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 יום כ"ח תשרי תשמ"ג  ב"ה       
 
 
 

הן בא לפני הרבני הנגיד מו"ה אליעזר פישר שליט"א ובידו ספר אשר קיבץ בתוכו כל מקום 
והרמב"ן  והאבן עזראשנזכר בש"ס ופוסקים ובראשונים בענייני אצטגנינות, מדברי רש"י 

, אולם עצם הדפסת ספר בענינים והנה ספר כזה אינו צריך להסכמותורבינו בחיי וכו'. 
שאמרו חז"ל דמה בינו בחיי פ' נח, נראה דס"ל דברלה, כי אף אאלו בזמן הזה, הוא בסימן ש

נמי אידיעת השפעת הכוכבים והמזלות  ימצוה לחשב בתקופות ומזלות קאדבשבת דף ע"ה 
א דאמר שמואל במדרש חיי צ"ע מהרבינו בדברי "מ מפעולות בשפלים, כיצד הן פועלות 

התורה באסטרולוגין ולא באיצטגנינין, הרי מבואר דאין להתעסק בזה  אתמצ אלדדברים 
מצוה בהתעסקות בדברים אלה,  ייםאסור להתעסק בזה, הרי מק אמאיואילו הי' מצוה 

ן כאל וכתב שם רבינו בחיי וז"ל ומים הביא בעצמו דברי שמואצבובאמת רבינו בחיי בפ' נ
שאין להתעסק בשאר החכמות, אלא בעיקר שהיא תורתנו הקדושה, וצא ולמד משמואל 

שלא הי' מתעסק בהם אלא במקום שאסור לדבר בהם דברי תורה, וזה סתירה למש"כ בפ' 
 אין כלל מצוה להתעסק בעניני ודאיים, ובצב' נפרבינו בחיי חזר בו, שם בדכצ"ל ענח. ו

גמרא הכוחות והשפעות הכוכבים והמזלות כיצד הן פועלות. וכל המצוה הוא רק כלשון ה
מצוה לחשב בתקופות ומזלות והיינו החשבונות הנוגעין לעיבור החדש והשנה, וא"כ 

אסור שם שלהתעסק בענייני השפעת הכוכבים והמזלות אסור להתעסק בהם אלא במקום 
ך אח"כ גם ללמוד ילהבין את החשבונות יכול להמש לדבר ד"ת. וא"כ גם מי שיעסוק רק כדי

שגם בענין  יה שאלה של ביטול תורה, ע"כ נראה לדעתזגם כח השפעתם בתחתונים ו
בכלל  אמצוה אסור להתעסק בו עד שימלא כרסו בש"ס ופוסקים, דהו אהחשבונות אף דהו

 ואלדהמזלות כיון מה שאמרו חז"ל ומנעו בניכם מן ההגיון, ובענין ידיעת השפעת הכוכבים ו
מצוה הוא ואיכא איסורא דבטול תורה אסור להתעסק בהם כי אם כמו שנהג שמואל, ולכן 

את  המבאריםחז"ל והראשונים  דברימותר ללמוד בו, כי הוא  בודאיאף דמר, ד וספר
 .ובהדפסת דברי אלו יתוקן"מ הוא בסימן שאלה אי כדאי הי' להדפיסו מ תורתנו הקדושה,

 
 

 ישראל יעקב פישר   כבוד התורה ולומדיה הכותב למען
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 דעת רבנו בחיי והמהרש"א:  אין מזל לישראל בכללות, אך  המזל משפיע על כל יחיד בפרטות 

 דעת הנודע ביהודה: המזל שולט רק על היחיד, אך לא על הרבים 

 המזל משתנה לרעה ליחיד- אך לא לטובה, ומשתנה גם לטובה לרבים או ליחיד שהוא שורש הרבים 

 דעת רבי אשר מלוניל: לאדם מזל בסיסי- והמצוות והזכויות יכולין להוסיף או לגרע ממזלו 

 צדיק עם מזל רע יכול למות בגזירת ר"ה עם מעט עוונות, ורשע עם מזל טוב יכול לחיות עם מעט מצוות

  מקיימי התורה זוכים לטובות בכל הענינים. אך אמרו דבחו"מ במזלא תליא- כדי שלא נתקשה מדוע דרך 

     רשעים צלחה 

 בני חיי ומזוני תלויים במזל הואיל והם חוץ מגופו והגוף צריך להם 

 ודאי שגם זכות קובעת  

...................................................................... רצז שינוי מזל בני חיי ומזוני בכח זכויות ותפילה

  רבנו בחיי: כוונת חז"ל שבני חיי ומזוני תלויים במזל היא שניתן לבטל את השפעת המזל ע"י זכויות, אך בג' 

     דברים אלו צריכים לצרף גם תפילה וצעקה 

 שינוי מזל בני חיי ומזוני- ע"י כח התפילה והתעוררות רחמי שמים 

 המלבי"ם: דרך סולם יעקב, בו עוברות התפילות ועבודת המקדש, מדלגים על ה'במזלא תליא' 

 רבי צדוק הכהן: "המזלא הוא המקבל ונהנה מזיו השכינה והתפילה הוא להמשפיע יתברך שמו" 

 למרות שבני חיי ומזוני תלויים במזל, ברכת ה' תסייע גם לענינים אלו 

 הגר"א: ההולך בטוב ועושה רצון ה'- זוכה לקבל שפע מהקב"ה אף מעל המזל 

 מקיימי המצוות מתעלים גם מעל מזל בני חיי ומזוני 

 המשתדל באורייתא גובר על השפעת המזל לבני חיי ומזוני 

 המזל גובר גם על זכות התורה 

 דברי הזוה"ק: המזל שולט רק על עמי הארצות, אך המשתדל באורייתא- אין המזל שולט עליו 

 מזל בני חיי ומזוני שלט על ישראל רק קודם מתן תורה 

 גם בני חיי ומזוני התלויים במזל- תקבל בשכר המצוות 

 דברי הבאר שבע: נתינת צדקה עוזרת לבני חיי ומזוני 

 ברכת ה' מועילה אף מעל מזל בני חיי ומזוני 

 דברי האור החיים: בני חיי ומזוני תלויים במזל, אך ברכת הקב"ה תפנה את המזל ממקום למקום למעננו 



 ברכת הכהנים וברכת הצדיקים משפיעה שפע מעל המזל 

 צדקה מעבירה מזל בני חיי ומזוני 

 הוצאות שבת אינם תלויות במזל המזונות 

 אף שעיקר חפצי האדם תלויים במזל ולא בעבודת ה' ואהבתו-מצוונו הקב"ה לאוהבו ולעובדו   

ביאורי מקראות בנושא בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא....................... שיא

 אברהם אבינו זכה לשינוי מזל בני חיי ומזוני שלו 

 יעקב אמר לעשו שזכה לבנים ומזונות לא בזכות, אלא בכח מזלו 

 מזל וזכות לידת השבטים 

 לאה אמרה שגד נולד בכח המזל ולא בזכות ההשגחה 

 לאה שינתה את מזלה בזכות גדולה ורחל לא הצליחה 

  אבן עזרא: כיון שבני חי ומזוני  נגזר מראש בגזירת המזל ולא ע"י חכמת וכישורי האדם –אין במה לקנא 

     בו ולחמוד 

 דברי הזוה"ק במקומות רבים 

 דברי הריקאנטי  

מזל העליון ................................................................................................................................... שיד

 דברי הזוה"ק במקומות רבים 

 דברי הריקאנטי 

 הסבר רבי צדוק הכהן מלובלין 

 תמיהת האברבנאל 

 הסברו הנפלא של המכתב מאליהו 

 תלמידי חכמים מעל המזל העליון 

 לקט קצר מחכמת הח"ן וספרי החסידות בענין המזל העליון המשפיע לבני חיי ומזוני  

.......................... שלא פרק ט - הגברת המזל ע"י אמצעים חיצונים- איסור או דבר טוב?

 האם ישנו איסור להעמיד מיטה למזל טוב? 

 רב פעלים: בדברים הנעשים לסימן טוב- אין איסור ניחוש 

 ביאור הספר חסידים 

 עורכים לגד שולחן 

 הנחת פת על השולחן 

 עריכת שולחן בליל המילה למזל התינוק ** פסק ההלכה

....................................................................................... שמה פרק י - משנה מקום-משנה מזל 

 שינוי המקום יכול לשנות את המזל 



 שינוי המקום קורע גזר דין 

 העתקת מקום המגורים לשינוי המזל וקריעת גזר הדין 

 העתקת מקום המגורים לאדם שמזלו טוב-עלולה לגרום לו לשינוי מזלו לרעה 

 השתדלות האדם לצאת ממזלו הרע- יכולה להטיב את מזלו 

 כשבניו מתים בעירו רח"ל- יעבור לעיר אחרת 

 כיצד האדם יכול לשנות את מזלו על ידי שינוי מקום? 

 כפרת גלות ושינוי מקום וההבדלים ביניהם 

 האם שינוי מקום באותה העיר עצמה- ישנה את המזל 

 מזלם הרע של בני עירו- אינו מחשיב את מזלו למזל רע 

 שינוי מקום החולה בתוך החדר עצמו 

 החלפת שם העיר כמותה כשינוי המקום 

 הליכה למרחוק לחיפוש הפרנסה 

 לעבור מקום מגורים במקום סכנה 

 שינוי מקום מציל מהמזיקים  

פרק יא - שינוי השם והשפעתו על המזל......................................................................... שנט

 דברי הבבלי והירושלמי 

 דברי רבינו יהודה החסיד על שינוי השם 

 מדוע שינוי השם משנה מזל וקורע גזר דין 

 דעת הריטב"א 

 המהר"ל: שינוי השם מועיל אף ללא חטא ותשובה 

 דברי המהר"ם חלאווה: אין להזכיר את השם ששונה 

 שינוי שמו של אברהם- נועד לשידוד מערכת מזלו 

 שינוי השם מועיל רק למי שגז"ד הוא בלא חטא 

 ספר העיקרים: שינוי השם ושינוי המקום משנים את מזל האדם, מפני שהשתנה מהותו 

 שינוי השם משנה רק את המזל 

 העוונות גורמים לאדם להתמסר למזל ושינוי המקום והשם גורם לו לשוב בתשובה 

 החיים והמוות תלויים בשם האיש ומזלו וחילוף השם מורה על חילוף המהות 

 שינוי השם עושה התפעלות חזקה בנפש 

 כיצד שינוי השם ע"י האדם משנה את מצבו? 

 האם צריך שינוי השם לחוד או את כל הדברים המשנים גז"ד 

 דברי הפוסקים על שינוי השם לחולה 

 מדוע משנים שמות רק לחולים ולא לשינוי מזל בכל נושא 

 נספחים: בן אינו יכול לשנות את שם אביו 

 בני שמעון שינו את שמם כדי לבטל גזירה 



 שינוי השם היא כבריאה חדשה 

 הוראת המזל הראתה לאברהם שלא יוליד 

 שינוי שמה של שרה 

 שינוי המקום גרם ללידת ישמעאל ושינוי השם גרם ללידת יצחק 

 טעם שינוי השם באברהם ולא ביצחק 

 שלמה המלך שינה שמו כשנהיה בעל תשובה 

 שינוי מקום ושינוי השם אצל הקב"ה ית"ש ** שינוי השם- רק על ידי אדם גדול 

 שמות המועילים להנצל מחלאים 

 קטעים בעניני תורת הנסתר בענינים אלו  

..................................................................................................שפז פרק יב - כיון דאיתרע מזלא 

 דברי הגמרא במסכת חגיגה 

 דברי הרמב"ם וביאור דבריו 

 הצעת ביאור הענין עפ"ד בעל ה'עקידה' 

 צריך מזל רע יותר כדי להמית אדם חולה מאשר להמית אדם בריא 

 כיצד מזל האדם יכול להשתנות לרעה, למרות שבר"ה נגזר על האדם על מצבו? 

 מידת הדין מתוחה על החולה או על הנמצא בסכנה ודרושה לו זכות גדולה להטיב את מזלו 

 זהירות מהרעת המזל בשעת חולי 

 זמן ביקור חולים- כדי שהמזל לא יורע 

 איתרע מזליה ביום פטירת האדם 

 לא להביט בסימני הלבנה בהושענא רבה- משום חשש דליתרע מזליה 

 סכנת חפירת קבר לאדם חי- משום רוע המזל 

 אי מסירת פרוסת המוציא- כדי שהמזל לא יורע 

 נוסח התנאי בגט- לא מקדים איניש פורענותא 

 'אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין'- משום שאיתרע מזליה 

 אי סיפור חלום- מחשש לרוע המזל 

 דברי הזוהר הקדוש על איתרע מזליה   

פרק יג - מדוע רבי עקיבא לא גילה לבתו על דבר החוזים בכוכבים?...........................תז

פרק יד - שינה בראש השנה-מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה.......................... תיא

 דברי הפוסקים בשם הירושלמי ומו"מ בדברים 

 כוונת הירושלמי ב'מזל', למלאך השומר על האדם 

 דברי הב"ח וסיעתו: השינה בר"ה מורה על עצלות ופוגעת ברחמי המשפט 

 ביאור התו"ת: אדם שמת בר"ה- הורע מזלו ומת לאלתר 



 דברי הרב פעלים והמטה יהודה: אין לישן בר"ה- לסימן טוב 

 דברי האריז"ל 

 טעם המטה יהודה: חומרת זהירות משינת הצהרים בימי עשי"ת 

פרק טו - מגילת אסתר במשנת המזלות............................................................................ תכא

 "כשבת המלך"- אומות העולם מצליחים ע"י המזלות 

 אחשורוש התייעץ עם חכמי המזלות 

 "הפיל פור הוא הגורל"- המן בירר את המזל הראוי להשמדת ישראל 

 גורל המן ובדיקתו לפי המזלות 

 נס פורים החל בפור- בשידוד מערכות המזל 

 אסתר הזמינה את המן למשתה- כדי להרים את מזלו ולהפילו 

 ישראל נצחו את אויביהם- למרות שמזלו של יום זה פעל לטובת עמלק ונגד ישראל 

 תוקף הנס- התגברות ישראל על מזל עמלק 

 טעם העמדת העץ בבית המן 

 האלשיך: המן סבר שעלייתו אינה מכח המזל אלא מכח השגחת ה' עליו 

 טעותו של המן בחישוב המזל 

 מדוע סבר המן שמזל אדר הוא מזל רע לישראל? 

 טעות חישובו של המן- משום שאצל הגויים היום מתחיל מהבוקר   

.................................................................. תלג  פרק טז - באב ריע מזליא ובאדר בריא מזליא

 דברי הגמרא במסכת תענית וביאורה 

 זמן מזלו של עשו בחודש אב 

 קושיית הריטב"א: והרי אין מזל לישראל 

 מדוע אין איסור מעונן בהתנהגות לפי מזלות אדר ואב? 

 מדוע "משנכנס אדר מרבים בשמחה"? 

 ביאור השמטת הרמב"ם והטוש"ע 

 מהו "כשם"?  





אי

 הקדמה ומבוא לאיצטגנינות 
בדברי חז"ל והקדמונים

רוב מנאן ובנאן של שלומא ימונא אשריל יאנם מאאחסאם כל חשאבות להשפעת המזלות על חאאהם, 

חאא אלדאהם, בראיותם ופרנסתם. ילו ששמעו על הנושי, על קצה המזלג, מתאאחסאם ילאו בבאטול- 

אודעאם  דבר  וש'אשריל מעל המזל'. מבאנא  לאשריל'  חז"ל ש'יאן מזל  משהו, בצטטם ית מימר 

ית דעת הרמב"ם ז"ל, השולל מכל וכל ית חכמת היאצטגנאנות והמכנה יותו בכאנוא זאלזול, כהבל 

ורעות רוח.

וכך הם בדרך כלל התגובות ילו שלי למדו ית הנושי ולי העמאקו באדאעתם ובכאשרונותאהם ית 

המקורות, ולו חכמו אדעו זית שהחאסרון בהם, בחוסר אדאעתם ומחוסר התבוננותם בנושי.

מוֹ גָּד", ופארש רש"א: "בי מזל טוב". הים ליה ימנו הימאנה  ְקָרי ֶית שְׁ י ָגד ַותִּ "ַוּתֹיֶמר ֵלָיה בָּ

בכוחות המזלות?!

"מזל טוב"!! ינו מיחלאם בקבאעות לכל בעל שמחה, לחתן ולכלה, להוראם המיושראם, שבאשרו לנו 

על לאדת אלדם, יו לחתן בר המצוה. 

כשרישא אשאבות ותלמאדא חכמאם וצדאקא עולם, מרבאצא תורה ברבאם מיות וילפא שנאם, נוטלאם 

ית הכתובה באדאהם, ומכראזאם בקול לעאן כל ולשמאעת כל יוזן ית המאלאם: "בסאמן טוב ובמזל 

טוב". 

וכל בר בא רב מכאר מיז האותו ליאש ית היאחולאם והברכות "מזל טוב, מזל טוב", הלי דבר הוי ! 

הכאצד ינו כופראם מחד בכח מערכת המזל, יך ינו, רבבות אהודאם בכל הדורות, כותבאם על שטר 

הכתובה שהנאשיאם זה עתה אזכו למזל טוב? ומדוע ינו מקפאדאם לכתוב בכל הזמנה לחתונה נוסח 

זה, של "בסאמן טוב ובמזל טוב"? 

ִיאם ִלְקָריֵתנּו  ה ַהבָּ ֲעשֶֹ ת ְאֵמא ַהמַּ שֶׁ ִסאָמן טוֹב ּוְבַמזָּל טוֹב ָהֵחל ָעֵלאנּו ֶית שֵׁ "ֱילֵֹהאנּו ֵוילֵֹהא ֲיבוֵֹתאנּו. בְּ

ע". כך מבקשאם בהרבה מקהאלות  ָמה ָוֶרשַׁ ל ָעוֹן ְוַישְׁ אם ִמכָּ ע. ּוְמֻנקִּ ל ֵחְטי ָוֶפשַׁ לוֹם. ֲחשֹּוִכאם ִמכָּ ְלשָׁ

אשריל בסדר ערבאת למוציא שבת. "בסאמן טוב ובמזל טוב"? וזו האאתה השיאפה שכל ים וסבתי 

באשריל, לברך, עם כל הנשמה והלב, ית ציציאהם שאזכו לסאמן טוב ומזל טוב..



האיצטגנינות באספקלריה של תורה אב

הרמב"ם ז"ל )ביגרתו לחכמא ינשא מהרשלאי ביאגרת הרמב"ם שאצוטט להלן( שלל בתכלאת ית 

חכמת היאצטגנאנות, יך רבאם מרבותאנו הרישונאם כמליכאם )וברישם הרמב"ן, הו"ד  באו"ד סאמן 

רפ"ב, כמובי בתוככא הספר(.  הרמב"ן והנמוקא אוסף כתבו דבראם נחרצאם נגד גאשת הרמב"ם וימרו 

ש'שמעתתי כולי מוכחי דלי כדבראו'.

לעומת דעת הרמב"ם, המכנה ית חכמת היאצטגנאנות כהבל- הבלאם, ית מימאנאה כ'פתא מימאן 

לכל דבר' וית דברא חז"ל בענאן כ'דעת אחאד', הרא שדברא חז"ל הקדושאם במקומות רבאם מוכאחאם 

שרבותאנו התאאחסו בכובד ריש ובמשנה חשאבות לדברא היסטרולוגאם, והקדמונאם וגיונא הדורות 

סברו שאש להענאק לחכמה זו משקל רב, לאאקרה ויף לחשוש טובי לדברא חכמאה, החוזאם בכוכבאם, 

וכך גם פסק רבאנו הרמ"י להלכה ולמעשה, כפא שנריה בהמשך הדבראם.   

יכן, חז"ל הקדושאם ימרו ש'יאן מזל לאשריל' ושאשריל עם קדושאם האנם מעל המזל. יך כפא 

העולה מדברא רבותאנו ז"ל )בספר הזהר פרשת פנחס, כמובי בנפש החאאם, ועוד מקורות רבאם(, 

כפא שנריה בכל על האהודא להאות בעל מדרגה גבוהה בתורה, אריה, שלמות, קדושה וטהרה, כדא 

שאתעלה הוי מעל המזל, ויאלו ינשאם פשוטאם, שעדאאן לי הגאעו למדרגות רמות בעבודת האת"ש, 

מושפעאם ממערכת המזל.

זית ועוד, שלמרות שחלק מהרישונאם סברו שאשנה מצוה לעסוק יך ורק בחכמת התכונה, סברו 

בחכמות  היאצטגנאנות,  חכמת  בלאמוד  ולהתעמק  ללמוד  יף  מצוה  שאשנה  וקדמונאם  רישונאם 

חכמאה יו, לפחות, בדברא חכמא אשריל ז"ל שעסקו בה.

רבאם וטובאם חשאם ש"יאן להם מזל". המצאיות מוכאחה שמזלם יאנו טוב והם רוצאם לשנותו, יך 

הם יאנם אודעאם כאצד לעשות זית. והנה המעאאן בספרנו זה אריה לנכון שחכמאנו זכרונם לברכה 

סללו לנו מספר דרכאם להטבת ושאפור המזל, להפוך מזל רע למזל טוב ולזכות להתעלות מעל המזל.

במבוי קצר זה נפרוש מעט מזעאר מהתאאחסות רבותאנו מצוקא ירץ למערכת המזל, שלאטתה על 

זה האנו רק בבחאנת  הנבריאם, חכמת המזלות והשפעתה על האהודא שומר התורה, כישר מבוי 

הצבת צאונאם לפרקא הספר והביאם יחראו בסדרה.  

דברי רבנו המיימוני ז"ל

כתב הרמב"ם בחאבורו הגדול, בראש הלכות אסודא התורה: "אסוד האסודות ועמוד החכמות לאדע שאש 
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שם מצוא רישון, והוי ממצאי כל נמצי, וכל הנמציאם משמאם וירץ ומה שבאנאהם לי נמציו ילי 

מימתת המציו. וים אעלה על הדעת שהוי יאנו מצוא יאן דבר יחר אכול להמציות. וים אעלה 

על הדעת שיאן כל הנמציאם מלבדו מצואאם הוי לבדו אהאה מצוא, ולי אבטל הוי לבטולם, שכל 

הנמציאם צראכאן לו והוי ברוך הוי יאנו צראך להם ולי ליחד מהם, לפאכך יאן ימתתו כימתת 

יחד מהם. הוי שהנבאי יומר וה' ילהאם ימת, הוי לבדו הימת ויאן ליחר ימת כימתתו, והוי 

שהתורה יומרת יאן עוד מלבדו, כלומר יאן שם מצוא ימת מלבדו כמותו. המצוא הזה הוי ילהא 

העולם ידון כל הירץ, והוי המנהאג הגלגל בכח שיאן לו קץ ותכלאת, בכח שיאן לו הפסק, שהגלגל 

סובב תמאד ויא יפשר שאסוב בלי מסבב, והוי ברוך הוי המסבב יותו בלי אד ובלי גוף. ואדאעת 

דבר זה מצות עשה שנימר ינכא ה' ילהאך".

ובפ"ב ה"ג כתב הרמב"ם: "כל מה שברי הקדוש ברוך הוי בעולמו נחלק לשלשה חלקאם, מהן 

ברויאם שהן מחובראם מגולם וצורה והם הוואם ונפסדאם תמאד כמו גופות הידם והבהמה והצמחאם 

והמתכות, ומהן ברויאם שהן מחובראם מגולם וצורה יבל יאנן משתנאן מגוף לגוף ומצורה לצורה 

כמו הרישונאם ילי צורתן קבועה לעולם בגולמם ויאנן משתנאן כמו ילו, והם הגלגלאם והכוכבאם 

שבהן, ויאן גולמם כשיר גולמאם ולי צורתם כשיר צורות, ומהן ברויאם צורה בלי גולם כלל והם 

המליכאם, שהמליכאם יאנם גוף וגואה ילי צורות נפרדות זו מזו".

גלגלאם,  תשעה  והם  וערבות,  וזבול  ורקאע  שמאם  הנקריאם  הם  "הגלגלאם  הרמב"ם:  כתב  ובפ"ג 

גלגל הקרוב ממנו הוי גלגל הארח, והשנא שלמעלה ממנו הוי גלגל שבו הכוכב הנקרי כוכב, וגלגל 

נוגה, וגלגל רבאעא שבו חמה, וגלגל חמאשא שבו מידאם, וגלגל ששא  שלאשא שלמעלה ממנו שבו 

שבו כוכב צדק, וגלגל שבאעא שבו שבתא, וגלגל שמאנא שבו שיר כל הכוכבאם שנריאם ברקאע, וגלגל 

תשאעא הוי גלגל החוזר בכל אום מן המזרח למערב והוי המקאף ומסבב ית הכל, וזה שתריה כל 

הכוכבאם כיאלו הם כולם בגלגל יחד ויף על פא שאש בהן זה למעלה מזה, מפנא שהגלגלאם טהוראם 

וזכאם כזכוכאת וכספאר לפאכך נריאם הכוכבאם שבגלגל השמאנא מתחת גלגל הרישון. כל גלגל וגלגל 

מהן  בצלאם,  גלדא  כמו  מזה  למעלה  זה  הרבה  לגלגלאם  נחלק  הכוכבאם  הגלגלאם שבהם  משמונה 

גלגלאם סובבאם ממערב למזרח, ומהן סובבאם ממזרח למערב כמו הגלגל התשאעא החוזר ממזרח 

למערב, וכולן יאן באנאהם מקום פנוא. כל הגלגלאם יאנן לי קלאם ולי כבדאם ויאן להם לי עאן ידום 

ולי עאן שחור ולי שיר עאנות, וזה שינו רויאן יותם כעאן התכלת למריאת העאן בלבד הוי לפא 

גובה היואר, וכן יאן להם לי טעם ולי ראח לפא שיאן ילו המיורעאן מצואאן ילי בגופות שלמטה 

מהן. כל הגלגלאם הילו המקאפאן ית העולם הן עגולאן ככדור והירץ תלואה בימצע, ואש למקצת 

מן הכוכבאם גלגלאם קטנאם שהן קבועאם בהן ויאן יותם הגלגלאם מקאפאן ית הירץ ילי גלגל קטן 

שיאנו מקאף קבוע בגלגל הגדול המקאף. מספר כל הגלגלאם המקאפאן ית כל העולם שמונה עשר, 

ומספר הגלגלאם הקטנאם שיאנן מקאפאן שמונה, וממהלך הכוכבאם ואדאעת שאעור סבאבתן בכל אום 

ובכל שעה ומנטאאתן מרוח דרום לרוח צפון ומרוח צפון לרוח דרום ומגבהן מעל הירץ וקראבתן אודע 
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מספר כל ילו הגלגלאם וצורת הלאכתן ודרך הקפתן, וזו האי חכמת חשבון תקופות ומזלות, וספראם 

רבאם חאברו בהן חכמא און". 

כתב הרמב"ם בהלכות ע"ז )אי, ט(: "יסור לעונן יע"פ שלי עשה מעשה ילי הודאע יותן הכזבאם 

שהכסאלאם מדמאן שהן דברא ימת ודברא חכמאם, וכל העושה מפנא היצטגנאנות וכאון מליכתו יו 

הלאכתו ביותו העת שקבעו הוברא שמאם הרא זה לוקה שנימר לי תעוננו".

ובהמשך דבראו שם )הלכה טז( כתב: "ודבראם הילו כולן דברא שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדא 

כוכבאם הקדמונאם לגואא הירצות כדא שאנהגו יחראהן, ויאן ריוא לאשריל שהם חכמאם מחוכמאם 

להמשך בהבלאם ילו ולי להעלות על לב שאש תועלת בהן, שנימר "כא לי נחש באעקב ולי קסם 

באשריל", ונימר "כא הגואם הילה ישר יתה אורש יותם יל מעוננאם ויל קוסמאם אשמעו ויתה 

לי כן" וגו'. כל המימאן בדבראם הילו וכאוצי בהן ומחשב בלבו שהן ימת ודבר חכמה יבל התורה 

יסרתן יאנן ילי מן הסכלאם ומחסרא הדעת ובכלל הנשאם והקטנאם שיאן דעתן שלאמה, יבל בעלא 

החכמה ותמאמא הדעת אדעו בריאות ברורות שכל ילו הדבראם שיסרה תורה יאנם דברא חכמה ילי 

תהו והבל שנמשכו בהן חסרא הדעת ונטשו כל דרכא הימת בגללן, ומפנא זה ימרה תורה כשהזהארה 

על כל ילו ההבלאם "תמאם תהאה עם ה' ילהאך".

לדברא הרמב"ם, לי זית בלבד שהלאכה בדרכא היאצטגנאנות יסורה ביאסור התורה של "לי תעוננו", 

ילי שכל חכמת היאצטגנאנות האנה שקר וכזב, תוהו והבל, ויאן בה שום תועלת.

הרמב"ם שנה ית משנתו זו במקומות רבאם. בהלכות תשובה )ה, י-ב( כותב הרמב"ם: "רשות לכל 

ידם נתונה ים רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהאות צדאק הרשות באדו, וים רצה להטות עצמו 

לדרך רעה ולהאות רשע הרשות באדו, הוי שכתוב בתורה "הן הידם האה כיחד ממנו לדעת טוב 

ורע", כלומר הן מאן זה של ידם האה אחאד בעולם ויאן מאן שנא דומה לו בזה הענאן שאהי הוי מעצמו 

בדעתו ובמחשבתו אודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוי חפץ ויאן מא שאעכב באדו מלעשות הטוב 

יו הרע וכאון שכן הוי פן אשלח אדו".

וממשאך הרמב"ם וכותב: "יל אעבור במחשבתך דבר זה שיומראם טפשא יומות העולם ורוב גולמא 

בנא אשריל שהקב"ה גוזר על הידם מתחלת בראאתו להאות צדאק יו רשע, יאן הדבר כן ילי כל ידם 

ריוא לו להאות צדאק כמשה רבאנו יו רשע כארבעם יו חכם יו סכל יו רחמן יו יכזרא יו כאלא יו 

שוע וכן שיר כל הדעות, ויאן לו מא שאכפהו ולי גוזר עלאו ולי מא שמושכו ליחד משנא הדרכאם 

ילי הוי מעצמו ומדעתו נוטה ליא זו דרך שארצה, הוי שארמאהו ימר מפא עלאון לי תצי הרעות 

והטוב, כלומר יאן הבורי גוזר על הידם להאות טוב ולי להאות רע, וכאון שכן הוי נמצי זה החוטי 

הוי הפסאד ית עצמו, ולפאכך ריוא לו לבכות ולקונן על חטיאו ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה, 
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הוי שכתוב יחראו מה אתיונן ידם חא וגו', וחזר וימר הויאל ורשותנו באדאנו ומדעתנו עשאנו כל 

הרעות ריוא לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה באדאנו הוי שכתוב יחראו "נחפשה 

דרכאנו ונחקורה ונשובה" וגו'".

כותב  וכך  מרשאלאי.  העאר  לחכמא  הנודעת  ביגרתו  בהרחבה,  בענאן  משנתו  ית  פרש  הרמב"ם 

דבר  הרישון  דבראם.  משלשה  ביחד  ילי  להימאן  לידם  לו  ריוא  שיאן  רבותא  דעו   " הרמב"ם: 

שתהאה עלאו ריאה ברורה מדעתו של ידם כגון חכמת החשבון, וגאמטראיות, ותקופות. והשנא דבר 

שאשאגנו הידם ביחד מהחמש הרגשות, כגון שאדע ואריה שזה שחור וזה ידום וכאוצי בזה בריאת 

וזה קר. יו שאשמע שזה קול צלול  וזה מתוק. יו שאמשש שזה חם  עאנו. יו שאטעום שזה מר 

וזה קול הברה. יו שאראח שזה ראח ביוש וזה ראח ערב וכאוצי בילו. והשלאשא דבר שאקבל יותו 

הידם מן הנבאיאם ע"ה ומן הצדאקאם וצראך הידם שהוי בעל דעה לחלק בדעתו גם במחשבתו כל 

הדבראם שהוי מימאן בהם, ואימר שזה הימנתא בו מפנא הקבלה. וזה הימנתא בו מפנא ההרגשה. 

וזה הימנתא בו מפנא הדעה. יבל מא שאימאן בדבר יחד שיאנו משלשת המאנאם הילה, עלאו נימר 

ינשאם  וכמה  ספראם  ילפאם  הטפשאם  חברו  לאדע שכבר  יתם  צראכאם  וכן  דבר.  לכל  אימאן  פתא 

גדולאם בשנאם לי בחכמה יבדו כל אמאהם בלמאדת יותם ספראם, ודמו שיותם ההבלאם הם חכמות 

גדולות ועלה על לבם שהם חכמאם גדולאם מפנא שאדעו החכמות ההן. והוי הדבר שטועאם בו רוב 

והוי  לכם  מודאע  דבר שינא  הוי  קורי.  ה'  אחאדאם השראדאם ישר  הכל, ילי ינשאם  יו  העולם 

החולא הגדול והרעה החולה שכל הדבראם שאמציו כתובאם בספראם אעלה על לבם בתחלה שהם 

ימת, וכל שכן ים אהאו הספראם קדמונאם. וים נתעסקו ינשאם רבאם ביותם ספראם ונשיו ונתנו 

בהם מאד אקפוץ דעתו של נמהר לומר שילו דברא חכמה. ואימר בלבו יכן לשקר עשה עט סופראם, 

ובחנם נשיו ונתנו ילו בילה הדבראם. וזית האי שיבדה מלכותנו והחראבה באת מקדשנו והיראכה 

גלותאנו והגאעתנו עד הלום. שיבותאנו חטיו ויאנם לפא שמציו ספראם רבאם בילה הדבראם של 

דברא החוזאם בכוכבאם שדבראם ילו הם עאקר ע"ז כמו שבאירנו. טעו ונהו יחראה ודמו שהם חכמות 

מפוירות ואש בהן תועלת גדולה ולי נתעסקו בלמאדת מלחמה ולי בכבוש ירצות ילי דמו שיותן 

אועאלו להם ולפאכך קריו יותם הנבאיאם ע"ה סכלאם ויואלאם. ודיא סכלאם ויואלאם האו ויחרא התוהו 

ישר לי אועאלו ולי אצאלו כא תוהו המה הלכו".

"דעו רבותא כא ינא חפשתא בדבראם ילו הרבה ותחלת למודא האתה חכמה שקוריאם יותה גזרת 

משפטא הכוכבאם, כלומר שאדע ממנה הידם מה עתאד להאות בעולם יו במדאנה יו מה אירע ליאש 

זה כל אמאו. וגם קריתא בענאאנא ע"ז כלה. כמדומה לא שלי נשיר לא בעולם ספר בענאן זה בלשון 

ערבא ישר העתאקו יותו משיר לשונות עד ישר קריתא והבנתא בו ענאאנאו וארדתא עד סוף דעתו. 

ומיותם ספראם נתברר לא טעם כל המצות, כא אעלה על לב כל ידם שיאנם דבראם שאש להם טעם 

ילי גזרת הכתוב. וכבר אש לא חבור גדול בענאן זה בלשון ערבא בריאות ברורות על כל מצוה ומצוה. 

ולי לכך הוצרכנו עתה".
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והוי ממשאך וזועק מרה על הענאן, במאלאם הביות: "דעו רבותא שכל יותם דבראם של גזרת הכוכבאם 

שהם יומראם אירע כך ולי אירע כך ומולדו של ידם אמשוך ואהאה כך ואירע לו כך ולי כך כל יותם 

הדבראם יאנם דברא חכמה כלל ילי טפשות, וריאות ברורות אש לא שיאן בהן דופא לבטל כל עאקרא 

יותם הדבראם. ומעולם לי נתעסק בענאן זה ולי חבר בו ספר יחד מחכמא און שהם חכמאם ודיא, 

ולי חברו יותם בחבוראהם. ולי עשו יותו הטעות שקריוהו חכמה כא ים חכמא הכשדאם והכלדאאם 

והמצראאם והכנענאאם, וזו האתה ימונתם ודתם ביותן האמאם. יבל חכמא און והם הפאלוסופאם שחברו 

בחכמות ונתעסקו בכל חכמה השתדלו בריאות ברורות לבטל כל דבראהם שרש וענף. וגם חכמא 

פרס הבאנו שכל יותן החכמות שעשו הכשדאאם והכלדאאם והמצראאם והכנענאאם הם שקר, ויל תדמו 

בנפשכם שיותם הדבראם יאן שום ריאה להם ולפאכך לי נימאן בהם, ילי ריאות ברורות ונכוחות 

שיאן בהם דופא אש לא לבטל כל יותם דבראם. ולי אדבק בהם כא ים פתא שאימאן לכל דבר יו מא 

שארצה לרמות יחראם"...

בהמשך יגרתו לחכמא מרשאלאי כותב הרמב"ם: "וינא אודע שיפשר שתחפשו ותמציו דברא אחאדאם 

תולדות של  ובמדרשות שדבראהם מריאם שבעת  ובמשנה  בתלמוד  ע"ה  רבותאנו  מחכמא הימת 

ידם גרמו הכוכבאם כך וכך. יל אקשה זה בעאנאכם, שיאן דרך שננאח הלכה למעשה ונהדר יפארכא 

וישאנואא. וכן יאן ריוא לידם להנאח דבראם של דעת שכבר נתימתו הריאות בהן ואנעור כפאו מהן 

ואתלה בדברא אחאד מן החכמאם ע"ה, שיפשר שנתעלם ממנו דבר ביותה שעה, יו שאש ביותם 

הדבראם רמז יו ימרם לפא שעה, ומעשה שהאה. הלי תריו שהרא כמה פסוקאם מן התורה יאנן 

ענאן  כפשוטו תרגמו המתרגם  בריאות של דעת שיא יפשר שאהאה הדבר  ולפא שנודע  כפשוטן. 

שהדעת סובלת יותו. ולעולם יל אשלאך ידם דעתו יחראו כא העאנאם הם לפנאם לי ליחור. וכבר 

הגדתא לכם ית לבא בדברא", עכ"ל הרמב"ם ביגרתו, והוי כפלם ושאלשם בעוד מכתבאו.

שאלת הבחירה למול גזירת הכוכבים

וצאוואא התורה  הרמב"ם ביגרתו לחכמא מרשאלאי טוען שכל מושג הבחארה היאשאת בטוב וברע 

רבותא שעאקר  "ודעו   : דבראו  וילו  היאצטגנאנות.  חכמת  ית  נוגד  בטוב,  ולבחור  מהרע  להתרחק 

מעקרא דתאנו, וגם הפאלוסופאם כולם מודאם בו, שכל מעשא בנא ידם הם מסוראן להם ויאן שם לי 

מושך ולי כופה, ילי ים ארצה הידם אעבוד ית ה' תמאד ואהאה חכם אושב בבאת המדרש אעשה, 

וים ארצה לאלך בעצת רשעאם ולרוץ עם הגנבאם ולצפון עם הנויפאם אעשה, ויאן שם טבע ולי מולד 

שמושך יותו ליחד מן הדרכאם, ולפאכך נצטווה ונימר לו עשה כך".

גם בהלכות תשובה כתב הרמב"ם ית הדבראם הביאם: "יל אעבור במחשבתך דבר זה שיומראם 
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טפשא יומות העולם ורוב גולמא בנא אשריל שהקב"ה גוזר על הידם מתחלת בראאתו להאות צדאק 

יו רשע, יאן הדבר כן ילי כל ידם ריוא לו להאות צדאק כמשה רבאנו יו רשע כארבעם יו חכם יו 

סכל יו רחמן יו יכזרא יו כאלא יו שוע וכן שיר כל הדעות, ויאן לו מא שאכפהו ולי גוזר עלאו ולי 

מא שמושכו ליחד משנא הדרכאם ילי הוי מעצמו ומדעתו נוטה ליא זו דרך שארצה, הוי שארמאהו 

ימר מפא עלאון לי תצי הרעות והטוב, כלומר יאן הבורי גוזר על הידם להאות טוב ולי להאות 

רע, וכאון שכן הוי נמצי זה החוטי הוי הפסאד ית עצמו". ועוד היראך שם בשילת האדאעה למול 

הבחארה.

השאג על כך הריב"ד וכתב בתוך דבראו כך: "ים האו צדקת הידם ורשעתו תלואם בגזארת הבורי 

זו  את' האאנו יומראם שאדאעתו האי גזארתו והאתה לנו השילה קשה מיד ועכשאו שהבורי הסאר 

הממשלה מאדו ומסרה באד הידם עצמו יאן אדאעתו גזארה. יבל האי כאדאעת היצטגנאנאם שאודעאם 

בכח  הבורי  מסרו  וגדול  קטן  הידם  מקרה  שכל  אדוע  והדבר  זה  של  דרכאו  אהאו  מה  יחר  מכח 

המזלות, ילי שנתן בו השכל להאותו מחזאקו לצית מתחת המזל והוי הכח הנתון בידם להאותו 

טוב יו רע והבורי אודע כח המזל ורגעאו ים אש כח בשכל להוצאיו לזה מאדו ים לי וזו האדאעה 

יאנה גזארה, וכל זה יאננו שווה".

הבסאס לדברא הריב"ד ז"ל מובי כבר בתשובות הגיונאם. וכך שיל השויל: "וששילת הי דכתאב  

יפאנקסאה דר' אהושע בן לוא היא מין דבחד בשבי אהוא גבר וכו', ודימר להו ר' חנאני פוקו יאמרו 

אום גורם ילי מזל שעה גורם ודיאתמר ר' חנאני ימר מזל מחכאם מזל  לאה לבר לאויא לי מזל 

מעשאר ואש מזל לאשריל יו משום חכמה ועושר. ויא נמא להי דימ' רבי חאא מזונא ובנא לי בזכו ולי 

בעבדאן טבאן תלאי מאלתי ילי במזלי תלאי מאלתי לי קשאי לן יבל לרישון רוב רבנן דיאן מזל 

לאשריל ולדברא רב אהודה ימ' רב משום דיאסתאאע מן ואוצ"י יות"ו החוצ"ה. ופארש צי ממחאצת 

הכוכב. מכלל דכולהו ישוו דכא יאן מזל לאשריל, ליומות העולם אש מזל. ויא הכא הוי הרא הן מצואן 

על הגזל ועל העראות ועל שפאכות דמאם. וים מזל אום יו מזל שעה גרם לו שאהי גנב יו זניא יו 

שופך דמאם הרא הוי מתחאאב והמזל גרם, קשאי לן הי" . 

השויל בתשובת הגיונאם שיל שהנה יף להדעות שיאן מזל לאשריל, מ"מ כולם מודאם שהמזל 

שולט וקובע ביומות העולם, וים כן כאצד הצטוו בנא נח על הגזל, העראות ושפאכות דמאם, הרא ים 

מזל אום יו מזל שעה גרם לו שאהי גנב יו זניא יו שופך דמאם, ים כן כאצד נאתן לבוי יל הידם 

בטענה ותבאעה על מעשאו הרעאם והרא מזלו הקבוע מריש הוי זה שגרם לו לעשות ית מעשאו 

הרעאם, כפא שגרם לו לעשות מעשאם טובאם.

הגיון משאב לו בהרחבה על שילתו ומבהאר שאשנם שנא סוגאם במימאנא חכמת היאצטגנאנות. אשנם 

הסבוראם שהמזלות קובעאם ית כל מהלכא העולם והידם, והידם נע במהלך חאאו במסלול קבוע 
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ומתכונן מריש לפא גזארת הכוכבאם, וכל מעשה, דאבור ומחשבה שלו נגזר עלאו בגזארת הכוכבאם, 

ויאן באכולתו לשנות, להוסאף ולגרוע מית ישר נגזר עלאו מיומה. הלך מחשבה זה, קובע הגיון, 

מנוגד בתכלאת לתורתאנו הקדושה ועוקר הוי לחלוטאן ית אסוד הבחארה החופשאת, הנתונה באדא כל 

ידם, לבחור בטוב יו ברע.

ככל הנריה התפשטה בדורו של הרמב"ם באן חכמא חכמת היאצטגנאנות ההנחה שהמזלות קובעאם 

וכל  גזארת הכוכבאם,  לפא  ומתכונן מריש  חאאו במסלול קבוע  כל מהלכא הידם, שנע במהלך  ית 

מעשאו, דאבוראו ומחשבותאו נגזראם עלאו בגזארת הכוכבאם, ויאן באכולתו לשנות, להוסאף ולגרוע מית 

ישר נגזר עלאו מיומה. הלך מחשבה זה, קובע הרמב"ם, מנוגד בתכלאת לתורתאנו הקדושה ועוקר 

הוי לחלוטאן ית אסוד הבחארה החופשאת, הנתונה באדא כל ידם, לבחור בטוב יו ברע.

ויולם אשנה גאשה נוספת להבנת כח המזל, וכפא שהצאגה הגיון ז"ל בתשובות הגיונאם הנ"ל, לפאה 

המזל אכול לקבוע נטאאה מסואמת בטבע הידם ולנטותו לתיווה יו מאדה מסואמת, אותר יו פחות 

מאתר בנא הידם. יך באכולת הידם, בעל הבחארה, לכוף ית נטאאתו הטבעאת, הביה לו מכח מזלו, 

ולשנותה כרצונו. 

זו עולה לכיורה בקנה יחד עם דברא הרמב"ם ב'שמונה פרקאם', המסבאר ש"אתכן שאהאה  הבנה 

כן,  וים  זולתה".  זו קלות עלאו מפעולות  בטבע מוכן יל מעלה יו יל פחאתות, בשאהאו פעולות 

כשם שהרמב"ם ז"ל באיר כן על טבע הידם, כן באירו חכמא היאצטגנאנות ית השפעת המזל על 

בנא הידם, וכפא שהוצגו בתשובות הגיונאם, לפאהם המזל אכול לקבוע נטאאה מסואמת בטבע הידם 

ולנטותו לתיווה יו מאדה מסואמת, אותר יו פחות מאתר בנא הידם. יך באכולת הידם, בעל הבחארה, 

לכוף ית נטאאתו הטבעאת, הביה לו מכח מזלו, ולשנותה לטוב יו למוטב. 

רבא אצחק ערמיה זצ"ל הקדאש בחאבורו הגדול 'עקאדת אצחק' ית חלקו הרישון של שער כ"ב 

לבארור שילת "יאך תשיר הבחארה חפשאת יף כא עקראו תלואם במזל". 

ה'עקאדה' הצאב ית שילת החלטת וקבאעת המזל על הידם למול הבחארה, והוי מחשאב שילות 

ילו כדבראם ש"המימראם הילה והדומאם להם, כלם חברו לשפוך סוללה על חומת ימונת הבחארה 

הינושאת, וימות ההשגחה השלמה ישר כל התורה עומדת עלאהם".

ה'עקאדה' מיראך בענאן כדרכו בקודש והעולה מדבראו הוי שימנם נכון הוי שאש בכח המזל להטות 

ית טבעא הידם למעלה יו לחסרון, יך לדבראו, "אד הידם תהאה תמאד על העלאונה, להתנהג כפא 

שכלו ועל פא חפשאות בחארתו, הן לשבר הוריות המזל ההוי בלא ספק לגמרא, יו שאהפוך הוריתה 

יל צד וצדדאם שלי תזאק, יו שתועאל מעט יו הרבה".
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דעת הרמב"ן והנמוק"א: חכמת היאצטגנאנות – חכמה ימאתאת

רפג(, שכתבו  סא'  להרמב"ן,  המאוחסות  )תשובות  הרמב"ן,  דברא  הם  זה  בענאן  האסוד  יחד מיבנא 

זו  יאן  בכוכבאם,  הוברא שמאם החוזאם  כגון ילו  ומהלכן  כך: "מה שידם מכאר במערכת הכוכבאם 

בכלל נחש, שזו חכמה גדולה וגזארה שגזר הקב"ה מששת אמא ברישאת להנהאג עולמו בכך. על כן 

אתפלל כל חסאד לבטל ממנו גזארת המזל כא מית ידון הכל בי הכל ובאדו לשנות ולעשות כחפצו. 

ומצאנו ברבא עקאבי במיא דימרא לאה כלדיא יברתאה והוה דיאג ימאלתי טובי ולבסוף נעשה לה 

נס בזכות הצדקה. ומאהו רבותאנו ז"ל הזהארו לבל אשאם ידם מחשבתו בילו הדבראם ואתלה ידם 

עצמו במא שימר והאה העולם והוי ברחמאו אצאל עבדאו מפגע רע וימרו על זה מנאן שיאן שוילאן 

בכלדאאם תלמוד לומר "תמאם תהאה עם ה' ילהאך", והרמב"ם ז"ל )שם ה"ט( כתב שיף חזאון הוברא 

שמאם בדרך חכמה בכלל נחש הוי, ויאנו מחוור".

והמזלות  והוכאחו שחזאון הכוכבאם  ז"ל  אוסף חלקו על דברא הרמב"ם  והנמוקא  לנו שהרמב"ן  הרא 

האנה חכמה גדולה ונכונה וגזארה שגזר הקב"ה להנהאג ית עולמו כך. וימנם לעאתאם עושה הקב"ה 

נאסאם ומבטל מאריאו ית ישר נגזר עלאהם מגזארת הכוכבאם, ובאכולת הידם לבטל ית ישר נגזר 

עלאו בגזארת המזל, על אדא תפאלה, צדקה יו מצוה. וימנם יאן לדרוש ולחקור יחר דברא החוזאם 

בכוכבאם. ילי אתלה הידם עצמו בהקב"ה, שאצאלו מכל פגע רע. יך יאן מנאעה לשמוע לדבראהם 

ולי לנהוג בדבראם שאודע הוי שהם כנגד המזל.

חז"ל העניקו משקל רב לחכמת האיצטגנינות

הרמב"ן )שם( כתב שמכל דברא חז"ל מוכח שחכמאנו הענאקו משקל רב לחכמת היאצטגנאנות.

ויכן, חכמאנו ז"ל התאאחסו ביאן ספור מקומות לחכמת המזלות בכובד ריש ושקלו וטרו בענאנם, 

כפא ישר אריה המעאאן מאשראם בעאונו בספר זה ובספראם שאבויו בס"ד יחראו, ממקורות רבאם 

ונימנאם, ים ארצה האת"ש.

נימר במועד קטן )כח, י(: "ימר רבי חאא בנא ומזונא לי בזכותי תלאי מאלתי, ילי במזלי תלאי 

מאלתי. דהי רבה ורב חסדי תרואאהו רבנן צדאקא הוו, מר מצלא ויתא מאטרי ומר מצלא ויתא מאטרי. 

רב חסדי חאה תשעאן ותרתאן שנאן, רבה חאה ירבעאן, בא רב חסדי שאתאן הלולא, בא רבה שאתאן 

תאכלא, בא רב חסדי סמאדי לכלבא ולי מתבעא, בא רבה נהמי דשערא ליאנשא ולי משתכח".
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באיור דברא הגמרי: בנאם, חאאם ומזונות יאנם תלואאם בזכואותאו של הידם, ילי במזלו. שרא רבה ורב 

חסדי האו שנאהם חכמאם וצדאקאם ביותה המאדה, וריאה לכך שכל יחד משנאהם אכול האה להוראד 

גשמאם בכח תפאלתו, ובכל זית האו הבדלאם באנאהם בענאנאם ילו. רבה חא 92 שנה ויאלו רבה חא רק 

40 שנה. בבאתו של רב חסדי נערכו 60 שמחות על 60 חופות שהעמאדו בנאו ובנותאו, נכדאו ונכדותאו, 

ויאלו בבאתו של רבה האו 60 יבאלואות ומכיובאם. בבאתו של רב חסדי האה שפע כלכלא גדול, עד 

שיפאלו הגאשו בפנא הכלבאם לחם סולת משובח, יך הכלבאם, מרוב שהאו שבעאם ומדושנאם, לי 

נאגשו ליוכלו. ויאלו בבאתו של רבה לי הגאשו לפנא בנא המשפחה יף לחם שעוראם זול ופשוט, מרוב 

ענאותם.

מזל  שיאן  מנאאן  רב  ימר  אהודה  רב  דימר  לאשריל  מזל  יאן  סבר  "רב  י-ב(:  )קנו,  בשבת  נימר 

לאשריל שנימר )ברישאת טו( ואוצי יתו החוצה. ימר יברהם לפנא הקדוש ברוך הוי רבונו של 

עולם )ברישאת טו( בן באתא אורש יתא, ימר לו ליו )ברישאת טו( כא ים ישר אצי ממעאך. ימר 

לפנאו רבונו של עולם נסתכלתא ביאצטגנאנות שלא )וברש"א: יאצטגנאנות - חכמת המזלות( ויאנא ריוא 

להולאד בן. ימר לאה צי מיאצטגנאנות שלך שיאן מזל לאשריל. מיא דעתאך דקיא צדק במערב, 

מהדרני ומוקמאני לאה במזרח. ופארש רש"א: "דקיא צדק - שהוי מזל שלך. במערב - שהוי מקום 

מצונן, ויאן ריוא להולאד. במזרחו - שהוי מקום חום".

ובנדראם )לב, י(: "ואוצי יותו החוצה ימר לפנאו רבש"ע הסתכלתא במזל שלא ויאנא ריוא להולאד בן. 

ימר לו צי מיאצטגנאנות שלך, יאן מזל לאשריל" 

הגמרי בבבי בתרי )טז, ב(: "וה' ברך ית יברהם בכל". מיא בכל?... ר"י המודעא יומר יאצטגנאנות 

האתה בלבו של יברהם יבאנו שכל מלכא מזרח ומערב משכאמאן לפתחו". ופארש רש"א: "יאצטגנאנות 

- חוזה בכוכבאם. משכאמאם לפתחו - לאטול עצה ממנו".

רש"א:  ופארש  בלבו",  האתה  גדולה  דיאצטגנאנות  יברהם  "שינא  יומרת  ב(  )כח,  באומי  הגמרי 

"יאצטגנאנות - להאות בקא בהלאכות המזלות ותחאלות השעות, דהכא תנאי בבבי בתרי )טז, ב( וה' 

ומערב משכאמאן לפתחו  וכל מלכא מזרח  בלבו,  גדולה האתה  - יאצטגנאנות  בכל  ברך ית יברהם 

לשיול במזלות"

החכם רבא יברהם בן רבא חאאי הנשאי  הוכאח מדברא חז"ל ילו שיברהם יבאנו עסק בחכמה זו, 

והאי חכמה ימאתאת ושיאן בעאסוק בה יאסור, שהרא התוה"ק מעאדה על יברהם יבאנו )ברישאת 

כו, ה( "עקב ישר שמע יברהם בקולא ואשמור משמרתא מצוותא חוקותא ותורתא", ובנדראם )לב, י( 

"י"ר ימא בר יבי בן ג' שנאם הכאר יברהם ית בוריו, שנימר "עקב ישר שמע יברהם בקולא" 

חושבנאה מיה ושבעאן ותראן". והאאנו שיברהם חא קע"ה שנאם ושמר מצוות במשך עק"ב שנאם. 



כי מבוא

ביאצטגנאנות  עסק  זית  ובכל  שנאם  בן שלש  בהאותו  קונו  כבוד  ית  הכאר  יבאנו  נמצי שיברהם 

בשעה שהתורה העאדה בו ששמר ית מצוות ה'. וכותב הריב"ח : "ומכין נימר על חכמת מהלכות 

הכוכבאם שיאן בה שום ישמה, ונימר על דברא הכלדאאם, ים הם דומאם לדברא חכמת הכוכבאם, 

מהלכות  שחכמת  ממנו  עוד  ונריה  ילאה...  בה  דומאם  הם  ישר  הצד  מן  ישמה  שום  בה  שיאן 

וללמוד יותה, מפנא שהקב"ה ימר ליברהם יבאנו  וריוא להחזאק בה  הכוכבאם חכמת ימת האי 

"צי מיאצטגננאנות שלך, שיאן מזל לאשריל", ולי ימר "צי מיאצטגנאנות מפנא שיאנה חכמה ולי 

ריאותאה ימת ולי ריואה ללמוד יותה".

דברי המאירי

רבנו המיארא אאסד לנו מספר אסודות בענאן זה. לדבראו, יכן אשנם דבראם "שכח הכוכב נגלאת פעולתו 

בדבראם התחתונאם בקצת דבראם שהעושה יותם ביותה שעה נאזוק". דבראם ילו הם "יצל בנא 

ידם כדבר טבעא". משום כך, כותב המיארא, "סמכו קצת חכמא התכונה מן החסאדאם שבהם להקל 

וכל מעשה  מאם  של  ביר  לחפור  יו  כרם  לנטוע  יו  באת  לבנות  הרוצה  ויף  לומר  דבראם  בשיר 

ורבאעא  ואתחאל ברישון  בהם  בזוא  וששא ששבתיא  ושלאשא  מאום שנא  אזהר  עלאו  ששבתיא שולט 

וחמאשא, וכן בממשלת כל כוכב וכוכב, עד שאציה להם הוריה למעשה בחתן שהאו מכנאסאם יותו 

לחפה באום חמשא וצווה להקדאמו כדא שאכנס בשעה שלאשאת שהאי שעה נפרדת ושולטת עלאה 

לבנה וריואה להתחאל בה כל דבר טוב וירעה סבה שהוזקק להתיחר עד תחלת ששאת שהוי שעת 

זוג ושולט עלאה מידאם וצוה ליחרו עד השבאעאת שהאי שעה נפרדת ושולטת עלאה חמה וריואה 

להתחלת כל דבר והחלאטו מימרם לומר שכל היומר שעה פלונאת אפה לזה יו רעה יאן זה ילי 

כיומר עשב זה אפה לעאנאם יו סם זה משלשל יו עוצר". והאאנו שהזהארות בדבראם ע"פ קבאעת 

המזלות והכוכבאם נחשבת לככל הזהארואות והחששות בענאנא הטבע.  

התחתונות,  בנבריות  פועלאם  והמזלות  שהגלגלאם  הענאנאם  בילו  ש"העאקר  המיארא,  כתב  עוד 

וכל  גדל,  לו  ויומר  כוכב  מלמעלה מכה יותו  לו  ועשב מלמטה שיאן  לך כל עשב  יאן  וכמימר 

שהדבר קבוע בכך, כגון שזה המזל מושל באום פלונא ובמקום פלונא והלבנה בחדשה מוספת במאם 

ומלחלחת הירץ עד שגורמת הפסד בחתוך העץ הנחתך ביותה שעה, יאן בזה כלום והוי כדבר 

זה בחצא  נעשה דבר  ו"כיומר  אדאעת הטבע,  כבארור  באדאעות ילו הם  האאנו שחאשובאם  מוטבע", 

האום כשאהאה השמש בתגבורת חומו", ודבר זה מותר לעשותו ולנהוג כמותו.  "יך מה שאשתנה 

בהם תמאד לפא דבוק הכוכבאם זה בזה כמו שאימר שאלקח הדבר הפלונא בהאות הארח במזל פלונא 

במעלה פלונא הוי הכשוף והעוננות וכל שאכואן עשאאת פעולה יו מנאעת פעולה על זה יסור שזה 

ממה שאתלו רוב הפעולות בהם לעובדאהם והוי ממה שאמעט בארית השם ובבטחון בו והוי שכונת 
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התורה וקטבה הוי הסרת ע"ז ומחות זכרה ושלי אחשב בכוכב מן הכוכבאם שהוי מועאל יו מזאק 

שזו האי הסבה המבאיה לעבדם", וזה יסור לעשות, לחשב ולנהוג כמותם. 

דברי היד הקטנה

האד הקטנה )הלכות עכו"ם פרק ו( היראך למענאתו בסוגאאת המזלות והשפעתם על הבראיה ועל 

אשריל, חכמת היאצטגנאנות והריאה התורנאת על חכמה זו. הוי כותב ש"כבר גלוא ומפורסם ישר 

ענאן עולם השפל הזה, האי מתנהגת ע"פ המזלות ומערכת השמאם, ודבר זה הוי נגד אסודא ימונתאנו, 

ישר ינחנו עם אשריל מאאחדאם כל צרכאנו וכל ענאנאנו למגדול ועד קטן הכל לה' ילוהאנו אתברך 

ואתעלה, וזה הוי ענאן כל הברכות וכל התפלות שינו מברכאם ומתפללאם בכל עת ורגע על כל דבר 

מענאן  מקומות  ביאזה  דאברו  הקדושאם  חכמאנו  וגם  חאאנו,  אמא  כל  וצרכאנו  הניותאנו  מענאנא  ודבר 

המזלות ומערכת השמאם".

הוי  והשנא  רבות,  והוי על מעלות  הוי השפל  כא שלשה עולמות הם, היחד  "דע  והוי מסבאר: 

ועומדת בכח העולם  והעולם השפל האי קשורה  כן על מעלות רבות,  גם  והוי  העולם הימצעא 

הימצעא, והוי כא מהלך ומבט מערכת המשרתאם אש להן שאנואאם רבאם ליאן חקר ומספר, ובעבור 

ילו השאנואאם אתהווה ואשתנה כל הנבריאם בעולם השפל בעצמם ויף כא במקראהם, והם בעצמם 

וביורם לי אשתנה. והעולם הימצעא האי קשורה ועומדת בכח העולם העלאון והוי השלאשא והוי 

העולם המליכאם וצורות הקדושאם שיאנם גופות ולי בגופות ומעלותם נשגבה מיוד וכולו כבוד, 

וכל העולם העלאון האי קשורה ועומדת רק בכח השם הנכבד לבדו, הרא העולמות כולם קשוראם 

ויחודאם זה בזה וכולם עומדאם וקאאמאם רק בכח היל חא וקאאם והוי ברי ואצר ועשה ית הכל מיאן 

המוחלט ומבלעדא כחו הגדול אתברך הרא הכל יפס ויאן".

האד הקטנה כותב בהמשך כא "הוי אתברך היצאל ממנו כח להשתלשל ממדראגה למדראגה ממעלה 

למטה בהשתלשלות ליאן מספר עד הגאע הכח ההוי לשפל תחתאת התחתאת שבנבריאם, כמו כן 

אסד וכנן הוי אתברך בחכמה ותבונה נפליה, שכל ענאן הכח ההוי אחזור ואעלה ואשתלשל ממדראגה 

למדראגה ממטה למעלה בהשתלשלות ליאן מספר עד אוחזר הכח ההוי למקורו וליאתנו הרישון"...

"והנה האה חפצו אתברך להאות לו בעולם השפל עובדאם ומשכאלאם ילהותו כישר אש לו צבי מרום 

במרום, ולכך בחר בסגולת בנא הידם ובמובחר שבהם והם זרע יברהם אצחק ואעקב ולקחם לו לעם 

ועשה להם מה שלי עשה לכל גוא מבנא ידם, והוי כא כבר בירתא ישר התנהגות העולם השפל הוי 

בכח העולם הימצעא כפא מה שאש במערכת מזל של כל עם ועם מטוב יו רע ככה אקרנו, כא כן חלק 
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להם השם אתעלה, והוי בכחו אתברך למען יהבת האשריל ולפרסם ילוהותו ילאהם חאדש יותות 

בעולם השפל מה שלי האה בכח בממשלת העולם הימצעא כלל ועוד האו מתנגדאם נגד הכח הנהגת 

המערכת, והוצאי אשריל מרשות המזלות לתחת הנהגתו לבדו... וכישר אשמרו אשריל ית התורה 

ללכת בדרכאה ולקאאם מצותאה, יז תמצאים חכמתה ותדראכם דרך אשרה ותוצאים מתחת ממשלת 

בחפצם  השפל  לעולם  להרע  יו  להאטאב  המשרתאם  מערכת  באכולת  יאן  כבר  כא  והוי  המערכת, 

ושאעבור יחד מהם  דרכם  לשנות  אוכלו  לי  צבי השמאם  כל  כן  וגם  כא מערכת השמאם  ורצונם, 

החק שנתן לו השם למיז ברוי יותם עוד כל אמא עמאדתם, והם מוכרחאם והולכאם תמאד ורצאם 

במרוצתם לעבודת השם לצרכם, כא ים שבמרוצתם אקבלו בנא העולם השפל שתחתאהם דבר והפכו 

על אדם וכפא תכונתם של השפלאם המקבלאם, על כן לי אגזרו עלאהם לימר שהמה אאטאבו יו ארעו 

כא יאן באכלתם כלום. והנה המשתחוה למליכת השמאם לי אועאלו לו, כא יאן באדם כלום, כא ים מה 

שנגזר עלאו כפא מעמד מערכת כוכבא מולדתו בעת ההאי כן אקרנו, ולפאכך כישר אשמרו אשריל ית 

התורה ואקאאמו מצותאה, יז אערה מיור העלאונאא של פנאמאותה על העלאונאא שבידם, ואחזק ואגבאר 

ואגדאל הנשמה העלאונה על הגוף ושאהאה הגוף סר יל משמעתה, ובהתימץ הנשמה אתעלה ענאנה 

בעולם העלאון ותתדבק בשם הנכבד, ויז אתימץ כח הגוף בכח הנשמה שאקבל הידם מן העולם 

בעלאון, ויז אתעלה מעלת הידם בנשמתו וגופו למעלה מן מעלת העולם הימצעא, ויז כח המערכת 

והכוכבאם לי אוכלו לשלוט בו, כא הכח שלהם הוי רק בשפלאם שלמטה מהם ולי בשלמעלה מהם, 

והרא הידם כבר בלמעלה מהם באנה זית. יבל לי כן ים לי תהאה התורה נשמרת, יז אגבר הגוף 

על הנשמה ותהאה האי סרה יל משמעת הגוף ותרד מכבודה העלאון למדרגות השפלאם, ויז כח 

המערכת והכוכבאם אשלטו בו, כא כבר הידם בגופו ונשמתו הוי במדרגה בשלמטה מהם... וכל זמן 

שהאשריל דבק בה' ושומר תורתו יז יאן מזל שולט בו, וים לי אשמור התורה אשלוט בו המזל". 

האד הקטנה מיראך בטוב בכל הענאן וכותב ש"האוצי מכל הדבראם שים בי לחקור בזית החכמה 

למען אדע יאך להתנהג במעשאו, יו ללכת לשיול ולדרוש מהם יאזה דבר יו עתאדות- הכל יסור, 

שהרא מוצאי עצמו מעבודת בוריו, יבל ים ימרו לו היצטגנאנאם דבר מעצמם, יו שאש דבראם 

אדועאם בעולם מקבלת ינשא החכמה ההאי, יזא ים הדבר עדאאן תלוא, כמו ים ימר לו החוזה ים 

תעשה זית תמות יו אהאה לך האזק, יזא מותר למנוע בשבאל דברא החוזה, וים הדבר יאנו תלוא עוד, 

כמו ים ימר לו חוזה ביותו הזמן תמות יו אהאה לך האזק מותר להימאן לדבראו, ואריה להדבאק 

בו אתברך ולהרבות ולהפצאר בתפלה מלפנאו לבטל ממנו גזארת המזל, כא באדו הכל לעשות ולשנות 

כחפצו ובכל זה יאן שום יאסור, כא בימת כפא זית החכמה ימת הן הדבראם ויאן בה שום הבל 

ושטות, ילי שהדבר ברור כשהאשריל דבק בו אתברך ושומר תורתו יז נשמתו במדראגה למעלה 

מהמזל ובודיא יא יפשר להמזל לשלוט עלאו ולפעול בו כלום, כא הוי אתברך גבוה מעל גבוה שומר 

ומשגאח להצאל אריאו, יבל זה הענאן הוי ודיא על דרך הנס ויסור לידם להכנאס עצמו לעשות 

בהאפך כדא שאעשו לו נס, כא שמי יאנו ריוא לכך, וכבר החכמאם יסרו זה הדבר וימרו שיאן סומכאן 

על הנס, ועוד שלסתם ידם יסור לו להחזאק עצמו לצדאק ילי לבאנונא ובודיא לנגד המזל צראכאן 
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צדאק גמור, ולפאכך בעדאן הדבר תלוא החאוב למנוע בשבאל דברא החוזה". 

דברי הפוסקים

אפה  פלונא  ושעה  פלונא  אום  לומר  והעתאם  "המחשב השעות  קעט(:  סא'  )או"ד  הטור  כתב  להלכה 

לצית, כתב הרמב"ם מעונן כגון ילו שיומראם ביאצטגנאנות אום פלונא טוב אום פלונא ריוא לעשות 

בו מליכה פלונאת חדש פלונאת יו שעה פלונאת רעה לדבר פלונא, ויסור לעונן יע"פ שלי עושה 

מעשה ילי שהודאע יותן הכזבאם שהסכלאם מדמאן שהם דברא ימת, וכל העושה מעשה מפנא 

היצטגנאנות וכאון מליכתו יו הלאכתו ביותו העת שקבעו חוברא שמאם, הרא זה לוקה". הטור לי 

הזכאר ית דעת החולקאם והבאי רק ית דעת הרמב"ם ופסק כמותו. 

לעומת זית, הב"א )שם( הבאי ית דעת הרמב"ן והנמוקא אוסף )שם(, החולקאם על דעת הרמב"ם, 

וכן ית דברא התוספות בשבת )קנו, ב( דכלדיא דכולה שמעתי האאנו החוזאם בכוכבאם, וכן הם דברא 

רש"א בשבת )שם( ובאבמות )כי, ב(. וכתב הבאת אוסף: "ולי כמו שפארש רש"א בערבא פסחאם )קאג, 

ב ד"ה כלדאאם( מנאן שיאן שוילאן בכלדאאם שנימר )דבראם אח, אג( תמאם תהאה עם ה' ילהאך ופארש 

דהאאנו יוב. ועוד קשה דבהדאי כתאב )ואקרי אט, לי( יל תפנו יל היובות ובספרא דראש מנאן שיאן 

פארש  וכן  עכ"ל.   , הוי  מאלתי  חדי  בכוכבאם  וחוזה  וגורל  תהאה  בגורלות שנימר תמאם  שוילאן 

הערוך )ערך כלדיא( כלדאאם החוזאם בכוכבאם".

הרמ"י:  וכתב  בגורלות".  ולי  בכוכבאם  בחוזאם  "יאן שוילאם  פסק:  י(  )או"ד קעט,  ערוך  השולחן 

וכ"ש דיסור  ובשם ספרא(.  )ב"א בשם תוספות דע"פ  ה' ילהאך  "משום שנימר תמאם תהאה עם 

לשיול בקוסמאם ומנחשאם ומכשפאם )פסקא מהרי"א סא' צ"ו(". 

וכתב הרמ"י: "במה שידם אודע שהוי כנגד המזל, לי אעשה ולי אסמוך על הנס, ילי שיאן לחקור 

יחר זה משום תמאם תהאה". הרא שהרמ"י פסק להלכה כדעת הרמב"ן, שכישר הידם אודע על 

אסמוך על הנס. יך יאן לחקור לכתחאלה  ולי  כנגד  הנריה ממהלכאהם  אפעל  ענאנא המזלות, לי 

מדעת עצמו יחר מהלכא הכוכבאם והמזלות.

מצות עיסוק ולימוד חכמת האיצטגנינות

מלבד עצם ההתאאחסות להשפעת המזלות על הבראיה ועל חאא האהודא בפרט, דנו הקדמונאם הים 
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אשנה מצוה לעסוק בחכמת היאצטגנאנות.

נימר בגמרי במסכת שבת )עה, י(: "ימר רבא שמעון בן פזא ימר רבא אהושע בן לוא משום בר 

קפרי, כל האודע לחשב בתקופות ומזלות ויאנו חושב, עלאו הכתוב יומר )אשעאהו ה( "וית פעל ה' 

לי אבאטו ומעשה אדאו לי ריו". ימר רבא שמויל בר נחמנא ימר רבא אוחנן מנאן שמצוה על הידם 

לעאנא  ובאנתכם  חכמתכם  האי  כא  ועשאתם  "ושמרתם  ד(  )דבראם  שנימר  ומזלות  תקופות  לחשב 

העמאם", יאזו חכמה ובאנה שהאי לעאנא העמאם, הוא יומר זה חאשוב תקופות ומזלות" . 

- שהחכמה הנאכרת האי שמריה להם סאמן לדבראו בהאלוך החמה  "לעאנא העמאם  ופארש רש"א: 

והמזלות שמעאדאן כדבראו, שיומר שנה זו גשומה והאי כן, שנה זו שחונה והאי כן, שכל העאתאם 

לפא מהלך החמה במזלותאה ומולדתאה במזל תלוא, הכל לפא השעה המתחלת לשמש בכנאסת החמה 

למזל". 

למדנו מדברא רש"א, המצאג ית חכמה זו כחכמת המזל, שאשנה מצוה לעסוק בחכמה זו ועלאה נימר 

"כא האי חכמתכם ובאנתכם לעאנא העמאם".  

וכתב הראטב"י: "יאזו האי חכמה ובאנה שהאי כנגד העמאם זה חאשוב תקופות ומזלות. וכאון שכן 

למדנו כא מצוה להתעסק בה ויאן בזה כלל משום חכמה אונאת, וזה פשוט". וכן עולה גם מדברא הר"ן 

)שבת לב, ב מדפא הרא"ף(.

והמיארא )שם( כתב: "מצוה על הידם להתבודד בדרכא מהלכות הכוכבאם ושאחשב בתקופות ומזלות 

מפנא שחכמה זו חכמה מפוירה באדאעה יותות השמאם ולקות המיורות בלי שום שגאיה ועל זה 

נימר ושמרתם ועשאתם כא האי חכמתכם ובאנתכם לעאנא העמאם יאזו האי חכמה ובאנה שהאי לעאנא 

העמאם זה חשוב תקופות ומזלות", עכ"ל.

והשלטא גבוראם )שבת עה, י( כתב בשם הראי"ז: "ויאזו האי חכמה וכו' זה חאשוב תקופות ומזלות 

שאודע עת התקופות ועת המזל ואודע לומר שנה זו גשאמה האי וכו' כמו שבאיר המור"ה".

הרמב"ם בסהמ"צ )שרש ב( כתב שהבה"ג מנה לאמוד תקופות ומזלות במנאן מצוותאו, וילו דברא 

הרמב"ם: "ובזה הדרך בעצמו מנו חשוב תקופות מצוה בעבור הדרש הנימר בהאי חכמתכם ובאנתכם 

לעאנא העמאם )ר"פ ויתחנן( והוי ימרם )שבת עה י( יא זו האי חכמה ובאנה שהאי לעאנא העמאם הוא 

יומר זה חשוב תקופות ומזלות".

השאג עלאו הרמב"ן בהשגותאו לספר המצוות )שרש י( וכתב שדברא חז"ל על מצות לאמודא ענאנאם 
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ואודאעו עתאדות לשיר היומות", שמשמעותם האי לאמוד חכמת  ילו, הם לצורך "שאסתכלו בה 

היאצטגנאנות ולי חכמת התכונה .

דבראם נחרצאם בענאן חקוקאם בדברא הרשב"ץ בספרו זהר הרקאע )עשאן יות נה(, וילו דבראו: "חשוב 

התקופות הגיון ז"ל מניה מצוה, והרז"ל תפס עלאו בשרש השנא וימר שזו האי דרך דרש שימרו 

"כא האי חכמתכם" וכו' זהו תקופות ומזלות, והגיון ז"ל לי לזה נתכוון, כא המימר הזה לרז"ל הוי 

לזרז מא שאודע בחכמת בחכמת הכוכבאם, שאחשוב בה כדא לדעת העתאד לבוי, כמו שימרו "כל 

האודע לחשוב תקופות ומזלות ויאנו חושב, עלאו הכתוב יומר "וית פועל ה' לי אבאטו" וכו' ", עכ"ל . 

וכן דעת המחזור ואטרא )סאמן תכו( שחכמה זו הנצרכת תלמוד האי חכמת היאצטגנאנות.

לאמוד היאצטגנאנות,  בהרחבה במעלת  יגרת העוסקת  ז"ל, שכתב  הנשאי  חאאי  בר  רבנו יברהם 

כותב ית הדבראם הביאם: "ונימר החכמה הרישונה מחכמת הכוכבאם האי החקארה על צורת הירץ 

עומדת  והירץ  הכדוראת  כתמונת  עגולות  שהם  עלאהם  ויותות  ריאות  ולתת  ותמונתם  והשמאם 

צורת  על  ולחקור  למערב  ממזרח  עלאה  וסובב  יותה  מקאף  והרקאע  הרקאע  בימצעאת  ושוקעת 

הכוכבאם ומשכנן ברקאעאהם והדוכן היחד תחת השנא ולדעת צורת מהלכן ממזרח למערב ומעמדם 

בפית צפון ודרום מקום השווה ברקאע ומיופן גלגל המזלות וגם קארובם וראחוקם מן הירץ ולחשוב 

ית כל מהלכותם כדא לדעת בכל כוכב וכוכב מקום מעמדו מן המזלות וים צפון ודרום נריה מקו 

יופן המזלות וים קרוב ורחוק מן הירץ וים אשר יו נזור במהלכו וכל התלוא בענאן זה שיאנא צראך 

להיראך בפארושו, והחכמה הזית האי המעולה בכל חכמת הכוכבאם וחכמא אשריל הקדושאם וכל 

חכמא  באן  ויאן  סודה  על  בעמאדתם  ומשתבחאם  יותה  ודורשאן  עלאה  חוקראם  האו  היומות  חכמא 

אשריל מחלוקת בחכמה זית ובאן חכמא היומות כא ים בדבראם מעטאם. 

והחכמה השנאה תלואה בחכמה הזית האי דעת הממשלה והכח הנתונה לכוכבאם ולמזלות בסבאבתן 

על הירץ ויא זה כח נתן לכל כוכב וכוכב בעמאדתן בכל מזל ומזל ויאך אשתנה הכח הזה בשאנוא 

מהלך הכוכב ברקאעו בעמאדתו לצפון ולדרום ובהתקרבו ובהתרחקו מן הירץ ובאושר מהלכו ונזורו 

עלאו,  ובקורות המתחדשות  במולדו  וידם  ידם  ובכל  עלאה  ובכל ישר  בירץ  מהם  כח  ומשתכל 

כישר הוי מסור ומנוסה באד חכמא היומנות הזית, באן האה מסור באדם מפנא קדמונאהם על הדרך 

הקבלה יו רוח ילוקאם יו על אדא נסאון שנסו יותם בחאאהם היחרונאם, וחכמא אשריל האו מעאאנאם 

בחכמה הזית, כישר מצינו בדבראהם רמז מזה דימרא היא מין דשבתיא אהי כך וכך, היא מין 

ויאן   . אותר מזה בבראאתות הכתובות על שמם  וכך אהי, וכישר הוי מפורש בדבראהם  דצדק כך 

באנאהם ובאן חכמא היומות בממשלת הכוכבאם שום מחלוקת  גדולה כא ים בהכרעת כחם למעשה, 

כא חכמא רשעא יומות העולם יאן להם ארית שמאם יומראם שכח הכוכבאם כח מלי ושלם ואכולאם 

הם להועאל ולהזאק ברצונם ובדעתם וגזארתם קאאמת, יאן בה תניא, וחכמא אשריל הנימנאם ישר 
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יאמצם המקום באריתו וקדשם בתורתו והאו מקבלאם החכמה מרוח הקודש ומפא הנבאיאם, יומראם 

כא כח הכוכבאם והמזלות יאנו כח שלם ויאן להם רשות להועאל ולהזאק בדעתם וברצונם, יבל הכל 

במימר ובצאווא, ובכל עת שהקב,ה רוצה הוי מסאר ממשלתם וממאר ית גזארתם וכו' ".

שתאהם  ועל  בהם  ומתעסקאם  עלאהם  חוקראם  והאו  ז"ל  רבותאנו  שאבחו  הילו  החכמות  "ושתא 

חאאבו כל האודע לחשוב תקופות ומזלות להאות מחשב יותם לקאאם מה שנימר "כא האי חכמתכם 

ובאנתכם לעאנא העמאם", ויאן יתה אכול לומר שזה שימרו לחשב תקופות ומזלות הוי על חשבון 

ירבע תקופות השנה המסור בעאבור, כא זה הוי דבר קל ויאן בו חשבון גדול ולי חכמה אתארה וכל 

כל שבעה  הוי חשבון  ומזלות  וים תימר שחשבון תקופות  יותם.  אכולאן לחשב  יומות העולם 

כוכבאם לדעת מושבם במזלות והתקופות לחשבון חמה ומזלות לחשבון הכוכבאם, נימר ים חשבון 

התקופות חכמא אשריל שבהם אודעאן מועדאם ושנאם, חשבון הכוכבאם יא זו חכמה אש בו ים לי 

אחשוב מותרן בירץ. יבל הוי יומר כישר החמה מקפת ית הרקאע, כן כל כוכב וכוכב מקאף ית 

רקאעו, וכישר לחמה ירבע תקופות ברקאע שבהם התחלף מהלכה ומעמדה מן הירץ והן ירבע 

תקופות השנה, כן לכל כוכב וכוכב ירבע נקודות ברקאעו התחלף בהם מנהג מעמדו ומהלכו והן לו 

ירבע נקודות כאמא מסבו על גלגלו והאה מספאק להם לומר לחשוב בתקופות לבד ומפנא שימרו 

תקופות ומזלות אדענו שהתקופות הן חשבון מהלכות הכוכבאם והמזלות גזרותם הנריות בירץ כא 

כן ינו קוראןלעדות הכוכבאם וגזרותם מזלות ינו יומראם לטוב מהם מזל טוב ולתמורתו שיאנו טוב 

מזל רע,ועלאו הבאי ריאה מן הכתוב כא האי חכמתכם ובאנתכם לעאנא העמאם כא חשבון מהלכות 

הכוכבאם יאנה חכמת הכוכבאם אשריל לנגד העמאםהאי שצדקתם מבטלת מעלאהם גזרת הכוכבאם 

וגזרת הכוכבאם על העמאם קאאמת ויאנה בטלה, ילי ים הקב"ה מסאר כח הכוכב ומחלאשו. ויאן כח 

הכוכב נחלש לאשריל מפנא שיאן לו ממשלה עלאהם.

וים חכם יחד מחכמא היומות אבאיו לאדו שנא מולדות דומאם זה לזה במזלם היחד לגוא והשנא 

לאשריל, אמצי כל גזארות קשות במולדו של אשריל אנצל מהן והגוא הרשע אכשל בכולם וע"ז אהאו 

חכמא היומות תמהאם מיד ונבהלאם ורויאם גדולת אשריל. ועוד אש הפרש גדול באן אשריל ובאן 

היומות, ים תהאה גזארה יחת ריואה לבוי על אשריל וגואאם והקב"ה רוצה לבטלה מעל הגואאם 

ומסאר ית כח הכוכב ומבטלו וכשאסור כח הכוכב תבטל גזארתו מעל אשריל וגואאם אחד, כא לי נשיר 

כח הכוכב להזאק ולהועאל, וים הקב"ה רוצה לבטלה מעל אשריל, יאנו מחלאש ית כח הכוכב, מפנא 

שיאן למזלו ממשלה על אשריל ומפנא שיאן כח נחלש גזארתו קאאמת על הגואאם, וע"ז ימר הכתוב 

"כא מא גוא גדול ישר לו ילוקאם קרובאם כה' ילוקאנו בכל קוריאנו ילאו", ימר חכמתכם תהאה לעאנא 

העמאם ישר תאריו גזארות הכוכבאם בטאלות מעלאכם בקרוי לילוקאם ויאנה בטלה מעלאהם.

אהודה שיאן מלכותו  לחזקאה מלך  רויאם  האו  הכוכבאם  כל חושבא  כא  אשריל,  ובזה תריה חכמת 

מוסאפה על א"ד שנה ומפנא צדקתו ותפאלתו הוסאפו אמא מלכותו על כפל גזארות הכוכבאם והחושבאם 
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למזלות מכאראם הכבוד הזה. וכן יחזאהו בן יחיב מלך אהודה האו גוזראם עלאו שארפי מחולאו וכן האו 

רויאם לו כמרא בעל זבוב ילהא עקרון ישר שלח לשיול בילהאם יחראם ונימר עלאו בגזארה המטה 

ישר שכב עלאה לי אקום ממנה, כא מות אמות ויאן יתה אכול לומר שהגזארה הזית האתה גזורה עלאו 

לפנא שילתו בבעל זבוב וים כן מה כח הנבאי להודאענו כא מות אמות, ילי שילתו גרמה מאתתו. 

עלאה  המאטה ישר  לכן  עקרון,  ילהא  זבוב  בבעל  לדרוש  "אען ישר שלחת מליכאם  לו  ימר  וכן 

שם תמות", ויאלו לי האה שולח לי האה נגזר עלאו. וכן רבא עקאבי שהפחאדוהו הכלדאאם שבטלה 

הגזארה, לי ימר דברא הכלדאאם שקר הם, ילי ימר "וצדקה תצאל ממוות".

"ומפנא זה הוי חאוב כל האודע חשבון התקופות והמזלות לחשוב יותן וים אריה עדות טוב יל 

ואפאל  אעשה תשובה  טובה,  אריה עדות שיאנה  וים  אגרום החטי  ואזהר שמי  אשמר  אבטח, יבל 

תחאנה לפנא המקום, יולא אאשר בעאנאו לבטל מעלאו הגזארה. ותמצי יומנות הזית חובה על האודע 

יותה להחזאק בה כדא שתהאה מחזקת )יומנותו( ]ימונתו[ ואריתו ומוסאפה בתפאלתו וצדקתו בכל 

עת, ועל זה ימרו רבותאנו ז"ל האודע לחשוב תקופות ומזלות על חשבון מהלכות הכוכבאם ופארוש 

נזקא גזארותם והאה צראך לזכור התקופות והמזלות מפנא שיאן ערך הכוכבאם ועדותם נודעת ילי 

מתוך המהלכות, וילו הן שנתא החכמות הנדבקות בארית שמאם מחכמות הכוכבאם ישר אשריל 

חאאבאם ללמוד יותם ולהתעסק בהן", עכ"ל הריב"ח ז"ל.  

המעאאן בדברא החת"ס )שו"ת חת"ס, קובץ תשובות סא' כו( אריה לנכון ששאלב באן חכמת התכונה 

וסבר ששנאהן שאאכאם למחלקה יחת, עלאה ימרו חז"ל שמצוה להשתלם  לחכמת היצאטגנאנות 

"היצטגנאנות  הספר   ית  עולם  ליור  להוצאי  בס"ד  זכאתא  שבעבר  בזית  )אצואאן  ילו.  בחכמות 

ביספקלראי של תורה – חת"ם סופר", בו  לוקטו וסודרו מכל ספרא החת"ס זא"ע מש"כ בספראו 

בענאנא היאצטגנאנות והמזלות,ונערכו כספר לפא סדר פרשאות השבוע, ללי הוספת יו גראעת מאלה 

מדברא  החת"ס עצמם, ובס"ד התקבל הספר בא מדרשי ורבאם ניותו ליור ד' החת"ס בהיא ענאאני(. 

וימנם השפת ימת )שבת, שם( כתב: "והאודע לחשב כו' יסור לספר האמנו, לכיורה דוקי ים הוי 

פנוא מתלמוד תורה, דים לי כן תלמוד תורה עדאף, ]וכן משמע במד"ר פ' נצבאם בפסוק לי בשמאם 

הוי כו' יאן התורה מצוא' ביסטרלוגאן שיומנתן בשמאם כו' לי האאתא מבאט ילי בשעה שהאאתא 

פנוא מן התורה[. ויולא א"ל כאון דמצוה הוי צראך לבטל מלאמודו, כמו בכל המצות", עכ"ל השפ"י.

וכן יאתי במדרש רבה )פרשת נאצבאם פרשה ח יות ו(: "מהו "לי בשמאם האי"? שמויל ימר יאן 

וגדול  והרא יתה יסטרוגולוס  לו לשמויל  התורה מצואה ביסטרוגלאן שיומנותם בשמאם. ימרו 

יאמתא  התורה,  מן  פנוא  שהאאתא  בשעה  ילי  ביסטרוגולאי  מבאט  האאתא  לי  להם:  ימר  בתורה. 

]בשעה[ שהאאתא נפנה לבאת המאם" . ופארש המתנות כהונה: "יאסטרולוגאן- החוזאם בכוכבאם, מפנא 

שצראכאם לאטרד הרבה בחכמה ההאי" . ומהרז"ו פארש: "לבאת המאם - להטאל מאם רגלאם יו במרחץ 
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במקום שיאן להרהר בתורה, ובמדרש תהאלאם )סט( דורש פסוק "מא אספר שחקאם בחכמה" )יאוב 

לח, לז( זה שמויל ארחאניה שהא' יומר נהאראן לא שבאלאן דרקאע כשבאלא דנהרדעי, שסאפר מה 

שבשמאם בחכמה ע"פ שעסק תמאד בתורה, יך יחר שהשאג חכמה זו לי קבע לעסוק בה ילי 

כמ"ש בבאת המאם".

דעת חכמי דורינו זצ"ל ויבלחט"א

בשנת תשמ"ג נכנסתא יל מרן הגיון רבא אצחק אעקב וואס זצ"ל, בעל ה'מנחת אצחק' וגיב"ד העדה 

החרדאת בארשת"ו ושילתאו הים בלאמוד חכמת היסטרולוגאה מקאאמאם מצוה, והשאב שלאמוד זה 

הוי כלאמוד חכמת הדקדוק, שאש ע"ז דאון בפוסקאם הים מצוה ללמדה. 

באום ה' כ"ז בתמוז תשמ"ג באקרתא בבנא ברק יצל מרן הגיון רבא חאאם קנאבסקא שלאט"י, ושילתא 

יותו יודות קבלת תשובה להלכה בכתב הים מקאאמאם מצות תלמוד תורה בלאמוד בספר לאקוט 

של כל מקורות חז"ל בענאנא היצאטגנאנות בלבד, וימר לא שודיא זוהא מצות תלמוד תורה ויאן שום 

ספק בזה, כא יחרא שהוי מדברא חז"ל יאן בזה שום יאסור חלאלה ואשנה מצוה ללמוד זית. באקשתא 

זית בכתב וענה לא שיבאו באקש ממנו שלי לחתום על שום דבר לפנא שמריה לו קודם, והאות ויבאו 

חולה כעת י"י להטראדו בזה וגם יאן צורך להטראדו ליחר שהדבר ברור מיד.

ושילתא הים ינא אכול להדפאס צאטוט שאחה זו משמו, שיומר שהדבר ברור לחלוטאן שבזה מקאאם 

מצות תלמוד תורה, וענה שיכן באכולתא להדפאס זית בשמו ובאקשנא לשלוח ילאו ית הספר יחר 

ההדפסה ובארכנא בחמאמות בהצלחה רבה. וליחר מכן קרי ית מכתבו של הגיון רבא אשריל אעקב 

פאשר )שלאט"י( ]זצ"ל[ וימר: "יתה רויה, גם הוי כותב שספר כזה יאנו זקוק להסכמות". 

'יבן אשריל', מרן הגיון רבא אשריל אעקב פאשר זצ"ל  ריב"ד בד"צ העדה החרדאת ובעל שו"ת 

כותב בהסכמתו לספרנו )בכ"ח תשרא תשמ"ג( ית הדבראם הביאם: "הן בי לפנא הרבנא הנגאד מו"ה 

ילאעזר פאשר שלאט"י ובאדו ספר ישר קאבץ בתוכו כל מקום שנזכר בש"ס ופוסקאם וברישונאם 

בענאנא יאצטגנאנות, מדברא רש"א והיבן עזרי והרמב"ן ורבאנו בחאא וכו'. והנה ספר כזה יאנו צראך 

להסכמות. יולם עצם הדפסת ספר בענאנאם ילו בזמן הזה, הוי בסאמן שילה, כא יף דברבאנו בחאא 

פרשת נח נריה דס"ל דמה שימרו חז"ל דף ע"ה דמצוה לחשב בתקופות ומזלות קיא נמא יאדאעת 

מהי  צ"ע  בחאא  רבנו  דברא  מ"מ  בשפלאם,  פעולות  פועלות  הן  כאצד  והמזלות  הכוכבאם  השפעת 

דימר שמויל במדרש דבראם דלי תמצי התורה ביסטורולגאן ולי ביאצטגנאנאן, הרא מבויר דיאן 

להתעסק בזה ויאלו האה מצוה ימיא יסור להתעסק בזה, הרא מקאאם מצוה בהתעסקותו בדבראם 
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ילה. ובימת רבאנו בחאא בפרשת נצבאם הבאי בעצמו דברא שמויל וכתב שם רבנו בחאא וז"ל: ומכין 

שיאן להתעסק בשיר החכמות ילי באקר שהאי תורתנו הקדושה, וצי ולמד משמויל שלי האה 

מתעסק בהם ילי במקום שיסור לדבר בהם דברא תורה, וזה סתארי למש"כ בפרשת נח. ועכצ"ל 

לרבנו בחאא חזר בו שם בפרשת נאצבאם ובודיא יאן כלל מצוה להתעסק בענאנא חוכמות וההשפעות 

הכוכבאם והמזלות כאצד הן פועלו, וכל המצוה הוי רק כלשון הגמ' עצמה לחשב בתקופות ומזלות 

והאאנו החשבונות הנוגעאן לעאבור החודש והשנה, וי"כ להתעסק בענאנא ההשפעת הכוכבאם והמזלות 

יסור להתעסק בהם ילי במקום שיסור לדבר שם דברא תורה. וי"כ גם מא שאעסוק רק כדא להבאן 

ית החשבונות, אכול להמשאך יח"כ גם ללמוד ית כח השפעתם בתחתונאם וזה שילה של באטול 

תורה. ע"כ נריה לדעתא שגם בענאן החשבונות, יף שהוי מצוה, יסור להתעסק בו עד שאמלי 

כרסו בש"ס ובפוסקאם. דהוא בכלל מה שימרו חז"ל ומנעו בנאכם מן ההאגאון. ובענאן אדאעת השפעת 

הכוכבאם והמזלות כאון דליו מצוה ויאכי יאסורי דבאטול תורה, יסור להתעסק בם כא ים שנהג 

שמויל. ולכן ספרו דמר, יף דבודיא מותר ללמוד בו, כא הוי דברא חז"ל והרישונאם המביראם ית 

תורתנו הקדושה, מ"מ ובסאמן שילה יא כדיא האה להדפאסו ובהדפסת דברא ילו אתוקן".

לעומת דברא הגרא"א פאשר זצ"ל, כתב הגיון רבא אחאיל מאכל שטרן שלאט"י מכתב לכבוד הרישון 

לצאון מרן הגיון רבא עובדאה אוסף זצ"ל, )בא"ח סאון תשמ"ב(, בשמו של הגרש"ז יואערביך זצ"ל, 

ובו נכתב כך: "האות והרב החסאד רבא ילאעזר פאשר שלאט"י מדפאס לאקוט מדרשאם ויגדות חז"ל 

ורישונאם על ענאנא יסטרולוגאה ובאקש הסכמה מכבודו שלאט"י וכבוד גיון תורתו שלחו לדודא 

הגרש"ז יואערביך שלאט"י, לכן ינא מוסר ית דברא הגרש"ז שלאט"י כדלהלן: הספר הוי חשוב 

במיד מיד וזהו גם מצוה ללמוד ענאנאם ילו וכמו שאש רישונאם שמונאם יותו במנאן המצוות, ובפרט 

ונמציאם  גדול להפאץ ית תורת החכמה שהאו  ואש ענאן  אכסה ירץ,  בתקופתנו ינו ישר החושך 

בספרא חז"ל וישר אש בו משום קאדוש ה' לפרסם ספר זה )ולטוב אזכר אדאדא מזה כחמאשאם שנה, 

והוי  הגיון הצדאק חבר בא"ד לעדת החרדאם בלונדון  והעומד בריש אשאבתו לתפירת בלונדון, 

ישר האה יתא נוכח בפגאשה עם הגרש"ז יוארבך זצ"ל ושמענו אחדאו ית דבראו הנ"ל(.

****

יתה הרית לדעת כא רבותאנו נתנו חשאבות אתר למערכת המזלות, השפעתה על הידם ומצוות 

לאמוד ענאנאה. ויולם אש בכח הידם להאחלץ חושאם ולהטות ית מזלו לטובה.

נצאאן מעט מזעאר מהיפשרואות והדרכאם להאטאב ית המזל, כישר הדבראם נתבירו בהרחבה בתוככא 

פרקא הספר שלפנאנו. 
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אאסדו לנו שבכח הצאבור לשנות ית המזל.  ז"ל, רבנו בחאא, המהרש"י והנודע באהודה   הרשב"י 

כישר הידם האנו קנה יחד, אכול המזל לגבור עלאו. יך כשכל הקנאם הדקאם והחלושאם מצטרפאם 

למזל  האחאד  מזל  ית  לשנות  הכלל,  בכח  הם,  אכולאם  וחזקה,  יאתנה  גדולה,  קנאם  לחבאלת  אחדאו 

הצאבור ולהבאי לו ברכה ושפע. 

כישר הידם חא לעצמו, אכול המזל הרע להרע ית חאאו. יך כשהאהודא יאנו פורש מדרכא צאבור 

ומשתתף עם הצאבור בשמחתו ובעצבונו, במעשאו ובהלאכותאו, מתפלל תפאלה בצאבור ודויג לשלום 

כל יחד ויחד מהצאבור- זוכה הוי למזל הצאבור כולו! )נפלי עד מיד לריות ית דברא הרישונאם 

על כח התפאלה בצאבור דווקי, שרק בצאבור אש ית היפשרות להגאע לאדא שאנוא המזל(.

לדעת רבא ישר מלונאל לידם אשנו מזל בסאסא- והמצוות והזכואות אכולאן להוסאף יו לגרע ממזלו. 

הקדמונאם כתבו שצדאק עם מזל רע אכול למות בגזארת ר"ה עם מעט עוונות, ורשע עם מזל טוב 

אכול לחאות עם מעט מצוות 

רבנו בחאא כותב שכוונת חז"ל שבנא חאא ומזונא תלואאם במזל האי שנאתן לבטל ית השפעת המזל ע"א 

זכואות, יך בג' דבראם ילו צראכאם לצרף גם תפאלה וצעקה, וכן כתבו רבותאנו ששאנוא מזל בנא חאא 

ומזונא נעשה ע"א כח התפאלה והתעוררות רחמא שמאם ולמרות שבנא חאא ומזונא תלואאם במזל, ברכת 

ה' תסאאע גם לענאנאם ילו .

זוכה לקבל שפע מהקב"ה יף מעל המזל,  ז"ל כתב שההולך בטוב ועושה רצון ה'-  רבנו הגר"י 

ומקאאמא המצוות מתעלאם גם מעל מזל בנא חאא ומזונא .

ועל כולנה, נימנאם עלאנו דברא התני הילוקא רשב"א זא"ע בזוה"ק )פרשת פנחס(, הכותב לנו שהמזל 

שולט רק על עמא הירצות, יך המשתדל ביוראאתי- יאן המזל שולט עלאו. לדברא הזוה"ק, מזל בנא 

חאא ומזונא שלט על אשריל רק קודם מתן תורה, יך ליחר קבלת התורה, זוכאם עוסקאה ועמלאה 

להתעלות מעל מערכת המזל. 

בספר שלפנאנו נבאן יל נכון, עד כמה שאדאנו אד כהה מגעת בהבנת סתרא ורזא תורה, על מהות 'מזל 

העלאון', כמובי בזוה"ק במקומות רבאם וכפא שהסבארוהו חכמאנו מירא רזאן.

גם שאנוא המקום, כך לאמדונו חז"ל, אכול לשנות ית המזל ולקרוע גזר דאן. ומנגד, העתקת מקום 

המגוראם לידם שמזלו טוב- עלולה לגרום לו לשאנוא מזלו לרעה. ינו נלמד בפרקא הספר  שהשתדלות 

הידם לצית ממזלו הרע- אכולה להטאב ית מזלו, כשבנאו מתאם בעארו רח"ל- אעבור לעאר יחרת, 

הים שאנוא מקום ביותה העאר עצמה- אשנה ית המזל, ושמזלם הרע של בנא עארו- יאנו מחשאב ית 
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מזלו למזל רע? נברר הים שאנוא מקום החולה בתוך החדר עצמו אכולה להועאל לו כ'משנה מקום- 

משנה מזל'?  ושהחלפת שם העאר כמותה כשאנוא המקום ?

חז"ל הקדושאם בבבלא ובארושלמא הורונו ששאנוא השם משנה מזל וכתב המהר"ל )חדושא יגדות 

)ח"י עמוד קז - מסכת ריש השנה(  ששאנוא השם מועאל יף ללי חטי ותשובה. 

בספר העאקראם )מימר ד פרק אח( כותב ששאנוא השם ושאנוא המקום משנאם ית מזל הידם, מפנא 

שהשתנה מהותו, והקדמונאם באירו שהעוונות גורמאם לידם להתמסר למזל ושאנוא המקום והשם 

גורם לו לשוב בתשובה ושהחאאם והמוות תלואאם בשם היאש ומזלו וחאלוף השם מורה על חאלוף 

המהות.

הקב"ה אתברך היצאל מכוחותאו על נבריאו ואצר ית מערכות עולמו בצורה שהכוכבאם והמזלות 

משפאעאם על כל מהלך החאאם, לטוב ולמוטב.

ב"ה משגאח  הקב"ה  כישר  המזל,  מעל  נמציאם  אשריל  ושעם  לאשריל'  מזל  ש'יאן  ימרו  חז"ל 

בעצמו, ללי עולמות ימצעאאם, על נבחראו, בנא יברהם אצחק ואעקב. וימנם, כך נלמד בס"ד בכתובא 

הספר דנן, כדא לזכות לכך, עלאנו להתעלות בתורה ומצוותאה ולהאות ינשא סגולה מורמאם.

גם כשהמזל יאנו טוב, נוכל לשנותו ברצות האת"ש במספר דרכאם ויופנאם, ולי נאשיר שרואאם תחת 

השפעת מערכת המזל, כא באדאנו הדבר.

ואהא רעוי קדם ילוקא המערכה שנזכה להשגחה פרטאת, השגחת ה' עלאנו, לסאמן טוב ולמזל טוב, 

לנו ולכל אשריל, ימן!

****

וזכות זאכוא הרבאם אעמוד לא ולזרעא ולזרע זרעא עד עולם, ואזכו לבנאן עדא עד של חאא תורה ואריה 

בקדושה ובטהרה ובמאדות טובות והדבקות במאדותאו ובדרכאו של הקב"ה באן ידם לחברו.

מלוי חופנאם תודה, ברכה והכרת הטוב מיז ולעולם לנוות באתא הצדקנאת, שאנקה ית יורחותאה 

ומאדותאה בבאת מדרש למורות בגאאטסהד, ישר בחכמתה ובצדקתה ובמאדותאה המאוחדות בנתה 

באתה על ששת קנא המנורה הטהורה הבנאם והבנות אחאו לחסד לתורה וארית שמאם מעשאת, מנשאם 

ביוהל תבורך ראאצאל )ראאצי( תחא', בת רבא מרדכא אוסף ויסתר ראאזאל קוזמי זכרונם לברכה.



לג מבוא

ואבורכו בנא ובנותא ד' עלאהם אחאו ועל הטוב אזכרו יאש על מחנהו ויאש על דגלו. 

ובריש  רב הפנאם  ובפועלו  בו יתפיר, במעשאו  פאשר שלאט"י, ישר  אשריל  ר'  בכורא, הרב  בנא 

ההצלה  בירגון  בפועלו  ממש,  חאאם  בהצלת  אשבותו  לי  ולאלה  אומם  נפשו  במסארות  וברישונה 

ואדאעותאו  הקודש  בירץ  והחסד  ההצלה  בירגונא  ובפועלו  זצ"ל  וויזנר  הגר"ש  מרן  של  מאסודו 

התורנאות הנרחבות בהלכות הרפויה המעשאת.

"מגן  ירגון  בריש  והעומד  תבל  קצווא  בכל  המפורסם  שלאט"י,  פאשר  בנאמאן  ר'  הרב  האקר,  בנא 

החסד  מעשא  ירגון  בריש  לעמוד  בבנא  שבחר  זצ"ל,  יוארבך  הגרש"ז  מרן  ע"א  שנוסד  לחולה", 

הנפליאם אומם ולאלה לי אשבותו. הוי הגבר ישר כל גדולא הדור זצ"ל ואבלחט"י עומדאם לצאדו 

ומברכאם על מעשאו הברוכאם.

בתא חנה תחא', האדועה כישת חאל במעשא החסד ותמאכתה הברוכה לחולאם ולנצרכאם בישר הם, 

העומדת לאמאן בעלה בעוז הרב ר' שמויל טאאטלבואם שלאט"י,  שתורה וחסד וארית ד' טהורה 

ומאדות טובות הם נר לרגלאו.

בתא חאה תחא', המחנכת בנות אשריל  עשרות שנאם,  הנושית בעוז ותפירת בתמאכתה במסארות 

נפש לאמאן בעלה הרב הגיון ארי שמאם מרבאם המפורסם בחאבוראו הנפליאם על חלקא הש"ס  "ירח 

אשר",  העומד בריש כולל "משית בנאמאן" בארושלאם עאה"ק, הרב ר' יראה שטריוס שלאט"י.

ובנא, הבן אקאר לא יפראם, הרב ר' יראה פאשר שלאט"י, ישר אצי שמו לשם ולתפירת במעשאו 

הכבאראם בצרכא הצאבור בעאר ילעד והעומד מהרישונאם למלכות במפעל חסד ענק, התומך בסעד 

ובשאקום של עשרות משפחות ממסד עד טפחות, משיול תחתאה עד הקמת הבתאם על תאלם 

ובהצלתם ברוח ובגשם ממש ושמו הולך לפנאו בשם טוב על מאדותאו התרומאות ואריתו הקודמת 

לחכמתו, יהוב לבראות ויהוב לשמאם. 

ובחכמתה  אודע ית כתובתה ליוזן קשבת בפקחותה  נדכי  וכל  כל דכפאן  ובתא שרה תחא', ישר 

ומפורסם לתורה  דגול  לאמאן בעלה הרב הגיון מחנך  והעומדת  באתה לתפירת,  בנתה  המאוחדת, 

ולאריה, הרב ר' אצחק זלצר שלאט"י. אזכו כולם, הם וכל בנא באתם, לשפע בראיות ושמחה, יור תורה 

ונחת רוח, עושר ויושר כל האמאם.

ויחרון יחרון חבאב ונחמד ומוקדם לברכה, הלי הוי אדאדא אקארא, האושב על התורה והעבודה אומם 

ולאלה לי אשבותו  ואושב על מדאן במענה לשוילאו בהלכה בקבאעות  בעאה"ת ילעד ומחוצה לה, 

תורת  ומהדאר  שמויל',  'ואימר  דקאאטי',  'שלהא  תפאלאן',  'משנת  המקאפאם  בחאבוראו  לו  רב  אדאו 
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הקדמונאם, שו"ת נודע באהודה, חאדושא רבא קופל חראף זצ"ל יב"ד ווערבוא, ספרא 'אד ילאעזר' על 

או"ד, שו"ת זכרון אהוסף להגיון הרא"ז שטערן זצ"ל, כתבא הגיון הידר"ת זצ"ל ועוד ועוד, ישר 

קנו להם שבאתה על שולחן מלכאם מין מלכא רבנן, ושמו אצי לעולם בטוב כבקא בש"ס ובפוסקאם 

ועראכתו בכשרון רב ונתפרסם במימראו בשמעתתי. והוי שקאבל ממנא ית היוצרות מכל תוכן 

דברא חז"ל: מבבלא, ארושלמא, מדרשאם, זהר, רישונאם, רש"א, תוספות, רי"ש, רבאנו בחאא, רמב"ן, 

יבן עזרי וכו', ומגדולא היחרונאם - החת"ס ועוד, והרעאונות בענאאנא היאצטגנאנות ביספקלראאת 

התורה. וינא הקטן שאמשתא כחמור נושי חומר ורעאונות והגאגא השקפה. והוי ישר בנה להם קאר 

וחומה בכתאבת הספר, בצורה בכאשרון ובהאקף והלבאש יותם במלבושא מלכות ולו השאר והשבח  

שאפוצו  שנזכה  ה'  אתן  לוחות.  משברא  ויתפרנס  ירכב  גבו  ועל  הטוב  והכרת  והברכה  והתהאלה 

מעאנותאו חוצה, בבראיות וברוב שמחה, ימן וימן.

ונזכה כולנו בקרוב באמאנו לקבל פנא משאח צדקנו ולבנאן באת המקדש במהרה באמאנו ימן וימן.

בקאדה ובהשתחוואה לפנא בורי העולמאם

ובהכרת הטוב שהחאאנא וקאאמנא והגאענא עד הלום

אליעזר הכהן )בן מילכה( פישר



לה

בפתח

 "קם רבי אלעזר  פתח ואמר הכל תלוי במזל ואפילו ס"ת בהיכל" 

)זוה"ק פרשת נשי(.

כישר הגאע ילא, לפנא מספר שנאם, מורא ואדאדא הרב הגיון המופלי בכהונה רבא ילאעזר הכהן פאשר 

שלאט"י ובפאו הצעה לכתוב סדרת ספראם בענאנא יאצטגנאנות על פא יספקלראאת התורה, הבטתא בו 

בהשתיות, לי מבאן במה מדובר, לי מכאר כלל ועאקר ית הנושי. מה למזלות ולעם אשריל, ישר 

הם מעל המזל?

יך באודעא ומכארא קימאני, שכל רעאונותאו ואלדא רוחו של רבא ילאעזר פאשר, אסודותם בהררא קודש, 

ביאם ממוחו ולבבו הגדול, וליחר שריאתא ית היוצר הבלום, בן מיות העמודאם, שיסף במרוצת 

השנאם בענאנאם ילו, שנושיאהם האו חדשאם בעאנא, ימרתא: הבה ויריה ית המריה, יבדוק ית 

החזאון שנגלה לעאנא, יבחן הים הסנה הוי זה שבוער ביש, יו שמי בחזאון תעתועאם עסקאנן.

נאגשתא יל הנושי בזהארות ורגאשות והנה, להפתעתא הרבה, גאלאתא יוצרות חדשאם, מטמונא זהב 

כל  ויחרונאם,  רישונאם  והקדמונאם,  חז"ל הקדושאם, מפרשא הש"ס  כולם מדברא  כסף,  ומשכאות 

ישר חאדשו תלמאדאם ותאקאם בנושיאם ילו, רובם בנושיאם שיאנם מוכראם לכל צורב תופס אשאבה 

ונושי דגלה של תורה והוריה.

חכמאם,  תלמאדא  צוות  עם  אחד  שלאט"י,  פאשר  הרב  טהור,  יאש  שיסף  הידאר  הלאקוט  כרך  יל 

הוספתא כהנה וכהנה מדברא חכמאנו, קובץ על אד ארבה, קו לקו צו לצו, והדבראם הצטרפו יל גורן 

על המזלות, חכמת היאצטגנאנות  דברא קדמונאנו  ילו, של  בענאנאם  היטד, כישר החומר שמצוא 

במשנת חז"ל, השפעת המזל על עם אשריל והיפשרואות לשנות ית המזל ולהאטאבו, האנם מאם 

שיאן להם סוף. 

לפא  ומערכות, שחולקו  דבראם  בארורא  ילי  לאקוטא,  בתר  לאקוטא  יוסף  רק  יאנו  הספר שלפנאכם 

רבותאנו  חרשו  בהם  תלמאם  וחדשאם,  מופליאם  לעולמות  המעאאן  ית  השויבאם  וענאנאם,  פרקאם 

כל המזרח, בצארוף הערות  והיארו ברקיא, עד שהיאר  ומצוקא ירץ,  גדולא  הרישונאם כמליכאם, 

והירות, בארוראם, חקרא דעת ופנאנא תורה, עד מקום שאדא אד כהה מגעת. 

כישר הרב פאשר הגאע לרישונה עם הצעתו, לכתוב סדרת ספראם גדולה על משנת המזלות בריאאת 

חז"ל, האאתא סמוך ובטוח שנצלאח להעלות עלא גלאון ספר קטן הכמות. יך ליחר שנשיבתא לנושי 
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וגאלאתא ית כמות היוצר הבלום והנלבב שיסף הר"י פאשר במשך שנאם רבות, מדברא חז"ל בבבלא 

ובארושלמא, מדרשאם וזוה"ק, לצד מיות גלאונות של סופראם וספראם נוספאם שעסקו בענאן, עד כמה 

גדולה האי החכמה והמליכה שעאמה, הרא שיאן כל ספק שהרב פאשר, כדרכו בקודש, צדק, וספר 

זה שלפנאכם הוי רק הרישון בסדרה, ויחראתה? מא אשורנה.

ברישאת מסכת ברכות יודה מקרב לב עמוק למע"כ הרב הגיון רבא ילאעזר הכהן פאשר שלאט"י, 

יבא הרעאון, גדול העצה וחדור הימונה, שאצר, אזם והפלאי לעשות. אדאעותאו הנרחבות והעצומות 

והגאונותאו,  רוחו  פרא  הספר,  כל  לעאנאם.  לא  האו  כתבאו  ויוצרות  המזל  חכמת מערכת  מכמנא  בכל 

בכשרון  בתבונה,  נפליאם,  דרך  צאונא  לא  הצאבה  והדרכתו  עאמו,  מתמדת  בהתאאעצות  בס"ד  נכתב 

והמחשבה הגדול, לפיר ית עולם  ר' ילאעזר שלאט"י, יאש-הספר  זכה הרה"ג  ובהבנה עמוקה. 

התורה במאטב אצארות תורנאות, שהוצאי ליור בעבר ובהווה, זית מלבד יאשאותו הקורנת, גדלותו 

בתורה ובדעת, נועם שאחתו ומאדותאו הטובות. ברך ה' חאלו ופועל אדאו תרצה, בבראיות גופי ונהורי 

מעלאי, רוב נחת בכל ציציאו האקראם, שפע וכט"ס בזה ובבי.

מורא  יבא  מעכ"ת  מפז,  המסוליאם  והאקראם,  היהובאם  להורא  טובה  והכרת  רבה  מיהבה  ברכה 

ורבא הרב הגיון רבא אעקב צבא שלאט"י וימא מורתא מרת מאכל תחא', ישר הבאיונא לחאא העוה"ז 

והדראכונא בנתאב העולה באת ה', במסארות וביהבה גדולה. לי סאפק פראשותי, גואל יאלו רקאעא, קנא 

כל חורשתי, דאו, ילו אמא, וכל מא כנאשותי, דארא ירעי ספרא ורשמא רשותי, בישר יאארא בטובה 

ישר יאן לה סוף. 

ועאמם סבתא האקרה מרת יטה גנוט תחא', )ישת סבא יהובא הרב אחאיל מאכיל גנוט זצ"ל(, סבא מורא 

ורבא הרב משה דוד מיאר שלאט"י וסבתא האקרה מרת צאפורה תחא', ינשא ימת וחן, שיאן להם 

בעולמם ילי שכאנתי קדאשתי והטבה מופליה שיאן כמותה בתבל לכל ציציאהם. 

ועאמם הורא עזרתא האקראם למיד, מורא חמא הרב הגיון רבא יברהם זרח שוגרמן שלאט"י וחמותא 

בדיגה,  וביהבתנו,  ילוקאם,  וארית  בתורה  הגדוש  הנלבב,  באתם  יל  שהכנאסונא  תחא',  חאה  מרת 

במסארות ובהתמסרות עבוראנו, אשגו תמאד כל האמאם.

ורבני גיון התורה רבנו הקדוש מרן הגר"ח  ורבא מרני  ברכה מיהבת עולם לגדולא עולם למורא 

קנאבסקא שלאט"י, שרבות בשנאם זוכה ינא לחסות בצאלו ולהתבשם מיור תורתו בכתב ובע"פ. אמאם 

על אמא מלך תוסאף שנותאו כמו דור ודור. לרבותא הגיונאם רישא אשאבת קול תורה, לרישא כולל 

'מדרש ילאהו' פק"ק ילעד, בו הננא זוכה להתענג על ה' ולהנות מזאו שכאנתו, ולרישא אשאבת 'יור 

הימת' בילעד, בו ינא ענא זוכה ללמוד וללמד בדאבוק חבראם ותלמאדאם מקשאבאם.

ויחרון חבאב ומוקדם לברכה, עזרתא ישת החאל ראנה תחא' ליוא"ט, שכל מהותה ומעשאה, הגאונותאה 



לז הקדמה

ומהלכא רוחה ודרכאה, אום אום, שעה ושעה, האנם חאדוש חדש במושג של "זכה נעשאת לו עזר". 

ויף שאדוע שכל המחבראם כותבאם בהקדמותאהם לנשותאהם "ישר שלא - שלה", מ"מ אעאדו שמאם 

וירץ ואעאדו קורות באתאנו כא הפעם זוהא ההגדרה המדואקת באותר והמדודה באותר הנאתנת להאכתב 

ולחוש, "ישר שלא - שלה", כפשוטו.

וע"כ יבוי בתפאלת ענא יל נותן התורה אתברך שאזכנו לגדל אחדאו ית אלדאנו האקראם הבה"ח חאאם 

ילאעזר נ"א והבה"ח מרדכא נ"א, יסתר תחא', יאלה תחא', נועה תחא', אחאיל מאכיל נ"א ורחל תחא' 

לתורה, לחופה ולמעש"ט, מתוך השקט ובטח ומנוחת הנפש, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ולי 

אמוש ספר התורה מפא ומפא זרעא וזרע זרעא עד עולם, יור חדש על צאון תיאר ונזכה כולנו במהרה 

ליורו.

שמואל ברוך גנוט

ט"ז חשון התשע"ו, אומי דהאלולי דמרן בעל יבא עזרא זא"ע             





פרק א'

ברייתא דמזלות





מי

ברייתא דמזלות1 

הן: טלה שור 	אא  ואלו  וחילותיהן3,  וגדודיהן  וצבאותיהן  הן  ברקיע2  והסדירן  הקב"ה  ברא  מזלות  עשר  שנים 
גדי דלי דגים. אלו שנים עשר מזלות הסדורים ברקיע  תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת 
ומשמשין בשנים עשר חדשי השנה. שנים עשר מזלות אלו אורן מבהיק ביום ובלילה כל אחד ואחד במקום 
שהוא עומד, ואינן נראין לעין ביום מפני כחה וגבורתה של גלגל חמה, וכולן נראין בלילה חוץ מאותו מזל 
שהחמה יושבת עליו ולפני החמה בשעת זריחתה מדת מזל אחד. כיצד4? ששה מהן מכוסין וששה מהן 
מגולין5, עלה כוכב מזה שקע כוכב מזה, עלה מזל כולו הוא וצבאיו גדודיו וחילותיו, שקע מזל כולו הוא 

וצבאיו גדודיו וחילותיו6. 

1  ברייתא דמזלות הודפסה באוצר מדרשים כתבי יד ח"א, ואוצר המדרשים איזנשטיין )עמוד 285(. כאן הדפסנוהו מתוך פרויקט 
השו"ת בר אילן, וישנם חילוקי נוסחאות בכו"כ דברים בברייתא זו. 

ברייתא דמזלות מוזכרת בספרים רבים מקדמונינו ונציין כמה מהם, כפי שמציינם הרש"א ורטהימר, מהדיר ברייתא דמזלות:   
בספר רזיאל הקדמון )שהזכירו הראב"ע בפירושו לשמות יד, יט( הובאו מדרשי חז"ל רבים, וגם בו הובאו מאמרים רבים מתוך 
ב, ערובין  נח,  הברייתא דמזלות מפוזרים במקומות שונים. הברייתא דמזלות היתה ככל הנראה לעיני רש"י בפירושו לברכות 
נו, א, פסחים צד, ב, ראש השנה יא, ב, ובפירושו על התורה שמות א, א. )ועי' שבת קכט, ב(. וכן בפסיקתא זוטרתא )בראשית 
פרק א( מצטט דברים המובאים בברייתא דמזלות.  וכן הובאו דברים מברייתא זו  בס' שבילי אמונה נתיב ב )שכתב ר"מ אלדבי 
ז"ל, נכד הרא"ש ז"ל(, וכן מובא בפירוש רבי שבתאי דונולו לס' יצירה )פרק ד(, ובס' אשכל הכופר )לרבי אברהם סבע ז"ל, בעל 
צרור המור, למגילת אסתר דף סד(, ורבנו רבי יצחק ערמאה ז"ל בס' עקידת יצחק )שער עב(, בס' גינת אגוז )לרבי יוסף גיקטילא 
ועי"ש שנראה  ה"א,  פ"ג  יסודי התורה  על הרמב"ם הלכות  לפני המפרש  היה  וכן  לכת(,  כוכבי  בענין שליטת שבעה  ח"ב,  ז"ל, 

שהברייתא היתה גם לפני הרמב"ן ז"ל. 

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הדפיס )בסוף ס' מסכת כותים עם ביאוריו( את ברייתא דמזלות, עם ביאור 'מזלות כסדרן', והוא   
כותב בהקדמתו כך: אמרי' בשבת )עה, א( מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר "ושמרתם ועשיתם כי היא 
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות. וכל היודע לחשב 
בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר "ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו", עי"ש בגמ'. אבל לא נמצא בידינו 
הרבה מדברי חז"ל בזה )זולת קצת סוגיות מפוזרות בש"ס מזה(. והנה בדור שלפנינו זכינו שנדפסו מכת"י ג' ברייתות בענינים 
אלו, והם ברייתא דשמואל הקטן וברייתא דמזלות וחלק מברייתא דסוד העיבור...וברייתא דמזלות שנדפסה ע"י הר"ר שלמה 
אהרן ורטהימר ז"ל לא נתפרשה, רק קצת הערות מהרשא"ו הנ"ל שביאר והגיה בקצת מקומות, אבל הרבה מאד נשארו סתומים 

וחתומים, ולכן ראיתי שטוב לפרשה וקראתיו 'מזלות כסדרן'.

כסדרן'  'מזלות  קניבסקי שליט"א  הגר"ח  וביאור  לברייתא דמזלות  וורטהימר  ביאור הרש"א  על  ההערות שבהמשך מבוססות   
ומעט הוספות נוספות.

2  על פני כל היקף הרקיע בגלגל ממזרח למערב.

3  לכל מזל ישנם כוכבים רבים מצדדיו, ובברכות לב, ב: "שנים עשר מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל 
ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים 
קרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא 

כוכבים כנגד ימות החמה".

4  וי"ג: כאיזצד. )היינו: כאיזה צד(.

5  שבכל המדינות בעולם לא ניתן לראות אלא רק חצי מגלגל המזלות.

6  כל מזל מכוון נגד מזל אחר, וכשכל אחד מהם עולה, זה שנגדו שוקע. )למשל: טלה מכוון נגד מאזנים, וכשמזל טלה עולה, מזל 
מאזנים שוקע, וכן להיפך, כשמזל מאזנים עולה, מזל טלה שוקע(.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה מב

וזה הוא סדר עלייתן, טלה ומאזנים, מזמן שהטלה עלה מן המזרח מאזנים שקע במערב, עלה כוכב מטלה7 	בא 
שקע כוכב ממאזנים, עלה טלה כולו הוא וצבאיו וגדודיו וחילותיו, שקע מאזנים כולו הוא וצבאיו וגדודיו 
וחילותיו, ובזמן שמאזנים עלה מן המזרח טלה שקע במערב. בזמן שהשור עלה מן המזרח עקרב שקע 
עקרב  שקע  וחילותיו,  גדודיו  וצבאיו  הוא  כולו  שור  עלה  מעקרב,  כוכב  שקע  משור  כוכב  עלה  במערב, 
כולו הוא וצבאיו גדודיו וחילותיו, ובזמן שעקרב עלה מן המזרח שור שקע במערב. תאומים וקשת כך הן 
עולין וכך הן שוקעין, וכך כל המזלות כולם, עלה כוכב מן המזרח שקע כוכב שביעי במערב. כולם יוצאים 
במספר ונכנסים במספר8, הא כיצד עולין מן המזרח במספר ושוקעין במערב במספר, וכן הוא אומר שאו 
את  משנה  מהם  אחד  ואין  כו(,  מ,  )ישעיה  צבאם  במספר  המוציא  וגו'  אלה  ברא  מי  וראו  עיניכם  מרום 
סדרו ואינו נכנס בתחומו של חבירו. מזל המשמש בשעת הזרע אינו משמש בשעת הקציר9, והמשמש 
בשעת הקציר אינו משמש בשעת הזרע, והמשמש בשעת ימות החורף אינו משמש בשעת ימות הקיץ, 

והמשמש בימות הקיץ אינו משמש בימות החורף. והמשמש בימות החום אינו משמש בימות הקור10. 

יום11, 	גא  ואחד  ששים  הזרע,  בימות  משמשין  אלו  קשת  וחצי  עקרב  מאזנים  חצי  תשמישן,  סדר  הוא  וזה 
הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן. חצי קשת גדי וחצי דלי אלו משמשין בימות החורף, ששים ואחד יום, 
החורף  )ב(בית  ישב  והמלך  הוא  לדבר  זכר  לדבר,  ראיה  שאין  ואע"פ  וחילותיהן.  גדודיהן  וצבאותיהן  הן 
בחדש התשיעי12 )ירמיה לו, כב(. חצי דלי דגים וחצי טלה אלו משמשין בימות הקור ששים ואחד יום, הן 
וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן. חצי טלה שור וחצי תאומים אלו משמשין בימות הקציר ששים ואחד יום, 
הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן, וכן הוא אומר והבאתם את עומר וגו' )ויקרא כג, ט(, הוי אומר אימתי זמן 

7  כל מזל מורכב מקבוצת כוכבים הדומים לצורה שעל שמה נקראת המזל. )למשל: מזל טלה מורכב מקבוצת כוכבי שמים הנראים, 
או המזכירים, צורת טלה. מזל מאזנים מורכב מקבוצת כוכבים הנראית, או המזכירה צורת מאזניים, וכן בכל המזלות(.

8  פירש הגר"ח קניבסקי: פירוש כשיוצאים מונה הקבה מספרם, וכן כשנכנסין, וכדמייתי קרא "שאו מרום" וגו' "המוציא במספר 
צבאם", ור"ל שמעולם לא שינו ולא החסירו סדרן, כאילו היו נמנין במספר.

9  להבהרת הענין נקדים הקדמה קצרה: נאמר בתורה )בראשית ח,(: "ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום ָוַלְיָלה 
ֹלא ִיְׁשֹּבתּו". ובגמרא בבבא מציעא )קו, א( נחלקו התנאים בדבר, כך: "רבן שמעון בן גמליאל משום רבי מאיר אומר וכן היה רבי 
שמעון בן מנסיא אומר כדבריו, חצי תשרי מרחשון וחצי כסליו- זרע. חצי כסליו טבת וחצי שבט- חורף. חצי שבט אדר וחצי ניסן- 
קור. חצי ניסן אייר וחצי סיון- קציר. חצי סיון תמוז וחצי אב- קיץ. חצי אב אלול וחצי תשרי- חום. רבי יהודה מונה מתשרי רבי 
שמעון מונה ממרחשון". ופירש רש"י: "חצי תשרי וכו' - שש תקופות שהובטחו לנח ובניו קמפרש. קציר - כנגד זרע, זה בתחילת 
גשמים, זה בתחילת החמה, וקיץ כנגד חורף, וחורף הוא חוזקו וחורפו של סתיו וימי צינה, לשון )איוב כט( "כאשר הייתי בימי 
חרפי" - חוזקי ועיקרי, קיץ הוא חוזקו של יבש, ועל שמייבשין באותו פרק תמרים ותאנים לקציעות, והן נקראין קיץ, כדכתיב 
)שמואל ב, טז( "הלחם והקיץ לאכול הנערים" וגו', קור הוא סופו של סתו, וכן חום סופו של שמש, וכן כל אחד שני חדשים שנים 
עשר חדשים לששה עתים", עכ"ל רש"י. ועל דברי רבי יהודה מסביר רש"י כך: "מתחילת תשרי - מתחיל למנות שני חדשים בכל 
עת", עכ"ל. )היינו שלר"י מונים כך: תשרי חשון- זרע, כסלו טבת- חורף, וכן הלאה(. והנה הברייתא שלפנינו סוברת כדעת רבי 

מאיר, כפי שנראה לקמן.

10  פירש הגר"ח קניבסקי: הא דקאמר מזל המשמש, לאו דוקא, דלדידיה משמשין חצאי מזל, אלא דלעולם חצי המשמש כאן אין 
משמש כאן.

11  שנת חמה היא 365 יום 6+ שעות )עי' ערובין נו, א, לתקופת שמואל(. ונמצא שכל חודשיים, שהם 1/6 מָשָנה, ישנם 60 יום+ 21 
שעות, ותנא דברייתא עיגל אותם וקוראם בשם ס"א יום.

12  הוא חודש כסלו.



מג פרק א - ברייתא דמזלות

הבאת העומר בששה עשר בניסן, וכן הוא אומר והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר )יהושע ג, טו, וזה 
היה בחדש הראשון בניסן(13. חצי תאומים סרטן וחצי ארי אלו משמשין בימות הקיץ ששים ואחד יום, הן 
וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן. חצי ארי בתולה וחצי מאזנים אלו משמשין בימות החום ששים ואחד יום, 
הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן. נמצאת אתה אומר משעת הזרע ועד שעת הקציר החמה מהלכת ששה 

מזלות מחצי טלה עד חצי מאזנים שהם מאה ושמונים חלק14, והחלק אחד משלשים במזל. 

וחכמים אומרים15 הרקיע עשוי כקובעת16 גלגל קבוע והמזלות חוזרין בו17, וחכמי הגוים אומרים המזלות 	דא 
קבועין בו והגלגל חוזר. תשובה השיבו חכמים על דבריהם עגלה בצפון ועקרב בדרום ומעולם לא נראית 
עגלה בדרום ולא עקרב בצפון. עגלה אינה זזה ממקומה אלא חוזרת כמין גלגל. חכמי הגוים אומרים מקום 

העגלה מוכיח שהמזלות קבועין והגלגל חוזר כמין טורטן. אמרו חכמי הגוים שעגלה היא משור18. 

13  וכתיב שם "והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון", וקשה דמייתי ראיה לסתור, שהרי אז לפני חצי ניסן. וי"ל דה"ק כיון 
דבימי הקציר הירדן מלא על כל גדותיו, א"כ גם בעשור לחודש שהיה קרוב לזמן הקציר, כבר היה מלא )מזלות כסדרן(.

14  כתב הרמב"ם )קידוה"ח יא,ז(: "העיקרים שצריך אדם לידע תחלה לכל חשבונות האיצטגנינות, בין לדרכי חשבון הראייה בין 
לשאר דברים, אלו הן: הגלגל מוחלק בשלש מאות וששים מעלות, כל מזל ומזל שלשים מעלות, וההתחלה מתחילת מזל טלה 
וכל מעלה ומעלה ששים חלקים, וכל חלק וחלק ששים שניות, וכל שניה ושניה ששים שלישיות, וכן תדקדק החשבון ותחלק 

כל זמן שתרצה". 

15  מילתא באפי נפשיה הוא ולא קאי אדלעיל )מזלות כסדרן(.

16  מלשון קֹובע-  כֹובע, כמאמר הכתוב )שמואל א, יז, לח( "ַוַּיְלֵּבׁש ָׁשאּול ֶאת ָּדִוד ַמָּדיו ְוָנַתן קֹוַבע ְנֹחֶׁשת ַעל ֹראׁשֹו".

17  כן הוא בפסחים צד, ב: "תנו רבנן חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרין וחכמי אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות 
קבועין אמר רבי תשובה לדבריהם מעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון מתקיף לה רב אחא בר יעקב ודילמא כבוצינא 
דריחיא אי נמי כצינורא דדשא". וברש"י: "גלגל - כמין אופן ברקיע שהמזלות נתונים בו, גלגל קבוע ואינו מגלגל, אלא כעין אופן 
עגלה המונח בקרקע, אבל המזלות מהלכים סביב הילוך מועט, ואין מקיפין את הגלגל אלא כל מזל משמש את החמה נד ממקומו 
ומוליכו עד חבירו, וחוזר למקומו, לפיכך אין עגלה נראית בדרום ולא עקרב בצפון, שהרי אין מקיפין אלא מהלכין הילוך מועט 
וחוזרין. לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון - ואי סלקא דעתך גלגל חוזר ומזלות קבועין נמצא גלגל מוליך ומגלגל המזלות לכל 
ארבע הרוחות כשם שהוא מגלגל, והיינו כמין אופן ונתון ברקיע חציו למטה מן הרקיע וחציו למעלה מן הרקיע וכשעולה צדו זה 
שוקע צדו אחר לפי דברי חכמי אומות העולם, שאומרים גלגל חוזר, ולפי דברי חכמי ישראל שאומרים גלגל קבוע - אין לפרש 
שוקע ועולה אלא במזלות. דילמא כי בוצינא דריחיא - כברזל התחוב בנקב רחב שברחים, שהשוכב עומד במקומו והברזל חוזר, 
ואם באת לגלגל השוכב מתגלגל סביב הברזל, והברזל עומד במקומו. אי נמי כי צינורא דדשא - שהדלת סובבת בחור המפתן 
העליון והמפתן במקומו עומד, ואם באת לגלגל המשקוף הוא מתגלגל סביב הציר והדלת עומד במקומו, וכך הגלגל מתגלגל בפני 
עצמו ומוליך החמה והמזלות קבועים בגלגל אחר בתוכו, ואותו הגלגל אינו זז ממקומו אלא גלגל חיצון מוליך חמה על פני כל 
המזלות, אי נמי - גלגל חמה מבפנים וגלגל המזלות מבחוץ", עכ"ל. ועי' וס' שם ד"ה מעולם. ואולם הגרח"ק במזלות כסדרן ביאר 
הענין באופ"א, שיתאים גם לדעת חכמי התכונה בענין, וכמש"כ הרמב"ם דגלגל היומי מסבב כל הכוכבים. וביאורו הוא שחכמי 
ישראל אומרים שגלגל המזלות קבוע במקומו והמזלות כל אחד חוזר במקומו ומקיף בכל כ"ד שעות כנגד מקומו, עד ששב אל 
מקומו. ולכן מזל שור נמצא לעולם בצפון ומזל עקרב נמצא לעולם בדרום, וחכמי הגויים סבורים שגלגל המזלות סובב ועושה 
בכל יום היקף שלם על כל העולם, וע"ז הקשו להם חז"ל שא"כ היה צריך להתהפך, שעגלה, היינו שור, יהיה לפעמים בדרום 
ועקרב יהיה בצפון ע"י היקף הגלגל בכל יום, שהרי גלגל המזלות נוטה חציו לצפון וחציו לדרום, כמש"כ הרמב"ם )קידוה"ח פי"ט(. 

עי"ש עוד בהרחבה. 

18  נראה דמילתא אחריתי היא ואעיש קאי שעומד בין טלה לשור. ובברכות נח, ב יש הסובר שהוא שייך לטלה והוא זנב טלה, ויש 
הסובר שהוא ראש שור, ועל כך נאמר כאן שחכמי הגויים סבורים שראש עגלה שייך לשור, ואילו מסקנת הגמרא בברכות שם 

שמסתבר כמד"א זנב טלה )מזלות כסדרן(.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה מד

אלו שנים עשר מזלות ברא הקב"ה והסדירן ברקיע להודיע כוחו לבאי העולם ולהודיע כח גבורותיו, לקיים 	הא 
עשה  ואומר  ד(,  ח,  ב,  יט  )תהלים  וגו'19  שמיך  אראה  כי  ואומר  אל,  כבוד  מספרים  השמים  שנאמר  מה 
ארץ וגו' ואומר לקול תתו וגו' )ירמיה י(. ואומות העולם שהן משתחוין לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא 
השמים מה נאמר בהן נבער וגו' הבל וגו' כדנה וגו' )ירמיהו י(. אבל ישראל אינו כן אלא עובדין הן ומשתחוין 
לאדון הכל בורא שמים וארץ שנאמר לא כאלה חלק יעקב וגו' )ירמיהו י(. וכשם שהשמים והארץ מעשי 
ידיו של הקב"ה, ושמו ומעשיו מעידין עליו שהוא מושל בעולמו20... כך הוא משתבח על ידן שנאמר ויודו 

שמים וגו' מושל בגבורתו וגו' )תהלים פט ו, סו ז(. 

המקדש 	וא  ובית  ומילה  ישראל  הן  ואלו  וארץ,  שמים  ממעשה  יותר  הקב"ה  לפני  חביבין  דברים  חמשה 
וגו' )ישעיה מד, כד(  וגו' נטה שמים  וישוב ארץ ישראל. ישראל מנין דכתיב כה אמר ה' גואלך  וירושלם 
מלמד שיצירתן של ישראל חביבה לפני הקב"ה יותר ממעשה שמים וארץ, ואומר כה אמר ה' נותן שמש 
לאור יומם וגו' אם ימושו וגו' )ירמיה לא, לה( מלמד שחיבב הכתוב יצירתן של ישראל יותר ממעשה שמים 
את  הקב"ה  שחיבב  מלמד  כה(  לג,  )ירמיהו  וגו'21  בריתי  לא  אם  ה'  אמר  כה  שנאמר  מנין  והמילה  וארץ. 
המילה יותר מבריאת שמים וארץ. בית המקדש מנין, כשברא הקב"ה שמים ושמי השמים כאילו לא בראן 
אלא באצבעו, שנאמר כי אראה שמיך וגו' )תהלים ח( כשהוא בא אצל בית המקדש מה הוא אומר מקדש 
ה' כוננו ידיך )שמות טו( כביכול בשתי ידיו מלמד שחיבב הקב"ה את המקדש יותר מבריאת שמים וארץ. 
ירושלם מנין כשברא הקב"ה את עולמו כאילו לא בראו אלא במאמר, שנאמר אף ידי יסדה ארץ וגו' )ישעיה 
מח, יג( וכשהוא בא אצל בנינה של ירושלם מה הוא אומר הנה אנכי מרביץ בפוך וגו' ושמתי וגו' )ישעיהו 
נד, יא(. ישוב א"י מנין שנאמר אנכי ה' עשה כל נטה שמים, ואחריו מה הוא אומר מקים דבר עבדו22 וגו' 

)ישעיה מד, כד(, מלמד שכולן חביבין לפני הקב"ה יותר ממעשה שמים וארץ. 

שבעה שמשין23 ברא הקב"ה והסדירן ברקיע שיהיו רצין ובאין בי"ב מזלות אלו, ואלו הן: חמה נוגה כוכב24 	זא 

ויראה  בו  כיוצא  ואדם  וגלגל  ממלאך  הברואים  כל  ומכיר  האלו  בדברים  מתבונן  שאדם  "בזמן  יב(:  ד,  )יסוה"ת  הרמב"ם  כתב    19
חכמתו של הקב"ה בכל היצורים וכל הברואים, מוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב המקום ברוך הוא, ויירא 
ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו כשיעריך עצמו לאחד מהגופות הקדושים הגדולים, וכ"ש לאחת מהצורות הטהורות הנפרדות 
מן הגולמים שלא נתחברו בגולם כלל, וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה ריק וחסר". ובשו"ת יכין ובועז )ח"א סי' קלד( 
הביא דברי הרמב"ם הללו וכתב: "ומה שעלה בידינו מזה הוא כי להשיג אהבת האל ויראתו יש צורך גדול אל החקירה בחכמת 
הנמצאות כלן ממרכז הארץ עד הגלגל העליון המקיף עד המלאכים עד שלמעלה מהם בחקירה במציאו' האל ואחדותו ושאינו 

גוף ושאר דברים שהם עניינים פנימיים".

20  חסר.

21  בשבת )קלז, ב(: "שאילמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי".

ם ּתּוָׁשב ּוְלָעֵרי ְיהּוָדה ִּתָּבֶניָנה ְוָחְרבֹוֶתיָה ֲאקֹוֵמם". 22  שם: "ֵמִקים ְּדַבר ַעְבּדֹו ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיְׁשִלים ָהֹאֵמר ִלירּוָׁשלִַ

23  שבעת כוכבי הלכת.

ח'  בברייתא  לקמן  כדאמר  לחמה,  סמוך  תמיד  שהולך  ולפי  כוכב,  הנקרא  הוא  הגרח"ק:  וביאר  חמה.  וכוכב  אחרות:  בגרסאות    24
ובשבת קנו, א דספרא דחמה הוא נקרא כוכב חמה.



מה פרק א - ברייתא דמזלות

וחמשה  ולבנה  חמה  מאורות  שני  שמשין:  שבעה  ואלו  שצ"ם.  חנכ"ל  וסימנך  מאדים,  צדק  שבתי  לבנה 
כוכבים הסובבים את הרקיע ומשמשין לשנים עשר מזלות כל אחד ואחד כחשבון סידורן. שבעה שמשין 
אלו לא כאורו של זה אורו של זה, ולא כהילוכו של זה הילוכו של זה, ולא ביתו25 של זה ביתו של זה, ולא 
מעונו26 של זה מעונו של זה, ולא גבולו27 של זה גבולו של זה, ולא מקום גבהו28 של זה גבהו של זה, ולא 
אור  החמה  כאור  לא30  זה.  מלאכתו של  זה  כמלאכתו29 של  ולא  זה,  זה שפילתו של  מקום שפילתו של 
הלבנה, ולא כאור חמה ולבנה אורן של חמשה כוכבים. אור הלבנה פעמים נכסה ופעמים נגלה31 ואור החמה 

וכוכבים אינן נכסין לעולם. 

לא כהילוכו של זה הילוכו של זה, חמה מהלך את המזל לשלשים יום וחמש שעות ורביע32, נמצא גומר 	חא 
שעות  ושלש  ימים  לשני  המזל  את  מהלכת  לבנה  חמה.  חדשי  י"ב  שהם  יום  ורביע  לשס"ה  מזלות  לי"ב 
עשרה  משתים  שתות  חסר  שעות34  וארבע  יום  לכ"ז  מזלות  לי"ב  גומרת  נמצאת  משהו33,  חסר  ושליש 

ליום35. 

שבתי מהלך את המזל לשתי שנים ומחצה נמצא גומר לי"ב מזלות לשלשים שנה.

צדק מהלך את המזל לי"ב חדש36 נמצא גומר לי"ב מזלות לי"ב שנה. 

25  המקום שהוקבע בשעת בריאתו, כלקמן בברייתא ט'.

26  מידת ריחוקן מהארץ, כדלקמן ברייתא י"ב.

27  באיזה מזלות הוא פוגע בגלגלו, כדלקמן ברייתא י"ג.

28  יתבאר עפמש"כ הרמב"ם )קדוש החודש יא, יג(: "השמש והירח וכן שאר השבעה כוכבים מהלך כל אחד ואחד מהן בגלגל שלו 
מהלך שוה, אין בו לא קלות ולא כבדות אלא כמו מהלכו היום כמו מהלכו אמש כמו מהלכו למחר כמו מהלכו בכל יום ויום, וגלגל 
של כל אחד מהם אע"פ שהוא מקיף את העולם אין הארץ באמצעו", עכ"ל. נמצא שלכל אחד ישנו מקום גובה ומקום שפל, 
שכשהכוכב במקום זה הוא גבוה מהארץ כל מה דאפשר לו, וכשהוא במקום זה הוא נמוך וסמוך לארץ כל מה דאפשר לו, ולכן 

לכל א' ישנו מקום גובה ומקום שפל.

29  ראה לקמן ברייתא טו.

30  ישנם גרסאות בהן תחילת ברייתא ח' היא בפיסקא זו.

31  עי' רמב"ם )קדוש החודש א, ג(: "הלבנה נסתרת בכל חדש וחדש ואינה נראית כמו שני ימים או פחות או יתר, כמו יום אחד קודם 
שתדבק בשמש בסוף החדש וכמו יום אחד אחר שתדבק בשמש ותראה במערב בערב", עכ"ל. והיינו משום שהלבנה מקבלת 

את אורה מהחמה ושכשנמצאת היא ליד החמה, לא רואים את אור הלבנה.

32  שנת החמה 365 ימים ורביע, ושנחלקה ל12 חדשים, יהיה בכל חודש 30 יום ו10 שעות ומחצה. )ועי' מזלות כסדרן, שה' שעות 
ורביע היינו שעות גדולות, שכל שעה היא כשעתים שלנו, כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר פ"ז(.

33  היינו, כנ"ל, שעות כפולות, שהם בשעות שלנו 6 שעות ו-2 שליש השעה.

34  כנ"ל, הם 8 שעות .

35  היינו שישית השעה משעות גדולות, שהם שליש שעה שלנו, וכשבאה למקומה הראשון, כבר נתרחקה החמה הלאה במשך 
החודש, לכן לא יהיה המולד עד שיגיע כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים ואז תפגע בחמה.

36  היינו חדשי החמה הנ"ל )הגהות רשא"ו(.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה מו

ופעמים  יום37.  וארבעים  מאות  לחמש  המזלות  כל  את  גומר  נמצא  יום  למ"ה  המזל  את  מהלך  מאדים 
שעושה במזל חמשים יום ששים יום ופעמים שעושה במזל ששה חדשים. 

כוכב הנוגה מהלכת את המזל לכ"ה יום נמצאת גומרת את כל המזלות לשלש מאות יום38, פעמים שהיא 
מקדמת ופעמים שהיא מאחרת. 

כוכב חמה אינו מתרחק מן החמה אלא מדת מזל אחד בין לפניו ובין לאחריו ויש אומר שני מזלות. 

חמה ולבנה הילוכן קבוע39 אבל חמשה כוכבים אלו אין הילוכן קבוע כחמה ולבנה, אלא פעמים שהן מהלכין 
הילוך גדול והן מקדימין את הילוכן, ופעמים שהן מהלכין הילוך קטן ומאחרין את הילוכן, פעמים שהן רצין 
לפניהם ופעמים שהן חוזרין לאחוריהן, ופעמים שהן נראין עומדין במקומן ואינן מהלכין לא לפניהם ולא 

לאחריהן. 

ואע"פ שהחמה ולבנה הילוכן קבוע, לא כשבילי חמה שבילי לבנה, שבילי חמה קבועין ושבילי לבנה אין 
קבועין40, אלא פעמים שהיא מהלכת את המזל בקצרה ופעמים שהיא מהלכת אותן בארוכה, הא כיצד 
פעמים שהיא מצפנת41 את הילוכה הרי בארוכה, ופעמים שהיא מדרמת42 את הילוכה הרי בקצרה. ואע"פ 

שאין ראיה לדבר זכר לדבר, עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו )תהלים קד, יט(. 

ודגים, ביתו 	טא  ודלי, ביתו של צדק קשת  גדי  וגו' ביתו של שבתי  וזה הוא סדר מהלכן: לא כביתו43 של זה 
של מאדים טלה ועקרב, ביתו של נוגה שור ומאזנים, ביתו של כוכב תאומים ובתולה, ביתו של חמה ארי, 
ביתה של לבנה סרטן. נמצאת אומר חמשה מהן זכרים שנים מהן נקבות, ואלו הן: חמה וכוכב שבתי וצדק 
נוגה ולבנה אלו הנקבות. אבל י"ב מזלות אינן כן אלא ששה מהן זכרים וששה מהן  ומאדים אלו זכרים, 
נקבות ואלו הן הזכרים טלה תאומים ארי מאזנים קשת דלי, ואלו הן הנקבות שור סרטן בתולה עקרב גדי 

דגים. חכמי הגוים אומרים שכוכב בזמן שהוא עם הזכר זכר ובזמן שהוא עם הנקבה נקבה. 
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39  עי' בהמפרש על הרמב"ם )יסודי התורה ג, ה(.

40  ראש השנה )כה, ב(: "תניא אמר להם רבן גמליאל לחכמים כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא 
בקצרה אמר רבי יוחנן מאי טעמא דבי רבי דכתיב )תהלים קד( "עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו", שמש הוא דידע מבואו, ירח 
לא ידע מבואו". וכתב הרמב"ם )קדוש החודש יז, כג(: "וכבר ראית מן המעשים האלו כמה חשבונות יש בו וכמה תוספות וכמה 
גירועין אחר שיגענו הרבה עד שהמצינו דרכים קרובים שאין בחשבונם עומק גדול, שהירח עקלקלות גדולות יש במעגלותיו, 
ולפיכך אמרו חכמים שמש ידע מבואו ירח לא ידע מבואו, ואמרו חכמים פעמים בא בארוכה פעמים בא בקצרה, כמו שתראה 
מחשבונות אלו שפעמים תוסיף ופעמים תגרע עד שתצא קשת הראייה, ופעמים תהיה קשת הראייה ארוכה ופעמים קצרה כמו 

שביארנו". 

41  הולכת לצפון.

42  הולכת לדרום.

43  ביתו הוא מקום שהוקבע בשעת בריאתו.



מז פרק א - ברייתא דמזלות

כיצד סדר בריאתן, חכמי הגוים44 אומרים תחלת בריאת המאורות חמה נברא בארי ט"ו חלק, ולבנה בסרטן 	יא 
בריאת  תחילת  של  לבנה  של  חדושה  נמצא  המאורות,  נבראו  באב  עשר  בחמשה  לדבריהם  חלק,  ט"ו 
המאורות שני ימים ורביע, ומהלכה של חמה שני חלק ורביע. שבתי בגדי ט"ו חלק, נמצא רחוק מן החמה 
ק"נ חלק, נמצא סטיריגמוס45 שלו אחר מ"ה יום, כשהחמה מגיע לתחלת מאזנים. צדק בקשת ט"ו חלק 
רחוק מן החמה ק"כ חלק, עבר סטיריגמוס שלו. מאדים בעקרב ט"ו חלק, רחוק צ' חלק. נוגה במאזנים ג' 
חלק רחוקה מ"ח חלק. כוכב בבתולה ז' חלק רחוק כ"ב חלק. אלו כדברי חכמי מצרים, והכלדיים הבבליים 
אומרים חמה נבראת בטלה בחלק ראשון, שבתי בגדי בחלק ראשון, נמצא רחוק צ' חלק, נמצא סטיריגמוס 
שלו אחר כ' יום. ומהו סטיריגמוס שלו שהוא מעכב את הילוכו ואינו מהלך לא לפניו ולא לאחריו, ומפני 
חלק  ק"כ  החמה  מן  רחוק  קשת  בתחלת  צדק  ימים.  ו'  המזל  רוחב  את  סובב  הוא  שיעמוד  לו  שאפשר 
וכשיגיע החמה לעשרים חלק בארי הוא עושה סטיריגמוס שלו. מאדים בעקרב בחלק אחד רחוק ק"נ חלק. 
נוגה בשור בחלק ראשון רחוק ל' חלק. כוכב בתאומים בחלק ראשון נמצא רחוק ס' חלק. אבל חכמי ישראל 
בחלק  טלה  בתחלת  נבראו  שניהם  ולבנה  חמה  המאורות  בריאת  תחילת  ואמרו  הכלדיים  לדברי  הסכימו 
הראשון תחלת ליל יום הרביעי, וחלק האמור כאן אחד משלשים במזל. נמצא אתה אומר לא ביתו של זה 
ביתו של זה, חוץ מן הכלדיים שהם אומרים חמה ומאדים שותפין בטלה והוא נקרא ביתו של מאדים וביתו 

של חמה. 

י"ב מזלות עשויין ד' טריגונין46, טריגון מזרחי, טריגון דרומי, טריגון מערבי, טריגון צפוני. ואלו הן: טלה 	יאא 
ארי קשת, אש47, שלשה מזלות אלו זכרים והוא טריגון מזרחי. שור בתולה גדי, עפר, שלשה מזלות אלו 
נקבות וזה הוא טריגון דרומי. תאומים מאזנים דלי, רוח, שלשה מזלות אלו זכרים וזהו הוא טריגון מערבי. 
שותפים  שניהם  וצדק  חמה  צפוני.  טריגון  הוא  וזה  נקבות  אלו  מזלות  שלשה  מים,  דגים,  עקרב  סרטן 
בטריגון מזרחי, הנולדים ביום של חמה והנולדים בלילה של צדק48. נוגה ולבנה שניהם שותפים בטריגון 
וכוכב שניהם שותפים בטריגון מערבי,  והנולדים בלילה של לבנה. שבתי  נגה  דרומי, הנולדים ביום של 
היום של שבתי והלילה של כוכב. נוגה ומאדים שניהם שותפים בטריגון צפוני, היום של נוגה והלילה של 

מאדים, נמצאת הנוגה חולקת בשני טריגון ביום, בטריגון דרומי ביום ובטריגון צפוני ביום. 

44  הגרח"ק גורס: חכמי מצרים, וכפי שמובא בהמשך הברייתא.

45  משמעותו ביוונית הוא עיכוב הכוכב במקומו, שאינו זז לפנים או לאחור, אלא עומד במקומו )הגהות רשא"ו(. והגרח"ק הוסיף: 
והוא כמו בחמה כשמגיע לראש סרטן או לראש גדי, שהוא בסוף הנטיה לצפון או לדרום, מתעכב שם כמה ימים, ואין הימים 
קדוש  קונטרס  איש  בחזון  יפה  )ומבואר  לאורכו  ולא  הגלגל  לרוחב  אז  סובבת  שחמה  מפני  והטעם  מתקצרים,  ולא  מאריכים 

החודש  סקי"ט(, כך יש לכל אחד מהכוכבים סטוריגמוס, והוא קצה צפונו או קצה דרומו שמתעכב שם.

46  משולשין או קרנות. בהגהות הרשא"ו כתב: ארבע רוחות, כדמתרגמינן "לארבע רוחות" )דהי"א ט, כד(, לארבעתי טריגונין.

47  כל אחד מהם מכוון כנגד אחד מד' יסודות, אש, עפר, רוח, מים.

ונפ"מ להא דאמר  ובלילה הוא במזל צדק,  48  בני אדם הנולדים בחודשים אלו אם הם הנולדים ביום נקרא שנולדים במזל חמה 
בשבת קנו, א- מזלות כסדרן.
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וכיצד סדר מעונתן49  של שני המאורות חמה ולבנה וחמשה כוכבים? חכמי הגוים אומרים הרקיע הוא 	יבא 
החלוק לשבע מעלות50, זו למעלה מזו וזו למעלה מזו, והן שבעה מעונות של שבעה כוכבים אלו, וזהו 
סדרן: מעלה ראשונה הסמוכה לארץ היא המעלה התחתונה שבכולן, היא מעונה של לבנה ובה הלבנה 
הסובבת את הרקיע גבוהה מן הארץ תש"ל חבלים בחבל השמים51, כל חבל יש לו ק"נ חבלים בחבל הארץ, 

נמצאו כולן אחד עשר ריבוא ושלשת אלפים תת"פ בחבל הארץ52. 

מעלה שניה היא מעונה של כוכב, גבוהה מן מעונה של לבנה שנ"ג חבל בחבל השמים, כל חבל ישנו קס"א 
בחבל הארץ, נמצאו כולן חמשה ריבוא וששת אלפים תתל"ג בחבל הארץ.

מעלה שלישית היא מעונה של נוגה, ובה היא סובבת את הרקיע, גבוהה מן מעונה של כוכב נ"ח חבלים 
בחבל השמים, כל חבל ישנו מ"ד חבלים בחבל הארץ, נמצאו כולם שני אלפים תקנ"ב בחבל הארץ. 

מעלה רביעית היא אמצעית של כולם היא מעונה של חמה, ובה החמה רץ וסובב את הרקיע לשנים עשר 
חדש, גבוהה מן מעונה של נוגה שי"ח חבלים בחבל השמים, כל חבל יש בו ק"ל חבל בחבל הארץ, נמצאו 

כולן ארבעה ריבוא ואלף ש"מ בחבל הארץ. 

מעלה חמישית היא מעונה של מאדים, ובה מאדים רץ וסובב את הרקיע גבוהה מן מעונה של חמה ל' 
חבלים בחבל השמים, כל חבל ישנו קי"ט חבלים בחבל הארץ, נמצאו כולן שלשת אלפים תק"ע בחבל 

הארץ.

מעלה ששית היא מעונה של צדק, גבוהה מן מעונה של מאדים תרי"ב חבלים בחבל השמים, כל חבל יש 
בו קי"ב חבל בחבל הארץ, נמצאו כולן ששה ריבוא ושמונת אלפים תקמ"ד. 

מעלה שביעית היא העליונה שבכולן, והיא מעונה של שבתי ובה שבתי מהלך וסובב את הרקיע לשלשים 
שנה גבוהה מן מעונה של צדק תק"י חבל בחבל השמים, כל חבל ישנו מאתים ושלשים חבל בחבל הארץ, 
נמצאו כולן י"א ריבוא ושבעת אלפים ושלש מאות חבל בחבל הארץ. שתמצא אומר מן מעונה של לבנה 
ואחד חבל בחבל השמים, שהן עשרים ושמונה  ועד מעונה של שבתי רום אלף שמונה מאות שמונים 

49  כתב הרמב"ם יסוה"ת ג, א: "הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול וערבות, והם תשעה גלגלים, גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל 
הירח, והשני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב הנקרא כוכב, וגלגל שלישי שלמעלה ממנו שבו נוגה, וגלגל רביעי שבו חמה, 
וגלגל חמישי שבו מאדים, וגלגל ששי שבו כוכב צדק, וגלגל שביעי שבו שבתי, וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים שנראים 
ברקיע, וגלגל תשיעי הוא גלגל החוזר בכל יום מן המזרח למערב והוא המקיף ומסבב את הכל, וזה שתראה כל הכוכבים כאילו 
הם כולם בגלגל אחד ואף על פי שיש בהן זה למעלה מזה, מפני שהגלגלים טהורים וזכים כזכוכית וכספיר לפיכך נראים הכוכבים 

שבגלגל השמיני מתחת גלגל הראשון".

50  היינו שבע גלגלים וכולם יחדיו נקראים בשם רקיע.

51  כלומר: במדה שמודדין בה השמים עד הלבנה, שכל אחד מהן יש בו ק"נ חבל הארץ, וחבל הארץ מפרש לקמן שהוא חמישים 
אמה, וכדאמר בעירובין )נז, ב(. אך אפשר דהני אמות הן אמות גדולות יור מהאמות שלנו. מיהו לחשבון הימים דלקמן, זה לא 

יתכן )מזלות כסדרן(.

52  הגרח"ק כתב שאין החשבון עולה יפה, עי"ש. ובספר רזיאל הגירסא: כל חבל יש בו קנ"ו חבלים בחבל הארץ, נמצאו כולן י"א 
ריבוא וג' אלפים תת"פ.
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נ' אמה, מ' חבל  ריבוא ושבעת אלפים וחמש מאות ושמונים ושבעה חבל בחבל הארץ. כל חבל הארץ 
מיל אחד, שהן שני אלפים אמה. נמצאו כולן שבעת אלפים קפ"ט מיל ומחצה ואחד משמונה במיל ואחד 
מעשרים במיל ואחד מארבעים במיל, שהן הילוך קע"ט יום ומחצה, וזה הוא עוביו של רקיע. אבל חללו 
של עולם מן הארץ ועד לרקיע תש"ל חבלים בחבל השמים, כל חבל ישנו קנ"ו חבלים בחבל הארץ, נמצאו 
כולן י"א ריבוא ושלשת אלפים ושמונה מאות ושמונה חבלים בחבל הארץ שהן שני אלפים תתמ"ז מיל, 

שהן הילוך שבעים ואחד יום ושבעה מיל53. 

אלו דברי חכמי הגוים, אבל חכמי ישראל אומרים54 חלל שבין הארץ לבין הרקיע מהלך חמש מאות שנה 
ועביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה, ודברי אלו ואלו נאמרים באמונה55.

וזה סדר גבולן של חמשה כוכבים אלו: שבתי צדק מאדים נוגה וכוכב56. 	יגא 

טלה. צדק ו' חלק, נוגה ו' חלק, כוכב ח' חלק, מאדים ה' חלק, שבתי ה' חלק, הרי ל' חלק לטלה.

שור. נוגה ח' חלק, כוכב ו' חלק, צדק ה' חלק, שבתי ח' חלק, מאדים ג' חלק, הרי ל' חלק של שור.

תאומים. כוכב ו' חלק, צדק ו' חלק, נוגה ה' חלק, מאדים ז' חלק, שבתי ו' חלק, הרי ל' חלק של תאומים. 

סרטן. מאדים ז' חלק, נוגה ו' חלק, כוכב ו' חלק, צדק ז' חלק, שבתי ד' חלק, הרי ל' חלק של סרטן. 

ארי. צדק ו' חלק, נוגה ה' חלק, שבתי ז' חלק, כוכב ו' חלק, מאדים ו' חלק, הרי ל' חלק של ארי. 

בתולה. כוכב ז' חלק, נוגה י' חלק, צדק ד' חלק, מאדים ז' חלק, שבתי ב' חלק, הרי ל' חלק של בתולה. 

מאזנים. שבתי ו' חלק, כוכב ח' חלק, צדק ז' חלק, נוגה ז' חלק, מאדים ב' חלק, הרי ל' חלק של מאזנים.

עקרב. מאדים ז' חלק, נוגה ד' חלק, כוכב ח' חלק, צדק ה' חלק, שבתי ו' חלק, הרי ל' חלק של עקרב. 

קשת. צדק י"ב חלק, נוגה ה' חלק, כוכב ד' חלק, שבתי ה' חלק, מאדים ד' חלק, הרי ל' חלק של קשת.

גדי. כוכב ז' חלק, צדק ז' חלק, נוגה ח' חלק, שבתי ד' חלק, מאדים ד' חלק, הרי ל' חלק לגדי.

53  בקושי בהבנת החשבון הנזכר כאן, עי' במזלות כסדרן.

54  עי' חגיגה יג, א.

55  פירש הגרח"ק: שדברי חכמי ישראל הן על פי סוד, ועוד שיש דברים מעכבין ההילוך באויר שלמעלה, שא"א להלך כמו כאן, 
ודוגמתו בב"ב עג, ב הא שב שני ולא קא מטיא וכו', ולאו משום דנפישי מיא אלא משום דרדפי מיא, עי"ש ברשב"ם.

56  י"ג: וכוכב חמה. )והיינו הך, שכוכב הוא כוכב חמה(.
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דלי. כוכב ז' חלק, נוגה ו' חלק, צדק ז' חלק, מאדים ה' חלק, שבתי ה' חלק, הרי ל' חלק של דלי. 

דגים. נוגה י"ב חלק, צדק ד' חלק, כוכב ג' חלק, מאדים ט' חלק, שבתי ב' חלק, הרי ל' חלק לדגים. 

נוטל בי"ב מזלות, הרי אתה  ואחד  גבול כל אחד  גבולן בשנים עשר מזלות. ושתדע כמה חלק  זהו סדר 
מתחיל משבתי תחלה אח"כ צדק מאדים נוגה וכוכב.

שבתי. טלה ה' חלק, שור ה' חלק57, תאומים ו' חלק, סרטן ד' חלק, ארי ז' חלק, בתולה ב' חלק, מאזנים ו' 
חלק, עקרב ו' חלק, קשת ה' חלק, גדי ד' חלק, דלי ה' חלק, דגים ב' חלק. נמצאו כל גבולי שבתי חמשים 

ושבעה חלק בי"ב מזלות.

צדק. טלה ו' חלק, שור ה' חלק, תאומים ו' חלק, סרטן ז' חלק, ארי ו' חלק, בתולה ד' חלק, מאזנים ז' חלק, 
עקרב ה' חלק, קשת י"ב חלק, גדי ז' חלק, דלי ז' חלק, דגים ד' חלק. נמצאו כל גבולי צדק ע"ו חלק בי"ב 

מזלות. 

מאדים. טלה ה' חלק, שור ג' חלק, תאומים ז' חלק, סרטן ז' חלק, ארי ו' חלק, בתולה ז' חלק, מאזנים ב' 
חלק, עקרב ז' חלק, קשת ד' חלק, גדי ד' חלק, דלי ה' חלק, דגים ט' חלק, נמצאו כל גבולי מאדים ס"ו חלק 

בי"ב מזלות. 

נוגה. טלה ו' חלק, שור ח' חלק, תאומים ה' חלק, סרטן ו' חלק, ארי ה' חלק, בתולה י' חלק, מאזנים ז' חלק, 
עקרב ד' חלק, קשת ה' חלק, גדי ח' חלק, דלי ו' חלק, דגים י"ב חלק, נמצאו כל גבולי נוגה פ"ב חלק בי"ב 

מזלות. 

כוכב58 טלה ח' חלק, שור ו' חלק, תאומים ו' חלק, סרטן ו' חלק, ארי ו' חלק, בתולה ז' חלק, מאזנים ח' 
חלק, עקרב ח' חלק, קשת ד' חלק, גדי ז' חלק, דלי ז' חלק, דגים ג' חלק. נמצאו כל גבולי כוכב ע"ו חלק 

בי"ב מזלות. 

וליתן סימן  יגיעה הזו למה59, אלא ללמד שכשם שהם שמחים בבתיהן60 כך הם שמחים בגבולן61,  וכל 
כמספר  לנוח,  מוטב  והוא  אדם  של  חייו  בית  שהוא  המזל  בעל  שימצא  כוכב  שכל  אדם,  של  חייו  לשני 

57  הגרח"ק הקשה שהרי לעיל נאמר ח' חלק, וצ"ע.

58  וי"ג: כוכב חמה, וכנ"ל.

59  ולשם מה הוזקק לפרש כל זה.

60  כבראש השנה )יא, א(:"כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו לצביונן נבראו", ופירש רש"י: "לדעתם - שאלם אם 
חפצין להבראות, ואמרו: הן. בצביונם - בטעם ]כל[ אחד ואחד, ובדפוס כל אחד.  ונאמר )תהילים (: "ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע... ְּבָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם ֹאֶהל ָּבֶהם... ְוהּוא ְּכָחָתן ֹיֵצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור 

ָלרּוץ ֹאַרח".   

61  שהרי מעולם לא שינו את מידתם )מזלות כסדרן(. ויש להעיר שאולי אינם שמחים בכך, אלא עושים בעל כרחם, כרצון הית"ש. 
וי"ל עפ"ד בסנהדרין )מב, א(: "אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים 

ושמחים לעשות רצון קונם".
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גבוליו של כוכב כך מספר שני חייו של אדם. כיצד? בשעה שהולד יוצא לאויר העולם מזל הצומח העולה 
מן המזרח62 הוא בית חייו. אם היה ביתו של שבתי מזל הצומח העולה מספר שני חייו נ"ז, ואם היה ביתו 
של צדק מזל הצומח מספר שני חייו ע"ו, ואם היה ביתו של מאדים מזל הצומח מספר שני חייו ס"ו, ואם 
היה ביתה של נוגה מזל הצומח מספר שני חייו פ"ב63, ואם היה ביתו של כוכב מזל הצומח מספר שני חייו 
ע"ו. ובלבד שיהיו מטיבים לנוח, ואיכן הן מטיבין לנוח? כל אחד ואחד בביתו בכל מזל. ואם יחולו על אחד 
מארבעת פרקים אלו שהן מזל הצומח ומזל הרום ומזל הטובל ומזל התחום בבית חלק היפה או בבית 

גורל היפה. 

ולא מקום גבהו של זה גבהו של זה64. וזה סדר גובהן ושפילתן: חמה גבהו טלה ושפילתו מאזנים65, שבתי 	ידא 
גבהו מאזנים ושפילתו טלה, צדק גבהו סרטן ושפילתו גדי, מאדים גבהו גדי ושפילתו סרטן, נוגה גבהו 
דגים ושפילתו בתולה, כוכב גבהו בתולה ושפילתו דגים, לבנה גבהו שור ושפילתו עקרב. נמצאת אומר 
ארבעה מזלות אלו שהתקופה יושבת בהן66 הן מקום גבהן ושפילתן של ארבעה כוכבים הללו חמה ושבתי 
צדק ומאדים, ואלו הן טלה ומאזנים סרטן וגדי. בתולה ודגים הן מקום גובהן ושפילתן של כוכב ונוגה. שור 

ועקרב ללבנה. 

וזה הוא סדר סימנן שלא תתעה67, מקום גבהות שלהן למקום שפלות שלהן אתה נותן דיאמטרין68 שלהן 
שהן ששה מזלות ויורד למזל שביעי, נמצאת אומר מקום גבהו של זה שפילתו של זה, מקום שפילתו 
של זה גבהו של זה. ולא בשני מזלות בלבד גבהן ושפילתן, אלא כל י"ב מזלות יש להן שותפות69 בגבהן 
ובשפילתן של כל אחד ואחד מהן. כיצד, מזל אחד שלשים חלק נמצאו י"ב מזלות שלש מאות וששים 
חלק, ואתה נותן מהן לגובה שפילתן תשעים חלק, שפל שפילתן תשעים חלק, שפל גבהן תשעים חלק, 

גובה גבהן תשעים חלק, שהוא רום רומן, וזו היא מלאכתן. 

וזה הוא סדרן: חמה מעשרים חלק בטלה עד שהוא גומר י"ט חלק בסרטן שהן תשעים חלק זה הוא גובה 

62  ברגע שנולד.

63  והיינו דכתיב )תהילים צ, י(: "ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה", שהוא היותר גדול שבמזל והחי יותר הוא מתנת ה' לאורך ימים )הגהות 
מסקנת  לפי  אך  יותר.  שחיים  אנשים  שישנם  רואים  אנו  שהרי  לתרץ  שכוונתו  כסדרן  במזלות  הגרח"ק  כך  על  וכתב  רשא"ו(. 
הברייתא כאן שדוקא כשיהיה אחד מד' נקודות בביתו שהיה בשעת הבריאה, לא קשה מידי, דהני דחיי יותר אפשר שלא היה 
כן. ומ"מ בישראל כבר אמרו בשבת )קנו, א( אין מזל לישראל ובחגיגה )ה, א( נאמר: איכא צורבא מרבנן דמיעבר במילי' מוספינא 

להו ליה, וביבמות )מט, א(: זכה מוסיפין לו. ועי' במדרש קהלת )פ"ג( מעשה דר"ש בן חלפתא, עי"ש.

64  עי' במש"כ בברייתא ז.

65  בחצי הגלגל כנגדו, וכן כולם., כדלקמן.

66  ד' ראשי תקופות החמה שהן טלה, סרטן, מאזנים וגדי, יש בכל אחד מהם גובה ושפל של כוכב, היינו חמה, שבי, צדק ומאדים, 
ונותר בתולה ודגים שהן גבהן ושפלותן של כוכב חמה ונוגה.

67  הכלל הוא שלעולם השפל רחוק ו' מזלות מהגובה שהוא חצי הגלגל.

68  היינו חצי גלגל.

69  שלכל כוכב יש מזל שהוא ממש רום גבהו וישנו מזל שהוא קצת מגבהו וישנו פחות עד חצי הגלגל שהוא שפילתו.
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שפילתו, מעשרים חלק בסרטן ועד י"ט חלק במאזנים שהן תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו, מעשרים 
חלק במאזנים ועד י"ט חלק בגדי שהן תשעים חלק זה הוא שפל גבהו, מעשרים חלק בגדי עד י"ט חלק 

בטלה תשעים חלק זה הוא רום רומו של חמה.

שבתי מעשרים ואחד חלק במאזנים ועד עשרים בגדי תשעים חלק זה הוא גובה שפילתו, מכ"א חלק 
בגדי ועד עשרים חלק בטלה שהן תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו, מכ"א חלק בטלה ועד עשרים חלק 
בסרטן זה הוא שפל גבהו, מכ"א חלק בסרטן עד שהוא גומר עשרים חלק במאזנים זה הוא רום רומו של 

שבתי. 

צדק מט"ז חלק בסרטן ועד ט"ו חלק במאזנים תשעים חלק זה הוא גובה שפילתו, מט"ז חלק במאזנים 
ועד ט"ו חלק בגדי זה הוא שפל שפילתו, מט"ז חלק בגדי ועד ט"ו חלק בטלה תשעים חלק זה הוא שפל 
גבהו, )עי' ברייתא דשמואל שם( מט"ז חלק בטלה ועד ט"ו חלק בסרטן שהן תשעים חלק זה הוא רום 

רומו של צדק. 

מאדים מכ"ט חלקים בגדי ועד כ"ח חלק בטלה תשעים חלקים זה הוא גובה שפילתו, מכ"ט חלקים בטלה 
חלקים  כ"ח  ועד  בסרטן  חלק  מכ"ט  שפילתו.  שפל  הוא  זה  חלקים  תשעים  שהן  בסרטן  חלק  כ"ח  ועד 
במאזנים שהן תשעים חלקים זה הוא שפל גבהו, מכ"ט חלק במאזנים ועד כ"ח חלק בגדי זה הוא רום 

רומו של מאדים.

גובה שפילתו, מכ"ח חלק  נוגה מכ"ח חלקים בדגים ועד כ"ז חלק בתאומים שהן תשעים חלק זה הוא 
בתאומים ועד כ"ז חלק בבתולה שהן תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו. מכ"ח חלק בבתולה ועד כ"ז 
חלק מקשת שהן תשעים חלק זה הוא שפל גבהו, מכ"ח חלק בקשת עד כ"ז חלק בדגים שהן תשעים 

חלק זה הוא רום רומו של נוגה. 

כוכב מט"ז חלק בבתולה ועד ט"ו חלק בקשת שהן תשעים חלק, זה הוא גובה שפילתו, מט"ז חלק בקשת 
ועד ט"ו חלק בדגים שהם תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו, מט"ז חלק בדגים ועד ט"ו חלק בתאומים 
שהן תשעים חלק זה הוא שפל גבהו. מט"ז חלק בתאומים ועד ט"ו חלק בבתולה שהן תשעים חלקים זה 

הוא רום רומו של כוכב. 

לבנה מארבעה חלק בשור עד ג' חלק באריה שהם תשעים חלק זה הוא גובה שפילתו, מד' באריה ועד 
ג' חלק בעקרב שהן תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו, מד' חלק בעקרב ועד ג' חלק בדלי שהן תשעים 
חלק זה הוא שפל גבהו, מד' חלק בדלי עד ג' חלק בשור שהן תשעים חלק זה הוא רום רומה של לבנה. 
גובה ראש התלי מארבעה חלק בתאומים ועד ג' חלק בקשת זה הוא שפל שפילתו, וכשהוא גומר ג' חלק 
בתאומים זה הוא גובה גבהו של ראש התלי. גובה זנב התלי בארבעה חלקים בקשת, וכשגומר ארבעה 
חלקים בתאומים זה הוא שפל שפילתו, וכשהוא גומר ג' חלקים בקשת זה הוא גובה גבהו של זנב התלי. 



נג פרק א - ברייתא דמזלות

שבתי ממונה70 על העניות ועל המסכנות71 ועל הדוויה72 ועל החריבה73 ועל חולי ומכה הטמונה בגוף ועל 	טוא 
המיתה74.

צדק ממונה על החיים ועל השלום ועל הטובה ועל השלוה ועל ההשקט75 ועל התורה ועל השמחה ועל 
העליזה76 ועל העושר ועל הכבוד ועל השררה.

הפצעים  ועל  החבורות  ועל  המריבות  ועל  הקטטה  ועל  הרשע  ועל  החרב  ועל  הדם  על  ממונה  מאדים 
ועל המלחמות ועל השנאה וקנאה ואיבה ותחרות ועל המכות77 ועל הברזל78 ועל האש ועל המים ועל 

המפולת79. 

נוגה ממונה על החן והחסד והאהבה ועל התאוה ועל החמדה ועל פרייה ועל ולדי אדם ועל וולדי בהמה 
ועל פירות הארץ ועל פירות האילן. 

כוכב ממונה על החכמה ועל השכל ועל הבינה ועל הדעת ועל המדע לפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבות 
בכל מלאכת אומנות, ועל הכתב ועל כל לשון. 

חמה ממונה על המאור ועל החשך להבדיל בין היום ובין הלילה למנות בו ימים וחדשים ולעשות בו כל 
מלאכה לפעול בו כל פעולה ולהלוך בו כל הילוך וליגלות בו כל גלות מעיר לעיר וממדינה למדינה. 

70  היינו ממונה מאת הקב"ה לעשות שליחות אלו, וכדאיתא במדרש שוחר טוב )תהילים קד(: "כל דבר ודבר מלאך ממונה עליו"- 
הערות הרשא"ו.

71  יותר מעניות )מזלות כסדרן(.

72  כאב )שם(.

73  בספר רזיאל הגירסא: "והחבורה".

74  בס' רזיאל ובברייתא דשמואל נאמר: "ועל החטה". וראה ילקוט ראובני פרשת בראשית.

75  יותר משלווה )מזלות כסדרן(.

76  אולי הוא יותר משמחה, כדשיב כולהו מוסיף והולך )מזלות כסדרן(.

77  הגר"ח קניבסקי במזלות כסדרן כ' שכל אחד מאלו הינו חמור יותר מקודמו, עי"ש.

78  היינו על הפורעניות הבאות מברזל או אש, מים או מפולת. ובענין ברזל כ' הגרח"ק : מכת ברזל שקשה ביותר. וציין לסנהדרין 
)עו, ב(, שם איתא: "מפני מה לא נאמרה יד בברזל שהברזל ממית בכל שהוא. תניא נמי הכי רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר 

והיה העולם שהברזל ממית בכל שהוא לפיכך לא נתנה תורה בו שיעור".

79  בשבת )קנו, א(: "האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא. אמר רבי אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא. אמר רבה אנא 
במאדים הואי. אמר אביי מר נמי עניש וקטיל".  

כתב רש"י )שבת קכט, ב(: "מזל מאדים ממונה על החרב ועל הדבר ועל הפורעניות". וכתב הרמב"ן )ויקרא טז, ח(: "צוה הקב"ה   
ביום הכפורים שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החרבן, והוא הראוי לו מפני שהוא בעליו ומאצילות כחו יבא חורב 
לגלגל  נפש  והכלל  והחרבן,  והפירוד  והמכות  והפצעים  והמריבות  והמלחמות  והדמים  החרב  לכוכבי  העילה  הוא  כי  ושממון 

מאדים".



האיצטגנינות באספקלריה של תורה נד

לבנה ממונה על מפתחי שמים וארץ80, וערב הוא לעולם לרעה ולטובה81.

ואע"פ שהן ממונים על הרעה ועל הטובה אין להם רשות לא להטיב ולא להרע מדעת עצמן אלא הכל 
בקריאה, הכל בצווי, הכל במאמר יוצר הכל, וכן הוא אומר אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם 
)ירמיה י, ה(82. ומנין שהכל בקריאה, שנאמר ויקרא רעב על הארץ )תהלים קה, טז(, ונאמר כי הנני קורא 
לכל משפחות ממלכות צפונה וגו' )ירמיה א, טו(. ומדת הטובה בקריאה מנין, שנאמר וקראתי אל הדגן 
ה' ישרו בערבה מסלה  פנו דרך  ונאמר קול קורא במדבר  לו, כט(,  )יחזקאל  וגו'  ולא אתן  והרביתי אותו 
לאלהינו )ישעיה מ, ג(. הא למדת שאין להם רשות לא להיטיב ולא להרע מדעת עצמן אלא א"כ ניתן להם 

רשות מלפני אדון הכל. 

ואף ישראל לא היו צריכין לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה שנאמר וה' הולך לפניהם יומם 
וגו' ולא ימיש עמוד הענן יומם וגו' )שמות יג(83, ואף לעולם הבא אין ישראל צריכין לאור החמה ולא לאור 
הלבנה לא ביום ולא בלילה שנאמר לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך וגו' לא יבא 

עוד שמשך וירחך לא יאסף כי ה' יהיה לך לאור עולם וגו' )ישעיה ס, יט(.

80  היינו המאורעות והשינויים שנקרים בשמים ובארץ )מזלות כסדרן(.

81  סוכה כט, א: "בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים, לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל, מפני שישראל מונין 
ללבנה ועובדי כוכבים לחמה לוקה במזרח סימן רע ליושבי מזרח במערב סימן רע ליושבי מערב באמצע הרקיע סימן רע לכל 
העולם כולו פניו דומין לדם חרב בא לעולם לשק חיצי רעב באין לעולם לזו ולזו חרב וחיצי רעב באין לעולם לקה בכניסתו פורענות 

שוהה לבוא ביציאתו ממהרת לבא ויש אומרין חילוף הדברים".

82  סוכה שם: "ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו שנאמר )ירמיהו י, ב( כה אמר ה' אל דרך הגויים אל 
תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה גויים יחתו ואין ישראל יחתו".

83  בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק מ: "כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא היו צריכין לאור החמה ולאור 
הלבנה, אלא כל זמן שהיו רואין את הענן מאדים, יודעין שהחמה שוקעת, מלבין יודעין שהחמה מזרחת, וכן לעתיד לבא, שנאמר 
וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו' )ישעיה כד, כג(, ואומר לא יהיה לך השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה' אלהיך 
לאור עולם ואלהיך לתפארתך )ישעיה ס יט(, ואומר ואני אהיה להם נאם ה' חומת אש סביב וגו' )זכריה ב, ט(". וכן הוא בילקוט 

שמעוני פרשת פקודי רמז תכז, בהעלותך רמז תשכט, ישעיהו רמז תקז. ועי' ספרי במדבר בהעלותך פיסקא פג.



פרק ב'

 דברי הקדמונים ז"ל 
במשנת האיצטגנינות





נז

 דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות
בתוספת כותרות, מבואות וציונים, הערות וביאורים

  אגרת רבי אברהם ב"ר חייא הנשיא שכתב לרבי יהודה ב"ר ברזילי
על שאלה בכלדיים.

 .אגרת הרמב"ם לחכמי קהל עיר מארשילייא

 .ספר המוסר לרבי יוסף בן יהודה אבן עקנין

 .דרשות הר"ן הדרוש השמיני

  עקידת יצחק תחילת השער העשרים ושתים, יבאר איך תשאר
הבחירה חפשית אף כי עקריו תלוים במזל.

 .אברבנאל

 .היד הקטנה



האיצטגנינות באספקלריה של תורה נח

 אגרת רבי אברהם ב"ר חייא הנשיא 
שכתב לרבי יהודה ב"ר ברזילי על שאלה בכלדיים84

84  הוציאה לאור רבי זכריה שווארץ, וויען. וכך כותב הוא בהקדמתו לדברי האגרת: מן האגרת הזאת נדפסו שני קטעים קטנים 
ע"י יהושע העשיל שור בשנת תרי"ד בכרם חמד, מחברת שמינית צד נ"ח ונ"ט, ובהוצאה שלפנינו נמצאו בצד ג' משורה ב' עד 
 Zeitschrift fur 1867( של  י"ג ומט"ז עד ב' ובצד י"ד משורה ה' עד ט"ז. וכבר העיר שטיינשניידר במאמרו בכרך י"ב )שנת 
כבר  נעלם מאמרו של שטיינשניידר. במרחשון תרכ"ז  יה"ש  י"א שמה שהביא  הערה  ח'  צד   Mathenatik und Physik
הובאה האגרת בלבנון שנה ג' מצד שט"ו עד שי"ז מתוך כ"י שהיה בידי שניאור זקש, והערותיו שהיתה דעתו להוסיפן לא ראו 
אור העולם. ובאשר שזקש בעצמו היה עורך הכרם חמד הנ"ל, בלי ספק ידע שהקטע האחרון שהביא יה"ש לא נמצא בלבנון. 
בכל זאת הענין נסתר כמעט שלשים שנה ואין איש שם על לב. רק שטיינשניידר בהשקפתו על כל חבורי ר' אברהם ב"ר חייא 
בעתון Bibliotheca Mathematica  שנת 1896 אמר, צד ל"ח, שהאגרת נדפסה בלבנון בלי סופה, ואם היה מעין בדבר, גם 
בלי ראות ב"י היה גלוי וידוע לפני חכמתו שהנדפס בלבנון חסר ומחוסר הוא ולא נמצאה שם אלא תחלת האגרת בלבד, והוא 
בהוצאה שלנו עד צד ד' שורה ב', ולכן מה שכתב במאמרו הראשון הנ"ל צד ז', שכעת בידי צונץ נמצא כ"י שלם, נראה שטעות 
היתה בידו וכוונתו על קטע של דף אחד בלבד שלע"ע הוא בלונדון, עי' רשימת הירשפלד סימן תפ"ד. ולולא הדבר כן, כ"י צונץ 

לא ידעתי מה היה לו.

ועתה באתי להדפיס את האגרת השלמה על פי כ"י יה"ש שבא מעזבונו לבי"מ הרבנים בוויען, ולפי הכתיבה והיא ספרדית דקה   
ומובלעה ולפי סימן הנייר נכתב סמוך לשנת אלף ת"ק למספרם. תקנתי בלי להזכיר במקומות רבים טעויות המעתיק, ואם כעת 

אין לאל ידי לתת שינוים מקטע הנ"ל שבלונדון לא יאשימני הקורא.

מתוך האגרת ומהרחבת לשונה יש לשער, שהחלק השני מספר צורת הארץ שאמר לכתבו )עי' שם בהקדמה( לא נכתב כלל,   
השוליים  הערות  שווארץ.  הר"ז  עכ"ד  לו,  המיוחסות  התשובות  מן  רפ"ג  סי'  עי'  הרמב"ן,  לעיני  שהיתה  ונראה  תמורתו.  וזאת 

דלהלן של רבי זכריה שווארץ מצוינות בסימון: רז"ש.

-- לדמותו של רבי אברהם בן רבי חייא הנשיא: היה ראשון בדורו בחכמת החשבון והאסטרונומיה וכולם שאבו ממקור חכמתו   
באסטרולוגיה. גם הרמב"ם הלך בדרכו בפירוש תקופת רב אדא מספר העיבור להנשיא. ידוע שחי בברצלונא ואח"כ בפרובנס 
בצרפת הדרומית. ספריו: ספר הגיון הנפש העצובה, או ספר המוסר להורות דרכי התשובה. )הספר נחלק לארבעה חלקים: א( 
בהתחלת העולם וראשיתו, סדר בנינו ותבניתו. ב( מה טוב לאדם לעשותו, בעולם הזה כל ימי היותו. ג( איך ינצל החוטא מרשעתו, 
בנחמתו ותשובתו. ד( באסופת אדם וחליפתו, והוא סוף העולם ואחריתו(. ספר מגילת המגילה, )על סוד הגאולה וקץ הגלות. 
נחלק לחמשה סדרים: א( טעמים מהחכמה החיצונה בעניין הזמן וגדרו, וכי ימות העולם יש להם סוף ותכלה כאשר היה להם 
התחלה. ב( בחידוש ימי העולם מדתם ומנין הקץ מן התורה. ד( בפירוש מנין הקץ ועת תחיית המתים מספר דניאל ומשאר כה"ק. 
ה( בפירוש מנין הקץ מדברי החוזים בכוכבים )ראב"ע מצטטו בפירושו לדניאל וקורא לו ספר הקיצין, וכן בעל מאור עינים פמ"ג 
ועקדת יצחק שער נ"ו(. ספר יסודי התבונה ומגדל האמונה. ספר המשיחה והתשבורת )על חכמת המדידה. ספר צורת הארץ )כפי 
הנראה מהקדמתו שם הספר צורת השמים ותבנית הארץ. הספר עוסק בכדור הארץ ותכונתו, ותבנית השמים ומהלך הכוכבים 
והכוכבים  המאורות  שני  למהלכי  חשבון  או  המהלכות  חשבון  ספר  "החזיון"(.  מחכמת  הראשון  חלק  כולל  הספר  ציורים.  עם 
ופ"מ(. ספר  )פכ"ג  ובעל מאור עינים  נ"א(  יוסף כספי )טעם זקנים  ורבי  ופרח פי"ד,  )מזכירו רבי אשתרי הפרחי בספרו כפתור 
לוחות או לוחות הנשיא )כולל לוחות שונים בתכונה ועבור השנה לחשבון מעמד המזלות. בלוחות האלה הלך בדרך התוכן הערבי 
37 נמצאו באורים והגהות על הספר מראב"ע(. ספר העבור )שלשה  אלבאתאני. הספר נחלק לעשרים שערים, בכ"י ליידען סי' 
מאמרים על חכמת העבור תקופות ומולדות, חשבון מהלך החמה, לבנה וכוכבים ובאור תקופת ר' אדא(.  ספר גדר האדם )בחכמת 
האנושית ובסתרי התורה, מזכירו ר' ידעיה הבדרשי במכתבו להרשב"א(. ספר הגלגול. ספר מדות האדם. ספר על גאומטריה ועל 

מוזיקה. )ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל(.

--לדמותו של רבי יהודה בן ברזילי הנשיא אלברצלוני זצ"ל: רבינו, מגדולי תלמידי הרי"ף ז"ל, חי בספרד בעיר ברצלונה וכתב   
פסקי  ועל  הנגיד  שמואל  ר'  הלכות  על  הגאונים,  תשובות  על  בעיקר  התבסס  שלו  ההלכה  בספרי  אבדו.  שרובם  רבים,  ספרים 
הרי"ף ותשובותיו. הראשונים שבאו אחריו השתמשו רבות בספריו. בימינו הוא ידוע בעיקר מספרו 'העיתים', ספר מקיף ביותר 
על הלכות הזמנים, ממנו נותר רק חלק קטן על הלכות שבת, )שנדפס בקראקא תרס"ג בידי ר' יעקב שור עם הערותיו 'עיתים 
לבינה'(. יחוס שאר בשר, על דיני אישות. ספר הדינים, על דיני ממונות. ספר זה כלל את ספר השטרות, שנדפס בשנת תרנ"ט. 
בספריו מובאות הרבה תשובות גאונים שאין להם מקור אחר, וכמה קבצים של תשובות גאונים נלקטו מהם. גם ספר 'האורה' 

מבוסס כנראה על ספרי הר"י אלברצלוני. 
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זאת האגרת לחכם הגדול הנשיא רבי אברהם בן הנשיא הגדול רבי חייא הספרדי ז"ל המכונה צאחב אל שורטא, 
על דברים שאירעו ושלחה אל הרב רבי יהודה ברבי ברזילי אל ברצלוני ז"ל

הצורך לנהוג ע"פ מערכת הכוכבים והמזלות- 

כתיב85 "סור מרע ועשה טוב", בעסקיך ובכל מעשה ידך, "בקש שלום ורדפהו", במאמר פיך ובכל הרהורי 
לבך. ד"א "סור מרע ועשה טוב", בכל דבר שבינך ובין עצמך, "בקש שלום ורדפהו", בכל דבר שבינך לבין 
חבירך. ד"א "סור מרע ועשה טוב", אם תהיה תאותך נוטה אחרי דבר שאין החכמה והדעת משבחתו86 סור 
ורדפהו", אם תראה רעך מתייעץ עצה שאינה הגונה  וקבל עצת החכמה הטובה, "בקש שלום  מהתאוה 

בקש שלום ורדפהו והזהירהו כאשר אתה רודף שלום נפשך ומבקשהו.

ופירוש הענין הזה אם תהיה מזומן לצאת לדרך ויאמר לך איש חכם מאוהביך אל תצא לדרך בשעה זו מפני 
שהיא סכנה, או שהיא שעת זוג או שעת שבתאי או שעת מאדים, או יאמר לך אל תצא ביום הזה מפני 
שאין מזלו מועיל בדרך, הוי חושש לדבריו ואל תצא87. וכן אם יהיה לפניך מאכל שאתה תאב לאוכלו ואמר 
לך רופא אל תאכלהו מפני שהוא מזיק לבני גילך, הזהר לדבריו ואל תאכל, וזהו סור מרע ועשה טוב, סור 
מפסיקת הרע ועשה עצת הטוב. בקש שלום ורדפהו, אם תראה רעך יוצא לדרך או מתחיל לעשות מלאכה 
ומעשות  בדרך  מלצאת  הזהירהו  ההיא  למלאכה  טוב  מזלו  שאין  ביום  או  סכנה  שעת  שהיא  זוג  בשעת 
המלאכה ותהיה בזה מבקש שלום חברך ורודף טובתו. וכל אנשי דעת ראויים להזהר מכל סכנה ולהשמר 
מהתחיל מלאכה בשעה שאינה ראויה וביום שאין מזלו ראוי למעשה ההוא. וכאשר הם ראויים להשמר 
ולהזהר, כך הם ראויים לשמור חבריהם ולהזהירם וללמוד דרך ארץ בזה מרבותינו ז"ל אשר הזהירו אותנו 
]אמר[  אמרו88  והם  מקומות,  בשאר  מנהגיהם  ולנהוג  מעשיהם  לעשות  ולמדונו  אחד  במקום  זה  מענין 
שמואל פורסא דדמא בחד בשבא ארבעה ומעלי שבתא אבל שני וחמישי לא, דאמר מר מי שיש לו זכות 
אבות יקיז דם בשני וחמישי, שבית דין של מעלה ושל מטה שוים כאחת ובתלתא ]בשבתא[ מאי טעמא 
שומר  רבים  ביה  דדשו  כיון  בזווי,  ליה  קיימא  ]נמי[  שבתא  מעלי  בזווי  מאדים  ליה  דקיימא  משום  לא, 
הכוכבים  חכמת  לבעלי  הוא  וידוע  ההוא  היום  ]כוכבי[  בין  המושל  זוג  בשעת  מאדים  ופי'  ה'89.  פתאים 
ששעות הזוג אינם ראויות להתחיל בהם דבר על המחקר הגס וכל שכן אם יהיה אחד מכוכבי הנזק מושל 
עליה. והיו חוששין בהקזת הדם בשעת מאדים מפני שהוא מושל על הדם והזהירו שלא יהיה אדם מקיז 
ביום  וכן  זוג ממנו  יום שני שהוא מושל בשעת  כגון  זוג ממנו,  ביום אשר מאדים מושל עליו בשעת  דם 
חמישי אשר הוא מושל בשעת זוג ממנו, ושני ימים אלו מסוכנים מדרך ממשלת הכוכבים, ומסוכנים עוד 

85  תהילים לד, טו, ומקור המדרש נעלם ממני.רז"ש.

86  משובש בכ"י ועי' הנדפס בלבנון. רז"ש.

87  עי' רמ"א יו"ד קעט, ב בשם תשובות הרמב"ן: "במה שאדם יודע שהוא כנגד המזל, לא יעשה ולא יסמוך על הנס,  אלא שאין 
לחקור אחר זה משום תמים תהיה" )דברים יח, יג(.

88  שבת קכט, ב ורש"י שם ד"ה דקיימא. וע' ס' העבור, מאמר א שער י. רז"ש.

89  תהלים קטז, ו.
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מפני שבית דין של מעלה ובית דין של מטה שווין כאחת. ויום שלישי מסוכן מפני שמאדים מושל בשעה 
)שמינית( ]ראשונה[ ממנו ]ואנו[ רואים שהימים האלה או השעות האלה הזוגות אשר מאדים מושל בהם 
בימים האלה מסוכנים בהקזת דם לדברי רבותינו ז"ל. ומאן אנו לומדין שכל הרוצה לבנות בית או לנטוע 
כרם או לחפור באר מים וכל מעשה בעולם אשר שבתאי שולט עליו יהא במתחיל באחד בשבת וברביעי 
בשבת ויזהר מהתחיל ביום שני ושלישי )וחמישי( ]ושישי[ מפני ששבתאי בזויה בשלושת הימים האלה. 
לאדם  ואין  ז"ל  רבותינו  דברי  על  ונסמך  כוכב  כל  לממשלת  הם  אשר  למלאכות  אחרות  כללות  נוציא  וכן 

למחות בידינו, דבר זה גלוי לעינים.

מעשה החתונה  - 

בו עד  וקושיות אשר  ולהודיע כל טענות וספקות  לי דבר בענין הזה שאני צריך לפרשו בכאן  אבל אירע 
ביום השישי  לחופה  נכנס  בעיני  היקרים  גדול מאוהבי91  היה90 תלמיד אחד  הזה.  בענין  שיתבאר האמת 
והסכימה דעתי להכניסו לחופה בשעה שלישית מהיום בעת צאת הקהל מבית הכנסת והיתה עצתו ישרה 
בעיני מאוד מפני שהיא שעה נפרדת ושולטת עליה לבנה והיא ראויה להתחיל בה כל דבר טוב לדעת כל 
העולם והיתה ראויה לכך ממהלכות הכוכבים, אלא שהוזקק לאחר הדבר מפני מת מצוה שנזדמן בעיר וראו 
אנשי החתונה שהיו ראשי העדה ונשיאיה לקבור את המת תחילה ונתאחרה הכנסת הכלה עד שהשלימו 
ושולט עליה  זוג  היא  ותחילת שישית אשר  וחזרו הקהל מקברו בסוף שעה חמישית מהיום  צרכי המת 

מאדים ולא היתה ישרה בעיני מדרך מהלכות הכוכבים וממזל הצומח. 

וכשראיתי כך אמרתי לו הואיל ונתאחר הדבר עד שעה שישית המתן עד שתעבור השעה הזאת ותבוא 
לה מעלה  ועוד שיש  דבר  כל  בה  היא להתחיל  וראויה  עליה חמה  ושולטת  נפרדת  שעה שביעית שהיא 
להמתין.  חבריו  ובלב  בלבו  ועלה  לדברי  ונתפתה  לעצתי  האיש  ושמע  הכוכבים92.  מהלכות  מדרך  אחרת 
אלא שהיה שם מי שקשה עליו הדבר ואמר שההמתנה הזאת שאלה היא בכלדיים93 ורבותינו ז"ל אמרו94 
אין שואלין בכלדיים. והעושה מעשה זה עובר הוא על דברי חכמים וזהו שאמר שמואל פורסא דדמא חד 
בשבא וכו' אינו אלא בהקזת דם בלבד מפני חולשה הבאה על הגוף בהקזה ואין לנו ללמוד מנו דבר אחר, 
והוסיף95 בדבר ושנה ושלש עד שנכנס החתן לחופה בשעה שישית בעל כרחו. ומפני שהדבר הזה בא על 
ידי הייתי בעיני כאלו כל השומעים מחזיקים אותי בחזקת עובר וחוטא ולפיכך אני צריך לתת טעם לדברי 

90  נדפס בכ"ה ח' נ"ח. רז"ש.

91  כן הוא בכ"י ויה"ש שגה ברואה. רז"ש.

92  נראה שכונתו על מספר ז'. רז"ש.

93  ע"כ בכ"ח. רז"ש.

94  פסחים קיג, ב.

95  נדפס בכ"ח שם. רז"ש.
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ולהציל את נפשי לפני המקום ולפני עמי, ככתוב "והייתם נקיים96 מה' ומישראל"97. 

מעלת ההליכה בדרכי המזלות והכוכבים- 

בו  שאין  בדבר  איסור  והנהיג  חומרא  שאין  במקום  ]החמיר[  )המאמר(  שזה  ואומר  בדברי  מחזיק  ואני 
איסור, כי כל האומר שעה פלונית מיום פלוני יפה לדבר זה או האומר יפה להתחיל בדבר זה בשעת צדק או 
בשעה שמזלה טלה או מזל שור עולה ויורד, הוא כאומר מימי העשב הזה יפים לעיניים והמאכל הזה יפה 
לשיניים או לבני מעיים או הסם הזה משלשל או הסם הזה מעצם ומעצר. וכאשר אין הסם הזה והמאכל 
והעשב נוהגין מנהג אחד, כן השעות אינן נוהגות בכל אדם מנהג אחד כי דברי זה כדברי זה אין אומ' עליו 
לא איסור ולא היתר. וכן האומר על הילוד אשר צדק מושל עליו במולדו ישר יהיה או ענין וכל הילדה אשר 
נוגה גובר במולדה יפה תהיה ונאה אינו שואל בכלדיים ולא עושה מעשה כלדיים ואינו יוצא בדבריו אלו 
מדרך התורה אפילו כמלא חוט השערה, מפני שכל ישראל מודים ומאמינים שהכח המסור לכוכבים הוא 
מסור להם על תנאי ואין בידם להועיל ולהזיק ברצונם ובדעתם, אבל הכל במאמר ובצווי98. ועל הדרך הזה 
הוא אמונת כל ירא שמים המעיין בחכמת הכוכבים והחושד בר ישראל בדבר זה, הוא חושד בכשרים ואין 
מחשבתו מחשבת כשרים. ונראה לנו מדרך הסברא ושקול הדעת כי המשתמר מעשות מלאכה בשעת זוג 
או בשעות שאינן ראויות מפני מהלכות הכוכבים אין בו איסור וסומך על דברי שמואל ואינו עובר לא על 

דברי חכמים ולא על דברי תורה ואין מעשהו זה שאלה בכלדיים כאשר עלה בלב המחמיר.

שאלה בכלדיים אינו עיסוק בחכמת הכוכבים - 

אלא שעלינו לדרוש ולחקור על זה שאמרו רבותינו ז"ל אין שואלין בכלדיים, אין שואלין בהם מפני שאין 
ונסדר את החקירה על  לחוש לדבריהם ולשמוע אל עצתם או אין אנו מוזהרים אלא על השאלה בלבד, 
חכמים99  דברי  על  עובר  הוא  לדבריהם  וחושש  עצתם  אל  ושומע  בכלדיים  השואל  כי  ונאמר  הזה  הדרך 
וחייב מיתה כי אמרו ז"ל אין שואלין והוא שואל והוסיף על השאלה שחשש לדבריהם והוא מתוך מעשיו 
אינו אלא חייב או משניהם או מאחד מהם. אלא אם שמעון שאל את הכלדיים ולא חשש לדבריהם ו]לוי[ 
שמע לעצתם ולא שאל אותם, היש לנו לומר ששניהם חייבים חובה אחת או לומר שחובת שמעון גדולה 
מחובת לוי או שמעון לבד חייב ולוי פטור. אין אנו יכולין לפטור לשמעון מחיוב וכיון שאנו מעיינים בדבר 

96  ע"כ בכ"ח. רז"ש.

97  במדבר לב, כב.

וכן  רז"ש.  ח"א(.  מדרשים  באוצר  ווערטהיימער  ש"א  הוצאת  בשנויים,  ט"ו  דמזלות  )ברייתא  ט'  פרק  סוף  דשמואל  ברייתא    98
בברייתא דמזלות )אוצר מדרשים, איזנשטיין, עמוד 284(: "ואע"פ שהן ממונים על הרעה ועל הטובה אין להם רשות לא להטיב 
ולא להרע מדעת עצמן אלא הכל בקריאה הכל בצווי הכל במאמר יוצר הכל, וכן הוא אומר אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב 

אין אותם )ירמיה י, ה(".

99  ע"כ נדפס בלבנון ואח"כ "נשלמה האגרת". רז"ש. 
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היה נמצא לוי אשר חשש לדבריהם ושמע לעצתם ולא שאל אותם, פטור מכל חובה מתוך דברי רבותינו 
ז"ל מפני שאמרו100 ר' עקיבא הויא ליה ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעלייא לבי גננא טריק לה חויא 
ומתה הוה דאיג אמילתא טובא, ואין אנו יכולין לומר שר' עקיבא שאל בכלדיים, כי לא אמרו רבותינו כך, 
חס ושלום יהא ר' עקיבא עובר על דברי חכמים, אבל הכלדיים אמרו לו והוא לא שאל ומפני שהיה דאיג 
נחמן  דרב  מאימיה  לעצתם  שומעין  אומ'  אנו  וכן  כלדיים.  לדברי  שחוששים  רואים  אנו  טובא  אמילתא 
ומתוך  ראשיך,  כסי  ליה  אמרה  רישא,  גלויי  שבקתיה  לא  הוי  גנבא  בריך  כלדאי  לה  דאמרי  יצחק101  בר' 
ששמעה לעצתם צותה לכסות את ראשו ולא גערו בה חכמים, ש"מ שומעין לעצת הכלדיים. ויהיה ברור 
לנו שרבותינו ז"ל לא הזהירו אלא משאלת כלדיים בלבד, אבל החושש לדבריהם ושומע לעצתם אין בכך 

כלום.

ונחזור לחקור עוד על האזהרה שהזהירו משאילת הכלדיים, אם היא מדרך חכמתם שהם מתעסקים בה 
יש בה צד ע"ז או צד זלזול ביראת שמים והזהירו על השאלה מפני החכמה שיש בה עבירה, או דילמא לא 
הזהירו על השאלה אלא בדרך השאלה ממש מפני שהן בחקירתם על החכמה הם דורשים בדבר שיש בו 

צד עבירה ונמצא כאלו משתתף עמהם במעשה. 

צד  בה  יש  היא עד שנראה אם  וחכמתם מה  דברי הכלדיים  אנו באים לחקור על  ולפרק הקושיא הזאת 
עבירה או לא. ואנו מוצאים בדברי רבותינו ז"ל מדברי כלדיים שלמדו לאימיה דרב נחמן בריך גנבא הוי, 
וזה דומה לדברי המעיינים במהלכות הכוכבים כשהם אומרים הנולד במזל זה או השולט עליו כוכב זה גנב 
יהיה או עשיר יהיה או חכם יהיה וכן אנו מוצאים בדברי רבותינו ז"ל שלא על לשון כלדיים אבל במלתא 
רווחתא שהיה כתוב על פנקסו של ר' יהושע בן לוי102 כגון האי דבחמה יהא כך וכך ובנגה יהא כך וכך עד 
האי דבמאדים הוי גבר אשיר דמא, אמר רב אשי או גנבא או אומנא או טבחא או מהולא, אמר רבא אנא 
במאדים הואי אמר ליה אביי מר נמי עניש וקטיל. ודבריהם אלו דומים לדברי הכלדיים ולדברי )נמי( ]חכמי[ 
איך  חזק,  טעם  נותן  מהם  אחד  כל  והיה  ואביי  ורבא  לוי  בן  יהושע  ר'  ביה  דהוו  ודבר  הכוכבים,  מהלכות 
נוכל לומר שיש בו צד עבירה, אבל אנו רואים מכאן שרבותינו ז"ל היו עוסקין בחכמת הכוכבים והמזלות 
ודורשים אותה ולא היו נמנעים ממנה ונוכל לומר בדברי הכלדיים מפני שהיא דומה לדבריהם בענין הזה 
שאין בה צד עבירה אלא מפני שהם חוקרים על דבריהם מדרך שיש בה צד עבירה משם הזהירו רבותינו 

ז"ל לשאול בהם.

אברהם עסק בחכמת האיצטגנינות- 

ואנו מבארים הענין הזה מדרך אחרת ונאמר שדברי המעיינים במהלכות הכוכבים ודרכיהם באומנתם דומה 

100  שבת קנו, ב.

101  שם.

102  שם ע"א.
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לאברהם אבינו שאמרו רבותינו ז"ל103 אמר אברהם לפני המקום רבונו של עולם נסתכלתי באצטגנינות 
צדק  דקאי  דעתיך  מאי  לישראל,  מזל  שאין  שלך  מאצטגנינות  צא  לו  אמר  בן,  לי  להיות  ראוי  ואיני  שלי 
במערב מהדרנא ומוקימנא ליה במזרח, והיינו דכתיב "מי העיר ממזרח צדק"104 וגו'. ואנו רואים מן המעשה 
הזה שחכמת מהלכות הכוכבים המדברת על מזלות כל אדם ודורשת את הקורות הבאות עליהם ממעמד 
הכוכבים והמזלות במולדיהם אין בה שום אשמה, מפני שהיא דומה לחכמה שהיה אברהם אבינו מתעסק 
וראיתי שאיני ראוי לבן הוא  כי זה שאמר אברהם אבינו נסתכלתי  יכול נאמר חכמה אחרת היא,  בה, או 
אבינו  אברהם  על  לומר  יכול  אדם  שאין  ומפני  אדם.  בני  מזלות  על  בחקירתם  הכוכבים  חכמי  דברי  דרך 
אשר הכיר כבוד קונו בן שלש שנים105 ואמר עליו הב"ה "עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי 
מצותי חוקותי ותורותי"106, שהיה מתעסק בדבר שיש בו צד אשמה או עבירה. אבל חייב אדם לומר שכל 
דבר שהוא דומה לדבר )שהוא( ]שהיה[ עוסק בו אברהם אבינו אין בו שום אשמה, ומכאן נאמר על חכמת 
ונאמר על דברי הכלדיים אם הם דומים לדברי חכמת הכוכבים  מהלכות הכוכבים שאין בה שום אשמה 
זהו הדבר הראשון הנראה מתוך המעשה הזה.  בו אליה,  אין בהם שום אשמה מן הצד אשר הם דומים 
ונראה ממנו שחכמת מהלכות הכוכבים חכמת אמת וראויה להחזיק בה וללמוד אותה מפני שהקב"ה אמר 
לאברהם אבינו צא מאצטגנינות שלך שאין בה מזל לישראל, ולא אמר לו צא מאצטגנינות שאינה חכמה 
ולא ראיותיה אמת ולא ראויה ללמוד, וכל זה היה יכול לומר אליו אם לא היתה חכמה זאת ראויה להחזיק 

בה וללמוד אותה. ותהיה מכאן חכמת הכוכבים קרויה חכמה וראיותיה אמת וראויה לדרוש וללמוד.

אין מזל לישראל- 

ויכול אותה לקרות עוד דבר שלישי והוא מזל שאין מזל לישראל, והוא שהצדיקים מישראל יכולין לבטל 
מעליהם גזרות מהלכות הכוכבים בצדקתם ובתפילתם, מה שאין כן בשאר אומות העולם כאשר אמרו107 
אמר ר' יוחנן מנין שאין מזל לישראל שנאמר "כה אמר ה' אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמים אל 
תחתו כי יחתו הגויים מהמה"108, גויים יחתו ולא ישראל יחתו. ואמרו שאין מזל לישראל מפני שכל העולם 
לא נברא אלא בשביל ישראל שאלמלא לא היו ישראל מקבלין התורה היה כל העולם שהוא שמים ]וכוכבים 
ומזלות[ חוזר לתוהו ובוהו, ואם שמים וכוכבים ומזלות בשביל ישראל איך יהיה להם ממשלה עליהם,109 
וזכותם המעמידה את העולם גדול מכח הכוכבים ומשם אמרו אין מזל לישראל שאין  אבל כח לישראל 
כח במזל לקיים אותותיו ועדותיו על ישראל, אבל צדיקים שבישראל יכולים בכח זכותם לבטל מעליהם 

103  עי' שם ונדרים לב, א.

104  ישעיה מא, ב.

105  נדרים לב, א.

106  בראשית כו, ה.

107  שבת קנו, א.

108  ירמיה י, ב.

109  מגלת המגלה תחילת שער ה )כ"י מינכען דף רמ"ד ע"ב(. רז"ש.
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כח המזלות כדכתיב "וצדקה תציל ממות"110. ואע"פ שאמרו אין מזל לישראל אמרו שהמזלות מעידות 
לישראל כדאיתא111 אמר ר' חנינא מזל מעשיר מזל מחכים ויש מזל לישראל, ולא היה ר' חנינא בדבריו אלו 
חולק על ר' יוחנן ורב יהודה ושמואל ור' עקיבא שאמרו כולם אין מזל לישראל, אבל טעמו של ר' חנינא היה 
מזל לישראל שהוא מעשיר ומחכים או מוריש ומסכיל אלא שזכות ישראל מבטל מעליהם עדות המזלות 
ונמצא יש מזל לישראל ואין מזל לישראל מפני שאין המזל מעיד להם אין עדותו קיימת אבל היא תלויה 
במעשה ישראל וזכותם. ואם הקב"ה רוצה לבטל גזירות הכוכבים מישראל אינו מבטל כח הכוכב המעיד 
על הגזרה ההיא, אבל הגזרה בטלה מאליה, מפני שאין לכוכבים ולמזלות ממשלה על ישראל, ואם המקום 
ההיא  הגזרה  על  המושל  הכוכב  כח  תחילה  מסיר  הוא  העולם  אומות  מעל  הכוכבים  גזירות  לבטל   רוצה 
ו]מ[בטל את ממשלתו ואחר כך הוא מקיים את עצתו באומה ההיא. כי כן מצאנו כיון שהיה ישר בעיניו ית' 
כמו להאריך את ימי חזקיהו המלך ולהוסיף על עדות הכוכבים במולדו אשר מתוכה אמר לו ישעיהו בנבואה 
"מת אתה ולא תחיה"112, לא ראינו שהסיר כח הכוכב ולא ביטל ממשלת המזל אבל אמר "הנני יוסיף על 
ימיך חמש עשרה שנה"113. וכן בבתו של ר' עקיבא שהצילה הב"ה ממיתה לא אמר ר' עקיבא שהסיר הב"ה 

ממשלת המזל, אבל דרש "וצדקה תציל ממות" ואין מזל לישראל.

