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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שלח תשע"ז

מה שכתוב כאן: "והייתם קדושים לאלקיכם", היינו 

שנהיה כמלאכים המשמשים לפני הקב"ה.

כסא  על  היושב  הקב"ה  את  שנזכור  וכוונתו 

הכבוד, וכל מלאכי מעלה הנקראים אופנים וחיות 

הקודש שנזכרו במרכבת יחזקאל )פרק י(, נושאים 

את כסא הכבוד באימה וביראה ברתת ובזיע, כמו 

שיסד הפייטן האלקי רבי אליעזר הקליר בקדושת 

כתר לראש השנה:

ִלי  בְּ ָזעוֹת  א...  סֵּ כִּ עוֹת  ְמֻרבָּ ֵהנָּה  ר  ֲאשֶׁ "ְוַחּיוֹת 

ֵמְרִעיׁשוֹת  ָוׁשוֹב  ָרצוֹא  בְּ ָחׁשוֹת  א.  סֵּ כִּ ֵמִחיל  ֵלאוֹת 

י  א. יוְֹדעוֹת כִּ סֵּ ָזק ְולֹא ְמִזיזוֹת הוֹד כִּ בָּ א. ָטסוֹת כַּ סֵּ כִּ

ַחד  ִמפַּ פוֹת  ִמְתַעלְּ א...  סֵּ כִּ ְמקוֹם  ָיִכיל  לֹא  ָמקוֹם  ָכל 

א". סֵּ ב ַעל כִּ ָרם יוֹשֵׁ

יונתן  התרגום  דברי  להבין  יומתק  כן  כי  הנה 

"וראיתם  בשילוב דברי רבי מאיר, כי מה שכתוב: 

אותם",  ועשיתם  ה'  מצוות  כל  את  וזכרתם  אותו 

הכוונה בזה כמו שביאר האריז"ל שצריך לכוון גם 

שביארנו  כמו  היינו  שבציצית,  התכלת  מצות  על 

שצריך לזכור על ידי התכלת את הקב"ה היושב על 

כסא הכבוד, והחיות ואופני הקודש הנושאים את 

כסא הכבוד משמשים לפניו באימה ויראה.

בראיה  התכלית  לפרש  הכתוב  שממשיך  וזהו 

זו של תכלת: "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי 

יונתן  ומפרש התרגום  והייתם קדושים לאלקיכם". 

הכוונה בזה: "ותהוון קדישין הי כמלאכיא דמשמשין 

קדם ה' אלקכון", היינו שתשתוקקו להיות כמלאכי 

מעלה המשמשים ברתת וזיע את הקב"ה היושב על 

כסא הכבוד, באופן שדברי רבי מאיר ודברי התרגום 

יונתן עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

 השונת הקתה תח יתשיה הנביא
תדיב" בגנו ם תח ית"אח

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

הקב"ה  שצונו  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

להוסיף תכלת הדומה לכסא הכבוד בציצית, כדי 

פי  על  הכסא,  על  יושב  שהוא  בהקב"ה  שניזכר 

כי  האריז"ל,  דברי  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

וזכרתם  אותו  "וראיתם  הפסוק:  אומרים  כשאנו 

את כל מצוות ה' ועשיתם אותם", צריך להסתכל 

שנזכור  כדי  תכלת,  שם  יש  כאילו  ולכוון  בציצית 

וים  לים,  דומה  "שהתכלת  מאיר:  רבי  שדרש  מה 

דומה לרקיע, ורקיע לכסא הכבוד", והתועלת בזה 

להזכיר את הקב"ה היושב על כסא הכבוד.

אמנם עדיין מוטלת עלינו חובת הביאור להבין 

גדולה  תועלת  שיש  אמת  הן  כי  מאיר,  רבי  דברי 

דוד  שאמר  כמו  התורה,  נותן  בהקב"ה  להיזכר 

המלך )תהלים טז-ח(: "שויתי ה' לנגדי תמיד". אולם 

לכסא  הדומה  התכלת  ידי  על  לזכור  הענין  מהו 

הכבוד את הקב"ה היושב על הכסא, משמע שיש 

ענין לא רק לזכור את הקב"ה, אלא גם שהוא יושב 

על כסא הכבוד, וצריך ביאור להבין הענין בזה. 

 רוהיי ם קדותים חאחקיכםר
כמחאכים המתמתים א  הקברה

בהקדם  מאיר,  רבי  דברי  לבאר  דרכי  חשבתי 

יונתן,  בתרגום  גדול  חידוש  שמצינו  מה  לבאר 

ועשיתם  תזכרו  "למען  מ(:  )שם  הפסוק  שמפרש 

את כל מצוותי והייתם קדושים לאלקיכם - ותהוון 

קדישין הי כמלאכיא דמשמשין קדם ה' אלקכון". 

