The Witch of Endor
כה- שמ"א כח ג.1
,ד וַיִּקָּ בְׁצּו פְׁ לִּשְׁ תִּ ים. ָארץ
ֶ ָּמֵ ה--הַ יִּדְׁ עֹנִּים- הֵ סִּ יר הָּ א ֹבֹות ו ְׁאֶ ת, וַיִּקְׁ ב ְֻׁרהּו ב ָָּּרמָּ ה ּובְׁעִּ ירֹו; ו ְׁשָּ אּול,י ִּשְׁ ָּראֵ ל-לֹו כָּל-וַיִּסְׁ פְׁ דּו--" ג ּושְׁ מּואֵ ל מֵ ת
ו וַיִּשְׁ ַאל.  וַיֶחֱ ַרד לִּבֹו מְׁ א ֹד,מַ חֲ נֵה פְׁ לִּשְׁ תִּ ים; וַי ִָּּרא- אֶ ת,ה וַי ְַׁרא שָּ אּול. ַ וַיַחֲ נּו ַב ִּגלְׁב ֹע,י ִּשְׁ ָּראֵ ל-כָּל-וַיָּב ֹאּו וַיַחֲ נּו בְׁשּונֵם; וַיִּקְׁ ב ֹץ שָּ אּול אֶ ת
ִּ גַם בַחֲ ֹלמֹות גַם ב-- ו ְֹׁלא עָּ נָּהּו י ְׁהו ָּה,שָּ אּול בַיהו ָּה
, ָּ ו ְׁאֵ ְׁלכָּה אֵ לֶיה,אֹוב-לִּי אֵ שֶ ת בַעֲ לַת- בַקְׁ שּו,ז ו ַי ֹאמֶ ר שָּ אּול לַעֲ בָּדָּ יו.  גַם ַבנְׁבִּיאִּ ם,ָּאּורים
 וַיֵלְֶך הּוא ּושְׁ נֵי אֲ נָּשִּ ים, וַיִּ ְׁלבַש ְׁבגָּדִּ ים אֲ חֵ ִּרים,ח וַיִּתְׁ חַ פֵ ש שָּ אּול. אֹוב בְׁעֵ ין דֹור- הִּ נֵה אֵ שֶ ת בַעֲ לַת,בָּּה; ו ַי ֹאמְׁ רּו עֲ בָּדָּ יו אֵ לָּיו-ו ְׁאֶ דְׁ ְׁרשָּ ה
 הִּ נֵה אַ תָּ ה,ט ו ַת ֹאמֶ ר הָּ אִּ שָּ ה אֵ לָּיו. א ֹמַ ר אֵ ָּלי ְִּך- אֵ ת אֲ שֶ ר, ו ְׁהַ עֲ לִּי לִּי,) נ ָּא לִּי בָּאֹוב- (קָּ סֳ מִּ י- קסומי,הָּ אִּ שָּ ה ָּליְׁלָּה; ו ַי ֹאמֶ ר- וַיָּב ֹאּו אֶ ל,עִּ ּמֹו
י וַיִּשָּ בַע לָּּה.  לַהֲ מִּ יתֵ נִּי,ָארץ; וְׁלָּמָּ ה אַ תָּ ה מִּ תְׁ נַקֵ ש ְׁבנַפְׁשִּ י
ֶ ָּה- מִּ ן,הַ יִּדְׁ עֹנִּי-הָּ א ֹבֹות ו ְׁאֶ ת- אֲ שֶ ר הִּ כ ְִּׁרית אֶ ת,עָּ שָּ ה שָּ אּול-י ָּדַ עְׁ תָּ אֵ ת אֲ שֶ ר
יב. לִּי-שְׁ מּואֵ ל הַ עֲ לִּי- אֶ ת,לְָּך; ו ַי ֹאמֶ ר- ַאעֲ לֶה,מִּ י- אֶ ת, הָּ אִּ שָּ ה,יא ו ַת ֹאמֶ ר. י ִּקְׁ ֵרְך עָּ וֺן בַדָּ בָּר הַ זֶה- אִּ ם,י ְׁהו ָּה- חַ י: בַיהו ָּה לֵאמ ֹר,שָּ אּול
-יג ו ַי ֹאמֶ ר לָּּה הַ ּמֶ לְֶך ַאל.  ו ְׁאַ תָּ ה שָּ אּול,שָּ אּול לֵאמ ֹר לָּּמָּ ה ִּרּמִּ יתָּ נִּי- ו ַתִּ זְׁעַ ק בְׁקֹול גָּדֹול; ו ַת ֹאמֶ ר הָּ אִּ שָּ ה אֶ ל,שְׁ מּואֵ ל-ו ַתֵ ֶרא הָּ אִּ שָּ ה אֶ ת
 ו ְׁהּוא, ו ַת ֹאמֶ ר אִּ יש זָּקֵ ן עֹלֶה,תָּ אֳ רֹו- מַ ה,יד ו ַי ֹאמֶ ר לָּּה. ָארץ
ֶ ָּה- אֱ ֹלהִּ ים ָּראִּ יתִּ י עֹלִּים מִּ ן,שָּ אּול- כִּי מָּ ה ָּראִּ ית; ו ַת ֹאמֶ ר הָּ אִּ שָּ ה אֶ ל,יראִּ י
ְׁ ִּת
 לָּּמָּ ה הִּ ְׁר ַגזְׁתַ נִּי לְׁהַ עֲ לֹות א ֹתִּ י; ו ַי ֹאמֶ ר,שָּ אּול- טו ו ַי ֹאמֶ ר שְׁ מּואֵ ל אֶ ל.ַארצָּה וַיִּשְׁ תָּ חּו
ְׁ  וַיִּק ֹד אַ פַ י ִּם,שְׁ מּואֵ ל הּוא-ע ֹטֶ ה מְׁ עִּ יל; וַיֵדַ ע שָּ אּול כִּי
 לְׁהֹודִּ יעֵ נִּי מָּ ה, ו ָּאֶ קְׁ ָּראֶ ה לְָׁך,בַחֲ ֹלמֹות-הַ נְׁבִּיאִּ ים גַם-עָּ נָּנִּי עֹוד גַם ְׁבי ַד- ו ֵאֹלהִּ ים סָּ ר מֵ עָּ לַי ו ְֹׁלא,לִּי מְׁ א ֹד ּופְׁ לִּשְׁ תִּ ים נִּלְׁחָּ מִּ ים בִּי-שָּ אּול צַר
הַ ּמַ מְׁ ָּלכָּה- כַאֲ שֶ ר דִּ בֶר ְׁבי ָּדִּ י; וַיִּקְׁ ַרע י ְׁהו ָּה אֶ ת,יז וַיַעַ ש י ְׁהו ָּה לֹו.  וַי ְׁהִּ י עָּ ֶרָך, ו ַיהו ָּה סָּ ר מֵ עָּ לֶיָך: ו ְׁ ָּלּמָּ ה תִּ שְׁ ָא ֵלנִּי, טז ו ַי ֹאמֶ ר שְׁ מּואֵ ל.אֶ עֱ שֶ ה
לְָׁך י ְׁהו ָּה הַ יֹום- עָּ שָּ ה,כֵן הַ דָּ בָּר הַ זֶה-אַ פֹו בַעֲ מָּ לֵק; עַ ל-עָּ שִּ יתָּ חֲ רֹון- ו ְֹׁלא,שָּ מַ עְׁ תָּ בְׁקֹול י ְׁהו ָּה-יח כַאֲ שֶ ר ֹלא.  וַיִּתְׁ נָּּה ל ְֵׁרעֲ ָך לְׁדָּ ו ִּד,מִּ יָּדֶ ָך
- י ִּתֵ ן י ְׁהו ָּה ְׁבי ַד,מַ חֲ נֵה י ִּשְׁ ָּראֵ ל- אַ תָּ ה ּו ָּבנֶיָך עִּ ּמִּ י; גַם אֶ ת, ּומָּ חָּ ר, ְׁפלִּשְׁ תִּ ים- ְׁבי ַד,י ִּשְׁ ָּראֵ ל עִּ ּמְׁ ָך-יט וְׁי ִּתֵ ן י ְׁהו ָּה גַם אֶ ת. הַ זֶה
-הַ יֹום וְׁכָּל- כָּל,כִּי ֹלא ָאכַל לֶחֶ ם--הָּ י ָּה בֹו- ֹלא, ַכ ֹח- מִּ דִּ ב ְֵׁרי שְׁ מּואֵ ל; גַם, וַי ִָּּרא מְׁ א ֹד,ַארצָּה
ְׁ קֹומָּ תֹו- וַיִּפ ֹל מְׁ ֹלא,כ וַי ְׁמַ הֵ ר שָּ אּול. פְׁ לִּשְׁ תִּ ים
- ו ָּאֶ שְׁ מַ ע אֶ ת, ו ָּאָּ שִּ ים נַפְׁשִּ י ְׁבכַפִּ י, הִּ נֵה שָּ מְׁ עָּ ה שִּ פְׁחָּ תְׁ ָך בְׁקֹולֶָך,נִּבְׁהַ ל מְׁ א ֹד; ו ַת ֹאמֶ ר אֵ לָּיו- ו ַתֵ ֶרא כִּי,שָּ אּול-כא ו ַתָּ בֹוא הָּ אִּ שָּ ה אֶ ל. הַ ָּליְׁלָּה
 כִּי תֵ לְֵך, ַ ו ֶאֱ כֹול; ו ִּיהִּ י בְָׁך כ ֹח,לֶחֶ ם- ו ְׁאָּ שִּ מָּ ה לְׁפָּ נֶיָך פַת,אַ תָּ ה בְׁקֹול שִּ פְׁ חָּ תֶ ָך-נָּא גַם- שְׁ מַ ע,כב ו ְׁעַ תָּ ה. דְׁ ב ֶָּריָך אֲ שֶ ר דִּ ב ְַׁרתָּ אֵ לָּי
מַ ְׁרבֵק-כד וְׁלָּאִּ שָּ ה עֵ גֶל. הַ ּמִּ טָּ ה- אֶ ל, וַיֵשֶ ב,ָארץ
ֶ ָּ מֵ ה, וַיִּשְׁ מַ ע לְׁקֹלָּם; וַיָּקָּ ם,הָּ אִּ שָּ ה-בֹו עֲ בָּדָּ יו וְׁגַם- וַיִּפְׁ ְׁרצּו, ו ַי ֹאמֶ ר ֹלא אֹכַל,כג וַי ְׁמָּ אֵ ן. בַדָּ ֶרְך
.  ַב ַליְׁלָּה הַ הּוא, ו ַי ֹאכֵלּו; וַיָּקֻ מּו וַיֵלְׁכּו,שָּ אּול וְׁלִּפְׁ נֵי עֲ בָּדָּ יו-כה ו ַתַ גֵש לִּפְׁ נֵי.  ו ַת ֹפֵ הּו מַ ּצֹות,קֶ מַ ח ו ַתָּ לָּש- ו ַתְׁ מַ הֵ ר ו ַתִּ ְׁזבָּחֵ הּו; ו ַתִּ קַ ח,ַב ַבי ִּת
3 Now Samuel had died and all Israel made lament for him; and he was buried in his own town of Ramah. And
Saul had forbidden [recourse to] ghosts and familiar spirits in the land. 4 The Philistines mustered and they
marched to Shunem and encamped; and Saul gathered all Israel, and they encamped at Gilboa. 5 When Saul
saw the Philistine force, his heart trembled with fear. 6 And Saul inquired of the LORD, but the LORD did not
answer him, either by dreams or by Urim or by prophets. 7 Then Saul said to his courtiers, “Find me a woman
who consults ghosts, so that I can go to her and inquire through her.” And his courtiers told him that there was
a woman in En-dor who consulted ghosts. 8 Saul disguised himself; he put on different clothes and set out with
two men. They came to the woman by night, and he said, “Please divine for me by a ghost. Bring up for me the
one I shall name to you.” 9 But the woman answered him, “You know what Saul has done, how he has banned
[the use of] ghosts and familiar spirits in the land. So why are you laying a trap for me, to get me killed?” 10
Saul swore to her by the LORD: “As the LORD lives, you won’t get into trouble over this.” 11 At that, the
woman asked, “Whom shall I bring up for you?” He answered, “Bring up Samuel for me.” 12 Then the woman
recognized Samuel, and she shrieked loudly, and said to Saul, “Why have you deceived me? You are Saul!”
13 The king answered her, “Don’t be afraid. What do you see?” And the woman said to Saul, “I see a divine
being coming up from the earth.” 14 “What does he look like?” he asked her. “It is an old man coming up,” she
said, “and he is wrapped in a robe.” Then Saul knew that it was Samuel; and he bowed low in homage with his
face to the ground. 15 Samuel said to Saul, “Why have you disturbed me and brought me up?” And Saul
answered, “I am in great trouble. The Philistines are attacking me and God has turned away from me; He no
longer answers me, either by prophets or in dreams. So I have called you to tell me what I am to do.” 16
Samuel said, “Why do you ask me, seeing that the LORD has turned away from you and has become your
adversary? 17 The LORD has done for Himself as He foretold through me: The LORD has torn the kingship
out of your hands and has given it to your fellow, to David, 18 because you did not obey the LORD and did not
execute His wrath upon the Amalekites. That is why the LORD has done this to you today. 19 Further, the
LORD will deliver the Israelites who are with you into the hands of the Philistines. Tomorrow your sons and you

