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Haggai Chapter 2 ַחַגי 

ִרים וְֶּׁאָחד לַּחֶֹדׁש  א ֶעשְּׁ ִביִעי, בְּׁ שְּׁ בַּר--בַּ , ה'-ָהיָה, דְּׁ
יַּד נִָביא, ֵלאמֹר-בְּׁ גַּי הַּ   .חַּ

1 In the seventh month, in the one and 
twentieth day of the month, came the word of 
the LORD by Haggai the prophet, saying:  

ת יְּׁהּוָדה-זְֻּׁרָבֶבל ֶבן-נָא, ֶאל-ֱאָמר  ב חַּ ִתיֵאל פַּ לְּׁ  ,ׁשַּ
ָגדֹול-יְּׁהֹוֻׁשעַּ ֶבן-וְֶּׁאל כֵֹהן הַּ ֵאִרית -וְֶּׁאל--יְּׁהֹוָצָדק, הַּ ׁשְּׁ

  .ָהָעם, ֵלאמֹר

2 'Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, 
governor of Judah, and to Joshua the son of 
Jehozadak, the high priest, and to the remnant 
of the people, saying:  

ָאר, ֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת  ג נִׁשְּׁ ֶזה-ִמי ָבֶכם, הַּ יִת הַּ בַּ  ,הַּ
ָתה ֶתם רִֹאים אֹתֹו, עַּ ֲהלֹוא --ִבכְּׁבֹודֹו ָהִראׁשֹון; ּוָמה אַּ

ֵעינֵיֶכם   .ָכמֹהּו כְַּׁאיִן, בְּׁ

3 Who is left among you that saw this house in 
its former glory? and how do ye see it now? is 
not such a one as nothing in your eyes?  

ָתה ֲחזַּק זְֻּׁרָבֶבל נְֻּׁאם  ד -וֲַּחזַּק יְּׁהֹוֻׁשעַּ ֶבן ה'-וְּׁעַּ
ָגדֹול וֲַּחזַּק ָכל כֵֹהן הַּ ם ָהָאֶרץ-יְּׁהֹוָצָדק הַּ --ה'-נְֻּׁאם ,עַּ

ֶכם, נְֻּׁאם -ִכי  וֲַּעשּו:   .ֹותקצְּׁבָ  ה'ֲאנִי ִאתְּׁ

4 Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the 
LORD; and be strong, O Joshua, son of 
Jehozadak, the high priest; and be strong, all ye 
people of the land, saith the LORD, and work; 
for I am with you, saith the LORD of hosts.  

ָדָבר ֲאֶׁשר-ֶאת  ה ֶכם -הַּ ֵצאתְּׁ ֶכם, בְּׁ ִתי ִאתְּׁ ָכרַּ
תֹוכְֶּׁכם יִם, וְּׁרּוִחי, עֶֹמֶדת בְּׁ רַּ   {}ס  ִתיָראּו.-ַאל--ִמִמצְּׁ

5 The word that I covenanted with you when ye 
came out of Egypt have I established, and My 
spirit abideth among you; fear ye not. {S}  

ר   ו ט ִהיאקצְּׁבָ  ה'ִכי כֹה ָאמַּ עַּ ת מְּׁ וֲַּאנִי,  ;ֹות, עֹוד ַאחַּ
ִעיׁש ֶאת רְּׁ יִם וְֶּׁאת-מַּ ָשמַּ יָם-ָהָאֶרץ, וְֶּׁאת-הַּ -וְֶּׁאת ,הַּ

  .ֶהָחָרָבה

6 For thus saith the LORD of hosts: Yet once, it 
is a little while, and I will shake the heavens, 
and the earth, and the sea, and the dry land;  

ִתי, ֶאת  ז ׁשְּׁ עַּ ת ָכל-ָכל-וְִּׁהרְּׁ דַּ גֹויִם, ּוָבאּו, ֶחמְּׁ -הַּ
גֹויִם; ּוִמֵלאִתי ֶאת ֶזה, ָכבֹוד-הַּ יִת הַּ בַּ ר, --הַּ  ה'ָאמַּ

  .ֹותקצְּׁבָ 

7 and I will shake all nations, and the choicest 
things of all nations shall come, and I will fill this 
house with glory, saith the LORD of hosts.  

ָזָהבִלי הַּ   ח   .ֹותקצְּׁבָ  נְֻּׁאם, ה'--ֶכֶסף, וְִּׁלי הַּ
8 Mine is the silver, and Mine the gold, saith the 
LORD of hosts.  

ֶזה ָהַאֲחרֹון  ט יִת הַּ בַּ יֶה כְּׁבֹוד הַּ -ִמן ,ָגדֹול יִהְּׁ
ר, --ָהִראׁשֹון ֶזה ֶאֵתן קצְּׁבָ  ה'ָאמַּ ָמקֹום הַּ ֹות; ּובַּ

  {}פ  ת.קֹוצְּׁבָ  ה'ָׁשלֹום, נְֻּׁאם 

9 The glory of this latter house shall be greater 
than that of the former, saith the LORD of 
hosts; and in this place will I give peace, saith 
the LORD of hosts.' {P}  

יִם   י תַּ נַּת ׁשְּׁ ִׁשיִעי, ִבׁשְּׁ תְּׁ ָבָעה לַּ ִרים וְַּׁארְּׁ ֶעשְּׁ בְּׁ
יָוֶׁש ָדרְּׁ ר--לְּׁ בַּ נִָביא, ֵלאמֹר-, ֶאלה'-ָהיָה, דְּׁ גַּי הַּ   .חַּ

10 In the four and twentieth day of the ninth 
month, in the second year of Darius, came the 
word of the LORD by Haggai the prophet, 
saying:  

ר,   יא ַאל  ֹות:קצְּׁבָ  ה'כֹה ָאמַּ כֲֹהנִים -נָא ֶאת-ׁשְּׁ הַּ
  .תֹוָרה, ֵלאמֹר

11 'Thus saith the LORD of hosts: Ask now the 
priests for instruction, saying:  

ר-ֵהן יִָשא  יב שַּ נָפֹו -ִאיׁש בְּׁ נַּף ִבגְּׁדֹו, וְּׁנָגַּע ִבכְּׁ קֶֹדׁש ִבכְּׁ
ֶלֶחם וְֶּׁאל-ֶאל נִָזיד וְֶּׁאל-הַּ יַּיִן וְֶּׁאל-הַּ -ָכל-ֶׁשֶמן וְֶּׁאל-הַּ

12 If one bear hallowed flesh in the skirt of his 
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ֲאָכל רּו--מַּ כֲֹהנִים וַּיֹאמְּׁ ָדׁש; וַּיֲַּענּו הַּ  garment, and with his skirt do touch bread, or  .ֹלא ,ֲהיִקְּׁ
pottage, or wine, or oil, or any food, shall it be 
holy?' And the priests answered and said: 'No.'  

גַּי, ִאם  יג ֵמא-וַּיֹאֶמר חַּ ָכל-יִגַּע טְּׁ ֵאֶלה -נֶֶפׁש בְּׁ
ָמא רּו, יִטְּׁ כֲֹהנִים וַּיֹאמְּׁ ָמא; וַּיֲַּענּו הַּ   .ֲהיִטְּׁ

13 Then said Haggai: 'If one that is unclean by a 
dead body touch any of these, shall it be 
unclean?' And the priests answered and said: 'It 
shall be unclean.'  

גַּי וַּיֹאֶמר, ֵכן הָ   יד ן חַּ ֶזה וְֵּׁכן-ָעםוַּיַּעַּ ָפנַּי -הַּ ֶזה לְּׁ גֹוי הַּ הַּ
ִריבּו ָׁשם, -, וְֵּׁכן, ָכלה'-נְֻּׁאם ֲעֵשה יְֵּׁדיֶהם; וֲַּאֶׁשר יַּקְּׁ מַּ

  .ָטֵמא הּוא

14 Then answered Haggai, and said: 'So is this 
people, and so is this nation before me, saith 
the LORD; and so is every work of their hands; 
and that which they offer there is unclean.  

