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המצב הכלכלי ביהודה וטענותיו של חגי  -חגי א 

 לעם

 דוד סבתו הרב

 פתיחה

חגי, זכריה ומלאכי.  - 'נביאים אחרונים'הקדשנו לקבלת תמונה רחבה על קבוצת הקודם את השיעור 

 -נחשבים במעמד ביניים ראינו שהם נמצאים בתקופת המעבר בין עידן הנבואה לעידן החוכמה, ושהם 

נביאים ממש, והם לא במדרגת אורים ותומים, ומצד שני יש בהם רוח הקודש. מצד אחד הם לא 

בנוסף, ראינו שלשלושתם יש מאפיינים ייחודיים המבדילים אותם מהנביאים הראשונים, והם היחס 

 בשיעור זה נתחיל ללמוד את הראשון מקבוצה זו, והוא חגי.שלהם אל התורה ואל המקדש. 

 :ב[-]ה, אד, ואפשר לראות זאת כבר בפסוקים שלמדנו בספר עזרא חגי וזכריה פועלים כמעט כצמ

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

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

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

לאחר ההפסקה הארוכה בבניית המקדש, שנגרמה בגלל צרי יהודה ובנימין, הנביאים קוראים לעם 

ספר עזרא רואים שיש לנביאי התקופה תפקיד מרכזי לחזור לבנות את בית המקדש. אם כן, כבר ב

בהשבת האנרגיה לבניית המקדש. הנבואות של חגי סובבות בעיקר סביב בניית המקדש והמשבר 

 המלווה אותו, אך הדברים יוצגו מנקודת מבט שונה מזו ראינו בספר עזרא. 

 מבנה הספר

וד של ארבעה חודשים. סביר הנבואות המופיעות בספר חגי מתפרסות על פני תקופה קצרה מא

מכיוון להניח שהיו לו נבואות נוספות מחוץ למסגרת זמן זו, אך אלו היו נבואות שלא נצרכו לדורות. 

 שכך, גם הספר קצר מאוד, ואפשר לראות את המבנה שלו בצורה פשוטה:

יָוֶש ַהֶמֶלְך בַ " -פרק א. תאריך  -הנבואה הראשונה  .א ָדרְׁ ַתיִּם לְׁ נַת שְׁ שְׁ יֹום ֶאָחד בִּ י בְׁ שִּ חֶֹדש ַהשִּ

 .]א, א[" ַלחֶֹדש

ים וְֶׁאָחד ַלחֶֹדש" -ט. תאריך -אפסוקים פרק ב,  -הנבואה השנייה  .ב רִּ ֶעשְׁ י בְׁ יעִּ בִּ  .]ב, א[" ַבשְׁ

ַתיִּם " -יט. תאריך -יפסוקים פרק ב,  -הנבואה השלישית  .ג נַת שְׁ שְׁ י בִּ יעִּ שִּ ָבָעה ַלתְׁ ים וְַׁארְׁ רִּ ֶעשְׁ בְׁ

דָ  יָוֶשלְׁ  .]ב, י[" רְׁ

ים " -כג. תאריך -כפסוקים פרק ב,  -הנבואה הרביעית  .ד רִּ ֶעשְׁ נִּית ֶאל ַחַגי בְׁ ַבר ה' שֵׁ י דְׁ וַיְׁהִּ

ָבָעה ַלחֶֹדש  .]ב, כ[" וְַׁארְׁ
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הנבואה הראשונה עם הנבואה השנייה, והשלישית עם  -את הנבואות אפשר לחלק לשני צמדים 

עניינת אותה נראה בשיעורים הבאים. בשיעור זה נעסוק בצמד הרביעית. בין הצמדים ישנה הקבלה מ

 הראשון.

 הנבואה הראשונה

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

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

נֹות: )ג( ַוְיִהי ְּדַבר ה' ְבַיד  ם ַהֶזה ָאְמרּו ֹלא ֶעת ֹבא ֶעת ֵבית ה' ְלִהבָּ עָּ אֹות ֵלאֹמר הָּ ָאַמר ה' ְצבָּ

ֵתיֶכם  ֶשֶבת ְבבָּ ֶכם ַאֶתם לָּ ה ַחַגי ַהנִָּביא ֵלאֹמר: )ד( ַהֵעת לָּ ֵרב: )ה( ְוַעתָּ ְספּוִנים ְוַהַבִית ַהֶזה חָּ

