פרק א

פרק א
ישים עַ ל ִמזְ בְ ִחי לֶחֶ ם ְמג ָֹּׂאל  -אשיב לכם:
ז .מַ גִ ִ
הלא אתם מקריבים על המזבח קרבנות
מתועבים,
וַאֲ מַ ְר ֶתם בַ מֶ ה ג ֵַאלְנּוָך  -ואם תאמרו :מדוע
נחשבים קרבנותינו מתועבים לפניך ?
בֶ אֱ מָּׂ ְר ֶכם ,שֻ לְחַ ן ה' ,נִבְ זֶה הּוא  -אשיב לכם:
בכך שאומרים אתם על המזבח ( המזבח נקרא שלחן
ה'ַ ..." :ו ְי ַדבֵ ר ֵא ַלי ,זֶה הַ שֻ ְל ָּׂחן אֲ ֶשר ִלפני ה' "; יחזקאל מא' כב' ),
שהוא בזוי ומלוכלך בדם וחלבים ( .ואין נותנים אל

ִש ָּׂר ֵאל בְ יַד מַ ל ְָּׂאכִ י  -נבואה
א .מַ שָּׂ א ְדבַ ר ה' ֶאל י ְ
מאת ה' ,שניבא מלאכי.
בָּׂ .אהַ בְ ִתי ֶא ְתכֶם ָּׂאמַ ר ה',
וַאֲ מַ ְר ֶתם בַ מָּׂ ה אֲ הַ בְ ָּׂתנּו  -ואם תאמרו :אהבתך
אותנו ,היא רק בזכות האבות ולא בזכות עצמנו,
ובמה אהבת אותנו,
הֲ לֹוא ָּׂאח עֵ שָּׂ ו ְל ַי ֲעקֹב נְאֻ ם ה'ָּׂ ,ואֹהַ ב ֶאת ַי ֲעקֹב -
ומשיב להם :הרי עשיו ויעקב אחים לאותו אב,
ורק ביעקב בחרתי.
ֵאתי ,ו ָָּּׂׂא ִשים ֶאת הָּׂ ָּׂריו ְשמָּׂ מָּׂ ה -
ג .וְ ֶאת עֵ שָּׂ ו שָּׂ נ ִ
ואת עשיו אני שונא ,לכן אשים את הרי עשיו,
להיות שממה,
וְ ֶאת נַחֲ לָּׂתֹו ל ְַתּנֹות ִמ ְדבָּׂ ר  -ואת נחלתו למקום
התנים ( .היושבים במקום שממה )
ד .כִ י ת ֹאמַ ר אֱ דֹום  -ואם יאמרו אדום,
רֻ שַ ְשנּו  -בתחילה היינו רשים (עניים ) ודלים,
וְ נָּׂשּוב ,וְ נִבְ נֶה חֳ ָּׂרבֹות  -אך כעת ,נשוב ונבנה את
ערינו החריבות,
כֹה ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות,
הֵ מָּׂ ה יִבְ נּו וַאֲ נִי ֶאהֱ רֹוס  -מה שהם יבנו ,אני ה'
אהרוס ,ולא תהיה להם תקומה,
וְ ָּׂק ְראּו לָּׂהֶ ם גְ בּול ִר ְשעָּׂ ה  -וכולם יכירו שכל
החורבן בא להם בגלל רשעותם ,ויקראו לגבול
ארצם :גבול הרשעה.
וְ הָּׂ עָּׂ ם ,אֲ שֶ ר זָּׂעַ ם ה' עַ ד עֹולָּׂם  -ולעם יקראו:
העם ,שה' כועס עליהם לעולם
ה .וְ עֵ ינֵיכֶם ִת ְר ֶאי ָּׂנה  -ובעיניכם תראו את חורבן
אדום,
ִש ָּׂר ֵאל -
ֹאמרּו יִגְ דַ ל ה' ,מֵ עַ ל לִגְ בּול י ְ
וְ ַא ֶתם ת ְ
ואתם ,תשבחו ותהללו את גדולת ה' ,שהחריב
את אדום ,הסמוכה לגבול א"י.
ו .בֵ ן ְיכַבֵ ד ָּׂאב ,וְ עֶ בֶ ד אֲ ֹדנָּׂיו  -על הבן הלא לכבד
את אביו ,ועל העבד לירא מאדונו,
בֹודי  -ואם אני עבורכם
וְ ִאם ָּׂאב ָּׂאנִיַ ,איֵה כְ ִ
כאב ,היכן כבודי ?
מֹור ִאי  -ואם אני עבורכם
וְ ִאם אֲ דֹונִים ָּׂאנִיַ ,איֵה ָּׂ
כאדון ,היכן מוראי ?
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות,
ָּׂלכֶם ,הַ כֹהֲ נִים בֹוזֵי ְש ִמי  -ותוכחה זו ,היא לכם
הכהנים שמבזים את שמי,
וַאֲ מַ ְר ֶתם ,בַ מֶ ה בָּׂ זִ ינּו ֶאת ְשמֶ ָך  -ואם תאמרו:
במה אנו מבזים את שם ה' ?

