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ביאור הממני יפלא כל דבר וגם בעיני 

 יפלא ע''ד הידיעה והבחירה
 

"אני  )ירמיהו ל"ב כ"ז הפטרת פרשת בהר(, כתיב
", אלוקי כל בשר הממני יפלא כל דברה' 

העם שארית כי יפלא בעיני  )זכריה ח' ו'( וכתיב
 ,גם בעיני יפלאבימים ההם  הזה

 
, וכי העתידות "הממני יפלא" פירש"י

 בעיני יפלא"" ורבותינו דרשו עלומות ממני,
 )נ''ב ע''א( על שחיטת יצר הרע במסכת סוכה

 איך יכלו הצדיקים לעמוד כנגדו בחייהם,
 

"הממני  כתוב אחד אומר, ולפלא ייחשב,
"גם בעיני  , וכתוב אחד אומר,יפלא כל דבר"

והרי הם שני כתובים המכחישים זה  יפלא"
 את זה,

 
 יש לבאר  הענין ע''ד הידיעה והבחירה

 
 )ירמיהו לב כז(, ,הכתובכי בודאי יש לפרש,  

", היא ידיעתו הבלתי הממני יפלא כל דבר"
וכי העתידות מסוייגת של הקב''ה כפירש''י 

 עלומות ממני,
 

עתו צל של ספק בידי ואין לאיש הישראלי
המוחלטת של הקב''ה בכל מה שהיה הוה 

, רצה הקב''ה להשכיר את עושי אךויהיה, 
רצונו, ולהעניש את עוברי רצונו, לפיכך נתן לנו 

 הבחירה, את 
 

", גם בעיני יפלא"ועל זה אמר הקב''ה 
איך יכלו הצדיקים לעמוד כנגדו  ופירש''י
ומכיוון ואין בשכל אנושי להבין עניין בחייהם, 

אמר הקב''ה אעשה כן גם  והבחירה, הידיעה
 גם בעיני יפלא,אני כמתעלם מידעתי, ואמר 

 
כי הכתובים הסותרים האומרים  מבואר

, הוא עניין הממני יפלא, וגם בעיני יפלא
, שאין בדעת אנושי להבין, הידיעה והבחירה

. פ"ה מהלכות תשובה הרמב''םע''ד שכתב 
 ,המורה פרק עשרים מחלק השלישיובספר 

 
, כי במה שאמר הכתוב, כי יפלא יש לומר גם

הכוונה לבחירה שיש העם הזה, בעיני שארית 
לאדם, מכיוון ומצינו כי בכל מקום שנאמר 

ה''ה בהקשר לדברים שבבחירה,  העם הזה
שהם  חטא העם הזה, עוון העם הזה,כגון 

 הדברים הבאים בבחירת האדם.
 

* * * * * * * 

 
  שנתה דעתו של במה 

 עיהו ישמחזקיהו 
 

ויבא אל חזקיהו,  )ברכות י' ע''א( איתא בגמרא
ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו, כה אמר 
ה', צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה, וגו'. 
אמר ליה, מאי כולי האי, אמר ליה, משום 
דלא עסקת בפריה ורביה. אמר ליה חזקיה, 
משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין 

בהדי כבשי ר ליה ישעיהו, דלא מעלו. אמ
אמר ליה חזקיה לישעיהו,   דרחמנא למה לך,

השתא הב לי ברתך, אפשר דגרמא זכותא דידי 
 ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו.

 
כבשי דרחמנא  )ברכות י' ע''א( פירש רש"י

, כמו רישא סתרים דהקדוש ברוך הוא
 )חולין דף צ"ג ב'( בהטמנת האפר. בכבשא

 
 .כבושיםממני יצאו טה  ע''ב( )סו, פירוש רש''י

 כבשיכמו בהדי  דברי סתר גזירת המלך
גבי )דף י( דקודשא בריך הוא למה לך בברכות 

 .וחזקיה
 

הכל בידי שמים,  )נדה ט''ז ע''ב( איתא בגמרא
חוץ מיראת שמים, שנאמר ועתה ישראל מה 
 ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו'. ע''כ,

 
 יםקושיית התוספות והתירוצ

 
)נדה ט''ז ע''ב ד''ה הכל בידי  כתבו התוספות

, וקשה, והא חזקיה חזא דהוו ליה בני שמים(
אלמא דנגזר קודם לידה )ברכות י.( דלא מעלו 

 שלא יהיו יראי שמים, 
 

 דהראהו מה שעתיד להיות,   א,, ויש לומר
 

דהרבה דברים תלוי במזל כדאמר   ועוד ב,
יד בצדק מאן דאיתיל)דף קנו.( בשילהי שבת 

יהא צדקן במצות דאיתיליד בשבת מתקרי 
קדישא וכן הא דאמרי כלדאי לאמיה דרב 

 נחמן בר יצחק בריך גנבא ליהוי , 
 

דאין זה בידי שמים כי אין הקדוש   ועוד ג,
 עכ''ל, ברוך הוא רוצה לשנות הילוך המזלות,

 
של  הידיעה,  לפי דברי התוספות, עי יש לבאר

כל אחד בשעה הקב''ה הוא מה שהוטבע ב
דהראהו שנולד, ועפ''ז זה יתנהג, וזה שאמר 

, כלומר את תכונתו מה שעתיד להיות
הטבעית שנולד בו, וע''ז הוסיפו התוספות 

כלומר שההתנהגות דמאן דאיתיליד וכו' וכו', 
 הטבעית של האדם הוא עפ''י שעת לידתו,
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שאמנם בידי אדם לשנות  והוסיפו התוספות

לרע, אך אין זה בידי  את התנהגותו לטוב או
בהתנהגות האדם הרי  ישמים, משום ששינו

זה נוגד את תכונתו הטבעית,  ואין הקדוש 
ברוך הוא רוצה לשנות הילוך המזלות, כלשון 

 התוספות,
 

 לפי''ז יש לבאר במה חלקו ישעיהו וחזקיהו
 

יהיה שבטבע יוולד לו בן שידע  י''ל שחזקיהו
ברוח הקדש כמ''ש  דחזאי לי בתכונות רעות, 

, ולכן לא רצה בן דנפקי מינאי בנין דלא מעלו
 רשע,

 
וע''ז ענה אותו ישעיהו, בהדי כבשי דרחמנא 

, כלומר, נכון שבטבעו אתה צודק במה למה לך
שראית שהבן יהיה רשע, אך הקב''ה נתן לנו 

יוכל לשנות את  בחירה, וע''י הבחירהאת בית 
דברי טבעו, וז''ש שאמר ישעיהו לחזקיהו, 

סתרים דהקדוש ברוך , סתר גזירת המלך
, שהם המוסתר והסתירה בין הידיעה הוא

והבחירה, מה לנו בזה, וגם הסכים ישעיהו 
 לתת לחזקיהו את בתו, ואכן נולד מנשה,

 
לדעתו של חזקיהו, והרי ע''י  אך יש להבין

, גם אם בטבעו נולד בתכונות רשעיות הבחירה
 ,לישעיהויוכל לבחור בדרך ה', ולמה לא הודה 

