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  עמוד יא
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    עמוד יב

 
אדם עץ השדה גם המשובח שבעצי השדה 

 נגרר ע''י השטן לאשפתות
 



 
 פרשת ראה פארפרפראות  

 ב

 
 תן לקרוא לדברי תורה זמירותימתי נ

 קט''ז  קט''ו לדף היומי זבחים
 

 המהרש''א בערובין י''ח,  הקושיה שהקשה 
 יקשה על ביאורו בביצה כ''ה, 

 שביאר את הגמרא בזבחים קט''ז, 
 וביאור הענין, 

 
 כתיב )זבחים דף קטז עמוד א(, איתא בגמרא

מה  ,וישמע יתרו כהן מדין )שמות י''ח א'(
שמועה שמע ובא ונתגייר, ר"א המודעי אומר, 

 מתן תורה שמע ובא, 
 

, היה קולו הולך שכשניתנה תורה לישראל
מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי 

 אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה,כוכבים 
ובהיכלו כולו אומר  )תהלים כ''ט ט'(שנאמר 

 כבוד, 
 

ואמרו לו, מה  נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע
שמא מבול בא קול ההמון אשר שמענו, 

יש לו חמדה טובה  לעולם וכו', אמר להם,
יו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד בבית גנז

דורות קודם שנברא העולם, וביקש ליתנה 
ה' עוז לעמו  )תהלים כ''ט י''א(לבניו, שנאמר 

ה' יברך את עמו , מיד פתחו כולם ואמרו, יתן
 ע''כ, ,בשלום

 
 ביאור המהרש''א בגמרא ביצה

 
מפני מה  )ביצה דף כה עמוד ב(, איתא בגמרא

איכא  ,זיןשהן עמפני  ,נתנה תורה לישראל
דאמרי, דתיהם של אלו אש, שאלמלא נתנה 

אין כל אומה ולשון יכולין תורה לישראל 
, ונתנה שהן עזים פירש''י, לעמוד בפניהם.

 והיא מתשת כחםלהם תורה שיעסקו בה, 
 קשים להנצח,, עזיםומכנעת לבם. 

 
)ביצה דף כ''ה עמוד ב' ד''ה מפני  כתב המהרש"א

כמ"ש  עוזוהתורה גם כן נקרא  שהן עזין(,
"ה' שאמר בלעם  )דף קט''ז עמוד א'(,בזבחים 

, שהיא התורה, והיא מתיש עוז לעמו יתן"
 כחן ועזותן של ישראל, 

 
הכתוב  יש לכויןוע"ז  ,המהרש''א עוד כתב

 עזי", דהיינו ה-"עזי וזמרת ישאמרו ישראל 
שע"כ נתנה לי  ,ה-יוזמרת שאני עז באומות, 

 , "זמירות היו לי חקיך",ראתהתורה שנק
 )תהלים קי''ט נ''ד(,

 
 קושיית המהרש''א בגמרא עירובין

 
כל בית  )עירובין דף י''ח עמוד ב'(,, איתא בגמרא

שוב אינו  שנשמעין בו דברי תורה בלילה,
"ולא אמר איה  )איוב ל''ה י'( שנאמרנחרב, 

 בלילה". ע''כ, זמירותאלוק עושי נתן 
 

ין דף י''ח עמוד ב' ד''ה )עירוב כתב המהרש"א
איך קרא לדברי תורה  נותן זמירות בלילה(

 )סוטה דף ל''ה עמוד א'(, הא איתא, ,זמירות
מפני שקרא לדברי תורה מפני מה נענש דוד, 

"זמירות  )תהלים קי''ט נ''ד(, שנאמר זמירות,
  היו לי חוקיך"

 
 ת המהרש''א קשין על דברי עצמויקושי

 
)בביצה דף כ''ה עמוד ב' ד''ה מפני שהן  איך כתב

  )קט''ז ע''א(,בביאורו על הגמרא בזבחים עזין(, 
שהיא  ,ה-יעזי וזמרת  יש לכווין הכתוב,

 היו לי חקיך", , "זמירות שנקראת התורה
 
ה -וזמרת ינמצא הפירוש  בכל המפרשיםו

הוא מלשון זמר ושבח, ואיך פירש המהרש''א 
הרי על  זמירות,התורה שנקרא הוא  שזמרת

 כך נענש דוד כנ''ל
 

 יש לתרץ שהמהרש''א לשיטתו אזל
 

בגמרא בעירובין י''ח, על הקושיא שהקשה 
מבאר המהרש''א,  איך קרא לתורה זמירות,

הוא ואז  "בלילה זמירות"קראן מכיוון דהכא 
למרחוק קול ה ואפשרי, משום שנשמע ב

, )ואין הכוונה לכנות דברי כזמירות הללו
 מרחוקשנשמעים כך , אלא על זמירותתורה 

 ( כזמירות
  

 לפי''ז מבואר המהרש''א כפו''פ
 

עזי שבנ''י אמרו  מה שכתב המהרש''א,
הכונה לתורה, מדובר על מתן ש וזמרת קה

 )זבחים דף קטז עמוד א(, ואיתא בגמראתורה, 
היה קולו הולך  כשניתנה תורה לישראל

א''כ המהרש''א מסוף העולם ועד סופו, 
יטתו שכשנשמע למרחוק ניתן לקרוא לש

לתורה זמירות ע''ש ששומעים מרחוק 
 כזמירות.

* * * * * * * 
 



 
 פרשת ראה פארפרפראות  

 ג

 
מה שקרא בלעם התורה חמדה ביאור 

 מה שאמרו מלכי עכו''ם שירה ו
 

שמא  שאחזתן רעדהמלכי עכו''ם  צריך לבאר,
 , אמרו שירהמבול בא לעולם, למה 

 
כשבאו אצל בלעם הרשע וגם צריך לבאר, 

קש להרגיעם, השתמש בלשון שמלאכי ובי
,  וקרא )שבת פ''ח ע''ב( השרת משתמשין בו

 ,ויש לבאר, חמדה טובהלתורה 
 

, שהקב''ה בא לתת את התורה לעם מבואר
אחרי שהאומות לא רצו לקבל היה זה ישראל 

את התורה, ואפשר שכששמעו את הקולות 
שמא מבול שמסוף העולם עד סופו, חששו 

לא רצו לקבל הם משום ששוטף את העולם 
מתוך פחד היו כשהם נבהלו את התורה, ואז 

אמרו , וזהו  השירה הזאתמוכנים לקבל את 
 כלומר שהם מוכנים לקבל את התורה,  שירה

 
ונתקבצו אצל בלעם  אבל לבם לא היה עמם,

הרשע, ואמר להם, שהקב''ה כבר הבטיח 
שאינו מביא מבול לעולם, ואין להם לדאוג 

ת הם קולות של מתן תורה מכך, והקולו
 לישראל,

 
)במדבר  ובלעם שהכיר את ישראל שכבר אמר,

"הן עם כלביא יקום  פרק כ''ג כ''ד, כ''ד ט'(
וכארי יתנשא, "כרע שכב כארי וכלביא מי 

כשהן  ,יקימנו" ופירש''י, הן עם כלביא יקום
עומדים משנתם שחרית, הן מתגברין כלביא 
וכארי לחטוף את המצות, ללבוש טלית 

