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Malachi Chapter 3 ַמְלָאִכי 

ֵֹׁלַח ַמְלָאִכי, ּוִפנָּה  א ֹׁם יָּבֹוא -ִהנְנִי ש נָּי; ּוִפְתא ֶדֶרְך ְלפָּ
ָאדֹון ֲאֶשר-ֶאל לֹו הָּ ַאֶתם ְמַבְקִשים, ּוַמְלַאְך -ֵהיכָּ

 ה'ָאַמר, --בָּא-ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהנֵה-ַהְבִרית ֲאֶשר
  .ֹותקְצבָּ 

1 Behold, I send My messenger, and he shall 
clear the way before Me; and the Lord, whom 
ye seek, will suddenly come to His temple, and 
the messenger of the covenant, whom ye 
delight in, behold, he cometh, saith the LORD of 
hosts.  

ֵֹׁמד -ּוִמי ְמַכְלֵכל ֶאת  ב ע יֹום בֹואֹו, ּוִמי הָּ
אֹותֹו:בְ  ִֹׁרית ְמַכְבִסים-ִכי  ֵהרָּ   .הּוא ְכֵאש ְמצֵָּרף, ּוְכב

2 But who may abide the day of his coming? 
And who shall stand when he appeareth? For 
he is like a refiner's fire, and like fullers' soap;  

ֵלוִי -ְבנֵי-תוְיַָּשב ְמצֵָּרף ּוְמַטֵהר, ֶכֶסף, וְִטַהר אֶ   ג
יּו, לַ  ב וְַככֶָּסף; וְהָּ ם, ַכזָּהָּ ֹׁתָּ ה, ה'וְִזַקק א , ַמִגיֵשי ִמנְחָּ

ה קָּ   .ִבְצדָּ

3 And he shall sit as a refiner and purifier of 
silver; and he shall purify the sons of Levi, and 
purge them as gold and silver; and there shall 
be they that shall offer unto the LORD offerings 
in righteousness.  

ה, לַ   ד ְרבָּ ִםה'וְעָּ לָּ ה, וִירּושָּ ִכיֵמי --, ִמנְַחת יְהּודָּ
ֹׁת ֹׁנִי נִים ַקְדמ ם, ּוְכשָּ   .עֹולָּ

4 Then shall the offering of Judah and Jerusalem 
be pleasant unto the LORD, as in the days of 
old, and as in ancient years.  

ַרְבִתי   ה יִיִתי ֵעד ְמַמֵהר ֲאלֵ וְקָּ ט, וְהָּ יֶכם, ַלִמְשפָּ
ֶקר ִעים ַלשָּ ְֹׁשֵקי  ;ַבְמַכְשִפים ּוַבְמנֲָּאִפים, ּוַבנְִשבָּ ּוְבע

ִכיר -ְשַכר נָּה וְיָּתֹום ּוַמֵטיַאלְ שָּ --ֵגר, וְֹלא יְֵראּונִי-מָּ
  .ֹותקְצבָּ  ה'ָאַמר, 

5 And I will come near to you to judgment; and I 
will be a swift witness against the sorcerers, and 
against the adulterers, and against false 
swearers; and against those that oppress the 
hireling in his wages, the widow, and the 
fatherless, and that turn aside the stranger from 
his right, and fear not Me, saith the LORD of 
hosts.  

נִיִתי; וְַאֶתם ְבנֵיה'ִכי ֲאנִי   ו ֹׁב, ֹלא -, ֹלא שָּ יֲַעק
  .ְכִליֶתם

6 For I the LORD change not; and ye, O sons of 
Jacob, are not consumed.  

ֵֹׁתיֶכם ַסְרֶתם ֵמֻחַקי, וְֹלא ְשַמְרֶתם  ז --ְלִמיֵמי ֲאב
ה ֵאלַ שּובּו  שּובָּ  ;ֹותקְצבָּ  ה'יֶכם, ָאַמר ֲאלֵ י וְאָּ

  .וֲַאַמְרֶתם, ַבֶמה נָּשּוב

7 From the days of your fathers ye have turned 
aside from Mine ordinances, and have not kept 
them. Return unto Me, and I will return unto 
you, saith the LORD of hosts. But ye say: 
'Wherein shall we return?'  

ם ֲהיִקְ   ח ִֹׁתי, קֱאֹלַבע ָאדָּ ְֹׁבִעים א ים, ִכי ַאֶתם ק
ה  וֲַאַמְרֶתם, ַבֶמה ְקַבֲענּוָך:   .ַהַמֲעֵשר, וְַהְתרּומָּ

8 Will a man rob God? Yet ye rob Me. But ye 
say: 'Wherein have we robbed Thee?' In tithes 
and heave-offerings.  

ה ַאֶתם נֵָאִרי  ט ְֹׁבִעיםַבְמֵארָּ ִֹׁתי ַאֶתם ק ַהגֹוי, --ם, וְא
  .ֻכּלֹו

9 Ye are cursed with the curse, yet ye rob Me, 
even this whole nation.  

ִביאּו ֶאת  י אֹוצָּר, וִיִהי ֶטֶרף -ֶאלַהַמֲעֵשר -כָּל-הָּ ֵבית הָּ
ֹׁאת, ָאַמר  ז נּונִי נָּא בָּ ֹלא -ִאם  ֹות:קְצבָּ  ה'ְבֵביִתי, ּוְבחָּ

10 Bring ye the whole tithe into the store-
house, that there may be food in My house, and 
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ֶכם ֶאְפתַ  ִֹׁתי לָּ ַמיִם, וֲַהִריק ֶכם, ֵאת ֲאֻרבֹות ַהשָּ ח לָּ
כָּה י-ְבִלי-ַעד ,ְברָּ   .דָּ

try Me now herewith, saith the LORD of hosts, if 
I will not open you the windows of heaven, and 
pour you out a blessing, that there shall be 
more than sufficiency.  

ֵֹׁכל, וְֹלא  יא א ֶכם בָּ ֶכם ֶאת-וְגַָּעְרִתי לָּ ְפִרי -יְַשִחת לָּ
ה; וְֹלא מָּ ֲאדָּ ֶדה, ָאַמר -הָּ ֶכם ַהֶגֶפן ַבשָּ  ה'ְתַשֵכל לָּ

  .ֹותקְצבָּ 

11 And I will rebuke the devourer for your good, 
and he shall not destroy the fruits of your land; 
neither shall your vine cast its fruit before the 
time in the field, saith the LORD of hosts.  

ִתְהיּו ַאֶתם ֶאֶרץ -ִכי  ַהגֹויִם:-וְִאְשרּו ֶאְתֶכם, כָּל  יב
  {}פ  ֹות.קְצבָּ  ה'ֵחֶפץ, ָאַמר 

12 And all nations shall call you happy; for ye 
shall be a delightsome land, saith the LORD of 
hosts. {P}  

ַלי ִדְבֵריֶכם, ָאַמר   יג ְזקּו עָּ -; וֲַאַמְרֶתם, ַמהה'חָּ
ֶליָך   .נְִדַבְרנּו עָּ

13 Your words have been all too strong against 
Me, saith the LORD. Yet ye say: 'Wherein have 
we spoken against thee?'  

ֹׁד   יד וְא ֲעב ַמְרנּו -ים; ּוַמהקֱאֹלֲאַמְרֶתם, שָּ ֶבַצע, ִכי שָּ
ַֹׁרנִית, ִמְפנֵי  ַלְכנּו ְקד   .ֹותקְצבָּ  ה'ִמְשַמְרתֹו, וְִכי הָּ

14 Ye have said: 'It is vain to serve God; and 
what profit is it that we have kept His charge, 
and that we have walked mournfully because of 
the LORD of hosts?  

ה, ֲאנְַחנּו ְמַאְשִרים ֵזִדים; ַגם  טו ֵֹׁשי -וְַעתָּ נְִבנּו ע
ֲחנּו  ה, ַגם בָּ ֵלטּוקֱאֹלִרְשעָּ   .ים וַיִמָּ

15 And now we call the proud happy; yea, they 
that work wickedness are built up; yea, they try 
God, and are delivered.'  

, ה'ֵרֵעהּו; וַיְַקֵשב -ֶאל, ִאיש ה'ָאז נְִדְברּו יְִרֵאי   טז
נָּיו ְליְִרֵאי  ע, וַיִכֵָּתב ֵסֶפר ִזכָּרֹון ְלפָּ ְֹׁשֵבי ה'וַיְִשמָּ , ּוְלח

  .ְשמֹו

16 Then they that feared the LORD spoke one 
with another; and the LORD hearkened, and 
heard, and a book of remembrance was written 
before Him, for them that feared the LORD, and 
that thought upon His name.  