ואין הענין כך באומות העולם, אבל בגזרה הבאה על אנשי המבול אמרו114 הסיר כוכב אחד מכימה והביא 
מבול לעולם, מפני שלא היה המבול בא לעולם אם לא היה כח המזלות בטל והסיר כוכב מכימה אשר במזל 
זורחת במזרח או במרחשון  ולא הסיר כוכב ממזל אחר מפני שהמבול היה בחדש אייר אשר כימה  שור 
אשר כימה שוקעת במערב, כי בשני החדשים האלה נחלקה דעת רבותינו על זמן המבול ובשני החדשים 
האלה כימה בזריחתה ובשקיעתה שולטת על הגשמים ועל הרעמים ומעידה על ריבויים או על מיעוטם 
בכל שנה ושנה לדברי כל המעיינים בחכמת הכוכבים, ומפני שהיה המבול בימי מלכות כימה משם אמרו 
הסיר כוכב מכימה והביא מבול אם באייר היה המבול הסיר כוכב מכימה והיא זורחת ואם במרחשון הסירו 
עתיד  הוא  אשר  דבר  עלה  ההיא  בעת  המושל  הכוכב  כח  אלא  מבטל  הב"ה  שאין  להודיע  שוקעת  והיא 
לחדשו או לבטלו מעל אומות העולם, אבל על ישראל אינו מבטל כח הכוכב מפני שאין לכוכבים ממשלה 
עליהם. והב"ה במעשה אברהם אבינו הודיע שני העניינים האלה, הודיעו כח ישראל שאין לו מזל והודיעו 

כח הכוכבים על אומות העולם שאמר לו צדק במערב ומוקימנא ליה במזרח. 

והביא שני העניינים האלה מפני שאברהם אבינו יצאו ממנו אומות רבות אשר ממשלת הכוכבים עליהם 
וזהו  לישראל.  מזל  שאין  מפני  הכוכבים  כח  שבטל  במזרח,  ליה  מוקימנא  במערב  צדק  לו  אמר  ועליהם 
שאמר "לו ישמעאל יחיה לפניך"115, אשר עליו בטלת כח המזלות, אמר לו כן יהיה, ועוד "את בריתי אקים 

110  משלי י, ב ויא, ד.

111  שבת קנו, א.

112  מלכים ב כ, א, וישעיה לח, א.

113  ישעיה לח, ה.

114  עי' הגרסא בר"ה יא, ב.

115  בראשית יז, יח.
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את יצחק"116 אשר כחו גדול מכח צבא השמים )אקים את יצחק( ו"ביצחק יקרא לך זרע"117, ויהיה זרעו 
קיים ולא )יקרה( ]יהיה[ כח לכוכבים על זרעו.

היה  אבינו  שאברהם  מפני  אשמה,  שום  הכוכבים  בחכמת  שאין  אבינו  אברהם  ]מ[מעשה  ראינו  וכבר 
מתעסק בה או בדומה לה. וראינו שהיא חכמת אמת מפני שהב"ה לא בטל עדות הכוכבים מעל אברהם 
עד שהמיר את מעמדם ואוקים צדק במזרח. וראינו שהמזלות שולטות על אומות העולם ועדות הכוכבים 
וקיימת עליהם ואם הב"ה רוצה לבטל]ה[ הוא מסיר את כח הכוכבים ומבטל את עצתם שאמר  שולטת 

רב]א[ צדק במערב מוקימנא ליה במזרח. וראינו שאין לצבא השמים כח למשול על ישראל.

 ועוד ראינו משם דבר חמישי שחכמת הכוכבים מוציאין ממנה דבר מתוך דבר שאמר "הנה בן ביתי יורש 
אותי"118, והוא לא ראה זה אלא ראה שאין לו בן ומתוך שראה זה הוציא ממנו "הנה בן ביתי יורש אותי". 
וזה כגון החכם שאמר לאיש ההוא בניך בני זנונים יהיו, אמר לו מאין ידעת ומאין חכמת לזה, אמר לו ראיתי 
שכל אשה שאתה נושא בכתובה תהיה עקרה וראיתי שיהיו לך בנים ומתוך זה ידעתי שילדי זנונים הם, 

וזו היא הוצאת דבר בחכמה הזאת.

ההבדל בין חכמת הכוכבים לדברי הכלדיים- 

ומכל אשר קדמנו יתבאר שחכמת הכוכבים ראויה ללמוד אותה ולהחזיק בה. אלא מתוך שיכול לעלות בלב 
אדם שחכמת הכלדיים שהזהירו רבותינו מלשאול בה היא חכמת הכוכבים אשר דברנו בה )צד( ]עד[ עתה, 

אנו באים לחקור על ההפרש אשר ביניהם. 

ונאמר שחכמת הכוכבים )כוחות( ]נותנת[ להודיע מן הדבר העתיד להיות כללו ואינה יכולה להודיע את 
פרטו ואת טביעות עינו וגופו ממש. אם היא מעידה שהאיש הזה יהיו לו שדות וכרמים אינה יכולה לומר 
שדה איש פלוני תהיה קנויה לך או כרם אשר במקום זה יהיה לך על תנאי ותקנה מלאכתם ואין בה כח 
להוסיף על זה ולא להיות על דרך אחרת, כי אינה רואה אלא כח המזל ועדותו אשר הוא מעיד בשמים ואינו 
רואה טביעות עינו בארץ, אבל רואה מינו וכללו, זה דבר ברור ומוחזק ביד כל אנשי יודעי החכמה הזאת. 
ודברי הכלדיים אינם כך, אבל הם מעידים על עצם דבר וגופו ממש כדאמרי'119 יוסף מוקיר שבי הוה ההוא 
גוי בשיבבותיה והוי נפישי נכסיה, אמרו ליה כלדאי כולהו נכסיך יוסף מוקיר שבי אכיל להו, שהודיעוהו 
שם האיש דאכיל לנכסיה ואין דרך חכמי המהלכות ]כן[, כי הם אלו היו יודעים שהגוי יאבדו נכסיו לא היו 
יודעים כי פלוני יאכלם כאשר אמרו הכלדיים מוקיר שבי אכיל להו, וכן הא דאמרינן ]אמרו[ כלדאי לאימיה 
דרב נחמן בריך גנבא יהא לא שבקתיה גלויי רישיה אינו דרך חכמי הכוכבים, כי הם היו יכולין לראות אם 

116  בראשית יח, כא.

117  בראשית כא, יב.

118  בראשית טו, ג.

119  שבת קיט, א.
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גנבא הוא, אבל לא היו יודעים אם כסוי הראש מועיל לו, ואין זה הוצאת דבר מתוך דבר אשר פירשנו אותו 
ברתיה  על  עקיבא  לר'  כלדאי  שאמרו  זה  וכן  בעולם.  צד  משום  בגניבה  תלוי  הראש  כסוי  שאין  למעלה, 
דטרקא לה חויא אינו דרך חכמת הכוכבים, כי אין כח בם להעיד על מקום המיתה אם הם רואים בשדה 
אין אומ' בשדה פלוני ולא בגן פלוני, ומשם אמרו120 שאין כח הכלדיים וכח חכמת הכוכבים שוה. ואמרו121 
שמואל ואבלט הוו יתבי והווי אולי הנך אינשי לאגמא, אמר ליה אבלט האי אזיל ולא אתי, והענין הזה יכול 
להעיד עליו חכמת הכוכבים ולומר בדרך בשעה זו יארע לו כך וכך ומפני זה קראו אבלט בשמו מפני שהיה 

מחכמי מהלכות הכוכבים ולא אמ' עליו אמרי כלדאי כאשר אמרו בר' עקיבא ובאימיה דרב נחמן.

ונראה לנו שחכמת הכוכבים אינה מלאכת הכלדיים, אבל הכלדיים מעמיקים יותר ממנה ומפני זה נאמר 
שהכלדיים במלאכתם אשר הם חוקרים בה על העתיד להיות אינם נוהגים ממנהג חכמי הכוכבים בחקירתם 
ועל  הם  מה  ובכוכבים  במזלות  תלויות  הם  אשר  והמלאכות  החכמות  מפרשים  אנו  ואם  הזה.  הענין  על 
כמה צד בני אדם מעיינים בחכמת הכוכבים ומתעסקים בה במלאכת צבא השמים ותראה משם מעשה 

הכלדיים אם היא תלויה בחכמות האלה אם לא.

החכמה הראשונה מחכמת הכוכבים: חכמת התכונה- 

ונאמר החכמה הראשונה מחכמת הכוכבים היא החקירה על צורת הארץ והשמים ותמונתם ולתת ראיות 
ואותות עליהם שהם עגולות כתמונת הכדורית והארץ עומדת ושוקעת באמצעית הרקיע והרקיע מקיף 
אותה וסובב עליה ממזרח למערב ולחקור על צורת הכוכבים ומשכנן ברקיעיהם והדוכן האחד תחת השני 
ולדעת צורת מהלכן ממזרח למערב ומעמדם בפאת צפון ודרום מקום השוה ברקיע ומאופן גלגל המזלות 
מן  מעמדו  מקום  וכוכב  כוכב  בכל  לדעת  כדי  מהלכותם  כל  את  ולחשוב  הארץ  מן  וריחוקם  קירובם  וגם 
המזלות ואם צפון ודרום נראה מקו אופן המזלות ואם קרוב או רחוק מן הארץ ואם ישר או נזור במהלכו 
וכל התלוי בענין זה שאיני צריך להאריך בפירוש. והחכמה הזאת היא המעולה בכל חכמת הכוכבים וחכמי 
ישראל הקדושים וכל חכמי האומות היו חוקרים עליה ודורשין אותה ומשתבחים בעמידתם על סודה, ואין 

בין חכמי ישראל מחלוקת בחכמה הזאת ובין חכמי האומות כי אם בדברים מעטים.

החכמה השניה מחכמת הכוכבים: דעת הממשלה והכח הנתונה לכוכבים וההבדל בין חכמי האומות לחכמי - 
ישראל בענין

והחכמה השנית התלויה בחכמה הזאת היא דעת הממשלה והכח הנתונה לכוכבים ולמזלות בסביבתן על 
הארץ ואי זה כח נתן לכל כוכב וכוכב בעמידתן בכל מזל ומזל ואיך ישתנה הכח הזה בשנוי מהלך הכוכב 
ונזורו ומשתכל כח מהם  ברקיעו בעמידתו לצפון ולדרום ובהתקרבו ובהתרחקו מן הארץ וביושר מהלכו 

120  אולי צ"ל: אמרנו. רז"ש.

121  שבת קנו, ב.
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בארץ ובכל אשר עליה ובכל אדם ואדם במולדו ובקורות המתחדשות עליו, כאשר הוא מסור ומנוסה ביד 
חכמי האומנות הזאת בין היה מסור בידם מפי קדמוניהם על דרך הקבלה או רוח א-להים או על יד נסיון 
שנסו אותו בחייהן האחרונים. וחכמי ישראל היו מעיינים בחכמה הזאת כאשר מצאנו בדבריהם רמז מזה 
דאמרי האי מאן דשבתאי יהא כך וכך האי מאן דצדק כך וכך יהא וכאשר הוא מפורש בדבריהם יותר מזה 
בברייתות הכתובות על שמם,122 ואין ביניהם ובין חכמי האומות בממשלת הכוכבים שום מחלוקת גדולה 
כי אם )בהרבאת( ]בהכרעת[ בהם למעשה כי חכמי, רשעי אומות העולם אין להם יראת שמים אומ' שכח 
הכוכבים כח מלא ושלם ויכולים הם להועיל ולהזיק ברצונם ובדעתם וגזירתם קיימת, אין בה תנאי, וחכמי 
ומפי  והיו מקבלים החכמה מרוח הקדש  ישראל הנאמנים אשר אמצם המקום ביראתו וקדשם בתורתו 
הנביאים אומרים כי כח הכוכבים והמזלות אינו כח שלם ואין להם רשות להועיל ולהזיק בדעתם וברצונם, 
אבל הכל במאמר ובצווי ובכל עת שהקב"ה רוצה הוא מסיר ממשלתם וממיר את גזרתם. זהו ההפרש אשר 

בין חכמי ישראל וחכמי האומות באומנות הזאת.

מצות חישוב תקופות המזלות היא חישוב חכמת הכוכבים ולא חישוב התקופות- 

כל  חייבו123  שתיהם  ועל  בהם  ומתעסקים  עליהם  חוקרים  והיו  ז"ל  רבותינו  שבחו  האלו  החכמות  ושתי 
היודע לחשוב תקופות ומזלות להיות מחשב אותם לקיים מה שנאמר "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני 
העמים"124, ואין אתה יכול לומר שזה שאמרו לחשב תקופות ומזלות הוא על חשבו ארבע תקופות השנה 
יכולין לחשב  וכל אומות העולם  ולא חכמה יתרה  גדול  ואין בו חשבון  כי זה הוא דבר קל  המסור בעבור, 

אותם. 

והתקופות  במזלות  מושבם  לדעת  כוכבים  שבעה  כל  חשבון  הוא  ומזלות  תקופות  שחשבון  תאמר  ואם 
לחשבון חמה ומזלות לחשבון הכוכבים נאמר, אם חשבון התקופות חכמי ישראל )ש(בהם יודעין מועדים 
החמה  כאשר  אומר  הוא  אבל  בארץ,  מותרן  יחשוב  לא  אם  בו  יש  חכמה  זו  אי  הכוכבים,  חשבון  ושנים 
מקפת את רקיעה כן כל כוכב וכוכב מקיף את רקיעו וכאשר לחמה ארבע תקופות ברקיעה שבהם יתחלף 
מהלכה ומעמדה מן הארץ והן ארבע תקופות השנה, כן לכל כוכב וכוכב ארבע נקודות ברקיעו יתחלף בהם 
מנהג מעמדו ומהלכו והן לו ארבע נקודות כימי מסבו על גלגלו, והיה מספיק להם לומר לחשוב תקופות 
חשבון  והמזלות  הכוכבים  מהלכות  חשבון  הן  שהתקופות  ידענו  ומזלות  תקופות  שאמרו  ומפני  בלבד, 
גזרותם הנראות בארץ, כי כן אנו קורין לעדות הכוכבים וגזרותם מזלות אנו אומרים לטוב מהם מזל טוב 
ולתמורתו שאינו טוב מזל רע, ועליו הביא ראיה מן הכתוב "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", כי 
חשבון מהלכות הכוכבים אינה חכמת )הכוכבים( ישראל לנגד העמים, אבל רוב העמים בחשבון הזה זריזים 
מישראל, אבל חכמת ישראל ובינתם לעיני העמים היא שצדקתם מבטלת מעליהם גזרת הכוכבים וגזרת 
הכוכבים על העמים קיימת ואינה בטלה, אלא אם הקב"ה מסיר כח הכוכב ומחלישו, ואין כח הכוכב נחלש 

122  ברייתא דשמואל פרק ט )ברייתא דמזלות טו(.

123  שבת עה, א.

124  דברים ד, ו.
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לישראל מפני שאין לו ממשלה עליהם, ואם חכם אחד מחכמי האומות יביאו לידו שני מולדות דומים זה 
לזה במזלם האחד לגוי והשני לישראל, ימצא כל גזרות קשות במולדו של ישראל ינצל מהם והגוי הרשע 

יכשל בכולם ועל זה יהיו חכמי האומות תמהים מאוד ונבהלים ורואים גדולת ישראל.

ועוד יש הפרש גדול בין ישראל ובין האומות. אם תהיה גזרה אחת ראויה לבוא על ישראל וגויים והקב"ה 
רוצה לבטלה מעל הגויים, הוא מסיר את כח הכוכב ומבטלו וכשיסור כח הכוכב תבטל גזרתו מעל ישראל 
וגויים יחד כי לא נשאר כח הכוכב להזיק ולהועיל. ואם הקב"ה רוצה לבטלה מעל ישראל אינו מחליש את 
כח הכוכב מפני שאין למזלו ממשלה על ישראל ומפני שאין כחו נחלש גזרתו קיימת על הגויים ועל זה 
אמר הכתוב "כי מי גוי גדול אשר לו א-להים קרובים אליו כה' אלוקינו בכל קראנו אליו"125, אמר חכמתכם 
תהיה לעיני העמים אשר )ת(יראו גזירות הכוכבים בטלות מעליכם בקרוא לא-להים ואינה בטלה מעליהם. 

ובזה תראה חכמת ישראל, כי כל חושבי הכוכבים היו רואים לחזקיהו מלך יהודה שאין מלכותו מוסיפה על 
י"ד שנה ומפני צדקתו ותפילתו הוסיפו ימי מלכותו על כפל גזירות הכוכבים והחושבים למזלות מכירים 
הכבוד הזה. וכן אחזיהו126 בן אחאב מלך יהודה היו גוזרין עליו שירפא מלחיו וכן היו רואים לו כומרי בעל 
זבוב א-להי עקרון אשר שלח לשאול באלהים אחרים ונאמר עליו בגזירה "המטה אשר שכב עליה לא יקום 
ממנה כי מות ימות"127. ואין אתה יכול לומר שהגזירה הזאת היתה גזירה עליו לפני שאלתו בבעל זבוב ואם 
כן מה כח הנביא להודיענו כי מות ימות, אלא שאלתו גרמה מיתתו, וכן אמר לו "יען אשר שלחת מלאכים 
לדרוש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר עליה שם תמות"128. ואילו לא היה שולח לא היה נגזר עליו. 
וכן ר' עקיבא שהפחידוהו הכלדיים כשבטלה ]הגזרה[ לא אמר דברי הכלדיים שקר הם אבל אמר "וצדקה 
תציל ממות". וכן שמואל כיון שלא נתקיימו דברי אבלט החשבוני, לא אמר שקרן הוא אלא אמר "וצדקה 

תציל ממות".

ומפני זה הוא חיוב כל היודע חשבון התקופות והמזלות לחשוב אותן ואם יראה עדות טוב אל יבטח אבל 
ישמר ויזהר שמא יגרום החטא ואם יראה עדות שאינה טובה יעשה תשובה ויפיל תחינה לפני המקום אולי 
יישר בעיניו לבטל מעליו הגזרה. ותמצא האומנות הזאת חובה על היודע אותה להחזיק בה כדי שתהיה 
מחזקת )אומנותו( ]אמונתו[ ויראתו ומוסיפה בתפילתו וצדקתו בכל עת. ועל זה אמרו רבותינו ז"ל היודע 
לחשוב תקופות ומזלות על חשבון מהלכות הכוכבים ופי]רוש[ נזקי גזירותם, והיה צריך לזכור התקופות 
והמזלות מפני שאין ערך הכוכבים ועדותן נודעת אלא מתוך המהלכות. ואלו הן שתי החכמות הנדבקות 

ביראת שמים מחכמות הכוכבים אשר ישראל חייבים ללמוד אותן ולהתעסק בהן.

125  דברים ד, ז.

126  עי' מלכים ב פרק א.

127  שם פסוק ד: "ְוָלֵכן ֹּכה ָאַמר ה' ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ָעִליָת ָּׁשם ֹלא ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמּות".

128  מלכים ב א, טז.
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חכמות הכוכבים האסורות משום שנמשכות לע"ז- 

ואין רשות לבר ישראל  רוב האומות מתעסקין בהם  ויש חכמות אחרות שהן תלויות בכוכבים אשר היו 
להתעסק בהם מפני שהן תלויות בע"ז ומזלזלות ביראת שמים, כי כל האומות שעלה בלבם שהכוכבים 
מועילים ומזיקים בדעתם וברצונם הוסיפו ברשע ובזדונות עד שנדמה להם שעבודתן והקרבתן מועילים 
לפניהם ועלה בלב רבים מפני שרוח טומאה באה עליהם מן הכוכבים לצוותם ולהזהירם ולהורות להם דרך 
עבודתם. והיו הרשעים האלה מטעים את אנשי דורם ועושים להם צלמים ופסלים לעבדם ומלמדים להם 
דרך עבודתם וחוקקים דתי רשע שהיו נוהגים בהם בנימוסיהם אשר גוזרים להם דרך עבודתם ואלו נביאי 
ופירושו מיסדי הנימוסים,  ]וצאיא[,  )ואמיא(  ואצעי אל  נביאי הבעל הם נקראים בלשון ערבי  השקר או 
ולכל  הרשע.  אחרי  הנמשכים  ופירושו  אתבאע,  אל  נקראים  הם  המעוותות  דתיהם  ההוגים  ותלמידיהם 
אומה ואומה מעובדי הפסילים אחר שהוא מסור להם נימוס הרשע ההוא ואנשים רבים אחריו נקראים כת 

אחת. 

ואחריהם כת אחרת שהם נקראים בלשון ערב )מוסתנל( ]מוסתנזל[ ביאל קוי, ופירושו מזילי הכחות. היו 
החטאים האלה בנפשותם צודים וחותכים על העתות שיהיו בהם אשר הם רוצים להזיל את כחו במעונו 
אך באחת מן המנות היפות אשר היו זוממים שהם נתונות לכוכב ההוא ברקיע והיו מקטרים לכוכב ההוא 
או מקריבין לפניו דברים שהם ראויים להקריב לו בעת ההיא לדעתם והיו מזילים בזה כח הכוכב ההוא אל 
הארץ לעשות רצונם ולהגיד להם שאלתם. ואלו שני כתות הרשעים הם עובדי ע"ז ממש ומשתחוים לאל 
אחר ארורים יהיו הם וכל העושה כמעשיהם. ואנו מוצאים כת שלישית )ה(אבא129 אל טליצמאת, ופירושו 
בעלי התמונות, ואלו היו מעיינים מהלכות הכוכבים וחוקרים על סדר הליכתם נגד אי זו צורה הם סובבים 
רואים הכוכב  ובעת שהיו  מן הצורה אשר ברקיע השמים הנדמה להם שהם מעיינים צורת העולם הזה 
ובצד שהיא בו מפאת צפון או פאת דרום היו עושים צורה  ההוא סובב כנגד הצורה בחלקה מן המזלות 
כמוה מאי זה מין ממיני המתכות שהיה ראוי לה אם הכוכב מכוכבי היושר הוא מאמץ כח הצורה ההיא 
ואם מכוכבי הנזק הוא מבטל אותה. ואלו היו יודעים מתי תדל ומתי תגבר כח ממיני הנמצאות בעולם הזה 
בנימוסיהם  יודעים  שהיו  רביעית  כת  ואחריהם  רבות.  דמיונות  הרשעים  אלו  ממעשה  עתה  עד  ונשארו 
ממהלכות הכוכבים באיזה עת ובאיזה יום ראוי ללקוט כל עשב ועשב ממיני העשבים ולאסוף כל זרע וזרע 
הזרועים ולארות הדבש ולחבוט הזיתים ולבצור הכרמים ומיני הפירות ולכרות עצים ולכנוס והיו יודעים כל 
הנאסף בכל יום ויום מה יהיה טיבו ולאיזה דבר הוא מועיל. והיה הכל כמוס עמהם ובעת הצורך היו מחברים 
כל המינים אשר היו גנוזים עמהם הראוי לחבר בעת ההיא ולעשות מלאכתם להגביר כח דבר זה ולהחליש 
כח דבר אחר )ל(מעשיהם אלו כשהיו לוקטים מן השדה וכשהיו מחברים לעשות היה בלחש שהיו לוחשים 
ובשמות טומאה ושמות שדים. והכת הזאת נקראין בלשון ערב אצחאב אל חיל, ופירושו בלשון הקדש 

בעלי הצדדין ונקראים עוד בלשון ערבי אצחאב אל אסחאר.

ובכל הכתות האלה היתה חכמם ואמונתם תלויה במהלכות הכוכבים שלא כדרך יראת שמים, וכמדומה 
המלך  "ויאמר  ככתוב  הרשע,  נבוכדנצר  של  בחלומו  דניאל  בספר  יחד  נזכרו  האלה  כתות  ארבע  שכל  לי 

129  האות הראשון אינו ברור ונראה שדעת המעתיק למחקו. רז"ש.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה ע

אשר  הארבעה  אלה  ויהיו  חלומותיו"130,  למלך  להגיד  ולכשדים  ולמכשפים  ולאשפים  לחרטומים  לקרוא 
פירשנו דרך אומנותם ויהיו החרטומים הם הנקראים המצדדים והאשפים מזילי הכחות והמכשפים בעלי 
ארמית  בלשון  דניאל  בספר  נזכרים  הארבעה  אלה  ומצאנו  נמשכים.  הנקראים  הם  והכשדים  התמונות 
דכתיב "באדין עלין חרטומיא אשפיא כשדיא גזריא"131, ועוד כתיב "חרטומין אשפין כשדאין גזרין הקימיה 
אבוך מלכא"132. ובידוע שהחרטומין והאשפין והכשדים הנזכרים ראשונה בלשון הקדש יכול יהיו גזריא 
אשר בלשון ארמית מפני שאין דרכם לדבר על העתידות והארבעה הנזכרים בלשון ארמית דרכם לדבר 
הכוכבים  עדות  בכל  דעתם  שהם  מפני  גזריא  ונקראו  במזלות  המעיינים  הם  גזריא  יהיה  או  העתיד,  על 
שגזרתם קיימת ואינה על תנאי, אבל יש להם רשות לגזור ולקיים ומפני זה נקראו גזריא. והדעת הזאת 
יפה בעיני מפני שהוא אומר בחלום של נבוכדנצר הראשון "כל קבל די כל מלך רב ושליט מלה כדנא לא 
שאיל לכל חרטום ואשף וכשדי"133, זכר מן הארבעה אשר קרא נבוכדנצר שלשה וחסר המכשפים מפני 
שאין דרכם להודיע כדבר הזה, אבל אומנתם לפרש כח הנמצאות בארץ מתי יגבר ומתי ידל. ומן הדרך הזה 
לא זכר אותם דניאל בעת שאמר לו ]ל[נבוכדנצר "רזא די מלכא שאיל לא חכימין אשפין חרטמין גזרין 
יכלין להחויא למלכא"134, לא זכר המכשפים מפני שאין דרכם לגלות רזים ולא דבר על העתיד וזכר גזרין 
המעיינים במהלכות הכוכבים במזלות מפני שדרכם לדבר על העתיד, אשר הוא סתום משאר בני אדם, 
ולא זכרו אותם הכשדים בפני נבוכדנצר מפני שזכרו חרטום אשף וכשדאי מפני שלא ]היו[ בתוך הקרואים 
לפני המלך בעת ההיא, וכן חיסר דניאל את הכשדים ולא זכר אותם בתוך חכימין אשפין וחרטומין גזרין 
מפני שהם תלמידי האשפים ונמשכים אחריהם והם מטונפים בע"ז יותר מן האשפים ומפני זה לא ראה 
לזכור אותם. ובמקום אחר נחסר החרטומים ככתוב "קרא בחיל להעלאה לאשפין כשדיא וגזריא"135, ולא 
זכר ביניהם החרטומים מפני שאינם ראויים לשאול אותם על דבר שהוא מעמיק בחכמה ובבינה, כגון "כתב 
כתיב על גירא די כותל היכלא"136. וראינו הכתוב חסר השלשה במקום שלא היה צריך אליהם ולא זכר כי 
אם המכשפים לבדם ככתוב "ויקרא פרעה לחכמים ולמכשפים"137, קרא את החכמים אשר הם מכשפים 
בעת שראה המטה אשר נהפך לנחש, מיד קרא למכשפים אשר הם יודעים העתות אשר יגברו בהם כחות 
כל הנמצאות בעולם לראות היש בעת ההיא כח לצורת הנחש או היש כח לעצים או למטות מדרך מהלכות 
הכוכבים לעשות כדבר הזה והיו המכשפים נואלים והודו כי אין לנחש אלא חיות הנשיכה ]ואין לו[ שום 
כח בעת ההיא ואין בחכמת הכשוף התלוי במהלכות הכוכבים כח על הדבר, אלא שהחרטומים אשר כל 
מלאכתם גנוז עמהם מעתים שעברו היו מזדרזים לעשות ומפני שלא גערו בהם המכשפים נחשבו כאלו 

130  דניאל ב, ב.

131  שם ד, ד.

132  ה, יא.

133  דניאל ב, י.

134  שם כז.

135  שם ה, ז.

136  דניאל ה, ה: ַּבּה ַׁשֲעָתה ְנַפָקה ֶאְצְּבָען ִּדי ַיד ֱאָנׁש ְוָכְתָבן ָלֳקֵבל ֶנְבַרְׁשָּתא ַעל ִּגיָרא ִּדי ְכַתל ֵהיְכָלא ִּדי ַמְלָּכא ּוַמְלָּכא ָחֵזה ַּפס ְיָדה ִּדי 
ָכְתָבה.

137  שמות ד, יא.



עיפרק ב - דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות

הם משתתפים עמהם ככתוב, "ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלטיהם"138, והיה יכול לומר "ויעשו חרטומי 
מצרים", ומתוך שאמר "גם הם" למדנו שהכתוב הכניס המכשפים עמהם, מפני שלא גערו בהם. 

עליונות השגחת ה' על ישראל על פני הכוכבים- 

ואנו רואים מכאן שכל מכה ומכה שהביא הקב"ה על המצרים במצרים לא היתה מהן אחת שהיתה יכולה 
להיות מדרך מהלכות הכוכבים, כדי להודיע לאומות העולם חסרון חכמתם נגד גבורתו ית' שמו.

שאין  בעת  אלא  אותה  גוזר  אינו  הרשעים  העולם  אומות  על  גוזר  שהקב"ה  גזירה  שכל  אומר  אתה  וכן   
בא  הנביא  היה  מה  הכוכבים  עדות  מעין  הנבואה  היתה  ואלו  ההיא,  הגזרה  על  מעידה  הכוכבים  ]עדות[ 
האומות  חכמי  כל  שיהיו  כדי  והכוכבים  המזלות  כעדות  שלא  הנבואה  שתהיה  הוא  נכון  אבל  להודיענו. 
הוא  וכן  חוזרות לאחור.  ומחשבותם  ית' שמו בעת שיראו עדותם  גזרותיו  נגד  ונבהלים  ונסכלים  נואלים 
אומר "אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה יעץ ה' צב-אות על מצרים"139, להודיעך שהגזירה אשר 
שהם  גזרות  נוהגת  חכמתם  היתה  אבל  אותה,  רואים  המזלות  בחכמת  הבקיאים  מצרים  על  להביא  יעץ 
תמורות הגזירה ההיא דכתיב "חכמי יועצי פרעה עצה נבערה"140, ולא בא הכתוב להראות שקרנות חכמי 
מצרים, אבל להודיע גבורתו אשר מבטל כחות הכוכבים ומסיר את גבורתם, עד שיהיו החכמים בעיניהם 
סכלים, דכתיב "משיב חכמים אחור ודעתם יסכל"141. ואין אחר יכול להבין הגבורה הנפלאה אם לא יהיה 
ויוסיף  ורשעת הרשעים  לנגד צדקת הצדיקים  גזירת הכוכבים בטלה  בקי בחכמת המזלות בעת שיראה 

יראה ואמונה.

השם  נפלאות  היא  ומראה  א-להים  ובדעת  שמים  ביראת  מוספת  הזאת  שהחכמה  רואה  אתה  ומכאן 
וגבורתו. ואין שאר ארבע החכמות שזכרנו מחכמת הכוכבים נוהגות מנהג זה, אבל כולם אסורות להתעסק 

בהם מפני שהם נמשכות לע"ז ומזלזלות ביראת שמים.

מלאכת ועורמת הקסמים אינה חכמה וכולם נכללים בשם 'קסם'.- 

ויש מלאכות אחרות כמותם ואם אינם ראויות להיקרא חכמה הם נקראות מלאכה וערמה והכתוב קרא 
אותן או רובן קסמים, ככתוב "כי עמד מלך בבל על אם הדרך בראש שני דרכים ולקסם קסם קלקל בחצים 
שאל בתרפים וראה בכבד"142, אלו שלש מלאכות הנעשים בחצים ובתרפים ובכבד קרא אותם קסם והוא 

138  איכה ג, טז.

139  ישעיה יט, יב.

140  שם יא.

141  שם מד, כה.

142  יחזקאל כא, כו.
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מין אחד שהוא כולל את כולם. והחצים הנזכרים בכאן יכול יהיו מן "חץ שנון"143, "לך מצא את החיצים"144, 
אשר הם חצי הקשת והיה מלך בבל מקסם בהם, ויכול יהיו החיצים אבנים מן "ויגרס בחצץ שני"145, "ואחר 
ימלא פיהו חצץ"146, ויהיה הקסם באבנים. וכן מצאנו הערביים אשר היו בארץ קדר אנשים אומנתם לקלקל 
באבנים על הארץ והיו יודעים מזה על אי זה דרך ילכו ואי זה מעשה יעשו ויכול יהיה קלקל בחצים נאמר 

על המלאכה ההיא. 

שהיו  עת  בכל  בהם  מסתכלין  שהיו  רבות  דמיונות  על  זכוכית  מראות  כגון  ותמונות  צורות  היו  והתרפים 
נמלכים לעשות דבר לראות אם טוב הוא ואם מיטב ומה שהיו רואים במראה ההיא היו סומכים עליו. ואתה 
דבר  על  מונחת  מים  מלאה  בזכוכית  שמביטין  אלו  כגון  לתרפים,  דומה  שהוא  מה  האלה  בארצות  מוצא 
אדום ומסתכלין בה ואין מרימין עפעפיהם ממנה עד שיראה להם בתוך המים אשר בזכוכית דמות הדבר 
אשר הם שואלים. וכמוהו המביט בצפורניים או בכתף147 או בביצה הצבועית בדבר קלל וזהיר כגון זפת או 
שמן זית, כל אלו ממין שאלת התרפים, כי התרפים הם ממשמע תורף הדבר אשר הוא ענינו ודמותו וכן 

הוא תרגומו צלמניא ורבינו סעדיה פירש אותם דמיונות ותמונות148.

וטוב הוא שיהיה אדם אוסר על עצמו כל המלאכות אשר שאל מלך בל עליהם מפני שקראם קסם והתורה 
אסרה הקסמים, ככתוב "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף, וחובר 
וזה  כי כל המלאכות האלה נקראים קסמים  ודורש אל המתים"149. ואתה אומר  וידעוני  חבר ושואל אוב 
שאמר קוסם קסמים הוא כלל גדול ויהיו פרטיו מעונן ומנחש ומכשף וכל הנזכר אחריהם, ויש לך לומר פרט 
וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט ותמצא אומר שלא אסרה תורה מן הקסמים אלא אלו שהם נזכרים 

בכתוב הזה ויהיה זה מקיל והראשון מחמיר.

וראיה לך מן הקסמים שהם כלל גדול ואינה מלאכה בפני עצמה שהוא אומר בכאן "ושואל אוב וידעוני" 
וקורא מעשה האוב שאלה, ולהלן הוא אומר "קסמי נא לי באוב"150  ולא אמר "שאלי", ללמדך שכל מעשה 

האומניות האלה האסורות בכתוב הזה נקראות קסם. 

ועוד ראיה אחרת שאתה מוצא מעונן ומנחש ושאר הנמנים בכתובים האלה מפורש בדברי רבותינו ז"ל 
מעשה כל אחד מהם וענין מלאכתו ולא פירשו בתוכם קוסם קסמים, מפני שהוא כולל את כולם. הם151 

143  משלי כה, יח.

144  שמואל א כ, כא.

145  איכה ג, טז.

146  משלי כ, יז.

147  בספרי תולדות הכשפים לא מצאתי אלא הכנסת הראש בין הברכיים בלבד. רז"ש. )ויש להעיר שאכן בימינו ישנם המביטים 
בציפורניים ומגלים בכך את תכונות נפש האדם, תחלואיו וסוגי רפואתו. שב"ג(.  

148  בתרגומו הערבי לתורה, בענין רחל, אלתמתאל בלשון יחיד, עי' הוצאת J. Derenbourg צד מ"ח הערה ח'. רז"ש.

149  דברים יח, י- יא.

150  שמואל א כח, ה.

151  אולי צ"ל הנה או הרי. רז"ש.
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רבותינו ז"ל אמרו152 "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש", אין לי אלא בנו ובתו בן בנו ובן בתו מנין ת"ל 
"בתתו מזרעו"153. ואמרו154 במעונן ר' עקיבא אומר זה המחשב עתים ושעות ואומר היום יפה לצאת מחר 

יפה ליקח ערבי שביעית חיטים יפות עקורי קטנית מהיות155 רעות156. 

זה  ואינם רואים  נסו בימיהם מדרך סברתם  נסיוניהם אשר  ואלו מחשבי עתים ושעות הם הסומכים על 
מדרך חכמת המזלות ולא ממהלכות הכוכבים, מפני שחכמת המזלות אינה נותנת חומרא ליום ידוע מכל 
יום זה ראוי לדבר בשבוע זה )או אינו( ]יכול יהיה[ ראוי לו לדבר)ים( בשבוע אחר, אבל יכול  שבוע, אם 
ר'  לדברי  והמעונן  לדבריהם.  אחד  מנהג  נוהגות  ולא  לחיטים  יפות  שביעית  ערבי  אין  וכן  בו,  מסוכן  יהיה 
עקיבא )ננהיג( ]מנהיג[ ימים ושנים מנהג אחד ומפני זה )אמרו( ]נאמר[ אין המעונן נוהג באומנותו מנהג 
חכמת המזלות ולא מנהג חכמה בעולם לא לדברי ר' עקיבא האומר מחשב עתים ושעות ולא לדברי חכמים 
האומרים אוחזי עיניים ולא לדברי ר' ישמעאל157 שאמר מעביר שבעה מיני זכור על העין. ואמרו158 מנחש 
זה האומר פתו ]נפלה מפיו מקלו[ נפלה מידו צבי הפסיקו בדרך נחש מימינו ושועל משמאלו, ואמרו159 תנו 
רבנן "לא תנחשו" כגון אלו המנחשים בחולדה ובעופות, והאומנות הזאת מצויה בעולם בידי הספנים ועובדי 
עבודת האדמה כגון האומרים אם תהיה הלבנה בלילה הראשונה או בשנית מקפת אותה עגולה שחרחורת, 
יהיה אות על הגשם יבא בחדש ההוא ומענין שחרחורת אשר יהיה בעגולה יהיה הגשם ואם תהיה החמה 
זורחת והאויר המקיף לה אדום יסערו רוחות מן הצד אשר הצבע אדום נראה שם, וכן אומר]ים[ בכל כוכב 
וכוכב משבעה כוכבי לכת וגם בכוכבים המאירים מכוכבי שבת וכגון האומ]רים[ קול העורב בלילה וקול 
תרנגול בתחילת הלילה מעידים על גשם והחולדה אשר תשמיע קולה ותרקד ותעיד על הקור, וכגון סימנין 

אלו הן דרכי המנחש בעופות ובכוכבים.

למעלה  זכרנו  אשר  הכשפים  ומעשה  העיניים  את  אוחז  ולא  ]חייב[  מעשה  העושה  המכשף  ואמרו160 
העתות  והאילנות  העשבים  הלוקטים  החרטומים  מעשה  וגם  בעולם  הנמצאות  גבורות  עתות  היודעים 
גדול ואחד חבר קטן אפילו  "וחובר חבר" אחד חבר  ואין אוחזים את העיניים ואמרו161  ידועים הם עשה 
נחשים ועקרבים, ואמרו162 בעל אוב זה המדבר בין הפרקים ובין אצילי ידיו ידעוני זה המניח עצם ידוע בפיו 

152  סנהדרין סד, ב.

153  ויקרא כ, ד. 

154  סנהדרין סה, ב.

155  בכ"י מהיום.

 - יפות. עקרי קטניות מהיות רעות  ורגילין להיות חטין  156  ופירש רש"י שם: למודי ערבי שביעיות - כלומר ערב שביעית למדין 
כלומר העוקר קטנית ואינו קוצרן שוב אינן מתליעות ואין מרקיבות.

157  בסנהדרין סה, ב הוא בשם ר' שמעון, ובמדרשים יש גורסין: ר' ישמעאל.

158  סנהדרין סה, ב.

159  שם סו, א.

160  מתני' סנהדרין סז, א.

161  סנהדרין סה, א.

162  שם ע"ב.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה עד

והוא מדבר מאליו. ואמרו163 "ודורש אל המתים" זה המרעיב את עצמו כדי שתשרה עליו רוח טמאה. כל 
אחד ואחד )ממקומה( ]מ[הקוסמים הודיעו רבותינו ז"ל את עניינו ופירשו את עסקי מלאכתו וראו בכולם 
ומן ההיא  ולהורות,  שהם אסורות לעשות כאשר אמרו164 "לא תלמד לעשות"165, אבל אתה למד להבין 
עצמה הוציאו שהן אסורות לשאול בהם מפני שכתוב "כי תועבת ה' כל עושה אלה"166, "תמים תהיה עם 

ה' אלוקיך"167.

מי הם הכלדיים- 

ומשם ראו שאין שואלין בהם, כדאמרי'168 מנין שאין שואלין בכלדיים דכתיב "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", 
ותמצא הפרשה אשר דרשו בה רבותינו ז"ל על כל המלאכות שהן אסורות להתעסק בהן ולעשותן משם 
האסורות  במלאכות  המתעסקים  כל  על  נאמרים  בכאן  כלדיים  ויהיו  אותם  ולשאול  בהם  לדרוש  הזהירו 
לעשות שהן חרטומין ואשפין וכשדים ומכשפים וכל הקוסמים, ונקראו אלו כלדיים מפני שאנשים בבל 
כדכתיב169  ארמיים  הם  ההם  הארצות  שוכני  שכל  ובידוע  האלה  החכמות  בכל  עוסקין  היו  שנער  וארץ 
"וידברו הכשדים למלך ארמית", שדברו בלשון האומה אשר הם ממנה, "ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש"170, 
ולא נזכרו בכל אלו לא כלדיים ולא כשדיים, ונקראו כלדיים לשכני ארץ שנער ונקראים כשדיים ונקראים 
קוראים  השם  זה  ועל  כלדיים  כך  ואחר  השקר  נביאי  לכולם  הכולל  והשם  אחרות  שמות  וגם  סוראנים 
ללישנא דרבנן לישנא דכלדאי וכשדים היו ממשפחת המלכות בימי נבוכדנצר הרשע והיו הם הממלאים 
ידיהם לעבוד טעותם ולהיותם כומרים בבית טעותם, משם נקראו מזילי כחות הכוכבים כשדים מפני שהיו 
כומרים בבית הצלמים, והכלדיים הם שאר עם הארץ המתעסקים בשאר החכמות והכשדיים הם משפחה 
שואלין  אין  ז"ל  רבותינו  שאמרו  וכיון  כשדי.  נקרא  כלדי  כל  ואין  כלדי  נקרא  כשדי  כל  ויהיה  מהם  אחת 
בכלדיים )וקנסו( ]כנסו[ עמהם כשדים שהיו מזילי הכחות וכל המתעסקים בשאר החכמות החוקרות על 
העתיד והיו דבריהם אלו כאלו אמרו אין שואלין במכשפים ולא בכלדיים ולא במעוננים ולא בכל החכמות 

שהן דומות להן, מפני שהכלדיים היו מתעסקין בכל החכמות ההן.

זו  ואי  ולעשות  ללמוד  הראויה  חכמה  היא  זו  אי  לנו  ונתגלה  בכלדיים  שואלין  אין  יפה  בירור  לנו  ונתברר 
מותרת ללמוד ולא לעשות. ונראה מתוך הדבר הזה כי המנהיג החכמות הראויות ואם תהיה כוונתו לשם 
ומחמיר  באסורות  מקיל  יהיה  אם  אבל  שוטה  חסיד  אותו  קורין  העולם  רוב  חסיד  להקרא  ויכול  שמים 

163  שם.

164  שבת עה, א.

165  דברים יח, ט.

166  דברים יח, יב.

167  שם יג.

168  פסחים קיג, ב.

169  דניאל ב, ד.

170  בראשית י, כג.



עהפרק ב - דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות

בראויות, כגון אשר אנו רואין היום שיש מקילין בשואלי התרפים ומקלקלי חצים ומחמירים על המעיינים 
בחכמת הכוכבים, אין אנו קורין אותו האיש חסיד שוטה, מפני שהוא יוצא מן הדרך ונוטה, וראוי להקרא 

אשם וחוטא.

הוסיף  הלום  עד  לבוא  הצריכנו  אשר  החתן  על  המחמיר  כי  להראות  הקדמנו  אשר  הטעמים  בכל  לנו  ודי 
ויראת  שמים  לשם  הם  כולם  מעשיו  כי  וברור  שידוע  ואע"פ  איסור,  שום  בו  שאין  דבר  ואסר  להחמיר 
א-לוהים וכל הדברים אשר הקדמנו, מפיו למדנו, ומימיו שאבנו,171 וכל חכמה שהיא ידועה לכל אינש די 
ויראה שדברי אלו  וייטב לפניו,  יישר בעיניו,  נהירין ליה כשבילי דנהרדעא,172 אם ראוי הוא אם  בארעא, 
והולכים  בספיקה,  עומדים  יעזבנו  ואל  ניבו,  טוב  בהודעת  ויכבדנו  לבו,  כל  את  לנו  לגלות  ונכוחים  טובים 
בחשיכה, כי הוראת האמת והוראת הדרך הנכון היא מדת חכמים, ומנהג נבונים ותמימים, וראויים אנו וכל 
שומעי דבריו להודות לו ולשבחו על רוב חסדיו וטובתו, ונחות רוחו וענותנותו. ואם יראה דברי אלה שהם 
שגגה ושגיון, ודברי הבל ושגעון, ואינם ראויים לדבר אותם ולא לטעון בהם יגדיל עלי חסדו, ויעניק צדקו 
ויפתח ידו, להורות הדרכים אשר ]דברי[ נשברים מהם ומאי זה טעם אין לנו לסמוך עליהם. וביום שמעי 
טענותיו אודה על חובי, ואומר הדרי בי הדרי בי, וקורא על עצמי האם אין עזרתי בי173. אבל אם אינו מסביר 
דבריך  רואה  א]י[ני  אלי  ויאמר  ממנו  שאלתי  אשר  אלו  שאלות  משתי  אחת  לעשות  לדברי  ומאזין  פני 
ואיני מטריח עצמי לשבור טענותם אני אומר לו חלילה174 לי אם אצדיק אתכם עד אנוע לא אסיר תומתי 
ממני. ואם175 טעיתי בדברים אלו וטענותי, אני מפייס מרבותי, שלא יאשימוני בכל הדברים אשר דברתי כי 
א-להים יודע ועד אשר כל הנסתרות לפניו גלויות כי לא באתי ללמד ולהורות, ולא להתגדר חלילה לי ולא 
להתגרות, אבל כוונתי לנקות את נפשי, אולי אצא חופשי. כי מנעורי עד היום הזה הייתי מתלמד מחכמת 
בה  ומזמה, שאין  קונה חכמה  והייתי מחזיק את עצמי  ודורש אותה  וחוקר עליה  בה  ומתעסק  הכוכבים 
עוון ולא אשמה, ועכשיו כשראיתי חכמים ישרים וצנועים אשר המה מחוכמים וידועים, אינם מסכימים 
על דעתי, מאסתי את מלאכתי, ואמרתי בימי הילדות והשחרות, היו דנין אותי לכף זכות, על הכבוד אשר 
גזרותיה  לי לחפש  טוב  זאת לשטנה,  לי  ועתה בעת הזקנה, תהיה  ולפני מלכות,  לפני שרים  קונה  הייתי 
ולספר אחר טובתה עד שיחרה אף השונאים אשר ספרו ברעתה, וינידו את כל חובתה176 וגנותה, אולי יהיה 

כח דבריהם מוכיח אותי ללכת אחריהם.

ועתה אתם רבותי177 אנשי תושיה ותורה, ובעלי תריסין וגבורה, אשר לכם כח לשלוט על החכמה ולמשול, 
אל תתנו לפני עור מכשול, והורוני דרך אלך, אשר היא דרך המלך, כי כל178 ישראל ערבים זה לזה, והשמן 

171  עי' פירוש ס' יצירה לר' יהודה בר ברזילי צד רמ"ח ומקומות אחרים, ודברי שזח"ה במבוא צד י"ט "מיום אחד" צריכים תקון. 
רז"ש.

172  עי' ברכות נ"ח ע"ב.

173  איוב ו, יג.

174  שם כז, ה.

175  נדפס ע"י יה"ש בכרם חמד ח' נ"ט. רז"ש.

176  תיבה זו אינה ברורה ויה"ש חסרה ולא הגיד. רז"ש.

177  ע"כ בכרם חמד. רז"ש.

178  עי' שבועות לט, א ועוד.
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מהם חייב להזות משמנו על הרזה, ומאיר את העיניים להנהיג את הסומא, והרוה מן המים להשקות את 
הצמא, עד שיבואו הימים שיהיה כל אחד ממנו שמח בחלקו, ומניע אל תאוותו וחשקו. יהי רצון מלפני 
ואיש את  ילמדו עוד איש את רעהו  "ולא  בנו מקרא שכתוב  ולקיים  לזכותנו לעת ההיא  א-להי השמים 
אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכור 

עוד"179.

179  ירמיה לא, לג.



עזפרק ב - דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות

 181אגרת180 הרמב"ם לחכמי קהל עיר מארשילייא 

מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות. 

הגיעה שאלת אלופינו ומיודעינו החכמים המבינים, יודעי דת ודין, הדרים בעיר מרשילי"א, יגן האל ית' בעדם 
אחיהם  כחפץ  ידיהם,  משלח  ובכל  באסמיהם  הברכה  את  איתם  ויצו  תורתם,  ויאדיר  ויגדיל  חכמתם  וירבה 
טוהר  על  העידה  והיא   . הספרדי  זצ"ל  מיימון  ב"ר  משה  בשלוותם,  והשמח  השש  בעדם,  המתפלל  ורעיהם 
ורוצים לעלות במעלות הדעות האמיתיות  רודפים אחר החוכמות, ומחפשים בחדרי התבונות,  נפשם ושהם 
ולמצוא דברי חפץ וכתוב יושר, ולהבין הדבר והפשר. ותהי יד ה' עמם לפתוח כל סתום  וליישר כל עקום, אמן. 

הבנתי מזאת השאלה, ואף על פי שענפיה מרובים, וכל אותם שריגים אילן אחד הוא עיקרם, והוא דברי הוברי 
שמים החוזים בכוכבים. והדבר ידוע כי לא הגיע עדיין לידכם החיבור אשר חיברנו במשפטי התורה, שקראתיו 
"משנה תורה". שאילו הגיע אליכם, מיד הייתם יודעים דעתי בכל אותם הדברים ששאלתם. שהרי ביארנו כל 
זה העניין בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים182, וכמדומה לי שיגיע לידכם קודם כתב תשובה זו. שכבר פשט 

באי סקילי"א183 כמו שפשט במזרח ובמערב ובתימן. ועל כל פנים צריך אני להשיב לבאר לכם. 

דעו רבותי, שאין ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלשה דברים. הראשון דבר שתהיה עליו ראיה ברורה 
מדעתו של אדם כגון חכמת החשבון, וגימטריאות, ותקופות.

והשני דבר שישיגנו האדם באחד מהחמש הרגשות, כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראית 
עינו. או שיטעום שזה מר וזה מתוק. או שימשש שזה חם וזה קר. או שישמע שזה קול צלול וזה קול הברה. 

או שיריח שזה ריח באוש וזה ריח ערב וכיוצא באלו. 

והשלישי דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ע"ה ומן הצדיקים. 

וצריך האדם, שהוא בעל דעה, לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם, ויאמר שזה האמנתי 
בו מפני הקבלה, וזה האמנתי בו מפני ההרגשה, וזה האמנתי בו מפני הדעה. אבל מי שיאמין בדבר אחד שאינו 

משלושת המינים האלה, עליו נאמר "פתי יאמין לכל דבר"184. 

אגרות  מקבצי  בעוד  הודפסה  זו  אגרת  שונות.  אגרות  התשכ"ח,  ירושלים  אפשטין,  לוין  הוצאת  הרמב"ם,  ותשובות  אגרות    180
הרמב"ם, במהדורות שונות.

קלב,  סי'  ח"ג  רצד,  סי'  ח"א  הרשב"א  שו"ת  הריאה,  ד"ה  א  )לו,  ג  שער  ב  בית  הארוך  הבית  תורת  ראה  בצרפת.  מסחר  עיר    181
ובתשובות חכמי פרובינצה סי' יא, סי' נב וסי' נט, ושם סי ה': "לשון הרב ר' יצחק קינו ראש הישיבות בצרפת תשובה אל הרב ר' 

יצחק ואל חתנו דמרצלי )היא עיר מרשיליא(".

182  ראה רמב"ם הלכות ע"ז יא, ט ושם הלכה טז, הלכות תשובה ה, א-ב, פיהמ"ש רפ"ק דע"ז, שמונה פרקים תחילת הפרק השמיני 
ודבריו בענין באגרת תימן. וע"ע בפרקים הבאים בביאור משנת הרמב"ם בענין.

183  סיציליה.

184  משלי יד,טו.
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וכן צריכים אתם לידע, שכבר חיברו הטיפשים אלפי ספרים, וכמה אנשים גדולים בשנים - לא בחכמה - איבדו 
חכמים  שהם  ליבם  על  ועלה  גדולות,  חכמות  הם  ההבלים  שאותם  ודימו  ספרים,  אותם  בלמידת  ימיהם  כל 
גדולים, מפני שידעו החכמות ההן. שהדבר שטועים בו רוב העולם, או הכל, מלבד אנשים יחידים, השרידים 
והוא החולי הגדול והרעה החולה שכל הדברים שימצאו כתובים  אשר ה' קורא, הוא דבר שאני מודיע לכם, 
בספרים, יעלה על לבו בתחילה שהם אמת. וכל שכן אם יהיו הספרים קדמונים. ואם התעסקו אנשים רבים 
באותם ספרים, ונשאו ונתנו בהם, מיד יקפוץ דעתו של נמהר לומר שאלו דברי חכמה. ויאמר בלבו: וכי לשקר 

עשה עט סופרים, ובחינם נשאו ונתנו אלו באלה הדברים?! 

וזו היא שאבדה מלכותנו והחריבה בית מקדשנו והאריכה גלותינו והגיעתנו עד הלום. שאבותינו חטאו ואינם, 
לפי שמצאו ספרים רבים באלה הדברים של דברי החוזים בכוכבים, שדברים אלו הם עיקר עבודה זרה, כמו 
ולא  גדולה,  תועלת  בהן  ויש  מפוארות  חכמות  שהם  ודימו  אחריהן,  ונהו  טעו  זרה,  עבודה  בהלכות  שביארנו 
יועילו להם. ולפיכך קראו אותם  נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות185, אלא דמו שאותן הדברים 

הנביאים סכלים ואווילים. ודאי סכלים ואווילים היו, ואחרי התוהו אשר לא יועילו הלכו. 

חכמת גזירת הכוכבים היא הבל וטיפשות ולא נתעסקו בה חכמי יון ופרס אלא יתר חכמי האומות- 

דעו רבותי, שאני חיפשתי בדברים אלו הרבה, ותחילת לימודי היתה חכמה שקוראים אותה גזרת משפטי 
הכוכבים, כלומר שידע ממנה האדם מה עתיד להיות בעולם או במדינה, או מה יארע לאיש זה כל ימיו. 
וגם קראתי בענייני עבודה זרה כולה. כמדומה לי שלא נשאר חיבור בעולם בעניין זה בלשון ערבי, אשר 
העתיקו אותו משאר לשונות, עד שקראתי אותו והבנתי ענייניו וירדתי עד סוף דעתו. ומאותם הספרים 
נתברר לי טעם כל המצות שיעלה על לב כל אדם שאינם דברים שיש להם טעם אלא גזרת הכתוב. וכבר 
יש לי חבור גדול בעניין זה בלשון ערבי בראיות ברורות על כל מצווה ומצווה. ולא לכך הוצרכנו עתה, ואני 

חוזר לעניין שאלתכם. 

דעו רבותי שכל אותם דברים של גזירת הכוכבים, שהם אומרים יארע כך ולא יארע כך, ומולדו של אדם 
ימשוך אותו שיהיה כך ויארע לו כך ולא יארע לו כך, כל אותם הדברים אינם דברי חכמה כלל וטיפשות הם. 
וראיות ברורות יש לי שאין בהן דופי לבטל כל עיקרי אותם הדברים. ומעולם לא נתעסק בעניין זה, ולא 
חבר בו ספר אחד מחכמי יון, שהם חכמים ודאי. ולא חברו אותם החיבורים כולם, ולא עשו אותו הטעות, 
ודתם  אמונתם  הייתה  וזו  והכנעניים,  והמצריים  והכלדיים  הכשדים  חכמי  אם  כי  'חכמה',  אותה  שקראו 

באותן הימים. 

185  יש שתמהו על דברי רבינו, כביכול מצדד הוא בגישה לוחמנית של כיבוש ארצות. וראה במאמר רבי דוד שלמה שפירא, הפרדס, 
שנה לד חוברת י, שדחה טענה זו מכל וכל וביסס כוונת רבינו על דברי הפסוק בשופטים ג, א ואילך: "ְוֵאֶּלה ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ה' 
ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו ֵאת ָּכל ִמְלֲחמֹות ְּכָנַען. ַרק ְלַמַען ַּדַעת ֹּדרֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַלְּמָדם ִמְלָחָמה ַרק ֲאֶׁשר ְלָפִנים 
ֹלא ְיָדעּום... ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְׁשבּו ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ַוִּיְקחּו ֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם ָלֶהם ְלָנִׁשים ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם 
ָנְתנּו ִלְבֵניֶהם ַוַּיַעְבדּו ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם". והיינו שהנביא גוער בישראל שבמקום לעשות מלחמה ולכבוש את ארצות כנען, דימו להכניע 

את אויביהם ע"י עבודתם לאלוהיהם.
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אבל חכמי יון, והם הפילוסופים שחיברו בחכמות ונתעסקו בכל מיני מדע, מהתלים ושוחקים ומעליבים 
את אלו הארבע אומות שאמרתי לכם, ועורכים ראיות לבטל כל דבריהם, שורש וענף. וגם חכמי פרס הכירו 

והבינו שכל אותן החכמות שעשו הכשדים והכלדיים והמצרים והכנענים הם שקר וכזב. 

ואל תדמו בנפשכם שאותם הדברים ]שאמרו חכמי הכשדים[ אין שום ראיה להם, ולפיכך לא נאמין בהם, 
פתי  אם  כי  בהם  ידבק  ולא  דברים.  אותם  כל  לבטל  לי  יש  דופי  בהם  שאין  ונכוחות  ברורות  ראיות  אלא 

שיאמין לכל דבר או מי שירצה לרמות אחרים. 

מעלת חכמת התכונה- 

ודעו רבותי שהחכמה שהיא חכמה ודאית, היא ידיעת צורת הגלגלים, ומניינם, ומדתם, וסדר הילוכם, וזמן 
וכוכב  ונטייתם לצד צפון או לדרום, וסביבתם למזרח או למערב, ומסלול כל כוכב  סביבת כל אחד מהם, 
ודרכו היאך הוא. בכל זה וכיוצא בו חברו חכמי יון ופרס והודו חיבורים גדולים, והיא חכמה מפוארת הרבה. 

וממנה ייוודע ליקוי המאורות, ומתי ילקו בכל מקום. וממנה ייוודע מאי זו סיבה ייראה הירח כקשת, והולך 
וגדל עד שישלים ויחזור ויחסר מעט. וממנה ייוודע מתי תיראה הלבנה או לא תיראה, ומאי זה טעם יהיה 
יום זה ארוך או קצר, ומאי זה טעם יעלו שני כוכבים כאחד ולא ישקעו כאחד, ומאי זה טעם יהיה יום זה 
במקום זה שלוש עשרה שעות, ובמקום אחר חמש עשרה שעות או שש עשרה או עשרים - והוא יום 
אחד; ובמקום אחר יהיו היום והלילה שווים לעולם, ובמקום אחד יהיה היום כמו חודש או שני חודשים או 
שלשה חודשים, עד שתמצא שתהיה כל השנה כולה יום אחד: ששה חדשים יום וששה חדשים לילה. 

וכמה עניינים המתמיהים ייוודעו מאותה חכמה, והכל אמת בלי ספק. 

וזה הוא חשבון תקופות שאמרו חכמי האמת רבותינו ע"ה, שהיא חכמה ובינה לעיני העמים186. 

מאלה  פרקים  ראשי  לכם  מבאר  אני  והרי  כלום.  אינם  הטיפשים  השמים  הוברי  של  הדברים  אלה  אבל 
הדברים שהם כבשונו של עולם. 

מחלוקת הפילוסופים- 

דעו רבותי, שכל חכמי אומות העולם, והם הפילוסופים שהם בעלי שכל ומדע, הסכימו כולם שיש לעולם 
מנהיג, והוא מסובב הגלגל, ואין הגלגל סובב מאליו. ויש להם ראיות רבות להביא מופת חותך וראיה ברורה 

על זה, ובזה לא נחלקו בעלי המדע. 

186  שבת עה, א: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר )דברים ד, ו( 
"ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הוי אומר זה חישוב תקופות 

ומזלות". וראה בפרקים הבאים בענין מצות חישוב תקופות ומזלות



האיצטגנינות באספקלריה של תורה פ

ויש ביניהם מחלוקת גדולה בזה העולם כולו, שהוא הגלגל ומה שבתוכו. רובם אומרים שאינו הווה ונפסד, 
אלא כך עומד, היה ויהיה לעולם ולעולמי עולמים. והרי הוא כמו שהקב"ה שהוא מסבב אותו מעולם כך 

היה, זה סובב וזה מסבב, ושניהם יחד לא ימצא זה בלא זה. 

ויש מהם אומרים שזה הגלגל הזה ייפסד, והבורא ית' בראו, אבל יש שם דבר אחד מצוי עם הבורא ית' 
כמו החומר ביד היוצר, ומאותו המצוי עמו הוא עושה כל מה שירצה, פעמים יעשה מקצת אותו החומר 
שמים, ומקצתו ארץ, ופעמים אם ירצה ייקח אותו המקצת שעשה ממנו שמים ויעשה ממנו דבר אחר. 

אבל להוציא יש מאין - אי אפשר. 

ויש מן הפילוסופים מי שאומר כמו שאמרו הנביאים, שהשם ית' ברא כל הנבראים מאין, ושאין שם עם 
וזה הוא הדבר שהכירו  ובזה הדבר היא המחלוקת הגדולה,  הבורא דבר אחר אלא זה הנברא שהמציאו. 
אברהם אבינו ע"ה. וכבר חיברו בדבר זה אלף ספרים בראיות ברורות שיערוך כל אחד ואחד שיחזיק דבריו. 

אמונת התורה- 

ועיקר התורה התמימה היא, שהבורא ית' לבדו הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדיו אין אלוהים, והוא שברא 
הכל יש מאין, וכל מי שאינו מודה בדבר זה הוא כופר בעיקר וקיצץ בנטיעות. וכבר חברתי אני חבור גדול 
ית',  הבורא  מציאות  על  החזקים  והמופתים  הברורות  הראיות  ביארתי  ושם  אלה,  בעניינים  ערב  בלשון 
ושהוא אחד ושאינו גוף וגויה ולא כוח בגוף. ושברתי כל אותן הראיות שאומרים הפילוסופים שהם ראיות 

שהעולם לא נברא. וגם פרקתי כל הקושיות שהקשו עלינו על שאנו אומרים שהאל ברא הכל יש מאין.

 השתלשלות העולמות- 

וכל אלו השלוש כיתות של חכמי העולם מקודם ועד עתה, בין אלו שאמרו שאין הגלגל נברא, אלא כך 
היה ויהיה לעולם; בין אלה שאמרו שהאל בראו מאותו החומר המצוי אצלו תמיד; בין אלה שאמרו כמו 
ית', אלא הוא לבדו, וכשרצה המציא עולם זה  שאומרו כל הנביאים שאין שם דבר אחד עומד עם האל 
כרצונו מאין - כל אלו השלוש כיתות מסכימים שכל מה שיהיה בזה העולם התחתון מהיות כל נפש חיה 
וכל אילן וכל מין עשב וכל מחצב ממיני המחצבים -הכל האל עושהו בכוח שיבוא מן הגלגלים והכוכבים. 
ושכח הבורא צף בתחילה על הגלגלים והכוכבים, ומן הגלגלים והכוכבים יצוף ויתפשט בזה העולם ויהיה כל 
מה שיהיה. וכשם שאנו אומרים שהשם ית' עושה אותות ומופתים על ידי המלאכים, כך אלו הפילוסופים 
אומרים שכל אלה הדברים הנעשים בטבעו של עולם תמיד, על ידי הגלגלים והכוכבים הם נעשים. והם 

אמרו שהגלגלים והכוכבים בעלי נפש ומדע הם. 

וכל אלה הדברים הם אמת. וכבר ביארתי בראיות ברורות שכל אלה הדברים אין להם הפסד בדת, ולא עוד 
אלא שהבנתי דברי חכמים מכל המדרשות, שהם אומרים כמו שאומרים הפילוסופים ואין בין חכמי ישראל 

והפילוסופים באלו הדברים מחלוקת כלל, כמו שכבר ביארתי באותם הפרקים. 
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דעת הפילוסופים שהכל מקרה - 

שזה  יאמרו  ייעשה,  והכוכבים  הגלגלים  ידי  על  שהכל  שאמרו  הפילוסופים  של  כיתות  השלוש  אלו  וכל 
שיארע לכל אחד ואחד מבני אדם מן המאורעות הוא קרי ואין לו עילה מלמעלה, ולא יועיל בו מולד ולא 
טבע. ולא שונה אצלם זה האיש שטרפו אריה כשפגע בו, או זה העכבר שטרפו חתול, או זה הזבוב שטרפו 
העכביש. ולא שונה אצלם זה שנפל עליו גל, והרגו או אבן שנתדלדלה מן ההר ונפלה על אילן ונשבר, או על 
אבן אחרת ונשברה. כל זה יאמרו אקראי בעלמא. גם אלו בני אדם הנלחמים זה עם זה על מלכות גדולה, 
כמו עדת כלבים שנלחמים על נבלה. ואין לזה סיבה מן הכוכבים. גם היות זה האיש רש וזה עשיר, זה בעל 

בנים וזה עקר, יאמרו הפילוסופים שהוא מקרה. 

כללו של דבר, יאמרו כי מאורעות כל אחד ואחד, בין מין האדם בין מין הבהמה בין מן המחצבים והאילנות 
- הכל קרי. אבל היות המינים כולם ודברים הכלולים בכל העולם שאין בו נפש חיה - הכל מכוח הגלגלים 

והכוכבים שעיקרו מאת השם ית'. 

דעת התוה"ק שהכל בהשגחת הית"ש- 

ובזה היא המחלוקת. ואנחנו בעלי התורה האמיתית לא נאמר שמאורעות בני אדם הם קרי, אלא במשפט, 
עיניך  "אשר  ואמר  הנביא  ופירש  וגו'.  משפט"187  דרכיו  כל  כי  פעלו  תמים  "הצור  התורה  שאמרה  כמו 
פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו"188. ועל דבר זה הזהירה התורה והעידה 
ואמרה ואם לא תשמעו לי, ואביא עליכם פורענות ותאמרו שאותן הפורענות אינן ייסורין על חטאתכם, 
אלא קרי ומאורע כשאר המאורעות שארעו בקרי, אני אוסיף לכם מאותו הקרי. זה הוא שכתוב "אם תלכו 
עמי קרי... והלכתי עמכם בחמת קרי"189. וזה הוא עיקר דתנו היא תורת משה רבנו, שכל מאורעות שאירעו 
בעולם וכל ייסורין שיבואו בדרך מקרה לכלל בני אדם - דין ומשפט הם. וכן אמרו חכמי האמת רבותינו ע"ה 

"אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון". 

מעשי האדם תלויים בבחירתו- 

ודעו רבותי שעיקר מעקרי דתנו, וגם הפילוסופים כולם מודים בו, שכל מעשי בני אדם הם מסורים להם, 
ואין שם לא מושך ולא כופה, אלא אם ירצה האדם יעבוד את ה' תמיד ויהיה חכם יושב בבית המדרש - 
יעשה. ואם ירצה לילך בעצת רשעים ולרוץ עם הגנבים ולצפון עם הנואפים - יעשה. ואין שם טבע ולא 

מולד שמושך אותו לאחד מן הדרכים, ולפיכך נצטווה ונאמר לו עשה כך. 

187  דברים לב, ד.

188  ירמיהו לב, יט.

189  ויקרא פרק כו.
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וכמה דברים ביארנו בעניינים אלו וכדומים להם בחיבור שיש לנו בלשון ערבי או בפירוש המשנה ובשאר 
החיבורים. ובכן יש לנו לדעת שאין מאורעות בני אדם כמאורעות הבהמות כמו שאמרו הפילוסופים. 

דעת הפילוסופיה ובעלי גזירת הכוכבים למול אמיתות דעת התורה- 

נמצא בדברים אלו שלוש מחלוקות. כיצד? הגע עצמך שראובן זה בורסי ועני ומתו בניו בחייו. וזה שמעון 
בשם ועשיר ויחיו לו בניו לפניו, ואפשר שיעני שמעון ויחזור בורסי וימותו בניו בחייו, כל זה קרי בעולם 
ואין שם טבע בעולם ולא כוח מכוכב שגרם לזה האיש שיהיה כך ולזה לא יהיה כך. אלו דברי הפילוסופים. 

ופשטו הבליהם אצלכם שהם  גזרת הכוכבים, ששמעתם דבריהם  עניין בעלי  הוא  ודברי מחלוקת השני 
אומרים שאי אפשר שישתנה דבר זה לעולם, ולעולם לא יהיה ראובן אלא בורסי ועני ואין לו בן, שכך נתן 
לו כוח מזלו בעת לידתו. ולא יהיה שמעון אלא עשיר ובשם ובעל בנים שיחיו לפניו, שכך נתן לו כוח מזלו 

בעת לידתו. 

ואלו שני הדרכים או אלו שני הדברים שקר הם אצלנו בעלי הדת האמתית.

דברי האצטגנינין שקר, מפני הדעת שכל אותן ההבלים שאמרו כבר ביטלה אותם הדעת הנכונה בראיות 
ברורות. וגם הם שקר אצלנו מפני קבלת הדת, שאם היה הדבר כן מה הועילה התורה והמצות והתלמוד 
לזה האיש, וכן כל איש ואיש אין לו כוח לעשות כלום מדעתו, והרי דבר אחר מושך אותו בעל כורחו להיות 
כך ושלא להיות כך, ומה הועילו הצוויי או הלימוד. נמצאו דברי אלו הטיפשים מבטלים תורת משה רבנו, 
יתר על שהדעת מבטלת דבריהם בכל אותן הראיות שאומרים הפילוסופים לבטל דברי הכשדיים והכלדיים 

וחביריהם. 

וגם דברי הפילוסופים שאומרים שדברים אלו קרי, שקר הם אצלנו מפני קבלת הדת. 

מאורעות האדם תלויים במעשיו ובחשבונות שמים- 

דבר  שם  אין  ושמעון  ראובן  שזה  אומרים  שאנו  הוא,  הולכים  אנו  ובה  סומכים  אנו  שעליה  האמת  ודרך 
שאומר  כמו  הפך  ויהיה  הדבר  שישתנה  ואפשר  ועני,  בורסי  להיות  וזה  ועשיר  בשם  להיות  זה  שמושך 
הפילוסוף. אבל הפילוסוף אומר שזה קרי, ואנו אומרים שאין זה קרי אלא דבר זה תלוי ברצון מי שאמר 
והיה העולם, וכל זה דין ומשפט. ואין אנו יודעים סוף חכמתו של הקב"ה לידע באי זה דין ומשפט גזר על זה 
להיות כך ועל זה להיות כך, כי לא כדרכינו דרכיו ולא כמחשבותינו מחשבותיו190. אבל חייבים אנחנו לקבוע 
בדעתנו, שאם יחטא שמעון ילקה ויעני וימותו בניו וכיוצא בזה. ואם שב ראובן ותיקן דרכיו וחפש במעשיו 

190  ע"פ ישעיהו נה, ח: "ִּכי ֹלא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוֹלא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי ְנֻאם ה' ".
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והלך בדרך ישרה - ייעשר ויצליח בכל דרכיו, ויראה זרע ויאריך ימים. זה הוא עיקר התורה. 

ואל יאמר אדם והרי רבים עשו כן ולא הצליחו, אין זה ראיה, כי היה להם עוון הגורם, או ייסורים לנחול דבר 
שהוא טוב מזה. כללו של דבר, אין דעתנו משגת דיני הבורא ית' בבני אדם היאך הם בזה העולם ובעולם 

הבא. 

דברי חז"ל המורים שהמאורעות תלויים בגזירת הכוכבים- הם דברי יחיד- 

ודעתנו עלה מעיקרא היא, שכל דברי החוזים בכוכבים שקר הם אצל כל בעלי מדע. ואני יודע שאפשר 
שדבריהם  ובמדרשות,  ובמשנה  בתלמוד  ע"ה  רבותינו  האמת  מחכמי  יחידים  דברי  ותמצאו  שתחפשו 
הלכה  שנניח  דרך  שאין  בעיניכם,  זה  יקשה  אל  וכך.  כך  הכוכבים  גרמו  אדם  של  תולדות  שבעת  מראים 
למעשה ונהדר אפירכי ואשינויי. וכן אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת שכבר נתאמתו הראיות בהן, 
וינער כפיו מהן ויתלה בדברי יחיד מן החכמים ע"ה, שאפשר שנתעלם ממנו דבר באותה שעה, או שיש 

באותם הדברים רמז, או אמרם לפי שעה ומעשה שהיה. 

הלא תראו שהרי כמה פסוקים מן התורה אינן כפשוטן. ולפי שנודע בראיות של דעת שאי אפשר שיהיה 
הדבר כפשוטו, תרגמו המתרגם עניין שהדעת סובלת אותו. ולעולם אל ישליך אדם דעתו אחריו כי העיניים 

הם לפנים לא לאחור. וכבר הגדתי לכם את לבי בדברי191. 

ה'.  יאמר  כן  אמן  לעולם  נחיה  אשר  עד  מטובו  ולשבוע  מפריו  לאכול  אתכם  ויזכה  יזכנו  ברחמיו  הש"י 
כרצונכם ותאוותכם ורצון וחזק נאמן ואהבתכם אחיכם החותם שנית. 

משה ב"ר מיימון הספרדי

191   המשך דברי האגרת עוסקים בענין משיח השקר ואגרת תימן שכתב הרמב"ם בעניינו.
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 192ספר המוסר לרבי יוסף בן יהודה אבן עקנין  

יש באדם טבע מולד להכנתו לטוב או לרע, אך הכל תלוי במעשיו- 

פיס' התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך193. אני מפרש לך באר היטב פי' זה המוסר עד שמדימין 
לפניך עקרים לדעת אותם ואלו הן, אמרו חכמים הראשונים שלא נוצר האדם בעת היוולדו בטבעו בעל 
מעשים טובים וישרים או בעל מעשים רעים ועקשים, כמות שלא ימצא בטבעו בעל מלאכה מהמלאכות 
הנעשות בידים וברצון האדם כיצד לא ימצא בטבעו בלא למוד לא חרש ולא בונה לא אורג ולא צובע לא 
אפשר שיהיה טבע מולדו מוכן לעשות מעשה  וכן בכל הנמצאות על ידי אדם עד שילמדם, אבל  חורש 
יושר יותר ממעשה הרע או ההפך ויהיה נוח לו המעשה ההוא יותר מחלופו וכשהוא עושה חילופו רוצה 

לומ' חלוף מה שבטבעו עושה אותו בצער ובקושי.

כיצד, יהיה טבע גופו ותערובות לחותיו הארבע שנמזג מהם כמו שאנו מפרשים אחרי כן בקרוב נוטה אל 
קצת היבשות וטבע מוחו במעט רטיבות נוטה לקצת היבשות, זה האדם ממהר לשמוע וקשה לאבד ויבין 
הקר  ליחותיו  ומזיגת  שטבעו  מאדם  יותר  ברעיוניו  ממעמקיה  החכמה  ענייני  בגולם  הרחוקים  העניינים 
והרטוב שולט בו ומוחו רטוב, זה האדם חלוף הראשון קשה לשמוע וממהר לאבד ואינו מבין אלא בקושי 

ובצער, 

חשוב  ובער  כסיל  הוא  הרי  ונתעצל,  ולהבין  ולדעת  ללמוד  החכמים  אצל  הלך  לא  אם  הראשון  האדם  זה 
החכמים  אצל  הלך  אם  והשני  בקושי,  ולא  בנוח  ודעת  חכמה  לדעת  בטבעו  מוכן  שהוא  ואע"פ  כבהמה, 
והוא הדין  ובעל תבונות.  ואינו לומד אלא בצער, הרי הוא חכם  והבין ואע"פ שטבעו קשה לשמוע  ולמד 

192   רבי יוסף בן יהודה אבן עקנין זצ"ל, תלמיד הרמב"ם. מפני הגזרות רבי יוסף נמלט למצרים, ומאלכסנדריה שלח שיריו ומאמריו 
להרמב"ם בפסטאט )קהיר הישנה(. הרמב"ם קרא לו לבוא אליו ולמדהו תורה ושאר חכמות. ברשותו של רבו הרמב"ם פתח בית 
מדרש בבגדאד ללמד חינם, ורמב"ם כינה אותו "ראש הסדר". הרמב"ם כתב בשבילו את מורה נבוכים, ובפתיחתו כתב: "אלהים 
יחנך התלמיד היקר רבי יוסף ב"ר יהודה נ"ע. הנה מאז אשר עמדת לפני ובאת מקצה הארץ ללמוד אצלי, יקרה נפשך בעיני לרוב 
ימי חברתך מחשבה שוקטת  בי  גזר האל פרידתנו ושמת מגמת פניך אל מחוז חפצך, עוררו  וכאשר  אהבתך לבקש החכמה... 
ותניעני יד פרידתך לחבר זה הספר אשר חברתיהו לך ולדומים אליך". הר"ש צרצא בספרו מקור חיים בעניין מאבק המלאך עם 
יעקב מביא "מה שכתב הר"ר יוסף תלמיד חבר של הרמב"ם". ורבי סעדיה אבן דנאן בספרו השורשים כתב: "אבל החכם הגרול 
ר"י בן עקנין שהוא התלמיד החשוב של הרמב"ם ז"ל כתב בספרו רפואת הנפשות". הרשב"ץ כתב בס' מגן אבות פ"ד ד(: "זה 
185(: "החכם  דקדק ר' יוסף בן עקנין ז"ל בספר רפואת הנפשות". רבי יהודה אלחריזי זצ"ל כותב עליו )בס' תחכמוני שער י"א 

העליון רבי יוסף בר יהודה בר שמעון כי מלאכת שירו נקיה וחזקה ועל לב חקוקה". 

הר"י אבן עקנין כתב שבעה חיבורים ואלו הם: א( ספר חוקים ומשפטים - החיבור אינו נמצא. החיבור עוסק בהלכות. החיבור   
מחולק וערוך בצורה דומה למשנה תורה לרמב"ם. ב( רסאלה אלאבאנה פי אצול אלדיאנה ]=אגרת גילוי יסודות דת התורה[ - 
אף חיבור זה לא נמצא. קטע מהחיבור צוטט בספר המוסר של ר"י אבן עקנין, כאשר ממובאה זו ניתן ללמוד ששאלת הבחירה 
החופשית נידונה בחיבור זה. ג( מאמר על המידות והמשקלות. ד( מבוא התלמוד. ה( טב אלנפוס אלסלימה ומעאלג'ה אלנפוס 
אלאלימה ]=רפואת הנפשות השלמות והחלמת הלבבות הדווים[, חיבור מוסרי ע"ד הפילוסופיה, שנכתב בערבית. ו( ספר המוסר 
- פירוש למסכת אבות. ז( אנכשאף אלאסראר וט'הור אלאנואר ]=התגלות הסודות והופעת המאורות[ - פירוש לשיר השירים, 
הכתוב בשפה הערבית, המתפרש כסמל ליחס שבין נפש האדם ובין השכל הפועל. מלבד זאת כתב הר"י אבן עקנין גם חיבור 

רפואי, שירים רבים ועוד.

193  אבות פ"ב מי"ב.
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למלאכות הנעשות בידי אדם, וכן שאר מזגי התערובות והם תשעה. הראשון המשובח שאין למעלה ממנו 
מכוון באמצע רחוק מארבע קצוות בשוה שהחום והקור והיבש והרטוב נמזג מהם בשוה בשיעור אחד. 
השני נוטה אל קצה החמימות. נתגברו בזה התערובות השלישי הנוטה אל הקרירות. הרביעי הנוטה אל 
היבשות. החמישי הנוטה אל הרטיבות. ואלו הארבעה נקראין מזיגת התערובות, שלא שלט עליהם אלא 
אחד הקצוות. והד' הנותרים שלטו מהם ככל התערובות שתי קצוות, האחד גבר החום על הקור שכנגדו 
בחלוף וגבר היבש על חלופו והוא הרטוב. השני חם רטוב. והשלישי קר רטוב. הרביעי קר יבש ואי אפשר 
להיות חם קר או יבש רטוב כי אם שלטה בו החמימות וחלשה הקרירות ואם שלטה בו הקרירות חלשה 
וכבר  יתכן לומר.  וזה לא  ובזמן אחד  זו שולט בגוף אחד  ואי  ואי אפשר לומר דבר אחד שולט  החמימות 
וטבעה  ליחה לבנה  יבש  וטבעה חם  ולח מרה אדומה  וטבעו חם  ליחות הדם  פירשנו שהאדם נמצא מד' 
קר רטוב מרה שחורה וטבעה קרה יבשה, וכבר נתפרשו אלו העניינים פי' מבואר בחיבורינו הנקרא חקים 

ומשפטים.

דברי החוזים בכוכבים שכל מעשי האדם, גדרו ומארעותיו נגזרו בשעת לידתו - הם הבל וריק- 

ואל תשם את לבך לדברי הטפשות והסכלות שאומרין החוזין בכוכבים שמזל האדם העולה בעת יציאתו 
מרחם אמו וצורת הכוכבים השבעה במקומותם במזלות באותה שעה, היא העלה המסבבת להיות הילוד 
גיבור או חלש או עשיר או דל אהוב או שנוא, מצליח במעשיו  חכם או סכל צדיק או ישר או עיקש או 
מזלו  לו  שגם  ממה  ושמאל  ימין  לנטות  יוכל  לא  אלו  מהקצוות  לקצה  ואונסו  לו  גורם  ומזלו  מפסיד  או 
שאלו הדברים הם תהו וריק, והדברים שאנו סוברים הם האמת והוודאי העקרים שלמדונו חכמינו מקבלי 
דתינו והסכימו חכמי אומות העולם לדעתם החוקרים על האמת והביאו ראיות ברורות לסברותיהן ואורו 
לטעמהן, וכך אמרו החבורות כי מפעלות בני האדם ומעשה ידיהם ברשותם וברצונם אין אונס ולא שולט 
מבחוץ עליהם לעשות אותן המעשים אלא רשותם מסורה להם, אם רצו לעשות מפעלות הרשע וחונף 
נולד  שמהם  ליחותם  מזיגת  כטבע  מעשים  לעשות  נוח  שיהא  אלא  ותאוותם,  חפצם  כפי  בידם  הרשות 
וחילופם קשים עליו לעשותם ואפשר לו לעשות מעשים וחילופיהן, האחד בנחת אם טבעו מוכן לו, והשני 

בקושי ויגיעה לפי שאין מתחילה מוכן לו, אבל אין אונס לעשות אותן המעשים או שלא לעשותן.

טענת החוזים בכוכבים מבטלת את כח הבחירה, מצוות התורה והשכר והעונש- 

כי כל מעשים  ואילו היה האדם אנוס במעשיו שעושה, בטלה כל התורה כולה בין עשה בין לא תעשה, 
והיסוד במלאכת  הלימוד  מועיל  היה  לא  הוא האמת  כן  ואם  כרחו,  בכל  הוא לעשותן  אנוס  שהוא עושה 
שאדם  לפי  המה,  שקר  כי  יצילו  ולא  יועילו  לא  וריק  תהו  דברי  אדם  בידי  המעשים  ובמלאכות  החכמות 
מן  הטובות  המדות  באותן  והלוכו  והאמתות  החכמות  ידיעתו  כרחו  ובעל  ברשותו  ואינו  שמים  ברשות 
לו על המצות שעושה  והיה שכר שנותנין  השמים אנסוהו לדעת אותן המדעות ולעשות אותו המעשה 
ופירעון העבירות שעונשין אותו עליהן אינם דיני אמת ולא משפטי צדק, כי זה ההורג או הנואף אם אנוס 
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הוא להרוג את ההרוג הזה ולבעול את הערווה ואלו לא רצה להרגו או שלא לבעול, לא היה יכול, אלא הורג 
ובועל בעל כרחו, למה נפרעין ממנו על אותן העבירות.

טענת החוזים בכוכבים מבטלת את כל התאמצות והשתדלות האדם בעולם- 

והיו כל הדברים המכינין בני אדם והמשתמרין ]בהם[ כגון בניין הבתים מפני החורב ביום והקרח בלילה 
ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר והכנת הבגדים ללבשן בקרה מפני הצנה ומאכלות להביאם אל המגורות 
בקיץ ובחורף לימות הגשמים והכנת מיני הרפואות מפני המזורות ובניין החומה והמגדלות והצבת דלתיים 
ההכנות  מיני  ושאר  המלחמה  מפני  והמגינים  והקשתות  והרמחים  מהחרבות  שלחים  מיני  והכנת  ובריח 
אין בהם דופי, שאם מזלו גורם לחיות אע"פ שלא הכין מכל אילו ההכנות כלום לא היה מפחד ולא מתירא 
שהאלוקים שומר נפשו ומצילו מכל דבר רע, ואם מזלו גורם לו המוות, אפי' הכין כל אלו ההכנות ונשתמר 

בכל משמר, לא ניצל ממה שנגזר עליו במזל הלידה.

הסובר כהחוזים בכוכבים מכחש בה' ובתורתו - 

וכל אילו הדברים הסובר אותם מכחש בה' ובתורתו והורס מגדלי התושיה ומגלה אשיותיה ומשקר בדעתו 
ובחכמה ובדעת ובמזימה והאמת אשר אין דופי והאשיות אשר התורה נבנית עליהן, כי פעלי האדם בידו 
לא ברשות קונה, כדכתיב "ראה נתתי לפניך"194 וגו', ונתון שכר לעושי מצותיו אשר ציוה לעשותם ונפרע 
מעוברים העבירות, כאשר אתה מוצא במקומות הרבה בתורת אלוקינו אם תשמעו אל מצותי אשר ציויתי, 
אני משלם לכם בשכר כך וכך, וציונו ללמוד וללמד לשמור ולעשות, כדכתיב "ולמדתם אותם"195, וכתיב 

"ולמדתם אותם את בניכם"196, וכתיב "ושמרתם לעשותם"197.

עולם  עולם הבא של  ושל  הזה  עולם  ולהכין המשמרות של  מן המכשולות  להישמר  נצטוינו בתורה  וגם 
וגם אמרו  ציונו להכין שש ערי מקלט כדי להציל את הרוצח,  וגם  לגגך"198,  "ועשית מעקה  הזה, דכתיב 
והרבה מקראות  לך ושמור נפשך"200,  ובמכשולות של עולם הבא כתיב "השמר  ימות במלחמה"199,  "פן 

194  דברים ל, טו.

195  דברים ה, א.

196  דברים יא, יט.

197  דברים  ה, א.

198  דברים כב, ח.

199  דברים כ, ה- ו.

200  דברים ד, ט.
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בתורה ובדברי הנביאים נכתבו על זה הדרך, ואמרו רבותינו ז"ל201 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, וכבר 
התורה(,  דתי  )עקרי  גלוי  שמו  הקודש  ובלשון  אלדיאנה  אצול  פי  באלאבאנה  המכונה  בחיבורנו  פירשנו 
יון  חכמי  ומדברי  חכמינו  ומדברי  נביאים  ומדברי  תורה  מדברי  הרבה  ברורות  בראיות  העניין  זה  פרשתי 

שהסכימה דעתם לדעתינו בזה העניין.

וכל  לדעתנו  הנעשים  מהדברים  אדם  ידי  על  השמש  תחת  נעשו  אשר  המעשים  כל  כי  לדעת  יש  אבל 
תנועותיו ושביתותיו כולם בידו, אם רצה לנוע מתנועע ואם לשבות שובת רשותו בידו ובחפץ נפשו אין 
אבל  למעלה.  שפרשנו  כמו  מסייעו,  הרגש  וכח  התיאבון  כח  הנפש  כוחות  בשתי  והם  אונס,  לו  עליהם 
מראה  רע  או  מראה  ויפה  תואר  יפה  היותו  כמו  ליחותיו  תערובת  וכפי  האדם  בטבע  הנמצאים  הדברים 
ותואר ארוך או קצר אדמוני או לבן גיבור או חלש או דברים שטבע כל המין שימצאו בו כמו הילוכו על 
שתים רחב ציפורניים מהלך בקומה זקופה בעל שחוק וכגון אלו המקרים הנמצאים במין אדם אינם לרצונו 
וכל דברים  יהיה מטר  ולא  ירידת הגשם ועצירתו  ולא נבראו על חפצו ככל הדברים העתידים להיות כמו 
לא תצא  עליון  "מפי  והיינו דכתיב  בהן,  ואין לאדם רשות  בידי שמים  ההווים בעולם תחת השמש, הכל 
הרעות והטוב"202, כלומר הרעות שהן העבירות והטוב שהן המצוות לא אנסך עליהם לעשותן, אלא אם נתן 
רשותך בידך לעשות אי זה מהם שתרצה, דכתיב בתורת אלוקינו "ראה נתתי לפניך" וגו', וכיון שהן בידו 
וברשותו וברצונו הם נעשים, אם נעשה הטובות צריך לשמוח בהם שמביאין אותו אל ההצלחה השלימה 
והמעלה הרמה והקיימת לעולמי עד, ואם עשה העבירות צריך להתוודות על חטאיו ולהתאבל על פשעיו 
מפני שהמית נפשו בצדיה ואבדה וטרדה מחיי העולם ולא נכון לעשות כן, והיינו דכתיב "מה יתאונן אדם 
חי גבר על חטאיו"203 מידו היה זה החולי ובידו רפואתו אם רצה לחיות מחליו והם סמי התשובה, אספם 
ברעיון ושחקם במדוך הנחמה וכובר אותם בכברות החכמה ומחברם בחבש התבונה ושותה אותם, והיינו 

דכתיב "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' נשא לבבנו"204 וגו'.

ויש לדעת שזה ימצא גלוי ומפורסם בדברים ונודע בפי כל בני אדם שקומת האדם וישיבתו ותנועתו ונוחו 
בידי שמים וחפץ בוראו אמת הוא הדבר, על זה הדרך שאנו מפרשים כיצד הזורק אבן למעלה באויר ואחר 
כן ירדה אל הארץ זריקת האדם אל האויר בידי אדם שנתן לו הא-ל בידו להתנועע ולנוח ברצונו וירידתו 
כן  כן בטבור הארץ בחפץ הבורא יתברך שמו ששם טבע הארץ כבדה ושם טבע המים כבדים כמו  אחר 
לפיכך יורד ממקום המדרון ונח באשבורן ובחפץ האדם ששם בידו רצה להוציא חלק ממנה ממקומו יצא 
אותו החלק ממקומו כפיכח הזורק, ואחר שנשלם הכח שב למקומו וטבעו כמות כדור הארץ וכדור הרוח 
ששם טבעם קלים וקלותם זה למעלה מזה האש למעלה מן האויר ושם טבע הפלך בנתים ולא עולה ולא 
יורד אלא מסובב, לפי שנברא כל אחד מהם בטבעו מהן קלין ומהן כבדין, לפיכך מקצת זה הארץ למטה 
ועלה מקצת זה האש למעלה כחפצו וכרצונו שברא אותן מחולפין כל אחד בטבעו ולא שהקב"ה חפץ בזה 
המקצת עכשיו מהאש שתרד למטה אלא בעת הבריאה ששם טבע כל אחד מהן כחפצו וכרצונו רוח ואש 

עולין למעלה ארץ ומים יורדין למטה.

201  ברכות לג, ב.

202  איכה ג, לח.

203  איכה ג, לט.

204  שם מ- מא.
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ובזה העניין טעו בעלי ההגיון מביאי הראיות לחזק דת ישמעאלים וקורין להם הישמעאלים אל מתכלמון 
שסוברין שהקב"ה חפצו בכל מצוי ומצוי מהמצואים, מתחדש בכל עת וכת כפי חפצו ואם רוצה הוא עכשיו 
שלא תשרוף האש אינה שורפת והמים אם לא רצה עכשיו שירוו אינם מרווים, וכן הלחם אם רצה עכשיו 
אינו משביע את האדם והחרב אינו כורת עכשיו וכן שאר המקרים שבגלמים כגון הגוונים מתחדשות בכל 
שעה ושעה כפי חפצו ורצונו וזו הסברא אשר בנו אין לה )סודות( ]יסודות[ לעמוד עליהם והקיר אשר טחו 
טפל טחו אותו כי הם מכחשים ראיית העין ושאר הרגשים. ומקבלי דתינו הכין הם סוברים שהחפץ היה 
ומנהגם אשר ברא בהן  פי טבעם  כולם מהנבראים מהלכים על  ומצואים  בשעת הבריאה בששת הימים 
בוראם מיום הבראם ועד עתה, וזהו שאמר שלמה ע"ה "מה שהיה הוא שיהיה ואשר להיות כבר היה ואין 

כל חדש תחת השמש"205, העולם הולך כמנהגו. 

הנביאים  שהבטיחונו  ממה  להיות  מחכים  ושאנו  שהיו  המופתים  שכל  ז"ל  רבותינו  אמרו  להכי  ואמטו 
עליהם שיתחדשו בעולם, נשלם חפץ הקב"ה להיותם בששת ימי בראשית ונתן בטבע הנבראים שיתחדש 
בהם אותו הדבר החדש באותו הזמן שרצו לחדשו בו, כקריעת ים סוף על ידי משה באותו הזמן ועמידת 
גלגל חמה ולבנה וליהושע ולא נתגלגלה ועמידת מי הירדן באותו הזמן והחזרת צל לישעיה הנביא עשר 
בדעת  שיעלה  כמות  הדבר  ואין  חדשים  שהם  בדעתו  ועלה  החידושין  אלו  והרואה  העת,  באותו  מעלות 
אלא מששת ימי בראשית נבראו, ולפיכך אמרו רבותינו ז"ל206 עשרה דברים נבראו בין השמשות. ולא אלו 
העשרה בלבד דוקא, אלא כל חידושין שנראה אנחנו ועולה בדעתינו שהם חדשים, וזה שאמרו עשרה כמו 
שאמרו הכתוב "ואפו עשר נשים"207 וגו', "יחזיקו עשרה אנשים"208, "זה עשר פעמים תכלימוני"209, ויש 
מי שסובר שעשרה בכאן דוקא וסברה לאו דוקא והרבה מהם בעשרים וארבעה שפירושן פעמים הרבה וכן 

אמרו רבותי' ז"ל דברים הרבה נבראו בין השמשות ואע"פ שלא הזכיר מהן אלא עשרה.

205  קהלת א, ט: "ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש".

206  אבות פ"ה מ"ו.

207  ויקרא כו, כו.

208  זכריה ח, כג.

209  איוב יט, ג. ]עי' במדבר יד, כב ובערכין טו, א, וצ"ע[.
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 דרשות הר"ן 

הדרוש השמיני- 

זה  כי מאשר עצם הנפש הרוחני מושפע מהשכלים הנבדלים, חומר  זה הפעולה,  כי יש לקצת הנפשות 
העולם התחתון משועבד לנפש, והנפש תפעל בו. וכאשר הוא ידוע ומפורסם שכל נפש ונפש תפעל בגוף 
שלה, כאשר ישתנה מזג האדם כפי מחשבותיו והפעלויותיו הנפשיים, כן אפשר שתמצא נפש פועלת, 
אשר לא תרשום בגופה לבד, אבל בגופות אחרים. ומזה המין הוא ענין עין הרע שהזכירו חכמים ז"ל210 וזה 
אינו מצד שלמות הנפש ומעלתה, אבל מצד שתהיה רעה, קנאית כפי כוחות השופעים עליה בעת הקשר 
בגוף. וכדי שלא נחשוב שמה )שתשנה( ]שנשתנה[ גוף מרים, וחל עליה צרעת, שעזר על זה התעוררות 
לו, הודיענו הכתוב שלא נמשך  יהיה מעלה במשה, אבל היה חסרון  וזה לא  פעל נפש משה בגוף מרים, 
הענין מזה הצד כלל, אבל מצד שהשם יתברך קנא לכבודו של משה, לא שהוא נתעורר לזה כלל, ולא נגעה 
נפשו בגוף מרים בצד מה, והוא אמרו וישמע ה', כלומר שנמשך הענין מצד השם יתברך ששמע וקנא למה 

שדיברו בו, לא מצד משה, כי הוא היה ענו מאד. 

ואמנם שיהיה זה אפשר שיצא זה מכח הנפש, כבר ביארו רבותינו ז"ל במסכת שבת211, אמרו שם האי 
אנא  רבה  אמר  מוהלא,  או  טבחא  או  אומנא  או  גנבא  או  אשי  רב  אמר  דמא,  אשיד  גבר  יהא  דבמאדים 
במאדים הואי, אמר ליה אביי מר נמי עניש וקטיל. הנה ביארו כאן שאפשר שתהיה איזו הכנה מיוחדת 

לנפש, בהתפעל בגופות אחרים. 

המזל בענין המצוות והעבירות נותן הכנה בלבד- 

אבל יש בכאן ספק שהוא צריך להתבאר. שיראה מזה שהאדם כפי מזלו יהיה ממרה בעבירות, או רודף 
במצות. שהרי אמרו שם האי מאן דבצדק יהא גבר צדקן212, האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד דמא. וזה 

בלא ספק דבר מתמיה, שאם ימשך מעשה המצות או העבירות כפי המזל, אין כאן מקום לשכר ועונש. 

ויש בזה שתי תשובות. כי המזל בענין המצות והעבירות נותן הכנה לבד, לא מכריח. כי הנולד בצדק אינו 
מוכרח להיות צדקן, כי אם מוכן לכך. וכן הנולד במאדים, אינו מוכרח להיות שופך דמים, אבל מוכן לכך. 
והסיבה בזה, כי המזל פועל בגופות, עד שיעשה רושם בהם. ועם כל זה איננו פועל בנפש שהוא למעלה 
ממנו. ומתחייב מזה שכל מה שהוא נמשך לדברים הטבעיים יהיה כפי המזל, אבל מעשה המצות והעבירות 
שאינו פועל טבעי, ימשך כפי הנהגת הנפש. וזה על שני פנים, האחד מהם, שהנפש מצד הנהגתה לגוף, 
אפשר לה שתשתנה התכונה הרעה שבגוף הנמשכת אחר המזל, כמו שנאמר שהנולד במאדים, אף על 

210  ברכות כ,א, נה, ב, סוטה לו, ב, ב"מ קז, ב, סנהדרין צג, א.

211  קנו, א.

212  אמר רב נחמן בר יצחק וצדקן במצוות.
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פי שמתחייב לפי מזלו שיהיה דם לבו חם רותח, מוכן אל הרציחה, עם כל זה הנפש בכחה מצד הנהגתה 
והשני שעם היות שלא תשקוט הרתיחה ההיא, הנפש  זהו הצד הראשון.  לגוף תשקיט הרתיחה ההיא. 
תשתמש בה במה שהוא פעל טוב רצוי, ולא תשתמש בה במה שהוא מגונה. כי המזל אינו מחייב פעל 
פרטי, אבל מחייב תכונה. ויש בכח הנפש שתשמש בתכונה אחת בעצמה בפעל טוב, או בפעל מגונה. וזהו 
מה שאמר שם אמר רב אשי או גנבא או אומנא או טבחא או מוהלא. הנה טבחא ומוהלא שניהם נמשכים 
מתכונה אחת, ופעל האחד מהם רצוי, שנצטוינו עליו, והשני הוא מגונה. הנה מבואר אם כן שאין למזל 

במעשה המצות והעבירות, כי אם לתת הכנה לבד. ויש לנפש כח על ההכנה ההיא כמו שביארנו. 

ומפני זה אמרו213 המלאך הממונה על ההריון לילה שמו, נוטל את הטיפה ומניחה לפני הקב"ה, ואומר טיפה 
זו מה תהא עליה, חכם או טפש, עשיר או עני, אבל צדיק ורשע לא קאמר. הנה ביארו שהחכמה והעושר 
תלוים במזל כפי רגע ההריון והלידה, לא הצדק והרשע. וזהו שאמרו שם גם כן בשבת )קנו א( ר' חנינא 
יוחנן אומר אין מזל לישראל. הנה ביארו שהחכמה  ר'  ויש מזל לישראל,  אומר מזל מחכים מזל מעשיר 
והעושר תלויים במזל, ואפילו ר' יוחנן מודה בזה, שאף על פי שאומר אין מזל לישראל, אין כוונתו לומר 
שלא יהיה המזל פועל בדברים האלה, אבל הכוונה שעל ידי תפלה וצדקה ישתנה מזלו לטובה. כן פירש 
רש"י ז"ל שם, וכן סוגית הגמרא מוכחת. ור' חנינא סובר שאין תפלה וצדקה משנה המזל בדברים האלה, 
שהם החכמה והעושר, אבל במעשה המצות והעבירות, אין שום חכם חולק שאין למזל יכולת עליהם. וזהו 
מה שאמרו רבותינו ז"ל214 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, הנה יחסו למזל הדברים 

הגופיים, לא הנפשיים. 

 כיצד יתכן שהמזל קובע לישראל ואין כח לתפילה ולעשיית המצוות, או לעוונות, לשנות את המזל? - 

אבל מכל מקום עדיין יש בכאן ספק קשה, והוא כי מדברי ר' חנינא נראה שהמזל פועל בדברים האלה פועל 
הכרחי, אי אפשר שתשתנה בשום פנים על ידי תפלה וצדקה, וכן פירש רש"י ז"ל, וכן הסוגיא מוכחת. שאי 
אפשר שנאמר שכוונת ר' חנינא היא לומר שהמזל נותן הכנה באלו הדברים, ושאפשר שתשתנה ההכנה 
ההיא בזכות המצוה, שהרי אמרו שם מדשמואל נמי אין מזל לישראל, ומדר' עקיבא נמי אין מזל לישראל, 
וכל המעשים ההם היו מורים שאפשר למזל שישתנה בזכות המצות, כמו שהוא מבואר שם, ואם כן אפילו 
כפי  אין מזל לישראל, הוא מודה שמערכת הכוכבים פועלת, אלא שהפעל ישתנה  יוחנן שהוא אומר  ר' 
עשיית המצות. והנה אם כן לר' חנינא שחולק עליו ואומר יש מזל לישראל, יצטרך לומר שפעל המערכת 
בדברים האלה אי אפשר שישתנה, ואם כן יקשה מאד ענין יעודי התורה בדברים הגשמיים, כאריכות ימים 
והבריאות והעושר וזולתם, שלדברי ר' חנינא הכל נמשך כפי המערכת, ואין למצות ועבירות רושם בהם 

כלל. ולפי זה גם כן לא יועילו תפלותינו בדברים האלה מאומה, וזה הענין קשה, וצריך להתבאר. 

213  נדה טז, ב.

214  מו"ק כח, א.



ציפרק ב - דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות

תשובה: ב' דרכים להצלה מרעת המזל- 

והתשובה אצלי, שהאדם אפשר שינצל מהפגע שיחייבהו המזל על אחד משני פנים, האחד מהם, שלא 
יהיה במקום אשר יראה בו רושם המזל ההוא, או שיהיה שם, אבל יכין עצמו בענין שלא יוכל המזל לו. 
והשני, שעם היות שיהיה במקום אשר מדרך המזל שירשום בו, שינצח האיש כח המזל עד שלא ירשום בו 
כלל. כאשר נאמר על דרך משל, שהאדם יכול להינצל משריפת האש על אחד משני פנים, האחד כשיתרחק 
ממנו ויעמוד במקום לא תוכל האש לעשות רושם בו, או שיסוך מדם הסלמנדרא כדי שלא תזיקהו האש 
עם היותה שורפת בכחה. והשני שיעמוד במקום תהיה רושמת בו אילו תשאר על כחה, אבל הוא יבטל 
כחה כשיכבנה. כן יוכל האדם להנצל מהיזק המזל באלו השני פנים, אם שניהם אפשריים בו. האחד מהם 
שלא יהיה במקום ההוא שהמזל רושם בו, או שאם עומד במקום ההוא שיעשה איזה פועל אשר בסיבת 
ויחלש כח המזל. כאשר נאמר על דרך  יפסד  ירשום בו המזל רושם רע, עם היות שלא  אותו הפועל לא 
המשל, שאם המערכת תחייב חום חזק שורף, שיתנהג האיש ההוא בהנהגה הקרה, עד שינצל מרושם 

המזל מבלתי שיפסד כח המזל ויחלש. 

זה הצד הראשון אשר אפשר בו לינצל מרעת המזל והמערכת. ובזה הצד מסכימים ר' חנינא ור' יוחנן, ואין 
מחלוקת ביניהם כלל, שאפילו ר' חנינא שאומר יש מזל לישראל, יודה שעל זה הצד ינצל האדם מפועל 
המזל, והוא שהשם יתברך ישים בלב עושי רצונו לעשות פעלים אשר מצדם ינצלו מהיזק המערכת, עם 
יעודי  כל  נתלים  יהיו  הצד  ובזה  אברהם215.  רבי  הענין  זה  על  העיד  וכבר  תישחת.  לא  שהמערכת  היות 

התורה, וכל תפלותינו היום, לדעת רבי חנינא. 

אבל  בעדו,  מגין  פועל  שום  שיעשה  מבלי  בעצמו  המזל  כח  זכותו  מצד  האדם  שיחליש  אפשר  אם  אבל 
בו  שנכנסו  האש216,  בכבשן  ועזריה  מישאל  חנניה  ענין  היה  כאשר  בו,  לרשום  יוכל  שלא  כחו  שיחליש 
ולא עשו שום תחבולה להנצל ממנו, ועם כל זה לא רשם בהם האש כלל, אם אפשר שיהיה כן במזל, בזה 
הוא שנחלקו ר' חנינא ור' יוחנן, שר' חנינא סבר שאי אפשר שיהיה כן בשום פנים, ור' יוחנן סובר שגם זה 

אפשר, שהמצוה בעצמה תמנע המזל מעשות רושם רע באיש ההוא שומר המצוה. 

והסוגיא שם בשבת מוכחת כן. אמר שם ואף רב סובר אין מזל לישראל, דאמר רב יהודה אמר רב מנין שאין 
מזל לישראל, שנאמר217 ויוצא אותו החוצה וגו', ואמר לפניו ריבונו של עולם נסתכלתי באצטגנינות שלי 
ואין ראוי להיות לי בן, אמר לו צא מאצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל, מאי דעתיך דקאי צדק במערב, 
אמר  לא  הנה  צדק.  ממזרח  העיר  מי  ב(  מא  )ישעיה  דכתיב  והיינו  במזרח,  ליה  ומוקמנא  מהדרנא  אנא 
יוכל המזל בעצמו  ישנה המזל בעצמו עד שלא  ימנעוהו מרושם המזל, אבל  יגינוהו  שיזמין אליו סיבות 
לרשום בו. וכן שאר המעשים האמורים שאמרו ומדשמואל נמי אין מזל לישראל, ומדר' עקיבא נמי אין 
מזל לישראל, ומדרב נחמן בר' יצחק אין מזל לישראל, כולם על זה הדרך שהמצוה היתה מבטלת כח המזל 

מבלתי אמצעי אחר. 

215  אבן עזרא שמות לג, כא.

216  דניאל ג כא – כז.

217  בראשית טו, ה.
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ומכל מקום הדבר מוסכם בין חכמי ישראל, שהעולם הזה התחתון נמסר ונוהג כפי מערכת הכוכבים, אם 
לא שעבודת השם יתברך תבטל הרושם המתחייב ממנה. ונמשך מזה שאם לא יחזק זכות האדם כל כך 
בלבו  יתברך  השם  שישים  עד  דבקה,  פרטית  בהשגחה  מושגח  שיהיה  או  בשבילו,  המערכת  שתשתנה 
לעשות איזה פעל יגן בעדו מרעת המערכת, כל עוד שלא יהיה אחד מאלו הצדדים, יתחייב שיענש האדם 
וכו'.  ומזוני  חיי  בני  ז"ל  זה אמרו רבותינו  ומפני  יתחייב אליו כפי מעשיו העונש ההוא.  גם כשלא  ההוא, 
ועל זה הדרך גם כן הוא שאמר )ב"ק ס א( ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר )שמות יב כב(, כיון 

שניתנה רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע.

צדיק ורע לו, רשע וטוב לו - 

ובזה הענין יסתלק הספק הגדול, המתמיה בהנהגת העולם, בצדיק ורע לו רשע וטוב לו. והוא שאילו היו 
השפעים הנמשכים בזה העולם התחתון פרטיים, עד שנאמר שיהיה מתייחד כוכב אחד לבד לאיש אחד, 
ייחדהו השם יתברך אליו, ויפקידהו לשלם לו כמעשהו, היה בלי ספק ענין זה מתמיה. אבל הענין אינו כן, 
כי מנהיגי העולם התחתון עניינם כללי, עד שאי אפשר לומר שימשך מהם הטוב תמיד, ולא ימשך מהם 
הרע לפעמים. כאשר נאמר שאי אפשר לשמש לבשל הפירות ולא תחמם ראש האיש הטוב ההולך בדרך 
בתקופת תמוז עד שאפשר שיתחדש אליו ממנה חולי כפי הכנתו. וכן כשיהיה איזה דבר רע שופע במקום 
או באקלים, לא יתחדש הענין שיכה השם יתברך במקל ורצועה איש איש בפרט, אבל שיחדש איזו סיבה 
מפסדת כוללת, ויגיע ממנה הפסד גם למי שאינו ראוי שיענש בה, אם לא שיחזק זכותו כל כך שיצילהו 

השם יתברך ממנה בשינוי טבע. 

ובזה הענין יסתלק ספק גדול שיש לשאול ולומר. הנה השם יתברך צווה שיהיו הלוים מיוחדים לעבודת 
המשכן תחת הבכורות, ואמר שראוי שיהיה שכר הלוים מוטל על ישראל לפרוע, מפני שזכה בכל בכורות 
ישראל כאשר ניצולו ממכת בכורות, וכיון שזכה בהם, והם בפשעם נפסלו מעבודתם, ראוי שיהיו שוכרים 
אחרים תחתיהם. והוא אומרו218 "כי נתונים נתונים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל 
מבני ישראל לקחתי אותם לי, כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים 
שלא  בהם,  הכה  ולא  להענישם,  ראויים  שהיו  מצרים  בכורי  שהכתי  שביום  כלומר  לי",  אותם  הקדשתי 
חטאו, ]ולא הרגתי אותם, זכיתי בהם. וזה ענין מתמיה למה זכה בהם מפני שהכה בכורי מצרים[, היהיה 
ראוי שיאמר המלך לאדם אחד הנה זכיתי בך שתעבוד עבודתי, מאשר הרגתי איש פלוני שהרג את הנפש 

ולא הרגתי אותך, הנה בלי ספק שאין זה מן הראוי, והנה יראה שיהיה כאן הענין בשוה. 

ידי  ידי סיבות פרטיות, אבל על  אבל התשובה, שאין הפועלים המגיעים בעולם התחתון לאיש איש על 
סיבות כוללות, שאין רצון השם יתברך שישתנה הטבע כפי איש איש, וכשרצה השם יתברך להכות בכורי 
מצרים, חידש איזה ענין מפסיד ומתיחס לבכורות, כי הבכורות יש יחש ביניהם כולל ומשתף אותם, והוא 
שאין ספק שאין הרחם אשר לא נולד בו עובר מעולם, באותה התכונה אשר יהיה הרחם אשר כבר נוצרו בו 
ולדות. ומצד אותו השינוי, יהיה אפשר שיהיה בבכורות כולם הכנה לקבל איזה דבר נעלם ממנו. ומפני זה 

218  במדבר ח טז –יז.
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היתה מצות קידוש הבכורות תלויה בפטר רחם, כי הבכורה נותנת יחס והקשר בין הבכורות, ולא הבכורה 
לאב כלל. ואף על פי שאמרו במדרש219 "אין בית אשר אין שם מת"220, אין שם בכור גדול הבית קרוי בכור, 
זהו על צד הדרש. אבל כפי פשוטו של דבר, הבכורות שהיו נתלים בפטרי הרחמים הם שלקו, )ואם היה( 
יניחם השם  ישראל, אם  בכורי  גם  ראוי שילקו  היה  היחס ההוא  והקשר, אשר מצד  יחס  ביניהם  ]והיה[ 
לטבעם. ומפני זה אמר השם יתברך, שמפני שהגין בעדם והצילם מן הרע שהיה ראוי לחול עליהם, קידש 

אותם לו. 

הנה נתבאר מזה, שכאשר נתחדש שפע שופע ממשיך איזה דבר מזיק, יקבל בו היזק גם האיש אשר איננו 
יתברך בעדו מההיזק ההוא הנמשך  יגן השם  זכות פרטי,  כפי מעשיו, אם לא שיהיה אליו  ראוי שיענש 

המתחדש. 

ועל זה הדרך לא ישאר ספק מתמיה בענין צדיק ורע לו רשע וטוב לו. וכל מה שאמר הכתוב221 "כי קנאתי 
בהוללים שלום רשעים אראה", אינו אלא כמתאונן על המדה הזאת הנוהגת, לא שיהיה נעלם מהם טעמו 
של דבר. וכן אמרו222 "אך ריק זיכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים", הוא 
כאומר שאם יהיה עיקר הגמול ותכליתו טובות העולם הזה ורעותיו, לשווא יכשיר האיש מעשיו, אם לא 
שישיג מעלה יתירה עד שישתנה הטבע בשבילו, אבל כל עוד שיהיה עולם כמנהגו נוהג, יחולו באיש הטוב 
ענינים מכאיבים מצערים. אבל, כאשר תכלית הגמול וסופו הוא שכר הנפש בעולם הבא, לא תישאר בכאן 

קושיא, כי כל המעשה יבא שם לבית החשבון. 

וזה מה שאמר223 "כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן ואני בער ולא אדע וגו', עד אבא אל מקדשי אל אבינה 
צדק  על  בו  האדם  יעמוד  לא  מתמיה,  בענין  נוהג  הזה  בעולם  והעונש  הגמול  שסדר  רצה  לאחריתם"224, 
משפטי השם יתברך, אבל יהיה בו כבער וכבהמה נחשב, עד אשר יבא ויעיין במה שהקדים השם יתברך 

והכין לצדיקים ולרשעים ויבין לאחריתם, כי שם נגלה גמול הצדיקים ועונש הרשעים, לא בעולם הזה. 

וזהו בעצמו מה שאמר חותם הנביאים מלאכי225 "חזקו עלי דבריכם אמר ה' ואמרתם מה נדברנו עליך, 
אמרתם שוא עבוד אלקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צבאות". וסיים דבריו 
ואמר226 "והיו לי אמר ה' צבאות ליום אשר אני עושה סגולה וכו' ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד 
אלוקים לאשר לא עבדו", רצה שסוף הגמול ותכליתו יהיה לעתיד, אבל בעולם הזה אפשר הוא שהאיש 

219  תנחומא הקדום בא סי' יט.

220  שמות יב, ל.

221  תהלים עג, ג

222  שם יג – יד.

223  שם כא- כב.

224  שם יז.

225  ג יג - יד

226  שם יז – יח.
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הרשע יעמוד בשלוה, ושיחולו מקרים על האיש הטוב כפי המערכת שנתיחד בה, וכמו שאמרו ז"ל227 האי 
מאן דבלבנה יהא סביל מרעין. 

השפעת המזל- 

ראוי שימשך  זה העולם התחתון,  כי אחרי אשר הכוחות הגלגליות שופעות על  ענין מבואר,  וזה באמת 
עניינם כפי הם, ובכל מה שהוא נמשך אחרי החומר, אם ימשך כפי זה הסידור, אין בזה ענין מתמיה, אבל 
במה שהוא נמשך מצד תכונות נפשיות, הנה זה צריך ביאור איך יתחייב שיהיה כפי סדר המערכת, אחרי 

שאין הנפש מושפעת ממנה, אבל ממה שהוא למעלה מזה. 

ואמנם התשובה בזה הוא, שאילו היתה הנפש פועלת באלו התכונות בפני עצמה ולא באמצעות הגוף, אין 
ספק שלא היה ענינה נמשך אחר המערכת כלל. אבל מפני שהיא כשתפעל או תתפעל מאלו התכונות, 
יהיה באמצעות כלים גופניים, יתחייב שכשישתנו הכלים מצד המערכת שישתנו גם כן פעולותיה. ומפני 
זה אמרו בשבת228 האי מאן דבצדק יהא גבר צדקן, האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד דמא, אמר ליה רבה 
אנא במאדים הואי, אמר ליה אביי מר נמי עניש וקטיל. הנה אמר אליו שמצד שנולד בכוכב ההוא, היה מוכן 

להעניש האנשים שחטאו לו, כי יש לקצת הנפשות הכנה חזקה בזה. 

227  שבת קנו, א.

 228

 קנו, א.
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 עקידת יצחק 

תחילת השער העשרים ושתים

יבאר איך תשאר הבחירה חפשית אף כי עקריו תלוים במזל.

פרשת חיי שרה

ואברהם זקן. בהגדת נדה229 דרש רב חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, שנאמר "והלילה 
אמר הורה גבר"230, נוטל אותה טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו, רבש"ע טפה זו מה תהא עליה, חכם 
או סכל, עשיר או עני, גבור או חלש, אבל צדיק ורשע לא קאמר, כדאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת 

שמים, שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך"231 וכו'. 

אם מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, טבעו ודרכו של איש לחזר אחרי האשה אשר דרכיה עקשים, איככה 
יוכל להמלט מפח יוקשים ולו שתי נשים, אחת היא הטבעית הנשאת עמו מיום הולדו, אשר עליו נאמר "זכר 
ונקבה בראם"232, לומר לזאת יקרא אשה בכל כתבי קדש על דרך המשל הקרוב. שניה לה כאשר ישא אשה 
מחוץ כדרך כל הארץ, שהם שני הזווגים אשר נתבארו היטב במאמר לא טוב היות האדם לבדו )שער שמיני(. 

והנה הוא ידוע כי הענין בשתיהן הוא אחד, כי בהיות הזכר שטוף אחר חמדת הנאת כל אחת מהנה, הרי הוא 
כרוך אחריה ושומע בקולה ולבסוף יעשה חפצה, ולזה הוא מבואר כי בהיות הראשונה בלתי הגונה, הנה היא לא 
די למכשול ולפוקה, ומה עתה בבא עליו רעה על רעה, כי ודאי לא יעצור כח להמלט מידה. צא ולמד משמשון 
ואלצתהו, עד  והשנית הציקתהו  לסוף האחת הציקתהו,  בגבורת איש,  נשיו, שעם שהתחיל עמהן  עם שתי 
שקצרה נפשו למות ונפל בידן. ומי לנו חכם מכל כשלמה, אשר נאמר בו "נשיו הטו את לבבו"233, ואחאב גם 
כן אשר הסתה אותו אזבל אשתו234. ואב לכלנו אמר "האשה אשר נתת עמדי"235 וכו', והוא מבואר כי בכלן יד 
אשת נעוריו היתה במעל ראשונה, אשר היא תמיד עמו ולא זזה ממקומה, כי על כל זה אמר החכם "ומוצא אני 

מר ממות את האשה"236 וכו', הורה כי הסכנה היא עצומה ושצריך סיוע להמלט מידה.

229  טז, ב.

230  איוב ג, ג. 

231  דברים י, יב.

232  בראשית ה, ב.

233  מלכים - א יא, יד.

234  שם טז.

235  בראשית ג, יב.

236  קהלת ז, כו.
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תמיהה רבתי: כיצד המזל קובע את מהלכי האדם ולא בחירתו?- 

וחיותו על בחירת הטוב והרע, והנה שכרו אתו גם עונשו עוד אינם,  ומכאן מודעא רבא לשלמות האדם 
וזה כי אם שלמות האדם הוא דבק בטובת שתי נשיו אלו ואיכותן הוא בידי שמים, כמו שהראשונה הנה 
היא מבוארת מעצמה, שהיא תלויה במולד הטוב וכשרון המזל או הפכו, כמו שכתב החכם237 פרק עשירי 
מהמאמר השלישי מספר המדות, זה לשונו, ואשר כפי האמת יתאוה הטוב יהיה מולדו מולד טוב, ואשר 
יהיה לו זה בטבעו במולדו יהיה זה דבר גדול וטוב מאד וכו', עד אומרו ועל כן באמת שלם מאד ואומר יהיה 
מולד טוב ע"כ. ובמאמר העשירי פרק ארבעה עשר, אשר הוא בטבע גלוי הוא, כי אין היכולת בנו כי אם 
לאיזו סבה אלהית, וזהו כאשר הם טובי המזל, והשניה גם היא כבר אמרו עליה238 ארבעים יום קודם יצירת 
הולד בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלוני, וא"כ שלמות האדם ופחיתותו, הכל הוא תלוי במזלו, לא 

בידו ובחירתו.

וקשה עוד שכבר הניחו זה חז"ל להנחה אמיתית אמרו, האי דבמאדים יהא גבר אשיד דמא, האי דבצדק 
יהא גבר צדקן, וכן בכל כוכבי לכת, וכן אמרו האי דבחד בשבא יהא כך וגו', וכן כלם, ולא עוד אלא שדקדקו 
לשם, אי מזל יום גורם, אי מזל שעה גורם, וסוף דבר אמרו שם מזל מחכים או מעשיר ויש מזל לישראל 

כדאיתא בסוף שבת239.

והרי הם  ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא.  גם במועד קטן240 אמר רבא בני חיי 
שלשה ענינים כוללים כל עניני האדם ומבוקשיו ומה יש לו עוד. ולא עוד אלא שנראה כמביא מופת ראיה 
לקיים הדבר, אמר241 דהא רבה ורב חסדא תרוויהו רבנן צדיקי הוו, מר מצלי ואתי מיטרא, ומר מצלי ואתי 
מיטרא, רב חסדא חיה תשעין ותרתין שנין, רבה חיה ארבעין, בי רב חסדא שיתין הלולי, בר רבה שיתין 
תוכלי, בי רב חסדא נהמא דסמידא לכלבי ולא מיתבעי, בי רבה נהמא דשערי לאינשי לא אשתכח. והרי זה 

המאמר קשה מאד בתוך הבאים כנגד פעולות ההשגחה ומחויביה בלי ספק. 

הוא סותר את  כי  וגם  הזה,  קיומו הדעת  בעיני מצד  נפלא  והוא  כדרכן,  הולך  הוא  גם המאמר שהתחלנו 
הכרחי  הוא  מציאותן  אשר  הפכן,  על  או  והגבורה  והעושר  החכמה  על  גוזר  שהוא  מאחר  כי  וזה  עצמו, 
אלא  עוד  ולא  ועשיר,  גבור  חכם  על  אלא  שורה  הנבואה  אין  שאמרו242  כמו  ושלמותו,  האדם  להצלחת 
שאמרו243 אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ומהידוע שהעושר והגבורה כתריס )הוא כלי זיין( לפני 
כמה מונעים ומעיקים, הנמצאים לו לאדם מבית ומחוץ, אשר בהמצאם יוכל להצליח ובעדרם הוא נמנע 
הנה, א"כ איך אמר שלא גזר על צדיק ורשע, הנה באמת הגוזר באלו הוא גוזר בכל, ואיך אמר הכל בידי 

237  אריסטו.

238  סוטה ב, א.

239  קנו, א.

240  כח, א.

241  מו"ק שם.

242  שבת צב, א.

243  אבות פרק ב משנה ה.
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שמים חוץ מיראת שמים. ועוד אם דברים אלו ביד הגזרה, ולא נשאר ביד האדם לבד היראה ואותה מידו 
יבקש, איך אמר "מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה"244 וכו', ומה יש לו עוד. הנה שהמאמרים האלה 
ואמות ההשגחה השלמה  על חומת אמונת הבחירה האנושית,  סוללה  כלם חברו לשפוך  להם,  והדומים 

אשר כל התורה עומדת עליהם.

תשובה: המזל גורם לנטיית האדם, אך הכל תלוי בבחירתו- 

אמנם עקר זה הספק השתדל בהתרו החכם245 בפרק הנזכר, אחר שסדר תואריו שזה תרפו, אם כל אחד 
החוש  על  שליט  שאינו  כמו  מעליו,  להטותו  דמיונו  על  שליט  אדם  ואין  עיונו,  לפי  טוב  לו  הנראה  יכסוף 
שיראה, אלא כמו שהוא בטבעו, יחויב מזה כי אשר לא זכה להולד במזל טוב ובמזל ישר, שיהא מוכרח 
ואנוס על מעשיו  כן הרשע תמיד הוא בלתי רצונו  ואם  יפעלם לפי דמיונו,  במעשיו הבלתי הגונים אשר 
כנגד  שערך  במה  התרו  היה  אמנם  הטובים.  על  אם  כי  רצוני  היותו  ישאר  ולא  עליהם,  יגונה  ולא  הרעים 
המקשים, כשאמר שאם כמאמרם גם פועלי הטובות יפעלו כפי דמיונם, והנה אין להם שכר בעמלם, והוא 
הפך המוסכם מפאת הכל, ואמר שאם יאמרו שפועלי הטובות יקראו רצוניים, בבחינת הפעולות המביאות 
אל התכלית שאינן נכספות לפי הדמיון, כי עול התושיה וחיי הצער אינם נכספים, כי אם לאוהבי החכמה, כי 
על כן סרו מעליה רבים, ואם יכספו להיות חכמים מדניאל, כמו שאמר החכם "מתאוה ואין נפשו עצל"246, 
כלומר מתאוה אל החכמה, ואין מתאוה אל הדברים המביאים אליה, על כן יעזוב ממנה, ולזה מי שטרח 
ביום  לחורב  במדברות  והאריבה  הבתים  חתירת  כי  הרעות,  אצל  יאמר  באמת  כן  הנה  שכר.  יקבל  ומצא 
וכמו  הכרחיים.  לא  עליהם  רצוניים  הנה  והנה  ולחמדנים,  לנואפים  נכספים  אינם  באמת  בלילה,  ולקרח 
ולרשע,  לצדיק  וא"כ מקרה אחד  נפשם חפצה"247.  ובשקוציהם  "גם המה בחרו בדרכיהם  הנביא  שאמר 
נטיה  לדמיונו  יש  אם  ודאי  כי  בשאמר,  הדין  את  וגזר  רצוני.  בלתי  והרשע  רצוני,  שהצדיק  יאמרו  ולמה 
בפעולות מפאת הגרם השמימיי, או מפאת המזל, לא יחוייב שיהיה כן על כל פנים, וזה שהגרם השמימיי 
לא ישלים פעולותיו, רק במה שיכינו בני האדם הסבות הצריכות ויזמינום כפי הצורך, כמו שכתב החכם 

בטענה הששית אשר במאמר הרביעי לאלהיות248, והביא למשל כל זרע זרוע אשר יזרע וכדומה. 

וכן אומר אריסטו, כי המזל אינו שליט להכריח האדם במעשיו לא לטוב ולא לרע, אבל לעולם יצרו מסור 
בידו, להוליכו לכל אשר יחפוץ בעצה וגבורה ומחשבה נכונה, אם להשלים עם המזל ואם להלחם כנגדו, 
באופן שיהיה מזלו תחת ידו. וזה שלא עשה כן, ונמשך אחריו בהתחלתו, עד שבהמשך הרגלו נמשך תחת 
יצרו ורוע מזלו הוא הגורם רעה לעצמו ברצונו ובחירתו, כמו שאמר החכם "מפנק מנוער עבדו ואחריתו 

244  דברים  י, יב.

245  אריסטו, שם.

246  משלי יג, ד.

247  ישעיהו סו, ג.

248  החכם אבו חאמד מוחמד בן מוחמד אל-ע'זאלי, המוזכר בספרי הקדמונים בשם בשם "אלגזאלי".
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יהיה מנון"249. 

והנה עם זה כבר היו התכליות והמעשים המביאים אליהם מהתחלה אחת והיא הבחירה, לא שיהיו התכליות 
נתלים במזל, והמעשים המביאים אליהם בבחירה, כי הוא מה שלא ירצה השכל בלי ספק. וזהו הפירוש 
שישיגהו  מה  בביאור  שם250  כתבנו  וכבר  מזה.  נטה  שהמבאר  עם  ולשונו,  כוונתו  לפי  הפרק  לזה  הנכון 

מהקושי בדבריו, גם שלא יצא מידי ספקו לפי ביאורו.

אמנם דבריו אלה לפי מה שכתבנו הם דברי אלהים חיים, ואשר על פיהם הותרו כל הספקות אשר במאמרים 
הנזכרים, שכלם מורים על האמת, בהיות אל ממשלת המערכת ולכח המזל, יד ושם על מולד האדם והויתו, 
העליונה,  על  תמיד  תהיה  האדם  יד  כי  אבל  טבעו,  מצד  הפחיתיות  או  המעלות  אחת  אל  נטיה  לו  להיות 
בלי ספק לגמרי, או שיהפוך  הן לשבר הוראות המזל ההוא  פי חפשיות בחירתו,  ועל  להתנהג כפי שכלו 
הוראתה אל צד וצדדים שלא תזיק, או שתועיל מעט או הרבה. כמו שאמר רב אשי שם251 על מה שאמרו 
האי דבמאדים יהא אשד דמא, או גנבא, או אומנא, או טבחא, או מוהלא. יורה כי אינו בהכרח שיהיה גנב 
ושופך דמי נקיים, אבל שיש כח בידו להתנהג על פי השכל והוראת המלמדים הטובים, לשנות רוע הוראתו 
בשלא ירע ולא ישחית כמו טבחא, או שיועיל לרפואת הגופות כמו אומנא, או שיוסיף עוד תועלת נפשיי 

במלאכת שמים ויהיה מוהלא. וכן אמר רבה252 אנא במאדים הואי, אמר ליה אביי מר נמי עניש וקטל.

מקיימי התורה שולטים על המזל לבטלו או להחלישו- 

והוא עצמו טעם מזל מחכים ומזל מעשיר, שיש להם כח בזה בלי ספק ואפילו בישראל. אמנם מאותותיהם 
יחתו על פי ההכרח שכבר נמסרה התורה בידם, אשר היא רשאה ושולטת על הכל, שנאמר253 "אם  אל 
הוא  ודאי  האדם,  ביד  ומצות  תורה  זכות  די  יש  ואם  היעודים,  שאר  וכל  גשמיכם",  ונתתי  תלכו  בחקותי 
ישלוט על מזלו, אם לבטלו לגמרי, או להחליש תקפו וגבורתו. ומפני זה יקרה ג"כ, שהאדם יבאו לו מפאת 

מזלו, טובות עודפות על זכותו, כאשר לא תעכב חובתו.

והוא עצמו מה שאמר רבא254 חיי בני וכו', ירצה שאע"פ שלא יהיה זכות האדם מספקת להם, יגיעוהו אם 
הם במזלו, ובלבד שלא יעכב עוון, שהרי רבה ורב חסדא בני חד זכותא הוו, ולא היה הבדל ביניהם רק מצד 
המזל, כי לפי שהאחד היה מזלו עולה בהם יפה ומעשיו אינם מעכבים, אבל עוזרים היו לו בשפע, ואידך 
היה מזלו בהם רע מאד מאד, והזכות שהיה בידו הספיק להלחם כנגדו ולנצחו במקצת, ולא הספיק להטיב 

249  משלי כט, כא.

250  )יראה מזה שהמחבר עשה פירוש לספר המדות לארסטו(-הערת המו"ל.

251  שבת קנו, א.

252  שם.

253  ויקרא כו, ג.

254  מועד קטן כח, א.
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אותו באופן יגיע לו יותר מהשיעור שהגיעו. ובלא ספק כי אם לא מפני זכיותיו, לא היו לו חיי שעה, וגם לא 
חלק בפרנסה, ולא בשום זרע של קיימא. 

המזל קובע את גורל ואופי חיי האדם ולכן זכות אינה מועילה בכל ענין- 

משל לשני שרי המלך שהם שוים בחשיבות, ועלה על האחד הגורל להיות שר צבא בים, ועל השני להיות 
שר צבא בארץ רחבת ידים, כי ההבדל אשר ישיגם מספוק הצרכים ומן צער הים, הוא ידוע שלא יהיה מצד 
הבדל זכותם וקורבתם אל המלך, כי אם מצד הבדל מזל גורלם, וגם הוא מבואר ששר צבא הים לחשיבותו 
וקורבתו למלכות, ימצא לו שם ספוקו וימעט צערו יותר מאשר יהיה זה שם לזולתו, כמו שחברו יהיה לו 
טוב המצב יותר מכדי קרבתו, מצד היותו בארץ הטובה ההיא. וכן הענין עצמו באלה החכמים וכיוצא בהם, 

שתשלוט בהם יד המזל מבלי שתסתלק מהם יד הזכות והשגחת המשגיח כלל.

תדע שכן, שהרי אלו השלשה דברים עצמם, הם מה שאמרו ז"ל255 שלא נמסרו מפתחותיהם ביד שליח, 
תחיה ובנים ופרנסה אלא שהם ביד הקב"ה עצמו. וכולהו מקראי, ואיך אמרו דלאו בזכותא תליא, והלא הוא 

יתברך אינו פותח וסוגר כי אם על פי הזכות והחובה.

אלא שהכוונה, שעם שתהיה יד המזל בהם ראשונה, הנה הוא יתעלה על פי זכות האיש, הוא משנה כח 
המזל ההוא, ומביאו בכפל רסנו אל כל אשר יחפוץ.

זכויותיו של אברהם שינו את מזלו הרע - 

צא ולמד מאברהם אבינו, שהיה עקר לפי מזלו, אמנם זכותו הגדול הספיק להוציאו מאצטגנינות שלו, וכמו 
שאמרו256 מאי דעתיך דקאי צדק במערב וכו'. וכן נאמר257 "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו" וכו', וכן כולם. 

הצדיקים לא רצו שמזלם ישתנה לטובה וזכויותיהם יפחתו- 

ואולי  אבריה,  והדר  עלמא  דאיחרב  לך  ניחא  פדת,  בן  אלעזר  לרבי  ליה  שאמר  בתעניות258  דאמרינן  והא 
דאברית בשעתא דמזוני, ההוא כדי שיהא לו מפאת מזלו, ושלא יהא צריך ליטול שכרו, כשישנה לו הטבע 

255  תענית ב, א.

256  שבת קנו, ב.

257  בראשית כה, כא.

258  כה, א.
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מהרבה  שנתבאר  כמו  בחייהם,  עולמם  לאכול  ההם  החסידים  רצון  היה  שלא  מהם,  הידוע  כי  יום.  בכל 
מעשים שנזכרו להם. והוא גם כן הטעם למה שסבל רבה בענינים ההם הדוחק שסבל, כדי שעקר שכרו 
יהיה לו שמור לעולם הבא, דעקר שכר מצות בהאי עלמא ליכא259 ולפי שבשלשה ענינים אלו נמצא החלוף 
מפורסם בין החכמים ההם, אמר בני חיי ומזוני והוא הדין לכל שאר הענינים. ומה שאמר רבי עקיבא260 
וגוזר לכל נמצא בתחלת הוייתו קצב  לו. לפי שהוא סובר שהטוב האמתי הוא מטיב לכל,  זכה משלימין 
החיים, שהם כדאי להשלים מציאותו, ושאין צריך זכות רק להעמידו על קצבתו, וכן כל שאר המאמרים 

כלם יסובבו על זה הקטב בלי ספק.

מזל הלידה- 

ואולם מאמרנו אשר זכרנו בפתח השער, הוא מה שיורה על אמתת זה תכלית ההוראה בשתובן כונתו. וזה 
שדרש רבי חנינא כי אע"פ שיש מלאך ממונה על שעת ההריון, והוא מזל המולד, שנוטל אותה הטיפה 
מהתחלה  ההוא  המלאך  ביד  הש"י  שמסר  הכח  לפי  עליה,  תהא  מה  נאמר  ושם  הקב"ה,  לפני  ומעמידה 
הבריאה, ומשם תהיה לה כח על כל אחד מהתוארים ההם, אם למעלה ואם לפחיתות. הנה לא יפה כחו 
בהם בשיהיו כן על כל פנים, אבל ישאר האדם יכול ורשאי בהשתדלות שכלי וחריצות אנושי, להדיח מעליו 
רעת הוראתו, ויקבל את הטוב מאת האלהים, עד שיהפך מזה מצד אל צד, אם מעני אל עשיר, כמו שנאמר 
"ויד חרוצים תעשיר"261, ואם מפתי אל חכם, כמו שאמר "הולך אל חכמים יחכם"262, ומחלש אל גבור, כמו 
שנאמר "וטהר ידים יוסיף אומץ"263. ולפחות יהיה לאל ידו לעמוד כנגד אלו ההוראות, עד שלא יכנע צדקו 
מפניהם, כמו שיש כח ברוע בחירותו וקלקול דרכיו, להפוך אותם לרעה, עם היות הוראתם עליו לטובה. וזה 
אומרם צדיק ורשע לא קאמר, כלומר אבל אלו הגזרות לא ימשלו על האדם, באופן שבעבורם יהיה צדיק 
ורשע בהכרח, אבל הכרעתם היא חלושה, עד שהצדיק והרשע המה ימשלו בהם. והנה באמת היה מאמרם 

זה, שוה למה שאמר ר' עקיבא264 הכל צפוי והרשות נתונה.

ורמז גדול רמז רבי חנינא בקריאת המלאך ההוא לילה, וגם שלא נזכר שם לשון גזירה, כי אם שאלה לבד, 
אמר טיפה זו מה תהא עליה וכו', וזה שזמן הלילה שהוא החשך הוא מסוגל בשני דברים. האחד, במה שאין 

ענינו רק העדר ושלילת האור. השני, שהוא זמן תקוה ותוחלת כמו שאמר "משומרים לבקר"265. 

והנה באמת המלאך הממונה מלפנים על ההריון על האופן שזכרנו, ראוי שיקרא בשם הזה, לפי שכבר יפלו 

259  קדושין לט, ב, חולין קמב, א.

260  יבמות נ, א.

261  משלי י, ד.

262  משלי יג, כ.

263  איוב יז, ט.

264  אבות פרק ג משנה טו.

265  תהילים קל, ו.



קיפרק ב - דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות

בשאלה זו ענין הלילה וסגולותיו, וזה כי השאלה הזאת ודאי היא עמוקה, וחשכה כחשכה של לילה אצל 
ביד האדם, כמו שכתבנו בשער  קיים  גזור בהשאר טבע הבחירה  דבר  היות  יסבול  השכל האנושי, שלא 
תשעה עשר, גם כי מסגולתה שלא יהיה שם רק העדר ההכרח אל אחד הענינים, מאחר שנשארה חפשיות 
הבחירה בידו, וגם הסגולה השנית, להיות הכל תלוי ועומד, עד שידון כפי מעשיו, והרי הגזרה היא בתוחלת 
ולזה באמת בהיות היראה בידו הנה הכל בידו, הפך מה שהובן מהמאמר הזה  ממושכה עד הזמן ההיא. 
תחלה נצטדק מאד, באמרו "מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך"266 וכו', כי במה שיעבוד 
ביראה לבד הנה יזכה בכולם. הנה שנתישבו כל המאמרים יפה, ויועיל ביאורם לכל מה שיבא מהם על זה 
הדרוש וכיוצא בו. ובשער עשרים וששה יתבאר בשלמות תועלת ההשתדלות בכל אחת מהחלוקות, אשר 
ימצא האדם עליהם אצל המזל ואצל המעשים הבחיריים, ושם יזכור במה תשקוט הנפש בזה ההתבוננות 

מתלונת צדיק ורע לו רשע וטוב לו, עיין עליו כי הדרושים קרובים והיו לאחדים.

השפעת המזל על הזיווג - 

והנה הספק הראשון אשר זכרנו, מנטות האדם אחרי נטויו הרי הותר במה שאמרו חז"ל267 שאין מזווגין 
לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, ואע"ג דאמרינן התם לא קשיא, כאן בזווג ראשון כאן בזווג שני, שהכוונה 
שהזווג אשר מהאשה הראשונה אשר נולדה עמו, היא אשר היתה על פי הכרוז הנזכר ע"י המלאך הממונה 
על ההריון, אמנם הזוג השני אשר הוא לעת מצוא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל268 בן שמונה עשרה לחופה, 

הוא הנעשה על פי מעשיו, כמו שביארנו שם בשער השמיני, הנזכר. 

והנה הזווג השני כבר נתבאר, שהיה על פי זכות האדם כמו שרצונו, אמנם הראשון יש לו שני מיני תקון. 
האחד, הרשות הנשארת ביד האדם להכריע כח המזל כמו שאמרנו. והשני, מה שיעזור אל תקונו השגחת 
הזווג השני וחריצות ההזהר בו. כי מטבע שני אלו הזווגים להתגלגל זה על זה, ולהמשך זה אל זה הן לטוב 
הן למוטב, כמו שהיה הענין הזה בעצמו באבות הקדושים עליהם השלום, שאין ספק שזווג הראשון של 
אברהם אבינו ע"ה היה במזל נאה ומזל טוב, עד כי ליושר מעשיו המפוארים הנמשכים מטוב טבעו ויושר 
שכלו, זבדו אלהים זבד טוב הראוי לעלות בגורלו, ומשם נמשך שימצא בזרע הנולד מהם, כושר הטבע 
ושלמות הבריאה, עד שהיה נבחר לעולה תמימה. וחוייב מזה שיזדקק לו האל יתברך, להמציא לו מנה יפה 
ההוגנת לו, עד שבכל זה יהיה תמיד הטוב נוסף בהם, עד שבא יעקב, אשר היה זה הענין אצלו על השלמות 
יותר מכלם, כי על כן היתה מטתו שלמה, ולא סר מהמשך תוספת הטוב הזה לכל הדורות, רק לבלתי הזהר 
בשמירת הזווגים השניים, כמו שנראה מבני משה רבינו ע"ה וזולתו מאשר נזכרו בכתובים. וכמו שאמר 

"כי בת אחאב היתה לו לאשה"269. 

266  דברים י, יב.

267  סוטה ב, א.

268  אבות פרק ה משנה כא.

269  מלכים - ב ח, יח .
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ואל התחלת ההשתלשלות הזה רמז אברהם בתפלתו באומרו "ה' אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי כו', 
הוא ישלח מלאכו לפניך" כו'270, יראה ה' אלהי השמים אשר הכריז עלי בשעת יצירתי, אשר בה קדשני 
הזווג  ענין  הוא  זה  שכל  מולדתי,  ארץ  אנשי  ממזג  והבדילני  אבי,  מבית  ובחרני  לקחני  ומאז  אמי,  ממעי 
הראשון, והוא היה סבה לשיהיה לי זרע כשר ראוי לשיאמר עליו "לזרעך אתן את הארץ הזאת"271. יתכן 
שהוא ישלח מלאכיו הממונים על הזווגים, הנעשים לאיש ואיש כדרכיו וכפרי מעלליו, ולקחת אשה לבני 
ליצחק, שתהיה ראויה והגונה אליו לפי זכותו, כדי שישתלשל משם והלאה שלשלת טהרה וקדושה, ומשם 

עצה טובה והכרחית לבדוק האדם, עד מקום שידו משגת, עד ימצא זווג כשר וטהור בכל מה שאפשר.

ואל ימעט לפניך ענין אלו הזווגים שאמרנו, כי הן הנה היו התחלת שלמות האדם והצלחתו, ובהנה תתלה 
הגעת תכליתו וכל טובו בשני העולמים, כי הנה האשה הראשונה היא הנפקדת בעצם וראשונה על עסקי 
השכל, להביאו אל חיי העולם הבא עולם ההצלחה האמיתית, ואגב ארחא תתעסק גם היא בענינים הצריכין 
וכל מלאכת עבודתו בכל  לחיי שעה, כמו שהשניה בעצם וראשונה היא מופקדת על צורכי העולם הזה, 
המלאכות אשר האשה עושה בבית בעלה והנהגתו, ולפי דרכה תסייע עזר רב למלאכת חבירתה, כי על כן 
נאמרו שתיהן בדיבור אחד בכל כתבי הקדש, להיות האחת משל לחברתה הטובה היא אם רעה. גם נקרא 
שם ה' עליהם, ליחס אותן לעצמו, "אעשה לו עזר כנגדו"272, "זכר ונקבה ברא אותם"273, "ויבן ה' אלהים 

את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה"274. וכמו שאמר החכם "ומה' אשה משכלת"...275

גם הזיווג הראשון אינו פוגע בכח הבחירה האנושית- 

הנה שעלה טעם שני הזווגים יפה, ואיך נמשך האדם אחריהם, ולבסוף ישמע בקולם ויעשה חפצם כמו 
שהזווג  לומר  צריך  שאין  בחירתו,  מחפשיות  ולהוציאו  להכריחו  הספיקו  שלא  אמנם  ראשונה.  שאמרנו 
השני נעשה תמיד על פי מעשיו, כי אף הראשון גם כן מעשה ידי אדם הוא בהכשיר הסבות, כמו שעשו 
האבות וזולתן או בהפך, ואף גם זאת כי לא תהיה ידו כן בתחלה, הנה באמת תהיה ידו עליו בסוף, למשול 
עליו ולרדות בו ולהביאו בכפל רסן שכלו, כמו שאמר "ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו"276, "ואל האשה 

אמר ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך277".

270  בראשית כד, ז.

271  שם.

272  בראשית ב, יח.

273  שם א, כז.

274  שם ב, כב.

275  כאן מבאר רבנו את פרק 'אשת חיל, והשמטנוהו כיון שאינו עוסק בנדו"ד.

276  בראשית ד, ז.

277  בראשית ג, טז.
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ומעתה הצלחת האדם וכל הדברים הנתלים בה, כולם הם מאתו ובידו, ואין לו טענת אונס מצד מולד או מזל, 
לעשות או למנוע יכריחוהו בידים ואפילו בידי שמים. 
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 מערכת המזל במשנת האברבנאל 
	דברים פרק דא

"תבנית כל בהמה" וגו'278. רמז להם אל כל מיני הצורות והתמונות אשר הניחם הוברי שמים. אמרו שיש שם 
תמונת מאזנים או קשת או צורת עיר או נהר. או ספינות וכיוצא בו ואמרו שיש מזלות שמחציתם זכר ומחציתם 
נקבה. מסכים אל מה שאמר בכאן תבנית זכר או נקבה. וכן אמרו שיש שם צורת אשה שיש לה בעל וגם שאין 
לה בעל וצורת איש מזויין וגבר לוחם וכדומה. וכנגד מה שאמר בכאן "תבנית כל בהמה אשר בארץ" זכרו שם 
צורת טלה שור אריה וגדי וזולתם. וכן אמרו הכלב הגדול279  והכלב הקטון280. וכנגד מה שאמר כאן "תבנית 

278  דברים ד, יז.

279  כלב גדול היא קבוצת כוכבים מ-88 קבוצות הכוכבים המודרניות שנכללה גם ב-48 קבוצות הכוכבים שנמנו על ידי תלמי. היא 
בשמי  ביותר  הבהיר  הכוכב  סיריוס,  את  מכיל  גדול  כלב  הצייד.  אוריון  אחר  שעוקבים  הכלבים  משני  הגדול  את  לסמל  אמורה 

הלילה.

8.6 שנות אור ובהירותו היא  α בכלב גדול )סיריוס( הוא הכוכב הבהיר ביותר בשמי הלילה. זהו כוכב לבן - כחלחל במרחק של   
מדרגה -1.46. סיריוס הוא למעשה כוכב זוגי, אך בן זוגו, שנקרא הגור, הוא ננס לבן עם בהירות מדרגה 8.3 ובשל הבדלי הבהירות 
הגדולים בין שני הכוכבים, קשה מאוד להבחין בו. שני הכוכבים מקיפים זה את זה במחזוריות של כ-50 שנים. משמעות שם 
כ"ימי  חמסין  לימי  התייחסו  הקדמונים  היוונים  השמימית.  זריחתו  לאחר  מגיעים  הקיץ  שחמסיני  משום  "חורך",  היא  הכוכב 
ושל  לכלב  סיריוס  של  הייחוס  נבע  ומכך  כלבים(,  מקור  )להבדיל  שכזה  בחום  בחוץ  מתרוצצים  כלבים  שרק  משום  הכלבים", 

קבוצת כלב גדול לכלב.

β בכלב גדול )מירזאם( הוא ענק כחול במרחק של כ-500 שנות אור. בהירותו משתנה מעט בין דרגות 1.95 ו-2.0. פירוש שמו   
הוא "המבשר" שכן הוא זורח מעט לפני סיריוס ו"מבשר" על זריחתו הצפויה.

δ בכלב גדול )ווזן( הוא על-ענק צהוב במרחק של כ-1,800 שנות אור ועם בהירות מדרגה 1.8, כך שהוא הכוכב השלישי בבהירותו   
בקבוצה.

ε בכלב גדול )אדרה( הוא ענק כחול במרחק של 430 שנות אור ועם בהירות מדרגה 1.5 זהו הכוכב השני בבהירותו בקבוצה. הכוכב   
פולט קרינה בעוצמה פי 20,000 מהשמש ולו היה נמצא במרחק של סיריוס )8.6 שנות אור( הוא היה בהיר פי 15 מנוגה והיה ניתן 
לראותו גם באור יום. בדומה לסיריוס, גם הוא כוכב זוגי עם בן זוג עמום ביותר עם בהירות מדרגה 7.5 ובשל הבדלי הבהירויות, 

ניתן לראותו רק בטלסקופ גדול.

η בכלב גדול )אלודרה( הוא על-ענק כחול במרחק של כ-3,000 שנות אור. הכוכב מתנפח ומתכווץ ובהירותו משתנה בין דרגות   
2.4 ו-2.5.

3. לכוכב יש בן זוג עמום מכדי  ζ בכלב גדול )פורוד( הוא כוכב לבן - כחלחל במרחק של כ-336 שנות אור ועם בהירות מדרגה   
להראות וקיומו התגלה רק באמצעות מדידות ספקטרוסקופיות. הכוכבים מקיפים זה את זה בזמן מחזור של 675 ימים.

VY בכלב גדול נחשב לכוכב הגדול ביותר הידוע לאדם. זהו על-ענק אדום שקטרו ככל הנראה פי 1,800 - 2,100 פעמים מקוטר   
 VY כלב גדול מחליף את השמש, מסילתו של שבתאי הייתה כולה בתוך הכוכב. על אף גדלו VY השמש. לשם השוואה, לו היה
אינו נראה לעין בלתי מצוידת או אף במשקפת, כי בשל מרחקו, שמוערך בכ-5,000 שנות אור, בהירותו הנראית היא רק מדרגה 

.9.5

280  כלב קטן היא קבוצת כוכבים קטנה באזור קו המשווה השמימי, אחת מ-88 קבוצות הכוכבים המודרניות, והיא נכללה ב-48 
קבוצות הכוכבים שהגדיר תלמי. הקבוצה מייצגת את הכלב הקטן מבין שני הכלבים של אוריון.

)α בכלב קטן( הוא הכוכב השמיני בבהירותו ואחד הקרובים ביותר למערכת השמש. זהו כוכב לבן - צהבהב במרחק  פרוקיון   
של כ-11.5 שנות אור ועם בהירות מדרגה 0.4. למעשה זהו כוכב זוגי, אך בן הזוג הוא ננס לבן עם בהירות מדרגה 10.5 כך שניתן 
להבחין בו רק באמצעות טלסקופים גדולים. מקור השם פרוקיון הוא מיוונית - "לפני הכלב" שכן הכוכב זורח מעט לפני סיריוס 

- כוכב הכלב ומבשר את בואו.
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וצורת  והנשר הנופל281.  והנשר המעופף  כן בנשרים הידועים אצלם קראום הנשר הגדול  כנף" אמרו  כל עוף 
תרנגולת. וכנגד מה שאמר בכאן "תבנית כל רומש באדמה" אמרו שם בצורת סרטן ועקרב. והתנינים הידועים 
לבעלי הצורות. וכנגד מה שאמר תבנית כל דגה אשר במים. אמרו שם במזל דגים ולויתן נחש בריח והוא התלי. 
וכאלו אמר ראוי שלא תטעה בצלמי התבניות האלו מצד מה שמניחין אותם ההוברים במלאכתם. ואמר עוד 
לומר אולי אחר שתטה לבך אל התמונות ההם. מאותה בחינה רעה תבא  רוצה  עיניך השמימה".  "ופן תשא 
לעבדם גם כן מבחינה אחרת. והיא שתשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא 
השמים. ותחשוב שהם מנהיגים העולם השפל שיש בהם אלהות ותבא לעבדם אשר זה איננו ממה שראוי. 
לפי שאותם צבא השמים חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים. ר"ל להיותם תחת כל השמים 
ומושפעים ומונהגים מהן ולכן בחוק שאר העמים אין זה בלתי ראוי. ואתה לא כן העם הנבחר לפי שאתכם לקח 
ה' ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים כנגד המערכות כלם כמו שאמר "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני 
ה' "282 ולא לקח אותם לאותו פעם בלבד, כי אם להיות לו לעם נחלה כיום הזה רוצה לומר בתמידות. ולכן אינו 

מהראוי שתעבוד אותם...

הספק: האם ישראל נשלטים ע"י מערכת הכוכבים והמזלות?- 

ואחרי פי' הכתובים על פשוטם אין ראוי להתעצל מביאור ענין המערכה השמימיית והוראתה על האומה... 
ודרכי  נוגע בחק האמונה  והעצום אשר הוא  בו המאמר באותו דרוש הגדול  ולא אוכל להמלט מלהרחיב 
התורה מאד. ועם היות שהמקום הזה יאות אל הפי' ולא על החקירה בכמו הדרושים האלה. הנה להשלמת 

הפירוש יצטרך השלמת החקירה הזאת כפי שרשי התורה ודרכיה:

ואומר שענין הספק הוא. אם האומה הישראלית היא תחת המערכת השמימיית וצבא השמים וכסיליהם 
האם מורים עליה הוראה הכרחית קיימת או אם היא בלתי מסודרות ולא משועבדת למערכות השמים. 
הצד  כנגד  והנה  יכנה.  ישראל  בשם  אשר  כל  על  רע  ועד  מטוב  יחייבו  ולא  יורו  לא  ממסילותם  והכוכבים 

השולל ספקות חזקות:

הוכחות מהחוש והסברא שהמזל שולט על עם ישראל- 

ראשונה מן החוש. ולפי שאנחנו נראה החוזה בכוכבים יגיד לאדם מה שיקרה לו בפרטי עניינו כפי מצב 
המזלות והכוכבים במולדתו. ויודיעהו אם שנים רבות יחיה וכמה נשים ישא. ואם יוליד. ואם יהיה עני או 

β בכלב קטן, )נקרא גם גומיסה( הוא כוכב כחול במרחק של כ-170 שנות אור ועם בהירות מדרגה 2.9. בהירות הכוכב משתנה   
מעט באופן בלתי סדיר.

281  הכוכב הראשי, וגה, הוא שיבוש שמו הערבי של הכוכב – הנשר הנופל )אל-נאסר אל-וק'יע(, וכנגד הקבוצה הסמוכה – נשר, 
שהכוכב הראשי בה קרוי אלטאיר – הנשר המעופף.

282  שמות יב, יב.
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עשיר. ובמה יצלח יותר. אין הפרש אם יהיה הנולד מבני אדום וישמעאל או אם יהיה מבני ישראל.

ושנית מן הסברא. לפי שידוע הוא שהגרמים השמימיים פועלים בעולם השפל בתנועותיהם המתחלפות 
בהנעתם את היסודות והרכבתם והתמזגותם ויכינו אותם בהכנות מתחלפות לקבל הצורות הטבעיות עד 
קצתם.  מזולת  לנבואה  מוכנים  מהם  וישימו  לא.  וקצתם  החכמה  לקבל  מוכנים  אדם  בני  קצת  שישיבו 
וישימו קצתם משתדלים וזריזים והם המוכנים לקנין הממונות וזריזות המדות והתכונות. והפועל הטבעי 
הזה הוא כולל בכל אדם יהיה מאיזה אומה שיהיה. כי כמו שהאש מחמם ליהודי לאדומי והמים מקררים. 

ככה הוא הענין בפועל הכוכבים שהם טבעיים.

הוכחות מהתנ"ך ומדברי חז"ל שהמזל שולט על עם ישראל- 

הארץ  על  להאיר  השמים  ברקיע  אלהים  אותם  "ויתן  המאורות  בבריאת  שאמרה  התורה.  מן  ושלישית 
ולמשול ביום ובלילה"283. וכמו שבענין הארץ אין ספק שישתוו הארצות והאומות כולם, ככה הוא בענין 
שאמר  מה  יכלול  שהזכיר.  ההארה  מזולת  אחר  ענין  הוא  הממשלה  דבר  ז"ל  הרמב"ן  וכתב  הממשלה. 
תחלה והיו לאותות ולמועדים. כי יש להם ממשלה בארץ בשנויים אשר יולידו בה וכו'. ויתכן עוד שיהיה 
הממשלה כח אצילותם שהם מנהיגי התחתונים ובכוחם ימשול כל מושל. והמזל הצומח ביום ימשול בזה. 
כענין שכתוב "מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא"284. כי קריאת השמות היא ההבדלה בכחותם ולזה 
כח הצדק והיושר. ולזה כח הדם והחרב. וכן בכל הכחות בידוע באיצטגנינות והאורה והממשלה כפי טבעם 

א"א אלא שתהיה כוללת לכל העם הנמצאים וישראל בכללם:

ורביעית מהנביאים. אמרה דבורה אשה נביאה "משמים נלחמו הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא"285. 
"יעמדו  גם מאמר הנביא  ומחוייבת מן המערכה השמימיית.  ישראל היתה אז מסודרת  מורה שתשועת 
ז"ל  רבותינו  ודרשו  עליך"286  יבאו  מאשר  לחדשים  מודיעים  בכוכבים  החוזים  שמים  הוברי  ויושיעך  נא 
בשלהי מו"ק287 מאשר ולא כל אשר. הורו בזה שהוראת המערכת השמימיית היא אמתית ומחוייבת אם 

283  בראשית א, יז- יח.

284  תהילים קמז, ד.

285  שופטים ה, כ.

286  ישעיהו מז, יג.

הסמיך  מה  ומפני  מצרימה,  הורד  ויוסף  אלא  למימר  קרייה  צריך  היה  ולא  ההיא,  בעת  "ויהי  פה:  פרשה  וישב  רבה,  בראשית    287
פרשה זו לזו, רבי אלעזר ור' יוחנן, רבי אלעזר אמר כדי לסמוך ירידה לירידה, רבי יוחנן אמר כדי לסמוך הכר להכר, ר"ש בר נחמן 
אמר כדי לסמוך מעשה תמר למעשה אשתו של פוטיפר, מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים, דא"ר יהושע בן לוי רואה היתה 
מאשר  לחדשים  "מודיעים  הה"ד  מבתה,  אם  ממנה  אם  יודעת  היתה  ולא  בן  ממנו  להעמיד  עתידה  שהיא  שלה  באסטרולוגין 
יבואו עליך", ר' איבו אמר מאשר ולא כל אשר". ובפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פ"ב: "א"ר יוחנן נתנבאה שלא מדעת, זה 
נופל ואין אחר נופל, והיינו דאמר ר' אלעזר מאי דכתיב "וכי יאמר אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפים והמהגים" 
)ישעיהו ח, יט(, צופין ואינן יודעין מה צופים, מהגין ואינן יודעין מה מהגין, ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה, לפיכך 
גזרו עליהן "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", וכיון דשדיוה למשה, אמרו איצטגניני פרעה תו לא חזינן כי ההוא סימנא ובטלוהו 
גזירתיהו, ואינון לא ידעון דעל מי מריבה לקי, והיינו דאמר ר' יוסי ב"ר חנינא מאי דכתיב "המה מי מריבה" )במדבר כ יג(, המה 
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לא שבעלי החכמה ההיא החוזים בכוכבים בלתי שלמים בה כי הם ישיגו ממנו דברים ודברים רבים יסכלו.

שגלה  הפסוקים  ויתר  גבר"288.  הורה  אמר  והלילה  בו  אולד  יום  "יאבד  איוב  אמר  הכתובים  מן  וחמשית 
בהם דעתו שהיו הדברים מסודרים ומחוייבים מהמערכה השמימיית ומפני זה היה מיחס רעותיו אם ליום 

הלידה ואם לרגע ההריון.

וששית מן דברי רז"ל וקבלתם אמרו במס' תעניות סוף פרק סדר תעניות289 ר' אלעזר בן פדת הוה דחיקא 
לך  ניחא  והשיבו  דוחקא.  בהאי  ואיזיל  אדבר  אימת  עד  ואמר  השכינה  בחלומו  וראה  טובא  שעתא  ליה 
דאחרביה לעלמא והדר אבריה אפשר דנפלת בשעה דמזוני. הנה זה מורה שהעניות היה לו כפי מזלו ושעת 
מולדתו על פי המערכה אשר אין לו דרך להמלט ממנה מבלי שיחרב העולם. ובמועד קטן דף כ"ח290 פרק 
אלו מגלחין אמר רבא בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא. וכמו שהוכיחו 
מרבה ורב חסדא, וידוע שג' הדברים האלה בני חיי ומזוני כוללים השלמיות הגופניים כולם. עוד אמר באותו 
פרק291 "וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת"292. אמר הקב"ה לדוד שירה אתה אומר לפני על מפלתו 
של שאול. שאלמלא אתה שאול והוא דוד כמה דוד אבדתי מפניו. והיינו דכתיב "שגיון לדוד אשר שר לה' 
על דברי כוש בן ימיני", ופרש"י שאלמלא אתה שאול והוא דוד שנולדת אתה במזל שאול והוא במזלך. 
ובמסכת בתרא פרק השותפין293 בענין חכם עדיף מנבי'. אמר אמימר תדע דהא גברא רבה אמר מילתא 
ומיתאמרא משמיה דגברא רבה כותיה אמר רבא מאי קושיא דילמא בני חד מזלא נינהו מורה שגם בענין 

ת"ת והדעות והסברות תלוי הדבר במזל. ומה אוסיף עוד להביא ראיות וסברות ע"ז מדבריהם ז"ל. 

והנה בסוף גמרת שבת דף קנ"ו294 דעת שפתיהם ברור מללו. כי שמה אמרו מאן דאתיליד בחמה יהא אכיל 
מדיליה ושתי מדיליה ורזוהי גליין ואי גנב לא מצלח ומאן דאתיליד בנוגה יהא עתיר וזנאי ומאן דאתיליד 
בככב יהא נהיר וחכים וספרא וכן זכרו משאר הכוכבים עד שאמרו דמאן דאתיליד בצדק יהא גבר צדקן. 
ואמר רנב"י צדקן במצות. ומאן דאתיליד במאדים יהא אשיד דמא, ר"ל שופך דמים או טבחא או מוהלא או 
אומנא עד שהיה מחלוקת בזה אם מזל יום גורם. או מזל שעה גורם. ובסוף הדברים א"ר חנינא מזל מחכים 
ומזל מעשיר ויש מזל לישראל. ועם היות שר' יוחנן ור' שמואל ור' עקיבא ורב נחמן בר יצחק אמרו שאין 

שראו איצטגניני פרעה וטעו, זה שאמר ישעיה הנביא "מודיעים לחדשים מאשר יבואו עליך" )ישעיהו מז, יג(, מאשר ולא כל 
אשר, לפי שהקוסמים והחוזים וכל הוברי שמים רואים ומודיעים מאשר יהיה בעולם, אבל דבר על מתכונתו אינן יכולין להגיד, 
לכך הכתוב אסר להתעסק בהם, שנאמר "לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם" )דברים יח, ט(, והם ביטול תורה, ואומר "תמים 
תהיה עם ה' אלהיך" )שם שם, יג(, ואומר "כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה" 

)ירמיה י, ב(, המה יחתו ולא ישראל".

288  איוב ג, ג.

289  תענית כה, א.

290  ע"א.

291  מו"ק טז, ב: "וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת ביום הציל ה' אתו מכף כל אויביו ומכף שאול אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד 
דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניו".

292  שמואל ב, כב.

293  בבא בתרא  יב, א. ועי' דרשות הר"ן דרוש י"ב.

294  ע"א.
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מזל לישראל. כבר פרש"י שם. שהיה דעת ר' חנינא באמרו יש מזל לישראל. שאין תפלה וצעקה משנה 
את המזל ושר' יוחנן סבר אין מזל לישראל. ושע"י זכות משתנה מזלם לטובה. וכאלה המאמרים בדבריהם 

רבו מספר בענין המזל במקומות מהגמרא, ולא הבאתי יותר מיראת האריכות. 

והנפשיים  הגופנים  בשלמיות  הישראלית  באומה  השמים  מערכת  הוראת  שהכחשת  יראה  כולו  ומזה 
מהחכמה והצדק הוא דבר שאין לו מקום. כי הנה כל חכמי ישראל קיימו וקבלו זה, ר"ל שהמערכה תעשה 
וזכות  תפלה  ידי  על  וחבריו  יוחנן  רבי  שלדעת  לא  אם  האומות.  בשאר  כמו  הישראלית  באומה  הוראה 
תשתנה המערכה ההיא. וכמסכים לזה עצמו אמרו בהגדת נדה פרק כל היד295. דרש ר' חנינא בר פפא אותו 
ומעמידה לפני  נוטל אותה טפה  גבר".  "והלילה אמר הורה  לילה שמו שנאמר  מלאך הממונה על ההריון 
הקב"ה ואמר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה, חכם או סכל עשיר או עני. אבל צדיק ורשע לא קאמר. 
ה' אלהיך  "ועתה ישראל מה  בידי שמים חוץ מיראת שמים. שנאמר  ר' חנינא הכל  כדרבי חנינא, דאמר 

שואל מעמך כי אם ליראה"296 וגו' הנה התבארו הטענות אשר כנגד הצד השולל.

הוכחות מחוש וסברא שישראל מעל המזל- 

ואמנם נגד הצד המחייב רוצה לומר שהאומה הישראלית היא תחת המערכת כבר ימצאו בה ששה ספקות 
גדולות.

הוראת  כפי  ולא  ההשגחה  כפי  שהם  והצלחותיה  האומה  עניני  הרואות  שעינינו  לפי  החוש  מן  ראשונה 
במקנה  היה  אשר  מהדבר  ובפרט  שמה.  שנעשו  והנסים  מצרים  יציאת  ענין  עליו  שיעיר  כמו  המערכת. 
מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד. ומהחשך שהיה למצרים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. 
ובמכת בכורות שלבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. האם אפשר שיהיה זה כפי כח המזל?! ושעת המולד 
מכל אחד מהפרטים ההם וכן מעמד הר סיני וקריעת ים סוף וירידת המן ושאר הדברים שנעשו באומה 

בהשגחה נפלאה:

ושנית מדרך הסברא התורניית, והיא שאם היה האדם מוכרח במעשיו כפי מזלו ומן השמים יוכיחו אותו 
לרדוף אחר המצות או אחר העבירות. לא היה מקום לא לשכר ולא לעונש. ולא היה מקום לתורה האלהית 
ולמצותיה ולא לאזהרותיה, אחר שאין דבר ביד האדם ובחירתו. כי אם כפי הגזור עליו מהמערכה השמימיית 
וכפי שעת מולדתו. והנה הבורא ית' ייעד בתורה בשמירת המצות על יעוד רבוי הבנים והעושר והכבוד וטוב 
הפרנסה ותוספת העם ושאר ההצלחות. ואם היו הדברים ההם מפאת המערכת והמזל ולא בזכותא תליא 
מילתא, הנה תפול התורה בכללה ויאמר האומר שוא עבוד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו ויקשה 
מאד איך השלם רבא הסכים בדעת הזה בשילהי297 ד' כ"ח פרק אלו מגלחין בהיותו הפך פשוטי התורה. 
ור' חנינא גם כן שקבל שיש מזל לישראל בנדה פרק כל היד ושאין תפלה וצעקה משנות אותו מה יעשו 

295  נדה טז, ב.

296  דברים י, יב.

297  מו"ק.
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האנשים האלה שלמים הם אתנו ליעודי התורה ולמצותיה ולאזהרותיה.

הוכחות מהתנ"ך ומדברי חז"ל שישראל מעל המזל- 

ושלישית מן התורה באמרו כאן "ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל 
צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים אשר תחת כל השמים 
ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה". וכן אמר בפרשת נצבים 
"וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם"298. והמאמרים האלה 
העם  הבדל  היה  ושבזה  למערכה  למזל  כלל  הוראה  עליה  אין  הישראלית  שהאומה  נגלה  בביאור  מורים 
ומעלתו משאר העמים. וכמו שאמר "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"299, עד שכתב הרב ראב"ע ז"ל אשר 
חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים דבר מנוסה. כי הש"י שם לישראל מעלה גדולה להיות הש"י יועצם ולא 
ככב להם. כי הנה ישראל נחלת ה' ע"כ. והרמב"ן ז"ל חזק דבריו אלה במקומות מפירושו. והפלא מרבא ור' 

חנינא. איך לא ראו הכתובים האלה. ואם ראו אותם מי יתן ואדע מה ישיבו עליהם:

ורביעית מן הנביאים. הנה ירמיהו ע"ה אמר "כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל 
יחתו.  לא  ישראל  אבל  וכו'  מגלחין301  אלו  פרק  סוף  במו"ק  ז"ל  ואמרו  מהמה"300.  הגוים  יחתו  כי  תחתו 
ואם היתה המערכת כוללת לאומה הישראלית כמו לשאר האומות למה לא יחתו מאותות השמים. ובסוף 
ואם  ה' צבאות שמו".  נחלתו  וישראל שבט  הוא  הכל  יוצר  כי  יעקב  "לא כאלה חלק  ההיא אמר  הנבואה 
היתה הוראת המערכת כוללת לישראל כשאר האומות, איך יאמר "לא כאלה חלק יעקב", ומה ענין היותו 
השמים  ואם  מגשימים  הגוים  בהבלי  "היש  עוד  ואמר  האומות.  כשאר  בזה  שמשפטו  כיון  נחלתו  שבט 
יתנו רביבים הלא אתה הוא ה' אלהינו ונקוה לך כי אתה עשית את כל אלה"302. ואם היה המטר מתנועות 
יתנו  השמים  "ואם  אמר  איך  המציאות.  סדר  עליו  ויורה  הטבע  חכמי  שבארו  כמו  השמימיים,  הגרמים 
רביבים" ויחסוהו לשם בהיותו מפעל המערכת. ואין ראוי שנתפס באמרנו שהיתה מעלת האומה בשישנה 
וחבריו בפרק מי שהחשיך שזכרתי  יוחנן  ר'  ותפלה כדעת  הקדוש ב"ה את המזל לטובה כשירבו בזכות 
בפ' כי הנה ככה בעצמו מצאנו בענין נינוה עם היותה מכלל האומות אשר לא מבני ישראל המה. כי כאשר 
קרא הנביא עליה "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת"303 ושבו אל ה' וצעקו אליו, הנה שינה הקב"ה המערכה 
לטובה והצילם. ואין ספק שכן יהיה הענין בשאר האומות, לפי שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה ובריה 

כאשר יעתר אליו.

298  דברים כט, כה.

299  דברים לב, ט.

300  ירמיהו י, ב.

301  שבת קנו, א.

302  ירמיהו יד, כב.

303  יונה ג, ד. 
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וחמשית מן הכתובים. אמר דוד המלך ע"ה "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"304. ואמר גם כן "ה' זכרנו יברך 
יברך את בית ישראל וגו', יוסף ה' עליכם עליכם ועל בניכם ברוכים אתם לה' עושה שמים וארץ, השמים 
כי אם  השמים  מן  אינו  בניהם  ורבוי  ישראל  בית  בזה שברכת  גלה  לבני אדם"305,  נתן  והארץ  לה'  שמים 
מהש"י שהוא עושה שמים וארץ ושביד האדם ובחירתו כל מעשיו ואינם מחוייבים כפי המזל, והוא אמרו 

"והארץ נתן לבני האדם".

בהן  שיש  שליח  ביד  נמסרו  שלא  מפתחות  ג'  מאותן  דתענית306  בפ"ק  אמרו  שהם  רז"ל  מדברי  וששית 
מהבנים והפרנסה. ואם היה כל זה מפאת המזל, איך יאמר שלא נמסרו ביד שליח כי הנה המזל הוא שליח 
ה' ובמסכת אבות307 אמר רבי עקיבא הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה. 
מתוקן  והכל  אמת  דין  והדין  אמר  הדברים  ובסוף  וכו'.  פרוסה  ומצודה  בערבון  נתון  הכל  אומר  היה  הוא 
לסעודה. מורה מכל זה שהדברים כלם היו בבחירת האדם ושאינם מוכרחים כפי המערכה. כל שכן לאומה 

הישראלית שכל עניניה על פי התורה והמצוה. 

סיכום הספק- 

הנה נראה מכל זה שאין ראוי שנאמר שהאומה הישראלית מסודרת ונכנעת תחת מערכות השמים הרי לך 
בזה ב' צדדי החלוקה מערכה מול מערכה. ויש פני ההוראות לכל אחד מהחלקים מן החוש מן הסברא. מן 

התורה. ומן הנביאים. ומן הכתובים. ומן הגמרא.

דברי המחלקים בין יחיד לציבור ודחיית דבריהם- 

וכבר חשבו אנשים מבני עמנו להמלט מן הספק העצום הזה. באמרם בשלהי פ"ק דר"ה308 כאן ביחיד כאן 
בצבור, שנאמר "כה' אלהינו בכל קראנו אליו"309. ומאשר הוקשה להם ענין חזקיהו שהיה יחיד ונשתנה 

גזרתו כמו שאמר "הנני יוסיף על ימיו"310, אמרו שהמלך הרי הוא כצבור311. 

304  תהילים נה, כג.

305  תהילים קטו, יב- טז.

306  תענית ב, א.

307  פרק ג משנה טו.

308  יח, א.

309  דברים ד, ז.

310  ישעיהו לח, ה.

311  שו"ת הרשב"א ח"א סי' קמח: "שאלת הא דאמרינן בני חיי מזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא. ומפסוקי 
התורה נראה בהפך גמור כי בזכות ובעונש הדבר תלוי. תשובה: הדבר הזה נחלקו בו חכמי ישראל בכמה מקומות בתלמוד אם 
יש מזל לישראל או אם אין מזל לישראל. ותמצא להן מחלוקתן שנויה בפרק אחרון של מסכת שבת )קנו, ב( וכן במקומות הרבה 
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אבל הדעת הזה איננו נכון לפי דעתי, לפי שהיעודים האלה הם לצבור וליחיד גם כן. והנה ראינו שהאבות 
היו יחידים והושגחו בהשגחה נפלאה ולא נמסרו למערכה. ואמר הש"י לאברהם צא מאצטגנינות שלך312. 
כל אחד  נפלאה.  אין ספק שהיו מושגחים בהשגחה  ומעשיהם  עובדיהם  כפי ספור  כן  גם  וחכמי הגמרא 
ואחד בפרטיותו ולא היו נעזבים למערכה. ובעלי הדעת הזה אולי לא הרגישו בגנותו כי הנה ענינו באמת 
במאמר  עליו  הפילוסוף  דבר  אשר  גדולה  הסרה  והיא  בכללים.  אם  כי  בפרטים  משגיח  אינו  שהש"י  הוא 
עשו  אשר  התורניים  שהיעודים  אמרנו  שאם  לפי  הזאת.  הסרה  הדעת  מזה  ויתחייב  ב"ח313.  מספר  י"א 
יסודם ועניינם ההשגחה האלהית הם בכללים ושאינם כפי הפרטים כי אם במזלא תליא מילתא. הנה א"כ 
סלקנו השגחת הש"י מן הפרטים. ובכמה מן המקומות למדתנו התורה ונביאים והמדברים ברוח הקודש 
עליון בצל שדי  "יושב בסתר  בו אמר בשיר של פגעים  ידבקו  ית' תדבק בפרטית כאשר הם  שהשגחתו 
יתלונן"314, שהוא האיש הדבק באלהיו, "כי הוא יצילך מפח יקוש וגו' באברתו יסך לך לא תירא מפחד וגו' 
לא תאונה אליך רעה" וגו'. ובסוף הדברים אמר "כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו 
וגו', אורך ימים אשביעהו" וגו'. וזה ממה שיורה שההשגחה האלהית תדבק בפרטים כמו שתדבק בכללים.

דברי הסבורים שהמזל שולט על ישראל בחו"ל ודחיית דבריהם - 

ואחרים התירו הספק הזה באמרם בשלהי פרק ד' דראש השנה כאן בארץ כאן בחוצה לארץ רוצה לומר 
שבהיותם בארץ היו מושגחים בהשגחה פרטית בהיותם בארץ מיוחדת אל ההשגחה האלהית. ולא היה 
תחת  נכנעים  היו  פנים  בהסתר  לארץ  חוצה  בגלות  ובהיותם  התורה  ביעודי  שבא  כמו  בהם  שולט  המזל 

המזל. ולזה חשבו שנטה דעת הרמב"ן. 

וגם זה בלתי נכון אצלי לפי שפועל הכוכבים ביסודות ובמורכבים מהם גם כן תהיה בארץ כמו בחוצה לארץ. 
ורבא כשאמר בשלהי פרק אלו מגלחין315 דף כ"ח316 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא 
תליא מלתא. לא אמר זה בהיותם בחו"ל, כי אם בכל מקום שיהיה. גם מה שאמר בשבת מאן דאתיליד בכך 
יהיה כך, לא היה זה תנאי בחו"ל ולא בארץ. ולא נזכר בדבריהם בכל המקומות אשר דברו מהמזל, ההבדל 
היה מהיותם בארץ או חוץ ממנה, ואם היו מכוונים לתנאי הזה היה ראוי שיאמרו בדבריהם משנחרב בית 
נתנו  אבל  בזכותא.  ולא  במזלא  ומזוני  חיי  בני  היו  מאז  או  כך317.  יהיה  בכך  דמתיליד  מאן  האי  המקדש 

בגמרא. ונראה לי כי לא נחלקו אלא במקרה היחידים ולא במה שישיג את הצבור. כי לדעת כולם כח הציבור גדול לידון על פי 
זו  וזהו שסדרו לנו בראש השנה "ועל המדינות בו יאמר אי  מעשיהם לטוב או למוטב. והתורה דברה על הכלל, לא על הפרט. 
לשובע ואי זו לחיים". ואף על פי שתמצא בחזקיה )ישעיה לח( "שמעתי את תחנתך הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה", המלך 

כצבור, שהצבור וכל ישראל תלויין".

312  שבת קנו, א.

313  הוא ספרו של אריסטו, ספר בעלי חיים.

314  תהילים צא, א.

315  מו"ק.

316  ע"א.

317  עי' ערוך לנר סנהדרין  קיג, א.
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כי  אף  בחו"ל.  בין  בארץ  בין  הכולל  המציאות  טבע  כפי  דברו  שכולם  שיורה  ממה  וזהו  מוחלטת  גזרתם 
הם עצמם קבלו שאף שיהיו ישראל בגלות אינם בהסתר פנים ולא סרה מעליהם ההשגחה האלהית כמו 
שאמר "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' 
אלהיהם"318. ונאמר "עמו אנכי בצרה"319. ולכן אמרו בשלהי מגילה320 ומכילתא פרשה ט"ו321 גלו למצרים 
שכינה עמהם, גלו לבבל שכינה עמהם. וזה כולו מורה שאף בהיותם בחו"ל לא נמסרו למערכה השמימיית 

ולא סרה מהם השגחת הש"י, כי הוא היה הרועה והמציל אותם.

דברי הסוברים שהמזל שולט כשישראל אינם עושים רצון ה' ודחיית דבריהם- 

ואנשים אחרים מחכמינו רצו להתיר הספק הזה באמרם כאן כשעושין רצונו של מקום כאן כשאין עושין 
רצונו של מקום, ר"ל שבהיותם בלתי עושין רצונו של מקום, אז נעזבים אל המערכה שתמשול עליהם הן 
לטוב הן למוטב ונסתייעו בזה ממה שארז"ל במסכת סוכה דף כ"ט סוף פ"ב ת"ר בזמן שהחמה לוקה סימן 
רע כו', לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם מפני שהם מונין ללבנה והם מונין לחמה. ובזמן שישראל עושין 
רצונו של מקום אינם מתיראין משום דבר, שנאמר "ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה"322. 
גוים עכו"ם יחתו. אבל ישראל לא יחתו. והדעת הזה הוא סעיף מסעיפי הדעת הקודם וישיגהו ההפך ממה 
שהשיב אליו. לפי שדבריהם אשר גזרו בהוראת המזל כמו שזכרתי הם כפי טבע המציאות הכולל. כי הם 
ספרו שפעל הגרמים השמימיים בשפלים הוא כפעל היסודות במורכבים באיכיותיהם. ואם שיהיה האדם 
רבוי הבנים ושפע הפרנסה  יחדל מקבל הפועל הטבעי לטובתו. כאלו תאמר  רצונו של מקום, לא  עושה 
ואורך החיים אם יחייבם המזל עליו. וגם בהיותו לדעתו אם לא ינצל ממנו על דרך נס. כאשר נצולו חנניה 
מישאל ועזרי' מכבשן האש על דרך פלא. ולא נאמר מפני זה שהאש היה שורף בטבעו לכל אדם. אף כי 
מוצלח  היה  מהם  ואחד  גמורים.  צדיקים  שניהם  שהיו  חסדא  ורב  מרבא  קטן323  במועד  שבאה  העובדא 
בעושר ובבנים והאחד בהפך כל זה. ומזה הוכיחו שבמזלא תליא מילתא, יסתור הדעת הזה סתירה רבה. 
לפי שיראה ממנו כי גם בהיותו עושה רצונו של מקום היה מוכה ממכת המערכה. ומה שאמרו במסכת 
סוכה סוף פ' לולב הגזול324 אינו סותר לזה כי שם אמרו שלקות המאורות תעשה הוראה מחויבת ושהלבנה 
תור' על האומה הישראלית, אבל כשישראל עושים רצונו של מקום אינם מתיראים משום דבר. והוא אמת 
לפי שהם צבור וינצל מרעת המערכה בדרך נס וע"י זכות ותפלה. וכבר זכרתי שגם בזה ישתתפו האומות 
כמו שיראה מענין נינוה. ונשאר אם כן הספק במקומו במה היתה תועלת האומה הישראלית ומעלתה על 

שאר האומות בענין המערכת.

318  ויקרא כו, מד.

319  תהילים צא, טו.

320  מגילה כט, א.

י, ספרי במדבר פרשת מסעי  ז סימן  יד, במדבר רבה פרשת נשא פרשהה  321  מכילתא דר' ישמעאל בא מסכתא דפסחא פרשה 
פיסקא קסא. 

322  ירמיהו  י, ב.

323  כח, א.

324  סוכה שם.
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דעת המקובלים שמזל הוא ספירה מהספירות ודחיית דבריהם - 

ואמרו  מהספירות  ספירה  על  ופירשוהו  מזל  בשם  הדברים  שהעמיקו  זצ"ל  הקבלה  מחכמי  ראיתי  והנה 
שלזה כוון רבא באמרו במזלא תליא מילתא על אותה ספירה שנקראת מזל. אבל שהדברים ההם יושפעו 
עכ"פ מהשגחת הש"י באמצעות אותה ספירה. ומי יתן ואדע כפי דרכם זה מה יהיה ענין אמרו לאו בזכותא 
תליא מילת'. כי הפעולות האלהיות המגיעות באמצעות הספירות העליונות הם מפאת הזכות. ועוד שאיך 
יסכים זה אל העובדא שזכרו מרבא ורב חסדא שהיו שניהם צדיקים. ואם היה המזל כח הספירה למה לא 
היו שניהם עשירים וזקנים ובעלי בנים. ואף גם זאת שיפרשו זכות ומזל הנזכר בדברי רבא על הספירה. מה 
יעשו לאותה סוגיא אשר בסוף מסכת שבת שזכרתי. האם יפרשו ג"כ שבתאי וצדק ומאדים וחמה ונוגה, 
אשר זכרו על הספירות. ואיך יפרשו מה שאמרו שם מזל יום גורם מזל שעה גורם ושאר הדברים שבאו 
שמה שא"א שיפורשו כ"א כפי פשוטם. ובפרט אמרם יש מזל לישראל ואין מזל לישראל. האם נאמר כל 

זה על הספירה בהיותם מאמרים סותרים. 

על כן אמרתי אני אל לבי אין לי עסק בנסתרות. ובדרכי הקבלה לא הלכתי והיא רחוקה ממני325. אבל כפי 
הסברא בפשוטי הכתובים ומאמריהם ז"ל אבחר דרכי בתשובת הספק הגדול הזה. ישמע חכם ויוסף לקח.

תשובה: הוראת המזל ליחיד ולציבור וההבדלים ביניהם- 

הנה כפי אשר יראה לי בתשובת הספק הזה. ראוי שתדע שההוראות השמימיות נשער בהם עתה כפי העיון 
הזה ב' מינים מההוראה. המין הא' הוא הוראת המערכת באישים בכל א' וא' בפרט כפי שעת מולדתו או 
כפי שעת ההריון כפי דעות בעלי החכמה ההיא. וענין ההוראה הזאת שהמזלות כולם והכוכבים ממסלותם 
הם מתנועעים תמיד בגלגליהם וכפי מה שיהיו בשעת ההריון או בשעת הלידה אם במעלה הצומחת ואם 
במצב שאר המזלות הי"ב כולם והכוכבים ממקומותיהם ומצביהם ומבטיהם אלו עם אלו תהיה ההוראה 
על המתהוה או על הנולד מהתכונות שיהיו בו או מהדברים שיתחדשו עליו. ולכן נקראת ההוראה הזאת 
מערכה לפי שהיא כפי הערך והיחס שיש למזלות ולככבים אלו עם אלו באותה שעה ונקראת ג"כ מזל. 
לפי שענינו תלוי בתנועה השמימיית ולהיות הוראתם כפי אותה התנועה והמרוצה יקראו בשם מזל שהוא 
מלשון יזל מים מדליו. ולא אאריך בביאור ענין המערכה הזאת, לפי שאיני מאנשי זאת המלאכה, כי לא 

למדתי חכמת התכונה. גם כי זה מספיק כפי הענין בזה המקום.

ויש מין אחר מההוראה והיא כפי מזל א' וכוכב אחד מיוחד לאומה מן האומות ועיר מהערים ממונה עליו, 
לפי שהקדוש ב"ה כשברא העולם נתן כח לעליונים על התחתונים ומנה על כל אומה ואומה עיר ועיר מזל 
וכוכב אחד מיוחד בשמים, לא ישתתף בהוראה ההיא זולתה מהמאורות ולא זולתה מהערים. וכמו שאמרו 
חז"ל פרשה ט"ו בשמות רבה שהיה מזל טלה שולט על המצריים ומזל אריה על בבל. וכמו שכתבו חכמי 
התכונה שעקרב הוא מזל בני ערב הישמעאלים וקשת הוא מזל פרס וגדי הוא מזל הפלשתים ובתולה הוא 
מזל אדום ואחרים אמרו שהוא מאזנים. וכתב הראב"ע ז"ל בפירושו לספר דניאל שההוראה הזאת תקרא 

325  בדעת המקובלים וביאור דבריהם, ראה בפרק בענין בני חיי ומזוני במזלא תליא, בענין "מזל העליון".
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בדברי התוכניים המערכת הגדולה. ושהמזלות והכוכבים האלה הממונים על האומות הם השרים שזכר 
דניאל שר מלכות פרס שר מלכות יון. ויותר נראה שקרא שרים אל השכלים הנבדלים המניעים אותם. והם 
שנקראו גם כן מלכים. כמו שאמר "ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס"326  ונקראו אלוהות. כמו שאמר "ובכל 
אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה'"327 ואמרו רז"ל בשמות רבה פרשה ט' אין הקדוש ב"ה נפרע מהאומה 
עד שיפרע מאלהיה תחלה, שנאמר "יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה באדמה"328. לפי 
שהאל יתברך הוא סבה עליונה לכל המלכים ההם, אמרה תורה "כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני 
האדונים"329. ודרשו רז"ל במכילתא שהוא אלוה גבוה על כל המלאכים ואדון על כל הגרמים השמימיים 

שהם אדנים על השפלים.

והנה ב' המינים מההוראות האלה נבדלים זה מזה בהבדלים עצמיים. כי הנה המין הראשון הוא לפרטים 
כפי שעת ההריון או הלידה לכל אחד ואחד. והמין השני מההוראה הוא בערך האומה בכללה. ועוד שהמין 
הראשון הנזכר הוא לכל אדם יהיה מאיזה אומה שיהיה, כי תמיד תהיה ההוראה עליו כפי שעת ההריון או 
הלידה. אמנם המין השני מההוראה הוא מיוחד לאומה מהאומות ולעיר מהערים ולמחוז מהמחוזות לא 
ישתתף בו אחר. ועוד שהמין האחד מהוראת המערכה הוא הכנה להוראת השנית, כי כפי מה שיקבל הנולד 
מהמערכת בשעת מולדתו יושפעו עליו משר האומה אשר לו. ועוד שהמין הראשון מההוראה שתעשה 
המערכה בהריון או בלידה בפרטים תבטל מפני ההוראה השנית הכוללת. וכמו שכתבו התוכניים שהגזרה 
הכוללת תבטל הפרטית. ולכן בבא רעב או דבר בעיר מהערים או ימותו הנמצאים שם עם היות הוראתם 
הפרטית מורה על אורך החיים, לפי שההוראה הכוללת לאומה או לעיר תבטל הפרטית. והוא ענין אמרם 

ז"ל במכילתא פרשה ח' משנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע330. 

מזל האומות הכללי שולט רק על אומות העולם ולא על ישראל- 

ומשני מיני ההוראות מהמזל האלה אין ספק שההוראה השנית אשר כפי האומה ועיר או המחוז, עם היות 
שכל האומות יש להם שר מלמעלה, האומה הישראלית אין מזל ולא כוכב ולא שכל נבדל ממונה עליה כי 
אם הסבה הראשונה יתב' מבלי אמצעי. ועל זה נאמר "ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת 
הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה' אלהיך אותם"331. אמר 
שלא אמר זה על ההוראה הפרטית שיעשה המזל על האדם בשעת ההריון או בשעת הלידה, כי בידוע היה 
שבעבור זה לא יבאו אנשים לעבדם כיון שאחרי אותה ההוראה הראשונה לא ירעו וגם היטב אין אתם. 

326  דניאל י, יג.

327  שמות יב, יב.

328  ישעיהו כד, כא. 

329  דברים י, יז.

330  בב"ק ס, א: "תאני רב יוסף מאי דכתיב )שמות יב, כב( "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר", כיון שניתן רשות למשחית 
אינו מבחין בין צדיקים לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה, שנאמר )יחזקאל כא, ח( "והכרתי ממך צדיק ורשע".

331  דברים ד, יט.
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וההוראה הראשונה כבר היתה אין להם יכולת לשנותה.

אבל אמר זה על המין השני מההוראה שלהיות שרי מעלה משפיעים על אומותיהם ומצליחים אותם אולי 
יבואו בני ישראל לעבדם ככל הגוים בעבור שייטיבו עמהם. וכמאמר הנשים המקטרות "ומאז חדלנו לקטר 
למלכת השמים והסך לה נסכים חסרנו כל"332. הנה בעבור זה הודיעם ית' שישראל אינם תחת ממשלת 
המזל כפי אומתם, כי לקחם הש"י לנחלתו והוא המשפיע עליהם, לא שר אחד ולכן יהיה בלתי ראוי שיעבדו 
לשום מזל כוכב או שר. וזהו עצמו מה שאמרו בפרשת נצבים "אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם"333. 
ומפני זה בערך אל עובדי עכו"ם נקרא הש"י "אלהי האלהים", ובערך ישראל נקרא לבד "אלוה" או "אלהי 
הארץ" לפי שאינו משפיע בעובדי עכו"ם כי אם על ידי סבה רחוקה "אלהי האלהים". אבל בישראל הוא 
לי סגולה מכל העמים  "והייתם  ענין  וזה  ולכן הוא "אלהים" או "אלהי הארץ",  משפיע קרוב בלי אמצעי 
בערך  כי  אלהיכם",  ה'  "אני  ואמר  לאלהים"335.  להם  אהיה  ואני  לעם  לי  "והיו  וכתוב  הארץ"334.  כל  לי  כי 
ישראל יהיה אלוה. רוצה לומר מנהיג ומשפיע קרוב לא אלהי האלהים כי אין בהשפעתו מנהיג אמצעי. וזה 
טעם "אלהי נכר הארץ"336. כי אותם האלוהות הממונים על האומות הם נכרים בא"י ובלתי ממונים עליה. 
ובמדרש  עליכם.  לשלוט  לבא  עכו"ם  עובדי  לשרי  רשות  תהא  שלא  נכר",  אל  עמו  "ואין  אמר  ובספרי337 
עולמו  את  הקב"ה  שחלק  בשעה  לו"339.  אוחיל  כן  על  נפשי  אמרה  ה'  "חלקי  דכתיב  מאי  אמרו  איכה338 
לאומות העולם, כל עכו"ם ועכו"ם בחרה אלהיה. יש שבחרה למיכאל ויש שבחרה לגבריאל, ויש לשמש 
ויש לירח. אבל ישראל לא בחר אלא הקדוש ב"ה שנאמר "כי יעקב בחר לו יה"340. אמר הקדוש ב"ה אתם 
בחרתם אותי ואני אבחר בכם. שנאמר "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"341, וענין הבחירה הזאת מבואר. 

בני אדם", שבדור הפלגה באו שבעים  גוים בהפרידו  עליון  "בהנחל  ר' אלעזר342 אמרו על פסוק  ובפרקי 
שרים לפני הקדוש ברוך הוא והפילו גורלות על עובדי עכו"ם ונפל גורלו של הקדוש ברוך הוא על ישראל 
שנא' "כי חלק ה' עמו". הנה ביארו שהשרים העליוני' כל אחד מהם ממונה ומשפיע על עובדיו. ושהקב"ה 
הוא המשפיע על ישראל ולא שר אחר. עד שיעד הנביא שבזמן הגאולה ישפיע הקב"ה על כל האומות 
אז  יקרא  שלא  לומר  רוצה  יקרא"343.  הארץ  כל  "אלהי  אמרו  והוא  כלם.  האומות  שרי  כחות  ויסיר  בפרט 

332  ירמיהו ז, יח.

333  דברים כט, כה.

334  שמות יט, ה.

335  ירמיהו לב, לח, יחזקאל יא, כ, ושם יד, א.

336  דברים לא, טז.

337  פרשת האזינו פיסקא שטו.

338  כן הוא בדברים רבה פרשת ואתחנן.

339  איכה ג, כד.

340  תהילים קלה, ד.

341  דברים לב, ט.

342  פרק כד. ושם איתא: ונפל גורלו של הב"ה על אברהם ועל זרעו.

343  ישעיהו נד, ה.
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הרמב"ן  העיד  וכבר  בהנהגתה.  קרובה  סבה  הארץ"  כל  "אלהי  אם  כי  רחוקה  סבה  דרך  האלהים"  "אלהי 
לישראל  שם  שהש"י  וכו'  הוא  מנוסה  דבר  שזכרתי  כמו  שכתב  הראב"ע  דרך  עצמו  והוא  האמת.  זה  על 
מעלה גדולה להיות הש"י יועצם ולא כוכב להם. כי הנה ישראל נחלת הש"י שזה כולו נאמר על המין השני 

מהוראת המזל כמו שזכרתי. 

ואין להקשות על זה ממה שנאמר בספר דניאל "מיכאל שרכם"344, כי הנה לא אמר שר ישראל, כמו שאמר 
משרת  שר  הרמב"ן  שפירש  כמו  בו  הכונה  אשר  שרכם.  אם  כי  יון345,  מלכות  שר  פרס,  מלכות  שר  על 
לבקש רחמים, לא שר מלכות וממשלה. והוא שר צבא ה' שבא אל יהושע להלחם ביריחו, וענין זה הוא 
שלפי שהיו ישראל בגלות ואף ה' חרה בהם ושרי האומות היו כנגדם, לכן מלאכי שלום מר יבכיון. ומיכאל 
להיותם  לא  לפני המקום,  ישראל  להליץ בעד  חוצה  היושבים ראשונה במלכות צעקו  וגבריאל מהשרים 
שרים ממונים עליהם, כי אם לפי שנכמרו רחמיהם עליהם בעת צרתם. והאות המורה על זה שהדברים 
גבריאל  כי אם  כי אם מיכאל שרכם", לא אמרם מיכאל  "ואין איש מתחזק עמי בכל אלה  האלה שאמר 
המלאך הדובר בו הוא אשר אמרו ומורה שהמלאך המדבר היה המליץ העקרי על האומה. ושלא עזרו שר 
אחד במליצתו נגד שר האומות כי אם מיכאל השר המדבר בעדם, והוא אמרו "והנה מיכאל אחד השרים 
הראשונים בא לעזרני"346. הנה אם כן מיכאל לא היה השר הממונה על העם שאם היה כן היה הוא הקודם 
במליצה. ואתה רואה כי גבריאל היה קודם אליו בזה. וזש"ה אחר כך גם כן "ובעת ההיא יעמד מיכאל השר 
הגדול העומד על בני עמך"347. רוצה לומר שעמד להליץ טוב עליהם. וכל זה עשה הראב"ע בפירושו לספר 

דניאל עם רלב"ג כפי קשיו עם כי לא הגיעו אל הסבות אשר זכרתי.

הנה התבאר מכל זה שהאומה הישראלית אינה נכנעת למזל כפי ההוראה השנית, ושהש"י הוא המשפיע 
עליה מבלי אמצעי, לא שר מזל וכוכב, ולכן היו עניניהם בהשגחה על צד הפלא ולא כפי המערכה והיו מצות 
התורה ואזהרותיה לצורך רב, לפי שבהם יתרצו לפניו יתברך. כמו שאמר "אם בחקותי תלכו ואת מצותי 
פני ארצם, אע"פ  יתן מטר על  ר"ל שהוא בהשגחתו  ונתתי גשמיכם בעתם"348,  ועשיתם אותם  תשמרו 
שכפי הבנת הדברים הטבעיים ותנועות השמים לא יבא. ולזה עצמו מסכים מה שאמר הנביא "ומאותות 
השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה"349, שדבר מן המין השני הזה מהוראת המערכת על האומה, ועליו 
אמר "לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו ה' צבאות שמו"350, רוצה לומר שהם היו 
מיוחסים להשגחתו ולא להוראת השרים העליונים. וזה ענין "היש בהבלי הגוים מגשימים ואם השמים יתנו 
רביבים הלא אתה הוא אלהינו ונקוה לך כי אתה עשית את כל אלה"351. רוצה לומר שכאשר לא יעלו אידים 
יוכלו השרים העליונים להוריד המטר על אומותיהם בארצותם לגוייהם,  מן הארץ ולא יתילד המטר, לא 

344  י, כא.

345  שם פסוק כ.

346  שם יג.

347  דניאל יב, א.

348  ויקרא כו, ג.

349  ירמיהו י, ב.

350  ירמיהו י, טז.

351  ירמיהו יד, כב.
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בידו  יתברך הכל  גבוה  כפי המנהג הטבעי. אמנם הגבוה מעל  והשפעותיהם מסודרות  לפי שהנהגותיהם 
כחומר ביד היוצר. ומבלתי היות חמר מוכן למטר ימטיר על הארץ בעתו. לפי שפעולותיו הם כפי רצונו ואל 
זה עצמו כיון המשורר באמרו "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"352 ואמר "יברך את בית ישראל"353, להגיד 
שעובדי עכו"ם הם ברוכים ומושפעים משריהם שהם נבראים כמו הם. אמנם ישראל הם ברוכים מהש"י 
שברא שמים וארץ, כי השמים שמים לה' לכל אשר יחפוץ יטם והארץ נתן לבני האדם כפי בחירתם. וזה 

גם כן ענין המפתחות שלא נמסרו ביד השליח שהם כפי המין השני מההוראה אשר זכרתי.

והם  ישראל  על  שולט  איננו  כי  האומה,  על  השולט  למזל  האדם  יחוש  שלא  עקיבא  א"ר  כן  זה  ולהיות 
וזהו אמרו "הכל צפוי והרשות נתונה והדין דין אמת והכל מתוקן  בחיריים במעשיהם ומונהגים מהש"י. 
לסעודה"354. הנה בארתי שהצד האחד מצדדי החלוק. והוא שהאומה הנבחרת אינה תחת המזל הוא אמת. 

ושש הטענות שעשיתי עליו יתנו הצדק האמנם הוא כפי ההוראה הזאת השני מהמזל:

המזל הפרטי שולט גם על כל יחיד מישראל- 

ואמנם כפי המין הראשון מהוראת המזל שזכרתי אומר מפרטי האומה הישראלית שהם תחת המזל ושכל 
ישראל במולדתו תורה ותחייב עליו המערכה. כמו שתורה על כל נולד מיתר האומות, כי כמו שהיסודות 
הם כוללים לכל האומות, כן הגרמים השמימיים כוללים את האומות כולם לא ימלט מהן איש. ונודה בזה 
לטענת הנסיון ולטענת הסברא ולדברי הנביאים. ממה שנאמר בסיסרא שרוע מזלו של סיסרא והשגחת 

הש"י בישראל עזרו בחרבנו. וזה היה דעת איוב שהכל כפי המזל בתולדות האדם מן המין הזה.

ואמנם דעת רז"ל המקיימים הדעת הזה מהמזל והוראת המערכת, גם כן הם מזה המין. תראה זה מבואר 
בענין רבי אלעזר בן פדת בשלהי סדר תעניות355 לפי שבביאור אמרו שלא נולד בשעתא דמזוני ובמאמר 
רבא בני חיי ומזוני לאו בזכות תליא מילתא וכו', בשלהי מועד קטן דף כ"ח מבואר גם כן שלא דיבר כי אם 
ולכן אמר שלא בזכותא תליא מילתא, לפי שהילד ביציאתו לאויר העולם אין בידו לא  כפי שעת המולד 
זכות ולא חובה, אבל הענין תלוי כפי שעת ההריון או הלידה, וכמו שהוכיח מרבא356 ורב חסדא. וכן ענין דוד 
ושאול היו כפי מזלם בלידה, והסוגיא אמר במסכת שבת תורה על זה בביאור, כי שם עשו הבדל אם מזל 
יום גורם ואם מזל שעה גורם, רוצה לומר אם תהיה השעה הראשונה כפי שעת ההריון או כפי שעת הלידה. 
ואין ספק שהיה דעת רבי חנינא שהיתה ההוראה כפי עת ההריון, ולכן אמר הוא עצמו בהגדת נדה פרק כל 
היד שהמלאך מביא הטפה לפני הקדוש ב"ה וכו'. וביאורו עוד ענין המעלה הצומחת באמרם מאן דאתיליד 
ויש מזל לישראל כפי ההוראה ההיא, כי  בכך הוי כך, והיתה סברת ר' חנינא שמזל מחכים ומזל מעשיר 

352  תהילים נה, כג.

353  תהילים קטו, יב.

354  אבות פ"ג משנה טו.

355  שם.

356  צ"ל רבה.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קאח

אין להמלט ממנה ור' יוחנן וחבריו אמרו שכבר יוכל להמלט ממנה בצד מן הצדדין וסבה מן הסבות357 וכמו 
המערכה  תחת  היא  הישראלית  שהאומה  האומר  מאמר  צדק  המזל  מהוראת  המין  בזה  כן  אם  שאבאר, 

והמזל. וצדקו השש טענות שעשיתי עליו.

ד' יסודות: אימתי מערכת המזל אינה שולטת על האיש הישראלי- 

האמנם אם הוראת המזל מהמין הזה על כל איש ואיש מבני ישראל היא מחוייבת והכרחית ולא תשתנה 
בצד מהצדדים, או אם יפול בה השנוי והבטול, הנה ראוי בזה להיטיב בו העיון כי נמעדו בזה רגלי רבים 
ומיוסד על  בנוי הוא  ז"ל בהוראת המזל בפרטי האומה  ואומר שדעת חכמינו הקדושים  מחכמי אומתנו. 
ד' יסודות עמודי התורה והאמת. והנני מפרש אותם אחד לאחד כאשר עם לבבי ואכריע ואגלה מדבריהם 

היותם ז"ל מסכימים עליהם.

המזל אינו מורה על עשיית המצוות והעבירות- 

היסוד הא' שהמערכה לא תורה על מעשה המצות והעבירות כלל, כי הם מבחירת האדם ופעולת נפשו ואינם 
מפועל המזל. כבר בארו זה באמרם ז"ל בפ' כל היד358 המלאך הממונה על ההריון מביא הטיפה לפני הקב"ה 
חוץ  שמים  בידי  שהכל  קאמר,  לא  רשע  או  צדיק  אבל  עשיר.  או  עני  סכל  או  חכם  עליה  תהא  מה  ואומר 
מיראת שמים. ומפני זה לא תלה רבא359 במזל כי אם בני חיי ומזוני, ולא דבר מהצדק והחסידות או החטא, 
כי זהו בכלל יראת שמים. וכבר כתב הרב ראב"ע ז"ל בספר המולדות כאשר זכר הדברים הכוללים המבטלים 
ההוראות הפרטיות אמר שם בדרך הח', וככה הבוטח בה' בכל לבו ה' יסבב לו סבות ולו נתכנו עלילות להצילו 
מכל נזק שיש במולדו. ע"כ אין ספק כי הצדיק יותר שמור מהמשכיל בדיני המזלות כי פעמים ישתבשו 
עלינו דיניו כענין שאמר "משיב חכמים אחור ודעתם ישכל"360. והנה אשרי מי שלבו תמים עם ה' אלהיו, 
ע"כ. ולפי שבאותה סוגיא ממסכת שבת אמרו האי מאן דמתיליד בנוגה יהא עתיר זנאי ומאן דאתיליד בצדק 
יהא גבר צדקן. ואמר רב נחמן בר יצחק צדקן במצות. ומאן דמתיליד במאדים יהא גבר אשד דמא או טבחא 
או מוהלא, לא נחה דעתו של ר' חנינא בזה, לפי שהמערכה לדעתו לא תורה על ענין המצות והעבירות שהם 
מפעולות הנפש שאינם תחת המזל ולכן נאמר שם מיד ור' חנינא אמר מזל מחכים ומזל מעשיר. רוצה לומר 
שאין הוראת המזל כ"כ כוללת, כמו שאמר הוא עצמו בענין הטפה, לא בדברים שהם מכלל יראת הש"י. ועם 

היות שאמר מזל מחכים ומזל מעשיר, הוא הדין בהפכם שידיעתם אחת.

357  שבת קנו, א: "איתמר רבי חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל, ואזדא רבי 
יוחנן לטעמיה דאמר רבי יוחנן מניין שאין מזל לישראל שנאמר כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו 

כי יחתו הגויים מהמה גויים יחתו ולא ישראל".

358  נדה טז, ב.

359  מו"ק כח, א.

360  ישעיהו מד, כה.



קאטפרק ב - דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות

המזל אינה קובע הדברים במסמרות אלא רק מעניק הכנה לקבלם- 

היסוד הב' גם באותם הדברים שתורה המערכה אינה פועלת ולא מחייבת אותם בהכרחי כ"א שתתן הכנה 
לנולד לקבל אותם הדברים אם ישתדל עליהם ויתחברו בו הסבות הצריכות וההזמניות כפי הצורך. וכבר 
ביאר החכם בטענה הו' אשר במאמר הד' לאלהיות361 שהגרם השמימיי לא ישלים פעולותיו רק במה שיכין 
בני אדם והביא למשל כל זרע זרוע אשר יזרע. וכן אמר אריסטו בספר המדות מאמר ג' פרק י' כי המזל אינו 
שליט להכריח את האדם במעשיו לא לטוב ולא לרע, ובזה האופן לא תהיה המערכה השמימיית מבטלת 
הבחירה. ולא יהיו תכליות הדברים נתלים במזל והמעשיי' המביאים אליהם בבחירה. כי הוא מה שלא ירצה 

השכל בלי ספק. אבל המערכה תתן ההכנה לדברי' ובחירת האדם תתן להם התכלית וההשלמה362. 

וכבר יורה ע"ז בדבריהם ז"ל מה שאמר מאן דמתיליד במאדים יהא גבר אשד דמא או טבחא או מוהלא 
או אומנא. מורה כי אינו בהכרח שיהא שופך דמים, אבל שיהיה הכנה במזג. ויש בכח האדם על פי שכלו 
והורות המלמדים הטובים. לשנות רוע ההוראה וההכנה ההיא ולהשתמש ממנה בדבר שלא ירע ולא ישחית 
לשום אדם כטבחא, או שיועיל לרפאות הגופים כמו אומנא, או שיוסיף עוד תועלת אנושי למצות הש"י 
כמו מוהלא, עד שאמר רבה אנא הואי במאדים ולא הוינא לא אומנא ולא טבחא ולא אשד דמא ולא מוהלא, 
עשתה  מה  דבר  בהכרח  ר"ל  וקטיל,  עניש  נמי  ומר  אביי  והשיבו  דבר.  תפעל  לא  שהמערכ  מזה  להכריח 
המערכה בך. ואותה ההכנה כפי שלמותך נשתמשת ממנו בדבר טוב ונאות להעניש אותם שהם עוברים 
על דבריך. הנה התבאר שאף לדעתם ז"ל היתה הוראת המערכת ההיא ופעולת' הכנה בנולד מתיחסת אל 

אותם הדברים או אחרים ממינם לא זולת זה.

הוראת ההשגחה הכללית שעל האומה היהודית תבטל את הוראת מערכת המזל הפרטית- 

היסוד הג' הוא שהוראת המערכה כפי המולד היא הוראה פרטית והוראת ההשגחה על האומה היא כוללת 
והוראה הכוללת תבטל הפרטית. וזה ענין מאמר הנביא שיאמר על בבל "יעמדו נא ויושיעוך הוברי שמים 
החוזים בכוכבים מודיעים לחדשים מאשר יבאו עליך"363, כי לפי שהיו בוטחים בהוראת המערכת שהיתה 
וצוקה על צד העונש מפאת ההשגחה, תבטל  עליהם לטובה, הודיעם הנביא שכאשר תבא עליהם צרה 
הוראת המערכה ההיא ולא יצדקו דברי הוברי שמים החוזים בכוכבים, לא מפני שהיו מכזבים במשפטם, 

כי אם לפי שהוראת ההשגחה העליונה תבטל הוראת המערכת ההיא. 

לילה שמו  ב' שאותו מלאך הממונה על ההריון  ר' חנינא בר פפא באמרו בנדה פרק  כיון  ואחשוב שלזה 
ונוטל אותה טפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו טפה זו מה תהא עליה. ואם היה הדבר כולו 
תלוי במזל, איך יאמר שהמזל שהוא המלאך הממונה שזכר ישאל לפניו יתברך טפה זו מה תהא עליה. כי 
זה מורה שבזכותא תליא מילתא ולא במזלא, בהפך מה שאמר רבא בענין בני חיי ומזוני. אבל היתה כונת 

361  החכם אבו חאמד מוחמד בן מוחמד אל-ע'זאלי, המוזכר בספרי הקדמונים בשם בשם "אלגזאלי".

362  השווה דברים אלו עם המובא בשם אריסטו )ויתר הדברים( בעקידת יצחק שער כב.