 לקרוא את שמע ולהניח תפילין,
 

, אתם לא וכך אמר להם בלעם למלכי עכו''ם
חמדות רציתם לקבל את התורה בגלל 

, ולא רציתם לוותר על זה, אבל בנ''י העוה''ז
שמבטלת את כל  חמדת התורההעדיפו את 

)קידושין ל'  כדאיתא בגמרא העוה'ז,חמדות 
בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין,  ע''ב(,

ניתן לבטל כל  חמדת התורה,מבואר, דע''י 
חמדה  המטרידות, וזהו שאמר חמדות העולם

 שמבטלת חמדות אחרות, טובה,

 
* * * * * * * 

 
 

 
מלכי למה אמרו  ביאור המהרש''א

 ה' יברך את עמו בשלום  עכו''ם
 

אמר  )זבחים דף קטז עמוד א(, א בגמראאית
יש לו בבית גנזיו שהיתה חמדה טובה  להם,

גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא 
)תהלים העולם, וביקש ליתנה לבניו, שנאמר 

, מיד פתחו כולם ה' עוז לעמו יתן כ''ט י''א(
 ע''כ,  ,ה' יברך את עמו בשלוםואמרו, 

 
מפני מה  ב(,)ביצה דף כה עמוד  איתא בגמרא

. איכא שהן עזיןמפני  ,נתנה תורה לישראל
דאמרי, דתיהם של אלו אש, שאלמלא נתנה 

אין כל אומה ולשון יכולין תורה לישראל 
, ונתנה שהן עזים פירש''י, לעמוד בפניהם.

 והיא מתשת כחםלהם תורה שיעסקו בה, 
 קשים להנצח,, עזיםומכנעת לבם. 

 
אמר רבי  וד ב(,)סנהדרין דף כו עמ ואיתא בגמרא

מפני שהיא  -חנן, למה נקרא שמה תושיה 
 מתשת כחו של אדם.

 
)זבחים דף קט''ז עמוד א', ד''ה  כתב המהרש"א

השיבו עובדי כוכבים "ה' ע"פ הכונה זו, ה' עוז( 
" כי לולא ניתנה התורה בשלוםיברך את עמו 

לא היה אומה ולשון יכולה לעמוד לישראל, 
תורה היא נתינת כדאמרי', נמצא שה מפניהם

ועל זה  ,לעובדי כוכבים עם ישראל שלום
 ,בשלוםאמרו ה' יברך את עמו 

 

* * * * * * * 
 

מרדכי  קיבל שכר  על שתיקתו אהרן
 קיבל שכר על דיבורו

 
)שמות  כתיב ,(בע'' ו''זבחים קט)איתא בגמרא 

ונקדש ונועדתי שמה לבני ישראל " כ''ט מ''ג(
  ,אל תקרי בכבודי אלא במכובדיי ,"בכבודי

 
ולא ידעו עד  ,דבר זה אמר הקב"ה למשה

אמר  ,כיון שמתו בני אהרן ,שמתו בני אהרן
לא מתו בניך אלא להקדיש  ,לו אהרן אחי

כיון שידע אהרן שבניו ידועי  ,שמו של הקב"ה
 ')ויקרא ישנאמר  ,שתק וקבל שכר ,מקום הן

ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ידוד " ('ג
ועל פני כל העם אכבד  בקרבי אקדשלאמר 

 ,השכרוקבל  ששתקהרי  - וידום אהרן



 
 פרשת ראה פארפרפראות  

 ד

 
 לחשותעת   )קהלת ג' ז'( וכן בשלמה הוא אומר

שכר על פעמים ששותק ומקבל  לדברועת 
פעמים מדבר ומקבל שכר על  השתיקה

 ע''כ,  ,הדבור
 

, "לדברועת  לחשותעת "  )קהלת ג' ז'(כתיב 
פעמים  - עת לחשות ,)קהלת ג' ז'( כתב רש''י

וידום שנאמר  שכרומקבל  שותקשאדם 
שנאמר  ,וזכה שנתייחד הדבור עמו ,אהרן

ושכר אל  ייןוידבר ה' אל אהרן  )ויקרא י(
 ע''כ, ,תשת

 
 )רבה, ויקרא פרשה י''ב פסקא ב'(, במדרש איתא

 ,אליו הדיבור ונתייחדזכה  ,שמתוך כך
ולא  ,פרשת שתויי ייןשנאמר אחרי אותו ענין 

 , הוזכר באותו דיבור משה אלא אהרן
 

לפרשת  ע''י השתיקה, דאהרן זכה מבואר
 ,ייןשתויי 

 
 רדיבועל ידי מרדכי זכה 

 
מן  מרדכי (,בע'' ט''קל חולין) איתא בגמרא

ואתה " (שמות פרק ל כג) התורה מנין דכתיב 
 "מר דרור ראש בשמיםקח לך 

 
 מיראמתרגמינן זהו מרדכי כד "דרור מר"

 , דכיא
 

 ,לבשמיםוקרי ליה ראש  "בשמים ראש"
 )רש''י(  לצדיקים,

 
 ,נרמז בתורהזכה להיות  דמרדכי מבואר,
 , בשמיםבפרשת 

 
להשיב אל  מרדכיויאמר  (אסתר פרק ד ) ,כתיב

הזאת, וגו',  תחרישי בעתאם החרש  ,אסתר
אלא עת  לחשות,מבואר, דאז לא היה עת 

 ,לדבר
 

)עיין  הא דאיתא, אפשר לבאר בדרך צחותבכך 
 שהקול, כשם מנחות פ''ז ע''א, כריתות ו' ע''ב(

 , לייןיפה  השתיקה, כך לבשמיםיפה 
 

שאמר מרדכי לאסתר  שהקולכשם  ,פירוש
 להשמיע בעת הזאת, זכה להיות נרמז בתורה 

שהקול יפה , משום בפרשת בשמים
 , לבשמים

 
שתיקתו, כמ''ש כך אהרון קיבל שכר על 

את קיבל  שתיקתו  ובשכר וידום אהרון 
 יפה, שהשתיקה, משום ייןפרשת שתויי 

 .ליין
 

* * * * * * * 
 

ביאור בשינוי את הברכה והקללה 
  בין הברכה לקללההלשון 

 
ראה אנכי נתן לפניכם " ו("א כ")דברים  י כתיב

 אשר תשמעו ,את הברכה, היום ברכה וקללה
  , וגו',אם לא תשמעו והקללהוגו', 

 
  "את הברכה",למה בברכה אמר  יש לדייק,

ואת ולא אמר  "והקללה",ובקללה אמר, 
 הברכה''ל גם בברכה, להיה ש וא הקללה,

 הברכה, ואתולא  אשר תשמעון,
 

 דמידה טובה מרובה  כאן רמזה תורה
 ממידת פורענות

 
דלפיכך הוסיף הכתוב את המילה  ויש לומר,

 לא,  קללהובברכה, ב "את",
 

 ,אע''ב  "חגיגה  י), איתא בגמראעפ''י הא ד
 אתין כל (,ב"א ע"בבא קמא מ ,א"ז ע"קידושין  נ
 ע''כ, ,באין לרבות שבתורה

 
 )סוטה י''א ע"א,  סנהדרין ק ע"א(, איתא בגמרא

 ע''כ,מידה טובה מרובה על מדת פורענות, 
 

, את, הוסיף הכתוב בברכה המילה לפיכך
. דמידה טובה לרבותבא  "את",לומר לך,  ד

 , ברכהב רקעל מדת פורענות, וזהו,  מרובה
 

לומר לך,  לרבות,  ,ולא כתב ואת הקללה
 דמידה טובה מרובה על מדת פורעניות.

 

* * * * * * * 
 ממקום הקללה משם יצו ה' 

 את הברכה
ראה אנכי נתן לפניכם " ו("א כ")דברים  י כתיב
 אשר תשמעו ,את הברכה, ברכה וקללההיום 
 , וגו',והקללה אם לא תשמעווגו', 

 
 



 
 פרשת ראה פארפרפראות  

 ה

 
ביאור במה שאמר הכתוב ברכה וקללה דיוק ו

 נראה לכאורה כיתור לשוןה
 

במה שנראה לכאורה כיתור לשון  יש לדייק,
אנכי נתן לפניכם היום שאמר הכתוב  "

 ראה אנכי "הי"ל לפרט מיד,  "ברכה וקללה",
 

 אשר תשמעו ,את הברכה"נתן לפניכם היום 
ולמה הוסיף  ",והקללה אם לא תשמעווגו', 

וחזר  ",ברכה וקללה" הכתוב בתחילתו,
 ואמר את הברכה וגו',

 
 הברכהיצו ה' את לומר לך דממקום הקללה משם 

 
 דברי המהרש''א, לבאר הדבר יש להביא את

עשר " ,ב(''ד כ''דברים  י)בפרשתנו  הכתובעל 
צא השדה שנה ותעשר את כל תבואת זרעך הי

 נה",ש
 

במעשר שרי ד)תענית ט' ע''א(   איתא בגמרא
 )מלאכי ג' י'(,דכתיב מלנסויי להקב''ה, וילפינן 

ויהי  ,הביאו את כל המעשר אל בית האוצר"
 ,ותקאמר ה' צב ובחנוני נא בזאת ,טרף בביתי

 ,בות השמיםואראם לא אפתח לכם את 
מאי עד בלי  ",והריקתי לכם ברכה עד בלי די

עד שיבלו , אמר רמי בר חמא אמר רב ,די
 ע''כ,, שפתותיכם מלומר די

 
ובחנוני נא  )תענית ט' ע''א ד''ה  ,מהרש"אכתב ה

מהפסוק  דהדרשא דשרי לנסויי, ילפינן  (בזאת
עשר תעשר את כל תבואת " ,ב(''ד כ''דברים  י)

  ,דייקא "זרעך
 

 ,יבא אדם לנסיון טפי דבנתינת מעשר ,משום
שמתוך שאדם מחסר ממונו  ,דהיאך אפשר

  ממון,יבא להוסיף לו  ,ליתן מעשר
 

ובחנוני " ,אל תתמה על כך וע''ז אמרו חז''ל,
אם לא אפתח  ,בדבר גדול כזה ",נא בזאת

באה הקללה  ,שמהם ,ארובות השמיםלכם 
 וארובות ' י''א(בראשית ז)כמ"ש  ,במבול ,לעולם

מאותם , כלומר, ומתוכן ,השמים נפתחו
ע"י מעשר שתתנו והריקותי לכם  ,הארובות

הביאו " '(י 'מלאכי ג), כדכתיב, עד בלי די ברכה
את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף 

 ארבות השמיםאם לא אפתח לכם את  בביתי
 ", עד בלי די ברכהתי לכם ווהריק

 
 

 
, ומתוך כך, וכמו במעשר שמחסר ממונו

מוסיף בממונו, ולפיכך דרש מפסוק זה, לומר 
עכ''ד לך, דממקום הקללה משם הברכה, 

 המהרש''א, 
 

מה שהקדים   לפי זה מבואר כפתור ופרח,
ראה אנכי נתן לפניכם היום " הכתוב  לומר,
  לומר לךוכרכם יחד,  ",ברכה וקללה

שהברכה והקללה אפשר להם לבוא מאותו 
 מקום, 

 
דהריקותי לכם  ר המהרש''אכמו שביא

בא מארובות השמים, שמשם באה  "ברכה"
וכן במעשר שבמקום שמחסר  "הקללה",

 ממונו משם יתרבה ממונו.
 

* * * * * * * 
 

שאה''כ בברכה אם לא ביאור במה 
 אפתח ובמבול אמר הלשון נפתחו

 
ביום הזה נבקעו כל " ' י''א(בראשית  ז) כתיב

 ", נפתחומעינות תהום רבה וארבת השמים 
 

, את אפתח לכםאם לא " )מלאכי ג' י'(, כתיב
והריקתי לכם ברכה עד בלי  ארובות השמים,

   ",די
 

במק''א אומר שיש לבאר שינוי הלשון בפסוקים 
 נפתחו ובמק''א אומר אפתח לכם  

 
ת השמים ובוואר, "שבמבול כתיבמבואר 

 ,ובברכה"  שנפתחו כביכול ע''י עצמן, נפתחו
אפתח אם לא  ,ותקאמר ה' צבהנביא אומר, 

 , כלומר, שאפתח בעצמי,  לכם
 

ילקוט שמעוני )  יש לבאר, ע''ד הא דאיתא
 ,א"ר אלעזר  (,רמז שמט -פרק ט  -יחזקאל 

 ,לעולם אין הקב"ה מיחד שמו על הרעה
 ע''כ, על הטובה, כדרך שהוא מיחד

 
, ע''י נפתחובקללה  נאמר ש ,זה מבואר לפי

עצמן,  אך בברכה, שהקב''ה מייחד שמו על 
, אפתח לכםאם לא  ,ותקאמר ה' צבהטובה, 

 .אפתח לכם אני ה' בכבודי ובעצמי
 

* * * * * * * 
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בירור בבני חיי ומזוני במזלא תליא 

