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  המזוזה תפיסות מיסטיות והשפעתן הרוחנית

ב  ר הה י ר א ל  א נ ת   נ

  היציאה ממצרי המאגי

. אם נתבונן בעין בוחנת, הכשפי תמא ו ט ו מצרים ם הקודש בארץ עַ שהות אחרונים של ה הימיםמתוארים  "ּבֹא" בפרשת
נדמה ש  ,ריםנים מיסטיים אח יחס לתפיסות מסורתיות מוכרות, והן ביחס לכיוו ב הן  הדרכה עקרוניתמפרשתנו נוכל לדלות 

   .אייג' המודרני- התעצמו בעידן הניוש 

   :כוח המשחיתשיגנו ויצילו מ  ,ותפעולמספר לעשות  הקב"ה מצווה כחלק מתהליך היציאה הרוחנית ממצרים

ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד בֹת ֶׂשה ַלָּבִית: ְלֵבית אָ ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶּבָעׂשר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה 
ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ְוַעל  ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִים:

ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ּו ֹאתֹו ָּבֶהם: ר יֹאְכלַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים ֲאׁשֶ 
ִתי ֶאת ַהָּדם ּוָפַסְחִּתי ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְוָרִאי  :ה'ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני 

  )יג-ג (שמות יב ֲעֵלֶכם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

. פעולה זו תגרום שהקב"ה יפסח על בתי שתי המזוזות המשקוף ולמשוח על שה, ואת דמו לשחוט  עם ישראל הוטל על
 להצ ה  תפעולכאלא  לרבש"ע,חיבור כריתת ברית וכ  לא אם כןמופיע  הפסח בןקר מצרים יפגעו. תי שב עודב  ,בני ישראל

תאריך ב מתועדיםה , "מגיד"מרן הב"י גילויים והדרכות שזכה להם מפי כתב  "מגיד מישריםקדוש "הספר ב. תמיסטי 
  :זהבעניין בית יוסף שלוש שאלות למרן ה  "המגיד" מקשהבתאריך ו' שבט,  ,בפרשתנו .ק של קבלתןמדוי

דהא הכל גלוי לפניו? איכא למימר  ,אמאי איצטריך סימנא -  "וראיתי את הדם ופסחתי עליכם" :מאי דקשיא בפסוקו 
והוה  ,דאתא וסימנא איצטריך משום מלאכיא דאתו עימיה. ותו איכא למימר דאיכא לאקשויי דההוא סימנא הוי בדמא

  !והאי הוה מסטרא דמגאו? ,וי מסטרא דלברת והוא בהיפוכא במאי דבעו? ותו, סימנא מיבעי ליה למהו ת מוו א

כלפי פנים  אהו הסימן  עכ"פ מדועעוד שואל לוי וידוע לפניו? ג והרי הכל  ,סימןו ת ו צריך הקב"ה א ה"מגיד" שואל מדוע
  :"המגיד" על כך עונה !להשתמש בסימן מוות כאות חיים? ובכלל מדוע ?ולא כלפי חוץ

וישוון ההוא דמא על פיתחא מלגאו. והיינו דכתיב "והיה  (שיבטחו בו) האבל רזא דמילתא, דבעא הקב"ה דירחצון בי
הדם לכם לאות". ובמקום דהוה להו למידחל במחזיהון דמא על פיתחא אדרבא ירחצון במאריהון למעבד הכי למהוי 

פסחתי איתי את הדם ורשיזבתא. והאי זכותא דבאי רחיצו יגן עליהון. והיינו דכתיב "והיה הדם הזה לכם לאות ו
כו דדמא דהוה סימנא דמותא יהא לכון סימנא דחיי ברחיצו דמימרא דמאריכון. כלומר, אחזי זכותא דרחיצו דילְ  .עליכם"

  ואתה שלום. .ובגין כך "וראיתי את הדם ופסחתי עליכם"

 :תוב, ככמנים, הסימן נועד לעם ישראל עצמו י נו זקוק לאותות וסע אי הן הן התשובה. רבש" שהשאלותאומר המגיד 
 עם ישראלבריבונו של עולם. נו של  גילוי של האמונה והביטחוןלאות על הבתים". הסימן הוא בעצם  לכם"והיה הדם 

היא אמת הכך יהיה.  -אות של דם מציל חיים אם רבש"ע אמר ש  !אות של מוות גם אם הואציל ממאמין שציווי ה' 
השפעה  ואין ז. באדם המצווה היא שפועלת ..תופסים אותו. אנומוות, תלוי כיצד ל גם כמו חיים לכוח ה  ביטוי ואהדם ש

במשך ימים בביתו,  לקשור את אלוהי מצרים מי שמוכן .הדרגתי שעם ישראל עובר ונפשי תהליך רוחניאלא  מאגית
הקשור  ,מוכיח שהוא בן חורין אמיתי, המאיימים גורמים הסביבתייםלא להתחשב בכל הב הפולחן המצרי,לשחוט את ו

   רק עניין של זמן. אמעשית הי ה  חירותו .לוהי אמת-לא ברוחו

  במהלך הדורות נגלה לנסתרבין מזוזה; 

 נו.י ימעד  הדורותכל  המתגוששות במשך קוטביות,ו מוכרות חשיבה מערכותן שתי ידבר זה מחבר אותנו לעימות שב 
 חוקית פיזית ורוחנית הנהגה סדר שלביקום  נויש  , המבינה כיראציונלית לוגית חשיבהצורת חשיבה ראשונה היא 

ומעשיו הם הקובעים את , במציאות לפעול, אחריות על פעולתולאדם כוח תפיסה זו מובילה להכרה כי יש  רציונאלית.
אותם כעובדה קיימת,  מקבל , הואמציאות ב  ופועלים מקיפים מיסטייםווחות מאגיים כשה תפיס נהיש  מאידךו. עולמ

ו יעשה חשבון הומיש  ,עביר שמותהוא י. תעזוראינה פעולה עצמית מהותית או לוגית  ומקבל גם שפעולה מסוימת גם אם
 וביאבריא ומאושר יותר, או י והן יהוו סגולה לכך שיהיה  כלשהן, פעולות הוא יעשהבין בני הזוג. התאמה אם קיימת 

    !יותהופכשתי דרכים  הן . אלווכדומה להצלחה בחיי הנישואין
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המזוזה שומרת על ש  מן המקובלות הוא ת מזוזה.ו היא מצוקוטבי באופן  אצלנו ת שתי הגישותו בטאת מבה אחת המצוות 
"סגולה  זו שהרי ,תקין מזוזהלה  זה, תורה ומצוותאינו שומר גם אם בהיכנסו לביתו, אדם שעושה דבר ראשון  .הבית

.בדוקה" לשמירה
1

) וכן סי' צראל ("כלבו" ש יירת דומר שדי הנכתב על המזוזה הריהו ראשי תיבות - השם שאף  

  ) וכיוצ"ב.כבתיקו"ז תוס' זהר ח"ג ש, ב ו "מזוזות" ביתך ראשי תיבות "זז מוות" (

 שם נהוג להוסיף בגב המזוזה שורות של פרשיות "שמע" "והיה אם שמוע", ומאחור שתייםעשרים ו רק נו כותביםי בימ
להינו - ה' א המקדימות לשם: יותאות ה הןש  ,מוכסז כוזו": "כוזו ב אותיות גם המוסיפים ויש. (זהר ואתחנן רסו, א) די- ש

ה' (אחד).
2

רש"י בספר  :לדוגמא, העוסקים בהלכות מזוזה מגנצא,, צרפת ו ארצות אשכנז מ  הפתח ספרי פסיקנאם אך  
 בספר היראיםזר ממיץ עלי' א , ר)648(הוצ' ירושלים עמ'  במחזור ויטרי תלמידו ר' שמחהאו  ),עמ' כו ה' רפ"סי( הפרדס

מיני שמות  ניתן למצוא הוראות לכתיבת שם .יםמפליא נראה דברים  -  (בהל' מזוזה) ה"יראב ותלמידו ה ) 'ת בסימן(
הם אמנם מציינים  !מזוזהגוף ה ב שינויים אלו אינם בגב הקלף אלא .חותמות של מלאכיםציורי ו  מלאכיםשמות  ,קדושים

ל כל פנים זה מדהים!ה. ע עיקר המצוו ינוא וש לתוספת שמירה, רק  השהכיתוב נעש 
3

  

  ד:ה"ה פ"הלכות מזוזה בכותב  הוא כך .רוח אחרת תנמצא  ם"הרמבאצל  אולם,

אבל  .לפי שהוא מבחוץ ואין בזה הפסד ,די-מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ כנגד הריוח שבין פרשה לפרשה ש
הרי הן בכלל מי שאין להם חלק  -  או חותמות ,או פסוק ,או שמות קדושים ,המלאכים אלו שכותבין מבפנים שמות

אלא שעשו מצוה גדולה שהיא יחוד השם של הקב"ה ואהבתו  ,שאלו הטפשים לא די להם שבטלו המצוה !לעולם הבא
  ...שזהו דבר המהנה בהבלי העולם ,כמו שעלה על לבם הסכל ,ועבודתו כאילו הוא קמיע של הניית עצמן

   דברים דומים: פרק חלקעל פי המשנה בב"ם כותב הרמ בהלכות עבודת כוכבים פי"א הי"בו 

 והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן ,וכן הקורא על התינוק שלא יבעת ,הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה
שהן עושין דברי תורה  ,הן בכלל הכופרים בתורהאלא ש ,לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים - בשביל שיישן

כדי  ,אבל הבריא שקרא פסוקין ומזמור מתהילים .שנאמר ויהיו חיים לנפשך ,רפואת נפשותואינן אלא  ,רפואת גוף
  הרי זה מותר.  -  וינצל מצרות ומנזקים ,שתגן עליו זכות קריאתן

על כך אומרת  .וכדומה חשישת עין שמאליתלחשישת עין ימנית, פרק לפרק  :סגולות מדריך תהילים ישה  בחלק מספרי
אשתי  עםיכוחים שלי ואני מודה שאחד הו !אין לו חלק לעולם הבא - שמי שלוחש על המכה  "ם,, לפירוש הרמבהגמרא
תהילים ספר אך  זה חשוב, כתפילהלקרוא תהילים  אמרתי לה:אם לשים תהילים מתחת לראשו של תינוק.  יההשתחי' 

כתובה  בה - אמונה וייחוד ה'  ה גילוימשמעות ש וה גדולה ולקחת מצלמה שלא יהיה לנו חלק לעוה"ב?...  !קמיע ואינ
ע של יך אותה לקמופולה  - קבלת עול מצוותו קבלת עול מלכות שמיים ' ופרשת 'והיה אם שמוע' דהיינושמעפרשת '

   !מטה כלפי הת ו א ואתה מוריד מעלה,ך ת ה מבקשת להעלות או התור .רצון ה'פך הגמור מ י זה הה -  ת גופנושמיר

הוא מכיר, רק כן,  מלאכים המצילים את האדם מן החטא? נבראיםובתפילין צית בציוכי הרמב"ם לא מכיר בכך שבמזוזה 
  : ג"יהלכות מזוזה פ"ו הכמוש כתב בסוף  ,ר את זה אחרתשהוא מסבי

 ,שמו של הקדוש ב"ה וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם .חייב אדם להזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד
וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור  ,יותיו בהבלי הזמןויזכור אהבתו ויעור משנתו ושג 

 ,כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו :אמרו חכמים הראשונים .ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים ,העולם
שמצילין אותו  המלאכים הםוהן  ,רבים מזכיריןשהרי יש לו  .הוא שלא יחטא מוחזק -ומזוזה בפתחו  ,וציצית בבגדו

  .' סביב ליראיו ויחלצםה חונה מלאך  :שנאמר .מלחטוא

לו כוחות גדולים יותר להמשיך  ניםכך נית ,. ככל שאדם עושה טובכוחות נשמתו הםהסובבים את האדם אלו  המלאכים
  וריה של קודש!טריט לנכנס הריהו , שראלישהוא נכנס לבית יוכ זכירה לאדם שיש רבש"ע, בהשל המזוזה  הכוח .בכך

. ..ומשהו יהודי בביתושכך יהיה לפחות  ,הלשים בביתו מזוזסיפרה שאמרה לבנה ש ,אישה פשוטה שיחה שלזכורני 
מה זאת אומרת, : הענת ומזוזה?  מדוע: בתמימות מעושה השאלתיכיוון שחשבתי שהיא מתכוונת לשמירה מיסטית, 

כתוב שם הרי  ,ענתה לי: מה זאת אומרתכך ו שומרת על הבית?  מזוזה כיצד: הוספתי להקשות !המזוזה שומרת על הבית
, אבל אני כל לילה אינני מתפללת מתוך סידור גם ו שבת,  כל כך אינני שומרתאני  , לא?!התורה כולה בקצרה את כל

, שם כל התורה כולה. כך ענתה ,שם רבש"ע נמצא ...ב"קו ישיר לשמים" ת את תפילותייושם נושא  ,עומדת ליד המזוזה
  בפשטות. 

  
1
  !קובעים מזוזה בפתח ביתם ישראלב מכלל היהודים  98% ,שערך מכון גוטמן עבור קרן אבי חי בשנת תש"ס ,לפי סקר נרחבראיתי כי    

2
 .עמ' כג הע' י מרגליות הגר"רשל  "יסוד המשנה ועריכתהראו " .זכרהו לכתבו, ו שאסרו לשים מזוזה ,מתקופת גזירות היוונים השתמראחת ההשערות שזה    

3
  יביע"א ח"ח יו"ד סי' כח. הגר"ע יוסף שו"תדיון בזה ראו     
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, נו כאן על מפתן ביתנמצא  יסוד אמונת ישראל .קבלת עול מצוותו קבלת עול מלכות שמיים ;תורה וח מיסטי אלאלא כ
 ראה(מתבונן ו  אלא היה עוצראת המזוזה, בדווקא לא היה מנשק החזו"א ש  מספרים לעצמנו זאת.ר ילהזכ כיםצרי  וואנ

. , ולאן אני הולך אבאני  היכןשל ייחוד ה'. כשאני יוצא אני צריך לזכור מ מצוות מזוזה היא מצווה .יו"ד רפה, ב ברמ"א)
  מתנהגים בו. כיצדו  ,כשאני נכנס אני צריך לדעת שיש כאן בית יהודי

  מאגיה או דו שיח של חוכמה? 

 .ר על האדםושמלהמזוזה באמת עניינה של ש  ם נראהה , בהרבה מקומות בחז"ל  בניגוד לכל האמור לעיל, ניתן למצוא
 שלחהקיסר הרומאי  .גיירכבני אצולה רבים בתקופתו התקרב ליהדות והתס אונקלו ש  )יא, א(עבודה זרה  מסכתב  מסופר

משלחת נוספת, אך לבסוף שלח לו  לשכנע את כולם בדרכים שונות. הצליח אך אונקלוס אחריו כמה משלחות להחזירו.
הניח ידו כשהגיעו לפתח היציאה והלכו איתו,  יו אחזו בוכשהגיעו אל ., אלא רק יביאוהוידברו עמו ציווה אותם שלא 

מלך יושב מבפנים ועבדיו שומרים אותו  - : מנהגו של עולם אמר לפשר העניין, שאלוהווכשלא התאפקו ו. ייךעליה וח
כיון שראה הקיסר כך, לא  !יושבים מבפנים והוא שומרם מבחוץ עבדיו אלאמבחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, 

  ...סיף לשלוח עוד אחריוהו 

כדי " לדעת חכמים הינו ,לרה"ר סמוךבטפח ה לג, ב) שהטעם למיקומה של המזוזה (מנחות כיוצא בזה מובא בגמרא 
אמר עוד שם: " ." ופירש רש"י שתשמרהו מן המזיקיםכי היכי דתינטריה הינו "נא הו רב אך לדעת  ."שיפגע במזוזה מיד

 .מלך יושב מבפנים ועם משמרין אותו מבחוץ -  מדת בשר ודם ."ה מדת בשר ודםרבי חנינא בוא וראה שלא כמדת הקב
הרא"ש ומדת הקב"ה אינו כן. עבדיו יושבין מבפנים, והוא משמרן מבחוץ. שנאמר ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך". 

 נוחטנברג נהג ל המהר"ם מרו שרבו מספר אף דף ה, ב בהלכות הרי"ף ובפסקי מזוזה לרא"ש בסימן י) בהלכות מזוזה (
    ועוד הרבה כיוצא בזה. ,לבעת אותוהרוח תה רוח רעה מבעתתו, וכשהתקין מזוזה הפסיקה י יבצהריים בבית מדרשו, וה

שיח  דו בביאור המשנה "ותלמוד תורה כנגד כולם" )(פאה פ"א ה"אירושלמי בתלמוד (בראשית לה, ג) ו במדרש רבה 
ך הפרסי.מעניין בין ר' יהודה הנשיא לארטבנוס המל

4
   :זה לשון התלמוד בתרגום 

כל  לואפי :חד אמרא ו  !ה לדבר אחד של תורהוכל העולם אינו שו :חד אמרא  .כפר דחומיןמ רבי ברכיה ורבי חייא 
וכל 'וכתוב אחד אומר  ',וכל חפצים לא ישוו בה'כתוב אחד אומר  ...מן התורה חדתיה של תורה אינן שוות לדבר א ו מצו

הקדוש  בינור ארטבון שלח ל ...אלו דברי תורה -חפציך  .אלו אבנים טובות ומרגליות - חפצים '.חפציך לא ישוו בה
 שערכו דברלך  ית שלח  יאנ  השיבו: .מזוזה ושלח ל דבר טוב כמותה.שלח לי  מר לרבי:אשערכה רב מאוד.  תמרגלי 
דבר שלחת לי  האת ש ד אלא ולא עו .חפציך וחפצי לא ישוו בה רבי: א"ל דבר שערכו זעום?!שלחת לי  הואת  ,עצום

  '..בהתהלכך תנחה אותך' :בו תככ  ,לך שומרתוהיא דבר שאתה ישן לך  תישלח  יואנ  שאני צריך לשמור אותו,

   :נו סיום מרתק לסיפור התלמודייש  קמ"ה)סימן " (רב אחאי גאוןד שאילתות "ב

 , ולא היה לו אלא בת אחת, ובאו כל הרופאים ולא הועילו לה. כיון שנטל ארטבן אתשל ארטבן  ותנכנס שד בבמיד 
  . לעצמו רבינו הקדוש מרגלית ונטל , ושם לה על הפתח, מיד ברחה אותה שדה,המזוזה

מגרש "דו שיח בין מלך עשיר ל אין זהכתוב כאן ההיפך!  אך למען האמת ..!.שמזוזה מגרשת שדיםהדבר מפורש  אם כך,
אומרים חז"ל כי כל חפצי . כי "תלמוד תורה כנגד כולם" בפאה גורסת דו שיח של חכמה. המשנה אלא " יהודי,םשדי

בהקשר זה בדיוק . קדושת התורה עומקמ  לדבר אחד אינן שוות ,דהיינו מצוות -דהיינו ממון, ואף חפצי שמים  - האדם 
  . יישראלמקבילה מהנשיא ה תשורהקש יי בפרס, וב מספרת הגמרא כי ארטבן שלח תשורה יקרה לרבי מהארמון הנשיאות 

מר לו כי ואו שולח לארטבן מזוזה,  רביאחד מגדולי העשירים בתקופתו, אך הוא ראש חכמי ישראל.  אמנם רבי הוא
אה לא השתנו רכפי הנש  כאומר .ץ את ארטבן בעדינותק וערבי  .הינם בראש סולם הערכים היהודי עולם הרוחהתורה ו

מה שאמרו חז"ל ל בדיוק  רבי ברמזיו מכוון ...רודף הממון הכבוד והשמלות מאז אחשוורוש ,ה הפרסיתכ"כ פני הממלכ 
, שאין לה מה לומר לאדם חוכמה מופשטת . שמא תאמר שהתורה הינה רק בתורה - וחפצי לא ישוו בה'  ךחפצי' :לפני כן

. גם לי כמו לך אוצרות 'לכך תנחה אותךבהתה', את האדם בכל נבכי עוה"ז שומרת ומדריכה שהתורהבעוה"ז?! דע לך 
  .יעושר, אך התורה שלי מדריכה אותי ושומרת שאוכל להשתמש נכון בכל אוצרותי

מדרש ובירושלמי, ואף לא אצל בן מקור ב . ראשית אינו מופיע ב תוספת מאוחרת  אניכר לענ"ד שהו  ,אודות השדהסיפור 
לות.רב יהודאי גאון בספרו הלכות גדו - של רב אחאי דורו 

5
, שכן לשון רב אחאי, המדרש הדבר ניכר גם מגוף הסיפור  

  והירושלמי הינה ארמית, אך תוספת זו כתובה בעברית... 

  
4
  . 20ר, ובאריכות ראו שלמה יהודה רפפורט "ערך מילין", ווארשה תרע"ד, עמ' לזיהויו של ארטבן עם ארטבנוס הפרסי ראו "ערוך" ע' ארטבן במוסג   

5
  הוצאת מכון ירושלים תשנ"ב, הלכות מזוזה סי' כו, עמ' רעג. על הלכות גדולות ב ראו    
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  ותפיסה מאוזנת של המצווה פשרת ה"כסף משנה"

   :הפשטנית בעניינה של מצוות מזוזה אינה נכונהמסביר כי התפיסה  )שםעל הרמב"ם בהלכות מזוזה ( הכסף משנה גם

וגם אין הכוונה  .לא המלאכים הכתובים בה מבפנים ,נמי שהמזוזה שומרת הבית כשהיא כתובה כתקנה אין הכי
  !וממילא נמשך שתשמור הבית ,אלא צריך שיכוין לקיים מצות הקדוש ברוך הוא ,בעשייתה לשמור הבית

לקיים לשמור הבית אלא ן וולהתכלאדם אין  ,יותר מכךמצוות ה'.  תשמירזכות לא כוחות חיצוניים שומרים הבית אלא 
ממילא ו  הריהו מחבר עצמו עם רבש"ע את דברי התורה שם בפתח משכנו,. כאשר האדם מקיים מצוות ה' ו מצוות הקב"ה

ספר ב כתב בענייןה חשובתוספת  .פירוש שפירש לו ה"מגיד" בפרשתנוממש כ םעולידברי הכס"מ  .הבית יהיה שמור
   :ג)-ת מזוזה הלכה ב(הלכו  ליקוטי הלכות של ר' נתן

, ִּכי ְׁשַמע ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ֵהם ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְוַקָּבַלת ְּכָלִלּיּות ָּכל ַהּתֹוָרהַהְּמזּוָזה ִהיא ְׁשֵּתי ָּפָרִׁשּיֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם 
ְוַעל ֵּכן ִמְצָוה ָעֵלינּו ִלְקּבַֹע ְׁשֵּתי ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ... ׁשּוִבְפָרט ָּפסּוק ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשהּוא ֵׁשם ה' ַמּמָ  ...עֹל ִמְצֹות

י ּכִ ... ְוֶזה ְּבִחיַנת ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא ּגֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים ...ָמר ַהַּבִית ִמן ַהִחיצֹוִניםֵׁשם ה' ֵאֶצל ֶּפַתח ַהַּבִית ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנׁשְ 
  !ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהְּׁשִמיָרה, ָּפָרִׁשּיֹות ַהִּיחּוד , ֶׁשִהיא ַהְּמזּוָזה, ֶׁשִהיאֱאמּוַנת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֶּפַתח ַהַּבִית הּוא ַעל ְיֵדיִעַּקר ַהְּׁשִמיָרה 

 מה שאמרוכעין  מן המזיקים והרוחות הרעות. השמירה זוהי המציאות,מקור כ רבש"עמכיר ב כאשר האדם אומר, הווי 
ואין עוף  )איוב ה, ז( "ּוְבֵני ֶרֶׁשף ַיְגִּביהּו עּוף" :שנאמר .מזיקין בדילין הימנו - כל הקורא קריאת שמע על מטתו "ל "חז

  !ממנו םבדלימו וממילא מזיקין  ,להיו-הייחוד היא המחברת את האדם לאאמונת . "אלא תורה

אדם הטוען שיש לו מחשבות והרהורים שאינם אלי לפני זמן בא  .מאוד מגוחך ותראעלול לה המצב  כךנאמר אם לא 
אולי צריך  רוצה לבדוק ,ביתו מלא כעסים ומריבותשאדם  טובים, והתייעץ אצל מי אפשר לבדוק התפילין של ראש.

    וכיוון חשיבה?...מידות  ,ראש" במקום "להחליף "תפילין של ראש"או  מדוע להחליף מזוזות המזוזות. להחליף

 שאינהה אש  !?הסתלקו המזיקים או נכנסוהאם  -ן צהוב עיתו חובק וובשמאל ,שק את המזוזהונ ובימינ, ולבית נכנס דםא 
 של תופעהמוכרת  כיוצ"ב ?!תהסביברשה את המזיקים מג האם. את המזוזהומנשקת לבושה בצניעות, אך מכבדת 

שקיבלו ברכה או קמיע או  העיקר, במעשיהםבאופיים ין הם נזקקים לשנות דבר א . "מקובלים"הולכים לה "ידוענים"
   !מתחיל מן האדם?פנימי ו שאינו כ הוא זה תיקון  איזה ..החליפו מזוזה.

  שמואל ימיב כקמיע הארון והתורה

. ראל נופלים בקרבש מיש יארבעת אלפים א ו  ,שתיםבפל מלחמהיוצאים ל  מסופר שעם ישראל (פ"ד) בתחילת ספר שמואל
ָּיבֹא ָהָעם ֶאל ַהַּמֲחֶנה וַ ", למלחמה את ארון ה'מחליטים להביא ו חוזרים הזקנים ועושים חשבון נפש. איך ייתכן שנפלנו? 

ְרֵּבנּו ְויִׁשֵענּו ִמַּכף ְוָיבֹא ְבקִ  ה'ִנְקָחה ֵאֵלינּו ִמִּׁשלֹה ֶאת ֲארֹון ְּבִרית  .ַהּיֹום ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ה'ַוֹּיאְמרּו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ָלָּמה ְנָגָפנּו 
אֹוי ָלנּו " שומעים ומפחדים:ה תים פלש המגיעה עד למחנה  ,הלודה ג תרוע. כשמגיע הארון נשמעת במחנה ישראל "ֹאְיֵבינּו

מּו ְפִלְׁשִּתים ַוִּיָּלחֲ " , וארון הברית נשבה!ם נהרגים ישיותר אנ  צאה?ו ומה הת !"ִמי ַיִּציֵלנּו ִמַּיד ָהֱאלִֹהים ָהַאִּדיִרים ָהֵאֶּלה
לִֹהים ִנְלָקח ּוְׁשֵני ְבֵני -ַוֲארֹון אֱ . ַרְגִלי ַוִּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֻנסּו ִאיׁש ְלֹאָהָליו ַוְּתִהי ַהַּמָּכה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַוִּיּפֹל ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשלִׁשים ֶאֶלף

  :חריפיםדברים (ילקו"ש שמואל רמז קג) כך חז"ל  אומרים עלמדוע באמת זה קורה?  ."ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס

 ?!למה נגפנו ה' :אמרו ישראל .יצאו למלחמה ונהרגו מישראל ארבעת אלפים ,מקולקלים במעשיהםלפי שהיו בני עלי 
והריעו  ,שלחו והביאו ארון הברית .לא אמרתם כך כשהיו מכעיסים לפני בעזרת ישראל ובעזרת אנשים :אמר הקב"ה
ונשבה  ,מיד נהרגו שלשים אלף .'בקולה על כן שנאתיה עלי נתנה' :על אותה שעה אמר .בה ממש איןלה ש תרועה גדו 

   !ארון הברית

 נומה שקורה אצל האם שמתם לב ל , הישראלית ברהחתוקנו חולאי ה  וכינגפנו ה'? מה פשר השאלה למה אומרים חז"ל: 
סימן הדבר שלא אל התורה  ,תיקון נו. אם לא עשי דברים כג, טו)( "ַאֲחֶריךָ במחנה? "ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב מֵ 

 הלוחותאת  כשהפכו ,אם הארון הינו רק סמל חיצוני ריק מתוכן !הצד החיצוני, לא אל הקדושה אלא אל נו והדרכתה פני 
קדושה  המאפשרים שתחולו אנ נשבה! הוא - מכשיר מאגי כ משמשארון הברית כש אותם, בר י משה רבינו ש - לעגל

 "ְיִמיֶנךָ ַיד  ַעל ִצְּלךָה'  ֹׁשְמֶרךָ "ה' ותלוי בו. האדם הוא העניין והכל נמשך ממנו ;כל התורה על רגל אחת זובארון. 
  .)נפש החיים א, ז( ואתה הקובע את הנהגתו איתך ,רבש"ע הוא הצל שלךכביכול 

  של כישוףסלמנדרא סלמנדרא טבעית ו

נוצרת  שסלמנדרא סביררש"י מ. חסין אש בע"ח, סלמנדרא הנקרא על יצור מיוחד )כז, א( חגיגהמסכת ב הגמ' מספרת 
.. איננו מבינים .כישוף ע"ישנוצרת  רש"י מפרש מס' חולין (קכז, א), אך ב ברציפות אש במקום אחד שבע שניםת סקה ב

 שם (הגמ' החיים באש התורהי חכמים, בחינת תלמיד יהוזסלמנדרא ש מסביריהודה היה  צבי הרב אך ,בסלמנדרות
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בתהליך מתקדם עד  "חיוצר ת לימוד ודבקות שרצף יש  ;שתי דרכים ליצירת ת"ח ןישנ  משווה בין ת"ח לסלמנדרא).
 .תורהושם חטיפת פה  ברצף לוגי, אלא מותתקד ה  לאדרך של כישוף.  נהיש אך . בעצמותוהתורה נמצאת  אשו שמתקדש 

   ).  יא, "קניין תורה"ה, "הרציהאש נמצאת בו במידה מסוימת אך זו אינה עצמותו (

קבל צריך לאומר שיש היגיון חוקי בעלייה. מה ש יש הגיון חוקי רוחני. מנו בעול . מושכלפנימי ו  נפשיבניין ל  יםנתבעאנו 
א יתקן ל שאם הפנים ל, הגדרת שאיפותנדרש להאדם  .לעצמו ושאסור לאדם לוותר ,אפורה ,שזו עבודה יומיומית

מבנה מסודר, כך גם הנפש צריכה מידותיו יתברך של  שםכ ש עקומה. האדם צריך לדעת  היותעלולה ל תותור ,מידותיו
ממקור באות הן ל מה שמעבר להשגה, גם אם כל  המתייחסות דעות אחרות,. גיולצעוד קדימה באופן לו להיות מסודרת 

. אלא להיפך הן בונותאין  את קומת הבסיס של האדם,אך , יכולות לבנות רק את הקומות העליונות של המציאות ,קדוש
  ".טוב מיסטיקה.. לגוףלא מצאתי "

  תפיסת הניו אייג' בעידן הפוסטמודרני

 הופיע אח"ככמה. ו הח  -ת שני הנבואה, בבי  -בבית ראשון  .ימינוועד קדמא דנא טבים האלה מקמתנדנד בין שני  מנועול 
צדקה עשה הקב"ה עם עולמו הפנימיות. ב של  - ועוד. אח"כר' בחיי  רס"גרמב"ם, ודמויות כ המחקר והרציונליות 

הנפש האנושית,  של התחייהקופת ות הרנסנס,  - קיבול. אח"כ  כליכשיר את שה הרמב"ם, ופיעה רק אחרי הפנימיות הש 
אייג' בעידן - של הניו ם לתפיסה לא רציונאליתנכנסיאנו הכל רציונאלי והכל מובן, ושוב  - מקיףהמבט האנושי ה 

  . הפוסטמודרני

בהתייחסו לפעולה בשמות , שני הכיוונים בין את אופן ההשלמההרב זצ"ל מסביר גרת קעח י א  א"ח הראי"ה באגרות
   :מעט מעומק דבריום תבשנ  .קדושים

עם כל הופעותיו, ואותה  עשיר הוא באין ערוך יותר ויותר מהעולם הגלוי, בחומר וברוח, העולם הנסתרא, שהאמת הי 
נטיית החרות , הנמצאת ביחידי האנושיות בכל דור ודור, היא נטיית האורה יותר גדולה, שבמקורה היא התשוקה לנסתר

עפי גבורה כאלה, שהם משחררים את החברה , החפצה לנתק כל חבל מצמצם... הרגשות עדינות כאלה, שר העליונה
  הציבורית כולה מגסותה ומופיעים עליה אורה. 

שבאלה הנטיות הנצחיות הנן פזורות בכתבים בלים ומפורדים של בעלי הקבלה השימושית. בהמשך הזמן רבו  הנובלות
, ולה יש לאוצרות כאלהסגהממשמשים בקליפתם של המושגים העשירים הללו, אשר מעולם לא הציצו בתכנם הפנימי. 

כשהיא לפחות ישרה, כשהרגשותיה הנן נורמליות, תוכל ההפעלה ; שבלא דעה ג"כ הם שופכים על הנשמה איזו הפעלה
  ..להיות עדינה.

, שהגאווה הטפשנית מצויה בה, והרשעות והשפלות, שהבערות מחוללתן, לא אבל אם הדברים באים לשדרה שפלה
, לטוות קורים שחורים במעמקי הנשמה, אשר יוכלו להיות למקור להתהפך לרועץ כאלהעלולים אוצרות יחסרו לה, אז 

  ... שחת של השקפות עולם הפוכות ומדולדלותמ 

, שאינה חפצה בשם נסתר, ובמטאטא השמד תטאטא את הקורים הללו. ובראותה תקום נטייה של חיים ריאלייםעד אשר 
. אחרי תרגיש את חולשתהאבל מיד  ביון ואין סתר במלא ההוויה.שהגדילה את האורה, תדמה כי רמה ידה וכי אין ח

אשר תרגיש רק מעט, כי אותה המלאכה של פינוי הקורים כמעט צלחה בידה, תמצא את עצמה עלובה עם כל אוצרה 
באופנים הרוחני הגלוי. שלא יוכל למלא את נפשה, ואז תרגיש את הטוב הגנוז באוצר הסתר, כשהוא אך ינתן לה 

  . ןוומוסר מעשי בריא וחס דעה שלמה, בשיעורים מתאימים, באופי נערך ובתכסיס מלא של יםהגונ 

 ראויותפעולות העליונות ה  !מעלתו היא חסרונואך  ,עשיר הרבה יותר מהעולם הגלויהעולם הנסתר גדול ו אמת,
להיות  עלולים -עולם ריאלי בנוי בהעדר  .בנויוהרוחני  השכלי סריו המ כאשר הבסיסאך ורק  ,כקומה עליונהמועילות ו 

ו עשה כך או עשה אחרת. אמר אי אפשר ללכת ולשאול קוסמים שי  !הפוכות ומדולדלותשחת של השקפות ולמקור מ
  מהמסד ועד הטפחות בע"ה. בתבונה וברגישות מתוך התורה תמתבררה  מחשבה והנהגהלסגל  עלינושומה 

  

  

  העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,"ישיבת הגולן" שיחה כללית מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של

  בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות,  יארן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מ

  בן תורה בדורנו.דרכו של ת אור על ושופכוהנגזרות מן המבט האמוני, 

  : אחיה לוי וישי אונגרהפצה מאור דוד רביבו |צילום: אורי פירסט ויותם קניגסבוך |  אינטרנט: חגי מיכליס |עריכה: 


