ה' ֶאל־ ִיְשׂ ָרֵ֑אל ְבּ ַ ֖יד ַמְלאִָֽכי׃-שּׂא ְדַבר
֥ ָ מלאכי א )א( ַמ
The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. (OJPS)
A pronouncement: The word of the LORD to Israel through Malachi. (NJPS)
. ַמַטל ִפְּתָגָמא ַדיָי ַעל ִיְשׂ ָרֵאל ְבַּיד ַמְלֲאֵכי ְדִיְתְקֵרי ְשֵׁמיהּ ֶע ְז ָרא ַסְפ ָרא:תרגום יונתן
The burden of the word of God to Israel via His messenger, whose name was Ezra, the scribe.
 ובעבור זה, והוא סוף הנביאים. שהוא שמו כאשר הוא כתוב:ולפי דעתי. יש אומרין שהוא עזרא:אבן עזרא
.כ"ב( כי במותו נפסקה הנבואה מישראל:' זכרו תורת משה עבדי )מלאכי ג:הזהיר
Some say he was Ezra. In my opinion, his name was as stated. He was the last prophet, which is
why he cautioned, “Do not forget the teaching of My servant Moses,” because upon his death
prophecy ceased.
 ואפשר, ובחגי וזכריה נכתב זמן נבואתם; ובמלאכי לא נכתב. חגי זכריה ומלאכי הם שנבאו בבית שני:רד"ק
 וכן יראה כי לא נזכר בדבריו בנין הבית כמו שנזכרו חגי וזכריה.שהיה האחרון שבהם
Haggai, Zachariah, and Malachi prophesied during the Second Temple. Regarding Haggai and
Zachariah, the time of their prophecy is written, but not so with Malachi—perhaps because he
was the last of them. It is also apparent from the absence of any reference to the rebuilding of
the Temple in his words, as opposed to Haggai and Zachariah.
 חז"ל נחלקו מי היה הנביא הזה ולדברי כולם נתנבא אחר בנין הבית והיה חותם הנביאים כמו:מלבי"ם
.שיתבאר בסוף הספר
The Sages were divided over his identity but were unanimous that he prophesied after the
rebuilding of the Temple and that he was the “seal of prophecy,” as I will clarify later.
2-5: God’s love for Jacob and enmity towards Esau

:בראשית כה )כח( ַוֶיֱּאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָשׂו ִכּי ַצִיד ְבִּפיו ְו ִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב
...כז )מא( ַוִיְּשֹׂטם ֵעָשׂו ֶאת ַיֲעֹקב ַעל ַהְבּ ָרָכה ֲאֶשׁר ֵבֲּרכֹו אִָביו
... ר"ש בן יוחי אומר הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב:ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סט

The most distinctive literary feature of the Book of Malachi is its dialogic structure. Seven
dialogues are reported: 1:2-5; 1:6-2:4; 2:4-9; 2:10-16; 2:17-3:7; 3:8-12; and 3:13-21. Each
consists of a stipulation, the listener’s reaction, the substantiation of the stipulation or reaction,
and concludes with a rebuke or promise. For instance, in 1:2, God stipulated: “I have shown you
love,” evoking the reaction, “How have you shown us love?” (2) Next came the substantiation:
“I have accepted Jacob… and rejected Esau” (2-3) and, finally, the promise: “Thus said the Lord
of Hosts, They [Edom] may build, but I will tear down…” (4-5).
:)כט( ַוָיֶּזד ַיֲעֹקב ָנ ִזיד ַוָיֹּבא ֵעָשׂו ִמן ַהָשֶּׂדה ְוהוּא ָעֵיף
:)ל( ַוֹיּאֶמר ֵעָשׂו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהאָֹדם ָהאָֹדם ַהֶזּה ִכּי ָעֵיף אָֹנִכי ַעל ֵכּן ָק ָרא ְשׁמֹו ֱאדֹום
: ִליX)לא( ַוֹיּאֶמר ַיֲעֹקב ִמְכ ָרה ַכיֹּום ֶאת ְבֹּכ ָרְת
: ָלמוּת ְוָלָמּה ֶזּה ִלי ְבֹּכ ָרהZ)לב( ַוֹיּאֶמר ֵעָשׂו ִהֵנּה אָֹנִכי הֹוֵל
:)לג( ַוֹיּאֶמר ַיֲעֹקב ִהָשְּׁבָעה ִלּי ַכּיֹּום ַוִיָּשַּׁבע לֹו ַוִיְּמֹכּר ֶאת ְבֹּכ ָרתֹו ְלַיֲעֹקב
: ַוִיֶּבז ֵעָשׂו ֶאת ַהְבֹּכ ָרהZ)לד( ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעָשׂו ֶלֶחם וְּנ ִזיד ֲעָדִשׁים ַוֹיּאַכל ַוֵיְּשְׁתּ ַוָיָּקם ַוֵיַּל
6-14: contempt for the altar

"בן יכבד אב"

דברים רבה )ליברמן( פרשת דברים
א"ר יהושע הכהן בר' נחמיה אפי' הרשעים שהם עושין מצוה אם עושין תשובה אין הקב"ה מקפח שכרן ,את
מוצא בעשו אע"פ שהיה רשע לא קפח הקב"ה שכרו ,שכיבד את אביו ...וכשהיה משמש לאביו היה משמשו
בכבוד ,ולא שמש אדם את אבותיו וכבדן כשם שכבד עשו לאביו ,שכשהיה נכנס לשמש את יצחק אביו היה
לובש בגדים נאים ונכנס לשמשו בהם ,לכך זכה למלכות.
"הקריבהו נא לפחתך"

