
  ד"בס

 Ohel Yonah Menachem  אוהל יונה מנחם
 & Synagogue  כנסת בית

  Community Center  קהילתי ומרכז

 Rabbi David Spektor  הרב דוד ספקטור

  :ל"דוא  :אתר אינטרנט
www.ohelyonah.com  vaad@ohelyonah.com  

  
  א"לך לך תשע' לפמאת הרב דוד אברהם ספקטור דרשה 

   :ובנושא ןאביבה גודמבת המצוה כבוד ל

  שובר את המפה האסטרולגיתברהם אבינו א
  

 וברכה מיוחדת לסבתא שבת שלום וברכת מזל טוב לבת המצוה אביבה ברכה גודמן ולהורים דניאל ורחל
. וכן לסבא מרסל וסבתא לין שבקרוב נראה אותם כעולים חדשים כאן בארץ ישראל. בלום, חנה שרה, אניטה

ולמי שמייחדים בתי כנסיות לתפלה ומי שבאים " אומרים מי שברך לקהל לפני התפילה לשלום המדינה אנו
לא רק באים לבתי כנסיות להתפלל בתוכם , הן המשפחה של אבא והן המשפחה של אמא". בתוכם להתפלל

מדרש -כנסת ובתי-ובנו בתי" מייחדים בתי כנסיות לתפלה"באוסטרליה ובאנגליה , אלא בכמה מקומות בעולם
  ".ה ישלם שכרם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם"הקב"ואנו תפילה ש

 את הקדמת .ְּבִקְרָּבּה ַהָּבִנים ַוִּיְתרֲֹצצּו) כב ,כה בראשית(  באמא שלך התקיים כמו אצל רבקה אמנו,ביבהא
 כשמך . בשנה שלמה הקדמת אותובקבלת עול המצוות שנה 12אחרי  את אחיך דוד בדקה שלמה ועכשיו בלידה

 כאברהם אבינו ושרה . הדור הראשון שנולד בארץ ישראל,התחלה חדשה למשפחה, שר את האביבבאת לבאת 
 ַאב ִּכי ַאְבָרָהם ִׁשְמךָ  ְוָהָיה ַאְבָרם ִׁשְמךָ  ֶאת עֹוד ִיָּקֵרא ְולֹא. בזמנם את עוברת עכשיו שנוי משמעותי בחייםאמנו 
, שרי( אברם ושרי אלו שמות פרטיים. ְׁשָמּה ָׂשָרה ִּכי ָׂשָרי ְׁשָמּה ֶאת אִתְקרָ  לֹא ִאְׁשְּתךָ  ָׂשַרי...ְנַתִּתיךָ  ּגֹוִים ֲהמֹון

 כללדואגת ל כמו שרה בממשלה שרה. עם הפנים לכלל, אבל אברהם ושרה הם שמות כללים, )שרה שלי
כל מצוה . גדולה ובהמשך בוגרת, מעכשיו לא קטנה אלא נערהוכך את אביבה .  אב המון גויםאברהם מעכשיוו
 מאד התרגשתי מהמעשה הגדול .מצוה עם הפנים לכללהבת גיל תפילה ולימוד תורה הוא מ, עשה טובומ

יש . לאותם ילדים חולים, "זכרון מנחם" ותרמת שער ל נתת מעצמך כפשוטו ממשהגיעך לגיל המצוותשלכבוד 
 ָלֶהם ַוַּיֲעׂשּו ְתֵאָנה ֲעֵלה רּוַוִּיְתּפְ  )ז ,ג בראשית( ,כמו אדם וחוה, את תופרת בגדים.  כוחות יצירה נפלאים גםבך

במיוחד באמצע השיעור את . את מציירת עם צבעי שמן חיות .מכונת תפירהאת תופרת כבר באבל , ֲחגֹרֹת
בשם  .כשמך השני תהי תמיד ברכה לכל אחד ואחת ,אביבה. כמובן בלי שום קשר למורה, םמציירת דולפיני

ה ימלא "שהקב שתקיימי את המצוות בשמחה ובנחת ורך אותךהקהילה אמסור לך בסיום התפילה ספר ונב
  .את כל משאלות לבך לטובה ולברכה

אין ספק כאשר קראו את  .קראנו היום על אברם ושרי שלפי המפה האסטרולוגית לא יהיו להם ילדים
 ַהחּוָצה ֹואֹת ַוּיֹוֵצא ):ה,טו בראשית( :ה משנה את המצב"הקבלפתע אז ו. ההורוסקופ בעיתון כמעט התייאשו