ָתה ִשימּו  טו ֶכם, ִמן-וְּׁעַּ בְּׁ בַּ ָלה; -נָא לְּׁ ֶזה וָָמעְּׁ יֹום הַּ הַּ
ל -ֶאֶבן ֶאל-ִמֶטֶרם שּום ֵהיכַּ   .ה'ֶאֶבן, בְּׁ

15 And now, I pray you, consider from this day 
and forward--before a stone was laid upon a 
stone in the temple of the LORD,  

יֹוָתם ָבא ֶאל  טז ִרים, וְָּׁהיְָּׁתה ֲעָשָרה-ִמהְּׁ ת ֶעשְּׁ  ;ֲעֵרמַּ
שֹף ֲחִמִשים פּוָרה, וְָּׁהיְָּׁתה, -ָבא ֶאל חְּׁ יֶֶקב, לַּ הַּ
ִרים   .ֶעשְּׁ

16 through all that time, when one came to a 
heap of twenty measures, there were but ten; 
when one came to the winevat to draw out fifty 
press-measures, there were but twenty;  

ָבָרד  יז יֵָרקֹון, ּובַּ ִשָדפֹון ּובַּ ֶכם בַּ -ֵאת, ָכל--ִהֵכיִתי ֶאתְּׁ
ֲעשֵ  י, נְֻּׁאם-ה יְֵּׁדיֶכם; וְֵּׁאיןמַּ ֶכם ֵאלַּ   .ה'-ֶאתְּׁ

17 I smote you with blasting and with mildew 
and with hail in all the work of your hands; yet 
ye turned not to Me, saith the LORD--  

ֶכם, ִמן-ִשימּו  יח בְּׁ בַּ ָלה; ִמיֹום -נָא לְּׁ ֶזה וָָמעְּׁ יֹום הַּ הַּ
ִרים וְּׁ  ִמןֶעשְּׁ ִׁשיִעי, לְּׁ תְּׁ ָבָעה לַּ יֹום ֲאֶׁשר-ַארְּׁ ד -הַּ יֻסַּ

ֶכם--ה'-ֵהיכַּל בְּׁ בַּ   .ִשימּו לְּׁ

18 consider, I pray you, from this day and 
forward, from the four and twentieth day of the 
ninth month, even from the day that the 
foundation of the LORD'S temple was laid, 
consider it;  

ד  יט גּוָרה, וְּׁעַּ מְּׁ ע, בַּ ֶזרַּ עֹוד הַּ ֵאנָה -הַּ תְּׁ ֶגֶפן וְּׁהַּ הַּ
יִת, ֹלא נָָשאוְָּׁהִרמ זַּ ֶזה, -ִמן--ֹון וְֵּׁעץ הַּ יֹום הַּ הַּ
  {ס}  .ֲאָבֵרְך

19 is the seed yet in the barn? yea, the vine, 
and the fig-tree, and the pomegranate, and the 
olive-tree hath not brought forth--from this day 
will I bless you.' {S}  

בַּר  כ ָבָעה -ֵׁשנִית ֶאל ה'-וַּיְִּׁהי דְּׁ ִרים וְַּׁארְּׁ ֶעשְּׁ גַּי, בְּׁ חַּ
חֶֹדׁש ֵלאמֹר   .לַּ

20 And the word of the LORD came the second 
time unto Haggai in the four and twentieth day 
of the month, saying:  

ת-ֱאמֹר, ֶאל  כא חַּ ֲאנִי   יְּׁהּוָדה ֵלאמֹר:-זְֻּׁרָבֶבל פַּ
ִעיׁש, ֶאת רְּׁ שָ -מַּ יִם וְֶּׁאתהַּ   .ָהָאֶרץ-מַּ

21 'Speak to Zerubbabel, governor of Judah, 
saying: I will shake the heavens and the earth;  

ִתי, חֹזֶק   כב דְּׁ מַּ ָלכֹות, וְִּׁהׁשְּׁ מְּׁ ִתי, ִכֵסא מַּ כְּׁ וְָּׁהפַּ
דּו  ֶביָה, וְּׁיָרְּׁ ָכָבה, וְּׁרֹכְּׁ ִתי ֶמרְּׁ כְּׁ גֹויִם; וְָּׁהפַּ כֹות הַּ לְּׁ מְּׁ מַּ

ֶחֶרב ָאִחיו סּוִסים ֵביֶהם, ִאיׁש בְּׁ   .וְּׁרֹכְּׁ

22 and I will overthrow the throne of kingdoms, 
and I will destroy the strength of the kingdoms 
of the nations; and I will overthrow the chariots, 
and those that ride in them; and the horses and 
their riders shall come down, every one by the 
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sword of his brother.  

הּוא נְֻּׁאם  כג יֹום הַּ -ֹות ֶאָקֲחָך זְֻּׁרָבֶבל ֶבןקצְּׁבָ  ה'-בַּ
ִדי, נְֻּׁאם בְּׁ ִתיֵאל עַּ ַאלְּׁ ִתיָך, כַּחֹוָתםה'-ׁשְּׁ מְּׁ ָך -ִכי  :, וְּׁשַּ בְּׁ

ִתי, נְֻּׁאם ה' רְּׁ   {}ש  ֹות.קצְּׁבָ  ָבחַּ

23 In that day, saith the LORD of hosts, will I 
take thee, O Zerubbabel, My servant, the son of 
Shealtiel, saith the LORD, and will make thee as 
a signet; for I have chosen thee, saith the LORD 
of hosts.' {P} 

 

 א פסוק ב פרק חגי עזרא אבן

 :השביעי בחדש - בשביעי( א)

  ק"רד

 :שיצוה מה מעתה לעשות בידו להם שליחות היתה שנבואתו לפי הנביא חגי ביד אמר בכלם - בשביעי( א)

  דוד מצודת

  :השביעי בחדש - בשביעי( א)

 

 ב פסוק ב פרק חגי עזרא אבן

 השם בדברי רק כלב לפני יהושע כמו הנבואה ועל הכהונה על למלכות כבוד חולקים לעולם - נא אמר( ב)

 ויהס בעבור בו בדברו השם הקדימו בשנים מכלב גדול יהושע שהיה פי על ואף קודם כלב הפוך הדבר

 יהושע לפני זרובבל וככה ושמואל דוד יסד המה שמואל ואחרי שאול אחרי וכתוב יהושע ויהס ולא כלב

 :יהויכין מבני שהוא

  ק"רד

  :מבואר - נא אמר( ב)

 

 ג פסוק ב פרק חגי י"רש

 :חי ועודנו הגולים מן שהיה - הנשאר בכם מי( ג)

 :בעיניו חשוב זה אין הראשון את -' וגו ראה אשר

 :כאין אלא בעיניו זה אין הראשון שראה מי כי אני יודע - כאין כמוהו הלא

 :שוים שניהם ואין הוא כאין כמוהו כאן אף ככהן כעם והיה( ד הושע) כמו הן שוים ואין הוא - כאין כמוהו

 עזרא אבן

 :הזקנים אתם - בכם מי( ג)

  ק"רד

 :הגלות מן שנשארו הזקנים - בכם מי( ג)

  :הראשון הבית כנגד בעיניכם כאין זה הלא כמוהו זה שיהיה אותו תשוו אם - בעיניכם כאין כמהו

  דוד מצודת

 :מירושלים שגלו מאותם הנשאר בכם הוא מי - בכם מי( ג)

