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   )זכ' ד:ו( " ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח ִכי ִאם ְברּוִחי " 
איידלהייט גדי  

"בהעלותך"  שבתב' ובפרשת  מפטירים    חנוכה' 
זכריה ההפטרה  בספר  שהן  לשייכת  .  נבואות 

יותר  ו  ,חזיונות של הנביא אלו הפטרות קשות 
מראות  להבנה הם  המראות  שכן  חידתיים  , 

 1. ולפעמים לא מציאותיים
בהבנת הפטרה    פנינוב  יםעומד  קשייםי  נש

כ  זו. זו    ,לוקודם  שלהפטרה  לזכור  שני  'עלינו 
די גם לחנוכה וגם  יהקשר המיהאמנם    ';כובעים

המוזכרת    "בהעלותך"לפרשת   המנורה  הוא 
עלינו  אך    פה,בסו גלות קשרים עמוקים  ל יהיה 

קושי   מ נוסף  יותר.  היא  נובע  שההפטרה  כך 
קוראים   ואנו  יותר,  חזיונות רחב  חלק ממקבץ 

 רק חלק קטן ממנו.  
ותחילת   ציון  שיבת  מנביאי  הוא  זכריה 

מצטווה  הוא  נבואתובתחילת  תקופת בית שני.  
אבותיהם   כי  להם  ולהזכיר  העם  את  להוכיח 

חטאיהם בגלל  על   ,גלו  לחזור  להם  ושאל 
אל לאחר    ההפטרה .  החטאים  כמה  מתחילה 

זכריהחזי של  קרנות,  ש  ,ונות  ארבע  ראה  בהם 
ועוד   מידה,  חבל  עם  ואיש  חרשים  ארבעה 
קודם לכן הדסים ואיש רוכב על סוסים. בתוך  

האל המראות  זוכה  כל  מהם  אחד  שכל  ה, 
משלו, ה'    לפירושים  מלאך  את  רואה  זכריה 

עד מתי הוא לא ירחם    ,שואל ישירות את ה'ה
ירושלים דברי  בתגובה,    .על  שומע  המלאך 

וה מה'  לומר  וא  ניחומים  זכריה  את  מצווה  גם 
 אותם. 

דברי   מאותם  חלק  היא  ההפטרה  פתיחת 
 :ניחומים

ְוָשַכְנִתי   ָבא  ִהְנִני  ִכי  ִצּיֹון  ַבת  ְוִשְמִחי  ָרִני 
ה' ְנֻאם  ה'   .ְבתֹוֵכְך  ֶאל  ַרִבים  גֹוִים  ְוִנְלוּו 

 
בשירות  א* מחשבים  איש  הוא  איידלהייט  גדי 

 הציבורי. 
  הפטרה פרק מתוך הספר של מאמר זה הוא תקציר   **

שיצא לאחרונה    ,מסע בעקבות הנביאים  –לעניין  
ותגובות   להערות  עצמית.  בהוצאה  המחבר  מאת 

gadieide@yahoo.com . 

ְלָעם   ִלי  ְוָהיּו  ַההּוא  ְבתֹוֵכְך ַבּיֹום  ְוָשַכְנִתי 
ְוָנַחל ה'    .ְוָיַדַעְת ִכי ה' ְצָבאֹות ְשָלַחִני ֵאָלִיְך

ּוָבַחר   ַהֹקֶדש  ַאְדַמת  ַעל  ֶחְלקֹו  ְיהּוָדה  ֶאת 
ם ִבירּוָשָלִ ִכי   .עֹוד  ה'  ִמְפֵני  ָבָשר  ָכל  ַהס 

 יז(. -)ב:יד ֵנעֹור ִמְמעֹון ָקְדשוֹ 
מסו  דמיון  לראות  כאן אפשר  להפטרת  כבר  ים 

זכריה(  סוכות   ספר  מתוך  היא  העוסקת  )שאף 
המקדש לבית  יבואו  הגויים  שכל  גם    .בכך 

ההפטרות.   "אּו ַהה  ם "ַבּיֹוהביטוי   בשתי    מופיע 
של  שלנו  ההפטרה   החיזיון  בתיאור  ממשיכה 

 :זכריה
ַוַּיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוֻשַע ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ֹעֵמד ִלְפֵני  

ה'   ְלִשְטנוֹ ַמְלַאְך  ְיִמינֹו  ַעל  ֹעֵמד    ְוַהָשָטן 
 )זכ' ג:א(. 

