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על מקורותיה
הראשוניים של
המ ִ
ימונָ ה
ִ
אנו יכולים לשחזר במידה רבה את מקורם והתפתחותם של חגים ומועדים
המוזכרים במקרא .לא כך באשר למִימּונ ָה ,שנחוגה רק בקרב יהדות צפון
אפריקה ,ושמקורותיה נשכחו לחלוטין .הבלשן אהרן ממן סקר בפירוט את כל
הגרסאות הנפוצות על מקורותיו של חג זה ,ניתח היבטים לשוניים הקשורים
בשמו ואף נקט עמדה בשאלת מהותו 1.רוב המחקר בנושא זה התמקד בהיבטים
פולקלוריים ואתנולוגיים של החג ובצורות שונות שבהן נחוג בקהילות
3
יהודיות 2.חיים זאב הירשברג ויששכר בן–עמי היו מחלוצי המחקר בתחום.
בשנת תשל"ב העלה יצחק איינהורן לראשונה הצעה בדבר מקורות המימונה
בספרות הרבנית ,על סמך כתבי–יד שהיו ברשותו 4.מאמרו כמעט לא זכה
להתייחסות ,אם כי נראה שהירשברג שינה את עמדתו בעניין בעקבות הצעתו
5
של איינהורן.
מאמר זה נסמך על מחקרו של איינהורן ומרחיב את היריעה בשאלת מקורות
המימונה מתוך ניתוח היבטים אחדים של החג והשוואתו לתופעות אוניוורסליות
דומות במקרא ,ביהדות ובתרבויות זרות ,עתיקות וחדשות .איינהורן לא עסק
בהיבטים הפולקלוריים והאנתרופולוגיים של החג שאינם רלוונטיים לכאורה
למקורותיו הראשוניים .הוא חקר את מקורותיו מתוך התייחסות דיאכרונית
1
2
3
4
5

ממן.
אדיסון; גולדברג ,מעמד; גולדברג ,חגיגות; כהן; נוי ,קריעת;
נוי ,חג; בן־שמחון ,חג.
הירשברג ,המימונה; הירשברג ,אסרו חג; הירשברג ,מארץ ,עמ'
 ;77בן־עמי ,מרוקו; בן־עמי ,מנהג; בן־עמי ,צפון אפריקה.
איינהורן.
הירשברג ,המימונה ,עמ' .88
פעמים ( 117תשס"ט) ,עמ' 166-141
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למהותו כתופעה אנושית אוניוורסלית ובחן את היקרויותיו בספרות הדורות.
על מנת להתחקות אחר המימונה ומקורותיה ,אנתח כמה ממרכיביה :שם
החג ,ברכות ושירים הקשורים אליו ,השולחן הערוך בליל החג וההליכה למקור
מים ביום שלמחרת .ניתוח שיטתי של מרכיבים אלה מוביל למסקנה שלמסורת
זו מקורות עתיקים הקשורים כולם לאמונות עממיות אוניוורסליות .עם זאת יש
להביא בחשבון שבמרוצת הזמן נוספו לחג היבטים חדשים ,חשובים לא פחות,
שבחלקם קשורים לסמיכותו של האירוע לחג הפסח .היבטים נלווים אלה הטעו
חוקרים אחדים שביקשו לקבוע את מהותו של המנהג ולייחס לו מקור המעוגן
במסורות יהודיות נורמטיוויות.
טבילה במים
באסרו חג פסח ,הוא יום המימונה ,נהגו בקהילות היהודיות במרוקו לצאת
למקור מים (חוף הים ,מעיין ,נחל או באר) .לפי עדויות רבות נהגו משפחות
6
שלמות ללכת בשעות הבוקר לים ,וכל בני המשפחה טבלו את רגליהם במים.
מנהג זה נקרא בקהילות אחדות ּבּו הְַראס ,היינו בן הֶֶרס .הטובלים במים היו
מפנים את גבם לים ,ממלאים ידיהם מים ,זורקים את המים מאחורי גבם
ואומרים' :סִיר אַּבּו הְַראס ,סיר ַא ּדֶר ,סיר ַא לְע ַלאִיל' (לך בן הרס ,לך כאב,
לכו מזיקים) .אחדים היו נוטלים חלוקי אבן ששמו בכיסיהם וזורקים אותם
מאחורי גבם לים 7.במַַראּכֶש יצאו משפחות למעיין אלמְזּוִדי ,הגברים טבלו
את רגליהם במי המעיין ,והנשים הכו במים באופן טקסי שבע פעמים .לדברי
בן–עמי ,באותו יום נהגו היהודים לשאוב מים מן הבאר ,ובעמדם אחר כך על
סף ביתם שפכו את המים על רגליהם 8.יהודי מחוז תַאפִילַאלְת אמרו בטקס
שפיכת המים את המילים 'ְדפַענ ָה ְלּבַאס אּו ְל ְעּכַאס' (אנו דוחים את הרוע ואת
הכישלון) .לפי עדות אחרת ממראכש ,יצאו משפחות לאגם ְמנ ַאַרה ,ושם טבלו
בני המשפחה במים ,ושפכו על רגליהם ארבעה ספלי מים ולא ניגבו אותן,

6

7
8
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עדות מפורטת על מנהגי החג בעיקר בעיר מראכש ראו:
סיבוני ,מימונה ,עמ'  ;48–1סיבוני ,ילדות ,עמ'  ;6–1ראו גם:
בן־ברוך ,עמ'  – 28–27בן־ברוך היה חבר ועד קהילת קזבלנקה
בסוף שנות החמישים; בן־שמחון ,המגרב; בן־שמחון ,כיצד;
גלעד; אלבו; אלקיים; שטרית; מויאל; מרציאנו.
