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  معرفي
دھد، ولی در عين  شعله رو به افولی است که پايان روزی طوالنی را نويد می رساله مالکی مانند«

  ».حال چون طلوع خورشيدی است که روزی پرجالل را به دنبال دارد

 )Nagelsbach( ناگالسباچ —

  جايگاه منحصر به فرد رساله مالكي در كانون. 1

با ساير ) آور يھوه به معنی پيام Malā’k-îyyāhپيام آور من، و احتماالً کوتاه شده (وجه تمايز مالکی 

باشد که ھم نظر به سوی يحيی تعميد دھنده دارد  رساالت اينست که مالکی آخرين نبی و پلی بين دو عھد می

  .و ھم به خداوند، عيسی مسيح

اند که مالکی يک نام مستعار و صرفاً لقبی برای عزرا و يا  تعجب آور اينکه برخی بر اين عقيده

باشد،  کردند که نويسنده اين رساله يک فرشته می بعضی از پدران کليسا حتی فکر می. ديگر استنويسنده 

 !آور است کلمه مالکی به معنی فرشته و يا پيام) و عبری(چونکه در زبان يونانی 

و اين سبک خاص موجب شده است ) پرسش و پاسخ(ای است  رساله مالکی دارای سبک گويشی ويژه

  .نامند می» سقراط عبرانی« ای مالکی را عده

  نويسنده. 2

بوده » سوفای زبولون«ای از  و الوی» خيمه کبير«گويد مالکی متعلق به  ھرچند که سنت يھودی می

توان او را   داليل زيادی وجود دارد که می. دانيم اش نمی است، ما بطور قطعی چيزی از اين نبی بجز رساله

جدی تصور نمود که با حّجی و زکريای انبياء بعد از تبعيد يھوديان و ای  ای شجاع و نويسنده به عنوان نبی

  .اند برقراری ارتباط آنھا با خدا ناميده شده

  تاريخ. 3

ھای بکار رفته بعد از تبعيد يھوديان، به  باتوجه گويش به کار رفته در اين رساله و استفاده از واژه

ھمچنين بديھی است که . ميالدی تصور نمود ۵٣٨توان تاريخ نگارش آن را به بعد از سال  روشنی می

مالکی رساله خود را بعد از دو نبی دوران پس از تبعيد، حّجی و زکريا، نوشته است، زيرا که در رساله 

شده است و در واقع زمانی  مالکی صحبتی از معبد نشده است و مراسم و آداب مذھبی دوباره اجراء می
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ھمچنين ديوارھای اورشليم باز سازی . ور روحانی سپری شده بوده استکافی برای بازگشت يھوديان به ام

  .شده بوده است

  .پيش از ميالد دانست ۴۶٠الی  ۴٧٠توان احتماالً مربوط به سالھای  مالکی را می نبوت

  هپيشينه و زمين. 4

ختالط با باشد ـ ازدواج و ا رساله مالکی دارای مشکالتی نظير آنچه که در رسالۀ نحميا آمده است می

عالقگی  به خانه خدا و بی) عشريه(پرستان، عمليات تجاری غيرعادالنه، مضايقه از دادن ده يک  بت

خواه اين مشکالت در رساله نحميا ذکر يا تکرار شده باشد، ادامه آنھا خيلی دور از . روحانی عمومی

عد از تبعيد کوشيد آنھا را با زرق و برق يھوديان ب مالکی به دليل زندگی روحانی بی. دوران مالکی نيست

اشاره شده است که مالکی را . ايمان، به حرکت و جنبش وادارد خودش با مردم بی ديالوگروش درخشان 

اند که او در چھار فصل کوتاه رساله خود به سه فرستاده اشاره  ناميده» آور خدا يا يھوه پيام«بدين جھت 

  ).١۶:٣(و خداوند ما عيسی مسيح ) ١:٣(نده ھد دتعمي ؛ يحيی)٢:٢(کاھن خداوند : کرده است

بعد از آن صدای نبوتی به . مالکی آخرين تقاضای يھوه را از مردمش در عھد عتيق ثبت کرده است

  .مدت چھار قرن تا آمدن يحيی تعميددھنده خاموش شد

بوتی را به ای از منتقدان تاريخ نگارش رساله مالکی و يا ساير رساالت ن مورد مھّمی نيست که پاره

سال خاصی نسبت دھند، آنچه که مھم است اينست که اين رساالت دقيقاً مدتھا قبل از ظھور يحيی و عيسا 

ای  ، آنچنانکه پاره»تاريخ مدون«ھای واقعی ھستند و نه  بدين ترتيب آنھا نبوت. اند مسيح خداوند، نوشته شده

