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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


נבואות חגי, ומשך פעולתו
הנבואה הראשונה

א', א: "ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש". 
א', טו: ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַּבִּׁשִּׁשי ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ַהֶּמֶלְך:

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

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

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

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



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



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:



שיעור 3 
תפיסת המקדש בספר חגי



לפי חגי אין לסבול מצב שהעם נמצא בארצו ללא מקדש, ועל 
העם לבנות מקדש מיד. 

(1) גם אם המצב הכלכלי קשה, 
(2) ואף אם המקדש שנבנה הוא דל. 

(3) אף שהיה כבר פולחן במקום המקדש במזבח, עדיין יש 
צורך לבנות מקדש. 



גם במצב כלכלי קשה...

חגי פרק א פסוק ט - יא, ט-יא
(ט) 

ָּנֹה ֶאל ַהְרֵּבה ְוִהּנֵה ִלְמָעט ַוֲהֵבאֶתם ַהַּביִת ְונַָפְחִּתי בֹו יַַען ֶמה נְֻאם יְקָֹוק ְ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: ס פ



גם אם המקדש דל...

חגי פרק ב פסוק ו - ט,
(ו) 

ִּי כֹה ָאַמר יְקָֹוק ְצָבאֹות עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאנִי ַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהּיָם ְוֶאת ֶהָחָרָבה: (ז) ְוִהְרַעְׁשִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹויִם ּוָבאּו ֶחְמַּדת ָּכל ַהּגֹויִם ּוִמֵּלאִתי ֶאת ַהַּביִת ַהּזֶה ָּכבֹוד ָאַמר יְקָֹוק ְצָבאֹות: (ח) ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהּזָָהב נְֻאם יְקָֹוק ְצָבאֹות: (ט) ָּגדֹול יְִהיֶה ְּכבֹוד ַהַּביִת ַהּזֶה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר יְקָֹוק ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהּזֶה ֶאֵּתן ָׁשלֹום נְֻאם יְקָֹוק ְצָבאֹות: פ כ



ואף כי הפולחן של הקרבנות כבר מתקיים ללא 
מקדש

עזרא פרק ג פסוק א - ו
(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 ויעל ַוּיֲַעלּו ָ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