363  ישעיהו מז, יג.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קכ

ולכן בדרך  המאמר שהוראת המזל איננה מחוייבת ושכבר תבטל כפי הרצון האלהי וההשגחה העליונה. 
הוא  ברוך  לפני הקדוש  ומעמידה  נוטל אותה טפה  או מזל  משל אמר שאותו מלאך הממונה על ההריון 
זו מה תהא עליה. כלומר שבידו יתברך היה לבטל הוראתה או לקיימה. ושלא  ושואל ממנו יתברך טפה 
פי  יתבטלו על  יתקיימו או  ואיננו מהוראת המזל אם  ורשע, לפי שזה מפעל הנפש  ישאל דבר על צדיק 

השגחתו יתברך.

הוראת המזל הפרטית יכולה להתבטל ע"י תפילה וזכות- 

היסוד הד' הוא שמלבד מה שתתבטל הוראת המזל הפרטית מפאת ההשגחה האלהית על האומה בדרך 
כולל ומסודר כפי היעודים התוריים, הנה כבר תתבטל גם כן על ידי תפלה וזכות מהאדם הפרטי. כי היכולת 
האלהי הוא משנה הטבעים כלם בהשגחתו ואין דבר עומד בפני התפלה והזכות. הלא תראה שנצבו כמו 
נד נוזלים המים ולא ירדו כפי טבעם בתפלת משה, ופתחה האדמה את פיה ובלעה את קרח בתפלתו גם 
כן, ונצטנן האש ולא שרף כפי טבעו לחנניה מישאל ועזריה מפני זכותם ותפלתם, וסגר פום אריותא ולא 
חבלו לדניאל, ובאלה רבים מהדברי' הטבעיים שלא יפלו פעולותיהם הטבעיות בהשגחת הש"י מפני תפלת 
החסידים. ועל זה נאמר "ובוטח בה' ישוגב"364. ואמר "כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי"365 רוצה 
לומר אפלטהו ואשגבהו מרעת המערכה, זהו היסוד האמתי המקובל באומה ואין פוצה פה ומצפצף כנגדו.

 

ביאור מעשה דר"א בן פדת- 

אבל חשב רש"י ז"ל שאינו מחוייב לדעת קצת רז"ל. כי הוא פירש מאמר רבי חנינא בשבת שאמר יש מזל 
לישראל שאין תפלה וצעקה משנות את המזל366. ואולי יחשוב שהיה רבא גם הוא מזה הדעת בענין חיי 
בני ומזוני כיון שאמר במזלא תליא מילתא ולא בזכותא תליא מילתא, ושיהיה זה גם כן דעת רבי אלעזר 
בשעת'  דנפלת  אפשר  אברייה  והדר  לעלמא  דאחרביה  לך  ניחא  שאמר  כיון  תעניות367  במסכת  פדת  בן 
מוכיח מאותם המאמרים  והנני  בזה מסכים אל האמת.  פירושו  לי שאין  נראה  חוץ מכבודו  דמזוני. אבל 
בן פדת שאתה לא  ולא באחד מהם הדעת הזה. אם בענין רבי אלעזר  כוונו בהם  כלם אשר זכרתי שלא 
תמצא שהתפלל על דוחק שעתו ולא קבלו הש"י, אבל היה ענינו שהוא היה סובל דוחק שעתו כדי שעקר 
חסידים  היו  לא  זה  ומפני  ליכא,  עלמא  בהאי  מצות  ששכר  דעתו  היה  כי  לעוה"ב,  לו  שמור  יהיה  שכרו 
הראשונים חוששים לתאוות הגשמיות כי אם לנפשיות. ולהורות על זה אמר רבי אלעזר שראה בחלומו 
שכינה וששאל לו על דוחק שעתו ואמר ליה ניחא לך דאחרביה לעלמא והדר אברייה אפשר דנפלת בשעא 

364  משלי כט, כה.

365  תהילים צא, יד.

366  רש"י שבת קנו, א: "ויש מזל לישראל - שאין תפלה וצדקה משנה את המזל. אין מזל לישראל - דעל ידי תפלה וזכות משתנה 
מזלו לטובה".

367  תענית כה, א.
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דמזוני, ולא אמר אחרביה לעלמא על כל העולם בכללו, כי אם על גופו של רבי אלעזר שנקרא גוף האדם 
עולם קטן. וכפי הוראת המזל בשעת בריאתו היה מוכן ללמוד, אבל לא לעושר. ולכן שאלו אם היה רוצה 
שיחריב מזגו וטבעו ויתן לו הכנה אחרת ואולי שישתמש ממנה בדברים אחרים ועכ"ז אולי שלא יעשיר. 
כי ביד האדם להשתמש מהכנתו באופנים מתחלפים כמו שזכרתי, ור' אלעזר אמר שלא היה חפץ בזה. 
אבל שאל אל השכינה לעלמא דאתי מאי יהבת לי. ר"ל מאחר שאין שכר בזה העולם, מה יהיה בעולם הבא. 
הנפש  לתענוג  בזה  ירמוז  בהו.  דמענגת  אפרסמא  דמשכי  נהרוותא  תליסר  לך  יהיבנא  השכינה  והשיבהו 
ומעלתה והשגותיה בהפרדה מן הגוף. ונתפייס בזה רבי אלעזר בן פדת שלא התפלל על דוחק שעתו. הנה 

אם כן מהמאמר הזה לא יצא לנו שתהיה הוראת המזל הכרחית ושלא תשתנה ע"י תפלה וצעקה. 

ביאור מאמר רבא שחיי בני ומזוני במזלא תליא- 

ואמנם מאמר רבא בני חיי ומזוני. עם היות שאמר לא בזכותא תליא מילתא. כבר ביארתי דעתו שהוא שלא 
יבאו הדברים האלה בתחלת הבריאה מפאת ההשגחה כי אם שהיתה התחלתם בבריאת האדם כפי המזל, 
יכחיש רבא שעל פי  כי עדיין איננו בידו. ואמנם אחר הוראת המזל בתחילת הבריאה לא  לא כפי הזכות 
צדקה וזכות יתרבו הבנים והחיים ותיטב הפרנסה. והראיה על זה מאותו המאמר עצמו אמר בסופו368 הני 
תלת מילי בעאי מקמי שמיא תרתי יהבו לי וחדא לא יהבו לי חכמתיה דר"ה ועתרי' דר"ח יהבו לי ענותנותי' 
בר רב הונא לא יהבו לי. הנה העיד שהתפלל על העושר ועל החכמה עם היות' תלוי' במזל ונתנו לו בזכות 
תפלתו. ואמנם הענותנות לא נתנו לו, לפי שהוא מכלל יראת שמים שהיא בידי אדם ואינו בהערכה, כמו 

שאמרו צדיק ורשע לא קאמר.

ביאור מחלוקת חז"ל האם יש מזל לישראל- 

ואמנם במסכת שבת שאמר רב חסדא מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל. ורבי יוחנן אמר אין מזל 
לישראל. לא כוונו ולא עלה על לבם מה שפירש רש"י ז"ל, כי הנה כפי פירושו שניהם מודים כי יש מזל 
לישראל בהוראת המערכה עליו אם לא שאמר רבי חנינא שאותו מזל לא ישתנה על ידי תפלה וצעקה ורבי 
יוחנן אמר שישתנה המזל ההוא על ידי תפלה וזכות. הנה אם כן לא היה במחלוקת אם יש מזל לישראל או 
אין מזל לישראל, כי אם בלבד אם ישתנה המזל על ידי תפלה וזכות או לא ישתנה. והיה אם כן ראוי שיאמר 
רבי חנינא מזל מחכים ומזל מעשיר ולא ישתנה ע"י תפלה וזכות ור"י אמר ע"י תפלה וזכות ישתנה המזל, 
ואיך יזכור הגמרא בענין מחלוקתם מה שניהם מוסכמים עליו שהוא יש מזל ולא יזכור מקום המחלוקת 
ועצמותו שהוא שנוי על ידי תפלה וזכות, ואיך יאמר רבי חנינא שר וגדול בישראל מאמר מגונה כזה שעל 
ידי תפלה וזכות לא ישתנה המזל, כי הנה הנפש האנושית תוכל לבטל גזרת המערכת אף כי היכולת האלהי 
על דרך נס האם תהיה הוראת המערכת יותר מחויבת והכרחית משרפת האש כפי טבעו. ואם היה שמפני 
זכות ותפלת חנניה מישאל ועזריה נתבטל כח האש ולא פעל כפי פעולתו הטבעית המחוייבת כפי צורתו, 

368  מו"ק שם.
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איך אם כן תהיה הוראת המזל שהיא חלושה ומסופקת יותר לאין שעור בדברים האלה יותר חזקת הרושם 
עד שיאמר ר' חנינא שלא תוכל להתבטל על ידי תפלה וזכות. ואם טעה רבי חנינא ונתן תפלה לאלהים, היה 
לו לבעל הגמרא להשיג עליו ולומר שרא ליה מריה לרבי חנינא, כמו שאמר בפרק חלק דף נ"ט369 שרי לה 
מרי לר' הלל, וכל זה ממה שיורה שפירוש רש"י בזה אינו נכון ומחוור ושלא עלה על לב רבי חנינא להכחיש 

שיתבטל המזל על ידי תפלה וזכות אחרי אשר השמים שמים לה' והכל בידו כחמר ביד היוצר. 

אבל ענין המחלוקת בין החכמים האלה לדעתי זה הוא שדעת רבי חנינא היה שמזל מחכים מזל מעשיר 
וזה לא בלבד באומות כי גם בישראל. כי עם היותם תחת הנהגת ההשגחה יעשה ההוראה הזאת כפי המולד 
כי כמו שישראל יתפעלו מהיסודות ואיכיותיהם עם היותם מושגחים, ככה יתפעלו מהמזל אם לא יתבטל 
אותו פעל מהיסודות או מהמזל ע"י תפלה וזכות. ולפי זה שהיו בכאן ב' מיני טובות לישראל, אם מההשגחה 
ואם מהמזל. וכן הענין בהפכים כי ידיעת ההפכים אחת. וכבר נמשכו אחר הדעת הזה רבים מהאחרונים. 
מפאת  וטובות  ההשגחה  מפאת  טובות  אצלנו  שימצאו  בביאור  כתב  לו  אשר  המלחמות  בספר  והרלב"ג 
המערכה, ונתן דרכים להכיר ולהשיג מהו הטוב המושגח או המסודר מהמזל. וכראות הנביא אשר תהיה 
כמו שימצא האדם  כי  או המושגחים מהש"י.  יהיה בטובת המסודרים מהמערכה  ואם  ביעודים הטובים 
דברים יתחייבו לו מפאת החמר ודברים יתחייבו לו מפאת הצורה. וכן פעולות יעשה אותם במה שהוא אדם 
ופעולת יעשה אותם במה שהוא בעל דעת, ככה ימצאו טובות נמשכים כפי המזל וטובות נמשכים מפאת 

ההשגחה ויובדלו אלו מאלו בכמותם ואיכותם ותכליתם. 

סוף דבר לא היה דעת ר"ח להכחיש דבר מההשגחה וגם לא לומר שלא יתבטל המזל הפרטי מפני התפלה 
והזכות חלילה, כי זהו עצם ההשגחה וענינה עצמה. אבל היה דעתו בלבד שימצאו טובות לישראל מפאת 
המערכה במה שהוא נולד, מלבד טובות שימצאו להם בהשגחה מצד מה שהוא ישראל. ורבי יוחנן חלק 
עליו באמרו אין מזל לישראל. רוצה לומר מאחר שראינו שישראל מושגחים, אין ראוי שנאמר שיקבלו 
ואין  המזל,  תחת  שהם  עכו"ם  בעובדי  יאות  מהמזל  השפע  קבול  ר"ל  זה  כי  מהמזל,  אחרות  טובות  ג"כ 
לנו  ואין  האלהים.  מאת  יקבלו  הטוב  את  גם  ה'  חלק  שהם  ישראל  אבל  האלהית,  ההשגחה  הנהגת  להם 
צורך לקבלו מפאת המזל. ואם היה פועל העליונים בשפלים כפי הנהגתם, הנה האומה הישראלית מפאת 
ההשגחה הדבקה עמה, איננה מוכנת לקבל רושם המזל ולא ירשום בה דבר מפעולתו כמו שירשום בשאר 
האומות, רוצה לומר בפרטיהם. לפי שהם מוכנים לקבל הרושם ההוא מה שאין כן בישראל, בעבור אותו 
החותם ברית קדש מההשגחה אשר עמהם כי הוא אשר תעשה האומה בלתי מוכנת לקבל אותו רושם. 
וזה ענין אמרו אין מזל לישראל. לא שדבר מהתפלה והזכות. כי לבו לא כן יחשוב וככה לא נמצא בשפתיו. 
והמורה על זה היא הראיה שהביא רבי יוחנן להוכיח שאין מזל לישראל, ממה שאמר הנביא370 "כה אמר ה' 
אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה", ודרשו רז"ל371 שישראל לא 
יחתו. וזה מורה שאמרו אין מזל לישראל היא שלילה מוחלטת שאינו מורה ומחייב עליה' דבר, ולכן אמר 

שדרך הגוים אל ילמדו ומאותות השמים אל יחתו. 

369  סנהדרין צט, א: "אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרבי הילל".

370  ירמיהו י, ב.

371  שבת קנו, א.
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וזה היה דעת רבי יוחנן372 שיש מזל לישראל כפי הוראתו. אבל שישתנה על ידי תפלה וזכות כפרש"י. ולמה 
לא ילמדו דרך הגוים ולא יחתו מאותות השמים. ויותר היה ראוי שילמדו אותה ויחתו מהם, כדי שיעשה 
כיון שאין להם דרך אחר להנצל מהוראת רעות המזל. הנה הראיה הזאת  וזכות כדי להנצל מהם,  תפלה 

שהביא, תוֶרה אמתת מה שפירשתי עליו.

ואמנם רב סבר בזה שאין מזל לישראל, רוצה לומר שאינו מחייב כלל. והוכיח זה מאברהם שאמר לפני 
הקב"ה רבונו של עולם הסתכלתי באצטגנינות שלי שאיני ראוי להוליד בן, אמר לו צא מאצטגנינות שלך 
שאין מזל לישראל. ואם היתה הוראת המערכת בשעת הבריאה אמתית וצודקת על ישראל, איך יצוהו צא 
מאצטגנינות שמה שהיה כבר היה. ואם היה צדק במערב בשעת מולדתו, איך יאמר עתה שכבר עברו יותר 
משמונים שנה מלידת אברהם, אנא מוקמינא ליה במזרח. כי הנה הדברים העוברים שלא יהיו אינן נופלין 

תחת היכולת האלהי.

אבל פירוש המאמר באמת כך הוא. שלפי שאברהם אמר נסתכלתי באצטגנינות שלי שאיני ראוי להוליד 
בן, השיבו הש"י אל תעיין בעניני האצטגנינות שאין מזל לישראל. ואחר שאין המערכה פועלת בך ובזרעך, 
מה לך בידיעת האצטגנינות צא מאצטגנינות שלך. והרחק מידיעת משפטי הכוכבים כי המשפט לאלהים 
הוא. וגם כי בשעת בריאתך היה צדק במערב וקריר, לא יתחייב מפני זה שלא תוליד, דהא אנא מוקימנא 
ליה במזרח ונהיר. וההקמה הזאת תעשה פעולה לא הראשונה שהיתה אז לפי שהכל כפי גזרתי בעם הזה 

וכמשפטי לא כפי המזל. הנה שגם לדעת רב אין ראוי שיובן אין מזל לישראל כי אם בשלילה מוחלטת.

ההוכחה ממעשה דשמואל ובתו של רבי עקיבא- 

ואמנם במעשים שבאו באותה סוגיא מדשמואל ומדרבי עקיבא שאמרו אין מזל לישראל373, לא נמצאו 
הטבעיים  הדברים  שאף  להוכיח  זכיות  נמצאו  אבל  תפלה,  וזכרון  ומזל  המערכה  ענין  המעשים  באותם 
בבעלי חיים הארסיים המזיקים כפי טבעם לא יזיקו ולא ירעו ולא ישחיתו במקום שיש זכות. והוא עצמו 
המורה שאם אלה אינם פועלים כפי טבעם בעבור היות מקבל הפועל בעל תורה ומצות, כ"ש בענין המזל 
שלא יפעל ולא יחסר דבר בישראל, לפי שהם מפאת התורה והמצות ודבקות ההשגחה האלהית אשר בהם 

372  שבת קנו, א.

373  שם ע"ב: "ומדשמואל נמי אין מזל לישראל, דשמואל ואבלט הוו יתבי והוו קאזלי הנך אינשי לאגמא, אמר ליה אבלט לשמואל 
האי גברא אזיל ולא אתי טריק ליה חיויא ומיית. אמר ליה שמואל אי בר ישראל הוא אזיל ואתי. אדיתבי אזיל ואתי, קם אבלט 
שדיה לטוניה אשכח ביה חיויא דפסיק ושדי בתרתי גובי. אמר ליה שמואל מאי עבדת. אמר ליה כל יומא הוה מרמינן ריפתא 
בהדי הדדי ואכלינן, האידנא הוה איכא חד מינן דלא הוה ליה ריפתא, הוה קא מיכסף. אמינא להו אנא קאימנא וארמינא. כי מטאי 
לגביה שואי נפשאי כמאן דשקילי מיניה כי היכי דלא ליכסיף. אמר ליה מצוה עבדת. נפק שמואל ודרש "וצדקה תציל ממות" ולא 
ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה. ומדר"ע נמי אין מזל לישראל, דר"ע הויא ליה ברתא, אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעיילה 
לבי גננא טריק לה חיויא ומיתא. הוה דאיגא אמילתא טובא. ההוא יומא שקלתא למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה 
דחיויא לצפרא כי קא שקלה לה  הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה. אמר לה אבוה מאי עבדת. אמרה ליה בפניא אתא עניא קרא 
אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה קאימנא, שקלתי לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה. אמר לה מצוה 

עבדת. נפק ר"ע ודרש "וצדקה תציל ממות" ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה".
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לא יקבלו רושם המזל. והוכיח זה ממה שאמרו374 כלדאי והם החוזים בכוכבים לאמיה דרב נחמן שבנה זה 
יהיה גנב ובעבור זה היתה אמו תמיד מכסה ראשו ואת עיניו כדי שלא יראה דבר שיתאוה לגנוב, והיתה 
אמו אומרת לו שיבקש רחמים על ענינו, וכל זה בחשבה שדברי כלדאי ודבר המזל היה דבר אמת. ולא היה 
כן, כי הגנבה כולה היתה אשכול דקלים שלקחו רב נחמן בשיניו ואכלו לא דבר אחר. והוא המורה שאין מזל 
לישראל. ר"ל שלא יעשה בו הוראה מדבר עצמי שיהיה בו ממש. ואין ספק שתחלת הדברים מר' חנינא 
בן תרדיון היה בענין הטובות כמו שאמר מזל מעשיר ויש מזל לישראל. והראיות שהביאו רבי יוחנן ורב 
ושמואל ורבי עקיבא ורב נחמן היו בהצלה מהרעות, אבל עם כל זה ענין אחד הוא וההנצל מהרעות הוא טוב 
והטוב עם ההנצל מהרע הוא. ולכן אמרו שהטובות כלם אם קנין השלמיות שזכר רבי חנינא ואם ההנצל 
מהרעות שזכרו שאר החכמים כולו מפאת ההשגחה ואינו מפאת המזל, כי אין המזל פועל בישראל בזכות 

והצלה כי אם הש"י שממכון שבתו השגיח בהם. 

רעות ועונשי ישראל בזמן שחוטאים, מפני ששר המזל אינו שולט עליהם- 

אמנם בענין הרעות בזמן שחטאו לפניו יתברך אם יהיו רעותיהם כפי ההשגחה או יהיה כפי המזל, הנה 
החכמים האלה לא דברו בזה כלל. וידמה כיון שהכתוב מעיד בענין עונשם "והסתרתי פני מהם"375, תוכל 
האומה לומר שהנה הטובות והשכר לא יבאו אליהם כי אם מפאת ההשגחה לדעת רבי יוחנן וחבריו, אמנם 
הרעות כבר יבאו עליהם פעמים מפאת ההשגחה על דרך העונש ופעמים יבאו להסתרת פני הש"י מהם 
שאז יהיו מוכנים לקבל כל הרעות אשר תורה עליהם המערכה וגם לא יהיה להם בשמים שר מליץ בעדם 
ועל זה אמרה תורה "והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות"376 וגו'. כי לא יהיו כשאר האומות 
שישפיעו עליהם שריהם, כיון שאין עליהם שר אחר כי אם הקב"ה והוא המסתיר פניו מבית יעקב, ומפני 
רע  סימן  לוקה  שהחמה  בזמן  רבנן  תנו  שהזכרתי,  המאמר  אותו  ב'377  פרק  סוף  סוכה  במסכת  אמרו  זה 
כו', לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם כו', מפני שהם מונין ללבנה והם מונין לחמה, ובזמן שישראל עושין 
רצונו של מקום אין מתיראין משום דבר, שנאמר "ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה"378, 
גויים יחתו ולא ישראל. יורה בזה שכל זמן שישראל עושין רצונו של מקום כל ענינם על צד ההשגחה ואין 

טובתם כפי המזל, אבל בזמן שאין עושין רצונו, כבר יבאו להסתרת פנים וקבלת היזק מהעליונים.

ההלכה כרבי חנינא שיש מזל לישראל- 

374  שבת שם. וכך נאמר שם: "אימיה דרבי נחמן בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה לא שבקתיה גלויי רישיה. אמרה ליה כסי 
רישיך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי. לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה, יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא, נפל 

גלימא מעילויה רישיה, דלי עיניה חזא לדיקלא, אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא בשיניה".

375  דברים לא, יז.

376  שם.

377  סוכה כט, ב.

378  ירמיהו י, ב.
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וכבר דברתי אני כי זה מהדעות האלה הוא האמתי ומסכים עם טבע המציאות. וגם אם היה זה לענין הדין 
ודבר שיש בו מעשה, הייתי אומר יחיד ורבים הלכה כרבים והייתי פוסק הלכה כר' יוחנן ורב שמואל ורבי 
עקיבא ורב נחמן, שהם רבים בעלי סברא אחת. אבל לפי שכבר השרישנו הרב הגדול379 בפירוש המשנה 
האדם  שביד  ודעת.  אמונה  ענין  הוא  אבל  מעשה  בו  שאין  חכמים  שבמחלוקת  זרעים  לסדר  בהקדמתו 

לפסוק כפי מה שיראה.

לכן חשבתי דרכי חכמים האלה ואשיבה רגלי לדעת רבי חנינא ואחשוב שהוא דעת אמיתי בלי ספק. רוצה 
לומר שהמזל עושה הוראתו בישראל כמו שעושה בשאר האומות, כי היה פועל המזל פועל בכולם כפועל 
היסודות כפי טבעם, אם לא תבטלהו ההשגחה האלהית. ולכן נראה צדיקי עולם הוכו במכת המזל והצליחו 
בהוראתו, עד שהיו שאול ודוד מכללם. וזה היה גם כן דעת רבי אלעזר בן פדת ודעת רבא בבני חיי ומזוני 
ושאר החכמים, ובזה לא יהיה מקום לתלונת צדיק ורע לו רשע וטוב לו. יען וביען היה הכל כפי המזל ולא 
הגיע זכות המקבל לבטל ההוראה ההיא, או שלא רצה הוא להתפלל עליו כדי שלא יראה עולמו בחייו ולא 

יאכל פרי מצותיו בהאי עלמא. אבל יהיה שמור לו לעולם הבא לאור באור החיים כרבי אלעזר.

ישר בעיני  דרך  והוא  הי"א אשר העירותי  והותר הספק  לכתוב פה בדרוש העמוק הזה  זהו מה שראיתי 
מסכים אל האמת מכל צד ולאמונת התורה האלהית ושרשיה.

וקיבל  וחזר  נא דברי380 דיבר בענין הוראת המערכת באופן אחר.  ואמנם הרב רבינו נסים בדרשת שמעו 
דעת רש"י בפירוש סוגית שבת, וכמה דעתו רחוקה מדעתי, כי ראיתי בדבריו ביטולים עצומים וחולשות 

רבות. ומה שכתבתי אני, אותו ראיתי צדיק לפני בדרוש הזה.

379  הרמב"ם ז"ל.

380  דרשו"ת הר"ן, דרוש השמיני.
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 דברי הרמח"ל 
על השפעת הגלגלים והכוכבים

א. הנה כבר ביארנו בחלק ראשון, שכל ענייני הגשמים, שורשם הוא בכוחות הנבדלים. ואמנם שם משתרשים 
בצורה  הגשמיות  אל  ולימשך  ליעתק  צריכים  כך  ואחר  להשתרש,  שצריכים  הדרכים  בכל  האלה  העניינים 

שצריכים לימצא בו. 

והנה לצורך זה הוכנו הגלגלים וכוכביהם, שבהם ובסיבוביהם נמשכים ונעתקים כל אותם העניינים שנשתרשו 
ונזמנו למעלה ברוחניות אל הגשמיות פה למטה, ועומדים פה בצורה הראויה. ואמנם מנין הכוכבים ומדרגותיהם 

וכל מחלקותיהם, היו כפי מה שראתה החכמה העליונה היותו צריך ונאות אל ההעתק הזה שזכרנו. 

מבחינתו  עניינם  נעתק  ידיהם  שעל  שתחתיהם,  הגשמים  העצמים  אל  הקיום  כוח  הכוכבים  מן  נשפע  והנה 
למעלה בשורשים אל בחינתו למטה. 

ב. ואולם עוד עניין אחר חוקק הבורא יתברך בכוכבים האלה, והוא, שגם כל ענייני מקרי הגשמים ומשיגיהם, 
החיים,  משל,  דרך  להם.  לקרות  שצריכים  הצורה  באותה  למטה,  ידיהם  על  יימשכו  למעלה,  שהוכנו  אחרי 
העושר, החכמה, הזרע, וכיוצא כל אלה העניינים - מוכנים למעלה בשורשים, ונעתקים למטה בענפים בצורה 

הראויה על ידי הכוכבים. וזה במחלקות ידועות ובקיבוצים מיוחדים שהוחקו להם וסיבובים ידועים. 

ונתפלגו ביניהם כל המקרים הקורים את הגשמים למיניהם, ונקשרו הגשמים כולם תחת שליטתם כפי סדריהם, 
להתחדש בהם כפי מה שיושפע מן המערכה, לפי הקישור שיתקשר בה כל איש ואיש.  

ג. והנה נשתעבדו לזה הסדר כל בני אדם גם כן, להתחדש בהם כפי מה שימשך להם מן המערכה. אמנם כבר 
אפשר שתבוטל תולדת הכוכבים מכוח חזק ועליון מהם. ועל יסוד זה אמרו "אין מזל לישראל" , כי כוח גזירתו 
יתברך והשפעתו גובר על הכוח המוטבע בהשפעת המערכה, ותהיה התולדה לפי ההשפעה העליונה ולא לפי 

השפעת המערכה.

ד. ואמנם משפטי ההשפעה הזאת של הכוכבים, גם הם מוגבלים כפי מה שגזרה החכמה העליונה היותו נאות. 
וקצת מדרכיה נודעים לפי סדרי המבטים, והוא מה שמשיגים הוברי השמים. אכן לא כל אמיתת סדריה מתגלית 
בזה, על כן לא ישיגו החוזים בכוכבים אלא קצת מהעניינים העתידים ולא בשלמות, וכל שכן שכבר יש ביטול 

לתולדותם, כמו שביארתי. ועל זה אמרו ז"ל "מאשר"  - "ולא כל אשר".  	דרך ה' חלק ב פרק זא.

* * *

כל  ומקיימם  כל הנמצאות שהמציאם בעת שרצה  שצריך שתדע בתחילת הכל, הוא, שיש מצוי אחד, אדון 
הזמן שירצה, ושולט בהם שליטה גמורה, הוא האלוה יתברך שמו. 
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ולא  בזולתו  תלוי  אינו  ועיקר;  כלל  חסרון  שום  בו  אין  שלמות,  מיני  בכל  שלם  מצוי  הוא  יתברך  הזה  המצוי 
מתפעל מזולתו כלל; אין התחלה למציאותו ולא סוף כלל, פירוש שלא נתהווה אחר ההעדר, ולא יבואהו העדר 
כלל, אבל תמיד היה ותמיד יהיה, אי אפשר העדרו כלל וכלל; הוא סבת כל ההוים, ואין עליו סבה אחרת, אלא 

הוא מעצמו מוכרח המציאות. 

בתכלית  פשוט  הוא  אלא  פנים,  בשום  רבוי  ולא  הרכבה  שום  בו  אין  ית"ש  הזה  שהמצוי  שתדע,  צריך  עוד 
הפשיטות, ואין שיך בו שום ענין מעניני הגופים ומקריהם, והוא משולל מכל גבול וגדר, מכל יחס ומכל חוק 

טבעי. 

ועל הכל צריך שתדע, שאמתת ענינו ומציאותו יתברך אינה מושגת כלל, ואין לה דמיון עם שום אחד מן הענינים 
לו  ראויים  שיהיו  ותארים  מלות  ואין  השכל,  ומשכיל  הדמיון  שמדמה  מהציורים  אחד  שום  ועם  שבברואים 
ונאותים אליו באמת, אבל נדבר בו כל מה שנדבר במלות - על דרך ההשאלה וההעתקה, כדי שנבין מה שיצטרך 
לנו להבין מענינו יתברך, כי כיון שאין אתנו אלא מלות יורו על ענינים טבעיים ומוגבלים בגבולי הנבראים אי 
אפשר לדבר בלא מלות אלה, אלא זו מודעא רבה לכל מה שנדרוש ונדבר בענינו יתברך, שאין התארים והמלות 

המתיחסות לו מתיחסות על צד האמת, אלא על צד ההשאלה, לא זולת, והזהר בזה מאד. 

האדון יתברך שמו, כמו שביכלתו הבלתי בעל תכלית ברא הנמצאים הגופניים שרואים עינינו, כן רצה וברא 
נמצאים אחרים מעולים מכל אלה, בלתי מורגשים ומוחשים מן החושים שלנו. וכמו שנתן לנמצאים הגופניים 
האלה גבולים מיוחדים וחוקים, כן נתן חוקים אחרים לנמצאים המעולים האלה, כפי מה שגזרה חכמתו היות 
נאות להם לפי ענינם. ואמנם למה שהוגבל בגבולים הנודעים אצלנו, שהם הגבולים הטבעיים שבהם נרגשים 

מחושינו, נקרא גופני, ומה ששולל מגבולים אלה נקרא רוחני, וגבוליו וחוקיו כפי מה שראוי לענינו, וכמ"ש. 

וצריך שתדע שכמו שבגופנים יש מינים שונים, וכפי התחלף המין כן יתחלפו החוקים המיוחדים לו, כן ברוחניים 
ימצאו מינים שונים כולם מן הסוג הרוחני, ובהתחלף המין יתחלפו החוקים אשר להם. אמנם כלל גדול הוא 
ענינים  וקצת  מציאותם  ידענו  אבל  שהוא,  כמות  באמת  לנו  מושג  גבוליו  ולא  ענינו  שאין  הרוחני,  הסוג  בכל 

מעניניהם, כפי מה שמסרו לנו הנביאים והחכמים ז"ל. 

והנה מיני הסוג הזה שלשה. האחד נקרא כחות נבדלים, והשני מלאכים, והשלישי נשמות. הכחות הנבדלים הם 
נמצאים רוחניים משוללים מגופות, זכים ומעולים מאד, והם היותר קרובים אל שכינתו ית', ועליהם הוא שורה 
רוחניים  נמצאים  בזה. המלאכים הם  וכיוצא  או אופנים  גלגלי הכסא,  כפי מדרגתם:  ונקראים בשמות  תמיד, 
שנבראו לעשות שליחותו של הבורא ית' בכל מה שיחפוץ, והם ממונים כל אחד על ענין מה שמסר לו הרצון 
העליון, ויש בהם מדרגות שונות זו למטה מזו, וכל מדרגה מהם יש להם חוקים וגבולים כפי מה שנאות להם על 
פי החכמה העליונה. הנשמות, הן נמצאים רוחניים מעותדים לבא בגופות ולהתחבר בהם, וליקשר בהם קשר 
גדול, ולהם חוקים פרטיים כפי ענינם וכפי המצבים שלהם, פירוש - כי הנה מצבים שונים נמצאים לנשמות, 
שהרי יש להן מציאות חוץ לגוף ומציאות בתוך הגוף, והמציאות חוץ לגוף הוא משני מינים, האחד מציאותן 
בגבולים  נגבלים  כן  האלה  המצבים  כל  וכפי  בו,  היו  שכבר  אחר  לגוף  חוץ  מציאותן  והשני  בגוף,  היותן  טרם 
ונעשים עלולים למקרים שונים ומתחלפים, כפי מה שיאות למצב שהן בו. והמלאכים כלם הנה הם משרתיו 
יתברך עושי דברו, וכל דברי העולם נעשים על ידיהם בין לטוב בין לרע, ומצד זה מתחלקים לשתי כתות, כת 
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 - והממונים לרעות  בין הטובות הנפשיות,  בין הטובות הגופניות  וכת הרע פירוש - הממונים לטובות,  הטוב 
הגופניות והנפשיות, והממונים על הרעות נקראים מלאכי חבלה ומזיקין...

אין לך דבר בעולם התחתון, בין עצם בין מקרה, שלא ימצא כנגדו ענין מה - למעלה בכחות הנבדלים, וכן אין 
לך דבר למטה שלא יהיו עליו ממונים מכת המלאכים, שמנהיגים אותו ומחדשים בו ענינים ומקרים, כפי מה 

שיגזור האדון ב"ה. ומה שפועלים העליונים בגשמיים נקראהו השפעה. 

כל ההשפעות הבאות מן העליונים לצורך התחתונים עוברות דרך הכוכבים, ונמצאו הכוכבים המשפיעים היותר 
קרובים לתחתונים, ואולם השפעתם אינה אלא כפי מה שנמשך מהם למעלה. לכל אלה הרוחניים נתן האדון 
ב"ה רשות, לפעול בתחתונים פעולות שלא כדרך הטבעי, כשיעוררו אותם התחתונים על ידי אמצעיים ידועים 
שהוכנו ונתיחדו לזה. אמנם אין בכח שום אחד מהם לעשות כל מה שירצה, אלא לכל אחד יש גבול מה שהוגבל 
לו, שעד אותו הגבול ובאותם הדרכים בלבד שנמסרו לו, יוכל לפעול אותן הפעולות שנמסרו לו שיפעלם. ויש 
בדברים האלה דברים מותרים לנו ודברים אסורים לנו, והוא ענין ספר יצירה ומעשה כשפים. 	מאמר העיקרים 

להרמח"לא.

* * *

אך באמת גם כן מסדרי התפלה סדרו ובוקע חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה וכו', וכל הדברים האלה נראים 
שאינן אמתיים לפי הנראה בחוש העין, אך האמת הוא אף על פי שהגלגלים והכוכבים הם דברים גשמיים הנה 
בתוכם מתלבשין פנימיות מהשרשים בסוד הספירות של העשיה, וכל הדברים שתמצא לרז"ל בענין השמש 
ושאר הכוכבים שאינן עומדים לפי הנראה לעינינו, מדבר הכל בזה הפנימיות שלהם שבהם עיקר ההנהגה, ומי 
שאינו יודע דרכי החכמה אינו יכול להשיג אלא חיצוניות הדברים הנראה לפי הגשמיות, אבל העיקר בפנימיות 

ההולך לפי דרכי ההנהגה הפנימיות... 	אדיר במרום דף סוא.
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 381דברי היד הקטנה 
 	הלכות עכו"ם פ"וא

וכיוון מלאכתו או הליכתו באותו העת  ל"ת מ"ו שלא לעונן שנאמר "לא תעוננו" העושה מפני האצטגנינות 
שקבעו הוברי שמים, הרי זה לוקה, שנאמר "לא תעוננו". כך פסק הרמב"ם וזהו לשונו ממש. אבל בשו"ע לא 
הביאו הדין הזה כלל, כי כבר חלקו גדולי הרמב"ם הרמב"ן והנמוק"י וכתבו דמדברי התלמוד משמע דמותר 

לשמוע לבעלי החוזה בכוכבי וחכמי אצטגנינות ולהאמין דבריהם 	כטא.

הנהגת המזלות ומערכת השמים- 

)כט( ולהאמין דבריהם : כאן ההכרח להאריך קצת ולבאר מענין הנהגות המזלות ומערכת השמים, כי כבר 
גלוי ומפורסם אשר ענין עולם השפל הזה, היא מתנהגת ע"פ המזלות ומערכת השמים, ודבר זה הוא נגד 
יסודי אמונתינו, אשר אנחנו עם ישראל מייחדים כל צרכינו וכל ענינינו למגדול ועד קטן הכל לה' אלוהינו 
יתברך ויתעלה, וזה הוא ענין כל הברכות וכל התפלות שאנו מברכים ומתפללים בכל עת ורגע על כל דבר 
דיברו באיזה מקומות מענין המזלות  וגם חכמינו הקדושים  חיינו,  ימי  כל  וצרכינו  ודבר מעניני הנאותינו 

ומערכת השמים, ודבריהם צריכין ביאור.

וזאת אשר  וחקרתי בדברי הגאונים הקדמונים את אשר חקרו והשכילו המה בזה,  ודרשתי  לכן חפשתי 
לבעלי  לשמוע  דמותר  משמע  שהחשיך382  מי  דפרק  דמשמעתין  כתבו  והנמוק"י  הרמב"ן  הנה  מצאתי, 
החוזה בכוכבים וחכמי אצטגנינות ולהאמין לדבריהם, וכמו שאמרו שם ברבי עקיבא במאי דאמרו ליה הני 
כלדאי אברתיה, והוא דאיג אמילתא טובא, ולבסוף נעשה לה נס בזכות הצדקה, ויצא ודרש "וצדקה תציל 
בזה,  ודאי  היה מאמין  לא ממיתה משונה אלא ממיתה ממש. הרי מפורש נשמע שרבי עקיבא  ממות", 
וכן השמעתתא כולה דשם משמע הכי, אלא ודאי דחכמות האצטגנינות אינה בכלל ניחוש ועונן. וכן אפי' 

חכמת ציפצוף העופות למי שמכיר בה היא חכמה ואינה כלל מענין הניחוש.

והא דאמרו בסנהדרין פרק ד' מיתות383 תנו רבנן לא תבקשו אלו שמנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים, 
פתו  כגון  מינה  לעיל  דקחשיב  ניחושים  דהנך  דומיא  היינו  וכוכבים  עופות  הכא  דקשיב  דהא  פירשו  כבר 

381  הספר יד הקטנה יצא לאור בלבוב תק"ס, בעילום שם מחברו. ואולם נודע כי הוא הגה"צ רבי דב בעריש זצ"ל משינאווע. המגיד 
מוילנא, הגאון רבי יחזקאל פייוויל זצ"ל, מרואי פני הגר"א, כתב על ספר זה כי "הרב החכם החסיד האלהי אשר מרוב ענוותנותו 
לא רצה לפרסם שמו... ומי שיטעום אף קצת דבריו יראה רוב קדושתו וטהרתו, די רוח אלהין קדישין ביה". הגרמ"מ זקס זצ"ל 
במהדורה  י"ל  הספר  בעיניו.  וחביב  אהוב  היותר  הספר  שהוא  עליו  קורא  והיה  מחבבו  זז  לא  זצ"ל  חיים'  ה'חפץ  שחותנו  העיד 
מחודשת, ירושלים התשס"ט, בה הובאו הקדמות היד הקטנה )ללא ביאוריו על חלק ההלכות(. וראה בהקדמת מו"ר הגרב"ש 

דויטש שליט"א בפתיחה למהדורה זו.

382  שבת קנו, א-ב.

383  סנהדרין סה, ב.
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נפלה מפיו מקלו מידו ושאר אשר כולו המה דברי שטות והבאי, כמו כן על זה הדרך אסרו בעופות לאמר 
אם יזדמן לי עוף זה אלך ואם עוף פלוני לא אלך וכל כיוצא בזה מעניני הסכלים והשוטים, אשר ודאי זאת 
אסרה התורה בפירוש בלאו ד"לא תנחשו ולא תעוננו" ותועבה גדולה היא לפניו יתברך, כאמרו "את כל 
התועבות האל"384, אבל בצפצוף העופות כבר נמצא דבר חכמה, ורבותינו חכמינו הקדושים גם כן יודו בהם, 
העופות  חכמת  כלומר  הטיארין"386,  וחכמת  העורב  זה  הקול"385  את  יוליך  השמים  עוף  "כי  שאמרו  כמו 
יקראו טיארין, ויש לענין הזה סוד, כי יש למזלות שרים ינהיגו אותם והם נפשות לכדורי הגלגלים, והשרים 
גדול  לזמן  ולא  עתידות,  יודיעו  שבהם  בעופות  סימנים  נעשים  ומהם  העתידות,  יודיעו  לארץ  הקרובים 
כנפיו,  בפרישות  ומהם  בקול,  העוף  יודיעו  מהם  לבוא,  הקרובות  בעתידות  רק  יגידו,  רחוקות  ולעתידות 
הוא שאמר יוליך את הקול למגידים בקולם, ובעל כנפים יגיד דבר לרומזים בכנפיהם, וכל זה אינה תועבה 
רק חכמה, ושלמה למד זה בכלל חכמותיו, וכן אמרו387 "ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם"388, מה 
היתה חכמתן של בני קדם שהיו יודעין וערומים בטייר, והידיעה היא הבנת הצפצוף והערמה לסבור ענין 
בפרישת הכנפים, וכך היו מגדולי חכמי ישראל שהיו יודעין זאת החכמה כמו שאמרו על ר' יוחנן בן זכאי, 
ואמרו ברב עיליש דאתא עורבא ואמר ליה עיליש ברח וערק ואיתרחש ליה ניסא, ועתה אדבר בענין חכמת 
המזלות, כי כן הוא הענין בכוכבים, שלא אסרו אלא ליקח מהם סימן לעצמו ולבקש בהם על דרך ניחוש של 
הבל ושטות, אבל המכירים במערכת הכוכבים ומהלכן כגון אלו הוברי שמים החוזים בכוכבים, זאת הענין 
היא חכמה גדולה ונפלאה וכל הנהגת העולם השפל מתנהגת על פי מערכת הכוכבים והמזלות, כי כנן ויסד 
הבורא יתברך ויתעלה כאשר ברא הכל מאין המוחלט ברא ועשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה 

להן. )עד כאן נלקט מלשון הרמב"ן שבפירושו על התורה389(.

השתלשלות העולמות והשגחת ה' עליהם- 

והנה צריכין אנחנו להרחיב קצת הדיבור בזה: דע כי שלשה עולמות הם, האחד הוא השפל והוא על מעלות 
רבות, והשני הוא העולם האמצעי והוא גם כן על מעלות רבות, והעולם השפל היא קשורה ועומדת בכח 
העולם האמצעי, והוא כי מהלך ומבט מערכת המשרתים יש להן שינויים רבים לאין חקר ומספר, ובעבור 
אלו השינויים יתהווה וישתנה כל הנבראים בעולם השפל בעצמם ואף כי במקריהם, והם בעצמם ובאורם 
לא ישתנה. והעולם האמצעי היא קשורה ועומדת בכח העולם העליון והוא השלישי והוא העולם המלאכים 
וכל העולם העליון היא  כבוד,  וכולו  ומעלותם נשגבה מאוד  בגופות  ולא  גופות  וצורות הקדושים שאינם 
קשורה ועומדת רק בכח השם הנכבד לבדו, הרי העולמות כולם קשורים ואחודים זה בזה וכולם עומדים 
וקיימים רק בכח האל חי וקיים והוא ברא ויצר ועשה את הכל מאין המוחלט ומבלעדי כחו הגדול יתברך 

384  ויקרא יח, כז.

385  קהלת י, כ.

386  ויקרא רבה אמור פרשה לב: "כי עוף השמים יוליך את הקול", אמר ר' ירמיה בן אלעזר זה העורב וחכמת טייארין".

387  במדבר רבה יט, ג.

388  מלכים א ה, י.

389  עי' רמב"ן ויקרא יח, כה ודברים יח, ג.
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הרי הכל אפס ואין )עד כאן נלקט מדברי אבן עזרא390(. 

בזה הענין  עוד  ואמר  עוד מלבדו"391,  אין  ה' הוא האלהים  כי  יתברך "אתה הראת לדעת  וזה הוא אומרו 
"וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד"392. 

והאותות  המסות  ראינו  שבעינינו  אחרי  והוא  בהן,  להתבונן  וצריכין  נפלאה  חכמה  יש  הפסוקים  ובאלו 
והמופתים והמלחמה ויד החזקה וזרוע הנטויה ומוראים גדולים את כל אשר עשה לנו ה' אלהינו במצרים 
לעינינו ועוד מן השמים השמיענו את קולו ועל הארץ הראנו את אשו הגדולה ודבריו שמענו מתוך האש, 
הרי בכל חושי גופינו ראינו ושמענו, אשר כל היכולת והכח היא רק לו לבדו יתברך, והרי מכל זה ראוי להשיב 
אל לבבינו להבין ולדעת, כי אין עוד שום דבר בעולם, רק הוא לבדו, כלומר כל  הנמצא בעולם למן עליון 
העליונים עד תחתית התחתית חוץ ממנו יתברך, הרי בכל הנמצאים כולם אין נמצא בם שום ענין מציאות, 
כי אם רק כחו יתברך לבד הוא הוא המציאות שלהם, ומלבד זה הכח אין שם שום ענין מציאות כלל וכלל.

ירצה על דרך משל כאשר אנחנו רואים עץ צריכין אנחנו להתבונן האיך נעשה ונברא זה העץ וצריכין לומר 
וצריך  העץ.  זה  ונעשה  הרבה  ומהן  מעט  מהן  עפר  מים  רוח  אש  היסודות  ארבעת  יחד  ונתחבר  שהורכב 
אתה לשאול האיך נרכב ארבעה המתנגדים האלה יחד, וצריך אתה לומר כי ה' הוא האלהים אשר משפיע 
תמיד כחו הגדול והחזק לאין קץ והוא כח הבריאה והקיום של הכל והכח הזה משתלשל מן העליונים עד 
האמצעים ומן האמצעים עד השפל והרי בכח זה נעשה ההרכבה. ועדיין אתה צריך לשאול מאין נמצאו אלו 
היסודות. כמו כן צריך אתה לומר מכחו הגדול הזה נשתלשל ונעשה היסודות האלו. מעתה הרי כל שרשו 
ויסודו של זה העץ, כלומר ההרכבה והיסודות בעצמם שבזה העץ, הכל הוא רק כחו הגדול יתברך לבד ולו 
יצוייר אשר יסיר ה' כחו זה, הרי נהרס ההרכב וגם היסודות יחזרו לאפס ואין, הרי אין בזה העץ כי אם כחו 
לבד ואין שם שום דבר יותר. וכמו כן צריך אתה לומר בכל הנבראים והיצורים והנעשים כולם למן עליוני 

העליונים עד תחתית התחתית, ושים לבך מאוד ומאוד לזה. 

וזאת היא אומרו יתברך "אתה הראת )כלומר שבמכוין הראה אותך הוא יתברך את כל הניסים האלו( לדעת 
כי ה' הוא אלהים )כלומר כי רק ה' הוא בעל היכולת וכחות כולם( אין עוד מלבדו", אאלהים קאי, כלומר 
מלבד כחו ורב יכלתו אין עוד, וכלומר שאיננה נמצא בשום נברא שבעולם כי אם כחו לבד, ועוד שום דבר 
זאת למען  כל  כן הוא הדבר שאני הראה אותך  לכך אמר אם  וכאשר בארתי.  וכלל  כלל  אין בה  יותר  מה 
לדעת, לכך צריך אתה לקיימה, וידעת והשבות אל לבבך, כלומר שתתישב בלבבך ענין כל הניסים האלה 
ומזה תכיר ותדע כי ה' הוא האלהים בשמים וגו', כלומר שמן עליוני העליונים עד תחתית התחתית איננה 

נמצא בם כלל רק כחו ויכלתו ולא יותר, וזה הוא אין עוד, בינה זאת. 

וזה הוא מה שסידרו אנשי כה"ג בשבחי התפילה "אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא 
העולם", ולכאורה הדברים משוללי הבנה כלל כי ודאי הוא ה' אף לאחר שנברא העולם, ומן היותר תימה 

390  עי' אבן עזרא שמות ג, טו; ו, ג; כ, א.

391  דברים ד, לה.

392  דברים ד, לט.
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ופלא אמרם "נברא", כי מהראוי יאמר עד שלא בראת כו' אתה הוא משבראת, וכבר נתלבטו בזה כל החכמים 
וכמו שכתב השל"ה בתחילת ספרו, אך הדברים המה במושכל ומוחקר למאוד.

לאחר  אף  ממש  בעינו  כן  כמו  יתברך,  לבדו  הוא  אם  כי  דבר  שום  היה  לא  הבריאה  שקודם  שכמו  וירצה 
הבריאה אין שום דבר בעולם כי אם הוא יתברך לבד, וכאשר בארתי, וזה הוא אמרם "נברא", ירצה כמו טרם 
היה העולם נברא וכלומר טרם היה נבראים בעולם ודאי אין כל כי ה' לבדו ואין שום מציאות זולתו, כמו כן 
ממש משנברא העולם וכלומר אף אחר שברא הוא יתברך את הכל והרי כבר יש ויש נבראים בעולם לאין 
מספר מלבד ה', בכל זאת אין כאן יש ואין כאן נברא, כי אם כחו לבדו יתברך ואין שום דבר זולתו, וכאשר 

בארנו, ושים לבך מאוד ומאוד בינה גם זאת.

ואם תשאל ותאמר הלא הענין של כל העולם השפל בכללה, הוא תמיד להיות הווה ואח"כ כלה ונפסד, ואין 
שום נמצא בזה השפל אשר איננה כלה ונפסדת, כי על זאת הענין יסדה אותה הוא יתברך מאז, ומעתה 
אחר שאיננה נמצא בשום נמצא רק כחו יתברך לבד, איך יעלה על הדעת שחלילה וחלילה כח אלהי יהיה 

כלה ונפסד.

אבל אל ידמה לבבך כן, והוא כי כמו שהוא יתברך האציל ממנו כח להשתלשל ממדריגה למדריגה ממעלה 
למטה בהשתלשלות לאין מספר עד הגיע הכח ההוא לשפל תחתית התחתית שבנבראים, כמו כן יסד וכנן 
הוא יתברך בחכמה ותבונה נפלאה, שכל ענין הכח ההוא יחזור ויעלה וישתלשל ממדריגה למדריגה ממטה 
למעלה בהשתלשלות לאין מספר עד יוחזר הכח ההוא למקורו ולאיתנו הראשון, וכבר הארכתי קצת בזה 

בשערים שער הבריאה, יעויין שם.

נחזור לענינינו אשר הוא יתברך קשר עולם בעולם את שלמטה קשור ועומד בכח העולם שלמעלה ממנו 
וכולם עומדים וקיימים רק בכחו יתברך לבד.

וקשר  האמצעי  העולם  ודילג  השפל  מעולם  האדם  גוף  את  וברא  בארץ,  חדשה  יתברך  הוא  עשה  והנה 
בגוף השפל הזה נשמה שמעולם העליון שהוא למעלה מעולם האמצעי, והורידה מהעליון להשפל וקשרה 
בהגוף בכח אמצעים שבין הנשמה והגוף והיו לאחד והוא האדם שבארץ, ועוד מסר הוא יתברך את הבחירה 
לזה האדם ונתן בידו רשות חפצו ורצונו להטות לכל אשר יחפוץ אם להרע או להטיב, אם לילך אחרי תאות 
הגוף ואז תתגבר הגוף על הנשמה ותהיה סרה אל משמעת הגוף עד שתרד מכבודה העליון להיות כאחד 
השפלים. )ואם תשאל האיך ומה אפשר לתאות הגוף להפסיד את הנשמה מעניינה ומבהירת כבודה, ואם 

היא אור עליון מה יזיק לה מעשה הגוף, כבר הארכתי בזה בשערים שער גוף ונפש, שם תבין(.

וגם ברשותו ורצונו להסיר ולפרוד מאחרי תאות הגוף ולילך בדרך השכלי ולהשכיל בענינים העליונים ולדבק 
נפשו באל עליון ואז תתגבר הנשמה על הגוף ויהיה הגוף סר אל משמעתה וכל מה שתשכיל הנשמה יותר 
תתעלה ענינה במעלת וסוד המלאכים ותקבל כח גדול מכח עליון עד שתתעלה מאוד ותהיה דביקה בשם 

הנכבד.
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ישראל מונהגים ע"י הקב"ה ולא ע"י המזל- 

והנה היה חפצו יתברך להיות לו בעולם השפל עובדים ומשכילים אלהותו כאשר יש לו צבא מרום במרום, 
ולכך בחר בסגולת בני האדם ובמובחר שבהם והם זרע אברהם יצחק ויעקב ולקחם לו לעם ועשה להם מה 
שלא עשה לכל גוי מבני אדם, והוא כי כבר בארתי אשר התנהגות העולם השפל הוא בכח העולם האמצעי 
כפי מה שיש במערכת מזל של כל עם ועם מטוב או רע ככה יקרנו, כי כן חלק להם השם יתעלה, והוא 
היה  שלא  מה  השפל  בעולם  אותות  חידש  אליהם  אלוהותו  ולפרסם  הישראל  אהבת  למען  יתברך  בכחו 
בכח בממשלת העולם האמצעי כלל ועוד היו מתנגדים נגד הכח הנהגת המערכת, והוציא ישראל מרשות 

המזלות לתחת הנהגתו לבדו.

ותענוגי  הגוף  תאות  כל  אחרי  רק  למשוך  לחטאים  ומוכן  עלול  האדם  הרי  השפל  העולם  שבזה  ולאשר 
הגוף  וחומריות  גסות  וגודל  הלזו,  בארץ  נכרי  היא  והנשמה  בעוזריו  המה  ומלואה  התבל  כל  הן  כי  עולם, 
ושל כל העולם הזה המה לה למסך מבדיל ומפריש מעניני רוחני העליוניי, וכבר היה בחפצו ורצונו יתברך 
שתתקיימה האומה הישראלית הזאת בגדר האדם כמו שאר כל אדם והוא שתהיה הבחירה בידם להטות 
אל אשר תחפוץ אם להרע או להיטיב, ובכל זאת תהיה אומה שלימה עובדים ומשכילים ודביקים בו יתברך, 
לכן הרבה והפליא הוא יתברך לעשות והעמיק עצה ונתן התורה והמצות והחוקים והמשפטים להישראל, 
וענין פנימיותה של התורה היא ענין עליוניי ונשגבה עד למאוד, וענין פשוטיה בזה העולם היא ממש על 
האדם  של  העיקר  וכל  הלזו  בארץ  כלל  ניכר  אינה  שבאדם  העליוניי  אשר  העולם  שבזה  האדם  גוף  דרך 

בעולם הזה הוא הגוף )וגם בזה כבר הארכתי בשערים שער התורה(.

שמירת התורה מוציאה את ישראל מתחת ממשלת המזל- 

וכאשר ישמרו ישראל את התורה ללכת בדרכיה ולקיים מצותיה, אז תמציאם חכמתה ותדריכם דרך ישרה 
ותוציאם מתחת ממשלת המערכת, והוא כי כבר אין ביכולת מערכת המשרתים להיטיב או להרע לעולם 
השפל בחפצם ורצונם, כי מערכת השמים וגם כן כל צבא השמים לא יוכלו לשנות דרכם ושיעבור אחד 
ורצים  תמיד  והולכים  מוכרחים  והם  עמידתם,  ימי  כל  עוד  אותם  ברוא  למאז  השם  לו  שנתן  החק  מהם 
במרוצתם לעבודת השם לצרכם, כי אם שבמרוצתם יקבלו בני העולם השפל שתחתיהם דבר והפכו על ידם 
וכפי תכונתם של השפלים המקבלים, על כן לא יגזרו עליהם לאמר שהמה ייטיבו או ירעו כי אין ביכלתם 
כלום. והנה המשתחוה למלאכת השמים לא יועילו לו כי אין בידם כלום, כי אם מה שנגזר עליו כפי מעמד 
מערכת כוכבי מולדתו בעת ההיא כן יקרנו, ולפיכך כאשר ישמרו ישראל את התורה ויקיימו מצותיה, אז 
ויגדיל הנשמה העליונה על הגוף  ויגביר  ויחזק  יערה מאור העליוניי של פנימיותה על העליוניי שבאדם, 
ושיהיה הגוף סר אל משמעתה, ובהתאמץ הנשמה יתעלה ענינה בעולם העליון ותתדבק בשם הנכבד, ואז 
וגופו  ואז יתעלה מעלת האדם בנשמתו  יתאמץ כח הגוף בכח הנשמה שיקבל האדם מן העולם בעליון, 
למעלה מן מעלת העולם האמצעי, ואז כח המערכת והכוכבים לא יוכלו לשלוט בו, כי הכח שלהם הוא רק 
בשפלים שלמטה מהם ולא בשלמעלה מהם, והרי האדם כבר בלמעלה מהם בינה זאת. )ומקור הדברים 
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הנשמה  על  הגוף  יגבר  אז  נשמרת,  התורה  תהיה  לא  אם  כן  לא  אבל  עזרא393(,  אבן  מדברי  נלקט  האלה 
ותהיה היא סרה אל משמעת הגוף ותרד מכבודה העליון למדרגות השפלים, ואז כח המערכת והכוכבים 
ישלטו בו, כי כבר האדם בגופו ונשמתו הוא במדרגה בשלמטה מהם. והנה בעבור האותות והתורה היה 
אומרו יתברך לישראל אחר אשר אמר "וראית את השמש ואת הירח ואת הככבים כל צבא השמים אשר 
חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים"394, אמר "ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור הברזל 
ממצרים להיות לו לעם נחלה"395, וככה "כי חלק ה' עמו"396, וזהו "ונפלינו אני ועמך"397 ונאמר "לא כאלה 
בארתי  וכבר  בארנו,  אשר  הדבר  על  בביאור  מורים  כולם  אשר  כהנה  רבים  פסוקים  ועוד  יעקב"398  חלק 
בקצת באריכות גם כן מזה הענין בפרק הראשון שמהלכות זה, ובעבור זה אמרו אין מזל לישראל, וזאת 
והמנהיג את הכל  כלומר השם המהווה הכל   ,399" ה'  "אנכי  יתברך ראשית לעשרת הדברים  היתה אמרו 
כל אחד בממשלת שלמעלה ממנו על הדרך והסדר שבראתי אותם. אנכי בעצמי הוא אלהיך כלומר אשר 
יחדתי אלהותי עליכם ובפני עצמה ומנהיג אתכם ישראל על דרך וסדר אחר, והוא אשר הוצאתיך כלומר 
בשידוד ממשלת העולם האמצעי שלמעלה מכם ובהתנגדות דרך וסדר הבריאה, וזאת זאת היא מאמרו 
יתברך, "שמע ישראל ה' אלהינו"400, כלומר ה' המהווה והמנהיג הכל הוא אלהינו אשר ייחד אלהותו עלינו 
להנהיג בענין אחר, ואעפ"כ ה' אחד, כלומר אל תחשוב שהוא משתנה אלא הוא אחד יחיד ומיוחד ואין בו 

שום שינוי.

היוצא לנו מהדברים אשר בארנו אשר כל זמן שהישראל דבק בה' ושומר תורתו אז אין מזל שולט בו, ואם 
לא ישמור התורה ישלוט בו המזל. 

אסור לישראל לשאול במזלות- 

על פי זה מוצא הענין הוא כך ודאי שאין לנו אומה ישראל קדושי ה', לשאול ולדרוש בזאת החכמת הכוכבים 
והמזלות, למען נדע ענין הצלחתינו איך היא ע"פ המערכת ולמען יתנהג בכל עניני עשייתינו על ידה, חלילה 
לנו מזאת, כי בזאת הרי אנחנו נזורים אחור מלדבקנו בה' אלהינו, ולאמר נהיה כגוים, אבל באמת לא כאלה 
חלק יעקב, כי כאשר אנחנו נהיה דבקים בה' אלהינו ואת מצותיו נעשה, הרי יתעלה ענינינו למעלה מכח 

המערכת וכאשר בארנו. 

393  עי' אבן עזרא שמות לג כא )הפירוש הארוך(.

394  דברים ד, יט.

395  שם פסוק כ.

396  דברים לב, ט.

397  שמות לג, טז.

398  ירמיהו י, טז.

399  שמות כ, ב, דברים ה, ו.

400  דברים ה, ו.



קלהפרק ב - דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות

וכבר נצטווינו על זה הענין בתורה באומרו יתברך "כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל 
קוסמים ישמעו"401, כלומר הנה הגויים ההם להיותם תחת ממשלת הכוכבים ושרי מעלה, הרי המלאכות 
ההן מיוחסות וראויות אליהם והוא לדעת חקות השמים ומה שיורו עליהם השרים העליונים. אמנם ישראל 
שהם רק תחת הנהגת ההשגחה האלהיות, אין מהראוי אליהם כלל שיבקשו דבר מהשרים כי אינם תחת 
ממשלתם כלל, לכן אמר "ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך"402, רוצה שלא נתן לך כאשר נתן להם על דרך אשר 
חלק ה' אלהיך לכל העמים, אבל אתה חלק ה' חבל נחלתו ונתנך עליון על כל גויי הארץ, לכן נתן לך מעלה 
גדולה ועליונה מזו והיא מציאות הנבואה ממנו עצמו יתברך ויתעלה, שאין לך עתידה אמיתות שלא תכזב 
לעולם אלא מצד הנבואה, אבל כל העתידות שלהן מסופקים למאוד ועל הרוב יכזבו403, וכמו שאמרו404 

"מאשר" ולא כל אשר.

במצות  זאת  מנה  והרמב"ן  אלהיך"405,  ה'  עם  תהיה  "תמים  באמרו  זה  על  יתברך  הוא  עוד  הזהירנו  ולכך 
עשה, ועניינה שנייחד לבבינו אליו ונאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא בעל היכולת בתחילה ובסוף, והוא 
היכול לעשות ולבטל, והוא היודע אמתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרש העתידות מנביאיו או מאנשי חסידיו, 
רוצה לומר אורים ותומים, ולא נדרש מהוברי שמים ולא מזולתם, לא נבטח שיבואו דבריהם עכ"פ, אבל 
אם נשמע דבר מהם נאמר הכל ביד עליון העליונים, כי הוא אלהי האלהים עליון על הכל, היכול בכל, עושה 
טובה שלא היה במזל ומביא רעה בהיות המזל טוב ויפה, משנה מערכת הכוכבים והמזלות כרצונו, מפר 
אותות בדים וקוסמים יהולל, ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם בעבודתו וכפי שיתהלך לפניו.

ואליו  תדרוש  ומנביאיו  כלל,  בהן  תפקפק  ולא  האמונות  אלה  בכל  השם  עם  תמים  שתהיה  אמר  ולפיכך 
שלא  כלומר  אלהיך,  דה'  בדחלתא  תהא  שלים  אונקלס,  שתרגם  וזהו  פנים,  כל  על  דבריו  שיבא  תשמע 
תהיה חסר ביראתו, כי תמים הוא השלם בדבר כמו שה תמים בלי מום וחסרון )כל זה מלשון הרמב"ן שעל 
התורה בפסוק תמים(. וכבר אמר הנביא בזה הענין "כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים 

401  דברים יח, יד.

402  שם.

403  הדברים מבוססים על דברי רבנו בחיי )דברים יח, יד(, שכתב כך: "ואתה לא כן. כלומר ואתה, שאתה חלק ה', לא כן נתן לך ה' 
אלהיך שתשמע אל המנחשים ואל הקוסמים ושתדרוש להם, כי יקים לכם נביאים ותדעו העתידות מצד הנבואה, זהו שאמר: 
נביא מקרבך מאחיך. והנה זו מעלה גדולה, שאין לך עתידה אמיתית שלא תכזב לעולם אלא מצד הנבואה, כי שאר כל העתידות 
מסופקות הן, ולכך נמשלה הנבואה לבר הברור מן התבן, הוא שכתוב: )ירמיה כג, כח( "מה לתבן את הבר נאם ה' צבאות", ונבואת 
נביאי השקר נמשלת לתבן, כי במעוט הפעמים צודקין, כמו שיש בתבן לפעמים מעט גרגירי חטה, אבל הנבואה הודאית כלה 
אמת אין בה שום תערובת, כענין הבר שלא ימצאו בו תבן כלל אלא שהוא ברור ממנו, כי לכך הזכיר לשון "בר" ולא "דגן" או 
"חטה". ומפני שהקב"ה הפליא לעשות בבריאת עולמו על שלשה חלקים: תחתיים, שניים, ושלישים, וברא את האדם מורכב 
משותף מכלם, רצה למסור בידו חכמה שידע עתידות מכל החלקים, מן העולם השפל, הוא עולם היסודות, העופות והשדים 
שמהם ידע האדם עתידות, מן העולם האמצעי, הם החוזים, מן העולם העליון, הנביאים, כי נבואת כל נביא זולתי משה אינה אלא 
על ידי מלאך. עתידות החוזה היא מסופקת, וכמו שדרשו רז"ל )בר"ר פה, ב(: )ישעיה מז, יג( "מאשר יבאו עליך", מאשר, ולא כל 
אשר, ואין צריך לומר עתידות העוף והשד, אבל עתידות הנביא עתידה ודאית, היא המעלה הגדולה שבכל החלקים, וכיון שיהיו 

לכם נביאים אין לכם לדרוש בעד החיים אל המתים". 

404  בראשית רבה פרשת וישב פרשה פה: " הה"ד )ישעיהו מז( "מודיעים לחדשים מאשר יבואו עליך", ר' איבו אמר מאשר ולא כל 
אשר.

405  דברים יח, יג.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קלו

אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה"406 וגו' ומסיים בסוף הענין "לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל 
שבט נחלתו. 

ההבדל בין איסורי "לא תנחשו ולא תעוננו" לאיסור "תמים תהיה"- 

ולא  אלהיך",  ה'  עם  תהיה  "תמים  ת"ל  בכלדיאים  שואלין  שאין  מנין  הקדושים407  חכמינו  אמרו  ולפיכך 
אמרו דמ"לא תנחשו ולא תעוננו" נפקא, אלא שבלאוין האלה לא אסרו אלא דברי הבל ושטות שמשבשין 
הדעות, אבל דברים שהן בחכמה אינן אסורין משום שיבוש הדעות, אלא אסורין משום שמרחיקין האדם 
מדביקות השם במה שרוצה לחזור אחרי דברים אחרים ואינו תמים בבוראו, ועל זה הזהיר הכתוב באומרו 
"תמים תהיה עם ה' אלהיך", כלומר לבל ישים אדם מחשבתו בכאלו הדברים ויתלה עצמו בהם, רק שיתלה 

עצמו במי שאמר והיה העולם ולהיות תמים בו ולא בדבר אחר, והוא בחסדיו יציל עבדיו מכל פגע רע.

וחלילה  וחלילה  והאמונה  הדת  יסודי  בחכמת  בינה  להשכיל  החזק  כוספי  גודל  למען  בזה  הארכתי  והנה 
לחשוב שהוצאתי בדברים הנ"ל איזה דבר מלבי, כי אם כל הדברים האלה לקקתי מה מחכמת דברי הגאונים 
הקדושים הקדמונים מפוזר ומפורד בספריהם הקדושים, והוא מתשובת הרמב"ן המובא בב"י סימן קע"ט, 
ומדברי נימוקי יוסף באלפסי סנהדרין סוף פרק ד' מיתות, ומדברי הרב אבן עזרא שבפרשת שמות, יתרו, 
משפטים, תבא, ומדברי הרמב"ן על התורה שבפרשת שופטים, ומדברי תשובה המובא בעין יעקב סוף 

מסכת שבת ויגעתי ומצאתים.

ואלו דברי המהר"ל ז"ל בס' מהר"ל באר הגולה באר השישי פ"ג: בפרק מי שהיה טמא )פסחים צד ב(, 
ומזלות  חוזר,  גלגל  וחכמי אומות אומרים,  חוזרים.  ומזלות  גלגל קבוע,  ישראל אומרים,  רבנן, חכמי  תנו 
רב אחא  לה  ועקרב בצפון. מתקיף  לעולם לא מצינו עגלה בדרום,  לדבריהם,  רבי, תשובה  קבועים. אמר 
בר יעקב, דלמא כבוצינא דרחיא, אי נמי כצנורא דדשא, עד כאן. ומפני שהם מפרשים דברי חכמים 'גלגל 
קבוע ומזלות חוזרים', שהמזל סובב ברקיע בלא גלגל. ואין ספק כי דבר זה אי אפשר שיקבל השכל, וכמו 
שיתבאר בסמוך )ד"ה ועוד טענו(, שדבר זה אי אפשר לומר בשום צד, שיהיה הכוכב חוזר בעצמו. וכל שכן 
שאם כן יהיו דבריהם סותרים, כי יקשה לאותן האנשים מהא דאיתא בפרק הספינה )ב"ב עד א( אצל תא 
ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיע, דאמר שם גלגלא דרקיע הוא דהדר. הרי כי הם עצמם אומרים שהגלגל 
חוזר, ולא הכוכב. ואני תמה, למה פרשו כך דברי חכמים, שכשם שמה שאמרו חכמי האומות 'גלגל חוזר 
ומזלות קבועים', אי אפשר לפרש שיהיה הכוכב בעל מנוחה לגמרי, אבל בודאי פירושו שאין התנועה מן 
הכוכב, רק התנועה מן הגלגל, והכוכב נח שקט בגלגל, והגלגל מסבב את הכוכב עמו. וכך מה שאמרו חכמי 
ישראל 'גלגל קבוע', אין הגלגל קבוע לגמרי, רק שהתנועה היא על ידי הכוכב, והגלגל סובב על ידי הכוכב. 
וההפרש שביניהם, כי לחכמי אומות, הכוכב בגלגל כמו מסמר בספינה, מתנועע עמו. ולדעת חכמי ישראל, 
הפך הדבר; שהגלגל דומה אל הקרון, שהקרון הולך על ידי תנועת הסוס המושך הקרון אחריו. כך יאמרו 

406  ירמיהו י, ב.

407  פסחים קיג, ב.



קלזפרק ב - דברי הקדמונים ז"ל במשנת האיצטגנינות

שהכוכב מתנועע, והגלגל נמשך אחריו. 

אמנם רבי השיב על זה, כי אם היה הדבר כך, שהגורם התנועה הוא הגלגל, הרי מצד שהגלגל הוא כדורי, וכל 
כדור אין לו התחלה, כי הוא שוה הצדדין, שהצד אחד אליו כמו השני, אם כן מה זה שהגלגל הוא מתנועע 
תמיד ממזרח אל המערב, ולא יתנועע מן הדרום אל הצפון. ודבר זה לא ראינו, רק תמיד עגלה )בדרום( 
]בצפון[, ועקרב )בצפון( ]בדרום[. וכאשר נאמר שהגורם התנועה הוא הגלגל, הוא שוה בכל הצדדין. אם כן 
למה יותר בתנועה ממזרח למערב, יותר משאר צד, שהיה ראוי שיתנועע לכל צד, דבר שהוא שוה ואין לו 
התחלה כלל. ודבר זה לא יתחייב אם נאמר שגורם התנועה הוא המזל, ולא הגלגל. שודאי כי כמו שכל כוכב 
הוא מיוחד בלבד, שכוכב זה פועל כך, וכוכב זה פועל כך, וכל אחד הוא מיוחד בדבר מיוחד, כך יש לך לומר 
שמיוחד הכוכב להיות נשאר זה בדרום, וזה בצפון. ולכך לא נמצא עגלה בדרום ועקרב בצפון. אבל אם גורם 
התנועה הוא הגלגל, שהגלגל הוא השוה, ואין לו התיחדות כלל, למה לא היתה התנועה לכל הצדדין, ולמה 
תהיה התנועה מיוחדת. ואם אתה אומר שדבר זה אי אפשר שתהיה התנועה מן המזרח אל המערב ואחר 
כך מן הדרום אל הצפון, שצריך שישוה תנועתו, אין זה תשובה כלל, כי נאמר למה נתיחד הגלגל בתנועה 
זאת מן המזרח אל המערב, ואינו מיוחד בתנועה מן הדרום אל הצפון. וקושיא זאת אינה מעטה, אבל הוא 

שאלה גדולה לאותם שהם אומרים כי גורם התנועה הוא הגלגל, שהוא שוה, ואין לו התחלה מיוחדת. 

טעם הצורך לחשוש לדברי האצטגנינים- 

לשאול  ללכת  או  במעשיו,  להתנהג  איך  ידע  למען  החכמה  בזאת  לחקור  בא  שאם  הדברים  מכל  היוצא 
לו  אמרו  אם  אבל  בוראו,  מעבודת  עצמו  מוציא  שהרי  אסור,  הכל  עתידות  או  דבר  איזה  מהם  ולדרוש 
האצטגנינים דבר מעצמם, או שיש דברים ידועים בעולם מקבלת אנשי החכמה ההיא, אזי אם הדבר עדיין 
תלוי, כמו אם אמר לו החוזה אם תעשה זאת תמות או יהיה לך היזק, אזי מותר למנוע בשביל דברי החוזה, 
ואם הדבר אינו תלוי עוד, כמו אם אמר לו חוזה באותו הזמן תמות או יהיה לך היזק מותר להאמין לדבריו, 
ויראה להדביק בו יתברך ולהרבות ולהפציר בתפלה מלפניו לבטל ממנו גזירת המזל, כי בידו הכל לעשות 
ולשנות כחפצו ובכל זה אין שום איסור, כי באמת כפי זאת החכמה אמת הן הדברים ואין בה שום הבל 
ושטות, אלא שהדבר ברור כשהישראל דבק בו יתברך ושומר תורתו אז נשמתו במדריגה למעלה מהמזל 
ובודאי אי אפשר להמזל לשלוט עליו ולפעול בו כלום, כי הוא יתברך גבוה מעל גבוה שומר ומשגיח להציל 
יראיו, אבל זה הענין הוא ודאי על דרך הנס ואסור לאדם להכניס עצמו לעשות בהיפך כדי שיעשו לו נס, כי 
שמא אינו ראוי לכך, וכבר החכמים אסרו זה הדבר ואמרו שאין סומכין על הנס, ועוד שלסתם אדם אסור 
לו להחזיק עצמו לצדיק אלא לבינוני ובודאי לנגד המזל צריכין צדיק גמור, ולפיכך בעדין הדבר תלוי החיוב 
וזהו קושית התלמוד בפ"ק דחולין408 על רבי חנינא דאמר לההיא דהוה קא  למנוע בשביל דברי החוזה, 
זיל עביד "אין עוד מלבדו" כתיב ומקשה  מהדרא למשקל עפרא מתותיה כרעיה ואמר לה אי מסתייעה 
יוחנן למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה, ומשני שאני רבי חנינא דנפיש  והאמר רבי 
זכותיה, הרי דאי לאו שהיה יודע בעצמו שהוא צדיק גמור, היה אסור לו לעשות כן אע"פ שפירש ואמר 

408  צ"ל סנהדרין סז, ב.
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"אין עוד מלבדו" כתיב ותלה עצמו בהשם יתברך, אעפ"כ היה אסור לו הדבר כי שמא אינו ראוי לכך, אלא 
שהוא ידע בודאי שראוי לנס, הרי מוכח בביאור כאשר בארנו.

סיבת הכאת הצדיקים במכת המזל- 

ומה שהוכו צדיקי עולם במכת המזל, הוא מפני לקבל עונש בעולם הזה על איזה דבר לא טוב שעשה פעם 
אחת כי אין צדיק בארץ וגו' וסביביו נשערה מאוד למען יקבלו שכר משלם בעוה"ב, כי יפה שעה אחת של 
קורת רוח בעוה"ב מכל חיי העוה"ז. או מפני שלא רצה להתפלל כדי שלא יאכל עולמו בחייו, או שעדיין 
ולו  ואופנים לאין מספר,  ועוד יש בזה דברים  לא הגיע זכותו לבטל ההוראה ההיא שהיתה חזקה מאוד, 
נתכנו עלילות ומעתה כולה שמעתתא דפרק מי שהחשיך הכל על הנכון ועל הדרך שבארנו, ולפיכך נהגו 
העולם שאין מתחילין בב' ובד' משום דאין בזה אלא דרך מחכמת הכוכבים שמזל לבנה קל באותן הימים 
ואין מלאכה נגמרת בו כהוגן, וכמו שאמרו מאן דבלבנה יהא סותר ובני, ובודאי דברים אלו אינם מדוקדקים 
אי  זה  כל  ועם  הכוכבים,  ובמבט  שעה  ובמזל  יום  במזל  רב  התבוננת  שצריך  לפי  החכמה,  באותה  אפילו 
אפשר לבא עד דקדוקה, ולכך על פי הרוב אין בדבריהם ממש כי אינם משיגים הענין על בוריה, אבל עכ"פ 
חכמה היא ולכך טוב להוציא עצמו מן הספק, וכן מה שרגילין שלא לישא נשים אלא במילוי הלבנה, אינה 
וכדרך שמושחין המלכים על המעין שתמשך  ולא בזמן חסרון,  יפה להיות בזמן מילוי  אלא משום סימן 
אל  הכונה  אין  ובכולן  אמורי,  דרכי  משום  בהן  ואין  חתנים,  לפני  בצינורות  יין  שמושכין  וכדרך  מלכותם, 
דבר שטות והבל שיהא אסור משום שיבוש הדעת, ולכך אין למנוע רבים מהם, אבל בעניני ניחוש שהמה 
הבל ושטות אפילו אם אמרו לו אנשי אותם אומנות מעצמן, אסור לו להאמין ולמנוע עצמו מאיזה עשיה 

בשבילן לפי שאותן הדברים משבשים הדעת והאמונה. 



פרק ג'

 סקירת דעת הקדמונים ופוסקי ההלכה
על חכמת האיצטגנינות ומשמעותו





קמי

 סקירת דעת הקדמונים ופוסקי ההלכה
על חכמת האיצטגנינות ומשמעותו

דעת הרמב"ם על חכמת האיצטגנינות

כתב הרמב"ם בהלכות ע"ז )יא, ט(: "אסור לעונן אע"פ שלא עשה מעשה אלא הודיע אותן הכזבים שהכסילים 
העת  באותו  הליכתו  או  מלאכתו  וכיון  האצטגנינות  מפני  העושה  וכל  חכמים,  ודברי  אמת  דברי  שהן  מדמין 

שקבעו הוברי שמים הרי זה לוקה שנאמר לא תעוננו".

וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים  ובהמשך דבריו שם )הלכה טז( כתב: "ודברים האלו כולן דברי שקר 
הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו 
ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן, שנאמר "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל", ונאמר "כי הגוים האלה 
אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן" וגו'. כל המאמין בדברים האלו וכיוצא 
בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים 
והקטנים שאין דעתן שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה 
תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן, ומפני זה אמרה 

תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים "תמים תהיה עם ה' אלהיך".

לדברי הרמב"ם, לא זאת בלבד שהליכה בדרכי האיצטגנינות אסורה באיסור התורה של "לא תעוננו", אלא 
שכל חכמת האיצטגנינות הינה שקר וכזב, תוהו והבל, ואין בה שום תועלת.

הרמב"ם שנה את משנתו זו במקומות רבים. בהלכות תשובה )ה, א-ב( כותב הרמב"ם: "רשות לכל אדם נתונה 
אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע 
הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע", כלומר הן מין זה של אדם היה 
יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל 

מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו".

וממשיך הרמב"ם וכותב: "אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל 
שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק 
כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות, ואין לו 
זו דרך  נוטה לאי  ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו  גוזר עליו  ולא  מי שיכפהו 
שירצה, הוא שירמיהו אמר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כלומר אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא 
להיות רע, וכיון שכן הוא נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל 
מה שעשה לנפשו וגמלה רעה, הוא שכתוב אחריו מה יתאונן אדם חי וגו', וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו 
ומדעתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידינו הוא שכתוב אחריו 
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"נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה" וגו'".

אינו  למה  זרה,  בעבודה  רצונו  אין  אם  ברומי  הזקנים  את  "שאלו  ז(:  )ד,  זרה  עבודה  במסכת  במשנה  נאמר 
וללבנה  לחמה  עובדין  הן  הרי  מבטלו.  היה  עובדין,  היו  בו  לעולם  צורך  שאין  לדבר  אילו  להן:  אמרו  מבטלה? 
ולכוכבים ולמזלות. יאבד עולמו מפני השוטים?!. אמרו להם: אם כן יאבד דבר שאין צורך לעולם בו ויניח דבר 
שצורך העולם בו. אמרו להן: אף אנו מחזיקין ידי עובדיהם של אלו שאומרים תדעו שהן אלוהות, שהרי הן לא 

בטלו". 

מאמינים  אינם  השלמים  שהפילוסופים  שתדעהו,  שראוי  "ממה  המשניות:  בפירוש  הרמב"ם  כך  על  כתב 
בטליסמאות409, אלא צוחקים מהם ומאלה החושבים שיש להן השפעה. וביאור זה יארך. ואמנם אמרתי זאת 
ליודעי שרוב בני האדם, ואולי כולם, מרומים בהם תרמית גדולה מאד, ובהרבה דברים מסוגם, ויחשבום דברים 
אמיתיים, ואינם כך. עד שהטובים החסידים מאנשי תורתנו חושבים שהם דברים אמיתיים, אלא שהם אסורים 
בגלל התורה בלבד, ולא ידעו שהם דברים בטלים כוזבים שהזהירה מהם התורה כמו שהזהירה מהשקר. והם 
יצא אברהם אבינו מכללם  והם העמים אשר  זה, הצאבה410,  ושורש  דברים שזכו לפרסום רב אצל האומות, 
וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר ה' בליבו מן החכמה, והיו מגדלים את הכוכבים ומייחסים להם פעולות 
שאינן להם, והם אשר יסדו את גזירת הכוכבים והכישוף והלחשים והורדת הרוחניות ושיחות הכוכבים והשדים 
האמיתית  התורה  שלפה  אשר  הענינים  מאלה  והרבה  המתים,  ודרישת  מיניהם,  ריבוי  לכל  והניחוש  והקסם 
גזירת הכוכבים, אשר  וזה, שהכזב הראשון הוא  וענפה.  זרה  והם שורש עבודה  וכרתה אותם,  חרבה עליהם 
ופלוני מזלו טוב,  מוכח במופת בחכמה הטבעית ביטול הקדמותיה הראשונות, באומרם כוכב פלוני מזלו רע 
וחלק פלוני מן הגלגל מתאים לכוכב פלוני, ומתנגד לכוכב פלוני, עם היות הגלגל כולו גוף אחד שחלקיו דומים, 
אין ניגוד בהם ולא הרכבה. ואלו שתי ההקדמות הן עמוד גזירת הכוכבים, אשר אם יתאמת ביטולן, כמו שכבר 
התאמת, יתבטלו פרטיה עד האחרון שבהם. אחר כך הורכב כזב שני על זה הכזב הראשון, והן הטליסמאות, 
ואמרו שאם יהיה כוכב פלוני שמזלו טוב במקום פלוני המתאים לו, תיעשה צורה בתואר כך והיא תביא תועלת 
נזק כך,  והיא תרחיק  לו, תיעשה צורה בתואר כך  כך, ואם היה כוכב פלוני שמזלו רע במקום פלוני המתנגד 
והתפשט זה הענין כפי התפשטות גזירת הכוכבים ומה שמיוחס להם מן הפרטים. אחר כך הורכב כזב שלישי 
על זה השני, והיא עבודה זרה, ונאמר שזאת הצורה אשר תיעשה במזל כך ועל מצבה פלונית אם יוקטר לה 
נזק כוכב פלוני ותביא תועלת  וכך, הרי היא תפסיק  וכך  וישתחוו לה,  ויתפללו אליה במילים כך  באופן פלוני 

פלוני".

409  בביאור המילה ראה רמב"ם בפיהמ"ש פסחים ד, י: "ספר רפואות, היה ספר שהיה בו סדר רפואות במה שאין מן הדין להתרפות 
בו, כגון מה שמדמין בעלי "הטלסמאת" שאם עושין "טלסם" בסדר מסוים מועיל לחולי פלוני וכיוצא בזה מדברים האסורים, 
ומחברו לא חברו אלא על דרך הלימוד בטבעי המציאות לא כדי להשתמש במשהו ממה שנכלל בו, וזה מותר כמו שיתבאר לך 
להבין  ובא בקבלה אבל אתה למד  לא תלמד לעשות  ה' אמר  כי  ולדעת אותם,  ללמדם  ה' מלעשותם מותר  שדברים שהזהיר 
ולהורות". וראה בספורנו )שמות לד, יז(: " אלהי מסכה. הם הטלסמאות הנעשות בשעות ידועות בחבור מהכוכבים ולזה עושין 
אותן על ידי התוך, למען יעשו כל חלקי אותן הצורות יחדיו באותו רגע, ובם יחשבו עושיהם להשיג קנינים וצרכי הגופות, ואולי 
יחשוב החושב שאין זה מרד באל יתברך כשלא יקבלהו העובד עליו כאלוה. והוא אמנם הפך רצונו, כי חפץ שלא יפנו עובדיו לעזר 
אלוה זולתו, כאמרו ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו )דהי"ב כ, יב(". וע"ע אברבנאל בראשית יא ד"ה וכאשר. שמות לב 

ד"ה ומסכים וד"ה ואמנם, במדבר כב ד"ה וירא בלק, ובמלבי"ם בראשית יד, ד ובמדבר כב, ו וכג,א ודברים ד, כה.

410  כת אלילית קדומה. ראה רמב"ם במורה נבוכים ח"ג פכ"ט ובהערות המתרגם קאפח שם.
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המדינות  בהם  אוחדו  שעברו  שבזמנים  וזה  לצרכים,  נעשו  כולם  הדברים  "ואלה  וכותב:  הרמב"ם  ממשיך 
ותגדלו  לבתיהן,  ושתתקבצו  הצורות,  באלה  ומצביכם  ארצכם  שתיקון  להם  ונאמר  העם,  המון  בהם  והוטעה 
אלו הזקנים אשר ילמדו סודותיהן, והתקיימה בזה המלכות, והאמינו שהוא דבר אמיתי, והיו אומרים, זה דבר 
כוכב פלוני וזה דבר מזל פלוני, ויגדלו אותו וילכו אחריו ויאמינו בו, כמו שנאמין אנחנו בנביאים עליהם השלום 
מן השלימות והמעלה. הלא תראה איך קראם הכתוב נביאי הבעל ונביאי האשרה. ובאו חלשי השכל אחרי כן 
ומצאו אותם הספרים ואותם האמרים וחשבו שהם אמת ושבהם תועלת, ולא ידעו שהם כזבים שנעשו בזמן 
מסוים לתועלת עת. אמר ה' "אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם הטיב אין אתם". וכבר ביארו החכמים שכל מה 
פילוסופי אמיתי.  ענין  וזה  להן.  ומיוחס  בו שהוא מפעולות אלו הטליסמאות, אמנם קורה במקרה,  שיחשבו 
וכן מצאתי להם הערה על גזירת הכוכבים שהיא נוהגת מנהג הניחוש, לא שהיא הסיבה כמו שחושבים הוברי 
שמים, אמרו, לא תנחשו, כגון אלו המנחשים בחולדה בעופות ובכוכבים. וזו היא סברת הפילוסופים בה. ואלה 
הדברים כולם אשר בדו הצאבה, אין מהם בפילוסופית יוון לא מעט ולא הרבה. וכבר הארכתי גם כאן, אבל בענין 
וכבר  מעטות,  אינן  ובטליסמאות  בכוכבים  אדם  בני  של  התפלות  שהאמונות  לפי  אמונה,  ותיקון  תועלת  של 

נטשו בהן את התורה לגמרי בהאמינם באמיתותן".  

הרמב"ם411:  כותב  וכך  מרשיליא.  העיר  לחכמי  הנודעת  באגרתו  בהרחבה,  בענין  משנתו  את  פרש  הרמב"ם 
"הגיעה שאלת אלופינו ומיודעינו החכמים המבינים יודעי דת ודין הדרים בעיר מרשילי"א יגן האל ית' בעדם 
המתפלל  כחפץ  ידיהם,  משלח  ובכל  באסמיהם  הברכה  את  אתם  ויצו  תורתם,  ויאדיר  ויגדיל  חכמתם  וירבה 
והיא העידה על טוהר נפשם ושהם רודפים  בעדם השש והשמח בשלותם. משה ב"ר מיימון הספרדי זצ"ל. 
אחר החכמות ומחפשים בחדרי התבונות ורוצים לעלות במעלות הדעות האמתיות ולמצא דברי חפץ וכתוב 
יושר, ולהבין הדבר והפשר. ותהי יד ה' עמם לפתוח כל סתום ולישר כל עקום אמן. הבנתי מזאת האלה ואף על 
פי שענפיה מרובים. וכל אותם שריגים אילן אחד הוא עקרם, והוא דברי הוברי שמים החוזים בכוכבים והדבר 
ידוע כי לא הגיע עדיין לידכם החבור אשר חברנו במשפטי התורה שקראתיו משנה תורה, שאלו הגיע אליכם 
מיד הייתם יודעים דעתי בכל אותם הדברים ששאלתם. שהרי ביארנו כל זה הענין בהלכות ע"ז וחקות הגוים 
וכמדומה לי שיגיע לידכם קודם כתב תשובה זו. שכבר פשט באי סקילי"א כמו שפשט במזרח ובמערב ובתימן 

ועל כל פנים צריך אני להשיב לבאר לכם. 

דעו רבותי שאין ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלשה דברים. הראשון דבר שתהיה עליו ראיה ברורה 
מהחמש  באחד  האדם  שישיגנו  דבר  והשני  ותקופות.  וגימטריאות,  החשבון,  חכמת  כגון  אדם  של  מדעתו 
הרגשות, כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראית עינו. או שיטעום שזה מר וזה מתוק. או 
שימשש שזה חם וזה קר. או שישמע שזה קול צלול וזה קול הברה. או שיריח שזה ריח באוש וזה ריח ערב 
וכיוצא באלו. והשלישי דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ע"ה ומן הצדיקים וצריך האדם שהוא בעל דעה 
לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם, ויאמר שזה האמנתי בו מפני הקבלה. וזה האמנתי 
האלה,  המינים  משלשת  שאינו  אחד  בדבר  שיאמין  מי  אבל  הדעה.  מפני  בו  האמנתי  וזה  ההרגשה.  מפני  בו 
אנשים  וכמה  ספרים  אלפים  הטפשים  חברו  שכבר  לידע  אתם  צריכים  וכן  דבר.  לכל  יאמין  פתי  נאמר  עליו 
גדולים בשנים לא בחכמה אבדו כל ימיהם בלמידת אותם ספרים, ודמו שאותם ההבלים הם חכמות גדולות 

אגרות  מקבצי  בעוד  הודפסה  זו  אגרת  שונות.  אגרות  התשכ"ח,  ירושלים  אפשטין,  לוין  הוצאת  הרמב"ם,  ותשובות  אגרות    411
הרמב"ם, במהדורות שונות.
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ועלה על לבם שהם חכמים גדולים מפני שידעו החכמות ההן. והוא הדבר שטועים בו רוב העולם או הכל, אלא 
שכל  החולה  והרעה  הגדול  החולי  והוא  לכם  מודיע  שאני  דבר  הוא  קורא.  ה'  אשר  השרידים  יחידים  אנשים 
הדברים שימצאו כתובים בספרים יעלה על לבם בתחלה שהם אמת, וכל שכן אם יהיו הספרים קדמונים. ואם 
נתעסקו אנשים רבים באותם ספרים ונשאו ונתנו בהם מיד יקפוץ דעתו של נמהר לומר שאלו דברי חכמה. 
ויאמר בלבו אכן לשקר עשה עט סופרים, ובחנם נשאו ונתנו אלו באלה הדברים. וזאת היא שאבדה מלכותנו 
והחריבה בית מקדשנו והאריכה גלותינו והגיעתנו עד הלום. שאבותינו חטאו ואינם לפי שמצאו ספרים רבים 
באלה הדברים של דברי החוזים בכוכבים שדברים אלו הם עיקר ע"ז כמו שביארנו. טעו ונהו אחריה ודמו שהם 
חכמות מפוארות ויש בהן תועלת גדולה ולא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכבוש ארצות אלא דמו שאותן 
יועילו להם ולפיכך קראו אותם הנביאים ע"ה סכלים ואוילים. ודאי סכלים ואוילים היו ואחרי התוהו אשר לא 

יועילו ולא יצילו כי תוהו המה הלכו:

דעו רבותי כי אני חפשתי בדברים אלו הרבה ותחלת למודי היתה חכמה שקוראים אותה גזרת משפטי הכוכבים, 
כלומר שידע ממנה האדם מה עתיד להיות בעולם או במדינה או מה יארע לאיש זה כל ימיו. וגם קראתי בענייני 
ע"ז כלה. כמדומה לי שלא נשאר לי בעולם ספר בענין זה בלשון ערבי אשר העתיקו אותו משאר לשונות עד 
אשר קראתי והבנתי בו ענייניו וירדתי עד סוף דעתו. ומאותם ספרים נתברר לי טעם כל המצות, כי יעלה על לב 
כל אדם שאינם דברים שיש להם טעם אלא גזרת הכתוב. וכבר יש לי חבור גדול בענין זה בלשון ערבי בראיות 

ברורות על כל מצוה ומצוה. ולא לכך הוצרכנו עתה.

ואני חוזר לענין שאלתכם: דעו רבותי שכל אותם דברים של גזרת הכוכבים שהם אומרים יארע כך ולא יארע 
כך ומולדו של אדם ימשוך ויהיה כך ויארע לו כך ולא כך כל אותם הדברים אינם דברי חכמה כלל אלא טפשות, 
וראיות ברורות יש לי שאין בהן דופי לבטל כל עיקרי אותם הדברים. ומעולם לא נתעסק בענין זה ולא חבר בו 
ספר אחד מחכמי יון שהם חכמים ודאי, ולא חברו אותם בחבוריהם. ולא עשו אותו הטעות שקראוהו חכמה כי 
אם חכמי הכשדים והכלדיים והמצריים והכנעניים, וזו היתה אמונתם ודתם באותן הימים. אבל חכמי יון והם 
הפילוסופים שחברו בחכמות ונתעסקו בכל חכמה השתדלו בראיות ברורות לבטל כל דבריהם שרש וענף. וגם 
תדמו  ואל  שקר,  הם  והכנעניים  והמצריים  והכלדיים  הכשדיים  שעשו  החכמות  אותן  שכל  הבינו  פרס  חכמי 
בנפשכם שאותם הדברים אין שום ראיה להם ולפיכך לא נאמין בהם, אלא ראיות ברורות ונכוחות שאין בהם 

דופי יש לי לבטל כל אותם דברים. ולא ידבק בהם כי אם פתי שיאמין לכל דבר או מי שירצה לרמות אחרים.

ודעו רבותי שהחכמה שהיא חכמה ודאית, היא ידיעת צורת הגלגלים ומניינם ומדתם וסדר הלוכם וזמן סביבת 
כל אחד מהם ונטייתם לצד צפון או לצד דרום וסביבתם למזרח או למערב ומסלול כל כוכב וכוכב ודרכן היאך 
הוא. בכל זה וכיוצא בו חברו חכמי יון ופרס והודו חבורים גדולים והיא חכמה מפוארה הרבה וממנה יודע לקיית 
המאורות ומתי ילקו בכל מקום. וממנה יודע מאי זו עלה יראה הירח כקשת והולך ומתגדל עד שישלים ויחזור 
ויחסר מעט. וממנה יודע מתי תראה הלבנה או לא תראה ומאי זה טעם יהיה יום זה ארוך או קצר, ומאי זה 
טעם יעלו שני כוכבים כאחד ולא ישקעו כאחד. ומאי זה טעם יהיה יום זה במקום זה י"ג שעות ובמקום אחר 
ט"ו שעות או י"ו או כ' והוא יום אחד. ובמקום אחר יהיו היום והלילה שוים לעולם, ובמקום אחד יהיה היום כמו 
חדש או שני חדשים או שלשה חדשים עד שתמצא שתהיה כל השנה כולה ששה חדשים יום אחד וששה 
חדשים לילה אחד. וכמה עניינים המתמיהים יודעו מאותה חכמה והכל אמת בלי ספק. וזה הוא חשבון תקופות 
וגימטריאות שאמרו חכמי האמת רבותינו ע"ה שהיא חכמה ובינה לעיני העמים. אבל אלה הדברים של הוברי 
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שמים אינם כלום. והרי אני מבאר לכם ראשי פרקים מאלה הדברים שהם כבשונו של עולם.

דעו רבותי שכל חכמי אומות העולם והם הפילוסופים שהם בעלי שכל ומדע הסכימו כולם שיש לעולם מנהיג 
והוא מסבב הגלגל ואין הגלגל סובב מאיליו. ויש להם ראיות רבות להביא מופת חותך וראיה ברורה על זה ובזה 
לא נחלקו בעלי המדע. ויש ביניהם מחלוקת גדולה בזה העולם כולו שהוא הגלגל ומה שבתוכו. רובם אומרים 
מסבב  שהוא  שהקב"ה  כמו  הוא  והרי  עולמים,  ולעולמי  לעולם  ויהיה  היה  עומד  כן  אלא  ונפסד  הווה  שאינו 
אותו מעולם כך היה, זה סובב וזה מסבב ושניהם יחד לא ימצא זה בלא זה. ויש מהם אומרים שזה הגלגל הזה 
יפסד והבורא ית' בראו, אבל יש שם דבר אחד מצוי עם הבורא ית' כמו החמר ביד היוצר, ומאותו המצוי עמו 
הוא עושה כל מה שירצה, פעמים יעשה מקצת אותו החמר שמים ומקצתו ארץ ופעמים אם ירצה יקח אותו 
המקצת שעשה ממנו שמים ויעשה ממנו דבר אחר, אבל להוציא יש מאין אי איפשר. ויש מן הפילוסופים מי 
שאומר כמו שאמרו הנביאים, שהשם ית' ברא כל הנבראים מאין ושאין שם עם השם ית' דבר אחר אלא זה 
הנברא שהמציאו. ובזה הדבר הטו המחלוקת הגדולה וזה הדבר שהכירו אברהם אבינו ע"ה. וכבר חברו בדבר זה 
אלף ספרים בראיות ברורות שיערוך כל אחד ואחד שיחזיק דבריו. ועקר התורה התמימה הוא שהבורא ית' לבדו 
הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדיו אין אלהים, והוא שברא הכל יש מאין וכל מי שאינו מודה בדבר זה הוא כופר 
בעקר ומקצץ בנטיעות. וכבר חברתי אני חבור גדול בלשון ערבי בעניינים אלה ושם ביארתי הראיות הברורות 
והמופתים החזקים על מציאות הבורא ית' ושהוא אחד אמתי ושאינו גוף וגויה ולא כח בגוף. ושברתי כל אותן 
כל הקושיות שהקשו עלינו על  וגם פרקתי  נברא.  הראיות שאומרים הפילוסופים שהם ראיות שהעולם לא 
שאנו אומרים שהבורא ית' ברא הכל יש מאין. וכל אלו השלש כתות של חכמי העולם מקדם ועד עתה בין אלו 
שאמרו שהבורא ית' בראו מאותו החמר המצוי אצלו תמיד, בין אלו שאמרו כמו שאומרים הנביאים ע"ה שאין 
שם דבר אחד עומד עם האל ית' אלא הוא לבדו וכשרצה המציא עולם זה כרצונו מאין, ובין אלו שאמרו שזה 
הגלגל אינו הווה ונפסד אלא כן עומד היה ויהיה לעולם ולעולמי עולמים והרי הוא כמו שהקב"ה שהוא מסבב 
אותו מעולם כך היה זה סובב וזה מסבב ושניהם יחד לא ימצא זה בלא זה. כל אלו השלש כתות מסכימים שכל 
מה שהיה בזה העולם התחתון מהוית כל נפש חיה וכל עשב וכל מחצב ממיני המחצבים הכל האל ית' עושה 
בכח שיבא מן הגלגלים והכוכבים, וכי כח האל ית' צף בתחילה על הגלגלים והכוכבים, ומן הגלגלים והכוכבים 
ית' עושה אותות ומופתים על  ויהיה כל מה שיהיה. וכשם שאנו אומרים שהשם  ויתפשט בזה העולם  יצוף 
ידי  ידי המלאכים כך אלו חכמי הפילוסופים אומרים שכל אלה הדברים הנעשים בטבעו של עולם תמיד על 
הגלגלים והכוכבים, והגלגלים והכוכבים בעלי נפש ומדע הם, וכל אלה הדברים הם אמת. וכבר ביארתי בראיות 
ברורות שכל אלה הדברים אין להם הפסד בדת, ולא עוד אלא שהכרתי בדברי חכמי האמת רבותינו ע"ה מן 
ואין בהם בין חכמי ישראל והפילוסופים בזה מחלוקת  המדרשות שהם אומרים כמו שאומרים הפילוסופים 
ידי הגלגלים  על  וכל אלו השלש כתות של הפילוסופים שאמרו שהכל  ביארתי באותם הפרקים.  כמו שכבר 
והכוכבים נעשה, ואמרו שזה שיארע לכל בני אדם מן המאורעות והמקרים הוא קרי ואין לו עלה מלמעלה ולא 
יועיל בו מולד ולא טבע. ולא שנא אצלם זה האיש שטרפו אריה כשפגע בו או זה העכבר שטרפו חתול או זה 
הזבוב שטרפו העכביש. ולא שנא אצלם זה שנפל עליו גל והרגו או אבן שנתדלדלה מן ההר ונפלה על אילן 
ונשבר או על אבן אחרת ונשברה כל זה יאמרו אקראי בעלמא. גם אלו בני אדם הנלחמים זה עם זה על מלכות 
גדולה כמו עדת כלבים שנלחמים על נבלה ואין בה ליחה הכל סבה מן הכוכבים, גם היות זה האיש רש וזה עשיר 
זה בעל בנים וזה עקר יאמרו הפילוסופים שהוא מקרה. כללו של דבר יאמרו כי מאורעות כל אחד ואחד בין מין 
האדם בין מין הבהמה בין מן המחצבים והאילנות הכל קרי. אבל היות המינים כולם ודברים הכלולים בכל העולם 

שאין בו נפש חיה הכל מכח הגלגלים והכוכבים שעקר מאת השם ית', ובזה היא המחלוקת. 
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ואנחנו בעלי התורה האמתית לא נאמר שמאורעות בני אדם הם קרי אלא במשפט כמו שאמרה התורה "הצור 
תמים פעלו כי כל דרכיו משפט" וגו'. ופירש הנביא ואמר "אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש 
כדרכיו וכפרי מעלליו". ועל דבר זה הזהירה התורה והעידה ואמרה ואם לא תשמעו לי ואביא עליכם פורענות 
אני  בקרי,  שארעו  המאורעות  כשאר  ומאורע  קרי  אלא  חטאתכם  על  יסורין  אינן  הפורענות  שאותן  ותאמרו 
אוסיף לכם מאותו הקרי. זה הוא שכתוב "אם תלכו עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי". וזה הוא עקר דתינו 
היא תורת משה רבינו ע"ה, שכל מאורעות שארעו בעולם וכל יסורין שיבאו בדרך מקרה לכלל בני אדם דין 

ומשפט הם. וכן אמרו חכמי האמת רבותינו ע"ה אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון.

ודעו רבותי שעקר מעקרי דתינו וגם הפילוסופים כולם מודים בו שכל מעשי בני אדם הם מסורין להם ואין שם 
לא מושך ולא כופה, אלא אם ירצה האדם יעבוד את ה' תמיד ויהיה חכם יושב בבית המדרש יעשה, ואם ירצה 
לילך בעצת רשעים ולרוץ עם הגנבים ולצפון עם הנואפים יעשה, ואין שם טבע ולא מולד שמושך אותו לאחד 
מן הדרכים, ולפיכך נצטווה ונאמר לו עשה כך. וכמה דברים ביארנו בעניינים אלו וכדומים להם בחבור שיש 
לנו בלשון ערבי או בפירוש המשנה ובשאר החבורים. ובכן יש לנו ראיות של דעת שאין מאורעות בני אדם 
כמאורעות הבהמות כמו שאמרו הפילוסופים. ונמצא אלו שלש מחלוקות. כיצד, הגע עצמך שראובן זה בורסי 
ועני ומתו בניו בחייו וזה שמעון בשם ועשיר ויחיו לו בניו לפניו, ואפשר שיעני שמעון ויחזור בורסי וימותו בניו 
בחייו, כל זה קרי בעולם ואין שם טבע בעולם ולא כח מכוכב שגרם לזה האיש שיהיה כך ולזה לא יהיה כך. אלו 

דברי הפילוסופים.

ודברי מחלוקת השני הוא ענין בעלי גזרת הכוכבים ששמעתם דבריהם ופשטו הבליהם אצליכם שהם אומרים 
שאי אפשר שישתנה דבר זה לעולם, ולעולם לא יהיה ראובן אלא בורסי ועני ואין לו בן, שכך נתן לו כח מזלו 
בעת לידתו. ולא יהיה שמעון אלא עשיר ובשם ובעל בנים שיחיו לפניו, שכך נתן לו כח מזלו בעת לידתו. ואלו 
ב' דברים שקר הם אצלנו בעלי הדת האמתית. דברי האצטגנינין שקר מפני הדעת, שכל אותן ההבלים שאמרו 
כבר בטלה אותם הדעת הנכונה בראיות ברורות. וגם הם עוד שקר מפני קבלת התורה, שאם היה הדבר כן, מה 
הועילה התורה והמצות והתלמוד לזה האיש, וכן כל איש ואיש אין לו כח לעשות כלום מדעתו, והרי דבר אחר 

מושך אותו בעל כרחו להיות כך ושלא להיות כך, ומה הועילו הצוויים או הלמוד. 

הראיות  אותן  בכל  דבריהם  מבטלת  שהדעת  על  יתר  ע"ה  רבינו  משה  תורת  מבטלים  הטפשים  אלו  נמצאו 
וגם דברי הפילוסופים שאומרים שדברים  שאומרים הפילוסופים לבטל דברי הכשדיים והכלדיים וחביריהם. 
אלו קרי שקר הם אצלנו מפני קבלת התורה ודרכיה שעליה אנו סומכים ובה אנו מחזיקים ובדרכיה אנו הולכים. 
ועני,  בורסי  להיות  וזה  ועשיר  בשם  להיות  זה  שמושך  דבר  שם  אין  ושמעון  ראובן  שזה  אומרים  שאנו  הוא 
ואפשר שישתנה הדבר ויהיה הפך כמו שאומרים הפילוסופים שזה קרי, ואנו אומרים שאין זה קרי אלא דבר 
יודעין סוף חכמתו של הקב"ה לידע באי  ואין אנו  וכל זה דין ומשפט.  והיה העולם  זה תלוי ברצון מי שאמר 
זה דין ומשפט גזר על זה להיות כך ועל זה להיות כך, כי לא כדרכינו דרכיו ולא כמחשבותינו מחשבותיו. אבל 
חייבים אנחנו לקבוע בדעתנו שאם יחטא שמעון ילקה ויעני וימותו בניו וכיוצא בזה. ואם שב ראובן ותקן דרכיו 
ואל  זה הוא עקר התורה.  ימים  ויאריך  זרע  ויראה  ויצליח בכל דרכיו  יעשר  והלך בדרך ישרה  וחפש במעשיו 
יאמר אדם והרי רבים עשו כן ולא הצליחו, אין זה ראיה כי היה להם עון הגורם או יסורים לנחול דבר שהוא טוב 
מזה. כללו של דבר אין דעתנו משגת דיני הבורא ית' בבני אדם היאך הם בזה העולם ובעולם הבא. ודעתנו עלה 

מעיקרא היא שכל דברי החוזים בכוכבים שקר הם אצל כל בעלי מדע.



קמזפרק ג - סקירת דעת הקדמונים ופוסקי ההלכה על חכמת האיצטגנינות ומשמעותו

ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת רבותינו ע"ה בתלמוד ובמשנה ובמדרשות 
שדבריהם מראים שבעת תולדות של אדם גרמו הכוכבים כך וכך. אל יקשה זה בעיניכם, שאין דרך שנניח הלכה 
למעשה ונהדר אפירכי ואשינויי. וכן אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת שכבר נתאמתו הראיות בהן וינעור 
באותם  שיש  או  שעה,  באותה  דבר  ממנו  שנתעלם  שאפשר  ע"ה,  החכמים  מן  יחיד  בדברי  ויתלה  מהן  כפיו 
הדברים רמז או אמרם לפי שעה, ומעשה שהיה. הלא תראו שהרי כמה פסוקים מן התורה אינן כפשוטן. ולפי 
שנודע בראיות של דעת שאי אפשר שיהיה הדבר כפשוטו תרגמו המתרגם ענין שהדעת סובלת אותו. ולעולם 
אל ישליך אדם דעתו אחריו כי העינים הם לפנים לא לאחור. וכבר הגדתי לכם את לבי בדברי", עכ"ל הרמב"ם 

באגרתו, והוא כפלם ושילשם בעוד מכתביו412.

שאלת הבחירה למול גזירת הכוכבים

הרמב"ם באגרתו לחכמי מרשיליא טוען שכל מושג הבחירה האישית בטוב וברע וציוויי התורה להתרחק מהרע 
ולבחור בטוב, נוגד את חכמת האיצטגנינות. ואלו דבריו413: "ודעו רבותי שעיקר מעקרי דתינו, וגם הפילוסופים 
כולם מודים בו, שכל מעשי בני אדם הם מסורין להם ואין שם לא מושך ולא כופה, אלא אם ירצה האדם יעבוד 
את ה' תמיד ויהיה חכם יושב בבית המדרש יעשה, ואם ירצה לילך בעצת רשעים ולרוץ עם הגנבים ולצפון עם 

הנואפים יעשה, ואין שם טבע ולא מולד שמושך אותו לאחד מן הדרכים, ולפיכך נצטווה ונאמר לו עשה כך".

טפשי  שאומרים  זה  דבר  במחשבתך  יעבור  "אל  הבאים:  הדברים  את  הרמב"ם  כתב  תשובה414  בהלכות  גם 
אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר 
כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי 
או שוע וכן שאר כל הדעות, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא 
אין  כלומר  והטוב,  הרעות  תצא  לא  עליון  מפי  אמר  שירמיהו  הוא  שירצה,  דרך  זו  לאי  נוטה  ומדעתו  מעצמו 
הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע, וכיון שכן הוא נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו". ועוד 

האריך שם בשאלת הידיעה למול הבחירה.

היינו  ית'  הבורא  בגזירת  תלוים  ורשעתו  האדם  צדקת  היו  "אם  כך:  דבריו  בתוך  וכתב  הראב"ד  כך  על  השיג 
אומרים שידיעתו היא גזירתו והיתה לנו השאלה קשה מאד ועכשיו שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה 
ביד האדם עצמו אין ידיעתו גזירה. אבל היא כידיעת האצטגנינים שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה 
והדבר ידוע שכל מקרה האדם קטן וגדול מסרו הבורא בכח המזלות, אלא שנתן בו השכל להיותו מחזיקו לצאת 
מתחת המזל והוא הכח הנתון באדם להיותו טוב או רע והבורא יודע כח המזל ורגעיו אם יש כח בשכל להוציאו 

לזה מידו אם לא וזו הידיעה אינה גזירה, וכל זה איננו שווה".

412  ראה בדבריו בענין באגרת תימן.

413  באגרתו שם.

414  שם.
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דכתיב416  הא  "וששאלת  השואל:  שאל  וכך  הגאונים415.  בתשובות  כבר  מובא  ז"ל  הראב"ד  לדברי  הבסיס 
אפינקסיה דר' יהושע בן לוי האי מאן דבחד בשבא יהוי גבר וכו', ודאמר להו ר' חנינא פוקו אימרו ליה לבר ליואי 
לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם ודאיתמר ר' חנינא אמר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל או 
משום חכמה ועושר. ואי נמי להא דאמ' רבא חיי מזוני ובני לא בזכו ולא בעבדין טבין תליא מילתא אלא במזלא 
תליא מילתא לא קשיא לן אבל לראשון רוב רבנן דאין מזל לישראל ולדברי רב יהודה אמ' רב משום דאיסתייע 
מן ויוצ"א אות"ו החוצ"ה. ופירש צא ממחיצת הכוכב. מכלל דכולהו אשוו דכי אין מזל לישראל, לאומות העולם 
יש מזל. ואי הכי הוא הרי הן מצוין על הגזל ועל העריות ועל שפיכות דמים. ואם מזל יום או מזל שעה גרם לו 

שיהא גנב או זנאי או שופך דמים הרי הוא מתחייב והמזל גרם, קשיא לן הא"417. 

השואל בתשובת הגאונים שאל שהנה אף להדעות שאין מזל לישראל, מ"מ כולם מודים שהמזל שולט וקובע 
באומות העולם, ואם כן כיצד הצטוו בני נח על הגזל, העריות ושפיכות דמים, הרי אם מזל יום או מזל שעה גרם 
לו שיהא גנב או זנאי או שופך דמים, אם כן כיצד ניתן לבוא אל האדם בטענה ותביעה על מעשיו הרעים והרי 

מזלו הקבוע מראש הוא זה שגרם לו לעשות את מעשיו הרעים, כפי שגרם לו לעשות מעשים טובים.

הגאון משיב לו בדברים הבאים: "הכין חזינא דבעלי אצטגנינות החוזים בכוכבים הוו תרין גווני. אית מינהון מאן 
ומן התם הוא דנאחתין  דתאלי כל מילי במזל ואמ' אפילו תנודות שלאדם ואפילו רחשושי לבו תלויין במזל 
ומזלות  להחתם  ונח  דר  שלשעות  מטבע  כמין  דארעא  עיסקי  וכל  הכא.  האוי  התם  דאית  מאי  ולפום  להכא 
שמים כמין חותם שמכניס אותן וטובען בדיוקני שלו דלא מוסיף ולא גארע. ואילין לית בהון מאן דמודי בקב"ה 

ומובדלין הן מדברים שלנו. 

ואית מנהון גנסא אחרינא דאמרין אדם עושה בחכמתו דברים שלא המזל גרמן ויכול בדעתו לכוף מאי דגרם 
מזל. והוו נמי תרין גווני מינהון, מאן דתאלי לה למילתא בנפשו שלאדם ואמ' שרוחו ונפשו שלאדם עליונית 
וגוהר דילה ועיקרה למעלה מן הכוכבים והמזלות ויכולה היא ואף הוא יכול בכחה לשנויי מאי דגרים מזל. ומנהון 

מאן דתאלי לה למילתא ברבונו שלעולם ברוך הוא ואמ' דברא ביה באדם יכולת לכוף מה שגרם לו מזלו.

מקראני  למישתא  אדם  יכיל  לאילין  בעידניה  אתי  חם  מזל  גארים  כד  אחרון  גנסא  דהאי  להני  ובין  להני  ובין 
דמיצטנן בהון ולא חיים גופיה ולאילין מדקב"ה כד ניחא קמיה לאצוליה ולמידחא מיניה דאחי. וכן נמי לענין 
גנבותא וזניותא בין להני ובין להני לא גארים מזל, אלא תאוה ותיאבון בעלמא דהאוי כאינש דשקיקא דעתיה 
לתאותו  למיכיפה  הוא  ויכיל  זניותא  לההיא  או  וגזלנותא  גנבותא  לההיא  רוחיה  ומיטרפא  נפשיה  וכסיפא 
ולאיתגבורי עלה וכגון יצר רע בעלמא היא דאית זמנין שהוא מתגבר על האדם ומתגרה בו הרבה ויכיל אדם 
למיכיפיה. השתא לכל מאן דאמרינן שהמזלות גורמין איכא קושיי ואיכא פירוקי. אלא לדילך דלא קשיא לך 
אלא לעניין גנבותא וזניותא דהא מחיבין בהו גויים ואשוו להו רובה דרבנן שיש להן מזל. כבר פריקנא לך הדין 
קושיא דתאוה בעלמא הוא שגורם להם מזל ומגבר עליהן את יצרן ויכלין למידחייה דרחמנא שוי בהון חילא 
למידחייה ולמיכיפיה. והא ר' חנינא גופיה דאמ' מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל שמעינן ליה דאמ' 

415  תשובות הגאונים הרכבי סימן שצ.

416  שבת קנו, א.

417  עוד שאל השואל שאלה נוספת, כך: "וכן ההוא מעשה דר' אלעזר בן פדת כי עאביד מילתא יפרש אדונ' ויאיר עינינו דאמ' ליה 
קב"ה אפשר דמיתרמית בשעתא דמזוני וכי באיפשר תליא מילתא".
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הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. להודיעך שבידיו שלאדם היא. ובין למאן דאמ' יש מזל לישראל ובין למאן 
למיטרח  וצריך  יצרו  עליו  להתגבר  ליה מזאליה  דגרם  גורם, ההוא  לישראל ממאן דאמרי מזל  אין מזל  דאמ' 
ולמיסבל ניוול קשה במידחייה אית ליה אגרא נפישא קמי שמיא כד דאחי ליה טפי ממי שלא גבר עליו יצרו 

כמוהו.

וכלל מאי דגרים מזל לדבריהן שלאלו תאוה שיכול לדחותה הוא, כי הא דרב נחמן בר יצחק418 דאהדרתיה אמיה 
אתליסר כלדאי ואמרי לה כולהו גנאבא הוי רמאי עליה דמכסי רישיה ולא הוה שבקא ליה דמגלי רישיה. יומא 
חד הוה יתיב קא גרים תותי דקלא אפרחיה זיקא לגלימיה מיניה סליק פסק קיבורא בשיניה. והאי כי מיכדי זו 
היא תאותו שטמונה בלבו תמיד או לאו דכף נפשיה בטירחא רבה הוה האוי גנאבא כי היכי דגרם לו מזל. אלא 

מיהו כבש את יצרו ומשל ברוחו. והכין מסקאנא דהא מילתא"419. 

ז"ל מסביר שישנם שני סוגים במאמיני חכמת האיצטגנינות. ישנם הסבורים שהמזלות קובעים את  הגאון 
וכל  הכוכבים,  גזירת  לפי  מראש  ומתכונן  קבוע  במסלול  חייו  במהלך  נע  והאדם  והאדם,  העולם  מהלכי  כל 
מעשה, דיבור ומחשבה שלו נגזר עליו בגזירת הכוכבים, ואין ביכולתו לשנות, להוסיף ולגרוע מאת אשר נגזר 
עליו מאומה. הלך מחשבה זה, קובע הגאון, מנוגד בתכלית לתורתינו הקדושה ועוקר הוא לחלוטין את יסוד 

הבחירה החופשית, הנתונה בידי כל אדם, לבחור בטוב או ברע.

והיא שלמרות שליטת המזל על הלכי האדם, מאורעותיו  נוספת בהבנת חכמת המזלות,  ואולם ישנה גישה 
מהלך  על  ולהשפיע  מעשיו  את  ולברור  לבחור  לו,  ולהתנגד  המזל  את  לכוף  האדם  יכול  מקום  מכל  וטבעו, 
חייו. בגישה זו ישנם שני מהלכים. ישנם הסבורים שביכולת האדם לגבור על מזלו משום שרוחו ונפשו של 
האדם עליונה היא, למעלה מן הכוכבים והמזלות, ולכן בכח האדם לשנות סדרי עולם ולהפוך את המזלות בכח 
יכולת לכוף את  וישנם הסוברים שדבר זה תלוי בהקב"ה, שברא את האדם כבעל  מעשיו, לטובה או לרעה. 

המזל ולשנותו.

יותר  מסוימת,  מידה  או  לתאווה  ולנטותו  האדם  בטבע  מסוימת  נטייה  לקבוע  יכול  שהמזל  מסביר  הגאון 
מזלו,  מכח  לו  הבאה  הטבעית,  נטייתו  את  לכוף  הבחירה,  בעל  האדם,  ביכולת  אך  האדם.  בני  מיתר  פחות  או 

ולשנותה כרצונו. 

לא  הוה.  גנבא  בריך  כלדאי  לה  יצחק אמרי  בר  נחמן  דרבי  לישראל דאימיה  אין מזל  נמי  יצחק  בר  נחמן  ומדרבי  ב:  קנו,  418  שבת 
שבקתיה גלויי רישיה. אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי. לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה. 
יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא. נפל גלימא מעילויה רישיה, דלי עיניה חזא לדיקלא, אלמיה יצריה, סליק פסקיה לקיבורא 

בשיניה.

419  ועל שאלתו השניה של השואל )ראה הערה קודמת(, השיב לו הגאון כך: ודקא תמהת ממעשה דר' אלעזר דאמ' אפשר דמתרמיא 
לך שעתא דמזוני. כיון שלא מגרימת מזל תמהת דהא אמרת מזל מחכים מזל מעשיר לא קשי לך אלא תמהת מדקאמ' אפשר 
ואמרת וכי באפשר תליא מילתא. מאי תימהא אית בהון. מי קשי האיי מדכתי' קרא בקש"ו צד"ק בקש"ו ענו"ה אול"י תסתר"ו 
וג'. ועוד האי איפשר דהכא לאו במקום ספיקא ניהו כמאן דאמ' שמא או אולי. אלא השתא ליכא איפשר אילא או מיתפיך עלמא 
האוי אפשר ועבידנא. משל לאדם שהוא מלמעלה ואחד מלמטה אמר תחתון לעליון אסקו לוותך אמ' ליה עליון השתא כמה 
דליכא חבלא דמיתלית ביה ומדלינא לך מסיקנא לך לא אפשר דסלקת. או מתקנינן הבלא ודאי האוי אפשר דסלקת מחתנא לך 

ומסיקנא לך. ודברים אלו לקושיא שלך".
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ואכן, גם הרמב"ם עצמו כתב כדברים הללו, בחיבורו 'שמונה פרקים'. ואלו דבריו )תחילת הפרק השמיני(: "לא 
יתכן שיהיה האדם בטבע, מתחילת ברייתו, בעל מעלה, ולא בעל חסרון, כמו שלא יתכן שיהיה האדם בטבע 
בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות. אבל יתכן שיהיה בטבע מוכן אל מעלה או אל פחיתות, בשיהיו פעולות זו 
קלות עליו מפעולות זולתה. משל זה, שיהיה אדם שמיזגו נוטה אל היובש, ויהיה עצם מוחו זך, מעט הלחויות, 
הנה זה יקלו עליו הזכירה והבנת העניינים יותר מאשר על איש בעל ליחה לבנה, רב הליחות במח. אבל אם יונח 
אותו המוכן במיזגו אל זאת המעלה, מבלי לימוד כלל, ומבלי שיעוררו בו כח - הרי הוא ישאר סכל בלא ספק. וכן 
אם ילמדו ויבוננו את זה עב הטבע, רב הליחות - הרי הוא ידע ויבין, אבל בקושי וביגיעה. ועל זה האופן בעצמו 
יהיה איש שמזג לבו יותר חם מן הראוי מעט, ויהיה גיבור, רצוני לומר: מוכן אל הגבורה, ואם ילומד הגבורה 
ויורגל לזה  יהיה גיבור בקלות; ואחר מזג לבו יותר קר מן הראוי, והוא מוכן אל רוך הלבב והפחד, ואם ילומד 

יקבלו בקלות, ואם תכוון בו הגבורה - בקושי יהיה גיבור, אבל יהיה אם יורגל בלא ספק.

הרמב"ם מסביר מדוע ראה לנכון לכתוב זאת: "ואמנם בארתי לך זה, כדי שלא תחשוב לאמיתיות אותן ההזיות 
שיבדון בעלי גזירת הכוכבים, באשר הם טוענים כי מולדות בני האדם ישימום בעלי מעלה או בעלי פחיתות, 
ושהאדם מוכרח על אותן הפעולות דוקא. אבל אתה דע, כי דבר מוסכם עליו מתורתנו ומפילוסופית יון, כמו 
שאימתוהו טענות האמת, שמעשי האדם כולם מסורים אליו, אין כופה עליו בהם, ולא מושך לו מבחוץ בשום 
פנים, שיטהו אל מעלה או פחיתות; אלא אם כן תהיה הכנה מיזגית בלבד, כמו שבארנו, שיקל בגללה דבר או 
יקשה, אבל שיחוייב או ימנע - אין בשום פנים. ואילו היה האדם מוכרח על מעשיו - היו בטלים הצווי וההזהרה 
התוריים, והיה כל זה שוא גמור, הואיל ואין בחירה לאדם במה שיעשה. וכמו כן היה מתחייב ביטול הלימוד, 
מבחוץ,  מושכו  בגלל  בהכרח,  לו  מנוס  אין  והאדם  הואיל  הבל,  היה  זה  כל  כולן,  המלאכות  ולמידת  והחינוך, 
לשיטת מי שסובר כן, ממעשה פלוני שיעשהו, וממדע פלוני שידעהו, וממידה פלונית שתיקנה לו. והיה השכר 
והעונש גם כן עוול גמור, הן ממנו קצתנו לקצתנו, והן מה' לנו. לפי שזה שמעון ההורג לראובן, אם היה זה כפוי 
ומוכרח להרוג, וזה כפוי ומוכרח ליהרג - למה נענוש את שמעון? ואיך יתכן גם כן עליו יתעלה, צדיק וישר, 
שיענישהו על מעשה שאין מנוס לו מעשותו, ואפלו השתדל שלא יעשהו לא היה יכול? והיו גם כן בטילות 
ההכנות כולן עד האחרונה שבהן, מבניית הבתים, וקניית המזון, והבריחה בעת הפחד, וזולת זה, כי אשר נגזר 
שיהיה - אין מנוס מהיותו. וזה כולו שוא ושקר גמור, ונגד המושכל והמורגש, והריסת חומת התורה, ויחוס 

עוול לה' יתעלה, חלילה לו מזה".

כל  את  קובעים  שהמזלות  ההנחה  האיצטגנינות  חכמת  חכמי  בין  הרמב"ם  של  בדורו  התפשטה  הנראה  ככל 
דיבוריו  מעשיו,  וכל  הכוכבים,  גזירת  לפי  מראש  ומתכונן  קבוע  במסלול  חייו  במהלך  שנע  האדם,  מהלכי 
ומחשבותיו נגזרים עליו בגזירת הכוכבים, ואין ביכולתו לשנות, להוסיף ולגרוע מאת אשר נגזר עליו מאומה. 
הבחירה  יסוד  את  לחלוטין  הוא  ועוקר  הקדושה  לתורתינו  בתכלית  מנוגד  הרמב"ם,  קובע  זה,  מחשבה  הלך 

החופשית, הנתונה בידי כל אדם, לבחור בטוב או ברע.

ואולם ישנה גישה נוספת להבנת כח המזל, וכפי שהציגה הגאון ז"ל בתשובות הגאונים הנ"ל, לפיה המזל יכול 
אך  האדם.  בני  מיתר  פחות  או  יותר  מסוימת,  מידה  או  לתאווה  ולנטותו  האדם  בטבע  מסוימת  נטייה  לקבוע 

ביכולת האדם, בעל הבחירה, לכוף את נטייתו הטבעית, הבאה לו מכח מזלו, ולשנותה כרצונו. 

הבנה זו עולה לכאורה בקנה אחד עם דברי הרמב"ם ב'שמונה פרקים', המסביר ש"יתכן שיהיה בטבע מוכן אל 



קניפרק ג - סקירת דעת הקדמונים ופוסקי ההלכה על חכמת האיצטגנינות ומשמעותו

מעלה או אל פחיתות, בשיהיו פעולות זו קלות עליו מפעולות זולתה". ואם כן, כשם שהרמב"ם ז"ל ביאר כן על 
טבע האדם, כן ביארו חכמי האיצטגנינות את השפעת המזל על בני האדם, וכפי שהוצגו בתשובות הגאונים, 
לפיהם המזל יכול לקבוע נטייה מסוימת בטבע האדם ולנטותו לתאווה או מידה מסוימת, יותר או פחות מיתר 
בני האדם. אך ביכולת האדם, בעל הבחירה, לכוף את נטייתו הטבעית, הבאה לו מכח מזלו, ולשנותה לטוב או 

למוטב. 

ה'עקידה': "איך תשאר הבחירה חפשית אף כי עקריו תלוים במזל".  

בעל ה'עקידה' ז"ל הקדיש בחיבורו הגדול 'עקידת יצחק' את חלקו הראשון של שער כ"ב לבירור שאלת "איך 
תשאר הבחירה חפשית אף כי עקריו תלוים במזל". 

נאמר בנדה )טז, ב( דרש רב חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, שנאמר )איוב ג( "והלילה 
אמר הורה גבר", נוטל אותה טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו, רבש"ע טפה זו מה תהא עליה, חכם או 
סכל, עשיר או עני, גבור או חלש, אבל צדיק ורשע לא קאמר, כדאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת 

שמים, שנאמר  )דברים י( "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך" וכו'. 

כתב על כך ה'עקידה': אם מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, טבעו ודרכו של איש לחזר אחרי האשה אשר 
דרכיה עקשים, איככה יוכל להמלט מפח יוקשים ולו שתי נשים, אחת היא הטבעית הנשאת עמו מיום הולדו, 
המשל  דרך  על  קדש  כתבי  בכל  אשה  יקרא  לזאת  לומר  בראם",  ונקבה  "זכר  ה(  )בראשית  נאמר  עליו  אשר 
הקרוב. שניה לה כאשר ישא אשה מחוץ כדרך כל הארץ, שהם שני הזווגים420. והנה הוא ידוע כי הענין בשתיהן 
הוא אחד, כי בהיות הזכר שטוף אחר חמדת הנאת כל אחת מהנה, הרי הוא כרוך אחריה ושומע בקולה ולבסוף 
יעשה חפצה, ולזה הוא מבואר כי בהיות הראשונה בלתי הגונה, הנה היא לא די למכשול ולפוקה, ומה עתה 
בבא עליו רעה על רעה, כי ודאי לא יעצור כח להמלט מידה. צא ולמד משמשון עם שתי נשיו, שעם שהתחיל 
ונפל בידן.  עמהן בגבורת איש, לסוף האחת הציקתהו, והשנית הציקתהו ואלצתהו, עד שקצרה נפשו למות 
ומי לנו חכם מכל כשלמה, אשר נאמר בו )מלכים - א יא( "נשיו הטו את לבבו", ואחאב גם כן אשר הסתה אותו 
אזבל אשתו )שם טז(. ואב לכלנו אמר "האשה אשר נתת עמדי" וכו' )בראשית ג(, והוא מבואר כי בכלן יד אשת 
נעוריו היתה במעל ראשונה, אשר היא תמיד עמו ולא זזה ממקומה, כי על כל זה אמר החכם )קהלת ז( "ומוצא 

אני מר ממות את האשה" וכו', הורה כי הסכנה היא עצומה ושצריך סיוע להמלט מידה.

ומכאן מודעא רבא לשלמות האדם וחיותו על בחירת הטוב והרע, והנה שכרו אתו גם עונשו עוד אינם, וזה כי 
אם שלמות האדם הוא דבק בטובת שתי נשיו אלו ואיכותן הוא בידי שמים, כמו שהראשונה הנה היא מבוארת 
מעצמה, שהיא תלויה במולד הטוב וכשרון המזל או הפכו, כמו שכתב החכם421 פרק עשירי מהמאמר השלישי 
מספר המדות, זה לשונו: ואשר כפי האמת יתאוה הטוב יהיה מולדו מולד טוב, ואשר יהיה לו זה בטבעו במולדו 

420  "אשר נתבארו היטב במאמר לא טוב היות האדם לבדו שער שמיני" )בס' העקידה(.

421  החכם אריסטו.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קנב

ובמאמר  ע"כ.  טוב  מולד  יהיה  ואומר  מאד  שלם  באמת  כן  ועל  אומרו  עד  וכו',  מאד  וטוב  גדול  דבר  זה  יהיה 
העשירי פרק ארבעה עשר, אשר הוא בטבע גלוי הוא, כי אין היכולת בנו כי אם לאיזו סבה אלהית, וזהו כאשר 
יוצאת  קול  בת  הולד  יצירת  קודם  יום  "ארבעים  ב(  )סוטה  עליה  אמרו  כבר  היא  גם  והשניה  המזל,  טובי  הם 

ומכרזת בת פלוני לפלוני", וא"כ שלמות האדם ופחיתותו, הכל הוא תלוי במזלו לא בידו ובחירתו.

וקשה עוד שכבר הניחו זה חז"ל להנחה אמיתית אמרו, האי דבמאדים יהא גבר אשיד דמא, האי דבצדק יהא 
גבר צדקן, וכן בכל כוכבי לכת, וכן אמרו האי דבחד בשבא יהא כך וגו', וכן כולם, ולא עוד אלא שדקדקו לשם, אי 
מזל יום גורם, אי מזל שעה גורם, וסוף דבר אמרו שם מזל מחכים או מעשיר ויש מזל לישראל כדאיתא בסוף 
שבת )קנו(. גם במועד קטן )כח(, אמר רבא בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא. 
והרי הם שלשה ענינים כוללים כל עניני האדם ומבוקשיו ומה יש לו עוד. ולא עוד אלא שנראה כמביא מופת 
ראיה לקיים הדבר, אמר )מועד קטן שם( דהא רבה ורב חסדא תרויהו רבנן צדיקי הוו, מר מצלי ואתי מיטרא, 
ומר מצלי ואתי מיטרא, רב חסדא חיה תשעין ותרתין שנין, רבה חיה ארבעין, בי רב חסדא שיתין הלולי, בר רבה 
שיתין תוכלי, בי רב חסדא נהמא דסמידא לכלבי ולא מיתבעי, בי רבה נהמא דשערי לאינשי לא אשתכח. והרי 

זה המאמר קשה מאד בתוך הבאים כנגד פעולות ההשגחה ומחויביה בלי ספק.

גם המאמר שהתחלנו הוא הולך כדרכן, והוא נפלא בעיני מצד קיומו הדעת הזה, וגם כי הוא סותר את עצמו, 
וזה כי מאחר שהוא גוזר על החכמה והעושר והגבורה או על הפכן, אשר מציאותן הוא הכרחי להצלחת האדם 
ושלמותו, כמו שאמרו )שבת צב( אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר, ולא עוד אלא שאמרו )אבות 
זיין( לפני כמה  פרק ב( אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ומהידוע שהעושר והגבורה כתריס )הוא כלי 
מונעים ומעיקים, הנמצאים לו לאדם מבית ומחוץ, אשר בהמצאם יוכל להצליח ובעדרם הוא נמנע הנה א"כ 
איך אמר שלא גזר על צדיק ורשע, הנה באמת הגוזר באלו הוא גוזר בכל, ואיך אמר הכל בידי שמים חוץ מיראת 
שמים. ועוד אם דברים אלו ביד הגזרה, ולא נשאר ביד האדם לבד היראה ואותה מידו יבקש, איך אמר "מה 
ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה" וכו', ומה יש לו עוד. הנה שהמאמרים האלה והדומים להם, כלם חברו 
לשפוך סוללה על חומת אמונת הבחירה האנושית, ואמות ההשגחה השלמה אשר כל התורה עומדת עליהם".

ה'עקידה' הציב את שאלת החלטת וקביעת המזל על האדם למול הבחירה, והוא מחשיב שאלות אלו כדברים 
ואמות  האנושית,  הבחירה  אמונת  חומת  על  סוללה  לשפוך  חברו  כלם  להם,  והדומים  האלה  ש"המאמרים 

ההשגחה השלמה אשר כל התורה עומדת עליהם".

והוא משיב על שאלותיו בלשונו הזהב: 

"אמנם עקר זה הספק השתדל בהתרו החכם בפרק הנזכר, אחר שסדר תואריו שזה תרפו, אם כל אחד יכסוף 
הנראה לו טוב לפי עיונו, ואין אדם שליט על דמיונו להטותו מעליו, כמו שאינו שליט על החוש שיראה, אלא 
הבלתי  במעשיו  מוכרח  שיהא  ישר,  ובמזל  טוב  במזל  להולד  זכה  לא  אשר  כי  מזה  יחויב  בטבעו,  שהוא  כמו 
הגונים אשר יפעלם לפי דמיונו, ואם כן הרשע תמיד הוא בלתי רצונו ואנוס על מעשיו הרעים ולא יגונה עליהם, 
ולא ישאר היותו רצוני כי אם על הטובים. אמנם היה התרו במה שערך כנגד המקשים, כשאמר שאם כמאמרם 
גם פועלי הטובות יפעלו כפי דמיונם, והנה אין להם שכר בעמלם, והוא הפך המוסכם מפאת הכל, ואמר שאם 
יאמרו שפועלי הטובות יקראו רצוניים, בבחינת הפעולות המביאות אל התכלית שאינן נכספות לפי הדמיון, 



קנגפרק ג - סקירת דעת הקדמונים ופוסקי ההלכה על חכמת האיצטגנינות ומשמעותו

כי עול התושיה וחיי הצער אינם נכספים, כי אם לאוהבי החכמה, כי על כן סרו מעליה רבים, ואם יכספו להיות 
חכמים מדניאל, כמו שאמר החכם )משלי יג( מתאוה ואין נפשו עצל, כלומר מתאוה אל החכמה, ואין מתאוה אל 
הדברים המביאים אליה, על כן יעזוב ממנה, ולזה מי שטרח ומצא יקבל שכר. הנה כן באמת יאמר אצל הרעות, 
כי חתירת הבתים והאריבה במדברות לחורב ביום ולקרח בלילה, באמת אינם נכספים לנואפים ולחמדנים, והנה 
הנה רצוניים עליהם לא הכרחיים. וכמו שאמר הנביא )ישעיה סו( גם המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם 
חפצה. וא"כ מקרה אחד לצדיק ולרשע, ולמה יאמרו שהצדיק רצוני, והרשע בלתי רצוני. וגזר את הדין בשאמר, 
כי ודאי אם יש לדמיונו נטיה בפעולות מפאת הגרם השמימיי, או מפאת המזל, לא יחוייב שיהיה כן על כל פנים, 
וזה שהגרם השמימיי לא ישלים פעולותיו, רק במה שיכינו בני האדם הסבות הצריכות ויזמינום כפי הצורך, כמו 
שכתב החכם בטענה הששית אשר במאמר הרביעי לאלהיות422, והביא למשל כל זרע זרוע אשר יזרע וכדומה. 
וכן אומר ארסטו, כי המזל אינו שליט להכריח האדם במעשיו לא לטוב ולא לרע, אבל לעולם יצרו מסור בידו, 
להוליכו לכל אשר יחפוץ בעצה וגבורה ומחשבה נכונה, אם להשלים עם המזל ואם להלחם כנגדו, באופן שיהיה 
מזלו תחת ידו. וזה שלא עשה כן, ונמשך אחריו בהתחלתו, עד שבהמשך הרגלו נמשך תחת יצרו ורוע מזלו 
הוא הגורם רעה לעצמו ברצונו ובחירתו, כמו שאמר החכם )משלי כט( מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון. 
והנה עם זה כבר היו התכליות והמעשים המביאים אליהם מהתחלה אחת והיא הבחירה, לא שיהיו התכליות 
נתלים במזל, והמעשים המביאים אליהם בבחירה, כי הוא מה שלא ירצה השכל בלי ספק. וזהו הפירוש הנכון 

לזה הפרק לפי כוונתו ולשונו, עם שהמבאר נטה מזה. 

אמנם דבריו אלה לפי מה שכתבנו הם דברי אלהים חיים, ואשר על פיהם הותרו כל הספקות אשר במאמרים 
הנזכרים, שכולם מורים על האמת, בהיות אל ממשלת המערכת ולכח המזל, יד ושם על מולד האדם והויתו, 
להיות לו נטיה אל אחת המעלות או הפחיתיות מצד טבעו, אבל כי יד האדם תהיה תמיד על העליונה, להתנהג 
ועל פי חפשיות בחירתו, הן לשבר הוראות המזל ההוא בלי ספק לגמרי, או שיהפוך הוראתה אל  כפי שכלו 
צד וצדדים שלא תזיק, או שתועיל מעט או הרבה. כמו שאמר רב אשי שם )שבת קנו( על מה שאמרו האי 
דבמאדים יהא אשד דמא, או גנבא, או אומנא, או טבחא, או מוהלא. יורה כי אינו בהכרח שיהיה גנב ושופך 
דמי נקיים, אבל שיש כח בידו להתנהג על פי השכל והוראת המלמדים הטובים, לשנות רוע הוראתו בשלא ירע 
ולא ישחית כמו טבחא, או שיועיל לרפואת הגופות כמו אומנא, או שיוסיף עוד תועלת נפשיי במלאכת שמים 
ויהיה מוהלא. וכן אמר רבה )שם( אנא במאדים הואי, אמר ליה אביי מר נמי עניש וקטל. והוא עצמו טעם מזל 
מחכים ומזל מעשיר, שיש להם כח בזה בלי ספק ואפילו בישראל. אמנם מאותותיהם אל יחתו על פי ההכרח 
שכבר נמסרה התורה בידם, אשר היא רשאה ושולטת על הכל, שנאמר )ויקרא כו( אם בחקותי תלכו ונתתי 
גשמיכם, וכל שאר היעודים, ואם יש די זכות תורה ומצות ביד האדם, ודאי הוא ישלוט על מזלו, אם לבטלו 
לגמרי, או להחליש תקפו וגבורתו. ומפני זה יקרה ג"כ, שהאדם יבאו לו מפאת מזלו, טובות עודפות על זכותו, 

כאשר לא תעכב חובתו".

ה'עקידה' מאריך בענין כדרכו בקודש והעולה מדבריו הוא שאמנם נכון הוא שיש בכח המזל להטות את טבעי 
האדם למעלה או לחסרון, אך לדבריו, "יד האדם תהיה תמיד על העליונה, להתנהג כפי שכלו ועל פי חפשיות 
בחירתו, הן לשבר הוראות המזל ההוא בלי ספק לגמרי, או שיהפוך הוראתה אל צד וצדדים שלא תזיק, או 

שתועיל מעט או הרבה".

422  החכם אבו חאמד מוחמד בן מוחמד אל-ע'זאלי, המוזכר בספרי הקדמונים בשם בשם "אלגזאלי".
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דעת הרמב"ן והנמוקי יוסף

אחד מאבני היסוד בענין זה הם דברי הרמב"ן, שפרש את משנתו בנושא זה בהרחבה. ואלו דבריו )תשובות 
המיוחסות להרמב"ן, סי' רפג423(: "מה שנוהגין שאין נושאין נשים עד מלוי הלבנה, באלו הארצות, אינו ניחוש. 
וסימנא טבא הוא,  ולא בחסרון.  כן עושין במלוי  אלא כשם שמושחין המלכים על המעיין, דתמשך מלכותו, 

כדרך שמושכין יין בצינורות לפני חתנים, ואין בו משום דרכי האמורי.

ומה שאמרו424: אין שואלים בכלדיים; דבר ברור הוא, משמעתא דפרק מי שהחשיך425 שהם בעלי המזלות, 
החוזים בכוכבים, כדברי בעל הערוך. והלשון עצמו ידוע, שהם הכשדיים הקדמונים, הנקראים צלדיב"ש, בלשון 
חכמי הגוים, והם שהתעסקו תחלה במזלות, ושכתבו באותה חכמה ספרים. ובודאי משמע שאין האצטגנינות 
בכלל נחוש, דמיבעיא ליה: מנין426, ועוד דהא ר' חנינא סבר מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. ואע"ג דלית הלכתא 
ומההיא  קאמר.  באצטגנינות  לא  דקתני,  בכוכבים  שמנחשים  ואלו  הוא.  ניחוש  דלאו  משמע  מ"מ  כוותיה, 
נסתכלתי  שאמר  מאברהם  דבריהם,  ולהאמין  להם  לשמוע  דמותר  משמע  נמי  שהחשיך  מי  דפרק  שמעתא 
באצטגנינות. ומדר' עקיבא דהוה דאיג אמלתא דברתיה טובא. ולאחר שנצלה דרש משום צדקה נצלה ממיתה 
ליראיו,  נס  נמי. אלא שפעמים הקב"ה עושה  ממש. ש"מ מאמין היה בהם. ומעובדא דרב נחמן בר יצחק427 

לבטל מהם גזירת הכוכבים.

והם מן הנסים הנסתרים, שהם בדרך תשמישו של עולם, שכל התורה תלויה בהם. לפיכך אין שואלים בהם, 
מצות  עושה  כרצונו,  שלא  דבר  בהן  ראה  ואם  אלהיך".  ה'  עם  תהיה  "תמים  שנאמר  בתמימות,  מהלך  אלא 
ומרבה בתפלה. אבל אם ראה באצטגנינות, יום שאין טוב למלאכתו, נשמר ממנו ואינו סומך על הנס. וכסבור 

אני שאסור לבא כנגד המזלות על הנס.

ובירושלמי דפ' במה אשה428. ר' חונא הוה משתעי הדין עובדא. חד גיור הוה אסטרלוגוס, והוה מתעסק בסחורה 
של רדידים. חד זמן, בעא מיפק. אמר: כדון נפקין. חזר ואמר: כלום אדבקית להדא אומתא קדישתא, אלא בגין 
מיפרש מן אלין מליא. נפק, על שמא דרחמנא. כיון דמטא למכסח, יהב ליה חמריה, ואכליה. שבקה למדינתא. 
מאן גרם דיפול, דהרהר. מן גרם ליה דאשתזיב, דאתרחיץ בברייה. וגם זה בענין כך הוא, לפי דעתי. שאם היה לו 
לשאול ולעיין באסטרלוגיא שלו. ולפיכך נתחסד ויצא, ולא חשש לסחורה, ונעשה לו נס, ונצול מן המכסח, כיון 

שעשה לשם שמים ולגדור עצמו מן העבירה. אבל שאר בני אדם, כיון ששמעו, חוששין.

423  וראה כתבי רמב"ן, שעוועל, כרך א', דף שע"ח, בית יוסף יו"ד סי' קע"ט, תשובות הריב"ש סי' צ"ב, ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' 
תי"ג.

424  פסחים קיג, ב: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל מניין שאין שואלין בכלדיים, 
שנאמר )דברים יח( "תמים תהיה עם ה' אלהיך".

425  שבת קנו, א.

426  בפסחים שם. מנין שאין שואלין בכלדיים וכו'.

427  שבת קנו, ב. 

428  שבת פ"ו ה"ט.



קנהפרק ג - סקירת דעת הקדמונים ופוסקי ההלכה על חכמת האיצטגנינות ומשמעותו

ואותם שאין מתחילין בב"ד429, מפני שאין מזל לבנה קל, ואין מלאכה נגמרת בו כהוגן. ובגמרא נמי סבר הכי. 
מאן דבלבנה, יהא סתר ובני. ובר מזל מאדים נמי, קשה הוא. כמ"ד מזל יום גורם, שהוא צומח. מ"מ אין דברים 
אלו מדוקדקים, אפילו כפי אותה חכמה, שלא מזל יום, ולא מזל שעה גורמים, אלא במבטי כוכבים של שנאה 

ושל אהבה. וכ"ש שאינו משנת חסידים. 

וכיון  האצטגנינות,  מפני  מעשה  העושה  שכל  כתב  ז"ל430  "והרמב"ם  כך:  הרמב"ן  כותב  הרמב"ם  דברי  ועל 
מלאכתו או הליכתו בעת שקבעו הוברי שמים, הרי זה לוקה משום "לא תעוננו". ועוד האריך לומר שדברי הבל 
ושטות הם. והמאמין שיש בהם ממש, בכלל נשים וע"ה  הם. ושמעתא כולה, ליתא הכי. ועוד דאפילו בניחוש 
נמי לא משמע הכי, מעובדא דרב עיליש431. ובב"ר432 אמרו: כי עוף השמים יוליך את הקול. זה העורב וכו'. ואלו 

דברים צריכים עיון ופירוש רב. מ"מ אל תדקדק עם בני אדם יותר מדאי".

ואני  אוב.  אין שואלים בכלדיים, בעלי  ז"ל, שפירש:  צריך לבאר דעת רש"י  אני  "אבל  וכותב:  מוסיף הרמב"ן 
תמה, וכי בעלי אוב מ"תמים תהיה" נפקא. בהדיא כתיב ביה "שואל אוב וידעוני". וכן קשה מה שאמרו פרק 
חלק433 אין שואלים דבר מן השדים בשבת. ר' יוסי אומר אף בחול אסור. א"ר רב הונא הלכה כר' יוסי. ואף ר' 
יוסי לא קאמר אלא בשביל סכנה. הלא ענין שדים, כשפים הם. העושה מעשה, במיתה והנשאל בהם, באזהרה. 
ושמא דעת רש"י ז"ל לא לשאול בהם שיעשו מעשה ויגידו לו שאלתו, כשואל אוב, ודורש אל המתים. אלא 
שבעלי אוב עשו מעשה, ושמעו, ואחר כן בא זה ושאל מהם: מה חדוש יש בעולם? שזה אין בו אלא משום 
"תמים תהיה". ומהו שאמר: אין שואלין דבר מן השדים. י"ל שכשפים נאסרו בתורה, בעושה מעשה, וכן בעלי 
אוב, וכולן במיתה. אבל הנשאל בהן בבעלי אוב, באזהרה. ובשאר מכשפים, מותר, דבעל אוב כתיב בקרא "כי 
יהיה בהם אוב או ידעוני". וכתיב: "ושואל אוב וידעוני". אבל בכישוף, מעשה כתיב ביה. אזהרה מעונן ומנחש, 
ומכשף, "מכשפה לא תחיה". ושואל לא כתיב ביה. הלכך כותי המכשף, ישראל השואל בו, אינו אלא משום 

"תמים תהיה" ככלדיים434.

וכן כתב הנמוקי יוסף )סנהדרין טז, ב מדפי הרי"ף ד"ה ת"ר( על דברי הגמרא )סנהדרין סו, א( תנו רבנן "לא 
תנחשו" אלו המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים. וכתב הנמוקי יוסף: "פירשו ז"ל דהא דחשיב הכא עופות 
וכוכבים היינו דומיא דהנך דחשיב לעיל, כגון פתו נפלה מפיו מקלו נפל מידו, שאין בהם דבר חכמה אלא דברי 
שטות בעלמא הן. אבל במי שמכיר בצפצוף העופות, אין נחש. שדבר חכמה יש למכירים ושרי כדאשכחן ברב 
עילש435. אלא דהכא לאו בהכי עסקינן אלא שהוא מנחש במזדמן לו עוף פלוני בדרך וכיוצא בו מדברי הבאי. 
ואע"ג דגבי ישבי בנוב אמרינן )סנהדרין צה, א( דאתאי יונה וכו' ואמרינן דנמשלה כנסת ישראל ליונה, שמע 
מינה דוד מלך ישראל בצערא שרי, התם לאו נחש הוא דלא סמכי עליה לגמרי, אלא סימנא בעלמא הוא דנקיט 

429  היינו בימים ב' וד'.

430  הלכות ע"ז יא, ט.

431  גיטין מה, א.

432  צ"ל ויק"ר פרשת אמור פרשה לב.

433  סנהדרין קא, א.

434  ועי"ש עוד בארוכה ביתר עניני כשפים ושדים.

435  גיטין מה, א.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קנו

וכן אתה אומר בכוכבים שלא  גוונא שרי כמו שנהגו לישא נשים במילואה של לבנה לסימן טוב.  ליה, וכהאי 
אסרו אלא לקבוע להם סימן לעצמו ולנחש בהם. אבל מה שאדם מכיר במערכת הכוכבים ומהלכן כגון אלו 
הוברי שמים החוזים בכוכבים אין זו בכלל נחש שזו חכמה גדולה וגזירה שגזר הקב"ה מששת ימי בראשית 
ובידו לשנות  כי מאת אדון הכל בא הכל  גזירת המזל  יתפלל כל חסיד לבטל ממנו  כן  להנהיג עולמו בכך על 
ולעשות כחפצו. ומצינו ברבי עקיבא במאי דאמרי ליה כלדאי אברתיה והוה דאיג אמילתא טובא ולבסוף נעשה 
לה נס בזכות הצדקה. ומיהו רבותינו ז"ל הזהירו לבל ישים אדם מחשבתו באלו הדברים ויתלה אדם עצמו במי 
שאמר והיה העולם והוא ברחמיו יציל עבדיו מפגע רע ואמרו על זה מנין שאין שואלין בכלדיים תלמוד לומר 
"תמים תהיה עם ה' אלהיך", והרמב"ם ז"ל )שם ה"ט( כתב שאף חזיון הוברי שמים בדרך חכמה בכלל נחש 

הוא, ואינו מחוור".

שגזר  וגזירה  ונכונה  גדולה  חכמה  הינה  והמזלות  הכוכבים  שחזיון  הוכיחו  יוסף  והנמוקי  שהרמב"ן  לנו  הרי 
מגזירת  עליהם  נגזר  אשר  את  מיראיו  ומבטל  ניסים  הקב"ה  עושה  ולעיתים  כך.  עולמו  את  להנהיג  הקב"ה 
הכוכבים, וביכולת האדם לבטל את אשר נגזר עליו בגזירת המזל, על ידי תפילה, צדקה או מצוה. ואמנם אין 
לדרוש ולחקור אחר דברי החוזים בכוכבים. אלא יתלה האדם עצמו בהקב"ה, שיצילו מכל פגע רע. אך אין 

מניעה לשמוע לדבריהם ולא לנהוג בדברים שיודע הוא שהם כנגד המזל.

סתירות מדברי חז"ל לדעת הרמב"ם

בעת  הליכתו  או  מלאכתו  וכיון  האצטגנינות,  מפני  מעשה  העושה  שכל  כתב  ז"ל  "והרמב"ם  כותב:  הרמב"ן 
שקבעו הוברי שמים, הרי זה לוקה משום "לא תעוננו". ועוד האריך לומר שדברי הבל ושטות הם. והמאמין 

שיש בהם ממש, בכלל נשים וע"ה  הם. ושמעתא כולה ליתא הכי".

כוונת הרמב"ן ז"ל ש'שמעתא כולה ליתא הכי', כיון שמדברי חז"ל במקומות רבים נראה שאכן קדמונינו חששו 
לדברי המזל ולדברי חכמי האיצטגנינות. ונשאלת השאלה, העולה מאליה, מה יענה הרמב"ם לכל דברי חז"ל 

שמשמעות דבריהם מורה לכאורה על השפעת המזלות על הבריאה ויצוריה ועל אמיתות חכמת המזלות.

העבודת המלך על הרמב"ם436 ביאר שהרמב"ם סבר ש"אין שואלין בכלדיים" הכוונה רק להשואלים באוב וידעוני 
האצטיגנינות.  בעניני  הכלדאים  משאילת  הוכחה  אין  וא"כ  האיצטגנינות.  לחכמת  לא  אך  המתים,  אל  ודורש 
וכתב העבודת המלך: "ומהא דאמר ליה לאברהם "צא מאצטגנינות שלך", בודאי אין סתירה לדעת רבנו. ובאמת 
ס"ל לרבנו דרב ור' יוחנן ושמואל דס"ל אין מזל לישראל, לדינא נחלקו וס"ל דאצטגנינות אסור, ומהא דאמרו 
והדברים ארוכים  נוגע לאצטגנינות, אבל לטבע הבריאה,  זה אינו  וכו',  )שבת קנו, א( האי מאן בחד בשבתא 
בזה מאד". דברים אלו תואמים לכאו' את דברי הרמב"ם הנ"ל ב'שמונה פרקים', שהקב"ה טבע בבריאתו שכל 
הנולד בימים ובשעות מסוימות יהיו בעלי תכונות מסוימות, שיאפיינו אותם באופן מיוחד ויפעלו אצלם יותר 
משאר התכונות. ואמנם אין בכח תכונות אלו לקבוע את מהלך החיים ובחירתם, לבחור בטוב וברע, אלא תכונות 
אלו מודגשות אצלם יותר וברצותם יסתייעו בהם לעשיית טוב וברצותם ייעזרו בהם לעשות את הרע, וכמו"כ 

436  שם ה"ח ולעיל ה"ז ד"ה ובאמת.
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יכולים הם להתגבר על תכונותיהם וטבעם או להעצימם, הכל כרצון נפשם. 

שאפשר  יודע  "ואני  כך:  כותב  והוא  מרשיליא,  לחכמי  באגרתו  זו  לשאלה  התייחס  עצמו  הרמב"ם  ואמנם 
שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת רבותינו ע"ה בתלמוד ובמשנה ובמדרשות שדבריהם מראים 
שבעת תולדות של אדם גרמו הכוכבים כך וכך. אל יקשה זה בעיניכם, שאין דרך שנניח הלכה למעשה ונהדר 
אפירכי ואשינויי. וכן אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת שכבר נתאמתו הראיות בהן וינעור כפיו מהן ויתלה 
או  רמז  הדברים  באותם  שיש  או  שעה,  באותה  דבר  ממנו  שנתעלם  שאפשר  ע"ה,  החכמים  מן  יחיד  בדברי 
אמרם לפי שעה, ומעשה שהיה. הלא תראו שהרי כמה פסוקים מן התורה אינן כפשוטן. ולפי שנודע בראיות 

של דעת שאי אפשר שיהיה הדבר כפשוטו תרגמו המתרגם ענין שהדעת סובלת אותו".

אמונת אברהם אבינו ע"ה בחכמת המזלות - כסתירה לדעת הרמב"ם

נאמר בשבת )קנו, א-ב(: "רב סבר אין מזל לישראל דאמר רב יהודה אמר רב מניין שאין מזל לישראל שנאמר 
)בראשית טו( ויוצא אתו החוצה אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם )בראשית טו( בן ביתי יורש 
אתי, אמר לו לאו )בראשית טו( כי אם אשר יצא ממעיך. אמר לפניו רבונו של עולם נסתכלתי באיצטגנינות 
שלי )וברש"י: איצטגנינות - חכמת המזלות( ואיני ראוי להוליד בן. אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל 
לישראל. מאי דעתיך דקאי צדק במערב, מהדרנא ומוקמינא ליה במזרח. ופירש רש"י: "דקאי צדק - שהוא 
מזל שלך. במערב - שהוא מקום מצונן, ואין ראוי להוליד, )כך מצאתי בתלמוד רבינו הלוי(. במזרחו - שהוא 

מקום חום".

ובנדרים )לב, א(: "ויוצא אותו החוצה אמר לפניו רבש"ע הסתכלתי במזל שלי ואיני ראוי להוליד בן437. אמר לו 
צא מאיצטגנינות שלך, אין מזל לישראל"438. 

ובפסיקתא זוטרתא )לקח טוב, פרק טו(: "ויוצא אותו החוצה. אמר לו צא מאצטגנינות שלך. אמת אברם אינו 
מוליד, אברהם מוליד, שרי אין לה ולד, שרה יש לה ולד: ויאמר הבט נא השמימה. הוא שצוה הקב"ה לישראל 
בימי ירמיהו כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה )ירמיה י, 

ב(, כבר אברהם הוצאתיו ממדה זו"439.

ובמדרש שכל טוב )בראשית טו(: "ויוצא אותו החוצה. א"ל צא מאצטגנינות שלך, שאין אתה איסטרולוגנוס 
אלא נביא"440. 

"וה' ברך את אברהם בכל". מאי בכל?... ר"א המודעי אומר איצטגנינות היתה  ב(:  )טז,  הגמרא בבבא בתרא 

437  גירסת מסורת הש"ס שם.

438  וכן הוא בילקוט שמעוני ישעיהו רמז תמז.

439  וכן הוא בזוה"ק בראשית פרשת לך )דף צ, ב(. וע"ע זוה"ק רעיא מהימנא במדבר פרשת פנחס )דף רטז, ב(.

440  וכן הוא בילקוט שמעוני פרשת לך רמז עו.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קנח

בלבו של אברהם אבינו שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו". ופירש רש"י: "איצטגנינות - חוזה בכוכבים. 
משכימים לפתחו - ליטול עצה ממנו".

יומא )כח, ב( אומרת "שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה היתה בלבו", ופירש רש"י: "איצטגנינות - להיות בקי 
בהליכות המזלות ותחילות השעות, דהכי תניא בבבא בתרא )טז, ב( וה' ברך את אברהם בכל - איצטגנינות 

גדולה היתה בלבו, וכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו לשאול במזלות"

החכם רבי אברהם בן רבי חייא הנשיא441 הוכיח מדברי חז"ל אלו שאברהם אבינו עסק בחכמה זו, והיא חכמה 
אמיתית ושאין בעיסוק בה איסור, שהרי התוה"ק מעידה על אברהם אבינו )בראשית כו, ה( "עקב אשר שמע 
אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורתי", ובנדרים )לב, א( "א"ר אמי בר אבא בן ג' שנים הכיר 
אברהם את בוראו, שנאמר "עקב אשר שמע אברהם בקולי" חושבניה מאה ושבעין ותרין". והיינו שאברהם 
חי קע"ה שנים ושמר מצוות במשך עק"ב שנים. נמצא שאברהם אבינו הכיר את כבוד קונו בהיותו בן שלש 
שנים ובכל זאת עסק באיצטגנינות בשעה שהתורה העידה בו ששמר את מצוות ה'. וכותב הראב"ח : "ומכאן 
נאמר על חכמת מהלכות הכוכבים שאין בה שום אשמה, ונאמר על דברי הכלדיים, אם הם דומים לדברי חכמת 
הכוכבים, שאין בה שום אשמה מן הצד אשר הם דומים בה אליה... ונראה עוד ממנו שחכמת מהלכות הכוכבים 
חכמת אמת היא וראוי להחזיק בה וללמוד אותה, מפני שהקב"ה אמר לאברהם אבינו "צא מאיצטגננינות שלך, 
ללמוד  ראויה  ולא  אמת  ראיותיה  ולא  חכמה  שאינה  מפני  מאיצטגנינות  "צא  אמר  ולא  לישראל",  מזל  שאין 

אותה".

ואמנם הרמב"ם )ע"ז א, ג( כתב כך: "בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו", והשיג עליו הראב"ד וכתב: "יש 
והכס"מ  והם מדרשים חלוקים442.  בן שלש שנים שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי מנין עקב".  אגדה 
וזה, דבן שלש שנים היה כשהתחיל לחשוב ולשוטט  ביאר: "ההגהות כתבו בשם הרמ"ך שאפשר לקיים זה 

במחשבתו להכיר בוראו, אבל כשהיה בן ארבעים השלים להכירו".

נמצא שהרמב"ם לשיטתו, שאברהם הכיר את בוראו רק בגיל ארבעים, וממילא יתכן ועסק בחכמת הכוכבים 
עד גיל ארבעים, ואולם הראב"ד, הסבור שחכמת הכוכבים חכמה נכונה היא,כמו שכתב בהלכות תשובה )ה, 
ה(, הדגיש שאברהם הכיר את בוראו ושמר מצוותיו כבר בגיל שלש, וממילא ישנה ראיה ממנהגו של אברהם 

למעלת חכמת הכוכבים ולכך שאין איסור בעיסוק בחכמה זו443.

יצחק  ועקידת  והרחקת ישמעאל  והמילה  והגרות  ד( כתב: "באמת סבל אברהם אור כשדים  והכוזרי )מאמר 
לשחוט אותו, כי ראה מן הענין האלהי מה שראה, טעם לא הקשה, וראה שאין דבר ממנו נעלם מחלקי מעשיו, 
וראה גומל אותו על צדקתו לרגעים, ומורה אותו הדרך הישרה בכל מעשיו, עד שלא היה מקדים ומאחר כי אם 

441  אגרת רבי אברהם ב"ר חייא הנשיא, שכתב לרבי יהודה ב"ר ברזילי, הנשיא אלברצלוני, בעל 'ספר העיתים', מגדולי הפוסקים 
בדור תלמידי הרי"ף.

442  בבראשית רבה )פרשת נח פרשה ל סי' ח(:רבי לוי בשם ריש לקיש אמר בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו' ר' חנינא ור' יוחנן 
תרוויהון אמרין בן ארבעים וח' שנה הכיר אברהם את בוראו. ועי' ב"ר תולדות )פרשה סד סי' ד( ופסיקתא רבתי )פיסקא כא(. 

והכס"מ )שם( כתב שגירסת הרמב"ם היתה מ' שנה ולא מ"ח שנה. 

443  הערה זו העיר הרב זאב גוטהולד, במאמרו 'המאבק על האיצטגנינות בימי הראשונים'.
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ברשותו, ואיך לא ילעג להקשותיו הקדומות, כאשר דרשו רבותינו זכרונם לברכה, בויוצא אותו החוצה: אמר 
לו צא מאצטגנינות שלך, ר"ל שצוהו לעזוב כל חכמותיו ההקשיות מחכמת הכוכבים וזולתם, וידבק בעבודת 

מי שהגיע אליו בטעם, כמו שאמר )תהלים לד, ט( "טעמו וראו כי טוב ה' ".

דברי הראשונים

כתב הטור )יו"ד סי' קעט(: "המחשב השעות והעתים לומר יום פלוני ושעה פלוני יפה לצאת, כתב הרמב"ם 
מעונן כגון אלו שאומרים באיצטגנינות יום פלוני טוב יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית חדש פלונית או 
שעה פלונית רעה לדבר פלוני, ואסור לעונן אע"פ שלא עושה מעשה אלא שהודיע אותן הכזבים שהסכלים 
מדמין שהם דברי אמת, וכל העושה מעשה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו 

חוברי שמים, הרי זה לוקה". הטור לא הזכיר את דעת החולקים והביא רק את דעת הרמב"ם ופסק כמותו. 

ורבי יהודה ז"ל בן הרא"ש בשו"ת זכרון יהודה )סי' צא( פסק להלכה שהחוזים בכוכבים ומזלות עוברים על ב' 
לאוין דאורייתא של 'לא תעוננו' ו'לא תנחשו', ועל עשה של 'תמים תהיה', והביא כן גם מדברי הרמ"ה444. 

ורבנו יונה ז"ל בספרו שערי תשובה )שער ג אות פו( כתב ג"כ כדעת הרמב"ם וסיעתו, וז"ל: " לא תעוננו - לשון 
עונות ושעות, שאומר: יום פלוני יפה להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת. ואין לשמוע אל דברי הוברי 
השמים, אבל יבטח לבך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ. על כן כתוב על הענין הזה )דברים יח, יג( "תמים תהיה 
עם ה' אלקיך" - למדנו מזה, כי המעוננים והקוסמים נעדרים הבטחון. והעלילות הנשחתות ההן, מעשה ארץ 
כנען, שנאמר )שם פסוק יד( "כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה 

לא כן נתן לך ה' אלקיך".

ד'  ובפרק  וכו',  "לא תעוננו"  לעונן שנאמר  דבריו: "שלא  ואלו  יו"ד קעט(,  בב"י  והו"ד  נג,  )מל"ת  וכ"כ הסמ"ג 
מיתות )סנהדרין סה, ב( מפרש ר' עקיבא לא תעוננו אלו נותנין העונות כמו אצטגנינים שיאמרו יום פלוני רע 
יום פלוני טוב וכיוצא בזה האומרים לא נתחיל דבר זה אלא בראש חדש". וכן הוא בספר החינוך )מצוה רנ(: 
"שלא לעונן. שנאמר ולא תעוננו. ופירוש הענין כמו שאמרו בספרא, שהוא לשון עונה, כלומר שלא נקבע עונות 
לומר שעה פלונית טובה לעשות בה מעשה פלוני ויצליח כל העושה אותו באותה שעה, והעושה אותו בשעה 
פלונית לא יצליח, כמו שיאמרו המהבילים בעלי הכישוף. ונכפל הלאו בזה הענין בסדר שופטים, דכתיב שם 

)דברים יח, ב( "לא ימצא בך וגו' מעונן".

לעומת זאת, הב"י )שם( הביא את דעת הרמב"ן והנמוקי יוסף )שם(, החולקים על דעת הרמב"ם, וכן את דברי 
)שם(  בשבת  רש"י  דברי  הם  וכן  בכוכבים,  החוזים  היינו  שמעתא  דכולה  דכלדאי  ב(  )קנו,  בשבת  התוספות 
שאין  מנין  כלדיים(  ד"ה  ב  )קיג,  פסחים  בערבי  רש"י  שפירש  כמו  "ולא  יוסף:  הבית  וכתב  ב(.  )כא,  וביבמות 
שואלין בכלדיים שנאמר )דברים יח, יג( תמים תהיה עם ה' אלהיך ופירש דהיינו אוב. ועוד קשה דבהדיא כתיב 
)ויקרא יט, לא( אל תפנו אל האובות ובספרי דריש מנין שאין שואלין בגורלות שנאמר תמים תהיה וגורל וחוזה 

444  כמש"כ הרמ"ה ז"ל בספרו יד רמה )סנהדרין עו, א(.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קס

בכוכבים חדא מילתא הוא445, עכ"ל. וכן פירש הערוך )ערך כלדאי( כלדיים החוזים בכוכבים".

המאירי )סנהדרין סח, א( שטח את משנתו בענין בהרחבה וכתב כך: "המעונן כבר ביארנו שעיקר איסורו כל 
שמכוין פעולתו על פי משפט הכוכב. ולשון גדולי המחברים446 בזה שאומר באצטגנינות יום פלוני רע יום פלוני 
טוב יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית, שנה פלונית או חדש פלוני רע לדבר פלוני, והעושה דבר פלוני 
בשעה פלונית יצליח במלאכתו או ההפך, והמעונן עצמו בלאו, אבל לא השואל אלא שהוא באיסור, ומ"מ אם 

כיון מלאכתו על אותה שעה לוקה".

הוסיף רבנו המאירי וכתב: "מכל מקום יש דברים שכח הכוכב נגלית פעלתו בדברים התחתונים בקצת דברים 
שהעושה אותם באותה שעה ניזוק והוא אצל בני אדם כדבר טבעי. והוא שראינו לרבותינו במסכת שבת קכ"ט 
ואמרו שם בשלישי מאי טעמא משום דקאי  ולא בשלישי  וחמישי  ב' שהיו מזהירים שלא להקיז דם בשני 
שמצד  הנה  י"י,  פתאים  שומר  רבים  ביה  דדשו  כיון  ותירץ  בזוויה,  מאדים  קאי  הא  נמי  ששי  בזוויה  מאדים 
שמאדים שולט על הדם הזהירו שלא להקיז דם ביום שהוא מושל בשעת זוג ממנו והוא ענין בזוויה והיא ביום 

שלישי שעה שמינית ובשישי בשעה שישית.

ומ"מ קשה לפירוש זה והרי אף בשני הוא בשעה רביעית וכן בחמישי בשעה שניה ולא הוצרך ליתן טעם אחר 
האמור בהן והוא שאמר בשני ובחמישי משום דבית דין של מעלה ומטה שוים.

ומפני זה פירשו גדולי החכמים בזוויה כמו בזויותיו והוא שכבר ידעת שהגלגל מצוייר בחלוקתו לשלש מאות 
וששים חלקים צ' חלקים לכל רביע היום שהוא התחלת זמן וביום שלישי נמצא מאדים בתחלת הצ' מעלות 
שהוא בו ראשון לסדור חל"פ כצנ"ש ראשי ימים ובששי הוא בסוף הצ' שהוא בשעה ששית והוא בסוף חצי 
היום הראשון ואע"פ שהתירו בראשון עם היות מאדים בשעה שביעית ממנו יראה שמאחר שרוב ההקזות 
נעשות קודם חצי היום אין הענין אלא בזמן הרביע שהוא זמן בפני עצמו וכלו נגרר אחר ראשו וסופו וכן כתבוה 
הם בעצמם מצד שזמן אכילה בשעה ראשונה עד סוף ששית וכמו שאמרו אכל חטה והקיז, לא הקיז אלא 

לאותה חטה.

או  בית  לבנות  הרוצה  ואף  לומר  דברים  בשאר  להקל  שבהם  החסידים  מן  התכונה  חכמי  קצת  סמכו  ומכאן 
לנטוע כרם או לחפור באר של מים וכל מעשה ששבתאי שולט עליו יזהר מיום שני ושלישי וששי ששבתאי 
בזוי בהם ויתחיל בראשון ורביעי וחמישי, וכן בממשלת כל כוכב וכוכב עד שיצאה להם הוראה למעשה בחתן 
שהיו מכניסים אותו לחפה ביום חמשי וצוה להקדימו כדי שיכנס בשעה שלישית שהיא שעה נפרדת ושולטת 

445  והערוך לנר יבמות כא, ב כתב: "ברש"י ד"ה אמרי לי. החוזים בכוכבים. בפסחים )קיג ב ד"ה בכלדיים( פירש רש"י על כלדאי 
בעלי אוב, והרשב"ם שם השיג עליו ופירש חוזים בכוכבים. ולכאורה קשה ביותר שרש"י סתר דברי עצמו. והנה בתוס' שבת 
)קנו ב ד"ה כלדאי( הקשו ג"כ על רש"י שמסוגיא דשם משמע דהיינו חוזים בכוכבים, וביותר ה"ל להקשות מדברי רש"י עצמם 
ממה שכתב הכא. אבל באמת נראה שאדרבא מסוגיא דשבת וסוגיא דהכא הוכיח רש"י פירושו בפסחים כיון ששם אמרינן דאין 
שואלים בכלדיים משום תמים תהיה, וא"כ הסברא נותנת שאין לחוש לדבריהם, דאל"כ ליכא תמימות. ואעפ"כ ראינו בסוגיא 
דשבת והכא שחשו האמוראים לדברי הכלדיים, לכן פי' רש"י דבחוזים בכוכבים באמת אין איסור לשאול ולחוש להם, רק בבעלי 
אוב יש איסור. וכן נראה ג"כ דעת הרמב"ם )ע"ז פי"א ה"ט( שלא הביא הך דאין שואלים בחוזים בכוכבים, ומה שהקשו הרשב"ם 

והתוס' על רש"י שהרי בבעל אוב כבר מוזהר מכח "אל תפנו", י"ל לעבור בעשה ולא תעשה".

446  היינו דברי הרמב"ם והטור.



קסיפרק ג - סקירת דעת הקדמונים ופוסקי ההלכה על חכמת האיצטגנינות ומשמעותו

עליה לבנה וראויה להתחיל בה כל דבר טוב וארעה סבה שהוזקק להתאחר עד תחלת ששית שהוא שעת זוג 
ושולט עליה מאדים וצוה לאחרו עד השביעית שהיא שעה נפרדת ושולטת עליה חמה וראויה להתחלת כל 
דבר והחליטו מאמרם לומר שכל האומר שעה פלונית יפה לזה או רעה אין זה אלא כאומר עשב זה יפה לעינים 

או סם זה משלשל או עוצר.

ואמרו שכל שאינו שואל לעשות על פיהם אלא שנודע לו שכן מעצמו או שאמרו לו הכלדיים מאליהם וחשש 
לדבריהם, אין כאן חיוב, ממה שראינו שר' עקיבא אמרו לו כלדיים ההוא יומא דעיילי לבי גננא טריק ליה חוויא 

הוה דאיג אמילתא טובא ומאחר שאמר הוה דאיג אמילתא אלמא שמותר לחוש.

ר' עקיבא מלהשיאה447. אלא שהם מתירים אף על השאלה שהרי  ואיני מבין ראייתם, שהרי מ"מ לא נמנע 
אמרו האי מאן דמתיליד בשעה פלונית גנב יהא גזלן יהא וכן הרבה ולא הודיעו דבר זה אלא שיהא אדם מתמיד 
להכריח טבעו ולשנות את תפקידו לטוב. ואף מזו אין ראיה אצלי שהרי הודעה זו אינה אלא להכריח טבעו ואין 

זה אלא כמי שהוא רוצה לידע אם הוא חם בטבעו כדי שירגיל עצמו בדברים קרים למצע עליו את התחום.

שחכמת  הכשוף  מלאכת  עמהם  שנתערבה  אלא  לבד  הכוכבים  חכמת  אינה  הכלדיים  שחכמת  דבריהם  וסוף 
הכוכבים אינה יכולה להודיע פרטי הדברים שאם יודע מדרך הכוכבים שזה האיש יצליח ויקנה שדות וכרמים 

לא יודע שיקנה שדה פלוני והכלדיים היו אומרים כלהו נכסיך יוסף מוקר שבי אכיל להו וכן הרבה.

וכן היו להם בעניני הכוכבים שהיו מאמינים שרוח נבואה באה להם מכחם ועושין להם צלמים לעבדם ויש כת 
אחרת שהם נקראים מזילי הכחות והיו מקטירים לאיזה כוכב בשעות ידועות היו מזילים בהם כח הכוכב להגיד 
עתידות ואלו השנים ע"ז גמורה והיו מהם כת שלישית חוקרים על הכוכבים המבוקשים להם על סדר המהלך 
הנמצא להם ונגד איזו צורה שבגלגל השמיני הם סובבות ועושים צורות בשעות ידועות שהיה הכוכב המבוקש 
והיו עושין צורה כמוה מאחד מיני המתכות שהיה  ובצד שהיא אם צפוני אם דרומי  כנגד הצורה  להם סובב 
ראוי לה אם זהב אם כסף ומיחדים אותן לחליים ידועים או לשאר דברים עד שעושין מזה צורה לרוב החליים 
ואחריהם כת רביעית יגזרו ממהלכותיהם איזה עת ראוי ללקט הזרעים ולאסוף התבואות ושאר הצמחים ואם 

נלקטו ביום ההוא או בשעה ההיא מה יועילו ואיך יועילו וכל אלו הם בודאי בכלל האיסור.

ומ"מ לשטתנו התלמודית כל הדברים יגיעים שהרי המודיע מ"מ בכונה שימנע השומע הוא המעונן והמעשים 
ודרך טבעי כמו שהוגדר בספרי  ואל תעשה  אינה אלא שב  והקזת הדם  נמנעים מעשייתם  היו  לא  שהוזכרו 
הרפואה בימים הכלביים וכן הרפואות שילקחו לפי התקופות וכל שכן בחליי האדם ובהקזותיו שהן מחלישות 
הגוף והדבר צריך לשמירה מעולה. והרי אמרו בפרוש במעונן שעה פלונית יפה לצאת או לעשות דבר פלוני, 
לחליים  שבמזלות  צורה  איזה  נגד  סובב  המבוקש  הכוכב  היות  ובעת  ידועות  בשעות  הצורות  עשיית  ומ"מ 
נקראים  והם  בדבריהם  הנזכרת  השלישית  הכת  והיא  לדבריהם  אף  באיסורו  פקפוק  שאין  ממה  הוא  ידועים 
וכן מצאתיה בהדיא אח"כ בפרוש המשנה  לו,  גנז ספרי רפואות והודו  אצלם בעלי התמונות והוא אצלי ענין 
לגדולי המחברים448 ברביעי של פסחים. ומה שאמרו רבותינו במסכת שבת ס"ה א' בענין יוצאין בסלע שעל 

447  הראשונים הוכיחו מהא דרבי עקיבא שאמר שבתו ניצלה מגזירת המזל, משום מעשה הצדקה שעשה וצדקה תציל ממוות, 
וחזי' שסבר שסיבת המזל שתמות צדקה, ורק הצדקה הצילתה מהמוות.

448  פירוש המשניות להרמב"ם.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קסב

גבי הצינית ואמרו עליה אי משום צורתא וכו' שנראה שהיו מרפאין בצורה לא נאמר על צורת כוכב ומזל כלל 
אלא בדברים המוניים אין בהם חשש שיבא האדם לטעות בהם, כעין אלו שעושים הצורה השלומיית על לחי 

הבולט וכיוצא באלו ההבלים.

והעיקר באלו הענינים שהגלגלים והמזלות פועלים בנבראות התחתונות וכמאמר אין לך כל עשב ועשב מלמטה 
שאין לו כוכב מלמעלה מכה אותו ואומר לו גדל וכל שהדבר קבוע בכך כגון שזה המזל מושל ביום פלוני ובמקום 
פלוני והלבנה בחדשה מוספת במים ומלחלחת הארץ עד שגורמת הפסד בחתוך העץ הנחתך באותה שעה אין 
בזה כלום והוא כדבר מוטבע, והוא הוא ענין מניעת ההקזה בעת שלטנות מאדים שהדם רותח ומתעורר ויש 
בהוצאתו היזק וזה טבע גמור ואינו אלא כאומר נעשה דבר זה בחצי היום כשיהיה השמש בתגבורת חומו אבל 
מה שישתנה בהם תמיד לפי דבוק הכוכבים זה בזה כמו שיאמר שילקח הדבר הפלוני בהיות הירח במזל פלוני 
במעלה פלוני הוא הכשוף והעוננות וכל שיכוין עשיית פעולה או מניעת פעולה על זה אסור שזה ממה שיתלו 
וקטבה הוא  והוא שכונת התורה  בו  ובבטחון  ביראת השם  והוא ממה שימעט  רוב הפעולות בהם לעובדיהם 
הסרת ע"ז ומחות זכרה ושלא יחשב בכוכב מן הכוכבים שהוא מועיל או מזיק שזו היא הסבה המביאה לעבדם 
באצטגנינות  שאומרים  העתים  נותני  אלו  מעונן  איזהו  שכתבו  והוא  המחברים  גדולי  לשון  בזה  הזכרנו  וכבר 
יום פלוני רע לדבר פלוני יום פלוני טוב לעשות דבר פלוני שנה פלונית או חודש פלוני רע לדבר פלוני וכן אסור 
וכל  וחכמה  לעונן אע"פ שלא עשה מעשה אלא שהודיע אותם הכזבים שהסכלים מדמים שהם דברי אמת 
העושה מעשה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו הוברי שמים הרי זה לוקה", 

עכ"ל המאירי.

בדברים  פעולתו  נגלית  הכוכב  "שכח  דברים  ישנם  אכן  לדבריו,  זה.  בענין  יסודות  מספר  לנו  ייסד  המאירי 
כדבר טבעי".  בני אדם  "אצל  דברים אלו הם  ניזוק".  התחתונים בקצת דברים שהעושה אותם באותה שעה 
משום כך, כותב המאירי, "סמכו קצת חכמי התכונה מן החסידים שבהם להקל בשאר דברים לומר ואף הרוצה 
יזהר מיום שני ושלישי  וכל מעשה ששבתאי שולט עליו  לבנות בית או לנטוע כרם או לחפור באר של מים 
להם  שיצאה  עד  וכוכב,  כוכב  כל  בממשלת  וכן  וחמישי,  ורביעי  בראשון  ויתחיל  בהם  בזוי  ששבתאי  וששי 
הוראה למעשה בחתן שהיו מכניסים אותו לחפה ביום חמשי וצווה להקדימו כדי שיכנס בשעה שלישית שהיא 
שעה נפרדת ושולטת עליה לבנה וראויה להתחיל בה כל דבר טוב וארעה סבה שהוזקק להתאחר עד תחלת 
ששית שהוא שעת זוג ושולט עליה מאדים וצוה לאחרו עד השביעית שהיא שעה נפרדת ושולטת עליה חמה 
וראויה להתחלת כל דבר והחליטו מאמרם לומר שכל האומר שעה פלונית יפה לזה או רעה אין זה אלא כאומר 
עשב זה יפה לעינים או סם זה משלשל או עוצר". והיינו שהזהירות בדברים ע"פ קביעת המזלות והכוכבים 

נחשבת לככל הזהירויות והחששות בעניני הטבע.  

לו  שאמרו  או  מעצמו  שכן  לו  שנודע  אלא  פיהם  על  לעשות  שואל  שאינו  שכל  ש"אמרו  המאירי  כתב  עוד 
הכלדיים מאליהם וחשש לדבריהם, אין כאן חיוב", והוא כדברי הרמב"ן והנמוק"י.

עוד חידש המאירי משמם של אותם חכמים "שחכמת הכלדיים אינה חכמת הכוכבים לבד אלא שנתערבה 
עמהם מלאכת הכישוף. שחכמת הכוכבים אינה יכולה להודיע פרטי הדברים, שאם יודע מדרך הכוכבים שזה 
האיש יצליח ויקנה שדות וכרמים, לא יוודע שיקנה שדה פלוני, והכלדיים היו אומרים כלהו נכסיך יוסף מוקר 
שבי אכיל להו". והיינו שאף שחכמת הכלדיים חכמה טבעית היא, נכונה ואמיתית, מ"מ הכלדיים העוסקים בה 



קסגפרק ג - סקירת דעת הקדמונים ופוסקי ההלכה על חכמת האיצטגנינות ומשמעותו

שילבו בה גם חכמות האסורות ע"פ התוה"ק, כמו הכישוף, והביא ראיה לכך מהמעשה הנודע בגמרא )שבת 
קיט, א( שהכלדיים אמרו לאותו נכרי עשיר שיאבד את רכושו ושכנו יוסף מוקיר שבת יזכה בו. שאף שע"פ 
שחכמי המזלות והכוכבים יכולים לדעת שהנכרי יאבד את רכושו, מ"מ אינם יכולים להחכים ולומר שיוסף הוא 

זה שיזכה בכספו, ומוכח שאותם הכלדיים שילבו בחכמת האיצטגנינות שלהם גם מחכמת הכישוף449.

עוד כתב המאירי, ש"העיקר באלו הענינים שהגלגלים והמזלות פועלים בנבראות התחתונות וכמאמר אין לך 
כל עשב ועשב מלמטה שאין לו כוכב450 מלמעלה מכה אותו ואומר לו גדל וכל שהדבר קבוע בכך כגון שזה 
הפסד  שגורמת  עד  הארץ  ומלחלחת  במים  מוספת  בחדשה  והלבנה  פלוני  ובמקום  פלוני  ביום  מושל  המזל 
בחתוך העץ הנחתך באותה שעה אין בזה כלום והוא כדבר מוטבע", היינו שחישובים בידיעות אלו הם כבירור 
זה מותר לעשותו  ודבר  חומו",  היום כשיהיה השמש בתגבורת  זה בחצי  דבר  נעשה  ו"כאומר  ידיעת הטבע, 
ולנהוג כמותו.  אך מה שישתנה בהם תמיד לפי דבוק הכוכבים זה בזה כמו שיאמר שילקח הדבר הפלוני בהיות 
הירח במזל פלוני במעלה פלוני הוא הכשוף והעוננות וכל שיכוין עשיית פעולה או מניעת פעולה על זה אסור 
שכונת  והוא  בו  ובבטחון  השם  ביראת  שימעט  ממה  והוא  לעובדיהם  בהם  הפעולות  רוב  שיתלו  ממה  שזה 
התורה וקטבה הוא הסרת ע"ז ומחות זכרה ושלא יחשב בכוכב מן הכוכבים שהוא מועיל או מזיק שזו היא 

הסבה המביאה לעבדם", וזה אסור לעשות, לחשב ולנהוג כמותם. 

והמאירי בפסחים )קיג, ב( כתב: " לא הותרה הרצועה בלחשים אלא בדברים המוניים שאין בהם סרך עבודה 
זרה אבל כל שיש סרך עבודה זרה איסור חמור הוא והוא שאמרו אין שואלין בכלדיים ובכלל אלו כל המצדדין 
ומ"מ הכלדיים אע"פ  ודומיהם  ידעוני  להגיד תעלומות הן מצד הכוכבים ומשפטיהם הן מצד כשוף כאוב או 
שגדולי הרבנים פרשוהו כענין בעל אוב עיקר ענינם היה על פי משפטי הכוכבים כמו שהתבאר בסוף שבת וכבר 

ביארנו הענין יפה במסכת סנהדרין".

פסק ההלכה

השולחן ערוך 	יו"ד קעט, אא פסק: "אין שואלים בחוזים בכוכבים ולא בגורלות". וכתב הרמ"א: "משום שנאמר 
תמים תהיה עם ה' אלהיך 	ב"י בשם תוספות דע"פ ובשם ספריא. וכ"ש דאסור לשאול בקוסמים ומנחשים 

ומכשפים 	פסקי מהרא"י סי' צ"וא". 

449  נראה כוונתו ז"ל שאע"פ שכשם שיכלו הכלדיים לידע שהנכרי יאבד נכסיו, יכלו אף לדעת שיוסף מוקיר שבת יעשיר. מ"מ אין 
בחכמה זו ידיעה שממון הנכרי יעבור ליוסף, ויתכן שהנכרי יאבד ממונו ואילו יוסף יתעשר, ללא קשר לרכושו של הנכרי. עוד י"ל 
שהאיצטגנינים ידעו על מזלו של הנכרי, משום שהציג בפניהם את יום לידתו ושעת לידתו ומקום לידתו ועי"כ חישבו את מזלו. 

אך הרי לא ידעו את יום, שעת ומיקום לידתו של יוסף מוקיר שבת, ולזה הוצרכו את חכמת הכישוף.

450  בבראשית רבה )בראשית פ"י ס"ו(: "א"ר סימון אין לך כל עשב ועשב, שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו, ואומר לו גדל". וכן הוא 
ועי' מו"נ ח"ב פ"י. ואמנם בתורת המנחה )לתלמיד הרשב"א,  וכן בעוד ראשונים.  יט;  יט,  ויקרא  יא; ב,ח;  ברמב"ן בראשית א, 
פרשת כי תשא דרשה ל( כתב: "שאין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין עליו ממונה מלמעלה מכה אותו ואומר לו גדל )ב"ר י ז(, 
ועיקרו בעליונים,  יסודו  "וכל מה שיש בעולם השפל  נו( כתב:  והכל בהשגחת הבורא יתברך".  ושם )פרשת בהעלותך, דרשה 
וממנו ניזון וגדל ורבה. וכמו שדרשו רז"ל הידעת חוקות שמים אם תשים משטרו בארץ )איוב לח לג(, אין לך כל עשב ועשב בארץ 
שאין עליו מלאך ממונה בשמים מכה אותו ואומר לו גדל". וכן ישנה גירסה באורחות חיים להרא"ש )הלכות כלאים אות ד(. ועיין.
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והנה לשון השולחן ערוך אינה מבוררת מדוע אסר לשאול בחוזים בכוכבים, האם איסורו כדעת הרמב"ם והטור 
משום הלאו של 'לא תעוננו', או כדעת הרמב"ן וסיעתו שהאיסור הוא איסור עשה של 'תמים תהיה'. ולא ברור 
האם הרמ"א, שכתב שהאיסור הוא משום שנאמר 'תמים תהיה', ביאר זאת בדעת עצמו או שמא סבר שכן 
סבר גם השולחן ערוך451. ובספרי דבי רב )על התוספתא, שופטים  פיסקא קעא ד"ה ודע( הבין שהשולחן ערוך 
והנמוק"י ותהה מדוע היכי שביק דעת הרמב"ם והטור ופסק כהחולקים עליהם, ובפרט  פסק כדעת הרמב"ן 

שגם מדברי רש"י נראה כדעת הרמב"ם, עי"ש, ונשאר בצ"ע.

עוד כתב השולחן ערוך 	סעיף בא: "נהגו שאין מתחילין בב' ובד', ואין נושאים נשים אלא במילוי הלבנה". וכתב 
הרמ"א: "ולכן נהגו גם כן להתחיל ללמוד בראש חודש, כי אע"פ שאין ניחוש יש סימן".

ועוד כתב הרמ"א: "במה שאדם יודע שהוא כנגד המזל, לא יעשה ולא יסמוך על הנס, אלא שאין לחקור אחר 
זה משום תמים תהיה". 

הנראה  כנגד   יפעל  לא  המזלות,  עניני  על  יודע  האדם  שכאשר  הרמב"ן,  כדעת  להלכה  פסק  שהרמ"א  הרי 
ממהלכיהם ולא יסמוך על הנס. אך אין לחקור לכתחילה מדעת עצמו אחר מהלכי הכוכבים והמזלות.

ואחד השואל, אלא  כל אלו אסורים משום קוסם. אחד הקוסם  "איזה קוסם...  כתב:  א(  )יו"ד קעט,  והלבוש 
שהקוסם לוקה שעיקר הלאו נאמר עליו, והשואלו אינו לוקה שהלאו לא נאמר עליו, כמו שנאמר )דברים יח, 
ט( "ושואל אוב וידעוני", דהיינו השואל את האוב וידעוני עצמן ולא השואל לשואל האוב. לפיכך כל הנזכרין 
בפסוק זה העושה המעשה חייב, והשואל בהם אינו חייב אותו העונש הנזכר בפסוק זה, אבל מכין אותו מכת 
מרדות מדרבנן. ומענין זה האוחז את העינים, שמדמה כאילו עושה מעשה ואינו עושה כלום, לכן אין בו אלא 
איסור ואינו לוקה. וכל אלו הם דברי שוא והבל ואין בהם ממשות כלל, ולכך אסרתה התורה בלאוין ועונשים 
גדולים שלא יטעו בהם. אבל השואל בחוזים בכוכבים או בגורלות, אף על פי שלפעמים אומרים אמת וחכמה 
גדולה היא וגזירה שגזר הקב"ה מששת ימי בראשית להנהיג עולמו בכך, מכל מקום אמרו חז"ל )פסחים קיג, 
ב( שאסור לשאול בהם משום תמים תהיה עם ה' אלהיך )דברים יח, יג(, כלומר שיתלה אדם עצמו במי שאמר 

והיה העולם והוא ברחמיו יציל עבדיו מפגע רע".

עוד כתב הלבוש )ס"ב(: "ומה שנהגו העולם שאין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, או שאין מתחילין ללמוד 
נמי אין מתחילין משום הכוכבים  וד'  ובב'  ניחוש אלא לסימן טוב בעלמא.  זה משום  אין  אלא בראש חודש, 
הצומחים בהם שהם קשים, ומה שאדם יודע שהוא כנגד המזל לא יעשה כי לא יסמוך על הנס, אלא שלכתחילה 
לא יחקור אחר זה משום תמים תהיה וגו', כמו שנתבאר שלא ישאל ויחקור באיזה יום או באיזה שעה ישלוט 
הכוכב הטוב או הרע, אבל בימים אלו שיודעים כוכב שלהם בלא חקירה, ישמר מלעשות כנגדם ולא יסמוך על 

הנס".

ובענין מעשה שדים כתב הלבוש )שם סט"ז(: "מעשה שדים הוא בכלל מעשה כשפים ואסור, ויש מי שמתיר 
לישאל בהם על הגניבה וכיוצא בזה ממה שעבר, מפני שאינו עושה שום מעשה אלא שכופה אותם על ידי 
ההשבעה שהוא אומר שיעשו רצונו ויגידו לו בעל כרחם מה שהוא שואל אותם, ואולי אותם השמות שמות 

451  וכן העיר ג"כ בס' תמים תהיה )השלם(, להגרי"מ הלל, עמוד כח.
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קודש הם שהם כפופים מפניהם ומוכרחים לעשות רצון השואל בעל כרחם, וכדאשכחן )גיטין סח, א( בבניהו 
שעשה במצוות שלמה וכפה את אשמדאי על ידי שם שאמר ליה שמא דמרך עלך. ואפילו אם תמצא לומר 
דשמות הטומאה הם, אין זה דומה למעשה כשפים אלא השבעה וכפייה בעלמא הוא על ידי אלו השמות, ואינו 

דומה לשואל אוב וידעוני שעושה מעשה".

וכתב הלבוש: "ואין לתמוה מאי שנא דגבי שואל בחוזים בכוכבים וגורלות אמרינן לעיל סעיף א' שאסור לשאול 
בהם משום תמים תהיה עם ה' אלהיך, והכא גבי שאלת שדים מסקינן דשרי. דנ"ל דאינו דומין כלל, דהתם 
גבי שואל בחוזים בכוכבים אינו שואל מהם אלא מה שיהיה בעולם ע"י מצב ומבט הכוכבים כדי שיוכל לידע 
וליזהר מכמה פגעים הבאים לעולם, ועל זה נופל לומר תמים תהיה עם ה' אלהיך, ללכת בתום וביושר, והוא 
ברחמיו יציל עבדיו מכל פגע, כי הולך בתום ילך בטח וחסד יסובבנו. אבל הכא גבי שאלת שדים על הגניבה 
או כיוצא בה לידע ממה שעבר לא שייך לומר עליו תמים וגו', לפיכך מותר, נ"ל. וזהו לפי הדין, אבל מכל מקום 
ראינו שרוב הנטפלים להם אינם יוצאים בשלום מתחת ידם, ולכן שומר נפשו ירחק מהם ותמים תהיה עם ה' 

אלהיך גם בזה". 

בבירור  העשיריות'452  'גורל  הספר  בהקדמת  האריך  ספרים,  ושאר  נדרים'  'ידות  בעל  ז"ל,  ראזנבערג  הגר"י 
שיטת רש"י בדין שאלת הכלדיים, ובמסקנת דבריו כותב הוא כך: "אין לאסור לגמרי לשאול בחוזה בכוכבים, 
כי אדרבה יש כמה דברים שמוכח בגמרא שמותר לשאול בחוזה בכוכבים, והרבה דברים מועילים ימצא האדם 
לעצמו על ידי זה, כמו לשאול לדעת באיזה מזל נולד, כדי שידע על איזה נטיה טבעית מורה המזל שלו אם 
לזכות או לשפיכות דם או לגנוב או לכעוס, ועי"ז יידע האדם להיזהר ולעשות סייגים וגדרים לעצמו עד קצה 
האחרון מאלה מדות רעות, וכמו שעשתה אמו דר"נ בר יצחק דאמרי ליה כלדאי בריך גנבא הוה, לא שבקתיה 
גלויי רישיה והצילתו עי"ז מנטיה רעה הזו. וכן ידע האדם שמזל שלו מורה על שפיכות דמים, יתלמד להיות 
מוהל ועי"ז ינצל מרציחה, ובלתי ספק שזאת היתה כוונת כל בעלי התלמוד דשבת שם, ששאלו וחקרו בכוחות 

המזלות וכתבו אפנקסייהו לזכרון, כמבואר למעיין"453.

הגר"מ שטרנבוך שליט"א 	שו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן תנדא נשאל האם מותר לשאול נשים המסתכלות 
בכף היד ואומרות על ההווה והעתיד. הוא משיב לשואל כך: "מפורש בכתוב )דברים יח, יג( "תמים תהיה עם 
ד' אלוקיך, ובפירש"י שם התהלך עמו בתמימות ולא תחקור אחר העתידות. ואמנם נראה דיסוד האיסור הוא 
רק כשתולה עתידו בדבר אחר, וכדאיתא בפסחים )קיג, ב( מנין שאין שואלין בכלדאים )חוזי כוכבים(, שנאמר 
"תמים תהיה עם ד' אלוקיך". וכן הוא בשו"ע )יו"ד סי' קע"ט( אין שואלין בחוזים בכוכבים ולא בגורלות, וכתב 
הרמ"א משום שנאמר "תמים תהיה עם ד' אלוקיך" ומשמע שהאיסור דוקא כשתולה עתידו בזה ולא בעצם 
החקירה אחר העתידות, וא"ש לשון הרמ"א באו"ח סי' תרס"ד שכתב: ואינו ראוי לדרוש ולחקור אחר העתידות 
כלל, ומשמע שאינו איסור תורה אלא הוא בגדר אינו ראוי. וכן הוא בספר חסידים )תר"ה( דמשמע שם שאינו 

איסור גמור ורק שומר נפשו ירחק מזה, עי"ש. 

452  כל הספר 'גורל העשיריות' נדפס בשמו של צמח בן רבי אחאי גאון ז"ל. אך ניכר שמחברו הוא לא אחר מאשר הר"י ראזנעברעג 
עצמו, שחיבר ככל הנראה ספרים שונים בשמות בדויים ותלאן באילנא רברבא. וידוע הפולמוס בענין ספרו על עלילות הגולם 

מפראג, )ראו במאמרי "אנשים שבראו אדם", אלעד, תשרי התשע"ו(.

453  וציין לדבריו בקצרה הגרי"מ הלל בספרו תמים תהיה.
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ועיין בהרמב"ן בהשגות לסה"מ עשה ח' שמנה עשה זו ד"תמים תהיה" וביארה וז"ל: "וענין הצוואה שנייחד 
וכו', וממנו לבדו נדרוש הבאות מנביאיו או מאנשי  לבבנו אליו לבדו יתברך ושנאמין שהוא לבדו עושה הכל 
חסידיו ר"ל אורים ותומים, ולא נבטח מהוברי שמים ולא מזולתם ולא נבטח שיבואו דבריהם עכ"פ, אבל אם 
נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים כי הוא משנה מערכת הכוכבים והמזלות כרצונו, ונאמין שכל הבאות 

תהיינה אלינו כפי התקרבותינו לעבודתו יתברך", עי"ש. 

נראה דכל האיסור לבטוח בהם אבל כשאינו בוטח בהם אלא רוצה לידע מזלו כדי להתחזק בתשובה ומעשים 
ועיין ירושלמי שבת פ"ו ה"ט, שכל  טובים, אינו אסור מן הדין, אך מ"מ אין ראוי לעסוק בזה וכמו שביארנו. 
המנחש סופו לבא עליו שנא' כי לא נחש ביעקב, קרי לו נחש ומי גרם לו שינצל לפי שבטח בקב"ה, וע"ע נמוק"י 

סנהדרין סוף פרק ז' ושו"ת הרמב"ן סי' רפ"ב. 

וכן במה שדרשו בספרי מנין שאין שואלין בגורלות שנאמר תמים תהיה עם ד' אלוקיך היינו ג"כ עד"ז כשתולה 
ב"כרם  הראוני  וכעת  שרי,  הכרעה  לו  שאין  צדדים  שני  בין  להכריע  גורל  כשעושה  אבל  העתידות,  ב"גורל" 
שלמה" שציין להפוסקים דנקטו כן, האלף לך שלמה או"ח תס"ב, חוות יאיר סי' ס"א, תשובות גאוני קדמאי 

סי' ס'. 

עוד כותב הגר"מ שטרנבוך: "כתבו האחרונים דכיון שישראל אינם תחת המזלות רק בהשגחה מיוחדת מהבורא 
שיכולים  אף  כן  ואם  בהעתיד,  ולא  בההווה  אלא  אצלם  לסמוך  אפשר  אי  במזלות  רואים  אפילו  ולכן  ית"ש, 
לפעמים לכוון ההווה, בישראל אי אפשר בעתידות, ואם הוא מאמין בה' ומתפלל אליו משנה גם מזלו, וכמבואר 
בשבת דף קנ"ו ע"ב, וא"כ באופן דאין שואלים לקבל תשובת הרואים כאמיתית לסמוך על זה אין איסור מדינא. 

יתרו "ואתה  יסוד בזוה"ק פרשת  ולחקור אצל המסתכל בכף היד, שיש  לכן נראה דאף שאין איסור לשאול 
תחזה" שבגוף האדם בכפות אצבעותיו רמזים למעמדו ולמזלו, מ"מ עליו לידע שאצל עם ישראל הכל תלוי 
בתפילה ומעשים טובים, וגם נכריות אלו ידיעותיהן לא ברורות ולא מבינות בכף היד לגמרי, ומבלבלות בדברים 
וברבוי תפלה  וראוי שלא לשאול בהן כלל רק לסמוך על הקדוש ברוך הוא בעתידו,  יחד,  שהם אמת ושקר 
בשו"ת  וע"ע  עכ"ל.  הבא",  עולם  לחיי  ונזכה  ומזוני  חיי  בבני  הזה  בעולם  עלינו  ירחם  טובים  ומעשים  צדקה 

משנה הלכות ח"ב סי' שמו.
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פרק ד'

 מצות חישוב תקופות ומזלות:
 האם הכוונה ללימוד חכמת האיצטגנינות?





קסט

 מצות חישוב תקופות ומזלות:
 האם הכוונה ללימוד חכמת האיצטגנינות?

שאלה: האם ישנה מצוה לעסוק בחכמת האיצטגנינות, והאם העיסוק בה נחשב כביטול תורה?

תשובה: נאמר בגמרא במסכת שבת )עה, א(: "אמר רב זוטרא בר טוביה... והיודע לחשב תקופות ומזלות ואינו 
חושב, אסור לספר הימנו".

הגאון רבי יוסף ענגיל זצ"ל בגליוני הש"ס מפרש ש'אסור לספר הימנו' הכוונה שאסור לספר עמו, והגאון רבי 
אליעזר משה הורביץ זצ"ל מסביר שהכוונה היא שאסור לספר דבר הלכה משמו, מפני שאין זה כבוד התורה 

שאין לומדיה יודעים חישוב תקופות ומזלות. 

עוד נאמר בגמרא )שם(: "אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, כל היודע לחשב 
ידיו לא ראו".  ומעשה  יביטו  ה' לא  "ואת פעל  ה(  )ישעיהו  ואינו חושב, עליו הכתוב אומר  ומזלות  בתקופות 
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר )דברים ד( 
"ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הוי אומר 

זה חישוב תקופות ומזלות"454. 

והמזלות  החמה  בהילוך  לדבריו  סימן  להם  שמראה  היא  הניכרת  שהחכמה   - העמים  "לעיני  רש"י:  ופירש 
החמה  מהלך  לפי  העיתים  שכל  כן,  והיא  שחונה  זו  שנה  כן,  והיא  גשומה  זו  שנה  שאומר  כדבריו,  שמעידין 

במזלותיה ומולדתיה במזל תלוי, הכל לפי השעה המתחלת לשמש בכניסת החמה למזל". 

למדנו מדברי רש"י, המציג את חכמה זו כחכמת המזל, שישנה מצוה לעסוק בחכמה זו ועליה נאמר "כי היא 
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים".  

כי  למדנו  וכיון שכן  ומזלות.  זה חישוב תקופות  כנגד העמים  ובינה שהיא  היא חכמה  "איזו  וכתב הריטב"א: 
מצוה להתעסק בה ואין בזה כלל משום חכמה יונית, וזה פשוט".

כן עולה גם מדברי הר"ן 	שבת לב, ב מדפי הרי"ףא, שכתב כך: "והיודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו מחשב 
אסור לספר הימנו. דכתיב כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים 
זו חשוב תקופות ומזלות ]שמראה להם סימן לדבריו בהלוך החמה והמזלות[ שמעידין כדבריו שאומר שנה 

454  וע"ע רשי שה"ש ז, ה: עיניך - כבריכות אשר בחשבון המושכות מים, כן עיניך על שער בת רבים חכמיך כשהם יושבים בשערי 
ירושלם העיר בת רבת עם ועסוקים בחשבון תקופות ומזלות חכמתם ובינתם לעיני העמים מושכות כבריכות מים.
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זו גשומה והיא גשומה שנה זו שחונה והיא שחונה, שהכל לפי השעה המתחלת בכניסת השמש למזל, הילכך 
כשאינו מחשב אסור לספר הימנו".

ובחידושי הר"ן )שבת עה, א( כתב: "והיודע לחשוב בתקופות ומזלות וכו', פירש רבנו יהונתן ז"ל לפי שהוא 
חכמה מפוארה ומכיר גדולות קונו שתיקנם כרצונו ואין בהם כח לשנות מה שגזר עליהם ולא להיטיב ולהרע 
ואומרים  ולירח שטועים בהם  ויכיר טעות המשתחווים לשמש  בריותיו כחפצו  אלא ברצון הבורא שדן בהם 

שמריעים ומיטיבים וידע להשיב את אפיקורוס ואת המגוש".

מפני  ומזלות  בתקופות  ושיחשב  הכוכבים  מהלכות  בדרכי  להתבודד  האדם  על  "מצוה  כתב:  )שם(  והמאירי 
שחכמה זו חכמה מפוארה בידיעה אותות השמים ולקות המאורות בלא שום שגיאה ועל זה נאמר ושמרתם 
ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים זה חשוב תקופות 

ומזלות", עכ"ל.

והשלטי גבורים )שבת עה, א( כתב בשם הריא"ז: "ואיזו היא חכמה וכו' זה חישוב תקופות ומזלות שיודע עת 
התקופות ועת המזל ויודע לומר שנה זו גשימה היא וכו' כמו שביאר המור"ה".

כו'.  יותר בדברי המהרש"א בחידושי אגדות, שכתב: "כל היודע לחשוב תקופות ומזלות  והדברים מפורשים 
לאו לענין חשבון קביעות המועדים קאמר, דזה תלוי ביותר בחשבון מהלך הלבנה. אבל לענין שינוי זמנים לפי 
וזו שחונה כפירוש רש"י שזה תלוי לפי שינוי ד' התקופות ומזלות,  הילוך החמה והמזלות שזו שנה גשומה 
אבל חדשי הלבנה לא ישתנו. ומייתי לה דכתיב "ואת פועל ה' לא יביטו ואת מעשה ידיו לא ראו", כפל הענין כי 
יבא האדם לחכמה זו בראייה החוש ממש גם בראייה השכלית לפי החשבון כמו שעשו התוכניים שהיו להם 
כלים מיוחדים לראות ממש ע"י מהלך החמה והמזלות ואח"כ לחשוב אותו מהלך לפי עתי השנה ודוק", עכ"ל.

 מוני המצוות

הרמב"ם:  דברי  ואלו  מצוותיו,  במנין  ומזלות  תקופות  לימוד  מנה  שהבה"ג  כתב  ב(  )שרש  בסהמ"צ  הרמב"ם 
"ובזה הדרך בעצמו מנו חשוב תקופות מצוה בעבור הדרש הנאמר בהיא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים )ר"פ 
ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חשוב תקופות  זו היא חכמה  והוא אמרם )שבת עה א( אי  ואתחנן( 

ומזלות".

כי חשוב  לבעל ההלכות  "אבל מה שחשד הרב   כך:  א(  עליו הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות )שרש  השיג 
תקופות שהוא מונה הוא לידע חכמת התכונה ולחשוב בה ושהיא מצוה מדבריהם שסמכו לכתוב ממה שאמרו 
)שבת עה א( מניין שמצוה על האדם לחשוב תקופות ומזלות שנ' ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם 
לבעל  ומזלות, חלילה  זו חשוב תקופות  הוי אומר  לעיני העמים  ובינה שהיא  היא חכמה  זו  אי  לעיני העמים 
ההלכות כי זו אינה מצוה מדבריהם אלא ליודעים בה הוא מצוה על דרך הזרוז שיסתכלו בה ויודיעו עתידות 
לשאר האומות כענין המימרא השנית שחזר ואמר )שם( כל היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו מחשב עליו 
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הכתוב אומר את פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. וזו היא ששנינו )אבות ספ"ג( תקופות וגימטריאות 
פרפראות לחכמה ואם כן תהיה חכמת הגימטריא מצוה. ואם היה דעת בעל ההלכות כן היה מזכיר תקופות 
ומזלות, עכ"ל. ועיין בדברי הלב שמח )סוף שרש א( שתמה על תמיהת הרמב"ן מכך שמשמעות דברי הגמרא 

היא שישנה מצוה בחישוב תקופות ומזלות ולא רק על דרך הזירוז, עי"ש עוד. 

הקורא בדברי הרמב"ן יראה שכתב שדברי חז"ל על מצות לימודי ענינים אלו, הם לצורך "שיסתכלו בה ויודיעו 
עתידות לשאר האומות", שמשמעותם היא לימוד חכמת האיצטגנינות ולא חכמת התכונה455.

ואתחנן  בפ'  דכתיב  הלבנה  ומולדות  חמה  תקופת  שיחשבו  ישראל  את  הב"ה  צוה  רס(:  )מצוה  היראים  כתב 
"ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים". ואמרינן בשבת פ' כלל )עה, א( אמר רב שמואל בר 
נחמני א"ר יוחנן מניין שמצוה על האדם לחשוב תקופות ומזלות שנאמר "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם 

ובינתכם לעיני העמים" ואיזהו חכמה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות".

והסמ"ג )עשין מצוה מז( כתב: צוה הקב"ה לחשב ]את[ התקופות והמזלות ומולדות הלבנה כדדרשינן במסכת 
שבת בפרק כלל גדול מזה המקרא "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמים, איזוהי חכמה 
ובינה שהוא לעיני העמים זו היא חישוב תקופות ומזלות לפי שבישול התבואות והפירות אחר תקופות החמה 
הם הולכים ועוד כי על ידי חישוב התקופות ומולדות יודע מתי יצטרך לעבר החדש ולעבר השנה כמו שנאמר 
וחג  כב(  לד,  )שמות  וכתיב  א(  כא,  )ר"ה  א( שמור את חדש האביב שיהא הפסח בחדש האביב  טז,  )דברים 
האסיף תקופת השנה שיהא החג בזמן האסיף )ע"פ סנהדרין יג, א( ותקופת השנה היא לחשבון החמה כמו 

שנאמר )תהילים יט, א( מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו, עכ"ל.

