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 ד'התשע סיון                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                  חזון המנורהשל זכריה
  )על פי שיעור של הרב משה ליכטנשטיין(בהעלותך פרשת ל

 
 :ד', ז -זכריה ב', יד .1

ת יד י בַּ ְמחִּ י ְושִּ ּיֹון כִּ -ָרנִּ יצִּ ְננִּ י ְבתֹוֵכְך ְנֻאםָבא -י הִּ ְנתִּ   ה'-ְוָשכַּ

ים ֶאל טו בִּ ם רַּ ְלוּו גֹויִּ י ְלָעם  ה'-ְונִּ הּוא ְוָהיּו לִּ ּיֹום הַּ י בַּ ְנתִּ ְוָשכַּ

י ְת כִּ עַּ ְך ה'-ְבתֹוֵכְך ְוָידַּ י ֵאָליִּ נִּ ל  טז.  ְצָבאֹות ְשָלחַּ -ֶאת ה'ְוָנחַּ

ר קֶֹּדש ּוָבחַּ ת הַּ ְדמַּ ל אַּ ִּם ְיהּוָדה ֶחְלקֹו עַּ ירּוָשָל ס ָכל יז  .עֹוד בִּ -הַּ

ְפֵני  ְמעֹון ָקְדשֹו ה'ָבָשר מִּ י ֵנעֹור מִּ  .כִּ
י ֶאת א ְרֵאנִּ ּיַּ ְך -וַּ ְלאַּ ְפֵני מַּ ָגדֹול עֵֹּמד לִּ כֵֹּהן הַּ ָשָטן  ה'ְיהֹוֻשעַּ הַּ ְוהַּ

ל ְטנֹו-עֵֹּמד עַּ ינֹו ְלשִּ ֹּאֶמר  ב.  ְימִּ ּי ר -ֶאל ה'וַּ ְגעַּ ָשָטן יִּ ְבָך  ה'הַּ

שָ  ר הַּ ְגעַּ ִּם ֲהלֹוא ֶזה אּוד ֻמָצל ֵמֵאש ה'ָטן ְויִּ ירּוָשָל בֵֹּחר בִּ .  ְבָך הַּ

ְלָאְך ג מַּ ְפֵני הַּ ים ְועֵֹּמד לִּ ים צֹואִּ יהֹוֻשעַּ ָהָיה ָלֻבש ְבָגדִּ ן  ד.  וִּ ּיַּעַּ וַּ
ֹּאֶמר ֶאל ּי ים -וַּ צֹּאִּ ים הַּ ְבָגדִּ ירּו הַּ ים ְלָפָניו ֵלאמֹּר ָהסִּ ָהעְֹּמדִּ

ֹּאמֶ  ּי י ֵמָעֶליָך ֲעוֵמָעָליו וַּ ְרתִּ ְלֵבש אְֹּתָך ר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעבַּ ֶֹּנָך ְוהַּ

ֲחָלצֹות ל ה  .מַּ יף ָטהֹור עַּ ימּו ָצנִּ ר ָישִּ יף -ָואֹּמַּ ָצנִּ ימּו הַּ ָּישִּ ֹּאשֹו וַּ ר

ל ָטהֹור עַּ ְך -הַּ ְלאַּ ים ּומַּ ֻשהּו ְבָגדִּ ְלבִּ ּיַּ ֹּאשֹו וַּ ד  ו  .עֵֹּמד ה'ר ָּיעַּ וַּ

ְך  ְלאַּ יהֹוֻשעַּ  ה'מַּ ר -כֹּה ז  .ֵלאמֹּרבִּ ם ה'ָאמַּ י -ְצָבאֹות אִּ ְדָרכַּ בִּ
ם ֶאת ם-ֵתֵלְך ְואִּ ְשמֹּר ְוגַּ י תִּ ְרתִּ ְשמַּ ין ֶאת-מִּ ָתה ָתדִּ ם -אַּ י ְוגַּ ֵביתִּ

ְשמֹּר ֶאת ים ָהֵאֶלה-תִּ ים ֵבין ָהעְֹּמדִּ ְהְלכִּ י ְלָך מַּ תִּ  ח  .ֲחֵצָרי ְוָנתַּ
ע ָתה -ְשמַּ ָגדֹול אַּ כֵֹּהן הַּ יָנא ְיהֹוֻשעַּ הַּ ים ְלָפֶניָך כִּ ּיְֹּשבִּ -ְוֵרֶעיָך הַּ

ְנֵשי מֹוֵפת ֵהָמה י  אַּ יא ֶאת-כִּ י ֵמבִּ ְננִּ ח-הִּ י ֶצמַּ ְבדִּ ֵנה  ט.  עַּ י הִּ כִּ
ל ְפֵני ְיהֹוֻשעַּ עַּ י לִּ תִּ י -ָהֶאֶבן ֲאֶשר ָנתַּ ְננִּ ם הִּ ְבָעה ֵעיָניִּ ת שִּ חַּ ֶאֶבן אַּ

ֻתָחּה ְנֻאם  ֵתחַּ פִּ י ֶאת ה'ְמפַּ ְשתִּ יא -ֹּן ָהָאֶרץֲעו-ְצָבאֹות ּומַּ הִּ הַּ

הּוא ְנֻאם  י.  ְביֹום ֶאָחד ּיֹום הַּ יש ְלֵרֵעהּו  ה'בַּ ְקְראּו אִּ ְצָבאֹות תִּ

ת ֶגֶפן ְוֶאל-ֶאל חַּ ת ְתֵאָנה-תַּ חַּ  .תַּ

יש ֲאֶשר א י ְכאִּ יֵרנִּ ְיעִּ י וַּ דֵֹּבר בִּ ְלָאְך הַּ מַּ ָּיָשב הַּ ְשָנתֹו-וַּ  ב  .ֵיעֹור מִּ
ֵנה  י ְוהִּ יתִּ ר( ָראִּ ָתה רֶֹּאה ויאמר )ָואֹּמַּ י ָמה אַּ ֹּאֶמר ֵאלַּ ּי ת וַּ ְמנֹורַּ

ל ְבָעה -ָזָהב ֻכָלּה ְוגָֻלּה עַּ ְבָעה ְושִּ ְבָעה ֵנרֶֹּתיָה ָעֶליָה שִּ ֹּאָשּה ְושִּ ר

ל ֵנרֹות ֲאֶשר עַּ ֹּאָשּה-מּוָצקֹות לַּ ים ָעֶליהָ  ג.  ר ם ֵזיתִּ יִּ ֶאָחד   ּוְשנַּ

גֻלָ  ין הַּ ימִּ למִּ ֹּאָלּה-ה ְוֶאָחד עַּ ר ֶאל ד.  ְשמ ן ָואֹּמַּ עַּ ְלָאְך -ָואַּ מַּ הַּ

י ֵלאמֹּר דֵֹּבר בִּ י-ָמה  הַּ נִּ י  ה.  ֵאֶלה ֲאדֹּ דֵֹּבר בִּ ְלָאְך הַּ מַּ ן הַּ ּיַּעַּ וַּ

ְעָת ָמה י ֲהלֹוא ָידַּ ֹּאֶמר ֵאלַּ ּי י-וַּ נִּ ֹּא ֲאדֹּ ר ל ן  ו.  ֵהָמה ֵאֶלה ָואֹּמַּ עַּ ּיַּ וַּ
י ֵלאמֹּר ֶזה ְד  ֹּאֶמר ֵאלַּ ּי רוַּ ֹּא   ְזֻרָבֶבל ֵלאמֹּר-ֶאל ה'-בַּ ל ְול יִּ ֹּא ְבחַּ ל

ם י אִּ ר -ְבכֹּחַּ כִּ י ָאמַּ י ז.  ְצָבאֹות ה'ְברּוחִּ ר-מִּ ָתה הַּ ָגדֹול -אַּ הַּ

יא ֶאת ישֹּר ְוהֹוצִּ ְפֵני ְזֻרָבֶבל ְלמִּ ֹּאָשה ְתֻשאֹות ֵחן ֵחן -לִּ ָהֶאֶבן ָהר

  .ָלּה

 :זכריה א' א.2
ת  א ְשנַּ י בִּ ינִּ ְשמִּ חֶֹּדש הַּ רבַּ ם ְלָדְרָיֶוש ָהָיה ְדבַּ יִּ -ְיהָוה ֶאל-ְשתַּ

ְרָיה ֶבן יא ֵלאמֹּר-ֶבֶרְכָיה ֶבן-ְזכַּ ָנבִּ דֹו הַּ   .עִּ
 :יג-ב,יבוזכריה  יב-א,יאזכריה .3

"ויאמרו התהלכנו בארץ והנה כל הארץ ישבת ושקטת. ויען 
אות עד מתי אתה לא תרחם את -צב’ ויאמר ד’ מלאך ד

 עמתה זה שבעים שנה"ירושלם ואת ערי יהודה אשר ז
אות אחר כבוד שלחני אל הגויים -"כי כה אמר ד' צב

השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו. כי הנני מניף 
אות -צב’ את ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתם כי ד

  שלחני"
 : ישעיהו ס"ה.4

להיות ’ לשרתו ולאהבה את שם ד’ "ובני הנכר הנלווים על ד
 ר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי".לו לעבדים כל שמ

  זכריה א' ג.5
 אות"-צב’ אות ואשוב אליכם אמר ד-צב’ "שובו אלי נאם ד

 : שמות ג.6
ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת ’ "ויאמר ד

צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו. וארד 
 ". להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא

 מסכת יומא ט ע"ב:.7
ם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור "א

אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם  -עליה לוח ארז 
בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו עכשיו 

 שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו".
  זכריה ד' ח:.8

אלי לאמר. ידי זרבבל יסדו הבית הזה וידיו ’ "ויהי דבר ד
 . תבצענה"

 י:-זכריה ד ח.9
אלי לאמר. ידי זרבבל יסדו הבית הזה וידיו ’ "ויהי דבר ד

אות שלחני אליכם. כי מי בז ליום -צב’ תבצענה וידעת כי ד
קטנות ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרבבל שבעה אלה 

 המה משוטטים בכל הארץ".’ עיני ד
 


