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 .1תוספתא סוטה יג:ג
משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי פסקה רוח הקודש מישראל.
 .2אבן עזרא מלאכי א:א
י"א שהוא עזרא ולפי דעתי שהוא שמו כאשר הוא כתוב והוא סוף הנביאים ובעבור זה
הזהיר זכרו תורת משה עבדי כי במותו נפסקה הנבואה מישראל.
 .3רד"ק מלאכי א:א
חגי זכריה ומלאכי הם שנבאו בבית שני ובחגי וזכריה נכתב זמן נבואתם ובמלאכי לא נכתב
ואפשר שהיה האחרון שבהם וכן יראה כי לא נזכר בדבריו בנין הבית כמו שנזכרו חגי
וזכריה...ורז"ל אמרו מלאכי זה עזרא ולא מצאנו בשום מקום שקראו נביא אלא עזרא
הסופר...
 .4מלאכי ג:א
ִהנְ נִ י שֹׁלֵ חַ מַ לְ ָאכִ י ּופִ נָה דֶ ֶרְך לְ פָ נָי ּופִ ְתאֹׁם יָבֹוא ֶאל הֵ יכָלֹו הָ ָאדֹון אֲ שֶ ר ַא ֶתם ְמבַ ְק ִשים ּומַ לְ ַאְך
הַ בְ ִרית אֲ שֶ ר ַא ֶתם חֲ פֵ צִ ים ִהנֵה בָ א ָאמַ ר ה' צְ בָ -אֹות:
 .5מגילה טו.
אמר רב נחמן :מלאכי זה מרדכי ,ולמה נקרא שמו מלאכי שהיה משנה למלך .מיתיבי :ברוך בן
נריה ,ושריה בן מעשיה ודניאל ,ומרדכי בלשן ,וחגי ,זכריה ומלאכי כולן נתנבאו בשנת שתים
לדריוש! תיובתא .תניא ,אמר רבי יהושע בן קרחה :מלאכי זה עזרא ,וחכמים אומרים :מלאכי
שמו .אמר רב נחמן :מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא ,דכתיב בנביאות מלאכי( :מלאכי
ב') בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת
אל נכר ,ומאן אפריש נשים נכריות? עזרא.
 .6מלאכי א:א-ה
(א) מַ שָ א ְדבַ ר־ה' ֶאל־יִ ְש ָר ֵאל בְ יַד מַ לְ ָאכִ י( :ב) ָאהַ בְ ִתי ֶא ְתכֶ ם ָאמַ ר ה' וַ אֲ מַ ְר ֶתם בַ מָ ה אֲ הַ בְ ָתנּו
ֵאתי וָ ָא ִשים ֶאת־הָ ָריו ְשמָ מָ ה
לֹוא־אח עֵ שָ ו לְ ַי ֲעקֹׁב נְ אֻ ם־ה' וָ אֹׁהַ ב ֶאת־ ַי ֲעקֹׁב( :ג) וְ ֶאת־עֵ שָ ו שָ נ ִ
ָ
הֲ
וְ ֶאת־נַחֲ לָ תֹו לְ ַתנֹות ִמ ְדבָ ר( :ד) כִ י־ת ֹׁאמַ ר אֱ דֹום רֻ שַ ְשנּו וְ נָשּוב וְ נִ בְ נֶה חֳ ָרבֹות כֹׁה ָאמַ ר ה' צְ בָ -אֹות
הֵ מָ ה יִ בְ נּו וַ אֲ נִ י ֶאהֱ רֹוס וְ ָק ְראּו לָ הֶ ם גְ בּול ִר ְשעָ ה וְ הָ עָ ם אֲ שֶ ר־זָ עַ ם ה' עַ ד־עֹולָ ם( :ה) וְ עֵ ינֵיכֶ ם
ֹׁאמרּו יִ גְ דַ ל ה' מֵ עַ ל לִ גְ בּול יִ ְש ָר ֵאל:
ִת ְר ֶאינָה וְ ַא ֶתם ת ְ
 .7מלאכי א:ו-י
מֹור ִאי ָאמַ ר ה' צְ בָ -אֹות
בֹודי וְ ִאם־אֲ דֹונִ ים ָאנִ י ַא ֵיה ָ
ם־אב ָאנִ י ַאיֵה כְ ִ
(ו) בֵ ן יְ כַ בֵ ד ָאב וְ עֶ בֶ ד אֲ ֹׁדנָיו וְ ִא ָ
ל־מזְ בְ ִחי לֶחֶ ם ְמג ָֹׁאל
ישים עַ ִ
ת־שמֶ ָך( :ז) מַ גִ ִ
לָ כֶ ם הַ כֹׁהֲ נִ ים בֹוזֵ י ְש ִמי וַאֲ מַ ְר ֶתם בַ מֶ ה בָ זִ ינּו ֶא ְ
ֹׁא־ת ִאירּו
וַ אֲ מַ ְר ֶתם בַ מֶ ה ג ֵַאלְ נּוָך בֶ אֱ מָ ְרכֶ ם שֻ לְ חַ ן ה' נִ בְ זֶ ה הּוא(...:י) ִמי גַם־בָ כֶ ם וְ יִ ְסגֹׁר ְדל ַָתיִ ם וְ ל ָ
ֹׁא־א ְרצֶ ה ִמי ְֶדכֶ ם:
ּומנְ חָ ה ל ֶ
ִמזְ בְ ִחי ִחנָם ֵאין־לִ י חֵ פֶ ץ בָ כֶם ָאמַ ר ה' צְ בָ -אֹות ִ

 .8מלאכי ב:ה-ח
תֹורת
ּומפְ נֵי ְש ִמי נִ חַ ת הּוא( :ו) ַ
יר ֵאנִ י ִ
מֹורא וַ יִ ָ
יתי הָ יְ ָתה ִאתֹו הַ חַ יִים וְ הַ שָ לֹום וָ ֶא ְתנֵם־לֹו ָ
(ה) בְ ִר ִ
אֱ מֶ ת הָ יְ ָתה בְ פִ יהּו וְ עַ וְ לָ ה ל ֹׁא־נִ ְמצָ א בִ ְשפָ ָתיו בְ שָ לֹום ּובְ ִמישֹור הָ לַ ְך ִא ִתי וְ ַרבִ ים הֵ ִשיב מֵ עָ ֹון( :ז)
תֹורה יְ בַ ְקשּו ִמפִ יהּו כִ י מַ ל ְַאְך ה'־צְ בָ -אֹות הּוא( :ח) וְ ַא ֶתם סַ ְר ֶתם
י־שפְ ֵתי כֹׁהֵ ן יִ ְש ְמרּו־דַ עַ ת וְ ָ
כִ ִ
ֹורה ִשחַ ֶתם בְ ִרית הַ לֵ וִ י ָאמַ ר ה' צְ בָ -אֹות:
ִמן־הַ דֶ ֶרְך ִהכְ שַ לְ ֶתם ַרבִ ים בַ ת ָ
 .9מלאכי ב:י-יא
(י) הֲ לֹוא ָאב ֶאחָ ד לְ כֻלָ נּו הֲ לֹוא ֵא-ל ֶאחָ ד בְ ָר ָאנּו מַ דּועַ נִבְ גַד ִאיש בְ ָא ִחיו לְ חַ לֵ ל בְ ִרית אֲ ב ֵֹׁתינּו( :יא)
־אל
בָ גְ דָ ה יְ הּודָ ה וְ תֹועֵ בָ ה נֶעֶ ְש ָתה בְ יִ ְש ָר ֵאל ּובִ ירּושָ לָ ִם כִ י ִחלֵ ל יְ הּודָ ה קֹׁדֶ ש ה' אֲ שֶ ר ָאהֵ ב ּובָ עַ ל בַ ת ֵ
נֵכָ ר...:
 .10מלאכי ג:יג-כ