 פנסיונריםממצב של  .ַזְרֶעךָ  ִיְהֶיה ּכֹה לֹו ַוּיֹאֶמר אָֹתם ִלְסּפֹר ּתּוַכל ִאם ַהּכֹוָכִבים ּוְספֹר ַהָּׁשַמְיָמה ָנא ַהֶּבט ַוּיֹאֶמר
ה לאברהם "שיח  בין הקב-הדומתואר וכך  .כת ילדים וכוכביםולמצב של משפחה ברהם עוברים וחוסר פוריות 

 אמר. 'החוצה אתו ויוצא' שנאמר ? לישראל מזל שאין מניין: רב אמר יהודה רב אמר" .):קנו( שבתבמסכת 
 יצא אשר אם כי', לאו: לו אמר. 'אתי יורש )אליעזר (ביתי בן' עולם של רבונו': הוא ברוך הקדוש לפני אברהם
 להוליד ראוי ואיני )שלי תבמפה האסטרולוגי( שלי באצטגנינות הסתכלתי, עולם של רבונו: לפניו אמר. 'ממעיך

י " ומפרש רש".לישראל מזל שאין, )שלך תמהמפה האסטרולוגי (מאצטגנינות צא: )ה"לו הקב( ליה אמר. בן
 והא" :אמנם התוספות שם שואלים ".לטובה מזלו משתנה וזכות תפלה ידי דעל - לישראל מזל אין" :שם

 מילתא תליא בזכותא לאו )פרנסה, ומזונות( ומזוני )אורך חיים( חיי )בנים( בני' ).כח מועד קטןב( רבא דאמר
לכאורה לפי דברי רבא אי )." אלא במזל תלוי הדבר הזה( 'מילתא תליא במזלא אלא )לא בזכות תלוי הדבר(

 מקום מכל" :ומתרצים התוספות? בנים כמו אצל אברהם   שאין כגון,מזל בישי זכות ותפילה "אפשר לשנות ע
זאת אומרת שהכל תלוי בנו ובידנו לעשות שנוי גם במפה אסטרולוגית ולהפוך ." משתנה גדול זכות ידי על

בזכות הגדול   מזלוה שינה"וכך היה אצל אברהם שנולד במזל עקרות והקב . חיוביהורוסקופ שלילי להורוסקופ
 במערב ולכן אין אתה, שהוא המזל שלך, שעומד כוכב צדק( במערב צדק דקאי":): קנו שבת( שיש לאברהם
אני מחזיר ומעמיד את כוכב צדק במזרח ואתה יכול להוליד את (. במזרח ליה ומוקמינא מהדרנא, יכול להוליד

  ).יצחק
 םהאסטרולוגימדבריהם של טובי ) נז' ס,א( אביב מביא בספרו עשה לך רב-ל רבה של תל"הרב חיים דוד הלוי זצ

סיון הורה שאין הכוכבים משפיעים אלא על כ הנ"אעפ, קובע גורלם בעתיד,  לידתו של אדם או מדינהערג"ש
וזה כדברי ." רצונו ושיקוליו של האדם, שמונים אחוז בלבד מעתידו של האדם או המדינה וכל היתר נתון לכוחו

 מכל מקום לכתחילה אין לאדם מישראל להתעסק .התוספות שעל ידי זכות גדול אפשר לשנות את המזל
ם אף שיש חולקים עליו "כפי שפסק הרמב, בד נפשית לכוכבים ומזלות ובהורוסקופ ולהיות משועהבאסטרולוגי

 אסור "):ט-ח,יא(ז "ם בהלכות ע"וכך כותב הרמב. הואף שהיו גדולי ישראל שהיו בקיאים מאד באסטרולוגי
 יום  !טוב :פלוני יום )הבאסטרולוגי( באצטגנינות אומריםש עתים נותני אלו... מעשה עשה שלא פ"אע לעונן
 וכיון )האסטרולוגי( האצטגנינות מפני העושה וכל ......פלונית מלאכה בו לעשות ראוי פלוני יום ! רע :פלוני

 )עובר על איסור תורה( לוקה זה הרי )םהאסטרולוגי( שמים הוברי שקבעו העת באותו הליכתו או מלאכתו
 :ההבלים אלו כל על רהכשהזהי תורה אמרה זה מפני" ):שם טז( ם הוא"ומסקנת הרמב." 'תעוננו לא 'שנאמר
    !"אלהיך' ה עם תהיה תמים


