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  سفر مالخي
  

  المقّدمة
دوِّن آتاب مالخي في القسم األول من القرن الخامس قم، بعد حوالي قرن من الزمن على رجوع بني یهوذا 

 عادت جماعة بني اسرائيل من المنفى، لكنها غرقت .قم385المسبـيين في بابل منذ بدایة القرن السادس الى سنة 
 وقبل ثالثين او خمسين سنة على نبوءة مالخي، تشجع العائدون من المنفى .متهاسریعًا في الالمباالة وفترت عزی

 لكن األمل ضاع بتجدید وطني تحت .)ق م155 إلى 205من (فلبوا نداء حجاي وأعادوا بناء هيكل أورشليم 
ا شعائر اهملو: ، تدهورت الحالة الدینية واألخالقية)404حوالى سنة ( بعد إصالح عزرا .سلطة الحاآم زربابل

 مستوى الكهنة انحط فما عادوا أمناء .)11-6: 3(وخادعوا اهللا حين قربوا تقدماتهم ) 14-6: 1(العبادة 
 آل هذا دفع النبـي مالخي إلى إیقاظ .)16-1: 2(لرسالتهم؛ والشعب ما عاد یحترم الشریعة اّلتي أعطاها اهللا له 

: 17،3: 2(، وقرب دینونته ومجيئه )5-1: 1(م بمحبة اهللا الكهنة والشعب ودعوتهم إلى تبدیل جذري، مذآرًا إیاه
 اّلذین .)23: 3(نبـيًا یكون مثل إیليا ) 1: 3( وأعلن هذا النبـي للشعب أن اهللا سيرسل رسوله .)13-24: 3، 5

قرأوا في إنجيل متى وإنجيل لوقا وعد مالخي هذا ربطوه بظهور یوحنا المعمدان، اّلذي أعد الطریق ليسوع 
   .)17: 1؛ لو 13-11: 17مت(ح المسي

 وما زال آالمه .قاوم مالخي بشدة االنحطاط الدیني واألخالقي في أیامه، فهيأ الجماعة المؤمنة الستقبال الّرّب
  یدعونا اليوم إلى لقاء الّرّب، فهّال لّبينا الدعوة؟

  
  ١الفصل 

  محبة الرب لشعبه
 إلى ِإسرائيَل آما أوحى بها على هِذِه َآِلمُة الّرب1ِّ

 :  ِلساِن مالخي
» آيَف أحَبْبَتنا؟«:  فُقلُتم.»أحَبْبُتُكم«: قال الّرب2ُّ

؟ فأحَبْبُت َیعقوَب   أخًا لَيعقوَب أَما عيسو«: فقاَل
 وجَعلُت ِجباَلُه خرابًا وِمـيراَثُه  وأبَغضُت عيسو3

  .»لِذئاِب البرِّیَِّة
تَشتََّت َشْمُلنا، لكنَّنا «: نو عيسوقاَل األدوميُّوَن َب4

: ولكْن یقوُل الّربُّ القدیُر: سنعوُد ونبني الَخراِئَب
ُهم َیبنوَن وأنا أهِدُم، فُيقاُل لُهم أهُل الشَّرِّ والشَّعُب «

  .»اّلذي َغِضَب الّربُّ عَليه إلى األبِد
الّربُّ عظيٌم حّتى فيما «: فَترى ُعيوُنُكم وتقولوَن5

   .»وِم ِإسرائيَلوراَء ُتخ

  توبـيخ الرب لكهنته
االبُن ُیكِرُم أباُه، والَعبُد ُیكِرُم «: قاَل الّربُّ القدیُر6

 فإْن ُآنُت أنا أبًا، فأیَن آرامتي؟ وإْن ُآنُت .سيَِّدُه
سيِّدًا، فأیَن َمهاَبتي أیُّها الكَهنُة اّلذیَن َتحَتِقروَن 

إحَتَقرُتموُه 7سَمَك؟  حَتَقْرنا ا آيَف ا: لوَن وتقو.سمي ا
:  وتقولوَن. ِبأنَُّكم ُتَقرِّبوَن على مذَبحي ُخبزًا َنِجسًا

 .مائدُة الّربِّ ُمحتَقرٌة: آيَف نجَّسناُه؟ َنجَّسُتموُه ِبقوِلُكم
إذا َقرَّْبُتُم األعَمى أِو األعرَج أِو السَّقيَم ذبـيحًة لي، 8

ا؟ إْن َقرَّبُتموُه ِلحاِآِمُكم أفيرَضى أفال یكوُن ذِلَك َشرًّ
  .هكذا قاَل الّربُّ القدیُر» َعنُكم أو َیرَفُع شأَنُكم؟

 .ْسَتعِطُفوا أیُّها الكهَنُة وجَه اِهللا لَيِحنَّ عَلينا فاآلَن ا9
 فكيَف یرفُع الّربُّ .ِمْن أیدیُكم وِبسَبِبُكم ما َجرى لنا

ُكم َمْن ُیغِلُق أبواَب ليَت في«: یقوُل10القدیُر شأَنُكم؟ 
 ال مَسرََّة لي .َهيكلي حّتى ال ُتوِقدوا ناَر مذبحي عَبثًا

فِمْن َمشِرِق 11 .ِبُكم، وال أرضى َتقِدمًة ِمْن أیدیُكم

سمي عظيٌم في اُألَمِم، وفي ُآلِّ  الشَّمِس إلى َمغِرِبها ا
سمي الَبخوُر وُتقرَُّب تقِدمٌة طاهرٌة،  مكاٍن ُیحَرُق ال

أمَّا 12 .سمي عظيٌم في اُألَمِم، أنا الّربُّ القدیُر  األنَّ
ماِئدُة الّربِّ ُمنجَّسٌة وثَمَرُتها : أنُتم فَدنَّسُتموُه ِبقوِلُكم

  .» َطعاٌم َمنُبوٌذ
َتِعْبنا ِمْن هذا ُآلِِّه، : تقولوَن«: وقاَل الّربُّ القدیُر13

  َتجيُئوَن بالُمغَتَصِب واألعَرِج.وتـتأفَّفوَن عليَّ
 أفأرضى بهذا ِمْن .والسَّقيِم وُتقرِّبوَنُه َتقِدمًة لي

ملُعوٌن ُآلُّ ماآٍر َینُذُر ذَآرًا 14 أنا الّربُّ؟ .أیدیكم
 .سليمًا في قطيِعِه للّربِّ ویذبُح َله ما یكوُن فيه َعيـٌب

سمي َمهيـٌب َبيَن  فأنا الّربُّ القدیُر َمِلٌك عظيٌم، وا
   .»اُألَمِم

  ٢الفصل 
:  إليُكم ِمَن الّربِّ هِذِه الوصيََّة أیُّها الكَهنُةواآلَن1
إْن ُآنُتم ال َتسَمعوَن وال ُتبالوَن أْن ُتعُطوا َمجدًا «2
 أنا الّربُّ القدیُر، ُأرِسُل عليُكُم اللَّعنَة وأجَعُل .سمي ال

 .َبرآَتُكم لعنًة، بل إنِّي لعْنُتها ألنَُّكم لم ُتبالوا بوصيَّتي
نُكُم الزَّرَع وأرمي وجوَهُكم بالزِّْبِل، ها أنا أمَنُع َع3

فتعلموَن أنِّي 4ِزْبِل ذباِئـِح أعياِدُآم، وُأبعُدُآم عنِّي، 
أرسْلُت إليُكم بهِذِه الوصيَِّة ليثُبَت َعهدي مَع الوي 

آاَن َعهدي مَعُه للحياِة والسَّالِم، فأعطيُتهما 5 . أبـيُكم
یعُة الَحقِّ شر6 .سمي َله ليخاَفني، فخاَفني وهاَب ا

 ساَر معي بالسَّالِم .آاَنت في َفِمِه وال َجوَر في شَفَتيِه
شَفتا 7 .واالستقامِة وَردَّ آثيرًا ِمَن النَّاِس َعِن اإلْثِم

الكاهِن َتحَفظاِن المعِرفَة، وِمْن َفِمِه ُتطَلُب الشَّریعُة 
  .» ألنَُّه رسوُل الّربِّ القدیِر

ا أنُتم فِحدُتُم اآلَن َعِن أمَّ«: وقاَل الّربُّ القدیُر8
الطَّریِق، وجعلُتم آثيرًا ِمَن النَّاِس یرتابوَن في 

 أیُّها الكهَنُة .الشَّریعِة، وَنَقْضُتم َعهَد الوي أبـيُكم
فأنا أیضًا أجَعُلُكم َمنبوذیَن ساِفليَن ِعنَد جميِع 9
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الشَّعِب، بَقْدِر ما لم َتحَفظوا ُطُرقي، وحاَبيُتم هذا 
   .»وذاَك في أحكاِمُكم

  خيانة الشعب
أَما لنا ُآلِّنا أٌب واحٌد؟ أَما إلٌه واحٌد خَلَقنا؟ فِلماذا 10

نِّسًا َعهَد اِهللا مَع آباِئنا؟ َیغُدُر الواحُد باآلَخِر ُمَد
غَدَر َبيُت َیهوذا بالّربِّ فعِمُلوا الرِّْجَس في أرِض 11

،  ِإسرائيَل وفي ُأوُرشليَم، ألنَُّهم َدنَّسوا َمقِدَس الّربِّ
فسيقَطُع 12 .فأَحبُّوا وَتَزوَّجوا بناِت آلهٍة غریـبٍة

 سيِّدًا الّربُّ ِمْن مساِآِن َیعقوَب ُآلَّ َمْن یفَعُل هذا،
آاَن أو مُسودًا، ولو أنَُّه قرََّب تقِدمًة إلى الّربِّ 

  .القدیِر
غَمرُتم مذبَح الّربِّ بدموِع : وهذا أیضًا فَعلُتم13

الُبكاِء والنَّحيـِب، ألنَُّه ال َیلَتِفُت إلى التَّقدمِة ِمْن َبعُد 
لماذا؟ : وتقولوَن14 .وال َیرضى بها ِمْن أیدیُكم

مرأِة  نَّ الّربَّ آاَن شاهدًا َبينَك وَبيَن األ: فأقوُل لُكم
َشباِبَك اّلتي غَدْرَت بها وهَي قریَنُتَك والمرأُة اّلتي 

أَما هَو اُهللا اّلذي َخلَق ِمنُكما 15 .عاهْدَتها على الوفاِء
آائنًا واحدًا َله جَسٌد وروٌح؟ وماذا َیطُلُب هذا الكاِئُن 

حذُروا وال   فا.َن اِهللالواحُد؟ إنَّه َیطُلُب َنسًال َله ِم
، قاَل  فَمْن أبغَض َفطلََّق16 .مرأِة شباِبِه َیغُدْر أحٌد با

حذُروا وال   فا.الّربُّ إلُه إسرائيَل، َیلَبُس ِلباَس الُعْنِف
  . قاَل الّربُّ القدیُر.تغُدروا

آيَف أتعبناُه؟ : أتعبُتُم الّربَّ بكالِمُكم وتقولوَن17
لُّ َمْن یفَعُل الشَّرَّ فهَو صالٌح في ُآ: أتعبُتموُه بقوِلُكم

  أیَن إلُه الَعدِل؟: َنظِر الّربِّ وبِه ُیَسرُّ، أو بقوِلُكم
  ٣الفصل 

  اقتراب یوم القضاء
ها أنا ُأرِسُل رسولي فُيهيِّـُئ «: وقاَل الّربُّ القدیُر١

ه الّربُّ الطَّریَق أمامي، وُسرعاَن ما یأتي إلى َهيكِل
 َها هَو .اّلذي َتطلبوَنُه ورسوُل الَعهِد اّلذي بِه ُتَسرُّوَن

 وَمْن َیثُبُت ِعنَد .فَمْن ُترى َیحَتِمُل یوَم مجيِئِه2 . آٍت
 .ُظهوِرِه؟ فهَو مثُل ناِر الُمَمحِِّص وآصاُبوِن الَقصَّاِر

وَیجِلُس آَمْن ُیمحُِّص الِفضََّة وُیَنقِّيها، فُيَنقِّي َبني 3
الوي وُیصفِّيهم آالذَّهِب والِفضَِّة لُيقرِّبوا التَّقِدمَة 

فتكوُن َتقِدَمُة َیهوذا وُأوُرشليَم 4 .للّربِّ صادقيَن
  .ُعرُبونًا للّربِّ، آاألّیاِم السَّالفِة والسِّنيَن القدیمِة

وأقَتِرُب ِمنُكم ألقاِضَيُكم وأآوَن شاهدًا عليمًا على «5
الحالفيَن ُزورًا، وعلى اّلذیَن العرَّافيَن والفاسقيَن و

یظُلموَن األجيَر في ُأجرِتِه واألرملَة والَيتيَم، واّلذیَن 
  .َیُصدُّوَن الغریـَب وال یخاُفوَنني، أنا الّربُّ القدیُر

  فأنا الّربُّ ال أتغيَُّر، وال أنُتم یا َبني َیعقوَب«6
وما ِمْن أّیاِم آباِئُكم ُزْغُتم َعْن فراِئضي 7 .تكلُّوَن

 . إرِجعوا إليَّ أرجْع إليُكم، أنا الّربُّ القدیُر.عِملُتم بها
أَیسُلُب البَشُر اَهللا؟ : فأسأُلُكم8آيَف نرِجـُع؟ : وتقولوَن

ماذا سلْبناَك؟ َسلبُتموني : فأنُتم َسَلبُتموني، وتقولوَن
 .اللَّعنُة عَليكم، على األمَِّة ُآلِّها9 . والتَّقدماِت الُعشوَر
هاتوا جميَع الُعشوِر إلى َبيِت 10 .تسُلبوَننيألنَُّكم 

 جرِّبوني بذِلَك، .ماِل الَهيكِل، وليُكْن في بـيتي طعاٌم
أنا الّربُّ القدیُر، تَروا إْن ُآنُت ال أفَتُح لُكم نوافَذ 

وأمَنُع 11 . السَّماِء وأفيُض عَليُكم َبَرآًة ال َحْصَر لها
ُكم وال یكوُن لُكُم َعنُكُم اآلفَة، فال ُتفِسُد ثَمَر أرِض

فُتهنُِّئُكم جميُع اُألَمِم، ألنَّ 12 .الكرُم عقيمًا في الحقِل
 هكذا قاَل الّربُّ .»أرَضُكم تكوُن أرَض مَسرٍَّة

   .القدیُر

  وعد الرب بالرحمة
ماذا : ُجرُتم عليَّ بكالِمُكم وتقولوَن«: وقاَل الّرب13ُّ

ِعبادُة اِهللا باطلٌة، وما : تكلَّمُتم قاِئليَن14؟ تكلَّمنا عَليَك
 أماَم  الَمنفعُة في ِحْفِظنا شعاِئَرُه وفي َسيِرنا بال لوٍم

ونحُن نرى أنَّ الُمَتجبِّریَن ُهُم 15الّربِّ القدیِر؟ 
 ُیجرِّبوَن .السَُّعداُء، وفاِعلي الشَّرِّ ُهُم اّلذیَن َینَجحوَن

  .»اَهللا وَینجوَن
تَكلََّم خائُفو الّربِّ، الواحُد مَع اآلَخِر، وُهنا 16

 وآَتَب الّربُّ أماَمُه .وأصغى الّربُّ وسِمَع آالَمُهم
وقاَل 17 .سَمُه آتابًا ُیذآُِّرُه بخاِئفيِه واّلذیَن ُیقدِّروَن ا

هؤالِء یكونوَن لي یوَم َتسجيِل اُألَمِم، «: الّربُّ القدیُر
بنِه اّلذي  نساُن على اوُأشِفُق عَليِهم آما ُیشِفُق اإل

وَیعودوَن ُیَميِّزوَن َبيَن الصِّدِّیِق 18َیخِدُمُه، 
   .» والشِّرِّیِر، َبيَن اّلذي یعبُد اَهللا واّلذي ال یعُبُدُه

  مجيء یوم الرب
سيأتي یوٌم َیحترُق فيِه جميُع «: وقاَل الّربُّ القدیُر19

 .شَّرِّ آالَقشِّ في التَّنُّوِر الُمتَِّقِدالُمتجبِّریَن وفاِعلي ال
في ذِلَك اليوِم َیحترقوَن، حّتى ال َیبقى لُهم أصٌل وال 

سمي شمُس الِبرِّ  وُتشِرُق لُكم أیُّها الُمتَّقوَن ال20 .َفْرٌع
والشِّفاُء في أجِنحِتها، فتسَرحوَن وتمَرحوَن 

ماٌد وتدوسوَن األشراَر وُهم ر21آالُعُجوِل الَمعلوفِة، 
 أعَمُل عملي، أنا الّربُّ  َتحَت أخاِمِص أقداِمُكم، یوَم

  .القدیُر
ُأذُآروا شریعَة موسى عبدي اّلتي أوَصيُتُه بها «22

 إلى جميِع َبني ِإسرائيَل، لتكوَن فرائَض  في حوریـَب
، َقبَل أْن  ها أنا ُأرِسُل إليُكم إیليَّا النَّبـي23َّ .وأحكامًا

فُيصاِلـُح اآلباَء 24 .العظيِم الرَّهيـِبیجيَء یوُم الّربِّ 
مَع البنيَن، والبنيَن مَع اآلباِء، ِلئالَّ أجيَء وأضرَب 

   .» األرَض بالِحرَماِن
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   صفحات ٤ من أصل٤صفحة رقم  

  
  ا

  ٣.....................................اقتراب یوم القضاء
  ٢...................................................المقّدمة

  ت
  ٢....................................توبـيخ الرب لكهنته

  خ
  ٣............................................خيانة الشعب

  م
  ٣.......................................مجيء یوم الرب
  ٢......................................عبهمحبة الرب لش

  و
  ٣....................................وعد الرب بالرحمة

 


