חגי HAGGAI
1 1בש ַנת ש ַתים ל ָּדר ָּיַָֽ֣וֶ ש ַה ֶמ ֶלְך ַבח ֶדש ַהששי ביֵ֥ ום ֶא ָּחד ַל ִ֑ח ֶדש
ָּהיָּ ה ד ַבר־יהוָּ ה ביַ ד־ ַח ַ ָ֣גי ַהנָּ ביא ֶאל־זר ָּב ֶבל ֶבן־ש ַאלתיאל ַפ ַ ָ֣חת
אמר׃
הוצ ָּדק ַהכ ֵ֥הן ַהגָּ דול ל ָֽ
הודה ו ֶאל־יהוש ַע ֶבן־י ָּ
י ָּ
ת־בית
ֵ֥ 2כה ָּא ַמר יהָּ ֵ֥וה צ ָּבאות לא ִ֑מר ָּה ָּעם ַהזֶ ה ָּ ָֽאמרו ֵ֥לא ֶעת־בא ֶע ֵ֥
הוה לה ָּבנָֽ ות׃
י ָּ

פ

ַ3וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ביַ ד־ ַח ַ ֵ֥גי ַהנָּ ביא לא ָֽמר׃
ַ 4העת ָּל ֶכם ַא ֶתם ָּל ֶש ֶבת ב ָּבתי ֶ ָ֣כם ספונִ֑ים ו ַה ַ ֵ֥בית ַה ֶזה ָּח ָֽרב׃
5ו ַע ָּתה ֵ֥כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות ֵׂ֥שימו ל ַבב ֶכם ַעל־ ַדרכי ֶ ָֽכם׃
6ז ַרע ֶתם ַהרבה ו ָּה ָ֣בא מ ָּעט ָּאכול ואין־ל ָּׂשב ָּעה ָּש ָ֣תו ואין־ל ָּשכ ָּרה
ָּלבוש ואין־ל ָ֣חם לִ֑ ו ו ַהמׂש ַתכר מׂש ַתכר ֶאל־צ ֵ֥רור נָּ ָֽקוב׃

פ

יכם׃
ל־דרכ ֶ ָֽ
ֵ֥ 7כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות ֵׂ֥שימו ל ַבב ֶכם ַע ַ
8עלֵ֥ ו ָּה ָּהר וַ הבא ֶ ֵ֥תם עץ ובנָ֣ ו ַה ָּ ִ֑בית ו ֶאר ֶצה־ ֵ֥בו ו ֶא ָּכב ָּד ָּא ַ ֵ֥מר יהָּ ָֽוה׃
אתם ַה ַבית ונָּ ַפָ֣חתי ִ֑בו ַי ַָ֣ען ֶמה נאם
ָּ 9פנה ֶאל־ ַהרבה וה ָ֣נה למ ָּעט וַ הב ֶ ֵ֥
יתו׃
ר־הוא ָּחרב ו ַא ֶ ֵ֥תם ָּרצים ֵ֥איש לב ָֽ
הוָ֣ה צ ָּבאות יַ ַען ביתי א ֶש ָ֣
י ָּ
בולּה׃
ַ 11על־ ָ֣כן עלי ֶכם ָּכל ֵ֥או ָּש ַמים מ ָּ ִ֑טל ו ָּה ָּא ֶרץ ָּכל ָּ ֵ֥אה י ָּ ָֽ
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11וָּ ֶאק ָּרא ח ֶרב ַעל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ו ַעל־ ֶה ָּהרים ו ַעל־ ַה ָּדגָּ ן ו ַעל־ ַהתי ָ֣רוש
ל־הבה ָּמה ו ַעל
ל־ה ָּא ָּדם ו ַע ַ
ל־היצ ָּהר ו ַעל א ֶ ֵ֥שר תוציא ָּהא ָּד ָּ ִ֑מה ו ַע ָּ ָֽ
ו ַע ַ
ָּכל־יג ֵַ֥יע ַכ ָּ ָֽפים׃

ס

ש ַע ֶבן־יהו ָּצ ָּדק ַהכהן ַהגָּ דול ו ָ֣כל׀
12וַ יש ַ ָ֣מע זר ָּב ֶ ָ֣בל׀ ֶ ָֽבן־ ַשלתיאל ויהו ָ֣
יהם ו ַעל־דברי ַח ַ ָ֣גי ַהנָּ ביא ַכא ֶ ֵ֥שר
הוה ֱא ָֹֽלה ֶ
שא ָ֣רית ָּה ָּעם בקול י ָּ ָ֣
הוָֽה׃
ש ָּלחו יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶ ִ֑הם וַ יָֽיר ֵ֥או ָּה ָּעם מפנֵ֥י י ָּ
אמר אנֵ֥י את ֶכם
הוה ָּל ָּעָ֣ם ל ִ֑
הוה ב ַמלא ֵ֥כות י ָּ
13וַ יא ֶמר ַח ִ֞ ַגי ַמל ַאְך י ָּ
הוָֽה׃
נאם־י ָּ
14וַ ָּיָ֣ ַער יהוָּ ה ֶאת־רו ַח זר ָּב ֶבל ֶבן־ ַשלתיאל ַפ ַ ָ֣חת יהו ָּדה ו ֶאת־רו ַח
הוצ ָּדק ַהכ ָ֣הן ַהגָּ דול ָֽו ֶאת־ר ַוח כל שא ָ֣רית ָּה ָּ ִ֑עם וַ יָּ באו
יהוש ַע ֶבן־י ָּ
יהם׃
הוה צ ָּבאות ֱאֹלה ֶ ָֽ
אכה בבית־י ָּ ֵ֥
וַ יַ ע ָׂ֣שו מ ָּל ָּ

