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יהושע  ביאליעזר ור ביר במה נחלקו 
 ביאור פלא בעיון יעקב בשם רפידים

 
במדבר  )  כתיב  ' ע''ב(בכורות ה) איתא בגמרא

 ני",ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סי" ו(''ג ט''ל
ר' חנינא שאלתי את ר' אליעזר בבית אמר 

מאי לשון  )בבית המדרש הגדול( מותבא רבא
  ,רפידים שמה ,ואמר לי ,רפידים

 
ר'  ,רפידים שמהרבי אליעזר אומר  ,כתנאי

, שריפו עצמן מדברי תורהיהושע אומר 
 ע''כ,

 
 קושית בעל עיון יעקב דאין מובן במה מחלוקתם

 
' ורות הבכ)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 

  ,י פשוטומקרא יוצא מיד
 
שרפו במה חולק ר' יהושע שאמר   ,ןכם א

  , כך שמה, שאומר , על ר' אליעזרידיהם
 

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

שמלחמת עמלק נעשה  הפסוק נןלאשמעי
 ,ינהמפקא מה נ םרפידיב

 
ביאור מחלוקתם אם שם המקום גרם לרפיון או 

 ון גרם לשם המקוםהרפי
 
 ,כלומר ,מהש םידפיר ,ליעזרא' ר רקאמו

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

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

 יעקב.
 

* * *  * * * * 
 
 
 
 

 פירשו  יהושע ביאליעזר ור ביר
 שחוו בעברםרפידים עפ''י מה 

 
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 
 

 יש לומר שכל אחד ביאר עפ''י 
 מה שחווה הוא בעברו

 
ם, כי המקום גור אליעזר בא לומר, ביר

ביקש ללכת רק למקום שיש בו ולפיכך 
  ,תורה, כמובא להלן

 
העובדה שאמו כי  יהושע בא לומר, ביור

הביאה אותו לבית המדרש בעודו תינוק, 
 ,אשרי יולדתוהיא גרמה לקרוא לה 

 כמבואר לקמן.
 

* * *  * * * * 
 

על מה היה בוכה רבי אליעזר בן 
 כשהיה בן עשרים ושמונה הורקנוס

 
מעשה  '(פרק א) י דרבי אליעזרפרקאיתא ב

ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו 
 )מישור( ורשים, והיו חורשין על גבי המענהח

 ,)מקום הררי ומסולע( והוא היה חורש בטרשין
 ישב לו והיה בוכה. 

 
מפני מה אתה בוכה, שמא  אמר לו אביו

)החליפו מצטער אתה שאתה חורש בטרשין, 
ה חורש על גבי ו אתיעכש למקום מישור(

המענה. ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. 
אמר לו מפני מה אתה בוכה, שמא מצטער 

)וגם כאן  אתה שאתה חורש על גבי המענה
אמר לו לאו, ולמה אתה בוכה,  .קשה לך(

 אמר לו שאני מבקש ללמד תורה, 
 

 בן עשרים ושמונה שניםוהלא  ,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 
הורקנוס למה אתה בוכה, אמר לו מפני 

אמר לו אם אתה  שאני מבקש ללמד תורה,
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מבקש ללמד תורה, עלה לירושלים אצל רבן 
יוחנן בן עמד והלך אצל רבן יוחנן בן זכאי. 

זכאי, ישב לו והיה בוכה, אמר לו מפני מה 
שאני מבקש ללמד אתה בוכה, אמר לו מפני 

 אמר לו בן מי אתה, ולא הגיד לו,  תורה.
 

מימיך לא למדת קריאת שמע ולא  אמר לו
תפלה ולא ברכת המזון אמר לו לאו, אמר לו 
עמד ואלמדך שלשתן. ישב והיה בוכה. אמר 

שאני כה, אמר לו לו בני מפני מה אתה בו
והיה אומר לו שתי מבקש ללמד תורה. 

הלכות כל ימי השבוע והיה חוזר לו עליהן 
ומדבקן. עשה שמונה ימים ולא טעם כלום 
עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן בן זכאי, 
והעמידו מלפניו. ישב והיה בוכה, אמר לו 
מפני מה אתה בוכה, אמר לו מפני 

ד מלפניו שהעמדתני מפניך כאדם שמעמי
מכה שחין. אמר לו בני כשם שעלה ריח פיך 

כך יעלה ריח חקי תורה מפיך מלפני, 
  לשמים.

 
אמר לו בן הורקנוס  אמר לו בני בן מי אתה,

אני, אמר לו והלא בן גדולי עולם אתה, ולא 
היית מגיד לי. אמר לו חייך, היום אתה 
סועד אצלי, אמר לו כבר סעדתי אצל 

מפני שרצה להסתיר את )אמר כך ,אכסניא שלי
אמר לו ומי הוא אכסניא שלך,  תעניותיו(

אמר לו, רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי 
הכהן. שלח ושאל אכסניא שלו אמר להם 
אצלכם סעד אליעזר היום אמרו לו לאו, 
והלא יש לו שמונה ימים שלא טעם כלום. 
אחרי כן הלכו רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי 

יוחנן בן זכאי, הרי יש לו  הכהן ואמרו לרבן
  שמונה ימים שלא טעם כלום.

