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Malachi Chapter 2 ַמְלָאִכי 

ֹּאת  א ְצוָּה ַהז ה, ֲאֵליֶכם ַהמִּ ֲֹּהנִּים--וְַעתָּ   .ַהכ
1 And now, this commandment is for you, O ye 
priests.  

ם  ב ם-אִּ ְשְמעּו וְאִּ ימּו ַעל-ֹלא תִּ שִּ ֵתת -ֹלא תָּ ֵלב לָּ
י, ָאַמר  כָּבֹוד ְשמִּ ֶכם ֶאתקְצבָּ  'הלִּ י בָּ ַלְחתִּ -ֹות, וְשִּ

ה י ֶאת ,ַהְמֵארָּ , כִּי -וְָארֹותִּ יהָּ ְרכֹוֵתיֶכם; וְַגם, ָארֹותִּ בִּ
ים מִּ   .ֵלב-ַעל ֵאינְֶכם, שָּ

2 If ye will not hearken, and if ye will not lay it 
to heart, to give glory unto My name, saith the 
LORD of hosts, then will I send the curse upon 
you, and I will curse your blessings; yea, I curse 
them, because ye do not lay it to heart.  

ֶכם, ֶאת  ג ֵֹּער לָּ נְנִּי ג י פֶ -הִּ יתִּ -ֶרש ַעלַהֶזַרע, וְֵזרִּ
יו א ֶאְתֶכם, ֵאלָּ   .ְפנֵיֶכם, ֶפֶרש ַחֵגיֶכם; וְנָּשָּ

3 Behold, I will rebuke the seed for your hurt, 
and will spread dung upon your faces, even the 
dung of your sacrifices; and ye shall be taken 
away unto it.  

ְצוָּה --וִּיַדְעֶתם  ד י ֲאֵליֶכם, ֵאת ַהמִּ ַלְחתִּ כִּי שִּ
ֹּאת: י ֶאת  ַהז יתִּ ְהיֹות ְברִּ   .ֹותקְצבָּ  'הֵלוִּי, ָאַמר -לִּ

4 Know then that I have sent this 
commandment unto you, that My covenant 
might be with Levi, saith the LORD of hosts.  

יתִּ   ה לֹום, וֶָּאְתנֵםְברִּ תֹו, ַהַחיִּים וְַהשָּ ה אִּ יְתָּ לֹו -י הָּ
י, נִַּחת הּוא ְפנֵי ְשמִּ ֵאנִּי; ּומִּ א, וַיִּירָּ   .מֹורָּ

5 My covenant was with him of life and peace, 
and I gave them to him, and of fear, and he 
feared Me, and was afraid of My name.  

ה ֹלאתֹורַ   ו יהּו, וְַעוְלָּ ה ְבפִּ יְתָּ  נְִּמצָּא-ת ֱאֶמת הָּ
יב ים ֵהשִּ י, וְַרבִּ תִּ ַלְך אִּ ישֹור הָּ לֹום ּוְבמִּ יו; ְבשָּ תָּ ְשפָּ  בִּ

ו ֹּ   .ןֵמעָּ

6 The law of truth was in his mouth, and 
unrighteousness was not found in his lips; he 
walked with Me in peace and uprightness, and 
did turn many away from iniquity.  

ֵֹּהן יְִּשְמרּו-כִּי  ז ְפֵתי כ ה יְַבְקשּו -שִּ ַדַעת, וְתֹורָּ
יהּו: פִּ   .ֹות, הּואקְצבָּ -'הכִּי ַמְלַאְך   מִּ

7 For the priest's lips should keep knowledge, 
and they should seek the law at his mouth; for 
he is the messenger of the LORD of hosts.  

ן  ח ה; -וְַאֶתם ַסְרֶתם מִּ ים ַבתֹורָּ ְכַשְלֶתם ַרבִּ ַהֶדֶרְך, הִּ
ית ַהֵלוִּי, ָאַמר  ַחֶתם ְברִּ   .ֹותקְצבָּ  'השִּ

8 But ye are turned aside out of the way; ye 
have caused many to stumble in the law; ye 
have corrupted the covenant of Levi, saith the 
LORD of hosts.  

י ֶאְתֶכם, נְִּבזִּים-וְַגם  ט ים ֲאנִּי נַָּתתִּ לִּ -ְלכָּל--ּוְשפָּ
ם: עָּ ים  הָּ ְֹּמרִּ י, ֲאֶשר ֵאינְֶכם ש ים -ֶאת ְכפִּ ְֹּשאִּ ַכי, וְנ ְדרָּ

ה. נִּים, ַבתֹורָּ   {}פ  פָּ

9 Therefore have I also made you contemptible 
and base before all the people, according as ye 
have not kept My ways, but have had respect of 
persons in the law. {P}  

נּו, ֲהלֹוא   י ד ְלֻכלָּ ָאנּו; קֲהלֹוא ָאב ֶאחָּ ד ְברָּ ל ֶאחָּ
יש יו ַמדּוַע, נְִּבַגד אִּ ֵֹּתינּו--ְבָאחִּ ית ֲאב   .ְלַחֵלל, ְברִּ

10 Have we not all one father? Hath not one 
God created us? Why do we deal treacherously 
every man against his brother, profaning the 
covenant of our fathers?  

ה ְביְִּשרָּ   יא ה נֶֶעְשתָּ ה, וְתֹוֵעבָּ ה יְהּודָּ ְגדָּ  Aבָּ
ִּם: לָּ ירּושָּ ֶֹּדש   ּובִּ ה, ק ֵלל יְהּודָּ  ,ֲאֶשר ָאֵהב 'הכִּי חִּ

11 Judah hath dealt treacherously, and an 
abomination is committed in Israel and in 
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ַעל, ַבת  Jerusalem; for Judah hath profaned the holiness  .ֵאל נֵכָּר-ּובָּ
of the LORD which He loveth, and hath married 
the daughter of a strange god.  

ֹּנֶה, ֵמָאֳהֵלי,  'היְַכֵרת   יב יש ֲאֶשר יֲַעֶשנָּה, ֵער וְע אִּ לָּ
ה, לַ  נְחָּ ֹּב; ּוַמגִּיש מִּ   {}פ  ֹות.קְצבָּ  'היֲַעק

12 May the LORD cut off to the man that doeth 
this, him that calleth and him that answereth 
out of the tents of Jacob, and him that offereth 
an offering unto the LORD of hosts. {P}  

ֹּאת, ֵשנִּית ַתֲעשּו  יג ה ֶאת--וְז ְמעָּ ְזַבח-ַכּסֹות דִּ , 'ה מִּ
ה; ֵמֵאין עֹוד, ְפנֹות ֶאל י וֲַאנָּקָּ ַקַחת-ְבכִּ ה, וְלָּ נְחָּ  ַהמִּ

יְֶדֶכם צֹון, מִּ   .רָּ

13 And this further ye do: ye cover the altar of 
the LORD with tears, with weeping, and with 
sighing, insomuch that He regardeth not the 
offering any more, neither receiveth it with 
good will at your hand.  

ה:-וֲַאַמְרֶתם, ַעל  יד יד ֵבינְָך 'ה-ַעל כִּי  מָּ ּוֵבין  ֵהעִּ
יא ּה, וְהִּ ה בָּ ַגְדתָּ ה בָּ  ֵאֶשת נְעּוֶריָך, ֲאֶשר ַאתָּ

יֶתָך   .ֲחֶבְרְתָך, וְֵאֶשת ְברִּ

14 Yet ye say: 'Wherefore?' Because the LORD 
hath been witness between thee and the wife 
of thy youth, against whom thou hast dealt 
treacherously, though she is thy companion, 
and the wife of thy covenant.  