ליבם ,מדוע ציוה ה' להקריב הדם והחלבים )

ח .וְ כִ י ַתגִ שּון עִ ּוֵר לִזְ בֹחַ ֵ ,אין ָּׂרע ,וְ כִ י ַתגִ ישּו פִ סֵ חַ
חלֶה ֵאין ָּׂרע  -וכן ,אתם מקריבים במזבח בעלי
וְ ֹ
מומים ,כעִ וֵּר פִ סֵּ חַ וחֹולֶה ,ואומרים  :אין בכך
כל רע,
הַ ְק ִריבֵ הּו נָּׂא ְלפֶחָּׂ ֶתָך  -הקריבו נא קרבנות אלו,
לשר ולמושל ,לכפר על עוונותיכם לפניו,
הֲ י ְִרצְ ָך  -האם יהיה זה לרצון לפניו ?
אֹו הֲ יִשָּׂ א ָּׂפנֶיָך  -והאם יסלח לך על פשעיך
לפניו ?
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות:
ט .וְ עַ ָּׂתה ,חַ ּלּו נָּׂא פְ נֵי ֵאל וִ יחָּׂ ּנֵנּו  -וכעת ,האם
ראוי שאתם תהיו אלו שתבקשו בעד ישראל,
שיסלח וירחם ה' עליהם ?!
ִמי ְֶדכֶם הָּׂ י ְָּׂתה ז ֹאת  -הלא ידיכם עושות הרעה
הזאת !
הֲ יִשָּׂ א ִמכֶם ָּׂפנִים  -וכי ישא את פניכם ,לקבל
את קרבנותיכם בעבור ישראל ?!
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות:
יִ .מי גַם בָּׂ כֶם ,וְ י ְִסגֹר ְדל ַָּׂתיִם  -מי יתן ,שיִמָ צֵּ א
בכם ,מי שיסגור את דלתות המקדש,
וְ ל ֹא ָּׂת ִאירּו ִמזְ בְ ִחי ִחּנָּׂם  -ולא תבעירו עוד ,את
האור ( האש ) על המזבח לחינם וללא הועיל.
ּומנְחָּׂ ה ל ֹא
ֵאין לִי חֵ פֶץ בָּׂ כֶם ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹותִ ,
ֶא ְרצֶ ה ִמי ְֶדכֶם  -שהלא ,אין לי חפץ ורצון בכם
ובמנחותיכם.
יא .כִ י ִמ ִמזְ ַרח שֶ מֶ ש וְ עַ ד ְמבֹואֹו  -כי הנה
ממזרח ( שמשם זורחת השמש ) ועד מערב ( ששם באה
ושוקעת השמש ),
גָּׂדֹול ְש ִמי בַ גֹויִם  -גדול שם ה' בכל הגויים,
( אמר ממזרח למערב  -שהוא כל ישוב העולם ,מפני שמצפון
לדרום ,אין כל העולם מיושב ; רד"ק )

הֹורה -
ּומנְחָּׂ ה ְט ָּׂ
ִש ִמי ִ
ּובְ כָּׂל מָּׂ קֹום ,מֻ ְקטָּׂ ר מֻ גָּׂש ל ְ
ולו היו מצווים בכך ,היו מגישים ומקטירים
לפני קרבנות ,ומנחה טהורה,
כִ י גָּׂדֹול ְש ִמי בַ גֹויִםָּׂ ,אמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות:
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רֹותיהָּׂ  ,כִ י ֵאי ְנכֶם שָּׂ ִמים עַ ל לֵב  -וגם
וְ גַם ָּׂא ִ
אוסיף עוד לקלל אתכם ,כי אינכם נותנים אל
ליבכם לכבד את שמי.
גִ .ה ְננִי ֹגעֵ ר ָּׂלכֶם ֶאת הַ ז ֶַרע  -כבייכול ,אגער על
הזרע שלא יגדל,
יתי פ ֶֶרש עַ ל פְ נֵיכֶם  -ואפזר זבל על פניכם,
וְ ז ִֵר ִ
פ ֶֶרש חַ גֵיכֶם  -את הזבל שמפרישות הבהמות,
שמביאים אתם לפני בחגים כקרבן,
וְ נָּׂשָּׂ א ֶא ְתכֶם  -הפ ֶֶרׁש ,כבייכול ישא אתכם,
ֵאלָּׂיו  -להיות דומים אליו  -ברוב בזיון ומיאוס.
ד .וִ ידַ עְ ֶתם ,כִ י ִשּל ְַח ִתי אֲ לֵיכֶם ֵאת הַ ִמצְ וָּׂה הַ ז ֹאת
 דעו ,כי מצוה זו  -להזהר בכבודי ,שלחתילכם,
יתי ֶאת לֵוִ י ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות  -כדי
ל ְִהיֹות בְ ִר ִ
שתתקיים הברית שכרתתי עם שבט לוי.
יתי הָּׂ י ְָּׂתה ִאתֹו  -הברית שהיתה לי עם
ה .בְ ִר ִ
אהרן,
הַ חַ יִים וְ הַ שָּׂ לֹום  -הביאה לו חיים ושלום,
ִיר ֵאנִי  -ונתתי לו חיים ושלום,
מֹורא ַוי ָּׂ
ו ֶָּׂא ְתנֵם לֹו ָּׂ
בעבור המורא שירא ממני,
ּומפְ נֵי ְש ִמי נִחַ ת הּוא  -ומפני שם ה' ,היה רועד
ִ
ופוחד.
תֹורת אֱ מֶ ת הָּׂ י ְָּׂתה בְ פִ יהּו  -תורת אמת ,לימד
וַ .
את העם בפיו,
וְ עַ וְ לָּׂה ל ֹא נ ְִמצָּׂ א בִ ְשפ ָָּּׂׂתיו  -ושקר ,לא נמצא
בשפתיו,
בְ שָּׂ לֹום ּובְ ִמישֹור הָּׂ לְַך ִא ִתי  -בדרך ישרה
ובשלום הלך עם ה',
וְ ַרבִ ים הֵ ִשיב מֵ עָּׂ ֹון  -ורבים השיב מלעשות עון.
ִש ְמרּו דַ עַ ת  -כי ראוי ,שכל
ז .כִ י ִשפְ ֵתי כֹהֵ ן י ְ
הכהנים ישמרו שפתיו לדבר בדעת,
תֹורה יְבַ ְקשּו ִמפִ יהּו  -ותורה יבקשו ללמוד
וְ ָּׂ
מפיו,
כִ י מַ ל ְַאְך ה' צְ בָּׂ אֹות הּוא  -כי שליח ה' הוא,
להורות את העם תורה ודעת.
ח .וְ ַא ֶתם  -הכהנים,
תֹורה  -גם
סַ ְר ֶתם ִמן הַ דֶ ֶרְךִ ,הכְ שַ ל ְֶתם ַרבִ ים בַ ָּׂ
אתם סרתם מדרך ה' ,ועוד הכשלתם רבים,
לעבור על דברי תורה,
ִשחַ ֶתם בְ ִרית הַ ּלֵוִ י ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות  -ובכך,
קלקלתם את הברית עם שבט לוי.

