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עזרא פרק א פסוק א  -ה ,א-ה

)א(
וּ ִב
ְכוֹרשׁ ֶמלְֶך פּ ַָרס ִלכְלוֹת דְּ בַר י ְקֹוָק ִמפִּי י ְִר ְמי ָה ֵהעִיר י ְקֹוָק אֶת רוּ ַח כּ ֶֹרשׁ ֶמלְֶך פּ ַָרס ַויּ ַ ֲעבֶר קוֹל ְבּכָל ַמלְכוּתוֹ ְוגַם ְבּ ִמכְתּ
ש ְׁנַת אַחַת ל ֶ
)ו( ְוכָל ְסבִיב ֹתֵ יהֶם ִחזְּקוּ בִידֵ יהֶם ִבּ ְכלֵי ֶכסֶף
ַבּזָּהָב בּ ְָרכוּשׁ וּ ַב ְבּ ֵהמָה וּ ַב ִמּגְדָּ נוֹת ְלבַד עַל כָּל הִתְ נַדֵּ ב :ס

ישעיהו פרק מה פסוק א  -ז ,א-ז

ְכוֹרשׁ
)א( כּ ֹה אָמַר י ְקֹוָק ִל ְמשִׁיחוֹ ל ֶ
ֲא
שׁע ִָרים ֹלא י ִ ָסּגֵרוּ) :ב(
ש ֶׁר ֶה ֱחזַקְתִּ י בִימִינוֹ ל ְַרד ְל ָפנָיו גּוֹי ִם וּמָתְ נֵי ְמ ָלכִים ֲאפַתֵּ ַח ִלפְתּ ֹ ַח ְל ָפנָיו דְּ לָתַ י ִם וּ ְ

עזרא פרק ב פסוק נט  -סד ,נט-סד

)נט( ְו ֵאלֶּה הָעֹלִים מִתֵּ ל ֶמלַח תֵּ ל ח ְַרשָׁא כְּרוּב אַדָּ ן ִאמֵּר וְֹלא יָכְלוּ
ְל ַהגִּיד בֵּית אֲבוֹתָ ם ְוז ְַרעָם אִם ִמיִּשׂ ְָראֵל הֵם:
)סא(
וּ ִמ
שׁמָם) :ס
בְּנֵי הַכּ ֹ ֲהנִים ְבּנֵי ֳח ַביּ ָה ְבּנֵי הַקּוֹץ ְבּנֵי ב ְַרזִלַּי ֲאשֶׁר ָלקַח ִמבְּנוֹת בּ ְַרזִלַּי ַה ִגּ ְלעָדִ י ִאשָּׁה ַויִּקּ ֵָרא עַל ְ
ַה
ְאוּרים וּלְתֻ מִּים:
כְּ ֻהנָּה) :סג( וַיּ ֹאמֶר הַתִּ ְרשָׁתָ א ָלהֶם ֲאשֶׁר ֹלא י ֹאכְלוּ מִקּ ֹדֶ שׁ ַהקֳּדָ שִׁים עַד עֲמ ֹד כֹּהֵן ל ִ
שׁשִּׁים:
אַרבַּע ִרבּוֹא אַ ְל ַפּי ִם שְֹׁלשׁ מֵאוֹת ִ
)סד( כָּל ַה ָקּהָל ְכּ ֶאחָד ְ

עזרא פרק ג ,א-יג

)א(
ַו
שּׁבִיעִי וּ ְבנֵי יִשׂ ְָראֵל ֶבּע ִָרים ס ַויּ ֵאָסְפוּ ָהעָם ְכּאִישׁ ֶאחָד אֶל י ְרוּשָׁלָ ִם :ס )ב( ַויָּקָם י ֵשׁוּ ַע בֶּן יוֹצָדָ ק ְו ֶאחָיו הַכּ ֹ ֲהנִים וּז ְֻר ָבּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּ יאֵל ְו ֶאחָיו ַויִּבְנוּ
י ִּגַּע הַח ֹדֶ שׁ ַה ְ
ַו
שׁפַּט דְּ בַר יוֹם בְּיוֹמוֹ) :ה( וְאַח ֲֵרי כֵן עֹלַת תָּ מִיד ְו ֶלחֳדָ שׁ
י ַּעֲלוּ ָעלָיו ע ֹלוֹת לַיקֹוָק ע ֹלוֹת לַבֹּקֶר ְו ָלע ֶָרב) :ד( ַויַּעֲשׂוּ אֶת חַג ַהסֻּכּוֹת ַכּכָּתוּב וְעֹלַת יוֹם בְּיוֹם ְבּ ִמ ְספָּר ְכּ ִמ ְ

)ח(
וּ ַב
שּׁבִי י ְר
שּׁנִי ֵהחֵלּוּ ז ְֻר ָבּבֶל בֶן שְׁאַלְתִּ יאֵל ְוי ֵשׁוּ ַע בֶּן יוֹצָדָ ק וּשְׁאָר ֲאחֵיהֶם הַכּ ֹ ֲהנִים ְו ַה ְל ִויּ ִם ְוכָל ַה ָבּאִים ֵמ ַה ְ
שּׁנִית לְבוֹאָם אֶל בֵּית ָהאֱֹלהִים לִירוּשָׁלַ ִם בַּח ֹדֶ שׁ ַה ֵ
ש ָּׁנָה ַה ֵ
ו ְַר
שׂ ְמחָה ְלה ִָרים קוֹל) :י
ב ִּים ֵמהַכּ ֹ ֲהנִים ְו ַה ְל ִויּ ִם ו ְָראשֵׁי הָאָבוֹת ַהזְּ ֵקנִים ֲאשֶׁר ָראוּ אֶת ַה ַבּי ִת ה ִָראשׁוֹן ְבּיָסְדוֹ זֶה ַה ַבּי ִת ְבּעֵינֵיהֶם בֹּכִים בְּקוֹל גָּדוֹל ו ְַרבִּים בִּתְ רוּעָה ְב ִ
שׁמַע עַד ְלמ ֵָרחוֹק :פ
שּׂ ְמחָה לְקוֹל ְבּכִי ָהעָם כִּי ָהעָם מ ְִריעִים תְּ רוּעָה גְדוֹלָה ְוהַקּוֹל נִ ְ
ִירים קוֹל תְּ רוּעַת ַה ִ
ַמכּ ִ

