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 פרשת בהעלותך

 שהתנבאו מהנביאים היה כריהז .בפרשת השבוע מובאת מצוות הדלקת המנורה בבית המקדש, ומפטירים בפרשה זו העוסקת בענין המנורה

 לל 'תרי עשר'.ספרו הוא מכו השני, המקדש בית בנין בתחילת

י ()ידפרק ב  י ָרנִּ ְמחִּ ת ְושִּ ּיֹון בַּ יעל הישועה העתידה לבא אלייך,  כבר עתה בימי גלותך, צִּ י כִּ ְננִּ י ָבא הִּ ְנתִּ  ()טו ה'. ְנֻאם ,ְבתֹוֵכְך ְוָשכַּ

ְלוּו ם ְונִּ ים גֹויִּ בִּ ּיֹום ה' ֶאל רַּ הּוא בַּ י ,ְלָעם ילִּ  ְוָהיּוכי יתגיירו ויקבלו עליהם את דת האמת,  ,הַּ ְנתִּ ובכל זאת עיקר  - ְבתֹוֵכְך ְוָשכַּ

ְת שכינת ה' תהיה על עם ישראל,  עַּ י ְוָידַּ י ְצָבאֹות ה' כִּ נִּ ְך ְשָלחַּ ל ()טזלבשרך כי יש תקוה לאחריתך.  ,ֵאָליִּ  ֶחְלקֹו ְיהּוָדה ֶאת ה' ְוָנחַּ

ל ת עַּ ְדמַּ קֶֹּדש אַּ ות ירושלים, שתהיה קדש לה', למגורי הכהנים לעתיד לבוא יטול ה' את נחלת יהודה, שהיא סביב - הַּ

רוהלויים, ולמלך המשיח,  ִּם עֹוד ּוָבחַּ ירּוָשָל לאחר מקום הכהנים  כי ירושלים שלעתיד לבוא תהיה רחוקה מהמקדש, ,בִּ

 ()יזבית המקדש ישאר במקומו הראשון, ושבט יהודה יקבלו נחלה מצפון למקום שיהיה קדש לה'. למקדש, וסמוך והלויים ה

ס ְפֵניישתקו כל בני האדם  - ָבָשר ָכל הַּ יכאשר יתגלה לעתיד לבא,  ,ה' מִּ ְמעֹון ֵנעֹור כִּ  להעניש את אויבי יהודה. ָקְדשֹו מִּ

נבואה זו עוסקת בכהן הגדול שהיה באותו זמן, יהושע בן יהוצדק, וראה זכריה בנבואה כיצד הוא נשפט בבית דין של  ()אפרק ג 

ְרֵאנִּ מעלה.  ּיַּ כֵֹּהן ְיהֹוֻשעַּ  ֶאתבנבואה  יוַּ ָגדֹול הַּ ְפֵנילדין  עֵֹּמד ,הַּ ְך לִּ ְלאַּ ָשָטן ,ה' מַּ ל עֵֹּמד ְוהַּ ינֹו עַּ ְטנֹושל יהושע,  ְימִּ כי המלאך  ,ְלשִּ

והדין הראשון שהיה על יהושע  ()בהמלמד חובה עמד משמאל למלאך הדן את יהושע, שזהו ימינו של יהושע העומד מולו. 

יותר, שקטרג עליו השטן בזמן שהשליכוהו לכבשן האש, ודנו אותו אם ראוי הוא להינצל על ידי נס, ובאותו  היה בזמן קדום

ֹּאֶמרזמן שמע את דברי ה',  ּי ָשָטן ֶאל ה' וַּ ר ,הַּ ְגעַּ ָשָטן ְבָך ה' יִּ מצד שה' הוא בעל הרחמים ומטה את דין בריותיו לזכות,  ,הַּ

ר ְגעַּ בֵֹּחר ְבָך ה' ְויִּ ירּו הַּ ִּםבִּ כי מצד בחירת ה' בירושלים ראוי שיציל את הכהן הגדול ששירתו אבותיו בבית המקדש  ,ָשָל

 אּוד ֶזה ֲהלֹואשבירושלים, והגם שלא היה ראוי לנס גמור כמו שאירע לחנניה מישאל ועזריה, שאפילו בגדיהם לא נשרפו, 

ועתה היה דין נוסף על יהושע, האם ראוי הוא  ()גו נשרפו. נפסק הדין שהוא עצמו יינצל מהאש, אף על פי שבגדי - ֵמֵאש ֻמָצל

ים שיהיה כהן גדול, וטעם הקטרוג עליו היה כיון שבניו נשאו נשים נכריות ]כאמור בספר עזרא )י יח( " ֲהנִּ ֵני ַהכֹּ בְּ ֵצא מִּ מָּ ַויִּ