המשמשים  כמלאכים  קדושים  שתהיו  פירוש, 

לפני ה' אלקיכם.

הפלא  לתמוה  יש  הראשונה  בהשקפה  אמנם 

ופלא, מנין למד התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל לפרש 

בזה  הכוונה  קדושים",  "והייתם  כאן:  שכתוב  מה 

שנהיה קדושים כמלאכים, שהרי בפרשת קדושים 

לא  ושם  תהיו",  "קדושים  יט-ב(:  )ויקרא  כן  גם  כתוב 

פירש התרגום יונתן שיהיו קדושים כמלאכים. 

הולך  שהוא  יונתן  התרגום  דברי  לבאר  ונראה 

הוא  תכלת  למצות  הטעם  כי  מאיר,  רבי  בשיטת 

הכבוד,  לכסא  ורקיע  לרקיע  דומה  שתכלת  משום 

היה  אמנם  הכסא.  על  היושב  בהקב"ה  ניזכר  וכך 

קשה לו מהי התועלת לזכור את הקב"ה היושב על 

כסא הכבוד. לכן כדי לתרץ קושיא זו הוא מפרש, כי 

טוב  מה  בעתו  דבר  שלח  פרשת  בפרשתנו 

מתרי"ג  אחת  שהיא  ציצית,  במצות  להתבונן 

)במדבר  יום  בכל  שאנו מקיימים  החשובות  מצוות 

ועשו  אליהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  "דבר  טו-לח(: 

על  ונתנו  לדורותם,  בגדיהם  כנפי  על  ציצית  להם 

)הלכות  הרמב"ם  וכתב  תכלת".  פתיל  הכנף  ציצית 

"ויהיה אחד משמונה החוטים חוט  ציצית פ"א ה"ו(: 

תכלת והשבעה לבנים".

אינם  והתכלת  הלבן  ההלכה  לפי  אמנם 

תכלת  לו  אין  אפילו  כלומר  זה,  את  זה  מעכבים 

אפשר לקיים מצות ציצית בשמונה חוטים לבנים, 

אינה  "התכלת  לח.(:  )מנחות  במשנה  ששנינו  כמו 

מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התכלת". 

לכן בזמן הזה אף שאין לנו תכלת, עם כל זאת אנו 

מקיימים מצות ציצית בשמונה חוטים לבנים. 

חכוון במצו   כח  גם בפמן הפה

אולם ראוי לפרסם בשער בת רבים מה שמצינו 

חידוש גדול בכתבי רבינו האריז"ל )שער הכונות קריאת 

לנו תכלת,  בזמן הזה שאין  כי אפילו  ח(,  דרוש  שמע 

אותו  "וראיתם  הפסוק:  את  כשאומר  זאת  כל  עם 

צריך  אותם",  ועשיתם  ה'  מצוות  כל  את  וזכרתם 

להסתכל בציצית ולכוון כאילו יש שם תכלת, בלשון 

"ובהגיעך אל פסוק וראיתם אותו וזכרתם...  קדשו: 

צריך לכוין כשמסתכל בציצית, כאילו יש שם תכלת 

שבציצית, ותסתכל כשתאמר וראיתם אותו".

קוצר  לפי  גם  האריז"ל,  דברי  לבאר  ונראה 

השגתנו בתורת הנגלה, על פי מה ששנינו בגמרא 

טעמו הנפלא של התנא הקדוש רבי מאיר למצות 

תכלת )מנחות מג:(:

"תניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת 

וים  לים  דומה  שהתכלת  מפני  צבעונין,  מיני  מכל 

דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד, שנאמר )שמות כד-

י( ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים 

אשר  לרקיע  ]וממעל  א-כו(  )יחזקאל  וכתיב  לטוהר, 

על ראשם[ כמראה אבן ספיר דמות כסא". ופירש 

רש"י: "ומכח התכלת מזכיר היושב על כסא".

הגיחוי האחקי תח הרבן אית ליר

 מנתה מחך יהודה ה"ג א  יתשיה הנביא
שח ידי הציציו  תבחטו מן הא"פ תנבחש בו
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מה ששנינו בגמרא מעשה פלא איום ונורא, בענין 

הריגתו של ישעיה הנביא על ידי נכדו מנשה מלך 

של  ונכדו  המלך  חזקיהו  של  בנו  שהיה  יהודה, 

ישעיה הנביא אבי אמו.

רשע  היה  עדיין  מנשה  כאשר  היה  זה  מעשה 

ועובד עבודה זרה, עד כדי כך שהעמיד צלם בהיכל 

כמו שכתוב )מלכים ב כא-ז(, אולם כפי המבואר בגמרא 

וכל  שלימה,  בתשובה  כך  אחר  שב  קג.(  )סנהדרין 

מלאכי מעלה נעלו בפניו שערי תשובה, עד שחתר 

והנה  בתשובה.  וקיבלו  מיוחדת  חתירה  הקב"ה  לו 

הוא סיפור הריגתו של ישעיה הנביא )יבמות מט:(:

"מנשה הרג את ישעיה. אמר רבא, מידן דייניה 

וקטליה ]מנשה דן את ישעיה כנביא שקר שחייב 

מיתה על פי תורה והרגו[, אמר ליה ]מנשה לישעיה 

ג' הוכחות שהוא נביא שקר, הוכחה א'[, משה רבך 

אמר ]בשם ה' )שמות לג-כ([ כי לא יראני האדם וחי, 

ואת אמרת )ישעיה ו-א( ואראה את ה' יושב על כסא 

רם ונשא.

כה'  מי  ד-ז(  )דברים  אמר  רבך  משה  ב'[,  ]הוכחה 

אלקינו בכל קראנו אליו ]משמע בכל זמן[, ואת אמרת 

)ישעיה נה-ו( דרשו ה' בהמצאו ]משמע שלפעמים אינו 

את  כג-כו(  )שמות  אמר  רבך  משה  ג'[,  הוכחה  מצוי. 

עליהם[,  מוסיף  שאינו  ]משמע  אמלא  ימיך  מספר 

ב  )מלכים  המלך  חזקיהו  לאבי  ה'  ]בשם  אמרת  ואת 

כ-ו([ והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה".

כל  ז"ל  חכמינו  מיישבים  הגמרא  בהמשך 

יכול  היה  עצמו  הנביא  שישעיה  כפי  הסתירות, 

להשיב למנשה אם היה מוכן לשמוע, אולם הוא לא 

הצדיק עצמו לפני מנשה כפי שמפרש בגמרא:

מקבל  דלא  ביה  ידענא  ]בלבו[,  ישעיה  "אמר 

מה  יקבל  לא  שמנשה  יודע  ]אני  ליה  דאימא  מה 

ליה  אימא  ואי  הסתירות[,  כל  בישוב  לו  שאומר 

אישוייה מזיד ]ואם אומר לו והוא יהרוג אותי בכל 

]ישעיה  אמר  במזיד[,  לרוצח  עושהו  הריני  זאת, 

בארזא  איבלע  להינצל[,  כדי  ]קדוש  שם  הנביא[ 

ונסרוה  לארזא  אתיוה  ארז[.  עץ  בתוך  ]ונבלע 

כי  ונסרוהו[,  הארז  עץ  את  מנשה  עבדי  ]הביאו 

]כשהגיע המסור אל  נח נפשיה  מטא להדי פומא 

פיו של ישעיה מת, עונש מדה כנגד מדה[, משום 

דאמר ]בפיו דברים בגנותם של ישראל )ישעיה ו-ה([ 

ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב".

 יתשיה הנביא נ גחה שח ידי
לוטי הציצי  תבחטו מן הא"פ

הגה"ק רבי יוסף חיים מבבל זי"ע בעל "בן איש 

)שם(,  הש"ס  אגדות  על  יהוידע"  "בן  בספרו  חי" 

מציין למה שמספרים חכמינו ז"ל סיפור נורא זה 

עם תוספת בתלמוד ירושלמי, איך נתגלה למנשה 

ארבע  כי  הנביא,  ישעיה  התחבא  ארז  עץ  באיזה 

ציציותיו בלטו מחוץ לעץ הארז ולא נבלעו בו, וכך 

שנינו )סנהדרין נא:(:

]כשעמד מנשה למלך[, הוה  "כד דקם מנשה 

בעי  ישעיה[,  אחרי  רץ  ]היה  ישעיה  חורי  פרי 

להורגו  ]ביקש  קדמויי  מן  ערק  והוא  מיקטליניה 

ארזא  ובלעיה  לארזא  ערק  ממנו[,  ברח  והוא 

חסר ציציתה דגולתיה  ]ברח לארז ובלעו הארז[, 

]מלבד ציציותיו שנשארו בחוץ וגילו אותו[. אתון 

נמצא  ואמרו למנשה שהוא  ]באו  ואמרין קדמוי 

]אמר  ארזא  ונסרון  אזלון  לון  אמר  הארז[,  בתוך 

]נסרו  לארזא  ונסרו  הארז[,  את  ונסרו  לכו  להם 

מן  הדם  ]ונטף  נגד"  דמא  ואיתחמי  הארז[,  את 

הארז כשנהרג[.

