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כסלו התשע'ד

בס"ד

השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
חנוכה וחזון המנורהשל זכריה
לפרשת מקץ (על פי שיעורים של הרב משה ליכטנשטיין ופרופ' ישראל תא-שמע)
 .1זכריה ב' ,יד  -ד' ,ז:
יד ָרנִּ י וְ ִּש ְמ ִּחי בַּ ת-צִּ ּיֹון כִּ י ִּה ְננִּי-בָ א וְ שָ ַּכנ ְִּתי בְ תֹוכְֵך נְ אֻ ם-
ה' טו וְ נִּלְ וּו גֹויִּם ַּרבִּ ים ֶאל-ה' בַּ ּיֹום הַּ הּוא וְ הָ יּו ִּלי לְעָ ם
כַּנְתי בְ תֹוכְֵך וְ יָדַּ עַּ ְת כִּ י-ה' צְ בָ אֹות ְשלָחַּ נִּ י ֵאלָ ִּיְך .טז וְ נָחַּ ל
וְ שָ ִּ
ה' ֶאת-יְהּודָ ה חֶ ְלקֹו עַּ ל ַּא ְדמַּ ת הַּ קֹּדֶ ש ּובָ חַּ ר עֹוד
בִּ ירּושָ לָ ִּם .יז הַּ ס ָכל-בָ שָ ר ִּמפְ נֵי ה' כִּ י נֵעֹור ִּמ ְמעֹון ָק ְדשֹו.
א וַּ ּי ְַּר ֵאנִּ י ֶאת-יְהֹושֻ עַּ הַּ כֹּהֵ ן הַּ גָדֹול עֹּמֵ ד ִּלפְ נֵי ַּמל ְַּאְך ה'
ְש ְטנֹו .ב וַּּי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל-הַּ שָ טָ ן יִּגְ עַּ ר
וְ הַּ שָ טָ ן עֹּמֵ ד עַּ ל-י ְִּמינֹו ל ִּ
ה' בְ ָך הַּ שָ טָ ן וְ יִּגְ עַּ ר ה' בְ ָך הַּ בֹּחֵ ר בִּ ירּושָ ָל ִּם הֲ לֹוא זֶה אּוד
צֹואים וְ עֹּמֵ ד ִּלפְ נֵי
מֻ צָ ל מֵ ֵאש .ג וִּ יהֹושֻ עַּ הָ יָה ָלבֻש בְ ג ִָּדים ִּ
לְאְך .ד ַּוּיַּעַּ ן וַּּי ֹּאמֶ ר ֶאל-הָ ע ְֹּמ ִּדים ְל ָפנָיו לֵאמֹּר הָ ִּסירּו
הַּ מַּ ָ
ֹּאמר ֵאלָיו ְר ֵאה הֶ עֱבַּ ְר ִּתי מֵ עָ לֶ יָך
הַּ בְ ג ִָּדים הַּ ֹּצ ִּאים מֵ עָ לָיו וַּּי ֶ
עֲוֹּנֶָך וְ הַּ לְבֵ ש א ְֹּתָך מַּ חֲ ָלצֹות .ה ָואֹּמַּ ר י ִָּשימּו צָ נִּיף טָ הֹור עַּ ל-
ר ֹּאשֹו וַּ ּי ִָּשימּו הַּ צָ נִּיף הַּ טָ הֹור עַּ ל-ר ֹּאשֹו ַּו ַּּי ְל ִּבשֻ הּו בְ ג ִָּדים
לְאְך ה' עֹּמֵ ד .ו ַּוּיָעַּ ד מַּ ְל ַּאְך ה' בִּ יהֹושֻ עַּ לֵאמֹּר .ז כֹּה-
ּומַּ ַּ
ָאמַּ ר ה' צְ בָ אֹות ִּאם-בִּ ְד ָרכַּי ֵתלְֵך וְ ִּאם ֶאתִּ -מ ְשמַּ ְר ִּתי ִּת ְשמֹּר