אבל התפיסה של חגי על המקדש שונה ממה שמצאנו 
עד כה



שמואל ב ז', 
(א) ַויְִהי 

ִּי יַָׁשב ַהֶּמֶלְך ְּבֵביתֹו ַוה' ֵהנִיַח לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל אֹיְָביו: (ב) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל נָָתן ַהּנִָביא ְרֵאה נָא ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּבֵבית ֲאָרזִים ַוֲארֹון ָהֱאֹלִהים יֵֹׁשב ְּבתֹוְך ַהיְִריָעה: (ג) ַוּיֹאֶמר נָָתן ֶאל ַהֶּמֶלְך ּכֹל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵׂשה ִּכי יְקָֹוק ִעָּמְך: ס (ד) ַויְִהי ַּבַּליְָלה ַההּוא ַויְִהי ְּדַבר ה' ֶאל נָָתן ֵלאמֹר: (ה) ֵלְך ְוָאַמְרָּת ֶאל ַעְבִּדי ֶאל ָּדִוד ּכֹה ָאַמר ה' ַהַאָּתה ִּתְבנֶה ִּלי ַביִת ְלִׁשְבִּתי: (ו) ִּכי ֹלא יַָׁשְבִּתי ְּבַביִת ְלִמּיֹום ַהֲעֹלִתי ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצַריִם ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ָוֶאְהיֶה ִמְתַהֵּלְך ְּבאֶֹהל ּוְבִמְׁשָּכן: (ז) ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְּבָכל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת ַאַחד ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ִלְרעֹות ֶאת ַעִּמי ֶאת יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָלָּמה ֹלא ְבנִיֶתם ִלי ֵּבית ֲאָרזִים: (ח) ְוַעָּתה ּכֹה תֹאַמר ְלַעְבִּדי ְלָדִוד ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֲאנִי ְלַקְחִּתיָך ִמן ַהּנֶָוה ֵמַאַחר ַהּצֹאן ִלְהיֹות נָגִיד ַעל ַעִּמי ַעל יְִׂשָרֵאל: (ט) ָוֶאְהיֶה ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ָוַאְכִרָתה ֶאת ָּכל אֹיְֶביָך ִמָּפנֶיָך ְוָעִׂשִתי ְלָך ֵׁשם ָּגדֹול ְּכֵׁשם ַהְּגדִֹלים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ: (י) ְוַׂשְמִּתי ָמקֹום ְלַעִּמי ְליְִׂשָרֵאל ּונְַטְעִּתיו ְוָׁשַכן ַּתְחָּתיו ְוֹלא יְִרַּגז עֹוד ְוֹלא יִֹסיפּו ְבנֵי ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשֹונָה: (יא) ּוְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ׁשְֹפִטים ַעל ַעִּמי יְִׂשָרֵאל ַוֲהנִיחִֹתי ְלָך ִמָּכל אֹיְֶביָך ְוִהִּגיד ְלָך ה' ִּכי ַביִת יֲַעֶׂשה ְּלָך ה': (יב) ִּכי יְִמְלאּו יֶָמיָך ְוָׁשַכְבָּת ֶאת ֲאבֶֹתיָך ַוֲהִקימִֹתי ֶאת זְַרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמֵּמֶעיָך ַוֲהִכינִֹתי ֶאת ַמְמַלְכּתֹו: (יג) הּוא יְִבנֶה ַּביִת ִלְׁשִמי ְוכֹנַנְִּתי ֶאת ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ַעד עֹוָלם: כ



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) 
ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ַמְלַאְך יְקָֹוק ְּבַמְלֲאכּות יְקָֹוק ָלָעם ֵלאמֹר 

ֲאנִי ִאְּתֶכם נְֻאם יְקָֹוק: 



חגי פרק ב פסוק א - ט, א-ט

(א) 
ְַּּׁשִביִעי ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהיָה ְּדַבר יְקָֹוק ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֵלאמֹר: (ב) ֱאָמר נָא ֶאל זְֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת יְהּוָדה ְוֶאל יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאל ְׁשֵאִרית ָהָעם ֵלאמֹר: (ג) ִמי ָבֶכם ַהּנְִׁשָאר ֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ַהַּביִת ַהּזֶה ִּבְכבֹודֹו ָהִראׁשֹון ּוָמה ַאֶּתם רִֹאים אֹתֹו ַעָּתה ֲהלֹוא ָכמֹהּו ְּכַאיִן ְּבֵעינֵיֶכם: (ד) ְוַעָּתה ֲחזַק זְֻרָּבֶבל נְֻאם יְקָֹוק ַוֲחזַק יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַוֲחזַק ָּכל ַעם ָהָאֶרץ נְֻאם יְקָֹוק ַוֲעׂשּו ִּכי ֲאנִי ִאְּתֶכם נְֻאם יְקָֹוק ְצָבאֹות: (ה) ֶאת ב

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאְּתֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצַריִם ְורּוִחי עֶֹמֶדת ְּבתֹוְכֶכם ַאל ִּתיָראּו: ס (ו) 
ִּי כֹה ָאַמר יְקָֹוק ְצָבאֹות עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאנִי ַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהּיָם ְוֶאת ֶהָחָרָבה: (ז) ְוִהְרַעְׁשִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹויִם ּוָבאּו ֶחְמַּדת ָּכל ַהּגֹויִם ּוִמֵּלאִתי ֶאת ַהַּביִת ַהּזֶה ָּכבֹוד ָאַמר יְקָֹוק ְצָבאֹות: (ח) ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהּזָָהב נְֻאם יְקָֹוק ְצָבאֹות: (ט) ָּגדֹול יְִהיֶה ְּכבֹוד ַהַּביִת ַהּזֶה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר יְקָֹוק ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהּזֶה ֶאֵּתן ָׁשלֹום נְֻאם יְקָֹוק ְצָבאֹות: פ כ