 ואין מזל לישראל
  

כי לא יהיה בך אפס " ד(דברים ט''ו ) כתיב
יך קיברכך ה' בארץ אשר ה' אלכי ברך אביון 

 , נתן לך נחלה לרשתה
 

תשמע בקול  רק אם שמוע (הדברים ט''ו ) כתיב
הזאת  לשמר לעשות את כל המצוהיך קה' אל

 ,אשר אנכי מצוך היום
 

ופן תשא עיניך "ט( ''י 'דברים ד) כתיב
השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת 
הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית 

יך אתם לכל קאל ה'אשר חלק להם ועבדתם 
 "תחת כל השמים העמים

 
ויוצא  ה'ואתכם לקח "( 'כ 'דברים ד) כתיב

להיות לו לעם אתכם מכור הברזל ממצרים 
 "כיום הזהנחלה 

 
 ע בשעה שנולדמזלו של אדם הוא כפי שנקב

 
 ,מזל שעה גורם (א"ו ע"קנ )שבת  איתא בגמרא

הוא , המזל של האדם לכל ימי חייו, פירוש
 האדם,   אותה שעה שבו נולדהמזל של 

 
אין מזל ד''ה  א"ו ע"קנ )שבת כתבו התוספות

בני  כ''ח ע''א(מו"ק ) איתא בגמראוהא  ,(לישראל
אלא תליא מילתא  לאו בזכותא חיי ומזוני

 )א''כ יש מזל לישראל( ,תליא מילתא במזלא
  ,על ידי זכות גדול משתנה מכל מקום

 
כדאמר  ,אבל פעמים שאין המזל משתנה

 לא זכהמוסיפין לו  זכה ,(' ע''אנביבמות )
 פותעכ''ל התוס ,)דאין מזל לישראל(פוחתין לו 
 שבת קנ''ו,

 
אלא  ד''ה א''מועד קטן כח ע)תוספות כתבו ה

והקשו בתוספות הא  (,במזלא תליא מילתא
אין מזל  )דף קנו. ושם(דאמרן בסוף שבת 

 ,לישראל
 

כי הנהו  ,י"ל דלפעמים משתנה ע"י מזל
ופעמים שאין משתנה כדאמרינן  ,דהתם

גבי רבי אלעזר בן פדת דא"ל  )דף כה.(בתענית 
ניחא לך דאחריב עלמא דאולי אברי' בעידנא 

 מו''ק כ''ח, עכ''ל התוספות דמזוני.

 
על ידי דשבת ומו''ק  בדברי התוספותמבואר 

אבל  ,זכות גדול לפעמים משתנה ע"י מזל
 ,פעמים שאין המזל משתנה

 
 שישתנה המזל חלא שכי

 
 ,(מוסיפין לוד''ה א ' ע''יבמות נ) תוספותכתבו ה

בני חיי  (ע''א ח'')כוהא דאמר במועד קטן 
ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא 

 ,דזכות גדול מועילפשיטא  ,תליא מילתא
 ,אין מזל לישראל )דף קנו(כדאמר בשבת 

 משום שזכות מועיל
 

כדמוכח  ,ומיהו לא שכיח שישתנה המזל
 , גבי עובדא דר"א בן פדת ,)דף כה.( בתענית

 עכ''ל התוספות יבמות נ' ע''א
 

 רבי אלעזר בן פדתדמעשה 
 

רבי אלעזר בן  (א''ה ע''תענית כ)  איתא בגמרא
)כתב רש''י, פדת דחיקא ליה מילתא טובא. 

אמורא היה, והוא הנקרא מרא דארעא דארץ 
בעל הוראות ב(, ע'' 'כדף במסכת נדה )ישראל 

היה, והוא שימש רבי יוחנן אחרי מות ריש 
 )הקיז דם(, עבד מלתא (,לקיש, והיה דחוק ועני

 ולא הוה ליה מידי למטעם, 
 

)לקח שן שום  ה בפומיהושדיי ברא דתומא שקל
ל ואז. )התעלף ונרדם( ונים חלש לביה ואכל(,

חזיוהו  ,)באו חכמים לבקרו( לי ביהורבנן לשי
דקא בכי וחייך, ונפק צוציתא דנורא 

  (,ו)יצא ניצוץ ממצח מאפותיה
 

מאי טעמא קבכית  ,כי אתער אמרו ליה
דהוה יתיב עמי הקדוש  ,אמר להו ,וחייכת

עד מתי אצטער בהאי  ,ברוך הוא, ואמרי ליה
לך אלעזר בני, ניחא , ואמר לי , עלמא

אפשר דמתילדת  ,דאפכיה לעלמא מרישא
כולי האי,  ,בשעתא דמזוני. אמרי לקמיה

כולי האי עבדת,  ,בתמיה)כתב רש''י  ,ואפשר
ואכתי הך ספיקא דלמא לא מיתרמינא 

דחיי טפי או  ,אמרי ליה, (בשעתא דמזוני
אם  ,מרי לקמיהדחיית. א ,אמר לי ,דחיינא

 כן, לא בעינא.
 

, שאין הקב''ה משנה המזל, גם למרא  מבואר
 דארעא דישראל,
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התהפך מזלו מזלו אלא אברהם אבינו לא השתנה ב

 ממערב למזרח ומאברם לאברהם 
 

אמר רב  (אע'' ו''שבת דף קנ) איתא בגמרא
, יהודה אמר רב מניין שאין מזל לישראל

 "ויוצא אותו החוצה" )בראשית ט''ו ה'(שנאמר 
רבונו  "אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא

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

)חכמת  עולם נסתכלתי באיצטגנינות שלי
צא  ,אמר ליה ,ואיני ראוי להוליד בן המזלות(

מאי  ,שאין מזל לישראל ,מאיצטגנינות שלך
דעתיך דקאי צדק במערב מהדרנא ומוקמינא 

מי  )ישעיהו מ''א( והיינו דכתיב ,ליה במזרח
 , ע''כ,העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו

 
 (רבה בראשית פרשה מד פסקה י) מדרשאיתא ב

ויאמר אברם הן לי לא " )בראשית ט''ו ג'(, כתיב
המזל  ,אמר רב שמואל בר רב יצחק "נתת זרע

א"ל  ,אברם אין את מוליד ,דוחקני ואומר לי
אברם לא מוליד אברהם  ,הן כדבריך ,הקב"ה

  ,מוליד
 

, גם בדברי הגמרא, וגם בדברי מבואר
המדרש, כי אברהם אבינו במזלו לא היה לו 

שנתחלף מקום המזל למקום תולדה, ורק ע''י 
 או לדברי המדרש שנשתנה שמו, ע''י כך  אחר,

, ממקום למקןם או משם לשם המזל נתחלף
חל שינוי, משום שהמזל  לאאבל במזלו שלו, 

 אינו משתנה,
 

 ביאור האבן עזרא והר''ן
 אין מזל לישראל 

 
כי כל ודע,   (א''ג כ''שמות ל) ,אבן עזראכתב ה

והעוף והבהמה  ,והחיים בארץ ,הצמחים
קשורים בארבעים  ,וכל אדם ,והחיה והרמש

' ה, וזהו אשר חלק ושמונה צורות הגלגל
 ,ועליהם כתוב ,לכל העמיםאלקיך אותם 

כי הוא צוה ונבראו, "תהלים פרק קמח ה( )
רק  "ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור

 נבראו ככה בעבור המקבלים. 
  

