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 :وحي كِلمِة الرب إلسرائيلَ عن يِد مالخي1

  حمبة اهللا لشعبه
2"قالَ الرب ،كُمبتأحب .موقُلت: يعقوب بتوأحب ،يقولُ الرب ،ا ليعقوبنا؟ أليس عيسو أخبتأحب 3ِبم ضتوأبغ

هكذا قالَ رب . قَد هِدمنا، فنعود ونبين اِخلرب:نَّ أدوم قالَأل4عيسو، وجعلت ِجباله خرابا ومرياثَه لِذئاِب البريِة؟ 
فترى أعينكُم 5. ويدعونهم تخوم الشر، والشعب الذي غَِضب علَيِه الرب إلَى األبِد. هم يبنونَ وأنا أهِدم: اجلُنوِد

  .لَليتعظَِّم الرب ِمن ِعنِد تخِم إسرائي: وتقولونَ
  ذبائح معيبة

6"هدسي كِرمي بدوالع ،أباه كِرمي اِلابن . بيت؟ قالَ لكُم ريبا، فأين هدسي يت؟ وإنْ كُنتا، فأين كرامأنا أب فإنْ كُنت
مب : وتقولونَ. ا علَى مذبحيتقَربونَ خبزا نِجس7مب احتقَرنا امسك؟ : وتقولونَ. أيها الكهنةُ املُحتِقرونَ امسي. اجلُنوِد

؟ بقَوِلكُمسناكجةٌ: نقَرحتم ةَ الرب8. إنَّ مائد جاألعر مبتا؟ وإنْ قَررش ذلك ةً، أفَلَيسى ذَبيحاألعم مبتوإنْ قَر
واآلنَ ترضوا وجه اِهللا 9.  قالَ رب اجلُنوِدوالسقيم، أفَلَيس ذلك شرا؟ قَربه لواليك، أفَيرضى علَيك أو يرفَع وجهك؟

  .هل يرفَع وجهكُم؟ قالَ رب اجلُنوِد. هِذِه كانت ِمن يِدكُم. فيتراَءف علَينا
10"الباب غِلقفيكُم ي نا! مانجحي مذباجلُنوِد. بل ال توِقدونَ علَى م بقالَ ر ،ةٌ بكُمرسيل م تلُ  ،لَيسوال أقب

ِدكُمي ةً ِمن11. تقِدم خورالمسي ب بقَركاٍن يِم، ويف كُلِّ ماُألم نيب غِرِبها امسي عظيمشِرِق الشمِس إلَى مم ِمن هألن
إنَّ مائدةَ الرب : مأما أنتم فمنجسوه، بقَوِلك12ُ. وتقِدمةٌ طاِهرةٌ، ألنَّ امسي عظيم بني اُألمِم، قالَ رب اجلُنوِد

وِجئتم باملُغتصِب . ما هِذِه املَشقَّةُ؟ وتأفَّفتم علَيِه، قالَ رب اجلُنوِد: وقُلتم13. تنجست، وثَمرتها محتقَر طَعامها
وملعونٌ املاِكر الذي يوجد يف قَطيِعِه ذَكَر 14. فهل أقبلُها ِمن يِدكُم؟ قالَ الرب. واألعرِج والسقيِم، فأتيتم بالتقِدمِة

  .ألني أنا مِلك عظيم، قالَ رب اجلُنوِد، وامسي مهيب بني اُألمِم. وينذُر ويذبح للسيِد عائبا
  حتذير للكهنة

2 
علونَ يف القَلِب لتعطوا مجدا المسي، قالَ رب إنْ كنتم ال تسمعونَ وال جت2: واآلنَ إلَيكُم هِذِه الوصيةُ أيها الكهنةُ"1

هأنذا أنتِهر لكُم 3. فإني أُرِسلُ علَيكُم اللَّعن، وألعن بركاِتكُم، بل قد لَعنتها، ألنكُم لَستم جاِعلني يف القَلِب. اجلُنوِد
،فرثَ أعياِدكُم ،جوِهكُمالفَرثَ علَى و دوأم ،رعالزرتَعونَ معهةَ لكَوِن 4.  فتصيهِذِه الو إلَيكُم لتي أرسعلَمونَ أنفت

