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

“ויוצא או ו החוצה ויאמ" הבט נא התמימה”

 המנהג     צדקה  זני ה ז ה  ה'  צד מפ"ח
 שו"" מה תהשמיד הקברה  אב"הם רמפ  צדקר במפ"ח

וכל  ברקיע,  לישראל  כלל  מזל  שאין  "ידוע 
פי  שעל  והיינו  לישראל,  נגדיים  הם  המזלות 
אבינו  לאברהם  בן  להיות  ראוי  היה  לא  המזלות 
ע"ה, שראה באצטגנינות שלו שאין ראוי להיות 
מן  למעלה  אותו  הגביה  שהקב"ה  אך  בן,  לו 
)בראשית טו-ה( כה יהיה  המזלות, ואמר לו הקב"ה 
לפי  כן  ואם  דדוכרא,  מסטרא  לו  ונתן  זרעך, 
המזלות לא היו ראוין ישראל להיות כלל בעולם, 

ומאין יהיה להם מזל לישראל.

כו'  נמשלה  זו  אומה  טז.(  )מגילה  חז"ל  ואמרו 
יורדין  יורדין  כשהן  לכוכבים,  ומשולה  ]לעפר 
עד עפר, וכשהן עולין עולין עד לכוכבים[, והיינו 
מפני שאין להם מזל כלל אלא שהם למעלה מן 
הם  לאו  ואם  צדיקים,  הם  אם  והיינו  המזלות, 
יורדין ח"ו עד לעפר, אבל אם הם צדיקים עולים 

עד לשמים למעלה מן המזלות".

ביאור דבריו הקדושים, כי מאחר שאברהם 
אחרי  רק  יצחק,  את  להוליד  יכול  היה  לא 
הכוכבים  מגלגל  למעלה  הקב"ה  שהגביהו 
והמזלות, נמצא שכל המציאות וההתהוות של 
מן  שלמעלה  הנהגה  ידי  על  היתה  ישראל  כלל 
המזלות. לכן מאז נוצרה הנהגה זו לכל ישראל, 
שאינם מסוגלים להצליח ולהתקיים תחת המזל. 
זרעך",  יהיה  "כה  וזהו שאמר הקב"ה לאברהם: 
בתנאי  הם  והצלחתם  ישראל  של  הקיום  שגם 
להתעלות  אברהם,  של  בדרכו  שממשיכים 

למעלה מהנהגת הכוכבים והמזלות.

כמין  לבאר  הגר"א  מוסיף  האמור  פי  על 
חומר מאמר הגמרא )מגילה טז.(: "אומה זו משולה 
יורדין  יורדין  כשהן  לכוכבים,  ומשולה  לעפר 
כי  לכוכבים".  עד  עולין  עולין  וכשהן  עפר,  עד 
הם  ישראל  כלל  של  וההצלחה  שהקיום  מאחר 
הם  שאם  נמצא  מהמזלות,  למעלה  כשהם  רק 
שעולים  היינו  לכוכבים,  עד  עולים  הם  עולים 
"ויוצא  בבחינת:  והמזלות  מהכוכבים  למעלה 
יורדים ח"ו למטה  אותו החוצה", אולם אם הם 
מאחר  לעפר  עד  יורדים  הם  אז  כי  המזלות,  מן 

שהמזלות מתנגדים לעם ישראל.

יח- )דברים  הפסוק  על  המדרש  מאמר  הוא  והנה 
יורש אותם אל  "כי הגוים האלה אשר אתה  יד(: 

נתן  כן  לא  ואתה  ישמעו,  ואל קוסמים  מעוננים 
לך ה' אלקיך".

רואה  שהיה  באברהם  מדבר  כן,  לא  "ואתה 
באיסטרולוגין, שהיה המזל אומר לו שאין אברם 
ולא שרי מולידין, מה עשה להם הקב"ה... ויוצא 
העלה  השמימה,  נא  הבט  ויאמר  החוצה  אותו 
המדה  מן  צא  הרקיע...  מכיפת  למעלה  אותו 
אינה  שרי  מוליד,  אברהם  מוליד  אינו  אברם 

מולדת שרה מולדת.

הרי  ]הקב"ה[,  לו  אמר  החוצה,  אותו  ויוצא 
אתה,  לא  ממי  גדול  מי  המזל,  מן  למעלה  אתה 
שאתה למעלה ממנו, הבט נא השמימה... כאדם 
כה  לו  ויאמר  למטה...  מלמעלה  מביט  שהוא 
משה  להם  אמר  בה'.  והאמין  מיד  זרעך,  יהיה 
]לישראל[, מה אברהם הניח את המזל ולא היה 

עוסק בו, אף אתה לא כן נתן לך ה' אלקיך".

