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  ד'התשע חשון                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

              בין ישראל לעמים 
   )משה ליכטנשטייןהרב על פי שיעור של ( תולדותפרשת ל

  

  ז'  ב–א ' מלאכי א.1

 ָאַהְבִּתי ב  .יִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ַמְלָאִכ - ֶאל' ה- ַמָּׂשא ְדַברא
ָאח ֵעָׂשו -ה ַוֲאַמְרֶּתם ַּבָּמה ֲאַהְבָּתנּו ֲהלֹוא'הֶאְתֶכם ָאַמר 

ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי - ְוֶאתג  .ַיֲעקֹב- ָואַֹהב ֶאת'ה-ְלַיֲעקֹב ְנֻאם

 ד  .ַנֲחָלתֹו ְלַתּנֹות ִמְדָּבר- ָהָריו ְׁשָמָמה ְוֶאת-ָוָאִׂשים ֶאת
 'הָנׁשּוב ְוִנְבֶנה ֳחָרבֹות ּכֹה ָאַמר תֹאַמר ֱאדֹום ֻרַּׁשְׁשנּו וְ - ִּכי

ְצָבאֹות ֵהָּמה ִיְבנּו ַוֲאִני ֶאֱהרֹוס ְוָקְראּו ָלֶהם ְּגבּול ִרְׁשָעה 

 ְוֵעיֵניֶכם ִּתְרֶאיָנה ְוַאֶּתם ה  .עֹוָלם- ַעד'הָזַעם -ְוָהָעם ֲאֶׁשר

ד ָאב  ֵּבן ְיַכּבֵ ו  .ּתֹאְמרּו ִיְגַּדל ְיהָוה ֵמַעל ִלְגבּול ִיְׂשָרֵאל
ֲאדֹוִנים ָאִני -ָאב ָאִני ַאֵּיה ְכבֹוִדי ְוִאם-ְוֶעֶבד ֲאדָֹניו ְוִאם

 ְצָבאֹות ָלֶכם ַהּכֲֹהִנים ּבֹוֵזי ְׁשִמי 'הַאֵּיה מֹוָרִאי ָאַמר 

ִמְזְּבִחי - ַמִּגיִׁשים ַעלז  .ְׁשֶמךָ - ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ָבִזינּו ֶאת
 'הְלנּוָך ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ֶלֶחם ְמגָֹאל ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ֵגַא

ַתִּגיׁשּון ִעֵּור ִלְזּבַֹח ֵאין ָרע ְוִכי ַתִּגיׁשּו -  ְוִכיח  .ִנְבֶזה הּוא
ִּפֵּסַח ְוחֶֹלה ֵאין ָרע ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיָּׂשא 

ֵּננּו ל ִויחָ -אֵ -ָנא ְפֵני- ְוַעָּתה ַחּלּוט  . ְצָבאֹות'הָפֶניָך ָאַמר 

 י  . ְצָבאֹות'הִמֶּיְדֶכם ָהְיָתה ּזֹאת ֲהִיָּׂשא ִמֶּכם ָּפִנים ָאַמר 
-ָתִאירּו ִמְזְּבִחי ִחָּנם ֵאין-ָּבֶכם ְוִיְסּגֹר ְּדָלַתִים ְולֹא-ִמי ַגם

  .ֶאְרֶצה ִמֶּיְדֶכם- ְצָבאֹות ּוִמְנָחה לֹא'הִלי ֵחֶפץ ָּבֶכם ָאַמר 
-ְמבֹואֹו ָּגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ּוְבָכל- ֶׁשֶמׁש ְוַעד-  ִּכי ִמִּמְזַרחיא

ָגדֹול ְׁשִמי - ִּכי ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה

 ְוַאֶּתם ְמַחְּלִלים אֹותֹו ֶּבֱאָמְרֶכם יב  . ְצָבאֹות'הַּבּגֹוִים ָאַמר 

ְרֶּתם ִהֵּנה  ַוֲאמַ יג  .ֻׁשְלַחן ֲאדָֹני ְמגָֹאל הּוא ְוִניבֹו ִנְבֶזה ָאְכלֹו
 ְצָבאֹות ַוֲהֵבאֶתם ָּגזּול 'הַמְּתָלָאה ְוִהַּפְחֶּתם אֹותֹו ָאַמר 

