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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

    הפייטןהפייטןהפייטןהפייטן    כוונתכוונתכוונתכוונת    וביאורוביאורוביאורוביאור, , , , טפחיםטפחיםטפחיםטפחים    עשרהעשרהעשרהעשרה    מעלמעלמעלמעל    לכתחילהלכתחילהלכתחילהלכתחילה    אפילואפילואפילואפילו    לדידןלדידןלדידןלדידן    חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    נרנרנרנר    הנחתהנחתהנחתהנחת    מצותמצותמצותמצות
        ".".".".דומהדומהדומהדומה    למנורהלמנורהלמנורהלמנורה, , , , קומהקומהקומהקומה    ותראהותראהותראהותראה    גםגםגםגם""""

    אחיואחיואחיואחיו    מזרעמזרעמזרעמזרע    אואואואו    דודדודדודדוד    בןבןבןבן    שלמהשלמהשלמהשלמה    מזרעמזרעמזרעמזרע    יהיהיהיהיהיהיהיה    המשיחהמשיחהמשיחהמשיח    האםהאםהאםהאם    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת    בבירורבבירורבבירורבבירור    השלמההשלמההשלמההשלמה
    מימימימי    השאלההשאלההשאלההשאלה    לגבילגבילגבילגבי    ההההוהרחבוהרחבוהרחבוהרחב, , , , עמיאלעמיאלעמיאלעמיאל    ברברברבר    מנחםמנחםמנחםמנחם    יהיהיהיהיהיהיהיה    שהמשיחשהמשיחשהמשיחשהמשיח' ' ' ' הקהקהקהק    הזוהרהזוהרהזוהרהזוהר    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור, , , , נתןנתןנתןנתן

        ....הגאולההגאולההגאולההגאולה    עלעלעלעל    לבשרלבשרלבשרלבשר    יבואיבואיבואיבוא

        ....ביניהםביניהםביניהםביניהם    נישאונישאונישאונישאו    נתןנתןנתןנתן    וצאצאיוצאצאיוצאצאיוצאצאי    שלמהשלמהשלמהשלמה    שצאצאישצאצאישצאצאישצאצאי    מפאנומפאנומפאנומפאנו    עעעע""""הרמהרמהרמהרמ    הכרעתהכרעתהכרעתהכרעת

    רצהרצהרצהרצה    קקקק""""שרעשרעשרעשרע    יעקביעקביעקביעקב    עיוןעיוןעיוןעיון    בעלבעלבעלבעל    וחידושוחידושוחידושוחידוש', ', ', ', אחדאחדאחדאחד''''בבבב    נשמתונשמתונשמתונשמתו    יצאהיצאהיצאהיצאה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    ענייןענייןענייןעניין    ביאורביאורביאורביאור
        ....סיסראסיסראסיסראסיסרא    פשעיפשעיפשעיפשעי    אתאתאתאת    לתקןלתקןלתקןלתקן

    הוחלפוהוחלפוהוחלפוהוחלפו    מלכותמלכותמלכותמלכות    הרוגיהרוגיהרוגיהרוגי    שעשרהשעשרהשעשרהשעשרה    המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    יייי""""עפעפעפעפ    זוזוזוזו    בסוגיאבסוגיאבסוגיאבסוגיא    מצאנזמצאנזמצאנזמצאנז    חייםחייםחייםחיים    שפעשפעשפעשפע    בעלבעלבעלבעל    הסברהסברהסברהסבר
        ....אחדאחדאחדאחד    שלשלשלשל    תתתת""""בדלבדלבדלבדל    שהאריךשהאריךשהאריךשהאריך    אחראחראחראחר    עצמועצמועצמועצמו    אתאתאתאת    החיההחיההחיההחיה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    ושרביושרביושרביושרבי, , , , קיסרקיסרקיסרקיסר    ופינוסופינוסופינוסופינוסבלבלבלבל

        ....הפשטהפשטהפשטהפשט    יייי""""עפעפעפעפ    וביאורווביאורווביאורווביאורו, , , , השונאיםהשונאיםהשונאיםהשונאים    מןמןמןמן    להינצללהינצללהינצללהינצל    כסגולהכסגולהכסגולהכסגולה    ככככ""""תהתהתהתה    הקדושהקדושהקדושהקדוש    השםהשםהשםהשם    אמירתאמירתאמירתאמירת

    רבירבירבירבי    נשמתנשמתנשמתנשמת    כיכיכיכי    פקודיפקודיפקודיפקודי    פרשתפרשתפרשתפרשת    קקקק""""בזוהבזוהבזוהבזוה    מהמפורשמהמפורשמהמפורשמהמפורש    חייםחייםחייםחיים    והשפעוהשפעוהשפעוהשפע    אאאא""""החידהחידהחידהחיד    דברידברידברידברי    עלעלעלעל    תמיההתמיההתמיההתמיהה
  ....ואהבתואהבתואהבתואהבת    אמירתאמירתאמירתאמירת    בעתבעתבעתבעת    יצאהיצאהיצאהיצאה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא
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        '.'.'.'.שתחישתחישתחישתחי    זוהרזוהרזוהרזוהר    בתבתבתבת    אהאהאהאהלללל    צּוִרָיהצּוִרָיהצּוִרָיהצּוִרָיה    מרתמרתמרתמרת    לרפואתלרפואתלרפואתלרפואת    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
        ....תתתת""""בעזהיבעזהיבעזהיבעזהי    בזמנובזמנובזמנובזמנו    הטבעהטבעהטבעהטבע    על־דרךעל־דרךעל־דרךעל־דרך    קלהקלהקלהקלה    ללידהללידהללידהללידה    שתזכהשתזכהשתזכהשתזכה

    ונזקונזקונזקונזק    צרהצרהצרהצרה    ומכלומכלומכלומכל, , , , ידיהידיהידיהידיה    מעשימעשימעשימעשי    כלכלכלכל    ויברךויברךויברךויברך, , , , נדבתהנדבתהנדבתהנדבתה    ירצהירצהירצהירצה    הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    המקוםהמקוםהמקוםהמקום
        ....רררר""""אכיאכיאכיאכי, , , , לטובהלטובהלטובהלטובה    וליבכםוליבכםוליבכםוליבכם    ליבםליבםליבםליבם    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    הההה""""המקבהמקבהמקבהמקב    וימלאוימלאוימלאוימלא, , , , יצילהיצילהיצילהיצילה
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  בשם רחמן.
לרפואת מרת צּוִרָיה לאה בת זוהר  השיעור מוקדש

שתחי'. שתזכה ללידה קלה על־דרך הטבע בזמנו 
  בעזהי"ת.

המקום ברוך הוא ירצה נדבתה, ויברך כל מעשי ידיה, 
ומכל צרה ונזק יצילה, וימלא המקב"ה כל משאלות 

  ליבם וליבכם לטובה, אכי"ר.

  
    מעלמעלמעלמעל    לכתחילהלכתחילהלכתחילהלכתחילה    אפילואפילואפילואפילולדידן לדידן לדידן לדידן     חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    נרנרנרנר    הנחתהנחתהנחתהנחת    מצותמצותמצותמצות
, , , , קומהקומהקומהקומה    ותראהותראהותראהותראה    גםגםגםגם""""    הפייטןהפייטןהפייטןהפייטן    כוונתכוונתכוונתכוונת    וביאורוביאורוביאורוביאור, , , , טפחיםטפחיםטפחיםטפחים    עשרהעשרהעשרהעשרה

        ".".".".דומהדומהדומהדומה    למנורהלמנורהלמנורהלמנורה
  

נר חנוכה, מניחו נר חנוכה, מניחו נר חנוכה, מניחו נר חנוכה, מניחו     מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים, לשוןלשוןלשוןלשון
בטפח הסמוך לפתח. וכתב שלחן ערוך וז"ל, בטפח הסמוך לפתח. וכתב שלחן ערוך וז"ל, בטפח הסמוך לפתח. וכתב שלחן ערוך וז"ל, בטפח הסמוך לפתח. וכתב שלחן ערוך וז"ל, 
מניחו למעלה משלשה טפחים, ומצוה להניחו מניחו למעלה משלשה טפחים, ומצוה להניחו מניחו למעלה משלשה טפחים, ומצוה להניחו מניחו למעלה משלשה טפחים, ומצוה להניחו 

        למטה מעשרה טפחים. למטה מעשרה טפחים. למטה מעשרה טפחים. למטה מעשרה טפחים. 
  

, חובה שהיא תהיה למעלה מג' טפחים, דהיינודהיינודהיינודהיינו
דהיינו ארעא סמיכתא, הוא ה זפחות מכיון ש

אבל ישנה מצוה, כאילו מונח ע"ג הקרקע. 
הדבר לא לעיכובא, שתהיה פחות מעשרה 
טפחים, בכדי שיהיה היכר שזה לא לשם אור 

        בבית אלא זכר לנס. 
  

        ואם הניחו למעלה מעשרה טפחים, יצא.ואם הניחו למעלה מעשרה טפחים, יצא.ואם הניחו למעלה מעשרה טפחים, יצא.ואם הניחו למעלה מעשרה טפחים, יצא.
  

וכתב גור אריה, ולדעת הרי"ף והרמב"ם וכתב גור אריה, ולדעת הרי"ף והרמב"ם וכתב גור אריה, ולדעת הרי"ף והרמב"ם וכתב גור אריה, ולדעת הרי"ף והרמב"ם 
ית יוסף, ית יוסף, ית יוסף, ית יוסף, ומרדכי והעיטור וראבי"ה, הביאם בומרדכי והעיטור וראבי"ה, הביאם בומרדכי והעיטור וראבי"ה, הביאם בומרדכי והעיטור וראבי"ה, הביאם ב

מצוה לכתחילה בין בתוך מצוה לכתחילה בין בתוך מצוה לכתחילה בין בתוך מצוה לכתחילה בין בתוך הרבה גדולי עולם, 
 עשרה בין למעלה מעשרה, עד עשרים אמה.עשרה בין למעלה מעשרה, עד עשרים אמה.עשרה בין למעלה מעשרה, עד עשרים אמה.עשרה בין למעלה מעשרה, עד עשרים אמה.

 ,אין עניין אפילו לכתחילהשלדעתם דהיינו, 
עד עשרים אלא שתהיה דוקא פחות מעשרה. 

        לכתחילה.  ואמה, זה
        

ובסדר היום כתב, דמצותה מעשרה טפחים עד ובסדר היום כתב, דמצותה מעשרה טפחים עד ובסדר היום כתב, דמצותה מעשרה טפחים עד ובסדר היום כתב, דמצותה מעשרה טפחים עד 
שמונה עשרה, שכן גבהה של מנורה, שמונה שמונה עשרה, שכן גבהה של מנורה, שמונה שמונה עשרה, שכן גבהה של מנורה, שמונה שמונה עשרה, שכן גבהה של מנורה, שמונה 

         שרה טפחים, עכ"ל.שרה טפחים, עכ"ל.שרה טפחים, עכ"ל.שרה טפחים, עכ"ל.עעעע
        

חידוש שכתב בעל סדר היום, שישנו עניין זהו זהו זהו זהו 
בדוקא להניחה יותר מעשרה טפחים. ולא רק 
שמותר. כיון שזה ֵזכר לנס השמן שנעשה בבית 
המקדש, א"כ גם המנורה שלנו שתהיה בגובה 

  הזה. 

חיים מהדורא     בעץדלעיל, היא רק  הפיסקאהפיסקאהפיסקאהפיסקא
וספת ת .[דף שכ"ט ע"ב]בתרא, בהוצאת הרש"צ 

  לאחר זמן. הוסיף מהרי"ץזו 
  

בשיעור הקודם, לגבי השירה 'בוא  דיברנודיברנודיברנודיברנו
 ותראה גם" הפייטן שם כותב לשלום חתן',

, כיון שהמנורה היתה "דומה למנורה, קומה
בגובה הזה. אבותינו נע"ג, אכן לא נהגו 
להקפיד שהמנורה של־חנוכה תהיה פחות 
מעשרה טפחים, אפילו שהדליקו בתוך הבית. 

[עיין בשיעור רנו על כך כבר בשנים שעברו דיב
, כי נראה שהם סמכו ], ועודמוצש"ק וישלח התשע"ג

על הפוסקים הללו. דהיינו, או על דעת הרמב"ם 
  וסיעתו, וק"ו לפי סדר היום. 

  
לא הדגיש את המנהג, הוא הביא זאת  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ

בסתם. אבל מן הסתם, זה מה שעמד לו 
וע הוא לא במחשבה. למרות שאינני יודע, מד

הוסיף שכך נוהגים? איני יודע מה היה השיקול 
שלו, למה הוא לא כתב זאת במפורש. אבל 
במציאות, זה מה שראינו, שלא נהגו לדקדק 
שהמנורה תהיה פחות מעשרה טפחים. על 
כרחך, שהיה להם את הסיבות האלה. אולי 
מהרי"ץ לא רצה לקבוע זאת בתורת מנהג 

לחן ערוך הדבר בדוקא, כיון שסה"כ לדעת הש
אינו מעכב. וגם לדעת הרמב"ם, מי שיעשה כפי 
דעת הש"ע ויניחה פחות מי' טפחים, זה עוד 
יותר טוב, רק לא צריך לדקדק. לכן מהרי"ץ 
לא רצה לקבוע זאת, בתורת מנהג. או שבזמנו, 
היו כאלה שאכן עשו כך. מה שאנחנו מדברים, 
זה לגבי הדורות שלנו, אבל אולי בזמנו היה 

  נהג קצת שונה. המ
  

 ותראה גם"אופן, זהו מה שאומר הפייטן,  בכלבכלבכלבכל
. כך לפי הגירסא הידועה "דומה למנורה, קומה

והמקובלת בכל הספרים שבידינו, כי משווים 
זאת לגובה המנורה של בית המקדש. והבאנו 
שישנה גירסא חדשה, בכת"י של הר"ר יוסף 

. כבר דומה''למדורה 'למדורה 'למדורה 'למדורה בירב בניה הלוי, הכותב 
  רנו על כך בשיעור הקודם. דיב
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רציתי כעת להוסיף, כי מצאתי את הלשון  רקרקרקרק
הזה, 'למדורה דומה', גם בדברי הרדב"ז. הרי 
לרדב"ז ישנו ספר מיוחד על האותיות, הנקרא 
בשם מגן דוד, והוא מסביר שם את צורת 
האותיות עפ"י הסוד. הוא כותב לגבי האות 

לים. שי"ן, שהיא דומה למדורה. בדיוק אותן המ
'דומה למדורה'. חשבתי כי אולי ישנו קשר בין 
הדברים, אולי ישנו קשר רחוק, שמא זה הוא 
שעמד לנגד עיני של הפייטן. אבל לא נראה 

  שהדברים עולה בקנה אחד. 
  

וכן צורתה וכן צורתה וכן צורתה וכן צורתה הוא כותב לגבי האות שי"ן,  כךכךכךכך
דומה למדורה, שיוצאין ממנה כמה גוונין של דומה למדורה, שיוצאין ממנה כמה גוונין של דומה למדורה, שיוצאין ממנה כמה גוונין של דומה למדורה, שיוצאין ממנה כמה גוונין של 

ולה כשעאש ושלהבות קשורות זו בזו. אש ושלהבות קשורות זו בזו. אש ושלהבות קשורות זו בזו. אש ושלהבות קשורות זו בזו. 
וקשורות בגחלת. וקשורות בגחלת. וקשורות בגחלת. וקשורות בגחלת. שלהבות, זה דומה כמו שי"ן. 

בגחלת, זה מחובר, ויוצאות שלהבות כלפי 
או כצורת ערוגה שיוצאין ממנה מיני או כצורת ערוגה שיוצאין ממנה מיני או כצורת ערוגה שיוצאין ממנה מיני או כצורת ערוגה שיוצאין ממנה מיני מעלה. 

צמחים הרבה. ויש מי שאומר שהוא כצורת צמחים הרבה. ויש מי שאומר שהוא כצורת צמחים הרבה. ויש מי שאומר שהוא כצורת צמחים הרבה. ויש מי שאומר שהוא כצורת 
        קשת ובתוכה שלשה יודי"ן.קשת ובתוכה שלשה יודי"ן.קשת ובתוכה שלשה יודי"ן.קשת ובתוכה שלשה יודי"ן.

        
מפליא, זהו ממש אותו הסגנון. אבל בכל הדבר הדבר הדבר הדבר 

רות זאת נראה, שאין קשר בין הדברים. למ
שגם בדידן מדובר על אש, וכן 'איש ואשה שזכו 
שכינה ביניהם, ואם לאו אש אוכלתן'. אמנם 

  אולי ישנו קשר רחוק, בין הדברים.

  
    יהיהיהיהיהיהיהיה    המשיחהמשיחהמשיחהמשיח    האםהאםהאםהאם    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    שיטתשיטתשיטתשיטת    בבירורבבירורבבירורבבירור    השלמההשלמההשלמההשלמה

    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור, , , , נתןנתןנתןנתן    אחיואחיואחיואחיו    מזרעמזרעמזרעמזרע    אואואואו    דודדודדודדוד    בןבןבןבן    שלמהשלמהשלמהשלמה    מזרעמזרעמזרעמזרע
    הרחבההרחבההרחבההרחבה, ו, ו, ו, ועמיאלעמיאלעמיאלעמיאל    ברברברבר    מנחםמנחםמנחםמנחם    יהיהיהיהיהיהיהיה    שהמשיחשהמשיחשהמשיחשהמשיח' ' ' ' הקהקהקהק    הזוהרהזוהרהזוהרהזוהר

        . . . . הגאולההגאולההגאולההגאולה    עלעלעלעל    לבשרלבשרלבשרלבשר    יבואיבואיבואיבוא    מימימימי    להלהלהלההשאהשאהשאהשא    לגבילגבילגבילגבי
  

להשלים בעזרת הי"ת, לגבי מה  ברצוניברצוניברצוניברצוני
בעניין הקשור לאחד [בשיעור הקודם] שדיברנו 

מיסודות האמונה בביאת המשיח, כי הרמב"ם 
הרמב"ם מדגיש זאת  –כותב שצריכים להאמין 

שהמשיח יבוא מזרע דוד ומזרע שלמה. דוקא  –
  ד. משלמה בן דוד, ולא מֶיתר הבנים של דו

  
שהרמב"ם כותב זאת בשלשה מקומות,  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו

גם בפירוש המשניות בפרק ֵחלק, וגם באיגרת 
  תימן, וגם בספר המצוות. 

[לא נביא בפניכם את לשונו בספר המצוות  כעתכעתכעתכעת
, כיון שישנה על כך הערה חשובה תעשה שס"ב]

במהדורת פרנקל. הרמב"ם מדבר לגבי מינוי 
שראל. מלך, שהוא צריך להיות דוקא מזרע י

    ָנְכִריָנְכִריָנְכִריָנְכִרי    ִאישׁ ִאישׁ ִאישׁ ִאישׁ     ָעֶליךָ ָעֶליךָ ָעֶליךָ ָעֶליךָ     ָלֵתתָלֵתתָלֵתתָלֵתת    תּוַכלתּוַכלתּוַכלתּוַכל    לֹאלֹאלֹאלֹאכפי שנאמר, 
ר רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ כל משימות . ו]"ט ,ז"י [דברים הּואהּואהּואהּוא    ָאִחיךָ ָאִחיךָ ָאִחיךָ ָאִחיךָ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ֲאׁשֶ

 כל מינוי מלכות , רק מקרב אחיך.שבישראל
  צריך שהֵאם תהיה יהודיה. , וכדומה

  

    ידעתידעתידעתידעת    כברכברכברכבר    ,,,,לבדלבדלבדלבד    המלכותהמלכותהמלכותהמלכותהרמב"ם כך,  אומראומראומראומר
 המלכות היא רק    ....דודדודדודדוד    בהבהבהבה    שזכהשזכהשזכהשזכה    הנבואההנבואההנבואההנבואה    מספרימספרימספרימספרי

מדוד המלך. הוא מביא מאמר חז"ל ממדרש 
            כתר המלכות זכה בה דוד.קהלת רבה, 

  

    מלךמלךמלךמלך    איןאיןאיןאין. . . . הדורותהדורותהדורותהדורות    כלכלכלכל    סוףסוףסוףסוף    עדעדעדעד    ,,,,אחריואחריואחריואחריו    זרעוזרעוזרעוזרעו    וכןוכןוכןוכן
, , , , הנביאיםהנביאיםהנביאיםהנביאים    כלכלכלכל    אדוןאדוןאדוןאדון, , , , משהמשהמשהמשה    תורתתורתתורתתורת    שיאמיןשיאמיןשיאמיןשיאמין    למילמילמילמי

    זהזהזהזה    מזולתמזולתמזולתמזולת    שהואשהואשהואשהוא    מימימימי    וכלוכלוכלוכל    ....לבדלבדלבדלבד    שלמהשלמהשלמהשלמה    מזרעמזרעמזרעמזרע    אלאאלאאלאאלא
. . . . ביהביהביהביה    קרינאקרינאקרינאקרינא    נכרינכרינכרינכרי    ,,,,מלכותמלכותמלכותמלכות    לעניןלעניןלעניןלענין, , , , הנכבדהנכבדהנכבדהנכבד    הזרעהזרעהזרעהזרע
    לעניןלעניןלעניןלענין, , , , אהרןאהרןאהרןאהרן    זרעזרעזרעזרע    בלתיבלתיבלתיבלתי    אחראחראחראחר    זרעזרעזרעזרע    שכלשכלשכלשכל    כמוכמוכמוכמו

            ....בובובובו    ספקספקספקספק    איןאיןאיןאין    ,,,,מבוארמבוארמבוארמבואר    וזהוזהוזהוזה. . . . ביהביהביהביה    קרינאקרינאקרינאקרינא    זרזרזרזר    ,,,,עבודהעבודהעבודהעבודה
  

הרמב"ם     המשולש לא במהרה ינתק','והחוט 'והחוט 'והחוט 'והחוט 
מדגיש זאת כל כך. ג' פעמים. אבל למעשה 
הדבר לא ידוע, בדורות הללו, בציבור לא 

  מפורסם בכלל. 
  

[דף ת"ה] מהדורת פרנקל שם ב'ציונים'  ברמב"םברמב"םברמב"םברמב"ם
כתב גם כתב גם כתב גם כתב גם 'שלמה לבד', וכן 'שלמה לבד', וכן 'שלמה לבד', וכן 'שלמה לבד', וכן הם כותבים כך, 

בפיהמ"ש שם ובאיגרת תימן פ"ג. ויסוד הדבר בפיהמ"ש שם ובאיגרת תימן פ"ג. ויסוד הדבר בפיהמ"ש שם ובאיגרת תימן פ"ג. ויסוד הדבר בפיהמ"ש שם ובאיגרת תימן פ"ג. ויסוד הדבר 
וכו'. והם מביאים את הגרי"ז הלוי בדברי הימים בדברי הימים בדברי הימים בדברי הימים 

ועיין תנחומא ס"פ תולדות, ועיין תנחומא ס"פ תולדות, ועיין תנחומא ס"פ תולדות, ועיין תנחומא ס"פ תולדות, שכבר הזכרנו. 
שיוצא מזרובבל. ולהזוהר, היה יואש שנותר שיוצא מזרובבל. ולהזוהר, היה יואש שנותר שיוצא מזרובבל. ולהזוהר, היה יואש שנותר שיוצא מזרובבל. ולהזוהר, היה יואש שנותר 
יחידי מזרע המלוכה, מזרע נתן בן דוד. וכך יחידי מזרע המלוכה, מזרע נתן בן דוד. וכך יחידי מזרע המלוכה, מזרע נתן בן דוד. וכך יחידי מזרע המלוכה, מזרע נתן בן דוד. וכך 

        כתב פילון.כתב פילון.כתב פילון.כתב פילון.
  

במצרים. זהו פילסוף יהודי קדמון, שהיה פילון, פילון, פילון, פילון, 
ונקרא שמו בישראל, ידידיה האלכסנדרי. וגם 
הוא כותב, כפי שכתוב בזוה"ק, שהמשיח הוא 

  מזרע נתן. 
  

אבל לתלמודנו, היה יואש בן אחזיה, [כפשטיה אבל לתלמודנו, היה יואש בן אחזיה, [כפשטיה אבל לתלמודנו, היה יואש בן אחזיה, [כפשטיה אבל לתלמודנו, היה יואש בן אחזיה, [כפשטיה 
דקרא דדה"י א' ג'], ולא כהזוהר. ובהלכות דקרא דדה"י א' ג'], ולא כהזוהר. ובהלכות דקרא דדה"י א' ג'], ולא כהזוהר. ובהלכות דקרא דדה"י א' ג'], ולא כהזוהר. ובהלכות 

        מלכים [פי"א ה"ד] לא כתב מזרע שלמה.מלכים [פי"א ה"ד] לא כתב מזרע שלמה.מלכים [פי"א ה"ד] לא כתב מזרע שלמה.מלכים [פי"א ה"ד] לא כתב מזרע שלמה.



  ה'תש"פ ב'של"א ויצאמוצש"ק 
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הדגשנו בשיעור הקודם, כי נראה     כןמפני מפני מפני מפני 
ב"ם למסקנא חזר בו. שהרי בחיבורו שהרמ

משנה תורה, הוא כבר לא כתב זאת. ולכן 
הדבר לא נתפשט בשאר ישראל, שצריך 

  להאמין שיהיה דוקא מזרע שלמה. 
  

שאמרנו, הפייטן כותב כך, 'אז תהיה  וכפיוכפיוכפיוכפי
כשלמה או כאחיו נתן', לא לִחנם הוא הזכיר 
את 'אחיו נתן'. בפשטות, מי שקורא את השיר, 

בין מה קרה שהביא את נתן? אף פעם אינו מ
כמעט לא שמענו על נתן. מה נתן מיוחס? הרי 

[ה', הוא אחד מן הבנים. כפי כתוב בשמואל ב' 
ה, י"ד] הְוֵאּלֶ הְוֵאּלֶ הְוֵאּלֶ מֹות    ְוֵאּלֶ מֹותׁשְ מֹותׁשְ מֹותׁשְ ּלִֹדים    ׁשְ ּלִֹדיםַהיִּ ּלִֹדיםַהיִּ ּלִֹדיםַהיִּ     -לדוד המלך  -    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ַהיִּ

לָ ִ  ירּוׁשָ לָ ִ ּבִ ירּוׁשָ לָ ִ ּבִ ירּוׁשָ לָ ִ ּבִ ירּוׁשָ ּמּועַ     ,,,,םםםםּבִ ּמּועַ ׁשַ ּמּועַ ׁשַ ּמּועַ ׁשַ לֹֹמה    ְוָנָתןְוָנָתןְוָנָתןְוָנָתן    ְוׁשֹוָבבְוׁשֹוָבבְוׁשֹוָבבְוׁשֹוָבב    ׁשַ לֹֹמהּוׁשְ לֹֹמהּוׁשְ לֹֹמהּוׁשְ . בסדר, ּוׁשְ
החרוז, איָתן,  הוא אחד מהם. וכי רק בשביל

ן וכו', הפייטן כתב 'נַתן'?    משמרּתָ
  

לפי מה שאנו אומרים, בדוקא הפייטן  אבלאבלאבלאבל
כתב כך, כיון שהוא ראה חשיבות מיוחדת 
בנתן, שהוא כמעט כמו שלמה. כיון שעפ"י 
הזוה"ק, ועוד מקורות, כפי שנביאם בעז"ה 
בהמשך, המשיח יבוא דוקא מזרע נתן, ולא 

רי הרמב"ם. לכן מזרע שלמה. ההיפך מדב
הרמב"ם התעלם מכך בסוף, בספרו משנה 

  תורה. או שהסתפק בכך, או שחזר בו. 
  

כתוב ב] ע" ג"[דף קעבפרשת שלח לך  בזוה"קבזוה"קבזוה"קבזוה"ק
ֹבהַ     ַהרַהרַהרַהר    ַעלַעלַעלַעל    ]'ט ',מ [ישעיהולגבי הפסוק  ֹבהַ ּגָ ֹבהַ ּגָ ֹבהַ ּגָ     ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ     ֲעִליֲעִליֲעִליֲעִלי    ּגָ

ֶרת ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרת    קֹוֵלךְ קֹוֵלךְ קֹוֵלךְ קֹוֵלךְ     ַבּכֹחַ ַבּכֹחַ ַבּכֹחַ ַבּכֹחַ     ָהִריִמיָהִריִמיָהִריִמיָהִריִמי    ,,,,ִציֹּוןִציֹּוןִציֹּוןִציֹּון    ְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ     ְמַבׂשּ
לָ ִ  לָ ִ ְירּוׁשָ לָ ִ ְירּוׁשָ לָ ִ ְירּוׁשָ יָרִאי    ַאלַאלַאלַאל    ייייָהִריִמ ָהִריִמ ָהִריִמ ָהִריִמ     ,,,,םםםםְירּוׁשָ יָרִאיּתִ יָרִאיּתִ יָרִאיּתִ וגו', מי זה 'מבשרת     ּתִ

    איהיאיהיאיהיאיהי    דאדאדאדא    ,,,,ציוןציוןציוןציון    מבשרתמבשרתמבשרתמבשרתציון'? אומר הזוה"ק, 
    איהיאיהיאיהיאיהי    אימאאימאאימאאימא    ,,,,דודדודדודדוד    ברברברבר    דנתןדנתןדנתןדנתן    אתתאאתתאאתתאאתתא    ,,,,בהבהבהבה    חפציחפציחפציחפצי

    תיפוקתיפוקתיפוקתיפוק    ואיהיואיהיואיהיואיהי    ,,,,עמיאלעמיאלעמיאלעמיאל    ברברברבר    מנחםמנחםמנחםמנחם    דמשיחאדמשיחאדמשיחאדמשיחא
            ....וכו'ותבשר ותבשר ותבשר ותבשר 

  

בהערותיו כותב, שאינו מבין זאת. הוא היעב"ץ היעב"ץ היעב"ץ היעב"ץ 
מתפלא, מה הפירוש 'חפצי בה'? היכן כתוב, 

שתו של נתן בת דוד? והרי שחפצי בה היא א
מצאנו כי חפצי בה, היא אמו של מנשה מלך 

    של מנשה, אמוולפי דברי רבותינו ז"ל, ולפי דברי רבותינו ז"ל, ולפי דברי רבותינו ז"ל, ולפי דברי רבותינו ז"ל, יהודה. 
היתה בת ישעיהו הנביא. הא חדא דתמיהא. היתה בת ישעיהו הנביא. הא חדא דתמיהא. היתה בת ישעיהו הנביא. הא חדא דתמיהא. היתה בת ישעיהו הנביא. הא חדא דתמיהא. 

  זאת תמיהה אחת שלו. 

הוא שואל, חוץ מזה, אם היא אמו של־ כעתכעתכעתכעת
משיח, שהוא נקרא מנחם בן עמיאל, א"כ מדוע 

תו? היה צ"ל מנחם בר אתה אומר שהיא אש
אם אמו אשת נתן אם אמו אשת נתן אם אמו אשת נתן אם אמו אשת נתן נתן, ולא בר עמיאל. וז"ל, 

בן דוד, מסתמא נתן הוא אביו של משיח. בן דוד, מסתמא נתן הוא אביו של משיח. בן דוד, מסתמא נתן הוא אביו של משיח. בן דוד, מסתמא נתן הוא אביו של משיח. 
דאל"כ ל"ל להודיענו שהיא אשת נתן. גם לא דאל"כ ל"ל להודיענו שהיא אשת נתן. גם לא דאל"כ ל"ל להודיענו שהיא אשת נתן. גם לא דאל"כ ל"ל להודיענו שהיא אשת נתן. גם לא 
נראה שיהא משיח, בן אשה אלמנה שנולד נראה שיהא משיח, בן אשה אלמנה שנולד נראה שיהא משיח, בן אשה אלמנה שנולד נראה שיהא משיח, בן אשה אלמנה שנולד 
מאישה האחרון. אף לא נודע ייחוסו לפי"ז, מי מאישה האחרון. אף לא נודע ייחוסו לפי"ז, מי מאישה האחרון. אף לא נודע ייחוסו לפי"ז, מי מאישה האחרון. אף לא נודע ייחוסו לפי"ז, מי 

מה פתאום בן של אלמנה, ומי הוא עמיאל זה? הוא עמיאל זה? הוא עמיאל זה? הוא עמיאל זה? 
        ייחוס הזה, ומי זה עמיאל? זה ה

        
הלא הוא כדברי הספר החתום. מי יתן ונבין את הלא הוא כדברי הספר החתום. מי יתן ונבין את הלא הוא כדברי הספר החתום. מי יתן ונבין את הלא הוא כדברי הספר החתום. מי יתן ונבין את 

        זאת.זאת.זאת.זאת.
        

, [מענה ע"א] בן יוחאי, להרב משה קוניץבספר בספר בספר בספר 
השיב לו 'מנה אחת אפים'. כיצד אתה טוען, 

  שחפצי בה היא אמו של מנשה מלך ישראל? 
  

כאן טעות, כיון שהוא פתח את הר"ת מ"י  ישנהישנהישנהישנה
זה לא 'מלך ישראל', כך, 'מלך ישראל'. אבל 

אלא 'מלך יהודה'. מנשה מלך יהודה, בנו של 
        חזקיהו.

        
, כי לפי דברי חז"ל לדבריך אופן, קשה בכלבכלבכלבכל

וכי אשתו     .היא היתה בתו של ישעיהו הנביא
זאת לא זאת לא זאת לא זאת לא של חזקיהו, היתה הבת של ישעיהו? 

נמצא בכל הש"ס בבלי וירושלמי ולא בספרי נמצא בכל הש"ס בבלי וירושלמי ולא בספרי נמצא בכל הש"ס בבלי וירושלמי ולא בספרי נמצא בכל הש"ס בבלי וירושלמי ולא בספרי 
זהו הדבר וספרא ותוספתא ומדרש רבה. וספרא ותוספתא ומדרש רבה. וספרא ותוספתא ומדרש רבה. וספרא ותוספתא ומדרש רבה. 

        הראשון, שבו הוא דוחה את היעב"ץ. 
        

יון הגאון  יון הגאון ונראה שּכִ יון הגאון ונראה שּכִ יון הגאון ונראה שּכִ לדברי הגמ' לדברי הגמ' לדברי הגמ' לדברי הגמ'     -יעב"ץ  -ונראה שּכִ
, חזקיה אמר ליתי ישעיה , חזקיה אמר ליתי ישעיה , חזקיה אמר ליתי ישעיה , חזקיה אמר ליתי ישעיה [דף י' ע"א][דף י' ע"א][דף י' ע"א][דף י' ע"א]ברכות ברכות ברכות ברכות 

גבאי, וישעיה אמר ליתי חזקיה גבאי. מה עשה גבאי, וישעיה אמר ליתי חזקיה גבאי. מה עשה גבאי, וישעיה אמר ליתי חזקיה גבאי. מה עשה גבאי, וישעיה אמר ליתי חזקיה גבאי. מה עשה 
הקב"ה? הביא יסורים על חזקיה, וא"ל לישעיה הקב"ה? הביא יסורים על חזקיה, וא"ל לישעיה הקב"ה? הביא יסורים על חזקיה, וא"ל לישעיה הקב"ה? הביא יסורים על חזקיה, וא"ל לישעיה 

    א'] כ', ב' [מלכיםלך ובקר את החולה. שנאמר לך ובקר את החולה. שנאמר לך ובקר את החולה. שנאמר לך ובקר את החולה. שנאמר 
יִָּמים יִָּמיםּבַ יִָּמיםּבַ יִָּמיםּבַ     ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ַויָֹּבאַויָֹּבאַויָֹּבאַויָֹּבא    ,,,,ָלמּותָלמּותָלמּותָלמּות    ִחְזִקיָּהוּ ִחְזִקיָּהוּ ִחְזִקיָּהוּ ִחְזִקיָּהוּ     ָחָלהָחָלהָחָלהָחָלה    ָהֵהםָהֵהםָהֵהםָהֵהם    ּבַ

ְעָיהוּ  ְעָיהוּ ְיׁשַ ְעָיהוּ ְיׁשַ ְעָיהוּ ְיׁשַ ִביא    ָאמֹוץָאמֹוץָאמֹוץָאמֹוץ    ֶבןֶבןֶבןֶבן    ְיׁשַ ִביאַהּנָ ִביאַהּנָ ִביאַהּנָ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ּכֹהּכֹהּכֹהּכֹה    ,,,,ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר    ַהּנָ
י    ְלֵביֶתךָ ְלֵביֶתךָ ְלֵביֶתךָ ְלֵביֶתךָ     ַצוַצוַצוַצו    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ  יּכִ יּכִ יּכִ ה    ֵמתֵמתֵמתֵמת    ּכִ הַאּתָ הַאּתָ הַאּתָ     ִתְחֶיהִתְחֶיהִתְחֶיהִתְחֶיה    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא, , , , בעוה"זבעוה"זבעוה"זבעוה"ז    ----    ַאּתָ
א"ל חזקיהו, מאי כולי האיי? א"ל א"ל חזקיהו, מאי כולי האיי? א"ל א"ל חזקיהו, מאי כולי האיי? א"ל א"ל חזקיהו, מאי כולי האיי? א"ל     ....לעוה"בלעוה"בלעוה"בלעוה"ב    ----

ישעיהו, משום דלא עסקת בפריה ורביה. א"ל ישעיהו, משום דלא עסקת בפריה ורביה. א"ל ישעיהו, משום דלא עסקת בפריה ורביה. א"ל ישעיהו, משום דלא עסקת בפריה ורביה. א"ל 
ום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקא ום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקא ום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקא ום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקא חזקיהו, משחזקיהו, משחזקיהו, משחזקיהו, מש
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הוא ראה מנאי בנין דלא מעלי (מנשה) וכו'. מנאי בנין דלא מעלי (מנשה) וכו'. מנאי בנין דלא מעלי (מנשה) וכו'. מנאי בנין דלא מעלי (מנשה) וכו'. 
הקודש, שיצאו ממנו בנים בלתי הגונים.  ברוח

הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך, הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך, הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך, הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך, 
ונפקא מנאי בני דמעלי. א"ל ישעיהו, כבר ונפקא מנאי בני דמעלי. א"ל ישעיהו, כבר ונפקא מנאי בני דמעלי. א"ל ישעיהו, כבר ונפקא מנאי בני דמעלי. א"ל ישעיהו, כבר 

        נגזרה עליך גזירה. נגזרה עליך גזירה. נגזרה עליך גזירה. נגזרה עליך גזירה. 
        

והנה גם מדברי הגמרא והנה גם מדברי הגמרא והנה גם מדברי הגמרא והנה גם מדברי הגמרא בעל בן יוחאי, שואל שואל שואל שואל 
נשמע דבר שישעיהו הנביא נתן את נשמע דבר שישעיהו הנביא נתן את נשמע דבר שישעיהו הנביא נתן את נשמע דבר שישעיהו הנביא נתן את אלה, לא אלה, לא אלה, לא אלה, לא 

בתו לחזקיהו לאשה, רק שחזקיהו ביקש אותה בתו לחזקיהו לאשה, רק שחזקיהו ביקש אותה בתו לחזקיהו לאשה, רק שחזקיהו ביקש אותה בתו לחזקיהו לאשה, רק שחזקיהו ביקש אותה 
מישעיהו, וישעיהו השיבהו דבר אחר הנוגע מישעיהו, וישעיהו השיבהו דבר אחר הנוגע מישעיהו, וישעיהו השיבהו דבר אחר הנוגע מישעיהו, וישעיהו השיבהו דבר אחר הנוגע 

אבל  ,ביקשאמנם חזקיה לשליחותא דרחמנא. לשליחותא דרחמנא. לשליחותא דרחמנא. לשליחותא דרחמנא. 
      .לבקשתו לא התייחסישעיהו 

  
לי סתם הערה 'במאמר מוסגר', על הספר  ישנהישנהישנהישנה

בן יוחאי. הוא טוען, שהיעב"ץ סתם כתב כאן 
שאינו נכון, שאשתו של חזקיהו היתה בתו דבר 

של ישעיהו. אבל הוא לא ראה, שב'עין יעקב' 
הדבר כתוב במפורש, כמ"ש היעב"ץ. בגירסא 
שלפנינו בגמרא, אכן זה לא כתוב. מובא רק 
שחזקיהו הציע לישעיהו, אולי אתחתן עם הבת 
שלך, ואז תהיה הזכות של שנינו, ואולי בכך 

גירסת העין יעקב, תתבטל הגזירה. אבל לפי 
 [בהגהותיו המובאות בגמרות שלפנינו]וכן בב"ח 

דהיינו, לסוף, יהב ליה ברתיה. לסוף, יהב ליה ברתיה. לסוף, יהב ליה ברתיה. לסוף, יהב ליה ברתיה. כתוב במפורש, 
הוא אכן 'יהב ליה ברתיה'. לכן, כמה שהרב 
קוניץ הוא בקי, אבל בנ"ד משום־מה נעלם 
ממנו שישנה גירסא כזאת. 'נפק מינה מנשה 
ורבשקה'. אבל זאת הערה בסוגריים, לגבי מה 
  שהוא טען על היעב"ץ, כי פרט זה הוא לא צדק.

         
אופן הוא שואל על היעב"ץ, מאי קשיא  בכלבכלבכלבכל

לך? שחפצי בה היא אשתו של חזקיהו? נניח 
ישכן, או הכי הרבה כתוב זאת בנחמות,  יּכִ יּכִ יּכִ     ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ     ּכִ

ֵרא ֵראִיּקָ ֵראִיּקָ ֵראִיּקָ וכי זה לא     ,ד'] ס"ב, [ישעיהוָבּה ָבּה ָבּה ָבּה     ֶחְפִציֶחְפִציֶחְפִציֶחְפִצי    ִיּקָ
ם של אשה כמו ע"ש  מתאים? שיקראו ׁשֵ

אם נגיד שזה שתיים, יש הרבה כך. הנחמה? ו
מצאנו, 'ובני דן חושים', שניים. תרי ָקֵדש, תרי 
ירושלם, תרי אבשלום. א"כ יש שניים. לא יכול 
להיות שתהיינה שתי חפצי בה? מה השאלה? 
מה אתה עושה מזה תמיהה? כך הוא טוען על 

  היעב"ץ. 

מה שאתה שואל, מי זה מנחם בן עמיאל?  ולגביולגביולגביולגבי
אד, הרי בת שבע היא בת הדבר פשוט מ

אליעם, והשם אליעם זה אותיות עמיאל. א"כ 
כפי שכאשר אומרים 'משיח בן דוד', מתכוונים 
שהוא מצאצאי דוד, שהוא מצאצאי בת שבע, 

  שהיא בת אליעם, שהוא עמיאל. 
  

הקושיא השנית הכפיל ורגז ושחק, הקושיא השנית הכפיל ורגז ושחק, הקושיא השנית הכפיל ורגז ושחק, הקושיא השנית הכפיל ורגז ושחק, לשונו, ו וזהוזהוזהוזה
לאמור מי עמיאל, ואיך יתכן שמשיח יהיה בן לאמור מי עמיאל, ואיך יתכן שמשיח יהיה בן לאמור מי עמיאל, ואיך יתכן שמשיח יהיה בן לאמור מי עמיאל, ואיך יתכן שמשיח יהיה בן 

קרא בן עמיאל, גם קושיא זו אפס ואין, קרא בן עמיאל, גם קושיא זו אפס ואין, קרא בן עמיאל, גם קושיא זו אפס ואין, קרא בן עמיאל, גם קושיא זו אפס ואין, נתן וינתן וינתן וינתן וי
כקש לפני הרוח. וידוע תדע, כי עמיאל היה כקש לפני הרוח. וידוע תדע, כי עמיאל היה כקש לפני הרוח. וידוע תדע, כי עמיאל היה כקש לפני הרוח. וידוע תדע, כי עמיאל היה 
חותן דוד, אבי אשתו בת שוע ֵאם נתן. ככתוב חותן דוד, אבי אשתו בת שוע ֵאם נתן. ככתוב חותן דוד, אבי אשתו בת שוע ֵאם נתן. ככתוב חותן דוד, אבי אשתו בת שוע ֵאם נתן. ככתוב 
[דה"י א' ג' ה'] ואלה נולדו לו (לדוד) בירושלם [דה"י א' ג' ה'] ואלה נולדו לו (לדוד) בירושלם [דה"י א' ג' ה'] ואלה נולדו לו (לדוד) בירושלם [דה"י א' ג' ה'] ואלה נולדו לו (לדוד) בירושלם 
שמעא ושובב ונתן ושלמה, ארבעה, לבת שוע שמעא ושובב ונתן ושלמה, ארבעה, לבת שוע שמעא ושובב ונתן ושלמה, ארבעה, לבת שוע שמעא ושובב ונתן ושלמה, ארבעה, לבת שוע 

בספר דברי הימים כתוב 'בת שוע', בת עמיאל. בת עמיאל. בת עמיאל. בת עמיאל. 
כיון שהאות וא"ו והאות במקום 'בת שבע', 

  בי"ת מתחלפות. 
  

והנה כמו שנקרא משיח בן דוד, על שם אבי והנה כמו שנקרא משיח בן דוד, על שם אבי והנה כמו שנקרא משיח בן דוד, על שם אבי והנה כמו שנקרא משיח בן דוד, על שם אבי 
אביו נתן בן דוד, ככה יכול להיקרא בן עמיאל, אביו נתן בן דוד, ככה יכול להיקרא בן עמיאל, אביו נתן בן דוד, ככה יכול להיקרא בן עמיאל, אביו נתן בן דוד, ככה יכול להיקרא בן עמיאל, 
על שם אבי אמו. ובכל זה אין למשיח ה' רק אב על שם אבי אמו. ובכל זה אין למשיח ה' רק אב על שם אבי אמו. ובכל זה אין למשיח ה' רק אב על שם אבי אמו. ובכל זה אין למשיח ה' רק אב 

        אחד, וֵאל אחד, ועם אחד.אחד, וֵאל אחד, ועם אחד.אחד, וֵאל אחד, ועם אחד.אחד, וֵאל אחד, ועם אחד.
        

הזוהר לכנות המשיח אחרי אמו, הזוהר לכנות המשיח אחרי אמו, הזוהר לכנות המשיח אחרי אמו, הזוהר לכנות המשיח אחרי אמו, והטעם שבחר והטעם שבחר והטעם שבחר והטעם שבחר 
ד, כרגיל ד, כרגיל ד, כרגיל ד, כרגיל בן עמיאל, ולא אחרי אבי אביו בן דובן עמיאל, ולא אחרי אבי אביו בן דובן עמיאל, ולא אחרי אבי אביו בן דובן עמיאל, ולא אחרי אבי אביו בן דו

ויש ויש ויש ויש  על לשונינו בכ"מ, ודאי טעמו ונימוקו עמו,על לשונינו בכ"מ, ודאי טעמו ונימוקו עמו,על לשונינו בכ"מ, ודאי טעמו ונימוקו עמו,על לשונינו בכ"מ, ודאי טעמו ונימוקו עמו,
להגיד כך, ללכת דוקא  הסיבה שבחרו לו סוד.לו סוד.לו סוד.לו סוד.