פי  על  כי  גדול,  יסוד  מזה  למדים  נמצינו 
הנהגת המזלות לא היה אברהם אבינו הראשון 
למעלה  הגביהו  שהקב"ה  אלא  להוליד,  מסוגל 
להוליד  שיוכל  כדי  והמזלות  הכוכבים  מגלגל 
יעקב  את  כך  אחר  שהוליד  אבינו,  יצחק  את 
האבות  של  הזה  המשולש  החוט  אשר  אבינו, 
הקדושים אברהם יצחק יעקב, הולידו והעמידו 
את שרשרת הקדושה של כלל ישראל עד סוף 
וההתהוות  המציאות  שכל  נמצא  הדורות,  כל 
ידי הנהגה שלמעלה  של כלל ישראל היתה על 

מן המזלות.

רכ  המפ ו  הם נגדיים  ית"א ר

עולם  של  מאורו  דברי  הם  נפלאים  ומה 
אסתר  מגילת  על  בפירושו  זי"ע  מווילנא  הגר"א 
על הפסוק )אסתר ג-ז(: "הפיל פור הוא הגורל לפני 
מתנגדים  המזלות  כל  כי  מכאן  שלמד  המן", 
לישראל, וכל הצלחתם היא רק כשעולים למעלה 

מן המזלות, והנה הדברים בלשון קדשו:

לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  לך,  לך  פרשת 

של  הנשגב  במחזה  להתבונן  יחד,  גם  אחים 

שכרת  בברית  שם  אשר  הבתרים",  בין  "ברית 

הקב"ה עם אברהם אבינו וזרעו אחריו עד סוף 

כי בעוד שכל  כל הדורות קבע הנהגה חדשה, 

אומות העולם נמצאות תחת שליטת הכוכבים 

ברזל  של  מחיצה  בבחינת  שהם  ומזלות, 

המבדילים בינם לבין הקב"ה בורא העולם, הרי 

ומכל  המזלות  מכל  למעלה  הם  ישראל  שכלל 

הכוכבים, קשורים ודבוקים עם הקב"ה בעצמו, 

שכרת  מהברית  נפרד  בלתי  חלק  בעצם  שזהו 

בין הבתרים,  וזרעו בברית  הקב"ה עם אברהם 

לחזק הקשר ביניהם בלי שום אמצעי המפריד 

ביניהם. ענין נפלא זה אנו למדים ממה שכתוב 

בפרשתנו )בראשית טו-ג(:

בן  והנה  זרע  נתתה  לא  לי  הן  אברם  "ויאמר 

לא  לאמר,  אליו  ה'  דבר  והנה  אותי,  יורש  ביתי 

יירשך,  הוא  ממעיך  יצא  אשר  אם  כי  זה  יירשך 

השמימה  נא  הבט  ויאמר  החוצה  אותו  ויוצא 

וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו 

כה יהיה זרעך".

לפי  החוצה,  אותו  "ויוצא  רש"י:  ופירש 

הכוכבים.  לראות  לחוץ  מאהלו  הוציאו  פשוטו 

צא  לאברהם[,  ]הקב"ה  לו  אמר  מדרשו  ולפי 

מאצטגנינות שלך שראית במזלות שאינך עתיד 

להעמיד בן, אברם אין לו בן, אבל אברהם יש לו 

קורא  אני  תלד,  שרה  אבל  תלד  לא  שרי  וכן  בן, 

הוציאו  אחר  דבר  המזל.  וישתנה  אחר  שם  לכם 

הכוכבים,  מן  למעלה  והגביהו  עולם  של  מחללו 

וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה".

במדרש  הדברים  במקור  נתבונן  כאשר 

כי  להבין,  נשכיל  יא(  אות  שופטים  )פרשת  תנחומא 

גם הפירוש השני של רש"י שהוציא הקב"ה את 

מן  למעלה  והגביהו  עולם  של  "מחללו  אברהם: 

הכוכבים", היה כדי להראות לו בכך שהוא נמצא 

עליהם.  ושולט  והמזלות  מהכוכבים  למעלה 
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 רהמפ  תונא  ית"א ר
כדי תי קת"ו שם ה ו"ה

ועתה בא וראה כי רעיון נשגב זה של הגר"א 

הגה"ק  של  קדשו  דברות  עם  להפליא  מתאים 

)חלק  דבש"  ב"יערות  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי 

שונא  "המזל  בחריפות:  שמתבטא  יד(  דרוש  ב 

לישראל... כי לפי המזל אין אברהם ושרה ראויים 

להוליד, וכל תולדותיהם לפי המזל לאבד ולעקר 

ח"ו קאי". וכבר כתב כן )חלק א דרוש י(:

חוקות  גזירות  מפאת  אשר  ישראל  "ובפרט 

לירידה  עלולים  הכוכבים,  ומסילות  השמים 

ואבדן חס ושלום, כי צאצאי אברהם לא הסכים 

)שבת קנו.( צא  המזל שיוולדו, רק הקב"ה אמר לו 

גזרות  מהלכי  משפט  לפי  כן  ואם  מאצטגנינות, 

קיום  הללו  קדושים  לתולדות  אין  הכוכבים 

מצאו  למזל  ישראל  נמסרו  כאשר  ולכך  בעולם, 

צרות רבות ורעות".

"המזל  אלא שכאן הבן שואל, מדוע באמת 

שונא לישראל", כי הן אמת שאברהם אבינו לא 

היה יכול להוליד את ישראל רק אחרי שהגביה 

הלא  אולם  המזלות,  מן  למעלה  הקב"ה  אותו 

לישראל  המזלות  שנאת  נמשכת  המבואר  לפי 

בכל הדורות, הנה כי כן מה חטאם ומה פשעם 

שהמזלות מתנגדים כל כך לישראל.

שביאר  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ה"בני יששכר" )ניסן מאמר ד דרוש ה' על דרך הדרוש(, 

המזלות  על  להתעלות  הכח  לישראל  יש  כי 

התורה  באותיות  דביקותם  ידי  על  והטבע, 

שהקב"ה ברא בהן את הטבע והמזלות, כמבואר 

במדרש )ב"ר א-א(: "התורה אומרת אני הייתי כלי 

בתורה  היה הקב"ה מביט  אומנתו של הקב"ה... 

ובורא את העולם". על כן כאשר ישראל דבוקים 

באותיות התורה, שהן למעלה מן המזלות שהרי 

בהן ברא הקב"ה את המזלות, אז יש בידם הכח 

לשנות את המזלות.

סימוכין  להביא  מוסיף  יששכר"  ה"בני 

זה ממשנתו הטהורה של המגיד  נשגב  לרעיון 

שפירש  זי"ע,  ממעזריטש  דוב  רבי  הקדוש 

חודש  עולת  "זאת  כח-יד(:  )במדבר  הפסוק 

ישנן שתי הנהגות בעולם, הנהגת  כי  בחדשו", 

מז'  מסודרת  בהיותה  ז'  באות  הרמוזה  הטבע 

הטבע  מן  למעלה  הנהגה  ויש  בראשית,  ימי 

באותיות  רמוזה  שהיא  בתורה,  העסק  בכח 

אותיות  ידי  על  היא  זו  שהנהגה  משום  א"ת 

התורה מא' עד ת' דהיינו א"ת, ושתי ההנהגות 

יחד, הנהגת הטבע באות ז' והנהגה למעלה מן 

הטבע באותיות א"ת הן צירוף זא"ת.

וזהו רמז הפסוק "זאת עולת חודש בחודשו", 

פירוש מלבד הנהגת הטבע של ימי החודש, צריך 

לחדש הנהגה שלמעלה מן הטבע בבחינת זא"ת. 

מה  זי"ע  מקוז'ניץ  הקדוש  המגיד  פירש  זה  לפי 

עתים  "קבעת  לא:(:  )שבת  הדין  ביום  ששואלים 

לתורה", כלומר האם קבעת עתים חדשים לשנות 

את הזמנים על ידי לימוד התורה הקדושה.

דבוקים  ישראל  כאשר  כי  מבואר  הרי 

יכולים  הם  הרי  א"ת,  בבחינת  התורה  באותיות 

לשנות את הטבע והמזלות שהם בבחינת אות ז' 

של הנהגת הטבע.

נפלא  רמז  בזה  ששמעתי  מה  לצרף  יומתק 

"צמח  בספרו  ונדפס  זצ"ל  מסקאליע  מהרה"ק 

דברי  לפרש  זאת(,  שבוע  מלא  ד"ה  ויצא  )פרשת  דוד" 

דוד המלך )תהלים צב-ז(: "איש בער לא ידע וכסיל 

את  מבין  אמנם  הכסיל  כי  זאת".  את  יבין  לא 

הנהגת הטבע המסודרת מז' ימי בראשית שהיא 

אות ז' מתיבת זא"ת, אך את ההנהגה שלמעלה 

מן הטבע שהיא א"ת מתיבת זא"ת אינו מבין כי 

"וכסיל  הכתוב:  פירוש  וזהו  בתורה,  עוסק  אינו 

לא יבין את זאת", כלומר שאינו מבין את הנהגת 

א"ת מתיבת זא"ת.

ה' ת  אב"הם - חמתה חומתי  ו"ה 
 מש ה מן המפ ו 

ועתה בא וראה מקור לרעיון קדוש זה, כי רק 

על ידי עסק התורה וקיום התורה עולים ישראל 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  והמזלות,  הכוכבים  מעל 

פנחס רטז:(:

"תא חזי כל בריין דעלמא, קודם דאתייהיבת 

ואפילו  במזלא,  תליין  הוו  לישראל  אורייתא 

אורייתא  דאתייהיבת  בתר  אבל  ומזוני,  חיי  בני 

לישראל, אפיק לון מחיובא דכוכביא ומזלי, ודא 

אוליפנא מאברהם, בגין דהוו עתידין בנוי לקבלא 

ה' מאברהם, דאיהי חמשה חומשי תורה, דאתמר 

והארץ  השמים  תולדות  אלה  ב-ד(  )בראשית  בה 

- בה' בראם, אמר לאברהם, בגין האי  בה-בראם 
כוכביא  וכל  ה' דאתוסף בשמך, השמים תחתיך 

ומזלי דנהירין בה'.

ולא עוד אלא דאתמר בה )שם מז-כג( ה"א לכם 
יקרא  ביצחק  כי  כא-יב(  )שם  בה"א,  וזרעתם  זרע, 
לך זרע, ובגין דא כל המשתדל באורייתא, בטיל 
כדי  לה  אוליף  אי  ומזלי,  דכוכביא  חיובא  מיניה 
אשתדל  לא  כאילו  לאו  ואם  פקודהא,  לקיימא 

בה, ולא בטיל מיניה חיובא דכוכביא ומזלי".

בתרגום ללשון הקודש:

שניתנה  קודם  העולם,  בריות  כל  וראה  "בא 
תורה לישראל היו תלויים במזלות, ואפילו בנים 
חיים ומזונות, אבל אחרי שניתנה תורה לישראל, 
וזה  ומזלות,  הכוכבים  מחובת  אותם  הוציא 
למדנו מאברהם, משום שעתידים בניו לקבל ה' 
שנאמר  תורה,  חומשי  חמשה  שהוא  מאברהם 
והארץ  השמים  תולדות  אלה  ב-ד(  )בראשית  בה 
בה-בראם - בה' בראם, אמר לאברהם בגלל אותו 
ה' שניתוסף בשמך, השמים תחתיך וכל כוכבים 

ומזלות שמאירים בה'.

ולא עוד אלא שנאמר בה )שם מז-כג( ה"א לכם 
ביצחק  כי  כא-יב(  )שם  ה"א,  באות  וזרעתם  זרע, 
יקרא לך זרע, ולכן כל העוסק בתורה בטלה ממנו 
הוא  אם  ומזלות,  הכוכבים  הנהגת  של  החובה 
הרי  לא  ואם  מצוותיה,  לקיים  כדי  אותה  לומד 
זה כאילו לא עסק בה, ולא נתבטלה ממנו חובת 

הכוכבים והמזלות".

כי  הקדוש,  הזוהר  מדברי  למדים  נמצינו 
על  רמז  היא  העולם,  נברא  שבה  ה'  האות 
שבה  חומשים,  ה'  בה  שיש  הקדושה  התורה 
הסתכל הקב"ה וברא עלמא, ולכן אחרי שקיים 
אברהם כל התורה שיש בה ה' חומשים, הוסיף 
בזכות  הכח  לו  לתת  בשמו,  ה'  אות  הקב"ה  לו 
והמזלות,  הכוכבים  כל  על  להתעלות  התורה 
הכוכבים  כל  את  הקב"ה  ברא  ה'  באות  שהרי 

והמזלות בבחינת: "בהבראם - בה' בראם".

 בב"י  בין הב "ים קבש הקברה הנהגה חדתה  ית"א 
תיהיו  מש ה מכ  הנהג  הכוכבים והמפ ו 

 הג"רא מווי נא: ר זי המפ ו   א היו "אויים ית"א 
 היו  כ   בשו ם ומאין יהיה  הם מפ   ית"א ר

 יש"ו  דבת: רהמפ  תונא  ית"א ...
כי  זי המפ  אין אב"הם ות"ה "אויים  הו ידר

 אב"הם אבינו  א היה מסוג   הו יד  זי המפ  ת ו,
א א תהקברה ה"ים או ו מש  הכוכבים והמפ ו 
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על פי האמור מבאר בספר הנפלא "עמודיה 

במדרש  מאמר  ב(  סימן  אברהם  )עמוד  שבעה" 

תנחומא הנ"ל )פרשת שופטים סימן יא(: "ויוצא אותו 

אותו  העלה  השמימה,  נא  הבט  ויאמר  החוצה 

למעלה מכיפת הרקיע... אמר לו הקב"ה צא מן 

שרי  מוליד,  אברהם  מוליד  אינו  אברם  המדה, 

אינה מולדת שרה מולדת". וצריך ביאור למה לא 

הקב"ה  לו  שהוסיף  אחרי  רק  להוליד  יכול  היה 

אות ה' שיקרא אברהם.

אך לפי האמור הביאור בזה, שכל זמן שנקרא 

העדר  על  מורה  זה  הרי  ה',  אות  בלי  "אברם" 

מוליד  אינו  ואז  תורה,  חומשי  ה'  וקיום  לימוד 

הכוכבים  שליטת  תחת  עדיין  נמצא  שהוא  כיון 

"אברהם" בתוספת  והמזלות, אבל כאשר נקרא 

על  הנה  תורה,  חומשי  ה'  כל  שקיים  המורה  ה' 

ידי זה הוא מתדבק באותיות התורה שבראו את 

הוראת  כנגד  בנים  להוליד  יוכל  ושוב  המזלות, 

הטבע והמזל.

הנה כי כן הרווחנו להבין טעם לשבח, מדוע 

כדברי הגר"א: "כל המזלות הם נגדיים לישראל", 

שונא  "המזל  אייבשיץ:  הגר"י  כדברי  או 

משתוקקים  והמזלות  הכוכבים  כי  לישראל", 

התורה,  באותיות  להתדבק  ישראל  שיתעלו 

מאותיות  קדושה  של  חיות  להם  שישפיעו  כדי 

התורה שבהן נבראו, לכן כאשר ישראל נופלים 

ח"ו תחת הנהגת הכוכבים והמזלות הם שונאים 

הנהגת  תחת  כלל  יצליחו  שלא  כדי  אותם, 

צריכים  שהם  מזה  להבין  וישכילו  המזלות, 

הנהגת  מעל  שוב  שיתעלו  כדי  בתורה,  לעסוק 

הכוכבים והמזלות.

 הקברה תינה מפ ו ת  אב"הם
תהיה במש"ב והניחו במפ"ח

חשובה,  נקודה  על  להעיר  ראוי  זה  בענין 

את  הקב"ה  שהגביה  הנה  עד  שלמדנו  ממה  כי 

משמע  המזלות,  מן  למעלה  אבינו  אברהם 

על  המזלות  של  השפעה  שום  שאין  לכאורה 

אולם  המזלות.  מן  למעלה  בהיותם  ישראל, 

ללמוד,  יש  אחר  במקום  ז"ל  חכמינו  מדברי 

אחד  כל  של  המזל  את  מבטל  אינו  שהקב"ה 

שהיה  המזל  את  משנה  הוא  אלא  מישראל, 

לרעתם של ישראל והופך אותו לטוב. והנה הוא 

המאמר בגמרא )שבת קנו.(:

"מנין שאין מזל לישראל, שנאמר ויוצא אותו 

החוצה, אמר אברהם לפני הקב"ה, רבונו של עולם 

בן ביתי יורש אותי, אמר לו לאו, כי אם אשר יצא 

נסתכלתי  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר  ממעיך. 

באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן, אמר ליה 

צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל, מאי 

ומוקמינא  מהדרנא  במערב,  צדק  דקאי  דעתיך 

העיר  מי  מא-ב(  )ישעיה  דכתיב  והיינו  במזרח,  ליה 

ממזרח צדק יקראהו לרגלו".

ופירש רש"י: "מאי דעתיך דקאי צדק, שהוא 

מזל שלך, במערב, שהוא מקום מצונן ואין ראוי 

שהוא  במזרח,  ליה  ומוקמינא  מהדרנא  להוליד, 

מקום חום". ועל זה מביאה הגמרא ראיה ממה 

"מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו",  שכתוב: 

ופירש רש"י שהקב"ה קרא למזל צדק שיעמוד 

במזרח, "לרגלו" - בזכותו של אברהם.

וביאר המהרש"א ענין מזלו של אברהם מזל 

מאן  "האי  )שם(:  בגמרא  המבואר  פי  על  "צדק", 

יצחק  בר  נחמן  רב  אמר  צדקן,  גבר  יהי  דבצדק 

צדק  במזל  שנולד  מי  פירוש,  במצוות".  וצדקן 

יהיה צדקן במצוות, ופירש רש"י: "צדקן במצוות, 

צדקה לעניים דקרי ליה מצוה". הנה כי כן מטעם 

זה אברהם שהיה מרכבה למדת החסד, להכניס 

מזלו  היה  הבריות,  עם  צדקה  ולעשות  אורחים 

מה  מג-ג(  )ב"ר  במדרש  שדרשו  וזהו  צדק.  מזל 

העיר  "מי  מא-ב(:  )ישעיה  אברהם  על  שכתוב 

ממזרח צדק יקראהו לרגלו... מזל צדק היה מאיר 

לו. אמר רבי ראובן, צדקה היתה צווחת ואומרת, 

אם אין אברהם אין מי שיעשה אותי".

ב"חדושי  המהר"ל  דברי  הם  מתוקים  ומה 

אגדות" )שבת שם(, שמבאר הענין שתחילה היה 

היה  ולא  במערב  צדק  מזל  אברהם  של  מזלו 

מקומו  את  הקב"ה  ששינה  עד  להוליד,  יכול 

הביאור  להוליד.  שיוכל  כדי  למזרח  ממערב 

בזה, כי מערב הוא מקום שהחמה שוקעת שם, 

ועל זה אמר אברהם כי מאחר שראה את מזלו 

שלו  שהשמש  מורה  זה  הרי  במערב,  צדק  מזל 

שוקעת ושוב לא יזכה להוליד בנים, ועל כך אמר 

לו הקב"ה שיזיז את מזל צדק למזרח שהשמש 

בלידת  השמש  אצלו  יזרח  ידי  ועל  שם,  זורח 

יצחק אשר ממנו יצאו כל ישראל.

ביטל  לא  שהקב"ה  ברורים  דברים  לנו  הרי 

שלא  לו  לומר  אבינו,  אברהם  של  מזלו  את 

יתייחס למזל צדק שנולד בו כי הוא למעלה מן 

מקומו  את  משנה  שהוא  לו  גילה  אלא  המזל, 

של מזל צדק שהיה במערב ומניחו במזרח כדי 

שיוכל להוליד. אלא שלפי זה צריך ביאור, למה 

המזל  את  מאברהם  הקב"ה  ביטל  לא  באמת 

יותר טוב שנתעלה למעלה  ולכאורה היה  שלו, 

מן המזלות בלי שום קשר עליהם. 

 אדם נו ד במפ  מיוחד
כדי תישבוד בו א  ה'

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  דרכי  חשבתי 

שאמר החכם מכל אדם )משלי כב-ו(: "חנוך לנער 

על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". ופירש 

)שם(  משלי  על  בפירושו  זי"ע  מווילנא  הגר"א 

הכוונה בזה, שצריך לחנך את הנער שיעבוד את 

ה' על פי דרכו וטבעו שנולד בו, כי אם יכפו עליו 

ישמע  שבתחילה  אף  וטבעו,  דרכו  את  לשנות 

יחזור  כשיגדיל  אבל  הפחד,  מחמת  אביו  בקול 

לטבעו ולהרגליו הטבעיים, ובלשון קדשו:

וטבעו  מזלו  דרך  דרכו,  פי  על  לנער  “חנוך 

כן תחנכהו לעשות מצוות, ואז גם כשיזקין לא 

יסור ממנה, אבל כאשר תעבירהו על מזלו, עתה 

בעת  כך  אחר  אבל  אותך,  מיראתו  לך  ישמע 

אי אפשר  כי  יסור מזה,  צוארו  יוסר עולך מעל 

לו לשבר מזלו”.

והביא הגר"א ראיה לכך שאין האדם מסוגל 

קנו.(:  )שבת  בגמרא  ששנינו  ממה  טבעו,  לשנות 

"האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא. אמר רב 

אשי, אי אומנא, אי גנבא, אי טבחא, אי מוהלא". 

פירוש, מי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים. 

אמר רב אשי, או שיהיה אומן שיודע להקיז דם 

או  נפשות,  ההורג  ליסטים  או  רפואה,  לצורך 

שוחט ששופך דם בעלי חיים, או מוהל ששופך 

דם מילה.

 רכה יהיה פ"שךר - כ  הה הוו  והקיום ת  כ   ית"א 
הוא "ק כאת" הם  מש ה מהכוכבים והמפ ו 

 פוה" הקדות: ה ש ו  ית"א  ש  הכוכבים והמפ ו 
ש  ידי שסק ה ו"ה תבה נב"או הכוכבים והמפ ו 

 גמ"א: רמי השי" ממפ"ח צדקר, הקברה תינה מפ  צדק
ממש"ב  מפ"ח כדי תאב"הם יוכ   הו יד

 צדקה  זני ה ז ה בבחינ : ראני ב'צדק' אחפה זניךר,
כדי  שו"" פכו ו ת  אב"הם תשבד א  ה' במפ  צדק
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'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי

אי  מסוים  במזל  שנולד  מי  כי  מבואר  הרי 

בחירה  לו  יש  אלא  טבעו,  את  שישנה  אפשר 

יעשה  לא  אם  כי  ה',  לעבודת  בו  להשתמש 

במזל  הנולד  כמו  עבירה,  לדבר  בו  ישתמש  כן 

מאדים, שיכול להשתמש בשפיכות דמים לשם 

שמים, להיות שוחט או מוהל, ואם לא יעשה כן 

"האי מאן דבמאדים  יהיה רוצח כלשון הגמרא: 

יהי גבר אשיד דמא".