  .کنند از منتقدين ادعا می

  گزارش
  )١۵:٣الی  ١:١(يل توسط خداوند، پاسخ آنان و اعالم داوری آنھا اعالم محکوميت اسرائ .١

  )۵-١:١(ناسپاسی قوم  .الف

  )١۴ـ۶:١(توھين به مقدسات توسط کاھنان  .ب

  )٩ـ١:٢(محکوميت کاھنان   .ج

  )١۶ـ١٠:٢(ازدواج با بت پرستان   .د

  )١٧:٢(انکار تقدس و عدالت خدا   .ھـ
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  )۶ـ١:٣(آمدن مسيحا برای داوری   .و

  )٧:٣(شينه مردم پي  .ز

  )١٢ـ٨:٣(ندادن ھدايا و ده يک به خدا   .ح

  )١۵: ١٣:٣(ھای ناروا به خدا  تھمت  .ط

  )۶:۴الی  ١۶:٣(متبارک ساختن باقی ماندگان قوم و داوری شريران  .٢

  )١٨ـ١۶:٣(اند  احياء کسانی که وفادار مانده .الف

  )١:۴(داوری شريران  .ب

  )٣و  ٢:۴(آمدن مسيحا برای باقی ماندگان  .ج

  )۶ـ۴:۴(اندرزھای آخرين به مطيعان، توأم با وعده آمدن الياس نبی  .د

  تفسير
 اعالم محکوميت اسرائيل توسط خداوند، پاسخ آنان، اعالم داوری آنھا  .١

  )١۵:٣الی  ١:١(
  )۵ـ١:١(ناسپاسی قوم . الف

نخست . شويم یدر فصل اول ما متوجه اعالم جرم صريح خداوند برعليه مردم و سرکشی شديد قوم م

خواھند دوستی خود را ثابت  دارد که مردم را دوست داشته و دارد و مردم از خدا می اينکه خداوند اعالم می

، و نفرتش )که نيای آنان بود( يعقوبخداوند با يادآوری محبتش به  .»ای؟ چگونه ما را دوست داشته« :کند

 ويرانی چشمان مردم اسرائيل: کند ا ثابت می، ادعای خود رادوميانو مجازات نسل عيسو يا  عيسواز 

  .را خواھد ديد و عظمت خدا را اعالم خواھند نمود ادوم

  )١۴ـ۶:١(توھين به مقدسات توسط کاھنان . ب

او و قصور در حرمت نھادن به او،  ناممبنی بر حقير شمردن  کاھنانسپس خدا با اعالم جرم  ١:۶

  .ای بر اين اتھامات به آنھا نشان دھد د نشانهخواھن ولی آنھا از خدا می. دھد ادامه می

اما . شوند ولی آنھا منکر می. گذرانند می معيوبخداوند آنھا را متھم کرده است که ھدايای  ٨و  ٧:١

گذرانند که گويا ھمه چيز مورد قبول خداوند است، ولی  نمايد که طوری قربانی می خداوند يادآوری می
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خود،  حاکماست، ھدايائی که حتی جرأت تقديم آنھا را به  کور و لنگھای آنھا  کنند چونکه قربانی اشتباه می

  .ندارند

  .خواھد از گناھان خود توبه کنند، باشد که خشم خدا نسبت به آنان فروکش کند نبی از مردم می ٩:١

 ھا متوقف شود، معبد را ببندد، باشد که قربانی درھایخواھد که کسی  يھوه صبايوت چنين می ١٠:١

  .ھای آنان مطلقاً قابل قبول خداوند، نبوده است چونکه قربانی

کند، حتی گرچه مردم خودش، او را حرمت  دفاع می ھا در ميان امتخود  اسمخداوند از  ١١:١

  .نھند نمی

شمرند چونکه ھدايا و قربانيھای آنھا نسبت به  يھوديان امور مقدس در معبد را حقير می ١۴ـ١٢:١

شده را به حضور  معيوب و تکه پارهکند کسانی را که حيوانات   می لعنتسپس خداوند  .بود اھانتخداوند 

ھا مھيب  در ميان امتاو  اسم است و  يھوه صبايوت، پادشاه عظيمدليلش اينست که . گذرانند می قربانیاو 

  .خواھد بود

  )٩ـ١:٢(محکوميت کاھنان . ج

اه خود را عوض نکنند، با مجازات ترسناکی مواجه به کاھنان اخطار داده شده که اگر توبه نکنند و ر

بست وفادار  الویکه خدا با  عھدیخدا به کاھنان يادآوری کرده است که کاھنان اوليه نسبت به . خواھند شد

، خواھد نزد تمامی قوم پست و خواراند، و بنابراين خدا، آنھا را  بودند، ولی اينک کاھنان به شدت فاسد شده