ה, ּוְשָאר רּוַח לֹו, ּומָּ -וְֹלא  טו שָּ ד עָּ דֶאחָּ ֶאחָּ  ,ה הָּ
 ים; וְנְִּשַמְרֶתם, ְברּוֲחֶכם, ּוְבֵאֶשתקְמַבֵקש ֶזַרע ֱאֹל

ֹּד-נְעּוֶריָך, ַאל   .יְִּבג

15 And not one hath done so who had 
exuberance of spirit! For what seeketh the one? 
a seed given of God. Therefore take heed to 
your spirit, and let none deal treacherously 
against the wife of his youth.  

נֵא ַשַלח, ָאַמר -כִּי  טז ֵאלקֱאֹל 'השָּ ה  ,י יְִּשרָּ וְכִּּסָּ
ס ַעל מָּ  ֹות; וְנְִּשַמְרֶתםקְצבָּ  'ה ְלבּושֹו, ָאַמר-חָּ

ֹּדּו. ְבג   {}פ  ְברּוֲחֶכם, וְֹלא תִּ

16 For I hate putting away, saith the LORD, the 
God of Israel, and him that covereth his 
garment with violence, saith the LORD of hosts; 
therefore take heed to your spirit, that ye deal 
not treacherously. {P}  

ה 'ההֹוַגְעֶתם   יז ְבֵריֶכם, וֲַאַמְרֶתם ַבמָּ  ְבדִּ
ְרֶכם, כָּלבֶ   הֹוגְָּענּו: ע טֹוב ְבֵעינֵי -ֱאמָּ ֵֹּשה רָּ ֶהם 'הע  ּובָּ

ֵפץ, אֹו ַאיֵה, ֱאֹל טקהּוא חָּ ְשפָּ   .י ַהמִּ

17 Ye have wearied the LORD with your words. 
Yet ye say: 'Wherein have we wearied Him?' In 
that ye say: 'Every one that doeth evil is good in 
the sight of the LORD, and He delighteth in 
them; or where is the God of justice?'  

 

 א פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 :מזבחי על אלה תקריבו שלא הזאת המצוה מצוה אני הכהנים - אליכם( א)

  עזרא אבן

 :אליכם דברתי - ועתה( א)

  ק"רד

 אותם למנוע להם והיה אותו המביאים מיד המשחת הקרבן מקבלים שהם לפי הכהנים - ועתה( א)

 א פסוק ב פרק מלאכי דוד מצודת :התורה אותו שמנעה כמו לפני להקריב ראוי הקרבן זה אין כי ולהורותם

 :וכחוש 

  ם"מלבי
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 :העם את ושתזהירו ז"ע שתשגיחו אתכם מצוה אני עתה, הזאת המצוה אליכם ועתה( א)

 

 ב פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 :והיצהר והתירוש הדגן לכם לברך שצריך מה ברכותיכם את וקללתי - וארותי( ב)

 אני לפיכך תשמעו שלא ידעתי כי ישמע לא באם שתליתי תנאי על הדבר לתלות אין ובאמת - ארותיה וגם

 :ארותיה מעתה

  עזרא אבן

 :הברכה והטעם הכפל מפעלי ארותיה וגם חשכי יגיה כדרך - ברכותיכם את וארותי, אם( ב)

 :לב על שמתם שלא מפני הברכה את ארותי כי עתה עד עשיתי ככה - וגם

  ק"רד

 :ובמביאים במקבלים - בכם( ב)

 בקרבנותיכם אותי מבזים שאתם אחר אמר שכתוב כמו הבית בנין אחר אתכם שברכתי - ברכותיכם את

 :למארה הברכה לכם אהפוך

 ועתה הקרבנות בהבאת לבזותי שהחלותם מעת לכם שנתתי הברכה ארותי עתה עד כלומר - ארותיה וגם

 :תשמעו לא אם במארה עוד אוסיף

  דוד מצודת

 :לי ראוי שאין בקרבן לחללו לבל - לשמי כבוד לתת( ב)

 :ובהעם בכהנים - בכם ושלחתי

 :לקללה אהפך בחגי ש"כמ' ה היכל הוסד מעת אתכם שברכתי הברכה את ל"ר - ברכותיכם את וארותי

 לב על שמים אינכם כי ארותיה אני כי במקרה איננה עתה המשמשת המארה גם ל"ר - ארותיה וגם

 :בכבודי להזהר

  ם"מלבי

 לתת זאת שמחייב השכל הערת מצד, לב על תשימו לא ואם, אתכם מזהיר שאני מצד, תשמעו לא אם( ב)

 ברכותיכם את וארותי, בכם אשלח זאת מארה, נוכל ארור שאמרתי המארה את בכם ושלחתי, לשמי כבוד

 ישראל בני על שמי את ושמו ז"ע' שנא הקרבן הקרבת אחר כהנים בברכת העם את מברכים שאתם מה

 אותו ומחללים ישראל מבני שמי מסלקים שאתם עתה אבל, העם את' ה יברך ידכם שעל. אברכם ואני

 :לב על שמים שאינכם אחר ארותיה כבר וגם. לקללה ברכותיכם אהפך

 

 ג פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 ואגעור לבושת לרעה אם כי מאתי שכר תקבלו לא' כלומ פניכם על חגיכם בהמות של - פרש וזריתי( ג)

 :השדה זרע את לכם

 :כמוהו ונבזים זוללים להיות אליו אתכם ישאו קרבנותיכם בהמות פרש - אליו אתכם ונשא

  עזרא אבן

 פירוש והנה בעבותים חג אסרו כמו חגיכם ומלת ריק שלחני היות בעבור יצמח שלא בזרע אגער - הנני( ג)

 :אתכם אראה שלא פני מעל' ארחיקכ' וטע פניכם על אותם אזרה' קרבנותיכ חגיכם

 :אליו האויב הוא הנושא - אתכם ונשא

  ק"רד

 :גוים גערת כמו השחתה ענין - לכם גוער הנני( ג)

 :בעבורכם - לכם

 אמר פרשה ואת כמו הבהמות זבל פרש ישראל מזרה כמו הדגוש מבנין והוא' מלעי וזריתי - פרש וזריתי

 וכן חגים יקראו הקרבנות בהמות כי ל"ר' כבשי כמו והוא חגיכם פרש ואמר פירש כך ואחר פרש תחילה

 הענין בזה ל"ור בחג קרבים הקרבנות שרוב לפי חג הקרבן ונקרא חגי חלב ינקופו חגים בעבותים חג אסרו

 אזרה הפרש והוא שבבהמות הנבזה הדבר כי בהם אתכם אבזה כן בקרבנות אותי מבזים שאתם כמו

 :פניכם על אותו
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 ואתם שתזרעו הזרע שאשחית הרעב מפני ולבזיון לבשת אתכם אשים כלומר - פניכם על אותו אזרה

 ושבעתם שאמר כמו לבשת יהיו ברעב כי סביבותיכם אשר הגוים בין לבשת ותהיו לחם בחסרון תשארו

 :פניכם על פרש זריתי כאלו ולבזיון לבשת אתה והרי בגוים רעב חרפת עוד אתכם אתן ולא אותו

 ויונתן נבזים ותהיו אותי בזיתם אתם מדה כנגד מדה הזה הבזיון אל אתכם ישא העון - אליו אתכם ונשא

  ':וגו ארעא בעללת לכון נזיף אנא הא תרגם

  דוד מצודת

 :תצמח לבל הזרע את אגער בעבורכם - לכם גוער הנני( ג)