שמות פרשת תרומה פרק כה פסוק ח, ח

ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכנְִּתי ְּבתֹוָכם: 



ישעיהו פרק א פסוק י - יז, י-יז

(י) 
ְִׁמעּו ְדַבר יְקָֹוק ְקִצינֵי ְסדֹם ַהֲאזִינּו ּתֹוַרת ֱאֹלֵהינּו ַעם ֲעמָֹרה: (יא) ָלָּמה ִּלי רֹב זְִבֵחיֶכם יֹאַמר יְקָֹוק ָׂשַבְעִּתי עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים ֹלא ָחָפְצִּתי: (יב) ִּכי ָתבֹאּו ֵלָראֹות ָּפנָי ִמי ִבֵּקׁש זֹאת ִמּיְֶדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי: (יג) ֹלא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמנְַחת ָׁשְוא ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי חֶֹדׁש ְוַׁשָּבת ְקרֹא ִמְקָרא ֹלא אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה: (יד) ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשנְָאה נְַפִׁשי ָהיּו ָעַלי ָלטַֹרח נְִלֵאיִתי נְׂשֹא: (טו) ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעינַי ִמֶּכם ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאינֶּנִי ׁשֵֹמַע יְֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו: (טז) ַרֲחצּו ִהּזַּכּו ָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ִמּנֶגֶד ֵעינָי ִחְדלּו ָהֵרַע: (יז) ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁשְפטּו יָתֹום ִריבּו ַאְלָמנָה: ס ש



ירמיהו פרק ז פסוק ח - יא, ח-יא

(ח) 
ִה
ֵּה ַאֶּתם ּבְֹטִחים ָלֶכם ַעל ִּדְבֵרי ַהָּׁשֶקר ְלִבְלִּתי הֹוִעיל: (ט) ֲהגָנֹב ָרצַֹח ְונָאֹף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַקֵּטר ַלָּבַעל ְוָהֹלְך ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא יְַדְעֶּתם: (י) ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפנַי ַּבַּביִת ַהּזֶה ֲאֶׁשר נְִקָרא ְׁשִמי ָעָליו ַוֲאַמְרֶּתם נִַּצְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה: (יא) ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהיָה ַהַּביִת ַהּזֶה ֲאֶׁשר נְִקָרא ְׁשִמי ָעָליו ְּבֵעינֵיֶכם ַּגם ָאנִֹכי ִהּנֵה ָרִאיִתי נְֻאם יְקָֹוק: ס נ



הושע פרק ו פסוק ו, ו

(ו) ִּכי ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְוֹלא זַָבח ְוַדַעת ֱאֹלִהים ֵמעֹלֹות: 



עמוס פרק ה פסוק כא - כז, כא-כז

(כא) 
ָׂנֵאִתי ָמַאְסִּתי ַחֵּגיֶכם ְוֹלא ָאִריַח ְּבַעְּצרֵֹתיֶכם: (כב) ִּכי ִאם ַּתֲעלּו ִלי עֹלֹות ּוִמנְחֵֹתיֶכם ֹלא ֶאְרֶצה ְוֶׁשֶלם ְמִריֵאיֶכם ֹלא ַאִּביט: (כג) ָהֵסר ֵמָעַלי ֲהמֹון ִׁשֶריָך ְוזְִמַרת נְָבֶליָך ֹלא ֶאְׁשָמע: (כד) ְויִַּגל ַּכַּמיִם ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּכנַַחל ֵאיָתן: (כה) ַהּזְָבִחים ּוִמנְָחה ִהַּגְׁשֶּתם ִלי ַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ֵּבית יְִׂשָרֵאל: (כו) ּונְָׂשאֶתם ֵאת ִסּכּות ַמְלְּכֶכם ְוֵאת ִּכּיּון ַצְלֵמיֶכם ּכֹוַכב ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ָלֶכם: (כז) ְוִהגְֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמָהְלָאה ְלַדָּמֶׂשק ָאַמר יְקָֹוק ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְׁשמֹו: פ ש



