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 אהבתי אתכם אמר ה'   – הפטרת השבת  

ִכי: ֵאל ְבַיד ַמְלאָּׂ א ְדַבר ה' ֶאל ִיְשרָּׂ ו ְלַיֲעֹקב ְנֻאם    ַמשָּׂ ח ֵעשָּׂ נּו ֲהלֹוא אָּׂ ה ֲאַהְבתָּׂ ַמר ה' ַוֲאַמְרֶתם ַבמָּׂ ַהְבִתי ֶאְתֶכם אָּׂ אָּׂ

ֹאַהב ֶאת ַיֲעֹקב: ה וְ   ה' וָּׂ מָּׂ יו ְשמָּׂ רָּׂ ִשים ֶאת הָּׂ אָּׂ ֵנאִתי וָּׂ ו שָּׂ ר: ְוֶאת ֵעשָּׂ תֹו ְלַתּנֹות ִמְדבָּׂ  1.(ג- מלאכי א א)ֶאת ַנֲחלָּׂ

ה ֹאֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב: ו ִכי ַצִיד ְבִפיו ְוִרְבקָּׂ ק ֶאת ֵעשָּׂ   2כח(.   בראשית כה) ַוֶיֱאַהב ִיְצחָּׂ

 הנה שבתם בני יעקב – פסוק ב אבן עזרא מלאכי פרק א

ויעקב  חדבני אב א  ,הטעם  –  אתכם"  אהבתי" ואני    .עתי כי בריתי אקים את יצחקואני נשב  .אחים היו עשו 

וגרשתי עשו מארץ השם ונתתי לו הר שעיר    .אהבתי יעקב ונתתי לו ארץ כנען שנשבעתי לאבותיו לתת לזרעם

והנה אתם בני יעקב הנה שבתם    3. "גבול רשעה "ובעבור רשעו שמתי הריו שממה וכן קראהו    .בעבור כבוד אביו

 4. אל ארץ הברית

 דום רוששה אך רומא תעלה וגם היא תהרס א  – אלשיך מלאכי פרק א

וכי תאמר אדום. לא מן השם הוא זה כי מהמזל או מהטבע שעתה רוששנו, אך עוד ישוב הגלגל ונשוב ונבנה  

רבן בית שני שהוא  ואמנם אמת הוא שהמה יבנו שלא תבצר מהם מלכות אדום אחר ח  .חרבות אשר לנו עתה

 5. זמן גלות אדום אך אח"כ ואני אהרוס

 במה אהבתנו? – ק מלאכי פרק א פסוק ברד"

אחים היו    .הלא אח עשו ליעקב  ?ואם תאמרו במה אהבתנורוש,  פי  –  " ואמרתם במה אהבתנו...    אהבתי אתכם"

ונתתי לזרע יעקב הארץ אשר    .אף על פי שהם מכעיסים אותי  ,בני יצחק אוהבי ובחרתי ביעקב ובזרעו אחריו

 6. נשבעתי לאברהם וליצחק

 במה אהבתנו, במה קבענוך? – פרשת תרומה סימן ט מדרש תנחומא

 
עשר ואת הנביאים כולם ומכיל שלושה  -חותם את תריספר ההמלווה את שבי ציון בתחילת ימי בית שני,  נפתח ספר מלאכי  כך   1

ם ִכיֵמי עֹוָלם ּוְכָשִנים ַקְדֹמִנּיֹותפרקים. סיום הספר בפרק ג: " ֹשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ִהֵנה ָאֹנִכי  " עד: "ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשָלִ
ומביע את תקוות השבים הכפולה: לעתיד גדול קדימה יחד עם    הפטרת שבת הגדולנבחר ל"  ַהָנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא

פשטות, פסוקים אלה הם הקשר לפרשת השבוע:  ב נקרא בפרשתנו.  תחילת הספר, פרק א  חיבור והמשכיות לימי הבית הראשון.  
ראייה ה  תחרות( בין שני תאומים אלה טמונה בעצם לידתם. ובאו לומר לדורות שההפרדה והפירוד )והשנאה וה ,הולדת עשו ויעקב 

 : "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי". תדיכוטומיהיא חדה וספר בראשית ששורשיה הם בשל הנביאים 
כולם    בגדי עשו החמודותוגם    כיבוד אב של עשווכן    ויגדלו הנעריםבדברינו  אך  לכאורה, הקב"ה עפ"י מלאכי כדעתה של רבקה.    2

אמנם  לדורות, נצחה  .  ואהבתו לעשו  להתעלם )לחלוטין( מדעתו של יצחקראינו שאין הדברים פשוטים ואי אפשר    ,בפרשת תולדות 
   ללא תנאי.  אהבה  וגם אם גברה אהבת רבקה, אין היא לעם ישראל )בני יעקב(  עודת ביטוח תאין זו  אלא ש רבקה.

