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 רש אל המתיםאֹוב ודֹוב לאֹוש – שופטיםפרשת 

ה בָּ " שנאמר םימפני תועבות הגוי עם ישראל את הזהירה התורה י ַאתָּ ֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלכִּ אָּ ְלַמד ַלֲעׂשֹות יָךֶק א ֶאל הָּ ְך לֹא תִּ  ֹנֵתן לָּ
ֵהם: ם הָּ ֵצא ְבָך ְכתֹוֲעֹבת ַהּגֹויִּ ים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחש ּוְמַכֵשף: לֹא ִימָּ מִּ ֵאש ֹקֵסם ְקסָּ תֹו בָּ יר ְבנֹו ּובִּ ֶבר  ַמֲעבִּ ְוֹשֵאל אֹוב ְוִיְדֹעִני ְוֹחֵבר חָּ

ל ֹעֵשה ְוֹדֵרש ֶאל ַהֵמִתים: ֵאֶלה ה' ֱאֹלֵאֶלה ּוִבְגלַ  ִכי תֹוֲעַבת ה' כָּ ֶניָךֶק ל ַהּתֹוֵעֹבת הָּ ם ִמפָּ ם ה'  :יָך מֹוִריש אֹותָּ ְהֶיה עִּ ים תִּ מִּ תָּ
ים" ,יג( –)דברים יח, ט  "יָךֶק ֱאֹל י ְוֹדֵרש ֶאל ַהֵמתִּ ְדֹענִּ את  םבאמצעות על מנת לדעת ,חח עם המתיםלשֹו דרכים הם – "ֹשֵאל אֹוב ְויִּ

 .תחילת פרשת אמור(לר' יהונתן אייבשיץ )ראה 'תפארת יהונתן' העתיד 

 ?אל המתים דרישהאו ' באֹוב שאלה' לשוחח עם המתים באמצעותישראל עם על אסר  ה' יתברךמדוע  ,להביןוראוי 

  יםעם המת לשוחח דרכים הם' דורש אל המתים'ו 'שואל באוב'

מנשה בן ישראל מאמר שלישי תחילת פרק  ''נשמת חיים' לר) שבו מעלים את המת ומדברים עמו יא()רש"י דברים יח,  זהו סוג של כישוף 'באל באֹושֹו'

בפעולתו ו ('נשמת חיים' מאמר שלישי תחילת פרק כו, ורש"י שם ע"אתחילת סה דף סנהדרין גמ' ) 'םפיתו' בשם נקרא בעבר היה סק בזהעש המכשף .(כו
לת של מת ומקטיר לוקח גולגו שהיהפעמים ו .)רש"י סנהדרין דף סה ע"ב ד"ה בזכורו(תו כרּוהמת ומושיבו על אבר זִ הוא היה מעלה את 

 )רש"י דברים יח, יא( שלו חיוהמת היה עולה דרך בית הש (. ראה סנהדרין דף סה ע"בהלכה א ו'הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם פרק  רמב"ם) לה ומנחש בה
)ספר 'ציוני' פרשת שופטים ד"ה  משםהיה יוצא  של המת קולווגם  .סוף חלק ג סימן אלף סז )תרמב(( )שו"ת הרדב"ז לפי שהוא מקום משכן לטומאה

פרשת  לר' חיים ויטאל)'עץ דעת טוב'  מגיד עתידות בעל כורחושהיה  )רמב"ם הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם פרק ו' הלכה א( שפל עד מאוד קול ,'וחובר חבר'(

 .)רמב"ם הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם פרק ו' הלכה א( משיב כנגדוהיה והמכשף  ,אמור ד"ה אמור אל הכהנים(

ומשם היה המת מדבר עמה  תהקבּודרך נִּ היא היתה מעלה את המת , ו'פיתיא'בשם שמעלה באוב היתה נקראת  מכשפהה
ר ועושה ופעמים שהיתה 'בעלת אוב' לוקחת תרנגול שחֹו .מנשה בן ישראל מאמר שלישי פרק כו ד"ה שואל אוב( ')'נשמת חיים' לר ומשיב לשאלתה

מעלה את המת שהיתה או  )'פירוש סידור תפילה' לבעל הרוקח פרק קידוש ליל שבת ד"ה סו"ד למה עדות(להשמיע קול  בזרועותבו איזה דבר ומקישה 
מעשה אצל יוליוס קיסר ופומפיאוס במקדוניאה, שקודם וכך היה  .)ספר 'ציוני' פרשת שופטים ד"ה 'וחובר חבר'( אצילי ידיהו פרקיהמבין 

והלך אצל מכשפה אחת אחרית המלחמה את ה לדעת והתאו סהבן הקטן מפומפיאו ,שהם ערכו מלחמה בשדות פארצאליאה
שנקראה בשם איריקטו והיא העלתה בכישופיה מת אחד אשר הודיע לו את כל מאורעות המלחמה ושהוא ימות במלחמה 

בארץ ספרד כאשר מכשפה אחת סיפרה על יותר גם בתקופה מאוחרת היה כן היה. וכעין זה כך אהם ירוטשו, וכל עוללותישו
 .(' עיי"ששואל אוב')'נשמת חיים' מאמר שלישי פרק כו ד"ה ן אלוארו די לונה שהיה משנה למלך מותו של דֹו

)ביאור הרמ"ד וואלי לספר שמואל א' פרק כח ד"ה קסמי נא לי  צריך להזכיר את שמו של בעל הנפש כדי שיעלה לשוחח עמו באוב המעלה נפש

