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כל אחד בלתי מושלם בצורה אחרת, ובלתי מושלם ככל שיהיה, 

הוא בלתי מושלם יחיד במינו.

ויקטור פראנקל

במה שהאדם יודע שהוא כנגד המזל, 

לא יעשה ולא יסמוך על הנס.

פסק הלכה של הרמ״א בשו״ע יורה דעה סימן קע״ט סעיף ב׳
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מבוא

כל�רופאי�העבר�היו�גם�אסטרולוגים.�אבי�הרפואה,�היפוקרטס,�אמר�שללא�
ואמר� הוסיף� כן� כמו� מועיל.� טיפול� לחולה� להעניק� ניתן� לא� הלידה� מפת�
הרפואה� מייסד� רופא.� ולא� טיפש� הוא� אסטרולוגיה� יודע� שאינו� רופא� כי�
המדעית,�קלאודיוס�ָגֶלנֹוס�)איילוס(,�פיתח�שיטות�טיפול�מונע�המבוססות�על�
אסטרולוגיה�רפואית�וכן�פיטותרפיה�אסטרולוגית�וליטותרפיה�אסטרולוגית.�
אבן�סנה�ב״קנון�הרפואה״�)The Canon of Medicine(�הידוע�שלו,�הקדיש�
אאורליוס� פיליפוס� המודרנית,� הפרמקולוגיה� אבי� לאסטרולוגיה.� פרקים�
כמי� לכם� המוכר� רניקּוס,� קֹוֶפּ ניקולאוס� דגול.� היה�אסטרולוג� פאראצלסוס,�
וגם� רופא� היה� להיפך,� ולא� השמש� סביב� מסתובבים� שהכוכבים� שהכריז�
אסטרולוג.�הוא�פיתח�את�המערכת�ההליוצנטרית�רק�כדי�להבהיר�תחזיות.�
דוקטור� כל� קודם� היה� גויים״,� ״נביא�של� כסוג�של� לנו� המוכר� נוסטרדמוס,�
הידועות� באוניברסיטה.�את�התחזיות� לימד� ידוע�שגם� ואסטרולוג� לרפואה�

שלו�הוא�כתב�בזמנו�הפנוי�בלבד.

רפואות�מסורתיות�של�המזרח,�כדוגמת�הרפואה�ההודית,�הרפואה�הסינית�
ועוד,�גם�הן�קשורות�קשר�הדוק�לאסטרולוגיה.

אסטרולוגיה�רפואית�היא�מדע�החוקר�את�השפעתם�של�המזלות�והכוכבים�
על�בריאות�האדם.

זהו�מדע�אמפירי�שנאסף�מאז�ימי�האדם�הראשון�וניתן�להשתמש�בו�תמיד,�
גם�כאשר�הרפואה�המודרנית�אינה�מסוגלת�לתת�מענה.

אסטרולוגיה�רפואית�מאבחנת�מחלות�על�סמך�מזלות,�בתים�וכוכבים.

ועל� בגוף� חולשה� מקומות� על� להצביע� יכול� הוא� לאירידיולוג,� בא� כשאדם�
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אבחוני� מדע� הינה� אירידיולוגיה� אך� בפתח,� העומדות� או� הקיימות� מחלות�
לפנות� האדם� על� זה� לצורך� טיפול.� להציע� יכול� אינו� אירידיולוג� בלבד.�
למומחה�בתחום�הטיפולי.�בדומה�לכך,�אסטרולוג�יכול�ליידע�את�האדם�על�
ותשובה�מעבירים�את� רק�תפילה,�צדקה� הכוכבים,�אך�לא�לשנותם.� גזירת�

רוע�הגזירה.

האסטרולוגיה�גם�אינה�מחליפה�את�מדע�הרפואה,�אלא�באה�לסייע�ולעשותו�
מועיל�יותר.