יו מַ  חָּ אֶׁ ק וְּ דָּ ן יֹוצָּ ֵני ֵישּוַע בֶׁ בְּ יֹות מִּ רִּ כְּ ים נָּ שִּ יבּו נָּ ר הֹּשִּ יָּ ֲאשֶׁ ַדלְּ יב ּוגְּ רִּ יָּ ר וְּ זֶׁ יעֶׁ ֱאלִּ וכיון שהיה הדין על כהונתו הגדולה, , [ה"ֲעֵשיָּה וֶׁ

יהֹוֻשעַּ הניכרת בלבישת שמונת בגדי הכהן הגדול, ראה הנביא במראה  ים ָלֻבש ָהָיה וִּ ים ְבָגדִּ מלוכלכים, המורים על  - צֹואִּ

ְלָאְך. ְפֵנילִּ לדין  ְועֵֹּמדהקטרוג שאינו ראוי ללבוש בגדי כהונה גדולה,  מַּ ן ()ד הַּ עַּ ּיַּ ֹּאֶמרהמלאך  וַּ ּי ים ֶאל וַּ  ,ֵלאמֹּר ְלָפָניו ָהעְֹּמדִּ

ירּו ים ָהסִּ ְבָגדִּ ים הַּ צֹּאִּ ֹּאֶמרכי אין להענישו על עוונות בניו,  ,ֵמָעָליו הַּ ּי שבמעשה זה, שהוא חיצוני, של הסרת  ְרֵאה ,ֵאָליו וַּ

יהבגדים שהם מחוץ לגוף האדם,  ְרתִּ ְלֵבששהוא גם כן היה עוון חיצוני, של מעשי בניו,  ,ֶנָךֲעֹו ֵמָעֶליָך ֶהֱעבַּ ֲחָלצֹות אְֹּתָך ְוהַּ  - מַּ

רכשראה הנביא את הדבר, שנמחלו עוונותיו של יהושע, ביקש גם הוא בעבורו,  ()הבגדים נקיים, המורים על הזכויות.   ,ָואֹּמַּ

ימּו יף ָישִּ ל ָטהֹור ָצנִּ ֹּאשֹו עַּ ימּולכהונה הגדולה, ונתקבלה בקשתו של הנביא,  וזו המצנפת שהיא האות ,ר ָּישִּ יף וַּ ָצנִּ ָטהֹור הַּ  הַּ

ל ֹּאשֹו עַּ ֻשהּושל יהושע,  ר ְלבִּ ּיַּ ים וַּ ְךהלבישוהו בשאר בגדי הכהונה הגדולה,  - ְבָגדִּ ְלאַּ ובאותה העת שהלביש  ()ו עֵֹּמד. ה' ּומַּ

דהמלאך ליהושע את בגדי הכהונה הגדולה,  ָּיעַּ ְך וַּ ְלאַּ יהֹוֻשעַּ  'ה מַּ ר כֹּה ()ז ֵלאמֹּר. בִּ ם ,ְצָבאֹות ה' ָאמַּ י אִּ ְדָרכַּ לנהוג בדרכי  ,ֵתֵלְך בִּ

םה', שהוא חנון ורחום,  י ֶאת ְואִּ ְרתִּ ְשמַּ ְשמֹּר מִּ ָתה ְוגַּםלקיים את תורת ה' ומצוותיו,  ,תִּ ין אַּ י ֶאת ָתדִּ שישגיח על עבודת  ,ֵביתִּ

את חצרות המקדש, להשגיח על משמרת בית המקדש בכל פרטיו,  - ֲחֵצָרי ֶאת ְשמֹּרתִּ  ְוגַּםהכהנים בבית ה' ודיני הקרבנות, 

י תִּ ים ְלָך ְוָנתַּ ְהְלכִּ ים ֵבין מַּ כי לעתיד לבא, בזמן בית המקדש השלישי, יהיו מצאצאיו של יהושע כהנים שישמשו  ,ָהֵאֶלה ָהעְֹּמדִּ

עת השמד שתהיה בזמן היוונים, שאנטיוכוס רצה לכלות את במקדש, ויהיו הולכים בחייהם בין המלאכים ]ורמז לו גם על 

כהני ה' העובדים בבית המקדש, וה' גער בשטן, והיו החשמונאים כאוד מוצל מאש, וה' מחל את עוונם והלביש אותם 

החזון ועתה הוסיף לבאר לו מתי יהיה  ()חמחלצות, שהם בגדי הכהונה, ששבו לשרת בבית ה' לאחר שנצחו בנס את היוונים[.  

