מלאכי MALEACHI
ַ 1 1מ ָּ ֵ֥שא ד ַבר־יהָּוה ֶאל־יׂש ָּר ִ֑אל ב ַיד ַמל ָּא ָֽכי׃
ָּ 2א ַהבתי ֶאת ֶכם ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה וַ א ַמר ֶתם ַב ָּ ָ֣מה א ַהב ָּ ִ֑תנו הלוא־ ָּאח ע ָּׂשו
ל ַ ָֽיעקב נאם־יהוָּ ה וָּ א ַהב ֶ ָֽאת־יַ ע ָֽקב׃
3ו ֶאת־ע ָּׂשו ָּׂש ִ֑נאתי וָּ ָּאׂשים ֶאת־ ָּה ָּריו ש ָּמ ָּמה ו ֶאת־נַ ח ָּלתו ל ַתנֵ֥ ות
מד ָּ ָֽבר׃
ָֽ 4כי־תא ַמר ֱאדום ר ַששנו ונָּ שוב ונב ֶ ָ֣נה ֳח ָּרבות כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות
ֵ֥ה ָּמה יבנו וַ א ָ֣ני ֶא ֱה ִ֑רוס ו ָּקראו ָּל ֶהם ג ָ֣בול רש ָּעה ו ָּה ָּעם א ֶשר־זָּ ַ ֵ֥עם
עולם׃
הוה ַעד־ ָּ ָֽ
י ָּ
5ועיני ֶכם תר ֶ ִ֑אינָּ ה ו ַא ֶתם ָֽתאמרו יג ַ ָ֣דל יהוָּ ה מ ַעל לג ֵ֥בול יׂש ָּר ָֽאל׃
6בן י ַכ ֵ֥בד ָּאב ו ֶ ָ֣ע ֶבד אד ָּ ִ֑ניו ואם־ ָּ ָ֣אב ָּ ָ֣אני ַאי ָ֣ה כבודי ואם־אדו ָ֣נים ָּאני
הוה צ ָּבאות ָּל ֶכם ַה ָֽכהנים בוזָ֣י שמי וַ א ַמר ֶתם
מוראי ָּא ַ ָ֣מר׀ י ָּ ָ֣
ַאיה ָּ
ַב ֶ ֵ֥מה ָּבזינו ֶאת־ש ֶ ָֽמך׃
ַ 7מגישים ַ ָֽעל־מזבחי ֶ ָ֣ל ֶחם מג ָּאל וַ א ַמר ֶתם ַב ֶ ָ֣מה ָֽג ַאלנִ֑ וך ֶב ֱא ָּמר ֶכם
הוה נב ֶזֵ֥ה ָֽהוא׃
של ַ ֵ֥חן י ָּ
8ו ָֽכי־ ַתגשון עור לזב ַח ָ֣אין ָּרע ו ֵ֥כי ַתגישו פ ֵ֥ס ַח וח ֶלה ָ֣אין ָּ ִ֑רע
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ַהקריבהו נָּ א ל ֶפ ָּח ֶתך הירצך ֵ֚או הי ָּ ָ֣שא ָּפנֶ יך ָּא ַמר י ָּ
9ו ַע ָּתה ַחלו־ ָּ ֵ֥נא פני־אל ָֽוי ָּח ִ֑ננו מיֶ ד ֶכם ָּ ָ֣הי ָּתה זאת הי ָּשא מ ֶכם ָּפנים
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ָּא ַמר י ָּ
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11מי גַ ם־ ָּב ֶכם ויס ָ֣גר ד ָּל ַתים ו ָֽלא־ ָּת ֵ֥אירו מזבחי ח ָּ ִ֑נם ָֽאין־לי ח ֶפץ ָּב ֶכם
א־אר ֶ ֵ֥צה מיֶ ד ֶ ָֽכם׃
הוָ֣ה צ ָּבאות ומנ ָּחה ָֽל ֶ
ָּא ַמר י ָּ
ל־מקום מק ָּ ֵ֥טר
ח־ש ֶמש ו ַעד־מבואו גָּ דול שמי ַבגוים וב ָּכ ָּ
ָ֣ 11כי ממז ַר ֶ
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
הורה ָֽכי־גָּ דול שמי ַבגוים ָּא ַמר י ָּ
מ ָּגש לשמי ומנ ָּ ָ֣חה ט ָּ ִ֑
אותו ֶב ֱא ָּמר ֶכם של ַחן אדנָּ י מג ָּ ָ֣אל הוא וניבו נב ֶזֵ֥ה
12ו ַא ֶתם מ ַחל ָ֣לים ִ֑
ָּאכ ָֽלו׃
אתם
הוָ֣ה צ ָּבאות וַ הב ֶ ָ֣
13וַ א ַמר ֶתם הנה ַמת ָּל ָּאה וה ַפח ֶ ָ֣תם אותו ָּא ַמר י ָּ
אותּה
ת־המנ ָּ ִ֑חה ַה ֶאר ֶ ֵ֥צה ָּ
אתם ֶא ַ
חולה וַ הב ֶ
ת־ה ֶ
־הפס ַח ו ֶא ַ ָ֣
גָּ זול ו ֶאת ַ
הוָֽה׃
מיֶ ד ֶכם ָּא ַ ֵ֥מר י ָּ