  .ساخت

  )١۶ـ١٠:٢(پرستان  ازدواج با بت. د

مردم يھودا از . در اين آيات به مسئله ازدواج با کافران و بت پرستان پرداخته شده است ١٢ـ١٠:٢

کسانی . بودند، بدين ترتيب اتحاد قوم خود را ويران کرده بودند خيانت ورزيدهطريق ازدواج با بيگانگان 

  .واھند شدخ منقطعھائی کرده بودند  که چنين ازدواج

. را اشک باران کرده بودند، چونکه خداوند ديگر ھدايای آنھا را نپذيرفته بود مذبحمردم  ١۶ـ١٣:٢

قصد خدا اين بود که آنھا . اند ازدواج قديم آنھا بوده است،و اينک خيانت ورزيده شاھدچرا؟ چونکه خداوند 

خدا . فساد و تباھی بت پرستان جدا شوند را قومی خالص و ناب بسازد تا فرزندان خدائی داشته باشند و از

به شرح  )Baldwin( توسط بالدوين ظلم و طالقحلقه بين . است ظلمدارد، چونکه نتيجه آن طالق نفرت از 

  :زير تشريح شده است

بيند که لباس ظلم بپوشد و اين يک بيان تمثيلی برای ھر  کسی می صورتخداوند طالق را به 
  .ماند تا ھمه ببينند چونکه مانند قطرات خون شھيد اثرات آن باقی میانصافی است،  نوع ديگر بی

  )١٧:٢(انکار تقدس و عدالت خدا . ھـ 
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 خسته کردهشوند، ندارد،  قوم، خدا را با گفتن اينکه توجھی به رفتار کسانی که شرارت مرتکب می

  »کجاست؟ خدائی که داوری کند«: آنھا حتی داوری خدا را زير سوال برده بودند. بودند

  )۶ـ١:٣(آمدن مسيحا برای داوری . و

ای که از قديم  وعده فرستاد،خود را خواھد  رسولاو . دھد سپس خدا به اتھامات آيه قبل پاسخ می ١:٣

داده بود و بخشی از آن در يحيی تعميددھنده تحقق يافت، ولی کوتاه زمانی بعد وعده خدا بطور کامل با 

که مردم طالب  رسول عھدیخواھد ساخت ـ  طريق خداوند مھياکه ) ۵:۴(تحقق خواھد يافت  ايليا آمدن 

، قوم اسرائيل طالب او نبودند و در ) ظھور اولش(طنز مسئله در اينجاست که وقتی عيسی بعداً آمد . اويند

  .عوض او را مصلوب کردند

ه خواھد آمد و خداوند ما برای داوری گنا. ای به رجعت دوم مسيح است ، اشارهروز آمدن او ۴ـ٢:٣

کند؟ اين رسالت ناب با تطھير معبد توسط مسيح، به تصوير کشيده شد و اينک بايد  تحمل که بتواند  کيست

تطھير خواھند شد، سپس ) کاھنان( نبی الویآنگاه . منتظر بماند برای تحقق نھائی بازگشت دوباره او

 ايام قديم، پسنديده خداوندھای آنان مانند  قربانیبگذرانند، و  عدالتخواھند توانست مانند قديم قربانی را با 

  .خواھد شد

خداوند ھمچنين به مجازات جادوگران، زناکاران، سوگند دروغ خورندگان، ظلم کنندگان به  ٣:۵

  .ھا، يتيمان و غريبان، خواھد پرداخت مزدوران، بيوه

  .، باز خواھد داشتتبديل ناپذيری خداوند حقيقتی است که پسران يعقوب را از ھالک شدن ٣:۶

  )٧:٣(پيشينه مردم . ز

کند ولی آنھا منافقانه در پاسخ به خداوند خواھند  به سوی خودش دعوت میبازگشت خداوند مردم را به 

  »به چه چيز بازگشت نمائيم؟«: گفت

  )١٢- ٨:٣(ندادن ھدايا و ده يک به خدا . ح

ده . وند بدھندحشام خود را به خدامحصوالت و ا بايست ده يک بنی اسرائيل طبق شريعت موسی می

يک يا عشريه ھمراه بود با ھدايای گوناگون و نشانه اين بود که ھمه چيز متعلق به خداست و خداست که 

  .ھای آنھاست دھنده تمام دارائی

دھند که ده يک خود را بطور مرتب، آزادانه و شادمانه و  استادان عھد جديد به ايمانداران تعليم می

ولی در عھد جديد سخنی از ده يک به ميان نيامده است، بلکه . درآمد خود، به خداوند تقديم نمايند متناسب با