בכך איזה עניין עפ"י סתרי כנראה יש  לפי אמו,
נמצא השתנות בשמות נמצא השתנות בשמות נמצא השתנות בשמות נמצא השתנות בשמות  במקראותבמקראותבמקראותבמקראותשגם שגם שגם שגם     תורה.

לדו וגו' לדו וגו' לדו וגו' לדו וגו' ואלה נוואלה נוואלה נוואלה נו    מים כתב,מים כתב,מים כתב,מים כתב,היהיהיהיברי ברי ברי ברי האלה. בספר דהאלה. בספר דהאלה. בספר דהאלה. בספר ד
ובספר שמואל ובספר שמואל ובספר שמואל ובספר שמואל     ארבעה לבת שוע בת עמיאל.ארבעה לבת שוע בת עמיאל.ארבעה לבת שוע בת עמיאל.ארבעה לבת שוע בת עמיאל.

וישלח דוד וידרוש לאשה ויאמר וישלח דוד וידרוש לאשה ויאמר וישלח דוד וידרוש לאשה ויאמר וישלח דוד וידרוש לאשה ויאמר     ג'] כתב,ג'] כתב,ג'] כתב,ג'] כתב,    [י"א,[י"א,[י"א,[י"א,
אליעם הוא בנו הלא זאת בת שבע בת אליעם. הלא זאת בת שבע בת אליעם. הלא זאת בת שבע בת אליעם. הלא זאת בת שבע בת אליעם. 

הנה גם זה רז כמוס לפנינו, למה הנה גם זה רז כמוס לפנינו, למה הנה גם זה רז כמוס לפנינו, למה הנה גם זה רז כמוס לפנינו, למה של אחיתופל. 
כתב בדה"י תחת בת שבע, בת אליעם. בת כתב בדה"י תחת בת שבע, בת אליעם. בת כתב בדה"י תחת בת שבע, בת אליעם. בת כתב בדה"י תחת בת שבע, בת אליעם. בת 
שוע, בת עמיאל. ולהזוהר היה גלוי וידוע. שוע, בת עמיאל. ולהזוהר היה גלוי וידוע. שוע, בת עמיאל. ולהזוהר היה גלוי וידוע. שוע, בת עמיאל. ולהזוהר היה גלוי וידוע. 

יודע את הסיבה, לפניו נגלו כל  הזוה"ק
ל תשאל אאנחנו לא יודעים. הנסתרות, 

בקיצור, הוא ענה תשובה טובה.     שאלות כאלה.
  יפה מאד.
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של עניין, בספר שבילי עולם (נדחי  לגופולגופולגופולגופו
ישראל) להר"ר שמשון הלוי בלוך, הוא עמד 
על דברי הרמב"ם בזה, שהרמב"ם הדגיש 
בשלושה מקומות שהמשיח יבוא מזרע שלמה, 

ומי זה האיש אשר לבו לא צפון ומי זה האיש אשר לבו לא צפון ומי זה האיש אשר לבו לא צפון ומי זה האיש אשר לבו לא צפון והוא כותב כך, 
תבונן, כי היסוד הלזה אשר מלך תבונן, כי היסוד הלזה אשר מלך תבונן, כי היסוד הלזה אשר מלך תבונן, כי היסוד הלזה אשר מלך משכל ולא ימשכל ולא ימשכל ולא ימשכל ולא י

המשיח יהיה חוטר רק מגזע שלמה, נגע עד לבו המשיח יהיה חוטר רק מגזע שלמה, נגע עד לבו המשיח יהיה חוטר רק מגזע שלמה, נגע עד לבו המשיח יהיה חוטר רק מגזע שלמה, נגע עד לבו 
הרמב"ם הטהור של רבינו משה אדון החכמים. הטהור של רבינו משה אדון החכמים. הטהור של רבינו משה אדון החכמים. הטהור של רבינו משה אדון החכמים. 

כ"כ כאב לו הדבר הזה. וכי סתם הרמב"ם 
מדגיש כמה פעמים, 'זרע שלמה'? בודאי שיש 

        כאן משהו. הלא דבר הוא. 
        

מוני וחוקרי עיקרי מוני וחוקרי עיקרי מוני וחוקרי עיקרי מוני וחוקרי עיקרי ובכל זאת לא חשו ובכל זאת לא חשו ובכל זאת לא חשו ובכל זאת לא חשו     שני,מצד מצד מצד מצד 
זהו רבי  בעל אור השם,בעל אור השם,בעל אור השם,בעל אור השם,כמו החכם כמו החכם כמו החכם כמו החכם תנו, תנו, תנו, תנו, אמונאמונאמונאמונ

זהו רבי יוסף , , , , תלמידו בעל עיקריםתלמידו בעל עיקריםתלמידו בעל עיקריםתלמידו בעל עיקריםווווחיסדאי, 
רבי יצחק אברבנאל בספרו ראש אמנה, רבי יצחק אברבנאל בספרו ראש אמנה, רבי יצחק אברבנאל בספרו ראש אמנה, רבי יצחק אברבנאל בספרו ראש אמנה,     אלבו,

מה שאנחנו וכן המחבר את השיר יגדל, וכן המחבר את השיר יגדל, וכן המחבר את השיר יגדל, וכן המחבר את השיר יגדל, 
שזה כולל את כל י"ג בכל ליל שבת, אומרים 

והמסדר הי"ג עיקרים בסידורי והמסדר הי"ג עיקרים בסידורי והמסדר הי"ג עיקרים בסידורי והמסדר הי"ג עיקרים בסידורי     יסודות הדת,
אומרים זה מה שאצל האשכנזים התפילות, התפילות, התפילות, התפילות, 

למנותו בין עיקרי הדת, או רק למנותו בין עיקרי הדת, או רק למנותו בין עיקרי הדת, או רק למנותו בין עיקרי הדת, או רק     'אני מאמין',
לא הזכירו את זה להזכירו ולדבר בו דבר. להזכירו ולדבר בו דבר. להזכירו ולדבר בו דבר. להזכירו ולדבר בו דבר. 

הרי אף כי דבריו ז"ל נוכח פניהם היו. אף כי דבריו ז"ל נוכח פניהם היו. אף כי דבריו ז"ל נוכח פניהם היו. אף כי דבריו ז"ל נוכח פניהם היו.     בכלל.
ראיתם את הרמב"ם, מדוע אתם מתעלמים 

            ?מדבריו
        

אין זאת, חי אני, רק כי במחילה מכבודם לא אין זאת, חי אני, רק כי במחילה מכבודם לא אין זאת, חי אני, רק כי במחילה מכבודם לא אין זאת, חי אני, רק כי במחילה מכבודם לא 
הוא כותב עמדו על כוונתו הטהורה אשר נזכיר. עמדו על כוונתו הטהורה אשר נזכיר. עמדו על כוונתו הטהורה אשר נזכיר. עמדו על כוונתו הטהורה אשר נזכיר. 

חילה בממובן שכוונתו '"ת, במ"מ, בר
אם הייתם יודעים מה הרמב"ם     מכבודם'.

שהרמב"ם כתב כאן  מביניםמתכוון, הייתם 
ואם תשכיל ותבחן, כי דבר גדול ואם תשכיל ותבחן, כי דבר גדול ואם תשכיל ותבחן, כי דבר גדול ואם תשכיל ותבחן, כי דבר גדול     דבר גדול.

דיבר החכם, זה משה איש אלד'ים ז"ל, ולא דיבר החכם, זה משה איש אלד'ים ז"ל, ולא דיבר החכם, זה משה איש אלד'ים ז"ל, ולא דיבר החכם, זה משה איש אלד'ים ז"ל, ולא 
הרמב"ם לא הוליד עיקר באמונתינו לבהלה. הוליד עיקר באמונתינו לבהלה. הוליד עיקר באמונתינו לבהלה. הוליד עיקר באמונתינו לבהלה. 

  .המציא סתם כאן איזה פרט, ביסודות האמונה
  

מתחיל כעת להביא את דברי הזוה"ק,  והואוהואוהואוהוא
וכי וכי וכי וכי ומה שהיעב"ץ מקשה עליו, והוא כותב כך, 

מה שכתוב בזוהר שזהו יקרא מנחם בן עמיאל, יקרא מנחם בן עמיאל, יקרא מנחם בן עמיאל, יקרא מנחם בן עמיאל, 
מצאנו גם בפרקי דרבי מצאנו גם בפרקי דרבי מצאנו גם בפרקי דרבי מצאנו גם בפרקי דרבי     מנחם בן עמיאל,

אליעזר פרק י"ט, ובילקוט תהלים צ"ב רמז אליעזר פרק י"ט, ובילקוט תהלים צ"ב רמז אליעזר פרק י"ט, ובילקוט תהלים צ"ב רמז אליעזר פרק י"ט, ובילקוט תהלים צ"ב רמז 

. . . . וכו'תתמ"ה, וכ"ה בהרב אבן עזרא זכריה ג' תתמ"ה, וכ"ה בהרב אבן עזרא זכריה ג' תתמ"ה, וכ"ה בהרב אבן עזרא זכריה ג' תתמ"ה, וכ"ה בהרב אבן עזרא זכריה ג' 
על דברי הזוהר האלה, על דברי הזוהר האלה, על דברי הזוהר האלה, על דברי הזוהר האלה, והגאון יעב"ץ, לא עמד והגאון יעב"ץ, לא עמד והגאון יעב"ץ, לא עמד והגאון יעב"ץ, לא עמד 

ה להשיג עליו חנם ה להשיג עליו חנםולכן ִהְרּבָ ה להשיג עליו חנםולכן ִהְרּבָ ה להשיג עליו חנםולכן ִהְרּבָ וכו', לא נאריך  ולכן ִהְרּבָ
  בכל מה שהוא דן.  

  

הוא אומר, כי ישנו ספר המובא בסוף  בסוףבסוףבסוףבסוף
הספר מאור עיניים, שהביא בשם פילון, הספר 
נקרא בשם עתים. ישנם הטוענים שפילון חיברו, 
אבל כנראה זה מזוייף. זייפו זאת על שמו. הוא 

ספרים, אבל את הספר הזה דוקא חיבר הרבה 
הוא לא חיבר. בכל אופן, שם כתוב גם כן כך. 
הוא כותב שם דבר מעניין מאד. גם בעל 
שלשלת הקבלה, מביא זאת בשם פילון 

  היהודי. 
  

של פילון כתוב כל מיני דברים, עניינים  בספריובספריובספריובספריו
רבים כתובים כפי שמובא בחז"ל, או דומה, 

שראל, אבל למרות שהוא לא היה בין חכמי י
היו לו קבלות במסורת, וגם דברים חדשים שלא 
יודעים מהיכן בדיוק הוא לקח אותם. ובין היתר, 

  כתוב את הדבר הזה. 
  

  לדברים חדשים, שלא שמעתם אוזן.  הסכיתוהסכיתוהסכיתוהסכיתו
  

קטטה בין הבנים של דוד המלך, הילדים  היתההיתההיתההיתה
ודוד המלך סידר     של בת שבע, מי יהיה המלך?

הסדר, מן הקטן אל  שנלך לפיופישר ביניהם, 
הגדול. הראשון יהיה שלמה, אם הוא ימות ח"ו 
בלי בנים, אז ימלוך נתן. ואם נתן ימות בלי 
בנים ואין לו המשך, אז יהיה הבא. מהקטן 
לגדול. ובסופו של דבר, לא נשאר מזרע 

  שלמה, אז נתן.
  

של ספר  -הכלל העולה מדבריו הכלל העולה מדבריו הכלל העולה מדבריו הכלל העולה מדבריו הוא אומר,  כךכךכךכך
מריבה בין בני מריבה בין בני מריבה בין בני מריבה בין בני     הוא, כי בנפולהוא, כי בנפולהוא, כי בנפולהוא, כי בנפול    -העתים לפילון 

דוד אשר נולדו לו מבת שבע על דבר המלוכה, דוד אשר נולדו לו מבת שבע על דבר המלוכה, דוד אשר נולדו לו מבת שבע על דבר המלוכה, דוד אשר נולדו לו מבת שבע על דבר המלוכה, 
ציוה דוד לפני מותו, שתהיה ההתחלה מן ציוה דוד לפני מותו, שתהיה ההתחלה מן ציוה דוד לפני מותו, שתהיה ההתחלה מן ציוה דוד לפני מותו, שתהיה ההתחלה מן 
הצעירים. ובמות המתחיל ההוא בלא בנים, הצעירים. ובמות המתחיל ההוא בלא בנים, הצעירים. ובמות המתחיל ההוא בלא בנים, הצעירים. ובמות המתחיל ההוא בלא בנים, 
ימלוך תחתיו הקרוב אליו בשנים, והוחל ימלוך תחתיו הקרוב אליו בשנים, והוחל ימלוך תחתיו הקרוב אליו בשנים, והוחל ימלוך תחתיו הקרוב אליו בשנים, והוחל 
משלמה הצעיר מכולם, ואחריו היתה ראויה משלמה הצעיר מכולם, ואחריו היתה ראויה משלמה הצעיר מכולם, ואחריו היתה ראויה משלמה הצעיר מכולם, ואחריו היתה ראויה 
המלוכה לנתן הנולד לפניו, ולכן היו בני נתן המלוכה לנתן הנולד לפניו, ולכן היו בני נתן המלוכה לנתן הנולד לפניו, ולכן היו בני נתן המלוכה לנתן הנולד לפניו, ולכן היו בני נתן 

ך (מ"א ד' ה'), יען נתונים המה ך (מ"א ד' ה'), יען נתונים המה ך (מ"א ד' ה'), יען נתונים המה ך (מ"א ד' ה'), יען נתונים המה שרים ורעי המלשרים ורעי המלשרים ורעי המלשרים ורעי המל
        למלוך תחתיו אם ימות וזרע אין לו. למלוך תחתיו אם ימות וזרע אין לו. למלוך תחתיו אם ימות וזרע אין לו. למלוך תחתיו אם ימות וזרע אין לו. 
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אחזיהו מלך יהודה, היה יחיד ליהורם אביו, אחזיהו מלך יהודה, היה יחיד ליהורם אביו, אחזיהו מלך יהודה, היה יחיד ליהורם אביו, אחזיהו מלך יהודה, היה יחיד ליהורם אביו, 
והוא לבדו נשאר מזרע שלמה, כי מ"ב אחיו והוא לבדו נשאר מזרע שלמה, כי מ"ב אחיו והוא לבדו נשאר מזרע שלמה, כי מ"ב אחיו והוא לבדו נשאר מזרע שלמה, כי מ"ב אחיו 
נהרגו מידי יהוא (מ"ב י' י"ב), וכאשר נהרג גם נהרגו מידי יהוא (מ"ב י' י"ב), וכאשר נהרג גם נהרגו מידי יהוא (מ"ב י' י"ב), וכאשר נהרג גם נהרגו מידי יהוא (מ"ב י' י"ב), וכאשר נהרג גם 
הוא (שם ט' כ"ז) לא נשאר עוד זרע לשלמה. הוא (שם ט' כ"ז) לא נשאר עוד זרע לשלמה. הוא (שם ט' כ"ז) לא נשאר עוד זרע לשלמה. הוא (שם ט' כ"ז) לא נשאר עוד זרע לשלמה. 

זרע זרע זרע זרע ולכן השתדלה עתליה להמית את כל ולכן השתדלה עתליה להמית את כל ולכן השתדלה עתליה להמית את כל ולכן השתדלה עתליה להמית את כל 
המלוכה, והם בני נתן, למען לא תיסוב אליהם המלוכה, והם בני נתן, למען לא תיסוב אליהם המלוכה, והם בני נתן, למען לא תיסוב אליהם המלוכה, והם בני נתן, למען לא תיסוב אליהם 
המלוכה כנזכר, כי זרע שלמה כולו נכרת. המלוכה כנזכר, כי זרע שלמה כולו נכרת. המלוכה כנזכר, כי זרע שלמה כולו נכרת. המלוכה כנזכר, כי זרע שלמה כולו נכרת. 

    ֲאַחְזָיהוּ ֲאַחְזָיהוּ ֲאַחְזָיהוּ ֲאַחְזָיהוּ     ֵאםֵאםֵאםֵאם    ַוֲעַתְלָיהַוֲעַתְלָיהַוֲעַתְלָיהַוֲעַתְלָיהכתוב על עתליה המרשעת, 
י    ָרֲאָתהָרֲאָתהָרֲאָתהָרֲאָתה יּכִ יּכִ יּכִ ָנהּ     ֵמתֵמתֵמתֵמת    ּכִ ָנהּ ּבְ ָנהּ ּבְ ָנהּ ּבְ ָקם    ,,,,ּבְ ָקםַוּתָ ָקםַוּתָ ָקםַוּתָ ד    ַוּתָ ַאּבֵ דַוּתְ ַאּבֵ דַוּתְ ַאּבֵ דַוּתְ ַאּבֵ ל    ֵאתֵאתֵאתֵאת    ַוּתְ לּכָ לּכָ לּכָ     ֶזַרעֶזַרעֶזַרעֶזַרע    ּכָ

ְמָלָכה  ְמָלָכה ַהּמַ ְמָלָכה ַהּמַ ְמָלָכה ַהּמַ    ....א'] י"א, ב' [מלכיםַהּמַ
  

יואש, הסתירה הצילה תינוק אחד, את  יהושבעיהושבעיהושבעיהושבע
אותו בחדר המטות, לא ידעו, בבית ה', אף 
אחד לא נכנס לשם, זהו מקום שאסור בלא"ה 
להיכנס, אבל כיון שזה סכנת נפשות, החביאה 
אותו שם עד שהוא נהיה בן שבע שנים, ואז 
יהוידע המליך אותו. אז הרגו את עתליה. הוא 
אומר, שיואש הזה הוא מזרע נתן. וזרע שלמה 

        היה לו המשך. נכרת, לא
        

ובָעְרמת יהושבע, ניצל יואש הקטן משארית ובָעְרמת יהושבע, ניצל יואש הקטן משארית ובָעְרמת יהושבע, ניצל יואש הקטן משארית ובָעְרמת יהושבע, ניצל יואש הקטן משארית 
בני נתן, ועליו שרו המזמור ע"ה לבל יגמור בני נתן, ועליו שרו המזמור ע"ה לבל יגמור בני נתן, ועליו שרו המזמור ע"ה לבל יגמור בני נתן, ועליו שרו המזמור ע"ה לבל יגמור 
האלהים להכרית את שארית בני דוד, כאשר האלהים להכרית את שארית בני דוד, כאשר האלהים להכרית את שארית בני דוד, כאשר האלהים להכרית את שארית בני דוד, כאשר 

זהו היחידי תמו לגווע כל בני שלמה כנזכר. תמו לגווע כל בני שלמה כנזכר. תמו לגווע כל בני שלמה כנזכר. תמו לגווע כל בני שלמה כנזכר. 
        שנשאר. 

        
הסיפור הזה המובא בספר פילון, הוא  ולגביולגביולגביולגבי

לא מבטן פילון לא מבטן פילון לא מבטן פילון לא מבטן פילון     זה ספר העתים,זה ספר העתים,זה ספר העתים,זה ספר העתים,אומר כך, 
היוצאים לידון היוצאים לידון היוצאים לידון היוצאים לידון מממממאחד מאחד מאחד מאחד     , כי אםהיהודי יצאהיהודי יצאהיהודי יצאהיהודי יצא

    , אשר אהבו לתלות דבריהם, אשר אהבו לתלות דבריהם, אשר אהבו לתלות דבריהם, אשר אהבו לתלות דבריהםחדשחדשחדשחדשההההבדבר בדבר בדבר בדבר 
וכו', הוא מציין כאן  תמצאםתמצאםתמצאםתמצאםכי כן כי כן כי כן כי כן באילן גדול, באילן גדול, באילן גדול, באילן גדול, 

שמייחסים גואלם ומושיעם שמייחסים גואלם ומושיעם שמייחסים גואלם ומושיעם שמייחסים גואלם ומושיעם לספר של נצרים, 
        דוד.דוד.דוד.דוד.    לנתן בןלנתן בןלנתן בןלנתן בן

        
, כעת תבינו מדוע הרמב"ם כ"כ הדגיש זאת. אואואואו

הנצרים מייחסים את המשיח הטמא והממזר 
ביכול מזרע נתן, והרמב"ם רצה שלהם, שהוא כ

לאפוקי מכך, ולכן הוא מדגיש וכותב שהמשיח 
מזרע שלמה, כי ח"ו אין קשר לכך. ולכן אומר 
בעל שבילי עולם, גם מה שאתם אומרים לגבי 

  פילון, הדבר אינו נכון, כי זה לא כתב פילון. 

הוא צודק, כי לא פילון היהודי כתב  כנראהכנראהכנראהכנראה
חס זאת לפילון זאת, אלא אדם גוי, אשר יי

היהודי. והסיפור הזה, לא היה ולא נברא, לא 
  מיניה ולא מקצתיה.

  

לא מובן לי לפי דבריו איך השקיט דוד  אעיקראאעיקראאעיקראאעיקרא
בזה את המריבה בין בניו. הרי אדרבה אם יעשו 
בהיפך, שתחילה ימלוך הגדול, שלא נשאר לו 

כך שנים רבות לחיות, יש לאחרים סיכוי -כל
א"כ הצעיר, שמסתמא יותר למלוך במותו. מש

יאריך ימים יותר מהם. ובלא"ה הרי מוכרח היה 
להתחיל עם שלמה הצעיר, כי כך נשבע דוד 
לבת שבע, כידוע. כמ"ש כי שלמה בֵנך ימלוך 

  אחַרי. פליאה דעת ממני.
  

מה שכתוב כן בספר הזוהר הק',  ולגביולגביולגביולגבי
בהתחלה הוא מנסה לומר כי אולי הזוה"ק 

בל אח"כ הוא העתיק דבר זה מאיזה ספר, א
אומר, שזה לא כתוב רק במקום אחד בספר 
הזוה"ק, אלא יסוד מוסד בג' מקומות, ההולך 
עפ"י היסוד הזה. ואם כבר מצינו בג' מקומות 
שכתוב כך, אי אפשר להכחיש כי רואים שעפ"י 
הזוה"ק זהו יסוד מוסד, ושעל פי זה בנו כמה 
דברים. זה לא שישנה כאן רק איזו העתקה של 

רות מאיזה ספר, שאפשר היה להגיד כמה שו
שזה 'לאו דוקא', אלא רואים שנאמרו על כך 

  כמה וכמה דברים וכו', הוא מאריך על כך. 
  

ודברי הזוהר ודברי הזוהר ודברי הזוהר ודברי הזוהר של דבר הוא אומר כך,  ובסופוובסופוובסופוובסופו
זה הולך בשיטה יזהירו שלשתם בקנה אחד, יזהירו שלשתם בקנה אחד, יזהירו שלשתם בקנה אחד, יזהירו שלשתם בקנה אחד, 

ומכיון     לפי הגמרא זה לא כך.ש אחת, למרות
יואש הוא שלפי הגמרא, וכן פשטות הפסוקים, 

בנו של אחזיהו שהוא מזרע שלמה, לכן הוא 
  מעדיף יותר ללכת בדרך הזו. 