עהזה, שיילכו צאצאיו בין המלאכים בעודם חיים, שזה יהיה לאחר ביאת המשיח,  כֵֹּהן ְיהֹוֻשעַּ  ָנא ְשמַּ ָגדֹול הַּ ָתה ,הַּ  ְוֵרֶעיָך אַּ



 
 
 
 
 
 

 

 

ים ּיְֹּשבִּ ישהם חנניה מישאל ועזריה,  ,ְלָפֶניָך הַּ ְנֵשי כִּ ישניצלו גם הם בנופלם לכבשן האש,  ,ֵהָמה מֹוֵפת אַּ י כִּ ְננִּ יא הִּ  ֵמבִּ

י ֶאתבאחרית הימים  ְבדִּ ח עַּ וקראו בשם זה כיון שכמו הצמח הטמון באדמה כך גם עתה נעלם ונטמן המשיח, וכשיגיע  ,ֶצמַּ

י ()טזמן הגאולה יתגלה ויצמח.  ֵנה כִּ י ֲאֶשר ָהֶאֶבן הִּ תִּ ְפֵני ָנתַּ אבן הפינה שהניחו בתחילת בניית בית המקדש, ומסר  - ְיהֹוֻשעַּ  לִּ

לשל יהודה את האבן ליהושע הכהן הגדול שיניחנה ביסוד הבנין, וחקק יהושע זרובבל מו ת ֶאֶבן עַּ חַּ ְבָעה אַּ ם שִּ לרמז על  ,ֵעיָניִּ

שבע ספירות עליונות שדרכם יורד השפע אל העולם, לרמז שמעתה תהיה עיקר ההשגחה וההשפעה דרך בית המקדש הנבנה 

רת ומשתלשלת מהעולמות העליונים בכמה שלבים, עד לעולם הזה, מחדש, הרי הצורך בכך הוא רק עתה, שהשגחת ה' נסת

יאבל לעתיד לבוא, לאחר ביאת המשיח,  ְננִּ ֵתחַּ  הִּ ֻתָחּה ְמפַּ ַפֵתחַ כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו  - פִּ ת יְּ ים אֶׁ תּוחִּ הללו, כי  ַהפִּ

י ,ְצָבאֹות ה' ְנֻאםתהיה השגחת ה' בעצמו חופפת על הארץ,  ְשתִּ יא ָהָאֶרץ ןֹועֲ  ֶאת ּומַּ הִּ כי ימחל להם ה' על מה  ,ֶאָחד ְביֹום הַּ

ּיֹום ()ישחטאו, ולא יחטאו עוד.  הּוא בַּ ְקְראּו ,ְצָבאֹות ה' ְנֻאם ,הַּ יש תִּ ת ֶאל ְלֵרֵעהּו אִּ חַּ ת ְוֶאל ֶגֶפן תַּ חַּ לעמוד בצילם, כפי  ,ְתֵאָנה תַּ

בנבואה זו  ()אפרק ד י גפן ותאנה לעשיית צל על העומדים שם. שעשו בעת הנחת היסוד ואבן הפינה לבית המקדש, שהביאו עצ

ָּיָשבראה זכריה מראה נוסף מעין המראה הקודם, שבו התבארו לו ביתר פירוט הדברים שראה במחזה הקודם:  ְלָאְך וַּ מַּ  הַּ

דֵֹּבר י הַּ י ,בִּ יֵרנִּ ְיעִּ יש וַּ ְשָנתֹו ֵיעֹור ֲאֶשר ְכאִּ ֹּאֶמר ()בבשינה. כי בעת הנבואה נופל הנביא  ,מִּ ּי י וַּ ָתה ָמה ,ֵאלַּ והתכוון לרמוז  ,רֶֹּאה אַּ

רלו שבראיית מראה זה יבין גם את המראה הקודם שהראה לו,  י ,ָואֹּמַּ יתִּ ֵנה ָראִּ ת ְוהִּ ל ְוגָֻלּה ,ֻכָלּה ָזָהב ְמנֹורַּ ֹּאָשּה עַּ יש  - ר

ְבָעהמעליה 'מעיין', כלומר כלי גדול מלא שמן,  יש עליה את שבעת הנרות, שהם הבזיכים, שבתוכם השמן  - יהָ ָעלֶ  ֵנרֶֹּתיהָ  ְושִּ

ְבָעהוהפתילה,  ְבָעה שִּ ֵנרֹות מּוָצקֹות ְושִּ ל ֲאֶשר לַּ ֹּאָשּה עַּ לכל אחד מהנרות יש שבעה צינורות המוליכים שמן מה'גולה'  - ר

ד ה' יתגלה בהוד והדר על שמעל המנורה. והמנורה רומזת על אור ה' המאיר לעולם כולו, ומה שכולה זהב מרמז שכבו

העולם כולו, וה'גולה' שעל ראשה הוא המעיין העליון שמשם משפיע ה' את ברכתו לשבעת הנרות, שהם שבע הספירות 

העליונות, ולכל נר יש שבע צינורות, כיון שכל אחת מהספירות כלולה משבעת הספירות כולם, ובזה בא להראות לו במחזה 

