
 
 

The Witch of Endor 

 כה-שמ"א כח ג .1

מּוֵאל ֵמת ג " דּו--ּושְׁ פְׁ ֵאל-לֹו כָּל-וַיִּסְׁ רָּ ירֹו, יִּשְׁ עִּ ה ּובְׁ מָּ רָּ ֻרהּו בָּ בְׁ אּול; וַיִּקְׁ אֹבֹות וְֶׁאת, וְׁשָּ יר הָּ עֹנִּים-ֵהסִּ ָאֶרץ--ַהיִּדְׁ ים ד.  ֵמהָּ תִּ שְׁ לִּ צּו פְׁ בְׁ , וַיִּקָּ

שּונֵם אּול ֶאת; וַיָּבֹאּו וַיֲַחנּו בְׁ בֹץ שָּ ֵאל-כָּל-וַיִּקְׁ רָּ בֹעַ , יִּשְׁ אּול ה  .וַיֲַחנּו ַבגִּלְׁ א שָּ ים-ֶאת, וַיַרְׁ תִּ שְׁ לִּ א; ַמֲחנֵה פְׁ אֹד, וַיִּרָּ בֹו מְׁ ַאל  ו  .וַיֱֶחַרד לִּ וַיִּשְׁ

אּול ַביהוָּה נָּהּו יְׁהוָּה, שָּ ים--וְֹׁלא עָּ אּורִּ ם, ַגם ַבֲחֹלמֹות ַגם בָּ יאִּ יו ז  .ַגם ַבנְׁבִּ דָּ אּול ַלֲעבָּ שּו, וַיֹאֶמר שָּ י ֵאֶשת ַבֲעַלת-ַבקְׁ כָּה ֵאֶליהָּ , אֹוב-לִּ , וְֵׁאלְׁ

ה שָּ רְׁ יו; בָּּה-וְֶׁאדְׁ יו ֵאלָּ דָּ רּו ֲעבָּ נֵה ֵאֶשת ַבֲעַלת, וַיֹאמְׁ ֵעין דֹור-הִּ אּול ח  .אֹוב בְׁ ַחֵפש שָּ ים, וַיִּתְׁ ים ֲאֵחרִּ גָּדִּ ַבש בְׁ ים  וַיֵֶלְך הּוא, וַיִּלְׁ נֵי ֲאנָּשִּ ּושְׁ

ּמֹו יְׁלָּה-וַיָּבֹאּו ֶאל, עִּ ה לָּ שָּ אִּ י) -קסומי, וַיֹאֶמר; הָּ ֳסמִּ י בָּאֹוב( -קָּ י, נָּא לִּ י לִּ יְִּך-ֵאת ֲאֶשר, וְַׁהֲעלִּ יו ט  .אַֹמר ֵאלָּ ה ֵאלָּ שָּ אִּ ה , וַתֹאֶמר הָּ נֵה ַאתָּ הִּ

תָּ ֵאת ֲאֶשר אּול-יַָּדעְׁ ה שָּ שָּ ית ֶאת, עָּ רִּ כְׁ אֹבֹות וְֶׁאת-ֲאֶשר הִּ עֹנִּי-הָּ ן, ַהיִּדְׁ ָאֶרץ-מִּ י; הָּ שִּ נַפְׁ נֵַקש בְׁ תְׁ ה מִּ ה ַאתָּ מָּ יֵתנִּי, וְׁלָּ ּה  י  .ַלֲהמִּ ַבע לָּ וַיִּשָּ

אּול ם, יְׁהוָּה-ַחי  :ַביהוָּה ֵלאמֹר, שָּ ר ַהֶזה-אִּ בָּ וֺן ַבדָּ ֵרְך עָּ ה, וַתֹאֶמר יא  .יִּקְׁ שָּ אִּ י-ֶאת, הָּ ְך-ַאֲעֶלה, מִּ י-ֶאת, וַיֹאֶמר; לָּ מּוֵאל ַהֲעלִּ י-שְׁ  יב  .לִּ

ה ֶאת שָּ אִּ מּוֵאל-וֵַתֶרא הָּ קֹול גָּדֹול, שְׁ זְַׁעק בְׁ ה ֶאל; וַתִּ שָּ אִּ נִּי-וַתֹאֶמר הָּ יתָּ ּמִּ ה רִּ ּמָּ אּול ֵלאמֹר לָּ אּול, שָּ ה שָּ ּה ַהֶּמֶלְך ַאל יג  .וְַׁאתָּ -וַיֹאֶמר לָּ

י אִּ ירְׁ ית, תִּ אִּ ה רָּ ה ֶאל; כִּי מָּ שָּ אִּ אּול-וַתֹאֶמר הָּ ן, שָּ ים מִּ י עֹלִּ יתִּ אִּ ים רָּ ָאֶרץ-ֱאֹלהִּ ֳארֹו-ַמה, וַיֹאֶמר לָּּה יד  .הָּ יש זֵָּקן עֶֹלה, תָּ וְׁהּוא , וַתֹאֶמר אִּ

יל עִּ אּול כִּי; עֶֹטה מְׁ מּוֵאל הּוא-וַיֵַדע שָּ חּו, שְׁ תָּ צָּה וַיִּשְׁ מּוֵאל ֶאל טו  .וַיִּקֹד ַאַפיִּם ַארְׁ אּול-וַיֹאֶמר שְׁ ה , שָּ ּמָּ ילָּ ַהֲעלֹות אֹתִּ ַגזְַׁתנִּי לְׁ רְׁ וַיֹאֶמר ; הִּ

אּול ַצר י-שָּ ים בִּ מִּ חָּ ים נִּלְׁ תִּ שְׁ לִּ אֹד ּופְׁ י מְׁ ַלי וְֹׁלא, לִּ ר ֵמעָּ ים סָּ יַד-וֵאֹלהִּ נָּנִּי עֹוד ַגם בְׁ ים ַגם-עָּ יאִּ ָך, ַבֲחֹלמֹות-ַהנְׁבִּ ֶאה לְׁ רָּ ה , וֶָּאקְׁ יֵענִּי מָּ הֹודִּ לְׁ

מּוֵאל טז  .ֶאֱעֶשה ָאֵלנִּיוְׁלָּ  ,וַיֹאֶמר שְׁ שְׁ ה תִּ ֶליָך  :ּמָּ ר ֵמעָּ ֶרָך, וַיהוָּה סָּ י עָּ י, וַיַַעש יְׁהוָּה לֹו יז  .וַיְׁהִּ יָּדִּ ֶבר בְׁ ַרע יְׁהוָּה ֶאת; ַכֲאֶשר דִּ כָּה -וַיִּקְׁ לָּ ַהַּממְׁ

יֶָּדָך וִּד, מִּ דָּ ֵרֲעָך לְׁ נָּּה לְׁ קֹול יְׁהוָּה-ַכֲאֶשר ֹלא יח  .וַיִּתְׁ תָּ בְׁ ַמעְׁ יתָּ -וְֹׁלא, שָּ שִּ ֵלק-ֲחרֹוןעָּ ר ַהֶזה-ַעל; ַאפֹו ַבֲעמָּ בָּ ה, ֵכן ַהדָּ שָּ ָך יְׁהוָּה ַהיֹום -עָּ לְׁ

ָך-וְׁיִֵּתן יְׁהוָּה ַגם ֶאת יט  .ַהֶזה ּמְׁ ֵאל עִּ רָּ יַד, יִּשְׁ ים-בְׁ תִּ שְׁ לִּ ר, פְׁ חָּ י, ּומָּ ּמִּ נֶיָך עִּ ה ּובָּ ֵאל-ַגם ֶאת; ַאתָּ רָּ יַד, ַמֲחנֵה יִּשְׁ -יִֵּתן יְׁהוָּה בְׁ

ים תִּ שְׁ לִּ אּול כ  .פְׁ ֹלא, וַיְַׁמֵהר שָּ צָּה-וַיִּפֹל מְׁ תֹו ַארְׁ אֹד, קֹומָּ א מְׁ מּוֵאל, וַיִּרָּ ֵרי שְׁ בְׁ דִּ יָּה בֹו-ֹלא, כֹחַ -ַגם; מִּ -ַהיֹום וְׁכָּל-כָּל, כִּי ֹלא ָאַכל ֶלֶחם--הָּ

יְׁלָּה ה ֶאל כא  .ַהלָּ שָּ אִּ בֹוא הָּ אּול-וַתָּ אֹד-וֵַתֶרא כִּי, שָּ ַהל מְׁ יווַתֹאֶמר ; נִּבְׁ קֹוֶלָך, ֵאלָּ ָך בְׁ תְׁ חָּ פְׁ ה שִּ עָּ מְׁ נֵה שָּ י, הִּ ַכפִּ י בְׁ שִּ ים נַפְׁ שִּ ַמע ֶאת, וָּאָּ -וֶָּאשְׁ

י תָּ ֵאלָּ ַברְׁ ֶריָך ֲאֶשר דִּ בָּ ה כב  .דְׁ ַמע, וְַׁעתָּ ֶתָך-נָּא ַגם-שְׁ חָּ פְׁ קֹול שִּ ה בְׁ נֶיָך ַפת, ַאתָּ פָּ ה לְׁ מָּ שִּ ָך כֹחַ ; וֱֶאכֹול, ֶלֶחם-וְׁאָּ י בְׁ ֵלְך כִּי תֵ , וִּיהִּ

ֶרְך ֵאן כג .ַבדָּ צּו, וַיֹאֶמר ֹלא אַֹכל, וַיְׁמָּ רְׁ יו וְַׁגם-וַיִּפְׁ דָּ ה-בֹו ֲעבָּ שָּ אִּ קֹלָּם, הָּ ַמע לְׁ ם; וַיִּשְׁ ָאֶרץ, וַיָּקָּ ה-ֶאל, וַיֵֶשב, ֵמהָּ טָּ ה ֵעֶגל כד  .ַהּמִּ שָּ אִּ ֵבק -וְׁלָּ ַמרְׁ

ֵחהּו, ַבַביִּת זְׁבָּ ַמֵהר וַתִּ ַקח; וַתְׁ שֶקַמח -וַתִּ לָּ נֵי כה  .וַתֵֹפהּו ַמּצֹות, וַתָּ פְׁ יו-וַַתֵגש לִּ דָּ נֵי ֲעבָּ פְׁ אּול וְׁלִּ כּו; וַיֹאֵכלּו, שָּ ה ַההּוא, וַיָֻּקמּו וַיֵלְׁ   .ַבַליְׁלָּ

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. 

 ילקוט שמעוני שמואל רמז, קמ .2

 " ושאלה לו באוב והעלה לו את שמואל, והלך לו אצל צפניה אמו של אבנר לעין דאר "

 

 שמ"א כה, א .3

מּוֵאל " ת שְׁ צּו כָּל--וַיָּמָּ בְׁ דּו-וַיִּקָּ פְׁ ֵאל וַיִּסְׁ רָּ ה, לֹו-יִּשְׁ מָּ רָּ ֵביתֹו בָּ ֻרהּו בְׁ בְׁ  "וַיִּקְׁ

Samuel died, and all Israel gathered and made lament for him; and they buried him in Ramah, his home.  

 

 טו-דברים יח, ט .4

א ֶאל ט"  ה בָּ ָאֶרץ-כִּי ַאתָּ ְךיְׁהוָּה -ֲאֶשר, הָּ ַמד ַלֲעשֹות-ֹלא--ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן לָּ לְׁ ֵהם, תִּ ֵצא בְָׁך-ֹלא י  .כְׁתֹוֲעבֹת ַהגֹויִּם הָּ נֹו, יִּּמָּ יר בְׁ ּובִּתֹו -ַמֲעבִּ

ֵאש ים, בָּ מִּ סָּ ַכֵשף, קֵֹסם קְׁ נֵַחש ּומְׁ עֹונֵן ּומְׁ ֶבר, וְׁחֵֹבר יא  .מְׁ עֹנִּי; חָּ ים-וְׁדֵֹרש ֶאל, וְׁשֵֹאל אֹוב וְׁיִּדְׁ ; עֵֹשה ֵאֶלה-כָּל, תֹוֲעַבת יְׁהוָּה-יכִּ  יב  .ַהֵּמתִּ

גְַׁלל ֵאֶלה, ּובִּ נֶיָך, יְׁהוָּה ֱאֹלֶהיָך, ַהתֹוֵעבֹת הָּ פָּ ם מִּ יש אֹותָּ יֶה יג  .מֹורִּ הְׁ ים תִּ מִּ ם יְׁהוָּה ֱאֹלֶהיָך, תָּ ֵאֶלה יד  .עִּ ה יֹוֵרש , כִּי ַהגֹויִּם הָּ ֲאֶשר ַאתָּ

ם עֹנְׁנִּים וְֶׁאל-ֶאל--אֹותָּ ים-מְׁ מִּ עּו, קֹסְׁ מָּ ה; יִּשְׁ ָך יְׁהוָּה ֱאֹלֶהיָך, ֹלא ֵכן--וְַׁאתָּ ָך ֵמַאֶחיָך כָּמֹנִּי טו  .נַָּתן לְׁ בְׁ רְׁ קִּ יא מִּ ָך יְׁהוָּה , נָּבִּ ים לְׁ יָּקִּ

יו  :ֱאֹלֶהיָך עּון, ֵאלָּ מָּ שְׁ  .תִּ

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. 

 ימים א פרק יבדברי ה .5

ים ֶאל, וְֵׁאֶלה א " אִּ ַלג-ַהבָּ יקְׁ צִּ וִּיד לְׁ צּור, דָּ אּול ֶבן, עֹוד עָּ נֵי שָּ פְׁ יש-מִּ הוְׁהֵ ; קִּ ים, ּמָּ ה ,עֹזְֵׁרי, ַבגִּבֹורִּ מָּ חָּ לְׁ ֵקי ֶקֶשת ב.  ַהּמִּ ינִּים , נֹשְׁ ַמיְׁמִּ

נִּים ֲאבָּ ים בָּ אלִּ מִּ ּצִּים, ּוַמשְׁ ֶשת, ּוַבחִּ אּול--ַבקָּ ן, ֵמֲאֵחי שָּ נְׁיָּמִּ בִּ ש ג  .מִּ יֶעֶזר וְׁיֹואָּ רֹאש ֲאחִּ י, הָּ תִּ עָּ ה ַהגִּבְׁ עָּ מָּ נֵי ַהשְׁ נֵי , וֶָּפֶלט( וִּיזִּיֵאל)ויזואל , בְׁ בְׁ

וֶת כָּה; ַעזְׁמָּ רָּ י, ּובְׁ ַענְׁתֹתִּ ים ד  .וְׁיֵהּוא הָּ ֹלשִּ עֹונִּי גִּבֹור ַבשְׁ יָּה ַהגִּבְׁ ַמעְׁ ים-וְַׁעל, וְׁיִּשְׁ ֹלשִּ יָּה  ה  .ַהשְׁ מְׁ י, נָּןוְׁיֲַחזִּיֵאל וְׁיֹוחָּ וְׁיִּרְׁ תִּ ד ַהגְֵׁדרָּ עּוַזי  ו .וְׁיֹוזָּבָּ ֶאלְׁ

יָּהּו ַמרְׁ יָּה ּושְׁ ַעלְׁ ימֹות ּובְׁ יָּהּו החריפי , וִּירִּ ַפטְׁ י)ּושְׁ ֵאל וְׁיֹוֶעזֶר ז  .(ַהֲחרּופִּ יָּהּו וֲַעַזרְׁ נָּה וְׁיִּשִּ קָּ ם, ֶאלְׁ עָּ בְׁ ים--וְׁיָּשָּ חִּ רְׁ נֵי ח  .ַהקָּ יָּה בְׁ ה ּוזְַׁבדְׁ וְׁיֹוֵעאלָּ

ן, םיְׁרֹחָּ  ן ט  .ַהגְׁדֹור-מִּ לּו ֶאל-ּומִּ דְׁ י נִּבְׁ ה גִּבֵֹרי ַהַחיִּל-ַהגָּדִּ רָּ בָּ דְׁ ַצד מִּ וִּיד ַלמְׁ ה, דָּ מָּ חָּ לְׁ א ַלּמִּ נָּה--ַאנְֵׁשי צָּבָּ ֵכי צִּ נֵיֶהם; וָּרַֹמח, עֹרְׁ יֵה פְׁ נֵי ַארְׁ , ּופְׁ

איִּם ַעל בָּ צְׁ ַמֵהר-וְׁכִּ ים לְׁ רִּ רֹאש, ֵעֶזר י  .ֶההָּ יָּה; הָּ יָאב, ַהֵשנִּי, עַֹבדְׁ י, ֱאלִּ שִּ לִּ ַמנָּה יא  .ַהשְׁ שְׁ י, מִּ יעִּ בִּ רְׁ יָּה, הָּ מְׁ י, יִּרְׁ שִּ י, ַעַתי יב .ַהֲחמִּ שִּ , ַהשִּ

יֵאל י, ֱאלִּ עִּ בִּ נָּן יג  .ַהשְׁ ינִּי, יֹוחָּ מִּ זָּבָּד, ַהשְׁ י ,ֶאלְׁ יעִּ שִּ יָּהּו יד  .ַהתְׁ מְׁ י, יִּרְׁ ירִּ ֲעשִּ ַבנַי, הָּ ר, ַמכְׁ שָּ ֵתי עָּ נֵי טו .ַעשְׁ בְׁ אֵשי ַהּצָּבָּא, גָּד-ֵאֶלה מִּ ד ; רָּ ֶאחָּ

ן טָּ ֵמָאה ַהקָּ ָאֶלף, לְׁ רּו ֶאת, ֵאֶלה ֵהם טז  .וְַׁהגָּדֹול לְׁ בְׁ אשֹון-ֲאֶשר עָּ רִּ ֵדן ַבחֶֹדש הָּ ַמֵלא, ַהיַרְׁ יו)גדיתיו -כָּל-ַעל, וְׁהּוא מְׁ יחּו(; גְׁדֹותָּ רִּ -ֶאת, וַיַבְׁ

ים-כָּל קִּ ֲעמָּ ח, הָּ זְׁרָּ ב, ַלּמִּ ן, וַיָּבֹאּו יז. וְַׁלַּמֲערָּ ה-מִּ ן וִּיהּודָּ נְׁיָּמִּ נֵי בִּ צָּד-ַעד, בְׁ וִּיד, ַלמְׁ דָּ וִּיד יח  .לְׁ נֵיֶהם, וַיֵֵצא דָּ פְׁ ֶהם, לִּ ם, וַיַַען וַיֹאֶמר לָּ לֹום -אִּ שָּ לְׁ

יֶה זְֵׁרנִּי יִּהְׁ עָּ אֶתם ֵאַלי לְׁ יַָּחד-בָּ ב לְׁ י ֲעֵליֶכם ֵלבָּ ם; לִּ ַרי-וְׁאִּ צָּ ַרּמֹוַתנִּי לְׁ ַכַפי, לְׁ ס בְׁ מָּ ֹלא חָּ ה יט  .וְׁיֹוַכח, יֵֶרא ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, בְׁ שָּ בְׁ -ֶאת, וְׁרּוַח לָּ

ַשי רֹאש השלושים  ים)ֲעמָּ ישִּ לִּ ָך ֶבן(, ַהשָּ ּמְׁ וִּיד וְׁעִּ ָך דָּ ָך ֱאֹלֶהיָך, יִַּשי-לְׁ עֹזְֶׁרָך כִּי ֲעזָּרְׁ לֹום לְׁ ָך וְׁשָּ לֹום לְׁ לֹום שָּ וִּיד; שָּ ֵלם דָּ ְַׁקבְׁ אֵשי וַיִּ , וַי רָּ נֵם בְׁ תְׁ

לּו ַעל כ .ַהגְׁדּוד נֶַשה נָּפְׁ ּמְׁ וִּיד-ּומִּ ם ,דָּ בֹאֹו עִּ ים ַעל-בְׁ תִּ שְׁ לִּ ה-פְׁ מָּ חָּ לְׁ אּול ַלּמִּ ֵעצָּה  :וְֹׁלא ֲעזָֻּרם--שָּ ים ֵלאמֹר, כִּי בְׁ תִּ שְׁ לִּ נֵי פְׁ ֻחהּו ַסרְׁ לְׁ , שִּ

אֵשינּו רָּ אּול-יִּפֹול ֶאל, בְׁ ֶלכְׁתֹו ֶאל כא  .ֲאדֹנָּיו שָּ ַלג-בְׁ יקְׁ לּו , צִּ דנָּפְׁ יכֵָּאל וְׁיֹוזָּבָּ יֲעֵאל ּומִּ ד וִּידִּ נַח וְׁיֹוזָּבָּ נֶַשה ַעדְׁ ּמְׁ יו מִּ לָּ יהּוא, עָּ י, וֱֶאלִּ תָּ לְׁ אֵשי   :וְׁצִּ רָּ



 
 

ים פִּ ֲאלָּ נֶַשה, הָּ מְׁ ה כב  .ֲאֶשר לִּ ם, וְֵׁהּמָּ זְׁרּו עִּ וִּיד ַעל-עָּ ים; ֻכלָּם, גִּבֹוֵרי ַחיִּל-כִּי, ַהגְׁדּוד-דָּ רִּ יּו שָּ ֶעת כג  .ַבּצָּבָּא, וַיִּהְׁ יֹום-כִּי לְׁ -יָּבֹאּו ַעל, יֹום בְׁ

זְׁרֹו עָּ וִּיד לְׁ ַמֲחנֶה גָּדֹול-ַעד--דָּ ים, לְׁ לּוץ כד  .כְַׁמֲחנֵה ֱאֹלהִּ אֵשי ֶהחָּ ֵרי רָּ פְׁ סְׁ אּו ַעל, ַלּצָּבָּא, וְֵׁאֶלה מִּ וִּיד-בָּ רֹונָּה, דָּ אּול  :ֶחבְׁ כּות שָּ ֵסב ַמלְׁ הָּ , לְׁ

יו י יְׁהוָּה--ֵאלָּ ה כה  .כְׁפִּ נֵי יְׁהּודָּ ֹ , בְׁ נָּה וָּרַֹמחנ ֵאי צִּ מֹונֶה ֵמאֹות--שְׁ ים ּושְׁ פִּ ן כו  .ֲחלּוֵצי צָּבָּא, ֵשֶשת ֲאלָּ עֹון-מִּ מְׁ נֵי שִּ --גִּבֹוֵרי ַחיִּל ַלּצָּבָּא, בְׁ

ים פִּ ַעת ֲאלָּ בְׁ ן כז  .ּוֵמָאה, שִּ נֵי-מִּ ים--יַהֵלוִּ , בְׁ פִּ ַבַעת ֲאלָּ ע כח .ֵמאֹותוְֵׁשש , ַארְׁ ַאֲהרֹן, וִּיהֹויָּדָּ ּמֹו; ַהנָּגִּיד לְׁ ַבע , וְׁעִּ ים ּושְׁ פִּ ֹלֶשת ֲאלָּ שְׁ

יִּל, וְׁצָּדֹוק נַַער ט .ֵמאֹות ים-ּוֵבית; גִּבֹור חָּ רִּ יו שָּ נָּיִּם, ָאבִּ ים ּושְׁ רִּ ן ל  .ֶעשְׁ אּול-ּומִּ ן ֲאֵחי שָּ נְׁיָּמִּ נֵי בִּ ים, בְׁ פִּ ֹלֶשת ֲאלָּ ם, ֵהנָּה-וְַׁעד; שְׁ יתָּ בִּ , ַמרְׁ

ים רִּ אּול, שֹמְׁ ֶמֶרת ֵבית שָּ שְׁ ןּו לא .מִּ ַריִּם-מִּ נֵי ֶאפְׁ מֹונֶה ֵמאֹות, בְׁ ים ֶאֶלף ּושְׁ רִּ ם, גִּבֹוֵרי ַחיִּל--ֶעשְׁ ֵבית ֲאבֹותָּ י ַמֵטה  לב  .ַאנְֵׁשי ֵשמֹות לְׁ ּוֵמֲחצִּ

נֶַשה ר ָאֶלף, מְׁ שָּ מֹונָּה עָּ ֵשמֹות, שְׁ בּו בְׁ יְך ֶאת, ֲאֶשר נִּקְׁ לִּ ַהמְׁ בֹוא לְׁ וִּיד-לָּ שכָּר לג  .דָּ נֵי יִּשָּ בְׁ ים, ּומִּ תִּ ינָּה ַלעִּ ֵעי בִּ ַדַעת, יֹודְׁ יֲַעֶשה -ַמה, לָּ

ֵאל רָּ אַתיִּם--יִּשְׁ אֵשיֶהם מָּ יֶהם-ֲאֵחיֶהם ַעל-וְׁכָּל, רָּ ֵאי צָּבָּא לד  .פִּ ֻבלּון יֹוצְׁ זְׁ כָּל, מִּ ה בְׁ מָּ חָּ לְׁ ֵכי מִּ ה-עֹרְׁ מָּ חָּ לְׁ ים ָאֶלף--כְֵׁלי מִּ שִּ -בְֹׁלא, וְַׁלֲעדֹר  :ֲחמִּ

י לה  .ֵלב וֵָּלב לִּ תָּ נַפְׁ ים ָאֶלףשָּ , ּומִּ נָּה וֲַחנִּית; רִּ צִּ ֶהם בְׁ ּמָּ ה ָאֶלף, וְׁעִּ עָּ בְׁ ים וְׁשִּ ֹלשִּ ן לו  .שְׁ ה-ּומִּ מָּ חָּ לְׁ ֵכי מִּ נִּי עֹרְׁ ים, ַהדָּ רִּ מֹונָּה ֶאֶלף וְֵׁשש -ֶעשְׁ ּושְׁ

ֵשר לז  .ֵמאֹות ה ,ּוֵמאָּ מָּ חָּ לְׁ א ַלֲערְֹך מִּ ֵאי צָּבָּ ים ָאֶלף--יֹוצְׁ עִּ בָּ ן לח  .ַארְׁ ֵדן מִּ נֶַשה-ּוֵמֵעֶבר ַליַרְׁ י ֵשֶבט מְׁ י וֲַחצִּ ראּוֵבנִּי וְַׁהגָּדִּ א , הָּ כֹל כְֵׁלי צְׁבָּ בְׁ

ה מָּ חָּ לְׁ ים--מִּ רִּ ה-כָּל לט  .ָאֶלף, ֵמָאה וְֶׁעשְׁ מָּ חָּ לְׁ כָּה, ֵאֶלה ַאנְֵׁשי מִּ ֵרי ַמֲערָּ רֹונָּה, עֹדְׁ אּו ֶחבְׁ ֵלם בָּ ֵלבָּב שָּ יְך ֶאת, בְׁ לִּ ַהמְׁ וִּיד ַעל-לְׁ ֵאל-כָּל-דָּ רָּ ; יִּשְׁ

ֵאל-וְַׁגם כָּל רָּ ית יִּשְׁ ד, ֵשרִּ יְך ֶאת--ֵלב ֶאחָּ לִּ ַהמְׁ וִּיד-לְׁ יּו מ  .דָּ ם-וַיִּהְׁ ם עִּ ה-שָּ לֹושָּ ים שְׁ וִּיד יָּמִּ ים, דָּ ים וְׁשֹותִּ לִּ ֶהם-כִּי  :אֹכְׁ ינּו לָּ , ֵהכִּ

ים מא  .ֲאֵחיֶהם רֹובִּ י-ֲאֵליֶהם ַעד-וְַׁגם ַהקְׁ לִּ תָּ שכָּר ּוזְֻׁבלּון וְׁנַפְׁ ים ֶלֶחם ַבֲחמֹורִּ , יִּשָּ יאִּ בִּ ים מְׁ ֵבלִּ ר ַמֲאכָּל ֶקַמח דְׁ קָּ ים ּוַבבָּ דִּ רָּ ים ּוַבפְׁ ים ּוַבגְַׁמלִּ

ִּן ְׁיַי ים ו ר וְׁצֹאן-וְׁצִּּמּוקִּ קָּ רֹב--וְֶׁשֶמן ּובָּ ה  :לָּ חָּ מְׁ ֵאל, כִּי שִּ רָּ יִּשְׁ  .בְׁ

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. 

 רד"ק שמ"א כח, ו .6

 " ו שכתוב להקת נביאים נבאיםבנביאים תלמידי שמואל הנביא כמ' ופי "

 

 רד"ק שמ"א כח, ו .7

"ומה שאמר 'באורים', והם לא היו אצלו שהרי היו עם אביתר שהיה עם דוד, אפשר ששלח שם אנשים לשאול בהם על המלחמה 

 ."הזאת

 

 רש"י שמ"א כח, ו .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.  

 

 רד"ק שמ"א כח, ח .10

 " בא בלילה' תכירהו לפי גם זה כדי שלא .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
למה היה שאול דומה באותה שעה? למלך שנכנס למדינה וגזר ואמר כל תרנגולין שיש כאן ישחטו בלילה, בקש לצאת  אמר ריש לקיש:

אין כאן תרנגול שיקרא? אמרו לו אתה הוא שצויתה ונשחטו. כך אתמול ושאול הסיר את האובות ואת הידעונים )שמואל א' כ"ח לדרך אמר 
 ג(, והיום אמ' לעבדיו בקשו לי אשת בעלת אוב.

 

 ויקרא רבה כו ז .13

בעלה, כך שאול שואל באוב אמר רבי שמעון בן לוי: למה היה שאול דומה באותה שעה? לאשה שנתונה אצל אוהבה ונשבעת בחיי  "

 " 'וידעוני והיה נשבע לה 'חי ה' אם יקרך עון בדבר הזה

 

 ב-שמ"א י, א .14

מּוֵאל ֶאת א"  ֵקהּו--רֹאשֹו-וַיִּצֹק ַעל, ַפְך ַהֶשֶמן-וַיִַּקח שְׁ ֲחָך יְׁהוָּה ַעל-ֲהלֹוא כִּי--וַיֹאֶמר ;וַיִּשָּ שָּ תֹו-מְׁ נָּגִּיד, נֲַחלָּ ָך  ב  .לְׁ ֶלכְׁתְׁ י, ַהיֹוםבְׁ דִּ ּמָּ , ֵמעִּ

ם ים עִּ נֵי ֲאנָּשִּ צָּאתָּ שְׁ ן-ּומָּ נְׁיָּמִּ גְׁבּול בִּ ֵחל בִּ ֻבַרת רָּ  ..."קְׁ



 
 

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 

 

 ויקרא רבה כו ז .15

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

 

 רד"ק שמ"א כח, יג .16

ך; אבל מה ראית שהכרת שאני לפיכך אמר לה שאול 'אל תראי', כלומר ממה שאת יראה אל תראי, כי לא אמיתך, כי כבר נשבעתי ל"

ראיתי אדם גדול עולה מן הארץ רגליו כלפי הארץ מה שאינו מנהג העולם, לפיכך ידעתי כי  -- להים ראיתי עֹלים מן הארץ-א ...שאול?

 ."כן שאול המלך אתה ולכבודך עלה

 

 מצודת דוד שמ"א כח, יד .17

 ":והוא מלבוש המיוחד לאדם גדול וחשוב .והוא עוטה מעיל" 

 

 שמ"א טו, לה .18

אֹות ֶאת-וְֹׁלא "  רְׁ מּוֵאל לִּ אּול-יַָּסף שְׁ מּוֵאל-כִּי, יֹום מֹותֹו-ַעד, שָּ ַאֵבל שְׁ תְׁ אּול-ֶאל, הִּ ם; שָּ יְך ֶאת-כִּי, וַיהוָּה נִּחָּ לִּ מְׁ אּול ַעל-הִּ ֵאל-שָּ רָּ  " יִּשְׁ

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 

יֵתנִּי וְָלָמה י ַלֲהמִּ שִּ נַפְׁ נֵַקש בְׁ תְׁ ה מִּ  ...ַאתָּ

ה שָּ  ָלָמה נִּי וְַׁאתָּ יתָּ ּמִּ  ...אּולרִּ

י ָלָמה ַהֲעלֹות אֹתִּ ַגזְַׁתנִּי לְׁ רְׁ   ...הִּ

ֶרָך וְָלָמה י עָּ ֶליָך וַיְׁהִּ ר ֵמעָּ ָאֵלנִּי וַה' סָּ שְׁ  :תִּ

ֵעינֵי ה' )ט"ו, יט וְָלָמה ַרע בְׁ ל וַַתַעש הָּ לָּ קֹול ה' וַַתַעט ֶאל ַהשָּ תָּ בְׁ ַמעְׁ  )ֹלא שָּ

נָּם )י"ט, ה וְָלָמה וִּד חִּ ית ֶאת דָּ מִּ הָּ י לְׁ ם נָּקִּ דָּ א בְׁ  )ֶתֱחטָּ

יו  יו וַיֹאֶמר ֵאלָּ אּול ָאבִּ ן ֶאת שָּ ה )כ', לב ָלָמהוַיַַען יְׁהֹונָּתָּ שָּ  )יּוַמת ֶמה עָּ

אּול  שָּ וִּד לְׁ ֶתָך )כ"ד, ט ָלָמהוַיֹאֶמר דָּ עָּ ַבֵקש רָּ וִּד מְׁ נֵה דָּ ם ֵלאמֹר הִּ ֵרי ָאדָּ בְׁ ַמע ֶאת דִּ שְׁ  )תִּ

ה )כ"ו, יח ָלָמהוַיֹאֶמר  עָּ י רָּ יָּדִּ י ּוַמה בְׁ יתִּ שִּ דֹו כִּי ֶמה עָּ  )ֶזה ֲאדֹנִּי רֵֹדף ַאֲחֵרי ַעבְׁ

 

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

 

 בעלת האוב           אברהם

ֵעינֶיָך ַאל נָּא ַתֲעבֹר ֵמַעל  י ֵחן בְׁ צָּאתִּ ם נָּא מָּ ָךאִּ קֹול       ַעְבדֶּ ה בְׁ ַמע נָּא ַגם ַאתָּ ה שְׁ ָךוְַׁעתָּ ְפָחתֶּ  שִׁ

ה  חָּ םוְֶׁאקְׁ חֶּ ֶכם ַאַחר  ַפת לֶּ בְׁ נֶיָך       ַתֲעבֹרּווְַׁסֲעדּו לִּ פָּ ה לְׁ מָּ שִּ ם וֱֶּאכֹולוְׁאָּ חֶּ ָך כַֹח כִּי  ַפת לֶּ י בְׁ ְךֵתֵלְך בַ וִּיהִּ  .ָדרֶּ

ן ָבָקר ַרְךוַיִַּקח  ה      .ַלֲעשֹות אֹתֹו וַיְַמֵהרוָּטֹוב וַיִֵּתן ֶאל ַהנַַער  בֶּ שָּ אִּ ל וְׁלָּ ֵבק ַבַביִּת ֵעגֶּ ֵחהּו וְַתַמֵהרַמרְׁ זְׁבָּ  וַתִּ

ים  אִּ ֹלש סְׁ י שְׁ ַמחַמֲהרִּ י סֶֹלת  קֶּ י ֻעגֹותלּושִׁ ַקח        .וֲַעשִּ ַמח וַָתָלשוַתִּ  ...קֶּ

ים... וַָיֻקמּו  ֲאנָּשִּ ם הָּ שָּ ה וֵַיְלכּומִּ דֹמָּ ה ַההּוא וַָיֻקמּו וֵַיְלכּו       סְׁ  .ַבַליְׁלָּ

 

 יז-שמ"א יט, יא .21

ים ֶאל יא " ָאכִּ אּול ַמלְׁ ַלח שָּ וִּד-וַיִּשְׁ רֹו, ֵבית דָּ מְׁ שָּ יתֹו, לְׁ וִּד; ַבבֶֹקר, וְַׁלֲהמִּ דָּ תֹו ֵלאמֹר, וַַתֵגד לְׁ שְׁ יַכל אִּ ם, מִּ ַמֵלט ֶאת-אִּ ָך ַהַליְׁלָּה-ֵאינְָׁך מְׁ שְׁ , נַפְׁ

ת ה מּומָּ ר ַאתָּ חָּ יַכל ֶאת יב  .מָּ וִּד-וַתֶֹרד מִּ ַעד ַהַחלֹון, דָּ ַרח; בְׁ ֵלט, וַיֵֶלְך וַיִּבְׁ יַכל ֶאת יג  .וַיִּּמָּ ַקח מִּ ים-וַתִּ פִּ רָּ ֶשם ֶאל, ַהתְׁ ה-וַתָּ טָּ יר , ַהּמִּ וְֵׁאת כְׁבִּ

ים זִּ עִּ ֹ , הָּ ַרֲאש ה מְׁ מָּ יושָּ ַכס; תָּ ֶגד, וַתְׁ ָאכִּים יד  .ַבבָּ אּול ַמלְׁ ַלח שָּ ַקַחת ֶאת, וַיִּשְׁ וִּד-לָּ אּול ֶאת טו  .חֶֹלה הּוא, וַתֹאֶמר; דָּ ַלח שָּ ָאכִּים-וַיִּשְׁ , ַהַּמלְׁ



 
 

אֹות ֶאת רְׁ וִּד ֵלאמֹר-לִּ ה ֵאַלי  :דָּ טָּ תֹו, ַהֲעלּו אֹתֹו ַבּמִּ ָאכִּים, וַיָּבֹאּו טז  .ַלֲהמִּ יםוְׁהִּ , ַהַּמלְׁ פִּ רָּ ה-ֶאל, נֵה ַהתְׁ טָּ יםּוכְׁ ; ַהּמִּ זִּ עִּ יר הָּ , בִּ

יו ַרֲאשֹתָּ אּול ֶאל יז .מְׁ יַכל-וַיֹאֶמר שָּ נִּי, מִּ יתִּ ּמִּ ה כָּכָּה רִּ ּמָּ י ֶאת, לָּ חִּ ַשלְׁ י-וַתְׁ ְׁבִּ ֵלט, אֹי יַכל ֶאל; וַיִּּמָּ אּול-וַתֹאֶמר מִּ ה -הּוא, שָּ מָּ נִּי לָּ חִּ ָאַמר ֵאַלי ַשלְׁ

יֵתְך  .ֲאמִּ

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

ַלְך יט ן הָּ בָּ גְׁזֹז ֶאת, וְׁלָּ ֵחל; צֹאנֹו-לִּ גְׁנֹב רָּ יהָּ -ֶאת, וַתִּ ָאבִּ ים ֲאֶשר לְׁ פִּ רָּ ַרח הּוא וְׁכָּל כא  ...  .ַהתְׁ ם וַיֲַעבֹר ֶאת, לֹו-ֲאֶשר-וַיִּבְׁ ר-וַיָּקָּ וַיֶָּשם ; ַהנָּהָּ

נָּיו-ֶאת ד, פָּ עָּ ן כב  .ַהר ַהגִּלְׁ בָּ לָּ י, וַיַֻגד לְׁ ישִּ לִּ ַרח  :ַביֹום ַהשְׁ יו-וַיִַּקח ֶאת כג  .יֲַעקֹב, כִּי בָּ ּמֹו, ֶאחָּ יו, עִּ דֹף ַאֲחרָּ ים, וַיִּרְׁ ַעת יָּמִּ בְׁ ֵבק ; ֶדֶרְך שִּ וַיַדְׁ

ַהר ַהגִּ , אֹתֹו דבְׁ עָּ ן כו  ....לְׁ בָּ יֲַעקֹב, וַיֹאֶמר לָּ יתָּ , לְׁ שִּ גְׁנֹב ֶאת, ֶמה עָּ י-וַתִּ בִּ בָּ נֵַהג; לְׁ נַֹתי-ֶאת, וַתְׁ ֻביֹות, בְׁ ֶרב, כִּשְׁ רֹחַ  כז  .חָּ בְׁ ֵבאתָּ לִּ ה נַחְׁ ּמָּ , לָּ

י גְׁנֹב אֹתִּ י-וְֹׁלא; וַתִּ תָּ לִּ ַגדְׁ תָּ  ..., הִּ ה גָּנַבְׁ ּמָּ י-ֶאת, לָּ ן ,וַיַַען יֲַעקֹב לא  .ֱאֹלהָּ בָּ לָּ י  :וַיֹאֶמר לְׁ י--כִּי יֵָּראתִּ תִּ גְׁזֹל ֶאת-ֶפן, כִּי ָאַמרְׁ נֹוֶתיָך -תִּ בְׁ

י ּמִּ צָּא ֶאת לב  .ֵמעִּ מְׁ ם ֲאֶשר תִּ יֶה, ֱאֹלֶהיָך-עִּ י-נֶֶגד ַאֵחינּו ַהֶכר--ֹלא יִּחְׁ דִּ ּמָּ ה עִּ ָך מָּ ְך-וְַׁקח, לְׁ ַתם, יַָּדע יֲַעקֹב-וְֹׁלא; לָּ ֵחל גְׁנָּבָּ ֵחל לד  ....כִּי רָּ  וְׁרָּ

ה ֶאת חָּ קְׁ ים-לָּ פִּ רָּ ל, ַהתְׁ ַכר ַהגָּמָּ ֵמם בְׁ שִּ ן ֶאת; וֵַתֶשב ֲעֵליֶהם--וַתְׁ בָּ אֶֹהל-כָּל-וַיְַׁמֵשש לָּ צָּא, הָּ  .וְֹׁלא מָּ

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. 

 

 רמב"ן בראשית לא, יט .23

ואפשר כי היו ללבן לעבודה זרה כאשר אמר . י"הפריש אביה מעבודה זרה לשון רשלא נתכוונה אלא ל ותגנוב רחל את התרפים"

והקרוב מה שאומרים שהם  ?!למה גנבת את אלהי אבל לא היו כל התרפים נעבדים כי איך תמצא עבודה זרה בבית אדונינו דוד

 ..."בל השעות ויקסמו בהם לדעת עתידותכלים לק

 

 זכריה י', ב .24
ים"כִּי  זּו ֶשֶקר ַהְתָרפִׁ ים חָּ מִּ רּו ָאוֶן וְַׁהקֹוסְׁ בְׁ  "דִּ

 

 מל"ב כ"ג, כד  .25
עֹנִּים וְֶׁאת  אֹבֹות וְֶׁאת ַהיִּדְׁ ים"וְַׁגם ֶאת הָּ  " ַהְתָרפִׁ

 

 ראב"ע בראשית לא, יט .26

"שהתרפים הם על צורות בני אדם... והעד שהתרפים כן, התרפים ששמה מיכל בת שאול במיטה, עד שחשבו שומרי הבית שהם 

 דוד".

 



 
 

 יחזקאל כ"א, כו .27

ים "  כִּ רָּ נֵי ַהדְׁ ֶבל ֶאל ֵאם ַהֶדֶרְך בְׁרֹאש שְׁ ַמד ֶמֶלְך בָּ ים ָרָאה ַבָכֵבדכִּי עָּ ים ָשַאל ַבְתָרפִׁ צִׁ ְלַקל ַבחִׁ ם קִׁ ְקָסם ָקסֶּ  " לִׁ

 

 כב-כ', יטשמ"א  .28

ֹלֶשת "  אֹד... וֲַאנִּי שְׁ תָּ ֵתֵרד מְׁ ַלשְׁ יםוְׁשִּ צִׁ צָּא ֶאת  ַהחִׁ ַלח ֶאת ַהנַַער ֵלְך מְׁ נֵה ֶאשְׁ ה. וְׁהִּ רָּ ַמטָּ י לְׁ ַשַלח לִּ ה אֹוֶרה לְׁ דָּ יםצִּ צִׁ ם ָאמֹר אַֹמר  ַהחִׁ אִּ

נֵה  יםַלנַַער הִּ צִׁ נֵה  ַהחִׁ ֶעֶלם הִּ ם כֹה אַֹמר לָּ ר ַחי ה'. וְׁאִּ בָּ ָך וְֵׁאין דָּ לֹום לְׁ ֶחנּו וָּבָֹאה כִּי שָּ ָך וֵָּהנָּה קָּ ּמְׁ ים מִּ צִׁ ַלֲחָך המִּ ַהחִׁ ָאה ֵלְך כִּי שִּ לְׁ ָך וָּהָּ  "  'ּמְׁ

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.  

 

 יד-יגדברי הימים א' י'  .29

אּול יג"  ת שָּ ַעל ַביהוָּה, וַיָּמָּ ַמֲעלֹו ֲאֶשר מָּ ַבר יְׁהוָּה-ַעל, בְׁ ר-ֲאֶשר ֹלא, דְׁ מָּ אֹול בָּאֹוב-וְַׁגם; שָּ שְׁ רֹוש, לִּ דְׁ ַרש ַביהוָּה-וְֹׁלא יד  .לִּ יֵתהּו, דָּ ; וַיְׁמִּ

לּוכָּה-ֶאת, וַיֵַסב וִּיד, ַהּמְׁ דָּ י-ֶבן, לְׁ  "יִּשָּ

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. 

 

 ברכות יב ע"ב .30

  "במחיצתי -"עמי 

 

 ברכות י ע"א .31

 "עצמו מן הרחמים אל ימנעאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם " 

(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.  

 

 דברים רבה )ליברמן( פרשת ואתחנן .32

ל, וא"ל שמואל כל אותן הדברים, וכיון שא"ל שמואל אתה ובניך עמי בשעה שהלך שאול ושאל באשת בעלת אוב והעלת לו שמוא

בטח שאול על דבריו ונתייאש מן התפלה, אמ' הואיל ואמ' לי שמואל שאני מת מה אני מועיל מתפלל, ישב לו מן התפלה ונדקר 

 גזרה.שאילו היה מתפלל לפני הקב"ה היה מבטל ממנו את ה בחרב, ...מי גרם לו על שבטח בדברי שמואל,

 

  ויקרא י"ט, לא .33

ֶהם" ָאה בָּ מְׁ טָּ שּו לְׁ ַבקְׁ עֹנִּים ַאל תְׁ אֹבֹת וְֶׁאל ַהיִּדְׁ נּו ֶאל הָּ פְׁ  "ַאל תִּ

Do not turn to ghosts and do not inquire of familiar spirits, to be defiled by them: I the LORD am your God. 

 

 ויקרא יט, לא ראב"ע .34

שהאובות אמת גם כן דרך הכשוף לא אסרם הכתוב. ואני אומר הפך דבריהם, כי הכתוב לא אסר האמת רק "וריקי מוח אמרו לולי 

 האלילים והפסילים" השקר, והֵעד

 

 דברים י"ח, טן רמב" .35

 ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל... ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים"" 

 

 רד"ק שמ"א כח, כד .36

וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזה וכלם נשתוו כי  ...ל "ואני רואה לפרש הנה מעשה האוב לפי מה שנמצא כתוב אמרו רז"

מעשה האוב הבל ותוהו ודברי כזב והתול אבל יש מהם אומרים כי לא דבר שמואל עם שאול וחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא 



 
 

הכירה כי שאול הוא אך להראות לו כי מצד החכמה הכירה ומצאה דבר זה אמרה למה  דבר אבל האשה עשתה הכל ברמאות כי מיד

רמיתני ואתה שאול ודרך בעלת אוב להביא בן אדם שמדבר מתוך מחבואו בלשון נמוך וכאשר בא שאול לדרוש מאתה וראתה אותו 

שמה בפי המגיד ' שאול שהרג כהני הנבהל וידעה כי למחר יהיה יוצא למלחמה וכל ישראל היו בפחד גדול וידעה מה שעשה 

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 

רב שמואל בן חפני ' זהו פי, כל ישראל כי דוד נמשח למלך ומה שאמר מחר אתה ובניך עמי מדרך סברא אמר זהידוע היה זה ב

ל בגמרא כי אמת היה שהחיתה האשה את שמואל לא יקובלו הדברים "ל ואמר אף על פי שמשמעות דברי החכמים ז"הגאון ז

ל אמרו אמת הוא כי רחוק היא שתדע האשה העתידות וכן "ים זבמקום שיש מכחישים להם מן השכל אבל רב סעדיה ורב האיי הגאונ

שתחיה היא את המת בחכמת האוב אך הבורא יתברך החיה את שמואל כדי לספר לשאול את כל הקורות העתידות לבא עליו והיא 

ים הם כי האשה אשר לא ידעה בכל אלה נבהלה כמו שנאמר ותזעק בקול גדול ואשר אמרה האשה את מי אעלה לך דברי התול

ה החיה את שמואל כדי לספר לשאול "ויש לתמוה לדברי הגאונים האלה אם הקב, אלה דבריהם, דעתה היה לעשות כמנהגה

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 

היו עמו כמה חכמים גדולים אם ענין אוב נעשה על ידי אדם מדבר מתוך מחבואו ומי יאמר  נעלם משאול שהיה חכם ומלך אשר

 " :שיטעה הוא בזה ואין זה הדעת מקבלו והנכון הוא מה שפירשנו

 

 י"א-'ט ,י"ח ,דברים .37

א ֶאל"  ה בָּ ְך -כִּי ַאתָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן לָּ ֵאש –הָּ תֹו בָּ נֹו ּובִּ יר בְׁ ָך ַמֲעבִּ ֵצא בְׁ ֵהם. ֹלא יִּּמָּ ַמד ַלֲעשֹות כְׁתֹוֲעבֹת ַהגֹויִּם הָּ לְׁ קֵֹסם  ,ֹלא תִּ

ים מִּ סָּ עֹונֵן ,קְׁ נֵַחשּו מְׁ ַכֵשףּו מְׁ ֶברוְׁ  .מְׁ עֹנִּיוְׁ  שֵֹאל אֹובוְׁ  חֵֹבר חָּ יםוְׁ  ,יִּדְׁ  "דֵֹרש ֶאל ַהֵּמתִּ

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. 

 

 

 ז-הלכות ע"ז יא ומשנה תורה רמב"ם  .38

זה העושה מעשה ]...[ ותיפנה מחשבתו מכל הדברים עד שיאמר דברים שעתידין להיות, ויאמר "דבר פלוני עתיד  –איזה הוא קוסם  "

 ."להיות", או "אינו הווה"; או שיאמר ש"ראוי לעשות כך", ו"היזהרו מכך

ק, ויש מי שמסתכל במראה של ברזל או יש מן הקוסמים שהוא ממשמש בחול או באבנים, ויש מהן מי שגוהר )=מתכופף( לארץ וצוע

 .עששית, ומדמין ואומרין

 

 חהלכות ע"ז יא משנה תורה רמב"ם  .39

 יום פלוני טוב, יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית, שנה פלונית או חודש פלוני רע לדבר פלוני""

 

 דהלכות ע"ז יא משנה תורה רמב"ם  .40

כיצד הוא הניחוש: כגון אלו שאומרין הואיל ונפלה פיתי מפי, או נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך אין חפציי " 

מפתח ביתי היום, שאם יצאתי, יפגעני אדם רמאי. וכן אלו ששומעין צפצוף העופות ואומרין נעשין; הואיל ועבר שועל מימיני, איני יוצא 

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

 

 ההלכות ע"ז יא משנה תורה רמב"ם  .41

מי שאמר דירה זו שבניתי, סימן טוב הייתה עליי ]...[ מותר: הואיל ולא כיוון מעשיו ולא נמנע מלעשות, אלא עשה זה סימן לעצמו " 

 ".הרי זה מותר--לדבר שכבר היה
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%97_%D7%99%D7%90


 
 

 יד-בראשית כד, יב .42

ֵרה--וַיֹאַמר"  ם, ַהקְׁ הָּ רָּ נַי ַהיֹום; וֲַעֵשה-ה' ֱאֹלֵהי ֲאדֹנִּי ַאבְׁ פָּ י נִּּצָּב, ַעל-נָּא לְׁ נֵה ָאנֹכִּ ם. הִּ הָּ רָּ ם ֲאדֹנִּי ַאבְׁ נֹות ַאנְׁ -ֶחֶסד, עִּ יִּם; ּובְׁ יר, ֵעין ַהּמָּ עִּ ֵשי הָּ

י , ֲאֶשר אַֹמר ֵאֶליהָּ ַהטִּ יָּה ַהנֲַערָּ יִּם. וְׁהָּ אֹב מָּ שְׁ ֵתה, וְַׁגם-יֹצְׁאֹת לִּ ה שְׁ רָּ ֶתה, וְָׁאמְׁ ֶקה-נָּא ַכֵדְך וְֶׁאשְׁ ק, --גְַׁמֶליָך ַאשְׁ יִּצְׁחָּ ָך לְׁ דְׁ ַעבְׁ , לְׁ תָּ ּה הַֹכחְׁ אֹתָּ

ּה ֵאַדע, כִּי ם-ּובָּ יתָּ ֶחֶסד עִּ שִּ  " ֲאדֹנִּי-עָּ

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.” 

 

 יב-שמ"א יד ח .43

רּו ֵאֵלינּו: "דֹּמּו עַ  " ם כֹה יֹאמְׁ ינּו ֲאֵליֶהם. אִּ ים וְׁנִּגְׁלִּ ֲאנָּשִּ ים ֶאל הָּ רִּ נּו עֹבְׁ נֵה ֲאנַחְׁ ן: הִּ ֵתינּו וְֹׁלא נֲַעֶלה ד ַהגִּיֵענּו ֲאֵליכֶ וַיֹאֶמר יְׁהֹונָּתָּ נּו ַתחְׁ ַמדְׁ ם", וְׁעָּ

ינּו  לִּ ֵלינּו", וְׁעָּ רּו "ֲעלּו עָּ ם כֹה יֹאמְׁ נֵיֶהם ֶאל –ֲאֵליֶהם. וְׁאִּ אֹות. וַיִּגָּלּו שְׁ נּו הָּ יֵָּדנּו, וְֶׁזה לָּ נָּם ה' בְׁ ים -כִּי נְׁתָּ תִּ שְׁ לִּ רּו פְׁ ים; וַיֹאמְׁ תִּ שְׁ לִּ נֵה  –ַמַּצב פְׁ הִּ

ן  ים מִּ ים יֹצְׁאִּ רִּ בְׁ רּו: "ֲעלּו ֵאלֵ עִּ יו, וַיֹאמְׁ ן וְֶׁאת נֵֹשא ֵכלָּ ה ֶאת יֹונָּתָּ ם. וַיֲַענּו ַאנְֵׁשי ַהַּמּצָּבָּ אּו שָּ ַחבְׁ תְׁ ים ֲאֶשר הִּ ר"; ַהחֹרִּ בָּ ֶכם דָּ ה ֶאתְׁ יעָּ ינּו וְׁנֹודִּ

יו:  ן ֶאל נֵֹשא ֵכלָּ ֵאלוַיֹאֶמר יֹונָּתָּ רָּ יַד יִּשְׁ נָּם ה' בְׁ   ."ֲעֵלה ַאֲחַרי, כִּי נְׁתָּ

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.” 

 

 'דף צ"ה, עמוד ב ,חולין 'מס ,בבלי .44

 ".וכיונתן בן שאול אינו נחשכל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם " 

 

 ההלכות ע"ז יא משנה תורה רמב"ם  .45

 ".כאליעזר עבד אברהם ,וכן המשים לעצמו סימנים, אם יארע לי כך וכך אעשה דבר פלוני, ואם לא יארע לא אעשה" 

 

 ההלכות ע"ז יא משנה תורה רמב"ם על  השגת הראב"ד .46

אינו נחש", והוא  -ר זה מותר ומותר הוא! ואולי הטעהו הלשון שראה: "כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן זה שיבוש גדול, שהרי דב" 

 ! הוו  -סבר שלעניין איסור נאמר, ולא היא! אלא הכי קאמר: אינו ראוי לסמוך, ואיך חשב על צדיקים כמותם עבירה זו? ואי הוו אינהו 

" 

 

 ב, הלכה יהל' ע"זמשנה תורה, רמב"ם  .47

ו: אף על פי שאין הדבר מועיל מי שנשכו עקרב או נחש, מותר ללחוש על מקום הנשיכה, ואפילו בשבת, כדי ליישב דעתו ולחזק ליב" 

 ".כלום, הואיל ומסוכן הוא, התירו לו, כדי שלא תיטרף דעתו עליו

 

 משנה תורה, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, ו, דרמב"ם  .48

וידבר בפיו דברים שה היידעוני? מניח עצם עוף ששמו "ידוע" בפיו, ומקטיר, ועושה מעשיות אחרות, עד שייפול כנכפה כיצד מע "

 "  .שעתידין להיות

 

 די, יאמשנה תורה, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, רמב"ם  .49

איזה הוא דורש אל המתים? זה המרעיב את עצמו והולך ולן בבית הקברות, כדי שיבוא המת בחלום, ויודיעו מה ישאל עליו. ויש  "

כדי שיבוא מת פלוני, ויספר עמו  –שים מלבושים ידועים, ואומרין דברים, ומקטירין קטורת ידועה, וישנים לבדם אחרים שהן לוב

 " .לוקה –בחלום. כללו של דבר: כל העושה מעשה כדי שיבוא המת ויודיעו 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%A6%D7%94_%D7%91


 
 

 

 יא פרק זרה-עבודה רמב"ם הלכות .50

 ואין. אחריהן שיינהו כדי, הארצות לגויי הקדמונים זרה עבודה עובדי בהן שהטעו והן;  הן וכזב שקר דברי, כולן - האלו ודברים( כ)

 ולא, ביעקוב נחש לא כי" שנאמר: תעלה בהן שיש הלב על להעלות ולא, אלו בהבלים להימשך, מחוכמים חכמים שהן, לישראל ראוי

 נתן, כן לא--ואתה; ישמעו, קוסמים ואל מעוננים אל--אותם יורש אתה אשר, האלה הגויים כי" ונאמר(, כג,כג במדבר" )בישראל קסם

 (. יד,יח דברים" )אלוהיך' ה לך

 הסכלים מן אלא אינו--אותן אסרה התורה אבל, חכמה ודברי אמת שהן בליבו ומחשב,  בהן וכיוצא, אלו בדברים המאמין כל( כא)

 אלו שכל--ברורות בראיות יידעו, הדעת ותמימי החכמה בעלי אבל. שלמה דעתן שאין והקטנים הנשים ובכלל, הדעת ומחסרי

 אמרה זה ומפני. בגללן האמת דרכי כל ונטשו, הדעת חסרי בהן שנמשכו והבל תוהו אלא, חכמה דברי אינן, תורה שאסרה הדברים

 (יג,יח דברים" )אלוהיך' ה עם, תהיה תמים, "ההבלים אלו כל על כשהזהירה, תורה

 

 רמב"ן דברים יח, ט .51

ונתן כח , הכל מאין עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהןכי הבורא יתברך כאשר ברא , ועתה דע והבן בעניני הכשפים"

ועשה עוד על הכוכבים , הארץ וכל אשר עליה בכוכבים ובמזלות לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחכמת האיצטגנינות

אבל . ונים אשר שם להםגזירת עלי, והנה הנהגתם מעת היותם עד לעולם ועד. והמזלות מנהיגים מלאכים ושרים שהם נפש להם

שאם יהיה מבט , וכחות להמיר הנהגת אשר למטה מהם, ששם בכח המנהיגים העליונים דרכי תמורות, היה מנפלאותיו העצומות

ימירו אותם הפנים העליונים עליו להפך במבט , אשר כנגד הארץ טובה או רעה לארץ או לעם או לאיש[ בפנים( ]בפניו)הכוכבים 

, קורא למי הים לעשות בהם כרצונו, להיות הוא יתברך שמו מהשנא עדניא וזמניא, ועשה כן. ו תמורת ענג נגעכענין שאמר, עצמו

ועל כן אמר בעל ספר הלבנה החכם : ושיעשו הכוכבים והמזלות מהלכם כסדרן, מבלי שינוי טבעו של עולם, והופך לבקר צלמות

תעשה תמונה לדבר פלוני ויוחק , ויהיה פניו מול פלוני, ה על דרך משלכשהלבנה והיא נקראת גלגל העולם בראש טל, א"בנגרמונסי

יהיה , ותעשה הקטרה פלונית בענין כך וכך, בה שם השעה ושם המלאך הממונה עליה מן השמות ההם הנזכרים באותו הספר

ה בענין פלוני לכל טובה וכאשר תהיה הלבנה במזל פלוני תעשה תמונה והקטר, המבט עליה לרעה לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס

אשר שם , אבל ההנהגה הפשוטה אשר במהלכה הוא חפץ הבורא יתברך, והנה גם זה הנהגת הלבנה בכח מנהיגיה. לבנות ולנטוע

לומר שהם היפך הכחות , שהם מכחישים פמלייא של מעלה( חולין ז ב)וזה סוד הכשפים וכחם שאמרו בהם . וזה היפך, בהם מאז

ועל כן ראוי שתאסור אותם התורה שיונח העולם למנהגו ולטבעו הפשוט שהוא חפץ , לפמלייא בצד מהצדדין הפשוטים והם הכחשה

כי יבואו מן ההרכבות צמחים יעשו פעולות נכריות יולידו שינויים ממנהגו של עולם לרע או , וגם זה מטעמי איסור הכלאים. בוראו

 " ברכאשר פירשתי כ, ן שינוי ביצירהמלבד שהן עצמ, לטוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