  

, אכן ישנן שתי שיטות, אבל כיון דהיינודהיינודהיינודהיינו
שפשטות חז"ל והרמב"ם זה כך, הוא מעדיף 
את זאת. והוא אומר שהציע זאת בפני מהר"ר 
מרדכי בנט, הוא היה תלמיד של החתם סופר, 

בכל אופן, לפי זכרוני, והוא הסכים איתו. 
העיקר שהראה מקום לכאן ולכאן, רק שהוא 
נוטה יותר לצד השני. אבל תכף תראו, שישנם 

  כמה מדרשי חז"ל שכתוב בהם כך. 



  ה'תש"פ ב'של"א ויצאמוצש"ק 
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הביא מ'סדר [עמ' רי"ט] בספר פנינים ומרגליות 
הנצר היחידי שהותירה מרשעת זו הנצר היחידי שהותירה מרשעת זו הנצר היחידי שהותירה מרשעת זו הנצר היחידי שהותירה מרשעת זו הדורות' כך, 

משורש דוד, הוא יואש ממשפחת נתן בן דוד, משורש דוד, הוא יואש ממשפחת נתן בן דוד, משורש דוד, הוא יואש ממשפחת נתן בן דוד, משורש דוד, הוא יואש ממשפחת נתן בן דוד, 
ן השתלשלו הדורות ן השתלשלו הדורות ן השתלשלו הדורות ן השתלשלו הדורות ובכן אך מזרע נתובכן אך מזרע נתובכן אך מזרע נתובכן אך מזרע נת

והוא מביא את שנתייחסו מני אז לבית דוד. שנתייחסו מני אז לבית דוד. שנתייחסו מני אז לבית דוד. שנתייחסו מני אז לבית דוד. 
דא איהי דא איהי דא איהי דא איהי 'מבשרת ציון 'מבשרת ציון 'מבשרת ציון 'מבשרת ציון דברי הזוה"ק שהבאנו, 

, איתתא דנתן בר דוד אימא איהי , איתתא דנתן בר דוד אימא איהי , איתתא דנתן בר דוד אימא איהי , איתתא דנתן בר דוד אימא איהי חפצי בהחפצי בהחפצי בהחפצי בה
ספר זרובבל, ספר זרובבל, ספר זרובבל, ספר זרובבל, וראה בוראה בוראה בוראה ב    משיחא מנחם בר עמיאל'.משיחא מנחם בר עמיאל'.משיחא מנחם בר עמיאל'.משיחא מנחם בר עמיאל'.

וקובץ על וקובץ על וקובץ על וקובץ על לקט מדרשים, תוספתא עתיקתא, לקט מדרשים, תוספתא עתיקתא, לקט מדרשים, תוספתא עתיקתא, לקט מדרשים, תוספתא עתיקתא, 
, , , , בה אשת נתןבה אשת נתןבה אשת נתןבה אשת נתן    אגדות מפליאות על חפציאגדות מפליאות על חפציאגדות מפליאות על חפציאגדות מפליאות על חפצייד, יד, יד, יד, 

וכו'. ע"כ.  שיח מנחם בן עמיאלשיח מנחם בן עמיאלשיח מנחם בן עמיאלשיח מנחם בן עמיאלממממאמו של האמו של האמו של האמו של ה
ועיין עוד בספר ילקוט ישר (רוקח) ערך מ"ב דף 

, ובספר משיב נפש הלכות תשובה דף 160
  שנ"ז.

  
זה, ישנו ספר בשם כלי פז, זהו פירוש על  מלבדמלבדמלבדמלבד

ספר ישעיהו, מאת מהר"ר  שמואל לניאדו. 
מכנים אותו בשם, 'בעל הכלים', כי יש לו ספר 

קר על נביאים, ועוד. כלי חמדה עה"ת, כלי י
הוא היה בזמן מרן הבית יוסף. אדם גדול, רק 
כיון שהוא עסק יותר בפירושי המקרא, לכן הוא 
לא מוכר בין גדולי ישראל בפסק, בשקלא 
וטריא. זהו מהר"ש לניאדו, מארם צובא. יש לו 
פירוש ארוך ורחב, על התורה ועל הנביאים. 

  אנו.והוא כותב ג"כ, דברים מקבילים למה שהב
   

מדייק, למה פעם כתוב 'מבשרת ציון',  הואהואהואהוא
ופעם כתוב 'מה נאוו על ההרים רגלי מבשר'. 
  דהיינו, מדוע פעם לשון זכר, ופעם לשון נקיבה?

   
קול אומר קרא וגו', כוונת אלו קול אומר קרא וגו', כוונת אלו קול אומר קרא וגו', כוונת אלו קול אומר קרא וגו', כוונת אלו הוא כותב,  כךכךכךכך

הכתובים להודיענו, שאם יהיו 'זכו אחישנה', הכתובים להודיענו, שאם יהיו 'זכו אחישנה', הכתובים להודיענו, שאם יהיו 'זכו אחישנה', הכתובים להודיענו, שאם יהיו 'זכו אחישנה', 
יזכו להיות המבשר זכר, נביא מנביאי ה'. יזכו להיות המבשר זכר, נביא מנביאי ה'. יזכו להיות המבשר זכר, נביא מנביאי ה'. יזכו להיות המבשר זכר, נביא מנביאי ה'. 

אווּ     ַמהַמהַמהַמה    ז'] נ"ב, [ישעיהוב ב ב ב ככתוככתוככתוככתו אווּ ּנָ אווּ ּנָ אווּ ּנָ     ַרְגֵליַרְגֵליַרְגֵליַרְגֵלי    ֶהָהִריםֶהָהִריםֶהָהִריםֶהָהִרים    ַעלַעלַעלַעל    ּנָ
ר ֵ רְמַבׂשּ ֵ רְמַבׂשּ ֵ רְמַבׂשּ ֵ ִמיעַ     ,,,,ְמַבׂשּ ִמיעַ ַמׁשְ ִמיעַ ַמׁשְ ִמיעַ ַמׁשְ לֹום    ַמׁשְ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ ר    ׁשָ ֵ רְמַבׂשּ ֵ רְמַבׂשּ ֵ רְמַבׂשּ ֵ ִמיעַ     טֹובטֹובטֹובטֹוב    ְמַבׂשּ ִמיעַ ַמׁשְ ִמיעַ ַמׁשְ ִמיעַ ַמׁשְ     ַמׁשְ
. שכל הכתוב, . שכל הכתוב, . שכל הכתוב, . שכל הכתוב, ֱאלָֹהִיךְ ֱאלָֹהִיךְ ֱאלָֹהִיךְ ֱאלָֹהִיךְ     ָמַלךְ ָמַלךְ ָמַלךְ ָמַלךְ     ְלִציֹּוןְלִציֹּוןְלִציֹּוןְלִציֹּון    ֹאֵמרֹאֵמרֹאֵמרֹאֵמר    ,,,,ְיׁשּוָעהְיׁשּוָעהְיׁשּוָעהְיׁשּוָעה

בלשון זכר. מבשר, משמיע, אומר וגו'. ובסמוך בלשון זכר. מבשר, משמיע, אומר וגו'. ובסמוך בלשון זכר. מבשר, משמיע, אומר וגו'. ובסמוך בלשון זכר. מבשר, משמיע, אומר וגו'. ובסמוך 
ֹבהַ     ַהרַהרַהרַהר    ַעלַעלַעלַעל    [ישעיהו מ', ט']כאן נאמר כאן נאמר כאן נאמר כאן נאמר  ֹבהַ ּגָ ֹבהַ ּגָ ֹבהַ ּגָ     ךְ ךְ ךְ ךְ לָ לָ לָ לָ     ֲעִליֲעִליֲעִליֲעִלי    ּגָ

ֶרת ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרת    קֹוֵלךְ קֹוֵלךְ קֹוֵלךְ קֹוֵלךְ     ַבּכֹחַ ַבּכֹחַ ַבּכֹחַ ַבּכֹחַ     ָהִריִמיָהִריִמיָהִריִמיָהִריִמי    ,,,,ִציֹּוןִציֹּוןִציֹּוןִציֹּון    ְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ ֶרתְמַבׂשּ ֶ     ְמַבׂשּ
לָ ִ  לָ ִ ְירּוׁשָ לָ ִ ְירּוׁשָ לָ ִ ְירּוׁשָ יָרִאי    ַאלַאלַאלַאל    ָהִריִמיָהִריִמיָהִריִמיָהִריִמי    ,,,,םםםםְירּוׁשָ יָרִאיּתִ יָרִאיּתִ יָרִאיּתִ     ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ְלָעֵריְלָעֵריְלָעֵריְלָעֵרי    ִאְמִריִאְמִריִאְמִריִאְמִרי    ,,,,ּתִ

. הכל בלשון נקבה. מורה, . הכל בלשון נקבה. מורה, . הכל בלשון נקבה. מורה, . הכל בלשון נקבה. מורה, ֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכם    ִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵה

שהמבשרת נקבה, ולא זכר. וכיצד יתקיימו שני שהמבשרת נקבה, ולא זכר. וכיצד יתקיימו שני שהמבשרת נקבה, ולא זכר. וכיצד יתקיימו שני שהמבשרת נקבה, ולא זכר. וכיצד יתקיימו שני 
        כתובים אלו המכחישים זה את זה?כתובים אלו המכחישים זה את זה?כתובים אלו המכחישים זה את זה?כתובים אלו המכחישים זה את זה?

        
אם יזכו ישראל, יהיה אם יזכו ישראל, יהיה אם יזכו ישראל, יהיה אם יזכו ישראל, יהיה     אלא ודאי כדפרישית,אלא ודאי כדפרישית,אלא ודאי כדפרישית,אלא ודאי כדפרישית,

אם זכינו, יהיה קול המבשר כזכר קורא בכח. המבשר כזכר קורא בכח. המבשר כזכר קורא בכח. המבשר כזכר קורא בכח. 
ואם לא יהיה אלא בִעתה, שח"ו ואם לא יהיה אלא בִעתה, שח"ו ואם לא יהיה אלא בִעתה, שח"ו ואם לא יהיה אלא בִעתה, שח"ו מבשר בחוזק. 

אם ח"ו לא זכינו, והמשיח יבוא בזמן לא יזכו, לא יזכו, לא יזכו, לא יזכו, 
הקצוב שתבוא הגאולה, שהרי גם אם לא חזרו 

זה חלש, שאין להם כח, שאין להם כח, שאין להם כח, שאין להם כח, בתשובה יבוא המשיח, 
על על על על     כך המבשרת תהיה כאשה ולא איש. וזהוכך המבשרת תהיה כאשה ולא איש. וזהוכך המבשרת תהיה כאשה ולא איש. וזהוכך המבשרת תהיה כאשה ולא איש. וזהו

        הר גבוה עלי לך מבשרת ציון.הר גבוה עלי לך מבשרת ציון.הר גבוה עלי לך מבשרת ציון.הר גבוה עלי לך מבשרת ציון.
        

הוא כותב לגבי הפסוק  ,[סימן מ']נוסף  במקוםבמקוםבמקוםבמקום
'על הר גבוה'. הרי את המלים 'מבשרת ציון', 
מפרש התרגום 'נבייא דמבשרין לציון'. והרד"ק 
כתב פירוש אחר, כי ציון מבשרת לשאר ארץ 
ישראל. ואומר הכלי פז, שהוא מסכים יותר עם 

ולפי שהיא אשה, קולה ולפי שהיא אשה, קולה ולפי שהיא אשה, קולה ולפי שהיא אשה, קולה התרגום ופירוש רש"י, 
אמר לה שתעלה על הר אמר לה שתעלה על הר אמר לה שתעלה על הר אמר לה שתעלה על הר קולה חלש, דק ותש, דק ותש, דק ותש, דק ותש, 

היא צריכה לעלות על הר גבוה, בכדי גבוה. גבוה. גבוה. גבוה. 
  שישמעו אותה. 

  
הדבר ומצאתי שהיא אמו של מנשה, חפצי בה. ומצאתי שהיא אמו של מנשה, חפצי בה. ומצאתי שהיא אמו של מנשה, חפצי בה. ומצאתי שהיא אמו של מנשה, חפצי בה. 

מעניין. זה לא בדיוק כפי שכתוב בזוה"ק. אינני 
יודע, היכן הוא מצא זאת בספר מן הקדמונים, 

של מנשה'. טוב, כבר  אבל כך הוא אומר, 'אמו
        אמרנו שגם היא נקראה 'חפצי בה'. 

        
ולזה ציוה אותה, שתעלה על הר גבוה. ואמר ולזה ציוה אותה, שתעלה על הר גבוה. ואמר ולזה ציוה אותה, שתעלה על הר גבוה. ואמר ולזה ציוה אותה, שתעלה על הר גבוה. ואמר 
הרימי בכח קולך, ואל תיראי מאיזה קטרוג על הרימי בכח קולך, ואל תיראי מאיזה קטרוג על הרימי בכח קולך, ואל תיראי מאיזה קטרוג על הרימי בכח קולך, ואל תיראי מאיזה קטרוג על 
גאולתם, שלכך תהיי בוחרת לבשר בשתיקה. גאולתם, שלכך תהיי בוחרת לבשר בשתיקה. גאולתם, שלכך תהיי בוחרת לבשר בשתיקה. גאולתם, שלכך תהיי בוחרת לבשר בשתיקה. 

אל . . . . וכו'אל תיראי. אלא הרימי בכח קולך אל תיראי. אלא הרימי בכח קולך אל תיראי. אלא הרימי בכח קולך אל תיראי. אלא הרימי בכח קולך 
תגידי, שהבשורה תהיה בסתר, אלא בקול 

  ה לפחד.גדול, כי אין מ
  

, הוא ג"כ כותב [סימן נ"ב]השלישי  ובמקוםובמקוםובמקוםובמקום
אם זכו, יהיה אם זכו, יהיה אם זכו, יהיה אם זכו, יהיה דברים נוספים הקשורים לכך, 

איש, 'רגלי מבשר'.  וא"כ זה המבשר אליהו. המבשר אליהו. המבשר אליהו. המבשר אליהו. 
שאליהו יבוא לבשר את ביאת  ,כתוב בחז"ל

  המשיח. 
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    אם לא זכינו,ואם לאו, ואם לאו, ואם לאו, ואם לאו, תשמעו חידוש,  כעתכעתכעתכעת
תהיה אשה מבשרת, אשתו של דוד, חפצי בה, תהיה אשה מבשרת, אשתו של דוד, חפצי בה, תהיה אשה מבשרת, אשתו של דוד, חפצי בה, תהיה אשה מבשרת, אשתו של דוד, חפצי בה, 

  של משיח. של משיח. של משיח. של משיח.     שהיא אמושהיא אמושהיא אמושהיא אמו
  

דבר דומה לזה, מי שבישר ליעקב 'עוד יוסף  ישישישיש
  חי', היתה זאת ׂשרח בת אשר.

  

, שישנם כאן קצת בלבולים. פעם הוא רואיםרואיםרואיםרואים
אומר, שזאת אמו של מנשה. ופעם הוא אומר, 
אשתו של דוד. והרי בזוה"ק כתוב, שזאת 
אשתו של נתן בן דוד. כנראה היו לו שמועות 

א הוא לא דייק. הוא שאינן כ"כ ברורות, וממיל
לא היה יכול לדייק, כי כנראה לא היה לו את 
המקור לפניו. אכן אפשר היה לסדר את 
הדברים, כי בעצם הכל הולך אל מקום אחד, 
רק משום־מה היו לו דברים שאינם מדוייקים. כי 

אין  בה. שאשתו של דוד, היא חפצילא שמענו, 
דבר כזה. אלא שחסר כאן, וצ"ל 'אשתו של 

א"כ רואים, שהיא אמו של משיח'. שהיא אמו של משיח'. שהיא אמו של משיח'. שהיא אמו של משיח'. בן דוד,  נתן
שהוא ידע עיקר מה שכתוב בזוהר, רק נתחלפו 

  אצלו הדברים מעט. 
  

ובזה אבין, שהמבשרת לא תקרא אלא על הר ובזה אבין, שהמבשרת לא תקרא אלא על הר ובזה אבין, שהמבשרת לא תקרא אלא על הר ובזה אבין, שהמבשרת לא תקרא אלא על הר 
אחד, וזהו על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, על אחד, וזהו על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, על אחד, וזהו על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, על אחד, וזהו על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, על 

אמנם בזוה"ק שם כתוב, שזה יהיה על הר אחד. הר אחד. הר אחד. הר אחד. 
הר העברים, 'הר גבוה', ההר שמת בו משה 

  בינו ע"ה. ר
  

כבר את דברי הרמ"ק בפירושו אור יקר,  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
שהעתיקו מהר"ר אברהם גלאנטי בספרו אור 
החמה, כי הסיבה שדוקא נתן יהיה המשיח ולא 

שאחרי שקלקל שלמה בשלשה שאחרי שקלקל שלמה בשלשה שאחרי שקלקל שלמה בשלשה שאחרי שקלקל שלמה בשלשה שלמה, 
דברים, בזהב, בנשים ובסוסים, זכה אחיו דברים, בזהב, בנשים ובסוסים, זכה אחיו דברים, בזהב, בנשים ובסוסים, זכה אחיו דברים, בזהב, בנשים ובסוסים, זכה אחיו 
הקרוב אליו, נתן בר דוד, שממנו יהיה המשיח. הקרוב אליו, נתן בר דוד, שממנו יהיה המשיח. הקרוב אליו, נתן בר דוד, שממנו יהיה המשיח. הקרוב אליו, נתן בר דוד, שממנו יהיה המשיח. 

ת המשיח, אבל הוא שלמה היה צריך להיו
  הפסיד.

  

, להר"ר שמחה [דף ר"ב]בשבילי אורייתא  בספרבספרבספרבספר
בונם ליברמן, הביא מקור נוסף מספר הזוה"ק 

דמשמע משם שהמשיח לא דמשמע משם שהמשיח לא דמשמע משם שהמשיח לא דמשמע משם שהמשיח לא , [ח"א דף ק"י ע"ב]
מהרח"ו מהרח"ו מהרח"ו מהרח"ו יהיה מצאצאי נעמה העמונית. וכן כתב יהיה מצאצאי נעמה העמונית. וכן כתב יהיה מצאצאי נעמה העמונית. וכן כתב יהיה מצאצאי נעמה העמונית. וכן כתב 

[שם אות [שם אות [שם אות [שם אות דרך אמת דרך אמת דרך אמת דרך אמת בספרו בספרו בספרו בספרו     -ויטאל  רבינו חיים –

[פרשת [פרשת [פרשת [פרשת י תורה י תורה י תורה י תורה וכפל דבריו בליקוטוכפל דבריו בליקוטוכפל דבריו בליקוטוכפל דבריו בליקוט    ,,,,בהדיאבהדיאבהדיאבהדיאא'] א'] א'] א'] 
וכל שורש וכל שורש וכל שורש וכל שורש  שכתב, מרות יצאו עובד ודודשכתב, מרות יצאו עובד ודודשכתב, מרות יצאו עובד ודודשכתב, מרות יצאו עובד ודודוירא] וירא] וירא] וירא] 

אמונת המלוכה עד משיח, משא"כ בנעמה. אמונת המלוכה עד משיח, משא"כ בנעמה. אמונת המלוכה עד משיח, משא"כ בנעמה. אמונת המלוכה עד משיח, משא"כ בנעמה. 
וכשיטת הזוהר, וכשיטת הזוהר, וכשיטת הזוהר, וכשיטת הזוהר, המשיח לא יהיה מנעמה. 

        מבואר גם בפרקי היכלות פרק ל"ט אות א'.מבואר גם בפרקי היכלות פרק ל"ט אות א'.מבואר גם בפרקי היכלות פרק ל"ט אות א'.מבואר גם בפרקי היכלות פרק ל"ט אות א'.
   

שבילי המלך, הוא מאריך על כך. אינני  בספרובספרובספרובספרו
יכול להיכנס לכל דבריו, ישנם שם הרבה דפים 

  ובירורים בנושאים הללו. של מקורות 
  

תשמעו דבר מעניין, הכתוב בניצוצי זוהר  אבלאבלאבלאבל
  . [על הזוה"ק פר' שלח לך]

  

ה הזוהר שהבאנו לעיל, כתוב שחפצי ב בדבריבדבריבדבריבדברי
להתבלבל. זה לא נתן     היא אשתו של נתן. לא

הנביא, שנתנבא לדוד המלך, כמו גד החוזה, 
אלא מישהו אחר. כאן מדובר על נתן בן דוד, 

היה נביא. ישנם כאלה שהתבלבלו  שהוא לא
  בכך. 

  

על כך היעב"ץ, אם אתה אומר שהמשיח  שאלשאלשאלשאל
הוא מנחם בן עמיאל, למה אתה לא אומר 
שהוא נתן? הרי כתוב, שאמו של משיח, היא 
חפצי בה, אשתו של נתן. א"כ מדוע כאשר 
אתה מדבר על המשיח, אתה אומר שזהו מנחם 

ם בר בר עמיאל. כך הקשה היעב"ץ. תגיד, מנח
נתן. איך היגעת כאן לעמיאל? כנראה כדי 
לתרץ זאת, פירש שם המקדש מלך, שאכן 
ם, עמיאל,  קראו לו גם נתן, אבל יש לו עוד ׁשֵ

ם נוסף.    כי עמו האל. דהיינו, זהו ׁשֵ
  

, תשמעו פירוש יפה שאומר הניצוצי אור. כעתכעתכעתכעת
לדבריו, נתן מת כנראה בלי בנים, ולכן שלמה 

א"כ יוצא  הפלא ופלא.המלך ייבם את אשתו. 
לפי זה, שבעצם זה לא מזרע נתן, אלא מזרע 
שלמה. זאת הברקה, השערה שלו, אבל זה 

  נשמע נחמד. 
  

לכך, הוא מצא לכך רעיון יפה, כי כתוב  והסיבהוהסיבהוהסיבהוהסיבה
    לֹאלֹאלֹאלֹא    ,,,,ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר    ְוָעַמדְוָעַמדְוָעַמדְוָעַמדשכאשר האדם עושה חליצה, 

י יָחַפְצּתִ יָחַפְצּתִ יָחַפְצּתִ ּה     ָחַפְצּתִ ּה ְלַקְחּתָ ּה ְלַקְחּתָ ּה ְלַקְחּתָ אבל שלמה . . . . ח'] כ"ה, [דבריםְלַקְחּתָ
'חפצי בה'. אני כן אייבם. לכן  המלך אמר, לא,

  קראו לה, חפצי בה.
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יתכן שנתן מת בלי בנים, (ומשפחת יתכן שנתן מת בלי בנים, (ומשפחת יתכן שנתן מת בלי בנים, (ומשפחת יתכן שנתן מת בלי בנים, (ומשפחת לשונו,  וזהוזהוזהוזה
בית נתן המוזכרת בזכריה י"ב אינה מתיחסת בית נתן המוזכרת בזכריה י"ב אינה מתיחסת בית נתן המוזכרת בזכריה י"ב אינה מתיחסת בית נתן המוזכרת בזכריה י"ב אינה מתיחסת 
לנתן בן דוד), ושלמה זכור לטוב ייבם אשתו, לנתן בן דוד), ושלמה זכור לטוב ייבם אשתו, לנתן בן דוד), ושלמה זכור לטוב ייבם אשתו, לנתן בן דוד), ושלמה זכור לטוב ייבם אשתו, 
וזהו ענין שם "חפצי בה", כי החולץ יאמר לא וזהו ענין שם "חפצי בה", כי החולץ יאמר לא וזהו ענין שם "חפצי בה", כי החולץ יאמר לא וזהו ענין שם "חפצי בה", כי החולץ יאמר לא 

        חפצתי לקחתה, והמתיבמת נקראה חפצי בה.חפצתי לקחתה, והמתיבמת נקראה חפצי בה.חפצתי לקחתה, והמתיבמת נקראה חפצי בה.חפצתי לקחתה, והמתיבמת נקראה חפצי בה.
  