עזרא פרק ד פסוק א  -ה ,א-ה

)א(
ַו
שׁמְעוּ צ ֵָרי י ְהוּדָ ה וּ ִבנְיָמִן כִּי ְבנֵי הַגּוֹלָה בּוֹנִים הֵיכָל לַיקֹוָק אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל) :ב( ַויִּגְּשׁוּ אֶל ז ְֻר ָבּבֶל ְואֶל ר
י ִּ ְ
)כד(
שׁנַת תַּ ְרתֵּ ין ְל ַמלְכוּת דָּ ְריָוֶשׁ ֶמלְֶך פּ ָָרס :פ
שׁלֶם ַו ֲהוָת ָבּ ְטלָא עַד ְ
בֵּאדַ י ִן ְבּ ֵטלַת ֲעבִידַ ת בֵּית ֱא ָלהָא דִּ י בִּירוּ ְ

העדר עצמאות מדינית
בעיות כלליות
בעיות של זהות
בעיות מדיניות
ציפיות נכזבות ,וקושי לבנות את המקדש

עזרא פרק ו
שׁ ַלי ִםְ ,בּשֵׁם אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל
)א( ְונִבָּא בשנת שתיים לדריוש ַחגַּי ַהנָּבִיא וּזְכ ְַרי ָה בֶּן עִדּוֹא ַהנְּבִיאִים ,עַל ַהיּ ְהוּדִ ים ֲאשֶׁר בִּיהוּדָ ה וּבִירוּ ָ
ֲעלֵיהֶם שיבנו את בית המקדש) .ב( ֲאזַי קָמוּ ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּ יאֵל ְוי ֵשׁוּ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ קְ ,ו ֵהחֵלּוּ ִלבְנוֹת אֶת בֵּית ָהאֱֹלהִים ֲאשֶׁר
שׁ ַלי ִםְ ,ו ִע ָמּהֶם נְבִיאֵי ָהאֱֹלהִים תּוֹ ְמכִים אוֹתָ ם ) .ג( בּוֹ ַבּזְּמַן ,בָּא ֲאלֵיהֶם תַּ תְּ נַי ַפּחַת מושל ֵעבֶר ַהנָּהָר ,וּשְׁתַ ר בּוֹזְנַי
בִּירוּ ָ
שׁלִים?") .ד( ֲאזַי
ְו ַחב ְֵריהֶם שהיו מצרי יהודה ובנימיןְ ,וכֵן אוֹמ ְִרים ָלהֶם לבונים" :מִי שָׂם ָלכֶם צַוַ ,בּי ִת זֶה ִלבְנוֹת וְחוֹמָה זוֹ ְל ַה ְ
כֵּן אָמ ְַרנוּ ָלהֶם מִי הֵם שְׁמוֹת ֲאנָשִׁים שֶׁבּוֹנִים ִבּנְי ָן זֶה) .ה( ְועֵין והשגחת אֱֹלהֵיהֶם ָהי ְתָ ה עַל זִ ְקנֵי ַהיּ ְהוּדִ ים ,וְֹלא ִבּטְּלוּ אוֹתָ ם וצרי
שׁהַדָ בַר דבר הבניה אֶל דָּ ְריָוֶשׁ תֵּ לְֵך יגיעַ ,ו ֲאזַי יָשִׁיבוּ המלך ויועציו ִאגּ ֶֶרת עַל
יהודה ובנימין לא בטלו אותם מעבודתם עַד ֶ
שׁלַח תַּ תְּ נַי ַפּחַת ֵעבֶר ַהנָּהָר וּשְׁתַ ר בּוֹזְנַי ַו ֲחב ֵָריוַ ,ה ַאפּ ְַר ְסכִים הפרסים
זֶה האם להמשיך לבנות או לא) .ו( ֶהעְתֵּ ק ָה ִאגּ ֶֶרתֲ ,אשֶׁר ָ
שׁלְחוּ ֵאלָיוְ ,וכָז ֹאת כָּתוּב בְּתוֹכוֹ :לְדָ ְריָוֶשׁ ַה ֶמּלְֶך כָּל ַהשָּׁלוֹם) .ח( י ָדוּ ַע יְהִי
ֲאשֶׁר ְבּ ֵעבֶר ַהנָּהָר ,אֶל דָּ ְריָוֶשׁ ַה ֶמּלְֶך) .ז( הַדָּ בָר ָ
שׁ ָה ַלכְנוּ לִיהוּדָ ה ַהמְּדִ ינָהְ ,לבֵית ָהאֵל ַהגָּדוֹל ,וְהוּא נִ ְבנֶה ֶאבֶן ָגּלָל גדולה ,שאי אפשר להרים אותה אלא רק לגלגל ְועֵץ
ַל ֶמּלְֶךֶ ,
מוּשָׂם ַבּכְּתָ לִיםַ ,ועֲבוֹדָ ה זוֹ ְבּמ ֶֶרץ נַ ֲעשֵׂית וּ ַמ ְצלִיחָה ְבּי ָדָ ם) .ט( ֲאזַי שָׁאַלְנוּ ַלזְּ ֵקנִים ֵאלֶּה ,כֵּן אָמ ְַרנוּ ָלהֶם" :מִי שָׂם ָלכֶם צַוַ ,בּי ִת זֶה
שׁנִּכְתּ ֹב שֵׁם ָה ֲאנָשִׁים ֲאשֶׁר בּ ְָראשֵׁיהֶם) .יא( ְוכֵן הַדָּ בָר
שׁלִים?") .י( וְאַף שְׁמוֹתֵ יהֶם שָׁאַלְנוּ אוֹתָ ם לְהוֹדִ יעֲָךֶ ,
ִלבְנוֹת וְחוֹמָה זוֹ ְל ַה ְ
שׁנִים ַרבּוֹת ,וּ ֶמלְֶך גָּדוֹל שלמה
ָאָרץ ,וּבוֹנִים ַבּי ִת ֲאשֶׁר ָהי ָה בָנוּי ִמ ִלּ ְפנֵי זֶה ָ
שּׁ ַמי ִם ְוה ֶ
ֱהשִׁיבוּנוּ לֵאמ ֹרֲ " :אנַחְנוּ הֵם ֲעבָדָ יו שֶׁל אֱֹלהֵי ַה ָ
שּׁ ַמי ִם ,נָתַ ן אוֹתָ ם ְבּי ַד נְבוּכַדְ נֶצַּר ֶמלְֶך ָבּבֶל ַה ַכּשְׂדִּ י,
שּׁ ִה ְכעִיסוּ אֲבוֹתֵ ינוּ אֶת אֱֹלהֵי ַה ָ
שׁלִימוֹ) .יב( ֶאלָּא ִמ ֶ
המלך ְליִשׂ ְָראֵל ָבּנָהוּ ְו ִה ְ
כּוֹרשׁ ַה ֶמּלְֶך שָׂם צַו ,בֵּית אֱֹלהִים זֶה ִלבְנוֹת.
ְכוֹרשׁ ֶמלְֶך ָבּבֶלֶ ,
שׁנַת אַחַת ל ֶ
וּ ַבי ִת זֶה ֶהח ֱִריבוֹ ְואֶת ָהעָם ֶהגְלָה ְל ָבבֶל) .יג( אוּלָם ִבּ ְ
שׁ ַלי ִם וְהוֹבִיל אוֹתָ ם ַלהֵיכָל שֶׁל
)יד( וְאַף ַה ֵכּלִים שֶׁל בֵּית ָהאֱֹלהִים שֶׁל זָהָב ָו ֶכסֶףֲ ,אשֶׁר נְבוּכַדְ נֶצַּר הוֹצִיא מִן ַההֵיכָל ֲאשֶׁר בִּירוּ ָ
שׁ ַבּצַּר שְׁמוֹ לאדם ששמו ששבצר ,הוא דניאל או זרובבל )ראו
שׁ ְ
כּוֹרשׁ ַה ֶמּלְֶך מִן ַההֵיכָל שֶׁל ָבּבֶלְ ,ונִתְּ נוּ ְל ֵ
ָבּבֶל ,הוֹצִיא אוֹתָ ם ֶ
שׁ ַלי ִם ,וּבֵית
לעיל א,ח(ֲ ,אשֶׁר ֶפּחָה שָׁמוֹ מינה אותו למושל) .טו( וְאָמַר לוֵֹ ' :אלֶּה ַה ֵכּלִים שָׂא ,לְֵך ְו ַהנַּח אוֹתָ ם ַבּהֵיכָל ֲאשֶׁר בִּירוּ ָ
שׁ ַלי ִם ,וּמֵאָז ְועַד ָכּעֵת הוּא נִ ְבנֶה וְֹלא
שׁ ַבּצַּר זֶה בָּא ,נָתַ ן י ְסוֹדוֹת שֶׁל בֵּית ָהאֱֹלהִים ֲאשֶׁר בִּירוּ ָ
שׁ ְ
ָהאֱֹלהִים י ִ ָבּנֶה עַל מְקוֹמוֹ') .טז( ֲאזַי ֵ
ִכּוֹרשׁ ַה ֶמּלְֶך הוּשַׂם צַו ִלבְנוֹת
שׁמּ ֶ
שׁלָם") .יז( ְו ָכעֵת ,אִם עַל ַה ֶמּלְֶך טוֹב ,י ְ ֻבקַּר ְבּבֵית ַה ְגּנָזִים שֶׁל ַה ֶמּלְֶך ,שָׁם ֲאשֶׁר ְבּ ָבבֶל ,אִם י ֵשׁ ֶ
נִ ְ
שׁלַח ֵאלֵינוּ.
וּרצוֹן ַה ֶמּלְֶך עַל זֶה י ִ ְ
שׁ ַלי ִםְ ,
בֵּית אֱֹלהִים זֶה בִּירוּ ָ