 היותר הדבר שהוא לפני מקריבים שאתם מהבהמות זבל ומפרש וחוזר פניכם על זבל אפזר - וזריתי

 :שמי מבזים שאתם כדרך בו אתכם לבזות אפזר אותו בבהמה נמאס

 :הזה הבזיון אל אתכם ישא שבידכם הזה העון - ונשא

  ם"מלבי

 בבנין התחילו שמעת'( ח) וזכריה( ט"י ח"י' ב) חגי י"ע הובטחו באשר, הזרע את לכם גוער הנני( ג)

 הקרבנות משמרת שמרתם שלא ועתה. יזרעו אשר בהזרע הברכה תהיה הקרבנות והקרבת המקדש

 לא פסולים שהקרבנות שאחר, פניכם על פרש וזריתי. לברכה תצמח בל הזרע את בשבילכם אגער כראוי

 פרש וכן. פניכם על אזרה זאת, ומאפרם הנקרבים מצואת להיכל מכניסים שאתם הפרש רק מהם נשאר

 :והאפר הפרש אל דומים שתהיו אתכם וישרוף יכלה, אליו אתכם ונשא בחגיכם מקריבים שאתם הקרבנות

 

 ד פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 :לוי לשבט שכרתי' בברי( אתי) שתתקיימו חפץ שאני - לוי את בריתי להיות( ד)

  עזרא אבן

 משרתי הכהנים לכבד חייבים שהם ישראל עם ידבר עתה אלי תשמעו לא אם תדעו אז - וידעתם( ד)

 :מום בעל' מנח תביאו ולא אתכם יורו כאשר ועשו השם

  ק"רד

 לוי שבט עם בריתי שתהיה שארצה לפי כך כל אתכם מצוה אני לפיכך לוי את בריתי להיות - וידעתם( ד)

 :שקיימתי

  דוד מצודת

 כי השבט ראש אהרן עם ל"ר לוי שבט עם כרתי אשר הברית מתקיים להיות טוב גמול תקבלו למען וא

 :אחריו ולזרעו לו הכהונה להיות הברית כרתי עמו

 מכבר זו במצוה מחויבים שאתם מפני הוא, הזאת המצוה את אליכם ששלחתי מה כי וידעתם( ד) ם"מלבי

 .ומפרש, והלויה הכהונה ברית ל"ר, לוי עם ברית כרתי זה תנאי שעל לוי את בריתי להיות

 

 ה פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 שיהא הרי אחריו ולזרעו לו והובטח( ה"כ' במדב) שלום בריתי את לפנחס שנאמר - והשלום החיים( ה)

 :בחיים זרעו

 :וייראני עשה וכן במורא שיקבלם - לו ואתנם

 :נתירא חתת לשון - נחת

  עזרא אבן

 על ואתנם וטעם והשלום החיים לישראל' יהי קרבני מקריב' שהו בעבור כי עמו ברית כרתי - בריתי( ה)

 :השם ירא והוא ממנו שיראו לו נתנם שהשם ישראל

 ואתנם כי א"וי כפול והטעם תחת תראו מגזרת ונדכה נשבר לב כמו ננחת והשלם נפעל מבנין - הוא נחת

 :כהנים תורת והם וחוקים מצות לו

  ק"רד

 ובפנחס יוקלאל קנא אשר ופנחס' ה קדוש אהרן והוא לכהונה השבט ראש עם - אתו היתה בריתי( ה)

 לו נתן והחיים עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו והיתה עוד לו ונאמר שלום בריתי את לו נותן הנני נאמר
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 שהיה אותו מצאנו שהרי אליהו אינו פנחס כי שאמר למי אפילו שנה מאות משלש יותר חיים לו מצאנו כי

 עד משנותיו לו והיו ההם בימים לפניו עמד הכהן אהרן בן אלעזר בן ופנחס שכתוב כמו בגבעה בפלגש

 :שנה מאות משלש יותר ההוא הזמן

 :שיראני מורא בעבור לו נתתי והשלום החיים - מורא לו ואתנם

 אולפן ליה ויהבית תרגם ויונתן' ה שם מפני ונדכה נשבר ופירושו חתת שרשו - הוא נחת שמי ומפני

 :וגומר שלים אוריתא

  דוד מצודת

 :והשלום החיים לו הוסיפה עמו לי שהיתה הברית - אתו היתה בריתי( ה)

 לחוזק המלות וכפל מפני ויירא בלבו שהיה המורא בעבור לו נתתים אלה את ל"ר - וייראני מורא לו ואתנם

 :הענין

 :ונרעד מתפחד היה - הוא נחת

 ם"מלבי

 הבטחתי הברית י"שע, והשלום החיים ברית היה שמצדי, הצדדים משני היה אתו היתה אשר בריתי( ה)

 ימותו ולא' וכו משמרתך ושמרו ש"כמ, שלום בריתי את לו נותן הנני( ה"כ במדבר) ש"כמ. ושלום חיים לו

 לו ואתנם היה מצדו והברית(, שם) תמותו ולא תחללו לא ישראל בני קדשי ואת'( ח שם) אתם גם הם גם

 ביראת מפני שיחרד הוא נחת שמי מפני וגם. גדולתי מפני הרוממות יראת אותי שיירא הוא וייראני מורא

 :העונש

 

 ו פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 שנאמר מעון שבטיהם כל השיבו העגל במעשה וכן ופנחס ואלעזר אהרן - אתי הלך ובמישור בשלום( ו)

 (:ב"ל שמות) לוי בני כל אליו ויאספו

  עזרא אבן

 בניהם ועל אמר שניהם על כי והנכון פנחס על אמר ישועה ורבי אהרן על נאמר זה יפת אמר - תורת( ו)

 :גדול כהן להיות ראוי ככה כי הקדושים

 :שוחד מקבל איננו - בפיהו היתה

 :פנים לשאת - ועולה

 :ישראל עם - בשלום

 :מצותי לעשות - ומישור

  ק"רד

 זהו בלבו היתה כן לרבים אותה מורה שהיה בפיו' ה תורת שהיתה כמו - בפיהו היתה אמת תורת( ו)

 :בשפתיו נמצא לא ועולה זהו בלב ואחד בפה אחד היה שלא אמת תורת

 שהלך ובמישור לי שלום יעשה דרך על חפצי לעשות בי דבק שהיה בשלום - אתי הלך ובמישור בשלום

 ורבים בארץ וצדקה ומשפט חסד לעשות חפצתי באלה כי אתי הוא ובשניהם ישרה בדרך אדם בני בדרכי

  :מעון והשיבם לו שמעו ורבים לכל תמיד התורה מורה שהיה מעון השיב

  דוד מצודת

 :האמת מדרך נטה ולא העם עם תורה למד - תורת( ו)

 :ש"במ הדבר כפל - וגומר ועולה

 :מישור בדרך ולהדריכם הבריות בין שלום לעשות רודף היה מצותי בעבור ל"ר - אתי הלך

 :לעשות חשבו אשר העון יעשו לכל מרובים אדם בני השיב תוכחותיו י"ע - ורבים

  ם"מלבי

 שנוגע מה בין ולתעודה לתורה שנוגע במה בין' ה דברי ישמור בלבו שיקבע' ה יראת י"וע. תורת( ו)

 כפי אמת תורת היתה עצמו בפני שלמד התורה, בפיהו היתה אמת תורת התורה בענין. והנהגה למעשה

 ומבואר. ההלכה כפי הורה לאחרים והורה שלמד במה. בשפתיו נמצא לא ועולה. מסיני המקובלת החכמה