will be with me; and the LORD will also deliver the Israelite forces into the hands of the Philistines.” 20 At once
Saul flung himself prone on the ground, terrified by Samuel’s words. Besides, there was no strength in him, for
he had not eaten anything all day and all night. 21 The woman went up to Saul and, seeing how greatly
disturbed he was, she said to him, “Your handmaid listened to you; I took my life in my hands and heeded the
request you made of me. 22 So now you listen to me: Let me set before you a bit of food. Eat, and then you
will have the strength to go on your way.” 23 He refused, saying, “I will not eat.” But when his courtiers as well
as the woman urged him, he listened to them; he got up from the ground and sat on the bed. 24 The woman
had a stall-fed calf in the house; she hastily slaughtered it, and took flour and kneaded it, and baked some
unleavened cakes. 25 She set this before Saul and his courtiers, and they ate. Then they rose and left the
same night.
 .2ילקוט שמעוני שמואל רמז ,קמ
" והלך לו אצל צפניה אמו של אבנר לעין דאר ,ושאלה לו באוב והעלה לו את שמואל "
 .3שמ"א כה ,א
" וַיָּמָּ ת שְׁ מּואֵ ל--וַיִּקָּ בְׁצּו כָּל-י ִּשְׁ ָּראֵ ל וַיִּסְׁ ְׁפדּו-לֹו ,וַיִּקְׁ ב ְֻׁרהּו ְׁבבֵיתֹו ב ָָּּרמָּ ה"
Samuel died, and all Israel gathered and made lament for him; and they buried him in Ramah, his home.
 .4דברים יח ,ט-טו
ָארץ ,אֲ שֶ ר-י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן לְָּךֹ--לא-תִּ לְׁמַ ד לַעֲ שֹות ,כְׁתֹועֲ ב ֹת הַ גֹוי ִּם הָּ הֵ ם .י ֹלא-י ִּּמָּ צֵא בְָׁך ,מַ עֲ בִּיר בְׁנֹוּ-ובִּתֹו
" ט כִּי אַ תָּ ה בָּא אֶ ל-הָּ ֶ
בָּאֵ ש ,ק ֹסֵ ם קְׁ סָּ מִּ ים ,מְׁ עֹונֵן ּומְׁ נַחֵ ש ּומְׁ כַשֵ ף .יא ו ְׁחֹבֵר ,חָּ בֶר; ו ְׁש ֹאֵ ל אֹוב וְׁי ִּדְׁ עֹנִּי ,ו ְׁד ֵֹרש אֶ ל-הַ ּמֵ תִּ ים .יב ִּכי-תֹועֲ בַת י ְׁהו ָּה ,כָּל-ע ֹשֵ ה אֵ לֶה;
מֹוריש אֹותָּ ם מִּ פָּ נֶיָך .יג תָּ מִּ ים תִּ הְׁ י ֶה ,עִּ ם י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֶ יָך .יד כִּי הַ גֹוי ִּם הָּ אֵ לֶה ,אֲ שֶ ר אַ תָּ ה ֵ
ּו ִּב ְׁגלַל ,הַ תֹועֵ ב ֹת הָּ אֵ לֶה ,י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֶ יָךִּ ,
יֹורש
אֹותָּ ם--אֶ ל-מְׁ עֹנְׁנִּים ו ְׁאֶ ל-ק ֹסְׁ מִּ ים ,י ִּשְׁ מָּ עּו; ו ְׁאַ תָּ הֹ--לא כֵן ,נָּתַ ן לְָׁך י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֶ יָך .טו נָּבִּיא מִּ קִּ ְׁרבְָׁך מֵ ַאחֶ יָך כָּמֹנִּי ,י ָּקִּ ים לְָׁך י ְׁהו ָּה
אֱ ֹלהֶ יָך :אֵ לָּיו ,תִּ שְׁ מָּ עּון.
When you enter the land that the LORD your God is giving you, you shall not learn to imitate the abhorrent
practices of those nations. 10 Let no one be found among you who consigns his son or daughter to the fire, or
who is an augur, a soothsayer, a diviner, a sorcerer, 11 one who casts spells, or one who consults ghosts or
familiar spirits, or one who inquires of the dead. 12 For anyone who does such things is abhorrent to the
LORD, and it is because of these abhorrent things that the LORD your God is dispossessing them before you.
13 You must be wholehearted with the LORD your God. 14 Those nations that you are about to dispossess do
indeed resort to soothsayers and augurs; to you, however, the LORD your God has not assigned the like. 15
The LORD your God will raise up for you a prophet from among your own people, like myself; him you shall
heed.
 .5דברי הימים א פרק יב
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" א ו ְׁאֵ לֶה ,הַ בָּאִּ ים אֶ ל-דָּ ו ִּיד ְׁלצִּיקְׁ לַג ,עֹוד עָּ צּור ,פְׁ נֵי שָּ אּול בֶן -יש; ו ּמָּ ה ,בגִּבֹורים ,עֹזְׁרי ,לְׁחָּ מָּ ה .ב נ ֹשְׁ י קֶ שֶ ת ,י ינִּים
ּומַ שְׁ מִּ אלִּים בָּאֲ ָּבנִּיםּ ,ובַחִּ ּצִּים ,בַקָּ שֶ ת--מֵ אֲ חֵ י שָּ אּול ,מִּ ִּבנְׁי ָּמִּ ן .ג הָּ ר ֹאש אֲ חִּ יעֶ זֶר ו ְׁיֹואָּ שְׁ ,בנֵי הַ שְׁ מָּ עָּ ה הַ ִּגבְׁעָּ תִּ י ,ויזואל (ו ִּיזִּיאֵ ל) ו ָּ ֶפלֶטְׁ ,בנֵי
עַ זְׁמָּ ו ֶת; ּוב ְָּׁרכָּה ,וְׁי ֵהּוא הָּ עַ נְׁת ֹתִּ י .ד וְׁי ִּשְׁ מַ עְׁ י ָּה הַ ִּגבְׁעֹונִּי גִּבֹור בַשְׁ ֹלשִּ ים ,ו ְׁעַ ל-הַ שְׁ ֹלשִּ ים .ה וְׁי ְִּׁרמְׁ י ָּה וְׁי ַחֲ זִּיאֵ ל ו ְׁיֹוחָּ נָּן ,ו ְׁיֹו ָּזבָּד הַ גְׁדֵ ָּרתִּ י .ו אֶ לְׁעּוזַי
ו ִִּּירימֹות ּובְׁעַ ְׁלי ָּה ּושְׁ מַ ְׁרי ָּהּוּ ,ושְׁ פַ טְׁ י ָּהּו החריפי (הַ חֲ רּופִּי ).ז אֶ לְׁקָּ נָּה וְׁי ִּשִּ יָּהּו ו ַעֲ ז ְַׁראֵ ל ו ְׁיֹועֶ זֶר ,וְׁי ָּשָּ בְׁעָּ ם--הַ קָּ ְׁרחִּ ים .חו ְׁיֹועֵ אלָּה ּו ְׁזבַדְׁ י ָּה ְׁבנֵי
ַארי ֵה פְׁ נֵיהֶ ם,
י ְׁר ֹחָּ ם ,מִּ ן-הַ גְׁדֹור .ט ּומִּ ן-הַ גָּדִּ י נִּבְׁדְׁ לּו אֶ ל-דָּ ו ִּיד לַמְׁ צַד מִּ דְׁ ב ָָּּרה גִּב ֵֹרי הַ חַ י ִּלַ ,אנְׁשֵ י ָּצבָּא לַּמִּ לְׁחָּ מָּ ה--ע ְֹׁרכֵי ִּצנָּה ,ו ָּר ֹמַ ח; ּופְׁ נֵי ְׁ
ו ְׁ ִּכ ְׁצבָּאי ִּם עַ ל-הֶ הָּ ִּרים לְׁמַ הֵ ר .י עֵ זֶר ,הָּ ר ֹאש; עֹבַדְׁ י ָּה ,הַ שֵ נִּי ,אֱ לִּיָאב ,הַ שְׁ לִּשִּ י .יא מִּ שְׁ מַ נָּה ,הָּ ְׁרבִּיעִּ י ,י ְִּׁרמְׁ י ָּה ,הַ חֲ מִּ שִּ י .יב עַ תַ י ,הַ שִּ שִּ י,
אֱ לִּיאֵ ל ,הַ שְׁ בִּעִּ י .יג יֹוחָּ נָּן ,הַ שְׁ מִּ ינִּי ,אֶ ְׁלזָּבָּד ,הַ תְׁ שִּ יעִּ י .יד י ְִּׁרמְׁ י ָּהּו ,הָּ עֲ שִּ ִּ
ירי ,מַ ְׁכ ַבנַי ,עַ שְׁ תֵ י עָּ שָּ ר .טו אֵ לֶה מִּ ְׁבנֵי-גָּדָּ ,ראשֵ י הַ ָּּצבָּא; אֶ חָּ ד
לְׁמֵ ָאה הַ קָּ טָּ ן ,ו ְׁהַ גָּדֹול לְָׁאלֶף .טז אֵ לֶה הֵ ם ,אֲ שֶ ר עָּ בְׁרּו אֶ ת-הַ י ְַׁרדֵ ן בַח ֹדֶ ש הָּ ִּראשֹון ,ו ְׁהּוא מְׁ מַ לֵא ,עַ ל-כָּל-גדיתיו (גְׁדֹותָּ יו); וַיַב ְִּׁריחּו ,אֶ ת-
כָּל-הָּ עֲ מָּ קִּ ים ,לַּמִּ ז ְָּׁרח ,וְׁלַּמַ עֲ ָּרב .יז וַיָּב ֹאּו ,מִּ ןְׁ -בנֵי ִּבנְׁי ָּמִּ ן ו ִּיהּודָּ ה ,עַ ד-לַמְׁ צָּד ,לְׁדָּ ו ִּיד .יח וַיֵצֵא דָּ ו ִּיד ,לִּפְׁ נֵיהֶ ם ,וַיַעַ ן ו ַי ֹאמֶ ר לָּהֶ ם ,אִּ ם-לְׁשָּ לֹום
בָּאתֶ ם אֵ לַי לְׁעָּ ז ְֵׁרנִּי י ִּהְׁ י ֶה-לִּי עֲ לֵיכֶם ֵלבָּב ְׁלי ָּחַ ד; ו ְׁאִּ ם-ל ְַׁרּמֹותַ נִּי ְׁלצ ַָּרי ,בְֹׁלא חָּ מָּ ס ְׁב ַכ ַפי ,י ֵֶרא אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹותֵ ינּו ,ו ְׁיֹוכַח .יט ו ְׁרּוחַ ָּלבְׁשָּ ה ,אֶ ת-
עֲ מָּ שַ י ר ֹאש השלושים (הַ שָּ לִּישִּ ים) ,לְָׁך דָּ ו ִּיד ו ְׁעִּ ּמְׁ ָך בֶן-י ִּשַ י ,שָּ לֹום שָּ לֹום לְָׁך ו ְׁשָּ לֹום לְׁעֹז ְֶׁרָך כִּי עֲ ז ְָּׁרָך אֱ ֹלהֶ יָך; וַי ְׁקַ ְׁבלֵם דָּ ו ִּיד ,וַיִּתְׁ נֵם ב ְָּׁראשֵ י
הַ גְׁדּוד .כ ּומִּ ּמְׁ נַשֶ ה נָּפְׁ לּו עַ ל-דָּ ו ִּיד ,בְׁב ֹאֹו עִּ ם-פְׁ לִּשְׁ תִּ ים עַ ל-שָּ אּול לַּמִּ לְׁחָּ מָּ ה--ו ְֹׁלא עֲ ז ָֻּרם :כִּי בְׁעֵ צָּה ,שִּ לְׁחֻ הּו סַ ְׁרנֵי פְׁ לִּשְׁ תִּ ים לֵאמ ֹר,
ב ְָּׁראשֵ ינּו ,י ִּפֹול אֶ ל-אֲ דֹנָּיו שָּ אּול .כא ְׁב ֶלכְׁתֹו אֶ ל-צִּיקְׁ לַג ,נָּפְׁ לּו עָּ לָּיו מִּ ּמְׁ נַשֶ ה עַ דְׁ נַח ו ְׁיֹו ָּזבָּד ו ִּידִּ יעֲ אֵ ל ּומִּ יכָּאֵ ל ו ְׁיֹוזָּבָּד ,ו ֶאֱ לִּיהּוא ,ו ְׁ ִּצלְׁתָּ יָּ :ראשֵ י