נבואות חגי ,ומשך פעולתו
הנבואה הראשונה
שּׁשִּׁי בְּיוֹם ֶאחָד לַח ֹדֶ שׁ".
שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ַה ֶמּלְֶך בַּח ֹדֶ שׁ ַה ִ
א' ,אִ " :בּ ְ
שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ַה ֶמּלְֶך:
שּׁשִּׁי ִבּ ְ
ְאַר ָבּעָה לַח ֹדֶ שׁ ַבּ ִ
א' ,טו :בְּיוֹם ֶעשׂ ְִרים ו ְ
הנבואה השנייה
שּׁבִיעִי ְבּ ֶעשׂ ְִרים ְו ֶאחָד לַח ֹדֶ שׁ ָהי ָה דְּ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר:
ב' ,אַ :בּ ְ
הנבואה השלישית
שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ָהי ָה דְּ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר:
ְאַר ָבּעָה לַתְּ שִׁיעִי ִבּ ְ
ב' ,יְ :בּ ֶעשׂ ְִרים ו ְ
הנבואה הרביעית
ְאַר ָבּעָה לַח ֹדֶ שׁ לֵאמ ֹר:
שׁנִית אֶל ַחגַּי ְבּ ֶעשׂ ְִרים ו ְ
ב' ,כַ :ויְהִי דְ בַר י ְהֹוָה ֵ