 המשרתים אינם יכולים לשנות דרכם
 

, והנה לא יוכלו המשרתים לשנות דרכם
גם כל  ,ושיעבור אחד מהם החק שנתן לו השם

 לו מהם כפי צבא השמים והשפלים יקב

 
והנה  לא ייטיבו ולא ירעו., על כן מתכונתם

המשתחוה למלאכת השמים לא יועילו לו, כי 
 מה שנגזר עליו כפי מערכת כוכבי מולדתו אם 

אם ישמרהו כח העליון יותר חוץ  כן יקרנו,
שיהיה דבק בו, אז ינצל  מכח הכוכבים,

 מהגזרות.
 

 ט(''י 'ד ים)דבר יאחר ,אמר השם ובעבור זה
  ",חלק ידוד אלקיך אתם לכל העמיםאשר 

 
להיות לו לעם נחלה כיום  ואתכם לקח ידוד"

ככה לא כאלה "(.)ירמי' נא, יט", כדכתיב הזה
)שמות לג וזהו  "כי יוצר הכל הוא חלק יעקב,

  "ונפלינו אני ועמך"טז( 
 

 בני ישראל אינם מסורים לממשלת המערכת
 

 ,(לב, א)שבת קנו, א; נדרים  וזהו שאמרו חז"ל
כל זמן שהם שומרי  ,אין מזל לישראל

ואם לא ישמרוה ישלוט בהם המזל התורה. 
והיודעים חכמת המזלות  ,כאשר הוא מנוסה

 יודו כן. 
 

כי אין מזל  ,מבואר בדברי האבן עזרא
לישראל הוא כשישמרו את התורה, ואם ח''ו 

 נשלטים ע''י המזל,לאו הם 
 

 אחרוןבחלק )הדרוש השמיני  דרשות הר''ן
השמיני, עמוד קל''ו בהוצאת מכון  הדרוששל 

שלם תשל''ז(, מאריך מאוד בביאור ענין 
, ובסיום דרכו כתב שזו גם המזל והשתנותו

 האבן עזרא,דרכו של 
 

 דברי המהרש''א מנוגדים לדברי האבן עזרא
 

מעשה  ב'( כתובות דף סו עמוד) איתא בגמרא
ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור 
והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין 
אחריו. ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת 
שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, כיון 
שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, 

 ,בתי מי את ,אמר לה ,פרנסני רבי ,אמרה לו
 ,אמר לה ,וריון אניבת נקדימון בן ג ,אמרה לו

 ,אמרה לו ,בתי, ממון של בית אביך היכן הלך
רבי, לא כדין מתלין מתלא בירושלים מלח 

ואמרי לה חסד ושל בית חמיך  ,ממון חסר
  ,בא זה ואיבד את זה ,אמרה לו ,היכן הוא
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רבי, זכור אתה כשחתמת על  ,אמרה לו

זכור אני  ,אמר להן לתלמידיו ,כתובתי
כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא 
בה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ 

 משל חמיה. 
 

אשריכם  ,בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר
אין כל  ,ישראל, בזמן שעושין רצונו של מקום

אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושין 
מוסרן ביד אומה שפלה, ולא  ,רצונו של מקום

ומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה ביד א
 שפלה.

 
' ד''ה ו עמוד ב''כתובות דף ס) מהרש"אכתב ה

  ,(אשריכם ישראל בזמן שאתם עושין רצונו של מקום
 

על שני הצדדים כי באמת שני  אמר אשריכם
כי כל אומה ההפכיות הם למעלות ישראל 

ואומה יש לה שר ומזל בשמים משא"כ 
  ,ישראל

 
אבל הם חלק ה' כי יעקב  שאין להם שום מזל

הם למעלה  וע"כ כשעושין רצונו ,חבל נחלתו
כמ"ש הבט נא  ,מכל האומות ושריהם

השמימה וגו' שדרשו שהוציא את אברהם 
החוצה למעלה מכל צבא השמים דאין הבטה 

  ,אלא מלמעלה למטה
 

רצונו כו' הקדוש ברוך הוא  אבל כשאין עושין
זים מסלק שכינתו מהם והרי הם שפלים ונב

ולישראל  ,מכל האומות שיש להם שר ומזל
 ,אין שר ומזל

 
זמן שאין כי ח''ו במבואר בדברי המהרש''א, 

 עושין וכו', הרי מסלק שכינתו ואין להם מזל,
 

 שאלתי את הרב החסיד ר' אליעזר דוד 
 פרידמן שליט''א

 
שאומר שבזמו שאין  האם דברי המהרש''א

מדברי  וכו' אינם נשלטים ע''י המזל, מוקשים
האבן עזרא שאומר שבשעה שאין עושין ח''ו 

לי כי אין  והשיבהרי הם נשלטים ע''י המזל,
מכיוון והמהרש''א יכול לחלוק על  זה קשיא,

 האבן עזרא.

 
* * * * * * * 

 
  בדרךעניין השתנות המזל 

 הק' ייםהחר האו
 

רק אם שמוע  ('ו ה''דברים ט) אור החייםכתב ה
לא יהיה אמר מאמר זה סמוך למאמר  וגו'.

 , בך אביון
 

)מו"ק לפי דבריהם ז"ל  לפי שהעושר והעוני
לזה אמר סמוך  אינם תלוים בזכות, ('ח א''כ

וגו'  אם שמוערק להבטחת מניעת האביון 
 , כל האמור בפסוקאם ישראל ישמרו  ,פירוש

 
זה תלמוד תורה ללמוד וללמד,  שמוע תשמע

 זה מל"ת,  לשמור
 זה מ"ע,  ולעשות

 
שלא יהיה בידו  ,פירוש ,וגו' וגמר אומר את כל

ביטול שום מצות לא תעשה ולא מניעה משום 
מצות עשה אז הוא שישנו בהבטחה שלא 

 יהיה בו אביון, 
 

 ,כי מאמר חז"ל שאמרו שאינו תלוי בזכות
כל שיש לו  ,הוא הגם שיהיו זכיותיו מרובים

מראה ה אפילו חטא א' לא ישלוט על המזל
לשלימות התורה אבל כשיגיע  ,עליו עוני

ישלוט גם על המזל וישיג עושר ובנים  והמצות
 עכ''ל האוה''ח הק'., וחיים

 
 'דברים ו) כתיב הק', כתב האור החייםעוד 

יך בכל לבבך ובכל קואהבת את ה' אל"(, 'ה
  ,"נפשך ובכל מאדך

 
בני חיי  )מוע"ק כ"ח א( אמרו רבותינו ז"ל

ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא 
ע"כ, והנה ג' דברים אלו הם כללות חשק 
האדם וחפצו בעולם, החיים, והבנים, 
והמזונות, והחסר אחד מהנה ב"מ יקרא מת, 
ושלשתם אינם תלויים להשיגם באמצעות 

