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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שופטים תשע"ה

"תמרפ תהרה עפ ה’ אלקרך"

 ברא י דביר "בעל הש ירפ" - "תמרפ" עפ ת' גד לה:
"אפ תלך בתמרמ ת כארל  קררמת מאל"ף  עד תר" "

"כי גנוב גונבתי מארץ העברים". הלך לכל אומות 

העולם, שאלו אותו מה כתוב בה, אמר להם )שמות 

לא  פני",  על  אחרים  אלהים  לך  יהיה  "לא  כ-ג(: 

הסכימו לקבלה באומרם שאינם יכולים לעזוב דת 

אבותיהם שעבדו עבודה זרה.

 הקשי ברן "נעשה  נשמע"
למצ ת "תמרפ תהרה"

קיבלו  שלא  הטעם  כי  מזה,  למדים  נמצינו 

אומות העולם את התורה הוא, משום שלא הלכו 

בתמימות עם הקב"ה להאמין בו, שאם הוא רוצה 

למסור להם את התורה בודאי יעזור להם לקיימה, 

יוכלו לקיים  אלא חקרו אחר העתידות לברר אם 

את התורה, וזה גרם להם לשאול את הקב"ה מה 

כתוב בתורה, ועל כך השיב להם הקב"ה כמידתם 

זה  ידי  ועל  לקיימה,  להם  שקשה  מצוה  אותה 

נסתלקו ולא רצו לקבל את התורה.

את  למסור  הקב"ה  בא  כאשר  זה  לעומת  אך 

התורה לישראל בהר סיני, ושלח את משה רבינו 

את  לקבל  מסכימים  הם  אם  ישראל  אצל  לברר 

שום  חקרו  ולא  שאלות  שום  שאלו  לא  התורה, 

והקדימו  מיד  פתחו  אלא  בה,  כתוב  מה  חקירות 

נעשה לנשמע באומרם )שמות כד-ז(: "כל אשר דבר 

ה' נעשה ונשמע". כלומר ראשית כל אנו מקבלים 

שהקב"ה  מה  כל  לעשות   – "נעשה"  עצמנו  על 

מצווה, ואחר כך "ונשמע" – לגלות מהו הרצון של 

הקב"ה לעשות.

הנה כי כן זהו שאמר רבא לאותו צדוקי: "אנן 

בן תומת ישרים תנחם",  דסגינן בשלימותא כתיב 

כדרך  לב  בתום  עמו  "התהלכנו  רש"י:  ופירש 

העושים מאהבה", כי מה שהקדמנו נעשה לנשמע 

משום  הוא  בה,  כתוב  מה  תחילה  חקרנו  ולא 

רוצה  הוא  שאם  התמימות  במדת  עמו  שהלכנו 

לנו את התורה, הרי ברור שנוכל לקיים את  לתת 

כל המצוות הכתובות בה.

היא  כולה  התורה  כל  שורש  כי  זה  לפי  נמצא 

ה' אלקיך", שלא לחקור  "תמים תהיה עם  מצות: 

התמימות  מדת  בזכות  שהרי  העתידות,  אחר 

צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ]צדוקי 

אחד ראה את רבא שהוא מעיין בלימודו[, ויתבה 

היו  ידיו  ]אצבעות  כרעא  תותי  דידיה  אצבעתא 

"היה  ]רש"י:  בהו  מייץ  וקא  רגליו[,  תחת  נתונות 

וקא  טירדא"[,  מתוך  מבין  ואינו  ברגליו  ממעכן 

מבען אצבעתיה דמא ]אצבעות ידיו זבו דם[.

אמר ליה ]הצדוקי לרבא[, עמא פזיזא דקדמיתו 

פומייכו לאודנייכו ]עם של פזיזים שהקדמתם פיכם 

שהסכמתם  ונשמע,  נעשה  באומרכם  לאוזניכם 

לקיים את התורה לפני ששמעתם אם תוכלו לעמוד 

בה[, אכתי בפחזותייכו קיימיתו ]עדיין בפזיזותכם 

אי  למשמע  לכו  איבעיא  ברישא  עומדים[,  אתם 

הייתם  ]קודם  קבליתו  לא  לא  ואי  קבליתו,  מציתו 

צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל את התורה, 

ואם אינכם יכולים אל תקבלוה[.

אמר ליה ]רבא[, אנן דסגינן בשלימותא ]רש"י: 

מאהבה,  העושים  כדרך  לב  בתום  עמו  "התהלכנו 

וסמכנו עליו שלא יטעננו )מלשון טעינת משא( בדבר 

)משלי יא-ג( תומת  כתיב בן  שלא נוכל לעמוד בו"[, 

ישרים תנחם, הנך אינשי דסגן בעלילותא ]אותם בני 

אדם שמרבים בעלילתם שלא לקיים את התורה[, 

כתיב בהו )משלי יא-ג( וסלף בוגדים ישדם".