אך לכאורה מצינו סתירה לכך בדברי הרה"ק 

ב"צעטיל  זי"ע  מליז'ענסק  אלימלך  רבי  הרבי 

קטן" )סעיף טז(: "האדם לא נברא בעולם רק לשבר 

את הטבע, לכן יזרז את עצמו לתקן מדותיו בשנת 

י"ח דוקא כמו שאבאר, כגון מי שנולד בטבע של 

עקשנות, ישבר את טבעו מ' יום רצופים לעשות 

כל דבר בזריזות". הרי מבואר שהאדם נברא רק 

כדי לשבר את טבעו.

ואין לומר שנחלקו בזה הגר"א מווילנא עם 

זי"ע, שהרי הגר"א עצמו כתב  הרבי ר' אלימלך 

"כי מה שהאדם חי  )ד-יג(:  כן בפירושו על משלי 

אותו  הנה  עד  שבר  שלא  מה  לשבור  כדי  הוא, 

המדה, לכן צריך תמיד להתחזק, ואם לא יתחזק 

למה לו חיים". וקשה שהרי זה סותר מה שהוא 

במזל  שנולד  מי  כי  מהגמרא,  הוכיח  עצמו 

מאדים צריך לעבוד את ה' בשפיכות דמים על 

ידי שיהיה שוחט או מוהל.

מצד  כי  וברור,  פשוט  בדרך  ליישב  ונראה 

ה' באותו  בוודאי שצריך אדם לעבוד את  אחד 

באמונה  מאמינים  אנו  כי  בו,  שנולד  וטבע  מזל 

כדי  וטבע  מזל  באותו  בראו  שהקב"ה  שלימה 

"חנוך  נאמר:  כך  ועל  ה',  בו לעבודת  שישתמש 

ממנה".  יסור  לא  יזקין  כי  גם  דרכו  פי  על  לנער 

את  לשבר  צריך  שהוא  ברור  זה  עם  יחד  אולם 

טבעו ואת מדתו, כדי שלא ישתמש בו ח"ו לדבר 

עבירה. למשל מדת העצלנות טובה היא כאשר 

צריך  הוא  כאשר  אבל  עבירה,  לעשות  היצר 

מדת  על  להתגבר  צריך  הוא  הרי  מצוה  לקיים 

העצלנות, וכך בכל המדות.

כן הרווחנו להבין בזה הטעם, שלא  כי  הנה 

כדי  אברהם  של  מזלו  את  לגמרי  הקב"ה  ביטל 

את  לעבוד  צריך  היה  שהרי  להוליד,  שיוכל 

כמבואר  לעניים,  צדקה  לעשות  צדק  במזל  ה' 

"האי מאן דבצדק יהי גבר צדקן",  בגמרא הנ"ל: 

אלא שינה את מקומו של המזל שהיה במערב 
והעמיד אותו במזרח כדי שיוכל להוליד.

ראני בצדק אחפה זניךר

רעיון  מלכים  שלחן  על  בזה  להעלות  והנני 
וישמח  עינינו  יאירו  האמור  פי  על  כי  נכבד, 
לבנו להבין שני מנהגים קדושים שאנו נוהגים 
והמחבר  הטור  שהביאו  ראשון  מנהג  בתפלה, 
)או"ח סוף סימן צב(: "טוב ליתן צדקה קודם תפלה". 

יהיב  אלעזר  "רבי  י.(:  )ב"ב  בגמרא  הדבר  ומקור 

יז- )תהלים  והדר מצלי, אמר דכתיב  פרוטה לעני 

"ואני  ופירש רש"י:  פניך".  אני בצדק אחזה  טו( 

בתפלה".  פניך  אחזה  כך  ואחר  בתחילה,  בצדק 

ליתן  "טוב  יד(:  )יו"ד סימן רמט סעיף  וכתב המחבר 

פרוטה לעני קודם כל תפלה, שנאמר אני בצדק 

אחזה פניך".

מזרח  לצד  הפנים  עם  להתפלל  שני  מנהג 

)או"ח  הטור  שכתב  כמו  המקדש,  מקום  כנגד 

"ובקומו  ס"ב(:  )שם  הרמ"א  הביאו  צד(  סימן 

שמחזירין  ואנן  למזרח...  פניו  יחזיר  להתפלל 

יושבים במערבה של  פנינו למזרח, מפני שאנו 

נמצינו  למזרח  פנינו  וכשנחזיר  ישראל,  ארץ 

מתפללין כנגד ירושלים". 

ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

היה  פדת  בן  אלעזר  רבי  כי  כה:(,  )תענית  בגמרא 

והצטער  לטעום  מה  לו  היה  שלא  עד  גדול  עני 

מאד, וחלם שהוא יושב עם הקב"ה ושאל אותו 

רבי אלעזר: "עד מתי אצטער בהאי עלמא, ואמר 

לי, אלעזר בני ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא, 

פירוש,  דמזונא".  בשעתא  דמתילדת  אפשר 

העולם  את  שאהפוך  לך  נוח  האם  בני  אלעזר 

שתיוולד  אפשר  מחדש,  לבראותו  לראשיתו 

"אמרי לקמיה אם  בשעה שהמזל משפיע מזון, 

אינני  כן  אם  אלעזר  רבי  השיב  בעינא",  לא  כן 

רוצה שתהפוך את העולם.

אולם לפי מה שנתבאר הרי אפשר על ידי 

שמצינו  כמו  לטובה,  המזל  את  לשנות  תפלה 

"צדק"  מזל  מזלו  שמצד  אבינו  אברהם  אצל 

שעמד במערב לא היה יכול להוליד את יצחק, 

מקום  את  ששינה  הקב"ה  לפני  שהתפלל  עד 

לו  והבטיח  במזרח,  והעמידו  ממערב  המזל 

כח  יהיה  להם  שגם  זרעך",  יהיה  "כה  הקב"ה: 
נפלא זה לשנות את המזל לטובה. והנה מבואר 

ברש"י )שבת יט:, יבמות עב:( כי בכל מקום שנזכר 
רבי  על  בזה  הכוונה  אלעזר,  רבי  בתלמוד 

אלעזר בן פדת.

הנה כי כן יומתק להבין בזה מנהגו של רבי 
אלעזר  רבי  הוא  המבואר  כפי  אשר  אלעזר, 
רצה  שלא  אמת  והן  גדול,  עני  שהיה  פדת  בן 
שיהפוך הקב"ה עולמו לבראותו מחדש, אולם 
תפלה,  בדרך  לטובה  מזלו  לשנות  אפשר  הלא 
לעני  צדקה  לתת  התפלה  לפני  נוהג  היה  לכן 
של  זכותו  בכך  לעורר  כדי  התפלל,  כך  ואחר 
ועבד  "צדק",  מזל  היה  שמזלו  אבינו  אברהם 
את ה' כל ימיו במזל זה להכניס אורחים ולתת 

צדקה לעניים.

וזהו שביאר טעמו ונימוקו שהוא נותן צדקה 
נעים  המלך  דוד  שאמר  ממה  התפלה,  לפני 
זמירות ישראל: "אני בצדק אחזה פניך", כלומר 
אני  בתפלתי,  ה'  פני  לחזות  רוצה  אני  כאשר 
"צדק"  מקדים לתת צדקה כדי לעורר בכך מזל 
שנשתנה לטובתו של אברהם, וזהו שאמר: "אני 
צדקה  במצות  שעוררתי  צדק  במזל   - בצדק" 
את  לי  גם  שתשנה  בתפלה  פניך"  "אחזה  לעני, 

המזל לטובה.

בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 
הקב"ה  שהרי  מזרח,  לצד  מתפללים  שאנו  מה 
צדק  מזל  אבינו  אברהם  של  מזלו  את  העמיד 
אשר  יצחק  את  להוליד  שיוכל  כדי  מזרח,  בצד 
הנפלא  השילוב  ובכח  ישראל,  כל  יצאו  ממנו 
לעורר  כדי  התפלה  לפני  צדקה  מצות  של  הזה 
מזל "צדק", עם מה שאנו מתפללים לצד מזרח 
הקב"ה  יקיים  צדק,  מזל  הקב"ה  שם  שהעמיד 
זרעך",  יהיה  "כה  אבינו:  לאברהם  הבטחתו 

שישנה גם לנו את המזל לטובה.

גדול  חידוש  שמצינו  מה  לפי  להוסיף  ויש 
כי  ב-יז(,  השירים  )שיר  הפסוק  על  יונתן  בתרגום 
בין הבתרים היתה בהר המוריה במקום  ברית 
הקרבנות  את  אברהם  שם  שהקריב  המקדש, 
שביתר לפני הקב"ה. הנה כי כן מטעם זה אנו 
המקדש,  מקום  כנגד  מזרח  לצד  מתפללים 
אבינו  אברהם  את  הקב"ה  הוציא  שם  אשר 
הכוכבים  מעל  והגביהו  עולם  של  מחללו 
שעמד  צדק  מזל  מזלו  את  ושינה  והמזלות, 
במערב והעמידו במזרח, והבטיח לו: "כה יהיה 
את  לנו  גם  שישנה  מתפללים  אנו  לכן  זרעך", 

מזלנו לטובה.