 אצלי והתבאר. לאחרים ללמד ולחוץ השפה מן שמוציא מ"ע ומורה הפה נגד חיצונית היא שהשפה אצלי
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 מרבותיו שקבל מה יציין הפה ל"ר. דעת עניני על ירמוז והשפה. חכמה עניני על תמיד ירמוז שהפה עוד

 שמוציא מה תציין והשפה, אמת קבלת שקבל ואמר. קבלה י"ע רק מעצמו לדעתה א"שא חכמה בעניני

 אשר ראשונות מושכלות או החושים י"ע המושגים דברים כמו. בהם מבוא לשכל שיש בדברים מדעתו

 היקשים ויוציא בעיונו יטעה אם עולה יצוייר ובזה. לחוץ בשפה ויוציאם ברורה בידיעה מעצמו ידעם

 יםקלאל אדם בין בדברים אם. המעשי בשכל להנהגה שנוגע ומה. בשפתיו נמצא לא שעולה א"עז. מתעים

 ואם. התורה ומצות הישר מדרך נטה ולא. עליהם לחלק' ה ממצות נטה לא. אתי הלך ובמישור בשלום

 בין בתורה בין העם את שלמד מה נגד ומפרש. ומוסריו בתוכחותיו מעון השיב רבים לאחרים שנוגע במה

 .בהנהגה

 

 ז פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 יורו להם מסור זה דבר שכבר מפיהו יבקשו תורה שהרי למה דעת לשמור מוטל עליהם - כהן שפתי כי( ז)

 (:ג"ל דברים) ליעקב משפטיך

 :במחיצתו לפנים וליכנס לפניו לשרת השרת כמלאכי הוא ברוך הקדוש של שלוחו - מלאך כי

  עזרא אבן

 השם שליח מלאך כי למעלה אשר עם דבק כהן שפתי והנה הישרים ירבו ישר הכהן בהיות כי דבק - כי( ז)

 :ישראל ובין בינו הוא

  ק"רד

 בשפתיו להורותם והחקים המצות דעת שפתיו שישמרו כהן לכל יאות כן כי - דעת ישמרו כהן שפתי כי( ז)

 ונאמר משה ביד אליהם' ה דבר אשר החקים כל את ישראל בני את ולהורות בתורה שאמר כמו לישראל

 :מפיהו תורה ישראל יבקשו לפיכך לישראל ותורתך ליעקב משפטיך יורו

 משמש ארי יונתן ותרגם לישראל לקה דברי להורות יתברך לקה שליח הוא כי - הוא צבאות' ה מלאך כי

  :הוא צבאות' ה קדם

  דוד מצודת

 בם לדבר הדעת את שישמרו ראוים כהן שפתי כי כהן לכל ראוי זה כל הנה ל"ר - הכהן שפתי כי( ז)

 :ילמדם ושהוא מפיהו תורה יבקשו ישראל בני שכל הוא והראוי

 ליעקב משפטיך יורו' וגו אמר וללוי ש"וכמ הישר הדרך להורותם מקום של שלוחו הוא כי - מלאך כי

 (:לג דברים)

  ם"מלבי

 עליהם שחקר מדברים העם את שלמד. בשפתיו לאחרים שלמד שהלמודים דעת ישמרו כהן שפתי כי( ז)

. ל"כנ להשפתים מיוחס וזה, ברורה בידיעה בעצמו שידעם דברים על שמורה הדעת גדר שזה בשכלו

 בעניני בקבלה שקבל דברים ונגד ברורה בידיעה הכל לידע, דעת שומרים היו הם. כהן שפתי כי א"שעז

 הכתובה תורה קבל הוא כי מפיהו יבקשו תורה. הפה אל מיוחס שזה הדעת מופתי עליה שאין חכמה

 לאצור אם. ומלאכו' ה שליח הוא כי. הוא צבאות' ה מלאך כי. ממנו המקבלים יבקשוה וממנו והמסורה

 :עליו' ה ברוח קדושים דעת לשמור אם. מסיני שנתנה והתורה הקבלה בלבו

 

 ח פסוק ב פרק מלאכי עזרא אבן

 :הגזול להביא אליהם ישמעו שלא את יוכיח - ואתם( ח)

 :התורה מורי אתם - הכשלתם

  ק"רד

 :מעון השיב רבים הפך בתורה רבים הכשלתם הראשונים הכהנים מדרך - הדרך מן סרתם ואתם( ח)

  :שאמר כמו אתו שהיתה ברית - הלוי ברית

  דוד מצודת

 :הכהנים אל הראוי הנזכר הדרך מן ל"ר - הדרך מן סרתם ואתם( ח)

 :התורה בדיני רבים הכשלתם שעוד אלא מעון השיבותם שלא די לא - הכשלתם



7 
 

 שחתם אתם הנה ולכבדני בשמי לשרת הלוי שבט ראש אהרן עם ברית שכרתי מה - לוי ברית שחתם

 :אותו בזיתם כי אותו

  ם"מלבי

 שנוגע במה ואם, הדרך מן סרתם עצמו לבין בינו שנוגע במה אם. אלה בשני להפך הייתם. ואתם( ח)

 שעל הלוי ברית שחתם כ"וא. שלכם והוראה בתורה רבים הכשלתם התורה חקי וללמדם העם את להישיר

 :ברית אתו כרתי אלה דברים שני

 

 ט פסוק ב פרק מלאכי עזרא אבן

 :לגדולים פנים נושאים שהם הכהנים יוכיח עתה הוא בזוי מזבחי כי לאמר אותי בזיתם אתם - וגם( ט)

  ק"רד

 שאתם שהעם נבזים אתכם נתתי כן אותי מבזים שאתם כמו העמים לכל ושפלים נבזים - אני וגם( ט)

 כמו ושפלים נבזים בעיניהם אתכם אתן אתכם שיאהבו כדי להוכיחם תרצו ולא פנים להם נושאים

 אתה מדה כנגד מדה דרכי את שומרים אינכם אשר כפי זילי אאגורייהו שקרי סהדי אדם בני שאומרים

 :ושפלים נבזים אתכם ונתתי דרכי שומרים שאינכם אותי םבוזי

' לה אלה את תקריבו לא שאמרה התורה בדבר לגדולים פנים נושאים אתם - בתורה פנים ונושאים

 :הוא פסול זה קרבן להם ולומר מלהוכיחם תיראו מום בעל קרבן מביאים וכשהם

  דוד מצודת

 החיים הפוך וזהו העם בעיני ושפלים נבזים אתכם אתן כי הברית אשחית אני גם ל"ר - אני וגם( ט)

 :בנפשו שלום ואין חיים יקרא לא נכבד לאדם הבזיון חיי כי והשלום

 :ושפלות בזיון לכם יהיה הזה כשיעור' וגו אינכם אשר העון כשיעור - כפי

 :הדין ומטים ורההת במשפטי להחניפם העם לעשירי פנים נושאים - בתורה פנים ונושאים

  ם"מלבי

 נתתי. ומקודש מרומם' ה כמלאך ביניהם והיה העם בעיני מכובד הלוי שהיה מה נגד לכן. אני וגם( ט)

 אשר השיעור כפי ממעלתכם ירדתם כי. העם לכל באמת שפלים אתם וגם. העם בעיני נבזים אתכם

( בתורה רבים הכשלתם ש"כמ) לתורה פנים ונושאים(. הדרך מן סרתם ש"כמ. )דרכי את שומרים אינכם