 :הזה הבית קראו עצמו מקום באותו שהיה לפי הראשון המקדש בית את - הזה הבית את

 :רב בעושר שלמה אותו שבנה מה כפי - הראשון בכבודו

 :זה בבנין עתה אותו רואים שאתם ומה - אתם ומה

 :ההעדר אל הבנין דומה הזה הבית הלא זה מול זה יעריכו אם ל"ר - כאין כמוהו הלא

  ם"מלבי

 כאין הזה הבית שכבוד ויראה הראשון הבית את ראה שהוא, והחורבן הגלות זמן מן. הנשאר בכם מי( ג)

 :הראשון נגד

 



4 
 

 ד פסוק ב פרק חגי עזרא אבן

 :ולעשות לשמור התורה דברי והטעם הדבר את והוא אחריו הבא' הפסו תחלת עם דבק ועשו - ועתה( ד)

  ק"רד

 :גדול הזה הבית כבוד יהיה עוד כי זה בעבור ידיכם תרפינה אל - ועתה( ד)

 אתכם אהיה אני כרתי אשר הדבר את תעשו אם הזה הדבר את האחר הפסוק עם דבק טעמו - ועשו

 :וחזק הלוך ותלכו

  דוד מצודת

 אני כי הבית את ועשו והתחזקו זה בעבור מהבנין ידיכם ירפו לא ז"עכ הוא וכן הואיל ל"ר - חזק ועתה( ד)

 לכם תבוא מ"מ הראשון הבית עם ערך לו שאין עם הזה הבית י"ע טובה לכם להשפיע אתכם אהיה

 :מבקשים אתם ואותה ידו על הברכה

  ם"ימלב

 את ועשו הכתוב ושעור', ה בעבודת להתחזק חיזוק צריכים אתם כי תראו מזה. זרובבל חזק ועתה( ה - ד)

 דבר ועשו חזק ל"ר(, מוסגר מאמר הוא אתכם אני כי ש"ומ, )ממצרים בצאתכם אתכם כרתי אשר הדבר

, העם באזני ויקרא הברית ספר את ויקח ש"כמ, ממצרים בצאתם ברית עמהם כרת ז"שע והמצוה התורה

 אני עתה גם כי בתוככם עומדת ורוחי אתכם אני כי ש"במ זה ובאר, הראשון על הזה הבית כבוד יגדל ואז

 עומדת ורוחי( אז ששמרתם כמו התורה דברי שתשמרו בתנאי, )מ"יצ בעת אתכם שהייתי כמו אתכם

, בתוככם מתהלך הרוח ואין בגלוי ונפלאות נסים לעשות מתעורר הרוח שאין שהגם, עתה גם בתוככם

 :לפעול מוכנת בכח ונמצאת עומדת היא ז"בכ

 

 ה פסוק ב פרק חגי י"רש

 :תיראו אל נביאכם על שורה ורוחי שומרים אתם תורתי - כרתי אשר הדבר את( ה)

  עזרא אבן

 :נבואתי - ורוחי( ה)

  ק"רד

 :אתכם כרתי אשר הדבר את תעשו אם - הדבר את( ה)

 ונפסקה הקדש רוח נפסקה והמצות התורה עשו ולא שחטאו אחר אבל הקדש רוח - בתוככם עומדת ורוחי

 כמו אתכם כרתי כאלו הוא והרי אבותיכם את כלומר אתכם כרתי אשר ואמר ומלאכי זכריה בימי הנבואה

 מלפין ונביאי בתוככם עומדת ורוחי ת"וי אתנו כי הזאת הברית את' ה כרת אבותינו את לא בתורה שכתוב

 :ביניכון

  דוד מצודת

 עליה כרתי אשר והמצוה התורה עשו ל"ר שלפניו במקרא הנזכר ועשו מלת על מוסב - הדבר את( ה)

 :ממצרים בצאתכם ברית עמכם

  :ידו על הברכה ותבוא תצליחו כי תיראו אל ולכן בתוככם עתה עומדת עדיין הנבואה רוח - ורוחי

 

 ו פסוק ב פרק חגי י"רש

 להצר עליכם למשול תקום אחת עוד עליכם המושלת זו פרס מלכות משתכלה - היא מעט אחת עוד( ו)

 :ממשלתה זמן יהא ומעט יון מלכות מן לכם

 :חשמונאי לבני הנעשים בניסים - מרעיש ואני

 בן יוסף בספר כתוב כאשר וכסף זהב תשורת ויביאו זה בבית שורה ששכינתי ויבינו -' וגו השמים את

 :גוריון

  עזרא אבן

 :אעשה פליאה - אחת עוד כי( ו)

 :תהיה ימים למעט או' לעשות בעיני - היא מעט

  ק"רד



5 
 

 בזמן לישראל לקה שיעשו והטובה הכבוד מרוב משל דרך מרעיש - היא מעט אחת עוד' ה אמר כה כי( ו)

 בן יוסף בספר שכתוב כמו היה וזה זה אמר הורדוס זמן על א"וי' חשמונאי בימי היה שזה א"י שני בית

 ונקל מעט היא מעט עתה לכם עושה שאני זאת מלבד לכם אעשה אחת טובה עוד אחת עוד' ופי גוריון

 כל יכבדו זמן באותו אבל הבית בבנין צוררים לכם יש עתה כי תהיה מזאת וטובה לעשותם בעיני היא

 בימי היה גדול רעב כי גוריון בן יוסף בספר כתוב גם שם שיביאו וזהב וכסף במנחות הזה הבית הגוים

  :ירעשו לא השמים כי הפלגה דרך הוא החרבה ואת הים את הארץ ואת השמים את שאמר ומה הורדוס

  דוד מצודת

 הבית וזהו אחד בית ותכונן תבנה עוד הנחרב הבית מלבד ל"ר אחת עוד' ה אמר כה אשר - כה כי( ו)

 :השני

 :תתקיים הזמן מן מעט אבל - היא מעט

 יתאספו הארץ ומלכי בהם ילחמו ממסלותם שמים כוכבי כאלו הבית על חורבן אביא ל"ר - מרעיש ואני

 :עליהם לבוא

 :יחריבוה והם יבשה ובדרך ים ובדרך עליהם יבואו גדודים הרבה ל"ר - החרבה ואת הים ואת

  ם"מלבי

 בתוככם העומדת רוחי, אחת עוד היא מעט הכתוב שיעור. היא מעט אחת עוד ותקצב' ה אמר כה כי( ו)

, אחת רוח עוד ל"ר, אחת עוד צריך ולכן, גדול ברעש ולהרעיש גדולות לפעול בכחה ואין עתה מעט היא

 ויהיה הרוח יתוסף ז"שעי', ה ויראת דעת רוח ובינה חכמה רוח יתלבשו שהעם י"ע, הרוח תוספת היינו

 הנבואה רוח היא עומדת שרוחו, בזה והמליצה, הארץ ואת השמים את בו ירעיש אשר, גדול ורעש לרוח

 זכאי אינו הדור כי, מעט היא רק', ה ברוח שנבאו האחרונים נביאים מבניהם ועמדו האומה אל עתה ששב

 היינו השמים את ירעיש ואז, המעשים מטוב אליה שילוה אחת רוח עוד וצריך, ק"ורוה הנבואה שתתמיד

 :וביבשה בים ובארץ בשמים ומופתים אותות יתן כי הטבע סדרי כל

 

 ז פסוק ב פרק חגי עזרא אבן

 גם ביבשה שהם האדם כל וירגזו ורעש רעם שישמע כמשמעו או משל דרך להרעיש טעם -/ והרשעתי( /ז)

 :לביתי' מנחו ויביאו הים בספינות

  ק"רד

 :וזהב כסף בידם ולהביא זה כבוד לראות לבא ממקומם שיחרדו בלבם אתן - והרעשתי( ז)

 דברי כל בידם יביאו כלומר הגוים כל בחמדת יבאו ממקומם שארעיש הגוים כל' פי - הגוים כל חמדת ובאו

