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Haggai Chapter 1 ַחַגי 

יָוֶש ַהֶמֶלְך, ַבחֶֹדש  א ָדרְׁ ַתיִּם, לְׁ נַת שְׁ שְׁ י,  בִּ שִּ ַהשִּ
יֹום ֶאָחד ַלחֶֹדש ַבר--בְׁ יַד ה'-ָהיָה דְׁ יא,  ַחַגי-בְׁ ַהנָבִּ

יַאלְׁ שְׁ -זְֻׁרָבֶבל ֶבן-ֶאל יְׁהֹוֻשַע -ֶאלוְׁ  ,ַפַחת יְׁהּוָדה ֵאלתִּ
  .יְׁהֹוָצָדק ַהכֵֹהן ַהָגדֹול, ֵלאמֹר-ֶבן

1 In the second year of Darius the king, in the 
sixth month, in the first day of the month, came 
the word of the LORD by Haggai the prophet 
unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor 
of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, 
the high priest, saying:  

רּו,   ֹות, ֵלאמֹר:קצְׁבָ  ה'כֹה ָאַמר   ב ָהָעם ַהֶזה ָאמְׁ
ָבנֹות.ה' ֵבית יְׁהוָה -בֹא ֶעת-ֹלא ֶעת הִּ   {}פ  לְׁ

2 'Thus speaketh the LORD of hosts, saying: This 
people say: The time is not come, the time that 
the LORD'S house should be built.' {P}  

ַבר  ג י, דְׁ יַדה'-וַיְׁהִּ יא, ֵלאמֹר-, בְׁ   .ַחַגי ַהנָבִּ
3 Then came the word of the LORD by Haggai 
the prophet, saying:  

פּונִּים  ד ָבֵתיֶכם סְׁ וְַׁהַביִּת --ַהֵעת ָלֶכם ַאֶתם, ָלֶשֶבת בְׁ
  .ַהֶזה, ָחֵרב

4 'Is it a time for you yourselves to dwell in your 
cieled houses, while this house lieth waste?  

ֶכם, ַעל  ֹות:קצְׁבָ  ה'וְַׁעָתה, כֹה ָאַמר   ה ַבבְׁ ימּו לְׁ -שִּ
כֵ    .יֶכםַדרְׁ

5 Now therefore thus saith the LORD of hosts: 
Consider your ways.  

ָעט, ָאכֹול וְֵׁאין  ו ֵבה וְָׁהֵבא מְׁ ֶתם ַהרְׁ ָעה-זְַׁרעְׁ ָשבְׁ  לְׁ
ָרה, ָלבֹוש, וְֵׁאין-ָשתֹו וְֵׁאין ָשכְׁ חֹם לֹו-לְׁ ַתֵכר ;לְׁ שְׁ --וְַׁהמִּ

ַתֵכר,  שְׁ   {}פ  צְׁרֹור נָקּוב.-ֶאלמִּ

6 Ye have sown much, and brought in little, ye 
eat, but ye have not enough, ye drink, but ye 
are not filled with drink, ye clothe you, but 
there is none warm; and he that earneth wages 
earneth wages for a bag with holes. {P}  

ֶכם, ַעל  ֹות:קצְׁבָ  ה'כֹה ָאַמר,   ז ַבבְׁ ימּו לְׁ ֵכיֶכם-שִּ   .ַדרְׁ
7 Thus saith the LORD of hosts: Consider your 
ways.  

ֶצה  ח נּו ַהָביִּת; וְֶׁארְׁ בֹו -ֲעלּו ָהָהר וֲַהֵבאֶתם ֵעץ, ּובְׁ
ָדה(, ָאַמר    .ה'ואכבד )וְֶׁאָכבְׁ

8 Go up to the hill-country, and bring wood, and 
build the house; and I will take pleasure in it, 
and I will be glorified, saith the LORD.  

ָעט, וֲַהֵבאֶתם ַהַביִּת-ֶאלָפנֹה   ט מְׁ נֵה לִּ ֵבה וְׁהִּ  ַהרְׁ
י בֹו: תִּ י--ֹותקצְׁבָ  ה'יַַען ֶמה, נְֻׁאם   וְׁנַָפחְׁ  יַַען ֵביתִּ

ֵביתֹו הּוא-ֲאֶשר יש לְׁ ים אִּ   .ָחֵרב, וְַׁאֶתם ָרצִּ

9 Ye looked for much, and, lo, it came to little; 
and when ye brought it home, I did blow upon 
it. Why? saith the LORD of hosts. Because of My 
house that lieth waste, while ye run every man 
for his own house.  

ָאה -ַעל  י ָטל; וְָׁהָאֶרץ, ָכלְׁ אּו ָשַמיִּם מִּ ֵכן ֲעֵליֶכם, ָכלְׁ
  .יְׁבּוָלּה

10 Therefore over you the heaven hath kept 
back, so that there is no dew, and the earth 
hath kept back her produce.  

ָרא חֶֹרב ַעל  יא ים, וְַׁעל-ָהָאֶרץ וְַׁעל-וֶָאקְׁ  ַהָדָגן-ֶהָהרִּ
ירֹוש וְַׁעל-וְַׁעל ַהיִּצְָׁהר, וְַׁעל ֲאֶשר תֹוצִּיא, -ַהתִּ

ֵהָמה, וְַׁעל, ָכל-ָהָאָדם, וְַׁעל-וְַׁעל ;ָהֲאָדָמה יְׁגִּיַע -ַהבְׁ
  {}ס  ַכָפיִּם.

