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עזרא פרק א פסוק א - ה, א-ה

(א) 
ּוִב
ְׁנַת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר יְקָֹוק ִמִּפי יְִרְמיָה ֵהִעיר יְקָֹוק ֶאת רּוַח ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ַוּיֲַעֶבר קֹול ְּבָכל ַמְלכּותֹו ְוגַם ְּבִמְכָּתב ֵלאמֹר: (ב) ּכֹה ָאַמר ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ נַָתן ִלי יְקָֹוק ֱאֹלֵהי ַהָּׁשָמיִם ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַביִת ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה: (ג) ִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו יְִהי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְויַַעל ִלירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְויִֶבן ֶאת ֵּבית יְקָֹוק ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל הּוא ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם: (ד) ְוָכל ַהּנְִׁשָאר ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר הּוא גָר ָׁשם יְנְַּׂשאּוהּו ַאנְֵׁשי ְמקֹמֹו ְּבֶכֶסף ּוְבזָָהב ּוִבְרכּוׁש ּוִבְבֵהָמה ִעם ַהּנְָדָבה ְלֵבית ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם: (ה) ַוּיָקּומּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ִליהּוָדה ּוִבנְיִָמן ְוַהּכֲֹהנִים ְוַהְלִוּיִם ְלכֹל ֵהִעיר ָהֱאֹלִהים ֶאת רּוחֹו ַלֲעלֹות ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית יְקָֹוק ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם: ש

(ו) ְוָכל ְסִביבֵֹתיֶהם ִחּזְקּו ִביֵדיֶהם ִּבְכֵלי ֶכֶסף 
ַּבּזָָהב ָּבְרכּוׁש ּוַבְּבֵהָמה ּוַבִּמגְָּדנֹות ְלַבד ַעל ָּכל ִהְתנֵַּדב: ס 



ישעיהו פרק מה פסוק א - ז, א-ז

(א) ּכֹה ָאַמר יְקָֹוק ִלְמִׁשיחֹו ְלכֹוֶרׁש 
ֲא
ֶׁר ֶהֱחזְַקִּתי ִביִמינֹו ְלַרד ְלָפנָיו ּגֹויִם ּוָמְתנֵי ְמָלִכים ֲאַפֵּתַח ִלְפּתַֹח ְלָפנָיו ְּדָלַתיִם ּוְׁשָעִרים ֹלא יִָּסגֵרּו: (ב) ֲאנִי ְלָפנֶיָך ֵאֵלְך ַוֲהדּוִרים אושר ֲאיֵַּׁשר ַּדְלתֹות נְחּוָׁשה ֲאַׁשֵּבר ּוְבִריֵחי ַבְרזֶל ֲאגֵַּדַע: (ג) ְונַָתִּתי ְלָך אֹוְצרֹות חֶֹׁשְך ּוַמְטֻמנֵי ִמְסָּתִרים ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאנִי יְקָֹוק ַהּקֹוֵרא ְבִׁשְמָך ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל: (ד) ְלַמַען ַעְבִּדי יֲַעקֹב ְויְִׂשָרֵאל ְּבִחיִרי ָוֶאְקָרא ְלָך ִּבְׁשֶמָך ֲאַכּנְָך ְוֹלא יְַדְעָּתנִי: (ה) ֲאנִי יְקָֹוק ְוֵאין עֹוד זּוָלִתי ֵאין ֱאֹלִהים ֲאַאּזְֶרָך ְוֹלא יְַדְעָּתנִי: (ו) ְלַמַען יְֵדעּו ִמִּמזְַרח ֶׁשֶמׁש ּוִמַּמֲעָרָבה ִּכי ֶאֶפס ִּבְלָעָדי ֲאנִי יְקָֹוק ְוֵאין עֹוד: (ז) יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁשְך עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ָרע ֲאנִי יְקָֹוק עֶֹׂשה ָכל ֵאֶּלה: ס ש



עזרא פרק ב פסוק נט - סד, נט-סד

(נט) ְוֵאֶּלה ָהעִֹלים ִמֵּתל ֶמַלח ֵּתל ַחְרָׁשא ְּכרּוב ַאָּדן ִאֵּמר ְוֹלא יְָכלּו 
ְלַהִּגיד ֵּבית ֲאבֹוָתם ְוזְַרָעם ִאם ִמּיְִׂשָרֵאל ֵהם: 

(סא) 
ּוִמ
ְּנֵי ַהּכֲֹהנִים ְּבנֵי ֳחַבּיָה ְּבנֵי ַהּקֹוץ ְּבנֵי ַבְרזִַּלי ֲאֶׁשר ָלַקח ִמְּבנֹות ַּבְרזִַּלי ַהִּגְלָעִדי ִאָּׁשה ַוּיִָּקֵרא ַעל ְׁשָמם: (סב) ֵאֶּלה ִּבְקׁשּו ְכָתָבם ַהִּמְתיְַחִׂשים ְוֹלא נְִמָצאּו ַויְגֲֹאלּו ִמן ב
ַה
ְֻּהּנָה: (סג) ַוּיֹאֶמר ַהִּתְרָׁשָתא ָלֶהם ֲאֶׁשר ֹלא יֹאְכלּו ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַעד ֲעמֹד ּכֵֹהן ְלאּוִרים ּוְלֻתִּמים: כ

(סד) ָּכל ַהָּקָהל ְּכֶאָחד ַאְרַּבע ִרּבֹוא ַאְלַּפיִם ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים: 



עזרא פרק ג, א-יג
(א) 

ַו
ִַּּגע ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶּבָעִרים ס ַוּיֵָאְספּו ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל יְרּוָׁשָלִם: ס (ב) ַוּיָָקם יֵׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַהּכֲֹהנִים ּוזְֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֶאָחיו ַוּיְִבנּו ֶאת ִמזְַּבח ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹלֹות ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים: (ג) ַוּיִָכינּו ַהִּמזְֵּבַח ַעל ְמכֹונָֹתיו ִּכי ְּבֵאיָמה ֲעֵליֶהם ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹות י
ַו
ֲַּעלּו ָעָליו עֹלֹות ַליקָֹוק עֹלֹות ַלּבֶֹקר ְוָלָעֶרב: (ד) ַוּיֲַעׂשּו ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות ַּכָּכתּוב ְועַֹלת יֹום ְּביֹום ְּבִמְסָּפר ְּכִמְׁשַּפט ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו: (ה) ְוַאֲחֵרי ֵכן עַֹלת ָּתִמיד ְוֶלֳחָדִׁשים ּוְלָכל מֹוֲעֵדי יְקָֹוק ַהְמֻקָּדִׁשים ּוְלכֹל ִמְתנֵַּדב נְָדָבה ַליקָֹוק: (ו) ִמּיֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֵהֵחּלּו ְלַהֲעלֹות עֹלֹות ַליקָֹוק ְוֵהיַכל יְקָֹוק ֹלא יָֻּסד: י

(ח) 
ּוַב
ָּׁנָה ַהֵּׁשנִית ְלבֹוָאם ֶאל ֵּבית ָהֱאֹלִהים ִלירּוָׁשַלִם ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשנִי ֵהֵחּלּו זְֻרָּבֶבל ֶבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְויֵׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ּוְׁשָאר ֲאֵחיֶהם ַהּכֲֹהנִים ְוַהְלִוּיִם ְוָכל ַהָּבִאים ֵמַהְּׁשִבי יְרּוָׁשַלִם ַוּיֲַעִמידּו ֶאת ַהְלִוּיִם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשנָה ָוַמְעָלה ְלנֵַּצַח ַעל ְמֶלאֶכת ֵּבית יְקָֹוק: (י) ְויְִּסדּו ַהּבֹנִים ֶאת ֵהיַכל יְקָֹוק ַוּיֲַעִמידּו ַהּכֲֹהנִים ְמֻלָּבִׁשים ַּבֲחצְֹצרֹות ְוַהְלִוּיִם ְּבנֵי ָאָסף ַּבְמִצְלַּתיִם ְלַהֵּלל ֶאת יְקָֹוק ַעל יְֵדי ָּדִויד ֶמֶלְך יְִׂשָרֵאל: (יא) ַוּיֲַענּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹודֹת ַליקָֹוק ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַעל יְִׂשָרֵאל ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה גְדֹוָלה ְבַהֵּלל ַליקָֹוק ַעל הּוַסד ֵּבית יְקָֹוק: ס (יב) ש
ְוַר
ִּים ֵמַהּכֲֹהנִים ְוַהְלִוּיִם ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ַהּזְֵקנִים ֲאֶׁשר ָראּו ֶאת ַהַּביִת ָהִראׁשֹון ְּביְָסדֹו זֶה ַהַּביִת ְּבֵעינֵיֶהם ּבִֹכים ְּבקֹול ָּגדֹול ְוַרִּבים ִּבְתרּוָעה ְבִׂשְמָחה ְלָהִרים קֹול: (יג) ְוֵאין ָהָעם ב

ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִּׂשְמָחה ְלקֹול ְּבִכי ָהָעם ִּכי ָהָעם ְמִריִעים ְּתרּוָעה גְדֹוָלה ְוַהּקֹול נְִׁשַמע ַעד ְלֵמָרחֹוק: פ



עזרא פרק ד פסוק א - ה, א-ה
(א) 

ַו
ְִּׁשְמעּו ָצֵרי יְהּוָדה ּוִבנְיִָמן ִּכי ְבנֵי ַהּגֹוָלה ּבֹונִים ֵהיָכל ַליקָֹוק ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל: (ב) ַוּיְִּגׁשּו ֶאל זְֻרָּבֶבל ְוֶאל ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַוּיֹאְמרּו ָלֶהם נְִבנֶה ִעָּמֶכם ִּכי ָכֶכם נְִדרֹוׁש ֵלאֹלֵהיֶכם ְולֹו ֲאנְַחנּו זְֹבִחים ִמיֵמי ֵאַסר ַחּדֹן ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַהַּמֲעֶלה אָֹתנּו ּפֹה: (ג) ַוּיֹאֶמר ָלֶהם זְֻרָּבֶבל ְויֵׁשּוַע ּוְׁשָאר ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְליְִׂשָרֵאל ֹלא ָלֶכם ָוָלנּו ִלְבנֹות ַּביִת ֵלאֹלֵהינּו ִּכי ֲאנְַחנּו יַַחד נְִבנֶה ַליקָֹוק ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו ַהֶּמֶלְך ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפָרס: (ד) ַויְִהי ַעם ָהָאֶרץ ְמַרִּפים יְֵדי ַעם יְהּוָדה ּוְמַבֲהִלים אֹוָתם ִלְבנֹות: (ה) ְוסְֹכִרים ֲעֵליֶהם יֹוֲעִצים ְלָהֵפר ֲעָצָתם ָּכל יְֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ְוַעד ַמְלכּות ָּדְריֶָוׁש ֶמֶלְך ָּפָרס:י

(כד) 
ֵּאַדיִן ְּבֵטַלת ֲעִביַדת ֵּבית ֱאָלָהא ִּדי ִּבירּוְׁשֶלם ַוֲהָות ָּבְטָלא ַעד ְׁשנַת ַּתְרֵּתין ְלַמְלכּות ָּדְריֶָוׁש ֶמֶלְך ָּפָרס: פב



העדר עצמאות מדינית

בעיות כלליות

בעיות של זהות

בעיות מדיניות

ציפיות נכזבות, וקושי לבנות את המקדש



עזרא פרק ו
(א) ְונִָּבא בשנת שתיים לדריוש ַחַּגי ַהּנִָביא ּוזְַכְריָה ֶּבן ִעּדֹוא ַהּנְִביִאים, ַעל ַהּיְהּוִדים ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ּוִבירּוָׁשַליִם, ְּבֵׁשם ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל 

ֲעֵליֶהם שיבנו את בית המקדש. (ב) ֲאזַי ָקמּו זְֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְויֵׁשּוַע ֶּבן יְהֹוָצָדק, ְוֵהֵחּלּו ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר 
ִּבירּוָׁשַליִם, ְוִעָּמֶהם נְִביֵאי ָהֱאֹלִהים ּתֹוְמִכים אֹוָתם . (ג) ּבֹו ַּבּזְַמן, ָּבא ֲאֵליֶהם ַּתְּתנַי ַּפַחת מושל ֵעֶבר ַהּנָָהר, ּוְׁשַתר ּבֹוזְנַי 

ְוַחְבֵריֶהם שהיו מצרי יהודה ובנימין, ְוֵכן אֹוְמִרים ָלֶהם לבונים: "ִמי ָׂשם ָלֶכם ַצו, ַּביִת זֶה ִלְבנֹות ְוחֹוָמה זֹו ְלַהְׁשִלים?".  (ד) ֲאזַי 
ֵּכן ָאַמְרנּו ָלֶהם ִמי ֵהם ְׁשמֹות ֲאנִָׁשים ֶׁשּבֹונִים ִּבנְיָן זֶה.  (ה) ְוֵעין והשגחת ֱאֹלֵהיֶהם ָהיְָתה ַעל זְִקנֵי ַהּיְהּוִדים, ְוֹלא ִּבְּטלּו אֹוָתם וצרי 

יהודה ובנימין לא בטלו אותם מעבודתם ַעד ֶׁשַהָדַבר דבר הבניה ֶאל ָּדְריֶָוׁש ֵּתֵלְך יגיע, ַוֲאזַי יִָׁשיבּו המלך ויועציו ִאֶּגֶרת ַעל 
זֶה האם להמשיך לבנות או לא.  (ו) ֶהְעֵּתק ָהִאֶּגֶרת, ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּתְּתנַי ַּפַחת ֵעֶבר ַהּנָָהר ּוְׁשַתר ּבֹוזְנַי ַוֲחֵבָריו, ַהַאַּפְרְסִכים הפרסים 

ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהּנָָהר, ֶאל ָּדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך.  (ז) ַהָּדָבר ָׁשְלחּו ֵאָליו, ְוָכזֹאת ָּכתּוב ְּבתֹוכֹו: ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך ָּכל ַהָּׁשלֹום.  (ח) יָדּוַע יְִהי 
ַלֶּמֶלְך, ֶׁשָהַלְכנּו ִליהּוָדה ַהְּמִדינָה, ְלֵבית ָהֵאל ַהָּגדֹול, ְוהּוא נְִבנֶה ֶאֶבן ָּגָלל גדולה, שאי אפשר להרים אותה אלא רק לגלגל ְוֵעץ 

מּוָׂשם ַּבְּכָתִלים, ַוֲעבֹוָדה זֹו ְּבֶמֶרץ נֲַעֵׂשית ּוַמְצִליָחה ְּביָָדם. (ט) ֲאזַי ָׁשַאְלנּו ַלּזְֵקנִים ֵאֶּלה, ֵּכן ָאַמְרנּו ָלֶהם: "ִמי ָׂשם ָלֶכם ַצו, ַּביִת זֶה 
ִלְבנֹות ְוחֹוָמה זֹו ְלַהְׁשִלים?".  (י) ְוַאף ְׁשמֹוֵתיֶהם ָׁשַאְלנּו אֹוָתם ְלהֹוִדיֲעָך, ֶׁשּנְִכּתֹב ֵׁשם ָהֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ְּבָראֵׁשיֶהם.  (יא) ְוֵכן ַהָּדָבר 

ֱהִׁשיבּונּו ֵלאמֹר: "ֲאנְַחנּו ֵהם ֲעָבָדיו ֶׁשל ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמיִם ְוָהָאֶרץ, ּובֹונִים ַּביִת ֲאֶׁשר ָהיָה ָבנּוי ִמִּלְפנֵי זֶה ָׁשנִים ַרּבֹות, ּוֶמֶלְך ָּגדֹול שלמה 
המלך ְליְִׂשָרֵאל ָּבנָהּו ְוִהְׁשִלימֹו.  (יב) ֶאָּלא ִמֶּׁשִהְכִעיסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמיִם, נַָתן אֹוָתם ְּביַד נְבּוַכְדנֶַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַהַּכְׂשִּדי, 
 ּוַביִת זֶה ֶהֱחִריבֹו ְוֶאת ָהָעם ֶהגְָלה ְלָבֶבל.  (יג) אּוָלם ִּבְׁשנַת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּבֶבל, ּכֹוֶרׁש ַהֶּמֶלְך ָׂשם ַצו, ֵּבית ֱאֹלִהים זֶה ִלְבנֹות. 
(יד) ְוַאף ַהֵּכִלים ֶׁשל ֵּבית ָהֱאֹלִהים ֶׁשל זָָהב ָוֶכֶסף, ֲאֶׁשר נְבּוַכְדנֶַּצר הֹוִציא ִמן ַהֵהיָכל ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַליִם ְוהֹוִביל אֹוָתם ַלֵהיָכל ֶׁשל 
ָּבֶבל, הֹוִציא אֹוָתם ּכֹוֶרׁש ַהֶּמֶלְך ִמן ַהֵהיָכל ֶׁשל ָּבֶבל, ְונְִּתנּו ְלֵׁשְׁשַּבַּצר ְׁשמֹו לאדם ששמו ששבצר, הוא דניאל או זרובבל (ראו 

לעיל א,ח), ֲאֶׁשר ֶּפָחה ָׁשמֹו מינה אותו למושל.  (טו) ְוָאַמר לֹו: 'ֵאֶּלה ַהֵּכִלים ָׂשא, ֵלְך ְוַהּנַח אֹוָתם ַּבֵהיָכל ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַליִם, ּוֵבית 
ָהֱאֹלִהים יִָּבנֶה ַעל ְמקֹומֹו'.  (טז) ֲאזַי ֵׁשְׁשַּבַּצר זֶה ָּבא, נַָתן יְסֹודֹות ֶׁשל ֵּבית ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַליִם, ּוֵמָאז ְוַעד ָּכֵעת הּוא נְִבנֶה ְוֹלא 
נְִׁשָלם".  (יז) ְוָכֵעת, ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב, יְֻבַּקר ְּבֵבית ַהְּגנָזִים ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ָׁשם ֲאֶׁשר ְּבָבֶבל, ִאם יֵׁש ֶׁשִּמּכֹוֶרׁש ַהֶּמֶלְך הּוַׂשם ַצו ִלְבנֹות 

ֵּבית ֱאֹלִהים זֶה ִּבירּוָׁשַליִם, ּוְרצֹון ַהֶּמֶלְך ַעל זֶה יְִׁשַלח ֵאֵלינּו.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90_%D7%90#%D7%97


זמנו של חגי
הכותרות שבספר. 

א', א: "ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש". 

א', טו: ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַּבִּׁשִּׁשי ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך:

ב', א: ַּבְּׁשִביִעי ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהיָה ְּדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֵלאמֹר: 

ב', י: ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ָהיָה ְּדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֵלאמֹר: 

ב', כ: ַויְִהי ְדַבר יְהָֹוה ֵׁשנִית ֶאל ַחַּגי ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ֵלאמֹר:

משך זמן נבואתו הוא ארבעה חודשים בשנה השניה של דריוש מלך 
פרס. 



חגי א
(א) 

ְִּׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהיָה ְדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֶאל זְֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה ְוֶאל יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵלאמֹר:ב

(ב) 
ֹּה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ָהָעם ַהּזֶה ָאְמרּו ֹלא ֶעת ּבֹא ֶעת ֵּבית יְהָֹוה ְלִהָּבנֹות: (ג) ַויְִהי ְּדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֵלאמֹר: (ד) ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּתם ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם ְספּונִים ְוַהַּביִת ַהּזֶה ָחֵרב: (ה) ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: (ו) זְַרְעֶּתם ַהְרֵּבה ְוָהֵבא ְמָעט ָאכֹול ְוֵאין ְלָׂשְבָעה ָׁשתֹו ְוֵאין ְלָׁשְכָרה ָלבֹוׁש ְוֵאין ְלחֹם לֹו ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר ִמְׂשַּתֵּכר ֶאל ְצרֹור נָקּוב: (ז) ּכֹה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: (ח) ֲעלּו ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָּביִת ְוֶאְרֶצה ּבֹו ְוֶאָּכְבָד {ְוֶאָּכְבָדה} ָאַמר יְהָֹוה: (ט) ָּפנֹה ֶאל ַהְרֵּבה ְוִהּנֵה ִלְמָעט ַוֲהֵבאֶתם ַהַּביִת ְונַָפְחִּתי בֹו יַַען ֶמה נְֻאם יְהָֹוה ְצָבאֹות יַַען ֵּביִתי ֲאֶׁשר הּוא ָחֵרב ְוַאֶּתם ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתֹו: (י) ַעל ֵּכן ֲעֵליֶכם ָּכְלאּו ָׁשַמיִם ִמָּטל ְוָהָאֶרץ ָּכְלָאה יְבּוָלּה: (יא) ָוֶאְקָרא חֶֹרב ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהָּדגָן ְוַעל ַהִּתירֹוׁש ְוַעל ַהּיְִצָהר ְוַעל ֲאֶׁשר ּתֹוִציא ָהֲאָדָמה ְוַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל יְגִיַע ַּכָּפיִם:כ



(יב) 
ַו
ְִּׁשַמע זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ִויהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ְּבקֹול יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוַעל ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהּנִָביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם ַוּיִיְראּו ָהָעם ִמְּפנֵי יְהָֹוה:(יג) ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ַמְלַאְך יְהָֹוה ְּבַמְלֲאכּות יְהָֹוה ָלָעם ֵלאמֹר ֲאנִי ִאְּתֶכם נְֻאם יְהָֹוה: (יד) ַוּיַָער יְהָֹוה ֶאת רּוַח זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה ְוֶאת רּוַח יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ַוּיָבֹאּו ַוּיֲַעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית יְהָֹוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהיֶהם: (טו) ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַּבִּׁשִּׁשי ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך:י



מפני מה נמנעו ישראל מלהקים 
את בית המקדש השני? 



עזרא פרק ד פסוק א - ה, א-ה
(א) 

ַו
ְִּׁשְמעּו ָצֵרי יְהּוָדה ּוִבנְיִָמן ִּכי ְבנֵי ַהּגֹוָלה ּבֹונִים ֵהיָכל ַליקָֹוק ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל: (ב) ַוּיְִּגׁשּו ֶאל זְֻרָּבֶבל ְוֶאל ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַוּיֹאְמרּו ָלֶהם נְִבנֶה ִעָּמֶכם ִּכי ָכֶכם נְִדרֹוׁש ֵלאֹלֵהיֶכם ְולֹו ֲאנְַחנּו זְֹבִחים ִמיֵמי ֵאַסר ַחּדֹן ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַהַּמֲעֶלה אָֹתנּו ּפֹה: (ג) ַוּיֹאֶמר ָלֶהם זְֻרָּבֶבל ְויֵׁשּוַע ּוְׁשָאר ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְליְִׂשָרֵאל ֹלא ָלֶכם ָוָלנּו ִלְבנֹות ַּביִת ֵלאֹלֵהינּו ִּכי ֲאנְַחנּו יַַחד נְִבנֶה ַליקָֹוק ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו ַהֶּמֶלְך ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפָרס: (ד) ַויְִהי ַעם ָהָאֶרץ ְמַרִּפים יְֵדי ַעם יְהּוָדה ּוְמַבֲהִלים אֹוָתם ִלְבנֹות: (ה) ְוסְֹכִרים ֲעֵליֶהם יֹוֲעִצים ְלָהֵפר ֲעָצָתם ָּכל יְֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ְוַעד ַמְלכּות ָּדְריֶָוׁש ֶמֶלְך ָּפָרס:י

(כד) 
ֵּאַדיִן ְּבֵטַלת ֲעִביַדת ֵּבית ֱאָלָהא ִּדי ִּבירּוְׁשֶלם ַוֲהָות ָּבְטָלא ַעד ְׁשנַת ַּתְרֵּתין ְלַמְלכּות ָּדְריֶָוׁש ֶמֶלְך ָּפָרס: פב



מרדכי זר כבוד, דעת מקרא
 J. Bright, A History of Israel2, 1972, 366; H. W. Wol , Haggai,

A Commentary,
.trans. M. Kohl, 1988, 41

לא עת בא – לא עכשיו הזמן המתאים לבנות המקדש, כי מצבו הכלכלי 
של העם היה ברע בגלל שנות הבצורת, והם התכוננו לבנות מתוך פאר 

רב, כמו שהיה הבית הקודם, לכן דחוהו לימים טובים מאלה



.Verhoef, The Books of Haggai and Malachi, 55

היוזמה לבנות את המקדש היתה צריכה לבוא מידי 
מלך, מכיוון שעוד לא היה אישור סופי מצד מלך פרס, 

העם חשב שלא הגיע הזמן. 



 C. L. Meyers and E. M. Meyers, Haggai, Zechariah 1–8,
AB, 1987, 20

עוד לא עברו 70 שנה מאז החורבן, ועל פי ירמיהו העם 
סבר שהמקדש אמור להיבנות לאחר 70 שנה. 



רבי דוד קמחי

כי כשעלו מן הגולה לא שלמו לחרבות ירושלם שבעים שנה אלא למלכות נבוכדנצר, וזהו שאמר "לפי מלאת 
לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם" (יר' כט,י); והם לא עמדו בגולה אלא חמישים ושתים שנה, כי בשנת תשע 
עשרה למלך נבוכדנצר גלו (ראה מ"ב כה,ח), ואותה פקידה שעשה כורש לא היתה שלמה, כי כורש לא מלך 
אלא שלוש שנים מקוטעות (סע"ר כט), ובתחלת מלכות אחשורוש כתבו שטנה (ראה עז' ד,ו) ובטל הבנין עד 

שנת שתים לדריוש מלך פרס (ראה שם,כד), ואז שלמו לחרבת ירושלם שבעים שנה, כי אותם תשע עשרה שנה 
שחסרו אז, שלמו לכורש, וארבע עשרה לאחשורוש, ושתים לדריוש הם שבעים שנה. וכששלמו לחרבת ירושלם 

שבעים שנה הגיע זמן בנין הבית, ואז באה הנבואה אל חגי שהיה בירושלם, לעורר זרובבל לבנות הבית, כי היו 
מתעצלים מפני השונאים שהיו משביתים מלאכתם אלה השנים, ולא עוררה אותם רוח הקדש עד עתה, לפי שלא 
נשלם הזמן, כי לא מלאו לחרבת ירושלם שבעים שנה עד עתה; וכן אמר בעזרא "והתנבי חגי נביאה וזכריה בר 

עדוא נביאיא על יהודאי די ביהוד ובירושלם בשום אלה ישראל עליהון" (ראה ה,א). 



אברבנאל

ומפני שבני יהודה היו מתייאשים מבנין הבית לפי שראו 
שבטלו צרי יהודה את הבנין שנים רבות לכן הוצרך 

השם יתברך לתת מרוחו על חגי הנביא. 



רבי יוסף אבן כספי

גם אין ספק שעכוב גדול קרה להם בענין בנין בית שני, כי היו עמנו 
עצלים ונואשים בבבל לעלות לירושלם, כי קצה נפשם בהלוך ושוב, 

ושערו אחרית; ולכן לא עלו עם עזרא וזרבבל, רק פחותים. ואיך שהיה, 
ראוי היה לחגי וזכריה וזולתם מן החכמים שהיו אז בגולה, שירבו 

ויפליגו בספורים ובהוכחות לעם ההוא, עד שיהיו מזורזים לרשת הארץ.



מסיבות תיאולוגית

העם חיכה לסימנים ברורים של גאולה
העם חשב שהמקדש ייבנה על ידי אלוקים 



מלבי"ם

העם הזה אמרו לא עת  - שהיה מקובל ביד האומה מפי הנביאים שלפני הגאולה האמתית צריך שיהיו מופתים 
בשמים ובארץ ושיהיה מלחמת גוג ומגוג, כמו שנבאו כל הנביאים שנבאו על אחרית הימים, והם ראו שבעת 

ההיא לא היה שום דבר מן ההכנות שצריכים להיות קודם הגאולה, אמרו לא עת בא עת...



סיכום ביניים מדוע לא רצו לבנות?

1. בעיות כלכליות. 
על פי התוכן של הנבואה 

2. בגלל מתחים עם שכנים עוינים, או בגלל הפרסים. 
על פי הנאמר בעזרא

3. בגלל חישובים של 70 שנה, מתי הזמן המיועד של בניית המקדש. 
על פי הדגש על המילה "עת".

4. קשיי התקופה: עלייה קשה, ומועטה. 
 על פי היגדים שונים בעזרא 

5. ציפיות למופתים. 
על סמך נבואות גאולה של נביאים אחרים 



חגי א 

(א) 
ְִּׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהיָה ְדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֶאל זְֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה ְוֶאל יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵלאמֹר:ב

(ב) 
ֹּה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ָהָעם ַהּזֶה ָאְמרּו ֹלא ֶעת ּבֹא ֶעת ֵּבית יְהָֹוה ְלִהָּבנֹות: (ג) ַויְִהי ְּדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֵלאמֹר: (ד) ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּתם ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם ְספּונִים ְוַהַּביִת ַהּזֶה ָחֵרב: (ה) ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: (ו) זְַרְעֶּתם ַהְרֵּבה ְוָהֵבא ְמָעט ָאכֹול ְוֵאין ְלָׂשְבָעה ָׁשתֹו ְוֵאין ְלָׁשְכָרה ָלבֹוׁש ְוֵאין ְלחֹם לֹו ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר ִמְׂשַּתֵּכר ֶאל ְצרֹור נָקּוב: (ז) ּכֹה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: (ח) ֲעלּו ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָּביִת ְוֶאְרֶצה ּבֹו ְוֶאָּכְבָד {ְוֶאָּכְבָדה} ָאַמר יְהָֹוה: (ט) ָּפנֹה ֶאל ַהְרֵּבה ְוִהּנֵה ִלְמָעט ַוֲהֵבאֶתם ַהַּביִת ְונַָפְחִּתי בֹו יַַען ֶמה נְֻאם יְהָֹוה ְצָבאֹות יַַען ֵּביִתי ֲאֶׁשר הּוא ָחֵרב ְוַאֶּתם ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתֹו: (י) ַעל ֵּכן ֲעֵליֶכם ָּכְלאּו ָׁשַמיִם ִמָּטל ְוָהָאֶרץ ָּכְלָאה יְבּוָלּה: (יא) ָוֶאְקָרא חֶֹרב ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהָּדגָן ְוַעל ַהִּתירֹוׁש ְוַעל ַהּיְִצָהר ְוַעל ֲאֶׁשר ּתֹוִציא ָהֲאָדָמה ְוַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל יְגִיַע ַּכָּפיִם:כ

(יב) 
ַו
ְִּׁשַמע זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ִויהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ְּבקֹול יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוַעל ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהּנִָביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם ַוּיִיְראּו ָהָעם ִמְּפנֵי יְהָֹוה: (יג) ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ַמְלַאְך יְהָֹוה ְּבַמְלֲאכּות יְהָֹוה ָלָעם ֵלאמֹר ֲאנִי ִאְּתֶכם נְֻאם יְהָֹוה: (יד) ַוּיַָער יְהָֹוה ֶאת רּוַח זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה ְוֶאת רּוַח יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ַוּיָבֹאּו ַוּיֲַעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית יְהָֹוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהיֶהם: (טו) ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַּבִּׁשִּׁשי ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך:י



חגי א 
(א) 

ְִּׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ב
ָהיָה ְדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא 

ֶאל זְֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה ְוֶאל יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵלאמֹר:
(ב) 

ֹּה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ָהָעם ַהּזֶה ָאְמרּו ֹלא ֶעת ּבֹא ֶעת ֵּבית יְהָֹוה ְלִהָּבנֹות:ה(ג) ַויְִהי ְּדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֵלאמֹר: (ד) ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּתם ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם ְספּונִים ְוַהַּביִת ַהּזֶה ָחֵרב: (ה) ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: (ו) זְַרְעֶּתם ַהְרֵּבה ְוָהֵבא ְמָעט ָאכֹול ְוֵאין ְלָׂשְבָעה ָׁשתֹו ְוֵאין ְלָׁשְכָרה ָלבֹוׁש ְוֵאין ְלחֹם לֹו ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר ִמְׂשַּתֵּכר ֶאל ְצרֹור נָקּוב: (ז) ּכֹה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: (ח) ֲעלּו ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָּביִת ְוֶאְרֶצה ּבֹו ְוֶאָּכְבָד {ְוֶאָּכְבָדה} ָאַמר יְהָֹוה: (ט) ָּפנֹה ֶאל ַהְרֵּבה ְוִהּנֵה ִלְמָעט ַוֲהֵבאֶתם ַהַּביִת ְונַָפְחִּתי בֹו יַַען ֶמה נְֻאם יְהָֹוה ְצָבאֹות יַַען ֵּביִתי ֲאֶׁשר הּוא ָחֵרב ְוַאֶּתם ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתֹו: (י) ַעל ֵּכן ֲעֵליֶכם ָּכְלאּו ָׁשַמיִם ִמָּטל ְוָהָאֶרץ ָּכְלָאה יְבּוָלּה: (יא) ָוֶאְקָרא חֶֹרב ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהָּדגָן ְוַעל ַהִּתירֹוׁש ְוַעל ַהּיְִצָהר ְוַעל ֲאֶׁשר ּתֹוִציא ָהֲאָדָמה ְוַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל יְגִיַע ַּכָּפיִם:כ

(יב) 
ַו
ְִּׁשַמע זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ִויהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ְּבקֹול יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוַעל ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהּנִָביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם ַוּיִיְראּו ָהָעם ִמְּפנֵי יְהָֹוה: (יג) ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ַמְלַאְך יְהָֹוה ְּבַמְלֲאכּות יְהָֹוה ָלָעם ֵלאמֹר ֲאנִי ִאְּתֶכם נְֻאם יְהָֹוה: (יד) ַוּיַָער יְהָֹוה ֶאת רּוַח זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה ְוֶאת רּוַח יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ַוּיָבֹאּו ַוּיֲַעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית יְהָֹוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהיֶהם: י

(טו) ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַּבִּׁשִּׁשי ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך:



תגובת העם לצו הנביא

(יב) ַוּיְִׁשַמע זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ִויהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם 
ְּבקֹול יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוַעל ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהּנִָביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יְהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם 

ַוּיִיְראּו ָהָעם ִמְּפנֵי יְהָֹוה: 

(יג) ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ַמְלַאְך יְהָֹוה ְּבַמְלֲאכּות יְהָֹוה ָלָעם ֵלאמֹר ֲאנִי ִאְּתֶכם נְֻאם יְהָֹוה: 

(יד) ַוּיַָער יְהָֹוה ֶאת רּוַח 
זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה ְוֶאת רּוַח יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם 

ַוּיָבֹאּו ַוּיֲַעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית יְהָֹוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהיֶהם: 



ַוּיַָער ה' 
ֶאת רּוַח 

זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה 
ְוֶאת רּוַח 

יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול 
ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם 

ַוּיָבֹאּו ַוּיֲַעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית 
יהוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהיֶהם 

ַוּיְִׁשַמע 
זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל 

ִויהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול 

ְוכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם 

ְּבקֹול יהוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוַעל 
ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהּנִָביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו 

יהוה ֱאֹלֵהיֶהם 
ַוּיִיְראּו ָהָעם ִמְּפנֵי יהוה 



חגי פרק א 

ַוּיֹאֶמר ַחַּגי (יג) 

ַמְלַאְך יְהָֹוה 

ְּבַמְלֲאכּות יְהָֹוה 

ָלָעם ֵלאמֹר 

ֲאנִי ִאְּתֶכם 

נְֻאם יְהָֹוה:


