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חשון התשע'ד

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
בין ישראל לעמים
לפרשת תולדות )על פי שיעור של הרב משה ליכטנשטיין(
.1מלאכי א' א – ב' ז
אָה ְב ִתּי
אָכי .ב ַ
א ַמ ָשּׂא ְד ַבר-ה' ֶאל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיַד ַמ ְל ִ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ָמּה ֲא ַה ְב ָתּנוּ ֲהלוֹא-אָח ֵע ָשׂו
אָמר ה'ה ו ֲ
ֶא ְת ֶכם ַ
ֵאתי
ְאתֵ -ע ָשׂו ָשׂנ ִ
ְל ַי ֲעקֹב נְ ֻאם-ה' ָוא ַֹהב ֶאתַ -י ֲעקֹב .ג ו ֶ
ַח ָלתוֹ ְל ַתנּוֹת ִמ ְד ָבּר .ד
ְאת-נ ֲ
ָאָשׂים ֶאתָ -ה ָריו ְשׁ ָמ ָמה ו ֶ
ו ִ
אָמר ה'
ֻשּׁ ְשׁנוּ וְ נָשׁוּב ִוְנ ְבנֶה ֳח ָרבוֹת כֹּה ַ
ֹאמר ֱאדוֹם ר ַ
ִכּי-ת ַ
ְק ְראוּ ָל ֶהם ְגּבוּל ִר ְשׁ ָעה
ַא ִני ֶא ֱהרוֹס ו ָ
ְצ ָבאוֹת ֵה ָמּה ִי ְבנוּ ו ֲ
וְאַתּם
ֵיכם ִתּ ְר ֶאינָה ֶ
ְעינ ֶ
עוֹלם .ה ו ֵ
ָעם ה' ַעדָ -
ְו ָה ָעם ֲא ֶשׁר-ז ַ
ֹאמרוּ יִ ְג ַדּל יְ הוָה ֵמ ַעל ִלגְ בוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל .ו ֵבּן ְי ַכ ֵבּד אָב
תּ ְ
בוֹדי וְ ִאםֲ -אדוֹנִ ים אָנִ י
וְאם-אָב אָנִ י אַיֵּה ְכ ִ
וְ ֶע ֶבד ֲאדֹנָיו ִ
ֹה ִנים בּוֹזֵי ְשׁ ִמי
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת ָל ֶכם ַהכּ ֲ
מוֹר ִאי ַ
ָ
אַיֵּה
ישׁים ַעלִ -מ ְז ְבּ ִחי
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ֶמּה ָב ִזינוּ ֶאתְ -שׁ ֶמ ָך .ז ַמ ִגּ ִ
וֲ
שׁ ְל ַחן ה'
נוּך ֶבּ ֱא ָמ ְר ֶכם ֻ
ַא ַמ ְר ֶתּם ַבּ ֶמּה גֵאַ ְל ָ
ֶל ֶחם ְמגֹאָל ו ֲ
ִנ ְבזֶה הוּא .ח וְ ִכיַ -ת ִגּישׁוּן ִעוֵּר ִל ְזבּ ַֹח ֵאין ָרע ו ְִכי ַת ִגּישׁוּ
יבהוּ נָא ְל ֶפ ָח ֶת ָך ֲה ִי ְר ְצ ָך אוֹ ֲה ִי ָשּׂא
ִפּ ֵסּ ַח וְ ח ֶֹלה ֵאין ָרע ַה ְק ִר ֵ
ִיחנֵּנוּ
ְע ָתּה ַחלּוּ-נָא ְפנֵיֵ -א-ל ו ָ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת .ט ו ַ
ֶיך ַ
ָפנ ָ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת .י
ֶד ֶכם ָהיְ ָתה זֹּאת ֲה ִי ָשּׂא ִמ ֶכּם ָפּנִ ים ַ
ִמיּ ְ
ִמי גַםָ -בּ ֶכם וְיִ ְסגֹּר ְדּ ָל ַתיִ ם ְולֹאָ -ת ִאירוּ ִמ ְז ְבּ ִחי ִחנָּם ֵאין-
ֶד ֶכם .
וּמנְ ָחה לֹאֶ -א ְר ֶצה ִמיּ ְ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת ִ
ִלי ֵח ֶפץ ָבּ ֶכם ַ
וּב ָכל-
גּוֹים ְ
יא ִכּי ִמ ִמּ ְז ַרחֶ -שׁ ֶמשׁ וְ ַעדְ -מבוֹאוֹ גָּדוֹל ְשׁ ִמי ַבּ ִ
הוֹרה ִכּי-גָדוֹל ְשׁ ִמי
וּמ ְנ ָחה ְט ָ
ָמקוֹם ֻמ ְק ָטר ֻמגָּשׁ ִל ְשׁ ִמי ִ
ְאַתּם ְמ ַח ְלּ ִלים אוֹתוֹ ֶבּ ֱא ָמ ְר ֶכם
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת .יב ו ֶ
גּוֹים ַ
ַבּ ִ
ַא ַמ ְר ֶתּם ִהנֵּה
אָכלוֹ .יג ו ֲ
שׁ ְל ַחן ֲאדֹנָי ְמגֹאָל הוּא ִוְניבוֹ ִנ ְבזֶה ְ
ֻ
אתם גָּזוּל
ַה ֵב ֶ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת ו ֲ
ַמ ְתּ ָלאָה ו ְִה ַפּ ְח ֶתּם אוֹתוֹ ַ
אתם ֶאתַ -ה ִמּ ְנ ָחה ַה ֶא ְר ֶצה
ַה ֵב ֶ
חוֹלה ו ֲ
וְ ֶאתַ -ה ִפּ ֵסּ ַח וְ ֶאתַ -ה ֶ
ָכר וְ נ ֵֹדר
נוֹכל וְ יֵשׁ ְבּ ֶע ְדרוֹ ז ָ
אָמר ה' יד וְאָרוּר ֵ
ֶד ֶכם ַ
אוֹתהּ ִמיּ ְ
ָ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת
ְוז ֵֹב ַח ָמ ְשׁ ָחת ַלאדֹנָי ִכּי ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל אָנִ י ַ
גּוֹים.
נוֹרא ַב ִ
וּשׁ ִמי ָ
ְ
ֹה ִנים .ב ִאם-לֹא
יכם ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ַהכּ ֲ
וְע ָתּה ֲא ֵל ֶ
א ַ
אָמר ה'
וְאם-לֹא ָת ִשׂימוּ ַעלֵ -לב ָל ֵתת ָכּבוֹד ִל ְשׁ ִמי ַ
ִת ְשׁ ְמעוּ ִ