ונראה לבאר דברי רבא ביתר שאת על פי מה 

משעיר  וזרח  בא  מסיני  "ה'  לג-ב(:  )דברים  שכתוב 

למו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש". ופירש 

רש"י: "וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשו שיקבלו 

את התורה ולא רצו. הופיע מהר פארן, שהלך שם 

ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה ולא רצו".

דרבי  בפרקי  בהרחבה  מבואר  זה  ענין  והנה 

אליעזר )פרק מא(, כי כשבא הקב"ה עם התורה לבני 

)שמות  להם  אמר  בה,  כתוב  מה  אותו  שאלו  עשו 

התורה  את  לקבל  הסכימו  לא  תרצח",  "לא  כ-יג(: 

באומרם שאינם רוצים לעזוב הברכה שקיבל עשו 

אביהם מיצחק )בראשית כז-מ(: "ועל חרבך תחיה". 

אמר  בה,  כתוב  מה  לו  אמרו  ישמעאל  לבני  הלך 

לו  אמרו  תגנוב",  "לא  כ-יג(:  )שמות  הקב"ה  להם 

את  שגנבו  אבותיהם  מנהג  לעזוב  רוצים  שאינם 

מ-טו(:  )בראשית  שנאמר  למצרים,  והורידוהו  יוסף 

בפרשתנו פרשת שופטים דבר בעתו מה טוב 

בכל  החשובים  מהפסוקים  אחד  על  להתבונן, 

אחד  לכל  הנוגע  האלקי  הציווי  כולה,  התורה 

"תמים תהיה  מישראל בכל ימי חייו )דברים יח-יג(: 

עם  תהיה  "תמים  רש"י:  ופירש  אלקיך".  ה'  עם 

ולא  לו,  ותצפה  בתמימות  עמו  התהלך  אלקיך,  ה' 

עליך  שיבוא  מה  כל  אלא  העתידות,  אחר  תחקור 

קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו".

בהשקפה ראשונה נראה שכוונת רש"י היא על 

בית  משחרב  כי  מח.(,  )סוטה  במשנה  ששנינו  דרך 

שנאמר  מישראל,  אמנה  אנשי  "פסקו  המקדש: 

)תהלים יב-ב( הושיעה ה' כי גמר חסיד וגו'". ומפרש 

בגמרא )שם:(: "אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב"ה, 

דתניא רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת 

מקטני  אלא  אינו  למחר,  אוכל  מה  ואומר  בסלו 

במצות:  כלול  זה  הרי  רש"י  פירוש  ולפי  אמנה". 

"תמים תהיה, שלא תחקור אחר העתידות".

מדברי  ללמוד  יש  זו  מצוה  חשובה  כמה  עד 

דורש  הוא  בקודש  כדרכו  אשר  הטורים",  "בעל 

תילי תילין של רמזים באותיות התורה, ועל פסוק 

זה הוא מביא רמז נשגב על מה שנמסר במסורה 

לכתוב בספר תורה תיבת "תמים" באות ת' רבתי, 

הכוונה  הטורים"  "בעל  ומפרש  גדולה.  ת'  כלומר 

בזה בלשון קדשו: "תמים - תי"ו גדולה, שאם תלך 

הנה  תי"ו".  ועד  מאל"ף  קיימת  כאילו  בתמימות, 

כי כן מוטלת עלינו החובה להתבונן, מדוע באמת 

חשובה מצוה זו כל כך, עד שהמקיים אותה נחשב 

כאילו קיים כל התורה מאל"ף ועד תי"ו.

 ש יש קבלת הת יה בזכ ת
מדת התמרמ ת של רשיאל

"בעל  דברי  את  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

פח.(  )שבת  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  הטורים", 

בענין מה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע:

)שיר  דכתיב  מאי  חנינא,  ברבי  חמא  רבי  "אמר 

נמשלו  למה  וגו',  היער  בעצי  כתפוח  ב-ג(  השירים 

קודם  פריו  זה  תפוח  מה  לך  לומר  לתפוח,  ישראל 

ההוא  לנשמע.  נעשה  הקדימו  ישראל  אף  לעליו, 
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ישרים תנחם",  "תומת  שהיתה בישראל בבחינת: 

עינינו  יאירו  כן  כי  הנה  התורה.  את  לקבל  זכו 

"תמים  הטורים":  "בעל  דברי  להבין  לבנו  וישמח 

קיימת  כאילו  בתמימות,  תלך  שאם  גדולה,  תי"ו 

רק  ניתנה  התורה  כל  שהרי  תי"ו",  ועד  מאל"ף 

בתמימות  ללכת  זו  מצוה  ישראל  שקיימו  בזכות 

עם הקב"ה, ולא חקרו אחר העתידות כמו שחקרו 

הגוים אם יוכלו לקיים את התורה.

 "זכיתר לך חסד נע ירך... 
לכתך אחיר במדבי"

של  זו  מדה  כי  נראה,  נתבונן  כאשר  והנה 

תמימות ירשו ישראל מן האבות הקדושים, החל 

מאברהם אבינו שעמד בניסיון הקשה של עקידת 

בנו  יצחק  את  להעלות  הקב"ה  לו  שאמר  יצחק, 

)בראשית  הקב"ה  לו  שהבטיח  הגם  והנה  לעולה. 

אחר  חקר  לא  זרע",  לך  יקרא  ביצחק  "כי  כא-יב(: 

העתידות איך תתקיים הבטחת הקב"ה, אלא הלך 

יצחק  את  לשחוט  בוראו  מצות  לקיים  בתמימות 

בבחינת: "תמים תהיה עם ה' אלקיך".

הקב"ה  את  הקדושים  האבות  כל  עבדו  וכך 

שאמר  כמו  העתיד,  את  לחקור  בלי  בתמימות 

הקב"ה למשה בפרשת וארא )שמות ו-ג(: "וארא אל 

אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא 

נודעתי להם". ופירש רש"י: "לא הודעתי אין כתיב 

כאן אלא לא נודעתי, לא ניכרתי להם במדת אמתית 

דברי,  לאמת  נאמן  ה',  שמי  נקרא  שעליה  שלי, 

שהרי הבטחתים ולא קיימתי". והיינו כמו שפירש 

רש"י בהמשך דבריו, שהבטיח הקב"ה לתת להם 

ולזרעם את הארץ, ולא קיים הבטחה זו לתת להם 

כל  ועם  שנפטרו,  אחרי  לזרעם  אם  כי  הארץ  את 

זאת לא הרהרו אחרי מדתו של הקב"ה.

נמצינו למדים כי האבות הקדושים סללו את 

הדרך לכל ישראל לעבוד את ה' בשלימות במדה 

בה'  ה' אלקיך", להאמין  "תמים תהיה עם  זו של: 

אמונה שלימה וללכת עמו בתמימות, אפילו לפני 

שנוכחו לדעת שהקב"ה קיים את הבטחתו למסור 

להם את הארץ. ויש לומר על כך רמז נאה: "תמי"ם 

תהי"ה ע"ם הוי"ה אלהי"ך", בגימטריא בדיוק כמו 

הפסוק )תהלים כב-ה(: "ב"ך בטח"ו אבותינ"ו בטח"ו 

ותפלטמ"ו".

לכן כשיצאו ישראל ממצרים השתמשו במדת 

ללכת  הקדושים,  האבות  מן  שירשו  התמימות 

אחר  לחקור  בלי  זרועה  לא  בארץ  הקב"ה  אחרי 

אמר  "כה  ב-ב(:  )ירמיה  הקב"ה  כמאמר  העתידות, 

לכתך  כלולותיך,  אהבת  נעוריך  חסד  לך  זכרתי  ה' 

אחרי במדבר בארץ לא זרועה". ופירש רש"י: "ומה 

נעוריך, לכתך אחר שלוחי משה ואהרן,  הוא חסד 

כי  לדרך,  צדה  ואין  למדבר,  יצאתם  נושבת  מארץ 

לתת  הקב"ה  בא  כאשר  כן  כי  הנה  בי".  האמנתם 

את התורה לישראל, לא חקרו אחר העתידות אם 

התמימות  במדת  השתמשו  אלא  לקיימה,  יוכלו 

נעשה  והקדימו  הקדושים  האבות  מן  שירשו 

לנשמע בבחינת: "תומת ישרים תנחם".

פרשת  שמעוני  )ילקוט  המדרש  ביאור  וזהו 

במדבר(: "בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו 

מן  יותר  להתקרב  ראו  מה  בהן,  העולם  אומות 

לי  הביאו  להן  אמר  הקב"ה,  פיהן  סתם  האומות, 

ספר יוחסין שלכם... כשם שבני מביאין". כי ישראל 

מה  שאלו  ולא  מהאבות  התמימות  מדת  שירשו 

היו לקבל את התורה, אבל  ראויים  כתוב בתורה, 

הגוים שלא רצו לקבל את התורה רק אחרי שחקרו 

לדעת מה כתוב בה לא זכו לקבלה.

"תמרפ תהרה" שלא לחק י אחי 
העתרד ת בכ כברפ  מזל ת

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

שנמסר  הטורים"  "בעל  דברי  לבאר  חשבתי 

תלך  שאם  גדולה,  תי"ו  "תמים  לכתוב:  במסורה 

בתמימות, כאילו קיימת מאל"ף ועד תי"ו", בהקדם 

בכוונת  הפשט  בדרך  האמיתי  הביאור  לבאר 

"תמים תהיה עם ה' אלקיך", כי הן אמת  המצוה: 

שכל עבודה שאדם עובד את ה' במדת התמימות 

"תמים  בכלל:  היא  העתידות  אחר  חוקר  ואינו 

בתמימות  עמו  "התהלך  רש"י:  כפירוש  תהיה", 

ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות", אבל בדרך 

הפשט כוונת רש"י היא כמו שפירש הרמב"ן כוונת 

המצוה: "תמים תהיה", שלא לחקור אחר העתידות 

נאמין בהם,  ולא  ומזלות  ידי החוזים בכוכבים  על 

יחידי  העולם  את  שמנהיג  בהקב"ה  נאמין  אלא 

ומשדד את הכוכבים כרצונו, כמו שתיקנו בברכה 

ראשונה של תפלת ערבית: "בחכמה פותח שערים, 

ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר 

את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו".