 
שראה חזקיהו שדרכו של מנשה  יש לומר,

תשתנה רק ע''י יסורים קשים מאוד כמבואר 
להלן, ולכן לא רצה שבנו יוולד ויעבור כאלה 

ולולי יסורים, אך ישעיהו לא חשש ליסוריו, 
לפי שגרם ישעיהו ד דמסתפינא הייתי אומר

ישעיהו להיוולד, בסוף הרג מנשה את  למנשה
 בערוך לנרך לדברי אך מצאתי סמ, סבו

 כדלקמן,
  

 דרך היסורים שעבר מנשה עד 
 שחזר בתשובה

 
, אמר רבי )סנהדרין ק''א ע''א( איתא בגמרא

אליעזר בן הורקנוס, סמכוני ואשמעה דברי 
עקיבא תלמידי, שאמר חביבין יסורין. אמר 
לו, עקיבא, זו מנין לך,  אמר, מקרא אני 
דורש, בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו 

חמשים וחמש שנה מלך בירושלים,  ויעש ו
 הרע בעיני ה', 

 
גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו וכתיב 

אנשי חזקיה מלך יהודה. וכי חזקיה מלך 
ולמנשה יהודה לכל העולם כולו לימד תורה, 

 , אלא, מכל טורח שטרח בנו לא לימד תורה

 
לא העלהו למוטב  -בו, ומכל עמל שעמל בו 

 אלא יסורין,
 

 אתי בערוך לנר כדברים הנ''לשוב מצ
 

מנשה הרג את )יבמות מ''ט ע''ב(  איתא בגמרא
ישעיה. אמר רבא, מידן דייניה וקטליה, אמר 
ליה, משה רבך אמר, "את מספר ימיך 

)מלכים ב' אמלא", ואת אמרת, לגבי חזקיה, 
והוספתי על ימיך חמש עשרה  פרק כ' פסוק ו'(

 ,שנה
 

 ד במסכת יבמות דף מט עמו ערוך לנר
ושמנשה הרג את ישעי' גם זה נוגע ליוחסין 

א( הב לי ברתך ע'' 'ע"פ מה דאמרינן בברכות )י
ומודיע זאת כמה יש לחוש ליוחסין  ,וכו' ע"ש

שהרי ישעי' שנתן בתו ליחזקיהו אף שידע 
שיצא ממנו בנין דלא מעלי נענש שנהרג על ידי 

 אותו בן דלא מעלי. 
 

מנשה על  דזה הי' עיקר חרון אף של גם י"ל
ישעי' על שאמר והוספתי על ימיך כאילו הוא 
לא הי' ראוי להולד ורצה להוכיח דליכא 

ובדרוש  ,אמלאהוספה ממה שאמר משה 
הארכתי לבאר שמטעם זה הקדים גם שאר 

 ,הערוך לנר, עכ''ל השאלות
 

* * * * * * * 
 

 ועשת את התבואה לשלש השנים
 

תי לכם "וצויתי את ברכ )ויקרא כ''ה כ''א( כתיב
בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש 

 השנים"
 

למקצת הששית  -, לשלש השנים פירש רש"י
מניסן ועד ראש השנה, ולשביעית ולשמינית, 

 שיזרעו בשמינית במרחשון ויקצרו בניסן,
 

הרי  )בהר תשע''ט(, נשאל ע''י א.י. וקשה
מאמצע השישית עד אמצע שמינית הם רק 

 השנים, שנתיים, והתורה אמרה לשלוש
 

, שהשביעית היא שנת הפקר, וצריך ותירץ
 גם לבעה''ב וגם לזוכה מההפקר, יבול כפול,

 

 * * * * * * * 
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 ביאור בדרך וצויתי את ברכתי 

 החסיד המפורסם 
  

מה נאכל  וכי תאמרו ('ה כ'')ויקרא פרק כ כתיב
הן לא נזרע ולא נאסף את  ,תיבשנה השביע

  וגו', תי,וצויתי את ברכ ,תבואתנו
 

וכי , כתב (פרשת בהר) בספר נועם אלימלך
וצוויתי את  ,כו'ומה נאכל בשנה  תאמרו
 ,בשם אחי החסיד המפורסם  ,לכם כו' ברכתי

שיהיה  ,שהתורה מלמדת לאדם דרכי השם
  ,יוקשלם בבטחונו על אל

 
כי כאשר חלילה יפול  ,ולא יאמר כלל מה יאכל

 הוא עושה פגם ,מן הבטחון לחשוב מה יאכל
לצוות חו כלפי שמיא יטרמו , חלילה בהשפע

   ,מחדש
 

ואז  ,כאשר תאמרו כך ,פירוש ,וכי תאמרו
אלא לא תתנהגו כך  ,וצויתי כו' ,תטריחו אותי

ותבטחו בה' בכל לבבכם ואז תלך השפע בלי 
 עכ''ל, הפסק כלל תמיד לא יחסר כל בה

  ,הנועם אלימלך זי''ע
 

כי עצם השאלה, מראה על חוסר , מבואר
בטחון מושלם בה' כי הוא זן ומפרנס לכל 
תמיד אל יחסר לנו, ואם שאלת, הטרחת את 

והצורך  הבורא ית' לצוות את הברכה מחדש,
הוא משום שנשאלה  לברכה בצווי מחודש

 , מה נאכלהשאלה 
 

* * * * * * * 
 

 ביאור השפת אמת בדברי 
 הנועם אלימלך

 
 א'( תרל"ז שנת –פרשת בהר  -ויקרא )  שפת אמת

 נועם אלימלך פרבסכתב  השפת אמת,ז''ל  
כי ע"י השאלה יצטרך המקום  ,בשם אחיו ז"ל

 לצוות את הברכה כו' ע"ש. 
 

מה דמה קושיא היא זו  ,וביאור הדברים
כי אם  ,. אךמאן דיהיב חיי יהיב מזונא נאכל.

ואין כל הדורות ראוין  ,ע"פ נסיהי' קיום בנ"י 
 . לכן יאמרו מה נאכל ,לנסים

 
קצת וברכה היא  ,שיהי' בדרך ברכה ,רוץוהתי

 בטבע.
 

 י אין נס כ תפקיד איש ישראל לברר
 גדול ונפלא כמו הטבע

 
ך באמת צריכין בנ"י אוממשיך השפ''א, 

ובאמת  ,הכל אחד הנסים והטבעיםכי  ,לידע
הוא הטבע ש ,אין נס גדול ונפלא כמו הטבע

כשזו  ,ואזהגדול שבנפלאות המושגים לנו. 
אין עסק להיות ניזון  ,ר לבנ"יהאמונה מתבר

 ע"פ נס. 
 

כו' אז וצויתי כו' כנ"ל. ובאמת  רק וכי תאמרו
הי' קבוע בהם הדורות שנעשה להם הנסים 

לכן  .האמונה והיה שוה להם הטבע והנסים
עכ''ל השפת , נהג הש"י עמהם בנסים כנ"ל

 ,אמת
 

 ביאור ומשמעות המילה נס 
 

 פסקה א'()רבה בראשית פרשה נ''ה  איתא במדרש
 את  נסהויהי אחר הדברים האלה והאלקים 

 
"נתתה ליראיך נס  )תהלים ס( כתיבאברהם, 

להתנוסס מפני קושט סלה", נסיון אחר נסיון, 
וגידולין אחר גידולין, בשביל לנסותן בעולם, 