ִכי ֹתאַמר ֱאדֹום ֻרַשְשנּו ְוָנשּוב ְוִנְבֶנה ֳחָרבֹות ֹכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות  במלאכי שם, בהמשך לפסוקים שהבאנו בראש הדף: "  פסוק דהכוונה ל  3
   ".ְוָקְראּו ָלֶהם ְגבּול ִרְשָעה ְוָהָעם ֲאֶשר ָזַעם ה' ַעד עֹוָלם ֵהָמה ִיְבנּו ַוֲאִני ֶאֱהרֹוס

: "אהבתי אתכם אמר  והנביא מקדמם בקריאה  הרי זו קבלת פנים נאה לשבי ציון שחוזרים "אל ארץ הברית" ומחדשים את יישובה  4
היריבות  , והנביא בתשובתו מזכיר את  ת ה'הבה )סיבה?( לאחשמ ה  בקשמו  : "במה אהבתנו"העם לא מסתפק בהכרזה זו ושואלה' "!  

אולי צופה לעתיד הרחוק של  ומאידך גיסא  שורשיה הרחק בעבר בסיפורי האבות,  שמחד גיסא ההיסטורית בין יעקב ועשו, יריבות 
 ולימי שיבת ציון?  אדום מה לעדיין,  . אך  )בתחילת ימי בית שני!( עליית מלכות רומא

דרש בעיקר לפסוק ד ולחורבן הבית.  הוא נגם  שיבת ציון ליריבות יעקב ועשו ועם ההקשר של  גם פירוש אלשיך מנסה להתמודד    5
בתחילת ימי בית שני אכן הייתה אדום ההיסטורית בשפל המדרגה אך טענתם הייתה שאין זה מאת ה' אלא בדרך הטבע ועוד  

שעושים המדרשים מאדום  הקצת חריג  עבר זה המ –ישתנה מזלנו ונתאושש. מה שאמנם אירע כאשר מלכות רומא עלתה לגדולה 
בהפטרת    חזון עובדיהדברינו  ב)נבואת עובדיה על אדום  הוא עשו לרומא, כנראה בהשפעת סוף תקופת החשמונאים ומלכות הורדוס.  

רומא, אכן החריבה את בית המקדש השני, אבל  היא בתקופת בית ראשון בעת שאדום הציקה לישראל לא מעט(.  ,  שבת וישלח 
קשר ים שנדרשים להמעטפירושי אבן עזרא ואלשיך הם  איזו נחמה ועידוד יש בכך לשבי ציון?  אומר להם הנביא: אני עוד אהרוס. 

ומחקר דברי הניחומים האלה של הנביא לשבי ציון צריכים עיון  , ונראה שבין תחילת ימי בית שני ויריבות יעקב ועשו הוא אדום
 נמשיך בדרשות כלליות על "אהבתי אתכם" ועל "במה אהבתנו".. נוסף

לא מסתפק בהכרזה זו ומבקש לדעת: במה אהבתנו? זו  הנביא פותח באמירה כללית ופשוטה: "אהבתי אתכם", אך העם משום מה    6
שאלה ספקנית אם לא מתגרה שכוונתה לומר: במה ניכרת אהבה זו, הרי אנו מעטים וחלשים שמנסים לשוב ולבנות את הארץ  

  בבחירה   – לאחר התבוסה, הגלות והכיבוש? האם זו אהבת ה'? ותשובת הנביא נזקקת להסתייע בתולדות האומה מספר בראשית  
ראה כל   –של יעקב והעדפתו על פני עשו. וכל זה, למרות שיעקב וזרעו לא היו צדיקים גמורים והכעיסו לא מעט את הקב"ה  

נבואות בית ראשון: ירמיהו, ישעיהו, הושע וכו'. ובכל זאת, הקב"ה ממשיך בבחירה בצאצאי יעקב הוא ישראל. האם זה מה שינחם  
 את שבי ציון? 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%92-%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%99%d7%92%d7%93%d7%9c%d7%95-%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%91-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A9%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%97%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%94
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. אמר  הפסוק הזה אמרו מלאכי בשעה שהיה מוכיח את ישראל  ".אהבתי אתכם אמר ה' ואמרתם במה אהבתנו"

" ...  במה קבענוך"  :והם משיבים ואומרים לו  .(ח  )מלאכי ג  ?"היקבע אדם אלהים כי אתם קובעים אותילהם: "

מוכיחן   היה  מלאכי  של  אותודורו  משיבין  קבענוך  :והן  להם  ...  ?מהו  אתם    :אמר  שאין  והתרומה  המעשר 

אמר    ? במה אהבתנו  :אמרו לו  ". אהבתי אתכם"  :חזר ואמר להם  . מוציאין מעשרותיכם ותרומותיכם כראוי

  7.שהוא אוכל בעולם הזה ונוחל לעולם הבא ", הלא אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב" :להם

 מתי ואיך תחפץ האהבה – , דונסקי סוף סימן יחסוף סימן זילנא ו, שיר השירים רבה פרשה ב

ה  " אַּ רּו ֶאת  הָׁ עֹורְׁ ִאם תְׁ ִעירּו וְׁ ֶדה ִאם תָׁ שָׁ לֹות הַּ יְׁ אַּ אֹות אֹו בְׁ בָׁ ִם ִבצְׁ לַּ רּושָׁ נֹות יְׁ ֶכם בְׁ ִתי ֶאתְׁ עְׁ בַּ ץִהשְׁ פָׁ ד ֶשֶתחְׁ ה עַּ " )שיר  בָׁ

"  ויאהב יצחק את עשו"  :שנאמר  ,אהבה שאהב יצחק את עשו  :ר' יודן אמר  .רבי יודן ור' ברכיה  8השירים ב ז(. 