מיכה פרק ו פסוק ו - ח, ו-ח

(ו) 
ַָּּמה ֲאַקֵּדם יְקָֹוק ִאַּכף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום ַהֲאַקְּדֶמּנּו ְבעֹולֹות ַּבֲעגִָלים ְּבנֵי ָׁשנָה: (ז) ֲהיְִרֶצה יְקָֹוק ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים ְּבִרְבבֹות נֲַחֵלי ָׁשֶמן ַהֶאֵּתן ְּבכֹוִרי ִּפְׁשִעי ְּפִרי ִבְטנִי ַחַּטאת נְַפִׁשי: (ח) ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה יְקָֹוק ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצנֵַע ֶלֶכת ִעם ֱאֹלֶהיָך: פ ב



שיעור 4, פרק ב', י-יט



(י) ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ָהיָה ְּדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֵלאמֹר:
(יא) ּכֹה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ְׁשַאל נָא ֶאת ַהּכֲֹהנִים ּתֹוָרה ֵלאמֹר:

א ִאיׁש  ָֹ (יב) ֵהן יִּש
ְַּׂשר קֶֹדׁש ִּבְכנַף ִּבגְדֹו ְונָגַע ִּבְכנָפֹו ֶאל ַהֶּלֶחם ְוֶאל ַהּנָזִיד ְוֶאל ַהּיַיִן ְוֶאל ֶׁשֶמן ְוֶאל ָּכל ַמֲאָכל ֲהיְִקָּדׁש ַוּיֲַענּו ַהּכֲֹהנִים ב

ַוּיֹאְמרּו ֹלא:
(יג) ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ִאם יִַּגע ְטֵמא נֶֶפׁש ְּבָכל ֵאֶּלה ֲהיְִטָמא 

ַוּיֲַענּו ַהּכֲֹהנִים ַוּיֹאְמרּו יְִטָמא:
(יד) 

ַו
ַַּען ַחַּגי ַוּיֹאֶמר ֵּכן ָהָעם ַהּזֶה ְוֵכן ַהּגֹוי ַהּזֶה ְלָפנַי נְֻאם יְהָֹוה ְוֵכן ָּכל ַמֲעֵׂשה יְֵדיֶהם ַוֲאֶׁשר יְַקִריבּו ָׁשם ָטֵמא הּוא: י

(טו) ְוַעָּתה ִׂשימּו נָא ְלַבְבֶכם ִמן ַהּיֹום ַהּזֶה ָוָמְעָלה ִמֶּטֶרם ׂשּום ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְּבֵהיַכל יְהָֹוה:
(טז) ִמְהיֹוָתם 

ָּבא ֶאל ֲעֵרַמת ֶעְׂשִרים ְוָהיְָתה ֲעָׂשָרה ָּבא ֶאל ַהּיֶֶקב ַלְחׂשף ֲחִמִּׁשים ּפּוָרה ְוָהיְָתה ֶעְׂשִרים:
(יז) ִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּבִּׁשָּדפֹון ּוַבּיֵָרקֹון ּוַבָּבָרד ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה יְֵדיֶכם ְוֵאין ֶאְתֶכם ֵאַלי נְֻאם יְהָֹוה:

(יח) 
ִׂימּו נָא ְלַבְבֶכם ִמן ַהּיֹום ַהּזֶה ָוָמְעָלה ִמּיֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר יַֻּסד ֵהיַכל יְהָֹוה ִׂשימּו ְלַבְבֶכם:ש

(יט) ַהעֹוד ַהּזֶַרע ַּבְּמגּוָרה ְוַעד ַהֶּגֶפן ְוַהְּתֵאנָה ְוָהִרּמֹון ְוֵעץ ַהּזַיִת ֹלא נָָׂשא ִמן ַהּיֹום ַהּזֶה ֲאָבֵרְך: 



השאלות העומדות בפנינו: 

1. מה היחס השאלות ההלכתיות טומאה וטהרה לבין מסקנתו בפסוק יד
2. מי זה העם הזה ומי זה הגוי הזה, ומה זה מעשה ידיהם?