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

עזרא פרק ד פסוק א  -ה ,א-ה

)א(
ַו
שׁמְעוּ צ ֵָרי י ְהוּדָ ה וּ ִבנְיָמִן כִּי ְבנֵי הַגּוֹלָה בּוֹנִים הֵיכָל לַיקֹוָק אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל) :ב( ַויִּגְּשׁוּ אֶל ז ְֻר ָבּבֶל ְואֶל ר
י ִּ ְ
)כד(
שׁנַת תַּ ְרתֵּ ין ְל ַמלְכוּת דָּ ְריָוֶשׁ ֶמלְֶך פּ ָָרס :פ
שׁלֶם ַו ֲהוָת ָבּ ְטלָא עַד ְ
בֵּאדַ י ִן ְבּ ֵטלַת ֲעבִידַ ת בֵּית ֱא ָלהָא דִּ י בִּירוּ ְ

חגי א

)א(
שּׁשִּׁי בְּיוֹם ֶאחָד לַח ֹדֶ שׁ ָהי ָה דְ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא אֶל ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּ יאֵל ַפּחַת י ְהוּ
שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ַה ֶמּלְֶך בַּח ֹדֶ שׁ ַה ִ
ב ִּ ְ

)ב(
כ ֹּה אָמַר י ְהֹוָה ְצבָאוֹת לֵאמ ֹר ָהעָם ַהזֶּה אָמְרוּ ֹלא עֶת בּ ֹא עֶת בֵּית י ְהֹוָה ְל ִהבָּנוֹת) :ג( ַויְהִי דְּ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר) :ד

)יב(
ַו
שׁא ִֵרית ָהעָם בְּקוֹל י ְהֹוָה אֱֹלהֵיהֶם ְועַל
שׁ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ ק הַכֹּהֵן ַהגָּדוֹל וְכ ֹל ְ
שׁלְתִּ יאֵל וִיהוֹ ֻ
שׁמַע ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן ַ
י ִּ ְ

מפני מה נמנעו ישראל מלהקים
את בית המקדש השני?

עזרא פרק ד פסוק א  -ה ,א-ה

)א(
ַו
שׁמְעוּ צ ֵָרי י ְהוּדָ ה וּ ִבנְיָמִן כִּי ְבנֵי הַגּוֹלָה בּוֹנִים הֵיכָל לַיקֹוָק אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל) :ב( ַויִּגְּשׁוּ אֶל ז ְֻר ָבּבֶל ְואֶל ר
י ִּ ְ
)כד(
שׁנַת תַּ ְרתֵּ ין ְל ַמלְכוּת דָּ ְריָוֶשׁ ֶמלְֶך פּ ָָרס :פ
שׁלֶם ַו ֲהוָת ָבּ ְטלָא עַד ְ
בֵּאדַ י ִן ְבּ ֵטלַת ֲעבִידַ ת בֵּית ֱא ָלהָא דִּ י בִּירוּ ְ

מרדכי זר כבוד ,דעת מקרא

Haggai, J. Bright, A History of Israel2, 1972, 366; H. W. Wol ,
.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  70שנה מאז החורבן ,ועל פי ירמיהו העם
סבר שהמקדש אמור להיבנות לאחר  70שנה.

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?
 .1בעיות כלכליות.
על פי התוכן של הנבואה
 .2בגלל מתחים עם שכנים עוינים ,או בגלל הפרסים.
על פי הנאמר בעזרא
 .3בגלל חישובים של  70שנה ,מתי הזמן המיועד של בניית המקדש.
על פי הדגש על המילה "עת".
 .4קשיי התקופה :עלייה קשה ,ומועטה.
על פי היגדים שונים בעזרא
 .5ציפיות למופתים.
על סמך נבואות גאולה של נביאים אחרים

חגי א
)א(

)ב(

)יב(

שּׁשִּׁי בְּיוֹם ֶאחָד לַח ֹדֶ שׁ ָהי ָה דְ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא אֶל ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּ יאֵל ַפּחַת י ְה
שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ַה ֶמּלְֶך בַּח ֹדֶ שׁ ַה ִ
ב ִּ ְ

כ ֹּה אָמַר י ְהֹוָה ְצבָאוֹת לֵאמ ֹר ָהעָם ַהזֶּה אָמְרוּ ֹלא עֶת בּ ֹא עֶת בֵּית י ְהֹוָה ְל ִהבָּנוֹת) :ג( ַויְהִי דְּ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר) :

ַו
שׁא ִֵרית ָהעָם בְּקוֹל י ְהֹוָה אֱֹלהֵיהֶם ְועַל דִּ ב ְֵרי ַחגַּי ַהנָּבִיא ַכּאֲשׁ
שׁ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ ק הַכֹּהֵן ַהגָּדוֹל וְכ ֹל ְ
שׁלְתִּ יאֵל וִיהוֹ ֻ
שׁמַע ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן ַ
י ִּ ְ

חגי א
)א(

שּׁשִּׁי בְּיוֹם ֶאחָד לַח ֹדֶ שׁ
שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ַה ֶמּלְֶך בַּח ֹדֶ שׁ ַה ִ
בִּ ְ
ָהי ָה דְ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא
שׁ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ ק הַכֹּהֵן ַהגָּדוֹל לֵאמ ֹר:
אֶל ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּ יאֵל ַפּחַת י ְהוּדָ ה ְואֶל י ְהוֹ ֻ
)ב(

כ ֹּה אָמַר י ְהֹוָה ְצבָאוֹת לֵאמ ֹר ָהעָם ַהזֶּה אָמְרוּ ֹלא עֶת בּ ֹא עֶת בֵּית י ְהֹוָה ְל ִהבָּנוֹת:ה)ג( ַויְהִי דְּ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר) :ד( ַהעֵת ָלכֶם אַתֶּ ם ָלשֶׁב

)יב(
ַו
שׁא ִֵרית ָהעָם בְּקוֹל י ְהֹוָה אֱֹלהֵיהֶם ְו
שׁ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ ק הַכֹּהֵן ַהגָּדוֹל וְכ ֹל ְ
שׁלְתִּ יאֵל וִיהוֹ ֻ
שׁמַע ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן ַ
י ִּ ְ
שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ַה ֶמּלְֶך:
שּׁשִּׁי ִבּ ְ
ְאַר ָבּעָה לַח ֹדֶ שׁ ַבּ ִ
)טו( בְּיוֹם ֶעשׂ ְִרים ו ְ