  ,לישראל  הקב"האהבה שאהב    :ר' ברכיה אמר  9. עד שנעשה חפצו של זקן "?עד שתחפץ"מהו   .(כח  )בראשית כה

מלכות של מעלן, לכשתחפוץ מדת הדין    -"?  עד שתחפץ" מהו    .(ב  )מלאכי א  "  אהבתי אתכם אמר ה'"  :שנאמר

 10. "עד שתחפץ" :לכך נאמר .בקולי קולות ולא אתעכב מאליה אני הוא מביאה 

 11חמישה האהובים – אבות דרבי נתן נוסח ב פרק מג

יעקב נקרא    .מא ח(  הו)ישעי  "זרע אברהם אוהבי"  :שנאמר   ,חמשה אלו נקראו אהובים. אברהם נקרא אהוב

)שם    "  י אתכם אמר ה' אהבת: "שנאמר  ,)מלאכי א ב(. ישראל נקראו אהובים  "ואוהב את יעקב"  :שנאמר,  אהוב

 12וכו'.  שערי ירושלם נקראו אהובים... שם(. שלמה נקרא אהוב 

 אהבת הגרים –פרשת נשא   ח ב במדבר רבה

 
ו  מדרש תנחומא הופך את  7 גדולה לשבי ציון שאינם  -סדר פרקים א  )הפטרת שבת הגדול( הוא תוכחה  ג  ג של ספר מלאכי. פרק 

". בא פרק א שאנו קוראים  ָחְזקּו ָעַלי ִדְבֵריֶכם ָאַמר ה' ַוֲאַמְרֶתם ַמה ִנְדַּבְרנּו ָעֶליך מפרישים תרומות ומעשרות. ראה שם גם הפסוק: "
". הצעה זו לא מסתדרת כל כך עם המשך פרק א בו באים פסוקים קשים  אהבתי אתכםלהם    "חזר ואמר:  בשבת זו ומנסה לפייס

ֶכם ַהֹכֲהִנים ּבֹוֵזי ְשִמי ַוֲאַמְרֶתם  ֵּבן ְיַכֵּבד ָאב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו ְוִאם ָאב ָאִני ַאֵּיה ְכבֹוִדי ְוִאם ֲאדֹוִנים ָאִני ַאֵּיה מֹוָרִאי ָאַמר ה' ְצָבאֹות לָ כמו: "
"; אבל נזרום עם הצעת מדרש  ַמִגיִשים ַעל ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל ַוֲאַמְרֶתם ַּבֶמה ֵגַאְלנּוך ֶּבֱאָמְרֶכם ֻשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא  ה ָבִזינּו ֶאת ְשֶמך:ַּבמֶ 

הבתנו" בטון נינוח  תנחומא שהאמירה "במה אהבתנו" עומדת כנגד "במה קבענוך". עפ"י הצעה זו, יש לקרוא את דברי העם "במה א
ומתרצה, לא כמו "במה קבענוך" ולא כספקנות כפירוש רד"ק לעיל. אם כך, מה התשובה לשבי בבל שחוו קשיים כה גדולים בניסיונם  

מצודת  להיאחז מחדש בארץ? העולם הזה שהם לא רואים והעולם הבא שיבוא בסוף החיים? אולי התשובה המפייסת שמציע פירוש  
י עשית עמנו הרבה חסד אין זה מפאת אהבת עצמינו  ... כ  ואם תאמרו במה אהבת אותנו מפאת עצמינוניעות: " . העם שואל בצדוד

". ועל זה עונה להם הנביא: אם מפאת האבות והאמהות, יש לעשו ייחוס בדיוק כמו של יעקב  מפאת אהבת האבות והאמהותי אם  כ
,  ". תשובת הנביא איננה בהבטחות גדולותאהבתי את יעקב לבדת,  )בנם של יצחק ורבקה, נכדם של אברהם ושרה(, "ועם כל זא

 אלא פשוט בהבעת אהבה: "אהבתי אתכם". 
במדרש שיר השירים רבה יש דרשות רבות שמתייחסות לתקופת בית שני ולציפיות לגאולה שנרקמו בימים אלה, ראה דברינו עליית    8

כ נראה  זה  מדרש  פסח.  המועד  שבת  השירים  בשיר  שני  בעקבות  בית  גם  אולי  מלאכי,  הכריז  עליה  הגדולה  האהבה  את  כובש 
 ההסתייגויות הנ"ל, ודוחה אותה לשעה שתחפץ. לרגע שיגיע החפץ ויעלה הרצון. 