יודעים   אנו  הראה  אין  יהושע  מי    , לזכריהאת 
מתחילת   דמות הספר  אולם    המכונה   מופיעה 

בהמשך  "יבִ   ֵברּדֹ הַ   ְלָאְךמַ "הַ  גם  תופיע  והיא   ,
הראה    ההפטרה. מלאך  שאותו  להניח  יש 
יהושע  גם  לזכריה   את  גם  זה.  מופלא  חיזיון 

הגדוהכ אהן  שהוא  ינול  נראה  אך  מכירים,  נו 
עומד למשפט בבית דין של מעלה. יהושע עומד  

שהוא שופט    ,לפני מלאך ה' ולא לפני ה' עצמו
יהושע.  .  כל הארץ אין לנו מושג על חטאו של 

הכוהנים  האם   הקרבת  התרשלו  במלאכת 
המקדש בניית  בהשלמת  או  או  הקורבנות   ,

 ?שמדובר על עניין אחר
ֶאל   ה'  ַהָשָטן ַוֹּיאֶמר  ְבָך  ה'  ִיְגַער  ַהָשָטן 

ם ֲהלֹוא ֶזה אּוד   ְוִיְגַער ה' ְבָך ַהֹבֵחר ִבירּוָשָלִ
 )שם:ב(.  ֻמָצל ֵמֵאש

, אלא רק את  ו שומעים את טענות השטןנניא
אהתשובה.   ברורה,  בשטן  הראשונה  ך הגערה 

משמעות השנייה  מה  גוערים?    ?הגערה  במי 
האם שוב בשטן? מי הוא זה שבחר בירושלים? 

  ' שוב בתחילת ההפטרה )פס  עייןאם נ  ,לכאורה
בירושלים הבוחר  הוא  שה'  הרי  אךטז(  אי    , 

לפרש   בעצמו"שה'  כאן  אפשר  ונראה    ",גוער 
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להרע   שבוחר  מי  בכל  גוער  שה'  להסביר 
 .לירושלים, העיר שהיא בחירתו של ה'

יכולות להתייחס    ש"אֵ מֵ   לצָ מֻ   דּוא" המילים  
דַ  או לכל  לירושלים  לת העם שעלתה  ליהושע, 

אל ציון.  שיבת  הגלות    הבימי  מאש  הניצולים 
לארץ ישראל להקים מחדש את   שבווהחורבן ש

 ואת בית המקדש.  ירושלים את העיר  ,הארץ
ְוֹעֵמד   צֹוִאים  ְבָגִדים  ָלֻבש  ָהָיה  ִויהֹוֻשַע 

   ג(.:)שם ִלְפֵני ַהַמְלָאְך
הם  המ הצואים  שהבגדים  אומרים  דרשים 

החטא שיהושערומזים  ו  ,עצמם  בניו   בכך    או 
. יהושע, ככוהן גדול, אמור  נשים נוכריות  ונשא

המיוחדים   הבגדים  את  או  לבן  בגדי  ללבוש 
ייתכן   לובשם,  אינו  הוא  ואם  הגדול,  לכוהן 
אינה   הכהונה  שעבודת  כך  על  מצביע  שהדבר 

 לכהונה. מתבצעת כשורה או שאינו ראוי 
ֵלאֹמר   ְלָפָניו  ָהֹעְמִדים  ֶאל  ַוֹּיאֶמר  ַוַּיַען 
ָהִסירּו ַהְבָגִדים ַהֹצִאים ֵמָעָליו ַוֹּיאֶמר ֵאָליו  
ֹאְתָך   ְוַהְלֵבש  ֲעֹוֶנָך  ֵמָעֶליָך  ֶהֱעַבְרִתי  ְרֵאה 

 )שם:ד(. ַמֲחָלצֹות
המילה   מתייחסת  האחרון  "ַוַּיַען"למי  הדיבור   ?

ה' של  בפ  ,היה  נאמר  הקודם    וקסאולם 
המלאך.   לפני  עומד  למדים  שיהושע  אנו 

ובהתאם לכך למלאכים יש עצמאות מסוימת  ש
 רואים עתה גם היררכיה בין המלאכים. 

ָוֹאַמר ָיִשימּו ָצִניף ָטהֹור ַעל ֹראשֹו ַוָּיִשימּו  
ְבָגִדים   ַוַּיְלִבֻשהּו  ֹראשֹו  ַעל  ַהָטהֹור  ַהָצִניף 

 :ה(. )שם ּוַמְלַאְך ה' ֹעֵמד
לכאורה נראה  היא בגוף ראשון!  "ָוֹאַמר"המילה 

הנביא מעז להתערב במה שקורה בעולמות  כי  
אמירה  העליונים אמר  שזכריה  מפרש  ראב"ע   .