 :ובשפלות בבזיון במורד ירדתם כן וכהונתו הלוי ממדרגת לרדת שהוספתם שכפי

 

 י פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 :בסיני אבותינו עם הוא ברוך הקדוש שכרת ברית - אבותינו ברית לחלל( י)

  עזרא אבן

 ככתוב נכריות נשים בעבור בוכות והם נשותיהם' מגרשי שהיו אחר עון להזכיר אחרת פרשה - הלא( י)

 למה אחד ובוראינו אחד שאבינו כן אם יעקב הוא אחד אב הלא לאמר לב לשים להם והיה' עזר בספר

 :התורה את שקיבלו אבותינו ברית לחלל' הפרש זאת בעבור כי באחותו או באחיו איש' נבגו

  ק"רד

 שכתוב כמו נכריות נשים שנשאו אחרת עבירה על הנביא להוכיחם שב עתה - לכולנו אחד אב הלא( י)

 הראשונה מן יותר ואוהבה נכרית אשה עליה נושא היה מישראל אשה לו שהיתה מי' ואפי עזרא בספר

 באחיו איש נבגד מדוע כן אם אחים וכולנו כאשה כאיש יעקב בני כולנו כי לכולנו אחד אב הלא אמר זה ועל

 שאתם העמים יקכאל לא בראנו שהוא מאמינים אנו אחד לקב כלומר בראנו אחד לק הלא אמר ועוד

 פי על אף אבינו אברהם כי באשתו לבגוד שלא הוא אבות ברית כי אבותינו ברית לחלל מהם נשים נושאים

 אל נא בא לו אמרה מרצונה שהיא עד עליה אחרת אשה שישא בה בגד לו משרה בנים לו היו שלא

 יעקב וכן, עליה אחרת נשא לא עקרה רבקה שהיתה פי על אף אבינו יצחק וכן ממנה אבנה אותי שפחתי

  :מדעתן רשות לו נתנו שהן עד נשיו על אשה מרצונו נשא לא אבינו

  דוד מצודת
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' בקרבנותיה' ה יתרצה שלא סבה הוא שבה אחר בדבר עוד להוכיחם חזר עתה - לכולנו אחד אב הלוא( י)

 בני כלנו כי לכלנו אחד אב הלא ואמר ופתח בענין יאמר כאשר הכשרות בנשותיהם שבגדו הבגידה והוא

 אצולות הישרים נפשות הלא ל"ר בראנו אחד אל והלא הגוף מפאת קירבה לנו ויש אנחנו הראשון אדם

 :הנפש מפאת קורבה לנו כ"א ויש הקדש מחצבת ממקור מאתו

 כי הנפש ומפאת הגוף מפאת עמה אחוה לו שיש באשתו ל"ר באחיו איש נבגד מדוע כן ובהיות ל"ר - מדוע

 הנביא והוכיחם נכריות נשים עליהן ונשאו בעליהן בעיני ונמאסו ונשחרו השמש שזפתן הגולה מן כשעלו

 הזה הדבר זאת אסרה התורה כי ינוקאל ברית את ההיא בהבגידה עוד לחלל בהן נבגד מדוע ואמר זה על

 :התורה דברי כל בכללות בברית קבלנו

  ם"מלבי

 שתי בזה והיו. נכריות נשים נושאים שהיו על להוכיחם מתחיל הקרבנות עניני על שהוכיחם אחר. הלוא( י)

 בעיניהם כשפחות היו הישראליות ונשיהם כגבירות היו הנכריות שנשים[ ב. נכר אל בת שנשאו[ א רעות

 אבות בני שכולם המשפחה קורבת מצד אם, הגון זווג בזה היה עמם מבני נשים בלקחם והנה. להנכריות

 אחד לבשר והיו התחברו ובזה, אחד לקב מאמינים ששניהם והאמונה הדת קורבת מצד אם, המובחרים

. לכלנו אחד אב הלא א"ועז. המשפחה באחדות פגמו נכר אל בת כשלקחו אבל כמוהם יםקאל זרע וילדו

. אחד לקב ומאמינים אחד אב בני ישראל בני כולנו ל"ר בראנו אחד אל הלא א"ועז. האמונה באחדות וגם

 שבזה נכר אל בת תקחו ואיך, שונים באלהים ומאמינים שונות ממשפחות שהם אלילים עובדי כן לא

 אבותינו ברית לחלל א"ועז האמונה באחדות וגם, באחיו איש נבגד מדוע א"ועז. המשפחה באחדות תפגמו

 :אחד לקל ברית שכרתו

 

 יא פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 '(:ב' ירמי) תבואתו ראשית' לה קדש שהיה עצמו את - יהודה חלל כי( יא)

 ורבותינו( ט עזרא) בספר שמפורש כמו הכהנים ואפילו בבבל נכריות נשים שנשאו - נכר אל בת ובעל

 ':עזר זה מלאכי אמרו

  עזרא אבן

 :ובנותיו בניו מכעס ככתוב ובנות בנים לישראל השם קדש - בגדה( יא)

 :בתולה בחור יבעל כי מגזרת - ובעל

 :אחד לקומ אחד מאב' שאינ' והטע ם"עכו עובדת - נכר אל בת

  ק"רד

 :הזאת התועבה עשו המקדש בית מקום שהוא בירושלם' אפי כלומר - ובירושלם, בגדה( יא)

 קדושים שיהיו לישראל וצוה, באשתו ודבק דכתיב' ה קדש הוא והאשה האיש דבוק - אהב אשר' ה קדש

, תהיו קדושים אמר העריות ובסוף, הגוים שעושים כמו אשה כל אל עצמם ישלחו שלא הוא והקדוש

 ישראל בת שהיא הקדש אותו מחללים הם והנה', לה ישראל קדש שאמר כמו קדש נקראו כ"ג וישראל

, בראנו אחד אל שאמר מה הפך ם"עכו שעובדת בת כלומר נכר אל בת בעל זהו עליהן נכריות ונושאים

 נכר לאל לו יש בת וכי נכר אל בת ובעל דכתיב ם"לעכו נתחתן כאלו ם"העכו על הבא כל כי פירשו ל"ורז

 :ם"העכו על הבא זה אלא

  דוד מצודת

 עם כי עמו בתוך יושב בהיותו בישראל נעשתה והתועבה בגידה דבר עשה יהודה הנה - יהודה בגדה( יא)

 ונושא עמו בתוך שהוא כמו כ"כ רע המעשה היה לא אשה שם ולקחת אחר לעם ללכת מישראל נפרד היה

 :ם"עכו

 :הקדש עיר' בירושלי זאת לעשות אשמה הוסיפו ועוד ל"ר - ובירושלים

 :ם"עכו בת ונשא שאהב במה נתחלל ועתה' לה קדש שהיה עצמו את חלל כי ל"ר -' ה קדש יהודה חלל כי

  ם"מלבי

 נשים שנשאו מה נגד הוא בישראל נעשתה ותועבה. במשפחה הבגידה נגד הוא, יהודה בגדה( יא)

 היה שם שגם בירושלים ובין בישראל בין נעשה וזה, תועבה מעשה היא הבגידה מן שחוץ אלילים עובדות
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 במה בגידה בזה שיש נכר אל בת ובעל שאהב במה' ה קדש יהודה חלל כי ובאר, נכריות נשים להם

 :נכר אל בת שבעל במה ותועבה, שאהב

 

 יב פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 :חריף אדם' ל ער, בחכמים ועונה בתלמידים ער - ועונה ער( יב)