יב .וְ ַא ֶתם  -ישראל,
ְמחַ ְּללִים אֹותֹו  -מחללים את שם ה',
בֶ אֱ מָּׂ ְרכֶם ,שֻ לְחַ ן ה' ְמג ָֹּׂאל הּוא  -בכך שאומרים
אתם ,שהמזבח מתועב ומלוכלך,
וְ נִיבֹו  -ודבורכם ( ניב  -דיבור ) עליו הוא,
נִבְ זֶה ָּׂאכְ לֹו  -שהמאכל ( הקרבן ) שעולה עליו -
מבוזה.
יג .וַאֲ מַ ְר ֶתם  -והנה אומרים אתם איש לרעהו:
ִהּנֵה מַ ְתל ָָּּׂׂאה  -הבהמה שאני נושא על כתפי -
כבדה ,ועייף אני מאוד מהמשא הכבד,
( אף שאתם מביאים בהמות כחושות ורזות )

וְ ִהפ ְַח ֶתם אֹותֹו  -ומשליכים אותו ארצה בבזיון,
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות,
אתם
אתם גָּׂזּול וְ ֶאת הַ פִ סֵ חַ וְ ֶאת הַ חֹולֶה וַהֲ בֵ ֶ
וַהֲ בֵ ֶ
אֹותּה ִמי ְֶדכֶם ָּׂאמַ ר ה’ -
ָּׂ
ֶאת הַ ִמנְחָּׂ ה ,הַ ֶא ְרצֶ ה
והנה מביאים לפני בהמות גזולות ובעלות מום,
ומנחות ,וכי יהיו לרצון לפני ?!
יד .וְ ָּׂארּור נֹוכֵל  -ומקולל הרמאי,
וְ יֵש בְ עֶ ְדרֹו ָּׂזכָּׂר  -שיש בעדר שלו זכר טוב וראוי
לקרבן,
וְ נֹדֵ ר ,וְ זֹבֵ חַ מָּׂ ְשחָּׂ ת לה'  -ונודר להביא קרבן,
ומביא קרבן מושחת ובעל מום,
נֹורא
ּוש ִמי ָּׂ
כִ י מֶ לְֶך גָּׂדֹול ָּׂאנִי ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹותְ ,
בַ גֹויִם  -וראוי להביא לפני ,קרבן מובחר
ומשובח.

פרק ב
א .וְ עַ ָּׂתה אֲ לֵיכֶם הַ ִמצְ וָּׂה הַ ז ֹאת הַ כֹהֲ נִים -
אליכם הכהנים ,המצוה הזאת שלא להקריב
לפני קרבן כחוש ,בעל מום או גזול.
בִ .אם ל ֹא ִת ְש ְמעּו  -בקולי,
ִש ִמי ָּׂאמַ ר ה'
וְ ִאם ל ֹא ָּׂת ִשימּו עַ ל לֵב ,ל ֵָּׂתת כָּׂבֹוד ל ְ
צְ בָּׂ אֹות  -ולא תתנו אל ליבכם ,לתת כבוד לשם
ה',
וְ ִשּל ְַח ִתי בָּׂ כֶם ֶאת הַ ְמ ֵא ָּׂרה -אשלח בכם קללה,
כֹותיכֶם  -אהפוך לקללה ,את
רֹותי ֶאת בִ ְר ֵ
וְ ָּׂא ִ
הברכה שנתתי מאז ש ָיסדו את היכל הבית {"