 ע''כ עבודת ה' ואהבתו,
 

 )דברים ח' א'( כתיב הק', כתב האור החייםעוד 
ל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון כ"

לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם 
 "את הארץ אשר נשבע ה' לאבתיכם

 
)מוע"ק כ"ח ז"ל שאמרו  יתבאר על פי דבריהם

בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא  א(
 ובא מאמר משה כאן להם אלא במזלא ע"כ, 



 
 פרשת ראה פארפרפראות  

 ט

 
שאם ישראל יתעצמו לשמור  ,בדבר חידוש

יובטחו משלשתם  ,בכללות כל המצותולעשות 
 יחד, 

 
הרי  תחיוןוהוא אומרו כל המצוה וגו' למען 

 ובאתם וירשתם, בניםהרי  ורביתם, חיים
ארץ ומלואה ובתים מלאים כל  ,הרי מזוני
 טוב וגו', 

 
כל המתעצם בשלימות התורה ומעתה 

וזה לך , והמצות מובטח בבני ובחיי ומזוני
אברהם שהמזל היה מגיד עליו שלא  ,האות

 שהתעצם בשלימותולצד  ,יהיה לו בנים
 ע''כ ,והיו לו בנים נשתנה המזלבעבודת ה' 

 
 ח''דברים י), כתיב הק' כתב האור החייםעוד 

 "תמים תהיה עם ה' אלהיך"( ג''י
 

לא יחסר לך  ,תמים תהיה אם תהיה עם ה'
תתקיים  ואין מה שיגיד המזל עליךדבר 

 לרעה, וזה לך האות אברהם שהתהלך לפני ה' 
נתהפך  ,הגם שהראה המזל עליו שלא יוליד

 וכפי זה תיבת תהיה נמשכת  )שבת קנ"ו ב(,וילד 
אם  ,תמים תהיה ,למעלה ולמטה על זה הדרך

או על זה הדרך תמים תהיה  תהיה עם ה',
 ע''כ, יךקכשאתה עם אל

 
 קושיות בדברי האור החיים הק'

 
, כי מזלו של אדם הק' בדברי הואה''ח מבואר

ישתנה רק כאשר יגיע לשלימות מוחלטת 
 תוללמד, לשמור מכל מצוות ל'' דבתורה ללמו

  ולעשות כל מצוות עשה, 
 

כי אדם " ('כ' קהלת פרק ז) וכבר שלמה אמר
", אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא

א''כ אין לאדם אפשרות להגיע אל שישתנה 
 ,מזלו

 
אברהם שהמזל היה , עוד יש להקשות במ''ש

שהתעצם ולצד  ,מגיד עליו שלא יהיה לו בנים
והיו לו  נשתנה המזלבעבודת ה'  בשלימות

ובדכרי הגמרא והמדרש שהבאנו לעיל,  ,בנים
מבואר, שאצל אברהם אבינו לא נשתנה מזלו, 
אלא הוחלף מזלו בשם אחר או במקום אחר, 

 וצ''ע
 

* * * * * * * 

 
 טוב  כיצד מברכין ברכת מזל

 אינו משתנה הרי המזל 
 

 נתן הקב''ה כח ביד מפרשתנו למדנו כי 
 איש ישראל לברך את רעהו

 
 נתן לפניכםראה אנכי " ו("א כ")דברים  י כתיב

 גו',ו "היום ברכה
 

כי כאן אמרה תורה שיש כח  אפשר לפרש,
 באדם לברך רעהו, כי הברכה נתונה לפניכם, 

 
שיש בידי אדם כח לברך לרעהו, שהרי   כלומר,

 ,ברכההיום  לפניכםאנכי נתן 
 

לפי מה שנתבאר שאין המזל משתנה, איך ניתן 
 לברך שהמזל יהיה טוב הרי כבר נקבע המזל

 
שאין המזל יכול  ,לפי מה שנתבאר לעיל

להשתנות, וכל אחד ואחד מלווהו מזלו משעת 
לידתו עד יום מותו, וגם ע''י זכות גדול אין 
שכיח שישתנה המזל, כמו שכתבו התוספות 

כל  ךיבמות נ' ע''א, א''כ מהי הברכה שמבר
 "מזל טוב",אדם לחבירו, בזמן שמחה 

ואדרבה כשמברכו שישתנה מזלו לטוב, למדו 
 לשונם דבר שקר, 

 
 מזל טוב ברכת ב הכוונהביאור 

 
אמר רב אמי  (ב' ע''כריתות ה) איתא בגמרא

 לידע אי משכא שתא אי לא מאן דבעיהאי 
בהלין  ,מייתי שרגא )אם יחיה עד סוף השנה(

 ,עשרה יומין דבין ריש שתא ליומא דכיפורי
אי משיך  ,נשיב זיקאוניתלי בביתא דלא 

 ,נידע דמסיק שתיה )והנר אינו נכבה( נהוריה
 

נעביד עיסקי ובעי דנידע אי מצלח  ומאן דבעי
 דל תרנגולת(ג)י, נירבי תרנגולא ,עיסקי אי לא
 ,נידע דמצלח ,אי שמין ושפר