ֵ ג- כִּי,הַ גְׁדּוד-דָּ ו ִּיד עַ ל- עָּ זְׁרּו עִּ ם,כב ו ְׁהֵ ּמָּ ה.  אֲ שֶ ר לִּמְׁ נַשֶ ה,הָּ אֲ לָּפִּ ים
- י ָּב ֹאּו עַ ל,יֹום בְׁיֹום-כג כִּי לְׁעֶ ת.  ַב ָּּצבָּא, ֻכלָּם; וַיִּהְׁ יּו שָּ ִּרים,ִּבֹורי חַ י ִּל
, לְׁהָּ סֵ ב מַ לְׁכּות שָּ אּול: חֶ בְׁרֹונָּה,דָּ ו ִּיד- בָּאּו עַ ל, ַל ָּּצבָּא, כד ו ְׁאֵ לֶה מִּ סְׁ פְׁ ֵרי ָּראשֵ י הֶ חָּ לּוץ. כְׁמַ חֲ נֵה אֱ ֹלהִּ ים,לְׁמַ חֲ נֶה גָּדֹול-עַ ד--דָּ ו ִּיד לְׁעָּ זְׁרֹו
ֵ  ג, ְׁבנֵי שִּ מְׁ עֹון- כו מִּ ן. חֲ לּוצֵי ָּצבָּא,שֵ שֶ ת אֲ לָּפִּ ים ּושְׁ מֹונֶה מֵ אֹות-- נ ֹשְׁ אֵ י ִּצנָּה ו ָּר ֹמַ ח, כה ְׁבנֵי י ְׁהּודָּ ה.כְׁפִּ י י ְׁהו ָּה--אֵ לָּיו
--ִּבֹורי חַ י ִּל ַל ָּּצבָּא
 שְׁ ֹלשֶ ת אֲ לָּפִּ ים ּושְׁ בַע, הַ נָּגִּיד לְַׁאהֲ רֹן; ו ְׁעִּ ּמֹו, כח ו ִּיהֹוי ָּדָּ ע. ו ְׁשֵ ש מֵ אֹות,ַארבַעַ ת אֲ לָּפִּ ים
ְׁ -- הַ ֵלו ִּי, ְׁבנֵי- כז מִּ ן. ּומֵ ָאה,שִּ בְׁעַ ת אֲ לָּפִּ ים
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, ְׁרבִּיתָּ ם, נָּה- שְׁ ֹלשֶ ת אֲ ל ים; ו ד, ְׁבנֵי בנְׁי ן אֲ י שָּ אּול- ל ן. עֶ שְׁ רים ּושְׁ נָּי ִּם,ָאבִּיו שָּ רים- גִּבֹור חָּ י ִּל; ּובֵית, ט וְׁצָּדֹוק נ ַעַ ר.מֵ אֹות
ֵ ג-- עֶ שְׁ ִּרים אֶ לֶף ּושְׁ מֹונֶה מֵ אֹות, ְׁבנֵי אֶ פ ְַׁרי ִּם- לא ּומִּ ן. מִּ שְׁ מֶ ֶרת בֵית שָּ אּול,ש ֹמְׁ ִּרים
 לב ּומֵ חֲ צִּי מַ טֵ ה. ַאנְׁשֵ י שֵ מֹות ְׁלבֵית אֲ בֹותָּ ם,ִּבֹורי חַ י ִּל
יַעֲ שֶ ה- מַ ה, לָּדַ עַ ת, יֹודְׁ עֵ י בִּינָּה לַעִּ תִּ ים, לג ּומִּ ְׁבנֵי י ִּשָּ שכָּר.דָּ ו ִּיד- לָּבֹוא לְׁהַ מְׁ לִּיְך אֶ ת, אֲ שֶ ר נִּקְׁ בּו בְׁשֵ מֹות, שְׁ מֹונָּה עָּ שָּ ר ָאלֶף,מְׁ נַשֶ ה
- בְֹׁלא, וְׁלַעֲ ד ֹר:חֲ מִּ שִּ ים ָאלֶף-- ְׁכלֵי מִּ לְׁחָּ מָּ ה- ע ְֹׁרכֵי מִּ לְׁחָּ מָּ ה ְׁבכָּל, לד מִּ ְׁזבֻלּון יֹוצְׁאֵ י ָּצבָּא. ִּפיהֶ ם-אֲ חֵ יהֶ ם עַ ל- וְׁכָּל, ָּראשֵ יהֶ ם מָּ אתַ י ִּם--י ִּשְׁ ָּראֵ ל
ּושְׁ מֹונ ָּה אֶ לֶף ו ְׁשֵ ש- עֶ שְׁ ִּרים,הַ דָּ נִּי ע ְֹׁרכֵי מִּ לְׁחָּ מָּ ה- לו ּומִּ ן. שְׁ ֹלשִּ ים ו ְׁשִּ בְׁעָּ ה ָאלֶף, שָּ ִּרים ָאלֶף; ו ְׁעִּ ּמָּ הֶ ם ְׁב ִּצנָּה ו ַחֲ נִּית, לה ּומִּ נַפְׁ תָּ לִּי.לֵב וָּלֵב
 בְׁכ ֹל ְׁכלֵי ְׁצבָּא,הָּ ראּו ֵבנִּי ו ְׁהַ גָּדִּ י ו ַחֲ צִּי שֵ בֶט מְׁ נַשֶ ה- לח ּומֵ עֵ בֶר ַלי ְַׁרדֵ ן מִּ ן.ַארבָּעִּ ים ָאלֶף
ְׁ -- יֹוצְׁאֵ י ָּצבָּא לַעֲ רְֹך מִּ לְׁחָּ מָּ ה, לז ּומֵ אָּ שֵ ר.מֵ אֹות
;י ִּשְׁ ָּראֵ ל-כָּל-דָּ ו ִּיד עַ ל- לְׁהַ מְׁ לִּיְך אֶ ת, ְׁב ֵלבָּב שָּ לֵם בָּאּו חֶ בְׁרֹונָּה, ע ֹדְׁ ֵרי מַ עֲ ָּרכָּה,אֵ לֶה ַאנְׁשֵ י מִּ לְׁחָּ מָּ ה- לט כָּל. ָאלֶף,מֵ ָאה ו ְׁעֶ שְׁ ִּרים--מִּ לְׁחָּ מָּ ה
,הֵ כִּינּו לָּהֶ ם- כִּי: א ֹ ְׁכלִּים ו ְׁשֹותִּ ים,דָּ ו ִּיד י ָּמִּ ים שְׁ לֹושָּ ה-שָּ ם עִּ ם-מ וַיִּהְׁ יּו. דָּ ו ִּיד-לְׁהַ מְׁ לִּיְך אֶ ת-- לֵב אֶ חָּ ד,שֵ ִּרית י ִּשְׁ ָּראֵ ל-וְׁגַם כָּל
ִּ ֲ מְׁ בִּיאִּ ים לֶחֶ ם בַח,י ִּשָּ שכָּר ּו ְׁזבֻלּון וְׁנַפְׁתָּ לִּי-אֲ לֵיהֶ ם עַ ד-מא וְׁגַם הַ קְׁ רֹובִּים. אֲ חֵ יהֶ ם
מֹורים ּו ַבגְׁמַ לִּים ּובַפְׁ ָּרדִּ ים ּו ַבבָּקָּ ר מַ אֲ כָּל קֶ מַ ח דְׁ ֵבלִּים
. ְׁבי ִּשְׁ ָּראֵ ל, כִּי שִּ מְׁ חָּ ה:לָּר ֹב--ו ְׁשֶ מֶ ן ּובָּקָּ ר ו ְׁצ ֹאן-וְׁצִּּמּוקִּ ים וְׁיַי ִּן
1 The following joined David at Ziklag while he was still in hiding from Saul son of Kish; these were the warriors
who gave support in battle; 2 they were armed with the bow and could use both right hand and left hand to
sling stones or shoot arrows with the bow; they were kinsmen of Saul from Benjamin. 3 At the head were
Ahiezer and Joash, sons of Shemaah of Gibeah; and Jeziel and Pelet, sons of Azmaveth; and Beracah and
Jehu of Anathoth; 4 Ishmaiah of Gibeon, a warrior among the thirty, leading the thirty; 5 Jeremiah, Jahaziel,
Johanan, and Jozabad of Gederah; 6 Eluzai, Jerimoth, Bealiah, Shemariah, and Shephatiah the Hariphite; 7
Elkanah, Isshiah, Azarel, Joezer, and Jashobeam the Korahites; 8 Joelah and Zebadiah, sons of Jeroham of
Gedor. 9 Of the Gadites, there withdrew to follow David to the wilderness stronghold valiant men, fighters fit for
battle, armed with shield and spear; they had the appearance of lions, and were as swift as gazelles upon the
mountains: 10 Ezer the chief, Obadiah the second, Eliab the third, 11 Mashmannah the fourth, Jeremiah the
fifth, 12 Attai the sixth, Eliel the seventh, 13 Johanan the eighth, Elzabad the ninth, 14 Jeremiah the tenth,
Machbannai the eleventh. 15 Those were the Gadites, heads of the army. The least was equal to a hundred,
the greatest to a thousand. 16 These were the ones who crossed the Jordan in the first month, when it was at
its crest, and they put to flight all the lowlanders to the east and west. 17 Some of the Benjaminites and
Judahites came to the stronghold to David, 18 and David went out to meet them, saying to them, “If you come
on a peaceful errand, to support me, then I will make common cause with you, but if to betray me to my foes,
for no injustice on my part, then let the God of our fathers take notice and give judgment.” 19 Then the spirit
seized Amasai, chief of the captains:“We are yours, David,On your side, son of Jesse;At peace, at peace with
you,And at peace with him who supports you,For your God supports you.”So David accepted them, and placed
them at the head of his band. 20 Some Manassites went over to David’s side when he came with the
Philistines to make war against Saul, but they were of no help to them, because the lords of the Philistines in
council dismissed him, saying, “He will go over to the side of his lord, Saul, and it will cost us our heads”; 21
when he went to Ziklag, these Manassites went over to his side—Adnah, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad,
Elihu, and Zillethai, chiefs of the clans of Manasseh. 22 It was they who gave support to David against the
band, for all were valiant men; and they were officers of the force. 23 Day in day out, people came to David to
give him support, until there was an army as vast as the army of God. 24 These are the numbers of the [men
of the] armed bands who joined David at Hebron to transfer Saul’s kingdom to him, in accordance with the
word of the LORD: 25 Judahites, equipped with shield and spear—6,800 armed men; 26 Simeonites, valiant
men, fighting troops—7,100; 27 of the Levites—4,600; 28 Jehoiada, chief officer of the Aaronides; with him,
3,700; 29 Zadok, a young valiant man, with his clan—22 officers; 30 of the Benjaminites, kinsmen of Saul,
3,000 in their great numbers, hitherto protecting the interests of the house of Saul; 31 of the Ephraimites,
20,800 valiant men, famous in their clans; 32 of the half-tribe of Manasseh, 18,000, who were designated by

