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 "ָרִאיִתי ְוִהנֵּה ְמנֹוַרת ָזָהב כָֻּלּההפטרת שבת חנוכה: "
 ארי לנדא

נבואה זו  1א.ע" מסכת מגילה לאהכתוב בעל פי  ז(:ד -יד:ב 'חנוכה "מפטירין בנרות זכריה" )זכשבת ב
זיון העוסק במנורת המקדש. הקשר בין יהן הגדול וחוזיון העוסק ביהושע הכימורכבת מפסוקי גאולה, ח

"על שם שראיתי והנה מנורת זהב כולה וגו'".  )במסכת מגילה(: אתר-ההפטרה לחנוכה מבואר ברש"י על
קשר אסוציאטיבי ן במדובר כאהסבר זה, שחזיון המנורה הוא עיקר הקשר, מחייב אותנו לברר האם 

קשר רעיוני עמוק ביניהם , או שיש המכבים נגד היווניםבמלחמת  המנורה נס, אזכור המנורה כנגד בלבד
 יותר. 

ַלי ָמה ַאָתה ֹרֶאה  ָוֹאַמר ָרִאיִתי ְוִהנֵּה  :מתחיל בדברי המלאך אל זכריה הנביאהמנורה חזיון         "ַוֹיאֶמר אֵּ
ּוְשַנִים  .גָֻּלּה ַעל ֹראָשּה ְוִשְבָעה נֵֹּרֶתיָה ָעֶליָה ִשְבָעה ְוִשְבָעה מּוָצקֹות ַלנֵּרֹות ֲאֶשר ַעל ֹראָשּהְמנֹוַרת ָזָהב כָֻּלּה וְ 

יִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין ַהגָֻּלה ְוֶאָחד ַעל ְשֹמאָלּה ֶלה ֲאֹדנִ  .זֵּ אֹמר ָמה אֵּ ר ִבי לֵּ  י"ָוַאַען ָוֹאַמר ֶאל ַהַמְלָאְך ַהֹדבֵּ
שהיא למעשה כלי  ,זכריה רואה בחזונו את המנורה הנראית כמנורת בית המקדש ועליה גולה ד(.-)ד:ב

מעל הגולה ישנם שני  2זורם השמן לשבעת קני המנורה על ידי ה"מוצקות". הוממנ ,קיבול )מעין גיגית(
 לנרות. אשר כל הזמן מספקים שמן לתוך הגולה ומשם הוא זורם  3ענפי זית )על פי פס' יב(

אֹמר  :שיח בין הנביא למלאך-לאחר ראיית המנורה מתפתח דו ר ִבי לֵּ "ָוַאַען ָוֹאַמר ֶאל ַהַמְלָאְך ַהֹדבֵּ
ֶלה ֲאֹדִני ֶלה ?ָמה אֵּ ָמה אֵּ ַלי ֲהלֹוא ָיַדְעָת ָמה הֵּ ר ִבי ַוֹיאֶמר אֵּ ַוַיַען ַוֹיאֶמר   .ָוֹאַמר ֹלא ֲאֹדִני ,ַוַיַען ַהַמְלָאְך ַהֹדבֵּ

ָבֶבל לֵּאֹמר ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח ִכי ִאם ְברּוִחי ָאַמר  אֹמר ֶזה ְדַבר ה' ֶאל ְזרֻּ ַלי לֵּ . (ו-ד:ד) ָבאֹות"-ה' צְ אֵּ
ֶלה ֲאֹדִניעל כשבוחנים את הנאמר כאן, עולה שאלה קשה  רי הנביא רואה ?"; השאלת הנביא "ָמה אֵּ

ֶלהאלא " ,"מה זה"ם אינו שואל הוא ג .בבירור שזו המנורה  מה מוסבת שאלתו?על  .?"ָמה אֵּ

במסר מראה המנורה אלא בכלל  אין היא דנההרי דיה, שברורה  אינהתשובת המלאך לזכריה גם היא        
אֹמר ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח ִכי ִאם ְברּוִחי "אלוקי:  ָבֶבל לֵּ  אין כאן לכאורהו ,"ָבאֹות-ָאַמר ה' צְ ֶזה ְדַבר ה' ֶאל ְזרֻּ