ע''כ , כנס הזה של ספינהבשביל לגדלן בעולם 
 לשון המדרש,  

 
ביותר  , דגל המונף על התורן הגבוההפירוש

בספינה, כדי שתיראה מרחוק, וזהו הרמת 
 שיראה למרחוק, הנס להתנוסס,

 
 שורש וביאור המילה נס

 
, כתב, נתת נסס, שורש ספר השרשים לרד''ק

, פירוש להתרומם נס להתנוססליריאך 
נקרא  נס,  )של האוניה(ולהתעלות, וכן הוילון 

 לפי שמרימין אותו על התורן, ע''כ,
 

הוא  נסהכתב, כי  תרמ''ד ב'()לך לך  שפת אמת
 כמו שאו נס,  הרמהלשון 

 
הוא  ונסהוכתב,  )יתרו תרנ''ה א'( שפת אמת

 ועליה כמו שאו נס, הרמהלשון 
 

, נסהוכתב, ושם  )סוכות תרמ''ו ח'( שפת אמת
 ,הרמהלשון 

 
, כי פירוש המילה בתורת השפת אמתמבואר, 

הוא ידיעה ברורה שהדבר ש ,הרמהנס הוא 
הקב''ה בעצמו, וכל הטבע שנעשה,  נעשה ע''י

הוא ורק ו ,כי הוא ית' ,כדי להסתיררק הוא 
 מנהל ומחיה כל רגע ורגע את הטבע, ,הוא

 ואין לטבע חיות בפני עצמו, 
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לחפש ולברר לעצמו כי כל  וחובת איש ישראל

מה שנעשה בטבע הוא עשייתו ית', וכאשר 
דבר זה מבורר אצל האדם בידיעה ברורה בכל 

בכל שעה, אזי נחשב הוא כמונהג עפ''י נס, עת ו
כי הוא כבר יודע שגם הטבע מנוהג על ידו ית', 

  וזהו הלשון נס,
 

שעיקר האמונה לידע שגם  וז''ל השפת אמת,
שנותן בה חיות  ,הטבע הוא הנהגתו ית' בלבד

 )שפ''א פסח תרמ''ז( ,וקיום תמיד
 

וכי תאמר מה ובזו הדרך מבאר השפת אמת,  
השאלה מוכח, כי אין הדבר מבורר  נאכל, מזה

אצלך שהטבע מונהג על ידו ית', ולכן צריך את 
 הברכה שהוא קצת בטבע.

 

* * * * * * * 
 

 בירור בהנהגת הקב''ה את 
 העולם בדרך הנס ובדרך הטבע

 
בשעה שברא הקב''ה את עולמו, ברא בו 
משרתים אין קץ לשרתו, וברא בו גם את 

וזהו  בעולם, הנהגת הטבעלשרתו, ואת  הטבע
עולם כמנהגו נוהג, או מנהגו של הנקרא, 

הקרויה  הנהגה ניסית,, וברא בו גם עולם
השגחה או  השגחה פרטית,בספרי הקדמונים 

 ,אישית
 

הנהגת הטבע, עולם מהו יש לברר ולבאר, 
הנהגה מהו ו, כמנהגו נוהג, ומנהגו של עולם

 ניסית, השגחה פרטית, והשגחה אישית,
 

איתמר רבי  ,(אע'' ו''בת  קנש)איתא בגמרא 
חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל 

 ,אין מזל לישראלרבי יוחנן אמר  ,לישראל
ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דאמר רבי יוחנן 

 )ירמיה י' ב'( שנאמר ,מניין שאין מזל לישראל
כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו 
ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים 

ואף רב סבר אין  ,הם יחתו ולא ישראל ,המהמ
מזל לישראל דאמר רב יהודה אמר רב מניין 

שנאמר ויוצא אותו  ,שאין מזל לישראל
אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא  ,החוצה

אמר לו  ,רבונו של עולם בן ביתי יורש אותי
אמר לפניו רבונו  ,כי אם אשר יצא ממעיך ,לאו

שלי ואיני של עולם נסתכלתי באיצטגנינות 
אמר ליה צא מאיצטגנינות  ,ראוי להוליד בן

 , ע''כ,שאין מזל לישראלשלך 
 
 

 
אין מזל בד''ה  (אע'' ו''שבת  קנ) תוספותה ו כתב

)דף והא דאמר רבא בשילהי מו"ק  - לישראל
בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא  ,כח. ושם(
מכל מקום  ,אלא במזלא תליא מילתאמילתא 

אבל פעמים שאין  ,ל משתנהעל ידי זכות גדו
)דף המזל משתנה כדאמר ביבמות פרק החולץ 

זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לו  ג. ושם(
 , ע''כ,)דאין מזל לישראל(

 
 א'( מאמר - שבט חדש )מאמרי  יששכר בני בספר

 דלי מזל כי הראשונים התוכניים אמרוכתב, 
 מזל אין ן"דקייל הגם, ישראל מזל הוא

 ידי על שישראל היינו .[,קנו שבת] לישראל
 לכל המזל שפיטת הופכין בתורה מעשיהן

 להן יש בתולדה פנים כל על אבל ,יחפצו אשר
 , ע''כוהמזל עבד אל התורה ,מזל

 
ועתה עלינו לבאר, כיצד נראה בכל הנהגה 
טבעית, שכולם נסים, אין בהם טבע, ומנהגו 

 של עולם, כלשון הרמב''ן.
 

יה בלב ים אינה , מכיון והאנביאור הדבר
נראית היכן היא נמצאת, לכן מרימים עליה 

 נס בגובה התורן, כדי שתראה למרחקים, 
 

, מכיוון ואין הנהגתו של וכך הוא לשון נס
הקב''ה ניכרת לכל, שהוא המחיה, הוא הזן, 

, על כן בא הנסושהוא המנהיג את בריותיו, 
שיראה למרחוק, מי הוא זה שמנהיג את 

 העולם,
 

כי הקב''ה שברא את העולם דבר, מבואר ה
באות ה' דלית ביה מששותא, אלא הבל פה 

בעיניו קריעת ים סוף כהורדת  יםבלבד, שוו
גשמים, או לשים חול גבול לים ולעצור את 
המים, כמו לשטוף את העולם בצונאמי ר''ל, 
או לפקוח עיני אדם פקח, שווה אצלו כמו 

 לפקוח עיני אדם עוור, ר''ל,
 

רואים את הדברים הרגילים,  ינינואלא אנו בע
, הרגל נעשה טבע, וזה שאמרו טבעכאילו הם 

 כלומר ע''י ההרגל הדבר נראה לנו כטבעי, 
 

בכל נשימה  אך תפקיד האיש הישראלי,
ונשימה, ובכל דבריו ומקריו, להרים נס 
לגובה, שייראה למרחוק, מי הוא המחיה כל 
דבר ןדבר, אף שהדבר נראה טבעי, והוא ורק 
הוא הנותן לך כח וגו', והטבע אינו מנהיג, ואין 

, ית' בו הכח להנהיג, רק הכל נעשה על ידו
 ואין עוד מלבדו.
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 מהו הכח שנתן הקב''ה בטבע

 
, כי מה שנתן הקב''ה כח ויש לבאר עוד

בהטבע, הוא רק, שגזרה חכמתו, להכתיב ע''י 
המזל את מהלך חייו של כל יחיד ויחיד, וכל 

, כל עם ועם, וכל מדינה ומדינה, ציבור וציבור
כלומר  מזל שעה גורם, )שבת קנ''ו(כמ''ש חז''ל 

בשעת לידתו של כל אחד ואחד, נרשם כל 
אחרון, ואומות העולם ה מומהלך חייו עד ליו

מתנהלים ע''י הקב''ה, לפי תרשים זה, ולבנ''י 
נתן הקב''ה את התורה, שעל ידה יכול לשנות 

אך  בד אל התורה,המזל  עהמזל לפעמים, כי 
כל דבר ודבר וכל מקרה ומקרה, מתבצע אך 

 ורק ע''י הקב''ה. 
 

