
 פרפראות

 
 

 יפלא נים בעיאיך אמר הקב''ה ג
 הממנו יפלא כל דבר

 עמוד י'
 

 ותשע'' מסעימפתח ענינים פרשת     אמוד ע
 

 בעמוד 
רמז בכתוב כי הדרך לאלימות עוברת 

 במרירות
 

 ביביאור נפלא בעיון יעקב במחלוקת ר
 יהושע בשם רפידים ביאליעזר ור

 
ר' אליעזר ור' יהושע פירשו רפידים עפ''י 

 בקטנותםהם מה שעברו 
 

 געמוד 
א כי שם ה' ההרתעה על אומות העולם הו

 נקרא עליך ויראו ממך
 

 דעמוד 
התפילין הם כח הניצוח על האומות ועל 

 היצה''ר
 
 העמוד 

החושים הינם כלים ביד היצה''ר להכשיל 
 בהם בני אדם

 
 פכת מספדי למחול ליהביאור הכתוב 

 בדרך צחות
 

 ועמוד 
להיות מקום ישוב בעולם איך והיכן נקבע 

 בני אדם או ישוב לדברים אחרים
 

ביאור במ''ש חז''ל חבל על שמש גדול 
אבד שהיה הולך לקוטב הצפוני והדרומי ו

 מן העולם
 
 
 
 

 זעמוד 
ך שמשה כל בארץ ערבה ושוחהבכתוב רמז 

 רבינו לא נכנס לארץ
 

מי הם הרועים שעליהם אמרה''כ והרועים 
 פשעו בי

 
 חעמוד 

דרך התשובה של רבי סעדיה גאון מרומז 
 כי אם תכבסי בנתרבכתוב 

 
בשלשה דרכים השווה הנביא את אבלות 

 החורבן לשמחת הגאולה
 

 עמוד ט
האבלות והגאולה הם בשמיעה ראיה 

 דיבור
 

 עמוד י
קן דיבור ראיה שבתות אלו יש לת בשלש

 שמיעה שהם ראשי תיבות דר''ש
 

 זכריה  הנביאהידיעה והבחירה בנבואת 
 

 עמוד יא
, נאם ה' איך אמר הנביא גם בעיני יפלא

 בשר כל אלוקי' ה אני והנביא צווח הנה
 דבר כל יפלא הממני

 
 

 עמוד יב
 הענין על דרך הידיעה והבחירהיאור ב
 
 
 
 
 



   
 מסעיפרשת                                       פארפרפראות 

  

 ב

רמז בכתוב כי הדרך לאלימות 
 עוברת במרירות

 
 וויסעו ממרה ויבוא"  )במדבר ל''ג ט'( כתיב

  ,"אילימה
 

 רך צחות, אפשר לומר בד
 

שמרירות מביאה  פירוש הפסוק,
כאשר ראינו כי על המדינות בו לאלימות, 

יאמר, שאותן מדינות שהיו יושביהן 
ממורמרים, גורם הדבר להתנהג באלימות, 

, שם מרירותובכל מקום שאתה מוצא 
 ממרהויסעו , וזהו אלימותאתה מוצא 

 ,אילימהויבוא 
 

* * *  * * * * 
 

עקב במחלוקת ביאור נפלא בעיון י
 ר' אליעזר ור' יהושע בשם רפידים

 
ויסעו מרפידם " ו(''ג ט''במדבר  ל)  כתיב

 ני",ויחנו במדבר סי
 

אמר ר' חנינא   ' ע''ב(בכורות ה) איתא בגמרא
 שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא

 ,רפידיםמאי לשון  )בבית המדרש הגדול(
רבי  ,כתנאי ,רפידים שמה ,ואמר לי

ר' יהושע  ,רפידים שמהמר אליעזר או
 , ע''כ,שריפו עצמן מדברי תורהאומר 

 
 קושית בעל עיון יעקב דאין מובן במה מחלוקתם

 
' בכורות ה)על עין יעקב  עיון יעקבבפירוש 

הגדול המובהק   וןמאת הרב הגא  ע''ב(
ס חק יעקב מ''בעה ,"לזקב ריישר יעמוהר"ר 

  , יעקב תובושו"ת ש
 

דבר אורה הכל ,לשון הגמראב, מקשה
, בוודאי יש כתנאיתמוה, דכשאמרו  חז''ל 

גם ר''א וגם ר' אי דדו, מחלוקת תנאיםן אכ
שם העיר ואין  שרפידים דיםמו יהושע 

במה חולק   ,א''כ ,מקרא יוצא מידי פשוטו
, על ר' שרפו ידיהםר' יהושע שאמר 

  , כך שמה, שאומר אליעזר
 

קושית ד ,הפשוט בדרך נ"לז''ל, ו ומתרץ
דמאי אתי  ,םידן רפיומה לש ,שן הואהמק

שמלחמת עמלק נעשה  הפסוק נןלאשמעי
 מה נ''מ, םרפידיב

 

ביאור מחלוקתם אם שם המקום גרם לרפיון או 
 הרפיון גרם לשם המקום

 
 ,כלומר ,מהש םידפיר ,ליעזרא' ר רקאמו

פו רשישראל  םגר רפידים, ,שמה של העיר
  ד''ת,מ הםידי
 
לא היה נקרא  שם העירד  ,יהושע ס"ל ר'ו

ש המאורע שאירע ''אלא ע ,מתחלה כן 
ע''כ לשון העיון , ל''וק ,א כךרלישראל נק

 יעקב.
 

* * *  * * * * 
 

פירשו  ר' אליעזר ור' יהושע
 בתחילתםרפידים עפ''י מה שעברו 

 
דר' אליעזר סבר  לעיל,שנתבאר עפ''י 

היה גורם לרפיון ידים  רפידים שהמקום
 מד''ת, 

 
גרם ש, כי רפיון ידים הוא ור' יהושע סבר

 רפידים,המקום לשם 
 

 בתחילתוביאור דבריהם עפ''י מה שכל אחד עבר 
 

כי המקום גורם,  ר' אליעזר בא לומר,
ולפיכך יש לברוח ממקום שאין בו תורה 
למקום שיש בו תורה כי המקום גורם, 

 וכפי שעשה ר' אליעזר בילדותו, כדלקמן,
 

ין במקום כי גם אם א ור' יהושע בא לומר,
דעת להבין במה שנעשה, יש במאורע 
להשפיע על המקום, ולכן רפיון ידיהם גרם 
לשם המקום, וזה מה שעבר ר' יהושע 

 בילדותו, כדלקמן, 
 

מעשה בר' אליעזר בן הורקנוס שברח למקום 
 תורה

 
מעשה ברבי  '(פרק א) פרקי דרבי אליעזר

אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים, 
ין על גבי המענה, והוא היה והיו חורש

חורש בטרשין, ישב לו והיה בוכה. אמר לו 
אביו מפני מה אתה בוכה, שמא מצטער 
אתה שאתה חורש בטרשין, עכשו אתה 
חורש על גבי המענה. ישב לו על גבי המענה 
והיה בוכה. אמר לו מפני מה אתה בוכה, 
שמא מצטער אתה שאתה חורש על גבי 

ה אתה בוכה, המענה. אמר לו לאו, ולמ
 אמר לו שאני מבקש ללמד תורה, 
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והלא בן עשרים ושמונה שנים  ,אמר לו
ד תורה, אלא קח ואתה ואתה מבקש ללמ

לך אשה ותוליד לך בנים ואתה מוליכן 
 לבית הספר. 