פירוש זה בכוונת הפסוק: "תמים תהיה עם ה' 

התורה  על  הרמב"ן  בדברי  היטב  מבואר  אלקיך", 

כאן, אבל אנו נעתיק את דברות קדשו בהשגותיו 

על "ספר המצות" להרמב"ם, שהרמב"ן מנה שם 

מצוה זו בין המצוות עשה שהחסיר הרמב"ם:

עמו  תמים  לבנו  להיות  שנצטוינו  ח,  "מצוה 

אלקיך,  ה'  עם  תהיה  תמים  שנאמר  והוא  יתברך, 

לבדו  אליו  לבבנו  שנייחד  הזאת  הצוואה  וענין 

יתברך, ושנאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע 

הבאות  נדרוש  לבדו  וממנו  עתיד,  כל  אמיתת 

אורים  לומר  רוצה  חסידיו,  מאנשי  או  מנביאיו 

מזולתם,  ולא  שמים  מהוברי  נדרוש  ולא  ותומים, 

ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים.

בידי  הכל  נאמר  מהם  דבר  נשמע  אם  אבל 

והמזלות  הכוכבים  מערכת  משנה  הוא  כי  שמים, 

בדים  אותות  מפר  מד-כה(  )ישעיה  שנאמר  כרצונו, 

וקוסמים יהולל, ונאמין שכל הכוחות תהיינה אלינו 

כפי התקרבנו לעבודתו, כענין שהבטיח ])ירמיה י-ב( 

ומאותות  תלמדו  אל  הגוים  דרך  אל  ה'[  אמר  כה 

ואמרו  מהמה,  הגוים  יחתו  כי  תחתו  אל  השמים 

שואלים  שאין  מנין  קיג:(,  )דף  פסחים  של  באחרון 

ה'  עם  תהיה  תמים  שנאמר  הכלדיים,  מן  דבר 

והכלדיים הם שארית האומה המתעסקת  אלקיך, 

במלאכת הכוכבים הנקראים כלדיב"ש".

לפירושו  המקור  כי  הרמב"ן  בדברי  מבואר 

"מניין  שם(:  )פסחים  בגמרא  ששנינו  ממה  הוא 

שאין שואלין בכלדיים, שנאמר תמים תהיה עם ה' 

אלקיך". ופירש רש"י: "בכלדיים - בעלי אוב". אבל 

כבר  זה  על  שהרי  רש"י,  על  תמה  )שם(  הרשב"ם 

אל  תפנו  "אל  יט-לא(:  )ויקרא  מפורש  איסור  כתוב 

"חוזים  הם:  כלדיים  כי  מפרש  הוא  לכן  האובות". 

בכוכבים". וכבר ציין במסורת הש"ס )שם( כי רש"י 

עצמו בג' מקומות )שבת קיט. ד"ה כלדאי, שם קנו: ד"ה 

כלדאי, יבמות כא: ד"ה אמרו לי כלדאי( מפרש כפירוש 

הרשב"ם: "כלדאי, חוזים בכוכבים".

הרי לנו דברים ברורים כי פירוש המצוה "תמים 

ידי  על  העתידות  אחר  לחקור  שלא  הוא,  תהיה" 

של  דרכים  מיני  ובכל  ומזלות  בכוכבים  החוזים 

קוסמים ומכשפים למיניהם כדרכי הגוים, אלא נלך 

בעיניו.  כטוב  יוליכנו  שהוא  בתמימות  הקב"ה  עם 

 יש"ר: "תמרפ תהרה עפ ה' אלקרך, התהלך עמ  בתמרמ ת
 תצתה ל ,  לא תחק י אחי העתרד ת"

 בנר רשיאל קרבל  את הת יה בזכ ת שקררמ :
"תמרפ תהרה",  לא חקי  אפ ר כל  לקררפ את מצ  ת הת יה

 א מ ת הע לפ לא קרבל  את הת יה מש פ שחקי 
את הקב"ה מה כת ב בה  לא האמרנ  שר כל  לקררמה

 המקררפ "תמרפ תהרה" כארל  קררפ כל הת יה
מאל"ף  עד תר" , שהיר קבלת הת יה הרתה בזכ ת מדת התמרמ ת
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לפסוק  הסמוכים  בפסוקים  נתבונן  כאשר  ובאמת 

"תמים תהיה" מלפניו ולאחריו, נראה ברור שכן היא 

כוונת המצוה, והנה הם הפסוקים )דברים יח-ט(:

"כי אתה בא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך, 

לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם, לא ימצא 

מעונן  קסמים  קוסם  באש  ובתו  בנו  מעביר  בך 

וידעוני  אוב  ושואל  חבר  וחובר  ומכשף,  ומנחש 

אלה  עושה  כל  ה'  תועבת  כי  המתים,  אל  ודורש 

אותם  מוריש  אלקיך  ה'  האלה  התועבות  ובגלל 

מפניך, תמים תהיה עם ה' אלקיך, כי הגוים האלה 

קסמים  ואל  מעוננים  אל  אותם  יורש  אתה  אשר 

ישמעו, ואתה לא כן נתן לך ה' אלקיך".