 :מנחה מגיש בן לו' יהי לא הוא כהן ואם - מנחה ומגיש

  עזרא אבן

' נכרת לא כי ועונה ער בנו יהיה נפשו תלין כאשר אמר ויפת ונכד בן העניין מטעם - ועונה ער, יכרת( יב)

 ':מנח מגיש בן לו יהיה לא כהן הוא יעשנה אשר כמו התועבה זאת העושה ואם משפחתו

  ק"רד

 הפך וער, שם הקורא שיענה מי בביתו יהיה שלא חי בביתו ישאר שלא כלומר - ועונה ער', ה יכרת( יב)

 אם פירשו ל"ורז, בר ובר בר ועונה ער ת"וי, לי ינוח אז ישנתי המות אישן פן שאמר כמו ישן שהוא המת

' לה מנחה מגיש בן לו יהיה לא הוא כהן ואם בתלמידים ועונה בחכמים ער לו יהיה לא הוא חכם תלמיד

 :עזרא בספר שכתוב כמו נכריות נשים נשאו הכהנים מן גם כי צבאות

  דוד מצודת

 :הזאת הדבר - יעשנה אשר( יב)

 ער עונה ולא ער לא לו יהיה לא שם מדרשות בתי הם יעקב באהלי לו יהיה שלא - יעקב מאהלי ועונה ער

 :הספקות שאלות על ומשיב ועונה חכם הוא ועונה ספקותיו לרבו לשאול המעורר תלמיד הוא

 :המקום לפני קרבנות המקריב מי מזרעו יכרת כהן הוא זאת העושה ואם לומר רצה - מנחה ומגיש

  ם"מלבי

 יישנו כולם כי השינה מן ער שהוא מי בביתו ימצא שלא ל"ר וענה ער יעשנה אשר לאיש' ה יכרת( יב)

 ש"וכמ. משנתו אותו ויעוררוהו אותו יקראו אם לענות שיוכל עד קצת המתנמנם ימצא לא ואף עולם שינת

 ל"חז ש"כמ או המות שינת על או בזה ויכוין, ועני ליה דקרי תיר ולא תיר נים ולא נים מתנמנם ד"ה ל"חז

 הוא החכמים ששכל, בתלמידים ועונה בחכמים ער לו יהיה לא ש"כמ, המשכלת הנפש תרדמת על' שפי

 הוא אם וכן. ומתעורר עונה הוא אותו מעוררים אם מ"מ מתנמנם שהוא הגם התלמידים ושכל, לגמרי ער

 לא חלק להם יהיה ולא הנכריות אמותיהם אחרי ילכו הילדים כי', לה מנחה מגיש בביתו יהיה לא כהן

 :בעבודה ולא בתורה

 

 יג פסוק ב פרק מלאכי י"רש

' ממנ' קש שנית וזאת פנוי הוא' ואפי נכריות שנשא קשה היא' הרב שהוכחתי הראשונה - תעשו שנית( יג)

 והיה עליהם ונתגנו' ובגול ברעב' הישראלי שנתפחמו לפי הנכריות את עליהם נשאו' ישראלי שהנשוי

 :גברת היתה והנכרית חיות כאלמנות צרורה בביתו מושיבה

 בנו אנשינו מצאו ומה חטאנו מה' ואומרו לפניו ובוכות' ה מזבח לפני באות שהיו - מזבח את דמעה כסות

 :כסוטות להבדק' המזב לפני הננו עול

 :מידכם ריצוי ולקחת מנחתכם אל שאפנה כדי שאינכם עד -' וגו פנות עוד מאין

 אנקה ואם( ד"כ יחזקאל) דום האנק לכולם ואב ז"בלע א"דמוניש בלבו מצטער שאדם אנחה לשון - ואנקה

 אדם' ל ותדנקון בפניכם ונקוטתם( ד"כ/ יחזקאל/ שם) תרגם וכן דמדנקין ותרגומו הדממה היכן צעקה לשון

 :בעצמו ומצטער הנוהם

  עזרא אבן

 בנות בעבור ואנקה בכי דמעה מכוסה מזבחי כי והשני מום ובעל הגזול האחת כי שנית טעם - וזאת( יג)

 :בה רצון לי ואין מזבחותיכם אל עוד אפנה ולא הבוכות ישראל

  ק"רד

 למזבח תעשו שנית עוד אמר מום בבעל המזבח בזיון תחלה שזכר למה שנית - תעשו שנית וזאת( יג)

 שאתם החמס על לפני עליו ובוכות הישראליות נשיכם שבאות' ה מזבח את דמעה כסות גורמים שאתם
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 בבכי לפני באות והם שנואות והישראלית אהובות והנכריות נכריות נשים עליהן נושאים שאתם להן עושים

 :דמעה המזבח את ומכסות ואנקה

 במזבח כי המזבח על שתקריבו מנחותיכם אל עוד אפנה שלא הוא דין - המנחה אל פנות עוד מאין

 אל שאפנה הדין מן ואינו רעותיכם עליכם המעידים הנשים ודמעת, וגזול מום בעל קרבן עשיתם

 :מנחותיכם

  :לכם לרצון שיהיה - מידכם רצון ולקחת

  דוד מצודת

 סיבה שהוא ונבזה מגואל שלחן לקראו למזבח שעשיתם הבזיון מלבד לומר רצה - תעש שנית וזאת( יג)

 מזבח את דמעה מכסה ידיכם שעל במה המזבח בבזיון שנית דבר עוד לעשות תוסיפו' בקרבנותיכ למאס

 באה שהדמעה אמר לכן וכדומה השחוק משמחת דמעה יזלו שלפעמים לפי ואנקה מבכי בא והדמעה' ה

 :עלבונן על ובוכות למזבח סביב עומדות שהנשים מה ואנקה מבכי היא

 מידכם ולקחת המזבח על מקריבים שאתם המנחה אל לשאפנה זכות צד מצוא עוד אין מבלי - עוד מאין

 :ברצון מה דבר

  ם"מלבי

 והם הנכריות י"תח מעונות הם העבריות שהנשים מה אחר עון תעשו מזה חוץ. תעשו שנית וזאת( יג)

 כי מידכם רצון ולקחת שלכם המנחה אל שיפנה עוד א"שא עד ואנקה ובכי בדמעות המזבח את מכסות

' וכו אלה בו ונשא לאיש איש יחטא כי בתפילתו שלמה ש"וכמ, המזבח לפני לשמים דין עליכם מוסרות הם

 ':וכו השמים תשמע ואתה מזבחך לפני אלה ובא

 

 יד פסוק ב פרק מלאכי עזרא אבן

 :נעוריו אשת ובין ואחד אחד כל ובין בינך עד היה השם כי על והתשובה - ואמרתם( יד)

  ק"רד

 הוא, העיד' ה כי על והתשובה, מנחותינו יקבל לא נשותינו דבר על מה על תאמרו ואם - ואמרתם( יד)

 :בה בגדת אתה אשר עליך עד והוא עמה לבך ואין אותה אוהב אתה שאין ובינה בינך העיד

 חברתך היא אמר ענינים שני כי לפרש והנכון, נעורים מימי מקדם חברתך היתה והיא - חברתך והיא

 כמו למאסה ולא יותר אותה לאהוב לך שיש נעוריך אשת כשהיא שכן כל נעוריך אשת שאיננה י"אעפ

 ובינה בינך ברית כרתה כי בריתך ואשת כך אחר ואמר, תמאס כי נעורים ואשת בישעיה שאמר

 היא זו נכרית אחרת אשה עליה נושא ואתה נעורים אשת אינה או נעורים אשת תהיה לאשה כשלקחתה