לדבריהם, במצוה זו נכלל לימוד חכמת האסטרונומיה ולא חכמת האסטרולוגיה. 

הרשב"ץ: המצוה לזרז ליודעים את חכמת הכוכבים לדעת עתידות

דברים נחרצים בענין חקוקים בדברי הרשב"ץ בספרו זהר הרקיע 	עשין אות נהא, ואלו דבריו: "חשוב התקופות 
הגאון ז"ל מנאה מצוה, והרז"ל תפס עליו בשרש השני ואמר שזו היא דרך דרש שאמרו "כי היא חכמתכם" 
וכו' זהו תקופות ומזלות, והגאון ז"ל לא לזה נתכוון, כי המאמר הזה לרז"ל הוא לזרז מי שיודע בחכמת בחכמת 
הכוכבים, שיחשוב בה כדי לדעת העתיד לבוא, כמו שאמרו "כל היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב, 

עליו הכתוב אומר "ואת פועל ה' לא יביטו" וכו' ", עכ"ל456. 

455  אא"כ נאמר שכוונתו היא לדברי הסמ"ג, ועוד ראשונים, שכתבו ש"לפי שבישול התבואות והפירות אחר תקופות החמה הם 
הולכים" וכו', והיינו שזהו גילוי העתידות לשאר האומות, וצ"ע.

456  ועיין בשו"ת התשב"ץ )ח"א סי' קד וסימן קו(.
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דעת המחזור ויטרי: לימוד אסטרולוגיה היא מצוה

והנה באבות )פ"ג משנה יח( נאמר: "רבי אליעזר בן חסמא אומר קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות תקופות 
)סימן תכו(: פרפראות לחכמה. אני שמעתי מביאין את  ויטרי  וכתב במחזור  וגמטריאות פרפראות לחכמה", 
האדם לידי חכמה. לשון פרפרת הפת. בפ' כיצד מברכין. הוא דבר הממשיך את הלב וגריר את האוכל. ורב נתן 
הבבלי שסידר את הערוך פי' לשון פופירין האמור באגדה. עין בגד ארגמן. כלומר תכשיט. ונראין דבריו שנאה 
לחכם להיות יודע מדבר בהם. ואעפ"י שאינן הלכות. לפי שזו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים. והרי כתיב 
שהיא  ובינה  חכמה  איזהו  ואמרינן  העמים".  כל  לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא  כי  אותם  ועשיתם  "ושמרתם 
לעיני העמים הוי אומר זו חישוב תקופות ומזלות. ובלשון ערבי קרוי פירפאורא. ואני הכותב תמה עלה דההיא 
דאמרינן דכל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר "ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה 
ה'  "תמים תהיה עם  בכלדיים, שנאמר  מניין שאין שואלין  ב(  קיג,  )פסחים  והא אמרו חכמים  ראו",  לא  ידיו 
אלהיך". ואיני יודע אם שאלה הוא דאסור, הא חישוב בעלמא מותר. דמאי חכמה לעיני העמים איכא בחישוב 

גרידתא", עכ"ל. 

הרי שסבר שחכמה זו הנצרכת תלמוד היא חכמת האיצטגנינות וע"ז הקשה שהרי חז"ל אמרו שאין שואלין 
בכלדיים וכו', וכנ"ל. 

דעת המגן אבות

והמגן אבות )אבות פ"ג שם( כתב ואלו דבריו: "תקופות והוא היודע כשנופלת התקופה הפלונית בכוכב פלוני, 
כגון תקופת טבת בצדק שהיא מיבשת את המעין, ותקופת ניסן בצדק שהיא משברת את האילנות, כשיהיה 
מולד הלבנה בלבנה או בצדק, כמו שנזכר בערובין )נו, א( בפרק כיצד מעברין, וחכמה זו היה יודע אחיתופל 
ולימדה לבניו ואמר להם כשתראו עצרת ברור, וי"א בלול, זרעו חטים, כמו שנזכר בפרק מי שמת )ב"ב קמז, 
א(, ועל זה אמרו בפרק כלל גדול )שבת עה, א(, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב 
אומר, "ואת פועל ה' לא הביטו ומעשה ידיו לא ראו". ואלו הן פרפראות, כי אין בהם מצוה או עבירה, אבל הם 
כמו הפרפראות שהאדם אוכל לאחר הסעודה לקנוח דרך התענוג. כן אלו החכמות הם כבוד למי שיודע אותם 
בפני הבריות, שיאמר להם שנה זו יהיו פירותיה מרובין או מועטים, וכשיתקיימו דבריו מכבדין אותו. ואין זה 
על חשוב תקופות, לדעת אם מעברין את השנה אם לא, כמו שנזכר בסנהדרין פרק ראשון )יא, ב – יג, ב(, כי זה 
אינו פרפראות לחכמה, אבל הם גופי הלכות לידע מתי יהיה פסח כדי שלא יאכלו חמץ בפסח וישחטו הפסח 
בזמנו ולא יבואו לידי כרת, וכן יום הכפורים שהוא בכרת תלוי על פי עיבור שנה, וחלילה שיקרא זה פרפראות 

לחכמה", עכ"ד.



קעגפרק ד - מצות חישוב תקופות ומזלות: האם הכוונה ללימוד חכמת האיצטגנינות?

דעת הראב"ח: לימוד אסטרולוגיה היא מצוה

את  כותב  האיצטגנינות,  לימוד  במעלת  בהרחבה  העוסקת  אגרת  שכתב  ז"ל,  הנשיא  חייא  בר  אברהם  רבנו 
הדברים הבאים: "ונאמר החכמה הראשונה מחכמת הכוכבים היא החקירה על צורת הארץ והשמים ותמונתם 
ולתת ראיות ואותות עליהם שהם עגולות כתמונת הכדורית והארץ עומדת ושוקעת באמצעית הרקיע והרקיע 
מקיף אותה וסובב עליה ממזרח למערב ולחקור על צורת הכוכבים ומשכנן ברקיעיהם והדוכן האחד תחת השני 
ולדעת צורת מהלכן ממזרח למערב ומעמדם בפאת צפון ודרום מקום השווה ברקיע ומאופן גלגל המזלות וגם 
קירובם וריחוקם מן הארץ ולחשוב את כל מהלכותם כדי לדעת בכל כוכב וכוכב מקום מעמדו מן המזלות ואם 
צפון ודרום נראה מקו אופן המזלות ואם קרוב ורחוק מן הארץ ואם ישר או נזור במהלכו וכל התלוי בענין זה 
שאיני צריך להאריך בפירושו, והחכמה הזאת היא המעולה בכל חכמת הכוכבים וחכמי ישראל הקדושים וכל 
חכמי האומות היו חוקרים עליה ודורשין אותה ומשתבחים בעמידתם על סודה ואין בין חכמי ישראל מחלוקת 

בחכמה זאת ובין חכמי האומות כי אם בדברים מעטים. 

והחכמה השניה תלויה בחכמה הזאת היא דעת הממשלה והכח הנתונה לכוכבים ולמזלות בסביבתן על הארץ 
ישתנה הכח הזה בשינוי מהלך הכוכב ברקיעו  ואיך  ומזל  בכל מזל  וכוכב בעמידתן  כוכב  לכל  נתן  כח  זה  ואי 
ובכל  ונזורו ומשתכל כח מהם בארץ  וביושר מהלכו  ולדרום ובהתקרבו ובהתרחקו מן הארץ  בעמידתו לצפון 
אשר עליה ובכל אדם ואדם במולדו ובקורות המתחדשות עליו, כאשר הוא מסור ומנוסה ביד חכמי האומנות 
אותם  שנסו  נסיון  ידי  על  או  אלוקים  רוח  או  הקבלה  הדרך  על  קדמוניהם  מפני  בידם  מסור  היה  בין  הזאת, 
בחייהם האחרונים, וחכמי ישראל היו מעיינים בחכמה הזאת, כאשר מצאנו בדבריהם רמז מזה דאמרי האי מאן 
דשבתאי יהא כך וכך, האי מאן דצדק כך וכך יהא, וכאשר הוא מפורש בדבריהם יותר מזה בברייתות הכתובות 
כי אם בהכרעת כחם  גדולה  ובין חכמי האומות בממשלת הכוכבים שום מחלוקת   ואין ביניהם  על שמם457. 
למעשה, כי חכמי רשעי אומות העולם אין להם יראת שמים אומרים שכח הכוכבים כח מלא ושלם ויכולים הם 
להועיל ולהזיק ברצונם ובדעתם וגזירתם קיימת, אין בה תנאי, וחכמי ישראל הנאמנים אשר אימצם המקום 
ביראתו וקדשם בתורתו והיו מקבלים החכמה מרוח הקודש ומפי הנביאים, אומרים כי כח הכוכבים והמזלות 
אינו כח שלם ואין להם רשות להועיל ולהזיק בדעתם וברצונם, אבל הכל במאמר ובציווי, ובכל עת שהקב,ה 

רוצה הוא מסיר ממשלתם וממיר את גזירתם וכו' ".

"ושתי החכמות האלו שיבחו רבותינו ז"ל והיו חוקרים עליהם ומתעסקים בהם ועל שתיהם חייבו כל היודע 
לחשוב תקופות ומזלות להיות מחשב אותם לקיים מה שנאמר "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", ואין 
אתה יכול לומר שזה שאמרו לחשב תקופות ומזלות הוא על חשבון ארבע תקופות השנה המסור בעיבור, כי זה 
הוא דבר קל ואין בו חשבון גדול ולא חכמה יתירה וכל אומות העולם יכולין לחשב אותם. ואם תאמר שחשבון 
תקופות ומזלות הוא חשבון כל שבעה כוכבים לדעת מושבם במזלות והתקופות לחשבון חמה ומזלות לחשבון 
הכוכבים, נאמר אם חשבון התקופות חכמי ישראל שבהם יודעין מועדים ושנים, חשבון הכוכבים אי זו חכמה 
יש בו אם לא יחשוב מותרן בארץ. אבל הוא אומר כאשר החמה מקפת את הרקיע, כן כל כוכב וכוכב מקיף 
את רקיעו, וכאשר לחמה ארבע תקופות ברקיע שבהם התחלף מהלכה ומעמדה מן הארץ והן ארבע תקופות 
השנה, כן לכל כוכב וכוכב ארבע נקודות ברקיעו התחלף בהם מנהג מעמדו ומהלכו והן לו ארבע נקודות כימי 

457  עי' שבת קנו, ב וברייתא דשמואל פרק ט )ברייתא דמזלות טו(.
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מסבו על גלגלו והיה מספיק להם לומר לחשוב בתקופות לבד ומפני שאמרו תקופות ומזלות ידענו שהתקופות 
הן חשבון מהלכות הכוכבים והמזלות גזרותם הנראות בארץ כי כן אנו קוריןלעדות הכוכבים וגזרותם מזלות 
אנו אומרים לטוב מהם מזל טוב ולתמורתו שאינו טוב מזל רע,ועליו הביא ראיה מן הכתוב כי היא חכמתכם 
ובינתכם לעיני העמים כי חשבון מהלכות הכוכבים אינה חכמת הכוכבים ישראל לנגד העמיםהיא שצדקתם 
כח  מסיר  הקב"ה  אם  אלא  בטלה,  ואינה  קיימת  העמים  על  הכוכבים  וגזרת  הכוכבים  גזרת  מעליהם  מבטלת 

הכוכב ומחלישו. ואין כח הכוכב נחלש לישראל מפני שאין לו ממשלה עליהם.

ואם חכם אחד מחכמי האומות יביאו לידו שני מולדות דומים זה לזה במזלם האחד לגוי והשני לישראל, ימצא 
כל גזירות קשות במולדו של ישראל ינצל מהן והגוי הרשע יכשל בכולם וע"ז יהיו חכמי האומות תמהים מאד 
ונבהלים ורואים גדולת ישראל. ועוד יש הפרש גדול בין ישראל ובין האומות, אם תהיה גזירה אחת ראויה לבוא 
וגויים והקב"ה רוצה לבטלה מעל הגויים ומסיר את כח הכוכב ומבטלו וכשיסור כח הכוכב תבטל  על ישראל 
גזירתו מעל ישראל וגויים יחד, כי לא נשאר כח הכוכב להזיק ולהועיל, ואם הקב"ה רוצה לבטלה מעל ישראל, 
על  קיימת  גזירתו  נחלש  כח  ומפני שאין  ישראל  על  למזלו ממשלה  כח הכוכב, מפני שאין  אינו מחליש את 
הגויים, וע"ז אמר הכתוב "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים כה' אלוקינו בכל קוראינו אליו", אמר חכמתכם 

תהיה לעיני העמים אשר תיראו גזירות הכוכבים בטילות מעליכם בקרוא לאלוקים ואינה בטלה מעליהם.

ובזה תראה חכמת ישראל, כי כל חושבי הכוכבים היו רואים לחזקיה מלך יהודה שאין מלכותו מוסיפה על י"ד 
שנה ומפני צדקתו ותפילתו הוסיפו ימי מלכותו על כפל גזירות הכוכבים והחושבים למזלות מכירים הכבוד הזה. 
וכן אחזיהו בן אחאב מלך יהודה היו גוזרים עליו שירפא מחוליו וכן היו רואים לו כמרי בעל זבוב אלהי עקרון 
אשר שלח לשאול באלהים אחרים ונאמר עליו בגזירה המטה אשר שכב עליה לא יקום ממנה, כי מות ימות 
ואין אתה יכול לומר שהגזירה הזאת היתה גזורה עליו לפני שאלתו בבעל זבוב ואם כן מה כח הנביא להודיענו 
כי מות ימות, אלא שאלתו גרמה מיתתו. וכן אמר לו "יען אשר שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבוב אלהי עקרון, 
לכן המיטה אשר עליה שם תמות", ואילו לא היה שולח לא היה נגזר עליו. וכן רבי עקיבא שהפחידוהו הכלדיים 

שבטלה הגזירה, לא אמר דברי הכלדיים שקר הם, אלא אמר "וצדקה תציל ממוות".

אבל  יבטח,  אל  טוב  עדות  יראה  ואם  אותן  לחשוב  והמזלות  התקופות  חשבון  היודע  כל  חיוב  הוא  זה  ומפני 
ישמר ויזהר שמא יגרום החטא ואם יראה עדות שאינה טובה, יעשה תשובה ויפיל תחינה לפני המקום, אולי 
יישר בעיניו לבטל מעליו הגזירה. ותמצא אומנות הזאת חובה על היודע אותה להחזיק בה כדי שתהיה מחזקת 
לחשוב  היודע  ז"ל  רבותינו  אמרו  זה  ועל  עת,  בכל  וצדקתו  בתפילתו  ומוסיפה  ויראתו  ]אמונתו[  )אומנותו( 
תקופות ומזלות על חשבון מהלכות הכוכבים ופירוש נזקי גזירותם והיה צריך לזכור התקופות והמזלות מפני 
שמים  ביראת  הנדבקות  החכמות  שנתי  הן  ואלו  המהלכות,  מתוך  אלא  נודעת  ועדותם  הכוכבים  ערך  שאין 

מחכמות הכוכבים אשר ישראל חייבים ללמוד אותם ולהתעסק בהן", עכ"ל הראב"ח ז"ל.  

דעת הרמב"ם וסיעתו: המצוה היא ללמוד חכמת התכונה

ואמנם הרמב"ם רוח אחרת היתה עמו, ואלו דבריו בשו"ת הרמב"ם )סימן קנ(: "שאלה במה שאמרו )שבת עה, 
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א( היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו מחשב וכו', איך יהיה זה החישוב ומה יצא מזה והאם זוהי הלכה אם 
לאו?". 

שיש  מי  ר"ל  מחשב,  ואינו  היודע  כל  ואומרם  בכלל.  התכונה  חכמת  הוא  ומזלות  תקופות  חישוב  "התשובה 
ביכלתו להבין אותה ולו שכל טוב וקרא הקדמות זאת החכמה ואינו עוסק בה. ומה שאמרתם מה יצא מזה, כבר 
באר ר' מאיר בברייתא458 ואמר הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. ומתחלת 

חבורנו הגדול יתבארו אלו העיקרים", עכ"ל. 

וכן מצינו בדברי הרמב"ם )יסוה"ת ג, ה(, שאחר שביאר בארוכה את עניני הגלגלים, כתב: " מספר כל הגלגלים 
המקיפין את כל העולם שמונה עשר, ומספר הגלגלים הקטנים שאינן מקיפין שמונה, וממהלך הכוכבים וידיעת 
שיעור סביבתן בכל יום ובכל שעהו ומנטייתן מרוח דרום לרוח צפון ומרוח צפון לרוח דרום ומגבהן מעל הארץ 
ומזלות,  תקופות  חשבון  חכמת  היא  וזו  הקפתן,  ודרך  הליכתן  וצורת  הגלגלים  אלו  כל  מספר  יודע  וקריבתן 

וספרים רבים חיברו בהן חכמי יון".

ויש להעיר שהרמב"ם לשיטתו, כפי שהתבאר בהרחבה בדבריו, שחכמת האיצטגניניות אינה חכמה והיא הבל 
ורעות רוח, ולכן ביאר את דברי הש"ס על חכמת התכונה.

וכן הוא בשו"ת יכין ובועז )ח"א קלה(, שביאר כוונת חז"ל במצות לימוד חכמת התכונה, המועילה לעבר שנים 
ולקבוע  שנים  לעבר  כדי  הירח,  מהלך  וחשבון  השמש  מהלך  ידע  התכונה  ש"מחכמת  וכתב  חדשים,  ולקבוע 
לנו  והמקובלים  בידינו  המסורים  השרשים  אל  בהסכמה  חכמה  אותה  שגוזרת  מה  כפי  אמתתם  על  חדשים 
מקדמוננו ז"ל שקבלום מהנביאים ע"ה, וזאת חכמה גדולה ומעולה נתיחדו בה ישראל משאר האומות ועליה 
נאמר בתורה כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים ומכל ישראל נתיחד בחכמה הזאת שבט יששכר שעליו 
נאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ולגודל מעלת החכמה הזאת ותועלתה אמרו 
הביטו  לא  ה'  פועל  את  אומר  הכתוב  עליו  מחשב  ואינו  ומזלות  בתקופות  לחשב  היודע  כל  שבת  במס'  רז"ל 

ומעשה ידיו לא ראו", עי"ש בארוכה.

וכן עולה מדברי הלבוש בהגהותיו )שבת ע"א ע"א(, שכתב: "חישוב תקופות, עי' גמ' כתובות קי"א ע"א ובתוס' 
שם ד"ה שלא". וכן איתא בכתובות קי"א ע"א: השבעתי אתכם וכו' ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. ופרש"י 
)שבת  כדאמרינן  העבור  סוד  )שם(  שלא  ובתוד"ה  התורה.  טעמי  סוד  לה  ואמרי  העבור  סוד  לה  אמרי  )שם( 
ע"ה ע"א( כי היא חכמתכם ובינתכם זהו סוד העבור. הרי שסבר שכוונת הגמרא היא ללימוד סוד העיבור ולא 

לחכמת האיצטגנינות.

458  מקור בריתא זו לא נודע, עי' הלכות יסודי התורה פ"ב ה"ב כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר 
ג' ומורה נבוכים ח"ג פרק כ"ח מונק ח"ג עמ' רט"ו ואין מקורו בספרי ואתחנן פי' לג )הוצ'  והיה העולם, ועי' ספר המצות מ"ע 
פרידמן ע"ד א'( או בספרי עקב פי' מט )שם פה, א(, שהרי בס' המצות גורס כמו בספרי שלפנינו, פ"ן, ]ועי' ספרי ואתחנן פי' ל"ג, 

הוצ' פינקלשטיין עמ' נ"ט ובש"נ שם, ועי' אבדר"נ פל"ז נוסח א' דף נ"ה ע"ב, הערת היגער בכ"י פ"ן[.
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הסבר הקדושת לוי

והגה"ק רבי לוי יצחק מברדטישוב זצ"ל בספרו קדושת לוי )כללות ימים טובים( מחזק את הדברים וכותב כך:  
"ועל פי זה יתורץ גמרא בשבת )עה, א(: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, מנין שמצוה לחשב תקופות 
ומזלות, שנאמר "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", הוי אומר זה המחשב תקופות 

ומזלות. ולכאורה אין לו פירוש, כי למה הוא תקופות ומזלות חכמה לעיני העמים. 

המה  גם  התכונה  שחכמת  ועבור  התכונה,  בחכמת  הוא  ומזלות  תקופות  שחשבון  בעבור  פשוטו,  כפי  והנה 
היודע  דהנה  זה,  על  קשה  לכאורה  אבל  העולם.  האומות  נגד  נחשב  לחכמה  לכן  זה,  יכולים  העולם  האומות 
המדות על בוריים, עיקר מדת החכמה שאדם יחשב בה לחכם, שמשיג בהשגה מה שחבירו אין יכול להשיג, 
אבל אם משיג מה שחבירו גם כן יכול להשיגו אינו נקרא נגד חבירו 'חכם'. והנה אם תקופות ומזלות האומות 
העולם יכולין זה עבור שחכמת התכונה גלוי לאומות העולם גם כן, אזי אין אנחנו חשובים לחכמים עבור זה, 

שהרי גם המה משיגים אותו. 

ולפי דברינו יתכן, שעל ידי חשבון תקופות ומזלות נודע חכמתינו ובינתינו לעיני העמים בזמן שבית המקדש 
קיים, שהרי על ידי חשבון תקופות ומזלות היה מולד הלבנה באיזה יום הוא ראוי לראות על פי חשבון, והנה על 
ידי בית דין הגדול שמקדשין החודש נשתנה סדרה ונראית הלבנה ביום אחר אשר ראוי לראות על פי חשבון, 
אם כן בזה רואין כוחן של ישראל אשר משנין סדרי בראשית. ולכן מי שיודע לחשוב תקופות ומזלות יודע כחו 
של ישראל, ולכן מצוה לחשוב תקופות ומזלות לידע כוחן של ישראל וכח הבית דין הגדול, אשר בזכותן של 
ישראל משתנה סדרי בראשית ומשנין כח המאורות. ולכן שפיר "חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", שהעמים 

רואין כוחן של ישראל, שיש להם לישראל ממשלה על המאורות", עכ"ד הקדושת לוי.

רבנו בחיי: מצוה ללמוד את פעולת הגלגלים והכוכבים בשפלים

התהלך  האלהים  את  בדורותיו  היה  תמים  צדיק  איש  נח  נח  תולדות  אלה  כך:  כותב  ו(  )בראשית  בחיי  רבנו 
נח... והמעלה הגדולה הזאת איננה כי אם בפרטי היחידים, סגולות כל דור ודור. ועוד שאין לשון זה נופל אלא 
על הצדיק שהשיג מעלת השמש וכחות הגלגלים והכוכבים, וכיצד הם פועלים פעולות בשפלים, לפי שעם 
ההשגה הזאת מתפרסם מעלת אדון הכל ורוממותו, וכן אמר דוד: )תהלים יט, ב( "השמים מספרים כבוד אל 
ומעשה ידיו מגיד הרקיע", ומזה אמרו רז"ל: )שבת עה א( כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו 

הכתוב אומר: )ישעיה ה, יב( "ואת פועל ה' לא יביטו" וגו', עכ"ל. 

פעולות  הפועלים  והכוכבים,  הגלגלים  מעלת  להשגת  היא  חז"ל  שכוונת  ז"ל  בחיי  רבנו  של  מדבריו  למדנו 
בשפלים. ואולם אין הכרח מדבריו שהכוונה היא לחכמת המזלות, כיון שיתכן שכוונתו היא לחכמת הגלגלים 

ותנועת הכוכבים, וכפי שהציגה הרמב"ם.
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דעת הר"י איבן שועיב

כתב בדרשות ר"י איבן שועיב )פרשת דברים(: יש מי שסובר כי זו הגזירה שגזרו מערכת הכוכבים היא גזירה 
קיימת אין מי שיבטלה, )כי( ]ש[השם רצה כך, וזה העשיר לעולם יהיה כך והעני כך יהיה לעולם. וזה העקר 
ויש מי שסובר ומקיים גזירת הכוכבים בתנאי  כן. וחלילה ]לנו[ ממנו.  וזהו דעת מופסד גם  יוליד.  לעולם לא 
)כי( ]ש[השם עליון ומשגיח בפרטי' במין האדם ומשנה מערכת הכוכבים וזה העקר יהיו לו בנים, ויעני העשיר 
ויעשיר העני. והכל כפי שכר והעונש. וזה הדעת הוא מפורסם בתלמוד כמו שאמר במסכת שבת מזל מעשיר 
וכו'. האי מאן דמתיליד בנוגה כך ליהוי. ויש מזל לישראל על זה הדרך שאמרנו, כי השם מבטל המערכה על זה 
הדרך על השכר והעונש. ולזה הדרך נוטה החכם ראב"ע והרמב"ן ז"ל. כי אין אנו יכולין להכחיש ענין המזלות 
כי הוא מוזכר בתורה ובנביאים ובדברי רבותינו ז"ל. וכן כתב ר"ח ז"ל וחכמים גדולים אחרים והוא ענין מפורסם 
ועבדתם שם  ונדחת והשתחוית להם  וכולי  עיניך השמימה  ופן תשא  וכו'  "והיו לאותות  לחוש, כתוב בתורה 
ואמרו ז"ל כי היא  וכו'.  ויושיעוך"  וכו'. ובנביאים ]כתוב[ "יעמדו נא  אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים" 

חכמתכם ובינתכם זה חשוב תקופות ומזלות.

דעת הרא"ם

רבי אליהו מזרחי ז"ל, הרא"ם, )שו"ת ר"א מזרחי סי' ה( מספר על אורחות יומו ועיסוקיו, כך: "מרוב העסקים 
אלא  ההכרחי  בעבודה  אפילו  פנאי  לי  שאין  לכל  ומפורסם  ידוע  הוא  כאשר  יום  בכל  עלי  הנופלים  והטרדות 
בקושי גדול אם מצד טורח הישיבה הקבועה עלי בכל יום בפלפול התלמוד ובלימוד החכמה ואם מצד טורח 
משא הקהלות הבאים אלי כתות כתות בכל יום ועומדים ומצפים מתי אקום מלמודי להתעסק במלאכתם ואם 
מצד העיון המיוחד לי בכל יום והוא הביאור הנכבד אשר אני מחבר על הספר הגדול הנקרא אלמגסט"י מפני 
שלא ראינו עליו שום באור עד היום והיא חכמה מפוארה מאד ומצוה להתעסק בה ועליה אמרו ז"ל בפרק כלל 
גדול ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אי זו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים זו 

היא חשוב תקופות ומזלות".

הנה הרא"ם ז"ל עסק בכתיבת חיבור על ספר אלמגסט, ספרו של האסטרונום היווני תלמי459, ועל נושאי לימוד 
אלו, של חכמת התכונה, כותב הוא שמקיימים בהם מצות חישוב תקופות ומזלות460.

459  הספר, בן 13 הכרכים, נחשב ליצירת הפאר של האסטרונומיה היוונית, והוא מציג גרסה משוכללת של המודל הגאוצנטרי לפיו 
כוכבי הלכת נעים סביב כדור-הארץ לפי אפיציקלים. 

460  ואמנם יש לציין שתלמי היה גם אסטרולוג, ולא רק אסטרונום, ומאחר  שאינני מכיר את ספריו, יתכן ועוסקים הם גם בעניני 
אסטרולוגיה.
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 דעת החובות הלבבות: 
להשתלם בנפלאות הבריאה, אך לא לדון ולשפוט ע"פ המזלות

החפץ  הרע,  היצר  של  הרעות  עצותיו  את  ומביא  מאריך  פ"ה(  המעשה  יחוד  שער  )ש"ה  הלבבות  החובות 
את   הוא  מביא  דבריו  בתוך  שונים.  הבל  בדברי  לעסוק  ומסיתו  ומדוחים  שווא  במשאות  האדם  את  להחטיא 
עצת היצר, המורה לאדם ש"אל תתעסק במעשה ממעשי העולם הבא, אלא מה שיהיה לך בו עזר על העולם 
הזה, ותהיה מרוצה בו לאנשיו ומנהיגיו מן המושלים ושאר העם. ואל תטריד לבך בדבר מן החכמות, אלא מה 
שתתכבד בו אצל אנשי דורך ותתרצה בו אל גדולי בני זמנך משר ושוטר וקצין ובעל מעלה, כחכמת הלשון 
ותוכן המשקל ושרשי הדקדוק והשיר והחידות החמודות והמשלים המופלאים והמליצות הנכריות. ותתמיד 
על  כי  והמזלות,  הכוכבים  חכמת  והתלמד  אדם,  בני  מכתות  כת  כל  עם  לדבר  ולמד  הצחות  אנשי  עם  לשבת 
פיה המשפט לאנשי סגולה ולהמון העם. וכאשר תתיעץ עם שכלך, יורך לדעת, כי אם תסור מאחרי הדברים 
הצריכים לנפשך מידיעת התורה ולא תחזיק בה בלבד, זולת שאר החכמות, תאבד ולא יועיל לך אצל הקב"ה 

שום דבר ממה שעסקת בו זולתה".

מדרכם  אשר  הגויים",  בחקת  תלכו  "ולא  באמרו:  זה  על  הנביא  הזהיר  "וכבר  הלבבות:   החובות  כך  על  וכתב 
לשעות אל חכמת הכוכבים והנחוש והענון והקסום וכל מיני הכשוף והדומה לזה ולדרש אל משפטם, כמו שאמר 
עליהם הכתוב: "כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן", ואמר 
הנביא: "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים". והסמיך מעביר בנו ובתו באש אל קוסם קסמים, 
לאמר לך שהקוסם שנוא אצל הקב"ה כמעביר בנו ובתו באש ושקול הוא בעיניו כמוהו לגנות. והנביאים הרבו 
לתעב זה במקומות שונים ואין לנו צורך להביא דבריהם, מפני שהם מן המפורסמות, והתורה כבר אמרה: "כי 
לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל", והנביא אמר: "לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא". וביחוד אחרי אשר 
יש בזה התרחקות מהבטחון באלהים ומסירות הנפש אליו והרצון במשפטו, כי מי שמיחס המשפט והגזרה 
בטובות ורעות למשפט הכוכבים והקסמים והדומה להם הוא משתף בלי ספק ויביאו זה לידי כפירה באלהים 
ולכחש בו לגמרי. ואם יאמר אדם, והלא מצאנו בגדעון שנחש, כנראה מן מובן הכתוב: "ויבא גדעון והנה איש 
מספר לרעהו חלום ויהי כשמע גדעון" וגו', נשיב לו, שהאל יתברך צוהו בכך, מפני שידע מעוט בטחונו בעצמו 
ושהיה קטן בעיניו, מה שמצא חן בעיני ה'. ובכן יצא הענין מכלל נחוש. ואם יאמר עוד: והלא מצאנו ביהונתן 
בן שאול, שהלך אחרי הנחוש, כנראה ממאמר הכתוב: "ויאמר הנה אנחנו עוברים אל האנשים" וגו' נשיב לו: 
הלא כבר נאמר קדם, שכיון לבו בתפלה לה' שיראה ישועתו לישראל על ידו ככתוב: "ויאמר יהונתן אל הנער 
נושא כליו... אולי יעשה ה' לנו, כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט". ואמרו: "אולי יעשה ה' לנו", מראה 
שהתחנן אל ה' ועורר לבו בתפלה שיעודדהו ויחזקהו על אויביו. וכיון שידע הבורא כוונתו הטובה ושמטרתו 
במעשהו היתה לטובת ישראל והצלתו, נענה לו בבקשתו ויתן שונאיו בידו ויהי הוא המסבב לתשועה השלמה 
ולנצחון על יתר הפלשתים. ובכן יצא גם זה מכלל נחוש, עקב התפללו לאלהים על התשועה בשבילו ובשביל 

כל האומה, ככתוב: "כי אין מעצור לה' להושיע".

ואם יאמר: והרי ראינו שהראשונים ז"ל היו מגנים מי שנמנע מלמוד חכמת הכוכבים והמזלות באמרם: "כל 
"מנין שחייב  ואמרו:  וגו'  ונבל"  כנור  "והיה  עליו הכתוב אומר:  ואינו מחשב  ובמזלות  היודע לחשב בתקופות 
אדם לחשב בתקופות ומזלות שנאמר: "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם" וגו', איזו היא חכמה שהיא לעיני 
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העמים, הוי אומר זו חישוב תקופות ומזלות. נאמר לו שהראשונים אמנם חישבו בזה על פי דברי הנביא "שאו 
מרום עיניכם" וגו' ודברי דוד "כי אראה שמיך" וגו'. אולם זהו רק מצד הבחינה בברואים, כדי להוכיח שיש בורא, 
כל יכל ויודע הכל, שבראם כלם יש מאין ויסדר אותם ויכוננם בסדר היותר משובח ובתקון היותר מחוכם, וחיוב 
ההתענינות בהם הוא רק מצד זה ולא כדי לדון על פיהם ולשפט מהם בענין ההצלחה והרעה, ואתה דע לך. 

בדברים כאלה וכיוצא בהם יחפץ היצר להביא ספק בלבך, כדי להאבידך ולהכחידך", עכ"ל. 

אתה הראת לדעת שהחובות הלבבות ז"ל מבהיר את דברי חז"ל בכך שהחובה ללמוד חכמה זו היא רק לצורך 
פיהם  על  לדון  כדי  ולא  זה  מצד  רק  הוא  בהם  ההתענינות  "חיוב  אך  בריאתו,  תהלוכות  וסדרי  הבורא  הכרת 

ולשפט מהם בענין ההצלחה והרעה".

דעת החת"ס: לימוד חכמת תכונה וחכמת האיצטגנינות

והנה מדברי שו"ת חת"ס 	קובץ תשובות סי' כוא עולה שביאר דברי חז"ל אלו על לימוד חכמת האיצטגנינות, 
ואלו דבריו ז"ל: "ה' אלקינו ציוה עלינו בחורב לאמור ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 
]דברים ד' ו'[, ואמרו חז"ל שבת ע"ה ע"א א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן מניין שמצוה על אדם לחשב תקופות 
ומזלות שנאמר ושמרתם ועשיתם וגו', איזהו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חשבון תקופות, 
ואמרו עוד שם א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו 
מחשב עליו הכתוב אומר ואת פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו, ועוד שם, והיודע לחשוב תקופות ומזלות 

ואינו חושב אסור לספר הימנו. 

יכולים  המתחילים  תלמידים  שאפילו  הזה  היום  בידינו  המסור  הזה  החשבון  על  נאמר  זה  כי  יאומן  לא  והנה 
ללמדו, וגם לא על החכמה הנמסרה עתה לעמים, והמה משכילים בה יותר ממנו הרבה וחברו בה ספרים הרבה, 
ולא עוד אלא שנודע לנו בברור כי גם קודם מתן תורה היתה זאת החכמה בין האומות, וכבר הי' לאברהם אבינו 
ע"ה הרבה ויכוחים ע"י אותה החכמה עם אנשי דורו, ועל זה נאמר ]ב"ב ט"ז ע"ב[ איצטגנינות גדולה הי' בלבו 
המצאות  כמה  וראה  צא  בזה,  להאריך  לי  ומה  לפתחו,  משכימים  העולם  אומות  והי'  ע"ה  אבינו  אברהם  של 
נפלאות המציא תלמי המלך הנקרא בטלמיוס אשר ממש על המצאותיו בנו כל יסודי התכונה461, ולמה זה אם 

כן יטלו חז"ל עטרה לעצמם בזה לאמור כי היא חכמתכם ובינתכם וכו', עי"ש בארוכה". 

והנה המעיין בדברי החת"ס יראה לנכון ששילב בין חכמת התכונה לחכמת האציטגנינות וסבר ששניהן שייכים 
למחלקה אחת, עליה אמרו חז"ל שמצוה להשתלם בחכמות אלו.

461  פטולמאיוס קלאודיוס, המוכר בקצרה בשם תלמי, היה מתמטיקאי, גאוגרף, אסטרונום ואסטרולוג יווני. תלמי חי לפני כאלפיים 
מדברי  אך  המלך,  תלמי  שהוא  כתב  החת"ס  העתיקה.  בעת  ביותר  החשוב  כאסטרונום  ונחשב  שבמצרים  באלכסנדריה  שנה 

ההיסטוריונים נראה שאינו תלמי המלך.
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המהר"ל: מצוה ללמוד חכמת האסטרונומיה ואין מצוה בלימוד חכמת האסטרולוגיה 

המהר"ל ז"ל בספרו נתיבות עולם 	א - נתיב התורה פרק ידא סבור שאין מצוה ללמוד את חכמת חוזי כוכבים 
הכוכבים  מהלך  חכמת  אבל  וסידרו,  עולם  מציאות  על  עומדים  בה  חכמה  אינה  שהיא  כיון  	האסטרולוגיהא, 
"לא  פ"ח(  רבה  )דברים  במדרש  דאמר  "הא  המהר"ל:  כותב  וכך  ללמוד.  מחוייבים  	האסטרונומיהא  ומזלות 
אצטרלוגין  והלא  ליה  אמרו  בשמים.  שאומנתם  באצטרלוגין  מצוייה  התורה  אין  שמואל  אמר  היא",  בשמים 
אתה וגדול בתורה. אמר להו לא הייתי מביט באצטרלוגיא אלא בשעה שהייתי פנוי מן התורה בשעה שהייתי 
נכנס לבית המים, עד כאן. ואם כן לא הותרו לאדם ללמוד החכמות אלא בשעה שהוא פנוי מן התורה ואי אפשר 
לו לעסוק בתורה כלל. והטעם כי כבר אמרנו ההפרש שיש בין התורה ובין שאר החכמות, כי התורה היא חכמה 
ולא  וכמו שהארכנו למעלה, ומאחר שהתורה היא משפט אלהית  אלהית לגמרי שהוא משפט השם יתברך, 
תמצא מעלה זאת בשמים כי השמים הם גשמיים, וכל אשר בני האדם עוסקים בהם אין החכמה הזאת חכמה 
אלהית נבדלת, ולכך לא תמצא התורה במי שכל חכמתו הוא בשמים במה שאין החכמה הזאת חכמה אלהית. 

ולפי זה אף שאר חכמות כמו חכמת הטבע שהם מעיינים במציאת עולם הזה הגשמי אסורים.

וכו'  אגדות  תלמוד  משנה  מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבי  על  אמרו  ע"א(  כ"ח  )סוכה  הישן  בפרק  אבל 
כן כל אלו מותר ללמדם  וכו', ואם  עד תקופות גמטריאות שיחת מלאכי השרת שיחת שדים ושיחת דקלים 
ומצוה ללמדם. ומה שאמר לא הייתי מביט בה אלא בשעה שהייתי נפנה לבית המים, יש לפרש כי חכמה זאת 
חכמת חוזה בכוכבים אשר חכמה זאת אינו לעמוד על מציאת עולם מסדר שלו, אבל חכמת מהלך הכוכבים 
ר'  אמר  פזי  בן  שמעון  ר'  אמר  ע"ב(  ע"ה  )שבת  גדול  כלל  בפרק  לזה  וראיה  ללמוד.  מחוייב  בודאי  והמזלות 
יהושע בן לוי משום בר קפרא כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר "ואת פועל ה' 
לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו", אמר רבי שמואל בר נחמני מנין שמצוה לחשוב תקופות ומזלות, שנאמר "כי 
היא חכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים", איזה חכמה שהיא לעיני כל העמים הוי אומר זה החושב תקופות 
ומזלות, עד כאן. ורצו בזה כי תקופות ומזלות אשר הם בשמים פעל ה', ונקראו השמים מעשה ידיו, שנאמר 
)תהלים ח( "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך". וזה כי מן השמים יכול האדם להכיר מהם מעלת הפועל אשר 
פעל אותם ועל גודל כחו ועל חכמתו, כאשר מתבונן במהלך שלהם ובסדר שלהם ולכך האדם מחויב עליו לדעת 
כי האומות הם שרוצים להתחכם  כל העמים", מפני  לעיני  "כי היא חכמתכם  ומה שאמר  בוראו.  ולהכיר את 
בחכמה הזאת ביותר והיו מתחכמים בזה בחכמה עצומה מאוד מאוד, כאשר ידוע ותמיד באו אחרים אחריהם 
ובטלו טרחם אשר טרחו ועמדו עליהם. וכמו שבא אחד שהיה נקרא בעל תכונה חדשה, אשר נתן ציור אחר וכל 
אשר הבינו הראשונים אשר לפניהם ונתנו הראשונים ציור ומהלך לכוכבים ומזלות ולגרמים השמים סתר את 
כלם ונתן ציור חכמה חדשה, רק שהוא עצמו כתב כי עדיין לא יוכל ליישב את הכל. וכאשר ישראל חושבים 
תקופות ומזלות ונותנים טוב טעם ודעת, כי דבר זה שהיה מחלוקת ביניהם בזמן אשר מסבב השמש גלגלה 
ואיך אפשר  יהיו משוים את דעתם כי כל אחד התחכם מדעתו ושכלו  והירח גלגלה לא השוו דעתם, כי איך 
מפי  בידם  מקובל  הדבר  שהיה  ישראל  חכמי  אבל  וגלגל.  גלגל  כל  שמסבב  השעות  ועל  הרגעים  על  לעמוד 
משה מסיני שמסר לו השם יתברך, הוא בלבד אפשר לו לדעת האמת. וכך הוא כי הדבר שהוא בידינו מקובל 
היו חכמי ישראל  ומכל שכן כאשר  ויותר מקובל,  נכון  יותר  זה שהוא  והלבנה אומרים על  לנו במהלך החמה 
הראשונים שהיו יודעים כל הדברים על אמתתם כפי מה שקבלו מפי הנבואה מפי משה, ולכך על זה נאמר "כי 
היא חכמתם ובינתם לעיני כל העמים". ומזה נלמוד כי כל דבר שהוא לעמוד על מהות העולם יש לאדם ללמוד, 
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ומחויב הוא בזה כי הכל מעשה השם הוא ויש לעמוד עליהם ולהכיר על ידי זה בוראו", עכ"ל.

דיון השפת אמת: כיצד הותר לבטל תורה כדי ללמוד אסטרולוגיה?

כו' אסור לספר הימנו, לכאורה דוקא אם הוא פנוי מתלמוד  "והיודע לחשב  ואמנם השפת אמת )שם( כתב: 
תורה, דאם לא כן תלמוד תורה עדיף, ]וכן משמע במד"ר פ' נצבים בפסוק לא בשמים הוא כו' אין התורה מצוי' 
באסטרלוגין שאומנתן בשמים כו' לא הייתי מביט אלא בשעה שהייתי פנוי מן התורה[. ואולי י"ל כיון דמצוה 

הוא צריך לבטל מלימודו, כמו בכל המצות", עכ"ל השפ"א.

אין התורה  "לא בשמים היא"? שמואל אמר  "מהו  ו(:  ח אות  ניצבים פרשה  )פרשת  רבה  וכן איתא במדרש 
מצויה באסטרוגלין שאומנותם בשמים. אמרו לו לשמואל והרי אתה אסטרוגולוס וגדול בתורה. אמר להם: לא 
הייתי מביט באסטרוגוליא אלא בשעה שהייתי פנוי מן התורה, אימתי ]בשעה[ שהייתי נפנה לבית המים"462. 
ההיא"463.  בחכמה  הרבה  ליטרד  שצריכים  מפני  בכוכבים,  החוזים  "איסטרולוגין-  כהונה:  המתנות  ופירש 
ומהרז"ו פירש: "לבית המים - להטיל מים רגלים או במרחץ במקום שאין להרהר בתורה, ובמדרש תהילים 
)סט( דורש פסוק "מי יספר שחקים בחכמה" )איוב לח, לז( זה שמואל ירחינאה שהי' אומר נהירין לי שבילין 
דרקיע כשבילי דנהרדעא, שסיפר מה שבשמים בחכמה ע"פ שעסק תמיד בתורה, אך אחר שהשיג חכמה זו 

לא קבע לעסוק בה אלא כמ"ש בבית המים"464.

הסבר הפנים יפות

רעיון נפלא בדרך זו כותב הפנים יפות )דברים ד(, ואלו דבריו: "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם" 
וגו'. בשבת דף ע"ה ע"א אמר רב היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב, אסור לספר הימנו. לכאורה נראה 
פירושו שאין לספר בשבחו, והוא מידה כנגד מידה, דכתיב )תהלים יט, ב( "השמים מספרים כבוד אל", פירש 
רש"י מתוך שבכל הארץ יצא קוום וכו' מספרים הבריות כבוד אל, וכן אמר דוד המלך ע"ה )שם ח, ד – ה( "כי 
וגו', והיודע לחשוב תקופות ומזלות ומעיין בהם כי הם נפלאות ה'  וגו', "מה אנוש כי תזכרנו"  אראה שמיך" 
הוא מספר כבוד אל, וכיון שהוא מונע מלחשוב בהם הוא מונע מסיפור כבוד אל, ע"כ מידה כנגד מידה שאין 
לספר בשבחו. אמנם הענין הוא שאמרו חז"ל )שבת קנו, א( אין מזל לישראל, ואמרו עוד גבי אברהם "ויוצא 
אותו החוצה" )בראשית טו, ה(, פירש רש"י הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים, ולכך א"י 
מיוחדת לישראל מפני שאינה עומדת תחת המזלות והשרים שלהם כדכתיב )לקמן יא, יב( "עיני ה' אלהיך בה", 
וכן התורה הקדושה עומדת למעלה מן השמש, ופירש"י )קהלת א, ט( "אין חדש תחת השמש", אבל התורה 

462  וכן הוא בילקוט שמעוני )ניצבים רמז תתקמ(.

463  והיינו שכיון שעסוקים הם הרבה בחכמתם, אינם יכולים לעסוק בלב פנוי ומח צלול בתורה, וכדמצינו בעירובין נה, א: רבי יוחנן 
אמר לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים.  

464  וכן הוא תוס' תענית ז א ד"ה אף.
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שהיא למעלה מן השמש יש חדש, לכן כשבאו ישראל לא"י עלו למעלות התורה, ועוד אחז"ל )כתובות קי, ב( 
כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוה, ועמ"ש בספר כתובה 
כי  כן בקרב הארץ",  ה' לעשות  צוני  "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר  וז"ש משה  שם באריכות, 
משה קיבל את התורה בהיותו למעלה מן המזלות והוא למד אותם בהיותם עדיין בחו"ל, ואמר שהודיע ולמד 

עמהם התורה שהיא למעלה מן השמש כאשר צוני ה' אלהי אף בהיותם בחו"ל כדי לעשות אותם בארץ". 

הטבע,  ע"פ  מתנהגים  שהם  במזלות,  העוסק  מן  למעלה  הוא  ה'  בתורת  העוסק  "והנה  יפות:  הפנים  וכותב 
חכמתכם  היא  "כי  המזלות  חושב  על  שאמר  והוא  הטבעיים,  שהם  המזלות  מחכמת  חשוב  התורה  ומעלת 
ובינתכם לעיני העמים", דהיינו שהם תחת השרים והמזלות שלהם ואינם יכולים להשיג מעלות התורה שהוא 
כי  תמימה"  ה'  "תורת  אמר  אל"  כבוד  מספרים  "השמים  שאמר  לאחר  ע"ה  המלך  דוד  שאמר  והוא  למעלה, 
היא למעלה מן השמש, והוא למעלה מן המזלות המתנהגים ע"פ הטבע, וכן אמר )תהלים קמז, ד – ה( "מונה 
מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא", ואח"כ אמר "גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר", פירוש שהתורה 
נקראת תבונה היא למעלה מן הכוכבים שיש להם מספר, ולתורה אין מספר כדכתיב )שם קיט, צו( "לכל תכלה 
כל  כי  ונבון  חכם  עם  רק  ואמרו  האלה,  החוקים  כל  את  ישמעון  אשר  וז"ש  מאוד",  מצותך  רחבה  קץ  ראיתי 
יעבור".  ולא  נתן  חק  לעולם  לעד  "ויעמידם  ו(  קמח,  )שם  כדכתיב  חוקים,  נקראו  בטבע  המתנהגים  המזלות 
אבל כשרואים מעלת ישראל שהם למעלה מן הטבעיים בהיותם חלק אלהי ממעל שהוא משדד כל המערכות, 
בהעמדת השמש והירח שהוא למעלה מן החוקים, "ואמרו רק עם חכם ונבון וגו' כי מי גוי גדול אשר לו אלהים 

קרובים", דהיינו שהם חלק אלהי ממעל, והיינו ע"י שהם עוסקים בתורה שהם חוקים ומשפטים צדיקים". 

ומסביר הפנים יפות: "לפי זה י"ל מ"ש 'אין לספר הימנו' פירוש אף שמצוה לחשוב ]בתקופות ומזלות[, אין 
לספר למי שעוסק בתורה שהוא למעלה, ולא יפנה מן התורה בהתמדתו בו כדכתיב )יהושע א, ח( "לא ימוש 
ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה" ולא ימצא שעה שאינו מן היום ולא מן הלילה, ע"כ אין לדבר עליו", 

עכ"ל.

מכל  האיצטגנינות.  חכמת  לדבריו,  שהיא,  ומזלות,  תקופות  בחישוב  מצוה  שישנה  אף  יפות,  הפנים  לדברי 
מקום חכמת התורה גבוהה היא יותר ואין לדבר סרה בעוסקי התורה, המקדישים את  ימיהם ולילותיהם אך 

ורק ללימוד התורה ואינם מתעסקים בחכמת האצטגנינות.

הסבר הבינה לעיתים בדברי שמואל

הגאון הנודע רבי עזריה פיג'ו זצ"ל, בעל הגדולי תרומה, בספרו בינה לעיתים )חלק ב - דרוש ה לשבועות יום 
ב(, מסביר כך את דבריו של שמואל: 

"והכוונה על הדרך שהבין שמואל ע"ה במדרש )דב"ר ח ו( שאמר "אין תורה מצויה באיצטרולוגין שאומנתם 
בשמים, אמר ליה והלא אתה אסטרולוגוס וגדול בתורה, אמר לו לא הייתי מביט באיסטרולוגיאה אלא בשעה 
שהייתי פנוי מן התורה בשעה שהייתי נפנה לבית המים". והן אמת כי לכאורה נראה שבתחלת דבריו דקדק 



קפגפרק ד - מצות חישוב תקופות ומזלות: האם הכוונה ללימוד חכמת האיצטגנינות?

שהיה  בשעה  אלא  בה  מביט  היה  שלא  כן  אחר  שהשיב  מה  לרמוז  בשמים,  שאומנותן  באיצטרולוגין  לומר 
וכו', באופן שאין צד איסור בדבר כשהוא בדרך עראי ושלא בקביעות. ועל כן אמר שאין התורה מצויה  פנוי 
באיצטרולוגין, ופי' שלא על כל האיצטרולוגין אמר אלא לאותם שאומנותם בשמים, דהיינו שההבטה בשמים 
היא להם כאומנות, שעושין עיקר ממנה דרך קביעות, כעין מה שאמרו במשנה )סנהדרין כד, ב( במה דברים 

אמורים כשאין להם אומנות אלא היא וכו'.

עסוקים,  הם  השמים  בענין  האיצטרולוגין  דודאי  בכך,  שאומנתם  לומר  לו  היה  שלפי"ז  יותר,  לדקדק  אמנם 
נאמר כי לכאורה יש בזה מהסתירה מה שאז"ל פרק כלל גדול )עה א( אמר ר' שמואל בר נחמני מנין שמצוה על 
אדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", איזו היא חכמה ובינה שהיא 
לעיני העמים הוי אומר זה חשוב תקופות ומזלות. ואין ספק שחשוב תקופות ומזלות הוא מהדברים העצמיים 
שבאצטרולוגי"אה, ויראה מזה שלא בלבד אינה בלתי ראויה אלא שהיא מצוה חביבה לפניו ית' יתעסק בה כל 
אדם מישראל אם יזכה לכך, ואיך הרחיק שמואל ע"ה כל כך ההתעסק באסטרטלוגי"אה ושאין להביט בה אלא 
היא שיחשוב בהם באותה שעה המאוסה  נאמר שהמצוה לחשב בתקופות  לבית המים, האם  נפנה  כשהוא 

חלילה.

חקים  אתכם  למדתי  "ראה  אמר  תחלה  כי  המצוה,  זאת  למדו  שממנו  עצמו  בפ'  מתבאר  לדעתי  הענין  אבל 
ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה ושמרתם ועשיתם כי 
היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול 
הזה" )שם ד ה(. כי הדיוקים מבוארים מה זו ראיה שאמר "ראה למדתי" וגו'. ומהו שאמר "לעשות כן בקרב 
הארץ", ודאי יעשו בארץ ולא חוץ ממנה. ולא יתכן לומר שדוקא בארץ ישראל יעשום ולא בחוצה לארץ, שהרי 
ואיך התחיל בלשון  ונעשים בכל מקום.  בסתם חוקים ומשפטים בכלל מדבר אשר רובם אינם תלוייה בארץ 
יחיד "ראה", ונמשך לשון רבים "למדתי אתכם". ומה טעם לומר "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם". ובאיזה 

אופן ימשך מזה שיאמרו העמים "רק עם חכם ונבון" וגו'.

חשבון  על  לעמוד  המשתדלים  ישראל  חכמי  בין  ההבדל  כי  "ונאמר  כך:  ומסביר  שאלותיו  את  מתרץ  והוא 
כפי  ועצום  רב  ואסטרולוגיאה,  בתכונה  ומתעסקים  בכוכבים  החוזים  העכו"ם  חכמי  ובין  והמזלות,  התקופות 
התחלפות הכוונה והתכלית אצל כל אחד מהם. כי הוברי השמים אשר לא ישגיחו ולא ישימו לב כלל על הצלחת 
יהיה זה  כי לא יאמינו או לא יחושו להשארותה, כשיתעסקו בחכמת הכוכבים והמזלות לא  הנפש ואושרה, 
האנושית  טבע  שידרוש  מה  אלא  תכליתם  אין  כי  הנפש,  שלמות  בעבור  ופועל  מעשה  שום  לידי  בכך  לבא 
שיתאוה לדעת כל מה שיש בשמים, ובפרטות ובדקדוק הן מאיכות אותן הגופות הן ממספרם ותנועותיהם 
ומהוראותיהם, וכשבאו לכלל ידיעת פרטיים אלו שבשמים כבר השיגו תכליתם ולא יעברו מזה. והוא מבואר כי 
יבואו לידי השגה זו על פי מה שיגזור השכל האנושי בחקירות ודרישות ובטענות מופתיות, מיוסדות על חכמת 
ההנדסה והתשבורת, ואם כן לא יוכלו לבא לידי מדה זו אלא מתי מספר, אשר הם דקי השכל וזכי הרעיון, לא 

כללות הכת ההמוני כל העם מקצה. 

אכן חכמי ישראל רחוקים מזה מרחק רב, כי כל פינות שהם פונים אינן אלא למה שיהיה דרך ומבוא להצלחת 
הנפש להשיג האושר הנצחי בהשראה לעולמי עד, כי לכך נוצרנו ולא לשום דבר אחר אשר לא יתיישר אל זה 

המכוון.
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ולכן באה להם מאתו יתב' מצות חשבון התקופות והמזלות, ולא לתכלית השגת החכמה עצמה לדעת את כל 
אשר בשמים ממעל, אלא לתכלית מה שימשך ממנה לבא לידי מעשה כאן למטה בארץ בקביעות החדשים 
והמועדות. למען ישמרו כל ישראל מצותיו ית' בימים הטובים שיהיו בזמנם ובמועדם הראוי, כפי מה שיסדרו 
לומדים  היו  יראה בלי ספק לא  והמזלות. אשר  והבקיאים בחכמת חשבון התקופות  חכמי ישראל המומחים 
טולומ"יאוס  של  לאלמגיש"טו  ולא  אוקלידי465  של  להנדסה  הוצרכו  ולא  העכו"ם,  חכמי  ספרי  מתוך  אותה 
וזולתם. אלא החכמה ההיא האמתית קבלוה במסורת איש מפי איש עד מפי מרע"ה שלמדו הוא יתברך אופן 
מולד הלבנה, כאמרו החדש הזה לכם ראש חדשים )שמות יב ב( כדבריהם ז"ל. וכן כל שאר הפרטים הצריכים 
ור"ג כשהיה מראה  לדור.  וכן מדור  ליהושע ע"ה,  והוא  לו  והמועדים מסרם  לידי קביעות החדשים  לזה לבא 
להדיוטות צורות לבנות וכו', הכל היה כפי מה שקבל. והן אמת כי השגת החכמה עצמה היא קשה המציאות 
לכל המון העם, כי לא רבים יחכמו אלא אחד מעיר וגו', אבל למה שבכל הדברים העיקר הוא התכלית, ובבואו 

אל המציאות אינו צריך אל האמצעיים המביאים אותו, א"כ בהשגת התכלית כבר יאמר שהשיג האמצעיים.

מעתה יבוארו הכתובים מאליהם. כי אמר משה ע"ה "ראה למדתי" וגו', כי כבר באר רשב"ן ע"ה במאמר שהבאנו 
איזו היא חכמה שהיא לעיני העמים זו חשבון תקופות וכו', הרי שחכמה זו תלויה בראיית העין, ועליה אמר 
"ראה", ירצה ראה אתה היחיד בדור בראיות בעיניך חכמה זו, כי לא רבים יחכמו להשיגה. ועכ"ז אומר לכללות 
העם היותי מלמד אתכם לכלכם חקים ומשפטים השייכים בחכמה הזאת על האופן אשר צוני ה' אלהי. וזה 
כ"א היה התכלית בלמוד מכוון לעצמו בלבד, לדעת מה שיש בשמים ולא לענין אחר, אז ודאי לא היה משיג זה 
אלא היחיד המיוחד שאני מלמדו. אבל אין הדבר כן, אלא הוא לעשות כן בקרב הארץ, כדי לבא לידי מעשה כאן 
למטה בארץ ולא שישאר הדבר בשמים ולא יצא משם. וגם נתכוון לומר כי הוא לקבוע חדשים בעבור המועדות 
ועבור השנים, וזה אין לעשות אלא בא"י שמנדין את הקובען בחו"ל כפי שרשי חילוקי הדינים במקומו. וא"כ 
יעשו המעשה כפי מה שימשך מן החכמה שלמד היחיד ההוא בקביעותו,  כי הכל  כיון שבפועל כלכם שוין, 
וע"כ אזהיר אתכם אזהרה רבה  יצדק לומר בכם שלכלכם למדתיה,  דהיינו בשמירת המועדות, נמצא שכבר 
שתקפידו מאד על שמירת המעשה. כי הלא זה הוא הבדל עצמי שיש ביניכם ובין יתר העכו"ם, שאצלם אינה 
נקראת חכמה אלא מה שהשכל משיג בדרכי המחקר ואתם אינכם כן, כי החכמה והבינה שלכם הוא המעשה 
עצמו להיותה תכלית החכמה. ולפי זה יאמרו על כרחם שלא נמצאת שום אומה ולשון זולתכם, שהעם הגדול 
עם כל רבויו וגדלו יהיה חכם בכללו, רובו ככולו, אלא אתם. כי הם לפי שאין חכמתם המעשה אלא ההשכלה 
א"א שיהיו חכמים אלא מעטים, אבל אתם שהחכמה האמתית שלכם היא המעשה הנעשה בארץ יקרא חכם 

ונבון הגוי הגדול כלו.

ומקביל לזה אמר שמואל ע"ה "אין התורה מצויה באסטרולוגין שאומנותם בשמים", רצונו אותם האסטרולוגים 
לקיים  תכליתם  וזה  בארץ,  למטה  המעשה  בעבור  היא  החכמה  בהתעסקות  שלהם  והמלאכות  שהאומנות 
אינה  אבל  בהם.  מצויה  והתורה  האמתית  הכוונה  שומרים  ודאי  אלו  כתקנם,  ומועדות  חדשים  ראשי  מצות 
מצויה באותן האסטרולוגין שהאומנות שלהם היא בלבד בשמים, שאין פנייתם אלא לבא לכלל ידיעת הגרמים 
השמימיים במה שהם. וזו כוונה נפסדת לא יחפוץ בה הוא יתברך, כי לא יאות להביט בזה. אלא כענין שהיה 
עושה שמואל ע"ה בשעה שלא היה אז מקום לעסוק בתורה והיה פנוי ממנה, ולמדנו מדבריו היותו מפרש "לא 
בשמים היא" על האסטרוליגין. ולפי דרכנו נאמר שיכוין אל המונע השלישי מאורך ההצעות, שלענין התורה 
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לא יצטרך לחכמה זולתה כעין חכמת התכונה כי בה בעצמה ימצא כלול הכל".

דעת פוסקי דורינו

החרדית  העדה  וגאב"ד  יצחק  המנחת  בעל  זצ"ל,  וויס  יעקב  יצחק  רבי  הגאון  אל  נכנסתי  תשמ"ג  בשנת 
בירושת"ו ושאלתיו האם בלימוד חכמת האסטרולוגיה מקיימים מצוה והשיב שלימוד זה הוא כלימוד חכמת 

הדקדוק, שיש ע"ז דיון בפוסקים האם מצוה ללמדה. 

ביום ה' כ"ז בתמוז תשמ"ג ביקרתי בבני ברק אצל הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, ושאלתי אותו אודות 
חז"ל  מקורות  כל  של  ליקוט  בספר  בלימוד  תורה  תלמוד  מצות  מקיימים  האם  בכתב  להלכה  תשובה  קבלת 
בעניני האציטגנינות בלבד, ואמר לי שודאי זוהי מצות תלמוד תורה ואין שום ספק בזה, כי אחרי שהוא מדברי 
חז"ל אין בזה שום איסור חלילה וישנה מצוה ללמוד זאת. ביקשתי זאת בכתב וענה לי שאביו ביקש ממנו 
שלא לחתום על שום דבר לפני שמראה לו קודם, והיות ואדמו"ר חולה כעת א"א להטרידו בזה וגם אין צורך 

להטרידו לאחר שהדבר ברור מאד.

מצות  מקיים  שבזה  לחלוטין  ברור  שהדבר  שאומר  משמו,  זו  שיחה  ציטוט  להדפיס  יכול  אני  האם  ושאלתי 
תלמוד תורה, וענה שאכן ביכולתי להדפיס זאת בשמו וביקשני לשלוח אליו את הספר אחר ההדפסה ובירכני 
]זצ"ל[  יעקב פישר 	שליט"אא  ולאחר מכן קרא את מכתבו של הגאון רבי ישראל  בחמימות בהצלחה רבה. 

ואמר: "אתה רואה, גם הוא כותב שספר כזה אינו זקוק להסכמות". 

הבאים:  הדברים  את  תשמ"גא  תשרי  	בכ"ח  לספרנו  בהסכמתו  כותב  זצ"ל  פישר  יעקב  ישראל  רבי  הגאון 
"הן בא לפני הרבני הנגיד מו"ה אליעזר פישר שליט"א ובידו ספר אשר קיבץ בתוכו כל מקום שנזכר בש"ס 
ופוסקים ובראשונים בעניני איצטגנינות, מדברי רש"י והאבן עזרא והרמב"ן ורבינו בחיי וכו'. והנה ספר כזה 
אינו צריך להסכמות. אולם עצם הדפסת ספר בענינים אלו בזמן הזה, הוא בסימן שאלה, כי אף דברבינו בחיי 
פרשת נח נראה דס"ל דמה שאמרו חז"ל דף ע"ה דמצוה לחשב בתקופות ומזלות קאי נמי אידיעת השפעת 
הכוכבים והמזלות כיצד הן פועלות פעולות בשפלים, מ"מ דברי רבנו בחיי צ"ע מהא דאמר שמואל במדרש 
מצוה  היה  ואילו  בזה  להתעסק  דאין  מבואר  הרי  באיצטגנינין,  ולא  באסטורולגין  התורה  תמצא  דלא  דברים 
נצבים  בפרשת  בחיי  רבינו  ובאמת  אלה.  בדברים  בהתעסקותו  מצוה  מקיים  הרי  בזה,  להתעסק  אסור  אמאי 
הביא בעצמו דברי שמואל וכתב שם רבנו בחיי וז"ל: ומכאן שאין להתעסק בשאר החכמות אלא ביקר שהיא 
תורתנו הקדושה, וצא ולמד משמואל שלא היה מתעסק בהם אלא במקום שאסור לדבר בהם דברי תורה, וזה 
סתירא למש"כ בפרשת נח. ועכצ"ל לרבנו בחיי חזר בו שם בפרשת ניצבים ובודאי אין כלל מצוה להתעסק 
בעניני חוכמות וההשפעות הכוכבים והמזלות כיצד הן פועלו, וכל המצוה הוא רק כלשון הגמ' עצמה לחשב 
בתקופות ומזלות והיינו החשבונות הנוגעין לעיבור החודש והשנה, וא"כ להתעסק בעניני ההשפעת הכוכבים 
והמזלות אסור להתעסק בהם אלא במקום שאסור לדבר שם דברי תורה. וא"כ גם מי שיעסוק רק כדי להבין 
את החשבונות, יכול להמשיך אח"כ גם ללמוד את כח השפעתם בתחתונים וזה שאלה של ביטול תורה. ע"כ 
נראה לדעתי שגם בענין החשבונות, אף שהוא מצוה, אסור להתעסק בו עד שימלא כרסו בש"ס ובפוסקים. 
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דהוי בכלל מה שאמרו חז"ל ומנעו בניכם מן ההיגיון. ובענין ידיעת השפעת הכוכבים והמזלות כיון דלאו מצוה 
ואיכא איסורא דביטול תורה, אסור להתעסק בם כי אם שנהג שמואל. ולכן ספרו דמר, אף דבודאי מותר ללמוד 
בו, כי הוא דברי חז"ל והראשונים המבארים את תורתנו הקדושה, מ"מ ובסימן שאלה אי כדאי היה להדפיסו 

ובהדפסת דברי אלו יתוקן".

לעומת דברי הגרי"י פישר זצ"ל, כתב הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א מכתב להגאון רבי עובדיה יוסף 
זצ"ל, 	בי"ח סיון תשמ"בא, בשמו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, ובו נכתב כך: "היות והרב החסיד רבי אליעזר 
פישר שליט"א מדפיס ליקוט מדרשים ואגדות חז"ל וראשונים על עניני אסטרולוגיה וביקש הסכמה מכבודו 
שליט"א וכבוד גאון תורתו שלחו לדודי הגרש"ז אויערבאך שליט"א, לכן אני מוסר את דברי הגרש"ז שליט"א 
וכמו שיש ראשונים שמונים אותו  וזהו גם מצוה ללמוד ענינים אלו  כדלהלן: הספר הוא חשוב במאד מאד 
במנין המצוות, ובפרט בתקופתנו אנו אשר החושך יכסה ארץ, ויש ענין גדול להפיץ את תורת החכמה שהיו 

ונמצאים בספרי חז"ל ואשר יש בו משום קידוש ה' לפרסם ספר זה".  
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 מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אומות העולם
בענין העמדת גלגל המזלות

בגמרא בפסחים )צד, ב( מובאת מחלוקתם של חכמי ישראל וחכמי אומות העולם בענין העמדת גלגל המזלות:

שהם  חֹוְזִרין  ּוַמָּזלֹות  ָקבּוַע,  נעים  הכוכבים  שבו  מקום  ַּגְלַּגל  אֹוְמִרים:  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  חכמים[:  ]שנו  ַרָּבָנן  "ָּתנּו 
המסתובבים במקומם בגלגל. ְוַחְכֵמי אּוּמֹות ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ַּגְלַּגל כולו חֹוֵזר)מסתובב( ּוַמָּזלֹות ְקבּוִעין בו. ָאַמר 
ַרִּבי: ְּתׁשּוָבה )סתירה( ְלִדְבֵריֶהם שאין גלגל המזלות כולו מסתובב ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָמִצינּו מערכת המזלות הקרויה 
כולו,  הגלגל  ולא  במקומותיהם  מעט  המסתובבים  הם  עצמם  שהכוכבים  משמע  ַּבָּצפֹון.  ְוַעְקָרב  ַּבָּדרֹום  ֲעָגָלה 
שאם לא כן לא יתכן שבאופן קבוע יהיה מזל עגלה בדרום ועקרב בצפון. ַמְתִקיף ָלּה ]מקשה עליה[ על הוכחה 
שאבני  הרחיים[,  ]כברזל  ְּדֵריַחָּיא  ְּכבּוִציָנא  קבועים  בגלגל  הכוכבים  ]ושמא[  ְוִדיְלָמא  ַיֲעקב:  ַּבר  ַאָחא  ַרב  זו 
ְּדַדָּׁשא ]כציר הדלת[ שהוא  ְּכִציּנֹוָרא  כן[  ַנִמי ]או גם  ִאי  יציב במקומו.  והוא עומד  הריחים מסתובבות סביבו 
קבוע במקומו והדלת סובבת סביבו סיבוב גדול, וכן הוא מהלך המזלות שהם קבועים בתוך גלגל הקבוע בתוך 
סובב  והגלגל החיצוני  נראים המזלות תמיד במקום אחד  ולכן  עומד במקום קבוע  והגלגל הפנימי  גלגל אחר 

סביבו ומוליך את החמה הקבועה בו סביב כל המזלות. ואם כן אין דברי רבי הוכחה גמורה. 

ועוד מצינו מחלוקת מעין זו: ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים: ַּבּיֹום ַחָּמה ְמַהֶּלֶכת ְלַמָּטה ִמן ָהָרִקיַע ולכן היא נראית ּוַבַּלְיָלה 
עולה ְלַמְעָלה ִמן ָהָרִקיַע. ְוַחְכֵמי אּוּמֹות ָהעֹוָלם אֹוְמִרים: ַּבּיֹום ַחָּמה ְמַהֶּלֶכת ְלַמָּטה ִמן ָהָרִקיַע ּוַבַּלְיָלה ְלַמָּטה ִמן 
ַמְעָינֹות שנובעים מעומק  ֶׁשַּבּיֹום  וראיה לדבר  ִמְּדָבֵרינּו,  ִּדְבֵריֶהן  ְוִנְרִאין  ַרִּבי:  ָאַמר  ַהַּקְרַקע סביב לכדור הארץ. 
האדמה צֹוְנִנין, ּוַבַּלְיָלה רֹוְתִחין )חמים( בהשוואה למזג האויר מסביב והרי זה כסיוע לסברה שהם מתחממים 
ְלִפיָכְך  ָרִקיַע,  ֶׁשל  ְּבגֹוַבּה  ְמַהֶּלֶכת  ַחָּמה  ַהַחָּמה  ִּבימֹות  אֹוֵמר:  ָנָתן  ר'  ַּתְנָיא  לקרקע.  שמתחת  החמה  חום  מכוח 
ְמַהֶּלֶכת  ַחָּמה  ַהְּגָׁשִמים  ִּבימֹות  ּוַמְעָינֹות שהם נמוכים על פני הקרקע צֹוְנִנין ואילו  ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו רֹוֵתַח )חם(  ָּכל 
ָּתנּו  שסביבן.  האויר  למזג  ביחס  רֹוְתִחין  ַמְעָינֹות  אבל  צֹוֵנן  ּכּוּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ְלִפיָכְך  ָרִקיַע  )בתחתית(  ְּבִׁשיּפּוֵלי 
ַרָּבָנן ]שנו חכמים[: ְּבַאְרָּבָעה ְׁשִביִלין ַחָּמה ְמַהֶּלֶכת בארבע עונות השנה ובכל שינוי מזג האויר: ִניָסן ִאָּייר ְוִסיָון 
ְמַהֶּלֶכת  ֶוֱאלּול  ָאב  ַּתּמּוז  בחורף,  שהצטברו  ַהְּׁשָלִגין  להמיס(ֶאת  )להפשיר,  ְלַפֵּׁשר  ְּכֵדי  ֶּבָהִרים,  חמה  ְמַהֶּלֶכת 
החמה ַּבִּיּׁשּוב, ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל ֶאת ַהֵּפירֹות, ִּתְׁשֵרי ַמְרֶחְׁשָון ְוִכְסֵליו ְמַהֶּלֶכת החמה ַּבַּיִּמים, ְּכֵדי ְלַיֵּבׁש ֶאת ַהְּנָהרֹות שאז 
הנהרות נובעים פחות מבכל ימות השנה, והמים נעשים ענני גשם, ֵטֶבת ְׁשָבט ַוֲאָדר ְמַהֶּלֶכת ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשּלא ְלַיֵּבׁש 

ֶאת ַהְּזָרִעים שנזרעו בישוב ומתחילים לצמוח בעונה זו".

הסבר רש"י

רש"י מסביר כך: "גלגל - כמין אופן ברקיע שהמזלות נתונים בו גלגל קבוע ואינו מגלגל אלא כעין אופן עגלה 
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המונח בקרקע, אבל המזלות מהלכים סביב הילוך מועט ואין מקיפין את הגלגל אלא כל מזל משמש את החמה 
נד ממקומו ומוליכו עד חבירו וחוזר למקומו, לפיכך אין עגלה נראית בדרום ולא עקרב בצפון שהרי אין מקיפין 
אלא מהלכין הילוך מועט וחוזרים. לא מצינו עגלה וכו' - ואי ס"ד גלגל חוזר ומזלות קבועין, נמצא גלגל מוליך 
ומגלגל המזלות לכל ד' הרוחות כשם שהוא מגלגל והיינו כמין אופן ונתון ברקיע חציו למטה מן רקיע וכשעולה 
צדו זה, שוקע צדו אחר, לפי דברי חכמי אומות העולם וכו' ולפי דברי חכמי ישראל שאומרים גלגל קבוע, אין 
כי בוצינא דריחיא - כברזל התחוב בנקב רחב שברחים, שהשוכב  ועולה אלא במזלות. דילמא  לפרש שוקע 
עומד במקומו והברזל חוזר, ואם באת לגלגל השוכב מתגלגל סביב הברזל, והברזל עומד במקומו. אי נמי כי 
צינורא דדשא - שהדלת סובבת בחור המפתן העליון והמפתן במקומו עומד, ואם באת לגלגל המשקוף הוא 
מתגלגל סביב הציר והדלת עומד במקומו, וכך הגלגל מתגלגל בפני עצמו ומוליך החמה והמזלות קבועים בגלגל 
אחר בתוכו, ואותו הגלגל אינו זז ממקומו אלא גלגל חיצון מוליך חמה על פני כל המזלות, אי נמי - גלגל חמה 

מבפנים וגלגל המזלות מבחוץ", עכ"ד רש"י.

ביאור הענין

ביאור הענין: החמה במהלך תנועתה השנתית, בה היא משלימה את הקיפה סביב הארץ במשך 365 יום, עוברת 
על פני תריסר קבוצות כוכבים, הם 12 המזלות, הן: טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאזנים, עקרב, 

קשת, גדי, דלי, דגים. המקום בו עוברת החמה על פני המזלות נקרא גלגל466.

לשיטת חכמי ישראל, הגלגל אינו נע כלל והוא כאופן עגלה המונח בקרקע ואינו מתגלגל467. ואילו לדעת חכמי 
אומות העולם, הגלגל הוא כאופן הנתון ברקיע, חציו למעלה מהקרקע וחציו למטה מהקרקע. הגלגל מסתובב 

ומסובב יחד איתו גם את המזלות468.

נאמר במסכת ראש השנה )יא, ב( שכשאחד המזלות שוקע מצד זה של הרקיע, המזל שכנגדו בצד השני עולה. 
לשיטת חכמי אומות העולם שהגלגל מסתובב ומסובב עימו את המזלות, ניתן לומר כן בין על הגלגל ובין על 

466  רש"י ר"ה יא, ב ד"ה ואזדו: "הכי גרסינן בסדר עולם: רבי יהושע ברישא והדר רבי אליעזר, רבי יהושע אומר: אותו היום שבעה 
עשר באייר היה, יום שמזל כימה שוקע ביום, רבי אליעזר אומר: אותו היום שבעה עשר במרחשון היה, יום שמזל כימה עולה 
ביום, גלגל חמה עגול הוא, חציו למעלה מן הקרקע וחציו למטה מן הקרקע, ושנים עשר מזלות קבועין בו, וזה סדרן: טלה שור 
תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים, וסימניך: טש"ת סא"ב מע"ק גד"ד, ששה מהן שקועין למטה, 
וששה מהם למעלה, וכשהגלגל מגלגל - זה עולה מצד זה, והראשון שבצד האחר שוקע, וכן לעולם, ושתי שעות שוהה המזל 
בעלייתו, וכן שכנגדו בשיקועו, שיהו כולן משמשין בעשרים וארבע שעות של יום, ובניסן לעולם טלה מתחיל לעלות לאור הבקר 
מע"ק גד"ד למעלה בלילה טש"ת סא"ב למטה לאור הבקר מתחיל טלה לעלות ומאזנים לשקוע, לסוף שתי שעות טלה כולו עולה 
ומאזנים כולו שוקע, אחר שתי שעות מתחיל שור לעלות ועקרב לשקוע וכן כולן כל חדש ניסן, באייר שור מתחיל לשמש ביום 
גומר עלייתו, שניות תאומים, שלישית סרטן, רביעית אריה, חמישית בתולה, וששית  ימי אייר, ובשתי שעות הראשונות  כל 

מאזנים, וכן כולן, נמצא טלה עולה בשתי שעות אחרונות בלילה, וכל היום הוא שוקע", עכ"ל רש"י.

467  עי' רש"י ד"ה גלגל.

468  עי' רש"י ד"ה לא. וכהגהת הב"ח בדבריו.
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המזלות. אך לשיטת חז"ל שהגלגל קבוע, ניתן לומר שישנה שקיעה וזריחה רק על המזלות469. אמנם לשיטת 
חז"ל לא ניתן לומר כן על כל המזלות. שהרי לשיטתם המזלות אינן מקיפים את כל הגלגל, אלא הולכים הילוך 
מועט וחוזרים למקומם, ולכן ניתן לומר כן על שני המזלות הסמוכים לקרקע, שבהילוך מועט שלהם, כאשר 

אחד שוקע, כשנגדו עולה470. 

 והשיב רבי תשובה לדבריהם, שכיון שהגלגל חוזר ומסתובב, הרי שהוא מסתובב לכל ד' רוחות השמים, ואף 
בצפון?!.  ועקרב  בדרום  עגלה  מצינו  לא  מעולם  מדוע  כן  ואם  המזלות,  את  גם  עימו  ומסובב  ולצפון,  לדרום 
ודחה רב אחא את דברי רבי, שכמו בברזל הנתון בריחים שאף שנתון בתוכו, מ"מ אם תסובב את הברזל לא 
המשקוף  בחור  הסובבת  בדלת  וכן  הברזל.  יסתובב  לא  האבן,  תסובב  ואם  התחתונה,  הריחים  אבן  תסתובב 
העליון, שבסיבוב הדלת לא יסתובב המשקוף ובסיבוב המשקוף לא תסתובב הדלת, כך יתכן לומר שאף שגלגל 

המזלות מסתובב, מכל מקום המזלות נמצאים בגלגל פנימי )או חיצוני( נוסף, וגלגל זה אינו מסתובב.

בספר עש וכימה )אות כג( העיר שרש"י לכאורה סותר את דבריו, שאילו בסוגייתנו כתב רש"י שהמזלות אינם 
מקיפים, אלא הולכים מעט וחוזרים למקומם, ואילו במסכת ראש השנה )יא, ב ד"ה ואזדו( כתב רש"י שגלגל 
חמה עגול הוא, חציו למעלה מהקרקע וחציו למטה מן הקרקע, וי"ב מזלות קבועים בו, ששה מהם שקועים 
למטה וששה מהם למעלה, וכשהגלגל מתגלגל  זה עולה מצד זה, והראשון שבצד האחר שוקע וכן לעולם. הרי 

שהמזלות מתגלגלים גם הם עם הגלגל.

נדחתה  בגמרא מבואר שדעת חכמי העולם  פירש כדעת חכמי אומות העולם, שהרי  לומר שרש"י שם  ואין 
)והיינו שאף שרב אחא יישב דבריהם, מ"מ ביאר רב אחא בדבריהם, שאף הם מסכימים שהמזלות אינן נעים 
ממקומם, וזה שלא כד' רש"י בראש השנה שם(. וגם דברי רבי שמעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון, 

אינם מובנים, מדוע אמורים מזלות אלו להיות בדרום ובצפון.

והקשה עוד, שדבריו במסכת ר"ה הם אף לא כדעת חכמי הגויים, שהרי בסוגייתנו פירש שלדעתם הגלגל הוא 
כמין אופן הנתון ברקיע חציו למטה מהרקיע וחציו למעלה מהרקיע, וכשעולה צידו זה שוקע צידו השני, ואילו 

במסכת ר"ה ביאר שהגלגל חציו למעלה מהקרקע וחציו למטה מהקרקע, עי"ש471.

וכתב העש וכימה לבאר בדעת רש"י, שעל פי חכמי התכונה גלגל המזלות אינו עובר בקו ישר ממזרח למערב 
מעל קו המשוה, אלא הוא באלכסון, ובמזרח נוטה הוא לצד דרום ובמערב נוטה לצד צפון, ולדעת חז"ל שהמזלות 
אינם מקיפים את הכדור, אלא כל מזל נע בחודשו ומלווה את החמה עד המזל הבא וחוזר למקומו, ודעת חכמי 
אומות העולם שהמזלות קבועים בגלגל והגלגל מסתובב ומקיף את כל הכדור ומסובב עימו גם את המזלות 
בדרום  עגלה  מצינו  לא  מעולם  מדוע  כן  אם  מקיף,  הגלגל  שאם  לדבריהם,  תשובה  רבי  והשיב  בו,  הקבועים 
ועקרב בצפון. ופירוש דבריו, שהרי הגלגל נוטה לצפון ולדרום ומזל שור נמצא בצפון קו המשוה ומזל עקרב 
נמצא בדרומו, ואם הגלגל היה מסתובב, היה מזל שור גם בדרום ומזל עקרב בצפון. אלא ודאי שאין המזלות 

469  עי' רש"י ד"ה לא.

470  כן ביאר הגנזי יוסף ע"ד רש"י שם.

למטה  וחציו  מהקרקע  למעלה  חציו  הגלגל  העולם  אומות  חכמי  שלדעת  דידן,  רש"י  בד'  הגיה  ג  אות  הב"ח  בהגהות  ואמנם    471
מהקרקע.
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מקיפים, אלא הולכים הילוך מועט וחוזרים, כדעת חז"ל, ועל כך השיב רב אחא שגלגל חמה אינו גלגל המזלות, 
אלא המזלות קבועים בגלגל אחר, ולכן אף שגלגל החמה נוטה לצפון ולדרום, גלגל המזלות אינו כן, ולכן שני 
נכנסת החמה  ובכל חודש  ודרום,  לצפון  נוטה  גלגל החמה  והיקף  24 שעות,  כל  הגלגלים מקיפים את הכדור 
תחת המזל המשמש בחודש זה, ואילו דברי רש"י במסכת ראש השנה נכתבו ע"פ המסקנה כאן, שהמזלות וכן 

החמה מסובבים הכדור כל 24 שעות.

ביאור רבי אברהם בן הרמב"ם

רבי אברהם בן הרמב"ם זצ"ל 	במאמר על דרשות חז"ל, הובא באגרות הרמב"ם ובהקדמה לעין יעקבא ביאר 
באופן אחר, ואלו דבריו:

"וראיתי להביא כאן מאמר שאמרו ז"ל ואבארו לך כדי שיתיישב ויתקבל בדעתך אהבתם האמת והודאתם עליו 
אמרו מי שאמרו. אמרו ז"ל בגמ' דפסחים, ת"ר חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים וכו'. עד אמר 
ר' נראים דבריהם שביום מעינות צוננים ובלילה מעינות רותחים. ועתה שמע פי' המימרא, א"ר לדעת חכמי 
אומות  ולחכמי  והנדים,  הנעים  הם  והמזלות  והכוכבים  יתנועע  ולא  יתנדנד  ולא  ועומד  קבוע  שגלגל  ישראל 
העולם שגלגל נע ונד והכוכבים והמזלות אין להם תנועה, אך הם כמסמרות נטועים ונעים בתנועות הגלגל, ולא 
מעצמם להשיבם על דעת חכמי אומות העולם ולומר שגלגל קבוע, שהרי אנו רואים מזלות הקטנים השמאלי 
מהם והימיני שלא ימצא לעולם השמאלי בימין ולא הימיני בשמאל אלא עומדים במקומם ולא יזוזו משם, הוא 

שאמרו חז"ל מעולם לא נראית עגלה בדרום ולא עקרב בצפון וכו'. 

וזאת לא יתחייבו בה אומות העולם, אלא באמרם כי סבת הגלגל ותנועתו הוא מן הצפון לדרום או מן הדרום 
לצפון, אבל בהיותם סוברים כי תנועת הגלגל העליון הוא ממזרח למערב, וגלגל המזלות ממערב למזרח, ימצא 
כי עגלה בצפון ועקרב בדרום ולא יזוזו ממקומם, ולא יראה השמאלי ימיני ולא הימיני שמאלי, כאשר נודע למי 
שהבינו בזה הענין והבין בענין התכונה. כי אין ספק כי רבי בהשיבו עליהם, שחשב כי סברתם היתה שתנועת 
כי  ואמר  זו  תשובה  על  ספק  הביא  אחא  ורב  וכו'.  ראינו  לא  מעולם  תשובתו  ישרה  והימין,  הצפון  בין  הגלגל 
דלמא כי סדנא דרחייא וכי צנורא דדשא, ר"ל ואלו הגלגל בכללו יתנועע המזלות עומדת במקומה והגלגל סובב 
בתוך העוגה, כאשר תנוד הרחיים בתוך הכלי הסובב אותה, והעץ העומד בתוכה קיים ועומד במקומו, כן יהיה 
הגלגל סובב ועוגת המזלות עומד ישמור מקומו ולא ינוד השמאלי והימיני המזרחי והמערבי זהו פי' כי סדנא 
ינוד הדלת על מקומות שהציר סובב כאשר תסוב הדלת על  דריחייא, ופי' כי צנורא דדשא, ר"ל כאשר יסוב 
צירה שעקר הדלת סובב ומשתנה מקומו, והציר עומד ולא ינוד. והאמת כי זה רחוק ויותר רחוק מגלגל קבוע 
ומזלות חוזרים ואין צורך לכל זה כיון שנתברר שתנועת הגלגל בין פאתי מזרח ומערב כאשר בארנו. ואמר בסוף 
הברייתא חכמי ישראל אומרים ביום חמה הולכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע. ודעת זו בלי ספק 
דבוקה לגלגל קבוע ומזלות חוזרים. וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למעלה מן הארץ, ובלילה 
למטה מן הארץ. ודעת זו בלי ספק דבוקה לגלגל חוזר ומזלות קבועים. וכאשר שמע רבי הדברים האלה שהם 
תוצאות מן ההקדמות שחלקו בהם תחלה, הכריע דעת חכמי אומות העולם בראיה זו. שאמר נראים דבריהם 
רואה.  וחלושה כאשר אתה  זו רפה  זה עם היות ראיה  והנה  ובלילה מעינות רותחים.  צוננים.  שביום מעינות 
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ועתה התבונן מה שהורונו בברייתא זו, ומה יקר עניינה שלמדו. כי רבי לא הביט בדעת אלו אלא מדרך הראיות 
בלי להשים על לב ]לא לחכמי ישראל[ ולא לחכמי אומות העולם. והכריע דעת חכמי אומות העולם מפני ראיה 
זו שחשב כי היא ראיה מתקבלת, שביום מעינות צוננים ובלילה מעינות רותחים. והתבונן חכמת זה הסוד כי 
רבי לא פסק כדעת חכמי אומות העולם, אלא שהכריע דעתם מדעת שיקול הדעת בראיה שזכרנו. זהו שאמר 
נראים דבריהם, הוא מלה מורה על הכרעה. ואילו נתברר לו בודאי ובראיה שגלגל חוזר ומזלות קבועים היה 
פוסק הלכה כמותם, כאשר עשו זולתו מן החכמים ז"ל בדעות אחרות, ואמרו נצחו חכמי אומות העולם לחכמי 

ישראל. 

ובאמת נקרא אדון זה רבינו הקדוש, כי האדם כשישליך מעל פניו השקר ויקיים האמת ויכריענו לאמיתו ויחזור 
בו מדעתו כשיתבאר לו הפכה אין ספק כי קדוש הוא. 

והנה נתברר לנו כי החכמים ז"ל אינם מעיינים הדעות ולא מביטין אותם, אלא מצד אמיתתם ומצד ראיותיהם, 
לא מפני האומר אותו יהיה מי שיהיה", עכ"ל הר"א בן הרמב"ם ז"ל. 

נמצא לדבריו שחז"ל סברו שהגלגל עומד והמזלות הם שנעים ומסתובבים, ואילו חכמי אומות העולם סברו 
שהמזלות הינם כמסמרות הקבועים בגלגל, והגלגל הוא זה שנע ומתגלגל ואילו המזלות נעים בסיבוב הגלגל 
ולא מכח עצמם. ורבי הבין מדבריהם שכיון שהגלגל אינו קבוע, אין לו הכרח להתגלגל ממזרח למערב דווקא 
ולכן השיב עליהם ממה שמעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון, שאם היה הגלגל מתגלגל מצפון לדרום 
היה משתנה מקום כוכבים אלו, וזוהי הוכחה שהגלגל קבוע והכוכבים נעים בו ממזרח למערב, ולכן מעולם לא 
נשתנה מקום כוכבים אלו. והשיב על כך רב אחא שיתכן לומר שגם אם כיוון תנועת הגלגל ישתנה, מכל מקום 
מקום המזלות ישאר כפי שהיה, כמו בריחים, שאף אם מסתובבים, מ"מ הברזל העומד בתוכם קיים במקומו, 
וכן הדלת אף אם מסתובבת על צירה, מכל מקום הציר נשאר במקומו, כך גם לענין הגלגל, שאף אם יסתובב, 

מ"מ סיבוב המזלות ישמור על מקומו.

ביאור האריז"ל

 הקדוש האריז"ל בס' עץ חיים 	שער מג פ"בא כותב כך: "והנה אלו הרקיעים אינם מתגלגלים אלא קבועים לכן 
ונמצא כשאנו אומרים שרקיע קבוע  תמיד הפתח מכוון נגד א"י אך הגלגלים הקבועים ברקיע הם הסובבים 
על אלו הרקיעים ושאנו אומרים גלגל חוזר הוא הגלגל ולא הרקיע ור"א ור"י אינן עושין עיקר מן הגלגל אלא 
מן הכוכב שהוא המזל שבו ואמרו שכל מזל חוזר ורקיע קבוע וכן הוא האמת כי גלגל וכוכב שבו הכל נקרא על 
שמו ע"ש הכוכב כי הכוכב הוא נקודות הגלגל ונשמתו וגלגל הוא גוף בסוד העגולים שיש לכל העולמות כנ"ל 
וזהו הטעם שאינו נזכר ברדז"ל תנועת גלגל אלא תנועת כוכב לבד ורקיע קבוע במקום אחד כאהל", עכלה"ק.

למדנו שהאריז"ל ביאר שחכמי ישראל וחכמי אומות העולם לא נחלקו ביניהם, אלא שחז"ל התכוונו לרקיע, 
וכיון שהגלגלים קבועים בו, לכן פעמים נקרא גם הוא גלגל, והרקיע הוא קבוע, אלא שהגלגלים הקבועים בו 
הם חוזרים, ולגלגל זה קראו חז"ל בשם מזלות, כי כוכבי המזל הם נקודת הגלגל ונשמתו, ואילו חכמי אומות 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קצב

העולם כוונתם לגלגלים אלו, לכן אמרו שהם חוזרים. 

הגאון הבן איש חי זצ"ל בספרו בן יהוידע 	פסחים שםא כתב על כך את הדברים הבאים: "ודע כי לפי דברי רבינו 
גלגל קבוע  ב' משמע דמ"ש בברייתא חכמי ישראל אומרים  ציור העולמות פרק  ז"ל בעץ חיים שער  האר"י 
עיקר כונתם על הרקיע, ובעבור שהגלגל קבוע ברקיע לכן לפעמים כוללים אותו עם הרקיע ובמקום שצריך 
נקודת  הוא  אשר  הכוכב,  שהוא  למזל  אותה  ייחסו  התנועה  ועיקר  מושאל,  בלשון  גלגל  אומרים  רקיע  לומר 
הגלגל ונשמתו, ולכן אמרו ומזלות חוזרים. ולפי זה אם יאמר אדם גלגל קבוע אין זה טועה, דעיקר הכונה היא 
על הרקיע ומחמת שהגלגל קבוע בו ממש יוכל לדבר על הרקיע ויזכרהו בשם גלגל בלשון מושאל, וכן נמי אם 
יאמר אדם גלגל חוזר גם זה אינו טועה, די"ל כוונתו הוא על הגלגל דוקא ולא על הרקיע. ולכן חכמי ישראל 
מושאל.  בלשון  גלגל  ותפסו  הרקיע  על  הוא  קבוע  גלגל  באומרם  כונתם  חוזרים,  ומזלות  קבוע  גלגל  שאמרו 
ומסוף דבריהם שסיימו לומר ומזלות חוזרים אתה תבין תחילת דבריהם שהיתה כונתם על הרקיע והם אמת 
ודבריהם אמת, אבל חכמי אומות העולם אי אפשר לתקן דבריהם, מפני שסיימו לומר ומזלות קבועין וזה שקר 

גמור שאי אפשר לתקן אותו", עכ"ל הבן יהוידע.

ביאור הרמ"ע מפאנו

הרמ"ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות )מאמר הרקיעים, מאמר אם כל חי ח"א פי"ב( כתב שבודאי הדבר ברור  
שהגלגל סובב ונושא את המזל, ולא על זה חלקו חכמי ישראל. אמנם אמרו שהמזל שבכוחו וחיותו הוא המניע 
את הגלגל, ובלא זה היה הגלגל קבוע מבלי לזוז ממקומו, והמזל מסבב אותו כשם שחיות הראש מניעה את 
הרגלים למרות שהן מוליכות אותו, וכך גם המזל הוא מסבב את מסבביו. ולמרות שעל פי ההסבר שבתורת 
הנגלה נראה כחכמי אומות העולם, שהמזלות קבועים בגלגל והגלגל הוא זה שמסתובב, אך חכמי ישראל אמרו 

את דבריהם לפי האמת, שכח סיבוב הגלגל בא מהמזלות472.

ביאור המהר"ל

באופן דומה ביאר המהר"ל )באר הגולה באר השישי פ"ג473( שמחלוקתם היא מה מסובב את מה. חכמי ישראל 

472  וז"ל כתבי הרמ"ע מפאנו - מאמר הרקיעים: והאמת כי המזל בכחו וחיותו והשכלתו הוא המניע את הגלגל שאלמלא כך היה 
הגלגל קבוע מאין מזיז אותו ממקומו, השתא מיהת המזל מחזר אותו, כשם שחיות הראש מניע את הרגלים אע"פ שהם מוליכות 
אותו הנה הוא מ"מ אל כל אשר יחפוץ יטם, נמצא הראש נושא את נושאיו והמזל מסבב מסבביו. וכיוצא בזה מצינו בארון העדות 

ובכסא הכבוד, עכ"ל.

והשיב על זה רב אחא, שלא יתחייב בחיוב גמור - שהגלגל שהוא שוה הצדדין - שלא יהיה מיוחד בתנועה אחת מבין תנועה   473
אחרת. שאף אם הכדור הוא פשוט, אין בו התחלה, מכל מקום במה שיש לכדור קוטר אשר עליו הגלגל מתנועע, ואם כן נוכל 
לומר אף על גב שהגלגל בעצמו הוא שוה הצדדין, ואינו מיוחד בשום צד, מכל מקום הקוטר אשר עליו הגלגל מתנועע, והוא 
עובר באמצע הגלגל, ועליו תנועת הגלגל, אפשר לומר שהוא מיוחד שהוא בצד זה, ולא במקום אחר. וזה שאמר 'דלמא כבוצינא 
דרחיא', שהרחיים סובב על הברזל שהוא עובר תוך הרחיים, וכך הגלגל הוא סובב על הקוטר שהוא עובר תוך הגלגל. וכל עיגול מן 



קצגפרק ד - מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אומות העולם בענין העמדת גלגל המזלות

הגלגל עובר עליו כבוצינא דרחיא, שהרחיים סובבים על הברזל שעובר בתוך הרחיים. ועוד 'כצנורא דדשא', כלומר אף שהגלגל 
בעצמו שוה הצדדין, ואין מיוחד בשום צד, באולי בשביל שיש לגלגל שני קוטבים נחים קיימים, בשני צידי הגלגל, ועליהם הגלגל 
מתנועע. ואם כן נוכל לומר שאלו שני קוטבים הם מיוחדים, שיהיו בצד זה, ולא בצד אחר. וזה שאמר 'דלמא כצנורא דדשא', 
שהדלת סובב על שני צירים קיימים, וכך יש לגלגל שני צירים קיימים נחים, והגלגל מתנועע עליהם, והם ראוים להיות בצד הזה 
דוקא. ואל יקשה, למה נתיחד כך, ולמה לא יהיה עובר הקוטר שעליו יתנועע הגלגל ממזרח אל מערב, כמו שנתיחד שהוא עובר 
מדרום לצפון. וכן שני קוטבי הגלגל, למה יהיו בצד זה, ולא יהיה בצד אחר. שאין זה קשיא כלל, כי לא היה השאלה רק כאשר 
התנועה לגלגל בכללו, וכאשר היה התנועה לגלגל בכללו, אין כאן צד נתיחד בו התנועה לצד זה יותר מצד אחר, כמו שאמרנו. אבל 
כאשר אמרנו כי התנועה היא על דבר מיוחד נח קיים, ודבר זה אינו אל הגלגל, אין קשיא כלל, כי בודאי נתיחד הקוטר הזה שהוא 
עובר מדרום לצפון. ודבר זה מבואר לכל איש חכם משכיל מודה על האמת, יאמרו שכל אלו הדברים הם דברי חכמה אמיתית, 
ירדו לעמקי החכמה. והרי הענין הזה מוכיח, שהקשה רב אחא מ'צנורא דדשא' ומ'בוצינא דרחיא', שאלו ב' דברים דומים לקוטב 

הכדור, ולקוטר הכדור, אשר הם נחים קיימים, והכדור סובב עליהם. 

ועתה נשוב לבאר דברי חכמים, כי דבריהם נמשכים אחר השכל מאוד, שיותר ראוי לומר שגורם התנועה הוא המזל, שהוא פעל,   
יותר מן הגלגל. ולפיכך ברור מאוד כי לפי הדעת והחכמה, יותר ראוי שיהיה התנועה מן המזל, ממה שנאמר שתהיה התנועה מצד 
הגלגל. ואין הכוונה בדבריהם שיהיה הגלגל קבוע לגמרי, רק שגורם התנועה הוא המזל, והגלגל נמשך אחריו, כמו שהתבאר, ואין 

כאן קשיא. 

ועוד טענו, כי אנו רואים כי הכוכב אשר הוא עומד בעגולה הגדולה, הוא מהיר התנועה, לפי שהוא הסובב העגולה הגדולה. ואשר   
הוא רחוק מן העגולה, מאוחר התנועה. ודבר זה לא קשיא, אם נאמר שהגלגל חוזר, והכוכב קבוע. שאין ספק שהעגולה הגדולה 
מן הגלגל, יותר מהיר התנועה. ולפיכך הכוכב אשר עומד שם מהיר התנועה. והכוכב אשר הוא רחוק מן העגולה, הוא מאוחר 
התנועה, לפי שהעגולה ההיא מאוחר התנועה. אבל אם נאמר שהתנועה מן הכוכב, למה הכוכב אשר הוא עומד בעגולה הגדולה 
מן הגלגל, מהיר התנועה יותר. נשיב על זה, שזה היה קשה אם הכוכבים היו חוזרים נפרדים בלא גלגליהם, למה זה מהיר התנועה 
והגלגל לכוכב  ידי הגלגל.  וזה מאוחר התנועה. אבל כשהם חוזרים בגלגליהם, לא יקשה, כי התנועה שהיא לכוכב אינו רק על 
כמו הגוף לנפש, ובודאי הגוף נושא הנפש, ומכל מקום אי אפשר שיהיה הנפש מניע רק כפי שראוי לגוף. וכן הכוכב שעל ידו 
התנועה לגלגל, התנועה כפי מה שראוי לגלגל. ומכל שכן כי הכוכב הוא כמו החלק מן הגלגל שהכוכב עומד בו, ולכך ראוי שתהיה 
התנועה כפי מה שראוי אל הגלגל. כי הגלגל שיהיה דבר נמשך בהכרח אחר הכוכב, זה לא יתכן שיהיה דבר הכרחי בהם. אבל 
הכוכב מתנועע על ידי הגלגל תנועה סבובית, מפני כי ראוי לכדור תנועה סבובית. לכך הכוכב העומד בו, יש לו תנועה סבובית, 
כמו הגלגל שעל ידו התנועה, כמו שאמרנו. ולפיכך יקרה לכוכב שהוא קבוע בו; שאותו הכוכב אשר הוא בעיגול הגדול, יתנועע 
במהירות יותר. ואשר הוא רחוק מן הגדול, יתנועע באיחור, ואין שום קשיא על דבר זה. ואדרבא, הדעת נותן כך, ואין דבר זה יוצא 

מן ההיקש והשכל, אבל הכל מסודר מאוד, ודי בזה במקום הזה בענין זה. 

עוד שם )פסחים צד ב(, תנו רבנן, חכמי ישראל אומרים, ביום החמה הולכת למטה מן הרקיע, ובלילה הולכת למעלה מן הרקיע.   
וחכמי אומות עולם אומרים, ביום החמה מהלכת למעלה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הרקיע. אמר רבי, נראה דבריהם מדברינו; 
שביום מעיינות צוננים, ובלילה מעיינות רותחים, עד כאן. והם מבינים שכוונת חכמים ז"ל לומר, כי החמה עוברת תוך הגלגל, וזה 
שאמרו שבלילה הולכת למעלה מן הרקיע. ואם כן יהיה הרקיע נקרע לפי שעה, והחמה עוברת תוך הגלגל. ודבר זה מן הנמנעות. 
גם החוש מכחיש זה, שאין השמש שוקעת רק מעל האופק, שהרי אותם שיש להם אופק אחר אין השמש שוקעת להם. ודבר 

זה אי אפשר להכחיש האדם שיש בו דעת. 

והנה אלו בני אדם הם רוצים לחשוב על דברי חכמים, ולא עמדו כלל על דבריהם. שאילו היה דעת חכמים שהחמה בלילה עוברת   
הגלגל, והולכת החמה למעלה מן הגלגל, לא היו אומרים שהחמה הולכת 'למעלה מן הרקיע', רק 'למעלה מן הגלגל', כמו שאמרו 
לפני זה )פסחים צד ב( 'גלגל קבוע ומזלות חוזרים'. אבל ענין גלגל וענין רקיע כל אחד בפני עצמו. כי הרקיע נופל על מה שהוא 
הרקיע שהוא על התחתונים, ודבר זה נקרא 'רקיע' בדברי חכמים, והוא "רקיע" הנאמר בתורה. כי לא בא שם 'רקיע' על הגלגל 
כלל. ומעתה דעת חכמים שאמרו 'ביום ]החמה[ הולכת למטה מן הרקיע, ובלילה הולכת למעלה מן הרקיע', פירוש, ביום החמה 
נמצאת בעולם, והרקיע הוא התחלת התחתונים, והחמה הולכת למטה מן הרקיע ביום, והיא עם התחתונים. אבל בלילה החמה 
נבדלת מן העולם, ועל זה יאמר שהחמה למעלה מן הרקיע, פירוש 'הרקיע' שהוא התחלת התחתונים. ואז נאמר כי הרקיע מבדיל 
בין חמה ובין התחתונים, שהרי החמה אינה נמצאת עם התחתונים. ואין ספק כי התחתונים יש להם גבול בפני עצמם, והגבול הזה 
הוא הרקיע, ופירוש זה מבואר מאוד. ומפני שהיו חושבים כי דברי חכמים על הרקיע אשר הוא הגלגל, ולכך היה להם זה דבר זר. 

אבל יש לך לדעת, כי לא דברו חכמים בזה, רק שרצו בזה שהשם יתברך אשר הבדיל בין אשר הם בארץ למטה, ואשר אינם   
בארץ והם למעלה, והרקיע הוא מבדיל ביניהם. ולכך החמה שהשם יתברך נתן אותה ביום להאיר על הארץ )בראשית א, יז(, היא 
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שהגלגל  סברו  הגויים  וחכמי  הסוס,  תנועת  ידי  על  הנמשך  כקרון  הגלגל,  את  המסבבים  הם  שהמזלות  סברו 
הוא זה שמסתובב ומסובב עימו את המזלות, וכמו מסמר התחוב באניה שהמסמר נע על ידי תנועת האוניה. 
ורבי השיב תשובה לדברי חכמי אומות העולם, כי אם כדבריהם שהגלגל הוא זה שיש בו את כח התנועה, הרי 
הגלגל הוא עגול, ובדבר עגול הרי כל צדדיו שוים בו  ועליו להתגלגל לכל הצדדים, ואם כן מדוע תנועת הגלגלים 
היא רק ממזרח למערב ומעולם לא ראינו את תנועת הגלגלים גם מצפון לדרום, שכן תמיד עגלה בדרום ועקרב 
בצפון, וזאת היא הוכחה שהמזלות הם אלו שגורמים את התנועה, שבזה שייך לומר שכמו שלכל כוכב יש את 

הכח המיוחד לו, כך יש לומר שתכונת מזל עקרב להיות תמיד בדרום ועגלה תמיד בצפון.

לו  לכיוון אחד, למרות שאין  רק  יתנועע  לא  עגול  אינה מחייבת שכל דבר  דבריו, שהמציאות  ורב אחא דחה 
קצוות, אלא שהוא כדורי, כי אם יש לו ציר שנאחז בו והציר עובר את אמצעיתו ועליו מתנועע, יתכן שזאת 
תהיה סיבה שכדור יתנועע לכיוון מסוים, וזה הטעם שלא ראינו מעולם עגלה בדרום ולא עקרב בצפון. וזה מה 
שאמר "דלמא כבוצינא דדשא", כמו שאבן הריחים מסתובבת על הברזל שעובר בתוך הריחים, כמו כן גלגל 
הרקיע מסתובב על הציר שעובר בתוך הגלגל, ולכן הוא מסתובב לכיוון אחד. "אי נימא כצינורא דדשא", כדלת 
שנעה על שני ציריה, כן העולם נע על שני צירים בשני הקטבים שממוקמים אחד בדרום ואחד בצפון, ולכן 

העולם מסתובב רק לכיוון אחד.

ביאור הגר"א בהבנת מחלוקת חז"ל וחכמי או"ה

הגר"א ז"ל באדרת אליהו )פרשת בראשית ד"ה ויקרא אלקים( כתב גם כן ש"זה המאמר יפלא מאד בעיני העם, 
היאך אמרו חכמי ישראל דבר המנגד החוש, אם הגלגלים קבועים מעולם היה השמש והירח מהלכם שוה"474. 
ויתכונן דברי חכמים ז"ל בהקדמת ביאור רקיע, הוא המורה על חומר  ולכן מסביר הגר"א ז"ל כך: "אבל יבנה 
כלול ש"ץ רקיעים ושבעה גלגלים הקבועים בו שצ"ם חנכ"ל. ולחכמי אומות העולם לא נגלה זאת תעלומות 
החכמה, לכן אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים, כפי ראות המוחש שמהלך הגלגלים אינם שוים. אבל חכמי 
ישראל אומרים ש'גלגל קבוע', כוונתם על גלגל הרקיע שבו קבועים גלגלי הכוכבים, 'ומזלות חוזרים' כוונתם 

הולכת למטה מן הרקיע, ואין הרקיע מבדיל בין החמה ובין התחתונים. אבל בלילה, שלא נתן חמה להאיר על הארץ, לכך הרקיע 
שנתן השם יתברך להבדיל בין העליונים ותחתונים, הוא מבדיל את החמה מן הארץ. וחכמי האומות אומרים כי הפך זה הוא, כי 
ביום, החמה הולכת למעלה מן הרקיע, שהרקיע מבדיל בין החמה ובין התחתונים. שכך ראוי, שאם לא כן, היתה החמה פועלת 
ביותר בתחתונים, ולא היה להם קיום. ולפיכך כאשר השמש היא על הארץ, הולכת למעלה מן הרקיע. וכאשר הוא לילה, ונבדלת 
מן הארץ, אין כאן הבדל הרקיע. והיינו שהשיב רבי 'ונראין דבריהם מדברינו; שביום המעיינות צוננים, ובלילה רותחים'. שמזה 
תראה שבלילה אין החמה נבדלת מן התחתונים, ולכך מעיינות רותחין. אבל ביום אין מעיינות רותחין כמו בלילה, כי השם יתברך 
נתן הרקיע, אשר הוא מבדיל בין העליונים ובין התחתונים, להבדיל, לכך מעיינות צוננים ביום. ולדברים שאנו אומרים, כי החמה 
הולכת למעלה מן הרקיע בלילה, היה הרקיע מבדיל בין החמה ]ובין התחתונים[, ולא היתה פועלת במעיינות. ודבר זה אמת, כי 
המים בעצמם מסוגלים בלילה לרתוח, במה שהחמה הולכת נגד הים, ומושלת ביסוד המים. וביום הפך זה. הרי התבאר לך דברי 
חכמים. ובני אדם שלא יבינו אמיתת הרקיע, שהרי הכתוב אומר )בראשית א, ו( "יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים", 
ונאמר עוד )ר' שם פסוק ז( "ויבדל אלקים בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע". וכל אלו דברים נעלמים 
מהם, ולא ידעו בזה כלום, כי אין לאותם אנשים חלק רק בנגלה ובמוחש. ואם כן איך ישיבו על דברים הנעלמים והנסתרים, שלא 

ידעו מהו עניין הרקיע. ואין כאן מקום לפרש יותר בעניין הרקיע, ועוד יתבאר זה, עכ"ל המהר"ל.

474  והוסיף עוד שהגלגל שמו מוכיח עליו שהוא מתגלגל, וכך מוכח מדברי הגמרא בבבא בתרא )עד, א( שהגלגל חוזר.



קצהפרק ד - מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אומות העולם בענין העמדת גלגל המזלות

על הגלגלים שבו המזלות קבועים", עכ"ל.

לדברי הגר"א ז"ל, חז"ל ידעו שהרקיע כולל 390 רקיעים ו-7 גלגלים, וכוונתם היא שגלגל הרקיע שבו קבועים 
נגלה להם ענין זה, אמרו לפי  וגלגל המזלות הוא חוזר, וחכמי אומות העולם, שלא  כל הגלגלים, הוא קובע, 

ראותם שהגלגל חוזר, ולכן מהלך הגלגלים אינו שווה, וכוונתם לגלגלים שבהם קבועים המזלות. 

 דברי היערות דבש: 
חכמי ישראל וחכמי הגויים לא נחלקו ביניהם

 כתב מהר"י איבשיץ זצ"ל בספר יערות דבש )חלק ראשון דרוש ד(: 

"ועתה דע לך והבן, כי כל פילוסופים קדמונים הסכימו כי תנועת הכוכבים כולם בסיבובם היא לקנות שלימות, 
שלימות  קונים  הם  כן  לנפשנו,  שלימות  לקנות  ה'  מצות  בעשות  עבודה  לנו  שיש  כמו  להם,  ה'  עבודת  והיא 
בנפשם השכלית בתנועותם וסבובם הילך והילך, ולכך אמר ישעיה ]ישעיהו מ, כה[ "שאו מרום עיניכם וראו מי 
ברא אלה, המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא, מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר". הרצון, שיראו איך 
כולם כפי אשר פקד ה' עליהם למהר תנועתם בחפזון לסבב יום יום כל כדור ארצי, והוא אחד מגבורות ה', כמו 
שתמהו כל תוכנים, שברגע אחד יסבב החמה שהוא ק"ע פעמים ככדור ארצי אלף פרסאות לפחות, ועבור זה 
נתטפשו הרבה מתוכני' קופרניקוס וסייעתו באומרם שהארץ מסבב475, אבל שקר נחלו, והאמת עד לעצמו כי 

 De revolutionibus( השמים"  גרמי  של  תנועתם  "על  בספרו  פורסמה  קופרניקוס  ניקולאוס  האסטרונום  של  התאוריה    475
במרכזו.  שהארץ  אנתרופוצנטרי(,  )בעצם,  גיאוצנטרי  מיקום  המעבר  ראשית  את  מציין  זה  ספר   )orbium coelestium
קופרניקוס טען כי הארץ היא אחת מכמה כוכבי לכת, המסתובבים סביב שמש שאינה נעה, וכי היא משלימה את הקפתה פעם 
בשנה, יחד עם סיבוב סביב צירה פעם ביום. הוא הגיע לסדר הנכון של כוכבי הלכת, ואף הצביע על שינוי איטי בכיוון ציר הסיבוב 
של כדור הארץ כגורם לתופעה הידועה כנקיפה )ְפֶּרֶצסיה(, וכן הסביר כי קיומן של עונות נובע מהעובדה שציר הסיבוב אינו ניצב 
למישור הסיבוב של כדור הארץ, אלא נטוי בזווית. הוא אף הוסיף תנועה נוספת לכדור הארץ, השומרת על כך כי הציר שלה יהיה 
מכוון כל הזמן לאותה הנקודה )צפון-דרום(. לאחר מכן, בזמנו של גלילאו גליליי, הובהר, כי אין כאן תנועה נוספת, וכי אם הארץ 
לא הייתה נשארת באותה נקודה, הרי שהיה צורך בתנועה כזו. תצפיותיו של גליליי אל כוכב הלכת נוגה בעזרת הטלסקופ שבנה, 

היו הראיות הממשיות הראשונות לתאוריה של קופרניקוס. 

את המערכת הקופרניקאית אפשר לסכם בשבע נקודות, כפי שקופרניקוס עצמו סיכם אותה: למסלולים של גופים אסטרונומיים   
אין מרכז אחד ששייך לכולם. מרכז הארץ אינו מרכז היקום, אלא רק המרכז של מסת הארץ ושל מסלול הירח. כל כוכבי הלכת 
מסתובבים במסלול סביב השמש, ולכן השמש היא מרכז היקום )קופרניקוס לא היה בטוח האם השמש נעה או לא, כשהוא טוען 
כי מרכז היקום הוא "בשמש, או לידה"(. המרחק בין הארץ לשמש, ביחס למרחק בין הארץ לכוכבים הקבועים, הוא קטן מאד. 
התנועה היומית של השמש היא למראית עין בלבד, והיא נראית כנעה בגלל הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו. הארץ סובבת 
סביב השמש, כמו שאר כוכבי הלכת, כך שכל התנועות-לכאורה של השמש במהלך השנה הן למעשה תנועה של הארץ. תנועות 

אלו של הארץ ושל השמש, יכולות להסביר את כל המסלולים והמיקומים של שאר כוכבי הלכת. 

וויס שליט"א: במאות  השנים האחרונות התקבלה התאוריה של קופרניקוס בקהילה המדעית  יהודה זאב  הוספת הרה"ג רבי   
כתמונת העולם הפיסיקאלי האמתית, ושימשה גם ככלי ניגוח והוכחה מדעית שסותרת את הדת  )בעיקר הנוצרית(.

ה'מקום'  מושגי  ועמה  המקובלת  הפיסיקאלית  העולם  תמונת  השתנתה  איינשטיין,  אלברט  של  היחסות  תורת  פרסום  עם   
וה'תנועה'. ומאז השאלה 'האם הארץ עומדת ומערכת השמש סובבת אותה או להיפך' התייתרה. עפ"י תורת היחסות האופן 
הנכון לתאר תנועה היא יחסית. גוף  A נע ביחס לגוף B  במהירות V ביחס לנקודת ייחוס G. השאלה  מי מבין הגופים נח )מי 
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הארץ לעולם עומדת, והם מסבבים בכח השם שהוחק בהם, ורצים לקבל שלמותן, ואין אחד מעכב במרוצתו 
כדי שישיג שלמותו, ואם כן איך לא נלמד אנחנו להיות רצים לעבודת ה' לקבל שלמותו ולהשיג שפעת ה', וזהו 

אמרו של ישעיה אחר כך, "למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' " וכו'.

וזהו שכל טעם התנועה היא להשיג שלימות, כי הם בעלי נפש ושכל, נסתרה קושית קופערניקוס וסייעתו, 
שהקשו איך השמש וכל כוכבי שמים ירוצו כדי להאיר הכדור הארצי החומרי והקטן. ואינו, כי מרוצתם לקנות 
שלימות נפשם ושפעת אלוה, כי זו היא מצותם ועבודתם. ובאמת הנוצרים אחרונים חושבים שאין כל כוכבים 
בעלי מדע ונפש כלל, ואין להם נפש שכלי המנהיג אותם, רק המה כדורים מקשים חומרים כמו כדור ארצי, וכפי 
אשר שם בם הטבע היוצר בראשית לילך להתנענע סביב סביב תמיד הם מתמידים בטבעם, ולזאת רצו לשחוק 

על מה שקבעו חז"ל )סנהדרין מב, א( בקדוש לבנה ששים ושמחים לעשות רצון קונם"

עומד?( שואלת בעצם מהי 'נקודת הייחוס' שלי ואין בה ערך אמת. )לדוגמה, רכבת א' נוסעת לתחנה ב'. באותה מידה שהמרחק 
בין הרכבת לתחנה הולך וקטן כך גם המרחק בין התחנה לרכבת. כלומר, אם הרכבת מתקרבת לתחנה, אזי גם התחנה מתקרבת 
לרכבת. אבל ברכבת אנו מבינים שהרכבת היא זו שנוסעת ומתקרבת היות שגם הרכבת וגם התחנה נמצאים בארץ והיא )-הארץ( 
מהווה נקודת ייחוס. אך אם נדמיין את הרכבת נוסעת לתחנה – ללא כדור הארץ. והצופה, שמזהה את התנועה, יעמוד בנקודת 
ייחוס בחלל. אז אין 'אמת' בתיאור מנקודת הייחוס הזו יותר מהתיאור מנקודת ייחוס אחרת. ואין בכלל אמת אלא 'אמת ביחס 
לנקודת התצפית'. )התיאוריה של איינשטיין מתמקדת בעיקר היכן שנקודת הייחוס עצמה נעה ומשנה בכך את מדידת התנועה 
ביחס לנקודת הייחוס. כך שכל התנועה, המקום והזמן הם בעצם פונקציות של תנועה ולכן הם יחסיים ביחס לנקודת הייחוס(, 
ולכן כל השאלה יסודה בטעות. וא"כ הפסוק ו"הארץ לעולם עומדת" משמעותו אחרת, ואינה נוגעת בשאלה מי עומד מנקודת 

מבט פיזיקאלית.

קדושה  כדוגמה  קבעה  שהכנסייה  לאחר  לנצרות,  בעיקר  תיאולוגית  בעיה  מהווה  גיאוצנטרי  יקום  שתמונת  להדגיש  חשוב   
ומחייבת, שהיא אינה נכונה. בימינו כמדומני שכולם מבינים )בניגוד לדעת הגאון מהר"י אייבשיץ ז"ל( שלא ניתן לגלות ידיעות 
על העולם לפי תיאוריות תיאולוגיות. 'כי לא מחשבותיי מחשבותיכם', ואין בכח השכל האנושי להבין כיצד הקב"ה ית"ש אמור 

לברוא את העולם, אלא רק לגלות מה הקב"ה יצר בפועל.

אמנם מאידך )למירב הבנתי( הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל התנגד לדעת קופרניקוס – לא משום הדקדוק מהפסוק "והארץ   
לעולם עומדת", כי אם משום ששערי תירוצים לא ננעלו. הבעיה הייתה שהמדע התיימר לטעון טענה ערכית,  שהאדם הוא לא 
)ולהבדיל אא"ה, גם הכנסייה הנוצרית(. אך כשאיינשטיין עיֵקר את השאלה מתוכנה,  זו נלחם היערות דבש  ובנקודה  העיקר. 
נמצא שמדובר בויכוח מיותר. בנוסף, כיום כל בר דעת מבין שהמשמעות נמצאת דווקא באופן בו המציאות נתפסת בעיני הצופה 

ולא במציאות הפיזיקאלית מדעית.

וראה מש"כ מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בס' דרך אמונה )ביאור ההלכה הלכות שמיטה ויובל פ"ד(, וז"ל: וראיתי בס' הברית ח"א   
מאמר י"ג פ"ג בשם הטבעיים שאין שום דבר צומח מעצמו בלי זרע רק הוא זרע דק מאד שאין מושג לחוש הראות והרוח מביאו 
ממקום אחר ונקלט בארץ ע"ש ואין זה סתירה לד' רבנו דדבר שאין נראה לחוש העין ואין נרגש נקרא שאין לו זרע וגם בכמהין 
ופטריות שאמרו בגמ' דמאוירא רבו ולא מארעא אומרים הטבעיים בימינו שיש להן חוטין דקין מאד באדמה שנשרשין בהן ואין 
זה סותר לדברי חז"ל דכיון שאינו ניכר זה נקרא לענין הלכה שאין צומח באדמה כלל שאין התורה מתחשבת במה שאין רואין 
בגלוי. ומצינו שאמרו בגמ' דכינה אין פרה ורבה וגם יש מינים שמתהוין מן העיפוש בלי זכר ונקבה כמ"ש חז"ל ועי' בס' הברית 
וזה יפול על  נולדים מהביצים אשר הניחו אמותם בתוך האויר  י"ד פ"ח שהביא בשם ס' ראשית למודים שכ' שגם הם  מאמר 
הארץ ומזה נתהוין הברואים האלו ואין דבר שאין נולד ע"י זכר ונקבה, ובס' הברית הרבה להשיב ע"ז מחז"ל, עי"ש. ואין הקושיות 
מחז"ל מוכרחות כי כל מה שאין ניכר לעיניים אין התורה מתחשבת בזה וכנ"ל וזה נקרא שנברא מדבר שאין פרה ורבה וכבר רצה 
בעל ס' הברית לאסור לשתות חומץ כי הוא מלא תולעים קטנים הנראים ע"י זכוכית מגדלת, וכבר השיב עליו בעל חכמת אדם 
בבינת אדם סי' ל"ח דהא כתיב בנזיר חומץ יין לא ישתה מכלל דכו"ע שרי וע"כ דכל דבר שאין נראה לעינים לא אסרה תורה ואין 
זה נקרא תולעים תדע דהטבעיים אומרים שכל האויר מלא תולעים קטנים וא"כ אסור לשאוף אויר וגם בס"ת אם יש נגיעה או 
נפסק שאין נראין אלא בזכוכית מגדלת אין פוסל וכן באתרוג ובכל דבר שהתורה לא ניתנה אלא לחוש העין הרגיל וזה פשוט, 

עכ"ל הדרך אמונה.
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ממשיך היערות דבש וכותב: "אבל עמדתי עמם בויכוח במקהלות רבים מחכמיהם, ותודה לאל כי נצחתים, כי 
שאלתים אם כן הוא, מה הוא ענין כישוף להוריד שפע מכוכב ע"י צורות ולחשים והקטרות, כיון שהם אבנים 
או  במרוצה  ילך  שלא  והקטרות  הלחישה  כל  היועיל  להתנענע,  העשוי  שעה  וכלי  תבונה,  בהם  ואין  דוממים 
במתינות, ובררתי להם מכל ספריהם שכך היה ענין כישוף להוריד שפע כנ"ל, ואם הם חומרים מה יועיל כישוף, 
וע"כ יודו או שהם בעצמם משכילים, או שבעלי נפש משכילים מנהיגים הכוכבים, ועפ"ז יצאו ויבואו, וזהו מה 
שרצינו לומר או שהם בעצמם שכלים או שבעלי שכלים מנהיגים אותם, אבל לפי הנחת פילוסופי והגיון כל 
מה שיכולים למעט ביצורים אין לנו להרבות בלי הכרח, א"כ כיון שאנו צ"ל בע"כ שיש כאן להנהגה נפש שכלי, 
למה נוסיף אותו ולומר שיש לכוכב מנהיג, נימא שהוא גופא בעל שכל ומדע, וכן נאות לבורא אשר הוא החכמה 
עצמה, שלא יברא כדור עכור מקשי כזה ק"ע פעמים ככדור ארצי בלי שכל ותבונה וחומר בעלמא, ויותר טוב 
שהוא משכיל, ויפה קבעו חז"ל ששים ושמחים לרצון קונם, והודו כלם לדברי תודה לאל, וכן הסכימו להדפיסו 

בפראג, וכל לשון אשר קם נגדי למשפט בפילוסופי הרשיעו.

ולכך אמר שמואל )ברכות נח, ב( נהירא לי כל שבילי דרקיע בר מכוכבי דשביט, הוא "קאמעט" שנראה בחורף 
כוכבים  הפסולת  ממותרות  שהוא  הזה,  בזמן  תוכנים  המון  כל  שיודעים  כמו  מהותו,  שידע  ספק  ובלי  העבר, 
וחמימות ואידים והקטורים העולים מן הארץ שמתקבצים, אבל מה שלא ידע שמואל, הוא על סבובו הכדור 
ארצי כתנועת יומית, כמו שהעידו כולם וכמו שהחוש מעיד, על זה תמה שמואל מה הוא ענין סבובי ותנועה 
יומית, כי בשלמא הכוכבים הם בעלי מדע וקונים שלימות בתנועותם יום יום הכדור ארצי קיום העולם, משא"כ 
כוכב דשביט, שהוא קיבוץ פסולת החומרי בלי דעת כלל, למה יסובב בתנועתו יום יום הכדור ארצי כתנועת 
מקרי  והוא  במציאות  שאינו  בדבר  הטבע  יוחק  איך  כי  הבורא,  טבע  בו  שיהיה  וגם  הבדל,  בלי  היומי  הגלגל 
ולכך התפלא בו שמואל. ובמקום אחר הארכתי בזה למאוד כפי קט  ונמצא רק בזמן מהזמנים,  בעלמא לבד 
שכלי במקצת, ואין כאן מקומו, רק להודיע כח חז"ל שהיה ידם שלמה בכל מדע וחכמה ודעת קדושים, ואם 

יקח איש מוסר מכוכבי שמים, כמה יהיה זריז וחרד בדבר ה'.

ואולי גם לטעם זה כתב האר"י ז"ל, בשעת תפלה להביט בעד החלון לפרקים נגד השמים, כי זהו מורה ומעורר 
יראה וחשק לעשות רצון ה' בכל עוז".

כעת עוסק היערות דבש בנידון דידן וכותב כך: "אמנם התוכנים ופילוסופים הקשו, דא"כ כפי התנועה כן תרבה 
השלימות, וא"כ כל כוכבים יש להם שני תנועות כפי הסכמות כל חכמי תכונה, וכמ"ש הרמב"ם, וכן המהרש"א 
הביאו כמה פעמים, ]עי' בסנהדרין צד, ב ד"ה שוקעת[ כי בתנועה יומית מסבבים כל יום ממזרח למערב, כאשר 
רגליו בצד השני כל הלילה  וסובבת תחת כפות  זורחת במזרח ושוקעת במערב,  ותעידה שהחמה  עין ראתה 
עד בוקר אור, חוזרת וזורחת במזרח ושוקעת במערב, וזו תנועה יומית, והיא תנועה הכרחית, כי הגלגל היומי 
והוא  לכוכבים בפ"ע,  יש  לכדור ארצי במעת לעת.אמנם תנועה שניה  יום תנועה אחת סביב  כל  מסבב אותן 
ממערב למזרח, וזהו לאו כל הכוכבים שוים, הלבנה הולכת במהירות ומסבבת העולם עד שבכ"ז ימים מסבבת 
שנה  ע'  בכל  מצינו  המזלות,  הוא  השמיני,  שגלגל  עד  זמן,  ביותר  כוכבים  שאר  ימים,  בשס"ה  החמה  עולם, 
ותנועות העולם מוליד שלימות, הלבנה, שהיא מסבבת  ובזה נתקשו, אם כן שסביבות  מעלה אחת בעלמא, 
י"ב פעמים בשנה, יהיה בה יותר שלימות מהחמה, וכן החמה יותר מכוכבים שגבוהים ממנה, וכן כולם יותר 
מגלגל י"ב מזלות להיותם מסבבים העולם בכ"ה אלפים שנה, וזהו נגד המוסכם ומושכל, כי כל שיותר הכוכב 
גבוה, יותר שלם במושכלות ושלימות בכל אופן, ואם נאמר שהשלימות הנקנית בתנועה אינה בתנועה זו, רק 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה קצח

בתנועה ההולכים כולם יום ביום ע"י תנועת גלגל יומי, ואם כן כל הכוכבים שוים זה כזה, ויקשה אם כן תנועה זו 
הפכיית שהלכו ממערב למזרח מה טיבה, ומה טעם יש לתנועה זו, כיון שאין בה לקנין שלימות כלל, והנחה זו 
קיימת שכל התנועה לקנין שלימות והשגות השפעת אלהות, ונבוכו בתנועה זו ובכל הנ"ל חכמים רבים, ודברו 
בה סברות דקות רחוקות מהסברא, אבל חכמים אלו לא ידעו מאור תורת אלהינו, ולכך נפלו במבוכת השאלות.

ואחת  למזרח  ממערב  אחת  בכוכב,  הפכיות  תנועות  שתי  כאן  שיש  בעצם  זו  תנועה  בענין  ודעו  בני  "ושמעו 
ממזרח למערב, גם כן נבוכו כל בעלי תכונות, איך אפשרי שיש כוכב אחד, ובפעם אחד שתי תנועות הפכיות, 

וכל מה שדברו בו קשה הבנה". 

"אבל האמת מה שאמרו בפסחים )דף צד ע"ב( חכמי ישראל אומרים כוכב הוא חוזר וגלגל קבוע, וחכמי אומות 
גוים בעלי בעלי  וכוכב קבוע. והודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, וכעת רבו  העולם אומרים גלגל חוזר 
תכונה שאמרו שלא כדין עשו חכמי ישראל בחזרתם. והחכם הכולל יוסף שלמה רופא מקנדיאה בספרו גבורת 
השם כתב, שאלו דבריהם בנויה על קבלה מפי נביאים, ואיך יחזרו להוראת הגוים שבנויה הכל על פי מושכל 

וסברא שיש בה מהטעות וכזב".

לבטלה,  דבריהם  הוזכרו  למה  חדא  מדבריהם,  לחזור  רצו  אילו  כי  ובמשנתם,  בהם  שבחר  ברוך  אומר  "ואני 
והסלקא דעתך למה לי דקתני, ועוד הוי ליה למימר וחזרו מדבריהם ולא והודו". 

יומי,  "אבל דעו כי שניהם אמת, כי הכוכב בתוך הגלגל והגלגלים חוזרים מעת לעת כל כדור ארצי ע"פ גלגל 
והכוכב שהוא בתוך הגלגל מקיף עמו ממילא ממזרח למערב כל העולם מעת לעת, אבל הכוכב בעצמו חוזר 
בתוך הגלגל שהוא קבוע בו תנועה עצמית ממערב למזרח וסובב והולך בתנועתו, הלבנה כ"ז ימים כל עולם, 
והחמה שס"ה ימים, וכן שאר כוכבים, וא"כ יתכנו ב' תנועות, כי תנועת הגלגל הוא יומי ותנועת הכוכב בגלגולו 
הוא כפי שאמרו לכל כוכב, לחמה שס"ה וכדומה, ובזה יתכנו דברי חכמי ישראל ודברי אומות העולם, כי הן 
דברו בכוכב בתנועתו, והן דברו בתנועה יומית יום ביומו, ובזה הגלגל חוזר ולא הכוכב, ולכך אמרו והודו חכמי 
ישראל לאומות העולם, ולא אמרו וחזרו, כי הודו מלשון הודיה ושבח, כמו הודו לה' כי טוב, וזהו שהודו, שדברו 

בבחינה אחת אמת, ואין בה מהטעות וכזב, כי בבחינה אחת אמת בשפתם", עכ"ד היערות דבש.

נמצא שגם מהר"י איבשייץ זצ"ל ביערות דבש ביאר שלא נחלקו חכמי ישראל עם חכמי אומות העולם, אלא 
שדיברו על ענין אחר. שכידוע יש בכוכב ב' תנועות: אא התנועה היומית שבגלגל ממזרח למערב, בא התנועה 
העצמית, ממערב למזרח, וכמו בחמה שהתנועה היומית שלה היא ממזרח למערב, והתנועה השנתית שלה 
היא ממערב למזרח, וחז"ל דיברו על התנועה העצמית של המזל, ובזה המזל חוזר ולא הגלגל, וחכמי או"ה 
היתה  	כך  או"ה  לחכמי  הודו  שחז"ל  וביאר  המזלות.  של  ולא  הגלגל  של  שהיא  היומית  התנועה  על  דיברו 

גירסתוא, הכוונה היא שהודו מלשון ושבח, דהיינו שהודו שדברי שניהם אמת476.

476  וראה עוד באדרת אליהו )ריקי, ד"ה גלגל( ובשארית יעקב )הברמן, ד"ה ת"ר(.



קצטפרק ד - מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אומות העולם בענין העמדת גלגל המזלות

דעת ר"ת: חז"ל לא הודו לחכמי האומות

עליו  והקשו  ונצחת  גמורה  תשובה  פרש"י  כו'.  המעוברת  על  השבתנו  וז"ל:  כתב  ב(  )יג,  כתובות  ובשיטמ"ק 
דא"כ כבר חזר בו ר"ג והא חזינן אמוראי דפסקי כר"ג ועבדי כותיה, וי"ל דאע"ג דנצח אותם בטענה מ"מ קבלתם 
אמת היתה ויחיד ורבים הלכה כרבים. וכן שמעתי משמו של ר"ת ז"ל שהיה אומר כן על הא דאמרינן בפ' מי 
שהיה טמא ]צד ב'[ חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים וחכמי אומות העולם אומרים וכו' ואמרינן 
התם אמר ר' תשובה לדבריהם כו' ואמר ר"ת ז"ל דאע"ג דנצחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל היינו נצחון 

בטענות אבל האמת הוא כחכמי ישראל והיינו דאמרינן בתפלה ובוקע חלוני רקיע, עכ"ל השיטמ"ק477. 

ד' הרמב"ם: חכמי ישראל הודו לחכמי או"ה

	ויחס הרמב"ם לידיעות חכמי או"ה בחכמת התכונהא 

הקדומים  הדעות  "מן  דבריו:  ואלו  או"ה,  לחכמי  חז"ל  הודו  זו  שבמחלוקת  כתב  פ"חא  	ח"ב  במו"נ  הרמב"ם 
המתפשטים אצל הפילוסופים ורוב האנשים, שלתנועות הגלגלים קולות נוראים עצומים מאד, והיתה ראיתם 
על זה אמרם שהגרמים הקטנים אשר אתנו כשיתנועעו תנועה ממהרת ישמע להם קעקוע עצום וצלול מרעיד, 
וסיעת פיטאג"ורוס כולה תאמין  והכוכבים על מה שהם עליו מן הגודל והמהירות,  והירח  כ"ש גרמי השמש 
שיש להם קולות ערבים נערכים עם גודלם כערך ניגוני המוס"יקא. ויש להם לתת עלה להיותנו בלתי שומעים 
קול  גודל  יתארו  החכמים  תראה  הלא  ג"כ,  באומתנו  מפורסם  הדעת  וזה  והנוראים.  העצומים  ההם  הקולות 
ואתה  להם,  קול  ויבאר שאין  זה  ימאן  לכולם. אמנם אריס"טו  ראוי  וכן  בגלגל,  יום  כל  השמש בעת מרוצתה 
החכמים  דעת  על  חולק  אריסט"ו  דעת  היות  תרחיק  ולא  זה.  תבין  ומשם  והעולם  השמים  בספר  זה  תמצא 
בזה, כי זה הדעת ר"ל היות להם קולות. אמנם הוא נמשך אחר האמנת גלגל קבוע ומזלות חוזרים, וכבר ידעת 
הכרעתם דעת אומות העולם על דעתם בעניני התכונה האלו, והוא אמרם בפירוש ונצחו חכמי אומות העולם 
חכמי ישראל, וזה אמת כי הענינים העיוניים אמנם דבר בהם כל מי שדיבר כפי שהביא אליו העיון, ולזה יאמן 

מה שהתאמת מופתו", עכ"ל478.

"ולא תבקש ממני שיסכים כל מה שזכרוהו מענין התכונה למה שהענין  כך:  )ח"ג פי"ד( שכתב  וראה במו"נ 
נמצא, כי החכמות הלמודיות היו בזמנים ההם חסרות, ולא דברו בהם על דרך קבלה מן הנביאים, אבל מאשר 
הם חכמי הדורות בענינים ההם, או מאשר שמעום מחכמי הדורות ההם, ולא מפני זה אומר בדברים שאמצא 
להם שהם מסכימים לאמת שהם בלתי אמתיות או נפלו במקרה, אבל כל מה שאפשר לפרש דברי האדם עד 

477  וראה בהרחבה בשו"ת מהר"ם אלשקר )סי' צו(, שתמה בעוז ע"ד ר"ת וכתב שר"ת שכח מה שאמרו )בפסחים צד ב( שחכמי 
ישראל הודו לחכמי אוה"ע,  והגאון ר' צדוק הכהן מלובלין בשו"ת תפארת צבי ח"א )חיו"ד סימן ה אות ד, דמ"ו ע"ב( שפך סוללה 
על דברי המהר"ם אלשקר וכתב שחלילה לומר כן על ר"ת, מאורם של ישראל, וכבר כ' בתוס' הרא"ש )כתובות יג, ב( בשם ר"ת, 
שרק בטענות בלבד נצחום, אבל האמת כדעת חכמי ישראל, וכמו שקבעו אנשי כנסת הגדולה בתפלה ובוקע חלוני רקיע ומוציא 

חמה ממקומה וכו'. והובא גם בשטה מקובצת שם. וע"ע בשו"ת יביע אומר )ח"ב חאו"ח כ"א(.

478  וכן כתב גם בס' נחמד ונעים )סי' כה(.
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שיסכים למציאות אשר התבאר מציאותו במופת, הוא יותר ראוי באדם המעולה המודה על האמת לעשותו", 
עכ"ל. 

הרמב"ם חוזר על גישתו זו גם במכתבו לקהל מרשילא )נדפס באגרות הרמב"ם-ליפסיא479(, יעו"ש. 

ובפרט480 לגבי האסטרונומיה שהרמב"ם למדה מפי חכם נכרי, כמו שכתוב בהערות למו"נ )הוצאת י"ק(, וכמו 
שכתב בשו"ת הרא"ם )סימן נז(: "וכן נראה מהאגדות המיוחסות להרב רבינו משה בר מימון ז"ל שרוב רבותיו 
בחכמותיו היו מאומות הישמעאלים והיו באים אצלו כמה וכמה משאר האומות ללמדם החכמות וכמה שאלות 

ותשובות נפלו בינו ובין שאר האומות בכל חכמה וחכמה" 

והרמב"ם בהלכות קדוש החדש 	יז, כדא כתב כך: "וטעם כל אלו החשבונות ומפני מה מוסיפים מנין זה ומפני 
מה גורעין, והיאך נודע כל דבר ודבר מאלו הדברים, והראיה על כל דבר ודבר, היא חכמת התקופות והגימטריות 
שחברו בה חכמי יון ספרים הרבה והם הנמצאים עכשיו ביד החכמים, אבל הספרים שחברו חכמי ישראל שהיו 
בימי הנביאים מבני יששכר לא הגיעו אלינו, ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם דופי ואי 
אפשר לאדם להרהר אחריהם, אין חוששין למחבר בין שחברו אותו נביאים בין שחברו אותם גוים, שכל דבר 
שנתגלה טעמו ונודעה אמתתו בראיות שאין בהם דופי אין סומכין על זה האיש שאמרו או שלמדו אלא על 

הראייה שנתגלתה והטעם שנודע", עכ"ל הרמב"ם.

וכיוצא בזה כתב הרמב"ם במו"נ )ח"א פרק עא( לגבי החכמה האלוהית: 

"דע כי החכמות הרבות אשר היו באומתנו באמתת אלו הענינים אבדו באורך הזמן ובשלוט האומות הסכלות 
עלינו, ובהיות הענינים ההם בלתי מותרים לבני אדם כולם כמו שבארנו, ולא היה הדבר המותר לפני בני אדם 
לענין  מקדם,  בספר  מחובר  היה  לא  המקובל  התלמוד  שאפילו  ידעת  וכבר  לבד,  הספרים  דברי  אלא  כלם, 
בדת  החכמה  תכלית  זה  והיה  בכתב,  לאומרם  רשאי  אתה  אי  פי  על  לך  שאמרתי  דברים  באומה,  המתפשט 
שהוא ברח ממה שנפל בו באחרונה, ר"ל רוב הדעות והשתרגם וספקות נופלות בלשון המחובר בספר, ושגגה 
לו, ותתחדש המחלוקת בין האנשים, ושובם חבורות, והתחדש הבלבול במעשים, אבל נמסר הדבר  תתחבר 
בזה כולו לבית דין הגדול כמו שבארנו בחבורינו התלמודיים וכמו שיורה עליו דבר התורה, ואם תורה שבעל פה 
נפלה בו הקפדה מהשאירו לעד בחיבור מפורסם לבני אדם כולם למה שיגיע בזה מן ההפסד, כל שכן שיחובר 
דבר מאלו סתרי התורה ויפורסם לבני אדם כולם, אבל היו נמסרים מיחידי סגולות ליחידי סגולות כמו שבארתי 
לך )בפרק ל"א מזה ובפרק ל"ג מזה(, מאומרם אין מוסרים סתרי תורה אלא ליועץ חכם חרשים וכו', וזאת היא 
הסבה המחייבת להפסק אלו השרשים העצומים מן האומה, ולא תמצא מהם אלא הערות קטנות ורמיזות באו 
והן גרגרי לב מעטין עליהם קליפות רבות, עד שיתעסקו בני אדם כולם בקליפות ההם  בתלמוד ובמדרשות, 

וחשבו שאין תחתם לב בשום פנים", עכ"ל.

479  מכתב זה של הרמב"ם הובא לעיל בפרק ב.

480  הדברים הובאו במאמרו של הרב שי בוארון בנדו"ד.
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דברי הכוזרי

ומדברי רבי יהודה הלוי ז"ל בספר הכוזרי 	מאמר ב אות כא, אנו למדים שגם חכמות אלו הגיעו מחכמי ישראל, 
ואלו דבריו: "אל תטעון עלי באלה התוכנים  זרים.  ייחסום למקורות  אך במרוצת הגלות והתבטלות הנבואה, 
המביטים גונבי החכמה, ולא היתה כוונתם לגנוב, אבל מצאו חכמות מסופקות מעת שנפסקה הנבואה והתחכמו 

משכלם וחברו חבורים אשר נתנה סברתם".

ועוד שם הוא מפרט )מאמר ב אות סו(: "וכל החכמות הועתקו שרשיהן וכללם מאתנו אל הכשדים תחלה ואחר 
כך אל פרס ומדי ואחר כך אל יון ואחר כך אל רומי, ולאורך הזמן ורב המצועים לא נזכר בחכמות, שהם הועתקו 

מן העברים אך מן היונים והרומים".

בגלל  היה  רבי  ע"י  העולם  אומות  חכמת  והצדקת  יתרון  "כי  מז(:  )סימן  מהרי"ף  בשו"ת  כתב  בזה  וכיוצא   
שנשתכחה הנבואה, הרי ברור בדברי הרמב"ם שמחמת שנשתכחה אמיתת החכמה הזאת מבני עמנו וחזרו 

לעיונים, משום הכי נצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל"481. 

"בוקע חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה ולבונה ממכון שבתה"- 

לעיל הבאנו את דברי רבנו תם המוכיח שחז"ל לא הסכימו לטענת חכמי האומות, שהרי קבעו בתפילה 
לומר "ובוקע חלוני רקיע". ואולם הרמב"ם וסיעתו, הסבורים שחכמי ישראל הודו לחכמי האומות, יבארו 

זאת ע"פ מספר הסברים שהובאו בס' האחרונים, ראה בנספח בסוף הפרק.

ד' העקידה: חז"ל הודו לחכמי או"ה

ואלו  בזה,  העולם  אומות  לחכמי  הודו  שחז"ל  כתב  לזא  	שער  יצחק  עקידת  בספרו  ז"ל  ערמאה  מהר"י  רבנו 
גדול אתה  ה'  כמוך  "מאין  לומר מה שהמשיך  יתכן  זה  כל  על  "והנה  ז"ל:  דבריו הנחמדים של בעל העקידה 
וגדול שמך בגבורה", לא כאלו ששמם גדול והם אינם גדולים "מי לא יראך מלך הגוים", אשר מעוצם גדולתך 
חלקת גדולה וכבוד על אלו הנמצאים העליונים, עד אשר חשבום האנשים לאלהים. אמנם בכל חכמי הגוים 
ובכל מלכותם נתבאר שאין כמוך. ואמר זה לכוין למה שאמר למעלה נשוא ינשוא כי לא יצעדו, כי הא דתנו 
רבנן חכמי ישראל אומרים מזלות חוזרים וגלגל קבוע, וחכמי האומות אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים, נצחו 

481  מן הראוי לצטט כאן את דברי השפת אמת )בראשית, לחנוכה(, הכותב כך: "כשעמדה מלכות יון הרשעה להשכיחם תורתך. כי 
הי' להם חכמה טבעיות וזו החכמה מביא שכחת השגחת הבורא ית"ש ובנ"י נבראו להעיד על הבורא שהוא מנהיג כל הטבע. יון 
גי' גלגל. שהיו בקיאין בחכמת גלגל המזלות. אבל באמת הנהגת כל הגלגל הכל עפ"י הנהגה עליונה. וכמ"ש בספרי קודש אנכי ה' 
אלקיך. אלקיך גי' גלגל. וגי' היה הוה יהיה. שמאתו בא כל אלה הגלגלים שמתהפכין תמיד מראשן לסופן הכל לכבודו ברא להודיע 
שהוא ראשון והוא אחרון. וז"ש "כי היא חכמתכם ובינתכם" דרשו חז"ל זה חכמת חשבון המזלות. פי' שחכמי ישראל יודעין 
וזו חכמה האמיתית  ולכן נקראו סוד העיבור שהוא שורש כל מהלך המזלות עפ"י הנהגה עליונה.  שורש כל החשבונות הללו. 
כמ"ש הן יראת ה' היא חכמה. אבל חכמת הטבע אדרבה מביא לשכוח את הבורא. ולכן תיקנו להלל ולהודות שע"י הודאה והלל 

לה' על כל הדברים זה מביא הזכרון שלא להיות נטבע תוך הטבע ולבוא לשכחה", עכ"ל.
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חכמי אומות העולם והודו להם חכמים, כדאיתא במסכת פסחים )שם(, כי הענין הזה רצוני מהיות הכוכבים 
גופים נחים בלתי מתנועעים מעצמם ולא נעתקים ממקומם, אשר מזה נתבאר מיעוט יכלתם, ושכל מה שעשו 
לא עשו אלא מדעתו, כמו שאמרנו, נתבאר אמתתו ראשונה לחכמי הגוים ולמלכיהם, מצד עוצם השתדלותם 
בעניני פרטי המלאכה ההיא, אשר כוונו אליה לעבוד עבודתה, ולשמור משמרתה, כמו שנתפרסם מעבודתם 
הנכריות, אשר אסרה אותם התורה תכלית האיסור, מה שלא הוצרך כל זה לחכמי ישראל, רק לדעת מה שכוון 
מהמלאכה ההיא לחכמת העבור ולחשבון תקופות ומולדות כתורה וכמצוה, כמו שיבא, והנותר מהם היה להם 
ולא מן הלילה  ולאבוד זמן בעניינים חצוניים שלא הותר להם להתעסק בהם, רק בזמן שאינו מן היום  לזרה 
)מנחות צט, ב(, כי בתורה כתיב )יהושע א, ח( "והגית בו יומם ולילה". וההוא ינוקא )חגיגה יג, א( דהוה דריש 

בחשמל נפק פולסא דנורא לאפיה וכו' ".

"ואחר שאמר כל זה הענין, מגילוי הדעת על אלו הנמצאים העליונים, על זה האופן מההודאה על פי חכמי הגוים 
עצמם, שהוא הודאת בעל דין אמר כי הנכשל בזה השבוש הוא שוה לתועה אחר אלהי עץ ואבן בסכלותו, ואמר 
)ירמיה י, ח( "ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא", לומר, כי בשבוש הזה יחד כסיל ובער יפלו באחת. 
וייחס הכסילות לחכמים בעיניהם החוזים בכוכבים, והבוער לפתאים המאמינים בפסילים אשר הם מעץ ממש, 
והכוונה שכמעט אין יתרון לאלו הפקחים על ]כל[ אלו הטפשים, שהדבור עמהם על דעתם הוא מבואר שהוא 
מוסר הבלים, מצד שעץ ממש הוא וכסף מרוקע וגו', ולא כראשונים אשר אמר עליהם "כתומר מקשה המה" 

וגו', ודי להם חרפה וכלימה", עכ"ד העקידה. 

דעות נוספות בענין

אברבנאל,  )לר"י  משיחו  ובישועות  יד(  א,  )בראשית  בחיי  ורבנו  פ"ב(  )ח"א  לרמ"א  העולה  בתורת  סברו  וכן 
בהקדמה לח"ב482( ובצידה לדרך )מאמר ח כלל א פכ"ה(, אלשיך )משלי ג, כ, מיכה א, א( ועוד, שחז"ל הודו 

בנדו"ד לדברי חכמי הגויים.

ואילו  הרמב"ם,  שכ"כ  שמצאו  אחר  כן  כתבו  הללו  הספרים  שכל  פ"י(  ב  מאמר  )ח"א  הברית  בספר  ואמנם 
להרמב"ם בלא ספק נזדמן לו באותה העת כת"י של תלמיד טועה, כי אין מקום לומר שגירס' זו נכונה, שכן ממה 
שמבואר במחלוקת השניה שאמר רבי עליה שנראים דבריהם מדברינו, ואילו על המחלוקת הראשונה השיב 

תשובה לדבריהם, משמע שהודו חכמי ישראל לחכמי או"ה רק במחלוקת השניה ולא במחלוקת הראשונה.

וכ"כ בס' מאור עינים )לר"ע מן האדומים פי"א(, וכן הרמ"ע מפאנו )שם( השיג על האומרים שהודו בזה חז"ל 
לחכמי או"ה, כיון שסוגיית הש"ס אינה כדבריהם483.

482  ספר ישועות משיחו חלק שני – הקדמה: המין הששי, במה שאמרו מדרך החכמה מדברי הרפואות וטבעי הדברים ותנועות 
השמים, שזה היה להם בסברא כפי עיונם וחקירתם ונסיונותם ואין האמנתם מחויבת על בעל דת. ולכן אמרו שבעניני החכמה 

נצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל שהיו אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים.

483  עי' לעיל בפי' מחלוקתם לפי דברי הרמ"ע מפאנו.
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ואולם בדברי הר"א בן הרמב"ם )שם( בביאורו את מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אומות העולם מבואר שהיה 
שמחלוקתם  שמבאר  לפי  הראשונה,  במחלוקת  גם  חז"ל  שהודו  דעתו  זאת  ולמרות  שלפנינו  הגירסה  לפניו 
השניה תלוייה במחלוקת הראשונה, וכיון שהודו במחלוקת השניה, על כרחך שהודו גם בראשונה. וכן לד' רבנו 
חננאל )צד, א ד"ה ת"ר( מבואר שמחלוקת אחת תלויה בשניה484, וכן בחידושי הר"מ קזיס )שבת לד, ב ד"ה 

ת"ר( מבואר שמחלוקת א' תלוייה בשניה וחזרו בהם חז"ל מב' המחלוקות.

ובאוצר הגאונים )סי' רטז( מבואר שכיון שרב אחא דחה את דברי רבי, הלכה כבתראי, וציינו שכן מוכח מד' 
הש"ס ב"ב ע"ד א', שגלגל הרקיע מסתובב. שבגמ' שם אמר רבה בר בר חנה שהניח את סל הלחם שלו במקום 
א' שזהו משום שגלגל  לו ישמעאלי  ואמר  ולאחר התפילה לא מצאו,  והתפלל  והארץ  בו השמים  שנפגשים 
הרקיע מסתובב ואם ימתין עד למחרת, ימצאהו485. וכתב שם הרשב"ם )ד"ה דהדר( שזה ע"פ המבואר במסכת 

פסחים שגלגל חוזר ומזלות קבועים486. הרי שהגמרא שם סברה כדעת חכמי אומות העולם.

ביאור אחר בדברי רב אחא בר יעקב

בדברי יוסף )מאמר כדור הארץ( כתב שכוונת רבי היתה להביא ראיה לחכמי או"ה, ומה שאמר תשובה לדבריהם, 
אינו שאם ישאלו שאלה על דבריהם יש על כך תשובה וראיה שמה שלא ראינו מעולם עגלה בדרום ועקרב 
יחזרו לצד  זהו מורה שהמזלות קבועים בגלגל, שהרי אם היו המזלות חוזרים היה אפשר שהמזלות  בצפון, 
אחר, ומכך שהמזלות מתגלגלים רק לצד אחד, הדבר מוכיח שהמזלות קבועים, ורב אחא דחה את דבריו במשל 
הדלת בכך שלמרות שהדלת חוזרת, מ"מ חזרתה קבועה היא ואינה משתנה. נמצא שחז"ל לא הודו במחלוקת 

זו לחכמי האומות487.

לשקוע  חמה  גלגל  התחיל  בתקופתה,  הלבנה  אומר  "רבי  ה"א(:  )פ"א  הירושלמי  דברי  את  הוא  מיישב  ובכך 
ותחילת גלגל לבנה לעלות, זהו בין השמשות", ומבואר שסבר רבי שהגלגל חוזר, וכדעת חכמי אומות העולם, 
ואם הפירוש בגמרא הוא שרבי מביא ראיה לחז"ל שהגלגל קבוע, היה בזה סתירה לדבריו בירושלמי. אלא ודאי 

שכוונת רבי היתה להביא ראיה לדעת חכמי אומות העולם, וכדעתו המובאת בירושלמי. 

484  רבנו חננאל פסחים צד: ת"ר חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרין וחכמי אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות 
קבועין אמר רבי תשובה לדבריהם אם היו המזלות קבועין והגלגל הוא החוזר היינו רואין פעמים עגלה בדרום ועקרב בצפון מדלא 
חזינן הכי ש"מ הגלגל קבוע והמזלות חוזרין ואתקיף עלה רב אחא בר ]רב[ יעקב ודלמא כי סדנא דרחיא פי' כמו הסדן הזה אף 
על פי שסובב הגלגל הקבוע בו עולה ויורד שני קצות הסדן במקומן נראין לעולם אין הדרומין נראה בצפון ולא הצפוני בדרום אי 

נמי כצנורא והדבר אחד, עכ"ל.

485  בבא בתרא עד, א: אמר לי תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי שקלתא לסילתאי אתנחתא בכוותא דרקיעא אדמצלינא 
בעיתיה ולא אשכחיתה אמינא ליה איכא גנבי הכא אמר לי האי גלגלא דרקיעא הוא דהדר נטר עד למחר הכא ומשכחת לה

486  רשב"ם שם: דהדר - חוזר כדאמרינן בפסחים )דף צד:( גלגל חוזר ומזלות קבועים.

487  וכן הביא ביד דוד )ד"ה ת"ר( שכן פירש בס' חנוכת הבית.
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דברי הבן יהוידע: דברי חז"ל שרירין וקיימין

ב(: "ת"ר חכמי ישראל  יהוידע )פסחים צד,  בן  הגאון בעל בן איש חי זצ"ל כותב את הדברים הבאים בספרו 
אומרים גלגל קבוע וכו'. הנה הרב בעל ספר הברית במאמר ב' פרק ה' האריך בדבר זה, והביא דברי הגמרא כאן 
ומה שאמר רב אחא בר יעקב וסוף דבריו כתב אחר כי כן הודע לנו דעת כל חכמי ישראל בגלגל המזלות מסתמא 
כן דעתם גם בגלגלי כוכבי לכת אשר למטה ממנו שהכוכבים חוזרים ופורחים באויר גלגלי הרוחניים שלהם, ורב 
אחא בר יעקב מסופק בהם כמו בגלגל המזלות, ומ"ש במדרש רבא בשם רשב"י אין אנחנו יודעים אם פורחים 
ואי אפשר לבריות לעמוד עליו, הנה  ואם מהלכין הם כדרכן, הדבר קשה מאד  ואם שפין ברקיע,  הם באויר, 
מאמרו זה היה קודם כניסתו למערה, כי לאחר יציאתו משם כבר קרן עור פניו מרוח הקודש שלבשתו וכל רז 
לא אניס ליה ונהרין ליה שבילין דאצילות וכל שכן מה שיש בסוף עולם העשיה, באופן כי חכמי ישראל הדבר 
ברור אצלם שהגלגל קבוע והמזלות חוזרים בו, וכן יסד הפייט ביוצר ליום אחרון של פסח וכו', מפני שהמזלות 
גשמיים והגלגל רוחני, ודבר זה הוא כמו עוף הפורח באויר אשר אתנו, שהעוף גוף גשמיי והאויר גוף רוחניי, וכן 

שאר הגלגלים והכוכבים במסילותם אשר למטה מן המזלות עד כאן דבריו יע"ש". 

כותב על כן הבא"ח: "ואני אומר שגם רב אחא בר יעקב אינו מסופק בעיקר הדבר, אלא ברור לו האמת כדברי 
חכמי ישראל שהגלגל קבוע והמזלות חוזרים, והוא לא ערער כי אם על התשובה והסתירה שעשה רבי, ורצונו 
ולומר דילמא כבוצינא דריחייא, אי נמי  יוכל הדוחה לדחות  יוצא מזה הכרח, יען כי  לומר אין זו תשובה ואין 
כצנורא דדשא. ומ"ש הרב הנזכר לעיל. על דברי רשב"י דאמרו משמו במדרש רבא זה היה בתחילת ימיו ואחר 

כך ודאי נתברר לו האמת כדברי חכמי ישראל, דבריו טובים ונכוחים בזה, דודאי כן הוא".

יותר  בעולם  דבריהם  נראין  השכל  השערת  כפי  פירוש  מדברינו.  דבריהם  ונראין  "שם  הוא:  כותב  ובהמשך 
מדברינו, אבל ודאי כפי האמת דברי חכמי ישראל הם באמת וצדק. ולכן גם עתה שאומר נראין דבריהם קרי 
לדברי חכמי ישראל דברינו, כי רק מצד חסרון ידיעה שיש לבני אדם בעניינים אלו אז נראין דברי חכמי אומות 
לפי  וטענה  תשובה  זו  אין  כי  וכו'  צוננין  מעיינות  שביום  ישראל  לחכמי  תשובה  אמר  לא  ולכן  יותר,  העולם 
האמת לסתור דבריהם. ועיין להרב ספר הברית במאמר ד' פרק יו"ד מ"ש בזה יע"ש, ואופן הישוב אשר עשה 
יש לעמוד עליו ואין כאן מקום להאריך בו. ואני אומר דמה שאמרו חכמי ישראל חמה ביום מהלכת למטה מן 
הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע לא קאי על גוף החמה, אלא קאי על כח הנשמה שלה אשר תוקף החום שלה 
הוא בא מן כח הנשמה שבה, וזה יסתלק ממנה בלילה להיות מהלך למעלה מן הרקיע שלה שעל ידי כן יתרחק 
כח  ישן שיסתלק ממנו  בדוגמת האדם שהוא  והוא  יחלש כח החום הבא ממנה,  וממילא  מגופה הרבה מאד 
הנפשיי שבו וישאר בגופו כח נפשיי קצת לצורך חיותו. וחכמי אומות העולם אומרים בלילה כח הנפשיי של 
החמה מתהלך תחת הקרקע, פירוש תחת קרקע ארץ העליונה הנקראת תבל שאנחנו דרים בה. וכאשר תשכיל 
להבין איך הוא מצב שבעה ארצות, ואיך הם עומדין בכדור הארץ, תבין דברי אלה בטוב טעם. ובמקום אחר 

כתבתי בזה ואין כאן מקום להאריך בו".

מסיים הבן יהוידע וכותב: "ואיך שיהיה ידוע תדע באמת ובאמונה כי דברי חכמי ישראל בכל מקום המה חיים 
וקיימים שהם אמת ודבריהם אמת, ומלבד הסוד אשר כוונו לרמוז אותו בתוך דבריהם, הנה לפעמים תמצא 
שגם בדרך הפשטי יש להם כונה עמוקה ומחמת שאנחנו חסרים כמה הקדמות גם בדרך הפשט לכך אין אנחנו 
מבינים כונתם על האמת אפילו כפי הפשט של הדברים, ואנחנו מצפים לביאת מורה צדק שאז השם יתברך 
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יאיר עינינו ונראה נפלאות מתורתו ונבין דברי חכמים וחידותם ונשיג האמת לאמיתו", עכ"ד הבן יהוידע.

דעת חכמי או"ה בזמן הזה

בספר אילים )עמוד 87( כתב שלא יפה עשו חכמי ישראל שהניחו את דעתם בענין גלגל קבוע ומזלות חוזרים, 
במה  ובחרו  אז  עד  שסברו  מה  את  פסלו  החכמים  רוב  דעת  בזמנינו  שהרי  האומות.  חכמי  דעת  את  וקיבלו 

שביטלו. וכ"כ בנחמד ונעים )סי' כה(488.

ובפחד יצחק )לרבי יצחק לאמפורנטי זצ"ל, ערך לידה( כתב לגבי הכינים, שמבואר בגמרא )שבת יב, א( שמותר 
להורגם בשבת, לפי שאינם פרים ורבים, ועתה דעת החוקרים שאף הם פרים ורבים, האם מותר להורגם. והביא 
תשובה מהרב יהודה בריל, שאין לנו לשנות קבלתנו מפני דעתם. והנה לענין המחלוקת האם הגלגל חוזר או 
המזלות, שהודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, וסוף דבר שלאחר כמה מאות שנים שבו החוקרים והודו 

לדעת חז"ל489.

והפחד יצחק דחה את דבריו, שאדרבה מכך שחז"ל הודו לחכמי או"ה, הדבר מורה שלא כל דבר קיבלו חכמים 
בקבלה ופעמים שדיברו מתוך חקירה וחכמה אנושית, שאל"כ לא היה להם לחזור מדבריהם אחר שקיבלו כן, 
ומש"כ שכיום מודים חכמי או"ה שהמזלות קבועים, אין זה מוחלט, שכן ישנם הסוברים כך אך ישנם הסבורים 

ההיפך, ולכן סובר שיש להחמיר שלא להרוג כינה בשבת.

לאלו מזלות התכוונה הגמרא

מעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון. רש"י )לעיל ע"א ד"ה עגלה וד"ה בין( פירש שהכוונה היא למזלות 
שור ועקרב שמי"ב המזלות. אמנם התוספות )ד"ה מעולם( כתבו להוכיח שאין הכוונה למזלות מי"ב המזלות, 
שהרי במסכת ר"ה )יא, ב( מבואר שי"ב המזלות ששה מהם לעולם למטה מהארץ וששה מהם למעלה, וכשמזל 
אחד עולה, המזל שכנגדו שוקע490. ואילו כאן אמרו בש"ס שהעגלה ועקרב אינם זזים ממקומם ושניהם לעולם 

488  החוקר רבי דוד גאנז, שחיבר ספרים חשובים רבים בחכמת התכונה ובמקצועות נוספים, מתאר בספרו נחמד ונעים את פגישותיו 
עם האסטרונום טיכו ברהה הֶדִני, שנחשב לאסטרונום הנודע ביותר בעולם באותה עת )לפני כ- 400 שנה(, ולצדם את הוויכוח 

שמובא בגמרא בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם על תנועתם של המזלות, וכך כותב הוא:

"אך תדע שהחוקר הגדול המופלא בחכמת הכוכבים ויחיד בדורו, ראש החכמים היושבים לפני אדונינו הקיסר רודלפו"ס ירום   
הודו, השר טיח"א בראה"י ]טיכו ברהה[ אמר לי: לא יפה עשו חכמיכם שהודו לחכמי האומות על דבר שקר, כי הדין היה עם 
חכמי ישראל, באומרו שהכוכבים חוזרים במהלכם העצמיים בלתי הכרח תנועות הגלגלים, רק בעצמם שטים ורצים כעוף הפורח 
באוויר, והרבה בראיות ... וכן שמעתי מפי החכם המופלג קעפלירו"ס ]יוהנס קפלר, שנחשב אף הוא לא' מגדולי חכמי האומות 

בתחומים אלו[". )נחמד ונעים, שער א', סימן כ"ה(.

489  וכן הביא בדברי יוסף )שם( שכעת כל חכמי האומות הודו לדעת חז"ל שהגלגל קבוע והמזלות חוזרים על פני הרקיע.

490  ולעיל הבאנו את לשון רש"י בר"ה, עי"ש.
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למעלה. אלא צ"ל שמזלות אחרים הם.

הקוטב  ואת  הצפוני  הקוטב  את  הסובבים  לכוכבים  שהכוונה  פירש  ביארנו(  כבר  ד"ה  א  נו,  )ערובין  והמאירי 
ָלה אלא ֲעָגָלה.  הדרומי, ואין הניקוד ֶעגְְ

ובאדרת אליהו )ריקי, ד"ה לא( כתב שנראה כדברי התוספות שהכוונה ב'עגלה' היא לשבעה כוכבים העומדים 
כדמות עגלה הסובבת את הקוטב הצפוני, וכן מוסכם על כל החוזים בכוכבים, ונקראים בשם קרון ולא בשם 
עגלה. והחוזים קוראים לו בשם דב. וכן עקרב הם י"ב כוכבים עומדים הסובבים את הקוטב הדרומי ונקראים 
בפי החוזים בכוכבים בשם דג, וחז"ל קראום עקרב, כי צורתם נדמית כדג או כעקרב, וכעי"ז כתב בדבר בעתו 

)פורילה, ערובין נו, א ד"ה וסימנך(. 

בספר עש וכימה )אות כג( כתב לבאר ד' הגמ' עפ"ד התוספות שחז"ל סברו שגלגל קבוע והמזלות הם שחוזרים 
ומקיפים ואילו חכמי האומות סברו שהגלגל חוזר והמזלות קבועים בו והגלגל הוא זה שמסבבם, והשיב על כך 
רבי שכיון שהגלגל מסבבן על כרחך שמסובב גם את הכוכבים הנמצאים בציר הדרומי הנקראים עגלה ועקרב, 
שהרי מצינו כוכבים שמקיפים מצפון לדרום ומדרום לצפון ובהכרח שגלגל זה יסובב כוכבים אלו הנמצאים על 
הציר הדרומי והצפוני. )כלומר, כשם שהגלגל המקיף ממזרח למערב נמצא באמצע הכדור, והכוכבים הנמצאים 
במקום ההוא מסתובבים עם הגלגל ההוא, כך הגלגל המקיף מצפון לדרום, הוא באמצע הכדור במקום הציר 
הדרומי והצפוני וא"כ כוכבים אלו ודאי קבועים בו, ומדוע לא יקיפו מצפון לדרום(. ולדברי חכמי ישראל לא 
יקשה, כי לדעת חז"ל המזלות אינם קבועים בגלגל, ויש להם הילוך משלהם, ואם כן יתכן לומר שכוכבים אלו 
אין להם הילוך כלל, ועל כך השיב רב אחא שישנם שני גלגלים וא"א להקיש מהילוך כוכבים בגלגל אחד, שכן 

אמורים לנהוג שאר הכוכבים, שיתכן שלהם יש גלגל אחר491. 

ולדברי חכמי ישראל לא יקשה, כי לדעת חז"ל המזלות אינם קבועים בגלגל, ויש להם הילוך משלהם, ואם כן 
יתכן לומר שכוכבים אלו אין להם הילוך כלל, ועל כך השיב רב אחא שישנם שני גלגלים וא"א להקיש מהילוך 

כוכבים בגלגל אחד, שכן אמורים לנהוג שאר הכוכבים, שיתכן שלהם יש גלגל אחר492. 

491  ויש שכתבו שהמזלות האמורים כאן הם קבוצות הכוכבים )קונסטלציות( שבשמים, שכבר בימים קדמונים קיבלו שמות לפי 
צורתם המקורבת )תוך הפעלת דמיון במידה פחותה או יתרה(. על פי חכמי ישראל הגלגל )מעין כדור ענק ושקוף שבו משובצים 
הכוכבים( הוא נייח והמזלות הם המסתובבים )= חוזרים(, ואילו על פי חכמי העולם המזלות קבועים בגלגל, והוא עצמו מסתובב 

ונושא אותם איתו )ומכאן מקור הביטוי "גלגל חוזר בעולם", היינו מסתובב ושב על עקבותיו(.

492  ויש שכתבו שהמזלות האמורים כאן הם קבוצות הכוכבים )קונסטלציות( שבשמים, שכבר בימים קדמונים קיבלו שמות לפי 
צורתם המקורבת )תוך הפעלת דמיון במידה פחותה או יתרה(. על פי חכמי ישראל הגלגל )מעין כדור ענק ושקוף שבו משובצים 
הכוכבים( הוא נייח והמזלות הם המסתובבים )= חוזרים(, ואילו על פי חכמי העולם המזלות קבועים בגלגל, והוא עצמו מסתובב 

ונושא אותם איתו )ומכאן מקור הביטוי "גלגל חוזר בעולם", היינו מסתובב ושב על עקבותיו(.
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נספחים

דברי תוספות הרא"ש 	עירובין נו,אא:

אין בין תקופה לתקופה אלא ז' שעות ומחצה. צריך לדקדק בשעות שאם יש לעולם ביום שתים עשרה שעות 
ובלילה שתים עשרה שעות והשעות מאריכות לפי אורך היום ואורך הלילה ומתקצרות לפי קוצר היום והלילה 
א"כ אין התקופות שוות בשום פעם כי לעולם מושכת אחת יותר מחברתה, כגון אם נפלה תקופת ניסן ברביעי 
בתחלת הלילה ותקופת תמוז נופלת בליל רביעי ]בז' שעות ומחצה ותקופת תשרי בג' שעות[ וביום להשלים 
צ"א יום שלה, נמצא שארוכים יותר צ"א יום של תקופת תמוז מאותם של תקופת ניסן דאותן ז' שעות ומחצה 
של ליל תשרי גדולות שיום ולילה שוין ואותם שבליל תמוז קטנות, )ועד( ]וגם[ אותן ז' שעות ומחצה ]שבסוף 
תקופת ניסן[ היתירים על צ"א יום היו קטנות ואותן ז' שעות ומחצה של תקופת תמוז הם גדולות, וגם לעולם 
לא תהא שוה תקופת ניסן לתקופת ניסן שלפניו או של אחריו, וכן כל ד' תקופות של כל שנה ושנה לא משכחת 
להו שיהו שוות ]עם[ שנה שלפניה או של אחריה, וגם קשה דז' מזלות שצ"מ חנכ"ל שכל אחד משמש שעה 
אחת צריך לומר שמזל זה מאריך לצאת מן הרקיע יותר מחבירו לפי דברי חכמים שאומרים גלגל קבוע ומזלות 
חוזרים, ואם נאמר שהשעות לעולם שוות אבל הימים והמזלות משתנים כשהימים והלילות שוים יש ביום י"ב 
שעות וכן בלילה וביום ארוך יש ביום י"ח ובלילה ו' וביום קצר איפכא א"כ קשה הא דאמרינן אין תקופת ניסן 
נופלת אלא בד' ריבעי היום וכו', וקשה נמי הא דאמרי' בסוף מפנין דבתלתא בשבתא ומעלי שבתא קאי מאדים 
בזוויה ובשאר יומי לא קאי ולפי ענין זה משכחת להו דבשאר יומי קאי ובהני יומי לא קאי, עכ"ד התוס' רא"ש.

****

ביאור דברי התפילה "ָהֵאל ַהּפֹוֵתַח ְּבָכל יֹום ַּדְלתֹות ַׁשֲעֵרי ִמְזָרח. ּובֹוֵקַע ַחּלֹוֵני ָרִקיַע. 
מֹוִציא ַחָּמה ִמְּמקֹוָמּה. ּוְלָבָנה ִמְּמכֹון ִׁשְבָּתּה. ּוֵמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ּוְליֹוְׁשָביו. ֶׁשָּבָרא 

ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים" ע"פ חכמת חז"ל וחכמת התכונה

לעיל הבאנו את דברי רבנו תם המוכיח שחז"ל לא הסכימו לטענת חכמי האומות, שהרי קבעו בתפילה לומר 
"ובוקע חלוני רקיע". ואולם הרמב"ם וסיעתו, הסבורים שחכמי ישראל הודו לחכמי האומות, יבארו זאת ע"פ 

מספר הסברים שהובאו בס' האחרונים.

הסבר הגאון הבן איש חי זצ"ל  בשו"ת רב פעלים 	ח"ב סוד ישרים סי' גא:

יוצר בשבת שאומרי' האל  בנוסח  לי לשאול מאת אדוני  יש  וחכים. שאלה אחת  יניק   שאלה נשאלתי מחד 
הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבתה, איך יתיישב 
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הנוסח הזה לפי חכמת התכונה הנמצאת בזה"ז, יורני ושכמ"ה. 

זו  ותלוי על מרכז  כדורי  וז"ל, דע שהארץ היא  ז' כתב  ד' פרק  תשובה. החכם המובהק בספר הברית מאמר 
באמצע אויר השמים על בלי מה בגזרת חי, ובני אדם יושבים על שטח הכדור מסביב, באופן שגם חלק הארץ 
אשר על עבר השני נכח השטח, והחלק אשר יושבים עליה ממול רגלינו גם שמה יש מדינות מיושבות מבני 
אדם, ועומדים בקומה זקופה כמונו רקיע על ראשם ושמים ממעל להם, מלבד בערך עשרה מעלות ממעלות 
ולא ישב אדם שם מרוב הקור, על כי  השמש בציר הצפוני והדרומי בכדור הארץ מפה ומפה, אין בו מדינה, 
נגב  זה לפאת  כ"ד מעלות מקצה  ותקופתו, שאינו אלא  רחוקים המה בתכלית מקו השוה מן מהלך השמש 
תימנה לקו השוה, וכ"ד מעלות מקצה מזה לפאת צפון מקו השוה, וחום השמש אינו מגיע לשם, ולפני קרתו 

מי יעמוד. אבל שאר הכדור מיושב מסביב. 

על כן בכל מקום שאדם עומד על הארץ בעיניו יראה חצי הכדור משטח השמים, והשמש שהוא אור העולם 
מסבב את כדור הארץ רחוק מאד מן הארץ ומקיף אותו במרחק שוה משלים הקפתו בכל כ"ד שעות, וכן בכל 
מקום שאדם עומד על הארץ רואה חצי הקפת השמש, כמו שרואה חצי השמים ממעל לו, ואם השמש שוהה 
בהקפתו כ"ד שעות שוה בחצי הקפתו י"ב שעות, ולכן לכל אדם י"ב שעות הם יום, כי כל זמן שהוא רואה את 
השמש, השמש רואה אותו ואז אור לו, וחצי הקפתו השנית הולך וסובב תחת לארץ לנכח המקום אשר הוא 
עומד עליו, ואז החשך ישופרנו, ואצלו לילה בעבור העדר אור השמש ממנו, וזה שוהה ג"כ י"ב שעות מטעם 
שהוא חצי הקפה, ובאותו העת השמש מאיר ובא לאותם בני אדם היושבים שמה, וא"כ כשהוא יום במדינה 
זו אז הוא לילה במדינה שכנגדו על הארץ ממולו, וכמ"ש בזוהר ויקרא דף י' אית אתר בישובא כך נהיר לאילין 

חשיך לאילין, לאילין יממא ולאילין ליליא. 

מתחיל  המקומות  בכל  שלא  וחכם,  דרכיה  ראה  השמש  במהלך  הנאמרים  בדברים  הבן  חמודות  איש  ואתה 
לעיני  הנראה  עיגול  שהוא  שלהם  האופק  על  מגיע  השמש  אשר  מקום  ומדינה  מדינה  בכל  רק  בשוה,  היום 
האדם שהשמש נוגע בארץ סביב לה, באותו הרגע מתחיל לשם היום, ובמדינה אשר לאחריה לצד מערב רכ"ה 
פרסאות מתחיל היום כשיעור שעה אחת אח"כ, מפני איחור הגעת השמש לשם שעה אחת, ובמדינה היותר 
רחוקה לצד מערב רכ"ה פרסאות, והיא ת"ן פרסאות ב"פ רכ"ה, יתחיל היום בשתי שעות אח"כ, וכן בזה אחר 
זה, לכן אמור שגם הלילה לאו בכל המדינות מתחיל בשוה, מטעם איחור הגעת הצל לשם, כי כל הארץ היא 
בכל  השמש  הולך  נמצא  שעות,  בכ"ד  אותה  מקיף  והשמש  בעיגולה,  פרסאות  מאות  וארבע  אלפים  חמשת 
שעה רכ"ה פרסאות, אשר על כן מתחיל היום והלילה בעיר המלוכה ווין בעסטרייך המדינה שעה אחת קודם, 

ופאריז במערב רחוק מן ווין רכ"ה פרסאות בקירוב, עכ"ל. 

עוד כתב שם בפרק י' וז"ל: מן הידוע שכל הקף השמש נחלק לש"ס מעלות, לפי שחילקו כל מזל מן י"ב מזלות 
אשר השמש הולך תחתיהם על סביבותיו לשלשים מעלות, וי"ב פעמים שלשים עולה ש"ס, וידוע שכל אדם 
כל מעלה מן השמש למטה  ושיעור  היום,  בי"ב שעות של  והוא ק"ף מעלות  רואה חצי הקפתו של השמש, 
על הארץ הוא ט"ו פרסאות אשכנזית, ונודע שבכל שעה יש ששים רגעים, נמצא שביום אשר בו י"ב שעות 
ונמצא השמש שוהה בהליכתו בכל מעלה ארבעה  י"ב עולה תש"ך,  כי ששים פעמים  בו תש"ך מנוטי'ן,  יש 
מנוטי'ן, כי ד"פ ק"ף עולה תש"ך, על כן אם אדם מתחיל לנסוע מתחלת היום ונוסע והולך ממערב למזרח עד 
הערב שבעה פרסאות אשכנזית וחצי שהוא דרך הטבע, ושיעורו חצי מעלה ממעלות השמש הרי נתקצר לו 
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יומו שני מינוטי'ן משאר כל האדם, מפני שהשמש הולך ממזרח למערב, והוא הולך כנגדו לצד מזרח ומתקרב 
עצמו אל הצל והחשך חצי מעלה, ששיעורו שני מנוטי'ן ואם אף גם הלילה ההוא היה נוסע והולך עוד שבעה 
פרסאות וחצי יתקצר לו הלילה ההוא ג"כ שני מנוטי'ן, על כי הולך נגד הצל ומקרב עצמו אל השמש והאור, ואין 
בידו מעת שזרחה עליו השמש ועד עתה רק אלף ותל"ו מינוטין, ולשאר כל אדם אלף וארבע מאות וארבעים 
מנוטי'ן שהוא ב"פ תש"ך, ובהפך אדם כי יקריב עצמו לצד מערב מן המזרח ונוסע והולך מן הבוקר עד הבקר 
וידעת היום והשבות אל לבבך שיהיה הפרש בין הולך  ט"ו פרסאות יתארך לו מעת לעת שלו ארבע מנוטין, 

למזרח אל ההולך למערב שמונה מנוטי' שהוא יותר מחצי רבע שעה. 

אשר על כן יורדי הים באניות המסבבים כל כדור הארץ, זה הולך למזרח וזה הולך למערב, כשפוגעים אלו עם 
אלו, זאת אומרת היום יום ראשון בשבת, וזאת אומרת היום יום שני בשבת וצדקו יחדיו, מפני שההולכת לצד 
מזרח מחסרת ומאבדת כל כך מנוטי"ן עד שברבות הימים מצטרפים לחשבון שיעור מעת לעת שהוא יום אחד 
שלם, וההולכת לצד מערב מרויח ומוסיף מינוטי"ן עד שמצטרפים לשיעור מעת לעת וכו' ע"כ, ודברים אלו הם 

ברורים והם מוסכמים על ספרי בעלי חכמה של התכונה אשר בזה"ז וזמן הקודם. 

וכדי שתבין ותשכיל בענין זה יותר, אעתיק לך פה לשון החכם מהר"י שווארץ ז"ל בספר דברי יוסף בתשובה 
ח' וז"ל, ובזה אירע לי בנסעי מעיר נוייארק במדינת אמריקה לעיר ליורפ'ול במדינת בריטניא, והיה תחת ידי 
שני כלים מורי השעות, אחד הנחתי לסבב כדרכו ולא תקנתיו על שעות היום והשני סבבתי בכל יום על חשבון 
האופק ר"ל שברגע חצות היום ממש יורה שעה י"ב, ומצאתי וראיתי כי מדי יום ביומו מאחר כלי הראשון איזה 
דקים מכלי השני, והסיבה היתה שנתרחקתי מדי יום ביומו מאופק עיר נויארק אשר עליו מורה הכלי הראשון 
לרוח היום לצד מזרח, והכלי השני מורה על אופק מקום תכונתינו בלב הים, ועל ידי תחבולה זו ידעתי מדי יום 
ביומו בחצות היום כמה התרחקנו מעיר נויארק וכמה נתקרבנו לעיר לוירפ'ול, וכל מה שירבה ויגדל ההפרש 
בין שני כלי מורי השעות, ידעתי כי קרובים אנחנו למדינת בריטאניה, ר"ל קרבנו הרבה מאד לצד מזרח, עד כי 
בבואינו לעיר ליורפ'ול היה בכלי השני המורה על אופק תכונתינו חצות היום ממש, ובכלי הראשון היה בערך 

שלשה שעות וחצי קודם חצות וכו'. 

וידוע פליאות מעשה טיליג'ראף ]טלגרף[ אשר כעת יקימוהו גם בים אוקיינוס בין בריטאני'א ובין אמריק'א 
וברגעים אחדים ידעו בקצה חוט הברזל אשר שם באמריק'א מה שלוחשים לו בקצרה פה במדינת בריטאני'א 
וכן בהיפך ואז ימצא ע"פ המציאות והאמת שיודיעו דבר בעיר ליורפול בדרך משל בחצות היום, ויודיעו שם 
באמריקא הדבר ההוא בשחרית יום ההוא, כמעט שלשה שעות קודם חצות היום ביודעי העתידות טרם הם 

מדברים בליורפול ישמעו וידעו באמריקא בחשבון עת ושעות היום והדבר מסיבה הנזכרת, עכ"ל. 

ויום  יום  בכל  ושקיעתה  וזריחתה  השמש  מהלך  ענין  שתבין  כדי  השואל  אליך  העתקתי  האלה  הדברים  כל 
שמוכרח להיות שינוי בכל זה כפי המקומות שאין המקומות שוים, ומתוך הדברים האלה תבין מה היא הסיבה 

של השינוי ודברתי אליך והודעתיך על דבר שלא שאלת. 

יום דלתות שערי  בכל  "הפותח  ביוצר דשבת במאמר  כנה"ג  בנוסח שתקנו אנשי  ברם על השאלה ששאלת 
מזרח, ובוקע חלוני רקיע" וכו', שנראה לך אין דברים אלו מכוונים לדברי בעלי התכונה שבזה"ז, דע כי החכם 
בעל ספר הברית במאמר ד' פרק י' כתב, שדברים אלו לפי פשוטן הם מסודרים בלשון בני אדם כפי בינת לבב 
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העם שחושבים כי בעד חלונים יבואו השמש והירח להאיר על הארץ ולדרים עליה, שהשמש קרע לו חלוני 
שקופים אטומים אשר ברקיע ובא להיות מתחת לרקיע כדי להאיר ביום, וכן הלבנה בלילה, אבל באמת אין 
הדברים האלה מיוסדים לפי פשוטן הנז', אלא הם נאמנו מאד על פי הסוד בסתר עליון בשמים ממעל גבוה 
מעל גבוה של גלגל חמה הגשמי, כי שם באמת יש חלונות למהלך השמש הרוחני בעד החלונים הרוחניים וכו', 
והנה בודאי מ"ש שבדברים אלו יש סוד, ובעד שמש וירח הרוחניים הם מדברים זה אמת ויציב, אך מ"ש שיסדו 

פשוטן של דברים לפי דעת המון העם שאינו אמת לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי. 

אמנם בספר יבקש רצון ביאור על מדרש שוחר טוב בדף ע"ט, יישב פשוטן של דברים ג"כ לנכון, וז"ל הקדמה 
הראשונה הוצאתיה מהירושלמי ופרקי ר"א, שדעת רז"ל הוא שבתוך עובי הרקיע שמהלכו ת"ק שנה נתונים 
בתוכו חמה ולבנה ומזלות זו למעלה מזו גבוה מעל גבוה, ואף על פי שהם בתוך עובי הרקיע, מ"מ נתראים ע"י 
חלונות שהם בעצם השמים, ואם היו הכוכבים קבועים ברקיע במסמורות נטועים, אז היה בכל עתותי השנה 
היום והלילה שוים, כי גלגל הרקיע מסבב תמיד ממזרח למערב מן הקצה אל הקצה במשך כ"ד שעות פחות 
חלק ט"ו מן השעה בקירוב, אכן לאשר שלהכוכבים בעצמם יש לו לכל אחד לפי גבהו מן הארץ דרך ושביל בתוך 
עובי הרקיע אשר בו מסבב בלכתו מחלון לחלון ברקיע ממזרח למערב הפך תנועת הרקיע, נמצא אחר שגמר 
גלגל הרקיע את הקיפו הלך לו החמה מהלך מה לצד מזרח, על כן יתראה השמש עוד על הארץ ערך חלק ט"ו מן 
השעה עד שיסובבו הגלגל תחת האופק, ונמצא משקיעת החמה היום עד שקיעתה למחר כ"ד שעות שלימות, 

וגם עי"ש ישתנה אריכות הימים והלילות מיום ליום כמבואר בחבורי הנז"ל מפי ספרים וסופרים. 

ועפ"ז יובן מה שיסדו לנו רז"ל ביוצר של שבת, האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע 
מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבתה ומאיר לעולם כולו וליושביו שברא במידת הרחמים, דה"פ שהקב"ה 
שתלך  כדי  עולם  של  למזרחו  נפתחים  הללו  השערים  ודלתות  הרקיע,  חלונות  שבין  הדלתות  יום  בכל  פותח 
החמה מהלכה הרצונית, ובוקע חלוני רקיע בכדי להאיר שם על פני תבל ומוציא חמה בכל יום ממקום שהיתה 
בו ולבנה ממכון שבתה, ועי"ז הוא מאיר את העולם וליושביו שברא במידת רחמים, שאם היתה החמה תמיד 
בחלון אחד, אז היה תמיד באמצע העולם חום גדול שורפת ומייבשת כל צמח האדמה וכל הברואים לא היו 
סובלים את תוקף החום, ובמדינות הנוטים לצפון ולדרום היה תמיד תוקף הקור אשר לא יוכלו הברואים לשאת, 
על כן ברחמי הבורא ב"ה על בריותיו מוציא בכל יום החמה ממקומה שהיה ביום אתמול, ולבנה ממכון שבתה, 
ועי"כ תבא החמה לפעמים לצד צפון, ופעמים לצד דרום, ונעשה האויר ממוזג בין קור לחום לפי העת והזמן 

והצורך, הרי שמאיר לעולם כולו וליושביו שברא במדת רחמים, עכ"ל. 

ועוד שם בדף פ' כתב וז"ל, ונוטלין זה מזה מכנה החלונות שביארנו בשם פיניסון, והוא מלשון פנס, על שם 
ונושאין אותו ללכת להאיר בלילה, כמו כן החמה נתונה בפנס  שהחמה הנתונה בחלון דומה לנר הנתון בפנס 
וכל  כל הימים  היו  נתונה תמיד בפנס אחד אז  והנה אם היתה החמה  והרקיע מוליך אותה להאיר על הארץ, 
והפנוסין  אחר,  לפנס  ונכנסת  זה  מפנס  יוצאת  יום  ובכל  הרבה,  בפינוסין  מהלכת  להיותה  אבל  שוים,  הלילות 
נתונין בין צפון לדרום עי"ז הימים לוין זה מזה, ופרעין זה לזה עכ"ל ע"ש, והנה לפי דבריו מתיישב פשוטן של 
דברים הנז' שתקנו ביוצר שבת היטב, אך ודאי יש בדברים אלו סוד כמוס, וכמ"ש בס"ה, ואין צורך להאריך יותר 

בזה, והשי"ת ברחמיו יאיר עינינו באור תורתו, אכי"ר.



ראיפרק ד - מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אומות העולם בענין העמדת גלגל המזלות

-ביאור רבי שאול ישועה אביטבול זצ"ל בשו"ת אבני שיש

ביאור נוסף לענין זה נמצא בשו"ת אבני שיש )חלק ב סימן קיח493א ואלו דבריו: כ"פ הרב ב"ד בהל' פסח סי' 
רי"ט ]ה"ד ה' פקוד"א שם[ וז"ל וביאור הענין כי בעוד השמש בעולם הוא ודאי יום וכן אחר השקיעה ג"כ עד ג' 
מילין ורביע ואח"ך מתחיל זמן בה"ש ונמשך עד ג' רבעי מיל, והענין דאיתא בשבת וכו' והנה כ"ז לפי דין חכמי 
צ"ו  סי'  ואף עפ"י שמהר"מ אלשקר  ע"ג הכיפה  ובלילה  ביום מהלכת החמה תחת הכיפה  ישראל שאומרים 
האריך מענהו עד בוש לדחות ס' ר"ת מהלכה, נראה שדברי ר"ת עיקר דחזינן למרן ז"ל בב"י דלא חש להביא רק 
דברי ר"ת, ונראה דטעמא משום דרבי הוא דקאמר התם שנראין דברי חכמי או"ה ולא קי"ל כוותיה נגד חכמי 
ישראל כי לא מצינו שחזרו חכמי ישראל והודו לחכמי או"ה, גם מצינו שתקנו ביוצר שבת האל הפותח בכל יום 
דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה וכו' דמשמע בהדיא שבלילה מהלכת ע"ג הכיפה, 

עכ"ל494 . 

****

"נצחו חכמי אומות לחכמי ישראל" לשיטת הגר"ז מלאדי זצ"ל

הרב נחום גרינוואלד, ניו דזשערזי495

דעת ר"ת והגאונים והפרדס

רבינו  ר"ת.  כשיטת  ושלא  הגאונים  כשיטת  השקיעה  בענין  שבת'  הכנסת  ב'סדר  אדה"ז496  של  דעתו  ידועה 
מזכיר ב"סדר" שם את המהר"ם אלשקר בסי' צו, שהי' הראשון שהכריע כדברי הגאונים בניגוד לר"ת. 

והנה יסודו של המהר"ם אלשקר שם שדעת ר"ת "אין להם שום מציאות כי אם לדעת חכמי ישראל )בפסחים 
צד, ב( שסוברים גלגל קבוע ומזלות חוזרין ושהשמש מהלכת בלילה אחרי הכפה דע"כ צריכה ללכת כל עובי 
הרקיע נוכח חלונה כדי לעלות למעלה על גבי הכפה...אמנם שאר המפרשים ז"ל והמחברים ז"ל בפרק ח מהחלק 
השני מהמורה והגאונים ז"ל סוברים כחכמי אומות העולם דגלגל חוזר ומזלות קבועים ושהחמה מהלכת בלילה 
תחת הארץ ובכי האי גונא אין צורך להליכת עובי הרקיע ולא לנגד החלון כי הגלגל הוא ששוקע בה תחת האופק 

ה"א  אלול  בכ"ט  ונפטר  תצ"ט  ה"א  בשנת  שבמרוקו  בצפרו  נולד  שיש,   אבני  שו"ת  מחבר  זצ"ל,  אביטבול  ישועה  שאול  רבי    493
תקס"ה. בגיל י"ח נתמנה לרב העיר בצפרו ושימש בתפקיד זה כ- 49 שנה. בגלל גדלותו בתורה ובהלכה נהרו אליו שאלות מכל 

הארץ ומתוכן אספו נכדיו חלק והדפיסו בשם אבני שיש )ב' כרכים על כל השו"ע(.

494  וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ז )או"ח סי'  מ"א(. 

495  מאמר זה עוסק ברובו במחלוקת חכמי ישראל וחכמי או"ה בנושא השני המוזכר בגמרא בפסחים שם )"חכמי ישראל אומרים 
ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע 
ובלילה למטה מן הקרקע אמר רבי ונראין דבריהן מדברינו שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין"(. ואולם יש בו התייחסות גם 

לנושא מחלוקתם בענין "גלגל קבוע ומזלות חוזרין" או "גלגל חוזר ומזלות קבועין". המאמר מופיע בשינויי עריכה קלים.

496  הגרש"ז מלאדי זצ"ל בעל ה'תניא' ו'שולחן ערוך הרב'.
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ואין שם כי אם שקיעה אחת". ומביא מדברי הגאונים רב שרירא גאון ורב האי גאון: "ואף רבותינו ז"ל כשאמרו 
חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע כדרך שפירשנו למעלה טעמו של ר' יהודה ושל רבה, 
וחכמי אומות העולם אומרים ביום מהלכת למעלה מן הארץ ובלילה למטה מן הארץ כדרך שפירשנו אנו, הא 

אמר רבי ונראין דבריהם מדברינו ללמדך שעל מה שפירשנו סמכו חכמים ז"ל". 

על כך כותב מהר"ם: "וכל זה קשיא לר"ת ז"ל דאית ליה טעמו של ר' יהודה וכתב אותו להלכה, והנה שכח כי 
חכמי ישראל הודו בזה לחכמי אומות העולם ובטלו דעתם מפני דעתם".

אולם כבר העירו )ראה בספר 'קו התאריך הישראלי' להגאון הרמ"מ כשר ז"ל שער ב' פ"ח, ושם בקיאות גדולה 
י"ב, ב  בזה, כדרכו( שלאמיתו של דבר, רבינו תם הולך בזה לשיטתו כפי שהובאה בשיטה מקובצת כתובות 
מתוספות הרא"ש: "וכן שמעתי משמו של ר"ת ז"ל שהיה אומר כן על הא דאמרינן בפ' מי שהיה טמא, חכמי 
וכו', ואמרינן התם אמר ר' תשובה  ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים וחכמי אומות העולם אומרים 
לדבריהם כו'. דאמר ר"ת ז"ל דאע"ג דנצחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל היינו נצחון בטענות, אבל האמת 

הוא כחכמי ישראל והיינו דאמרינן בתפילה ובוקע חלוני רקיע".

העולם?  אומות  חכמי  כדעת  שההלכה  סובר  האם  בזה  זי"ע  מלאדי  הגר"ז  של  דעתו  מה  לעיין  יש  זה  לפי 
דלכאורה מכיון שחולק על ר"ת וסבור כדעת הגאונים, שיסוד דעתם מבוסס על ההנחה שההלכה כדעת חכמי 

אומות העולם, אף דעתו צריכה להיות כן.

]ומצינו וראינו שגם בין גדולי חכמי הקבלה נחלקו בזה. הפרדס להרמ"ק )שער ו פ"ג(: "ועוד הרי חזרו והודו 
חכמי ישראל לחכמי אומות דמזל קבוע וגלגל חוזר". ואילו תלמידו הרמ"ע מפאנו )מאמר אם כל חי ח"א סימן 
יב(: "וכבר הפריז את המדה מי שאמר מן המפרשים ]הרמב"ם במו"נ[ שחזרו חכמי ישראל והודו לאומרים כך". 
ברם באמת דעת הרמ"ע שאכן "בשוני הלכות" מצאו "הלך לשיטתם אשר אין בו כזב לפי הפשט הנגלה" )ראה 
בשו"ת הרמ"ע מפאנו סי' לדבנוגע מים שלנו שנדון להלן בזה(. דהיינו שעל פי פשט וההלכה אכן יש מקום 
טעם  מצד  ואולי  ]לאוה"ע[".  ונימוקם  טעמם  לגלות  רצו  לא  בחכמתם  ]חז"ל[  "הנה  אך  אוה"ע,  חכמי  לדעת 

אדה"ז דלהלן? ויל"ע בזה ואכמ"ל[. 

האם דעת הגר"ז כרבינו תם?

אך לכאורה מצינו דעת הגר"ז כר"ת, והיא במאמרי אדה"ז הקצרים עמ' תק"נ: "דאיתא במס' פסחים שנחלקו 
והודו חכמי ישראל לאומות העולם  חכמי ישראל עם האומות העולם ע"ש. ואע"פ שאיתא ברמב"ם שחזרו 
מחמת קושי' המבוארת שם. אך הענין הוא... שיש סוד העיבור שיש להם בקבלה איש מפי איש עד משה רבינו 
ע"ה ולא הי' מוסרים לכל, רק למי שראוי לכך, כמו מעשה מרכבה שאין מוסרים אלא למי שלבו דואג בקרבו 
כמו כן סוד העיבור. אלא בוודאי שהוא סוד גדול והקב"ה השביע שלא לגלות אותו הסוד, וגם שמואל ]ברכות 
נח, ב[ אמר באמת שעל פי הכוונה הנגלית הי' נהירין לו שבילין ]דרקיע[ , אך זה )"במס' ר"ה ששאלו אצלו 
. וזה גם כן שחכמי   . ]אצל שמואל[ יודע מר הא דתנא בסוד העיבור"( - שאל בסוד העיבור שזה הוא בסוד 
האומות העולם הקשו קושי' גדולה ע"פ התכונה ולא הי' יכולים להשיב להם על דרך הנגלה כי אם רק לגלות 
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להם סוד העיבור, וזה אינם רשאים, לכן הוצרכו להודות להם".

נמצא דברי הגר"ז הם על דרך ר"ת, שזה שהודו זה רק מצד שלא יוכלו לטעון להם טענות שיתקבלו על דעתם, 
אך עדיין לא נדחה דעת חכמי ישראל. ורק ההבדל בין הגר"ז לר"ת הוא, שלפי הגר"ז הסיבה שלא יכלו לפרט 
טענותיהם לאומות העולם - היא, כי הוכרחו להחזיק הדבר בסוד מצד דין השבועה של "סוד העיבור", שאסור 
למוסרו רק ליחידי סגולה, כמו מעשה מרכבה עצמו; ואילו ר"ת מסביר הדבר באופן פשוט, שלא יכלו להביע 
שאף-על-פי  רב",  "שתק  בענין  בחסידות  למבואר  הדבר  ודומה  אומה"ע.  בשכל  שיתקבל  באופן  טענותיהם 
ששתק רב ולא תירץ דבריו, בכל זאת הלכה כמותו, כי דעתו היתה מנומקת היטב, אך באותה שעה לא הי' יכול 

להביע ולהלביש הדבר בהגיון מובן ומתקבל על דעת המתווכחים. 

אולם נראה לומר כך. דהנה באמת נחלקו בפסחים שם חכמי ישראל לחכמי אומות העולם בשני דברים. מחלוקת 
אחת אודות סיבוב הגלגל ש"חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרין, וחכמי אומות העולם אומרים 
ביום חמה  ומחלוקת שניה בענין מסלול סיבוב החמה, ש"חכמי ישראל אומרים  ומזלות קבועין".  גלגל חוזר 
מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע. וחכמי אומות העולם אומרים, ביום חמה מהלכת למעלה 

מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע. אמר רבי, ונראין דבריהן מדברינו שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין". 

מה  מביא  רבינו  ואילו  דבריהן"  "ונראין  אמר  שרבי  החמה  מהלך  בענין  המחלוקת  שעל  מצינו,  בגמרא  והנה 
"שאיתא ברמב"ם שחזרו והודו חכמי ישראל לאומות העולם מחמת קושי' המבוארת שם", ואינו מביא מדברי 
רבי עצמו. כי באמת בגמרא מבואר רק שרבי אמר בענין מחלוקת מהלך החמה שנראין דבריהן, אך בענין תנועת 
הגלגל לא מצינו מפורש בגמרא שהסכימו לדבריהן רק הרמב"ם במו"נ ח"ב פ"ח מביא גירסא שבענין "גלגל 
קבוע ומזלות חוזרים . . הכריעו השקפת חכמי אומות העולם על השקפתם בענינים הללו של התכונה, והוא 
אמרם בפירוש ונצחו חכמי אומות העולם". )וכבר מצא הגרממ"כ )ראה ב'קו התאריך' שם( מקורו של המו"נ 
שאינו מגמרא שלנו, אלא ממדרש הגדול בראשית צ"ד מ"ג: "חכמי הגויים אומרים הרקיע עשוי כגלגל ומזלות 

קבועין והגלגל מהלך... ונצחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל"497(. 

שהודו  מהרמב"ם  מביא  רבינו  כך  שעל  הגלגל,  סיבוב  של  המחלוקת  בענין  רק  דן  במאמרו  כאן  הגר"ז  ובכן, 
וההגיון שבנגלה,  זו הינה רק מצד דרכי החשבון  ועל כך אומר רבינו שהודאה  חכמים לחכמי אומות העולם, 
אך מצד "סוד" העיבור אכן האמת כדברי חכמי ישראל, ורק משום שמדובר בסוד המקובל ממשה בסיני לא 
יכלו לגלותו לאומות העולם. ברם, נראה, שבמחלוקת של מהלך החמה שרבי אומר בזה שדבריהן נראין, אכן 
יקבל הגר"ז את דברי רבי כפשוטו שההכרעה היא כחכמי אומות העולם. שכן יסוד ההסבר של הגר"ז  שעדיין 
מחזיקים חכמי ישראל בדעתם, הוא מצד דין של השבועה האוסר גילוי של סוד העיבור, ולפי"ז נראה לומר 
דיש הבדל יסודי בין שתי המחלוקות הללו. דהמחלוקת של סיבוב הגלגל הינה מחלוקת השייכת לסוד העיבור, 
וכיו"ב; אולם המחלוקת בענין מהלך החמה אם  ידיעת סיבובי הגלגלים נקבעים תאריכי החודש  ידי  שכן על 
רק מסביב הרקיע או מתחת לארץ, אינה קשורה לתחום סוד העיבור כלל, אלא שייך לתחום מעשה בראשית 
וידיעת הזמנים של בוקר וערב וזמני שקיעת החמה או טבע חום הארץ וכיוצ"ב. ומעתה מובן היטב, שבענין 
יכלו לגלות להם  נימוקו של הגר"ז חל יפה, משום שמכיון שעניינה סוד העיבור, לכן לא  מחלוקת הראשונה 

497  דבר זה אינו, כיון שבעל מדרש הגדול, רבי דוד בן עמרם עדני זצ"ל, מחכמי תימן הקדומים,שהיה חי לאחר תקופת הרמב"ם, 
העתיק במדרשו דברים מהרמב"ם, וכנודע, ולא שהרמב"ם העתיק ממנו- שב"ג.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה ראד

הנימוק, אך בענין מחלוקת השניה שאינה שייכת לסוד העיבור, הרי כשרבי הכריע ודבריהן נראין, אין בדבריו 
זו מענין סוד העיבור.  אין מחלוקת  כי כאמור  לגלות,  הי'  יכול  פנימי שלא  יש טעם  לומר שבסתר  יסוד  שום 

וממילא אכן נוקט רבינו הגר"ז כפשטות לשון הגמרא.

מכיון שכן, הרי נראה שיסוד המחלוקת השקיעה בין ר"ת והגאונים, תלוי בהמחלוקת ממהלך החמה דוקא )ולא 
במחלוקת מענין סיבוב הגלגל(, שכן אם נוקטים לפי דעת חכמי ישראל שהחמה מהלכת רק ברקיע ובלילה רק 
הולכת למעלה מן הרקיע, יתכן שתי שקיעות, כדברי ר"ת "דע"כ צריכה ללכת כל עובי הרקיע נוכח חלונה כדי 
לעלות למעלה על גבי הכיפה". ברם אם כדעת אומות העולם שהחמה שוקעת תחת הארץ "ובכי האי גוונא אין 

צורך להליכת עובי הרקיע ולא לנגד החלון". 

שהגר"ז  יתכן  אולם  מחתא,  בחדא  הללו  הפלוגתות  שתי  כורך  שאכן  יראה  אלשקר  במהר"ם  המעיין  אמנם 
הפרידן, ושכך אנו מוצאים אצל כמה מגדולי האחרונים שהפרידו ביניהם. וסברו שזה שרבי אמר נראין דבריהם, 
הינו רק ביחס המחלוקת של מהלך החמה, ואילו בענין גלגל קבוע או חזור אין אנו מודים להם ודלא כרמב"ם 
במו"נ. וכך משמע מספר האלים ליש"ר מקנדיא )ורבינו הגר"ז מציין לספר זה בסדר הכנסת שבת( הובא בקו 

התאריך שם. ועיין שם עוד אחרונים בזה. 

]ברם לפי ר"ת הסיבה שחכמי ישראל לא גילו טעמם לחכמי אומות העולם אינה בגלל סוד העיבור כלל, אלא 
בטענות,  נצחון  היינו  ישראל,  לחכמי  העולם  אומות  חכמי  דנצחו  "דאע"ג  מקובצת,  בשיטה  שם  ר"ת  כדברי 
אבל האמת הוא כחכמי ישראל והיינו דאמרינן בתפילה ובוקע חלוני רקיע". דהיינו שמבחינת הטענות - נצחו 
בטענתם, וממילא לפי זה אין הבדל בין שתי המחלוקת, שבכל מחלוקת ניתן לומר שרק נצחו בטענות. ואכן 
ברור בדברי ר"ת שקאי גם על מחלוקת של מהלך החמה, משום דמסיים דלכן בתפילה הנוסח "ובוקע חלוני 

רקיע". וזהו קשור למחלוקת של מהלך החמה[.

דעת הגר"ז במים שלנו וזיקתה לנידון דידן

בדין ובטעם על חובת מים שלנו דוקא לאפיית מצות, מצינו שתי שיטות יסודיות. שיטת רש"י )פסחים מב, א 
ד"ה שלנו( היא "מפני שבימי ניסן המעיינות חמין שעדיין ימות הגשמים הן, כדאמרינן ב"מי שהיה" )פסחים צד 
שם( בימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולו של רקיע, לפיכך כל העולם צונן ומעיינות חמין הלכך מלינן בלילה 
ומצטננין" ]והכוונה לדברי רבי נתן שם, שמיד אחרי דברי רבי שמכריע כדעת חכמי אוה"ע משום שמעיינות 
צוננין ביום ורותחין בלילה, אומר רבי נתן שיש הבדל בין חורף לקיץ, שבחורף המעיינות רותחין והעולם רותח 
ובימות הגשמים להיפוך. ויש לעיין בדבריו אם ר"נ חולק על דברי רבי ודבריו הם אליבא חכמי ישראל או לאו. 

וראה להלן[.

לעומת דעת רש"י מביאים הפוסקים )הרא"ש פ"ב סימן ל. הסמ"ג לאוין עט( את דעת היראים )יראים השלם 
נב( "נראה לי הטעם לפי שהחמה מהלכת בימי ניסן שהוא עדיין מימות הגשמים בלילה תחת הרקיע דחכמי 
שהסיבה  הבינו  מאחרונים  כמה  והנה  דבריהן".  נראין  רבי  ואמר  טמא  שהיה  מי  בפ'  אומרים  העולם  אומות 
לדעתו  הלא  )כי  רבי  על  חולקת  נתן  רבי  שדעת  סובר  שרש"י  מפני  היא  היראים,  כטעם  נוקט  אינו  שרש"י 
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המעיינות בחורף רותחים בין ביום ובין בלילה(, ודעתו כדעת חכמי ישראל שאין החמה שוקעת תחת הארץ 
)כך משמע בדברי רבי אליהו מזרחי שהובא בב"י בסי' תנה ובמחצה"ש שם סק"א(, אולם באמת אינו מוכרח 
כלל שרבי ור"נ חולקים במציאות, ויתכן שגם רבי יודה שבחורף ביום המעיינות חמים הם יותר מבימות החמה, 
ורק שבלילה רותחין יותר וביום בימות החורף פחות. ולפי"ז הסיבה שרש"י אינה סבור כהיראים קשורה בפי' 
הגמרא שם )דלהיראים קשה מדוע צריכה לינה, הלא מספיק שישאבו לפני רד לילה, עיין שם בסימן תנה בטור 

ב"י ובשו"ע ובשו"ע רבינו, שיטות רבות בפוסקים בזה ואכמ"ל.(

היראים  ושיטת  ב  בסעיף  רש"י  )שיטות  הללו  השיטות  שתי  מביא  תנה  בסימן  הרב  בשו"ע  ז"ל  הגר"ז  והנה 
בסעיף ד(, ומסיים שלענין פסק הלכה יש להחמיר כחומר ב' הסברות. וצ"ע האם מסתפק אם כדברי רבי או כר"נ 
אליבא דחכמי ישראל, או מצד ספק אחר. אולם לכאורה מעצם הענין שדעת היראים מובאת להלכה ולמעשה, 
מוכח שדעת חכמי אומות העולם אכן מקובלת היא למעשה ודלא כגישת ר"ת, שרק נצחו בטענות - אך בעצם 

העניין עדיין סבורים חכמי ישראל כדעתם. 

בין  בענין  ר"ת  רבו  על  חולק  סוסרע"ד(  השלם  )יראים  שהיראים  דידוע  לשיטתו,  אכן  דהיראים  להעיר  ]ויש 
חכמי  כדעת  למעשה  להלכה  שנוקט  שלנו,  מים  בהל'  כאן  לשיטתו  שהיראים  מובן,  האמור  ולפי  השמשות. 
אומות העולם וממילא לא יתכנו שתי השקיעות שיסד רבו, ואילו הר"ת לשיטתו, שלמעשה לא נוקטים חכמי 
אומות העולם וכמשנ"ת. )ועיין בתועפת רא"ם שמביא מספר שנתי "הכרם" לשנת תרמ"ח במאמר "הנשף" 
שיטת  עפ"י  הוא  שלשונו  רק  הגאונים  כדברי  כמעט  היראים[  ]של  דבריו  "כי  טראפ:  ישראל  החכם  להרב 
חז"ל שהחמה והלבנה שוקעים בעובי הרקיע דרך חלונותיהם המיוחדים להם מדי יום ביומו...". ולפלא שאין 
התועפות מעיר מאומה מדעת היראים עצמו?( ויש להאריך בזה ביחס לכמה פוסקים להשליך משיטתם במים 

שלנו לדעתם בענין השקיעה, ואכמ"ל[.

האם הכרעת המקובלים כדעת חכמי אומות העולם בענין מזלות וגלגל?

בפירוש המלות לרבי ר' דובער זצ"ל498 פמ"ח )שיסודו בסידור דא"ח קפב ד( מאריך באריכות גדולה לבאר שינוי 
ומילוי פגימת הלבנה על פי שני הסברים שונים כמבואר "אצל סוף דעת חכמי התכונה האחרונים . . )בס' 'נחמד 
ונעים'(". ושני ההסברים מתאימים על פי הקבלה, אך על פי קבלה האלקי' האמיתית דיעה ראשונה אמיתית 
אעפ"י שגם ע"פ ספרי הקבלה יכולו לפרש הדברים למעלה בבחי' לבנה העליונה שעל זה אמר בזוהר סיהרא 

לית ליה מגרמיה כלום גם כפי אופן הדיעה השניה". 