פ

15ביום ֶעׂשרים ו ַאר ָּב ָּעה ַלח ֶדש ַבש ִ֑שי בש ַנֵ֥ת ש ַתים ל ָּדר ָּ ֵ֥יַֽוֶ ש ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ַ 1 2בשביעי ב ֶעׂש ֵ֥רים ו ֶא ָּחד ַל ִ֑ח ֶדש ָּהיָּ ה ד ַבר־יהוָּ ה ביַ ד־ ַח ַגֵ֥י ַהנָּ ביא
אמר׃
ל ָֽ
ֱ 2א ָּמר־נָּ א ֶאל־זר ָּב ֶבל ֶבן־ ַשלתיאל ַפ ַ ָ֣חת יהו ָּדה ו ֶאל־יהו ֵ֥ש ַע
אמר׃
ֶבן־יהו ָּצ ָּדק ַהכ ָ֣הן ַהגָּ ִ֑דול ו ֶאל־שא ֵ֥רית ָּה ָּעם ל ָֽ
3מי ָּב ֶכם ַהנש ָּאר א ֶשר ָּר ָּאה ֶאת־ ַה ַ ָ֣בית ַהזֶ ה בכבודו ָּהרא ִ֑שון ו ָּמה
ַא ֶתם ראים אתו ַע ָּתה הלֵ֥ וא ָּכמהו כ ַאין בעיני ֶ ָֽכם׃
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הוצ ָּדק ַהכהן ַהגָּ דול
הוש ַע ֶבן־י ָּ
4ו ַע ָּ ָ֣תה ח ַ ָ֣זק זר ָּב ֶ ָ֣בל׀ נאם־יהוָּ ה וַ ח ַזָ֣ק י ָ֣
הוֵ֥ה
הוה ַוָֽע ִׂ֑שו ָֽכי־אנָ֣י את ֶכם נאם י ָּ
ל־עם ָּה ָּא ֶרץ נאם־י ָּ
וַ חזַ ק ָּכ ַ ֵ֥
צ ָּב ָֽאות׃
ר־כ ַרתי את ֶכם בצאת ֶכָ֣ם ממצ ַרים ורוחי ע ֶמ ֶָ֣דת
ת־ה ָּד ִָּ֞בר א ֶש ָּ
ָֽ ֶ 5א ַ
יראו׃
בתוכ ֶכִ֑ם ַאל־ת ָּ ָֽ

ס

ָ֣ 6כי כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּבאות ֵ֥עוד ַא ַחת מ ַעָ֣ט ִ֑היא וַ אני ַמרעיש
ת־ה ָּח ָּר ָּ ָֽבה׃
־ה ָּים ו ֶא ֶ
ת־ה ָּא ֶרץ ו ֶאת ַ
ת־ה ָּש ַ ָ֣מים ו ֶא ָּ
ֶא ַ
ת־ה ַבית
אתי ֶא ַ
ל־הגויִ֑ם ומל ִ֞
7והר ַעשתי ֶאת־ ָּכל־ ַהגוים ו ָּבאו ֶחמ ַ ָ֣דת ָּכ ַ
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
ַהזֶ ה ָּכבוד ָּא ַמר י ָּ
ֵ֥ 8לי ַה ֶכ ֶסף ו ָ֣לי ַהזָּ ָּ ִ֑הב נאם יהָּ ֵ֥וה צ ָּב ָֽאות׃
9גָּ ָ֣דול ָֽיהיֶ ה כבוד ַה ַבית ַה ֶזה ָּה ַ ָֽאחרון מן־ ָּ ָ֣הראשון ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות
ו ַב ָּמקום ַהזֶ ה ֶא ָ֣תן ָּשלום נאם יהָּ ֵ֥וה צ ָּב ָֽאות׃