יּו ִלי, ָאַמר   יז ֶֹׁשה קְצבָּ  ה'וְהָּ ֹות, ַליֹום, ֲאֶשר ֲאנִי ע
ַמְלִתי ֲעֵליֶהםְסֻגּלָּ  ֹׁל ִאיש--ה; וְחָּ ְבנֹו -ַעל ,ַכֲאֶשר יְַחמ

ֹׁתֹו ֵֹׁבד א ע   .הָּ

17 And they shall be Mine, saith the LORD of 
hosts, in the day that I do make, even Mine own 
treasure; and I will spare them, as a man 
spareth his own son that serveth him.  

ע  יח שָּ ֵֹׁבד --וְַשְבֶתם, ּוְרִאיֶתם, ֵבין ַצִדיק, ְלרָּ ֵבין ע
דֹו.ֱאֹל   {}פ  ִהים, ַלֲאֶשר ֹלא ֲעבָּ

18 Then shall ye again discern between the 
righteous and the wicked, between him that 
serveth God and him that serveth Him not. {P}  

יּו כָּלִהנֵה ַהי-ִכי  יט ֵֹׁער ַכַתנּור; וְהָּ א, ב ֵזִדים -ֹום בָּ
ם ַהיֹום ַהבָּא ָאַמר -וְכָּל ֹׁתָּ ה, ַקש, וְִלַהט א ֵֹׁשה ִרְשעָּ ע
נָּף-ֹות, ֲאֶשר ֹלאקְצבָּ  ה' ֶֹׁרש וְעָּ ֶהם ש ֹׁב לָּ   .יֲַעז

19 For, behold, the day cometh, it burneth as a 
furnace; and all the proud, and all that work 
wickedness, shall be stubble; and the day that 
cometh shall set them ablaze, saith the LORD of 
hosts, that it shall leave them neither root nor 
branch.  

ה, ּוַמְרֵפא,   כ קָּ ֶכם יְִרֵאי ְשִמי, ֶשֶמש ְצדָּ ה לָּ וְזְָּרחָּ
; וִיצָּאֶתם ּוִפשְ    .ֶתם, ְכֶעְגֵלי ַמְרֵבקִבְכנֶָּפיהָּ

20 But unto you that fear My name shall the 
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sun of righteousness arise with healing in its 
wings; and ye shall go forth, and gambol as 
calves of the stall.  

ִעים  כא יְִהיּו ֵאֶפר, ַתַחת ַכפֹות -ִכי--וְַעּסֹוֶתם ְרשָּ
ֶֹׁשה, ָאַמר   ֶכם:ַרְגֵלי  ה'ַביֹום ֲאֶשר ֲאנִי ע

  {}פ  ֹות.קְצבָּ 

21 And ye shall tread down the wicked; for they 
shall be ashes under the soles of your feet in 
the day that I do make, saith the LORD of hosts. 
{P}  

ֶֹׁשה ַעְבִדי, ֲאֶשר   כב ִצּוִיִתי אֹותֹו ִזְכרּו, תֹוַרת מ
ֵֹׁרב ַעל ִטיםֵאליְִשרָּ -כָּל-ְבח   ., ֻחִקים ּוִמְשפָּ

22 Remember ye the law of Moses My servant, 
which I commanded unto him in Horeb for all 
Israel, even statutes and ordinances.  

ֶכם, ֵאת   כג ֵֹׁלַח לָּ ִֹׁכי ש ִלְפנֵי, --יָּה ַהנִָּביאֵאלִ ִהנֵה ָאנ
אה'בֹוא יֹום    ., ַהגָּדֹול, וְַהנֹורָּ

23 Behold, I will send you Elijah the prophet 
before the coming of the great and terrible day 
of the LORD.  

נִים ַעל-ָאבֹות ַעל-וְֵהִשיב ֵלב  כד נִים, וְֵלב בָּ -בָּ
ם   {}ש  ָאֶרץ ֵחֶרם.הָּ -ָאבֹוא, וְִהֵכיִתי ֶאת-ֶפן--ֲאבֹותָּ

24 And he shall turn the heart of the fathers to 
the children, and the heart of the children to 
their fathers; lest I come and smite the land 
with utter destruction. {P} 

 

 א פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :הרשעים את לבער - מלאכי שולח הנני( א)

 :ברית נקם נוקם - הברית אךומל

 :הרשעים מן - דרך ופנה

 :המשפט יקאל - מבקשים אתם אשר האדון

  עזרא אבן

 :יוסף בן משיח להיותו יתכן - מלאכי שולח הנני( א)

 :כפול הטעם כי הברית מלאך הוא הכבוד הוא - האדון

  ק"רד

 לכלות המשפט יכםאל קרבי ואז שתראו זמן יבא עוד ז"בעוה הרשעים משפט ואלתש אם - הנני( א)

 הנה כמו השמים מן' ה מלאך והוא לפני דרך ופנה מלאכי שאשלח היום אותו יהיה וזהו, שבכם הרשעים

 ':וגו בדרך לשמרך לפניך מלאך שולח אנכי

 :רע ופגע שטן בדרכם ימצאו שלא גליות קבוץ יהיה זה - לפני דרך ופנה

 אדם ידע שלא יבא פתאום כי אמר אלדני בספר נתבאר ולא הקץ נגלה שלא לפי - היכלו אל יבא ופתאום

 :קץ עת עד הדברים וחתומים סתומים כי שאמר כמו, שיבא בואו טרם בואו יום

 יהואלש באגדה אמר וכן, יהואל על הברית מלאך אמר או, הברית מלאך והוא המשיח מלך הוא - האדון

 בני בריתך עזבו כי אלישר יקאל' לה יקנאת קנא שנאמר, אפרים מלכות מהם שמנעה מילה ברית על קנא

 שאתה עד מילה ברית עושים אלישר שאין חייך המילה על מקנא אתה וכאן בשטים קנאת לו אמר, אלישר

 אשר הברית ומלאך שנאמר הברית מלאך שנקרא יהואלל הכבוד כסא לעשות התקינו מכאן, בעיניך רואה

 :צבאות' ה אמר בא הנה חפצים אתם

  :הנם הנה לציון ראשון וכן מנובז יבא - בא הנה

  דוד מצודת
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 בזמן הנה ויאמר המשפט יקאל איה שאמרו תלונותן על להשיב למעלה מוסב - מלאכי שולח הנני( א)

 הפושעים העולם מן יבער הוא ל"ר לפני הדרך יפנה והוא השמים מן מלאך אני אשלח העתידה הגאולה

 :בארץ נתישכי להשרות בואי לפני הארץ את לטהר והמורדים

 :ביאתו ומבקש לו ומייחל מצפה אדם כל עין אשר המשיח מלך זהו -' וגו האדון

 :ל"ארז כן אפרים מלכות שמנעה המילה ברית על קנא הוא כי הנביא יהואל יקרא כן - הברית ומלאך

 התחיה ועל הזאת הבשורה על מעותד הוא כי המתים ולהחיות הגאולה לבשר שיבא - חפצים אתם אשר

 ':וכו הנביא יהואל את לכם שולח אנכי הנה הספר בסוף ש"כמ

 :לבוא יקדים הוא כי בא כבר יהואל יהיה המשיח יבא כאשר כי עבר בלשון אמר - בא הנה

  ם"מלבי

 שכר ויתן הרשעים את תיכף ויעניש המשפט יקאל שיתגלה רוצים שאתם מה להם משיב, אנכי הנה( א)

 בדרך הכל שיתנהג וצריך והנסיון הבחירה עולם עדיין הוא עתה יכ, ז"בזה שיהיה אפשר אי זה, לצדיקים

 ת"השי יתגלה שאם, ועונש ולשכר לנסיון מקום ויהיה ורע טוב לעשות נתונה הבחירה שיהיה כדי הטבע

 העולם מן ויעבור תיכף יענש קל חטא על אף אז כי, רע מעשה איש שיעשה עוד יצוייר לא אז בכבודו

 נסלל לא, האופן זה על ולהנהיגם לשפטם יצוריו אל בעצמו' ה שילך הזה הדרך כ"וע, רע מעשות ויתיראו

 ילך שתחלה, לפני זה דרך ופנה מלאכי שולח הנני אז העולם שיתוקן אחר רק, הזמן בזה הוכן ולא עדיין

 העולם כשיהיה ואז, בתשובה העולם את שיתקן ל"ר, מכשול אבני מכל זה דרך יפנה אשר' ה בשם נביא