הנה לפנינו כי הכתוב "תמים תהיה" מוקף מלפניו 

ולאחריו עם האזהרות שלא לעשות כתועבות הגוים 

ההם, השואלים באוב וידעוני ודורשים אל המתים 

גם  כי  מסתבר  כן  אם  העתידות,  את  לחקור  כדי 

הפסוק: "תמים תהיה עם ה' אלקיך" עוסק בענין זה, 

כאן  שיש  שם(  )פסחים  בגמרא  שמפרש  כמו  והיינו 

אפילו  העתידות  את  נחקור  שלא  אזהרה,  תוספת 

על ידי החוזים בכוכבים כמו הכלדיים.

 "צא מארצשגנרנ ת שלך
שארן מזל לרשיאל"

על  כי  לבאר,  שממשיך  הרמב"ן  לדברי  נחזור 

"תמים תהיה" שלא לחקור ולהאמין  מצוה זו של 

בכוכבים כבר נצטווה אברהם אבינו, כשבא הקב"ה 

לכרות עמו ברית והבטיח לו שיזכה לזרע:

"ובמצוה הזאת נצטווה אברהם אבינו, כאשר בא 

]הקב"ה[ לכרות ברית ולתת לו זרע, אמר )בראשית 

יז-א( התהלך לפני והיה תמים, כי מפני שהיה הוא 

זכור לטוב יסוד באמונה, והחולק על הכשדים שהיו 

מייחסים כל הכוחות לשמש ולירח ולכוכבים, והוא 

ראה שיש עליהם יוצר ומנהיג, צווהו עוד להתהלך 

שיהא  בלבו  יתן  ולא  עמו,  תמים  ולהיות  לפניו 

עם  כלל  בענינם  יסתכל  ולא  אמת,  שום  בזולתו 

דעתו ]פירוש למרות דעתו[ שיוצרם מנהיג אותם, 

אלא יהיה לבדו אליו יתברך, כי הוא המצווה אותם 

והמסדר סידור מערכתם כרצונו, כענין שאמרו, צא 

מאצטגנינות שלך וכו', זהו ענין המצוה הזאת".

כאשר נתבונן נראה כי פירוש זה של הרמב"ן, 

לו  כשאמר  זו  מצוה  על  נצטווה  כבר  שאברהם 

מתאים  תמים",  והיה  לפני  "התהלך  הקב"ה: 

להפליא, עם מה שדרשו במדרש תנחומא )פרשתנו 

אות י( על הכתוב שנאמר מיד אחרי "תמים תהיה" 

אל  אותם  יורש  אתה  אשר  האלה  הגוים  "כי   -

מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך 

ה' אלקיך".

באיסטרולוגין,  רואה  שהיה  באברהם  "מדבר 

ולא שרי מולידין,  לו שאין אברם  שהיה המזל אומר 

ויאמר  החוצה  אותו  ויוצא  הקב"ה...  להם  עשה  מה 

מכיפת  למעלה  אותו  העלה  השמימה,  נא  הבט 

אברהם  מוליד  אינו  אברם  המדה  מן  צא  הרקיע... 

אותו  ויוצא  מולדת.  שרה  מולדת  אינה  שרי  מוליד, 

החוצה, אמר לו ]הקב"ה[, הרי אתה למעלה מן המזל, 

מי גדול ממי לא אתה, שאתה למעלה ממנו, הבט נא 

למטה...  מלמעלה  מביט  שהוא  כאדם  השמימה... 

ויאמר לו כה יהיה זרעך, מיד והאמין בה'. אמר להם 

משה ]לישראל[, מה אברהם הניח את המזל ולא היה 

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

מאמר דומה לזה מצינו בגמרא שרמז הרמב"ן 

הנ"ל )שבת קנו.(: "מניין 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 

נסתכלתי  עולם  רבונו של  לפניו,  יצא ממעיך, אמר 

באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן, אמר ליה צא 

מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל".

מזהיר  כך  על  הרי  במדרש  המבואר  ולפי 

שלא  אלקיך",  ה'  לך  נתן  כן  לא  "ואתה  הכתוב: 

העתידות  אחר  החוקרים  הגוים  בחוקות  נלך 

אברהם  של  בדרכו  אם  כי  ומזלות,  בכוכבים 

שהעלה הקב"ה אותו ואת זרעו למעלה ממערכת 

והרי זה מתקשר להפליא עם  הכוכבים והמזלות, 

"תמים תהיה עם  מה שכתוב בפסוק המוקדם לו: 

מהגמרא  שלמדנו  כפי  בזה  שהכוונה  אלקיך",  ה' 

ידי  )פסחים הנ"ל(, שלא לחקור אחר העתידות על 

החוזים בכוכבים ומזלות, כפי שעשו הגוים שגירש 

הקב"ה מארץ ישראל.

