
 בס"ד.

 מזל קשת

 קבלהבאסטרולוגיה וב
 , חודש כסלו

 הוא חודשו של מזל קשת.
בעלות השחר בימי כסלו נראית 

בשמים קבוצת כוכבים דמוית 

. קשת,אותה זיהו חז"ל כמזל החודש
הקשת מזכירה כלי ירייה שהיה 

 בשימוש בעבר.
מן הקשת נורה חץ. בשפת המדרש  

  )תנחומא האזינו א'(
 יריית העקרב מן השיחים אל תוכם נפל.מצטייר דבר זה, כ

תשומת במקור : " ואם ישוב, זורקין אותו לחוץ כמורה החץ בקשת".  

  הלב מוסבת לירייה מלמטה למעלה בדווקא.
 גם רבינו בחיי מבאר את הקשת,   

כי "לאחר שיקבל דינו בגהינום יזרקוהו משם, כקשת הזורק את החץ, 
אמרו רבותינו ז"ל יורדין לגהינום לכך סמך לו )לעקרב( קשת. ועל זה 

 ומצפצפין ועולין.."
המובא בספר 'צידה לדרך' )כלל א, כ"ח( מבאר, כי  המחקר האסטרולוגי

, זכר, ממזלות היום. מזרחי... קשת ממזלות האשמדובר בחודש תקיף. "
משחית החיים והצמחים. ראשיתו לח וקר ושלג, ואמצעיתו ממוסך 

ו מן החיים)=שליטתו(: בן אדם, והסוס, )=ממוזג( וסופו חם... וחלק
 והעוף,

 והחיות ורמש האדמה.." 

ושופטים. הם "יורים"  בהתייחסו לילדי החודש נראה אמנם שהם חכמים

  בקשת, אך אינם עומדים על דרך אחת.
 הם שואפים למעמד גבוהה בחברה.

 פעמים נעשים סוחרים,פעמים שופטים ופעמים אף
 מתערבים בחברת המלכים. 

במקור: " והנולד בו.  
חכם,במידות ובעל מרמה, ואינו 
עומד על דרך אחת. קולו דק, לא 
ירבה בנים, ולפעמים תערב עם 

המלכים. וחלקו מבני אדם: 
השופטים ועובדי השם, והנדיבים 

ואנשי חסד, ופותרי חלומות 
 והקשתות והסוחרים"...

 
, המחקר מרמז כי מדובר הנה

 ם.באפשרות ירייה לגבהים גדולי



 
אינו מתחשב באפשרויות, אלא בעובדות שנבחנו, על כן, כוח הזריקה  

אמנם מורגש, אך מטרתו איננה מוגדרת בדיוק. החכמה והמרמה, אנשים 
 שרצונם להיות במעלה הסולם החברתי מאפיינים את ילידי החודש.

החנוכה. זהו חג הניצחון של היהודים בעלי בחודשו של מזל קשת חלים ימי 

תורה על האסכולה היוונית חכמת ה

 הזה.השולטת בעולם מאז ועד היום 

 אביה הוא

שהתווה את  הפילוסוף היווני אריסטו, 

דרכי חשיבתה. עיקרה הוא התחשבות 

בלעדית בנתונים חומריים. מהלך 

החשיבה בעולם המודרני, השפע ממנה 

 .מאד
 

תרבות החומר המערבית המשועבדת לתשוקות ל יצרה את התשתית יון 
גוף, בהותירה לו להשתולל עד אבדנו, בלא שום כוונה להשליט עליו את ה

 .ערכי הרוח

 )המזלות היהדות ואני(