ִשימּו נָּׂא לְבַ בְ ֶכםִ ,מן הַ יֹום הַ ֶזה וָּׂמָּׂ עְ ָּׂלהִ ,מיֹום עֶ ְש ִרים וְ ַא ְרבָּׂ עָּׂ ה
ל ְַת ִשיעִ י ,לְ ִמן הַ יֹום אֲ שֶ ר יֻסַ ד ֵהיכַל ה' ִשימּו לְבַ בְ ֶכם"( ,לברכה
שאביא עליכם); חגי ב' יח' }
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טו .וְ ל ֹא ֶאחָּׂ ד עָּׂ שָּׂ ה  -ואם תאמרו :הלא היה
אחד ,אברהם אבינו ( "...אחד היה אברהם ,"...יחזקאל
לג' כד' ) ,שלקח את הגר הנכריה,
ּוש ָּׂאר רּוחַ לֹו  -ועוד ,הלא אברהם היה בעל רוח
ְ
נבואה ויראת ה',
ֹלהים  -משיב להם
ּומָּׂ ה הָּׂ ֶאחָּׂ ד ְמבַ ֵקש ז ֶַרע אֱ ִ
הנביא :הסיבה שלקח אברהם את הגר ,היה רק
כדי שיהיה לו זרע,
ְעּוריָך ַאל יִבְ גֹד -
ִשמַ ְר ֶתם בְ רּוחֲ כֶםּ ,ובְ ֵאשֶ ת נ ֶ
וְ נ ְ
ואתם שמרו את רוחכם ורצונכם ,ולא תבגדו
בנשותיכם.
טז .כִ י שָּׂ נֵא שַ ּלַח  -אם שונאים אתם את
נשותיכם  -תגרשו אותן,
ִש ָּׂר ֵאל,
ָּׂאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י י ְ
וְ כִ סָּׂ ה חָּׂ מָּׂ ס עַ ל לְבּושֹו  -ואל תכסה את החמס,
הגזל  -בלבוש ,שהרי סופו להתגלות .ר"ל ,אל
תכסה את הכעס שבלבך ,ותבגוד בה,
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות,
ִשמַ ְר ֶתם בְ רּוחֲ כֶם וְ ל ֹא ִתבְ גֹדּו  -שמרו את
וְ נ ְ
רוחכם ורצונכם ,ולא תבגדו בנשותיכם.
יז .הֹוגַעְ ֶתם ה' בְ ִדבְ ֵריכֶם -כבייכול ה' מתעייף
מרוב דבריכם,
וַאֲ מַ ְר ֶתם ,בַ מָּׂ ה הֹוגָּׂעְ נּו  -את ה'
בֶ אֱ מָּׂ ְרכֶם ,כָּׂל עֹשֵ ה ָּׂרע ,טֹוב בְ עֵ ינֵי ה'ּ ,ובָּׂ הֶ ם הּוא
חָּׂ פֵץ  -בכך שאומרים אתם על כל עושי רע,
שטובים הם בעיני ה',
אֹו ַאיֵה אֱ ֹלהֵ י הַ ִמ ְשפָּׂט  -או שאומרם אתם :אם
לא טוב בעיני ה' עשיית הרע ,היכן עשיית
המשפט ברשעים ?

ּוש ָּׂפלִים ְלכָּׂל
ט .וְ גַם אֲ נִי נ ַָּׂת ִתי ֶא ְתכֶם נִבְ זִ ים ְ
הָּׂ עָּׂ ם  -וגם אני ,אבזה ואשפיל אתכם ,לפני כל
העם,
ש ְמ ִרים ֶאת ְד ָּׂרכַי  -כפי
כְ פִ י אֲ שֶ ר ֵאי ְנכֶם ֹ
השיעור שאתם לא שומרים את דרכי ה',
תֹורה  -ונושאים פנים ,לעשירים
וְ נ ְֹש ִאים ָּׂפנִים בַ ָּׂ
ולגדולים שבעם ,להטות דין תורה.
י .הֲ לֹוא ָּׂאב ֶאחָּׂ ד ְל ֻכּלָּׂנּו  -הלא אב אחד לכולנו
( בני יעקב אבינו )

הֲ לֹוא ֵאל ֶאחָּׂ ד בְ ָּׂר ָּׂאנּו  -והלא אלוקים אחד
לכולנו,
מַ דּועַ נִבְ גַד ִאיש בְ ָּׂא ִחיו  -וא"כ ,מדוע אתם
בוגדים איש באחיו ,ר"ל ,שבוגדים בנשותיהם,
ולוקחים נשים נכריות,
לְחַ ּלֵל בְ ִרית אֲ ב ֵֹתינּו  -ובכך ,מחללים את הברית
שכרת עמנו אלוקינו ,שלא לשאת נשים נכריות.
ִש ָּׂר ֵאל
יא .בָּׂ גְ דָּׂ ה יְהּודָּׂ ה ,וְ תֹועֵ בָּׂ ה נֶעֶ ְש ָּׂתה בְ י ְ
ּובִ ירּושָּׂ ָּׂל ִם  -בגדה יהודה ,ודבר תועבה נעשה
בישראל ובירושלים,
כִ י ִחּלֵל יְהּודָּׂ ה ,קֹדֶ ש ה' אֲ שֶ ר ָּׂאהֵ ב  -כי יהודה
האהובים לפני ה' ,חללו את קדושתם,
קדש ישראל לה' ראשית
( ישראל נקראו  -ק ֶֹדש ה' ,כמו שאמרֹ ":
תבואתה  ,"...ירמיהו ב' ג' )