 נס
 

הוא הסדר שקבע הקב''ה לניסים גלויים  הנס
מיום בריאת העולם, כגון קריעת ים סוף, 
שהתנה הקב''ה עם הים וכו', ועוד ניסים 
שיגלו לנו חז''ל שסודרו כבר אז בבריאת 

 העולם,
 

 ביאור המילה נס 
 

, המוכיח, כי הקב''ה הוא זה הרמת דגלהוא, 
שעשה את הפעולה הניסית, כגון קריעת ים 
סוף, שידעו והבינו בכל העולם כי הקב''ה הוא 
זה שקרע את הים, או שהשמש עצרה מלכת, 

 בגבעון, וקפיצת הארץ ליעקב אבינו, 
 

 טבע
 

ההנהגה הטבעית, עולם כמנהגו נוהג, ומנהגו 
ר שיהיה הכל , הוא זה שהקב''ה גזשל עולם

מתנהל בסדר מסודר, כגון העננים מביאים 
גשם, הזרעים מצמיחים, שיהיה החול גבול 
לים, שיהיה החולה מבריא ממחלתו, אם יש 
כח בגוף לרפא את מחלתו, וכו' וכו' וכו', וגם 
נתן חלק לכוכבים והמזלות, שעפ''י התכנון 
שלהם מתנהלים כל ימי חייו של האדם 

ט אם ישתנה בזמן כל הפרטי או ציבור, פר
 ,שהו ע''י השגחה מיוחדת, כמפורט להלן

 
 השגחה ניסית פרטית אישית

 
שיעשה לפעמים הקב''ה ממנהג  הוא, השינוי

הטבע, בשביל אדם פרטי, או ציבור שלם, ע''י 
זכות גדול של אמונה, מצווה, עיסוק בעמל  
בתורה, הרבות בתפילה, באופן היוצא מגדר 

 האמונה שנקרא הים, וגם הרגיל, כגון, בזכות 

 
נתן הקב''ה כח להצדיק שיהיה גוזר על דבר 
שישנה מן הטבע, אם יש בו הזכות לגזור 
ולשנות מהטבע, כמ''ש צדיק גוזר והקב''ה 

 מקיים, 
 

 לסמוך על הנסאין 
 

שהקב''ה ישנה בשבילו  אסור לאדם לסמוך,
את הטבע, או שיש כח במאן דהוא לגזור על 

טבע, רק לקוות שהקב''ה הקב''ה לשנות מן ה
 יקבל את התפילות שמתפללים אליו,

 
 

 מהנס הגלוי אל הנס הנסתר
 

, בכדי שילמדו הניסים הגלויים עשה הקב''ה
מהניסים הגלויים, שכמו שברור כשמש כי 
הקב''ה עשה אותם, מהם ילמדו על כל 
הפעולות הנסתרות בהעלם של הטבע, כי גם 

ד אותם עשה הקב''ה בעצמו ולא אף אח
 ממשרתיו, כגון הטבע הכוכבים או המזלות,

 
 הנס והטבע שוין

 
לעבוד בכל ימי חייו,  תפקיד האיש הישראלי,

שבכל פעולה טבעית, ובכל נשימה ונשימה, 
ובכל יום שפוקח את עיניו, או חוצה כביש, 
עליו להרים דגל לראש התורן, כדי לומר, כי 
פעולה זו נעשתה ע''י הקב''ה בעצמו, ואז אצל 

איש הנלבב הזה הנס והטבע שוין, כי בכל ה
פעולה טבעית הוא מרים את הנס, להצביע, כי 

 הקב''ה נמצא כאן,
 

יתן השי''ת שנזכה להרים את הנס בכל דברינו 
ומקרינו, לדעת שכולם ניסים אין בהם טבע 

 ומנהגו של עולם,
 

הכסיל והחכם שם מבטחו בתפילות 
 במטבעות מספר החיים

 
כל המשנה  (בע'' 'ת מברכו) איתא בגמרא

לא יצא ידי  -ממטבע שטבעו חכמים בברכות 
 , ע''כ,חובתו

 
מה למטבעות אצל     ותמהו הפרשנים, 
שטבעו  מטבע, לברכותברכות, שחז''ל קראו 

 חכמים,
 

מאחי  )הודפס בשנת שנ''ג(כתב בספר החיים, 
 המהר''ל חברו של בעל הרמ''א רבי משה 
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אל הברכות  ורז"ל קראואיסרליש, וז''ל, 

לפי שהכסילים הם  ,כמיםחמטבע שטבעו 
  ,המטבעותוישימו מבטחם על  ,מקטני אמנה

 
אבל הצדיקים ישימו  ,כי הכסף יענה את הכל

בטחונם בהקב"ה ומתפללין אליו שיפרנסם 
נמצא שהתפלה הוא מטבע  ,ברחמיו המרובים

 עכ''ד, ,שלהם
 

* * * * * * * 
 

 המחזיק ידי אחרים מחיה את עצמו
 

וכי ימוך אחיך ומטה " ה("ה ל''ויקרא כ) כתיב
 ",והחזקת בו וחי עמך ,ידו עמך

 
ואראך מתבוססת " ('ז ו''יחזקאל  ט) כתיב

בדמיך ואמר לך  בדמיך חייבדמיך ואמר לך 
 "חיי

 ביאור הכתוב שאמר שתי פעמים בדמייך חיי
 

אמר הכתוב שתי פעמים שמה  ,לבאריש 
שכאשר ראה א''ל ,  "בדמייך חיי בדמייך חיי"

, שזהו בכספםהקב''ה את ישראל מתקשים 
ואומר  , בדמים, כלומר, בדמייךמתבוססת 

 , בדמייך חיי, אזי העצה היא, לך
 

, ותחיה את העניתתן צדקה  כאשר ,פירוש
ע''י  כך, תחיה את עצמך,  בדמייך חיי, ואז

בדמיך ואמר לך  בדמיך חייואמר לך וזהו "
 "  שתי פעמים,חיי

 
 הכתוב והחזקת בו וחי עמך שבכך יש לפר

 
", והחזקת בו וחי עמךוכך אפשר לפרש, "

שכאשר אתה תחזיק בו, אז גם אתה תחיה, 
 ".והחזקת בו וחי עמך"והוא יחיה אתך, וזהו, 

 

* * * * * * * 
 

 ביאור בדרך צחות במוצאי 
 שביעית בן דוד בא

 
 ס, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכי 

 
וכי תאמרו מה נאכל , ('כ ה'')ויקרא כ כתיב

ת הן לא נזרע ולא נאסף את יבשנה השביע
 ינו,תבואת

 
במוצאי   (אע'' ז''סנהדרין צ) איתא בגמרא
 בא,  שביעית בן דוד

 
מוצאי , שבאפשר לבאר הענין בדרך צחות

סנהדרין  ) בא,  עפ''י מאמרז''ל שביעית בן דוד
 ( א ע'' ז''צ
 

 , סאין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכי
 

בעקבות   (,בע'' ט''סוטה  מ)איתא בגמרא 
 ,משיחא יוקר יאמיר

 
ומכיון ובדרך הטבע אם לא נזרע ולא נאסוף 
וכו', וגם היוקר יאמיר, אז במוצאי שביעית 

מוצאי בכבר תכלה פרוטה מן הכיס, ולכן 
. שכשתכלה פרוטה מן בא שביעית בן דוד

 וד בא.הכיס בן ד
 

* * * * * * * 
 

מדברי רז''ל בפרשתנו מברר האליה 
 רבה הנהגה עפ''י מזל ועפ''י זכות

 
אם בחקתי תלכו ואת " ('ו ג''ויקרא  כ) כתיב

ונתתי גשמיכם , מצותי תשמרו ועשיתם אתם
בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן 

