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 חידוש בנין המקדש -פרק ה' 

 אלחנן סמט הרב

 

שפה הארמית. נקרא את הפסוקים מופיע ב עוסק בחידוש בנין בית המקדש השני, והוא פרק ה'

 :ב[-]א ונתרגם אותם בצמוד לקריאההמקוריים 

ֵיא ִּדי  א ַעל ְיהּודָּ א ּוְזַכְריָּה ַבר ִעּדֹוא ְנִבַייָּ ּה ִביהּוד ּוִבירּוְשֶלם ְבש  )א( ְוִהְתַנִבי ַחַגי ְנִביָּ ם ֱאלָּ

ֵאל ֲעֵליהֹון:  ִריו ְלִמְבֵנא ֵבית ִיְשרָּ ק ְושָּ דָּ ֶבל ַבר ְשַאְלִתיֵאל ְוֵישּוַע ַבר יֹוצָּ בָּ מּו ְזר  )ב( ֵבאַדִין קָּ

ֲעִדין ְלהֹון: א ְמסָּ הָּ א ִדי ֱאלָּ א ִּדי ִבירּוְשֶלם ְוִעְמהֹון ְנִבַייָּ הָּ  ֱאלָּ

 לעברית:ובתרגום 

ַלִים, ְבשֵ )א(  ה ּוִבירּושָּ  םַוִינֵָּבא ַחַגי ַהנִָּביא ּוְזַכְריָּה ֶבן ִעּדֹוא ַהְנִביִאים ַעל ַהְיהּוִדים ֲאֶשר ִביהּודָּ

ֵאל ֲאֵליֶהם. ֵחלּו ִלְבנ )ב( ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ק, ַויָּ דָּ ֶבל ֶבן ְשַאְלִתיֵאל ְוֵישּוַע ֶבן יֹוצָּ בָּ מּו ְזר  ֹות ֶאת ָאז קָּ

ם ֱאֹלִהים תֹוְמִכים אֹותָּ ֶהם ְנִביֵאי הָּ ַלִים, ְוִעמָּ ֱאֹלִהים ֲאֶשר ִבירּושָּ  .ֵבית הָּ

בל וישוע זה פעולת הנביאים חגי וזכריה. זרוב ,בשנת שתים לדריוש בית המקדש בניןהגורם להמשכת 

מעורר את העם שגורם חיצוני ב מדובר בבניה. לא מחדש ומתחילים מנהיגי העם נענים לנבואתם,

להמשך הבנין, אלא גורם פנימי. ספר עזרא רק מספר שהייתה נבואה בשם ה', אך הוא לא מדבר על 

הסיבות שגרמו להפסקה מתוך דברי הנביא עצמו נוכל ללמוד על חלק מו נעיין בספר חגי, תוכן הנבואה.

ציון, וליוו את הדור  העובדה ששני נביאים פעלו בתקופת שיבתש יש להעיר .הבית בניןהמקורית של 

וחשבנו  של זרובבל היא משמעותית ביותר. עד עתה קראנו על תחילת בנין המקדש וחנוכת המזבח

  .שהנבואה פסקה

 פועלו של חגי

 :[ב-]א, א תחילת ספר חגי, ובתיארוך נבואתו הראשונה של חגיבכעת נתבונן 

יָּה ְדַבר  ד ַלֹחֶדש הָּ ְריֶָּוש ַהֶמֶלְך ַבֹחֶדש ַהִשִשי ְביֹום ֶאחָּ ְבַיד ַחַגי ַהנִָּביא  ה')א( ִבְשַנת ְשַתִים ְלדָּ

דֹול ֵלאֹמר: ק ַהֹכֵהן ַהגָּ דָּ ַע ֶבן ְיהֹוצָּ ה ְוֶאל ְיהֹוש  ֶבל ֶבן ְשַאְלִתיֵאל ַפַחת ְיהּודָּ בָּ )ב( ֹכה  ֶאל ְזר 

ם ַהֶזה ָאְמרּו ֹלא ֶעת ֹבא  ה' ָאַמר עָּ אֹות ֵלאֹמר הָּ נֹות:  ה'ֶעת ֵבית ְצבָּ  ְלִהבָּ

של האירועים המוזכרים  אפילו תאריך מדויק יותרכאן מדובר על שנת שתים לדריוש, ויש כאן גם 

מציג את  קב"האלול. הראש חודש  -חודש השישי אחד לב בספר עזרא. התיארוך של הנבואה הוא

יש ת בית ה', אך לא מוזכר מה הוביל לטענת העם. על דבר זה שלא זה הזמן לבנות אטענת העם 

 :יא[-גשם ]עצמו  ללמוד מדברי הנביא

ֵתיֶכם ְספּוִנים ְוַהַבִית  ה')ג( ַוְיִהי ְּדַבר  ֶשֶבת ְבבָּ ֶכם ַאֶתם לָּ ְבַיד ַחַגי ַהנִָּביא ֵלאֹמר: )ד( ַהֵעת לָּ

ה כֹ  ֵרב: )ה( ְוַעתָּ ֵבא  ה'ה ָאַמר ַהֶזה חָּ אֹות ִשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: )ו( ְזַרְעֶתם ַהְרֵבה ְוהָּ ְצבָּ

בֹוש ְוֵאין ְלֹחם לֹו ְוַהִמְשַתֵכר ִמְשַתֵכר ֶאל ְצרֹור  ה לָּ ְכרָּ תֹו ְוֵאין ְלשָּ ה שָּ ְבעָּ ט ָאכֹול ְוֵאין ְלשָּ ְמעָּ

אֹות ִשימּו לְ  ה')ז( ֹכה ָאַמר  נָּקּוב: ר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ְצבָּ הָּ ַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: )ח( ֲעלּו הָּ