ּובָּׂ עַ ל בַ ת ֵאל ֵנכָּׂר  -שהלכו ובעלו ,נשים נכריות,
העובדות לאלהים אחרים.
יב .יַכְ ֵרת ה' ל ִָּׂאיש אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ּנָּׂה עֵ ר וְ ֹענֶה מֵ ָּׂאהֳ לֵי
ַי ֲעקֹב  -מי שיעשה זאת ,יכרית ה' ממנו עֵּ ר
ועונה .ער  -שכל אנשי ביתו יִשנו לעולם ולא יהיו
ערים ,ועונה  -מי שיכול לענות לקורא לו,
ּומַ גִ יש ִמנְחָּׂ ה לַה' צְ בָּׂ אֹות  -וכן אם כהן הוא,
יכרית ה' ממנו מי שיגיש מנחה לה' במקדש.
יג .וְ ז ֹאת שֵ נִית ַתעֲשּו  -וזאת הרעה השניה,
שאתם עושים ביחס למזבח,
כַסֹות ִד ְמעָּׂ ה ֶאת ִמזְ בַ ח ה' בְ כִ י וַאֲ נ ָָּּׂׂקה -
שבגללכם ,נשותיכם באות למזבח ,וכבייכול,
מכסות אותו בזעקה ( אנקה ) ,בבכי ובדמעות ,על
עלבונן,
מֵ ֵאין עֹוד  -ולא אוסיף עוד,
פְ נֹות ֶאל הַ ִמנְחָּׂ ה  -לפנות אל מנחותיכם,
וְ ל ַָּׂקחַ ת ָּׂרצֹון ִמי ְֶדכֶם  -ולקחת מידיכם את
קרבנותיכם ,ושיהיו לרצון לפני.
יד .וַאֲ מַ ְר ֶתם עַ ל מָּׂ ה  -על מה הכעס ,שלא יהיו
קרבנותינו לרצון ?
ְעּוריָך ,אֲ שֶ ר
עַ ל כִ י ה' ,הֵ עִ יד בֵ ינְָך ּובֵ ין ֵאשֶ ת נ ֶ
יתָך -
ַא ָּׂתה בָּׂ ג ְַד ָּׂתה בָּׂ ּה ,וְ ִהיא חֲ בֶ ְר ְתָך וְ ֵאשֶ ת בְ ִר ֶ
על כי ה' עֵּ ד ,שאתה הוא שבגדת באשתך ,והיא,
נאמנת לברית ביניכם ולא יוצאת לזנות עם
זרים.

פרק ג
שלֵחַ מַ ל ְָּׂאכִ י  -משיב להם :עוד יבוא
אִ .ה ְננִי ֹ
היום שבו אשלח את מלאכי ,לעשות משפט
ברשעים,
ּופִ ּנָּׂה דֶ ֶרְך ְל ָּׂפנָּׂי  -ויפנה ויסיר מן הדרך ,את
המכשולות והמזיקים ,לשבים ארצה מהגלות,
ּופִ ְתאֹם יָּׂבֹוא ֶאל הֵ יכָּׂלֹו ,הָּׂ ָּׂאדֹון אֲ שֶ ר ַא ֶתם
ְמבַ ְק ִשים  -ובפתאומיות ,יבוא ה' ,שאתם
מבקשים ודורשים אותו ,לגאול את עמו ,ולשכון
בהיכלו,
ּומַ ל ְַאְך הַ בְ ִרית ,אֲ שֶ ר ַא ֶתם חֲ פֵצִ ים ִהּנֵה בָּׂ אָּׂ ,אמַ ר
ה' צְ בָּׂ אֹות  -ויבוא אליהו הנביא שליח ה' ,אשר
אתם חפצים שיבוא.
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פרק ג

ֹלהים  -וכי ראוי שאדם יגזול
ח .הֲ י ְִקבַ ע ָּׂאדָּׂ ם אֱ ִ
מה' ית' ?!
כִ י ַא ֶתם קֹבְ עִ ים א ִֹתי  -שגוזלים אתם אותי,
וַאֲ מַ ְר ֶתם בַ מֶ ה ְקבַ עֲנּוָך  -ואתם אומרים :מה
גזלנו ?
הַ מַ עֲשֵ ר וְ הַ ְתרּומָּׂ ה  -ומשיב להם :את המעשרות
והתרומה ,שאינכם מפרישים לתיתם לכהנים
והלויים.
ט .בַ ְמ ֵא ָּׂרה ַא ֶתם נ ֵָּׂא ִרים  -בקללה אתם
מקוללים ,על עוונותיכם הקודמים ( ,על ביזוי