11 And I called for a drought upon the land, and 
upon the mountains, and upon the corn, and 
upon the wine, and upon the oil, and upon that 
which the ground bringeth forth, and upon 
men, and upon cattle, and upon all the labour 
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of the hands.' {S}  

ַמע זְֻׁרָבֶבל ֶבן  יב י-וַיִּשְׁ תִּ יְׁהֹוָצָדק -ןבֶ  וִּיהֹוֻשעַ  ֵאלַשלְׁ
קֹול  ית ָהָעם, בְׁ ֵארִּ יֶהם, קֱאֹל ה'ַהכֵֹהן ַהָגדֹול וְׁכֹל שְׁ

ָלחֹו -וְַׁעל יא, ַכֲאֶשר שְׁ ֵרי ַחַגי ַהנָבִּ בְׁ יֶהם; קֱאֹלה' דִּ
נֵי  פְׁ אּו ָהָעם, מִּ   .ה'וַיִּירְׁ

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and 
Joshua the son of Jehozadak, the high priest, 
with all the remnant of the people, hearkened 
unto the voice of the LORD their God, and unto 
the words of Haggai the prophet, as the LORD 
their God had sent him; and the people did fear 
before the LORD.  

ַאְך  וַיֹאֶמר ַחַגי  יג ֲאכּות ה'ַמלְׁ ַמלְׁ ָלָעם --ה', בְׁ
ֶכם, נְֻׁאם  ֵלאמֹר: תְׁ   .ה'-ֲאנִּי אִּ

13 Then spoke Haggai the LORD'S messenger in 
the LORD'S message unto the people, saying: 'I 
am with you, saith the LORD.'  

י-רּוַח זְֻׁרָבֶבל ֶבן-ֶאת ה'וַיַָער   יד תִּ  ַפַחת ֵאלַשלְׁ
 ,יְׁהֹוָצָדק ַהכֵֹהן ַהָגדֹול-רּוַח יְׁהֹוֻשַע ֶבן-יְׁהּוָדה, וְֶׁאת

ָלאָכה-וְֶׁאת ית ָהָעם; וַיָבֹאּו וַיֲַעשּו מְׁ ֵארִּ  ,רּוַח, כֹל שְׁ
ֵבית   {}פ  יֶהם.קֱאֹלֹות קצְׁבָ  ה'-בְׁ

14 And the LORD stirred up the spirit of 
Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of 
Judah, and the spirit of Joshua the son of 
Jehozadak, the high priest, and the spirit of all 
the remnant of the people; and they came and 
did work in the house of the LORD of hosts, 
their God, {P}  

נַת   טו שְׁ י, בִּ שִּ ָבָעה ַלחֶֹדש, ַבשִּ ים וְַׁארְׁ רִּ יֹום ֶעשְׁ בְׁ
יָוֶש ַהֶמֶלְך ָדרְׁ ַתיִּם, לְׁ   .שְׁ

15 in the four and twentieth day of the month, 
in the sixth month, in the second year of Darius 
the king.  

 א פסוק א פרק חגי י"רש

 שבנה רבה ויקרא במדרש ומצינו אחשורוש אחר שהיה פרס מלך דריוש הוא - לדריוש שתים בשנת( א)

 עזרא) שנאמר כורש ברשיון לירושלים מבבל הכהן ויהושע זרובבל עלו הראשון כורש ובימי היה אסתר של

 המקדש בית מלאכת לבטל לצוות לכורש' איגרותיה ושלחו ובנימין יהודה צרי ועמדו' וגו עמו בכל מי( ט

 ובטלה' וגו נאקאל בית עבידת בטילת באדין( ד' בעזר) כמפורש בטלו ההוא מיום( ובטלום וצוה) שהתחילו

 נאמרה שתים ובשנת בנו דריוש של הראשונה ושנה אחשורוש של עשרה וארבע כורש שמלך שנים שלש

 :יצליחם ה"שהקב ם"העכו יבטלום לא כי יראו ולא במלאכה ולבנות לחזור לזרזם לחגי זו נבואה

   עזרא אבן

 בחדש כי משה רבי אמר המלכה אסתר בן שהוא ל"ז קדמונינו שאמרו הפרסי דריוש זה - בשנת( א)

 מבני אלתיאלש אחי רפיה בן זרובבל והוא לחדש אחד ביום כתב למה כן ואם מקום בכל החדש תחלת

 כי שאול בת מיכל בני האלו וככה לבן לה ויהי כמו בנו שמו על קראו אלתיאלש דודו שגדלו ובעבור יכניה

 על כתוב כן כי נשרף כאשר ראשון בבית גדול כהן היה יהושע אבי ויהוצדק אותם גדלה רק ולד לה היה לא

 גם יהושע בימי גדולה בכהונה דודו עזרא שמש לא כן על בבל מגלות אלישר בצאת מעלתו בנו ירש כן