ט ָאכֹול ְוֵאין  ֵבא ְמעָּ אֹות ִשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: )ו( ְזַרְעֶתם ַהְרֵבה ְוהָּ ֹכה ָאַמר ה' ְצבָּ

בֹוש ְוֵאין ְלֹחם לֹו ְוַהִמְשַתֵכר ִמְשַתֵכר ֶאל צְ  ה לָּ ְכרָּ תֹו ְוֵאין ְלשָּ ה שָּ ְבעָּ  .רֹור נָּקּובְלשָּ

חגי לא פונה אל העם, אלא אל  -הנקודה הראשונה אליה צריך לשים לב היא מי הנמען של הנבואה 

ָבנֹותהנביאים. הוא פותח בציטוט של דברי העם: " הִּ ית ה' לְׁ לעם אין התנגדות  ".ֹלא ֶעת בֹא ֶעת בֵׁ

העם חושב שאין זו העת עקרונית לבנות את המקדש, אלא הוא סבור שאין זו העת. הסיבה שבגללה 

 : אך רש"י מנסה להסביר אותהלבניית המקדש אינה כתובה במפורש, 

לפי שבטלו אויביהם על ידיהם בראשונה סבורים הם שלא אקיים את  -העם הזה אמרו 

אמור  .שנה ולא יבא עוד עת ביתי להבנות דברי שאמרתי לפי מלאת לחרבות ירושלים ע'

ון לא היה אלא לפקידה למלאות לתחילת מלכות בבל להם שבא עתה העת אבל עת הראש

שבעים שנה וכן היתה לסוף שבעים שנה נפקדו לעלות ע"פ כורש אבל בניין הבית נתלה 

בחורבות ירושלים שבימי צדקיהו שהיה מאוחר י"ח שנה למלכות בבל כדאמר מר )מגילה 

 .יא, ערכין יב( גלו בי"ח גלו בי"ט ועתה מלאו הי"ח

של העם היא שהזמן לבנות את המקדש לא התממש. ראינו בשיעורים הקודמים כלומר, הטענה 

ירמיהו ]ראה  שבעקבות נבואת ירמיהו, היה חישוב של שבעים שנה שבסופן הבית היה צריך להיבנות

אולם, הבית לא נבנה בסוף השנים הללו, ולכן העם חשבו שכבר אין למה לשאוף. חישוב הקץ  .כט, י[

לפי פירוש זה, הפתרון של ודה ובנימין, שריפו את ידי העם וגרמו לעיכוב בבנייה. הכזיב בגלל צרי יה

חגי הוא להראות להם שחישוב הקץ שלהם היה שגוי )דבר זה מחזיר אותנו לשיעור על הצהרת כורש, 

 (. השניםבו ראינו שהיו כמה דרכים לחשב את שבעים 

מתאים לסגנון של טענת העם. יותר  הראשונה היא שהפירוש לא - כמה בעיותפירוש זה מעלה 

מתאים להגיד שהעם סובר שעדיין לא הגיעה העת מאשר שהעת כבר חלפה. הבעיה השנייה היא 

תשובתו של חגי לעם לא כפי שנראה להלן, בנוסף,  שצרי יהודה ובנימין כלל לא מוזכרים אצלנו.

 מזכירה את חישוב הקץ.

ת ָלֶכם ַאֶתם לָ כך: " הםחגי אומר ל בַהעֵׁ פּונִּים וְַׁהַביִּת ַהֶזה ָחרֵׁ יֶכם סְׁ ָבתֵׁ הטענה של חגי היא  ".ֶשֶבת בְׁ

אירונית, והכוונה שלו היא להגיד שבוודאי אין זו העת לשבת בבתיכם ספונים. יש לשים לב לניגוד בין 

. בבתיכםלשבת  העת, וחגי טוען שאין זו בית ה'לבנות את  העתהעם טוען שאין זו  -שתי הטענות 

אין זה הזמן לעמול על צורכי הבית הפרטיים,  -היא לא טענה תיאולוגית אלא טענה מוסרית  הטענה

 מה שצריך להעסיק את העם זה בניית בית המקדש. 