בּ .ו ִמי ְמ ַכ ְלכֵל ֶאת יֹום בֹואֹו  -ומי יוכל להכיל
ולסבול את המשפט ,שיעשה המלאך ברשעים
באותו הזמן,
ּומי הָּׂ עֹמֵ ד בְ הֵ ָּׂראֹותֹו  -ומי יוכל לעמוד ,ביום
ִ
שי ֵָּראה המלאך ,כשיעשה את המשפט,
כִ י הּוא ,כְ ֵאש ְמצָּׂ ֵרףּ ,וכְ ב ִֹרית ְמכַבְ ִסים  -כי הוא,
המלאך ,דומה לאש ,הצורפת ושורפת את
הסיגים מן הכסף ,ולבורית (כמו סבון) ,המנקה את
הכתמים הקשים מן הבגד.
ג .וְ יָּׂשַ ב  -המלאך לשפוט את העם,
ּומטַ הֵ ר כֶסֶ ף  -כצורף המנקה את הכסף
ְמצָּׂ ֵרףְ ,
מן הסיגים,
וְ ִטהַ ר ֶאת בְ נֵי לֵוִ י  -ויטהר את בני לוי
מהרשעים,
וְ זִ ַקק א ָֹּׂתם ַכזָּׂהָּׂ ב וְ ַככָּׂסֶ ף  -וינקה אותם כמו
שמנקים את הזהב והכסף מכל ליכלוך,
וְ הָּׂ יּו לַה' מַ גִ ישֵ י ִמנְחָּׂ ה בִ צְ דָּׂ ָּׂקה  -ואז יגישו
הכהנים מנחה בצדק ועל פי הדין ( .לא כמו הכהנים

המזבח ,לעיל פרק א -ב )

וְ א ִֹתי ַא ֶתם קֹבְ עִ ים  -ובכל זאת עוד גוזלים מה'!
הַ גֹוי כֻּלֹו  -שכל העם ,היו גוזלים את המעשרות
והתרומה.
י .הָּׂ בִ יאּו ֶאת כָּׂל הַ מַ עֲשֵ ר ֶאל בֵ ית הָּׂ אֹוצָּׂ ר -
הביאו את המעשרות אל האוצר שבבית
המקדש,
יתי  -ויהיה לאוכל לכהנים
יהי טֶ ֶרף בְ בֵ ִ
וִ ִ
והלויים ,הנמצאים בביתי ( ,בביהמ"ק )
ּובְ חָּׂ נּונִי נָּׂא בָּׂ ז ֹאת ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות  -ותבחנו אותי
במצוה זו אם אשלם לכם גמול טוב על כך,
ִאם ל ֹא  -נשבע ה',
ֶאפְ ַתח ָּׂלכֶם ֵאת אֲ רֻ בֹות הַ שָּׂ מַ יִם ,וַהֲ ִריק ִֹתי ָּׂלכֶם
בְ ָּׂרכָּׂה עַ ד בְ לִי דָּׂ י  -שיפתח את ארובות ( חלונות )
השמים ,לשפוך עליהם ברכה בלי גבול.
אכֵל  -אגער בארבה ,שאוכל
יא .וְ גָּׂעַ ְר ִתי ָּׂלכֶם בָּׂ ֹ
את התבואה,
וְ ל ֹא י ְַש ִחת ָּׂלכֶם ֶאת פְ ִרי הָּׂ אֲ דָּׂ מָּׂ ה  -שלא ישחית
עוד את פירות האדמה,
וְ ל ֹא ְתשַ כֵל ָּׂלכֶם הַ ֶגפֶן בַ שָּׂ דֶ ה  -ולא תשכל
ותאבד עוד הגפן בשדה ,את פירותיהָ ,
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות:
יב .וְ ִא ְשרּו ֶא ְתכֶם כָּׂל הַ גֹויִם  -וישבחו אתכם כל
הגויים,
כִ י ִת ְהיּו ַא ֶתם ֶא ֶרץ חֵ פֶץ  -כי יראו הגויים,
שאתם יושבים בארץ ,שה' חפץ בה ,ומברך
אותה בכל טוב,
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות:
יג .חָּׂ זְ קּו עָּׂ לַי ִדבְ ֵריכֶם ָּׂאמַ ר ה'  -דברים חזקים
וקשים אומרים אתם נגדי ,אמר ה',
וַאֲ מַ ְר ֶתם,
מַ ה ּנ ְִדבַ ְרנּו עָּׂ לֶיָך  -מה דברנו עליך ?
ֹלהים  -אמרתם,
יד .אֲ מַ ְר ֶתם ,שָּׂ וְ א ֲעבֹד אֱ ִ
שהעובד את האלוקים ,עובד לחינם ולשוא ,ולא
יקבל כל גמול על עבודתו,
ּומַ ה בֶ צַ ע כִ י שָּׂ מַ ְרנּו ִמ ְשמַ ְרתֹו  -ומה נרויח ,אם
נשמור את מה שציוה לשמור בתורתו,
וְ כִ י הָּׂ לַכְ נּו ְקד ַֹרּנִית ִמפְ נֵי ה' צְ בָּׂ אֹות  -ואם נלך
לפני ה' ,בהכנעה ובשפלות הרוח,

