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  ל עולם -בשם ה' א

  מלאכי

  
 מלאכי א, א  .1

י׃ -ַמָּׂש֥א ְדַבר־יְ    הָו֖ה ֶאל־ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבַי֖ד ַמְלָאִכֽ

 
 בבלי מגילה טו, א .2

  שהיה משנה למלך.   -אמר רב נחמן: מלאכי זה מרדכי, ולמה נקרא שמו מלאכי 

 מהרש"א חידושי אגדות מגילה טו, א[ 

  ] ולמה נקרא שמו מלאכי שהיה שני למלך כו'. ר"ל דהוה חשוב כמלאך:

ומלאכי   זכריה  וחגי,  בלשן,  ומרדכי  ודניאל,  מעשיה  בן  ושריה  נריה,  בן  ברוך  נתנבאו בשנת שתים    - מיתיבי:  כולן 

  תיובתא.   -לדריוש! 

: מלאכי זה עזרא, וחכמים אומרים: מלאכי שמו. אמר רב נחמן: מסתברא כמאן דאמר  תניא, אמר רבי יהושע בן קרחה

מלאכי זה עזרא, דכתיב בנביאות מלאכי: בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש ה' אשר  

ילם ויאמר לעזרא אנחנו  עזרא, דכתיב ויען שכניה בן יחיאל מבני ע -אהב ובעל בת אל נכר, ומאן אפריש נשים נכריות 

  מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות.

 מלאכי א, א  .3

י׃ -ַמָּׂש֥א ְדַבר־יְ    הָו֖ה ֶאל־ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבַי֖ד ַמְלָאִכֽ

  :  ַמלָאִכי ְּבַיד  ִיׂשָרֵאל ַעל  ַדיָי ִּפתָגָמא ַמַטל  - תרגום 

  

 

  פירוש מהר"י אברבנאל 

זכרו דעות מי היה הנביא הזה מלאכי ואמר רב מלאכי זה מרדכי ולמה נקרא שמו מלאכי שהיה    בפרק קמא דמגילה

משנה למלך, מתיבי ברוך בן נריה ושריה בן מחסיה ודניאל איש חמודות מרדכי בלשן וחגי זכריה ומלאכי כולם נתנבאו  

קרחה א  בן  ר"ש  תניא  תיובתא,  וקא חשיב מלאכי  לדריוש קא חשיב מרדכי  ב'  וחכמים  בשנת  זה עזרא  ומר מלאכי 

אומרים מלאכי שמו אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא דכתיב בנבואתיה דמלאכי בגדה  

יהודה ותועבה נעשה בישראל ומאן מפריש נשים נכריות מישראל זה עזרא דכתיב ויען שכניה בן יחיאל ויאמר לעזרא  

  כ:  אנחנו מעלנו בה' ונשב נשים נכריות ע"

ואין טענת רב נחמן אצלי מוכרחת כי מי המונע שיהיו חכמים או נביאים רבים מוכיחים על דבר אחד, כל שכן שמצאנו  

שמלאכי הוכיח על דברים אחרים שלא זכר עזרא כי הנה מלאכי הוכיח את הכהנים בהיותם מבזים את השם ומגישים 

שלא היו נותנים כראוי ועל שאר הדברים והכפירות  על מזבחו לחם מגואל והוכיח את ישראל על המעשרות והתרומות  

בנבואתו זאת ולא זכר דבר מזה וכל זה ממה שיוכיח שמלאכי אינו עזרא, כל שכן שהכתוב קרא את עזרא סופר אבל  

  לא כינה אותו בשם נביא.  
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היה בתחילת    ומפני זה אחשוב שלא היה מלאכי עזרא אבל נביא אחר נקרא מלאכי כדעת חכמים שהוא הנכון, כי עזרא

הבית בהבנותו ומלאכי היה בסוף הבנין או אחריו מיד, ומפני זה תראה שחגי וזכריה נכתב זמן נבואתם ולא נכתב זמן  

בנבואת מלאכי, גם חגי וזכריה דברו בבנין הבית אחד המרבה ואחד הממעיט אמנם מלאכי לא דיבר דבר מהבנין, ולכן  

נביאה וזכריה בר עדוא נביאיא ואמר (שם ו, יד) ושבי יהודאי בנין ומצליחין  נאמר בספר עזרא (עזרא ה, א) והתנבי חגי  

כנבואת חגי זכריה ולא זכר בזה מלאכי ולכן יראה שלא היו שלשתם בזמן אחד כי חגי היה קודם הבנין ובהתחלתו  

ובמותו נפסקה הנבואה  וזכריה היה בזמן הבנין ובסופו ומלאכי היה אחר הבנין סמוך אליו, ולהיותו אחרון לכל הנביאים  

  מישראל לכן הזהיר ואמר זכרו תורת משה עבדי.  

  