ובכל אותה השעה, באורח פלא  .)'ספר ציוני' פרשת קדושים ד"ה 'וכן יש עניין נפלא' עיי"ש הראיה לכך(עצמו לדבר ולא איזה שד בבא  הואואז  באוב(
)'מדרש תלפיות' ענף אוב ד"ה עוד 'שם כתוב על שם' בשם ר' יהודה החסיד, 'עבודת הקודש' לר'  בקברו עד אשר תחזור הנפש מהאֹוב מצאיגופו של המת לא 

האדם אילו אלא רק רואה אותה ו אותהבאוב לא שומע  ַהַמֲעֶלהעולה,  הנפשוכאשר . מאיר בן גבאי חלק ב' סוף פרק כח גם בשם ר' יהודה החסיד(
ויש אז רשות לנפש . )'מדרש תנחומא' פרשת אמור אות ב(אותה רואים ולא שומעים שאר הסובבים לא וששואל שומע ולא רואה אותה. 

על ומכל מקום, יש צער לנפש  )'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק שני פרק חמש עשרה( שעלתה לספר מה ששמעה מאחורי הפרגוד בשמים
 .ציוני' פרשת קדושים סוף ד"ה וכן יש עניין()ספר ' ֹשהעלו אותה באוב

כל עניינה הוא ב'רּוח  שהרי )הרמ"ד וואלי על ספר דברים פרק יח ד"ה לא ימצא בך(רוח הטומאה בארץ  היה מתרבה 'מעשה האוב'על ידי 
' סוף פרשת קדושים, 'ילקוט ראובני' פרשת קדושים ד"ה 'וענין אוב וידעוני' )'רקנאטיהמתים  הטרחתו שמות טומאה בהשבעת )'ספורנו' ויקרא כ, כז( הטומאה'

ִקילבוא אליהם  בשם הרקנאטי( היתה , ובכלל זה היו מכניסים את נפש המת לגולגולת אחתו .)'מצודת דוד' להרדב"ז תחילת מצוה סד( ץְבהָּ
אלכן נאמר "נטמאת טומאה גדולה כטומאת עבודה זרה ונכנעת תחת הסטרא אחרא. הנפש  ַטמָּ יו ְלֶנֶפש לֹא יִּ  )ויקרא כא, א(" ְבַעמָּ

" ֹאֹבת" בשם המעשה נקראזה  מטעם .הכהנים' עיי"ש()'עץ הדעת טוב' פרשת אמור ד"ה 'אמור אל עצמה מקבלת את הטומאה  "ֶנֶפשלפי שה"
ֹאֹבתִּתְפנּו ֶאל  ַאלכפי שנאמר "  .מצוה קמח( לא תעשה)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי  הטומאה' אבותמלשון ' שהוא )ויקרא יט, לא(" הָּ

)ספר 'ציוני' פרשת שופטים ד"ה  קטנה)רש"י סנהדרין דף סה ע"א ד"ה ידעוני, רש"י דברים יח, יא(  עצם של חיהלתוך פיו כניס שהמכשף  היה 'ניהידעֹו'

)'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה מח סוף ד"ה נעשית על ידי כוחות הטומאה ש, יח, יא()רש"י סנהדרין דף סה ע"א ד"ה ידעוני, רש"י דברים  'ידוע' ששמה וידעוני(

ֶדהַאְבֵני ִכי ִעם שנאמר "כפי 'בני שדה'  בשםנקראת ו שלא לעשות( ְך ַהשָּ ה לָּ ְשְלמָּ ֶדה הָּ )איוב ה, כג( )'רבינו בחיי' דברים  "ְבִריֶתָך ְוַחַית ַהשָּ

 וצורתה צורת אדם )ספר 'ציוני' פרשת שופטים ד"ה וידעוני( גדילה בארץהיתה חיה זו  .(הלכה דח רק ירושלמי כלאים פגמ' יח, יא ד"ה 'וידעני זו אמנות'. ראה 
 . )'מדרש תלפיות' ענף ידעוני( עם פנים גוף ידיים ורגלים 'מדרש תלפיות' ענף ידעוני( וה מח סוף ד"ה 'שלא לעשות' בשם הגאונים,)'מצודת דוד' להרדב"ז מצ

בר לארץ ואין כל בריה יכולה להתקרב אליה אלא רק עד המקום שמגיע החבל, היה יוצא חבל המחּו של אותה החיה רהמטבּו
 )'מדרש תלפיות' ענף ידעוני( היא מתהואז  ,נחתךעד ש ד אותה יורים בחץ על החבלוכשבאים לצּווהיא טורפת כל מה שיכולה להשיג. 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 ,כשפים ועושים  ()רש"י סנהדרין דף סה ע"א ד"ה ידעונימים עצם ממנה בתוך הפה וכשהיו ש .)'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה מח סוף ד"ה 'שלא לעשות'( מיד
כוח 'של ת בעֹובאמצעות השיה ה 'הידעוני'פעולות אלו של גם ו. רש"י דברים יח, יא(סה ע"א ד"ה ידעוני, דף סנהדרין רש"י ) מדברתהיתה העצם 

 לא תעשהלרבינו מנחם הבבלי  'טעמי המצוות') מגידים עתידותהיו הם טומאה והתלבש בהם רוח וההתעוררו המתים שגרם כי  ,'הטומאה

 .(בשם רבינו מנחם הבבלי דרך חיים תוכחות מוסר ד"ה 'שלא לעשות מעשה' תורה שבכתב פרשת קדושים 'של"ה הקדוש'מצווה קמח, 

מת בחלום ויודיעו מה הלך וישן בבית הקברות כדי שיבוא לו רעיב את עצמו והה אדםהיה על ידי ש 'דורש אל המתים'
מנשה בן ישראל מאמר שלישי פרק  ')'נשמת חיים' לר שהוא רוצה ליידעשאר דברים כן ו)רמב"ם הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם פרק י"א הלכה יג(  ששאל עליו

כדי שיבוא מת פלוני  דעה וישן לבומקטיר קטורת ידּו לובש מלבושים ידועים ואומר דבר האדם היהשאו  ,כו ד"ה דורש אל המתים(
דברים  'רבינו בחיי') לדרוש אל המת שעושה על מנת בכל ענין אחר וכן .(פרק י"א הלכה יגוחוקותיהם  כוכביםהלכות עבודת  )רמב"םויספר עמו בחלום 

'משנה תורה' הלכות עבודת כוכבים ) ויודיעו מה ששאל )'מצודת דוד' להרדב"ז תחילת מצוה סד(בחלום אליו  יבואהוא כדי ש יח, יא ד"ה 'וידעני זו אמנות'(

מנשה בן ישראל מאמר  ')'נשמת חיים' לרלהימצא תדיר אצל המתים הרשעים עובדי העבודה זרה ם היו נוהגיוכך  .(וחוקותיהם פרק י"א הלכה יג

 .השתטחות על קברי צדיקים(היתר . וראה זוהר פרשת אחרי מות דף עא ע"ב על ההבדל בין איסור 'דורש אל המתים' לבין שלישי פרק ז ד"ה גם הוא לי לישועה

 ישראל הקדושיםאומות העולם 'דורשים אל המתים' אך לא 

, כמו האובות ה' יתברך ברא את רוח הטומאה בארץ, ונתן לה כוח לעשות כמה דברים מופלאים שהם למעלה מן הטבע
זה לעומת ש –שה או ברוח הטומאה שכנגדה והידעונים, בכדי לנסות את בני האדם ולהניחם בבחירתם האם להידבק בקדּו

שהאומות . והניח הקב"ה לאומות העולם שיעסקו באלו הדברים הטמאים, לפי בכדי שתהיה בחירה לאדם זה עשה האלוקים
ים היה דרכם של אומות העולם, לפנות לאובות ולידעונאכן  כךו. )הרמ"ד וואלי ספר ויקרא פרק יט ד"ה ומקדשי תיראו(כבר שורש הטומאה  הם

 נז ע"א( –נו ע"ב  דף . וראה מעשים על מעשה אוב בגמ' גיטיןתחילת פרשת אמור יבשיץלר' יהונתן אי )'תפארת יהונתן'על מנת לשאול העתידות  ולדרוש אל המתים
 .'טומאת הגוים'( -  מטותראה מאמרינו לפרשת  אומות העולם )להרחבה על טומאת

וף קיים הנפש בגוף המת, שכל זמן שהג 'הנפש'היו חונטים את מתיהם בכדי להשאיר את  היו עושים במצרים כאשרגם כך 
)'יערות היה על ידי נשמות המתים . וכל תכלית כישופם ולהטיהם שזה היה כל עניינם דבוקה בו, ואז היו 'דורשים אל המתים'

)'רבינו ים יושבי הארץ לעסוק במעשה אוב וידעוני ולדרוש אל המתים וכן היה מנהג הכנענ. דבש' ח"א דרוש ז' ד"ה 'וזהו ענין שאמרו יעקב'(

ה בָּ "שנאמר  יח, ט(דברים בחיי'  י ַאתָּ ֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלכִּ אָּ ְך ֶק א ֶאל הָּ ֵהםיָך ֹנֵתן לָּ ם הָּ ְלַמד ַלֲעׂשֹות ְכתֹוֲעֹבת ַהּגֹויִּ ֵצא ְבָך  :לֹא תִּ מָּ לֹא יִּ
ים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחש ּוְמַכֵשף: מִּ ֵאש ֹקֵסם ְקסָּ תֹו בָּ יר ְבנֹו ּובִּ ֶבר  ַמֲעבִּ ְדֹענִּ ְוֹחֵבר חָּ יםְוֹשֵאל אֹוב ְויִּ ל ֹעֵׂשה  :י ְוֹדֵרש ֶאל ַהֵמתִּ י תֹוֲעַבת ה' כָּ כִּ

ְגלַ  ֵאֶלה ה' ֱאֹלֵאֶלה ּובִּ ֶניָךֶק ל ַהתֹוֵעֹבת הָּ פָּ ם מִּ יש אֹותָּ ם ה' ֱאֹל :יָך מֹורִּ ְהֶיה עִּ ים תִּ מִּ צרים, וכן הוא ענין הנֹו. יג( –)דברים יח, ט  "יָךֶק תָּ
נמצא כי אין  –שכיון שהם משתחווים לפני חתיכת עץ בצּורת הנוצרי שנתלה ונהרג ואומרים לפניו "הושיעני כי אלי אתה" 

 )הרמ"ד וואלי לספר דברים פרק יח ד"ה כי תועבת ה'( ובזה מתפרסם דבקותם בטומאה ח,הרי אין בו שום רּוש ' יותר מזהדורש אל המתים'
 .'יעקב אבינו לא מת'( –ראה מאמרינו לפרשת ויחי )להרחבה בעניין החנטה 

מתרבה על ידו  ,, נדבק האדם בסטרא אחרא ומתרחק מן הקדושה'הדרישה אל המתים'ו 'הידעוני' על ידי 'מעשה האוב'
עם ישראל שהם לכן  .רמח"ל על ספר דברים פרק יח ד"ה לא ימצא בך(ה)הרמ"ד וואלי שהיה תלמיד חבר ל והקדושה מסתלקת ,רוח הטומאה בארץ

, כמו שנאמר )הרמ"ד וואלי ספר ויקרא פרק יט ד"ה ומקדשי תיראו( קדושתם בעסק הטומאה הזאת את הוזהרו לא לפגום משורש הקדושה
ְפנּו" ים  ַאל תִּ ְדֹענִּ ֹאֹבת ְוֶאל ַהיִּ ֶהםֶאל הָּ ה בָּ ְמאָּ י ה' ֱאֹל ַאל ְתַבְקשּו ְלטָּ פונה אליהם נגרר אחריהם ומי ש. )ויקרא יט, לא(" יֶכםֵק ֲאנִּ

מבחינים אם הדברים נעשים  ואין הםהרבה בראייתם, מהם הדברים המופלאים שמתפעלים את בנקל, כאשר הוא רואה 
 .פרשת אמור אות ב( 'מדרש תנחומא'וראה  "ה 'אל תפנו אל האובות'.דא פרק יט ספר ויקרהרמ"ד וואלי ב)על ידי הקדושה או בכוח הטומאה 

הולך חשכים לדרוש הוא ו מצווה רצז( לא תעשה)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי  לצר כֹ יֹואת בטחונו בהאדם ממסיר העיסוק בדברים אלו 
. וזה לא שייך לעם והטומאה 'שמאלה'כוחות כולם תועבות מצד ש אלשיך הקדוש' פרשת קדושים כ, כז ד"ה ועל כן איש(ה)' אל כוחות הטומאה

דבק בטהרה ובנביאי ה' המגידים את העתיד לבוא בלי שום ספק וגמגום ילה םייישראל שהם ממלכת כהנים וגוי קדוש הראו
י ֵאיןכמו שהנביא הוכיח את ישראל " מנשה בן ישראל מאמר שלישי פרק כו ד"ה דורש אל המתים( ')'נשמת חיים' לר ְבלִּ ֵאל ַאֶתם קִּ ֱאֹל ַהמִּ ְׂשרָּ ים ְביִּ

ְדֹרש ְבַבַעל ְזבּוב ֱאֹלֵהי ֶעְקרֹון ים לִּ 'בעל האוב' ו'הידעוני'  דינם של על כן .דושים כ, כז ד"ה ועל כן איש(אלשיך הקדוש' פרשת קה)מלכים ב' א, ג( )' "ֹהְלכִּ
ומי שפונה ושואל . )רמב"ם הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם פרק ו' הלכה א( עדים והתראה דינם למות בסקילה עליהם בכרת, ואם היה הוא

 .הלכה יד()רמב"ם הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם פרק י"א  תמכים אותו מכת מרדּו בהם

 הנפש של שמואל הנביאחלק מב אֹוהמלך העלה באמצעות בעלת  שאול

 'תומים'אורים ובאמצעות ה עצת ה' על דבר המלחמה את ישראל, ביקש שאול המלךב להילחםכאשר עלו הפלשתים 
הנביא שנפטר  שמואל נפש על מנת להעלות את 'אוב בעלביקש שימצאו לו 'הוא לכן  .אך לא נענה – חלוםובאמצעות ה
)'ויקרא  ני בארץב והידעֹוהרג את כל בעלי האֹו אך כיון שהוא. )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לג( ל אותו על דבר המלחמהולשאֹו באותה שנה,

ושמה צפניה,  שמואל א' פרק כח, ז(ראה ) "ֵעין דֹורבנמצא, עד שאמרו לו שיש אישה אחת במקום הנקרא " היה בעל אוב לא רבה' כו, ז(
גּוהָּ סה לא שר הצבא של שאול, ומחמת ייחּו, )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לג(והיא היתה אמו של אבנר  )רד"ל ב קודם עם שאר בעלי האֹוֲהרָּ

אכן ו .(גם לשבח אותהרשו ישפבעלת אוב'  שבט מוסר על פרקי דרבי אליעזר פרק לג ד"ה 'אל אשהלמחבר 'ולא עוד אלא'  ראה על פרקי דרבי אליעזר פרק לג ד"ה אל אשה בעלת אוב.
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'ילקוט שמעוני' שמואל א' רמז קלט ד"ה ושמואל 'ויקרא רבה' כו, ז, )'מדרש תנחומא' פרשת אמור אות ב, אבנר ועמשא  משמשיואליה עם שני  ל המלך הגיעשאּו

 .מת(

ם" משום שנאמר לשאול באוב אז תר לוחשב שהּוטעה ו שאול י ַהּגֹויִּ ים  כִּ ים ְוֶאל ֹקְסמִּ ם ֶאל ְמֹעְננִּ ה יֹוֵרש אֹותָּ ֵאֶלה ֲאֶשר ַאתָּ הָּ
עּו ְוַאתָּ  ְשמָּ ַתן ְלָך ה' ֱאֹליִּ בִּ יָך: ֶק ה לֹא ֵכן נָּ ְרְבָךנָּ קִּ ים ְלָך ה' ֱאֹלֵמַאֶחיָך יא מִּ י יָּקִּ ֹמנִּ עּוןֶק  כָּ ְשמָּ יו תִּ  הבין הוא, טו( –)דברים יח, יד  "יָך ֵאלָּ

שאל כבר מכיון שהוא ביא בישראל שיגיד להם את שאלתם. אך סמים זה משום שיש נשכל מה שנאסר בקֹו על פי זה
. לכן כאשר שמואל הנביא היה סבור שהותר לו לשאול באֹוב –' ובחלומות ולא נענה אורים ותומים'בנביאים ולא נענה וכן ב

ישנאמר " באֹוב כפי שהעלהו שעבר איסור בכךל הוכיח את שאּו י ְלַהֲעלֹות ֹאתִּ ְרַּגְזַתנִּ ה הִּ מָּ אּול לָּ )שמואל א' " ַויֹאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל שָּ

י ְמֹאד ּוְפלִּ " ל המלךענה לו שאּו, כח, טו( אּול ַצר לִּ י ֵואֹלַויֹאֶמר שָּ ים בִּ מִּ ְלחָּ ים נִּ ם ַּגם קִּ ְשתִּ יאִּ י עֹוד ַּגם ְבַיד ַהְנבִּ נִּ נָּ ַלי ְולֹא עָּ ר ֵמעָּ ים סָּ
ה ֶאֱעֶׂשה י מָּ יֵענִּ ֶאה ְלָך ְלהֹודִּ ֶאְקרָּ נביאים ענה בלא נשכיון חשב שהוא ש שאול ענה לשמואל כלומר, )שמואל א' כח, טו(" ַבֲחֹלמֹות וָּ

 .חלק א פרשת קדושים ד"ה ולמה שהקשו המפרשים( שו"ת בית דוד מחברל )'צמח דוד' איסור בזהתר לו לשאול באֹוב ואין ובחלומות לכן הּו

ְך שנאמר " הנביא שאול קרא בשמו של שמואל י ַאֲעֶלה לָּ ה ֶאת מִּ שָּ אִּ יַותֹאֶמר הָּ י לִּ ואז . , יא()שמואל א' כח" ַויֹאֶמר ֶאת ְשמּוֵאל ַהֲעלִּ
מנשה בן ישראל מאמר ' )'נשמת חיים' לר אצילי ידיהו פרקיהבין  )'מדרש תנחומא' פרשת אמור אות ב( ב את שמואל הנביא עולהראתה בעלת האֹו

ה ֶאל , שנאמר "שלישי פרק כו ד"ה שואל אוב( שָּ אִּ דֹול ַותֹאֶמר הָּ ְזַעק ְבקֹול ּגָּ ה ֶאת ְשמּוֵאל ַותִּ שָּ אִּ ה ַוֵתֶרא הָּ י ְוַאתָּ נִּ יתָּ מִּ ה רִּ מָּ אּול ֵלאֹמר לָּ שָּ
אּול: י  שָּ יְראִּ ּה ַהֶמֶלְך ַאל תִּ יתַויֹאֶמר לָּ אִּ ה רָּ י מָּ ֶרץ: כִּ אָּ ן הָּ ים מִּ י ֹעלִּ יתִּ אִּ ים רָּ אּול ֱאֹלהִּ ה ֶאל שָּ שָּ אִּ ּה  ַותֹאֶמר הָּ ֳארֹוַויֹאֶמר לָּ  ַמה תָּ

חּו ְשתָּ ה ַויִּ ם ַאְרצָּ ֹקד ַאַפיִּ י ְשמּוֵאל הּוא ַויִּ אּול כִּ יל ַוֵיַדע שָּ ֵקן ֹעֶלה ְוהּוא ֹעֶטה ְמעִּ יש זָּ  בעלת האוב. יד( –)שמואל א' כח, יב " ַותֹאֶמר אִּ
. שומע ולא רואה שואל רקאילו הו ,המעלה באוב רואה ולא שומעי . כראה אותוא לשאול המלך  את שמואל הנביא, אךראתה 

. כאשר פניו כלפי מעלה, ולא כמו אדם פשוט שעולה כאשר רגליו למעלה הנביא המלך עלה שמואלשאול ומפני כבודו של 
מדרש ') השואל באוב רואה או שומעוהמעלה באוב כי רק אמנם אבנר ועמשא שהיו שם לא ראו ולא שמעו את שמואל הנביא 

 .פרשת אמור אות ב, 'ויקרא רבה כו, ז( 'תנחומא

)'שער מאמרי רשב"י' להאר"י ז"ל פרשת שלח  רוחו או נפשו חס וחלילה הכוונה לנשמתו אין, הנביא את שמואל בעלת האוב ומה שהעלתה

באמצעות כישוף וטומאה  ארבע פרק צב ד"ה ומה שאומר הפסוק( דף קג שער קרית לר' נפתלי הירץ )'עמק המלך' בשאי אפשר שיעלה באֹו לפילך ד"ה שם בדף( 
)'עמק המלך' דף קג שער קרית ארבע פרק צב ד"ה ומה שאומר  ל כמשה ואהרןמי ששקּו שאלתיאל ניניו מערכת צד"י אות יג ערך צדיקים ד"ה גם בשמואל( ')'אמת ליעקב' לר

, )'שער מאמרי רשב"י' להאר"י ז"ל פרשת שלח לך ד"ה שם בדף 'הבל דגרמי' הנקראהשל שמואל הנביא חלק ה את העלתה רקהיא אלא  הפסוק(

)'עמק המלך' דף קג שער קרית היא המדרגה הנמוכה בנפש ש (מאמר א פרק מט דף קכד ד"ה 'ברם' בשם ר' אברהם גלאנטי ב'קול בוכים''זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא 

 והיא. ראה 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל שמואל א' ד"ה 'ובזה תבין סוד נפלא'( פרק א. )'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער יח המת תהנמצאת בעצמֹו ארבע פרק צב ד"ה הנסירה(
מֹות חיּות  )'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק שני פרק חמש עשרה( שארת בגוף האדם אחרי מותוהנ ית'ִח לּוְח חלק 'הלָּ  ֲעצָּ על מנת שיהיה בָּ

כולה והיא אינה י ,)'עץ חיים' שער יח פרק א, ראה 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל שמואל א' ד"ה 'ובזה תבין סוד נפלא'(תקיים עד זמן תחיית המתים לה שיוכלו
 .פרק ב( )'עץ חיים' שער כב בכן אפשר להעלותה באֹול ' אחיזה בהקליפות'ויש ל .להיפרד מהגוף ולעלות למעלה

אּול "ל לשאּולכן אמרה בעלת האוב  יש אחיזה לקליפות, נפש החיוניתשל ה חלק הנמוך הזהבוכיון ש ה ֶאל שָּ שָּ אִּ ַותֹאֶמר הָּ
ֶרץ אָּ ן הָּ ים מִּ י ֹעלִּ יתִּ אִּ ים רָּ ים" – )שמואל א' כח, יג( "ֱאֹלהִּ שהסטרא  ולפי בנפש הזאת כנגד אחיזת הקליפותון ומכּו 'דין'ם הוא ש "ֱאֹלהִּ

ֶרץאמרה " . וכן)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל שמואל א' ד"ה ובזה תבין סוד נפלא( ים אחרים'הנה 'אלֹואחרא מכּו אָּ ן הָּ ים מִּ  כי החלק שהעלתה "ֹעלִּ
ירדו אל 'צריך לומר שהם  כי אז היהשבגן עדן את הנשמה או הרוח או הנפש  לכן היא לא הורידהדבוק עם הגוף בקבר.  היה

שמואל הנביא פחד כאשר העלו  .(ורבו הרמ"ק מאמר א פרק מט דף קכד ד"ה 'ברם' בשם ר' אברהם גלאנטי ב'קול בוכים' )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא 'הארץ
יום הדין 'נתבע ל הוא חשב שכעת הואאותו, היות ש'הנפש החיונית' היא זו שעתידה להתעורר תחילה לעתיד לבוא, לכן 

וכל זה היה לפי שלא  ראה 'מדרש תנחומא' פרשת אמור אות ב(, .מפאנו חלק שני בסוף פרק חמש עשרההנפש' להרמ"ע 'מאמר )של ה' יתברך  'הגדול והנורא
 .(עולם קטן' להרמ"ע מפאנו סימן ד'מאמר )הודיעוהו משמים שהוא 'עולה באוב' עד אשר הכיר בדבר 

רק במשך שניים  להעלאה הצדיקים ניתנת החיונית של נפשהבאוב, אך  הנפש החיונית של הרשעים ניתנת תמיד להעלאה
 ומה שהעלו ,שבת דף קנב ע"ב. וכן ראה 'רבינו בחיי' פרשת שופטים יח, יא ד"ה 'ויש עוד דעה אחרת למקצת'(גמ' )ראה  עשר חודש הראשונים שלאחר פטירתם

אל . אל שמורק מפני כבוד מלכותו של שאול והיה זה בתוך השנה הראשונה לפטירתו, וגם זה הצליח את שמואל הנביא
כפי שאמרה בעלת האוב בלשון רבים  )'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק שני בסוף פרק חמש עשרה( נית' של משה רבינוה 'הנפש החיּותהתלוו

י " יתִּ אִּ ים רָּ אּול ֱאֹלהִּ ה ֶאל שָּ שָּ אִּ יםַותֹאֶמר הָּ ֶרץ ֹעלִּ אָּ ן הָּ הצדיק שמואל משום כבודו של וזה היה  .)שמואל א' כח, יג( )גמ' חגיגה דף ד ע"ב(" מִּ
)גמ'  שיעיד עליו ב'יום הדין' שאין דבר שלא קיים בתורה)'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק שני בסוף פרק חמש עשרה(  שהיה צריך למשה רבינו

משה אצל כמו  'מיתת נשיקה'ב חלילה, כי אין האוב שולט במי שמת מחמת מעשה האֹו עלה משה רבינוולא  חגיגה דף ד ע"ב(
 .)'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק שני בסוף פרק חמש עשרה( או במי שנכנס חי לגן עדן ,רבינו

 הביאה אותו למותוו חלקים רוחנייםל המלך סילקה משאּו 'שאלה באוב'ה

ועליונים ואינם פונים בנקל  םקדושי שחלקים אלולפי  ,של האדם שפנה הרוח והנשמהלק את חלקי סלבעלת אוב מ הפנייה
. לכן מיד אחרי עבודה זרהלמי שפונה שקורה לכמו  הנפש בלבד,חלק עם  רק אדםה נשאראז  .עניני הסטרא אחרא יאחר
ְמָךשנאמר " מלוא קומתו נפל הואפלו במלחמה ייישראל כי מע שאול את נבואת שמואל שש ֵאל עִּ ְׂשרָּ ֵתן ה' ַּגם ֶאת יִּ ְבַיד  ְויִּ

ים: ְשתִּ ֵתן ה' ְבַיד ְפלִּ ֵאל יִּ ְׂשרָּ י ַּגם ֶאת ַמֲחֵנה יִּ מִּ ֶניָך עִּ ה ּובָּ ר ַאתָּ חָּ ים ּומָּ ְשתִּ ה ְפלִּ תֹו ַאְרצָּ ֹפל ְמלֹא קֹומָּ אּול ַויִּ א ְמֹאד  ַוְיַמֵהר שָּ רָּ ַויִּ
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ל ַהיֹום ְוכָּ  ַכל ֶלֶחם כָּ י לֹא אָּ יָּה בֹו כִּ ְבֵרי ְשמּוֵאל ַּגם ֹכַח לֹא הָּ דִּ המִּ ְילָּ לפי שעזבו הנפילה הזאת היתה ו, כ( –)שמואל א', כח, יט " ל ַהלָּ
לכן נאמר  .בפסוק מסתיר את הסודות הללו בעניינים פשוטים כל''האֹו, וענין סר ממנו כוחו מחמת כןאותו רוחו ונשמתו ו

ְזנֹות ַאֲחֵריֶהם  ְוַהֶנֶפש" ים לִּ ְדֹענִּ ֹאֹבת ְוֶאל ַהיִּ ְפֶנה ֶאל הָּ ואֲאֶשר תִּ ַני ַבֶנֶפש ַההִּ י ֶאת פָּ ַתתִּ ֶקֶרב ַעמֹו ְונָּ י ֹאתֹו מִּ ְכַרתִּ  לפי )ויקרא כ, ו(" ְוהִּ
ֶקֶרב ַעמֹותקיים ", ובה מוטאתהיא זו שחו "ַהֶנֶפשרק "בו הרוח והנשמה מסתלקים מהאדם ונשארת ש י ֹאתֹו מִּ ְכַרתִּ )הרמ"ד  "ְוהִּ

 .ד"ה 'והנפש אשר תפנה'( ספר ויקרא פרק יטוואלי 

את שאול המלך  הביאש א זווהו (ד"ה ובמד"ר רבא 'זרע ברך' לר' ברכיה ברך מהדורה שניה פרשת אמור דף סד ע"ב)העלאת האוב גדול עד מאוד  חטא
 על העלאת האוב שנאמר בתורהאיסור ציווי הנרמז ב ומותו ומעשה שאול. )הרמ"ד וואלי לספר שמואל א פרק כח ד"ה 'ויאמר שאול לעבדיו'( למותו

ם" ם ְדֵמיֶהם בָּ ְרְּגמּו ֹאתָּ ֶאֶבן יִּ תּו בָּ י מֹות יּומָּ ְדֹענִּ ֶהם אֹוב אֹו יִּ ְהֶיה בָּ י יִּ ה כִּ שָּ יש אֹו אִּ יש" )ויקרא כ, כז(" ְואִּ זה שאול המלך,  –" אִּ
ה" שָּ . )'זרע ברך' מהדורה שניה דף סז ד"ה ובזה אפש' ליישב(חד אחר אאף אחרי שלא מצא  )'ויקרא רבה' כו, ז( ל שאל בהזו בעלת האוב ששאּו –" אִּ

אּול ְבַמֲעלֹו" שנאמר בדברי הימים גםסיבת מותו  וכן נאמרה ת שָּ ר  ַויָּמָּ מָּ ַעל בה' ַעל ְדַבר ה' ֲאֶשר לֹא שָּ אֹוב ֲאֶשר מָּ ְשאֹול בָּ ְוַגם לִּ
ְדרֹוש יֵתהּו: לִּ ַרש בה' ַוְימִּ י ְולֹא דָּ שָּ יד ֶבן יִּ וִּ ה ְלדָּ  . (')הרמ"ד וואלי לספר שמואל א פרק כח ד"ה 'ויאמר שאול יד( –)דברי הימים א' י, יג  "ַוַיֵסב ֶאת ַהְמלּוכָּ

ישמואל לשאול כאשר העלה אותו באוב "אמר גם  וכך מִּ ֶניָך עִּ ה ּובָּ ר ַאתָּ חָּ כלומר שנגזרה עליו מיתת  ,)שמואל א' פרק כח, יט(" ּומָּ
 .('ויאמר שאול לעבדיו')הרמ"ד וואלי לספר שמואל א פרק כח ד"ה  מדינה של גיהנם זו ניצל מיתהועל ידי  ,שעשה על מעשה האוב במלחמה הגוף

היות  ל היה חמור יותרדינו של שאּו עם זאת ,ואין דינו מיתה מכים אותו מכת מרדותשהוא ב אל באֹוהשֹודינו של אף שו
נוב עיר  את ששלח להרוג עווןההצטרף לו בו ב.נים, ועתה דרש באֹווהידעֹות בֹועצמו הכחיד את האֹובשהוא היה מלך ישראל ו

 – ב'עיר 'נֹווב ב'ב'אֹושחטא  כנגד מה. כך שויטאל זצ"ל סוף פרשת אמור ד"ה והענין כי()'עץ הדעת טוב' לרבינו חיים  התחייב מיתההוא  – הכהנים
אּול ל אותם אותיות ורומזים'אב' 'ובן' במלחמה, שהם  ונהרג  .)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל סוף פרשת קדושים ד"ה ואיש( ובניושָּ

 דורש אל המתיםבכלל  שעושים הגויים הם 'סיאנס'ו מדיום''

 ונכנסות מזדמנים לקבל אותן, 'בעלי דינים'לה , מלאכי חבהזה בעת מותם הרשעים מן העולםשל נפשות הבשעה שיוצאות 
טעות את מלאכי חבלה והולכות ומשוטטות בעולם, ומ שוב עםמתחברות  אחר כך הן ם.ובגיהנ הנשמות בשלושה דינים

ואז מלאכי החבלה מחזירים את אותם  .(ד"ה אמר רבי יוסי ע"א מות דף עזוהר פרשת אחרי ) תשובהמהם לחזור ב על מנת למנועהרשעים 
מחזירים הם אחר כך את בשרם, והם מתאבלים על גופם.  ל הגוף מנקריםעם הם רואים את התולעים שהרשעים לקבריהם וש

 בכל יום ויום עושים להם הזה סדרכפי כל הו .וחוזר שוב ,שוב בשלושה דינים ם ודנים אותם שםולגיהנ את נשמות הרשעים
 .(ע"ב ד"ה אמר רבי יוסי וד"ה לבתר – ע"א דף ע)זוהר פרשת אחרי מות 

צלם אחד  ויוצריםעושים בכישופיהם, ו יו המכשפים הולכים לבית הקברות, ההרשעים המתיםאותם לדרוש אל רצו כאשר ו
את הצלם היו מוליכים הקבר של אותו הרשע, וסים את השעיר ההוא לתוך יוזובחים לפניו שעיר אחד, ומכנשל דמות אדם 

נפש ומביאים את ה 'ניםחיצֹו'והיו מתאספים  היו עושים כשפים נוספיםואז  ואחר כך לארבע זוויות הקבר. לארבע רוחות
  .(ד"ה לבתר דאזלין ע"ב –ע"א  דף ע)זוהר פרשת אחרי מות ומדברת עם המכשפים  ,בתוך הקבר הנפש נכנסתהקבור באותו הקבר, ושל הרשע 

כמקשר  איש המשמש באמצעות עמהם שאלות ומתייעציםאותם שואלים ו עם המתים יםרמדבשאדם בני גם היום  ויש
שואלים את הם ובאמצעותו  ,הגוייםנפוץ בין ש 'סנְ יַא ִס ' באמצעותעושים זאת  וכן ."ֶמדיּום"מת ונקרא ביניהם לבין ה

הלכות עבודת כוכבים וחקותיהם פרק י"א  רמב"ם)עפ"י  'דורש אל המתים'אסורים מדין  דברים אלושני ו – המתים על הנסתרות והעתידות

על גבי  'כניסה' 'יציאה' 'אל' 'כן'את התיבות כולל הוא ואותיות, ה כל שעליו רשומותבאמצעות לוח  נעשה הסיאנס .הלכה יג(
או לרוח  קוראים לרוח שנמצאת שםהם ועל הכוס, אצבעותיהם  את המשתתפיםכל מניחים  לאחר שהופכים כוסהלוח. 

הן תמיד רוחות  הרוחות שמגיעות ןאות הכוס זזה על ידי הרוח ומסמנת את תשובתה.מסוימת ושואלים אותה שאלות, ואז 
מגיעות לא בכל אופן אך  .לכן פעמים שמשקרות ופעמים שדוברות אמת של רשעים המסתובבות בעולם להזיק לבני האדם

 שכבר עלו לגן עדן.כיון צדיקים של נשמות 

של האדם העושה זאת וסופו  ראוכן שאר דברים הדומים להם, כולם מצד הסטרא אח אוב וידעונימעשה כל עשיית 
להתרחק מאיסורים של הנביא  ציוה וכבר .סימן תשא( 'שבט מוסרספר ' מחבר)'ידו בכל' ל העולםן ומוציאו מ אחריו שהסטרא אחרא רודף

י יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם אמר "'ידעוני' ו'דורש אל המתים' שנ'אוב'  ֹאבֹותְוכִּ ְרשּו ֶאל הָּ ים ְוַהַמְה  דִּ ים ַהְמַצְפְצפִּ ְדֹענִּ ים ֲהלֹוא ַעם ְוֶאל ַהיִּ ּגִּ
ים ים ֶאל ַהֵמתִּ ְדֹרש ְבַעד ַהַחיִּ יו יִּ ַחר: ֶאל ֱאֹלהָּ ר ַהֶזה ֲאֶשר ֵאין לֹו שָּ בָּ ם לֹא יֹאְמרּו ַכדָּ ה אִּ ְתעּודָּ ה ְולִּ כלומר גם  כ( –)ישעיה ח, יט " ְלתֹורָּ

תשובתכם  –ד החיים אל המתים בע רשּודִּ גם אל האובות והידעונים המצפצפים בקול נמוך כדרכם ו רשּואם יגידו לכם דִּ 
הם  כים שחר ני שּוב וידעֹוה אֹואמת ושאין לשום אלֹוהשאז תראו שישמעו את דבריכם ויאמרו שזה  ,תהיה שמירת התורה

ד"ה דורש  מנשה בן ישראל מאמר שלישי פרק כו ''נשמת חיים' לר) 'אלהים אחרים' ומעשה תעתועים, ואין ראוי לעזוב האמת ולרדוף אחרי השקר

 ך, אמן.של ה' יתבר אמתהבתורת  תמידלדבוק רק אלא  אל המתים(
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