ירה (מֹוגַ דֹור),
מא ַצוִ ַ
עדות ציון אלגריסי ,יליד קזבלנקה שמוצאו ַ
תל־אביב .2007
ראו :לג'יי; בן־עמי ציין ש'אין יודעים מה טעם נוהרים הם
למקום הזה [למעיין אלמזודי]' (בן־עמי ,מרוקו ,עמ' קמה).
יגאל בן־נון  /על מקורותיה הראשוניים של המימונה

כל זאת כדי להרחיק את המזל הרע 9.אין ספק שהטבילה הטקסית במים ביום
המימונה נועדה לגרש מזיקים ,סכנות ופגעים על ידי הטבעתם הסמלית במים.
בקהילות אחרות שאבו מים מן הנהר ושפכו אותם לאורך הדרך הביתה .בן–עמי
ציין בצדק ש'הקשר בין ניסוך המים ובין ברכות השפע אינו טעון ראיה' .הוא
ציין עוד פעולה טקסית הקשורה למים ,ושלדבריו לא מצא לה הסבר' :ביום
המימונה נוטלים עצמות ומשליכים אותן למים' 10.האתנוגרף דב נוי ,שהתמחה
בחקר סיפורי עם של יהודי מרוקו ,קשר אף הוא את נושא המים ליום השביעי
של פסח' :אילו באנו לחפש בלוח השנה העברי יום מסויים שאליו נמשכו ,בו
התרכזו וסביבו נרקמו במרוצת הדורות עלילות ים ,היינו נוכחים לדעת כי היום
11
האחרון של פסח הוא "יום הים" המסויים הזה'.
יעקב משה טולידנו ,איש העדה המערבית בטבריה ,סיפר על מנהג שפיכת
מים אצל יהודי מרוקו בחג השבועות:
בחג השבועות ידוע בין יהודי מרוקו מנהג 'הזאת המים' .גדולים וקטנים
ישפכו איש איש על מכרו כדי מים או גם יטבלום בתוך הנהר מבלי להביט
על קלקול בגדי יום טוב המלובשים אז .ביחוד ירבו להזות בהגיע זמן
המנחה .לפני תפילת המנחה יקראו בספר האזהרות ,כל אחד קורא פסקא
אחת והאחרון שיעלה בגורלו לסיים את הפסקא האחרונה יתנפלו עליו
12
בהזאת מים או ידחפוהו לתוך הנהר ,אם ברצונו ,אם בעל כורחו.
קרוב לוודאי שהשימוש במים בחג השבועות נועד גם הוא להרחיק פגעים
רעים ואת המזל הרע על ידי שטיפתם במים 13.לאוכלוסייה דוברת הּבְֶרּבִֶרית
היו מנהגים דומים .לדברי הרב יוסף משאש ( )1974-1892תיקנו חכמי ִמ ְּכנ ַאס
בשנת  1870תקנה לבטל את מנהג התזת המים בשבועות ומחו נגדו מדי שנה,
14
אך למרות תקנתם המשיך המנהג להתקיים.
9
10
11
12
13

14

עדות ד"ר דוד עמוס ,פריז 2 ,במרס  ,2007מפי אמו ,ילידת
מראכש.
בן־עמי ,מרוקו ,עמ' קמה.
נוי ,קריעת; נוי ,חג.
טולידנו ,עמ' שד.
המשורר יונתן רטוש סיפר לי בראשית שנות השבעים של
המאה העשרים כי הכין הצעת מחקר על מקור המימונה
שקשור לנושא המים .את הצעת המחקר שלו בכתב־יד שלח
לשאול בן־שמחון ,מחדש מסורת המימונה בישראל.
משאש .הרב משאש נולד במכנאס והיה רבה הראשי של
קהילת ְת ֶל ְמ ַסאן ,עלה לישראל בשנת  1965ומונה לרב ראשי
בחיפה.
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השימוש הטקסי במים להסרת פגעים והאמירות המתלוות לכך מזכירים
מנהגים דומים שהיו מקובלים בקהילות יהודיות אחרות .המוכר שבהם הוא
התשליך ,שמקורו באשכנז .העדויות הקדומות ביותר שבידינו לקיומו של מנהג
זה הן מראשית המאה החמש עשרה .על פי עדויותיהם של ר' משה איסרליׂש
( )1572-1520ור' יעקב עֶמדן ( )1776-1698המנהג התפשט כנראה באשכנז
ובתימן רק במאה השש עשרה 15.בספר הקבלי האנונימי 'חמדת ימים' ,שחובר
במאה השמונה עשרה ,מתוארת הפעולה הטקסית של התשליך .התשליך ,כמו
המימונה ,מתקיים במהלך חג או מועד ,אך לא בפסח אלא בראש השנה .גם
טקס התשליך מתקיים ליד מקור מים' :יש ללכת אל הים או אל באר מים
חיים או מעיין אשר מחוץ לעיר' .בשני המקרים משליכים מן הגוף בפעולה
טקסית–סמלית דבר שלילי ומטביעים אותו במים' :ויגביה שני צדי הגלימה
מחציה וכשיגיע ל"ותשליך למצולות ים" אז ישלשלם וינערם וכן יעשה
שלוש פעמים' 16.טקס התשליך מלווה באמירת משפט מסוף ספר מיכה ,ספר
נבואותיו של מיכה המורשתי ,בן המאה השמינית לפסה"נ' :ו ְתשליך במצֻלות
ים כל חּטֹאותם' (מיכה ז ,יט) .אפשר לקשור פסוק זה לפעולה טקסית המוזכרת
בספר שמואל' :ו ַישאבו מים וישפכו לפני ה'' (שמואל א ז ,ו) .בשלושת המקרים
מייחסים למים סגולה להרחיק מן האדם דבר מזיק.
דוגמה עתיקת יומין לפעולה טקסית להסרת נזק מוכרת לנו מכתבי
ה ְמאֵרֹות (הקללות) שנמצאו במצרים (סַַקַרה ,מֹוף ,מִיִרג ִיסַה) ,והמתוארכים לימי
סֶסֹו ְסטְִריס השלישי ( 1842-1878לפסה"נ) מן השושלת השתים עשרה .מדובר
בכ– 175כדים או צלמיות מפוסלות ברישול ,שנרשמה עליהם כתובת אחידה
המורכבת משמו של נסיך זר ,שם מקום מושבו והמילים 'וכל המוכים יחד אתו'.
הצלמיות והכדים שימשו לטקס שמטרתו 'להכניע בפחד את האנשים ולשעבד
את האדמות ואת אנשי כל הארצות הזרות תחת רגלי המלך' 17.להשגת מטרתם
שברו המצרים את הכדים והצלמיות וטמנו אותם עמוק באדמה .השבירה
נועדה לנטרל על ידי פעולה מאגית את אויבי מצרים .שמו של מנהג הטבילה
במים ביום המימונה ,בו הראס ,אף הוא מזכיר פעולה של שבירה .בכל המקרים
הנזכרים התבצעה פעולה טקסית סמלית שמטרתה להרחיק חטאים ,סכנות
או מזל רע על ידי השלכת חפץ ,ניעורו במים או הטמנתו באדמה ,כדי שלא
תהיה לו תקומה ושלא יוכל עוד להזיק .המאבק במזיק נעשה על ידי פגיעה
ישירה בו .בחזון יוחנן ,מסוף המאה הראשונה לסה"נ ,תיאר יוחנן מפטמוס טקס
 15הרב שאר־ישוב כהן כתב שהגר"א (הרב אליהו בן שלמה זלמן,
 )1797–1720לא נהג לקיים תשליך .ראו :אייזנברג.
 16חמדת ימים ,עמ' שסב.
 17ייבין ,עמ' .140
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'תשליך' בחוף ימה של תל–אביב .1980 ,צילום :יעקב סער ,לשכת העיתונות הממשלתית
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דומה שמטרתו הייתה להכניע את רומא ,היא בבל בלשונו' :וישא מלאך נורא
אבן גדולה כאבן ריחים וישליכה אל תוך הים ויאמר ככה תושלך בשצף בבל
העיר הגדולה ולא תימצא עוד' (חזון יוחנן יח ,כא).
סעודה
היסוד המרכזי והבולט ביותר בליל המימונה הוא השולחן הערוך לאורחים
רבים .חשוב לציין שאין השולחן ערוך לסעודת חג משפחתית .אין בו מטעמים
המקובלים בארוחות חג ,המשפחה אינה יושבת לארוחה סביב השולחן כבימי
חג ,והמאכלים אינם מיועדים להשביע .האורחים העורכים ביקורים מבית
לבית אינם שוהים בכל מקום אלא כמה דקות ,הזמן הנחוץ להתכבד בתמר
לח טבול בחמאה טרייה או כיוצא בזה ולקבל ברכה מן המארח .נעדרים מן
השולחן בערב זה בשר ותבשילים מורכבים הנהוגים במטבח המרוקני ,מאכלים
חריפים ,פלפל שחור וקפה שחור 18.על כל שולחן בערב המימונה ערוכים
בקפידה ,בהבדלים קלים בין קהילה לקהילה ובין משפחה למשפחה ,אותם סוגי
מזון :דברי מתיקה ,חלב ומוצרי חלב ,קמח לבן ,בצק שמרים ,שמן זית ,דבש,
גוש סוכר ושיבולי חיטה ושעורה ,ולצדם מגוון עשיר של קישוטים :צמחים
ירוקים וריחניים ופרחים 19.כל המאכלים וכן הקישוטים הם סמלים לשפע
ולברכה ,ואף אם טועמים מן המאכלים ,אין הם מהווים סעודת חג רגילה.
קיומם הוא כמעט בבחינת 'אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד'.
נוסף על אלה מציגים על השולחן דג חי בתוך קערת מים ,חמישה תרמילי
פול ירוק או חמש טביעות אצבעות בעיסת בצק ,צמידי זהב בתוך קערת בצק,
מטבעות כסף בשווי חמישה פרנק או ריאל ותכשיט נפוץ בצורת כף יד פרוׂשת
אצבעות  -כל אלה מעידים בנוכחותם החזותית על סמליותם 20,ומכוונים
ליסוד מרכזי באמונה העממית בארצות רבות :המזל הטוב ,שיביא שפע ואושר.
הברכה הנאמרת בערבית לכל אורח המוזמן להתפעל מן השולחן היא 'תְְרּבְחּו
ּו ְתסָעדּו' (תצליחו ושיתמזל מזלכם) .המזל הטוב הוא אם כן הגיבור המרכזי
בבית שנערכת בו החגיגה .בעצם אין מדובר בחג במובן המקובל אלא בטקס
או בסדרת טקסים בעלי משמעות סמלית ,כמו פולחנית.
עבור מי נערך שולחן זה? התשובה על שאלה זו מצויה בשתי שורות שיר
 18עבו ,עמ' .362
 19מוכרים במיוחד שני צמחים ריחניים שמכרו מוסלמים או
וּב ְּבנּוז ,שניהם
רשה ָ
ספרדים ליהודים בצאת חג הפסחְ :ע ַט ָ
ממשפחת הגרניום.
 20בן־ברוך ,עמ' .28–27
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שנוהגים לשיר במימונה' :אָה לַאלָה מימונה  /אָה ְמּבְַרּכָה ְמסְעּודָה' (הו מימונה
הגבירה  /הו מבורכת בת מזל) .יש בשורות אלה דברי הלל לדמות נשית בשם
מימונה ,שמיוחסות לה תכונות של מזל וברכה .גבירה זו היא ספק אלילה ספק
שדה ,והיחס אליה אינו שלילי .הפנייה אליה באמצעות השולחן הערוך אמורה
לשכנעה להרעיף עלינו מזל טוב ,והמזל הטוב מסומל בתקרובת העשירה
המוצגת על השולחן.