תגובת העם לצו הנביא
שׁא ִֵרית ָהעָם
שׁ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ ק הַכֹּהֵן ַהגָּדוֹל וְכ ֹל ְ
שׁלְתִּ יאֵל וִיהוֹ ֻ
שׁמַע ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן ַ
)יב( ַויּ ִ ְ
שׁלָחוֹ י ְהֹוָה אֱֹלהֵיהֶם
בְּקוֹל י ְהֹוָה אֱֹלהֵיהֶם ְועַל דִּ ב ְֵרי ַחגַּי ַהנָּבִיא ַכּ ֲאשֶׁר ְ
ַויּ ְִיראוּ ָהעָם ִמ ְפּנֵי י ְהֹוָה:
)יג( וַיּ ֹאמֶר ַחגַּי ַמ ְלאְַך י ְהֹוָה ְבּ ַמ ְלאֲכוּת י ְהֹוָה ָלעָם לֵאמ ֹר ֲאנִי אִתְּ כֶם נְאֻם י ְהֹוָה:
)יד( ַויָּעַר י ְהֹוָה אֶת רוּ ַח
שׁא ִֵרית ָהעָם
שׁ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ ק הַכֹּהֵן ַהגָּדוֹל ְואֶת רוּ ַח כּ ֹל ְ
שׁלְתִּ יאֵל ַפּחַת י ְהוּדָ ה ְואֶת רוּ ַח י ְהוֹ ֻ
ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן ַ
ַויּ ָב ֹאוּ ַויַּעֲשׂוּ ְמלָאכָה ְבּבֵית י ְהֹוָה ְצבָאוֹת אֱֹלהֵיהֶם:

שׁמַע
ַויּ ִ ְ

ַויָּעַר ה'

שׁלְתִּ יאֵל
ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן ַ

אֶ ת רוּ ַח
שׁלְתִּ יאֵל ַפּחַת י ְהוּדָ ה
ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן ַ

שׁ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ ק הַכֹּהֵן ַהגָּדוֹל
וִיהוֹ ֻ

וְאֶ ת רוּ ַח
שׁ ַע בֶּן י ְהוֹצָדָ ק הַכֹּהֵן ַהגָּדוֹל
י ְהוֹ ֻ

שׁא ִֵרית ָהעָם
וְכ ֹל ְ
בְּקוֹל יהוה אֱֹלהֵיהֶם ְועַל
שׁלָחוֹ
דִּ ב ְֵרי ַחגַּי ַהנָּבִיא ַכּ ֲאשֶׁר ְ
יהוה אֱֹלהֵיהֶם
ִיראוּ ָהעָם ִמ ְפּנֵי יהוה
ַויּ ְ

שׁא ִֵרית ָהעָם
וְאֶ ת רוּ ַח כּ ֹל ְ
ַויּ ָב ֹאוּ ַויַּעֲשׂוּ ְמלָאכָה ְבּבֵית
יהוה ְצבָאוֹת אֱֹלהֵיהֶם

חגי פרק א

)יג( וַיּ ֹאמֶר ַחגַּי
ַמ ְלאְַך י ְהֹוָה
ְבּ ַמ ְלאֲכוּת י ְהֹוָה
ָלעָם לֵאמ ֹר
אֲ נִי אִ תְּ כֶם
נְאֻם י ְהֹוָה:

שיעור 3
תפיסת המקדש בספר חגי

לפי חגי אין לסבול מצב שהעם נמצא בארצו ללא מקדש ,ועל
העם לבנות מקדש מיד.
) (1גם אם המצב הכלכלי קשה,
) (2ואף אם המקדש שנבנה הוא דל.
) (3אף שהיה כבר פולחן במקום המקדש במזבח ,עדיין יש
צורך לבנות מקדש.

גם במצב כלכלי קשה...
חגי פרק א פסוק ט  -יא ,ט-יא

)ט(
פ ָּנ ֹה אֶל ה ְַרבֵּה ְו ִהנֵּה ִל ְמעָט ַו ֲהבֵאתֶ ם ַה ַבּי ִת ְונָ ַפחְתִּ י בוֹ יַעַן מֶה נְאֻם י ְקֹוָק ְצבָאוֹת יַעַן בֵּיתִ י ֲאשֶׁר הוּא ח ֵָרב ְואַתֶּ ם ָרצִי

גם אם המקדש דל...
חגי פרק ב פסוק ו  -ט,

)ו(
ָאָרץ ְואֶת ַהיּ ָם ְואֶת הֶח
שּׁ ַמי ִם ְואֶת ה ֶ
כ ִּי כ ֹה אָמַר י ְקֹוָק ְצבָאוֹת עוֹד אַחַת ְמעַט הִיא ַו ֲאנִי מ ְַרעִישׁ אֶת ַה ָ

ואף כי הפולחן של הקרבנות כבר מתקיים ללא
מקדש
עזרא פרק ג פסוק א  -ו

)א(
ַו
שּׁבִיעִי וּ ְבנֵי יִשׂ ְָראֵל ֶבּע ִָרים ס ַויּ ֵאָסְפוּ ָהעָם ְכּאִישׁ ֶאחָד אֶל י ְרוּשָׁלָ ִם :ס )ב( ַויָּקָם י ֵשׁוּ ַע בֶּן יוֹצָדָ ק ְו ֶאחָיו
י ִּגַּע הַח ֹדֶ שׁ ַה ְ

אבל התפיסה של חגי על המקדש שונה ממה שמצאנו
עד כה

שמואל ב ז',

)א( ַויְהִי
כ ִּי יָשַׁב ַה ֶמּלְֶך ְבּבֵיתוֹ וַה' ֵהנִי ַח לוֹ ִמ ָסּבִיב ִמכָּל אֹיְבָיו) :ב( וַיּ ֹאמֶר ַה ֶמּלְֶך אֶל נָתָ ן ַהנָּבִיא ְראֵה נָא אָנֹכִי יוֹשֵׁב ְבּבֵית א ֲָרזִים ַואֲרוֹן ָהאֱֹלהִים יֹשֵׁב בּ