 ", פריו
 

 - אם בחקתי תלכו )מתורת כהנים(, כתב רש''י
ה קיום המצות, כשהוא אומר ואת יכול ז

מצותי תשמרו, הרי קיום המצות אמור, הא 
שתהיו מה אני מקיים אם בחקתי תלכו, 

 ,עמלים בתורה
 

 קושיות האליה רבה  בשו''ע או''ח סימן מ''ז 
 סעיף ג' בפסוק אם בחוקותי תלכו

 
תלה הכתוב ירידת הגשמים, קושיה א', 

ום כלומר, בזכות קי "אם בחוקותי תלכו",ב
  המצוות, וקשה, מהא דאיתא בגמרא,

 
אמר רבא  (,אע'' ח''מועד קטן  כ) איתא בגמרא

חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא 
 לתא, ע''כ, במזלא תליא מי

 
, כי הברכה תחול לפי המזל, בגמרא מבואר

 מזוניולא עפ''י זכות, וגשמים וודאי בבחינת 
ום הם, ואיך אמר הכתוב שהדבר תלוי בקי

 המצוות, ולא במזל,
 

אם בחקתי "מה הכריחם לפרש, קושיא ב' 
למה לא היה די , שתהיו עמלים בתורה "תלכו

אם יאמרו שתלמדו תורה, או שתהיו עוסקים 
 הוא  "עמלים בתורה"בתורה, הרי הלשון 
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מבואר שתהיו יגעים בתורה, ולא בלימוד 

 פשוט בתורה,
 

את  ותירץ האליה רבה, כי קושיא אחת מתרצת
 הקושיא השניה

 
 יסוד הנהגת השי''ת בדברי התוספות

 
איתמר רבי  (,אע'' ו''שבת  קנ) איתא בגמרא

ויש מזל חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר 
 ,אין מזל לישראלרבי יוחנן אמר  ,לישראל

 ע''כ
 

אין מזל ד''ה  אע'' ו''שבת  קנ) תוספותכתבו ה
ח. )דף כוהא דאמר רבא בשילהי מו"ק  ,(לישראל

 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא  ,ושם(
 

)מבואר א''כ שהדבר  ,במזלא תליא מילתאאלא 
 תלוי במזל, ואיך אמרו שאין מזל לישראל(,

 
על ידי זכות גדול  ,מכל מקום, התוס' מיישב

, שגם מי שאין לו מזל, מבוארע''כ,  ,משתנה
בכל זאת ע''י יגיעה גדולה בתורה ובקיום 

 י המזל להשתנות,עשומצוות, 
 

 יסוד הנהגת השי''ת בדברי הזוהר
 

כל  (ז ע"ב''פרשת פנחס ח"ג רט) איתא בזוהר
דאישתדל באורייתא בטל מיניה חוביא 

 ע"כ.  דכוכביא ומזלות
 

)שו''ע אורח חיים סי' מ''ז סעיף  כתב האליה רבא
דנראה לי  ,פירשתי דברי הזוהר וכך  ג'(
 בזכותאכשלומד פשוטי התורה אמרינן לאו ד

 תליא, 
 

הוי  ,אבל כשעומל ועוסק ומשתדל בתורה
בטל מיניה חוביא דכוכביא וזכות גדול, 

שע''י  להשגחה פרטית, ואז, נתון ומזלות
וזה כוונת  לשליטת המזלותהזכות, ולא 

כל דאישתדל באורייתא בטל מיניה הזוהר 
  ,חוביא דכוכביא ומזלות

 
 תירוץ קושיה אחת בשניה דברי האליה רבא

 
)שו''ע אורח חיים סי' מ''ז  וכך כתב באליה רבה,

אם פסוק בקשה לרש"י היה נ"ל שזה  סעיף ג'(
ונתתי גשמיכם סיים ווכו'  בחקותי תלכו

 , בעתם
 
הא בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא,  ,קשהו

והוי  שתהיו עמלים בתורהלזה מתרץ על מנת 
 , ואז אין הגשמים תלוי במזל אלא זכות גדול

 
, וזה הכריחם לפרש שתהיו עמלים ולא בזכות

 בפשוטי התורה,
  

בדברי  לעסוקכי זהו נוסח הברכה  ועוד כתב
 , עמל ויגיעהתורה, שהוא ע''י 

 
יודעי וזה אפשר לכווין נמי ונהיה  וכ''כ הב''ח,

, כי ע"י דכוכבים ומזלותר"ל ולא שמיה  ,שמך
תורה בטל חיובא העמל בשאנחנו עוסקים 
 עכ''ד האליה רבה. .כנ"לדכוכביא ומזלות, 

 

* * * * * * * 
 

 חמכם תאכלו לשובע רק בארצכםל
 

ואכלתם לחמכם לשבע "  )ויקרא כ''ו ה'( כתיב
 "וישבתם לבטח בארצכם

 
 הרי חז''ל אמרו שלא לאכול עד כדי שביעה

 
אמר ליה אליהו  )גיטין ע' ע''א(, איתא בגמרא

והנח  ,ושתה שליש ,אכול שליש ,לרבי נתן
 , מילואך שתכעוס תעמוד עללכ ,שליש

 
 ", ואכלתם לחמכם לשבע"מהא דכתיב  וקשה

, ולאו דוקא שישבעדמשמע, שיכול לאכול עד 
 שליש, ויש ליישב,  

 
 נראה דאכילה לשובע היא רק בארצכם

 
 ,עולא  )נדרים כ''ב ע''א(, איתא בגמרא

איתלוו  ,לארעא דישראל )כשעלה( במיסקיה
קם  ,בהדיהונים( )שתי בריליה תרין בני חוזאי 
אמר ליה לעולא יאות  ,חד שחטיה לחבריה

)האחד שהרג את חבירו, שאל את עולא, האם , עבדי
  נכון עשיתי(

 
)מחשש  ,ופרע ליה בית השחיטה ,אמר ליה אין

 ,כי אתא לקמיה דרבי יוחנן לחייו, אמר לו, כן(
דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי  ,אמר ליה

  ,לתאמר ליה נפשך הצ ,עבירה
 

)דברים כ''ח  מכדי כתיב ,קא תמה רבי יוחנן
אמר  ,כתיב בבבללב רגז  שםונתן ה' לך  ס''ה(
)ועדיין לא , ההוא שעתא לא עברינן ירדנא ,ליה

 ע''כ,  הגענו לארץ ישראל(
 

, משמע לב רגז שםונתן ה' לך  , מדכתיבמבואר
הוא דבר השייך  בחוץ  דכעסמדברי חז''ל, 

 ,, אין מקום לכעסבארץ הטובהלארץ, אבל 
 
 



  
  פתש'' בחוקותי  פרשת בהר                     פרפראות פאר               

 ט

 
ואכלתם לחמכם לשבע "אפשר לפרש  לפי זה,

שכאשר תהיו " וישבתם לבטח בארצכם
תוכלו לאכול לשובע ואין לחשוש ,  בארצכם 

  ,ליה אליהו לרבי נתן למה שאמר
 

 ,והנח שליש ,ושתה שליש ,אכול שליש
 מילואך. תעמוד על לכשתכעוס

 
פירוש זה מובא בשם הרבי ר'  שוב מצאתי

 ונתן.יה
 

* * * * * * * 
 

שאול ויהונתן מנשרים קלו מאריות 
 שאינו דומה מועטין למרובים גברו

 
יש לברר  בעבודת הבורא האם הוא ככוח האריה או 

 יותר מכח האריה
 

יהודה בן תימא  )אבות פרק ה( איתא במשנה
אומר, הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, 

  ,לעשות רצון אביך שבשמים וגבור כארי
 

, כי יכול מבואר בדברי התנא במשנה
עד כדי להתאמץ לעשות רצון אבינו שבשמים, 

  גבורתו של ארי,
 

 )שמואל ב' פרק א' כ''ג(, דמצינו בפסוק וקשה
שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם "

מאריות ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו 
  "לעשות רצון בוראם", כתב רש''י", גברו

 
כי יש כח לעשות רצון הבורא  ,נמצינו למידים

 ,מאריות גברו, כדכתיב מכוחו של ארייותר 
 גיבור כארי,ולמה אמר התנא 

 
 יש ליישב עפ''י דברי התורת כהנים בפרשתינו

 
ורדפו מכם חמשה " )ויקרא פרק כ''ו ח'( כתיב 

  "מאה ומאה מכם רבבה ירדפו
 

וכי כך הוא  )מתורת כהנים(, רש"יכתב 
שה ירדפו מאה, נמצא כל אחד )כאשר חמ, החשבון

רודף אחר עשרים איש, א''כ לפי החשבון, מאה ירדפו 
אינו דומה מועטין העושין  ,אלא אלפיים איש(, 

 . את התורה למרובים העושין את התורה
 

  עי''ז אפשר לבאר הקושיא כדלהלן,
 

, כמ''ש רצון המשנה מדברת בלשון יחיד
הוא  גברו והפסוק שאומר מאריות ,אביך

 העובד את  שיחידלשון רבים, ופירוש הדבר ב

 
אך  ,כוחו של אריה' יכול לעובדו בכח שהוא 

מעל העובדים את ה' ביכולתם לגבור  רבים
 ,כוחו של אריל
 

אינו דומה מועטין העושין את "ובכך מבואר, 
 ".התורה למרובים העושין את התורה

 
 לעבוד את ה' מעל לכוח הארי צריך להיות 

 שאינה תלויה בדבר באחדות באהבה 
 
, מכיוון והדבר הזה, שיש בכח ש לומר עודי

הרבים להתגבר מעל לכוחו של ארי, אנו 
כדלעיל,  א''כ צ''ל כי  מדוד ויהונתןלמידים 

כח הרבים הוא, כאשר החיבור בין עובדי ה' 
המתחברים יחדיו לעובדו שכם אחד ולהגיע 

הוא כפי   מאריות גברו,למעלה הגבוהה, של 
על דוד  ,)אבות פרק ה' ט''ז(המשנה,  שאומרת

ואז שאינה תלויה בדבר, ויהונתן, שזו אהבה 
יש בכח הרבים. להתגבר מעל לכוחו של ארי, 

 כמ''ש מאריות גברו,
 

* * * * * * * 
 

 יש לו מנה רוצה מאתיים מכוון לכתוב
 עשה עשר ולא במשפט

 
)בסוף  כתב המהר''ם שי''ף בדרושים נחמדים

איתא במדרש ,. ד לפני האחרון(חולין הדרוש האח
אין אדם יוצא מן , י''ג(-פרשה א) קהלת רבה

יש לו מנה העולם וחצי תאותו בידו אלא 
  ,רוצה מאתים

 
 ,קש מאתיםביש לו מנה מ ,םעולהמקשים 

כפל בף דעו תואפ"ל מנה השני ,ציחיש לו א"כ 
ה בשוחת  ניה השנמד"ל ן, רממנה הראשו

)משום שעדיין  ,ר נכפל ממנה הראשוןתאצלו יו
, ומתאוה לה יותר מהמנה שיש בידו(אינה בידו, 

 עכ''ד.
 

 ביאור הכתובים עושה עושר והכתוב אנשי דמים
 

עשה עשר " הפטרת בחוקותי( )ירמיה פרק יז כתיב
פירש ", ו  יעזבנויבחצי ימ ,ולא במשפט

בחצי ימיו יעזבנו ימות ולא ישלים  רד"קה
 ,ימיו 

 
 
 

אנשי דמים ומרמה " (,ד''ה  כ''תהלים  נ) כתיב
מיתת גופם  רד"קפירש ה ",לא יחצו ימיהם
 ,יגיעו לחצי ימיהם תהיה כרת שלא
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כתוב אחד אומר שאנשי מרמה  יש לעיין,

 , בחצי ימיהםהעושים שלא במשפט ימותו 
 

לא יגיעו וכתוב אחר אומר, שאנשי מרמה 
  לחצי ימיהם,

 
דלעיל יש לפרש כי  עפ''י דברי המהרם שי''ף

י מרמה המתאוים  להרבות ממונם, לא אנש
יחצו ימיהם, משום שמתאוה לחצי שאין לו 

 וזהו לא יחצו ימיהם.  יותר ממה שבידו, 
 

 ביאור הכתוב ראש ועושר אל תתן לי
 

שר אל ווע )עניות( ח( ראש משלי פרק ל) כתיב
 ,תתן לי הטריפני לחם חקי

 
לי  עושר אל תתןכוונת הפסוק  יש לבאר

עושה עושר שלא יות הכוונה שלא לה
כלומר עני,  ראש, שאז ח''ו אהיה במשפט
ו  יבחצי ימ ,עשה עשר ולא במשפט"כמ''ש 
הטריפני, כלומר  חוקיאלא לחם  ",יעזבנו

 ומשפט שהוא ביושר,  בחוקשארויח את לחמי 
  

* * * * * * * 
 

כל הר וגבעה ישפלו ביאור בצחות 
 ע''ד המהרש''א והיה העקב למישור

 
הר כל גיא ינשא וכל " ('ד' הו פרק מישעי) כתיב

 ",למישור העקבישפלו והיה  וגבעה
 

 ההרים אלו האבות והגבעות אל האמהות
 

)במדבר כ''ג   כתיב  )שמו"ר ט''ו ז'( איתא במדרש
, האבות", אלו אראנו"כי מראש צורים   ט'(,

את ריב ה",  הרים"שמעו  )מיכה ו' ב'(שנאמר 
)ילקו''ש בלק , האמהות, אלו אשורנוומגבעות 

 רמז תשס''ו(
 

המהרש''א מבאר כי הכתוב מכנה את בנו של דוד 
 עקב

 
שהבאנו לעיל,  (ב''ו ע''סנהדרין  ק) במהרש''א

ר"ל שהגדיל  "עקבהגדיל עלי ביאר, הכתוב "
את בנו אבשלום  ,אחיתופל בעצתו על דוד

כי  מבואר,, וסופו של דוד וק"ל עקבושהוא 
בשלום בלשון כינה הכתוב את בנו של דוד א

 ,וסופו של דוד עקבועקב, משום שהוא 
 

 
 ביאור בצחות הכתוב כל הר וגבעה ישפלו 

 והיה העקב למישור
 

 

 
, כי דרך גידולו של ילד הוא ע''י שאביו מבואר

ואמו אינם מחנכים בהתנשאות, אלא ע''י 
שמשפילין עצמם לראות בטובתו של בנם, 

פשר וע''י כך מביאים אותו לדרך ישרה, וכך א
לפרש הכתוב, כל הר וגבעה אלו אב ואם 
ישפילו עצמם לבנם, אז יהיה העקב שהוא הבן 

 למישור, כלומר יילך בדרך ישרה,
 

* * * * * * * 
 

מאיזה פסוק למידים מה המקוה 
 מטהר את הטמאים

 
אם עונינו ענו בנו ה' " ('ז ד''ירמיהו פרק י) כתיב

 ,עשה למען שמך כי רבו משובתינו לך חטאנו
 ",קוה ישראל מושיעו בעת צרהמ
 

 (הפטרת בחוקותי ג''י ז''ירמיהו פרק י) כתיב
  ",מקוה ישראל ה' כל עזביך יבשו"
 

 מקוה ישראלשבהם כתוב  שני כתובים יש,
מקוה ישראל " ('ז ד''ירמיהו פרק י)האחד 
( ג''י ז''ירמיהו פרק י)", והאחר בעת צרה מושיעו

 ",מקוה ישראל ה' כל עזביך יבשו"
 
אמר , (מסכת יומא פרק ח משנה ט) משנהיתא בא

רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם 
מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים 

וזרקתי עליכם מים  )יחזקאל ל"ו(שנאמר 
מקוה  )ירמיה י"ז( ואומרטהורים וטהרתם 

מה מקוה מטהר את הטמאים אף  ישראל ה'
 , ע''כ,הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל

 
בדפוסי המשניות בחלק רסאות שונות יש גי

, מקוה ישראל ה', כנאמרמובא הפסוק 
ובחלק מהמשניות מובא (, ג''י ז''ירמיהו פרק י)

מקוה ישראל  ('ז ד''ירמיהו פרק י) הפסוק
 ,מושיעו

 
מסכת יומא פרק ח ) תוספות יום טובכתב ה
לפי שהדרך הישרה הוא שיבור לו  (,משנה ט

הר. ואז כשבא האדם בעצמו להתקדש ולהט
לפני מי אתם לטהר מסייעין לו וע"ז אמר 

ומפני שלפעמים לפי שיצר לב מיטהרים. 
האדם רע עליו לא יוכל להתגבר עליו לכופו 

 ,ליטהר בתשובה. והוא רחום יכפר עון
יעוררהו ובימין צדקו יתמכהו לבלתי ידח 

  ,ש מי מטהר אתכםממנו נדח. וז"
 

ליכם שנאמר וזרקתי ע ובמאי דסיים פתח
 וזהו בלי התעוררות האדם. אלא הוא ברחמיו 
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אמאי  ,דמקוה והדר מייתי קראמטהרם. 

 דפתח שהש"י מטהר את הבא ליטהר. 
 

אם עונינו ענו בנו " (ז' )ירמיה י"ד דהכא כתיב
הרי  "וגו' מקוה ישראל מושיעו בעת צרה

שאחרי שהתודו על חטאם אמרו מקוה וזה 
בא ונכנס דומה לטהרת מי מקוה שמטהרים ה

 וטובל בתוכם. 
 

הפסוק המובא התוי''ט,  כי לדברימבואר, 
ועפ''י  ,מקוה ישראל מושיעובמשנה הוא 

מקוה  הגירסאות האחרים הפסוק המובא הוא
 ישראל ה', 

מקוה שהנהוג בתפוצות ישראל לומר וכמובן, 
 הוא עפ''י גירסא זו,ישראל ה' 

 

 
* * * * * * * 

 
 בענין קטן שהגדיל בימי 

 רת העומרספי
 

 כ''א אייר תש''פ בר מצוה צבי יוד ני''ול
 

קראנו, )ויקרא כ''ג ט''ו(  בפרשת השבוע פרשת אמור
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את 

", "עד תמימת תהיינהעמר התנופה שבע שבתות 
ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום 

 והקרבתם מנחה חדשה לה',
 

 ין לברך יותר בברכהאם לא בירך באחד הימים א
 

)אורח חיים סימן תפ''ט סעיף ח'( אם  נפסק בשו"ע
שכח לברך באחד מהימים, סופר בשאר ימים בלא 

 ברכה,
 

בלא )או"ח סימן תפ''ט ס''ק י''ג(  כתב המגן אברהם
 ,תמימות תהיינה. משום דכתיב ברכה

 
 הבה"ג כתב)או"ח סימן תפ''ט(   כתב הבית יוסף

כות  מנחות קל''ג ע"ג( שאם )בעל הלכות גדולות הל
שכח לברך באחד מן הימים שלא יברך עוד בימים 

, שכל פירוששלאחריו. וטעמו משום דבעינן תמימות, 
ארבעים ותשע ימי הספירה הם יחידה אחת 
והמחסיר בה החסיר בתמימות כלומר בשלימות של 

 המצווה ולכן לא יברך בהמשך בברכה,
 

פירה אם אפשר לצרף קודם בירור בענין קטן שהגדיל בימי הס
 החיוב לאחר החיוב

 
שימי הספירה הם כולם עפ''י מה שנפסק להלכה, 

יחידה אחת, משום שכתוב תמימות תהיינה, יש לדון 
בקטן שהגדיל בימי הספירה, ועד שנהיה בר חיובא 
הוא היה פטור מהמצווה של ספירת העומר מן 
התורה, ובהיותו גדול נתחייב במצווה מן התורה, 

 ''כ, כל מה שספר א
 

 
ללא חיוב, איך יצטרף למה שסופר לאחר החיוב, 

 והרי אין כאן תמימות,
 

הדיו נשפך כמים והקולמוסים ביישוב שאלה זו,  
כפליים באיז דרך יש לנקוט, יש כאלה שאמרו שאינו 
יכול להמשיך לספור בברכה, משום שלפני כן לא היה 

ילה לשם בר חיובא, ויש אומרים שמכיוון ובירך מתח
חינוך יכול להמשיך לשם חינוך, אלפי תשובות נכתבו 

 בענין,
 

 יש לבאר הענין ע''ד הבני יששכר
 

אם הספירה של לפני החיוב יש בעצם, השאלה היא, 
בה משום קיום מצווה כמו לאחר החיוב, ואז יש 
המשך לאותה מצווה שהתחיל בה, ושאלה זו יש 

 לפתור ע''י חידוש עצום של הבני יששכר,
 

 ביאור פלא בבני יששכר למה לעשות 
  לתינוק פיאות בקטנותו

"לא יקרחו קרחה )ויקרא כ''א ה'( , בפרשת אמור כתיב
בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו 

  שרטת",
 

 חקירת הבני יששכר

 
מאמר ב', מובא  -)מאמרי חדש אלול  הקשה הבני יששכר,

יש  יצור לשון(, גם בספר אגרא דפרקא חלק ב' אות א' בק
פאות מפני מה עשה הש"י ככה, שמצות  לחקור,
בן כשעדיין אינו  בימי הקטנותמישך שייכי גם  הראש
)הגם שקטן כי גם לקטן צומחים פאות הראש  מצוה,

אינו בר מצוה ואינו מחוייב, עכ"ז הגדול מצווה עליו 
א"כ מישך שייכא המצוה גם  שלא להקיפו )נזיר נ''ז ע"ב(,

משא"כ פאות הזקן, לא שייכא רק בימי  נות(,בימי הקט
גדלות כשמגיע האדם לכלל גדול, כי אין לו זקן בימי 

 קטנות, 
 

 ביאור הבני יששכר כי הוא  רמז לקודם שיחטא האדם
 

)שמות ל''ד ו'(   כתיב)ראש השנה י''ז ע"ב(,  איתא בגמרא
קודם שיחטא קל רחום וחנון", אני הוא  "ה' ה'

ויעשה  חר שיחטא האדםלא, ואני הוא האדם
 תשובה, ע''כ,

 
הנה לא נודע שום רמז בכתוב   ,כתב הבני יששכר

מזה, הגם שנכתב ב' פעמים ה' ה' לפני השלש עשרה 
על קודם החטא ואחר מדות, אין כאן רמז דקאי 

 החטא, 
 

מהו הרבותא אני ה' "ברחמים"  וגם יש להתבונן
קודם שיחטא האדם, הלא עיקר החידוש הוא אפילו 
כשיחטא האדם, כשיעשה תשובה, מתנהג הש"י עמו 

 ברחמים, 
 

 ה' ה' שלפני י''ג מדות הם כנגד פיאות הראש שעושים לקטן 
 

דשתי  השמות הוי"ה הקודמים בתורה לי"ג  ונראה,
 פאות הראשהם מרמזים כביכול למצות  מדות,

שנצטוינו שלא להקיף, והנה כל זה הוא מקובל בידינו 
 משה מפי הגבורה,מחכמי האמת עד מפי 

 
 
 



  
  פתש'' בחוקותי  פרשת בהר                     פרפראות פאר               

 יב

 
 תחשבנה לו בחשבון והמצות שהאדם עושה בקטנותגם 

 
הנה מרמזין  ה' ה',דזהו שדרשו רז"ל,  ונראה לומר,

, הנה קיום המצוה הזאת היא פאות הראשלמצות 
 המצות שהאדם , להורות לנו, דגם גם בימי הקטנות

 
כמעשה סלקא דעתך אמינא דהוה  עושה בקטנות,

אני ה' ברחמים קודם שיחטא קמ"ל  קוף בעלמא,
גם  מחשב לו מצותיו שעשההאדם, היינו אני 

בקטנות שלא הגיע עדיין לכלל חטא כי קטן הוא, 
והוא  תחשבנה לו בחשבון,עכ"ז מצותיו שעשה 

 ממדת החסד והרחמים, 
דה' ה' קודם שיחטא ואחר שיחטא,  ודרשו זה חז"ל,

מדחזינן דעשה ה' דמצות פאות הראש שייכים גם 
טנות, בין ותתבונן כי אי אפשר להרחיב הדברים. בק

 עכ"ל הבני יששכר.
 

הקב''ה דגם מצווה שעשה לפני שנתחייב, מבואר, 
לפי''ז יכול גם בקטנותו,  מחשב לו מצותיו  שעשה

 להמשיך הספירה מהקטנו לגדלות,
 

שמחדש דאע"ג  מהר"מ שיקבשו"ת  שוב מצאתי,
ליהם דקטן פטור מן המצוות מ"מ אם קיימן חל ע

ולכן יכול שם מצוה דהוי עכ"פ כאינו מצווה ועושה, 
דהא עביך מצוה  לספור כשנתגדל תוך ימי הספירה

 במה שספר בקטנותו והו"ל שפיר תמימות עכ"ד, 
 

 
* * * * * * * 

 
  עוד יש לבאר ע''ד המהרש''א

 בכוונת ספירת העומר
 

תניא, אמר רבי  )ראש השנה ט''ז ע''א( איתא בגמרא
ם רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה יהודה משו

מפני שהפסח זמן תבואה הוא,  -הביאו עומר בפסח 
אמר הקדוש ברוך הוא: הביאו לפני עומר בפסח, כדי 
שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה 

מפני שעצרת זמן  -תורה הביאו שתי הלחם בעצרת 
פירות האילן הוא; אמר הקדוש ברוך הוא: הביאו 

לחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות לפני שתי ה
אמר  -האילן. ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג 

הקדוש ברוך הוא: נסכו לפני מים בחג, כדי שיתברכו 
 לכם גשמי שנה, ע''כ,

 
)ראש השנה דף טז עמוד א' ד''ה הביאו  כתב המהרש"א

חשיב בכאן ג' דברים, שהם חיי ג' נפשות עומר( 
, ונפש הבהמה, ונפש שבעולם שהם נפש הצומח

 האדם, 
 

 , הצומחבחג הם חיי נפש  המיםכי 
 

, כדאמרי' נפש הבהמההוא חיי  שעוריםוהעומר של 
פ"ק דפסחים )דף ג':( שעורים נעשו יפות א"ל צא 
ובשר לחמורים, ובמס' סוטה )ט"ו( אמרי' תביא 

 מנחת שעורים שהוא מאכל בהמה, 
 

 דםנפש האהיו והוא חיי  חטיןושתי הלחם של 
 כפרש"י בשמעתין. דר"י לטעמיה דס"ל בפרק בן 

 
סורר ומורה דעץ הדעת שאכל אדם הראשון חטה 

 היה שאין התינוק יודע כו' וע"ש בחדושנו 
 

 הכוונה בספירת העומר בדרך המהרש''א
 

גו' שהוא  מהחל חרמששאמר הכתוב  והוא מבואר
שהוא יום  תחל לספור שבעה שבועות, שעוריםקציר 

כי בצאתם  והכונה בושהם ב' הלחם,  קציר חטים,
ממצרים שנקראו חמורים והיו ישראל גם כן בלא 
מצות לא היו ראוים רק למאכל בהמה שהן שעורים 

 כמ"ש צא ובשר לחמורים עד ספירת ז' שבועות, 
 

"אם תבקשנה ככסף )משלי פרק ב' ד'(   על שם הכתוב
תחפשנה, אז )מ''ט מונים הם ימי הספירה( וכמטמונים 

 לדעהאלקים תמצא" שהוכנו אז  ודעתבין יראת ה' ת
שמביא מאכל חטים, שאז קבלו התורה, וע"כ מביא 

,  וע"כ אמר מהחל הדעתב' הלחם מחטים שמביא 
מאכל בהמה,  קציר שעוריםחרמש בקמה שהוא 

 מן החטיןתספור נ' יום עד הבאת ב' הלחם שבאה 
 המהרש''א, עכ''ל לקבל דעה וחכמת התורה

 
כי הספירה מפסח עד מתן  רי המהרש''אמבואר בדב

תורה, הכוונה בה לעבור מקציר שעורה, שהוא מאכל 
בהמה, ולהכין את עצמו לקציר חיטה שהוא מאכל 

וקבלנו המצווה למנות הימים ככסף דעת, המביא 
)מ''ט  וכמטמונים ככסףכמאמה''כ "אם תבקשנה 

 תחפשנה", מונים הם ימי הספירה( 
 

שבכל יום ויום האדם  היא א''כ מטרת הספירה
מקרב עצמו אל תרי''ג מצוות התורה, ואם מחסיר 
בספירה אחת הרי החסיר בהכנתו אחד מחלקי 
ארבעים ותשע חלקים מהתרי''ג מצוות  , וכתיב 

 תורת ה' תמימה, וחסר בתמימות,
 

מכיוון ומטרת ספירת העומר  לפי''ז אפשר לומר,
, ולהגיע משעורה לחיטההיא ההכנה לעבור 

ימות לקבלת התורה שהם תרי''ג מצוות, לפיכך בשל
את המטרה של הספירה יכול גם הקטן לקיים, משום 
שלדברי המהרש''א עיקר הספירה היא ההכנה לעבור 
מהשעורה לחיטה שהוא הדעת, וגם אם במצוות 
הספירה הקטן שהגדיל עובר מפטור לחיוב, אך 

 הספירה כקטן כגדול שווים הם, במטרת
 

הם בגימטריא  חיט"הועוד  שעור"הכי  וכן מצאתי
 .תרי''ג

 
* * * * * * * 
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