כעת שמקריבים בעלי מומים ,גזולים וכו' )

ד .וְ עָּׂ ְרבָּׂ ה לַה'ִ ,מנְחַ ת יְהּודָּׂ ה וִ ירּושָּׂ ָּׂל ִם  -ותהיה
עריבה לה' ,המנחה שיקריבו לפניו,
מנִיֹות  -כמו שהיה
כִ ימֵ י עֹולָּׂםּ ,וכְ שָּׂ נִים ַק ְד ֹ
מימות עולם ובשנים קודמות.
ה .וְ ָּׂק ַרבְ ִתי אֲ לֵיכֶם ל ִַמ ְשפָּׂט  -אקרב אליכם
לעשות משפט ברשעים,
ַשפִ ים ּובַ ְמנָּׂאֲ פִ ים  -ואני
ִיתי עֵ ד ְממַ הֵ ר ,בַ ְמכ ְ
וְ הָּׂ י ִ
עצמי אמהר ואעיד ,בכל המכשפים והמנאפים,
ִשבָּׂ עִ ים לַשָּׂ ֶקרּ ,ובְ ע ְֹש ֵקי ְשכַר שָּׂ כִ ירַ ,אלְמָּׂ נָּׂה
ּובַ ּנ ְ
וְ יָּׂתֹום ּומַ טֵ י גֵר  -ובכל אלו שנשבעו לשקר,
ובעושקים את שכרו של השכיר ,היתום
והאלמנה ,והמטים את דין ומחייבים את הגר
על חינם,
וְ ל ֹא י ְֵראּונִי  -ואינם יראים ממני,
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות:
ִיתי  -דברי ה' וגזירותיו  -לא
ו .כִ י אֲ נִי ה' ל ֹא שָּׂ נ ִ
ישתנו,
ִיתם  -ואתם בני ישראל,
וְ ַא ֶתם בְ נֵי ַי ֲעקֹב ל ֹא כְ ל ֶ
לא כיליתי אתכם לגמרי על אף חטאתיכם.
( ר"ל ,שכל העמים כלו ואבדו ,ואתם ,אף שחוטאים לפני
ונענשים ,לא תכלו לגמרי ).

ז .ל ְִמימֵ י אֲ ב ֵֹתיכֶם ,סַ ְר ֶתם מֵ חֻ ַקי וְ ל ֹא ְשמַ ְר ֶתם -
הלא עוד מימי אבותיכם ,חוטאים אתם לפני,
שּובּו ֵאלַי וְ ָּׂאשּובָּׂ ה אֲ לֵיכֶם -וכעת ,שובו בתשובה
אל ה' ,ואשוב אני להטיב לכם,
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות,
וַאֲ מַ ְר ֶתם ,בַ מֶ ה נָּׂשּוב  -ואתם אומרים :במה
חטאנו ,שצריכים אנו לשוב אליך.
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וְ לִהַ ט א ָֹּׂתם הַ יֹום הַ בָּׂ א ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות  -ותשרוף
אותם האש במהירות ,באותו יום הבא עליהם,
אֲ שֶ ר ל ֹא ַי ֲעזֹב לָּׂהֶ ם ש ֶֹרש וְ עָּׂ נָּׂף  -עד שלא ישאר
להם לא שורש ולא ענף ( .שלא ישאר להם כל זכר )
כ .וְ ז ְָּׂרחָּׂ ה ָּׂלכֶם י ְִר ֵאי ְש ִמי ,שֶ מֶ ש צְ דָּׂ ָּׂקה  -ולכם
היראים משם ה' ,תזרח ותאיר להם השמש,
ברוב צדקה ( רוב טובה ) שתביא עליהם,
ּומַ ְרפֵא בִ כְ ָּׂנפֶיהָּׂ  -ורפואה תביא עליכם השמש,
כשתפרוש עליכם את כנפיהָ  ( ,כשתזרח עליכם ),
אתם ּופִ ְש ֶתם כְ עֶ גְ לֵי מַ ְרבֵ ק  -ותצאו בכל
וִ יצָּׂ ֶ
מקום ,ותתרבו ,כעגלים מפוטמים בדיר.

