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 הפטרת שבת הגדול -מלאכי פרק ג 

פרק זה לא רק חותם את ספר מלאכי ואת תרי עשר, אלא גם את ספרי הנביאים כולם, את הנו"ן של  מים ראשונים:

 אומר הנביא בסוף הפרק. "והוא -התנ"ך. פסקה נבואה מישראל והשרביט עובר לחכמה ולתורה. "זכרו תורת משה עבדי" 

אבל  1סוף הנביאים ובעבור זה הזהיר זכרו תורת משה עבדי כי במותו נפסקה הנבואה מישראל" )אבן עזרא על פסוק א(.

נפרד, מבטיח הנביא שעוד עתידה הנבואה לחזור ויחד איתה גם תבוא הגאולה השלימה. ואולי לכן מסיים ולפני שהוא 

 ." )ראש השנה יא ע"א(ובניסן עתידים ליגאל בניסן נגאלו" –נבחר דווקא פרק זה להפטרת שבת הגדול 

 ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשָלִם ִכיֵמי עֹוָלם ּוְכָשִנים ַקְדֹמִנּיֹות:

ב לו. ר  רבי אבא בר כהנא אמר: משל למלך שהיו לו שני מגירסין ]טבחים[. בישל לו האחד תבשיל ואכלו והיה ע  

ב לו יותר. אלא ממה שהוא מצווה את השני ר  ב לו. ואין אנו יודעים איזה מהם ע  ר  ע  ועשה השני תבשיל ואכלו ו  

 ,ואומר לו: "כתבשיל הזה תעשה לי", אנו יודעים שהשני ערב לו יותר. כך הקריב נח קרבן והיה ערב להקב"ה

ודעים אי ואין אנו י 2"וירח ה' את ריח הניחוח" )בראשית ח כא(. הקריבו ישראל והיה ערב להקב"ה. :שנאמר

וה את ישראל ואומר להם: "ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו" ומהם ערב לו יותר. אלא במה שהוא מצ

)במדבר כח ב(, אנו יודעים ששל ישראל הוא ערב לו יותר. זהו שכתוב: "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי 

כימי  -כימי שלמה. רבי אומר כימי עולם  -ניות כימי משה, וכשנים קדמו -עולם וכשנים קדמוניות". כימי עולם 

 3.)ויקרא רבה פרשה ז( .יתה עבודת כוכבים בימיויכימי הבל, שלא ה -נח, וכשנים קדמוניות 

ה ְקַבֲענּוָך ַהַמֲעֵשר ְוַהְתרּוָמה: ם ַבמֶּ ם ֹקְבִעים ֹאִתי ַוֲאַמְרתֶּ  ֲהִיְקַבע ָאָדם ֱאֹלִהים ִכי ַאתֶּ

שה מקומות ובשל :. אמר ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי" )תהלים נז ג(ון לאל גומר עליאקרא לאלהים עלי"

 ?מעשרות מניין .מעשרות, ושאילת שלום בשם, ומקרא מגילה :ואלו הן...  עם בית דין של מטה ב"ההסכים הק

ובכל זאת " :ואומר ... וכיון שחזרו בימי עזרא קיימו אותן מעצמן...  דתנן לא גלו ישראל עד שבטלו המעשרות

אלא בין שאנו גולין, ובין שאין אנו גולין, מקיימין אנו  ?מהו ובכל זאת - )נחמיה י א( "אנחנו כורתים אמנה

על החתומים אינו  .)נחמיה שם /י'/( "ועל החתום" :שנאמר ?עמהם הקב"הומניין שהסכים  .מצות מעשרות

היקבע אדם אלהים ]וגו'[ ואמרתם במה קבענוך " :הנביאוכן הוא אומר על ידי מלאכי  ".על החתום"אומר, אלא 

 4(.מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור נז))מלאכי ג ח(.  "המעשר והתרומה

 "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ... ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות ..."

ה: "עשר תעשר" ... עשר בשביל אמר לי -אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש, אמר ליה: אימא לי פסוקיך! 

שתתעשר. אמר ליה: מנא לך? אמר ליה: זיל נסי. אמר ליה: ומי שרי לנסוייה לקב"ה? והכתיב: "לא תנסו את 

להיכם"! )דברים ו טז(. אמר ליה: הכי אמר רבי הושעיא: חוץ מזו, שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל -ה' א

ת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזא

                                                      
 בשבת זו. כרו תורת משה עבדיזראה דברינו  1
פסוק ממלאכי אנחנו מחכים לפסוק שיהווה משקל נגד לפסוק מספר בראשית ואיננו. כנראה שהכוונה לשנאמר? איפה הפסוק? ...  2