 ולא ומראה כמו השמוש' ב חסר וחמדת יקרות ואבנות ובגדים וזהב כסף מכלי בארצם שימצאו חמודות

 :לו והדומים' ה בית הנמצא בחידות

 דוד מצודת

 גוג חיל ועל למלחמה ירושלים על לבוא ם"העכו את ארעיש הגאולה בזמן זה אחר אבל - והרעשתי( ז)

 :יאמר

 :עשרם חמדת עמהם יביאו - וגומר חמדת ובאו

 שזה עצמו מקום באותו תעמוד אשר' ה בית אל העושר כבוד יביאו כי הזה' הבי את אמלא אז - ומלאתי

 :הראשון בכבודו הזה הבית ראה אשר למעלה ש"וכמ הזה הבית קראו ולכן עומד

  ם"מלבי

 הגוים כל שירעשו האמתית הגאולה קודם לבא שצריכים האותות יבואו ואז. הגוים כל את והרעשתי( ז)

 כי, כבוד הזה הבית את ומלאתי', לה מנחה הגוים כל חמדת יבאו כ"שאח עד, ומגוג גוג למלחמת ויתקבצו

 :הגוים כל אליו ונהרי ההרים בראש בנוי שיהיה המקוה האחרון הבנין הוא יהיה אז

 

 ח פסוק ב פרק חגי י"רש

 :בו חפצתי לאשר להביא ובידי - הזהב ולי הכסף לי( ח)

  עזרא אבן
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 :ביתי אל הזהב להביא הכל בלב לשום פלא אעשה ואני הוא שלי מקום בכל - לי( ח)

  ק"רד

 אל להביא הגוים בלב אתן ואני לזה ולתתו מזה לנטלו הוא וברשותי הוא שלי שהוא מי ביד - הכסף לי( ח)

 :לרוב וזהב כסף הזה הבית

  דוד מצודת

 :הנה להביאם כ"א ובידי - הכסף לי( ח)

  ם"מלבי

 יהיה גדול ואז, כל אדון בעליו אל לירושלים ויביאהו, שלי ושהכל הכסף לי כי כולם יכירו שאז. הכסף לי( ח)

 ולא, שלום אתן הזה ובמקום עוד יחרב שלא האחרון הבית הוא יהיה כי הראשון מן האחרון הבית כבוד

 יבא אם, תנאי הוא זה מאמר כל ז"לפ, שני בית לחורבן הגורם באמת היה שהוא חנם שנאת ביניכם יהיה

 האחרון הבית הוא יהיה אז, ממצרים בצאתם עמם כרת אשר הדבר את יעשו אם והוא, אחת רוח עוד

, במקום שלום היה ולא ברית שמרו לא כי התנאי נתקיים וכשלא, הראשון מן גדול ויהיה, בית אחריו שאין

 שאז האחרון בקץ האחרון הבית שיבנה עד, אז היעוד נתקיים לא, חנם ושנאת והכתות הפריצים נתרבו כי

 :המלות בבאור' ועי, האלה היעודים יתקיימו

 

 ט פסוק ב פרק חגי י"רש

 שני ובית ועשר מאות ארבע ראשון בית ששני בשנים אמר וחד בבנין אמר חד ושמואל רב - יהיה גדול( ט)

 :ועשרים מאות ארבע

  עזרא אבן

 מאות ארבע עמד השני והבית שנים ועשר שנה מאות ארבע עמד הראשון הבית כי יפת אמר - גדול( ט)

 צדיקים היו אילו תנאי על היה זה כי אמר משה ורבי גוריון בן יוסף בספר כתב כאשר הורודוס בימי היה' וכ

 :תשמעו שמוע אם והיה זכריה אמר כאשר גמורים

  ק"רד

 כי היה וזה וזה בבנין אומרים ויש בשנים אומרים יש בזה לברכה זכרונם רבותינו נחלקו - יהיה גדול( ט)

 בן יוסף ובספר ל"רז בדברי שכתוב כמו בבנין גדול היה וכן שנה ך"ת שני ובית שנה י"ת עמד ראשון בית

 :כמוהו ונאה טוב בנין מעולם נראה לא ה"בב הורדוס שבנה הבנין כי גוריון

  :בארץ שלום היה רב זמן שני בית בזמן רבות מלחמות שהיו פי על אף כי - שלום אתן

  דוד מצודת

 :הזה במקום שתעמוד העתיד הבית ל"ר - האחרון הזה הבית( ט)

 :שלמה שבנה הבית מן - הראשון מן

  :ושוד חמס בגבולה ישמע ולא שלום אז אתן בירושלים - הזה ובמקום

 

 י פסוק ב פרק חגי עזרא אבן

 חדש תחילת היה מתי ידענו ולא דריוש מלכות להתחלת הוא תשיעי זה כי ישועה' ר אמר - בעשרים( י)

 וככה מניסן החשבון והנה בכסליו התשיעי לחדש זכריה בנבואת כתוב הנה כי נכונה דבר ולא מלכותו

 הרביעית בשנה עם דבק למלוך רק שלמה למלוך עם דבוק אינו השני החדש כי אייר חדש הוא זיו חודש

 בחודש ישראל על שלמה למלוך' הרביעי בשנה הוא וככה לשנים אם כי' לחדשי למנות ישראל מנהג אין כי

 :אייר שהוא השני החודש הוא זיו

 ק"רד

 בו ד"בכ כסליו שהוא התשיעי ובחדש אלול שהוא הששי בחדש הבית בנין להכין החלו הם - בעשרים( י)

 וטהרה טומאה הלכות על אותם ולשאול לכהנים לאמר הנביא חגי ביד' ה דבר היה ביום ובו לבנות החלו

 כשהגיעו מהגולה העולים הראשונים שעלו מיום כי שנים כמה זה טרם קרבנות הקריבו שכבר פי על ואף

 לא ולמה הבית בנין קודם המזבח נבנה שנה ט"וי יסד לא' ה והיכל עליו והקריבו המזבח בנו בעריהם
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 שהחלו היום עד קבוע הקרבנות דבר היה שלא לפי קרבנות להקריב שהחלו מעת האלה השנים כל שאלה

 :הבית בבנין

  דוד מצודת

  :התשיעי לחדש - לתשיעי( י)

 

 יא פסוק ב פרק חגי י"רש

 :וטהרה וטומאה קודש הלכות בגלות שכחו שמא - תורה הכהנים את נא שאל( יא)

  עזרא אבן

 נבנה טרם שנה' עשר תשע המזבח על העולות' מקריבי היו חגי ובימי התורה מורי הם הכהנים - כה( יא)

 ותורה גדול הכהן שהוא יהושע הכהנים בכלל היה שם ועתה בפירוש זה נתבאר דניאל ובספר הבית

 רק אמת תורת הורו שלא לכהנים אמר לא חגי כי' הפש דרך על וראינו להשיב יטעה ולא מפיהו יבקשו

 :הזה העם כן אמר

 ק"רד

 תורה הכהנים את נא שאל לו שאמר להם שואל הוא ותקבצ' ה בשם כי לכהנים שיאמר -' ה אמר כה( יא)

 :וטהרה טומאה תורת כלומר

  דוד מצודת

 :בגלותם שכחו לא אם התורה דיני הכהנים את עתה שאל - נא שאל( יא)

 :וגומר איש ישא הן בשאלה להם אמור ל"ר וגומר איש ישא הן לאמר שלאחריו למקרא מוסב - לאמר

  ם"מלבי

 הטהרו לא שעוד להם יברר ז"שעפ תוריית שאלה להם לשאול צוה. תורה הכהנים את נא שאל( יא)

 :הימים באחרית ובאומה בבית שיחול המקוה הגדול יקהאל הענין עליהם שיחול עד למדי והתקדשו