קיום המקדש מבטיח שפע כלכלי .זה חידוש של חגי.
כמה כתובים מדגישים כי שמירת מצוות ה' היא זו שתביא לרווחה כלכלית ,והפרתה
תגרום למצב הפוך .למשל וי' כו ,ג-ה" :אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם
אותם .ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" וגו'; דב' יא,
יג-כא" :והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה'
אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם .ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
ואספת דגנך ותירשך ויצהרך .ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת"; ועוד וי'
כו ,יד-כ; דב' ז ,יב-טז; כח ,א-ז ,ח ,יב ,יז-כב.

ירמיהו מבקש לשרש את התפיסה שהמקדש עצמו יכול להגן על העם ,ללא
קשר למעשיהם .העם בימי ירמיהו אחז בתפיסה שהמקדש יכול לגונן
עליהם אף אם לא ינהגו על פי רצון ה' .חידושו של ירמיהו הוא שהמקדש
עצמו לא מגונן על העם ,והוא אף מכנה את המקדש מערת פריצים )יר' ז(.
קשה להניח שנביא הגאולה ,חגי ,מאמץ דווקא את הגישה המוטעית של
העם לפני החורבן ,הגישה שכנגדה פעל ירמיהו בצורה כה נמרצת.

חגי אינו מדבר על קרבנות.
אם כן ,מה חשיבות המקדש?

חשיבות המקדש אצל חגי היא בעצם קיום המקדש.
חיזוק התחושה של נוכחות אלוקים בקרב העם:

חגי פרק א פסוק יג ,יג

)יג(
וַיּ ֹאמֶר ַחגַּי ַמ ְלאְַך י ְקֹוָק ְבּ ַמ ְלאֲכוּת י ְקֹוָק ָלעָם לֵאמ ֹר
אֲ נִי אִ תְּ כֶם נְאֻם י ְקֹוָק:

חגי פרק ב פסוק א  -ט ,א-ט

)א(
שׁלְתִּ יאֵל ַפּחַת י ְהוּדָ ה
שּׁבִיעִי ְבּ ֶעשׂ ְִרים ְו ֶאחָד לַח ֹדֶ שׁ ָהי ָה דְּ בַר י ְקֹוָק ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר) :ב( ֱאמָר נָא אֶל ז ְֻר ָבּבֶל בֶּן ַ
ב ַּ ְ
יראוּ :ס )ו(
הַדָּ בָר אֲ שֶׁ ר כּ ַָרתִּ י אִ תְּ כֶם ְבּצֵאתְ כֶם ִמ ִמּצ ְַריִם וְרוּחִי עֹמֶדֶ ת בְּתוֹ ְככֶם אַל תִּ ָ
ָאָרץ ְואֶת ַהיּ ָם ְואֶת ֶהח ָָרבָה) :ז( ְוה ְִר ַעשְׁתִּ י
שּׁ ַמי ִם ְואֶת ה ֶ
כ ִּי כ ֹה אָמַר י ְקֹוָק ְצבָאוֹת עוֹד אַחַת ְמעַט הִיא ַו ֲאנִי מ ְַרעִישׁ אֶת ַה ָ

שמות פרשת תרומה פרק כה פסוק ח ,ח

שׁ ַכנְתִּ י בְּתוֹכָם:
ְועָשׂוּ לִי ִמקְדָּ שׁ ְו ָ

ישעיהו פרק א פסוק י  -יז ,י-יז

)י(
שׂ ַבעְתִּ י ע ֹלוֹת ֵא
תּוֹרת אֱֹלהֵינוּ עַם עֲמ ָֹרה) :יא( ָלמָּה לִּי ר ֹב זִ ְבחֵיכֶם י ֹאמַר י ְקֹוָק ָ
ש ִׁמְעוּ דְ בַר י ְקֹוָק ְקצִינֵי סְד ֹם ַה ֲאזִינוּ ַ

ירמיהו פרק ז פסוק ח  -יא ,ח-יא

)ח(
ִה
שּׁקֶר ְו ַקטֵּר ַלבָּע
שּׁ ֵב ַע ַל ֶ
שּׁקֶר ְל ִבלְתִּ י הוֹעִיל) :ט( ֲהגָנ ֹב ָרצ ֹ ַח ְונָא ֹף ְו ִה ָ
נ ֵּה אַתֶּ ם בּ ֹ ְטחִים ָלכֶם עַל דִּ ב ְֵרי ַה ָ

הושע פרק ו פסוק ו ,ו
)ו( כִּי ֶחסֶד ָח ַפצְתִּ י וְֹלא זָבַח וְדַ עַת אֱֹלהִים מֵע ֹלוֹת:

עמוס פרק ה פסוק כא  -כז ,כא-כז

)כא(
שׁלֶם מ ְִריאֵיכֶם ֹלא
אָרי ַח ְבּ ַעצְּר ֹתֵ יכֶם) :כב( כִּי אִם תַּ עֲלוּ לִי ע ֹלוֹת וּ ִמנְח ֹתֵ יכֶם ֹלא א ְֶרצֶה ְו ֶ
ש ָׂנֵאתִ י מָאַסְתִּ י ַחגֵּיכֶם וְֹלא ִ

מיכה פרק ו פסוק ו  -ח ,ו-ח

)ו(
שׁנָה) :ז( ֲהי ְִרצֶה י ְק
ב ַּמָּה ֲאקַדֵּ ם י ְקֹוָק ִאכַּף לֵאֹלהֵי מָרוֹם ַה ֲאקַדְּ מֶנּוּ בְעוֹלוֹת ַבּ ֲעגָלִים ְבּנֵי ָ