ָעה "חגי ממשיך בדבריו, ומתאר מצב כלכלי קשה ביותר:  ָשבְׁ ין לְׁ ָעט ָאכֹול וְׁאֵׁ א מְׁ ה וְָׁהבֵׁ בֵׁ ֶתם ַהרְׁ זְַׁרעְׁ

ָרה  ָשכְׁ ין לְׁ ַתכֵׁר ֶאל צְׁרֹור נָקּובָשתֹו וְׁאֵׁ שְׁ ַתכֵׁר מִּ שְׁ חֹם לֹו וְַׁהמִּ ין לְׁ שבי ציון, שהגיעו לארץ מלווים  ".ָלבֹוש וְׁאֵׁ
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ין הציפיות שלהם לבין המצב בשטח, ופער זה הוא ישנו פער גדול בשבהתרגשות גדולה, מגלים 

שנבנה לאחר שגרם לעם לחשוב שאין זו העת לבנות את המקדש. בניגוד לבית המקדש הראשון, 

שממלכת שלמה הגיעה לשיאה, שבי ציון נדרשים לבנות את הבית בעוד הם לא מצליחים להשיג את 

 צורכי המחיה הבסיסיים ביותר. הנביא מתמודד עם הטענה הזו בפסוקים הבאים: 

ר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ הָּ אֹות ִשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: )ח( ֲעלּו הָּ ִית  )ז( ֹכה ָאַמר ה' ְצבָּ ּוְבנּו ַהבָּ

ט ַוֲהֵבאֶתם ַהַבִית ְונַָּפְחִתי בֹו ַיַען  ֹנה ֶאל ַהְרֵבה ְוִהֵנה ִלְמעָּ ה ָאַמר ה': )ט( פָּ ְבדָּ ְוֶאְרֶצה בֹו ְוֶאכָּ

ְלאּו ִצים ִאיש ְלֵביתֹו: )י( ַעל ֵכן ֲעֵליֶכם כָּ ֵרב ְוַאֶתם רָּ אֹות ַיַען ֵביִתי ֲאֶשר הּוא חָּ ם ה' ְצבָּ  ֶמה ְנאֻׁ

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

ִים ל ְיִגיַע ַכפָּ ה ְוַעל כָּ ם ְוַעל  ַהְבֵהמָּ ָאדָּ ה ְוַעל הָּ מָּ ֲאדָּ ר ְוַעל ֲאֶשר תֹוִציא הָּ  .ַהִתירֹוש ְוַעל ַהִיְצהָּ

העם הפך את הסיבה ואת התוצאה. כלומר, החלק הראשון הוא ש -לשניים  טענת הנביא מחולקת

בעוד העם חושב שהוא לא בונה את המקדש בגלל המצב הכלכלי, חגי אומר להם שהמצב הכלכלי 

הקשה נגרם בגלל העיכוב בבניית הבית. חגי לא מזכיר את צרי יהודה ובנימין בכוונה, כי הוא רוצה 

 בניית הבית בעצמו ולא יתלה את האשמה בגורמים חיצוניים. ם יקבל את האחריות על עשה

חלק זה של הטענה אינו מספיק, שהרי בסופו של דבר באמת אין לעם אפשרות לבנות את הבית בגלל 

ץ : "'המצב הכלכלי. לכן החלק המרכזי של דברי חגי הוא מה שמובא בפסוק ח אֶתם עֵׁ ֲעלּו ָהָהר וֲַהבֵׁ

ָדה ָאַמר ה'ּובְׁ  ֶצה בֹו וְֶׁאָכבְׁ ". העם ראה בעיני רוחו את מקדש שלמה המפואר, וחשב שאין נּו ַהָביִּת וְֶׁארְׁ

אפשרות לבנות בית מקדש שחסר את הפאר הזה. הנביא קורא להם לצאת מתפיסה זו, ובמקום 

ם משם. לנסות להביא את הארזים המשובחים מהלבנון, על העם לעלות להר הקרוב ולקחת את העצי

ָדהלמרות חוסר הפאר, אומר הקב"ה: " ֶצה בֹו וְֶׁאָכבְׁ ". הגישה שחגי מנסה להעביר לעם היא וְֶׁארְׁ

 שהחשיבות של המקדש היא לא בפאר שבו, אלא במסירות של העם לבנות אותו. 

 תוצאת הנבואה מוצגת בפסוקים הבאים:

עַ  ֶבל ֶבן ַשְלִתיֵאל ִויהֹושֻׁ בָּ ם ְבקֹול ה'  )יב( ַוִיְשַמע ְזרֻׁ עָּ דֹול ְוֹכל ְשֵאִרית הָּ ק ַהֹכֵהן ַהגָּ דָּ ֶבן ְיהֹוצָּ

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

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

ם  עָּ דֹול ְוֶאת רּוַח ֹכל ְשֵאִרית הָּ ק ַהֹכֵהן ַהגָּ דָּ ַע ֶבן ְיהֹוצָּ ה ְוֶאת רּוַח ְיהֹושֻׁ ַשְלִתיֵאל ַפַחת ְיהּודָּ

אֹות אֱ  ה ְבֵבית ה' ְצבָּ אכָּ ֹבאּו ַוַיֲעשּו ְמלָּ ה ַלֹחֶדש ַבִשִשי )טו( ְביֹום ֶעְש  ֹלֵהיֶהם:-ַויָּ עָּ ִרים ְוַאְרבָּ

ְריֶָּוש ַהֶמֶלְך  .ִבְשַנת ְשַתִים ְלדָּ

. חגי יא[-ט]פסוקים העונש המוזכר בהם בגלל זרובבל, יהושע והעם שומעים את דברי חגי ופוחדים 

וי תם. יש לשים לב לנקודה מעניינת, והיא הכינימנסה להפיג קצת את היראה, ואומר להם שהקב"ה א

גם אצל מלאכי, מלאך ה'. כינוי זה לא מופיע הרבה ביחס לנביאים, ומצאנו ביטוי דומה  -בו נקרא חגי 

שככל הנראה נקרא כך על שם נבואתו. יכול להיות שדבר זה קשור לעובדה שהם לא היו נביאים 

 ממש, אלא רק מסרו נבואות שהשתמרו אצלם. 

א לא היראה, אלא ההתעוררות לבניית המקדש. אולם, החלק החשוב בתגובת המנהיגים והעם הו

ַבר התעוררות זו מחזירה אותנו אחורה לתחילת ספר עזרא: " כְׁלֹות דְׁ כֹוֶרש ֶמֶלְך ָפַרס לִּ נַת ַאַחת לְׁ שְׁ ּובִּ

יָה  מְׁ י יִּרְׁ פִּ כְׁתָ  ֵהִעירה' מִּ מִּ כּותֹו וְַׁגם בְׁ ָכל ַמלְׁ אמֹרה' ֶאת רּוַח כֶֹרש ֶמֶלְך ָפַרס וַיֲַעֶבר קֹול בְׁ . ]א, א[" ב לֵׁ

נקודת המוצא של שיבת ציון, לפי ספר עזרא, היא התעוררותו של כורש, שישעיהו אף קורא לו משיחי 

 . ]ישעיהו מה, א[
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לעומת ההתעוררות אצלנו, שמוסבת על המנהיגים ועל העם, וחגי הוא שמעורר אותה, בספר עזרא ה' 

 -פרים הוא האופן בו מתבוננים על האירועים הוא המעורר את כורש, מלך פרס. ההבדל בין שני הס

עזרא מתבונן המלכים הפרסיים כלל לא נזכרים. חגי  עזרא מתעסק הרבה בשאלות פוליטיות, ובספר

על האירועים הפוליטיים ודרכם מנסה לראות את יד ה' הפועלת, ואצל חגי הדבר היחיד שחשוב הוא 

 וא ייבנה, ואם הם לא יתמסרו הוא לא ייבנה. אם הם יתמסרו לבניין המקדש אז ה -מה עושה העם 

יכול להיות שהדבר קשור לזמן הכתיבה של כל ספר. ספר חגי נכתב על ידו באותה התקופה, אך 

עזרא כותב על האירועים הללו בהסתכלות לאחור, אחרי שעברו עשרות שנים מאז התרחשותם. 

ונת את הדברים, מה שבהסתכלות לחגי, שפועל בתוך האירוע עצמו, קשה לראות את יד ה' המכו

 לאחור יותר קל לראות.

י " :דבר נוסף אליו יש לשים לב הוא התאריך שמופיע בפסוק טו שִּ ָבָעה ַלחֶֹדש ַבשִּ ים וְַׁארְׁ רִּ יֹום ֶעשְׁ בְׁ

יָוֶש ַהֶמֶלְך ָדרְׁ ַתיִּם לְׁ נַת שְׁ שְׁ ". לא ברור מה תאריך זה בא לסמל, אך מההקשר אפשר להבין שזהו בִּ

תאריך תחילת הבנייה. בימי שלמה, איסוף חומרי הגלם לבנייה לקח המון משאבים והמון זמן, 

 והעובדה שאצלנו שלושה שבועות מספיקים להם מלמדת שהם הפנימו את המסר של הנביא.

 הנבואה השנייה

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

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

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

ק ַהֹכהֵ  דָּ ַע ֶבן ְיהֹוצָּ ם ה' ַוֲחַזק ְיהֹושֻׁ ֶבל ְנאֻׁ בָּ ה ֲחַזק ְזרֻׁ ֹמהּו ְכַאִין ְבֵעיֵניֶכם: )ד( ְוַעתָּ ה ֲהלֹוא כָּ ן ַעתָּ

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

רַ  אֹות כָּ אּו: ס )ו( ִכי ֹכה ָאַמר ה' ְצבָּ ִתי ִאְתֶכם ְבֵצאְתֶכם ִמִמְצַרִים ְורּוִחי ֹעֶמֶדת ְבתֹוְכֶכם ַאל ִתירָּ

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

ל ַהגֹוִים  אֹות: )ח( ִלי ֶאת כָּ בֹוד ָאַמר ה' ְצבָּ ל ַהגֹוִים ּוִמֵלאִתי ֶאת ַהַבִית ַהֶזה כָּ אּו ֶחְמַּדת כָּ ּובָּ

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

קֹום ַהֶזה ֶאֵתן  אֹות ּוַבמָּ אֹותה' ְצבָּ ם ה' ְצבָּ לֹום ְנאֻׁ  .שָּ

נבואה זו מתרחשת בכא תשרי, סוף חג הסוכות. חג הסוכות היה החג המשמעותי ביותר בבית 

כְׁבֹודֹו " -המקדש, והדבר גרם למשבר נוסף אצל העם  ָאר ֲאֶשר ָרָאה ֶאת ַהַביִּת ַהֶזה בִּ י ָבֶכם ַהנִּשְׁ מִּ

ים אֹתֹו ַעָתה  אשֹון ּוָמה ַאֶתם רֹאִּ ינֵׁיֶכםָהרִּ עֵׁ ". העם הסכים לדברי חגי הקוראים ֲהלֹוא ָכמֹהּו כְַׁאיִּן בְׁ

לבניית הבית למרות המצב הכלכלי הירוד, אך הם מתקשים להתמודד עם חוסר הפאר בבית אותו הם 

 בונים. 

. ]פסוק ד[הבדל ראשון הוא בכך שחגי מעצים אותם  -הפעם, חגי מתמודד עם הדברים בצורה שונה 

מר להם שהתפקיד שלהם הוא לתת למקדש את התוכן, שהוא כריתת הברית בין העם שנית, הוא או

. אחרי שהם ימלאו את הצד שלהם, הקב"ה ישלים את הצד השני וכבוד הבית השני יגדל אף לקב"ה

מכבוד הבית הראשון. בדברים אלה מצליח חגי להתניע מחדש את היוזמה של העם ולהפיח חיים 

 חדשים בשבי ציון. 

 סיכום

בשיעור זה פתחנו את הלימוד בספר חגי, ועמדנו על מבנהו. הספר כולל שני צמדי נבואות, ובצמד 

הראשון עסקנו בשיעור. הנבואה הראשונה היא התמודדות של חגי עם טענת העם לפיה לא הגיעה 



 סוכם ע"י תלמידים - נביאי בית שניקי פר

          5                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

העת לבנות את בית ה'. ראינו שמה שהוביל את העם לחשוב כך הוא המצב הכלכלי הקשה, 

המצב הכלכלי הקשה נגרם  -חגי לטענה היא שהעם הפך את הסיבה ואת התוצאה  ושתשובתו של

 בעקבות העיכוב בבנייה. 

הנבואה השנייה משלימה את הנבואה הראשונה, והיא מדברת על המשבר שנגרם לאחר שהעם 

הקשיב לנבואה הראשונה של חגי. העם זוכר את הפאר בבית הראשון ומתקשה לקבל את העובדה 

ו הוא בונה חסר פאר זה. כאן חגי מתמודד עם המצב בצורה שונה ואומר לעם שהתפקיד שהבית אות

הברית עם הקב"ה, ואז  הקב"ה ימלא את "הצד שלו בעסקה"  -שלו הוא לצקת במקדש את התוכן 

 חגי לעורר את העם לבניית המקדש. וימלא את הבית בכבוד. בנבואות אלה מצליח