 מרמז שהיה פעם רגע ָעֵרב, אבל הוא שייך לעבר., פסוק ש" וכו'מנחת יהודה וירושלים "וערבה לה'  :שמופיע בהמשךעצמו 
או"ח סימן תכח(. המדרש משווה את בשנים שאינן מעוברות, ראה ה לקוח מפרשתנו, פרשת צו, שהיא תמיד שבת הגדול )מדרש ז 3

"ריח ניחוח" של קרבנות ישראל )קרבן תמיד שבפרשת פנחס( מול "ריח ניחוח" הראשון שבתורה אצל נח לאחר המבול. של נח היה 
פעמיים בכל יום. אבל אין העניין פשוט כלל ועיקר. שהרי הנביא )מלאכי( עומד  -חד פעמי ואילו זה של ישראל היה ציווי לדורות 

בבית שני ואומר עוד עתידה מנחת יהודה להיות עריבה כשנים קדמוניות )זו של ימיו לא הייתה כנראה לגמרי עריבה, בית שני לא 
דמוניות? לפי גישתו האוניברסלית של רבי )בניגוד (. ומה הן אותן השנים הקמכות ב ו, יומא ט ע", ירושלמי היה כמו בית ראשון

לגישה הלאומית של ר' אבא בר כהנא( אלה ימי נח וימי הבל. אז איפה הוא ריח הניחוח הערב יותר? ראה בראשית סוף פרק ח 
 ותחילת פרק ט.

בנוהג שבעולם הרב גוזר על  אמר להם הקב"השהופכת את משמעות הפסוק: "ר' שמואל בר רב יצחק בהמשך באה דרשתו של  4
התלמיד והוא עושה, שמא התלמיד גוזר על הרב והוא מקיים, ואתם גזרתם עלי בשביל המעשרות, וגמרתי עמכם, ואחר כך חזרתם 

". שם המילה קב"ע משמשת במובן של לגזול )כך גם בראש השנה בכם וקבעתם אותי ובטלתם אותן, שנאמר היקבע אדם אלהים
במדרש הסמוך שנראה להלן. אבל כאן, מודגשת מסירות הנפש של שבי ציון בתחילת בית שני שלמרות שהיו  כו ע"ב(. וכך גם

פטורים מרוב מצוות התלויות בקרקע משום "שאין רוב יושביה עליה", בכל זאת קבלו עליהם. קביע"ת הקב"ה לטוב או למוטב 
 מסמלת ביותר את הלך הרוח ומצבם החומרי הקשה של שבי ציון.

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%941
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%941
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)תענית ט לכם ברכה עד בלי די". מאי עד בלי די? אמר רמי בר חמא אמר רב: עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. 

 5 ע"א(

של מעלה על ידם: מקרא מגילה, ית דין של מטה והסכימו ב ית דיןשה דברים עשו בוא"ר יהושע בן לוי: של

"והנה  –ימו וקבלו היהודים" ... שאילת שלום ]בשם[ י"ק -ת שלום ]בשם[, והבאת מעשר ... מקרא מגילה ושאיל

"הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי  –בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם" ... הבאת מעשר 

והריקותי לכם ברכה עד טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים 

 6 )מכות כג ע"ב(בלי די". 

 "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ..."

מה עשו מרדכי ואסתר? כתבו אגרות ושלחו לכל בני הגולה ואמרו להם: מקבלים ]אתם[ עליכם להיות עושים 

ל המן, ואתם מטריחים עלינו לעשות את שני הימים האלה שני הימים האלה? שלחו ואמרו, לא דיינו צרותיו ש

שה זקנים וכמה נביאים היו מצטערים על הדבר הזה: "אלה י... ר' חלבו בשם ר' שמואל בר נחמן: שמונים וחמ

אין להוסיף ואין לגרוע. אין נביא עוד עתיד לחדש דבר  -המצות אשר צוה ה' את משה" )ויקרא כז לד( אלה 

עד שהאיר הקב"ה את עיניהם, ומצאו אותה  7סתר מבקשים לחדש עלינו דבר אחד חדש!מעתה, ומרדכי וא

כתובה בתורה, בנביאים, ובכתובים: בתורה: "כתוב זאת זכרון בספר" )שמות יז יד(, בנביאים: "אז נדברו יראי 

ונכתב בספר" ה' ... וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו", ובכתובים: "ומאמר אסתר קיים את דברי הפורים האלה 

 8.)רות רבה פרשה ד סימן ז(

ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי: לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביאים כותבים. עכשיו שאין נביאים מי כותב 

אותה? אליהו ומלך המשיח והקב"ה חותם על ידיהם, שכתוב: "אז נדברו יראי ה' ... ויקשב ה' וישמע ויכתב 

' יהושע: יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. שכן ספר זכרון לפניו". תני בשם ר