נ.ג.[ - לפי דעת האומר  אך מסיים שם האדמו"ר האמצעי: "כל זה ]שני ההסברים שהם על קבלה אמיתית 
דגלגל חוזר ומזלות קבועים ]היינו כדעת חכמי אומות העולם נ.ג.[; אבל לפי האומר דגלגל קבוע ומזלות חוזרים 
כפי שמבאר  רק הסבר אחר  והזהר  פי הקבלה  לפרש שני ההסברים שעל  אי אפשר  ישראל["-  ]דעת חכמי 
והולך שם. )וקטע אחרון זה אינו בסידור דא"ח(. והרי מפתיע ביותר, שדעת הקבלה האלוקית תואמת דוקא 

498  "האדמו"ר האמצעי" מחב"ד, בנו של הגר"ז מלאדי זי"ע.
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לדעת חכמי אומות העולם. וצע"ג כיצד לתווך עם דעת אדמו"ר הזקן ב'קצרים' שם499.

****

מתוך ספר רזיאל המלאך500

י"ב מזלות ברא הקב"ה, אורם מבהיק ביום ובלילה, אך אין נראין ביום מפני כח גלגל חמה. וכולן נראין בלילה, 
חוץ מאותן של חמה יושבת עליו בשעת זריחתו מדת מזל אחד ביחד, מהן מכוסין ומהם גלויין, עלה בו בזריחה 
ושקיעה כוכב מזה ומזה לזה ומזה לזה על זה כולו שוקע זה. זהו סדר עלייתן, טלה ומאזנים, בזמן שטלה עומד 
במזרח, מאזנים שוקע במערב. טל"ה כוכ"ב בטל"ה שוקע במערב כוכ"ב מאזנים טלה טל"ה כולו שוקע מאזנים 

כולו עולה שור ועקרב תאומים קשת סרטן וגדי ארי"ה ודל"י בתול"ה ודגים.

ונכנסין במספר. כיצד, עולין מן מזרח במספר, ושוקעין במערב במספר. ואין אחד מהם  יוצאין במספר  וכולן 
הקציר.  בשעת  משמש  אינו  הזרע,  בשעת  המשמש  מזל  חבירו.  של  בתחומו  נכנס  ואין  הידורו,  את  משנה 
והמשמש בשעת הקציר, אינו משמש בשעת החורף. והמשמש בשעת החורף, אינו משמש בקיץ. והמשמש 

בקיץ, אינו משמש בקור. והמשמש בקור, אינו משמש בשעת החום.

זה סדר שמושן. חצי מאזנים עקרב וחצי קש"ת, אלו בשעת הזרע משמשין ס"א יום. וחצי קשת גדי וחצי דלי 
משמשין בימי החורף ס"א יום. וחצי דלי ודגים וחצי טלה, אלו משמשין בימי הקור ס"א יום. וחצי טלה ושור 
וחצי תאומים, אלו משמשין בימות הקציר ס"א יום. וחצי תאומים וסרטן וחצי אריה, אלו משמשין בימי הקיץ 

ס"א יום. וחצי ארי בתולה וחצי מאזנים משמשין בימי החום ס"א יום.

חכמי ישראל אומרים, הרקיע עשוי כקובה, גלגל קבוע ומזלות חוזרים. חכמי אומות אומרים, גלגל חוזר ומזלות 
קבועים בו. והשיבו חכמים לדבריהם, לא מצינו עקרב בדרום ועגלה עולה בצפון, עגלה לא זזה ממקומה, לא 
חוזרת כמו גלגל. וסי' טא"ק אש, שב"ג עפר, תמ"ד רוח, סע"ד מים. ואין אדם שידע עיקר שורש המזלות כי 
אם הקב"ה שבראם, אין לעשות כמעשיו, דכתיב אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. 
מאזל,  כמו  מזל  שנקרא  חוזרים,  שהמזלות  ונראה  עליהם.  לברכו  מעשיו,  את  לבניו  להודיע  המזלות  וסדר 

499  הערת כותב המאמר הרב נ. גרינוואלד : 

)ציין לזה המהדיר של פיה"מ( שכתוב שם: "ואואפ"ל: מכיון שגם דעת חכמי אוה"ע הובאה  )וראה בספר הערכים ח"ג ס"ע תר"א 
בגמרא- יש לה ביאור )גם( ב"לבנה העליונה".. )ולהעיר מלקולי"צ אגרות ע' רסו - בענין "בדותא" שבש"ס. ע"ש(". וכנראה רצה 
זו, שהכיצד ביאור הקבלה הוא עפ"י דעת חכמי אוה"ע שאין הלכה כמותם? - אך  המעיר בספר הערכים להתמודד בתמיהה 
לא הבנתי דבריו כלל, דלפי המבואר בפיה"מ יוצא, שאך ורק לפי דעת חכמי האומות העולם מובנת שיטת הקבלה, ואילו לדעת 
חכמי ישראל אין שיטת הקבלה תואמת כלל ועיקר!? ומה מתורץ בכך שמכיון שזה הובא בגמרא יתכן להסביר דעתם ")גם(" 
לפי הלבנה העליונה? אך אולי רצה המעיר לתרץ כיצד בכלל יתכן שדעת חכמי האומות יתאים לקבלה, באשר ששורש הרעיון 
הוא מאומות העולם, וע"ז מיישב שמכיון שהובא בגמרא חל על זה כל גדרי התורה וממילא זה מתאים לקבלה, אך העיקר חסר 

מהספר(.

500  וראה בספר סודי רזיא  אות ג )ד(.
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שהולכים ומשתחוים לכבודו, דכתיב וצבא השמים לך משתחוים, כי ברוח פיו כל צבאם.

ד' למעלה ולמטה, כנגד י"ב המחולקים ד' למעלה ולמטה. טא"ק אש, שב"ג עפר, תמ"ד רוח, סע"ד מים. י"ב 
מזלות כנגדן אות ג' שבו מתחילין הזיינין שהוא סוף האותיות שהזיינין ג' אותיות בלא זיינין דהוי מ' הפקר. 
וכן י"ב חדשים, וי"ב חוליות גדולות בידים ורגלים, וי"ב שבטים, וי"ב מלכים מקיפין כסא הכבוד, וי"ב ברכות 
מוסיפין בכל תפלה, וי"ב סדרי תורה, אלו הן, תורת ה' תמימה א', משיבת ב', נאמנה ג', מחכימת ד', ישרים ה', 

משמחי לב ו', ברה ז', מאירת ח', טהורה ט', עומד י', אמת י"א, צדקו י"ב.





פרק ה'

 האיצטגנינים אינם רואים אלא סימן 
ולא פירוש כל דבר





רכי

 האיצטגנינים אינם רואים אלא סימן 
ולא פירוש כל דבר

את  לנבאות  יודעים  והמזלות  הכוכבים  שחכמי  שלמרות  לנכון  רואים  אנו  הקדמונים  וביאורי  חז"ל  בדברי 
העתיד והגורל, מ"מ אינם יודעים לחזות זאת בבירור אלא רק בערך, לעיתים קולעים אל המטרה ולפעמים 

יחטיאו ולא יכוונו לאמת .

בגמ' סוטה )י"ב ע"ב( מספרים חז"ל על בתיה בת פרעה, ש"מלמד שנתנבאה שלא מדעתה זה נופל ואין אחר 
נופל ]ופרש"י: ואין אחר נופל – ליאור, שאותו היום בטלו גזירתם[, והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב )ישעיהו 
צופין,  יודעין מה  ואינם  והמהגים", צופין  ואל הידעונים המצפצפים  יאמרו אליכם דרשו אל האובות  "וכי  ח( 
יודעים מה מהגים, ראו ]אצטגניני פרעה- רש"י[ שמושיען של ישראל במים הוא לוקה, עמדו  ואינן  מהגים 
וגזרו "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", כיון דשדיוה למשה אמרו תו לא חזינן כי ההוא סימנא, ]כל זמן שהיה 
ביאור אין לקות גדולה מזו ובטלה סימן של לקייה -רש"י[, בטלו לגזירתייהו, והם אינן יודעין שעל מי מריבה 
הוא לוקה, והיינו דאמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב )במדבר כ( "המה מי מריבה אשר רבו", המה שראו 
איצטגניני פרעה וטעו, והיינו דקאמר משה )במדבר יא( "שש מאות אלף רגלי" וגו', אמר להן משה לישראל 

בשבילי נצלתם כולכם" ]שביטלו מצרים את גזירתם- רש"י[.

ופירש רש"י: "המצפצפים והמהגים - נביא קרי לשון גנאי שהם מצפצפין כעגורים ומהגים כיונים, מוציאין קול 
בגרונם ואין יודעין מה אומרים, כך דרך איצטגנינין אינן רואין אלא סימן, אבל לא פירושו של כל דבר".

חז"ל במדרש רבה )שמות פרק א' סי' י"ח( אומרים:

האסטרולוגין  רואים  שהיו  לפי  ליאור?  להשליכם  גזרו  למה  תשליכוהו",  היאורה  וכו'  עמו  לכל  פרעה  "ויצו 
שמושיען של ישראל ע"י מים ילקה והיו סבורים שבמים יטבע, ולא היה אלא ע"י באר מים נגזר עליו גזירת 

מות שנאמר )במדבר כ'( יען לא האמנתם בי", עכ"ד המדרש501.

בחישוב  האסטרולוגים  טעות  זו  היתה  שלא  משמע  מהמפרשים  חלק  דמדברי  בזה  לעיין  יש  וקצת  יג.  כ,  במדבר  רש"י  וכ"כ    501
ובהבנה, אלא שהקב"ה שידד את מערכות המזל ושינה אותם. ראו למשל דברי החת"ס )שמות יח, יא(: "כי הרי תחילת זריקת 
הילדים לים היה ע"י שראו אצטגנינו' שמושיען של ישראל סופו ללקות במים, ויפה ראו שסוף נלקה ע"י מי מריבה וכפרש"י 
פ' שמות, ויראה גם אהרן הי' באצטגנינו' הלז שהרי גם הוא נלקה ע"י מי מריבה, וע"י אותה מחשבה רדף אחריהם אל תוך הים 
ינצלו,  ינצלו ע"י מים אע"כ בהיפך הוא הם יטבעו לבסוף והמצרים  כי אמר איך אפשר שמשה ואהרן אשר הורע מזלם במים 
ע"י מחשבה זו נשתגע בשגעונו ובא אל הים נמצא באותו קדירה שבשלו היינו שחשבו תחלה שמושיען ילקה במים שמפני כן 
השליך בנים ליאור באותו קדירה נתבשלו ואותו מחשבה חשב לסוף ועי"ז נידון מדה במדה שנידון במים והיינו בדבר אשר זדו 
בזדון לבו וקשי ערפו נכנס לים... והיינו אשר הציל אתכם מיד מצרים שלא שלט מזל הרע שבמים על משה ואהרן ועי"ז הציל 
העם מיד מצרים, והנה איך הי' זה אם לא ע"י שהקב"ה אלהי כל האלהים וכל השרים ומזלות של מעלה כאפס ואין כנגדו ואם 
המזל מורה רעה האלקי' חשבה לטובה, ע"כ עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם". וראו לקמן בדברי 

הר"י אלבו בס' העיקרים, שכתב כדברים אלו.
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ובפסיקתא זוטרתא )לקח טוב במדבר, פרשת חוקת(: "המה מי מריבה". המה שראו אצטגניני פרעה וטעו. ראו 
שמושיען של ישראל במים הוא לוקה. אמרו )שמות א( כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו והם לא ידעו שעל 
)ישעיה  רואין  יודעין מה  ואינם  רואין  וכל הוברי השמים  לוקה מפני שאצטגניני פרעה  עסקי מי מריבה הוא 
לפיכך הזהיר הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא  מז( "ומודיעין לחדשים מאשר יבואו", ולא כל אשר יבואו. 

להתעסק בהם. וכן הוא אומר )ירמיה י( "כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו" וגו' ", עכ"ל הפסיקתא. 

דברים אלו, לפיהם החוזים בכוכבים ומזלות אינם רואים דברים מדויקים, מופיעים גם בגמ' בסנהדרין 	קא, בא, 
כך: "תנו רבנן שלשה ניבטו ולא ראו, ואלו הן נבט ואחיתופל ואיצטגניני פרעה. נבט ראה אש שיוצאת מאמתו, 
הוא סבר איהו מליך ולא היא, ירבעם הוא דנפק מיניה. אחיתופל ראה צרעת שזרחה לו על אמתו, הוא סבר 
איהו מלך ולא היא, בת שבע בתו הוא דנפקא מינה שלמה. איצטגניני פרעה, דאמר רבי חמא ברבי חנינא מאי 
דכתיב )במדבר כ'( "המה מי מריבה"- המה שראו איצטגניני פרעה וטעו. ראו שמושיען של ישראל במים הוא 
לוקה, אמר )שמות א'( "כל הבן הילוד היארה תשליכהו" והן לא ידעו שעל עסקי מי מריבה לוקה", עכ"ד הש"ס.

וביאר בתורת חיים שם: "שכל האצטגנינים טועים רואים ואין יודעים לפרש הדבר על בוריו. ונראה דלהכי אמר 
"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" ואמרו חז"ל אף על המצרים גזר. יום שנולד משה אמרו לו אצטגניניו היום 
נולד ואין אנו יודעים אם ממצרים אם מישראל וכו'. ולכאורה קשה מהיכא תיתי שמושיען של ישראל יוולד 
ממצרים? אלא לפי שבתיה בת פרעה גידלו והמגדל את בן חבירו כאלו ילדו, כמ"ש חז"ל. לכך טעו האצטגנינים 

שלא הבינו הדבר על בוריו, סבורים היו שיוולד ממש ממצרים", עכ"ל.

המהר"ל: ידיעת האסטרולוגים שמשה ילקה במים

המהר"ל ז"ל בספרו גבורות השם )פרק יז( תוהה: "ואם תאמר איך אפשר שהאצטגנינים היו רואים מה שלקה 
משה רבינו עליו השלום על מי מריבה, בשביל שאמר "שמעו נא המורים", שדבר קשה הוא לומר שהאצטגנינים 

יהיו רואים דבר זה דלא תליא ענין משה רבינו עליו השלום במזל?"

רואים  נלקה במים, שהיו  רואים האצטגנינים שיהיה  זה, מה שהיו  ענין  לך לדעת  "ויש  כך:  והמהר"ל מסביר 
וכמו שיתבאר לקמן  והיו רואים כי המים הם מתנגדים למשה רבינו עליו השלום,  מה שהוא מתנגד למשה, 
איך המים תמיד מתנגדים למשה רבינו עליו השלום, ודבר זה היו רואים האצטגנינים התנגדות המים בלבד. 
וכאשר היה משה רבינו עליו השלום צדיק גמור, לא היה בא על ידי אחד מן הנמצאים תקלה לצדיק זה, חוץ מן 
המים שהיו מתנגדים למשה בעצמו כאשר יתבאר עוד והתבאר למעלה באריכות עיין שם. ולפיכך בא תקלה 
למשה רבינו עליו השלום על המים, ולא ראו ענין המריבה בפירוש, רק שראו את התנגדות המים מתנגדים 
כן צריך  נולד מושיען של ישראל, אם  למשה רבינו עליו השלום. ואם תאמר סוף סוף מה שהיו רואים היום 
פי  גאולתן של ישראל על  לומר שתהיה  ושלום  וחס  פי מערכת השמים  לומר שגאולתן של ישראל היה על 
מערכת השמים. אין זה קושיא כלל, דודאי אם לא היתה הצעקה והתפלה, אף על גב שהיה מערכת השמים 
מורה גאולה, אפשר שלא יבא לידי גמר מעשה על ידי שום מניעה, דאם לא כן הרי פרעה היה רוצה לבטל מה 
שהיה מורה האצטגנינות, אלא בודאי הכל מודים שאינם רואים הענין בבירור, ואין כאן ידיעה בודאי ואפשר 
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שיתבטל הכל, והיה מועיל התפלה לגמור הדבר להיות יוצא לפעל המעשה מה שראוי. ואם תאמר סוף סוף 
קשיא אם לא היה המערכת מורה על הגאולה, וכי יהיו בני אברהם לעולם בגלות מצרים. גם כן אין זה קשיא, 
כי מה שהיה המערכת מורה היום נולד המושיע לישראל, והוא הכנה טובה לגאולה ובקל יוצאת הגאולה לפעל, 
ואילו לא היה הכנה הזאת מן מערכת השמים אף על גב שהיו בודאי נגאלים מפני ברית אבותם, לא היה כל 
כך ממהר עד שהיה הכרחי לקיים השבועה שנשבע, ובשביל שהיה כאן הכנה לזה, בשביל זה לא נאמר שהיה 
עיקר הגאולה על ידי מערכת השמים אבל היתה על ידי השם יתברך בלבד. ולפי זה לא יקשה לך מה שלא היו 
יכולים האצטגנינים לראות אם המושיע הוא מישראל או מאומות, שכן ענין זה מה שרואים האצטגנינים אינם 
רואים בשלימות, אבל התחלת דבר רואים וכמו שאמרו חכמים מאשר יבא עליך ולא כל אשר יבא עליך, ודבר 

זה מבואר502", עכ"ל.

דברי הרמב"ם: ההבדל בין איצטגנינות וקסמים לכח הנבואה

לאור דברי חז"ל אלו כתב הרמב"ם )יסוה"ת י, ג(: "והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות ומה 
הפרש יש בין הנביא ובינם? אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהן מקצת דבריהם מתקיימין ומקצתן אין 
יבאו  ויושיעוך הוברי שמים החוזים בכוכבים מודיעים לחדשים מאשר  נא  "יעמדו  מתקיימין, כענין שנאמר 
עליך", מאשר ולא כל אשר, ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום אלא יטעו בכל כענין שנאמר "מפר אותות 
בדים וקוסמים יהולל", אבל הנביא כל דבריו קיימין, שנאמר "כי לא יפול מדבר ה' ארצה", וכן הוא אומר הנביא 
שדברי  כלומר   ," ה'  נאם  הבר  את  לתבן  מה  אמת  דברי  ידבר  אתו  דברי  ואשר  חלום  יספר  חלום  אתו  "אשר 
הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר ודבר ה' כבר שאין בו תבן כלל, ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר 
שאותן הדברים שמודיעין המעוננים והקוסמים לאומות ומכזבין, הנביא יודיע לכם דברי אמת ואין אתם צריכין 
למעונן וקוסם וכיוצא בו, שנאמר "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש וגו' כי הגוים האלה וגו' ", עכ"ל הרמב"ם. 

למדנו מדברי הרמב"ם שהאיצטגנינים, המעוננים והקוסמים שונים הם מנביאי ישראל, שאלו מקצת דבריהם 
מתקיימים ומקצתם אינם מתקיימים, כתבן שנתערב בו מעט בר, ולעיתים דבריהם לא יתקיימו כלל אלא יטעו 

בכל דבריהם, ואילו הנביאים יצדקו בכל דבריהם ולא יפול דבר מכל אשר אמרו.

ומדבריהם  ובמדרשים.  בסוטה  הנ"ל  חז"ל  מדברי  הם  הללו  הרמב"ם  דברי  שמקור  כתבו  הרמב"ם503  מפרשי 
נראה שהשוו בדבר זה את האצטגנינין, אלו החוזים בכוכבים, יחד עם הקוסמים והמעוננים504.

502  וע"ע בס' תולדות יעקב יוסף פרשת חוקת אות ט.

503  בני בנימין )להגר"ב רבינוביץ', אב"ד ראגאלי(, חידושי מים חיים )להגאון  רבי רבי חזקיה די סילוה, בעל הפרי חדש(, מעשה רב 
)להגאון רבי בצלאל הכהן, מו"צ דוילנא(, קרית מלך )להגר"ח קניבסקי שליט"א(, על הרמב"ם שם.

504  ובעבודת המלך )על הרמב"ם שם( כתב על דברי הרמב"ם, שכתב "וכן הוא אומר הנביא אשר אתו חלום וכו' מה לתבן את הבר 
נאם ה'" כלומר שדברי הקוסמין והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר וכו'", ש"מקור הדברים הביא רבנו בעצמו בפתיחתו שם 
מה לתבן את הבר נאם ה' ופרשו החכמים ענין הדבר בזה שהנבואה היא ברורה ואין בה תערובת מן הכזב כמו הבר המבורר מן 
התבן והחלומות וכיוצא בהן מן הידעונים רובן כזב כתבן שיש בו גרגירי חטה ואמרו ברכות נ"ה כשם שאי אפשר לבר בלא תבן 

כך א"א לחלום בלא דברים בטלים, עכ"ל.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רכד

אשת פוטיפר ראתה ולא ראתה בחכמת האצטגנינות

חז"ל הקדושים במדרש רבה פ' וישב )פרק פ"ה ב'( אומרים שאשת פוטיפר ראתה ע"פ חכמת הכוכבים שהיא 
עתידה להוליד בן מיוסף, אך ידיעתה בחכמת האיצטגננות לא עמדה לה לדעת האם היא עצמה תלד ממנו בן 
או שמא בתה תינשא לו, כפי שאכן התרחש לבסוף, שאסנת בתה נישאה ליוסף. ואלו דברי המדרש: "ויהי בעת 
לדתה, וכו' ר' שמואל בר נחמן אמר כדי לסמוך מעשה תמר למעשה של פוטיפר, מה זו לש"ש אף זו לש"ש 
דאמר ריב"ל רואה היתה באסטרולוגין שלה שהיא עתידה להעמיד ממנו בן ולא היתה יודעת אם ממנה אם 

מבתה, הה"ד )ישעי' מ"ז( מודיעים לחדשים מאשר יבואו, עליך, ר' אייבו אמר מאשר ולא כל אשר".

היערות דבש: השפעת השם בכוכבים אינה כה פסוקה וחלוטה

המהר"י איבשיץ זי"ע בספרו יערות דבש )ח"א דרוש ב( מתייחס בהרחבה לנושא זה. הוא מציב מספר שאלות 
הקשורים למזלו של גליית ודוד והוא מציג את דברי הגמרא בענין יוסף, ואלו דבריו: "בשנבין ג"כ במה שאמרו 
בגמרא דסוטה )לו, ב( ביוסף שבקש לעשות צרכיו, ובא דיוקנו של אביו ואמר, יוסף עתידים אחיך שיעמדו על 
אפוד, רצונך שימחק שמך מתוכם, וחזר בו, ויש להבין למה לא אמר לו שום דבר שפוגם ומורד בה' ובנשמתו, 
רק בזה שימחק שמך מהאפוד, ומה ענין זה להך דחטא עם אשת אדוניו, והדבר תמוה עד שאין צורך להאריך".

יש  אם  רבים  נבוכו  "כבר  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי  כותב  שהציג,  שאלות  מספר  ולעוד  זו  לשאלה  כתשובה 
והוברי שמים, או לא, כאשר הרמב"ם צחק עליהם, אבל הראב"ע  כוכבים  וגזירות משפטי  מציאות לחכמות 
מגן בכל כחו בעדן, והאמת כי ודאי יש לכוכבים כח לפעול בגשמים, כי לא לחנם נתן ה' אותם ברקיע בגלגלים 
שונים, ובאור גדול עולים ויורדים רצים ושבים, אבל הוא אצלם כחולם חלום שיש בו מהאמת, אבל צריך פתרון. 
והנ"ל כי ודאי דגזרת כוכבים מורים דברים שיש בהן מהאמת, כי מורין על דבר בדומה או דבר רחוק כמו פתרון 
חלום, וזהו או מסיבת החוזה, כי אי אפשר להשיג הדבר בשלימות, או מפאת הכוכבים בעצמם, כי השפעת 

השם בכוכבים אינה כל כך פסוקה וחלוטה, שתהיה גזירתם והוראת ענינם בשלימות ובפסיקות המוחלטת".

 

ההבדל בין האורים ותומים לכלי האצטגנינות

ממשיך היערות דבש וכותב: "ודבר זה, ההבדל וההפרש שהיה בין אורים ותומים ובין תרפים שהיו לכל מלכי 
אומות העולם, כי התרפים היו לאו"ה בנוים על חכמת הכוכבים כפי מהלכם וקיטרן ואלכסונן, כאשר התחכם 

ועמש"כ הרמב"ם: "ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר שאותן הדברים שמודיעין המעוננים הקוסמין לאומות ומכזבין, הנביא יודיע לכם 
דברי אמת ואין אתם צריכים למעונן וקוסם וכו'. מקורו בספרי שופטים אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו שמא תאמר להם יש 
במה לשאול ולי אין לי ת"ל ואתה לא כן נתן לך ה' אלקיך ובספרי שלנו מסיים לך נתנה ואתה מניח דברי תורה ומתעסק בבטולה, 
אבל בספרי שהו"ל במדרש תנאים איתא ושמא תאמר להן יש במה להשאל ולי אין לי ת"ל ואתה לא כן נתן לך ה' אלקיך נביא 

מקרבך, ועי"ש פלוגתא דר' יאשיה ור' יונתן אם בשבח ישראל הכתוב מדבר עי"ש, עכ"ד העבודת המלך.
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הראב"ע פ' תצוה בענין אפוד ואורים ותומים שהיו על מתכונת הזו וכפי משטרי השמים, אבל כבר חלקו עליו 
חכמי אמת, כי לא כן הוא, וזהו שהיה ג"כ לחכמי הגוים, ובהם התחכמו לדעת עתידות וקורות הזמן, אבל לא 
הגיעו לשלימות ודבר ברור בלי ספק, והקרא אמר ]זכריה י, ב[ "התרפים דברו און". ולא כן אורים ותומים, אפוד 
וענין נבואה, שהיו דבריהם מוחלטים ותמים, בלי שיפול בהם ספק או  קודש, שהיו בו השפעת רוח הקודש 
שיהיה פתרון בדרך דמיון, או בדרך רחוק ומדומה, רק הכל באר היטב, ואמרו )יומא עג ע"ב( אורים שמאירים 
דבריהם, תומים שמשלימים דבריהם, ואפשר החכם הראב"ע ז"ל לא כדין מיליה שצייר תמונת מהלכי כוכבים 
באפוד ומרובע וכדומה, כי את זה לעומת זה, כגובה השמים למעלה מכוכבים באור השפעת אלהים בצורות 
מכוון  התחתון  ועולם  האלו,  האופנים  כל  ג"כ  בהם  ויש  גשמיים,  מאורות  בדמותו  ג"כ  הכבוד,  וכסא  הקודש 
לעולם עליון, כאשר ישכילו חכמי אמת בזה ]זו"ח בראשית י"א[, ואין כאן מקומו להאריך, אבל זו ההבדל בין 

אורים ותומים לתרפים, ובזה נפלינו מכל העכו"ם אשר היו על פני האדמה".

 "וזהו לאות כי אין בגזירת הכוכבים דבר ברור, דאל"כ מה טיבם של אורים תומים, ומה כל החרדה הזו, כיון שיש 
כח בטלמסאות העשוים ע"פ גדרי כוכבים להגיד כל דבר שהשלימות בו לחכמה, וזה פשוט".

לאור זאת מסביר היערות דבש את עניינו של יוסף: "והנה הא דיוסף לעשות צרכיו נכנס, ודאי אין זה מחמת 
רוע לבב לחמדת יצר לרוע, רק כדאמרינן )רש"י בראשית לא, א, וכן במדרש( שהוא טעה, כי ראה באצטגנינות 
שתתדבק ביוסף, וחשב שהיא היא, ולא כן הוא, כי רק זרעה, כי אסנת נשאה ליוסף, וא"כ זו כי שניהם התחכמו 
וראו על פי חכמת הכוכבים וגזרת המזלות וההולדות, כי שניהם ידבקו ומאתם יצא זרע אמונים אשר יעשו חיל 
בישראל, ולזאת התחכם יוסף, והוא לעשות צרכיו, כי חשבו שאין כאן ביטול כפי גזרת השמים, ואין בזה דבר 
כוזב, וא"כ ראוי איפוא להתדבק בה כפי הראוי לה מפאת התולדה, ולהוליד זרע קודש. אמנם יעקב בא והוכיח 
והדמות בעלמא, כמו פתרון החלום,  ויש בהם מהטעות  וגזירתם אמת,  כי אין הוראתם  בזה,  יבטח  לו, שאל 
כי זה יורה על זרעה וכדומה, אבל לא שיחטאו לאלהים ליקח אותה והיא בעולת בעל, ולזה אמר לו אם אתה 
חושב שיש אמונה בגזירת הכוכבים מבלי שגיאה וטעות, אם כן לעתיד, יעמדו אחיך על אפוד, ואתה לא תהיה 
בתוכם, כי לדעתך אין צורך לאפוד כלל, כי התרפים מעשה ידי אדם הבנויים על משפט הכוכבים כנ"ל מורים 
בגזירת  כי אין אמונה  יוסף,  ומזה השיג  ימח שמך מתוכן,  וא"כ  לו אורים תומים,  וא"כ איפוא למה  כזה,  ג"כ 

הכוכבים, ואף הוא פירש מאתה, ואח"כ נתקיימה גזירת הכוכבים באסנת בפתרון החלום".

"ודבר זה הוא במזל ישראל, כי כפי מזל ישראל מורה, שתמיד יהיו נוחלי אברהם עבדים, עם שנאוי ובזוי. ולכך 
אמר אברהם שהי' חכם באצטגנינות, שבן משק ביתי ירשני להיות עבד, והקב"ה אמר לו )שבת קנו, א( צא 
מאצטגנינות שלך, כי אני אשדד המזלות, אבל מכל מקום לתת להם קיום במקצת, כפתרון חלום שאמרו אם 
וכו', וזה הוא לקיים  יג[ "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך"  אין כולו מתקיים מקצתו מתקיים, אמר ]בראשית טו, 

מקצת גזירת הכוכבים בעבדים", עכ"ד היערות דבש הנוגעים לנדו"ד.

דברי הירושלמי על טעויות האסטרולוגים

חמי  והוה  איצטרולוגוס  והוה  ספר  הוה  גיור  "חד  נורא:  סיפור  מספר  ה"ב(  סוף  פ"ב  )ע"ז  הירושלמי  התלמוד 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רכו

באיצטרולוגיא דידיה דיהודאי שפכין אדמיה ולא חוון אלא אמגיירתיה והוה יודאי אזל בעי מיספרה גביה קטיל 
ליה. כמן קטל? ]כמה מהם הרג?- פ"מ[, רבי לעזר בר יוסי אמר שמונים, רבי יוסי בי ר' בון אמר שלש מאות, 

ובסוף נתפללו עליו וחזר לסיאורו505", עכ"ל הירושלמי.

וביאר הפני משה: "חד גיור הוה ספר בעודו בגיותו והיה חוזה כוכבים וראה באיצטרוגליא שלו שהיהודים יהיו 
שופכין את דמו וכסבור היה שיהרגו אותו ובאמת לא הוה אלא אמגיירתיה, שהראו לו שעתיד להתגייר ויהיו 
שופכין את דמו, והוא לפי טעותו היה הורג כל היהודים הבאים להסתפר ממנו. ובסוף, לאחר שנתגייר אחר זה 
ונודע להם שהרג יהודים כל כך, התפללו עליו שיחזור לסורו506 ואל יתערב זר הרוצח הזה עמהן", עכ"ד הפנ"מ.

הוה  גיור  חד  עובדא  הדין  משתעי  חונה  "ר'  ה"ט(:  פ"ו  )שבת  הירושלמי  דברי  את  זה  בהקשר  לציין  מעניין 
איסטרולוגוס חד זמן אתא בעי מיפיק. אמר כדון נפקין. חזר ומר כלום אידבקת בהדא אומתא קדישתא לא 
למיפרש מן אילין מילייא. ניפוק על שמיה דבריין קריב למכסח יהב לה חמרה ואכלה. מאן גרם ליה דיפל בגין 

דהרהר. מאן גרם ליה דאישתיזיב בגין דאתרחץ על ברייה", עכ"ל הירושלמי.

הסביר הקרבן העדה: "חד גיור. גר אחד היה אסטרולוגוס. חד זמן. פעם אחד רצה לצאת אמר בלבו וכי עכשיו 
יוצאין הלא סכנה היא לפי אצטגניניו. חזר ואמר. כלום נתדבקתי באומה הקדושה הזאת אלא להיות פרוש מן 
דברים כאלה, כדכתיב ואתה לא כן נתן לך ה' שלא תשמע אל מעוננים ואל קוסמים. ניפוק. נצא בשם בוראנו. 
קרוב למכסח. כשנקרב למקום סכנת חיה רעה. מכסח. לשון כריתה. ויהיב ליה חמריה. לאכול, וניצול הוא. מאן 
גרם ליה שיפול. במקום סכנה, משום דהרהר תחלה שלא לצאת בשעה ההיא. מאן גרם ליה שניצול. אח"כ, 

מפני שלבסוף בטח בבוראו", עכ"ד.

והפני משה ביאר: "מישתעי. סיפר זה המעשה גר אחד שהיה חוזה כוכבים ופעם אחד היה רוצה לצאת לדרכו 
ואמר וכי עכשיו טוב הוא לצאת כפי אשר ראה בחכמת הכוכבים שלו שאינה שעה טובה והיה נמנע מלצאת 
חזר ואמר וכי כלום נתדבקתי בזו האומה הקדושה לא להיות פרוש מאלה הדברים שלא לנחש ולעונן א"כ נצא 
ונסמוך על שם הבורא ברוך הוא, וכשהיה בדרך היה קרוב להיות נשחט ונאכל מחיה רעה אחת ונתן לו החמור 
שלו ואכלה ומתוך כך ניצל וברח לו, ומי גרם לו שיפול ויבא לידי סכנה? בשביל שהרהר לילך אחר נחש, ומי גרם 

לו שניצל? בשביל שחזר בו ובטח על בוראו והלך בדרך", עכ"ד הפני משה.

ר"א בר"ח הנשיא והמאירי: חכמת הכוכבים אינה ממוקדת כחכמת הכלדיים

"ונאמר  הבאים:  הדברים  את  הוא  כותב  האיצטגנינות,  חכמת  בענין  הנשיא  חייא  רבי  בן  אברהם  רבי  באגרת 

505  רש"ש הוריות )יג, א(: "גמרא מפני שסורן רע. פרש"י בזה דחוק, ובירושלמי פ"ב דע"ז סוף הלכה ב' חד גיור כו' וחזר לסיאורו 
ועוד שם בגר שחזר לשיאורו משמע דהוא לשון שאור והוא יצרו הרע כמו שאור שבעיסה )ברכות יז( וכן יתפרש בכ"מ.  אח"ז 

מצאתי כן בערוך ערך סר הד".

506  המראה הפנים ציין לגיטין )מה, ב(: "אמר רבה בר שמואל בגר שחזר לסורו, לסורו כ"ש דהוי ליה מין, אמר רב אשי שחוזר לסורו 
משום יראה".



רכזפרק ה - האיצטגנינים אינם רואים אלא סימן ולא פירוש כל דבר

שחכמת הכוכבים )כוחות( ]נותנת[ להודיע מן הדבר העתיד להיות כללו ואינה יכולה להודיע את פרטו ואת 
טביעות עינו וגופו ממש. אם היא מעידה שהאיש הזה יהיו לו שדות וכרמים, אינה יכולה לומר שדה איש פלוני 
תהיה קנויה לך או כרם אשר במקום זה יהיה לך על תנאי ותקנה מלאכתם ואין בה כח להוסיף על זה ולא להיות 
על דרך אחרת, כי אינה רואה אלא כח המזל ועדותו אשר הוא מעיד בשמים ואינו רואה טביעות עינו בארץ, 
אבל רואה מינו וכללו, זה דבר ברור ומוחזק ביד כל אנשי יודעי החכמה הזאת. ודברי הכלדיים אינם כך, אבל 
הם מעידים על עצם דבר וגופו ממש, כדאמרי'  יוסף מוקיר שבי הוה ההוא גוי בשיבבותיה והוי נפישי נכסיה, 
אמרו ליה כלדאי כולהו נכסיך יוסף מוקיר שבי אכיל להו, שהודיעוהו שם האיש דאכיל לנכסיה ואין דרך חכמי 
המהלכות ]כן[, כי הם אלו היו יודעים שהגוי יאבדו נכסיו, לא היו יודעים כי פלוני יאכלם כאשר אמרו הכלדיים 
גלויי  לא שבקתיה  יהא  גנבא  בריך  נחמן  דרב  לאימיה  כלדאי  ]אמרו[  הא דאמרינן  וכן  להו,  אכיל  מוקיר שבי 
יודעים אם כסוי הראש  יכולין לראות אם גנבא הוא, אבל לא היו  רישיה אינו דרך חכמי הכוכבים, כי הם היו 
זה הוצאת דבר מתוך דבר אשר פירשנו אותו למעלה, שאין כסוי הראש תלוי בגניבה משום  ואין  לו,  מועיל 
צד בעולם. וכן זה שאמרו כלדאי לר' עקיבא על ברתיה דטרקא לה חויא, אינו דרך חכמת הכוכבים, כי אין כח 
בם להעיד על מקום המיתה אם הם רואים בשדה אין אומ' בשדה פלוני ולא בגן פלוני, ומשם אמרו  שאין כח 
והווי אולי הנך אינשי לאגמא, אמר ליה  הכלדיים וכח חכמת הכוכבים שוה. ואמרו  שמואל ואבלט הוו יתבי 
אבלט האי אזיל ולא אתי, והענין הזה יכול להעיד עליו חכמת הכוכבים ולומר בדרך בשעה זו יארע לו כך וכך 
ומפני זה קראו אבלט בשמו מפני שהיה מחכמי מהלכות הכוכבים ולא אמר עליו אמרי כלדאי כאשר אמרו בר' 

עקיבא ובאימיה דרב נחמן".

הוא ממשיך וכותב: "ונראה לנו שחכמת הכוכבים אינה מלאכת הכלדיים, אבל הכלדיים מעמיקים יותר ממנה, 
ומפני זה נאמר שהכלדיים במלאכתם אשר הם חוקרים בה על העתיד להיות אינם נוהגים ממנהג חכמי הכוכבים 
בחקירתם על הענין הזה. ואם אנו מפרשים החכמות והמלאכות אשר הם תלויות במזלות ובכוכבים מה הם 
ועל כמה צד בני אדם מעיינים בחכמת הכוכבים ומתעסקים בה במלאכת צבא השמים ותראה משם מעשה 

הכלדיים אם היא תלויה בחכמות האלה אם לא.

גם המאירי )סנהדרין סח, א( כותב בשם כמה מהחכמים, "שחכמת הכלדיים אינה חכמת הכוכבים לבד אלא 
מדרך  יודע  שאם  הדברים,  פרטי  להודיע  יכולה  אינה  הכוכבים  שחכמת  הכישוף.  מלאכת  עמהם  שנתערבה 
היו אומרים כלהו  והכלדיים  יוודע שיקנה שדה פלוני,  וכרמים, לא  ויקנה שדות  יצליח  הכוכבים שזה האיש 
מ"מ  ואמיתית,  נכונה  היא,  טבעית  חכמה  הכלדיים  שחכמת  שאף  והיינו  להו".  אכיל  שבי  מוקר  יוסף  נכסיך 
הכלדיים העוסקים בה שילבו בה גם חכמות האסורות ע"פ התוה"ק, כמו הכישוף, והביא ראיה לכך מהמעשה 
הנודע בגמרא )שבת קיט, א( שהכלדיים אמרו לאותו נכרי עשיר שיאבד את רכושו ושכנו יוסף מוקיר שבת 
יכולים  אינם  מ"מ  רכושו,  את  יאבד  שהנכרי  לדעת  יכולים  והכוכבים  המזלות  שחכמי  שע"פ  שאף  בו.  יזכה 
להחכים ולומר שיוסף הוא זה שיזכה בכספו, ומוכח שאותם הכלדיים שילבו בחכמת האיצטגנינות שלהם גם 

מחכמת הכישוף" .

ספר העקרים: הסיבות מדוע חכמי הכוכבים אינם משיגים את הדברים לאמיתתם



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רכח

רבי יוסף אלבו זצ"ל  מתייחס בהרחבה לנושא זה בספר העיקרים 	מאמר ד פרק מגא, והוא כותב את הדברים 
והיא השגה  כן לשנים. האחד השגת מציאות הדבר בסבותיו  יחלק גם  "השגת המציאות אשר בכח  הבאים: 
אמתית, כי כאשר הסבות יהיו נמצאות יחוייב המצא הדבר בהכרח. והשני השגת מציאות הדבר בידיעת השם, 
כי  והיא ההשגה היותר נכבדת מכלן, לפי שידיעת השם יתברך הדבר הוא סבת מציאות הדבר ההוא הגמור 
הוא סבת כל הסבות, ושאר הסבות אפשר שיכזבו ברצון השם יתברך, אבל ההשגה שהיא מצד ידיעת השם 
מושפעת  להיותה  שזולתה  מה  מכל  אמתית  יותר  הנביא  ידיעת  תהיה  ולזה  כלל,  שתכזב  אפשר  אי  יתברך 
מהשם יתברך, וידיעת זולתו מושפעת מסבה אחרת זולת השם יתברך שאפשר לה שתכזב, ולזה אמר ישעיה 
מודיעים  בכוכבים  החוזים  שמים  הוברי  ויושיעוך  נא  יעמדו  עצתיך  ברוב  "נלאית  בבל,  על  מתנבא  כשהיה 
לחדשים מאשר יבואו עליך" )ישעיה מ"ז י"ג(, ואמרו רבותינו ז"ל מאשר ולא כל אשר, וזה כי החוזים בכוכבים 
אי אפשר להם לדעת הדברים על אמתתם לשתי סיבות: האחת כי מאשר ידיעתם מושפעת מידיעת סיבות 
הדברים המסודרים מצד הכוכבים, הן צריכים זמן מיוחד לידיעת זה, והנביא אינו צריך עת מיוחד לזה, כי כל 
השעות שוות אליו יתברך, וכבר ביאר הנביא הלאות הזה ואמר על הקוממים והחוזים בכוכבים ונביאי השקר, 
"לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסום ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום ובושו החוזים וחפרו 
הקוסמים ועטו על שפם כלם כי אין מענה אלהים ואולם אנכי מלאתי כח את רוח ה' " וגו' 	מיכה ג' ו' - ח'א, 
יאמר כי הקוסמים והחוזים בכוכבים צריכין שמש או כוכבים ללקיחת הגובה לכוין השעה לידע הצומח להגיד 
העתידות, ולזה אמר "כי באה השמש על הנביאים ויקדר עליהם היום", רוצה לומר הלילה, כי הלילה נקרא 
יום, כמו ביום הכותי כל בכור, ואז לא יוכלו לקחת הצומח בזולת שמש ובזולת כוכבים כשיקדר עליהם הלילה 
ויהיה היום מעונן, ולזה יבושו החוזים ויחפרו הקוסמים, כי אין מענה אלהים להשיב על שאלתם. ואולם הנביא 
להיותו מתנבא מרוח השם יתברך שאין לו יחס עם זמן ידוע, יוכל להתנבאות בכל עת שירצה, כי אינו צריך 
אנכי  "ואולם  שאמר  וזהו  עליונה,  יותר  מסבה  מושפעת  הדברים  ידיעתו  כי  והכוכבים,  השמש  גובה  לקחת 
מלאתי כח את רוח ה' ", כלומר אחר שאני מתנבא מכח רוח השם יתברך איני צריך שעה ידועה, כי בכל עת 

אוכל להנבא, כי אין לי שום מעכב, כי הכל תלוי ברצון השם יתברך בלבד ולא בזולתו".

"והסיבה השנית המונעת לחוזים מהשיג הדברים על אמתתם היא כי לא תספיק ידיעתם לדעת כל הסיבות 
באמתות בדברים העתידים, ולזה אי אפשר להם לשפוט בהם משפט אמתי, וזה כי אף בדברים שעברו שכבר 

נשלמו כל סבותיהם ויצאו אל המציאות, ילאה שכלם לשפוט בהם משפט אמתי", עכ"ד.

מפני  הדברים,  אמיתות  את  להשיג  המקרים  בכל  מצליחים  אינם  בכוכבים  החוזים  העיקרים,  ספר  לדברי 
שידיעתם מוטלת בראיית השמש וכוכבי השמים, וכשאלו לא נגלים לעיניהם, כגון בלילות, בהם השמש אינה 
זורחת, או בלילות מעוננים בהם הכוכבים אינם נראים- בטלה חכמתם. וגם משום שמלבד ראייתם בכוכבים, 
עדיין צריכים הם לשפוט את אשר ראו, ולא בכל מקרה יודעים הם להבין ולהשכיל, לקבוע ולשפוט, את אשר 

ראו במשפט הכוכבים. 

אם סיסרא ראתה באיצטגנינות וכישוף- אך לא ראתה בבירור

ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדּוַע  ְּבַעד ָהֶאְׁשָנב ַמּדּוַע ֹּבֵׁשׁש  ִסיְסָרא  ַוְּתַיֵּבב ֵאם  ִנְׁשְקָפה  נאמר בשופטים )פרק ה(: "ְּבַעד ַהַחּלֹון 
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ֶאֱחרּו ַּפֲעֵמי ַמְרְּכבֹוָתיו. ַחְכמֹות ָׂשרֹוֶתיָה ַּתֲעֶניָּנה ַאף ִהיא ָּתִׁשיב ֲאָמֶריָה ָלּה. ֲהֹלא ִיְמְצאּו ְיַחְּלקּו ָׁשָלל ַרַחם ַרֲחָמַתִים 
ְלֹראׁש ֶּגֶבר ְׁשַלל ְצָבִעים ְלִסיְסָרא ְׁשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה ֶצַבע ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי ָׁשָלל".

ר"י אלבו בס' העיקרים )שם( ממשיך לשזור את משנתו ומסביר לפי דבריו את דברי שירת דבורה הללו, וז"ל: 
"וזהו שאמרה דבורה על אם סיסרא כשהיתה מצטערת על איחור בנה במלחמה, והיתה מבקשת לדעת מדוע 
כל  והיו שם  בגורל החול,  זה מצד הקסם או מצד משפטי הכוכבים או  רוצה לדעת  והיתה  בושש רכבו לבא, 
הסבות כבר נשלמות, שכבר נעשית המלחמה, והיתה רואה כי סיסרא בנה מוכה בראש על יד אשה, והיו רואות 
החכמות דם במחנה סיסרא ושכל המלחמה נעשית והגבורים שפוכי דם, ובפרט סיסרא על ידי שתי נשים שהם 
דבורה ויעל, ועם כל זה לא ידעו לשפוט בזה משפט אמתי אבל הפכו המשפט כפי רצונם, וזהו שאמרה דבורה 
"חכמות שרותיה תענינה", אף היא תשיב אמריה לה "הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל 
צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל" )שופטים ה' כ"ט - ל'(, כי לא יכלו לשער איך 
יהיה נצחון המלחמה על ידי נשים, ועל כן שפטו כי האיחור היה כי ימצאו יחלקו שלל, וחלשת הגבורים על ידי 
שתי נשים יהיה כי ימצאו רחם רחמתים לראש גבר ויחלשו האנשים מרוב הבעילות, והדם שהיו רואות את 
סיסרא מוכה בראש על ידי אשה לא יהיה אלא שלל צבעים ורקמה, ובעבור שהיו רואות את הדם על ידי שתי 

נשים העמיקו לומר צבע רקמתים לצוארי שלל".

גם המלבי"ם מחרה מחזיק בביאורו של בעל ספר העיקרים, והוא מפרש את הפסוקים כך: "בעד החלון. יש 
הבדל בין חלון לאשנב, שהאשנב הוא מין חלון עשוי בחכמה, ובא פה על חלון הקסם שבו השקיפה אם סיסרא 
לקסום קסמים לדעת מה נעשה בו, ר"ל תחלה נשקפה בעד החלון, ואח"כ ראתה באשנב ואז ותיבב בקול יבבא 
ויללה, והוא כמו שפי' העקרים )מאמר ד פמ"ג(, כי ראתה בחלון הקסם סיסרא שוכב ארצה ואשה עומדת עליו 
הולמת ראשו ודם יורד מראשו, וכן ראתה הרוגים צואריהם מאדמים. ומפרש תחלה בעד החלון נשקפה מדוע 
ובין בושש,  בין אחר  כי יש הבדל  ותיבב בעד האשנב מדוע אחרו פעמי מרכבותיו,  ואח"כ  בושש רכבו לבא, 
בושש הוא המתמהמה יותר מן הרגיל, והמאחר מאחר זמן קבוע שהיה מעותד לחזור, וע"כ אח"כ שעבר הזמן 
שהיה מוכרח לבא אמרה מדוע אחרו את הזמן, וגם הוסיפה פעמי מרכבותיו, שאם תפשו את רכבו עכ"פ היה 
ראוי שיבאו פעמי מרכבותיו, ר"ל רץ ומגיד מה היה אחריתם, וזה דברה בעת שהסתכלה בחלון הקסם. חכמות 
שרותיה תעננה. אמנם החכמות רצו לפתור הקסם לטובה, וכן אף היא תשיב אמריה הקודמים לפתור הדבר 
לטוב. הלא. אמרו שמה שנראה בקסם איש שוכב ארצה צבוע בדם, האיש הזה הוא איש מליציי, שהקסם 
יצייר את השלל כאילו הוא איש, והשלל מצויר בדמות גבר מליציי חזיוני. וז"ש הלא ימצאו יחלקו שלל, השלל 
הוא האיש השוכב ארצה. ומה שראית על ראש הגבר שאשה עומדת עליו, פתרונו כי רחם רחמתים לראש גבר, 
הנשים אשר ישללו הוא ראש הגבר הלז שהוא השלל, כי הוא ראש השלל והמובחר שבו. ומה שראית שראשו 
צבוע בדם, פתרונו על שלל צבעים המיוחד לסיסרא, שגם זה מובחר וראש השלל, והוא מצוייר בראש הגבר 
החזיוני שהוא השלל, יען שהוא שלל צבעים רקמה. ומה שראית צוארים מאדמים, הוא צבע רקמתים שהוא 
צוארי שלל, הוא צואר הגבר החזיוני שהוא השלל, באופן שהקסם הגשים את השלל המליציי ויעשהו כתבנית 

איש בחזיון הקסם", עכ"ד המלבי"ם.

והן פירשו שלא  הרי לנו שחכמת הכוכבים לא עמדה להן, לאם סיסרא וחברותיה, לדעת את העתיד להיות, 
כהלכה את שראו בכוכבים.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רל

 האיצטגננים אינם מצליחים לשפוט דבר על בוריו - 
משום שהקב"ה יכול לבטל את הסיבות

העיקרים מוסיף נקודה נוספת, כך: "וכל זה ממה שיורה על חלשת שכל האצטגנינים לשפוט דבר על בוריו אף 
בדברים שעברו שכבר נשלמו סבותיהם, וכל שכן בדברים העתידים שלא יספיקו לדעת כל הסיבות באמתות, 
וזה כי אף אם ידעו כל הסיבות הנגזרות מצד הכוכבים, לא יוכלו לדעת הנגזר בידיעת השם שהוא למעלה מכל 
הסבות, והוא מבטל כל הסיבות לעשות רצונו, כמו שנמצא אליהו עצר המטר בעת שרצה, והוריד המטר הנגזר 
ברצון השם, עם היות חורב גדול בעת ההיא, והעלה עב קטנה ככף איש בתפלתו, והיו כל הסבות הטבעיות אז 
בהפך, וזה ממה שיורה כי ידיעת הנביא הדברים היא ידיעה אמתית ואי אפשר לה שתכזב בשום פנים, להיותה 
מושפעת מהשם יתברך שהוא סבת כל הסבות, ובידו לבטל שאר הסבות או לקיימן כפי רצונו וכפי מה שתגזור 

חכמתו", עכ"ל.

למדנו מדבריו דבר נוסף בהבנת הענין, והוא שמלבד אי הדיוק הטבעי בחיזוי חכמי הכוכבים, שאינם מצליחים 
להגיע לדיוק בהבנת פשר מערכת השמים לאשורו, מהסיבות שהובאו לעיל, הרי שגם במקרים שהאיצטגנינים 
אכן הצליחו לחזות את העתיד במדויק, כפי שעלה להם מחישוביהם, עדיין קביעתם עלולה להשתנות, אם 
כל  או  זכות התפילה  ע"י  יתברך,  כרצונו  ולשנותם  לפני הקב"ה, לבטל את הסיבות הטבעיות  לרצון  יעלה  כך 
סיבה שתעלה לפניו. ומשום כך אי אפשר לסמוך בבירור על קביעת האיצטגנינים, להבדיל מקביעת הנביאים, 

שדבריהם שרירים וקיימים בכל עת ושעה .

כמאן  ולא  ברשותיה.  כלא  דקב"ה  ד'.  מבלעדי  אל  מי  כי  "ד"א  ע"ב(:  צ'  )דף  לך  לך  )פ'  בזוה"ק  מצינו  וכעי"ז 
דאתחזי בחיזו דכוכביא ומזלי. כדלהו אחזיין מלה. וקב"ה אחלף לי' לגיינא אחרא. ומי צור כאלוקינו", עכ"ד.

 וביאר בפי' הסולם )שם(: "פי' אחר על מי אל מבלעדי ד'. כי הקב"ה הכל הוא ברשותו. ולא כמו הנראה במראה 
הכוכבים ומזלות שהם מראים דבר, והקב"ה מחלפו לאופן אחר", עכ"ד.

 

טעם עצת יועצי המן לעשות עץ גבוה חמישים אמה

המהראי"ל צינץ זצ"ל בפירוש מלוא העומר למגילת אסתר )ה, ה( שואל לשם מה נדרש המן לעצת יועציו וזרש 
אשתו, כיצד יהרוג את המן, ומהי העצה שייעצו לו, שיתלו את מרדכי דוקא על עץ גבוה חמישים אמה, וכי מה 

משנה כיצד יהרגוהו.

ראה  שהמן  כותב  והוא  במדויק,  שלא  דברים  רואים  בכוכבים  שהחוזים  חז"ל  דברי  לאור  כך  על  משיב  הוא 
באיצטגנינות שמרדכי יהיה גבוה ממנו בתכלית הגבהות, לכן התאפק המן, כיון שחשש לשלוח בו יד, כי לא 
ידע את סיבת גבהות מרדכי. משום כך התייעץ עם אוהביו וזרש אשתו, וסיפר להם את כבוד עושרו ורוב בניו, 
אשר מזלו נמצא בתכלית הגבהות, שהרי כבוד עושרו ורוב בניו תלויים במזל, אך כל זה אינו שווה לו כיון שראה 

שמרדכי עולה עליו במזלו ויגבהה  ביתר שאת .
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וזאת  יועציו וזרש אשתו שיעשו עץ גבוה חמישים אמה ובכך תתקיים הוראת מערכת המזל,  ייעצו  ועל כך 
לפי"ד בעל העיקרים הנ"ל שאם סיסרא וחכמיה ראו בחכמת הכוכבים, אך לא הבינו את פשר ראייתם בבירור. 
וע"כ הציעו להמן שכשיעשה עץ גבוה ויתלה את מרדכי עליו, בזה יוגבה, כביכול, מרדכי, ובכך יבוא לידי ביטוי 

גזירת המזל שמרדכי יהיה גבוה מעל המן...





פרק ו'

 "אדם אית ליה מזלא בהמה 
לית לה מזלא"





רלה

 "אדם אית ליה מזלא בהמה לית לה מזלא"-
המזל וההשגחה הפרטית על האדם ועל בעלי החיים 

שבת נג, ב: "אמר מר ולא בקמיע אף על פי שהוא מומחה. והא אנן תנן ולא בקמיע שאינו מומחה, הא מומחה 
שפיר דמי. הכא נמי שאינו מומחה. והא אף על פי שהוא מומחה קתני. מומחה לאדם ואינו מומחה לבהמה. ומי 
איכא מומחה לאדם ולא הוי מומחה לבהמה? אין אדם דאית ליה מזלא מסייע ליה, בהמה דלית לה מזלא- לא 

מסייע לה".

ביאור דברי הגמרא: נאמר בברייתא שבהמה לא תצא בשבת עם קמיע, )כתב שתולים לחולה לרפואה(, למרות 
ייצא בשבת עם קמיע  ריפא כבר שלש פעמים, והקשתה הגמרא שהרי שנינו במשנה שאדם לא  שהקמיע 
בקמיע  אף  תצא  שלא  מאדם,  בהמה  שונה  ובמה  בשבת,  מומחה  קמיע  עם  לצאת  ניתן  אך  מומחה,  שאינו 
מומחה? מתרצת הגמרא: כאן בברייתא ששנינו שלא תצא הבהמה בקמיע, מדובר בקמיע שאינו מומחה, כפי 
ששנינו באדם שלא יצא בקמיע שאינו מומחה. על כך מקשה הגמרא: והרי שנינו בברייתא שלא תצא הבהמה 
'אף על פי שהוא מומחה'? ומשיבה הגמרא: הברייתא עוסקת בקמיע המומחה לרפואת אדם, אך הקמיע אינו 
מומחה לרפואת בהמה, כגון שריפא שלשה בני אדם, אך לא ריפא שלש בהמות, וזאת מפני שקמיע המומחה 
לרפואת אדם, אינו בהכרח אף קמיע המועיל לרפאות בעלי חיים, משום שלאדם ישנו מזל ולכן הקמיע מסייע 

לרפואתו ואילו לבהמה אין מזל ולכן יתכן וקמיע זה לא מועיל לרפאותה. 

ביאורי רש"י

רש"י מסביר: "מזליה - מלאך שלו, ומליץ עליו". 

ובבבא קמא ב, ב נאמר: "מאי שנא גבי אדם דכתיב "כי יגח" ומאי שנא גבי בהמה דכתיב "כי יגוף"? אדם דאית 
ליה מזלא כתיב "כי יגח", בהמה דלית לה מזלא כתיב "כי יגוף".

וכתב רש"י: "גבי אדם - כשהשור נגח אדם כתיב "כי יגח שור את איש" וגבי נגיחה שור בשור כתיב "כי יגוף 
שור איש את שור רעהו". אדם דאית ליה מזלא - שיש לו דעת לשמור את גופו. כתיב "כי יגח - דודאי נתכוון 
השור להרע ובא עליו בכח אבל נגיפה הוי משמע שמצאו עומד ודחפו בקרניו. לישנא אחרינא אית ליה מזלא 

ואינו נוח להמיתו בנגיפה דהיא דחיפת קרן מעט אלא בנגיחה בכח ובכוונה ובתחיבת קרן בגוף. 

נשים לב שרש"י בשבת מסביר את מזל האדם כ"מלאך שלו ומליץ עליו" ואילו בבבא קמא מסביר הוא שמזל 
האדם הוא "שיש לו דעת לשמור את גופו", או ש"אין נוח להמיתו בנגיפה". והגרעק"א ז"ל בגליון הש"ס בב"ק 
ציין לדברי רש"י בשבת, וכתב המהר"צ חיות שאפשר לפרש לשון שני שהביא רש"י, דאין נוח להמיתו, משום 
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שיש לו מלאך מליץ, והביא את דברי התוספות בב"ק )נא, א( ובחולין )מב, ב( שכתבו בשם רבנו תם, שדוקא 
בהמה טריפה אינה יכולה לחיות י"ב חודש, אך אדם, שיש לו מזל, יכול לחיות אף יותר507.

ובבבא קמא, נמנע  הגר"א ארלנגר בספרו ברכת אברהם )שבת שם( מסביר שרש"י בשני המקומות, בשבת 
מלפרש כפשוטו, שלאדם ישנו מזל, משום שבגמרא בשבת )קנו, א( נחלקו האמוראים האם יש מזל לישראל, 
ורב יוחנן, רב ושמואל סברו שאין מזל לישראל, ומשמע שכך היא  ההלכה, שאין מזל לישראל, ועל כל פנים אין 

לפרש ברייתא בסתמא דגמרא, באופן שיש בזה מחלוקת אמוראים דס"ל דל"ש כלל מזל לישראל.

על  לסמוך  יכולין  כלום  מאי,  משתחשך,  לאושפיזא   - "ניזיל  וז"ל:  ב(,  )ח,  בפסחים  רש"י  לדברי  בזאת  נציין 
המצוה אף בחזרה, או לא כלפי שאמרה תורה מתוך שאמרה תורה כך אנו למדים שהבטיחו הכתוב שלא יוזק 

ממונו, וכל שכן גופו דאין דרכו לזוק, דאדם אית ליה מזלא ואינו מהיר להיות ניזק בגופו".

ובמגילה )ג, א( נאמר: "וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל 
זה  אבא  בר  חייא  רבי  ואיתימא  ירמיה  רבי  אמר  אנשים  נינהו  מאן  בהחבא  ויברחו  עליהם  נפלה  גדלה  חרדה 
נביא  לאו  ואיהו  נביאי  דאינהו  מיניה  עדיפי  אינהו  מינייהו  עדיף  ואיהו  מיניה  עדיפי  אינהו  ומלאכי  זכריה  חגי 
איהו עדיף מינייהו דאיהו חזא ואינהו לא חזו וכי מאחר דלא חזו מאי טעמא איבעיתו אף על גב דאינהו לא 
חזו מזלייהו חזו", ופירש רש"י: "מאי טעמא איבעיתו - דכתיב בקרא אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו 
דבר  רואה  אינו  ז( שכתב שלמרות שהאדם  )י,  בדניאל  ורש"י  כל אדם למעלה".  - שר של  בהחבא. מזלייהו 

שהוא נבעת ממנו, מזלו שברקיע רואהו ולכך נבעת.

דברי הריטב"א: זכות או מזל

הגר"א  וכתב  מזליה".  ליה  מסייע  מזל,  או  זכות  פירוש  מזלא,  ליה  אית  "אדם  פירש:  שם(  )שבת  הריטב"א 
ארלנגר בספרו ברכת אברהם שנראה שהריטב"א בא לפרש בפירושו הראשון שאין הכוונה למזל ממש אלא 
לזכות, שהוא גורם, וזה עושה לו את ההצלחה שמועיל לו הקמיע, כפי שבגויים מועיל המזלות. אך משמעות 
פירושו השני הוא כפשוטו. ונראה שמתרץ שאין מזל גמור לישראל שיהא תלוי במזל, אך המזל מסייע יחד 
וי"ל דדרכו כמש"כ התוספות לקמן שם )ד"ה אין(, שהקשו מדברי הגמרא במועד קטן )כח, א(  עם הקמיע. 
פעמים  אבל  המזל,  משתנה  גדול  זכות  ע"י  דמ"מ  ופירשו  במזלא,  אלא  תליא  בזכותא  לאו  ומזוני  חיי  שבני 

507  תוספות זבחים קטז, א: "דילמא נח גופיה טריפה הוה - וא"ת והלא חי אחרי כן ג' מאות שנה וי"ל דשמא לא היה בכח ובריאות 
כראוי לו וסוגיין כמ"ד טריפה חיה ור"ת היה רגיל לחלק בין טריפות דאדם לטריפות דבהמה משום דאדם אית ליה מזלא וקשה 
דבריש אלו טריפות )חולין מג, א( מייתי ראיה מאיוב אטריפות דבהמה". תוספות חולין מב, ב: "ואמר רב יהודה אמר שמואל וכן 
לטרפה וכו'. ואומר ר"ת דרב יהודה לא קאי אגולגולת דס"ד דחסרון דגולגולת הוי עם הקרום ובהמה מיטרפא בנקיבת הקרום 
לחודיה אבל אדם דאית ליה מזלא בעי חסרון גולגולת עם נקיבת הקרום". ובתוספות בבא קמא )כג,ב(: שיהו התינוקות כו' - אף 
על גב דאדם אית ליה מזלא מ"מ כיון שנעשה שפל כל כך שהתינוקות משמשין בו ודאי חזר לקדמותו ולא בא ר"מ למעט שלא 
תועיל חזרה שלשה ימים אלא השמיענו דאפילו ביום אחד פעמים דאיכא חזרה כגון ע"י תינוקות וג' פעמים ביום אחד נראה דאין 

מועיל לדידיה לחזרה אע"פ שמועיל להעדאה דה"נ אשכחן לר"ש דבשלשה פעמים הוי מועד ובחזרה בעי ג' ימים.
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וכו', ובמו"ק כתבו התוספות דפעמים משתנה ע"י המזל ולפעמים אינו משתנה. מיהו  שהמזל אינו משתנה 
יותר משמע בדרך שכתב רש"י שם דלמ"ד יש מזל לישראל, הביאור שע"י תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה, 
הרי משמע שלכו"ע מזל פועל גם בישראל, אלא שניתן לשנותו, וכתב שלפי"ז צ"ע מדוע רש"י נדחק להוציא 

את לשון הגמרא מפשוטה, וצ"ב.

ההשלכות בין ב' פירושי רש"י

בספר באר יעקב )ב"ק שם( כתב שההשלכה שבין ב' הסברי רש"י היא באופן שנגח קטן, שאין לו דעת לשמור 
את עצמו, אך יש לו מלאך מליץ השומר עליו. ובספר דבר יעקב )שם( כתב השלכה נוספת, כשהשור נגח אדם 

ישן, שאין לו דעת להישמר בשנתו מנגיחה, אך המלאך המליץ שומר עליו גם בשנתו.

דו"ד על הסתירה בטעמי רש"י

באור הישר )בראשית עב, ב( כתב שאין סתירה בדברי רש"י, שרש"י שבבבא קמא איירי בשמירת גופו שלא 
מזל  שיש  הוסיף  כן  על  יועיל,  לא  זה  גם  שפעמים  ולפי  עצמו,  על  לשמור  האדם  בדעת  ג"כ  תלוי  וזה  יינזק, 
המלאך המגן עליו מלהינזק, משא"כ רש"י בשבת איירי לענין קמיע וזה לא בדעת תליא מילתא, כי הוא ענין 
סגולי ול"ש בזה שכל, רק נוכל לומר שהמלאך שלו ומליצו ימליץ בעדו שיהיה נושע ע"י הקמיע, ובס' זהרי 
הש"ס )ח"ב, הו"ד בס' ליקוטים בבא קמא סי' ו( כתב שדעת ומלאך חדא היא, שהמלאך נותן לו דעת לשמור 

על עצמו, כדאמרינן במגילה )ג, א(. 

הגר"ב עפשטיין זצ"ל בתורה תמימה )שמות כא, כח( מביא את הסתירה בביאוריו של רש"י ז"ל, שבמסכת 
בבא קמא פירש רש"י "אדם דאית ליה מזלא שיש לו דעת לשמור את עצמו או שאינו נוח למות בנגיפה דהיא 
דחיפה קטנה בקרן", ואילו במסכת שבת פירש רש"י "אדם דאית ליה מזלא מלאך שלו מליץ עליו", וכתב על 
כך: "ובאמת כפירושו ההוא משמע בגמ' שם אדם דאית ליה מזלא מסייע ליה בהמה דל"ל מזלא לא מסייע לה, 
משמע דיש איזה כח המסייע, וכן נראה ראיה דא"א לפרש כפירושו משום שיש לו דעת לשמור עצמו, שהרי 
קי"ל בב"ק )מא, א( מועד לעובד כוכבים לא הוי מועד לישראל, ואי ס"ד דתלי בדעת עצמו ליזהר, מאי שנא 
עובד כוכבים מישראל לענין שמירה עצמית. ואולי י"ל דשם הוי הטעם משום דמועד לבן פטור אינו מועד לבן 

חיוב, יעו"ש. ובגמ' כאן תלו סברא זו לענין מועדים כפי שיתבאר". 

וכתב התו"ת: "ובנמוקי יוסף בסוגיא דב"ק ל"ז א' הביא בשם רמ"ה פי' אחר בהא דאדם אית ליה מזלא משום 
דבאדם כתיב ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ, אבל גם לפי"ז צ"ע החילוק בין עובד כוכבים לישראל, 

שהרי פסוק זה נאמר לבני נח, ועי' בפסחים )ח, ב( וברש"י שם, וצ"ע".
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ביאור המאירי

השיטמ"ק )ב"ק שם( כתב בשם המאירי: "אדם דאית ליה מזלא כתיב "כי יגח" וכו'. פירוש באדם קראו נגיחה 
הואיל ואימתו עליו ואי אפשר לנגחו פתאום כל כך, אלא שהיא צריכה כוונה ואומד בשעת נגיחתה בו ואף הוא 
יש לו צד להשתדל בהצלה כאדם המכוון למלחמה, שהנגיחה לשון מלחמה היא כדמתרגם אונקלוס ילחם לכם 
יגיח לכון קרב והדומין לו, אבל בבהמה אחרת הואיל ואינה צריכה אומד אלא שנוגחה פתאום ואין לשכנגדה צד 
או טבע להשתדל בהצלה, הוא קוראה נגיפה, על דרך שהמיתה פתאום הבאה מצד עונש קרויה כן, כגון "ויגוף 

ה' את נבל", "המתים במגיפה".

הראב"ד: אדם אית ליה מזלא וקשה בעיני הבורא להכשילו

כתב בחידושי הראב"ד )בבא קמא ב, ב(: "לומר לך זו היא נגיפה זו היא נגיחה. כלומר שהיא בקרן ולא בהכאת 
הראש. ולמה קרא אותה נגיפה מה שלא עשה כן באדם, אלא ללמד ששתי הלשונות נופלות על הקרן, כמו 
שיש רבים במקראות שני שמות בדבר אחד. אם כן יכתב אותם באדם שהוא תחלה. ותירץ לא, כי אם לצרך 
למוד אחר בא, דאדם דאית ליה מזלא וקשה בעיני הבורא להכשילו, קראו נגיחה, לשון מלחמה, כדמתרגמינן 

לאגחא קרבא. בהמה דלית לה מזלא קראה לשון מגפה".

 

ביאור רבנו בחיי ומו"מ בדבריו

רבנו בחיי )שמות כא, כח( מסביר כך: "וכי יגח שור את איש". הזכיר באדם לשון נגיחה, אבל בבהמה בשור 
שהמית שור הזכיר נגיפה ואמר "וכי יגוף", ואמרו חז"ל בבבא קמא )ב, ב( אדם דאית ליה מזלא הזכיר בו נגיחה, 

כלומר שעשה במתכוון ובהשגחה פרטית, בהמה דלית לה מזלא הזכיר בה נגיפה כלומר בדרך מקרה". 

הרבה  ממקראות  יעשה  "מה  כך:  דבריו  על  וכתב  ז"ל  בחיי  רבנו  דברי  את  הביא  שם(  )ב"ק  הים  איי  ובספר 
המדברים מהשגחה עליונה וכתיב לשון נגיפה, "ונגף ה' את מצרים" )ישעיה יט, כב(, "ואלקים נגף את ירבעם" 
)דברי הימים ב יג, טו(, "יגפנו" וגו' )שמואל א כו, י(. ואם נאמר דקאמר מצד השגחה מכוונת ושל אדם השור 
בפרטות להרגו, ואת שור רעהו אין מתכוין להרגו רק ההכאה באה מאתו דרך מקרה אין זה משמעות אית ליה 

מזלא".

מקרי האדם, ולא מקרי הבהמה, מסודרים במערכת הכוכבים

כתב הרלב"ג ז"ל בספרו מלחמות השם )מאמר שני, פרק שני(: "ולזאת הסבה אשר זכרנו היה שתפול זאת 
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ההודעה במקרי האדם לבדו מבין שאר בעלי חיים, לפי שמקריו הם מסודרים מהגרמים השמימיים, לא מקרי 
זולתו מהבעלי חיים, אם לא מצד יחסם אל האדם. והנה לזאת הסבה אחשב שהסכימו חכמינו הקודמים זכרונם 
לברכה על שמקרי האדם מסודרים ממערכת הככבים, לא מקרי הבהמה. אמרו בראשון מבבא קמא אדם דאית 

ליה מזלא כתיב ביה כי יגח בהמה, דלית ליה מזלא כתיב ביה כי יגוף"508.

מזל היהודי: ה'מלאך המליץ' השומר על האדם

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל בספרו רסיסי לילה )אות מג( מסביר כך: "צורך האדם בעולם ידוע שהם שלושה 
דלאו  א(  כח,  קטן  )מועד  ז"ל  ואמרו  בני.  דהיינו  לדורות  וההמשכה  מזוני,  דהיינו  החיים  וקיום  חיים,  דברים. 
בזכותא וכו'. ולכאורה זה נגד המבואר בתורה ובדברי חז"ל בכמה מקומות דהכל במשפט ובראש השנה אדם 
נידון על כל זה ומתפללין בכל יום תמיד על שלושה אלה. והגם דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין לט, ב(, 
היינו דסביביו נשערה מאוד ומשלם העונש בעולם הזה והשכר שמור לעתיד לבוא כידוע. אבל מכל מקום הוא 
במשפט כפי הזכות. וגם אמרו ז"ל )שבת קנו, א( אין מזל לישראל, וזה הקשו התוס', עיין שם. אבל באמת הך 
מזלא אינו ממזלות הרקיע שהאצטגנינים יודעים שעל זה אמרו )שם( דאין מזל וכו' על ידיעתם מצד מערכת 
המזלות, כי אצל בני ישראל הכל במשפט עליון יתברך שמו כפי כשרון נפשותם. אבל מזלא זה הוא מה שאמרו 
בריש בבא קמא )ב, ב( ובשבת )נג, ב( אדם דאית ליה מזלא פירש רש"י מלאך מליץ, והנה זה ודאי מצד הזכות 
כמו שאמרו בשבת )לב א( על פסוק )איוב לג, כג( אם יש עליו מלאך מליץ והוא פשוט גם כן כי אין מליצה 

ולימוד סנגוריא אלא כשבאים במשפט. 

--- מהו ביאור 'המלאך המליץ'?

מסביר רבי צדוק הכהן זצ"ל כך: "ואמנם שורש ענין מלאך מליץ שיש לכל אחד מישראל ואפילו לתינוק בין 
יומו509, כדמוכח מהא דריש בבא קמא, אם כן על כרחך אינו מלאך הנוצר על ידי עשיית המצוות. רק דעצם נפש 
האדם שהיא חצובה מכסא הכבוד שהוא למעלה מעולם המלאכים, הנה יש בו מכל העולמות שתחתיו כידוע 
שכל עולם עליון הוא כולל כל מה שתחתיו שהרי ממנו הוא מתפשט ויוצא, וכדרך שאמרו ז"ל )חגיגה יג, א( 
רגלי החיות כנגד כולן קרסולי וכו', וכן כל מה שלמעלה הוא כנגד כולן שלמטה וכאמרם ז"ל )סנהדרין לח, ב( מה 
שאמר "נעשה אדם" שאמר למלאכים וכיון שהקב"ה אמר להם נעשה אף על פי שאמרו ז"ל )בראשית רבה ח, 
ח( שזה לימוד דרך ארץ לימלך וכו', ודאי לא נכתב דבר שקר, רק שהרוצה לטעות יטעה לחשוב שהאמירה הוא 
כאילו צריך לשיתופם ובאמת אין זה אלא לימוד דרך ארץ. אבל באמת אמירת השם יתברך נעשה אדם על ידי 

508  ובמגן אבות להרשב"ץ ז"ל )פרק ד, המיוחד לתחיית המתים( כתב: "וכבר זכר הר"ל ז"ל מאמר לרז"ל שיורה שענייני האדם הם 
מוגבלים ומסודרים להשגחה עליו מצד הגרמים השמימיים יותר משאר מיני הב"ח והוא אמרם בא' מקמא אדם דאית ליה מזלא 
כתיב ביה כי יגח בהמה דלית בה מזלא כתיב בה כי יגוף זה זכר הוא ז"ל. וגם יש מאמ' להם ז"ל המורה שאין כל אישי האדם תחת 
השגחה אחד וכ"א ז"ל בפרק במה אשה יוצאה דלמא מזליה דהאי גברא הוא דמקבל כתבא כלומר כי להשגחתו היתירה הועילו 

בו קמיע לרפאתו יותר משאר בני אדם דאית ליה מזלא מסייע ליה מזליה בהמה דלית לה מזלא".

509  והרצ"ה בספרו פרי צדיק )פרשת וירא( כתב כך: אמרו )שבת נג, ב( אדם אית ליה מזלא ופירש רש"י מלאך שלו ומליץ עליו. והיינו 
כי יש מדריגות נפש רוח ונשמה. נפש מעולם העשיה. רוח מעולם היצירה עולם המלאכים. ונשמה מעולם הבריאה. ולכן יש לכל 

אדם מצד מדריגת רוח מלאך שלו בשמים.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רמ

זה, ממילא ניתן בו כח מכל העולמות וזהו עיקר "בצלמינו", שהוא כולל כל העולמות כידוע". 

"והיצר הרע הוא מצד עולם הזה שבו שייך זכות וחובה, אבל במלאכים אין יצר הרע, כמו שאמרו ז"ל )שבת פט, 
א(. אבל מכל מקום יש להם השתדלות שזהו אמירת שירה. אבל מה שלמעלה מהם גם זה אין שייך רק קבלת 
ומצד  וכו', שזהו שורש נפש האדם למעלה מעלה.  ונהנים  וכו'  יושבים  יז, א( צדיקים  הארה, כטעם )ברכות 
שורשו בעולם המלאכים הוא המלאך מליץ דהיינו כח נפשו עצמה ולכן נקרא מזלא שהוא שורש הנפש מה 
שנפל לגורלו בתולדה, שעל זה אמרו )נדה טז, ב( טיפה זו מה תהא עליה וכו', רצה לומר איזה נפש יושפע בה. 
כמו שאמרו בשמות רבה )מ, ג( דכל הנפשות מאיפת אדם הראשון יש בראשו ויש ברגלו ולכל אחד כח מיוחד". 

בעולם  דשם  ואף  ו(.  א,  רבה  )איכה  מעלה  של  פמליא  כח  מתישין  העבירות  ידי  שעל  לפי  המלאך  "ומליצת 
דמלאכים  והשתדלות  השירה  כח  הוא  כן  שלמטה  וחובה  הזכות  מצד  מקום  מכל  וחובה  זכות  אין  המלאכים 
רצה לומר מצד שהם עצם שורש לנפשות דישראל. וכח המליצה הוא כפי כח המעשים כי אין בחירה ורצון 
שכשהאדם זכאי הרי כח המלאכיי שבו למעלה  במלאכים שרוצה להיות מליץ ולהגיד כך. רק שהוא ממילא 
בעולם המלאכים הוא מלאך מליץ. ושורש נשמתו בעולם הכסא מקבלת אורה כראוי להשפיע לרוח ולנפש 

כטעם 	יומא לט אא מקדשין אותו מלמעלה".

"ונמצא כפי זה הכל תלוי בזכותא ]וזהו מצד הבחירה דעולם הזה ומצד הידיעה דאמת הכל תלוי במזלא ובאמת 
ז"ל  וכן להיפך. ואמרו  כולא חד[ ואמנם עם כל זה בעולם הזה יש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים 
)ברכות ז, ב( על רשע שהשעה משחקת לו מרום משפטיך מנגדו ואיך אפשר זה והלא כל משפטיו אמת. רק 
דבאמת אין לך אדם שאין בו זכות וחובה כמו שאמרו )חגיגה כז א( אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות. ואדם 
אין צדיק בארץ אשר וגו' )קהלת ז, כ(. וענין שיקול הזכויות והעבירות כבר כתב הרמב"ם בהלכות תשובה )פרק 
ה הלכה ד( שהם שקולים רק בדעתו של השם יתברך ויציב פתגם כי אין בזה ידיעה כלל אף על פי שחז"ל אמרו 
בכמה מקומות זה גדול מזה הוא בדרך כלל כפי משפט התורה, אבל משפט שלמעלה כפי פרטי הנפשות אין 

שום נפש דומה לחבירו". 

"וזהו החילוק דמזלא שאין תלוי בזכותא דהגם דתרווייהו צדיקים גמורים ושוים במעשיהם, מכל מקום אצל 
ולא  העליון  ממזלו  ומזוני  חיי  בני  שפע  עליו  להזיל  ידועות  זכויות  ידי  על  מליץ  מלאך  אותו  כח  מתעורר  זה 
אצל זה, אף על פי שעשה גם כן אותן זכויות, מכל מקום בהשפטו כפי שורש מזלו יהיה נידון בענין אחר. וכן 
להיפך ברשעים יש דמרום משפטיך שאין כח במדת משפט לדונו על רשעתו באותה שעה המשחקת לו מצד 
שלמעלה  המשפט  בדרך  ארוכים  והדברים  השעה.  משפט  לפי  הכל  על  ומחפה  כנגדם  המרעיש  זכות  איזה 
דברים שהם כבשונו של עולם. והכלל דהכל במשפט ועם כל זה תלוי במזלא דהמשפט של זכויות וחובות לעין 

המשכת בני חיי ומזוני בעולם הזה תלוי במזלא510". 

והרצ"ה בספרו דובר צדק )פרשת אחרי מות אות ד( כתב כך: "השורש הנעלם ]הוא[הנקרא מזלא עיין בזוהר 
פירושו כמו שאמרו בריש בבא קמא )ב' ע"ב( אדם אית ליה מזלא, פירש רש"י )שבת נ"ג ע"ב( מלאך המליץ, 
רצה לומר שורשו הנעלם אשר משם נמשך כולו ובשם תליא בני חיי ומזונא שהם שלוש כוחות כלליות שבנפש 
גם  כנ"ל דעיקר לתקן השורש עד שיהיה דבוק  ובמעשים  ולא בזכותא  רוח נשמה הם רק תלוים שם  בנפש 

510  ועיש"ע שהאריך שהתפילה משנה מזל ואילו לימוד התורה פועל גבוה הרבה יותר מעל מערכת המזל.



פרק ו - "אדם אית ליה מזלא בהמה לית ליה מזלא" - 
המזל וההשגחה הפרטית על האדם ועל בעלי החיים

רמי

בנסתרותיו לה' ".

ובספרו תקנת השבים )אות א(, כתב: "וביבמות )מ"ח סוף ע"ב( מפני מה גרים מעונין וכו' מפני ששיהו וכו', וזה 
לא פליג אדר' יוסי שם דהוא כקטן שנולד להעניש אעבירות הקודמים וגם לא יועיל זה אגר שנתגייר בבית דין 
בקטנותו ]וכן קשה אתנא קמא שם[, אבל לענין דיני שמים הכוונה על שורשו דאף דבאמת גם נפשות הגרים 
היו במעמד הר סיני כמו שאמרו בשבת )קמ"ו ריש ע"א( מזלייהו הוו ומזל הוא שורש האדם כמו שכתבתי 
)מועד קטן  ומזוני דתליא במזלא  חיי  ובני  ליה מזלא  נ"ג ע"ב( אדם דאית  במקום אחר על מה שאמרו )שם 
כ"ח.(, אבל מכל מקום לא נכנסו תחת כנפי השכינה מיד בלידה רק אחר כך ויש להם חסרון זה בשורש ששיהו 

וכו' וזה החסרון לא נתרפא בם כלל".

"המלאך הוא הנפש העליון השופע בו"

הגאון רבי חנוך העניך טייטלבוים זצ"ל, רב ואב"ד הערים סאסוב וקרצקי, כותב בספרו שו"ת מפענח נעלמים 
)סימן ט(: "רש"י ז"ל כתב )שבת דף נ"ג ע"ב בד"ה מזלי'( אדם אית ליה מזלא, פרש"י מזלא, מלאך הממונה, 

עכ"ל. ולכאורה דבריו צריכין ביאור".

"אבל לפע"ד פירושו עפ"י מה שכתב מרן האר"י ז"ל )עץ חיים שער קיצור אבי"ע( בענין הכוכבים, כי מלאך 
היינו הנשמה של זה הכוכב או זה העולם המשפעת לתוכו, וכן הוא בשאר דוכתא, וכן שנה המקובל האלקי רבי 
עמנואל חי ריקי הי"ד במשנתו )משנת חסידים מסכתא מלאכים ורקיעים פרק א' משנה וא"ו(, וזה לשונו: כוכב 
שבתאי מלאכו והוא נפשו וכו', הרי לך שהמלאך והנפש אחד המה, כי המלאך היינו הנפש העליון שהוא שופע 
בו. וזה ג"כ כוונת רש"י ז"ל אדם אית ליה מזלא היינו כח אור מקיף בחי' נשמה לנשמה המשפעת בתוכו, כמו 
שכתבנו לעיל כי לשון מזל הוא מלשון הכתוב יזל מים מדליו, כלומר אור הנוזל ומושפע מעליון לתחתון, ולפיכך 
כתב מזלא היינו מלאך. וזהו שאמרו אע"ג דאיהו לא חזא מזליה חזי, כלומר כחו העליון המקושר בו ונותן בו 
חיות רוחני. וזהו ענין אומרם )דברים רבה יו"ד ו'( אין לך עשב ועשב שאין לו מזל שמכהו ואומר לו גדל, ועי' 

ספר חסידים )סימן תתש"ס(, והדברים ארוכים, תן לחכם וגו'. 

והוא מוסיף דבר יפה, כפתור ופרח, כך: "ואת עטי לא אכלא מלעוררך במה שכתב מרן האר"י ז"ל )פרי עץ חיים 
שער ק"ש שעל המטה( כי מזל"א היינו סוד הדע"ת, עיי"ש באריכות גדול איזה דפין. והבט בני וראה שרבינו 
רש"י ז"ל כלל תוכן דרוש תלמידי האר"י שם באריכות, בתיבה אחת, שכתב בריש פרק קמא דמסכתא ב"ק )ב, 

ב( גבי אדם אית ליה מזלא, מזל"א דע"ת, עכ"ל. התבונן נא!". 

מדוע בהמה ניזוקת ביתר קלות מאדם?

נאמר בפסוק "ֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוִמָּפֶניָך ֶאָּסֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָּבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל ֹמְצִאי ַיַהְרֵגִני" 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רמב

)בראשית ד, יד(, מסביר הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל בספרו העמק דבר: "דמה שהאדם אינו עלול להיות נהרג מכל 
חיה המזקת ולא מאדם המזיק כמו שהבהמה עלולה לכך, וכדאיתא בפרק החובל אדם באדם לא שכיחא. הוא 
משלשה טעמים. א' דאדם אית לי' מזלא וכדאיתא ריש מס' ב"ק. והוא צלם אלהים כמ"ש לעיל א' כ"ו ובס' 
במדבר י"ד ט'. ב' שהוא יודע להזהר ביותר מלילך במקום מזיקין ונשמר בביתו וכדומה. ג' שאדם יש לו מצילין 

ומריעות ב"א באשר מועילין זל"ז יותר מבהמה".

'אדם אית ליה מזלא'- המזל הרוחני מלמעלה מגן עליו

על הפסוק "ְוַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם ַוה' ִאָּתנּו ַאל ִּתיָרֻאם" )במדבר יד, 
יט(, מסביר הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל )העמק דבר( כך: "דכל אדם אית ליה מזלא כדאיתא ריש מס' ב"ק וכמש"כ 
בספר בראשית ד' י"ב. א"כ מלבד חוזק גופו עוד המזל שהוא כצל רוחני מלתחת, כך המזל רוחני מלמעלה מגין 
עליו. אבל הכנענים סר המזל מעליהם. ולא נשאר להם אלא כח הגשמי שהוא כמו סוס ושור. ולהיפך אנחנו וה' 
אתנו. לבד עזר המזל שלכל אדם עוד ה' אתנו שהוא בלי גבול, על כן "אל תיראום", אין מקום לפחד. כמו שאין 
אדם ירא ללחום עם שור וחמור. אע"ג שהמה חזקים ממנו. וגם אין הסכנה מצויה אפילו לא יצליח להרוג מחמת 

חטאו מ"מ ימלט מהסכנה כמו שאדם נמלט מבהמה שאינו יכול לה".

קשה להינצל מרעת אדם שרוצה להזיק - כיון דאדם אית ליה מזלא

יוסף אל בור מלא נחשים  נג, ב( מתקשה כיצד אמרה התורה שראובן, שהורה להשליך את  הצל"ח )פסחים 
ועקרבים, נחשב שרצה להצילו, והלא בור עם נחשים ועקרבים הוא, לכאורה, מצב של סכנה ודאית. אם כן, 

מדוע אמרה התורה שראובן רצה להציל את יוסף?

הצל"ח מייסד בכך יסוד גדול, ואלו דבריו:

"וישליכו אל הבור והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, אלמלא הכתוב קמסהידו על ראובן לומר 
"ויצילהו מידם", הוי אמינא דהיה רוצה להמיתו כיון שהשליכו למקום סכנה כל כך. אלא באמת מה הצלה שייך 

בה, דהפסוק מעיד עליו "וישמע ראובן ויצילהו מידם"?".

"וצ"ל דהצלה היה, דידוע דאדם אית ליה מזלא, וכשקם אדם עליו להמיתו בידים אי לאו דיש לו זכות גדול או 
מזל מאוד קשה לו לימלט נפשו ממנו, כי האדם העומד עליו להרגו נמי אית ליה מזלא, וצריך להיות כנגדו זכות 
גדול או מזל מאד, לאפוקי כשאדם העומד עליו אין רוצה לשלוח בו יד כי אם שמוסרו למקום סכנה לנסותו אם 
יזכה שירחמוהו משמים למעביד לו ניסא למלט נפשו, לזה אין צריך זכות גדול או מזל גדול, ובקל יכול להיות 
שיארע לו הנס מן השמים להצילו כמו שנעשה לדניאל בגוב האריות. לכך כיון הקרא "וישמע ראובן ויצילהו 
מידם", דייקא מילתא מידם, דראובן היה מתכווין נפשו להצילו מידם שלא יהרגוהו בידים, כי אם להצילו לגמרי 
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רמג

לא היו שומעין לו, ואומר בלבו שיעשה לו נס מן השמים שלא יהא אדם יכול לשלוט בו לזה צריך זכות ונס גדול 
וקשה לסמוך על הנס הגדול הזה, לכן אמר אל תשפכו דם )מה בצע( וכו' ועתה לכו ונשליכהו באחד הבורות, 
וריק היה מן המים אבל נחשים ועקרבים יש בו, וכיון שלא הרגו המה אותו בידים יכול להיות שיארע לו נס מן 

השמים שלא ישלטו בו נחשים ועקרבים, וזה היה הצלה ליוסף".

דברים דומים כבר הועלו בכבשונו של רשב"י זי"ע בזוה"ק 	וישב דף קפה ע"א- ע"בא, ואלו דבריו הקדושים:

"ויקחהו וישליכו אותו הבורה... רבי יצחק אמר אי נחשין ועקרבין הוו ביה אמאי כתיב בראובן למען הציל אותו 
מידם להשיבו אל אביו, וכי לא חייש ראובן להאי דהא אינון נחשין ועקרבין ינזקון ליה ואיך אמר "להשיבו אל 

אביו", וכתיב "למען הציל אותו"?" 

"אלא חמא ראובן דנזקא אשתכח בידייהו דאחוי בגין דידע כמה שנאין ליה ורעותא דלהון לקטלא ליה אמר 
ראובן טב למנפל ליה לגו גובא דנחשין ועקרבין ולא יתמסר בידא דשנאוי דלא מרחמי עליה. מכאן אמרו יפיל 
בר נש גרמיה לאשא או לגובא דנחשין ועקרבין ולא יתמסר בידא דשנאוי )דזעירין אינון דיכלי לאשתזבא ובגין 
כך אמר למען הציל אותו מידם(, בגין דהכא אתר דנחשים ועקרבים אי איהו צדיקא קודשא בריך הוא ירחיש 
ליה ניסא ולזמנין דזכו דאבהן מסייעין ליה לבר נש וישתזיב מנייהו, אבל כיון דיתמסר בידא דשנאוי זעירין אינון 
דיכלין לאשתזבא, ובגין כך אמר "למען הציל אותו מידם", "מידם" דייקא ולא כתיב "למען הציל אותו" ותו לא. 

אלא אמר ראובן ישתזיב מן ידייהו ואי ימות בגובא ימות, ובגין כך כתיב "וישמע ראובן ויצילהו מידם".

--- מסירת אדם בידי בני האדם השונאים אותו, מסוכנת הרבה יותר ממסירתו לנחשים ועקרבים, משום שקל 
יותר להינצל מחיות טורפות, מאשר מבני אדם, שגם להם יש את כוחם ומעלתם הנעלה של בני האדם.

המהר"ל בשם מפרשים: האדם נברא בידים והבהמה נוצרה רק במאמר

כתב המהר"ל ז"ל בגור אריה )בראשית א, כז(: "והוא נברא בידים. ויש לתת טעם למה נברא האדם בידים יותר 
מכל הנבראים בעולם, דודאי אותו שנברא בידו הוא קרוב אל הקב"ה יותר, שבעצמו בראו, אבל המאמר אינו 
עצמו. ויש מפרשים שהידים הרמוזים כאן הם השמים, שנקראים ידי הקב"ה, לפי שפעולתו של הקב"ה על ידי 
השמים, והם עשר כמנין אצבעות היד, ועל ידי אלו השמים ברא הקב"ה את האדם, כדי שיהיה באדם דבקים 
כל המזלות, לכך בראו הקב"ה בחותם הזה, ועל ידי הדפוס הזה נקבעו באדם י"ב המזלות. וכן אמרו חכמים ז"ל 
)ב"ק ב ע"ב( 'שאני אדם דאית ליה מזלא' ובהמה לית לה מזלא, לכך לא היתה נבראת בחותם הזה, רק במאמר, 
הוא כח הטבע שנקרא 'מאמר', שהוא פועל ברצון הקב"ה ובגזירתו. וכן אמרו שבאדם נקבעו י"ב מזלות ושבע 

כוכבי לכת כלם, כמו שנמצא בספריהם. והאברים שנקבעו בו י"ב מזלות".

ואמנם המהר"ל כותב על פירוש זה, שיש המפרשים אותו, ש"אמנם פירוש זה אינו נכון, ואין זה מקומו".
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בעלי החיים מתו במבול לפני בני האדם - משום שאדם אית ליה מזלא

נאמר בפסוק )בראשית ז, כג(: "ַוִּיַמח ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף 
ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּמחּו ִמן ָהָאֶרץ ַוִּיָּׁשֶאר ַאְך ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה". ואיתא בברכות )סב, ב(: "מאדם עד בהמה - מעיקרא 

אדם והדר בהמה, מלמד שהאדם קודם לפורעניות".

כתב על כך התורה תמימה ש"לא נתבאר כאן טעם הדבר, אבל ענין זה בא במכילתא פ' בא )יב, יב( והכיתי כל 
בכור מאדם ועד בהמה" מעיקרא אדם ואח"כ בהמה, מי שהתחיל בעבירה תחלה ממנו התחילה הפורענות, 
יעו"ש, וכיוצא בזה מצינו בפרעה דכתיב "ובכה ובעמך וגו' יעלו הצפרדעים, וכ"כ בפרשת עיר הנדחת הכה תכה 
מאדם ועד בהמה. אך צ"ע דהא לעיל כתיב )פסוק כא( "ויגוע כל בשר וגו' ובבהמה ובחיה וגו' וכל האדם", הרי 
דכתיב אדם לבסוף, ומאי אולמא פסוק זה מההוא, וי"ל ע"פ מ"ש בב"ק ב' ב' אדם דאית לי' מזלא, ופירש"י 
"ויגוע" דאיירי בשעת  ולפי"ז הפסוק  והוי הזיקו קשה מהיזק שאר בעל חי,  לו דעת לשמור את עצמו  שיש 
הטביעה, בודאי נטבעו הבהמות וחיות קודם האדם מפני שאין בהם דעת להשתדל ולהזדרז בהצלה כמו האדם, 
משא"כ הפסוק דהכא איירי בפעולה מצד הקב"ה כתיב אדם מקודם, כדמפרש מפני שאדם קודם לפורעניות, 

ודו"ק".

אין מזל לבהמה: האם המזל והשגחת ה' נמצאת רק על בני האדם?

כתב המאירי, ש"העיקר באלו הענינים שהגלגלים והמזלות פועלים בנבראות התחתונות וכמאמר אין לך כל 
עשב ועשב מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה מכה אותו ואומר לו גדל וכל שהדבר קבוע בכך כגון שזה המזל 
מושל ביום פלוני ובמקום פלוני והלבנה בחדשה מוספת במים ומלחלחת הארץ עד שגורמת הפסד בחתוך העץ 

הנחתך באותה שעה אין בזה כלום והוא כדבר מוטבע

ברקיע  מזל  לו  )בראשית פ"י ס"ו(: "א"ר סימון אין לך כל עשב ועשב, שאין  וכך אמרו חז"ל בבראשית רבה 
שמכה אותו, ואומר לו גדל". וכן הוא ברמב"ן בראשית א, יא; ב,ח; ויקרא יט, יט; וכן בעוד ראשונים. ועי' מו"נ 
ח"ב פ"י. ואמנם בתורת המנחה )לתלמיד הרשב"א, פרשת כי תשא דרשה ל( כתב: "שאין לך כל עשב ועשב 
מלמטה שאין עליו ממונה מלמעלה מכה אותו ואומר לו גדל )ב"ר י ז(, והכל בהשגחת הבורא יתברך".  ושם 
)פרשת בהעלותך, דרשה נו( כתב: "וכל מה שיש בעולם השפל יסודו ועיקרו בעליונים, וממנו ניזון וגדל ורבה. 
וכמו שדרשו רז"ל הידעת חוקות שמים אם תשים משטרו בארץ )איוב לח לג(, אין לך כל עשב ועשב בארץ 
שאין עליו מלאך ממונה בשמים מכה אותו ואומר לו גדל". וכן ישנה גירסה באורחות חיים להרא"ש )הלכות 

כלאים אות ד(. 

כתב בשו"ת שו"ת דברי יציב )יו"ד סי' ה(: "מהא דשבת ל"ב ע"א נפל תורא חדד לסכינא, והוא כענין איתרע 
מזלא. ואע"ג דבהמה לית לה מזלא כמ"ש בשבת נ"ג ע"ב וב"ק ב' ע"ב, ועיין תוס' חולין מ"ב ע"ב ד"ה ואמר, 
מ"מ לפמ"ש רש"י שם בשבת מלאך שלו ומליץ עליו, וכן שם בדף ס"א ע"ב ד"ה מזליה דהאי גברא, מלאכו של 
חולי זה דמקבל קמיע עיי"ש, י"ל דגם בבהמה אית לה איזה מזל מלמעלה, אך בבחינה פחותה מהנ"ל. ולא גרע 
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רמה

מעשבים דבמדרש ]ב"ר י' ו'[ אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל, עיי"ש, וה"נ 
בבהמה אלא שאינו כמו באדם שהוא בבחי' מלאך ומליץ ודו"ק".

גם בבהמות שייך "אינהו לא חזי- מזלא חזי"

כתב בשו"ת מפענח נעלמים )סי' ט אות ט(: ודע שענין מזלייהו חזא אע"ג דאינהו לא חזי, אנחנו רואים גם 
בבעלי חיים הבלתי מדברים, אע"פ שהענין הזה הוא אצלם בקטנות מאוד, כאומרם אדם אית ליה מזלא בהמה 
לית ליה מזלא, אל תטעה לומר שאין לה כלל כי כבר הקדמתי לך שכל דבר שהוא חי הוא מושפע מכח עליון 

שחוץ ממנו, אלא כוונתם שלעומת מזל האדם אינו נחשב למאומה, וכאין ואפס נדמה". 

"וכדי להסביר לך דברי הנ"ל אומר ע"ד משל, הנך רואה שהכבש אשר לא ראה את הזאב מעולם, והסוס אשר 
לא ראה את הארי מעולם, ירתת כל גופו ירעד ויפחד כאשר יבואו חייתו טרף האלה קרוב לגבולו, ולכאורה אין 
מובן בשכל הלא מעולם לא סיפר לו איש אודות אכזריות החיה הזאת, ולא קרא ולא ראה את מהותה, וא"כ 
מהיכן בא לו הפחד והרתת הזה, ומאין באה לו ההכרה הזאת והאימה הנופלת עליו, כיון שלא ראה אותו מעולם 
שיקבע בו פחד ממנו, ובפרט הזאב שתמונתו קרובה לתמונת הכלב שהוא רגיל אתו יום יום, כאומרם )ברכות 
אלא  לספותו,  חייו  את  ומבקש  רע  סורו  הנברא  שזה  להבחין  ידע  ומאין  לכלב,  זאב  בין  משיכיר  ע"א(  ט'  דף 

שההרגשה הזאת באה לו מבחינת אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי, והבן".

השגחת ה' על בעלי החיים

לאור דברי הגמרא שלבהמה אין מזל, עלינו לברר: האם כל האירועים בחיי בעלי החיים הינם מקריים, או שהם 
מושגחים בהשגחה, שהקב"ה שופט כל פרט מאישי המין ומנהל ומנהיג כל פרט בחיי כל בעל חי, ואם כן אכן 

הוא הדבר, צריך לבאר לאיזה מטרה הוא פועל כך.

העולם  בזה  היא  אמנם  האלהית  שההשגחה  אאמין  שאני  "והוא  יז(:  )ג,  נבוכים  מורה  בספרו  הרמב"ם  כתב 
התחתון, ר"ל מתחת גלגל הירח, באישי מין האדם לבד, וזה המין לבדו הוא אשר כל עניני אישיו ומה שישיגם 
מטוב או רע נמשך אחר הדין, כמו שאמר כי כל דרכיו משפט, אבל שאר בעלי חיים וכל שכן הצמחים וזולתם, 
דעתי בהן ]כ[דעת אריסט"ו, לא אאמין כלל שזה העלה נפל בהשגחה בו, ולא שזה העכביש טרף זה הזבוב 
בגזרה מאת השם ורצונו האישי עתה, ולא זה הרוק אשר רקק אותו ראובן התנועע עד שנפל על זה היתוש 
במקום מיוחד והרגו בגזרת השם, ולא שזה הדג שחטף ובלע זאת התולעת מעל פני המים ברצון אלהי אישי, 

אבל אלו כולם אצלי במקרה גמור כמו שחושב אריסט"ו".

"ואולם ההשגחה האלהית לפי דעתי ולפי מה שאני רואה, היא נמשכת אחר השפע האלהי, והמין אשר נדבק 
בו השפע ההוא השכלי, עד ששב בעל שכל ונגלה לו כל מה שהוא גלוי לבעל שכל, הוא אשר התחברה אליו 
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ההשגחה האלהית ושערה לו כל פעולותיו על צד הגמול והעונש. אמנם אם טבעה הספינה ומה שבתוכה כמו 
שזכר ונפל הגג על מי שבבית, אם היה במקרה הגמור לא היה ביאת האנשים בספינה ושבת האחרים בבית 

במקרה לפי דעתנו, אבל ברצון אלהי לפי הדין במשפטיו אשר לא יגיעו דעותינו לידיעת סדרם".

"ואשר הביאני לזאת האמונה, הוא שאני לא מצאתי כלל בדברי ספר נביא, שיש לשם השגחה באיש מאישי 
בעלי חיים, כי אם בבני אדם לבד, וכבר תמהו הנביאים גם כן על היות ההשגחה בבני אדם, ושהוא קטן ופחות 
משישגיח הבורא עליו, כל שכן בזולתו מבעלי חיים, אמר מה אדם ותדעהו וגו', מה אנוש כי תזכרנו וגו', וכבר 
המבין  לבם  יחד  היוצר  אמר  מעשיהם,  כל  ובהפקד  כלם  אדם  בבני  ההשגחה  בהיות  מפורשים  פסוקים  באו 
אל כל מעשיהם, ואומר אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם לתת לאיש כדרכיו, ועוד אמר כי עיניו על 
דרכי איש וכל צעדיו יראה, וכבר זכרה התורה ההשגחה בבני אדם והפקד מעשיהם, אמר וביום פקדי ופקדתי 
עליהם חטאתם, ואמר ופקדתי עליכם, ואמר מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, ואמר והאבדתי את הנפש ההיא, 
ואמר ונתתי פני באיש ההוא, וזה הרבה, וכל מה שבא מעניני אברהם יצחק ויעקב עליהם השלום ראיה גמורה 
שההשגחה האישית נמצאת בבני אדם, אמנם שאר אישי בעלי חיים הענין בהם כמו שיראה אריסט"ו באין 

ספק, ומפני זה היתה שחיטתם מותרת וגם מצווה בה, והותר להשתמש בהן בתועלותינו ככל אשר נרצה". 

מאמר  אריסט"ו,  אותה  זכר  אשר  ההשגחה  במין  רק  בהן  מושגח  בלתי  חיים  בעלי  שאר  היות  על  "והראיה 
חבקוק הנביא ע"ה אשר ראה מהתגברות נבוכדנצר ורוב הרגו בני אדם, אמר ה' אלהים כאלו נעזבו בני האדם 
ונשכחו ונעשו הפקר כדגים ותולעי הארץ, הראה בזה המאמר שהמינים ההם נעזבים, והוא אמרו ותעשה אדם 
כדגי הים כרמש לא מושל בו כולו בחכה הועלה וגו', ואחר כן ביאר הנביא שאין הענין כן, ולא על צד העזיבה 
והשכחה והעלות ההשגחה, אבל על צד העונש להם להתחייבם בכל מה שחל בהם, אמר ה' למשפט שמתו 

וצור להוכיח יסדתו". 

"ולא תחשוב שזה הדעת יסתור אותו, אומרו נותן לבהמה לחמה וגו', ואמרו הכפירים שואגים לטרף ולבקש 
וגו', ואמרו פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, ומאמר החכמים יושב וזן מקרני ראמים עד ביצי כנים, והרבה 
כמו אלו המאמרים הנכתבים הנמצאים, ואין בהם דבר סותר דעתי זה, כי אלו כולם השגחה מינית לא אישית, 
וכאלו הוא מספר פעולותיו בהכינו לכל מין מזונו ההכרחי וחמר עמידתו, וזה מבואר נגלה, וכן רואה אריסט"ו 
כל  מזון  ר"ל הכנת מציאות  כן אלכסנדר בשם אריסט"ו,  גם  זכרו  כבר  נמצא,  מן ההשגחה הכרחי  שזה המין 
מין לאישיו, ולולא זה היה המין אבד בלא ספק, וזה מבואר במעט הסתכלות, ואמנם אמרם צער בעלי חיים 
דאורייתא, מאמרו על מה הכית את אתונך וגו', הוא על דרך ההשלמה לנו, שלא נלמד מדת האכזריות ולא נכאיב 
לבטלה ללא תועלת, אבל נכון אל החמלה והרחמנות, ואפילו באי זה בעלי חיים שיזדמן, אלא לעת הצורך, כי 
תאוה נפשך לאכול בשר, לא שנשחט ע"ד האכזריות או השחוק, ולא יתחייב לי גם לפי זה הדעת השאלה לומר, 
למה השגיח בבני אדם ולא השגיח בהשגחה ההיא לשאר בעלי חיים, כי השואל צריך שישאל עצמו ויאמר למה 
נתן שכל לאדם ולא נתן לשאר מיני בעלי חיים, כי מענה זאת השאלה האחרונה, כן רצה ה', או כן גזרה חכמתו, 
או כן גזר הטבע, לפי שלשת הדעות הקדומות, ובאלו המענים בעצמם יענה על השאלה הראשונה. והבן דעתי 
עד סופו והעלהו בידך, שאני לא אאמין שיעלם מהשם יתעלה דבר או איחס לו ליאות, אבל אאמין שההשגחה 
נמשכת אחר השכל ומדובקת בו, מפני שההשגחה אמנם תהיה ממשכיל ואשר הוא שכל שלם שלמות אין 
שלמות אחריו, א"כ כל מי שנדבק בו דבר מן השפע ההוא, כפי מה שישיגהו מן השכל, ישיגהו מן ההשגחה, 
זהו הדעת הנאות אצלי למושכל ולכתובי התורה, ואמנם שאר הדעות הקודמות יש בהן תוספת וחסרון, אם 
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תוספת יביא אל בלבול ושגעון גמור, ולהכחיש המושכל, ולהתגבר על המוחש, או קצור וחסרון, יתחייב להאמין 
אמונות רעות מאד בחק הש"י, ויתחייב הפסד סדור בני אדם, וימחה ויפסיד כל טובותיהם במדות ובדבריות, 

ר"ל דעת מי שמעלה ההשגחה מבני אדם וישוה ביניהם ובין אישי שאר מיני בעלי חיים".

לדברי הרמב"ם - מבהיר הגר"ח פרידלנדר זצ"ל בספרו שפתי חיים אמונה והשגחה, השגחה פרטית וכללית, 
מאמר דא- השגחה פרטית מצויה רק בבני האדם ואילו בעלי החיים מושגחים בהשגחה מינית ולא אישית, 
היינו שהקב"ה קבע כללים בבריאה כיצד כל מין ומין בעולמו יתקיים, ופעולת הכללים האלה הם חוקי הטבע, 
פרט  כל  לקיים  כדי  מראש,  שנקבעו  כללים  לפי  הפועלת  ה'  השגחת  שהיא  כללית",  "השגחה  גם  הנקראים 
לתכלית קיום המין. גם הכללים שנקבעו מראש אינם פועלים מעצמם, אלא הית"ש הוא הפועל. אך הוא אינו 

פועל בהם לפי מעשי כל פרט, אלא בהתאם לצורך קיום המין.

דברי ספר החינוך

כתב החינוך )מצוה קסא): "לפי שהדעות רבות בהשגחת האל על כל ברואיו, יבואו בה הרבה פסוקים במקרא, 
והרבה מצוות להורות על הענין, מהיותו פינה גדולה בתורתנו. שיש כתות בני אדם יחשבו כי השגחת השם 
ברוך הוא על כל המינין בפרט, בין אנשים או כל שאר בעלי חיים, ויש מהן כתות יחשבו כי השגחת השם ברוך 
הוא על כל עניני העולם, בין בעלי חיים או כל שאר דברים, כלומר שלא יתנועע דבר אחד קטן בעולם הזה רק 
בחפצו ברוך הוא ובגזרתו, עד שיחשבו כי בנפול עלה אחד מן האילן הוא גזר עליו שיפול, ואי אפשר שיתאחר 
או יקדם זמן נפילתה אפילו רגע, וזה דעת רחוק הרבה מן השכל. ויש כתות רעות יחשבו שלא ישים השגחתו 

ברוך הוא כלל בכל עניני העולם השפל, בין באנשים או בשאר בעלי החיים, והוא דעת הכופרים, רע ומר. 

"ואנחנו בעלי הדת האמתית, לפי מה ששמעתי, נשים השגחתו ברוך הוא על כל מיני בעלי החיים בכלל, כלומר 
שכל מין מן המינין הנבראין בעולם יתקיים לעולם לא יכלה ויאבד כולו, כי בהשגחתו ימצא קיום לכל דבר, ובמין 
האדם נאמין כי השגחתו ברוך הוא על כל אחד ואחד בפרט, והוא המבין אל כל מעשיהם. וכן קבלנו מגדולינו, 

וגם נמצא על זה הרבה כתובים יורו כי הענין כן". 

דעת הרמב"ן

הרמב"ן בפירושו לאיוב, על הפסוק "ֹלא ִיְגַרע ִמַּצִּדיק ֵעיָניו" )לו, ז(, כותב כך: "זה הכתוב מפרש ענין גדול בענין 
ההשגחה ובאו בו פסוקים רבים, כי אנשי התורה והאמונה יאמינו בהשגחה כי הא-ל ישגיח וישמור אנשי מין 
האדם, כמו שכתוב )ירמיהו יב, יט( "גדול העצה ורב העליליה אשר עינך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת 
לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו". ואמר דוד )דה"י א, כח, ט( "כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות מבין", ולא 
בא בתורה ובנבואה שיהיה הא-ל משגיח ושומר אישי ששאר הבריות שאינן מדברות, רק שומר את הכללים 
בכלל השמים וצבאם, ולכן הותרה השחיטה לצורך האדם וגם לכפר על נפשותינו בדמם על המזבח. והטעם 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רמח

הזה ידוע וברור כי האדם מפני שהוא מכיר את אלוקיו ישגיח עליו וישמור אותו, ולא כן שאר הבריות שאינן 
כן  עימו,  תמיד  ועיניהם  ליבם  כאשר  כי  הצדיקים,  את  ישמור  הזה  הטעם  ומן  בוראם,  יודעות  ואינן  מדברות 
עיני ה' עליהם מראשית השנה ועד אחרית השנה, עד כי החסיד הגמור הדבק באלוקיו תמיד, ולא יפרד הדבק 
במחשבתו בו בענין מעניני העולם, יהיה נשמר תמיד מכל מקרי הזמן, אפילו ההוים בטבע וישתמר בהם בנס 

יעשה לו תמיד... וכפי קרבתו להידבק באלוקיו- ישתמר שמירה מעולה".

דעת הרמ"ק והאלשיך

הרמ"ק ז"ל בספרו "שיעור קומה" 	ערך נד, השגחהא מחלק את השגחת הית"ש על בעלי החיים לב' חלוקות. 
האחד- כאשר הקורה עם הבעל חיים ואף עם הצומח והדומם נוגע לאדם 	למשל, לבעליהם של בעל החי, 
הצומח או הדומםא, אזי ישנה השגחה פרטית על כל פרט, וכך כותב הרמ"ק: "לכן כתב משה רבנו ע"ה ספר איוב 
להורות כי הברכות יתקיימו אפילו בפרט, וזהו שאמר איוב )א, ג( "ויהי מקנהו"- הויה פרטית למקנהו". היינו 

שהיתה השגחה ג"כ פרטית מעל לגדרי הטבע הרגילים על כל פרט מנכסי איוב בגלל מעשיו הטובים.

וכותב הרמ"ק: "וזה ההשגחה מאתו לא טבע העולם... ואם ירשיעו תהיה השגחה ג"כ פרטית בכל המינים, בין 
וגידול התולעים וכל כיוצ"ב, הכל בהשגחה גמורה... והרי ההשגחה  מהבנים בין מבעלי החיים וצמח האדמה 
מצויה בתחתונים אפילו בבעלי החיים להצליחם או להמיתם, ולא יהיה ענין ענין זה בסיבת בעלי חיים עצמם 
אלא לסיבת האדם... אמנם אם תהיה מצד האדם ימצא ההשגחה על כדו אם תישבר, ועל קערתו אם תפקע, 

ועל כל פרטי ממונו אם יתייסר ואם לא יתייסר".

על  ולא  המין,  לקיום  רק  היא  השי"ת  השגחת  לאדם,  נוגעים  והדומם  חיים  הבעל  מקרי  אין  כאשר  השנית- 
ואלו דבריו: "אמנם לא תהיה השגחה פרטית על שור מן  יחיד,  המאורעות הפרטיים הקורים לכל בעל חיים 
השוורים או על שה מן הצאן, אלא על כל המין כולו יחד יהיה ההשגחה, כדפירש )תהילים קמז, ט( "לבני עורב 

אשר יקראו" וכיוצא בזה".

והוא ממשיך וכותב: "ואפילו על בעלי החיים שאמרנו שאין בהם השגחה פרטית היינו על הענין שלא יכלול 
המין, אמנם על הדבר הכולל המין ימצא ההשגחה אפילו על הפרט, כגון קן אחד של עורבים יושגחו בהשגחת 
בהשגחת מזונם בהשגחת כלל המין... "וכן עת לדת יעלי סלע וחולל אילות תשמור" )איוב לט, א(, ימצא בנסיון 

על אילה אחת מן האילות, מפני שהוא כולל המין".

דברים אלו יתבארו על פי דברי הגמרא בב"ב )טז, ב(: "חולל אילות תשמור"- אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת 
ללדת, אני מזמין לה דרקון שמכישה בבית הרחם ומתרפה ממולדה ואלמלי מקדים רגע אחד או מאחר רגע 
אחד מיד מתה". הקב"ה דואג ומשגיח בהשגחה פרטית על כל אילה שבעת לדתה יבוא נחש להכישה ושיבוא 
ברגע הנכון, והקב"ה מטפל בכל אילה בודדת כדי שתוכל ללדת ולא רק במין באופן כללי, מפני שהוא כולל המין, 
דהיינו כדי לקיים את המין של האילות צריך הקב"ה להזמין לכל אילה נחש, כי לכולן יש קושי שווה, ובמקרה 
כזה הקב"ה דואג לכל אחת מהן, אך לא משום שמגיע להן על פי דין לפי מעשיהן, אלא בגלל שהבעיה הזו היא 
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כללית לקיום המין.

 "אם אם יצא עורב מקינו אם ימות, אם יחזור לקינו, או אם ירמסהו גמל, זה אינו השגחה פרטית"..., הקב"ה 
מתנהג עם העורב לפי כללי הנהגת הטבע, וכך הוא גם בצומח, כאשר עלה מתייבש ורוח נושבת בו, ממילא יפול 

העלה מהעץ, ואין בזה גזירה משמים שדוקא העלה הזה מגיע לו לנשור ולא עלה אחר.

"אם לא יהיה לצורך מין האדם". כשלאדם ישנה תועלת או נזק בהצלת העורב או במיתתו, מה שיקרה לעורב 
יקרה בהשגחה פרטית על פי המשפט המגיע לאדם... וכן כל כיוצא בזה הם השגחות פרטיות לצורך האדם, ואם 
האדם, ואם ימצא רחל מן הרחלים בשדה מן השדות לאחד מן החסידים, יעשה אליו בהשגחה פרטית ותנצל 
הרחל ההיא מן המיתה הכוללת כל שאר המין, כגון הזאבים וכיוצא והכל הוא לסיבת האדם". כלומר, אם לפי 
ההשגחה הכללית, דרכי הנהגת הטבע, ישנם זאבים הצריכים לטרוף את הרחלים, באמת כל הרחלים ימותו, 
מלבד הרחל הזו השייכת לחסיד, שהיא תינצל בהשגחה פרטית השומרת על החסיד ורכושו, ולא מצד הרחלים.

גם מדברי המהר"ם אלשיך ז"ל נראה שהשגחת ה' על בעלי החיים, הינה השגחתם לתועלת בני אדם. 

המהר"ם אלשיך עה"פ "המשלח מעינים בנחלים" )תהילים קד, י(, כתב כך: "אמר הנה עוד ראיה על השגחתך 
הפרטית על כל יצורי עולם אף גם על קלי האיכות, כי הלא חסת אפילו על בריות קלות התועלת ואין זה רק 
נאותים  כי הלא אצ"ל שתשלח מעינים במקומות  כנים  ביצי  ידיך והשגחתך מקרני ראם עד  להיותם מעשה 
ליישוב עיר כ"א בנחלים הצרים בין הרים שביניהם מקום צר ולא יגורו בם רק חיות השדה, ומה בצע אם לא 
שישקו כל חיתו שדי אשר אין בם מועיל, ולמען יתגלה לפראים יושבי מדברות מקום המים שבין ההרים וילכו 
שם  ושיגדלו  ישכון  השמים  עוף  המעינים  על  הוא  שעליהם  להם  מכין  עושה  אתה  מה  צמאם  לשבור  שמה 
ערבות וסבכי אפעים למען בין אפעים יתנו קול עופות השמים הנז', למען ימשכו הפראים אחר הברת הקול 

ויגיעו עד מקום המים לבור צמאם" וכו', עי"ש.

נמצינו למדים שלדברי הרמב"ם, הרמב"ן והרמ"ק, השגחת הקב"ה על בעלי החיים הינה השגחה כללית לקיום 
המין, אך אין השגחה פרטית- משפטית לדון ולגזור על בעל חיים פרטי אם יחיה או ימות, ואם יחיה בצער או 
בנחת, אלא הכל לפי חוקי הטבע. אמנם במה שנוגע לקיום כלל המין, דואג השי"ת באופן פרטי לכל אחד מבני 
המין, כדוגמת יעלי סלע שלכל אחת מהן מזמין הקב"ה נחש בעת לדתה, אבל אם בעל החי הפרטי שייך לאדם, 

או שיש לו תפקיד הנוגע לאדם, יתנהג עימו ה' יתברך בהשגחה פרטית, כפי שנגזר ומגיע לאדם זה. 

דעת הגר"א

הגר"א ז"ל מוילנא כותב בפירושו לפירושו לספרא דצניעותא )פ"ה(: "והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד 
'לעיני כל ישראל', ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו של כל מין  עולם, הכל כלול בתורה מ'בראשית' עד 
ומין, ושל כל אדם בפרט וכל מה שאירע לו מיום הוולדו עד סופו וכל פרטיו ופרטי פרטיו, וכן של כל מין בהמה 
וחיה וכל בעל חי שבעולם, וכל עשב וצומח ודומם, וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם בכל מין ומין ואישי המינים עד 
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לעולם, ומה שיארע להם ושרשם".

לדעת הגר"א ז"ל, כל מקרה ומקרה שקרה, קורה ויקרה, וכל פרט ופרט בחיי כל בעל חי בודד, כתוב בתורה 
הקדושה, ועל כן, כותב הגר"ח פרידלנדר 	שפתי חיים, אמונה והשגחה, עמוד פחא, בודאי ישנה גם השגחה 

פרטית ואישית על כל פרטי הדומם, הצומח והחי.

ואלו דברי הגר"א ביהל אור, ביאורו לזוה"ק  )שלח קנז, ב(: "הנהגת הטבע אבל הכל אלוקים שופטים והשגחה", 
עליו  מכריזין  כן  אם  אלא  מלמטה  אצבעו  נוקף  אדם  אין  "כי  ומשגיח-  שופט  הקב"ה  הטבע  בהנהגת  -שגם 
למעלה )חולין ז, ב(, ואפילו ציפרא קלא לית מתציד וכו'"- שאף הציפור ניצודית רק ע"פ גזירת שמים- "אלא 
נס  עושה  ואין  ימצא,  וזה  יאבד  שזה  השי"ת  שולח  להעני,  וזה  להעשיר  ז  על  נגזר  כי  השליח,  הוא  שהטבע 

שייברא ממון ומזה יפרח הממון לשמים, וזהו הטבע".

וכותב הגר"א ז"ל: "והוא דרך משל שמלך יושב בבית מלכותו ורואה מרחוק את כל אדם בצד אחד, והוא שולח 
לאדם מזונותיו חיטים על ידי תחבולות ע"י גלגלים וחבלים ושאר הדברים, עד שמגיע אליו, וכן לבהמה שעורין, 

והם אינם רואין רק הסיבה הקרובה להם, וסוברים שזה הסיבה הוא מעצמו".

האנשים רואים רק את החבלים והגלגלים וכל יתר הדברים המביאים להם את מזונם, ואינם רואים את המלך, 
המושך בחבלים ושולח אליהם את מזונם, והם סבורים שהחבלים עצמם הם אלו המספקים להם את צרכיהם, 
להעביר  כדי  שבחר  והאמצעים  הצינורות  דרך  ומכלכלם,  שמפרנסם  זה  הוא  שהמלך  ליבם  אל  שמים  ואינם 

אליהם את אוכלם.

וממשיך הגר"א ז"ל: "ועוד לו רשת פרוסה להביא אותם אל מקום הליכתם, וכשהגיע עיתם מושך משם הרשת 
ונלכד בצוארו ומת, והסכל מדמה בדעתו שמקרה קרה לו, וגם זה הוא על ידי טבע שמסבב לו מאכל רע... והן 

הכל ניסים נסתרים, וניסים נגלים נעשין על ידי שם הוי"ה, כידוע".

וכך הוא גם בנמשל. כאשר הקב"ה ית"ש גזר שאדם ימות, הדבר יוצא לפועל על ידי סיבה טבעית, כמו חולי, 
תאונת דרכים, מאכל מקולקל וכו'. אך האמת היא שכל הנהגת הטבע הוא מעשה ה' בהשגחה פרטית מכוונת, 

אלא שהקב"ה פועל בדרך הסתרה, בשם "אלוקים", שהיא השגחתו שבתוך הטבע.

אדם  השווה  במשלו  וגם  לאדם  הציפור  את  שהשווה  הגר"א  בדברי  שמפורש  כותב  )שם(  פרידלנדר  הגר"ח 
לבהמה, שגם בעלי החיים מושגחים בהשגחה פרטית.

"ציפור מבלעדי שמיא לא מתצדא"

ו(: "ר' שמעון בן  מקור דברי הגר"א ז"ל שאף ציפור אינה ניצוד ללא גזירת ה', הם מדברי המדרש )ב"ר עט, 
יוחאי ור' אלעזר בריה הוו טמירין במערתא י"ג שנה ביומי דשמדא והיו אוכלין חרובין של גרודא עד שהעלה 
גופן חלודה, לסוף שלש עשרה שנין נפק יתיב על תרע מערתא חמא חד צייד קאים וצייד ציפורין, וכד הוה 



פרק ו - "אדם אית ליה מזלא בהמה לית ליה מזלא" - 
המזל וההשגחה הפרטית על האדם ועל בעלי החיים

רני

שמע ר' שמעון ברת קלא אמרה מן שמיא דימוס דימוס פסגא, וכד הוה שמע ברת קלא אמרת ספקולא הות 
מתצדה ונלכדה אמר ציפור מבלעדי שמיא לא מתצדא על אחת כמה וכמה נפש דבר נש, נפק ואשכח מיליא 

משדכן ונתבטלה הגזירה".

רשב"י ראה צייד שצד ציפורים, וכששמע בת קול האומרת שהציפור תשתחרר, היתה הציפור נמלטת, וכהבת 
קול אמרה שהציפור תיתפס, היא נתפסה, ואמר רשב"י שאם ציפור אינה נלכדת ללא הכרזה מן השמים, כל 
שכן בן אדם, שנתפס רק על פי צו שמים, ולכן אם נגזר עליו שייתפס ע"י הרומאים, לא יועיל לו להתחבא, ואם 

לא נגזר עליו מהשמים שייתפס, לא יאונה לו כל רע גם אם לא יתחבא, ועל כן  יצא מהמערה511. 

ו( כתב על כך את הדברים הבאים: "ועיין בדברי רמב"ם  מהר"י איבשיץ זי"ע בספרו יערות דבש )ח"ב דרוש 
במורה נבוכים, דדעתו דעל אדם, ה' משגיח בפרטות, אבל על בהמות ועופות, אין משגיח בפרטות כי אם בכל 
המין, והרמב"ן חולק. וזהו מאמר חז"ל במדרש רבה ]ב"ר ע"ט ו[ רשב"י כד יצא ממערה חמא צייד הצד לצוד 
את עוף, ונפק קלא לא יהיה ניצוד, ונמלט באמת, ועל צפור אחר יצא קול שיהיה ניצוד, ובאמת ניצוד, ואמר 
כדעת  חשב  שמתחילה  אלא  קסבר,  מה  מתחילה  להבין  ויש  נצוד.  לא  שמים  גזירת  בלא  צפור  חזינן  רשב"י 
הרמב"ם במורה, כי על צפורים פרטיים אינו משגיח, אבל אחר כך ראה כרמב"ן, שאפילו על צפורים פרטיים 
השגחתו מיוחדת וראה כי צפור בלא גזירת שמים לא נצוד. והנה בעו"ה בגלות, הקב"ה מסתיר פניו מאתנו, 
ועופות לדעת הרמב"ם, שאין משגיח  בגדר בהמה  אנו כמעט  והרי  וכו',  ואנכי אסתיר  ל"א[  ]דברים  כדכתיב 
בפרטות, וזהו מאמר דוד ]תהלים ק"ב[ "שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג", והיינו כצפור לבד, שאין בו השגחה 

פרטית"512.

הגר"ח פרידלנדר זצ"ל 	שםא מנסה לצמצם את המחלוקת בין שתי השיטות, שגם הגר"א סבר שודאי שאין 
השגחה משפטית פרטית על כל בעל חי, וכשיצאה הבת קול על הציפור שתיתפס או תינצל, היתה זו תוצאה 
של פסק דין על הציפור שדנו אותה לפי מעשיה הטובים והרעים, שזהו לא יתכן, כיון שלציפור, ולכל בעל חי, 

אין בחירה, ולא שייך שידונו אותו על פי מעשיו.

ואכן, לכל הדעות, כל הנבראים, חוץ מהאדם, הם רק כלים לצורך האדם, לשרתו ולשמשו ולסייע בעדו בעבודת 
ה', וההשגחה עליהם היא כפי שצריך להשגיח על כלים לצורך הבריאה ובני האדם. 

511  והדבר צריך ביאור, שהרי גם אם הכל בגזירת עליון וגם בעלי החיים מונהגים בהשגחה פרטית, הרי על האדם להתנהג בדרכי 
ההשתדלות, ואם הרומאים רוצים ללוכדו ולהורגו, מוטל עליו לברוח ולהסתתר. ואכן, כך סבר רשב"י עד כה ולכן התחבא במערה, 

וא"כ מה התחדש לרשב"י כעת, שגרם לו לצאת מהמערה?

ונראה בזה ובהקדם דברי הש"ס גיטין מה, א, שרב עיליש נשבה בבית האסורים, אתא יונה וקא קריא, אמר ליה מאי קאמרה, א"ל   
עיליש ברח עיליש ברח, אמר כנסת ישראל כיונה מתילא, ש"מ מתרחיש לי ניסא. 

ולזה י"ל דרשב"י סבר שכיון שכעת שמע הוא בעצמו את הבת קול, אף שבת קול כזאת יוצאת בכל צידת ציפורים, ש"מ שדברי   
הבת קול נועדו גם אליו בעצמו, ולכן יצא מהמערה - שב"ג.

512  וע"ע דברי חיים )פרשת מקץ(, שכתב: "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" וגו' וא"א לשום נברא לחיות בלתי שהבורא כ"ע מחיה 
וזן אותו והכל בהשגחה. הגם שהרמב"ם ז"ל דעת אחרת לו בזה, אבל באמת לפי דעת חז"ל אפילו ציפור לא ניצוד בלתי השגחה 
מלמעלה, וכפי הידוע שכל מעשה בראשית המה בשביל האדם וכו' ", עיי"ש. וע"ע עקידת יצחק שער נד ובספר חינוך בית יהודה 

)מהגה"ק ר' יעקב צבי יאליש זצ"ל(.
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ואמנם לדעת הגר"א, לכל נברא, חי צומח ודומם, ישנו תפקיד לגלות את כבוד ה' בבריאה, למרות שאין לם 
מושגחים  וגם  נידונים  הם  כך  ועל  ה'  כבוד  גילוי  מעורר  נברא  כל  של  הסביל  ותפקידו  לרע,  טוב  בין  בחירה 

בהשגחה פרטית לקיימם, כדי שתפקידם יתבצע כהלכה ויתגלה כבוד שמים על ידם. 

ואין  ובספר שומר אמונים )מאמר השגחה פרטית פרק טז( כתב: "גם ביתר ענינים שאין שייכים לבני אדם, 
מגיע תועלתם לבני אדם, הגם כי מובא מאיזה קמאי שהמה מושגחים רק בדרך כלל, אבל אין הכוונה שהקב"ה 
מסיר השגחֹת מאיזה דבר ח"ו, כי אין עוד מלבדו, ואין דבר שבעולם שיהא לו חיות בלתי חיות הבורא ב"ה, 
ניסי  בדרך  מתנהגים  שאין  הכוונה  רק  גדולה,  בהשגחה  הכל  כינים  ביצי  עד  ראמים  מקרני  ומפרנס  זן  שהוא 
כבני אדם, והמה מושגחים בדרך טבע הבריאה שבכל דבר שאין מושגח בדרך ניסי, כמאמר רז"ל )שבת נג, ב( 
אדם אית לה מזלא ובהמה לית לה מזלא, והכוונה מזלא עילאה דכולא ביה תליא, וזה כוונת רז"ל )זהר נשא 
דף קל"ד ריש ע"א( הכל  תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל, הוא מזלא עילאה, עיין בספר שערי אורה, וכן 
מה שאמרו רז"ל )יבמות דף ס"ד ע"ב( מזלא גרים, אין הכוונה המזל בפשטות ח"ו, רק עוונו גרים ונידון במזל 

העליון, כמבואר בספרי הרמ"ק ז"ל, אבל הכל מושגח בהשגחה עליונה".

 בשו"ת משנה הלכות )ח"ז סי' רפט( האריך בענין זה בהרחבה וכתב  בתוכ"ד: "היסוד לזה ב"ה יסדתי בקונטרסי 
הנ"ל דבאמת ההשגחה פרטית נמצאת בכל הנבראים מקרני ראם ועד ביצי כנים וגם בצומח ודומם ולא יתנועע 
דבר אחד קטן בעוה"ז רק בחפצו ב"ה ובגזרתו ובנפול עלה מן האילן הוא ית"ש גזר עליו שיפול ולא יפול הקש 
בלי השגחה וא"א שיתאחר או יקדים זמן נפילתו אפילו רגע וכדעת החכמים שבכת הראשונה שהביא החינוך 
דלצדיקים  פרטית,  בהשגחה  חלוקים  ישנם  בזה  דגם  אלא  האמת  הוא  והשכל  הדעת  מן  רחוק  שנראה  ומה 
כנפיו  ויפרוש  ד' מאות פרסה  יבא אליהו  יפול  ואם  ואפלטהו  בי חשק  כי  וצעד  כל צעד  ההשגחה פרטית על 
ויקחהו שלא יכשל ובסתם בנ"א אפילו ישראל ההשגחה פרטית היא כבר בהסתר קצת ולאו בכל יומא מתרחש 
ניסא ועל רשעי ישראל ח"ו כתיב "ואם תלכו עמי קרי והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי". והנה פירשו הראשונים 
עיין בעל עקדה ועוד שהוא מלשון מקרה ודרך הטבע והניחו ה' על המקרה והיינו השגחה פרטית אבל נראית 
טבעית למי שאינו בקי בה ולבהמה בכלל ההנהגה והשגחה פרטית היא באופן נסתר שאין ניכר לבני אדם אלא 
כדרך הטבע. אמנם דרך הטבע הזו נמי ח"ו שאין זה דרך מקרה, אלא הוא מאת ה', כד"א אלקים בגימטריא 
הטבע שכך הוטבע הקב"ה בדברים אלו שיתנהגו עפ"י החוקים שנחקקו להם וכל אחד ואחד לפי טבעו שניתן 

בו בשעת בריאת העולם, אבל הכל בהשגחה פרטית על כל".

אדם אית ליה מזלא בחכמת הסוד

איתא בספר הקנה )ד"ה סוד נזקי קרן ונזקי שן ורגל(: "סוד נזקי קרן ונזקי שן ורגל וגם אמר לדון בנזקי קרן 
הוא שנאמר כי יגח שור איש וברייתא היא האומרת פתח הכתוב בנגיפה דכתיב כי יגוף וסיים בנגיחה דכתיב או 
נודע כי שור נגח הוא לומר זו היא נגיפה זו היא נגיחה, ומ"ש גבי אדם דכתיב כי יגח ומ"ש גבי בהמה דכתיב כי 
יגוף ומשיב אדם דאית ליה מזלא כתיב כי יגח בהמה דלית לה מזלא כתיב כי יגוף, וקמ"ל שור מועד לאדם הוי 
מועד לבהמה מועד לבהמה לא הוי מועד לאדם. אל"ר אמור לי האיך מורה מלת יגח במזלא וכי יגוף במקרה. 
אל"ב הקב"ה אמר למשה הנה אנכי שולח מלאך לפניך ובכל מקום שאמר מלאך הוא מלאך הממונה על המקרה 



פרק ו - "אדם אית ליה מזלא בהמה לית ליה מזלא" - 
המזל וההשגחה הפרטית על האדם ועל בעלי החיים

רנג

ומדקדק לשלם אפי' כחוט השערה וזהו מקרה, ואמר משה אל תתננו תחת המקרה וזהו אם אין פניך הולכים 
אל תעלינו מזה כלומר פניך אינם עולים אלא ברשות המזל והמזל מעביר עון ופשע וע"כ כתב הקב"ה לגבי אדם 
כי יג"ח עולה אהי"ה הנקרא מזל וכן במ"ק מה שעולה זה עולה זה, אבל מלת יגף עולה במלאך כלומר במלאך 
הממונה על המקרה וכן במ"ק מה שעולה זה עולה זה והם אמת ודבריהם אמת והכל יוצא מלפניו בדין ובצדק".

****

הגאון המקובל רבי אברהם אזולאי זצ"ל כתב בספרו חסד לאברהם )מעין ב נהר נב, במעלת מצות המילה(: "דע 
שהאדם לא יקרא בשם אדם רק על ידי מצות מילה ופריעה ובלעדה יקרא שד ולא אדם, והענין לפי שמתנאי 
האדם כדי שיקרא בשם אדם צריך שיהיה בצלם אלוקים, כאמור "כי בצלם אלוקים עשה את האדם". והנה 
ראוי לדעת מהות הצלם מה עניינו, ואומר דע שיש לאדם נפש רוח נשמה שעל ידם משתמרות נפשו רוחו 
הלבוש  ע"י  אמנם  ומזיקין,  שדים  כמה  בו  שאין  העולם  אויר  בכל  ריק  מקום  לך  אין  כי  מהחיצונים,  ונשמתו 
שברא לנפש ורוח ונשמה כנזכר הם משתמרות מן החיצונים כנזכר, וזש"ה "אך בצלם יתהלך איש", כי לא יוכל 
ידי הצלם שהוא המלבוש  וחיצונים הממלאים אותו אלא על  ולבקוע באויר בתוך המזיקין  לילך בזה העולם 
האלוקי, כמו שיתבאר בעזרת האל. והנה המלבוש הזה הוא משותף בין לישראל ובין לגוי בין לשדים כי כולם 
מעשה ידיו יתברך, ולכן האדם בכלל אית ליה מזלא שהוא סוד המלבוש הנזכר, אך הבהמה לית לה הך מזלא".

****

הגה"ק רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל בספרו אהבת יהונתן )הפטרת אחרי מות וקדושים( כתב את הדברים הבאים: 
"נקדים מה שתפסו חכמי המחקר על הגמרא דאמרי' אדם אית ליה מזלא ובהמה לית לה מזלא. שאל אל שיח 

השדה ותורך כי אין עשב למטה שאין לו מזל למעלה ויש לו עת ופגע מהמזלות".

מזלות  והי"ב  המרגשת,  לנפש  לא  אבל  הצומחת,  לנפש  משפיעים  משרתים  השבעה  דבאמת  לומר  "ונראה 
וידוע  מזלות.  מהי"ב  מזלא  לה  לית  ובהמה  מזלא  ליה  אית  אדם  אמרי'  ושפיר  המרגשת,  לנפש  משפיעים 
דשבעה משרתים נקראין סוכה לפי שהם מקבלים שפע הי"ב מזלות והי"ב מזלות נקראים בית לפי שהם עולם 
בפני עצמו וזהו נקרא עולם הגלגלים ויובן פי' הפסוק ויבן לו בית דר"ל שיש לו מזל ולמקנהו עשה סוכות שאין 
להם מזל. וידוע שחכמי המספר בחרו במספר ט' שהוא מספר גדול. אמנם תורתינו הקדושה בחרה ביו"ד כמו 
יו"ד ספירות. והנה הא' אינו במספר לפי שהיא השורש מכולם. ומן הב' עד הט' הוא מוליד ונולד הסדר אשר 
ביארו חכמי המספר חוץ מן הז' שאינה לא מוליד ולא נולד ולכן השבת הוא ביום ז' שאין מוליד ונולד. ועונת 
ת"ח הוא מליל שבת לשבת להורות שהם למעלה מן המזל, כי עפ"י המזל אינו מוליד ונולד וז"ש בגמ' אמר 
שבת לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג לפי שאינו מוליד ונולד, וא"ל הקב"ה ישראל יהיה בן זוגך לפי שגם 
אין מזל לישראל ולכך כתיב קום בתולת ישראל וגם כתיב רני עקרה שאינו לא מוליד ולא נולד, לפי שישראל 
המה למעלה מן המזל וגם ז' שני השמטה מכוון לפי הנ"ל. והעולה מזה דז' משרתים נקראים סוכה. וז"ש ביום 
ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת שתהיה הפעולה באמצעות המזלות. כנ"ל דאין בין עה"ז לימות המשיח וכו' 
ואח"כ בניתיה כימי עולם לפי שעולם נקרא יובל ויובל הוא במספר נו"ן ובמספר קטן עולה חמשה וב' פעמים 

ה' עולה יו"ד הוא הכולל לכל המספר וזהו יהיה לעתיד כנ"ל וק"ל".
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****

הרבי מדז'יקוב, הגה"צ רבי מאיר הורוויץ זצ"ל, כותב בספרו ספר אמרי נועם )על התורה - פרשת וירא(: "זהו 
ידי זה  ידי בחינת אין, שנתהווה על  נג, ב[ אדם אית ליה מזלא, היינו, שרפואתו באה על  שאמרו ז"ל ]שבת 
התכללות היסודות, שיהיו ששר עשר, כי אי"ן עם מספר י"ו עולה מז"ל. ועל כן ששה עשר פעמים אי"ן עולה 
אשר"י משכי"ל א"ל ד"ל, שעל ידי המשכת החכמה הנקראת 'משכיל' נעשים כולן כ'אין'. וזהו וירא אליו ד', כי 
אלי"ו הוי"ה עולה חכמ"ה, על ידי זה נתהוו באברהם ששה עשר יסודות, עולה ויר"א אלי"ו במספר אברה"ם 
עם ששה עשר. על כן פירש רש"י ז"ל לבקר את החולה, כי בפסוק זה נרמז כל הכוונות והענין של ביקור חולים 

וכנ"ל".

****

כתב הרצ"ה מלובלין זצ"ל בספר מחשבות חרוץ )אות ח(: "איתא בבראשית רבה )ע"א, ט'( בא גדא דעלמא, 
כי האין הוא מזלן של ישראל ואדם אית ליה מזלא )ריש בבא קמא ב'.( היינו ישראל הקרויין אדם אבל בהמה 
לית לה מזלא, וכן עכו"ם אף על פי שאדרבא הם העיקר תחת המזל, היינו מזלות דרקיע שזה יש אף לצמחים 
כמו שאמרו )בראשית רבה י', ו'( אין לך עשב שאין לו מזל ברקיע, אבל מזלא דאדם להצילו מפגעים רעים זהו 
רק על ידי האין מזל דישראל, וזהו גדא דעלמא כולו שכל העולם כולו יתעלה ויתכלל במקורו שהוא מזלו על 
ידי אליהו המשיב לב בנים על אבותם ומיחד הנפשות בשורשן, ובזה מתתקן העולם כולו דהאדם שהוא עולם 
קטן כוללו, ומתעלה גם נפש הבהמה מצד התכללותה בנפש האדם ועל ידי זה הם נפרדים מעכו"ם שהם שורש 

נפש הבהמית הנפרדת מנפש האדם".

היא  הקדושה  מצד  י"ו  קטן  במספר  בהמה  דגם  קטן  ובמספר  גדול  במספר  בהמה  בגימטריא  אליהו  כן  "ועל 
אוחזת בקצה הו' המבריח מקצה אל הקצה גם לנפש הבהמית, ועל ידי זה עולה מעלה מעלה עד קצה העליון 
וה - י' כתרה של ו' וזהו קיום העליא שעל ידי אתכליא כמו שאמרו בחולין )צב, א(, וכמו שנאמר )ירמיה לא, 
כו( וזרעתיה זרע אדם וזרע בהמה. ונאמר )תהלים לו, ז( אדם ובהמה תושיע ה' דיש גם בבני ישראל בני אדם 
שדומין לבהמה, וחז"ל דרשו )חולין ה' ע"ב( משימין עצמן כבהמה, והיינו כמו שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים 
ע"ג, כ"ב( ואני בהמות הייתי עמך דלגבי ה' יתברך הכל כבהמה. וכמו שאמרו )בבא בתרא נ"ח.( הכל בפני שכינה 
כקוף בפני אדם, דבאמת בכל אחד יש גם נפש בהמית מצד הגוף החומרי, ודוד המלך ע"ה הוא המתקן בזה 
י'(  ל"ב,  )בראשית רבה  וכמו שאמרו  והם העמי הארצות  ובני אדם הדומין לגמרי  גם נפש הבהמית  להעלות 
על פסוק )דברים ז', י"ד( לא יהיה בך עקר ובבהמתך בבהמין שבך, וזהו הישועה הגמורה שיהיה לעת קץ לכל 

הנפשות מישראל שלא ידח מהם נדח". 



פרק ז'

 מזל האשה והשפעתה 
על מזל האיש





רנז

מזל האשה והשפעתה על מזל האיש

בחירת הזיווג - לפי המזל או לפי מעשיו. א. 

מזל האשה תלוי במזל בעלה.ב. 

אשה קטלנית - מזלה גורםג. 

בירור דברי המהרש"א וד' החת"ס.ד. 

נסתחפה שדהו.ה. 

בחירת הזיווג - לפי המזל או לפי מעשיו.א. 

רש"י: זווגו הראשון של האדם נקבע לפי מזלו וזיווגו השני לפי מעשיו- 

איתא בסוטה )ב, א(: "א"ר שמואל בר רב יצחק כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה אמר הכי אין מזווגין לו 
לאדם אשה אלא לפי מעשיו שנא' )תהלים קכה( "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים". אמר רבה 
בר בר חנה אמר ר' יוחנן וקשין לזווגן כקריעת ים סוף, שנאמר )תהלים סח(" אלהים מושיב יחידים ביתה 
מוציא אסירים בכושרות". איני והא אמר רב יהודה אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת 

ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני. לא קשיא הא בזוג ראשון הא בזוג שני".

ופירש רש"י: "זוג ראשון - לפי המזל. זוג שני - לפי מעשיו, וקשה לזווגן לפי שאינה בת זוגו", עכ"ל513.

513  וכתב המהרש"א ביבמות )סג, א בח"א( דאמרינן התם אשה טובה בחיק ירא ה' תנתן, דאע"ג דאמרינן בריש סוטה )ב א( ארבעים 
יום קודם יצירת הולד בת קול מכריזה בת פלוני לפלוני, י"ל שעל ידי זכות גדול אפשר שישתנה המזל, כמ"ש התוס' שבת )קנו 
א(. ע"כ. והוסיף בספר מאור ישראל )שבת קנ"ו ע"ב(: והוא על דרך מה שאמרו בב"ב )קכג א( על לאה וצדקתה ותפלתה שגרמו 
ב(, אמר  )יח  ובהכי אתי שפיר טפי מה שאמרו במועד קטן  יעקב אבינו.  נפלה בחלקו של עשו הרשע, אלא בחלקו של  שלא 
שמואל, מותר לארס אשה בחול המועד, שמא יקדמנו אחר, ופריך מהא דאמר שמואל ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול 
אומרת בת פלוני לפלוני, ומסיק שמא יקדמנו אחר ברחמים, והיינו שאם יש לו זכות גדול, מהניא ליה תפלתו לזכות בה, ומבטלת 

המזל הקודם. עכ"ד. 

ובשפת אמת )סוטה שם( כתב: בפירוש הגמרא זיווג שני הי' נראה, דהיינו השני שבא לפי מעשיו ולא לפי מה שנגזר בתחילה - אך 
לשון אין מזווגין לאדם לא משמע הכי, מ"מ יש לומר הפירוש, דבשעת נשואין לפי מעשיו משנין או מניחין אותו בזווג ראשון 
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זווג  כמו  הוי  או אפכא  בחור שנשא אלמנה  כגון אלמון לאלמנה. אבל  "זווג שני  ובשיטה מקובצת כתב: 
ראשון. גיליון ותוס' הרא"ש ז"ל", עכ"ל.

המאירי: זווג ראשון ושני הכוונה שכשראוי לגמול או לעונש, משתנה מזלו לטובה או לרעה- 

המאירי ביאר את הענין בארוכה, ואלו דבריו: "מפנות הדת ומיסודותיה הוא להאמין ביושר משפטי הש"י 
להיות האדם נגמל ונענש בכל עניניו לפי מעשיו אם טוב ואם רע ולא יעכב זה מזל ומערכת כוכבים או אחד 
מן המקרים, אלא שלפעמים יעזב למקרה או למזל, כשהאדם אינו ראוי לפי מעשיו להגמל או להענש, 
ואף זה נקרא צד עונש על צד הפקע הגמול במקום שהיה האדם ראוי לעשות פעולות ראויות לגמול אלא 
בגורלו  השם  בהזמין  הפכו,  או  הגמול  מכלל  הוא  אף  הזווג  וא"כ  עונש,  יקרא  לא  לכך  ראוי  שאינו  שבמי 
אשה משכלת והגונה או ההפך, וזהו שאמרו אין מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו, ר"ל צנועה לצנוע ופרוצה 
לפרוץ, והדומה לזה ודרשו דרך אסמכתא ממה שאמר "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים", ומעתה 
כל שמשתדל בזווג בזה קשה הוא לזווגו וסמכו ענין זה למה שאמר הכתוב "אלהים מושיב יחידים ביתה 
מוציא אסירים בכושרות", כלומר כשם שהוצאת האסירים ממצרים היה בהשגחה מאתו ית' כן הושבת 
בחודש  המערב  בתלמוד  פרשוהו  "בכושרות"  וענין  ית'.  מאתו  בהשגחה  הוא  בזה  זה  והזווגים  היחידים 
שהוא כשר לצאת לא צנה ולא חמה וזהו ניסן והעמידוה בזווג שני, ר"ל שהוא בזמן ראוי לענש וגמול, אבל 
בזמן שאינו ראוי לכך והוא הנקרא זווג ראשון מצד שסתמו הוא בזמן הקטנות סמוך לפרק יהיה ענינו כפי 
המקרה או מערכת התולדה. ועל זה אמרו ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרה בת פלוני 
לפלוני ושדה פלוני לפלוני בנדוניתו ואין לשון זווג שני או ראשון בא בדקדוק אלא לפי הזמן שהוא ראוי 

להגמל או להענש ודברו חכמים בהווה", עכ"ל.

למדנו מדברי המאירי שכאשר האדם אינו ראוי לגמול טוב או לעונש על מעשיו, יבחר הוא באשה ע"פ המקרה 
או ע"פ מערכת הכוכבים והמזלות שנקבעו לו, וזהו כוונת חז"ל ב'זיווג ראשון'. אך כשהאדם ראוי לגמול טוב או 

לעונש על מעשיו, יבחר הוא באשה טובה, אם זכאי הוא לטובה, או באשה רעה, אם ראוי הוא לעונש514. 

ביאור העקידת יצחק- 

רבנו מהר"י ערמאה ז"ל בספרו עקידת יצחק )שער ח( כותב כך:  "אמר ריש לקיש כי פתח בסוטה ונסתכל 

שלו, עכ"ד.

וע"ע בבן יהוידע להגאון הבן איש חי, ב' פירושים נפלאים ע"ד הגמרא.

514  כתב הבאר שבע )סוטה שם, בהג"ה(: "הא דאמרינן הא בזווג ראשון הא בזווג שני כו'. ראיתי בו פירושים רבים שונים ולא ישרו 
בעיני ולכך לא כתבתים, והמחוור שבעיני הוא דעת חכמי האמת כי קודם יצירת הולד יכריזו הזווג המתייחס אל נפשו והוא הזווג 
הראשון, אך אחרי בואו לעולם והגיע עת נשוא ידינוהו כפי מעשיו, ואם זכה יטלנה ואם לאו יעבירוה ממנו ותנתן לאחר הטוב 

ממנו, והוא זווג שני לפי מעשיו", עכ"ל.

ויש לציין פירוש האריז"ל, הא בזווג ראשון הא בזווג שני, היינו גלגול ראשון שרק אז מכריזין בת פלוני לפלוני משא"כ בגלגול שני, 
ועי' בבן יהוידע סוטה שם ובשו"ת דברי יציב )אבן העזר סימן יג(. וע"ע במהר"ץ חיות סוטה שם שהביא מספר מראי מקומות 

לענין זה.
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ממנה,  ימלט  האלהים  לפני  טוב  אשר  אליה,  הנטפלים  האסור  ומכשול  מהדופי  אותה  המשיגים  בגנאים 
וחוטא ילכד בה, גזר ואמר שאי אפשר שדבר כזה אשר הוא כל כך קרוב אל הצלחתו האמתית לקרב או 
ולזה  רק מצד מעשיו המיוחדים אליו מצד בחירתו, אשר הצלחת האדם דבקה בהם.  לו  לרחק, שתהיה 
'וקשה לזווגן כקריעת ים סוף'. ירצה, שכמו שקריעת ים סוף והדומה לו הוא ענין  אמר רבה בר בר חנה 
נסיי, עשאו האלהים כנגד המנהג הטבעי, להשכיר ולהעניש לבעלי הבחירה, כן הוא מהראוי להכריח איזו 
התחלה טבע או מזל, שימצא בענין הזה להושיב יחידים ביתה כפי מה שיחוייב מפעולות הבחירה על דרך 
השכר והעונש, אם להמציא הטוב אל הראוי אליו, או למנעו מהבלתי ראוי. וזהו דבר שלא יספק עליו שום 

בעל שכל כלל".

העקידה הקשה מספר קושיות נוקבות, ואלו הן:

פלוני  בת  ומכרזת  יוצאת  קול  בת  הולד  יצירת  קודם  יום  ארבעים  האומר  למאמר  גדולה  סתירה  "ומכאן 
לפלוני. שאיך יתכן שדבר אשר כזה ימשך כפי מה שיזדמן בעת התולדה, ולא יועילו לו מעשיו או יזיקו?. 
וגם במה שתירץ באומרו כאן בזווג ראשון כאן בזווג שני, למה תהיה כזאת בשום זווג מהם, דמה לי ראשון 
ומה לי שני ומי שלא נשא אלא אשה אחת הנה יקבל בזה עול גמור. ועוד שהרי אמרו ז"ל )סנהדרין כב, 
א( 'כל שמתה אשתו ראשונה בימיו כאלו חרב בית המקדש בימיו ופסיעותיו מתקצרות ואור חשך באהלו 
ועצתו נופלת'. וכלהו ילפי להו מקראי, כמו שיתבאר בשער כ"ב ב"ה, אלמא הראשונה עיקר. ועוד אמרו 
)שם( 'לכל יש חליפין חוץ מאשת נעורים', ויותר ראוי שיאמרו כל זה על השנייה המזווגת לו לפי מעשיו 
ב(  נא,  )ישעיה  נאמר  המשובח  הזווג  היו  כי  ושרה  באברהם  והלא  באמת,  לו  ראויה  היא  אשר  הטובים, 
"הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו" וכו', וביצחק ורבקה נאמר )בראשית כד, 
מד( "היא האשה אשר הוכיח ה' ", נראה כי המזווג אותם והמחברם, והנה לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם 
כל חסיד אליך לעת  יתפלל  זאת  "על  א(  ח,  )ברכות  וכמו שאמר,  זכה  ותפלתם  פי מעשיהם הטובים  על 
מצוא" לעת נשוא אשה, ואם הגזרה אשר נגזרה בעת היצירה אמת הוא, חריצות המעשים שקר, ותפלת 

הצדיקים הבל וריק חלילה חלילה".

מחמת שאלותיו, סולל העקידה דרך חדשה בהבנת דברי הגמרא 'כאן בזוג ראשון כאן בזוג שני', כך: 

כי  היינו עליהם,  בזווג שני, היא אל שני מיני הזווגים אשר  בזווג ראשון כאן  כוונתם במה שאמר כאן  "רק 
הקודם מהם אצל הטבע והוא חבור החומר אל הצורה הנמצא בכל איש ואיש, שעליו נאמר "זכר ונקבה בראם 
יעשה  אשר  האנשים  אצל  המפורסם  הזווג  אמנם  ראשון.  זווג  קראוהו  אשר  הוא  אדם",  שמם  את  ויקרא 
במלאכה, כי יקח איש אשתו, הוא הזווג השני, כי הוא המאוחר אצל הטבע ואשר הוא שני לכל אדם בלי ספק, 
וזהו אשר נאמר עליו שהוא נעשה בבחירת האדם ושיזמינהו לו האלהים כפי מעשיו. אמנם הראשון הוא 
אשר יחוייב מטבעו שיעשה, כפי מה שיזדמן בו מכח הענינים שנתחברו בהויתו, הן לטוב הן למוטב, והוא 
אשר מכריזין עליו קודם יצירת הולד, לפי שההכנות וההזמנות הפועלות בו אז הוא זמנם, ואם יזדמנו להיות 
טובות מכל צדדים, הרי הוא זווג טוב ונחמד מאד, כמו שכתב החוקר515 פרק י מהמאמר הג' מספר המדות זה 
לשונו: "ואשר כפי האמת יתאוה הטוב יהיה מולד טוב, ואשר יהיה לו בטבעו במולדו יהיה זה דבר גדול וטוב 

515  אריסטו.
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מאד כו'. עד אומרו ועל כן באמת שלם מאד ואמתי יהיה מולד הטוב", ע"כ. ובמאמר הי' פרק יד אשר הוא 
בטבע גלוי הוא, כי אין היכולת בנוי כי אם לאיזו סבה אלהית, וזהו כאשר הם טובים המזל. והוא מאמר שלמה 
)משלי לא, י( אשת חיל מי ימצא כו', ואם יזדמנו אז סבות רעות ומזיקות כפיהם יהיה הזווג ההווה אז רעוע 
ומקולקל, וכמו שאמרו ז"ל )שבת קנו, א( 'האי דבצדק יהא גבר צדקן, האי דבמאדים יהא גבר אשיד דמא' 
כו' ואולם הביאור כשלא יוכרח האדם על פעולותיו לפי זאת התולדה, אבל שהבחירה לעולם נשארה חפשית 

בידו וכמו שאמרו )ברכות לג, ב( הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", עכ"ל.

מזל האשה תלוי במזל בעלהב. 

המהרש"א 	סוטה שםא חידש חידוש מופלא במהות מזל האשה, לפיו "הזכר נולד במזלו, אבל הנקבה נקייה 
באה בלי מזל, כי כבר נתלה מזלה ביצירת הזכר זוג שלה".

וז"ל המהרש"א:

"בתוס' בד"ה קודם יצירת הולד, נראה לר"י קודם יצירת הזכר בין אם נולדה הנקבה בין אם לא נולדה עדיין, 
מילתא,  תליא  דביצירתו  לפלוני  פלוני  ושדה  דבית  דומיא  לפלוני  פלוני  דבת  הכי  להו  דמשמע  יראה  עכ"ל. 
ומדקאמר נמי בת פלוני לפלוני משמע דבהריון הזכר שהוא בעולם )ושייך לומר עליו פלוני( תליא מילתא אף 
שהנקבה אינה בעולם דלא שייך למימר עליה פלונית אלא בת שתהיה לפלוני דאביה הוא בעולם. ואפשר שלזה 
כוונו בפרק המפלת זכר זה כר נקבה נקייה באה516, ר"ל שהזכר נולד במזלו אבל הנקבה נקייה באה בלי מזל כי 

כבר נתלה מזלה ביצירת הזכר זוג שלה, ועוד כתבנו שם פירוש אחר, עי"ש", עכ"ל.

והמהרש"א חזר על משנתו במסכת ברכות 	ה, בא: 

"לא שייכא בה517 עשירות, דמזלה אזיל לפי מזל האיש, כמ"ש בנדה )לא ע"ב( נקבה נקייה באה כמפורש שם 
וברפ"ק דסוטה )ב, א( בחידושינו ע"ש", עכ"ל. 

וכן מצינו בספר המידות )ערך נאוף( שכתב כך: "מזל של אשה כפי מזל האיש".

למדנו מדברי המהרש"א שמזל האשה, ובפרט מזל פרנסתה ולחמה, תלוי במזל בעלה, ובשעת יצירת האשה 
באה היא לעולם ללא מזל עצמי.

הבה ונברר את דברי המהרש"א, והקדם סוגיית אשה קטלנית, שבעליה מתים בגלל מזלה הרע, וכדלהלן:

)נדה לא, ב(: "ואמר רבי יצחק אמר רבי אמי כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולם שנאמר )ישעיהו ט"ז(  516  אלו דברי הגמרא 
"שלחו כר מושל ארץ", זכר זה כר. ואמר ר' יצחק דבי רבי אמי בא זכר בעולם בא ככרו בידו, זכר זה כר דכתיב )מלכים ב, ו( "ויכרה 
להם כירה גדולה", נקבה אין עמה כלום נקבה נקייה באה עד דאמרה מזוני לא יהבי לה דכתיב )בראשית ל( "נקבה שכרך עלי 

ואתנה".

517  היינו באשה.
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אשה קטלנית- מזלה גורםג. 

נאמר ביבמות )סד, ב(: "ניסת לראשון ומת, לשני ומת, לשלישי לא תנשא, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל 
אומר לשלישי תנשא, לרביעי לא תנשא. בשלמא גבי מילה איכא משפחה דרפי דמא ואיכא משפחה דקמיט 
דמא, אלא נישואין מ"ט? א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרב הונא, מעין גורם, ורב 

אשי אמר מזל גורם. מאי בינייהו, איכא בינייהו דאירסה ומית אי נמי דנפל מדיקלא ומית".

ופירש רש"י )ד"ה א"נ(:-"דנסבה וסלק לדיקלא ונפל ומת, למ"ד מעין גורם לא הוחזקה זו שהרי מעיינה לא 
גרם לו שימות שהרי לא מת מחולי", עכ"ל. והריטב"א כתב:  "מאי בינייהו דאנסו ומית א"נ דנפל מדיקלא ומית, 
פי' דלמ"ד מזל גורם הוא חזקה, דהלכתא כרב דבתרא היא דאמר מזל גורם, וכן פסקו כל הפוסקים ז"ל", עכ"ל.

ביאור הרא"ש בהבנת המושג 'מזל גורם'- 

וכתב הרא"ש )כלל נג, ח, הו"ד בב"י אבהע"ז סי ט' ובשאר פוסקים( וז"ל: "פירוש מזל גורם נ"ל דהאשה 
מזלה רע שאנשיה מתים ודבר זה תלוי במזל כי חיי האנשים ופרנסתן תלוי במזל אם נולד בשעה שיש לו 
להיות עשיר או עני והאשה כלואה בבית ואינה יכולה להתפרנס ע"י עצמה אם לא שהבעל מפרנסה ונגזר 
על אשה זו שימותו בעליה כדי שתחיה כל ימיה בעוני ואין מי שיפרנסנה, אבל אין לפרש שנולדה באותו 
מזל שימותו בעליה, דלא מצינו בתלמוד )שבת קנו, א, מו"ק כח, א( שיהא תלוי במזל אלא או עשיר או עני 

או אורך ימים וכיוצא בזה, אבל דברים אחרים אינו תלוי במזל", עכ"ל.

מדוע מזל האשה גורם שהבעל ימות ולא שייפרדו זה מזה?- 

החתם סופר )שו"ת חת"ס ח"ד )אבן העזר ב( סימן קלא( מקשה את השאלת המתבקשת מאליה, "וקשה 
על זה מדוע לא גרם מזלה שתתגרש ויחיה הבעל והיא לא תהי' לה פרנסה?"

והוא משיב: "וצ"ל דזה תליא בבחירתו, שאם אין מטבעו להתקצף והיא מצאה חן בעיניו, קשה שהמזל רע 
שלה יכריחנו נגד בחירתו, ויותר קל לשדד מערכתו ולאספו בלא משפט", עכ"ל.

יודע להשיב  זו, אך הוא אינו  יג( מתחבט בשאלה  גם בנו הכתב סופר )שו"ת כתב סופר אבן העזר סימן 
עליה. ואלו דבריו:"לולי דמסתפינא הוי אמינא מלתא חדתא דמסתימ' רישא בגרושה דגם כן חיישינן נראה 
דלכ"ע בגרושה חיישינן מדלא הזכיר כלל שם מלמ"ד מז"ג, והי' נראה לי להטעים טעם פלוגתא דמאן דס"ל 
מע"ג ור"א אמר מזלא גרם מה טעם בפלוגתא זו, הא דמעין גורם י"ל גם ר"א מודה אלא דמוסיף והולך דגם 
למז"ג חיישינן, אבל מאן דאמר רק מעין גורם מאיזה טעם ל"ל מזל גורם ג"כ, נ"ל דבאמ' לפי שיטת רש"י 
יהי' לה בעל לפרנסה כמ"ש בתשובת הרא"ש ומן  והיינו דריעא מזלה שלא  דיש לתלות גירושין במזלה 
השמים משניאות אותה לבעלה עד שתתגרשה מחמת שנאה ולא זכתה שתהי' לו לעזר ויגרשנה ותלך, 
איך נימא במתו בעליה דמזלה גרם שימותו כדי שלא תשב תחת בעלה, למה ימות משו"ה בלא עתו. היה 
יותר טוב דלגזור מן השמים שתהיה שנואה ולא ידורו זה עם זה עד שיגרשנה ולמה לגזור מן השמים כולי 

האי מיתה על בעלי' וצ"ע ולא ידעתי פתר", עכ"ל.
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בעל שנשותיו מתו: מדוע אין בכח מזל האיש להרוג את נשותיו- 

כתב השולחן ערוך )אבהע"ז הלכות אישות ט, ב(: "איש שמתו שתי נשיו, אינו מונע עצמו מלישא".

וביאר הט"ז )ס"ק ד(: "הטעם בתשובת הרא"ש כלל נ"ג דליכא קפידא אפילו אם מתו כולן מחמת הריון, 
באיש,  משא"כ  במזל,  תליא  ומזונה  שיפרנסנה  מי  לה  יהיה  שלא  האשה  על  שנגזר  המזל  דטעם  מפני 

עי"ש", עכ"ל. 

ובביאור הגר"א )ס"ק ט( ביאר הדברים היטב, וז"ל: "איש כו'. שפירש מזל גורם אין ר"ל שימות במזלה, 
שזה אין תולין במזלה שימות אחר, אלא מזל המזונות שבא לה ע"י איש, כמ"ש ספ"ג דנדה נקבה נקי' כו' 

משא"כ בזכר זה כר וכו' ", עכ"ל הגר"א ז"ל. 

מזונותיה,  שיתמעט  האשה  על  נגזר  שאם  אלא  זוגו,  בת  את  להרוג  עצמו  האדם  מזל  בכח  שאין  והיינו 
והרי בעלה הוא זה שמביא לה את מזונותיה, ואם מזלו שלו גזר עליו שירבו מזונותיו, א"כ אין ברירה אלא 
להרחיקו ממנה ע"י מיתתו, וכך יתמעטו מזונותיה. אך אם נגזר על הבעל שמזונותיו יתמעטו, אזי יתמעטו 
כיון שאין בכח  נוספות,  יכול הוא להינשא לנשים  ימותו. וממילא איש שמתו בעליו,  הם, ללא שנשותיו 

מזלו לגרום למיתתן ועל כן הוא אינו מוגדר כ'קטלן'.

בירור בדעת המהרש"אד. 

ראינו לעיל שלדעת המהרש"א518, אין לאשה מזל עצמי, אלא מזלו של בעלה משפיע עליה. והמהרש"א מביא 
זאת בענין מזל המזונות, שמושפעת היא ממזונותיה ממזל מזונות בעלה.

וצע"ג שהרי כאמור, קי"ל שאשה קטלנית שהרגה ב' או ג' בעלים, אינה יכולה להינשא שוב, ונאמר בגמרא 
שהוא משום שמזלה גרם להם למות, וביאר הרא"ש ש"האשה מזלה רע שאנשיה מתים, ודבר זה תלוי במזל,  
כי חיי האנשים ופרנסתן תלוי במזל אם נולד בשעה שיש לו להיות עשיר או עני, והאשה כלואה בבית ואינה 
יכולה להתפרנס ע"י עצמה, אם לא שהבעל מפרנסה, ונגזר על אשה זו שימותו בעליה כדי שתחיה כל ימיה 

בעוני ואין מי שיפרנסנה", עכ"ל.

ומוכח שלאשה יש מזל עצמי, שאינו תלוי במזל בעלה. וזאת ועוד שלעיתים מזלה הרע שלה גורם גם למיתת 
בעלה, למרות שלו עצמו ישנו מזל טוב, וצ"ע519.

518  וכן לדברי ספר המידות הנ"ל.

519  ונדברתי בזה עם כמה תלמידי חכמים וכ"א ביאר הענין באופן אחר, וכדלהלן: 

הנה אמרו חז"ל בב"ק 	ב, בא גבי שור שנגח אדם 'אדם דאית ליה מזלא' וכו', וזה פשוט שגם לאשה ישנו מזל, אלא שיש נקודה   
נוספת שהיא הנוגעת לאמרם 'בני חיי ומזוני במזלא תליא' וכו', וזה אפשר שהנקבה אין לה מזל עצמי, אלא שהוא מזל הנגרר 
אחרי בעלה. אולם יש גם מציאות של נקבה שאינה ראויה להנשא, וזו יש לה מזל עצמאי, ולכן אינה נגררת בתר בעלה, ואדרבה 
הנך שנשאו אותה עד הנה מוכיחים שיש לה מזל מצד עצמה, וזהו כוחה של הקטלנית, שאינה נגררת בתר מזלו אלא מזלה מצד 
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דעת החתם סופר בגדר 'מזלה גרם'- 

בשו"ת נודע ביהודה )מהדו"ק אהע"ז סי' ז( כתב לסניף להתיר להינשא לאשה קטלנית עשירה, שהתפרנסה 
בזכות כספה ואף פירנסה את בעליה, לפי מש"כ בשו"ת הרא"ש )שם( לבאר דמ"ד מזלא גרים סבר שאין 
לה מזל שתשבע מבעלה המפרנס אותה וזן אותה, ולפי"ז כתב הנוב"י שאם היא מתפרנסת ממעשה ידי 
כיון שגם ללא בעלה תתפרנס  גרם,  עצמה, יש מקום להתירה להינשא שוב, דלא שייך כאן לומר מזלא 

ממעשי ידיה.

ובשו"ת חתם סופר )ח"ג )אבהע"ז א( סי' כד( הביא את דברי הנודע ביהודה וכתב עליו כך: "דברי הגאון נוב"י 
הנ"ל לא שמיעא לי, כלומר לא ס"ל, אב"א גמרא אב"א סברא. גמרא במס' כתובות )מג, ב( המארס את בתו 
וכו', ולפי' ריב"ן אירסה ונתארמלה והשיאה ונתארמלה אסורה למ"ד מזלא גרם, עי"ש. וקשה אמאי, הא 
אעפ"י שמת הארוס לא הפסידה מזונותיה, שהרי חוזרת לבית אביה ודי למזל להמיתו אחר הנישואין. אלא 
על כרחך לא ממזל דידה מת ומ"ט תאסר לשלישי, אלא על כרחך דלא כנודע ביהודה. ואב"א סברא, אטו 
מזל מזונות אכילה ושתיה דוקא גורם?! אלא מזלה גרם שלא תחי' בנחת תחת בעלה וקרא כתיב 	ישעיהו 
ד,אא "והחזיקו שבע נשים באיש אחד לאמור לחמנו נאכל וגו' רק יקרא שמך עלינו", ומזל ביש דילה גורם 
שלא תזכה לקרוא עליה שם בעל ומכ"ש במת מן הנישואין, י"ל מזלה גרם להצטער צערא דגופא מבלי 

עונה האמורה בתורה, ע"כ אין לעשות סניף ופירוקא לסכנתא מדברי הגאון נוב"י הנ"ל", עכ"ד520.

עצמה.

ובדומה לזה יש שביארו שלכל כלל ישנו יוצא מן הכלל, שהרי ישנם נשים רבות שאינן נישאות לאיש, וכן ישנם נשים שנישאו   
בטעות לאדם שאינו בן זוגן האמיתי והנכון, ולנשים אלו ישנו מזל עצמאי, ואשה קטלנית, שמזלה הורג את בעליה בגלל מזלה 

הרע, מוכיח שאינה מושפעת ממזל בעלה אלא ממזלה העצמי.

דברי המהרש"א משלימים את דברי הרא"ש. כי חיי האנשים ופרנסתן תלוי במזל אם נולד בשעה שיש לו להיות עשיר או עני,   
מזל'  בלי  'באה  שהיא  משום  	רא"שא  עצמה'  ע"י  להתפרנס  יכולה  'אינה  אשה  אבל  פרנסה,  של  המזל  נגזר  הבעל  על  כלומר, 
	מהרש"אא, וטעם הדבר משום ש'נתלה מזלה ביצירת הזכר זוג שלה' 	מהרש"אא ולכן אין לה פרנסה 'אם לא שהבעל מפרנסה' 
	רא"שא. ומובן היטב שאשה קטלנית היינו אשה שאינה יכולה להיתלות באנשים, ובמקום שהם יפרנסו אותה היא גורמת להם 
למות. ואי"ז קשור לכך שאין לה מזל, אלא לחוסר יכולתה להיות 'מקבל' ממזלו של בעלה, ולאחר שהיא צוברת חזקה על כך 

שבמקום שבעליה יזרימו לה חיים, היא מזרימה להם מוות, הריהי אסורה להינשא.

ובדומה לזה: הנה המהרש"א כתב בתחילה: "אבל נקבה נקייה באה - בלי מזל" ובהמשך כתב: "כי כבר נתלה מזלה בזכר". וצ"ל   
שהנקבה כמו הזכר זקוקה למזל עבור כל דבר, רק שבעוד הזכר מקבל את המגיע לו באופן ישיר, הרי שהנקבה מקבלת את 
המגיע לה באופן עקיף, ע"י הזכר, וכאשר נגזר עליה עצמה עשירות או עניות, האופן שבו יושפע עליה הדבר הוא דרך הזכר 

לטוב או לרע.  

עם  נולד  האיש  כן  על  	'נוקבא'א,  למקבלת  נחשבת  והאשה  	'דוכרא'א  למשפיע  נחשב  שהזכר  שמאחר  היא  המהרש"א  כוונת   
נשמת זכר המשפיע והנותן והאשה באה נקיה בלא להשפיע בעצמה, אלא לקבל מהזכר ולהשלים אותו על ידי חיבורה אליו, 
וכדאמרינן בזוה"ק דאיש בלא אשה הוא פלג גופא, מחמת חסרון המקבל ממנו. ועי' יבמות 	סב, אא. וחיבורם לאחר נישואיהם 

יוצר מזל המורכב מכח המשפיע והמקבל, ואז יכולה היא, בכח חלקה, להפריע ולהזיק למזלו - שב"ג.

520  ובשו"ת חות יאיר הצדיק את סברת הנוב"י וכתב בתוכ"ד כך: "והנה לכאורה נראה דלפי טעמי' אין לחוש בקישור בעלמא ככלה 
לדחות  מספיק  זה  אין  אבל  מהחתן,  מזונות  לה  אין  וכלה  ארוסה  מש"כ  מבעלה  מזונות  לה  באשה שיש  רק  הטעם  שייך  דלא 
החשש דא"כ ארוסה דדהו בימי חכמי הש"ס דק"ל ג"כ שאין לה מזונות מן הארוס כמ"ש באבהע"ז סי' נ"ד נמי לא נחוש והרי לא 
ק"ל הכי רק גם בארוסה יש לה דין קטלנית כמ"ש שם סי' ט'. וע"כ נאמר שגם לטעם הרא"ש שייך לומר מפני שתכלית האירוס 
הוא הנישואין פן נגזר עליה שלא תבא לכלל זה להיות ניזון אפילו שעה אחת משל בעלה לתוקף והפלגת רוע מזלה, דודאי יש 
חילוק שהרי לפעמים נתקיים בעלה בחיים כמה שנים אחר הנשואין ומ"מ יש לה דין קטלנית. וע"כ נאמר כי לפעמים המזל רע 
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וכסברתו כתב גם בנו הכתב סופר )שם(, וז"ל: "לומר לרש"י דכך מזלה שימותו בעליה, דלא כרא"ש משום 
מזונות אלא כפשוטו, שמזלה שתהי' מצוערת טובא ותתאלמן", עכ"ל. ולפי דבריהם מיושבת השאלה ע"ד 

המהרש"א )ראה הערה521(.

נסתחפה שדהוה. 

נאמר בכתובות ב, א: "שנינו הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה הגיע זמן באחד בשבת מתוך 
שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות 
ואיכא דבעי לה מיבעיא חלה הוא מהו התם טעמא מאי משום דאניס והכא נמי הא אניס או דלמא התם אניס 
בתקנתא דתקינו ליה רבנן הכא לא ואם תמצי לומר חלה הוא מעלה לה מזונות חלתה היא מהו, מצי אמר לה 

אנא הא קאימנא או דלמא מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו".  

הדין שכשאדם אירס אשה והגיע זמן הנישואין ולא נשאה משום שהאשה חלתה, מחוייב הבעל במזונותיה, 
כיון שיכולה היא לומר לו ש'נסתפחה שדהו'.

כי מהיום אני  גרם  "נסתחפה שדהו - לשון מטר סוחף )משלי כח( נשטפה שדך, כלומר מזלך  ופירש רש"י: 
מוטלת עליך לזון. 

והתוספות )ד"ה מציא אמרה( כתבו ש"אינו יכול לטעון דאדרבה מזלה גרם, דכיון דלא מיפקדא אפריה ורביה 
לא מיענשא, כדאמרינן בהבא על יבמתו )יבמות סד, ב(. ועוד דהאשה היא שדה של הבעל ואין הבעל שדה 

שלה", עכ"ל. 

בהפלגה רבה נמרצת ולפעמים יקל ידו וזה מצד עצמו, כי אף על פי דמזל מחכים מזל מעשיר לחד מ"ד מ"מ יש בו חילוק בין 
רב למעט וכל שהמזל בעת לידה במעלתו וחוזקו בגובה רום יחזק כחו". )ועוד בענין מזל אשה קטלנית וההשלכות ההלכתיות 
העולות מכך, עי' בטוש"ע אבהע"ז סי' ט ובנו"כ ופ"ת שם, ספר חסידים סי' תסא וברית עולם ומקו"ח שם, נוצר חסד )אבות פ"ג 
מ"ד(, שו"ת ישועות מלכו )אבן העזר סי' כג( ושו"ת מהרש"ם )ח"ו סימן קנ(, שו"ת חיים שאל )ח"ב סי' לח(, שו"ת שואל ומשיב 
)מהד"ת ח"ג סי' פ"ז(, שו"ת אפרקסתא דעניא )ח"ג  יורה דעה סי' ריג(, שו"ת דובב מישרים )ח"ג סימן מה( ושו"ת משנה הלכות 

)ח"ט סי' רנה(, שו"ת עטרת פז )ח"א כרך ג, אבן העזר, הערות סימן ג הערה ב(.

521  נמצא לד' החת"ס והכת"ס שמזל האשה הרע דקטלנית אינו משום מזל פרנסתה, אלא כיון שמזלה גזר עליה שתצטער כאלמנה. 
ולפי"ז יתכן שהמהרש"א, שכתב שמזל האשה מושפע ממזל בעלה, כוונתו למזל הפרנסה דייקא, ע"ד אומרם 'בני חיי ומזוני 
במזלא תליא', וזה מש"כ המהרש"א בברכות שאין לאשה מזל עשירות, כיון שמזל פרנסתה תלוי בבעלה. אך שפיר יש לה מזל 

לענינים אחרים, ומזלה גרם שתתאלמן ותצטער - שב"ג.



פרק ח'

 חיי בני ומזוני 
במזלא תליא





רסז

חיי בני ומזוני במזלא תליא

אחת הסוגיות הקשות והעמומות ביותר בעניני הבנת השפעת המזל, הם דברי רבא, לפיהם הדברים החשובים 
ביותר לאדם בעולם הזה, חייו, בניו ומזונותיו, אינם תלויים בזכויותיו ודרגתו הרוחנית, אלא במזל. ביאורים 

רבים נאמרו בדברי רבא ובעל מנורת המאור כותב על דברי רבא ש"וברוך היודע על מה זה ועל מה זה".

נביא מדברי רבותינו בנושא זה וננסה בס"ד לרדת לשורשו ולהבנתו.

נאמר במועד קטן )כח, א(: "אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא. דהא 
רבה ורב חסדא תרוייהו רבנן צדיקי הוו, מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי מיטרא. רב חסדא חיה תשעין 
ותרתין שנין, רבה חיה ארבעין, בי רב חסדא שיתין הלולי, בי רבה שיתין תיכלי, בי רב חסדא סמידא לכלבי ולא 

מתבעי, בי רבה נהמא דשערי לאינשי ולא משתכח".

ביאור דברי הגמרא: בנים, חיים ומזונות אינם תלויים בזכויותיו של האדם, אלא במזלו. שרי רבה ורב חסדא היו 
שניהם חכמים וצדיקים באותה המידה, וראיה לכך שכל אחד משניהם יכול היה להוריד גשמים בכח תפילתו, 
40 שנה. בביתו של רב חסדא  92 שנה ואילו רבה חי רק  ובכל זאת היו הבדלים ביניהם בענינים אלו. רבה חי 
נערכו 60 שמחות על 60 חופות שהעמידו בניו ובנותיו, נכדיו ונכדותיו522, ואילו בביתו של רבה היו 60 אבילויות 
ומכאובים. בביתו של רב חסדא היה שפע כלכלי גדול, עד שאפילו הגישו בפני הכלבים לחם סולת משובח, אך 
הכלבים, מרוב שהיו שבעים ומדושנים, לא ניגשו לאוכלו. ואילו בביתו של רבה לא הגישו לפני בני המשפחה 

אף לחם שעורים זול ופשוט, מרוב עניותם.

דעת התוספות והריטב"א

וכתבו התוספות )ד"ה אלא במזלא תליא מילתא(: "והקשו בתוספות הא דאמרן בסוף שבת )קנו, א( אין מזל 
לישראל. וי"ל דלפעמים משתנה ע"י מזל, כי הנהו דהתם, ופעמים שאין משתנה כדאמרינן בתענית )כה, א( 

גבי רבי אלעזר בן פדת דא"ל ניחא לך דאחריב עלמא דאולי אברי' בעידנא דמזוני".

למדנו מדברי התוספות שכוונת חז"ל בדבריהם שחיים, בנים ומזונות תלויים במזל, אינה שהמזל קובע הכל, 
שהרי אין מזל לישראל. אלא שלעיתים ניתן לשנות את פני הדברים על ידי המזל.  

והריטב"א כתב: "לאו בזכותא תליא מילתא. פי' ח"ו שיהא תלוי במזל לגמרי, דקיי"ל )שבת קנו, א( אין מזל 
לישראל, ובטלת ברכות וקללות שבתורה כי חיי בני ומזוני כללים הם לכל טובות העולם הזה, אלא ה"ק דלאו 

522  כפי' הבן יהוידע.
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אלא שזכות גדולה מבטלת המזל, וכולי עלמא לא חזו להכי  בזכותא תליא מילתא לגמרי, דמזלא נמי איכא, 
אלא צדיק גמור שהוא למעלה ]מן המזל[523, ולפיכך תרי צדיקי לא דמו בהא להדדי כדמפרש ואזיל דמסייע 
ליה מזלא, ומאן דאית ליה מזלא כיון דהוי בינוני שלא יפסיד מזלו סגי ליה בהכי, ומאן דלית ליה מזלא צריך 

זכיות גדולות".

שזכויותיו  אלא  גורף.  באופן  לא  אך  האדם,  בזכויות  ולא  במזל  תלויים  אלו  דברים  שאכן,  הסביר  הריטב"א 
הגדולות של צדיק גמור, מביאתו למעלה מהמזל ומזלו יכול להתהפך לטובה, ולפיכך אדם שמזלו קבע שיהיו 
לו חיים, בנים ומזונות, יש לו אותם, ואדם שמצד מזלו לא זוכה לכך, צריך הוא לזכות גדולה כדי להתרומם מעל 

המזל. 

וביבמות )מט, ב- נ, א( נאמר: דתניא "את מספר ימיך אמלא", אלו שני דורות )וברש"י: שנים שפוסקין לאדם 
בשעת לידתו(, זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו, דברי ר' עקיבא, וחכמים אומרים זכה מוסיפים לו לא זכה 
פוחתין לו. וכתבו התוספות: "מוסיפין לו - והא דאמר במועד קטן )כח, א( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא 
מילתא אלא במזלא תליא מילתא, פשיטא דזכות גדול מועיל כדאמר בשבת )דף קנו: ושם( אין מזל לישראל. 

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

כתבו  שבמו"ק  בעוד  יבמות.  במסכת  לדבריהם  קטן  מועד  במסכת  התוספות  דברי  בין  הבדל  ישנו  לכאורה 
השפעת  את  לשנות  ניתן  ורק  קובע,  שהמזל  להיפך,  כתבו  שביבמות  הרי  לשנות,  המזל  בכח  יש  שלפעמים 
המזל על ידי זכות גדולה, והוסיפו התוספות שלמרות שניתן לשנות את המזל על ידי זכות גדולה, אך לא שכיח 

שהמזל ישתנה.  

והתוספות בשבת )קנו, א ד"ה אין( כתבו: "אין מזל לישראל - והא דאמר רבא בשילהי מו"ק )כח, א( בני חיי 
ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה, אבל פעמים 
)דאין מזל  לו  לו לא זכה פוחתין  נ. ושם( זכה מוסיפין  )דף  שאין המזל משתנה כדאמר ביבמות פרק החולץ 

לישראל(".

דעת המאירי: דברי רבא הם דעת יחיד

ואמנם לדעת המאירי )במו"ק שם(, מאמר חז"ל זה, לפיו בני חיי ומזוני תלויים במזל ולא בזכות, אינו מאמר 
מקובל ודרכי הדת מורים לא כך. ואלו דבריו: "לעולם אל ימנע עצמו מן הרחמים ומן התפלה ויבין וידע שהתפלות 

523  כתב הצל"ח ברכות ז,ב:  כבר אמרו רז"ל  בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, זולתי לצדיקים גדולים מאד 
במערב  צדק  דקאי  דעתך  מה  לאברהם  הקב"ה  שאמר  וכמו  ממקומם,  המערכות  ומשדד  לצרכם  המזל  בזה  משנה  שהקב"ה 
מהדרינא ליה במזרח ]שבת קנו, א- ב[. והמהרש"א בחי' אגדות כתב דודאי גם אדם הראשון ושת ומתושלח ונח ושם ועבר היו 
יודעים דבר זה, אלא שלא פרסמו הדבר להכריז ולהודיע לכל העולם כמו שעשה אברהם אבינו שמסר נפשו לפרסם ולהכריז דבר 
זה. ולכן הפסוק המוקדם הנאמר בבשורת הזרע אף שכתוב אדני וגו', היינו שאברהם עצמו הכיר והשכיל אדנותו של הקב"ה 
לשדד המערכה, אבל לא שייך להכריז דבר זה לכל העולם, שהרי באמת נס גדול ושינוי המזל בדבר זה לא שייך ברוב העולם, 

דלדידהו באמת לאו בזכותא תליא אלא במזלא, ולכן הביא הפסוק המאוחר המדבר בירושת הארץ.



רסטפרק ח - חיי בני ומזוני במזלא תליא

והצדקות יכריחו המזל ומערכת התולדה בכל דבר, ואל יחוש למה שאמרו כאן חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא 
מילתא אלא במזלא, כי הוא מאמר יחיד לא יסבלוהו דרכי הדת בשום פנים. ויתבאר לך חולשת המאמר ממה 
שגלו בכאן הסבה שהביאתהו לומר כן והוא מה שראה רבה ורב חסדא שהיו שקולים אצלו, רב חסדא חיה שתין 
שנין ורבה חיה ארבעין שנין, בי רב חסדא שתין הלולי ברבה שתין תיכלי, בי רב חסדא נהינא סמידא לכלבי, 
בי רבה נהמא דשערי ולא משתכח, הנה שלא הביאו לזה אלא מה שראה מהעדר הסדור והיא הסבה שהביאה 

רבים לפקפק על האמת כמו שנודע למבינים".

וכן כתב במגדל עוז ליעב"ץ )בית מדות, עליית הבחינה( וז"ל: "אך מה שנמצא במ"א בני חיי ומזוני לא בזכותא 
תליא מילתא יסבור שהם דברי יחיד".

במזלא תליא- "ברוך היודע על מה זה ועל מה זה"

המנורת המאור )אות ש( מביא את דברי רבא, שבני, חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא 
מילתא, והוא כותב על כך: "וברוך היודע על מה זה ועל מה זה, וגם כל הנסתרות אשר לפניו גלוי כל דבר. ואולי 
היסורין הן לטובתו לדכאת הגוף ולעדן הנפש, שהם שני הפכים. או הם באים מצד אחר, שהוא נסתר לנו". והוא 

מסיים: "וכמה טוב מאמר הרמב"ם, שאמר בספרו הנכבד, כי מה שאמר רבא הם דברי יחיד".

וכפי  וחכמת הכוכבים,  בנחרצות בהשפעת המזל  רבים, הכופר  היא לדעת הרמב"ם במקומות  יתכן שכוונתו 
שהארכנו בענין בפרק ב ובפרק ג.

הראשונים שתמהו ולא ביארו לנו את סוד הענין

ענין  לך  לבאר  "עוד שאלת  כך:  כותב  והוא  אלו,  בענינים  סימן מח( מסתפק   )שו"ת הרשב"א ח"ה  הרשב"א 
בני  א(  כח,  )מו"ק  אמרו  אחרים  ובמקומות  לישראל;  מזל  אין  אמרו  מקומות  שבמקצת  ישראל.  לחכמי  בא 
חיי ומזוני, לאו בזכותא תליא מלתא, אלא במזלא תליא מילתא. וכך בא להם במקומות הרבה. וזה מחלוקת 
דבריהם  של  מחלוקת  היה  ואלו  אחרים.  ובמקומות  קנו(  )דף  שבת  מסכת  של  אחרון  בפרק  להם,  מפורסם 
לבד, היינו אומרים דעות חלוקות הם נחלקו בזה, כפי מה שחייבה חכמתו של כל אחד וסברתו, או משמעות 
וזה  וגם בגאולה ובביאת בן דוד, זה אומר בכה,  הכתובים, או קבלתם. כפי מה שיקרה להם, בכמה מקומות. 
אומר בכה, ונתלו ברמיזת הכתובים )כמ"ש בפ' חלק(. אבל התימא הגדול שבמקראות מפורשים נראה שהם 
במחלוקת זה, דלפי הנראה כל הייעודין שבתורה, מיוסדים על שאין מזל לישראל, שהייעודין כולם הם ייעודים 
גופנים. והוא שאמרו ז"ל: בני חיי ומזוני, לאו בזכותא תליא, אלא במזלא; הביא ראיה מן המקרים המשיגים 
בזמנם לאנשים צדיקים אצלם, בחסידות ובחכמה, שהגיע עליהם כמעשה הרשעים. ואמרו )מו"ק שם( רבה 
ור' חסדא. מר מצלי, ואתי מיטרא. ומר מצלי, ואתי מיטרא. ובי רבה, שתין תכלי. ובי ר"ח, שתין הלולי. בי רבה, 
לחמא דשערי, ולא משתכח בו. והני כתובים מפורשים בהפך בבנים: לא יהיה בך עקר ועקרה; הנה נחלת ה' 
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בנים, ויעתר יצחק; וכן השונמית. ומזונות: ונתתי עשב בשדך, ואכלת ושבעת. ובחנוני נא בזאת, והריקותי לכם 
ברכה עד בלי די. וההפך בעוברי עבירה. בני"ם: לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו. חיי"ם: ושנות רשעים 
תקצורנה. מזונו"ת: והאדמה לא תתן את יבולה. וגדולה מכולם שאמר הכתוב: ולא יקרא עוד שמך אברם, והיה 
שמך אברהם, כי אב המון גוים נתתיך. אבל שרי אשתך לא תקרא וכו' כי שרה שמה. ואמרו ז"ל: באלו המזל 
גורם, בעוד שמם כן. ובהשתנות השם, ישתנה המזל. אברם אינו מוליד, אברהם מוליד. שרי אינה יולדת, שרה 
יולדת. וזה כענין האומר אין מזל לישראל. כי בהיות האיש צדיק, פעמים ישתנה עניינו מחמת זכותו, או בשמו, 
או בשינוי מקומו. וכאלו המזל כן מי שיקרא שמו כן, או מי שידור במקום פלוני, או שינהג, יגיענו כן. וכן וצדקתו 
תגרום, שלא יבא וישנה את מקומו, וינצל. והוא מאמרם ז"ל: ג' דברים מהפכין מרעה לטובה, שינוי השם, שינוי 

מקום, שינוי מעשה". 

"ותמצא לרבי אברהם בן עזרא ענין נאה בזה בריש פרשת וארא. וכל]ל[ דבריו שלא תשתנה מערכת הכוכבים, 
אלא כעור העומד במרוצת הסוסים, ובא פקח וסלקו מן הדרך ההוא מעט, והנה הסוס רץ והעור לא ניזק, ולולי 
הפקח שהסירו, ירמסוהו הסוסים. וכל ענין זה סוד כל התורה כולה ביעודים, הפך משפטי הכוכבים. ופעמים 
יראה בכתוב הפך מזה, והוא שאמר שלמה בחכמתו: יש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, ויש צדיקים 
וגו'; והוא ענין איוב. ואמר הנביא כמתמיה: מדוע דרך רשעים צלחה? וביבמות פ' החולץ )דף נ( חולקים בפירוש 
הכתובים. דאמרו שם: מנשה הרג את ישעיה. אמר רבא: מידן דייני', וקטליה. א"ל: משה רבך אמר: את מספר 
ימיך אמלא. ואת אמרת: והוספתי על ימיך ט"ו שנה. ואמרו שם: קראי לא קשיין, תנאי היא524 דתניא: "את 
אומר:  הוא  הרי  לר"ע:  לו  אמרו  לו.  פוחתין  זכה,  לא  לו.  משלימין  זכה,  דורות.  שני  אלו  אמלא";  ימיך  מספר 
נולד לבית דוד, יאשיהו  והוספתי על ימיך; א"ל: משלו הוסיפו לו. תדע, שהרי הנביא עומד ומתנבא: הנה בן 
שמו; ועדיין לא נברא מנשה. ורבנן, מי כתיב: נולד מחזקיהו? לבית דוד; כתיב: או מחזקיה, או מאיש אחר. ור' 
עקיבא שאמר כאן: זכה, משלימין לו. הנה הוא, שיש לו בפ' אחרון דשבת אין מזל לישראל, ולמה אין מוסיפין. 
ואם אין מוסיפין לפי המזל, למה פוחתין?. גם כל התפלות שאנו מתפללים על הגשמים ועל הרפואה. ואמרו: 
שאדם נידון בכל יום, לפי האומר: דבמזלא תליא מלתא; אמאי נידון? וכמה ששאלו בגמרא )ר"ה טז( לבעל מי 
שאומר: אדם נידון בראש השנה, כמאן מצלינן האידנא, אקצירי ואמריעי. כמאן, כרבי יוסי דאמר: אדם נידון 

)בר"ה( ]בכל יום[".

והרשב"א כותב על תמיהות אלו כך: "ואני רואה להם ז"ל דרך אחר, וכאלו הוא דרך שלישית, ויש בו סוד עמוק, 
ברשע וטוב לו וצדיק ורע לו. ואמרו במדרש525 שהראה לו הקב"ה למשה, ר' עקיבא ותורתו, ואח"כ הראה לו 
וזו שכרה? אמר ליה הקב"ה: כך עלה במחשבה. שתוק!  זו תורה  שמסריקין את בשרו במסרק. אמר משה: 
וזה כל ענין איוב. והוא מאמר החכם במזמור "אך טוב לישראל" וכו'. ואומר על זה "ואני כמעט נטיו רגלי" וכו'. 
ולבסוף הבין עיקר הענין, ואמר "עד אבא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם". והוא ענין עמוק מאד, לא שמעה 

אזני, רק כנקודה מן הגלגל הגדול, ולא קבלתי מרבותי כטפה מן הים, ולא אוכל לפרש".

הרשב"א משאיר אותנו ללא תשובה ברורה בענין זה, בכותבו כי יש בכך ענין עמוק והוא לא יוכל לפרשו.

524  צ"ע דהא להרשב"א עצמו י"ל דמלך שאני, וצ"ע.

525  עי' מנחות כט, ב.
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מעניין שגם הספר חסידים מתחבט בשאלות אלו ודומיהם וגם הוא אינו משיב על תמיהותיו. רבי יהודה החסיד 
ז"ל בספר חסידים )סי' שכא( מביא את מאמר חז"ל זה, ש"בני חיי ומזוני לא בזכות תליא מילתא", והוא שואל 
הכיצד ניתן לומר שבנים, חיים ומזונות אינם תלויים בזכויותיו של האדם אלא בהשפעת מזלו, ו"הלא כתיב 
)שמות כג, כו( "את מספר ימיך אמלא", "למען יאריכון ימיך" )שם כ, יב(, "למען ירבו ימיכם וימי בניכם" )דברים 
יא, כא(. לבניהם אחריהם לעולם. וכתיב )משלי יא, ד( "וצדקה תציל ממות". ואמרו זכות תולה במים המרים, 
הרי חיים בזכות, וכן מזוני בזכות שאל ר' חייא באיזה זכות נתעשרת שיש לך טבלא של זהב, אמר טבח הייתי 
וכו'526, הרי מזוני בזכות, וכן יכול להיות שבזכות יהיו לו בנים. ושינוי השם ושינוי מקום גורמים מזל אחר טוב 

אע"פ שאין המזל נותן אלא אין מזל לישראל וצריך לכתוב בספר הכבוד".

הספר חסידים כותב שצריך הוא לכתוב את התשובות לשאלותיו ב'ספר הכבוד', הוא אחד מספריו הרבים של 
רבי יהודה החסיד ז"ל שלא זכינו לאורם עד כה. 

  

ישנו עניות בלא חטא - בגלל שמזוני תליא במזל

האם העניות מגיעה בגלל חטאי העני, או משום שכך גזרה מזלו?

המהר"ל מפראג זי"ע כותב בספרו נתיבות עולם )א, נתיב הצדקה, פרק ג( את הדברים הבאים: 

"בפ"ק דבתרא )י, א( תניא ר' מאיר אומר יש לו פתחון פה לבעל הדין להשיבך ולומר לך אם אלהיכם אוהב עניים 
מפני מה אינו מפרנסן, אמר כדי להנצל אנו בהם מדינה של גיהנם וזו שאלה כו'. ומה שהשיב לו להנצל מדינה 
של גיהנם ולא השיב להנצל ממיתה, כי המיתה כבר נגזר על האדם אם אלף שנים יחיה סוף סוף ימות, אבל דבר 
זה מה שמצלת מדינה של גיהנם הוא תקנה שלא ישלוט הגיהנם באדם כדלעיל. ומפני כי השואל היה סובר כי 
אין עניות בלא חטא, ומפני כך שאל כיון שהעניות הוא בשביל חטא א"כ אין לפרנס העניים, כמו שהוא יתברך 
אין רוצה לפרנס אותם בשביל חטא. אבל ר' עקיבא סבר חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא 
תליא ולפיכך יש עניות בלא חטא. ואפי' אם היה העניות בשביל חטא, כך גזר הקב"ה עליו שלא יהיה מתפרנס 
מן הש"י, אבל יתפרנס מן האדם בשר ודם, ודומה לו החולה אע"ג שנגזר עליו מן הש"י שיחלה, מ"מ מצוה 

לרפאותו, ולפיכך המפרנס את העני עושה רצון המקום".

בני חיי ומזוני תלויים רק בשפע שמשפיע ה' לברואיו לקבל את המגיע לו ממזלו

המהר"ל בספרו נתיבות עולם )ב,  נתיב יראת השם, פרק ג( כותב דברים עמוקים בענין: 

526  בראשית רבה, בראשית פרשה יא: א"ר חייא בר אבא פעם אחת זמנני אדם אחד בלודקיא והביא לפנינו דיוסקוס א' טעון בי"ו 
מוטות, ובו מכל מה שנברא בששת ימי בראשית, ותינוק אחד היה יושב באמצעיתו, והיה מכריז ואומר "לה' הארץ ומלואה תבל 
ויושבי בה", כל כך למה שלא תזוח דעתו של בעל הבית עליו. אמרתי לו בני מהיכן זכית לכל הכבוד הזה, א"ל טבח הייתי, וכל 

בהמה יפה שהייתי רואה כל ימות השבת הייתי מפרישה לשבת, ואמרתי לו לא על מגן זכית.
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"ומה שהעניות היא כמו מיתה, ג"כ זה ענין מופלג מאוד בחכמה, בארנו אותו הרבה, כי החיים שהאדם מקבל 
משפיע  מאתו  החיים  מקור  הוא  שהש"י  חיים",  מקור  עמך  "כי  לו(  )תהילים  נאמר  שהרי  ברכה,  כמו  נחשב 
החיים לכל חי, ונמצא כי החיות הם השפעה כמו העושר והפרנסה שהם השפעה מן השם ית', וזה אמרם בני 
מן  השפעה  הם  בפרט  השלשה  אלו  כי  ור"ל  מלתא,  תליא  במזלא  אלא  מלתא  תליא  בזכותא  לאו  ומזוני  חיי 
הש"י, אם הבנים אם החיים ואם העושר, כל אלו הם השפעה שמשפיע השם יתברך אל האדם, הן החיים הן 
הבנים הן העושר, ואין אלו ג' תלוים בזכותא אלא במזל, כי כן מלת מזל שהוא מלשון שפע בלבד מן המשפיע 
ולכך אין זה תולה בזכותא, כי המשפיע משפיע מצד עצמו לכל מי שהוא מוכן לקבל השפע הזה מן המזל שעל 
ידו ההשפעה הוא מקבל ולכך בני חיי ומזוני שהם השפעה לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, ויש להבין 

את זה מאוד".

מפתחות גשמים, חיה ותחיית המתים נתלים ביד המזל

נאמר בתענית )ב, א(: "אמר רבי יוחנן שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח ואלו 
הן מפתח של גשמים מפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים", וכתב הראשית חכמה )שער האהבה, פרק 
ששי(: "ואפשר לומר ששלשה מפתחות הנזכרים הם כנגד בני חיי ומזוני התלויים במזל, ששם סוד המפתח 
שפירשנו בפרשת בראשית )זוהר כד, א, מג, ב(, ולכך נקראו מפתחות ולא נמסרו ביד שליח מפני שתליתם 

במזל".

 ג' מפתחות לא נמסרו ביד שליח, 
משום שאין בכוחו של השליח לשדד המזל, אלא רק הקב"ה 

של  כח  גדול  וכמה  תורתינו,  של  כח  גדול  כמה  תשפטו  "ומזה  כותב:  ז(  דרוש  שני,  )חלק  דבש  יערות  בספר 
צדיקים גוזרים וה' מקיימם ומשנה מערכת שמים, כאשר באמת יש ליתן טעם למה שלשה מפתחות לא נמסרו 

לשליח, של חיה ושל תחית המתים ושל גשמים".

הכונה  רחמה",  את  ה'  "ויפתח  מקרא  ילפינן  הא  רק  להוליד,  מעוברת  של  הכונה  אין  חיה  של  כי  תדע  "אבל 
והנה כלל, כל מה שאינו ביד מזל רק כפי הנהגת  וכן הפירוש של חיה עקרה תלד,  ונתעברה,  שהיתה עקרה 
אדם אם לטוב ואם לרע ואין צריך לשדד המזל, נמסר ביד שליח, אבל כל מה שנמסר ביד המזל, הוקבע בטבע 
מזמן בריאה וה' משדדם, זהו לא נמסר ביד שליח, כי אין כח לשדד המזל, שהוא ג"כ שלוחו של מקום והוקבע 

בטבע מבריאת עולם ומה אולמא וכו', ולכך צריך הקב"ה בעצמו.

וידוע בני חיי ומזוני לאו בזכותיה אלא במזלא תליא, ולכך של חיה שהיא עקרה להוליד שתליא במזלא ולשדד 
המזל, וכן תחית המתים, כי חיים תלוים במזל ומגזירת המזל וכפי משטרו ימות ולא יחיה כלל, והקב"ה מחייהו 
הרי משדד המזל, וכן מטר, דאמרינן 	תענית ד, בא היינו מטר היינו פרנסה, כדאמרינן בגמרא להדיא ומזוני, לאו 
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בזכותא רק במזלא, והקב"ה משדד מזל, זהו אינו אלא ביד הקב"ה ולא ביד השליח, כי אין בידו לשדד המזל, 
ודברי חכמים עמוקים", עכ"ד הנפלאים.
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על מי משפיע מזל בני חיי ומזוני 

דעת הרא"ש והשגת היעב"ץ

היעב"ץ בספרו מגדל עוז )בית מדות, עליית הבטחון( פורש בפנינו מערכה בענין מערכת המזל ושליטתה על 
ישראל. הוא מביא את פירוש ה"ר אשר ז"ל, הכותב על "מה שאמרו רז"ל אין מזל לישראל, ומצאנו במקום 
אחר חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, וצריך ליישב אלו הענינים כדי ליישב 
מעונש  יראים  ואינם  חייהם,  ובאורך  ולעשרם  בניהם  לרוב  המזל  על  הבוטחים  אדם  בני  טעות  ולהסיר  הלב, 
זה להראות חסרון  וכתבנו  נצולים במזל מפגעי העולם,  כי אינם  ובאמת הם טועים,  זה,  ומרשעם על  הבורא 

דעתם וגנותם".

הרא"ש מצטט את מחלוקת האמוראים האם מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל, כדעת ר' חנינא, או 
שאין מזל לישראל, כדעת ר' יוחנן, והוא תמה "היכי פליגי אמוראי בהא מילתא, שהרי דבר זה כתוב בתורה שנוי 
בנביאים ומשולש בכתובים, ונחקר ונדרש היטב בראיה גמורה, בשקול הדעת הברורה, כתוב בתורה והסירותי 
וכתוב לא  גו',  ועקרה בארצך  וכתוב לא תהיה משכלה  גו',  כל חולי  ה' ממך  והסיר  ועוד כתוב  מחלה מקרבך, 
והעקור  והחולי,  גו', רק אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך. הרי נתבאר מן התורה שהבריאות  יהיה בך אביון 
וההולדה, ומלאת הימים וחסרונם, והעושר והעוני, אינם תלוים כי אם בעבודת ה' ושמור מצותיו, לא במזל. 
ושנוי בנביאים, כמו שאמרה חנה בתפלתה כי אל דעות ה' ולו נתכנו עלילות, ואמרה ה' ממית ומחיה מוריד 
שאול ויעל, ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם, ועוד כתוב הנני מוסיף על ימיך חמש עשרה שנה. ומשולש 
הדעת  בשקול  ונמצא  מאד(,  רבות  )וכהנה  תקצורנה  רשעים  ושנות  ימים,  תוסיף  ה'  יראת  דכתיב  בכתובים, 
שאם אמת הוא שכל הדברים תלוים במזל, למה יתפלל אדם לפני בוראו, להציל ממות נפשו ולחיותו ברעב, 
ולתת מטר על פני האדמה, וא"כ רוב תפלותינו הם ללא תועלת וללא צורך, חלילה חלילה ליראי ה' ולחושבי 
שמו לומר כדברים האלה, כי דבר ידוע הוא מן הכתוב ומן הקבלה ומן הנראה לעין, כי יש אנשים קוראים לה' 

והוא יענם".

הרא"ש מציע ש"כל מה שבא בתורה ובנביאים בענין הזה הוא בזמן שישראל יושבים על אדמתן ושכינה שורה 
בישראל, אבל אם חסרו שני הדברים האלה, יש מחלוקת בדבר", אך הוא דוחה את הצעתו ממספר ראיות, ועל 

כן כותב הוא כך:

"על כן אני אומר מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, ר' חנינא איירי בישראל דלא נפיש זכותו, ור' יוחנן מיירי 
בישראל דנפיש זכותו, דומיא דאברהם, וקרא נמי בשומר תורה כתיב, וכי אמרינן אין מזל לישראל, בישראל 
שנולד  מי  שיהיה  מסייע  זכות  ולאו  מועלת,  חסידות  אין  אבל  המזל,  מרעת  למעט  מילי  הני  זכותיה,  דנפיש 
במערכה רעה שלם בשלשתן, וראיה לדבר אברהם אבינו שלא זכה להרבות בנים משרה כמו שהרבה מקטורה, 
והיינו דקאמר רבא במו"ק )כח, א( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא, אלא במזלא תליא מילתא, דהא 
רבה ורב חסדא תרוייהו צדיקי גמורי הוו, מר מצלי ואתי מיטרא, מר מצלי ואתי מטרא, ועם כל זה לא הועיל 
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לרבה להיות שלם בשלשת הדברים האלה כר"ח, שהיה שלם בשלשתן, אבל הועילה לו זכותו למלאות ימיו כפי 
מערכת מולדו, ככתוב "את מספר ימיך אמלא", וכן הועילה לו זכותו להוליד, ואם לא הרבה בנים, וכי אמרינן 
אין הזכות מועילה לבטל כח המזל לגמרי, הני מילי מזל כללי, כמו מערכת מולדו, כדאמרינן בתענית ניחא לך 
דאחריב עלמא כו' אפשר דמברית בשעתא דמזוני, אבל מזל פרטי, כמו המקרים המתחדשים בחלאים, ועצירת 
גשמים, ומיתה בלא עתו ובלא יומו, והדומה להם, יש כח בזכות לבטל אותם, על כן אפילו חרב חדה מונחת על 
צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים והצדקה, ומדרב נחמן ב"י נמי אין מזל לישראל, דאמיה דרנב"י א"ל 
כלדאי בריך גנבא ליהוי, לא שבקתיה גלי רשיה, א"ל לא תגלי רישך כי היכי דתהוי אימתא דשמיא עלך, דהא 
קיימא לן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, וליכא מאן דפליג בה, ולא שכסוי הראש מונע אותו מלהביט לכל 
דבר, ואמר החכם אין חוצץ בפני התאות כעצימת העינים, עכ"ד הרא"ש. והם שוין במקצת לדברי התו' שילהי 
קדושין ובמו"ק ובב"מ. ויש לנו דברים בגו בלח"ש, יעויין בפירוש מעמדות ליום ראשון אמתני' דלעולם ילמד 

אדם את בנו אומנות".

העולה מדברי הרא"ש: אא רבי חנינא שאמר שיש מזל לישראל, דיבר על אדם שאין לו זכויות רבות ורבי יוחנן 
שאמר שאין מזל לישראל, דיבר על אדם שזכויותיו רבות. בא אדם שמזלו רע וזכויותיו רבות, יכול לשנות רק 
חלק מג' עניני בני חיי ומזוני, אך לא לשנות כליל לטובה את מצבו. גא אברהם שינה את מזלו, שמנע ממנו 
ללדת בנים, בזכות זכויתיו, אך מזלו לא הושלם לטובה, ולכן נולד לו רק בן אחד משרה ובנים רבים מקטורה. 
חייו  שנות  את  למלאות  לו  הועילה  זכותו  אך  ומזוני,  חיי  בבני  מזלו  השתנה  לא  רבה,  של  זכויותיו  למרות  דא 
הא זכות אינה מועילה לבטל את כח המזל הכללי, כמו מערכת מולדו, אך יש  כמערכת מולדו ולהוליד בנים.  
כח לזכויות לבטל את המזל הפרטי, כהמקרים המתחדשים בחלאים, ועצירת גשמים, ומיתה בלא עתו ובלא 
יומו, והדומה להם. "על כן" - כותב הרא"ש- "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן 

הרחמים והצדקה". 

כותב היעב"ץ על דברי הרא"ש: "ועדיין נשאר דוחק גדול בדברי הרא"ש הנ"ל, במה שכתב שהועיל זכותו לרבה 
נגד פשוטן של דברים,  וכל זה משמע  ואם לא הרבה.  לו להוליד בנים,  וכן הועילה  ימיו כפי המערכת,  למלא 
כי אמרו רבה חיה ארבעין שנין, והא לר"ח זכה מוסיפין לו. גם לישנא דשתין תכלי משמע שהיה שכול בנים 
ודכוותה אמרינן  נגזרה גזרה,  לגמרי. איברא לכאורה נראה לי דמָרבה לק"מ, משום דמבית עלי קאתי שכבר 
לתורה  ודיה  גרמה,  אביהם  שחובת  אלא  ר"ג,  של  עבדו  כטבי  ליסמוך  ראוין  שהיו  לכנען  לו  היו  בנים  הרבה 
שהועילה לו לבטל קצת הגזרה שלא ימות פחות מבן עשרים, כאותה משפחה שהיתה בירושלים, ואביי דעסק 
בתורה ובגמילות חסדים חי שיתין. ואע"ג דרבא לא הוה ס"ל הכי, מדקאמר אלא במזלא תליא, מ"מ קושטא 
הכי הוא. וגם נראה דאפילו רבא הדר ביה, דאי לאו הכי קשיא דידיה אדידיה, דאמר רבא תלתא בעאי משמיא, 
תרתי יהבי לו, חוכמתיה דר"ה ועותריה דר"ח, ש"מ צלותא מהניא, ובזכותא תליא מילתא ודאי, אלא כדאמרן 

דפשיטא זכות גדול מועיל לשנות המזל בכל דבר".