יכם
כוֹת ֶ
רוֹתי ֶאתִ -בּ ְר ֵ
וְשׁ ַלּ ְח ִתּי ָב ֶכם ֶאתַ -ה ְמּ ֵא ָרה וְאָ ִ
ְצ ָבאוֹת ִ
ינ ֶכם ָשׂ ִמים ַעלֵ -לב .ג ִהנְ נִ י ג ֵֹער ָל ֶכם
יה ִכּי ֵא ְ
אָרוֹת ָ
ִ
וְ גַם
ָשׂא
ֵיכם וְ נ ָ
ֵיכם ֶפּ ֶרשׁ ַחגּ ֶ
יתי ֶפ ֶרשׁ ַעלְ -פּנ ֶ
ֵר ִ
ֶרע וְ ז ִ
ֶאתַ -הזּ ַ
יכם ֵאת ַה ִמּ ְצוָה
וִיד ְע ֶתּם ִכּי ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֲא ֵל ֶ
ֶא ְת ֶכם ֵא ָליו .ד ַ
יתי
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת .ה ְבּ ִר ִ
יתי ֶאתֵ -לוִי ַ
ַהזֹּאת ִל ְהיוֹת ְבּ ִר ִ
יר ֵא ִני
מוֹרא וַיִּ ָ
ָ
ָא ְתּנֵם-לוֹ
ְה ָשּׁלוֹם ו ֶ
ָהיְ ָתה ִאתּוֹ ַה ַחיִּ ים ו ַ
וְלה
וְע ָ
ֱמת ָה ְי ָתה ְבּ ִפיהוּ ַ
תּוֹרת א ֶ
וּמ ְפּנֵי ְשׁ ִמי נִ ַחת הוּא .ו ַ
ִ
וּב ִמישׁוֹר ָה ַל ְך ִא ִתּי וְ ַר ִבּים
לֹאִ -נ ְמ ָצא ִב ְשׂ ָפ ָתיו ְבּ ָשׁלוֹם ְ
ְתוֹרה יְ ַב ְקשׁוּ
ֵה ִשׁיב ֵמ ָעוֹן .ז ִכּיִ -שׂ ְפ ֵתי כ ֵֹהן ִי ְשׁ ְמרוַּ -ד ַעת ו ָ
אַך ה'ְ -צ ָבאוֹת הוּא .
ִמ ִפּיהוּ ִכּי ַמ ְל ְ
 .2הגמרא במסכת בבא בתרא י"ד ע"א נאמר:
"חגי זכריה ומלאכי סוף נביאים הוו".
 .3הגמרא במסכת יומא ט' ע"ב אומרת:
"משמתו נביאים אחרונים חגי זכריה מלאכי ,נסתלקה
רוח הקדש מישראל".
 .4הראב"ע:
"...ולפי דעתי שהוא שמו כאשר הוא כתוב ,והוא סוף
הנביאים"...
 .5הרד"ק:
"חגי זכריה ומלאכי הם שנבאו בבית שני .ובחגי וזכריה
נכתב זמן נבואתם ובמלאכי לא נכתב ,ואפשר שהיה
האחרון שבהם"...
 .6בבבלי מגילה ט"ו ע"א:
"אמר רב נחמן :מלאכי זה מרדכי .ולמה נקרא שמו
מלאכי? שהיה משנה למלך .תניא אמר ר' יהושע בן
קרחה :מלאכי זה עזרא .וחכמים אומרים :מלאכי
שמו".
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 .7תרגום יונתן מתורגם:
"ביד מלאכי דיתקרי שמיה עזרא ספרא".