 
עלה לך  אמרו בניו של הורקנוס לאביהם

לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך. 
ועלה לירושלים לנדותו, ומצא שם יום טוב 

והיו  )יום שמחה היה לו( לרבן יוחנן בן זכאי.
כל גדולי המדינה סועדין אצלו, בן ציצית 

ן בן גוריון, ובן כלבא שבוע. הכסת, ונקדימו
ולמה נקרא שמו בן ציצית הכסת, שהיה 
מסב למעלה מגדולי ירושלים. אמרו על 
נקדימון בן גוריון שהיה לו מזון שלשה 
סאים קמח לכל אחד ואחד שהיו בירושלים. 
אמרו עליו על בן כלבא שבוע שהיה לו בית 

 ארבע כורין של גנות טוחנין בזהב. 
 

הרי אביו של   .חנן בן זכאיאמרו לו לרבן יו
רבי אליעזר בא, אמר להם עשו לו מקום, 
ועשו לו מקום והושיבו אותו אצלו. ונתן 
עיניו ברבי אליעזר, אמר לו אמר לנו דבר 

אחד מן התורה, אמר לו רבי אמשל לך משל 
למה הדבר דומה, לבור הזה שאינו יכול 
להוציא מים יותר ממה שהיה מוציא, כך 

ל לומר דברי תורה יותר ממה אני איני יכו
 שקבלתי ממך. 

 
למה הדבר דומה,  אמר לו אמשל לך משל

למעין זה שהוא נובע ומוציא מים, ויש בכחו 
להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס, כך 
אתה יכול לומר דברי תורה יותר ממה 

 . שקבלו מסיני
 

, הריני אמר לו שמא ממני אתה מתביש
והלך לו לחוץ, עומד מאצלך. עמד רבן יוחנן 

והיה רבי אליעזר יושב ודורש ופניו מאירות 
וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של כאור החמה, 

 ואין אדם יודע אם יום ואם לילה. משה, 
 

 אשריכם אברהם יצחק ויעקב 
 שיצא זה מחלציכם

 
בא רבן יוחנן בן זכאי מאחוריו ונשקו על 

אשריכם אברהם יצחק אמר לו  ראשו,
אמר הורקנוס  מחלציכם.ויעקב שיצא זה 

למי אמר כך, אמרו לו לאליעזר בנך, אמר 
להם לא כך היה לו לומר, אלא אשרי אני 

 שיצא זה מחלצי. 
 

ואביו עומד על  היה רבי אליעזר יושב ודורש
רגליו. כיון שראה אביו עומד על רגליו נבהל, 
אמר לו אבא שב, שאיני יכול לומר דברי 

ר לו בני, לא תורה ואתה עומד על רגליך. אמ
על כן באתי אלא לנדותך מנכסי, ועתה 
שבאתי לראותך וראיתי כל השבח הזה, הרי 
אחיך מנדים מהם והם נתונים לך במתנה. 
אמר לו והרי אני איני שוה כאחד מהם, 

לו קרקעות בקשתי מלפני הקדוש ברוך יא
]תהלים כד, היה לפניו לתן לי, שנאמר  ,הוא

, ואלו "שבי בהלה' הארץ ומלואה תבל וי"א[ 
]חגי כסף וזהב בקשתי היה נותן לי, שנאמר 

, "לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות"ב, ח[ 
אלא לא בקשתי מלפני הקדוש ברוך הוא 

]תהלים קיט, קכח[ , שנאמר אלא תורה בלבד
על כן כל פקודי כל ישרתי, כל ארח שקר 

 ע''כ,שנאתי. 

 
* * *  * * * * 

 
 



   
 מסעיפרשת                                       פארפרפראות 

  

 ד

שמועה  את מי יורה דעה את מי יבין
רבי יהושע בן זהו גמולי מחלב 

 וחנניה אשרי יולדת
 

רבי  ' משנה ח'(אבות פרק ב) משנהאיתא ב
ו, וכתב הר''ר יהושע בן חנניה, אשרי יולדת

ע"ש שהיא גרמה לו עובדיה מברטנורא, 
מיום שנולד לא הוציאה ש שיהא חכם.

כדי שלא יכנסו באזניו  דה"מיעריסתו מב
 , אלא ד"ת

 
 ה''ה בירושלמימקור הדברים 

 
מעשה )יבמות דף ח' ע''ב(, , בירושלמי איתא

ראה את רבי ש רבי דוסא בן הרכינס,ב
את מי יורה " ח('')ישעיה כיהושע וקרא עליו 

" וגו', דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב
זכור אני שהיתה אמו מולכת עריסתו לבית 
הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי 

 ע''כ תורה.
 