. עד אז,  ם" תמצה את גדולתהוומלכות רומא, היא יורשת "עשו הוא אד   היינו עד שתתקיים הברכה שבירך יצחק את עשו במלואה  9
,  סופה ומיצויה של מלכות רומי רק אחרי הקץ. של יצחק לעשו ולא לדחוק או להרחיק בכך את  ת האהבה אין לעם ישראל לעורר א

והרי לנו    )אליה מצטרף העוול שעשה יעקב לעשו, במדרשים אחרים(.   אהבת יצחק לעשותבוא הגאולה. הרי לנו כוחה העצום של  
את הנצרות ובכך הכאיבו עוד יותר לעם ישראל( תבוא הגאולה.  גם הציפייה הגדולה שעם נפילת רומא וביזנטיון )שקבלו על עצמם 

והאכזבה הגדולים לא מפח הנפש  ו, בה נתלו תקוות גדולות,  האסלאם אז עלתה 'המלכות החמישית' הבלתי צפויה, היא  אלא ש
   הוא נושא אחר שיש להעמיק בו בנפרד. אך . יש גם חשבון עם ישמעאל אחרו לבוא

יצחק את עשו היא שמעכבת את הגאולה. זו הייתה לשעתה, ובוודאי שאינה עומדת כנגד ההצהרה של   עפ"י ר' ברכיה, לא אהבת  10
מלאכי בתחילת ימי בית שני: "אהבתי אתכם אמר ה' ", והמשך הפסוקים שם: "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי". אם הגאולה  

ו, מידת הדין, תחפוץ )תנוע, תתכופף? ראה איוב מ  מתמהמהת, אין זה אלא משום שמידת הדין מעכבת את מלכות של מעלה. כשז 
ה ותתרצה והגאולה בוא תבוא. מדרש זה עוסק בגאולה לעתיד, אבל לעניינינו, בפרט לשיטת ר' יודן,  צֶ ְר יז(, אזי מלכות של מעלה תִ 

 הוא מציג את כוחה של אהבת יצחק לעשו כנגד האהבה של הקב"ה לצאצאי יעקב עפ"י ספר מלאכי. 
 הקריאה נטו "אהבתי אתכם אמר ה' ". קישור של נבואות מלאכי )ושיר השירים( עם ימי בית שני ונתבסם מנניח ל 11
מים רבים  ח א: "  שיר השירים רבהמקורות רבים שרים שיר הלל לישראל הקרויים 'אהובים' על סמך הפסוק במלאכי ואחרים. ראה    12

מר:  לא יוכלו לכבות את האהבה, אהבה שהקב"ה אוהב לישראל, שנא...    מים רבים אלו אומות העולם  -  לא יוכלו לכבות את האהבה
אמרין רבנין: יש אהבה גדולה מזו    ?אהבתי אתכם, מה אהבה: "גניזה )מאן( עמוד קכא  -קטעי מדרשים  ". וב  אהבתי אתכם אמר ה'

שכן והמקדש כמקום אהבה ראה  ". )על המאדור ביניהןששיעשו לי משכן  ראלשהניח הקב"ה את העליונין, ואמר למשה: אמור ליש
טו ב, שמות רבה מט א, תנחומא פרשת  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי שמות  ,  ויהי ביום כלות  - פסיקתא דרב כהנא פיסקא א    גם

ישראל,  א א שהתואר "אהוב" הוא אחד משבעים השמות של עם ישראל: "שיר השירים )בובר(    -מדרש זוטא  תרומה(. ראה עוד  
אהבת הקב"ה לישראל והתואר "אהוב" משלימה את הציווי של    וכו' ".    נער, רך, יחיד, ילד, אח, רע, אהוב, בן, עבדרון, בכור,  ויש

עם ישראל: "לאהבה את ה' אלוהיכם" )פעמיים בקריאת שמע ועוד(. מלאכי איננו הראשון לשבח ולהלל אהבה זו, כבר קדמו לו  
". אל  ְּבַאֲהַבת ה' ֶאת ִיְשָרֵאל ְלֹעָלםי ט: "מלכים א  " ודברי מלכת שבא לשלמה,  ' ֶאְתֶכםִכי ֵמַאֲהַבת ה: "פרשת ואתחנןז ח  דברים  ספר  

" ואולי  ִכי ַנַער ִיְשָרֵאל ָוֹאֲהֵבהּו: "הושע יא אהדיבור בגוף נוכח: "אהבתי אתכם אמר ה' " היא בולטת ומיוחדת וניתן לחבר אותה עם  
 ". האם אהבה זו היא ללא תנאי וללא גבול? ַהְבִתיְךְוַאֲהַבת עֹוָלם אֲ : "ירמיהו לא ב גם עם 
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, שנאמר: "ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך,  ישראלכ שבכל מקום הכתוב מקיש אותם    ,הגריםם הם  חביבי

  )מלאכי א   "  אהבתי אתכם אמר ה'"  :שנאמר  ,אלנאמרה אהבה בישר...    13זרע אברהם אוהבי" )ישעיהו מא ח(.