ה שאמרתי בשיעור הקודם, שהרמב"ם מלגבי לגבי לגבי לגבי 
בחיבורו משנה תורה חזר בו מכך, בס"ד 
מצאתי השבוע שכבר קדמו לי בזה. הגאון רבי 
מאיר דן פלוצקי בספרו חמדת ישראל, כבר 
כתב זאת. וישנם שם עוד פלפולים, לא ניכנס 

  לכל העניין, מי שירצה יעיין שם. 
  

 זאת ֹנאמר קצת. ברצונו להסביר, כי בכלבכלבכלבכל
המקור לדברי הזוה"ק, שהמשיח יהיה מזרע 
נתן, לפי שמזרע רחבעם נהרגו כולם, שהרי הוא 

ר    ָאִביָאִביָאִביָאִביי"א]  י"ב, א' [מלכיםאמר  רִיּסַ רִיּסַ רִיּסַ ֹוִטים    ֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכם    ִיּסַ ׁשּ ֹוִטיםּבַ ׁשּ ֹוִטיםּבַ ׁשּ ֹוִטיםּבַ ׁשּ     ּבַ
ר    ַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִני רֲאַיּסֵ רֲאַיּסֵ רֲאַיּסֵ ים    ֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכם    ֲאַיּסֵ ַעְקַרּבִ יםּבָ ַעְקַרּבִ יםּבָ ַעְקַרּבִ יםּבָ ַעְקַרּבִ כיצד אתה רוצה  ....ּבָ

לשלוט בכוח? הרי אמך היא נעמה העמונית, 
ול להיות מלך. ואתה לא מישראל? אתה לא יכ

אלא מאי, מכוח אביך, א"כ תהיה כמו אביך. 
וכיון שהוא רוצה לשלוט יותר מאביו, לכן הוא 
איבד את המלוכה. משו"ה אין לו דין של מלך 

  גמור. 
  

והוא כותב בהמשך, וראיתי מקשין מדברי והוא כותב בהמשך, וראיתי מקשין מדברי והוא כותב בהמשך, וראיתי מקשין מדברי והוא כותב בהמשך, וראיתי מקשין מדברי 
הרמב"ם ז"ל בפיה"מ שכ' בין העיקרים, הרמב"ם ז"ל בפיה"מ שכ' בין העיקרים, הרמב"ם ז"ל בפיה"מ שכ' בין העיקרים, הרמב"ם ז"ל בפיה"מ שכ' בין העיקרים, 
שמשיח יהיה מזרע שלמה, ולענ"ד אדרבה שמשיח יהיה מזרע שלמה, ולענ"ד אדרבה שמשיח יהיה מזרע שלמה, ולענ"ד אדרבה שמשיח יהיה מזרע שלמה, ולענ"ד אדרבה 

דהר"מ ז"ל בהלכה לא זכר זה, וכתב דהר"מ ז"ל בהלכה לא זכר זה, וכתב דהר"מ ז"ל בהלכה לא זכר זה, וכתב דהר"מ ז"ל בהלכה לא זכר זה, וכתב     מדחזינןמדחזינןמדחזינןמדחזינן
סתמא דהמשיח יהיה מזרע דוד, נראה דהדר סתמא דהמשיח יהיה מזרע דוד, נראה דהדר סתמא דהמשיח יהיה מזרע דוד, נראה דהדר סתמא דהמשיח יהיה מזרע דוד, נראה דהדר 

יפה מאד. הוא כותב כך במפורש, ביה. ביה. ביה. ביה. 
  שהרמב"ם חזר בו. 

  

וי"ל דהוא באמת מהאיי טעמא, דמלך המשיח וי"ל דהוא באמת מהאיי טעמא, דמלך המשיח וי"ל דהוא באמת מהאיי טעמא, דמלך המשיח וי"ל דהוא באמת מהאיי טעמא, דמלך המשיח 
צריך שיהיה עיקרו מלכות גמור, שיהיה אמו צריך שיהיה עיקרו מלכות גמור, שיהיה אמו צריך שיהיה עיקרו מלכות גמור, שיהיה אמו צריך שיהיה עיקרו מלכות גמור, שיהיה אמו 

הוא  מישראל, ולזאת לא יהיה מזרע רחבעם.מישראל, ולזאת לא יהיה מזרע רחבעם.מישראל, ולזאת לא יהיה מזרע רחבעם.מישראל, ולזאת לא יהיה מזרע רחבעם.
, כי צריך שתהיה אמו מסביר שאת היא הסיבה

מישראל, ולא מזרע רחבעם, שהוא מנעמה 
  העמונית.

  

וראיתי תלו בוקי סריקי בדברי הזוה"ק מכח וראיתי תלו בוקי סריקי בדברי הזוה"ק מכח וראיתי תלו בוקי סריקי בדברי הזוה"ק מכח וראיתי תלו בוקי סריקי בדברי הזוה"ק מכח 
דברי הר"מ ז"ל, ותמיהני עליהם שלא הרגישו דברי הר"מ ז"ל, ותמיהני עליהם שלא הרגישו דברי הר"מ ז"ל, ותמיהני עליהם שלא הרגישו דברי הר"מ ז"ל, ותמיהני עליהם שלא הרגישו 

דהר"מ ז"ל בהלכה חזר מזה, מדלא הזכיר כלל דהר"מ ז"ל בהלכה חזר מזה, מדלא הזכיר כלל דהר"מ ז"ל בהלכה חזר מזה, מדלא הזכיר כלל דהר"מ ז"ל בהלכה חזר מזה, מדלא הזכיר כלל 
הרי בחיבורו משנה תורה, הרמב"ם עיקר זה. עיקר זה. עיקר זה. עיקר זה. 

  חזר בו.לא הזכיר זאת. הדבר סימן, שהרמב"ם 
  

מכן הוא מפלפל בשאלה, מה המקור  לאחרלאחרלאחרלאחר
לדברי הרמב"ם, שהמשיח יהיה מזרע שלמה. 

ּלוּ כ']  ע"ב, [תהליםהוא מביא את הפסוק  ּלוּ ּכָ ּלוּ ּכָ ּלוּ ּכָ     ּכָ
ִוד    ְתִפּלֹותְתִפּלֹותְתִפּלֹותְתִפּלֹות ִודּדָ ִודּדָ ִודּדָ ן    ּדָ ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ י    ּבֶ יִיׁשָ יִיׁשָ יִיׁשָ מדוע זה נגמר שם בסוף , , , , ִיׁשָ

פרק ע"ב, לשלמה אלהים משפטיך למלך תן 
וגו'. והוא אומר, כי במזמור זה מבקשים על 

לכן 'כלו תפילות'. כתוב שם במזמור,  המשיח,
מֹו     ִיּנֹוןִיּנֹוןִיּנֹוןִיּנֹון מֹו ׁשְ מֹו ׁשְ מֹו ׁשְ וגו'. א"כ, המשיח מזרע שלמה. לכן ׁשְ

כתוב בסוף, 'כלו תפילות'. דהיינו, כאן זה 
נגמר, כיון שכבר הגענו לימות המשיח. כך הוא 
אומר. אבל זהו דרוש בעלמא, אי אפשר לומר 

  שזהו המקור של הרמב"ם.
  

דעות בעניין , יוצא לנו שישנם חילוקי בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
זה. א"כ ראשית, מובנים דברי הפייטן, 'כשלמה 
או כאחיו נתן', כיון שהוא אינו יודע. ולגבי 
השאלה מדברי הרמב"ם, כנראה בחיבורו הוא 

  חזר בו. 

        
    נתןנתןנתןנתן    וצאצאיוצאצאיוצאצאיוצאצאי    שלמהשלמהשלמהשלמה    שצאצאישצאצאישצאצאישצאצאי    מפאנומפאנומפאנומפאנו    עעעע""""הרמהרמהרמהרמ    הכרעתהכרעתהכרעתהכרעת

        ....ביניהםביניהםביניהםביניהם    נישאונישאונישאונישאו
  

זהו הרמ"ע     כהחכם ומי יודע פשר דבר', 'מי'מי'מי'מי
, אשר ]סימן צ"ב[שיטה מפאנו במאמר מאה ק

בא ועושה פשרה בעניין. מה הבעיא? זה אומר 
שלמה, וזה אומר נתן? שני הדברים נכונים. 

  פשוט מאד, שתי המשפחות התחתנו ביחד.
  

וכשתגיע אצל הנדרש בפרשת וכשתגיע אצל הנדרש בפרשת וכשתגיע אצל הנדרש בפרשת וכשתגיע אצל הנדרש בפרשת לשונו,  וזהוזהוזהוזה
מבשרת ציון שהיא חפצי בה אשת נתן בן דוד מבשרת ציון שהיא חפצי בה אשת נתן בן דוד מבשרת ציון שהיא חפצי בה אשת נתן בן דוד מבשרת ציון שהיא חפצי בה אשת נתן בן דוד 
היא אמו של מנחם, לא תחשוב דלאפוקי היא אמו של מנחם, לא תחשוב דלאפוקי היא אמו של מנחם, לא תחשוב דלאפוקי היא אמו של מנחם, לא תחשוב דלאפוקי 

משלמה ורחבעם נאמר כך, כי יש משלמה ורחבעם נאמר כך, כי יש משלמה ורחבעם נאמר כך, כי יש משלמה ורחבעם נאמר כך, כי יש מהיותו נולד מהיותו נולד מהיותו נולד מהיותו נולד 
לי לפרש דחפצי בה עצמה היא אשתו של לי לפרש דחפצי בה עצמה היא אשתו של לי לפרש דחפצי בה עצמה היא אשתו של לי לפרש דחפצי בה עצמה היא אשתו של 
עמיאל, אם מנחם ממש. ואפשר נמי דעמיאל עמיאל, אם מנחם ממש. ואפשר נמי דעמיאל עמיאל, אם מנחם ממש. ואפשר נמי דעמיאל עמיאל, אם מנחם ממש. ואפשר נמי דעמיאל 
ואשתו מבני נתן ומבני רחבעם קאתו, כי קרוב ואשתו מבני נתן ומבני רחבעם קאתו, כי קרוב ואשתו מבני נתן ומבני רחבעם קאתו, כי קרוב ואשתו מבני נתן ומבני רחבעם קאתו, כי קרוב 

אם הם משפחה, להאמין דאתחתנו אהדדי. להאמין דאתחתנו אהדדי. להאמין דאתחתנו אהדדי. להאמין דאתחתנו אהדדי. 
        וברוך יודע האמת.וברוך יודע האמת.וברוך יודע האמת.וברוך יודע האמת.בטח הם התחתנו ביניהם. 
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דבריו, כיון ששתי המשפחות התחתנו  לפילפילפילפי
הם, יוצא א"כ שהמשיח יהיה גם מזרע ביני

        שלמה וגם מזרע נתן. שני הדברים, הם אמת.
   

כ"כ מובן כיצד הוא סידר זאת, לא ירדתי  לאלאלאלא
לסוף דעתו, כיון שזה לכאורה לא כ"כ מסתדר 
לגבי המשפחות, כיצד זה היה. אבל אני רק 
אומר את כיוון הדברים, כי יש לנו דרך לפשר 

  בין הדעות.
  

א הוא, כי אין הוכחה לומר, למסקנ העיקרהעיקרהעיקרהעיקר
שצריכים להאמין שהמשיח יבוא דוקא מזרע 
שלמה, כיון שנראה ההיפך, שהרמב"ם חזר בו. 
ולגופו של עניין, ישנם חילוקי דעות, יכול 
להיות כך ויכול להיות כך. העיקר שהוא מזרע 

  דוד. אבל אין חובה שהבא אחריו הוא שלמה.
   

המשיח נזכה ונראה בקרוב, כשיבוא  בעז"הבעז"הבעז"הבעז"ה
  אנחנו נשאל אותו, מהיכן בדיוק הוא בא.

  
    וחידושוחידושוחידושוחידוש', ', ', ', אחדאחדאחדאחד''''בבבב    נשמתונשמתונשמתונשמתו    יצאהיצאהיצאהיצאה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    ענייןענייןענייןעניין    ביאורביאורביאורביאור
        ....סיסראסיסראסיסראסיסרא    פשעיפשעיפשעיפשעי    אתאתאתאת    לתקןלתקןלתקןלתקן    רצהרצהרצהרצה    קקקק""""שרעשרעשרעשרע    יעקביעקביעקביעקב    עיוןעיוןעיוןעיון    בעלבעלבעלבעל

  

לפי גירסת [דף ס"א ע"ב] מסכת ברכות  בגמראבגמראבגמראבגמרא
    כשהוציאוהוכשהוציאוהוכשהוציאוהוכשהוציאוהו    ]]]]בשעהבשעהבשעהבשעה) [) [) [) [אמרואמרואמרואמרו((((ע"י כתוב כך, 

    והיווהיווהיווהיו, , , , היההיההיההיה    שמעשמעשמעשמע    תתתתקריקריקריקרי    זמןזמןזמןזמן, , , , להריגהלהריגהלהריגהלהריגה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    לרבילרבילרבילרבי
    והיהוהיהוהיהוהיה, , , , ברזלברזלברזלברזל    שלשלשלשל    ותותותותאאאאבמסרקבמסרקבמסרקבמסרק    בשרובשרובשרובשרו    אתאתאתאת    סורקיןסורקיןסורקיןסורקין
. . . . באהבהבאהבהבאהבהבאהבה    שמיםשמיםשמיםשמים    מלכותמלכותמלכותמלכות    עולעולעולעול    עליועליועליועליו    לקבללקבללקבללקבל    מתכויןמתכויןמתכויןמתכוין

מפרש רש"י,     ????כאןכאןכאןכאן    עדעדעדעד    ,,,,רבינורבינורבינורבינו, , , , תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו    לולולולו    אמרואמרואמרואמרו
        עדיין אין אתה מניח כוונתך? עדיין אין אתה מניח כוונתך? עדיין אין אתה מניח כוונתך? עדיין אין אתה מניח כוונתך? 

  

    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    עלעלעלעל    מצטערמצטערמצטערמצטער    הייתיהייתיהייתיהייתי    ימיימיימיימי    כלכלכלכל    ,,,,להםלהםלהםלהם    אמראמראמראמר
, , , , נפשךנפשךנפשךנפשך    אתאתאתאת    נוטלנוטלנוטלנוטל    הואהואהואהוא    ואפילוואפילוואפילוואפילו    ''''נפשךנפשךנפשךנפשך    בכלבכלבכלבכל'''', , , , הזההזההזההזה

    שבאשבאשבאשבא    ועכשיוועכשיוועכשיוועכשיו    ,,,,ואקיימנוואקיימנוואקיימנוואקיימנו    לידילידילידילידי    יבאיבאיבאיבא    מתימתימתימתי    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
    עדעדעדעד    ',',',',אחדאחדאחדאחד''''בבבב    מאריךמאריךמאריךמאריך    היההיההיההיה    ????אקיימנואקיימנואקיימנואקיימנו    לאלאלאלא    לידילידילידילידי

        . . . . באחדבאחדבאחדבאחד    נשמתונשמתונשמתונשמתו    שיצתהשיצתהשיצתהשיצתה
  

, הרי צריך להאריך באות דל"ת של דהיינודהיינודהיינודהיינו
'אחד', זה מאמץ להוציא זאת בנשימה, כיון 
שצריך להוציא הרבה אויר. אם כן, תוך כדי 
שרע"ק אמר אחד, עם הנשימה יצאה גם 
 הנשמה. 'יצתה נשמתו באחד', כאשר הוא גמר

  את המלה 'אחד' יצאה נשמתו. 

אחת הראיות, שצריך להוציא את  מכאןמכאןמכאןמכאן
דוקא. מי  הדל"ת של אחד, בדל"ת רפויה

שאומר דל"ת דגושה, אינו יכול להאריך. והוא 
לא מבין, איך יצאה נשמתו של רע"ק ב'אחד'? 
ישנם כאלה מפרשים האומרים, להאריך 
בכוונה. אבל אם זה בכוונה, אי אפשר לדעת 

כיוון. והדברים ידועים, וכבר כתבנו על  מה הוא
כך בבארות יצחק על פסקי מהרי"ץ כרך 
ראשון, ובקונטריס למען יאריכון ימיך, ועוד 

ואתחנן ומוצש"ק ויחי התש"ע, [עיין שיעור מוצש"ק 
יתרו התשע"ד, ומוצש"ק חוקת התשע"ב, ומוצש"ק 

  ].התשע"ו, ומוצש"ק שופטים התשע"ז
  

    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    יךיךיךיךאשראשראשראשר    ,,,,ואמרהואמרהואמרהואמרה    קולקולקולקול    בתבתבתבת    יצתהיצתהיצתהיצתה
    השרתהשרתהשרתהשרת    מלאכימלאכימלאכימלאכי    אמרואמרואמרואמרו. . . . באחדבאחדבאחדבאחד    נשמתךנשמתךנשמתךנשמתך    שיצתהשיצתהשיצתהשיצתה

    אמרואמרואמרואמרו    ????שכרהשכרהשכרהשכרה    וזווזווזווזו    תורהתורהתורהתורה    זוזוזוזו    ,,,,עעעע""""רבשרבשרבשרבש, , , , הההה""""הקבהקבהקבהקב    לפנילפנילפנילפני
. . . . ֵמֶחֶלדֵמֶחֶלדֵמֶחֶלדֵמֶחֶלד    ִמְמִתיםִמְמִתיםִמְמִתיםִמְמִתים    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ָיְדךָ ָיְדךָ ָיְדךָ ָיְדךָ     ִמְמִתיםִמְמִתיםִמְמִתיםִמְמִתים    ,,,,י"ז, י"ד] [תהלים

ים    ֶחְלָקםֶחְלָקםֶחְלָקםֶחְלָקם    ,,,,להםלהםלהםלהם    אמראמראמראמר ַחיִּ יםּבַ ַחיִּ יםּבַ ַחיִּ יםּבַ ַחיִּ     ואמרהואמרהואמרהואמרה    קולקולקולקול    בתבתבתבת    יצתהיצתהיצתהיצתה. . . . ּבַ
, , , , באחדבאחדבאחדבאחד    נשמתךנשמתךנשמתךנשמתך    שיצתהשיצתהשיצתהשיצתה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    אשריךאשריךאשריךאשריך, , , , לולולולו

            ....אאאאהבהבהבהב    העולםהעולםהעולםהעולם    לחיילחיילחיילחיי    מזומןמזומןמזומןמזומן    ואתהואתהואתהואתה
  

על כך העיון יעקב, מה פירוש דברי שואל שואל שואל שואל 
רע"ק, 'כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, 
בכל נפשך'? הרי אין לאדם להבא את עצמו 

  לידי נסיון? 
  

היינו אומרים, כי אולי זאת אינה  לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
שאלה, כיון שרע"ק לא הביא את עצמו למצב 
שהוא צריך למסור נפש. למשל, אין הלכה 

לעשות משהו, כגון לגרות את שהאדם צריך 
אומות העולם, בכדי שיהרגו אותו ושהוא ימות 
על קידוש ה'. אין מצוה כזאת. אין מצוה להביא 
את עצמו לידי הריגה. רק אם הוא נתפס, אבל 
לא ללכת ליזום בכוונה. אפילו שקידוש ה' זאת 
מצוה גדולה, אין עניין להדר למות על קידוש 

ק הצטער למה ה'. א"כ אפשר לומר, שרע"
הדבר לא נזדמן לו, אבל לא שהוא הביא את 
עצמו לכך. אבל נראה, שבעל עיון יעקב מבין 
אחרת. דאם כן, למה רע"ק מצטער? אין מה 
להצטער. אם יבוא, יבוא. אלא משמע, שרע"ק 
רצה שהדבר יבוא. אם כל ימיו הוא מצטער על 

  כך, משמע שהוא רצה שהדבר יהיה. 
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"י ביקש והמלאך מהקהל: מרן הב שאלהשאלהשאלהשאלה
  הבטיח לו שהוא ימות על קידוש ה'.

  

  מרן שליט"א: אבל בלי ליזום זאת. תשובתתשובתתשובתתשובת
  

  מהקהל: הוא שאף לזה, ביקש את זה. שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: אינני יודע. צריך לראות  תשובתתשובתתשובתתשובת
את הלשון שם. [העניין יתבאר בעזרת ה' 

  בשיעור הבא].
  

    להביאלהביאלהביאלהביא    לאדםלאדםלאדםלאדם    דאיןדאיןדאיןדאין    גגגג""""אעאעאעאעלשון העיון יעקב,  וזהוזהוזהוזה
    רבירבירבירבי    ומר,ומר,ומר,ומר,ללללש ש ש ש יייי    מקוםמקוםמקוםמקום    מכלמכלמכלמכל, , , , נסיוןנסיוןנסיוןנסיון    לידילידילידילידי    עצמועצמועצמועצמו

 ....מיעלמיעלמיעלמיעל    סיסראסיסראסיסראסיסרא    שלשלשלשל    בניובניובניובניו    מבנימבנימבנימבני    שהיהשהיהשהיהשהיה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא
דיברנו כבר על כך, שהרבה מפרשים גרסו בגמ' 

    ומצינוומצינוומצינוומצינו    שרבי עקיבא הוא מבני בניו של סיסרא.
. . . . ''''בחזקהבחזקהבחזקהבחזקה    ישראלישראלישראלישראל    אתאתאתאת    לחץלחץלחץלחץ    והואוהואוהואוהוא''''    בסיסראבסיסראבסיסראבסיסרא
    וכןוכןוכןוכן. . . . וגידופיןוגידופיןוגידופיןוגידופין    בחרופיןבחרופיןבחרופיןבחרופין    ,,,,תנחומאתנחומאתנחומאתנחומא    רבירבירבירבי    במדרשבמדרשבמדרשבמדרש

לא סתם לחץ אותם, הוא . . . . בשופטיםבשופטיםבשופטיםבשופטים    יייי""""רשרשרשרש    פירשפירשפירשפירש
עשה להם צרות גשמיות, אלא הוא היה גם 
מחרף ומגדף. זהו סיסרא, שר צבא יכין מלך 
כנען. חוץ ממה שעשה מלחמה עם ישראל 
והכניע, הוא גם חירף וגידף מערכות אלד'ים 

        חיים. ורבי עקיבא, היה מצאצאיו. 
  