וידע מבאר דברי ר' יהושע בן חנניה בבן יה
 מרגלית אחת היתה לי בידכם

 
מעשה ברבי  (א''ע 'חגיגה ג)  איתא בגמרא

יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא 
שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, 
אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש 
היום? אמרו לו: תלמידיך אנו, ומימיך אנו 

ף על פי כן, אי אפשר שותין. אמר להם: א
לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי 

שבת של רבי אלעזר בן עזריה  -היתה? 
ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו:  -היתה. 

ומה דרש בה? הקהל את  -בפרשת הקהל. 
העם האנשים והנשים והטף אם אנשים 
באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה 

אמר  -באין? כדי ליתן שכר למביאיהן. 
להם: מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם 

 -לאבדה ממני! 
 

, כתב )חגיגה דף ג/א( בספר בניהו בן יהוידע
ובזה יובן בס"ד לתרץ דקדוק אחר במאמר 

מרגלית אחת זה, במה שאמר רבי יהושע 
דמשמע יש בדרשה זו דבר  היתה לי בידכם,

 הנוגע אליו, 
 

וקשה מה שייכות יש לרבי יהושע בדרשא 
, דהגרסא בעין יעקב "לי"קאמר היתה ד זו

 "לי",גריס  גרסא דתלמוד כתב ידשהיא 
ואפילו לספרים דלא גרסי "לי", גם כן קשה 
דמשמע שראה בדבר זה דבר חידוש שהוא 
יקר מאד אצלו יותר, וקשה מה מצא 

בדרשה זו חידוש שראה בו נחת רוח ושמח 
 בו. 

דהא איתא במשנה  ולפי האמור ניחא,
, בשבח תלמידים של ב' משנה ח'()פרק דאבות 

רבן יוחנן בן זכאי, שאמר על רבי יהושע 
אשרי יולדתו, וכתב הר''ר עובדיה 
מברטנורא, ע"ש שהיא גרמה לו שיהא חכם. 
שמיום שנולד לא הוציאה עריסתו מביה"מד 

 כדי שלא יכנסו באזניו אלא ד"ת, 
 

במעשה  )יבמות דף ח' ע''ב(,ומקורו בירושלמי, 
בן הרכינס, שכתב שם, ראה את דרבי דוסא 

 "את מי )ישעיה כ''ח(רבי יהושע וקרא עליו 
יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב" 
וגו', זכור אני שהיתה אמו מולכת עריסתו 

בשביל שיתדבקו אזניו בדברי לבית הכנסת 
 . ע''כתורה

 
מה תועלת הגיע לרבי יהושע מאותם  וקשה

שנולד, דברי תורה שנכנסו באזנו אחר 
דעודנו קטן הרבה ואינו מרגיש בשום דבר, 

בחנם טרחה אמו להביא שוראוי לומר 
 עריסתו לבית המדרש מעת שנולד, 

 
אך כפי הדרשא זו שדרש ר' אלעזר בן 

דנשים באות לשמוע דיש להם עזריה 
תועלת, דאף על פי שאינן מבינות בדברים 
עם כל זה כיון דדברי תורה נכנסים באזנן 

טת הדברים הקדושים, ורק נשמתם קול
הטף שמפנים דעתם בדברים חיצונים אין 

 להם תועלת זו של קליטה, 
 

גם ר' יהושע בן חנניה כשהיה  על כן נמצא
בבית המדרש אחר שנולד, היה לו תועלת 
מאותם דברי תורה שנכנסו באזניו שקלטה 
אותם נשמתו, יען כי הוא באותו זמן לא 

כי מצד  היה לו הרגשה בדברים חיצונים,
גופו אין לו הרגשה בשום דבר, ולכך נפשו 
ודאי קולטת, דאינו כמו הטף שיש בהם דעת 

ולכן אמר להם ר' שלבם פונה אנה ואנה. 
מרגלית אחת היתה לי  יהושע בן חנניה

בידכם, דדרשה זו של ר' אלעזר בן עזריה 
וגם לספרים דלא גרסי לי, גם כן  נוגעת לי.

ראה מרגלית, יבא נכון, דהשביח דרשתו וק
ושמח בה מפני שנוגעת אליו, דבזה נודע 
שיפה עשתה אמו בדבר זה ולא טרחה 
בחנם, אלא היתה לו תועלת בודאי ממה 
שנכנסו דברי תורה באזניו, אף על פי שלא 

 היה לו עדיין שום הרגשה מצד גופו.
 

* * *  * * * * 



   
 מסעיפרשת                                       פארפרפראות 

  

 ה

 פכת מספדי הביאור הכתוב 
 בדרך צחות 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 כחדא
מת אחד ), מית חד מינון ולא אתגמל חסד

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

)וכל ובטילת כל מדינתא מיגמליניה חסד. 
 המדינה נתבטלה ממלאכה לבוא לתת לו כבוד(,

 
)החל החבר החי  שרי ההוא תלמידא בכי

ווי דילמא לית לשונאי ישראל  ,ואמר לבכות(
) שמא אין שכר לעושי מצוות, רק לעוברי  ,כלום

)נתראו לו , איתחמי ליה בחילמיהעבירות( 
דין עבד  ,לא תיבזי בני מריך ,ואמר בחלום(

ודין עבד חד חובה ואזל  ,חד זכו ואזל בה
)אל תזלזל בבני הקב''ה, זה עשה חטא אחד , בה

 ומת, ולזה היה זכות אחת ומת(
 

חס דלא עבד חובה מן  ,דבומה חובה ע
אלא זימנא  (,)ח''ו שלא עשה חטא מימיו,  יומוי

חדא הקדים תפילין של ראש לתפילין של 
 יד. 

 
)איזו זכות היתה , מה זכו עבד בר מעיין מוכסו

חס ליה דלא עבד זכו מן  לבר מעיין המוכס(
אלא זימנא חדא עבד אריסטון  ,יומוי

ולא אתון. אמר ייתון  )לשרים( לבולבוטייא
 וייכלוניה דלא ליקלקל.  )ענים( מסכיני

 
ולא , דעל ידי שלא כיבדו את הצדיק, מבואר

א היחיד של , בכך נתכפר לו החטהספידוהו
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, 

 ,מחול ליל ,הפכת מספדי וזהומחילה( 
תענית דף ) או יאמר, ע''ד הא דאיתא בגמרא

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

 וכל אחד ואחד מראה באצבעו, 
 

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

 ", ונשמחה בישועתו
 

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

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

 

* * * * * * * 
 

כי וגו' מבואר לא עבר  בארץ בכתוב
  צפון ודרום אינם מקום ישוב

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

 שם" בה איש ולא ישב אדם לא עבר
 

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

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

 
אלוייה לרב שימי בר אשי  דרב כהנא ,כי הא

כי מטא  ,מפום נהרא עד בי צניתא דבבל
ודאי דאמרי אינשי  ,מר ,אמר ליה ,להתם

הני צניתא דבבל איתנהו מאדם הראשון 
  ,ועד השתא

 
אדכרתן מילתא דרבי יוסי ברבי  ,אמר ליה

מאי  ,דאמר רבי יוסי ברבי חנינא ,חנינא
בארץ אשר לא עבר " ' ו' (ירמיה פרק ב) דכתיב

, וכי מאחר דלא "שם אדםבה איש ולא ישב 
כל ארץ שגזר  אלא לומר לך ,היאך ישב ,עבר

וכל ארץ  הראשון לישוב נתישבה אדםעליה 
הראשון לישוב לא  אדםשלא גזר עליה 

 , ע''כ,נתישבה
 

 אדם הראשון גזר בכל מקום ומקום למה מיועד
 

 בי ציניתא דבבל )סוטה מ''ו ע''ב( רש''יכתב 
כמו ציני הר  ,מקום הוא ובו דקלים הרבה

  ,)סוכה דף כט(הברזל 
 

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

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

 עכ''ל רש''י, ,אחר
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 אדם, שבכל מקום ומקום גזר עליו מבואר
הראשון למה הוא מיועד, אם ליישוב, אם 

 לדקלים וכו' וכו' 
 

 ז''ל חבל על שמש גדול ביאור במ''ש ח
 אבד מן העולםש

 
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
ים להביא לו סנדלבונים טובים ואבנ לדרום

 ,טובות ומרגליות
 

ד''ה חבל על  בע'' ט''סנהדרין  נ) מהרש"אה כתב
, שלפי דעת נקט צפון ודרום ,(שמש גדול
שיישוב בני אדם הוא מקצה  ,התוכנים

אבל לדרום  ,מזרח לקצה מערב באורך
אין שם יישוב  )הקוטב הצפוני והדרומי(ולצפון 

 ,ולזה אמר ,מפני הקור והחום בני אדם
במקום שלא  ,שלוחו הנחששהיה משלח שם 

עכ''ל  היה אדם יכול לילך בעצמו.
  המהרש''א,

 
צפון ודרום אם אינם מקום ישוב למה גזר שם 

 אבנים טובות ומרגליותלאדם הראשון 
 

אם לא גזר אדם הראשון המקום,  יש להבין
, למה גזר המקום אדםצפון ודרום, לישוב 

 ,אבנים טובותלישוב 
 

קום האבנים לפיכך הרחיק המ ,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
כי העושר יבוא אל האדם  ע''י אדם הראשון,

שאין לו בחירה לעשות נגד רצון  ע''י בעל חי
א מרחוק ממקום שאין האדם הבורא, שיבי
 ,, וע''י יעשיר את המגיעיכול לילך שם

  
, אינו יכול לבוא אך מכיון ונתקלל הנחש

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

 , והרבה דרכים למקום.טובות ומרגליות
 

* * * * * * * 
 חבל על שמש גדול שאבד מן העולם

 כי לא ממוצא וממערב בפסוק מכוון

( אות ח' במדבר רבה  פרשה כב) איתא במדרש
ומקנה רב היה לבני " א'(  ב''ל)במדבר  כתיב

)תהלים זה שאמר הכתוב  ,"ראובן ולבני גד
כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר " עה(

ים שופט זה ישפיל וזה קכי אל הרים
 , "ירים

 
לא ממה שאדם  מהו כי לא ממוצא וממערב

 ממזרח למערבא ועמל בסחורה והולך יוצ
אפי' פורש בספינות והולך  ,נעשה עשיר

ממזרח למערב וחוזר על המדברות ועל 
  ,ההרים אינו נעשה עשיר

 
אמר רבי אבא  מהו ולא ממדבר הרים

מרומניא כל הרים שבמקרא הרים הם חוץ 
מזה שהוא רוממות שאין אדם מתרומם מן 

עושה מה הקדוש ברוך הוא  ,הדברים האלו
נוטל נכסים מזה ונותן לזה שנאמר כי 

  ,ים שופט זה ישפיל וזה יריםקאל
 

שנכסים מזה ונגלין  ,לכך נקרא שמם נכסים
 לזה, 

 
שזזים מזה ונותנין  ולמה נקרא שמם זוזין

 לזה, 
 

 מה אתה מונה אינו כלום,  ממון
 

  ,מה לעת מעות
 

וכן חנה אומרת  ,וכלשון הזה אתה דורש
ממית ומחיה מוריד שאול ה' )שמואל א ב( 

 ויעל, ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם, 
 

שהוא מביא לזה  באף ,מה אף מרומם
 מרומם את זה, 

 
את רבי שמעון בן  שאלה מטרונה אחת

חלפתא לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא 
)שמות את העולם אמר לה לששת ימים שנא' 

כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת  כ(
הארץ, א"ל מאותה שעה ועד עכשיו מה 
עושה, א"ל יושב ועושה סולמות, מעלה לזה 

ים שופט זה קומוריד לזה, לכך נאמר כי אל
 ישפיל וזה ירים, 

 
כשביקש שיעשירו בני ראובן ובני גד  תדע לך

הפיל את המדינים לפני ישראל כדי שיעשירו 
מה כתיב למעלה וישבו  בני גד ובני ראובן

בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואח"כ 
הא שהשפיל הקדוש ברוך הוא  ומקנה רב

את המדינים ורומם את ישראל לקיים מה 
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כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר שנאמר 
הרים אלא כי אלהים שופט זה ישפיל וזה 

 ע''כ לשון המדרש, ירים.
 

לא  למה נקט המדרש הלשון,יש להבין, 
מה שאדם יוצא ועמל בסחורה והולך מ

אפי' פורש  ,נעשה עשיר ממזרח למערב
, למה דוקא ממזרח למערבבספינות והולך 

ממזרח למערב, ולא נקט  מצפון לדרום, או 
 לא יאמר כלל מאין לאין,

 
 יש לבאר ע''ד אומרם ז''ל חבל על שמש גדול

 
רבי שמעון  (בע'' ט''סנהדרין  נ) איתא בגמרא
חבל על שמש גדול שאבד  ,מרבן מנסיא או

כל אחד  ,שאלמלא נתקלל נחש מן העולם,
ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים 

אחד משגרו לצפון ואחד משגרו  ,טובים
להביא לו סנדלבונים טובים ואבנים  לדרום

 ,טובות ומרגליות
 

ד''ה חבל על  בע'' ט''סנהדרין  נ) מהרש"אה כתב
שלפי דעת  ,נקט צפון ודרום ,(שמש גדול
שיישוב בני אדם הוא מקצה  ,התוכנים

אבל לדרום  ,מזרח לקצה מערב באורך
אין שם יישוב  )הקוטב הצפוני והדרומי(ולצפון 

 ,ולזה אמר ,מפני הקור והחום בני אדם
במקום שלא  ,שהיה משלח שם שלוחו הנחש

עכ''ל  היה אדם יכול לילך בעצמו.
  המהרש''א,

 
רש ממזרח למה נקט המד לפי''ז מבואר,
 למערב דייקא,

 
 ביאור בלשון הכתוב כי לא ממוצא

 
כי לא " )תהלים עה(הכתוב  עוד יש לדעת,

עפ''י  מזרחמכנה את צד  ממוצא וממערב
, כלומר מצד ממוצאדברי המדרש בלשון 

  )תהלים י''ט(, ע''ד הכתוב צאתה של השמש
לשמש שם אוהל בהם מקצה השמים 

 ,מוצאשם למה נקט הכינוי למזרח ב ,מוצאו
 

 יש לבאר ע''ד הכתוב, יש לכסף מוצא,
 

כי יש לכסף ( "איוב פרק כח פסוק א) כתיב
" וכדי לרמז לדברי המדרש כי כוונת מוצא

, למי שמחפש כי לא ממוצא ומערבהפסוק 
אחר הכסף, נקט הכתוב הלשון כי לא 

 ממוצא,
 

בירור בלשון המדרש אם העברת הנכסים הם 
 עפ''י זכות או עפ''י מזל

שאמר בהעברת  יש לדעת בלשון המדרש
הנכסים מאחד לשני, הוא עפ''י המזל 

מזוני  )מו''ק כ''ח שבת קנ''ו(כאומרם ז''ל 
במזלא תליא, או ע''י זכות גדול וחוב גדול 

 משתנה המזל, כדברי התוס' שם,
 

מפרש כי הוא עפ''י  ביאור המהרז''ו במדרש
 ההצלחה והמזל,

 
 (פרק כח פסוק אאיוב ) אבן עזראהכי  עוי''ל,

והעניין כי הכל תלוי  יש לכסף מוצא, כתב כי
 ,במזל בני אדם

 
 בירור בדברי המדרש 

 
 ולא ממדבר הריםיש לעיין בדברי המדרש, 
שבמקרא  כל הריםאמר רבי אבא מרומניא 

שהוא רוממות שאין  ,חוץ מזההם  הרים
 ,אדם מתרומם מן הדברים האלו

 
 (ה סחבראשית רבה פרשת פרש) איתא במדרש

שיר למעלות אשא עיני  )תהלים קכא( כתיב
למלפני  אל ההורים, אשא עיני אל ההרים
 כל הרים והמדרש אומר, ולמעבדני,
 .חוץ מזההם  הריםשבמקרא 

 

* * * * * * * 
 

ך כרמז ל בארץ ערבה ושוחהבכתוב 
 שמשה רבינו לא נכנס לארץ

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

לא  בארץציה וצלמות  בארץ ערבה ושוחה
  "עבר בה איש

 
אמר הכתוב  שלוש למה  הקשו המפרשים

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

 
ביאור הדבר ברמז למה שנענש משה רבינו ולא 

 נכנס לארץ
 

שבשעה שהיו ישראל אפשר לרמז בכאן, 
משה  במדבר ואמרו מה נשתה, ואז נענש

רבינו על כניסת הארץ, ולא זכה לעבור 
 לארץ ישראל, וכך הוא הרמז,

 
שבו  המקום" הוא ערבה ושוחה בארץ"

ארץ חטאו במי מריבה שהיה במדבר הנקרא 
 ערבה ושוחה
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הוא הצמאון שהיה להם  " ציהציה בארץ"
 שאמרו מה נשתה,

 
מרמז על מיתת משה  ,"מות-צל" "וצלמות"

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

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

וכך  והיו ימיו מאה ועשרים שנהוכתיב שם 
  עכ''ל רש''י,  ,ימי חיי משההיו 

 
 מרמז על מותו של משה רבינו, , מות

 
כמ''ש  לא עבררמז ש "בארץ לא עבר בה"
 ,  לארץ ישראל שלא עברזהו  עברה נאא
 
זה משה רבינו, כמ''ש  איש ,"בה איש"

 משה,  והאיש
 

ושאמר שלוש פעמים  וזה הרמז בפסוק,
 הרמז, 

 למקום שהיה החטא, 
 למה שהיה החטא,

 והארץ שלא עבר לשם,
 

* * * * * * * 
 

 מי הם הרועים שעליהם אמר
 והרועים פשעו ביהכתוב 

 
הכהנים לא " ,(מסעית פטרה 'ח 'ירמיה ב) כתיב

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

 ", ואחרי לא יועלו הלכו
 

 פירוש המפרשים מי הם הרועים והנביאים
 

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

שהם רועי העם כמו  המלכיםהם  - הרועים
  ,ןשהרועים רועים הצא

 
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 

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

 
במה ")בראשית טו( יש לי עליו שאמר  אברהם

  "אדע
יש לי עליו שהיה אוהב לעשו ואני  יצחק

  "ואת עשו שנאתי")מלאכי א( שנאתיו שנאמר 
 '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"
 

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

 הרועים הם המלכים, 
 

 כי כונת המדרש שאמר לפרש ולומר, אפשר
 ,אמר להם יש לי עליהםו ,נביאינו ערבין לנו

", והרועים פשעו בי" ('ה ב)ירמישנאמר 
והנביאים נבאו " הכונה להמשך הפסוק,

 ".בבעל

* * * * * * * 
 

 בוהר כי אם תכבסי בנתר יםכתובה
דרך התשובה של רבי ל מכוון  כבסני

 סעדיה גאון 
 

כי אם " (מסעית הפטר ב''כ 'ירמיה ב) ,כתיב
תכבסי בנתר, ותרבי לך ברית, נכתם עונך 

 ה'',לפני נאם 
 

 ,מלשון כיבוס ורחיצה - תכבסי
 

  ,מין אדמה רכה ומכבסין בו - בנתר
 

  ,שם עשב המנקה - בורית
 

 ,כתם ורושם נשאר - עונך נכתם
 

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

 ", נגדי תמיד
 

 הקושיות שיש להקשות בפסוק
 

ה שביקש ד'' "הרב", לשון הפסוק א.
להרבות כיבוסו, וכי אי אפשר לו להקב''ה 
 לכבס בבת אחת, ולמה לו להרבות בכיבוסו, 
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, כי פשעי אני ועוד קשה לשון הפסוק ב.
אני יודע לא נאמר, אלא אדע בלשון  ,"אדע"

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

 ,יודע, אלא בלשון עתיד אני אדע
 

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

 
קדושי השם, כאשר עושים תשובה, ב, כידוע

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

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

 עוד, אדע
 

 סי בנתרביאור הכתוב כי אם תכב
 

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

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.
 