אין כתוב, אלא "אשר עשיתי  -רות אומרת לנעמי: "שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז". "אשר עשה עמי" 

 9 .)ויקרא רבה פרשה לד'(עמו". אמרה לה הרבה פעולות וטובות פעלתי עימו היום בשביל פרוסה שנתן לי 

 זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים""

                                                      
ובמדרש תנחומא )בובר( הוספה לפרשת ראה סימן א: אמר רבי אבא בר כהנא: קשה של מעשרות. בכל התורה, כתיב "לא תנסו את   5

דורו של חזקיהו". ובגמרא שבת  -להיכם" ובמעשרות כתיב: "הביאו את כל המעשר ... ובחנוני נא בזאת". ומי בחן המעשרות? -ה' א
מתברכים". מותר לנסות את הקב"ה בנתינת מעשר, בצדקה  –הקצרה והפשוטה: "ואם נותנים לב ע"ב על פסוק זה נמצאת האמרה 

 כולם יקבלו.  –ובעשיית חסד. זוהי פעולה שודאי תגשים את עצמה. אם כולם יתנו 
צר. ראה רש"י שם וכן בשטיינזלץ )ב"עיונים"( שהביא את כל שיטות הראשונים השונות המסבירות מהו הבאת המעשר אל האו  6

כללו של דבר, שחז"ל )בדורו של חזקיהו וכן בתקנות עזרא שקנס את הלויים( הכניסו שינויים ותוספות בדיני המעשר המקוריים 
שבתורה, הן בצד הנתינה )איסוף מרכזי במקום נתינה פרטית מקומית לפי ראות עניו של כל אחד( והן בצד החלוקה )מי זכאי ומי 

תקנה ושינוי זה מדין תורה אומר הנביא "ובחנוני נא בזאת" ומותר כביכול לנסות את הקב"ה  אינו זכאי לקבל מעשרות(. ועל
שיח של ר' יוחנן -וראה עוד את הדו ולהעמיד את ברכתו החוזרת במבחן! אפשר שזה המבחן הגדול של מדינת הרווחה בימינו ....

   (.ר' יוחנן קפדן היה"א )דברינו ית ט עתענבגמרא  עם אחיינו הצעיר, בנו של ריש לקיש שנפטר סביב פסוק זה
ר לנו משה: אין נביא אחר עתיד לחדש ובמקבילה בירושלמי מסכת מגילה פרק א עמוד ע )שהיא כנראה המקור( הנוסח כך: "כך אמ  7

טענה מרכזית של חז"ל נגד המינים )הנצרות(. אבל, כפי שנראה בהמשך, לא במחיר קיפאון היצירה המתחדשת. זו לכם דבר מעתה". 
צה להים נעשה אדם וגו'. אמר ]משה לקב"ה[: ריבונו של עולם, מה אתה נותן פתחון פה למינים? אמר לו: כתוב, והרו-"ויאמר א

 יטעה" )בראשית רבה פרשה ח סימן ח(. -לטעות 
אם בחלק הראשון של המדרש יכולנו לחשוב שמדובר ברצון לא להרגיז את השכנים הגויים ולא להוסיף עוד ימי מועד ללוח העברי  8

ה ראייה העמוס, בא החלק השני ומביע התנגדות ברורה להרחבת ספרי המקרא. הפלא במדרש הוא הסיומת "ובכתובים" שמביא
לכך שמותר להוסיף ספרים, כמו מגילת אסתר, ממגילת אסתר עצמה. הרי זה לופ לוגי. הכתובים נותנים הרשאה לעצמם! או אולי 

שמונים וחמישה דברינו וכבר הארכנו במדרש זה ב הכוונה לדורות הבאים שהמשיכו הלאה והכתובים כבר היו סמכות בפני עצמה.
  .והראינו שהסמיכות פורים וסוף הנבואה, איינה מקרית ריםפוב זקנים היו מצטערים על הדבר הזה

"יותר ממה שבעל הבית )הקב"ה( עושה עם העני )בני האדם, יראי ה'(, העני עושה עם בעל הבית". האינטראקציה המתמדת בין  9
בראשית רבה ג ט(. שמים וארץ, בין הקב"ה לאנוש: "מתחילת ברייתו של עולם נתאווה הקב"ה לעשות לו שותפות בתחתונים" )

ומאיפה לוקח הדרשן את המקור לכך? ממגילת רות! מן הכתובים! הרי לך שסוף ספרי הנביאים אינו סוף היצירה והכתיבה האנושית. 
? הקב"ה. זו אותה מגילת רות שלמרות ש"כולה חסד", לומדים ממנה הלכות חשובות שאין להן מקור אחר, זאת מאשר\ומי חותם