ומשאלתו   יקרה  שכך  קיווה  או  בליבו,  זו 
כדרך  בפיו  זאת  אמר  לא  הוא  אולם  נענתה, 

המלאךציווי ד(  .  את    )בפס'  להסיר  מצווה 
הכוהן   הלבישול  הצואים  דיםגהב   את 
ואומרב מתערב  זכריה  מקווה(   מחלצות.    )או 

צניף.   גם  אחד  לשים  המצנפת,  הוא  הצניף 
יהושע  לראש  והחזרתו  הגדול,  הכוהן  מבגדי 

מלאכים  מחזירה לו גם את מעמדו ככוהן גדול.  
הצניף   את  כל  קודם  שמים  ראשו, אחרים  על 

כך   אחר  בגדימלבישים  ורק  ציוויואת  האם  ו  . 
ווי המלאך? אין לי תשובה  זכריה חזק מצי  של

ונראה שגם מלאך ה' עומד, כאילו מחכה  לכך,  
 לבאות. 

" )שם:ו(. יש  ַוָּיַעד ַמְלַאְך ה' ִביהֹוֻשַע ֵלאֹמר"
חיזיון. סביר להניח    אמצעו של במדובר  ש  לזכור

מודע  אינו  כלל    , החי בירושלים,יהושעהאיש  ש
ה' בהיכלות  שקורה  מעיד  למה  שמלאך  ולכך   ,

לו    ומר. האם זכריה צריך לומצווה עליו ציוויים

שראה מה  לזכריה  את  מיועד  שהחיזיון  או   ,
 ? בלבד

ְוִאם   ֵתֵלְך  ִבְדָרַכי  ִאם  ְצָבאֹות  ה'  ָאַמר  ֹכה 
ֶאת   ָתִדין  ַאָתה  ְוַגם  ִתְשֹמר  ִמְשַמְרִתי  ֶאת 
ְלָך   ְוָנַתִתי  ֲחֵצָרי  ֶאת  ִתְשֹמר  ְוַגם  ֵביִתי 

 )שם:ז(.  ין ָהֹעְמִדים ָהֵאֶלה ַמְהְלִכים בֵ 
את   ולשמור  ה'  בדרך  ללכת  מצטווה  יהושע 

ת בית ה'  ודלשמור על עב  מיוחדמשמרת ה' וב
ומיהם   המהלכים  מהם  המקדש(.  )בית  וחצרו 

? נראה שזהו אחד מתפקידיו  "העומדים האלה"
מאפשר לו לעלות לעולמות  ה  ,של הכוהן הגדול

אפשרי זה  דבר  שם.  ולפעול  ביום    העליונים 
נכנס  שביום הכיפורים    –אחד בלבד בשנה   בו 

להקהגדול  הן  והכ בקודש  טילבדו  קטורת  ר 
במיוחדהקודשים חריגים  במקרים  וכן  אם  ,   .

הגדול  והכ כי הן  יכולות    ראוי,נהג  לו  יהיו 
 מופלאות אלו. 

ְוֵרֶעיָך   ַאָתה  ַהָגדֹול  ַהֹכֵהן  ְיהֹוֻשַע  ָנא  ְשַמע 
ִכי  ְלָפֶניָך  ִכי    ַהֹּיְשִבים  ֵהָמה  מֹוֵפת  ַאְנֵשי 

 )שם:ח(.  ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַעְבִּדי ֶצַמח
" ֶצַמחמיהו  אומרים  ַעְבִּדי  המפרשים  רוב   ?"

שמדובר בזרובבל, מנהיג העם המוזכר בהמשך 
לצמח   צדיק  מנהיג  של  ההמשלה  ההפטרה. 
יר'  למשל  )ראו  אחרים  בנביאים  גם  מופיעה 

 כג:ה(. 
ָנַתִתי ִלְפֵני ְיהֹוֻשַע ַעל  ִכי ִהֵנה ָהֶאֶבן ֲאשֶ  ר 

ֶאֶבן ַאַחת ִשְבָעה ֵעיָנִים ִהְנִני ְמַפֵתַח ִפֻתָחּה  
ָהָאֶרץ   ֲעֹון  ֶאת  ּוַמְשִתי  ְצָבאֹות  ה'  ְנֻאם 

 )שם:ט(.  ַהִהיא ְביֹום ֶאָחד
האבן המדרשיםו  מהי  לפי  העיניים?  אך    ,מהם 
נראה כי מדובר באבן המיועדת    ,פשטגם לפי ה

עוון  יית יסיבנה  יכשהמקדש    .המקדשלבניין   ם 
שנים   עשרות  שגרם  העוון  לכן  הארץ,  קודם 

מארצו ישראל  עם  ולגלות  המקדש  .  להחרבת 
נוסף   מקור  להכיר  יש  ה"עיניים"  עניין  להסבר 
ומרחיב   אבן  אותה  על  המדבר  זכריה  בספר 

ֶאת  מעט: " ְוָראּו  ְוָשְמחּו  ְקַטנֹות  ְליֹום  ַבז  ִמי  ִכי 
ֵעיֵני   ֵאֶלה  ִשְבָעה  ְזֻרָבֶבל  ְבַיד  ַהְבִדיל    ה' ָהֶאֶבן 

ָהָאֶרץ ְבָכל  ְמשֹוְטִטים  ניתן  ֵהָמה  כעת  )ד:י(.   "
להבין כי העיניים הן עיני ה' הרואות את מעשי  
בני האדם, ובמקרה הזה את זרובבל )מפסוקים  

נו בשבע  אלה  "להשגיח  הלשוני:  הביטוי  צר 
 . עיניים"(

ִאיש   ִתְקְראּו  ְצָבאֹות  ה'  ְנֻאם  ַההּוא  ַבּיֹום 
ְתֵאָנה  ַתַחת  ְוֶאל  ֶגֶפן  ַתַחת  ֶאל    ְלֵרֵעהּו 

 )שם:י(.
במצב   לחיות  ישראל  עם  ישוב  יום  באותו 

כפי  האידאלי של איש תחת גפנו ותחת תאנתו,  
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בניי לאחר  שלמה,  בימי  המקדש    תשהיה  בית 
 הראשון.  

חזון   נוסף,  לחזון  עוברת  ההפטרה  מכאן 
לפרשת   גם  כאמור  המתקשר  המנורה, 

לחנוכה:   וגם  ַהֹּדֵבר " "בהעלותך"  ַהַמְלָאְך  ַוָּיָשב 
ַוְיִעיֵרנִ  ִמְשָנתוֹ ִבי  ֵיעֹור  ֲאֶשר  ְכִאיש  )ד:א(.    "י 
שזכ שינהרינראה  דמוי  במצב  היה  גם    , ה  אבל 

במצב של  היה נתון  המלאך הוא  העיר אותו  כש
 ובוודאי לא במציאות רגילה.  ,חיזיון

ֹרֶאה ַאָתה  ָמה  ֵאַלי  ָרִאיִתי    ? ַוֹּיאֶמר  ָוֹאַמר 
רֹ  ַעל  ְוגָֻלּה  ֻכָלּה  ָזָהב  ְמנֹוַרת  אָשּה  ְוִהֵנה 

ְוִשְבָעה   ִשְבָעה  ָעֶליָה  ֵנֹרֶתיָה  ְוִשְבָעה 
ֹראָשּה ַעל  ֲאֶשר  ַלֵנרֹות  ּוְשַנִים    .מּוָצקֹות 

ַעל   ְוֶאָחד  ַהגָֻלה  ִמיִמין  ֶאָחד  ָעֶליָה  ֵזיִתים 
 ג(. -)שם:ב ְשֹמאָלּה

המקדש   מנורת  את  רואה  עלי וזכריה  שני 
שונים  זיתים   המנורה  פרטי  אך  בצידיה, 

רת המקדש. למנורה יש "גולה", ספל עגול  ממנו
על ראשה, וממנו מגיע השמן לקנים, אולם לא  

 בצינור אחד, אלא בשבעה צינורות שונים.  
ָוַאַען ָוֹאַמר ֶאל ַהַמְלָאְך ַהֹּדֵבר ִבי ֵלאֹמר ָמה  "

ֲאֹדִני זו מופיעה  ? )שם:ד(.  "ֵאֶלה  פעמים  שאלה 
חרבות   כל  על  כמעט  זכריה.  זיון  י בחזיונות 

ראה  הוא  מה  שואל  מהחזיונות  זכריה  בחלק   .
משמעות   ובכולם  ברור,  אינו  המראה  עצם 

 המראה אינה ברורה. 
ֲהלֹוא  " ֵאַלי  ַוֹּיאֶמר  ִבי  ַהֹּדֵבר  ַהַמְלָאְך  ַוַּיַען 

ֵאֶלה ֵהָמה  ָמה  ֲאֹדִני   , ָיַדְעָת  ֹלא  )שם:ה(.    "ָוֹאַמר 
יודע.   אינו  זה המלאך מתפלא שזכריה  במקרה 

יודע    נראה זכריה  במנורת  בוודאי  כי  שמדובר 
של  מהי המשמעות  הוא שואל  אולם    ,המקדש

שנימנורהה ושל  המיוחדת  צורתה  של  עלי   , 
המאיר   לשמן  המקור  שהם  שבצידיה,  הזיתים 

וגם בחזיונות    ,זו אכן שאלה קשה  את הנרות.
 ברור. אינו הקודמים הפירוש 

ְּדַבר   ֶזה  ֵלאֹמר  ֵאַלי  ַוֹּיאֶמר  ֶאל  ַוַּיַען  ה' 
ִאם   ִכי  ְבֹכַח  ְוֹלא  ְבַחִיל  ֹלא  ֵלאֹמר  ְזֻרָבֶבל 

 )שם:ו(. ְברּוִחי ָאַמר ה' ְצָבאֹות
יש   זכריה,  של  הוא  שהחיזיון  נמען  לו  למרות 

להעביר   זכריה  ועל  המסראליו  אחר    . את 
 ,זרובבל היה ראש הגולה ומנהיג השבים מבבל

והוא זה שקיבל את המינוי מכורש לבנות את  
המק המסר  בית  מזכריה  דש.  הפך  שקיבל 

לשון בכ"  :למטבע  ולא  בחיל  א"חולא  איך   ך, 
מצודת דוד פירש   21? הוא קשור דווקא למנורה

שלמעשה הנרות דולקים ללא מגע של יד אדם;  

 
בהמשך ספר    הענפי הזיתים מופיעשל  משמעות  ה  1

   .רההפטב  הכלול  הואינ  ,זכריה

המנורה מוזנת באופן ישיר מענפי הזית, והשמן  
זה,  באופן  כך,  לצינורות.  ומשם  לגולה  מגיע 

 זרובבל הנהגה ניסית. תהיה גם הנהגתו של 
ְלִמיֹשר " ְזֻרָבֶבל  ִלְפֵני  ַהָגדֹול  ַהר  ַאָתה  ִמי 

ָלּה ֵחן  ֵחן  ְתֻשאֹות  ָהֹראָשה  ָהֶאֶבן  ֶאת    " ְוהֹוִציא 
ברור,  )שם:ז(.   זה  פסוק  של  הראשון  חלקו 

פונה הוא  למי  אותו    ?אולם  הגדול  "מיהו  הר 
זרובבל קשיים  "לפני  שהיו  יודעים  אנו   ?
לאיזה מהם  בית המקדש, אבל    ת ימרובים בבני

פנים,    זכריה?  מתייחס כל  גדול  על  הר  אותו 
לפ  למישור  זרובבלניהפוך  כמובן  י  וזאת   ,

ולא   באמצעות אותה רוח ה' שבפסוק הקודם, 
 . בכוח ובחיל שלא היו באותה עת לעולי בבל

יוציא  מסתוריחלקו השני של הפסוק   . מי 
זרובבל? אבן   את האבן הראשה? ההר הגדול? 

היא  הר הממוקמת  אשה  קשת  האבן  בראש 
הקשת    .אבנים כל  את  המחזיקה  זו  היא 

את  ו  ,במקומה ממוטטת  הראשה  אבן  הוצאת 
שחלקו השני של הפסוק    לכן נראה כל המבנה.  

המקדש השלמת  על  דווקא  מדבר   בניית 
 אבן הראשה.   באמצעות

לא    ; חנוכה ברורבין ההפטרה לחג ה הקשר  
השכינה    ת בנייבשל  רק   והחזרת  המקדש  בית 

תחילת ההפטרה( והמנורה הדולקת,  בלישראל )
חנוכה, אלא גם  חג העיקרו של  שאלו עומדים ב

מעטים  הניצחון במלחמה,  נס   הניצחון של  נס 
רבים   חזקים.  ומול  מול  "חלשים  לא  כאמור: 

בכ ולא  ברוח  " חובחיל  אם  ענייני  ה'  כי  כל   .
זו בהפטרה  מקופלים  זה  וא   ,חנוכה  תיע  מפ ין 

 היא נבחרה. דווקא ש
תיאור  בהעלותך"פרשת  בגם   מלבד   ,"

ורוחו  ה'    שכינתמופיעות בה    הדלקת המנורה,
ת בארון הברית הנוסע לפני המחנה  והמתבטא 

הארוןהצבאי שלמרות    .  של מסמל  קיומו 
הצבאי הוא    ,המחנה  ישראל  עם  של  כוחו 

 באמונתו.
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