* * * * * * * 
 

  שמחת הגאולהוחורבן אבלות ה
 בלב בחושים ובשכל

 
 (ו''ישעיהו פרק ס) 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 יסוגשלשה 
 

 שמחת הלב כנגד אבילות הלב, א.
 

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

 שמחת הלב כנגד אבלות הלב
 

ישעיהו פרק ) ,כתיב'(, תענית ל) איתא בגמרא
 שמחו את ירושלם וגילו בה כל " פסוק י'( ו"ס

כל המתאבלים אהביה שישו אתה משוש 
 ",עליה

כל המתאבל על ירושלים זוכה  מכאן אמרו
ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על 

 חתה,ירושלים אינו רואה בשמ
 

היא שמחת הלב, כמ''ש  השמחהכי  ,מבואר
 "נתתה שמחה בלבי" )תהלים ד' ח'(הכתוב 

 
 
 פי ספר יצירהביאור הדבר על 

 
כי אין בזה כמה  בפשטות הדברים נראה,

באיזה  ,פנים, אלא כל המתאבליםמיני או
אופן שיהיה, זוכים ורואים בשמחתה באופן 

 שוה. 
 

 בלשון הכתוב דיוק
 

שהיה לו לומר  ,לשון הפסוקב יש לדייק
, ולמה שישו אתה משוש המתאבלים עליה

המתאבלים, לומר לך  "כל"הוסיף אמר 
 .שכל אחד ואחד שמחתו לפי דאגתו

 
שיש  א'()פרק בספר יצירה  על פי מה דאיתא

  עשרה מיני עמקים בלב,
 

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

 ",וגו' והתענגתם
 

 ביאור הפסוק במפרשים
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 , תמצו, ענין מציצה, רד''ק
 

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

 
כמו מלשון מציצה  -תמצו  ,מצודת ציון

 ,( )ישעיהו נאשתית מצית 
 ,שון תענוגמל -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, 
את  ובכך השווה הכתובבחורבן,"מצית"

שמחת הגוף 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 "הר שלוםכנ
ופירשו  ."כי יבא כנהר צר"  )ישעיהו נ''ט י''ט(

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

 
מים עמקים עצה , (משלי פרק כ פסוק ה) כתיב

 ,בלב איש ואיש תבונה ידלנה
 

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

הר מלמעלה, אין אפשרות לדעת את הנ
עומקם, כמה הוא בכל מקום, רק ע''י עצה 

 ותבונה יכול לברר את עומק המים,
 

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

משום שיש לשמוח בגאולה גם בהבנת 
 השכל. 

 
 יםבלב בחושובכך מצינו, גלות וגאולה 

 ובשכל.

 
* * * * * * * 

בשלשה שבתות אלו יש לתקן 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 תקן מה שפגמו הם ל ושבתות אלו

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

 
מה  הדברים הדרושים תיקון מרומזים בפסוק

 ידוד דרש ממך
 

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

 
כל הדברים שצריך האדם כי  אפשר לומר,
ד'יבור  קנם בג' הבחינות שהם,לתקן יש לת

  .דר''שהם ר''ת ו ר'איה ש'מיעה.

 
* * * * * * * 

 

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 רהעי "ורחובות פסוק ה'

 ברחבתיה", משחקים וילדות
 

 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
 להר שהגיעו כיון, לירושלים עולין היו אחת

 להר שהגיעו כיון. םבגדיה קרעו הצופים
 קדשי מבית שיצא שועל ראו, הבית

 . מצחק ע"ור בוכין הן התחילו, הקדשים
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: להם אמר? מצחק אתה מה מפני :לו אמרו
 מקום, לו אמרו? בוכים אתם מה מפני

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

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

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

 
 זכריה של נבואתו הכתוב תלה ,אלא

)מיכה ג' :כתיב באוריה, אוריה של בנבואתו
  תחרש" שדה ציון בגללכם "לכן יב'(

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

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

 בידוע - אוריה של נבואתו שנתקיימה
 . מתקיימת זכריה של שנבואתו

 
! ניחמתנו, עקיבא: לו אמרו הזה בלשון

 ע''כ, .ניחמתנו, עקיבא
 

 רי רבי יהודהנבואתו של זכריה בדב
 

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

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

: ואומרים בוכין צדיקים. בוכין והללו, בוכין
 ורשעים! כזה גבוה הר לכבוש יכולנו היאך
 את לכבוש יכולנו לא היאך: ואומרים בוכין
 הוא ברוך הקדוש ואף! הזה השערה חוט