 :עזרא בספר ככתוב ונכדו בנו בימי

   ק"רד

 הבית לבנות צוה והוא היה אסתר בן כי ואמרו - אחשורוש בן דריוש הוא, המלך לדריוש שתים בשנת( א)

 ירושלם לחרבות שלמו לא הגולה מן כשעלו כי אחשורוש מלכות מתחלת יהודה צרי הבנין שבטלו אחר

 לא והם אתכם אפקוד שנה שבעים לבבל מלאת לפי שאמר וזהו נצר נבוכד למלכות אאל שנה שבעים

 שלמה היתה לא כורש שעשה פקידה ואותה גלו נבוכדנצר למלך ט"י בשנת כי שנה ב"נ אאל בגולה עמדו

 שנת עד הבנין ובטל שטנה כתבו אחשורוש מלכות ובתחלת מקוטעות שנים' ג אאל מלך לא כורש כי

 שלמו אז שחסרו שנה ט"י אותם כי שנה שבעים ירושלם לחרבת שלמו ואז פרס מלך לדריוש שתים

 בנין זמן הגיע שנה שבעים ירושלם לחרבת וכששלמו שנה שבעים הם לדריוש' וב לאחשורוש ד"וי לכורש
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 מפני מתעצלים היו כי הבית לבנות זרובבל לעורר בירושלם שהיה חגי אל הנבואה באה ואז הבית

 נשלם שלא לפי עתה עד הקדש רוח אותם עוררה ולא השנים האל מלאכתם משביתים שהיו השונאים

 עדוא בר וזכריה נביאה חגי והתנבי בעזרא אמר וכן עתה עד שנה' ע ירושלם לחרבת מלאו לא כי הזמן

 :עליהון אלישר יקאל בשום ובירושלם ביהודה די יהודאי על נביאיא

 אלתיאלש בן ופדיה פדיה בן אאל אלתיאלש בן היה לא וזרובבל ף"אלה בהנעת - אלתיאלש בן זרובבל אל

 בן זכריה אמר וכן מפדיה נכבד היה אולי אלתיאלש וזכר כבנים הם הרי בנים ובני הימים בדברי ש"כמ

 :עדוא בן ברכיה בן היה והוא עדוא

 שהיו לפי מלכים שני בית מושלי נקראו לא כי מושל או שליט' ופי פחה מן סמוך והוא מלרע - יהודה פחת

 :יהודה משבט היה לא שמשלו והורדוס חשמונאי ובית רובם העולם אומות ברשות

 הלך ויהוצדק הימים בדברי שאמר כמו הגולה עם גלה זה יהוצדק - הגדול הכהן יהוצדק בן יהושע אלו

 עם עלה בנו ויהושע שריה בני היו ושניהם עזרא אחי והיה נבוכדנצר ביד וירושלם יהודה את' ה בהגלות

 :הבית שבנו אחר שנה שבעים ירושלם לחרבת מלאת עד עלה לא ועזרא זרובבל

 :יהושע אלו זרובבל אל העם אומרים שהיו הדבר זה - לאמר

   דוד מצודת

 בימי מהבנין שבטלו אחר הבית לבנות רשות שנתן אחשורוש בן דריוש הוא - לדריוש שתים בשנת( א)

 :בעזרא ש"כמ כורש

 :כבנים הם בנים ובני= הימים בדברי= ה"בד ש"כמ היה אלתיאלש בן פדיה בן - אלתיאלש בן

   ם"מלבי

 הגלות מעת כי, מקומות בכמה בזה הרביתי חזון ואנכי, א"הרי באר כבר. לדריוש שתים בשנת( א)

 תלוי הדבר והיה, הגאולה על הנביאים נבאו ההיא שמעת, העתידה הגאולה זמן התחיל לסנחריב הראשון

 לבבל הגלו זכו שלא ואחר'(, ג בצפניה ש"כמ) יאשיה בימי או חזקיה בימי תיכף יםאלנג היו שאז יזכו אם

 ם"העכו בין נטמעים היו בבל בגלות נשארים היו שאם' ה ראה וכאשר, חטאת ולהתם פשע לכלא במעלם

 פקידה פקדם לכן, ותורתם לשונם ושכחו הארצות בעמי קדש זרע התערבו שכבר, הדת מכלל יוצאים והיו

 היה לא ההיא שבעת והגם, ליושנה העטרה ואת התורה את ושבו ג"כנה אנשי עמהם ועלו כורש י"ע מעט

 לו והודיעו נביאים כמה ראו וכן, אלבישר שימשלו מלכיות ארבע ראה אלודני, העתידה הגאולה זמן עדיין

 בתשובה שבים היו אם הגאולה עת אז שיהיה אפשריות היה ז"בכ, מאד רחוק הפלאות קץ זמן כי בחזון

 אאל' וכו עזרא בימי נס להם ליעשות אלישר היו ראוים ל"חז ש"כמ, כחומה כולם עולים והיו' לה שלימה

, ועומד תלוי האפשריות עדיין היה הבית נבנה ובעת, ז"ע המורים ל"חז מדרשות כמה וכן, החטא שגרם

 עוד להם זרח כ"וע, עולמים לשבתו מכון היה והמקדש המשיח המלך זרובבל היה בתשובה שבים היו אם