הקשר בין השולחן הערוך למזל מוכר היטב ממקורות קדומים .החשוב
שבהם מיוחס לנביא ישעיהו בן אמוץ (אך נאמר ככל כנראה מפי 'ישעיהו
השלישי' ,שפעל בתקופה הפרסית)' :ו ְאתם עֹזבי ה' ,הַּׁשְ כֵחים את הר קדשי,
העֹרכים ַלּג ַד ׁשֻלחן והממלאים ַל ְמנ ִי ִמ ְמסְָך' (ישעיה סה ,יא) .לפני שהפך לשם
של נחלה בעבר הירדן המזרחי ושל השבט האפונימי ,היה גד בראש ובראשונה
שמו של האל הצידוני גד–שמים ושל האל הבבלי בעל–גד ,אל המזל או הגורל.
במקרא הוא סוג של אורקל או של נביא מבשר ,המבצע טקס מאגי באמצעות
אורים ותומים .לאה אשת יעקב קוראת לבנה גד כי 'בא גד' ,שמובנו בא המזל
(בראשית ל ,יא) .כך הפך גד לשם נרדף למזל או לגורל 21.ברור אם כך שהפנייה
לגד ,אל המזל ,באמצעות שולחן ערוך מטרתה לפייסו בדרכי נועם כדי למנוע
נזקים .ופנייה פייסנית זו שונה מן הפעולה הטקסית ביום החג שבה מנסים
לפגוע במזיק על ידי הטבעתו במים.
נביאי שיבת ציון ועורכי המקרא המאוחרים מן האסכולה הכוהנית גינו את
הפנייה לאל המזל כדי לפייסו וכן את הקריאה בכוכבים ,מפני שהם פרי השפעה
של מנהגי עמים זרים בימי גלות בבל .ישראל הואשמו שהם זובחים לשדים
חדשים ולא לאלוהים' :י ִזבחו לַשדים לא אֱֹלּהַ ,אלהים לא ידעום; חדשים מקֹרב
באו; לא ׂשְ ערום אבֹתיכם' (דברים לב ,טו-טז) .בדומה לכך נאסרו הזבחים
שערכו ישראל לשעירים ,היינו לשדים' :ולא י ִזבחו עוד את זבחיהם לַּׂשְעיִרם
אשר הם זֹנים אחריהם' (ויקרא יז ,ז) .ריבוי הגינויים במקרא מעיד כי באותם
ימים רווחה התופעה של עריכת זבחים כדי לפייס שדים .הפסוק 'תעֹרך לְפנ ַי
ׁשֻלחן נגד צֹרָרי' (תהלים כג ,ה) רומז כנראה למנהג של עריכת שולחן להרחקת
מזיקים.
בתקופת המשנה נמשך המאבק במנהג לערוך סעודות לאלים ולשדים לשם
שמירה מפני מזיקים .את המנהג הפסול ייחסו לאמורי ,כינוי לבבלים שעבדו
את מאורות השמים (כוכבים ומזלות)' :האומר הוסיפו על השולחן הרי זה מדרכי
האמורי'; 'האומר שתו והותירו הרי זה מדרכי האמורי'; 'והעורך לפניה [לפני
 21יהושע יא ,יז; יב ,ז; יג ,ה; טו ,לז .ביש גדא בארמית הוא מזל
רע.
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היולדת] שולחן הרי זה מדרכי האמורי'; 'השופך מים לרשות הרבים ...הרי זה
מדרכי האמורי' 22.בתלמוד הבבלי מתוארים השדים כיצורי אנוש שאוכלים
ושותים ואף פרים כבני אדם ,לכן נהגו לפייסם ולשדלם במאכלים 23.בספר
ה'זוהר' נתפרשה המילה 'ּפְתֹוָרה' בפסוק 'ו ַישלח מלאכים אל בלעם בן ְּבעֹר
פתורה אשר על הנהר' (במדבר כה ,ה) כשולחן ,לפי הארמית .והמסקנה מכך
היא שהנביא הארמי בלעם היה עורך כל יום שולחן ,על פי הכתוב 'הַעֹרכים
ַלּג ַד ׁשֻלחן' ,כי זהו תיקונם של שדים' :עורכים בפניהם שולחן במאכל ובמשתה
24
ועושים כשפים ומקטרים לפני השולחן ומתכנסים שם כל רוחות הטומאה'.
עריכת שולחן לשד המזל כדי לפייסו אינה עולה בקנה אחד עם מאבק
בכוחות הרשע כדי להרחיק את נזקיהם .בטקס התשליך ובכתבי המארות נלחמים
במזיקים באמצעות פעולות אלימות סמליות ,כדי להכניעם ולבטל את פגיעתם
האפשרית .כך גם בטקס בו הראס ביום המימונה ,שמשליכים בו למצולות את
המזל הרע .לעומת זה בליל המימונה נוקטים שיטה הפוכה ומבקשים לפייס
ולשדל את השדים או את אלי המזל באמצעות מנעמי השולחן .ביהדות מרוקו
נפוצה דרך נוספת להרחיק את פגיעתם של שדים ושדות  -באמצעות קמעות
ונוסחאות מאגיות המנטרלים את פגיעתם .ברם בשלוש השיטות המטרה זהה:
להרחיק ,לנטרל או לפייס את המזל הרע כדי לבטל את פגיעתו הרעה .הטקסים
והפעולות יכולים להיות שונים באופיים ,אך כולם מובילים למטרה זהה .פיוס
השדים בליל המימונה והרחקת המזל הרע למחרת יביאו מזל לפרט ולמשפחתו
וימנעו מהם נזקים.
ספרות המאגיה מן המאה החמש עשרה ואילך מספקת מידע על סוגי
שדים ועל הדרכים להילחם בהם או לפייסם .החיבור המפורסם בקרב העוסקים
במאגיה 'מפתח שלמה' ( )Claviculæ Salomonisנתחבר כנראה בספרד
לפני המאה החמש עשרה ,אך הוא מיוחס לשלמה המלך ,כדברי גדליה אבן
יחיא ,מחבר הספר 'שלשלת הקבלה'' :שלמה המלך חיבר ספרים והשבעות נגד
שטנים ונקראו "מפתח שלמה"' 25.יש בחיבור זה תיאורים רבים של מלאכים,
שדים וכוכבים בעלי חמישה קדקודים המשמשים להשבעת שדים .בכתב–היד
הקדום ביותר של 'מפתח שלמה' שהגיע לידינו ,מן המאה השש עשרה ,נזכר
השד 'מִימּון השחור בארץ המערב' 26,וברור שהשד השחור בעל השם הערבי
22
23
24
25
26
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תוספתא ,שבת ו ,יז (עמ'  ;)25ז ,ז (עמ'  ;)26ו ,ד (עמ'  ;)23ו,
יא (עמ' .)24
בבלי ,חגיגה טז ע"א.
זוהר ,ג ,דף קצב ע"א (בלק) ,תרגום מארמית.
בר־אילן ,עמ' .5
מפתח שלמה ,דף כד ע"ב.
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ציורים לקמעות שנועדו לשמירת הילד והיולדת ,מתוך הספר גורלות וסגולות לשלמה
אדרעי ,כנראה מהמאה התשע עשרה .אוסף יצחק איינהורן ,תל–אביב

דף שמירה לילד וליולדת ,קזבלנקה ,מרוקו,
שנות הארבעים של המאה העשרים .מוזאון ישראל,
ירושלים ,אוסף אליכס דה רוטשילד
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149

הגיע לספרד מצפון אפריקה (מערב=מגרב) .הוא מציג את עצמו' :אני פלוני
מימון הגדול אשר בידי מפתחות המלבושים והאוצרות' 27.המחבר ,ספק יהודי
ספק נוצרי ,הסביר' :ביום ז' שבתי [מזל שבתאי] מימון מלך ומשרתיו והם
משועבדים לשבתי ולרוחות הנקראים אפריקוש .טבעיהם להוליד מחלוקת
28
ושנאה ומחשבות רעות ולתת עופרת כפי החפץ להרוג מי שיהיה להאביד'.
על פי כתב–יד אחר של החיבור ,כנראה ממרוקו מן המאה השש עשרה לערך,
ערכו סעודה למלך מימון ולבת זוגו' :אני משביע עליכם ...שתביאו המלך
מימון ותבוא גם המלכה עמו ...ושיביאו שם שני כבשים אחד שחור ואחד
לבן וישחטום ויפשטום ויבשלום' 29.לראשונה מופיעה לצד השד הגדול מימון
המלכה מימונה ,והיא הנזכרת בשירם של יהודי מרוקו עד היום' :אָה לַאלָה
30
מימונה  /אָה ְמּבְַרּכָה ְמסְעּודָה'.
דרכי המאבק בשדים ,שידולם ופיוסם התפתחו והתגוונו במשך הדורות.
מקובלים כתבו קמעות 'בדוקות ומנוסות' לאנשים בשעת צרה ומכאוב ולשמירת
יולדת אחרי לידת תינוק ,וידיעת שמות של שדים והדרך להילחם בנזקיהם
הייתה חיונית למקובלים ולבעלי חכמת הנסתר .דמותו של השד מימון השחור
עברה מצפון אפריקה  -ישירות או דרך ספרד  -לפולין ולאשכנז ,כדי להביא
ישועה לחולים ,וכבר עמד על כך איינהורן .הספר 'תולדות אדם' ,מאת אליהו
בעל שם (פולין  - 1555פראג  ,)1636מייסד חבורת הצדיקים הנסתרים ,ויואל
בעל שם מז ַמֹושְ ץ' תלמידו ,חובר בפולין במאה השש עשרה ומשתקפת בו
השפעה צפון אפריקנית בתחום הנסתר והרפואה העממית .מימון מכונה כאן
מימון בן נח' :כל רוח ופגע רע ומקרה רע ,כל מה שהפה יוכל לדבר והלב
לחשוב הן מחמת כישוף או מחמת עין הרע ...הן מכת אשמדאי הזקן ...הן מכת
מימון בן נח ,הן מכת לילית' 31.הנה לנו בן זוגה של לַאלָה מימונה בדמות
מימון בן נח ,כדוגמת אשמדאי ולילית .מימון מופיע כאל–שד בספר 'מזלות
27
28
29
30

31
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שם ,דף מו ע"א.
שם ,דף לז ע"ב.
כ"י מנצ'סטר ,ספריית אוניברסיטת ג'ון ריילנדס ,גסטר ;315
ראו :דייכס ,עמ' .14
סיבוני הזכיר שיר אחר שהושר במראכש לכבוד לאלה מימונה:
'אה לאלה מימונה ,אה לאלה פתוחה ,ספדונה אל דאר ח'יר
בע'ינה נמסיו' (הו מימונה הגבירה ,הו גבירה פותחת ,נשלחנו
לבית השפע ,רוצים ללכת) .ראו :סיבוני ,מימונה ,עמ' .44 ,28
משמעות השיר סתומה ,אך ברור שהגבירה מימונה קשורה
לבית של שפע .ממן פירש את 'לאלה פתוחה' – גברת שפתחו
לה שערי הצלחה .ראו :ממן ,עמ' .87
תולדות אדם ,סימן קלד .ראו :איינהורן ,עמ' .214
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וקמיעות'' :אל–שד מימון בן זנגי אמר לו שהע"ה [שלמה המלך עליו השלום]:
יא מימון היכן מקומך ואיך תכה לבני אדם .ואמר לו אדוני המלך מקומי במדבר
או בהרים ...כל איש ואשה רוחצין פניו ,ידיו ורגליו במים חמין ולא יזכיר שם
השם ,אני מכה אותו ,כל גופו חלש ,עיניו כהות ולשונו יכבד' 32.הרב רפאל
אוחנא ,בן המאה התשע עשרה ,הציג את דמותו של מימון השחור בספרו
'מראה הילדים' ,העוסק בסגולות מרפא ,כאנטיתזה לאליהו הנביא .כאשר
אליהו פוגש במימון השחור בדרכו להזיק לאיש פלוני ,הוא משביעו בשם ה'
33
ובשם המלאכים שלא יזיק לאותו האיש מעולם ועד עולם.
בקהילות ספרדיות ָרווח הנוהג לערוך שולחן לגד כדי לפייסו .בשעת
מצוקה ומחלה היו יוצאי ספרד בישראל עורכים 'מיז"ה [ ]mesaדי ראש השנה'
(שולחן של ראש השנה) או את טקס האנדולקו ( ,)endulcoשבו ערכו על
השולחן מאכלים ומשקאות מתוקים לשדים כדי לפייסם 34.יהדות מרוקו פיתחה
אמצעים להילחם בשדים נוסף על שולחן המימונה וטקס בו הראס .במוצאי חג
הפסח התנהלה פעילות מאגית נמרצת בתחום המלחמה בשדים .שלום דנינו
ציין בחיבורו 'ממנהגי יהודי מרוקו'' :בליל שני של פסח ,לאחר תפילת ערבית,
מחלק שמש בית הכנסת למתפללים מלח בתוך שקית או גבישי מלח קטנים.
המתפללים קושרים את המלח בפינת הממחטה או בתוך נייר .רבים נוהגים
לקחת גוש מלח קטן שאין צורך לצוררו' 35.דנינו הסתמך בעניין זה בין היתר
על מורו של הרב שלום משאש ממכנאס ועל הרב ברוך אסבאג ,מחבר 'מנחה
בלולה' ו'קרבן מנחה' ,שכתב באמצע המאה העשרים בספרו 'מנחת משה':
'סגולה וסוד גדול לאחוז בידו מעט מלח בליל ראשון לספירת העומר' 36.נסים
סיבוני העיד שאביו במראכש החזיק בכיסו גוש מלח קטן החל מן היום השני
של פסח ובכל ימי ספירת העומר 37.מקורו של המנהג בפרשנות עממית של
המונח 'ברית מלח' (במדבר יח ,יט וגם דברי הימים ב יג ,ה) כסגולה לאריכות
38
ימים.
עדות רבת חשיבות על מקורו של חג המימונה סיפק לנו המשורר והנוסע
32
33
34
35
36
37
38

כתב־יד ממרוקו שנמצא ברשותו של איינהורן ,דף ו ע"א .ראו:
איינהורן ,עמ' .215
אוחנא ,עמ' קסג–קסד .אוחנא נולד במכנאס בשנת ,1850
ובשנת  1865התיישב בטבריה.
סטהון ,דף א ע"ב.
דנינו ,עמ' .111
אסבאג ,דף .7
סיבוני ,מימונה ,עמ' .22
המונח המקראי ברית מלח משמעו ברית בין שתי ארצות
המתקיימת לאורך זמן.
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איש מנטובה שמואל רומנילי ( ,)1814-1754שסייר בקהילות היהודיות במרוקו
משנת  1786עד  .1790הוא ראה בסיוריו מנהגים זרים לו וניסה למצוא להם
פירוש .הוא לא הצליח לפרש את המנהג ליטול מלח מבית הכנסת הביתה:
'לא אחריש מהגיד את אשר ראיתי בליל ראשון לספירת העומר .למה יביאו
מלח בבית הכנסת ומניחים אותו על התיבה ובצאתם כל אחד לוקח ממנו מלא
שתי אצבעותיו ויביאהו לביתו? אודה כי עמדתי משתאה והייתי כנציב מלח'.
לעומת זאת יצר מיד קשר בין שולחן המימונה לבין החטא של עריכת שולחן
לגד ,אל המזל' :בליל צאת החג עורכים שולחנם במיני מגדים ומבקרים זה
לזה .הקרואים אוכלים מאשר יחפצו ומברכים לבעל הבית .מי יגיד לנו מה
אלה למו? אולי יהיה כחוקת העורכים לגד שולחן  -הנקדם בעולות אלה את
39
ה' הנשגב בחביון עזו?'.
נוסע נוסף שתיאר את מנהגי המימונה הוא בנימין השני (ישראל יוסף בנימין,
מולדובה  - 1818לונדון  ,)1864שבדרכו לחפש את עשרת השבטים הגיע בשנת
 1852לערך למרוקו .חיבורו 'ספר מסעי ישראל' ,שפורסם בשנת  ,1856חשף
לפני מדינות אירופה את סבלות הקהילה במרוקו .בנימין השני סיפר שבליל
כ"ג בניסן ,עם שובם של החוגגים מביקוריהם בבתים לרגל המימונה ,הנקרא
בפיו 'ליל אלמימון' ,הגרסה הזכרית של ליל אלמימונה' :קורא אחד הצעירים
"מימון" והשני יעננו "מיזות" והשלישי "פרג' אללה"' .לשאלות האורח לפשרן
של מילים חוזרות ונשנות אלו השיבו לו' :מימון ומיזות הן שתי דמויות של
בעלי הצלחה ,ו"פרג' אללה" פירושו "ייתן אלוהים הצלחה" ,ועל ידי הזכרת
שמותיהם מברכים זה את זה בשפע והצלחה' 40.האתנולוג אדוארד וסטרמרק
הסביר כי המונח מיזות מתאר את מצבו של אדם שנפגע על ידי שדים 41.לכן
אין לראות במיזות דמות של שד כהנחתו של איינהורן 42וכהבנתו של בנימין
השני .ממן ראה במילה  misothשיבוש של המילה ַמסְעּוד (מאושר) 43.אני
סבור כי מזות מציינת מחלה הפוגעת בקרקפת ,שכן זו הוראתה של המילה
מְזֹוט בערבית מרוקנית  -והיא אנטיתזה למימון ,המביא אתו 'פרג' אללה'.
החיד"א (חיים יוסף דוד אזולאי ,ירושלים  - 1724ליוורנו  ,)1806איש
39

40
41
42
43
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רומנילי ,עמ'  .85למרות הסברו של רומנילי העיר ממן:
'ומסתבר שלא שמע מהחוגגים הסבר שיניח את דעתו' (ממן,
עמ'  .)86ייתכן שלא שמע הסבר מלומד מן החוגגים ,אך אין
ספק שבעקבות מראה עיניו הגיע במהרה למסקנה שערכו
את השולחן כדי לפייס שדים.
בנימין השני ,עמ' .379
וסטרמרק ,עמ' .273
איינהורן ,עמ'  ,218הערה .6
ממן ,עמ' .87
יגאל בן־נון  /על מקורותיה הראשוניים של המימונה

חברון ,הגיע לצפון אפריקה בשנת  .1772בספרו 'מורה באצבע' הזכיר מנהג
של עריכת שולחן באסרו חג פסח ,אך לא פירש את טעמו ,כי יש סוד בדבר' :יום
אסרו חג [פסח] ישתדל לעשות סעודה נאה כי יש סוד בדבר וגם ע"פ הפשט הוא
מצווה' 44.אלקנה בן ירוחם ,מחבר 'ספר הפליאה' ,הנקרא גם 'ספר הקנה' ,ציין
כי באסרו חג פסח קיימת סכנת פגיעה מעין הרע' :פעולת כ"ה [כוח השכינה]
לעין הרע צריך ביום כ"ג לחודש ניסן' 45.עם הזמן השתכחה משמעותו של
החג ,ויעקב משה טולידנו ,איש טבריה מן העדה המערבית ,הודה בפתח תיאורו
את החג' :בליל מוצאי חג הפסח נודע אצלם מנהג ה"מימונא" ,שם בלתי נודע
46
לנו טעמו'.
שמו ומקורותיו של החג
השמות מימון ומימונה מופיעים לא רק בספרות הרבנית .התרבות העממית
המוסלמית–המרוקנית היא לבטח המקור העיקרי ,אם לא הבלעדי ,של השדה
מימונה .במסורת של המסדרים המיסטיים הרבים ברחבי מרוקו שרים ומהללים
דמויות כעִיׁשַה ַקנ ְִדיׁשַה וגם סידי מימון ובת זוגו לאלה מימונה וחוששים
מכוחם המאגי .אחד המסדרים האלה הוא מסדר הגְנ ַאו ַה .בני הגנאוה הם
צאצאי עבדים שנשבו על ידי ֻס ְלטַאני מרוקו בגינאה  -ומכאן שמם  -וכן
במאוריטניה ,בסנגל ,במאלי ובניג'ר .אביהם הרוחני הוא סִיְדנ ַא ּבִילַאל ,והם
מייחסים לו את מקור טקסיהם .בילאל היה עבד אתיופי יליד מכה ,רעו של
הנביא מֻחמד ומן הראשונים שאימצו את דת האסלאם .עם הזמן התבוללו בני
הגנאוה באוכלוסייה המקומית ,ומסדרם שאב את אופיו הייחודי ממקורות
אפריקניים ,ברבריים וערביים .מרכזים (ז ַאו ִיֹות) רבים של גנאוה נמצאים
ב ַא ַצו ִיַרה (מֹוג ַדֹור) ,מראכשְ ,סלַה ,קזבלנקה ,פַאס ו ַטנְג ַ'ה ( ַטנְג ִ'יר).
הגנאוה מקיימים פולחן הנמשך מחצות הלילה עד אור הבוקר ,ובמהלכו
נערכת תהלוכה המלווה בריקודים .המחולות מסתיימים בטקס אקסטטי בשם
ֶדְרְדבַה ,שבו מעלים באוב דמויות של שדים שוכני תחתיות בשם מְלוּכ ,שהם
בעלי כוח ריפוי .העלאתם של המלוכ באוב נעשית על ידי קריאה מלודית
של טקסטים ,בליווי כלי מיתר עממי בשם ג ֵנבְִרי וכלי הקשה מתכתי צורמני
בשם ג ְַראג ֶּב (או ְקַראֶקּב) .מנהל הטקס ( ְמעַאלֶם) מפזר קטורת וקורא למלוכ
 44אזולאי ,סימן ז ,סעיף רכ ,דף טז ע"א.
 45בן־ירוחם .הספר מיוחס לרב הראשי של פראג והפייטן
אביגדור קרא ,שמת על קידוש השם בשנת  .1439עותק של
כתב־היד נמצא ברשותו של איינהורן.
 46טולידנו ,עמ' שד.
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להופיע .הטקס ופרקי הקריאה והריקודים מורכבים משבעה שלבים ,כמספרם
של המלוכ; המלוכ מתחלקים לקטגוריות שונות ,והם מוגדרים על פי צבעי
הצעיפים שהרוקדים נושאים בטקס .למלוכ השמימיים ניתן צבע כחול כהה,
לימיים כחול בהיר ,לחייתיים האדום; הלבן והירוק מסמלים את לוחמי
האסלאם; לשוכני היער ניתן הצבע השחור ,והם שייכים לחייליו של סידי
מימון; קיימים גם מלוכ יהודים ,אף הם בצבע שחור ,והם מופיעים אחרי המלוכ
הנשיים .המלוכ ,כמו השדים במסורת היהודית ,הם בעלי תכונות אנוש 47.הם
לא רק אוכלים ושותים אלא גם מתחתנים ,מתרבים ומתים .פעילותם מתקיימת
בלילה ,והם נעלמים עם שחר .באחד משלבי הטקס אחד הרוקדים נכנס לטרנס
48
אקסטטי תוך הזכרת דמותו של סידי מּוסָא (משה רבנו).