יתי וְ גַּם ִּת ְשמֹּר ֶאת-חֲ צֵ ָרי וְ נ ַָּת ִּתי לְ ָך
וְ גַּםַּ -א ָתה ָת ִּדין ֶאת-בֵ ִּ
מַּ ְהלְכִּ ים בֵ ין הָ ע ְֹּמ ִּדים הָ ֵאלֶ ה .ח ְשמַּ ע-נָא יְהֹושֻ עַּ ַּהכ ֵֹּהן
הַּ גָדֹול ַּא ָתה וְ ֵרעֶ יָך הַּ ּי ְֹּש ִּבים ְל ָפנֶיָך כִּ יַּ -אנְשֵ י מֹופֵת
הֵ מָ ה כִּ יִּ -ה ְננִּי מֵ ִּביא ֶאת-עַּ בְ ִּדי צֶ מַּ ח .ט כִּ י ִּהנֵה הָ ֶאבֶ ן אֲ שֶ ר
נ ַָּת ִּתי לִּ פְ נֵי יְהֹושֻ עַּ עַּ לֶ -אבֶ ן ַּאחַּ ת ִּשבְ עָ ה עֵ י ָנ ִּים ִּה ְנ ִּני ְמפ ֵַּת ַּח
פִּ תֻ חָ ּה נְאֻ ם ה' צְ בָ אֹות ּומַּ ְש ִּתי ֶאת-עֲוֹּן הָ ָא ֶרץ-הַּ ִּהיא בְ יֹום
ֶאחָ ד .י בַּ ּיֹום הַּ הּוא נְאֻ ם ה' צְ בָ אֹות ִּת ְק ְראּו ִּאיש ל ְֵרעֵ הּו
ֶאלַּ -תחַּ ת ֶג ֶפן וְ ֶאלַּ -תחַּ ת ְת ֵאנָה.
יר ִּני כְ ִּאיש אֲ שֶ ר-יֵעֹור
א וַּ ּיָשָ ב הַּ מַּ ְל ָאְך הַּ דֹּבֵ ר בִּ י ַּויְעִּ ֵ
יתי
ִּמ ְשנָתֹו .ב וַּּי ֹּאמֶ ר ֵא ַּלי מָ ה ַּא ָתה ר ֶֹּאה ויאמר ( ָואֹּמַּ ר) ָר ִּא ִּ
ֹּאשּה וְ ִּשבְ עָ ה ֵנר ֶֹּתיהָ
נֹורת זָהָ ב ֻכ ָלּה וְ גֻלָ ּה עַּ ל-ר ָ
וְ ִּהנֵה ְמ ַּ
עָ לֶיהָ ִּשבְ עָ ה וְ ִּשבְ עָ ה מּוצָ קֹות ַּלנֵרֹות אֲ שֶ ר עַּ ל-ר ֹּאשָ ּה .ג
ימין הַּ גֻ ָלה וְ ֶאחָ ד עַּ ל-
ֶא ָחד ִּמ ִּ
יה
זֵיתים עָ לֶ ָ
ִּ
ּושנַּיִּ ם
ְ
ְשמ ֹּאלָ ּה .ד ו ַָּאעַּ ן ָואֹּמַּ ר ֶאל-הַּ מַּ ל ְָאְך הַּ דֹּבֵ ר בִּ י לֵאמֹּר מָ ה-
ֵאלֶה אֲ דֹּנִּ י .ה ַּוּיַּעַּ ן הַּ מַּ ל ְָאְך הַּ דֹּבֵ ר בִּ י וַּּי ֹּאמֶ ר ֵאלַּ י הֲ לֹוא יָדַּ עְ ָת

ֹּאמר ֵאלַּ י לֵאמֹּר זֶ ה
מָ ה-הֵ מָ ה ֵא ֶלה ָוא ַֹּּמר ל ֹּא אֲ דֹּנִּ י .ו ַּוּיַּעַּ ן וַּּי ֶ
רּוחי
ְדבַּ ר-ה' ֶאל-זְ רֻ בָ בֶ ל לֵאמֹּר ל ֹּא ְב ַּחיִּל וְ ל ֹּא ְבכ ַֹּּח כִּ י ִּאםְ -ב ִּ
לְמישֹּר
ָאמַּ ר ה' ְצבָ אֹות .ז ִּמיַּ -א ָתה ַּהרַּ -הגָדֹול ִּלפְ נֵי זְ רֻ בָ בֶ ל ִּ
ֹּאשה ְתשֻ אֹות ֵחן ֵחן לָ ּה .