name to come and make David king; 33 of the Issacharites, men who knew how to interpret the signs of the
times, to determine how Israel should act; their chiefs were 200, and all their kinsmen followed them; 34 of
Zebulun, those ready for service, able to man a battle line with all kinds of weapons, 50,000, giving support
wholeheartedly; 35 of Naphtali, 1,000 chieftains with their shields and lances—37,000; 36 of the Danites, able
to man the battle line—28,600; 37 of Asher, those ready for service to man the battle line—40,000; 38 from
beyond the Jordan, of the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, together with all kinds of
military weapons—120,000. 39 All these, fighting men, manning the battle line with whole heart, came to
Hebron to make David king over all Israel. Likewise, all the rest of Israel was of one mind to make David king.
40 They were there with David three days, eating and drinking, for their kinsmen had provided for them. 41
And also, their relatives as far away as Issachar, Zebulun, and Naphtali brought food by ass, camel, mule, and
ox—provisions of flour, cakes of figs, raisin cakes, wine, oil, cattle, and sheep in abundance, for there was joy
in Israel.
 ו, רד"ק שמ"א כח.6
" " ופי' בנביאים תלמידי שמואל הנביא כמו שכתוב להקת נביאים נבאים
 ו, רד"ק שמ"א כח.7
 אפשר ששלח שם אנשים לשאול בהם על המלחמה, והם לא היו אצלו שהרי היו עם אביתר שהיה עם דוד,'"ומה שאמר 'באורים
".הזאת
 ו, רש"י שמ"א כח.8
" לא נענה," לפי שהרג נוב עיר הכהנים
 יומא כב ע"ב.9
" " אמר רב הונא כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא עלתה לו
Rav Huna said: How little does a person who has the support of his Lord have to worry or be
concerned. The proof for this assertion is a comparison between Saul and David. Saul failed with one single
sin and it was counted against him, costing him the throne. David, however, failed with two sins and they
were not counted against him, as he retained his position.
 ח, רד"ק שמ"א כח.10
" גם זה כדי שלא תכירהו לפי' בא בלילה. " ויבאו אל האשה לילה
 ויקרא רבה כו ז.11
""וכי לילה היה? אלא מלמד שהיה להם אותה שעה אפלה כלילה
 ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כו.12
 בקש לצאת, למה היה שאול דומה באותה שעה? למלך שנכנס למדינה וגזר ואמר כל תרנגולין שיש כאן ישחטו בלילה:אמר ריש לקיש
 כך אתמול ושאול הסיר את האובות ואת הידעונים (שמואל א' כ"ח.לדרך אמר אין כאן תרנגול שיקרא? אמרו לו אתה הוא שצויתה ונשחטו
. והיום אמ' לעבדיו בקשו לי אשת בעלת אוב,)ג