 על אותם מעוררים והיו ההיא בעת שעמדו, ומלאכי זכריה חגי האחרונים נביאים י"ע הנבואה אור הפעם

 מקדש רק השני המקדש היה, זכו שלא ואחר, בידם תלוי שהדבר זה סוד להם וגלו התשובה ועל הבנין

 בימי והנה, ואכבדה מלת על ל"חז ש"כמ דברים' ה בו וחסרו, הרומיים י"ע ליחרב ועתיד שעה לפי עראי

 זמן עד ובנימין יהודה צרי י"ע ונשבת הבית בבנין אז והתחילו י"לא שיעלו פקידה ניתן הראשון כורש

 חגי ונבא, לבנות אחר רשיון להם הגיע לא כי הבנין מן התיאשו כ"וע, הבנין זמן עדיין היה לא כי, דריוש

 והיה זוכים היו אם כי, זרובבל אל הדבור והיה, הזמן הגיע כי רשיון על ימתינו ולא בבנין שיתחילו' ה בשם

 לבבל זרובבל שב זכו שלא אחר רק, המשיח היה וזרובבל דוד לבית קרן מצמיח היה האמתית הגאולה אז

 פדיה בן רק אלתיאלש בן היה שלא' המפ כתבו וכבר, הימים באחרית מבניו צמח לצמוח ועתיד, שם ומת

 :זקנו ש"ע ונקרא אלתיאלש בן היה ופדיה

 

 ב פסוק א פרק חגי י"רש

 שאמרתי דברי את אקיים שלא הם סבורים בראשונה ידיהם על אויביהם שבטלו לפי - אמרו הזה העם( ב)

 עת אבל העת עתה שבא להם אמור להבנות ביתי עת עוד יבא ולא שנה' ע ירושלים לחרבות מלאת לפי

 שנה שבעים לסוף היתה וכן שנה שבעים בבל מלכות לתחילת למלאות לפקידה אאל היה לא הראשון
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 שנה ח"י מאוחר שהיה צדקיהו שבימי ירושלים בחורבות נתלה הבית בניין אבל כורש פ"ע לעלות נפקדו

 :ח"הי מלאו ועתה ט"בי גלו ח"בי גלו( יב ערכין, יא מגילה) מר כדאמר בבל למלכות

   עזרא אבן

 :בא אני אנה ואני כדרך - עת בא עת, כה( ב)

   ק"רד

 נואשו שעברו השנים כל הבית בנין מהם יהודה צרי שבטלו ולפי לעם הם שיאמרו - לאמר' ה אמר כה( ב)

 לחרבת שנה שבעים ששלמו יודעים שהיו י"אעפ הבנין עת הגיע לא עדיין אומרים והיו הבית מבנין העם

 להם אמר שלא י"ואעפ מהגולה לקה העלה לחנם לא כי לדעת להם והיה לדריוש שתים בשנת ירושלם

 על להם באים היו לא מעשיהם כי רואים היו כי הדבר על ולהתעורר מעצמם להחל להם היה עדיין הנביא

 לקה וכשראה הבית בבנין נואשים שהיו על ענשם זה כי לדעת להם והיה' וגו הרבה זרעתם ש"כמ הנכונה

 :הנביא חגי ביד להם שלח מעצמם מתעוררים היו שלא יתברך

   דוד מצודת

' ה בית עת בא עתה כי הוא כן לא הנה הבית לבנות העת בא לא עדיין' אומרי הם ל"ר - בוא עת לא( ב)

 :הדורות שנות בחשבון ב"מ בסוף ש"וכמ ירמיה שאמר שנה' ע נשלמו כבר כי נבנה להיות

   ם"מלבי

 שיהיו צריך האמתית הגאולה שלפני הנביאים מפי האומה ביד מקובל שהיה. עת לא אמרו הזה העם( ב)

 והם, הימים אחרית על שנבאו הנביאים כל שנבאו כמו, ומגוג גוג מלחמת ושיהיה ובארץ בשמים מופתים

 ל"ר עת בא עת לא אמרו, הגאולה קודם להיות שצריכים ההכנות מן דבר שום היה לא ההיא שבעת ראו

 יש לא עדיין אם הבנין עת שבא נאמר ואיך', ה בית שיבנה העת ביאת על הכנה שהיא העת יש לא שעדיין

 מן מנוחה להם שיהיה הבנין שתנאי וגם, והמופתים האותות עת, הבנין קודם להיות שצריכה העת

 מדי למלכי משועבדים שהם הגיע לא המנוחה עת וגם, שלמה בית בנין בעת שהיה כמו תחלה האויבים

 :הבנין עת קודם להיות צריך הגאולה ועת, ופרס

 

 ג פסוק א פרק חגי עזרא אבן

 פירושו לאמר משה אל השם וידבר כי בתורה כן שאין מה הזה לעם לאמר הזה במקום - לאמר, ויהי( ג)

 :להם ואמרת אלישר בני אל דבר אחריו כן על הענין לו לאמר למשה דבר

   ק"רד

 יהושע אלו זרובבל אל לאמרה לו אמר הראשונה הנבואה כי חגי ביד לעם היה' ה דבר -' ה דבר ויהי( ג)