 

 יב פסוק ב פרק חגי י"רש

 :שרץ או נבילה טומאת בשר - קודש בשר( יב)

 :תבשיל - הנזיד ועל

 :היסתאב - היקדש

 וחד טהור לו ואמרו בקדש רביעי מנייהו דבעי כהני אישתביש אמר חד ושמואל רב בה נחלקו - יטמא לא

 :מינייהו בעי בקודש חמישי כהני אישתביש לא אמר

 :ראשון שהוא בבגד אלא עצמו בשרץ נגע לא - בכנפו ונגע

  עזרא אבן

 אחר הכתוב זה כי ישנה למה יטמא יקדש ואם יטמא יקדש והפך ממש קודש כמשמעו - קדש בשר הן( יב)

 ממש קדש המלאה את תקדש פן ומלת מטומאתה מתקדשת והיא קדושים והייתם תטמאו ולא וכתוב זה

 היטב באר הספרדי סרוק בן' מנח זה באר כאשר בזמנו הקדש יוציאו לא אם קדש וישוב הכל' יתער כי

 בדברי המצרים כמעשה קדש מלת גם טמאה המלה' פי ואין חפץ לכל עצמה ומזמנת' מתקדש' קדש ומלת

 קרוב כשהם כח בהם אין כן על שלהם לחה המרבה היאור מפני רפה היא המצרים תולדת כי הבתולות

 נקרא והוא פתוח הפתח שיהיה עד מעט עמה וישכב נער שיביאו עד הבתולה לבעול יותר או לארבעים

 קדש בשר על השאלה והנה' וגו מצרים ארץ כמעשה הכתוב צוה כן ועל בכך אומנותו זנות דרך קדש

 לאחד או הלחם אל הקדש הוא הבשר ששם הכנף הוא הכלי נגע אם יקדש בבשרה יגע אשר וכל שכתוב

 הקדש בשר ולא הכנף לבד אלה בכל נגע שלא אחרי דברו ונכונה לא ואמרו' הכהני ענו אז היקדש' הנזכרי

 :קדש בבשר נגעו לא כי הדין והוא בהם נגע ממש

  ק"רד

 שנגע בגדו בכנף קדש בשר איש ישא אם ושאלה בגלות שכחום אולי הטומאות תורת שאלם - ישא הן( יב)

 :שני קדש ובשר לטומאה הראשון הכנף והנה בגדו בכנף קדש בשר ונשא בשרץ
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 אל או היין אל או הנזיד אל או הלחם אל בו נגע הבשר והוא שבכנפו במה' פי - הלחם אל בכנפו ונגע

 :מאלו מאכל כל אל ונגע השמן

 ובשר ראשון והכנף הטומאה אב הוא השרץ כי לטומאה רביעי שהוא הזה המאכל היטמא פירוש - היקדש

 שאלם זה ועל רביעי באלו שנגע והמאכל שלישי הם בבשר שנגעו הללו והמשקים והנזיד והלחם שני קדש

 שאמר שאלם לבדו המאכל על כי והראיה לא ויאמרו הכהנים ויענו יטמא אם רביעי שהוא המאכל על

 אבל בקדש הוא טמא הרביעי כי התשובה בזו הכהנים טעו כי שאמרו ל"מרז ויש היקדשו אמר ולא היקדש

 טומאת טמאה הכנף תהיה אם פירוש כראוי השיבו אלה בכל נפש טמא יגע אם ששאלם האחרת השאלה

 ויענו שלישי והמאכל שני והמשקים והנזיד והלחם הטומאה ולד והבשר הטומאה אב שהכנף שנמצא נפש

 טמא שהוא יודעים היו לא בקדש רביעי אבל טמא שהוא יודעים היו בקדש ושלישי יטמא ויאמרו הכהנים

 יש מהם באחת טעו לא כי שאמר ל"מרז ויש הוא טמא שם יקריבו ואשר הנביא השיבם לפיכך טעו ובזה

 כי שאמר מי מהם ויש טמא שאינו השיבוהו וכראוי מהם בראשונה שאל בקדש חמישי כי שאמר מי מכם

 פי על אף' פי הוא טמא שם יקריבו ואשר שאמר ומה השיבוהו וכראוי שאלם בקדש רביעי שגזרו קודם

 הבית בבנין מתעצלים והם הואיל טמא הוא כאלו לפני יקריבו אשר כל וטהרה טומאה הלכות יודעים שהם

 :הפרשה בכל הבית ענין על אלא הוכיחם שלא טעו שלא הטעם זה מוכיח הפרשה וענין

 נסחאות ובמקצת היתאסר י"וכת אסור שהוא בקדש טומאתן מפני שאסור כלומר היטמא' פי - היקדש

 :היסתאב

 :עדשים ונזיד כמו התבשיל - הנזיד

  דוד מצודת

 :ונבלה כשרץ הטומאה מפני מובדל בשר בגדו בכנף איש ישא אם הנה - ישא הן( יב)

 :שני כ"א ונעשה הלחם אל נגע לטומאה ראשון שהוא כנפו עם - בכנפו ונגע

 :שלישי כ"א ונעשה בנזיד נגע הלחם ל"ר - הנזיד ואל

 :רביעי כ"א ונעשה ביין נגע הנזיד ל"ר - היין ואל

 ראשון היה אם אף התורה מן אחרים מטמא ואינו משקה הוא יין אבל בשמן נגע הנזיד או ל"ר - השמן ואל

 :לטומאה

 :אחר במאכל נגע הנזיד או ל"ר - מאכל כל ואל

 :וטמא מובדל נעשה הרביעי אם להם אמר בשאלה - היקדש

 :טמא הרביעי גם בקדש כי טעו ובאמת - לא ויאמרו

  ם"מלבי

 ונגע הקרבנות בשר, לגבוה שנתקדש ממש קדש בשר היינו. בגדו בכנף קדש בשר איש ישא הן( יב)

 את מקבל קדש בבשר שנגע הדבר האם, היקדש', וכו הנזיד אל או הלחם אל בכנפו הנמצא בבשר

 שנבלע מה' פי, יקדש בבשרה יגע אשר כל ש"מ כי, לא ויאמרו הכהנים ויענו, כמוהו קדוש להיות הקדושה

 :מבחוץ נגע אם לא, ל"חז פ"כמש, כעקר הוא וטעם, טעם בו שנתן מפני יקדש החטאת מבשר בבשרה

 

 יג פסוק ב פרק חגי י"רש

 :עצמו מת - נפש טמא יגע אם( יג)

 :מת לטומאת הוא רביעי שרץ לטומאת וחמישי הטומאה אבות אבי שהמת - יטמא

  עזרא אבן

 :גלעד בערי ויקבר כמוהו ורבים אתונות בן כמו מאלה באחד אלה בכל טעם - ויאמר( יג)

  ק"רד

  :הוא מבואר - חגי ויאמר( יג)

  דוד מצודת

 אלה בכל יגע נפש טמא אם ואמר טמא שהשלישי פ"עכ הם יודעים אם לנסותם הוסיף - חגי ויאמר( יג)

 הטומאה אב הכנף ונעשה הטומאה אבות אבי שהוא מת טומאת י"ע יהיה האלה הנגיעות סדר אם ל"ר

 :שלישי' וכו והיין שני והנזיד ראשון והלחם
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 :בשלישי טומאה שיש מזה ידעו - יטמא ויאמרו

  ם"מלבי

 שמקבל כדין ענו ז"וע טומאה מקבל אם אלה בכל, מת טמא שהוא. נפש טמא יגע אם חגי ויאמר( יג)

 :טומאה

 

 יד פסוק ב פרק חגי י"רש

 :הלכות בכמה טועים אתם כן בזו טועים שאתם כמו - הזה העם כן( יד)