והוסיף היעב"ץ: "מיהו הני מילי היכי דליכא עון אבות הגורם גם כן, אבל היכא דנצטרף עון אבות הגוזר רעת 
הבנים, עם רוע המזל של הבן המסייע, אז לא במהרה ינתק חבל הגזרה אפילו בזכות גדול, כענין תלמוד תורה 
ששקול ככל המצות, אין כחו יפה כאן לבטל כולו )כי דיו לעמוד באחת, ר"ל או נגד המזל, או נגד חוב אבות 
בלבד( ואעפ"כ מועיל לבטל הגזרה במקצת, כענין רבה דאהניא ליה מיהא שלא מת בחור, ואילמלא הוסיף עוד 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רעו

יפוי כח של זכות גדול גם בגמילות חסדים כמו שעשה אביי, היה מאריך ימים יותר, ובזה יבוא הכל אל נכון527".

שנגזר  עלי,  מבית  שהיה  משום  שנה  שישים  רק  חי  ורבה  המזל,  את  לבטל  הזכות  בכח  שיש  סובר  היעב"ץ 
עליהם שימותו צעירים, וזכות תורתו עמדה לו שלא נפטר צעיר יותר. הוא כותב שדבריו מנוגדים לדברי רבא, 
שאמר שמספר שנות החיים תלויים אך ורק במזל, אך זאת האמת, וגם נראה שרבא עצמו חזר בו מדבריו, מכך 
שרבא עצמו אמר, כמובא שם בהמשך הגמרא, שהתפלל וזכה לשינוי מצבו בב' דברים. הרי שזכות תפילתו 
שקשה  היעב"ץ  ומוסיף  וענין.  דבר  בכל  המזל,  את  לשנות  מועילה  גדולה  שזכות  ובהכרח  מזלו  את  שינתה 
ביותר לבטל את גזירת המזל, גם על ידי זכות, כאשר ישנו עוון אבות, ואמנם גם במקרה זה עדיין מועיל לבטל 

מקצת מגזירת המזל. 

כל גזירות הכלל והפרט ע"י מזל- ואם יהיה בעל יראה יוסיף לו ה'

כתב האבן עזרא )הפירוש הארוך, שמות לב(: "ועתה כבר פירשתי בספר דניאל "וספרין פתיחו" )דניאל ז, י(, 
כי כל הגזרות על הכללים ועל הפרטים הם במערכות השמים. וככה הודו חכמים בני חיי ומזוני, רק השם יוסיף 

בעבור יראתו כאשר פירשתיו".

 בעל העקידה: 
ודאי שתמיד זכות עוזרת, אך היא עוזרת באופן יחסי לכאו"א ע"פ מזלו

רבים ראו ותמהו, הכיצד יתכן שזכויותיו ומצוותיו של היהודי, לא יסייעו לו לקבוע את גורל חייו, בניו ומזונותיו, 
בשאלה  שעסקו  החכמים  דברי  את  נביא  בדרכיה.  להולכים  ברכה  שפע  מבטיחה  הקדושה  שהתורה  ובפרט 

חשובה ויסודית זו, וכדלהלן:

רבנו רבי יצחק ערמאה ז"ל בספרו עקידת יצחק )שער כב( תמה על דברי רבא שהמזל קובע לאדם על חייו, בניו 
ומזונותיו והמזל נקבע לפי זמן לידתו, כדברי חז"ל ש"האי דבמאדים יהא גבר אשיד דמא, האי דבצדק יהא גבר 
צדקן, וכן בכל כוכבי לכת, וכן אמרו האי דבחד בשבא יהא כך וגו', וכון כלם, ולא עוד אלא שדקדקו לשם, אי 
מזל יום גורם, אי מזל שעה גורם, וסוף דבר אמרו שם מזל מחכים או מעשיר ויש מזל לישראל כדאיתא בסוף 
שבת )קנו(. גם במועד קטן )כח(, אמר רבא בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא. 

והרי הם שלשה ענינים כוללים כל עניני האדם ומבוקשיו ומה יש לו עוד?". 

עוד שואל העקידה כך: "מאחר שהוא גוזר על החכמה והעושר והגבורה או על הפכן, אשר מציאותן הוא הכרחי 
להצלחת האדם ושלמותו, כמו שאמרו )שבת צב( "אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר", ולא עוד אלא 

527  וסיים היעב"ץ: ועמש"ע בס"ד גם ספ"ק דקדושין על המשנה כל העושה מצוה אחת מטיבין לו )הובא בפירוש מעמדות ליום 
שני(, יעו"ש כי טוב הוא, ויתפשטו קמטים הרבה בפרטים הללו.



רעזפרק ח - על מי משפיע מזל בני חיי ומזוני

שאמרו )אבות פרק ב( "אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד", ומהידוע שהעושר והגבורה כתריס )הוא כלי 
זיין( לפני כמה מונעים ומעיקים, הנמצאים לו לאדם מבית ומחוץ, אשר בהמצאם יוכל להצליח ובעדרם הוא 
נמנע הנה א"כ איך אמר שלא גזר על צדיק ורשע, הנה באמת הגוזר באלו הוא גוזר בכל, ואיך אמר "הכל בידי 

שמים חוץ מיראת שמים"?

"ועוד אם דברים אלו ביד הגזרה, ולא נשאר ביד האדם לבד היראה ואותה מידו יבקש, איך אמר "מה ה' אלהיך 
שואל מעמך כי אם ליראה" וכו', ומה יש לו עוד?!".

העקידה מסכם את תמיהותיו בכך ש"הנה שהמאמרים האלה והדומים להם, כלם חברו לשפוך סוללה על חומת 
אמונת הבחירה האנושית, ואמות ההשגחה השלמה אשר כל התורה עומדת עליהם".

העקידה מאריך, כדרכו בקודש, בהסבר הענין, ולדבריו, אמנם נכון הוא שיש בכח המזל להטות את טבעי האדם 
למעלה או לחסרון, אך לדבריו, "יד האדם תהיה תמיד על העליונה, להתנהג כפי שכלו ועל פי חפשיות בחירתו, 
הן לשבר הוראות המזל ההוא בלי ספק לגמרי, או שיהפוך הוראתה אל צד וצדדים שלא תזיק, או שתועיל מעט 
או הרבה" ואם יש די זכות תורה ומצות ביד האדם, ודאי הוא ישלוט על מזלו, אם לבטלו לגמרי, או להחליש 
תקפו וגבורתו. ומפני זה יקרה ג"כ, שהאדם יבאו לו מפאת מזלו, טובות עודפות על זכותו, כאשר לא תעכב 

חובתו"528.

העקידה מסביר ש"הוא עצמו מה שאמר רבא )מועד קטן כח( חיי בני וכו', ירצה שאע"פ שלא יהיה זכות האדם 
מספקת להם, יגיעוהו אם הם במזלו, ובלבד שלא יעכב עון, שהרי רבה ורב חסדא בני חד זכותא הוו, ולא היה 
הבדל ביניהם רק מצד המזל, כי לפי שהאחד היה מזלו עולה בהם יפה ומעשיו אינם מעכבים, אבל עוזרים היו 
לו בשפע, ואידך היה מזלו בהם רע מאד מאד, והזכות שהיה בידו הספיק להלחם כנגדו ולנצחו במקצת, ולא 
הספיק להטיב אותו באופן יגיע לו יותר מהשיעור שהגיעו. ובלא ספק כי אם לא מפני זכיותיו, לא היו לו חיי 
שעה, וגם לא חלק בפרנסה, ולא בשום זרע של קיימא. משל לשני שרי המלך שהם שוים בחשיבות, ועלה על 
האחד הגורל להיות שר צבא בים, ועל השני להיות שר צבא בארץ רחבת ידים, כי ההבדל אשר ישיגם מספוק 
הצרכים ומן צער הים, הוא ידוע שלא יהיה מצד הבדל זכותם וקורבתם אל המלך, כי אם מצד הבדל מזל גורלם, 
וגם הוא מבואר ששר צבא הים לחשיבותו וקורבתו למלכות, ימצא לו שם ספוקו וימעט צערו יותר מאשר יהיה 
זה שם לזולתו, כמו שחברו יהיה לו טוב המצב יותר מכדי קרבתו, מצד היותו בארץ הטובה ההיא. וכן הענין 
עצמו באלה החכמים וכיוצא בהם, שתשלוט בהם יד המזל מבלי שתסתלק מהם יד הזכות והשגחת המשגיח 

כלל".

רבנו העקידה מוכיח את דבריו: "תדע שכן, שהרי אלו השלשה דברים עצמם, הם מה שאמרו ז"ל )תענית ב( 
שלא נמסרו מפתחותיהם ביד שליח, תחיה, ובנים, ופרנסה אלא שהם ביד הקב"ה עצמו. וכולהו מקראי, ואיך 
אמרו דלאו בזכותא תליא, והלא הוא יתברך אינו פותח וסוגר כי אם על פי הזכות והחובה?! אלא שהכוונה, 
שעם שתהיה יד המזל בהם ראשונה, הנה הוא יתעלה על פי זכות האיש, הוא משנה כח המזל ההוא, ומביאו 

בכפל רסנו אל כל אשר יחפוץ".

528  דבריו הובאו בהרחבה בפרקים הבאים.
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"צא ולמד מאברהם אבינו, שהיה עקר לפי מזלו, אמנם זכותו הגדול הספיק להוציאו מאצטגנינות שלו, וכמו 
יצחק לה' לנכח  ויעתר  וכן נאמר )בראשית כה, כא(  וכו'.  שאמרו )שבת קנו( מאי דעתיך דקאי צדק במערב 
אשתו וכו', וכן כלם. והא דאמרינן בתעניות )כה( שאמר ליה לרבי אלעזר בן פדת, ניחא לך דאיחרב עלמא והדר 
אבריה, ואולי דאברית בשעתא דמזוני, ההוא כדי שיהא לו מפאת מזלו, ושלא יהא צריך ליטול שכרו, כשישנה 
לו הטבע בכל יום. כי הידוע מהם, שלא היה רצון החסידים ההם לאכול עולמם בחייהם, כמו שנתבאר מהרבה 
מעשים שנזכרו להם. והוא גם כן הטעם למה שסבל רבה בענינים ההם הדוחק שסבל, כדי שעקר שכרו יהיה לו 
שמור לעולם הבא, דעקר שכר מצות בהאי עלמא ליכא )קדושין לט(. ולפי שבשלשה ענינים אלו נמצא החלוף 
מפורסם בין החכמים ההם, אמר בני חיי ומזוני והוא הדין לכל שאר הענינים. ומה שאמר רבי עקיבא )יבמות נ( 
זכה משלימין לו. לפי שהוא סובר שהטוב האמתי הוא מטיב לכל, וגוזר לכל נמצא בתחלת הוייתו קצב החיים, 
שהם כדאי להשלים מציאותו, ושאין צריך זכות רק להעמידו על קצבתו, וכן כל שאר המאמרים כלם יסובבו 

על זה הקטב בלי ספק".

לדברי העקידה, נקודת הפתיחה של כל אדם תלויה במזלו. ואמנם ניתן לשנות את המזל לטובה ע"י עשיית 
מצוות והוספת זכויות או להיפך, לשנות את המזל לרעה כשהאדם חוטא. הוא מסביר שרבה היה בר מזל ומזלו 
היה משופר מעצם טבעו, ומכיון שהיה צדיק ועוונותיו לא עיכבו בעדו לזכות לשפע שהגיע לו מצד מזלו, אכן 
זכה לשפע בבני, חיי ומזוני. ואולם מזלו של רב חסדא היה מזל רע ונגזר עליו חסרונות גדולים אף יותר בבני, 
חיי ומזוני, ולכן היה לו מחסור בדברים אלו. ואולם, למרות שכך קבע מזלו, עדיין זכותיו וצדקתו סייעו לו כדי 
להלחם כנגד מזלו ולנצחו במקצת, "ולא הספיק להטיב אותו באופן יגיע לו יותר מהשיעור שהגיעו. ובלא ספק 

כי אם לא מפני זכיותיו, לא היו לו חיי שעה, וגם לא חלק בפרנסה, ולא בשום זרע של קיימא".

ביאורו הנפלא של ה'מכתב מאליהו'

כדי לרדת לעומקם של דברי העקידה, נביא את דברי הגרא"א דסלר זצ"ל בספרו 'מכתב מאליהו )ח"ד, קונטרס 
בחירה חלק ד, בחירה ומזל, פ"א, עמוד 98(. הרב דסלר מביא את מחלוקתם של רבי חנינא ורבי יוחנן האם יש 
מזל לישראל והוא כותב שכנראה רבא, שאמר ש"בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא 
ואולם, כותב הרב דסלר, מדברי התוספות הנ"ל משמע שאין  מילתא", סבר כרבי חנינא שיש מזל לישראל. 
כאן מחלוקת, שכתבו "מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה, אבל פעמים שאין המזל משתנה". ובמועד קטן 
הוסיפו התוספות: "ופעמים שאין משתנה כדאמרינן בתענית )כה, א( גבי רבי אלעזר בן פדת דא"ל ניחא לך 
דאחריב עלמא דאולי אברי' בעידנא דמזוני". והיינו שכל זכויותיו של רבי אלעזר בן פדת לא הועילו לו לשנות 
את מזלו מצער העניות, אלא רק אם יחריב ה' את עולם ויברא הכל מחדש, אולי אז יזדמן לו מזל של מזונות. 

לפיכך תוהה הגרא"א דסלר: במה תלוי אם משתנה המזל או לא? 

והוא משיב כך: פשר הדבר הוא שיש שחלקו  הוא ענין מסויים בגילוי כבוד שמו יתברך, והעניות והעשירות 
ושאר הנסיבות והמצבים הם רק כלים, ויש אשר העניות או העשירות הם מעצם חלקו בגילוי.
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ולהיפך  "כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימו מעושר",  מי שחלקו, למשל, בתלמוד תורה, הרי שנינו 
)אבות ד, ט(. היינו שאם ממלא את תפקידו בשלמות יתכן ויתנו לו עוד כלים כדי שיוכל להמשיך בעבודתו, 
כמש"כ  בעבודתו,  להוסיף  לו  לאפשר  נוספים  כלים  מתן  הם  שהפירות  הזה",  בעולם  פירותיהם  "אוכל  כענין 

"ונתתי מטר ארצכם בעתו " וגו', וכן להיפך, אם אינו זוכה, ממעטים לו כלים.

והנה רבא שאמר "בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא", הוא עצמו מעיד שהוא התפלל שיהיה חכם כרב 
הונא ונענה, ושיהיה עשיר כרב חסדא ונענה )מו"ק שם(, כי על ידי התפילה יכול להתעלות ולהתרומם ולהידבק 
עוד יותר בהשי"ת, ועל ידי זה  יהיה ראוי לסייעתא דשמיא ולכלים שהוא מבקש. והיינו שכתבו התוספות שעל 

ידי זכות גדול משתנה המזל.

אבל יש אשר חלקו בגילוי הוא, למשל, להיות עני ובעל יסורין, כי חלקו הוא קידוש ה' של קבלת יסורין באהבה. 
שיתנו  גמורה  בדביקות  לבו  בכל  יתפלל  אם  ואפילו  מזלו,  את  לשנות  זכות  וכל  תפלה  תועיל  לא  כזה  לאדם 
וזהו שכתבו התוספות "אבל פעמים שאין המזל  ידי זה.  לו עשירות או בריאות, לא יתכן שישתנה מזלו על 
משתנה כהא דר' אלעזר בן פדת". ולזה התכוון רבא כשהעיד שרבה ורב חסדא שניהם צדיקים גמורים היו, 
שניהם התפללו על גשמים וירדו, אבל רב חסדא חי תשעים ושתים שנה ורבה רק ארבעים שנה, לרב חסדא 
היו הרבה שמחות ושפע כל טוב, ולרבה הרבה אבל וחוסר כל, ומזה הוכיח רבא דבני, חיי ומזוני לאו בזכוא תליא 

מילתא אלא במזלא, היינו כאשר זה מעצם חלקו, כנ"ל.

הגרא"א דסלר )בהערה בשולי מאמרו(, מטעים את הדברים ומסבירם בבהירות רבה. הוא כותב לנו כך: "לא רק 
על ידי זכות יכול מזל כזה להשתנות. מרגלא בפומא דאינשי "משנה מקום משנה מזל", והוא מירושלמי )שבת 
ו, ט( "פעמים... ששינוי מקום גורם" )לשינוי מזל(. ואפשר לתת דוגמה שתקל לנו להבין את הענין על בורייו. 
נניח, למשל, שתכליתו של יהודי אחד- חלקו בגילוי- הוא לסייע  הרי ידוע שהכלים הם תמיד לפי התכלית. 
ללימוד תורה. אם הוא נולד בארץ שהפרנסה בה בדוחק גדול, יתכן שמזלו, על פי תכליתו, יגרום לו עניות, כי 
אז יצטרך להיות מלמד תינוקות ובזה תהיה לו הזדמנות נאותה למלא את תפקידו בעולם הזה, שהוא, כאמור, 
סיוע לתלמוד תורה. נסיונו יהיה אם ללמד לתינוקות בנאמנות או לא. אבל אם איש זה יבחר לעקור את דירתו 
אל ארץ אחרת, אשר אין שם "חדרים" שיוכל למלא בהם תפקיד מלמד תינוקות, איך ימצא אז את ההזדמנות 

הנאות להשלים את חלקו בבריאה? 

יתכן שאז מזלו ישפיע לו, לפי תכליתו, עשירות, ונסיונו, אם להשתמש בעושר שנתנו לו לתמוך בלומדי תורה 
או לא. אם כן יעשה, הרי בא על תכליתו, שהיא, כאמור, סיוע לתלמוד תורה. ובזה נתקיים "משנה מקום משנה 

מזל" בלי שיהיה בזה כל שינוי בתכלית הרוחנית למענה נברא. וכן אפשר להכפיל דוגמאות".

המזל קובע לכל אדם, חוץ מהזוכים שתשתנה המערכה בשבילו

בדרשות הר"ן )הדרוש השמיני( האריך טובא בביאור עניני המזלות וכתב בתוך דבריו כך: "ומכל מקום הדבר 
מוסכם בין חכמי ישראל, שהעולם הזה התחתון נמסר ונוהג כפי מערכת הכוכבים אם לא שעבודת הש"י תבטל 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה רפ

הרושם המתחייב ממנה, ונמשך מזה שאם לא יחזק זכות האדם כל כך שתשתנה המערכת בשבילו, או שיהיה 
יגן בעדו מדעת המערכת, כי עוד  מושגח בהשגחה פרטית דבקה, עד שישים הש"י בלבו לעשות איזה פעל 
שלא יהיה אחד מאיו הצדדים, יתחייב שיענש האדם ההוא גם כשלא יתחייב אליו כפי מעשיו העונש ההוא. 
ומפני זה אמרו רז"ל בני חיי ומזוני וכו'. ועל זה הצד גם כן הוא שאמר "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד 

בוקר" כיון שנתנה רשות לו משחית ]לחבל[ אינו מבחין בין צדיק לרשע".

דיון האברבנאל ופשרו

ספק: האם המזל שולט על האומה הישראלית?- 

האברבנאל מקדיש בספרו על התורה 	דברים ידא מערכה ארוכה, בה חקר ובירר את השאלה "האם האומה 
הכרחית  הוראה  עליה  מורים  האם  וכסיליהם,  השמים  וצבא  השמימיית  המערכת  תחת  היא  הישראלית 
קיימת או אם היא בלתי מסודרות ולא משועבדת למערכות השמים. והכוכבים ממסילותם לא יורו ולא 
יחייבו מטוב ועד רע על כל אשר בשם ישראל יכנה". הוא מביא ראיות רבות, מגמרא ומסברא, לשני צדדי 
הספק ושולל רעיונות והסברים שונים שנכתבו בפתרון שאלה זו בספרים שונים במהלך הדורות. נצטט 
מעט מדבריו במערכה נרחבת זו, מהדברים הנוגעים לנידוננו, דברי רבא שבני חיי ומזוני לא בזכותא תליא 

אלא במזלא, וכדלהלן:

"וששית529 מן דברי רז"ל וקבלתם אמרו במס' תעניות סוף פרק סדר תעניות ר' אלעזר בן פדת הוה דחיקא 
לך  ניחא  והשיבו  דוחקא.  בהאי  ואיזיל  אדבר  אימת  עד  ואמר  השכינה  בחלומו  וראה  טובא  שעתא  ליה 
מזלו  כפי  לו  היה  שהעניות  מורה  זה  הנה  דמזוני.  בשעה  דנפלת  אפשר  אבריה,  והדר  לעלמא  דאחרביה 
ושעת מולדתו על פי המערכה, אשר אין לו דרך להמלט ממנה מבלי שיחרב העולם. ובמועד קטן דף כ"ח 
פ' אלו מגלחין אמר רבא בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, וכמו שהוכיחו 

מרבה ורב חסדא, וידוע שג' הדברים האלה בני חיי ומזוני כוללים השלמיות הגופניים כולם".

האברבנאל מביא ציטוטים רבים מדברי חז"ל, המוכיחים שהמזל שולט גם על עם ישראל, ומנגד, מביא 
הוא ראיות רבות מדברי חז"ל המוכיחים להיפך, שהמזל אינו שולט על ישראל. וכך כותב הוא: "וששית530 
מהבנים  בהן  שיש  שליח  ביד  נמסרו  שלא  מפתחות  ג'  מאותן  דתענית  בפ"ק  אמרו  שהם  רז"ל  מדברי 
ה'  שליח  הוא  המזל  הנה  כי  שליח,  ביד  נמסרו  שלא  יאמר  איך  המזל.  מפאת  זה  כל  היה  ואם  והפרנסה. 
ובמסכת אבות )פרק ג'( אמר רבי עקיבא הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה. 
מתוקן  והכל  אמת  דין  והדין  אמר  הדברים  ובסוף  וכו'.  פרוסה  ומצודה  בערבון  נתון  הכל  אומר  היה  הוא 
לסעודה. מורה מכל זה שהדברים כלם היו בבחירת האדם ושאינם מוכרחים כפי המערכה. כל שכן לאומה 
הישראלית שכל עניניה על פי התורה והמצוה. הנה נראה מכל זה שאין ראוי שנאמר שהאומה הישראלית 

529  היא הראיה השישית מדבריו לצד המורה שיש מזל לישראל. )כל דברי האברבנאל בענין, הובאו לעיל פרק ב(.

530  היא הראיה השישית בדבריו לטענה הנגדית, המוכיחה שאין מזל לישראל.
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מסודרת ונכנעת תחת מערכות השמים".

האברבנאל מסכם את ספיקותיו וראיותיו כך: "הרי לך בזה ב' צדדי החלוקה מערכה מול מערכה. ויש פני 
ההוראות לכל אחד מהחלקים מן החוש, מן הסברא, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים ומן הגמרא".

דיון: האם המזל שולט על ישראל דוקא בחו"ל ולא בארץ ישראל?- 

בחוצה  כאן  בארץ  "כאן  השנה  דראש  ד'  פרק  בשלהי  באמרם  הזה  הספק  ש"התירו  שישנם  מביא  הוא 
לארץ", רוצה לומר שבהיותם בארץ היו מושגחים בהשגחה פרטית, בהיותם בארץ מיוחדת אל ההשגחה 
האלהית, ולא היה המזל שולט בהם כמו שבא ביעודי התורה, ובהיותם בגלות חוצה לארץ בהסתר פנים 
היו נכנעים תחת המזל, ולזה חשבו שנטה דעת הרמב"ן". לדעה זו )שבהמשך דברינו נציגנה בס"ד(, עם 
ישראל היושבים בארץ ישראל זוכים להשגחת ה' ואינם נתונים תחת השפעת המזל, בעוד שהמזל קובע 

לבני ישראל היושבים בחו"ל. 

זו וכותב "וגם זה בלתי נכון אצלי, לפי שפועל הככבים ביסודות ובמורכבים מהם  האברבנאל שולל דעה 
ורבא כשאמר בשלהי פרק אלו מגלחין בני חיי ומזוני לאו בזכותא  גם כן תהיה בארץ כמו בחוצה לארץ. 
גם  שיהיה.  מקום  בכל  אם  כי  לארץ,  בחוץ  בהיותם  זה  אמר  לא  מלתא,  תליא  במזלא  אלא  מילתא  תליא 
מה שאמר בשבת מאן דאתיליד בכך יהיה כך, לא היה זה תנאי בחו"ל ולא בארץ. ולא נזכר בדבריהם בכל 
המקומות אשר דברו מהמזל, ההבדל היה מהיותם בארץ או חוץ ממנה, ואם היו מכוונים לתנאי הזה, היה 
ראוי שיאמרו בדבריהם משנחרב בית המקדש האי מאן דמתיליד בכך יהיה כך, או מאז היו בני חיי ומזוני 
במזלא ולא בזכותא531. אבל נתנו גזרתם מוחלטת וזהו ממה שיורה שכולם דברו כפי טבע המציאות הכולל 

הנה דעת הערוך לנר היא שהמזל שולט על ישראל רק אחר חורבן בית המקדש, אך כשבית המקדש קיים, אין המזל שולט על   531
ישראל, אלא רק ההשגחה העליונה. ואלו דבריו הקדושים 	סנהדרין קיג, אא: "במדרש שיר השירים )פרשה א(: "בגבעון נראה 
ה' אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך, אמר שלמה אם אשאל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות הוא נותן 
לי, אלא הרי אני שואל את החכמה והכל בכלל, הה"ד ונתת לעבדך לב שומע. א"ל הקב"ה: שלמה חכמה שאלת לך ולא שאלת 
עושר ונכסים ונפש אויבך, חייך החכמה והמדע נתון לך ועי"כ עושר ונכסים אתן לך. מיד ויקץ שלמה והנה חלום. א"ר יצחק חלום 
היה עומד על כנו חמור נוהק והוא יודע מה נוהק, צפור מציץ והוא יודע מה מצוצו, מיד ויבא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה' 
וגו', אמר רבי אלעזר מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה. א"ר יודן ללמדך שכל מי שמלמד תורה ברבים זוכה ושורה עליו רוח 

הקודש, שכך עשה שלמה שלמד ושרתה עליו רוה"ק ואמר ג' ספרים משלי וקהלת ושיר השירים, ע"כ. 

אמרינן במו"ק  בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, והקשו התוס' שם א"כ מאין להם לישראל   
הא אמרינן דאין מזל לישראל ותירצו דלפעמים ע"י זכות רב נשתנה המזל. אכן ע"ז הקשו מר"א בן פדת שהראו לו בחלום שאם 

ירצה מזונות יצטרך להפוך הקב"ה עולמו לתוהו ובוהו והוא ודאי צדיק גמור היה.

ונלענ"ד ליישב קושית התוס' ע"פ מה שהובא בילקוט ראובני כי מן י"ה של שם הוי"ה ב"ה נשפעים בנים ומהו' חיי ומהה' מזוני.   
והנה ענין בנים לי"ה נ"ל הוא ע"פ מה דאמרינן בסוטה כי כשיש שלום בין איש לאשה הקב"ה מטיל שמו ביניהם דהיינו י' לאיש 
וה' לאשה וא"ל נוטל שמו ונשאר אש ועיקר תכלית איש ואשה הוא להעמיד תולדות ואם לאו נשאר אש יצר הרע, א"כ בנים 
נשפעים מצד הקדושה דאיש ואשה שהוא י"ה וחיי מו'. נ"ל לבאר בזה מה שאמרינן בפרקי ר"א וישם ה' לקין אות שחקק אות 
ו' על מצחו, והמפרשים תמהו למה אות ו' דוקא. ולפי"ז א"ש כי הוא הרג להבל ופגם באות ו' של שם הוי' ב"ה אשר ממנו נשפע 
ומזוני הנתלים בה', כבר כתב הילקוט  ו' על מצחו להודיע שכבר תקן את אשר עוות,  ולכן כשמחל לו הקב"ה חקק אות  חיים 
בעצמו שמרומז בפסוק המאכילך מן במדבר ה' ממאכילך וא"כ רק להאומות בתים בני חיי ומזוני מכח מזל ולא מצד הקדושה 
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בין בארץ בין בחו"ל. אף כי הם עצמם קבלו שאף שיהיו ישראל בגלות אינם בהסתר פנים ולא סרה מעליהם 
ההשגחה האלהית כמו שאמר "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם 
להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם". ונאמר "עמו אנכי בצרה". ולכן אמרו בשלהי מגילה ומכילתא )פרשה 
נמסרו  לא  בחו"ל  בהיותם  שאף  מורה  כולו  וזה  עמהם.  שכינה  לבבל  גלו  עמהם,  שכינה  למצרים  גלו  טו( 

למערכה השמימיית ולא סרה מהם השגחת הש"י, כי הוא היה הרועה והמציל אותם".

דיון: האם המזל שולט על ישראל רק כשלא עושים רצון הקב"ה?- 

כאן  באמרם  הזה  הספק  להתיר  רצו  מחכמינו  אחרים  "אנשים  לפיו  בענין,  נוסף  הסבר  מביא  האברנאל 
כשעושין רצונו של מקום, כאן כשאין עושין רצונו של מקום, ר"ל שבהיותם בלתי עושין רצונו של מקום, 
אז נעזבים אל המערכה שתמשול עליהם הן לטוב הן למוטב, ונסתייעו בזה ממה שארז"ל במסכת סוכה 
)כט, א( ת"ר בזמן שהחמה לוקה, סימן רע כו', לבנה לוקה, סימן רע לשונאיהם, מפני שהם מונין ללבנה 
והם מונין לחמה, ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אינם מתיראין משום דבר. שנאמר )ירמיהו י, ב( 
"ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה", גוים עכו"ם יחתו, אבל ישראל לא יחתו )סוכה שם(".

וישיגהו ההפך  וכותב כך:  "והדעת הזה הוא סעיף מסעיפי הדעת הקודם  זו  האברבנאל דוחה גם שיטה 
ממה שהשיב אליו, לפי שדבריהם אשר גזרו בהוראת המזל כמו שזכרתי הם כפי טבע המציאות הכולל. 
כי הם ספרו שפעל הגרמים השמימיים בשפלים הוא כפעל היסודות במורכבים באיכיותיהם. ואם שיהיה 

של שם הוי"ה ב"ה, אבל ישראל אשר אינם תחת המזל מקבלים השפע מהקב"ה גופא ומשמו הגדול. וזה הענין מה דאמרינן 
סוף הענין ג' מפתחות הם ביד הקב"ה ולא נמסרו לשליח, של חיי ושל גשמים ושל תחית המתים, דשל חיי הוא לפקוד עקרות 
דהיינו בני ושל תחיה"מ הוא חיי, ושל גשמים הוא מזוני והם באים משפע שם הקב"ה לישראל בלא אמצעות מזל ושליח. אכן 
זה דוקא בזמן שבהמ"ק קיים וישראל שרויים על אדמתם שאז נשלם ה' במלואו אבל כשאין בהמ"ק קיים ידוע מה דאמרינן 
בגמרא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם ולא נשאר רק י"ה ולכן תמה ר"י כשראה דאיכא סבי בבבל דלמען ירבו ימיכם על האדמה 
כתיב וגם לענין מזונות אמרינן בגמ' דכשבהמ"ק קיים ישראל נזונים מהעיקר והאומות מתמצית ועכשיו הוי איפכא דעתה גם 
לישראל לא בא רק מכח מזל כיון דאזיל השפע של ו"ה והמזל מתנגד לישראל דע"פ המזל לא יהיו ישראל כשכבר ראה אברהם 
באצטגנינות ע"פ המזל כי לא יהיו לו בנים ולכן ר"א בן פדת שהיה לאחר החורבן שפיר השיבו לו כי יצטרך הקב"ה להחזיר העולם 

לתוהו ובוהו אולי ישתנה מזלו ומתורץ מה שהקשו התוס'. 

ועפ"ז נ"ל לבאר ג"כ גמרא דכתובות )דף ח:( ר"ח בר אבא מקרי דדרדקי דרשב"ל הוי שכיב ליה ינוקא כו' דור שהאבות מנאצים   
להקב"ה כו' הכי קאמינא לי' חשיב את לאתפוסי אדרא, ע"ש. ולכאורה איך רמז לי' רשב"ל דלא קאמר ליה רק שמתו בעון הדור 
ולא בעון עצמו ונ"ל דבגמרא דברכות אמרינן דג' דברים מכפרין עונותיו של אדם והא' כשמתו בניו ומייתי ע"ז קרא דמשלם עון 
אבותם אל חיק בניהם וי"ל למה הכא בכתובות מייתי קרא אחרינא דוירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו. ונ"ל דהדבר כך הוא דאם 
האבות חוטאים באיזה עבירה שיהיו לפעמים מתים בניהם דלכפר עליהם כדקאמר קרא דמשלם עון אבותם, אבל אם מתים 
בלא עון אבותם אלא בעון הדור, בזה לא נענשים רק אם עון הדור הוא ע"ז או כפירה בהשגחת הקב"ה דזה הוא מדה כנגד מדה 
דעי"ז מסלק הקב"ה השגחתו ואזיל השפע של י"ה שהם בנים ולכן מתים הבנים לא שנענשים על עון אחרים אלא מכח המזל, 
וזהו מקרא דוירא ה' וינאץ דאיירי בזה כדקאמר ותשכח אל מחוללך וגו' הם קנאוני בלא אל וגו', והנה ר"ל רצה לנחם לרחב"א 
דלא מתו בניו בעונו רק בעון הדור ולכן דייק לו דור שהאבות מנאצים להקב"ה ומייתי לו קרא דוירא ה' וינאץ דאיירי בעון ע"ז 
ומה שדומה לה מכפירה השגחה פרטית כי זה עיקר עון ע"ז כמו שביאר הרמב"ם ריש הל' עבודת כוכבים. וזה ג"כ בזמן שאין 
בהמ"ק קיים, כי אז לא נשאר מהשם הוי' ב"ה רק השפע מי"ה שהם בנים, ולכן נענש הדור במיתת בנים, אבל בזמן שבהמ"ק 
קיים שהשם במלואו, אז מי שעובד ע"ז או כופר בהשגחת הקב"ה פוגם בכל השם והוי עונשו בבני חיי ומזוני, ולכן אחאב וחיאל 
שושבינו נענשו בזה בחיי דשניהם מתו אחאב במלחמה וחיאל אצל מזבח הבעל בהר הכרמל כדאיתא במדרש ובני דבני חיאל 

מתו וגם בני אחאב כולם נהרגו ומזוני שהיה רעב בימיהם על הארץ", עכ"ל הערוך לנר.
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ושפע  הבנים  רבוי  תאמר  כאלו  לטובתו.  הטבעי  הפועל  מקבל  יחדל  לא  מקום,  של  רצונו  עושה  האדם 
הפרנסה ואורך החיים אם יחייבם המזל עליו וגם בהיותו לדעתו אם לא ינצל ממנו על דרך נס, כאשר נצולו 
חנניה מישאל ועזרי' מכבשן האש על דרך פלא, ולא נאמר מפני זה שהאש היה שורף בטבעו לכל אדם. 
אף כי העובדא שבאה במועד קטן מרבא ורב חסדא שהיו שניהם צדיקים גמורים ואחד מהם היה מוצלח 
בעושר ובבנים והאחד בהפך כל זה. ומזה הוכיחו שבמזלא תליא מילתא, יסתור הדעת הזה סתירה רבה. 
ומה שאמרו במסכת  לפי שיראה ממנו כי גם בהיותו עושה רצונו של מקום היה מוכה ממכת המערכה. 
על  ושהלבנה תורה  הוראה מחויבת  כי שם אמרו שלקות המאורות תעשה  לזה,  אינו סותר  )שם(  סוכה 
אבל כשישראל עושים רצונו של מקום אינם מתיראים משום דבר. והוא אמת לפי  האומה הישראלית, 
שהם צבור וינצל מרעת המערכה בדרך נס וע"י זכות ותפלה. וכבר זכרתי שגם בזה ישתתפו האומות כמו 
שיראה מענין ננוה. ונשאר אם כן הספק במקומו במה היתה תועלת האומה הישראלית ומעלתה על שאר 

האומות בענין המערכת".

האברבנאל מביא הצעה נוספת בפתרון הענין, הוא הסבר חכמי המקובלים, התולים את המזל בספירות 
ובמזל העליון, )ולקמן נביא את דבריהם ודבריו בענין זה( והוא דוחה את דבריהם.

הסבר האברבנאל: מזל למול השגחה- 

לפיכך פורש האברבנאל את יסודו שלו בפשר הדבר, במילים הבאות: "הנה כפי אשר יראה לי בתשובת 
מההוראה.  מינים  ב'  הזה  העיון  כפי  עתה  בהם  נשער  השמימיות  שההוראות  שתדע  ראוי  הזה.  הספק 
כפי  ההריון  שעת  כפי  או  מולדתו  שעת  כפי  בפרט  וא'  א'  בכל  באישים  המערכת  הוראת  הוא  הא'  המין 
דעות בעלי החכמה ההיא. וענין ההוראה הזאת שהמזלות כולם והכוכבים ממסלותם הם מתנועעים תמיד 
בגלגליהם וכפי מה שיהיו בשעת ההריון או בשעת הלידה, אם במעל' הצומחת ואם במצב שאר המזלות 
הי"ב כולם, והכוכבים ממקומותיהם ומצביהם ומבטיהם אלו עם אלו תהיה ההוראה על המתהוה או על 
הנולד מהתכונות שיהיו בו או מהדברים שיתחדשו עליו. ולכן נקראת ההוראה הזאת "מערכה", לפי שהיא 
כפי הערך והיחס שיש למזלות ולככבים אלו עם אלו באותה שעה. ונקראת ג"כ "מזל", לפי שעניינו תלוי 
בתנועה השמימיית ולהיות הוראתם כפי אותה התנועה והמרוצה יקראו בשם מזל שהוא מלשון "יזל מים 
כי לא למדתי חכמת  ולא אאריך בביאור ענין המערכה הזאת לפי שאיני מאנשי זאת המלאכה,  מדליו". 

התכונה. גם כי זה מספיק כפי הענין בזה המקום".

"ויש מין אחר מההוראה והיא כפי מזל א' וכוכב אחד מיוחד לאומה מן האומות ועיר מהערים ממונה עליו, 
לפי שהקדוש ב"ה כשברא העולם נתן כח לעליונים על התחתונים ומנה על כל אומה ואומה עיר ועיר מזל 
וכוכב אחד מיוחד בשמים לא ישתתף בהוראה ההיא זולתה מהמאורות ולא זולתה מהערים. וכמו שאחז"ל 
)פ' ט"ו בשמות רבה( שהיה מזל טלה שולט על המצריים ומזל אריה על בבל. וכמו שכתבו חכמי התכונה 
שעקרב הוא מזל בני ערב הישמעאלים וקשת הוא מזל פרס וגדי הוא מזל הפלשתים. ובתולה הוא מזל 
תקרא  הזאת  שההוראה  דניאל  לספר  בפירושו  ז"ל  הראב"ע  וכתב  מאזנים.  שהוא  אמרו  ואחרים  אדום 
בדברי התוכניים "המערכת הגדולה", ושהמזלות והכוכבים האלה הממונים על האומות הם השרים שזכר 
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נראה שקרא שרים אל השכלים הנבדלים המניעים אותם.  ויותר  יון.  דניאל שר מלכות פרס שר מלכות 
והם שנקראו גם כן מלכים. כמו שאמר )דניאל י, יג( "ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס" ונקראו אלוהות. 
כמו שאמר )שמות יב, יב( "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה' " וארז"ל בשמות רבה פרשה ט' אין 
הקדוש ב"ה נפרע מהאומה עד שיפרע מאלהיה תחלה שנאמר )ישעיהו כד, כא( "יפקוד ה' על צבא המרום 
במרום ועל מלכי האדמה באדמה". לפי שהאל ית' הוא סבה עליונה לכל המלכים ההם, אמרה תורה )דברים 
י, יז( "כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים". ודרשו רז"ל במכילתא שהוא אלוה גבוה על כל 

המלאכים ואדון על כל הגרמי' השמימיים שהם אדנים על השפלים".

"והנה ב' המינים מההוראות האלה, נבדלים זה מזה בהבדלים עצמיים. כי הנה המין הראשון הוא לפרטים 
כפי שעת ההריון או הלידה לכל אחד ואחד. והמין השני מההוראה הוא בערך האומה בכללה. ועוד שהמין 
הראשון הנזכר הוא לכל אדם יהיה מאיזה אומה שיהיה כי תמיד תהיה ההוראה עליו כפי שעת ההריון או 
הלידה. אמנם המין השני מההוראה הוא מיוחד לאומה מהאומות ולעיר מהערים ולמחוז מהמחוזות לא 
ישתתף בו אחר. ועוד שהמין האחד מהוראת המערכה. הוא הכנה להוראת השנית כי כפי מה שיקבל הנולד 
לו. ועוד שהמין הראשון מההוראה שתעש'  מהמערכת בשעת מולדתו יושפעו עליו משר האומה אשר 
המערכ' בהריון או בלידה בפרטים תבטל מפני ההוראה השנית הכוללת. וכמו שכתבו התוכניי' שהגזרה 
הכוללת תבטל הפרטית. ולכן בבא רעב או דבר בעיר מהערים או ימותו הנמצאי' שם עם היות הוראתם 
הפרטית מורה על אורך החיים לפי שההורא' הכוללת לאומה או לעיר תבטל הפרטית. והוא ענין אמרם ז"ל 

במכילת' פרשה ח' משנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע".

"ומשני מיני ההוראות מהמזל האלה אין ספק שההוראה השנית אשר כפי האומה ועיר או המחוז. עם היות 
שכל האומות יש להם שר מלמעלה. האומה הישראלית אין מזל ולא כוכב ולא שכל נבדל ממונה עליה כי 
אם הסבה הראשונה יתב' מבלי אמצעי. ועל זה נאמר ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת 
הירח ואת הככבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה' אלהיך אותם. אמר שלא 
אמר זה על ההורא' הפרטית שיעשה המזל על האדם בשעת ההריון או בשעת הליד' כי בידוע היה שבעבור 
וגם היטב אין אתם. וההוראה  ירעו  זה לא יבאו אנשים לעבדם כיון שאחרי אותה ההורא' הראשונה לא 
הראשונה כבר היתה אין להם יכולת לשנותה. אבל אמר זה על המין השני מההוראה שלהיות שרי מעל' 
משפיעים על אומותיהם ומצליחים אותם אולי יבואו בני ישראל לעבדם ככל הגוים בעבור שייטיבו עמהם. 
וכמאמר הנשים המקטרות. ומאז חדלנו לקטר למלכת השמים והסך לה נסכים חסרנו כל. הנה בעבור זה 
הודיעם ית' שישראל אינם תחת ממשלת המזל כפי אומתם כי לקחם הש"י לנחלתו והוא המשפיע עליהם 

לא שר אחד. ולכן יהיה בלתי ראוי שיעבדו לשום מזל כוכב או שר". 

האברבנאל מאריך למעניתו ומביא ראיות לדבריו והוא כותב: "הנה התבאר מכל זה שהאומה הישראלית 
אינה נכנעת למזל כפי ההוראה השנית, ושהש"י הוא המשפיע עליה מבלי אמצעי, לא שר מזל וכוכב, ולכן 
היו עניניהם בהשגחה על צד הפלא ולא כפי המערכה והיו מצות התורה ואזהרותיה לצורך רב לפי שבהם 
ונתתי גשמיכם  ועשיתם אותם  ואת מצותי תשמרו  "אם בחקותי תלכו  יתברך. כמו שאמר  לפניו  יתרצו 
ותנועות  הטבעיים  הדברים  הבנת  שכפי  אע"פ  ארצם,  פני  על  מטר  יתן  בהשגחתו  שהוא  ר"ל  בעתם". 
י, ב( "ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו  השמים לא יבא, ולזה עצמו מסכים מה שאמר הנביא )ירמי' 
הגוים מהמה". שדבר מן המין השני הזה מהוראת המערכת על האומ'. ועליו אמר "לא כאלה חלק יעקב כי 
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יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו ה' צבאות שמו". רוצה לומר שהם היו מיוחסים להשגחתו ולא להוראת 
השרים העליונים. וזה ענין "היש בהבלי הגוים מגשימים ואם השמים יתנו רביבים הלא אתה הוא אלהינו 
ונקוה לך כי אתה עשית את כל אלה". רוצה לומר שכאשר לא יעלו אידים מן הארץ ולא יתילד המטר. לא 
יוכלו השרים העליונים להוריד המטר על אומותיהם בארצותם לגוייהם. לפי שהנהגותיהם והשפעותיהם 
היות  ומבלתי  היוצר.  ביד  כחומר  בידו  הכל  יתברך  גבוה  מעל  הגבוה  אמנם  הטבעי.  המנהג  כפי  מסודרות 
חמר מוכן למטר ימטיר על הארץ בעתו. לפי שפעולותיו הם כפי רצונו ואל זה עצמו כיון המשורר באמרו 
)תהלים נד, כה( "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" ואמר "יברך את בית ישראל", להגיד שעובדי עכו"ם הם 
ברוכים ומושפעים משריהם שהם נבראים כמו הם. אמנם ישראל הם ברוכים מהש"י שברא שמים וארץ 
כי השמים שמים לה' לכל אשר יחפוץ יטם. והארץ נתן לבני האדם כפי בחירתם. וזה גם כן ענין המפתחות 
שלא נמסרו ביד השליח שהם כפי המין השני מההוראה אשר זכרתי. ולהיות זה כן א"ר עקיבא שלא יחוש 
האדם למזל השולט על האומות, כי איננו שולט על ישראל והם בחיריי' במעשיהם ומונהגים מהש"י. וזהו 
מצדדי  האחד  שהצד  בארתי  הנה  לסעודה.  מתוקן  והכל  אמת  דין  והדין  נתונה.  והרשות  צפוי  הכל  אמרו 

החלוק. והוא שהאומ' הנבחרת אינה תחת המזל הוא אמת". 

--- ואם כן, האם המזל אינו שולט כלל על עם ישראל, כיצד אמר רבא שבני חיי ומזוני תלויים במזל?

על כך משיב האברבנאל בדברים הבאים: "אמנם כפי המין הראשון מהוראת המזל שזכרתי אומר מפרטי 
האומה הישראלית שהם תחת המזל ושכל ישראל במולדתו תורה ותחייב עליו המערכה, כמו שתורה על 
את  כוללים  השמימיים  הגרמים  כן  האומות,  לכל  כוללים  הם  שהיסודות  כמו  כי  האומות.  מיתר  נולד  כל 
האומות כולם לא ימלט מהן איש. ונודה בזה לטענת הנסיון ולטענת הסברא ולדברי הנביאים, ממה שנאמר 
בסיסרא שרוע מזלו של סיסרא והשגחת הש"י בישראל עזרו בחרבנו. וזה היה דעת איוב שהכל כפי המזל 
כן  גם  והוראת המערכת  רז"ל המקיימים הדעת הזה מהמזל  ואמנם דעת  בתולדות האדם מן המין הזה. 
הם מזה המין. תראה זה מבואר בענין רבי אלעזר בן פדת בשלהי סדר תעניות לפי שבביאור אמרו שלא 
נולד בשעתא דמזוני ובמאמר רבא בני חיי ומזוני לאו בזכות' תליא מילתא וכו'. בשלהי מועד קטן דף כ"ח 
מבואר גם כן שלא דבר כי אם כפי שעת המולד ולכן אמר שלא בזכותא תליא מילתא. לפי שהילד ביציאתו 
לאויר העולם אין בידו לא זכות ולא חובה, אבל הענין תלוי כפי שעת ההריון או הלידה וכמו שהוכיח מרבא 
ורב חסדא. וכן ענין דוד ושאול היו כפי מזלם בלידה. והסוגיא אמר במסכת שבת תורה על זה בביאור כי 
שם עשו הבדל אם מזל יום גורם ואם מזל שעה גורם. רוצה לומר אם תהיה השעה הראשונה כפי שעת 
ההריון או כפי שעת הלידה. ואין ספק שהיה דעת רבי חנינא שהיתה ההוראה כפי עת ההריון ולכן אמר 
הוא עצמו בהגדת נדה פרק כל היד שהמלאך מביא הטפה לפני הקדוש ב"ה וכו'. וביאורו עוד ענין המעלה 
הצומחת באמרם מאן דאתיליד בכך הוי כך. והיתה סברת ר' חנינא )שבת קנו( שמזל מחכים ומזל מעשיר 
ויש מזל לישראל כפי ההוראה ההיא, כי אין להמלט ממנה, ור' יוחנן וחבריו אמרו שכבר יוכל להמלט ממנה 
בצד מן הצדדין וסבה מן הסבות וכמו שאבאר אם כן בזה המין מהוראת המזל צדק מאמר האומר שהאומ' 

הישראלית היא תחת המערכה והמזל" )...(
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ד' יסודות בהוראת המזל- 

"האמנם אם הוראת המזל מהמין הזה על כל איש ואיש מבני ישראל היא מחוייבת והכרחית ולא תשתנה 
בצד מהצדדים. או אם יפול בה השנוי והבטול. הנה ראוי בזה להיטיב בו העיון כי נמעדו בזה רגלי רבים 
ומיוסד על  בנוי הוא  ז"ל בהוראת המזל בפרטי האומה  ואומר שדעת חכמינו הקדושים  מחכמי אומתנו. 
ד' יסודות עמודי התורה והאמת. והנני מפרש אותם אחד לאחד כאשר עם לבבי ואכריע ואגלה מדבריהם 

היותם ז"ל מסכימים עליהם

נפשו  ופעולת  האדם  מבחירת  הם  כי  כלל.  והעבירות  המצות  מעש'  על  תורה  לא  שהמערכה  הא'  היסוד 
לפני  כל היד המלאך הממונ' על ההריון מביא הטפה  ז"ל בפ'  זה באמרם  ואינם מפועל המזל. כבר בארו 
הקב"ה ואומר מה תהא עליה חכם או סכל עני או עשיר. אבל צדיק או רשע לא קאמר שהכל בידי שמים 
חוץ מיראת שמים. ומפני זה לא תלה רבא במזל כ"א בני חיי ומזוני. ולא דבר מהצדק והחסידות או החטא, 
כי זהו בכלל יראת שמים. וכבר כתב הרב ראב"ע ז"ל בספר המולדות כאשר זכר הדברים הכוללים המבטלים 
עלילות  נתכנו  ולו  סבות  לו  יסבב  ה'  לבו  בכל  בה'  הבוטח  וככה  הח'.  בדרך  שם  אמר  הפרטיות  ההוראות 
כי פעמים  בדיני המזלות  יותר שמור מהמשכיל  כי הצדיק  אין ספק  נזק שיש במולדו. ע"כ  להצילו מכל 
והנה אשרי מי שלבו  יסכל".  ודעת'  )ישעי' מד( "משיב חכמים אחור  דיניו, כענין שאמר  ישתבשו עלינו 

תמים עם ה' אלהיו"...

"היסוד הב' גם באותם הדברים שתורה המערכה אינה פועלת ולא מחייבת אותם בהכרחי כ"א שתתן הכנה 
לנולד לקבל אותם הדברים אם ישתדל עליהם ויתחברו בו הסבות הצריכות וההזמניות כפי הצורך. וכבר 
ביאר החכם בטענה הו' אשר במאמר הד' לאלהיות שהגרם השמימיי לא ישלים פעולותיו רק במה שיכין 
בני אדם והביא למשל כל זרע זרוע אשר יזרע. וכן אמר אריסטו בספר המדות מאמר ג' פרק י' כי המזל אינו 
שליט להכריח את האדם במעשיו לא לטוב ולא לרע ובזה האופן לא תהיה המערכה השמימיי' מבטלת 
הבחירה ולא יהיו תכליות הדברים נתלים במזל והמעשיי' המביאים אליהם בבחירה. כי הוא מה שלא ירצה 

השכל בלי ספק. אבל המערכה תתן ההכנה לדברי' ובחירת האדם תתן להם התכלית וההשלמה")...(. 

"היסוד הג' הוא שהוראת המערכ' כפי המולד היא הוראה פרטית. והוראת ההשגח' על האומה היא כוללת 
ויושיעוך  נא  "יעמדו  )ישעי' מז(  ענין מאמר הנבי' שיאמר על בבל  וזה  והוראה הכוללת תבטל הפרטית. 
הוברי שמים החוזים בככבים מודיעים לחדשים מאשר יבאו עליך". כי לפי שהיו בוטחים בהוראת המערכת 
שהיתה עליהם לטובה, הודיעם הנביא שכאשר תבא עליהם צרה וצוקה על צד העונש מפאת ההשגחה 
מכזבים  שהיו  מפני  לא  בכוכבים,  החוזים  שמים  הוברי  דברי  יצדקו  ולא  ההיא  המערכה  הוראת  תבטל 
במשפטם כ"א לפי שהוראת ההשגחה העליונה תבטל הוראת המערכת ההיא. ואחשוב שלזה כיון ר' חנינא 
בר פפא באמרו בנדה פרק ב' שאותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל אותה טפה ומעמידה לפני 
הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו טפה זו מה תהא עליה. ואם היה הדבר כולו תלוי במזל. איך יאמר שהמזל 
תליא  שבזכותא  מורה  זה  כי  עליה,  תהא  מה  זו  טפה  יתברך  לפניו  ישאל  שזכר  הממונה  המלאך  שהוא 
מילתא ולא במזלא בהפך מה שאמר רבא בענין בני חיי ומזוני. אבל היתה כונת המאמר שהוראת המזל 
איננה מחוייבת ושכבר תבטל כפי הרצון האלהי וההשגחה העליונה. ולכן בדרך משל אמר שאותו מלאך 
הממונה על ההריון או מזל נוטל אותה טפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ושואל ממנו יתברך טפה זו 
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מה תהא עליה. כלומר שבידו יתברך היה לבטל הוראתה או לקיימה. ושלא ישאל דבר על צדיק ורשע לפי 
שזה מפעל הנפש ואיננו מהוראת המזל אם יתקיימו או יתבטלו על פי השגחתו יתברך".

היסוד הד' הוא. שמלבד מה שתתבטל הוראת המזל הפרטית מפאת ההשגחה האלהית על האומה בדרך 
כולל ומסודר כפי היעודים התוריים, הנה כבר תתבטל גם כן על ידי תפלה וזכות מהאדם הפרטי. כי היכולת 
האלהי הוא משנה הטבעים כלם בהשגחתו ואין דבר עומד בפני התפלה והזכות. הלא תראה שנצבו כמו 
נד נוזלים המים ולא ירדו כפי טבעם בתפלת משה. ופתחה האדמה את פיה ובלעה את קרח בתפלתו גם 
כן. ונצטנן האש ולא שרף כפי טבעו לחנניה מישאל ועזריה מפני זכותם ותפלתם. וסגר פום אריותא ולא 
חבלו לדניאל. ובאלה רבים מהדברי' הטבעיים שלא יפלו פעולותיהם הטבעיות בהשגחת הש"י מפני תפלת 
החסידים. ועל זה נאמר )משלי כ"ט( ובוטח בה' ישוגב. ואמר "כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי", 
רוצה לומר אפלטהו ואשגבהו מרעת המערכה. זהו היסוד האמתי המקובל באומה ואין פוצה פה ומצפצף 

כנגדו".

האברבנאל מביא שמדברי רש"י לא נראה כן, וז"ל: אבל חשב רש"י ז"ל שאינו מחוייב לדעת קצת רז"ל. כי 
הוא פירש מאמר רבי חנינא בשבת שאמר יש מזל לישראל שאין תפלה וצעקה משנות את המזל ואולי 
יחשוב שהיה רבא גם הוא מזה הדעת בענין חיי בני ומזוני כיון שאמר במזלא תליא מילתא ולא בזכותא 

תליא מילתא )...(. 

למרות שהמזל קובע בני חיי ומזוני, ניתן לשנותו ע"י צדקה וזכות- 

בזכותא  לא  שאמר  היות  עם  ומזוני,  חיי  בני  רבא  מאמר  "ואמנם  סוגייתנו:  את  האברבנאל  מבהיר  כעת 
תליא מילתא. כבר ביארתי דעתו שהוא שלא יבאו הדברים האלה בתחלת הבריאה מפאת ההשגחה כי אם 
שהיתה התחלתם בבריאת האדם כפי המזל לא כפי הזכות כי עדיין איננו בידו. ואמנם אחר הוראת המזל 
והראיה על  בתחילת הבריאה לא יכחיש רבא שעל פי צדקה וזכות יתרבו הבנים והחיים ותיטב הפרנסה. 
לי,  יהבו  לי וחדא לא  יהבו  זה מאותו המאמר עצמו אמר בסופו הני תלת מילי בעאי מקמי שמיא תרתי 
חכמתיה דר"ה ועתרי' דר"ח יהבו לי, ענותנותי' בר רב הונא לא יהבו לי. הנה העיד שהתפלל על העושר ועל 
החכמה עם היות' תלוי' במזל ונתנו לו בזכות תפלתו. ואמנם הענותנות לא נתנו לו לפי שהוא מכלל יראת 

שמים שהיא בידי אדם ואינו בהערכה כמו שיאמרו צדיק ורשע לא קאמר".

לדברי האברבנאל, ברור שלמרות הוראת המזל, ניתן לשנותו ע"י צדקה וזכות ולזכות לבני, חיי ומזוני.

תמיהה רבתי: היתכן שלר' חנינא לא ישפיעו זכות ותפילה?- 

מזל  ויש  מעשיר  מזל  מחכים  מזל  חסדא  רב  שאמר  שבת  במסכת  "ואמנם  ותמה:  האברבנאל  ממשיך 
כפי  הנה  כי  ז"ל  רש"י  שפי'  מה  לבם  על  עלה  ולא  כוונו  לא  לישראל.  מזל  אין  אמר  יוחנן  ורבי  לישראל. 
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פירושו שניהם מודים כי יש מזל לישראל בהוראת המערכה עליו אם לא שאמר רבי חנינא שאותו מזל לא 
ישתנה על ידי תפלה וצעקה ורבי יוחנן אמר שישתנה המזל ההוא על ידי תפלה וזכות. הנה אם כן לא היה 
במחלוקת אם יש מזל לישראל. או אין מזל לישראל. כי אם בלבד אם ישתנה המזל על ידי תפלה וזכות 
או לא ישתנה. והיה אם כן ראוי שיאמר רבי חנינא מזל מחכים ומזל מעשיר ולא ישתנה ע"י תפלה וזכות. 
יזכור הגמרא בענין מחלוקתם מה שניהם מוסכמים עליו  ואיך  וזכות ישתנה המזל  ור"י אמר ע"י תפלה 
שהוא יש מזל ולא יזכור מקום המחלוקת ועצמותו שהוא שנוי על ידי תפלה וזכות ואיך יאמר רבי חנינא 
שר וגדול בישראל מאמר מגונה כזה שעל ידי תפלה וזכות לא ישתנה המזל. כי הנה הנפש האנושית תוכל 
לבטל גזרת המערכת אף כי היכולת האלהי על דרך נס האם תהיה הוראת המערכת יותר מחויבת והכרחית 
משרפת האש כפי טבעו. ואם היה שמפני זכות ותפלת חנניה מישאל ועזריה נתבטל כח האש ולא פעל 
כפי פעולתו הטבעית המחוייבת כפי צורתו. איך אם כן תהיה הוראת המזל שהיא חלושה ומסופקת יותר 
תפלה  ידי  על  להתבטל  תוכל  שלא  חנינא  ר'  שיאמר  עד  הרושם  חזקת  יותר  האלה  בדברים  שעור  לאין 
וזכות. ואם טעה רבי חנינא ונתן תפלה לאלהים. היה לו לבעל הגמרא להשיג עליו ולומר שרא ליה מריה 
לרבי חנינא כמו שאמר בפרק חלק דף נ"ט שרי לה מרי לר' הלל וכל זה ממה שיורה שפירוש רש"י בזה אינו 
נכון ומחוור. ושלא עלה על לב רבי חנינא להכחיש שיתבטל המזל על ידי תפלה וזכות אחרי אשר השמים 
שמים לה' והכל בידו כחמר ביד היוצר. אבל ענין המחלוקת בין החכמים האלה לדעתי זה הוא. שדעת רבי 
כי עם היותם תחת הנהגת  כי גם בישראל.  וזה לא בלבד באומות  חנינא היה שמזל מחכים מזל מעשיר 
היותם  עם  ואיכיותיהם  מהיסודות  יתפעלו  שישראל  כמו  כי  המולד  כפי  הזאת  ההורא'  יעשה  ההשגחה 
מושגחים ככה יתפעלו מהמזל אם לא יתבטל אותו פעל מהיסודות או מהמזל ע"י תפלה וזכות. ולפי זה 
שהיו בכאן ב' מיני טובות לישראל אם מההשגחה ואם מהמזל. וכן הענין בהפכים כי ידיעת ההפכים אחת. 
וכבר נמשכו אחר הדעת הזה רבים מהאחרונים. והרלב"ג בספר המלחמות אשר לו כתב בביאור שימצאו 
המושגח  הטוב  מהו  ולהשיג  להכיר  דרכים  ונתן  המערכה.  מפאת  וטובות  ההשגחה  מפאת  טובות  אצלנו 
או המסודר מהמזל. וכראות הנביא אשר תהיה ביעודים הטובים. ואם יהיה בטובת המסודרים מהמערכה 
או המושגחים מהש"י. כי כמו שימצא האדם דברים יתחייבו לו מפאת החמר ודברים יתחייבו לו מפאת 
הצורה. וכן פעולות יעשה אותם במה שהוא אדם ופעולת יעשה אותם במה שהוא בעל דעת. ככה ימצאו 
טובות נמשכים כפי המזל וטובות נמשכים מפאת ההשגחה ויובדלו אלו מאלו בכמות' ואיכותם ותכליתם".

תשובה: לכו"ע זכות משנה מזל ונחלקו האם המזל שולט על ישראל לטובה- 

משיב האברבנאל: "סוף דבר לא היה דעת ר"ח להכחיש דבר מההשגחה וגם לא לומר שלא יתבטל המזל 
הפרטי מפני התפלה והזכות חלילה, כי זהו עצם ההשגחה וענינה עצמה. אבל היה דעתו בלבד שימצאו 
נולד. מלבד טובות שימצאו להם בהשגחה מצד מה שהוא  טובות לישראל מפאת המערכה במה שהוא 
מושגחים  שישראל  שראינו  מאחר  לומר  רוצה  לישראל.  מזל  אין  באמרו  עליו  חלק  יוחנן  ורבי  ישראל. 
אין ראוי שנאמר שיקבלו ג"כ טובות אחרות מהמזל. כי זה ר"ל קבול השפע מהמזל יאות בעובדי עכו"ם 
שהם תחת המזל. ואין להם הנהגת ההשגח' האלהית. אבל ישראל שהם חלק ה' גם את הטוב יקבלו מאת 
האלהים. ואין לנו צורך לקבלו מפאת המזל. ואם היה פועל העליונים בשפלים כפי הנהגתם. הנה האומה 
מפעולתו  דבר  בה  ירשום  ולא  המזל.  רושם  לקבל  מוכנת  איננה  עמה  הדבקה  השגח'  מפאת  הישראלית 
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כן  כמו שירשום בשאר האומות. רוצה לומר בפרטיהם. לפי שהם מוכנים לקבל הרושם ההוא מה שאין 
בישראל. בעבור אותו החותם ברית קדש מההשגחה אשר עמהם כי הוא אשר תעשה האומה בלתי מוכנת 
לקבל אותו רושם. וזה ענין אמרו אין מזל לישראל. לא שדבר מהתפל' והזכות. כי לבו לא כן יחשוב וככה 
לא נמצא בשפתיו. והמורה על זה היא הראיה שהביא רבי יוחנן להוכיח שאין מזל לישראל. ממה שאמר 
הנביא )ירמי' י ב( "כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה", 
וזה מורה שאמרו אין מזל לישראל היא שלילה מוחלטת  ודרשו רז"ל )שבת ד' קנו( שישראל לא יחתו. 
שאינו מורה ומחייב עליה' דבר ולכן אמר ש"דרך הגוים אל ילמדו ומאותות השמים אל יחתו". וזה היה דעת 
רבי יוחנן שיש מזל לישראל כפי הוראתו. אבל שישתנה על ידי תפלה וזכות כפרש"י. ולמה לא ילמדו דרך 
הגוים ולא יחתו מאותות השמים. ויותר היה ראוי שילמדו אותה ויחתו מהם כדי שיעשה תפלה וזכות כדי 

להנצל מהם כיון שאין להם דרך אחר להנצל מהוראת רעות המזל. )...(.

ההכרעה  לדעת האברבנאל: המזל שולט בישראל, אך ניתן לשנותו בזכות ותפילה- 

זה  כי  אני  דברתי  "וכבר  הבאים:  בדברים  הכרעתו  את  קובע  והוא  אלו  בענינים  רבות  מאריך  האברבנאל 
מהדעות האלה הוא האמתי ומסכים עם טבע המציאות. וגם אם היה זה לענין הדין ודבר שיש בו מעשה 
נחמן  ורב  עקיבא  ורבי  שמואל  ורב  יוחנן  כר'  הלכה  פוסק  והייתי  כרבים  הלכה  ורבים  יחיד  אומר  הייתי 
שהם רבי' בעלי סברא אחת. אבל לפי שכבר השרישנו הרב הגדול בפירו' המשנה בהקדמתו לסדר זרעים 
שבמחלוקת חכמי' שאין בו מעשה אבל הוא ענין אמונה ודעת. שביד האדם לפסוק כפי מה שיראה. לכן 
רוצה  ספק.  בלי  אמתי  דעת  שהוא  ואחשוב  חנינא  רבי  לדעת  רגלי  ואשיבה  האלה  חכמים  דרכי  חשבתי 
לומר שהמזל עושה הוראתו בישראל כמו שעושה בשאר האומות כי היה פועל המזל פועל בכלם כפועל 
היסודות כפי טבעם אם לא תבטלהו ההשגחה האלהית. ולכן נראה צדיקי עולם הוכו במכת המזל והצליחו 
בהוראתו עד שהיו שאול ודוד מכללם. וזה היה גם כן דעת רבי אלעזר בן פדת ודעת רבא בבני חיי ומזוני 
ושאר החכמים. ובזה לא יהיה מקום לתלונת צדיק ורע לו רשע וטוב לו. יען וביען היה הכל כפי המזל. ולא 
הגיע זכות המקבל לבטל ההוראה ההיא. או שלא רצה הוא להתפלל עליו כדי שלא יראה עולמו בחייו ולא 

יאכל פרי מצותיו בהאי עלמא. אבל יהיה שמור לו לעולם הבא לאור באור החיים, כרבי אלעזר" )...(.

סיכום דברי האברבנאל הנוגעים לעניינו הם שהמזל שולט גם על ישראל, לולי רצון ההשגחה העליונה 
את  לשנות  זכו  שלא  ואלו  ותפילה,  זכות  ידי  על  ומזוני  חיי  בניי  מזל  את  לשנות  וניתן  המזל,  את  לשנות 
מזלם לטובה, היה זה משום שזכותם לא הספיקה לכך, או מפני שלא רצו להתפלל שמזלם ישתנה לטובה, 
כדי שלא ישתכרו בשכר מצוותיהם בעולם הזה, והעדיפו לסבול בעולם הזה, כפי הוראת המזל, ולהשתכר 

בעולם הבא מפירות מעשיהם הטובים532.   

532  וכן כתב רבי אשר מלוניל בספר המנהגות, הובאו דבריו לקמן.
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קושיות הרשב"א וביאורו: בכח הציבור ובכח המלך לשנות את המזל ע"י זכויות

חיי  בני  )שו"ת הרשב"א ח"א סימן תט(533 מביא את תמיהת השואל ששאל על "מה שאמר רבא  הרשב"א 
ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מלתא. והוקשה לך מדרבא לרבא דסמיך בפתרון חלומותיו 

על בר הדיא". 

הרשב"א פותח את דברי תשובתו וכותב ש"אני אגדיל בשאלה הזאת, היאך אפשר לו לרבא לומר שאין בני 
חיי ומזוני תלויים בזכותא. והלא מקרא מלא דבר הכתוב בג' אלה שהן תלויין, דכתיב )שמות לג( "לא תהיה 
משכלה ועקרה בארצך" וכתיב )דברים ז( "וברך פרי בטנך". חיי )שמות שם( "את מספר ימיך אמלא" )דברים 
יא( "למען תאריכו ימים". וכאלה רבים. מזוני דכתיב )דברים ג( "וברך פרי אדמתך". וכתיב )ויקרא כה( "ועשת 
וכאלה  בך אביון"  יהיה  לא  כי  "אפס  טו(,  )דברים  ושבעת"  "ואכלת  ח(  )דברים  את התבואה לשלש השנים", 
רבים. וזו שאלה חזקה הנה הכתובים מעידים ומבטיחין כן. והם הביאו ראיה בהפך מרבה ורב חסדא. ועוד קשה 
מנלן מה שאמרו בהגדה534 "כל העולם נזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין". ובעית דאחרביה 

לעלמא ואבנייה אפשר דניפיל מזלך במזלא דמזוני"535 . 

הרשב"א משיב על השאלות בדברים הבאים: "ואני משיב בכל אלה שהבטחת הכתובים אל הכלל ואין הכתובים 
משגיחין על הפרטים. שהרי כתיב )דברים טו( "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ". ויש לנו מקום עיון בזה, כתוב 
אחד אומר "אפס כי לא יהיה בך אביון" וכתוב אחד אומר "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ". אלא שאמרתי יצא 
לנו בזה ביאור רחב ודקדוק יפה בכתובים. "אפס כי לא יהיה בך אביון" וגמר הכתוב "כי ברך יברכך ה' ". כלומר 
יברך את עמך בכלל ותתן לו. וע"י ברכות הכלל שארבה לך לא יהיה אביון מי שאין לו, לפי שתתן לו ולא יהיה 
אביון עוד. אבל הכתוב השני מדבר מצד עצם האביון לומר לא יחדל אביון. וגמר הכתוב "על כן אנכי מצוך לאמר 
פתוח תפתח את ידך", כדי שלא יעמוד עוד באכזריות על ידי ברכותך. עוד יש לנו לדעת דהנך לא בזכותא תליא 
מלתא להיותם לזכאי מצד עצמו. אבל לאחרים יש מצד זכותם. וזהו שאמרו כל העולם כולו נזון בשביל חנינא 
בני וחנינא בני די לו בקב חרובין. ודומה למה שאמרו אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין"536, עכ"ד הרשב"א.

למדנו מדברי הרשב"א שכלפי הכלל, יש בכח הזכויות לשנות את המזל לטובה ולזכות לשפע ברכות התורה 
על שומרי המצוות. אך כלפי היחיד, אכן לא בזכות תליא מילתא אלא במזלא537.

533  וכן הוא בשו"ת הרשב"א המיוחסות להרמב"ן סי' רפז.

534  תענית כד, ב.

535  תענית כה, א: רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא עבד מלתא ולא הוה ליה מידי למטעם שקל ברא דתומא ושדייה 
כי אתער אמרו ליה מאי  ונפק צוציתא דנורא מאפותיה  וחייך  ונים אזול רבנן לשיולי ביה חזיוהו דקא בכי  בפומיה חלש לביה 
טעמא קבכית וחייכת אמר להו דהוה יתיב עמי הקדוש ברוך הוא ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי עלמא ואמר לי אלעזר בני 
ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני אמרי לקמיה כולי האי ואפשר אמרי ליה דחיי טפי או דחיינא 
אמר לי דחיית אמרי לקמיה אם כן לא בעינא אמר לי בהאי אגרא דאמרת לא בעינא יהיבנא לך לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא 

דמשחא אפרסמון דכיין כפרת ודיגלת דמענגת בהו.

536  ברכות ה, ב: רבי חייא בר אבא חלש על לגביה רבי יוחנן אמר ליה חביבין עליך יסורין אמר ליה לא הן ולא שכרן אמר ליה הב לי 
ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה אמאי לוקים רבי יוחנן לנפשיה, אמרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.

537  ובציונים והערות על שו"ת הרשב"א שבהוצאת מכון ירושלים כתבו כך: צ"ע שאם כל הפרטים תלויים במזל, איך יהא הכלל תלוי 
בזכות, והלא אין הכלל אלא קיבוץ הפרטים. ונראה דכוונת רבינו דודאי בלא זכות לא יועיל המזל )אא"כ בזכות אחר, כמו שמסיים 
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מזל  את  לשנות  בכוחו  אך  עצמו,  שלו  מזלו  את  לשנות  האדם  זכות  בכח  אין  שאמנם  הרשב"א  ביאר  ועוד 
האחרים בכח זכויותיו. וכפי שמצינו שאין חבוש מתיר עצמו בבית האסורין ולכן תפילת החולה על עצמו אינה 

מתקבלת תמיד, למרות שאם החולה עצמו יתפלל על חולים אחרים, תפילתו מתקבלת ביתר קלות.   

הרשב"א כפל את דבריו והוסיף עליהם נופך, בשו"ת הרשב"א )ח"א סי' קמח(, ואלו דבריו: "שאלת הא דאמרינן 
בני חיי מזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא. ומפסוקי התורה נראה בהפך גמור כי בזכות 
ובעונש הדבר תלוי. תשובה: הדבר הזה נחלקו בו חכמי ישראל בכמה מקומות בתלמוד אם יש מזל לישראל או 
אם אין מזל לישראל. ותמצא להן מחלוקתן שנויה בפרק אחרון של מסכת שבת )קנו, ב( וכן במקומות הרבה 
בגמרא. ונראה לי כי לא נחלקו אלא במקרה היחידים ולא במה שישיג את הצבור. כי לדעת כולם כח הציבור 
גדול לידון על פי מעשיהם לטוב או למוטב. והתורה דברה על הכלל, לא על הפרט. וזהו שסדרו לנו בראש השנה 
)ישעיה לח( "שמעתי את  פי שתמצא בחזקיה  ואף על  זו לחיים".  ואי  זו לשובע  אי  יאמר  בו  "ועל המדינות 
תחנתך538 הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה", המלך כצבור, שהצבור וכל ישראל תלויין. וזו כדעת האומר 
יש מזל לישראל. אבל לדעת האומר אין מזל, התורה דברה בין על הכלל בין על הפרט. וכן אנו עושין מעשים 

על פי הסברא הזו. וכדאמרינן539 כמאן מצלינן האידנא אמריעי ואקצירי כמאן כרבי יוסי", עכ"ד הרשב"א ז"ל.

  . הרשב"א הוסיף בדבריו אלו שגם מלך נחשב לציבור, כיון ש"המלך כצבור, שהצבור וכל ישראל תלויין ]בו["540

לאור דברי הרשב"א, שלמרות שלכל יחיד קובע המזל את בניו, חייו ומזונותיו, אך הציבור והמלך יכולים לשנות 
הקב"ה  דברי  כוונת  את  לך(  )פרשת  דוד  ראש  בספרו  ז"ל  החיד"א  הגאון  מסביר  זכויותיהם,  בכח  המזל  את 
לאברהם אבינו, "שאמר לו "ואעשך לגוי גדול", שתפרה ותרבה, "ואברכך", בממון, וכי תימא בני ומזוני במזלא 

תליין, לזה אמר ואגדלה שמך, ויצא לך מוניטין, שתהיה מלך, ומלך כרבים דמי ומשתנה המזל".

 דעת רבנו בחיי והמהרש"א: 
אין מזל לישראל בכללות, אך  המזל משפיע על כל יחיד בפרטות 

ומאידך  לישראל,  מזל  שאין  חז"ל  ובדברי  בכתובים  לעיתים  מצינו  כיצד  מתקשה  יחא  ח,  	דברים  בחיי  רבנו 
מצינו בכתובים ובדברי חכמינו שהמזל משפיע. 

הוא מיישב את הסתירה בכך שהמזל אינו שולט על עם ישראל בכללות, אך המזל יכול להשפיע, לטובה או 
לרעה, על כל יחיד ויחיד בפני עצמו.

רבנו(, אבל בלא מזל לא יועיל הזכות, וכמש"כ בעקידת יצחק שער כב, וזהו שחילק רבנו בין הכלל לפרטים, דודאי אי אפשר לומר 
שהתורה כיוונה לפרטים, שהרי יש פרטים דלית להו מזלא ולא תועיל בהם זכות, אך הכלל דרובו במזלא דבני חיי ומזוני אין תלוי 

אלא בזכות, והבטחת התורה לכלל.

538  צ"ל תפלתך.

539  ראש השנה טז, א.

540  ועיין מחזיק ברכה יו"ד, קונטרס פאת הראש. 
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וכך כותב רבנו בחיי: "וזכרת את ה'. שממנו לבדו יגיע אליך כל הטוב. כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, כלומר 
הוא מסר בידך כח המזלות שברא לעשות חיל למטה, והוא השליטך עליהם ואין למזלות ממשלה ושלטון עליך, 
וכמו שאמרו רז"ל )שבת קנו, א( אין מזל לישראל, וזהו שאמר "למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך", 
אותו  "ויוצא  יד(:  מד,  )בר"ר  רז"ל  שדרשו  והוא  המזלות,  מן  למעלה  זרעו  כל  שיהיה  לאברהם  הבטיח  כן  כי 
החוצה ויאמר הבט נא השמימה", אין אומר "הבט" אלא מלמעלה למטה, מלמד שהגביהו למעלה מן המזלות 
ואמר לו: "כה יהיה זרעך". ולפי זה יהיה ענין הפרשה מדבר בכלל ישראל אע"פ שבא הלשון בלשון יחיד כי 
כן מנהג הכתובים, וכן התחילה הפרשה בלשון יחיד ולשון רבים: "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון 
לעשות". ואם נאמר שהוא מדבר בפרט לכל אחד ואחד מישראל, הן לשעה הן לדורות הבאים, ולזה בא הלשון 
בלשון יחיד, ויהיה באור הכתוב: "ואמרת בלבבך", כי העושר נגזר מן השמים לכל יחיד ויחיד מישראל, שהרי 
כשאמרו "אין מזל לישראל", על הכלל אמרו, אבל הפרט לכל יחיד ויחיד יש מזל, וכן אמרו: בני חיי ומזוני לאו 
בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, "כחי" כח מזל שבגלגל, "ועוצם ידי" למטה שאני נושא ונותן 
ומתעסק, "עשה לי את החיל הזה", כי בצרוף שתים אלה יהיה העושר, אל תדמה בנפשך לומר כן אלא "וזכרת 
את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל", כי אותו הכח העליון שיש לך הוא נתנו לך ובו אתה עושה חיל 
למטה, כי אלמלא כחו יתעלה לא היה בכח המזל ממש כי הוא עליון על כל הכחות כולן, וזהו שאמר שלמה ע"ה 
"עשיר ורש נפגשו עושה כלם ה'", ביאר לך כי העושר והרש מקרה ופגישה בסבת חזרת הגלגל, ואין העושר 
והרש מקרה  כן שהעושר  וכדי שלא תאמר אם  גם אין העוני לעני בחסרון שכלו.  ידו,  ועוצם  לעשיר בשכלו 
ופגישה הנה הכל גזרת הכחות עליונים ואין בזה גזרת השם כלל, לא בעשרו של עשיר ולא בעניו של עני, אם כן 
הענין נמסר לכחות ולמקרים, לכך אמר "עושה כלם ה'", לבאר כי הכל בגזרת עליון עליהם יבא העושר והעוני, 

הרעות והטוב".

דברי רבנו בחיי ז"ל מקבילים ברובם לדברי הרשב"א ז"ל, שכתב שלמרות שהמזל קובע את מהלכי חייו, בניו 
ומזונותיו של כל יחיד, מ"מ בכח הציבור לשנות את המזל ולהפכו לטובה.

ורק על היחיד, אך לא על הכלל- הישראלי,  המהרש"א )ח"א שבת קנו, ב(, כותב גם הוא שהמזל שולט אך 
כאשר זכות הרבים גורמת שהמזלות אינם שולטים עליהם. 

ואלו דברי המהרש"א: "אין מזל לישראל כו'. כתבו התוס' והא כו' בני חיי ומזוני כו' אלא במזלא כו' מ"מ ע"י 
לא  גדול  זכות  ע"י  אפי'  לישראל  מזל  יש  דאמר  חנינא  לר'  דא"כ  קשה  וקצת  עכ"ל.  כו',  משתנה  גדול  זכות 
בזכות  שתולה  אלא  כן  מורין  אין  תשמעו  לא  אם  ובקללות  תשמעו  אם  בברכות  התורה  יעודי  וכל  משתנה 
ישראל או בחובתם. וי"ל דודאי יעודי התורה נאמרו על כלל ישראל וזכות הרבים ודאי דאינו תולה במזל כלל 
ולא פליגי הכא אלא ביחיד דלר"ח מזל מחכים מזל מעשיר לאותו יחיד ור"י אמר דאין מזל לישראל אפי' ליחיד 
ולהכי הקשו התוס' מההיא דבני חיי ומזוני כו' דמיירי נמי ביחיד וכן ההוא דזכה מוסיפין לו איירי ביחיד ודמייתי 
לר"י גוים יחתו ולא ישראל משמע ליה אפי' ישראל יחידי ובפ' הישן מוקי להאי קרא בזמן שישראל עושין 

רצונו של מקום דהיינו ע"י זכות משתנה כמ"ש התוס' ודו"ק", עכ"ד המהרש"א.

דעת הנודע ביהודה: המזל שולט רק על היחיד, אך לא על הרבים
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זי"ע את הדברים הבאים: "איתא בגמרא  ריז( מובא בשם הגאון הנודע ביהודה  יהונתן )מאמר  בספר מדרש 
מזל  אין  אמר  יוחנן  ר'  לישראל,  מזל  ויש  מעשיר  מזל  מחכים  מזל  אמר  חנינא  ר'  איתמר  א(  )קנו,  דשבת 
לישראל... ואף רב סבר אין מזל לישראל..., עכ"ל הגמרא. והקשה התוס' הא אמר רבא במסכת מועד קטן דיש 
מזל לישראל, דהא אמר בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, ותירץ התוס' דע"י זכות גדול 
זכות גדול לא משתנה  המזל משתנה, והקשה המהרש"א א"כ לר' חנינא דאמר יש מזל לישראל אפילו ע"י 
בזכות  כן, אלא שתולה  מורין  אינם  לא תשמעון  והקללות אם  בברכות אם תשמעון  יעודי התורה  וכל  המזל 
ישראל או בחובתן, ותירץ המהרש"א וי"ל דדואי יעודי התורה נאמרו על כלל ישראל וזכות הרבים ודאי דאינו 
ולר"י דאמר אין מזל  ולא פליגי הכא אלא ביחיד לר"ח מזל מחכים מזל מעשיר לאותו יחיד  תולה במזל כלל 
לישראל אפילו ליחיד ולהכי הקשו התוס' מהאי דבני חיי זכו' דמיירי נמי ביחיד ודמייתי הגמרא לר' יוחנן המה 
יחתו ולא לישראל, משמע ליה אפילו ביחיד, עכ"ל המהרש"א. ולי נראה לתרץ קושית התוס' להיפך, דפלוגתתן 
היא על רבים אם יש מזל או אין מזל, אבל ביחיד כו"ע מודים דיש מזל ואין זכות, א"כ אין כאן קושיא ממועד 
קטן דבני חיי וכו' די"ל דזה קאי על יחיד ולכו"ע יש מזל ואין זכות ביחיד, ומתורץ ג"כ קושית המהרש"א למ"ד 
יש מזל קאי על רבים והא כתיב יעודים בתורה י"ל דע"י זכות גדול דרבים משתנה המזל אבל ביחיד אינו מועיל 

אפילו זכות גדול, עכ"ל, ועי"ש עוד שהאריך בזה541.

 המזל משתנה לרעה ליחיד- אך לא לטובה, 
ומשתנה גם לטובה לרבים או ליחיד שהוא שורש הרבים

רבי יעקב מליסא זצ"ל, בעל 'נתיבות המשפט', כתב הסבר מעניין בספרו נחלת יעקב על התורה )שמות לג, יג(, 
ואלו דבריו: "הודיעני נא את דרכיך. בש"ס )ברכות ז, א( אמרינן, אמר לפניו רבש"ע מפני מה יש צדיק וטוב לו 
ויש צדיק ורע לו? אמר לו צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק וכו', והכי קאמר ליה צדיק וטוב לו צדיק גמור. תמוה 
על תירוץ הראשון, דמצינו שני אחים שניהם צדיקים או רשעים ולאחד טוב ולהשני רע. ועל תירוץ הב' קשה, 
דהא בש"ס )מו"ק כח, א( אמרי דרבה ורב חסדא תרווייהו צדיקי גמירו הוי, בי רב חסדא שיתין הילולא בי רבה 

שיתין תכלי וכו' ".

על כן מסביר רבי יעקב מליסא כך:  "ונראה דהנה בהא דאמרי )שם( בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא 
במזלא, על זה עמדו המפרשים דהא סותר אמונת ההשגחה דכתיב )דברים יא, יג( "והיה אם שמע תשמע" 
וכו'. ונראה לענ"ד בישוב זה, דודאי יש מזל לכל אדם, אמנם באם נולד במזל טוב ונתחייב עונש, נשתדד המזל 
)הרע( ]לרע[, אך אם נולד במזל רע, לא נשתדד המזל ליחיד לשנותו בטוב לפי מעשיו. וראיה מרבי אלעזר בן 
פדת שאמר לו הקב"ה ניחא לך דלתעבד דאחריב עלמא אולי תברא במזלא דמזוני )תענית כה, א(. וזהו כוונתם 
וכן  לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, שהזכות אינו גורם לשדד המזל בשביל יחיד כי אם בשביל רבים, 
בשביל ]מי[ שהוא שרש כל ישראל וכרבים דמי, כמו שכתב הרשב"א542. והטעם דהא דמשדדי בשביל עונש 
ולא בשביל זכות, הוא רק שרוב חסדיו יתברך ליתן העונש לרשעים בעוה"ז לנקותן מעונש העוה"ב, משא"כ 

541  וראה עוד בספרו אהבת יהונתן, הפטרה ליום א' דראש השנה.

542  כמובא לעיל.
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לטוב לא נשתדד המזל שלא ינוכה להן שכרן לעוה"ב, כי יפה שעה אחת וקורת רוח בעוה"ב מכל חיי העוה"ז 
)אבות פ"ד מי"ז(. ולזה על כרחך היה שאלת משה בשני צדיקים או בשני רשעים שנולדו במזל אחד ונשתדד 
המזל לאחד. ולזה השיב לו הקב"ה שלפעמים מועיל לאחד זכות אבות בעוה"ז, כי בעוה"ב אברהם לא יציל 
ולא  טוב  במזל  שנולדו  צדיקים  והשני  בעוה"ז.  רק  אבות  זכות  מועיל  ואינו  לעשו,  יציל  לא  ויצחק  ישמעאל, 
נשתדד המזל לרע, השיב לו שזה צדיק בן רשע ועון אבותיו גרם לו. והוקשה לו מקרא דבנים לא יומתו על 
אבותם. ולזה השיב לו צדיק שאינו גמור, כלומר שבוודאי עשה איזה חטא קל והוצרך שהענישו בעוה"ז כדי 
לנקותו בעוה"ב. ורבי מאיר ס"ל )ברכות שם( דאין להקשות כלל, דיש עתים רצוים לפניו לשדד המזל אף שלא 

ע"י זכות ליחיד, כדכתיב )ברכות שם( וחנותי את אשר אחון אע"פ שאינו הגון", עכ"ד.

של  מזלו  אך  כרבים,  שנחשב  ליחיד  או  לרבים,  ורק  אך  המזל  את  משנה  זכות  אא  הקדושים:  מדבריו  למדנו 
היחיד אינו משתנה בגלל זכותיו. בא אדם שמזלו טוב וחטא, יכול מזלו להשתנות עליו לרעה בגלל עוונותיו, 
כדי שיקבל את עונשו על חטאו בעולם הזה. גא אדם שמזלו רע ועשה מצוות והוסיף זכויות, מזלו אינו משתנה 

לטובה, כדי שלא יהנה משכר מצוותיו בעולם הזה, אלא בעולם הבא.

 דעת רבי אשר מלוניל:  
לאדם מזל בסיסי- והמצוות והזכויות יכולין להוסיף או לגרע ממזלו

בספר המנהגות, לרבי אשר מלוניל ז"ל, )דף טז, ב ואילך(, מבהיר את דין ומשפט ראש השנה, כשמתוך דבריו 
אנו למדים על דעתו ביסוד שליטת המזלות על בני, חיי ומזוני וכיצד ניתן לשנותם לטובה או לרעה. 

ואלו דבריו: "ואמר543 ר' כרוספדאי אמר ר' שבתאי שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, של צדיקים גמורין 
נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, או שימלאו ימיהם שנגזר ביום מולדם, כמו שכתוב "את מספר ימיך אמלא", 
או שיוסיף לו הב"ה שנה או שתים או פחות או יתר בעבור המצוה שעשה, כמו שכתוב "יראת ה' תוסיף ימים 
ושנות רשעים תקצרנה". וכן מצינו בבנימין הצדיק שהוסיף לו עשרים ואחת שנה בעבור שפרנס אשה ושבעה 
בניה בשני בצורת, ולחזקיה חמש עשרה שנים. וקא מפלגי ביבמות בסוף פרק החולץ )יבמות נ, א( מר אמר 
משלו הוסיפו לו שחטא פחתו לו ואחר כך שב ועשה מצות רבות והחזירום לו, וחד אמר תוספת ממש. ושל 
רשעים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, שיקצרו משנותיו שנה או שתים או יתר כפי חטאתיו שחטא, 
כמו שכתוב "ושנות רשעים תקצרנה". ושל בינונים תלויין, זכו שעשו תשובה שלמה נכתבין ונחתמין לאלתר 
לחיים שלא תקצרנה שנותיהם, וכן עושה בכל ראש השנה. כך נראה ביאורה של מימרא זו, וכן נגזרים בראש 
לא  ומזוני  חיי  בני  אמרו  כן  ועל  השנים,  כמו  מולדם  ביום  נגזרים  והבנים  המזונות  כי  והבנים  המזונות  השנה 
בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, והיינו דאמרי' אין מזל לישראל, שבעבור המצות משנה מזלו 
הרע לטוב כפי שעשה מן המצות כך מיטיב מזלו לפי חשבון שעשה, והכי אמרינן במועד קטן רבא ורב חסדא 
תרויהו צדיק גמור ]רבנן צדיקי הוו[ אינון, בבי מר שתין תכלי ובבי מר שתין הלולי, והיה מזלו להיות לו יותר 

543  ר"ה ט, ב. ובש"ס הגירסא אמר ר' כרוספדאי אמר ר' יוחנן, ומצינו בש"ס )סנהדרין סט, א ונדה מו, א( מימרות אחרות שאמר ר' 
כרוספדאי בשם ר' שבתאי.
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משתין ]תכלי[ ומעשיו הטובים הועילו שלא היו לו כי אם שתין, ולרב חסדא היה מזלו להיות לו שתין הלולי 
והועילו מעשיו שלא חסר לו הב"ה דבר, או שמא לא היה לו מזלו להיות לו כי אם חמשים והוסיפו לו בעבור 
מצותיו הרבה, ועל כן כל ישראל מתפללין בכל יום ומתחזקים ללמוד תורה ולעשות הכתוב בה להוסיף טוב 

על מזלם".

רבי אשר מלוניל מסביר מדוע לא עמדה זכותו של רבי חנינא בן דוסא, שקיבל רק קב חרובין בשבוע, והסברו 
ניזון  העולם  דכל  דוסא  בן  חנינא  דר'  "והאי  דבריו:  ואלו  לעיל,  שהובאו  האברבנאל,  דברי  עם  להפליא  תואם 
בזכותו ולו די בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, נראה ביאורו שלא רצה שיוסיף הב"ה על מזלו בעולם הזה 
וליפחות לו שכרו לעולם הבא, כמו שאמר יפה שעה אחת של קורת רוח לעולם הבא מכל חיי העולם הזה וכן 
ואם תלכו עמי קרי אם תעשו מצותי בדרך מקרה שלא תחפשו אותם אף אני אלך עמהם בקרי  אמ' דכתי' 
שאניח המזל ללכת ולא אנצחנו מרע לטוב )אף( ]אך[ כפי שיקרה, ואחר כך מצאתי בספרי ]בספרא[ שאמר על 

זה הכתוב אם תעשו אותי בעולם עראי אף אני אעשה אתכם בעולם עראי", עכ"ל ספר המנהגות.

נמצאנו למדים מדבריו ש"נקודת הפתיחה" של כל אדם, צדיק ורשע כאחד, היא מערכת מזלו. אם נגזר עליו 
בגזירת המזל שפע בני חיי ומזוני, הרי שאם צדיק הוא ויצדק במשפט ראש השנה, יזכה לקבל את אשר נגזר 
עליו לטובה ממזלו, ואם רשע הוא והורשע בדין ראש השנה, יגרעו מן השמים ממזלו הטוב. ואדם שמזלו הינו 
מזל רע, אם צדיק הוא- יוסיפו לו טובה על הרעה אשר גזרה עליו מערכת המזל, וכפי דרגתו, כך יוכל לשנות 
את מזלו. אך גם אם צדיק הוא, עדיין יתכן ששנתו תהיה רעה, משום שנולד למזל רע וזכויותיו לא הספיקו 

לשנות כליל את מזלו הרע, אלא רק למחצה, לשליש או לרביע.  

  צדיק עם מזל רע יכול למות בגזירת ר"ה עם מעט עוונות, 
ורשע עם מזל טוב יכול לחיות עם מעט מצוות

כיצד יתכן שישנם צדיקים הנחתמים למיתה בראש השנה ולעומתם ישנם רשעים שנגזר עליהם חיים בראש 
השנה?

המהר"ל תולה זאת בכח המזל, ומסביר את יסוד הדבר, המבהיר גם את דברי רבא שבני חיי ומזוני במזלא תליא. 

ואלו דברי המהר"ל בספרו חדושי אגדות )חלק ראשון עמוד קט - מסכת ראש השנה(: "ואין זה כן ]דבר"ה 
האדם נדון על פי מעשיו דהא מייתי קרא )תהילים לג( "היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם", ומאי הבנת 
מעשה איכא בזה, כיון דרשע ]נמצא לפעמים[ לחיים וצדיק גמור ]לפעמים[ למיתה אין זה ]לפי מעשיו[. ויש 
לתרץ דהכי פירושו לפי דברי הרמב"ן, כי הקב"ה כאשר דן את הרשע דן אותו לפי מעשיו, כי רשע גמור מאוד 
מנצח המערכת ]לשנות[ אותו אל מיתה, וכן צדיק גמור אם הוא צדיק גמור משנה המערכת לחיים וכך נדון כל 
אחד ואחד לפי מעשיו. ואם הרשע שיש לו מערכת חיים וצדיק אין לו מערכות חיים אינם ]שוים[ בדינם, כי 
הרשע שיש לו מערכת חיים, מעט צדק שיש לו מסייע לו ונדון לחיים והצדיק שאין לו מערכת, מעט עבירות 
שנמצא בו מדיינן לפי מזלו. ומעתה לא יקשה לך מה שאמר )מו"ק כ"ח א'( חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא 
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אלא במזלא תליא והכל לפי המעשה רק כי המעשה אינו שוה ובודאי דבר נכון הוא מאוד", עכ"ל.

 מקיימי התורה זוכים לטובות בכל הענינים. 
אך אמרו דבחו"מ במזלא תליא- כדי שלא נתקשה מדוע דרך רשעים צלחה

הרלב"ג כותב בספרו מלחמות השם )מאמר רביעי, פרק שישי(, כך: "ואמרו חיי בני ומזוני, לא בזכותא תליא 
מילתא, אלא במזלא תליא מילתא. ואין ספק שלא באו בזה המאמר לחלוק על התורה שייעדה במקומות רבים 
להגיע כמו אלו הטובות הגופיות ההולכים בדרכיה, אבל יאמרו שזה הענין נתלה בכללות במזל. ולזה אין ראוי 

שיסופק אם יגיע לרשעים כמו אלו הטובות, כי הם לה מצד המזל, לא מצד פעולותיהם הרעות".

בני חיי ומזוני תלויים במזל הואיל והם חוץ מגופו והגוף צריך להם

לג'  נחלקים  ותמצאם  הרעות  על  וחקור  "צא  כותב:  יד(  )דרשה  ז"ל  סקילי  יעקב  לרבי  המנחה,  תורת  בספר 
חלקים, אחד חוץ מגופו ואחד בגופו ואחד בנפשו. מה שחוץ מגופו הם הממון והבנים והחיים, ואלו אין בידו 
יכולת לשנותם אלא כפי המזל, ואלו באמת הם תלוים במערכת המזל הואיל והם חוץ מגופו והגוף צריך להם, 
ונתן הקב"ה כח למנהיגי העולם להנהיג הדברים האלו כפי הנולד והנברא בכח הנהגתם, והם מוליכים ומביאים 
בזכותא תליא  לא  ומזוני  חיי  בני  כח.(  )מו"ק  רז"ל  וזהו שאמרו  לזה.  זה  והקשם  ונטייתם  כפי הנהגתם  אותו 

מילתא אלא במזלא תליא מילתא, להרבות ולמעט".

ודאי שגם זכות קובעת

נאמר ביבמות )מט, א(: "את מספר ימיך אמלא", וכתיב "והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה", הא כיצד, תנאי 
היא, דתניא, "את מספר ימיך אמלא", אלו שני דורות, זכה משלימין לו, לא זכה פוחתין לו, דברי ר' עקיבא, 
וחכמים אומרים זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לו, וכתב המהר"ל בספר חדושי אגדות )ח"א עמוד קלב, מסכת 
יבמות(: "והא דאמרינן חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא היינו שאין הכל תלוי בזכות, רק במזל ג"כ, אבל בזכות 

ודאי תליא ג"כ, רק שהמזל ג"כ גורם".
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שינוי מזל בני חיי ומזוני בכח זכויות ותפילה

רבנו בחיי: כוונת חז"ל שבני חיי ומזוני תלויים במזל היא שניתן לבטל את השפעת 
המזל ע"י זכויות, אך בג' דברים אלו צריכים לצרף גם תפילה וצעקה 

יא( כותב רבנו בחיי כך: "הן קרבו ימיך למות". על דרך הפשט למדך הכתוב כי חיי  במקום אחר )דברים לא, 
האדם נגזרים ויש לכל אחד מהם ימים קצובים, והקב"ה מגיע ימי האדם אל העת הקצוב והנגזר, כענין )שמות 
כג, כו( "את מספר ימיך אמלא". ולשון קריבה זה הוא נזכר בצדיקים, )בראשית מז, כט( "ויקרבו ימי ישראל 
למות", )מלכים - א ב, א( "ויקרבו ימי דוד למות", וזה יורה שחייו של אדם נגזרים, והוא יתברך ממלא אותן 
ומקריבן אל הזמן הקצוב והנגזר, או מאריך אותן על כל הנגזר לפי הזכות, או מקצר אותן מן הנגזר לפי העונש. 
במהלכם  והם  בשפלים,  פעולות  לפעול  כח  להם  ונתן  הכוכבים  מהלכות  ברקיע  הקב"ה  שקבע  הידוע  ולפי 
זו  מועילים ומזיקים בעוה"ז, והכל תלוי במזל, שהרי חכמי התלמוד ז"ל לא היו מבטלים ומכחישים פעולה 
אבל היתה ביניהם חכמה מפוארה, ובפירוש אמרו במועד קטן 	כח, אא סוף פרק אלו מגלחין: בני חיי ומזוני לאו 
בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, והביאו ראיה לזה ואמרו: תדע דהא רבה ורב חסדא תרוויהו 
צדיקי הוו, מר חיי ארבעין שנין ומר חיה שתין שנין, בבי רבה שתין תכלי ובבי רב חסדא שתין הלולי, בבי רבה 
נהמא דשערי לאינשי ביתיה לא משתכח, בבי רב חסדא נהמא דסמידא לכלבא לא נבעי. וזו ראיה גמורה שהם 
מודים בחכמה הזאת, וכן האמת כי הש"י נתן להם הכח בעת יצירתם להועיל ולהזיק, אבל הוא יתברך עם היות 
שמסר להם הכח לפעול בשפלים, הנה כחו יתברך עליון על הכל לא הושלל ממנו, ובידו להשפיל הגבוה ולהגביה 
השפל, לקיים הנגזר ולהוסיף על הנגזר ולגרוע ממנו, וכן בשנות האדם מקריב ימי חייו אל העת הנגזר וממלא 
אותן, שנאמר: )שמות כג, כו( "את מספר ימיך אמלא", ומאריך אותן על הנגזר, מחזקיהו544, שנאמר: )ישעיה 
לח, ה( "הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה", ואין התוספת אלא על דבר הקצוב והנגזר בתחלה, ויאמר כי 
והלך  בנו של אחאב מלך ישראל שחלה  ומקצר אותן מהנגזר, מאחזיהו  לו על הנגזר ט"ו שנה.  הש"י הוסיף 
לדרוש בעבודה זרה וקצר את ימיו, שנאמר: )מלכים - ב א, טז( "יען אשר שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבוב 
אלהי עקרון המבלי אין אלהים בישראל לדרוש בדברו לכן המטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות", 
ופסוק זה מעיד שהיתה סבת מיתתו דרישתו בע"ז, שאם נגזרה עליו מיתה מתחלה מה בא הנביא להודיעו. 
נמצאת למד שהקב"ה ממלא ימיו של אדם ומקרבן אל העת הנגזר, וכן מאריך אותן על הנגזר ומקצר אותן מן 
הנגזר, הכל כרצונו, כי לכך נקרא שדי, על שם שמשדד המערכה ומנצח אותה, והכל לפי השכר והעונש. וא"כ 
באור המאמר בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, הוא שבא להודיענו כמה 
גדול כח התפלה כי מאחר שכח הש"י עליון על הכל ולא הושלל ממנו יכול הוא ונקל לבטל כחם הגדול אשר 
הוא  הכוכבים  ומערכת  הכלל  הוא  שהקב"ה  בטענות  בכך  מודים  בכוכבים  חוזים  התכונה  חכמי  כי  להם,  מסר 
הפרט, והכלל גדול מן הפרט, ויכול לבטל כחו, ובכל מה שנגזר במקרי האדם מכח המערכה אפשר לו לאדם 

544  יש להעיר שלדברי הרשב"א, שהובאו לעיל, לכאו' כל אלו אינם ראיות, כיון דאיירי במלך, והמלך יכול לשנות את בזלו, וכציבור 
שיכולים לשנות את מזלם.
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לבטלו בזכותו בלא תפלה ובלא צעקה כלל אלא שידאג ויצטער בלבו כענין שכתוב: 	תהלים קמה, יטא "רצון 
יראיו יעשה", כלומר שהוא ממלא משאלות לבם בלא שישאלו כלל. אבל בשלשה ענינים אלו צריך תפלה 
וצעקה, וזהו שאמר: 	תהלים קמה, יטא "ואת שועתם ישמע ויושיעם", ועם התפלה והצעקה ינתנו לו, שכן 
מצינו שנתנו שלשתן בזכות התפלה, הבנים נתנו לרחל, שנאמר: )בראשית ל, כב( "וישמע אליה אלהים ויפתח 
יוסיף על ימיך חמש עשרה  את רחמה", החיים לחזקיה, שנאמר: )ישעיה לח, ה( "שמעתי את תפלתך הנני 
אותנו  העירו  זה  ומפני  הרעב.  מן  ונצולו  המזונות  שנתרבו  בהן  מצינו  שכן  ואלישע  לאליהו  המזונות  שנה". 
והודיעונו כי יצטרך בהם רבוי תפלה, ועם התפלה יתבטל כח המזל כמו  החכמים בשלשה אלו התלוין במזל 

שנתבטל בשלשתן ע"י תפלה".

רבנו בחיי ז"ל כופל את רעיונו בספרו כד הקמח )ערך פרנסה(, וכך הוא כותב: "ומה שאמרו רז"ל בני חיי ומזוני 
לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, אין להבין שיהיה הענין תלוי במזל וכפי משפטי המערכת 
ושלא תועיל התפלה בהם שכבר מצינו שבאו שלשתן בזכות התפלה. אבל המאמר הזה בא להודיענו כמה 
בכך  מודים  הכוכבים  חכמי  גם  כי  לבטלו  הקב"ה  יכול  הכוכבים  במערכת  שנגזר  מה  כל  כי  התפלה  כח  גדול 
ובכל  כחו,  לבטל  הוא  ויכול  הפרט  מן  גדול  והכלל  הפרט  הוא  הככבים  ומערכת  הכלל  הוא  שהקב"ה  בטענת 
אלא  כלל  צעקה  ובלא  תפלה  בלא  בזכותו  לבטלו  לאדם  לו  אפשר  המערכת  מכח  האדם  ממקרי  שנגזר  מה 
ממלא  שהקב"ה  בלבד  ברצון  כלומר  יעשה",  יראיו  "רצון  קמה(  )תהלים  שכתוב  וכענין  בלבו  ויצטער  שידאג 
כל רצונו בלא שישאל כלל, אבל בשלשה ענינים אלו צריך תפלה כי שלשתן תלוין במזל והתפלה על המזל, 
וכן מצינו שניתנו שלשתן בכח התפלה שהוא על המזל. בנים ניתנו לרחל שנאמר )בראשית ל( "וישמע אליה 
יוסיף על ימיך חמש  ויפתח את רחמה". חיי לחזקיה שנאמר )ישעיה לח( "שמעתי את תפלתך הנני  אלהים 
לרז"ל  הזה  המאמר  והרי  הרעב,  מן  וניצלו  המזונות  שנתרבו  שמצינו  ולאלישע  לאליהו  ומזוני  שנה".  עשרה 
הערה על כח התפלה להודיענו כי הם תלוים במזל ולכך יצטרך ריבוי תפלה בהם כדי לבטל המזל בכח התפלה 
כמו שנתבטל בשלשתם ע"י תפלה. ומפני שבנתינת המזונות נעשה בהם נס בביטול כח המערכה, המשילו 
החכמים נתינת המזונות לקריעת ים סוף, ומפני שקריעת הים היה נס מפורסם וזה נסתר, לכך אמרו כקריעת 
ולא קריעת, וכן אמרו )פסחים קיט( קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף דכתיב )תהלים קלו( "לגוזר ים סוף 

לגזרים", וכתיב )שם( "נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו".

שינוי מזל בני חיי ומזוני - ע"י כח התפילה והתעוררות רחמי שמים

מופיע  האדם,  על  שנגזרו  ומזוני  חיי  הבני,  מזל  את  אף  לשנות  התפילה  בכח  לפיו  ז"ל,  בחיי  רבנו  של  יסודו 
בספרים רבים מספורבדברי רבותינו מצוקי ארץ, ואלו מעט מדבריהם בענין זה:

הינם  ומזונות  חיים  שבנים,  בכך  והתוספות  הגמרא  דברי  את  מסביר  שם(  מו"ק  אגדות  )חידושי  המהרש"א 
"דברים התלויים בגזרת הלידה, כדאמרינן בנדה פרק כל היד דמלאך מעמיד הטיפה ואומר אם חכם אם טפש 
אם עשיר אם עני, אלא על כרחך אית לן למימר דעל ידי אפושי רחמים מן שמיא כדעביד רבא, איכא לבטל 

הגזירה ומזל שנולד בו".
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ידי תפילה, המעוררת רחמי  ניתן לשנותם על  לידתו, עדיין  נגזרים על האדם כבר בעת  למרות שדברים אלו 
שמים.

הגמרא )ב"ב עד, א( מספרת אמר על פגישתו של רבה בר בר חנה עם סוחר ערבי, שגילה לו סודות מופלאים 
וטמירים. הגמרא מספרת שרבה בר בר חנה סיפר שהסוחר הערבי אמר לו: "תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא 
ורקיעא אהדדי, שקלתא לסילתאי אתנחתא בכוותא דרקיעא אדמצלינא בעיתיה ולא אשכחיתה אמינא ליה 

איכא גנבי הכא, אמר לי האי גלגלא דרקיעא הוה דהדר נטר עד למחר הכא ומשכחת לה". 

ביאור דברי הגמרא הם שרבה בר חנה סיפר: "סוחר הישמעאלי הציע לי "בא והראה לך מקום גבוה, בו נושקים 
ומתחברים הארץ עם הרקיע זה בזה", וכשהביאני למקום זה, ראיתי שהוא עשוי חלונות חלונות. נטלתי את סל 
הלחם שלי והנחתיו בחלון הרקיע. עד שסיימתי להתפלל, חיפשתי את הסל ולא מצאתיו. שאלתי את הסוחר: 
"האם ישנם גנבים במקום זה, שלקחו את הסל?". השיב לי: "גלגל הרקיע סובב בכל יום ויום וחלון זה שהנחת 

בו את הסל, נמצא כעת במקום אחר הוא. תמתין עד מחר בעת הזאת שהגלגל ישוב למקום זה ותמצאנו".

על דברי הגמרא הללו, שנראים בעיני כל מתבונן כסתרי תורה, מסביר המהרש"א כך: "אחוי לך היכי דנשקי 
ארעא כו'. הכונה בו על דרך הכתוב "חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו" וכשיטת ר"י רבו שאמר בסוף מסכת 
בזכותא תליא מלתא  לאו  ומזוני  חיי  בני  רבא במו"ק  והא דאמר  וכתבו התוס' שם  לישראל,  דאין מזל  שבת 
אלא במזלא, מ"מ ע"י זכות גדול משתנה כו', ע"ש, וכדאמרינן פרק מי שהחשיך גבי אברהם מאי דעתך דקאי 
טובים  מעשים  ע"י  מזלו  הקב"ה  ששינה  צדק"  ממזרח  העיר  "מי  דכתיב  במזרח  ליה  מוקמינן  במערב,  צדק 
שלו כפירוש רש"י שם. ועיין בעיקרים מ"ד פ"ד. וע"ז אמר קרא חסד הבא לאדם מן השמים ואמת שעושה 
אדם בארץ נפגשו וצדק שהוא מזל צדק בשמים ושלום שעושה אדם בארץ נשקו שנתחברו ונדבקו ע"י מ"ט, 
ופי' הדבר אמת מארץ וגו'- ע"י שאמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף לטוב, דהיינו מזל הטוב, גם ה' יתן 
הטוב, אף שהמזל אינו מורה כן ע"י הזכות המזל משתנה, וארץ תתן יבולה, הם המזונות שתלוים במזל. וע"ז 
שע"י זכות שבארץ ינשק הרקיע למזל שבו  אמר אחוי לך היכי דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי, דהיינו כמ"ש 
שישתנה ע"י מ"ט ותפלה דרחמי כמ"ש, ואמר רבב"ח גם אני שהיה דרכי לילך למרחוק במדברות וימים להשיג 
מזונותי ואמרתי שלא אעשה עוד כן ושקלתי לסלתאי שהוא רמז למזונות בכ"מ ואנחתיה ג"כ בכוותא דרקיע 
דהיינו בחלון הרקיע שמשם יבואו מזוני בריוח ע"י התפלה שאפשר שישתנה מזלי לטוב אדמצלינא שעשיתי 
כן ולא אשכחתיו למזונותי בריוח אמינא ליה איכא גנבי הכא שגנבו מה שנתנו לי מן השמים או שרמז שגנבו 
וטרפו לתפלתי שלא עלתה לשמים שהרי לא נעשתה בקשתי וא"ל האי גלגלא דרקיע הוא דמזל הרקיע הוא 
מעכב עד דהדר ממערב למזרח שישתנה לטובה כמו באברהם ועדיין לא הגיע זמן השינוי נטר עד למחר עד 

שישתנה בריבוי זכיות ותפלה ומשכחת לה שישתנה מזלך לטוב וק"ל".

אנו רואים במקומות נוספים שגדול כח התפילה, המשנה גם את גזירת המזל.

נאמר בשבת )קנא, ב(: תניא ר"א הקפר אומר לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו שאם הוא לא בא, בא בנו 
וכו' שנאמר )דברים טו( "כי בגלל הדבר הזה" וכו', ותנא דבי ר' ישמעאל גלגל היא שחוזר בעולם. ופירש רש"י 

)ד"ה על מדה זו(: שלא יבוא לידי עניות דדבר המזומן הוא לבוא או עליו או על בנו או על בן בנו. 
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נאמר במשנה בקידושין )פב, א(: רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי 
מן  עשירות  ולא  האומנות  מן  עניות  שלא  ועשירות  עניות  בה  שאין  אומנות  שאין  שלו  והנכנסים  שהעושר 
לאו  ומזוני  חיי  דבני  מזלו,  לפי  פירוש  זכותו,  לפי  הכל  אלא  התוספות:  וכתבו  זכותו.  לפי  הכל  אלא  האמנות, 

בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא.

כתב על כך המהרש"א )שם(: "ולשון זכותו לא משמע כן. ולולי דבריהם נראה דזכותו ממש קאמר, דע"י זכות 
גדול אפשר שישתנה המזל בסיוע דשמיא כמ"ש התוס' )שבת קנו, א( וכמ"ש בחדושי במס' נדה מה יעשה 

אדם ויתעשר יבקש רחמים וכו' ויהי' לו בנים וכו' ויתחכם".

אין  כדאי,  זכותו  שאם  ליה,  מהני  מאי  תפילה  כן  אם  לי  "וקשיא  כותב:  מי"ד(  פ"ד  )קידושין  יו"ט  התוספות 
הקב"ה מקפח שכרו, ואם זכותו אינו כדאי הא אמרן הכל לפי זכותו. וניחא לי במ"ש התוספות )שבת קנו, א( 
דלפעמים המזל משתנה ע"י זכות גדול וכו', ופעמים שאין משתנה וכו', ואומר אני שלענין זה תועיל תפלתו, 
להשתנות  זכותו  שתועיל  חסיד  כל  יתפלל  זכות  על  ע"כ  המזל,  משנה  אינו  לפעמים  שהזכות  כיון  לה  וצריך 
המזל. ואני תמה על התוספות )קידושין פב, א( שכתבו דלפי זכותו, פי' לפי מזלו וכו', האיך אפשר לפרש זכותו 
היינו מזל הא שני ענינים הם דלא ראי זה כראי זה וכו', ועוד דר"ש קשיא מה תועיל תפילתו כיון דבמזלא תליא 
ועולם כמנהגו נוהג, אלא דבתלוי במזלא לא עסקינן שאם כן כל אומנות שבעולם לא יועילו ולא יזיקו לו, אלא 
כפי מזלו, שאם הגזירה אמת, החריצות שקר והב"ע לומר שאפילו שהמזל לא יורה על הצלחתו וגם הוא עוסק 
ומסיים  יתברך,  לפניו  והצלה  רוח  כי הרבה  וכו',  למי שהעושר שלו  יתפלל  כדאי להתעשר,  באומנות שאינה 
שהכל לפי זכותו, שאם אין זכות או אפשר שישתנה המזל, דהא אפי' זכות כולי האי ואולי שלא ישתנה כההיא 

דר"א בן פדת )תענית כ"ה( ולפיכך יתפלל כדי שזכותו תגרום לשנות המזל כך נראה בעינו.

על דברי התוספות יו"ט כתב בקול הרמ"ז )שם(: "ולא קשה מידי כי אין שם זכות לבד על )מזל טוב( אלא על 
כל מה שאדם מרוויח וקונה לטוב וכמו שנאמר פלוני זכה בדינא זכה בקנין וכו', וא"כ מ"ש התוס' זכות, מזלו, 
ירצה מה שזכה בהוולדו ור"ל שנוכל לומר זכותו על התפלה הנכונה שהרי גדול כוחה מזכות מעשים טובים, 
ודרשו ז"ל במשה רבנו ע"ה שלא נענה בזכות תורה ומעשים טובים אלא בתפילתו, ואם זכות המעשים מבטל 

רוע המזל, ק"ו זכות תפילה הגונה, ובזה נתבטלו כל קושיות התוי"ט".

 המלבי"ם: 
דרך סולם יעקב, בו עוברות התפילות ועבודת המקדש, מדלגים על ה'במזלא תליא'

המלבי"ם צועד אף הוא במהלך זה, לפיו יש בכחה של תפילה לגבור על ה"במזלא תליא", ולאור זאת הוא מבאר 
את פסוקי חלום יעקב במקום המקדש, כשהוא צועד בעקבות פירוש המהרש"א בביאור אגדת רבה בר בר 
חנה. וכך מפרש המלבי"ם )בראשית כח, יז(:"ויירא. על כן התירא מאד מקדושת המקום ואמר מה נורא המקום 
הזה, ומזה ידע שהסולם רומז ג"כ למקום המקדש, כמ"ש חז"ל במדרש, והוא המקום שהראה ההוא טעיא 
לרבב"ח תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי שהוא המקדש שהוא הסולם המוצב ארצה וראשו 
מגיע השמימה. ושם אמר חזינא דעביד כוי כוי שהם חלוני שקופים אטומים, שהיו מוציאין את האור האלהי 
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לחוץ על כל העולם, עד שמלאכי אלהים השלוחים מאתו לפרנס את העולם כולו עולים ויורדים בו, כי מערכת 
הרקיע עולה ויורד, שע"ז המליץ במאמר הזה מ"ש אזילנא ואנחנא לסלתאי ביני גלגלא אדמצלינא בעיתא ולא 
ר"ל שניסה למצוא מזונותיו ע"י הגלגלים והמערכת,  אשכחא א"ל מאי האי א"ל גלגלא דרקיעא הוא דהדר, 
וראה שהגם שהתפלל על הפרנסה לא מצא פרנסתו, כי בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא תליא, 
וא"ל הטעיא משום שהגלגל חזר במסבתו, כמ"ש גלגל הוא שחוזר בעולם, וכמ"ש שהקב"ה עושה סולמות 
יורדים  ועליונים  תמיד  חוזר  שהוא  והמערכת  הגלגל  שע"י  הסולם  שהוא  לזה,  ומעשיר  לזה  מוריש  ברקיע 
למטה. אבל סולם של יעקב שהוא המקדש שבו נושקים ארעא ורקיעא אהדדי יתנהג ע"י מלאכי ה' ושלוחיו 
ההשגחיים שהם עולים תחלה ע"י מעשה העבודה הנעשה בבית הנבחר, ומורידים אח"כ השפע למטה. וע"כ 
אמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים ששם ישב אלהים על הארץ, ונגדו פתוח שער השמים 

שדרך שם יעלו התפלות והמעשים טובים לשמים להריק ברכת השם".

עוד כותב המלבי"ם )שמות כג, כה(: "ועבדתם". והגם שאמרו שבני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא, 
ועי"כ תחשבו לעבוד למזלות להשיג מהן ענינים אלה, ע"ז משיב שאם תעבדו את ה' ותתפללו לפניו, תשיגו כל 
זה מאת השי"ת וישנה את המזל בכל אלה, אם לענין המזונות- "וברך את לחמך ואת מימיך", שכולל כל מאכל 
ומשקה, ויהיה לך יתרון בזה, כי המזונות שתשיגו ע"י הטבע והמזל אינם בטוחים מחלאים רעים שבאים בסבת 
המזונות, אבל אני אסיר מחלה מקרבך. ונגד בני אמר "לא תהיה משכלה ועקרה בארצך" שזה לא ימצא בא"י 

כלל. ונגד חיי אמר "את מספר ימיך אמלא", שלא ימצא איש שימות בקוצר ימים".

רבנו בעל ההפלאה כותב בספרו פנים יפות )שמות כג( כך: "ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את לחמך וגו', לא 
מפני  לפרש  יש  תפלה.  זו  "ועבדתם"  א(  ב,  )תענית  חז"ל  אמרו  אמלא".  ימיך  מספר  את  וגו'  משכלה  תהיה 
שאמרו חז"ל בני חיי ומזונא לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, ואף שאמרו חז"ל אין מזל לישראל, כבר 
פירשו דהיינו שע"י תפלה עולה למעלה מן המזלות, כדכתיב גבי אברהם "ויוצא אותו החוצה", פירשו חז"ל 
יברך את לחמך  "ועבדתם", דהיינו עבודה בלב שהיא התפלה,  ידי  והיינו שעל  שהגביהו למעלה מן המזלות, 
דהיינו מזונא, וכן אמרו חז"ל בעירובין )מא, ב( שהעניות מעבירין על דעתו וכו' למאי נפקא מינה למבעי רחמים 
עליו, ועוד אמרו בב"ב )קמו, א( "כל ימי עני רעים" והא איכא שבתות וימים טובים, ומשני שינוי וסת תחילת 
דהיינו  משכלה"  תהיה  "לא  ואמר  העניות,  מן  שתנצלו  מקרביך"  מחלה  "והסירותי  דאמר  והיינו  מעיים,  חולי 
בנים, ומ"ש בנקיבה הוא לרבותא דאף שאין האשה מצווה על פריה ורביה וכ"ש איש דמצווה, ואמר "את מספר 

ימיך" דהיינו חיים, ששלשה אלו תזכה ע"י העבודה שהיא התפלה"545.

 רבי צדוק הכהן: 
"המזלא הוא המקבל ונהנה מזיו השכינה והתפילה הוא להמשפיע יתברך שמו"

רבי צדוק הכהן ז"ל בספרו רסיסי לילה )אות מג( כותב דברים נפלאים בענין השפעת התפילה על מזל הבני חיי 

545  והפנים יפות מוסיף את הדברים הבאים: "והיינו נמי כמ"ש רש"י ז"ל שפרשה זו נאמרה על לאחר החטא, דקודם החטא היה 
למעלה מן המזלות, כדכתיב ]תהלים פב, ו[ אני אמרתי אלהים אתם וגו' ".
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ומזוני. הוא מסביר בתחילה מהו "בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא". הוא מסביר ש"זהו החילוק 
דמזלא שאין תלוי בזכותא, דהגם דתרווייהו צדיקים גמורים ושוים במעשיהם, מכל מקום אצל זה מתעורר כח 
אותו מלאך מליץ על ידי זכויות ידועות להזיל עליו שפע בני חיי ומזוני ממזלו העליון ולא אצל זה, אף על פי 
שעשה גם כן אותן זכויות, מכל מקום בהשפטו כפי שורש מזלו יהיה נידון בענין אחר. וכן להיפך ברשעים יש 
דמרום משפטיך שאין כח במדת משפט לדונו על רשעתו באותה שעה המשחקת לו מצד איזה זכות המרעיש 
כנגדם ומחפה על הכל לפי משפט השעה. והדברים ארוכים בדרך המשפט שלמעלה דברים שהם כבשונו של 
עולם. והכלל דהכל במשפט ועם כל זה תלוי במזלא דהמשפט של זכויות וחובות לעין המשכת בני חיי ומזוני 

בעולם הזה תלוי במזלא".

והוא מוסיף וכותב: "וענין התפילה שאמרו ז"ל )ברכות ו, ב( שהוא מדברים העומדים ברומו של עולם, היינו 
במקום המזלא שהוא מרומם מענין העולם הזה כנזכר. והיינו כי התפילה היא פועלת שינויים במזלא וזה כל 
שורש ענין התפילה, כי המזלא הוא המקבל ונהנה מזיו השכינה והתפילה הוא להמשפיע יתברך שמו. וכפי 
תוקף ההשפעה מלמעלה, כן הוא ההשתנות בבני חיי ומזוני נגד המזל. ואף דתלי במזלא היינו דעל ידי התפילה 

שמתרבה השפע, הרי ממילא מזלו עצמו משפיע לו זה מה שלא היה לו מקודם".

ואמנם רבי צדוק מסייג את הדברים וכותב שגם עבודת התפילה אינה משנה בכל מצב ועת את המזל שנקבע 
לו לאדם. "ואולם גם זה עדיין תלוי במזלא, כדרך שאמרו )תנחומא מקץ ט( עתים הם לתפילה, ואין לך שהירבה 
בתפילה יותר ממשה רבינו ע"ה ולא נענה, כי גם קבלת השפע הוא רק כפי הראוי לפי שורשו וחלקו ממעל ויש 

שאי אפשר לו לקבל יותר כלל פעמים. וגם בזה יש הרבה משפטים שונים".

התולדות יצחק )בפרשת תולדות( כותב את יסוד הדברים בתמציתיות ברורה: "לנכח אשתו". נכ"ח גימטריא 
מזל"א, רמז לאומרם ז"ל בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, והתפלל יצחק שיתוקן המזל 

כדי שיזכו להוליד".

למרות שבני חיי ומזוני תלויים במזל, ברכת ה' תסייע גם לענינים אלו  

וברך את לחמך  ה' אלהיכם  "ועבדתם את  כג, כה( מסביר את הפסוק  )ספר תורת משה שמות  ז"ל  האלשיך 
ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך", כך: עוד יתכן עם הפסוקים שאחריו. והוא, הלא אמרתי לך לא תעבוד שר 
במזלא  אלא  מילתא  תליא  בזכותא  לאו  ומזוני  חיי  בני  והלא  תאמר:  והלא  מלאך.  אל  ולא  זרה  כעבודה  ומזל 
תליא, ואעבוד את המזל או את השר, כי כמה מעובדי ה' מזי רעב ולא יאריכו ימים ובנים לא יהיו להם. לזה 
אמר "ועבדתם את ה' אלהיכם", וגם שלא אומר לך שתעשיר שהוא מזוני, הלא זאת אבטיחך כי "ובירך את 
לחמך ואת מימיך" שיתברכו במעיך ולא יחסרו לך. ולא תאמר הלא טוב היה היו לי בשר ויין להבריאני בל אחלה 
מהלחם והמים. לזה אמר הלא גדולה מזו אעשה לך, כי אין צריך לומר שלא תחלה כי אם "והסירותי"- בלחם 
ומים, מחלה שהיא בקרבך, ומה לך עושר גדול מזה שתהיה בריא וחזק בלחם ומשולל דאגה, כי מרבה נכסים 

מרבה דאגה )אבות ב ז(, ואיזהו עשיר השמח בחלקו )שם ד א(, עכ"ל.
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והיינו שלמרות שהמזל קובע בני חיי ומזוני, מכל מקום ברכת ה' תסייע גם לענינים אלו, להולכים בדרך ה' 
ושומרים את מצוותיו.

הגר"א: ההולך בטוב ועושה רצון ה' - זוכה לקבל שפע מהקב"ה אף מעל המזל

כתב אדונינו הגר"א ז"ל בביאורו למשלי )יב, ב(: "מי שהוא צדיק ועושה מצות ה', הוא יפיק רצון מה' כמ"ש 
"בטל רצונך מפני רצונו כדי שיעשה רצונך" כו'... ועוד טוב יפיק רצון מה' הענין כמ"ש רבה בר בר חנא א"ל 
ההוא טעיי' תא ואחוי לך היכי דנשקא ארעא ורקיע אהדדי כו', הענין שההוא טעיא הוא היצה"ר, א"ל לרבב"ח 
אחוי לך דרך שתנחול ב' עולמים עוה"ז ועוה"ב, והיינו שיעסוק בפרנסה וכל הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, 
דכתיב "אשריך וטוב לך אשריך בעה"ז וטוב לך לעה"ב". שקיל לסילתאי אתנחתא בכוותא דרקיע אדמצילנא, 
והיינו כי מן השמים הוא הפרנסה, ואמרו מה יעשה אדם ויעשיר יעסוק באמונה, ואמרו והלא הרבה עשו כן ולא 
הועילו, אלא יתפלל למי שהעושר שלו וזהו אדמצילנא בעותא, ולא אשכחו, אעפ"כ לא היה לי די מחסורי. א"ל 
איכא גנבי הכא היינו כי מזונות האדם הולך דרך כל העולמות ובכל עולם הוא נידון אם ראוי לזה ולפעמים דרך 
הלוכו בסיבת חטאיו נגנב ממנו וניתן לאחר. אמר הא גלגלי רקיע דהדר כי בני חיי ומזוני במזלא תלייא וגלגל 
חוזר בעולם. נטר עד למחר שהיום לעשותם מחר לקבל שכרם ומשכחת לה, אך אם האדם הוא טוב מאד אז 
מטיבין לו ומהפך את המזלות, כי הוא מקבל מה' עצמו ולא מן המזלות וזהו טוב יפיק רצון מה' עצמו ולא מן 
המזלות ואיש מזימות ירשיע, ומי שחושב מחשבות רעות אע"פ שניתן לו מזונות אך ירשיע אותם בהלוך דרך 
העולמות כאשר יעמוד במשפט ולא ניתן לו. ואיש מזימות ירשיע מי שיש לו מחשבות רעות ורצונו לרשע 
רצונו  ומפיק היפוך  רצונו  נגד  כלומר בכל דבר הוא עושה  יצליח  לא  כלומר  והוא היפוך ההצלחה  ירשיע  הוא 

שמרשיע, והבן".

--- הצדיק שעושה רצון ה', כותב לנו הגר"א מוילנא, מקבל ישירות מהקב"ה, מטיבין לו והופכים את מזלו 
לטובה ולברכה!!

מקיימי המצוות מתעלים גם מעל מזל בני חיי ומזוני

חיי  לבני  לזכות  ב( מקשה שמשמעות דברי המשנה במסכת קידושין היא שניתן  לט,  )קדושין  יהושע  הפני 
ומזוני בזכות קיום המצוות והוא תמה מכאן על דברי רבא, האומר שבני חיי ומזוני אינם תלויים בזכות אלא 
בכח המזל. הפני יהושע מנסה לתרץ את הסתירה לאור דברי הירושלמי, המסביר שאדם זוכה לטובות בעולם 
ולכן המזל אכן שולט על כל אדם, כולל על הצדיקים, אך הדבק  הזה רק בעודו דבק במצוה אחת בכל לבבו, 
במצוה אחת בכל ליבו, גוברת זכות מצוה גדולה זו אף על המזל וזוכה לשפע בני חיי ומזוני. הפני יהושע דוחה 

את תירוצו שמדברי הבבלי נראה לא כך. ולכן הוא מסביר שאריכות הימים ע"י מצוה- הוא בעוה"ב.

ואלו דבריו: "משנה כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין ימיו ונוחל הארץ. ופירש רש"י מטיבין לו בעוה"ז 
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המשניות...  בפירוש  ז"ל  הרמב"ם  וכ"כ  בעוה"ז,  היינו  נמי  ימיו  דמאריכין  ומשמע  הבא.  לעולם  הארץ  ונוחל 
וקשיא לי הא רבא גופא אמר בשילהי מועד קטן בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, ומייתי 
ראייה מרבה ורב חסדא, וא"כ תיקשי ליה מתניתין דהכא, ואף שהתוספות תירצו שם אהא דאין מזל לישראל 
לישנא דמתניתין דקתני בלשון כלל דמשמע דלעולם מי  זכות משתנה, אפ"ה לא אתי שפיר  ע"י  דלפעמים 

שזכיותיו מרובים מעוונותיו אף במצוה אחת מאריכין ימיו וא"כ ודאי בזכותא תליא מלתא".

"מיהו אגופא דמתניתין לא קשה מידי לפי מה שמצאתי בלשון הירושלמי דשמעתין דכל העושה מצוה אחת 
היינו שמייחד לו מצוה אחת שאינו עובר עליה כל ימיו וא"כ אפשר דע"י זכות כי האי מאריכין לו ימיו דוקא, 

אבל במי שאינו מייחד מצוה אחת כה"ג, אף שהוא צדיק גמור, אפ"ה אין המזל משתנה לפעמים".

 "אלא דמסוגיא דשמעתין ודאי מוכח דלא ס"ל כפירוש הירושלמי, דאל"כ לא הוי מקשה מידי בסמוך ממתניתין 
דפאה, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא. מיהו בר מן דין לא ידעתי אמאי פשיטא להו לרש"י ותוס' דהא דקאמר רבא 
בסמוך הא מני ר' יעקב היא אברייתא קאי דהא מצינן לפרש איפכא דרבא מוקי מתניתין דהכא כר' יעקב, דכי 
היכי דאמר ר' יעקב דלמען ייטב לן ולמען יאריכון ימיך היינו בעולם שכולו טוב ולעולם שכולו ארוך, הכי נמי 
מפרשינן למטיבין לו ומאריכין ימיו דמתניתין בהאי גוונא גופא ותנא דמתניתין לישנא דקרא נקיט. והשתא 
אתי שפיר נמי דלרבא לא צריכין נמי לאוקמי מתניתין דפיאה בסמוך דוקא בבינוני ולענין דאם היתה שקולה 
מכרעת, אלא אף בצדיקים גמורים ואפ"ה אין להם שום פירות בעוה"ז כלל לבר מהנך מצות דקחשיב התם", 

עכ"ד הפנ"י ועי"ש עוד.

המשתדל באורייתא גובר על השפעת המזל לבני חיי ומזוני

כתב האליה רבא )סי' מז(: "נוסחתינו "לעסוק בדברי תורה", לפי שעיקר הבטחה שהבטיחנו הוא יתברך לא 
היתה אלא על עסק התורה הוא העמל והטורח, כדפירש רש"י )ויקרא כו, ג מתורת כהנים שם( "ואם בחקותי 
וכו', דאיתא  נא"  לכווין בזה סיום הברכה "הערב  ונ"ל  )או"ח ס"ג(.  וכ"כ הב"ח  תלכו", שתהיו עמלים בתורה, 
בסנהדרין דף צ"ט ע"ב "נפש עמל עמלה בו כי אכף עליו פיהו" )משלי טז, כו[, הוא עמל במקום זה ותורתו 
שמחזרת  לו  עומלת  ותורה  בפיו,  סדורה  לו  נעשית  תדיר  התורה  על  החוזר  ופרש"י  אחר,  במקום  לו  עומלת 
עליו, ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה מפני שכפף פיהו על דברי תורה ע"כ. ופירש ]המהרש"א[ 
בחידושי אגדות שמגלין לו רזי תורה, ע"כ. לזה מתפללין "הערב נא וכו' בפינו" וכו', ר"ל שיערב לנו בפינו ולא 
יהא לנו לטורח אלא יהא סדורה בפינו. "כולנו יודעי שמך" ר"ל שתמסור לנו טעמי וסודות התורה, כי התורה 
כולה שמותיו של הקב"ה כנודע )זוהר ח"ב קכד ע"א(. ובזה פירשתי דברי הזוהר פרשת פנחס 	ח"ג רטז ע"בא 
כל דאישתדל באורייתא בטל מיניה חוביא דכוכביא ומזלות, ע"כ. כי )בשבת( ]במו"ק כח, א[ אמרינן בני חיי 
ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא תליא, ופירשו תוס' )שבת קנו, א( דזכות גדול מהני. ונ"ל כשלומד פשוטי 
התורה אמרינן לאו בזכותא תליא, אבל כשעומל ועוסק ומשתדל בתורה הוי זכות גדול, וזה כוונת הזוהר כל 
דאישתדל וכו'. ונ"ל שזה קשה לרש"י פסוק אם בחקותי תלכו וכו' דסיים ונתתי גשמיכם בעתם, דקשה הא 
בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא, לזה מתרץ על מנת שתהיו עמלים בתורה והוי זכות גדול. וזה אפשר לכווין 
נמי ונהיה יודעי שמך ר"ל ולא שמיה דכוכבים ומזלות, כי ע"י שאנחנו עוסקים שפירושו עמלים בתורה בטל 
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חיובא דכוכביא ומזלות, כנ"ל", עכ"ל.

נמצא שהעמל בתורה ומתייגע על אמריה, זוכה לגבור על המזל ולזכות לבני, חיי ומזוני!

המזל גובר גם על זכות התורה

דברי האליה רבא מוקשים לכאורה מדברי התוספות )ראש השנה יח, א(, שכתבו וז"ל: "רבה ואביי מדבית עלי 
קאתו - רבא חבירו של אביי לא הוה כהן כדמוכח בפ' הזרוע )חולין דף קלג.( והכא רבה חבירו של רב חסדא, וכן 
משמע נמי בפרק בתרא דמו"ק דאמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, 
דהא רבא ורב חסדא תרוייהו צדיקים גמורים הוו מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי מיטרא רבה חיה ארבעין 
שנין ורב חסדא חיה תשעין שנין. וא"ת מנא ליה דמשום מזלא הוה, דלמא משום דרבה אתא מדבית עלי. וי"ל 

דאפ"ה אי לאו מזלא, הוה מגין עליו זכות תורה", עכ"ל.

עי'  רב,  בעמל  בתורה  שעסק  ודאי  ורבה  תורתו,  זכות  למרות  עליו,  גבר  רבה  של  שמזלו  התוס'  מדברי  וחזי' 
הוריות )יד, א( דרבה היה עוקר הרים, ומימרותיו מופיעות בכל הש"ס לאלפים, וצ"ע.  

 דברי הזוה"ק: 
המזל שולט רק על עמי הארצות, אך המשתדל באורייתא- אין המזל שולט עליו

שוב ראיתי דברי הזוהר הקדוש, הכותב דברים נחרצים ונפלאים עד מאד בענין, ואלו דבריו הקדושים: "ואינון 
דלא ידעי רזא דא אמרי בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא והא חזינא לאברהם 
דחזא במזליה דלא הוה עתיד למהוי ליה ברא וקודשא בריך הוא אפיק ליה לברא כדכתיב )שם טו( "ויוצא אותו 
נא  לו "הבט  ואמר  והעלהו למעלה מהככבים  ואוקמוה דא"ל צא מאצטגנינות שלך  וגו',  ויאמר הבט"  החוצה 

השמימה וספור הכוכבים" עד הכא מלין דרבנן וצריך לפרשא לון בדרך נסתר". 

"תא חזי כל בריין דעלמא קודם דאתייהיבת אורייתא לישראל הוו תליין במזלא, ואפילו בני חיי ומזוני, אבל בתר 
דאתייהיבת אורייתא לישראל, אפיק לון מחיובא דככביא ומזליו דא אוליפנא מאברהם בגין דהוו עתידין בנוי 
לקבלא ה' מאברהם דאיהי חמשה חומשי תורה דאתמר בה )שם ב( "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם", 
בה' בראם, אמר לאברהם בגין האי ה' דאתוסף בשמך השמים תחתך וכל ככביא ומזלי דנהירין בה', ולא עוד 
אלא דאתמר בה )שם מז( ה"א לכם זרע וזרעתם בה"א )שם כא( כי ביצחק יקרא לך זרע, ובגין דין כל המשתדל 
באורייתא בטיל מניה חיובא דככביא ומזלי, אי אוליף לה כדי לקיימא פקודהא ואם לאו כאלו לא אשתדל בה 
ולא בטיל מניה חיובא דככביא ומזלי, כ"ש עמי הארץ דאינון אתמתלן לבעירן דאוקמוה )דברים כז( ארור שוכב 

עם כל בהמה דלא אתבטלון מנהון חיובא דככבי' ומזלי", עכד"ק.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שו

אלא  הדבר,  תלוי  בזכות  לא  ומזוני.  חיי  שבני,  אומרים  הדבר,  סוד  את  יודעים  שאינם  שאלו  כותב  הזוה"ק 
במזל, והרי אנו רואים שאברהם שראה במזלו שאינו עתיד שיהי' לו בן והקב"ה הוציאו לחוץ, ואמר לו "צא 
מאצטגנינות שלך", היינו שהעלהו למעלה מהכוכבים ואמר לו "הבט נא השמימה וספור את הכוכבים". עד 

כאן דברי חכמים, כותב הזוה"ק, וצריך לפרשם בדרך נסתר. 

ועל כן כותב הזוה"ק שאכן קודם קבלת התורה, היו ישראל תלויים במזל, כולל מזל בני חיי ומזוני. אך לאחר 
שבניו  משום  מהמזל,  הוציאו  אברהם  את  גם  	ולכן  והמזל  הכוכב  משלטון  הקב"ה  הוציאם  התורה  קבלת 
והקב"ה  בה',  שבראם  והיינו   , בהבראם"  והארץ  השמים  תולדות  "אלה  נאמר  בה  התורה,  את  לקבל  עתידים 

אמר לאברהם שבגלל שהתווסף לו אות ה' לשמו, על כן השמים וכל הכוכבים והמזלות יהיו תחתיוא.

וכותב הזוה"ק שכל המשתדל בעסק התורה, בטלים ממנו חיובי הכוכבים והמזלות, וזאת בתנאי שלומד הוא 
בלימוד  השתדל  שלא  כאילו  נחשב  לקיים,  מנת  על  שלא  תורה  לומד  אם  אך  המצוות,  את  לקיים  כדי  תורה 
שהמזלות  לבהמות,  הדומים  הארצות  עמי  שכן  וכל  והמזלות,  הכוכבים  גזירת  ממנו  יתבטל  לא  ואז  התורה, 

שולטים עליהם546.

--- "כל המשתדל באורייתא בטיל מניה חיובא דככביא ומזלי"!!!

מזל בני חיי ומזוני שלט על ישראל רק קודם מתן תורה

"קודם מתן  )ערכים, ערך תורה(,שכתב:  ראובני  הילקוט  דברי  כאן את  להביא  כדאי  הזוה"ק,  דברי  להשלמת 
תורה היו הכל תלויין במזל, ואפילו בני חיי ומזוני. אבל לאחר מתן תורה, אפיק לון הקב"ה מחיובא דמזלא", 

עכ"ל.

(. זה ספר תולדות אדם. דהנה  546  נופך נוסף להבנת דברי הזוהר הקדוש, מובא בס'  דגל מחנה אפרים )פרשת בראשית ד"ה או 
הזוה"ק )ח"א רנ"ז:( מתרץ שני גמרות דסתרי אהדדי, איתא בגמרא )מועד קטן כח, א( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא 
אלא במזלא, ואיתא בגמרא )שבת קנו, א( אין מזל לישראל, ומתרץ בני חיי ומזוני בכללות העולם וגם לישראל קודם שניתנה 
התורה להם היה הכל תלוי במזל אבל כשניתנה התורה לישראל אז אין מזל לישראל עד כאן, יעויין שם דבריו שעל ידי התורה 
יצאו ישראל מכח כוכבים ומזלות. ויש לפרש זה כי התורה היא החכמה והחכמה מאין תמצא היינו שיוצא ממקום הנקרא אין 
נמצא מי שידבק עצמו לתורה הוא יונק ממקום הנקרא אין ומשם יצאו כל המשכות והשפעות לישראל ושם נשתנו כל הדברים 
מדרך הטבע ומשם נעשו כל הנסים כמו קריעת ים סוף וכן מזונותיו של אדם כשהוא דבוק לחכמה הנקרא אין משתנה מזלו 
לטובה ולברכה וכן חיי כי )קהלת ז', י"ב( החכמה תחיה את בעליה וכן בני כי הני תלת במשקל אחד הם שכולם יש בהם הולדה 
על ידי המוחין כמו בנים וכן חיי הוא על ידי מוחין כנ"ל שהחכמה תחיה בעליה וכן מזוני גם כן הולדה על ידי המוח היינו על ידי 
ידי התורה היוצא  יכול להשתנות על  והכל  ומרויח  ובזה מוליד פירות  וכיצד יעשה להרויח  יעסוק  שמחשב באיזה משא ומתן 
ממקום הנקרא אין ולכך אין מזל לישראל, וזה יש לומר גם כן כוונת חז"ל )בראשית רבה מ"ד י"ב( אברם אינו מוליד אבל אברהם 
מוליד היינו כשניתוסף לו ה' שהוא בכח ה' חומשי תורה אז יצא חוץ למזלו ולמעלה מדרך הטבע כנ"ל, וזהו יש לומר גם כן פירוש 
הפסוק זה ספר היינו התורה כנ"ל היא תולדות אדם היינו על ידה נמשך הולדת האדם היינו בני חיי ומזוני אף שאלו תלוים במזל 
לו כל אלה אף שמצד המזל אינו מחויב שיהיה להם,  ויהיה  ידי התורה שישראל דבוקים בה משתנה הולדתם  מכל מקום על 
משתנה על ידי דביקותם בתורה הנקרא אין כנ"ל והבן", עכ"ד. ועוד בביאור דברי הזוה"ק, ראה קרן אורה תענית כה, ב, והובא 

בהמשך, בענין 'מזל העליון'.
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גם בני חיי ומזוני התלויים במזל - תקבל בשכר המצוות

המלבי"ם )דברים ו, ג( מסביר את הפסוק "ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר ה' אלהי 
אבותיך לך", כך: "רצה לומר שעי"כ ימלא ה' הבטחתו אשר דבר לך, בארץ זבת חלב ודבש וחסר ב' בארץ ללמד 
שגם ג' דברים שאמרו חז"ל שלא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא והם בני חיי ומזוני יתן לך בשכר מעשיך, 

ונגד חיי אומר "אשר ייטב לך" ונגד בני אומר "אשר תרבון" ונגד מזוני אומר "ארץ זבת חלב ודבש".

דברי הבאר שבע: נתינת צדקה עוזרת לבני חיי ומזוני

הגמרא בפסחים )ח, א- ב( אומרת: "והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם 
הבא, הרי זה צדיק גמור".

כתב על כך הבאר שבע )סוטה יד, א(: "ולכאורה היה נ"ל לדקדק... מלשון הברייתא, מדקתני "האומר סלע זו 
לצדקה בשביל" כו', ולא קתני סתם האומר מצוה זו אעשה בשביל שיחיה בני כו', משום דשאני מצות צדקה 
וגו', ובמצות   " ו, טז( "לא תנסו את ה'  שהיא מחולקת משאר כל המצות, בזה שבשאר מצות כתיב )דברים 
צדקה כתיב )מלאכי ג, י( "ובחנוני נא בזאת" וגו', וכן אמרו )שבת קיט, א( עשר בשביל שתתעשר. הרי הש"י 
נקט דוקא האומר  ולתועלתנו, הלכך  וחפץ שתהיה מצות צדקה מכוונת להנאתנו  רוצה  אמר בפירוש שהוא 
סלע זו לצדקה, דאילו בשאר מצות אסור לכוין להנאת עצמו. אמנם לפי האמת אי אפשר לחלק כן, דאם כן 
היכי פריך הגמרא בפרק קמא דפסחים )ח, ב( מהך ברייתא על מצות בדיקת חמץ דמותר לכוין להנאת עצמו, 
הלא יש לדחות ולומר דשאני מצות צדקה כו'. והא דנקט דוקא האומר סלע זו לצדקה, נ"ל משום שאמר רבא 
בפרק ואלו מגלחין 	מו"ק כח, אא בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא, והא ודאי 
דלא אמר כן אלא דוקא בשאר מצות חוץ מצדקה, דאם לא כן קשה היאך אפשר לו לרבא לומר שאין בני חיי 
ומזוני תלויין בזכות צדקה, והלא מקרא מלא דבר הכתוב דשלשה אלו תלויין בזכות צדקה, חיי דכתיב )משלי 
י, ב( "וצדקה תציל ממות", וכעובדא דבנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה כו' בפרק קמא דבבא 
בתרא )ח, ב(, וכתיב )משלי כא, כא( "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד", ודרשו בפרק קמא דבבא 
בתרא )ט, ב( זוכה לבנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי הגדה כו'. מזוני, דכתיב )מלאכי ג, י( "ובחנוני נא בזאת" 

כו', וכהנה רבות".

הרי שלדעת הבאר שבע, רבא שאמר שבנים, חיים ומזונות תלויים במזל ולא בזכות, לא אמר את דברו על 
מצות הצדקה, המסוגלת להשפיע על עושיה בנים, חיים ומזונות, כפי הנאמר בפסוקים ובדברי חז"ל.

ברכת ה' מועילה אף מעל מזל בני חיי ומזוני

הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע כותב כך בספרו תפארת יהונתן )שמות כג, כו(: "לא תהיה משכלה ועקרה 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שח

בארצך את מספר ימיך אמלא. נראה דהני שלש הבטחות וברך את לחמך לא תהיה משכלה את מספר ימיך 
אמלא שייכים זה לזה דאמרו חז"ל בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא ואין מזל 
ימיך  בני, "את מספר  הוא  ועקרה"-  "לא תהיה משכלה  הוא מזוני,  "וברך את לחמך"  כן  פי  ואף על  לישראל 

אמלא"- זו חיי", עכ"ל.

"ברוך  כך:  כותב  והוא  ד(,  כח,  )דברים  יהונתן  תפארת  בספרו  אחר  במקום  רעיונו  את  כופל  ז"ל  יהונתן   רבי   
פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך וגו'.... נראה שלא תאמר בלבבך דלא תהא ברוך בכל אלו הענינים מטעם 
ולכך  ואין מזל דישראל,  ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא  חיי  בני  דאיתא בגמרא 
אמר "ברוך פרי בטנך" וגו' ולכך כתיב מיד בתר הכי "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך", דכאן לא כתיב רק 
בנים דהוה מפרי הבטן ודגן הוא מזונות וחיי לא כתיב, ולכך כתיב "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך", היינו 

בצאתך מן העולם שתאריך ימים ותקיים מצות ה' ".

 דברי האור החיים: 
בני חיי ומזוני תלויים במזל, אך ברכת הקב"ה תפנה את המזל ממקום למקום למעננו

האור החיים )ויקרא כו( כותב: "ופניתי אליכם" וגו'. יתבאר על דרך אומרם ז"ל )שבת קנו( אין מזל לישראל ועל 
דרך אומרו )ישעי' מא( "צדק יקראהו לרגלו", שעקר ה' מזל זה ממקום אחד ונתנו במקום אחר והוא מאמר ה' 
"ופניתי אליכם והפריתי" וגו' כנגד בני חיי ומזוני, הגם ששלשתם הם תלויים במזל ולא בזכות, אני אפנה המזל 
ממקום למקום המורה "אליכם" לפרות זה כנגד הבנים "והרביתי אתכם" כנגד חיי, על דרך אומרו )דברים יא( 

"למען ירבו ימיכם" וגו', "והקימותי את בריתי" כנגד מזוני".

ברכת הכהנים וברכת הצדיקים משפיעה שפע מעל המזל

הכתב סופר 	במדבר ו, כגא מסביר את משמעותה של ברכת הכהנים ומלמדנו שבכוחה של ברכת הכהנים ובכוחו 
של הצדיק להשפיע בברכתו שפע טוב, מעל המזל. ואלו דבריו: "כה תברכו את בני ישראל" וכו'. במדרש )רבה 
יא, ג, ובראשית רבה מג, יא( מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים מ"כה יהיה זרעך". ונראה לבאר, הנה אמרו חז"ל 
אין מזל לישראל וזכות גדול משנה מזל, ויש הוכחה לזה כי אם יהיה תלוי במזל כדאמרו בני חיי ומזוני במזלי 

תליא, א"כ מה ענין ברכת כהנים?

ומסבירים כי צדיק המברך הוא כמו צינור המשפיע ומושך ברכה הראוי לו להמתברכים, וזהו ענין ברכה, ועיין 
וע"י שאין מזל לישראל, הכל תלוי בזכות עושים רצונו או אין  ואי הכל במזל תליא מאי ענין ברכה,  עקרים. 
לו  ואמר  ע"ה  אבינו  לאברהם  הקב"ה  הבטיח  זה  המזל?  תחת  שאינם  לכך  ישראל  זכו  ומהיכן  רצונו.  עושים 
צא מאצטגנינות שלך שאין לך בן, אין מזל לישראל, כמ"ש "ויוצא אותו החוצה" פירשו חז"ל בש"ס שבת צא 
המזל  מצד  שאין  טוב  להם  להשפיע  כהנים  לברכת  ישראל  זכו  מהיכן  המדרש  כונת  וזהו  שלך.  מאצטגנינות 



שטפרק ח - שינוי מזל בני חיי ומזוני בכח זכויות ותפילה

שלהם? מ"כה יהיה זרעך", שם הבטיח ה' לאברהם שאין הוא ובניו תחת המזל. וכן יסוד ומקור ישראל שלא 
וככוכבי  וצאצאיו כחול הים  בנים  לו  היו  ומשום שינוי מזל בזכותו  בן לאברהם,  פי מזל לא היה  כי על  במזל, 

שמים לרוב, וק"ל", עכ"ד הכתב סופר.

תשובה, תפילה, צדקה ומצוות חג הסוכות מעבירין את מזל הבני חיי ומזוני

האמרי נועם )על מועדים, יום א' דסוכות( כותב: "הנה על ידי תשובה תפלה צדקה ממשיכין בני חיי ומזוני, כי 
בתשובה נאמר )יחזקאל יח, לב( "ושובו וחיו", וצדקה מסוגלת לפרנסה כידוע ממדרשי חז"ל547, ותפלה לבנים, 
כמ"ש )בראשית כה, כא( "ויעתר יצחק לד' וכו' כי עקרה היא". ובימים הקדושים שעברו ממשיכין טובות אלו 
על ידי תשובה תפלה צדקה, ועתה בחג הסוכות ממשיכין ג"כ בני חיי ומזוני על ידי מצוות החג, סוכה ולולב. 
וזהו שרמזו ז"ל במאמרם בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, היינו, זכת"א ]האל"ף בסוד 
אלף[ הוא אלף תכ"ז, והוא מספר תשוב"ה תפל"ה צדק"ה, ועתה תלוי הדבר במזל"א הוא שמות הוי"ה אהי"ה 
ובשעת  הוי"ה,  נגד  הם  שבלולב  מינים  וארבעה  כנודע548  אהי"ה  בחינת  הסוכה  כי  ורמזו  מזל"א.  העולה  א"ל 

הקפה עם הלולב מכוונין שם א"ל כנודע549, וזהו נרמז בתיבת מזל"א".

צדקה מעבירה מזל בני חיי ומזוני

ומזוני לאו בזכותא רק במזלא תליא. א"כ  "בני חיי  וירא, שנת תרנ"ח(:  )בראשית, פרשת  כתב השפת אמת 
אין זכות מועיל לשנות המזל. רק צדקה שנתן הקב"ה לאבות ובני ישראל אחריהם שיוכלו להמשיך דרך חדש 

מלמעלה, כמ"ש אין מזל לישראל".

הוצאות שבת אינם תלויות במזל המזונות

על  שנגזרה  בקיצבה  תלויים  אינן  השבת  שהוצאות  כותב  תרמ"ט(  שנת  אמור,  פרשת  )ויקרא,  אמת  השפת 
האדם במזל מזונותיו, אלא בשפע מיוחד היורד מן השמים למימון הוצאות השבת.  

ואלו דבריו: "בענין לחם הפנים ביום השבת ביוה"ש יערכנו מאת בנ"י ברית עולם. נק' לחם הפנים שהוא פנימיות 
הלחם והשפע היורדת משמים. ולכן הוא בשבת להודיע דמיני' מתברכין שיתא יומין. ובבהמ"ק להודיע כי משם 
השפע יורדת לכל העולם. ומבנ"י להודיע כי ע"י בנ"י בזכותן השפע יורדת מן השמים. ואיתא בני חיי ומזוני לאו 

547  עיין גיטין ז, א.

548  עיין בפרי עץ חיים שער חג הסוכות פרק ג.

549  עיין בשער הכוונות דרוש ח לסוכות.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שא

בזכותא תלי' מילתא אלא במזלא תלי'. והגם דאיתא מזונותיו של אדם קצובין מר"ה. א"כ בדינא הוא. אכן תלי' 
אמרו. כדאיתא בזוה"ק ביום השבת כיון דלא אשתכח בי' מנא מה ברכתא אשתכח בי' אלא כולא בשביעאה 
תלי' ע"ש. שבשורש כל הברכות הם באין בשב"ק ומתפשט מזה אח"כ לגשמיות. וכן הוא דבזכותא מזונותיו 
קצובין במדה וצימצום. אבל בנ"י שזוכין לקבל שורש השפע דהוא תלי' במזלא ומקבלין בשב"ק הברכה על 
וזו הברכה בשבת היא בלי קצבה ובלי שיעור. וזה לחם הפנים בשב"ק שהיא פנימיות הלחם  כל ימי השבוע 
דבמזלא תלי' כנ"ל. ולכן מזונותיו קצובין חוץ מהוצאות שבתות ויו"ט המוסיף מוסיפין לו. וכמ"ש בפ' בראשית 
מזה, ע"ש שפרשנו גם אומרם לוו עלי ואני פורע שבנ"י שמודבקין בשורש נגלה להם שורש המכוסה. וזה ואני 
פורע לשון גילוי. כדכתיב "ביום השבת יפתח" )יחזקאל מו, א(. ובזמן המקדש הי' מתקיים בפועל ממש ע"י 
עבודת המקדש. וכ' "ביום השבת ביום השבת", שהיה בכל שבת פתיחת שער מיוחד ע"י סידור הלחם. ואיתא 
בגמ' )מנחות צו, ב( "שלחן הטהור", מכלל דאיכא טמא והא עשוי לנחת הוא, אלא שהיו מגביהין אותו לעולי 
היו מגביהין הלחם לשורש עליון  בנ"י אם היתה להם עליה ברגל,  פי' שכל הסידור תלוי במדרגת  כו',  רגלים 
י"ל ע"ד הרמז", עכ"ד השפת אמת  ביותר. ולא היה מסודר בסדר אחד בשוה, לכן אינו בכלל עשוי לנחת, כן 

זצ"ל.

 אף שעיקר חפצי האדם תלויים במזל ולא בעבודת ה' ואהבתו -
מצוונו הקב"ה לאוהבו ולעובדו

מן הראוי לסיים נושא נכבד זה בדבריו הנוקבים של האור החיים הק' 	דברים וא. לדבריו הקדושים, על הדברים 
החשובים ביותר לאדם בעולם הזה, חיים, בנים ופרנסה, אמרו חז"ל שאי אפשר להשיגם בזכות קיום התורה 
והמצוות, עבודת ה' יברך ואהבתו, אלא בכח המזל שנקבע לו מראש. ואם כן, הדבר אמור לגרום לרפיון לעובד 
ה' בעבודתו, כיון שיודע אל נכון שהתקדמותו הרוחנית לא תביא לו חיים, בנים ומזונות, יותר מאשר נגזר עליו 

ביום לידתו. ועל כך מצוונו הקב"ה שלמרות זאת עלינו לאהבו וליראה מלפניו.    

זה  במאמר  ה'  שנתכוון  ונראה  מאודך"...  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  "בכל  הקדוש:  החיים  האור  של  דבריו  ואלו 
להסיר טינא מלב אוהביו, והוא שאמרו רבותינו ז"ל בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא ע"כ, 
ג' דברים אלו הם כללות חשק האדם וחפצו בעולם, החיים, והבנים, והמזונות, והחסר אחד מהנה ב"מ  והנה 
יקרא מת, ושלשתם אינם תלויים להשיגם באמצעות עבודת ה' ואהבתו, וזה יסובב ההרחקה מאוהבי ה', ומה 
גם בהתקבץ להאוהב שנים מהם חוסר הבנים והעוני יתחמץ לבבו בקרבו, והגם שיתחזק עם לבבו לא ישמע לו 

כי המורגש אליו ירחיקנו משמוע לאהוב.

"לזה בא דבר ה' וצוה לו על הדבר הזה שיעריך אהבת ה' בלבו בג' דברים, הגם שיטלם ממנו. כנגד הבנים אמר 
בכל לבבך על דרך אומרו )בראשית כב, ב( את בנך וגו' אשר אהבת וגומר והאהבה כזו היא אהבה הממלאת 
לב אדם וחשקו, וכנגד חיי אמר ובכל נפשך, וכנגד מזוני אמר ובכל מאודך, שיעריך בדעתו שלשתם יחד בה', 
גדול  )אבות פ"ו( ששולחנך  גבוה עליון הוא מאוד כמאמר התנא  בנים, ושלחן  כי הוא טוב לישראל מעשרה 
משולחנם, והחיים ממנו תוצאות חיים, ואף כי אחרי מות הצדיק יקרא חי כאומרו )ש"ב כ"ג( ובניהו בן יהוידע 

בן איש חי הרי שאפילו אחר מיתה יקרא חי )ברכות יח, א(".



שאיפרק ח - ביאורי מקראות בנושא בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא

 ביאורי מקראות בענין 
בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא

אברהם אבינו זכה לשינוי מזל בני חיי ומזוני שלו

כתב החתם סופר )בראשית טו, ו(: "אמרו חז"ל בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, וכתבו 
התוספות )שבת קנו, א( מ"מ ע"י זכות גדול ישתנה המזל. והנה כשהיו חיי אברהם תלוים מנגד בסכנת מלחמת 
המלכים והקב"ה החייהו ע"י זכותו הגדול המשנה המזל, נתירא אברהם אבינו ע"ה מעתה לא יגיע זכותו לשנות 
מזל בני, כי אצטגנונית שלו שיהיה עקר, ואמר לו הקב"ה "אל תירא אברם שכרך הרבה מאד" ומגיע לשנות 
מזל חיי וגם מזל בני ואמר לו "כה יהיה זרעך". אמנם למזל מזוני היינו ירושת ארץ זבת חלב ודבש לא הגיעו 
זכיותיו עוד. אך בבשורת הבנים "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" נתחדש לו זכות גדול, מעתה אמר לו הקב"ה 
"אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך הארץ הזאת לרשתה", נתן לו ירושת הארץ חוץ למזל, ע"י זכות 

האמונה".

ועוד כתב החתם סופר )בראשית טו, ו(: "והאמין בד' ויחשבה" וכו', פירש רש"י בשורת הבנים האמין ולא בקש 
אות אבל בשורת הארץ אמר במה אדע, וי"ל כי ב' דברים קשי' א' לשדד מזל ובפרט מזל בני חיי ומזוני, כמ"ש 
הראשונים אע"ג דע"י זכות גדול משתנה מזל, מ"מ לא זכה אברהם משרה אלא בן אחד ומקטורה הוליד כמה 
בנים, מפני שלידת שרה היה נגד המזל, על כן אמר אפילו הכי והאמין בד' ששדד המערכה, אך השני היותר 
קשה, וממש נמנע, שיסגור דלתי תשובה ויעשה נגד בחירתם, על כן היה קשה לו להאמין בשורת הארץ כי אם 

אולי ישובו הכנענים מדרכם הרעה, על כן אמר "במה אדע".

יעקב אמר לעשו שזכה לבנים ומזונות לא בזכות, אלא בכח מזלו

הש"ך מסביר בספרו על התורה )בראשית לג, יב( שיעקב ניסה לדבר על ליבו של עשו ולומר לו שזכה לבנים 
ופרנסה אך ורק בזכות מזלו הטוב ולא בזכויותיו או מעשיו. 

וכך כותב הש"ך: "אם כן לזה אמר מי אלה לך, אלהים הוא שלך, אמר לו יעקב אתה רואה שיש לי ילדים ויש לי 
מקנה, בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, ולזה אמר הילדים אשר חנן, מצאתי חן בעיניו לא 

בזכות ולא בדין, וכן אמר על המקנה קח נא את ברכתי כי חנני במתנת חנם ולא בזכות".



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שאב

מזל וזכות לידת השבטים

דברי הגמרא שלידת הבנים  לאור  ודברי האמהות,  לידת השבטים  יא( מסביר את  ל,  )בראשית  החתם סופר 
תלויים במזל, אך ניתן לשנותם על ידי זכות גדולה. ואלו דבריו: "אמרה בא מזל, כי בני חיי ומזוני לאו בזכותא 
תלי' מילתא אלא במזלא תליא מילתא ]שם[ אמנם ע"י זכות גדול ישתנה המזל כמ"ש תוס' שם. והנה רחל 
כשילדה שפחתה אמרה דנני אלקים פירש"י חייבני וזכני, וצ"ל היינו משום שהיתה עקרה והי' במזלה שלא 
שפחתה  שנתנה  בזכות  וזכני  דנני  אמרה  כן  על  ברכה,  על  שפחה  בן  לגדל  תזכה  שלא  ואפשר  בנים  לה  יהיו 
לבעלה זכתה שתלד השפחה על בירכה. אך לאה היה במזלה שיהיו לה בנים, אלא שכבר עמדה מלדת ונתנה 
שפחתה בחיק בעלה וילדה זלפה ואין לתלות זה בשום זכות כי אם במזל זלפה דרוב נשים מתעברות ויולדות, 
ועדיין נשאר ללאה זכות מה על שנתנה שפחתה לבעלה, וכמו שאמרה "נתן אלוקים שכרי אשר נתתי שפחתי 
לאישי" וקראה שמו יששכר, וע"כ אמרה עתה בלידת זלפה "בא גד" במזל ולא בזכות כי עדיין ישאר לי זכותי".

לאה אמרה שגד נולד בכח המזל ולא בזכות ההשגחה

כתב התולדות יצחק )פרשת וישלח כט(: "ואם תאמר למה נתנה לאה שפחתה ליעקב. תשובה שבעבור אותה 
הזכות תלד לאה עצמה ולא שפחתה, ולזה אמרה רחל ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה, אבל לאה לא אמרה 
כן אלא ותקח את זלפה שפחתה ותתן אותה ליעקב, ולזה אמרה כשילדה לאה עצמה ותלד ליעקב בן חמישי, 
ותלד בן שישי ליעקב, וזה מיותר שידוע שהוא בן חמישי ובן שישי, אלא לומר שלאה אינה עושה חשיבות 
מבני שפחתה כאילו הם שלה, שאם כן בן ז' ובן ח' היה, ולכן לא תמצא שתמנה בן ג' או בן ד' וכיוצא בו, ולכן 
כשראתה לאה שילדה שפחתה, אז חרה לה, שלא נתנה לו שפחתה כדי שתלד שפחתה, אלא כדי שתלד היא 
עצמה, ואמרה אחר שאני לא ילדתיו הוסרה השגחת הש"י ממני, וזה הבן שניתן לשפחתי הוא מזל וכוכב, ולא 

השגחה, ולזה אמרה בגד, כאמרם בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתא".

לאה שינתה את מזלה בזכות גדולה ורחל לא הצליחה

כתב המשכיל לדוד )בראשית ל, א(: "ותקנא וכו' קנאה במעשיה וכו'. דיוקו של רבינו מדכתיב תיבת רחל יתירה 
וכו'. אלא ה"ק בהיות שהיא  "ותרא רחל"  דהול"ל ותקנא באחותה, דידוע דברחל מיירי דכתיב רישיה דקרא 
מלתא  תליא  בזכותא  לאו  ומזוני  חיי  בני  דקי"ל  אמת  דהן  משלה,  שגדולים  במעשיה  נתקנאה  הצדקת  רחל 
אלא במזלא, מ"מ ע"י זכות גדול משתני המזל וכמ"ש התוספות בשבת. ורחל ידעה שמזלה וטבעה היה להיות 
עקרה וראתה שאין כדאי במעשיה לשנות המזל, ולאה אעפ"י שלא הו"ל להוליד אלא ג' לפי החשבון, אפ"ה 
ע"י זכותה הרב נשתנה המזל והולידה בן רביעי ונטלה יותר מחלקה, שלכן אמרה "אודה את ה' ", א"כ אמרה 

בודאי שמעשיה גדולים משלי, וה"ט שלא נתקנאה אלא עכשיו כשהולידה בן רביעי".



שאגפרק ח - ביאורי מקראות בנושא בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא

אבן עזרא: כיון שבני חי ומזוני  נגזר מראש בגזירת המזל ולא ע"י חכמת וכישורי 
האדם –אין במה לקנא בו ולחמוד

ידועים דברי האבן עזרא, התוהה כיצד אפשר לצוות על לב האדם שלא לחמוד. הוא מסביר את הענין שכיון 
שהאדם זוכה לבנים, חיים ומזונות בזכות מזלו ולא בזכות חכמתו ושכלו, על כן אין סיבה לקנאות בו.

ואלו דבריו: "לא תחמוד. אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל 
מה שהוא נחמד למראה עיניו. ועתה אתן לך משל. דע, כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת מלך 
שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו שישכוב עמה, כי ידע כי זה לא יתכן. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן 
המשוגעים, שיתאוה שיהיה לו כנפים לעוף השמים, ולא יתכן להיות, כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו, 
אעפ"י שהיא יפה, כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו. ככה כל משכיל צריך שידע, כי אשה יפה או 
ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו ה'. ואמר קהלת )לאשר( ולאדם שלא עמל בו 
ואמרו חכמים, בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא. ובעבור זה  יתננו חלקו )קהלת ב, כא(. 
המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד. ואחר שידע שאשת רעהו אסרה השם לו, יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך 
בלב הכפרי, על כן הוא ישמח בחלקו ואל ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו, כי ידע שהשם לא 
רצה לתת לו, לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ותחבלותיו, ע"כ יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו".



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שאד

מזל העליון

חכמי תורת הנסתר עסקו רבות בסוגיית בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא אלא במזלא, וכתבו שמזל זה נקרא 
בשם "מזל העליון", בהיותו גבוה מעל גבוה, ממקום גבוה בעולמות, וממנו משפיעים מזל לחיים, בנים ופרנסה.

המושג "מזל העליון" מופיע בזוה"ק פעמים רבות ונציין מעט מהם: 

איתא בזוה"ק )פרשת בראשית מג, ב(: "כל דינין דעלמא מהאי היכלא נפקי, הן לטב הן לביש, בר תלת בני חיי, 
ומזוני, דלא אתייהב רשו באתר דא, דהא בההוא נהר עלאה דכל נהורין נגדין מיניה. באמצעיתא דהיכלא דא 

הוא אחר מתקנא לקבל רוחא דלעילא בגו רוחא דא, ודא סלקא בהו.

פירוש דבריו הקדושים הם כך550: כל הדינים שבעולם יוצאים מהיכל זה, הן לטוב והן לרעה, חוץ מג' אלו, בנים 
נהר העליון, דהיינו המכונה  זה אלא שהם תלויים באותו  לדון אותם במקום  ניתן רשות  ומזונות, שלא  חיים 

דיקנא דא"א או מזל עליון, שכל האורות דבני חיי ומזוני נמשכים ממנו, ורק בו תלוי הדבר.

וגו'. כיוון דאמר וד' פקד את שרה. מהו ויעש ד'  עוד איתא בזוה"ק )פרשת וירא  )קטו, א(: "ויעש ד' לשרה 
ואיהו נשמתהון דצדיקיא.  ונפק מעדן איהו.  לשרה. אלא הכי תנינן דאיבא דעובדוי )דקב"ה( מההוא דינגיד. 
ואיהו מזלא. דכל ברכאן טבאן )וגשמי ברכאן( נזלי מניה. ומתמן נפקי. דכתיב להשקות את הגן דאיהו מזיל 

)אזיל( ומשקה מעילא לתתא בגין )דבני נשא( דבני בהאי מזלא תליין ולא באתר אחרא".

ד' לשרה". ומשיב הזוה"ק שאלא כך  "ויעש  "וד' פקד את שרה", מדוע נכתב גם  הזוה"ק שואל שאם נכתב 
למדנו שמעשיו של הקב"ה הוא מאותו הנהר הנמשך ויוצא מעדן שהוא ז"א וח'. והוא נשמות הצדיקים. כלומר 
שהעשיה שלו היא נשמות הצדיקים. והוא המזל שכל ברכות הטובות וגשמי ברכה נוזלים ממנו. ומשם יוצאים 
שכתוב להשקות את הגן. שהוא מזיל ומשקה מלמעלה למטה. משום שבנים תלויים במזל הזה. ולא במקום 

אחר מזל וכו'.

וגבי דודאי ראובן שאכלה רחל וזכתה לבן, כתב הזוה"ק )פרשת ויצא קנו, ב(: "ואי תימא דאלין דודאים פתחו 
מהעהא דרחל, לאו. דהא כתיב "וישמע אליה אלקים ויפתח את רחמה", קודשא בריך הוא ולא )מלה( אחרא, 
בגין )דידע( דאינון דודאים, אע"ג דחילא דלהון לעילא, בההוא חילא דלהון, לא אלמני )אתמלי( פקידא דבנין 
דהא בנין במזלא תליא )ולא בחילא( ולאו במלה אחרא. ואי תימא אינון למגנא אתבריאו לאו, דהא אפילו למלה 

דא סיועא אינון לאינון דמתעכבי. ולאו אינון עקראן ולא )דלא( אתגזר עלייהו )אלא( במזלא.

פירוש: ואם תאמר שאלו הדודאים פתחו את רחמה של רחל, אינו כן, שהרי הכתוב אומר "וישמע אליה אלקים 
לפעול  כח  להם  שיש  אע"פ  הדודאים  אלו  כי  אחר,  דבר  ולא  רחמה  פתח  שהקב"ה  הרי  רחמה",  את  ויפתח 

550  ע"פ דברי פי' הסולם שם, וכן כל ביאורי ד' הזוה"ק בהמשך הינם מד' פי' הסולם.



שטופרק ח - מזל העליון

נבראו בחנם, שאינם מועילים  ואם תאמר שהדודאים  בנים.  בכוחם פקודה של  ניתן  לא  למעלה, מכל מקום 
אלו  את  עוזרים  המה  לבנים,  ללידת  זה,  לדבר  ואפילו  מיוחדת.  פעולה  שפועלים  אלא  כן,  אינו  דבר.  לשום 
המתעכבות מלהוליד ואינן עקרות, אך לא נגזר עליהם להוליד אלא במזל, היינו שאם נגזר עליהם להוליד בסוד 

המזל, אלא שמתעכבות ללדת משום סיבה כל שהיא, אזי מועילים להן הדודאים.

ועוד נאמר בזוה"ק )פרשת ויצא קנט, ב(: "ויזכור אלקים את רחל" דהא במזלא תליא. ובגין כך כתיב בה זכירה, 
ו"ד' פקד את שרה" לאו ממזלא הוה, ואי תימא דהא בנין במזלא תלין )תלייא( ולא לתתא, הכא בשרה לאו 

במזלא הוה, אלא וד' כתיב כלא כחדא", וכו'.

ופי' הסולם )שם(: ויזכור אלקים את רחל. כי בנים תלויים במזלא וכו'. ומשום זה כתוב בה זכירה וכו' ושואל וד' 
פקד שרה שלא ממזלן הוא כי לא כתיב בה זכירה )שהמזל הוא מעולם הזכר( וכו', אם תאמר שבנים תלויים 
דווקא במזל ולא למטה )בנוקבא(, הרי כאן בשרה לא הי' במזל, ומשיב אלא וד' כתוב שכולל הכל כאחד כי וד' 

יורה הוא ובית דינו שפירשו ז"א עם הנוקבא ביחד, הרי יש כאן בשרה, גם זכירה מז"א, שה"ס מזל, עכ"ד.551

וז"ל: תאנא כתיב )במדבר כח( "עולת שבת  דברים ברורים בענין נכתבו בזוה"ק בפרשת אחרי מות )עט, ב(, 
בשבתו על עולת התמיד". דבעי לכוונא לבא לעילא לעילא יתיר משאר יומין. וע"ד "על עולת התמיד" דייקא, 
כמה  תליין.  קדישא  במזלא  דבנין  בגין  )דהא(  דייקא,  על  ד'",  על  "ותתפלל  א(  א,  )שמואל  בחנה  כתיב  תניא 
ותליין מניה תלי  רמיזה בחכמתא עלאה,  זעירא באורייתא דלא  או את  לך מלה באורייתא,  ולית  דאוקימנא, 
תלין )סטרי( רזין דחכמתא עלאה, הה"ד )שיר השירים ה( "קווצותיו תלתלים" והא אתמר ר' יוסי אשכחיה לר' 

551  וכן בזוה"ק )פרשת ויצא קס, ב(: "תא חזי ויזכור אלקים את רחל וגו' וישמע אלהי אלקים ויפח את רחמה, התרי זמנין אלקים 
)אלקים( אמאי, אלא )חד( מעלמא דדכורא יחד מעלמא דנוקבא, בגין דבמזלא תיילא מלתא )קיימא מלה(". 

ובפי' הסולם )שם(: תא חזי וכו' שואל למה כתוב כאן ב' פעמים אלקים, שהי' די לומר "וישמע אליה ויפתח את רחמה", ומשיב   
הזוה"ק אלא אחד הוא מעולם הזכר, דהיינו בינה הנקראת אלקים, ואחד הוא מעולם הנקבה דהיינו הנוקבא דז"א הנקראת ג"כ 

אלקים(. משום שהדבר תלוי במזל שהוא מעולם הזכר כמ"ש לעיל שהבנים במזל תלויים. 

וכן בזוה"ק )השמטות בראשית רנז, ב(: "ת"ח בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא, רזא דאינון שבע בדרגין  דבהון זכות וחובה   
ברזא דחס"ד וגבורה דאי הכי לא הוה ליה לבר נש למהוי חי בר משבעין, אלא במזלא עלאה עתיקא דכלא תלין. בג"כ איהו מוסיף 
על כל יומי דכל בר נש כרעותיה. ות"ק הכי אוליפנא בספרא דשלמה מלכא דבליליא בתראה דחגא אי יסתכל בר נש בצולמא 

דיליה וחזי ליה שלים, לא אתגזר עלוי מיתה, ומ"ט בהאי ליליא בגין דז' יומין דחגא לקבל שבעא יומין עלאין אינון וכו'. 

ובזוהר )האזינו רצב, ב(: בהאי גולגלתא דז"א נטיף טלא מרישא חוורא, וההוא טלא אתחזי בתרי גווני, ומניה מתזן חקלא דתפוחין   
קדישין, ומהאי טלא דגולגלתא דא טחנין מנא לצדיקייא לעלמא דאתי, וביה זמינין מתייא לאחייא, ולא אזדמן מנא דנפל מהאי 
טלא, בר ההוא זמנא בזמנע דאזלא ישראל במדברא, וזן להו לכם לחן מן השמים, כד"א )בראשית כ"ז( ויתן לך האלקים מטל 
השמים וגו'. האי בההוא זמנא לזמנא אחרא תנינן, קשים מזונותיו של אדם קמי קב"ה, והוא במזלא תלייא )בזמנא( במזלא ודאי, 
וע"כ בני חיי ומזוני לאו בזכותא תלייא מלתא, אלא במזלא תלייא מלתא, וכלא תליין בהאי מזלא כמה דאוקימנא.                                                                                                                                  

וביאר הסולם: בהאי גולגלתא וכו' - בגלגלתא זו דז"א. נוטף טל מראש הלבן )שהוא גלגלתא דא"א( וטל הזה נראה בב' צבעים   
)כי אע"פ וכו'( ומן )ז"א( ניזון שדה תפוחים הקדושים )שהוא המלכות( ומן הטל שבגלגלתא זו טוחנים מן לצדיקים לעולם הבא, 
ובו עתידים המתים להחיות, ולא נזדמן שיפול מן מטל הזה חוץ מאותו זמן בעת שהלכו ישראל במדבר, וזן אותם העתיק מכל, 
מאותו מקום )מהטל שעל הגלגלתא( מה שאנו נמצא לאחר כך, ז"ש הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, כש"א ויתן לך האלקים 
מטל השמים וגו', )כי מטל הגלגלתא וכו'( זה היה בזמן ההוא )שהיא נזונים מטל השמים( ולזמן אחר למדנו קשים מזונותיו של 
אדם לפני הקב"ה, כי בזמן הזה תלויים המזונות במזלא, במזל ודאי, )שיש שם דינים ולא מטל הגלגלתא דא"א, שכולו רחמים( 
וע"כ בנים חיים ומזון, לא בזכות תלוי הדבר, אלא במזל תלוי הדבר, והכל תלויים במזל ההוא, כמו שהעמדנו )שהוא הדיקנא 

דא"א הנקרא מזלא כנ"ל אות נ"ח(.                
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אבא דהוה יתיב וקארי האי קרא דכתיב )תהילים נה( "השלך על ד' יהבך", על דייקא דהא מזוני במזלא תליין. 
ר' יהודה הוה קארי )תהילים לב( "על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא" וכו'.

יותר  למעלה  למעלה  לבו  לכוון  שצריך  התמיד",  עולת  על  בשבתו  שבת  "עולת  שכתוב  למדנו  דבריו:  ביאור 
בחנה  כתוב  שלמדנו,  מתמיד  למעלה  פירושו  על  כי  מדוייק,  הוא  התמיד"  עולת  "על  וע"כ  הימים,  מבשאר 
"ותתפלל על ד'" הוא בדיוק, שפירושו למעלה מד' )שהוא ז"א( משום שבנים תלויים במזל הקדוש )שהוא 
ז"א( משום שבנים תלויים במזל הקדוש )שהוא דיקנא דא"א( כמו שהעמדנו )שהוא למעלה מז"א( ואין לך 
דבר בתורה או אות קטנה שבתורה שאינה רמוזה בחכמה עליונה, ותלויים ממנה תלי תלים סודות של חכמה 
יושב וקורא מקרא זה שכתוב  יוסי מצא את ר' אבא שהיה  וכבר למדנו שר'  וז"ש קווצותיו תלתלים  עליונה 
"השלך על ד' יהבך" על הוא מדויק, דהיינו למעלה מן ד' )שהוא ז"א( כי מזון תלוי במזל )שהוא דיקנא דא"א(, 

ר' יהודה היה קורא על זאת יתפלל וכו'.

ובזוה"ק )קדושים פו, א-ב(: "וכלא בגין ההוא מזלא דנגיד ונפקי, ואתחבר בההוא דרגא לאשתלמא )לאשלמא( 
ביה ולא תברכא מניה, ועל דא כלא במזלא תליא מלתא, ועל דא תנינן )כמה דתנינן( בני חיי ומזוני לאו בזכותא 

תליא מילתא, אלא במזלא תליא מלתא. דהא בזכותא לאו איהו )אלא( עד דאתמליא, ותנהיר מן מזלא.

ובפי' הסולם )שם(: וכלא בגין וכו' וכל זה בשביל מזל ההוא )שהוא יסוד( הנמשך ויוצא ומתחבר במדרגה ההיא 
)דהיינו הנוקבא( להשתלם בו, ולתברך ממנו. ועל כן הכל תלוי במזל. וע"כ למדנו בנים חיים ומזונות אין הדבר 
תלוי בזכות אלא במזל תלוי הדבר, כי אין הוא בזכות עד )שהנוקבא( מתמלאה ומאירה מן המזל )שהוא יסוד(.

עוד איתא בזוה"ק )ויגש כז, ב(: "קשין מזונא דבר נש קמי קב"ה כקריעת ים סוף, מ"ט בגין דמזונא דעלמא 
דלעילא הוא, דתנן בני חיי ומזוני וכו'. ובגין כך קשיין קמיה )קב"ה( מזוני דעלמא דהא במזלא תליא מילתא 
דמניה נפקי מזוני, וחיי, ובני. ובגין כך קשין קמיה מזוני דעלמא, דהא לאו ברשותיה קיימא עד דיתברך איהו. 
כגוונא דא זיווגין דעלמא קשין קמיה, ובכלא בגין דרקיע וילון לא משמש כלום, וכ"ש אלין מלין דקיימין לעילא 

באתר אחרא, ועל דא איצטריך לאתברכא".

פירוש: קשים מזונותיו של אדם לפני הקב"ה כקריעת ים סוף, מה הטעם? משום שמזונות העולם מלמעלה 
הם )מז"א וכו'(, כי למדנו שבנים חיים ומזונות אין הדבר תלוי בזכות אלא הדבר תלוי במזל, ומשום כך קשים 
לפניו מזונות העולם, משום שהדבר תלוי במזל, שממנו יוצאים בנים, חיים, ומזונות, וע"כ קשה לפניו מזונות 
העולם, כי אינם ברשותו מטרם שהוא מתברך מן המזל. כעין זה קשים לפניו הזווגים שבעולם. והכל הן בנים, 
ומזונות  חיים  בנים  וכל שכן אלו הדברים.  כלום  אינו משמש  וילון  הוא משום שהרקיע  מזונות,  הן  חיים,  הן 

הנמצאים למעלה במקום אחר ועל כן נצרך להתברך שתקבל משם.

ועוד איתא בזוה"ק )פרשת שמות ו, א(: "אינון דהיכלא דזכותא אקרון מים מתוקים מים צלילין, אינן דהיכלא 
דחובה אקרון מים מרירין, מי המרים המאררים, בההוא היכלא דזכותא, לא קיימי אלין תלתי בני, חיי ומזוני, 
ולאו בההוא אתר דחובה, לא במים מתיקין וצלילין, ולאו במים מרירין מלטטין. ועל דא ישראל זרעי על כל מים. 
זרעה קדישא דאולידו על כל מים. איהו. דהא לא נכון זרעה דליהון אלא לעילא. וע"ד אוקמוה מ"מ בני, חיי, 
ומזוני. לאו בזכותא תליא מלתא לאלא במזלא קדישא תליא מילתא. מלתא אלא במזלא קדישא תליא מילתא, 
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ואתר דא על כל מיא איהו".  

פירוש: אלו שבהיכל הזכות נקראים מים מתוקים, מים צלולים. אלו שבהיכל החוב נקראים מים המרים, מי 
המרים המאררים. בהיכל הזכות ההוא אינם נמצאים שלשה אלו, בנים, חיים, ומזונות, ולא באותו מקום החוב, 
לא במים מתוקים וצלולים ולא במים המרים המאררים. ולכן ישראל זורעים על כל מים זרע קדוש וכו' ומולידים 
על כל מים הם שאין זרע שלהם נכון אלא למעלה בבינה, ועל כן ביארו בעלי המשנה בנים, חיים, ומזון אינם 

תלויים בהיכל הזכות, אלא הדבר תלוי במזל הקדוש )שהוא דיקניא קדישא וכו'( ומקום זה הוא על כל מים.

ועוד נאמר בזוהר )פנחס רנב, ב(: "כלא אתדן הכא, בר תלת מלין, דלא אתייהיב רשו הכא בהיכלא דא דאקרי 
זכותא ואלין אינון, בני, חיי, ומזוני, דהא אלין תלתא, לא קיימא הכא, בגין דהא במזלא תליאן )תליא מלתא(, 
דהא ההוא נהר דנגיד ונפיק, תמן תליין חיין דלעילא. ותמן תליין מזוני, ותמן תליין בני, דהא )כלא נפקי מתמן( 
כלא קיימא בהיכלא דא בר הני תלתא. בר נש כד איהו בבי מרעיה הכא אתדן וכל שאר דינין דעלמא. ואי תימא 
בר נש בבי מרעיה. אי אתדן לחיים יהבין ליה לאו דחיין תליין הכא, אלא כד אתדן הכא לחיים, כדין נגדין חיים 
מלעילא ויהבי ליה )ואי לאו לא יהבין ליה(. זכאה חולקיהון דצדיקייא דידעי אחרוי דאורייתא, וזכאן בה לחיי 

עלמא. עלייהו כתיב )ישעי' ס'( ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ".

וביאר בעל הסולם: הכל נדון כאן, חוץ ג' דברים שלא ניתנה רשות לדון בהיכל הזה הנקרא זכות, ואלו הם, בנים, 
חיים ומזון. כי אלו ג' אינם נמצאים כאן, משום שהם תלויים במזל, כי נהר ההוא הנמשך ויוצא )שהוא יסוד 
דז"א ששורשו מדיקנא דא"א( שם תלויים החיים שלמעלה, ושם תלוי מזון, ושם תלויים בנים, כי אלו השלשה 
יוצאים משם ונוזלים ונמשכים למטה, ומשום זה הכל נמצא בהיכל הזה חוץ מאלו השלשה ואדם כשהוא על 
ערש דוי נידון כאן, וכן כל שאר דינין שבעולם, ואם תאמר אדם שהוא על ערש דוי, אם נדון לחיים נותנים לו, 
והרי בני חיי ומזוני אינם תלויים כאן, אלא כשנדון כאן לחיים, אז נמשכים חיים למעלה מן המזל ונותנים לו, 
אשרי חלקם של צדיקים היודעים דרכי התורה, וזוכים בה לחיי עולם, ועליהם כתוב "ועמך כולם צדיקים לעולם 

יירשו ארץ" וגו'552.

ובאוצר המדרשים )אייזנשטיין, היכלות(, נאמר: "כדרך הקדושה לטוב כן דרך הטומאה לרע, בהיכל הזה תלויים 
לרעה כל הדברים חוץ מבני חיי ומזוני שהם תלוים למעלה בשאר ההיכלות ויורדים להיכל זה, ומשם יוצאים 

מקטרגים לרעה אם למעט בני האדם להמיתם או למעט מזונותם, הרחמן יצילנו".

דברי הריקאנטי

ואלו דבריו של הריקאנטי בפרשת תולדות )בראשית פרק כה(: " ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו" וגו'. כבר רמזתי 
לך כמה פעמים כי בבקשת האדם צרכיו מלפני הבורא יתעלה, צריך לכוין גם אל המדה אשר משם בקשתו 
נאצלת, ולהמשיך שם הברכה מהבריכה העליונה כדי שתהא בקשתו נעשית. ועל כן אמרו קצת החכמים כי כל 
הבאים להתפלל לפני השם על שאלת בנים, צריכין לכוין לנצח והוד ומשם ממשיכין לשם הנכבד יתעלה. ועל 

552  וע"ע בתקוני זוהר תקון כ"א )פ"ח ע"א( ותיקון כ"ב )צ"ט ע"א( ותיקון ע' )קע"א ע"ב( ותיקון ס"ט )צט, ב(.
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כן הנצח וההוד נקראים צבאות, כשאומר ה' צבאות רמז לנצח, וכשאומר אלהים צבאות רמז להוד, ועל כן צריך 
לכוין אליהם, כי מהם יבא השפע להצמיח ולהוליד כל מין ומין לפי ענינו. ועל כן חנה בהתפללה על בנים אמרה 
)שמואל א, א, יא( "ה' צבאות אם ראה תראה". וכן אמרו רז"ל בספר הזוהר )ח"ג רצו, א( תרין ביעי דדכורא דכל 
משחא ורבותא וחילא דדכורא דכל גופא אתכנשו תמן, וכל חילין דנפקין מנהון נפקן ושריין כלא בפום אמה, 
ובגין כך איקרון צבאות אינון נצח והוד. אף כי יש מפרשין כי מלת צבאות רומז לתפארת ישראל, ודברי רז"ל 

שאמרו שהוא אות בצבא שלו מסייען". 

"ובפסוק "והיא מרת נפש ותתפלל על ה'" נרמז סוד גדול באמרה על ה' ולא אמרה אל ה'. כי ידעת כי על ה' הוא 
אהיה, ונקרא בספר הזוהר מזל העליון, וזהו מה שאמרו רז"ל )זוהר ח"ג קלד ע"א( כי הכל תלוי במזל ואפילו 
ספר תורה בהיכל, כי ספר תורה עצמו משם שואב ומקבל, וזהו מאמרם עוד בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא 
מילתא אלא במזלא, כי אריכות ימי חזקיהו ולידת האמהות וחנה ואסוך שמן דאלישע יכחיש היות זה הדבר 
כפשטו, רק הפירוש בו לאו בזכותא תליא מילתא במדת הפחד והגבורה, אשר שם הוא בית דין של מעלה אשר 
הזוכה שם יזכה בדינו כי שם מצרף הבקשות, רק בשם אהיה, ולפיכך הרוצה להוליד בנים על ידי נס או הרוצה 

להשיג חיים או מזונות יותר על הנגזר לו, ראוי לעלות עד שם. 

"והרמז כי באלה השלשה דברים צריך לעלות עד שם. חיי דכתיב בחזקיהו )ישעיה לח, ה( "הנני יוסיף על ימיך, 
ולא אמר אוסיף או מוסיף. בני דכתיב בחנה ותתפלל על יי' ]שמואל שם[. מזוני דכתיב )תהלים נה, כג( "השלך 
על ה' יהבך" וגו', על ה' ממש. והטעם כי כל הרוצה להשיג דברים הללו לא יוכל להשיגם על פי הדין. ודע והבן 
כי אעפ"י שאנו אומרים שהרוצה להשיג חפצו יתכוין למדה פלונית, אין הכוונה שיגיע עד שם ויעמוד, אלא 
ימשיך בכוונתו עד המקור העליון אותה המדה אשר ממנה נולד, כוונתו עד שיגיע השפע לאותה מדה שהוא 
מתכוין בה, ואז נמצא המתפלל מייחד הספירות זו בזו, ועל כל פנים בקשתו נעשית. ובספר הזוהר )ח"ג רפה, 
א(: ובגין כך בעי בר נש לסדר שבחא דמריה כי האי גוונא, מתתא לעילא לסלקא יקרא דמריה לאתר עמיקתא 
דבירא נגיד ונפיק, לבתר יעיר לאמשכא מעילא לתתא מההיא שקיא דעילא לכל דרגא ודרגא. עד דרגא בתרא, 
לאמשכא ברכאן לכלא מעילא לתתא, לבתר בעי לקשרא בכולא קשרא דהימנותא, ודא הוא בר נש דאוקיר 
אכבד  דין,  בעלמא  אכבד  אכבד",  מכבדי  "כי  ל(  ב,  א,  )שמואל  כתיב  דא  ועל  דמריה.  לשמא  קדישא  לשמא 
בעלמא דאתי. "ובוזי יקלו", מאי "ובוזי יקלו"? דא הוא מאן דלא ידע לייחדא שמא קדישא ולקשרא קשרא 
דהימנותא ולאמשכא ברכאן לאתר דאצטריך ולאוקיר שמא דמריה, וכל מאן דלא ידע לאוקיר שמא דמריה טב 
ליה דלא איברי. זהו סוד )תהלים קל, א( "ממעמקים קראתיך ה' ". ובספר הזוהר )ח"ג רסה, ב( אמרו "היושבי 
בשמים". היושב מיבעי ליה, מאי היושבי? אלא הא אוקימנא כל מאן דבעי לצלאה צלותיה קמי מאריה בעי 
למיבעי מעמיקתא דכולא לארקא ברכאן לתתא, כמה דאת אמר "ממעמקים קראתיך ה' ", והאי י' עמיקתא 
דכולא היא, והאי בעי לארקא ברכאן לההוא אתר דאיקרי שמים ולאתזנא מיניה כולא. ועל דא בשמים ממש", 

עכ"ד.

 

הסבר רבי צדוק הכהן מלובלין

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל )פרי צדיק, שמיני עצרת, מג( מסביר ענינים גבוהים אלו כך: "ענין אומרם ז"ל 
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יש  המתים.  תחיית  ושל  גשמים  של  חיה  של  שליח.  ביד  הקב"ה  מסרן  לא  מפתחות  שלושה  א(  ב'  )תענית 
לומר שהוא על דרך אומרם ז"ל )מועד קטן כ"ח א( בני חיי ומזונא לאו בזכותא תליא אלא במזלא. של חיה 
הוא בני. של גשמים הוא מזוני. ושל תחיית המתים הוא חיי. וזכותא הוא מעשה המצוה שעל פי השגה ושכל 
תפיסת האדם ומזלא הוא המקור שלמעלה מתפיסת האדם והוא בחינת אין. שידוע מספרים הקדושים אין 
מזל לישראל שבחינת האין הוא המזל לישראל. וזה ענין שלושה מפתחות הללו שלא מסרן הקב"ה ביד מלאך. 
נברא רק ממעשה המצוה שהוא על פי השגת ושכל הנבראים. ושורש שלושה דברים הללו  כי המלאך הוא 
המה מהמקור והשורש שלמעלה מתפיסת הנבראים ובזה יונח קושית התוס' )תענית ב'. ד"ה שלושה( שנמסר 
הקב"ה  וכביכול  גוזר  צדיק  כי  המקור  מבחינת  היה  זה  שבאמת  המתים.  ותחיית  גשמים  של  מפתח  לאליהו 
בעצמו מקיים ולא היה מצד שליחות. וגם יונח בזה הקושיא הלא נתוסף חיים לחזקיה המלך בזכותא שלו. כי 
באמת זה היה מבחינת מזלא שנתדבק בהמקור שהוא למעלה מתפיסת האדם בשער החמישים שהוא בחינת 

בינה בפנימיות נקודה שבלב כאומרם ז"ל )ברכות י' ב( על ויסב חזקיה פניו אל הקיר שהתפלל מקירות לבו". 

תמיהת האברבנאל 

האברבנאל, במערכתו הארוכה על הסבר מערכת המזל, כותב כך: "והנה ראיתי מחכמי הקבלה זצ"ל שהעמיקו 
על  מילתא  תליא  במזלא  באמרו  רבא  כוון  שלזה  ואמרו  מהספירות  ספירה  על  ופירשוהו  מזל  בשם  הדברים 
אותה ספירה שנקראת מזל. אבל שהדברים ההם יושפעו עכ"פ מהשגחת הש"י באמצעות אותה ספירה. ומי 
יתן ואדע כפי דרכם זה מה יהיה ענין אמרו לאו בזכותא תליא מילת'. כי הפעולות האלהיות המגיעות באמצעות 
הספירות העליונות הם מפאת הזכות. ועוד שאיך יסכים זה אל העובדא שזכרו מרבא ורב חסדא שהיו שניהם 
צדיקים. ואם היה המזל כח הספירה למה לא היו שניהם עשירים וזקנים ובעלי בנים. ואף גם זאת שיפרשו זכות 
ומזל הנזכר בדברי רבא על הספירה. מה יעשו לאותה סוגיא אשר בסוף מסכת שבת שזכרתי. האם יפרשו ג"כ 
שבתאי. וצדק. ומאדים. וחמה. ונוגה. אשר זכרו על הספירות. ואיך יפרשו מה שאמרו שם מזל יום גורם מזל 
שעה גורם ושאר הדברים שבאו שמה שא"א שיפורשו כ"א כפי פשוטם. ובפרט אמרם יש מזל לישראל ואין 
מזל לישראל. האם נאמר כל זה על הספירה בהיותם מאמרים סותרים. ע"כ אמרתי אני אל לבי אין לי עסק 

בנסתרות. ובדרכי הקבלה לא הלכתי והיא רחוקה ממני".

הסברו הנפלא של ה'מכתב מאליהו'

לנו מהו ה'מזל עליון', עליו דיברו חכמי  100א מסביר  	ח"ד עמוד  זצ"ל בספרו מכתב מאליהו  הגרא"א דסלר 
ואלו  לאשורו,  הענין  את  ההשגה,  וחסרי  הדעת  קטני  לנו,  ויבהירו  יקרות  באור  הענין  את  יאירו  דבריו  הסוד. 

דבריו:

"במסכת ברכות )ז, א( נחלקו תנאים אם הודיע השי"ת למשה מה ששאל, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק 
ורע לו וכו', שלרבי יוסי הודיעו: צדיק וטוב לו- צדיק גמור, צדיק ורע לו- צדיק שאינו גמור וכו', ולרבי מאיר לא 
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ניתנה לו תשובה על שאלה זאת, שנאמר "וחנתי את אשר אחון", אע"פ שאינו הגון, וגם את זה ניתן להסביר 
זאת, שרבי יוסי מדבר במי שהכלים הם רק משרתים לתכליתו, ועל כן הם משתנים על ידי זכות וחובה, והענין 
ניתן להשגה, ורבי מאיר מדבר במי שהעניות והעשירות הם מעצם תכליתו, ולכן אינם משתנים על ידי זכות 
ויסורין, על זה נאמר  וחובה. ואם נשאל, למה חלקו של זה לאכול שני שולחנות וחלקו של זה לסבול עניות 
"וחנותי את אשר אחון", ואי אפשר שיתגלה טעמו בעולם הזה כלל, אפילו למשה רבנו, כי חלוקת החלקים 
לנשמות לפי התכלית- דבר זה מושרש בעולם שלמעלה מעולם הבחירה, ולא יתגלה טעמו אלא בתיקון הכללי 

בסוף כל ההשתלשלות, והוא נקרא "מזל עליון".

ובספרים הקדושים מבואר שיש בעולם האצילות ענין טמיר ונעלם מאד והיא דרגה 'עתיק יומין' )על פי דניאל 
לכל  לנשמות  החלקים  לחלוקת  הטעמים  מושרשים  שלה  הראשונות  בג'  והנה  ספירות.  עשירות  ובה  ט(,  ז, 
שיתא אלפי שנין, וההנהגה על פי שרשים אלו היא הנקראת מזל העליון. וג' ספירות אלו נקראות רישא דלא 
אתיידע, כי אינן מושגות למטה כלל, כי הן למעלה מן הבחירה ולמעלה מן הזמן, ועל דרגה זו  נאמר "ופני לא 
יראו, וחנותי את אשר אחון" וגו' כנ"ל. וז' ספירות התחתונות יש להן שייכות לבחינת זמן, וההנהגה על פיהן 
היא לפי זכות וחובה, והיא הנקרת 'מזל תחתון'. נמצא שמה שאמרו חז"ל  "יש מזל לישראל", היינו מה שלא 
ניתן לשנות על ידי זכות וחובה, מדבר במזל עליון, ומה שאמרו "אין מזל לישראל" מדבר במזל תחתון, ולא 

פליגי. )עיין פתחי שערים להגרי"א חבר, נתיב סדר הפרצופים, ח-י(.

והסתכלות זו בטעמי קביעת חלקי הנשמות, כל אחת לפי מקומה ושורשה, שהיא מסתרי הבריאה, עליה שנינו 
"כל המסתכל... מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור... רתוי לו כאילו לא בא לעולם", ופירש רש"י "טוב 

ויפה היה לו אילו לא בא לעולם" )חגיגה יא, ב(.

תלמידי חכמים – מעל מזל העליון

ידוע המעשה המובא בגמרא )תענית כה, א( שרעייתו של רבי חנינא בן דוסא ביקשה מבעלה שיעתיר בתפילה 
שינצלו מעניותם הקשה. התפלל רבי חנינא ו"יצתה כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעא דפתורא דדהבא. חזיא 
בחלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא דדהבא דאית ליה תלת כרעי ואיהו אפתורא דתרי כרעי. אמר לה ניחא 
רחמי  בעי  נעביד?  ומאי  ליה  אמרה  דמיחסר?  אפתורא  ואנן  דמשלם  אפתורא  עלמא  כולי  אכלי  דמיכל  לך 

דנשקלינהו מינך. בעי רחמי ושקלוהו".

כו'... אפרש עוד בזה, על פי  ויהבי ליה חד כרעא דפתורא דדהבא  יד  וביאר הקרן אורה: "יצאתה כמין פיסת 
משאז"ל )ברכות ה, ב( לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, משמע מזה דמזוני תליא בזכות וחובה, ובמקום אחר 
אמרו ז"ל בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, אבל יתבאר על פי דברי הזוהר הקדוש )ח"א 
קפ"א ע"א( דהאי מזלא הוא מזל העליון דשליט על מדת הזכות והחובה, והענין הוא, דוודאי על הרוב מזוני גם 
כן נידון לפי הזכות והחוב, ועל ידי חסד ה' כי גבר כל העולם ניזון. אבל תלמידי חכמים מדה אחרת יש בהם, וכמו 
שאמרו ז"ל )אבות פ"ו מ"ה( כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל כו', אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, 
אשריך בעוה"ז וטוב לך לעוה"ב, הכוונה כי עיקר דרך התורה שיהיה ניזון ומסתפק מעמל עצמו, ממה שעשה 
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בפועל כפיו לבד, אבל מה שניתן להם בתורת חסד שלא ביגיעתם לא יחפוצו".

"וזה ידוע כי אין לנפש האדם כח לעמול ולסגל לעצמו כי אם תורה ומעשים טובים אשר לזה נברא הוא וכל 
מחנהו, כמו שנאמר )משלי טז, ד( כל פועל כו', ובזה ניתן לו כח הבחירה, והפעולה הזאת נקראת על שמו, אבל 
כל שאר דברי העוה"ז כמו העושר והדומה לו אשר אין לאדם כח הבחירה בזה, ואם ניתן לאדם הוא ניתן בתורת 
חסד, או לתשלום שכר, בזה לא ירצו השלימים בעוה"ז אשר הוא עולם המעשה ועת לעבודת האדם. וזה הוא 
דרכו של ר"פ בן יאיר שלא רצה ליהנות משל אחרים ואפילו משל אביו מיום עמדו על דעתו )חולין ז' ע"ב(. וזה 
שאמרו ז"ל כך הוא דרכה של תורה, אם אתה עושה כן אשריך בעוה"ז, כי שבח גדול לו בעוה"ז שלא טעם שום 
דבר ממה שלא יגע לעצמו, וטוב לך לעוה"ב, והטוב הגנוז ניתן להם משלם בעוה"ב בלי שום חסרון, ולזה כוונו 
ז"ל )עירובין כ"ב ע"א( באמרם היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם, כי היום בעוה"ז קודם שלימות פעולתו עדיין 
לא הגיע העת לקבל שכר, וכדין שכירות דאינה משתלמת אלא בסוף )ב"מ ס"ה ע"א(, ואם ינתן טוב העוה"ז 
לאיזה אדם השלם הוא על ב' אופנים, או מי שהוא רוצה לקבל בתורת חסד, או באופן שיהיה הטוב בידו שלא 
לצורך עצמו, כי די לצדיקים בשלחן התורה אם הוא ערוך לפניהם בעוה"ז, ושלחן הזה גדול משלחן גדולים, 
וכמו שאמרו רז"ל באבות )פ"ו מ"ו( אל תתאוה כו', ובשלחן הזה המלא מכל טוב עוד אין מחסור ליראיו, אך יותן 
להם טוב העוה"ז לכבוד שמים, כמו שאמרו רז"ל )גיטין נ"ט ע"א( מימות משה עד רבי ומימות רבי עד רב אשי 
לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, כי הם היו בוני התורה, על כן זכו לשתי השלחנות שולחן התורה ושולחן 
גדולים ביחוד, וקודם שבירת הלוחות הראשונות היו שתי העטרות האלו בראש כל אחד ואחד מישראל, ואחר 
השבירה לא זכה להם אלא משה רבינו ע"ה לבד, כמו שנאמר )שמות לג, ז( ומשה יקח את האהל, ורבי ורב אשי 
היו גם כן בבחינה הזאת, וזה הדרך תלוי במזל העליון, כי מי שהוא במדריגה עליונה מקום אשר יתאחדו שם 
השני כתרים אלו יוכל לזכות בהם בעודנו חי בעוה"ז, אבל מעטים המה בבחינת הזאת בזמן הזה, ולא יתאחדו 
השני כתרים בקרב כל ישראל כי אם בעת הגאולה במהרה בימינו, וכמו שאמרו רז"ל )שבת פ"ח ע"א( ועתיד 

הקב"ה להחזירה לנו )ישעיה נא, יא( שנאמר ושמחת עולם על ראשם", עכ"ד ועיש"ע.

****
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 לקט קצר מחכמת הח"ן וספרי החסידות 
בענין המזל העליון המשפיע לבני חיי ומזוני

המזל  בענין  העוסקים  וחסידות,  דרוש  בספרי  וגם  הסוד,  וחכמת  הנסתר  בספרי  מצויים  איזכורים  ספור  אין 
טמירים.  בעולמות  המצוי  זה,  עילאה  מזל  על  אף  להשפיע  ניתן  וכיצד  ומזוני,  חיי  בני  על  המשפיע  העליון, 

תכלה היריעה מלהביא את דברי כולם, אך נצטט ונזכיר מעט מהם, וכדלהלן:

איתא בתיקוני זוהר )תיקון שתין ותשע, צט, ב(: "ותוסף ללדת את אחיו את הבל וכו', והארץ לעולם עומדת 
דא שכינתא דאיהי עומדת ליה, ואיהי שעתא דקיימא ליה, ובגינה אתמר לית מזל יומא גרים, אלא מזל שעתא 
גרים, ולית לכל בר נש קיימא שעתא, דהא אית בר נש צדיק דלא קיימא ליה שעתא אלא לבעלה, והאי שעתא 
מינה בני חיי ומזוני לבר נש, ובגין דא אוקמוה מארי מתני' "בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא 
תליא מלתא". מאי מזלה דילה בעלה, ולבעלה לית מזל כמה דאוקימנא "אין מזל לישראל", ואע"ג דכלא תליא 
במזלא אפי' ס"ת שבהיכל, היכל שכינתא תתאה ספר תורה צדיק ותריסר מזלות אינון ואינון וו' וכו' ובגין דא 
אין מזל לישראל. וכל מזלא איהו ממנא על שעתא מי"ב מזלות, דאיהו מזלא דכלא וכל מזלות מיניה תליין 
דאינון ו' ו', די ממנן על תריסר שעתי דאינון ה"א ה"א. זכאה איהו מאן דקיימא ליה שעתא דאיהו גלגול דכלהו 
וכו' וכו'. ודא איהו דור מי שלא נולד בשעתא דמזוני לא יועיל לו זכויותיו פי' על הגמ' דאמר קב"ה לר' פדת 
בעית דאחריב עלמא אפשר דמתילדת בשעתא הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. ובכל זמנא דאתי ואזיל 
שעתא קיימא ליה. הה"ד והארץ לעולם עומדת, דלהאי בת זוגי' קיימא ליה בכל אתר ובכל גלגולא ובכל שעתא 
ליה אלא שעתא  דיליה לא קיימא  ולמאן דשעתא  לו.  וטוב  גלגולין האי איהו צדיק  ואתי בכמה  אע"ג דאזיל 
כל מי שדוחק את  לו, כמה דאוקמוה מארי מתניתין  ורע  והאי איהו צדיק  ליה  זוגיה קיימא  אחרא דלאו בת 

השעה השעה דוחקתו".

ושואל הזוה"ק: "א"ל ר' אלעזר והא ר' פדת צדיק גמור הוה ואמאי לא נפיק בשעתא דיליה דאיהי בת זוגיה בן 
גיליה. א"ל ברי, אית גלגולא דמחייב ליה דנפיל במזליה דאיהו בן גילו דאתמר ביה )דברים ה'( ארץ אשר לא 
במסכנות תאכל בה לחם דאיהי שעתא דמזוני ושעתא דחיי ובני, ואית גלגולא דמחייב ליה "דלא נפיל בשעתא 
לאו  ומזוני  חיי  בני  דמתניתין  מארי  אוקמוהו  ובג"ד  בעלמא",  זכוון  כמה  דעביד  אע"ג  גילו,  בן  דאיהו  דמזוני 
בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא. דגלגולא גרים ליה כאלו במזלא תליא מלתא. ומה דאמר אי 
בעית דאחריב לעלמא והדר אברי' ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני, הכי שמענא בודאי דכל צדיק וצדיק יש לו 
עולם בפני עצמו דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן. ובגין כך אתמר אית בעית דאחריב לעלמא ואייתו ליה 

בגלגולא אחרא ואולי דנפלת בשעתא דמזוני.

אדהכי הא סבא וסבין עתיקא דעתיקין קא נחית לגבוה ואמר עולם דכל צדיק דא שכינתא כד אסתלק מינה 
וספירה אתקריאת  דכל ספירה  ובגינה אתמר תבעי דאחרוב עלמא,  ואשתארת חרובה,  עמודא דאמצעיתא, 
גלגל. ועם ו' איהו גלגול ושית ספירן באתוון סלקן לס' רבוא. ודאי איהו דור הולך ודור בא ולית דור פחות משתין 
דזכי לשעתא  ואולי  כולי האי  ועלה אתמר  אולי,  לעולם עומדת דא שכינתא דאיהי אתקריאת  והארץ  רבוא, 
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שכינתא  )שכינא(  דאיהי  לעלמא  דייתי  קדם  אתחייב  דכבר  אולי,  אובל  על  ד'(  )דניאל  אתמר  ועלה  דמזוני. 
תתאה והא אתחייב בספירה דאיהי לעילא מיניה, עד דאתתקן לההוא אחר דאתנטיל בר נש נשמתיה לית ליה 
תקנה בשכינתא תאה דאיהי שעתא דכלהו ובג"ד שעתא לא קיימא ליה. ואם תליא במזלא עלאה אפי' דעבד 

כמה זכוון לאו בזכותא תליא מילתא דהא מחוייב איהו מלעילא". 