 ירצה אם רבות נשים לו ושיהיו אשה על אשה לישא העולם מנהג זהו ישראלית היתה אם כי גדולה בגידה

 שתבכנה הוא ודין ממנה יותר או כמוה גברת נכרית לעיניה שתראה רבה רעה היא זו נכרית לקחת אבל

 :נשותיכם עליכם

  דוד מצודת

 :דבר ערות בהן שמצאתם לומר תכחשו כי הקצף יצא מה על תאמרו ואם - ואמרתם( יד)

 אתה אשר נעוריך בימי שנשאת אשתך ובין בינך לעד הוא' ה כי על שזהו לכם אשיב ז"ע ל"ר -' ה כי על

 לאשה לך להיות עמה שכרת הברית מקיימת כי בריתך אשת והיא לך מתחברת היא אבל בה בגדת לבדך

 :אתך האמת ואין הזרים מול אל פונה אינה כי

  ם"מלבי

 העד הוא' שה נעוריך אשת ובין בינך' ה העיד כי על משיב, כ"כ גדול זה חטא מדוע מה על ואמרתם( יד)

'. ה לפני וקדושין בחופה אותה שארסת ביניכם שנעשה הקשורים על העד הוא' ה בתחלה אם. ביניכם

 מה על ועברת, בה בגדתה אתה כי על בך והמתרה העד הוא עתה ואם, בפניו הדבר נעשה כי עד והוא

 מאחרי לזנות שבגדה ולא, חברתך היא כי ומריבה מצה בדברי לא, בך בגדה לא והיא לנגדה שנקשרת

 :האישות בברית מעל מעלה ולא בריתך אשת היא כי אישה

 

 טו פסוק ב פרק מלאכי י"רש
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 :תחילה וחוה לאדם הוא ברוך הקדוש - עשה אחד ולא( טו)

 :כולם יצאו הראשון מאדם היו לי והנפשות הרוחות - ושאר

 הוא מה יםקאל זרע שהוא זוגו בת שהיא לאשתו עלילות למצוא מבקש שבזוג האחד - מבקש האחד ומה

 נכון והפירוש' יקאל זרע אם כי מבקש האחד ומה ת"שי אלא יונתן של תרגום' ל וזהו אותה שמבזה תועבה

 אצל וסמכו האחד ומה עם מלהתחבר מבקש תיבת את הזקף טעם נותק זקף בטעם נקוד' שהא לא אם

 כן עשה אברהם ולא לו אמרו הנביא אל ם"העכו נושאי שנתקבצו האגדה פי על פתרון ויש' יקאל זרע

 לו' הית אחרת דעת עיניו בה נתן לא כדעתכם דעתו לא לו רוח ושאר להם ואמר אשתו על הגר שנשא

 בעיני הוכשר יונתן של ותרגום יםקאל זרע לו להיות להם אמר דעתו היתה מה מבקש האחד ומה לו אמרו

 שיריים בלשון לפרשו יכול שאדם במקום אלא אחר לשון משמש שאר במשנה ולא במקרא לא מצינו שלא

 שפירש מאותן חוץ מיתות חייבי ושאר משנה ובלשון רפסה ברגלה ושארה ומדקה אכלה'( ז דניאל) כמו

 :משמש שאר אין משמש שאחר' ל אבל

 :רוחך יבגד אל נעוריך ובאשת - ברוחכם ונשמרתם

  עזרא אבן

 במצות יםקאל זרע מבקש הוא האחד מה תאמרו ואם לו רוחו ונשארה כדת עשה מכם - אחד ולא( טו)

 נעוריך ובאשת ברוחכם ונשמרתם כתוב כן על נכר אל בת עם להתערב שלא לו רוחו ונשארה וטעם השם

 :רוחכם יבגוד אל

  ק"רד

 כי עושים שאתם כמו עשה לא באמונתו אחריו הבאים לכל ואב אחד שהיה אברהם - עשה אחד ולא( טו)

 יתברך יםקאל שצוה כלומר, יםקאל זרע להשאיר כדי אלא בשרה אפילו בעל ולא התאוה אחר רדף לא

 :ורבו פרו שאמר כמו זרע להשאיר

 ל"ואאז, ורביה פריה למצות אלא בעל ולא התאוה אחר רדף לא ולפיכך, לו היה הרוח יתרון - לו רוח ושאר

 כן עשה ולא אחד שהיה ה"ע אבינו אברהם והלא לו אמרו, תמיה דברי והם לנביא העם דברי הם כי' פי

 משיב הוא והנביא, נביא והיה לו רוח ששאר י"ואעפ שפחתו הגר ובעל אשתו שהניח עושים שאנחנו כמו

 זרע לו היה שלא לפי זרע לבקש כדי אלא בעל לא הגר כשבעל כלומר, יםקאל זרע מבקש האחד ומה להם

 תשמרו אתם אבל הדבר עשה וברשותה ברצונה כי אשתו בשרה בגד לא הוא כ"ואעפ, אשתו משרה

 יתרון ענין לו רוח ושאר ופירוש, נכר אל בת ולבעול להניח נעוריו באשת מכם אחד יבגוד ולא ברוחכם

 שאר בשרש יש כן ושבח מעלה וענין השאר ענין יתר בשרש שיש כמו כי עז ויתר שאת יתר כמו ומעלה

 :לאברהם לו היה ומעלה רוח יתרון כלומר ומעלה יתרון וענין השאר ענין

', וגו יחידי אברהם הוה חד הלא י"ות, אחד במקום לנכח ושלא לנכח לדבר המקרא דרך כן - יבגוד אל

  :כהוגן עושים שאינם להם והוכיח שהקשוהו כמו הנביא מן אליהם היתה התשובה והנה

  דוד מצודת

( ג"ל יחזקאל) אברהם היה אחד ש"כמ אחד הקרוי אברהם וכי לומר תשיבו ואם ל"ר - עשה אחד ולא( טו)

 :אשתו שרה על המצרית הגר נשא הוא גם הלא כזאת עשה לא הוא וכי

 :נפלאה ומעלה' ה ויראת חכמה רוח יתרון לו היה כי אף - לו רוח ושאר

 זאת עשה וכי זאת בעשות מבקש האחד הזה היה ומה לכם אשיב זה על לומר רצה - מבקש האחד ומה

 אבנה אולי היא' שאמר וכמו אשתו משרה יםקאל ירא קדוש זרע להוליד היה הכוונה הלא תאותו למלאות

 '(:י בראשית) ממנה

 :בחזקה לכבשו ברצונכם נשמרים תהיו לכן - ונשמרתם

 :נעוריך אשת לאהבת הרצון הטו ל"ר - יבגוד אל נעוריך ובאשת

  ם"מלבי

 בראם לא האדם את כשברא' שה האדם מבריאת בזה חטאם על ראיה מביא. ושאר עשה אחד ולא( טו)

 מצלעותיו אחת היתה וחוה לבדו תחלה נברא אדם כי ח"בע יתר שברא כמו מזה זה נפרדים ונקבה זכר

 את עשה' ה, ושאר עשה אחד לא וכי ש"וז( נבראו פרצופים דו ל"חז ש"כמ) אחד גוף תחלה עמו והיתה

 עם להאדם. לו רוח ועשה. אדם שנעשה בעת יחד מחוברים היו שניהם אשתו זו שארו עם אחד גוף האדם
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 שהיו חיים בעלי כיתר לא. אחד ורוח אחד בשר נבראו ששניהם באופן. אחד רוח היה עמו הדבוק השאר

? ואשתו איש מופרדים תיכף האדם את גם ברא לא ולמה. כן עשה ולמה. ברוח בין בבשר בין שנים שנים