של השפע דרך מערכת הטבע, בשלבים רבים, אלא ה' בעצמו יופיע בהיכל קודשו והארץ הנבואה שלעתיד לבוא לא ישתל

ם ()גתאיר מכבודו.  יִּ ים ּוְשנַּ ין ֶאָחד ושני עצי זית סמוכים לה, - ָעֶליהָ  ֵזיתִּ ימִּ גָֻלה מִּ ל ְוֶאָחד הַּ ן ()ד ְשמֹּאָלּה. עַּ עַּ ר ָואַּ  ֶאל ָואֹּמַּ

ְלָאְך מַּ דֵֹּבר הַּ י הַּ י. ,ֶלהֵא  ָמה ,ֵלאמֹּר בִּ נִּ ן ()ה ֲאדֹּ עַּ ּיַּ ְלָאְך וַּ מַּ דֵֹּבר הַּ י הַּ ֹּאֶמר ,בִּ ּי י וַּ ְעָת  ֲהלֹוא ,ֵאלַּ כי ענין המנורה  ,ֵאֶלה ֵהָמה ָמה ָידַּ

רושבעת נרותיה מרמזים על דברים הידועים לבאים בסוד ה', וגם המנורה שבבית המקדש רימזה על כך.  ֹּא ,ָואֹּמַּ י ל כי  ,ֲאדֹּנִּ

ן ()ויקר ענינה של המנורה, איני מבין מה נרמז במראה הזה, ומה עניינה של המנורה לנבואה זו. על אף שאני יודע את ע עַּ ּיַּ  וַּ

ֹּאֶמר ּי י וַּ ר ֶזה ,ֵלאמֹּר ֵאלַּ כלומר, במראה זה מרומז דבר ה' והבטחתו לזרובבל, שבעת שיביא ה' את  ,ֵלאמֹּר ְזֻרָבֶבל ֶאל ה' ְדבַּ

ֹּאגת ה' מעל הטבע, המשיח שיהיה מזרעו של זרובבל, תהיה הנה ל ל יִּ ֹּאולא יצטרכו חיל שיתגבר בדרך הטבע,  - ְבחַּ  - ְבכֹּחַּ  ְול

יולא על ידי המלאכים, העושים את הדברים בדרך נס, אך מכל מקום גם הם צריכים שיהיה כח מסוים שיחול עליו השפע,   כִּ

ם י אִּ ר ְברּוחִּ ה פרטית, וזה רמז במנורת הזהב המראה על השגחת ה' כי רוח ה' לבדו ינהיג הכל וימשול בהשגח ,ְצָבאֹות ה' ָאמַּ

עתה מתנבא על אותה אבן יסוד שחקק עליה יהושע שבעה עיניים, וברבות הימים עד שיגיע קץ הגאולה  ()זללא אמצעים כלל. 

תשקע האבן בעומק הר המוריה, וכשיגיע הזמן לבנות את הבית השלישי לא ימצאו את אותה האבן שצריכה להיות אבן 

ייסוד, ועל זה אומר, ה ָתה מִּ ר אַּ ָגדֹול הַּ ְפֵני העומד הַּ ישֹּרומעכב אותו, וה' יצווה עליו שיהיה  ְזֻרָבֶבל לִּ יא ,ְלמִּ על ידי זה  ְוהֹוצִּ

ֹּאָשה ָהֶאֶבן ֶאת כי כולם ישמיעו על כך  ,ָלּה ֵחן ֵחן ְתֻשאֹות ממקומה, כדי שיוכלו לייסד עליה את בנין הבית השלישי, ָהר

ת חן חן, ושלא כמו בבניית בית המקדש השני שלא מצא הבנין חן בעיני הזקנים שראו את הבית הראשון, כמו שנאמר קולו

ה ַהבַ " )עזרא ג יב( דֹו זֶׁ יָּסְּ אשֹון בְּ רִּ ת הָּ ת ַהַביִּ אּו אֶׁ ר רָּ ים ֲאשֶׁ ֵקנִּ בֹות ַהזְּ אָּ אֵשי הָּ רָּ ם וְּ יִּ וִּ ַהלְּ ים וְּ ֲהנִּ ים ֵמַהכֹּ ַרבִּ ם וְּ ֵעיֵניהֶׁ ת בְּ ים יִּ בֹּכִּ

ים קֹול רִּ הָּ ה לְּ חָּ מְּ שִּ ה בְּ רּועָּ תְּ ים בִּ ַרבִּ דֹול וְּ קֹול גָּ ", כיון שהבית השני היה פחות ביופיו וחשיבותו מהבית הראשון, הרי הבית בְּ

 :לםהשלישי יהיה גדול ביופיו ובחשיבותו משני בתי המקדש הקודמים, וימצא חן בעיני כו

 