دادند، چقدر بيشتر مسيحيان که زير  حدس بر اين است که اگر يھوديان که در زير شريعت بودند ده يک می
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ھد عتيق، ثروت مادی بود، پاداش امور صادقانه در ع. بايد دادن ده يک را مراعات نمايند فيض ھستند، می

  .اما پاداش مشارکت صادقانه در عصر کنونی، ثروت روحانی است

نمايد که بدين ترتيب خدا  يادآوری می عشرھا و ھدايابنابراين خدا به يھوديان قصور آنھا را در ندادن 

فراوانی برکت خواھد  اگر آنھا در دادن ده يک خود امين باشند، خدا آنھا را به. اند شده ملعون و گول زدهرا 

ھا خواھد رھانيد و آنھا  خدا آنھا را از بالھا و دشمنان و ملخ .که گنجايش آن نخواھد بودداد، آنچنان برکتی 

  .را در روی زمين متبارک خواھد نمود

  )١۵ـ١٣:٣(ھای ناروا به خدا  تھمت. ط

نمودن خدا و اطاعت از  عبادتاند  آنھا گفته. اند گفته سخنان سختاو  ضدفرمايد که مردم بر  می خداوند

کسانی که خدا را . باشند می متکبران سعادتمند و بدکاران پيروزکردند که  آنھا فکر می. او بيھوده است

  .دھند شوند، بلکه سالمت خود را ھم از دست می نه تنھا کامياب نمیکنند،  امتحان می

  )۶:۴الی  ١۶:٣(ماندگان قوم و داوری شريران  باقیمتبارک ساختن . ٢
  )١٨ـ١۶:٣(اند  احياء کسانی که وفادار بوده. الف

بايد جدا شده و متبارک گردند و  اين گروه می. اما بخشی از قوم باقيمانده بودند که با يھوه صادق بودند

 .ملک طاھر خدا باشند

  )١:۴(داوری شريران . ب

مام متکبران و شريران نابود خواھند شد به طور يکه نه ، آنگاه ت تنور مشتعلروزی خواھد آمد مثل 

  .ماند ای از آنان باقی نمی شاخه و نه ريشه

  )٣و ٢:۴(آمدن مسيحا برای باقی ماندگان . ج

. خوش آمد خواھند گفتبر بالھای وی شفا خواھد بود، را که  آفتاب عدالتباقی ماندگان و وفاداران 

در  خاکسترشمنان خود غالب خواھند شد، چونکه دشمنانشان چون ترسند بر د خدا می اسمکسانی که از 

  .آنان خواھند شد پايھای زير 

  )۶ـ۴:۴(اندرزھای آخرين به مطيعان، توأم با وعده آمدن الياس نبی . د

و با يک وعده مبنی بر آمدن   تورات موسیرساله مالکی نبی با اندرز به مردم برای به ياد داشتن 

ايليا زندگی مردم را دگرگون خواھد . يابد ، پايان میرسيدن روز عظيم و مھيب خداوند ايليای نبی قبل از 

خواھد آمد تا زمين زمين در غير اينصورت خدا به . نمود و آنھا چون پدران خود امين و وفادار خواھند شد

کند، که مبادا کتاب  يھوديان ھنگام خواندن رساله مالکی آيه پنجم را بعد از آيه ششم تکرار می. کند لعنترا 



 

- ٨  - 

اين نيت برای تلطيف پيام، واقعيت را «: گويد به ھر حال آنطوری که ولف می. با نفرين و لعنت پايان يابد

  ».کند عوض نمی

مادام که ما عھد عتيق را در فروغ کامل عھد جديد بخوانيم، چه راھی بھتر از اينکه مندرجات عھد 

  :به پايان بريم Delitzschو  Keilاز تفسير عھد عتيق توسط عتيق را با اين نقل قول از آخرين بخش 

دھند، و مسيح نيامد تا شريعت و انبياء را منسوخ نمايد،  شريعت و انبياء به مسيح شھادت می
در روی کوه تجلی ھم موسی به عنوان بانی شريعت  .بلکه آمد تا شريعت و انبياء را تکميل کند

شريعت در بنی اسرائيل با عيسی راجع به  گر احياءه عنوان و واسطه عھدھا و ھم ايليا نبی ب
چونکه شھادت عملی ... کشته شدن او صحبت کردند که در اورشليم صورت خواھد گرفت

رسوالن حاکی از اينست که عيسی مسيح که پسر محبوب خدا بود جان خود را برای ما فدا کرد، 
عت رھانيد و ما نيز با اطاعت و ايمان به نام او گناھان ما را بر خود پذيرفت و ما را از لعنت شري

  .شويم فرزندان خدا و وارث حيات جاودانی می
 