שכתוב  מה  בירושלמי  דורש  הדברים  בהמשך 

על מנשה )מלכים ב כא-טז(: "וגם דם נקי שפך מנשה 

הרבה מאד עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, וכי 

איפשר לבשר ודם למלאות את ירושלים דם נקי פה 

שקול כמשה,  שהיה  ישעיהו  את  שהרג  אלא  לפה, 

דכתיב ביה )במדבר יב-ח( פה אל פה אדבר בו".

סיבב  למה  נפלא,  ענין  יהוידע"  ה"בן  ומבאר 

הקב"ה שנענש ישעיה הנביא על שדיבר בגנותם 

של ישראל, על ידי שבלטו ארבע כנפות הציצית 

מחוץ לעץ ארז, על פי מה שהביא הקדמה יקרה 

שישראל  מורה  ציצית  שמצות  הרא"ש,  בשם 

מצאנו לא  החיפוש  אחרי  למקום.  בנים   הם 

 הדברים ברא"ש.

אולם מצינו מקור ברור לכך במדרש שוחר טוב 

פעליך  עבדיך  אל  "יראה  צ-טז(:  )תהלים  הפסוק  על 

שבציצית,  תכלת  זה  והדרך,   - בניהם  על  והדרך 

למקום".  בנים  שנקראו  בו,  מתכסין  שישראל 

"כי כל כנף  יהוידע" רמז נאה:  מוסיף על כך ה"בן 

אח"ד,  כמנין  קשרים,  וחמש  חוטין,  שמונה  בו  יש 

שבזכות  לרמז  ב"ן".  עולה  אח"ד  פעמים  וארבע 

מצות ציצית אנו נקראים בנים למקום.

 ב' ציצי  חזניו וב' ציצי  חאל"יו
רבין כך ובין כך ק"ויים בניםר

בדרך זו הוא מוסיף לבאר טעם לשבח, על מה 

שצונו הקב"ה להניח גדילים בד' כנפי הבגד שנים 

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  לאחריו,  ושנים  לפניו 

מאיר  לרבי  יהודה  רבי  בין  מחלוקת  לו.(  )קידושין 

על הפסוק )דברים יד-א(: "בנים אתם לה' אלקיכם, 

בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בנים, 

אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים, 

כך  ובין  כך  בין  אומר,  מאיר  רבי  יהודה,  רבי  דברי 

אתם קרויים בנים".

ששנינו  פי  על  אף  כי  )שם(  הרשב"א  וכתב 

בגמרא )עירובין מו:(: "רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה 

כרבי יהודה", אבל במחלוקת זו הלכה כרבי מאיר 

שבין כך ובין כך קרויים בנים, כי לשון הפסוקים 

מוכיחים כמותו. לפי זה יש לומר כי מצות ציצית 

שאין  בזמן  שאפילו  מאיר,  כרבי  שהלכה  מורה 

ישראל עושים רצונו של מקום נקראים בנים.

האדם,  שלפני  הציציות  שתי  כי  בזה  והענין 

מקום,  של  רצונו  העושים  ישראל  על  רמז  הן 

לקיימן  עיניהם  לפני  עומדות  ה'  מצוות  כל  כי 

כראוי, ואילו שתי ציציות שמאחוריו הן רמז על 

המצוות  כי  מקום,  של  רצונו  עושים  שאינם  כך 

הקב"ה  וצוה  לפניהם,  ולא  הגב  מאחורי  הן 

מלפניהם  בגדיהם  כנפי  בד'  ציציות  ד'  להניח 

מאיר  כרבי  שהלכה  ללמדנו  כדי  ומאחריהם, 

 שבין ובין כך קרויים בנים אפילו אין עושים רצונו 

של מקום.

והביאור בזה על פי דברי החיד"א ב"ראש דוד" 

)פרשת אמור( הטעם שיש תיקון בתשובה לישראל, 

בנים  שהם  לישראל  אב  בבחינת  הוא  הקב"ה  כי 

"האב  לב.(:  )קידושין  בגמרא  מבואר  והרי  למקום, 

הקב"ה  יכול  לכן  מחול",  כבודו  כבודו  על  שמחל 

מצד הדין לקבל תשובת ישראל ולמחול על כבודו. 

וזהו הרמז במצות ציצית כי אפילו אותם בני אדם 

 א"יפרח: רובהגישך אח זסוק ו"אי ם או ו ופכ" ם...
צ"יך חכוין כתמס כח בציצי  כאיחו ית תם  כח ר

 בהס כחו  שח הציצי  יכוון הטשם תח "בי מאי":
ר כח  דומה חים וים דומה ח"קיש ו"קיש חכסא הכבודר

 גמ"א: מנתה מחך יהודה ה"ג א  סבו יתשיהו הנביא
שח ידי תניס" א  הא"פ תה לבא בו בתם קדות

 גמ"א: יתשיהו נשנת מתום תדיב" חזני הקברה
בגנו ם תח ית"אח: רוב וך שם טמא תז ים אנכי יותבר
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שאינם עושים רצונו של מקום, והמצוות הן אצלם 

נקראים  זאת  כל  עם  אחורנית,  ציצית  ב'  בבחינת 

בנים ויש להם תיקון בתשובה.

הנה כי כן מבואר מה שסיבב הקב"ה הריגתו 

מן  שבלטו  הציצית  ידי  על  הנביא  ישעיה  של 

של  בגנותם  שדיבר  על  שנענש  היות  כי  הארז, 

שפתים  טמא  עם  "ובתוך  עליהם:  לומר  ישראל 

שאין  שבזמן  יהודה  כרבי  חשב  כי  יושב",  אנכי 

נקראים  אינם  מקום  של  רצונו  עושים  ישראל 

עם  הם  הרי  רשעים  בהיותם  לכן  למקום,  בנים 

כנפות  מד'  הלא  אולם  תיקון.  להם  שאין  טמא 

הציצית שתים לפני האדם ושתים לאחריו, מוכח 

של  רצונו  עושים  ישראל  שאין  בזמן  שאפילו 

הציצית  ידי  על  נענש  לכן  בנים,  נקראים  מקום 

שבלטו מן הארז. עד כאן דבריו הנפלאים.

 "בי מאי" ד"ת ב כח  חתיט ו:
רבין כך ובין כך ק"ויים בניםר

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

"מפני  תכלת:  למצות  טעם  מאיר  רבי  שדרש 

שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכסא 

הכבוד". ופירש רש"י: "ומכח התכלת מזכיר היושב 

כסא  את  להזכיר  הענין  מהו  ושאלנו  כסא".  על 

הכבוד, הלא העיקר הוא להזכיר את הקב"ה. 

אך לפי האמור יש לומר, כי היות שד' כנפות 

ובין  כך  שבין  מאיר  כרבי  שהלכה  מורים  הציצית 

כך קרויים בנים, ויש להם תיקון בתשובה שמגעת 

פו.(:  )יומא  בגמרא  ששנינו  כמו  הכבוד,  כסא  עד 

אב  כי  הכבוד",  כסא  עד  שמגעת  תשובה  "גדולה 

במצות  דוקא  לכן  מחול.  כבודו  כבודו  על  שמחל 

ציצית צוה הקב"ה להניח תכלת, כדי להזכיר את 

כל  את  שמקבל  הכבוד,  כסא  על  היושב  הקב"ה 

בבחינת  שהם  מישראל  אלו  אפילו  בתשובה  בניו 

ציציות שמאחור.

שדרש  מאיר  רבי  כי  פרפרת,  להוסיף  ויש 

הטעם למצות תכלת משום שדומה לכסא הכבוד, 

ובין כך קרויים בנים,  הולך בזה לשיטתו שבין כך 

של  רצונו  עושים  ישראל  שאין  בזמן  שאפילו 

מקום נקראים בנים, והיינו משום שיש להם תיקון 

בתשובה, אשר דבר זה למדנו מד' כנפות הציצית, 

נמצא כי שני המאמרים של רבי מאיר עולים בקנה 

אחד כפתור ופרח. 

יומתק לבאר בזה מנהג ישראל שמקורו מדברי 

רבינו האריז"ל ב"שער הכוונות" )דרושי תפילת השחר 

צריך  שחרית  של  שמע  קריאת  לפני  כי  א(,  דרוש 

הלב.  כנגד  להחזיקם  הציצית  כנפות  ד'  כל  לקבץ 

לפי האמור יש לומר הענין בזה, כי בכך אנו רוצים 

בקריאת  שמים  מלכות  עול  בקבלת  לה'  לקשר 

שמע, גם אותם מישראל שהם בבחינת ב' הציציות 

שמאחור שאינם עושים רצונו של מקום, שגם הם 

ישובו בתשובה שלימה ויקבלו עליהם עול מלכות 

שמים באהבה.

 נזחאו  גחגחי ההתגלה
 בקת" מתוחת, יתשיה הנביא
לפקיהו המחך ומנתה בנו 

הריגתו  בענין  זה  ואיום  נורא  סיפור  והנה 

בעתו  דבר  לידינו  שבא  כיון  הנביא,  ישעיהו  של 

והשגחתו,  ה'  דרכי  בנפלאות  להתבונן  טוב  מה 

אשר  הנביא  ישעיה  כי  השמים  מן  שנסתבב 

חכמינו ז"ל מעידים עליו בירושלמי הנ"ל: "שהיה 

בו",  אדבר  פה  אל  פה  ביה  דכתיב  כמשה  שקול 

חזקיהו  בן  יהודה  מלך  מנשה  נכדו  ידי  על  נהרג 

המלך, בהיותו מתחבא על ידי שם קדוש בעץ של 

ארז באמצעות הציציות אשר בלטו מן העץ, ומה' 

נבקש שיוליכנו בדרך אמת.

חכמינו  לנו  שגילו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

ז"ל, שסיבב הקב"ה לידתו של מנשה מלך יהודה 

על ידי ישעיה הנביא, ששלחו הקב"ה לבקר את 

חזקיהו המלך שחלה, כדי להודיע לו שהגיע זמנו 

והנה  ורבו,  פרו  מצות  קיים  שלא  משום  למות 

סיבוב כל הענין בגמרא )ברכות י.(:

ומי  ח-א(  )קהלת  דכתיב  מאי  המנונא,  רב  "אמר 

יודע פשר דבר, מי כהקב"ה שיודע לעשות פשרה 

בין שני צדדים בין חזקיהו לישעיהו, חזקיהו אמר 

אני  כי  אלי  ישעיה  ]שיבוא  גבאי,  ישעיהו  ליתי 

אחאב,  לגבי  דאזל  באליהו  אשכחן  דהכי  מלך[, 

חזקיהו  ]שיבוא  גבאי,  חזקיהו  ליתי  אמר  ישעיהו 

דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב  נביא[,  כי אני  אלי 

דאזל לגבי אלישע.

חזקיהו,  על  יסורים  הביא  הקב"ה,  עשה  מה 

שנאמר  החולה,  את  ובקר  לך  לישעיהו  לו  ואמר 

)מלכים ב כ-א( בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא 

אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו כה אמר 

כי  וגו', מאי  תחיה  ולא  אתה  כי מת  לביתך  צו  ה' 

ולא  הזה  בעולם  אתה  מת  תחיה,  ולא  אתה  מת 

תחיה לעולם הבא.

אמר ליה ]חזקיהו המלך[, מאי כולי האי ]למה 

]ישעיהו  ליה  אמר  גדול[,  כך  כל  עונש  לי  מגיע 

הנביא[, משום דלא עסקת בפריה ורביה, אמר ליה 

]חזקיהו הטעם שלא נשא אשה[, משום דחזאי לי 

ברוח הקודש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו ]ראיתי 

הגונים[,  שאינם  בנים  ממני  שיצאו  הקודש  ברוח 

לך  בהדי כבשי דרחמנא למה  ]ישעיהו[,  אמר ליה 

מאי  הקב"ה[,  של  בנסתרות  להסתכל  לך  ]מה 

קמיה  דניחא  ומה  למעבד,  לך  איבעי  דמפקדת 

ומה  לקיים,  עליך  שנצטווית  ]מה  לעביד  קוב"ה 

שנוח לפני הקב"ה שיעשה[.

הב  השתא  לישעיהו[,  ]חזקיהו  ליה  אמר 

אפשר  לאשה[,  בתך  את  לי  תן  ]עתה  ברתך  לי 

בנין דמעלי  ונפקי מנאי  ודידך  דידי  זכותא  דגרמא 

בנים  ממני  שיצאו  ושלך  שלי  הזכות  יגרמו  ]אולי 

הגונים[, אמר ליה ]ישעיהו[ כבר נגזרה עליך גזירה 

אמוץ  בן  לישעיה[  ]חזקיהו  ליה  אמר  ]שתמות[. 

כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא ]דוד 

המלך שראה את המלאך וחרבו שלופה בידו ולא 

מנע עצמו מן הרחמים[, אפילו חרב חדה מונחת על 

צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים".

ואמנם קיבל הקב"ה את תפלתו של חזקיהו 

המלך, וביטל ממנו את גזירת המיתה כמו שכתוב 

)שם ב(:

לאמר,  ה'  אל  ויתפלל  הקיר  אל  פניו  את  "ויסב 

באמת  לפניך  התהלכתי  אשר  את  נא  זכור  ה'  אנא 

ויבך חזקיהו בכי  ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי 

גדול. ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכונה ודבר ה' היה 

 י"ותחמי: אנתי מנתה גיחו א  יתשיהו מ לבא
ב וך הא"פ שח ידי ד' כנזי הציציו  תבחטו בלוץ

 בן יהוידש: ממצו  ציצי  מוכל תהחכה כ"בי מאי"
תאזיחו בפמן תאין ית"אח שותים "צונו תח מקום ק"ויים בנים

 ב' ציציו  תחזני האדם מו"ו  שח שותים "צונו תח מקום,
ב' ציציו  חאל"יו מו"ו  תאין שותים "צונו

 "בי מאי" חתיט ו ד"ת טשם ח כח  דומה חכסא הכבוד,
ח"מפ תגדוחה  תובה תמגש  שד כסא הכבוד
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כה  עמי,  נגיד  חזקיהו  אל  ואמרת  שוב  לאמר,  אליו 

אמר ה' אלקי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי 

את דמעתך, הנני רופא לך ביום השלישי תעלה בית 

ה', והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה".

 מנתה "את חכח בשחי  תובה
בהיכח הלמיתי בגן שדן ה ל ון

לא  הנביא  שישעיה  מאד  יתכן  כי  להעיר  יש 

המלך,  לחזקיהו  בתו  את  לתת  לכתחילה  רצה 

לו  היתה  כי  גזירה",  עליך  נגזרה  "כבר  באומרו: 

אותו,  להרוג  שעתיד  בן  יצא  זה  שמזיווג  הרגשה 

והרי זה על דרך ששנינו בגמרא )מגילה ג.(: "אף על 

שהוא  אף  פירוש,  חזי".  מזליה  חזי  לא  דאיהו  גב 

לא ראה אבל מזלו ראה והרגיש כן. אולם כשראה 

חזקיהו  של  ותפלתו  תשובתו  הקב"ה  שקיבל 

המלך  לחזקיהו  בתו  את  לתת  הסכים  המלך, 

בתקוה שבזכות שניהם יזכה לבנים כשרים. 

והנה כפי שמתבאר מהמשך הסיפור לא טעה 

שיתן  הנביא  מישעיהו  כשביקש  המלך,  חזקיהו 

בנים  ממנו  יצאו  שניהם  שבזכות  כדי  בתו  את  לו 

הגונים, כי הן אמת שנולד ממנו מנשה מלך יהודה 

שהיה מתחילה רשע גמור, אולם בסופו של דבר 

בעלי  לכל  ראש  ונעשה  שנים  ל"ג  תשובה  עשה 

תשובה, כמו ששנינו בגמרא )סנהדרין קג.(:

"אמר רבי יוחנן, כל האומר מנשה אין לו חלק 

דתני  תשובה,  בעלי  של  ידיהן  מרפה  הבא,  לעולם 

תנא קמיה דרבי יוחנן, מנשה עשה תשובה שלשים 

שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי  אמר  שנים...  ושלש 

בן יוחי, מאי דכתיב )דברי הימים ב לג-יג( וישמע אליו 

לו  שעשה  מלמד  ליה,  מיבעי  לו  ויעתר  לו,  ויחתר 

כדי לקבלו בתשובה  כמין מחתרת ברקיע,  הקב"ה 

מפני מדת הדין".

מצינו  יהודה  מלך  מנשה  של  תשובתו  על 

ביתר הרחבה בתלמוד ירושלמי )סנהדרין נא:(, ששב 

בתשובה שלימה אחרי שתפסו אותו שרי הצבא 

על  שבישלו  בדּוד  אותו  והכניסו  אשור,  למלך 

האש, וכך שנינו:

מנשה  אל  ה'  וידבר  לג-י(  ב  הימים  )דברי  "כתיב 

ואל עמו ולא הקשיבו, ויבא עליהם את שרי הצבא 

בחוחים  מנשה  את  וילכדו  ]אשור[  למלך  אשר 

של  ]דּוד[  מולא  לוי  רבי  אמר  ברזל[...  ]בכבלי 

מסיקין  והיו  בתוכה,  אותה  ונתנו  לו  עשו  נחושת 

תחתיו, כיון שראה שצרתו צרה, לא הניח עבודה 

זרה בעולם שלא הזכירה.

זכור אני שהיה  כלום, אמר  לו  כיון שלא הועיל 

אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת )דברים 

באחרית  האלה  הדברים  כל  ומצאוך  לך  בצר  ד-ל( 

אל  כי  בקולו  ושמעת  אלקיך  ה'  עד  ושבת  הימים, 

רחום ה' אלקיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את 

ברית אבותיך אשר נשבע להם. הרי אני קורא אותו, 

כל אפייא שוין  לאו הא  ואם  עונה אותי מוטב,  אם 

]כביכול ח"ו גם השי"ת הוא כשאר האלילים[.

והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות, שלא 

תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב"ה, והיו מלאכי 

השרת אומרים לפני הקב"ה, רבונו של עולם אדם 

שעבד עבודה זרה והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו 

בתשובה. אמר להן, אם איני מקבלו בתשובה, הרי 

אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה.

מתחת  חתירה  לו  חתר  הקב"ה,  לו  עשה  מה 

כסא הכבוד שלו ושמע תחינתו, הדא הוא דכתיב 

וישמע  לו  ויעתר  אליו  ויתפלל  שם(  הימים  )דברי 

תחינתו... וישיבהו ירושלם למלכותו, במה השיבו, 

שמואל בר בונא בשם רבי אחא, ברוח השיבו, כמה 

דתימר משיב הרוח, וידע מנשה כי ה' הוא האלקים, 

באותה שעה אמר מנשה אית דין ואית דיין".

יהודה  מלך  מנשה  של  הגדולה  תשובתו 

העמידה אותו בראש כל בעלי התשובה, כמבואר 

בזוהר הקדוש )פרשת בראשית לט.( כי בהיכל החמישי 

נמצאים  התחתון,  עדן  בגן  שיש  היכלות  משבעה 

ובפתח  בטהרה  נשמתם  שיצאה  תשובה  בעלי 

הקב"ה  שחתר  יהודה,  מלך  מנשה  עומד  ההיכל 

חתירה מיוחדת מתחת כסא הכבוד לקבלו.

 מנתה חמד מלפקיהו אביו
תחא חה ייאת מן ה"למים

כאשר נתבונן נראה שיש כאן קשר נפלא, בין 

מה שנולד מנשה בעולם על ידי שלא נתייאש אביו 

חזקיהו המלך, ממה שאמר לו ישעיה הנביא בשם 

גזירה",  עליך  נגזרה  "כבר  תיקון:  לו  אין  שכבר  ה' 

וצא,  נבואתך  "בן אמוץ כלה  גירשו באומרו:  אלא 

אפילו  המלך[,  ]דוד  אבא  אבי  מבית  מקובלני  כך 

ימנע  אל  אדם  של  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב 

עצמו מן הרחמים".

זו של  כי מנשה שנולד מתשובה  זה  נמצא לפי 

חזקיהו אביו, בשעה שחרב חדה כבר היתה מונחת 

על צווארו, דבר זה השפיע על מנשה שגם הוא שב 

היתה  כבר  חדה  שחרב  בשעה  שלימה  בתשובה 

נחושת  של  דּוד  בתוך  כשהיה  צווארו,  על  מונחת 

מחזקיהו  שלמד  במה  ונזכר  האש,  על  שבישלו 

כבר  כשאתה  אפילו   - לך"  "בצר  הפסוק:  את  אביו 

נמצא בצרה, "ושבת עד ה' אלקיך". והוא אמנם שב 

בתשובה וסלל בכך דרך תשובה לכל בית ישראל.

והנה אנו ממשיכים במסע הפלא של ההשגחה 

בגנותם  שהתבטא  הנביא  ישעיה  כי  העליונה, 

שפתים  טמא  עם  "ובתוך  באומרו:  ישראל  של 

הכל  לתקן  יכולים  שהם  שכח  כאילו  יושב",  אנכי 

מצדיקים  גבוה  יותר  ולהפוך  שלימה  בתשובה 

"במקום  לד:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  כמו  גמורים, 

אינם  גמורים  צדיקים  עומדין  תשובה  שבעלי 

עומדין", נענש על כך על דרך שאמרו )יבמות קכא:( 

הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. 

לכן נענש על ידי מנשה נכדו שהיה דוגמה חיה 

היה  כמנשה  מי  שהרי  הנביא,  ישעיה  של  לטעות 

סתמו  מעלה  מלאכי  שכל  כך  כדי  עד  גדול  רשע 

בפניו את חלונות התשובה, אולם מאחר שעשה 

תשובה אמיתית מעומק הלב, חתר הקב"ה חתירה 

מתחת כסא הכבוד לקבלו, והפך להיות ראש לכל 

העונש  השמים  מן  נסתבב  לכן  התשובה,  בעלי 

לישעיה הנביא על שדיבר בגנותם של ישראל, על 

ידי נכדו מנשה מלך יהודה בעודו רשע.

הנביא  ישעיה  כשראה  כי  כשמש  ברור  והנה 

כי  הארז,  בתוך  שהסתתר  מה  הועיל  שלא 

על  כעונש  שלו  לפה  הגיעו  הארז  את  כשניסרו 

שדיבר בפיו בגנותם של ישראל, הבין מכך שטעה 

בתשובה  אז  וחזר  ישראל  של  בגנותם  לדבר 

שלימה על כך, ועל ידי זה השפיע בקדושתו על 

בתשובה  ישוב  הוא  שגם  שהרגו,  עצמו  מנשה 

שלימה בסופו של דבר.

מאת  העליונה  ההשגחה  סיבובי  נתגלגלו  וכך 

הכח  בעולם  לגלות  הסיבות,  כל  מסבב  הקב"ה 

הגדול של תשובה על ידי החוט המשולש: ישעיה 

בישראל,  הגדולים  מהנביאים  אחד  שהיה  הנביא 

חזקיהו המלך שהיה צדיק גמור, מנשה מלך יהודה 

שילוב  בזכות  התשובה,  בעלי  לכל  ראש  שנעשה 

ברוך  המלך.  וחזקיהו  הנביא  ישעיה  של  הזכויות 

המפליא פלאות. 
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