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  מכשפים ומכשפות  –  משפטיםפרשת 

ָפה לֹא " שנאמר להמית כל מכשפהוה מצהתורה  אלא שאם אי אפשר  בבית דין, וה להמית את המכשפה במיתה המיועדת להולא רק שיש מצ .)שמות כב, יז(" ְתַחיֶּהְמַכשֵּׁ
"אבי אבות לכל העבירות והנזקים שבעולם וכמה  הואו ,העיסוק בכישוף הוא רחמּוש .וה להמיתה בכל צורת מיתה שניתןמצ תה הרי שישלבית דין ולהמי הלהביא

 .רדב"ז מצוה סז(הלשון ה'מצודת דוד' ל)" חללים הפילה

 ? כל הדורותמשך ב כשפיםבבלחשים ו ועד כמה היה נפוץ העיסוק ?כשפיםב יםעוסקמכשפות אשר המכשפים והכל כך עם  התורה החמירהויש להבין, מדוע 

 מתערבבים המזלות ומשתבשת הנהגת העולם כשפיםעל ידי ה

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת משפטים ד"ה  ו( י, 'בראשית רבה'ראה ) בשמים עליו מזל המושל ׂשםהוא  דבר שקיים בעולמוכל ותפקיד לכל נברא ונברא, ול ריאהה טבע בעולמו סדר בבהקב"

אותם רים רוחניים שהם 'הנפש' של מלאכים וׂש ישנם ומעליהם ,מנהיגים את התחתונים לרעה או לטובה כפי מבטם בהםמזלות הכוכבים והוכך יוצא ש. מכשפה לא תחיה(
הבריאה לא ובכך , )רמב"ן דברים יח, ט(עד לעולם ו ם בהם מאז היותםכפי שהוא יתברך ׂש וטבעית טהינהיגו הנהגה פשּוהם ש ץ ה'ְוָחפֵּׁ  הכוכבים והמזלות, והם מנהיגים אותם.

להשפיע רעה  להםגורמים אזי משפיעים על המלאך ועל המזל והכוכב ו כשפיםוַהְקָטרֹות והנה כאשר עושים  .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת משפטים ד"ה מכשפה לא( תשנה את תפקידה
, )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת משפטים ד"ה מכשפה לא, 'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה סז, 'נפש החיים' שער ג, פרק יב( מזל של מין זה עם מזל של מין אחר –בין המזלות  ומערבבים, )רמב"ן דברים יח, ט( ד ולהרוסלאבץ לנתֹו
 .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת משפטים ד"ה מכשפה לא תחיה( עולה אף מעל כוח המזל של שני המינים בנפרד םתערובתאשר כוח  יז()ראה 'רבינו בחיי' שמות כב, להיות מין אחד  יכולים להפוךהם עד ש

פעולה נקראת ה ם כךועל ׁש. של מעלה' 'פמליא את מכחישאשר  )'טעמי המצוות' לרבינו מנחם רקנאטי מצוות לא תעשה מצוה 'שלא לעשות מעשה אוב'( נעשה איסור 'כלאיים' אלו עליוניםכוחות  ובערבוב
, ראוי לו לאדם להניח את העולם שיתנהג במנהגו כפי טבעו הפשוטו .כי משנים על ידי הכשפים את הטבע המסודר מן השמים, (בשם ר' יוחנן סז ע"בדף )סנהדרין  בשם 'כשפים'

)'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק זקן אהרן מסכת בבא בתרא דף  לבטל את הטבע כוחו )'זכר דוד' מאמר א פרק מט דף קכה ע"א ד"ה ועיין מ"ש רז"ל(צד הכחשה בו יש שכישוף , ולא לעשות בראו כךר שאשהוא רצון הבורא 

גורמים שהטוב ישפיע בתוך הרע ויעשה נפלאות, בדומה לכך שהצלם של נבוכדנצר אמר "אנכי ה'  ' כימכחישים פמליא של מעלההכישוף 'על ידי ועוד  .קלד ע"א ד"ה זו היא ודאי(
ה'  ו שלנגד כוונת ,לעשות דבר על ידי הכישוף להכריח את מלאכי החבלה גורמים. וכן )'זכר דוד' מאמר א פרק מט דף קכה ע"א ד"ה 'ובהגהותיו' מהרמ"ז על הזוהר(אלקיך" על ידי שם ה' שהיה בתוכו 

 .)'זכר דוד' מאמר א פרק מט דף קכה ע"א ד"ה 'ועיין מ"ש רז"ל' בשם הר"ן(החוטאים את יהיו כלי זעמו להוכיח בהם  שמלאכים אלו

, שהיא חכמה והקליפה (מסכת בבא בתרא דף קלד ע"א ד"ה זו היא ודאי, 'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק זקן אהרן )'טעמי המצוות' לרבינו מנחם רקנאטי מצוות עשה מצה לשלח טמאים דים נשפעים מצד הטומאהׁשההכשפים ומעשה כל 
'מצודת )לחבל  ,)'מצודת דוד' מצוה סז( האדם ולעולםכל מטרתם של הכשפים הם רק להרע לבני ו .)'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק זקן אהרן מסכת בבא בתרא דף קלד ע"א ד"ה זו היא ודאי( כל האנושילמעלה מטבע הׂש

הוא לעוות ולא טרא אחרא בכישוף יח הסכי כל כוונת כֹו, אין כישוף שהוא לתועלת. ולהשחית ולהמית טעמי המצוות להרדב"ז מצוה סז, של"ה הקדוש תורה שבכתב שובבים ת"ת ד"ה מכשפה לא תחיה(דוד' על 
'ערבי ) שלא נגזר עליו אף על פיה, להרע לאדם יכול המכשף שנכנס למקום גבוה בטומא ובאמצעותשעד  ,והכישוף כל כך משבש את הנהגת העולם .מצוה סז( 'מצודת דוד') לתקן

היתה שבני אדם ישיגו של ה' מחשבתו העליונה  ראשית, כי כפי שהיה בתחילהמנאבדה חכמת הכישוף והקסם  האחרוניםוזה הטעם שבדורות  .פרשת ויצא דרוש ה' ד"ה וזה יהיה( נחל'
 .)'זכר דוד' מאמר א פרק מט דף קכה ע"א ד"ה 'וטעם שבזמנים אחרונים' בשם הרמ"ק(כלם בזה ׂשאת יך החׁש הואגם חכמות אלו, אך כשראה שנתקלקלו וחכמתם נסרחה לרעה 

 בעולםש כשפיםה לכלהשמים הם המקור ן שני המלאכים שנפלו מ

עז"א  ששמם מלאכיםשני י עלי יד לבני האדם התגלו מצוה סז, 'אגרא דכלה' פרשת בראשית ד"ה הנפילים(להרדב"ז )'מצודת דוד'  המשפיעים על הברואיםסודות הכישוף של המזלות והכוכבים 
םַהְנִפִלים ָהיּו "שנאמר כמו  ,בני האדם ו עלגקטרש לאחרנפלו מהשמים ממחיצתם ו חּוד  נ  אשר  ,קכו ע"א ד"ה אמר ליה כל הני(דף חיי שרה פרשת )זוהר  ועזא"ל ץ ַבָיִמים ָההֵּׁ ן  ָבָארֶּ י כֵּׁ ְוַגם ַאֲחרֵּׁ

ם י ַהשֵּׁ עֹוָלם ַאְנׁשֵּׁ ר מֵּׁ ָמה ַהִגֹבִרים ֲאׁשֶּ ם הֵּׁ ל ְבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלהֶּ י ָהֱאֹלִהים אֶּ ר ָיֹבאּו ְבנֵּׁ , 'הרי החושך'ב בהיותםמבול בזמן הנשארו חיים גם  מלאכים אלו .(ד ,ו בראשית)" ֲאׁשֶּ
אל אותם שני המלאכים בני אדם היו מגיעים כל הדורות במשך ו. (פרשת בראשית ד"ה הנפילים 'אגרא דכלה', מצוה סז 'מצודת דוד') טומאהת ושמֹו כשפיםאת הבאים אליהם  לימדוהם ם וׁש

 ןשנפלו מ מלאכיםההינם תלמידים של אותם שני  בעולם כל המכשפיםנמצא כי  כך איש מפי איש מאלו שלמדו אצלם. למדואו ש ולומדים מהם את סודות הכישוף
 .('בלעם בן בעור' –)להרחבה על אותם שני מלאכים ראה מאמרינו לפרשת בלק  )'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה תקנג( שמיםה

ִכי ָנַטְׁשָתה " כפי שנאמר בנביא כשפיםה היו כל ובהרים אלו )עפ"י זוהר פרשת חיי שרה דף קכו ע"א ד"ה אמר ליה כל הני( 'הררי קדם' שם המלאכים נקראו בשםנמצאים אותם הרים שהיו 
ית ַיֲעֹקב ִכי ָמְלאּו  ם ְוֹעְנִניםַעְמָך בֵּׁ דֶּ י ָנְכִרים ַיְׂשִפיקּו ִמקֶּ יםנתן " לכן אחרי שאברהם אבינו. )ישעיה ב, ו( )'צרור המור' פרשת חיי שרה ד"ה ולכן כשראה מה שעשה(" ַכְפִלְׁשִתים ּוְבַיְלדֵּׁ ׁש  יַלג  ֵני ַהפ  ב   "ל 

, 'הררי קדם' אל הוא שלח אותם (ד"ה 'ובדרך אחר' בשם הזוהר )'ברכת שמואל' פרשת חיי שרה דף טו ע"א טור ב וכל מיני כישופים)'צרור המור' פרשת חיי שרה ד"ה ולכן כשראה מה שעשה(  )ראה רש"י בראשית כה, ו(שמות של טומאה 
י ַהפִ שנאמר "כפי  ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ְוִלְבנֵּׁ ַעל ִיְצָחק ְבנֹו ְבעֹווַ  ַמָתֹנתיַלְגִׁשים ֲאׁשֶּ ם מֵּׁ נּו ַחי ְיַׁשְלחֵּׁ ץ קֶּ דֶּ רֶּ ל אֶּ ְדָמה אֶּ םקֵּׁ שאין  עשה זאת לפי שראהאברהם  .)בראשית כה, ו(" דֶּ

נּו ַחילכן " .גילולי אמם תברעוהלכו  אחרי הטומאה ולא להיות אצל יצחק לפי שנטּו םאינם ראויים להידבק בׁשהם ממש, וש לגשיםיפהבאותם בני  " שלח ְבעֹודֶּ
)'צרור המור' פרשת חיי עם יצחק אחרי מותו להילחם  ,במספר רביםמאותם בני הפילגשים שהיו גם מנע  הוא ובשילוחם זה בלי שאפילו מל אותם. רחוקהאברהם לארץ אותם 

 .(. ראה 'צרור המור' פרשת ויצא ד"ה אחר כך אמר וישא יעקבשרה ד"ה ולכן כשראה מה שעשה

ם ומתכנסי םלנותנים קֹושניהם  אזו עזא"ל ואומר לעז"א, מיד רואה אותוו ,בראש אותם ההרים על ידי שהאדם נכנס היא המלאכיםשני אל אותם הדרך להגיע 
ם י זנבות וידייתלה שיש נחש, ושל שה כראש ראא כמין חתול שה קטנה מול האדם שהיהם שולחים חי אחר כך. סובבים אותםאליהם נחשים גדולים בוערים ש

מתקדם עד אשר מגיע האדם  ואחר כךפת תרנגול לבן וזורק לפניה, ואז היא באה עמו. ירת אחת משרהאדם שרואה אותה מכסה את פניו ומביא קטֹווורגלים קטנות. 
כורע ומשתחוה על  האדםאז שלש פעמים ואותם שני מלאכים קוראים לו. בראש השלשלאות הוא מכה ו עד התהום, ותמגיעבקרקע ש ותהנעוצלראש השלשלאות 

לפניהם, בעוד שכל אותם הנחשים סובבים אותו מצד זה ומצד זה. וכשהוא פותח את עיניו הוא רואה אותם יושב וטם את עיניו עד שמגיע אליהם ברכיו והולך ואֹו
. אחר כך הם מלמדים אותו כשפים וקסמים משך חמשים יום, וכשמגיע זמנו ללכת לדרכו אותה החיה וכל אותם הנחשים ה כנגדםוומזדעזע ונופל על פניו ומשתחו

 .וכך הוא וד"ה עד שמטי וד"ה לבתר אולפין(ד"ה  ע"ב – בלק דף ריב ע"אפרשת )זוהר שך התקיף בין אותו החֹואשר מההרים יוצא הוא הולכים לפניו עד ש

  כשפיםב הגוים עסקו בריאת העולםאז מ בכל הדורות הראשונים

שכל דור המבול כך בא אחר  עליון.המלך רדים בעד שנפתחו כוכבי השמים לקול כישופם, והיו מֹוהחלו להשתמש בשמות הטומאה ולעשות כשפים  בדור אנוש
דור מגדל וכן היה עם . )ילקוט שמעוני' בראשית רמז מב ד"ה ויקרא את שמו נח(כולם היו מכשפים  כי ד"ה ונחזור להנ"ל כי מימות אנוש( דרוש ד' חלק א' לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' כשפיםועסקו בטחונם היה במזלות בי

בע, מגדל עד השמים על פי הטוכוונתם היתה לבנות את הפים והטומאות. ם שהבקעה הוא מקום המוכן לכל הכשלבנות את המגדל דווקא בבקעה משו, שהתחילו בבל
וזהו מה שנאמר  פיהם.לכישוף הרי שהמקום יהיה לעזר בכש שאם יצטרכו ,התחילו דווקא בבקעההם לכן  .אז יבנו אותו על ידי שמות הטומאה יוכלו ואם לא

אְמרּו ָהָבה ִנְבנֶּה ָלנּו " ֹֹּֽ םְורֹאׁשֹו ַבָשַמִים ְונַ  ִעיר ּוִמְגָדלַוי ה ָלנּו ׁשֵּׁ םאם נצליח בדרך הטבע, ואם לא אז " –" ִעיר ּוִמְגָדלִנְבנֶּה ָלנּו " ,)בראשית יא, ד(" ֲעׂשֶּ ה ָלנּו ׁשֵּׁ כלומר נבנה  –" ְוַנֲֹּֽעׂשֶּ
פרשת נח דף יד ע"ב ד"ה  'שבט מוסר' למחבר)'עיני העדה'  אדםהובשדות מחוץ לישוב בני  בבקעותדים וקופים טמאים הגרים הענישם והפך את חלקם לרוחות וׁש לכן ה'עם שמות הטומאה. 

 .'דור המבול'( –)להרחבה על דור המבול ראה מאמרינו לפרשת נח  'דור מגדל בבל'( –)להרחבה על עניין מגדל בבל ראה מאמרינו לפרשת נח  ויאמרו הבה(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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יפגעו בו בקטנותו שמו למכשפים ו ייוודע אלאחר שיגדיל, מחשש שמ רק אלא ם מיד אחר לידתולא לקרא לבנו בׁש ח,יעץ מתושלח הצדיק ללמך אביו של נ   מטעם זה
המכשפים לא יודעים את שמו של האדם הם לא יכולים להזיק לו  כי אם ,)'ילקוט שמעוני' בראשית רמז מב ד"ה ויקרא את שמו נח( ויהרגו אותו )'פני דוד' להחיד"א בראשית לד ד"ה ויולד את מתושלח( כשפיםב

ְך ְׁשַתִים ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה שנאמר " בעת לידתו םבׁש לבנורא לא קהוא ש, אביו של נח עשה למךאכן . וכך ()'לב אריה' פרשת נח אות ז בכשפיהם מֶּ ןַוְיִחי לֶּ ד בֵּׁ , )בראשית ה, כח(" ַויֹולֶּ
ן" ד בֵּׁ ן" בשם רק נקראש –" ַויֹולֶּ ת ְׁשמֹו ֹנחַ ורק אחר כך נאמר " ,ם" לפי שעדיין לא ניתן לו ׁשבֵּׁ ְרָרּה  ַוִיְקָרא אֶּ ר אֵּׁ ינּו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶּ ִעְצבֹון ָידֵּׁ נּו ּומֵּׁ נּו ִמַמֲעׂשֵּׁ ה ְיַנֲחמֵּׁ אֹמר זֶּ לֵּׁ

אֹמר" נאמרש 'מנחם'הוא  ששם בנומתושלח  ו שלבציווילכולם  אמר אביו למך ,וגם כאשר נח נקרא בשמו. )'פני דוד' להחיד"א בראשית לד ד"ה ויולד את מתושלח(( ט)בראשית ה, כ "ה' ה  לֵּׁ נּוזֶּ  "ְיַנֲחמֵּׁ
שכל המים  כך לעשות כישוףאותו הדור ביקשו ר ומזרז את דור המבול בעבודת ה', והיה מייס כשגדל נח הצדיקאף על פי כן ו .)'ילקוט שמעוני' בראשית רמז מב ד"ה ויקרא את שמו נח(

 .לז' אב והספד( -דבש' דרוש ד')'יערות  לאבדו על מנת על ביתו של נח הצדיק – ארץ למקום אחדה לא ירדוישבשמים 

ְך ובאמצעותם הוא ראה כי רבקה היא אשתו של יצחק אבינו, שנאמר " ,כשפיםגם אבימלך מלך גרר היה עוסק ב לֶּ ְך מֶּ לֶּ ף ֲאִבימֶּ ַוְיִהי ִכי ָאְרכּו לֹו ָׁשם ַהָיִמים ַוַיְׁשקֵּׁ
ק ה ִיְצָחק ְמַצחֵּׁ ת ִרְבָקה ִאְׁשתֹו ְפִלְׁשִתים ְבַעד ַהַחלֹון ַוַיְרא ְוִהנֵּׁ ַעד ַהַחּלֹון", )בראשית כו, ח(" אֵּׁ ים ב  ת  ׁש  ל  יֶמֶלְך ֶמֶלְך פ  ֵקף ֲאב  אבימלך השקיף על יצחק באמצעות שכלומר  –" ַוַיׁש 

ַעד ַהַחּלֹוןכישוף הנקרא " ר ַאְך ִהנֵּׁה פגש אותו נאמר " הוא לכן כאשר .רבקה היא אשתושהבין ו ,מטתואת " וראה כי יצחק משמש ב  ְך ְלִיְצָחק ַויֹאמֶּ לֶּ ַוִיְקָרא ֲאִבימֶּ
יְך ָאַמְרָת ֲאֹחִתי ִהוא יהָ  ִאְׁשְתָך ִהוא ְואֵּׁ ן ָאמּות ָעלֶּ ָליו ִיְצָחק ִכי ָאַמְרִתי פֶּ ר אֵּׁ סימן ממה שראה באותו הזמן  אבימלך שהביא לו –" ִהנֵּׁה ִאְׁשְתָך ִהוא, ")בראשית כו, ט(" ַויֹאמֶּ

 .)'צרור המור' לר' אברהם סבע פרשת תולדות ד"ה וישקף אבימלך בעד החלון(באמצעות הכישוף. לכן יצחק לא הכחיש את דבריו 

ְׁשָנב ַמדּוַע ְבַעד ַהַחלֹון ִנְׁשְקָפה שנאמר "כפי , בנהרצתה לדעת את שלום שהשתמשה בו כהיא וסיסרא  אמו שלכישוף מסוג זה היה גם ל ם ִסיְסָרא ְבַעד ָהאֶּ ב אֵּׁ ַוְתַיבֵּׁ
י ַמְרְכבֹוָתיו ֱחרּו ַפֲעמֵּׁ ׁש ִרְכבֹו ָלבֹוא ַמדּוַע אֶּ אמנם כיון ק. למרחֹו על מנת לראות "ְבַעד ַהַחלֹוןכישוף הנקרא "שהשתמשה בהכוונה  –" ְבַעד ַהַחלֹון ִנְׁשְקָפה, ")שופטים ה, כח(" ֹבׁשֵּׁ

ָנב, חזרה לעשות כישוף אחר יותר דק, הנקרא "ריֹוהדבר על בּואת שלא השיגה  ַעד ָהֶאׁש   גם הנשים החכמות שבמלכות ויחד עמה עשּו" דק. ַחּלֹון"מעין " שהוא ב 
יָה ָלּה, שנאמר "בכישופיהן יָנה ַאף ִהיא ָתִׁשיב ֲאָמרֶּ יָה ַתֲענֶּ אך  נֹווראו דם ואש בסיסרא והמֹו ,וכולן הסכימו והשיגו מה שהשיגה אם סיסרא )שופטים ה, כט( "ַחְכמֹות ָׂשרֹותֶּ

 ים ומחלקים שלל בגדים אדומיםא  צ  וכן שהם מֹו, )'צרור המור' פרשת תולדות ד"ה וישקף אבימלך בעד החלון( הוא ולוחמיו מענים נשים בתולות מישראלשכאילו  הדבר בדרך שקראת פתרו 
ַבע "אמרו  וזהו מה שהן .יו ספרה מה שעשתה(שכהמור על מגילת אסתר דף נא ד"ה וע)'אשכול הכופר' לבעל צרור  ר ְׁשַלל ְצָבִעים ְלִסיְסָרא ְׁשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה צֶּ בֶּ ֲהלֹא ִיְמְצאּו ְיַחְלקּו ָׁשָלל ַרַחם ַרֲחָמַתִים ְלרֹאׁש גֶּ

י ָׁשָלל  .)'צרור המור' פרשת תולדות ד"ה וישקף אבימלך בעד החלון( )שופטים ה, כט(" ִרְקָמַתִים ְלַצְּוארֵּׁ

 בלעם ובלק למדו את חכמת הכישוף אצל שני המלאכיםגם 

)'כתם פז' על זוהר פרשת חיי שרה דף קכו ע"א ד"ה א"ר יוסי עיקר לימודו במעשי הכשפים היה  ומהם, )זוהר פרשת חיי שרה דף קכו ע"א ד"ה אמר ליה כל הני( "ֶקֶדם"בני שאר אצל אותם שני מלאכים כמו למד  בלעם

ִני ָבלָ ַוִיָשא ְמָׁשלֹו ַויֹאַמר " שאמר בלעםמה וזה  אמאי(. ְך מֹוָאב ק ִמן ֲאָרם ַיְנחֵּׁ לֶּ םמֶּ דֶּ י קֶּ ַהְררֵּׁ ל מֵּׁ זוהר פרשת חיי שרה דף קכו ע"א ד"ה אמר ליה כל ) )במדבר כג, ז(" ְלָכה ָאָרה ִלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה ֹזֲעָמה ִיְׂשָראֵּׁ

לּוי " ו"נ ֵפל"בשם  גם מכוניםהלו הלמלאכים ה שני ועל .פרק כח( 'קב הישר') כשפיםשמות טומאה ו מהם ולומד ,מידי יום מבקר את שני המלאכים הללוהיה  בלעם .(הני ּוג 
ם יֹון ַמֲחֵזה ַׁשַדי ֶיֱחֶזה אמר בלעם " ד"ה אתא נשרא( קיב ע"ב משפטיםזוהר  עפ"י) "ֵעיָני  ֵדַע ַדַעת ֶעל  י  ֵרי ֵאל ו  מ  ֵמַע א  ֻאם ׁש  ם נ ֵפלנ  לּוי ֵעיָני   .(פרק כח 'קב הישר'ספר ב זהה שמםסיבת על  ראהו))במדבר כד, טז(  "ּוג 

עם  שכיבהי על יד טומאות חמורותבעצמו את  היה מטמאו ,שךרי החֹוקטורת בהלפניהם היה מקטיר  עם אותם שני מלאכים, בלעםלפגישה  התכונןל על מנת
שאמרה לו  וזהו מה .(חיי שרה קכה ע"ב ד"ה בגין כךפרשת )זוהר  רוח טומאה ולהצליח בכשפיו עצמו בכל לילה על מנת למשוך עלגם כפי שהיה עושה ו )'מדרש תלפיות' ערך 'כישוף'( ן שלוהאתֹו

ה" כאשר פתחה את פיה האתון עֹוְדָך ַעד ַהיֹום ַהזֶּ ר ָרַכְבָת ָעַלי מֵּׁ ל ִבְלָעם ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך ֲאׁשֶּ ר ָהָאתֹון אֶּ ן ִהְסַכְנִתי ַלֲעׂשֹות ְלָך ֹכה ַותֹאמֶּ  אמרההיא , )במדבר כב, ל(" ַהַהְסכֵּׁ
י" ת  ַכנ  ס  ֵכן ה  ָת ָעַליתיבות "ב גם ונרמז .'תרגום יונתן' במדבר כב, ל(קה ע"ב. ראה דף עפ"י סנהדרין ) 'סֹוֶכֶנת' אצל ת כמושהיה לו עמה עסקי אישּולפי " ַהַהס  'בעל ) " שהן גימטריא 'רבעתני'ָרַכב 

ָפהנסמכו שני הציוויים " ,שפיםכל הקשר בין השכיבה עם בהמהומחמת  .הטורים' במדבר כב, ל( ָמהלֹא ְתַחיֶּה: ָכל  ְמַכשֵּׁ ב ִעם ְבהֵּׁ  .()'מדרש תלפיות' ערך 'כישוף' יח( – זי )שמות כב," יּוָמתמֹות  ֹׁשכֵּׁ

וכשראה שכל כשפיו  .)זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ד"ה אמר רבי אלעזר, 'מדרש תלפיות' ערך 'כישוף'( שלא יוכלו לצאת ממצריםכך קשר את ישראל בכשפיו הוא  ,בלעם הרשע במצרים כאשר היה
ם הוא ׁש .זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ד"ה אמר רבי אלעזר() לאותם הרי החושך ערו והלך מידהיה מגרד בעצמו וממרט בׂשהוא  אז, ממצריםיצאו ישראל וקסמיו וקשריו לא הועילו לו ו

ולהשיבם למצרים, אך הקב"ה בלבל את כל כישופי העולם שלא  על ישראלאחר כך הוא רצה לקטרג . הודיע לשני המלאכים את הדבר והסגיר עצמו בהרים עמהם
זקני  הוא שלח אתדבר זה הבין גם בלק, לכן  .)זוהר פרשת בלק דף ריב ע"ב ד"ה ובלעם כד וד"ה תא חזי(פים שעד שהבין בלעם הרשע שאי אפשר לפגוע בהם על ידי כ ,יוכלו להתקרב לישראל

י ִמְדָין כפי שנאמר " בידם, "ְקָסִמים"לבלעם עם  מדין ומואב י מֹוָאב ְוִזְקנֵּׁ ְלכּו ִזְקנֵּׁ סר ידיעת הכישוף הם שלא מחֹו לבלעםלהגיד  וזה על מנת ,)במדבר כב, ז(" ְקָסִמים ְבָיָדםּוַויֵּׁ
ָיָדם" מנים גדולים בכישוףאֹוישראל, שהרי הם  לא יכולים על ים ב  ָסמ  אולי כך , ואותםיקלל הוא ש מבקשיםלכן הם  .בישראלאלא שאין הכישוף שולט  –" ּוק 

 .'בלעם בן בעור'( –)להרחבה על המכשף בלעם הרשע ראה מאמרינו לפרשת בלק  פרשת בלק ד"ה ובזה יובן כונת המסרה(למחבר 'שבט מוסר' )עפ"י 'עיני העדה' הקללה  בהםשלוט ת

במלאכת  עד שהיו יושבים ראשונה ,)זוהר פרשת כי תשא דף קצא ע"ב ד"ה אמאי קרא לון( והיו מכשפים גדולים ס, למדו את חכמת הכישוףמברֹוס ויֹונֹויֹונקראו בשם ש שני בניו של בלעם
. 'הערב רב'( –)להרחבה על הערב רב ראה מאמרינו לפרשת בא  (ד"ה אמאי קרא לון קצא ע"בדף כי תשא פרשת )זוהר הערב רב כאשר יצאו ישראל ממצרים הצטרפו אל הם ו )'זכר דוד' מאמר א פרק מט דף קכד ע"א ד"ה ולכך אל תשית(הכישוף 

שני  ונקראו ,פיםכשאתו בעל חי מסוג 'זאב' שהוא היה עושה היה  ן השני של בלעםפים, ולבֵּׁ כשאתו היה עושה הוא ' שרבעֹו'בעל חי מסוג היה  אחד של בלעם ןלבֵּׁ 
י ִמְדָיןַוִיְלְכדּו , שנאמר "רי מדין ונהרגו בזמן גדעוןהפכו להיות ׂששניהם  מאוחר יותרועל שם בעלי החיים שלהם.  'זאב'ו 'עורב' הבנים בשם י ָׂשרֵּׁ ת  ְׁשנֵּׁ באֶּ ת ְזאֵּׁ ב ְואֶּ  ֹערֵּׁ

ל ִמְדָין  ב ַוִיְרְדפּו אֶּ ב ְזאֵּׁ קֶּ ב ָהְרגּו ְביֶּ ת ְזאֵּׁ ב ְואֶּ ב ְבצּור עֹורֵּׁ ת עֹורֵּׁ בַוַיַהְרגּו אֶּ ב ּוְזאֵּׁ ן ְורֹאׁש ֹערֵּׁ ר ַלַיְרדֵּׁ בֶּ עֵּׁ ל ִגְדעֹון מֵּׁ ִביאּו אֶּ בעניין שני הבנים  הרחבהמפאנו, אות י, עב( )לרמ"ע הל 'גלגולי נשמות'ספר )שופטים ז, כה( )" הֵּׁ

 .'הערב רב'( –להרחבה על הערב רב ראה מאמרינו לפרשת בא ) ('מעשה העגל' –ראה מאמרינו לפרשת כי תשא  של בלעם

)'זכר דוד' מאמר א פרק מט דף קכד ע"א ד"ה ולכך אל  הפיל אותם על ידי שהראה להם את הציץ ששם ה' חקוק בובלעם היה פורח באויר יחד עם זקני מדין על ידי מעשה כשפים, ופנחס 

את וגנז  'ת מכשפיםקדיר'באת העשבים הניח ואז הוא  .נגד ישראלעשבים לעשות כשפים  ליקטו )'מדרש תלפיות' ערך 'כישוף' ד"ה זוהר במדבר( היה מכשף גדולבן צפור בלק גם  תשית(
להוציא משם מים ולנסך באדמה . וכשבא דוד המלך וחפר באחרית הימים זיק לישראללהם ׁשהיה תעל מנת ש – אמה אלף וחמש מאותבאדמה בעומק  הקדירה

 ים לנסך על גביימים הראואותם העל ידי ( ד"ה זוהר במדבר ''מדרש תלפיות' ערך 'כישוףקצח ע"ב ד"ה ואפילו הכי, דף בלק  פרשת)זוהר  אותה 'שטף'ו כשפיםההגיע לקדירת  בהם על גבי המזבח, הוא
י"ועל זה אמר דוד המלך  .)'יסוד יוסף' לרבו של בעל 'קב הישר' סוף פרק כה( ממנה כשפיםועל ידי זה רחץ והעביר את ה ,המזבח צ  יר ַרח  קצח ע"ב ד"ה ואפילו דף בלק פרשת )זוהר  )תהלים ס, י וכן תהלים קח, י( "מֹוָאב ס 

 .(''מעשה המכשף בלק בן צפור –ראה מאמרינו לפרשת בלק הרשע )להרחבה על כשפיו של בלק  הכי, 'מדרש תלפיות' ערך 'כישוף' ד"ה זוהר במדבר(

 ל להוציא משם את ישראל ויכהיה רק ה' ו בכשפיםמצרים היתה מלאה 

 שאמרו רבותינופי וכ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת בשלח ד"ה תהומות יכסיומו( )'עץ כך שכל המצריים היו בעלי כשפים)'כתם פז' על זוהר פרשת ויחי רכג ע"ב ד"ה וביאר מהו(  חכמת מצרים היתה 'חכמת הכישוף'
םמתגאים שאבותיהם הם בני "היו יועצי פרעה  .(ע"ב מטדף קידושין גמ' ) "ואחת כל העולם כולו םמצרישפים ירדו לעולם, תשעה נטלה עשרה קבים כ" דֶּ נמצא היה ששם  "קֶּ

י ַאְך " שנאמרכפי , פיםהכשעיקר  י ֹצַען ַחְכמֵּׁ ן ֲחָכִמים ֲאִני ֱאִוִלים ָׂשרֵּׁ ל ַפְרֹעה בֶּ יְך תֹאְמרּו אֶּ ָצה ִנְבָעָרה אֵּׁ י ַפְרֹעה עֵּׁ םֹיֲעצֵּׁ דֶּ י קֶּ ן ַמְלכֵּׁ ם" עיה יט, יא()יש" בֶּ דֶּ י קֶּ ן ַמְלכֵּׁ כלומר  –" בֶּ
חי בית הׁשלתחת ממים עצמות ׂש חרטומי מצרים, שהיוגם ובזה עסקו  .ישעיה יט, יא( 'מצודות דוד')שמות הטומאה  וידיעת ידיעת הכישוףשאבותיהם קיבלו מבני קדם את 

 .('איסור דורש אל המתים' –ראה מאמרינו לפרשת שופטים  השיחה עם המתים)להרחבה על ענין  על רש"י בראשית מא, ח( 'שפתי חכמים') פיםכשבאמצעות  שהעצמות דיברועד  –אותם  ומחממים

ד"ה אנוכי ה'  כפרק להחיד"א פרשת יתרו  'נחל קדומים') יום מותולעד ם כל ימי חייו ת ׁשלחיֹומוכרח היה יו, היה מסוגל לצאת משםילא  םמצריארץ נכנס לתוך שכל עבד ש כישפוים יהמצר

ים" בשם וזה הטעם שה' מכנה את מצרים .אלוקיך(  ת אחרתשלא היה בשום מלכּותה מיתתן, מה ושם הי ת לעולםבעבדּוששם היו העבדים נשארים  לפי –" ֵבית ֲעָבד 
ץ ִמְצַרִים שנאמר "מה  וזה .ד"ה אנוכי ה' אלוקיך( פרק כ'נחל קדומים' פרשת יתרו נוכי, עץ הדעת טוב' פרשת יתרו בסוף ד"ה א') רֶּ אֶּ אִתיָך מֵּׁ ר הֹוצֵּׁ יָך ֲאׁשֶּ ית ֲעָבִדיםִמ ָאֹנִכי ה' ֱאֹלהֶּ ְוָהָיה ִכי נאמר "מה שוכן  )שמות כ, ב(" בֵּׁ

ק ָיד הֹוִציאָ  ָליו ְבֹחזֶּ אֹמר ַמה זֹאת ְוָאַמְרָת אֵּׁ ית ֲעָבִדיםִמ נּו ה' ִמִמְצַרִים ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר לֵּׁ קשרו את ישראל על ידי כישופים כך שלא ייצאו הם ובפרט  .)שמות יג, יד(" בֵּׁ
 .כה ד"ה 'וטעים הקורא ויכין' מהרב זרע שמשון()'זכר דוד' מאמר ג פרק ממצרים 
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)'זכר דוד' מאמר ג' פרק כז בפירוש לחד יהיה הולך בכל מצרים  בוא לשם אדם הם יהיו נובחים וקולםהמצריים עשו על ידי כישוף כלבים מזהב במקום בו היה קבור יוסף, כדי שאם י

וכאשר  שערים של מצרים.ה מעשרתבעלי חיים בכל אחד  של צורות באמצעות כישוףהמצריים עשו , ממצרים לברוחשלא יוכל אף עבד  על מנתעוד ו. גדיא דף קה ד"ה אך אע"ג(
המצריים יודעים מאיזה  היואז  אותו המין.שהן מהאמתיות ל החיות כצועקים עמה  ומיד היוצועקת, היתה  בעל חיה צורה שלהאותה  לברוח ממצרים, ניסהעבד 

מטעם  .וכן בפרשת בא ד"ה וכל בכור בהמה( תחילת פרשת שמות ד"ה שמות בני ישראל על התורה' שפתי כהן')ומצוק  רמצֹומלשון  שהוא – 'ִמְצַרִיםנקראת ' ארץ זו היתהלכן  ו.והיו רודפים אחרי פתח ברח העבד
ומה שהחרטומים לא הצליחו לעשות חלק  ,כשפיםהוא ב פרעה לא החשיב את זה וטען כי כל מעשיהםכאשר באו משה ואהרן ועשו מופתים בארץ מצרים,  זה

 .)'דבש לפי' להחיד"א מערכת כ אות טו, 'חומת אנ"ך' להחיד"א פרשת וארא אות יד( ן היו גדולים מהם בכשפיהםופתים שהם עשו, זה לפי שמשה ואהרמהמ

ר הַויֵּׁט שנאמר " אותם ושטףם יהוריד את חומות המים בים סוף על המצריה' כאשר  יָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנעֵּׁ ר ְלאֵּׁ ת ָידֹו ַעל ַהָים ַוָיָׁשב ַהָים ִלְפנֹות ֹבקֶּ ה אֶּ ' ֹמׁשֶּ
ת ִמְצַרִים ְבתֹוְך ַהָים  ,עצמם כישפו את 'המים'הם לפי ש ,(יכסיומו ד"ה תהומות)'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת בשלח  בכוח הכשפים – לא היו טובעיםוהסוסים ם יהמצריאז , כח( –)שמות יד, כז  "אֶּ

ה' הביא  לכן .(. וראה 'חומת אנ"ך' להחיד"א בחלק מגילת אסתר אות וע"ב ד"ה פשר( )'מגלה צפונות' חלק ב' פרשת בשלח ד"ה מסכת סנהדריןגמ' סנהדרין דף סז )ראה רש"י ברגילים  כשפיםתבטל בתוך 'מים חיים' כמו כישוף כזה לא מו
 שנאמר" כפי ִבְמצֹוֹלת" וטבעוירדו  ומיד הם, התהומותי ממאת ולא  מימי היםכי הם כישפו דווקא את  ,ואז הכשפים לא הועילו להם מים מהתהומות המצרייםעל 

ן ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת ְיַכְסיֻמּו ְתֹהֹמת"  .(ד"ה תהומות יכסיומו פרשת בשלח למהרח"ו)'עץ הדעת טוב'  )שמות טו, ה(" ְכמֹו ָאבֶּ

. לכן כאשר הטביע ה' ט יוציא אותם משםּויודע לׁששמתוך תקוה שהסוס  בתוך הסוסיםכישוף ונכנסו עוד עשו  הם, וףבים ס למות שראו המצריים שהם עומדיםוכ
ילֹו ָיָרה ַבָים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְבעּו ְבַים סּוף ַמְרְכֹבת ַפְרֹעהפרעה, שנאמר "סוסי ים בים הוא הטביע גם את מרכבות ייתברך את המצר  'שבט מוסר'לבעל חלק ב' ' מגלה צפונות'טו, ד( ))שמות " ְוחֵּׁ

ֲללּו כַ ים, ועליהם נאמר "תוך הוהם נפלו ל ראשםאז בא גבריאל המלאך והכה על  השמים.באויר נגד  ופרחום כשפי עשו מצרייםוחלק מה .פרשת בשלח ד"ה מרכבות פרעה(  עֹוֶפֶרתָצָֽ
יר   ם ַאד  ַמי  יָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים , שנאמר "למטה אותםויש אומרים שהמים בעצמם עלו למעלה והורידו  .)שמות טו, י( )'ילקוט דוד' פרשת בשלח ד"ה במדרש היו( "יםב  ר ְלאֵּׁ ַוָיָׁשב ַהָים ִלְפנֹות ֹבקֶּ

ת ִמְצַרִים ְבתֹוְך ַהָים: ר ה' אֶּ יל ַפְר  ִלְקָראתֹו ַוְיַנעֵּׁ ת ַהָפָרִׁשים ְלֹכל חֵּׁ ב ְואֶּ כֶּ ת ָהרֶּ  נסּו כלומר שהמצריים –" ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו, "כח( –)שמות יד, כז " ֹעהַוָיֻׁשבּו ַהַמִים ַוְיַכּסּו אֶּ
ת ַהָפָרִׁשים, "בכשפיהם כלפי מעלה ב ְואֶּ כֶּ ת ָהרֶּ  .(הפסוק 'נטה ידך' ' פרשת בשלח עלחלק א לבעל שו"ת 'בית דוד' )'צמח דוד'למטה  אותםהורידו ו למעלה אחריהם עלוהמים ש –" ַוָיֻׁשבּו ַהַמִים ַוְיַכּסּו אֶּ

 כשפים בים ובלחׁש עוסקיםוהעם העמלקי היו  'הערב רב'

 הם התאוּו 'תבערה'מקום הנקרא כשהגיעו לו .(ד"ה אלא ערב רב כי תשא דף קצא ע"אפרשת )זוהר  מצריםסף של חרטומים ומכשפים מאֹו ישראל במדבר, היהבני הערב רב שהלך עם בתוך 
והרגה  ב'תבערה'אש שיצאה  אחד הטעמיםוזה  .אלים מהם כל חפצםוהיו שֹונחשים ועקרבים רבים מאוד,  כישוףעל ידי והיו מקבצים , כשפיםדבק ביז להיתר עֹוב

ׁש ה'שנאמר " כפיבהם  ָרה ִכי ָבֲעָרה ָבם אֵּׁ ם ַהָמקֹום ַההּוא ַתְבעֵּׁ קיבוץ לל סוג הכישוף בו הם עסקו, הכֹו .פרשת בהעלותך ד"ה ויקרא שם המקום( לר' יהונתן אייבשיץ )'תפארת יהונתן' )במדבר יא, ג("  ַוִיְקָרא ׁשֵּׁ
ֵבר ָחֶברנקרא "ומדרכי הכישוף שנאסרו אחד הוא  ,למקום אחד בעלי חיים ח   – היה בקיא גדול בחכמות הכישוף יעמלקהעם ה כלגם ו .)ראה שו"ע יו"ד קעט, ה( )דברים יח, יא( "ו 

ח רּו' בדרכם על ישראלכישופים להביא  העמלקים עשוישראל ממצרים,  כאשר עלולכן  .(. ראה רש"י שמות יז, טד"ה עוד נראה לפרש שצוה עליו לבעל 'שבט מוסר' פרשת כי תצא 'חוט של חסד') גברים נשים וטף
 .(ד"ה והרצון שלא יוכר דרוש שבעה עשר דף קיג ע"א לר' מנחם רבא )'בית מועד' 'תח מכשפּורּו'ו 'מאהח טּורּו', 'רעה

 שניים עשר חודשי השנהבהכשפים שולטים במי שנולד שלפי , 'אדר שני'משה רבינו שיבחר אנשים אשר נולדו בחודש  כאשר יצא יהושע להילחם בעמלק, אמר לוו
ל ְיהֹוֻׁשַע " . וזה מה שנאמראך לא במי שנולד באדר שני ה אֶּ ר ֹמׁשֶּ ק ְבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשיםַויֹאמֶּ ם ַבֲעָמלֵּׁ א ִהָלחֵּׁ וכנגד  .(בשם בעל 'הרוקח' )''מנות הלוי' לר' שלמה אלקבץ על מגילת אסתר דף קה ע"ב )שמות יז, ט(" ְוצֵּׁ

לנצח  ם' של כשפים בשבילכשנלחם יהושע בעמלק, היו העמלקים לוחשים 'לחשיו .)רש"י שמות יז, ט( גם אנשים שיודעים לבטל כשפיםעמו לקח  יהושעים יכישופי המצר
ק  ַוַיֲחֹלׁש, שנאמר "שים ומבטל את אותם הלחשים שבפיהםויהושע שראה זאת היה מזכיר שמות קדֹו את ישראל, ת ֲעָמלֵּׁ ת עַ ְיהֹוֻׁשַע אֶּ בְואֶּ , לא )שמות יז, יג(" מֹו ְלִפי ָחרֶּ

אנשים שלא  למלחמה וכן עמלק שהיה מכשף בחר .)'פני דוד' להחיד"א פרשת בשלח אות כג ד"ה ויחלוש יהושע את עמלק( בפה 'שהוא מלשון 'לחׁש – "ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַיֲחֹלׁשנאמר 'ויהרוג יהושע' אלא "
ק ַוַיֲחֹלׁשנאמר "מטעם זה גם ווכנגד זה גם יהושע בחר אנשים שלא יכולים למות באותה השנה.  יכולים למות באותה שנה. ת ֲעָמלֵּׁ ת ַעמֹו ְיהֹוֻׁשַע אֶּ , לפי יג()שמות יז,  "ְואֶּ