נקראו  ...  נקראו ישראל עבדים    .(יח  )דברים י  "ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה"  :שנאמר  ,( ונאמרה אהבה בגריםב

"  עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי"  :שנאמר  ,ונאמר רצון בגרים...    בישראל  " רצון"נאמר  ...    גרים עבדים

. ולכך  הא למדנו שהגרים הרי הם כישראל...    בגרים  "שמירה "נאמר  ...  בישראל    "שמירה "  נאמר  ...  )ישעיה נו(

 14. )במדבר ה י( נאמרה פרשה זו: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם"

 ואוהבו שחרו מוסר  חושך שבטו שונא בנו –פרשת שמות  א א שמות רבה

רֹו" בֹו ִשח  ֹאה  נֹו וְׁ א בְׁ טֹו שֹונֵׂ ְך ִשבְׁ ר חֹושֵׂ   אהבתי : "דכתיב, ישראל  את  הבושא  על ,ה" הקב זה  -יג כד(  משלי " )מּוסָׁ

  אביו  על  אהבה  הבן  מוסיף  ,בנו  את  המייסר  וכל...    ביסורין  אותן  מרבה  שהוא(,  ב  א  מלאכי)  "  'ה  אמר  אתכם

 15. אוהבו לכך ,מוסר ששחרו לפי - " מוסר שחרו ואוהבו: "שנאמר ... מכבדו  והוא

 ב ועת לשנוא עת לאהו –ג ב  קהלת רבה

והיו לאחדים  "  :דכתיב  "ועת לתפור ")שמואל א טו(,  מעליך"    קרע ה' את ממלכות ישראל"  :דכתיב  " עת לקרוע"

דברו  "  :דכתיב  "ועת לדבר" (,  יד  )ישעיה מב  "החשיתי מעולם"  :דכתיב  "עת לחשות"  16. (יז  )יחזקאל לז"  בידך

ירושלים   " ועת לשנוא " (,  ב  )מלאכי א  "  אתכם אמר ה'אהבתי  "   :, דכתיב"עת לאהוב. "(ב  )ישעיה מ  "על לב 

הוא נלחם    ויהפך להם לאויב"   :דכתיב  "עת מלחמה"  . (ח  )ירמיה יב   "נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה"  :דכתיב

 17.( ו יב)ישעיהו ס" הנני נוטה אליה כנהר שלום" :דכתיב "ועת שלום"(, י  )ישעיה סג בם"

 אה קשה מהאהבה הקנ – סימן ד שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ח

".    אהבתי אתכם אמר ה' , הדא הוא דכתיב: "עזה אהבה כמות שהקב"ה אוהב אתכם  -"  כי עזה כמות אהבה"

כוכבים שלהם  -"  קשה כשאול קנאה" " בשעה שמקנאים אותו בעבודת  בזרים, שנאמר:  בתועבות    יקניאוהו 

י  -  כי עזה כמות אהבה. דבר אחר:  (טז  )דברים לביכעיסוהו"   , הדא הוא דכתיב: צחק את עשואהבה שאהב 

 18". וישטום עשו את יעקבמר: " שנא ,שקנא עשו ליעקב -" קשה כשאול קנאה". "ויאהב יצחק את עשו "

 
 ואברהם הוא אבי כל הגרים.  "זרע אברהם אוהבי"."ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך", מוצאכם הוא מ: 13
הפסוק החותם את הדרשה לא מציין חטא ספציפי ובאו חכמים והעמידו פרשה זו על גזל הגר. משם עובר הדרשן לדרוש בשבח   14

ביבותם. ראה שם כמה שורות קודם המשל על הצבי שהצטרף לצאן ובא לרעות עמהם והמלך חיבב אותו יותר מכל צאנו  הגרים וח
אליהו  וב  מסכת גרים ד בזהרו בו". כבר הרחבנו לדון במדרש חביב זה, ומקבילותיו ביופקד: "ירעה הצבי יפה לרצונו עם הצאן, ה

עם זו יצרתי לי תהלתי    –הפטרת פרשת ויקרא  בדברינו  ,  שה טז, חביבין הגרים,משנת רבי אליעזר פר,  רבה )איש שלום( פרשה יח
פסיקתא  שראל. והרי הגר יכול לבוא מכל עם כולל מצאצאי עשו! ראה  . כאן נקצר ונתמקד באהבת הגר המושוות לאהבת ייספרו

ראו באיזה חודש נתתי את התורה, בחדש השלישי,    :להם הקב"ה  ראמהמוקדשת למתן תורה: "  בחדש השלישי  -פיסקא יב    דרב כהנא
ו אני, לפיכך נתנה בחדש  במזל תאומים, שאם ביקש עשו הרשע להתגייר ולעשות תשובה ולבוא וללמוד תורה יבוא וילמד ומקבל

 . בחג השבועות   כולנו גריםדברינו ראה ". השלישי
  ַאל ח: "  ט, שם  "ִיְרֶצה  ֵּבן   ֶאת  ּוְכָאב   יֹוִכיחַ   'ה  ַהבֶיאֱ   ֲאֶשר  ֶאת   ִכי"משלי ג יב:  הקשר בין אהבה לתוכחה מוגן בפסוקים ומדרשים רבים:    15

  תוכחה   עמה שאין  אהבה כלובמדרש: ", "ְמֻסָתֶרת ֵמַאֲהָבה ְמגָֻלה תֹוַכַחת  טֹוָבה ה: " כזשם  ,"ְוֶיֱאָהֶבךָ  ְלָחָכם  הֹוַכח  ִיְשָנֶאךָ  ֶפן  ֵלץ תֹוַכח 
. כבר מאהבהלבוא רק  תוכחה אמתית יכולה    -שיכולה להכיל גם תוכחה  אהבה אמתית היא זו  (.  ג  נד   רבה  בראשית" )אהבה  אינה

שעבוד מצרים. נזכיר כאן רק את עצם  שבא להסביר את    בפרשת שמות  ך שבטו שונא בנוחושֵ הרחבנו לדון במדרש זה בדברינו  
בחבלי אדם    :ויוסף הורד מצרימה, כתיב: "פרשת וישבפו א  בראשית רבה  של אהבה". וכמדרש   תהירידה למצרים שהייתה "בעבותו 

  אהבתי אתכם אמר ה'(,  )הושע שם  (, בעבותות אהבהב  א  השירים  משכני אחריך נרוצה )שיר  .אלו ישראל  -  (ד  אמשכם )הושע יא
אהבת    –". הירידה למצרים הייתה בעבותות אהבה  שרוממתי צריהם עליהם  ,( שם)הושע    ואהיה להם כמרימי עול  -)מלאכי א ב(  

 כל כך קשה? שהיה יעקב ליוסף ואהבת הקב"ה לעם ישראל. איך מסתדרת אהבה זו עם שעבוד מצרים 
 בהפטרת פרשת ויגש.  דברינו על פסוק זהראה  16
ַלֹכל  פסימית של קהלת. הקטע פותח בפסוק: "-פרק ג בקהלת מתאר זמנים ועתים שונים בחיי האדם, כחלק מהראייה הפטליסטית 17

לשחוק וכו', וחותם בפסוק:    –לרפא, לבכות    – למות, להרוג    – ", מונה את כל העתים שם: ללדת  ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַתַחת ַהָשָמִיםְזָמן וְ 
מה מהני אומנה באומנותיה וכשירא    ,אמר שלמה הואיל ועתים עתים הן לכל". ובלשון המדרש: "ַמה ִּיְתרֹון ָהעֹוֶשה ַּבֲאֶשר הּוא ָעֵמל "

ערכי והמשתנה בין עם  -דורש את כל העתים, הזמנים והאירועים שם, על היחס הדובמובא למעלה  ". מדרש קהלת רבה  ?בכשרותיה
בין הקב"ה וכנסת    ישראל לקב"ה! יש זמנים של לידה, קרבה, נטיעה, שחוק וכו' וכנגדם זמנים של מוות, ריחוק, עקירה, בכי וכו'

יש גם עת לשנאה על בסיס פסוק מירמיה. יחסי עם  , אך  יס הפסוק ממלאכיעת לאהבה על בס יש  . במסגרת מורכבת זו  ישראל
ובאשר לעיתים ולזמנים  . יש גם עתים של שנאה, פירוד וריחוק.  'אהבה ושלום ורעות 'ישראל והקב"ה הם מורכבים למדי ואינם רק  

רע. ועת    -  כיעור. עת מלחמה  -  לשנואחן. ועת    -  עת לאהובעל פרק ג בקהלת שמסיים: "  2בראשית רבתי עמוד  ראה מדרש  השונים,  
 אהבה היא חן, שנאה היא כיעור, מלחמה היא דבר רע, והשלום הוא שלום.  ".  שלום – שלום

,  קנאה שקנא שאול לדוד כנגד    הונתן לדודת יאהבכנגד קנאת האחים,    יוסףקנאה: יעקב שאהב את  -עוד שם צמדים של אהבה  18
עתיד " כנגד הקנאה "שאהבה שאהבו דורו של שמד להקב"ה" בפרשת סוטה, ו"מקנא להקנאה ש" כנגד "אהבה שאוהב האיש לאשתו"

". יש לשים לב לסוגי הקנאה השונים בדרשה זו, מהם סותרים את האהבה ומהם משלימים אותה,  לקנא לציון קנאה גדולהב"ה הק
ת עם ישראל הוא גם זה שמקנא בעת  וגם לכך שלא תמיד האוהב והמקנא הם אותה אישיות. אבל בנושא שלנו, הקב"ה שאוהב א

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%95-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%95-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%95-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%94%D7%99%D7%95-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%9A
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 החיבור לפרשת דינה –פרשת וישלח פ ז בראשית רבה 

ִח בָׁ בג' לשונות של ִח אמר ריש לקיש:    – (  ח" )בראשית לד  וידבר חמור אתם לאמר'   : את ישראל  הקב"הב  בֵׂ ה 

לא מרובכם מכל העמים  "   :בחשיקה  .(ד  )דברים דבה' "    ואתם הדבקים"  :בדביקה  . היצָׁ פִ דביקה, בחשיקה, ובח  ב

ואנו    .(יב  מלאכי ג... כי תהיו אתם ארץ חפץ" )  ואשרו אתכם כל הגוים"   :(, ובחפיצהז  דברים זבכם" )  חשק ה'

,  "שכם בני חשקה נפשו בבתכם"  –  , בחשיקה"ותדבק נפשו "   –  בדביקה  :למדים אותה מפרשה של רשע הזה