ה ָאַמר  ְבדָּ ִית ְוֶאְרֶצה בֹו ְוֶאכָּ ט ַוֲהֵבאֶתם ַהַבִית ְונַָּפְחִתי בֹו ה'ַהבָּ ֹנה ֶאל ַהְרֵבה ְוִהֵנה ִלְמעָּ : )ט( פָּ
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ם  ִצים ִאיש ְלֵביתֹו: )י( ַעל ֵכן ֲעֵליֶכם  ה'ַיַען ֶמה ְנא  ֵרב ְוַאֶתם רָּ אֹות ַיַען ֵביִתי ֲאֶשר הּוא חָּ ְצבָּ

ן  גָּ ִרים ְוַעל ַהּדָּ ָאֶרץ ְוַעל ֶההָּ א ֹחֶרב ַעל הָּ ֶאְקרָּ ּה: )יא( וָּ ְלָאה ְיבּולָּ ָאֶרץ כָּ ל ְוהָּ ַמִים ִמטָּ ְלאּו שָּ כָּ

ר ְוַעל אֲ  ל ְיִגיַע ְוַעל ַהִתירֹוש ְוַעל ַהִיְצהָּ ה ְוַעל כָּ ם ְוַעל ַהְבֵהמָּ ָאדָּ ה ְוַעל הָּ מָּ ֲאדָּ ֶשר תֹוִציא הָּ

ִים:  ַכפָּ

קללה חקלאית עומדת על הארץ  ל מציאות כלכלית קשה של שבי ציון, כאשראנחנו קוראים פה ע

מצב הא זה הזמן לבנות את בית ה', בגלל כנראה שהעם אמר שלמפסוקים אלה עולה ש ויושביה.

לספרי שיבת ציון, רואה את הניגוד העצום. בניין אותו הכלכלי. כל מי שקורא את ספר מלכים ומשווה 

הבית הראשון היה מפואר ביותר, והוא דרש הון רב. בשיבת ציון אותו חקלאי שמתקשה להביא לחם 

יש צורך  לביתו צריך לבנות את בית המקדש. זהו דבר שעולה הון תועפות, מכיוון שמעבר לחומרים

היו ר של שיבת ציון בעובדים. זו משימה לאומית קשה מאוד, גם אם מדובר בבית מקדש צנוע. בדו

התמודדו עם בעיות כלכליות קשות. זו כנראה הסיבה שאיש ואותם רבבות , בלבד כמה רבבות אנשים

 לא התפנה לבנות את בית המקדש.

 לכן .כמבואר בפרק ג' בעזרא חר שעלו לארץזו תמונה לא לגמרי מדוייקת, שהרי הבנין החל מיד לא

 נמנה את האירועים שגרמו להפסקת הבניין כפי שהם שעולים מספרי עזרא וחגי:

 ת עם צרי יהודה.ורצ .1

 .בפרס שכירת יועצים על שבי ציון, שגרמו להפסקת הבנין עד בירור מחדש .2

ית, המצב הכלכלי גרם לכך הבמכיוון שהפסיקו לבנות את  להיות שהבירור הזה מעולם לא נעשה.יכול 

המקורית, אך סיבות פנימיות הבניה . סיבות חיצוניות גרמו להפסקת בתהליך לא המשיכו שמעולם

 , ודבר זה נמשך כמה שנים.וגרמו לאי חידוש

שנים לאחר הפסקת הבנין. בנו  5-6לכות פרס בתקופה זו היה מעורער. כורש מת מיש לציין שהמצב ב

בכיבוי  הוא התעסק רוב הזמןב ,. בזמן שמלךשנים 8 - לכותו הייתה קצרהנבוזי עלה לשלטון, ומכ

מרד בו. הוא שלט חצי שנה, עד  גאומתא דבר למרידות, ובנסיון לכבוש את מצרים וכוש. בסופו ש

ן על בית ויד. אם כן, תקופה זו הצטיינה בחילופי שלטון רבים, ולכן השהשלטון נתפס בידי דריוש

אי הצטרפה אם כן הגורם החיצוני גרם להפסקת הבנין, אליו פרס. כלל במלכות המקדש לא עלה ב

. חגי הנביא אי חידוש הבניןאת הענין והוביל להכריע  היציבות בפרס, ולבסוף המצב הכלכלי הקשה

כו עם . אם יהפחוסר הבנין איהסיבה למצב הכלכלי הקשה ה -שהתפיסה של העם היא הפוכה  אומר

 , המצב הכלכלי ישתפר. וימשיכו בבנין הבית פויות שלהםישראל את סדר העדי

שדווקא בתאריך זה ישנה קריאה השנה השניה לדריוש. הסיבה  -יש לעמוד על התאריך של הנבואה 

שנה. ניתן לומר שהוא היה גדול  66החזיר את היציבות לפרס, והוא מלך  דריושש לחידוש הבנין, היא

אמנם לקח לו שנים אחדות לייצב את המצב, אבל הנביאים ראו שדריוש הוא סיבה  מלכי פרס.