 ומבית מעמו שתהיה בבשר בין עמו ומתאחדת לו דומה שתהיה צריך האדם של זוגו שבת ללמד הוא

 כמו. בראנו אחד אל הלא לכולנו אחד אב הלא ש"כמ. אחת ואמונה אחת דת להם שיהיה ברוח בין. אבותיו

 הזה והאחדות האחד מורה ומה ל"ר. האחד ומה ש"וז. אחד ורוח אחד בשר תחלה היו ואשתו שהאדם

 הזרע ז"עי וברוח בבשר שביניהם האחדות י"שע, יםקאל זרע מבקש שהוא משיב. הזוג בין להיות שצריך

 והאחדות היחוס שומרים שאין הבהמה כזרע שעטנז כלאים זרע לא יםקאל זרע יהיה הזה הזוג מן שיולד

 רוח את תשמור. ברוחכם ונשמרתם כ"וע. יםקאל בצלם בצלמו בדמותו שהוליד הראשון אדם כזרע רק

 אחרת ולאהב אותה לשנוא נעוריך באשת יבגד לא שלכם שהרוח יבגד אל נעוריך ובאשת. התאוני

 :ורצון אהבה רוח אחד רוח לשניהם שיהיה היה הבריאה שכונת אחר תמורתה

 

 טז פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 ותנשא בגט אותה שלח שנאת אם אומרים מהם יש גיטין' במס בה חלוקין ורבותינו - שלח שנא כי( טז)

 :לאחר

 והחמס כאשתך לך להחזיקה טליתך עליה שתפרוס לעשות הוגנת כלום זאת אבל - לבושו על חמס וכסה

 :תמיד ומצערה מקניטה ואתה שנאה עליה שבלבך טלית אותה על פרוש

  עזרא אבן

 שהוא חמסו יראה השם או יכסה אשר ושנא הטהורה אשתו את איש שישלח ישנא השם - שנא כי( טז)

 :בסתר

  ק"רד

 כלומר, פטרה לה שניאת את אם ארי כתרגומו, ישלחנה אשתו מכם אחד שנא אם - שלח שנא כי( טז)

 היא זו בלבבך ותשנאנה בה שתחזיק אבל שיאהבנה אחר לאיש ותנשא ותלך בגט שישלחנה הוא טוב

 שהוא כלבושו בה ודבק אותה אוהב שהוא מראה שהוא לבושו על חמס וכסה שאמר זהו, גדולה בגידה

  :לבושו על שמכסה החמס זהו, ושונאה לשלחה ירצה לא הוא כן יפשיטנו ולא בבשרו דבק

  דוד מצודת

 ותנשא וגרשה אותה שלח האהבה אל רצונך להטות תוכל שלא עד אותה שנאת אם - שלח שנא כי( טז)

 :בעיניו חן תמצא אשר לאחר

 יושבת אשתו שתהא לבושו תחת החמס יסתיר לא כלומר ממעל לבושו על החמס יכסה או ל"ר -' וגו וכסה

 להסיר בחזקה לכבשו ברצונכם נשמרים תהיו או ויגרשנה והשנאה החמס יגלה אלא עמה בל ולבו תחתיו

 :נכריות נשים עליהן בקחת עלבון להן לעשות בהן תבגדו ולא השנאה

  ם"מלבי

 הרוח את לכלוא תוכל ולא הימנה מרוצה ואינו האשה את שנא שלכם הרוח אם אמנם, שנא כי( טז)

 כריתות ספר לה וכתב בעיניו חן תמצא לא שאם בתורה אמר הלא, צבאות' ה אמר שלח הלא, מלשנוא

 שגם שהגם ל"ר, לבושו על אשר החמס את יכסה הוא הזה והשלוח, לבושו על חמס וכסה. מביתו ושלחה

 גלוי חמס זה בשנאה בה ומתעמר בביתו מחזיקה אם כן לא. ונסתר מכוסה חמס הוא ז"בכ. חמס הוא זה

 :ושלוח שנאה לידי לבא יצטרך בל כלל תבגדו ולא ברוחכם ונשמרתם אם ומזה מזה טוב אבל. מאד

 

 יז פסוק ב פרק מלאכי י"רש

 וצדיקים צלחה רשעים דרך רואים שאתם לפי - המשפט יקאל איה או', וגו רע עושה כל באמרכם( יז)

 דיין ואין דין אין או בעיניו טוב רע עושה כל הללו דרכים' מב אחת בלבבכם אתם אומרים ונכשלים מעונים

 יקאל איה זאת אין אם או אותם מצליח הוא לכך בעיניו טוב רע' עוש כל' המקר' ל פתרון וכן ליפרע

 :מהם נפרע שאינו המשפט

  עזרא אבן
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 שלא אדם בני כלשון הוא רק מעשיו יגיעהו ואיך ייגע לא הנכבד השם כי ידענו אחרת פרשה - הוגעתם( יז)

 היה מתי משפט יעשה עוד תאמרו ואם לעשות מניחו היה לא בעיניו טוב שהוא לולי רע עושי כל עוד יסבול

 בסוף כתוב הוא כאשר אליהו יבא ובתחלה לעתיד הנבואה וזאת משפט יעשה לא למה הוא ואיה זה

 :הספר

  ק"רד

 :ייגע ולא ייעף לא' ית הוא כי אדם בני לשון על מדבר משל דרך על -' ה הוגעתם( יז)

 בהם עושה אינו למה המשפט יקאל איה רע עושה בעיניו טוב לא כי כן אינו אם או - המשפט יקאל איה או

  :משפט

  דוד מצודת

 לא יתברך לקה כי אדם בני בלשון הכתוב ודבר בדבריכם המקום לפני מייגעים אתם -' וגו הוגעתם( יז)

 :יגע ולא ייעף

 :לפניו מייגעים אנו מה בדבר תאמרו ואם - ואמרתם

 :בהם חפץ והוא' ה בעיני טוב הוא הרע עושה כל אומרים שאתם במה לכם אשיב ל"ר - באמרכם

 עושה אינו למה המשפט יקאל איה רע עושה בעיניו טוב אין כי כן אינו איה או ל"ר - המשפט יקאל איה או

 :משגיח אינו או לו שנואה הרע אין או יאמרו וכאלו משפט בהם

  ם"מלבי

 במחשבת מחשבותם רוע על להוכיחם בא המעשים רוע על שהוכיחם אחר. בדבריכם' ה את הוגעתם( יז)

 פרטי על להשגיח יכול ואינו לפניו ויגיעה לאות יש כאילו' ה אל יגיעה מיחסים אתם אומר. וכפירה מינות

 ראיה מביאים אתם ל"ר' ה בעיני טוב רע עושה כל באמרכם ומפרש. כמפעלו איש לכל לשלם המעשים

 או אלה משתי אחת ל"צ כ"שבע תאמרו כי, וחשבון דין ואין השגחה שאין הצדיקים ויסורי הרשעים משלות

 יקשה. שקר שזה אחר, או. הרע העושה את מעניש אין ולכן' ה בעיני טוב רע שעושה רק השגחה שיש

 או. ל"ר חפץ הוא ובהם ש"ומ. )והצדק המשפט כפי רשעה העושה את יעניש לא ולמה. המשפט יקאל איה

( המשפט יקאל איה או כלל בטוב חפץ ואינו ברע חפץ הוא רע הוא אם או'. ה בעיני טוב רק רע אינו שהרע

 :הבא בסימן להם להשיב יצא ז"ע. ומתוכחים שואלים אתם כן

 