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

 .8פתיחת פרק ג' במלאכי:

 .13ישעיה ס"א וס"ב:

"הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני"

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

 .9חגי א' יג:

"ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלקיך".

"ויאמר חגי מלאך ה' במלאכות ה' לעם לאמר"...
 .10מאפיינים כלליים של נבואת מלאכי
מלאכי מנבא על אהבת ה' לעמו ,על המקדש ,על עבודת
ה' ועל הכהנים ,הוא מגנה נישואי תערובת ומדבר על
חורבנה של אדום .כנביאים אחרים שקדמו לו הוא מדבר
על יום ה' ואחרית הימים .חלק גדול מנבואותיו הוא אל
הכהנים .מדברי מלאכי נראה כי כבוד המקדש ירד בעיני
העם ,העם שואל 'איה אלוהי המשפט' וחש כאילו
נסתלקה שכינה מן הבית ,ומזלזל גם בכהנים ובמעמדם.
הנביא קובע כי הגורם לכך שאין השכינה שורה בבית
הוא חילול ה' על ידי הכהנים ועל ידי העם .הכהנים
מזלזלים בשולחן ה' ,הוא המזבח ,ומעלים עליו קרבנות
פסולים .גם נישואי התערובת הם תועבה ,והבגידה
בנשים היהודיות ,הן חמס .הטיית המשפט ,התועבה
והחמס גורמים לכך שתפילתם לא תתקבל וקרבנותיהם
לא יהיו לרצון .מלאכי מקווה שהכהונה תטוהר ומעשי
הכהנם יתוקנו ,הכהן ישוב להיות מלאך ה'" :וטהר את
בני לוי וזקק אותם כזהב וככסף ,והיו לה' מגישי מנחה
בצדקה ".ואז" :וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים,
כימי עולם וכשנים קדמוניות".
הנביא משווה לנבואותיו אופי דרמאטי .רוב נבואותיו
בנויות במבנה של דו שיח בין הנביא וקהל שומעיו ,או
בין ה' לעמו .הנביא מרבה להשתמש בסגנון של שאלה
באמצעות ה"א השאלה ומילות שאלה כמו :איה ,מדוע,
מה ,במה ,מי .הנביא מציג נגודים כדי לחזק את דבריו.
כך למשל" :ואהב את יעקב  -ואת עשו שנאתי"; "המה
יבנו  -ואני אהרוס" .בכך הוא מתאים את צורת דבריו
אל התוכן.

 .14הרמב"ן על ויקרא א' ט':
"ציוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן ,יסמוך ידיו עליו
כנגד המעשה ,ויתוודה בפיו כנגד הדבור ,וישרוף באש
הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה ,והכרעים
כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו ,ויזרוק
הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו ,כדי שיחשוב אדם
בעשותו כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו ,וראוי לו
שישפך דמו ויישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו
תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו ,נפש
תחת נפש ,וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו".
 .15מלאכי א ח:
"וכי תגשון עיוור לזבח אין רע ,וכי תגישו פסח וחלה אין
רע ,הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר ד'
צב-אות".
 .16מלאכי א י"א:
"כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים ובכל
מקום מוקטר מוגש לשמי ,ומנחה טהורה כי גדול שמי
בגויים אמר ד' צב-אות".
 .17מלאכי א י"ד:
"וארור נוכל ויש בעדרו זכר ,ונודר וזובח משחת לד' ,כי
מלך גדול אני אמר ד' צב-אות ,ושמי נורא בגויים".

 .11מלאכי א י"א:
"אין לי חפץ בכם אמר ד' צב-אות ומנחה לא ארצה
מידכם .כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים
ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ,ומנחה טהורה ,כי גדול
שמי בגויים אמר ד' צב-אות".
 .12הרמב"ם )הל' יסודי התורה פ"ב ה"ב(:
"וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו
ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת
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