שיעור  ,4פרק ב' ,י-יט

שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ָהי ָה דְּ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר:
ְאַר ָבּעָה לַתְּ שִׁיעִי ִבּ ְ
)י( ְבּ ֶעשׂ ְִרים ו ְ
תּוֹרה לֵאמ ֹר:
)יא( כּ ֹה אָמַר י ְהֹוָה ְצבָאוֹת שְׁאַל נָא אֶת הַכּ ֹ ֲהנִים ָ
)יב( הֵן י ִשָֹּא אִישׁ
שׁמֶן ְואֶל כָּל ַמ ֲאכָל ֲהיִקְדָּ שׁ ַויַּעֲנוּ הַכּ ֹ ֲהנִים
בְּשַׂר ק ֹדֶ שׁ ִבּ ְכנַף ִבּגְדוֹ ְונָגַע ִבּ ְכנָפוֹ אֶל ַה ֶלּחֶם ְואֶל ַהנָּזִיד ְואֶל ַהיַּי ִן ְואֶל ֶ
וַיּ ֹאמְרוּ ֹלא:
)יג( וַיּ ֹאמֶר ַחגַּי אִם יִגַּע ְטמֵא נֶפֶשׁ ְבּכָל ֵאלֶּה ֲהי ִ ְטמָא
ַויַּעֲנוּ הַכּ ֹ ֲהנִים וַיּ ֹאמְרוּ י ִ ְטמָא:
)יד(
ַו
יַּעַן ַחגַּי וַיּ ֹאמֶר כֵּן ָהעָם ַהזֶּה ְוכֵן הַגּוֹי ַהזֶּה ְל ָפנַי נְאֻם י ְהֹוָה ְוכֵן כָּל ַמ ֲעשֵׂה י ְדֵ יהֶם ַו ֲאשֶׁר יַק ְִריבוּ שָׁם ָטמֵא הוּא:
)טו( ְועַתָּ ה שִׂימוּ נָא ְל ַב ְבכֶם מִן הַיּוֹם ַהזֶּה ָו ָמ ְעלָה ִמטּ ֶֶרם שׂוּם ֶאבֶן אֶל ֶאבֶן ְבּהֵיכַל י ְהֹוָה:
)טז( ִמהְיוֹתָ ם
פּוּרה ְו ָהי ְתָ ה ֶעשׂ ְִרים:
בָּא אֶל ע ֲֵרמַת ֶעשׂ ְִרים ְו ָהי ְתָ ה ֲעשׂ ָָרה בָּא אֶל ַהיֶּקֶב ַלחְשׂף ֲח ִמשִּׁים ָ
)יז( ִהכֵּיתִ י אֶתְ כֶם ַבּשִּׁדָּ פוֹן וּ ַביּ ֵָרקוֹן וּ ַבבּ ָָרד אֵת כָּל ַמ ֲעשֵׂה י ְדֵ יכֶם ְואֵין אֶתְ כֶם ֵאלַי נְאֻם י ְהֹוָה:
)יח(
ְאַר ָבּעָה לַתְּ שִׁיעִי ְלמִן הַיּוֹם ֲאשֶׁר יֻסַּד הֵיכַל י ְהֹוָה שִׂימוּ ְל ַב ְבכֶם:
שִׂימוּ נָא ְל ַב ְבכֶם מִן הַיּוֹם ַהזֶּה ָו ָמ ְעלָה מִיּוֹם ֶעשׂ ְִרים ו ְ
ְגוּרה ְועַד ַה ֶגּפֶן ְוהַתְּ ֵאנָה ְוה ִָרמּוֹן ְועֵץ ַהזַּי ִת ֹלא נָשָׂא מִן הַיּוֹם ַהזֶּה ֲאב ֵָרְך:
)יט( הַעוֹד ַהזּ ֶַרע ַבּמּ ָ

השאלות העומדות בפנינו:
 .1מה היחס השאלות ההלכתיות טומאה וטהרה לבין מסקנתו בפסוק יד
 .2מי זה העם הזה ומי זה הגוי הזה ,ומה זה מעשה ידיהם?
 .3פסוק טו נראה כיישום נוסף ,אך לכאורה אין קשר בין הדברים.
 .4מכאן עולה :המשמעות של הנבואה?

רש"י :אפשרות אחת היא שהוא שואל אותם שאלות כדי לבדוק את רמת
ידעתם בתורה ,שמא שכחו בגלותם הלכות קודש וטומאה וטהרה )רש"י; כן
העם הזה :כמו שאתם טועים בזה כך אתם טועים בכמה הלכות( .אבן עזרא:
על דרך הפשט כי חגי לא אמר לכהנים שלא הורו תורת אמת ,רק אמר כן
העם הזה" .רד"ק ואברבנאל חולק על כך.

קויפמן )תולדות האמונה הישראלית ,ח ,עמ'  (225-221סבור שהטומאה אינו סמל
לחטא ,וכל שכן לא סמל של חטא אלילות .לדעתו העם היה שרוי בטומאה ממש,
שאלותיו של חגי אינן משל אלא כפשוטו .מכיוון שאין בית מקדש כל העדה הם טמאי
נפש ,ולכן כל מעשי יידהם של חולין וגם מעשה ההקרבה שלהם על המזבח הוא טמא.
לדעתו התורה הכהנית אינה יודעת הקרבת קרבנות ללא בית אף אם יש מזבח .אין
אפשרות להיטהר מהטומאה ללא מקדש .כולם טמאי מתים ואי אפשר להיטהר מכך ללא
הבית .הנבואה על הטומאה באה להסביר מדוע העם לא יצא ידי חובתו בבניית המזבח.
הנבואה במקומה והיא המשך של הראשונה.

 .2שיטה שנייה מדובר בשאלות שיש בם משל .עכשיו שהחלו להקריב קרבנות במקדש,
הכהנים לא הוכיחו את העם על התעצלם בבניין המקדש .הנמשל הוא שהעם חשב
שעתה שהם מקריבים זהו בשר קודש שיוכל לגעת במעשה החקלאי שלהם ולברך אותו,
על כך אומר חגי שמעשה הקורנות לא יגרום לברכה במעשה ידיהם ,היינו בחקלאות.
ולהיפך ,מי שמביא בשר טמא כקרבן ,לא זו בלבד שהוא אינו גורם לברכה הוא גורם
לטומאה ,מכיוון שהם מתחייבים בנפשם בכך שהם מקריבים קרבן ,אך עם זאת הם
עצלים בבניין המקדש וכל אחד בונה את ביתו.

אולם הסבר זה הוא קשה שכן העם החל לבנות את המקדש ,מדוע הנביא עכשיו בא
בתלונות? ואם היה עיכוב נוסף מדוע הנביא מטיח ביקורת כה קשה ואומר להם שהוא
טמא בגלל העיכוב בבנייה .האין זה לא יותר סביר שהוא ימשיך לדרבן אותם כמו שהוא
עשה בנבואה הראשונה?

 .ROTHSTEINמדובר במשל .אך המשל בא לעסוק בשאלת
של העירוב עם השומרונים .מטרת הנבואה לטעון שאין
אפשרות להתערב עם השומרונים.

עזרא פרק ד פסוק א  -ה ,א-ה

)א(
ַו
שׁמְעוּ צ ֵָרי י ְהוּדָ ה וּ ִבנְיָמִן כִּי ְבנֵי הַגּוֹלָה בּוֹנִים הֵיכָל לַיקֹוָק אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל) :ב( ַויִּגְּשׁוּ אֶל ז ְֻר ָבּבֶל ְואֶל ר
י ִּ ְ
)כד(
שׁנַת תַּ ְרתֵּ ין ְל ַמלְכוּת דָּ ְריָוֶשׁ ֶמלְֶך פּ ָָרס :פ
שׁלֶם ַו ֲהוָת ָבּ ְטלָא עַד ְ
בֵּאדַ י ִן ְבּ ֵטלַת ֲעבִידַ ת בֵּית ֱא ָלהָא דִּ י בִּירוּ ְ

שׁנַת שְׁתַּ י ִם לְדָ ְריָוֶשׁ ָהי ָה דְּ בַר י ְהֹוָה ְבּי ַד ַחגַּי ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר:
ְאַר ָבּעָה לַתְּ שִׁיעִי ִבּ ְ
)י( ְבּ ֶעשׂ ְִרים ו ְ
תּוֹרה לֵאמ ֹר:
)יא( כּ ֹה אָמַר י ְהֹוָה ְצבָאוֹת שְׁאַל נָא אֶת הַכּ ֹ ֲהנִים ָ
)יב( הֵן י ִשָֹּא אִישׁ
שׁמֶן ְואֶל כָּל ַמ ֲאכָל ֲהיִקְדָּ שׁ ַויַּעֲנוּ הַכּ ֹ ֲהנִים וַיּ ֹאמְרוּ ֹלא:
בְּשַׂר ק ֹדֶ שׁ ִבּ ְכנַף ִבּגְדוֹ ְונָגַע ִבּ ְכנָפוֹ אֶל ַה ֶלּחֶם ְואֶל ַהנָּזִיד ְואֶל ַהיַּי ִן ְואֶל ֶ
)יג( וַיּ ֹאמֶר ַחגַּי אִם יִגַּע ְטמֵא נֶפֶשׁ ְבּכָל ֵאלֶּה ֲהי ִ ְטמָא
ַויַּעֲנוּ הַכּ ֹ ֲהנִים וַיּ ֹאמְרוּ י ִ ְטמָא:
)יד(
ַו
יַּעַן ַחגַּי וַיּ ֹאמֶר כֵּן ָהעָם ַהזֶּה ְוכֵן הַגּוֹי ַהזֶּה ְל ָפנַי נְאֻם י ְהֹוָה ְוכֵן כָּל ַמ ֲעשֵׂה י ְדֵ יהֶם ַו ֲאשֶׁר יַק ְִריבוּ שָׁם ָטמֵא הוּא:
)טו( ְועַתָּ ה שִׂימוּ נָא ְל ַב ְבכֶם מִן הַיּוֹם ַהזֶּה ָו ָמ ְעלָה ִמטּ ֶֶרם שׂוּם ֶאבֶן אֶל ֶאבֶן ְבּהֵיכַל י ְהֹוָה:
)טז( ִמהְיוֹתָ ם
פּוּרה ְו ָהי ְתָ ה ֶעשׂ ְִרים:
בָּא אֶל ע ֲֵרמַת ֶעשׂ ְִרים ְו ָהי ְתָ ה ֲעשׂ ָָרה בָּא אֶל ַהיֶּקֶב ַלחְשׂף ֲח ִמשִּׁים ָ
)יז( ִהכֵּיתִ י אֶתְ כֶם ַבּשִּׁדָּ פוֹן וּ ַביּ ֵָרקוֹן וּ ַבבּ ָָרד אֵת כָּל ַמ ֲעשֵׂה י ְדֵ יכֶם ְואֵין אֶתְ כֶם ֵאלַי נְאֻם י ְהֹוָה:
)יח(
ְאַר ָבּעָה לַתְּ שִׁיעִי ְלמִן הַיּוֹם ֲאשֶׁר יֻסַּד הֵיכַל י ְהֹוָה שִׂימוּ ְל ַב ְבכֶם:
שִׂימוּ נָא ְל ַב ְבכֶם מִן הַיּוֹם ַהזֶּה ָו ָמ ְעלָה מִיּוֹם ֶעשׂ ְִרים ו ְ
ְגוּרה ְועַד ַה ֶגּפֶן ְוהַתְּ ֵאנָה ְוה ִָרמּוֹן ְועֵץ ַהזַּי ִת ֹלא נָשָׂא מִן הַיּוֹם ַהזֶּה ֲאב ֵָרְך:
)יט( הַעוֹד ַהזּ ֶַרע ַבּמּ ָ