 :לעם לאמרה לו אמר השנית הזאת והנבואה

   ם"מלבי

 התעורר שלכן ל"ר, חגי ביד' ה דבר היה שלכן העם אל שיאמר לו שאמר' ה מדברי זה גם'. ה דבר ויהי( ג)

 :התיקון עת ויגיע כמקדם הנבואה יהםאל תשוב בתשובה ישובו שאם סימן שזה, לזרוח הנבואה אור

 

 ד פסוק א פרק חגי י"רש

 :בפתח א"הה נקוד לכך תימה' ל - לכם העת( ד)

 כשר הכדין י"ת וכן בארז הבית את וספון הבית את ויספון( ו א מלכים) כמו ארזים בנסרי מכוסים - ספונים

 :חרוב הדין' מקדש ובית דארזיא בנסרי מטללין די בבתיא יתבין דאתון לכון

   עזרא אבן

 :בארז וספון כמו ספונים בבתים ולשבת לבנות - העת( ד)

   ק"רד

 אם אמר' ה בית להבנות עת הגיע שלא שאומרים אתם אמר האללש והיא פתוחה א"הה - לכם העת( ד)

 :מזה תבושו הלא זה הוא הטוב חרב הזה והבית ספונים בבתיכם אתם שתשבו עת הוא

  :בארז וספון ספון מחוקק חלקת וכן מקורים - ספונים

   דוד מצודת
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 הזה והבית בתקרות ומכוסין הספונים בבתיכם תשבו שאתם העת בא לכם לבד רק וכי - לכם העת( ד)

 :בתמיה כשהיה חרב ישאר

   ם"מלבי

 שיעדו העת שיבא צריך לזה גם הלא, עת יש ספונים בבתיכם שתשבו זה על וכי ל"ר. לכם העת( ד)

 אם ואלתש ז"ע? חרב יהיה הזה והבית, מיועד עת על בזה יםאלשו אתם ואין בשלוה שתשבו הנביאים

 ?:העת הגיע

 

 ה פסוק א פרק חגי י"רש

 הרבה זרעתם אומר שהוא כמו ברכה ידיכם במעשה שאין רואין שאתם עסקיכם על - דרכיכם על( ה)

 :הוא ביתי חורבן בשביל זה כל מעט והבא

   עזרא אבן

 ':העול בצרכי - דרכיכם, ועתה( ה)

   ק"רד

 :זרעת ואומר מפרש כך ואחר דרכיך מעשות וכבדתו כמו ומעשיכם עסקיכם על דרכיכם על - ועתה( ה)

   דוד מצודת

 :הוא כן שלא ותראו עסקיכם על התבוננו - לבבכם שימו( ה)

   ם"מלבי

, דרכיכם על לבבכם תשימו אם המקדש לבנות אתם שצריכים ותבחנו תראו הלא'. ה אמר כה ועתה( ה)

 .כי, נרצים מעשיכם שאין הנסיון י"עפ ותראו

 

 ו פסוק א פרק חגי י"רש

 :שבטלו בכורים בעון - מעט והבא( ו)

 :מנחות ביטול בעון - לשבעה ואין אכול

 :הנסכים שבטלו לפי היין טעם שניטל - לשכרה ואין שתו

 :שבטלו כהונה בגדי בעון - לו לחום ואין לבוש

 :נקוב בגד בקשר מעותיו כנותן וכלה הולך עושים שאתם ריוח כל - נקוב צרור אל משתכר והמשתכר

   עזרא אבן

 :מעט הבית אל דגן - והבא, זרעתם( ו)

 :אוכלים אתם - אכול

 וככה שביעים ואינם הרבה אוכלים אדם שבני זמן יש כי תשבעו ולא ואכלתם כדרך לשבעה כמו - לשכרה

 בקרבי לבי חם כתוב הנה כי קשה חם מלת כי ודע, להשתכר החוק שיעבור לא' שכרו ואין הרבה שתה

 וזה הכפל מפעלי קור במשקל וחום לו לחום ואין וככה מחמם האויר להיות צריך להם וחם האמת והוא

 תם אם כמו הכפל אות כשנחסר נפתחין הכפל פעלי כל כי יוכיח והפתח חמם מן הוא ואם מפיו פרושי

 ופעמים בעצמו שב שהוא עומד פועל שהוא שפעמים שב כמו שהוא לומר נוכל ולא תמם שהוא הכסף

 :פתוח הוא וחם קמוץ הוא ושב כי שבותך את ושב כמו יוצא פועל שהוא

 :מאומה בו ימצא לא נקוב היה ואם הכסף צרור כמו - צרור

   ק"רד

 ממה ויותר יותר הבית אל ומביא הרבה וקוצר מעט זורע אדם כי העולם דרך הפך - הרבה זרעתם( ו)

 שתביאו מה אפילו כי ועוד חרב שתניחוהו הבית לעונש זה כי תחשבו לא איך בהפך יבאו ועניניכם שזרע

 :העולם כמנהג שבעה כדי תאכלו ואפילו תשבעו לא תאכלו שאם מארה בו יש לבית

 :דעתו שתשתבש עד וישתכר החק שיעבור ויש היין שבעת הוא השכרות כי לשבעה כמו - לשכרה ואין

 נמצאת המארה אבל העולם כדרך להחם כדי שהוא פי על ואף לו להחם כדי הלבוש ואין - לו לחום ואין

 :בכל
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 אם כמו למארה יהיה בהמתו או עצמו שמשכיר או וממכר במקח משתכר שהוא ומי - משתכר והמשתכר

  :יצא כן שיכנס כמו כי מתחתיו נקוב שהוא בגד בצרור ישימנו

   דוד מצודת

 :השדה צמחה לא כי שזרעתם ממה פחות הבית אל הבאתם ומעט זרעתם הרבה הנה - הרבה זרעתם( ו)

 :במעיים נשתלחה המארה כי לשבעה בו ואין מאכל אוכלים אתם - אכול

 :היין טעם חלף כי לשכר כדאי אינו - לשכרה ואין

 :לחמם ראוי היה העולם שמדרך פי על ואף לו להחם כדאי ואינו לבוש לבשתם הנה ל"ר - לבוש

 הנקוב בגד בצרור משימו ואלוכ ברכה בו אין הנה וכדומה וממכר במקח משתכר שהוא ומי - והמשתכר

 :יצא כן שיכנס וכמו מתחת

   ם"מלבי

 בו יש שתביאו במעט וגם, שזורעים ממה יותר שקוצרים הטבע מדרך הפך. מעט והבא הרבה זרעתם( ו)

 צרור כאילו קללה בו יש הכסף שכר וגם, מחממים אין הלבושים וגם, לשבעה האכילה ואין אכל כי מארה

 :נאבד שהכל נקוב הכסף

 

 ז פסוק א פרק חגי עזרא אבן

 :עלו יכםאל שאצוה מה שתעשו אחר - שימו, כה( ז)

   ק"רד

  :הוא מבואר -' ה אמר כה( ז)

 ז פסוק א פרק חגי דוד מצודת

 :לתקנם עסקיכם על התבוננו ל"ר -' וגו לבבכם שימו( ז)

   ם"מלבי

 הגיע שלא שמה תבינו בהבית רוצה' שה תראו הזאת הבחינה שמן אחר' ה אמר ולכן'. ה אמר כה( ז)

 יש ז"ע כי, והגאולה והמופתים והנבואה מההשגחה הבית בנין אל הקודמות ההכנות ל"ר, העת של העת

 :ואז, דרכיכם ולתקן בתשובה לשוב שתשתדלו הנפש דרכי על היינו, דרכיכם על לבבכם שתשימו תנאי

 

 ח פסוק א פרק חגי י"רש

 ותומים אורים ארון שני במקדש היו ולא ראשון במקדש שהיו דברים חמשה כנגד א"ה חסר - ואכבדה( ח)

 :יומא במסכת כדאיתא הקודש ורוח ושכינה ואש

   ק"רד

 חמשה כי הכתוב מן א"הה חסרון דרשו ל"ורז אחד והענין קרי ואכבדה כתיב - ואכבד, ההר עלו( ח)

 :הקדש ורוח ושכינה העליונה ואש ותומים ואורים ארון שני מבית חסרו דברים

   דוד מצודת

 :הבית ובנו עצים משם והביאו ההר אל עלו עשו זאת ל"ר - ההר עלו( ח)

 :ידו על ואתכבד בו מרוצה אהיה קטן יהיה כי עם ל"ר - בו וארצה

   ם"מלבי

 ויראו ואכבדה ואז, בהבית בו ארצה דרכיכם לתקן שתקדימו שאחר. הבית ובנו עץ והבאתם ההר עלו( ח)

 ':ה אצל הנרצה הבית ויהיה הבית אל נראה' ה וכבוד והשכינה הנסים

 

 ט פסוק א פרק חגי י"רש

 :מעט והבאתם הרבה השדה מן להביא סבורים הייתם הנה עד - הרבה אל פנה( ט)

 :ותולעת רקבון מכת עליו' אבי - בו ונפחתי

 (:נד ישעיה) פחם באש נופח לשון - ונפחתי

   עזרא אבן

 :בתיכם אל אותו והבאתם הרבה אל פניתם עתה עד - פנה( ט)
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 :חרב שהוא ביתי בעבור כן היה למה והטעם מה יען דעו ועתה ברכה בו ואין המעט באותו - בו ונפחתי

 :לבנותו ביתי חרבן לב על שם איש ואין הולך מכם אחד כל - רצים ואתם

   ק"רד

 והנה הרבה אל פנה עתה אבל מכם המארה תסור הבית לבנות עץ ותביאו ההר תעלו אם - פנה( ט)

 :הרבה אל שתפנו שחשבתם מה הפך למעט הוא פנותיכם והנה' פי למעט

 :מארתא ביה אשלח ואנא ת"וי הפה בנפיחת שיכלה הדבר כמו - בו ונפחתי

   דוד מצודת

 מארה בו אשלח הבית להביא הרבה אל תפנו כאשר הנה לי תשמעו לא אם ל"ר - הרבה אל פנה( ט)

 רוח בנשיבת כלה ותהיה בו אנפח הבית אל הזה המעט תביאו וכאשר מעט אל למפרע הפנים היה והנה