 ויקרא רבה כו ז.13
 כך שאול שואל באוב, למה היה שאול דומה באותה שעה? לאשה שנתונה אצל אוהבה ונשבעת בחיי בעלה:" אמר רבי שמעון בן לוי
" 'וידעוני והיה נשבע לה 'חי ה' אם יקרך עון בדבר הזה
ב- א, שמ"א י.14
, מֵ עִּ ּמָּ דִּ י,ב ְׁב ֶלכְׁתְׁ ָך הַ יֹום.  ְׁלנָּגִּיד,נַחֲ לָּתֹו-מְׁ שָּ חֲ ָך י ְׁהו ָּה עַ ל-הֲ לֹוא כִּי--וַיִּשָּ קֵ הּו; ו ַי ֹאמֶ ר--ר ֹאשֹו- וַיִּצ ֹק עַ ל,פְַך הַ שֶ מֶ ן-" א וַיִּקַ ח שְׁ מּואֵ ל אֶ ת
"...קְׁ ב ַֻרת ָּרחֵ ל ִּבגְׁבּול ִּבנְׁי ָּמִּ ן-ּומָּ צָּאתָּ שְׁ נֵי אֲ נָּשִּ ים עִּ ם

1 Samuel took a flask of oil and poured some on Saul’s head and kissed him, and said, “The LORD
herewith anoints you ruler over His own people. 2 When you leave me today, you will meet two men near the
tomb of Rachel in the territory of Benjamin
 .15ויקרא רבה כו ז
" מנא ידעא בההיא שעתא דהוא שאול? אלא אמרו :לא כשהוא עולה להדיוט עולה למלך ,להדיוט עולה ראשו למטה ורגליו למעלה,
למלך רגליו למטה וראשו למעלה"
 .16רד"ק שמ"א כח ,יג
" לפיכך אמר לה שאול 'אל תראי' ,כלומר ממה שאת יראה אל תראי ,כי לא אמיתך ,כי כבר נשבעתי לך; אבל מה ראית שהכרת שאני
שאול? ...א-להים ראיתי ע ֹלים מן הארץ  --ראיתי אדם גדול עולה מן הארץ רגליו כלפי הארץ מה שאינו מנהג העולם ,לפיכך ידעתי כי
שאול המלך אתה ולכבודך עלה כן".
 .17מצודת דוד שמ"א כח ,יד
" והוא עוטה מעיל .והוא מלבוש המיוחד לאדם גדול וחשוב":
 .18שמ"א טו ,לה
" ו ְֹׁלא-י ָּסַ ף שְׁ מּואֵ ל ל ְִּׁראֹות אֶ ת-שָּ אּול ,עַ ד-יֹום מֹותֹו ,כִּי-הִּ תְׁ אַ בֵל שְׁ מּואֵ ל ,אֶ ל-שָּ אּול; ו ַיהו ָּה נ ִּחָּ ם ,כִּי-הִּ מְׁ לִּיְך אֶ ת-שָּ אּול עַ ל-י ִּשְׁ ָּראֵ ל "
Samuel never saw Saul again to the day of his death. But Samuel grieved over Saul, because the LORD
regretted that He had made Saul king over Israel.
.19

The WHY question

וְלָ מָ ה אַ תָּ ה מִּ תְׁ נַקֵ ש ְׁבנַפְׁשִּ י לַהֲ מִּ יתֵ נִּי...
לָ מָ ה ִּרּמִּ יתָּ נִּי ו ְׁאַ תָּ ה שָּ אּול...
לָ מָ ה הִּ ְׁר ַגזְׁתַ נִּי לְׁהַ עֲ לֹות א ֹתִּ י ...
וְלָ מָ ה תִּ שְׁ ָא ֵלנִּי ו ַה' סָּ ר מֵ עָּ לֶיָך וַי ְׁהִּ י עָּ ֶרָך:
וְלָ מָ ה ֹלא שָּ מַ עְׁ תָּ בְׁקֹול ה' ו ַתַ עַ ט אֶ ל הַ שָּ לָּל ו ַתַ עַ ש הָּ ַרע בְׁעֵ ינֵי ה' (ט"ו ,יט(
וְלָ מָ ה תֶ חֱ טָּ א בְׁדָּ ם נ ָּקִּ י לְׁהָּ מִּ ית אֶ ת דָּ ו ִּד חִּ נָּם (י"ט ,ה(
וַיַעַ ן י ְׁהֹונָּתָּ ן אֶ ת שָּ אּול ָאבִּיו ו ַי ֹאמֶ ר אֵ לָּיו לָ מָ ה יּומַ ת מֶ ה עָּ שָּ ה (כ' ,לב(
ו ַי ֹאמֶ ר דָּ ו ִּד לְׁשָּ אּול לָ מָ ה תִּ שְׁ מַ ע אֶ ת דִּ ב ְֵׁרי ָאדָּ ם לֵאמ ֹר הִּ נֵה דָּ ו ִּד מְׁ בַקֵ ש ָּרעָּ תֶ ָך (כ"ד ,ט(
ו ַי ֹאמֶ ר לָ מָ ה זֶה אֲ דֹנִּי ר ֹדֵ ף ַאחֲ ֵרי עַ בְׁדֹו כִּי מֶ ה עָּ שִּ יתִּ י ּומַ ה ְׁבי ָּדִּ י ָּרעָּ ה (כ"ו ,יח(
.20

Similarities between Abraham (the visit of the 3 angels) and the Witch of Endor

אברהם
אִּ ם נָּא מָּ צָּאתִּ י חֵ ן בְׁעֵ ינֶיָך ַאל נָּא תַ עֲ ב ֹר מֵ עַ ל עַ ב ְֶּדָך
ו ְׁאֶ קְׁ חָּ ה פַ ת לֶּ חֶּ ם ו ְׁסַ עֲ דּו ִּל ְׁבכֶם ַאחַ ר תַ עֲ ב ֹרּו
וַיִּקַ ח בֶּן ב ָָקר ַרְך ו ָּטֹוב וַיִּתֵ ן אֶ ל הַ נַעַ ר וַי ְמַ הֵ ר לַעֲ שֹות א ֹתֹו.
מַ הֲ ִּרי שְׁ ֹלש סְׁ אִּ ים ֶּקמַ ח סֹלֶת לּושִׁ י ו ַעֲ שִּ י עֻ גֹות .
וַי ָֻקמּו מִּ שָּ ם הָּ אֲ נָּשִּ ים ...וַיֵלְ כּו סְׁ ד ֹמָּ ה

בעלת האוב
ו ְׁעַ תָּ ה שְׁ מַ ע נָּא גַם אַ תָּ ה בְׁקֹול שִׁ פְ חָ תֶּ ָך
ו ְׁאָּ שִּ מָּ ה לְׁפָּ נֶיָך פַ ת לֶּ חֶּ ם וֶּאֱ כֹול ו ִּיהִּ י בְָׁך כ ֹחַ כִּי תֵ לֵ ְך ַב ָד ֶּרְך.
וְׁלָּאִּ שָּ ה עֵ גֶּל מַ ְׁרבֵק ַב ַבי ִּת וַתְ מַ הֵ ר ו ַתִּ ְׁזבָּחֵ הּו
ו ַתִּ קַ ח ֶּקמַ ח וַתָ לָ ש...
וַי ָֻקמּו וַיֵלְ כּו ַב ַליְׁלָּה הַ הּוא.

 .21שמ"א יט ,יא-יז
" יא וַיִּשְׁ לַח שָּ אּול מַ לְָׁאכִּים אֶ ל-בֵית דָּ ו ִּד ,לְׁשָּ מְׁ רֹו ,וְׁלַהֲ מִּ יתֹו ,בַב ֹקֶ ר; ו ַתַ גֵד לְׁדָּ ו ִּד ,מִּ יכַל אִּ שְׁ תֹו לֵאמ ֹר ,אִּ ם-אֵ ינְָׁך מְׁ מַ לֵט אֶ ת-נַפְׁשְׁ ָך הַ ַליְׁלָּה,
מָּ חָּ ר אַ תָּ ה מּומָּ ת .יב ו ַת ֶֹרד מִּ יכַל אֶ ת-דָּ ו ִּד ,בְׁעַ ד הַ חַ לֹון; וַיֵלְֶך וַיִּב ְַׁרח ,וַיִּּמָּ לֵט .יג ו ַתִּ קַ ח מִּ יכַל אֶ ת-הַ תְׁ ָּרפִּ ים ,ו ַתָּ שֶ ם אֶ ל-הַ ּמִּ טָּ ה ,ו ְׁאֵ ת ְׁכבִּיר
הָּ עִּ זִּים ,שָּ מָּ ה מְׁ ַראֲ ש ֹתָּ יו; ו ַתְׁ כַסַ ,ב ָּבגֶד .יד וַיִּשְׁ לַח שָּ אּול מַ לְָׁאכִּים ,לָּקַ חַ ת אֶ ת-דָּ ו ִּד; ו ַת ֹאמֶ ר ,חֹלֶה הּוא .טו וַיִּשְׁ לַח שָּ אּול אֶ ת-הַ ּמַ לְָׁאכִּים,