ס

14ו ָּא ָ֣רור נוכל ויש ב ֶעדרו זָּ ָּכר ונדר וז ֵ֥ב ַח ָּמש ָּחת ַ ָֽלאד ָּנִ֑י כי ֶמ ֶלְך גָּ דול
נורא ַבגויָֽם׃
הוָ֣ה צ ָּבאות ושמי ָּ ֵ֥
ָּאני ָּא ַמר י ָּ
1 2ו ַע ָּתה אלי ֶכם ַהמצָּ ֵ֥וה ַהזאת ַהכה ָֽנים׃
ם־לא תשמעו ואם־לא ָּתׂשימו ַעל־לב ָּלתת ָּכ ָ֣בוד לשמי ָּא ַמר
 2א ָ֣
ת־המא ָּרה ו ָּארותי ֶאת־בר ָֽכות ֶיכִ֑ם וגַ ם
הוָ֣ה צ ָּבאות וש ַלחתי ָּב ֶכם ֶא ַ
י ָּ
יה ֵ֥כי אינ ֶכם ָּׂש ֵ֥מים ַעל־לָֽב׃
ָּארות ָּ
יכם ֶפ ֶרש ַחג ֶיכִ֑ם ונָּ ָּ ֵׂ֥שא
ת־הזֶ ַרע וזריתי ֶפ ֶרש ַעל־פנ ֶ
3הנני גער ָּל ֶכם ֶא ַ
ֶאת ֶכם א ָּ ָֽליו׃
יכם את ַהמצָּוָ֣ה ַה ִ֑זאת ָֽלהיות בריתי ֶאת־לוי
ָֽ 4וי ַדע ֶתם ֵ֚כי ש ַלָ֣חתי אל ֶ
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ָּא ַמר י ָּ
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5ברי ָ֣תי׀ ָּהי ָּ ָ֣תה אתו ַ ָֽה ַחיים ו ַה ָּשלום וָּ ֶאת ָֽנם־לֵ֥ ו מו ָּרא וַ י ָָּֽיר ִ֑אני ומפנֵ֥י
שמי נ ַ ֵ֥חת ָֽהוא׃
6תו ַרת ֱא ֶמת ָּהי ָּ ָ֣תה בפיהו ו ַעו ָּלה לא־נמ ָּ ָ֣צא בׂש ָּפ ָּ ִ֑תיו ב ָּשלום
ובמישור ָּה ַ ָ֣לְך אתי ו ַרבים ה ֵ֥שיב מ ָּעוָֽ ן׃
תורה י ַבק ָ֣שו מ ִ֑פיהו כי ַמל ַ ֵ֥אְך
רו־ד ַעת ו ָּ
ָֽ 7כי־ׂשפתי כהן ישמ ַ
הוָֽה־צ ָּבאות ָֽהוא׃
י ָּ
8ו ַא ֶתם ַסר ֶ ָ֣תם מן־ ַה ֶד ֶרְך הכ ַשל ֶ ֵ֥תם ַרבים ַבתו ָּ ִ֑רה ָֽש ַח ֶתם ב ָ֣רית ַהלוי
הוה צ ָּב ָֽאות׃
ָּא ַמר י ָּ ֵ֥
9וגַ ם־א ִ֞ני נָּ ַתתי ֶאת ֶכם נב ֵ֥זים וש ָּפלים ל ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑עם כפי א ֶשר ָֽאינ ֶכם
תורה׃
שמ ָ֣רים ֶאת־ד ָּר ַכי ונׂש ֵ֥אים ָּפנים ַב ָּ ָֽ

פ

11הלוא ָּאב ֶא ָּחד לכ ָּלנו הלוא ֵ֥אל ֶ ָֽא ָּחד ב ָּר ָּ ִ֑אנו ַמדו ַע נבגַ ד ָ֣איש
ב ָּאחיו ל ַחלל ב ֵ֥רית אב ָֽתינו׃
הודה
וש ָּלִ֑ם ָ֣כי׀ חלָ֣ל י ָּ
הודה ותוע ָּבה נֶ ֶעׂש ָּ ֵ֥תה ביׂש ָּראל וב ָֽיר ָּ
ָּ 11בג ָּ ָ֣דה י ָּ
ת־אל נ ָּ ָֽכר׃
וב ַעל ַב ֵ֥
שר ָּאהב ָּ
ק ֶדש יהוָּ ה א ֶ ָ֣
ומגָ֣יש
12יַ כרת יהוָּ ה ָּלאיש א ֶשר יַ ע ֶׂשנָּ ה ָ֣ער וענֶ ה מ ָּא ֳהלי יַ ָֽע ִ֑קב ַ
יהוה צ ָּב ָֽאות׃
מנ ָּחה ַ ָֽל ָּ

פ

13וזאת שנָ֣ית ַ ָֽתעׂשו ַכסות דמ ָּעה ֶאת־מז ַבָ֣ח יהוָּ ה בכי ַוָֽאנָּ ָּ ִָ֑קה מ ָ֣אין
ל־המנ ָּחה ו ָּל ַ ֵָ֥ק ַחת ָּרצון מיֶ ד ֶ ָֽכם׃
עוד פנות ֶא ַ
14וַ א ַמר ֶתם ַעל־ ָּ ִ֑מה ַעל כי־יהוָּ ה העיד בינך ו ָ֣בין׀ ָ֣א ֶשת נעו ֶריך א ֶשר
ַא ָּתה ָּב ַ ָ֣גַֽד ָּתה ָּבּה ו ֵ֥היא ח ֶברתך ו ֵ֥א ֶשת ברי ֶ ָֽתך׃
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ֹלהים
ומה ָּ ָֽה ֶא ָּחד מ ַבקש ֶזָ֣ ַַֽרע ֱא ִ֑
א־א ָּ ָ֣חד ָּע ָּׂשה וש ָּ ֵ֥אר ר ַוח לו ָּ
15ול ֶ
עוריך ַאל־יב ָֽגד׃
ונש ַמר ֶתם ב ָ֣רוח ֶכם וב ֵ֥א ֶשת נ ֶ
ֹלהי יׂש ָּראל וכ ָּסה ָּח ָּמס ַעל־לבושו ָּא ַמר
ָֽ 16כי־ ָּׂש ָ֣נא ַש ַלח ָּא ַמר יהוָּ ה ֱא ָ֣
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות ונש ַמר ֶ ֵ֥תם ברוח ֶכם ו ֵ֥לא תב ָֽגדו׃
י ָּ

ס

17הוגַ ע ֶתם יהוָּ ה בדברי ֶכם וַ א ַמר ֶתם ַב ָּ ָ֣מה הו ָּ ִ֑גענו ֶב ֱא ָּמר ֶכם ָּכל־עׂשה
ֹלהי ַהמש ָּ ָֽפט׃
וב ֶהם ָ֣הוא ָּחפץ ֵ֥או ַאיה ֱא ֵ֥
ָּרע ָ֣טוב׀ בעינָ֣י יהוָּ ה ָּ
1 3הנני של ַח ַמל ָּאכי ופנָּ ה־ ֶד ֶרְך ל ָּפ ָּ ִ֑ני ופתאם יָּ בוא ֶאל־הי ָּכלו ָּה ָּא ָ֣דון׀
ה־בא
ר־א ֶתם חפצים הנ ָּ
ומל ַאְך ַהברית א ֶש ַ
א ֶשר־ ַא ֶ ָ֣תם מ ַבקשים ַ
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ָּא ַמר י ָּ
2ומי מ ַכלכל ֶאת־יָ֣ ום בואו ו ֵ֥מי ָּהעמד בה ָּ ָֽראו ִ֑תו ָֽכי־הוא כ ָ֣אש מ ָּצרף
וכברית מ ַכב ָֽסים׃
 3ויָּ ַשב מ ָּצרף ומ ַטהר ֶכ ֶסף וט ַהר ֶאת־בנָֽי־לוי וז ַ ָ֣קק א ָּתם ַכזָּ ָּהב ו ַכ ָּכ ִֶ֑סף
ישי מנ ָּחה בצ ָּד ָּ ָָֽקה׃
ו ָּהיו ַ ָֽליהוָּ ה ַמג ֵ֥
ולם וכ ָּשנים ַקדמניָֽ ות׃
וש ָּלִ֑ם כימָ֣י ע ָּ
הודה ו ָֽיר ָּ
4ו ָּ ָֽער ָּבה ַ ָֽליהוָּ ה מנ ַ ֵ֥חת י ָּ
5ו ָּק ַרב ָ֣תי אלי ֶכם ַלמש ָּפט ו ָּה ָ֣ייתי׀ ָ֣עד מ ַמהר ַ ָֽבמ ַכשפים ו ַבמ ָּ ָ֣נאפים
ומטי־גר ו ָ֣לא
־ׂשכיר ַאל ָּמנָּ ה ויָּ תום ַ
ו ַבנש ָּבעים ַל ָּ ִ֑ש ֶקר ובעש ָָ֣קי ׂש ַכר ָּ
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
יראוני ָּא ַמר י ָּ
6כי א ֵ֥ני יהָּוה ָ֣לא ָּש ִ֑ניתי ו ַא ֶ ֵ֥תם ב ָֽני־יַ עקב ֵ֥לא כלי ֶ ָֽתם׃
7למימי אבתי ֶכם ַסר ֶתם ָֽמח ַקי ו ָ֣לא ש ַמר ֶתם שובו א ַלי ו ָּא ָ֣שו ָּבה
הוָ֣ה צ ָּב ִ֑אות וַ א ַמר ֶתם ַב ֶ ֵ֥מה נָּ ָֽשוב׃
יכם ָּא ַמר י ָּ
אל ֶ
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8היק ַבע ָּא ָּדם ֱאֹלהים כי ַא ֶתם קב ָ֣עים אתי וַ א ַמר ֶתם ַב ֶ ָ֣מה ק ַבענִ֑ וך
רומה ׃
ַ ָֽה ַמעׂשר ו ַהת ָּ ָֽ
ַ 9במא ָּרה ַא ֶ ָ֣תם ָֽנ ָּארים ואתי ַא ֶ ָ֣תם קב ִ֑עים ַהגוי כ ָֽלו׃
ָּ 11הביאו ֶאת־ ָּכל־ ַ ָֽה ַמעׂשר ֶאל־ ָ֣בית ָּהאו ָּצר וי ֵ֥הי ֶט ֶרף בביתי וב ָּחנוני
הוה צ ָּב ִ֑אות אם־לא ֶאפ ַ ָ֣תח ָּל ֶכם ֵ֚את אר ָ֣בות
נָּ א ָּבזאת ָּא ַמר י ָּ ָ֣
י־די׃
ַה ָּש ַמים וַ הריק ֵ֥תי ָּל ֶכם ב ָּר ָּכה ַעד־בל ָּ ָֽ
11וגָּ ַערתי ָּל ֶכם ָּ ָֽבאכל ו ָֽלא־יַ ש ֵ֥חת ָּל ֶכם ֶאת־פ ָ֣רי ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ולא־ת ַשכל
הוה צ ָּב ָֽאות׃
ָּל ֶכם ַהגֶ ֶפן ַב ָּש ֶדה ָּא ַמר י ָּ ֵ֥
12ואש ֵ֥רו ֶאת ֶכם ָּכל־ ַהגו ִ֑ים ָֽכי־תהיו ַא ֶתם ֶ ָ֣א ֶרץ ח ֶפץ ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה
צ ָּב ָֽאות׃

ס

ָּ 13חז ֵ֥קו ָּע ַלי דברי ֶכם ָּא ַ ָ֣מר יהָּ ִ֑וה וַ א ַמר ֶתם ַמה־נד ַברנו ָּע ֶ ָֽליך׃
14א ַמר ֶתם ָּשוא ע ָ֣בד ֱאֹל ִ֑הים ו ַמה־ ֶב ַצע כי ָּש ַמרנו מש ַמרתו וכי ָּה ַלכנו
הוה צ ָּב ָֽאות׃
ק ָ֣ד ַרנית מפני י ָּ ֵ֥
ׂשי רש ָּעה ַגם ָּבחנו ֱאֹלהים
15ו ַע ָּתה א ַנחנו מ ַאש ָ֣רים ז ִ֑דים גַ ם־נבנו ע ָ֣
וַ י ָּמ ָֽלטו׃
הוה ָ֣איש ֶאת־רעִ֑הו וַ יַ קשב יהוָּ ה וַ יש ָּמע וַ י ָּכתב
ָּ 16אז נדברו יר ֵ֥אי י ָּ
ָ֣ס ֶפר ז ָּכרון ל ָּפנָּ יו ליר ָ֣אי יהוָּ ה ולחשבי ש ָֽמו׃
ׂשה סג ָּ ִ֑לה ו ָּח ַמל ָ֣תי
17ו ָּ ָ֣היו לי ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ַליום א ֶ ֵ֥שר אני ע ֶ ָ֣
יהם ַ ָֽכא ֶשר יַ ח ָ֣מל איש ַעל־בנו ָּהע ֵ֥בד א ָֽתו׃
על ֶ
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18ו ַשב ֶתם וראי ֶתם ֵ֥בין ַצדיק ל ָּר ָּ ִ֑שע ֵ֚בין ע ָ֣בד ֱאֹלהים ַלא ֶשר ֵ֥לא ע ָּב ָֽדו׃
ס

ָֽ 19כי־הנה ַהיום ָּבא בער ַכ ַתנִ֑ ור ו ָּהיו ָּכל־זדים ו ָּכל־עׂשה רש ָּעה ַקש
הוָ֣ה צ ָּבאות א ֶשר לא־יַ עזֵ֥ב ָּל ֶהם ֵ֥ש ֶרש
ול ַהט א ָּתם ַהיָ֣ ום ַה ָּבא ָּא ַמר י ָּ
ו ָּע ָּנַָֽֽף׃
ש ֶמש צ ָּד ָּקה ו ַמרפא בכנָּ ֶ ִ֑פי ָּה ָֽוי ָּצא ֶ ֵ֥תם
21וזָּ ר ָּחה ָּל ֶכם יראי שמי ֶ ָ֣
ופש ֶתם כ ֶעג ֵ֥לי ַמר ָֽבק׃
שר א ָ֣ני
21ו ַעסו ֶ ָ֣תם ר ָּשעים ָֽכי־יהיָ֣ ו א ֶפר ַת ַחת ַכ ָ֣פות ַרגלי ֶ ִ֑כם ַביום א ֶ ָ֣
הוה צ ָּב ָֽאות׃
ע ֶׂשה ָּא ַמר י ָּ ֵ֥

פ

ל־כל־יׂש ָּראל
שה ַעב ִ֑די א ֶשר צויתי אותו בחרב ַע ָּ
תורת מ ֶ ָ֣
 22זכרו ַ
חקים ומש ָּפ ָֽטים׃
 23הנה ָּ ָֽאנכי של ַָ֣ח ָּל ֶכם את אל ָּיָ֣ה ַהנָּ ִ֑ביא לפני ֵ֚בוא יָ֣ ום יהוָּ ה ַהגָּ דול
נורא׃
ו ַה ָּ ָֽ
יתי
ן־אבוא והכ ֵ֥
בותם ֶפ ָּ
ל־בנים ולֵ֥ב ָּבנים ַעל־א ָּ ִ֑
ב־אבות ַע ָּ
 24והשיב ל ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ ָֽח ֶרם׃
ֶא ָּ
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