"תא חזי גלגול דאות ו' איהי דנפיק בשעתיה דעליה אתמר מזל שעה גורם כמה דאוקמוה אין מזל יום גורם 
אלא מזל שעה גורם באברהם מה כתיב ביה וכו וכו'. ובג"ד לית שעתא קיימא לכל בר נש דאיהי שכינתא בלא 
בעלה, ובג"ד כד דחיקת ליה שעתא לר' פדת ואמר אי בעית אחריבה לעלמא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני, 
ואולי דנפלת, מאי ואולי, ואולי אי בעי קב"ה דנפלת בשעתא דמזוני דהא אתתי' עביד, ואולי אי בעי בעלא דהוי 
קיימא מה דאיהי עבידת בלא רשותא דבעלה. ובגוונה דא לית שעתא קיימא דאיהי שכינתא לההוא ברנש, 
אלא אם ייתי בגלגולא בההוא בר נש בעלה דההיא שעתא. ורזא דמלה )ויקרא ט"ז( בזאת יבא אהרן אל הקדש, 

ובלא בעלה אתמר ואל יבוא בכל עת אל הקודש". 

"והזר הקרב יומת ולית מיתה אלא עניותא, והאי זר לאו בזר אחרא דמום זר אלא זר מבעלה. זכאה מאן דאיערא 
בשעתא דאתברי מששת ימי בראשית, דכל נשמתא אית לה עת וזמן בגלגולא כמה דאמר קהלת )קהלת ג'( 
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים, ודא שכינתא תתאה דאיהי זמן ועידן לכל ספירה וספירה ולכל גלגולא 
בשמאלא  המנחה  פלג  כגון  אלא  עידן  ופלג  מאי  שפיר,  עדנין  דכל  עידן  עידן.  פלג  עדנין,  עדן  ואיהו  וגלגולא 
אתפלגת לדינא בימינא לחמי בעמודא דאמצעיתא אשתלימת. וכד אתפליגת בימינא ושמאלא אתמר לאסתר 
)אסתר ה'( מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש, ואיהי כ"ח יקו"ק פלגו דילה ימין ופלגו דילה שמאל, ולקבל 
תרוויהו אדכר קהלת בה כ"ח זמנין עת, הדא הוא דכתיב )קהלת ג'( עת ללדת עת למות עת לטעת וכו' ואינון 
י"ד י"ד )אלו י"ד במלוי דסיהרא( י"ד ימינא רחמי, ללדת, לטעת, לרפוא, לבנות, לשחוק, לרקוד, כנוס אבנים, 
למות,  למדן,  דינא  שמאלא  י"ד  בחסרונה(  י"ד  )ואלו  לשלום.  לאהוב,  לדבר,  לתפור,  לשמור,  לבקש,  לחבוק, 
לעקור, להרוג, לפרוץ, לבכות, ספוד, להשליך אבנים, לרחוק, לאבד, להשליך, לקרוע, לחשות, לשנוא, מלחמה. 
יד ימינא איהי פשוטה לקבל שבים דכתיב )שמות י"ד( ובני ישראל יוצאים ביד רמה )שם ט"ז( ימינך ד' נאדרי 
בכח. יד ימינא רחמי יד שמאלא דינא, דכתיב )שם ט'( הנה יד ד' הוי', )דברים ב'( יד ד' היתה בהם להמם. ובגין 
דא אית עת רצון ואתמר בה )ויקרא י"ז( בזאת יבא אהרן אל הקודש. ואית עד דדינא דאתמר בה )שם( ואל 
ומאן דאתיילד  וי"ד חסרה,  יומין איהי שלימתא  י"ד  יומי דסיהרא  כ"ח  אינון  ובג"ד  בכל עת אל הקדש.  יבוא 
חיי.  ובלא  בני  ובלא  יומין אלין איהי חסר בכלהו, איהו עניא מסכנא בלא מזוני  י"ד  בזמנא דאיהי חסרה בכל 
מאן דאתיילד באמצעיתא יהא בינוני. וכל דא מאן גרים, דאתיילד ברישא בו בסופא שכינתא מנייהו בגלותא. 
בגין דלית בהו פסולא, ושבתא"י אית ליה חרין תבין. חד שפל ראש. ותניינא בית הסהר דאסירי מלכא אסירין 
תמן בגלותא, ואינון דחקין שכינתא לישראל )נ"א שעתא לישראל( בגלותא, ובשפל ראש ישראל אינון שפלין 
ולשנויי  שמיה  לשנויי  צריך  מניה  לאסתמרא  דבעי  ומאן  לישראל.  ועניותא  כפנהא  ייתי  ככבא  ומהאי  לתתא 
אתרי' ולשנויי עובדי, ודא איהו שנוי מקום, שנוי השם ושנויי מעשה. והא אוקמוהו הן כל אלה יפעל אל פעמים 

שלש עם גבר וכו' ", עכדה"ק.

****

ואיהו עץ  בכורי ישראל  בני  ומזוני מסטרא דעמודא דאמצעיתא, דאיהו  חיי  "בני  א(:  כד,  )בראשית  ובזוה"ק 
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ובגין דא אינון ישראל מזונא דיליה  החיים ואיהו אילנא דמזון לכלא ביה )תליא במזלא קדישא סבא דסבין( 
צלותא דחשיבא לקרבנא".

****

ולא  הוא.  בריך  הוו צדיקיא קמי קודשא  רחימין  "חד דהא חמינן כמה  ב( איתא:  וישב, קפ,  )פרשת  ובזוה"ק 
אתברו במרעין. ולא במכאובין. ולא אתחלש גופא דלהון לעלמין אמאי לאוו אלין כאלין, דאלין אתברו, ואלין 

קיימי בגופייהו, כדקא יאות.

וא"ת דהא אילין דקיימו בקיומא )בקיומייהו( כדקא יאות, בגין דאינון צדיקי בי צדיקי )אינהו( כמה דאוקמוהו, 
ואילן אחריין, צדיקי ולאו בני צדיקי הא קא חמינן צדיקי בני צדיקי הא קא חמינן צדיקי בני צדיקי דהא אבוי דדין 
זכאה בר זכאה, ואיהו זכאה. אמאי אתבר גופי' במכאובין וכל יומא בצערא. אלא הכא רזא איהו. דהא כל עובדי 
דקב"ה בקשוטו וזכו כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו. אשכחנא בספרי קדמאי, רזא חדא ולגביה 
רזא אחרא, חד דאיהו )דאינון( תרין דהא אית זמנין סיהרא איהו בפגימו ושריא בדינא, ושמשא לא אשכח גבה. 
ובכל זמנא, ובכל )וכל( שעתא, אית לה לאפקא נשמתין דבני נשא כמה דלקטא בקדמיתא, ואפיקת לון השתא, 
בזמנא דאיהו קיימא בדינא, האי מאן דנקיט לה בההוא זמנא ליהוי תדיר בגריעותא, ומסכנותא אזלא לגביה, 
ואתבר תדיר בדינא כל יומי, דבר נש בין חייבא בין זכאה, בר דצלותא, בטיל כל גזרי דינין, ויכיל לסלקא בצלותא. 
וההוא זמנא דקיימא ההוא דרגא בשלימו, וההוא נהר דנגיד ונפיק אשתמש בה, כדין ההוא נשמתא, דנפקת 

ואתדבקת ביה בההוא ב"נ. ההוא ב"נ אשתלים בכלא, בעותרא בבנין )בחיין( בשלימו דגופא.

וכלא בגין ההוא מזלא דנגיד ונפקי, ואתחבר בההוא דרגא לאשתלמא )לאשלמא( ביה ולאתברכא מניה, ועל 
דא כלא במזלא תליא מלתא, ועל דא תנינן )כמה דתנינן( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא 
תליא מלתא, דהא בזכותא לאו איהו )אלא( עד דאתמליא, ותנהיר מן מזלא. ובגין כך, כל אינון דאתברו בהאי 
עלמא, ואינון זכאי קשוט, כלהו אתברו בהאי עלמא ואתדנו בדינא, מ"ט בגין דההוא נפשא גרמא להו, ועל דא 

חייס עלייהו קב"ה לעלמא דאתי", עכ"ד.

ולא  וצדיקים היו לפני הקב"ה,  "ועוד אחד יש להסתכל, הרי אנו רואים כמה אהובים  וביאר בפירוש הסולם: 
מאלו,  אלו  נשתנו  מה  כלומר  כאלו,  אלו  אין  למה  לעולם  גופם  נחלש  ולא  במכאובים  ולא  במחלות  נשברו 
שאלו נשברו ואלו עומדים בגופן כראוי. ואם תאמר כי אלו הנמצאים בקיומם כראוי הוא משום שהם צדיקים 
רואים צדיקים  בני צדיקים, הרי אנו  ולא  ואלו האחרים שגופן נשבר הם צדיקים  בני צדיקים כמו שבארוהו, 
גופו  נשבר  ולמה  גופו נשבר במכאובים,  ומ"ט  והוא צדיק,  בן צדיק  הי' צדיק  ואשר אפילו אביו  בני צדיקים, 

במכאובים, וכל ימיו הוא בצער".

"אלא הכא הוא סוד, שהרי כל מעשיו של הקב"ה הם באמת וצדק, כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו. 
שהלבנה  זמנים  יש  כי  שנים.  שהוא  אחד  סוד  אחר,  סוד  מתגלה  ועמו  אחד,  סוד  הראשונים  בספרי  ומצאתי 
)דהיינו הנוקבא( היא בגרעון ונמצאת בדין, והשמש )שהוא ז"א( אינו נמצא אצלה, ובכל זמן, ובכל שעה יש לה 
להוציא נשמות לבני אדם, כמו שלקטה אותן מתחילה )מן ז"א בכל זמן ובכל שעה(, וע"כ היא מוציאה עתה 
הנשמות גם בשעת הגרעון בזמן שנמצאת בדין, וכל מי שמקבל אותה בזמן ההוא, יהי' תמיד בגרעון ועניות 
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נמשכת לו, ונשבר תמיד בדין, וכן הוא בכל ימיו של האדם ההוא, בין צדיק ובין רע, מלבד התפילה המבטלת 
לכל גזרות הדינים, ויכול האדם להעבירם בתפילה".

)שהוא  מעדן  ויוצא  הנמשך  ההוא  ונהר  בשלימות  נמצאת  הנקובא(  )דהיינו  המדרגה  שאותה  ההוא  "ובזמן 
בכל  נשלם  ההוא  האדם  הנה  באדם.  ומתדבקת  )מהנוקבא(  היוצאת  הנשמה  אותה  אז  בה,  משתמש  יסוד( 
בעושר בבנים ובשלימות הגוף. וכל זה בשביל מזל ההוא )שהוא יסוד( הנמשך ויוצא ומתחבר במדרגה ההיא 
)דהיינו הנוקבא( להשתלם בו, ולתברך ממנו. ועל כן הכל תלוי במזל. וע"כ למדנו בנים חיים ומזונות אין הדבר 
תלוי בזכות אלא במזל תלוי הדבר, כי אין הוא בזכות עד )שהנוקבא( מתמלאה ומאירה מן המזל )שהוא יסוד(. 
ומשום זה כל אלו שנשברו בעולם הזה, והם צדיקי אמת, כולם נשברו בעולם הזה ונידונים בדין. מטעם שהנפש 

ההיא )שקבלו מהנוקבא בהיותא בגרעין((. גרמה להם, וע"כ חס עלייהו הקב"ה בעולם הבא".

****

עליונה במקומם  ובינה  ואם חכמה  ג"כ אב  הוא  כביכול  "הנה הבנין של מעלה  א(:  קו,  )כתובות  כתב החת"ס 
יכולים להשפיע בני חיי ומזוני התלוי' במזל העליון וע"כ בימי אלישע שהיה לו כל כך תלמידים והי' חכמה ובינה 
של מטה בשלימות הי' ראוי להם להתפלל על מזונות ביתר שאת ולא התפלל שלא להטריח כלפי מעלה, מזה 

למד ר' יוסף שלא להטריח כלפי מעלה".

****

כתב בספר בעל שם טוב על התורה )פרשת לך לך(: "ויוצא אותו החוצה וגו', אמר לפניו רבונו של עולם נסתכלתי 
באצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן, אמר לו צא מאצטגנינות שלך שאין מזל לישראל )שבת דקנ"ו ע"א(, 
ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא,  והקשו בתוספות הא אמרינן )במועד קטן דכ"ח ע"א( בני חיי 
ואמר הבעל שם טוב ז"ל אי"ן לח( ר"ל דבר שהוא אין, שהוא הרצון הנקרא אין. לרוב ההעלם שאין משיגים, זהו 
מזל לישראל, וזהו כוונת חכמינו ז"ל גם כן, בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא, היינו במזלא שהוא 
הרצון, מה שנוזל מהרצון בדכתיב )בפ' תשא( וחנותי את אשר אחון, שהוא ברצון, ורצון הוא א שהוא ראשית 
הכל, והוא למעלה מזכות, כי מה שמגיע בזכות אינו חסד של אמת, שהרי מגיע לו התשלום, והחסד של אמת 
הוא ברצון בלי זכות, וזהו במזלא תלוי הדבר, והוא חסד של אמת, ונקרא חסד שחס על מדרגת הדלים לקרבו, 

וזהו העיקר".

****

כתב בספר ישמח ישראל )פרשת תולדות(: "ולזכות להתפלל ולהיות נענה בתפילתו ובהתעוררות רחמים רבים 
חז"ל  הורונו  תליא,  במזלא  אלא  תליא  בזכותא  דלאו  ומזוני  חיי  בני  על  רחמים  לבקש  הזאת,  חתירה  בענין 
במאמרם )שבת קנ"ו.( אין מזל לישראל, היינו ע"י הביטול כאין וכאפס ממש יוכלו לעורר מזל העליון שנקרא 
"אין כמובא בסה"ק, וכמוש"כ בזוה"ק )ח"א קל"ז.( ויעתר יצחק דצלי צלותא וחתר חתירה לעילא לגבי מזלא 
על בנין דהא בהאי אתר תליין בנין דכתיב )ש"א א', י'( ותתפלל על ה', וכמ"ש חז"ל )מו"ק כ"ח. ע"ש( בני חיי 
ומזוני לאו בזכותא תלי' מילתא אלא במזלא תלי', והיינו משלש הראשונות הנקראים על ה', 'כמוש"כ בזוה"ק 
)ח"ג ע"ט ע"ב( תנינא כ' בחנה ותתפלל על ה' על דייקא בגין דבנין במזלא קדישא תליין, ואף שיצחק אבינו לא 
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הי' ירא מפני המקטרגים שיצטרך שיחתור לו חתירה, שכל המלאכים ושרפים היו נכספים לתפילתו הקדושה, 
והי' בטוח בתפילתו שתוכל לעלות מעלה מעלה באין מעכב אותה, אך תפילתו הי' לדורות, וכמוש"כ בזוה"ק 
מ"ט  דאיצטריכו  ע"מ  צלותהון  קמי'  דבעאן  בשעתא  דצדיקיא  בצלותהון  איתרעי  דקב"ה  בגין  קל"ז.(  )ח"א 
בגין דיתרבי ויתוסף רבות קודשא לכל מאן דאיצטרך בצלותהון דצדיקיא, ופי' הזוה"ק הוא לכל מאן דאצטרך 
לעתיד הישועה, יכלול את תפילתו בתפילתם ובשערי רחמים שפתחו עבורינו ולדורות הבאים אנשים עניים 
יהיו כדאים וראויים שיהיו נענים  ודלים מדעת, שהצרות וחשכת הגלות מטרפין דעתו של אדם, ומצדם לא 
ונושעים בתפילתם, יעורר זכות אבות ותפילתם הק', ויחתר להם חתירה מתחת כסה"כ לקבל תפילתם, ע"ד 
מאחז"ל )ויק"ר ל', ג', וע' סנהדרין ק"ג.( במנשה שהעמיד צלם בהיכל עכ"ז ויתפלל אליו ויעתר לו )דה"ב ל"ג, 

י"ג( מהו ויעתר לו א"ר אלעזר בר"ש בערביא צווחין לחתירתא עתירתא".553

****

כתב בס' אור לשמים )פרשת משפטים(: " ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף )כא, יא(. ודרשו 
חז"ל )ע' כתובות מו ע"ב, קדושין ד.( אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר ומנו אביה. ונ"ל דאיתא )מו"ק 
כח.( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא כי אם במזלא, ואין מזל לישראל )שבת קנו.(, וזה סוד השלך על 
ה' יהבך )תהלים נה, כג(, וזפ"ה ואם שלש אלה לא יעשה לה, דהיינו שהכנסת ישראל לית לה מגרמה כלום 
)זח"א קפא.( רק צריך להמשיך ממקום גבוה, וז"פ שלש אלה, היינו בני חיי ומזוני. לא יעשה לה, שאין ביכלתה 
להשפיע כנ"ל. ויצאה חנם, רק צריך להמשיך ולהשפיע ממקום גבוה שנקרא חנם, כי ע"י זכות אינו נקרא חנם, 
והם לאו בזכותא תליא כי אם במזלא, וזהו ויצאה חנם אין כסף, תיבת כסף רומז לבני חיי ומזוני, כסף בגימטריא 
עץ החיים, ובני נק' ג"כ כסף כי הם באים ע"י כיסופא דכל כיסופין, וכסף יענה את הכל )קהלת י, יט( נק' מזוני. 
ודרשו חז"ל אין כסף לאדון זה, רומז על ת"ת דודה )ע' זח"ב קיח. פרדס שכ"ג ע' אדון(, אבל יש כסף לאדון 
אחר ומנו אביה, רומז על עתיקא, וז"פ זוה"ק )ע' זח"ב נב ע"ב( ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי )שמות יד, 

טו( אלי דייקא, בעתיקא תליא, ודו"ק".

****

כתב בספר באר מים חיים )פרשת בא, פרק יב(:ואמנם נודע מה שפירשו מארי קבלה בסוד מאמר חז"ל )מועד 
קטן כ"ח.( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, ולכאורה זה סותר למאמרם אין מזל לישראל 
)ועיין בתוספות שבת קנ"ו.( אכן חז"ל כיוונו דבריהם למעלה בזה כי בחינת דעת עליון אשר משם נשפע כל 
מיני שפע וברכה וחיים לנוה אפריון למכון בית אלהינו ומשם לכל העולמות העליונים ותחתונים הוא הנקרא 
מזלא עלאה דכל מזוני ביה תליין ומאתו כל מיני שפע בברכת בני חיי ומזוני כי שם בחינת רחמים הפשוטים בלי 
שום תערובת הדין, ועל כן נקרא מזלא מלשון )דברים כ"ד, ז'( יזל מים מדליו, על שם שהוא נוטף ונוזל ברכתו 
והשפעתו תמיד ועל כן הוא זן ומפרנס לכל ומיטיב לכל ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא כי אין שם בחינת הדין 
רק רחמים פשוטים מה שאין כן אם היה בזכותא תליא מילתא שהוא היכל זכות בחינת גבורה דזעיר אנפין שבו 
שבעים סנהדרין בעלי משפט לחובה ולזכות אז היו דנין את האדם וכל הבריות לפי מעשיהם אם ראוי לתת 
להם אז חיים אם לא ולא היה העולם יכול לעמוד בזה כי מי יאמר זכיתי לבי ובפרט שהפרנסה והחיים צריכה 

553  וע"ע אדרת אליהו על דברים פרק א פסוק ח.
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לכל הבריות מעמי הארץ ונשים ואם היה הדבר לפי הזכות היה קשה עמידת העולם ועל כן תלאן הקב"ה במזלא 
שהוא דבר הנוטף מרחמים פשוטים ובזה הוא נותן לחם לכל בשר ומשפיע להם חיים ובנים, וזה שאמר דוד 
המלך ע"ה )תהלים קל"ו, כ"ה( נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, כי חסדו הוא מספר שלוש פעמים הוי"ה 

מספר מזלא וגימטריא לחם, ועל כן על ידי המזלא שהוא חסד"ו נותן לחם לכל בשר".

ורצון  במזל  הקב"ה  שתלאן  ואף  חייו  יותרו  הוא,  ותרן  הקב"ה  האומר  כל  נ'.(  קמא  )בבא  אומרם  נודע  "ואכן 
העליון להנהיג עולמו ברחמים אבל אינו מוותר רק מאריך אפיה וגבה דיליה, כי אם היה מבחינת הזכות שהוא 
בחינת קו האמצעי לדון העולם לפי מעשיו היה הדין בהתגברות יותר לחרוץ תיכף משפטו ולנקום בזה בגבורה 
ולא היה העולם יכול לסובלו, על כן תלאן במזלא ברחמים פשוטים אבל על כל פנים הוא כלול ב' עיטרין חסד 
וגבורה מבחינת הבינה שדינין מתערין מינה. ונודע אשר עיקר טובת האדם שהוא כשאין מוותרין לו כי לזה 
בהית  כי  שלימה  טובתו  שאין  דכסופא  נהמא  נקרא  זה  כי  וויתור  בדרך  שלא  לברואיו  להיטיב  העולם  נברא 
ג'( ועל כן ודאי שצריך להתנהג גם מבחינת הדין לתת לו  )ירושלמי ערלה פרק א' הלכה  לאסתכוליה באפיה 
לפי מעשיו, שיהיה טובתו של הקב"ה שלימה בזה ובבא, ואך שהוא ברחמים גדולים לפרוע מעט מעט ממנו, 
אפיה  ומאריך  בחסדו  בשר  לכל  לחם  נותן  הקב"ה  תמיד  הנה  ובזה  גלגולים  כמה  עד  אחר  ובגלגול  זה  בגלגול 
וגבה דיליה. ועל כן אין שני בני אדם שוין בברכתן בבני חיי ומזוני כי על כל אחד נמשכו לפי מעשיו, ואך לא 
לפי מעשיו דהשתא דוקא כי למעלה אין מביטין בגוף החומר האדם כי אם בנשמתו אשר בקרבו, ועל כן יוכל 
להיות שעתה טובה היא למאוד, ולא היתה טובה בגלגול הראשון ונמצא שאינה מתוקנת וצריכה ליסורין ועל כן 
הקב"ה מגלגל עליה את הראשונות כנודע מיסורי איוב אף שהיה צדיק גמור שעל כן היה קשה לו מאוד צערו 
ואין עליו שום נדנוד חטא, ואכן באמת כי היה בחינת תרח )מובא  יודע שצדיק גמור הוא  ויסוריו לפי שהיה 
בילקוט ראובני סוף פרשת נח( והיה צריך להענש על גילגול הראשון ועוד דרכים רבים נודעים בזה ליודעי רזי 
אלהינו יתברך בסוד העיבור אשר לא ניתן לכתוב, וגם עוד יש דרכים מה שהקב"ה מיטיב לרשע בעולם הזה 

לתת שכר קצת מצותיו בכדי לטורדו מן העולם".

****

כתב ביוסף תהלות )על תהילים פרק קכא, א(: "אשא עיני אל ההרים". אפשר רמז לדברים עליונים בני חיי 
ומזוני דבמזלא תליין וז"ש מאי"ן שהוא כתר יבא עזרי אבל אני שואל מה' וזה שכתוב עזרי מעם ה'.

****

כתב בספר אמרי נועם על התורה )פרשת קדושים(: "ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתובת קעקע לא תתנו 
בכם אני ד'. הנה אמרו ז"ל בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, היינו, אף שאין הזכות גורם, 
והנה מצינו באברהם כאשר נתבשר על הבנים  נוכל להוושע מאוצר מתנת חנם הנקרא מזלין עילאין כנודע. 
ואמר לו המלאך )בראשית יח, יד( כעת חיה ולשרה בן, וכן )שם כא, ב( למועד אשר דבר, ופירש רש"י ז"ל )שם( 
שרט לו שריטה בכותל, עיין ברש"י ז"ל. ואפשר אשר גם באלישע כאשר בישר על מזונא ואמר )מלכים-ב ז א( 
כעת מחר סאה סלת בשקל בשער שומרון, ג"כ היה על ידי שריטה. לזאת נוכל לומר בדרך רמז, אשר 'ושרט 
לנפש' רומז על טובות בנים ומזונא, 'וכתבת קעקע', רומז על חיים, על דרך הכתוב )יחזקאל ט, ד( והתוית תיו 
על מצחות האנשים, וכמו שאומרין )בסליחות לער"ה בפיוט שופט כל הארץ( כתו"ב תיו חיים והיה על מצחו 
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תמיד. וכל אלו שלש טובות לא תתנו בכם, כי אין הדבר תלוי בכם, כי אפילו אם אתם שלא כראוי ואין הזכות 
גורם, 'אני הוי"ה', היינו, הטובות באין מצדי לבד כביכול מאוצר מתנת חנם.

****

כתב העטרת ישועה )על מועדים, סדר הגדה לפסח(: "א"י ואילו לא הוציא וכו'. הנה אמרו חז"ל בני חיי ומזוני 
לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא. ודקו בספרים הלא אין מזל לישראל, ועיין בדבריהם ]עיין בתוס' מו"ק 
היו  ענינים,  בכל  לו  משועבדים  והיו  פרעה  יד  תחת  נתונים  ישראל  שהיו  בעת  והנה  במזלא[.  אלא  ד"ה  שם 
סבורים דרק הזכות מועיל ואין מזל מועיל כלום, אך בעת שהוציאם מעבדות לחירות בלי שום זכות כמ"ש ואת 
עירום וערי' ]יחזקאל טז ז[ נתודע להם דאף בלא שום זכות הקב"ה משפיע ממזלין עילאין מאוצר מתנת חנם 
בנים חיים ומזונא. וזהו 'ואילו לא הוציא הקב"ה כו' הרי אנו ובנינ"ו', רומז על בנים. 'ואפילו כלנו חכמים כלנו 
נבונים כלנו זקנים כלנו יודעים וכו'', ח'כמים נ'בונים ז'קנים י'ודעים ר"ת ח"י ז"ן, רומז על חיים ומזונא. רומז 
)שיהי'( ]שהיו[ משועבדים בג' טובות אלו ובעת הוציאם ממצרים נשפע להם כל הג' הנ"ל, וכמו כן בכל דור 

ודור ע"י סיפור יציאת מצרים יש לנו כח להשפיע בני חיי מזונא וכ"ט לכל ישראל אמן".

****

ו(: "בזוה"ק פרשה זו )רל"ג סוף ע"ב( תא חזי  כתב רבי צדוק הכהן זצ"ל בספרו פרי צדיק )פרשת ויחי, אות 
כל ברכאן עלאין כולהו אתמסרו להאי דרגא לברכא לכולא. ואף על גב דלית לה נהורא מגרמא כל ברכאן וכל 
חידו וכל טיבו כולהו קיימי בה ומינה נפקי וכו', כמה דכתיב ברכת ה' היא תעשיר ועל דא כתיב ומלא ברכת ה' 
ים ודרום ירשה. וכן בסעודתא דמעלי שבתא דהיא סעודתא דחקל תפוחין מזכירין שלושה הדברים שחשב 
כאן בריבוי. חדו סגי כנגד מה שאמרו כל חידו. וברכאן דנפישין כנגד כל ברכאן. ועל חדא תרתי נהורא לה ימטי 
כנגד כל טיבו על דרך מה שנאמר )בראשית א', ד'( וירא אלהים את האור כי טוב. והיינו דכל מורה על שלש 
ונפישין מורה על שלוש כמו שאמרו )גיטין מ"ו א( רבים  וכן סגי  ג'(  )ונתבאר מאמר  כמו שכתבו הראשונים 
שלושה. כל ברכאן, היינו חיי בני ומזוני דלא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא )מועד קטן כ"ח א( 
מזלא קדישא היינו עתיקא שהוא על ה' וזהו שנאמר )תהלים נ"ה, כ"ג( השלך על הוי"ה יהבך וגו', וכן ותתפלל 
חנה על הוי"ה )שמואל - א א', י'( על דייקא וכמו שמובא בזוה"ק )ח"ג ע"ט ב(, והיינו שהוא מרומז בקוצו של 
יו"ד דלעילא שמרמז לאין שהוא כתר עליון )שם ס"ה ב( וזהו על ה' שהוא למעלה מארבע אותיות השם וזה 

אתמסרו להאי דרגא בחינת מלכות כידוע דכתר עליון איהו כתר מלכות".

"והאבות נתברכו בשלוש ברכות אלו. אברהם אבינו ע"ה נתברך בבני כמו שנאמר )ישעיה נ"א, א'( הביטו אל 
אברהם אביכם וגו' כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו ובגמרא )יבמות ס"ד סוף ע"א( דאברהם ושרה טומטמין 
היו וכו', וזהו שנאמר כי אחד קראתיו רק ואברכהו ברכה מעתיקא ממזלא קדישא וארבהו. ויצחק אבינו ע"ה 
וגו' עד כי גדל מאד ובבראשית רבה  ויגדל האיש  ויברכהו ה'  י"ב(  נתברך בעושר כמו שנאמר )בראשית כ"ו, 
)ס"ד, ז'( עד שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. ויעקב כתיב ביה לשון ברכה 
כמה פעמים ומתחילה נאמר לו )בראשית כ"ח, ט"ו( והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והיינו שמירה 
מהיצר הרע שהוא השטן ומלאך המות )בבא בתרא ט"ז א( ואחר כך בשובו מבית לבן כתיב )בראשית ל"ב, כ"ט( 
ויברך אותו וגו' כי אם ישראל יהיה שמך ושם זה נקרא על שם שנצח הס"מ שרו של עשו שהוא השטן והיצר 



שכטפרק ח - מזל העליון

הרע כידוע. וכמו שנאמר )שם( כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל. וכן איתא )תענית ה' ב( יעקב אבינו לא 
מת, והיינו כיון שנצח להשטן שהוא המלאך המות וזכה לשורש החיים".





פרק ט'

 הגברת המזל ע"י אמצעים חיצונים - 
איסור או דבר טוב?





שלג

 הגברת המזל ע"י אמצעים חיצונים - 
איסור או דבר טוב?

הגמרא בשבת )ס"ז ע"ב( מביאה מספר דברים השנויים בתוספתא, האסורים משום דרכי האמורי: "האומר גדי 
וסנוק לא אשכי ובושכי, יש בו משום דרכי האמורי".

ופירש רש"י: האומר גד גדי-  התמזל מזלי. סנוק לא - עיף על תהי. אשכי ובושכי - יום ולילה.

ממשיכה הגמרא וכותבת:"רבי יהודה אומר גד אינו אלא לשון עבודה זרה שנאמר )ישעיהו סה( "הערכים לגד 
שלחן". ביאור דברי הגמרא, שרבי יהודה אמר שאמירת 'גד' אינו מדרכי האמורי, אלא לשון עבודה זרה, כמובא 
ששמה  כוכבים  לעבודת  להקריב  במאכלים,  שולחן  שערכו  כך  על  ישראל  עם  את  שהוכיח  בישעיה,  בפסוק 

'גד'554, והקורא בלשון זו חייב משום שקרא בשם עבודה זרה.

וברש"י כתב: "וחייב משום קורא בשם עבודת גלולים", והמהרש"א )בח"א שם( הבין בדברי רש"י שר' יהודה 
חולק על דעת תנא קמא וסובר שיש בכך איסור, שמקורו בפסוק "ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע 
על פיך', שדרשו חז"ל )סנהדרין סג, ב( שאסור לנדור ולקיים או להזכיר שם עבודה זרה לצורך כל שהוא, כגון 
כך:  יא(  )סה,  בישעיה  כתב  שרש"י  המהרש"א  כתב  אך  פלונית.  זרה  עבודה  ליד  לו  שימתין  לחבירו  האומר 
"העורכים לגד - שם עכו"ם העשוים על שם המזל ובלשון משנה יש גד גדי וסינוק לא", עכ"ל. ומדבריו שם 
נראה שר' יהודה לא חלק על תנא קמא, אלא שבא לפרש את דברי תנא קמא  ולהסביר שהאיסור לומר בלשון 

'גד' הוא מפני שישנה עבודה זרה הקרויה 'גד' על שם המזל.

והנה נאמר בסנהדרין )סג, ב(: "אמר רבי יוחנן כל עבודה זרה הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה... אמר רבינא 
גד נמי מכתב כתיב דכתיב )ישעיהו ס"ה( "הערכים לגד שלחן", ובהגהות מהרש"ם )שבת שם ברש"י ד"ה דן( 
הקשה לפי"ז מדוע נאסר להשתמש בשם עבודה זרה זו, ששמה 'גד', והלא בגמרא בסנהדרין נאמר שמותר 

להזכיר שם עבודה זרה הכתובה בתורה, והגמרא אמרה שע"ז ששמה 'גד' כתוב בתורה?

ותירץ המהרש"ם שאכן מותר להזכיר שם זה, כיון שכתוב הוא בתורה. אך אסור לאומרו כדי שיתגדל מזלו, 
שאסור להיעזר בשם עבודה זרה, למרות שכתובה היא בתורה, ומותר רק להזכיר סתם את שמה. 

למדנו מדברי חז"ל אלו שהעם האמורי נהג לומר 'שיתמזל מזלי' בנוסח מסוים, המוזכר בגמרא555, וגם לערוך 
שולחן עם מאכלים, לעבודה זרה המוסיפה מזל, ודבר זה אסור לעשותו משום 'דרכי האמורי' או משום עבודה 

זרה.

554  מצודת דוד ישעיה שם.

555  כנראה האיסור הוא רק לומר את הנוסח המובא בגמרא, " גדי וסנוק לא אשכי ובושכי". אך אין איסור לאחל לשני "מזל טוב", או 
"מזל וברכה", וכפי המקובל.
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האם ישנו איסור להעמיד מיטה למזל טוב

הגמרא במועד קטן )כז, א556( עוסקת בדיני אבילות, וכותבת: "דרגש אין צריך לכפותו אלא זוקפו רבן שמעון 
בן גמליאל אומר דרגש מתיר את קרביטיו והוא נופל מאיליו. מאי דרגש? אמר עולא ערסא דגדא".

ופירש רש"י: "ערסא דגדא - מטה שמייחדים אותה למזל טוב, ואין משתמשין בה כלום, אלא מייחדין אותה 
לשרות מזל טוב עליה", עכ"ל. ורבנו חננאל פירש: "פירוש, מטה העשויה לכבוד מזל הבית ואין אדם ישן עליה". 
והתוספות נדרים )נו, א( כתבו ג"כ כפירושם, כך: "סתם ערסא דגדא מיטה העשויה לכבוד ולמזל ואין יושבין 

עליה".

ובסנהדרין )כ, א( פירש רש"י: "דרגש ערסא דגדא - נוהגין היו לערוך מטה ושלחן בבית ולא היו משתמשין בהן 
כלל, אלא למזל הבית מונחת משום ניחוש, גדא - מזל, ודומה: גד גדי וסנוק לא )שבת סז, ב(".

בחדושי הר"ן )שם( תמה על רש"י וכותב: "מאי דרגש, אמר עולא ערסא דגדא. פי' רש"י ז"ל למזל הבית מונחת 
משום ניחוש, ואין פי' נכון, דח"ו לא תהא כזאת בישראל דודאי אסור הוא מפני דרכי האמורי ויותר חמור ממנו. 
אלא יש לפרש שאותה המטה היו עושין לסימן של עושר, לומר שיש להם בגדים יותר מכדי צרכן לעשות מטה 

שלא לצורך, ובדרך השאלה קורין אותה המטה העולם מטה של מזל טוב", עכ"ל557.

דברים דומים כתב גם השיטמ"ק בנדרים )נו, א(, וז"ל: ערסא דגדא, מיטה העשויה לשרא דביתא למזל הבית 
ואין יושבין עליה שאין לך דבר שאין לו שר למעלה והוא שלוחו של מקום, ולכבוד המקום עושין מיטה לכבודו, 
כן נראה לי לפרש, דאילו למפרש שהוא סימן טוב בבית נראה ניחוש ורחמנא אמר "לא תנחשו". וראיה לדברי 

הכסא שמתקנין לאליהו לכבודו", עכ"ל.

בספר חובות האב לבנו, )לרבי יעקב רייפמאן זצ"ל, דף 6 בהג"ה, הו"ד בס' דף על דף, במו"ק שם(, כיון מדעתו 
לשאלת הר"ן ושאר המפרשים, והוא כותב כך:

"קשה לי, איככה הותר ליחד מטה ושלחן להמזל טוב? הלא זה דרך כל עובדי פסל המתהללים באלילים לערוך 
וביחוד  אסורה?  מטה  על  דינים  חז"ל  יסדו  ואיכה  י"א(?  ס"ה  )ישעיה  אמוץ   - בן  ספר  על  ככתוב  שלחן  לגד 
נפלאת בעיני על רש"י, כי הוא עצמו פי' בישעיה שם: שם ע"ז העשויה על שם המזל. ועוד פליאה דעת ממני, 
הלא בשבת )ס"ז ב'( כתוב: האומר גד גדי וסנוק לא )התמזל מזלי ועיף אל תהי פי' רש"י( יש בו משום דרכי 
האמורי, עכ"ל. ואם אמר לבדו לחזק המזל אסור משום דרכי האמורי אף כי מעשה? ונשגב ממני איככה לא 
כל  על  נכוחים  דברים  משיב  לי  יתן  ומי  כנ"ל.  בפירושיהם  הזה  הדין  את  הביאו  אשר  ור"ן  רש"י  בזה  הרגישו 

556  וכן בנדרים נו, א ובסנהדרין כ, א.

557  הגאון רבי מאיר פישלס זצ"ל, בחידושיו שנדפסו בקובץ כבוד חכמים )עמו' צד( כותב: הקשה הר"ן )על פרש"י כאן(. דהאיכא 
משום דרכי האמורי. ועיין ביורה דעה סוף סימן קע"ח בהג"ה שמתיר ג"כ להעמיד מטה בלילה שלפני המילה. וכתב שם הט"ז 
מטעם דכתיב העורכים לגד שלחן משמע דווקא שלחן אסור אבל לא מטה. אבל לשון רש"י שכתב מטה ושלחן קשה. ואפשר 

דס"ל לרש"י דסתם שלחן דקרא מיירי שמניחים עליו מיני אוכל, אבל שולחן לחודי' מותר כמו מטה, עכ"ל.



שלהפרק ט - הגברת המזל ע"י אמצעים חיצונים - איסור או דבר טוב?

השאלות ההן", עכ"ל558.

סימן טוב לחיזוק המזל

ואכן מצינו פירושים אחרים בראשונים, המבארים מדוע אין בהצבת מיטה זו למזל טוב, משום איסור ניחוש. 

בפי' הרא"ש נדרים )נו, א( כתב: ערסא דגדא. מטה העשויה למזל הבית כדאיתא בפסחים גד גדי וסינוק לא, 
כי שרא דעתירותא נקיר שמיה ומצוי בבית השומרים אותו בנקיות, לכך מכינים תמיד מטה מוצעת לנקיות.

וכן בתוס' הרא"ש סנהדרין כ, א: ערסא דגדא. ולא דמי להא דאמרי' בפ' במה אשה גד גדי וסינוק לא יש בו 
משום דרכי האמורי, דהכא לאו ניחוש הוא, אלא כי הא דאמרי'559 שרא דעניותא נביל שמיה וכשהבית נקייה 
ויש בה מטה מוצעת אין שר עניות שוכן בבית אלא שרא דעתירותא דנקיד שמיה והוא שוכן במקום נקי וצח", 

עכ"ל.

וכ"כ הנמוקי יוסף )סנהדרין ג, א): "פירוש ערסא דגדא נוהגין היו לערוך מטה ושלחן בבית ולא היו משתמשין 
בהם כלל ומונחין למזל הבית משום נחוש ודומה לו ]שבת סז ב[ גד גדי וסנוק לא. וכתבו המפרשים ז"ל שהיו 
עושין זה לבית לסימן טוב משום דאמרי' בפסחים ]קיא ב[ דשרא דעניותא נביל שמיה וכשהבית נקיה ויש בו 

מטה מוצעת נקיה ויפה, סימן טוב ויפה ומזל טוב בבית", עכ"ל.

וכן כתב היד רמה )סנהדרין כ, א(, ואלו דבריו: "ערסא דגדא, נוהגין היו להניח מטה למזל הבית ולא היו משתמשין 
בה כלל ודומה לו העורכים לגד שלחן )ישעיה ס"ה( אלא מיהו התם קא מיירי קרא בהנך דמיכווני לשום עבודה, 

אבל הכא לסימנא טבא בעלמא עבדי ליה". 

בשו"ת רדב"ז )ח"ח סי' קכו( מתייחס בהרחבה לשאלה זו, והוא כותב כך: שאלת: ממני אודיעך דעתי, על הא 
ופירשו המפרשים מטה העשויה למזל  נ"ו ע"א[ דרגש ערסא דגדא,  ]נדרים  דאמרינן בפרק הנודר מן הירק 
הבית, כההיא דאמרינן )בפסחים( ]שבת סז, א[ גד גדי וסינוק לא, ]כי שרא[ דעתירותא נקיד שמיה ]פסחים 
קי"א ע"ב[ ומצוי בבית השומרים אותו בנקיות, לכך מכינים מטה מוצעת תמיד לנקיות. וקשיא לך דאיכא בזה 

שמץ ע"ז ושמץ ניחוש, וכתיב "כי לא נחש ביעקב" וכו' ". 

תשובה: לכאורה הכי משמע, דגרסינן בפרק חלק ]סנהדרין צב, א[ א"ר אלעזר כל המשייר פתיתין על שולחנו 
כאילו עובד עבודה זרה, דכתיב העורכים לגד שולחן הממלאים למני ממסך, ומקשינן מינה עליה דר' אלעזר 
גופיה דאמר כל שאינו משייר פתיתין על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם, דכתיב "אין שריד לאכלו על כן 

558  ובפי' המשניות להרמב"ם )נדרים שם( כתב ביאור אחר בזה, ואלו דבריו: דרגש מטה קטנה נוהגין אותה לפני המטה הגדולה 
שנקראה מטה כמו הסולם שעולין בו אל המטה הגדולה עכ"ל. ואין לזה רמז בגמרא, ונ"ל, כי תחת דגדא היה קורא דדרגא, ור"ל 

מטה קטנה שהיא כעין דרגא ומעלה למטה גדולה. ויעוין פירושו לסנהדרין )פ"ב מ"ג(.

559  פסחים קיא, ב. ועי"ש ברש"י ובהערוך )ערך נבל וערך נקד(.
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לא יחיל טובו", ומתרצינן הא דאיכא שלימה בהדיה, הא דליכא שלימה בהדיה, וכיון דאיכא פתיתין ומייתי נמי 
שלימה, מיתחזו כאילו לשם עבודה זרה עביד הכי. והכא נמי כיון שמטה זו אין ישינים עליה אלא עשויה למזל 

הבית יש בו שמץ ע"ז".

משיב על כך הרדב"ז: "אבל כד מעיינת בה שפיר תשכח דאיכא לתרוצא דלא אסרו אלא כעין מה שהיו רגילין 
לעשות עובדי עבודה זרה שהיו עורכין שלחן עם מאכל ומשתה וממלאים כלים של יין לשם עבודה זרה הנקרא 
גד או הנקרא מני, ולכן אסרו משום דמיחזי כאילו עובד עבודה זרה. אבל לא היו רגילין להציע מצעות ומטות 
לצורך עבודה זרה, ולא מיחזי כמציע לעבודה זרה כיון שגם עובדיה אין עושין כך. ותו דהתם גבי פת מיחזי 

כתקרובת לעבודה זרה, אבל הכא גבי מטה לא מיחזי כתקרובת שאין מקריבין כיוצא בזה. 

ס"ז  ]שבת  )בפסחים(  דאמרינן  הא  כי  המזל,  לחזק  סימן  כעין  אלא  ניחוש  זה  שאין  לומר  יש  ניחוש  "ולענין 
ע"ב[ גד גדי וסינוק לא, כלומר התחזק מזלי ולא תהיה עיף, אף הכא נמי הכוונה לחזק המזל לא לנחש, וכי הא 
דאמרינן ]חולין צה, ב[ בית תינוק ואשה דלית בהו משום ניחוש. והר"ר אליעזר ממיץ פירש וז"ל: למזל הבית 
ואין יושבין עליה שאין לך דבר שאין לו שר מלמעלה והוא שלוחו של מקום, ולכבוד המקום עושים מטה כנ"ל 
לפרש, דאילו למפרש שהוא סימן טוב בבית נראה ניחוש ורחמנא אמר לא תנחשו, וראיה לדברי הכסא אשר 
מתקנין לאליהו ז"ל לכבודו עכ"ל. והריטב"א ז"ל כתב: מטה יתרה שעושין בבית לסימן יפה שיפרו וירבו בבית, 
והרמ"ה ז"ל כתב: כשהולד נולד היו מקצין לו מטה אחת לשם מזלו ולא היו ישנים עליה, ולסימנא טבא בעלמא 

הוו עבדי הכי, ולא לשם ע"ז, ואותה מטה נקראת ערסא דגדא והוא מלשון העורכים לגד שולחן, ע"כ". 

וכותב הרדב"ז: "ולכל הפירושים הך דפרק חלק קשיא, אפילו לפירוש הר"ר אליעזר ממיץ, דהתם נמי אמאי 
מיחזי כעובד ע"ז אימא לכבוד הקדוש ברוך הוא עורך השולחן כדי להראות שהוא משביע תמיד לכל חי רצון 

ומשפיע מטובו, ולכך מביא שלימה עם הפתיתין להורות על רבוי השפע, ולחם הפנים לפניו תמיד יוכיח". 

ומסיים הרדב"ז: "הילכך לעולם צריכין אנו למה שתירצנו לעיל, ואף על גב דלדעת הריטב"א ז"ל לא קשיא הך 
דפרק חלק, מכל מקום איכא משום לא תנחשו, אלא במאי דכתיבנא לעיל ניחא. והנראה לעניות דעתי כתבתי", 

עכ"ל.

רב פעלים: בדברים הנעשים לסימן טוב- אין איסור ניחוש

למדנו זה עתה מדברי הראשונים שאין איסור ניחוש בהצבת ערסא דגדא, משום שכל עניינו הוא לסימן טוב 
ויפה, ל"סימנא מילתא". ועלינו להבין מהו אותו "סימנא מילתא", הגורם להגברת המזל, והיכן מצינו כמותו 

בדברי חכמינו ז"ל.

ראש גולת בבל, הגאון הבן איש חי זצ"ל, מתייחס בשו"ת רב פעלים )ח"ב יו"ד סי' כט( לשאלה בדבר ש"פה 
ועוד  רגלים של תרנגול,  ב'  בו  ותוחבין  יש להם מנהג, אחר שתלד האשה מביאים שפוד ברזל  עירנו בגדאד 
תוחבים בו שבעה בצלים, וחתיכת מטלית צבועה במי אסטיס שקורין בערבי ניל, ומניחין השפוד הזה למעלה 
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מן המטה של היולדת, וחקרן אחד לשאול הגיע, אם יש בזה איסור משום ניחוש ודרכי האמורי, ומנהג זה מנהג 
קדמון, ונוהגין בו הכל. גם י"ל בדברים שעושים אותם פה עירנו בזמנים ידועים, ומקפידים לעשותם, אם יש 

בזה חשש משום ניחוש, יורינו ושכמ"ה". 

ה'רב פעלים' מסביר בראשית דבריו את שורש והסבר מנהג זה ואת סיבת תחיבת ב' רגלי התרנגול והשימוש 
לסימנא  יע"א  עירינו  פה  אותם  שעושים  בדברים  ששאלת  "מה  כך:  הוא  כותב  מכן  ולאחר  בצלים,  בשבעה 
ניחוש או לאו הנה ראיתי  ירצו לשנות מנהגם, אם יש בזה משום איסור  ולא  טבא, והם מקפידים לעשותם, 
להרב שער שלמה ז"ל סי' ע"ז, שנשאל בכיוצא בזה, שיש בני אדם מקפידים שאין נותנים הדלקת הנר מנרם 
בליל מוצאי שבת, ויש שאינם מכבים הנר במוצאי שבת, ויש מקומות נוהגים שאין קונים המכבדות שמכבד 
הרב  וכן  זנב,  שהיא  מפני  השנה,  בראש  האליה  קונים  שאין  נוהגים  הרבה  ויש  ניסן,  חודש  בכל  הבית  בהם 
בעשישות  זהב  תכשיט  או  זהב  מטביע  לתת  נוהגים  מקומות  ויש  שבת,  במוצאי  כותבים  שאינם  מקפידים 
שמדלקין בליל ר"ח ניסן לסימן טוב, ונוהגין בכל מוצאי פסח לתת חלב בעששית שמדליקין בה, ותולין שבלים 
ורעננים  דשנים  בקליפתן  חדשים  פולין  מלאה  השלחן  ע"ג  קערה  מניחים  ויש  ובמנורה,  בעששית  ודשאים 
מן החלב  ויש שזורקין  טוב,  לסימן  וזהב  מיני מטבעות כסף  ג"כ בתוכה  נוהגין שנותנין  ויש  סולת,  ע"ג קמח 
בזויות הבית, ועל המשקוף ועל שתי המזוזות, וכל זה עושין במוצאי חג הפסח לסימן טוב, שתתחדש עליהם 
שנה טובה דשנה ורעננה ומתוקה, ויש ג"כ נוהגין לאכול מיני תבשילין בדבש ומיני מתיקה, דראשון הוא לכם 
ניחוש, והרי  כיון דעושים זה לסימנא טבא דוקא אין בו  לחדשי השנה, והאריך הרב הנז' בדברים אלו וכתב, 
ומתחלין  חתנים,  לפני  בצינורות  יין  ומושכין  מלכותן,  דתמשוך  המעיין,  על  המלכים  דמושחין  להך  דומה  זה 
המסכתא בר"ח, ונושאין במלוי הלבנה, דסימן הוא ואין בו ניחוש, וכן כיוצא בזה כתב בשו"ע ששופכין מן היין 
של ההבדלה לסימן טוב, וכן אמרו בגמרא דר"ה השתא דאמרת סימנא מלתא היא, ליכול איניש רוביא וכו', וכן 
אמרו בגמרא דמציעא דף כ"ז ע"ב כיס וארנקי לא משאלי אינשי משום דמסמני, ופירש רש"י דמנחשי, ואמרי 

סימן לאדם שמשאיל כיסו שמוכר לו מזלו, ועיין בתוספות שם עכ"ד, ע"ש". 

והוא מביא הוכחות נוספות למנהגי ה'סימנא מילתא' וכותב כך: "ויפה הוכיח הרב ז"ל לעניינים אלו ממקומות 
הנז', וכן נראה להוכיח ג"כ מהא דקידושין דף נ"ט ע"א, גבי רב גידל שלא רצה למכור דאמר זבוני לא מזביננא 
אמרו  וכן  לנחוש,  חש  ולא  בפירוש  כן  אמר  גדול  חסיד  הרי  מלתא,  מסמנא  ולא  היא,  קמייתא  דארעא  לה, 
בירושלמי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה, ועיין ש"ע א"ח סי' תקפ"ג בט"ז ושאר אחרונים, ועיין בש"ע 
א"ח קל"ח הקורא בתורה יכוין בדבר שמתחיל בדבר טוב ויסיים בדבר טוב, ועיין ברכ"י סי' קפ"ג, ובקב הישר פ' 
ס"ד שלא יניח כלים ריקים על השלחן בשעת בהמ"ז, וכתוב בקב הישר אם אדם יוצא לדרך או להקביל פני שר, 
אם בצאתו מן הבית פגע בכלי ריקם ישוב לביתו, ולא ילך באותו היום, ועל כן נראה גם מנהגים אלו שנוהגים 

פה עירנו לסימנא, אין בהם איסור ניחוש. ושרי להו", עכ"ל הרב פעלים.

מדברי ה'בן איש חי' בספרו רב פעלים, למדנו שחז"ל הביאו סימנים רבים, שנועדו לעשייה לסימן טוב, ובגדר 
ערסא  שהנחת  שהסבירו  הראשונים,  דברי  יוארו  דבריו  ולפי  ניחוש.  איסור  בעשייתם  ואין  מילתא',  'סימנא 

דגדא נועדה לחזק המזל כסימנא מילתא, באור יקרות560. 

560  ועי' עוד בענין זה יד בפרק בענין שינה בראש השנה, מאן דדמיך, דמיך מזליה.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שלח

ביאור הספר חסידים

רבי יהודה החסיד ז"ל בספר חסידים )סי' תנח( כתב ביאור מעניין לשאלה מדוע אין איסור ניחוש בהנחת ערסא 
דגדא, וז"ל: "ערסא דגדא אין ניחוש, מפני כי ידוע להם שיש מזל השומר לאדם, כמו שאמרו רוח הטומאה 
שורה על הידים. ותחת המטה לא יתן אדם מאכל כי רוח הטומאה שם561, כל זה איננו ניחוש כי ידוע הוא", 

עכ"ל.

משום  דגדא  ערסא  בהצבת  אין  לכן  האדם,  על  השומר  מזל  שישנו  ידוע  שדבר  כיון  חסידים,  הספר  לדברי 
איסור ניחוש.

עורכים לגד שלחן

לעיל הבאנו את דברי הש"ס בדבר איסור העורכים לגד שלחן, ונעסוק בס"ד בענין זה:

נאמר בישעיהו )סה, יא(:" ְוַאֶּתם ֹעְזֵבי ה' ַהְּׁשֵכִחים ֶאת ַהר ָקְדִׁשי ַהֹעְרִכים ַלַּגד ֻׁשְלָחן ְוַהְמַמְלִאים ַלְמִני ִמְמָסְך".

'גד'.  הנביא ישעיהו הוכיח את עם ישראל על כך שערכו שולחן במאכלים, להקריב לעבודת כוכבים ששמה 
וכך פירש רש"י: העורכים לגד - שם עכו"ם העשוים על שם המזל ובלשון משנה יש גד גדי וסינוק לא", עכ"ל. 

והאבן עזרא ביאר:לגד - גדוד השמים, ויאמר רבי משה הכהן כי לגד הוא כוכב צד"ק שיורה על כל דבר טוב 
כי כן לשון קצר ואמר כי אין כמוהו באגד. למני - יש אומרים לצורת הגלגל שכל צורה וצורה יש לה מניין ידוע 

מכוכבים, ור' משה הכהן אמר שהוא שם כוכב.

הרד"ק פירש: "העורכים לגד שלחן - גד פירושו מזל, כלומר מקריבי' למזל מן המזלות, ואמר רבי משה כהן 
וי"מ  כוכב.  והוא שם  נסך למני  ר"ל  וכו'   - והממלאים למני ממסך  יקרא בלשון ערבי.  כן  כי  כוכב צדק  שהוא 

לכוכבים שהם מנויים והם שבעה ככבי לכת". 

והמצודות דוד ביאר: "העורכים - אשר ערכו מאכלים על השלחן להקריב לגד והוא כוכב צדק והיו ממלאים יין 
מזוג לנסך למני, וגם הוא שם כוכב"562.

וכתב המאירי בחולין )לט, ב(: "אמרו בתלמוד כשמקשה ההלכה ורמינהי השוחט לשם הרים לשם גבעות לשם 
ימים לשם נהרות לשם מדברות לשם חמה לשם לבנה כוכבים ומזלות לשם מיכאל השר הגדול לשם צלצול 
קטן הרי אלו זבחי מתים, והשוו שני המאמרות הא דאמר להר הא דאמר לגדא דהר, ופי' גדא דהר המזל והגד, 
וכן אמרו בפי' בגד אתא גדא דביתא ר"ל מזל הבית והצלחתו, ומן הענין הזה העורכים לגד שלחן ר"ל שהם 

561  עי' פסחים קיב, א, ב"ב נח, א, ובשו"ע יו"ד קטז ובנו"כ שם.

562  ובמצודת ציון: לגד, למני, שמות כוכבים.



שלטפרק ט - הגברת המזל ע"י אמצעים חיצונים - איסור או דבר טוב?

מקריבים לכוכבים מזלם כדי שיצליחם המזל", עכ"ל המאירי.

הנחת פת על השולחן

לעולם,  ברכה  סימן  רואה  אינו  שלחנו  על  פת  משייר  שאינו  כל  אלעזר  רבי  "ואמר  א(:  )צב,  בסנהדרין  נאמר 
שנאמר "אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו". שואלת הגמרא:  והאמר רבי אלעזר כל המשייר פתיתים על 
]וברש"י: שכן עושין,  והממלאים למני ממסך"  לגד שלחן  "הערכים  זרה, שנאמר  שלחנו כאילו עובד עבודה 
שמניחין שלחן ערוך במאכל ומשתה לשם אותה עבודה זרה שקורין גד, וממלאים כוסות של מרקחים נסוכים 
לעבודה זרה ששמה מני[. ומתרצת הגמרא: לא קשיא הא דאיכא שלימה בהדיה הא דליכא שלימה בהדיה". 
ופירש רש"י: "הא - דקאמר אסור. דאיכא שלימה בהדיה - שמביא שלימה לאחר שאכל, ונותן על השלחן עם 
הפתיתין ששייר, דמחזי דלשם עבודה זרה עביד הכי. והא - דליכא שלימה בהדייהו, דמזומנין לעני", עכ"ל 

רש"י.

והיד רמה )שם( פירש: "ואמר רבי אלעזר כל שאינו משייר פת על שלחנו כדי שיהא הנשאר מזומן לעניים אינו 
רואה סימן ברכה שנאמר אין שריד לאוכלו. ואמר רבי אלעזר כל המשייר פתיתין על שלחנו כעובד ע"ג שנאמר 
העורכים לגד שלחן והוא דאמר הני לגדא דביתא מזל הבית והוא דליכא שלימה ביניהן, ]דאי איכא שלימה 
ביניהן[ לאו עובד ע"ג הוי לגמרי לפי שאין עבודתו בכך, שאין משיירין לו אלא פרוסות. ואיכא דגרסי והא אמר 
כו' לא קשיא הא דשייר שלימה ביניהן הא דלא שייר שלימה ביניהן ומפרשי לה הכי  ר' אלעזר כל המשייר 
הא דקאמר אסור דאיכא שלימה בהדייהו שמביא שלימה לאחר שאכל ונותן על השלחן עם הפתיתין ששייר 

דמיחזי שלשם ע"ג קא עביד הא דליכא שלימה בהדיה שפיר דמי שמזומנין לעני", עכ"ל היד רמה.

הבית יוסף )יו"ד סו"ס קעח( מביא את דברי הגמרא בענין העמדת פת ופירורי פת על השולחן, והוא כותב: " 
ולא ידעתי למה השמיטו הפוסקים דבר זה".

וכן העיר הבאר שבע )בסנהדרין שם(, כך: "והאמר רבי אלעזר כל המשייר פתיתים על שלחנו כו'. תמיה גדולה 
ושאר המחברים. שוב  והטור  והרא"ש  והרמב"ם  כגוף הרי"ף  לא כתבוהו הפוסקים המפורסמים  בעיני אמאי 
מצאתי שהרב מהר"י קארו ז"ל בספר בית יוסף בטור יורה דעה בסוף סימן קע"ח )ד"ה גרסינן( תמה גם כן ולא 
שת לבו ליישב. ושמא י"ל משום שהיה קים להו דעבודת עכו"ם של גד אינה בנמצא כלל בזמן הזה, וכהאי 

גוונא פירשנו במסכת תמיד )ל, ב ד"ה לא היו(, עכ"ל הבאר שבע564.563 

563  ובשיירי כנסת הגדולה הגב"י אות ח' מביאו בשם הבאר שבע.

564  הרדב"ז )שו"ת, ח"ד סי' רא( כתב כך: "שאלת ממני ידידי במה שנהגו מקצת חכמים אחר שגומרים הסעודה ומסלקין את הלחם 
ואת הפרורין ומנערין את השלחן להביא פירות ומיני תרגמא ובשעת ברכת המזון מצוין להביא לחם ואם יביאו אותו שלם בוצעין 

אותו כדי שלא יהיה שלם. אם יש להם על מה שיסמוכו ומה ענין בציעה זו. 

תשובה: גרסינן בפרק חלק אמר ר' אלעזר כל שאינו משייר פתיתין על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם שנאמר "אין שריד   
שלחן  לגד  העורכים  שנא'  ע"ז  עובד  כאלו  שלחנו  על  פתיתין  המשייר  כל  אלעזר  ר'  אמר  והא  טובו".  יחיל  לא  כן  על  לאוכלו 
הממלאים למני ממסך. לא קשיא הא דאיכא שלימה בהדיה הא דליכא שלימה בהדיה. הרי לך מהיכא סמכו דלעולם צריך לשייר 
ז"ל. וא"ת דלעולם צריך לשייר בשעה שהוא אוכל דומיא דמה  וכן כתב רש"י  והותר  על השלחן פתיתין כדכתיב אכול ושבוע 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שמ

על דברי הגמרא "הא דאיכא שלמה בהדיה" כו', כתב המהר"י ווייל )בחידושי דינים סימן מ(: "מכאן נראה שיש 
להסיר פת שלם מן השלחן כשמברכין ברכת המזון. ועוד דאין הברכה מצויה בדבר שלם, דהוי כמו דבר שבמדה 

שאין הברכה מצויה כו' )תענית ח, ב, ב"מ מב, א(".

הבאר שבע )סנהדרין, שם( חלק על דברי המהר"י וויל וכתב כך: "וקשה לי על מה שכתב מכאן נראה כו', שהרי 
אם הפת שלם כבר היה מונח על השלחן בשעת אכילה, אז אין שייך כלל לומר בו העורכים לגד שלחן, מאחר 
שהוא אינו עורך כלום לאחר שאכל. ואין ספק שמפני כך הוכרח רש"י לפרש הא דאיכא שלמה בהדיה, שמביא 
שלמה לאחר שאכל ונותן על השלחן עם הפתיתין ששייר דמחזי דלשם עבודה זרה עביד הכי כו', מדפירש 
שמביא שלמה לאחר שאכל, משמע בהדיא שאינו אסור אלא דוקא להביא. אבל אם היתה כבר מונחת על 
השלחן אין צריך להסירה. וגם הטעם השני שכתב ועוד דאין הברכה מצויה בדבר שלם, לא נ"ל כלל, דלפי דבריו 

לא היה ראוי ג"כ לברך ברכת המוציא על פת שלם, כיון דאין הברכה מצויה בדבר שלם". 

לכן כותב הבאר שבע: "ולכן אומר אני אדרבה איפכא מסתברא, דכשם שאנו מברכין ברכת המוציא על פת שלם 
דקי"ל כרבי יוחנן )ברכות לט, ב( שאמר שלמה מצוה מן המובחר, כך הוא מצוה מן המובחר לשייר פת שלם 
מתחלה על דעת זה על השלחן כשמברכין ברכת המזון לברך עליו ברכת המזון, דזיל בתר טעמא למה הצריך 
הכתוב )מלכים ב' ד, מג( "אכול והותר", הלא הוא משום כדי שיתן שבח והודאה בברכת המזון להשי"ת, שלא 
בלבד שאכלנו כדי שבענו אלא גם הותרנו הרבה, א"כ כל כמה שהוא שלם הוא יותר שבח והודאה להשי"ת. כך 
כתבתי בימי חרפי, ועכשיו שזכיתי ללמוד בזוהר פרשת תרומה )דף קנ"ב ע"ב( מצאתי כדברי. ולכן נ"ל שיש 

למחות ביד אותן שנהגו כדברי מהרי"ו בזה", עכ"ד הבאר שבע.

שאמרו שצריך לשייר בקערה אבל בשעת ברכת מזון מנין לך שצריך שיהיה לפניו. לא קשיא דאם כן הכי הוה להו לתרוצי דהא 
דאמר שצריך לשייר היינו מאכילתו והא דקאמר דאין משיירין פתיתין היינו אחר ברכת מזון דמחזי כעורך לגד שלחן אחר שכבר 
אכל כל צורכו אלא משמע דתרווייהו על שלחנו ממש בשעת ברכת מזון צריך שיהיה הפת המשוייר וטעמא כדי שתחול עליו 
הברכה דאין הברכה שורה אפתורא ריקניא. וכן כתב הרא"ש ז"ל וז"ל אבל אנו שאנו אוכלין כולנו על שלחן אחד אין נכון להסיר 
המפה והלחם עד אחר ברכת מזון. ויש נוהגין שלוקחין כל הלחם והמפה ומניחין אותו לפני המברך עד כאן. ואם כן מה שנהגו 

להביא לחם בשעת ברכת מזון יפה הם עושים. 

ומה שנהגו לבצוע הלחם המשוייר לעשות אותו פתיתין משום העורכים לגד שלחן אין אני מודה להם בזה כלל מכמה טעמי.   
חדא דהאידנא לא חיישינן להכי כלל. תדע דהא בעלי הפסקים לא כתבוהו והרא"ש ז"ל בפסקיו כתב מימרא קמייתא דר' אלעזר 
ואידך השמיטה וכן הריא"ף ז"ל השמיטה ואיך נחוש אנחנו לגד ומני אשר אבד זכרם, ואדרבא אני אומר כי המדקדק בזה לא 
טוב הוא עושה דמשמע דחששא אית בהו דקפיד שלא נעשה כאשר היו עושין. כללא דמלתא דהאידנא כבר נשתכח שם עכו"ם 
אפי' מעובדיה וכ"ש אנחנו. ותו דלא חיישינן להכי אלא כשהיו מניחים את השלחן ערוך כל היום כדי שיהיה מזומן לעניים, אז 
איכא למיחש אם יביאו פת שלימה משום העורכים לגד שלחן שכן היו עושים מניחין שלחן ערוך במאכל ובמשתה לשם אותה 
ע"ז שקורין גד וכן כתב עלה רש"י ז"ל. ומדקאמר מניחין משמע שהיו מניחין אותו כל היום או לפחות זמן מה וכן בדין שאם לא 
כן מנין היו יודעים מתי ירעב גד או כומריו אלא ודאי כך היו מניחים השלחן ערוך. אבל אנן דמיד אחר ברכת המזון מסלקין את 
השלחן למאי ניחוש לא לגד ולא למני. ותו דאנן לא מייתינן ליה אלא כדי שתחול הברכה על הלחם משום אכול ושבוע והותר וכיון 
דמשום הכי מייתינן ללחם ליכא למיחש דבשלמא אם היו מביאין את הלחם אחר ברכת המזון הוה אפשר לחוש אבל השתא לא 
חיישינן. ותו דלא אמרינן משום העורכים לגד שלחן אלא היכא דאיתיה שלימה בהדי פתיתין אבל שלימה לחודה ליכא למיחש 
למידי והכי ריהטא סוגיין דאמרינן ל"ק הא דאיכא שלימה בהדיה ופרש"י ז"ל הא דאסור דאיכא שלימה בהדיה שמביא שלימה 
לאחר שאכל ונותן על השלחן עם הפתיתין ששייר דמחזי דלשם ע"ז עביד הכי. והא דליכא שלימה בהדייהו דמזומנין לעני ע"כ. 
וטעמא דמלתא כיון דאיכא פתיתין מזומנין לעני וזה מביא שלימה על השלחן מחזי כעורך לגד. אבל היכא דליכא פתיתין ומביא 
שלימה לא לערוך לגד הוא מביא אלא כדי שיהיה מזומן לעני הואיל וליכא פתיתין, הילכך מכל הלין טעמי נראה לי שאין צריך כלל 
לבצוע הככר שמביאין על השלחן בשעת ברכת מזון ואי אייר חילי אבטליניה להאי מנהגא. והנראה לע"ד כתבתי, עכ"ל הרדב"ז.
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עריכת שולחן בליל המילה למזל התינוק

כתב רבינו ירוחם )נתיב י"ז ח"ה קנט ע"ד(: "מה שנוהגין בארצות ידועות לערוך שלחן ולשים עליו מיני מאכל 
בליל המילה ואומרים שעושין אותו למזל התינוק הנולד, ראיתי לרבותי שנוהגין בו איסור ומוחים בידם ואומרין 

שזה בכלל העורכים לגד שלחן )ישעיה סה יא(", עכ"ל.

כתב על כך הבית יוסף )יו"ד קעט, ז(: "ואיכא למידק עלה מדגרסינן בפרק הנודר מן הירק )נדרים נו, א( מאי 
דרגש, אמר עולא ערסא דגדא, ופירשו המפרשים דהיינו שהיו נוהגין להציע מטה למזל הבית, ומשמע התם 
דליכא איסורא במילתא דהא מייתי עלה ההיא דתנן )סנהדרין כ, א( כשמברין כהן גדול מיסב על הדרגש, וכן 
ההיא דדרגשא לא היה כופהו )שם(, דדוחק לומר דהנך בדעבד איסורא מיירי וצריך לומר דשאני שלחן דמפרש 

ביה קרא העורכים לגד שלחן", עכ"ל הב"י.

הדרכי משה )שם( מביא את דברי רבנו ירוחם ומוסיף את הדברים הבאים: "וכתבו האחרונים דוקא שלחן, אבל 
לערוך מטה שרי, וזהו שאמרינן בגמרא )נדרים נו א( ערסא דגדא שרי", עכ"ל565.

פסק ההלכה

כתב השולחן ערוך )יו"ד קעח, ג(: "מי שאכל ושייר פתיתים על שלחנו, לא יביא פת שלימה ויניח על השלחן". 

וכתב הט"ז: "לא יביא פת שלימה משום שנאמר העורכים לגד שולחן, פי' לשם עבודת כוכבים, אבל בפתיתין 
לחוד יש מצוה להניחם שיהיה מוכן לעני".

וכתב הרמ"א: "יש מקומות שנהגו לערוך שלחן ולשים עליו מיני מאכל בלילה שלמחר מלין תינוק, ויש בזה 
איסור משום העורכים לגד שלחן566, אבל לערוך מטה למזל התינוק יש מתירין". וביאר הט"ז: "יש מתירין - 

כיון דשלחן כתוב בקרא בהדיא )משא"כ מטה("567. 

וכ"כ הלבוש, וז"ל: "הנוהגים לערוך שולחן עם מיני מאכל בליל המילה ואומרים שהוא למזל התינוק, כבר כתבנו 
לעיל סימן קע"ח סעיף ג' שהוא אסור משום העורכין לגד שלחן. אבל העורכים מטה ומציעים אותו למזל הבית 
לגד  יא[ העורכים  ]ישעיה סה,  זרה, דבפירוש אמר קרא  זה מעולם עבודה לעבודה  בו איסור, שלא היה  אין 

שולחן ולא מטה", עכ"ל.

565  וכ"כ הד"מ ביו"ד סי' קנ אות א.

566  וכתב הש"ך )ס"ק ו(: יש בזה איסור - מכל מקום מה שנוהגין בארצות אלו עושין סעודה בלילה שלמחר מלין התינוק )שקורין 
וא"ך( אין איסור דדוקא לשום מיני מאכל על השלחן ולהניחם כך אסור משום דהוי כעורך לגד שלחן אבל בסעודה אין איסור, 

עכ"ל הש"ך.

567  וכתב העצי לבונה: לערוך מטה, עיין טו"ז )ס"ק ח'( מ"ש כיון ששלחן כתוב משמע אף לסדר מיני מאכל על המטה למזל התינוק 
אין איסור, דדוקא על השלחן אסור, עכ"ל העצי לבונה.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שמב

כתב הלבוש )יו"ד שם(: "אמרו חז"ל ]שם כב ע"א[ כל מי שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה 
לעולם, ואסמכוה אקרא שנאמר ]איוב כ, כא[ "אין שריד לאוכליו על כן לא יחיל טובו", ועיקר הטעם הוא כדי 
אחר  השולחן  על  ויניח  שלימה  יביא  לא  אבל  פתיתין,  אלא  לשייר  אמרו  לא  לפיכך  הבא,  לעני  מזומן  שיהא 
שאכל, שזה מחוק עבודה זרה הוא, שנאמר ]ישעיה סה, יא[ "העורכים לגד שולחן הממלאים למני ממסך", 
לפיכך יש למחות ביד הנוהגים לערוך את השלחן ולשים עליו כל מיני מאכל בלילה שלמחר ימולו את התינוק, 

שיש בזה משום עורכים לגד שולחן".

הנחת פת שלמה על השולחן בליל שבת- 

והלבוש מוסיף: "ונראה לי דהוא הדין שיש למחות ביד הנוהגין כן לערוך השולחן בליל שבת בפת שלם 
ומניחין אותו שם כל הלילה, ושמעתי מקצת מהם שאומרים שעושין כן זכר למן שהיה מונח בקופסא כל 
הלילה, ולכך מכסין ג"כ אותו הלחם במפה כל הלילה, אבל גם זה נראה לי טעות, שהרי המן לא היה מונח 
כן כל הלילה אלא בבוקר נפל המן, דכתיב ]שמות טו, יג[ ובבקר היתה שכבת הטל וגו', לכך נראה לי שיש 
למחות דודאי לא נתפשט זה המנהג אלא מחק עבודה זרה, שנאמר עליה העורכים לגד שולחן וגו', נ"ל", 

עכ"ל הלבוש.

הט"ז מצטט את דברי הלבוש וחולק עליו, בכותבו: "ולא נהירא לע"ד, דדוקא בלילה שקודם המילה שעושין 
כן למזל התינוק יש בו שייכות העורכים לגד, כי גד הוא לשון מזל. משא"כ בלילי שבת שמניחים הפת לחם 
ואין בזה איסור כלל, דהא גם  ואין בזה משום מזל,  משנה הוא בשביל כבוד שבת שכבודו בלחם משנה 

קודם השבת מיד שמוציאין אותן מהתנור מניחים אותן על השלחן משום כבוד השבת".

דוגמת שלחן  רגלים  ד'  לאכול על השלחן של  "האר"י הקפיד מאד  רסב(:  ר"ס  )או"ח  כתב המגן אברהם 
המקדש ולברך על ב' אגודות הדס בכל ג' קידושים ובליל שבת הניח על השלחן הכוס של ב"ה עם מעט יין 

וקצת פתיתין אבל לא לחם שלם ועבי"ד ססי' קע"ח ועסי' ק"פ", עכ"ל.

וכתב המחצית השקל )שם(: יפנה כו'. האר"י כו' אבל לא לחם שלם ועיין ביורה דעה סוף סימן קע"ח. בט"ז 
]ס"ק ז[, שכתב שאותן המניחים כל ליל שבת פת שלם על השולחן אינו בכלל איסור העורכים לגד שלחן 

]ישעיה סה, יא[, שידוע שמניחו לכבוד שבת. וכן כתב הט"ז לעיל סימן ק"פ ]ס"ק א[", עכ"ל המחצה"ש.

ונראה  המזון...  ברכת  אחר  עד  והלחם  המפה  להסיר  "אין  ב(:  סעיף  קפ  סי'  )או"ח  השולחן  הערוך  כתב 
שמטעם זה יש מקומות שנהגו שמניחים הלחם והמפה לפני המברך כמ"ש הטור עי"ש, כדי לעשות כפי 
ושונמית  באלישע  כדאשכחן  ריק  דבר  על  שורה  אינה  שהברכה  לפי  דבר  של  וטעמו  בזמנם,  שהיה  מה 
שאמר לה ]מלכים ב' ד, ב[ היש לך מה בבית ובסנהדרין ]צב, א[ כל שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה 
וז"ל: אסור ליה לבר נש לברך על פתורא ריקניא דברכתא  וכן הוא בזוהר יתרו ]פ"ז:[  סימן ברכה לעולם 
דלעילא לא שריא באתר ריקניא וכו' וכן הוא בזוהר תרומה ]קנ"ז:[, עי"ש. וכתב רבינו הב"י אבל לא יביא 
פת שלימה ויתננה על השלחן ואם עשה כן מיחזי כהעורכים לגד שלחן, שאמר הנביא ישעיה ]סה, יא[. 
ודווקא להביא אסור, אבל אם מקודם היה מונח פת שלימה א"צ להסירו ]ט"ז ומג"א[. ולכן בשבת כשמונח 



שמגפרק ט - הגברת המזל ע"י אמצעים חיצונים - איסור או דבר טוב?

החלה השנייה של לחם משנה אין ליטלה מהשלחן, אבל פתיתין בהכרח להיות ואם לא נשארו פתיתין על 
השלחן יביא ממקום אחר ובאיוב ]כ, כא[ כתיב "אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו", שמזה דרשו חז"ל 

לשייר על השלחן פת דמזה גופה משמע דהשיור הם פתיתין דזהו לשון שריד, עכ"ל הערוה"ש.

יש  פתיתים  אך  שלחן,  לגד  לערוך  שאין  משום  למזל,  ולהניחה  לשולחן  שלמה  פת  להביא  שאין  נמצא 
להניח על השולחן, ואם לא נותרו פתיתים על השולחן, יש להביאם, וכאשר הונחה פת על השולחן מקודם 

לכן, אין צורך להורידה בסיום הסעודה.





פרק י'

משנה מקום - משנה מזל





שמז

משנה מקום- משנה מזל

שינוי המקום יכול לשנות את המזל

נאמר בירושלמי במסכת שבת )פ"ו ה"ט(: "רבי יוחנן הוי עבר בשוקא חמא חד מזבין מן אילין מלטימה, )ראה 
אחד מוכר מאלה מיני מתיקה- קרבן העדה(. א"ל מן אילין את חיי, )מאלה אתה מתפרנס? כלומר, מדבר קל 
כזה-קרבן העדה(, א"ל אין. שבקיה ואזיל ליה )ר' יוחנן ואזל ליה לדרכו-קרבן העדה(. בתר שעה עבר גביה, 
חוזרת  שתהא  עלי  התפלל  רבי  יוחנן,  לרבי  גברא  )האי  כלום,  זבנית  לא  שעתא  ההיא  דמן  עלי  צלי  רבי  א"ל 
עלי פרנסתי שע"י דיבורו איתרע מזליה שלא מכר עוד- קרבן העדה( וא"ל שני אתרך, פעמים ששנוי השם 
גורם לבטל  כי פעמים ששנוי השם  וביאר הקרבן העדה: החלף מקומך.  גורם".  גורם, פעמים ששנוי המקום 
גזירה ופעמים שנוי המקום. והפני משה ביאר: לך לישב למקום אחר, ששינוי השם גורם לטובה ופעמים שינוי 

המקום גורם לטובה. 

דברי הירושלמי הובאו גם בספר חסידים )סימן רמז(, מבלי שר"י החסיד מציין שמקור הדברים הם בירושלמי.

שינוי המקום קורע גזר דין

הן:  דינו של אדם, אלו  גזר  יצחק: ארבעה דברים מקרעין  רבי  ב(:"ואמר  )טז,  כעין זה568 מצינו בראש השנה 
צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה...ויש אומרים: אף שינוי מקום, דכתיב )בראשית יב( "ויאמר ה' אל 

אברם לך לך מארצך, והדר ואעשך לגוי גדול". ואידך - ההוא זכותא דארץ ישראל הוא דאהניא ליה"569. 

568  בשו"ת דברי יציב )חיו"ד סי' רלח( כותב בסוף התשובה:"והשי"ת יברכהו כמשנה מקום משנה מזל ]עי' ר"ה ט"ז ע"ב[". הרי 
דנקיט שד' הגמ' בר"ה הללו, תואמים עם ד' הירושלמי. וכבר קדמו בזה אב"ד ווערבוי הגר"י וויס זצ"ל בשו"ת שיח יצחק )סי' 
תיג(, שכתב: "אודות אשר שאלני באשר ל"ע מחוסר פרנסה רוצה לקבוע משכנו במקום אחר, אם יעשה כן, הנה מאחר שחז"ל 
באחרון דסוטה ובירושלמי דיומא אמרו אחת מג' חנות הוא חן מקום על יושביו, ואם בכ"ז לבו אומר לו לתקוע אהלו במקום אחר 
בוודאי מן השמים הוא, ולקיים דברי רז"ל ג"כ בסוף פ' איזהו נשך ג' צועקין ואינם נענין מאן דביש לי' בהאי מתא ולא אזיל למתא 

אחריתי, ואני עלתה במחשבתי שהוא מטעם גמ' פ"ק דר"ה ג' דברים מקרעים גזר דינו של אדם וי"א אף שינוי מקום".

569  ביבמות )סד, א (:ת"ר. נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה - יוציא ויתן כתובה, שמא לא זכה להבנות ממנה. אף על פי 
שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, "מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען" - ללמדך, שאין ישיבת חו"ל עולה לו מן המנין.  וכתב 
המהרש"א: ללמדך שאין ישיבת חו"ל עולה כו', עיין פירוש רש"י, ור"ל כי בחו"ל לא היה ראוי לבנים אלא זכותא דא"י שא"ל 
הקדוש ברוך הוא ואעשך לגוי גדול גו' אהניא ליה כדאמרינן פ"ק דר"ה למ"ד דאין שינוי מקום גורם אלא זכותא דא"י גורם והוא 
כוונת רש"י ג"כ בחומש ע"ש. וסוגיא דהכא כמ"ד פ"ק דר"ה דזכות דא"י גורם דלמ"ד דשינוי מקום גורם מאי פריך מיצחק דאימא 
דאברהם נשתנה עקרותו ומזלו בשינוי מקום משא"כ יצחק שלא שינה מקומו אבל למ"ד דזכותא דא"י גורם פריך שפיר דע"כ 
לא אהני זכותא דא"י לבטל העקרות דאל"כ יצחק נמי היה לו זכותא דא"י ועקר היה והרא"ם הבין מדברי רש"י ז"ל בחומש כי 
הבטחת ואעשך לגוי גדול גו' הוא ענין ביטול עקורתו והאריך בדבר ליישב הא דפריך א"ה אברהם נמי עקר היה כו' ע"ש ואין מקום 

לקושייתו לפי דברינו לפי הסוגיא דפ"ק דר"ה, עכ"ל המהרש"א.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שמח

וכן במדרש אגדה )בובר, פרשת תולדות, סימן כב, כב(: "ויעתק משם ההרה". מכאן אתה למד ששינוי מקום מועיל". 

על הפסוק "ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור 
ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַעד ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם" כותב האור החיים כך: "הכונה היא על דרך שאמרו ז"ל )ב"מ 
עה, ב( מאן דביש ליה בהאי מתא וכו', כי שינוי מקום גורם, לזה אמר הכתוב כי כאשר ראה תרח שאברם בנו 
לא נולדו לו בנים עשה שינוי מקום ולקח את אברם ושרי להוליכם למקום אחר. והודיענו עוד הכתוב בזה שכל 
כך היה חשוב אברהם בעיניהם, שבשבילו נסעו כל בית אביו לשנות המקום בשבילו והוא אומרו "ויצאו אתם".

העתקת מקום המגורים לשינוי המזל וקריעת גזר הדין

וכו'  וכו' והקונה אדון לעצמו  ונאמר בבבא מציעא )עה, ב(: "ג' צועקין ואינן נענין ואלו הן, מי שיש לו מעות 
מאי קונה אדון לעצמו וכו' איכא דאמרי דביש ליה בהאי מתא ולא אזיל למתא אחריתא". וכתב המהרש"א: 
"לא ידעתי לכוון אמאי קרי ליה קונה אדון לעצמו. ויש לפרש דקאי אצועקין ואינן נענין דאפשר דבמקום אחר 
יהא נענה כדאמרינן בפ"ק דר"ה ]שם[ שינוי מקום מקרע גזר דינו של אדם, שנאמר "לך לך מארצך" וגו' "570.

העתקת מקום המגורים לאדם שמזלו טוב - עלולה לגרום לו לשינוי מזלו לרעה

והוא  החת"ס )ב"מ שם( מביא את קושיית המהרש"א, מדוע מי שמצבו בכי רע, נחשב לקונה אדון לעצמו, 
אינו  המקום  באותו  המשפיעים  והכוכב  השר  ר"ל  מזל  שינוי  משום  מקום  שינוי  דטעם  הוא  "ופשוט  משיב: 
טוב לו וילך למקום אחר, כי טוב לו אז מעתה, ואם אינו עושה כן ונשאר תחת אותו השר, הרי הוא קונה אדון 
לעצמו". ומסיים החת"ס וכותב: "ומכלל זה נ"ל נמי ההיפך, מאן דטב ליה בהאי מתא לא ליזל למתא אחריתי 

בלי טעם הגון, כי טוב לו עתה ומי יודע מה יהיה שמה, על כן ישאר בטוב"571.

יורע  שמזלו  יתכן  כעת,  טוב  מזלו  שאם  כיון  אחר,  למקום  דירה  שיעבור  כדאי  לא  טוב,  שמזלו  אדם  לפיכך 
במקום האחר, אליו יעבור דירה.

השתדלות האדם לצאת ממזלו הרע - יכולה להטיב את מזלו

)תורת המנחה, פרשת  ז"ל, מתלמידי הרשב"א, מסביר בדרשותיו  יעקב סקילי  רבי  רבנו בעל תורת המנחה, 

570  מוהר"נ מברסלב זצ"ל כותב בספר המידות )ערך בנים(: שנוי מקום גורם לבנים, עכ"ל. ומקורו טהור מדברי הגמרא גבי אברהם.

ולא ענהו הרר"ב ז"ל תשובה  זי"ע, בשאלה אם להעתיק את דירתו לעיר אחרת.  ר' בונם  571  פעם אחת בא איש אחד לפני הרבי 
ברורה. והאיש הנ"ל הבין שהתשובה היא שלילית, והתחיל להפציר ברר"ב ז"ל שיתן הסכמתו להעברת מגוריו, ויאמר לו, הנה 
מצינו בחז"ל, מאן דביש ליה בהאי מתא, ילך למתא אחריתא. נענה הרה"ק מפשיסחא זי"ע ואמר, עהר ועט גיין 'דארטען', וועט 
ער זעהן, עס איז נאך ערגער ]הוא ילך לשם, אז הוא יראה ששם עוד יותר גרוע[. ]שיח שרפי קודש ח"ב אות שכ"ג, בשם הרה"צ 

ר' שמחה בונם לערמאן מקראשנאוויטץ זצ"ל[.
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תזריע, דרשה מד( את הפסוק "הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן", והוא כותב כך: "ואל תתמה על מה שאמר 
זה  כי  בנים,  ית'  השם  יתן  הטוב  מעשה  ובשכר  מילתא  תליא  דבזכותא  דמשמע  הבטן",  פרי  "שכר  כך  אחר 
שאמרו במזלא תליא מילתא זה הוא כשאדם מניח עצמו לנטות אחר המזל ואינו מכריע עצמו לנטות מתחת 
רחוקות  ולעיתים  לטובה  מרעה  משתנה  המזל  המזל,  יד  מתחת  עצמו  להוציא  משתדל  הוא  אם  אבל  המזל, 
שינוי  ידי  על  אלא  לבנים  זכה  שלא  באברהם  מצינו  וכן  המקום.  שינוי  וכפי  ההטיה  כפי  הכל  לרעה,  מטובה 
המקום דכתיב "לך לך מארצך וממולדתך וגו' ואעשך לגוי גדול", ר"ל לשם אתה זוכה לבנים, אבל בכאן אי אתה 
זוכה לבנים. וכן אמרו )ב"מ עה ב( האי מאן דביש ליה בהאי מתא ולא אזיל למתא אחריתי עליו הכתוב אומר 

גם הוא יצעק ולא יענה", עכ"ל.

כשבניו מתים בעירו רח"ל- יעבור לעיר אחרת

כתב בספר חסידים )סימן תעח(: "עיר שאדם דר בה ומתו בה בניו, ואין מתקיימין בה, הרי זה נענש על שגורם 
מיתה לבניו, ואל יאמר אדם אלו היה במקום אחר היו כמו כן מתים, מקום הזיקא שאני, כי היתה עיר אחרת 

בארץ לדור שם, וכתיב )ישעי' לד יז( 'והוא הפיל להן גורל וידו חלקתה להם בקו וגו' לדור ודור ישכנו בה'.

כיצד האדם יכול לשנות את מזלו על ידי שינוי מקום?

בשו"ת הרשב"א )ח"א סי' תרנב572( כתב: "שאלת עוד מה שאמרו )ב"מ פ"ה דף ע"ה( האי מאן דביש ליה בהאי 
מתא ליזל למתא אחריתי. והלא כתב )ירמיה י'( "לא לאדם דרכו לא לאיש הולך והכין את צעדו"? 

שנוי  הוא  הכפרה  מדרכי  וא'  כפרה.  הוא  וצריך  הטוב  ממנו  למנוע  גורם  שהחטא  "פעמים  הרשב"א:  ומשיב 
מקום. לפיכך אמר שצריך לגלות ממקומו וללכת למקום אחר, אולי החטא הוא שגרם וגלותו תכפר עליו. אי נמי 
פעמים שמזל המקום הוא גורם וכשנסתלק למקום אחר יצא מתוך ההפכה. אבל מי שנגזר עליו אי איפשר לו, 
וזהו שכתב "לא לאדם דרכו". ומכל מקום בידן של ישראל הוא, וכמו שאמרו ז"ל אין מזל לישראל. שישראל 
חלק ה' וחבל נחלתו ואינן מסורין למזלות השמים כי הם למעלה מן המזלות. וזהו שכתב )ירמי' י'( "מאותות 
השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה". ומה שכתב "לא לאדם דרכו"- בשאינו עושה רצון השם. שאז הוא 
מסור למזל, לפי שעונותיו הבדילו בינו ובין השם יתברך. והשפיל עצמו ממעלות עליונות ובא וישב לו במדרגות 
תחתונות תחת המזלות. וזהו שכתב )דברים ל"ב( "אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם". רוצה לומר אסלק 
השגחתי ואניחם ביד המזלות ושאר משרתי השמים אשר בחרו בם כשאר האומות. ואז אראה באחריתם מי 
יצילם מיד המקרים מתנועות הגלגלים והמזלות. אבל בצדיקים כתיב "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירע רע כי 

אתה עמדי", עכ"ל הרשב"א.

ובשו"ת הרדב"ז )ח"ב סי' תשטז( כתב: "שאלה על מה שכתוב "ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו לא לאיש הולך 

572  וכ"ה בשו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן )סי' רפה(.
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והכין את צעדו" והלא הבחירה מסורה ביד האדם דכתיב "ובחרת בחיים", וזה דבר מוסכם עם הנחת שליחות 
ידיעתו י"ת כאשר אמר המשורר ידיעה סגולית נפלאה משארת טבע אפשרותם". 

ומשיב הרדב"ז: "דע כי אין הכתוב מדבר בצדיק ורשע כי בזה הרשות נתונה ביד האדם כאשר אמרת. אבל 
הכתוב מדבר בעני ועשיר או חולי או בריאות וכיוצא בדברים אלו שאינם בידו של אדם, אלא אם הוא צדיק 
דאמרינן  נמי  והיינו  לישראל,  מזל  אין  כדאמרינן  למזל  מסורים  ואינם  הוא  ברוך  הקדוש  ביד  מסורין  ענייניו 
מאן דביש ליה בהאי מתא ליזיל למתא אחריתי כי הגלות מכפרת עון ואם הוא רשע מסתיר פניו ממנו ומניחו 
למקרה, ועל זה אמר ירמיהו "ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו לא לאיש הולך והכין את צעדו" אם לא איכא סייעתא 
דשמיא בהדיה. וא"ת אי איירי קרא בצדיק ורשע קשיא כדאמרן ואם בעוני ועושר פשיטא ומאי דקאמר ידעתי 
וכי הוא ידע ואחריני לא ידעי, וכי יעלה על הדעת לומר שיש ביד האדם להעשיר את עצמו. וי"ל דסד"א כי היכי 
זה  ויד חרוצים תעשיר ואם בא להשתדל על  ועני שנאמר  דאמרינן בא לטהר מסייעין אותו הכי נמי בעשיר 
מסייעין אותו קמ"ל שאין בידו כלום מזה וכן דקדקתי מסיפיה דקרא דכתיב "לא לאיש הולך והכין את צעדו", 
אלא הכל תלוי בידי שמים אם הוא צדיק או לפי המזל אם הוא רשע וברור שאין הכתוב מדבר בצדיק ורשע", 

עכ"ל הרדב"ז.

כפרת גלות ושינוי מקום וההבדלים ביניהם

ועושה  ובתחנונים  ד(: "מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי  ב,  כתב הרמב"ם )תשובה 
צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן 
המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו, שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע 
ולהיות עניו ושפל רוח". וכתבו מפרשי הרמב"ם שמקורו מדברי הש"ס בר"ה )טז, א(: "ואמר רבי יצחק: ארבעה 
דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה...ויש אומרים: אף שינוי 
מקום, דכתיב )בראשית יב( "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך, והדר ואעשך לגוי גדול". ואידך - ההוא זכותא 

דארץ ישראל הוא דאהניא ליה".  

וכתב המשנה כסף573 )הלכות תשובה שם(: "ודאתן עלה איכא למידק האי דכתב רבינו וגולה ממקומו אי הוא 
מ"ש שם בגמרא, וי"א אף שינוי מקום, אמאי לא תפס רבינו כלשון הגמ' והכי היל"ל וישנה מקומו ועוד האי 
טעם שכתב שגלות מכפרת עון לא הוזכר שם בגמרא. ועוד שנראה שתוך כדי דיבור חזר בו מטעם זה שמה 
שכתב שגלות מכפר עוון, נראה שאגב טילטולא דגברא מפני טורח הדרך מתכפר לו, ואח"כ כתב מפני שגרמה 
לו להכנע ולהיות שפל רוח שנראה שמה שמכפר לו הגלות ממקומו מפני שגורם להיות עניו, לא מפני שטורח 
הדרך מתיש כחו של אדם וע"י כך בשביל יסורין מתכפר לו. ועוד שכלפי י"א זה שאמרו שאף שינוי מקום קורע 

573  בעל ה'משנה כסף' רבי דוד שירירו זצ"ל היה מ"כת של קודמין" בתקופת זוהרה של שאלוניקי. היה ידידו של המאור הגדול 
ששכן בה רבי משה אמארילייו, וחלק מפסקיו של רבי דוד משוקעים בדפי ה"דבר משה" )ספר השו"ת של מהר"ם אמארילייו(. 
כדי  קברו  את  פוקדים  היו  שבשאלוניקי  וידוע  קדוש  לאיש  נחשב  תצ"ז(,  משנת  )לפחות  העיר  של  הכולל  רבה  היה  גם  הוא 
להתפלל שם. רבי דוד חיבר גם ספר דרושים בשם "סוכת דוד", כנראה עוד בטרם הדפסתו בשנת תקל"ח היה ידוע חבור זה, 
כי במצבתו נחקק "הרב המופלג המקובל האלוקי החסיד והעניו כמוהר"ר דוד שירירו ז"ל בעל ס' סוכת דוד זיע"א" ומצבה זו 

הועמדה עוד שנים רבות טרם נדפס ה"סוכת דוד". נפטר בשנת תק"ח.
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ג"ד של אדם והקשה שם574 ואידך ההוא זכותא דארץ ישראל הוא דאהניא ליה, הרי ששינוי מקום אינו מן 
הקורעין גזר דינו של אדם וא"כ אינו מכפר ודאי וא"כ איך תפס כי"א כיון דאיכא למידחיה דשאני זכותא דארץ 

ישראל דמהני.

וכותב המשנה כסף: ונראה לברר זה במאי דאיכא למידק אמאי לא פשט דשינוי מקום מקרע ג"ד של אדם מהא 
דאמרי' בסנהדרין פ' היו בודקין דל"ז ע"ב אמר ר' יהודה בריה דר' חייא גלות מכפרת עון מחצה, מעיקרא כתיב 
"והייתי נע ונד" ולבסוף כתיב "וישב בארץ נוד", אמר רב יהודה אמר רב גלות מכפרת ג' דברים שנאמר "כה אמר 
ה' היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר והיוצא ונפל אל הכשדים וחיה והיתה לו נפשו לשלל", ר' יוחנן 
אמר גלות מכפרת על הכל שנאמר "כה אמר ה' כתבו האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו כי לא יצלח מזרעו 
איש יושב על כסא דוד ומושל עוד ביהודה", ובתר דגלה כתיב "ובני יכניה אסיר בנו שאלתיאל בנו", אסיר בנו 

שעיברתו אמו בבית האסורין שאלתיאל ששתלו אל שלא כדרך הנשתלין575.

והנה קשה אמאי סלקא בקשיא, הא איכא למיפשט מהא דהכא דסנהדרין וא"כ ה"ה נמי ההיא דמצינו באברהם 
דנקרע גזר דינו לאו משום זכות א"י.

וי"ל דההיא דרב יהודה אמר ור' יוחנן שאני דההיא מיירי בגלות ממש וכמפורש בכתובים, אך הא דהכא דר"ה 
לאו בגלות ממש איירי אלא בשינוי מקום ולפיכך לא דמי וגם לההיא דרב יהודה בריה דר' חייא ד"וישב בארץ 
נוד" נמי לא דמי דהתם מכפר עון מחצה. אבל הכא נראה שר"ל ששנוי השם או שינוי מקום לבד מקרע כל גזר 
דינו וא"כ לא דמי. ועוד י"ל דההיא דגלות אדם ממקומו קורע ג"ד היינו למי שנגזר עליו בעבור עון פשעו, אז 
ע"י גלות זה שהולך נודד ממקומו מתכפר לו ונקר' גז"ד, אך למי שהוא איש צדיק כאברהם ואעפ"כ נגזר עליו 
איזה גזירה והוא היודע תעלומות יודע למה צוה כן וגזר אז ע"י שינוי אין גזרתו מתקרע ומה שנתקרע ג"ד של 
אברהם בענין הזרע איכא למדחייה ולומר זכותא דארעא גרמא לו ולכן לא פשט דינו מהא דהכא. ולפי זה אתי 
שפיר אפי' אי אנו מפרשין מ"ש בגמ' ד' דברים קורעין ג"ד של אדם שר"ל שבאמצעו' ד' אלו נקרע גז"ד ואם 
כן כשאמר וי"א אף שינוי מקום באמצעות חמשת אלו נקרע ג"ד אך באחת מאלו או שתים לא ולפי זה תירוץ 
קמא שתירצתי לא קאי שאיברא שמכפרת עון מחצה אך בצירו' חמישתן מתכפר לגמרי ואם כן דוק מינה דהא 
דהכא דמכפר השינוי מקום ומה שכפר בקין החצי היה משום דהיה שם שינוי מקום לבד אך אם היו שם החמש 

דברים אלו דילמא היה מכפר לגמרי576.

וגלה  ואם נאמר שאף שם היו כל אלו דהא מצינו ברז"ל שעשה תשובה ומסתמא צעק לפניו ושונה מעשיו 
ואנן בעינן שע"י  יותר תירוץ קמא שבענין קין לא כפר הכל אלא מחצה  ממקומו כמבואר בכתוב אתי שפיר 
דברים אלו שיתקרע הכל ולא מצינו למגמר זה מקין. אך קושטא דמילתא דבכל א' מכל אלו גורם לקרוע ג"ד 
מעליו כדמוכחי קראי שמביא הגמ' בר"ה לפשוט דעל ידי אלו נקרע גז"ד, כגון צעקה "ויצעקו אל ה' " וסיפיה 
"וממצוקותיהם יושיעם", דנראה דעל ידי צעקה לבד נקרע הג"ד וכן כלהו ואם כן תירוץ קמא סלקא בטוב טעם 

ודוק.

574  בגמ' בר"ה.

575  עי' לקמן בד' שו"ת שיח יצחק בזה.

576  עי' במש"כ בפרק בענין שינוי השם, בד' הלח"מ ובארות המים.
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ואם כן לפי זה גלות האדם ממקומו אינו קורע ג"ד של אדם כדחייא דדחו בר"ה ולפי זה מ"ש שגלות מכפרת 
עון לאו לההיא דשינוי מקום קא רמיז לן רבינו אלא אההיא דסנהדרין רמיז ולפי זה אחר שכתב רבינו שגלות 
מכפרת עוון, חזר ואמר מפני שגרמה לו להכנע ולהיות עניו ולהורות שגלות אדם ממקומו אינו מכפרת ממש 
אלא הכפרה שאמרתי היינו שעל ידו גורם הכפרה דכיון שגלה ממקומו נכנע ונענה ונעשה עניו ושפל רוח וזה 

הוא סיבת כפרתו וזהו שאמרו שגלות מכפרת עון ודוק.

או אפשר שמה שאמר מפני שגרמה לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח אכלהו קאי ולא אגלות לבד והוצרך לזה 
משום דבא לתקן כיון דכבר עשה תשובה מה צורך לכל זה להיות צועק, דהא תיקון תשובה הוא וידוי ויה"ך 
ויסורין ומיתה באחרונה כו', לזה כתב מפני שכל דברים אלו גרמה לו להיות דבוק בתשובתו זאת לפי שדברים 

אלו גורמים לו הכנעה וענוה ושפלו' רוח ותמיד הוא דבוק בתשובתו ודוק.

ולפי זה הורה לנו רבינו שכל אלו שמצינו שקורעין גזר דין של אדם היינו משום דגורמים לו לאדם שפלות 
וענוה ועל ידי שפלותו זאת גורם שנענה בתפילתו ונקרע גזר דינו דאת דכא ושפל רוח כתיב. ואפשר עוד שכוין 
רבינו מפני שגרמה כו' שבא לתקן דמה שייכות אלו הדברים לתשובה, דאי מצינו דדברים אלו הנאה לו לאדם 
לקרע גז"ד, אך לתשובה מה שייכי. לזה כתב שגרמה לו להיות נכנע ולהיות שפל רוח וע"י זו שוב אינו חוטא 
ומפני זה נענה מי שנגזר עליו איזה גזר דין מכח שפלותו וענונותו, וזו היא הסיבה לדברי' שצרי' שיזהר עוד 
הבעל תשובה ולפי ששינוי השם לא שייך הכא פי' ששינוי השם הכא היינו שיהא חושב אני אחר ואיני אותו 

שעשה מעשים ההם ומשנה מעשיו כולם לטובה, עכ"ל.

האם שינוי מקום באותה העיר עצמה - ישנה את המזל

הגאון רבי בצלאל שטרן זצ"ל 	בשו"ת בצל החכמה ח"ג סי' מבא נשאל "על העובדה שבגוש בית בו הנך גר 
ואיתך עוד חמש משפחות חרדיות, חוץ ממשפחות אחרות רבות, קרו בזמן האחרון מספר מקרי אסון, לפני 
כמה חדשים נפטר דייר חרדי צעיר לימים, שוב לפני כשבועיים מת שם באופן פתאומי נכרי אחד כבן שלשים 
שנה וכעת בשבת קודש שעברה נהרגו מדיירי הבית אשה נכריה ובתה בתאונת דרכים, על כן רצונכם אם נכון 

שתמשיכו לדור בבית ההוא, או אולי איתרע מזלי' דהאי ביתא, וראוי שתעברו לגור משם בבתים אחרים".

לי' בהאי  והוא כותב ש"הנה לא אמר דביש  בתשובתו מביא ה'בצל החכמה' את דברי הגמרא בבבא מציעא 
אלא  בביתא  תלוי  אינו  ליה  טב  או  ליה  דביש  דהא  לחז"ל,  להו  דקים  מוכח  אחרינא,  לביתא  אזיל  ולא  ביתא 
במתא שדר ביה. וכן מוכח גם מדקאמר דביש לי' בהאי מתא ולא אזיל למתא אחריתא, הרי שעליו לילך למתא 

אחריתא ולא סגי במה שיחליף בית דירתו בהך מתא גופא לבית דירה אחרת". 

ה"בצל החכמה" מביא את דברי תשובות הרשב"א הנ"ל,  הכותב ש"פעמים שהחטא גורם למנוע ממנו הטוב 
אחר  מקום  אל  וללכת  ממקומו  לגלות  צריך  אמרו  לפיכך  מקום  שנוי  הוא  הכפרה  מדרכי  ואחד  לכפרה  וצריך 
אולי החטא הוא שגרם וגלותו תכפר עליו, ולפעמים שמזל גורם וכשיסתלק למקום אחר יצא מתוך ההפכה", 
והוא כותב שמדברי הרשב"א נראה ש"בודאי גם במעתיק מושבו ממקום למקום באותה עיר גופא, מקרי ג"כ 
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גולה, ומשנה שלימה שנינו )מכות יב, ב( ברוצח שהרג בעיר מקלטו "גולה" משכונה לשכונה, וכן בר"ה )לא, א( 
בהא דעשרה גליות גלתה סנהדרין מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים וכו', מ"מ גלות המכפרת הוא אחד 
מדרכי התשובה וקורעת גזר דינו של אדם אינה אלא בגולה לעיר אחרת כדמוכח בר"ה )טז, ב(, ואר"י ד' דברים 
מקרעין גזר דינו של אדם וכו', וי"א אף שינוי מקום, דכתיב "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך והדר ואעשך 
לגוי גדול", עי"ש, ושם הרי בגולה לעיר אחרת מיירי קרא. ועיי' רמב"ם )פ"ב מה' תשובה ה"ד( מדרכי התשובה 
להיות השב צועק וכו' וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח עכ"ל. 
והיינו דוקא בגולה לעיר אחרת שאין לו מכרים וריעים כבעירו וגם כי יגיעת הדרכים והאכסנאות משברים יצר 

הרע ומונעים אדם מעבירה כמש"כ התוס' )קדושין מ'. ד"ה ויעשה( בשם ר"ח", עכ"ל. 

עוד כתב ה"בצל החכמה": "גם לטעם השני שכ' הרשב"א שהמזל גורם, נראה כי המזל לא ישתנה רק כשיסתלק 
למקום אחר, אבל לא במקומו ועירו כנראה מדברי תשו' רשב"א הנ"ל ומפורש יותר בחי' חת"ס )סו"פ איזהו 
נשך( שכ' דטעם שינוי מקום משום שינוי מזל ולכן מאן דביש ליה היינו לפי שהשר והכוכב המשפיעים באותו 
המקום אינו טוב לו וילך למקום אחר כי טוב לו אז מעתה ואם אינו עושה כן ונשאר תחת אותו השר הרי הוא 
קונה אדון לעצמו. וכזה כ' גם בעיון יעקב על העין יעקב שם. - מבואר כי השפעת אותו השר והכוכב היא לכל 

העיר כולה לזה לטוב ולזה למוטב ולא ישתנה המזל מבית לבית שבאותה עיר עד דאזיל למתא אחריתא". 

לאור זאת פסק ה"בצל החכמה" ש"נמצא בנידון דידן אין לכם שום סיבה לעזוב את הבית בו אתם דרים ולעבור 
לדור בבית אחר באותה העיר או בעיר אחרת, כי אין מזל מיוחד לכל בית ובית, אלא מזל משותף לכל העיר 
כולה, לזה לטוב ולזה להיפך כמבואר בחת"ס הנ"ל, ולכן מאן דביש ליה מוכרח לילך לעיר אחרת ולמאן דלא ביש 

ליה שפיר יכול להשאר בבית שדר בו אף שבאותו בית גופא ביש לאחרים". 

הוא מסביר מדוע המזל תלוי בעיר דוקא ולא בבית, ואין שר ומזל מיוחד לכל בית רק לכל עיר, על פי מש"כ 
דברי הרשב"א הנ"ל, שכתב על דברי חז"ל שאין מזל לישראל, שישראל חלק ה' ונחלתו אינם מסורים למזלות 
השמים, כי הם למעלה מן המזלות. ומה שכתוב "לא לאדם דרכו", הוא כשאינו עושה רצון ה' שאז הוא מסור 
למזל שעונותיו הבדילו בינו ובין ה' יתברך והשפיל עצמו ממעלות עליונות וישב לו במדרגות תחתונות תחת 
המזלות, וזש"א אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם, כי אסלק השגחתי ואניחם תחת המזלות אשר בחרו 

להם כשאר עכו"ם וכו', ע"כ. מבואר כי רק עונותיו יכולים לגרום שיושפע מהמזל. 

ה'בצל החכמה' ממשיך וכותב על כך: "וז"ל הרמב"ם )פ"ג מה' תשובה ה"א( כל אחד ואחד מבני האדם יש לו 
זכיותיו מיד הוא מת  וכן העולם כולו, )שם ה"ב( אדם שעונותיו מרובין על  וכו'  וכן מדינה  וכו',  ועונות  זכיות 
ברשעו וכו' וכן מדינה שעונותי' מרובין מיד היא אובדת שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה וכו' עכ"ל. והנה 
זכיותיו  בעצמו  שהאדם  משכח"ל  נמצא  ועמורה.  סדום  דזעקת  מקרא  ראיה  כדמביא  עיר  ר"ל  שזכר  מדינה 
מרובין ועכ"ז הוא נאבד בעון אנשי העיר שיש בהם רשעים עד שהעיר עונותי' מרובין, ואמנם ע"כ יש שאינם 
נאבדים מיד אלא ע"י עונותיהם נמסרין לשליטת המזלות ע"ד שכתוב בתשו' רשב"א הנ"ל. ואם יצא את העיר 

ינצל מהשפעת המזל. 

והוא מסכם שוב וכותב: "מבואר כי אדם נדון רק לפי עירו ולא לפי הבית שהוא דר בו ואפי' יהי' בית גדול של 
מרובין,  זכיותיה  העיר  אם  המזלות  לשליטת  זה  בית  דיירי  ימסרו  לא  זה  כל  עם  רשעים,  רובם  דיירים  הרבה 
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בבית".  ולא  בעיר  ג"כ  המזל  תלוי  לפיכך  העיר,  רק  לעצמו  נדון  הבית  שאין  כולה,  העיר  אחרי  נגרר  הבית   כי 
נמצא שמזל האדם נקבע לפי מקום עירו ולא לפי מקום ביתו, בין לטוב ובין למוטב, והכלל ש"משנה מקום-

משנה מזל" אמור רק בהמשנה את מקום עירו אך לא כשעובר מבית לבית בתוך העיר עצמה.

מזלם הרע של בני עירו - אינו מחשיב את מזלו למזל רע

וכותב   הנ"ל  והחת"ס  המהרש"א  הגמרא,  דברי  את  שם(  )ב"מ  חמד  חשוקי  בספרו  מצטט  זילברשטין  הגר"י 
ש"נראה שכל זה רק אם אירע לו עצמו דבר, אבל אם אירע דבר בשכונתו, אין זה נקרא שמזל שלו רע, אלא 
אדרבה מעוררים אותו מן השמים לחזור בתשובה, ואמרינן במסכת שבת )קו, א( אחד מבני חבורה שמת תדאג 

כל החבורה כולה. והיינו שכל אחד יתעורר, ואז תהיה ישועה לכולם", עכ"ל.

שינוי מקום החולה בתוך החדר עצמו

ששמע  דבר  בהאי  מששא  אית  "אי  נשאל  תנחא,  	סימן  יצחק  שיח  בשו"ת  ווערבוי,  אב"ד  זצ"ל  וויס  הגר"י 
לאיש חולה ב"מ, מסוגל שישנה ישיבתו או מיטתו מחדר לחדר, ומה טעם יש בדבר". 

הגר"י וויס זצ"ל כותב מקור לדבר זה, מדברי הש"ס במס' ר"ה )טז, ע"ב( א"ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו 
של אדם, אלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה, ויש אומרים אף שינוי מקום, שנא' ויאמר ה' אל 
אברם לך לך וגו' והדר ואעשך לגוי גדול, וכתב: "ואם שחז"ל דחו זאת ואמרו דההיא זכותא דא"י היא דאהניא 
"וילך אצל  ובכלל צדקה האמורה ב"ב )קטז, א(  ולהתפלל באמירת תהלים,  וכמו דנהיגי אז לפזר צדקה  וכו', 
חכם", וכשהסכנה גדולה לעשות שינוי השם כמובא ברבנו ירוחם יבקש עליו רחמים, וכרמ"א )יו"ד סי' של"ה 
ס"י(, ובכלל זה שינוי מעשה כמפורש במהרש"א כאן, ואף שחז"ל תירצו ר' יצחק דלא נקט ג"כ שינוי מקום, 

מה הפסד יש לחוש לדברי היש אומרים שגם זה מועיל.

"והנה על שינוי מקום כותב הר"ן בר"ה שם ]בד"ה שינוי מקום[, דהיינו טעמא לפי שכשאדם גולה ממקומו 
לבו נכנע, והרמב"ם בפ' הנ"ל כותב, מדרכי התשובה להיות השב כו' משנה שמו ומשנה מעשיו וגולה ממקומו 
שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח, עיין שם, הרי דהרמב"ם נקט הדבר דשינוי 
מקום אף שהובא בגמ' רק בשם יש אומרים, באשר טוב טעם יש לדבר, דהרי מצינו בחז"ל סנהדרין )דף ל"ז 
ע"ב(, שגלות מכפרת עון מחצה וילפי זאת מקין דמתחילה כתיב ]בראשית ד' י"ד[ נע ונד בארץ ולבסוף כתיב 
]שם[ רק וישב בארץ נוד, עיין שם, וכמו דמצינו שהגלות מכפרת על ההורג בשגגה, במס' מכות בפ"ב ]ז' ע"א[. 

לזאת נקט גם הרמב"ם שינוי מקום לפי ההסברה שנתן הרמב"ם להדבר577".

 "והנה בא"ר )או"ח סי' תרכ"ה( מביא מדרש וז"ל: אמר ר"א למה אנו עושין סוכות אחר יום כפורים, אלא שמא 

577  עי' לעיל מדברי המשנה כסף.
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יצא דינינו ביום כפורים לגלות, לכן אנו עושין סוכה וגולין מבתיהם לסוכה, ע"כ. )ועיי"ש בא"ר פי' נאה במדרש 
הלזה על הלשון למה אנ"ו עושין סוכות אחר יו"כ עיין שם(. וכן ביה"ר הנאמר בכניסה לסוכה אנחנו מבקשים 
פני הי"ת "ובזכות צאתי ביתי החוצה ודרך מצותיך ארוצה יחשב לי בזאת כאילו הרחקתי נדוד", לזאת יש לומר 

כשגולה מחדר לחדר נחשב ג"כ שינוי מקום וגלות ומסוגל לבטל הגזירה מהחולה".

וכתב עוד: "ומצאתי בס' דעת קדושים להגה"ק מבוטשאטש ז"ל בה' מזוזה )יו"ד סי' רפ"ו אות ד'( וז"ל: מזוזות 
הגזירה  לבטל  מקום  שינוי  לענין  בזה  מיירי  חדרים,  כב'  הו"ל  באמצע  א'  חדר  שמחלק  צוה"פ  ע"י  ומשקוף 
והועתק לעיל סוס"י קט"ו עיין שם, הרי דס"ל להגה"ק ז"ל שמועלת סגולה זו אפי' בשחולקים מה"ט חדר א' 
לב', ודו"ק. ובשם הגה"ק בעל שו"ת מהרי"א578 ז"ל שמעתי בקיץ שנת תרס"ט שאם בא"א להחליף מושבו 
ויקבע מושבו במטה אחרת מסוגלות ובדוק ומנוסה לרפואה  דהחולה מחדר לחדר מסוגל ג"כ בישנה מיטתו 

ולבטל מעליו הג"ד שיהפך לטובה. והי"ת ישמרינו מכל חולי ומכאוב ואך טוב ירדפונו", עכ"ל.

החלפת שם העיר כמותה כשינוי המקום

האמרי אמת 	פרשת וישלחא חידש חידוש מופלא בסוגיה זו, ואלו דבריו:

ויש אומרים  וכו'  ושינוי מעשה  דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי השם  גזר  ו' דברים מקרעין  "איתא 
אף שינוי מקום, ואצל יעקב נתקיימו כולם, צדקה היא כדאיתא בתנדב"א יעקב לא נשתבח אלא בצדקה מנין 
שנאמר קטנתי מכל החסדים אין קטנתי אלא מעט ואין מעט אלא צדקה וכו', צעקה במה להתפלל, שינוי השם 
הוא כדכתיב לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, וזה גם שינוי מעשה שבגלל מעשיו זכה לשם ישראל, 
ויעקב  מקודם  למקום  שם  היה  בודאי  כי  פניאל  המקום  שם  יעקב  ויקרא  דכתיב  במה  נתקיים  מקום  ושינוי 
שינה שם המקום לקרותו פניאל, וזה גם כן חשוב שינוי מקום, דמה נפ"מ אם האדם משנה מקומו או המקום 

משתנה שמו", עכ"ל.

הליכה למרחוק לחיפוש הפרנסה

רחוקה  ארץ  אל  הלך  כי  הפרושים,  מן  אחד  על  "ונאמר  כך:  מספר  הבטחון(  לשער  )פתיחה  הלבבות  בחובות 
לבקש הטרף בתחלת פרישותו, ופגע אדם א' מעובדי כוכבים בעיר, אשר הלך אליה, אמר לו הפרוש: כמה אתם 
בתכלית העורון ומעוט ההבנה בעבודתכם לכוכבים. אמר לו האמגושי: ומה אתה עובד? אמר לו הפרוש: אני 
עובד הבורא היכול, המכלכל האחד, המטריף, אשר אין כמוהו. אמר לו האמגושי: פעלך סותר את דבריך. אמר 
לו הפרוש: והיאך? אמר לו: אילו היה מה שאמרת אמת, היה מטריפך בעירך, כמו שהטריפך הנה, ולא היית 
טורח לבוא אל ארץ רחוקה כזאת, ונפסקה טענת הפרוש ושב לארצו, וקבל הפרישות מן העת ההיא ולא יצא 

מעירו אח"כ", עכ"ל. 

578  מהר"י אסאד זצ"ל בעל שו"ת יהודה יעלה.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שנו

ילך  ליה בהאי מתא  סי' רמז( העיר בזה מדברי הגמרא  בב"מ )שם( דמן דביש  )ח"ח  ובשו"ת משנה הלכות 
למתא אחריתא, ותירץ: "דפרוש לעולם לא ביש ליה ומי שמרגיש דביש ליה ע"כ אין לו הבטחון השלם כבר 

כידוע דצדיק אמת מקבל הכל באהבה וממילא לא ביש ליה(".

הגר"י וויס זצ"ל אב"ד ווערבוי כותב בשו"ת שיח יצחק )סי' תיג( דן "אודות אשר שאלני באשר ל"ע מחוסר 
פרנסה רוצה לקבוע משכנו במקום אחר, אם יעשה כן, הנה מאחר שחז"ל באחרון דסוטה ובירושלמי דיומא 
בוודאי מן  לו לתקוע אהלו במקום אחר  לבו אומר  ואם בכ"ז  יושביו,  אמרו אחת מג' חנות הוא חן מקום על 
השמים הוא, ולקיים דברי רז"ל ג"כ בסוף פ' איזהו נשך ג' צועקין ואינם נענין מאן דביש ליה בהאי מתא ולא 
אזיל למתא אחריתי, ואני עלתה במחשבתי שהוא מטעם גמ' פ"ק דר"ה ג' דברים מקרעים גזר דינו של אדם 
וי"א אף שינוי מקום, ולזאת כיון דבהולכו למקום אחר ישתנה עליו גז"ד לזאת חיובא רמיא מרז"ל לילך למתא 

אחריתי". 

הוא כותב ש"לפעמים עונות אנשי העיר גורמים לאדם הדר שם, שאין יכול להתפרנס, עיין פ"ק דשבת )דף י"ח 
ע"ב( לעולם יחזור אדם לישב בעיר שישיבתה קרובה שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין, ועיין בנועם 

שיח הרב המאירי שם". 

לעבור מקום מגורים במקום סכנה

בשו"ת מהרי"ל )סי' מא579( דן בדבר בריחה מהעיר בשעת הסכנה והמגיפה, וכתב "מה דכתב מר דנראה שהוא 
איסורא לברוח580 כו', פרק זה בורר581 אמרינן שב שני הוה מותנא ואיניש בלא זימנ' לא שכיב, משמע קצת 
דאין לברוח. אמנם נראה דאינו אלא משל בעלמא דאמרי אינשי, דפרק קמא דחגיגה582 אמרינן דיש נספה בלא 
משפט כי הא דאמר ליה לשלוחי זיל אייתי לי מרים מגדלא נשיא כו' כדאיתא אלמא דטעי שלוחי, כל שכן כהאי 
וגו', כיון שניתן רשות למשחית כו'. ומהאי טעמא רגילין  גוונא דאיתיהיב ליה רשותא ודרשינן מ"לא תצאו" 

לברוח". 

עיר אחת  נגזר על  דזימנין  וטעמא רבה איכא  לברוח,  "וכן מוכח בספר חסידים שיסד הרוקח583 דטוב  וכתב: 
או מדינה אחת. וזכר לדבר כתיב "היוצא מן העיר והיתה לו נפשו לשלל", וכתיב "ועל עיר אחת לא אמטיר" 
וגו'. וה"ה לשאר מיני פורעניות המתרגשות וגם משום ביעתותא, דמהאי טעמא נמצא בתשובה שאין צריך 
להתאבל בעידן ריתחא וכן נוהגים בארץ לומברדי"א. ואמרינן נמי584 אל יעמוד אדם במקום סכנה כו', ואמרינן 

579  ובדפו"י הוא בסי' נ.

580  בשעת הסכנה.

581  סנהדרין כט, א.

582  ד, ב.

583  עיין ספר חסידים מהדורת מק"נ סי' שע"ב.

584  שבת לב, א.



שנזפרק י - משנה מקום-משנה מזל

נמי ג' דברים מזכירין עוונותיו של אדם קיר נטוי וכו'. מכל הני מורה דאין טוב לעמוד במקום סכנה כו'. וכן ראיתי 
גדולים שהלכו למקום אחר.   והא דאמרינן פרק הכונס כנוס רגלך ויליף מקראי טובא, שמעתי מפי מה"ר שלום 
שי' דלאחר שהתחיל ונתחזק ואיתיהיב ליה רשותא למסגי להדיא, יש לכנוס רגליו. ואמרינן נמי כל הדרכים 
בחזקת סכנה, אבל מתחלה טוב הוא לברוח. ובמסכ' תענית ]אמרינן[ איכא מותא בי חוזאי גזרינ' תענית' אף 
על גב דמרחקי' טוב' דשכיח' שיירת'. ואיתא נמי התם אמר ליה לשמואל איכא מותא בחזירי גזרינ' תענית' 
כן נראה דאין כאן שום איסור",  כו', על  וכל זה מורה אהא דאמרינן אינו מבחין  דדמייא מעייהו לבני אינשי. 

עכ"ל. והדברים הובאו להלכה בדרכי משה )יו"ד סי' שע"ד אות ו( וביש"ש )ב"ק פ"ו סי' כ"ו(.

שינוי מקום מציל מהמזיקים

תענית כד, ב: "ההוא גברא דאיחייב נגדא בבי דינא דרבא משום דבעל נכרית, נגדיה רבא ומית. אשתמע מילתא 
בי שבור מלכא, בעא לצעורי לרבא, אמרה ליה איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא לברה: לא ליהוי לך עסק 
דברים בהדי יהודאי, דכל מאן דבעיין ממרייהו - יהיב להו. אמר לה: מאי היא? - בעין רחמי ואתי מיטרא. - אמר 
ליה  וליתי מיטרא. שלחה  דזימנא דמיטרא הוא. אלא לבעו רחמי האידנא, בתקופת תמוז,  לה: ההוא משום 
לרבא: כוין דעתך ובעי רחמי דליתי מיטרא. בעי רחמי ולא אתי מיטרא. אמר לפניו: רבונו של עולם! "אלהים 
עד  מיטרא  אתא  ראינו!  לא  בעינינו  ואנו  קדם",  בימי  בימיהם  פעלת  פעל  לנו  ספרו  אבותינו  שמענו  באזנינו 
דשפוך מרזבי דצפורי לדיגלת. אתא אבוה איתחזי ליה בחלמיה, ואמר ליה: מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי 
האי? אמר ליה: שני דוכתיך. שני דוכתיה, למחר אשכחיה דמרשם פורייה בסכיניה". ופירש רש"י: אשני מטתך 
- אל תשכב במטתך הלילה. בסכיני - שרצו שדים להורגו, וחתכו את מטתו, והיינו דאמרינן בשחיטת חולין 
המעשה,  בזה  אלא  התלמוד  בכל  נזיפה  לו  מצינו  לא  היה,  נזוף  רבא  לרבא  וליקריוה  א(  )קלג,  הזרוע  בפרק 

כשביקש הגשמים בתמוז שלא לצורך.

וביאר המהרש"א "נראה כי המזיקין שניתן להם רשות להזיק מיחדים להם מקום היזקן ואין להם רשות להזיק 
במקום אחר ואפשר שזהו הוא בכלל שאמרו במס' ע"ז חליים רעים ונאמנים היינו רעים בשליחותן ונאמנים 

בשבועתן".

בשו"ת שיח יצחק )סי' תיג( כתב בשם הגאון מהר"י אסאד זצ"ל, בעל שו"ת יהודה יעלה, שציוה לסגולה לחולה 
שיתרפא מחליו, שישנו את מיטתו מחדר לחדר, ואם באי אפשר ישתדלו עכ"פ לשנותו ולהניחו במטה אחרת. 
"ולענ"ד הא דבכתובות בחליו דרביה"ק שאמטיוהו מבית שערים לצפורים דמדליא, ובסים אוירא, עיין כתובות 
והיינו  עי"ז  מעליו  הדינים  ימתיקו  למק"א  הק'  לרבינו  שיוליכו  ע"י  שמא  זה  מטעם  ג"כ  היה  ע"א(,  ק"ד  )דף 
דטמנו ברמז רז"ל הקדושים זי"ע לצפורי דמדליא היינו שהמקום גבוה בקדושה, "ובסים אוירא" שם יכולים 
ע"י קדושת המקום להמתיק הדינים. ואפשר ה"ט דאבוה דרבא בתענית 	דף כ"ד ע"בא דאתחזי ליה ואמר לי' 

שני דוכתיך".

נמצא שבשעת סכנה, חולי ומגפה, שינוי מקום המגורים יכול להועיל לשינוי מזל האדם.





פרק י"א

שינוי השם והשפעתו על המזל





שסי

שינוי השם והשפעתו על המזל

דברי הבבלי והירושלמי

נאמר במסכת ראש השנה )טז, ב(: "ואמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה 
צעקה שינוי השם ושינוי מעשה... שינוי השם דכתיב )בראשית יז, טו( "שרי585 אשתך לא תקרא את שמה 

שרי כי שרה שמה", וכתיב "וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן"586 .

נאמר בירושלמי במסכת שבת )פ"ו ה"ט(: "רבי יוחנן הוי עבר בשוקא חמא חד מזבין מן אילין מלטימה, )ראה 
אחד מוכר מאלה מיני מתיקה- קרבן העדה(. א"ל מן אילין את חיי, )מאלה אתה מתפרנס? כלומר, מדבר קל 
כזה-קרבן העדה(, א"ל אין. שבקיה ואזיל ליה )ר' יוחנן ואזל ליה לדרכו-קרבן העדה(. בתר שעה עבר גביה, 
חוזרת  שתהא  עלי  התפלל  רבי  יוחנן,  לרבי  גברא  )האי  כלום,  זבנית  לא  שעתא  ההיא  דמן  עלי  צלי  רבי  א"ל 
עלי פרנסתי שע"י דיבורו איתרע מזליה שלא מכר עוד- קרבן העדה( וא"ל שני אתרך, פעמים ששנוי השם 
גורם לבטל  כי פעמים ששנוי השם  וביאר הקרבן העדה: החלף מקומך.  גורם".  גורם, פעמים ששנוי המקום 

585  התורה תמימה )בראשית שם( תמה מדוע הגמרא הביאה ראיה לשינוי המזל שנבע בעקבות שינוי שמה של שרה ולא משינוי 
מזלו של אברהם, שהפך את שמו מאברם לאברהם, וזכה לבן. ואלו דבריו:  "ומה שלא הביאו ראי' זו מאברהם דגם בו כתיב אחר 
ורק  לו קודם שנוי השם,  נולד  י"ל פשוט משום דהוא לא היה עקר מוחלט, שהרי ישמעאל  וכו',  "והפריתי אותך"  שינוי שמו 

הברכה בריבוי זרע משרה היתה לאחר שנוי השם, עכ"ל.

ובספר דף על דף 	ר"ה טזא הביא בשם הגאון ר' אליהו פישר שליט"א, שהשיב על שאלת התו"ת כך:  

וי"ל הסבר בזה שבעצם אצל אברהם הי' שנוי מעשה עוד יותר משנוי האמור אצל אנשי נינוה דיליף משם שנוי מעשה דכ' וירא   
ה"א את מעשיהם כו'. - כי אברהם אבינו נימול ובזה נהפך והשתנה להיות ברי' חדשה, - לשון השפת אמת ]פ' לך כ"ה ע"ב, ד"ה 
בפסוק מה כו'[ "כי ישתנה אאע"ה אחר המילה לבריה חדשה", ]ובעמ' כ"ו ע"א, ד"ה עיין[ "שנשתנה להיות נימול ונעשה ברי' 
חדשה", ]ובסוף תרנ"ב[ "אבל נעשה כבריה חדשה וכל מה שעשה עד עתה הוצרך לעשותו בדרך פנימי ואופן אחר מכל מה שהי' 

מקודם".

ולפי"ז נימא תו שענין שנוי השם אצל אברהם אבינו הוא אופן אחר משל שרה, שאצל שרה הי' מטרת השנוי כדי לקרוע הגז"ד,   
ואצל אברהם הי' לו טפי משנוי השם כי נשתנה ונהפך להיות אדם אחר. ומה שגם השתנה שמו, ע"ז אי' בשפת אמת שם "ואחר 
המילה נעשה אברהם אבינו כבריה חדשה לכן הקורא אברהם אברם עובר בעשה כו', כי נשתנה לאדם אחר כו' לכן קורין שם הילד 

אחר המילה". היינו שכיון שנהפך לאיש אחר לכן ניתן לו שם חדש.

ויש להוסיף עוד נופך בזה. כי ענין זה של שינוי השם שמקרע גזר דינו של אדם, מבאר ברמב"ם )הל' תשובה פ"ב ה"ד(: מדרכי   
התשובה כו' ומתרחק מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו - כלומר אני אחר, ואינו אותו האיש שעשה אותן המעשים וכו' ע"כ. 
כלומר שע"י שהוא משנה את שמו הרי הוא מהפך את מהותו שלא ישוב עוד לכסלה. אמנם אצל אאע"ה הי' להיפוך, שמשום 

שהשתנה מהותו, כשמל את עצמו ונהפך לאיש אחר, לכן שינה את שמו, כי אינו אותו אדם שמקודם, עכ"ד.

586  ובמדרש רבה לך-לך )פרשה מ"ד אות י"ב )ט"ו(: "ר' יודן בשם ר"א אמר שלשה דברים מבטלין גזירות רעות ואלו הם תפילה 
וצדקה ותשובה ושלשתן נאמרו בפסוק אחד הה"ד )דברי הימים ב' ז'(. ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו - זו תפילה 
ויבקש פני - זו צדקה כמד"א )תפילים י"ז( אני בצדק אחזה פניך וישובו מדרכם הרעה - זו תשובה ואח"כ )דברי הימים ב' ז'( 
ואסלח לחטאם וארפא את ארצם. רב הונא בר רב יוסף אמר אף שנוי שם, ומעשה טוב, שינוי השם מאברהם ולא יקרא עוד שמך 
אברהם, מעשה טוב מאנשי נינוה שנאמר )יונה ג'( וירא אלקים את מעשיהם כי שבו וגו', וי"א אף שנוי מקום שנאמר ויאמר ד' 

אל אברם לך-לך", עכ"ד המדרש.
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גזירה ופעמים שנוי המקום. והפני משה ביאר: לך לישב למקום אחר, ששינוי השם גורם לטובה ופעמים שינוי 
המקום גורם לטובה. 

דברי רבינו יהודה החסיד על שינוי השם

דברי הירושלמי הובאו גם בספר חסידים )סימן רמז(, מבלי שר"י החסיד מציין שמקור הדברים הם בירושלמי. 
ובספר חסידים )אות שכא( כותב ר"י החסיד: "ושינוי השם ושינוי מקום גורמים מזל אחר טוב".

וכתב בספר חסידים )סי' רמד(: ועוד אמר דברים שהשם גורם לטובה או לרעה. לטובה יש אדם שכל הנקראים 
בשמו יצליחו לגדולה. וזהו ויקרא בהם שמי ושם אבותי )בראשית מ"ח ט"ז( וכתיב )ישעי' ס"ו כ"ב( כי כאשר 
ושמכם  זרעכם  יעמוד  כן  ה'  ]נאום[  )אמר(  לפני  עומדים  עושה  אני  אשר  החדשה  והארץ  החדשים  השמים 
וכתיב )שם מ"ג א'( קראתי בשמך לי אתה הרי שיש אדם שכל אותם הנקראים על שמו יחיו ויהיו בניו קיימים 
ויעמידו תולדות. ויש שכל אלה להם להפך שנאמר )שם ס"ה ט"ו( והנחתם שמכם לשבועה לבחורי והמיתך 
]אדני[ ה' ולעבדיו יקרא שם אחר וכתיב )שם י"ד כ"ב( והכרתי לבבל שם ושאר נין ונכד וכתיב )איוב י"ח י"ט( 
לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו וכתיב )שם שם י"ז( ולא שם לו על פני חוץ. לכן יתפלל אדם שכל 
הנקראים בשמו יהיו בהם מדות טובות האלה לא אחת מן המדות הרעות ושלא יקראו זרעו על אותן שמדות 
רעות תלויות בהן. כיצד יראה אדם כשיש שני אחים יקראו שם בניהם ובנותיהם אחר שם פלוני אפי' אחר צדיק 
ומתו בלא תולדות או שהיה מן המדות הכתובים למעלה לרעה בהם אל יקראו יותר באותו השם )ר"ל שקראו 
שלשה  ולמ"ד  לחזקה  שנים  למ"ד  נתקיים  אחים  בשני  או  לחולה(  עושין  כאשר  הספר  מתוך  בגורל  שם  לו 
לחזקה. פעמים שהאחים קוראים בשם אותו האיש ונכשלים זרעם או האחים קראו את בניהם אחר אביהם 
ומתו והבנות קראו בניהן וחיו, ויש שם פלוני שכל המשפחה שלו אם קראו זרעם בשמו מתו בלא תולדות ולא 
האריכו ימיהם ובכל ענינים האלו לנקבות, וכשם שיראה החכם שכך הוא אל יאמר אקיים לאבותי שם שלא 
ישכח והוא רואה שנקראים אחריהם ונכשלו הרי הוא נושא אל נפשו עון. ואין אלה הדברים משום ניחוש שהרי 
הראשונים היו קוראים את בניהם על שם המאורע ולא מתו אא"כ חטאו כער ואונן. לכך יהיו צדיקים שזרעם 
מתים ולא מחמת עון אלא שאלו הדברים הזיקו. ואעפ"כ יש לאדם לחשוב שמא בעונו הוא וכל שמתים בניו 

אחרים קראו אחר פלוני וזה קראו כמו כן ומתו הרי נגזר עליו לפי שכינו אחרים שם כמוהו וחיו, עכ"ל הס"ח.

ושם בסי' רמה כתב הס"ח: אם נגזר על פלוני ששמו כך הרי הגיע עד שערי מות וקוראים לו שם שינוי וחי. 
כמו יולד בן לנעמי )רות ד' י"ז( והוא בן רות כגון ראובן שיש לו בן ונוטה למות ויבא שמעון ויאמר לאביו ולאמו 
פלוני ופלונית הא לכם שקל הא לכם ככר ובשר ויין אני פודה את בניכם שיהא בני ויחיה, כך עושים למי שאין 

מתקיימים לו בנים, ואין בו משום ניחוש, עכ"ל587.

587  ועי"ש בהערות מקור חסד )להגר"ר מרגליות(.
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מדוע שינוי השם משנה מזל וקורע גזר דין

שינוי  הרמב"ם,  לדעת  האדם.  מזל  את  משנה  השם  שינוי  לפיו  המושג  בהבנת  מרכזיות  גישות  שתי  ישנם 
השם ושינוי מקום אינו מועיל בעצמותו, אלא הוא נמנה כאחד מדרכי התשובה, כאשר עצם החזרה בתשובה 

וענפיה מועילים לשינוי מזלו וגזר דינו של החוטא. 

הרמב"ם )תשובה ב, ח( כתב כך: "מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה 
צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן 
לו  שגורמת  מפני  עון  מכפרת  שגלות  ממקומו,  וגולה  ישרה  ולדרך  לטובה  כולן  מעשיו  ומשנה  המעשים588 
להכנע ולהיות עניו ושפל רוח", עכ"ל. והכס"מ ציין מקורו כך: "מדרכי התשובה וכו'. פ"ק דר"ה )טז, ב( אמר ר' 
יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו הן צדקה צעקה שנוי השם ושנוי מעשה ויש אומרים אף 

שנוי מקום, ואל ה' דברים אלו רמז רבינו בדבריו אלה", עכ"ל589590.

וכן כתב המאירי )ר"ה שם(: "אף על פי שהוחלט אדם בעבירות עד שקו הדין נותן להיות נגמר דינו לרעה, לא 
יתיאש מן הרחמים ומן התפלה ומן התשובה וירבה בתפלות ובצדקות וישנה מעשיו ויעשה בעצמו תחבולות 
להתעורר בשנוי הנהגותיו כגון שנוי השם עד שיתעורר בשנוי זה שהוא אחר ושהנהגותיו יתחדשו בהתחדשות 

השם או שישנה את מקומו וכן כל כיוצא בזה".

ואולם המהרש"א )חידושי אגדות שם( חילק בין צדקה, תשובה וצעקה, שהוא בכלל שינוי מעשה, שהם באים 
ביסודם לכפר על החטא שמחמתו נגזרה הגזירה, אך שינוי השם ושינוי מקום אינם באים לכפר על חטאים, 
מחמת  שלא  אותם  ששינו  ושרה,  אברהם  של  ומקומם  שמם  משינוי  נלמד  מקום  ושינוי  השם  שינוי  שהרי 
החטא, אלא ששינוי השם והמקום בעצמותם מועילים לשינוי המזל ולקריעת גזר הדין. ואולם כתב המהרש"א 
שהסמ"ג הגדיר את מהות שינוי השם בכך ש"אני אחר הוא ואיני אותו האיש שעשה אותו מעשה", וכן הר"ן 
כתב ששינוי השם "גורם לו לעשות תשובה, שיאמר בלבו איני אותו האיש שהייתי קודם לכן וצריך אני לתקן 
דרכי". וכתב המהרש"א שאכן כן נראה יותר, כיון שאין סברא וסיבה לומר ששינוי השם לבדו ישנה את הגזירה, 
אלא שעל האדם לחשוב בלבבו ש"אף שבשרה נשתנה מזלה ע"י שינוי שמה, לפי שלא היה שם שום מעכב 

588  וכן הוא בסמ"ג )עשין סימן טז(: גרסינן בפרק קמא דראש השנה )טז, ב( אמר רבי יצחק ארבעה דברים מעבירין רוע הגזירה, 
צעקה לפני הבורא בבכי ובתחנונים וצדקה ושינוי השם שמשנה שמו כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים 

ושינוי מעשה שמשנה כל מעשיו לטובה )ע"פ רמב"ם ה"ד( והתם דריש כולהו מקראי, עכ"ל הסמ"ג.

ובספר החינוך מצוה שיא: ושם ]ט"ז ע"ב[ אמרו שארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי   
מעשה. וענין שינוי השם הוא לפי הדומה כדי שיחשוב האדם כאילו הוא אדם אחר ויכשיר כל דרכיו, ובכל עת שיקרא יזכור זה 

ויתן לבו אל הענין, עכ"ל ס' החינוך.

589  וכ"ה בלח"מ ומעשה רוקח ושאר נו"כ הרמב"ם.

590  המשנה כסף )הלכות תשובה פ"ב( ביאר בדברי הרמב"ם כך: "הורה לנו רבינו שכל אלו שמצינו שקורעין גזר דין של אדם היינו 
משום דגורמים לו לאדם שפלות וענוה ועל ידי שפלותו זאת גורם שנענה בתפילתו ונקרע גזר דינו דאת דכא ושפל רוח כתיב. 
ואפשר עוד שכוין רבינו מפני שגרמה כו' שבא לתקן דמה שייכות אלו הדברים לתשובה דאי מצינו דדברים אלו הנאה לו לאדם 
לקרע ג"ד אך לתשובה מה שייכי לזה, כתב שגרמה לו להיות נכנע ולהיות שפל רוח וע"י זו שוב אינו חוטא ומפני זה נענה מי 
שנגזר עליו איזה גזר דין מכח שפלותו וענונותו, וזו היא הסיבה לדברי' שצריך שיזהר עוד הבעל תשובה, ולפי ששינוי השם לא 
שייך הכא, פי' ששינוי השם הכא היינו שיהא חושב אני אחר ואיני אותו שעשה מעשים ההם ומשנה מעשיו כולם לטובה", עכ"ל.
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כי לא היה בה שום חטא. אבל אני שחטאתי מה יועיל בי שינוי שמי בהוראת שמי למזל אחר, שהרי החטא 
מעכב בי, וע"י כן ישים אל לבו לשוב בתשובה שלמה ושהוא רוצה להעשות איש אחר וצריך אני לתקן מעשי". 

ואלו הם דברי המהרש"א: "ד' דברים מקרעין גזר דין כו' צדקה צעקה כו'. ונראה דר' יצחק לטעמיה דאמר לעיל 
יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין ומייתי גבי צדקה מדכתיב "וצדקה תציל ממות", דהיינו גם 
אם נגזר לאדם מיתה, צדקה תצילנו ממנו, וכן בצעקה, מדכתיב "ממצוקותיהם יצילם" מצוקה משמע גזר דין, 
וכן שינוי מעשה היינו תשובה מדכתיב "וירא אלהים את מעשיהם כי שבו" וגו'. ואלו הג' יסדן הפייט תשובה 
תפלה צדקה מעבירין את רוע הגזרה. אבל שינוי השם ושינוי מקום לדברי י"א, לא זכרן הפייטן שהם גם כן 

מעבירין הגזרה כדקאמר הכא.

ולפום ריהטא איכא למימר בזה דלא זכר הפייטן אלא אלו ג' רוע הגזרה שבאו לכפרה על הגזרה שבאה בשביל 
חטא, משא"כ שינוי השם ושינוי מקום דלא באו לשנות הגזרה שבאה על חטא, דהא שינוי השם משרה יליף 
ושינוי המקום מאברהם, דודאי לאו משום חטא צוה לשנות שם שרה ומקום דאברהם. וכ"כ בעל י"מ591 וז"ל: 
מיהו שינוי השם ושינוי המקום לא מצי' לאוקמיה אלא במי שגזרתו בלי חטא, כי בהשתנות כו', דאלו משום 

חטא מה יועילנו שינוי הזה כו', עכ"ל, עי"ש באורך.

אבל הסמ"ג עשין י"ז כתב שטעם בשינוי השם, כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותו מעשה, עכ"ל. 
וכה"ג כתב הר"ן, והוסיף בשינוי המקום היינו טעם לפי כשאדם גולה ממקומו לבו נכנע, עכ"ל592. ולפי זה שפיר 

נמי באו על חטא.

וכן נראה דאין סברא דשינוי השם בעלמא בלא צווי הש"י יבטל הגזרה. ויותר מזה קשה בשינוי המקום שיבטל 
הגזרה בזולת צווי הש"י, דא"כ שרה למה לא נשתנה גזרתה בשינוי מקומה עד ששינה שמה בצווי הש"י?

וע"כ נראה לקיים דברי סמ"ג והר"ן וה"ק כשנותנין לאדם שם אחר כמו בשרה יחשוב אף שבשרה נשתנה מזלה 
ע"י שינוי שמה, לפי שלא היה שם שום מעכב כי לא היה בה שום חטא. אבל אני שחטאתי מה יועיל בי שינוי 
שמי בהוראת שמי למזל אחר, שהרי החטא מעכב בי, וע"י כן ישים אל לבו לשוב בתשובה שלמה ושהוא רוצה 

591  הרמ"ע מפאנו ז"ל, בעל עשרה מאמרות.

592  וז"ל הר"ן )על הרי"ף, ראש השנה דף ג עמוד ב (: שינוי מעשה. שב מרעתו דכתיב )יונה ד( באנשי נינוה כי שבו מדרכם הרעה 
וגו'. שינוי השם. משנה שמו וטעמא דמילתא דשנוי השם גורם לו לעשות תשובה שיאמר בלבו איני אותו האיש שהייתי קודם 
לכן וצריך אני לתקן מעשי. שינוי מקום. מאברהם שלא זכה לבן עד ששנה מקומו והלך לארץ ישראל ושינוי מקום היינו טעמא 

לפי שכשאדם גולה ממקומו לבו נכנע ואידך דלא חשיב ליה שינוי מקום אמר לך זכותא דארץ ישראל גרמא ליה, עכ"ל הר"ן. 
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להעשות איש אחר וצריך אני לתקן מעשי וכן תפרש הענין בשינוי מקום מאברהם", עכ"ל המהרש"א593 594.

ומדברי בארות המים595 	על הרמב"ם, שםא נראה שגם לפי הרמב"ם ישנם ב' ענינים בשינוי השם. א-א שינוי 
המזל ע"י שינוי השם מצד עצם השינוי. ב-א קריעת הגז"ד ע"י שינוי השם, שמטרתו חזרה בתשובה. והרמב"ם 

הביא רק חד מתרי אנפי.

וכו' דר"ל דשאני האי  וז"ל הבארות המים: כתב רבינו משנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה 
שינוי השם דבעל תשובה משינוי השם המוזכר בגמ' דהתם הביא ר' יצחק ראיה לשינוי השם משרה והתם 
לענין מזל כמ"ש במדרש אברם אינו מוליד אברהם מוליד וכן שרי וכו' והכא לענין בעל תשובה לא שייך זה אלא 

השינוי השם הוא שיאמר איני אותו האיש, עכ"ל596 597.

593  ובשו"ת שיח יצחק )להגר"י וויס זצ"ל, אב"ד ווערבוי, סימן תנח( כתב:  

ועיין בס' כרם שלמה )אהע"ז סי' ב'( בתשובה שמעתיק שם מספרו שמע שלמה, שכותב, מה מתוק מדבש דברי הרמב"ם בפ"ב   
מה' תשובה הלכה ד' וז"ל, ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים וכו'. ואף שזה הפירוש יקר לי, 
הדבר תמוה, הלא בגמ' יליף לה משרה ושם לא שייך פי' הרמב"ם, וצ"ע מדוע לא הרגישו נושאי כליו בזה, עכ"ל, ועפ"י דברי 
המהרש"א כאן בד"ה ד' דברים מקרעין שמביא ג"כ דבריו הסמ"ג בעשין י"ז שהם ג"כ כדברי הרמב"ם, שכתב שטעם בשינוי 
השם, כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, עכ"ל, וכה"ג כתב הר"ן, ואחרי הקושיא שהקשה המהרש"א 
בזה כותב וז"ל, נראה לקיים דברי הסמ"ג והר"ן, וה"ק כשנותנין לאדם שם אחר כמו בשרה יחשוב, אף שבשרה נשתנה מזלה 
ע"י שינוי שמה לפי שלא היה שם שום מעכב, כי לא הי' בה שום חטא, אבל אני שחטאתי מה יועיל בי שינוי שמי בהוראת שמי 
למזל אחר שהרי החטא מעכב בי, ועי"כ ישים אל לבו לשוב בתשובה שלימה, ושהוא רוצה להעשות איש אחר, וצריך אני לתקן 

מעשי, עייש"ה, ועפ"י דברי מהרש"א אלו מיושב על נכון פי' הרמב"ם ג"כ, ודו"ק, עכ"ל.

594  ויש להבין את מסקנת דברי המהרש"א, שהגם ששינוי השם דידן עניינו השיבה בתשובה ותיקון המעשים, מ"מ הלא מצינו 
שאברהם ושרה הועילו לשנות את מזלם למרות שלא חטאו, וא"כ מוכח לכאורה ששינוי השם והמקום הוא דבר המסוגל בפני 

עצמו לשינוי המזל, וכפי שכתב המהרש"א בתחילת דבריו.

אנוש  חולה  בהיותו  שמו,  את  ששינו  יודע  אינו  כלל  עצמו  החולה  כאשר  גם  לחולה  מועיל  השם  שינוי  שהרי  להעיר  יש  עוד   
ומחוסר הכרה וכיוצ"ב. ואם כל ענין שינוי השם והמקום הוא לתכלית התשובה של האדם עצמו, אם כן כיצד שינוי השם מועיל 
לשינוי מזלו וגזר דינו, כשהאדם ששינו את שמו כלל לא שב בתשובה? וביותר שגם מד' הירושלמי הנ"ל משמע ששינוי השם 
ללא חטא ותשובה- מועיל, וצ"ע. ]בס' שמות בארץ 	מהדו"ת עמו' ראא נשאל הגר"ח קניבסקי כיצד עושים שינוי השם לאדם 
שאיבד את הכרתו, כיון שענין שינוי השם מדרכי התשובה הוא, כמבואר ברמב"ם 	שםא, וכשאינו מתעורר לתשובה, מה יועיל 

שינוי השם. והשיב הגר"ח קניבסקי: טעם שינוי השם שעל שם זה לא נגזרה הגזירה[.

ונפטר בשנת תקי"ט. שימש כרב העיר  שאלוניקי. עוד  נולד בשנת תמ"ג  'בארות המים' הגאון רבי יצחק שאנג'י זצ"ל,  595  בעל 
מספריו: "באר יצחק" ו"באר לחי" - דרשות והספדים. בשנת תקי"ז עלה לארץ ישראל, התיישב בירושלים ונמנה על מקובלי 

ישיבת "בית אל".

596  והגרש"א שטרן 	בבטאון אור ישראל, מאנסי, קובץ יג, עמו' מגא כתב שנראה לומר שאף הרמב"ם וסיעתו מודים ששינוי השם 
מזל  ענין של  עונש על חטא, אלא הם  דוקא בדברים שאינם באים בתורת  היינו  בכוחו לשנות את המזל, אבל  ושינוי המקום 
ואיצטגנינות גרידא, בהא הוא דאמרינן שפיר דהשינוי שנעשה בשמו ובמקומו יש לו השפעה על דברים אלו, אבל לקרוע גזר 
דינו של אדם שנגזר עליו עונש מחמת רוע דרכיו ומעשיו להא באמת לא מהני שינוי השם והמקום מאומה אם לא ישוב מדרכו 

הרעה, ושב ורפא לו, וכעין דברי המהרש"א, עכ"ד. והדברים שהבאנו בשם ס' בארות המים תואמים לזה.   

597  והגר"מ קליין זצ"ל בשו"ת משנה הלכות 	חט"ז סימן קיבא כתב: 

בגמ' ר"ה )דף ט"ז ע"ב( וא"ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה, ופר"ח שם   
שנוי השם דכתיב לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה ע"כ. והנה בהאי שינוי 
השם איפליגו קמאי ז"ל דלכאורה שינוי השם ילפינן משרה שנשתנה שמה משרי לשרה והתם הגזירה היתה שלא תלד בלא 
חטא ולזה מהני שינוי השם, אבל מאי ראי' מזה שגם למי שחטא ונגזרה עליו גזירה שמהני שינוי השם, וכ"כ בעשרה מאמרות 
הביאו בח"א למהרש"א ז"ל וז"ל: מיהו שינוי השם ושינוי מקום לא מצי' לאוקמי אלא במי שגזרתו בלי חטא כי בהשתנות וכו' 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שסו

דעת הריטב"א

הריטב"א )ר"ה שם( כתב כך: "ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. פי' שינוי השם שמשנה שמו שאינו 
האיש בעל העבירות כדי שלא יזכירוהו לרעה, ובר מהכי דבטיל ונפיק מאצטגנינות דיליה כדרך שאמר באברהם 

)שבת קנ"ו א'(", עכ"ל.

נמצא לדברי הריטב"א שיש בכוחו של שינוי השם לכשעצמו לקרוע את גזר דינו הרע ולשנות את מזלו, וזאת 
ללא שום קשר לחטאיו וחזרתו בתשובה. הריטב"א מוכיח זאת מכך שאברהם אבינו שינה את מזלו הרע על 

ידי שינוי שמו.

המהר"ל: שינוי השם מועיל אף ללא חטא ותשובה

המהר"ל, כדרכו בקודש, מעמיק חקר בסוגיה זו בספרו חדושי אגדות 	ח"א עמוד קז - מסכת ראש השנהא 
ומבהיר לנו את מהות שינוי השם598. ואלו דבריו: 

דאלו משום חטא מה יועילו שינוי זה, וכתב המהרש"א ז"ל דאלו הג' יסדן הפייטן ג' מעבירין את רוע הגזירה תשובה ותפילה 
וצדקה ולא שינוי השם ושינוי מקום שהם ג"כ מעבירין את רוע הגזירה וצ"ל דלא זכר הפייטן אלא אלו שבאו לבטל רוע הגזירה 

מחמת החטא משא"כ שינוי השם ושינוי מקום דלא באו לשנות הגזירה שבאה על החטא ע"ש. 

ולפי"ז לכאורה אין לשינוי שם שייכות עם גזירת של חטאים, אלא שאם נגזרה גזירה על האדם שימות, ישנה שמו ותתבטל   
הגזירה ולא ימות. 

ממשיך המשנה הלכות וכותב: והנה המהרש"א ז"ל שם הביא עוד דעת הסמ"ג עשין י"ז שטעם בשינוי השם כלומר שאני אחר   
ואיני אותו האיש שעשה אותה מעשה, עכ"ל. וכה"ג כתב הר"ן והוסיף בשינוי המקום היינו טעם לפי כשאדם גולה ממקומו לבו 
נכנע, עכ"ל. ולפי זה שפיר באו על חטא. וכן נראה דאין סברא דשינוי השם בעלמא יבטל הגזירה ויותר מזה קשה בשינוי המקום 
שיבטל הגזירה בזולת צוו השי"ת וע"ש מה שדחק לישב, ולא זכיתי להבין דודאי מצינו כזה מה שאמרו בגמ' שלשה צועקין ואינן 
נענין א"ד )ב"מ ע"ה ב'( דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתא, הרי דשינוי מקום מהני עד שהוא בכלל הצועקין ואינן 

נענין אם לא ישנה מקומו. 

גם מצינו בגמ' תענית כ"ד דהתפלל ואתי מיטרא ובא אביו בחלומו ואמר ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי אמר ליה שני   
דוכתך שני דוכתיה למחר אשכחיה דמרשם פורייה בסכיני ופרש"י אשני מטתך אל תשכב במטתך הלילה בסכיני שרצו שדים 
להרגו וחתכו את מטתו ועיין ב"ק דף ס' ושו"ת רשב"ש סי' קצ"ה באריכות גדול שכתב בענין אי מהני ניסה בימי דבר ממקום 
למקום. ועיין חולין מ"ו ע"א ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא ערקו רבה ורב יוסף ועיין גם פסחים )נ"ג( מה ראו חנניא מישאל 
ועזרי' שמסרו עצמן עקה"ש ועיין תוס' שהי' להם לברוח וכן מצינו ביעקב ויברח יעקב ובמשה רבינו ובאליהו אמר לו הקדוש 
ברוך הוא וכי טוב אתה מיעקב הי' לך לברוח וכן עשה ואולי יש לחלק בין סכנה מבעלי בחירה לסכנה מן השמים וי"ל ועיין תוס' 

כתובות דף ל' ורמב"ן עה"ת וינס משה מפניו ודו"ק בכל זה. 

עוד ראיתי לדייק על דברי רבינו המהרש"א ז"ל שם שהביא מחלוקת הי"מ עם הסמ"ג והר"ן ושוב תיקן מעשיו ע"ש ופלא שלא   
וז"ל מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה  הביא דברי הרמב"ם פ"ב מהל' תשובה ה"ד 
צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו משנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה 
מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח עכ"ל ועיין 
כ"מ שם שציין לפ"ק דר"ה ובלח"מ כתב הרמב"ם חמשה משום דודאי כולהו עדיף טפי ונהי דבכל אחד מהני לקרוע גזר דין אבל 
התשובה הגמורה הוא בהיות לו חמשה התנאים ע"כ. הנה כתב מפורש ופשוט דכל הני מיירי לקרוע גזר דין הבא מחמת חטאו 

ופלא שלא הביאו המהרש"א, עכ"ד המשנ"ה.

598  ובספרו גור אריה על בראשית )פט"ו פסוק ה( כתב כך: אבל אברהם יש לו בן. ענין זה נתבאר בפרק קמא דראש השנה )טז ע"ב( 



שסזפרק יא - שינוי השם והשפעתו על המזל

"ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו'. פירוש כי הגזר דין יכול להשתנות בד' דברים אלו מפני כי אלו הם שנוי 
גמור המשנה את היסודות וכאשר היסוד נשתנה יש כאן שנוי בגוף הדבר, לפי שכל שנוי בעצמותו לפי שאלו 
הם יסודות כל דבר. וידוע כי הם נגד דגלי מרכבה צדקה הוא מדת חסד, צעקה נגד מדת הדין, שנוי השם נגד 
קדושת השם שהוא נגד תפארת והיא נקראת שם, כי השם הוא שמורה על עצמות הדבר, ושנוי שם פירוש 
ידוע לחכמים כל הדברים  והוא  והוא שם המעשה כי הוא העשיה  נגד שם אד'  שנוי עצמותו, שנוי המעשה 
האלו וכלל הדבר כי אחר שהכל תולה באלו ד' היסודות הרי אלו משנים הגזירה לפי שהם יותר גבוה על הגזירה 
הזה, ואלו ד' דברים משתנה בו עצם הדבר והוא נעשה איש אחר והוא דבר עמוק ליודע אלו ד' מעשה גם כן 
רמוז לשם אד' והמקום הוא גם כן לשם אד'. מכל מקום יש הפרש כי שנוי מקום מצד שהוא מקום לזולתו ואינו 
מצד עצמו כמו שנוי מעשה ויש הפרש גדול למבין כי השכינה נקרא מקום לפי שהיא מקומה של עולם ומצד 
שהיא מצטרף אל המרכבה להיות אל אחד מן המרכבה נקרא שנוי מעשה, ומצד צרופה אל העולם נקרא זה 
מקום כמו האשה מצטרף אל בעלה והיא אם התינוק מצד שהיא מצורף אל בעלה יש לה יחוס אחד ומצד שהיא 
מצטרף אל התינוק כי אם ואל בעלה היא טפלה ואל התינוק היא אם כך ולפיכך יש מחלוקת בשנוי מקום לפי 
שאע"ג שגם מקום הוא שורש שמורה על עצם הדבר אינו כמו שאר מדריגה והוא ידוע למבין. ויש מפרשים כי 
אדרבא המקום רומז אל השכינה שהיא מקום הכל ושם יגיע הכל והיא מקומו של עולם ושנוי הזה הוא גם כן 

מביא שנוי בעיקר עצם הדבר מפני מעלות מדרגות המקום. 

שנוי השם דר"א בדיק בשמה כי השם יורה על עצמותו וכאשר השם יש לו שנוי בעצמותו גם כן מצד שהגזירה 
תתבטל כי יש לו שם אחר ודבר ידוע כי השם הוא עיקר גדול כדקיימא לן בברכות ומנ"ל דשמא גרים וכו', ויש 
מפרשים שנוי השם כגון שראוי לו שם אחר כגון שנתגייר והיה לו שם אברהם שנתגייר והיה לו שם אברהם 
מאז וזהו שנוי שם שנעשה אדם אחר, )אבל( ]ו[כגון שעלה לגדולה דזה אדם אחר שמתחלה הדיוט ועכשיו 
מלך וכן נשא אשה דהוא אדם אחר דהא שאין לו אשה לאו אדם הוא כדכתיב )בראשית ה'( זכר ונקבה בראם 
ויקרא שמם אדם והיינו דאמרינן ג' מוחלין לו עונותיו מי שנשא אשה וגר שנתגייר ועולה לגדולה, אלא שאין 

צריך לפי' רק דשמא גרם וכן נוהגים לשנות שם החולים.

אנחנו,  שפרשנו  כמו  רק  לפירוש  צריך  ואין  בתשובה,  נכנע  לבו  גולה  דכשהוא  משום  הר"ן  פי'  מקום  ושנוי 
פלוני  ממקום  פלוני  בגט  שכותבין  כמו  מקומו  שם  על  האדם  יקרא  כי  שם  מקום  שנוי  כמו  הוא  המקום  כי 
למי שיודע ולפיכך משנה הגזירה ואפילו שנוי מעשה נמשך לשנוי בגוף כי ימשכו פעולתו לפי עצמו כי שנוי 

הפעולות יורה על שנוי וזה הסכימו עליו חכמים", עכ"ל המהר"ל.

למדנו מדברי המהר"ל ששינוי השם אינו קשור לתשובה על חטאים, אלא שכאשר השם, המבטא את עצמות 
האדם, משתנה, הרי גם מזלו וגזר דינו משתנה.

דברי המהר"ם חלאווה: אין להזכיר את השם ששונה

בשו"ת מהר"ם חלאווה )סימן צו( כותב כך: "עוד שאלת, ראובן חלה ונטה למות, ושינו את שמו בהסכמת ב"ד 

דקאמר התם 'ד' דברים קורעים גזר דינו של אדם', ואחד מהם שינוי השם. ואל תתמה למה יהיה שנוי השם משנה המזל, דמאי 
איכפת בשם, אין זה קשיא, כי דבר גדול ומופלא הוא, ושם הארכנו בזה, עכ"ל. וכוונתו לדברים שהובאו כאן מספרו חד"א על ר"ה.
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העליון ובעשרה ובשופרות כמו שנהגו ושמו את שמו יהודה, ורחם השם יתברך עליו וחיה, אי זה שם ממנו 
עיקר או אם שניהם כאחד טובים. 

תשובה: אם לענין שטרות אתה שואל לא נפק' לן מידי, שאפי' לא כתב אלא חניכתו כשר וגר שנתגייר וכתב 
בשמו הראשון כשר וכדאיתא בתוספתא, גר ששנה שמו לשם הגויים כשר, ואע"ג דאמרי' פרק השולח ההוא 
דהוו קרו ליה רובא מרים ופורתא שרה, אמרי נהרדעי מרים וכל שום שיש לה ולא שרה וכל שום שיש לה. לא 
קשיא, דהתם ה"ק אם בא לכתוב שניהם יכתוב העיקר טפל והטפל עיקר שאין דרך העולם בכך. וטפי עדיף 
לכתוב שם הטפל לבדו, וכמו שכתב הרשב"א ז"ל בארוכה. מיהו נהיגי עלמא להקפיד ביותר שלא להזכיר שם 
הראשון אלא שם האחרון שנשנה. והדין עמהם, דמשמע שיש צד אסור בדבר מפני שבא 	לחובא ]לחיים[, 
דהא אמרינן פ"ק דר"ה ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה צעקה ושינוי השם, כלומר 
שכל רוע גזר דין דבק עם השם הראשון, ועל זה הביאו ראיה מדכתיב ויאמר אלקים לאברהם שרי אשתך לא 
תקרא שמה שרי וגו', להזהירו שלא יזכיר את שמו הראשון שאין לו תקנה אלא בשמו השני, ובו צוה השם 
את הברכה, ולזה נהגו העולם להקפיד ולדקדק ביותר שלא להזכירו בשמו הראשון", עכ"ל המהר"ם חלאווה.

ומשמעות דבריו היא599 שרוע גזר הדין דבק בשם הראשון ועצם שינוי השם פועל לטובת האדם, ואין עניינו 
שינוי מעשי האדם ותשובתו.

 שינוי שמו של אברהם - נועד לשידוד מערכת מזלו
	האם בשינוי השם צריך לשנות את השם לחלוטין או שניתן להוסיף שםא

ואכן, הנחלת שבעה 	סימן מאא מאיר באור נפלא את ענין שינוי השם בכלל ושינוי שמם של אברהם בפרט, 
ומדבריו עולה שלכן יש להחליף לחלוטין את שם החולה ולעקור כליל את שמו הראשון. הנחלת שבעה מצטט 
את תשובת מהר"ם מינץ 	סי' לזא, הכותב כך:  "ואם יש לו שלשה שמות בלשון הקודש, כגון שנשתנה שמו 
שתי פעמים על ידי חולי, כותבין תרי מתקרי. וכך עשה מהרי"ק מנירנבערק עובדא אנא משה דמתקריא יעקב 
הנ"ל( דאע"ג  )סימן  מינץ  עוד מהר"ם  וכתב  י"ד(.  )סימן קכ"ט סעיף  יוסף  וכן כתב הבית  דמתקריא שמואל. 
דגבי תרי מתקרי אין כותבין ודמתקרי השני בוי"ו, דהתם גבי נשתנה מחמת חולי שם השני עוקר הראשון, וכן 
כשנשתנה עוד פעם אחרון אחרון עוקר הראשון, ולכן כותבין משה דמתקרי יעקב דמתקרי שמואל, משא"כ 

אם שני שמות הם כנויים, כותבין משלם המכונה זלמן והמכונה זעמיל בוי"ו"600.

הנחלת שבעה מבסס את דברי המהר"ם מינץ ע"פ יסודו בגדר שינוי השם, המביא לשינוי המזל, וז"ל: "ונראה 
לי להביא ראיה לדברי מהר"ם מינץ מהא דכתיב )בראשית יז, ה( "ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך 
שמך  "והיה  שנאמר  בעשה  עובר  אברם  לאברהם  הקורא  כל  א(  )יג,  דברכות  קמא  בפרק  ודרשו  אברהם", 

599  וכן הוכיח הגרש"א שטרן שליט"א במאמרו "בענין שינוי שמו של אדם", בטאון אור ישראל )מאנסי( קובץ יג, עמו' מג.

600  שו"ת מהר"ם מינץ סימן לז : אף על גב דיש לחלק ולומר, תאמר שאני התם, דכוונת דההוא גברא לעקור שם הראשון, ע"י שם 
האחרון, הניתן לו בחוליו, מחמת שינוי השם, דשינוי השם שינוי מזל, ולכך כותבין שם האחרון קודם, אף על גב דאינה רגיל, אבל 

בעובדא דידן הוי זעמיל ג"כ קצת עיקר, דלא עקר ממנו.



שסטפרק יא - שינוי השם והשפעתו על המזל

אברהם". רבי אליעזר אומר אף בלאו שנאמר "ולא יקרא שמך עוד אברם". אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב 
"ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה  ב(  נמי, שאני התם דהדר אהדריה קרא, שנאמר )בראשית מו,  הכי 

ויאמר יעקב יעקב".

גם אנו אין  ולכן  ליעקב  גברא דמריה סייעו, למה הדר אהדריה קרא  ולא מרגיש  וקשיא באמת כמה לא חלי 
עוברין בעשה, ובאברהם לא הדר אהדריה קרא ולכן גם אנו עוברין בעשה, וקשיא מאי שנא. 

ועוד קשה במדרש רבה פרשת לך לך )פרשה מו אות ח( מתרץ תני לא שיעקר שם יעקב ממקומו, אלא "כי אם 
ישראל יהיה שמך", ישראל עיקר ויעקב טפילה. רב זבדא בשם רב אחא מכל מקום שמך יעקב כי אם ישראל 
יעקב עיקר וישראל מוסיף לה, עכ"ל. לפי המדרש מכל שכן קשיא כמה לא חלי וכו', והרי אדרבה פשטיה דקרא 
"כי אם ישראל  וביעקב כתיב  "והיה שמך אברהם",  יותר קפידא ביעקב מבאברהם, דבאברהם כתיב  משמע 
וישראל  ואיך אמר שיעקב עיקר  יהיה שמך", ולשון כי אם משמע קפידא שלא יהא נקרא רק בשם ישראל 

מוסיף עליו.

ונראה לי דאברהם היה שינוי השם משום שינוי מזל, וכדדרשו 	שבת קנ"ו ע"אא על 	בראשית ט"ו ה'א ויוצא 
אותו החוצה צא מאצטגנינות שלך, לפי שהיה אברהם תחת המזל שאינו מוליד, וכן שרי. ולכן הגביה הקדוש 
ברוך הוא אותם למעלה מן המזל, ורצה לומר על ידי שינוי השם שאז נראה כאילו הוא איש אחר. וכמו שאמרו 
בפירוש רש"י 	בראשית ט"ו ה'א אברם אין לו בן, אברהם יש לו בן, אבל אין ר"ל שהקב"ה יהפך המזל, כי אין 
י'א ראו כי רעה נגד פניכם, שהיה  י'  הקדוש ברוך הוא משדד המערכת לגמרי. וכדאיתא במדרש על 	שמות 
סימן דם מראה עליהם במדבר, והפכו הקדוש ברוך הוא לדם מילה, אבל לא שישדד הקדוש ברוך הוא המזלות 
ידי שינוי שמו יצא מזה המזל, כי המזל מורה על אברם ושרי שאינם  לגמרי. וא"כ הכי נמי גבי אברהם, על 
מעמידים תולדות, אבל לא על אברהם ושרה. וזה הטעם במדרש רבה פרשת לך לך )בראשית פרשה ל"ט אות 
ב'( ואעשך, משאני עושה אותך בריה  י"ב  י"א( אמר רבי ברכיה אתנך אשימך אין כתיב כאן אלא )בראשית 
חדשה את פרה ורבה עכ"ל. ורצה לומר שעל ידי שינוי השם הוא כאילו הוא בריה חדשה, ואינו תחת ממשלת 
המזל כמו מתחלה, ולכן לא הדר קרא לקרותו בשם אברם, דא"כ היה חוזר ומכניסו תחת מזלו הראשון ושינוי 
השם מאי אהני. ולכן מטעם זה כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה, דא"כ שינוי שמו אברהם מאי אהני. 
משא"כ גבי יעקב דשינוי שמו לא הוי משום שידוד המערכת רק משום חשיבות, ואם כן אין נפקותא אף אם 

לפעמים חוזר וקורא אותו בשם הראשון, כגון בגלות ובשפלותו בשם יעקב. ובגדלותו בשם ישראל.

ואין  ידי חולי, הטעם הוא מפני שידוד המערכת כאלו הוא איש אחר  זכינו לדין דשם הנקרא לו על  והשתא 
הוראת המזל על זה האיש, וא"כ אם יקראו אותו בשם הראשון שינוי השם מאי אהני, ולכן שם השינוי עוקר 
הם  השמות  שני  כאלו  זה,  ושם  זה  שם  דמשמע  ודמתקרי,  פלוני  דמתקרי  לכתוב  אין  כן  ועל  הראשון,  שם 
מובהקים בו, וזה אינו, לכן יכתוב דמתקרי פלוני דמתקרי פלוני, רצה לומר לכתחילה היה נקרא פלוני ועכשיו 
אותו  שקורין  וזעמל  זלמן  דידן  נידון  כמו  כינויים  כגון  חולי,  ידי  על  לו  ניתנו  שלא  בשמות  אבל  פלוני.  נקרא 
בשניהם ואין שם השני עוקר הראשון, הוי ממש כמו גבי יעקב. לכן יש לכתוב משלם המכונה זלמן והמכונה 

זעמל נראה לי", עכ"ל הנחלת שבעה.

נמצא לדבריו שכאשר האדם נמצא תחת מערכת מזל גרועה, הקב"ה אינו משנה את מערכת מזלו, אך ביכולתו 
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"לעקוף" את מערכת המזל ע"י שינוי שמו, ואז נחשב הוא לאדם אחר, וא"כ המזל שהיה לו עד כה, כבר אינו 
מזלו שלו כי אם של האדם הקודם בשמו הקודם. וכך נעשה אצל אברהם אבינו, שמזלו הורה שלא יוולדו לו 
בנים וע"י שהוחלף שמו מאברם לאברהם, נותר מזלו הקודם תחת שמו ומהותו הקודמת ולא על שמו ומהותו 

החדש.

מסיבה זו כותב הנחלת שבעה שחולה ששמו הוחלף, אין לקרותו בשמו הקודם ואין לכתוב בגט "דמיתקרי" 
על שמו הקודם, כיון "דשם הנקרא לו על ידי חולי, הטעם הוא מפני שידוד המערכת כאלו הוא איש אחר ואין 
הוראת המזל על זה האיש, וא"כ אם יקראו אותו בשם הראשון שינוי השם מאי אהני, ולכן שם השינוי עוקר 

שם הראשון". וראה הערה601.

התשובה  ועצם  החוטא,  של  בתשובה  השיבה  מסעיפי  סעיף  הינו  השם  ששינוי  	הסובר  הרמב"ם  לדעת  שגם  יתכן  ואולם    601
היא זאת שיוצרת את שינוי גזר דינוא, מן הראוי לשנות את שם האדם לחלוטין ולא רק להוסיף לו שם נוסף, וכדלהלן: הגרא"י 
וולדינברג זצ"ל כותב בשו"ת ציץ אליעזר )ח"כ סימן לח( את הדברים הבאים: "בעל תשובה יכול שפיר לשנות שמו, ומן הנכון 
אפילו באופן שלא יהא ניכר מהשם החדש מה שהיה שמו הקודם, כי זהו מדרכי התשובה, וכמו שמצינו להרמב"ם בפרק ב' מה' 
תשובה הלכה ד' שפוסק דאחד מדרכי התשובה הוא שישנה שמו "כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. 
והמקור לדברי הרמב"ם הוא מהגמ' בר"ה ד' ט"ז ע"ב דאיתא דד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם, ואחד מהם הוא שינוי השם, 
לו לעשות תשובה שיאמר בלבו איני אותו האיש שהייתי קודם לכן  גורם  ומסביר הר"ן הטעמא דמילתא מפני "דשינוי השם 
וצריך אני לתקן מעשי". ועזה"ד מסביר גם המאירי ששינוי השם הוא כדי "שיתעורר בשינוי זה שהוא אחר ושהנהגותיו יתחדשו 
בהתחדשות השם", וא"כ לכל זה יכולים איפוא להגיע ביותר בשינוי שם אשר לא יוכר ממנו משמותיו הקודמים. וגם בשינוי שם 
לחולה בהוראתו ובתוכנו הוא לשינוי שם ממש, לומר שהוא לא אותו האיש, שנגזר עליו גזר הדין. ויעוין בערוך השלחן אה"ע 
סימן קכ"ט סעיף י"ב וסעיף ס"ח שכותב להוכיח זאת שבימיהם היה שינוי שם ממש לחולה שהחליפו שם הישן לשם חדש ולא 
כנהוג אצלינו שמוסיפין שם ע"ש. ויש גם ענין של שינוי השם לשב בתשובה כדי שלא יתבייש בהזכר שמו הקודם בדומה למה 
שמצינו בשו"ת מהר"ם פדוואה סימן ל"ה אודות ג"פ בבן מומר )שאליו מציין גם כבו' במכתבו( שכותב בהמשך תשובתו, דמכיון 
דחזר לדת יהודית אין ראוי לשוב ולעורר שמו הקודם שנשתקע כדי שלא לביישו ח"ו", עכ"ל הצי"א. )וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר 

חכ"ב סימן צו(.

המזל  לשינוי  גורם  השם  ששינוי  הסוברות  הדעות  לפי  הראשון,  השם  את  כליל  לעקור  שצריך  מיבעיא  שלא  מדבריו  נמצא   
משום עצם שינוי השם, אלא גם לדעת הרמב"ם וסיעתו, הסוברים ששינוי השם מועיל כענף מענפי התשובה, יש לעקור את 

השם הראשון ולשנותו כליל לשם החדש. 

כאמור, הציץ אליעזר מזכיר את דברי הערוה"ש, "שכותב להוכיח זאת שבימיהם היה שינוי שם ממש לחולה שהחליפו שם הישן   
לשם חדש ולא כנהוג אצלינו שמוסיפין שם".

דברי  ואלו  הוא,  אחר  שטעמו  לכאורה  יראה  סי"בא  קכט  סימן  גיטין  הלכות  	אבה"ע  השולחן  הערוך  בדברי  המעיין  ואמנם   
הערוה"ש: "ידוע שבימי חז"ל והראשונים לא קראו לאדם שני שמות כלל, כאשר עינינו רואות בש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים 
שאין לך תנא או אמורא שהיה לו שני שמות, וזה שמצינו אבא שאול אינו אלא שם אחד שאול ואבא הוא שם התואר כמו רב רבי 
וגם בראשונים לא נמצא ]זולת בתוס' כתובות צ"ח: ד"ה אמר[ וגם כינויים לא היה בימיהם וגם שינוי שם של חולי היה שינוי שם 
ממש שהחליפו שם הישן לשם חדש, ולא כנהוג אצלינו שמוסיפין שם. והרי בתורה ראינו ג"כ שינוי שמות ולא הוספת שם כמו 
שרי לשרה אברם לאברהם הושע ליהושע ויעקב אבינו כשא"ל הקדוש ברוך הוא "לא יעקב יאמר וגו' כי אם ישראל", לא מצינו 
בכל התנ"ך שקראו בשני שמות אלא או יעקב או ישראל וזה שלא עקר לגמרי שם יעקב מפני שכך רצה הקדוש ברוך הוא כמו 

שדרשו חז"ל )סופ"ק דברכות(", עכ"ל הערוה"ש.

והערוה"ש כפל משנתו )שם סעיף סח( וכתב: "ועתה נבאר הפרט השלישי מסעי' י"ב כשהיה חולה ושינו שמו והפוסקים החמירו   
מאד מאד בשם השינוי שהוא העיקר, וכבר בארנו שמה דשינוי שם החולה שהיה בימיהם לא היה כנהוג אצלינו שמוסיפין שם 
על השם שמכבר וקוראים אותו בשני שמות ביחד וכן חותם א"ע ועולה לתורה כידוע, ובימיהם היה שינוי שם ממש שהעבירו 
השם שמכבר ונתנו לו שם אחר, כעניין ]בראשית לב, כט[ "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל" וגו'. וכן נראה להדיא מתשו' 
וג' ימים קודם כתיבת הגט עשו מצלאין עליו  אחת ספרדית ]הובאה בג"פ ס"ק צ"ג[ וז"ל: ע"ד גט שכ"מ שכתבו שמו מצליח 
ושינו שמו וקראוהו חיים וכו', עכ"ל. וכן בתשובות מבי"ט שכיב מרע ששינו שמו מיצחק לחיים וכו', ע"ש. וכן הובא בב"י בלשון 
זה מעשה בא לפני הר"פ באחד שהיה חולה והחליפו שמו בחליו וכו', ע"ש דהמנהג שלנו שמוסיפין שם להחולה על שם הראשון 
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אינו שינוי שם אלא הוספת שם, ולכן כל הדינים שיתבארו בשינוי שם החולה לפי דעות הפוסקים הוא לפי מנהגם שהחליפו 
השם אבל לפי מנהגינו יש דין אחר בזה", עכ"ל.

ולכאורה כוונת הערוה"ש לכך שצריך לשנות ולעקור את השם הראשון, הוא משום שבזמנם כלל לא נקראו בב' שמות, אלא רק   
בשם אחד, ולא היתה מציאות שאדם ייקרא בב' שמות יחד, ולכן כשהחליפו את שמו של החולה, החליפו כליל את השם. אך 
בימינו, שמקובל ביותר לקרוא לאדם בב' שמות, ניתן להוסיף לחולה שם ולשנות בכך את גזר דינו ומזלו הרע, מבלי לעקור את 

שמו הקודם.

ונותנים לאחר על שמו רק  כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכת"י: כשיש שני שמות לאדם אחד  ובספר שמות בארץ פ"י   
שם אחד, היה אומר מרן החזו"א זצ"ל שאין זה כלל השם הראשון, דשני שמות הוא שם אחד ארוך. וכן מובא בס' שמא גרים 
)להגר"מ גרוס, מעשה רב, בסוה"ס( בשם מרן הגרא"מ שך זצ"ל, שכשמוסיפים שם נוסף, הוא משנה את מהות השם, וכבר אינו 

האדם שהיה לו שם אחד בלבד. 

ושם 	שמות בארץ מהדו"ב עמו' ראא, כתב המחבר הר"צ יברוב: לענין מה שמוסיפים שם לחולה ואין עוקרים את השם הראשון   
לגמרי, חכ"א העיר שאף בר"ה ט"ז מצינו ששינוי השם קורע גז"ד משרי ובב"ר נילף מאברהם, והתם נקראו בשם חדש לגמרי 
והשם הראשון נעקר, אך כיון שלדעת החזו"א ב' שמות הוא שם אחד ארוך, שפיר חשיב בגדר שינוי השם, ולא רק 'הוספה', 
ומכאן באמת תהיה ראיה לדעת החזו"א. וכ' ע"ז הגר"ח קניבסקי: נכון, ויש עוד ראיות לזה, עכ"ד. )ואולי בימינו חוששים לשנות 
לאדם לחלוטין את שמו, משום שכתבו הספרים שאין לשנות שמות בקלות, ויש שכתבו שכדי לשנות שם, צריך בעל רוה"ק 

לשנות שמו, וכדלקמן. ולכן רק מוסיפים שם- שב"ג(.

ומצאתי את שאהבה נפשי בשו"ת דברי יציב 	אבהע"ז סימן קא, שכתב כך: ומה מאוד שמחתי שמצאתי בספר הישר לר"ת סי'   
תרל"ב, שאל ר' יעקב ישראל מרבינו ת"ם וכו', ובתשובה שם כתב בלשונו, מה אקוב לר' יעקב יקוב הדין ליושבי מדין ופי ה' 
יקבנו בשם חדש ישראל יהיה שמך ואני שמי כשמך וכו' עיין שם, נראה להדיא דשמו היה יעקב ונתוסף לו השם ישראל, ואולי 
ר"ת נתן לו שם מחמת חליו. ועיין בבאר מים חיים פרשת בראשית עה"פ ]ב' י"ט[ נפש חיה הוא שמו שהביא מהרה"ק הרבי ר' 
מיכלי זי"ע שלשנות השם צריך שיהיה כמעט בעל רוה"ק, עיין שם בגודל הענין דשינוי השם שזה כל מהות האדם, וכתבתי גם 
מזה בתשובה ]לעיל חיו"ד סי' קס"ב אות ג', וע"ע בשפע חיים מכתבי תורה ח"ה סי' שמ"ט ובשפע חיים לירח האיתנים ח"ב עמ' 

ר"ס - רס"א[, ולזה ר"ת גדול הדור נתן לו שם חדש וכתב לו ישראל יהיה שמך. 

וחפשתי ומצאתי בספר הישר לר"ת חלק התשובות שנדפס בברלין בשנת תרנ"ח )עם תיקונים והגהות מהגאון רא"ז מרגליות(,   
ושם בסימן נ"ג הובאה הך תשובה לר' יעקב ישראל, והמגיה שם ]הערה ב'[ העיר כבר ראה זה דבר חדש שלא מצינו לפני זה אחד 
מן החכמים נקרא בב' שמות, ואולי גם הוא נקרא ישראל שלא להחליפו עם כמה חכמים, ומביא מתשובות חכמי צרפת ולותיר 
]וויען תרמ"א[ סימן ג' כי שם חתם ר' יעקב ישראל את שמו יעקב בר יוסף ישראל וכן רשב"ם בתשובתו שם קראו הרב ר' יעקב 
עיין שם, וא"כ ישראל היה שם אביו. אבל לפי הנראה מתשובת ר"ת הנ"ל ]שנדפסה שם במהדורת ברלין בסי' נ"ד[, נראה להדיא 

שר"ת נתן לו השם ישראל וקראו לו שם חדש, ומזה יותר מסתבר דנתוסף לו השם מחמת חולי, עכ"ל הדברי יציב.

והנה אם כנים דברי הדברי יציב שאכן שמו של ר' יעקב הוחלף ליעקב ישראל מפני החולי, חזינן שכבר בזמן הראשונים שינו   
שם לחולה באופן של תוספת שם ולא בעקירת השם הקודם.

ושו"ר שמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א נחית לזה בס' שמות בארץ 	עמו' פזא, וכתב כך: ומה שמצינו בתוספות שהביאו השם ר'   
יעקב ישראל )עי' תוס' כתובות צח, ב ד"ה אמר, יומא מו, ב ד"ה כי, חולין קיב, א ד"ה ה"מ(, כתב הגר"ח שליט"א: יעקב ישראל 
הוא שם אחד, שנקרא ע"ש יעקב אבינו". והעיר הר"צ יברוב: ואמנם לא מצינו בתורה ב' השמות כתובים יחד, אלא פעם 'יעקב' 
ופעם 'ישראל', ולכאורה כשקורין לו 'יעקב ישראל' ביחד הוא ב' שמות. וכתב ע"כ הגר"ח שליט"א: לא מצינו, אבל המנהג לקרות 
כך מפני שהוא שם אחד, עכ"ד. ושמעתי בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א שבחז"ל מצינו שקראו בב' שמות, מדברי התוספתא 

בקידושין פ"ב ה"ב: "האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני יוסף, ונמצא יוסף ושמעון".

ועי' בשו"ת חתם סופר 	ח"ד, אבן העזר ב, סימן יחא, שכתב וז"ל:  עוד נ"ל דלפנים לא היו נהגין לקרות בשני שמות בבת א' כי   
חדשים מקרוב באו ואפי' יעקב אבינו ע"ה לא מצינו שנקרא יעקב ישראל בפ"א ולא מצינו בכל השמות שבתנ"ך וש"ס ופוסקים 
שיקרא א' בב"א ב' שמות ביחד ושלהי יבמות כך קורין אותי בעירי יוחנן בן יונתן ארי' ונראה דהאי ארי' אינינו שם עצם כלל כ"א 
תואר משפחה על שם גבורתם ונקרא כן האב וגם הבן ע"ש זולת אבא שאול אבא יודן אבא גורין דאבא הוא שם בפ"ע ואינך הוה 
שם בפ"ע והיו נקראים מ"מ נ"ל מדלא מצאתי כן אלא עם צירוף אבא יראה שהוא שם א' כמו פדה צור גמליאל אבל יודן רב של 
יהודים וכדומה, וכן משמע ביש"ש שכ' מעשה שהאב רוצה לקרות הבן בשם אביו מאיר והאם רצתה לקרותו בשם אביה יאיר 
ומזה נולד שם חדש שניאור ר"ל שני מיני אור מאיר ויאיר וקשה ה"ל לקרותו מאיר יאיר אע"כ לא נהגו כן בזמנו עדיין וכן בספר 
נחלת שבעה העיד ע"ד הפלא שהוא ראה אנשים שהיו נקראים בב' שמות יחד ש"מ דלפנים לא הוו שכיחי ועיין רמ"א אה"ע סי' 
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שינוי השם מועיל רק למי שגז"ד הוא בלא חטא

היפה מראה )פ"ב דתענית, הו"ד בס' זכר דוד, הו"ד בסו"ס שמא גרים, שער המאמרים(  מסביר ששינוי השם 
של  יסורין  עליו  אשר  הגזירה  תשתנה  השם  בהשתנות  "כי  ועוון,  חטא  ללא  הוא  דינו  שגזר  למי  רק  מועיל  
אהבה, שלא חלה הגזרה אלא על אותו השם. וכן בשינוי המקום שהגזרה היתה על היושב במקום פלוני, ואז 
יספיק השינויים המועטים אלו לבטל הגזרה, דאילו על החטא מה יועילנו השינוי הזה, כי העוון עמו. ואף אם 
נפרש שאותן השינויין מועילין מגזירת המערכה, זה יצדק בשינוי המקום, כי רשומי המערכה על האנשי מצד 
חילוף המקומות, אם מצד חילוף שם האיש לא יצדק, ואם נאמר דחילוף השם היינו חילוף המהות, דלפעמים 
השם מורה על המהות, והכוונה התחלפות האיש בעצמותו ובמידותיו, וכעין שם אברהם, שהשם הזה חילוף 
ועוד שהוסיף בו אות משמו יתברך אשר בו ברא את העולם, א"כ היינו  גויים,  נתן אב המון  במהותו, שעליו 

תשובה או שינוי מעשה", עכ"ל602.  

 ספר העיקרים: שינוי השם ושינוי המקום משנים את מזל האדם, 
מפני שהשתנה מהותו

רבי יוסף אלבו ז"ל כתב בספר העיקרים 	מאמר ד פרק יחא את ההסבר הבא: 

"שכשנגזר על האדם טוב מה הנה הוא נגזר עליו במדרגה ידועה מכשרון המעשה, וזה כלל יעודי התורה, וכן 
כשנגזר עליו רע מה הנה הוא נגזר בהיותו במדרגה ידועה מהרוע או בהכנה ידועה, וכשתשתנה המדרגה ההיא 

או ההכנה ההיא תשתנה הגזרה בהכרח לטוב או לרע.

וזה כמלך שגזר על כל הערלים שבמדינה פלונית שיהרגו או שינתן לכל אחד ככר זהב, ועמד אחד מהם ונימול, 
שתשתנה בלי ספק הגזרה ההיא ותבטל מעליו לרע או לטוב כפי ההכנה שנתחדשה באיש ההוא. ולזה היה 
ההשתדלות בעשית הטוב וכשרון המעשה טוב והכרחי בכל דבר, שהוא הכנה לקבול השפע האלהי או לבטל 

מעליו הגזרה.

וזה מסכים למאמר ז"ל רבא איקלע למימלא חזנהו שחורי ראש, אמר מאי האי, אמרו ליה מדבית עלי קאתינא, 
דכתיב ביה וכל מרבית ביתך ימותו אנשים )שמואל א' ב' ל"ג(, אמר להו זילו איעסקו בתורה דכתיב כי היא 

קכ"ט סעי' י"ד ובס' גט פשוט ס"ק ס"ג כ' דשם טוב הוא מצורף משם בן נח וטוב גואל של רות, ע"ש, עכ"ל החת"ס.

ובשו"ת דברי יציב 	אבהע"ז סי' קא כתב: בגוף הערתך על החת"ס שהוסיף גם שבפוסקים לא נזכר אחד בב' שמות בבת אחת,   
והערת מבעל התוס' ר' יעקב ישראל. בהשקפה ראשונה עלה בדעתי שאולי ישראל היה שם שנתוסף לו מחמת חולי, עיין רמ"א 
יור"ד סי' של"ה ס"י וכן נהגו לברך חולים בבית הכנסת לקרא להם שם חדש כי שינוי השם קורע גזר דינו עיין שם, וכבר האריכו 
במנהג שרק מוסיפין שם ולא מחליפין ]עיין ברית אבות סי' ח' אות מ"ד[, ובזה גופא הוי כשם אחר, דמי שיש לו ב' שמות שם 
אחד ממנו הוי רק חצי שם, וכמ"ש לגבי גיטין ]עיין שו"ת הראנ"ח ח"א סי' י"א ובטיב גיטין בליקוטי שמות בתחילתו, וע"ע לעיל 

סימן י'[, עכ"ל.

602  כפי שהביאו בס' זכר דוד, שם.
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ואם  ידועה,  ומדרגה  בהכנה  המקבל  בהיות  הנה  הן  האלהיות  שהגזרות  מדבריהם  שיראה  ימיך,  ואורך  חייך 
תשתנה המדרגה ההיא תשתנה הגזרה ההיא, ובעבור זה הוא שאמרו ששנוי השם יועיל לבטל הגזרה וכן שנוי 

המעשה", עכ"ל ס' העיקרים, ועי"ש עוד בדבריו.

שינוי השם משנה רק את המזל

שינוי  שהרי  דין,  גזר  קורע  השם  ששינוי  בראשונה  הביאה  לא  הגמרא  מדוע  תוהה  בא  טז,  	ר"ה  לנר  הערוך 
השם נלמד מפסוקים מפורשים בתורה, בעוד ששינוי מעשה נלמד מדברי הנביאים, צעקה- מספר תהילים 

וצדקה- מספר משלי.

הערוך לנר מסביר שהש"ס בחר בכוונה בסדר זה, של צדקה וצעקה, ורק לאחר מכן הובאו שינוי השם ושינוי 
מעשה, משום שהראשונים פועלים יותר בתוקף לשינוי הגזירה, בעוד ששינוי השם מועיל רק לשינוי המזל.
הערוך לנר מתרץ על פי דבריו את קושיית המהרש"א )הנ"ל( מדוע הפייטן ייסד בתפילת ראש השנה שתשובה 
הגזירה.  רוע  את  מעבירין  מקום  ושינוי  השם  שינוי  שגם  הזכיר  ולא  הגזירה,  רוע  את  מעבירין  צדקה  תפלה 
ולדבריו אכן, "הם לא שינו רוע גזירה, רק את המזל, שמעולם לא נגזר על אברהם ושרה שלא ילדו אלא עפ"י 

טבע המזל לא היו ראוים לכך, ושינה הקדוש ברוך הוא שמם ועי"ז נשתנה המזל". ואלו דבריו:

"בגמרא צדקה צעקה. צריך טעם שלא שמר הסדר דשינוי השם שיליף מפסוק של תורה הו"ל להקדים לכל 
ואח"כ שינוי מעשה דיליף מפסוק דנביאים ואח"כ צעקה דיליף מפסוק תהלים ואחר כך צדקה דיליף מפסוק 
דמשלי שמאוחר לתהלים בסדר הכתובים וכדאמרינן סוף פרק קמא דבבא בתרא )טו א(. ויש לומר שמסדר 
אותם כסדר פעולתם שכל א' פועל יותר מחבירו דצדקה פועל ביותר שמציל ממות ואח"כ צעקה שמציל רק 
ממצוקות ואח"כ שינוי השם שמשנה המזל בלבד כמו בשרה. ואח"כ שינוי מעשה שפועל לבד להעביר הרעה 
ובזה א"ש מה שדקדק המהרש"א שהפייטן שיסד תשובה  אשר עדיין לא בא כדיליף מוינחם ה' על הרעה. 
תפלה צדקה מעבירין את רוע הגזירה למה לא חשיב ג"כ שינוי השם ושינוי מקום. אבל לפ"ז א"ש שהם לא 
שינו רוע גזירה, רק המזל שמעולם לא נגזר על אברהם ושרה שלא ילדו אלא עפ"י טבע המזל לא היו ראוים 
גם  וחשיב בהם  דינו  גזר  ומה דקאמר הכא מקרעין  ועי"ז נשתנה המזל.  לכך ושינה הקדוש ברוך הוא שמם 
שינוי השם, אגב גררא דאחריני אמר גם על שינוי השם גזר דין, אבל באמת קריעת גזר דין ליכא, רק שינוי 

מזל".

העוונות גורמים לאדם להתמסר למזל ושינוי המקום והשם גורם לו לשוב בתשובה

כתב האהל מועד603 )שער ראשית חכמה דרך ח נתיב יד(:

'אהל מועד',  חיבר ספר הלכתי מקיף בשם  הוא  צ"ה.  ה"א  גירונה שבספרד בשנת  בעיר  נולד  ירונדי  ב"ר משולם  רבי שמואל    603
המבוסס בעיקר על הרמב"ם ופסקי הרמב"ן, והשלים אותו בשנת קנ"ו. מרן הבית יוסף מזכיר כמה פעמים ספר זה בב"י.
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כולן  ודברים הללו  ואלו הן צדקה צעקה שינוי השם שינוי מעשה,  גזר דין של אדם  "ארבעה דברים מקרעין 
למדין מן הכתוב וי"א בגמ' אף שינוי מקום והטעם במשנה מקומו או שמו משום דאותו שינוי גורם לו לעשות 
צדיק  ולהיות  מעשי  בכל  לתקן  אני  וצריך  לכן  קודם  שהייתי  האיש  אותו  עכשיו  איני  בלבו  שאומר  תשובה 
ולשוב מרשעתי ועל זה כוונו רבותינו ז"ל באמרם604 האי מאן דביש לי' בהאי מתא ליזיל במתא אחריתי אף 
ו[הכין צעדו ההוא כמי שנגזר עליו, אבל מ"מ  כי לא לאדם דרכו לא לאיש ]הולך  י"א(  )ירמיה  על פי דכתיב 
אחד מדרכי כפרה הוא שינוי מקומו שגלות מכפרת עוון, לפיכך אמרו צריך לגלות למקום אחר, אי נמי פעמים 
שהמקום ההוא גורם לו רעה ואם נסתלק למקום אחר יצא מתוך ההפכה, אבל מי שיגזור עליו נאמר בו "כי 
כי הם למעלה מן  בידן של ישראל הוא כמו שאמרו )שבת קנו, א( אין מזל לישראל  ומ"מ  לא לאדם דרכו", 
המזלות, ומי שאינו עושה רצון הש"י עונותיו גורמים לו שיומסר למזל לפי שהבדילו עונותיו בין הש"י ובינו 
והוא שכתוב )דברים לב( "אסתירה פני מהם", ר"ל אסלק שכינתי והשגחתי מהם ואניחם בידי המזלות ואז 
"אראה באחריתם", מי יצילם מידי המקרים ההוים מתנועות הגלגלים והמזלות, אבל בצדיקים כתיב "גם כי 

אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי", עכ"ל605.

החיים והמוות תלויים בשם האיש ומזלו וחילוף השם מורה על חילוף המהות

בספה"ק מעבר יבק )שפתי רננות פכ"ג( כתב את הדברים הנוקבים הבאים: "ומצאתי כי המלאך שאל ליעקב 
מה שמו )בראשית לב, כח(, יען כי עיקר החיים והמוות תלוי בשם האיש וגם במזל, ומטעם זה הנהיגו קצת 
אמרו  רבנן  וכן  אדם,  של  בשמו  החכמים  דברו  סודות  והרבה  כשמם,  בניהם  שם  לקרות  שלא  אמת  מקובלי 
)ברכות ז, ב( שמא גרים, ור' מאיר הוה בדיק בשמא )יומא פג, ב(, ואל תקרי שמות אלא שמות )ברכות ז, ב(, 
ושינוי מקום והתשובה606 משנים צבא  ושינוי השם  ב(.  לח,  )יומא  לא מסקינן בשמייהו של רשעים  כן  ועל 
השמים ומערכת הכוכבים, כמו שלדברי קצת אחר חטא הקדום נתחדש כוכב אחד ברקיע, הביאו בעל העקדה 

פרשת בראשית שער ט' ", עכ"ל.

ובהמשך כתב: "וכתב בעל נוה שלום )פ"ד מאמר ה( כי השם מורה על המהות, וא"כ חילוף השם מורה על חילוף 
)ירושלמי פ"ג ה"ט( על מכאן היה ר"מ דורש שמות,  ופירש בעל יפה מראה בר"ה פרק ראוהו בי"ד  המהות, 
כי מה' הוא שהמניח השם יסכים בו למציאות האדם, כדאמרינן בפ"ק דברכות )ז, ב( מנלן דשמא גרים, וכמו 
יורה על עיקר מציאותו  דחזינן נחש נחושת שעשה משה שה' הסכים עם עיקר מציאותו, גם שם של אדם 

שהוא הצדיק והרשע", עכ"ל ועיש"ע607. 

604  עי' ב"מ ע"ה ע"ב.

605  וסיים האהל מועד וכתב: וגזר דין שיש עמו שבועה מתכפר בתורה וגמ"ח שנאמר )ש"א ג'( "לכן נשבעתי לבית עלי" וכו', בזבח 
ומנחה הוא דאינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה וגמ"ח, עכ"ל.

606  משמעות דבריו היא ששינוי השם והמקום אינם חלק מחלקי התשובה, שעי"כ נקרע גזר הדין, אלא שהם משנים המזל והגזירה 
בפני עצמם, וכדעות הנ"ל.

607  ובס' הציוני )פ' וישב( כתב: בא אל אשת אחיך ויבם אותה. והנני כותב המקובל בידי ונמצא אתי. ויבם אותה והקם זרע לאחיך 
פרש"י הבן יקרא על שם המת וכיון הסוד כדאיתא בבהיר אומר שם כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו שם שמו מעניינו 
שנאמר וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ר"ל כי שמו של אדם הוא גופו. ה"ד ושם רשעים ירקב אטו שהשם ירקב 
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שינוי השם עושה התפעלות חזקה בנפש

המאיר  מאיר  "רבי  קמא:  סימן  יו"ד  	ח"ב  דעניא  אפרקסתא  בשו"ת  ברשוב  אב"ד  זצ"ל  שפרבר  הגר"ד  כתב 
עינינו בדרך ומעלות העוסק בתורה לשמה )אבות ריש פרק ו'( איהו ניהו דקא דייק בשמא, כמבואר ביומא דף 
פ"ג ע"ב, ע"ש מעשה רב. וע"ש במהרש"א, דכלל גדול הוא בידינו אשר כל אשר יקרא לו האדם נפש חי' הוא 
שמו כמבואר בסה"ק. וזהו גופא אחד מהזכיות של ישראל במצרים שלא שינו את שמם, דשינוי השם עושה 
והיינו דקי"ל שינוי השם כשינוי מעשה דמי  התפעלות חזקה בנפש הן לטב הן לביש, בין בפרט בין בהכלל, 

)ב"ק דף ס"ו ע"ב ורמב"ם פ"א מה' גניבה ופ"ב מה' גזילה וטוש"ע חו"מ סי' שנ"ג(", עכ"ל608.

כיצד שינוי השם ע"י האדם משנה את מצבו?

כתב בס' אור עולם )לרבי משה דוד וואלי זי"ע, בראשית ב(: וא"ת מה יועיל שינוי השם שעושים אל החולים, 
אם אינו ממנו יתברך, אלא מפי בשר ודם?

דע שיכול להועיל הרבה מאד, לפי שהוא שינוי השם עשוי דרך תפילה והכנעה גדולה, ויש תקוה שסיכמו מן 
השמים בזכות התפילה וההכנעה והצדקה609".

ובהמשך כתב האור עולם: "וירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו", טעם הברכה וכו', אבל 
הטעם השני היותר עיקרי הוא, לפי שכבר יעקב אבינו נשתנה שמו מן המלאך כידוע, אבל השי"ת לא רצה 
שיסמוך הצדיק על שינוי השם שבא לו ]מאחד[ ממשרתיו הגרועים, כי במה נחשב הוא לעשות דבר גדול כזה, 

כי בודאי שינוי השם הוא שינוי מזל ושינוי ההנהגה בכל עניניו של אדם וז"ש", עכ"ל. 

האם צריך שינוי השם לחוד או את כל הדברים המשנים גז"ד

בפ"ק  וכו'.  מעשיו  ומשנה  וכו'  שמו  ומשנה  וכו'  התשובה  "מדרכי  פ"בא:  תשובה  	הלכות  משנה  הלחם  כתב 
דר"ה )דף ט"ז ע"ב( אמר ר' יצחק ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם ואלו הם צדקה צעקה שנוי השם 
שנוי מעשה וכו'. וי"א אף שנוי מקום וכו'. וכל החמשה הוזכרו בדברי רבינו, השב צועק תמיד זו צעקה, ועושה 

אלא גופו. )עיין רש"י יומא רקבבון יעלה שלא יקראו בשמו(. ומצאתי בספר החיים כי שמו של אדם הוא נשמתו שנאמר מתי 
וגו' ואמחה את שמם. כן יעמוד זרעכם ושמכם זרעכם הוא שם הגוף ושמכם הוא  ימות ואבד שמו וכאלה רבות. שמם מחית 
שם הנשמות והוא שם התואר כי הנשמה אין לה שם קבוע עד יום צאתה מן הגוף כמבואר לעיל ואז ניכר שמה כי יצאה לפועל 

ומכריזין עליה יבא שלום ינוחו על משכבותם אם צדיק הוא, עכ"ד ועיש"ע.

608  ובשו"ת אפרקסתא דעניא )ח"ב יו"ד סימן קמ( כתב: ידוע דכל שינוי מקריי גם הוא פועל הרבה על העצם בשנותו גם הוא את 
טעמו כי פג מעט מעט, וכ"ש שינוי השם שהוא בכלל שינוי העצם, כמ"ש המקובלים דשם של אדם מישראל הוא שורש נפשו, 

כמובא בכמה מקומות, עכ"ל.

609  משמע מדבריו דס"ל כהבנת הרמב"ם במושג שינוי השם, שענינו תשובה, ולא עצם שינוי השם.
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צדקה וכו' זו צדקה. ומשנה שמו זו שנוי השם, ומשנה מעשיו זו שנוי מעשה, וגולה ממקומו זו שנוי מקום, 
אף על פי דבגמרא אמרו דכל חד מנייהו סגי כלומר אדם שעשה תשובה בלבו ועושה צדקה אף על פי שלא 
התחיל לעשות שום מעשה טוב סגי וקורעין גזר דינו, או כיון ששינה שמו אף על פי שלא התחיל לעשות שום 
"וצדקה  והכי מוכח מכל הפסוקים שהביאו דבצדקה קאמר  הני.  כל  וכן  כיון שכוונתו טובה,  מעשה טוב סגי 
תציל ממות" משמע דבצדקה לחוד מהניא, מ"מ כתב רבינו החמשה משום דודאי כולהו עדיף. ונהי דבכל אחד 

מהם מהני לקרוע גזר דין, אבל התשובה הגמורה היא בהיות לו חמשה התנאים", עכ"ל הלח"מ.

שהוזכרו  הדברים  כל  את  צריכים  גז"ד,  לשנות  שכדי  וסובר  הלח"מ  ע"ד  חולק  	שםא  המים  הבארות  ואמנם 
בגמרא, וז"ל: 

"כתב הרב לח"מ ז"ל אף ע"פ דבגמרא אמרו דבכל חד מנייהו סגי וכו', מ"מ כתב רבינו הה' דברים משום דודאי 
עדיפי טפי בכולהו.

ולענ"ד נראה דכולהו צריכי, דאם משנה שמו לבד מה מועיל לו אחר שאינו עושה מעשה טוב. וכן גלות מה 
מועיל לו אם אינו שב ממעשיו, וכן בכולהו. אלא ודאי צריכי כולהו ולכך כתב רבינו משנה שמו כלומר אני אחר 
ואיני אותו האיש שעשה וכו' דר"ל דשאני האי שינוי השם דבעל תשובה משינוי השם המוזכר בגמ' דהתם 
הביא ר' יצחק ראיה לשינוי השם משרה והתם לענין מזל כמ"ש במדרש אברם אינו מוליד אברהם מוליד וכן 
שרי וכו' והכא לענין בעל תשובה לא שייך זה אלא השינוי השם הוא שיאמר איני אותו האיש וכן לענין גלות 
כתב רבינו וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגרמה לו להכנס וכו' הוצרך לומר זה מפני דשאני גלות זה 
ממ"ש בגמ' דהתם לגבי אברהם השינוי מקום היה כמ"ש נמי במדרש לענין מזל כאן אי אתה זוכה לבנים וכו' 
וכמ"ש הגמ' לאידך ותירצו שאני התם דלענין ארץ ישראל קאמר לכך כתב דהאי שינוי מקום דבעל תשובה 

הוא שיגלה ממקומו שגלות מכפרת עון.

אך יש להבין מאחר דכונת רבינו הוא לרמוז הה' דברים המוזכרים בסברת ר' יצחק לענין גזר דין א"כ מה זה 
שהוסיף רבינו באמצעות דבריו וכתב ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא וכו' וכפי זה הוי ששה דברים ונראה שזה 
הצעה לענין שינוי השם שכתב רבינו אח"כ ומשנה שמו וכתב כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם 
המעשים וא"א לומר כן אם לא שנתרחק הרבה מן הדבר שעשה ובזה שייך שפיר שינוי שמו באומרו איני אותו 
האיש שעשה המעשים רעים שעשה כבר וכדי לקיים דבר זה של שינוי השם ישנה מעשיו כולם לטובה ואינו 

אותו האיש משני צדדיו וכענין סור מרע ועשה טוב", עכ"ל.

דברי הפוסקים על שינוי השם לחולה

כתב רבינו ירוחם 	תולדות אדם וחוה נתיב כח חלק א דף רלא טור ג, והו"ד בב"י ובד"מ יו"ד סי' שלהא: 

שנוי השם שעושין לחולה בעבור שאמרו חז"ל כי א' מהדברים שמקרעין גזר דינו של אדם הוא שנוי השם פי' 
אין זה פלוני כי אחר הוא ולפי' נהגו לחולה מסוכן לשנות שמו. וזהו שנוי שתקנו הגאונים ז"ל באין י' בני אדם 
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ובקי שבהם אוחז ספר תורה בידיו ואומר מצלאין אנחנא וכו' עד הוא יתמלא רחמין עלנא ועל אחנא ועל כל 
עמו ישראל ועל ראש החולה הזה ויקיים אותו לרפואה שלימה ולחיים טובים ויקרא שמו פלוני ישמח בשמו 
לרפואה שלמה כדכתיב ואגדלה שמך והיה ברכה וכתיב ולא יקר' עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב 
המון גוים נתתיך יהי רצון מלפניך יי' אלדינו ואלדי אבותינו שיהא שמו לבטל מעליו כל גזירות קשות ורעות 
לקרוע גזר דינו מעליו ומעל כל אשר לו ואם נקנסה מיתה על פלוני זה לא נקנסה ואם נגזרה גזירה רעה על 
פלוני זה לא נגזרה דאיש אחר הוא וכבריה חדשה הוא וכקטן שנולד לחיים טובים ולאריכות שנים ולמלוי ימים 

וכו', עכ"ל.

ופסק השולחן ערוך )יו"ד סי' שלה, י(: נהגו לברך חולים בבהכ"נ, לקרא להם שם חדש, כי שנוי השם קורע גזר 
דינו, עכ"ל.

ובלבוש )שם( כתב: נהגו לברך את החולה בבית הכנסת לבקש עליו רחמים. ומשנין את שמו לקרוא לו שם 
חדש, דשינוי השם קורע גזר דינו של מקום, דכאיש אחר הוא שאין זו הגזירה נגזרת עליו, עכ"ל.

ובספר עבודת הקודש )סנסן ליאיר ג, ז( כתב: שינוי השם על ידי חכם וירא שמים בכונה גדולה, להמשיך לו 
נפש חדשה מקדושה, ויתאמץ מאד בכונת ויעבור וי"ג מדות לעורר הרחמים, עכ"ל.

מדוע משנים שמות רק לחולים ולא לשינוי מזל בכל נושא

עניני  לשאר  לא  אך  מסוכן,  חולה  בהיותו  כדי  רק  האדם  שם  את  שמשנים  היא  הפוסקים  ד'  משמעות  הנה 
עמו'  לר"ה  )בדרשה  התדיר  ספר  בספרו  הקדמונים  איטליה  מחכמי  הראשונים  מן  חד  וכ"כ  וברכה.  הצלחה 

רנד610(, וז"ל: "ואין נוהגין בזה אלא למי שחלה חולי גדול והוא מסוכן שמחליפין שמו", עכ"ל. 

ואמנם דבר זה צ"ע מדברי הירושלמי בשבת, בו פתחנו את מאמרנו, שם נאמר: "רבי יוחנן הוי עבר בשוקא 
חמא חד מזבין מן אילין מלטימה, )ראה אחד מוכר מאלה מיני מתיקה- קרבן העדה(. א"ל מן אילין את חיי, 
ליה  ואזל  יוחנן  )ר'  ליה  ואזיל  אין. שבקיה  א"ל  העדה(,  כזה-קרבן  כלומר, מדבר קל  )מאלה אתה מתפרנס? 
לדרכו-קרבן העדה(. בתר שעה עבר גביה, א"ל רבי צלי עלי דמן ההיא שעתא לא זבנית כלום, )האי גברא לרבי 
יוחנן, רבי התפלל עלי שתהא חוזרת עלי פרנסתי שע"י דיבורו איתרע מזליה שלא מכר עוד- קרבן העדה( וא"ל 
כי  וביאר הקרבן העדה: החלף מקומך.  גורם".  גורם, פעמים ששנוי המקום  שני אתרך, פעמים ששנוי השם 
פעמים ששנוי השם גורם לבטל גזירה ופעמים שנוי המקום. והפני משה ביאר: לך לישב למקום אחר, ששינוי 
השם גורם לטובה ופעמים שינוי המקום גורם לטובה, ע"כ. ואנו למדים שר' יוחנן הציע לאדם לשנות מקומו 

לצורך פרנסתו, כי פעמים ששינוי השם גורם לבטל גזרה ולפעמים שינוי מקום מועיל בזה.

ויתכן שאכן אף שר' יוחנן הציע לאותו אדם לשנות את מקומו, מ"מ לא הציע לו לשנות את שמו, אף שאמר לו 
שגם שינוי השם גורם לשינוי המזל, וזאת משום שלא ברור שהמקום בו יעלהו במזלו או אדרבה, יגרע ממזלו, 

610  הו"ד במאמר בענין שינוי השם, הגרמ"א שטרן, בטאון אור ישראל )מאנסי( קובץ יג. ועי"ש במש"כ בענין זה.
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יכול אדם לשנות את מקומו שוב  יודע עד מה, והדבר צפון ונסתר הוא. רק שבשינוי מקום,  שהרי אין אתנו 
ושוב, לפי ראות עיניו. אך את שמו אינו יכול לשנות שוב ושוב, כי אם יעשה כן, ייהפך ללעג ולקלס ]ובספר 
האדם  שיחליף  אבל  הגזירה,  תתבטל  בזה  כי  ואפשר  שמו  שמחליפין  הוא  השם  "ושינוי  כתב:  )שם(  התדיר 
שמו בכל יום הכפורים, אי אפשר מפני תיקון העולם בעניני הכתובות והחתימות והשטרות שחותמין השמות 
וכותבין "פלוני בן פלוני", ולא ימצא בכך שינוי השם"[. ואם ישנה שמו ושמו החדש לא יביא לו להצלחת המזל 

וקריעת גזר דינו, ייאלץ לשנות שוב את שמו, וכדי בזיון וקצף.

