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 בס"ד 

זוהי אחת ההפטרות המרגשות הנקראות במהלך   דנבואתו של מלאכי ולענ"בשבת הגדול אנו קוראים את 

 השנה.  

הפכה הפטרה זו  שנשך על פני שנים רבות לא תמיד היתה זו ההפטרה שנקראה בשבת הגדול ובתהליך 

 אחד ההסברים לשמה של שבת זו שבת הגדול.להיות ההפטרה הנקראת בשבת הגדול והפכה גם להיות 

בקביעת הפטרה זו כהפטרה קבועה בשבת הגדול ללא קשר איזו כמדומה שתהליך הסטורי זה המשתקף 

 פרשה קוראים יכול להאיר לנו עוד סימן לתהליך הגאולה שאנו זוכים להיות חלק ממנו ממש. 

ורי בו אנו חיים כיום מתוך מבט על סטיאם נשים ליבנו לדבריו של מלאכי ונחבר אותם להקשר הה

התהליכים אותם עבר עם ישראל עד עתה, ליבנו פועם בהתרגשות לראות את דברי הנביא מתקיימים  

   כפשוטו: 

ד ְּבִלי ָדי: "... ִים וֲַּהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה עַּ ָשמַּ ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות הַּ ְרִתי ָלֶכם ָּבֹאֵכל  ... ִאם לֹא ֶאְפתַּ ְולֹא יְַּשִחת ְוָגעַּ

ר ְיֹהָוה ְצָבאֹות: ָשֶדה ָאמַּ ֶגֶפן ּבַּ ֵכל ָלֶכם הַּ גֹוִים ִכי ִתְהיּו  ... ָלֶכם ֶאת ְפִרי ָהֲאָדָמה ְולֹא ְתשַּ ְוִאְשרּו ֶאְתֶכם ָכל הַּ

ר ְיֹהָוה ְצָבאֹות: ֶתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאמַּ ְקֵשב ְיֹהָוה וִַּיְשָמע וִַּיָכֵתב ֵסֶפר  ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ְיֹהָוה ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו וַּיַּ  ...אַּ

ְלִתי ֲעֵליֶהם  ...ִזָכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיֹהָוה ּוְלֹחְשֵבי ְשמֹו: יֹום ֲאֶשר ֲאִני ֹעֶשה ְסֻגָלה ְוָחמַּ ר ְיֹהָוה ְצָבאֹות לַּ ְוָהיּו ִלי ָאמַּ

ל ְּבנֹו ָהֹעֵבד ֹאתֹו: ֲאֶשר יְַּחֹמל ִאיש עַּ ְרֵפא ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְשֶתם וְ  ...כַּ ָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְשִמי ֶשֶמש ְצָדָקה ּומַּ

ְרֵּבק: נֹוָרא: ... ְכֶעְגֵלי מַּ ָגדֹול ְוהַּ ָנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ְיֹהָוה הַּ ְוֵהִשיב ֵלב ָאבֹות  ...ִהֵנה ָאֹנִכי ֹשֵלחַּ ָלֶכם ֵאת ֵאִלָיה הַּ

ל ָּבִנים וְ  ל ֲאבֹוָתם ֶפן ָאבֹוא ְוִהֵכיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֵחֶרם: עַּ  ֵלב ָּבִנים עַּ

במיוחד חשוב להתחזק בימים אלו בדברי הנביא מתוך השפע והברכה הגדולה להם אנו זוכים בארץ 

ישראל ולהבין את גודל השעה של השבת לב אבות על בנים ובנים על אבותם. חיפוש הקשר, הזהות, 

אל אבותיו אל נצחיותו מעוררת משברים וקשיים רבים. דווקא מתוך המשבר בו אנו החיבור של עם ישראל 

 נמצאים נתמלא אמונה ותקווה גדולה שהנה הנה זהו חלק מתהליך תשובת ליבותיהם של האבות והבנים. 

נתפלל שהחיבור המיוחד של אב ובנו הבא לידי ביטוי בליל הסדר במצוות "והגדת לבינך" ימשיך לתת את  

 תיו ויחזק את החיבור והקשר של הדורות הבאים כולם אל אבותיהם ואת האבות אל הבנים. פירו

וכשם שאנו זוכים לראות את ארץ ישראל "ארץ חפץ" ממש! נזכה לראות ולהבין את השבת לב הבנים  

 דווקא בתוך המהומה הגדולה הסובבת אותנו.

 בת שלום ש 
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