ַהִּמְנָחה ַהֶאְרֶצה -ַהחֹוֶלה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת-ַהִּפֵּסַח ְוֶאת-ְוֶאת
 ְוָארּור נֹוֵכל ְוֵיׁש ְּבֶעְדרֹו ָזָכר ְונֵֹדר יד 'האֹוָתּה ִמֶּיְדֶכם ָאַמר 

 ְצָבאֹות 'ה ִּכי ֶמֶלְך ָּגדֹול ָאִני ָאַמר  ְוזֵֹבַח ָמְׁשָחת ַלאדָֹני

   .ּוְׁשִמי נֹוָרא ַבּגֹוִים

לֹא - ִאםב  . ְוַעָּתה ֲאֵליֶכם ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ַהּכֲֹהִניםא
 'הֵלב ָלֵתת ָּכבֹוד ִלְׁשִמי ָאַמר -לֹא ָתִׂשימּו ַעל-ִתְׁשְמעּו ְוִאם

ִּבְרכֹוֵתיֶכם - רֹוִתי ֶאתַהְּמֵאָרה ְוָא-ְצָבאֹות ְוִׁשַּלְחִּתי ָבֶכם ֶאת

 ִהְנִני גֵֹער ָלֶכם ג  .ֵלב-ְוַגם ָארֹוִתיָה ִּכי ֵאיְנֶכם ָׂשִמים ַעל
ְּפֵניֶכם ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם ְוָנָׂשא -ַהֶּזַרע ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל- ֶאת

 ִויַדְעֶּתם ִּכי ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמְצָוה ד  .ֶאְתֶכם ֵאָליו

 ְּבִריִתי ה  . ְצָבאֹות'הֵלִוי ָאַמר -יֹות ְּבִריִתי ֶאת ִלְה  ַהּזֹאת
לֹו מֹוָרא ַוִּייָרֵאִני -ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום ָוֶאְּתֵנם

 ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה ו  .ּוִמְּפֵני ְׁשִמי ִנַחת הּוא
ַלְך ִאִּתי ְוַרִּבים ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָה -לֹא

ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו -ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּו-  ִּכיז  .ֹן ֵהִׁשיב ֵמָעו

   .ְצָבאֹות הּוא-'ה ִּכי ַמְלַאְך  ִמִּפיהּו

 :נאמרא "ד ע"בבא בתרא יהגמרא במסכת . 2

  ."חגי זכריה ומלאכי סוף נביאים הוו"

  :ומרתב א"ע' יומא טמסכת בהגמרא . 3

נסתלקה , ו נביאים אחרונים חגי זכריה מלאכימשמת"
  ."רוח הקדש מישראל

  :ע"ראבה. 4

והוא סוף , ולפי דעתי שהוא שמו כאשר הוא כתוב"...
  ..."הנביאים

  :ק"רדה. 5

ובחגי וזכריה . חגי זכריה ומלאכי הם שנבאו בבית שני"
ואפשר שהיה , נכתב זמן נבואתם ובמלאכי לא נכתב

  ..."האחרון שבהם

  :א"ו ע"בבבלי מגילה ט. 6

ולמה נקרא שמו . מלאכי זה מרדכי: אמר רב נחמן"
יהושע בן ' תניא אמר ר. שהיה משנה למלך? מלאכי
מלאכי : וחכמים אומרים. מלאכי זה עזרא: קרחה

  ."שמו
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  :תרגום יונתן מתורגם. 7

  ."ביד מלאכי דיתקרי שמיה עזרא ספרא"

  :במלאכי' פתיחת פרק ג. 8

  " ופנה דרך לפניהנני שולח מלאכי"