 דיון זה? טיבו שלמראה. מה ל הסבר

כסלו באותה שנה בה "מככבר דולקת ההוא רואה את מנורת המקדש ש ידאובומבין זכריה הנביא 
? מה המערכת הקשורה למנורהמה משמעותה של השאלה המטרידה את הנביא היא  4יח(.:חגי ב ו)רא

כן הוא  ל, ועמקור אנרגיה תמידי מעין ללא הפסק, שמן למנורהמספקים ההגּולה ושני הזיתים  משמעות
ֶלהשואל " כי המנורה  בוודאיזכריה מבין  מהיכן יונקת מנורה זו את האנרגיה התמידית שלה? ;"ָמה אֵּ

                                                           
 , אוניברסיטת בר אילן.נשיםהמדרשה ל ,הרב ארי לנדא *
 ט.-פרק ד:ח :מנהג בני תימן להוסיף עוד שני פסוקים בסוף  1
מהגולה הזורם מעין צינוריות היוצקות את השמן הן  ,האם "שבעה מוצקות" אלוקיימים פירושים שונים למונח זה.   2

דעת כבוד  ב"-פירושו של מרדכי זרפי  לע ,של מחזיקי פתילותשבע יציקות , כדברי רש"י, או שהן לשבעת קני המנורה
 . "מקרא

 וכמהגּולה ולא מצדיה. שלא  מעלפסוק זה, שאינו בהפטרה, מאיר את עינינו ששני הזיתים הם שני ענפי זית הנמצאים   3
 .בסמלה של המדינה

"בטעם חנוכה נראה לי דבר חדש בעז"ה שנקרא כן ע"ש  :מור וקציעהעל פסוק זה כתב רבי יעקב מעמדין בספרו   4
חינוך ההיכל שהיה בזמן הזה )כ"ה כסלו( בימי חגי הנביא. ככתוב בנבואתו שבעשרים וארבעה לתשיעי שהוא כסלו 

 ."ובהדלקה מבערב הוסד, ולמחרתו חנכוהו בהקרבה ...
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מקור האנרגיה אשר מניע את גלגלי תהליך  ומהולכן כוונת השאלה היא,  5,תהליך שיבת ציוןלהיא סמל 
 ?שיבת ציון

ומקור האנרגיה של יסוד המהלך  ."!ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח ִכי ִאם ְברּוִחי" המלאך:תשובת  באהעל כך 
אין שום משמעות לצד האנושי שלהבין אפשר לכאורה  6.ושל הוא הצד הרוחני תהליך שיבת ציון

"; ששווא מאמצי האדם בבניית תערותא דלתתא"אוכאילו הצד הרוחני מבטל את יסוד ה ,ךיהלתב
 האם זה המסר שלימד המלאך את זכריה? .רושלים והמקדשי

המובן המקובל של צירוף זה . בתנ"ך "אם כי"הביטוי  בירור בפירוש התשובה לשאלה זו מחייבת
ֶפר-ֶבן ּוְצָלְפָחד"הוא "אלא", המבטא פסילה מוחלטת של ההיגד הראשון. לדוגמה:   ִכי ָבִנים לוֹ  ָהיּו-ֹלא חֵּ

 של; ביטול מוחלט (בנות) בלבד זו אלא( הבנים) זו היא: לא הפסוק משמעות כו:לג(. )במ' "ָבנֹות-ִאם
  )יב ע"ב( יש לביטוי זה משמעות נוספת: ברכות אך על פי דברי התלמוד במסכת. ההיגד הראשון

: נאמר כבר והלא? המשיח לימות מצרים יציאת מזכירין וכי: לחכמים זומא בן להם אמר, תניא
ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ( "ג"כ' יר) ל מֵּ ם־ה' ְוֹלא־ֹיאְמרּו עֹוד ַחי־ה' ֲאֶשר ֶהֱעָלה ֶאת־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ִהנֵּה־ָיִמים ָבִאים ְנאֻּ

ֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּוִמֹכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר ִהַדְחִתים ִכי ִאם ל מֵּ ית ִיְשָראֵּ ִביא ֶאת־ֶזַרע בֵּ ־ַחי־ה' ֲאֶשר ֶהֱעָלה ַוֲאֶשר הֵּ
 ויציאת, עיקר מלכיות שעבוד שתהא אלא, ממקומה מצרים יציאת שתעקר לא: לו אמרוָשם"! 
א ִשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב ה"ל' בר) אומר אתה בו כיוצא. לו טפל מצרים ל ִיְהֶיה ִכי ִאם(: "ֹלא־ִיָּקרֵּ ־ִיְשָראֵּ

 .לו טפל ויעקב עיקר ישראל אלא, ממקומו יעקב שיעקר לאְשֶמָך", 

כפי שהודגם בדברי חכמים  מובן נוסף, ך"בתנ יש אם"-שלביטוי "כי על פי דברי הגמרא אנו מבינים
 זה גם אלא(, יעקב) בלבד זה שם: לא מובנו" אם-כי" בפסוק העוסק בהחלפת שמו של יעקב. הצירוף

    7.העיקר הוא החדש אך ,(ישראל)

 הראשונה המשמעות פי על האם בזכריה, הכתוב כוונת בנבואה זו היא מה העיקרית אם כך, השאלה
האם רוח ה' מבטלת את החיל והכוח, או שרוח ה' היא העיקר, אך לחיל ולכוח יש חשיבות ? השנייה או

בעם ים יתהליכים היסטורעל מכרעת על שאלה זו השפעה תשובה ל ,למעשהלמרות שהם טפלים לרוח. 
ללא כל מקום  ,רוחניים בלבד-נסיים-אלוקייםהם ם מהלכים ההיסטורייהאם הישראל והבנתם. 

עד לסיום ההפטרה כוחות בין האדם לקב"ה. של בסיס המהלך נמצא שילוב באו ש ,למעורבות האדם
ן ָלּה"במילים  ן חֵּ אֹות חֵּ  ְדַבר ַוְיִהי": ט-ח וקיםעל פי פסאך  ." אין הוכחה ברורה לאחת מן האפשרויותְתשֻּ

ַלי' ה אֹמר אֵּ י: לֵּ ָבֶבל ְידֵּ יֶכם ְשָלַחִני ָבאֹות-צְ ' ה ִכי ְוָיַדְעתָ  ְתַבַצְעָנה ְוָיָדיו ַהֶזה ַהַבִית ִיְסדּו ְזרֻּ זכריה  , "ֲאלֵּ
ורוח  ,זרובבל המבצעות שילוב בין ידיה" בנבואתו הוא אם-כי"הביטוי פירושו של כאן: למעשה מכריע 

 היא האנרגיה העומדת מאחורי כל התהליך. אלא שהדגש הוא כי רוח ה' היא הדומיננטיתאשר ה' 
אפילו "הר התוצאה של הבנה זו תהיה, ש. היות מופנמת על ידי המנהיגותלוהבנה זו צריכה  בתהליך,

 8.במהרה שאפילו קשיים וסיבוכים גדולים ביותר יתיישרו :ומשמעות העניין, הגדול" ייהפך למישור

בהבנה זו אפשר למצוא קשר עמוק בין ההפטרה לבין דרכם של המכבים במרד כנגד היוונים. למשל, 
 "מכבים":  כזה הוא התיאור בספר