,הַ ּמִּ טָּ ה; ּו ְׁכבִּיר הָּ עִּ זִּים- אֶ ל, ו ְׁהִּ נֵה הַ תְׁ ָּרפִּ ים, הַ ּמַ לְָׁאכִּים,טז וַיָּב ֹאּו.  לַהֲ מִּ תֹו, הַ עֲ לּו א ֹתֹו בַּמִּ טָּ ה אֵ לַי:דָּ ו ִּד לֵאמ ֹר-ל ְִּׁראֹות אֶ ת
ָאמַ ר אֵ לַי שַ לְׁחִּ נִּי לָּמָּ ה- הּוא,שָּ אּול- וַיִּּמָּ לֵט; ו ַת ֹאמֶ ר מִּ יכַל אֶ ל,אֹיְׁבִּי- ו ַתְׁ שַ לְׁחִּ י אֶ ת, לָּּמָּ ה ָּככָּה ִּרּמִּ יתִּ נִּי,מִּ יכַל- יז ו ַי ֹאמֶ ר שָּ אּול אֶ ל.מְׁ ַראֲ ש ֹתָּ יו
.אֲ מִּ יתֵ ְך
Saul sent messengers to David’s home to keep watch on him and to kill him in the morning. But David’s wife
Michal told him, “Unless you run for your life tonight, you will be killed tomorrow.” Michal let David down from
the window and he escaped and fled. Michal then took the household idol, laid it on the bed, and covered it
with a cloth; and at its head she put a net of goat’s hair. Saul sent messengers to seize David; but she said,
“He is sick.” Saul, however, sent back the messengers to see David for themselves. “Bring him up to me in the
bed,” he ordered, “that he may be put to death.” When the messengers came, they found the household idol in
the bed, with the net of goat’s hair at its head. Saul said to Michal, “Why did you play that trick on me and let
my enemy get away safely?” “Because,” Michal answered Saul, “he said to me: ‘Help me get away or I’ll kill
you.’”
לה- בראשית לא יט.22
הַ נָּהָּ ר; וַיָּשֶ ם- וַיָּקָּ ם וַיַעֲ ב ֹר אֶ ת,לֹו-אֲ שֶ ר-כא וַיִּב ְַׁרח הּוא וְׁכָּל. ... ָּהַ תְׁ ָּר ִּפים אֲ שֶ ר לְָׁאבִּיה- אֶ ת,צ ֹאנֹו; ו ַתִּ גְׁנ ֹב ָּרחֵ ל- ִּלגְׁז ֹז אֶ ת,יט ו ְׁ ָּלבָּן הָּ לְַך
 דֶ ֶרְך שִּ בְׁעַ ת י ָּמִּ ים; וַיַדְׁ בֵק, וַי ְִּׁרד ֹף ַאחֲ ָּריו, עִּ ּמֹו,אֶ חָּ יו-כג וַיִּקַ ח אֶ ת.  י ַעֲ ק ֹב, כִּי ב ַָּרח: בַיֹום הַ שְׁ לִּישִּ י,כב וַיֻגַד ְׁל ָּלבָּן.  הַ ר הַ ִּגלְׁעָּ ד,פָּ נָּיו-אֶ ת
, ַכז לָּּמָּ ה נַחְׁ בֵאתָּ ִּלבְׁר ֹח.  חָּ ֶרב, כִּשְׁ בֻיֹות,בְׁנ ֹתַ י- אֶ ת, ְׁל ָּבבִּי; ו ַתְׁ נַהֵ ג- ו ַתִּ גְׁנ ֹב אֶ ת, ָּ מֶ ה עָּ שִּ ית, ְׁלי ַעֲ ק ֹב,כו ו ַי ֹאמֶ ר ָּלבָּן. ... בְׁהַ ר הַ ִּגלְׁעָּ ד,א ֹתֹו
בְׁנֹותֶ יָך-תִּ גְׁז ֹל אֶ ת- פֶ ן,כִּי ָאמַ ְׁרתִּ י-- כִּי י ֵָּראתִּ י: ו ַי ֹאמֶ ר ְׁל ָּלבָּן,לא וַיַעַ ן י ַעֲ ק ֹב. אֱ ֹלהָּ י- אֶ ת, ָּ לָּּמָּ ה ָּגנַבְׁת... ,הִּ גַדְׁ תָּ לִּי-ו ַתִּ גְׁנ ֹב א ֹתִּ י; ו ְֹׁלא
לד ו ְָּׁרחֵ ל. ... כִּי ָּרחֵ ל ְׁגנָּבָּתַ ם,י ָּדַ ע י ַעֲ ק ֹב-לְָּך; ו ְֹׁלא- ו ְׁקַ ח,לְָׁך מָּ ה עִּ ּמָּ דִּ י-נֶגֶד ַאחֵ ינּו הַ כֶר-- ֹלא י ִּחְׁ י ֶה,אֱ ֹלהֶ יָך-לב עִּ ם אֲ שֶ ר תִּ מְׁ צָּא אֶ ת. מֵ עִּ ּמִּ י
. ו ְֹׁלא מָּ צָּא,הָּ א ֹהֶ ל-כָּל-ו ַתֵ שֶ ב עֲ לֵיהֶ ם; וַי ְׁמַ שֵ ש ָּלבָּן אֶ ת-- ו ַתְׁ שִּ מֵ ם ְׁבכַר הַ גָּמָּ ל,הַ תְׁ ָּרפִּ ים-לָּקְׁ חָּ ה אֶ ת
Meanwhile Laban had gone to shear his sheep, and Rachel stole her father’s household idols… and fled with
all that he had. Soon he was across the Euphrates and heading toward the hill country of Gilead. On the third
day, Laban was told that Jacob had fled. So he took his kinsmen with him and pursued him a distance of seven
days, catching up with him in the hill country of Gilead…And Laban said to Jacob, “What did you mean by
keeping me in the dark and carrying off my daughters like captives of the sword? Why did you flee in secrecy
and mislead me and not tell me? … but why did you steal my gods?” Jacob answered Laban, saying, “I was
afraid because I thought you would take your daughters from me by force. But anyone with whom you find your
gods shall not remain alive! In the presence of our kinsmen, point out what I have of yours and take it.” Jacob,
of course, did not know that Rachel had stolen them…Rachel, meanwhile, had taken the idols and placed them
in the camel cushion and sat on them; and Laban rummaged through the tent without finding them.
 יט, רמב"ן בראשית לא.23
 ואפשר כי היו ללבן לעבודה זרה כאשר אמר."ותגנוב רחל את התרפים לא נתכוונה אלא להפריש אביה מעבודה זרה לשון רש"י
למה גנבת את אלהי אבל לא היו כל התרפים נעבדים כי איך תמצא עבודה זרה בבית אדונינו דוד?! והקרוב מה שאומרים שהם
"...כלים לקבל השעות ויקסמו בהם לדעת עתידות
 ב,' זכריה י.24
""כִּי הַ תְ ָרפִׁ ים דִּ בְׁרּו ָאו ֶן ו ְׁהַ קֹוסְׁ מִּ ים חָּ זּו שֶ קֶ ר
 כד, מל"ב כ"ג.25
""וְׁגַם אֶ ת הָּ א ֹבֹות ו ְׁאֶ ת הַ יִּדְׁ עֹנִּים ו ְׁאֶ ת הַ תְ ָרפִׁ ים
 יט, ראב"ע בראשית לא.26
 עד שחשבו שומרי הבית שהם, התרפים ששמה מיכל בת שאול במיטה, והעד שהתרפים כן..."שהתרפים הם על צורות בני אדם
."דוד