 
ובעי דנידע אי  ,ניפוק באורחא האי מאן דבעי

בביתא  )יכנס ויעמוד( ניקום ניעול ,הדר לביתיה
בבואה  ,אם חזי )חשוך במקצת(דבהתא 

נידע דאתי  )יראה את צל צילו( לבבואה דבבואה
  ,לביתיה

 
דילמא חלשא דעתיה  ,ולאו מילתא היא

  ,ומתרע מזליה
 



 
 פרשת ראה פארפרפראות  

 י

 
דלמא  ,דלא ליעביד איניש הכי ,רש"יכתב 

ומצער נפשיה ומיתרע  ,הוי סימנא בישא
 ע''כ, ,מזליה

 
וצער של אדם  דעתהחלישות , דע''י מבואר
דילמא  להרע, כאומרז''ליכול מזלו  ,בנפשו

 , חלשא דעתיה ומתרע מזליה
 

אין  שמברכין ברכת "מזל טוב",מבואר, מה 
הכוונה שישתנה המזל מרע לטוב, שהוא דבר 

ע''י  ורעונה שהמזל לא יושאי אפשר, אלא הכ
חלישות הדעת של האדם, וע''י שמברכים 

ע''י משתתפים בשמחתו ומראים לו שאותו 
אדם בתחלש דעתו, דצא וחשוב  כך לא 

המזמין לשמחה, ולו יצוייר שאף אחד לא 
, בודאי תחלש דעתו מאוד, וע''י ישתתף

שמשתתפים בשמחתו, הדבר משמחו שלא 
וכאומר לבעל  תחלש דעתו ולא יתרע מזלו,

, שמזלך השמחה, הריני משתתף בשמחתך
 גמנ''פ.רע, ע''י צער ועויהיה טוב ולא י

 
* * * * * * * 

 
בספר בן סירא כל עורב למינו ערב ו

  כל עוף למינו ישכון ואדם לדומה לו
 

והראה ואת האיה " ,ג(''ד י'')דברים י כתיב
ואת בת  ,ואת כל ערב למינו, והדיה למינה

היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ 
  ,"למינהו

 
אמרה תורה רק בעורב למה  ,תת טעםל  יש

עורב, משא''כ  בפסוק שלפניו  כללשון ריבוי 
ובפסוק שלאחריו, שכתוב למינה ולמינהו 

 ,כל שאמרללא 
 

 הרמז בריבוי כל עורב שכל מין מוצא את מינו
 

א"ל רבא לרבה  )ב''ק צ''ב ע''ב(,  איתא בגמרא
 ,מנא הא מילתא דאמרי אינשי ,בר מרי

מטייל ואזיל דיקלא בישא גבי קינא דשרכי 
  , רש''י(רע ליגדל בצד אילן סרק דרך דקל)

 
שנוי  ,דבר זה כתוב בתורה ,אמר ליה

 ,ותנן במתניתין ,ומשולש בכתובים ,בנביאים
  ,ותנינא בברייתא

 

 
וילך "  )בראשית כ''ט ח'(דכתיב  ,כתוב בתורה

  ,"עשו אל ישמעאל
 

  )שופטים י''א ג'(דכתיב  ,שנוי בנביאים
  ,"עמו ויתלקטו אל יפתח אנשים רקים ויהיו"
 

 )בספר בן סירא י''ג(,דכתיב  ,ומשולש בכתובים
  ,"ובני אדם לדומה לו ,כל עוף למינו ישכון"
 

כל המחובר לטמא  )כלים י''ב ב'( ,תנן במתני'
  ,כל המחובר לטהור טהור ,טמא

 
רבי אליעזר  )חולין ס''ה ע''א(, ,ותנינא בברייתא

אומר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא 
 ע''כ, ,שהוא מינומפני 

 
 לפי''ז אפשר לפרש הריבוי כל שבעורב

 
, כללפיכך בעורב דייקא נאמר ד ,אפשר  לומר

שכל מה שלמדו מהעורב, לכי כאן רמזה תורה 
 והדומה הולך לדומה, , מין מוצא את מינו

 
 יש לעיין אם ספר בן סירא הוא מן הכתובים

 
כל  -משולש בכתובים  בד''ה כתבו התוס',

  ",ובני אדם לדומה לו ,למינהו ישכוןעוף כנף 
בספר בן ושמא  ,אין זה מקרא בכל התורה

סלסלה ותרוממך ובין "וכן  ,סירא הוא
 ", ע''כ,נדיבים תושיבך

 
משולש יש לעיין בכוונת הגמרא לפי''ז 

ולא לאחד  בן סירא,שהכוונה לספר בכתובים 
 מכ''ד ספרי הקודש,

 
ב''ק  ,שוטנשטייןבש''ס  עיין בן סירא, בעניין

ב ע''ב, ובמסכת בבא קמא ק' ע''ב, שמביא צ''
 אריכות 

 
* * * * * * * 

 
כשתשאל על אדם שאל מי רעהו, כי 

 כל אדם עושה כמעשה חבירו,
 

א"ל רבא לרבה  )ב''ק צ''ב ע''ב(, איתא בגמרא
 ,מנא הא מילתא דאמרי אינשי ,בר מרי

 "מטייל ואזיל דיקלא בישא גבי קינא דשרכי"
 ,, רש''י(דרך דקל רע ליגדל בצד אילן סרק)



 
 פרשת ראה פארפרפראות  

 יא

 
 

מטייל ואזיל ד''ה  )ב''ק צ''ב ע''ב מהרש''א,כתב ה
ועץ הדקל  והאדם עץ השדה,מכיון  (,דיקלא

כדאיתא בכתובות  הוא המשובח שבעצים,
ע''ט, ובתוס' שם, ד''ה אילני, וכאשר הוא 
 מתחבר לטמא, הוא לומד מדרכו, עכתו''ד

  ,המהרש''א
 

ומה אם המשובח שבעצים  ללמוד בק''ווראוי 
כמה יש  כשמתחבר לטמא  הוא לומד מדרכו

 להתרחק מן הרע ומן הדומה לו, כדלקמן,
 

דרך  ,)פרק ו' מהלכות דעות( הרמב'''םכתב 
ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו 
ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו, ונוהג במנהג 

 עכ''ל הרמב''ם,אנשי מדינתו. 
  

, לרבי יהודה החסיד חסידיםאיתא בספר 
כשתשאל על אדם שאל מי רעהו, כי  )אות ש''ן(,

כל אדם עושה כמעשה חבירו, על כן כשתהיה 
ע רעע לטוב שבהם, ואל תתעבתוך עם, תתר

 עכ''ל ספר חסידים,לרע, פן תרע כמוהו, 
 

ספר חסידים  )בפירוש אזולאי על  כתב החיד''א
מי  כשתשאל על אדם שאלבמ''ש " ,אות ש''ן(

 כיוצא בדבר אמרו רבותינו ז''לכתב,  ,"רעהו
לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני "

עורב כל "וכה אמר המליץ,  ,"שהוא מינו
 ,"למינו ערב, וטמא, טמא יקרא

 
)לרבינו ידעיה הפניני  בספר מבחר הפניניםכתב 

כתב,  ואמר החכם,  (,אות כ''ח פרק מ''ב
כי כל אדם , כשתשאל על אדם תשאל מי רעהו

 ,יעשה מעשה רעהו

 
* * * * * * * 

 
 חומר הענין להתחבר לרע

 
למען אשר לא ילמדו  ח(''יכ'  )דברים כתיב

אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו 
 "יכםקוחטאתם לידוד אל לאלהיהם

 
א"ל רבא לרבה  )ב''ק צ''ב ע''ב(,איתא בגמרא 

 ,מנא הא מילתא דאמרי אינשי ,בר מרי
 "דיקלא בישא גבי קינא דשרכימטייל ואזיל "
 , רש''י(,דרך דקל רע ליגדל בצד אילן סרק)

 
 

 חומר האיסור להתחבר לרע דברי המהרש''א 
 

מטייל ואזיל )ב''ק צ''ב ע''ב ד''ה  כתב המהרש''א,
מכיון והאדם עץ השדה, ועץ הדקל  (,דיקלא

הוא המשובח שבעצים, כדאיתא בכתובות 
וכאשר הוא ע''ט, ובתוס' שם, ד''ה אילני, 

מתחבר לטמא, הוא לומד מדרכו, עכתו''ד, 
וראוי ללמוד בק''ו אל האדם כמה יש 

 להתרחק מן הרע ומן הדומה לו, כדלקמן,
 

 חומר האיסור להתחבר לרע דברי הרמב''ם 
 

דרך  ,)פרק ו' מהלכות דעות( הרמב'''םכתב 
ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו 
ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו, ונוהג במנהג 

 אנשי מדינתו. 
 

