
שבת  ור,לפני חג הפסח: שבת שקלים, שבת זכיש במסכת מגילה רשימה של ארבע שבתות  שאלה:
לפני חג הפסח. וזה ששבת  "שבת הגדול" שהיאאחד, ושבת החודש. אבל הנה יש לפנינו עוד פרה 

 לא נזכר בגמרא. מה ענינה?

 

יצאו ישראל ממצרים היה ביום לניסן בו  תשובה: יש מדרש הנקרא "סדר עולם" ובו מסרו שיום ט"ו
כבש למען קרבן פסח ה קודם, הוא י"ד ניסן. אבל הרי לקחו את חמישי בשבוע. והקריבו קרבן פסח יום

יום שבת], וקשרו הכבש לכרעי המטה בהכנה ליום המיועד ערב פסח. כותב  ארבעה ימים קודם [הוא
ם להנקם בישראל, [ובכל זאת] היו רש"י (סידור רש"י, סי' שנ"ב) "כשראו זאת המצריים היו רוצי

מעיהם נחתכין ולא הזיקו לישראל מאומה. ועל שם שנעשו בו נסים לישראל באותה שבת, לפיכך 
 נקרא 'שבת הגדול'.

ובבקרנו  ("בצאננו ודים היו רועי צאןהעימות. כי כיון שהי יכולים להשתמט מכל באמת, היו היהודים
ומדוע בריאותם.  הצאן להנאתם, למזונם וחיזוק ם בשר, ודאי היו גם אוכלישמות י,ט) –נלך" 

אליליהם מתוך  שהולכים לשחוט את דיע לגויםור את חמתם? מה ליהודים להרלהתגרות בגוים ולעו
 היהודים היו חזקים הגוים? אלא בהקב"ה נגד אמונות זרות שלשלנו האמונה  פולחן דתי, מתוך נצחון

 חם היתה איתנה.וומקל, אבל רים בגוף, ונלקו מכות בשוט באמונתם. "ויאמן העם". אמנם היו שבור

 

  פסוק ב): ג פרק( קראנו במגילת אסתר דומה? לפנו כמה שבועות למה הדבר

 ְולֹא ִיְכַרע לֹא ּוָמְרֳּדַכי ,ַהֶּמֶל� לֹו ִצָּוה ֵכן ִּכי ְלָהָמן ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֹּכְרִעים ַהֶּמֶל� ְּבַׁשַער ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ַעְבֵדי ְוָכל"
בלשון עבר "ומרדכי לא כרע ולא  תמיד" מהמפרשים שהיה צריך לומר "אש הביא ספר ".ִיְׁשַּתֲחֶוה

שתחוו לפני כל אנשי ההמון שבשושן שיל השתחוה" ולא בלשון עתיד? אלא המלך אחשורוש ציוה רק
 ך ובאמת היה פטור מלקייםהמל י היה מיועצירדכעצים. מהמן, ופטר מזה את השרים והיו

יכרע יהיו משתחוים, ומרדכי לא  דברי המלך "כל עבדי המלך"לאלו הם המשך  מלים ה. לכןתחויההש
אשר הוא יהודי" (אסתר ג, ן אמרו לו אחר כך "כי הגיד להם ישתחוה. ובזה מובן מה שעבדי המולא 

כי הוא יהודי (אסתר  בכל העיר מפורסםיהודי? והרי היה  הואהמן תחילה כי מרדכי ד). כלום לא ידע 
אינה מפני  זעמו כי אמרו שהסיבה האמתית שאין מרדכי משתחוה לו ב, ה). אלא עבדי המן עוררו את

חמתו של עמלקי זה.  . ובזה הציתוקבעה לו כך הדת שלו שקיבל מאת המלך, אלארשמי  פטור
שלא  לומרכ המן, שלא ירגיז את ישני" מפורש כי אסתר התחננה אל מרדכ רש  "תרגוםובאמת, במד

 ן,ל לא כשקיבל מאת המלך. אב פטור מפני המן שהסיבה היא ירמה את הדת, אלא יגיד שהסיבה היא
שמפני  כולםלוהודיע  חומר, יצור להשתחות לפני שוםמרדכי נשא בגאון עול מלכות שמים, ולא רצה 

 כך. נוהג התורה הוא

 

 הכבשים לשחוט להגיד לשכניהם המצריים שהם עומדים יכלו היהודים היה ביום שבת הגדול. ךכ
ה "שהקב במפורש שזה מפני אמונתם אכילת תענוג. אבל לא כן, אמרו , למעןלמען סעודה משפחתית

ע"י  אותם האליל של המצריים. ובזה הסתכנו מאד! אלא שהקב"ה הציל לא אלוהים, בלבד הוא
 על כל הגוים. מוראם שהפיל

 

קוראים בהפטרה אחרי הקריאה  יכ הגדול". זו בשם "שבת תלקריאת שב נותן טעם אחר מהרש"ל
 ג) המסתיים: אכי (פרקלבמ את הפרקזו בשבת  בבית הכנסתבשחרית הציבורית 

 מאמינים בבוא ואנ כלומר ".ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול ְיֹדָוד יֹום ּבֹוא ִלְפֵני ַהָּנִביא ֵאִלָּיה ֵאת ָלֶכם ֵלחַ וׁשֹ  ָאֹנִכי ִהֵּנה"
ים אנו "אע"פ בזמנינו, מאמינושיש בימינו  וכל המניעות וכל הסיבוכים המשיח, ולמרות כל העיכובים

היתה לנו בהיותנו אמונה חזקה שאותה  ומדגישים חוזרים ואנו כל זה אחכה לו". יתמהמה אםש
 המקדש, בית לנו שעדיין חסריםבימינו אנו  בהקב"ה, כך תנוונאמ והכרזנו משם, במצרים, טרם צאתנו

 הגאולה העתידה. בבוא אנו מאמינים ומלך מבית דוד, וסנהדרין, ונביאים,



 

 הגדולה" (כמו לא "שבתהגדול" ו שבתלשבת זו בלשון זכר " וראיםק מדועיפה מהרש"ל מוסבר  ולפי
 א".דול והנורת על ההפטרה "יום ג"גדול" מוסב לפי דקדוק הלשון) כי המלה שצריך להיות

 

  יראו עינינו וישמח ליבנו!.

  