 
, עד עשה שתי שבתות ולא טעם כלום

שנגלה לו אליהו זכרונו לברכה ואמר לו, בן 
מפני הורקנוס למה אתה בוכה, אמר לו 

אמר לו אם אתה שאני מבקש ללמד תורה, 
מבקש ללמד תורה, עלה לירושלים אצל 

עמד והלך אצל רבן רבן יוחנן בן זכאי. 
יוחנן בן זכאי, ישב לו והיה בוכה, אמר לו 
מפני מה אתה בוכה, אמר לו מפני שאני 
מבקש ללמד תורה. אמר לו בן מי אתה, 
ולא הגיד לו, אמר לו מימיך לא למדת 

ת שמע ולא תפלה ולא ברכת המזון קריא
אמר לו לאו, אמר לו עמד ואלמדך שלשתן. 
ישב והיה בוכה. אמר לו בני מפני מה אתה 
בוכה, אמר לו שאני מבקש ללמד תורה. 
והיה אומר לו שתי הלכות כל ימי השבוע 
והיה חוזר לו עליהן ומדבקן. עשה שמונה 
ימים ולא טעם כלום עד שעלה ריח פיו 

וחנן בן זכאי, והעמידו מלפניו. לפני רבן י
ישב והיה בוכה, אמר לו מפני מה אתה 
בוכה, אמר לו מפני שהעמדתני מפניך 
כאדם שמעמיד מלפניו מכה שחין. אמר לו 
בני כשם שעלה ריח פיך מלפני, כך יעלה 
ריח חקי תורה מפיך לשמים. אמר לו בני 
בן מי אתה, אמר לו בן הורקנוס אני, אמר 

ולי עולם אתה, ולא היית לו והלא בן גד
מגיד לי. אמר לו חייך, היום אתה סועד 
אצלי, אמר לו כבר סעדתי אצל אכסניא 
שלי, אמר לו ומי הוא אכסניא שלך, אמר 
לו, רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן. 
שלח ושאל אכסניא שלו אמר להם אצלכם 
סעד אליעזר היום אמרו לו לאו, והלא יש 

טעם כלום. אחרי כן  לו שמונה ימים שלא
הלכו רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן 
ואמרו לרבן יוחנן בן זכאי, הרי יש לו 

 ע''כ, שמונה ימים שלא טעם כלום.
 

ר' יהושע בן חנניה הושפע מהמאורע גם בבלי 
 דעת

 
רבי  ' משנה ח'(אבות פרק ב) משנהאיתא ב

ו, וכתב הר''ר יהושע בן חנניה, אשרי יולדת
ע"ש שהיא גרמה לו ברטנורא, עובדיה מ

מיום שנולד לא הוציאה ש שיהא חכם.
כדי שלא יכנסו באזניו  דה"מיעריסתו מב

 , אלא ד"ת
 
 
 

 מקור הדברים ה''ה בירושלמי
 

מעשה )יבמות דף ח' ע''ב(, , בירושלמי איתא
ראה את רבי רבי דוסא בן הרכינס, שב

את מי יורה " ח('')ישעיה כיהושע וקרא עליו 
" וגו', מי יבין שמועה גמולי מחלבדעה ואת 

זכור אני שהיתה אמו מולכת עריסתו 
לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו 

 ע''כ בדברי תורה.
 

* * *  * * * * 
 
ההרתעה על אומות העולם הוא כי  

 שם ה' נקרא עליך ויראו ממך
 

והורשתם את " (ג''ג  נ''במדבר  ל) כתיב
ץ הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את האר

  ",לרשת אתה
 

ירושת הארץ וישיבה בה הוא ע''י רתיעת 
 האומות משם ה' שנקרא עליך

 
 ,וראו כל עמי הארץ" ח י(''דברים  כ) כתיב

 ",כי שם ידוד נקרא עליך ויראו ממך
 

וראו כל "  '(ה ב''מנחות  ל), איתא בגמרא
עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 

אלו  ,. תניא, ר"א הגדול אומר"ממך
 ע''כ, תפילין שבראש.

 
 התפילין הם ההרתעה והניצוח על אומות העולם

 
בד''ה  (בע'' ד''מנחות ל) תוספותכתבו ה
נראה לשון  ,תפילין, הלשון לטוטפות

שעשה  "יפלל"ו )סנהדרין דף מד.(כמו  ,ויכוח
על שם שהם עדות  , עם קונו )ויכוח( פלילות

והוכחה שהשם נקרא עליו ויראים ממנו 
וראו כל עמי ")דף לה:( רינן לקמן כגון דאמ

וגו' אלו  "הארץ כי שם ה' נקרא עליך
 ע''כ,תפילין שבראש, 

 
אורח חיים הלכות תפילין סימן ) טורכתב ה

שהן  ,ונקראים תפילין לשון פלילה ,(ה''כ
אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה 

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' "עלינו דכתיב 
, לו תפילין שבראשודרשינן א "נקרא עליך

 ע''כ,
 

 ביאור הב''ח בדברי התוספות והטור
 

ונקראים  (ה''אורח חיים סימן כ) ב"חכתב ה
 תפילין לשון פלילה וכו'. 
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לשון ויכוח כמו ויפלל  פירוש תפילין
קונו שעשה פלילות עם  ('ו ל'')תהלים ק

על שם שהם עדות והוכחה  ,)סנהדרין מד א(
 ,ושהשם נקרא עלינו ויראים מאתנ

וראו כל  )מנחות לה ב(וכדאמר רבי אליעזר 
עמי הארץ כי שם יי' נקרא עליך וגו' אלו 

וכן כתבו תוספות פרק  , תפילין שבראש
  ,בד"ה לטטפת)דף ל"ד ב( הקומץ 

 
שהן אות  ,וזהו שכתב רבינו לשון פלילה

 ,ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו
אות זה שאנו מנצחים את  ,דבויכוח
שיחודו יתברך שאנו מיחדים  האומות

ושעל כן השכינה  ,אותו יתברך הוא אמת
שורה עלינו הנה על ידי זה הם יראים 

 עכ''ל הב''ח,, מישראל
 

התפילין הם כח הניצוח על 
 האומות ועל היצה''ר

 
של ח וצינה, דהתפילין הם כח מבואר

  ישראל על אומות העולם,
 

התפילין יש בהם הכח לשעבד בזה  וכמו כן,
אוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך ת