  :יג' חגי א. 9

  ..."לעם לאמר' במלאכות ה' ויאמר חגי מלאך ה"

  מאפיינים כלליים של נבואת מלאכי. 10

על עבודת , על המקדש, לעמו' מלאכי מנבא על אהבת ה
הוא מגנה נישואי תערובת ומדבר על , ועל הכהנים' ה

כנביאים אחרים שקדמו לו הוא מדבר . חורבנה של אדום
חלק גדול מנבואותיו הוא אל . ואחרית הימים'  העל יום

מדברי מלאכי נראה כי כבוד המקדש ירד בעיני . הכהנים
וחש כאילו ' איה אלוהי המשפט'העם שואל , העם

. ומזלזל גם בכהנים ובמעמדם, נסתלקה שכינה מן הבית
הנביא קובע כי הגורם לכך שאין השכינה שורה בבית 

הכהנים . ועל ידי העםעל ידי הכהנים ' הוא חילול ה
ומעלים עליו קרבנות , הוא המזבח', מזלזלים בשולחן ה

והבגידה , גם נישואי התערובת הם תועבה. פסולים
התועבה , הטיית המשפט. הן חמס, בנשים היהודיות

והחמס גורמים לכך שתפילתם לא תתקבל וקרבנותיהם 
מלאכי מקווה שהכהונה תטוהר ומעשי . לא יהיו לרצון

וטהר את " :'הכהן ישוב להיות מלאך ה, תוקנוהכהנם י
מגישי מנחה ' והיו לה, בני לוי וזקק אותם כזהב וככסף

, מנחת יהודה וירושלים' וערבה לה" :ואז ."בצדקה
  ".כימי עולם וכשנים קדמוניות

רוב נבואותיו . הנביא משווה לנבואותיו אופי דרמאטי
או , בנויות במבנה של דו שיח בין הנביא וקהל שומעיו

הנביא מרבה להשתמש בסגנון של שאלה . לעמו' בין ה
, מדוע, איה: א השאלה ומילות שאלה כמו"באמצעות ה

. הנביא מציג נגודים כדי לחזק את דבריו. מי, במה, מה
המה "; " ואת עשו שנאתי-ואהב את יעקב : "כך למשל

בכך הוא מתאים את צורת דבריו ".  ואני אהרוס-יבנו 
  .אל התוכן

  : א"לאכי א ימ. 11

אות ומנחה לא ארצה -צב' אין לי חפץ בכם אמר ד"
כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים . מידכם

כי גדול , ומנחה טהורה, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי
  ".אות- צב' שמי בגויים אמר ד

  ): ב"ב ה"יסודי התורה פ' הל(ם "הרמב. 12

לאחוריו וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע "
ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת 

כמו שאמר דוד כי , בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות
  ".אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו

   :ב"א וס"ישעיה ס. 13

כחתן יכהן פאר ...תגל נפשי באלקי' שוש אשיש בד"
  "וככלה תעדה כליה

   ".יךומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלק"

  :'ט' ן על ויקרא א"הרמב. 14

יסמוך ידיו עליו , ציוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן"
וישרוף באש , ויתוודה בפיו כנגד הדבור, כנגד המעשה

והכרעים , הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה
ויזרוק , כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו

י שיחשוב אדם כד, הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו
וראוי לו , בעשותו כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו

שישפך דמו ויישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו 
נפש , תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו

  ".וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, תחת נפש

  : חמלאכי א . 15

ח וחלה אין וכי תגישו פס, וכי תגשון עיוור לזבח אין רע"
' הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר ד, רע
  ".אות-צב

  : א"מלאכי א י. 16

כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים ובכל "
ומנחה טהורה כי גדול שמי , מקום מוקטר מוגש לשמי

  ". אות-צב' בגויים אמר ד

  : ד"מלאכי א י. 17

כי ',  משחת לדונודר וזובח, וארור נוכל ויש בעדרו זכר"
  ".ושמי נורא בגויים, אות-צב' מלך גדול אני אמר ד

  