  19".כי חפץ בבת יעקב"  – בחפיצה

 על כל פשעים תכסה אהבה –  פרשת צו ז א ויקרא רבה

ֶסה  זה שאומר הכתוב: "  "  )ויקרא ו ב(.צו את אהרן ואת בניו לאמר" כַּ ִעים תְׁ שָׁ ל פְׁ ל כָׁ עַּ ִנים וְׁ דָׁ ר מְׁ עֹורֵׂ ה תְׁ אָׁ ִשנְׁ

ה בָׁ ה  י"  אַּ מר ר'  אם.  ראל ביניהם לבין אביהם שבשמים היא עוררה להן דיני דינישנאה שנתנו יש.  (יב  )משלי 

מיום שיצאו    ,יתה השנאה כבושה בין ישראל לבין אביהם שבשמיםיקרוב לתשע מאות שנה ה  :שמואל בר נחמן

עיניו השליכו  ואומר אליהם איש שקוצי  "   , זהו שכתוב:ישראל ממצרים ועד שנה שנתעוררה עליהן בימי יחזקאל

ועשיתי עמהם בעבור שמי    ".  וגו'לשמוע אלי  וימרו בי ולא אבו  "   :אלא  ,והם לא עשו כן  .(ז  )יחזקאל כ  "וגו'  

"  ועל כל פשעים תכסה אהבה "  " )שם(.  וגו'לבלתי החל לעיני הגוים  ואעש למען שמי  : " הגדול שלא יתחלל שנאמר

 20.( ב א )מלאכי  ". אהבתי אתכם אמר ה'מר: " שנא ,שאוהב המקום את ישראלאהבה  –

 סוד האהבה הצטנעות  – מדרש תנחומא )בובר( פרשת עקב סימן ד

ִמים:" עַּ ל הָׁ ט ִמכָׁ עַּ מְׁ ֶתם הַּ ֶכם ִכי אַּ ר בָׁ חַּ ִיבְׁ ֶכם וַּ ק ה' בָׁ שַּ ִמים חָׁ עַּ ל הָׁ ֶכם ִמכָׁ ֻרבְׁ רֹו    לֹא מֵׂ מְׁ ֶכם ּוִמשָׁ ת ה' ֶאתְׁ בַּ ה  אַּ ִכי מֵׂ

יֶכם ֹבתֵׂ א  ע לַּ בַּ ֶשר ִנשְׁ ה א  ֻבעָׁ שְׁ בזכות שאתם ממעיטים את עצמכם לפני, לפיכך אני  .  ח(- )דברים ז ז  ו' "וכ   ֶאת הַּ

  " הבם נדבה וארפא משובתם א"  :ואומר...    )מלאכי א ב(  " אהבתי אתכם אמר ה'"  :אוהב אתכם, וכן הוא אומר

 21". כי מאהבת ה' אתכם" :נדבה נפשי לאהבתם, אף על פי שאינן הגונין, וכן הוא אומר  - )הושע יד ה(

 
ֹלא ִתְשַתֲחֶוה ָלֶהם  ...  ֹלא ַתֲעֶשה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ְתמּוָנה  ה: "-כ דשמות  שהם עובדים עבודה זרה. ראה הדיבר השני בעשרת הדברות,  

". סוף דבר,  ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ִכי ה' ַקָנא ְשמֹו ֵאל ַקָנא הּואִכי ֹלא ִתְשתַ : "שמות לד ידוכו' ". וב  ְוֹלא ָתָעְבֵדם ִכי ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיך ֵאל ַקָנא
האהבה איננה הקשר הרגשי היחיד ואולי גם לא החזק ביותר. לצד האהבה מסתתרת לעתים הקנאה שעשויה להתפרץ בכל רגע 

והקנ ורחל  יעקב  היא אהבת  לקנאתו,  להפוך  הדוגמא המקבילה לאהבת הקב"ה שעשויה  . ראה אה שהייתה שםולהאפיל עליה. 
תנחומא )בובר(  חסרה במדרש שיר השירים ובא למלא אותה מדרש  זו ליעקב ורחל  השוואה  בפרשת ויצא.    הבה לי בנים בדברינו  

שקנאת רחל    -  קשה כשאול קנאה...    אהבה שאהב יעקב לרחל  -כי עזה כמות אהבה  לשון המדרש שם: "  . וזהפרשת וישב סימן יט
עזה כמות  דברינו  בשל משה ויהושע,  ,  אהבה וקנאה. ועוד על  ?"מה תעשה אהבה בצד קנאה". ראה הביטוי החזק שם: "באחותה

 בפרשת וילך.  אהבה קשה כשאול קנאה
"  דברו על לב ירושלים "  :בור, בדיאמר ה' "  אהבתי אתכם: "באהבה  . דיבורבבאהבה ושם עוד שתים:  ר' אבא בר אלישע מוסיף  ו  19

".  וידבר על לב הנערה  -ויאהב את הנערה, בדיבור    -באהבה  גם שני אלה נלמדים מאותו רשע, הוא שכם בן חמור: "ו  . (ב)ישעיה מ
הקרבה והאהבה שבין    ,למדרש אין שום עכבה או היסוס להקיש מהמעשה הקשה של שכם בן חמור עם דינה ללשונות החיבה

. רצונך להבין מה הוא "אהבתי אתכם אמר ה' "? כלך לך למעשה דינה ל"ויאהב את הנערה" של אותו רשע!  הקב"ה לעם ישראל
 . נשמח לשמוע פשר והסבר משואבי המים. ולא זכינו לירד לסוף דעתו  : דרשני ופרשניזה זועקמדרש 

בפרשת צו, וכאן נקצר ונביא רק הנחוץ לעניינינו. יחזקאל עושה   על כל פשעים תכסה אהבהכבר הרחבנו לדון במדרש זה בדברינו  20
רה, מיציאת מצרים ועד ימיו של יחזקאל. ראה ביחזקאל  של כתשע מאות שנה של נהירה אחר עבודה זקשה  ם גולי בבל, חשבון  ע

ַוַּיְמרּו ִבי ְוֹלא ָאבּו    ָוֹאַמר ֲאֵלֶהם ִאיש ִשּקּוֵצי ֵעיָניו ַהְשִליכּו ּוְבִגלּוֵלי ִמְצַרִים ַאל ִתַטָמאּו ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם:פרק כ שם הפסוקים הקשים: "
עבודה זרה ששקעו ונטמאו בה בני ישראל בארץ    וכו' ".  יֵניֶהם ֹלא ִהְשִליכּו ְוֶאת ִגלּוֵלי ִמְצַרִים ֹלא ָעָזבּוִלְשֹמַע ֵאַלי ִאיש ֶאת ִשּקּוֵצי עֵ 

בשנאת ה'  : "ספרי דברים פרשת דברים פיסקא כד  אלא שאליה התווספה גם השנאה, כדברי מדרש  . מצרים היא אבי כל חטאת
, אלא הם ששונאים את  !אהבתי אתכם אמר ה': והלא כבר נאמר  ? ונא את ישראלשר שהמקום ש אפ   -הוציאנו למות במדבר    תנו וא

)מה שאתה חושב על אדונך, הוא מה שבלבך שלך(". אך עם כל   מה דבלבך על רחמך מה דבלביה עלך  :משל הדיוט אומר  .המקום
ְוָהֹעָלה ַעל רּוֲחֶכם  א עונה להם: "כעסו ותוכחתו, אין יחזקאל מוכן לתת גט פיטורין לעם וכשאלה אומרים שאולי תמה הברית, הו

בתשעה באב. והתשובה    עבד שמכרו רבו, ראה דברינו  ָהיֹו ֹלא ִתְהֶיה ֲאֶשר ַאֶתם ֹאְמִרים ִנְהֶיה ַכגֹוִים ְכִמְשְפחֹות ָהֲאָרצֹות ְלָשֵרת ֵעץ ָוָאֶבן
ָוַאַעש ְלַמַען ְשִמי ְלִבְלִתי  שנותן יחזקאל לתסבוכת היחסים הזו היא כפולה: מניעת חילול השם וחידוש מסורת הברית. וכדבריו שם: "

". אך המדרש לא מסתפק בכך  ַחת ַהָשֶבט ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ְּבָמֹסֶרת ַהְּבִריתְוַהֲעַבְרִתי ֶאְתֶכם תַ ...    ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהגֹוִים ֲאֶשר ֵהָמה ְבתֹוָכם
ומסיים בפסוק ממשלי: "על כל פשעים תכסה אהבה" והלאה השנאה אשר רק מעוררת מדנים. והוא חותם באהבה ומצטט את  

זו האהבה אשר לא רק כיסתה    ." נה את השנאה הכבושה שבין ישראל ש  900מלאכי, אחרון הנביאים: "אהבתי אתכם אמר ה' 
והקב"ה, אלא תבנה מכאן ואילך מערכת יחסים חדשה בין עם ישראל והקב"ה. לא בגלות בבל שם יושב ומתנבא יחזקאל, אלא  
בארץ ישראל עם שבי ציון. המענה הוא לא רק טענת חילול ה', אלא גם אהבה המבוססת על קשר בל יינתק בין הקב"ה ועם ישראל.  

:  הושע יא א  ,לעיל המצטרפים ל"אהבתי אתכם" של מלאכי  12מישה נקראו אהובים" שהבאנו לעיל והפסוקים בהערה  כמדרש "ח
".  ְך ָחֶסדֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִתיְך ַעל ֵכן ְמַשְכִתי: "ירמיהו לא ב", וִכי ַנַער ִיְשָרֵאל ָוֹאֲהֵבהּו ּוִמִמְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני"

 והאשכנזים ירבו אהבה כל יום ב"אהבה רבה" והספרדים ימשיכו אותה לעולם ב"אהבת עולם". 
הכל כבר בתורה בספר דברים. אהבה של נדבה, אהבה שמרפאת משובה שובבה, אהבה אף על פי שאינכם הגונים. בזכות מה?    21

חזק שוב הברית, אך סוד האהבה היא ההצטנעות, של מי  בזכות שאתם ממעטים עצמכם לפני בורא עולם. יפה השבועה לאבות, ת
 שממעיט עצמו לפני קונו ולפני כל אדם שנברא בצלם. זה הסוד מדוע נקבעה הלכה כבית הלל )עירובין יג ע"ב(. הלכה של אהבה. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%9C-%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9B%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
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