 גשמר ביכה שששת  את
האמ נה שתלה בח זרפ בכ כברפ

הנשגב  הלקח  להבין  נשכיל  האמור  מכל 

ה'  עם  תהיה  "תמים  זו:  ממצוה  למדים  שאנו 

שנתפסו  הגוים  בחוקות  ח"ו  נלך  שלא  אלקיך", 

בעבודה זרה זו של בדיקת עתידם, על ידי מומחים 

הכוכבים  במערכת  בקיאים  להיות  המתיימרים 

והמזלות הנקראת חכמת האסטרולוגיה, שאפילו 

לדייק  היודעים  בכוכבים  חוזים  היום  נמצא  אם 

בראיית העתיד, אסור לנו כיהודים המאמינים בה' 

ובתורתו ללכת אליהם כדי לחקור את העתיד.

זאת ועוד, שאפילו אם יאמרו לנו עתידות בלי 

אלא  בדבריהם,  להאמין  לנו  אסור  אותם,  שנשאל 

אלקיך",  ה'  עם  תהיה  "תמים  לקיים:  חייבים  אנו 

יחיד  אחד  שהקב"ה  שלימה  באמונה  להאמין 

ומיוחד מנהיג את העולם יחידי, והוא יתברך משנה 

את מערכת הכוכבים כרצונו. וראיה לדבר מאברהם 

אבינו שראה בכוכבים שאינו יכול להוליד, והקב"ה 

לו:  אמר  זאת  כל  עם  אך  נכון,  שראה  עמו  הסכים 

"צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל".

בהיותי  ה',  השגחת  נפלאות  לספר  בזה  והנני 

לבעלי  שיעור  שנה  משלשים  יותר  כבר  מוסר 

נפשם  אשר  ואמונה",  "תורה  בישיבת  תשובה 

אוותה להתקרב אל הקב"ה ותורתו, והנה קבוצה 

ולתורתו,  לה'  התקרבו  תשובה  בעלי  של  אחת 

של  טפלה  באמונה  מאד  תפוסים  היו  עדיין  אבל 

האסטרולוגיה מתוך הרגל לפני שחזרו בתשובה. 

החלטתי  זו  זרה  מעבודה  אותם  להוציא  כדי  לכן 

הכתב  על  שירשמו  ברורה,  בחינה  עמהם  לערוך 

הגדולים  שהאסטרולוגים  מה  כל  ובזמנו,  בעתו 

ואנו  השנה,  כל  במשך  שיקרה  מראש  אומרים 

נבדוק בעתו ובזמנו אם צדקו בדבריהם.

ביררנו המצב מדי חודש בחדשו, ונתברר לעין 

כל שרובם ככולם לא קלעו אל המטרה, לא ידעו 

בין ימינם לשמאלם, ואם אחדים מהם כן הצליחו 

משהו,  יקרה  זה  בחודש  כי  מראש,  לחזות  כאילו 

שהרי בעוונותינו הרבים כאן בארץ ישראל קורה 

תמיד משהו, ניפחו מצד אחד את הצלחתם בכל 

חוצות, ומצד שני החביאו את כישלונם הגדול, על 

כל שאר הדברים שחזו שלא היה בהם ממש, אבל 

עדיין היה צריך איזה "מכה בפטיש" לעקור מהם 

לגמרי את אמונתם בחכמת האסטרולוגיה.

בתקופה  שהתקיים  מהשיעורים  באחד 

ובכל  רב,  זמן  ישראל  בארץ  גשמים  ירדו  שלא 

על  תפלה  הוסיפו  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 

 ימב"ן: "תמרפ תהרה עפ ה' אלקרך", שלא נחק י
אחי העתרד ת בח זרפ בכ כברפ  מזל ת  לא נאמרן בדבירהפ

 ימב"ן: אביהפ אברנ  נצש  ה על מצ ת "תמרפ תהרה"
רחד עפ מצ ת מרלה: "התהלך לתנר  הרה תמרפ"

 עלרנ  להאמרן בהנהגת הקב"ה שברד  לשנ ת מעיכת הכ כברפ
כמ  ששרנה לאביהפ אברנ  שר כל ללדת

 עמ דרה שבעה: "אביפ ארנ  מ לרד, אביהפ מ לרד"
בכח הא ת ה' שהרא ימז על חמשה ח משר ת יה
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עלינו",  "ברך  בברכת:  עשרה  בשמונה  הגשמים 

סיפרו משתתפי השיעור על אחד מהאסטרולוגים 

הגדולים הידועים, שיומיים לפני השיעור התחייב 

בראש כל חוצות, כי לפי מה שהוא רואה בכוכבים 

בשבוע  לפחות  גשמים  ירדו  שלא  מתחייב  הוא 

השיעור  את  התחלנו  רק  כאשר  והנה  הקרוב, 

התקדרו השמים בעבים, ובמשך כל השיעור ניתך 

על  לה'  והודינו  גדול,  רעש  בקול  ארצה  עז  גשם 

כל האמונות הטפלות  גשמי הברכה ששטפו את 

בחוזים בכוכבים.