ודיאטה.� תזונה� מרפא,� צמחי� דיוק� ביתר� להתאים� מאפשרת� האסטרולוגיה�
האסטרולוגיה�עוזרת�לצפות�את�התקופות�הרגישות�יותר�למחלות�ולהתכונן�
לקראתן.�מטרת�האסטרולוגיה�הרפואית�היא�למנוע�התפתחות�מחלות�בזמן�
שהסיכון�לכך�גבוה�במיוחד.�במילים�אחרות,�אסטרולוגיה�רפואית�היא�סוג�

של�רפואה�מונעת.

אסטרולוגיה�רפואית�עוזרת�להימנע�מטעויות�באבחון,�להתאים�את�הטיפול�
אינו� זמן� ואיזה� המתאים� הזמן� מהו� לקבוע� מטופל,� לכל� ביותר� המתאים�
מתאים�לביצוע�פעולות�רפואיות�כאלה�ואחרות.�למשל,�ניתוח�שנעשה�בזמן�
לא�מתאים�עלול�לגרום�לסיבוכים�קשים�או�אף�למות�המטופל.�תרופה�לא�
מתאימה,�הניתנת�בזמן�שאינו�מתאים,�עלולה�לגרום�לתופעות�לוואי�קשות�

או�לא�להועיל�לחולה.

מקורן.� מהו� יודעת� אינה� היא� פעמים� הרבה� אך� בבעיות,� מטפלת� הרפואה�
בבן� רואה� האסטרולוגיה�הרפואית,�בדומה�לשיטות�מסורתיות�של�רפואה,�
האדם�חלק�מהיקום�ונותנת�כלים�כיצד�להביא�את�האדם�למצב�של�הרמוניה�

עם�היקום.

האסטרולוגיה�יכולה�לעזור�בכל�שלבי�הטיפול�במחלה.

אין�טיפול�שיעזור�לכל�אחד,�כפי�שאין�תזונה�טובה�באותה�מידה�לכולם.�כפי�
שיש�רק�תזונה�טובה�ובריאה�המותאמת�לך�אישית,�גם�דברים�מזיקים,�כמו�
וכדומה�אומנם�מזיקים�לכולם,�אבל� ג׳אנק�פוד� עישון,�קמח�לבן,�סוכר�לבן�

במידה�שונה�ולפעמים�אף�במידה�שונה�מאוד.

נפשית� פיזית,� רמות:� שלוש� יש� מחלה� לכל� הרפואית� האסטרולוגיה� לפי�
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ורוחנית.�מחלה�יכולה�להתעורר�בכל�אחת�מהרמות�וגם�במעבר�מרמה�לרמה.�
לדוגמה:�פחד�ממחלה�מסוימת�מושך�את�המחלה�את�אלו�שפוחדים�ממנה.

אחד� בחולה� מעשה� על� מספרים� טוב,� שם� הבעל� על� הרבים� הסיפורים� בין�
טוב.� שם� לבעל� ופנה� רפואה� לו� שאין� לו� אמר� בזמנו� חשוב� הכי� שהרופא�
הבעש"ט�אמר�לתת�לו�מרק�עוף.�שתה�החולה�את�המרק�והבריא.�שאל�אותו�
הרופא:�"איך�ריפאת�אותו?�אני�ידעתי�שאין�לו�מרפא."�ענה�לו�הבעל�שם�
טוב:�"אתה�השגת�את�החולה�בגשמיות�ואני�השגתי�אותו�ברוחניות.�כי�יש�
באדם�רמ"ח�איברים�ושס"ה�גידין,�כנגדן�יש�רמ"ח�מצוות�עשה�ושס"ה�מצוות�
והאדם� שכנגדו� הגיד� או� האיבר,� נתקלקל� ח"ו� פוגם� וכשאדם� תעשה,� לא�
בסכנה,�ודיברתי�עם�הנשמה�שתקבל�עליה�תשובה.�קיבלה�עליה,�ובזה�נתקנו�

כל�האיברים�והגידין�ויכולתי�לרפא�אותו."1

הוא�השמש.� הכוח� עליו.�מקור� כוכב�הממונה� ישנו� הגוף� לכל�אחד�מאיברי�
מיקומה�במזל�והבית�במפת�הלידה�מראים�מהו�מצבו�הכללי�של�הגוף.

בעיית� יש� אדם� בן� לב�מראות�שאצל� הלב.�מחלות� גם�מסמלת�את� השמש�
אהבה:�יש�בעיה�כזו�או�אחרת,�לתת�או�לקבל�אהבה.�בהתאם�לטיב�הבעיה,�

הדבר�מתבטא�באריטמיה,�באוטם�שריר�הלב,�בשבץ�וכדומה.

כאשר�הלב�מתכווץ�מרוב�סבל,�כוחות�הגוף�נחסמים.

בדרך�זו�גם�שאר�הכוכבים�מושלים,�כל�אחד�על�איבר�אחר:�נוגה�—�על�הצוואר,�
ירח�—�על�החזה,�כוכב־כוכב�—�על�האצבעות,�צדק�—�דם�וכבד,�מאדים�—�ראש.

הספר�אינו�מלמד�כיצד�לחשב�חישובים�ואינו�נכנס�לדקויות.

הספר�יהיה�לכם�לתועלת�גם�אם�יש�לכם�רק�את�פרטי�שנת�הלידה�ותאריך�
הלידה�של�האדם,�אך�עדיף�שתהיה�לכם�את�מפת�הלידה,�כי�אז�תוכלו�להפיק�

תועלת�מרבית�מן�הספר.

יכולים�להיעזר�בתחזית�מזג� האסטרולוגיה�דומה�למזג�האוויר.�כפי�שאתם�
האוויר�לפני�שאתם�יוצאים�לטיול,�כדי�שהטיול�יהיה�באמת�מהנה�ומועיל,�כך�
אתם�יכולים�להיעזר�בתחזית�האסטרולוגית�לפני�טיפול�רפואי,�כדי�להפיק�

ממנו�מקסימום�תועלת�ולהיחשף�למינימום�נזק.

1.���שבחי�הבעש"ט
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״כל�בריות�העולם�קודם�שניתנה�תורה�לישראל�היו�תלויים�במזל,�אבל�אחר�
כל� ולכן� והמזלות� שניתנה�תורה�לישראל�הוציאם�הקב״ה�מגזירת�הכוכבים�
כדי� תורה� לומד� אם� והמזלות,� הכוכבים� גזירת� ממנו� בטלה� בתורה,� העוסק�
לקיים�את�המצוות,�ואם�לא�—�הרי�הוא�כמי�שלא�עוסק�בתורה�ולא�בטלה�

ממנו�גזרת�הכוכבים�והמזלות."2

הספר�״נפש�החיים":�3״האדם�המקבל�על�עצמו�עול�התורה�הקדושה�לשמה�
לאמיתה�הוא�נעלה�מעל�כל�ענייני�זה�העולם�ומושגח�מאותו�יתברך�השגחה�
פרטית�למעלה�מהוראת�כוחות�הטבעיים�והמזלות�כולם,�כיוון�שהוא�דבוק�
בתורה�ובקב״ה�ממש�כביכול�ומתקדש�בקדושה�העליונה�של�התורה�הקדושה�
שהיא�למעלה�לאין�ערוך�מכל�העולמות,�והיא�הנותנת�החיות�והקיום�לכולם�
ולכל�הכוחות�הטבעיים,�הרי�האדם�העוסק�בתורה�מחייה�ומקיים�את�כולם�
ולמעלה�מכולם,�ואיך�אפשר�שתהא�הנהגתו�מאותו�יתברך�על�ידי�הכוחות�

הטבעיים.״

2.��זוהר�במדבר�רט"ז,�ב'
3.��שער�ד',�י"ח