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ב:י
ְבֵּהָמה ֶשׁנֹּוַלד ָבּהּ אַַחת ִמן ַהְטֵּרִפיֹּות ָהאֹוְסרֹות אֹוָתהּ ַבֲּאִכיָלה ֲאסוּ ָרה ְלַגֵבּי ַהִמּ ְזֵבַּח ֲהֵרי הוּא אֹוֵמר )מלאכי א-ח (
“ַהְק ִריֵבהוּ ָנא ְלֶפָחֶתֲ Xהִי ְרְצ Xאֹו ֲהִיָשּׂא ָפֶני".X

An animal in whom there appears a tearing that prohibits its consumption, is likewise
prohibited as a sacrifice, to wit: “Present it now to your governor; will he be pleased with it or
”?acknowledge you
בית יוסף אורח חיים סימן קנד
ולגבי נרות בית הכנסת אם הוא מאוס אסור בהדלקה משום “הקריבהו נא לפחתך” )מלאכי א ח(.
Regarding candles used in the synagogue, if it is disgusting it may not be lit because of “Present
”it now to your governor.
ספר אור זרוע חלק ב  -הלכות פסחים סימן רנו
ויין שריחו רע מברך עליו “בורא פרי הגפן” .וריחיה חלא וטעמיה חמרא ,חמרא; דהלכה כר' יוחנן דאמוראי
קיימי כותיה וכן פסק רשב"ם .אבל לקידוש פסול מפני כבוד גבוה דכתיב "הקריבהו נא לפחתך".
Over wine with a bad odor, one [still]recites [its blessing]. If it smells like vinegar but tastes like
…wine, it is considered wine… but it may not be used for Kiddush out of respect, to wit
אורחות חיים חלק א הלכות לולב
אבל אתרוג שנקבוהו עכברים אע"ג דמאיס נפיק ביה בשאר ימים וליכא משום בזויי מצוה .מיהו בעל ההלכות
כתב דפסול משום דמאיס ואיכא משום "הקריבהו נא לפחתך ".אבל אם קלפו וחסר נקור העכברים יוצא בו
לכתחלה בשאר הימים:
An etrog that was bitten by mice, even though it may be disgusting, it can be used on other
days [of Sukkot, but not the first day], nor is it considered contempt of a mitzvah. However, the
”…Halakhot Gedolot ruled it unacceptable on account of its revulsion, because of “Present it
[However, if one peels it and the bite marks are invisible, it can be used on the rest of the
]holiday.
?1. Ab initio, or even de facto
2:1-3: the punishment
?2. Objective or subjective

4-7: the covenant with Levi

This covenant of “well-being” (or peace, shalom) is reminiscent of God’s reward to Phineas for
his zealous defense of God’s name: “Behold, I hereby grant him My covenant of peace”
(Numbers 25:12). The kohen’s Torah teaching also resonates with the Mishnaic invocation: “Be
of the disciples of Aaron the Kohen; a lover of peace and a pursuer of peace, a lover of mankind
who brought them nearer to Torah” (Avot 1:12).
The use of “angel” in this particular context complements its use as an epithet for prophets in
Isaiah 44:26: “He fulfills the advice of His messengers (mal’akhav),” and 2 Chr. 36:15: “The Lord,
God of their ancestors, summoned them by means of His messengers (mal’akhav).” Of course,
it also puns on the name of the prophet.
""כי מלאך ה' צבאות הוא
As an educator, however, it is the final verse that is most memorable, due to its use as the
prooftext that Torah teachers, priests or not, must live up to very high standards in both their
personal and professional lives. In the following Talmudic passage, the propriety of Rabbi Meir
having learned Torah from “Acher,” Elisha ben Abuya, an infamous heretic, is questioned.
תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו עמוד ב
 מאי דכתיב דכי שפתי כהן:ורבי מאיר היכי גמר תורה מפומיה דאחר? והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
 יבקשו תורה-  אם דומה הרב למלאך ה' צבאות,ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא
! אל יבקשו תורה מפיהו-  ואם לאו.מפיהו
How could Rabbi Meir study Torah from Acher? Did not Raba bar bar Hana say in the
name of R. Yochanan, What is the sense of the verse: “For the lips of a priest guard
knowledge, and men seek rulings from his mouth; for he is a messenger of the LORD of
Hosts”? If he resembles an angel of the Lord of Hosts, let Torah be sought from his
mouth; otherwise, let it not be sought.
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טז עמוד א
. נקרא חכם-  אפילו באומות העולם, כל האומר דבר חכמה:אמר רבי יוחנן

R. Yohanan said: Whoever speaks a word of wisdom, even amongst the gentiles, is
called a sage.
( שמונה פרקים )הקדמה: רמב"ם
 אינם עניינים שחידשתים אני, ובמה שיבוא מן הפירוש, כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים,ודע
 במדרשות ובתלמוד וזולתו, אלא הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים, ולא פירושים שבדיתים,מעצמי
 ושמע האמת ממי. ומחיבורי הרבה בני אדם, הקדומים והחדשים, ומדברי הפילוסופים גם כן,מחיבוריהם
.שאמרה
Know, however, that the ideas presented in these chapters and in the following
commentary are not of my own invention; neither did I think out the explanations
contained therein, but I have gleaned them from the words of the wise occurring in the
Midrashim, in the Talmud, and in other of their works, as well as from the words of the
philosophers, ancient and recent, and also from the works of various authors, as one
should accept the truth from whatever source it proceeds.