 :ללמוד לבם יתנו לא אם - שם יקריבו ואשר

  עזרא אבן

 חמורים שהם קשים בדברים אשמים מזידים שגגתם על חטאת קרבן המביאים ישראל הטעם - ויען( יד)

 דבר הכהנים גם בזדון בדעתם כהוגן שלא עושים והם שנעלם דבר על קרבן ויביאו מהם נזכרים היו ולא

 :ידיהם מעשה כל וכן זה' ישר הם הזה הגוי וכן הכהנים הם הזה העם כן חגי אמר כן על והטומאה הטהרה

 קדש היה שלא מה לקדש בקודש כח אין כי התברר והנה הוא טמא שם וזהו לפני' במזב - יקריבו ואשר

 לו ואמר בדבריו שתפסו דוד אל נתן דרך משל דרך היה וזה לטמא נפש טמא ככח אמצעי מגע ידי על

 :אחריו כן על חרב השם ובית לשבתם בתים בונים שהם בעבור המשל להיות הוא נכון גם ויען האיש אתה

  ק"רד

 הגוי וכן הכהנים על הזה העם כן' פי או ש"במ כפול הענין הזה הגוי וכן הזה העם כן - ויאמר חגי ויען( יד)

 שאמרתם וכמו לבנות העם להזהיר להם היה הכהנים כי הבית בנין על אשמים כלם אמר ישראל על הזה

 במזבח מקריבים הם כי לפני הוא טמא הכהנים שיקריבו מה וכן לפני טמא ידיהם מעשה כל כן שיטמא

 :לכבודי חוששים ואינם בית בלא

  דוד מצודת

 את יודעים שאינם רואים שאתם כמי הזה העם כן הנה כמתרעם אמר הכהנים על - הזה העם כן( יד)

 :התורה

 :ש"במ הדבר כפל - הזה הגוי וכן

 :מאתי הנתונה התורה בדברי ל"ר - לפני

 :ידיהם מעשה בכל הם טועים כן בזה שטעו כמו - ידיהם מעשה כל וכן

 :ולדעת ללמוד לב יתנו לא אם לטמא נחשב במזבח שם יקריבו אשר ומעתה - שם יקריבו ואשר

  ם"מלבי

 שהם הזה העם כן[ א, פנים בשלשה מוסר תוכחת ל"א הזאת והתשובה השאלה פ"ע. ויאמר חגי ויען( יד)

 בקדושה ויגעו יתקרבו שאם הזאת השאלה כפתרון דומים הם, האומה כלל שהוא הזה הגוי וכן הכהנים

 הטומאה כמו טמאים ויהיו בם תתדבק תיכף הטומאה אל שיתקרבו ובעת, בם הקדושה תתדבק לא

 יקדש לא בקדש חול יגע אם הזה שבמשל כמו, ידיהם מעשה כל וכן[ ב, בחברתו ובאו אליו שהתקרבו

 האדם אל תתדבק לא הקדושה כן, מבחוץ נגע אם לא תוכו אל הקדש בו ויכנס בבשרו יבלע אם רק כמוהו

 שהגוף, מבחוץ בו תגע אם לא הפנימית ובנפשו בלבו יתפסנה אם ל"ר, תוכו אל ותכנס בו תבלע אם רק

 כי הגוף על מבחוץ תגע אם גם תדבק הטומאה אבל, נפשי ענין שהוא הקדושה עם קורבה לו אין החיצוני

 מעשה ואינו החיצונים בידים רק עושים אינם באשר ידיהם מעשה כל וכן, הגויה עם שייכות לה יש היא

 שאין אחר, הוא טמא שם יקריבו ואשר[ ג, בקדושה לא בטומאה יתדבקו, הוא טמא ולכן, ונפשם לבבם

 המקום מציין שם שמלת, שם יקריבו רק, הראויה בכונה נפשי קרבן שיהיה בקדושה' ה לפני מקריבים

 ואדמתם גוייתם של הטומאה כי, הוא טמא ממילא, בהמיי גשמי קרבן האבנים על שיקריבו הגשמיי הרחוק

 רוחני ומזבח מקדש ולבנות הקדושה אל להדבק התקדשו לא עדן כי להם הראה ובזה, בקרבנם תדבק

 ':לה עולה נפשם את יעלו עליו אשר ונפש בלב

 

 טו פסוק ב פרק חגי י"רש

 :שעברו שנים - ומעלה( טו)
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 שימו עתה ובטל כורש בימי שיסדתם יסוד על ולהוסיף לשוב חזרתם מטרם - אבן אל אבן שום מטרם

 :כהונה צרכי ובלימוד בבניין לעסוק לבבכם

  עזרא אבן

 :כי מלת ותחסר ומעלה שנה' כ מבן כמו זה אחר הבא היום ומעלה וטעם - לבבכם נא שימו ועתה( טו)

 דגן ערמת אל בא כל ההיכל יסוד האבנים היותם מטרם הוא וכן אחר בעבור ישרת וטרם - אבן שום מטרם

 לדלות כמו מגבא מים לחשוף מלת, בה היתה המארה כי חציה והנה מדה' כ בה שיהיו המחשבים ויחשבו

 :שיחשבו מהחצי פחות בה שימצאו' המאר והנה

  ק"רד

 שימו כלומר אבן אל אבן שום מטרם לבבכם ושימו ומעלה בבנין שהתחילו היום מן - ומעלה, ועתה( טו)

 :הבנין אחר יהיה ומה הבנין טרם שהיה מה במעשיכם לבבכם

 אלא המזבח כשבנו והבנין יסוד עשו כבר כי לו והדומים אכל ולא ההרים אל כמו אבן על כמו - אבן אל אבן

 :נדבך על נדבך יתשם לא עד יונתן ותרגם עזרא בספר שכתוב כמו מלבנות השביתום שהצרים

  דוד מצודת

 הבית בנין כ"וא וטהרה טומאה משפטי יודעים ואינם הואיל לרצון קרבנם אין עדיין כי אם ל"ר - ועתה( טו)

 :לרצון תהיה אז כי כשילמדו בה להקריב לבד הכנה הוא

 :וגומר נא ושימו ההתחלה קודם ובין הבנין התחלת אחר שבין ההפרש הבינו ז"עכ ל"ר - נא שימו

 :מלפניה ל"ר - ומעלה הזה היום מן

 ש"כמ כורש בימי בנוי היסוד כי הכותל לבנות ההיכל יסוד אבן על הבנין אבן הושם לא עד - שום מטרם

 :בעזרא

  ם"מלבי

 עמהם שיתנהג' ה הנהגת על להתבונן לבבם שישימו שירצה מה מלבד. לבבכם נא שימו ועתה( טו)

 לבבם שישימו כ"ג רמז, ולטוב לברכה הנהגתו שתשתנה המקדש לבנות שהתחילו והלאה הזה מהיום

 רק הגוף פעולת אך המקדש ועבודת הבנין יהיה שלא ל"ר', ה בהיכל ימצא שהלב שישתדלו', ה בהיכל

 בנין כי', ה בהיכל לבבכם תשימו הבנין לכונן אבן אל אבן תשימו ובטרם, והנפש הלב מעשה שיהיה

, בחוץ הדבר אל כנוגע שהם חיצונות בפעולות תדבק לא שהקדושה קדושה בו יהיה לא הלב בלא האבנים

 :ל"כנ

 

 טז פסוק ב פרק חגי י"רש

 שהיו הנה עד כאשר במעשיכם משולחת מארה לכם מהיות - עשרים ערמת אל בא מהיותם( טז)

 :עשרה אלא מוצא היה ולא סאין' כ מתוכו למוד הראוי כרי מעמידים

 :לתוכו יורד והיין הגת שלפני בור הוא - היקב אל בא

 :פורה ושמם בגיתות יין בהם שמודדין מדות חמשים ממנו לשאוב - פורה חמשים לחשוף

 (:מז/ ישעיה/ שם) שובל חשפי וכן( ל ישעיה) מגבא מים לחשוף כמו למלאות - לחשוף

 שהוא לפי היקב מדת באומד טועה שאדם אלא הדגן מן יותר מארה ביין שנשתלחה לא - עשרים והיתה

 כמו מועטת מדה ביין אמר לא למה טעם שנינו נתן דרבי אבות ובמשנת לפניו עומד הכרי אבל עמוק

 לוקה וכשהיין לעולם' יתיר מדה שהיין למדך עשרה והיה פורה וחמש עשרים לחשוף כגון בדגן שאמר

 :יותר מניין בו מנה הרבה להיות צריך שהיין ולפי לעולם רע סימן

  ק"רד

 כלומר עשרים ערמת אל שיבא מי כי הדבר היה מאתי כי להכיר יוכלו זה בענין היותם טרם - מהיותם( טז)

 :בה שמשתלחת המארה מפני עשרה והיתה סאה עשרים ממנה לצאת ראוי שהיה חטים של ערימה אל

 לבדי דרכתי פורה כמו פורה לשאוב או לקחת ענינו מגבא מים לחשוף כמו לחשוף - פורה חמשים לחשוף

 עשרה שאמר ומה דחמר גרבין חמשין ת"וי בפורה בתים חמשים ל"ר וחמשים ביקב הענבים דריכת והיא

 נכרת המארה מקום מכל מעט יותר או מעט פחות או מחצית אלא ימצא לא פעמים כי דוקא אינו ועשרים

 :בהם
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  דוד מצודת

 מצא ולא מדות עשרים בה שימצא בחשבו אחת ערמה אל א"כ בא שהייתם מה הבינו ל"ר - מהיותם( טז)

 :המארה בה נשתלחה כי עשרה א"כ בה

 :עשרים א"כ מצא ולא הפורה מן היורד היין מן מדות חמשים לשאוב שימצא בחשבו ל"ר - לחשוף

  ם"מלבי

 בו היה כי עשרה רק מצא לא עשרים ערמת אל שבא שמי הנה עד שראו ממה ראיה מביא. מהיותם( טז)

 .וכן, קללה

 

 יז פסוק ב פרק חגי עזרא אבן

 כן כי והעד שמוריק וירקון קדים שדופות כמו בקמה השדפון מכת כי עמוס בספר הזכרתי כבר - הכיתי( יז)

 מעשה בכל יךקאל' ה וברכך הפך הכל כללה' ה מאירת כי ידיכם מעשה כל את וטעם הברד שהזכיר הוא

 :תעשה אשר ידיך

 כן על שבו ולא הרעה מדרכם ישובו אולי יסרם' ה כי התברר והנה אלי שבתם לא הטעם - אלי אתכם ואין

 :הנזכר המשל להם נתן

 ק"רד

 :ובנו כמו תמרודו אל ואתנו וכן ידיכם מעשה בכל כמו ידיכם מעשה כל את - אתכם הכתי( יז)

' פי או עצמם אותם הרועים וירעו אתו יביא וכן אלי אינכם זה כל עם כלומר עצמכם ואין - אלי אתכם ואין

  :אלי שבים אתכם רואה אני ואין

   דוד מצודת

 בשדפון הכיתי אותם שזרעתם התבואות ידיכם מעשה כל את ומפרש וחוזר - וגומר אתכם הכיתי( יז)

 :ובירקון

 :אלי שבים אתכם רואה אני ואין ל"ר - אלי אתכם ואין

  ם"מלבי

 אתכם ואין ידיכם מעשה כל את( הכיתי) מפרש? זה היה ומדוע. ובברד ובירקון בשדפון אתכם הכיתי( יז)

 ידים מעשה רק חיצונות פעולות רק שהיו ל"ר, בהמעשה אתכם ואין אלי ידיכם מעשה רק שהיה מה, אלי

 בלא אבנים מקדש, נשמה בלא גוף, כוונה בלא מעשה שעשיתם ל"ר, אלי הייתם לא בעצמכם ואתם

 :ידיכם במעשה מארה ושלחתי הכיתי לכן, לבבות

 

 יח פסוק ב פרק חגי י"רש

 :כורש בימי שבנו הראשון יסוד על להוסיף בשנייה עתה שהתחילו - היכל יוסד אשר( יח)

  עזרא אבן

 ומתוקנות מגוררות ולהיותם האבנים' להבי' הי וזה בששי מלאכה יעשו' למעל הזכיר הנה - שימו( יח)

 :לאבשלום השלישי ד"כלמ נוסף היום למן ד"ולמ הבית ליסד אבן אל אבן לשום החלו ובתשיעי

  ק"רד

 :המזבח בנין מזמן נבנה כבר היסוד כי יסודו על בנו אשר' ה היכל יסד אשר - שימו( יח)

  דוד מצודת

 :ולהלאה ל"ר - ומעלה( יח)

 בימים נעשה מה לבבכם שימו והלאה משם ההיכל של היסוד בנו אשר היום מן שהוא ל"ר - היום למן

 :האלה

  ם"מלבי

 הזה היום למן אשר בדבר ועיינו השגיחו ל"ר. לבבכם שימו ומעלה הזה היום מן לבבכם נא שימו( יח)

 שיהיה לבבכם שימו רק לבד בפועל חיצונים מעשים עוד יהיו לא ההיכל שיסד היום למן אשר, ומעלה

 :תראו ואז, הלב בכונת הבנין
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 יט פסוק ב פרק חגי י"רש

 תזרעו ומעתה פירותיהן חנטו לא עדיין והאילנות זו בשנה זרעתם לא עדיין - במגורה הזרע העוד( יט)

 :ידיכם במעשה ברכה יבא הבית בבניין כי ברכה בזמן

  עזרא אבן

 זרוע הזרע היה והנה חי אביכם העוד כמו וזה כמשפט נפתח הגרון אות ובעבור' לתימ א"הה - העוד( יט)

' בעבו כי ממגורות נהרסו כמו בבתים הדגן שם שישימו מקומות המגורה אחר לכם אין והטעם בארץ

 ליסד החלותם והנה תמותו השנה זאת אתכם אכה אם הטעם והנה מעט רק להם היה לא בברד שהכם

 :בכל הברכה תחל אז הבית

 הגפן הנזכרים העץ מפרי והזכיר למעלה האמור' ומעל הזה היום מן וזהו אברך ההיכל יסד אשר - היום מן

 :נשא לא עתה עד פרי כי ואף עלה ולא ציץ נשא לא וטעם והזית והרמון והתאנה

  ק"רד

 לכם הנשאר הוא ומעט לזריעה הוצאתם הרוב כי במגורה זרע עוד אם ראו - במגורה הזרע העוד( יט)

 :לבנותה שהתחלתם כיון שזרעתם ומה שבמגורה מה אברך הזה היום ומן לאכול במגורה

 כי פרי או עליו לשאת זמנם הגיע לא עדיין כי נשא לא הזית ועץ והרמון והתאנה הגפן עדיין וכן - הגפן ועד

 העצים אלה וזכה ולטוב לרוב פרי וישאו אותם אברך הזה היום ומן התשיעי החדש שהוא זה היה בכסליו

 על שאמר מה התימה ומן ודבש שמן זית ארץ ורמון ותאנה וגפן ושעורה חטה ארץ ש"כמ י"בא רבים שהם

 בהם שהיתה המארה מפני ואולי פריו לשאת ובכסליו במרחשון זמנו הזית עץ כי נשא לא הזית עץ

  :פריו לשאת מתאחר היה מתחלה

  דוד מצודת

 :היו מעט כי לזריעה הוצאתם הכל הלא במגורה הזרע מן מה עוד יש וכי - במגורה הזרע העוד( יט)

 :פרי נשא לא' וגו הגפן' ואפי -' וגו הגפן ועד

 :ברכה אשלח הבניין התחלת מיום אבל - היום מן

  ם"מלבי

 ומוכן במגורה עתה הוא אשר) הזרע אשר הנה עד שהיה הזה כדבר עוד יהיה האם ל"ר. העוד( יט)

 זרע מן כולל היה זה כי, הארץ זרע לבד לא, פריו נשא שלא הנה עד שהיה כמו, פריו נשא לא( לזריעה

 יהיה לא, הזה הדבר יהיה העוד ותראו, פריו נשא לא העץ שגם הזית ועץ והרמון והתאנה הגפן עד הארץ

 :פרים ישאו וכולם אברך הזה היום מן כי, מעתה כן

 

 כ פסוק ב פרק חגי עזרא אבן

 :פעמים התנבא אחד ביום כי - שנית, ויהי( כ)

  ק"רד

 :היום באותו עמו דבר פעמים ושתי התשיעי לחדש ד"כ שהוא ביום בו שנית - שנית' ה דבר ויהי( כ)

  דוד מצודת

 ':הט לחדש ד"בכ עצמו יום באותו - שנית( כ)

  ם"מלבי

 :אחד ביום פעמים שני הנבואה הגיעהו לחדש ד"כ שביום. שנית' ה דבר ויהי( כ)

 

 כא פסוק ב פרק חגי עזרא אבן

 רעות שמועות בבוא ישמעאל בארץ האלה בימים אומרים כאשר משל דרך - מרעיש, אמור( כא)

 :העולם נהפך ממלחמות

  ק"רד

 זרובבל אל זה שיאמר ואמר פרס מלכות בזמן שהיו מלחמות על משל דרך - מרעיש אני, אמר( כא)

 כחותם ושמתיך ואקחך שאמר זהו מאד תגדל אבל מעלתו תשפל לא ההם המלחמות בעבור כי לבשרו

 בטול על זו נבואה נאמרה או אחריו המולך ארתחשסתא בימי או זה דריוש בימי היו האלה והמלחמות
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 כי הבית לבנין שנה וארבע לשלשים היה וזה ממלכות כסא והפכתי ש"ז יון מלכות והתחדש פרס מלכות

 בפני פרס מלכות אומר יוסי' ר תניא שאמרו ל"רז בדברי מצאנו וכן יון מלכות וקמה פרס מלכות שלמה אז

 ג"ק הורדוס בית מלכות שנה ג"ק חשמונאי בית מלכות שנה פ"ק הבית בפני יון מלכות שנה ד"ל הבית

 :שני בית שעמד שנים ך"ת הרי שנה

  דוד מצודת

 ממסלתם שמים כוכבי כאלו השמים את מרעיש אני כי לעד תקום לא הזה הבית ל"ר - מרעיש אני( כא)

 :עליהם לבא יתאספו הארץ ומלכי בהם ילחמו

  ם"מלבי

 שיקדם וצריך, האמתית הגאולה שתגיע בזמן תלוי דוד לבית צמח שיצמח באשר כי. זרובבל אל אמר( כא)

 וראה מלך לא יהודה פחת נקרא וזרובבל יהודה מבית מלך מלך לא שני בית ובזמן, ומגוג גוג מלחמת לה

 דבר ז"שבכ זרובבל אל הודיע, מעשיהם פ"ע לזה ההוא הדור זכו לא כי התיקון זמן הגיע לא שאז הנביא

 ואת השמים את מרעיש אני ואז, בעתה זכו לא אחישנה זכו, העתים מן בעת יבא ובא ריקם ישוב לא' ה

 שהוא, הזה הרעש יהיה מה לו ובאר, מרעיש ואני היא מעט אחת עוד'( ו פסוק) למעלה ש"כמ, הארץ

 

 כב פסוק ב פרק חגי י"רש

 מלכות ביד יפלו העולם כל על עכשיו מושלת שהיא פרס מלכות - הגוים ממלכות חוזק והשמדתי( כב)

 :ם"עכו במסכת שונין שאנו כמו הבית לבניין שנה ד"ל לסוף אחרת

  עזרא אבן

 מצאנו לא רק היה כן כי וידענו להיותה בהנבאו הנביא בימי עתידות היו רבות מלחמות כי - והפכתי( כב)

 ובימיהם אחריו המולך ארתחשסתא ובימי הפרסי זה דריוש בימי שהיו המלחמות לדעת הקדמונים ספרים

 :המקרא מן גמורות בראיות ששבצר הוא כי ליהודה הנשיא זרובבל

  ק"רד

 :הוא מבואר - והפכתי( כב)

  דוד מצודת

 :הממלכות חוזק ואשמיד הממלכות כל כסא ואהפוך נקם מהם אקח בסוף אבל ל"ר - והפכתי( כב)

 :השאול בעמקי - וירדו

 איש חרב וגומר קראתי ש"כמ אחיו בחרב איש נהרגים ויהיו בהם תבוא' ה מהומת - אחיו בחרב איש

 (:לח יחזקאל) באחיו

  ם"מלבי

, וחיילותיהם שלהם מבצר ערי היינו הגוים ממלכות חזק והשמדתי, כ"ועי. ממלכות כסא והפכתי( כב)

 איש חרב א"כ ח"ל יחזקאל ש"כמ, ומגוג גוג במלחמת שיהיה באחיו איש חרב י"ע יהיה שזה ומפרש

 :תהיה באחיו

 

 כג פסוק ב פרק חגי י"רש

 משם ימיני יד על חותם יהויקים בן כניהו יהיה אם אני חי אביו יכניה על שנגזר כלפי - כחותם ושמתיך( כג)

 זרובבל לו ונולד תשובתו לו שהועילה למדנו ערירי הזה האיש את כתבו שם ואומר( כב ירמיה) אתקנך

 :כחותם והושם

  עזרא אבן

 :יקחני ממרום ישלח כדרך - אקחך ביום( כג)

 :משל דרך וזה ימיני יד על חותם היית כאילו שמור - ושמתיך

  ק"רד

 :אקרבינך י"ות ההוא היום עד שהיית ממה יותר במעלה להעלותך אקחך - ההוא ביום( כג)

 לא ההיא והטבעת כחותם שימני אמר וכן חותם נקרא הכתבים בה שחותמים הטבעת - כחותם ושמתיך

 תשובה גדולה ל"רז ואמרו עליו תמידה לקה השגחת שתהיה ל"ר בלילה ולא ביום לא האדם מיד תסור
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 בן לו ונולד לטובה דין גזר לו נהפך תשובה שעשה וכיון ערירי הזה האיש כתבו שנאמר דין גזר שמקרעת

 לו נהפך תשובה שעשה וכיון' וגו ימיני יד על חותם כניהו יהיה אם' ה נאם אני חי ואמר האיסורים בבית

  ':וגו חותם כניהו יהיה אם לו שאמר מה הפך כחותם ושמתיך בנו בן לזרובבל ואמר לטובה

  דוד מצודת

 :יאמר המשיח ועל מזרעך איש אקח ל"ר - זרובבל אקחך( כג)

 :ממנו אהבתי תסור לא כן האדם מיד זז הטבעת חותם שאין כמו - כחותם ושמתיך

 :המשיח מלך הוא להיות בחרתי ממך היוצא בזרע - בחרתי בך כי

  ם"מלבי

( בתחיה יקום עצמו שהוא או ממנו שיקים הזרע ל"ר) אקחך ואז, דוד לבית צמח יצמח אז. ההוא ביום( כג)

 וקיים אמת שהוא הוא ברוך הקדוש של וכחותמו, וחותמה הבריאה תכלית יהיה שהוא, כחותם ושמתיך

 :ובזרעו עבדו בדוד שבחר הבחירה מצד בחרתי בך כי, לעד

 

 

 