3. פסוק טו נראה כיישום נוסף, אך לכאורה אין קשר בין הדברים.
 4. מכאן 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' 225-221) סבור 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. 



2. שיטה 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? 



ROTHSTEIN. מדובר 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
ְִּׁ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



(י) ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ִּבְׁשנַת ְׁשַּתיִם ְלָדְריֶָוׁש ָהיָה ְּדַבר יְהָֹוה ְּביַד ַחַּגי ַהּנִָביא ֵלאמֹר:
(יא) ּכֹה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ְׁשַאל נָא ֶאת ַהּכֲֹהנִים ּתֹוָרה ֵלאמֹר:

א ִאיׁש  ָֹ (יב) ֵהן יִּש
ְַּׂשר קֶֹדׁש ִּבְכנַף ִּבגְדֹו ְונָגַע ִּבְכנָפֹו ֶאל ַהֶּלֶחם ְוֶאל ַהּנָזִיד ְוֶאל ַהּיַיִן ְוֶאל ֶׁשֶמן ְוֶאל ָּכל ַמֲאָכל ֲהיְִקָּדׁש ַוּיֲַענּו ַהּכֲֹהנִים ַוּיֹאְמרּו ֹלא:ב

(יג) ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ִאם יִַּגע ְטֵמא נֶֶפׁש ְּבָכל ֵאֶּלה ֲהיְִטָמא 
ַוּיֲַענּו ַהּכֲֹהנִים ַוּיֹאְמרּו יְִטָמא:

(יד) 
ַו
ַַּען ַחַּגי ַוּיֹאֶמר ֵּכן ָהָעם ַהּזֶה ְוֵכן ַהּגֹוי ַהּזֶה ְלָפנַי נְֻאם יְהָֹוה ְוֵכן ָּכל ַמֲעֵׂשה יְֵדיֶהם ַוֲאֶׁשר יְַקִריבּו ָׁשם ָטֵמא הּוא: י

(טו) ְוַעָּתה ִׂשימּו נָא ְלַבְבֶכם ִמן ַהּיֹום ַהּזֶה ָוָמְעָלה ִמֶּטֶרם ׂשּום ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְּבֵהיַכל יְהָֹוה:
(טז) ִמְהיֹוָתם 

ָּבא ֶאל ֲעֵרַמת ֶעְׂשִרים ְוָהיְָתה ֲעָׂשָרה ָּבא ֶאל ַהּיֶֶקב ַלְחׂשף ֲחִמִּׁשים ּפּוָרה ְוָהיְָתה ֶעְׂשִרים:
(יז) ִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּבִּׁשָּדפֹון ּוַבּיֵָרקֹון ּוַבָּבָרד ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה יְֵדיֶכם ְוֵאין ֶאְתֶכם ֵאַלי נְֻאם יְהָֹוה:

(יח) 
ִׂימּו נָא ְלַבְבֶכם ִמן ַהּיֹום ַהּזֶה ָוָמְעָלה ִמּיֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר יַֻּסד ֵהיַכל יְהָֹוה ִׂשימּו ְלַבְבֶכם:ש

(יט) ַהעֹוד ַהּזֶַרע ַּבְּמגּוָרה ְוַעד ַהֶּגֶפן ְוַהְּתֵאנָה ְוָהִרּמֹון ְוֵעץ ַהּזַיִת ֹלא נָָׂשא ִמן ַהּיֹום ַהּזֶה ֲאָבֵרְך: 