וְ הֹוצִּ יא ֶאתָ -ה ֶאבֶ ן ָהר ָ
 .2זכריה א' א:
א בַּ חֹּדֶ ש ַּה ְש ִּמי ִּני ִּב ְשנַּת ְש ַּתיִּם ל ְָד ְר ָיוֶש ָהיָה ְדבַּ ר-יְ הוָה
ֶאל-זְ כ ְַּריָה בֶ ן-בֶ ֶרכְ יָה בֶ ן-עִּ דֹו ַּהנ ִָּביא לֵ אמֹּר .
 .3זכריה א,יא-יב וזכריה ב,יב-יג:
"ויאמרו התהלכנו בארץ והנה כל הארץ ישבת ושקטת.
ויען מלאך ד’ ויאמר ד’ צב-אות עד מתי אתה לא תרחם
את ירושלם ואת ערי יהודה אשר זעמתה זה שבעים
שנה"
"כי כה אמר ד' צב-אות אחר כבוד שלחני אל הגויים
השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו .כי הנני מניף
את ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתם כי ד’ צב-אות
שלחני"
 .4ישעיהו ס"ה:
"ובני הנכר הנלווים על ד’ לשרתו ולאהבה את שם ד’
להיות לו לעבדים כל שמר שבת מחללו ומחזיקים
בבריתי".
 .5זכריה א' ג
"שובו אלי נאם ד’ צב-אות ואשוב אליכם אמר ד’ צב-
אות"
 .6שמות ג:
"ויאמר ד’ ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת
צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו .וארד
להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא".
 .7מסכת יומא ט ע"ב:
"אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור
עליה לוח ארז  -אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם
כולכם בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו
עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט
בו".
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 .8הרמב"ן (בראשית מט ,י):
"וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני ,כי היו
חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו תורה ומצוות .ואעפ"כ
נענשו עונש גדול כי ארבע בני חשמונאי הזקן החסידים
המולכים זה אחר זה ,עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד
אויביהם בחרב  ...בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה
ומבית דוד והסירו השבט המחוקק לגמרי  ...ואפשר גם
שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים ונצטוו
'תשמרו את כהונתכם'  ...ולא היה להם למלוך רק לעבוד
את עבודת ה'"
 .9זכריה ד' ח:
"ויהי דבר ד’ אלי לאמר .ידי זרבבל יסדו הבית הזה וידיו
תבצענה".
 .11חגי א' ו:
זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין
לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור
נקוב
 .11עזרא ב' ס"ח-ס"ט:
ומראשי האבות בבואם לפני ה' אשר בירושלים התנדבו
לבית האלוקים להעמידו על מכונו .ככוחם נתנו לאוצר
המלאכה זהב דרכמונים שש ריבאות ואלף וכסף מנים
חמשת אלפים וכתנות כוהנים מאה
 .12עזרא ג י"ב-י"ג:
ורבים מהכוהנים והלווים וראשי האבות הזקנים אשר
ראו את הבית הראשון ביסדו ,זה הבית בעיניהם ,בוכים
בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול .ואין העם
מכירים קול תרועת השמחה לקול בני העם כי העם
מריעים תרועה גדולה והקול נשמע עד למרחוק
 .13חגי ג' ג-ט:
מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון
ומה אתם רואים אותו עתה הלוא כמוהו כאין בעיניכם.
ועתה חזק זרובבל נאם ה' וחזק יהושע בן יהוצדק וכו' את
הדבר אשר כרתי ,אתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עומדת
בתוככם אל תיראו .וכו' .לי הכסף ולי הזהב וכו' גדול
יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר ה' צבאות
ובמקום הזה אתן שלום נאום ה' צבאות
 .14זכריה ד ח-י:
"ויהי דבר ד’ אלי לאמר .ידי זרבבל יסדו הבית הזה וידיו
תבצענה וידעת כי ד’ צב-אות שלחני אליכם .כי מי בז
ליום קטנות ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרבבל
שבעה אלה עיני ד’ המה משוטטים בכל הארץ".
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