פ

11ב ֶעׂשרים ו ַאר ָּב ָּעה ַלתשיעי בש ַ ֵ֥נת ש ַתים ל ָּדר ָּ ִ֑יַֽוֶ ש ָּהיָּ ה ד ַבר־יהוָּ ה
אמר׃
ל־ח ַ ֵ֥גי ַהנָּ ביא ל ָֽ
ֶא ַ
ֵ֥ 11כה ָּא ַמר יהָּ ָ֣וה צ ָּב ִ֑אות ש ַאל־ ָּנא ֶאת־ ַהכהנים תו ָּרה לא ָֽמר׃
ָ֣ 12הן׀ י ָּשא־איש ב ַׂשר־ק ֶדש בכ ַ ָ֣נַֽף בגדו ונָּ ַ ָ֣גע בכנָּ פו ֶאל־ ַה ֶל ֶחם
ל־מא ָּכל היק ָּ ִ֑דש וַ יַ ענו ַהכהנים
ל־כ ַ
ל־ה ַיַֽין ו ֶאל־ ֶש ֶמן ו ֶא ָּ
ל־הנָּ זיד ו ֶא ַ
ו ֶא ַ
וַ יאמרו ָֽלא׃
13וַ ָ֣יא ֶמר ַחגַ י אם־י ַגע טמא־ ֶנ ֶפש ב ָּכל־א ֶלה היט ָּ ִ֑מא וַ יַ ענו ַהכהנים
וַ יאמרו יט ָּ ָֽמא׃
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14וַ יַ ַען ַחגַ י וַ יא ֶמר ָ֣כן ָּ ָֽה ָּעם־ ַהזֶ ה וכן־ ַהגוי ַה ֶזה ל ָּפנַ י נאם־יהוָּ ה וכן
ׂשה ידי ֶ ִ֑הם וַ א ֶ ֵ֥שר יַ קריבו ָּשם ָּט ֵ֥מא ָֽהוא׃
ָּכל־ ַמע ָ֣
ום־א ֶבן
ן־היֵ֥ ום ַה ֶזה וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה מ ֶט ֶרם ָֽׂש ֶ
ימו־נָ֣א ל ַבב ֶכם מ ַ
ָּ
 15ו ַע ָּתה ָֽׂש
הוָֽה׃
יכל י ָּ
ל־א ֶבן בה ַ ֵ֥
ֶא ֶ
ל־היֶ ֶקב ַלחׂשף
ָֽ 16מהיו ָּ ֵ֥תם ָּבא ֶאל־ער ַ ָ֣מת ֶעׂשרים ו ָּהי ָּתה ע ָּׂש ָּ ִ֑רה ָּבָ֣א ֶא ַ
פורה ו ָּהי ָּתה ֶעׂש ָֽרים׃
חמ ָ֣שים ָּ
ׂשה יד ֶיכִ֑ם
ל־מע ָ֣
וב ָּב ָּרד את ָּכ ַ
וב ָֽי ַָּֽרקון ַ
 17הכיתי ֶאת ֶכם ַבש ָּדפון ַ
הוָֽה׃
ין־את ֶ ֵ֥כם א ַלי נאם־י ָּ
וא ֶ
ׂ18שימו־ ָּ ָ֣נא ל ַבב ֶכם מן־ ַהיֵ֥ ום ַה ֶזה וָּ ָּ ִ֑מע ָּלה מיום ֶעׂשרים ו ַאר ָּב ָּעה
הוה ֵׂ֥שימו ל ַבב ֶ ָֽכם׃
יכל־י ָּ
ן־היום א ֶשר־י ַ ֵ֥סד ָֽה ַ
ַלתשיעי למ ַ
ד־הגֶ ֶפן ו ַהתא ָּנה ו ָּהרמון ו ֵ֥עץ ַה ַזַֽית ָ֣לא נָּ ָּ ִׂ֑שא
גורה ו ַע ַ
ַ 19העוד ַהזֶ ַרע ַבמ ָּ
ן־היֵ֥ ום ַה ֶזה א ָּב ָֽרְך׃
מ ַ

ס

21וַ יהי ד ַבר־יהָּוה׀ שנית ֶאל־ ַחגַ י ב ֶעׂשרים ו ַאר ָּב ָּעה ַלח ֶדש לא ָֽמר׃
ֱ 21אמר ֶאל־זר ָּב ֶ ֵ֥בל ַ ָֽפ ַחת־יהו ָּדה לא ִ֑מר א ָ֣ני ַמרעיש ֶאת־ ַה ָּש ַמים
ו ֶאת־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
22ו ָּ ָֽה ַפכתי כ ָ֣סא ַממ ָּלכות והש ַמדתי חזֶ ק ַממל ָ֣כות ַהגויִ֑ם ו ָּה ַפכתי
יהם איש ב ֶ ֵ֥ח ֶרב ָּא ָֽחיו׃
יה ויָּ רדו סוסים ו ָ֣רכב ֶ
ֶמר ָּכ ָּבה ו ָ֣רכ ֶב ָּ
הוָ֣ה צ ָּבאות ֶא ָּקחך זר ָּב ֶבל ֶבן־ש ַאלתיאל ַעבדי
ַ 23ביָ֣ ום ַה ָ֣הוא נאם־י ָּ
הוֵ֥ה צ ָּב ָֽאות׃
חותם ָֽכי־בךָ֣ ָּב ַחרתי נאם י ָּ
נאם־יהוָּ ה ו ַׂשמתיך ַ ָֽכ ָּ ִ֑
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