 :מליצה ענין והוא פי

 אשר ביתי בעבור שזהו לכם להשיב צבאות' ה מאמר הנה כן יהיה מה בעבור ואלתש ואם כאומר - מה יען

 :קורתו בצל לחסות לביתו רץ מכם אחד כל ואתם חרב הוא

   ם"מלבי

 הודיעם', ה בית להם שחסר מפני היה עתה עד קללה עליהם שחל שמה להם שהודיע אחר. פנה( ט)

 תהיה אז הבית בבנין עתה יתרשלו אם הבית לבנות אותם מצוה' שה מהנביא שמעו שכבר אחר שמעתה

 מעט שגדל היינו מעט אל פנו כ"ועי, פנים הסתרת ידי על רק המארה היתה שתחלה, השגחיית מארה

 והנה ז"בכ, הרבה שיקצרו הרבה אל שיפנו שהגם השגחיית מארה יהיה ועתה, שזרעו הזרע מן תבואה

, פי ברוח אשרפנו ל"ר, בו ונפחתי הבית אל התבואה שתביאו אחר וגם, מעט ממנו ויתהוה יתקלל, למעט

 הקללה היתה ולא הבנין אל אותם עורר שלא עתה עד כי ל"ר, חרב הוא אשר ביתי יען' ה נאם מה יען

, הברכה אל תנאי הוא המקדש שהבית הברכה העדר ידי על ממילא היה רק, בונים שאינם בעבור לעונש

 חרב שהבית על העונש דרך יהיה עתה אבל, הטבע כפי הרבה להם היה הבית אל הרבה מביאים היו אם

 מארה אשלח לכן, ביתכם בצרכי רק הבית בבנין משתדלים אתם שאין ל"ר, לביתו איש רצים ואתם

 :בבתיכם שיהיה בהתבואה

 

 י פסוק א פרק חגי י"רש

 :חוביכון על - שמים כלאו עליכם( י)

 :מנעו - כלאו

   עזרא אבן

 על לא לבדכם עליכם או נחשת ראשך על אשר שמיך והיו כדרך השמים בעבור עליכם טעם - כן על( י)

 :הארץ יושבי

 :הטל מלתת - כלאו

   ק"רד

 נעצר שאינו מטל' אפי שמים כלאו בארצכם ועליכם והטל הגשם ירד הגוים בארצות כי - עליכם כן על( י)

  :הנה שאמר עליכם כמו והוא ברזל שמיכם את ונתתי בקללות אמר וכן

   דוד מצודת

 מלהוריד השמים מנעו עליכם הנה המקומות משאר נעצר הטל אין כי עם - מטל שמים כלאו עליכם( י)

 :הטל

 :פרים לתת מנעה - יבולה כלאה

   ם"מלבי

 מטל שמים כלאו עליכם רק' ה מאת מיוחדת בהשגחה הקללה היתה לא עתה עד ל"ר. עליכם כן על( י)

 עונש שיהיה מעתה אבל, יבולה את שכלאה הארץ טבע י"וע, טלם נתנו שלא והמערכת השמים י"ע שהיה

 :השגחיי

 

 יא פסוק א פרק חגי עזרא אבן
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 היותה עד הארץ על ואגזור ואקרא וטעם חרב הוא אשר ביתי יען כדרך צחות דרך - חורב ואקרא( יא)

 :כנחושה

 :עולם גבעות וממגד קדם הררי ומראש כמו' ההרי מגד - ההרים ועל

 :יועילו לא באר ממי המשקים לריק ויגעו יצליח לא כי - כפים יגיע כל ועל

   ק"רד

 ממי מתחת לחות לה יהיה ולא יבש אוירה שיהיה יבשה שהיה הארץ על יובש גזרתי - חרב ואקרא( יא)

 :תחת רובצת ומתהום שאמר מה הפך התהום

 קדם הררי ומראש ש"כמ טובים ועשבים פרי נושאים טובים עצים בהם צומחים הרים יש כי - ההרים ועל

 :עולם גבעות וממגד

 על ואמר האדמה תוציא אשר ועל ואמר כלל כ"ואח האדם חיי, עיקר הם השלשה האל כי - הדגן ועל

 :ובבהמה באדם רעים חלאים תוליד האויר יבשות כי הבהמה ועל האדם

 כי הבאר ממימי המשקים לריק ויגעו יצליחו לא כי ל"ז ע"א אברהם' ר החכם' שפי כמו - כפים יגיע כל ועל

 :שישקו מה כל ייבש בארצם שהיה היבש האויר כי ל"ר יועילו לא

   דוד מצודת

 :הארץ יבול ויתקלקל יכמש למען' וכו הארץ על יובש בגזירה אביא - ואקרא( יא)

 :המינים מיתר - האדמה תוציא אשר ועל

 :ובבהמה באדם חליים מוליד והיבש החורב כי - הבהמה ועל האדם ועל

 ולא בהם תבוא המארה ל"ר ויובש חורב אשלח בהם יגעים שאתם העסקים כל על - כפים יגיע כל ועל

 :הצליחו

   ם"מלבי

 ועל הדגן על יהיה והחורב, השמים י"ע לא, ופקודתי קריאתי י"ע החורב יהיה. הארץ על חורב ואקרא( יא)

, יבולה תכלא ולא תוציא שהאדמה הגם, האדמה תוציא אשר כל ועל, ותירוש דגן שיהיה הגם, התירוש

 :מארה בו לתת השמים יכלו לא ז"שע, כפים יגיע כל יכלול וגם

 

 יב פסוק א פרק חגי עזרא אבן

 :כן על התנבא לא אפילו השם בית לבנות' חייבי שהם בקול - וישמע( יב)

 :דברי על ועוד - דברי ועל

   ק"רד

 עמהם היה הדין להם חגי התנבא שלא פי על ואף - יהםקאל' ה בקול, אלתיאלש בן זרובבל וישמע( יב)

 לפשפש להם היה העולם הפך אאל הנכונה על להם באים מעשיהם היו שלא רואים שהיו כיון הבית לבנות

 יבדקו הרעה עליהם בבא כי בקרי עמי תלכו ולא בתורה צוה לקה כי יהםקאל' ה בקול וזהו במעשיהם

 זהו להם לקה ששלחו הנביא חגי דברי על הבית בבנין התעוררו ועוד הוא מקרה כי יאמרו ולא במעשיהם

 ':הנבי חגי דברי ועל שאמר

   דוד מצודת

 ':ה שלחו כאשר להם שנבא הנביא חגי דברי אלו - הנביא חגי דברי ועל( יב)

 :העונש וייעודי' ה מאזהרות - העם וייראו

   ם"מלבי

, יהםקאל' ה בקול שמעו שבהם הגדולים היינו העם שארית וכל ויהושע זרובבל ל"ר. זרובבל וישמע( יב)

 פקודת כפי הבית שיבנו' ה שלחו כאשר הנביא חגי דברי על שמעו וגם, דרכיהם על לבבם שישימו שאמר

 כי בבנין להתחיל שמעו לא ז"ובכ, העונש מפחד' ה מפני יראו ההמוני העם אמנם, העם וייראו, נביא י"ע' ה

 :המלך מן רשות להם היה לא

 

 יג פסוק א פרק חגי י"רש

 :המקום בשליחות -' ה במלאכות( יג) 
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   עזרא אבן

 :שליח -' ה מלאך, ויאמר( יג)

 :מלאכה ומגזרתו נוסף ם"המ או' רביעי מלה ומלאך' ה' בשליחו -' במלאכו

   ק"רד

 ממצרים ויוציאנו מלאך וישלח וכן שליח ברוב' פי מלאך כל וכן' ה שליח -' ה במלאכות' ה מלאך, ויאמר( יג)

 :ה"מרע על אמר

   דוד מצודת

 ':ה שליח ל"ר -' ה מלאך( יג)

 ':ה בשליחות -' ה במלאכות

 :תפחדו אלו עמכם אני להם אמר ולכן המלך רשות בלא הבית לבנות פחדו עדיין כי - אתכם אני

   ם"מלבי

 על ימתינו ובל ייראו בל ל"ר, אתכם אני, ושליחותו' ה מלאכות מצד להם אמר אז'. ה מלאך חגי ויאמר( יג)

 :המלך מן רע להם יגיע ולא בזה להושיעם אתם' ה כי, רשיון

 

 יד פסוק א פרק חגי י"רש

 ובשביעי לחודש וארבעה בעשרים בששי עצים ומנסרין באבנים מסתתין התחילו - מלאכה ויעשו ויבאו( יד)

 :חגי אל' ה דבר היה ואחד בעשרים

   עזרא אבן

 :ן"העי מפני נפתח רק וישב ויקח כמו ויער שיאמר ראוי היה - ויער( יד)

 :התרשתא נקרא פחת פרס ובלשון פחם להיות וכמוהו לפחתך נא הקריבהו כמו - פחת

   ק"רד

 :לבם את לחזק רוח להערת צריכים היו המלאכה להשבית החושבים הצרים מפני - ויער( יד)

   דוד מצודת

 ':ה בית צורך בדבר מלאכה ועשו ובאו' וכו זרובבל רצון את העיר' ה -' ה ויער( יד)

    ם"מלבי

 מלאכת להזמין התחילו, מלאכה ויעשו ויבואו', ה ויראת גבורה רוח בם עורר' ה וגם'. ה ויער( טו - יד)

 :לחדש ד"כ ביום היה וזה הבנין

 

 טו פסוק א פרק חגי עזרא אבן

 :הפסק שיש פי על אף מלאכה ויעשו עם דבק - עשרים ביום( טו)

   ק"רד

 המלאכה החלו הזה ביום כי פרשה תחלת שהוא פי על ואף למעלה טעמו - וארבעה עשרים ביום( טו)

 :לתשיעי ד"כ יום עד החלו לא כי המלאכה שהכינו אאל בבנין שהחלו ולא מלאכה ויעשו ש"כמ

   דוד מצודת

 התחילו אז כי לחדש וארבעה עשרים ביום היה ההתחלה לומר שלמעלה למקרא מוסב - וגומר ביום( טו)

 :הספר בסוף ש"כמ התשיעי לחדש ד"בכ התחילו בבנין אבל הבנין אל המצטרך את להכין

 :הששי בחדש ל"ר - בששי