 אמר "כה )זכריה ח' ו'( שנאמר, עמהם תמה
 הזה העם שארית בעיני יפלא כי צבקות' ה

 יפלא", ע''כ בעיני גם ההם בימים
 

 ביאור המהרש''א בנבואתו של זכריה
 

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

  ,לעתיד ר"יצה בביטול קרא דאיירי
 

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

 
 בהן שולט ר"יצה דאין ביחד משחקים היינו

  ,אז
 צדיקים יכלו היאך יפלא בעיני גם י"ופרש

 המהרש''א, ל"עכ ,יהםבחי 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 ,"למה זה תשאל לשמי והוא פלאי
 ,מכוסה – פלאיוא וה
 

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

 ,ממני עלומות העתידות וכי - יפלא
 

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

מכוסה ונעלם ממני  -דעת  פליאה רש"יפי
 ,מקום לברוח מפניך

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

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

 
נאם  איך אמר הנביא גם בעיני יפלא

 אלוקי' ה אני , והנביא צווח הנהה'
 דבר כל יפלא הממני בשר כל

 
ביאור המפרשים בדברי הנביא זכריה גם בעיני 

 יפלא, שלא כבכל התנ''כ
 

 כי ותקצב' ה אמר הכ(, ו ח זכריה) כתיב
 ההם בימים הזה העם שארית בעיני יפלא

 ,ותקצב' ה נאם יפלא בעיני גם
 
 

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

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

 ,בחייהם כנגדו לעמוד הצדיקים
 

בי יהודה הלוי בעל פירוש האבן עזרא בשם חמיו ר
 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
 

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



   
 מסעיפרשת                                       פארפרפראות 

  

 יב

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

 שאעשה והטעם בעינינו נפלאת היא כמו
, משל דרך וראיתי כמוהו עשיתי לא פלא

 עכ''ל האבן עזרא,
 

)בענין האבן עזרא שהיה חתנו של רבי 
יהודה הלוי, עיין בסדר הדורות ערך ד''א 

 (ח"שו"ת חוות יאיר סימן רלוב תתקל''ד,
 

 גם' ה אמר כה, "'(ו 'ח זכריה) ק"רדכתב ה
 כאלו בתמיה מפרשים 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

 
כי הכל תמהים על מאמר הכתוב , מבואר

 ','"גם בעיני יפלא נאם ה
 

ביאור הענין על דרך הידיעה 
 והבחירה

 
רבי עקיבא  )אבות פרק ג' י''ג( איתא במשנה

דבריו אלו  הכל צפוי, והרשות נתונה,אומר 
של רבי עקיבא הם הם המסד לדבר שלא 
ניתן להבנה בשכל האנושי, והם הידיעה 

ם במפרשים הדנים עיין שהסותרת לבחירה, )
( ובעקידת באריכות מרובה בענין הידיעה והבחירה

 יצחק שער ק''ג,
 

כי בודאי אין לאיש  נראה לי לומר,
הישראלי צל של ספק בידיעתו המוחלטת 
של הקב''ה בכל מה שהיה הוה ויהיה, כמ''ש 

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

 
ה הקב''ה להשכיר את עושי רצונו, , רצאך

ולהעניש את עוברי רצונו, לפיכך נתן לנו את 
 , הבחירה

 
, גם אם ועל הדבר הזה בא הנביא לאמר

אנחנו מאמינים שלא נעלם ממנו ית' שום 
דבר, קיים הקב''ה בעצמו פעמים שאתה 
מתעלם, כאשר מדובר בפלא  בעיני שארית 

", גם בעיני יפלאאמר הקב''ה " העם הזה,
 כלומר, ואעשה את עצמי כמתעלם מידעתי, 

 

כי הנביא גילה לנו כבר בדבריו את  מבואר
ענין הידיעה והבחירה, שאין הדעת יכולה 

 להבינו

 * * * * * * 
 

 מכון פאר""נעשה ונשמע ב
 

הומלץ לו  לקוח שהביא תפילין לבדיקה,
ע''י אחד מאנשי צוות המכון שמלבד 
 הבדיקה מומלץ לו להחליף גם את

 הרצועות, והלקוח נתן את הסכמתו,
 

התברר כי  כשהתפילין עברו עיון במומחיות
אין צורך בהחלפת הרצועות, כשהתקשרו 
אליו לומר לו שאין צורך בהחלפת הרצועות, 
הוא סירב להאמין שלאחר שנתן את 

 הסכמתו, מודיעים לו שאין צורך,
 

לקבל את התפילין  כשבנו הגיע למכון
ו כי דברים כאלה בחזרה, אמר בשם אבי

 שלא רואים, מצוה לפרסם, 
 

 * * * * * * 
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