במגילת  ארבע שיטות של חסדוכבר הרחבנו במוטיב זה בדברינו וקניין סודר. )ראה הגמרא במכות כג לעיל( בשם כגון: שאילת שלום 
 בפרשת ראה.  גלגל חוזר הוא בעולםבפרשת בהר וכן  מצוות צדקהרות. ראה גם דברינו 

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F-%D7%A7%D7%A4%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%94-2
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%91
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%91
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%a1%d7%93
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%93%d7%a7%d7%94-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D


 תשס"ב\תשנ"ט צו, שבת הגדולפרשת 

 3מתוך  3עמ' 

 

... "ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים ..." )קהלת יב יב(.  אמר הקב"ה: כ"ד ספרים  10"זכרו תורת משה עבדי"

צונים לו קורא בספרים החייזהר ואל תוסף עליהם. ... כל מי שקורא פסוק שאינו מכ"ד ספרים כאיכתבתי לך ה

 11 .)במדבר רבה פרשה יד(אין לו חלק לעולם הבא.  ,שכל העושה כן -" זהר עשות ספרים הרבהיה: "הוי

 12"הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא ... והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם ..." 

יני שאין אליהו בא "אמר רבי יהושע מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מס

לטמא ולטהר לרחק ולקרב. אלא, לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקין בזרוע ... רבי יהודה אומר לקרב 

וחכמים אומרים:  13]המרוחקין בזרוע[ אבל לא לרחק ]המקורבין בזרוע[. רבי שמעון אומר להשוות המחלוקת.

י שולח לכם את אליה הנביא ... והשיב לב אבות לא לרחק ולא לקרב, אלא לעשות שלום בעולם. שנאמר: "הננ

 .)משנה סוף מסכת עדויות(על בנים ולב בנים על אבותם" 

 

 וגאולה שבת שלום

 מחלקי המים

                                                      
הביטוי "תורת משה" מופיע בתנ"ך ארבע עשר פעמים: שבע בנביאים ושבע בכתובים. בתורה עצמה מופיעים ביטויים כמו: "התורה   10

 אשר שם משה" או "תורה ציוה לנו משה", אבל לא "תורת משה".
כתיבה נוספת, בצורה הברורה ביותר. אבל גם הוא מודה בעקיפין שהיצירה לא יכולה להיעצר. מדרש זה מציג את התיזה של איסור  11

אבל מיניה וביה הוא מסכים שיש תמיד התחדשות.  ,לאחר חתימת עשרים וארבעה ספרי התנ"ךשנאמר )ונכתב( נכון שזה מדרש 
י הנביאים, ומסתייע בפסוק מהכתובים, מקהלת: כי הוא דורש את הפסוק "זכרו תורת משה" מספר מלאכי אשר שייך לחטיבת ספר

"יותר מהמה בני היזהר עשות ספרים הרבה". אז קהלת עצמו והכתובים כולם שנתווספו לאחר מלאכי, גם הם בגדר "תורת משה"! 
ד וותיק מקרא משנה תלמוד ואגדה אפילו מה שתלמי -וגם מדרש זה וגם כל אלה שיבואו אחריו ... הכל תורת משה. "ככל הדברים 

 עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני" )ירושלמי פאה ב יז(
הביטוי "הנה אנכי שולח" מופיע בכל התנ"ך פעמיים. פעם כאן ופעם בספר שמות בסוף פרשת משפטים: "הנה אנכי שולח מלאך  12

הוא אותו מלאך שבפרשת כי תשא )פרק ל' לפניך לשמרך בדרך..." )כג' כ'(. שם אגב, נחלקו המפרשים אם מדובר לאחר חטא העגל ו
פסוק ב'( והוא עונש והסתר פנים )שיטת רש"י(, או שמדובר לפני חטא העגל ושליחות המלאך היא השגחת ה' הטובה וקיום הבטחתו 

אליה  "הנה אנכי שולח לכם את הפסוק: לאבות: "המלאך הגואל אותי מכל רע" )שיטת רמב"ן(. מעניין איך יפרשו רש"י ורמב"ן את
" של מלאך לפניך הוא שיוצר את ההקבלה ל"הנה אנכי שולח מלאכיהנביא" שכאן. עכ"פ האסוציאציה הלשונית שמכל הנביאים 

 בפרשת משפטים. הנה אנכי שולח מלאך לפניךראה דברינו פרשת משפטים היא מעניינת ודורשת "למדני". 
 "כוסו של אליהו" -תשבי יתרץ קושיות ואבעיות. כגון כוס חמישי של ליל הסדר  -לפתור מחלוקות החכמים שלא הוכרעו: תיק"ו  13

 כוס החמישי והבאתי בפסח. ראה דברינו .הבא עלינו לטובה

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9a-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%99
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%99