    בראבראבראברא    דרךדרךדרךדרך־־־־עלעלעלעל    ,,,,אבותיואבותיואבותיואבותיו    לתקןלתקןלתקןלתקן    רוצהרוצהרוצהרוצה    היההיההיההיה    והואוהואוהואוהוא
    שנולדשנולדשנולדשנולד    כקטןכקטןכקטןכקטן    שנתגיירשנתגיירשנתגיירשנתגייר    דגרדגרדגרדגר    גגגג""""אעאעאעאע. . . . אבאאבאאבאאבא    מזכהמזכהמזכהמזכה

שהוא ה־מ ואההרי אין לו קשר לסיסרא, , , , , דמידמידמידמי
    ידיידיידיידי־־־־עלעלעלעל    אותואותואותואותו    לתקןלתקןלתקןלתקן    רצהרצהרצהרצה    מקוםמקוםמקוםמקום־־־־מכלמכלמכלמכל    חדש,
    זהזהזהזה    ועלועלועלועל    ....ידוידוידוידו־־־־עלעלעלעל    השםהשםהשםהשם    שנתחללשנתחללשנתחללשנתחלל    כיוןכיוןכיוןכיון, , , , השםהשםהשםהשם    קידושקידושקידושקידוש

    שםשםשםשם    לקדשלקדשלקדשלקדש    כדיכדיכדיכדי    ימיימיימיימי    כלכלכלכל    מצטערמצטערמצטערמצטער    הייתיהייתיהייתיהייתי    ,,,,אמראמראמראמר
דהיינו, כיון שהשורש שלו הוא . . . . המיוחדהמיוחדהמיוחדהמיוחד

מסיסרא, שעשה חילול ה', הוא רצה לאידך 
ת ה', יש לו עניין לקדש את ה' גיסא לקדש א

באופן מיוחד, הוא מתאמץ בכך, לא כאדם 
        רגיל. 

  

    חלקםחלקםחלקםחלקם, ", ", ", "השרתהשרתהשרתהשרת    למלאכילמלאכילמלאכילמלאכי    הההה""""הקבהקבהקבהקב    שהשיבשהשיבשהשיבשהשיב    וזהוזהוזהוזה
    אבותיואבותיואבותיואבותיו    שאףשאףשאףשאף, , , , רביםרביםרביםרבים    לשוןלשוןלשוןלשון    חלקםחלקםחלקםחלקם    דהיינודהיינודהיינודהיינו". ". ". ". בחייםבחייםבחייםבחיים

    לאלאלאלא    כבודוכבודוכבודוכבודו    ומשוםומשוםומשוםומשום, , , , זהזהזהזה־־־־ידיידיידיידי־־־־עלעלעלעל    בחייםבחייםבחייםבחיים    חלקםחלקםחלקםחלקם    יהיויהיויהיויהיו
לא הזכירו במפורש שזהו . . . . בפירושבפירושבפירושבפירוש    הזכירוהזכירוהזכירוהזכירו

    וכןוכןוכןוכןיצא ממנו. סיסרא, משום כבודו של רע"ק ש
            ....הבאהבאהבאהבא    העולםהעולםהעולםהעולםחיי חיי חיי חיי לללל    במזומןבמזומןבמזומןבמזומן

חידוש גדול, שכותב בעל עיון יעקב, שרבי זהו זהו זהו זהו 
עקיבא רצה לתקן את השורש שלו, כי הוא 
בעצם יצא מסיסרא. עוד נחזור לכך בהמשך. 

  [בל"נ בשיעור הבא].

  
    המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    יייי""""עפעפעפעפ    זוזוזוזו    בסוגיאבסוגיאבסוגיאבסוגיא    מצאנזמצאנזמצאנזמצאנז    חייםחייםחייםחיים    שפעשפעשפעשפע    בעלבעלבעלבעל    הסברהסברהסברהסבר

    רבירבירבירבי, וש, וש, וש, ושסרסרסרסרקיקיקיקי    בלופינוסבלופינוסבלופינוסבלופינוס    הוחלפוהוחלפוהוחלפוהוחלפו    מלכותמלכותמלכותמלכות    הרוגיהרוגיהרוגיהרוגי    שעשרהשעשרהשעשרהשעשרה
    שלשלשלשל    תתתת""""בדלבדלבדלבדל    שהאריךשהאריךשהאריךשהאריך    אחראחראחראחר    עצמועצמועצמועצמו    אתאתאתאת    החיההחיההחיההחיה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא

        . . . . אחדאחדאחדאחד
  

[דרשות חומש רש"י שפע חיים מצאנז  בספרבספרבספרבספר
, שואל בעניין זה כמה ]ב"רהתשמ"ג, עמ' ע

    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    עלעלעלעל    תמהתיתמהתיתמהתיתמהתימעודי מעודי מעודי מעודי שאלות. וזה לשונו, 
    בשעהבשעהבשעהבשעה    בדבריםבדבריםבדבריםבדברים    רבםרבםרבםרבם    אתאתאתאת    שהטרידושהטרידושהטרידושהטרידו    ,,,,עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי

    עלעלעלעל    נפשונפשונפשונפשו    למסורלמסורלמסורלמסור    מוכןמוכןמוכןמוכן    כזו, שהיהכזו, שהיהכזו, שהיהכזו, שהיה    מרוממתמרוממתמרוממתמרוממת
רע"ק הולך למסור את נפשו     ....גדולגדולגדולגדולהההה    שמושמושמושמו    קידושקידושקידושקידוש

  על קידוש ה', ואתם שואלים אותו שאלות? 
  

להפסיק. להפסיק. להפסיק. להפסיק.         ואסורואסורואסורואסור    ,,,,שמעשמעשמעשמע    אתאתאתאת    קוראקוראקוראקורא    שהיהשהיהשהיהשהיה    בפרטבפרטבפרטבפרט
מה אתם מפריעים לו? הוא קורא את שמע, וכי 

  אפשר לדבר באמצע פסוק שמע ישראל? 
        

    ברורברורברורברור    הלאהלאהלאהלא    כיכיכיכי    ,,,,הבנההבנההבנההבנה    משוללמשוללמשוללמשולל    שאלתםשאלתםשאלתםשאלתם    עצםעצםעצםעצםגם גם גם גם 
        קדושת ה'. קדושת ה'. קדושת ה'. קדושת ה'.     עלעלעלעל    נפשונפשונפשונפשו    למסורלמסורלמסורלמסור    מחויבמחויבמחויבמחויב    שהיהשהיהשהיהשהיה

        
    השרתהשרתהשרתהשרת    מלאכימלאכימלאכימלאכי    שאלתשאלתשאלתשאלת    כוונתכוונתכוונתכוונת    להביןלהביןלהביןלהבין    צריךצריךצריךצריך    ןןןןככככ

חידשה הבת קול חידשה הבת קול חידשה הבת קול חידשה הבת קול     מהמהמהמה    וגםוגםוגםוגם    ,,,,להםלהםלהםלהם    הההה""""הקבהקבהקבהקב    ותשובתותשובתותשובתותשובת
שרבי עקיבא מזומן לחיי העולם הבא, שזה שרבי עקיבא מזומן לחיי העולם הבא, שזה שרבי עקיבא מזומן לחיי העולם הבא, שזה שרבי עקיבא מזומן לחיי העולם הבא, שזה 

הוא מציין לתוס'     לכאורה דבר פשוט וברור.לכאורה דבר פשוט וברור.לכאורה דבר פשוט וברור.לכאורה דבר פשוט וברור.
במס' כתובות דף ק"ג ע"ב, שם התוספות 
שואלים, מה הפירוש? הרי ודאי שרע"ק מזומן 

והתשובה לחיי העוה"ב? מה מחדשת הבת קול? 
היא, 'מזומן' בלי יסורים, בלי דין. הוא 'מזומן' 
לחיי העוה"ב, נכנס ישר לגן עדן, לא דנים אותו 
בכלל. הכל מחוק, אין עליו שום טענות 
ומענות, 'מזומן' לחיי העוה"ב. כך תוס' כותבים 

        שם.
  

, אפשר לדון ולדבר על השאלות הללו, כי אכןאכןאכןאכן
לכאורה מי אמר שהם שאלו אותו באמצע 
הפסוק? אמנם גם הצל"ח הבין כך, שהם דיברו 
איתו באמצע הפסוק, אבל לכאורה לא חייבים 
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להבין כך, כי כתוב שרע"ק 'היה מתכוין לקבל 
עליו עול מלכות שמים', אולי הוא אז רק 

  התכונן. יש מה לפרש בעניין.
  

  מהקהל: לכן הוא ענה להם. הערההערההערההערה
  

מרן שליט"א: זה לא ראיה. אולי הוא  תשובתתשובתתשובתתשובת
  סיק, ויחזור אח"כ מהתחלת הפסוק. הפ

  
, אומר פירוש [בעמ' רע"ו]השפע חיים  אבלאבלאבלאבל

  נפלא. 
  

    ,,,,עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    דברידברידברידברי    נבארנבארנבארנבאר    אחראחראחראחרבאופן באופן באופן באופן 
    ומקורוומקורוומקורוומקורו    ,,,,בקדמוניםבקדמוניםבקדמוניםבקדמונים    המובאהמובאהמובאהמובא    פלאפלאפלאפלא    דברדברדברדבר    פיפיפיפי    עלעלעלעל

    שערשערשערשער    המלךהמלךהמלךהמלך    עמקעמקעמקעמק    ד,ד,ד,ד,----גגגג    אותאותאותאות    ח'ח'ח'ח'    [פרק[פרק[פרק[פרק    היכלותהיכלותהיכלותהיכלותבמדרש במדרש במדרש במדרש 
    עלעלעלעל    שליטהשליטהשליטהשליטה    היתההיתההיתההיתה    לאלאלאלא    שלרשעיםשלרשעיםשלרשעיםשלרשעים    ,,,,ס"ח]ס"ח]ס"ח]ס"ח]    פרקפרקפרקפרק    ה'ה'ה'ה'

    הרוגיהרוגיהרוגיהרוגי    עשרהעשרהעשרהעשרה    ,,,,שיםשיםשיםשיםהקדוהקדוהקדוהקדו    וחבריווחבריווחבריווחבריועקיבא עקיבא עקיבא עקיבא     רבירבירבירבי
    קיסרקיסרקיסרקיסר    לופינוסלופינוסלופינוסלופינוס    אתאתאתאת    הוציאהוציאהוציאהוציא    מלאךמלאךמלאךמלאך    אלאאלאאלאאלא    ,,,,מלכותמלכותמלכותמלכות

    בביתבביתבביתבבית    אותואותואותואותו    הוליךהוליךהוליךהוליך    ,,,,בלילהבלילהבלילהבלילה    בובובובו    שישןשישןשישןשישןמהיכלו מהיכלו מהיכלו מהיכלו 
ההורגים, ההורגים, ההורגים, ההורגים,     כשבאוכשבאוכשבאוכשבאו    ולמחרולמחרולמחרולמחר    ,,,,וכלביםוכלביםוכלביםוכלבים    חזיריםחזיריםחזיריםחזירים    להקתלהקתלהקתלהקת
    בןבןבןבן    חנינאחנינאחנינאחנינא    רבירבירבירבי    כמוכמוכמוכמו    קיסרקיסרקיסרקיסר    לופינוסלופינוסלופינוסלופינוס    להםלהםלהםלהם    נדמהנדמהנדמהנדמה

הלך רבי הלך רבי הלך רבי הלך רבי     בנתייםבנתייםבנתייםבנתיים    ....ראשוראשוראשוראשו    אתאתאתאת    וחתכווחתכווחתכווחתכו    תרדיוןתרדיוןתרדיוןתרדיון
    ומלךומלךומלךומלך    ,,,,מלכותומלכותומלכותומלכותו    כתרכתרכתרכתר    לולולולו    קשרקשרקשרקשר    ,,,,ןןןןיוֹ יוֹ יוֹ יוֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְר ְר ְר ְר ּתֻ ּתֻ ּתֻ ּתֻ     בןבןבןבן    חנינאחנינאחנינאחנינא

לופינוס קיסר לופינוס קיסר לופינוס קיסר לופינוס קיסר     שלשלשלשל    פניופניופניופניו    בצורתבצורתבצורתבצורת    הרשעההרשעההרשעההרשעה    רומירומירומירומי    עלעלעלעל
ששה חדשים, והרג בה ששת אלפים הגמונים, ששה חדשים, והרג בה ששת אלפים הגמונים, ששה חדשים, והרג בה ששת אלפים הגמונים, ששה חדשים, והרג בה ששת אלפים הגמונים, 
אלף הגמונים לכל חודש. כך היה עם כל עשרה אלף הגמונים לכל חודש. כך היה עם כל עשרה אלף הגמונים לכל חודש. כך היה עם כל עשרה אלף הגמונים לכל חודש. כך היה עם כל עשרה 

        חכמי ישראל, עיי"ש.חכמי ישראל, עיי"ש.חכמי ישראל, עיי"ש.חכמי ישראל, עיי"ש.
        

יד עשרה הרוגי מלכות, לא שלטה בהם דהיינו, דהיינו, דהיינו, דהיינו, 
אומות העולם, אלא הם התחלפו. כל המיתות 

נענשו עשרה הרוגי מלכות, בהם ש ,המשונות
כתוב בפרקי היכלות, לא היו בגופם עצמם. כך 

גם את מציינים וכן במדרש אלה אזכרה. ושם 
   ספר עמק המלך.

  
מפורסם בספרים רבים, גם רבינו בחיי  הדברהדברהדברהדבר

ואתם ' סוקפל הכותב זאת בסוף פרשת מקץ, ע
  . 'עלו לשלום אל אביכם

  

דבר מפליא מאד, אשר קשה להבין אותו,  ווווההההזזזז
יש לתמוה, ממה יש לתמוה, ממה יש לתמוה, ממה יש לתמוה, ממה     יי,אבל כך כותב רבינו בח

שכתוב כי רבי חנינא בן תורדיון הוחלף שכתוב כי רבי חנינא בן תורדיון הוחלף שכתוב כי רבי חנינא בן תורדיון הוחלף שכתוב כי רבי חנינא בן תורדיון הוחלף 

בלופינוס קיסר, ולופינוס קיסר הוא שנשרף. וכן בלופינוס קיסר, ולופינוס קיסר הוא שנשרף. וכן בלופינוס קיסר, ולופינוס קיסר הוא שנשרף. וכן בלופינוס קיסר, ולופינוס קיסר הוא שנשרף. וכן 
שמעתם? 'כל השאר', לאו דוקא כל השאר. כל השאר. כל השאר. כל השאר. 

הוא, אלא כל עשרה הרוגי מלכות התחלפו. כל 
מה שכתוב שנשרפו וכו', הם התחלפו. על רבי 
חנינא בן תורדיון, כתוב שהוא התחלף 

קיסר. אבל לגבי היתר, אינני יודע עם  לופינוסב
  מי הם התחלפו. לא מפורש.

  
רכב אלהים למהר"ר יצחק ונה זצ"ל, ג"כ  בספרבספרבספרבספר

העלה זאת. כבר הר"ר אברהם גלאנטי מביא 
זאת בפירושו קול בוכים, אבל מהרי"ו מפרש 

  כמה דברים, כיצד להבין זאת. 
  

    הרוגיהרוגיהרוגיהרוגי    עשרהעשרהעשרהעשרה    בעניןבעניןבעניןבעניןכך, [בדף ק"א] מהרי"ו  כותבכותבכותבכותב
    זהזהזהזה    שהביאשהביאשהביאשהביא    כמוכמוכמוכמו    ,,,,באחריםבאחריםבאחריםבאחרים    שנתחלפושנתחלפושנתחלפושנתחלפו    תתתת""""מלכומלכומלכומלכו
    צעקצעקצעקצעק    בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק    לללל""""זקזקזקזק    הגלאנטיהגלאנטיהגלאנטיהגלאנטי    אברהםאברהםאברהםאברהם' ' ' ' רררר    החכםהחכםהחכםהחכם

    משונותמשונותמשונותמשונות    מיתותמיתותמיתותמיתות    אותןאותןאותןאותן    שכלשכלשכלשכל    שאמרשאמרשאמרשאמר    ,,,,''''הההה    אלאלאלאל    לבםלבםלבםלבם
    אםאםאםאם    כיכיכיכי    נעשהנעשהנעשהנעשה    לאלאלאלא    ,,,,מהםמהםמהםמהם    שנעשהשנעשהשנעשהשנעשה    שנראהשנראהשנראהשנראה

    מלאך החליף אותם. ....שששש""""עעעע    קיסרקיסרקיסרקיסר    ללופינוסללופינוסללופינוסללופינוס
הגויים לא הבחינו. הם ראו את רבי חנינא בן ו

אבל בעצם לופינוס כך חשבו, תורדיון נשרף, 
התחלפו, אבל הם שלהם א שנשרף. הפנים הו

ורבי חנינא בן חשבו שהם שורפים את לופינוס. 
תורדיון, מלך על רומי ששה חדשים, הרג בכל 
חודש אלף הגמונים, ומובא גם שהחליפו גם את 

  אשתו וגם את בתו. 
  

    ויהיהויהיהויהיהויהיה    ,,,,נצטערונצטערונצטערונצטערו    לאלאלאלא    השבטיםהשבטיםהשבטיםהשבטים    ,,,,כןכןכןכן    הדברהדברהדברהדבר    אםאםאםאם
    שלשלשלשל    ניצוצותניצוצותניצוצותניצוצות' ' ' ' יייי    ודאיודאיודאיודאיבבבב    אלאאלאאלאאלא    ....ברברברברבדבדבדבד    פניםפניםפניםפנים    משואמשואמשואמשוא

    באלובאלובאלובאלו    ונתלבשוונתלבשוונתלבשוונתלבשו    ובאוובאוובאוובאו    ,,,,עדןעדןעדןעדן    מגןמגןמגןמגן    יצאויצאויצאויצאו    שהשהשהשהקדוקדוקדוקדו
    שבטיםשבטיםשבטיםשבטים    שלשלשלשל    נשמותנשמותנשמותנשמות    והםוהםוהםוהם ,,,,מלכותמלכותמלכותמלכות    הרוגיהרוגיהרוגיהרוגי    העשרההעשרההעשרההעשרה

    אאאא""""רררר    והביאהוהביאהוהביאהוהביאה    ,,,,הרהרהרהרוווומהזמהזמהזמהז    איכהאיכהאיכהאיכה    במגלתבמגלתבמגלתבמגלת' ' ' ' כדאיכדאיכדאיכדאי
    ....זמםזמםזמםזמם    אשראשראשראשר' ' ' ' הההה    עשהעשהעשהעשה    פסוקפסוקפסוקפסוק    בסוףבסוףבסוףבסוף    לללל""""זקזקזקזק    הגלאנטיהגלאנטיהגלאנטיהגלאנטי

    ,,,,באחריםבאחריםבאחריםבאחרים    נחלפונחלפונחלפונחלפו    שיםשיםשיםשיםהקדוֹ הקדוֹ הקדוֹ הקדוֹ     העשרההעשרההעשרההעשרה    ואותןואותןואותןואותן
    מיתותמיתותמיתותמיתות    אותןאותןאותןאותן    כלכלכלכל    להםלהםלהםלהם    שנעשהשנעשהשנעשהשנעשה    הםהםהםהם    ואחריםואחריםואחריםואחרים
    אלאאלאאלאאלא    ,,,,נצטערונצטערונצטערונצטערו    שלאשלאשלאשלא    תאמרתאמרתאמרתאמר    אלאלאלאל    ....כאמורכאמורכאמורכאמור    משונותמשונותמשונותמשונות

    ....גופםגופםגופםגופם    כצערכצערכצערכצער    אינואינואינואינו    אבלאבלאבלאבל    ,,,,צערצערצערצער    להםלהםלהםלהם    הגיעהגיעהגיעהגיע    ודאיודאיודאיודאיבבבב
    כאלוכאלוכאלוכאלו    דיוקנםדיוקנםדיוקנםדיוקנם    שהיהשהיהשהיהשהיה    עלעלעלעל    ,,,,להםלהםלהםלהם    שהגיעשהגיעשהגיעשהגיע    והצערוהצערוהצערוהצער

    שדרךשדרךשדרךשדרך    כמוכמוכמוכמו    ,,,,האויביםהאויביםהאויביםהאויבים    בהםבהםבהםבהם    שנתעללושנתעללושנתעללושנתעללו    האחריםהאחריםהאחריםהאחרים
    יגיעיגיעיגיעיגיע    אםאםאםאם    גופוגופוגופוגופו    ועלועלועלועל    מלבושומלבושומלבושומלבושו    עלעלעלעל    שיצטערשיצטערשיצטערשיצטער    האדםהאדםהאדםהאדם

            ....צערצערצערצער    אליואליואליואליו
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תאמר, אם כן הם לא הצטערו, על כך הוא  ואםואםואםואם
    שהדיוקן שלהם התעללו בהם הגויים,אומר, 

 ר על מלבושו ועל גופו'.'כמו שאדם מצטע
דהיינו, ישנה אפשרות כזאת, שמחליפים, כמו 
שכתוב לגבי אחשורוש ואסתר, שהיא החליפה 
ָדה, וכן ישנם צדיקים שעשו מהגוף  גוף אחר בׁשֵ
שלהם את הדמות שלהם, וחושבים שזה הם 
אבל בעצם זה לא הם. כך נראה לכאורה 
מדבריו, אולי זה פירוש אחר, אבל זה לא 

העיקר שהחליפו אותם. מהרי"ו מסביר  משנה,
  שם עוד את עומק העניין, ואכמ"ל.

  
סיבת סיבת סיבת סיבת חיים מביא שם בהמשך דבריו,  השפעהשפעהשפעהשפע

הוא רק הוא רק הוא רק הוא רק     ,,,,הנהי ובכי על עשרה הרוגי מלכותהנהי ובכי על עשרה הרוגי מלכותהנהי ובכי על עשרה הרוגי מלכותהנהי ובכי על עשרה הרוגי מלכות
בגלל חילול השם שנגרם מזה, כי הגויים חשבו בגלל חילול השם שנגרם מזה, כי הגויים חשבו בגלל חילול השם שנגרם מזה, כי הגויים חשבו בגלל חילול השם שנגרם מזה, כי הגויים חשבו 

. כך נרמז בפסוק . כך נרמז בפסוק . כך נרמז בפסוק . כך נרמז בפסוק ששלטו בהם והרגו אותםששלטו בהם והרגו אותםששלטו בהם והרגו אותםששלטו בהם והרגו אותם
    ְנָקמֹותְנָקמֹותְנָקמֹותְנָקמֹות    ללללאֵ אֵ אֵ אֵ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ְנָקמֹותְנָקמֹותְנָקמֹותְנָקמֹות    ֵאלֵאלֵאלֵאל    ד']-[תהלים צ"ד, א'

א    ....הֹוִפַיעהֹוִפַיעהֹוִפַיעהֹוִפַיע ׂשֵ אִהּנָ ׂשֵ אִהּנָ ׂשֵ אִהּנָ ׂשֵ ב    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ׁשֵֹפטׁשֵֹפטׁשֵֹפטׁשֵֹפט    ִהּנָ בָהׁשֵ בָהׁשֵ בָהׁשֵ מּול    ָהׁשֵ מּולּגְ מּולּגְ מּולּגְ ִאים    ַעלַעלַעלַעל    ּגְ ִאיםּגֵ ִאיםּגֵ ִאיםּגֵ     ....ּגֵ
ִעים    ָמַתיָמַתיָמַתיָמַתי    ַעדַעדַעדַעד ִעיםְרׁשָ ִעיםְרׁשָ ִעיםְרׁשָ ִעים    ָמַתיָמַתיָמַתיָמַתי    ַעדַעדַעדַעד    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ְרׁשָ ִעיםְרׁשָ ִעיםְרׁשָ ִעיםְרׁשָ יעוּ     ....ַיֲעלֹזוּ ַיֲעלֹזוּ ַיֲעלֹזוּ ַיֲעלֹזוּ     ְרׁשָ יעוּ ַיּבִ יעוּ ַיּבִ יעוּ ַיּבִ     ַיּבִ

רוּ  רוּ ְיַדּבְ רוּ ְיַדּבְ רוּ ְיַדּבְ רוּ     ָעָתקָעָתקָעָתקָעָתק    ְיַדּבְ רוּ ִיְתַאּמְ רוּ ִיְתַאּמְ רוּ ִיְתַאּמְ ל    ִיְתַאּמְ לּכָ לּכָ לּכָ     שאנושאנושאנושאנו ....ָאֶוןָאֶוןָאֶוןָאֶון    ּפֲֹעֵליּפֲֹעֵליּפֲֹעֵליּפֲֹעֵלי    ּכָ
    , שדם עבדיו, שדם עבדיו, שדם עבדיו, שדם עבדיונוקםנוקםנוקםנוקם    אלאלאלאל    שהואשהואשהואשהוא    תתתת""""מהשימהשימהשימהשי    מבקשיםמבקשיםמבקשיםמבקשים

    עשועשועשועשו    לאלאלאלא    שבאמתשבאמתשבאמתשבאמת    אףאףאףאף    כיכיכיכי    ,,,,לצריולצריולצריולצריו    ישיבישיבישיבישיב    ונקםונקםונקםונקם    יקוםיקוםיקוםיקום
הלא הרשעים הלא הרשעים הלא הרשעים הלא הרשעים     אבלאבלאבלאבל    ,,,,הללוהללוהללוהללו    לצדיקיםלצדיקיםלצדיקיםלצדיקים    מאומהמאומהמאומהמאומה
    ,,,,אוןאוןאוןאון    פועליפועליפועליפועלי    כלכלכלכל    ויתאמרוויתאמרוויתאמרוויתאמרו    עתקעתקעתקעתק    ומדבריםומדבריםומדבריםומדברים    מביעיםמביעיםמביעיםמביעים

. על זה לבד, שהם . על זה לבד, שהם . על זה לבד, שהם . על זה לבד, שהם וקדושיווקדושיווקדושיווקדושיו' ' ' ' הההה    עםעםעםעם    אתאתאתאת    כאוכאוכאוכאויייישדשדשדשד
    מדמים ששלחו יד בקדושי ה', מגיע להם עונש.מדמים ששלחו יד בקדושי ה', מגיע להם עונש.מדמים ששלחו יד בקדושי ה', מגיע להם עונש.מדמים ששלחו יד בקדושי ה', מגיע להם עונש.