  על היצה''ר, חוצינהכח והוא שמו, 
 

צירוף בענין היסח הדעת בהקפדה והביאור 
 לשל ראש  של ידתפילין והקדמת 

 
סח בין  ,תנא ,(אע'' ו''מנחות ל) איתא בגמרא

וחוזר  ,עבירה היא בידו ,תפילה לתפילה
מכיון שמסיח , עליה מערכי המלחמה

 דעתו,
 

הוא מניח מניח של יד ואחר כך כש ,תנא
 , ע''כ, מניח של ראש

 
למה החמירו חז''ל בענין הנחת  ,יש להבין

תפילין של יד לפני תפילין של ראש, ובעניין 
 היסח הדעת, 

 
למה הסמיכו שתי  ועוד יש להבין,

הברייתות של סח בין תפילה לתפילה, אל, 
כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח 

יש שייכות דשני הדברים,  , דנראהשל ראש
 ביניהם,

 
 

מעשה המובא בירושלמי בחשיבות הנחת של יד 
 לפני של ראש

 

  ח''סנהדרין דף כ) ,ירושלמי איתא בגמרא,
תרין תלמידין הוו  ע''ב, פרק ו' הלכה ו'(, 

אכלין  )שתי תלמידים היו באשקלון( ,באשקלון
כחדא ושתין כחדא ולעיין באורייתא 

)מת , ן ולא אתגמל חסדמית חד מינו ,כחדא
  ,אחד מהם, ולא ליווהו ולא הספידוהו כהלכה(

 
)מת בר מעיין המוכס,  מוכס  בר מעיין תמי

ובטילת כל מדינתא מיגמליניה  ,כך שמו(
)וכל המדינה נתבטלה ממלאכה לבוא לתת חסד. 

 לו כבוד(,
 

)החל החבר החי  שרי ההוא תלמידא בכי
י ווי דילמא לית לשונא ,ואמר לבכות(

) שמא אין שכר לעושי מצוות, רק  ,ישראל כלום
, איתחמי ליה בחילמיהלעוברי עבירות( 

 ,לא תיבזי בני מריך ,ואמר )נתראו לו בחלום(
ודין עבד חד  ,דין עבד חד זכו ואזל בה

)אל תזלזל בבני הקב''ה, זה , חובה ואזל בה
 עשה חטא אחד ומת, ולזה היה זכות אחת ומת(

 
לא עבד חובה מן חס ד ,דבומה חובה ע

אלא  (,)ח''ו שלא עשה חטא מימיו,  יומוי
הקדים תפילין של ראש זימנא חדא 

  לתפילין של יד.
 

)איזו זכות , ומה זכו עבד בר מעיין מוכס
חס ליה דלא עבד זכו  היתה לבר מעיין המוכס(

אלא זימנא חדא עבד אריסטון  ,מן יומוי
ולא אתון. אמר ייתון  )לשרים( לבולבוטייא

ע''כ וייכלוניה דלא ליקלקל.  )ענים( כינימס
 בירושלמי

 
כמה חשוב הנחת של יד לפני של , מבואר
בגלל דבר יחיד שהיה בו, לא זכה שראש, 

, וכמה חמור להלוויה ולהספד כראוי לת''ח
 )עיין יבמות ע''ח ע''ב(הוא שלא נספד כהלכה, 

 
חושים ארבע ראש הם כנגד ב ארבע בתים

 שבראש
 

ב ''פרישה סימן ל ור או''ח,ט) כתב הסמ''ע
ויעשה ארבעה בתים. ז"ל מורי , ס''ק ל''ד(

)סי' הגהת סמ"ק  לטור ד"ה בדיו( ביאורו)ב
נגד  ,למה ארבעה בתים לשל ראש קנ''ג(

חוש  הראייהחוש  ,ארבע הרגשות שבראש
ואחד  ,הטעםחוש  הריחחוש  השמיעה

 ,חוש המישוש ,לשל יד שבו הרגש אחד
 , עכ"ל
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 ה

ביד היצה''ר  םם כליהחושים הינ
 בני אדם בהם להכשיל

 
פרשת ) –שם משמואל  איתא בספרה''ק

שופטים ושוטרים (, שנת תרע"ו -שופטים 
תתן לך בכל שעריך היינו שערי הלב. 

שחמשה חושים הם, ראי' ושמיעה  ,וברח"ו
וריח וטעם ומישוש, והם חמשה שערי 

שכל החושים מובילים. את הלב, 
  , עכ"ד.הרגשותיהם ללב

 
מאמר ביאור ז'  -ח"ב ) ספר אדיר במרוםב

כיון ששלטו החושים, הלכו בני  (מלכין
  האדם אחר החומריות,

 
הם הכלים , החושים בספר עקידת יצחק

  להכשיל בני האדם, שביד היצר הרע,
 

 ן של יד הוא כח הניצוח לשעבוד החושיםיתפיל
 

אלו  ובזרוע עזו  (א' ע''ברכות ו) איתא בגמרא
 ,נאמר ה' עוז לעמו יתןתפילין ש

 
וצונו להניח על היד  ,סדר הנחת תפילין

. ושהיא נגד הלב זרוע הנטויהלזכרון 
לשעבד בזה תאות ומחשבות לבנו לעבודתו 

 יתברך שמו. 
 

, כי תפילין של יד הם הכח שבזרוע מבואר
שבמוח לנצח במלחמה לשעבד החושים 

ועל הראש נגד המח. שהנשמה כמ''ש 
שי וכחותי כלם יהיו שבמחי עם שאר חו

 ,משעבדים לעבודתו יתברך שמו
 

, כי היוצא למלחמה צריך שיהיה מבואר
בידו כלי המלחמה שיש בהם כדי לנצח, 
וכאשר משיח דעתו ממלחמתו אין בידו 

 להילחם,
 

, דמי שיוצא לפי''ז מובן כפתור ופרח
למלחמה מול האויב, דבר ראשון, עליו  

לב לקחת את נשק הניצוח שהוא הכח שב
, ולכן יש התפילין של ידהאדם, והם 

להניח של יד קודם, וגם מי שהניח של יד, 
לשעבד כדי ומשיח דעתו מלהלחם, 

החושים, המרומזים בתפילין של ראש, 
אלא סח בין של יד לשל ראש, אינו ראוי 

 למלחמה, וחוזר מעורכי המלחמה. 
 

* * *  * * * * 
 

 פכת מספדי הביאור הכתוב 
 צחות בדרך למחול לי

 
  ח''סנהדרין דף כ) ,ירושלמי איתא בגמרא,

תרין תלמידין הוו  ע''ב, פרק ו' הלכה ו'(, 
אכלין  )שתי תלמידים היו באשקלון( ,באשקלון

כחדא ושתין כחדא ולעיין באורייתא 
מת ), מית חד מינון ולא אתגמל חסד ,כחדא

 ,אחד מהם, ולא ליווהו ולא הספידוהו כהלכה(
 בר מעיין המוכס, כך שמו()מת  בר מעיין תמי

ובטילת כל מדינתא מיגמליניה  ,מוכס
)וכל המדינה נתבטלה ממלאכה לבוא לתת חסד. 

 לו כבוד(,
 

)החל החבר החי  שרי ההוא תלמידא בכי
ווי דילמא לית לשונאי  ,ואמר לבכות(

) שמא אין שכר לעושי מצוות, רק  ,ישראל כלום
, איתחמי ליה בחילמיהלעוברי עבירות( 

 ,לא תיבזי בני מריך ,ואמר ראו לו בחלום()נת
ודין עבד חד  ,דין עבד חד זכו ואזל בה

)אל תזלזל בבני הקב''ה, זה , חובה ואזל בה
 עשה חטא אחד ומת, ולזה היה זכות אחת ומת(

 
חס דלא עבד חובה מן  ,דבומה חובה ע

אלא  (,)ח''ו שלא עשה חטא מימיו,  יומוי
 זימנא חדא הקדים תפילין של ראש

 לתפילין של יד. 
 

)איזו זכות , ומה זכו עבד בר מעיין מוכס
חס ליה דלא עבד זכו  היתה לבר מעיין המוכס(

אלא זימנא חדא עבד אריסטון  ,מן יומוי
ולא אתון. אמר ייתון  )לשרים( לבולבוטייא

 וייכלוניה דלא ליקלקל.  )ענים( מסכיני
 

, דעל ידי שלא כיבדו את הצדיק, מבואר
, בכך נתכפר לו החטא וולא הספידוה

היחיד של הנחת תפילין של ראש לפני של 
 יד, וזכה להיות נקי לגמרי לעוה''ב, 

 
  בב' אופניםבכך אפשר לבאר בדרך צחות 

  את הפסוק
 

, "למחול לי ,הפכת מספדי" )תהלים ל' י''ב(
הפכת את המספד שלי, שבמקום  ,פירוש

)מלשון שיספידוני, יהיה החטא מחול לי, 
 ,למחול לי ,הפכת מספדי וזהו מחילה(

 
תענית דף ) או יאמר, ע''ד הא דאיתא בגמרא

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות  '(א עמוד א''ל
לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן  מחול

 עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, 
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 ו

ינו זה קואמר ביום ההוא הנה אל" שנאמר
קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה 

 ", ה בישועתוונשמח
 

, הפכת את המספד שלי, יש לפרש ךבכ
 במחול אוכל להיותשבמקום שיספידוני, 

שיעשה הקב''ה לצדיקים, מכיון ונתכפר לי 
 "הפכת מספדי למחול לי" וזהו,החטא.

 

* * * * * * * 
 

איך והיכן נקבע להיות מקום ישוב 
 בני אדם או ישוב לדברים אחרים

 
בארץ , " (מסעי תהפטר ' ו'ירמיה פרק ב) כתיב

 שם," לא עבר בה איש ולא ישב אדם
 

, סוטה מ''ו אע'' א''ברכות  ל) איתא בגמרא
תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה ,  ע''ב(

אל יפטר אדם  ,דרבי ירמיה בר אבא
מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך 

  ,זוכרהו
 

אלוייה לרב שימי בר  דרב כהנא ,כי הא
כי  ,ניתא דבבלאשי מפום נהרא עד בי צ

ודאי דאמרי  ,מר ,אמר ליה ,מטא להתם
אינשי הני צניתא דבבל איתנהו מאדם 

אדכרתן  ,אמר ליה ,הראשון ועד השתא
  ,מילתא דרבי יוסי ברבי חנינא

 
 דכתיבמאי  ,דאמר רבי יוסי ברבי חנינא

בארץ אשר לא עבר בה " ' ו' (ירמיה פרק ב)
, וכי מאחר דלא "איש ולא ישב אדם שם

כל ארץ אלא לומר לך  ,היאך ישב ,עבר
 שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה
וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון 

 , ע''כ,לישוב לא נתישבה
 

 אדם הראשון גזר בכל מקום ומקום למה מיועד
 

  )סוטה מ''ו ע''ב( רש''יכתב 
מקום הוא ובו דקלים  - בי ציניתא דבבל

  ,דף כט()סוכה כמו ציני הר הברזל  ,הרבה
 

שם, לא  אדםלא ישב  ,והיינו – לא נתיישב
והיינו דאמרי  ,שם יישובהראשון  אדםגזר 

שגזר  ,אינשי איתנהו משני אדם הראשון
עליו אדם הראשון יישוב דקלים ולא 

 עכ''ל רש''י, ,יישוב אחר
 
 

, שבכל מקום ומקום גזר עליו אדם מבואר
הראשון למה הוא מיועד, אם ליישוב, אם 

 ם וכו' וכו' לדקלי

* * * * * * * 
ביאור במ''ש חז''ל חבל על שמש 

שהיה הולך לקוטב הצפוני גדול 
 אבד מן העולםוהדרומי ו

 
רבי שמעון  (בע'' ט''סנהדרין  נ) איתא בגמרא

חבל על שמש גדול שאבד  ,בן מנסיא אומר
כל אחד  ,מן העולם, שאלמלא נתקלל נחש

 ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים
אחד משגרו לצפון ואחד משגרו  ,טובים
להביא לו סנדלבונים טובים ואבנים  לדרום

 ,טובות ומרגליות
 

ד''ה חבל  בע'' ט''סנהדרין  נ) מהרש"אה כתב
, שלפי דעת נקט צפון ודרום ,(על שמש גדול

שיישוב בני אדם הוא מקצה  ,התוכנים
אבל לדרום  ,מזרח לקצה מערב באורך

אין שם  והדרומי()הקוטב הצפוני ולצפון 
ולזה  ,מפני הקור והחום יישוב בני אדם

 ,שהיה משלח שם שלוחו הנחש ,אמר
 במקום שלא היה אדם יכול לילך בעצמו.

  עכ''ל המהרש''א,
 

צפון ודרום אם אינם מקום ישוב למה גזר שם 
 אבנים טובות ומרגליותלאדם הראשון 

 
אם לא גזר אדם הראשון  יש להבין

, למה גזר אדם, לישוב המקום, צפון ודרום
 ,אבנים טובותהמקום לישוב 

 
לפיכך הרחיק המקום האבנים  ,לבאריש 

טובות לצפון ודרום, כי יש והקב''ה רוצה 
להעשיר למי עפ''י רצונו או עפ''י מזלו, אך 
לפי שהאדם הינו בעל בחירה ויכול לעשות 

ונגזר  "תינגד רצון הבורא, לפיכך עשה הש
עושר יבוא אל כי ה ע''י אדם הראשון,

שאין לו בחירה לעשות  האדם ע''י בעל חי
נגד רצון הבורא, שיביא מרחוק ממקום 

, וע''י יעשיר את שאין האדם יכול לילך שם
 ,המגיע

  
אך מכיון ונתקלל הנחש, אינו יכול לבוא 

חבל על שמש גדול שאבד  שם, וע''ז אמרו,
אבנים ה שאין מי שיביא את מן העולם,

 והרבה דרכים למקום., טובות ומרגליות
 

* * * * * * * 
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 ז

ך כל בארץ ערבה ושוחהבכתוב רמז 
 שמשה רבינו לא נכנס לארץ

 
 בארץ" (,מסעית הפטר ו' 'ירמיה פרק ב) כתיב

לא  בארץציה וצלמות  בארץערבה ושוחה 
  "עבר בה איש

 
אמר הכתוב  שלוש למה  הקשו המפרשים

ערבה  בארץ" היה ל''ל, בארץפעמים 
 ",  ,לא עבר בה איש ,וצלמותציה  ,ושוחה

 
ביאור הדבר ברמז למה שנענש משה רבינו ולא 

 נכנס לארץ
 

שבשעה שהיו ישראל אפשר לרמז בכאן, 
במדבר ואמרו מה נשתה, ואז נענש משה 
רבינו על כניסת הארץ, ולא זכה לעבור 

 לארץ ישראל, וכך הוא הרמז,
 
שבו  המקום" הוא ערבה ושוחה בארץ"

היה במדבר הנקרא חטאו במי מריבה ש
 ארץ ערבה ושוחה

 
הוא הצמאון שהיה להם  " ציהציה בארץ"

 שאמרו מה נשתה,
 
מרמז על מיתת  ,"מות-צל" "וצלמות"

מאה בגימטריה  צל-משה רבינו, מכיוון ד
 (ב''ט ע''קל)חולין  ואיתא בגמרא ועשרים,

 ,משה מן התורה מנין בשגם הוא בשר
 ,משהבגימטריא כמו  בשגם שם, רש"יוב

 והיו ימיו מאה ועשרים שנהוכתיב שם 
  עכ''ל רש''י,  ,ימי חיי משהוכך היו 

 
 מרמז על מותו של משה רבינו, , מות

 
כמ''ש  לא עבררמז ש "בארץ לא עבר בה"

 ,  לארץ ישראל שלא עברזהו  אעברה נא
 
זה משה רבינו, כמ''ש  איש ,"בה איש"

 משה,  והאיש
 

מר שלוש פעמים ושא וזה הרמז בפסוק,
 הרמז, 

 למקום שהיה החטא, 
 למה שהיה החטא,

 והארץ שלא עבר לשם,
 

* * * * * * * 
 
 
 

מי הם הרועים שעליהם אמרה''כ 
 והרועים פשעו בי

 
הכהנים " ,(מסעית הפטר 'ח 'ירמיה ב) כתיב

ותפשי התורה לא  ,לא אמרו איה ידוד
והנביאים נבאו  ,עים פשעו ביווהר, ידעוני 

 ", רי לא יועלו הלכוואח בבעל
 

 פירוש המפרשים מי הם הרועים והנביאים
 

, תרגום יונתן, רש''י, רד''ק, ופירשו
 מצודות,

 
שהם רועי העם כמו  המלכיםהם  - הרועים

  ,שהרועים רועים הצאן
 

מתנבאים שהיו  ,נביאי השקר - הנביאים
 ע''כ ,בשם הבעל

 
 במדרש מבואר כי הרועים הם הנביאים

 
 'רבה שיר השירים פרשה א) מדרשאיתא ב
בשעה שעמדו ישראל לקבל  (ג ''פסקה כ

התורה אמר להם אני נותן לכם תורתי 
הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואתננה 

אמרו אבותינו עורבים אותנו אמר  ,לכם
 להם הקב"ה אבותיכם יש לי עליהם 

 
)בראשית טו( יש לי עליו שאמר  אברהם

  "במה אדע"
היה אוהב לעשו ואני יש לי עליו ש יצחק

ואת עשו ")מלאכי א( שנאתיו שנאמר 
  "שנאתי

 'נסתרה דרכי מה'")ישעיה מ( שאמר  יעקב
אלא הביאו לי ערבים טובים ואני נותנה 

 לכם 
 

אמר  ,נביאינו ערבין לנואמרו לפניו רבש"ע 
 (')ירמיה בלהם יש לי עליהם שנאמר 

  ",והרועים פשעו בי"
 

ועים קאי על מבואר, בלשון המדרש כי הר
נביאי הבעל, וקשה למפרשים שפירשו כי 

 הרועים הם המלכים, 
 

כי כונת המדרש  וצריך לפרש ולומר,
אמר להם יש לי ו ,נביאינו ערבין לנו שאמר
והרועים פשעו " (')ירמיה בשנאמר  ,עליהם

והנביאים " ", הכונה להמשך הפסוק,בי
 ".נבאו בבעל

* * * * * * * 
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עדיה גאון דרך התשובה של רבי ס
 כי אם תכבסי בנתרמרומז בכתוב 

 
כי אם " (מסעית הפטר ב''כ 'ירמיה ב) ,כתיב

תכבסי בנתר, ותרבי לך ברית, נכתם עונך 
 ה'',לפני נאם 

 
 מצודת ציון ב ביאור הכתוב

 
 ,מלשון כיבוס ורחיצה - תכבסי

  ,מין אדמה רכה ומכבסין בו - בנתר
  ,שם עשב המנקה - בורית
 ,כתם ורושם ארנש - עונך נכתם

 
הפסוקים שאמר ביאור הכתוב בהקדם פירוש 

 דהע''ה, 
 

הרב כבסני מעוני " (תהילים פרק נא ), כתיב
כי פשעי אני אדע , ומחטאתי טהרני
 ", וחטאתי נגדי תמיד

 
 הקושיות שיש להקשות בפסוק

 
שביקש ד''ה  "הרב", לשון הפסוק א.

להרבות כיבוסו, וכי אי אפשר לו להקב''ה 
בת אחת, ולמה לו להרבות לכבס ב
 בכיבוסו, 

 
, כי פשעי אני ועוד קשה לשון הפסוק ב.
אני יודע לא נאמר, אלא אדע  ,"אדע"

בלשון עתיד, ולמה לא אמר בלשון עבר כי 
פשעי אני ידעתי,  או בלשון הווה כי פשעי 

 אני יודע, אלא בלשון עתיד אני אדע,
 

 וקושיא אחת ביאור הענין ע''ד תשובת ר' סעדיה
 מתרצת את השניה

 
קדושי השם, כאשר עושים ב, כידוע

תשובה, ומתקרבים לבוי''ת, מתחרטים על 
שהאתמול לא  היה בדרגא עליונה, וכל 
כמה שמתקרבים יותר. מצטערים על 

 העבר, ונקרא תשובת רבי סעדיה גאון, 
 

צריך  הרב כבסני, וכך אמר דוד המלך,
לכבסני הרבה פעמים, כי בכל פעם 

אז פשעי אני אדע, אכיר אז גם שתכבסני, 
בדברים היותר דקים, וכאשר תכבסני שוב, 
אז אמשיך ואדע הדברים העוד יותר קלים 

 הרבוחוזר חלילה, וזהו לשון הפסוק, 
כבסני מעווני, כי כמה שתכבסני יותר, 

 עוד, אדעפשעי אני 
 
 

 ביאור הכתוב כי אם תכבסי בנתר
 

כי אם יש לבאר גם הפסוק, " לפי זה,
עונך  נכתםלך ברית,  ותרביסי בנתר, תכב

פירוש שגם כאשר תרבה  .'ה'לפני נאם 
בכיבוס עווני, ארצה להיות עוד יותר נקי. 
כמו שפירשנו, ולפיכך נכתם עוני, עדיין 
נשאר בי רושם, כי תמיד תמיד ארצה יותר 

 ויותר.
 

* * * * * * * 
 

בשלשה דרכים השווה הנביא את 
 אבלות החורבן לשמחת הגאולה

 
 ישעיהו פרק סו כתיב

 
שמחו את ירושלם וגילו בה כל אהביה " )י(

 ",שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה
 

למען תינקו ושבעתם משד תנחמיה " )יא(
 ",למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה

 
כי כה אמר ה' הנני נטה אליה כנהר " )יב(

 ",שלום
 

 בילותא סוגישלשה  שמחה כנגד סוגישלשה 
 

 ב כנגד אבילות הלב,שמחת הל א.
 

 כנגד אבלות הגוף, בהרגשת החושים ב.
 
 השכל כנגד אבלות השכל, בהבנת  ג.
 

 שמחת הלב כנגד אבילות הלב,
 

שמחו את " (פסוק י' ו"ישעיהו פרק ס) ,כתיב
ירושלם וגילו בה כל אהביה שישו אתה 

 ",משוש כל המתאבלים עליה
 

 שמחת הלב כנגד אבלות הלב
 

מכאן אמרו כל '(, ל תענית) איתא בגמרא
המתאבל על ירושלים זוכה ורואה 
בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו 

 חתה,רואה בשמ
 

כי השמחה הטבעית היא שמחת  ,מבואר
"נתתה  )תהלים ד' ח'(הלב, כמ''ש הכתוב 

 שמחה בלבי"
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 פי ספר יצירהביאור הדבר על 
 

כי אין בזה כמה  בפשטות הדברים נראה,
באיזה  ,אלא כל המתאבליםמיני אופנים, 

אופן שיהיה, זוכים ורואים בשמחתה 
 באופן שוה. 

 
 בלשון הכתוב דיוק

 
שהיה לו לומר  ,לשון הפסוקב יש לדייק

, שישו אתה משוש המתאבלים עליה
המתאבלים, לומר  "כל"ולמה הוסיף אמר 

 .שכל אחד ואחד שמחתו לפי דאגתולך 
 )פרק א'(בספר יצירה  על פי מה דאיתא

  עשרה מיני עמקים בלב, שיש
 

 בלב שבגאולה,  , דעומק השמחהוצ''ל
ו של כל , תלוי בעומק האבלות שבלבהאדם

, וכל אחד ואחד, כפי האבילות אחד ואחד
שמתאבל, כך זוכה ורואה בשמחתה, 

 במהרה בימינו.
 

 , כי שמחת הלב כאבלות הלבמבואר
 

 כנגד אבלות הגוף הרגשת החושים
 

למען , ("אפסוק י ו"ישעיהו פרק ס) ,כתיב
תמצו תינקו ושבעתם משד תנחמיה למען 

 ",וגו' והתענגתם
 

 ביאור הפסוק במפרשים
 

 , תמצו, ענין מציצה, רד''ק
 

למען תהיו  -למען תמוצו  ,מצודת דוד
 ,מוצצים ומתענגים מן הכבוד

 
כמו מלשון מציצה  -תמצו  ,מצודת ציון

 ,( )ישעיהו נאשתית מצית 
 ,וגמלשון תענ -והתענגתם 

 
התעוררי ", פסוק י''ז( ישעיהו פרק נא) כתיב

התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד ה' 
את כוס חמתו את קבעת כוס התרעלה 

 ,מציצהוהוא לשון  ",שתית מצית
 

שהוא דבר  מטבע המציצהכי  מבואר,
, כפי חוזקה כן המהנה את החושים שבגוף

" כנגד תמוצו"בגאולה, ואמר השגתה, 
 בחורבן,"מצית"

את שמחת הגוף  ובכך השווה הכתוב
 בגאולה, כנגד צער הגוף שבחורבן,

 

 השכל כנגד אבלות השכל, הבנת
 

כי כה אמר , "(ישעיהו פרק סו פסוק יב) כתיב
ה' הנני נטה אליה כנהר שלום וכנחל 

 "שוטף
 

הרואה  (,ברכות דף נו עמוד ב) איתא בגמרא
הנני נטה אליה "נהר בחלום ישכים ויאמר 

, קודם שיקדמנו פסוק אחר "םכנהר שלו
ופירשו  ."כי יבא כנהר צר"  )ישעיהו נ''ט י''ט(

כמו צר ומצוק מצאוני תהל' קי"ט  בה
 קמ"ג[

 
מים עמקים , (משלי פרק כ פסוק ה) כתיב

 ,עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה
 

כי עצה ותבונה משווה החכם , מבואר
למים עמוקים, וזאת משום שכשרואים 

עלה, אין אפשרות לדעת את מי הנהר מלמ
את עומקם, כמה הוא בכל מקום, רק ע''י 

 עצה ותבונה יכול לברר את עומק המים,
 

הנני נטה " בישר הנביא בגאולה על כן
 "נהר צר", כנגד "אליה כנהר שלום

שבחורבן, משום שיש לשמוח בגאולה גם 
 בהבנת השכל. 

 
בלב בחוש ובכך מצינו, גלות וגאולה 

 ובשכל.

 * * * * ** * 
 

האבלות והגאולה הם בשמיעה 
 ראיה דיבור

 
 ג' ההפטרות דבין המצרים, הם

 
ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים  דברי א',

 '(ירמיה פרק א)מין, אשר בענתות בארץ בני
 

דבר ידוד בית יעקב וכל משפחות  שמעו ב',
 '(ירמיה פרק ב) ,בית ישראל

 
ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על  חזון  ג',

 ( 'א ישעיה פרק) ,ושלםיהודה ויר
 

מבואר, כי האבלות על ירושלים הינה 
, דברי ירמיהו, בדיבורבשלשה דרכים, 

, חזון בראיה, שמעו דבר ה', בשמיעה
 ישעיהו,
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בבשורת הגאולה, אנו מוצאים את אותם ג' 
 דרכים, דיבור, שמיעה, ראיה,

 
 ,על הר גבה עלי לך מבשרת ציון ,דיבור

הרימי  ,ירושלםהרימי בכח קולך מבשרת 
 ךלערי יהודה הנה אלהי אמריאל תיראי 

 '(,ישעיה מ)
 

מה נאוו על ההרים רגלי מבשר  ,שמיעה
 ,ישועה  שלום מבשר טוב משמיע משמיע

 ,(ז''ישעיה כ) אמר לציון מלך אלהיך
 

  וןבשוב ידוד צי יראוכי עין בעין , ראיה
 ,ב ('')ישעיה נ

 

* * * * * * * 
 

קן בשלשה שבתות אלו יש לת
דיבור ראיה שמיעה שהם ראשי 

 תיבות דר''ש
 

ר צדוק מהר'' ,פרי צדיק, איתא בספרים
  אות ח'( במדבר פרשת פנחס) –הכהן מלובלין 

  
דבין המצרים  שלוש הפטרות דפורענותא

, באים לתקן דברי, שמעו, חזוןשהם 
  הדיבור שמיעה ראיה.

 
בראיה הם לתקן מה שפגמו  ושבתות אלו

''ד ג' ההפטרות שהם , עשמיעה ודיבור
 ,, עיי"ש באורך דבריוראיה שמיעה ודיבור

 
מה  הדברים הדרושים תיקון מרומזים בפסוק

 ידוד דרש ממך
 

הגיד לך אדם מה " ('ח 'מיכה פרק ו) כתיב
  " וגו'ממך דרשטוב ומה ידוד 

 
כל הדברים שצריך האדם כי  אפשר לומר,

ד'יבור  לתקן יש לתקנם בג' הבחינות שהם,
  .דר''שהם ר''ת ו ש'מיעה.ר'איה 

 
* * * * * * * 

 
הדרך שאין ללמד מוסר לבנו 

 ותלמידו
 

 הפטרת מסעי( ירמיהו פרק ב פסוק כז) כתיב
אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני "

לשוא " "ילדתנו כי פנו אלי ערף ולא פנים
 ", הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו

 
 'לת  יקהכתיב  ) )תענית ח' ע''א(, איתא בגמרא

והוא לא פנים  ,אם קהה הברזל"( 'י
אם ראית תלמיד  ,אמר רבא ,"קלקל

בשביל רבו  ,שלמודו קשה עליו כברזל
שנאמר והוא לא  ,שאינו מסביר לו פנים

 ע''כ ,פנים קלקל
 

 וגו' מרים לעץ אבי אתהוא ביאור בכתוב
 

מרים לעץ אבי וא" ,ז(''כ 'ירמיה  ב)  כתיב
ו אלי ערף ולא כי פנ אתה ולאבן את ילדתני

 " וגו', פנים
 

, אם יכה האב את בנו והרב בדרך התוכחה
את תלמידו בעץ ואבן, לא יקחו מוסר, 

לשוא הכיתי וע''ז אפשר שאמר הנביא "
תלמיד ", וכן את בניכם מוסר לא לקחו
בשביל רבו  ,שלמודו קשה עליו כברזל

, ודרשו חז''ל שאינו מסביר לו פנים
 "לוהוא לא פנים קלקמהכתוב "

 
מרים לעץ וא" וכך אפשר לפרש הפסוק,

", שטענת אבי אתה ולאבן את ילדתני
 הבנים לאביהם, במקום שאתה מכה אותי 

 
הרי "אבי אתה ואתה  "בעץ ואבן",

ילידתני", ויש לך להסביר לי פנים, כדי 
שלא "אפנה עורף", ע''י "ולא פנים", כמו 
שדרשו חז''ל  מהכתוב "ולא פנים" 

יר לו פנים, וזה שמשום שאינו מסב
פנו " , ולכן"והוא לא פנים קלקל"הפירוש, 

 ".אלי ערף ולא פנים
 

 * * * * * * 
 

הידיעה והבחירה בנבואת זכריה 
 הנביא

 
 ח פרק מנבואתו של זכריה הנביא זכריה

 
 ישבו עוד צבקות' ה אמר "כה פסוק ד'

 ואיש ירושלם ברחבות וזקנות זקנים
 ימים", מרב בידו משענתו

 
 ילדים ימלאו העיר "ורחובות 'פסוק ה

 ברחבתיה", משחקים וילדות
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 בעיני יפלא כי צבקות' ה אמר "כה פסוק ו'
 בעיני גם ההם בימים הזה העם שארית

 ','ה נאם יפלא
 

 רבי עקיבא בנחמתנבואתו של זכריה 
 

 פעם שוב ב(, עמוד כד דף )מכות איתא בגמרא
 שהגיעו כיון, לירושלים עולין היו אחת
 שהגיעו כיון. בגדיהם קרעו פיםהצו להר
 קדשי מבית שיצא שועל ראו, הבית להר

 . מצחק ע"ור בוכין הן התחילו, הקדשים
 

 אמר? מצחק אתה מה מפני :לו אמרו
, לו אמרו? בוכים אתם מה מפני: להם

 ועכשיו יומת הקרב והזר: בו שכתוב מקום
 לכך: להן אמר? נבכה ולא בו הלכו שועלים

 לי ואעידה ישעיהו ח' ב'() בדכתי, מצחק אני
 זכריה ואת הכהן אוריה את נאמנים עדים

 אצל אוריה ענין מה וכי, יברכיהו בן
 וזכריה ראשון במקדש אוריה? זכריה

 ! שני במקדש
 

 זכריה של נבואתו הכתוב תלה ,אלא
)מיכה ג' :כתיב באוריה, אוריה של בנבואתו

  תחרש" שדה ציון בגללכם "לכן יב'(
 

 זקנים ישבו "עוד זכריה ח' ד'() כתיב בזכריה
 שלא עד, ירושלם" ברחובות וזקנות

 הייתי - אוריה של נבואתו נתקיימה
, זכריה של נבואתו תתקיים שלא מתיירא

 - אוריה של נבואתו שנתקיימה עכשיו
 . מתקיימת זכריה של שנבואתו בידוע

 
! ניחמתנו, עקיבא: לו אמרו הזה בלשון

 ע''כ, .ניחמתנו, עקיבא
 

 תו של זכריה בדברי רבי יהודהנבוא
 

, דרש רבי א( עמוד נב דף )סוכה איתא בגמרא
 ברוך הקדוש מביאו לבא יהודה לעתיד

 הצדיקים בפני ושוחטו הרע ליצר הוא
 כהר להם נדמה צדיקים. הרשעים ובפני
. השערה כחוט להם נדמה ורשעים, גבוה
 בוכין צדיקים. בוכין והללו, בוכין הללו

 גבוה הר לכבוש כולנוי היאך: ואומרים
 לא היאך: ואומרים בוכין ורשעים! כזה

 ואף! הזה השערה חוט את לכבוש יכולנו
 שנאמר, עמהם תמה הוא ברוך הקדוש

 יפלא כי צבקות' ה אמר "כה )זכריה ח' ו'(
 גם ההם בימים הזה העם שארית בעיני
 יפלא", ע''כ בעיני

 
 

 ביאור המהרש''א בנבואתו של זכריה
 

 ' ד''הא עמוד נב דף סוכה) א"מהרשכתב ה
 , "גם בעיני יפלא"ליה משמע ,(יפלא בעיני גם

  ,לעתיד ר"יצה בביטול קרא דאיירי
 

 ורחובות" )זכריה ח' ה'( מיניה לעיל דכתיב
  "משחקים וילדות ילדים ימלאו העיר

 
 שולט ר"יצה דאין ביחד משחקים היינו

  ,אז בהן
 

 םצדיקי יכלו היאך יפלא בעיני גם י"ופרש
 המהרש''א, ל"עכ ,בחייהם כנגדו לעמוד

 
 פירוש המלה יפלא בתורה נביאים וכתובים

 
 "דבר' מה היפלא" יד( יח )בראשית כתיב
 וכי, היתכסי כתרגומו - היפלא י"פירש

 ממני ומכוסה ומופרד מופלא דבר שום
 ,כרצוני מלעשות

 
ויאמר לו מלאך ה' , "(שופטים יג יח) כתיב

  רש"יפי ,"פלאי למה זה תשאל לשמי והוא
 ,מכוסה – פלאיוהוא 

 
 כל יוקאל' ה אני הנה" כז(, לב )ירמיהו כתיב
 י"פירש", דבר כל יפלא הממני בשר

 ,ממני עלומות העתידות וכי - יפלא הממני
 

פליאה דעת ממני , "(תהלים קלט ו) כתיב
, אנא אלך מרוחך", נשגבה לא אוכל לה

מכוסה ונעלם ממני  -דעת  פליאה רש"יפי
 ,ום לברוח מפניךמק

 
שלשה המה נפלאו ממני , "(משלי ל יח) כתיב

ממני  נפלאו רש"יפי",וארבעה לא ידעתים
 נכסו -
 

 איך אמר הנביא גם בעיני יפלא
' ה אני , והנביא צווח הנהנאם ה'
 כל יפלא הממני בשר כל אלוקי

 דבר
 

ביאור המפרשים בדברי הנביא זכריה גם בעיני 
 יפלא, שלא כבכל התנ''כ

 
 כי ותקצב' ה אמר כה(, ו ח זכריה) תיבכ

 ההם בימים הזה העם שארית בעיני יפלא
 ,ותקצב' ה נאם יפלא בעיני גם

 
 



   
 מסעיפרשת                                       פארפרפראות 

  

 יב

 שבתי איך - "יפלא בעיני גם" י"רשכתב 
 ,הגדול החרון מן
 

 הרע יצר שחיטת על דרשוהו ורבותינו
 יכלו איך יפלא בעיני ,סוכה במסכת

 ,בחייהם כנגדו לעמוד הצדיקים
 

אבן עזרא בשם חמיו רבי יהודה הלוי פירוש ה
 בעל הכוזרי

 
"גם בעיני  ,('ו 'ח זכריה) עזרא אבןכתב ה
  נוחתו כבוד,מ הלוי יהודה רבי אמריפלא" 

 
 הגם כתוב כאילו ,חסר התימה א"ה כי

  ,יפלא בעיני
 

 איננו הכתוב כי צורך אין דעתי ולפי
 הממני כמו ,תמה יראה אזו ממנו שיפלא

 ,יפלא
 
 וכאשר ,יפלא בעיני גם תובכ כאן רק 

 העם בעיני עושה שאני הזה הדבר יפלא
 רק ,גדול פלא עשיתי הוא בעיני גם ,הזה

 בעינינו נפלאת היא כמו יפלא בעיני
 כמוהו עשיתי לא פלא שאעשה והטעם
 , עכ''ל האבן עזרא,משל דרך וראיתי

 
יהודה  ענין האבן עזרא שהיה חתנו של רביב)

 ,בסדר הדורות ערך ד''א תתקל''ד הלוי, עיין
 (ח"רל סימן יאיר חוות ת"שווב

 
 גם' ה אמר כה", ('ו 'ח זכריה) ק"רדהכתב 
 כאלו בתמיה םמפרשי יש - "יפלא בעיני
 עשו בני זה אתה וכן יפלא בעיני הגם אמר

  לו והדומים
 

 כמשמעו' פי ל"ז ע"א אברהם' ר והחכם
 שלא ההם בימים פלא עושה אני כלומר
 עכ''ל הרד''ק, ,כמוהו עשיתי

 
על מאמר הכתוב  כי הכל תמהים ,מבואר

 ,''נאם ה גם בעיני יפלא"
 

הענין על דרך הידיעה יאור ב
 והבחירה

 
רבי עקיבא  ג(''י 'פרק גאבות ) במשנהאיתא 
דבריו  הכל צפוי, והרשות נתונה, אומר

אלו של רבי עקיבא הם הם המסד לדבר 
בשכל האנושי, והם שלא ניתן להבנה 

עיין שם )הידיעה הסותרת לבחירה, 
ן הידיעה ם באריכות מרובה בעניבמפרשים הדני

 ובעקידת יצחק שער ק''ג, (והבחירה

ש כי בודאי אין לאי לי לומר,נראה 
הישראלי צל של ספק בידיעתו המוחלטת 

 הקב''ה בכל מה שהיה הוה ויהיה,של 
' ה אני הנה" כז(, לב )ירמיהו כמ''ש הכתוב,

 ",דבר כל יפלא הממני בשר כל יוקאל
 

רצה הקב''ה להשכיר את עושי רצונו,  ,אך
נו, לפיכך נתן לנו ברי רצווולהעניש את ע

  ,הבחירהאת 
 

, גם אם ועל הדבר הזה בא הנביא לאמר
אנחנו מאמינים שלא נעלם ממנו ית' שום 
דבר, קיים הקב''ה בעצמו פעמים שאתה 

שארית עיני ב , כאשר מדובר בפלא מתעלם
, "גם בעיני יפלא"אמר הקב''ה  העם הזה,

, ואעשה את עצמי כמתעלם כלומר
  מידעתי,

 
כי הנביא גילה לנו כבר בדבריו את  מבואר

ענין הידיעה והבחירה, שאין הדעת יכולה 
 להבינו

 

* * * * * * * 
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