ואולם גם אם כנים אנחנו בזה, עדיין לא ברור מדוע לא מחליפים את שם האדם לצורך תועלת נכבדה ביותר, 
כמו לידת ילדים או פרנסה דחוקה ביותר וכל כיוצ"ב.  

ואכן בספר זכר דוד )הו"ד בס' שמא גרים, שער המאמרים( תמה מדוע מצינו בפוסקים )הנ"ל( שינוי השם רק 
לחולים מסוכנים, בעוד שמדברי הגמרא והראשונים נראה שבכל עת צרה אומרים שישנה את שמו כדי לבטל 
את הדין, וכפי שצדקה, צעקה ושינוי מעשה מועיל בכל זמן ועת. "ולכל מילי תועלת רבה איכא בשינוי השם, 

ולא בחולה בלבד הורונו חז"ל שמבטל גזר דינו של אדם".

וכתב הזכר דוד: "ואפשר דהואיל ולמדו ענין שינוי השם משרה, והתם הוי כענין רפואה, כמש"כ ביבמות )סד, 
וכתיב  נוקרתם",  א( א"ר אמי אברהם ושרה טומטומין היו, שנאמר "הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור 
"הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם", עי"ש. וכ"כ בבראשית רבה )פמ"ז ס"ב( רבי יודן בשם ר"ל עיקר 
מיטרון לא הוה לה וגלף לה הקב"ה עיקר מיטרון, עי"ש. א"כ דיו ללמד על החולה הצריך לרפואה דמועיל שינוי 
השם. ועוד דשינוי השם לאו מילתא דאתיא לכולי עלמא, דבב"ר פמ"ד סט"ו ר' יודן לא נקט שינוי השם בכלל 
הדברים שמקרעין גזר דין. וכן בירושלמי פ"ב דתענית ר' אלעזר לא מני אלא תפילה צדקה ותשובה, לא זולת,  

ע"כ לא הרחיבו עניינו בכל הדברים הנצרכים אל האדם, והגבילוהו לרפואת החולה".

ואמנם כותב הזכר דוד: "וכל זה אמרתי להליץ בעד הפוסקים דשתקי מיניה. אבל האמת עד לעצמו דלכל מילי 
כנ"ל. עוד אפשר לומר דקפידו  שינוי השם מעלי לשנות מזל האדם ולקרוע ולבטל כל גזר דין קשה מעליו 
לשנות שם החולה, להיות דלפעמים השם גרם החולי. ודבר זה למדתי מתורת הרב עין יעקב בפ"ה דברכות, 
דעל מ"ש רז"ל שם א"ר יעקב אמר רב חסדא כל המבקש רחמים על חבירו אין צריך להזכיר שמו, שנאמר "אל 
נא רפא נא לה" ולא קמדכר שמה דמרים, כתב הוא ז"ל דטעמא הוי, דאולי השם גרם לחולי, שהרי בשביל כן 

הדרך לשנות שם החולה, כדאיתא ביו"ד סי' של"ה", עכ"ל611.

611  ובס' שמות בארץ כותב הגר"ח קניבסקי שליט"א שאין לשנות שם לצורך פרנסה או למי שאין לו זש"ק וכדו'. ושם )עמו' ר( הובא 
בשם מרן הגרא"מ שך זצ"ל שכשאפסו הסיכויים בדרך הטבע וכללי הרפואה, אין עושין שינוי השם, ומשנים שם רק כאשר ישנם 

סיכויים להחלמתו, אף שנמצא בסכנת מוות.
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נספחים

בן אינו יכול לשנות את שם אביו 

כתב בשו"ת הרא"ש )כלל יז סימן יב(: ומה שכתבת באדם אחד שהמיר אביו לדת ישמעאלים, והיה שמו יוסף 
בן שמעון; ואחר שהמיר אביו, הניח שם אביו וקרא שמו יוסף בן שמואל. לימים גרש את אשתו באותו שם 
החדש והכשירו הגט. תמה אני על המכשירין: אף אם יוכל אדם לשנות את שמו ולקרות לו שם אחר; כדאמרינן 
)ר"ה ט"ז:(: שלשה דברים מבטלין את הגזרה וכו', וי"א אף שנוי השם, כמו שמצינו באברהם ושרה, אבל שם 
אביו היאך יכול לשנות? והרואים הגט וכתוב בו: יוסף בן שמואל, יאמרו: אינה מגורשת, כי שם בעלה יוסף בן 

שמעון612, עכ"ל.

בני שמעון שינו את שמם כדי לבטל גזירה

כתב המלבי"ם )במדבר כו יב - יג(: בני שמעון, זרח הוא צוחר הנזכר )בראשית מו י. שמות יד טו( ומשפחת 
אהד בטלה רש"י, כי משמעון חסר במנין זה ל"ז אלף ומאה, שמתו כל משפחת אהד, וגם מתו רבים ממשפחות 

נמואל וצוחר ושינו שמם מנמואל ימואל ומצחר זרח, ששינוי השם מבטל הגזרה".

שינוי השם היא כבריאה חדשה

כתב השפת אמת )בראשית פרשת וישלח(: ושינוי השם הוא כמו בריאה חדשה שנתרומם אבינו יעקב. לכן 
היה מקודם קטנות כמו קטן שנולד שנעשה בריה חדשה, עכ"ל613.

הוראת המזל הראתה לאברהם שלא יוליד

כתב המלבי"ם )בראשית פרק טו(: ויאמר אברם. הנה זה א"א לומר כלל שהי' לאברהם קצת ספק בהבטחת 
ה' אשר הבטיח לו ג' פעמים שיהיה לו זרע )כמ"ש ואעשך לגוי גדול, לזרעך אתן את הארץ, ושמתי את זרעך 
כעפר הארץ( וכל מדה טובה שיוצא מפי ה' אפי' על תנאי אינו חוזר בו, ואיך לא האמין ראש המאמינים בדבר 

612  ועי' בשו"ת בית יוסף דיני גיטין וגירושין סי' יג ובשו"ת יהודה יעלה )למהר"י אסאד( ח"ב  אבן העזר, חושן משפט סימן קז.

613  ועי' שם משמואל שמות פרשת יתרו גבי שינוי שמו של יתר ליתרו. ועי' תולדות יעקב יוסף דברים פרשת כי תצא.   
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ה'. אמנם באשר ראה באצטגנינות כי לא יהיה לו בן, והוא היה אז דעתו שהמחויב מהוראת המזל והמערכת 
מוכרח שיבא, עד שגם חז"ל אמרו שא"ל ה' אברם אינו מוליד אברהם מוליד, שהוצרך שנוי השם שיהיה כאיש 
אחר אשר עליו לא חל הוראת המערכת, ואמרו שא"ל ה' מה דעתך דקאי צדק במזרח מהדרנא ליה למערב, 
כוונתם שהודה לו ה' שלפי מעמד כוכבו ומזלו ]שהיה כוכב צדק[ בעת ההיא א"א שיוליד, רק שבהסב הגלגל 
את מעגלו השנתיי, אז ישתנה הוראת הכוכב לטובה, כמ"ש גלגלא דרקיע הוא דהדר נטר עד למחר כי השתא 
ומשתכחת לה, וסבוב השנתיי שיסוב כוכב צדק סביב השמש הוא קרוב לי"ב שנה, וע"כ הוליד את ישמעאל 
שהיה  המילה  על  ונצטוה  ע"ה,  בן  אברהם  אז  שהיה  הזה  הדבור  אחר  שנה  לי"ב  קרוב  שהוא  פ"ו  בן  כשהיה 
הכנה ללידת יצחק כשהיה בן צ"ט, שהוא יותר מי"ב שנה אחר לידת ישמעאל, שאז סבב כוכב צדק את מעגלו 
ובזה  מותו,  אחר  שיוליד  או  למותו  קרוב  יולידהו  להוליד  עתיד  שהוא  שהבן  אברהם  חשב  כן  ועל  השנתיי, 
תתקיים הבטחת ה' שזרעו יפרה וירבה וינחל את הארץ, וגם הוראת המזל, כי הבן הנולד אחר מותו או סמוך 
יוכל לגדלו  ולא  נולד, אחר שלא היה אז בעולם, או שכבר מוכן ללכת בדרך עולם  למותו הוא אצלו כאלו לא 
ולחנכו, ועפ"י מחשבה זו שהיה בלב אברהם, השיב על מ"ש לו שכרך הרבה מאד, שני טענות בשני מאמרים, 
א[ למה לו העושר והקנינים הרבים, אחר שכל ימי חייו יהיה ערירי, ובן משק ומנהל את ביתו ]מלשון על פיך 

ישק כל עמי[ הוא לא קרוב לו כי הוא אליעזר, ואף לא מארץ מולדתו כי הוא מדמשק, עכ"ל.

שינוי שמה של שרה

כתב המהרש"א )חידושי אגדות ברכות יג, א(: אברם הוא אברהם כו'. הוא מבואר ע"פ הסוגיא דמסכת נדרים 
)פ"ב( ]פ"ג לב[ שבשינוי השם לאברהם נשתנה מזלו וכדי שיוליד בן הראוי ליורשו, וכ"ה בב"ר דבויוצא אותו 
החוצה לא נשתנה מזלו רק להוליד בן דהיינו ישמעאל, וז"ש בתחלה נעשה אב לארם דהיינו כמו שבתחלה היה 
אב לארם לאומה אחת כן גם אחר שזכה להוליד בן לא נעשה אב רק לאומה א' דהיינו לבני ישמעאל ולבסוף 
שנשתנה שמו להוליד בן הראוי ליורשו דהיינו יצחק נעשה אב המון גוים לאומה הישראלי שכל שבט ושבט 
כי הוראת שמה שרי בתחלה לא היתה שרית  גבי שרה  יש לפרש  וכה"ג  וגו'.  גוים  וקהל  גוי  גוי כמ"ש  נקרא 
ולבסוף  ומזלה  ולמכירה בחייה אבל במותה היה נשכח זכרה אם לא היו לה בנים לפי מערכתה  רק לאומתה 
שנשתנה שמה שרה נשתנה מזלה להיות לה בנים נעשית שרה לכל העולם כדכתיב גוי וקהל גוים וגו' כמ"ש 

תשיתמו לשרים בכל הארץ וע"ש זה נקרא ישראל כי שרית וגו' וק"ל, עכ"ל המהרש"א. 

שינוי המקום גרם ללידת ישמעאל ושינוי השם גרם ללידת יצחק

כתב המהרש"א )חידושי אגדות ראש השנה טז, ב(: שינוי מקום מאברהם כו'. ר"ל דהיינו בבואו למקום אחר 
גרם לו להיות ראוי לבנים ונולד לו אח"כ ישמעאל. אבל בן הראוי ליורשו לא היה ראוי עד ששינה לשרה שמה 

כדאמר הכא וגם שינוי השם דאברהם אז גרם לו וכמפורש כל זה פ"ד דנדרים ופ' הבע"י, ע"ש, עכ"ל. 

והמהרש"א )חידושי אגדות מסכת נדרים לב, א( כתב: ויוצא אותו החוצה כו' הסתכלתי במזל שלי ואין לי אלא 
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כו'  בן  להוליד  ראוי  ואיני  באצטגנינות שלי  נסתכלתי  בלשון אחר  איכא  בספ"ב דמסכת שבת  כו'. אבל  א'  בן 
ולכאורה שהם סותרין אהדדי. והיה נראה ליישב דהתם נמי ה"ק אברם אינו מוליד בן הראוי ליורשו, וכה"ג כתב 
הרמב"ן והרא"ם על דברי הב"ר. אבל לא משמע כן מדקאמר התם מאי דעתיך דקאי צדק במערב אוקימנא ליה 
במזרח כו', ופירש"י דקאי צדק במערב שהוא מצונן ואינו ראוי להוליד, עכ"ל. משמע בהדיא דאינו ראוי להוליד 
כלל קאמר דהיינו שהוא מצונן בטבעו. ונראה להעמיד המאמרים כפשטן דהתם בנבואת בין הבתרים שהיה 
אברהם בן ע' ומזל שלו צדק היה מצונן ולא היה ראוי להוליד כלל, כי קאמר התם דהוציא הקדוש ברוך הוא 
אותו החוצה במזל צדק שהיה מצונן במערב ואוקמיה במזרח שיהא ראוי להוליד ובלי שינוי נשתנה מזלו אז 
דהא לא נשתנה שמו עד אחר לידת ישמעאל. אבל סוגיא דהכא דריש ליה מדשינה שמו אברם וקראו אברהם 
כדאמרינן בב"ר והוא אחר שנולד ישמעאל הוציאו פעם שנית ע"י שינוי שם אברם אינו ראוי להוליד בן אחר 
ליורשו אבל אברהם ראוי להוליד בן אחר ליורשו, א"נ מקרא ד"והיה תמים" וסמיך ליה "והיית לאב המון גוים" 
כמפורש בסמוך ולא נקט הכא קרא ד"ויוצא אותו החוצה" הנאמר כבר בבין הבתרים אלא לסימנא בעלמא דכמו 
שהוציאו הקדוש ברוך הוא ממזלו כבר בהיותו בן ע' שנה שיהא ראוי להוליד, כך הוציא אותו ממזלו בהיותו בן 
צ"ט שנה ע"י שינוי השם שיהא ראוי להוליד בן הראוי ליורשו. וניחא דלא מייתי הכא הך דקאי צדק במערב כו', 
דכבר קם ליה צדק במזרח מברית בין הבתרים, ובפ"ק דר"ה דקאמר דשנוי השם של שרה גרם לשנות מזלה 
להוליד בן, ה"ה דשינוי השם דאברהם גרם לו לשנות מזלו להוליד בן הראוי ליורשו כדקאמר בב"ר והכא אלא 
דעדיפא קאמר בר"ה דשינוי השם דשרה גרם לה להוליד גם שאינה ראויה להוליד כלל ואפילו למ"ד פ"ק דר"ה 
דשינוי מקום של אברהם גרם לו להוליד בן היינו בשינוי מזלו בראשונה, כדמייתי התם מדכתיב לך לך והדר 
כתיב ואעשך לגוי גדול שבצאתו מחרן היה בן ע"ה שנה ולא היה ראוי להוליד כלל ושינוי המקום גרם לו לשנות 
מזלו להוליד אבל הך דהכא להוליד בן הראוי ליורשו כשהיה בן צ"ט שנה גרם לו שינוי שמו כדאיתא בב"ר, ולה 

גרם שינוי שמה שתלד כדאמר בר"ה ודו"ק, עכ"ל המהרש"א.

טעם שינוי השם באברהם ולא ביצחק

כתב הריקאנטי )בראשית פרק לב, כט(: ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים 
ועם אנשים ותוכל ]שם כט[. תמצא שינוי השם באברהם ויעקב, ולא ביצחק, כי מדתו דין ואינו מעביר ראשון 
ראשון כמו החסד והרחמים. ובספר הבהיר ]אות קלה[ אותו כח שניתן ליעקב אבינו ע"ה שמו ישראל, והרמז 

לישראל סבא, עכ"ל.

שלמה המלך שינה שמו כשנהיה בעל תשובה

רבים.  בו טעמים  ליום ראשון דסוכות(: מה ששינה שמו קהלת אמרו  )דרשה  ר"י אבן שועיב  כתב בדרשות 
ויש אומרים בעבור שהיה בעל תשובה בסוף  זה קרא עצמו קהלת.  ועל  נאמרו בהקהל  יש אומרים שדבריו 
ימיו שינה שמו, כי שנוי השם הוא אחד מן הדברים הקורעים גזר דינו של אדם כדאיתא במסכת ראש השנה. 
והטעם שהוא רמז שישנה אדם מעשיו הראשונים ויהפך לאיש אחר, כמו דכתיב וננוה נהפכת. ובזמן הזקנה 
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אדם חייב להזהר בזה יותר משום זמן, כמו שנ' עטרת זקנים שיבה. ואמר הפילוסוף אני משבח לשם על הלבנת 
שערי שנהפך השחרות ללובן מפני שהוא מתרה בי שאהפוך מעשי הרעים, עכ"ל.

שינוי מקום ושינוי השם אצל הקב"ה ית"ש

יצחק  ב(, אמר רבי  )טז  נר מצוה, פד(: גרסינן בפרק קמא דראש השנה  יומא פרק  כתב השל"ה הק' )מסכת 
ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, 'צדקה'; 'צעקה' לפני הבורא יתברך בבכי ותחנונים; 'ושינוי השם' - 
שמשנה שמו, כלומר, שאני אחר ולא אותו האיש שעשה אותן המעשים; 'ושינוי מעשה' שמשנה כל מעשיו 
'בפיך'  הוא   - צעקה  לעשותו'.  ובלבבך  'בפיך  כן  גם  נרמזים  אלו  וכל  מקום'.  'שינוי  אף  אומרים  ויש  לטובה, 
כפשוטו, וגם שינוי השם בכלל 'בפיך'. 'ובלבבך' זו צדקה, כמו שנאמר )דברים טו, י( 'ולא ירע לבבך בתתך לו'. 

שינוי מעשה - 'לעשותו'.

דאיתא  מעשה.  ושינוי  השם  ושינוי  מקום  שינוי  שמצינו  כביכול,  קונו,  במדות  מתדמה  ובזה  כתב:  ובהגה"ה 
וזה  פ"י(,  אלהות  )מערכת  אדם  שער  המערכת  בספר  בחייט,  והובא  ע"א(,  ק"א  דף  ס"ט,  )תיקון  בתקונים 
לשונו: ולקביל גלגולים אילין אינון שינוי מקום ושינוי השם ושינוי מעשה כגוונא דקודשא בריך הוא, דאתמר 
'הנה ה' יצא ממקומו' )ישעיה כו, כא(, וכד נפיק, אשתני מדינא לרחמי ומרחמי  )ירושלמי תענית פ"ב ה"א( 
לדינא. כמה דאוקמוה )פסחים נ א( לא כשאני נכתב אני נקרא כו', ]בעולם הבא דאיהו אתריה נכתב ביו"ד ה"א 
ונקרא[ ביו"ד ה"א, ובעולם הזה נכתב ביו"ד ה"א ונקרא באל"ף דל"ת, ]דא[ שינוי מקום )באחדים( ]באתריה[, 
דהא עלמא דאתי אתקרי ידו"ד רחמי, לבר מאתריה אשתני ואתקרי אדנ"י, ודא רזא )ויקרא רבה פכ"ט ס"ג( 
עומד מכסא דין לכסא רחמים. שינוי השם, מצפ"ץ - עולה )ברחמים( בא"ת ב"ש ידו"ד. שינוי מעשה, דא שבת 
דצריך כלאחר יד כל עובדא, ורזא דמלה 'וראית את אחרי' )שמות לג, כג(. ועוד, 'השיב אחור ימינו' )איכה ב, ג(. 

ובגין דא, יד איהו שינוי מעשה בשבת, עד כאן.

שינוי השם - רק על ידי אדם גדול

כתב בשו"ת דברי יציב )ליקוטים והשמטות סימן קב(: בסה"ק באר מים חיים פרשת בראשית עה"פ ]ב' י"ט[ 
וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו דשמע מהרה"ק הרבי ר' מיכלי זי"ע שחלילה לשנות שם אדם 
החולה אם לא אדם שכל מעשיו כמעט ברוה"ק, כי שם הנקרא לאדם בעת הוולדו ודאי רובו ככולו מזדמן מאת 
הקדוש ברוך הוא באשר הוא שמו למעלה והוא חיותו של האדם כל ימיו כאשר הוא חי ע"פ האדמה עיין שם, 
ג'  וזה לרשב"ג דבעי ברוה"ק, ולגבי שינוי השם צריך כדורות הראשונים. ]וע"ע לעיל חיו"ד סימן קס"ב אות 
וחאהע"ז סימן ק' אות ג'[. ואא"ז בדברי חיים ח"ב אהע"ז סי' קכ"ט ]בד"ה ודע[ שהזהיר הקנה ז"ל בספרו שלא 
לישב אצל סידור הגט מחמת שכמה עולמות תלויין בכתיבת השם עיין שם. ויל"פ בזה הספר חסידים סימן 
תתשל"ט לקרא בשם ה' ד"א לקרא לנער בשם ה' שהוא שמו של יהודי עיין שם, היינו דשם יהודי שייך לשם 

השי"ת, שתליא בו כו"כ עולמות, וזה קוב"ה וישראל ואורייתא חד ודו"ק היטב, עכ"ל. 
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ובשו"ת אפרקסתא דעניא )ח"ג יו"ד סי' רלה( כתב: הנה הא דאמז"ל שינוי בשם קורע גזר דין, הוא משום הא 
דאמר בתפלת השינוי "ואם על פלוני נגזר, על פלוני לא נגזר ואינו הוא אלא אחר הוא. ושמעתי מאדמו"ר בעל 
אמרי יוסף זצוק"ל, שלא כל הרוצה ליתן את השם יבא ויתן, כי צריך לדעת סוד הנפש של החולה, כי נפש חי' 
הוא שמו. ואחרי מופלג ראיתי כן באיזה ספר, ואינו זוכר כעת. ואם נתקבל אותו שם החדש בשמים, הרי הוא 
מתרפא ודאי, כי דברי חז"ל שרירין וקיימין. ואם מת ר"ל בחליו, זאת אומרת שלא נתקבל בשמים ממעל ולא 

מן השם הוא זה. וממילא אינו כלום614.

שמות המועילים להנצל מחלאים

כתב החיד"א בשם הגדולים )חלק גדולים, מערכת ו אות ג(: ובאיטליא קצת נוהגים לשום לבניהם שם חיה כי 
אומרים שקבלו כי בזה ינצל מחולאים ולכן קראו בשמותם צבי או איל או אריה וכיוצא, עכ"ל.

קטעים בעניני תורת הנסתר בענינים אלו

זוהר חלק ג דף קיא ע"ב:  

והכי אתלבן בנורא, ככספא דאיהי מוניט"א דמלכא ושקר לה בעופרת, אעיל ליה בנורא, ונפק העופרת לבר, 
ישמעאל, ובגין דא נפק מצחק בעבודה זרה, ואשתאר אדם מלובן, והאי איהו שינוי השם, דכד אתגלגל אדם, 

בעי למעבד ליה שינוי השם, שנוי מקום, ושנוי מעשה:

לבתר, אתא יצחק ואתתקף ביה מחובא תניינא, דאתמר ביה )בראשית ב, טז( על האדם, דדא שפיכות דמים, 
שופך  עשו  לבר,  פסולת  ונפק  פסולת,  מגו  אוכל  דבריר  כמאן  ביה,  ואתברר  בסכינא,  דיצחק  נסיונא  גרם  ודא 

דמים.

לבתר אתא יעקב, וארכיב ליה בלבן, ואתעביד עבד לגביה, הדא הוא דכתיב, )בראשית כט יח( אעבדך שבע 
שנים ברחל, ובההיא סבה דאחלף לה באחותה, עבד שבע שנים אחרנין, לאפקא תרין טפין דזרק אדם באתר 

נוכראה, ודא גלוי עריות, והאי איהו לאמר, ואפיק לון מן לבן הארמי נחש:

ובתלת אלין הוה לאדם, שנוי השם ושנוי מקום ושנוי מעשה, שנוי השם באברהם, ושנוי מקום ביצחק, ושנוי 
מעשה ביעקב:

ואי להאי דאתמר ביה )איוב כח כז( אז ראה ויספרה, קבל בתיובתא, כל שכן לאחרים:

614  וע"ע בס' שמות בארץ )שמות אנשים במשנת הגר"ח קניבסקי שליט"א( ובס' שמא גרים )להגר"מ גרוס( בארוכה בענינים אלו.
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באור הגר"א על תקו"ז - תיקון ע: 

יעביד לי' שינוי מקום כו' - ר"ל שינוי מקום ממש כמ"ש אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין 
מכירין וילבש כו' וזהו שינוי מעשה ומקום שאין מכירין הוא שינוי השם שאין שמו נודע שם ופר"ח מתוך כך 
וי"א כו' וקיי"ל כו"א כמש"ל ואי לא אתתקנת והן  יכנע יצרו ואמרו שנשה דברים מקרעין גז"ד של אדם כו' 
כל אלה כו' ר"ל דג' גלגולין שהן שינוי מקום שינוי כו' כמש"ל תס"ט ואמר בגט ר"ל הגוף דאיהי אתתא ור"ל 
כמ"ש אשה רעה צרעת לבעלה מאי תקנתי' יגרשנה וירפא מצרעתו וז"ש ויתסי ואמר ואתנטע' באתר אחרא 
ר"ל דהוא שינוי מקום ואח"כ שינוי השם כו' וע"ל ק"ו א' אבל ב"נ דטרח עליה כו' אם אצלח כו' והן כל אלה כו':

ת"ט בקומה כו' דלעילא ותתאי ב' מתיבתין ידוע שהן בד'ק דכלילין בקומה וכמ"ש למטה דגופא איהו ו' קומה 
דכלהו ואיהו שית בחושבן כו' והן ב' מתיבתין שית סדרין וע"ל ריש תכ"ב ובתז"ח ואמר כלא במדה כו' - דבה 
הכל במדה תמתי כולך יפה רעיתי כו' )וכמ"ש למטה וכל ענפא כו' צריכין במדה כו' דלא יהא כו'( ואמר בשעור 

קומה דשבינתך דהיא תאומתו לא היא גדולה כו' וכמש"ו:

ילקוט ראובני על התורה - פרשת כי תצא 	אות קמבא:

צדיק וטוב לו מאן דאיהו צדיק ובת זוגיה צדקת צדיק ורע לו מאן דאיהו צדיק ובת זוגא בישא, רשע ורע לו 
מאן דאיהו רע ואיתתי' רעה, רשע וטוב לו מאן דעובדוי בישין ואיתתי' צדקת כו' אמר ר' אלעזר אי הכי מאי 
תקנתיה למאן דאיהו צדיק ואי' ליה איתתא בישא, א"ל ברי דיעבד ליה שינוי מקום שינוי השם שינוי מעשה 

ואי לא אתתקנת יתרך לה מיניה בגט: >תיקונים<:

ילקוט ראובני ערך מזל 	אות ידא:

אינון דמזליהון תלוין בשבח א"י, אינון עצבי' ואינון דוחקים רגלי שכינתא בגלותא. דבזמנא דאתפשטו אילין 
בעלמ', אתמר ברגלי שכינתא ויאסוף רגליו אל המטה ושבתא"י אית ליה תרי בתי', חד שפל ראש, וחד בית 
הסוהר. ותנינ' בית הסוחר דאסירי מלכ' תמן, אינון בגלותא. ובשפל ראש ישראל אינון שפלים לתת' ומהאי 
ולשנויי  אתריה  ולשנויי  שמיה  לשנויי  צריך  מיניה  לאסתמרא  דבעי  ומאן  לישראל.  ועניות'  כפנ'  ייתי  כוכב' 
עובדיה ודא איהו שינוי השם, שינוי מעשה ושינוי מקום והא אוקמוה הן כל אלה יפעל )איש( פעמי' שלש עם 

גבר: >תיקונים תיקון ע'<:

דרשות המהרי"ט 	לרבי יוסף טראני זצ"לא פרשת לך לך - דרוש שלישי :

ולפי שקדמה לו מראה בין הבתרים והודיעו הגלות והשעבוד של ד' מלכיות כמ"ש רבותינו ז"ל שם )בראשית 
שאני  שסוף  מהשעבוד,  אברם  תירא  אל  אמר  זה  ועל  בניו,  ביד  ליפול  שסופן  עכשיו  הבטיחו  יז(,  מד,  רבה 
עומד עליהם בזכותך ששכרך הרבה מאד, אמר לו אברהם ה' אלהים מה תתן לי, בענין שלא יהא זכותי פוסק, 
ואנכי הולך ערירי ואיני מניח בן ממלא מקומי על התורה על העבודה, ובן משק שדולה ומשקה מתורתי הוא 
ומה שראית  וגו',  זה  ירשך  לו הקב"ה לא  זרע, כלומר ראוי שימלא מקומי, אמר  לי לא נתת  הן  ויאמר  עבדי, 
באיצטגנינות שלך דקאי צדק במערב שפוסק, אין מזל גובר עליך שיש בידי להפכו ואוקימ' במזרח, דמזל צומח 
ועולה כאור נוגה הולך ואור, ולפי המדרש של בראשית רבה )מד, י( שאין המזל מתהפך לגמרי אלא אברם אינו 



שפהפרק יא - שינוי השם והשפעתו על המזל

מוליד בנים בחכמה, אלא ישמעאל, והיינו דחזא צדק שלו במערב, אבל אברהם מוליד, ובהכי ניחא דלא תיקשי 
אההיא שאמרו בבראשית רבה )ראה שם יב( ומייתי רש"י בחומש ]פרשת[ לך לך )בראשית יב, א( וכאן אי 

אתה זוכה לבנים, והלא שינוי השם גורם, אלא כאן לא לענין בנים ממש מיירי, אלא בזרע דמעלי בתורה:

ספר ראש דוד - פרשת לך: 

והענין כמו שכתב רבינו האר"י זצ"ל, דאברהם אבינו ע"ה מסר עצמו באור כשדים לתקן  וכו',  מאור כשדים 
עון עכו"ם דאדם הראשון, ותיקן אות ה', והיא ה' שנתוספה בשמו, עיין שם באורך, וזהו שאמר אני ה' אשר 
הוצאתיך וכו', ומאז כבר הה"א מתוקנת, והיה שמך אברהם, ואברהם מוליד, ומאז שמסרת עצמך על קדוש ה' 
יש לך דין ישראל, ואין מזל לישראל, וכי תימא דלעולם דין בן נח יש לי, ושאני אור כשדים שהיה לתיקון אדם 
הראשון, לזה אמר לתת לך את הארץ הזאת וכו', ומשם מורה דיש לך דין ישראל, דתקנה בחזקה, ועכו"ם אינו 

קונה בחזקה, כמו שכתב הרב פרשת דרכים, עיין שם באורך. 





פרק י"ב

כיון דאיתרע מזלא





שפט

כיון דאיתרע מזלא

בפרק זה נעסוק באחת הסוגיות הקשות והמורכבות להבנה בעניני המזל.

דברי הגמרא במסכת חגיגה

הגמרא בחגיגה )ד, ב( מספרת סיפור מופלא ולקחו בצידו: "רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי, "ויש נספה בלא 
משפט", אמר: מי איכא דאזיל בלא זמניה? - אין, כי הא דרב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המות. אמר 
ליה לשלוחיה: זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייא. אזל אייתי ליה מרים מגדלא דרדקי. אמר ליה: אנא מרים 
מגדלא שיער נשייא אמרי לך! - אמר ליה: אי הכי אהדרה! - אמר ליה: הואיל ואייתיתה - ליהוי למניינא. אלא 
ואנחתא אגבה דכרעה,  והות קא שגרא ומחריא תנורא. שקלתא  יכלת לה? הות נקיטא מתארא בידה,  היכי 
קדחא ואיתרע מזלה, ואייתיתה. אמר ליה רב ביבי בר אביי: אית לכו רשותא למיעבד הכי? - אמר ליה: ולא 
כתיב ויש נספה בלא משפט? - אמר ליה: והכתיב "דור הלך ודור בא" - אמר: דרעינא להו אנא עד דמלו להו 
ליה: סוף סוף, שניה מאי עבדת? - אמר: אי איכא צורבא מרבנן  ליה לדומה. - אמר  והדר משלימנא  לדרא, 

דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליה, והויא חלופיה"615.

ִנְסֶּפה  "ְוֵיׁש  כג(  )יג,  בוכה. שכתוב בספר משלי  יוסף היה מגיע לפסוק הבא, היה  ביאור דברי הגמרא: כשרב 
ְּבֹלא ִמְׁשָּפט", היינו שיש אדם שכלה ומת ללא שיש בידו עוון שחייב עליו מיתה ומיתתו נראית כאילו לא באה 
הגמרא:  ומשיבה  לו?  הקצוב  הזמן  טרם  משפט,  ללא  שמת  אדם  ישנו  האם  הגמרא:  שואלת  במשפט.  היא 
מלאך  סיפר  וכך  העבר616.  מן  סיפורים  לו  ולספר  אביי  בר  ביבי  רב  אל  להגיע  רגיל  היה  המוות  שמלאך  אכן, 
השליח  הלך  הנשים.  שער  את  המקלעת  מרים,  את  שיהרוג  לשלוחו,  המוות  מלאך  אמר  אחת  פעם  המוות: 
והביא למלאך המוות את מרים המגדלת ילדים קטנים. אמר מלאך המוות לשלוחו: הלא אמרתי לך להביא אלי 
את מרים קולעת שער הנשים ולא את מרים מגדלת הדרדקים. השיב השליח: אם כן, אשיב לחיים את אותה 

האשה שהבאתי בטעות. אמר לו מלאך המוות: כיון שהבאת אותה, תישאר היא להיות בין המתים.

שאל רב ביבי בר אביי את מלאך המוות: אם טרם הגיע זמנה של אשה זו למות, כיצד הצלחת לקחתה ולהמיתה?

השיב מלאך המוות: אשה זו אחזה בידה שיפוד )בו חותים בגחלים(, והיתה מסיקה ומכבדת את התנור ובטעות 
הניחה את השיפוד על גב רגלה ורגלה נכוותה וממילא איתרע מזלה, הורע מזלה, וכך יכולתי להביאה ולהמיתה.

ומרים מגדלא דרדקי דאתחלף  נשיא  ואלו דבריו: "מעשה דמרים מגדלא  בזה דברים מופלאים,  ה, א( כתב  רבנו חננאל )שם    615
ליה לשליחא ואייתי מרים מגדלא שער נשיא, ויש מי שאומר כענין חלום ראה דברים הללו. ולא עוד אלא רב ביבי בר אביי היה 

מתעסק בראיית השדים, לפיכך יש לומר כדרך הזה ראה ואין סומכין עליו".  

616  כפי שכתבו התוספות )ד"ה הוה שכיח(.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שצ

שאל רב ביבי בר אביי: האם יש לכם רשות לעשות כך?

השיב מלאך המוות: האם לא כתוב "ויש נספה בלא משפט"?

שאל רב ביבי: הרי בפסוק אחר נאמר "דור הולך ודור בא", שמשמעותו היא שכל דור צריך להשלים את זמנו, 
בטרם יבוא זמן הדור שאחריו.

זמנן  הזה, עד שהגיע  בעולם  ושטות  עימי  והן מתגלגלות  הנשמות  אותן  רועה את  אני  השיב מלאך המוות: 
לעלות לעולם הבא ורק אז מוסר אני אותן ל'דומה', הוא המלאך הממונה על נשמות המתים. 

שאל רב ביבי: סוף סוף, מה אתה עושה עם שנותיו הנותרות, שהיו קצובות לאותו האדם? 

השיב מלאך המוות: אם נמצא תלמיד חכם צעיר המעביר על מידותיו העומד למות, אני מוסיף לו את אותן 
השנים הנותרות של המת, שנפטר קודם זמנו ובשנים הנוספות הוא נעשה חילופו של המת, שחי במקומו.

הרי שכשהאדם נמצא במצב נחות, כפי שאשה זו היתה במצב נחות בעקבות כך שרגלה נכוותה, מזלו הטוב 
מתמעט וכך ניתן לשנותו לרעה.

ובכריתות )ה, ב- ו, א(: "האי מאן דבעי ניפוק באורחא ובעי דנידע אי הדר לביתיה ניעול ניקום בביתא דבהתא 
אם חזי בבואה לבבואה דבבואה נידע דאתי לביתיה ולאו מילתא היא דילמא חלשא דעתיה ומתרע מזליה".

ביאור דברי הגמרא: כשאדם רוצה לצאת לדרך ורוצה לדעת האם ישוב לביתו, יעשה סימנים מסוימים, שיוכיחו 
שדעתו  מחשש  זאת,  לעשות  כדאי  שלא  הגמרא  ומסיימת  ובחזרתו.  בהליכתו  למישרין  תלך  דרכו  האם  לו 

תיחלש ומזלו יורע על ידי זה.

ומיתרע  נפשיה  ומצער  בישא  סימנא  הוי  דלמא  הכי  איניש  ליעביד  דלא   - היא  מילתא  "ולאו  רש"י:  ופירש 
מזליה". 

רש"י בהוריות )יב, א( מוסיף וכותב: "ולאו מילתא היא - דזימנא דאף על גב דלית ליה בבואה דבבואה הדר אתי, 
ואפי' הכי לא ליעבד הכי דדלמא לא חזי בבואה דבבואה חלשה דעתיה ומתרע מזליה ולא הדר אתי ]משום 

דמיתרע מזליה דאי לא הוה עביד הכי לא הוה מיתרע מזליה והדר אתי[ הלכך לא ליעביד"617.

לגרום  הדבר  עלול  ונבהל,  מפחד  והוא  נוגות  במחשבות  שקוע  שכשאדם  ורש"י  הגמרא  מדברי  למדים  אנו 
להרע את מזלו618.

617  ואלו דברי הבאר שבע הוריות יב א: ולאו מילתא היא. פרש"י דזמנין דאף על גב דלית ליה בבואה דבבואה הדר אתי כו'. נראה 
)רמז  יומא  במסכת  בפירוש  המרדכי  כתב  וכן  לאינך.  ולא  לאורחא  למיפק  דבעי  למאן  אלא  היא  מלתא  ולאו  קאי  דלא  מדבריו 
תשכג( מפני שהשטן מקטרג בשעת הסכנה כגון בדרך ובדבר קטן חלוש דעתיה ואתרע מזליה כו'. וכן נראה מדברי הטור אורח 

חיים בסימן תקפ"ג, והם גורסין לעולם יהא רגיל אינש למיכל בריש שתא כו', ומפרש טעם לכל חד וחד עי"ש, עכ"ל.

 -[ גוט"  זיין  וועט  גוט  618  בספר דף על דף )חגיגה ה, א( כתב שיש שהביאו ראיה להפתגם השגור על שפתי האנשים, "טראכט 



שציפרק יב - כיון דאיתרע מזלא

דברי הרמב"ם וביאור דבריו

כתב הרמב"ם )איסורי ביאה כא, לא(: "אשה שנשאת לשני אנשים ומתו, לשלישי לא תנשא ואם נשאת לא 
תצא". וביאר הכסף משנה ש"רבינו עצמו ]כתב[ בתשובה שלישית קטלנית אין בו איסור, אבל הוא מרוחק 
על צד הניחוש והפחד והתימהון שיש ברוב השעות שינזקו בהם הגופות החלשים ואין חילוק בין זה לאוכל 

מכישא דאסר גננא".

והוסיף  משנה  הכסף  דברי  את  הביא  ע"ו(  סי'  ח"ב  זצ"ל,  ממונקאטש  רח"א  )להגאון  אלעזר  מנחת  ובשו"ת 
ש"בתשובות חתם סופר )אבהע"ז סי' כ"ג( כתב דאם בא לשאול לפנינו, הרי חזינן דהוא גברי דקפיד ואסור, 
והרמב"ם לא כתב שם באותו תשובה דהוי מעשה דלא מחי בידיה, רק כשלא בא לשאול ולא קפיד, אבל כשבא 
לשאול הרי חזינן דקפיד ולבסוף נשאל, על כן תצא, דהרי חזינן דקפיד והוא סכנה גם לדברי הרמב"ם כיון שיש 
בו פחד כנזכר, על כן תצא, עכ"ד. מ"מ זהו רק כשהורו לאיסור ולא שמע ונשאת, אבל כשבא לשאול ועיינו 
הבית דין בדבר ויש ספק ספיקא וכיוצא, היתרים שיכולים להתיר, והורו בית הדין להיתר, הרי על ידי זה סר 
הפחד מלבו שרואה שאין בזה ענין סכנת קטלנית כיון שהתירו לו, ועל כן שפיר באמת לא יוזק לדעת הרמב"ם 

כיון שאין לו פחד ויש היתר619.

מה  עפ"י  גורם,  מזל  ביבמות  שאמרו  מה  הרמב"ם  לדעת  הכונה  דזהו  י"ל  "ואולי  שם:  אלעזר  המנחת  וסיים 
שאמרו חז"ל בחגיגה )ה' ריש ע"א( שקלה ואנחתא אגבה דכרעא קדחה ואיתרע מזלה ואייתיתה, עי"ש, והיינו 

שע"י הפחד והתמהון מחמת שנשרף ונקדח רגלה איתרע מזלה, ועי"ז היה יכול לה מלאך המוות להמיתה".

הצעת ביאור הענין עפ"ד בעל ה'עקידה'

פי  על  רע,  נהיה  מזלו  הבאות,  מן  ומפחד  חושש  עצמו  האדם  כאשר  לפיהם  חז"ל,  דברי  את  להטעים  יתכן 
דברי רבי יצחק ערמאה זצ"ל בספרו עקידת יצחק 	שער טוא, ואלו דבריו הקדושים של רבנו בעל ה'עקידה': 
שהיה  אחר  כי  אליו,  לקודם  במדרגה  גדול  ביצירה  המתאחר  כל  שיהיה  הוא  הבריאה  ושרשי  הטבע  "מפלאי 
וטבע  לפעול,  הצורה  מטבע  והיה  הצורה,  במדרגת  לו  הוא  והמתאחר  אחריו,  לאשר  ההיולי  במדרגת  הקודם 
שאמר  כמו  ממנו,  מתפעלים  וכלם  לפניו  אשר  בכל  והפועל  השליט  יהיה  שהמתאחר  חוייב  להתפעל,  החמר 
)ב"ר פרשה יט( רבי יהודה ברבי סימון כל מה שנברא אחר חבירו שליט בחבירו. עד שיתחייב מזה שתמצא לכל 
הנמצאות כלן הכנעה ושעבוד טבעי אל מין האדם, למה שהוא במדרגת השלמות והצורה לכלן, וכולן הם תחתיו 

תחשוב טוב אז יהי' טוב[, דבהוריות )י"ב ע"א( איתא איזה סימן לעשות טרם שילך לדרכו אם יחזור מנסיעתו או לא. ומסיים 
שלא יעשה כן דלפעמים יטעה בהסימן. ופירש"י שמא יחשוב שהי' סימן לא טוב ומתרע מזלי' ואז באמת לא יחזור, הרי דמחמת 

מחשבותיו הנוגות גורם שיחלש מזלו ח"ו.

619  והוסיף המנחת אלעזר: וי"ל שזהו אולי כוונת הדברי חיים )ח"ב מאהע"ז סי' כו( שסיים עפ"י המקובל מרבו ]הוא מרן הרה"ק 
והיינו  ע"ש,  בתחלה  הרמב"ם  דברי  שם  והביא  ח"ו,  רע  ידע  לא  אז  הדבר,  לו  ויתירו  הדור  צדיקי  יגזרו  שאם  זי"ע[  מראפשיץ 

שכשיתירו לו הצדיקים, אז יאמין ויוסר הפחד מלבו, ועל כן לא יוזק באמת.
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בסדר מדרגותיהם, והמה נכללות בו בהכנע, או השמר החמר אל הצורה, או המסובב אל הסבה, עד שבהיותם 
על זה האופן לא ישאר כח לשום נמצא מהם, פשוט או מורכב, להרים יד להרע או להזיק לשום איש מאישי 
האדם, כמו שאין כח בגדולי הבריות, כעין הגמלים הבקר והצאן, להתיצב בפני כפיר אריות קטן או נמר או דוב, 
כי היה זה כן למעלת צורתם וסגולתם המוסכלת מבעלי החקירה, אשר נלאו לתת הבדליהם הפרטיים. וכבר 
אמרו חכמינו ז"ל )מדרש שוחר טוב מזמור קד( מה רבו מעשיך ה' )תהלים קד( כגון אריא כלבא וקנקנתא דהוו 
קיימי אהדדי, והוה אריא צערא דכלבא, והוא כלבא צערא דקנקנתא, והוה קנקנתא צערא דאריא, ולא הוו מזקי 
להדדי. ראה כמה הורו מענין הכנע הצורות מטבעם זו לזו, כי אף על גב שטבעם הוא בלתי ידוע אצלנו, הנה הוא 

ידוע אצל עצמו, והוא שומר את משמרתו, אף על גב דאינהו לא חזן, טבע מזלייהו קא חזן".

"וכל שכן שעל זה האופן חוייב להכנע טבע מזלות כל הנמצאות כולם בפני זה האיש, שצורתו נכרת ונודעת 
במעלה ושלמותו המחייבת זאת הממשלה בלי ספק. ובפרק בתרא דשבת )קנא, ב( תניא ר' שמעון בן אלעזר 
מן  לשומרו  צריך  מת  הבשן  מלך  ועוג  החולדה,  ומן  העכברים  מן  לשומרו  צריך  אין  חי  יומו  בן  תינוק  אומר, 
על  מוטלת  אימתו  חי  שאדם  זמן  כל  כו',  כל"  על  יהיה  "וחתכם  ט(  )בראשית  דכתיב  החולדה,  ומן  העכברים 
כיון שתלו אותה בחיותו, שהוא  כיון שמת בטלה אימתו. הרי שקיימו כל הממשלה הזאת וטעמה,  הבריות, 
העמדת וקיום צורתו, כמו שיבא, כי היא לבדה היא המושלת ומותר האדם מן הבהמה", עכ"ל העקידה, יעו"ש 

באורך.

לאור זאת יתכן להסביר שכאשר האדם מצוי בשיא כוחו ותפארתו, בריאותו איתנה ומצב רוחו טוב עליו, אזי 
במעלה  ונודעת  נכרת  שצורתו  האיש,  זה  בפני  כולם  הנמצאות  כל  מזלות  טבע  להכנע  חוייב  האופן  זה  "על 
ושלמותו המחייבת זאת הממשלה בלי ספק", כלשון העקידה. אך כאשר הוא עצמו מפחד וחושש, או שמצבו 
ויתר הכוחות שבבריאה מתפחדים  כן אין טבע המזלות  נזר הבריאה, על  ואינו בתכלית שלימות היותו  רופף 

וחוששים ממנו ומדרגתו הגבוהה, ומזלו מתערר ונחלש.   

צריך מזל רע יותר כדי להמית אדם חולה מאשר להמית אדם בריא

בחלה  בנדה  זהירות  שאינן  על  לידתן  בשעת  מתות  נשים  עבירות  שלש  "על  ב(:  )לא,  בשבת  במשנה  נאמר 
ובהדלקת הנר", ובגמרא )שם ע"ב(: "ומאי שנא בשעת לידתן, אמר רבא נפל תורא חדד לסכינא". ופירש רש"י: 
"נפל תורא - לארץ, שהוא עומד לשחיטה הכל אומרים: חדדו לסכינא עד שלא יקום, ויהא טורח להשליכו, כך, 

הואיל ואיתרע מזלה - מזומנת פורענותה לבא"620 621.

620  והכלבו )סימן לו( כתב: "ובעינן בגמרא מאי שנא בעת לידתן ומשני אמר רבא נפל תורא חדד סכינא כלומר משל להדיוט שהפילו 
השור והרביצהו לשחוט הכל אומר חדדו הסכין יפה עד שלא יקום ויהיה בו כח להשליך הסכין, כך האשה באותה שעה הואיל 

ואתרע מזלה היא מוכנה לפורענות ולפקוד עונה עליה".

621  ובסוכה נג, א: תניא אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמנה אבוקות של אור 
וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו וכשהוא משתחוה נועץ שני גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה וזוקף )רש"י: שני 
גודליו - של שתי ידיו, ונשען עליהן עד ששוחה ונושק את הרצפה( ואין כל בריה יכולה לעשות כן, וזו היא קידה.  לוי אחוי קידה 
קמיה דרבי ואיטלע )רש"י: איטלע - נעשה חיגר, לפי שכשזוקף גופו מאליו, ואינו נשען על ידיו בחזקה לדחוף גופו למעלה, נמצא 
כל אונס זקיפתו על מתניו(. והא גרמא ליה והאמר רבי אלעזר לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול הטיח 
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בשו"ת אבני נזר )חאבהע"ז סי' מא( דן "בדבר האשה אשר נשאת כבר לב' אנשים ומתו ר"ל, אך הראשון הי' 
חולה על הריאה עוד קודם השידוכים, ורצה אבי' לעשות פירוד עוד קודם החתונה, אך הפצרת משפחתו אשר 
כחשו בזה הטו לבבו לעשות הנשואין ותיכף אחר הנשואין נגלה הדבר וראו הסכנה ואחר שנה ורבע שנה מת 
ר"ל, והשני כשנשאת הי' בן נ"ו שנה וכשמת הי' בן סמך שנה". הוא משיב ש"הנה לכאורה פשוט להתיר מחמת 
שהיה בעל ראשון חולה לבד דאין מחזיקין מחולה לבריא, וכן כתב בתשו' צמח צדק החדש ]סי' כ"ה וסי' כ"ז[ 
והביא ראי' ממילה דאחר שיגדיל מלין אותו דאין מחזיקין מקטן לגדול, וכן בשור המועד דפסק הרמב"ם ]נז"מ 
פ"ו ה"ח[ מועד לקטנים אינו מועד לגדולים, הגם כי יש לחלק דמילה דתלוי בטבע שמילה הכשילה כחו, ודאי 
אין לדמות כח גדול לכח קטן, אבל בנדו"ד דקי"ל מזל גורם, מ"מ מצד סברא צריך מזל רע יותר להמית אדם 
בריא מאשר צריך להמית אדם חולה, ועיין שבת 	ל"ב ע"אא גבי נשים שמתות בשעת לידתן ובגמ' שם נפל 

תורא חדד לסכינא".

בשו"ת דברי יציב )להגרי"י הלברשטאם זצ"ל מצאנז- קלוזינבורג זצ"ל, יו"ד סי' ה( עסק בעניני שבירת צלעות 
כענין  והוא  לסכינא,  חדד  תורא  נפל  ע"א  ל"ב  דשבת  מהא  גם  להוסיף  "ויש  וכתב:  עי"כ,  וטריפותה  הבהמה 
איתרע מזלא"622. ולזה כיון דאיתרע מזלא שנשבר ונעקר מהעצם, חיישינן שניקב אחד מהאברים הפנימיים, 

וכהדא דחגיגה דף ה' ע"א במרים מגדלא דרדקי דקדחא ואיתרע מזלה ואייתיתה".

כיצד מזל האדם יכול להשתנות לרעה, למרות שבר"ה נגזר על האדם על מצבו?

כשאנו למדים את דברי הגמרא, לפיו אדם שנמצא במצב מסוים, של חולי וכאב, מופחת מזלו הטוב והוא נתון 
יותר לסכנה, אנו תמהים: הלא מזלו של כל אדם קבוע הוא, לכאורה, וגזירת חייו ופועליו נקבעים בראש השנה 

וביום כיפור, ואם כן, מדוע אדם הנמצא במצב רעוע, מבחינה גופנית או נפשית, מורע מזלו?

נאמר בראש השנה )טז, א(: "הכל נידונין בר"ה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכפורים דברי רבי מאיר, ר' יוסי אומר 
אדם נידון בכל יום שנאמר "ותפקדנו לבקרים", רבי נתן אומר אדם נידון בכל שעה שנאמר "ולרגעים תבחננו". 
אמר רב יוסף כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי כמאן כרבי יוסי, ורבנן הא כתיב "ולרגעים תבחננו", האי 

לעיוני בעלמא".

וכתבו התוספות )שם ד"ה כמאן מצלינן האידנא(: "וא"ת לרבנן מי לא מצלינן רפאנו וברכת השנים, ועוד רבי 
ועל חולי ישראל,  ירחם עליך  נידון בר"ה, הא אמר הנכנס לבקר את החולה אומר המקום  יהודה דאמר אדם 

דברים כלפי מעלה )רש"י: הטיח דברים - במסכת תענית )כה, א(: עלית וישבת לך במרום ואי אתה משגיח על בניך( ואיטלע ומנו 
לוי. הא והא גרמא ליה. ופירש רש"י: הא והא גרמא ליה - נענש בחטאת דברים ונענש בשעת המאורע, כדאמרינן במסכת שבת 

	לב, אא: נפל תורא חדד לסכינא.  

622  הוא מוסיף וכותב ש"אע"ג דבהמה לית לה מזלא כמ"ש בשבת נ"ג ע"ב וב"ק ב' ע"ב, ועיין תוס' חולין מ"ב ע"ב ד"ה ואמר, מ"מ 
לפי מ"ש רש"י שם בשבת "מלאך שלו ומליץ עליו", וכן שם בדף ס"א ע"ב ד"ה מזליה דהאי גברא, מלאכו של חולי זה דמקבל 
קמיע עיי"ש, י"ל דגם בבהמה אית לה איזה מזל מלמעלה, אך בבחינה פחותה מהנ"ל. ולא גרע מעשבים דבמדרש ]ב"ר י, ו[ אין 
לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל עיי"ש, וה"נ בבהמה אלא שאינו כמו באדם שהוא בבחי' מלאך 

ומליץ".
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ואומר ר"ת דשלא יחלה לא מצלינן אלא לרבי יוסי, אבל שיתרפא מצלינן לכולי עלמא, דמתי יחלה נגזר ומתי 
יתרפא לא נגזר, ואמר בנדרים )מט ע"ב( דמריעי היינו רבנן, והיינו שלא יחלה", עכ"ד התוספות.

יחלה  שאם  יחלה  שלא  רחמים  אדם  יבקש  לעולם  יהודה  דרב  בריה  יצחק  רב  "אמר  א(:  )לב,  בשבת  נאמר 
אומרים לו הבא זכות והפטר".

כתב על כך רבינו רבי יעקב מליסא זצ"ל )בעל 'נתיבות המשפט' ו'חוות דעת'(, בספרו נחלת יעקב )דברים כב, 
ח(: "דלעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, והיינו אפילו לרבנן דלא מצלינן רחמי אקצירי ואמריעי, אבל הוא 
עצמו יכול לבקש רחמים תמיד, כשהוא מתעורר בעצמו לבקש עזר מהקב"ה אז הקב"ה עוזרו, ואין הקב"ה 
זכות  הבא  לו  אומרים  יחלה  שאם  אמר  וע"ז  בעצמו.  מתעורר  שהוא  כיון  לתשובה  לעוררו  לייסרו  שוב  צריך 
ג"כ  הוא  יחלה,  שלא  צריך  רחמים  שהבקשת  מלבד  כי  לעולם,  רחמים  לבקשת  לעוררו  לן  קמשמע  והפטר, 

בסכנה עצומה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר, דהיינו אף שעדיין לא הגיע הזמן". 

רבי יעקב מליסא זצ"ל מביא את סיפור הגמרא  בחגיגה )שם( על מרים מגדלא שער נשיא שאמר היכי יכלית 
לה, קא שגרא תנורא שקלא אותיבתא אכרעא קדח איתרע מזלא ואייתית, וכתב על כך: "לכאורה תימה האיך 

אתרמי לה הא מלתא, הא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזין עליו למעלה )חולין ז ע"ב(".

הוא מיישב זאת על פי דברי התוספות בראש השנה,  שכתבו שנגזר על האדם אימתי יחלה, אך מתי יתרפא 
לא נגזר, והוא כותב על כך: "והיינו דהא דאמרינן דאחר גזר דין אינו מועיל תשובה היינו שאינו מועיל תשובה 
לעקור הגזרה מכל וכל, אבל מכל מקום מועיל קצת, ואפילו חרב חדה מונחת לו על צווארו של אדם לא ימנע 
עצמו מן הרחמים ומן התשובה )ברכות י, א(, ולכך אם הוא מאותן שמונעין ממנו דרכי תשובה אין גוזרין עליו 

רק שיחלה, ואז מועיל תשובה וזכות ובקשה, ובזכותו יכול להנצל, ואם אין זכות אין ניצול מהחולי הזה".

"ולזה אתי שפיר יש נספה בלא משפט, כלומר כי לפעמים כשלא נתחייב עונש מיתה, המיתה לא נגזר עליו 
שנחלית  מרים  ענין  היה  וזה  מעצמו.  מת  הוא  החולי  מחמת  שב  שלא  וכיון  החולי,  רק  הכפורים  וביום  בר"ה 
לו הבא  יחלה אומרים  "אם  ולזה אמר  יכול להמיתה.  וכיון שלא שבה בתשובה ממילא היה  בגזירת השי"ת, 
זכות והפטר", כי הבריאות והמיתה לא נגזר עליו רק ממנו הוא, ואפילו אם החולי בא עליו כדי לעוררו בתשובה, 

כשאינו מתעורר יכול למות מאותו חולי, ולזה אמר שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר"623, עכ"ל.

נגזר  נגזר עליהם שיחלו, אך לא  נמצאנו למדים מדברי רבי יעקב מליסא זצ"ל שישנם אנשים שמהשמים 
עליהם שימותו וביכולתם לשנות את הגזירה על ידי תשובה, זכות ובקשה. אך אם לא שינו את מצב גופם או 

623  עוד כותב הנחלת יעקב: והא שהקשו התוס' מהא דאמר ר"י הנכנס לבקר את החולה כו', יש לתרץ דהנה בר"ה )יז ע"ב( אמר 
אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת, בתחלה באמת ולבסוף ורב חסד, ועיי' מהרש"א שהקשה דהיה לו לכתוב בהיפוך ואמת 
ורב חסד. ולתרץ זה נראה דבמדרש )מדרש תהלים ו, ג( אמרו משל למלך שנשבע בכעסו להשליך אבן על בנו ואח"כ ניחם, ויעץ 
עם יועציו איך יעשה, אם ישליך האבן בראשו ימיתיהו, ואם לא ישליך יעבור על שבועתו, ויעצוהו יועציו שיפוצץ האבן לחתיכות 
קטנות וישליך אחד אחד בראש בנו ויקיים שבועתו והבן ישאר בחיים. וכן הוא בש"ס פ"ק דע"ז )ד ע"א( אם בפידו להם שוע, 
בישראל אני נפרע מהם מעט מעט. ולפ"ז אתי שפיר, מעיקרא ואמת, דהיינו שחותכין הדין הצרה המגיע לו באמת, אך העונש 
המגיע לו כפי האמת נוהג אותו ברב חסד, שנפרע במעט מעט כפיד של תרנגולת. ולזה בש"ס אמרו מעיקרא באמת ולבסוף ורב 
חסד ובקרא כתיב להיפך, דבדין שלמעלה ודאי נחרץ מעיקרא כפי האמת, ואח"כ עושין האמת עפ"י רב חסד, משא"כ לדידן ניכר 

הרב חסד מעיקרא, ולבסוף כשיעשה העונש במעט מעט נגמר האמת, עכ"ל.
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נפשם הרעוע על ידי התחזקות, מתים הם מעצמם, למרות שלא נגזר עליהם מתחילה שימותו. וזאת ועוד: 
אדם שמזלו ומצבו רעוע ולא שב בתשובה והתחזק בדברים הצריכים חיזוק, זהו עצמו גורם לו להרעת מזלו 

עוד יותר, עד כדי כך שיכול למות.

לפי"ז מבאר רבי יעקב מליסא זצ"ל שמרים מגדלא שער נשיא חלתה בתחילה בגזירת השי"ת, אך כיון שלא 
שבה בתשובה, הורע מזלה וממילא מלאך המוות היה יכול להמיתה. 

 מידת הדין מתוחה על החולה או על הנמצא בסכנה 
ודרושה לו זכות גדולה להטיב את מזלו

הגמרא בפסחים )קי, א( עוסקת בחשש 'זוגות', שיש בכך משום סכנה, וכותבת ש"לא יעשה צרכיו תרי", היינו 
שלא ישמש מיטתו פעמיים. שואלת הגמרא מדוע יש כאן בעיה של 'זוגות', הרי כשגמר את ביאתו הראשונה 
בטלה תאוותו וכעת נמלך הוא לשמש פעם נוספת, )והרי בנמלך אין בעיה של זוגות624(. ומתרץ אביי שאכן 
בעשיית צרכיו בשנית נחשב לנמלך ואין כאן חשש של 'זוגות', וכוונת הברייתא היא שלא יאכל שתיים וישתה 
שתיים, מפני חשש ה'זוגות'.  ואם אכל ושתה שתים, לא יעשה את צרכיו אפילו פעם אחת, עד זמן מרובה, 

"דילמא חליש ומיתרע", מחשש שמא יחלה מחמת התשמיש, וירע מזלו מחמת הזוגות.

הגאון רבי שמעון גאבעל זצ"ל, אב"ד בערזוב ואב"ד קאטוביץ', מבאר בספרו שם משמעון את דברי הגמרא 
בחגיגה, על אודות הרעת המזל של מרים מגדלא שער נשיא, על פי דברי הגמרא שלמדנו זה עתה, בשילוב 
ביאור דברי הגמרא בשבת )שם(. ואלו דבריו הנפלאים: "שקלתא ואנחתא אגבה דכרעה, קדחא ואיתרע מזלה 
ואייתיתיה וכו'. נבין שפיר דברי הגמ', בהקדם דברי הש"ס בשבת )לב, א( דאמר רבא נפל תורא חדד לסכינא 
וכו', עי"ש דלעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, דאם נחלה אומרים לו הבא זכות, היינו דאז מידת הדין שורה 
נדרש  בסכנה,  והיתה  בגופה  שנשרפה  כיון  אמר  שפיר  א"כ  האסון.  מן  שתוציאו  גדולה  זכות  לו  ונדרש  עליו 
למצוא לה זכות שתיפטר. וכן נבין דברי הש"ס בפסחים )קי, א( ולא יעשה צרכיו אפילו פעם אחת, דלמא חליש 

ומיתרע, עי"ש", עכ"ל השם משמעון.

ויש להוסיף על כך את דברי חז"ל במספר מקומות )ברכות נה, א; ראש השנה טז, ב; ילקוט לך לך רמז עט(: 
"ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו 
לשמים". ופירש רש"י: "מזכירין עונותיו - שעל ידיהן מפשפשים למעלה במעשיו, לומר: בוטח זה בזכיותיו, 

נראה מה הם. קיר נטוי - מקום סכנה. מוסר דין - בוטח הוא בזכיותיו שחברו יהיה נענש על ידו".

זהירות מהרעת המזל בשעת חולי

ברכות נה, ב: פתח אידך ואמר: האי מאן דחליש, יומא קמא - לא לגלי כי היכי דלא לתרע מזליה, מכאן ואילך - 

624  רש"ש ע"פ פסחים קי, ב.
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לגלי. כי הא דרבא, כי הוה חליש - יומא קמא לא מגלי, מכאן ואילך אמר ליה לשמעיה, פוק אכריז: רבא חלש. 
מאן דרחים לי - לבעי עלי רחמי, ומאן דסני לי - לחדי לי, וכתיב )משלי כ"ד( בנפל אויבך אל תשמח ובכשלו אל 

יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו.

ביאור דברי הגמרא: אמר אחד האמוראים: מי שחלה, ביום הראשון לחוליו לא יגלה לאחרים שחלה, כדי שלא 
יורע מזלו. אך מכאן ואילך, אם חוליו ממשיך, יגלה לרבים שחלה, כפי שמצינו שכאשר רבא היה חולה, ביום 
הראשון לחוליו לא גילה שחלה, אך אם חוליו המשיך, היה אומר למשמשו "צא והכרז שרבא חלה" וכך יתפרסם 
שחליתי, ומי שאוהב אותי יתפלל ויבקש עלי רחמים, ומי ששונא אותי, ישמח על כך שחליתי ובכך יסור חרון 
האף מעלי, ודבר זה נלמד מהפסוק "בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה ה' ורע בעיניו, והשיב 

מעליו חרון אפו". הרי שהשמחה בתקלת אויבו, גורמת להסרת חרון האף מאויבו.

וכן מצינו בנדרים מ, א: רבא, יומא קדמאה דחליש אמר להון: לא תיגלו לאיניש, דלא לתרע מזליה, מכאן ואילך, 
אמר להון: פוקו ואכריזו בשוקא, דכל דסני לי ליחדי לי, וכתיב: )משלי כד( בנפול אויבך אל תשמח וגו', ודרחים 

לי ליבעי עלי רחמי.

דברי הגמרא מאירים לנו אור חדש במספר נושאים. אא פרסום דבר המחלה, עלול לגרום להרעת מזל החולה 
ולהרעה במצבו. אך כאשר המחלה כבר קיננה בגופו ומזלו הורע, אזי אדרבה, פרסום דבר המחלה יכול להביא 
להטבת המזל ולהטבה במצב בריאות החולה. בא בשמים מתחשבים בדעת הבריות ובהסתכלותם על האדם, 
לו,  להזיק  בנקל  ניתן  רע,  האדם  של  מזלו  כאשר  גא  ומצבו.  מזלו  את  מרעים  או  מטיבים  הסתכלותם-  ולפי 

וכדלהלן: 

ואולי  א(,  לב  דנפל תורא חדדו סכיני )שבת  ליתרע מזליה.  "דלא  כך:  לנדרים )שם( מסביר  הרא"ש בפירושו 
בבקשה מועטת שיבקש שונאו רעתו, יתוסף חליו", עכ"ל הרא"ש625.

והמהרש"א )בחדושי אגדות בברכות שם( מסביר: "ושאמר דלא ליתרע מזליה כו'. כענין שאמרו במו"ק )יח, א( 
ברית כרותה לשפתים ואל יפתח אדם פיו לשטן לומר שהוא חולה וק"ל", עכ"ל המהרש"א.

בס' אור החמה )להגר"ז קרויזר זצ"ל, ברכות שם( הקשה על דברי המהרש"א בכך שלשון הגמרא "לא תגלו 
בפיהם  יוציאו  אשר  על  ולא  מחלתו  עצם  את  יגלו  שהאנשים  בכך  היא  הקפיד  שרבא  משמעותו  לאינשי" 
בעקבות ידיעתם, ועל כן פירש נפלא בדרך אחרת, על פי דברי הגמרא )ברכות לט, ב( האומרת שביקור חולים 
הוא מסממני המיתה, ולכן אמר שביום הראשון, בו ניתן עדיין לתלות את מחלתו במום עובר ומיחוש סתמי, לא 
יגלו זאת לבני אדם, כדי שלא יבואו לבקרו ויתנו עי"כ יד למידת הדין לקבוע שהוא מסימני המיתה, ורק ביום 

השני יפרסמו על דבר מחלתו ויבואו לבקרו.

בשיטמ"ק )נדרים, שם( מבהיר לנו בהרחבה את הענין, ואלו דבריו: "דלא ליתרע מזליה. דאין לך אדם שאין לו 
שונאים ויאמרו בדין יש לבא עליו חולי שכך וכך עשה ומזכירין עונותיו ויש לחוש שמא למעלה ידינוהו על פי 
דבריהם, כמו שמצינו לעולם ידין אדם חברו לכף זכות שכך דנין אותו למעלה. וכן מצינו בחגיגה )טו, ב( דרבא 

625  ועי' נדרי זריזין )נדרים שם(.
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אשכחיה לאליהו, אמר ליה מאי קא עביד קודשא בריך הוא, אמר ליה גמיר שמעתא מפומא דכולהו רבנן בר 
מרבי מאיר שלמד תורה מאחר, אמר ליה רבא לאליהו רבי מאיר תוכו אכל קליפתו זרק, אמר ליה השתא קאמר 
פי שיודע  על  יש בדבר שאף  גדול  וטעם  נידונין למעלה.  פיהם שלמטה  רואה על  בני אומר. הרי אתה  מאיר 

הקדוש ברוך הוא זכותו, לא רצה לעשות קודם מפני תרעומת מדת הדין".

וכותב השיטמ"ק: "ועל שהצרכתי להזכיר לעולם ידין אדם חבירו לזכות, רוצה אני לפרשו כמו שנ"ב שקשה לי 
מהו שכך דנין אותו למעלה, וכי למעלה אין יודעים אם נתכוון לטובה או לרעה? אלא על דבר שאין מחשבתו 
הוא  ברוך  שהקדוש  ולפי  הוא,  ברוך  הקדוש  אלא  יודע  אדם  אין  הלב  "ומחשבות  נאמר  מעשיו  מתוך  ניכרת 
מרחם על בניו ומכסה על פשעיהם, אין מדת הדין נותנת לדונו לטובה עד שידונוהו לטובה מלמטה, שאז אם 
בא לתשלום שכרו בעולם הזה לא יהרהרו הבריות אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא שגם הם דנוהו לטובה. 
ומן  ואף אם היתה מחשבתו לטובה, לפעמים טוב בעיני המקום שידונוהו למטה לטובה לכסות ממדת הדין 

המקטרגים. וראיה מעשה דרבא שהבאתי". 

ממשיך השיטה מקובצת וכותב: "נחזור לראשונות. אבל ביום שני כבר איתרע מזליה ואינו חסר כי אם תפלה, 
והשיב מעליו אפו  ורע בעיניו שעובר על "לא תשנא אחיך בלבבך"  והולך  לכך צריך להודיע מטעם שמפרש 
שידונו אותו למעלה שהרבה לקה, שאין לך צער גדול כמו שאויבי האדם שמחים על מפלתו ומשום "לא תשנא 
את אחיך" הזהירו שלמה שלא יגרום לו החטא חילוף הדברים. וסימן לדבר רחבעם שהיו רוצים לנדותו והתירוהו, 

ואף על גב דמן השמים היה, מכל מקום על חטא שגורם מתגלגל הדבר בענין העולם", עכ"ל השיטמ"ק.

וניתן לפרשה  ניכרת מתוכו  למדנו מדברי השיטה מקובצת שכאשר האדם עושה מעשה, שמחשבתו אינה 
האם  מעשהו,  על  הבריות  הסתכלות  פי  על  זה  למעשה  ההתייחסות  את  בשמים  קובעים  לרעה,  או  לטובה 
הבריות מביטים בו בחיוב או בשלילה. משום כך חשש רבא שאם שונאיו יידעו שחולה הוא, יתלו את חוליו 
במעשים אלו, שניתן לדונם לכף חובה או לכף זכות, ויאמרו שבגלל שחטא בהם לכן נענש בחולי, ובגלל שיטו 

הם לכף חובה, אף בשמים ידונו לחובה ויינזק. 

ואמנם כל זה הוא טרם הורע מזלו ביום הראשון למחלתו, אך אחר שחוליו המשיך וכבר הורע מזלו, זקוק הוא 
לתפילה, לתפילת אוהביו שיתפללו לרפואתו, או לכפרת עוונות, הבאה על ידי שמחת שונאיו במפלתו. 

הגאון רבי מרדכי עבאדי זצ"ל, מגדולי רבני ארם צובא, בספרו מליץ נעים )בויכוח נעים אות עד( ביאר את דברי 
הגמרא בכך שידוע שישנו יום אחד בשבוע ששבו מזל האדם שולט שלא ימות בו ביום וכנגדו ישנו יום בשבוע 
בו נופל מזלו626, ונמצא שביום הראשון בו חלה, הוא היום בו נופל מזלו, וכשיש לו  איזה שונא שנמצא תחת 

626  עי' ראש השנה טז, א: רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר )איוב ז( ותפקדנו לבקרים רבי נתן אומר אדם נידון בכל שעה 
שנאמר )איוב ז( לרגעים תבחננו. ובשבת קנו, א: "כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן לוי האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא 
ביה מאי ]ולא חדא ביה[ אילימא ולא חד לטיבו והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הואי אלא לאו חדא לבישו והאמר רב אשי אנא 
ודימי בר קקוזתא הוויין בחד בשבא אנא מלך והוא הוה ריש גנבי אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו )מאי טעמא דאיברו ביה אור 
וחושך( האי מאן דבתרי בשבא יהי גבר רגזן מאי טעמא משום דאיפליגו ביה מיא האי מאן דבתלתא בשבא יהי גבר עתיר וזנאי 
יהא מאי טעמא משום דאיברו ביה עשבים האי מאן דבארבעה בשבא יהי גבר חכים ונהיר מאי טעמא משום דאיתלו ביה מאורות 
האי מאן דבחמשה בשבא יהי גבר גומל חסדים מאי טעמא משום דאיברו ביה דגים ועופות האי מאן דבמעלי שבתא יהי גבר חזרן 
אמר רב נחמן בר יצחק חזרן במצות האי מאן דבשבתא יהי בשבתא ימות על דאחילו עלוהי יומא רבא דשבתא אמר רבא בר רב 

שילא וקדישא רבא יתקרי אמר להו רבי חנינא פוקו אמרו ליה לבר ליואי לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם", עכ"ל.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה שצח

מזל אחר ואותו שונא חש בטוב באותו היום וממילא מוכח שמזלו טוב ביום זה, אזי יש לחוש ששונא זה יקטרג 
עליו בכח מזלו וישלוט עליו מכח מזלו הטוב, הפועל באותו היום.  אך ביום השני כבר עבר כח נפילת מזל החולה 
ונכנס הוא תחת מזל אחר, השולט ביום השני, וגם שונאו עבר להשפעת מזל אחר אשר אינו מזלו, ויתכן שלא 
תהיה לו שליטה לקטרג על החולה, ממה נפשך, אם מפני שמזלו אינו נופל ביום זה, או מפני שמזל שונאו אינו 
שולט ביום זה. וגם כי יתכן שביום הראשון שחלה, נגזר עליו מן השמים שימות ולכן יש כח לאחרים להרע את 

מזלו בדיבור, אך ביום השני ייקשה על שונאיו לקטרג עליו, כיון שהשעה עברה.

עוד ביאר ה'מליץ נעים' שידוע מש"כ הקדמונים שכאשר אדם חוטא רח"ל, מסיר הקב"ה את השגחתו ממנו 
והקב"ה  המקרה  יד  תחת  שהיה  אפשר  שחלה,  הראשון  ביום  כן  אם  המזל,  תחת  או  המקרים  תחת  ומניחו 
הסיר את השגחתו ממנו והניחו תחת יד המזל, ויש בכח אדם אחר, שמזלו טוב יותר, להרע ולקטרג עליו. אך 
ביום השני למחלתו, שכבר עבר מזל האתמול וכעת נמצא כח מזל אחר, השייך לאותו היום, ואם בכל זאת לא 
הבריא, מוכח שמחלתו לא באה מכח המקרה והמזל, אלא בהשגחת ה' יתברך עליו, ועל כן טוב יותר שיאמר 

לאוהביו שיבקשו רחמים לרפואתו ולשונאיו שישמחו במפלתו, כדי שבכך ישוב חרון אף ה' מעליו627.

זמן ביקור חולים - כדי שהמזל לא יורע

איתא בירושלמי )גיטין פ"ו ה"ה(: "מה בין מסוכן מה בין חולה. חולה כדרך הארץ. ומסוכן כל שקפץ עליו החולי. 
דרך הארץ הקרובים נכנסין אצלו מיד והרחוקין לאחר ג' ימים. ואם קפץ עליו החולי אילו ואילו נכנסין אצלו 
מיד. דלמא ר' הונא ר' פינחס ר' חזקיה סלקון מבקר' לרבי יוסי בתר תלתא יומין אמר לון בי בעיתון מקיימה 
מתניתא", ופירש הקרבן העדה: "דרך ארץ הקרובים נכנסו אצלו מיד. אם חלה כדרך ארץ הקרובים נכנסין לבקר 
מיד. והרחוקים מבקרים לאחר ג' ימים דלא ליתרע מזליה להטיל עליו שם חולה אבל קרובים הנכנסים ליכא 
היכירא כל כך628. דלמא. מעשה ברב הונא ור"פ ור"ח שעלו לבקר לר' יוסי לאחר ג' ימים לחליו. א"ל בי. רציתם 

לקיים הברייתא דתני בה לאחר ג' ימים ולא עשיתם נכונה דת"ח כקרובים זה לזה".

מיד;  נכנסים  והחברים  הקרובים  חולים.  לבקר  "מצוה  א(:  שלה,  )יו"ד  ערוך  ובשולחן  בטור  נפסק  זה  ענין 

627  האוה"ח )בראשית יח, א( כתב, )לענין ביקורו של הקב"ה אצל אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי למילתו(, כך: "עוד ירצה לומר 
וירא אליו פי' לצורכו של אברהם בא האלהים, וכאן רמז מה שאמרו ז"ל לבקרו. וז"ל רבותינו במסכת מציעא )פו ב( אמר רבי 
חמא בר חנינא יום ג' למילתו היה ובא ה' ושאל בו עכ"ל. וצריך לדעת טעמו מי הגיד לו כי יום ג' היה. והנה לפי מה שכתב הר"ן 
כי יום א' הוא המסוכן ויום ג' אבל יום ב' העלה שאין מחללין עליו השבת יש טעם בדבר כיון דיום ב' אין בו מיחוש סכנה, דן בו 
ה' משפט ג' שעות ראשונות שביום שאין מבקרין בהם. ויום א' גם כן לא בקרו, מטעם מה שאמרו בנדרים דף מ' וז"ל רבא יומא 
קמא דחליש אמר להו לא תגלו לאינש כי היכי דלא ליתרע מזליה, ופירש"י כי היכי דלא לישתעי מילי עילויה ע"כ. והוא הטעם 
שלא אמר רב חמא שבקרו ה' ביום א' כדי שלא ישתעו וכו', ומה גם בבוא מלך גדול אוושא מלתא בפרסום כל העולמות. והגם 
שאמרו בירושלמי דפאה )פ"ג( כי הקרובים נכנסים מיד לבקרו ופסקו מהרי"ק סי' של"ה יעוין שם דבריו והטעם הוא כי הקרובים 
לא אוושא מלתא וכן כתבו האחרונים, אין להקשות, כי ה' אלהינו קרוב לנו מאוד, שעל כל פנים ישנו בפרסום ואוושא מלתא", 

עכ"ל האוה"ח.

628  מדבריו עולה שהקרובים יכולים לבקר את החולה תוך ג' ימים, לא משום שאין חשש שהקרובים יקטרגו על החולה, אלא משום 
שכשקרוביו מבקרים אותו, אין כ"כ היכר שבאים הם לבקרו בתור חולה, אלא שבאים הם לביקור קרובים שגרתי, ולכן מזלו לא 

יורע.



שצטפרק יב - כיון דאיתרע מזלא

והרחוקים, אחר ג' ימים. ואם קפץ עליו החולי, אלו ואלו נכנסים מיד".

וכתב הב"ח )שם(: "ומ"ש וכיון שחלה האדם וכו'. כלומר מדינא מיד שחלה האדם כדאשכחן בהקב"ה שמיד 
"ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים", בקרו  שחלה אברהם ביום שלישי למילתו כדכתיב )בראשית לד, כה( 
בירושלמי דפיאה  ואין להתרשל בה, אלא דהכי איתא  וכו'  גדולה היא  ועוד דמצוה   ," ה'  "וירא אליו  כדכתיב 
דרך ארץ שהרחוקין אין מבקרין את החולה אלא מיום שלישי והלאה. ונראה דהטעם הוא כי היכי דלא ליתרע 
מזליה להטיל עליו שם חולה כשיכנסו לבקרו מיד גם הרחוקים וכדאמרינן בפרק אין בין המודר 	דף מ' אא רבא 
יומא קמא דחליש אמר לא תגלו לאינשי דלא ליתרע מזליה וכו' אבל קרובים וחברים שנכנסו תמיד בביתו גם 
כשאיננו 	חוליא ]חולה[, ליכא הך חששא דליתרע מזליה, ומשום הכי כשקפץ עליו החולי והכביד דכבר הוטל 

עליו שם חולי אף הרחוקין מבקרין אותו מיד", עכ"ל הב"ח.

ובט"ז )שם סק"א( כתב: "הקרובים והחברים נכנסים מיד. - פירש מו"ח ז"ל הטעם כי היכי דלא ליתרע מזליה 
ליתרע  יומא קמא דחליש אמר לא תגלו לאינשי דלא  )דף מ( רבא  בנדרים  להטיל עליו שם חולה כדאמרינן 
מזליה כו', אבל קרובים וחברים שנכנסים תמיד בביתו ליכא הרגשה כ"כ, ומ"ה כשקפץ עליו החולי נכנסים גם 

הרחוקים מיד", עכ"ל הט"ז.

וכן כתב החכמת אדם )שער השמחה כלל קנא א(: "מצוה לבקר חולים. הקרובים והחברים נכנסים מיד אבל 
הרחוקים אינם נכנסים אלא אחר שלושה ימים כדי דלא ליתרע מזליה להטיל עליו שם חולה ואם קפץ עליו 

החולי אפילו הרחוקים נכנסים מיד", עכ"ל החכמ"א. 

ובספר דרכי חיים ושלום )אות רכ( מובא שהגאון בעל מנחת אלעזר זצ"ל הזהיר בשם אבותיו שב"מי שבירך" 
לחולה לא יאמרו "יברך וירפא את החולה" פב"פ, על פי דברי הגמרא בשבת )לב, א( שאם יחלה, אומרים לו 
הבא זכות והפטר, ואם אומרים "החולה", הרי מקיימים ומודים שהוא בחזקת חולה, ואז צריכים להביא זכות, 

ומי יאמר זכיתי לבי טהרתי.

ה'פלא יועץ', הגאון רבי אלעזר פאפו ז"ל, כותב בספרו 'אורות אלים' שמדברי הגמרא בנדרים משמע "שאין 
עליו  שמתפלל  למי  לא  אם  ביתו,  לבני  גם  ומה  לתקן  בידו  אין  ולאשר  תועלת  ללא  צערו  את  להודיע  לאדם 
ומבקש טובתו ותקנתו", עכ"ל. וכבר קדמו בזה רבנו יהודה החסיד ז"ל בספר חסידים )סי' תרכז(, שכתב: "כתיב 
)משלי י"ד י'( לב יודע מרת נפשו פשיטא שהלב יודע אלא מגיד שפעמים שאין לו לאדם להגיד צערו לאחרים 
אלא יתפוש בלבו, כגון שאדם יודע שאותם שבאים אצלו אין חוששים בצערו, א"כ למה יגיד להם. אבל יגיד 
למי שיש לו חלק בצערו ועל זה נאמר )שם י"ב כ"ה( דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים ובשמחתו לא יתערב זר 
)שם י"ד י'( שאין לו חלק באותה שמחה כלומר מי שאינו שמח ואינו חושב בשמחתו לא יספר לו שמחתו"629.

629   כתב בספר חשוקי חמד יומא עה, א: שאלה. ילד שחלה ואמו מבקשת לא לספר על כך לאחרים כי לא רוצה שיסתכלו עליה 
כמסכנה, האם היא נוהגת כדין, או שמא היא מונעת בכך את תפילת הרבים?

תשובה. נאמר במסכת יומא דף עה ע"א 'דאגה בלב איש ישיחנה', ר' אמי ור' אסי חד אמר ישחנה מדעתו, וחד אמר ישיחנה לאחרים, 
ופרש"י שמא ישיאוהו עצה, והערוך פירש כדי שיבקשו עליו רחמים, עכ"ל. ונראה שלדעת הערוך נוהגת הֵאם שלא כראוי, שהרי 
הנביא מייעץ להשיח לאחרים כדי שיבקשו עליו רחמים, וכשהאם מסתירה זאת היא מונעת מבנה רחמים, גם לפרש"י אין האם 

נוהגת כדין כי שמא ישיאוה אחרים עצה טובה.
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ובספר שומר אמונים )להרה"צ רבי אהרן ראטה זצ"ל, מאמר הבטחון והתחזקות פרק ב( כותב כך: "וקבלתי 
מאמי מורתי ע"ה שקבלה מאבותיה, שאם נצמח לאדם איזה חולשה חדשה ח"ו, לא יספר זאת לשום אדם 
איזה זמן, וזה סגולה שמאליו יהיה בטל, וזה בדוק ומנוסה, ויש לו מקור בגמרא )ברכות נ"ה ע"ב( וז"ל: האי מאן 

דחליש יומא קמא, לא לגלי כי היכי דלא לתרע מזליה", עכ"ד. 

ויש לציין בזה את דברי רבי נחמן מברסלב זצ"ל, שכתב בספרו 'ספר המידות' )ערך המתקת הדין, אות כב(: 
"כשגוזרין איזה גזר דין על האדם, קודם שיודעין מזה בני אדם הוא בנקל להתהפך", עכ"ל630.

איתרע מזליה ביום פטירת האדם

בנוסף להרעת מזל האדם בעקבות מצבו הנפשי או הגופני, מצינו בחז"ל ובקדמונים שמזל האדם מורע ביום 
פטירתו.

מסופר בגמרא במועד קטן )כח, א(: "רב שעורים אחוה דרבא הווה יתיב קמיה דרבא חזייה דהוי קא מנמנם, 
א"ל לימא ליה מר דלא לצערן. א"ל מר לאו שושבניה הוא. א"ל כיון דאימסר מזלא לא אשגח בי". 

ופירש רש"י: "מנמנם - גוסס. אמר ליה - רבא לרב שעורים. לימא מר - למלאך המות דלא לצעורי. שושביניה 
- דמלאך המות. דאימסר מזליה - איתרע מזליה".

נאמר במגילה )יג, ב( שהמן הרשע הפיל פור, כדי לבחור את היום המועדף להשמדת עם ישראל. "הפיל פור 
הוא הגורל תנא כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה 

יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד"631. וכתב רש"י: "כדאי הלידה שתכפר על המיתה".

וגם אינה נוהגת כראוי כמבואר במסכת ברכות )דף נה ע"ב( האי מאן דחליש, יומא קמא לא לגלי, כי היכי דלא לתרע מזליה, מכאן 
ואילך לגלי, כי הא דרבא, כי הוה חליש יומא קמא לא מגלי, מכאן ואילך אמר ליה לשמעיה, פוק אכריז רבא חלש. מאן דרחים 
לי לבעי עלי רחמי, ומאן דסני לי לחדי לי, וכתיב 'בנפל אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו 
אפו'. ]ויעוין עוד מש"כ לעיל דף ד ע"ב בענין לגלות סוד לאב, ולספר לו שבתו חולה[, עכ"ד. )ועי' בס' פניני הגרי"ז מבריסק )עמו' 
מב( שכששואלים על מצב חולה ואומרים שמצבו הוטב, יש בכך מגדר רודף, כיון שהרי התפילות הם אלו שמחיות את החולה 
ומסייעות ברפואתו, ודרך העולם שכששומעים שמצב החולה הוטב מפסיקים להתפלל, למרות שהחולה זקוק לרחמי שמים, 
ונמצא שע"י שאמר שמצב החולה הוטב גרם שימעטו או שיפסיקו מלהתפלל עליו, והרי הוא כנוטל ממנו את הרפואה המועילה 

ביותר ונכנס ח"ו בגדר רודף(.  

630  במושב זקנים מבעלי התוספות )פרשת וירא, על הפסוק "ותצחק שרה"( כתבו שכשעושין נס לאדם, עושין לו אותו בצנעה ואז 
יצליח, ועי' בשו"ת חתם סופר )ח"ו סי' סד( ובס' דרכי חיים ושלום )ח"ב אות תתקעג(.

631  ראה ברש"י היכן נילף שנולד ונפטר בז' באדר. והמהרש"א כתב:"הפיל פור הוא הגורל כו' אמר נפל לי פור בירח כו'. דלפי פשוטו 
כפרש"י במגילה שהכתוב מפרש מהו הפור הוא הגורל לא הוה איצטריך ליה לכתוב אלא הפיל גורל גו' ולכך דרשו כשהפיל פור 
שמח בדעתו על גורל זה שהוא ירח שמת בו משה ולא היה יודע כו' ובז' באדר נולד כו' דמיתתו מפורש בקצת מתוך הכתובים 
שבז' באדר מת כדאמרינן ספ"ק דקדושין מדכתיב וימת שם משה עבד גו' וכתיב ויבכו גו' צא מהן ל"ג למפרע הא למדת שבז' 
באדר מת משה אבל שנולד בז' באדר אינו מפורש אלא מדרש חכמים הוא שם מדכתיב מאה ועשרים שנה אנכי היום מת"ל היום 
מלמד שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום כו' וזה הדרש לא היה יודע המן ונראה נמי מה שדקדק לומר שבז' באדר 
מת ששמח נמי ביום המיתה שהפיל גורל מיום ליום דהיינו באיזה יום בחדש נפל הגורל בי"ג באדר שהוא בתוך ז' ימי אבלות של 
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הגאון רבי יהונתן איבשיץ זי"ע מבהיר בספרו יערות דבש )חלק ראשון - דרוש טז( את ענין רוע המזל ביום 
פטירת האדם. ואלו דבריו: "ואמרו )מגילה יג, ב( שהמן שמח שנפל הגורל בירח שמת בו משה, והוא לא ידע 
שבז' באדר מת ובז' באדר נולד משה. והדבר תמוה מה בכך שנולד, סוף כל סוף מת ואיתרע מזלא, וכבר דרשתי 
בו בפירושים שונים מתוקים, אבל מה שצריך לענינינו כן הוא, מ"ש )שבת ל, א( במה שביקש דוד מה' להודיע 

לו יום שימות בו, מה ביקש בזה, מה איכפת ליה אם יודע באיזה יום מהשבוע שימות או לא?"

"אבל הענין דכמה פעמים מצינו כי המיתה דבר רע, ובמדרש )ב"ר ט, ה( דרשינן "והנה טוב מאד"- זה המוות. 
וחילקו המפרשים, כי המת בצדקתו מתוך תשובה שלימה, הוא טוב מאד, שעולה בצרור החיים ונועם עליון 
מחזה שדי יחזה אשר לא יראהו אדם וחי, ולא מעותד לדאגה בכל יום אולי יחטא ואשם. אבל המת ח"ו בלי 
מרבה  היה  חי,  היה  אם  ואפשר  דאתי,  בעלמא  כיסופא  להאי  ווי  כי  בתכלית,  רעה  המיתה  שלימה,  תשובה 
בתשובה, או היה מוסיף לסגל מצוות ומעשים טובים, ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה 

מכל חיי עולם הבא".

"ודרשינן במדרש רבה פרשת במדבר )א, א( "צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה", צדקות שהקב"ה עושה 
מפרסם הזמן, כדכתיב במנין ישראל, שהיה חסד בא' לחדש השני בשנה שניה וכו'. אבל פורענות שהקב"ה 
עושה מכסה כתהום, כמו שהיה בחורבן בית המקדש בעו"ה, שהיה קלקול חשבונות, ולא נאמר על נכון יום 
שהיתה בו הפורעניות המרה הזו בעו"ה. ולכך דוד שהיה מסופק אם חטא בת שבע ואוריה נמחל לו לגמרי בלי 
שיור רושם ורבב, או לא, כמבואר בגמרא )שבת ל, א( שביקש מה' ליתן לו אות, ולכך לבוא אל בירור, כי לא 
האמין בנפשו, כדכתיב )תהלים כז, יג( "לולי האמנתי" וכו', ולכך שאל להודיע לו יום שימות בו, כי אם יאמר לו 
הקב"ה, ש"מ דעונו סר וחטאתו תכופר, כי זולת זה מיתה לרעה, ולא היה הקב"ה אומר היום, ומשפטיך תהום 
וכן  לו, ובזאת הבחין כי נמחל.  יכול לומר כנ"ל. והקב"ה אמר  ולכך  רבה כנ"ל, אלא ודאי שנמחל, והיא טובה, 
הדבר, אם מיתתו לרוע, א"כ שפיר יום ההוא איתרע מזלא למאד, אבל אם מיתתו לטובה, אין זה איתרע מזלא 

כלל. וביום שמת רשב"י קראו בזוהר הילולא דרשב"י".

משה שהיה מיתתו בז' באדר", עכ"ל.

בס' דף על דף 	מגילה שםא כתב: כתב במשך חכמה על הפסוק )אסתר ט, לא( לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. כוונת   
הכתוב לפי שאומות העולם במנין הימים מונים את היום והלילה שאחריו ליום אחד, וגזירת המן היה על יום י"ג והלילה שאחריו, 
וגם הנס היה ביום י"ד והלילה שאחריו. אבל כיון שבתורת ישראל היום הולך אחר הלילה שלפניו, לכך שלח ספרים לקיים את ימי 
הפורים האלה בזמניהם, בזמניהם של היהודים שהיום הולך אחר הלילה. לפי זה יתבארו יפה מה שאמרו בגמרא מגילה )יג, ב( 
שהמן חשב שבז' באדר מת משה רבנו ולכן הורע מזלם של ישראל בחודש אדר, ולא ידע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולד 

משה.

הסבר הדבר הוא לפי שמשה נולד בליל ז' אדר, שהרי אמרו בגמרא סוטה שבלידתו נתמלא הבית כולו אורה, אם כן היתה לידתו   
בלילה. ונפטר בעצם היום בז' באדר. לכן חשב המן דלפי שהיום מתחיל מהבוקר והלילה אחריו, אם כן נולד בששה באדר ומת 
בשבעה, שהרי ליל ז' שייך לו' אדר. אם כן הורע מזל ישראל בכך שנסתלק משה בז' באדר. ולא היה יודע שבו ביום נולד, שהיום 
מתחיל מהלילה שלפניו, לכן נפטר ביום לידתו, שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים, ולא נפטר באדר מחמת מזלם הרע, כיון 
שסוף אדם למות, ומתחילת לידתו נגזר עליו שימות באותו יום. אבל לפי טעותו שנולד בו' ונפטר בז' יש בכך סימן רע לישראל 
בפטירתו. אולם האמת שנולד בז' ונפטר בז' שאז מלאו ימיו ושנותיו, ומזה שנולד באדר יש בכך סימן טוב לישראל שנולד בו 

מושיען, עכ"ד.
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"וכבר הקשו, כי מבואר במדרש ילקוט )ילק"ר בשלח( כי עמלק בלוחמו עם משה היה מכשף, ולקח כל אנשי 
ואמר למחר הנני לוחם,  יהושע,  ולכך התחכם  ביום,  בו  ימותו  ולא מהר  ביום שנולדו,  בו   - מלחמתו שילחמו 
שיעבור יום הולדם. והקשו, הא אדרבה אמרו )קידושין לח, א( "את מספר ימיך אמלא", מלמד שממלא הקב"ה 
שנותיהם של צדיקים מיום ליום, מיום הלידה ליום המיתה. אבל זה הענין הוא כנ"ל, כי ודאי יום זה הוא שמזלו 
ביום  אין  לרוע,  היא  וכדומה, שהמיתה  ולכך במיתת רשעים  דרך הקב"ה לשנות המזל,  ואין  טובה,  במערכה 
הלידה שיתרע מזלו, כי מזלו במערכה טובה, אבל צדיקים השלמים, שמיתתם לטובה ולקנין שלימות, אדרבה 
יקרה ביום שמזלם לטוב כי טבא הוא, ולכך ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום בכוונה מהבורא, לפרסם 
טוב ענינם ושלימות כשרון מעשיהם, וכי המלך מלכי המלכים הקב"ה חפץ ביקרם. והראיה כי מתו ביום הולדם, 
וזהו לאות אמת כי לא איתרע מזלם ונגד זקיניו כבוד. והמן ימח שמו טעה וחשב כי משה שמת בחטא והיתה 
מיתתו לרוע, וא"כ איתרע מזלו, ולכך שמח שהגיע הפור בירח הלזה, אבל טעה, כי ביום שנולד משה בו ביום 
כל  יאבדו  כן  נכזבה,  ותוחלתו  לטובתו,  דהיה  כרחך  ועל  הלידה,  ביום  קורה  היה  לא  מזלא  איתרע  ואילו  מת 

הבוגדים בה' אשר שקר נחלו", עכ"ל היערות דבש632.

הרי שיום מיתת הרשעים הוא יום שמזלם רע בו, אך ביום פטירת הצדיקים, הוא יום שמזלו טוב633 634. 

לא להביט בסימני הלבנה בהושענא רבה - משום חשש דליתרע מזליה

הרמ"א )או"ח תרסד, א(: "כתבו הראשונים ז"ל שיש סימן בצל הלבנה בליל הושענא רבה מה שיקרה לו או 
ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה, כדי שלא ליתרע מזליה, גם כי רבים אינם מבינים  לקרוביו באותה השנה; 

הענין על בוריו; ויותר טוב להיות תמים ולא לחקור עתידות כנ"ל"635.

632  וע"ע במש"כ מהר"י איבשיץ בספרו יערות דבש )חלק ראשון דרוש ג(.

"היום  דבריו:  ואלו  כ(,  )אות  חלומות  דברי  בספרו  זצ"ל,  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  של  בכבשונו  כתובים  דומים  נפלאים  דברים    633
שהאדם נולד בו אז הוא בתוקף מזלו ואין לו לירא באותו יום בכל שנה משום דבר שיורע מזלו אז. ומה שאמרו בקידושין )ל"ח 
א( דצדיקים מתים ביום שנולדו היינו לפי שאצלם המיתה היא התרוממות מזלו ומעלתו שפושט לבוש שק הגופני ולובש חלוקא 
דרבנן הרוחני ליכנס לעולמות העליונים למעלה עליונה ליהנות מזיו השכינה. וכמו שביום לידתו ירד לעולם הזה לתוספות מעלה 
שעל ידי עבודתו בעולם הזה בתורה ומצוות ומעשים טובים הוא מגיע למעלה עליונה יותר ממה שהיה קודם. כן ביום המיתה 
ז', א'( ועל כן הם מתים ביום לידתם דהוא יום התרוממות  מגיע למעלה עליונה עוד יותר דטוב יום המות מיום הולדו )קהלת 

מזלם: 

אבל מי שאין צדיקים שאין המיתה מיד ביומו התרוממות מעלה ]שאף על פי שסוף שיגיעו למעלות בעד תורה ומצוות שעשו.   
כיון דמכל מקום צריכים מקודם לקבל עונש גם כן וחיבוט הקבר וצער מיתה אם כן יום המיתה עצמו צער גדול ואתרע מזליה הוא 

להם וכלשון חז"ל בכמה דוכתי ולא התרוממות[ אין להם לירא ביום לידתם מן המיתה", עכ"ל.

ב',  ביום השנה, האם באדר א' או באדר  בנו  דן במי שנפטר באדר פשוט, אימתי מתענה  סי' צג(  )ח"א  634  בשו"ת דברי מלכיאל 
והמהר"י מינץ כתב הטעם  הוי באדר שני.  זמנו  "נראה ברור שביום מיתת אביו שתלוי בהתחלת השנה  כך:  וכתב בתוך דבריו 
דהוי באדר ראשון, כיון שנידון רק י"ב חודש נשלם דינו באדר ראשון והוי אז יום גמר דינו ולמה יאחר כפרת אביו עד אדר שני. 
ואי משום דאיתרע מזליה ולא מקדימין פורעניות. זה אינו שייך כאן דעושה רפואה ותקנה לזה ע"י תעניתו דלא ליתרע מזליה, 
עכת"ד. ותמיהני דאטו הורעת המזל תלוי ביום שקובע להתענות, הלא זה תלוי ביום התחלת השנה, כמוש"ל שמגלגלין חוב ליום 
חייב. וגם כתבו בספרי המקובלים שביום ההוא מתעורר דין על המת כמו שנידון ביום מיתתו ולזה צריך לכפר עליו אז וכ"ז שייך 

בהתחלת השנה ומה לי שנגמר דינו באדר ראשון. וגם דזה שייך רק בשנה ראשונה למיתתו", עכ"ל הדברי מלכיאל.

635  ובעל ההפלאה כתב על כך בספרו פנים יפות )ויקרא טז(: "ויש לפרש מ"ש הורני ה' דרכך ונחני באורח מישור, הוא מ"ש הרמ"א 



תגפרק יב - כיון דאיתרע מזלא

הערוה"ש מצטט את דברי הרמ"א ומוסיף על דבריו: "ובאמת חלילה לעם בני ישראל להביט על עניינים כאלו 
וברגע אחד כששב בתשובה נתהפך מרע לטוב ואין לנו רק לישא עינינו אל אבינו שבשמים".

סכנת חפירת קבר לאדם חי - משום רוע המזל

נפסק ברמ"א )יו"ד שלט, א( בשם רבנו ירוחם, שכתב בשם רבי יהודה החסיד, ש"אסור לחצוב שום קבר להיות 
פתוח עד למחר שלא יקברו בו המת באותו היום, ויש סכנה בדבר".

בברכי יוסף )או"ח סי' תקמז ס"ג( כתב בשם הגאון מוהר"ר אברהם אמיגו זלה"ה שאין איסור לחצוב קבר לאדם 
בריא, אלא רק נאסר לחצוב  קבר "למי שהוא גוסס, לצורך זה האיש בפרטות - הוא דאסיר, כי היכי דלא ליתרע 

מזליה". וכ"כ בהגהות יד שאול )יו"ד שם(636.

אי מסירת פרוסת המוציא- כדי שהמזל לא יורע

נותן  הבוצע  ואין  בידו,  פרוסה  נוטל  והאחד  אחד  כל  לפני  פרוסה  נותן  "הבוצע  יח(:  קסז,  )או"ח  השו"ע  כתב 
ביד האוכל אא"כ היה ָאֵבל. )הגהת הרמ"א: פרשה ציון בידיה )איכה א, יז( רמז לפרוסת המוציא שנותנין בידו 

בשעת אבילות(".

המשנה  כתב  וכן  עכ"ל.  מזליה",  ליתרע  דלא  ָאֵבל,  כשאינו  כן  לעשות  ראוי  דאין  "משמע  רבא:  האליה  וכתב 
ברורה: "רמז לפרוסת המוציא - משמע דאין ראוי לעשות כן כשאינו אבל דלא ליתרע מזליה".

באו"ח סי' תרס"ד ]ס"א[ ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה כדי דלא לתרע מזליה וכו', ויותר טוב להיות תמים וכו', וז"ש הורני ה' 
דרכך להיות תמים למען שוררי דלא לתרע מזליה", עכ"ל.

636  בספר אגרות לחם שלמה )סי' לב( מביא את דברי הברכי יוסף והיד שאול הנ"ל שמחלקים בין בסתם או מפרש למי חוצב או לא, 
והקשה לו שם חכ"א על זה מר"ה י"ז כשחלש ר"ה דא"ר פפא צביתו לי' זוודתא ופירש"י תכריכין למת. והרי כאן ג"כ הוי לאיש 

פרטי ע"כ.

לזמן  ופירש"י  זוודתא  בהו  למשמושי  נפק"מ  למאי  ע"ב  מ"א  מעירובין  קשה  כן  כמו  הנה  שלמה:  לחם  בעל  הגאון  לו  והשיב   
תכריכין. אך כבר העיר בזה הב"ח ביו"ד סי' של"ט והביא מזה ראי' דבאמת מדינא שרי להכין והובא בש"ך שם. ומשמע לשון 
הש"ך דמודה דעכ"פ מצד לא ליתרע מזלי' אין לעשות כן. ומ"מ האי דעירובין ניחא דעכ"פ נפק"מ דשרי לעשות לזמן מדינא, 
אבל מההוא דאר"פ לכאו' קשה דאיך אר"פ כן, הא עכ"פ משום דלא ליתרע מזלי' אין לעשות, ולמה לא חש ר"פ ע"ז כקושייתך. 
וי"ל לע"ד, דטעמא דלא ליתרע מזלי' לא שייך רק אם אין רואין ברוה"ק שימות, אבל אם צדיק בעל רוה"ק נאמן יאמר שרואה 
ברוה"ק שאותו איש ימות, בוודאי ל"ש הטעם דלא ליתרע מזלי' כיון דסוף סוף ימות. וי"ל דר"פ אמר כן ברוה"ק שראה שנקנסה 

עליו מיתה א"כ בוודאי בכה"ג שרי להכין וכו', עכ"ד. 

בנושא זה, של סכנה בחפירת קבר לאדם חי, האם האיסור הוא דוקא לחפור קבר לגוסס או גם לבריא והאם ניתן לחפור קבר   
מנחת  בשו"ת  קנ,  סי'  ח"ד  מהרש"ם  בשו"ת  צב,  סי'  אומץ  יוסף  בשו"ת  עי'  וטובים,  רבים  האריכו  בעפר,  או  בנסרים  ולכסותו 

אלעזר ח"ג סי' יג, שו"ת הר צבי יו"ד סי' רס, שו"ת ציץ אליעזר ח"ה ברמת רחל פרק ל. 



האיצטגנינות באספקלריה של תורה תד

נוסח התנאי בגט - לא מקדים איניש פורענותא

נאמר בגיטין )עה, ב(: "אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט. ולימא אם 
מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה".

ביאור דברי הגמרא, ששמואל התקין בגט הניתן על ידי חולה הנוטה למות ורוצה לגרש את אשתו, אך חפץ 
שהגט יחול רק על הצד שאכן ימות בסופו של דבר מחולי זה, שיאמר במסירת הגט "אם לא מתי לא יהא גט 
ואם מתי יהא גט'. הגמרא שואלת מדוע שמואל תיקן להעמיד את הגט בנוסח זה בדוקא ולא תיקן שיאמר 'אם 
מתי יהא גט, ואם לא מתי לא יהיה גט', ומשיבה הגמרא: " לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה", אין לו לאדם 

להקדים דבר פורענות על עצמו ולומר בתחילה 'אם מתי יהא גט'.

הגינת ורדים )אבהע"ז כלל א סימן ד( מסביר: "הגון הוא לתקן לו דלא ליתרע מזליה דלא ליקדום פורענותא 
לנפשיה".

'אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין' - משום שאיתרע מזליה

בין  דוד  את  והעמיד  שם  אבישי  ואמר  חיים  לסכנת  נקלע  המלך  שדוד  מספרת  א(  )צה,  בסנהדרין   הגמרא 
שמים לארץ וכך הצילו. שואלת הגמרא: מדוע דוד עצמו לא השתמש בשם משמות הקודש והציל את עצמו? 
" אין חבוש - אין דעתו מכוונת לומר  ופירש רש"י:  ותירצה הגמרא: אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורין. 

השם", עכ"ל. 

כתב על כך הבאר שבע )שם(: "וקשה לי על פירושו שהרי בפרק קמא דברכות )ה, ב( נמי אמר לשון זה בעיניה 
אין חבוש מתיר עצמו מבית  יוחנן אנפשיה אמרי  רבי  ולוקים  כו',  חנינא  רבי  לגביה  יוחנן חלש עאל  רבי  גבי 
האסורין, והתם אי אפשר לפרש שאין דעתו מכוונת, כי למה צריך שיהא דעתו מכוונת. לכן נ"ל לפרש הטעם 

משום דאיתרע מזליה ומדת הדין מתוחה כנגדו", עכ"ל637.

אי סיפור חלום - מחשש לרוע המזל

חלם  מה  בעצמם  לו  שיספרו  החלומות  מפותרי  ודרש  חלום  חלם  שנבוכדנצר  מסופר  ב(  )פרק  דניאל  בספר 
ויוסיפו גם את פתרון החלום. וכתב המלבי"ם: "מלכא לעלמין חיי, באשר לא יכלו לסתור דברי המלך לגמרי, 
יודע את החלום רק  וחשבו שהמלך  ובכ"ז מבקש לדעת פתרונו,  יאמר להם את החלום  שכבר החליט שלא 

637  לענ"ד נראה דענין 'אין חבוש' הוא משום דכח תפילת החולה או הנזקק אינה מתקבלת כ"כ, מהסיבות הידועות. אך משא"כ 
בדרך הצלה של אמירת שם הקודש, שאינו מדין תפילה, אלא הוא מכח שם הקודש )וגם בשמות טומאה אפשר לפעול גדולות(, 
ובזה ל"ש האי ד'אין חבוש', ולכן ביאר רש"י שחסרון דוד היה חסרון טכני, בכך שהתקשה לכווין בשם. שמואל ברוך בהרי"צ 

שליט"א גנוט



תהפרק יב - כיון דאיתרע מזלא

שאינו רוצה להזכירו מפני שהוא חלום רע מבשר מיתת המלך וירא להגידו בפיו דלא לתרע מזליה, ועל צד זה 
אמרו מלכא לעלמין חיי ואל תירא מות", עכ"ל.

דברי הזוהר הקדוש על איתרע מזליה

איתא בזוה"ק )פרשת ויקהל, דף רה ע"א(: "אתחזיין לזמנין ובר נש יחידאי בעי לאסתמרא, מלה דא הכי תנינן 
ואי הכי גריעותא דנטורא איהו, אבל בשבתא נטירו אשתכח לעמא קדישא וקודשא בריך הוא כד עאל שבתא 
לא  דאינון  גב  על  ואף  ביה  דאתעטרו  קדישא  עטרא  לההוא  ליה  דינטרון  ובעי  מישראל  וחד  חד  לכל  מעטר 

אשתכחו בישובא לזמנין לבר נש יחידאי אתחזון ואתרע מזליה", עכ"ל.

להזיקם  יוכלו  כי  יחידי,  להיזהר שלא לצאת  יחידי  צריך האדם  לפיכך  וכו',  ישנם מזיקים  בליל שבת  פירוש: 
בדרכם, ועוד, למרות שהמזיקים אינם יכולים לשלוט, הם יכולים להיראות לפעמים, ואדם יחיד צריך לשמור 
את עצמו שלא יראה אותם, כיון שיכול להינזק על ידי הראיה. ובהמשך כתב שלמרות שהמזיקים אינם נמצאים 
הקדושה  בעטרה  להתעטר  האדם  וצריך  נחלש,  ומזלו  יחידי,  לאדם  נראים  הם  לעיתים  עכ"ז  ישוב,  במקום 

ולשמרה.

עוד נאמר בזוה"ק )פקודי דף רנב ע"א(: "אית בסטרא דימינא ונטלי ההוא דינא ומעברין בישין ומרעין מההוא 
בר נש עד דאשתזיב, אי נצחן חובין כמה ממנן אית ליה בההוא סטרא דשמאלא עד דנטלי מלה ההוא סטרא 
אחרא וכל אינון גרדיני נימוסין עד דאתרע מזליה, וכדין נחתא ההוא סטרא אחרא ונטיל נשמתא, זכאה חולקהון 

דצדיקיא בעלמא דין ובעלמא דאתי", עכ"ל.

פירוש: כשהאדם נמצא על ערש דוי ונתפש בבית האסורים של המלך, אז נידון האדם בשמים וכל זכויותיו 
וכותב  צדק,  במאזני  והחובות  הזכויות  שקילת  הדין,  אופי  את  מפרט  הזוה"ק  ונשפטים.  נידונים  וחובותיו 
עד  וחוק,  דין  מעוררי  אלו  וכל  מנצחים,  דשמאלא  הסטרא  ממוני  מזכויותיו,  מרובים  חובותיו  שאם  הזוה"ק 
אשרי  הזוה"ק:  ומסיים  נשמתו.  את  ונוטלים  המקטרגים,  השמאל,  צד  ההוא,  הצד  יורד  ואז  מזלו,  שנחלש 

חלקם של צדיקים בעולם הזה ובעולם הבא!





פרק י"ג

 מדוע רבי עקיבא לא גילה לבתו 
על דבר החוזים בכוכבים?





תט

 מדוע רבי עקיבא לא גילה לבתו 
על דבר החוזים בכוכבים?

נאמר בגמרא )שבת קנו, ב(: "ומדרבי עקיבא נמי אין מזל לישראל, דרבי עקיבא הויא ליה ברתא, אמרי ליה 
כלדאי ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק לה חיויא ומיתא. הוה דאיגא אמילתא טובא. ההוא יומא שקלתא 
למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה 
וליכא  כולי עלמא בסעודתא  והוו טרידי  עניא קרא אבבא  ליה בפניא אתא  לה אבוה מאי עבדת אמרה  אמר 
דשמעיה קאימנא שקלתי לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה אמר לה מצוה עבדת נפק ר"ע ודרש "וצדקה 

תציל ממות" ולא ממיתה משונה".

ויש לשאול: מדוע רבי עקיבא לא סיפר לבתו על דברי הכלדיים, כדי שתרבה בזכות, צדקה ותפילה?

עוד מסופר שם בגמרא ש"ומדשמואל נמי אין מזל לישראל דשמואל ואבלט הוו יתבי והוו קאזלי הנך אינשי 
לאגמא אמר ליה אבלט לשמואל האי גברא אזיל ולא אתי טריק ליה חיויא ומיית אמר ליה שמואל אי בר ישראל 
הוא אזיל ואתי אדיתבי אזיל ואתי קם אבלט שדיה לטוניה אשכח ביה חיויא דפסיק ושדי בתרתי גובי אמר ליה 
שמואל מאי עבדת אמר ליה כל יומא הוה מרמינן ריפתא בהדי הדדי ואכלינן האידנא הוה איכא חד מינן דלא 
הוה ליה ריפתא הוה קא מיכסף אמינא להו אנא קאימנא וארמינא כי מטאי לגביה שואי נפשאי כמאן דשקילי 
מיניה כי היכי דלא ליכסיף אמר ליה מצוה עבדת נפק שמואל ודרש "וצדקה תציל ממות" ולא ממיתה משונה 

אלא ממיתה עצמה".

וכתב המהרש"א: "אזיל ואתי כו'. ר"ל דאפשר דאתי ע"י זכות יהיה ניצול, דהא אכתי לא ידע ביה שמואל דה"ל 
זכות כדקאמר ליה לבסוף ומאי עבדת. והא דשמואל לא היה מוחה בההוא גברא דלא ליזול שם משום דאפשר 
ואם  י"ל דמכל מקום הוי ליה ספק ספיקא, ספק אם ישראל הוא,  ידע מאי עביד,  כיון דלא  דטריק ליה חויא 

תימצי לומר ישראל הוא, שמא יהיה לו זכות ואין מזל לישראל וק"ל", עכ"ל.

נמצאנו למדים שהמהרש"א תמה מדוע שמואל לא הזהיר את האיש לבל יילך למקום זה, עליו הצביע הכלדאי 
כמקום בו ימות על ידי הכשת נחש, ותירץ ששמואל לא הזהירו משום ספק ספיקא. והנה תירו זה אינו מיישב 

מדוע רבי עקיבא לא הזהיר את בתו.

ואולם על שאלה זו יש להשיב בפשיטות, שבעוד ששמואל יכול היה להזהיר את האיש לבל יילך למקום מסוים 
זה, ויכול היה ללכת למקום אחר, הרי שרבי עקיבא לא רצה למנוע את בתו מלהינשא לעולם. שהרי הכלדאים 

הזהירוהו שבתו תמות ביום חתונתה. 

אך עדיין קשה מדוע לא ראה רבי עקיבא לנכון להזהיר את בתו ולבקשה שתרבה בזכות ובצדקה, כדי שהצדקה 
תצילנה ממוות?



האיצטגנינות באספקלריה של תורה תא

נוספים( ש"והא דאמר במועד קטן  ובמקומות  )נ, א  ובהקדם דברי התוספות ביבמות  כך,  יתכן להסביר זאת 
)כח, א( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, פשיטא דזכות גדול מועיל כדאמר 
בשבת )דף קנו: ושם( אין מזל לישראל. ומיהו לא שכיח שישתנה המזל כדמוכח בתענית )דף כה.( גבי עובדא 

דר"א בן פדת". הרי שניתן לשנות את השפעת המזל רק על ידי זכות גדולה. 

והנה נאמר בפסחים )ח, א-ב(: "האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא, הרי זה 
צדיק גמור". ואפ"ל שלמרות שנתינת צדקה עבור הפקת רווח, היא מצוה גדולה ועושאה הוא צדיק גמור, מכל 
רבי עקיבא שלא  ולכן העדיף  אין בכוחה של צדקה שכזו, שאינה רק לשם שמים, לשנות את המזל.  מקום 
לגלות לבתו על דבר הכלדיים, כיון שאם יגלה לה ושום כך תעשה צדקה, בלאו הכי לא יועיל לה הדבר, ואדרבה, 
עדיף היה לה שלא תדע מגזירת המזל, ותעשה צדקה מעצמה לשם שמים, ללא פניות אישיות, ובכך תינצל 

מגזירת המזל.

עוד אפ"ל באופן אחר, דהנה כתבו הראשונים )כמובא בב"י סי' קעט(, שאף שאין לשאול בכלדיים, מ"מ אם 
הכלדיים הורו לאדם שהמזלות יזיקו לו, לא יפעל כנגד  הנראה ממהלכיהם ולא יסמוך על הנס. אך אין לחקור 
לכתחילה מדעת עצמו אחר מהלכי הכוכבים והמזלות. וכן פסק הרמ"א )יו"ד סי' קעט, א(: "במה שאדם יודע 

שהוא כנגד המזל, לא יעשה ולא יסמוך על הנס, אלא שאין לחקור אחר זה משום "תמים תהיה".

ולדאוג מגזירת הכוכבים, מפני שכך שמע  יכול לחשוש  ויתכן לומר שרבי עקיבא סבר שאע"פ שהוא עצמו 
בעצמו מחכמי המזל, מ"מ לא הותר לו להורות לאחרים, היינו לבתו, לנהוג ע"פ גזירת המזל, כיון שכל ההיתר 
דברי  בדרך מקרה את  כן לאחרים, שלא שמעו  להורות  יכול  אינו  לעצמו, אך  רק  הוא  לגזירת המזל  לחשוש 

הכלדיים.   

  



פרק י"ד

 שינה בראש השנה - 
מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה





תאג

 שינה בראש השנה - 
מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה

דברי הפוסקים בשם הירושלמי

וביאר הט"ז  הוא.  נכון  ומנהג  )ירושלמי(,  ביום ראש השנה  לישן  נוהגים שלא  ב:(  )או"ח תקפג,  כתב הרמ"א 
)סק"ג(: שלא לישן - דאיתא בירושלמי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזלי'. והמגן אברהם )סק"ו( כתב: האר"י 
ישן בר"ה  ובב"ח כת' שהר"ם  והתקיעות  אמר שאחר חצות מותר לישן שכבר נתעורר המלאך ע"י התפלות 
והיושב בטל כישן דמי. וכתב המשנ"ב )סק"ט(: שלא לישן וכו' - משום דאיתא בירושלמי מאן דדמיך בריש 
שתא דמיך מזלי'. והאר"י ז"ל אמר שאחר חצות מותר לישן שכבר נתעורר המלאך ע"י תפלות ותקיעות, והב"ח 
כתב שהר"מ היה ישן בר"ה. ויושב בטל כישן דמי. ועיין בח"א שכתב דאחר האכילה יקבע עצמו ללימוד, ואם 

ראשו כבד עליו יישן מעט אם א"א לו בלא זה, ויש נוהגים לגמור כל התהילים.

וכתב הערוה"ש: יש שאין ישנים ביום א' דר"ה ע"פ הירושלמי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה, ולא ידענו 
הדינים,  נמתקו  כבר  חצות  ואחר  תקיעות  דאחר  ואמר  לזה  חשש  לא  והאריז"ל  הירושלמי.  זה  נמצא  איפה 
עכ"ל. ואכן כמה אחרונים כתבו שלא נמצא כן בירושלמי שלפנינו, אולם כבר ידוע שרבים ממימרות הירושלמי 
המובאים בקדמונים לא נמצאו בירושלמי שלפנינו, כיון שנחסרו מאיתנו חלק מגליונות הירושלמי638. והמהר"ץ 
חיות )כתבי מהר"ץ חיות כרך ב דף תתצא( כתב: "הקדמונים היו רגילים לכנות את המדרשים ופסיקתות אשר 
נתחברו בארץ ישראל בכינוי ירושלמי, ולא דקדקו בלשונם, ומי יודע באיזה מדרש מן המדרשים אשר נאבד 

מאתנו נזכר ענין זה"639.

ויש לשאול:

הנה מובא בחז"ל ובראשונים שהמזלות קובעים את מאורעות האדם, והא דאיתא בגמ' דאין מזל לישראל, א. 
פירשו הראשונים שבכוחם של ישראל לעקוף את מזלם הרע ע"י תפילה, צדקה או שאר מצוות. והיינו 
שלמרות שלא ניתן לשנות את עצמות המזל, אך כיון ש'אין מזל לישראל' )וכנ"ל(, יכולים ישראל להתעלות 
מעל הילוך המזל או לגרום במעשיהם שהמזל לא יפגע בהם, שאף שהמזל ינוע במסילתו כדרך השפעתו, 
מ"מ תצליח דרך ישראל לגרום שהמזל לא יפגע בהם. )והאבן עזרא )שמות, הפירוש הארוך, פל"ג( מבאר 

638  דוגמה אחת מיני רבים לזה היא מדברי הכלבו )סי' כב(, שכתב: "ירושלמי, כל הברכות מעומד ועל ברכת מצוה קאמר ולא על 
להו  נפקא  וכולהו  מילה,  וברכת  לולב,  ברכת  ציצית,  ברכת  העומר  ברכת  מעומד,  לברכם  המברך  שראוי  ברכות  הנהנין,  ברכת 
מגזרה שוה מספירת העומר כדכתיב )דברים טז, ט( מהחל חרמש בקמה, ודרשו בקומה ודרשינן לכם, כתיב בעומר וספרתם לכם 
)ויקרא כג, טו(, בציצית והיה לכם לציצית )במדבר טו, לט(, בלולב ולקחתם לכם )ויקרא כג, מ(, במילה המול לכם )בראשית יז, י(, 
ואאבי הבן קאי שצריך לברך בעמידה, וכן רגילין". ומש"כ שמקורו בירושלמי, כבר העירו רבים דבירושלמי שלפנינו ליתא. וראו 

בקונטרסי "בעמדם יעמדו".

639  וכן הוא במהר"ץ חיות מגילה יב, ב.
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יוכלו המשרתים לשנות דרכם, ושיעבור אחד מהם החק שנתן לו השם. גם כל צבא  לא  והנה  הענין כך: 
השמים והשפלים יקבלו מהם כפי מתכונתם, על כן לא ייטיבו ולא ירעו. והנה המשתחוה למלאכת השמים 
לא יועילו לו, כי אם מה שנגזר עליו כפי מערכת כוכבי מולדתו כן יקרנו, חוץ אם ישמרהו כח העליון יותר 
מכח הכוכבים, שיהיה דבק בו, אז ינצל מהגזרות. ואתן לך משל חשוב, שהיתה מערכת הכוכבים שיגדל 
יום רעתם.  ובא נביא והזהירם, שישובו אל השם בטרם בא  וישטוף אנשים או ימותו.  נהר על עיר אחת 
ושבו אליו בכל לבם. ובעבור שדבקו בו, נתן בלבם, שיצאו אנשי העיר לחוץ להתפלל אל השם. והנה עשו 
כן. וביום ההוא גדל הנהר פתאום כמנהגו, כאשר ראינו בעינינו פעמים רבות ושטף כל העיר. והנה לא סרה 
גזירת השם והוא הצילם, וחשוב, כי המשרתים ירוצו כסוסים עוברים במסלה, ולא ירוצו להרע או להיטיב, 
רק ככה דרכם. וחשוב כי במסילה איש עור לא ידע מנהג הסוסים מתי הולכין אל ימין או לשמאל, והוא 
נשען על פקח שידע סורם. והנה הוא ישמרנו, כי ברוצם בצד זה יוליך העור לצד האחר, ומרוצת הסוס לא 

תשתנה והעור ימלט, עכ"ל(.

אך יש להבין, היכן מצינו שהמזל נקבע ע"י מעשה האדם, הרי בפשטות המזל פועל ע"י עצמו, ע"י זמן 
ושעת ומקום הלידה, שעל ידי כך שהאדם נולד בזמן מזל מסוים, מורה מזלו על הלך רוחו, טבעו והמאורעות 
שיקרוהו במהלך חייו. ואילו כאן נראה שהתנהגות האדם גורמת לשנות את עצם מזלו, ע"י שישן בר"ה, 
וצ"ע היכן מצינו דבר זה, שהמזל נקבע ע"י מעשה האדם, ולא להיפך, שהמזל נקבע לעצמו מעצם לידת 
האדם בשעה ומקום מסוים, וכל מה שמצינו הוא שאע"פ שהמזל נקבע מעצמו, יכול האדם להפך מזלו 

ולזכות לסייעתא דשמיא למרות המזל, וצ"ע.

עוד יש לברר, במקרה שאדם שהאיצטגנינים והכלדיים אמרו לאדם שמזלו שבראש השנה מורה שהשנה ב. 
הקרובה תהיה לו שנה רעה וגרועה, האם יכול לשנות את מזלו הרע ע"י שיילך לישון, ובכך ירדים את מזלו 

הרע, ואדרבה, יתקיים בו מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזלי'.

השפעת  את  לבטל  כדי  לישון  יועיל  ולא  ההשפעה,  לצמצום  הכוונה  ישן'  ש'מזל  לומר  יש  זו  שאלה  על 
המזל, מפני שאין לו 'מזל חיובי' המשפיע לו שפע טובה והצלחה. 

כוונת הירושלמי ב'מזל', למלאך השומר על האדם

יתכן שכוונת הירושלמי ל'מזליה', אינה למזל יום לידתו, אלא למלאך השומר על האדם בשמי שמים. עי' שבת 
)מג, ב(: אדם דאית לי מזלא מסייע לי' מזלא מסייע ליה, בהמה דלית לה מזלא לא מסייע לה. ופירש רש"י: 

מזלי' - מלאך שלו ומליץ עליו640.

וראה בדברי הספר חסידים )סי' תתשס"א(, שכתב: הנפש יש לה מזל ברקיע, נפש מהללת את השכינה אף 
לאחר מיתה, מזל המלאך מהלל למעלה בקול שהצדיק רגיל בו כדי שיזכור הקב"ה לדורו ולזרעו, ומזלו למעלה 
מששת ימי בראשית, כדי לתת למקיימי מצוה כאלו מששת ימי בראשית עוסקין בתורה עד תחית המתים, 

640  ועיין בבא קמא ב, ב וברש"י ותוס' שם.
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עכ"ל. ובהמשך )בסי' תתשס"ב(, כתב: לכל אדם יש מזל ברקיע, תדע כשמתקנין על הכותל צורה אחת בדמות 
הגנב ומכה בעין הצורה את עין הגנב במקום אותו עין, לפי שעניני האדם ביד מלאך מזלו, ובעוד מלאך מזלו 
אצלו אין מזיק יכול להתקרב אליו, וכשמזל המכה אומר למזל הגנב מיד סר מעליו והמזיק מוכן להתקרב אליו, 
כי נגזר על מזל השומר את האדם ושולח לו מלאך אחד שלקתה הצורה מיד מסתלק והמזיק מזיקו, לכך קול  
אומר על כל בריה בשעת הזמן כבר הגיע זמן של פלוני לגדולה לעלות וליפול ולהכשל או להמלט כמו שרואה 

בצורות, עכ"ל. 

ג(  סה,  )תהילים  וגו'  תפילה  שומע  כתבו:  וארא(  )פרשת  ראובני  בילקוט  וכן  תתשנז(,  )סי'  חסידים  ובספר 
זו תפלה של מלאך מזלו של אדם שהוא מתפלל על האדם  אינו אומר אלא שומע תפילה,  שומעת תפילת 
שישמע הקב"ה תפילתו של אדם, וזהו עדיך כל בשר יבואו, לכן אין רשאין למעלה לומר שירות עד שיאמרו 
ישראל. שכל ענין שאדם עושה מלאך מזלו מראה באותו ענין למעלה כמו שכוונו למטה, וזהו וגם אני שמעתי 
זה במקום אחר, במהות  ענין  נברר  ובס"ד  וכו', עכ"ל.   לרבות מלאך מזלם  וגם  ה'(  ו'  בנ"י )שמות  נאקת  את 

המלאך שהוא מזל האדם. 

והספר חסידים )סי' תתשנ"ח( כתב: וכל מאמצי כח )איוב לו, יט(, אם יש עליו מלאך מליץ שמלאך מזלו של 
אני אענה  כלומר  כד(,  )ישעי' סה,  ואני אענה  יקראו  והי' טרם  זהו  עליו קודם שיתפלל האדם,  אדם מתפלל 
למלאך מזלו ואח"כ כשמתפלל האדם על עצמו שומעין לו בעבור המזל שהתפלל עליו וזהו עוד הם מדברים 

ואני אשמע, עכ"ל.

ולפי"ז כוונת הענין היא שאדם זוכה לעזר מקודש ממלאכו הטוב, הדואג להצלחתו ומתפלל בעדו בשמים. 
וכאשר האדם ישן ואינו שת ליבו למידת הדין המתוחה בשעה זו, תש כח מלאכו והוא אינו יכול להעתיר בעוז 

ובגבורה בעדו.  

ובשער המלך )לאב"ד ווייעלקאטש, כרך א דף קפו( כתב: והענין שלעולם צריך להיות התעוררות מתתא לעילא, 
דכתיב 'שובו אלי ואשובה אליכם', וצריך האדם לעורר את מלאכו הטוב והוא יעורר למעלה למעלה, מה שאין 

כן אם הוא דמיך וישן ואינו מתעורר מתתא, אין התעוררות לעילא, וזה דקאמר דמיך מזליה", עכ"ל. 

מדברי השער המלך מתבאר שעל האדם לעורר עצמו בעולם הזה, כדי לזכות להתעוררות בעניינו למעלה, 
וכשהאדם ישן בראש השנה, אינו זוכה להתעוררות מלעילא. ולכאורה אינו ענין לסוג המזל הקובע על טבעי 

האדם, אורחותיו ומאורעותיו. 

עוד י"ל באופן אחר, שהשינה בראש השנה משפיעה על המזל, לא בתורת 'מעשה האדם' המשנה את המזל, 
אלא שקורות האדם בראש השנה הוא מזלו, ומה שמרחש  אצלו בזה היום הוא השתקפות של כל השנה. 

ואילו  החיים.  את  מבטאת  והעירנות   החי.  אדם  הוא  הישן  כי  הרע.  המזל  את  מרדימה  השנה  בראש  השינה 
המזל הרע הם הכוחות שפועלים נגד חיי וטובת האדם. ואם יישן דמיך מזליה. 

השנה  כראשית  השנה',  ל'ראש  אלא  השנה,  שבראש  הדין'  ל'יום  לכאו'  קשורים  אינם  אלו  סימנים  לפי"ז 
ותחילת גלגל חייו, הנרקם זה עתה במסלול חדש.
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יציב )חו"מ פ"ח(, שכתב: "דברי חכמים אמיתין ומאירין לפי מה  וראו דברי הגאון מצאנז זצ"ל בשו"ת דברי 
דאיתא בירושלמי האי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה והובא בד"מ ורמ"א ס"ס תקפ"ג, משום שעיקר 
הכל הוא ההתחלה, ולהכי התחיל השו"ע בהשכמת הבוקר, כי יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס )תהלים לו, 

ה(", עכ"ל.

ממספר לשונות של חכמי הדורות נראה שהבינו שה'מזל' המובא בירושלמי, הכוונה ללימוד הזכות והסנגוריה 
המתעוררים על האדם בשמים ביום זה, ואלו דבריהם:

המטה אפרים )סי' תקצח סק"א( כתב: "אחר שגמר ברכת המזון, אע"פ שלפעמים עוד היום גדול ויש שהות 
לישן מעט עד תפלת המנחה, אין לעשות כן, ויחוש למה שאמרו הישן בראש השנה גם מזלו ישן, ואף שדבריהם 
נאמרו ברמיזה, שמי שישן ואין מוסיף אומץ בתפילה, גם מזלו, שהוא המלאך המליץ עליו בשמים, הוא אינו 

מלמד זכות", עכ"ל. 

וכן מצינו לשון המשנה ברורה )שם(, שכתב: האר"י ז"ל אמר שאחר חצות מותר לישן שכבר נתעורר המלאך 
ע"י תפלות ותקיעות".

הגר"ח פאלאג'י בס' מועד לכל חי )סימן יב( כתב: הרב המאיר עיני הגולה בספר המורה641 )סימן ט אות רסג( 
וזה לשונו: יתגבר כארי שלא לישן ביום ראש השנה ויעסוק בתורה כי לא כל העתות שוות לישון ולהתענג, כי 
עתה יום הדין וכל העולם עוברים כבני מרון לפניו יתברך. ואף שכתבו שאחר חצות מותר לישון, לא נאמר לנו 
המלאים חטאות וזוהמות הסטרא אחרא פרחה בכל. לכן טוב מאד להתגבר ולעסוק בתורה, וכולי האי ואולי 
לשפלות מצבינו בדור יתום כזה, עכ"ל. ואחד הקורא ואחד השומע דברי יוסף הללו שיצאו מפיו כקדוש כמלאך. 
יראה ורעד יבוא בו ותכסהו פלצות לומר אנן מה נענה אבתריה, וכל אחד יתן בלבו להכיר מיעוט ערכו כי לב יודע 
מרת נפשו, וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח. ועיין בספר שולחן גבוה. ובספר משחא דרבותא, 
ושניהם  הוא  אריכתא  דיומא  השני,  ביום  אפילו  להקל  ואין  השנה,  ראש  ביום  לישן  שלא  החמירו  המה  דגם 
שוים, ולא דמי למה שכתבנו באות ז"ך ודוק, וכתב במחצית השקל דאם יושב בטל כישן דמי. דהרי מה שאמרו 
יושב ובטל אינו מתפלל, ומכל שכן אם  דעל ידי זה מעורר המלאך שלו להתפלל עליו. ואם  שלא לישן הוא 

מדבר דברים בטלים דאז מוטב לו שישן, דהנאה לו ולעולם, עכ"ל.

דברי הב"ח וסיעתו: השינה בר"ה מורה על עצלות ופוגעת ברחמי המשפט

מדברי הב"ח 	סימן תקצז אות אא נראה שביאור הענין אינו קשור לשינוי המזל, אלא כשאדם ישן בר"ה, הוא 
אינו זוכה לסייעתא וסליחה, כיון שמורה בלכתו לישון על עצלותו וחוסר יחסו הנכון למשפט ולדין.

ז"ל )הל' תשובה  ואלו דברי הב"ח: כתב בספר אבן שועיב )דרשה לר"ה פט ע"ג( בשם )הרמב"ן( ]הרמב"ם[ 
פ"ג ה"ד( כי בתקיעת שופר יש רמז לדין כמו עורו ישנים מתרדמתכם רצונו לומר כי השעה צריכה הערה כמו 

641  הגאון החיד"א זצ"ל בספרו מורה באצבע.
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שנאמר )עמוס ג ו( אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו מכאן כתוב בירושלמי שאסור לאדם לישן בראש השנה 
כדאמר התם איך בר נש דדמיך בריש שתא ועוסקים בדיניה. ועוד יש לומר כי הוא מורה עצלות כדכתיב )יונה 
א ו( מה לך נרדם וגו', עכ"ל. ומהר"ם היה רגיל לישן כמו בשאר יום טוב, תשב"ץ מצאתי כ"כ בהגהות דמהר"ש 

לוריא, עכ"ל הב"ח. 

והשל"ה )ר"ה פ' תורה אור אות נד( כתב כדברי הב"ח, וז"ל: ויהיו דברים אלה נמשכים למה שאמרו בירושלמי, 
וזה לשונם: הך בר נש דדמיך בריש שתא, ועוסקים בדיניה לעיל, מורה עצלה, דכתיב )יונה א, ו( מה לך נרדם. 
ונראה דלאו דוקא ישן ממש, אלא אפילו ער ויושב בטל, ואינו מבקש על נפשו בתפלה ובתחנונים, ישן מיקרי, 

ואדם מועד לעולם בין ער בין ישן )בבא קמא כו א(, אם אינו עוסק בתורה ובמעשים טובים, עכ"ל.

וכן המטה יהודה )תקפג, ז( כתב: וגם נוהגים שלא לישן ביום ראש השנה, הטעם יש אומרים דמראה עצמו 
כאילו אינו חושש לדין שדנין אותו למעלה וצריך שיהיה ניעור שיראה בעצמו שהוא ירא וחרד מאימת הדין, 
ואע"ג דמתכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה להראות שאנו בטוחים, אפשר דביום הדין שאני. מיהו למש"כ 
הלבוש ז"ל בטעם ההלל, לפי שהוא בתחילת היום שיושבין לדון והשינה סתמא היא אחר חצות, יש להקל. 
ומטעם זה השמיט הלבוש מנהג זה ולא הזכירו, דאזיל לטעמיה הנזכר. אלא דיש לחלק דשמא שינה גריעא 

טפי.

והמדקדק יראה לנכון בדרשות אבן שועיב, שהביא לשון הירושלמי בשונה מדברי הרמ"א, שהוא ז"ל הוסיף 
בדברי הירושלמי "הך בר נש דדמיך בריש שתא ועוסקים בדיניה לעיל"642, ומשמעות דבריו היא שאין זה ראוי 

לישן בשעה שעוסקים בדינו.  

ביאור התו"ת: אדם שמת בר"ה - הורע מזלו ומת לאלתר

דברי  את  וביאר  שהביאוהו,  האחרונים  ויתר  הרמ"א  דברי  על  חולק  נז(  הערה  פ"ח  )קהלת  תמימה  התורה 
הירושלמי באופן אחר, והוא שאדם שמת בראש השנה, סימן שהורע מזלו עד כדי כך שמת מיד, עוד ביום 
המשפט עצמו, ואלו דבריו: דריש שינה על המיתה כמ"ש בדניאל י"ב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, ור"ל אינו 
וכן בלשון הירושלמי קורא למיתה בשם  ולכן אינו עושה תשובה,  יום המיתה  ולהתגונן אודות  רוצה לחשוב 
דמך שפירושו שינה. ואין נראה מה שתפסו האחרונים לדייק שאין נכון לישון ביום ראש השנה מירושלמי האי 
מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה, ופרשו דדמיך - דישן, ובאמת דמיך פירושו מיתה, והפי' דמי שמת בראש 

השנה סימן הוא שהורע מזליה עד קצו שנדון לאלתר, עכ"ד התורה תמימה643.

642  וכן בס' ונוהג כצאן יוסף )מהר"י יוזפא(, מנהגי ראש השנה אות טז.

643  בספר דברי שלום סימן תקפג העיר שמדברי הערוך )אות דל"ת( מוכח שדמיך הוא שינה ולא מיתה, עי"ש. ודלא כדברי התורה 
תמימה.
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דברי הרב פעלים והמטה יהודה: אין לישן בר"ה- לסימן טוב

יו"ד כט(: "ומה ששאלת בדברים שעושים אותם פה  הגאון הבן איש חי זצ"ל כותב בשו"ת רב פעלים )ח"ב 
עירינו יע"א לסימנא טבא, והם מקפידים לעשותם, ולא ירצו לשנות מנהגם, אם יש בזה משום איסור ניחוש 
או לאו. הנה ראיתי להרב שער שלמה ז"ל סי' ע"ז, שנשאל בכיוצא בזה, שיש בני אדם מקפידים שאין נותנים 
הדלקת הנר מנרם בליל מוצאי שבת, ויש שאינם מכבים הנר במוצאי שבת, ויש מקומות נוהגים שאין קונים 
המכבדות שמכבד בהם הבית בכל חודש ניסן, ויש הרבה נוהגים שאין קונים האליה בראש השנה, מפני שהיא 
זנב, וכן הרב מקפידים שאינם כותבים במוצאי שבת, ויש מקומות נוהגים לתת מטביע זהב או תכשיט זהב 
ונוהגין בכל מוצאי פסח לתת חלב בעששית שמדליקין בה,  ניסן לסימן טוב,  בעשישות שמדלקין בליל ר"ח 
ותולין שבלים ודשאים בעששית ובמנורה, ויש מניחים קערה ע"ג השלחן מלאה פולין חדשים בקליפתן דשנים 
ורעננים ע"ג קמח סולת, ויש נוהגין שנותנין ג"כ בתוכה מיני מטבעות כסף וזהב לסימן טוב, ויש שזורקין מן 
החלב בזויות הבית, ועל המשקוף ועל שתי המזוזות, וכל זה עושין במוצאי חג הפסח לסימן טוב, שתתחדש 
עליהם שנה טובה דשנה ורעננה ומתוקה, ויש ג"כ נוהגין לאכול מיני תבשילין בדבש ומיני מתיקה, דראשון 
הוא לכם לחדשי השנה, והאריך הרב הנז' בדברים אלו וכתב, כיון דעושים זה לסימנא טבא דוקא אין בו ניחוש, 
והרי זה דומה להך דמושחין המלכים על המעיין, דתמשוך מלכותן, ומושכין יין בצינורות לפני חתנים, ומתחלין 
המסכתא בר"ח, ונושאין במלוי הלבנה, דסימן הוא ואין בו ניחוש, וכן כיוצא בזה כתב בש"ע ששופכין מן היין 
של ההבדלה לסימן טוב, וכן אמרו בגמרא דר"ה השתא דאמרת סימנא מלתא היא, ליכול איניש רוביא וכו', וכן 
אמרו בגמרא דמציעא דף כ"ז ע"ב כיס וארנקי לא משאלי אינשי משום דמסמני, ופירש רש"י דמנחשי, ואמרי 

סימן לאדם שמשאיל כיסו שמוכר לו מזלו, ועיין בתוספות שם עכ"ד, עי"ש. 

ויפה הוכיח הרב ז"ל לעניינים אלו ממקומות הנז', וכן נראה להוכיח ג"כ מהא דקידושין דף נ"ט ע"א, גבי רב גידל 
שלא רצה למכור דאמר זבוני לא מזביננא לה, דארעא קמייתא היא, ולא מסמנא מלתא, הרי חסיד גדול אמר כן 
בפירוש ולא חש לנחוש, וכן אמרו בירושלמי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה, ועיין ש"ע א"ח סי' תקפ"ג 
בט"ז ושאר אחרונים, ועיין בשו"ע א"ח קל"ח הקורא בתורה יכוין בדבר שמתחיל בדבר טוב ויסיים בדבר טוב, 
ועיין ברכ"י סי' קפ"ג, ובקב הישר פ' ס"ד שלא יניח כלים ריקים על השלחן בשעת בהמ"ז, וכתוב בקב הישר 
אם אדם יוצא לדרך או להקביל פני שר, אם בצאתו מן הבית פגע בכלי ריקם ישוב לביתו, ולא ילך באותו היום, 

ועל כן נראה גם מנהגים אלו שנוהגים פה עירנו לסימנא אין בהם איסור ניחוש. ושרי להו, עכ"ל. 

מדברי הגאון הבן איש חי זצ"ל ב'רב פעלים', למדנו שענין אי השינה בר"ה הוא רק לסימן טוב בעלמא, כפי 
שנוהגים לעשות סימנים טובים בשלל תחומים וזמנים.

וכן כתב המטה יהודה )סי' תקפג( בטעמו השני, וז"ל: ויש נותנין טעם אחר לנוהגין שלא לישן, משום דשינה 
היא אחד משישים במיתה, דקי"ל סימנא מילתא, וכי היכי דנזהרין לאכול דברים טובים דיש בהן סימן לטובה, 
זה בזה הסימן שהוא  וכן משמע  מההגה שכתב מנהג  ליזהר מלעשות דברים שסימנם לרעה,  יש  נמי  הכא 

מדבר בענין הסימן, וכן נראה מהירושלמי שאמר 'האי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה', עכ"ל.
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דברי האריז"ל

המהרח"ו בשער הכוונות )דרושי ראש השנה, הקדמה( כתב כך: ענין השינה ביום ראש השנה, נלע"ד ששמעתי 
לקמן  כמבואר  שופר  תקיעת  ע"י  שמתעורר  עד  למע'  ישן  הוא  שז"א  לפי  ר"ה  ביום  לישן  שאין  ז"ל  ממורי 
במקומו אשר ז"ס משז"ל כי תקיעת שופר הוא לומר עורו ישנים מתרדמתכם כו' וכבר יתבאר ג"כ לקמן כי עד 
יום ב' של ר"ה הוא ישן וכוונתינו הוא לעוררו ולכן אין ראוי לישן644. האמנם נלע"ד ששמעתי ג"כ ממורי ז"ל 
שאין זה אלא עד חצי היום ומאז ואילך יכולים לישן כי כבר נתעורר ז"א על ידי התקיעות דמיושב ומוסף ואני 
וישן, עכ"ל. ובהמשך דבריו )שער הכוונות, דרושי  ז"ל שאחר חצי היום שכב על מטתו  זוכר שראיתי למורי 
ראש השנה, דרוש ג(, כתב כך: הענין הוא כי אעפ"י שז"א נתעורר והקיץ משנתו ביום א' ע"י תקיעת השופר 
עכ"ז כיון שלא ננסר מוח החכמה שבה רק הכתר שבה בלבד כנ"ל לכן עדיין אין זה התעררו' גמור ועדיין חוזר 

וישן עד יום הב' וכו', עכ"ל.

ובדברי  המקובלים645,  בלשון  שינה  נקרא  המוחין  הסתלקות  שבחינת  ביאר  סקל"ו(  תקפג  )סי'  החיים  והכף 
האריז"ל האריכו חכמי הסוד646. 

טעם המטה יהודה: חומרת זהירות משינת הצהרים בימי עשי"ת

המטה יהודה )שם( כתב טעם נוסף, ואלו דבריו: "דכיון דקיימא לן דבימות החול אסור לישן ביום יותר משינת 
הסוס שהוא שיתין נשמי, אע"פ שאין אנו נזהרין בשאר ימות השנה, ראוי להיזהר בימי התשובה, וכגון הא 
סימן תר"ג דיש ליזהר מפת של עכו"ם אע"פ שאינו אלא חומרא בעלמא, וכל שכן בשינה שהיא אסורה מעיקר 
הדין. ולפי זה בכל עשרת ימי תשובה יש ליזהר, וההגה647 דנקט ראש השנה לרבותא אע"פ שהוא יום טוב, 
עכ"ל648. וראה במועד לכל חי )להגר"ח פאלאג'י, סימן טו אות לא(, שכתב: בעשרת ימי תשובה לא יישן ביום 
כמו בראש השנה, ואם עשה תיקון כרת ולמחרתו לא יוכל לסבול אם לא יישן, על כל פנים יזהר שלא ישן כי 

אם אחר חצי היום, עכ"ל.

העולה מכל דברי חכמים אלו, הם ועוד רבים שעסקו בענין השינה בראש השנה, שביארו את דברי הירושלמי 

644  וע"ע בפרי עץ חיים, שער ר"ה.

645  וע"ע שעת רצון )ח"ב דף סז, ב(, עמק המלך )שער יג פכ"ח(, קהלת יעקב )ערך נח וערך שי(, דגל מחנה אפרים )דרוש לשבת 
תשובה(, אור המאיר )דברים, ראש השנה(, ובספרים רבים נוספים.  

646  עיין בס' שמן ששון ח"ג על שעה"כ דף קטז ע"ד אות י, ודברי שלום )ח"ט סימן תקפג( באורך. ובאלף למטה )סי' תקצח, א( 
ובקצה המטה

647  היינו הרמ"א בהגהתו.

648  ובהמשך דן שם האם צריך להתעורר מהשינה כבר מעלות השחר או שניתן לישון עד שקם משנתו. והבן איש חי )שנה ראשונה 
פרשת ניצבים אות יא( כתב: אין ישנים ביום ראש השנה, וצריך להזהר שיתעורר משינתו בלילה קודם עלות השחר, ואם יש לו 
כאב הראש, או שאר מיחוש שמוכרח לישן ביום, יתאפק וישן אחר חצות היום, עכ"ל. ועי' ספר שלמי מועד שהגרש"ז אוירבך 

זצ"ל היקל בזה. ורא פסקי תשובות סי' תקפג.
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באופנים שאינם קשורים במישרין לגזירת המזל, למרות שלשון הירושלמי מורה לכאורה שהשינה בראש 
השנה מרדימה את מזל האדם.



פרק ט"ו

מגילת אסתר במשנת המזלות





תכג

מגילת אסתר במשנת המזלות

"כשבת המלך"- אומות העולם מצליחים ע"י המזלות 

על הפסוק "ַּבָּיִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו", נאמר באסתר רבה )פ"א(: "כשבת המלך, 
א"ר יצחק אומות העולם אין להם ישיבה, איתיבון והכתיב "כשבת המלך", אמר להם בשבת המלך אין כתיב 
כאן אלא כשבת המלך ישיבה שאינה ישיבה, אבל ישיבתן של ישראל ישיבה, שנאמר )שופטים י"א( בשבת 

ישראל בחשבון ובבנותיה". 

הצלחה  זה  אין  ולכן  במזל,  הצלחתם  תלוי  כוכבים  עובדי  העולם  דאומות  "ר"ל  תמימה:  התורה  כך  על  כתב 
כשהם  גם  ולכן  גאון",  שבר  "לפני  וכמש"כ  להשפל,  הוא  עתיד  אז  גבהו  ברום  עולה  דכשהמזל  יען  נצחית, 
בשלותם אין שלותם שלוה, משא"כ ישראל הם למעלה מן המזל וכמ"ש )שבת קנ"ו א'( אין מזל לישראל, אלא 
הקדוש ברוך הוא בעצמו משגיח עליהם, ולכן הוי הצלחתם נצחית ]אם לא כשסרים מדרך ה' וחוטאים[. ושני 
אלה הענינים מרומזים בלשון כשבת, בשבת, דכשבת מורה רק על דמיון ישיבה ולא ישיבה נאמנה ומוחלטת, 

משא"כ בשבת", עכ"ל.

אחשורוש התייעץ עם חכמי המזלות

נאמר במגילה )א, יג- טו(: "ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין... כדת מה 
לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש". ופירש האבן עזרא: "יודעי העתים - 

חכמי המזלות או העתים שעברו על המלכים הקדמונים".

"הפיל פור הוא הגורל" - המן בירר את המזל הראוי להשמדת ישראל

איתא בפרקי דרבי אליעזר )פרק נ(: "ר' יוסי אומר איסטרטלטס649 היה המן וכתב אגרות פתקין והפיל גורלות 
על המזלות לידע בין יום ליום בין חדש לחדש בין מזל למזל, שנ' הפיל פור הוא הגורל, וכתב אגרות ושלח בכל 
המדינות להשמיד להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים בשלשה עשר לחדש אדר ביום שלישי במזל 

אריה".

הלשון  יצא  מכאן  )ואולי  בכוכבים  חוזה  ופי'  כצ"ל,  גדול  אסטרוגלוס  מ"א(:  אות  )שם  הרד"ל  בביאור  וביאר 

649  בספרי דאגדתא על אסתר )מדרש פנים אחרים, נוסח א פרשה א( יש גורסים: איסטרולוגוס.
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וכו' לפני המן דמשמע הפיל המפיל, אחר רק  שכתוב בפרי עץ חיים שהמן הי' מכשף גדול( ודרש הפיל פור 
שהי' לפני המן וכן אוא בתרגום שני שמשי ספרא הפיל הפור לפני המן שהי' יושב ומכוון בעצמו באסטרלוגיאה 
שלו. והמפיל הי' עושה מלאכה לפניו...לידע בין יום ליום ובין מזל למזל וכו', מפרש פי' לשון מיום ליום ומחדש 
לחודש, שר"ל לידע בין יום זה ליום אחר להבחין מזל כל יום, ויהי לפי זה מש"כ ובין מזל מזל, פירושו דבין יום 
ליום, ר"ל בין מזל יום למזל חבירו. אבל העיקר נראה דמה שאמרו בין מזל למזל הוא דבר חדש שהוסיף בפרקי 
דר"א, שהפיל גם כן גורל בין מזל למזל. כל מזל יום ויום מימי השבוע וכדמסיים לקמן יום השלישי במזל אריה. 
ואולי מוצא לזה ממה שמיום ליום אין מפורש בכתוב ליום שלושה עשר, כמו שמפורש מחדש לחדש שנים 
עשר, אלא ירמוז דבלשון מיום ליום גולל שני עניני יום, יום החודש ויום השבוע במזלו, וענין יום השבוע שהוא 
יום שלישי מזל אריה שהופך עצמו לכל צד, כמש"כ סוף פרקין, הוא ענין מעניני החכמה שדרך הכתוב להעלים 
נפל הגורל  יום  ומדי(,לכן העלים הכתוב מלפרש בימים לאיזו  )ובפרט במגילה שנכתבה כדתי פרס  בכיוצ"ב  

ונמסר הדבר בתורה שבע"פ בקבלה שעיקר הגורל על יום שלישי היה", עכ"ל.

ועוד כתב הרד"ל: "ביום השלישי במזל אריה - מזל יום ג' מימי השבוע הוא בע"כ, דמזל חדש אדר הוא דגים. 
ובאיזו סדר משימוש המזלות יבוא ביום שלישי שימוש מזל אריה לא מצאתי ]ועיין בסודי רזא ]ו ע"א[ שם 
ששי בשבת בתקופה הרביעית ]שבה חדש אדר[ אריה וצ"ע(. ואולי עיקר הענין שייחסו הגזירה למזל אריה 
הוא מפני שבמזל אריה חרב הבית באב וכמ"ש בפסיקתא דשמעו כיוון שבא )נ"נ( להחריב בחמישי )ירח אב( 
לא הי' יכול לפייס ]למצוא זכות כבשאר החדשים[. גם י"ל שהארי עז וקשה להתפייס[ שנקרא חמישי אריה 
ישראל  ויכה  אריאל  שנקרא  הבית  ויחריב  ז[  ד,  ]ירמיהו  מסבכו"  אריה  "עלה  שנאמר  אריה  נבוכדנצר  ונקרא 
שנקראו אריה שנאמר "כארי יתנשא", על שביטלו דברי אריה, שנאמר "ארי שאג" וכו'... וכן אחשורוש נקרא 
אריה במזמור אילת השחר )הנדרש באסתר( "הושעני מפי אריה" ודרשוהו במגילה )טו, ב( שחזרה וקראתו 

אריה ועמש"ל ס"פ בס"ד בזה", עכ"ל הרד"ל.

ובפרקי דרבי אליעזר )שם בסוף הפרק( נאמר: "וצוה המלך ואמר כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, 
וכתבו וחתמו אגרות פתקים ושלחו בכל המדינות להשמיד להרוג ולאבד את כל שונאי היהודים בלשלשה עשר 
לחדש אדר ביום השלישי במזל אריה, מה הארי הזה מלך על כל החיות וכל מקום שהוא רוצה הוא הופך את 
פניו650, והוא חשב והפך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, נהפוך הוא על שונאיהם, שנאמר "ונהפוך הוא 

אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם", עכ"ד הפרקי דר"א.

גורל המן ובדיקתו לפי המזלות

איתא באסתר רבה )ז, יא( שהמן רצה לעלות בגורל את היום הרצוי להשמדת ישראל, וזכות כל יום עלתה לפני 
הקב"ה והמן לא הצליח בגורלו, וכן בדק את כל חדשי השנה ובכל חודש היו זכויות לעם ישראל ועי"כ לא הצליח 
להעלות חודש הראוי להשמדת ישראל ה"י, עד ש"עלה ראש חדש אדר ולא מצא בו שום זכות. התחיל הרשע 
לשמוח. חזר ובדק במזלות, טלה זכות פסח, הה"ד )שמות י"ב( "איש שה לבית אבות שה לבית", שור נמצא 

650  בפי' הרד"ל פירש בזה שהכוונה לפני אריה שמרכבה, עי"ש.
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זכות יוסף שנקרא שור, הה"ד )דברים לג( "בכור שורו הדר לו", וזכות קרבן שנאמר )ויקרא כב( "שור או כשב או 
עז כי יולד", תאומים נמצא בו זכות פרץ וזרח שנקראו תאומים, הה"ד )בראשית לח( "והנה תאומים בבטנה", 
אריה זכות דניאל שהיה משבט יהודה הנקרא אריה, שנאמר )בראשית מט( "גור אריה יהודה", בתולה זכות 
חנניה מישאל ועזריה שהן דומין כבתולה שלא ידעה איש זולתי בעלה, כך הם לא שינו אלהיהם ודתותיהם 
יחזקאל, שנאמר  זה  "לו שקול ישקל כעסי", עקרב  ו'(  )איוב  זה איוב651, שנאמר  והחזיקו ביהודתן, מאזנים 
)יחזקאל ב'( "ואל עקרבים אתה יושב", קשת זה יוסף שנאמר בו )בראשית מט( "ותשב באיתן קשתו", גדי זה 
יעקב שנא' )בראשית כ"ז( "ואת עורות גדיי העזים", דלי זה משה, שנאמר בו )שמות ב'( "וגם דלה דלה לנו", 
בא לו מזל דגים שהוא משמש בחדש אדר ולא נמצא לו זכות ושמח מיד ואמר אדר אין לו זכות ומזלו אין לו 
זכות652, ולא עוד אלא שבאדר מת משה רבן, והוא לא ידע שבאחד באדר מת משה ובאחד באדר נולד משה, 
ואמר כשם שהדגים בולעין כך אני בולע אותן. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע דגים פעמים נבלעין ופעמים 
בולעין ועכשיו אותו האיש נבלע מן הבולעין, א"ר חנן הדא הוא דכתיב ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה 
בשונאיהם, א"ר תנחומא )מלכים ב' י"ד( "ולא דבר ה' למחות את ישראל", אלא כך דבר )שמות י"ז( "כי מחה 

אמחה את זכר עמלק", עכ"ד המדרש.

היפה עינים העיר על כך שהמן לא מצא זכות למזל דגים, והרי איתא בב"ר "וידגו לרוב", מה דגים הללו גדלים 
במים, כך ישראל גדלים בתורה. ותירץ כך: "ושמא משום דדרשינן ג"כ התם מה דגים הללו אינם נתפסים אלא 
בגרונם, כך בניך נתפסים בגרונם, לכן לא חשיב מילתא דדגים זכות, דיצא שכרו בהפסדו", עכ"ד והו"ד בפי' עץ 

יוסף )שם(.

נס פורים החל בפור- בשידוד מערכות המזל

בהקדמת הספר ידי משה, לרבי משה אלמושנינו זצ"ל, מתייחס לדברי המדרש הנ"ל והוא כותב את הדברים 
הנפלאים הבאים: "הנס הזה בהצלת האומה הנבחרת מהמיתה, היה גדול מכל הניסים והנפלאות אשר נעשו 
הנשפע  השפל  בעולם  השפלים,  בדברים  היו  ההם  והנפלאות  הניסים  כל  יען  הים,  ועל  במצרים  לאבותינו 
נפסדת  בלתי  המערכת  והיתה  מהם,  במורכבים  או  ביסודות  היו  הניסים  כי  וכסיליהם,  השמים  ממערכות 
שדד  יתברך  שה'  צבאם,  וכל  השמים  מערכות  נגד  היה  ואסתר[  מרדכי  בזמן  ]שהיה  הזה  והפלא  מסידורה. 
המערכות כולם להציל אותם מרשת זו שטמן להם המן הרע, וזה היה נס בתוך נס, הפך טבע המערכות, אשר 
על כן נתאמת באמת שהיה זה הנס יותר גדול מנס עמידת השמש וכדומה לו, כי המן הרשע היה איצטגנין גדול, 
כמו שאמרו ז"ל. וראה באצטגנינות שלו שלפי טבע המערכה בחודש אדר, בהיות השמש במזל דגים, יתחייב 
להוציא מחשבתו הרעה מן הכח אל הפועל נגד היהודים לאבדם, והפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש ]והחליט 

651  עי' בבא בתרא )יד, ב- טו, ב( מי היה איוב, ושם ט"ו ב' איתא: "וכולהו תנאי סבירא להו דאיוב מישראל הוה לבר מיש אומרים, 
דאי ס"ד מאומות העולם הוה, בתר דשכיב משה מי שריא שכינה על עובדי כוכבים והא אמר מר בקש משה שלא תשרה שכינה 
על עובדי כוכבים ונתן לו שנאמר )שמות ל"ג( ונפלינו אני ועמך", עכ"ד הגמרא. ולפי"ז, לרוב הדעות שאיוב היה מישראל, מובן 
שפיר שהמן חשש ממזלו של איוב. ועי' ירושלמי סוטה )פ"ה ה"ו(, וצ"ע. שו"ר שכבר העירו כן במתנות כהונה ויפה עינים על 

אסת"ר, וכתבו דאכן המדרש ס"ל כמ"ד איוב משל ישראל היה ומעולי גולה היה, וכ"ה בעץ יוסף שם.

652  עי' עץ יוסף בביאור דעת המן בענין זה, ויסוד דבריו עפ"ד היערות דבש, הו"ד לקמן. ועי' בפירושו ענף יוסף.
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לאבד את היהודים בחודש אדר, כיון שהיה[ מסכים כפי המערכה ]והשי"ת הפיר את מחשבתו[ ונהפוך הוא 
כפי טבע המערכה,  היהודים שהיתה מחויבת  נגד  הגזירה שלו  די שנתבטלה  לא  שבזמן עצמו בחודש אדר, 
אלא ששדד השי"ת המערכה באופן שתחייב להפך בעת ובעונה ההוא ]לטובת היהודים[, שזה היה נס בתוך 
נס בלי ספק וכו', וביארו רז"ל )אסת"ר ז, יא( הענין יותר בפסוק "הפיל פור הוא הגורל" )אסתר ג, ז( והאריכו 
בטוב טעם ודעת למה זה פעל ועשה הב"ה הנס הגדול הזה הפך טבע המערכה מן הקצה אל הקצה, וזה ביארו 
בשבעה טענות נכונות אשר נרמזו בדבריהם ז"ל בשבעת הימים אשר הפיל בהם הגורל בכל יום ויום ובכל חודש 
מהחודשים וכו', אשר מכל זה תראה ותגלה שהנס הזה, במה ששדד הש"י המערכה עד שהכריח אותה לפעול 
הפך מה שחייבה כפי הטבע מיום ליום ומחודש לחודש, היה נס גדול אשר לא נהיה כמותו, ונתברר בכל יום 
שהפיל פור הסיבה למה ראוי לשדד המערכה לטובתן של ישראל, אע"פ שהיתה מחייבת להפך, ועל כן קראו 
לימים האלה 'פורים' על שם הפור, כי השם הנקרא בכל דבר הוא המורה על עצם הדבר ומהותו", עכ"ד. וע"ע 

כעי"ז בביאור הגר"א ז"ל לאסתר פ"ג. 

והאבן עזרא )אסתר ג, ז( כתב: "הפיל פור - זאת המלה פרסית ופירושה גורל. והנה זה הפך הוא חדש ניסן, ויש 
אומרים כי בחר להשמיד את ישראל בחדש אדר כי בו נאסף אל עמו משה אדונינו ולא ידע כי בו נולד, ואחרים 
אמרו בעבור חבור העליונים במזל גדי שהוא שנים עשר למזל דלי שהוא מזל ישראל, והנכון שכן יצא בגורלו 

כי מהשם משפטו והשם האריך הזמן עד שיעשו ישראל תשובה וימלטו", עכ"ל.

אסתר הזמינה את המן למשתה - כדי להרים את  מזלו ולהפילו

המלבי"ם )אסתר ה,ד( תוהה מדוע אסתר הזמינה את המן למשתה היין שערכה לאחשורוש, והוא משיב כך: 
"כי הצלחת המזל כשעולה עד תכלית נקודת הרום, שוב מתחיל לירד כידוע, ואחר שראתה מזל הרשע מצליח 
עד קצה המעלה ולא חסר לו אך המלוכה, העלתה אותו גם בזה שיהיה בעיניו תכלית הצלחתו כמו שיתבאר 

בפסוק י"ב, שמעתה תתחיל המסבה להתהפך בהכרח להורידו אל עמקי בור".

אסתר  ראתה  מה  רבנן  "תנו  האומרת:  ב(,  )טו,  במגילה  הגמרא  בדברי  מפורש  נמצא  המלבי"ם  לדברי  מקור 
שזימנה את המן?... רבה אמר )משלי ט"ז( "לפני שבר גאון".

וזהו "לפני  גלגלו  "ודעת רבה שעשה כדי שיגמור עלייתו כדי שיהפך עליו  והאלשיך )אסתר פ"ה ג-ד( כתב: 
שבר גאון".

ובפסיקתא זוטרתא )לקח טוב, אסתר פ"ג( נאמר: " גידל המלך אחשורוש את המן. מזרע עמלק היה, והוא נתן 
עצה בתחלה לבטל בנין בית המקדש, ואמר הקדוש ברוך הוא אגדל אותו ואחר כך אשפילו, לקיים מה שנאמר 

לפני שבר גאון ולפני כשלון גובה רוח )משלי טז, יח(".

וכן מצינו בדברי חז"ל בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב, פרשת בלק(: " לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר 
אליך אותו תדבר. מפרשים כי רצה הקדוש ברוך הוא להגביהו ולהשפילו אחרי כן. לפיכך לא אמר לו ללכת עם 
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הראשונים עד שבאו שרים נכבדים וכן הוא אומר )משלי טז( "לפני שבר גאון". וכן מצאנו בהמן ובקרח ובכל 
הרשעים שבתחלה מגביהם ולבסוף משפילם"653. 

 ישראל נצחו את אויביהם - 
למרות שמזלו של יום זה פעל לטובת עמלק ונגד ישראל

יום  אותו  מזל  צמח  כבר  "אבל  דבריו:  ואלו  אדר,  י"ג  ביום  בשונאיהם,  היהודים  למלחמת  מתייחס  המלבי"ם 
לתשועת ישראל ונראה בו ההשגחה הנפלאה הדבקה בעם קדושו, כי ע"פ המזל היה כוכב ישראל אז בתכלית 
השפלות, ונגד זה כוכב עמלק בתכלית המעלה, ולכן בחר המן באותו יום, ועז"א "ביום אשר שברו אויבי היהודים 
לשלוט בהם", שהיום היה גורם אשר שבר לתפוס ממשלה על ישראל ועתה הראה ה' מה יד ההשגחה עושה, 
גדולתם אל  נהפך הדבר מהפך אל הפך שירדו הצוררים מתכלית  כי לא לבד שלא התגברו הצוררים עליהם, 
עמקי בור, וישראל עלו משאול תחתית אל רום ההצלחה, וזה נס האחד הכולל, שעז"א "ונהפוך הוא", שנתהפך 
והנס השני, שלא היה הדבר בדרך הטבע, שכבר יקרה שמי שמזלו בתכלית השפלות  הדבר מהפך אל הפך, 
ידי שהוא  יתגבר אם יעזרהו וישתתף עמו איש שמזלו מצליח ושהצלחת שותפו מכריע רוע מזלו לטוב על 
משותף עמו, אבל פה לא היה זה רק "אשר ישלטו היהודים" המה בעצמם בלי שום עזר וסיוע", עכ"ל המלבי"ם.

תוקף הנס - התגברות ישראל על מזל עמלק

בהמשך )אסתר ט, כד(, מסביר המלבי"ם מהו גדולת נס פורים, ועל כך שמרדכי כתב ליהודים את תוקף הנס 
ועניינו, וז"ל: "כי גם המערכה היתה אז מתנגדת אל היהודים ועוזרת לרעתם, כי הוא לא חשב תחלה רק לאבדם 
שהוא לאבד צורת האומה ודתה, אבל בעת שהפיל פור יצא הגורל מצד המזל והמערכה של אותו החדש והיום 

להומם ג"כ ולהכחידם בהרג ואבדן", עכ"ל.

ועוד מבאר המלבי"ם: "על כן באר שהשם שקראו לימים האלה פורים, היה על שם הפור להיות לזכר לתקפו 
ה'  בהשגחת  ונהפך  ישראל  נגד  אז  היה  המזל  כי  לפורנו,  נהפך  המן  שפור  עליו  מורה  פורים  שהשם  נס  של 

653  וראה בדברי התורה תמימה )כנ"ל(. ובשפת אמת )שמות, לפורים( כתב: " כתיב ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד שרשע 
זה עומד מראשית עד אחרית. ויש לו מפלה בראשית ובאחרית. כמו שהי' מיד ביציאת בנ"י ממצרים ויבוא עמלק. וכן בכל שנה 
בחג הפסח שהוא ראשיתן של ישראל כמ"ש החודש הזה לכם כו' ראשון הוא. ולכן כל התעצמות המן הי' בי"ג בניסן. לפני שבר 
גאון. ואח"כ בכח העומר יש לו מפלה. וכן באחרית הוא גמר מחיית שמו לגמרי. ומעין זה בכל אדר סוף השנה. ונק' פורים על שם 
הפור. פי' כמ"ש בגמרא מאן דאית לי' דינא עם עכו"ם לישתמיט מיני' עד אדר דבריא מזלי'. כן משמים השמיטו מחודש לחודש 
עד אדר כדי שיהי' נמחה שמו לגמרי. ואיתא למה נמשלה אסתר לאילת השחר שהיא סוף כל הנסים. וכן הוא בתהלוכות השנה 
שפורים הוא האחרית. וע"ז דרשו ולערב יחלק שלל. שכן בכל יום יש מעין כל תהלוכות הכלל. ובודאי דברי חכמים אמת שהארת 

נס דפורים הוא הכנה עד ביאת המשיח", עכ"ד השפ"א. 

ובליקוטי מוהר"ן )תורה קסח( כתב: " כשבא לאדם גדלות סימן שיבא לו צרה ח"ו, כמ"ש )משלי טז( לפני שבר גאון, וכן כשהוא   
שפל, סימן שיבוא לכבוד גדול, כמ"ש )שם טו( ולפני כבוד ענוה", עכ"ל.
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המשדד המערכות: על כן מוסב למטה ור"ל ועל כל דברי האגרת הזאת שהודיע להם הכל בפרטות איך היה הנס 
בתקפו גם באותו יום כי ע"י האגרת נודע להם מה ראו על ככה וכל הענין בפרטות", עכ"ל.

טעם העמדת העץ בבית המן

המן  שר  נגד  אמה  חמשים  "העץ  המקובלים:  בשם  פח(,  אות  )וישלח,  ראובני  בילקוט  מובא  מופלא  חידוש 
שיבקש לצרף נ' כחות הטומאה נגד נ' שערי קדושה להתגבר על מרדכי, כי המן אצטגנינוס היה וראה שיתלה 
עליו, לכן עשה בביתו, לכן בא בטרם עלות השחר בזמן שליטת כח החיצונים כמו שאמרו רז"ל על שר שלו ושל 

זקינו הוא סמא"ל שאמר ליעקב "שלחני כי עלה השחר", עכ"ל.  והנה מקורו טהור מדברי האלשיך, וכדלהלן:

נאמר באסתר )ה, יד(: "ַוֹּתאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל ֹאֲהָביו ַיֲעׂשּו ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ּוַבֹּבֶקר ֱאֹמר ַלֶּמֶלְך ְוִיְתלּו 
ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו". 

ז"ל,  רבותינו  פורש בדברי  לא  גבוה חמשים אמה  כך: "טעם העשות העץ  )אסתר, שם(  וביאר האלשיך הק' 
זולתי היות המדה שווה למדת המן ובניו זה תחת זה עם האוירים הראוים לתת בין איש ובין אחיו. ועדיין צריך 
לתת טוב טעם ודעת אל זרש אשתו ולכל אוהביו מה ראו על ככה לצוות על המן "יעשו עץ גבוה חמשים אמה", 
כי לא על מדת בעלה ובניה כיוונה בודאי, וגם לא במקרה היה השיעור ההוא.  ועוד מה ראו אוהביו וזרש אשתו 

ליעצו יעשה העץ בביתו ובחומותיו".

"אמנם המה ראו שני דברים, אחד כי גדול מרדכי ליהודים ויעמוד לו זכותו כאשר קרה לדניאל וחבירו. שנית 
כי  וימים, בכלל הדבר ההוא  למה שכל מעשיהם היו באצטגנינות גדול כענין הפלת הפור לחדשים ושבועות 
יעלה מרדכי על בית המן כאשר היה כי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. על כן על הראשון התחכמו לו 
ולכן  לו,  יוכלו  נגד מרדכי אולי  לצרף חמשים כחות הטומאה אשר לעומת חמשים שערי הקדושה, להתגבר 
עשו העץ בלהטיהם כן בחשוב מחשבות על פי כונותיהם בעשותו המן להכניעו תחתיהם, ולולי ה' היה לו נלכד 

בשחיתותם". 

"ובכלל הדבר הזה מצאנו ראינו טוב טעם אל הליכת המן בעוד לילה לאמר למלך לתלות את מרדכי ולא המתין 
עד עלות השחר, אך להיות מתחזק בכוחות טומאתו הלך בעת שליטת שרו יהיה לו עזר כנגדו, כמו שאמרו 
ז"ל )בראשית רבה עו ב, זוהר ח"א קע ב( כי על כן שרו של עשו אמר ליעקב "שלחני כי עלה השחר", כלומר 
כי מעתה לא תהיה תפארתך אם תוכל לי כי עבר זמן שליטתי. ועל השנית יעצוהו לעשות העץ בביתו לנכות 
במעלת העץ בביתו במעלה הראוי לבא לו בבית ההוא כהיפך החלום שחלם שתולים אותו שהוא הוראת מעלה, 

עכ"ל האלשיך.

האלשיך: המן סבר שעלייתו אינה מכח המזל אלא מכח השגחת ה' עליו

האלשיך )אסתר פ"ו( כותב שאת המזמור בתהילים "מזמור שיר חנוכת הבית" אמרו מרדכי ואסתר, אחשורוש 
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והמן, ואלו דבריו: "רשע מה הוא אומר, "ואני אמרתי בשלוי" וכו', לומר אל יחסדני שומע איך בתחלה לא שמתי 
לבי כי לא יטוש ה' את עמו, כי הלא "ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם", והטעם הוא כי הלא גדולתי היתה 
שלא בהדרגה בהיותי קטון משבעת רואי פני המלך עליתי פעם אחת עד היות כסאי מעל כל השרים, ואין זה 
מכח מזל כי אם מאתך ה' ברצונך והשגחתך שהעמדת והקמת להררי הוא רוממותי, או השר שלי שהוא כהר 
עוזו, והיה עוז בלתי מתמוטט. על כן אמרתי אין זה רק כחך הגדול, ועל כן אמרתי לא אמוט לעולם, ולא על חנם 
רוממתני כי אם שכלתה הרעה על עמך מאתך ותמסרם בידי, כי אני מוסר לכלם, כי אדום וישראל זאת להם כי 

כשזה קם זה נופל. אך עתה ראיתי כי לא היתה נגדם רק לפנים כי "הסתרת פניך" בלבד ועל כן "הייתי נבהל".

טעותו של המן בחישוב המזל

כתב מהר"י איבשיץ זצ"ל )יערות דבש, חלק שני דרוש יג(: "כללו של דבר כמה נבחר משה, וראוי יום זה אשר 
יום זה חושך ואופל לא סדרים, להתאסף ולעשות אבל יחיד, ובכל שנה ושנה ביותר, כי בעו"ה התורה מתמעטת 
ומורגש בהעדרו ומיתתו ביותר, כי על ידי כך חשכו הרואים בארובות שמים, כמבואר בזוהר ]ח"ג רפג ע"ב[ 
לרעיה מהימנא, כד אנת תתכנש עליך אתמר יחשכו כוכבי נשפו, והמן הרשע הרגיש בזה, כאמרם ]מגילה יג 
ע"ב[ כיון שנפל הפור בירח אדר שמח, שהוא הירח שמת משה רבן, ולא ידע כי בז' באדר מת ובז' נולד, וכבר 
דרשנו פעמים רבות, והענין אחד, כי מה בכך דנולד משה, אחר אחרון אני בא. אבל באמת למה ידע המן מן 
המיתה ולא מהלידה. והטעם כי אצל אומות העולם היה מקובל ורשום בזכרון שלהם מיתת ולידת אדון ישראל, 
אשר עשה כל כך נפלאות אשר רגזו וחלו כל שוכני תבל, רק מבואר בגמרא ]סוטה יב ע"א[ ותצפנהו שלשה 
ירחים, ופירש"י כי הם חשבו שילדה לט', ובאמת ילדה לז', א"כ האומות העולם ועם מצרים ששפטו כי הולידה 
לט', היתה לידת משה ז' סיון, ולכך לא ידע המן שנולד בז' באדר, רק אצלינו היה הדבר מקובל שהולידה לז', 

והיה בז' באדר".

"וא"כ זהו הענין, כי ודאי בשביל שמת משה בז' באדר, לא היה שופט שהיה רע מזלא, כי מיתה היא טבעית, 
ומי יחיה ולא יראה מות, וצריך להיות באיזה זמן שיהיה. רק המן חשב כי משה נולד בסיון ומת באדר, וידע כי 
ענין צדיקים למות ביום שנולדו, וזהו לא היה במשה, א"כ אין זה טבעית, ועל כרחך דמזל רע בחודש הסיב לו 
המיתה, דאילו טבעית היה מת בסיון, ולכך שמח, אבל באמת טעה, כי באמת נולד משה בז' באדר ומת ביום 

שנולד, והרי זו מיתת טבעית ולא גרם המזל כלל, וזהו פשוט", עכ"ל.

מדוע סבר המן שמזל אדר הוא מזל רע לישראל?

ממשיך היערות דבש ומסביר מדוע המן טעה וסבר שמזל אדר הוא מזל רע לישראל, כך: "אבל עוד ענין מה 
שאמרתי כבר, כי מה ששפט המן כי מזל וירח אדר רע לישראל הוא, כי ידוע ]ברכות נג ע"ב[ כי כנסת ישראל 
ליונה נמשלה, ועיין בבא בתרא  ]פ, א[ שכתב רשב"ם כי כל חודש מולידים יונים זוג זכר ונקבה, חוץ בחדש 
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אדר אינם מולידים כלל654, הרי שטבע אדר למעט היונה לבל יפרה, ומזה שפט שאדר מזל רע לישראל, שהם 
נמשלים ליונה".

"אך כבר ידוע בירושלמי ]מגילה פ"א ה"ה[ כי גזרת המן היתה בשנה מעוברת ואדר שני, ולכך צריכים לקרות 
מגילה בשני. ובזה נסתפק, אם אדר ראשון רע או אדר שני, אך היתה שמחתו, כי הוא ירח שמת משה, ולפי 
פירוש מפרשים היה ג"כ אז עיבור ומת בשני, ומזה שפט שאדר שני רע. אבל אמרו ]מגילה ג, ב[ שוטה לא ידע 
שבז' אדר נולד משה, אשר בלידתו אמרו שילדה אשה ס' רבוא ]שהש"ר א' סד[, כי הוא כלול מכולם, וא"כ איך 

אפשר לדמות ליונה שאינו מוליד באדר, הא ס' רבוא נולדו באדר, וא"כ לשוא לימוד שלך", עכ"ל.

לפי פירושו זה של ה'יערות דבש', מזל אדר היה מזל טוב לישראל, רק המן טעה בהבנת המזל וסבר בטעות 
וכדלהלן, צדק המן בכך שמזל אדר הוא  ואולם לפירושו השני של ה'יערות דבש',  ולא היא.  שזהו מזל רע, 
רע לישראל, אך המן טעה בכך שסבר שמזל רע זה לא יכול להתהפך לטובה, משום שישנם מזלות קבועים, 

שאינם יכולים לשנות את מידתם, ובכך טעה.

 וכך ממשיך המהר"י איבשיץ זי"ע וכותב: "ועוד י"ל במה שיש עוד לדייק, כי לפי שמועה זו משמע דהמן טעה 
וחשב לירח אדר לרע והיה לטובה, ובאמת אינו, כי הלא באמת נגזר כליה ח"ו ונחתם בחותם טיט ]אסת"ר פ"ז 
י"ח[, רק ע"י תפלה וצעקה נתהפך, וכדכתיב "החודש אשר נהפך" וכו', זה מורה שהיה לרוע, רק בחמלת ה' 

נהפך, וא"כ הלא לא טעה המן כלל".

 "אבל הענין כי חכמי תולדה וחכמי איצטגנין שפטו כי יש מזלות שגזרתם הוא החלטי אם לטובה אם לרעה, 
ויש שאמרו שכל מזל שהוא כפול כמו תאומים  ונחלקו איזה מזלות הם,  ויש מזלות שאין החלטי ומתהפך, 
ודגים הוא החלטי, כי לחיזוק בו צורות כפל. וזהו היה ענין המן, כי ודאי ידע כי ישראל ישובו655, רק היות מזל 
דגים רע ומת בו משה, והוא חשב כי מזל דגים גזרתו החלטי וא"כ אי אפשר להתהפך. וזהו אמרם כי באדר 
נולד משה ובאדר מת, א"כ אין כאן החלטי, שהרי היה פעם לטובה ופעם לרעה, וא"כ אף בזה יהופך כאשר 
היה באמת, ולכך נאמר "והחודש אשר נהפך וכו', כי מסגולת המזל שגזירתו ומשטריו הם בלתי החלטי וגזרה 

קיימת, אך מתהפך פעם כה ופעם כה".

"ולכן ודאי במיתת משה היה גרם לפורעניות של ישראל בימי המן לולי רחמי ה', ולכך הוקבע מהמן להשמיד 
בי"ג אדר, כי כל ז' ימים עדיין צלם מהמת בבית כמ"ש האר"י ז"ל, ובי"ב כלו ז' אבל דמשה ונסתלק לגמרי, וקבע 

אז להרוג וכו'", עכ"ל. 

טעות חישובו של המן - משום שאצל הגויים היום מתחיל מהבוקר

על הפסוק "ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם" )אסתר ט, לא( כותב המשך חכמה את הדברים הבאים:

654  רשב"ם שם ד"ה הלוקח: "ודרך היונים לעשות שני ולדות בכל חדש זכר ונקבה חוץ מחדש אדר שאין יולדין".

655  בתשובה.
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"יתכן כי אצל העמים מונין היום - יום ולילה. ואם כן היה הנס ביום י"ד ולילה שלאחריו, וכן למוקפים, וגזירת 
המן היה ביום י"ג ולילה שלאחריו. רק אצל דת ישראלי היום הולך אחרי הלילה. לכן שלח ספרים "לקיים את ימי 
הפורים האלה בזמניהם" - של היהודים, שהיום הולך אחרי הלילה. ולכן אמר בירושלמי דסעודת פורים שחל 
בשבת מאחרין בליל ט"ז, שהמנוחה היה בו אז ולא שייך על זה "לא יעבור" )פסוק כז( כמו דפרישית. ועיין ר"ן 
פרק קמא שם. רק ששלח באגרת הפורים השנית לעשות כפי כל הזמנים של היהודים שתחלתן מן הלילה, 

"ודברי הצומות" - שצומות אסתר היה "לילה ויום" )ד, טז(, כן צומות דדברי קבלה הוא לילה ויום ודו"ק". 

ממשיך המשך חכמה וכותב: "ובזה אתי שפיר דמשה נולד בז' אדר, ואמרו בפרק קמא דסוטה )יב, א( "שנתמלא 
הבית אורה", ועל כרחך בליל ז' אדר. ומת )דברים לב, מח( "בעצם היום", בז' אדר. ולכן המן שחשב בלבו שהיום 
מתחיל מן הבוקר והלילה אחריו, אם כן נולד בששה באדר ומת בשבעה, שהלילה שלפניו הוא מיום אחר. לכן 
אמרו ולא ידע שבו ביום נולד - היינו שטעה בחשבון. פירוש, שאם הקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של 
צדיקים, אם כן לא שייך לומר שהמזל רע שמת, אחרי שסוף האדם למות, ומתחילת לידתו נגזר עליו שימות 
באותו יום. ואם כן אדרבא נולד משה מושיען של ישראל בז' אדר והחודש הוא שנולד בו. אבל אם אינו משלים 
שנותיהם, אם כן הוא סימן רע להיות שמת באותו חודש, והוא סימן רע, שהיה יכול למות בחודש אחר. ולזה 
לפי טעותו נולד בו' אדר, ומת בז', לכן החודש סימן רע. אבל באמת הלילה הוא היה ז' אדר, ואם כן מוכרח היה 

למות באותו חודש, ואדרבא מזלו של אדר טוב שנולד בו מושיען של ישראל ודו"ק", עכ"ל המשך חכמה.





פרק ט"ז

באב ריע מזליא ובאדר בריא מזליא





תלה

באב ריע מזליא ובאדר בריא מזליא

דברי הגמרא במסכת תענית וביאורה

איתא בגמ' תענית )כ"ט ע"א וע"ב(: "משנכנס אב ממעטין בשמחה וכו' אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר 
שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה656, אמר רב פפא 
הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשיה657 באדר דבריא658 

מזליה". וכן פסקו הרי"ף )שם ט, ב( והרא"ש )שם פ"ד סי' לב(.

התוס' )שם ד"ה א"ר פפא וכו'( ביארו: "פי' משום דאמר לעיל מגלגלין חובה ליום חייב", עכ"ל. 

וכתב המהרש"א )בחידושי אגדות(: "הגם שאמרו אין מזל לישראל, מ"מ מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום 
חובה", עכ"ל659.

בהמשך נצטט את דברי החתם סופר, המסביר שלמרות שאין מזל לישראל, אך אמרו חז"ל )חולין צ"ה ע"ב( 
"אף על גב דאין ניחוש יש סימן והוא דאתחזק", והיינו שבמקום שרואים בחוש, על ידי מספר עובדות, שמזל 
ישראל טוב, כבחודש אדר, או רע, כבחודש אב- אזי יש לחוש למזל, למרות שבאופן כללי אין מזל לישראל 

)ראו דבריו בהמשך(.

דברי חז"ל אלו נפסקו להלכה במג"א )תרפו סק"ה(, וז"ל: "משנכנס אדר מרבין בשמחה ומי שיש לו דין עם 
עכו"ם ישפוט באדר". וכ"פ המשנ"ב )שם סק"ח(. וכתב החיי אדם )כלל קנה, א(: "משנכנס אדר מרבין בשמחה. 
ו( כתב:  ומי שיש לו דין עם עכו"ם, יתאמץ שיגמר באדר, דחודש זה הוא מזל לישראל". והערוה"ש )תרפו, 
" משנכנס אדר מרבין בשמחה ומאן דאית ליה דינא בהדי נכרי לידייניה עמיה באדר דהוא חדש מוצלח וטוב 

]תענית כ"ט:[ ובריא מזליה", עכ"ל660. 

656  רצ"ה מלובלין מסביר בס' פרי צדיק )שמות, לר"ח אדר(: "והענין דהלימוד הוא מאב דכמו שבחודש אב שהיה יום אחד בו שאירע 
בו אבל ובכי ממעטין בשמחה מראש חודש וכמו שלמדו בגמרא )שם ל' א( מאן דאמר כל החודש כולו אסור מחדשה. כן באדר 
נזכר גם בפסוק )אסתר ט', כ"ב( והחודש אשר נהפך להם מיגון  וכן  וכל החודש  יום שמחה השמחה מראש חודש  בו  שאירע 

לשמחה", עכ"ל.

במזל,  תלויים  אינם  ישראל  של  דינים  דבתי  שם(  )תענית  ליונה  תהילה  בס'  וביאר  שלהן.  בערכאות   - בהדיה  ניזיל  וברש"י:    657
דדיניהם דין אמת ול"ש בזה זכות ומזל. אך בערכאות של נכרים דאין דיניהם דין ומעורב בפסקי דיניהם שקר וחנופה, אזי הדין 

תלוי במזל. 

658  וגירסת הרא"ש: דתקיף.

659  ועי' לקמן בד' הריטב"א.

660  וראה לקמן בד' האחרונים מדוע הרמב"ם והשו"ע השמיטו הלכה זו לגבי חודש אדר, אך כתבוה גבי חודש אב.
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זמן מזלו של עשו בחודש אב

הקרבן נתנאל )שם, אות ה( הביא בשם הזוה"ק שמזלו של עשו שולט מראש חודש אב ועד ט' באב, ולא יותר, 
ואלו דברי הקרבן נתנאל: "וז"ל הזוהר בפ' יתרו )דף ע"ח ע"ב( עשו נטל ברזא דיליה חרין ירחין תמוז אב וכו' 
ואפי' אב לאו דיליה אלא ט' יומין אינון דילי' ולא יתיר ואתאביד ולא אשתכח ע"כ מש"ה לישתמט מיני' דעכו"ם 

עד ט"ב דרזא דעשין ולא צריך יותר וכן עמא דבר", עכ"ל.

ובס' שנות חיים )תשובה ריט( כתב שקרוב לומר שטעות סופר הוא בד' הזוה"ק במש"כ ט' ימים, וצ"ל  ט"ו 
ירוחם דלישתמיט  ובמגן אברהם )תקנא, ב( הביא בשם רבנו  יום המולד הקודם לחודש אב.  ימים, היינו עם 
מיניה עד ראש חודש אלול, וכמשמעות ד' הגמרא, היינו שהמזל הרע שולט על ישראל בכל חודש אב. וראה 

הערה661.

קושיית הריטב"א: והרי אין מזל לישראל

הריטב"א  )תענית שם ד"ה גמרא כשם שאמר( כתב כך: "א"ר פפא הילכך בר ישראל וכו' עד דברי מזלי', ואע"פ 
שאין מזל לישראל, ה"מ בשאר ימים, אבל בשני חדשים אלו יש מזל שכן נגזר עלינו מן השמים. ואפשר עוד 

דמזל לאו דווקא אלא על הגזירה קרי מזל בלשון בני אדם", עכ"ל, וכ"כ הנמוקי יוסף )שם( בשמו662.

661  והגאון החיד"א בספרו מחזיק ברכה )או"ח - סימן סימן תקנא( כתב כך: "ודע דמזל לאו דוקא אלא לגזרה קרי מזל בלשון בני 
אדם, עכ"ל. ומדקאמר בשני חדשים. משמע דבכל החדש קאמר.

  וראיתי להרב קרבן נתנאל דף עח ע"ג שכתב דאדרבא מלישנא דגמרא משמע עד לאחר ט"ב דרב פפא קאמר הלכך דממעטין 
דקאמר  הלשון  דקדוק  מכריע  ויותר  ראיה  זה  ואין  ע"ש.  חיים  נתיב  בספרו  כתב  וכן  ע"ש.  ט"ב.  אחר  עד  אלא  ואינו  בשמחה 
לשתמיט מיניה באב דמשמע כל החדש, אטו רב פפא חסריה לישנא לאשמועינן דדוקא בהני יומי. והגם דאחר ט"ב ליכא משום 

ממעטין, מ"מ כשנתחדש החדש היה על תכונה זו".

ממשיך החיד"א וכותב: "אמנם הרב הנז' שם הביא מדברי הזהר יתרו דף ע"ח ע"ב דמשמע שם עד ט"ב דוקא ע"ש. ואנכי איש    
צעיר דרך דרש כתבתי טעם לדבר בספרי הקטן דברים אחדים סוף דרוש כ' בס"ד ע"ש. והרב טור ברקת סי' תקנח הביא מאמר 
זה אף  ולכן על עיקר  ימים של חדש אב הם ששולטים בהם הסטרא אחרא  ט'  כי  ז"ל שמבואר מדברי המאמר  וכתב הרב  זה 
שנשרף היכל בעשרה מ"מ לא קבעו התענית רק בט' בו מפני כי אעפ"י שהיה עת רעה בעשירי זה היה מקרה רע בלתי טהור אבל 
עיקר השליטה היה בט' בו ותו לא, עכ"ל. ואפשר לומר כי האף אמנם רע ומר נגע כשרו"ף כס"ף חמדת ישראל בעשרה. מ"מ כל 
שבערכין בערך ששונאי ישראל נתחייבו כליה ושפך חמתו על עצים ואבנים וניצולו ישראל זה לעת רצון יחשב כי אם למראה 
עינים זו רעה חולה תחתיה תעמוד טובה ורחבה וגדולה היא ישועת ישראל ויש מקוה לישראל ונמצא דבעשירי תקומה היתה 
לו לזרע ישראל. ואולם כי דייקת פורתא אתה תחזה דאין דברי רב פפא בנויים על זה דאי הכי גם בחדש תמוז דהוא כלו לסט"א 
לדברי הזהר הקדוש )עי' ח"ב עח ע"ב( לשתמיט מיניה ואמאי לא קאמר אלא ט' יומי אב. אלא משמע דאין זה תלוי בזה דאע"ג 
דבתר ט' יומי לאו דעשו מ"מ ריע מזלא. וחדש תמוז אע"ג דהוי דעשו לא ריע כולי האי. ובזהר שמות דף י"ב אמרו ותצפנהו ג' 

ירחים אלין תלת ירחין דדינא קשיא שריא בעלמא ומאי נינהו תמוז אב טבת עי"ש", עכ"ל.

662  השפת אמת )ליקוטים, ר"ח אדר(, מתייחס אף הוא לשאלה זו, והוא כותב כך: "אמרו חז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה ובריא 
מזלי' דישראל, והגם שאין מזל לישראל, אבל חודש הזה למעלה מן המזל ולכן מעברין השנה באדר, ואיתא כי באדר שני אין 
מזל דרק י"ב מזלות יש וי"ב חדשים מול י"ב שבטים, ואדר נגד יוסף שנחלק לשנים, לכן יש שני אדרים ובחי' יוסף הצדיק דאחיד 
בשמיא וארעא, וכמו השבת דהוא שביעי לימי החול ומעלה הזמן לשורשו והוא בחי' לחם משנה, כמו כן חודש הזה מעלה כל 
ולפי  והטבע,  יכולין לשנות המזל  בני ישראל  כי  והקב"ה מסכים עמהם, לרמוז  וזה שניתן לבני ישראל לעבר השנה  החדשים, 
ששורשן של בני ישראל למעלה מהזמן והטבע, כל שמחתן כשמגיע עת שלמעלה מן המזל שאין מזל לישראל ולכן עשו שמחה 
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מדוע אין איסור מעונן בהתנהגות לפי מזלות אדר ואב?

כפי המובא בגמרא במסכת תענית, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. 
אמר ר' פפא הילכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר 
דבריא מזליה. והקשה הגאון מהרש"א אלפנדרי זצ"ל, ראש הרבנים בצפת ת"ו, )רשימות, פורסם במוריה אדר 
התשל"ח( מדברי הגמרא בסנהדרין )סה, ב(, האומרת: "מעונן ר' עקיבא אומר זה המחשב עיתים וימים ואומר 
יום פלוני טוב לצאת והעושה ביום פלוני או בשעה פלונית לא יצליח", וכן פסק הרמב"ם )ע"ז יא, ח-ט( וסמ"ג 

)לאוין כ ונב(, ולכאורה המתנהג בחדשי אדר ובאב לפי טוב ורוע המזל, עובר על איסור מעונן. 

ייצא  הגרש"א אלפנדרי זצ"ל תירץ את שאלתו  עפ"ד ספר החינוך, שכתב שסיבת איסור מעונן הוא שעי"ז 
לכפור בהקב"ה, אך המתנהג באדר ובאב כדברי חז"ל, אדרבה הוא סיבה שיאמין בה', אשר נשאר רושם באותו 
היום כפי שהיה בזמנו, ושכן נגזר עלינו מן השמים, עכ"ד. והעירו על דבריו663, שהרי בעל ספר החינוך כתב 
בהקדמתו שהוא מביא רק רמז וטעם אחד לכל מצוה ואיסור, וממילא קשה להתיר הדברים משום טעם אחד 

המופיע בחינוך.

וכתבתי שהנה הרמב"ן )תשובות המיוחסות סי' רפ"ג(  זו  נה( התייחסתי לשאלה  )סי'  ויאמר שמואל  בספרי 
וכפי שמצינו  ואיצטגנינות,  בכוכבים  ולהאמין להחוזים  בענין ההתייחסות למזלות, שמותר לשמוע  לנו  ייסד 
עקיבא  ר'  של  בבתו  המעשה  ע"א,  קנ"ו  בשבת  )כמו  לדבריהם  טובא  חששו  שחז"ל  בש"ס  רבים  במקומות 
ר"ע  זאת  תלה  מתה,  לא  וכשבסוף  חתונתה.  ביום  שתמות  בכוכבים  החוזים  לה  שאמרו  לאחר  עליה,  שדאג 
בזכות הצדקה, וא"כ רואים שר"ע חשש לדבריהם ואף האמין להם לחלוטין ותלה את הצלתה בזכות הצדקה 
המצילה ממות(. ומ"מ כ' הרמב"ן וז"ל: "אלא שלפעמים עושה הקב"ה נס ליראיו, לבטל מהם גזירת הכוכבים, 
והם מן הניסים הנסתרים, שהם בדרך תשמישו של עולם שכל התורה תלויה בהם. לפיכך אין שואלין בהם, 
מצות  עושה  כרצונו,  שלא  דבר  בהן  ראה  ואם  אלוקיך".  ה'  עם  תהיה  "תמים  שנאמר  בתמימות,  מהלך  אלא 
ומרבה בתפילה, אבל אם ראה באיצטגנינות יום שאינו טוב למלאכתו, נשמר ממנו ואינו סומך על הנס. וכסבור 
אני שאסור לבוא כנגד המזלות על הנס", עי"ש. נמצאנו למדים מדבריו שאין לשאול בכוכבים ואצטגנינות, אך 

אם יודע אל נכון על ידם שהיום אינו ראוי, עליו להישמר, להאמין למחזה הנגלה על ידם ולא לסמוך על הנס. 

הכוכבים  בחזיון  להתעסק  הוא  שהאיסור  כיון  זצ"ל,  אלפנדרי  הגרש"א  קושית  קשה  לא  הרמב"ן,  דברי  ולפי 
ולשאול בהם. אך כשיודע על היוצא ממהלכם ומהלך המזלות, עליו לחוש לדבר ולנהוג על פי זה. וממילא חז"ל, 

שידעו שמזל אדר מועיל לישראל, המליצו לנו לנהוג בהם לטובתנו, ואין בכך שום איסור.

ואמנם הרמב"ם רוח אחרת היתה עימו, שכתב )ע"ז י"א ח'( שמעונן הם נותני העיתים שאומרים באיצטגננות 
וכל  יום פלוני רע או שכדאי או לא לעשות בו מלאכה פלונית, ואסור להודיע כזבי המעוננים  יום פלוני טוב, 
העושה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או עבודתו באותה העת שקבעו הוברי שמים, הרי זה לוקה. וכתב עוד 
שכל דברים אלו הם דברי שקר וכזב והבלים. ]והרמב"ן פליג עליו וכתב: "ושמעתא כולה ליתא הכי" וכן הרבו 

וסעודה בעיבור שנה". 

663  ראה בבטאון מוריה, שם.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה תלח

להקשות בזה על הרמב"ם מהרבה מקומות בש"ס ומדרשים דמוכח מיניה דזהו אמת ולא שקר, והגר"א ז"ל 
כתב ע"ז דברים חריפים בהגהותיו ביו"ד קע"ט, וכתב על הרמב"ם: "והוא נמשך אחר הפילוסופיא הארורה ולכן 
כתב שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיעות הכל הוא שקר. אבל כבר הכו אותו על קדקדו, שהרי מצינו 

הרבה מעשיות בגמ' ע"פ שמות וכשפים"[. ולדברי הרמב"ם לכאו' קשה קושית הגרש"א אלפנדרי זצ"ל.

ולפי זה, נראה שהמדייק בדברי הש"ס והרמב"ם יראה שהאיסור הוא דוקא לחשב עיתים וזמנים לפי המזלות 
והכוכבים, והאיסור הוא לחשב גרמי השמים והמזלות בכל עת לפי צורתם ועניינם ולבדוק כיצד כל שינוי בהם 
כשאמרו  )כגון  התמידי  המזלות  מצב  את  הבהירו  כשחז"ל  אך  בעולם.  הראויה  וההתנהגות  המצב  על  ישליך 
שמזל אב הוא רע לישראל ומזל אדר טוב לישראל, או שאמרו בשבת קנ"ו א' שהנולד ביום ראשון יהא אדם 
שלם במידה אחת והנולד ביום שני יהיה רגזן וכו' כו'(, אין בזה משום מעונן. כיון שהגדירו את מצב המזלות 
התמידי, שאינו אמור להשתנות לפי המקום, הזמן והעת. וכל האיסור הוא רק לחשב בכל זמן מהו המצב כעת 
והאם השתנה עניינו והשלכותיו. וממילא כשאמרו שמזל אדר מזל טוב הוא ומזל אב רע הוא לישראל, אין בזה 

שום איסור", עכ"ד בספרי ויאמר שמואל.

מדוע "משנכנס אדר מרבים בשמחה"?

רש"י פירש: "משנכנס אדר - ימי נסים היו לישראל: פורים ופסח". ויש להבין מדוע הזכיר רש"י את נס הפסח, 
אשר הוא בחודש ניסן. 

כתב על כך היעב"ץ בהגהותיו )מגילה שם(: "פשוט דהוצרך לכך, דאי משום פורים גרידא, לימא נמי משנכנס 
ניסן וכסלו משום פסח לחוד ומשום חנוכה לחוד, מאי שנא אדר דמרבין בשמחה משום פורים גרידא. אלא על 
כרחך מחמת שהתחילו ימי ניסים רצופים שני חדשים תכופים זה לזה, וע"כ דוקא באדר משום פורים ופסח 

ביחד, ולא בכסלו משום חנוכה לחוד או פסח לחוד, עכ"ל היעב"ץ664.

להלכה  ולא כתבו  ערוך פסקו שמשנכנס אב מרבים בשמחה,  והשולחן  רבים עסקו בשאלה, מדוע הרמב"ם 
שמשנכנס אדר מרבים בשמחה. החתם סופר )או"ח סי' קט( עסק בשאלה זו ובתוך דבריו התייחס גם כן לדברי 
רש"י הנ"ל. וכך כותב החתם סופר: "יפה נתעורר על השמטת הרמב"ם אלא שלא פירש יפה, ואני אפרש... י"ל 
בהא עפ"י מה שהרגיש מהרש"א והאריך ג"כ ראנ"ח פ' תצא אהא דרב פפא דאמר בריא מזליה, הא קיי"ל אין 
היו לישראל פורים  נסים  ימי  ולענ"ד משום הכי כתב רש"י ]תענית כ"ט סע"א ד"ה משנכנס[  מזל לישראל. 
ופסח, וביעב"ץ ח"ב סי' פ"ח נתעורר בזה מה רצה רש"י להוסיף פסח, ולפי הנ"ל י"ל דס"ל אף על גב דאין מזל 
לישראל, מ"מ אמרו חז"ל ]חולין צ"ה ע"ב[ אף על גב דאין ניחוש יש סימן והוא דאתחזק, וס"ל הכא אתחזק 
תרי זימנא עכ"פ פורים ופסח וקיי"ל ב' זימני הוה חזקה, א"נ ס"ל בחד זימנא איכא למימר שמא ריעא מזלא 

664  וכפל דבריו בשו"ת שאילת יעב"ץ )ח"ב סי' פח(, וז"ל: " שאלת עוד מה הזקיק רש"י שם בגמ' משנכנס אדר. לפרש ימי נסים היו 
פורים ופסח. פשוט שהוצרך לכך משום דאי משום פורים גרידא א"כ לימא נמי ניסן וכסלו אלא ע"כ משום שהתחילו ימי נסים 
רצופים ותכופים זה לזה. וי"ל עוד שרצה לרמז ג"כ שבשנה מעוברת אין שמחה נוהגת אלא באדר שני. וה"ט משום דימי נסים 
סמוכים הם. וכדאמרינן )פ"ק דמגילה ו' ב'( אליבא דרשב"ג דאדר שני עיקר לענין קריאת מגלה, משום דמסמך גאולה לגאולה 

עדיף", עכ"ל.
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דעמלקים גרם ולא בריא מזלא ישראל דאין מזל להם, אבל השתא דאירע ע"י ב' אומות שונות רצופים, עמלק 
ומצרים, שמע מינה יש סימן טבא דבריא מזלא דישראל ועכ"פ יש סימן. זה נ"ל דעת רש"י, ומ"מ השו"ע הוה 
ס"ל דרב פפא אפשר ס"ל יש מזל לישראל ואנן קיי"ל שלהי מס' שבת ]קנו, א[ כהני אמוראי ותנאי דש"ס דאין 
מזל לישראל, וא"כ בשלמא באב איכא למיחש דבריא מזלא דאומות העולם, אבל באדר מהיכ"ת לימצי לי', 
דנהי דריעא מזלא דעמלקים, דשארי אומות מי ריעא, ולענין בריאות מזלא דישראל הא אין מזל לישראל", 

עכ"ל החת"ס665.

לדברי החת"ס, למרות שאין מזל לישראל, אך אמרו חז"ל 	חולין צ"ה ע"בא "אף על גב דאין ניחוש יש סימן 
אדר  כבחודש  טוב,  ישראל  שמזל  עובדות,  מספר  ידי  על  בחוש,  שרואים  שבמקום  והיינו  דאתחזק",  והוא 
	מפורים ועד פסח, כפי שפרש"יא, אשר בו עם ישראל ניצח את אויביו פעמיים, משני אומות שונות, מצרים 

ועמלק, או רע, כבחודש אב- אזי יש לחוש למזל, למרות שבאופן כללי אין מזל לישראל.

השפת אמת )במגילה שם( כתב: "כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה, לולי 
פירש"י משום פורים ופסח, ויותר נראה מהא דתלי לי' באב, משום שבאדר הי' קיום הקרבנות והמקדש דבאדר 
בפסוק  פעמים  כמה  וכמבואר  הקודש  שקלי  בשמחה  בנ"י  ונדבו  חדשה  התרומה  בניסן  לחדש  שקלים  זמן 
כשהתנדבו בנ"י למקדש הי' שמחה גדולה בעולם, וכיון שקבלו עליהם בשמחה נדבת הלשכה עדיין השמחה 

נמצא באדר וכשקורין פ' שקלים מתעורר זה", עכ"ל השפ"א666 667.

665  עוד כתב החת"ס , בביאור טעם השמטת הרמב"ם והשו"ע שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, כך: " והנלע"ד דרב לטעמיה דס"ל 
כמ"ד כל חדש אב אסור ברחיצה ואבילות נוהג, וכמ"ש תוס' סוף מגילה ]ל"א ע"ב ד"ה ראש חדש[, והיינו טעמא דדרש כמ"ד 
והשבתי חדשה דכל החודש נוהג אבילות ]תענית ל, א[, א"כ הכי נמי דרשינן לענין שמחת אדר והחדש אשר נהפך מיגון לשמחה 
להיות שמחה נוהג משנכנס אדר ואולי אסור בהספד ולכל הפחות מצוה לשמוח. אמנם אנן קיי"ל כמ"ד דשבת שחל ט"ב בתוכה 
נוהג אבילות דדרשינן והשבתי שבתה ולא חדשה וכמ"ש כל זה תוס' סוף מגילה הנ"ל, א"כ ה"ה באדר לא דרשינן "והחודש אשר 
נהפך", וכיון דלא דרשינן "והחדש" שוב אין לנו להוסיף שמחה אפילו בשבוע שחל פורים דשבתה לא כתיב בפורים. ולפי"ז מה 
דתנן במתני' משנכנס אב ממעטין בשמחה ומייתי ליה רמב"ם, היינו לענין שאין בונין בית חתנות ואבורנקי של מלכים וכמבואר 
בפ"ק דמגילה ]ה, ב[ גבי רבי נטע נטיעה בפורים, וזה לא שייך באדר מרבין שבונין ונוטעין פשיטא כל השנה נמי, ורק ביום פורים 
איתא להאי חידושא שאפילו במקום שנהגו איסור מלאכה מ"מ בונין בנין של שמחה ומשו"ה לא הוי מצי לאתויי הך דרב מרבים 
ונדחקו תוס' דקאי אלעיל דמגלגלין זכות ליום זכאי ורמב"ם ס"ל כפשוטו  וכו',  בשמחה. והנה ר"פ אמר הלכך האי בר ישראל 
אדרב קאי הלכך, ואם כן כיון דלא קיי"ל כרב ואין אבילות מר"ח אין ריעא מזלא ג"כ, וש"ע חשש לסכנתא ופסק דלשתמט באב, 

אבל עכ"פ באדר לא כתב דלימצי לי', עכ"ל.

ובשו"ת התעוררות תשובה, לנכדו הגר"ש סופר זצ"ל )סי' תעג( כותב כך: ונלע"ד ליישב, דבגמרא דידן לא מצינו שום הקדמה   
ליה  ויליף  המגילה,  לקריאת  כשר  החודש  דכל  איתא  ה"א(  )פ"א  מגילה  בירושלמי  אבל  אדר,  וי"ג  י"ב  י"א  רק  המגילה  לקרות 
מדכתיב החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, וכיון דכל החודש נהפך לשמחה יכולין לקרות המגילה מר"ח )אלא דמסיים שם 
א"ר חלבו ובלבד עד חמשה עשר דלא יעבור כתיב(. וכיון דהמחבר )סי' תרפ"ח פ"ז( הביא בשם י"א דיכולין לקרות המגילה מר"ח, 
וברמ"א כתב ע"ז והכי נהוג, א"כ מובן מאליו דמרבין בשמחה מר"ח, דהרי הא דקורין המגילה מר"ח יליף לה מהא דנהפך החודש 

לשמחה, והיינו מר"ח, וממילא מרבין בשמחה מר"ח, עכ"ל. וראה תירוצים נוספים בקונטרס 'טוב לב משתה תמיד'. 

666  ועל פי זה כתב בשו"ת שבט הלוי )ח"י סי' ק"ב( דבשנה מעוברת, מאדר שני מרבים בשמחה, שהרי אז היו משמיעין על השקלים 
באדר ב', שלשים יום לפני התרומה החדשה בחודש ניסן, עיין שם.

667  ובשפ"א ליקוטים )לר"ח אדר( הרחיב בזה יותר וז"ל: "איתא בגמ' כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין 
השקלים  ממצות  השמחה  שעיקר  נראה  הגמ'  לשון  אבל  ופסח,  פורים  נסים  ימי  והמה  הואיל  שם  פי'  דרש"י  והגם  בשמחה, 
שהביאו בנ"י בכל שנה בחודש הזה, לכן אמרו כשם שבאב ממעטין בשמחה ע"י חורבן ביהמ"ק, כן באדר הוא זמן קיום המקדש 

שכל המקדש עמד על יסוד נדבה זו, וכ' בו יפה נוף משוש כו', לכן המה ימי שמחה", עכ"ל השפ"א.



האיצטגנינות באספקלריה של תורה תמ

האליה רבא )או"ח סי' תרפה, ח( חידש, לאור דברי רש"י, את חידושו הבא: "גרסינן בתענית דף כ"ט ]ע"א[ 
כשם כשנכנס אדר מרבין בשמחה כך כשנכנס אב ממעטים בשמחה, הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי 
כותי לישתמיט מיניה באב ולימצי נפשיה באדר. פרש"י בערכאות שלהן. ונ"ל דניסן הוא כאדר, שהרי פרש"י 
משנכנס אדר ימי נסים היה לישראל פורים ופסח. וזה נ"ל כוונת רש"י, דמה דאמר משנכנס אדר כוונתו נמי 

אניסן, דקשה לרש"י נימא נמי )ניסן( משנכנס ]ניסן[, לכן פירש דבאמת כן כוונתו".

מהו "כשם"?

הגאון האדר"ת זצ"ל עמד בספרו זכור לאברהם )ע' לח( על דברי הגמ' "כשם כשנכנס אדר מרבין בשמחה כך 
כשנכנס אב ממעטים בשמחה", והוא תמה מהו ה"כשם" שנכנס אדר מרבין בשמחה, כך כשנכנס אב ממעטים 

בשמחה, ומדוע תלויים הדברים זה בזה?

 וכתב האדר"ת זצ"ל: "ויותר נראה לי דקמ"ל שכמו שממעטין בנשואין משנכנס אב, כך מצוה להרבות השמחה 
משנכנס אדר, ויש לקבוע זמן הנשואין בחודש אדר, החודש אשר נהפך מאבל לשמחה לכל ישראל. אלא שיש 
לעיין בזה, אם מותר לאחר, דודאי זריזין מקדימין למצות, וכבר אמרו יקדים עצמו לדבר מצוה, שבשביל לילה 

אחת שקדמתה כו', כבנזיר כ"ג ב'", עכ"ד668.

668  הרצ"ה בפרי צדיק )שמות, לר"ח אדר( כתב על כך: והענין דהלימוד הוא מאב דכמו שבחודש אב שהיה יום אחד בו שאירע בו 
אבל ובכי ממעטין בשמחה מראש חודש וכמו שלמדו בגמרא )שם ל' א( מאן דאמר כל החודש כולו אסור מחדשה. כן באדר 
נזכר גם בפסוק )אסתר ט', כ"ב( והחודש אשר נהפך להם מיגון  וכן  וכל החודש  יום שמחה השמחה מראש חודש  בו  שאירע 

לשמחה וגו'.