 למטה בהיכלו לשכון' ה יבא אז, מבקשים אתם אשר האדון היכלו אל יבא פתאום אז, מוכן והדרך מתוקן

 בא קודם לבא יקדים המלאך כי, בא כבר הנה חפצים אתם אשר הברית מלך ואז, בתוככם ולהתהלך

, יםקאל לבין בינם ובברית והאמונה התורה בברית העולם את שיכניס המלאך והוא, צבאות' ה האדון

 בשטים הברית על קנא אשר והוא מעון רבים להשיב לבא שיקדים הברית מלאך יהואל שזה' פי ל"חזו

 :אחאב ובימי

 

 ב פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :יכיל ומי - מכלכל ומי( ב)

 :לעמוד שיוכל - העומד ומי

 אהו עשב בורית, הרשעה כל יעביר כן הכתם כל את שמעביר מכבסים של כבורית - מכבסים וכבורית

 לברי( ג"ע תהלים) כמו ומטהר המצחצח דבר בורית ולשון א"שנייר א"אירב ז"בלע הכתם את שמעביר

 :לבב

  עזרא אבן

 :ויטילו מטלטלך יכיל כמו כפול - מכלכל ומי( ב)

 :באש השלישית את והבאתי' זכרי בנבואת הנבואה זאת הנה - מצרף כאש הוא כי

 :מכבסים של סמוך - וכבורית

  ק"רד

 :רבים יצרפו בואו ביום כי בואו יום את סובל יהיה מי - בואו יום את מכלכל ומי( ב)

 הכסף מן הסיגים שמצרף האש כמו יהיה היום אותו כלומר שזכר היום על הוא טעם - מצרף כאש הוא כי

 את והבאתי זכריה בנבואת אמר וכן, הצדיקים וישארו הרשעים ויסופו הטובים מן הרשעים יבדלו כן

 :אשב השלישית

 הכתם הם והרשעים הבגד מן הכתם בו שמעברים הבגדים מכבסי של הבורית וכמו - מכבסים וכבורית

 :לפני עונך נכתם שאמר כמו

  דוד מצודת

 נראה שיהיה ביום להתקיים היוכל ומי הדרך המפנה המלאך בוא יום את לסבול יוכל ומי - מכלכל ומי( ב)

 :ש"במ ענין כפל והוא ההוא המלאך ונגלה

 שמסיר המכבסים של וכבורית הסיג את ושורף הכסף את המצרף כאש יהיה ההוא המלאך כי - הוא יכ

 :והמורדים הפושעים כל ויכלה ישמיד הוא כן כי הבגדים כתמי
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  ם"מלבי

 היום בבוא רק בעצמו האדון יתראה בטרם גם, בואו יום את אף לסבול יוכל מי אז אבל, מכלכל ומי( ב)

 יכולה בריה כל אין שאז, שיתראה בעת בהראותו העומד מי ש"ומכ, הפחד מרוב סבולל איש יוכל לא ההוא

 ידמה וגם, סיגיו את ומסיר המתכות את המצרף כאש הסיגים כל יסיר הוא מצרף כאש הוא כי, לעמוד

 הבגד ויטהר הבגד על הנמצא קטן כתם אף מסיר בגדים כובסי של שהבורית כמו, מכבסים של כבורית

 את וגם, תאכלם אשר האש י"ע יסיר לסיגים דומים שהם שהרשעים ל"ור, אלישר את יטהר כן, לגמרי

 :ומלובן וטהור נקי כבגד שיהיה כתם כל מהם להסיר יכבס הצדיקים

 

 ג פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :כסף ומטהר המצרף כצורף להיות עסקיו מכל יפנה - מצרף וישב( ג)

  עזרא אבן

 :פסול מכל - כסף ומטהר מצרף וישב( ג)

 :עתה עושים הם כאשר יעשו ולא' הכהני הם - לוי בני את וטהר

  ק"רד

 מצרף שיהיה היום אותו יהיה כן הזכאי מן החייב ולהבדיל העם את לשפוט שיושב השופט כמו - וישב( ג)

 :הרשעים והם הסיגים ממנו ומעביר כסף ומטהר

 :בפרט עתה אותם זכר שלמעלה בפרשה עליהם שדבר ולפי, הכהנים והם - לוי בני את וטהר

 :מום בעלת בהמות מקריבים שהיו למעלה שאמר כמו הזה הדור כהני כן שאין מה - בצדקה מנחה מגישי

  דוד מצודת

 כמו ומטהר מצרף להיות כשופט ישב ההוא שהמלאך אדם בבן הנהוג בלשון אמר - מצרף וישב( ג)

 יטהר אותם' ה אל' הנגשי לוי בני' הכהני הם לוי יבנ את יטהר והוא הסיג מן הכסף את ומטהרין שמצרפין

 לפניו להגיש' לה יהיו והם רשע מאנשי נקיים להיות וככסף כזהב אותם ויזקק' ה שם בוזי מהם להסיר

 :ומתועב אלמגו לחם המזבח על שמגישים עכשיו כמו לא וכראוי כדת בצדקה ותשורה קרבן

  ם"מלבי

 כ"ואח, בהראותו תיכף יהיה שזה הרשעים שהם הסיגים את שיצרף אחר, כסף ומטהר מצרף וישב( ג)

 הסיגים הבדלת אחרי שנשארו הטובים את שגם, הכסף את גם ולטהר לצרף יתמיד ואז, בקביעות ישב

 בגדר כבר והוא ממנו הסיגים נבדלו שכבר הנקי הכסף את שנית שמטהר כמי, שנית יצרף והרשעים

 לוי שבט את שגם, לוי בני את וטהר, שבעתים מזוקק לארץ לבעלי צרוף כסף ש"כמ, שנית ומצרפו הכסף

 חומרו שהזהב, והכסף הזהב כזקוק ידמה הזו והטהרה, וככסף כזהב אותם וזקק, יטהר ככסף שדומים

 בין אשר אהרן בני את כן, הכסף סיגי מעל יותר סיגיו על ומקפידים הכסף מן יותר זקוק וצריך יקר יותר

' לה שיהיו שהכהנים עד בצדקה מנחה מגישי' לה והיו, השבט בני יתר של קמזיקו יותר יזקק לוי שבט

 שזה, למקום אדם שבין טובים במעשים דהיינו, בצדקה' לה היו אשר האל רק יהיו, לפניו מנחה להגיש

, ל"לע ק"בבהמ להקריב ראוים יהיו צדוק בני הכהנים שרק ג"מ' סי אלביחזק שמבואר וכמו, הצדקה גדר

 ':לה קרבן להקריב המזבח אל יקרבו לא בצדקתם עמדו שלא ניםהכה יתר אבל

 

 ד פסוק ג פרק מלאכי עזרא אבן

 :ראשון בבית בהיותם - עולם כימי, וערבה( ד)

  ק"רד

  :המקדש בית שם כי וירושלם יהודה זכר - וערבה( ד)

  דוד מצודת

 שלמה ימי הם קדמוניות יםוכשנ משה ימי הם עולם כימי יהודה תשורת' לה יערב אז -' לה וערבה( ד)

 :המזבח על ואכלם השמים מן אש וירדה ברצון קרבנותיהם המקום שקבל

  ם"מלבי
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 כימי קדמוניות וכשנים משה כימי עולם כימי ל"חז' ופי, עולם כימי יהודה מנחת תערב ואז', לה וערבה( ד)

 קדמוניות וכשנים נח כימי םעול כימי א"ד, ל"לע יהיה וכן העולה את ותאכל השמים מן אש אז שירד שלמה

 :אחד ושמו אחד יהיה' וה ההם בימים ז"ע תהיה לא כן כי ל"ר, בימיהם ז"ע היתה שלא הבל כימי

 

 ה פסוק ג פרק מלאכי עזרא אבן

 :ההם בימים שיהיו - יכםאל וקרבתי( ה)

 :גר משפט ומטי' עש מה לכל שאגלה - עד והייתי

  ק"רד

 :שזכר היום באותו - וקרבתי( ה)

 :ב"בעוה יקבלו הזה בעולם דינם קבלו לא אם שעברו והדורות, ההוא ביום שיהיה הדור - יכםלא

 :שעשו במה בהם ואעיד הנסתרות יודע אני כי - עד

 :גמולם לשלם - ממהר

  :הגר משפט ומטי - גר ומטי

  דוד מצודת

 :האיש מעשה גמול לשלם משפט לעשות יכםאל אקרב ואז - וקרבתי( ה)

 לענות ממהר עד אהיה בעצמי אני כי העדים את יחקרו עד המשפט יתמהמה לא ל"ר - הרממ עד והייתי

 :שכרם ישלמו ולא ויתום מנהאל שכירות של שכר ובעושקי' וגו במכשפים

 כי לנגדם אדם פחד אין כי עשו האל כל את ל"ר יראוני ולא בחנם לחייבו הגר משפט מטים - גר ומטי

 ועשיקת שקר על שנשבע יודע מי אין השקר ושבועת רואה מי ואין ובסתר בלאט נעשה והנאוף הכשוף

 גם והנה עזרתם וחלפה כח תשושי הם כי על יעשום הלא גר משפט והטיית ויתום מנהאל שכירות שכר

 המעשה גמול להם אשלם ולכן משלה בכל וידו לב תעלומות ויודע הכל רואה הוא כי עם ייראו לא' מה

 משפט יקבלו אז הנה לומר ישיב בזה כי המשפט יקאל איה ראה אמרוש מה על להם להשיב בא ובזה

 :וגמול

  ם"מלבי

 ולשלם הרשע ואת הצדיק את לשפוט ז"בזה אדם בני בין ימצא' שה מבקשים שאתם מה ל"ר, וקרבתי( ה)

' ה באש כי קל וחטא סיג אף ימצא לא ואז התקון עת שיגיע לעתיד עד להיות א"א זה תיכף ועונשם גמולם

 עובדי שעם הגם ז"בכ אולם, זה בדרך להתנהג א"וא והנסיון והתמורה הבחירה עולם הוא ז"ובזה, פטנש

 כל לשפוט אשב שאז קץ עת עד מצליחים רשעים ויש נוהג כמנהגו ועולם ההסתר בדרך נוהג אני ז"ע

 הזמן קודם שיקרב על שמורה, וקרבתי א"ועז, העתיד זמן קודם גם למשפט אקרב יכםאל ז"בכ, הגוים

 יהיה שלא והגם, א"ע האומות מן כמו מהם רחוקים יהיו לא אלישר עם שמשפטיו הכוונה ועל, הרחוק

 שהם' וכו ובמנאפים במכשפים ממהר עד והייתי ז"בכ, קטן וחטא קל סיג אף שיצרף ל"לע שיהיה באופן

 אתכם זובלע אוכל שלא מטעם וזה, הרחוק העתיד הזמן קודם ממהר עד אהיה ז"ע, חמורות עבירות

 .ש"וז, לגמרי תכלו שאז הסאה שתתמלא עד אתכם מלענוש

 

 ו פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 הרע את לאהוב מבראשונה עלי דעתי שינה לא אפי מאריך שאני פי על אף - שניתי לא' ה אני כי( ו)

 :הטוב את ולשנוא

 :בחיים' הרשעי מן גביתי ולא ברעתכם אתם שמתים פי על אף - יעקב בני ואתם

 יעקב דבית ואתון י"ת וכן בגיהנם דיני מהם לגבות הנפשות לי והנחתי מלפני כלים אינכם - כליתם לא

 ורבותינו ממנו ליפרע עוד שאין בטל דיני לומר סבורים אתם כלומר פסוק דיניה הדין בעלמא דמית דמאן

 ואתם כלים וחיצי הרבה פורענות אחר העמדתי אתכם אבל לו ושניתי אומה הכיתי לא שניתי לא פירשוהו

 :כלים אינכם

  עזרא אבן

 :עם מכל שונות כמו שינוי לי יקרה לא - שניתי לא כי( ו)
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 :הבן נשאר האב מת אם כי - כליתם לא יעקב בני ואתם

  ק"רד

 לא ודברי שניתי לא אני כי יהיה כן שנה לפי לא ארוך לזמן אפילו שאמרתי מה כי - שניתי לא' ה אני כי( ו)

 ומחפץ לדבר מדבר אשנה לא כלומר שנוי ענין שניתי יהיו כן נביאי י"ע לכם שאמרתי ידותהעת וכל ישנו

 :לחפץ

 אתם אבל גוי מהיות וכלו בשמם זכר להם נשאר שלא האומות שאר שכלו כמו - כליתם לא יעקב בני ואתם

 ונדחתם ליתםשג פי על אף בארץ אחד גוי להיות הגוים בין מיוחדים תהיו לעולם כי תכלו ולא כליתם לא

 לא אתם גם אשנה לא שאני וכמו עשיתי בעונותיכם לכם שהרעותי ומה מקום בכל נשאר שמכם פאה לכל

 קיימי אשניתי לא' ה אנא ארי ת"וי, הארץ גויי כל על עליונים ותהיו למעלתכם תשובו' הימי ובאחרית, תכלו

 ':וגו עלמא דמן

  דוד מצודת

 רע עושי כל שאמרתם כמו לא הרע את לאהוב מאז שהיה ממה דעתי נשתנה לא - שניתי לא' ה אני כי( ו)

 ':ה בעיני טוב

 הנה גמול משפט מבלי ברשע תמותו כי ואף מפני כליתם לא אתם אבל - כליתם לא יעקב בני ואתם

 :הראוי הגמול תקבלו ואז בידי אז גם הנכם בתחיה תעמדו כאשר לעתיד

  ם"מלבי

 לא ובאשר, אתכם אכלה בל להאבות הבטחתי ואני, והבטחתי דברי את מעולם שניתי לא' ה אני כי( ו)

 טרם עונותיכם את תיכף מכם לפרוע מוכרח אני כ"וע, כליתם לא יעקב בני אתם לכן הבטחתי את שניתי

 סאתם שתתמלא עד ממתין אני אכלה לבל הבטחתי שלא ם"לעכו אבל, כליה תתחייבו שאז הסאה יתמלא

 ראיה ומביא, מעט מעט אלמישר נפרע ה"שהקב דסוטה ק"בפ זה פסוק ל"חז' פי וכן, לגמרי יכלו ואז

 בארו הרי, כליתם לא יעקב בני ואתם אבל, לה ושניתי אומה הכיתי לא מעולם שניתי לא' ה אני זה מפסוק

 :הסאה שתתמלא בעת יכלו שלא כדי תיכף מענישם שלכן

 

 ז פסוק ג פרק מלאכי עזרא אבן

 :מעכה בן לאבשלום השלישי כמו נוסף ד"הלמ - למימי( ז)

 :נשוב במה ותשובת בזמנו שהוא ההוא לדור אומר - שובו

  ק"רד

 אתם חוקי שמרתם שלא עבר רב זמן אמר למעולם למרחוק למה כמו ם"המ עם ד"הלמ - למימי( ז)

 :יכםאל ואשובה יאל שובו מעתה אבל ולכם להם הרעותי לפיכך ואבותיכם

 דבר הנה עד שהוכחתנו מה אאל אחר דבר בנו יש אם נשוב הבמ תאמרו ואם - נשוב במה ואמרתם

  :והתשובה הנשים ודבר הקרבנות

  דוד מצודת

 ':וכו' אבותיכ ימי מן - אבותיכם למימי( ז)

 :מצותי לשמור - יאל שובו

 :כמאז עמכם להיטיב - יכםאל ואשובה

 :אנוחט במה נשוב מה בעבור ל"ר נשוב במה ותאמרו פניכם תעיזו והנה - ואמרתם

  ם"מלבי

 אבותיכם מימי מחקי סרתם שכבר ואמר, ומעשרות תרומות הפרישו שלא על להוכיחם מתחיל, למימי( ז)

 הגשמים מ"תו בעון כי, יכםאל ואשובה יאל שובו אתכם מזהיר ואני, ומעשרות בתרומות זהירים היו שלא

 ואם, והתבואה הגשם חקות הסירותי מ"תו מחקי וכשסרתם האל בחקים תלוים שמים וחקות נעצרים

 :והברכה הגשמים להוריד אשוב יאל תשובו

 

 ח פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :הוא ארמי ולשון גזילה לשון דרשו רבותינו - אדם היקבע( ח)
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 :גזילתי היא הלוים ומן הכהנים מן גוזלים שאתם - והתרומה המעשר

  עזרא אבן

 שאתם טוב לא וזה המעט מזה יפה עין ןנת איך תאמרו כי והתרומה המעשר הוא הנה - היקבע( ח)

 :תעשו כה אם כי וחסרים נארים אתם אשר והחסרון המאירה מפני אותי קובעים

  ק"רד

 :יםקאל אדם היקבע אמר המארה בכם להדבק ראוי שבעבורו אחר דבר בכם יש - היקבע( ח)

 קובעים היקבע, והתרומה המעשר התשובה, קבענוך במה תאמרו ואם ואמרתם - אותי קובעים אתם כי

  :וגומר דיינא קדם גבר הירגז ת"וי, נפש קובעיהם אם וקבע וכן, בהכרח הדבר ולקיחת גזלה ענין, קבענוך

  דוד מצודת

 :אותי עושקים אתם אשר יםקאל את אדם שיעשוק הדבר הגון האם - היקבע( ח)

 :אותך עושקים אנו מה בדבר תאמרו ואם - ואמרתם

 הכהנים אל אותם נותנים אינכם כי והתרומה המעשר ממני עושקים אתםש אשיב זה על ל"ר - המעשר

 :משרתי והלוים

  ם"מלבי

, קבענוך במה תאמרו ובאשר, לו המגיע את לו לתת מבלי יםקאל את יקבע שהאדם ראוי וכי, היקבע( ח)

 ':ה חלק שהם והתרומה המעשר הוא הלא

 

 ט פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :קובעים אתם אותי כ"ואעפ ידיכם במעשה קללה שולח שאני זה עון על - נארים אתם במארה( ט)

  ק"רד

 עון מוסיפים אתם ועוד, ארותיה וגם שאמר כמו למעלה שזכר העבירות מפני - נארים אתם במארה( ט)

 אותנו גוזל הוא ותאמרו ומעשרות תרומה ממנו תתנו שלא שתאספו ממה אותי קובעים ואתם עון על

 :והמעשרות התרומה לו נתן ואנחנו ואהבתב מארה ושולח המטר

 היו והתרומה המעשר בדבר אבל כלם בהם שוים היו לא למעלה הנזכרות העבירות כי יראה - כלו הגוי

 :כלו הגוי אמר לפיכך כולם שוים

  דוד מצודת

 ואתם מוסר תקחו לא ז"ועכ יבולה נותנת הארץ אין כי בקללה מקוללים אתם זה בעבור הלא - במארה( ט)

 :אותי ושקיםע

 :והתרומה המעשר שיתן מכם' א אין כי - כלו הגוי

  ם"מלבי

, קובעים אתם ואותי ז"ובכ, במארה נארים אתם כ"שעי, הזה מגזל רווח לכם שאין בפרט ל"ר במארה( ט)

 :לבד יחידים לא, כלו הגוי תעשו וזה

 

 י פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :לשמשי מצוי מזון יהי - טרף ויהי( י)

  עזרא אבן

 ממשכנים משכון כמו קובעים' ופי, עוד ישחת ולא - ברכה לכם והריקותי, המעשר כל את הביאו( י)

 ראוי הוא במארה רעה בעין יתנו שלא והתרומה המעשר הוא הנה היקבע לי הראוי את אתם ומעכבים

 :ברכות ובר על משל דרך לכם והריקותי השמים ארובות אפתח הביאו ועתה, אותי תקבעו ולא שתתיסרו

 :יותר רק לבדו די לא - די בלי עד

  ק"רד

 לא ואם הנזכרות העבירות מן תשובו כך ומתוך לפני העובדים ולכהנים ללוים - בביתי טרף ויהי, הביאו( י)

 :ברכה לכם ואריק עליכם אמטיר כראוי והמעשרות התרומה תביאו אם אבל, אחרת בפורענות מכם אפרע

 :ואוצרות כלים לכם יספיקו שלא עד ל"אאז' פי - די בלי עד
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 :מסת דתימרון עד די בלי עד י"ות, פרנוס כתרגומו - טרף

  דוד מצודת

 :בנחמיה ש"כמ מ"בבה לכך העשוי האוצר בית אל המעשר כל את מעתה הביאו לכן - הביאו( י)

 :והלוים הכהנים הם ביתי לאנשי מצוי מזון יהיה למען - בביתי טרף ויהי

 :המצוה גמול משלם אני אם הזאת בהמצוה תיאו בחנו - ובחנוני

 זה בשכר לכם שאפתח נשבע הריני ל"ור'( ה ישעיה' )וגו רבים בתים לא אם כמו שבועה ענין הוא - לא אם

 :והפלגה גוזמא ענין והוא ברכה לכם שם דרך ואשפוך השמים ארובות את

 :הכל את חזיקלה להם די הגרנות יהיו שלא עד התבואות ירבו כ"כ ל"ר - די בלי עד

  ם"מלבי

 עד, האוצר בית אל כולו המעשר את שתביאו שהוא, יכםאל ואשובה יאל שובו ש"מ מפרש, הביאו( י)

, עליו ומזונותם' ה של ביתו כבני שהם' ה בבית העובדים ולכהנים המקדש שומרי ללוים בביתי טרף שיהיה

 רק נסיון אינו כי, מותר זה', ה את תנסו לא ש"כמ' ה את לנסות שאסור שהגם ל"ר, בזאת נא ובחנוני

, הנה עד בו הנודע מן גבוה מדרגה בהמנוסה יש אם ינסה המנסה, לבחינה נסיון בין הבדל ויש, בחינה

 כפי הוא הדבר אם בוחן אם הוא והבחינה, המאגנעט משיכת כח בו יש אם הזהב את המנסה למשל

, נסיון בזה היה והמערכה הטבע ידי על הברכה יהה ואם, סיגים בו אין אם הזהב הבוחן כמו, הרגיל מהותו

 והריקותי השמים ארובות את לכם אפתח כי מבטיח אני אבל, הטבעי מגבולו יותר לתת הטבע בכח אין כי

 עד שבבואה בהכרח גבול לה יש השמים ברכת כי די בלי עד הברכה ותהיה, הטבע מן למעלה ברכה לכם

 לאין ותלך תוסיף כי, די לה יאמר ולא גבול לה אין נס פי על אשהי' ה ברכת אבל, די יאמר ההוא הגבול

 הבטיח שכבר מצד וכן, מכחו למעלה זה אין ששם' ה מאוצר הוא כי, בחינה רק נסיון זה אין אבל, קץ

 בשביל עשר שאמר ינוקא לההוא שמע לקיש ריש ל"חז אמרו וכן, דברו שימלא בחינה רק הוא הברכה

 לו השיב שהינוקא ל"ר, בזאת נא ובחנוני דכתיב שרי גוונא כהאי ל"א? נסוייל שרי ומי ליה אמר, תתעשר

 :הוזהרו לא הבחינה ועל בחינה הוא כי', ה את לנסות שאסור נסיון בגדר אינו שזה

 

 יא פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :והגפן השדה תבואת את לכם האוכל וגזם בחסיל - באוכל לכם וגערתי( יא)

  עזרא אבן

 :וצלצל ארבה כמו קללה מין עליו יבוא שלא - באוכל לכם וגערתי( יא)

  ק"רד

 :התבואה את האוכל בארבה - באוכל, וגערתי( יא)

 :פריה תשכל לא הגפן - הגפן את לכם תשכל ולא

  דוד מצודת

 ':וכו עוד ישחית ולא התבואה האוכל בהארבה אגער בעבורכם - לכם וגערתי( יא)

 :פריה את לכם תחסיר לא הגפן ל"ר - תשכיל ולא

  ם"מלבי

 לא הגפן וכן האדמה פרי את ישחית שלא התבואה את האוכל בארבה בשבילכם אגער גם, וגערתי( יא)

 :פריה את תשכל

 

 יב פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :בה שחפצי ארץ - חפץ ארץ( יב)

  עזרא אבן

 :ובארצכם בכם חפץ אני כי - ואשרו( יב)

  ק"רד

 :נארים שאתם המארה על הרעב מפני בגוים חרפה שאתם מורהת אשריכם ואמרו - ואשרו( יב)

 :רעותי בה ועבדין שכינתי בית בארע יתבין תהון ארי ת"וי, מרובה שתבואתה - חפץ ארץ
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  דוד מצודת

 :ההצלחה מרבית לפי אתכם ישבחו -' וגו ואשרו( יב)

 :בה כל תחסר לא כי יושביה ורצון חפץ הממלאת ארץ תהיה ארצכם ל"ר - חפץ ארץ אתם תהיו כי

 בה' ה שחפץ הארץ תהיו אתם כי בשיראו, למאושרים אתכם הגוים כל יחשבו כ"ועי ואשרו( יב) ם"מלבי

 :עליה ולהשגיח אותה לברך

 

 יג פסוק ג פרק מלאכי עזרא אבן

 :בא יום הנה כי דבק עתה כי לעתיד הנבואה זאת - חזקו( יג)

  ק"רד

 :דיין ואין די אין כי ריםאומ שהיו מה על להוכיחם שב - חזקו( יג)

  :בך הנדברים וכן הדבור התמדת לרוב פעול הפעל שב - נדברנו מה

  דוד מצודת

 :עלי וקשים חזקים דבריכם ל"ר -' וגו חזקו( יג)

 :עליך לנו נדבר מה תאמרו ואם - ואמרתם

  ם"מלבי

 השגחה שאין מזה שהוכיחו הרשעים שלות על יםאלששו האלהש את תחלה שהזכיר אחר, חזקו( יג)

 שעדיין אומר, זה על התשובה להם והגיד, המשפט יקאל איה או' ה בעיני טוב רע עושי כל ש"כמ, ומשפט

 .כי, דברי את לסתור בוכוח מתחזקים ואתם, ל"הנ תשובה קבלתם שלא, דבריכם עלי חזקו

 

 יד פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :שכר נקבל לא כי נעבדנו חנם על - היםאל עבוד שוא( יד)

 :רוח בשפל - קדורנית

  עזרא אבן

 :השם מיראת שחותי קודר כמו - קדורנית, אמרתם( יד)

  ק"רד

  :הוא מבואר - אמרתם( יד)

  דוד מצודת

 לא רוממותו רוב לפי כי יםקאלה את לעבוד הוא שוא דבר שאמרתם מה זהו לכם אשיב ל"ר - אמרתם( יד)

 :יסודו בעפר אשר האדם עבודת בעיניו יחשב

 ובהכנעה שחות קדורנית הלכנו ואשר לשמור שצוה הדברים שמרנו אשר לנו בא תועלת מה או - בצע ומה

 :המעשה גמול משלם אינו או בשפלים משגיח אינו או יאמרו ואלוכ' ה מפני

  ם"מלבי

 יקשה עדיין, הרשעים שלות על תירוץ הוא ל"הנ שהתשובה שהגם משיבים שהם ל"שר, אמרתם( יד)

 הזאת שהעבודה ל"ר יםקאל עבוד שוא אמרתם כ"וע, צער חיי חיים הם ז"ובכ טאוח שלא הצדיקים מיסורי

 בעבודה רוצה' שה שנאמר הנעבד מצד תועלת בה שאין, העובד מצד ולא הנעבד מצד לא תועלת בה אין

 עבוד שוא א"ועז, לו תתן מה צדקת ואם לעבודתנו צ"א' ה כי ובטל שוא דבר שזה, יהאל צריך והוא זו

 העובד שיקבל כדי רק לצרכו לא זאת בעבודה צוהו' שה שנאמר העובד מצד תועלת בה אין םוג, יםקאל

 מפני קדורנית הלכנו הלא כי מאומה בזה הרוחנו לא הלא, משמרתו שמרנו כי בצע מה א"ועז, שכר עליה

 .בהפך אבל, מאומה כל שכר לנו ואין בעבודתנו יגענו לריק צבאות' ה

 

 טו פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 כי עד מצליחים' הרשעי ואל רואים ועתה משמרתו ושמרנו עבדנוהו אנחנו -' וגו מאשרים אנחנו ועתה( טו)

 :רשעם מעשה על אותם אנו' מאשרי

 :נכשלו ולא הרעה מן וימלטו לנו לעשות יוכל מה נראה לומר - יםקאל בחנו גם
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  ק"רד

  :הוא מבואר כ"ג - ועתה( טו)

  דוד מצודת

 את משבחים אנחנו הנה המקום משמרת לשמור תועלת שאין ראינו ועתה הואיל ל"ר - ועתה( טו)

 :התורה משמרת על חששו שלא הזדים האנשים

 אם לדעת יםקאל את בחנו וגם כבנין קיימים המה גם כי הרשעה לעושי בא כפולה טובה ל"ר - נבנו גם

 :החקירה על ועמדו בתובה כ"א והמה השיגם ולא העונש מן נמלטו הוהנ עון על עונש תת יוכל

  ם"מלבי

 הפסידו ולא, רשעה עושי נבנו גם ז"ובכ' ה את ודלעב יגעים אינם שהם, זדים מאשרים אנחנו ועתה( טו)

 :רע מאומה להם נעשה לא כי וימלטו אותם לענוש יוכל אם יםקאל בחנו גם, מאומה

 

 טז פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 שנדברו מפני' קדורני הלכו והטובים רשעם הרשעים בעשות אז דבריכם על משיב אני -' וגו נדברו אז( טז)

 גמול להשיב ממהר שאיני פי על ואף מלפני' דבריכ נשכחו לא ואני הרעים מעשיהםב לידבק שלא' ה יראי

 :מקוימים' דבריה לי והיו זכרון ספר להם לכתוב וצויתי ושמעתי הקשבתי כי

  עזרא אבן

 :ימחק לא מכתב בשמים כתוב ויכתב וטעם המשכילים -' ה יראי נדברו אז( טז)

 :והנורא הנכבד השם סוד יודעי לב חכמי הם שמו ולחושבי, צדיקיםה הם - השם ליראי

  ק"רד

 יראי וכשישמעו ומשפטיו' ה דרכי יבינו שלא אנשים מאמר הוא ההוא המאמר כי -' ה יראי נדברו אז( טז)

 בדברים םומרבי רעהו אל איש הם נדברו בתחתונים לקה בהשגחת הכופרים האלה מהאנשים הדברים' ה

 :עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי בשכלם שימצאו עד בהם ונותנים ונושאים האלה

 :בזה שכרם להם ויתן דבריהם הקשיב' ית לקה -' ה ויקשב

 לפניו שכחה אין כי הזכרונות ספר המלכים שכותבים אדם בני כלשון משל דרך - לפניו זכרון ספר ויכתב

 שמור שאמר שמו וחושבי' ה יראי והנה, בספר כתוב נמצאה כל כתבת אשר מספרך וכן' ית

  דוד מצודת

 ההם' הרשעי דברי' ה יראי כששמעו אז כי דעו הנה כלומר אמריהם על ישוב בזה -' ה יראי נדברו אז( טז)

 אושמצ עד האלה בדברים ונותנים כנושאים רעהו אל איש הם גם נדברו ותלונות ספיקות המעוררים

 ספר על ויכתבם ושמעם אמריהם להקשיב אוזן הטה' וה עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי בדעתם

 ובעת ש"וכמ לעתיד שכרם יקופח לא למען שמו רוממות החושבים ולאותן' ה ליראי לפניו זכרון להיות

 (:ב"י אלדני) בספר כתוב הנמצא כל עמך ימלט ההיא

  ם"מלבי

 אל איש האלה דברים כ"ג נדברו הם פרס לקבל מ"ע עובדים שאין האמתיים' ה יראי אבל ל"ר, אז( טז)

 מעונים שהצדיקים בעצמו ז"ועי, הנסיון עולם רק והעונש הגמול עולם אינו ז"שהעוה מזה והוכיחו, רעהו

 כי הרוממות' ה מיראת רק גמול ותקות העונש מיראת לעבוד שלא גדולה במדרגה עבודתם היה ז"בעוה

 ויכתב וישמע' ה הקשיב עצמו וזה, תעלומות היודע' ה בעיני נרצה וזה עבודתם על ז"בעוה שכר מקוים אין

 לפניו המיוחד ספר על מעשיהם כתב ז"בעוה שלהם ט"מע על להם שלם שלא שהגם, לפניו זכרון ספר

 נודע וצרות רבות רעות אותם שמצאו הגם באמונתם שעמדו בעצמו מזה כי, שמו ולחושבי' ה ליראי לזכרון

 חושבים ושאינם, הרוממות יראת' ה יראת רק העונש יראת שהוא עצמם יראת יראים לא', ה יראי שהם

 אז נכתבו והם פרס לקבל מ"ע שלא בדיםעו והם, המיוחד שמו לקדש רק ושכר גמול בעבור בעבודתם

 :לזכרון הזה בספר

 

 יז פסוק ג פרק מלאכי י"רש
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 צדיק בין מה אתכם אראה שם גמולי בו לשלם והנחתי אצרתי אשר - סגולה עושה אני אשר ליום( יז)

 :לרשע

 :ז"בלע י"איישטו אוצר - סגולה

  עזרא אבן

 :לי והיו עם בקהד סגולה מלת - והיו( יז)

 :משפט - עושה אני אשר

  ק"רד

 :כ"ג ההוא הדור ויראי המתים בתחיית שיהיו הזה הדור יראי - לי והיו( יז)

 ישיגם שלא עליהם וחמלתי סגולה לי יהיו הם ברשעים דין עושה שאני המשפט ליום - עושה אני אשר ליום

 :הרשעים המכלה הרעה

  :אותו העובד על חומל יותר אבל בנים על אב כרחם שאמר כמו בניו כל על חומל האב - אותו העובד

  דוד מצודת

 היום שעל הגמול יום הוא סגולה עליו עושה אני אשר היום על אצלי שמורים יהיו אמריהם - לי והיו( יז)

 :כמפעלו איש לכל לשלם אדם בני מעשה יאצור ההוא

 :בעבודתו הנזהר בנו על איש יחמול כאשר' ה יראי על אחמול אז - וחמלתי

  ם"מלבי

 להם אוצר' ה, עושה אני אשר םליו סגולה לי והיו שעורו, סגולה עושה אני אשר ליום' ה אמר לי והיו( יז)

, נחמד ואוצר סגולה יקבלו וכן' לה סגולה יהיו כן מאהבה שעבדו שכמו ההוא ליום מסוגל ואוצר סגולה

 ישלמו שכר בעבור העובד הפועל או שהעובד ל"ר, אותו העובד בנו על איש יחמול כאשר עליהם וחמלתי

 לדור קיים שיהיה סגולה לו יעשה רק תיכף לו םישל לא מאהבה אביו את העובד הבן אבל, תיכף שכרו לו

 עולם שהוא ז"בעוה שכר להם יתן לא שכר תקות בעבור שלא מאהבה העובדים כן, יאבד ושלא דורים

 ונצחי גדול השכר שיהיה הנצחי בעולם בעתיד להם לתת השכר את יאצר רק, עובר השכר גם ויהיה עובר

 :תכלית בעל בלתי

 

 יח סוקפ ג פרק מלאכי עזרא אבן

 :הנבואות כל סוף הוא זה כי ההוא הדור לאנשי - ושבתם( יח)

  ק"רד

 :יםקאל עבוד שוא' ה בעיני טוב רע עושי כל עוד יאמרו ולא לרשע צדיק בין מה יבחן אז - ושבתם( יח)

  דוד מצודת

 ההפרש ותראו תשובו אז הנה יםקאל עובדי כן ולא םבשלו הזדים רואים עתה כי עם ל"ר - ושבתם( יח)

 :לרשע צדיק בין

 :ש"במ הדבר כפל -' וגו עובד בין

  ם"מלבי

 בין וגם לרשע צדיק בין ההבדל וראיתם, המתים בתחיית שתקומו י"ע ז"העוה אל תשובו אז, ושבתם( יח)

 עבודתו שתכלית מאהבה שעבד מי בין ל"ר עבדו אל לאשר יםקאל עובד בין הבדל תראו עצמם הצדיקים

 שצריך האמתי העובד כדרך עבד שלא עונש ויראת גמול מתקות העובד ובין, יםקאלה את לעבוד היה

 העבודה עקר פרס לקבל מ"ע ובעבודה, העבד לא השכיר ענין שזה, פרס קיבול על השקף מבלי לעבוד

 עובד אאל? עובד היינו צדיק היינו בחגיגה ל"חז אמרו ןוכ, יםקאל את לעבוד בשביל לא עצמו בשביל הוא

 :ואחד מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו השונה דומה אינו אאל הויין גמירי צדיקי תרוייהו עבדו ולא

 

 יט פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 רוךב הקדוש אאל לבא לעתיד גיהנם אין' חכמי אמרו שכך הוא שמש לשון זה יום - בא היום הנה כי( יט)

 ':וגו יראי לכם וזרחה' שנאמ וזהו בה מתרפאין וצדיקים בה נדונים ורשעים מנרתיקה חמה מוציא הוא

 :ברא ובר ברא - וענף שורש
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  עזרא אבן

 :כפול הטעם - רשעה עושי וכל זדים( יט)

 ':החר להט ואת כמו - ולהט

  ק"רד

 :מצרף כאש הוא כי למעלה שאמר כמו בוערת לאש אותו המשיל המשפט יום - הנה כי( יט)

 :מהרה שיכלו יהיו יבש כמו - קש

 :הרים מוסדי ותלהט כמו - ולהט

  :ענף כמו ממנו והנולד שרש כמו הראשון הבן כי בר ובר בר כתרגומו - ענף שרשו

  דוד מצודת

 כקש להשרף נוחים ויהיו ברשעים כליה לעשות אש כתנור יבער אהב המשפט יום - בא היום הנה כי( יט)

 :מה זכרון מהם ישאיר לא ל"ר וכנף שורש מהם ישאיר לא אשר עד אותם תלהט הבא היום אש ולהבת

  ם"מלבי

 לפי מוכנים הם והרשעים, התנור כאש בוער העונש שהאש הדין יום את מצייר, בא היום הנה כי( יט)

 :וענף שורש להם ישאר לא אשר עד אותם ילהט והיום, כקש הזה האש מן להשרף רשעם

 

 כ פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :דשה כעגלה תפושו כי'( נ ירמיה) כמו שומן לשון - ופשתם( כ)

 :ז"בלע א"קופיל לפטם לרבקה הנכנסת - מרבק

  עזרא אבן

 השמש וזאת הבא היום וככה השמש מאד רד והיום השמש היום כחם השמש הוא היום עיקר -' וזרח( כ)

 :כנפים כמו הארץ פני על הפרוש מהשמש היוצא האור בכנפיה טעם מרפא רק השם אנשי תזיק לא

 ':השמ לאור - ויצאתם

 :פרשתיו - ופשתם

  ק"רד

 כלומר צדקה שמש היום אותו יזרח' ה וליראי הבא היום יכלה הרשעים הנה - שמי יראי לכם וזרחה( כ)

 פרושות כנפים וכמו הארץ על אורו יפרוש השמש כי, בכנפיה וטעם, טוב בלב וישמחו רע מכל שינצלו

 :ההרים על פרוש כשחר אמר וכן, זריחתו

 :ובשר בשומן שגדלים מרבק כעגלי ותרבו תפרו תצאו אשר בכל - ופשתם ויצאתם

 והיה בחירק שזה אאל וקמתם בשקל והוא, פרשיו ופשו דשה כעגלה תפושו כי וכן, רבוי ענין - ופשתם

 הפעל א"פ על תנועתה הוטלה הפעל ן"עי ולובנפ בחירק אותם וירישתם בשקל ויפישתם בתשלומו ראוי

 אין ל"אר שאמרו השמש על כמשמעו הפסוק פירשן ל"ור לפטמם העגלים שם שמכניסין מקום הוא ומרבק

 להם וזרחה' שנא בה מתרפאין צדיקים מנרתיקה חמה מוציא הוא ברוך הקדוש אאל לבא לעתיד גיהנם

 וכל זדים כל והיו כתנור בוער בא יום הנה' שנא בה נדונים ורשעים בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי

 :קש רשעה עושי

  דוד מצודת

 ענין והוא כשמש לכם יאיר שעשיתם הצדקה ל"ר צדקה שמש תזרח שמי יראי לכם אבל - לכם וזרחה( כ)

 :טוב גמול לכם תשלם בעצמה הצדקה מצות לומר משל

 כי הכנפים לפרישת וזריחתה האור פרישת ודמה ותענוג רפואה לכם יהיה בזריחתה - בכנפיה ומרפא

 '(:ב אליו) ההרים על פרוש כשחר נאמר וכן הפרושות בכנפים הארץ על אורו יפרוש השמש

 והוא במרבק המפוטמים כעגלים ושומן בבשר ותתרבו בטוב תתענגו ותבואו שתצאו מקום בכל - ויצאתם

 :שלהם הדיר

  ם"מלבי

 דומה עשוש ט"המע שהם, הצדקה תהיה מאהבה שעבדו הצדיקים שהם שמי יראי לכם אבל, וזרחה( כ)

 האור התגלות כי הוא והציור, הבוער מחום בכנפיה תרפא הזאת והשמש, צדקה שמש א"ועז, זורח כשמש
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 ש"כמ, לרשעים ובאשו לצדיקים באורו ויתגלה, ושרפה אור בו יש האור כי בחינותיו בשתי יתגלה יקאלה

 שהם, מרבק כעגלי שתתפשטו היינו ופשתם ויצאתם. שם פ"וכמש לאש אלישר אור והיה'( י ישעיהו)

 ?:ידושו אשר הדישה היא מה ומפרש, ברגליהם ודשים שאוכלים התבואה לדוש אותם שמכניסים העגלים

 

 כא פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 (:ג"כ אליחזק) בתוליהון דדי עשו ושם לו ודומה מיעוך לשון וכבשתם - ועסותם( כא)

  עזרא אבן

 הצדיקים יד תגבר אז כי המעסה דבר בכל או ברגל הענבים שמעסים שם על עסיס רתמגז - ועסותם( כא)

 :הרשעים על

 :צדקה שמש שהזכיר זה - עושה אני אשר ביום

  ק"רד

 בזמן אמר וסחיטה כתישה י"ע היוצא המשקה עסיס נקרא ומזה והכתישה הדריסה ענין - ועסותם( כא)

 היום כי שאמר פי על ואף רגליכם כפות תחת אותם תרמסו ההוא בזמן אבל כםב מושלים הרשעים הזה

 קיימים שיהיו זמן וכל מועט לזמן' כלי ויהיו וכלים הולכים אאל כליונם אחד ביום יהיה לא אותם ילהט הבא

 :הצדיקים רגלי מרמס יהיו

 ישרוף הבא שהיום ילפ משל דרך אפר ואמר לכליון שופטם שאני המשפט ביום - עושה אני אשר ביום

 :אותם

  דוד מצודת

' רגליכ כפות תחת מונח לאפר יהיו הם כי הרשעים את ותכתשו תמעכו אתם - רשעים ועסותם( כא)

 :אותם ותרמסו

 :אותו מייעד אני אשר הגמול ביום יהיה זה - עושה אני אשר ביום

  ם"מלבי

, רגליכם כפות תחת כאפר יהיו כי, כעסה יעשו עד ברגליהם יםהרשע את שידושו, רשעים ועסותם( כא)

 :כעסה יהיה עד האפר על תדושון ואתם, אפר ויהיו ישרפו הבוער החום י"שע

 

 כב פסוק ג פרק מלאכי עזרא אבן

 :תמלטו אז' הנזכ' היו ובבוא השם יראת דרך' תלמדכ היא כי ושמרום - עבדי משה תורת זכרו( כב)

  ק"רד

 לעשות עבדי משה תורת ודור דור בכל זכרו המשפט יום יבא שלא עד אמר - עבדי משה תורת זכרו( כב)

 :בה הכתוב ככל

 המפרש ובא' כמשמע נתנה לזמן כי' האומרי כדברי לא בחורב שצויתי כמו - בחורב אותו צויתי אשר

  :להם תשובה הפסוק וזה רוחנית ופירשה

  דוד מצודת

 לכם שמסרה התורה זכרו ודור דור בכל לכן טוב גמול ותקבלו הואיל ל"ר - עבדי משה תורת זכרו( כב)

 :הגמול תקבלו בשמירתה כי עבדי משה

 :אמרה מלבו ולא - אותו צויתי אשר

 םהדברי הם החוקים בין כולם שיקיימוה אלישר כל על א"כ התורה צויתי לבד אותו לא ל"ר - אלישר כל על

 :בטעמם הנודעים הדברים והם המשפטים בין עליהן משיב והשטן טעמן נודע שלא

  ם"מלבי

 עוד ינבא לא שאחריו האחרונה הנבואה והיא, הנביא חתם האל בדבריו באשר, משה תורת זכרו( כב)

 משה תורת יזכרו רק, בנבואה' ה דבר להשיג עוד יקוו לא שמעתה להם הודיע, קץ עת עד וחוזה נביא

 :יעשו אשר את תורם והיא בה הכתוב כל לעשות

 

 כג פסוק ג פרק מלאכי עזרא אבן
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 :הנזכר הוא ויום השם דברי - הנה( כג)

  ק"רד

 אשלח לטובתכם כ"אעפ ודור דור בכל משה תורת על' מזהירכ שאני פי על אף - לכם ולחש אנכי הנה( כג)

 הראשון גופו כי הראשון כגופו נברא גוף אל לשמים שעלתה נשמתו שישיב והטעם הנביא יהואל את לכם

 וםי והוא המשפט יום לפני אללישר ישלחנו בגוף אותו שיחיה ואחר יסודו אל יסוד כל בעלותו הארץ אל שב

 המשפט מיום ינצלו והשבים השם אל לב בכל לשוב יחדיו והבנים האבות יזהיר והוא והנורא הגדול השם

  :שאמר וזהו

  דוד מצודת

 :הגמול יום הוא והנורא הגדול' ה יום

  ם"מלבי

 הנביא יהואל שהוא הנביאים גדול ידי על שנית הנבואה לכם תשוב שאז הגדול יום בא לפני עד, הנני( כג)

 :אז שיתגלה

 

 כד פסוק ג פרק מלאכי י"רש

 :ה"להקב - אבות לב והשיב( כד)

 ולב וכן המקום בדרכי לאחוז אבותיכם אל ודברו לכו ורצון אהבה דרך לבנים יאמר בנים י"ע - בנים על

 :בעולם שלום לשום עדיות' במס ד"ור מנחם' ר של משמו שמעתי כך בותםא על בנים

  עזרא אבן

 השם אל לשוב אחד לב יהיו כולם והנה אב מנבל בן זה והפך אחר לבב עליכם לי יהיה כדרך - והשיב( כד)

 אחזיהו בימי' שהי ומצאנ יהואל בדבר הספר זה פירוש אחתום ועתה הגדול יום בא בטרם ובנים אבות

 ישעאל ואלש ויהושפט אחאב בן יהורם כי כתוב ומצאנו אחאב של בנו ובנים אבות השם אל לשוב אחד

 השמימה בסערה עלה כבר כי לאות וזה יהואל ידי על מים יצק אשר שפט בן ישעאל פה שם וכתוב הנביא

 אחרי מצאנו והנה עלותו עד ששרתו' אח יהואל מעל ישעאל נפרד לא כי ועוד מים יוצק הכתוב אמר לא כי

 ואילו יואל ושלחו כתבו אז כי יורה וזה הנביא יהואלמ מכתב יואל ויבא כתוב בנו אחזיהו בימי יהושפט מות

' נראי' הקדושי חכמינו בימי כי ספק ואין יהואל שהניח מכתב יואל ויובא או וימצא' כ' הי עלותו לפני' כ היה

 :ביאתו קץ מהרוי נבואתו את יחיש ברחמיו' וה

  ק"רד

 האבות כלומר אבותם עם כמו אבותם על בנים לב וכן בנים עם כמו - בנים על אבות לב והשיב( כד)

 :יחדיו והבנים

 חרם ותהיה כלה הארץ יכה שלא כדי הבא ליום תשובה בעלי שיהיו כדי הוא יזהיר לפיכך - והכתי אבא פן

 יזהירו והנזהרים, אלישר בארץ המשפט ליום או העמים במדבר ויסופו כלוי בהזהרתו יזהרו לא אשר

 :ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזוהר

  דוד מצודת

 בני וכשיחיו ל"רז ש"וכמ ידו על יהיה מ"תה כי' וכו הבנים י"ע למקום האבות לב ישיב הוא והשיב( כד)

 גמול אמתת לאבותם יספרו בתחיה יעמדו אשר ההם הבנים אז ההוא בזמן ימיםוקי חיים הם אשר האבות

 לבניהם יספרו הם כי בתחיה העומדים אבותם י"ע הבנים לה ישיב וכן' ה אל הנביא ישיבם ז"ועי הנפשי

 וכפל יחד כולם האבות עם והבנים הבנים עם האבות שישיב ל"ר או -' לה אותם ישיב ובזה הגמול אמתת

 :הענין קלחז הדבר

 לא ועדיין גמול לשלם ההוא ביום אני כשאבוא פן כי' ה יום בוא לפני יהואל את אשלח לזה ל"ר - אבוא פן

 נכונים להיות יאל אותם להשיב יהואל את מקודם אשלח לכן ואבדון בחרם הארץ יושבי כל את אכה שבו

 :הטוב הגמול לקבל

  ם"מלבי

 הבנים לב ישיב אבותיהם מתורת שהודחו שהבנים עד, בתשובה העולם כל את ישיב והוא, והשיב( כד)

 לשלוח שיקדים הטעם ומבאר, בנים על אבות לב ישיב כ"ועי, אבותם ותורת הדת אל לחזור יהםאבות אל
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 יקדים ולכן, חרם הארץ כל את והכיתי פתאום אבא פן כי מפני העם את לישר ההיא בעת יהואל את

' לה והיתה הארץ את לשפוט בבואו' ה לפני מוכנים ולהיות בתשובה להשיבם הברית מלאך לשלוח

 :המלוכה

 