 .27יחזקאל כ"א ,כו
" כִּי עָּ מַ ד מֶ לְֶך ָּבבֶל אֶ ל אֵ ם הַ דֶ ֶרְך בְׁר ֹאש שְׁ נֵי הַ דְׁ ָּרכִּים לִׁ קְ סָ ם ָקסֶּ ם ִׁקלְ ַקל בַחִׁ צִׁים שָ ַאל בַתְ ָרפִׁ ים ָרָאה ַב ָכבֵד "
 .28שמ"א כ' ,יט-כב
ֹמַ
אִּ
חִׁ
הַ
ַעַ
הַ
ְׁהִּ
ְׁמַ
ְׁשַ
חִׁ
הַ
צִׁים ם ָאמ ֹר א ר
אֹורה ל לַח לִּי ל טָּ ָּרה .ו נֵה אֶ שְׁ לַח אֶ ת נ ר לְֵך מְׁ צָּא אֶ ת
צִׁים צִּדָּ ה ֶ
" ו ְׁשִּ לַשְׁ תָּ תֵ ֵרד מְׁ א ֹד ...ו ַאֲ נִּי שְׁ ֹלשֶ ת
ַלנַעַ ר הִּ נֵה הַ חִׁ צִׁים מִּ ּמְׁ ָך ו ָּהֵ נָּה קָּ חֶ נּו ו ָּב ָֹאה כִּי שָּ לֹום לְָׁך ו ְׁאֵ ין דָּ בָּר חַ י ה' .ו ְׁאִּ ם כ ֹה א ֹמַ ר לָּעֶ לֶם הִּ נֵה הַ חִׁ צִׁים מִּ ּמְׁ ָך ו ָּהָּ לְָׁאה לְֵך כִּי שִּ לַחֲ ָך ה ' "
So the day after tomorrow, go down all the way to the place where you hid the other time, and stay close to the
Ezel stone. Now I will shoot three arrows to one side of it, as though I were shooting at a mark, and I will order
the boy to go and find the arrows. If I call to the boy, ‘Hey! the arrows are on this side of you,’ be reassured and
come, for you are safe and there is no danger—as the LORD lives! But if, instead, I call to the lad, ‘Hey! the
arrows are beyond you,’ then leave, for the LORD has sent you away.
 .29דברי הימים א' י' יג-יד
" יג וַיָּמָּ ת שָּ אּול ,בְׁמַ עֲ לֹו אֲ שֶ ר מָּ עַ ל בַיהו ָּה ,עַ ל-דְׁ בַר י ְׁהו ָּה ,אֲ שֶ ר ֹלא-שָּ מָּ ר; וְׁגַם-לִּשְׁ אֹול בָּאֹוב ,לִּדְׁ רֹוש .יד ו ְֹׁלא-דָּ ַרש בַיהו ָּה ,וַי ְׁמִּ יתֵ הּו;
וַיַסֵ ב ,אֶ ת-הַ ּמְׁ לּוכָּה ,לְׁדָּ ו ִּיד ,בֶן-י ִּשָּ י"
13 Saul died for the trespass that he had committed against the LORD in not having fulfilled the command of
the LORD; moreover, he had consulted a ghost to seek advice, 14 and did not seek advice of the LORD; so He
had him slain and the kingdom transferred to David son of Jesse.
 .30ברכות יב ע"ב
"עמי  -במחיצתי "
 .31ברכות י ע"א
" אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים"
(Hezekiah continued: I have received a tradition from the house of my father’s father, from King
David:) Even if a sharp sword rests upon a person’s neck, he should not prevent himself from mercy.
 .32דברים רבה (ליברמן) פרשת ואתחנן
בשעה שהלך שאול ושאל באשת בעלת אוב והעלת לו שמוא ל ,וא"ל שמואל כל אותן הדברים ,וכיון שא"ל שמואל אתה ובניך עמי
בטח שאול על דבריו ונתייאש מן התפלה ,אמ' הואיל ואמ' לי שמואל שאני מת מה אני מועיל מתפלל ,ישב לו מן התפלה ונדקר
בחרב... ,מי גרם לו על שבטח בדברי שמואל ,שאילו היה מתפלל לפני הקב"ה היה מבטל ממנו את הגזרה.
 .33ויקרא י"ט ,לא
"ַאל תִּ פְׁ נּו אֶ ל הָּ א ֹב ֹת ו ְׁאֶ ל הַ יִּדְׁ עֹנִּים ַאל תְׁ בַקְׁ שּו לְׁטָּ מְׁ ָאה בָּהֶ ם"
Do not turn to ghosts and do not inquire of familiar spirits, to be defiled by them: I the LORD am your God.
 .34ראב"ע ויקרא יט ,לא
"וריקי מוח אמרו לולי שהאובות אמת גם כן דרך הכשוף לא אסרם הכתוב .ואני אומר הפך דבריהם ,כי הכתוב לא אסר האמת רק
השקר ,והעֵ ד האלילים והפסילים"
 .35רמב"ן דברים י"ח ,ט
" ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל ...ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים"
 .36רד"ק שמ"א כח ,כד
"ואני רואה לפרש הנה מעשה האוב לפי מה שנמצא כתוב אמרו רז"ל  ...וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזה וכלם נשתוו כי
מעשה האוב הבל ותוהו ודברי כזב והתול אבל יש מהם אומרים כי לא דבר שמואל עם שאול וחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא

דבר אבל האשה עשתה הכל ברמאות כי מיד הכירה כי שאול הוא אך להראות לו כי מצד החכמה הכירה ומצאה דבר זה אמרה למה
רמיתני ואתה שאול ודרך בעלת אוב להביא בן אדם שמדבר מתוך מחבואו בלשון נמוך וכאשר בא שאול לדרוש מאתה וראתה אותו
נבהל וידעה כי למחר יהיה יוצא למלחמה וכל ישראל היו בפחד גדול וידעה מה שעשה שאול שהרג כהני ה' שמה בפי המגיד
הדברים הנאמרים בפרשה ומה שאמר ויאמר שמואל אל שאול על מחשבת שאול כי היה חושב כי שמואל היה המדבר אליו ומה
שאמר ולא עשית חרון אפו בעמלק ידוע היה דבר זה כי מאותה שעה אמר לו שמואל וימאסך מהיות מלך ומה שאמר לרעך לדוד
ידוע היה זה בכל ישראל כי דוד נמשח למלך ומה שאמר מחר אתה ובניך עמי מדרך סברא אמר זה ,זהו פי' רב שמואל בן חפני
הגאון ז"ל ואמר אף על פי שמשמעות דברי החכמים ז"ל בגמרא כי אמת היה שהחיתה האשה את שמואל לא יקובלו הדברים
במקום שיש מכחישים להם מן השכל אבל רב סעדיה ורב האיי הגאונים ז"ל אמרו אמת הוא כי רחוק היא שתדע האשה העתידות וכן
שתחיה היא את המת בחכמת האוב אך הבורא יתברך החיה את שמואל כדי לספר לשאול את כל הקורות העתידות לבא עליו והיא
האשה אשר לא ידעה בכל אלה נבהלה כמו שנאמר ותזעק בקול גדול ואשר אמרה האשה את מי אעלה לך דברי התולים הם כי
דעתה היה לעשות כמנהגה ,אלה דבריהם ,ויש לתמוה לדברי הגאונים האלה אם הקב"ה החיה את שמואל כדי לספר לשאול
הקורות הבאות עליו למה לא אמר לו על ידי חלומות או על ידי אורים או על ידי הנביאים אלא על ידי אשה בעלת אוב ועוד איך היה
נעלם משאול שהיה חכם ומלך אשר היו עמו כמה חכמים גדולים אם ענין אוב נעשה על ידי אדם מדבר מתוך מחבואו ומי יאמר
שיטעה הוא בזה ואין זה הדעת מקבלו והנכון הוא מה שפירשנו":
 .37דברים ,י"ח ,ט'-י"א
ֹסֵ
ָּאֵ
מַ
הֵ
הַ
ְׁמַ
תִּ
ֹתֵ
ָארץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נ ן לְָּך – ֹלא ל ד לַעֲ שֹות כְׁתֹועֲ ב ֹת גֹוי ִּם הָּ םֹ .לא י ִּּמָּ צֵא בְָׁך עֲ בִּיר בְׁנֹו ּובִּתֹו ב ש ,ק ם
" כִּי אַ תָּ ה בָּא אֶ ל-הָּ ֶ
קְׁ סָּ מִּ ים ,מְׁ עֹונֵן ּומְׁ נַחֵ ש ּומְׁ כַשֵ ף .ו ְׁחֹבֵר חָּ בֶר ו ְׁש ֹאֵ ל אֹוב ו ְׁי ִּדְׁ עֹנִּי ,ו ְׁד ֵֹרש אֶ ל הַ ּמֵ תִּ ים"
When you enter the land that the LORD your God is giving you, you shall not learn to imitate the abhorrent
practices of those nations. Let no one be found among you who consigns his son or daughter to the fire, or
who is an augur, a soothsayer, a diviner, a sorcerer, one who casts spells, or one who consults ghosts or
familiar spirits, or one who inquires of the dead.

 .38רמב"ם משנה תורה הלכות ע"ז יא ו-ז
" איזה הוא קוסם – זה העושה מעשה [ ]...ותיפנה מחשבתו מכל הדברים עד שיאמר דברים שעתידין להיות ,ויאמר "דבר פלוני עתיד
להיות" ,או "אינו הווה"; או שיאמר ש"ראוי לעשות כך" ,ו"היזהרו מכך".
יש מן הקוסמים שהוא ממשמש בחול או באבנים ,ויש מהן מי שגוהר (=מתכופף) לארץ וצועק ,ויש מי שמסתכל במראה של ברזל או
עששית ,ומדמין ואומרין.
 .39רמב"ם משנה תורה הלכות ע"ז יא ח
" יום פלוני טוב ,יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית ,שנה פלונית או חודש פלוני רע לדבר פלוני"
 .40רמב"ם משנה תורה הלכות ע"ז יא ד
" כיצד הוא הניחוש :כגון אלו שאומרין הואיל ונפלה פיתי מפי ,או נפל מקלי מידי ,איני הולך למקום פלוני היום ,שאם אלך אין חפציי
נעשין; הואיל ועבר שועל מימיני ,איני יוצא מפתח ביתי היום ,שאם יצאתי ,יפגעני אדם רמאי .וכן אלו ששומעין צפצוף העופות ואומרין
יהיה כך ולא יהיה כך ,טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני .וכן אלו שאומרין שחוט תרנגול זה שקרא ערבית ,שחוט תרנגולת
זו שקראת כמו תרנגול".
 .41רמב"ם משנה תורה הלכות ע"ז יא ה
" מי שאמר דירה זו שבניתי ,סימן טוב הייתה עליי [ ]...מותר :הואיל ולא כיוון מעשיו ולא נמנע מלעשות ,אלא עשה זה סימן לעצמו
לדבר שכבר היה--הרי זה מותר".