 . ולכן החלו לקרוא לחידוש הבנין לאופטימיות

ת הבנין, וכעת כל מה ראית אפשרית מבחינה חיצונית להמשכנחזור כעת לנבואת חגי. המציאות נ

כלכלית, והנביא אומר שדווקא שנותר זה לפתור את הבעיות הפנימיות. הבעיה הפנימית היא הבעיה ה

 :טו[-יבשם, ] חוסר הבנין הוא הגורם לעוני. נראה את תגובת העם לנבואה

ם ְבקֹול  עָּ דֹול ְוֹכל ְשֵאִרית הָּ ק ַהֹכֵהן ַהגָּ דָּ ַע ֶבן ְיהֹוצָּ ֶבל ֶבן ַשְלִתיֵאל ִויהֹוש  בָּ  ה')יב( ַוִיְשַמע ְזר 

חֹו  ם ִמְפֵני  ה'ֱאֹלֵהיֶהם ְוַעל ִּדְבֵרי ַחַגי ַהנִָּביא ַכֲאֶשר ְשלָּ עָּ : )יג( ַוֹיאֶמר ה'ֱאֹלֵהיֶהם ַוִייְראּו הָּ

ם  ה'ְבַמְלֲאכּות  ה'ַחַגי ַמְלַאְך  ם ֵלאֹמר ֲאִני ִאְתֶכם ְנא  עָּ ַער ה'לָּ ֶבל ֶבן  ה': )יד( ַויָּ בָּ ֶאת רּוַח ְזר 

ם ַשְלִתיֵאל פַ  עָּ דֹול ְוֶאת רּוַח ֹכל ְשֵאִרית הָּ ק ַהֹכֵהן ַהגָּ דָּ ַע ֶבן ְיהֹוצָּ ה ְוֶאת רּוַח ְיהֹוש  ַחת ְיהּודָּ

ה ְבֵבי אכָּ ֹבאּו ַוַיֲעשּו ְמלָּ אֹות ֱאֹלֵהיֶהם: ה'ת ַויָּ ה ַלֹחֶדש ַבִשִשי  ְצבָּ עָּ )טו( ְביֹום ֶעְשִרים ְוַאְרבָּ

ְריָּוֶ   ש ַהֶמֶלְך:ִבְשַנת ְשַתִים ְלדָּ
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הנבואה הייתה בא' באלול, ולקח להם עד יום כ"ד באלול כדי להתחיל לפעול. אולי בזמן הזה היו 

 :ט[-]ב, א התחיל. נמשיך הלאה עצמו יןיהבנל תכנונים שונים, אך בכל מקרה בכ"ד באלו

יָּה ְּדַבר  ד ַלֹחֶדש הָּ ר נָּא ֶאל ְבַיד ַחַגי  ה')א( ַבְשִביִעי ְבֶעְשִרים ְוֶאחָּ ַהנִָּביא ֵלאֹמר: )ב( ֱאמָּ

ם  עָּ דֹול ְוֶאל ְשֵאִרית הָּ ק ַהֹכֵהן ַהגָּ דָּ ַע ֶבן ְיהֹוצָּ ה ְוֶאל ְיהֹוש  ֶבל ֶבן ַשְלִתיֵאל ַפַחת ְיהּודָּ בָּ ְזר 

ה ַאתֶ  ִראשֹון ּומָּ ָאה ֶאת ַהַבִית ַהֶזה ִבְכבֹודֹו הָּ ֶכם ַהִנְשָאר ֲאֶשר רָּ ם ֹרִאים ֹאתֹו ֵלאֹמר: )ג( ִמי בָּ

ֹמהּו ְכַאִין ְבֵעיֵניֶכם: ה ֲהלֹוא כָּ ם  ַעתָּ ֶבל ְנא  בָּ ה ֲחַזק ְזר  ק  ה')ד( ְוַעתָּ דָּ ַע ֶבן ְיהֹוצָּ ַוֲחַזק ְיהֹוש 

ם  ָאֶרץ ְנא  ל ַעם הָּ דֹול ַוֲחַזק כָּ ם  ה'ַהֹכֵהן ַהגָּ אֹות: ה'ַוֲעשּו ִכי ֲאִני ִאְתֶכם ְנא  ר  ְצבָּ בָּ )ה( ֶאת ַהּדָּ

ַרִתי ִאְתֶכם ְבֵצאְתֶכם ִמִמְצַרִים ְורּוִחי ֹעמֶ ֲאשֶ  אּו: ר כָּ  ה')ו( ִכי ֹכה ָאַמר ֶדת ְבתֹוְכֶכם ַאל ִתירָּ

ה: בָּ רָּ ם ְוֶאת ֶהחָּ ָאֶרץ ְוֶאת ַהיָּ ַמִים ְוֶאת הָּ אֹות עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאִני ַמְרִעיש ֶאת ַהשָּ )ז(  ְצבָּ

ל ַהגוֹ  בֹוד ָאַמר ְוִהְרַעְשִתי ֶאת כָּ ל ַהגֹוִים ּוִמֵלאִתי ֶאת ַהַבִית ַהֶזה כָּ אּו ֶחְמַּדת כָּ אֹות: ה'ִים ּובָּ  ְצבָּ

ם  ב ְנא  הָּ אֹות: ה')ח( ִלי ַהֶכֶסף ְוִלי ַהזָּ ִראשֹון  ְצבָּ ַאֲחרֹון ִמן הָּ דֹול ִיְהֶיה ְכבֹוד ַהַבִית ַהֶזה הָּ )ט( גָּ

קֹום ַהֶזה אֶ  ה'ָאַמר  אֹות ּוַבמָּ ם ְצבָּ לֹום ְנא  אֹות: ה'ֵתן שָּ  ְצבָּ

משמע שעבר חודש מתחילת  -התאריך הבא הוא הושענא רבה, ואנו עדיין נמצאים באותה השנה 

לשמח את העם. עצבות נפלה על העם בגלל ההשוואה לבית  כדיסוכות אה בהבנין. כאן הנבואה ב

יהיה גדול מהבית  שבעתיד - הראשון, ולכן הנביא משמחם בנבואה על העתיד של הבית השני

 .הראשון

 :כג[-]שם, י כעת נראה את הנבואה האחרונה של חגי

יָּה ְּדַבר  ְריֶָּוש הָּ ה ַלְתִשיִעי ִבְשַנת ְשַתִים ְלדָּ עָּ )טו(  ...ֶאל ַחַגי ַהנִָּביא ֵלאֹמר ה')י( ְבֶעְשִרים ְוַאְרבָּ