 .)'זרע שמשון' על מגילת אסתר דף נד ע"ב ד"ה פסוק על כן(לא היה יכול להורגם יהושע ש

, על חייםהשל בעלי  גופםאו נכנסים בתוך  )רש"י שמואל א' טו, ג( של בעלי חיים ותעצמם לצור את והופכים כשפיםעושים העמלקים , היו בעמלק כאשר נלחם שאול המלך
ת שנאמר " )'חוט של חסד' לבעל 'שבט מוסר' פרשת משפטים ד"ה וכי יפתה איש( םלהרוג גם את הצאן של העמלקישאול  ציווה אתשמואל הנביא לכן  .מהריגהלהינצל  מנת ְך ְוִהִכיָתה אֶּ ַעָתה לֵּׁ

ק ר לֹו  ֲעָמלֵּׁ ת ָכל ֲאׁשֶּ ם אֶּ ַמָתהְוַהֲחַרְמתֶּ ק  ְולֹא ַתְחֹמל ָעָליו ְוהֵּׁ ל ְוַעד יֹונֵּׁ ֹעלֵּׁ ִאיׁש ַעד ִאָשה מֵּׁ 'חוט של חסד' פרשת משפטים ד"ה וכי יפתה )שמואל א' טו, ג( )רש"י שמואל א' טו, ג, " ִמָגָמל ְוַעד ֲחמֹור הִמשֹור ְוַעד ׂשֶּ מֵּׁ

ה מהצאן בחיים, אמר לו שמואל הנביא " והשאירכאשר שאול חזר מהמלחמה  ומטעם זה, .איש( עַ  קֹול ַהצֹאןּומֶּ ר ָאֹנִכי ֹׁשמֵּׁ ה ְבָאְזָני ְוקֹול ַהָבָקר ֲאׁשֶּ , )שמואל א' פרק טו, יד(" ַהזֶּ
פרשת  ריה לייב האשקילר' א )'לב אריה' צאןהיות פיהם לשהפכו בכש באמת הם אנשי עמלקאך  צאןשל  "קֹולכי כוונתו שהוא שומע רק " ," דווקאַהֶזה ַהצ אן קֹולּוֶמה " שמואל אמר

 .וארא אות טז(

 העמים שישבו בארץ לפני בואם של ישראל היו עוסקים בכשפים

החזיקו מכוח עוונות יושבי הארץ. וכיון שיריחו היתה ראשית לכל הערים בארץ, לכן  כאשר ישראל נכנסו לארץ כנען, היתה הארץ מלאה טומאה רצוצה בוקעת ועולה
היתה מסובבת היא ו, ()'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק זקן אהרן על ספר יהושע דף צד טור ב ד"ה הביאור הוא שידוע דות, חוברי חברים מחוכמים ומחכמיםדים וׁשטומאה וׁשבה כל מיני כישופים ורוחות 

ובנוסף לכך  .(על ספר יהושע דף צד טור ב ד"ה הביאור הוא שידוע )'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק זקן אהרןלא היו יכולים לכובשה דרך הטבע ו )'מנחת אהרן' על טעמי המצוות כלל חי דף קפד ע"א ד"ה סמוך לו(מכוחות הטומאה והכישוף 
כישוף והקיפה אמו של שובך עשתה  ואז ,עם המחנה יהושע בא להילחם בולבוא ולהילחם אתו.  מׁשֹוַבְך בקשהעם ישראל לארץ ישראל, קיבל יהושע  ושנכנס יאחר

. הכהן לפנחסמכתב המיועד יונה אחת לפני יהושע, ויהושע קשר לכנף שלה ובאה  אז נסונעשה . מהחֹולפנים ממה חֹו, את כל המחנה של יהושע בחומות של ברזל
וכאשר קרב ארון הקודש אל עשה. פנחס להביא את ארון הקודש למחנה, וכך בה היה כתוב ראה שוגרת יפתח את האהוא ה אליו, וכאשר הגיע היונה עפה אל פנחס

 .דרוש כב ד"ה נון וסמך( 'שבט מוסר' למחבר 'מדרש האיתמרי') ומיד יצא יהושע ועשה נקמה באויבי ה' תפרקו החומות ונפלו לארץ.ה – יהושע על ידי כישוף של מחנההשהקיפו את  החומות

ל "לפני כניסתם לארץ , כפי שנאמר לעם ישראל העמים שישבו בארץ ישראל היו עוסקים הרבה בכשפים ׁש אֹוָתם אֶּ ר ַאָתה יֹורֵּׁ ה ֲאׁשֶּ לֶּ ל  ְמֹעְנִניםִכי ַהגֹוִים ָהאֵּׁ ְואֶּ
יָךִיְׁשָמעּו  ֹקְסִמים ן ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹלהֶּ דים להודיעם משביעים ׁש –" ֹקְסִמיםעושים כשפים על מנת להשיג גזירות ומשפטי עליון, " –" ְמֹעְנִנים, ")דברים יח, יד(" ְוַאָתה לֹא כֵּׁ

הגוים כן לעומת  )רש"י דברים יח, יד ד"ה לא כן נתן לך(מים רים ותּוכי לישראל יש נביאים ואֹו ,לא ללכת אחריהםלישראל והורה ה'  .סוף פרשת שופטים ד"ה כי הגוים האלה( להמהרח"ו )'עץ הדעת טוב'הגזירות 
ח הבינו שבכֹו הם כי, פחדו את ארץ ישראל שתרּוהמרגלים לכן  .)'צרור המור' פרשת שופטים ד"ה וכן סמך לכאן כי( כשפיםאחרי ה ראוי ללכתלהם לבדם  –אין מי שיגיד עתידות שלהם 

 .פרשת שלח לך ד"ה ויהס כלב את העם(לר' יהונתן אייבשיץ )'תפארת יהונתן'  מכוחםופחדו  ,גיבורים ענקים אנשי חיל התושבים הולידו הכשפים שנהגו בהם בארץ

 בארץ שגרולהכשיל את עם ישראל  ניסווהם  דף יח ע"א ד"ה ואמר ר' חלבו( אברכות פרק מסכת )'סמיכת חכמים'  'הבעל' שנקראה העבודה זרה את שעבדום' נביאיה'גם בין  היו בעלי כשפים
ל בדמות ישראל, ואז היו מייסרים את ישראל בייסורים על ידי  לשם כך הם. ישראל סֶּ ני ישראל לפני 'בעל . וכאשר היו באים מבכשפיםהיו יוצרים על ידי כישוף פֶּ

הוא  –לו ולאחר שהם היו עובדים את הפסל על ידי שהשתחוו . את העבודה זרה הם יתרפאויעבדו אם הם סורים, הוא היה אומר להם שיימה הכשפים' לרפא אותם
 .)'ספר חסידים' סימן תתשנט( היה שובר את צורת הפסל שיצר והיו אותם האנשים מתרפאים

ר נאמר "שכפי  הם גם עסקו בכשפים ניסו להקריב קרבן ל'בעל'ובהר הכרמל ובשעה שהיו נביאי הבעל  ַהֹבקֶּ ם ַהַבַעל מֵּׁ ם ַוַיֲעׂשּו ַוִיְקְראּו ְבׁשֵּׁ ר ָנַתן ָלהֶּ ת ַהָפר ֲאׁשֶּ ַוִיְקחּו אֶּ
ר ָעָׂשה: ַוְיִהי ַבצָ  ַח ֲאׁשֶּ ה ַוְיַפְּסחּו ַעל ַהִמְזבֵּׁ ין ֹענֶּ ין קֹול ְואֵּׁ נּו ְואֵּׁ אֹמר ַהַבַעל ֲענֵּׁ ִלָיהּו ְוַעד ַהָצֳהַרִים לֵּׁ ם אֵּׁ ל ָבהֶּ ר ִקְראּו ְבקֹול ָגדֹול ִכי ֱאֹלִהים הּוא ִכי ִׂשיַח ְוִכי ִׂשיג ֳהַרִים ַוְיַהתֵּׁ ַויֹאמֶּ

ן הּוא ְוִיָקץ: ַוִיְקְראּו ְבקֹול ָגדֹול  ְך לֹו אּוַלי ָיׁשֵּׁ רֶּ ם ְכִמְׁשָפָטם ַוִיְתֹגְדדּולֹו ְוִכי דֶּ יהֶּ דּו", כח( -)מלכים א' יח, כו " ַבֲחָרבֹות ּוָבְרָמִחים ַעד ְׁשָפְך ָדם ֲעלֵּׁ ג ד  ת  ָפָטם ַוי  ׁש  מ  שהם כלומר  –" כ 
 ,תםגם מעשיו הם בכשפים כמֹוכי לכן חשש אליהו הנביא שיאמרו  .)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם רקנאטי מצוות עשה מצה לשלח טמאים( כדרכם של בעלי כשפים להתעסק באבריהם דדּוהתגֹו

י"אמר התפלל והקדים ל, ואז הוא המנחהעד לזמן מסוים בשעת המתין  ומשום כך י ה' ֲעֵננ  י" ,)מלכים א' יח, לז(" ֲעֵננ  ישתרד אש מן השמים ו" –" ֲעֵננ  " שלא יאמרו ֲעֵננ 
 .מסכת ברכות פרק ראשון דף יח ע"א ד"ה ואמר ר' חלבו( ' נפתלי כץלר )'סמיכת חכמים'( )ראה גמ' ברכות דף ו ע"ב מעשה כשפים הוא
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ובכוח  .)'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת ראה ד"ה וזכרת( והיה מכשף את נערי בני ישראל בשביל שיעבדו עבודה זרה ע"ב( שבת דף קד גמ' )ראה כשפיםסק בע שם רשעים ירקב,וכן יש"ו הנוצרי 
)ראה 'חידושי הרמב"ן' במסכת עבודה זרה כז ע"ב על מעשה בגמ' ירושלמי עבודה  כשפיםוכך עשו גם תלמידיו, שהיו מרפאים חולים בארץ ישראל באמצעות . עשה מופתים רבים וריפא חולים כשפיםה

רקים על הארץ להראות שהם היו יֹו אחר כך ה או על המכה ואומרים פסוקי תנ"ך.לשפים על החֹונֹוהיו  ואז ים של כשפיםלחׁש שאמרועל ידי  ועשו זאת, יא ע"א(דף זרה 
וכן נפסק  ע"ב( דף טושבועות גמ' ראה )" "הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבאכל זה, עד שאמרו שהדבר את הלכן חכמים אסרו כביכול מסירים את המחלה או הכאב. 

 .'מעשה המקלל'( –)להרחבה בעניינו של אותו האיש ראה מאמרינו לפרשת אמור  יו"ד סימן קעט סעיף ח(שו"ע ראה ) להלכה

 את מרדכי  רצה לתלותהוא עליו כישף את העץ שהמן היה מכשף גדול ו

לכן כאשר אסתר נלקחה לבית הנשים היה מרדכי מגיע אליה יום יום על מנת לוודא שלא עשו לה איזה כשפים,  עוסקים בכשפים.בני האדם בזמן המן הרשע היו גם 
ית ַהָנִׁשים שנאמר "וזהו מה  י ֲחַצר בֵּׁ ְך ִלְפנֵּׁ ר  ָלַדַעתּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳדַכי ִמְתַהלֵּׁ ְסתֵּׁ ת ְׁשלֹום אֶּ ה ָבּהאֶּ ָעׂשֶּ הדבר ונרמז . בשם המדרש(פסוק 'ובכל יום ויום' ב )'מנות הלוי' על מגילת אסתר )אסתר ב, יא(" ּוַמה יֵּׁ

ֵתר אֶ " בתיבותגם  )'עיני  היה על מנת שאיזה אויב לא יעשה לה כשפים ,תמיד ללמד שמה שביקר מרדכי אצל אסתר'אויב', יוצא  תיבותהראשי ש –" ּהבָ ָעֶׂשה יֵ ַמה ּוס 

יָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ורמזה את זה אסתר המלכה לאחשורוש כשאמרה לו " .ניב וידעֹומכשף בעל אֹוהיה  המן הרשע גם וכך. מגילת אסתר דף קנב ע"ב ד"ה את שלום(על העדה'  ָבָרָעה ִכי אֵּׁ
ת ַעִמי ר ִיְמָצא אֶּ יָכָכה ֲאׁשֶּ לא  גבוה חמשים אמהשהיה העץ כישוף שוהמן עשה ראשי תיבות 'אוב'.  –" ָאְבַדןבְ ָרִאיִתי וְ ּוַכל א, ")אסתר ח, ו(" אּוַכל ְוָרִאיִתי ְבָאְבַדן מֹוַלְדִתי ְואֵּׁ

כך , ו(דף קנד ע"ב על הפסוק 'ואיככה אוכל')'עיני העדה' על מגילת אסתר  את המן עליו תלו – למרדכי כןהּו העץש ואפילו ,. אך הקב"ה עשה נסאף אדם עליו כי אם את מרדכי היהודי דווקא יקבל
תשנאמר " עצמו בושלט  של המן פֹוכישּו נמצא כי ץ  ַוִיְתלּו אֶּ ִכין ְלָמְרֳדָכיָהָמן ַעל ָהעֵּׁ ר הֵּׁ ְך ָׁשָכָכה ֲאׁשֶּ לֶּ  .ז, י( )'עיני העדה' על מגילת אסתר דף קנו ע"א ד"ה מסכת מגילה עשרת בני המן()אסתר " ַוֲחַמת ַהמֶּ

ָתֶלה של המן מכוח הכישוףש עדיין חששו אז היהודיםאמנם  . לכן אחרי שכבר הרגו את מרדכי בחלל הנשאר מן העץ מחמת איזה סיבה שיגלגל עליו המלךגם  י 
אֹות ִאיׁש שנאמר "כפי עשרת בני המן  ׁש מֵּׁ ד ֲחמֵּׁ ר ַהַמְלָכה ְבׁשּוַׁשן ַהִביָרה ָהְרגּו ַהְיהּוִדים ְוַאבֵּׁ ְסתֵּׁ ְך ְלאֶּ לֶּ ר ַהמֶּ י ָהָמןַויֹאמֶּ ת ְבנֵּׁ רֶּ ת ֲעׂשֶּ ב ביקשה אסתר לשּו )אסתר ט, יב(," ְואֵּׁ

ְך טֹוב , שנאמר "ולתלות את עשרת בני המן ההרוגים לֶּ ר ִאם ַעל ַהמֶּ ְסתֵּׁ ר אֶּ ר ְבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְכָדת ַהיֹום ַותֹאמֶּ ן ַגם ָמָחר ַלְיהּוִדים ֲאׁשֶּ תִיָנתֵּׁ רֶּ ת ֲעׂשֶּ ץ ְואֵּׁ י ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהעֵּׁ " ְבנֵּׁ
 כפי ,עליו המןהיה תלוי כבר עץ שב שנשארחלל האותו כל בשני, ל מתחתאחד  של המן אז לקחו היהודים ותלו את כל עשרת בניו והמלך הסכים לבקשתה. ,()אסתר ט, יג

ֵני ָהָמן נאמר "ש ֵאת ֲעֶׂשֶרת ב  הקורא את מגילת צריך ש ,שלא נשארו ישראל בצרת הכישוףהזה וזכר לנס . של המן התבטל הכישוףבעקבות זה ו (יד –)אסתר ט, יג  "ָתלּוו 
 .וד"ה אמנם ראוי( אסתר דף קנו ע"א ד"ה מסכת מגילה)'עיני העדה' מגילת טז ע"ב דעת רבי יוחנן(  דף מגילה גמ' )ראה הרשע כל בניו של המןנתלו על עץ אחד ש על )אסתר ט, ט( "ְיָזָתאוַ " התיבה אות 'ו' שלבאריך יאסתר 

 לכן נאמר 'מכשפה לא תחיה' הכשפיםים היו קרובות יותר למעשה נׁש

בכל  ולהרוג את המכשפותלהתרשל  לכן יש ציווי לבית דין לא .בחדרי חדרים נעשיםהם אפילו אם  מזיקים את העולם הכשפים, בשונה משאר העבירות שבתורה
בחורים, ותלה את  ְׁשמֹוִניםמכשפות על ידי  ְׁשמֹוִניםשמעון בן שטח שתפס במערה אחת  וכך עשה .מצוה תקנג( להרדב"ז 'מצודת דוד') להרע לעולםהוא  ןמטרת שכל לפידרך שאפשר, 

התורה לא ו .(שם מד ע"ב וראה רש"ידף סנהדרין גמ' ) ןתלה אות הוא ןאך לצורך השעה לפרסם את מיתת, ע"א( ראה גמ' יבמות דף ד) אלא בסקילה בתליה מעיקר הדין ןלמרות שאין מיתת ןכול
ָפה , אלא רק ציוותה "ותהמכשפ ןת בהוהמיתה שמתחייבאת סוג  במפורש כתבה מפורש את ב תתה התורה כותביאם הש לפי ,והסיבה היא .)שמות כב, יז(" לֹא ְתַחיֶּהְמַכשֵּׁ

 הידיעה חכמיםבידי  הונשאר ,ןלכן העלימה התורה את סוג מיתת .ןסוג המיתה שנגזר עליה ןעל מנת שלא יפגע בה כשפים, היו המכשפות פועלות בןסוג מיתת
 .א(יא, פרק סנהדרין  מש' 'תוספות יום טוב'ראה ) 'חנקכי סתם מיתה שבתורה זה ' ,אפשרלא היה  כפי המצוי בתורה מת'ּוית מֹוולכתוב סתם ' .פרשת משפטים ד"ה מכשפה( 'רבינו אפרים') בסקילה ןשמיתת

לכן ההולכים בדרכיהם אשר נמצאים בהרי החושך,  עז"א ועזא"להכישופים באים מהמלאכים משום שכל , 'סקילה'ב דווקא הוא המכשף והמכשפהשמיתת  הסיבה
סוף פרשת מקץ דף כז ע"ב טור א  ')'שתי ידות עזאזלמלאך יניקתם ממחמת  (טור ב ד"ה ועתה נרחיב פרשת מקץ דף כז ע"א על התורה ')'שתי ידות 'לעזאזלשעיר המשתלח 'א דוגמת צריכים להיות נידונים בסקילה שהו

ָפה"בפסוק כישוף על האיסור שון האף שלו. ד"ה ועתה יבואר(  נשים, לעשנאמר דווקא והטעם . גם אנשים אסורים בזהש הרי נשים,ה לעדווקא נאמר  )שמות כב, יז(" לֹא ְתַחיֶּה ְמַכשֵּׁ
זוהר  על )'כתם פז' חפץ הטומאה בידן יצלח ובאותה העת ,'טומאת נידה' בפרט שפעמים יש להן אתו .סז ע"א(דף סנהדרין  גמ' ראה)אצלן בעבר העיסוק בכשפים היה יותר מצוי ש משום

 .(דף סז ע"אסנהדרין על גמ' ' בן יהוידע' ,קכ"ו ע"ב ד"ה תא חזי דהכידף זוהר פרשת חיי שרה ) לעסוק בכישוף ןקל להממילא , לכן אלובתקופות  ןוהסטרא אחרא יותר נדבק אליה קכו ע"ב ד"ה תא חזי דהכי(דף חיי שרה פרשת 
 שלא תׁשרה הטומאה וכשם שבחייהן גופן של הנשים מוכן להשראת כוחות הטומאה, כך גם אחרי פטירתן. לכן אמרו רבותינו כי הנשים נקברות תיכף אחר מיתתן

 .'טומאת הנידה'( –)להרחבה על טומאת הנידה ראה מאמרינו לפרשת תזריע  שפתי רננות פרק יז ד"ה השבע הקפות()'מעבר יבק' בגופן 

ה ָנִׁשים אמרו רבותינו " וכך ה ְכָׁשִפיםַמְרבֶּ ועל זה  האישה השנייה.נא את עושה בכשפיה בשביל שבעלה יׂשאחת שכאשר יש לבעל שתי נשים, אזי לפי  ,)פרקי אבות ב, ז(" ַמְרבֶּ
ָ "נאמר  ין י ָנִׁשים ִכי ִתְהיֶּ ן ַהְבכֹור ְוָהָיה הַ  ְוַהְשנּוָאהְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה  ְׂשנּוָאהָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת  ְלִאיׁש ְׁשתֵּׁ נעשית  כלומר שהאישה השנייה, )דברים כא, טו(" ַלְשִניָאהבֵּׁ

ממין  היהשל מצרים ר הרוחני לפי שהׂשמלאה בכשפים,  ארץ מצרים ומטעם זה היתה .דברים כא, טו( 'בעל הטורים') הראשונההאישה  ה שלפיעלה על ידי כשאה לבנּוׂש
ץמצרים " ם זה נקראהועל ׁש .זכריםׂשריהם הרוחניים  היו נה מכל שאר האומות שכולםשֹו, ב'נקבה' ְרַות ָהָארֶּ ת ַהֲחֹלמֹות " כפי שאמר יוסף לאחיו "עֶּ ף אֵּׁ ַוִיְזֹכר יֹוסֵּׁ

ר ָחַלם ת ֲאׁשֶּ ם ִלְראֹות אֶּ ם ְמַרְגִלים ַאתֶּ הֶּ ר ֲאלֵּׁ ם ַויֹאמֶּ ץ ָלהֶּ ְרַות ָהָארֶּ ם עֶּ י  ְלֻסָסִתיר של מצרים נאמר "על הׂשכן ו .(ע' שריםד"ה וכל דרוש ב חלק א' )'יערות דבש'  )בראשית מב, ט( "ָבאתֶּ ַפְרֹעה ְבִרְכבֵּׁ
י", )שיר השירים א, ט( "ִדִמיִתיְך ַרְעָיִתי ֻסָסת  )להרחבה  תרי עשר רמז תקסה( 'ילקוט שמעוני') נקבהממין היה א ' כי הונקבה'ונקרא בלשון , בים הקב"השהכניע אותו  ר של מצריםׂשלהכוונה  –" ל 

 .'שחיטת העבודה זרה של מצרים'( –על השר של מצרים ראה מאמרינו לפרשת בא 

 גדולשהוא איסור חמור ועונשו לפי ירחיק האדם מכל סוג של כישוף 

לא יוכלו בכישוף זה גורמים לכך שהחתן והכלה  .'חתן וכלה 'קשירת של כישוףה , כדוגמתכשפיםבאמצעות  פעוללהמשיכו אנשים  יותר בדורות מאוחריםגם 
 ִיַקח ִאיׁש ִאָשה ֲחָדָׁשהִכי " מסמיכות הפסוקים נרמז איסור עשיית דבר זה .תה אמורה ליצור נפש הולכת לבטלהיותה טיפת זרע שהיועל ידי כן אלשמש מיטותיהם, 

ר ָלקָ  ת ִאְׁשתֹו ֲאׁשֶּ ָחת ְוִׂשַמח אֶּ יתֹו ָׁשָנה אֶּ א ַבָצָבא ְולֹא ַיֲעֹבר ָעָליו ְלָכל ָדָבר ָנִקי ִיְהיֶּה ְלבֵּׁ ב ח:לֹא יֵּׁצֵּׁ ַחִים ָוָרכֶּ ל לֹא ַיֲחֹבל רֵּׁ ׁש הּוא ֹחבֵּׁ פֶּ ִכי ִיַקח ִאיׁש ִאָשה , "ו( –)דברים כב, ה " ִכי נֶּ
באים, "כאשר חתן וכלה ניׂשכלומר  –" ֲחָדָׁשה ַחִים ָוָרכֶּ בשל ה" לא "יקשור" את מזלם –" לֹא ַיֲחֹבל רֵּׁ ַחִים ָוָרכֶּ  . וזהשלא יוכלו להוליד על מנת שהם החתן והכלה, "רֵּׁ

למשום " ׁש הּוא ֹחבֵּׁ פֶּ להאר"י  'שער המצוות' ו, פסוקדברים כד  'תרגום יונתן') הורג נפש ממש שהוא "ח ֵבלל"נחשב  ובאיבוד הזרע ,מאבד את הזרע שהיה צריך לבוא לעולםהוא שהרי  –" ִכי נֶּ

 .להתגלגל בבהמה עתיד בזהמי שעוסק ו חמור ביותר העיסוק בכישוף הוא עצםו .)'ילקוט מעם לועז' פרשת כי תצא פרק כד בסוף ביאור הפסוק 'לא יחבל רחים ורכב'(ומעכב את ביאת המשיח  ז"ל פרשת כי תצא(
ָפה" טעם לסמיכות הפסוקיםהזה ו ב ִעם לֹא ְתַחיֶּה ְמַכשֵּׁ ָמה: ָכל ֹׁשכֵּׁ  .מצוה תקנג(הרדב"ז 'מצודת דוד' ל) לרמוז על הגלגול שלוכדי  יח( -זי )שמות כב," מֹות יּוָמת ְבהֵּׁ

לבוא לאותו אדם שעסק בכישוף  'הסטרא אחרא'עתידים המשחיתים של עוד ו .)'ספר חסידים' סימן ר"ה( רעות בגופו או בבניו כל ימיו ורואה ,טובלא הוא מכשף השל  סופו וכן
א וכי כישוף ה –ישוף לא יעשה רפואה על ידי כעל כן ראוי לו לאדם לברוח מזה, ואפילו לעשות  כי האדם הזה הוא משלהם. הכריזלו אחר פטירתו לקבל את נשמתוו

ים ׁשהעצה היעּוצה לכל בן ישראל, להרחיק בכל מיני הרחקות שבעולם מניחּוזאת ו .פרק כח( 'קב הישר') מזהרא שמים ירחיק ייו .עובד עבודה זרהכחמורה ונחשב עבירה 
. וכבר מלשמוע דברים שקרובים לענייני ניחוש וכישוף אוזניואטֹום ול )'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש דף לב ע"ב אות סז( כל מיני מכשפים וקוסמיםמו יוסף' סוף פרק כה()'יסוד  כשפיםקסמים ו

ִכי לֹא " הנבואה על עם ישראלקיים את דברי מבכך ו וקסמים יםאו ניחוש וכישופים לחׁש ידבר ועלשמממרחיק עצמו מלעשות או שמי ש )'יסוד יוסף' סוף פרק כה(אמרו רבותינו 
לַנַחׁש ְבַיֲעֹקב  ם ְבִיְׂשָראֵּׁ סֶּ  .ע"א( )גמ' מסכת נדרים דף לב יכולים לעמוד שם אינםבעולם הבא למחיצה שאפילו מלאכי השרת בשכר זה  עתיד יכניסו אותוב זוכה כי, )במדבר כג, כג( "ְולֹא קֶּ

 אמן, כן יהי רצון.
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