فاتقاين، وِمِن امسي . كانَ عهدي معه للحياِة والسالِم، وأعطَيته إياهما للتقوى5. عهدي مع الوي، قالَ رب اجلُنوِد
سلك معي يف السالِم واِلاسِتقامِة، وأرجع كثريين .  يوجد يف شفَتيِهشريعةُ احلَق كانت يف فيِه، وإمثٌ مل6. ارتاع هو
أما أنتم فِحدتم 8. ألنَّ شفَتِي الكاِهِن حتفَظاِن معِرفَةً، وِمن فِمِه يطلُبونَ الشريعةَ، ألنه رسولُ رب اجلُنوِد7. عن اإلِمث

بالش كثريين مِةعن الطريِق وأعثَرتاجلُنوِد. ريع بالوي، قالَ ر هدع مدت9. أفس نيئنيود قَرينحتم كُمرتيا صفأنا أيض
  ".ِعند كُلِّ الشعِب، كما أنكُم مل حتفَظوا طُرقي بل حابيتم يف الشريعِة



  خيانة يهوذا
10 لَقَنا؟ فلمخ واِحد لكُلِّنا؟ أليس إلَه واِحد أب هِد آبائنا؟ ألَيسدنيِس علُ بأخيِه لتجالر رغدِملَ 11نهوذا، وعي رغَد

ليمشيف إسرائيلَ ويف أور جسإلٍَه غَريٍب. الر بنت جووتز ،هبالذي أح الرب قُدس سجهوذا قد ن12. ألنَّ ي قطَعي
 واملُجيب اِهرلُ هذا، السفعلَ الذي يجالر اجلُنوِدالرب بةً لرتقِدم بقَري نوم ،خياِم يعقوب هذا 13. ِمن ملتوقد فع

ِدكُمي لُ املُرضي ِمنقبوال ي ،عدةُ بقِدمى التراعراِخ، فال تكاِء والصموِع، بالببالد الرب حذبم طِّنيغةً مثاني .
14مملاذا؟:"فقُلت "أجِل أنَّ الرب وامرأةُ ِمن كتا، وهي قَرين رتغَد اليت أنت باِبكامرأِة ش نيوب كينب اِهدهو الش 
هِدكاِهللا15. ع رعا ز؟ طاِلبوِح؟ وملاذا الواِحدةُ الرقيب وله لْ واِحدفعي بامرأِة . أفَلَم دأح رغدوال ي فاحذَروا لروِحكُم
فاحذَروا . ه الطَّالق، قالَ الرب إلَه إسرائيلَ، وأنْ يغطِّي أحد الظُّلم بثَوِبِه، قالَ رب اجلُنوِدألنه يكر"16. شباِبِه

  ".لروِحكُم ِلئال تغدروا
17بكَالِمكُم الرب مبتأتع لَقَد .م؟:"وقُلتبناهأتع مب "يف:"بقَوِلكُم فهو صاِلح رلُ الشفعي نكُلُّ م رسوهو ي ،ِي الربينع 
مِ ." دِل؟:"أوالع أين إلَه."  

  اقتراب يوم القضاء
3 
ويأيت بغتةً إلَى هيكِلِه السيد الذي تطلُبونه، ومالك العهِد الذي تسرونَ . هأنذا أُرِسلُ مالكي فيهيئُ الطريق أمامي"1
ومن يحتِملُ يوم مجيئِه؟ ومن يثبت ِعند ظُهوِرِه؟ ألنه ِمثلُ ناِر املُمحِص، وِمثلُ 2" هوذا يأيت، قالَ رب اجلُنوِد. بِه

فينقِّي بين الوي ويصفِّيِهم كالذَّهِب والِفضِة، ليكونوا مقَربني . فيجِلس ممحصا ومنقِّيا للِفضِة3. أشناِن القَصاِر
. فتكونُ تقِدمةُ يهوذا وأورشليم مرضيةً للرب كما يف أياِم الِقدِم وكما يف السنني القَدميِة4.  بالِبرللرب، تقِدمةً