 .42בראשית כד ,יב-יד
" ו ַי ֹאמַ ר--ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ דֹנִּי ַאב ְָּׁרהָּ ם ,הַ קְׁ ֵרה-נָּא לְׁפָּ נַי הַ יֹום; ו ַעֲ שֵ ה-חֶ סֶ ד ,עִּ ם אֲ דֹנִּי ַאב ְָּׁרהָּ ם .הִּ נֵה ָאנֹכִּי נִּּצָּב ,עַ ל-עֵ ין הַ ּמָּ י ִּם; ּובְׁנֹות ַאנְׁשֵ י הָּ עִּ יר,
יֹצְׁא ֹת לִּשְׁ א ֹב מָּ י ִּם .ו ְׁהָּ י ָּה הַ נַעֲ ָּר ,אֲ שֶ ר א ֹמַ ר אֵ לֶיהָּ הַ טִּ י-נָּא כַדֵ ְך ו ְׁאֶ שְׁ תֶ ה ,ו ְָׁאמְׁ ָּרה שְׁ תֵ ה ,וְׁגַם-גְׁמַ לֶיָך אַ שְׁ קֶ ה--א ֹתָּ ּה הֹכַחְׁ תָּ  ,לְׁעַ בְׁדְׁ ָך ְׁליִּצְׁחָּ ק,
ּובָּּה אֵ דַ ע ,כִּי-עָּ שִּ יתָּ חֶ סֶ ד עִּ ם-אֲ דֹנִּי "
And he said, “O LORD, God of my master Abraham, grant me good fortune this day, and deal graciously with
my master Abraham: Here I stand by the spring as the daughters of the townsmen come out to draw water; let
the maiden to whom I say, ‘Please, lower your jar that I may drink,’ and who replies, ‘Drink, and I will also water
your camels’—let her be the one whom You have decreed for Your servant Isaac. Thereby shall I know that
”You have dealt graciously with my master.
 .43שמ"א יד ח-יב
" ו ַי ֹאמֶ ר י ְׁהֹונָּתָּ ן :הִּ נֵה אֲ נַחְׁ נּו עֹב ְִּׁרים אֶ ל הָּ אֲ נָּשִּ ים וְׁנִּ ְׁגלִּינּו אֲ לֵיהֶ ם .אִּ ם כ ֹה י ֹאמְׁ רּו אֵ לֵינּו" :ד ֹּמּו עַ ד הַ גִּיעֵ נּו אֲ לֵי ֶכם" ,ו ְׁעָּ מַ דְׁ נּו תַ חְׁ תֵ ינּו ו ְֹׁלא נַעֲ לֶה
אֲ לֵיהֶ ם .ו ְׁאִּ ם כ ֹה י ֹאמְׁ רּו "עֲ לּו עָּ לֵינּו" ,ו ְׁעָּ לִּינּו – כִּי נְׁתָּ נָּם ה' ְׁבי ָּדֵ נּו ,וְׁזֶה לָּנּו הָּ אֹות .וַיִּגָּלּו שְׁ נֵיהֶ ם אֶ ל-מַ ּצַב ְׁפלִּשְׁ תִּ ים; ו ַי ֹאמְׁ רּו פְׁ לִּשְׁ תִּ ים – הִּ נֵה
עִּ ב ְִּׁרים יֹצְׁאִּ ים מִּ ן הַ ח ִֹּרים אֲ שֶ ר הִּ תְׁ חַ בְׁאּו שָּ ם .וַיַעֲ נּו ַאנְׁשֵ י הַ ּמַ ָּּצבָּה אֶ ת יֹונָּתָּ ן ו ְׁאֶ ת נ ֹשֵ א ֵכלָּיו ,ו ַי ֹאמְׁ רּו" :עֲ לּו אֵ ֵלינּו ו ְׁנֹודִּ יעָּ ה אֶ תְׁ כֶם דָּ בָּר";
ו ַי ֹאמֶ ר יֹונָּתָּ ן אֶ ל נ ֹשֵ א ֵכלָּיו :עֲ לֵה ַאחֲ ַרי ,כִּי נְׁתָּ נָּם ה' ְׁבי ַד י ִּשְׁ ָּראֵ ל ".
’Jonathan said, “We’ll cross over to those men and let them see us. If they say to us, ‘Wait until we get to you,
then we’ll stay where we are, and not go up to them. But if they say, ‘Come up to us,’ then we will go up, for the
LORD is delivering them into our hands. That shall be our sign.” They both showed themselves to the Philistine
outpost and the Philistines said, “Look, some Hebrews are coming out of the holes where they have been
hiding.” The men of the outpost shouted to Jonathan and his arms-bearer, “Come up to us, and we’ll teach you
a lesson.” Then Jonathan said to his arms-bearer, “Follow me, for the LORD will deliver them into the hands of
”Israel.
 .44בבלי ,מס' חולין ,דף צ"ה ,עמוד ב'
" כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש".
 .45רמב"ם משנה תורה הלכות ע"ז יא ה
" וכן המשים לעצמו סימנים ,אם יארע לי כך וכך אעשה דבר פלוני ,ואם לא יארע לא אעשה ,כאליעזר עבד אברהם".
 .46השגת הראב"ד על רמב"ם משנה תורה הלכות ע"ז יא ה
" זה שיבוש גדול ,שהרי דב ר זה מותר ומותר הוא! ואולי הטעהו הלשון שראה" :כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן  -אינו נחש" ,והוא
סבר שלעניין איסור נאמר ,ולא היא! אלא הכי קאמר :אינו ראוי לסמוך ,ואיך חשב על צדיקים כמותם עבירה זו? ואי הוו אינהו  -הוו !
"
 .47רמב"ם משנה תורה ,הל' ע"ז ,הלכה יב
" מי שנשכו עקרב או נחש ,מותר ללחוש על מקום הנשיכה ,ואפילו בשבת ,כדי ליישב דעתו ולחזק ליבו :אף על פי שאין הדבר מועיל
כלום ,הואיל ומסוכן הוא ,התירו לו ,כדי שלא תיטרף דעתו עליו".
 .48רמב"ם משנה תורה ,הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ,ו ,ד
" כיצד מע שה היידעוני? מניח עצם עוף ששמו "ידוע" בפיו ,ומקטיר ,ועושה מעשיות אחרות ,עד שייפול כנכפה וידבר בפיו דברים
שעתידין להיות " .
 .49רמב"ם משנה תורה ,הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ,יא ,יד
" איזה הוא דורש אל המתים? זה המרעיב את עצמו והולך ולן בבית הקברות ,כדי שיבוא המת בחלום ,ויודיעו מה ישאל עליו .ויש
אחרים שהן לובשים מלבושים ידועים ,ואומרין דברים ,ומקטירין קטורת ידועה ,וישנים לבדם – כדי שיבוא מת פלוני ,ויספר עמו
בחלום .כללו של דבר :כל העושה מעשה כדי שיבוא המת ויודיעו – לוקה" .

 .50רמב"ם הלכות עבודה-זרה פרק יא
(כ) ודברים האלו  -כולן ,דברי שקר וכזב הן ; והן שהטעו בהן עובדי עבודה זרה הקדמונים לגויי הארצות ,כדי שיינהו אחריהן .ואין
ראוי לישראל ,שהן חכמים מחוכמים ,להימשך בהבלים אלו ,ולא להעלות על הלב שיש בהן תעלה :שנאמר "כי לא נחש ביעקוב ,ולא
קסם בישראל" (במדבר כג,כג) ,ונאמר "כי הגויים האלה ,אשר אתה יורש אותם--אל מעוננים ואל קוסמים ,ישמעו; ואתה--לא כן ,נתן
לך ה' אלוהיך" (דברים יח,יד).
(כא) כל המאמין בדברים אלו ,וכיוצא בהן  ,ומחשב בליבו שהן אמת ודברי חכמה ,אבל התורה אסרה אותן--אינו אלא מן הסכלים
ומחסרי הדעת ,ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלמה .אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ,יידעו בראיות ברורות--שכל אלו
הדברים שאסרה תורה ,אינן דברי חכמה ,אלא תוהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ,ונטשו כל דרכי האמת בגללן .ומפני זה אמרה
תורה ,כשהזהירה על כל אלו ההבלים" ,תמים תהיה ,עם ה' אלוהיך" (דברים יח,יג)
 .51רמב"ן דברים יח ,ט
"ועתה דע והבן בעניני הכשפים ,כי הבורא יתברך כאשר ברא הכל מאין עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהן ,ונתן כח
הארץ וכל אשר עליה בכוכבים ובמזלות לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחכמת האיצטגנינות ,ועשה עוד על הכוכבים
והמזלות מנהיגים מלאכים ושרים שהם נפש להם .והנה הנהגתם מעת היותם עד לעולם ועד ,גזירת עליונים אשר שם להם .אבל
היה מנפלאותיו העצומות ,ששם בכח המנהיגים העליונים דרכי תמורות ,וכחות להמיר הנהגת אשר למטה מהם ,שאם יהיה מבט
הכוכבים (בפניו) [בפנים] אשר כנגד הארץ טובה או רעה לארץ או לעם או לאיש ,ימירו אותם הפנים העליונים עליו להפך במבט
עצמו ,כענין שאמרו תמורת ענג נגע .ועשה כן ,להיות הוא יתברך שמו מהשנא עדניא וזמניא ,קורא למי הים לעשות בהם כרצונו,
והופך לבקר צלמות ,מבלי שינוי טבעו של עולם ,ושיעשו הכוכבים והמזלות מהלכם כסדרן :ועל כן אמר בעל ספר הלבנה החכם
בנגרמונסי"א ,כשהלבנה והיא נקראת גלגל העולם בראש טלה על דרך משל ,ויהיה פניו מול פלוני ,תעשה תמונה לדבר פלוני ויוחק
בה שם השעה ושם המלאך הממונה עליה מן השמות ההם הנזכרים באותו הספר ,ותעשה הקטרה פלונית בענין כך וכך ,יהיה
המבט עליה לרעה לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס ,וכאשר תהיה הלבנה במזל פלוני תעשה תמונה והקטרה בענין פלוני לכל טובה
לבנות ולנטוע .והנה גם זה הנהגת הלבנה בכח מנהיגיה ,אבל ההנהגה הפשוטה אשר במהלכה הוא חפץ הבורא יתברך ,אשר שם
בהם מאז ,וזה היפך .וזה סוד הכשפים וכחם שאמרו בהם (חולין ז ב) שהם מכחישים פמלייא של מעלה ,לומר שהם היפך הכחות
הפשוטים והם הכחשה לפמלייא בצד מהצדדין ,ועל כן ראוי שתאסור אותם התורה שיונח העולם למנהגו ולטבעו הפשוט שהוא חפץ
בוראו .וגם זה מטעמי איסור הכלאים ,כי יבואו מן ההרכבות צמחים יעשו פעולות נכריות יולידו שינויים ממנהגו של עולם לרע או
לטוב ,מלבד שהן עצמן שינוי ביצירה ,כאשר פירשתי כבר"