 הקשי ברן מצ ת מרלה
 למצ ת: "תמרפ תהרה"

והנה כאשר נתבונן בדברי הרמב"ן הנ"ל נראה 

מצוה  באותה  כי  עצום,  חידוש  לנו  מגלה  שהוא 

מצות  לקיים  אבינו  אברהם  את  הקב"ה  שצוה 

אחת  שנה  שנה,  ותשע  תשעים  בן  בהיותו  מילה 

לפני שהוליד את יצחק בהיותו בן מאה שנה, כדי 

שכתוב  כמו  אחריו  זרעו  ועם  עמו  בריתו  לכרות 

)בראשית יז-א(: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע 

שדי  אל  אני  אליו  ויאמר  אברם  אל  ה'  וירא  שנים 

ובינך  ביני  בריתי  ואתנה  והיה תמים,  לפני  התהלך 

וארבה אותך במאד מאד". באותה מצוה צוה אותו 

הקב"ה גם על מצות: "תמים תהיה עם ה' אלקיך", 

באומרו: "התהלך לפני והיה תמים".

בין  הקשר  להבין  יומתק  הרמב"ן  דברי  ולפי 

מצות: "תמים תהיה" למצות מילה, שהרי תכלית 

עם  הקב"ה  בין  ברית  כריתת  היא  מילה  מצות 

אברהם וזרעו אחריו, ובכך בישר הקב"ה לאברהם 

ויפרח  יציץ  זרע, אשר ממנו  להוליד  שהוא עתיד 

בדרך  והרי  ברית,  הקב"ה  יכרות  שעמהם  ישראל 

היה  לא  והמזלות  הכוכבים  מערכת  לפי  הטבע 

אברהם יכול להוליד, כמו שאמר להקב"ה: "רבונו 

ואיני  שלי  באיצטגנינות  נסתכלתי  עולם  של 

למעלה  הגביהו  שהקב"ה  אלא  בן",  להוליד  ראוי 

מאיצטגנינות  "צא  לו:  ואמר  הכוכבים  ממערכת 

שלך, שאין מזל לישראל", לכן באותה שעה שכרת 

הקב"ה ברית עם אברהם וזרעו בזכות מצות מילה, 

צוהו גם על מצות: "והיה תמים", שילך בתמימות 

במערכת  העתידות  אחר  יחקור  ולא  ה'  עם 

הכוכבים, שהרי כל הקיום של עם ישראל הוא על 

ידי ששינה הקב"ה את מערכת הכוכבים.

נמצא לפי זה שיש קשר נפלא בין מה שכרת 

מצות  בזכות  וזרעו  אברהם  עם  ברית  הקב"ה 

ברית  כי  תמים",  "והיה  לו  שצוה  מה  ובין  מילה, 

אותנו  מחייבת  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  זו 

את  לחקור  ולא  בתמימות  הקב"ה  עם  להתדבק 

העתידות במערכת הכוכבים, כי חקירה זו פוגעת 

שבזכות  הקב"ה,  עם  לנו  שיש  המיוחדת  בברית 

מערכת  את  לאברהם  הקב"ה  שינה  זו  ברית 

יהיה  "כה  לו:  ואמר  להוליד,  שיוכל  כדי  הכוכבים 

זרעך", שגם הם יזכו להתקשר עם הקב"ה ולהיות 

בכך למעלה מכל מערכת הכוכבים.

בזכ ת מרלה בר פ השמרנר מתעלרפ 
למעלה ממעיכת הכ כברפ

מצות  בין  הקשר  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

מילה למצות "תמים תהיה", שעל כך אמר הקב"ה 

מה  פי  על  תמים",  והיה  לפני  "התהלך  לאברהם: 

)פרק  שביאר המהר"ל מפראג ב"תפארת ישראל" 

ביום  מילה  מצות  על  הקב"ה  שצוה  הטעם  ב( 

השמיני, כי מספר שבעה מורה על הנהגת הטבע 

והמספר  בראשית,  ימי  בשבעת  הקב"ה  שברא 

והנה  הטבע,  מדרך  למעלה  על  מורה  שמונה 

הדברים בלשון קדשו:

"כי הנהגת הטבע נברא בשבעה ימי בראשית, 

ואלו התורה היא על הטבע והיא מדריגה שמינית, 

תמימי  אשרי  קיט(  )תהלים  מזמור  זה  טעם  פי  ועל 

אלפ"א  שמונה  בו  יש  התורה,  על  שהוסד  דרך, 

על  שהיא  שמינית  מדריגה  היא  שהתורה  בית"א, 

דבר  כל  וכן  בראשית.  ימי  בשבעת  שנברא  הטבע 

שהוא על הטבע, והוא תיקון מה שחסר הטבע הוא 

האדם  כי  בשמיני,  מילה  טעם  וזה  השבעה,  אחר 

מצד הטבע נברא עם הערלה והוא פחיתות הטבע, 

ולפיכך תיקון הזה הוא  והמילה היא תיקון הטבע, 

שנבראת  הטבע  אחר  שהוא  לפי  השמיני,  ביום 

בששת ימי בראשית".

