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 בס"ד
“S P I N” 

 נבון ואיזמהרב 
 

 ~~ מלאכים שנפלו ~~
 עם תרגום מתוק מדבש –:( בלק רז)זוהר 

)תהלים ח:ה(, פסוק זה ביארו  "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו"פתח רבי שמעון ואמר 
החברים שהמלאכים הממונים על הנהגת העולם אמרוהו כי בשעה שעלה ברצונו של הקב"ה לברוא את 

דם, אז קרא הקב"ה לכמה כתות של מלאכי מעלה והושיב אותם לפניו.  אמר להם, "אני רוצה הא
)תהילים מט:יג( ]פירוש: הלא האדם עתיד  "ואדם ביקר בל ילין"לברוא אדם."  אמרו המלאכים לפניו, 

רף לחטוא לפניך ביום שיברא, ולא ילין בכבודו, לכן לא כדאי לברוא אותו[. הושיט הקב"ה אצבעו וש
מה אותם.  אחר כך הושיב כתות אחרות לפניו.  אמר להם, "אני רוצה לברוא אדם."  אמרו לפניו, "

?" היינו: מה ענינו ותועלתו של אדם?  אמר להם הקב"ה, "זה האדם שיהיה בצלם שלנו אנוש כי תזכרנו
באו עז"א  ושתהיה חכמתו גדולה מחכמתכם." כיון שברא הקב"ה את האדם וחטא, ויצא עם גזר דינו,

ועזא"ל ואמרו לפניו, "יש לנו פתחון פה לפניך, הרי האדם שעשית חטא לפניך." אמר להם הקב"ה, "אם 
הייתם נמצאים ביניהם הייתם חוטאים כהם." לכן, מה עשה הקב"ה, הפיל אותם ממדרגה הקדושה 

 שלהם מן השמים.
 

 (בראשית לז. תוספתא)זוהר 
 .נתלבש בהם היצר הרע שנתאוו לתאות נשיםשירדו לארץ  ושני מלאכים עז"א ועזא"ל ... ובשעה

 
 :(ויקרא טו)זוהר 
 .כאשר נתגבר היצר הרע באדם אינו מתגבר אלא בעריות: למדנו

 
 "חורב" פרק כב  -פרקי דרבי אליעזר )היגר( 

ר' אומר: המלאכים שנפלו ממקום קדושתן מן השמים ראו את בני דורותיו של קין גלויות בשר ערוה 
ר'  ... ות עיניהם כזונות וטעו אחריהם ולקחו מהן נשים, שנ' "ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"כוחל

יצחק אומר הענקים נולדו מהם המהלכין בשרירות לבם ובגובה קומתם ומשלחים ידם בכל גזל וחמס 
 הנפילים היו בארץ"... ", ואומר "ובשפיכות דמים, שנ' "ושם ראינו את הנפילים

 
Jubilees 4:15-16 (ca. 2nd c. BCE)  
…the angels of the Lord descended on the earth, those who are named the Watchers, that they should 
instruct the children of men, and that they should do judgment and uprightness on the earth … 
 

 ~~ קישוריות ~~
 

 ראשית חכמה יד 
היות ששים רבוא נשמות של ישראל אחוזות כלם זה בזה כחבל  :פירוש –יעקב חבל נחלתו  כימלמד זה 

ולכך יחטא הזה השזורה מיוחדת כאחת בלי פרוד.  וכן החבל המתוח אם תנענע ראשה תנענע כולה.  
ְקֹצף בענין מעשה עכן. ה תִּ ֵעדָּ ל הָּ  והטעם שכל ישראל ערבים זה לזה. איש ְוַעל כָּ

 
 מי מסכת נדרים פרק ט דף מא טור ג /ה"ד תלמוד ירושל

 תחזור, מקטע קופד ומחת סכינא לידוי הוה? היך עבידא "לא תקום ולא תטור את בני עמךכתיב "
תחזור היד הפגועה ותפגע ביד ה וחתכה הסכין את ידו חותך בשר היהאיך מבינים? אם ] ?!הלידי ותמחי

  ?[!האוחזת בסכין
 

 ~~ בין שקר לאמת ~~
 ה הנבוכים חלק ראשון פרק ב ספר מור

וכאשר מרה ונטה אל , ... ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר, וזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו
, כמו שאמר כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים, תאוותיו הדמיוניות והנאות חושיו הגשמיות

 ,...נענש בששולל ההשגה ההיא השכלית
 

 ~~ זמן ~~
Henri Bergson 
“no two moments are identical in a conscious being” (The Creative Mind, p. 164). [Tuesday is different 
from Monday because Monday only includes itself and Sunday, while Tuesday includes itself, Monday, 
and Sunday. This first image of time as spools of film being wound {one spool unwinding the tape, 
the other winding it up}, therefore, implies that duration is memory: the prolongation of the past into 
the present. – Stanford Encyclopedia of Philosophy] 
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 ~~ השפעה חברתי~~ 
  א הלכה ו פרק דעות הלכות ם"רמב
, מדינתו אנשי כמנהג[  נוהג]ו וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו דרך