הם חושבים ואומרים שהם כביכול עשו זאת, 
על כך לבד מגיע  לא היה כלום,בעצם ש למרות

להם עונש. בכל אופן, כיון שהם מצדם היו 
עושים זאת, א"כ מגיע להם עונש, למרות 

        שבפועל הדבר לא היה.

  
    מןמןמןמן    להינצללהינצללהינצללהינצל    כסגולהכסגולהכסגולהכסגולה    ככככ""""תהתהתהתה    הקדושהקדושהקדושהקדוש    השםהשםהשםהשם    אמירתאמירתאמירתאמירת

        ....הפשטהפשטהפשטהפשט    יייי""""עפעפעפעפ    וביאורווביאורווביאורווביאורו, , , , הליסטיםהליסטיםהליסטיםהליסטים
        

[ברכות דף ס"א ע"ב] בספרו פתח עינים  החיד"אהחיד"אהחיד"אהחיד"א
מעלה פירוש נפלא, לגבי שאלת תלמידיו של 

? לכאורה, מה פירוש הִמלים, רע"ק, 'עד כאן'
'עד כאן'? זה לא נראה מדוייק. מביא החיד"א, 
כי שאלתם היתה, למה רע"ק לא המשיך את 
הפסוק ואהבת את י"י אלהיך? שהרי במלים 

כ. זהו "'את י"י אלהיך', סופי התיבות הם תה
ם קדוש, אחד מן ע"ב שמות הקדושים,  ׁשֵ

ט וגו', היוצאים מהפסוק ויסע וגו' ויבא וגו' וי
כה"ת. ומי שמכוין את השם הזה, הוא ניצול 
מאויביו. תלמידי רע"ק שואלים אותו, 'עד 
כאן'? למה אתה אומר רק עד 'אחד'? תמשיך 
ואהבת את י"י אלהיך, ותכוין בשם הקדוש 

  הזה, ותינצל. זאת שאלת תלמידי רע"ק. 
  

שסופי־שסופי־שסופי־שסופי־המקובלים, המקובלים, המקובלים, המקובלים, שמעתי שפירשו שמעתי שפירשו שמעתי שפירשו שמעתי שפירשו לשונו,  וזהוזהוזהוזה
להיך הם אותיות כה"ת, להיך הם אותיות כה"ת, להיך הם אותיות כה"ת, להיך הם אותיות כה"ת, תיבות ואהבת את ה' אתיבות ואהבת את ה' אתיבות ואהבת את ה' אתיבות ואהבת את ה' א

והוא שם קדוש, ומועיל להינצל מכל צרה. וזה והוא שם קדוש, ומועיל להינצל מכל צרה. וזה והוא שם קדוש, ומועיל להינצל מכל צרה. וזה והוא שם קדוש, ומועיל להינצל מכל צרה. וזה 
שאמרו לו עד כאן, כלומר שהיה לו לומר שאמרו לו עד כאן, כלומר שהיה לו לומר שאמרו לו עד כאן, כלומר שהיה לו לומר שאמרו לו עד כאן, כלומר שהיה לו לומר 
ואהבת וכו' ג"כ, ויכוין שם הנזכר וינצל. והוא ואהבת וכו' ג"כ, ויכוין שם הנזכר וינצל. והוא ואהבת וכו' ג"כ, ויכוין שם הנזכר וינצל. והוא ואהבת וכו' ג"כ, ויכוין שם הנזכר וינצל. והוא 
השיב, כל ימי הייתי מצטער וכו', והיה מאריך השיב, כל ימי הייתי מצטער וכו', והיה מאריך השיב, כל ימי הייתי מצטער וכו', והיה מאריך השיב, כל ימי הייתי מצטער וכו', והיה מאריך 
באחד, ולא רצה לכוון בשם הנזכר, לקדש באחד, ולא רצה לכוון בשם הנזכר, לקדש באחד, ולא רצה לכוון בשם הנזכר, לקדש באחד, ולא רצה לכוון בשם הנזכר, לקדש 

מות הוא יכול להינצל, אבל הוא רוצה לשמו. שמו. שמו. שמו. 
        על קידוש ה'. 

********************        
שפע חיים שהבאנו לעיל, מספר דרך  בספרבספרבספרבספר

למען דעת גודל כח הצדיקים, אספר למען דעת גודל כח הצדיקים, אספר למען דעת גודל כח הצדיקים, אספר למען דעת גודל כח הצדיקים, אספר אגב כך, 
מעשה שהיה עם דו"ז בעל דברי יחזקאל מעשה שהיה עם דו"ז בעל דברי יחזקאל מעשה שהיה עם דו"ז בעל דברי יחזקאל מעשה שהיה עם דו"ז בעל דברי יחזקאל 
משינאווא זיע"א, שפעם סיפרו לו על צדיק משינאווא זיע"א, שפעם סיפרו לו על צדיק משינאווא זיע"א, שפעם סיפרו לו על צדיק משינאווא זיע"א, שפעם סיפרו לו על צדיק 
אחד, שבלכתו בדרך התנפלו עליו אחד, שבלכתו בדרך התנפלו עליו אחד, שבלכתו בדרך התנפלו עליו אחד, שבלכתו בדרך התנפלו עליו 

דהיינו אנשי צבא פוחזים וריקים, דהיינו אנשי צבא פוחזים וריקים, דהיינו אנשי צבא פוחזים וריקים, דהיינו אנשי צבא פוחזים וריקים,     ',',',',רעקרוטעןרעקרוטעןרעקרוטעןרעקרוטען''''הההה
היו שודדים ומכים כרצונם בלי היו שודדים ומכים כרצונם בלי היו שודדים ומכים כרצונם בלי היו שודדים ומכים כרצונם בלי     שבשובם לביתםשבשובם לביתםשבשובם לביתםשבשובם לביתם

    שלאשלאשלאשלא    אלאאלאאלאאלא    ....לולולולו    להזיקלהזיקלהזיקלהזיק    ורצוורצוורצוורצו    ,,,,ומצפצףומצפצףומצפצףומצפצףפוצה פה פוצה פה פוצה פה פוצה פה 
צדיק הההה    ....מידםמידםמידםמידם    נמלטנמלטנמלטנמלט    והואוהואוהואוהוא    ,,,,במזימתםבמזימתםבמזימתםבמזימתם    הצליחוהצליחוהצליחוהצליחו

הולך בדרכו, ובאים אנשים אשר 'אין מי יאמר 
להם מה תעשה ואין מי יאמר להם מה תפעל', 
והתנפלו עליו. החיילים חוזרים לביתם, מכים 

א יעמידו כרצונם, אין פוצה פה ומצפצף. ל
אותם למשפט, ולא כלום. רצו להזיק לו. אבל 

        לא הצליחו, נמלט.
        

    נחשבנחשבנחשבנחשב    זהזהזהזה    גםגםגםגם    וכיוכיוכיוכי    ,,,,שינאוואשינאוואשינאוואשינאוואממממ    נענה הרה"קנענה הרה"קנענה הרה"קנענה הרה"ק
מה אתם מתרגשים מן הסיפור     ????מופתמופתמופתמופת    אצלכםאצלכםאצלכםאצלכם

ביער ופגעו ביער ופגעו ביער ופגעו ביער ופגעו     שהלכתישהלכתישהלכתישהלכתי    ,,,,כןכןכןכן    פעםפעםפעםפעם    קרהקרהקרהקרה    לילילילי    גםגםגםגםהזה? 
    במקלבמקלבמקלבמקל    אותיאותיאותיאותי    הכההכההכההכה    מהםמהםמהםמהם    וכשאחדוכשאחדוכשאחדוכשאחד    ,,,,הרעקרוטעןהרעקרוטעןהרעקרוטעןהרעקרוטעןבי בי בי בי 
    תיתיתיתיונְ ונְ ונְ ונְ ווווכִּ כִּ כִּ כִּ כדי להמית, כדי להמית, כדי להמית, כדי להמית,     בהבהבהבה    שיששיששיששיש    הכאההכאההכאההכאה    ,,,,ראשיראשיראשיראשי    עלעלעלעל
    יצוהיצוהיצוהיצוה    מלאכיומלאכיומלאכיומלאכיו    כיכיכיכי    שלשלשלשל    תיבותתיבותתיבותתיבות־־־־מסופימסופימסופימסופי    היוצאהיוצאהיוצאהיוצא    שםשםשםשם
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ישנו שם קדוש יוה"ך היוצא מן הפסוק הזה,     ,,,,לךלךלךלך
כמעט לא     ....גפרורגפרורגפרורגפרורשמשפשפים שמשפשפים שמשפשפים שמשפשפים     כמוכמוכמוכמו    והרגשתיוהרגשתיוהרגשתיוהרגשתי

  הרגיש כלום. 
  

אמר להם, זה לא מופת, לא נסים  הואהואהואהוא
    קקקק""""הרההרההרההרה    הפטירהפטירהפטירהפטירונפלאות, זהו דבר פשוט. 

    זהזהזהזה    םםםםשֵׁ שֵׁ שֵׁ שֵׁ     כווןכווןכווןכוון    צדיקצדיקצדיקצדיק    אותואותואותואותו    , שמסתמא גם, שמסתמא גם, שמסתמא גם, שמסתמא גםמשינאוואמשינאוואמשינאוואמשינאווא
אשריהם . . . . מופתמופתמופתמופת    שוםשוםשוםשום    בזהבזהבזהבזה    איןאיןאיןאין    אבלאבלאבלאבל    ,,,,ללללניצניצניצניצ    וכךוכךוכךוכך

  ואשרי חלקם.
  

********************        
  

וזה רמזו רז"ל באמרם וזה רמזו רז"ל באמרם וזה רמזו רז"ל באמרם וזה רמזו רז"ל באמרם     החיד"א ואומר, ממשיךממשיךממשיךממשיך
בילקוט, 'ויבטחו בך יודעי שמך'. מהיכן? מ'לא בילקוט, 'ויבטחו בך יודעי שמך'. מהיכן? מ'לא בילקוט, 'ויבטחו בך יודעי שמך'. מהיכן? מ'לא בילקוט, 'ויבטחו בך יודעי שמך'. מהיכן? מ'לא 
עזבת את דורשיך י"י', סופי תיבות 'עזבת עזבת את דורשיך י"י', סופי תיבות 'עזבת עזבת את דורשיך י"י', סופי תיבות 'עזבת עזבת את דורשיך י"י', סופי תיבות 'עזבת 
דורשיך ה', הוא שם הנזכר, שלא תאונה אליהם דורשיך ה', הוא שם הנזכר, שלא תאונה אליהם דורשיך ה', הוא שם הנזכר, שלא תאונה אליהם דורשיך ה', הוא שם הנזכר, שלא תאונה אליהם 
רעה. וזהו שאמר יעקב אבינו 'כדבר הזה רעה. וזהו שאמר יעקב אבינו 'כדבר הזה רעה. וזהו שאמר יעקב אבינו 'כדבר הזה רעה. וזהו שאמר יעקב אבינו 'כדבר הזה 

כדבר זה בפרשת וישלח שלפנינו,     תדברון',תדברון',תדברון',תדברון',
דהיינו ר"ת שם הנזכר, ר"ת שם הנזכר, ר"ת שם הנזכר, ר"ת שם הנזכר,     הזה תדברון אל עשו,

כשאתם , 'אל עשיו במוצאכם אותו'. כה"ת
פוגשים את עשו, 'במוצאכם אותו', אל תדאגו, 

        תכוונו את השם הזה, ולא יקרה לכם כלום.
        

הוא מביא את הספר מקדש מלך,  אחר כךאחר כךאחר כךאחר כך
"ר שכתב את הפירוש הזה בשם הרמ"ז, זהו הר

ושם כתב דרבי עקיבא אמר ושם כתב דרבי עקיבא אמר ושם כתב דרבי עקיבא אמר ושם כתב דרבי עקיבא אמר משה זכותא, 
אבל החיד"א שואל על כך, 'ואהבת' גם כן. 'ואהבת' גם כן. 'ואהבת' גם כן. 'ואהבת' גם כן. 

וממה שכתוב 'יצאה נשמתו באחד', לא משמע וממה שכתוב 'יצאה נשמתו באחד', לא משמע וממה שכתוב 'יצאה נשמתו באחד', לא משמע וממה שכתוב 'יצאה נשמתו באחד', לא משמע 
לא משמע שרע"ק אמר גם 'ואהבת'. ולכן כן. כן. כן. כן. 

  החיד"א נשאר בדעתו.
  

[דף ע"ו מהרי"ץ זיע"א כותב זאת בעץ חיים  גםגםגםגם
. וחושבני שאם גם מהרי"ץ כותב זאת, ע"ב]

סימן, שלא צריך להיות רשב"י כדי לומר  הדבר
זאת, לא צריך להיות 'מקובל' בשביל זה, אלא 
פשוט לדעת את הכוונה הזאת, וזאת סגולה 

  להינצל.
  

לקראת סוף תפילת שחרית, אנחנו  הריהריהריהרי
אומרים בסוף פיסקת 'אין כאלהינו וכו', 'ויבטחו 
בך יודעי שמך כי לא עזבת את דורשיך י"י'. 

זאת סגולה להינצל משונאיו כתוב בספרים, ש

באותו יום. כמובן, אם הוא יכוין זאת באותו 
הזמן שקורה לו משהו, אז זה עוד יותר טוב. 
אבל זאת סגולה לכל משך אותו היום, כנראה 
בכדי שבכלל לא יגיעו אליו שונאים. אבל גם 

  בשעת מעשה, אומרים את זה. 
  

כתוב בספר מגלה עמוקות כתוב בספר מגלה עמוקות כתוב בספר מגלה עמוקות כתוב בספר מגלה עמוקות מהרי"ץ שם,  וז"לוז"לוז"לוז"ל
    שמךשמךשמךשמך    יודעייודעייודעייודעי    בךבךבךבך    ויבטחוויבטחוויבטחוויבטחו    פסוקפסוקפסוקפסוק    האומרהאומרהאומרהאומר    ,,,,חחחח""""צצצצקקקק    אופןאופןאופןאופן

ומכוין  בסופי תיבות ומכוין  בסופי תיבות ומכוין  בסופי תיבות ומכוין  בסופי תיבות     י"י,י"י,י"י,י"י,    דורשיךדורשיךדורשיךדורשיך    עזבתעזבתעזבתעזבת    לאלאלאלא    כיכיכיכי
תכ"ה, שהוא שם אחד משם ע"ב, ניצול תכ"ה, שהוא שם אחד משם ע"ב, ניצול תכ"ה, שהוא שם אחד משם ע"ב, ניצול תכ"ה, שהוא שם אחד משם ע"ב, ניצול 

    וזהווזהווזהווזהו    ,,,,המצריהמצריהמצריהמצרי    אתאתאתאת    משהמשהמשהמשה    הכההכההכההכה    ,,,,השםהשםהשםהשם    ובזהובזהובזהובזה    ....משונאיומשונאיומשונאיומשונאיו
    ,,,,לללל""""עכעכעכעכ    ]]]]גגגג""""יייי    ,,,,''''בבבב    שמותשמותשמותשמות[[[[    רעךרעךרעךרעך    הההה""""תכתכתכתכ    למהלמהלמהלמה    סודסודסודסוד

        שמות ע"ש.שמות ע"ש.שמות ע"ש.שמות ע"ש.    פרשתפרשתפרשתפרשת    ראובניראובניראובניראובני    ילקוטילקוטילקוטילקוט    בספרבספרבספרבספר    ומביאוומביאוומביאוומביאו
        

ן משהו. יש לי 'על הדרך' אסביר כאאולי אולי אולי אולי 
ראיות מכמה מקומות, לגבי הרבה שמות 
קדושים, הכתובים בספרים, כגון פותח את ידך, 
וכן לגבי 'ויעבור', שמכוונים מצפ"ץ כשאין 
עשרה, אלו אינם שמות שהם רק סודות וקבלה, 
אלא יש בהם גם פשט. זה לא מלים שאין להן 
משמעות עפ"י הפשט, אלא גם לפי הפשט יש 

. הזמן כעת אינו מאפשר להסביר להן משמעות
. לכן ]כי תבוא התשע"ג[עיין שיעור מוצש"ק זאת 

נסביר עכשיו, רק מה שלפנינו, לגבי השם הזה, 
  כה"ת. 

  
פשוט מאד. כה"ת זהו מלשון, 'לא כהתה  הדברהדברהדברהדבר

עינו ולא נס ליחו'. דהיינו, מחליש. זה לאו דוקא 
ה  ה, אלא לשון כה"ת, פירושו  –מלשון ַמּכָ ּכֶ ּתַ

השם הזה מחליש את האויב. מלשון 'והנה ש
כהה הנגע', הכוונה נחלש צבע הנגע. זהו ההיפך 
ממה שאומרים היום בעברית בטעות, כביכול 
שצבע כהה זה יותר חזק, אבל למעשה עפ"י 
הלשונות בתורה ובחז"ל, כהה פירושו צבע 

  יותר חלש. 
  

אופן, זאת המשמעות של השם הזה,  בכלבכלבכלבכל
כה"ת, מלשון לא המחליש את כוח האויב. 

ו של משה רבינו כהתה עינו. לא נחלשה ראיית
  ע"ה, עד סוף ימיו.
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    שלשלשלשל    תתתת""""בדלבדלבדלבדל    שהאריךשהאריךשהאריךשהאריך    אחראחראחראחר    עצמועצמועצמועצמו    אתאתאתאת    החיההחיההחיההחיה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי
        ....אחדאחדאחדאחד

  

לעניינינו. תלמידי רע"ק שואלים אותו,  נחזורנחזורנחזורנחזור
'עד כאן'? למה אתה לא ממשיך לומר 'ואהבת 
את י"י אלהיך', ותכוין בשם הזה? עונה להם 

י רוצה לקדש את ה'. שאל על רע"ק, לא, אנ
כך החיד"א, הרי המקדש מלך אומר, שרע"ק 
אמר גם ואהבת, א"כ הדבר לא מסתדר. כי אם 
רע"ק אמר את הפסוק הפותח ואהבת, א"כ הוא 

  היה יכול לכוין בשם הזה. 
  

השפע חיים ליישב את הקושיא הזאת, והוא  באבאבאבא
אומר כי אכן רע"ק אמר גם ואהבת. אפשר 

רות שבגמרא לא משמע כך, ליישב זאת, למ
כדלקמן. אבל הוא אומר, לכאורה מה הבעיא? 
הרי חז"ל, גדולי עולם, צדיקים וקדושי עליון, 
להחיות מתים בשבילם זהו דבר קל. בקלות הם 

  יכלו להחיות מתים. 
  

    מלךמלךמלךמלך    המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    דברידברידברידברי    נראה ליישבנראה ליישבנראה ליישבנראה ליישבלשונו,  וזהוזהוזהוזה
    שהיהשהיהשהיהשהיה[[[[    זזזז""""הרמהרמהרמהרמ    בשםבשםבשםבשם    ]]]]המקובליםהמקובליםהמקובליםהמקובלים    מראשימראשימראשימראשי    שהיהשהיהשהיהשהיה[[[[

    ,,,,ואהבתואהבתואהבתואהבת    גםגםגםגם    אמראמראמראמר    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    שרבישרבישרבישרביהאריז"ל], האריז"ל], האריז"ל], האריז"ל],     מגורימגורימגורימגורי
    המסופרהמסופרהמסופרהמסופר    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ,,,,כןכןכןכן    משמעמשמעמשמעמשמע    לאלאלאלא    שבגמראשבגמראשבגמראשבגמרא    אףאףאףאף

    ,,,,חכינאיחכינאיחכינאיחכינאי    בןבןבןבן    חנניהחנניהחנניהחנניה' ' ' ' רררר    עלעלעלעל[כתובות דף ס"ב ע"ב] [כתובות דף ס"ב ע"ב] [כתובות דף ס"ב ע"ב] [כתובות דף ס"ב ע"ב] 
    כןכןכןכן    ....אותהאותהאותהאותה    והחיהוהחיהוהחיהוהחיה    אשתואשתואשתואשתו    עלעלעלעל    רחמיםרחמיםרחמיםרחמים    שביקששביקששביקששביקש
' ' ' ' רררר    אתאתאתאת    החיההחיההחיההחיה    שרבהשרבהשרבהשרבה[מגילה דף ז' ע"ב] [מגילה דף ז' ע"ב] [מגילה דף ז' ע"ב] [מגילה דף ז' ע"ב]     מסופרמסופרמסופרמסופר

אחרי שהוא שחט אותו בפורים כשהיה     ....זיראזיראזיראזירא
    אצלםאצלםאצלםאצלם    נחשבנחשבנחשבנחשב    לאלאלאלא    מתיםמתיםמתיםמתים    שתחייתשתחייתשתחייתשתחיית    הריהריהריהרימבוסם. 