5" اِلبنيا وعلَى السزور وعلَى احلاِلفني ِة وعلَى الفاِسقنيرحا علَى السا سريعكِم، وأكونُ شاِهدللح إلَيكُم ِربوأقت
ألني أنا الرب ال أتغير فأنتم يابين 6. األرملَِة واليتيِم، ومن يصد الغريب وال يخشاين، قالَ رب اجلُنوِد: جِريأُجرةَ األ

  .يعقوب مل تفنوا
  اإلنسان يسلب اهللا

مباذا نرِجع؟ : فقُلتم .قالَ رب اجلُنوِدارِجعوا إلَي أرِجع إلَيكُم، . ِمن أياِم آبائكُم ِحدتم عن فرائضي ومل حتفَظوها"7
قد لُِعنتم لَعنا وإياي أنتم ساِلبونَ، 9. مب سلَبناك؟ يف العشوِر والتقِدمِة: فقُلتم. أيسلُب اإلنسانُ اَهللا؟ فإنكُم سلَبتموين8

وجربوين ذا، قالَ رب اجلُنوِد، إنْ كُنت  ،ونَ يف بييت طَعامهاتوا مجيع العشوِر إلَى اخلَزنِة ليك10. هِذِه اُألمةُ كُلُّها
ى ال توسعكَةً حترب علَيكُم ى السماواِت، وأفيضلكُم كو ح11. ال أفت رلكُم ثَم فِسداآلِكلَ فال ي أجِلكُم ِمن ِهروأنت

 بيف احلَقِل، قالَ ر الكَرم لكُم عقَرٍة، قالَ 12. اجلُنوِداألرِض، وال يرسم تكونونَ أرض كُمِم، ألنكُلُّ اُألم كُمبطَووي
  .رب اجلُنوِد



13"قالَ الرب ،علَي تداشت أقوالُكُم .م؟ : وقُلت14ماذا قُلنا علَيكمِفظنا : قُلتنا حأن ةُ ِمنةُ اِهللا باِطلَةٌ، وما املَنفَعِعباد
بل . واآلنَ نحن مطَوبونَ املُستكِبرين وأيضا فاِعلو الشر يبنون15َقُدام رب اجلُنوِد؟  أننا سلكنا باحلُزِنشعائره، و

 ."جربوا اَهللا ونجوا

  للَّذين اتقوا الربحينئٍذ كلَّم متقو الرب كُلُّ واِحٍد قريبه، والرب أصغى وسِمع، وكُِتب أمامه ِسفر تذكَرٍة16

ويكونونَ يل، قالَ رب اجلُنوِد، يف اليوِم الذي أنا صاِنع خاصةً، وأُشِفق علَيِهم كما يشِفق "17. وللمفَكِّرين يف اِمسِه
هخِدم18. اإلنسانُ علَى ابِنِه الذي ينم نييِر، بريِق والشدالص نيزونَ بيمعودونَ وتفتهدعبال ي ناَهللا وم دعبي .  

  يوم الرب
4 
1" باآليت، قالَ ر اليوم محِرقُها، وييكونونَ قَش روكُلُّ فاِعلي الش كِبرينوِر، وكُلُّ املُستنكالت ِقداملُت فهوذا يأيت اليوم

 .اجلُنوِد، فال يبقي هلُم أصالً وال فرعا

2"ها املُتأي ِةولكُمريجوِل الصجونَ وتنشأونَ كعِتها، فتخرفاُء يف أجِنحوالش الِبر مسش شِرققونَ امسي ت .
  .وتدوسونَ األشرار ألنهم يكونونَ رمادا حتت بطوِن أقداِمكُم يوم أفعلُ هذا، قالَ رب اجلُنوِد3
  .الفَرائض واألحكام.  حوريب علَى كُلِّ إسرائيلَاُذكُروا شريعةَ موسى عبدي اليت أمرته ا يف"4
فيرد قَلب اآلباِء علَى األبناِء، وقَلب 6هأنذا أُرِسلُ إلَيكُم إيليا النيب قَبلَ مجيِء يوِم الرب، اليوِم العظيِم واملَخوِف، "5

بلَعٍن. األبناِء علَى آبائِهم األرض لئَلّا آيتَ وأضِرب". 