טו .וְ עַ ָּׂתה ,אֲ נ ְַחנּו ְמ ַא ְש ִרים ז ִֵדים  -וכעת,
משבחים אנו את הרשעים,
גַם נִבְ נּו עֹשֵ י ִר ְשעָּׂ ה  -שמצליחים הרשעים
במעשיהם ,כבנין הקיים ועומד במקומו,
ֹלהים ַויִמָּׂ לֵטּו  -וגם בחנו את ה' ,אם
גַם בָּׂ חֲ נּו אֱ ִ
יעניש אותם ,והנה נמלטו וניצלו מכל עונש.
טזָּׂ .אז  -כששמעו הצדיקים יראי ה' ,את דברי
הרשעים ,שמכחישים את השגחתו של ה' על
מעשי בנ"א,
נ ְִדבְ רּו י ְִר ֵאי ה' ִאיש ֶאל ֵרעֵ הּו  -דברו ביניהם
דברי אמונה ,ובטחון בה' ובמשפטו,
ִשמָּׂ ע  -את דבריהם,
ַוי ְַקשֵ ב ה' ַוי ְ
ַו ִיכ ֵָּׂתב סֵ פֶר זִ כָּׂרֹון ְל ָּׂפנָּׂיו  -ונכתב שמם בספר,
לזכרון לפניו ( ,לשלם להם שכרם לעתיד לבא )
ְלי ְִר ֵאי ה'  -כיראי ה',
ּו ְלח ְֹשבֵ י ְשמֹו  -וכחושבים תמיד בדרכי ה'
ובידיעתו.
יז .וְ הָּׂ יּו לִיָּׂ ,אמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות  -ויהיו צדיקים אלו
ודבריהם ,שמורים אצלי,
לַיֹום אֲ שֶ ר אֲ נִי עֹשֶ ה ְסגֻּלָּׂה  -עד יום המשפט,
שבו אעשה דין ברשעים ,והם יהיו לי סגולה,
וינצלו מהרעה,
וְ חָּׂ מַ ל ְִתי ֲעלֵיהֶ ם ,כַאֲ שֶ ר י ְַחמֹל ִאיש עַ ל בְ נֹו הָּׂ עֹבֵ ד
אֹתֹו  -וארחם עליהם ,כאיש ,המרחם על בנו
העובד אותו באמונה.
יתם בֵ ין צַ ִדיק ל ְָּׂרשָּׂ ע ,בֵ ין עֹבֵ ד
יח .וְ שַ בְ ֶתם ְּור ִא ֶ
ֹלהים לַאֲ שֶ ר ל ֹא עֲבָּׂ דֹו  -ואז תראו מה בין
אֱ ִ
צדיק לרשע( ....ולא יאמרו עוד" :בֶ אֱ מָּׂ ְר ֶכם ,כָּׂל עֹשֵ ה ָּׂרע ,טֹוב

( מרבק  -דיר )

סֹותם ְרשָּׂ עִ ים  -תכבשו ותרמסו תחתיכם
כא .וְ עַ ֶ
את הרשעים,
כִ י י ְִהיּו ֵאפֶר ַתחַ ת כַפֹות ַרגְ לֵיכֶם  -כי יהיו כאפר
מתחת לכפות רגליכם,
בַ יֹום אֲ שֶ ר אֲ נִי עֹשֶ ה  -בו ,את המשפט בהם,
ָּׂאמַ ר ה' צְ בָּׂ אֹות:
כב .זִ כְ רּו  -זכרו לשמור ( ,עד שיבוא יום המשפט ),
יתי אֹותֹו בְ ח ֵֹרב  -את
תֹורת מֹשֶ ה עַ בְ ִדי ,אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
ַ
דברי התורה ,שציויתי את משה עבדי בסיני,
ּומ ְשפ ִָּׂטים  -לצוות את כל
ִש ָּׂר ֵאל חֻ ִקים ִ
עַ ל כָּׂל י ְ
ישראל ,על שמירת החוקים והמשפטים.
שלֵחַ ָּׂלכֶםֵ ,את ֵא ִליָּׂה הַ ּנָּׂבִ יא ,לִפְ נֵי
כגִ .הּנֵה ָּׂאנֹכִ י ֹ
ּנֹורא  -הנה אני שולח לכם
בֹוא יֹום ה' הַ גָּׂדֹול וְ הַ ָּׂ
את אליהו הנביא ,לבשר לכם על יום המשפט
הגדול והנורא ,שבו תגאלו,
כד .וְ הֵ ִשיב לֵב ָּׂאבֹות עַ ל בָּׂ נִים ,וְ לֵב בָּׂ נִים עַ ל
בֹותם  -והוא ( אליהו הנביא ) ,ישיב לה' את ליבות
אֲ ָּׂ
האבות יחד עם ליבות הבנים ,ואלו שישובו -
ינצלו,
ֵיתי ֶאת הָּׂ ָּׂא ֶרץ חֵ ֶרם  -והסיבה
פֶן ָּׂאבֹוא וְ ִהכ ִ
שאשלח את אליהו להזהיר מפני יום הדין ,היא
שמא ביום המשפט ,אכה ואכרית את יושבי
הארץ.

בְ עֵ ינֵי ה'ּ ,ובָּׂ הֶ ם הּוא חָּׂ פֵ ץ ,אֹו ַאיֵה אֱ ֹלהֵ י הַ ִמ ְש ָּׂפט" ,לעיל ב' יז').

יט .כִ י ִהּנֵה הַ יֹום בָּׂ א  -יום המשפט והדין
ברשעים,
בֹעֵ ר כ ַַתּנּור  -והדין יהיה קשה וחזק ,כאש
הבוערת בחזקה בתנור,
וְ הָּׂ יּו כָּׂל ז ִֵדים וְ כָּׂל עֹשֵ ה ִר ְשעָּׂ הַ ,קש  -כל
הרשעים יהיו כקש ( ,הנשרף בקלות ),

5