            ....גדולגדולגדולגדול    עניןעניןעניןענין
        

    מצאנזמצאנזמצאנזמצאנז    קקקק""""זקהזקהזקהזקה    אתאתאתאת    עעעע""""זיזיזיזי    רררר""""אאמואאמואאמואאמושמע כ"ק שמע כ"ק שמע כ"ק שמע כ"ק     כךכךכךכך
 שלשלשלשל    ביותרביותרביותרביותר    קטנהקטנהקטנהקטנה    מדרגהמדרגהמדרגהמדרגה    , כי, כי, כי, כיפעםפעםפעםפעם    מתבטאמתבטאמתבטאמתבטא    עעעע""""זיזיזיזי

צדיק היא להחיות מתים ולפקוד עקרות, צדיק היא להחיות מתים ולפקוד עקרות, צדיק היא להחיות מתים ולפקוד עקרות, צדיק היא להחיות מתים ולפקוד עקרות, 
יודעים אתם מהי מדרגה? למסור נפש לשריפה יודעים אתם מהי מדרגה? למסור נפש לשריפה יודעים אתם מהי מדרגה? למסור נפש לשריפה יודעים אתם מהי מדרגה? למסור נפש לשריפה 

        עבור השי"ת בכל רגע, עכד"ק.עבור השי"ת בכל רגע, עכד"ק.עבור השי"ת בכל רגע, עכד"ק.עבור השי"ת בכל רגע, עכד"ק.
  

[ע"ז דף י' [ע"ז דף י' [ע"ז דף י' [ע"ז דף י' כבר אמרתי מקור לדבריו בגמרא כבר אמרתי מקור לדבריו בגמרא כבר אמרתי מקור לדבריו בגמרא כבר אמרתי מקור לדבריו בגמרא 
כך אמר , זוטי דאית בכו מחיה מתים. , זוטי דאית בכו מחיה מתים. , זוטי דאית בכו מחיה מתים. , זוטי דאית בכו מחיה מתים. ע"ב]ע"ב]ע"ב]ע"ב]

אנטונינוס קיסר, הוא ידע זאת, שאפילו הקטן 
שבתלמידי רבינו הקדוש יכול להחיות מתים. 
כן דרשו חז"ל, כי בכל חכמי הגויים ובכל כן דרשו חז"ל, כי בכל חכמי הגויים ובכל כן דרשו חז"ל, כי בכל חכמי הגויים ובכל כן דרשו חז"ל, כי בכל חכמי הגויים ובכל 

, אבל בישראל , אבל בישראל , אבל בישראל , אבל בישראל [ירמיה י', י"ז][ירמיה י', י"ז][ירמיה י', י"ז][ירמיה י', י"ז]מלכותך מאין כמוך מלכותך מאין כמוך מלכותך מאין כמוך מלכותך מאין כמוך 
יש כמוך, מה הקב"ה מחיה מתים גם צדיקים יש כמוך, מה הקב"ה מחיה מתים גם צדיקים יש כמוך, מה הקב"ה מחיה מתים גם צדיקים יש כמוך, מה הקב"ה מחיה מתים גם צדיקים 

        מחיים מתים. מחיים מתים. מחיים מתים. מחיים מתים. 
        

, כי א"כ, שבעצם לרע"ק לא היתה בעיאיוצא יוצא יוצא יוצא 
        גם אם ימות הוא יחיה את עצמו. 

        
    רבירבירבירבי    עםעםעםעם    המעשההמעשההמעשההמעשה    לבארלבארלבארלבארנשוב נשוב נשוב נשוב     הוא מסביר,כך כך כך כך 

    ובכלובכלובכלובכל    לקייםלקייםלקייםלקיים    מצטערמצטערמצטערמצטער    שהיהשהיהשהיהשהיה    שכיוןשכיוןשכיוןשכיון    ,,,,עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא
    נשמתונשמתונשמתונשמתו    ויצאהויצאהויצאהויצאה    נפשונפשונפשונפשו    למסורלמסורלמסורלמסורבתחילה בתחילה בתחילה בתחילה     זכהזכהזכהזכה    ,,,,נפשךנפשךנפשךנפשך
    כאמורכאמורכאמורכאמור    ,,,,לחיותלחיותלחיותלחיות    חזרחזרחזרחזר    כךכךכךכך    שאחרשאחרשאחרשאחר    אלאאלאאלאאלא    ,,,,באחדבאחדבאחדבאחד

    לקרותלקרותלקרותלקרות    והמשיךוהמשיךוהמשיךוהמשיך    ,,,,מתיםמתיםמתיםמתים    להחיותלהחיותלהחיותלהחיותהצדיקים הצדיקים הצדיקים הצדיקים     מכחמכחמכחמכח
    ווןווןווןווןכִּ כִּ כִּ כִּ     ,,,,יךיךיךיךאלהאלהאלהאלה' ' ' ' הההה    אתאתאתאת    ואהבתואהבתואהבתואהבת    וכשאמרוכשאמרוכשאמרוכשאמר    ,,,,שמעשמעשמעשמע    אתאתאתאת

    אויביואויביואויביואויביו    אתאתאתאת    הכניעהכניעהכניעהכניע    זהזהזהזה    ובכחובכחובכחובכח    ,,,,הנזכרהנזכרהנזכרהנזכראת השם את השם את השם את השם 
, , , , לופינוסלופינוסלופינוסלופינוס    עםעםעםעם    הצורותהצורותהצורותהצורות    שהוחלפושהוחלפושהוחלפושהוחלפו    הדברהדברהדברהדבר    ונעשהונעשהונעשהונעשה

    אכןאכןאכןאכן    כיכיכיכי    ,,,,חייםחייםחייםחיים    יםיםיםיםאלהאלהאלהאלה    דברידברידברידברי    ואלוואלוואלוואלו    נמצא שאלונמצא שאלונמצא שאלונמצא שאלו
        ואהבת.ואהבת.ואהבת.ואהבת.    כךכךכךכך    אחראחראחראחר    אמראמראמראמר    וגםוגםוגםוגם    באחדבאחדבאחדבאחד    נשמתונשמתונשמתונשמתו    יצאהיצאהיצאהיצאה

        
הוא מיישב, איך מצד אחד כתוב שיצאה  בכךבכךבכךבכך

נשמתו באחד, ומצד שני שאמר ואהבת. הדבר 
ר לחיות. הוא עשה פשוט מאד, הוא מת וחז

פעולה מקודם, שלאחר שהוא ימות הוא יחזור 
  לחיות.

  
מהקהל: מצאנו שהחיה אחרים, אבל  שאלהשאלהשאלהשאלה

  אולי לא את עצמו.
  

  מרן שליט"א: קל וחומר. תשובתתשובתתשובתתשובת
  

אופן, כך הוא מתרץ. בכך מיושב, מה  בכלבכלבכלבכל
קרה. בעצם הם סרקו את בשרו במסרקות של 

ברים ברזל, ויצאה נשמתו והוא מת. עד כאן הד
כמשמעם. הוא עדיין לא נתחלף. כתוב כאן 

הוחלף עם לופינוס, אינני  -רבי עקיבא  -שהוא 
יודע מדוע דוקא לופינוס, הרי על רבי חנינא בן 
תורדיון כתוב שהוחלף עם לופינוס. יכול להיות 
שעשרה הרוגי מלכות נתחלפו עם אנשים 

        אחרים, ולא כתוב בדיוק מי הם. 
        

    וזווזווזווזו    תורהתורהתורהתורה    זוזוזוזו    ,,,,שרתשרתשרתשרתהההה    מלאכימלאכימלאכימלאכי    שאלושאלושאלושאלולכן, כשלכן, כשלכן, כשלכן, כש
, , , , בחייםבחייםבחייםבחיים    חלקםחלקםחלקםחלקם    ,,,,הההה""""הקבהקבהקבהקב    להםלהםלהםלהם    ענהענהענהענה    ,,,,שכרהשכרהשכרהשכרה
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    ,,,,החייםהחייםהחייםהחיים    ביןביןביןבין    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    עדייןעדייןעדייןעדיין    דברדברדברדבר    שלאמיתו שלשלאמיתו שלשלאמיתו שלשלאמיתו של
יש לכם טעות.     ....תחתיותחתיותחתיותחתיו    נהרגנהרגנהרגנהרג    הרשעהרשעהרשעהרשע    לופינוסלופינוסלופינוסלופינוס    ורקורקורקורק

אתם חושבים שהוא מת? הוא לא מת. הוא חי. 
        'חלקם בחיים'. 

        
    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    שרבישרבישרבישרבי    להודיעלהודיעלהודיעלהודיע    ,,,,קולקולקולקול    לבתלבתלבתלבתגם נזקקו גם נזקקו גם נזקקו גם נזקקו     לכןלכןלכןלכן

, , , , להריגהלהריגהלהריגהלהריגה    וווועצמעצמעצמעצמ    שמסרשמסרשמסרשמסר    ,,,,פעולתופעולתופעולתופעולתו    עלעלעלעל    השכרהשכרהשכרהשכר    קיבלקיבלקיבלקיבל
        כך הוא אומר.    אף שבפועל לא נהרג, והבן.אף שבפועל לא נהרג, והבן.אף שבפועל לא נהרג, והבן.אף שבפועל לא נהרג, והבן.

        
להבין את כל העניין הזה של החלפות,  קשהקשהקשהקשה

מה בדיוק קרה במציאות, אבל זהו מה שכתוב. 
צריכים לדעת זאת. הגויים גזרו עליהם מיתה, 
ומה שהצדיק הזה קיבל עליו על הגזירה, זה 
נקרא שהוא מת על קידוש ה'. מה שבסופו של 

צל בדרך נס, למרות שהוא בעצמו דבר הוא ני
היה מוכן למסור עצמו על קידוש ה', יש לו את 
השכר כביכול הכל נעשה, כי הוא היה מוכן 
לעשות זאת. ועל אומות העולם שעשו זאת, 
בודאי שייענשו, כי לגבי אוה"ע מחשבה רעה 
הקב"ה מצרפה למעשה. הם מבחינתם, רצו 
 לעשות כל זאת, א"כ זאת לא סיבה בשבילם

  להקל את ענשם. 
  

מה בדיוק הסיפור, קשה לכאורה ליישב  אבלאבלאבלאבל
[בדף קנ"ה] זאת, כי למשל כתוב בסדר הדורות 

יום הריגת רבי עקיבא היה ביום יום הריגת רבי עקיבא היה ביום יום הריגת רבי עקיבא היה ביום יום הריגת רבי עקיבא היה ביום לגבי רע"ק 
הכיפורים, והחזירוהו לבית הסוהר, ומינו הכיפורים, והחזירוהו לבית הסוהר, ומינו הכיפורים, והחזירוהו לבית הסוהר, ומינו הכיפורים, והחזירוהו לבית הסוהר, ומינו 
שומרים עליו כדי שלא יקברו אותו וכו', עד שומרים עליו כדי שלא יקברו אותו וכו', עד שומרים עליו כדי שלא יקברו אותו וכו', עד שומרים עליו כדי שלא יקברו אותו וכו', עד 
מוצאי יו"כ בא אליהו וביטל הכהונה לכבודו מוצאי יו"כ בא אליהו וביטל הכהונה לכבודו מוצאי יו"כ בא אליהו וביטל הכהונה לכבודו מוצאי יו"כ בא אליהו וביטל הכהונה לכבודו 

וכו'. אינני יודע כיצד ליישב זאת, ואיך רו רו רו רו וקבוקבוקבוקב
  הדבר מסתדר. איך לסדר בדיוק את הסיפורים.

   
כנראה שיש בכך סודות. לא פירטו כמו  אולםאולםאולםאולם

  לגבי ר"ח בן תורדיון ולופינוס.
  

[בשער עמק המלך, הוא כותב בעצמו  בספרבספרבספרבספר
ועדיין צריכים אנו למודעי, ועדיין צריכים אנו למודעי, ועדיין צריכים אנו למודעי, ועדיין צריכים אנו למודעי, , ], בסיום הענייןששי

לו בסוד הזה. הספק לו בסוד הזה. הספק לו בסוד הזה. הספק לו בסוד הזה. הספק ספיקות שנפספיקות שנפספיקות שנפספיקות שנפ    אודות הרבהאודות הרבהאודות הרבהאודות הרבה
, כמו שמצינו הראשון הוא, כאן אומר שנהרגוהראשון הוא, כאן אומר שנהרגוהראשון הוא, כאן אומר שנהרגוהראשון הוא, כאן אומר שנהרגו

ובפרקי היכלות דרבי ישמעאל מצינו ובפרקי היכלות דרבי ישמעאל מצינו ובפרקי היכלות דרבי ישמעאל מצינו ובפרקי היכלות דרבי ישמעאל מצינו  בגמרא,
        . . . . וכו'שנתחלפו בלופינוס שנתחלפו בלופינוס שנתחלפו בלופינוס שנתחלפו בלופינוס 

אני נפתלי מחבר הספר הזה, אני נפתלי מחבר הספר הזה, אני נפתלי מחבר הספר הזה, אני נפתלי מחבר הספר הזה, הוא כותב,  אח"כאח"כאח"כאח"כ
בקשתי מאת כל חכם המעיין בספרי זה, בקשתי מאת כל חכם המעיין בספרי זה, בקשתי מאת כל חכם המעיין בספרי זה, בקשתי מאת כל חכם המעיין בספרי זה, 
להסתיר דברים אלו וכיוצא בהם, שיהיו לו להסתיר דברים אלו וכיוצא בהם, שיהיו לו להסתיר דברים אלו וכיוצא בהם, שיהיו לו להסתיר דברים אלו וכיוצא בהם, שיהיו לו 

. ומכל שכן שלא . ומכל שכן שלא . ומכל שכן שלא . ומכל שכן שלא 'וכולבדו ולא לזרים אתך לבדו ולא לזרים אתך לבדו ולא לזרים אתך לבדו ולא לזרים אתך 
יחדש עניין חדש מעצמו, שאין לו מקור וסמך יחדש עניין חדש מעצמו, שאין לו מקור וסמך יחדש עניין חדש מעצמו, שאין לו מקור וסמך יחדש עניין חדש מעצמו, שאין לו מקור וסמך 

רואים שהם בקבלת בקבלת האר"י זלה"ה. בקבלת בקבלת האר"י זלה"ה. בקבלת בקבלת האר"י זלה"ה. בקבלת בקבלת האר"י זלה"ה. 
נזהרו, כנראה שהסתירו דברים, מה בדיוק 

  הכוונה. 
  

אנחנו ניקח את הדברים רק באופן כללי,  א"כא"כא"כא"כ
כי בפועל לגבי כל העינויים הקשים והמיתות 
המשונות שכתוב לגביהם, זה לא נעשה 

ות בעשרה הרוגי מלכות, למרות שהם במציא
בעצם באו לתקן את עשרת השבטים, אבל כפי 
שאמרנו, מה שהם קיבלו על עצמם את העונש 
זה נקרא שהם עשו את התיקון. ועפ"ז יישב 
השפע חיים לעניינינו, שרע"ק חזר ואמר 

  ואהבת לאחר שהוא החיה את עצמו. 

  
    מהמפורשמהמפורשמהמפורשמהמפורש    חייםחייםחייםחיים    והשפעוהשפעוהשפעוהשפע    אאאא""""החידהחידהחידהחיד    דברידברידברידברי    עלעלעלעל    תמיההתמיההתמיההתמיהה

    בעתבעתבעתבעת    יצאהיצאהיצאהיצאה    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    נשמתנשמתנשמתנשמת    כיכיכיכי    פקודיפקודיפקודיפקודי    פרשתפרשתפרשתפרשת    קקקק""""והוהוהוהבזבזבזבז
  ....ואהבתואהבתואהבתואהבת    אמירתאמירתאמירתאמירת

  

בער ולא אדע, אני ממש מתפלא על  הנניהנניהנניהנני
החיד"א שהוא היה בקי עצום, וכן על השפע 
חיים שהוא אחריו, בדור שלפנינו, הבא לתרץ 
את שאלת החיד"א ששאל, שהרי כתוב בגמ' 
שיצאה נשמתו באחד, א"כ איך אומר המקדש 

ו ב'ואהבת'? הרי לא משמע מלך שיצאה נפש
  כך בגמרא? 

  
הדבר פלא עצום, כי מה שהמקדש מלך  אבלאבלאבלאבל

אומר, כתוב במפורש בס' הזוהר הקדוש 
. השאלה אינה על [דף רנ"ד ע"ב]בפרשת פקודי 

המקדש מלך, כיון שהדבר כתוב בזוה"ק. 
המקדש מלך כתב זאת בפרשת משפטים, 
בפירושו על הזוהר שם, כי הוא סמך על מה 

  הזוה"ק בפרשת פקודי.  שכתב
  

    אתראתראתראתר    יייילהאילהאילהאילהאי    מטאמטאמטאמטא    וכדוכדוכדוכדשם בזוה"ק כך,  כתובכתובכתובכתוב
    ....דלבאדלבאדלבאדלבא    ברעוברעוברעוברעו    ביהביהביהביה    אתדבקאתדבקאתדבקאתדבק    ,,,,אהבהאהבהאהבהאהבה    היכלהיכלהיכלהיכל    דאקרידאקרידאקרידאקרי
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מוסבר שם את מאמר חז"ל בחגיגה דף י"ב: 
ארבעה נכנסו לפרדס, רבי עקיבא ובן זומא ובן 
עזאי ואלישע, מסבירים למה ההוא הציץ ונפגע 

ים וכו' ורע"ק נכנס בשלום ויצא בשלום, מבאר
    צריכאצריכאצריכאצריכא, , , , היכלאהיכלאהיכלאהיכלא    ייייהאיהאיהאיהאי, , , , אמראמראמראמרמה בדיוק הכוונה. 

    באהבהבאהבהבאהבהבאהבה    דלעילאדלעילאדלעילאדלעילא    בהיכלאבהיכלאבהיכלאבהיכלא    ליהליהליהליה    לדבקאלדבקאלדבקאלדבקא    איהואיהואיהואיהו
    ואיהוואיהוואיהוואיהו, , , , דמהימנותאדמהימנותאדמהימנותאדמהימנותא    ברזאברזאברזאברזא    אשתליםאשתליםאשתליםאשתלים    כדיןכדיןכדיןכדין, , , , רבהרבהרבהרבה

    כדקאכדקאכדקאכדקא    רבארבארבארבא    באהבהבאהבהבאהבהבאהבה    זוטאזוטאזוטאזוטא    אהבהאהבהאהבהאהבה    ואשליםואשליםואשליםואשלים    סליקסליקסליקסליק
  הדברים נפלאים. עמוק עמוק מי ימצאנו.    ....חזיחזיחזיחזי

  
    ייייבהאיבהאיבהאיבהאי    נשמתיהנשמתיהנשמתיהנשמתיה    ונפקונפקונפקונפק, , , , באהבהבאהבהבאהבהבאהבה    מיתמיתמיתמית    דאדאדאדא    ועלועלועלועל

כתוב זאת . . . . חולקיהחולקיהחולקיהחולקיה    זכאהזכאהזכאהזכאה, , , , ואהבתואהבתואהבתואהבת    קראקראקראקרא
במפורש בזוה"ק. מה השאלה על המקדש מלך? 
הוא כביכול דוחה את המקדש מלך, כי לא 
משמע כך בגמרא. אבל בזוה"ק כתוב כפי 

        שהוא אומר. 
        

אמנם ויצאה נשמתו בפסוק הזה של ואהבת. ויצאה נשמתו בפסוק הזה של ואהבת. ויצאה נשמתו בפסוק הזה של ואהבת. ויצאה נשמתו בפסוק הזה של ואהבת. 
הדבר קצת לא ברור, כתוב 'בהאיי קרא 
ואהבת'. לא במלה 'ואהבת', אלא 'בהאיי 

צמו. לכן הדבר הפריע קרא', משמע בפסוק ע
לחיד"א, כיון שהוא מסביר 'עד כאן', שתכוין 
בפסוק ואהבת. אבל אדרבה, זה אכן היה כך. 
אכן לפי מה שאומר השפע חיים, הדבר מסתדר 

  מצויין, כיון שזה היה אחרי שהוא כבר מת.
  

, על הזוהר בפרשת [דף תי"ב המתוק מדבש מביאמביאמביאמביא
נשמתו נשמתו נשמתו נשמתו הגר"א פירש, שיצאה הגר"א פירש, שיצאה הגר"א פירש, שיצאה הגר"א פירש, שיצאה , ]פקודי הנז' לעיל

בהיכל 'אהבה' שבו הוא פרשת 'ואהבת', ששם בהיכל 'אהבה' שבו הוא פרשת 'ואהבת', ששם בהיכל 'אהבה' שבו הוא פרשת 'ואהבת', ששם בהיכל 'אהבה' שבו הוא פרשת 'ואהבת', ששם 
צריך להתדבק באהבה רבה דלעילא, אבל צריך להתדבק באהבה רבה דלעילא, אבל צריך להתדבק באהבה רבה דלעילא, אבל צריך להתדבק באהבה רבה דלעילא, אבל 
יציאת נשמתו היתה באמירתו תיבת "אחד" יציאת נשמתו היתה באמירתו תיבת "אחד" יציאת נשמתו היתה באמירתו תיבת "אחד" יציאת נשמתו היתה באמירתו תיבת "אחד" 

        הפלא ופלא. דשמע ישראל.דשמע ישראל.דשמע ישראל.דשמע ישראל.
        

לפי הגר"א, שהשאלה לא מתחילה. מה  יוצאיוצאיוצאיוצא
שכתוב בגמרא, זה מה שהיה במציאות, יצאה 
נשמתו באחד. ומה שכתוב בזוהר 'בהאיי קרא 

בת', הכוונה בהיכל אהבה, כי בהיכל הזה ואה
יש את פרשת ואהבת. היכל אהבה שבשמים, 
אלו מושגים גבוהים, היכל אהבה רבה, חסד של 

  אצילות, דברים שאיננו יודעים.
  

, אין סתירה מהזוה"ק למה שאמרנו לפי זהלפי זהלפי זהלפי זה
מקודם, ש'להאריך באחד' היינו להאריך 

שלפי  בביטוי דל"ת הרפויה, ֶאָחְדְדְדְדְד, כיון
הגר"א אה"נ, הדבר מיושב, כי את הפסוק 
ואהבת בפועל אכן רע"ק לא אמר. כמו־כן 
מתיישב דבר הביטוי הזה לפי השפע חיים. לא 
צריך להגיע לכל התירוץ והמהלך המחודש של 
השפע חיים, כי אין סתירה ואין קושיא. מה 
שהשפע חיים אומר, לפי הגר"א זה לא מתחיל. 

והדברים הולכים לפי אין צורך ליישב זאת, 
  פישוטם.

  
הנושא של אחד, יצאה נשמתו של רע"ק  לגבילגבילגבילגבי

באחד, צריך עדיין להתעמק בו, אבל הזמן קצר 
  והמלאכה מרובה.

  
מהקהל: אולי זה מה שכתוב במס'  שאלהשאלהשאלהשאלה

חגיגה, שרע"ק נכנס בשלום ויצא בשלום, 
דהיינו שהוא לא נפטר. כלומר, הוא נפטר 

א נכנס באחד, אבל בזמן אחר כאשר הו
לפרדס, אז הוא חיה. זה דבר נפרד. בלי קשר 

  לזה.
  

מרן שליט"א: אבל כתוב בזוה"ק  תשובתתשובתתשובתתשובת
  שיצאה נשמתו בפסוק ואהבת.

  

מהקהל: היא יצאה ונכנסה. אולי זה  שאלהשאלהשאלהשאלה
  מ"ש נכנס בשלום ויצא בשלום.

  

מרן שליט"א: לא. מפורש שהוא מת  תשובתתשובתתשובתתשובת
  בפסוק הזה. על כך המדובר.

  
זכנו לאהוב אותו יתברך ברוך הוא י המקוםהמקוםהמקוםהמקום

  בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו אכי"ר.
 