 מן ויתרחק, ממעשיהם שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך
 ורועה יחכם חכמים את הולך" אומר ששלמה הוא, שיהםממע ילמוד שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים
 ..., "ירוע כסילים

 

 ~~ גורל / בחירה חופשית ~~
 רמב"ם הלכות תשובה פרק ה 

רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות א( )
 .... זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה  ודבר ג(), .... עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו

 
 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כח עמוד א 

 אמר רבא: חיי, בני ומזוני, לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא. 
 אין לך דבר בעולם שאינו תלוי במזל -זוהר )מקץ קצח.( 

 
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב 

 ..., חוץ מיראת שמים -הכל בידי שמים : נינאואמר רבי ח
 

 זוהר )מקץ קצח.( עם מתוק מדבש
כי אין בכחם  אין הדבר תלוי במזלות הרקיע... פירשו חז"ל כי  אין לך דבר בעולם שאינו תלוי במזל

 .כל תלוי במזל העליוןאלא הלתת שפע ברכה, 
 

R. Soloveitchik – There is no deterministic fate; all operates on a transcendental plane which 
is beyond the grasp of man’s finite mind. 

 
 עם תרגום מתוק מדבש – (וקירא קט:)זוהר 

ּבֹות ְוהּוארבי יצחק פתח " ְתַהֵפְך ְמסִּ יו מִּ ם ְּבַתְחּבּוֹלתָּ ֳעלָּ " )איוב לז( דהיינו הקב"ה מסבב סיבות ְלפָּ
ם" בעולם ...  ֳעלָּ  כל שנויי הנהגת הקב"ה בעולם, הכל נעשה כפי פעולתם של בני אדם." פי' ְלפָּ

, שהוא גלגל משל כאותו האומן שעושה כלי חרס, בעוד שכלי אומנתו הנקרא טילקאאלעזר אמר ... רבי 
מסתובב ומתגלגל לפניו, אם רוצה לעשות כלי בצורה כזאת יכול לעשות, ואם רוצה לעשות בצורה 

רוצה הוא מהפך ומשנה צורת כלי זה לצורת כלי אחר, הכל לפי שהגלגל  אחרת ג"כ יכול לעשות, אם
וכל זה תלוי לפי מעשיהם של מסתובב לפניו.  כך הקב"ה מהפך מעשיו ופעולותיו שהוא עושה בעולם... 

אם בני אדם מטיבים מעשיהם, אז אותו ההגלגל מסתובב ימינה, ואז נעשים פעולות טובות  .בני אדם
... ואם בני אדם באים להרע מעשיהם אז הקב"ה מסובב את הגלגל שמאל ומהפך להטיב להם כראוי 

 סיבות העולם ... להרע לבני אדם ... עד שבני אדם שבים בתשובה להטיב מעשיהם...
 

 רמח"ל )דרך ה' א:ה:ד(

, ההאחד מלמעלה למט, בחיריית -והשני , טבעית מוכרחת -האחד , ונמצאו בעולם שתי תנועות כלליות הפכיות

והנה היא מלמעלה , היא התנועה שמתנועעים השפלים מהכוחות העליוניםהמוכרחת  .והשני מלמטה למעלה

 .היא מה שהאדם מניע בבחירתוהבחיריית . למטה

 
 .הצדיקים מיסורי לא ואף הרשעים משלות לא בידינו אין אומר ינאי רבי: [טז]ד אבות

 
 ~~ תיקון עולם ~~

 
ְך ּובֹוֵרא ראֹו יֹוֵצר  ז:מה פרק ישעיהו ה ֹחשֶׁ לֹום ֹעשֶׁ ע ּובֹוֵרא שָּ י רָּ ק ֲאנִּ ה ְיקֹוָּ ל ֹעשֶׁ ה כָּ   ס: ֵאלֶׁ

 
ית - (א)א פרק בראשית א ְּבֵראשִּ רָּ ים ּבָּ ם ֵאת ֱאֹלהִּ ַמיִּ ץ ְוֵאת ַהשָּ רֶׁ אָּ ץ( ב) :הָּ רֶׁ אָּ ה ְוהָּ ְיתָּ ֹבהּו ֹתהּו הָּ  ... וָּ

 
  יבטל ממנה.לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ל - [טז]אבות ב 

 
 תהלים פרק ח 

ּנּו: ְפְקדֶׁ י תִּ ם כִּ דָּ ן אָּ ּנּו ּובֶׁ ְזְכרֶׁ י תִּ ה ֱאנֹוש כִּ ר ְתַעְטֵרהּו:  )ה( מָּ דָּ בֹוד ְוהָּ ים ְוכָּ   )ו( ַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלהִּ
יו: ה ַתַחת ַרְגלָּ יָך ֹכל ַשתָּ דֶׁ יֵלהּו ְּבַמֲעֵשי יָּ  )ז( ַתְמשִּ

 
ANYTHING HELPS  GOD 

               BLESS   
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