 חומר האיסור להתחבר לרע מספר חסידים 
 

לרבי יהודה החסיד  איתא בספר חסידים,
כשתשאל על אדם שאל מי רעהו, כי )אות ש''ן(, 

כל אדם עושה כמעשה חבירו, על כן כשתהיה 
לטוב שבהם, ואל תתרע לרע, בתוך עם, תתרע 

 פן תרע כמוהו, עכ''ל ספר חסידים,
 

 חומר האיסור להתחבר לרע דברי החיד''א 
 

)בפירוש אזולאי על ספר חסידים   כתב החיד''א
 כשתשאל על אדם שאל מי רעהו, אות ש''ן(,

לא לחנם " כיוצא בדבר אמרו רבותינו ז''ל
", הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו

עורב למינו ערב, וטמא, כל וכה אמר המליץ, "
 טמא יקרא",

 
 חומר האיסור להתחבר לרע מספר מבחר הפנינים 

 
)לרבינו ידעיה הפניני  כתב בספר מבחר הפנינים

כתב,  ואמר החכם, כשתשאל על פרק מ''ב(, 
אדם תשאל מי רעהו, כי כל אדם יעשה מעשה 

 רעהו.
 

* * * * * * * 
 
המשובח שבעצי אדם עץ השדה גם 

 השדה נגרר ע''י השטן לאשפתות
 
 



 
 פרשת ראה פארפרפראות  

 יב

 
מטייל ואזיל )ב''ק צ''ב ע''ב ד''ה  כתב המהרש''א,

 האדם עץ כי  )דברים כ י''ט( כתיב (,דיקלא
 

 ועץ הדקל הוא המשובח שבעצים, השדה,
כדאיתא בכתובות ע''ט, ובתוס' שם, ד''ה 

 אילני, 
 

אף אם לפי גזעו ושרשו הוא  ,והנה האיש
שנולד מיצחק  תולדתו של עשו כמו ,טוב

 ,עשו שמצד גזעו לא נודע לו טומאהו, ורבקה
וכן  ,רק מצד חבורו לישמעאל שהיה בן שפחה

, הוא הענין כל עוף וגו' ולא לחנם הלך זרזיר
 ,עכ''ד המהרש''א

 
 בחורי ישראל יתנו ריח טוב

 
אמר רב זוטרא , (ב''ג ע''ברכות מ) איתא בגמרא

עתידים בחורי ישראל  ,בר טוביה אמר רב
 )הושע י''ד ז'(, שיתנו ריח טוב כלבנון, שנאמר

ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו "
 ע''כ,. "כלבנון

 
' ד''ה עתידים ג ב''ברכות מ) מהרש"אכתב ה

שיזכו למעלת הרוחניות בחכמה  בחורי ישראל(,
והריחו  (,)ישעיהו י''א ג' כמו שכתוב במשיח

 ,ביראת ה'
 

 כה מנוספת של רב זוטרא הוסמימרא 
 לעתידים בחורי ישראל

 
מאי  ואמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב,

את הכל עשה יפה " )קהלת ג' י''א(, דכתיב
יפה לו הקדוש י, מלמד שכל אחד ואחד "בעתו

  ,ברוך הוא אומנתו בפניו
 

תלה ליה  ,היינו דאמרי אינשי אמר רב פפא,
  .ואיהו דידיה עביד -קורא לדבר אחר 

 
)גזע הדקל שונה  ,רך הגדל בדקל ,רש"יכתב 

משאר עצי השדה, שגזעו הוא ליפוף של עשב רך 
והוא יגלגלנו  תלה אותו לחזירת מאוד(

 , עכ''ל רש''י,שזו היא אומנתו ,באשפה
 

יגרור  ,, שהדקל המשובח שבעצי השדהמבואר
החזיר לאשפה, כדכתיב וילך אצל ישמעאל, 

 ושנוי בנביאים וכו' וכו',
 

יכרסמנה חזיר מיער " (,ד''י 'תהלים פ) כתיב
 ",וזיז שדי ירענה

 
כמו  ,חזיר מיער הוא עמלק, כתב רש''י

 אכלה ומדקה ושארא " ז'(ז' )בדניאל דכתיב 
 

ויש לו לחזיר מקצת סימני  ",ברגלה רפסה
, עכ''ל יש לו זכות אבות עמלקאף  ,טהרה
 רש''י,

 
 עמלקמהאזהרה  לבחורי ישראל שיש להיזהר 

 
דלפיכך הסמיכו חז''ל המימרא,  יש לבאר,

לעתידים בחורי ישראל "את הכל עשה יפה" 
שגם אם יזכו למעלה  שיתנו ריח טוב,
יש להם להיזהר מאותו  הורחנית בחכמה,

חזיר שהוא עמלק שהוא השטן שהוא 
עם היצה''ר, שלא ינסה לגרור אותם לאשפה, 

כפי שעושה לעץ הדקל  סימני הטהרה שבו,
 עצי השדה, המשובח שב

 
 בירור במה ששינה רש''י פירושו לאותו פסוק

 
וחזיר מיער הוא  (ד''י 'תהלים פ) רש"יכתב 
אכלה ומדקה  )בדניאל ז'(כמו דכתיב  עמלק

ושארא ברגלה רפסה ויש לו )לחזיר( מקצת 
 ,סימני טהרה אף עמלק יש לו זכות אבות

 
)תהלים פ'  כתיב, '(ח ב"פסחים קי) איתא בגמרא

 ."יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה" י''ד(,
 

זה  -חזיר מיער , '(ח ב"פסחים קי) רש"יכתב 
אכלה ומדקה " (' ז'דניאל ז)שכתוב בה  ,אדום

 וזה דרכו של חזיר. "ושארא ברגלה רפסה
 

, מה שפירש רש''י בחזיר פעם אפשר לומר
, לומר שכשבא להשמיד אדום, ופעם עמלק

, דוםאבגשמיות את עם ישראל הוא קרוי 
 .עמלקוכשבא להשמידם ברוחניות הוא קרוי 

 ועוד בא עם זכות אבות שבו כמו שפירש''י

* * * * * * * 
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