(יג) חָ זְ קּו עָ לַ י ִדבְ ֵריכֶ ם ָאמַ ר ה' וַ אֲ מַ ְר ֶתם מַ ה־נִ ְדבַ ְרנּו עָ לֶיָך( :יד) אֲ מַ ְר ֶתם שָ וְ א ֲעבֹׁד אֱ ֹ-ל ִקים
ּומַ ה־בֶ צַ ע כִ י שָ מַ ְרנּו ִמ ְשמַ ְרתֹו וְ כִ י הָ לַ כְ נּו ְקד ַֹׁרנִ ית ִמפְ נֵי ה' צְ בָ -אֹות( :טו) וְ עַ ָתה אֲ נ ְַחנּו ְמ ַא ְש ִרים
יתם בֵ ין צַ ִדיק לְ ָרשָ ע בֵ ין
זֵ ִדים גַם־נִ בְ נּו עֹׁשֵ י ִר ְשעָ ה גַם בָ חֲ נּו אֱ ֹ-ל ִקים וַ יִ מָ לֵ טּו(...:יח) וְ שַ בְ ֶתם ְּור ִא ֶ
י־הנֵה הַ יֹום בָ א בֹׁעֵ ר כַ ַתנּור וְ הָ יּו כָ ל־זֵ ִדים וְ כָל־עֹׁשֵ ה ִר ְשעָ ה
עֹׁבֵ ד אֱ ֹ-ל ִקים לַ אֲ שֶ ר ל ֹׁא עֲבָ דֹו( :יט) כִ ִ
ַקש וְ לִ הַ ט א ָֹׁתם הַ יֹום הַ בָ א ָאמַ ר ה' צְ בָ -אֹות אֲ שֶ ר ל ֹׁא־ ַי ֲעזֹׁב לָ הֶ ם ש ֶֹׁרש וְ עָ נָף( :כ) וְ ז ְָרחָ ה לָ כֶ ם יִ ְר ֵאי
אתם ּופִ ְש ֶתם כְ עֶ גְ לֵ י מַ ְרבֵ ק...:
ְש ִמי שֶ מֶ ש צְ דָ ָקה ּומַ ְרפֵ א בִ כְ נָפֶ יהָ וִ יצָ ֶ
 .11מלאכי ג:כב-כד
ּומ ְשפָ ִטים( :כג) ִהנֵה
יתי אֹותֹו בְ ח ֵֹׁרב עַ ל־כָ ל־יִ ְש ָר ֵאל חֻ ִקים ִ
תֹורת מֹׁשֶ ה עַ בְ ִדי אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
(כב) זִ כְ רּו ַ
ֵב־אבֹות עַ ל־בָ נִ ים
נֹורא( :כד) וְ הֵ ִשיב ל ָ
ָאנֹׁכִ י שֹׁלֵ חַ לָ כֶ ם ֵאת ֵאלִ יָה הַ נָבִ יא לִ פְ נֵי בֹוא יֹום ה' הַ גָדֹול וְ הַ ָ
יתי ֶאת־הָ ָא ֶרץ חֵ ֶרם:
בֹותם פֶ ן־ ָאבֹוא וְ ִהכֵ ִ
וְ לֵ ב בָ נִ ים עַ ל־אֲ ָ
 .12שבת פח.
(שמות יט) ויתיצבו בתחתית ההר ,אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא :מלמד שכפה הקדוש
ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ,ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה מוטב ,ואם לאו שם
תהא קבורתכם .אמר רב אחא בר יעקב :מכאן מודעא רבה לאורייתא .אמר רבא :אף על פי
כן ,הדור קבלוה בימי אחשורוש .דכתיב (אסתר ט) קימו וקבלו היהודים ,קיימו מה שקיבלו
כבר.
 .13סנהדרין כא:
רבי יוסי אומר :ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל ,אילמלא (לא) קדמו משה.