יל ִאתוֹ  ַוַיַעל...  סּוְרָיה ְצָבא ַשר ַסרֹון ָשַמע ַכֲאֶשר ד ֲחָטִאים-חֵּ  ִבְבנֵּי ְנָקָמה ְוַלֲעשֹות לוֹ  ַלֲעֹזר ָכבֵּ
ל ה ַעד ִהִגיעּו ַכֲאֶשר. ִיְשָראֵּ ית ַמֲעלֵּ  ֶאת. ְוִכְראֹוָתם ְמַעִטים ַבֲאָנִשים ִלְקָראָתם ְיהּוָדה ָיָצא, חֹורֹון בֵּ
יְך. ֲאַנְחנּו ְמַעִטים: "ְיהּוָדה ֶאל ָאְמרּו ִלְקָראָתם ַהָבא ַהַמֲחֶנה ם נּוַכל אֵּ , ַהֶזה ַהָגדֹול ֶבָהמֹון ְלִהָלחֵּ
י ַרִבים ֶשִיָמְסרּו הּוא ַקל ָדָבר: "ְיהּוָדה ְוֹיאַמר!". ַהיֹום ָאַכְלנּו ֹלא ִכי, ֲעיִֵּפים ַוֲאַנְחנּו  ִכי, ְמַעִטים ִבידֵּ

ין יל ָבָרב ְוֹלא. ְמַעט אוֹ  ָבַרב ְלהֹוִשיעַ  ַלָשַמִים אֵּ ם. ַהְגבּוָרה ָבָאה ַהָשַמִים ִמן ִכי, ַבִמְלָחָמה ַהִנָצחֹון חֵּ  הֵּ
ינּו ָבִאים לֵּ ינּו ְוֶאת אֹוָתנּו ְלַהְכִחיד ּוְבָזדֹון ַרָבה ְבַגֲאָוה אֵּ נּו ַטִפינוֹ  ְוֶאת ָנשֵּ  ִנְלָחִמים ַוֲאַנְחנּו. ַלַבז ּוְלִשימֵּ
נּו ְבַעד נּו ַנְפשֵּ ֶהם ִתְפֲחדּו ַאל ְוַאֶתם, ִמָפנֵּינּו אֹוָתם ִיגֹוף הּוא. ְותֹוָרתֵּ ר ּוְכַכלֹותוֹ ". מֵּ ל ְלַדבֵּ יֶהם ִהְתַנפֵּ  ֲעלֵּ

                                                           
 של חשיבותה על ה הכלי החשוב ביותר במקדש.בשל העובדה שארון הברית לא היה בבית המקדש השני, הייתה המנור  5

רבים  כנסת בקישוטים שבבתי מאוד שכיח מהיותה מוטיב גם כסמל לאומי בתקופת הבית השני, אפשר ללמוד המנורה
 ביריחו ועוד. אלפא, בבית בציפורי,,  באשתמוע הכנסת בבתי, לדוגמה. והתלמוד המשנה בתקופת ישראל-בארץ

 , ירושליםבמדבר: מעט מן האורראה מאמר בספרו,  ;המנורה מבוססת על הסברו של חנן פורת ז"להבנה זו של חזיון    6
 .06-26תשס"ח, עמ'      
 בהמשך בשם לו קורא ה"הקב ואפילו, הזו האמירה לאחר גם יעקב לו לקרוא ממשיכה שהתורה היא לכך ההוכחה  7

 .מו:ב בראשיתראו  "יעקב".
תימן ט, יש יתרון גדול במנהג בני -על פי הנאמר לעיל, שהפתרון להבנת עומק המסר של הנביא מצוי בפסוקים ח  8

 פסוקים אלו להפטרה.המוסיפים 
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 9.לפניו ִנְגפּו ּוַמֲחנֵּהּו ְוַסרֹון, ִפְתאֹום

מינו כי רוח ה' מובילה אותם, אך בפועל הם יצאו לקרב ונלחמו נגד היוונים. מתוך יהודה ואחיו הא
 שילוב כוחות זה, היונק מנבואת זכריה,  זכינו לנס הניצחון על היוונים.

    

 
 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע  

  /http://www.biu.ac.il/JH/Parashaכתובתנו באינטרנט:
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 יש לשמור על קדושת העלון
 
 

 עורך: פרופ' עמוס פריש
 עורכת לשון: רחל הכהן שיף

 

                                                           
-יד: לא-ד, ח ה:לדוגמשונים. רוח הדברים מופיעה בנאומים נוספים של יהודה המכבי לפני קרבות  כג.-מכבים א ג יג  9

  לד.

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/