ה ִמֶטֶרם שּום ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְבֵהיַכל  ְעלָּ מָּ ה ִשימּו נָּא ְלַבְבֶכם ִמן ַהיֹום ַהֶזה וָּ )טז(  :ה'ְוַעתָּ

ה  ְיתָּ ה ְוהָּ א ֶאל ַהֶיֶקב ַלְחשֹף ֲחִמִשים פּורָּ ה בָּ רָּ ה ֲעשָּ ְיתָּ א ֶאל ֲעֵרַמת ֶעְשִרים ְוהָּ ם בָּ ִמְהיֹותָּ

ם )יז( ִהֵכיִתי אֶ  ֶעְשִרים: ל ַמֲעֵשה ְיֵדיֶכם ְוֵאין ֶאְתֶכם ֵאַלי ְנא  ד ֵאת כָּ רָּ קֹון ּוַבבָּ פֹון ּוַבֵירָּ ְתֶכם ַבִשּדָּ

ה ַלְתִשיִעי ְלִמן ַהיֹום  :ה' עָּ ה ִמיֹום ֶעְשִרים ְוַאְרבָּ ְעלָּ מָּ )יח( ִשימּו נָּא ְלַבְבֶכם ִמן ַהיֹום ַהֶזה וָּ

ִרמֹון ְוֵעץ  ֶכם:ִשימּו ְלַבבְ  ה'ֲאֶשר י ַסד ֵהיַכל  ה ְוַעד ַהֶגֶפן ְוַהְתֵאנָּה ְוהָּ )יט( ַהעֹוד ַהֶזַרע ַבְמגּורָּ

ֵרְך: ַהַזִית ֹלא נָּשָּ  ה ַלֹחֶדש  ה')כ( ַוְיִהי ְדַבר א ִמן ַהיֹום ַהֶזה ֲאבָּ עָּ ֵשִנית ֶאל ַחַגי ְבֶעְשִרים ְוַאְרבָּ

ֶבל ַפַחת ְיהּודָּ  ֵלאֹמר: בָּ ָאֶרץ:)כא( ֱאֹמר ֶאל ְזר  ַמִים ְוֶאת הָּ )כב(  ה ֵלאֹמר ֲאִני ַמְרִעיש ֶאת ַהשָּ

ה ְוֹרְכֶביהָּ ְויְָּרדּו סּוסִ  בָּ ַפְכִתי ֶמְרכָּ כֹות ְוִהְשַמְדִתי ֹחֶזק ַמְמְלכֹות ַהגֹוִים ְוהָּ ַפְכִתי ִכֵסא ַמְמלָּ ים ְוהָּ

ם  ְוֹרְכֵביֶהם ִאיש ְבֶחֶרב ָאִחיו: ֶבל ֶבן ְשַאְלִתיֵאל  ה')כג( ַביֹום ַההּוא ְנא  בָּ ֲחָך ְזר  אֹות ֶאקָּ ְצבָּ

ם  ם  ה'ַעְבִּדי ְנא  ַחְרִתי ְנא  ם ִכי ְבָך בָּ אֹות: ה'ְוַשְמִתיָך ַכחֹותָּ  ְצבָּ

, המצב הכלכלי היה קשה. כעת ערב חנוכה. הנביא אומר שבטרם החל הבנין -אנו נמצאים בכ"ד כסלו 

 סלו, המצב הכלכלי ישתפר. כ"ד כ -מתאריך הנבואה  הוא מבטיח שהחל

ות החל מראש חודש אלול, ועד כ"ד כסלו, ובזמן הזה אם נסכם, אנו רואים כי כל נבואות חגי מתפרס

לחזק את העם ומנהיגיו להמשיך את הבנין. הוא עושה  -נבואות. תפקידו של חגי הוא אחד  ארבעיש 

על  הנביא מעודדם יאש, ולכןאחר חודש העם מתחיל להתיזאת באלול, ובאמת מתחילים בבנין. ל

מפתח לשינוי במצב הכלכלי.  יום סוד הבית מגיע בכ"ד כסלו, וחגי אומר שזהוי. יום יעתידו של הבית

הסיבה למהפך זה ו מתחיל מהפך,היו כמה חודשים שהמצב הכלכלי המשיך להיות קשה, ומיום זה 

 הוא בניין הבית.

המשמעות של התאריך הזה. באופן פשוט זהו היום  ראינו שבכ"ד כסלו יוסד הבית. אך יש להבין מה

ולעוד  ,של הנחת היסודות. דבר זה מלמד ששלושה חודשים נדרשו לאיסוף חומרים, כסף, כח אדם

קראנו כבר על ייסוד הבית בפרק ג' בעזרא, ושם מדובר על השנה  ישנו קושי, שהרי הכנות שונות. אבל

 :י[-]ח השנית לבואם לארץ
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נָּה ֶבל ֶבן  )ח( ּוַבשָּ בָּ ם ַבֹחֶדש ַהֵשִני ֵהֵחלּו ְזר  ַלִ ֱאֹלִהים ִלירּושָּ ַהֵשִנית ְלבֹוָאם ֶאל ֵבית הָּ

ם  ַלִ ִאים ֵמַהְשִבי ְירּושָּ ל ַהבָּ ק ּוְשָאר ֲאֵחיֶהם ַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים ְוכָּ דָּ ְשַאְלִתיֵאל ְוֵישּוַע ֶבן יֹוצָּ

ה ְלַנֵצַח ַעל ְמֶלאֶכת ֵבית ַוַיֲעִמידּו ֶאת ַהְלִוִים ִמבֶ  ַמְעלָּ נָּה וָּ נָּיו : ה'ן ֶעְשִרים שָּ )ט( ַוַיֲעֹמד ֵישּוַע בָּ

ד  ֱאֹלִהים ס ְבֵני ֵחנָּדָּ ה ְבֵבית הָּ אכָּ ד ְלַנֵצַח ַעל ֹעֵשה ַהְמלָּ ה ְכֶאחָּ נָּיו ְבֵני ְיהּודָּ יו ַקְדִמיֵאל ּובָּ ְוֶאחָּ

ִשים ַבֲחֹצְצרֹות  ה'ְוִיְסדּו ַהֹבִנים ֶאת ֵהיַכל )י(  ְבֵניֶהם ַוֲאֵחיֶהם ַהְלִוִים: ַוַיֲעִמידּו ַהֹכֲהִנים ְמל בָּ

ף ַבְמִצְלַתִים ְלַהֵלל ֶאת  ֵאל: ה'ְוַהְלִוִים ְבֵני ָאסָּ ִויד ֶמֶלְך ִיְשרָּ  ַעל ְיֵדי ּדָּ

 16שהרי בערך כיצד הבית יוסד פעמיים? יכול להיות שבגלל השנים שעברו היה צורך בייסוד חדש. 

שנה עברו מאז הנחת היסודות הראשונים. אפשרות נוספת היא שהקטע בעזרא ג' באמת מתכוון 

השנה  - לתאריך שבו אנו עוסקים, כ"ד בכסלו בשנה השנית לדריוש. שהרי התאריך שמוזכר שם

ים סוקפש ניתן לומר ים.יאלא על תחילת עבודת הכהנים והלו ל ייסוד הביתלא מדבר ע השנית לבואם,

מאוד. יותר פשוט  הדחוקאפשרות זו מתייחסים לתקופה מאוחרת יותר, בה אנו עוסקים כעת. אך  'י-'ט

לומר שהיה צורך לייסד את ההיכל פעמים, פעם אחת בשנה השנית לבואם, ופעם אחת בשנה השניה 

 לדריוש. 

 

ספר חגי. נמשיך עזרא. שני הפסוקים הראשונים שציטטנו כוללים בעצם את כל ספר נחזור כעת ל

 :ה[-]ה, ג הלאה

ְתהֹון ְוֵכן ָאְמִרין ְלֹהם ַמן  ה ּוְשַתר בֹוְזַני ּוְכנָּוָּ א ֲעֵליהֹון ַתְתַני ַפַחת ֲעַבר ַנֲהרָּ )ג( ֵבּה ִזְמנָּא ֲאתָּ

א ְדנָּה ִלְבֵנא ְוא   ם ְלֹכם ְטֵעם ַבְיתָּ ה: שָּ לָּ א ֲאַמְר ַשְרנָּא ְדנָּה ְלַשְכלָּ נָּא ְלֹהם ַמן ִאנּון )ד( ֱאַדִין ְכֵנמָּ

ַנִין: א ִּדי ְדנָּה ִבְניָּנָּא בָּ ת ג ְבַריָּ הָּ א ַבִטלּו ִהמֹו ַעד  ְשמָּ ֵיא ְולָּ ֵבי ְיהּודָּ ת ַעל שָּ ֲהֹהם ֲהוָּ )ה( ְוֵעין ֱאלָּ

נָּא ַעל ְּדנָּה: ְך ֶוֱאַדִין ְיִתיבּון ִנְשְתוָּ ְריֶָּוש ְיהָּ א ְלדָּ  ַטְעמָּ

 ובתרגום לעברית:

ם בֹו )ג(  ֶהם: ִמי שָּ ר, ּוְשַתר בֹוְזַני ְוַחְבֵריֶהם, ְוֵכן ָאְמרּו לָּ א ֲאֵליֶהם ַתְתַני ַפַחת ֵעֶבר ַהנָּהָּ ַבְזַמן בָּ

ה זֹו ְלַהְשִלים ֶכם ַצו ֶאת ַהַבִית ַהֶזה ִלְבנֹות ְוחֹומָּ ֶהם ֵלאֹמר: ִמי ֵהם ְשמֹות . )ד( לָּ ָאז ָאַמְרנּו לָּ

ֲאנִָּשים ֲאֶשר בוֹ  ה ַעל ִזְקֵני ַהְיהּוִדים, ְוֹלא ִבְטלּו  )ה( ִנים ֶאת ַהִבְניָּן ַהֶזההָּ ְיתָּ ְוֵעין ֱאֹלֵהיֶהם הָּ

ְריֶָּוש ֵתֵלְך, ַוָאז יִָּשיבּו ִאֶגֶרת ַעל ֶזה ה ֶאל ּדָּ ּדָּ ם ַעד ֶשַהְפק   .אֹותָּ

הפחה תתני ע. בל וישותתני ואנשיו שאלו מי הם מנהיגי העם, והעם מסר את שמותיהם של זרוב

אך הם נתנו לעם אישור  אלא שלחו מכתב לדריוש לברר אם יש רשות. -ועמיתיו לא הפסיקו את הבנין 

"עין אליהיהם היתה על יש לעמוד על האמור בפסוק ה':  להמשיך בבנין עד שתינתן התשובה מפרס.

ם הבנין היה חגי הוא זה שמעודד את הבניין. אמה שנאמר לעיל, ש נראה שנרמז פה ".זקני יהודה

 ולכן חסד אלוקי לא ביטל את הבנין. כל תהליך הבנין היה מתמוטט, -נפסק עתה על ידי גורם חיצוני 

 הקב"ה חפץ בבניין הבית, ולכן לא ייתכן שהפחה יעצור את הבנין.

 פועלו של זכריה

 הבהכתו . נבואתובחידוש בנין המקדש לאחר שראינו את פועלו של חגי, נדון כעת בפועלו של זכריה

וש. חגי מבטיח שהחל ירנה השניה לדכ"ד בכסלו בשב -האחרונה של חגי הייתה בייסוד הבית 

מהתאריך הזה המצב הכלכלי ישתפר. הבעיה היא שספר חגי נגמר לאחר מכן, ואין לנו עדות לגבי 

התשובה לשאלה זו ניתנת בספר ו באמת מה היה בגורלם של שבי ציון, קיום ההבטחה. לכן יש לדון

זכריה, למרות שהם היו באותו ספר חגי ל ספר זהו הקשר הבולט ביותר בין בהמשך נראה כי זכריה.
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, וגם המשך הבניה היה תחת הדור. ראינו בספר עזרא ששני הנביאים הללו תבעו את התחלת הבניה

 . , אך בספרים זכריה וחגי הקשר ביניהם הוא עמום ביותרחסותם של הנביאים הללו

בַּר התאריכים שבספר זכריה: "נראה כעת את  יָוֶׁש ָהיָה דְּׁ ָדרְּׁ יִם לְּׁ תַּ נַּת ׁשְּׁ ִמינִי ִבׁשְּׁ שְּׁ יָה  ה'בַּחֶֹדׁש הַּ רְּׁ ֶאל זְּׁכַּ

יָ  נִָביא ֵלאמֹרֶבן ֶבֶרכְּׁ אם כן, אנו נמצאים לאחר נבואת , ןוו. החודש השמיני הוא חש]א, א[ "ה ֶבן ִעּדֹו הַּ

כריה נכנס בין שני כסלו. אם כן, זבבכ"ד אחרונה השל חגי בהושענא רבה, ולפני נבואתו  העידוד

ה שום דבר שקושר אותנו לנבואות חגי. אנו נמצאים יראלא שאין בנבואה זו של זכ נבואות של חגי,

 :ו[-ב ,]שם בתקופה של ההכנות לבנין בטרם הונחו היסודות, אך זכריה לא מתייחס לנקודה זו

ַצף  ֶצף: )ג( וְ  ה')ב( קָּ ם  ה'ָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ֹכה ָאַמר ַעל ֲאבֹוֵתיֶכם קָּ אֹות שּובּו ֵאַלי ְנא   ה'ְצבָּ

שּוב ֲאֵליֶכם ָאַמר  אֹות ְואָּ ְראּו ֲאֵליֶהם ַהְנִביִאים  ה'ְצבָּ אֹות: )ד( ַאל ִתְהיּו ַכֲאֹבֵתיֶכם ֲאֶשר קָּ ְצבָּ

ִראֹשִנים ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר  ְמעּו  ה'הָּ ִעים ְוֹלא שָּ רָּ ִעים ּוַמַעְלֵליֶכם הָּ רָּ אֹות שּובּו נָּא ִמַּדְרֵכיֶכם הָּ ְצבָּ

ם  ַקי ה'ְוֹלא ִהְקִשיבּו ֵאַלי ְנא  ַרי ְוח  ם ִיְחיּו: )ו( ַאְך ְּדבָּ : )ה( ֲאבֹוֵתיֶכם ַאֵיה ֵהם ְוַהְנִבִאים ַהְלעֹולָּ

ַדי ַהְנִביִאים ֲהלֹוא הִ  ַמם ֲאֶשר ִצִּויִתי ֶאת ֲעבָּ אֹות  ה'ִשיגּו ֲאֹבֵתיֶכם ַויָּשּובּו ַוֹיאְמרּו ַכֲאֶשר זָּ ְצבָּ

נּו: ה ִאתָּ שָּ ֵלינּו ֵכן עָּ ֵכינּו ּוְכַמֲעלָּ נּו ִכְדרָּ  ַלֲעשֹות לָּ

זו נבואת תוכחה שאופיינית לספר זכריה, אך אין כאן שום דבר שנוגע לבית המקדש. הדבר תמוה 

 פתיחה, אך לא נאמר מה קרה בהמשך.  קטוע. ברור שזו נבואת , וכל אופיה של הנבואה הואדמאו

, תמפורט עדותבספר חגי ה כמו שראינו בספר עזרא. מה שקראנו עדות עלכאן לנו  הבכל אופן חסר

אך בזכריה שום דבר לא כתוב. ודאי שזכריה עצמו דיבר על בית המקדש כמו שנאמר בספר עזרא, אך 

לא נכתבו. רק נבואה  את כל הנבואות, כך בנידון שלנו הדבריםמכילים  כמו שכל ספרי הנבואה לא

מסיבות  או לא נשמרו נבואות שנצרכות לדורות לא נכתבוגם שנצרכה לדורות נכתבה, ויכול להיות ש

 שונות. 

ת של והנבואה הבאה בזכריה נאמרת בחודש שבט, בדיוק חודשיים לאחר הפסקת הנבואות המתועד

ִרים "חגי:  יֹום ֶעשְּׁ ר בְּׁ בַּ יָוֶׁש ָהיָה דְּׁ ָדרְּׁ יִם לְּׁ תַּ נַּת ׁשְּׁ ָבט ִבׁשְּׁ ֵתי ָעָשר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ׁשְּׁ ׁשְּׁ עַּ ָבָעה לְּׁ ֶאל  ה'וְַּׁארְּׁ

יָהּו יָה ֶבן ֶבֶרכְּׁ רְּׁ נִָביא ֵלאמֹר זְּׁכַּ -]ח מתואר מראה שמדבר על ירושליםבהמשך הפרק . ז[שם ] "ֶבן ִעּדֹוא הַּ

  :יז[

יו  ה ְוַאֲחרָּ לָּ ה ְוִהֵנה ִאיש ֹרֵכב ַעל סּוס ָאֹדם ְוהּוא ֹעֵמד ֵבין ַהֲהַדִסים ֲאֶשר ַבְמצ  ִאיִתי ַהַלְילָּ )ח( רָּ

ְך ַהֹּדֵבר ִבי ֲאִני  ה ֵאֶלה ֲאֹדִני ַוֹיאֶמר ֵאַלי ַהַמְלאָּ ֹאַמר מָּ ִנים: )ט( וָּ ִקים ּוְלבָּ ִמים ְשר  סּוִסים ֲאד 

ה הֵ  ַלח ַאְרֶאךָּ מָּ ֹעֵמד ֵבין ַהֲהַדִסים ַוֹיאַמר ֵאֶלה ֲאֶשר שָּ ִאיש הָּ ה ֵאֶלה: )י( ַוַיַען הָּ ְלִהְתַהֵלְך  ה'מָּ

ָאֶרץ: )יא( ַוַיֲענּו ֶאת ַמְלַאְך  ָאֶרץ  ה'בָּ ל הָּ ָאֶרץ ְוִהֵנה כָּ ֹעֵמד ֵבין ַהֲהַדִסים ַוֹיאְמרּו ִהְתַהַלְכנּו בָּ הָּ

ֶטת: )י ם  ה'ַוֹיאַמר  ה'ב( ַוַיַען ַמְלַאְך ֹיֶשֶבת ְוֹשקָּ ַלִ ה ֹלא ְתַרֵחם ֶאת ְירּושָּ ַתי ַאתָּ אֹות ַעד מָּ ְצבָּ

נָּה: )יג( ַוַיַען  ה ֶזה ִשְבִעים שָּ ַעְמתָּ ה ֲאֶשר זָּ ֵרי ְיהּודָּ ִרים  ה'ְוֵאת עָּ ְך ַהֹּדֵבר ִבי ְּדבָּ ֶאת ַהַמְלאָּ

ִמים: )יד( ַוֹיאֶמר ֵאלַ  ִרים ִנח  א ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר טֹוִבים ְּדבָּ ְך ַהֹּדֵבר ִבי ְקרָּ אֹות  ה'י ַהַמְלאָּ ְצבָּ

דֹול ֲאִני ֹקֵצף ַעל ַהגֹוִים ַהַשֲאַנִנים ֲאֶשר  ה: )טו( ְוֶקֶצף גָּ ם ּוְלִציֹון ִקְנָאה ְגדֹולָּ ַלִ ִקֵנאִתי ִלירּושָּ

ֵכן ֹכה ָא ה: )טז( לָּ עָּ ְזרּו ְלרָּ ה עָּ ט ְוֵהמָּ ַצְפִתי ְמעָּ ם ְבַרֲחִמים ֵביִתי  ה'ַמר ֲאִני קָּ ַלִ ַשְבִתי ִלירּושָּ

ם  ּה ְנא  ֶנה בָּ אֹות וקוה  ה'ִיבָּ םְצבָּ לִָּ ו ִינֶָּטה ַעל ְירּושָּ א ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר  :ְוקָּ אֹות  ה')יז( עֹוד ְקרָּ ְצבָּ

ַרי ִמטֹוב ְוִנַחם  םעֹוד ֶאת ִציוֹ  ה'עֹוד ְתפּוֶצינָּה עָּ לִָּ ַחר עֹוד ִבירּושָּ  : ן ּובָּ

הבעיה היא שאין בכל זה איזכור של בית המקדש. אמנם בפסוק י"ז ישנו איזכור עתידי, אך אין תיאור 

 :י[-]חרק בפרק ד' ישנה התייחסות לבניין  של המתרחש.

יו ְתַבַצְענָּה ְויַָּדְעתָּ  ֵאַלי ֵלאֹמר: ה')ח( ַוְיִהי ְדַבר  ֶבל ִיְסדּו ַהַבִית ַהֶזה ְויָּדָּ בָּ  ה'ִכי  )ט( ְיֵדי ְזר 

ַחִני ֲאֵליֶכם: אֹות ְשלָּ ֶבל  ְצבָּ בָּ ֶאֶבן ַהְבִדיל ְבַיד ְזר  אּו ֶאת הָּ ְמחּו ְורָּ )י( ִכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטנֹות ְושָּ

ה ֵאֶלה ֵעיֵני  ָאֶרץ: ה'ִשְבעָּ ל הָּ ה ְמשֹוְטִטים ְבכָּ  ֵהמָּ



 סוכם ע"י תלמידים - עזרא

          6                    אדומים מעלה  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

מתאים מאוד לתגובה של  קטנותיום יש פה התייחסות לייסוד שנעשה על ידי זרובבל. כמו כן הבוז ל

 , ולייאוש של העם שדיברנו עליו בשיעור זה. הזקנים שראינו בשיעור הקודם

שנתים לאחר תחילת הבנין,  -בפרק ז' ישנה התייחסות נוספת. אנו נמצאים בשנה הרביעית לדריוש 

 :ג[-]ז, א ושנתים לפני סיום הבנין. כלומר, בית המקדש באמצע בנייתו

יָּה ְדַבר  )א( ַוְיִהי ְריֶָּוש ַהֶמֶלְך הָּ ה ַלֹחֶדש ַהְתִשִעי ְבִכְסֵלו: ה'ִבְשַנת ַאְרַבע ְלדָּ עָּ  ֶאל ְזַכְריָּה ְבַאְרבָּ

יו ְלַחלֹות ֶאת ְפֵני  )ג( ֵלאֹמר ֶאל ַהֹכֲהִנים  :ה')ב( ַוִיְשַלח ֵבית ֵאל ַשר ֶאֶצר ְוֶרֶגם ֶמֶלְך ַוֲאנָּשָּ

ִשיִתי ֶזה  ה'ֲאֶשר ְלֵבית  אֹות ְוֶאל ַהְנִביִאים ֵלאֹמר ַהֶאְבֶכה ַבֹחֶדש ַהֲחִמִשי ִהנֵָּזר ַכֲאֶשר עָּ ְצבָּ

ִנים:  ַכֶמה שָּ

השאלה פה היא האם לצום בתשעה באב. על פי הרקע שדיברנו עליו השאלה ברורה מאוד. המצב של 

אמנם הבית  ל חורבן הבית, כעתעה באב. הצום נקבע עאמצע הבניין, מעורר את השאלה ביחס לתש

עוד לא נבנה, אך הוא גם לא חרב. לכן העם לא יודע כיצד להתייחס למצב הזה. לא ניכנס כעת 

לתשובה על שאלה זו, אלא נראה דבר מעניין באמצע פרק ח', שם זכריה מצטרף לחגי בחיזוק הבונים. 

גַּי נְִּׁביָה וְָּׁשֵבי " ק ו' בעזרא נאמר שהבניין נעשה בחסות הנביאים:בפר ִחין ִבנְּׁבּוַאת חַּ לְּׁ צְּׁ יְּׁהּוָדיֵא ָבנַּיִן ּומַּ

ר  יָה בַּ רְּׁ א ֶמֶלְך ָפָרסּוזְּׁכַּ תְּׁ שְּׁ ׁשַּ חְּׁ תַּ יָוֶׁש וְַּׁארְּׁ ֵעם ּכֹוֶרׁש וְָּׁדרְּׁ ָרֵאל ּוִמטְּׁ ם ֱאָלּה יִשְּׁ עַּ ִללּו ִמן טַּ כְּׁ נֹו וְּׁׁשַּ . ]יד[ "ִעּדֹוא ּובְּׁ

יְּׁהּוִדים בֹונִים ּומַּ " :ובעברית נֵי הַּ וַּת וְּׁזִקְּׁ ִמצְּׁ נּו בְּׁ קְּׁ ַּיְּׁתַּ נּו ו יָה ֶבן ִעּדֹוא, וַּיִבְּׁ רְּׁ נִָביא ּוזְּׁכַּ גַּי הַּ ִליִחים, ִבנְּׁבּוַאת חַּ צְּׁ

ס א ֶמֶלְך ָפרַּ תְּׁ שְּׁ ׁשַּ חְּׁ תַּ יָוֶׁש וְַּׁארְּׁ וַּת ּכֹוֶרׁש וְָּׁדרְּׁ ִמצְּׁ ָרֵאל, ּובְּׁ  לגבי חגי אין אפשרות לאשר את הדבר ".ֱאֹלֵהי יִשְּׁ

. אך בזכריה אנו ולא מדברת על המשך הבנין מתועדת לייסוד הביתהזה, שהרי הנבואה האחרונה שלו 

 :יג[-]ח, ט מוצאים נבואה ארוכה בנוגע לנקודה זו

ֵאֶלה ִמִפי  ה')ט( ֹכה ָאַמר  ִרים הָּ ֵאֶלה ֵאת ַהְּדבָּ ִמים הָּ אֹות ֶתֱחַזְקנָּה ְיֵדיֶכם ַהֹשְמִעים ַביָּ ְצבָּ

ם  ה'ית ַהְנִביִאים ֲאֶשר ְביֹום י ַסד בֵ  ָאדָּ ֵהם ְשַכר הָּ ִמים הָּ נֹות: )י( ִכי ִלְפֵני ַהיָּ ל ְלִהבָּ אֹות ַהֵהיכָּ ְצבָּ

ם ִאיש  ָאדָּ ל הָּ ר ַוֲאַשַלח ֶאת כָּ לֹום ִמן ַהצָּ א ֵאין שָּ ה ֵאיֶננָּה ְוַליֹוֵצא ְוַלבָּ ֹלא ִנְהיָּה ּוְשַכר ַהְבֵהמָּ

ִראֹשנִ  ִמים הָּ ה ֹלא ַכיָּ ם ְבֵרֵעהּו: )יא( ְוַעתָּ ם ַהֶזה ְנא  עָּ אֹות )יב( ִכי ֶזַרע  ה'ים ֲאִני ִלְשֵאִרית הָּ ְצבָּ

ם ְוִהְנַחְלִתי ֶאת ְשֵאִר  ַמִים ִיְתנּו ַטלָּ ּה ְוַהשָּ ָאֶרץ ִתֵתן ֶאת ְיבּולָּ לֹום ַהֶגֶפן ִתֵתן ִפְריָּּה ְוהָּ ם ַהשָּ עָּ ית הָּ

יָּה ַכֲאֶשר ֱהִיי ל ֵאֶלה: )יג( ְוהָּ ֵאל ֵכן אֹוִשיַע ַהֶזה ֶאת כָּ ה ּוֵבית ִיְשרָּ ה ַבגֹוִים ֵבית ְיהּודָּ לָּ ֶתם ְקלָּ

אּו ֶתֱחַזְקנָּה ְיֵדיֶכם: כָּה ַאל ִתירָּ  ֶאְתֶכם ִוְהִייֶתם ְברָּ

הנביא אומר שהדבר הזה ימשיך אם הבטחת חגי על שיפור המצב הכלכלי, ואנו רואים פה אישור ל

ם אחר כך על ידי י, מאושרת שנתיכך שהבטחה של נביא אחדה ייחודית להעם יתנהג כראוי. זוהי דוגמ

ו את חסותם על תהליך זכריה עודדו את תחילת הבנין, ופרסנביא אחר. ספר עזרא מספר על כך שחגי ו

אך לא מדבר על הבנין עצמו.  -הבנין עצמו. ספר חגי מספר על הקריאה לבנין, ועל העידודים השונים 

וסק בשנים שלפני הבנין, אך הוא מספר על פועלם של הנביאים תוך לעומת זאת ספר זכריה איננו ע

 כדי בנין הבית. שני הדברים משלימים זה את זה.

 


