
 

של  אסטרולוגיתה מפה ה 

 המצרים
 
 
 

כי בתוך העובדות עצמן, מובן ,וכמעט מתבקש,
 טמון עולם רעיוני מלא.

 זו מתבאר מהלך ה בסוגי

 ההריון והלידה של עם ישראל.
 בעיון פשוט, מתקבלת התמונה הבאה:

 מצרים היא ממלכת החומר, בה שולט היש הקיים, המקיף את כל היקום.

גה בעולם מתבטאת דרך כוכבים ומזלות, ועל כן היו עימו ידע, כי ההנה פרעה

"חרטומי מצרים",שבלהטיהם)=לחשיהם( יכלו לעמוד על תופעות, כגון התרעה 
 מבעוד מועד על לידתו של משה רבינו.

 כאמור בהקדמה, 

 אסטרולוגית אינה מוחלטת. קביעה

ופו ללקות במים האסטרולוגים אמרו, כי מושיען של ישראל יולד ביום ז' בסיון, וס
 )שמות רבה א', י"ח(.

 משה נולד בזמן שונה מזה שנשקף
 מבעד לכוכבים, ז' באדר.

הוא אמנם לקה במים, כדברי 
אך לא במים שהם האסטרולוגים,

 הועידו לו.
הם פירשו  לקיה במים, השלכה 

 לנילוס למוות.
אך אמו שמה אותו בתיבת חמר 

 בנהר.
הדבר אמנם הרגיע את ההתראה 

 יתה כוונתם )רמב"ם, איגרת תימן(.יבמפה האסטרולוגית, אך לא זו ה שנראתה 

שמושיען של ישראל  הפירוש האמיתי של המפה האסטרולוגית 
בורא עולם ידע כי ילקה שרק  -ילקה במים: המים הם מי מריבה

שמשה הכה בסלע במקום לדבר אל הסלע ונענש על כך כ-בעניין מי מריבה !

 שלא יכנס לארץ ישראל.
 י"ג(. -)במדבר כ', א' 

דבר זה לא שינה מאומה.מצרים בשלה. 
היא כפופה למלכותה ולמלכה, 

משועבדת למערך החומר המגושם, 
ושוללת התערבות של כל מרכיב זר 

 שמחוץ למערכת. הוא פשוט אינו.
כאשר נשלח משה אל פרעה, בבקשה 



 עוג עליו.ורש מביתו, שכן פרעה חשב כי בא לללהוציא את בני ישראל מארצו, ג

סבירה  כבלתי  נשללה על ידי  האסטרולוגים  יציאה ממצרים 
 )רמב"ם, איגרת תימן(. לחלוטין 

עשר המכות שניתכו על מצרים, היו התערבויות על טבעיות של הבורא 
 בממלכת החומר עליה השתלט פרעה )כך על פנים חשב(.

המקום הזה,  כאשר הגיע הזמן להפעיל את היציאה הניסית של העם היהודי מן
 דילג הבורא כביכול על סדרי הטבע אותם חקק הוא בעצמו.

 

 שם החג ומשמעותו
 .גפסח מלשון לפסוח ולדל

, על מנת להוציא את עמו הדילוג

ישראל מסדר העולם הטבעי 
 והחולף, אל מערכת קיום שונה.

 אותותיה ניכרים היטיב בדברי ימיה.
זוהי יציאת מצרים,שבתורה קרויה 

 פסח.
צריך לדלג על סדרי העלם כולם היה 

במדרש אף מובא, כי מעולם לא )
 יצא עבד ממצרים(.

בשחיטת  דבר זה מתבטא 
הטלה,   ואכילת אלהי מצרים, 

דווקא בלילה בו מזל טלה הוא 
 ,בתוקף שליטתו, ליל ט"ו בניסן

הלידה והחידוש המשתקפים במזל טלה מקבלים כאן פן נוסף, הלוא הוא 
 יכה בדרכים לא תמיד צפויות.הדילוג, שפירושו הל

 

 ,סח -פסח =פה  -כוח הדיבור
 (.רמדב פה רושו:ישפ)

ין ניתן למצוא ברמז מעולם הסוד, המבאר, כי ינקודת השלמה בהבנת הענ
 במילה פסח גנוזות למעשה שתי מילים:

 סח, שפירושם: פה מדבר. -פה
ין הוא, שכח הדיבור שבאדם נועד יהענ

 להיות מקור לגילוי תכנים חדשים.
נועד לגלות לזולת את הידוע לו  הוא לא

 כבר.

 התקשורת בדיבור

 

הדיבור אינו כלי תקשורת גרידא, 
 חיים.  אנו   בו   בעולם  והבנה חדשים,  דעת   לגילוי אלא מכשיר 

 מיקום הפה בגוף האדם:



 
משכן הדעת, ובין החלק  -האדם, בין המח בקומת לא לחינם נמצא מיקום הפה

 הגוף כולו. -התחתון
 זאת, בכדי לחבר ביניהם, וכאמור, לאפשר לדעת,להתבטא באמצעות הגוף.

 

 :מצרים כסמל החומריות

 
 ים. -מצרים, כשמה כן היא, מצר

מקום סגור כמיצר וים, בו תזוזות 
 וחידושים לא יכירם מקומם.
דבר הדיבור במצרים לא ביטא 

 מעבר לנתונים גלויים.
גם הידע בחכמת החומר, שהייתה 
מפותחת במצרים מאד, אינו חורג 

 תונים הגלויים.מתחום הנ
שאינו חומר  כל תחום שאינו חומר

 והמשתמע ממנו, לא קיים במצרים.
 .זהו מיצר וים בלתי עבירים

 

  הדיבורחג סח =-פה

 
הוולד ר לדיבור וסגר נפתחה, או אז התאפשכאשר נפרץ החנק, וטבעת ה

לעולם, בשפה מובנת מכוח עובדות, כי מלבד הקיום הפיזי, ולהתחדש, ולגלות 
ה לל המערכת הפיזית, על טבעקיים אדון הכל, שברצונו ומכוחו קיים הכל, כו

 וסדריה.

  מזל טלה הוא מזל לידה וחידוש,

 שבנידון של חג הפסח מוצא ביטוי חדש:
 ולגלות. חג הדיבור )הפה הסח( שבכוחו לחדש

 וי להאמר.כי מה שיאמר הפה, יהיה דווקא הצפ מכאן ולהבא אין כל ערובה,
 כוח החידוש יכול להצמיח עולם שונה בעולם החומרי, ודווקא יציאת מצרים 

 ) אי היותנו שייכים למצרים( תהיה הרקע  לעולם החידוש.
 

הבטה רחבה  יותר על 
הארת הקורות ביום 

החידוש,א' בניסן, 
ום זה "נטל כימלמדת, 

 עשר עטרות".
חודיים יעשרה אירועים י

 אירועי בו.
כולם, מהדורות שונות של 

שהינם  חידוש וצמיחה
לחם חוקו של חודש זה 



 בכלל, ויום זה בפרט.
עיון מפורט יותר מראה, כי א' בניסן, הוא היום הראשון למעשה בראשית )לדעת 

 אחת(, זהו מקסימום החידוש!!!.
אשון לירידת האש מן השמים נה ועבודה בבית המקדש, ורהוא גם ראשון לכהו

 בח.על המז
ן השמים והארץ,שהתחדש, לא ירידת אש מן השמים היא גילוי קבוע של קשר בי

 ווקא ביום זה.במקרה ד
כמו כן זהו היום הראשון להשראת 

 השכינה.
 ברשימה הוזכרו מושגים רבים.

נו נתעכב על אחד, הלוא הוא ילעני
וירידת האש מן  השראת השכינה

 השמים.
כאשר נשלמה מלאכת הקמת המשכן 
במדבר והחלה בעודת ההקרבה של 

הקרבנות, ניכרה קבלתם ברצון על ידי 
 מי שאליו הוקרבו הקרבנות.

דבר זה התבטא בכך שאש יצאה מן השמים וליככה את אברי הקרבן מעל 
 המזבח.

ובין יוצרינו וכי אנו  זהו אות מן השמים המעיד לעין כל, כי קיים חיבור בינינו
 מסיבים על "שולחן גבוה".
 אנו מקריבים והוא מקבל!

השראת השכינה הינה אפוא הופעה של גילוי ואיתות ברור, כי אדון כל רוצה 
  "שוכן בינינו". בנו, ובצורה זו של גילוי הוא

 )המזלות, היהדות ואני(
 

 
 
 

 
   
 
 
 


