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 יג:ג תוספתא סוטה .1
 .משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי פסקה רוח הקודש מישראל

 

 אבן עזרא מלאכי א:א .2
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

 
 רד"ק מלאכי א:א .3

חגי זכריה ומלאכי הם שנבאו בבית שני ובחגי וזכריה נכתב זמן נבואתם ובמלאכי לא נכתב 
וכן יראה כי לא נזכר בדבריו בנין הבית כמו שנזכרו חגי  ואפשר שהיה האחרון שבהם

וזכריה...ורז"ל אמרו מלאכי זה עזרא ולא מצאנו בשום מקום שקראו נביא אלא עזרא 
 ..הסופר.

 
 מלאכי ג:א .4

ֵלַח ַמְלָאִכי ּוִפָנה ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתאֹׁם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶשר ַאֶתם ְמַבְקִשים ּוַמְלַאְך  ִהְנִני שֹׁ
 אֹות:-ְצבָ  ה'ַהְבִרית ֲאֶשר ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהֵנה ָבא ָאַמר 

 

 מגילה טו. .5
שמו מלאכי שהיה משנה למלך. מיתיבי: ברוך בן אמר רב נחמן: מלאכי זה מרדכי, ולמה נקרא 

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 

דכתיב בנביאות מלאכי: )מלאכי שמו. אמר רב נחמן: מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא, 
ב'( בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת 

 .שים נכריות? עזראאל נכר, ומאן אפריש נ
 
 ה-:אאמלאכי  .6

)ב( ָאַהְבִתי ֶאְתֶכם ָאַמר ה' ַוֲאַמְרֶתם ַבָמה ֲאַהְבָתנּו  ְדַבר־ה' ֶאל־ִיְשָרֵאל ְבַיד ַמְלָאִכי:ַמָשא )א( 
)ג( ְוֶאת־ֵעָשו ָשֵנאִתי ָוָאִשים ֶאת־ָהָריו ְשָמָמה  ֲהלֹוא־ָאח ֵעָשו ְלַיֲעקֹׁב ְנֻאם־ה' ָואַֹׁהב ֶאת־ ַיֲעקֹׁב:

ֹׁאַמר ֱאדֹום ֻרַשְשנּו ְוָנשּוב ְוִנְבֶנה ֳחָרבֹות כֹׁה ָאַמר ה' ְצבָ  ר:ְוֶאת־ַנֲחָלתֹו ְלַתנֹות ִמְדבָ  אֹות -)ד( ִכי־ת
)ה( ְוֵעיֵניֶכם  ֵהָמה ִיְבנּו ַוֲאִני ֶאֱהרֹוס ְוָקְראּו ָלֶהם ְגבּול ִרְשָעה ְוָהָעם ֲאֶשר־ָזַעם ה' ַעד־עֹוָלם:

ֹׁאְמרּו ִיְגַדל ה' ֵמעַ   ל ִלְגבּול ִיְשָרֵאל:ִתְרֶאיָנה ְוַאֶתם ת
 
 י-ו:אמלאכי  .7

ָניו ְוִאם־ָאב ָאִני ַאֵיה ְכבֹוִדי ְוִאם־ֲאדֹוִנים ָאִני ַאיֵ  אֹות -ה מֹוָרִאי ָאַמר ה' ְצבָ )ו( ֵבן ְיַכֵבד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹׁ
)ז( ַמִגיִשים ַעל־ִמְזְבִחי ֶלֶחם ְמגָֹׁאל  ָלֶכם ַהכֲֹׁהִנים בֹוֵזי ְשִמי ַוֲאַמְרֶתם ַבֶמה ָבִזינּו ֶאת־ְשֶמָך:

ֹׁא־ָתִאירּו )י( ִמי ַגם־ָבֶכם ְוִיְסגֹׁר ...:ְרֶכם ֻשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּואַוֲאַמְרֶתם ַבֶמה ֵגַאְלנּוָך ֶבֱאמָ  ְדָלַתִים ְול
ֹׁא־ֶאְרֶצה ִמֶיְדֶכם:-ִמְזְבִחי ִחָנם ֵאין־ִלי ֵחֶפץ ָבֶכם ָאַמר ה' ְצבָ   אֹות ּוִמְנָחה ל

 



 ח-ה:במלאכי  .8
)ו( תֹוַרת  )ה( ְבִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהָשלֹום ָוֶאְתֵנם־לֹו מֹוָרא ַוִייָרֵאִני ּוִמְפֵני ְשִמי ִנַחת הּוא:

ֹׁא־ִנְמָצא ִבְשָפָתיו ְבָשלֹום ּוְבִמישֹור ָהַלְך ִאִתי ְוַרִבים ֵהִשיב ֵמָעֹון:ֱאֶמת ָהְיָתה ְבִפיהּו ְוַעְוָלה  )ז(  ל
)ח( ְוַאֶתם ַסְרֶתם  אֹות הּוא:-ִכי־ִשְפֵתי כֵֹׁהן ִיְשְמרּו־ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקשּו ִמִפיהּו ִכי ַמְלַאְך ה'־ְצבָ 

 אֹות:-ֹוָרה ִשַחֶתם ְבִרית ַהֵלִוי ָאַמר ה' ְצבָ ִמן־ַהֶדֶרְך ִהְכַשְלֶתם ַרִבים ַבת
 
 יא-י:במלאכי  .9

)יא(  נּו ַמדּוַע ִנְבַגד ִאיש ְבָאִחיו ְלַחֵלל ְבִרית ֲאבֵֹׁתינּו:ל ֶאָחד ְבָרָא -)י( ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנּו ֲהלֹוא ֵא 
־ֵאל ָבְגָדה ְיהּוָדה ְותֹוֵעָבה ֶנֶעְשָתה ְבִיְשָרֵאל ּוִבירּוָשָלִם ִכי ִחֵלל ְיהּוָדה קֶֹׁדש ה' ֲאֶשר ָאֵהב ּוָבַעל ַבת

 ...ֵנָכר:
 

 כ-יג:גמלאכי  .10
ים ִק ֹל-)יד( ֲאַמְרֶתם ָשְוא ֲעבֹׁד אֱ  )יג( ָחְזקּו ָעַלי ִדְבֵריֶכם ָאַמר ה' ַוֲאַמְרֶתם ַמה־ִנְדַבְרנּו ָעֶליָך:

ַרִנית ִמְפֵני ה' ְצבָ ּוַמה־ֶבַצע כִ  )טו( ְוַעָתה ֲאַנְחנּו ְמַאְשִרים  אֹות:-י ָשַמְרנּו ִמְשַמְרתֹו ְוִכי ָהַלְכנּו ְקדֹׁ
)יח( ְוַשְבֶתם ּוְרִאיֶתם ֵבין ַצִדיק ְלָרָשע ֵבין ...ים ַוִיָמֵלטּו:ִק ֹל-ֵזִדים ַגם־ִנְבנּו עֵֹׁשי ִרְשָעה ַגם ָבֲחנּו אֱ 

ֹׁא ֲעבָ ִק ֹל-עֵֹׁבד אֱ  )יט( ִכי־ִהֵנה ַהיֹום ָבא בֵֹׁער ַכַתנּור ְוָהיּו ָכל־ֵזִדים ְוָכל־עֵֹׁשה ִרְשָעה דֹו: ים ַלֲאֶשר ל
ב ָלֶהם שֶֹׁרש ְוָעָנף:-ַקש ְוִלַהט אָֹׁתם ַהיֹום ַהָבא ָאַמר ה' ְצבָ  ֹׁא־ַיֲעזֹׁ )כ( ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי  אֹות ֲאֶשר ל

 ...ֶשֶמש ְצָדָקה ּוַמְרֵפא ִבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְשֶתם ְכֶעְגֵלי ַמְרֵבק:ְשִמי 
 

 כד-כב:גמלאכי  .11
)כג( ִהֵנה  ְבִדי ֲאֶשר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבחֵֹׁרב ַעל־ָכל־ִיְשָרֵאל ֻחִקים ּוִמְשָפִטים:)כב( ִזְכרּו תֹוַרת מֶֹׁשה עַ 

ֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָיה ַהָנִביא ִלְפֵני בֹוא יֹום ה' ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא: )כד( ְוֵהִשיב ֵלב־ָאבֹות ַעל־ָבִנים  ָאנִֹׁכי שֹׁ
 ָאבֹוא ְוִהֵכיִתי ֶאת־ָהָאֶרץ ֵחֶרם:ְוֵלב ָבִנים ַעל־ֲאבֹוָתם ֶפן־

 
 שבת פח. .12

ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש  )שמות יט( ויתיצבו בתחתית
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 
לו היהודים, קיימו מה שקיבלו כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב )אסתר ט( קימו וקב

 .כבר

 
 סנהדרין כא: .13

 רבי יוסי אומר: ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא )לא( קדמו משה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