נמצא לפי זה כי עצם הדבר שאדם מקיים מצות 

מילה, להסיר את הערלה שנברא עמה בדרך הטבע, 

הקב"ה  הנהגת  עם  מתקשר  שהוא  מורה  זה  הרי 

למעלה מדרך הטבע, ובזכות זה הוא זוכה להתקשר 

בברית עם הקב"ה למעלה מהנהגת הטבע, שמטעם 

זה ניתנה מילה ביום השמיני להורות שבזכות מילה 

אנו מתעלים למעלה מדרך הטבע.

והנה בזכות קיום מצות מילה כרת הקב"ה ברית 

עם אברהם והעלה אותו למעלה ממערכת הכוכבים, 

הנה  מוליד",  אברהם  מוליד  אינו  "אברם  באומרו: 

"התהלך  זהו שאמר הקב"ה לאברהם אבינו:  כן  כי 

תלך  בזכותה  אשר  מילה  מצות  שתקיים   – לפני" 

 – תמים"  "והיה  הטבע,  מהנהגת  למעלה  לפני 

"תמים תהיה עם ה' אלקיך", שלא  שתקיים מצות: 

שהרי  הכוכבים,  במערכת  העתידות  אחר  לחקור 

בזכות המילה אתה נמצא עם הקב"ה שהוא למעלה 

מכל מערכת הכוכבים והמזלות.

 "אביהפ מ לרד" בזכ ת
חמשה ח משר ת יה

"בעל  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

תהיה"  "תמים  של  גדולה  ת'  האות  כי  הטורים", 

באה ללמדנו, שכל המקיים מצוה זו הרי זה נחשב 

נקדים  תי"ו.  ועד  מאל"ף  התורה  כל  קיים  כאילו 

סימן  אברהם  )עמוד  שבעה"  ב"עמודיה  שכתב  מה 

ב( לבאר מאמר המדרש הנ"ל: "אברם אינו מוליד, 

הקדוש  בזוהר  המבואר  פי  על  מוליד",  אברהם 

ה'  אות  הקב"ה  שהוסיף  מה  כי  רטז:(  פנחס  )פרשת 

העולם,  בה  שנברא  ה'  לאות  רמז  הוא  לאברהם, 

כמו שכתוב )בראשית ב-ד(: "אלה תולדות השמים 

 - "בהבראם  יב-י(:  )ב"ר  ודרשו  בהבראם",  והארץ 

בה' בראם". נמצא כי כל המזלות והכוכבים נבראו 

באות ה' ומקבלים חיותם ממנה.

הם  שישראל  הטעם  הזוהר  מבאר  זו  בדרך 

שכל  מאחר  כי  והמזלות,  הכוכבים  מן  למעלה 

ידי  על  לכן  ה',  באות  נבראו  והכוכבים  המזלות 

זכה  אברהם  של  לשמו  ה'  אות  הקב"ה  שהוסיף 

להתעלות על המזלות. ומוסיף הזוהר כי מה שזכו 

אברהם וזרעו להתקשר עם האות ה' שהיא למעלה 

מן המזלות, הוא בזכות קבלת וקיום התורה שיש 

בה ה' - חמשה חומשי תורה.

"אברם אינו  לפי זה מפרש ב"עמודיה שבעה": 

מוליד אברהם מוליד", כי כל זמן שנקרא "אברם" בלי 

אות ה' שזה מורה על העדר קיום ה' חומשי תורה, 

אינו מוליד כיון שהוא נמצא תחת שליטת הכוכבים 

בתוספת  "אברהם"  נקרא  כאשר  אבל  והמזלות, 

דבוק  הוא  הרי  תורה,  חומשי  ה'  שקיים  משום  ה' 

באותיות התורה שעל ידן נבראו המזלות, ושוב יוכל 

להוליד בנים כנגד הוראת הטבע והמזל.

הנה מה טוב ומה נעים לפרש בזה דברי "בעל 

תהיה",  "תמים  של  גדולה  ת'  האות  כי  הטורים" 

באה ללמד שכל המקיים מצוה זו , הרי זה כאילו 

קיים כל התורה מאל"ף ועד תי"ו, כי מאחר שביאור 

מצוה זו הוא שלא להאמין בעתידות של הכוכבים 

והמזלות, כי אין מזל לישראל בהיותם למעלה מן 

המזלות, בזכות אות ה' של אברהם שהיא רמז על 

חמשה חומשי תורה, לכן המקיים מצוה להאמין 

זה  הרי  בכוכבים,  העתידות  אחר  לחקור  ולא  בה' 

כאילו מקיים כל חמשה חומשי תורה מאל"ף ועד 

תי"ו, שהרי בזכות חמשה חומשי תורה מתגברים 

ישראל על המזלות.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי


