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:'שאלות למלאכי פרק ג
 "מלאכי פעל בזמן שבית המקדש היה בנוי על תילו זה,פרוש "דעת מקרא" על מלאכי אומר
 הייעודים של הנביאים כמו קיבוץ," כלומר. הייעודים הגדולים לא נתממשו,כשני דורות
 ועושר וכבוד לישראל,' הצטרפות גויים רבים אל ה, התחדשות מלכות בית דוד,גלויות
. כולם לא התממשו גם אחרי שלכאורה הגאולה היתה אמורה לבוא בבניין בית שני,ולמקדש
?איפה בפרק ג' מביעים יראי ה' אכזבה על המצב ההוא
?מהי תשובתו של ה' על האכזבה הזאת בפרקנו
? מי חשב ולמה חשב שה' השתנה,1  על פי האמור בשאלה.)'"כי אני ה' לא שניתי" (פסוק ו
 האם יש בו פסוק שמסכם את כל מטרת ספרי.פרק זה הוא הפרק האחרון של ספרי נביאים
.הנבואה? הסבר

.1

.2
.3
.4

Questions for Malachi Perek 'ג:
1. The “Daat Mikra” commentary on Malachi says, “Malachi operated at a time
when the Temple had been rebuilt for almost two generations, but the great
destinies had not been fulfilled.” In other words, the predictions of the prophets
such as the ingathering of the exiles, the renewal of the monarchy of the house
of David, many nations connecting with Hashem, and great wealth and honor for
Israel and the Temple, all these were not fulfilled even after the redemptions was
supposed to have happened with the building of the second Temple. Where in
chapter 3 do fearers of the Lord express their disappointment with this situation?
2. What is Hashem’s response to their disappointment in this chapter?
3. “For I am God; I have not changed” (pasuk 6). Based on what was said above in
question 1, who thought that God had changed, and why?
4. This chapter is the final chapter in all the books of the prophets. Is there a pasuk
in it that sums up the whole purpose of the books of the prophets? Explain.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/malachi/prakim/roz-heneanochi.htm

Questions – שאלות לעיון
.לדאבוני לא מצאתי שאלות לספר מלאכי
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Unfortunately I was unable to find question to Sefer Malachi.
Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/malachi_chapter_3/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