דמויותיהם של סידי מימון ושל לאלה מימונה בטקסי מסדר הגנאוה הן
הוכחה ברורה לכך שיהודי מרוקו אימצו דמויות אלה מאוכלוסיית האִי ַמז ִיעֶ'ן
(הּבֶרּבֶרים המקומיים) ,ושמהם עברו לקהילות אשכנז כבר בימי הביניים.
דמותו של סידי מימון ,שהופיעה בקמעות ובכתבי חכמת הנסתר והקבלה,
נעלמה בהדרגה ,ונותרה דמותה של בת זוגו ,כנראה בזכות עיסוק היתר של
הנשים בטקסים מאגיים .אביא בתרגום לעברית את אחד השירים שהיו מושרים
לכבודה במרוקו בכמה קהילות יהודיות:
הנה היא באה מבורכת בת מזל
הנה היא באה מימונה הגבירה
מימונה מביאה שפע רב
ישמח בה גדול וקטן
הנה כוסות רבות
הנה ממתקים ,הנה סופגניות
הנה השמחה והעונג
הנה הכוח ואורך ימים
שמשך בהירה ומרפאה
הו מימונה הגבירה היקרה
49
בואי אלינו כל שנה מביאה ברכה.
בואי אלינו כל שנה יפה וצוחקת
הדמויות של לאלה מימונה ושל בן זוגה סידי מימון מפרנסות סיפורי עם
רבים בעולם המוסלמי במרוקו ,ושמה ניתן ליישובים אחדים במרוקו .בצפון
מרוקו ,לא רחוק מסידי ְסלִימַן ,קיימת עיירה בשם מימונה .החוקר נחום סלושץ
 47בבלי ,חגיגה טז ע"א.
 48שלייח; קלס; הל ,גנאוה; הל ,שמניזם.
ha hia jat lalla mimuna / ha hia jat mbarka mes‘uda / ifraḥ liha 49
lkbir u sg̒ir / mimuna jayba lǩir lktir / ha lḥalwa ha šfenj / ha lkisan
lmlyana / ha ṣaḥa u tọ l l‘mar / ha lfraḥ u lhana / ya lalla mimuna
lg̒alia / šemsek bahia u dauia / ajina kul ‘am zina u daḥka / ajina
 .kul ‘am jayba u mbarkaפורסם על ידי חמיד בן־חמו מן העיר
וַ אזַ ן באתר http://dafina.net/forums/read.php?53,86962,page=3
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ריקוד פולחני של שבט הגנאווה .2007 ,צילום :יהודה שמח
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איתר מקום בשם תִימִימּונ ַא במחוז ֻתו ַאת שב ַצחְָרה האלג'ירית וחשב שמצא
את מקורה של המימונה .לדבריו העיר נחרבה בסוף המאה החמש עשרה,
ונמצאו בה מצבות כתובות בעברית .תושביה הוגלו מתואת למחוז תַאפִילַאלְת,
לעיר ִסג ִ' ְלמַאסַה ,ושם נהגו התושבים היהודים לומר את הברכה 'בשנה הבאה
בתימימון' 50.השם מימונה ניתן היום לבנות מוסלמיות במרוקו כשם פרטי,
והוא קיים גם כשם משפחה .קיים אף 'פסטיבל מימונה' שנתי ,שאין לו קשר
ליהודים ,זהו פסטיבל לתאטרון המתקיים זו השנה השמינית בׁשֶ ְרּבֶק שליד
52
בריסל 51.במראכש אף עולים לרגל לקברו של ר' מסעוד בר מימונה.
מתברר אפוא שחגיגת המימונה של יהודי מרוקו היא טקס עממי אזוטרי
שנועד לפייס שדת מזל שהייתה מוכרת במרוקו ,בת זוגו של מימון השחור,
מגדולי מלכי השדים .משמעותו המקורית ומהותו העיקרית של החג  -כמו
אלו של חגים רבים בעולם  -נשתכחו כמעט לחלוטין ,בין השאר משום
שלטקסים הנערכים לכבוד השדה לא נוסף רקע יהודי והם לא עוגנו בכתובים,
ומשום שנביאי ישראל וחכמים אחריהם גינו את הנוהג של עריכת שולחן לאל
המזל .לעומת זה מנהג התשליך ,המבוסס על עיקרון זהה ,עוגן היטב בתפילה
המצטטת פסוק מספר מיכה ,וכתוצאה מכך קיבל לגיטימציה.
קיומו של מרכיב דמונולוגי אינו תופעה נדירה במנהגים יהודיים
נורמטיוויים .הוא קיים משחר הדורות בטקס החשוב ביותר המבדיל בין יהודי
ללא יהודי  -בברית המילה .הטקס שערכה ציפורה אשת משה לפני צאתה
עם בעלה ובנה ממדיין למצרים הוא מעשה דמונולוגי מובהק .מדרשי חז"ל
רבים ראו בסיפור חתן דמים (שמות ד ,כד-כו) תיאור של טקס שנועד להרחיק
את פגיעתו הרעה של השד התוקף את היוצאים למסע במדבר 53.על פי מדרש
אגדה השד התוקף את היוצאים לדרך בולע את הנתקף מראשו עד איבר מינו
(הערלה); כל עוד לא נבלע האדם כולו ניתן להצילו ,אולם אם לא נימול הוא
מסכן את חייו 54.המילה שביצעה ציפורה בסיפור חתן דמים כדי למנוע אסון
שהיה צפוי לה ולבעלה בדרך במדבר היא פעולה אּפֹוטרֹוּפֵאית ,פעולת הצלה
ממזל רע  -דוגמת זבח צאן לפיוס שדים ומזיקים  -המצויה לרוב בתרבות

50
51
52
53
54
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סלושץ ,עמ' .402
על מסורות וסיפורי עם הקשורים ללאלה מימונה בקרב
המוסלמים ראו :דרמנגן ,עמ'  ;69אובן ,עמ' .98–97
עדות ד"ר דוד עמוס ,יליד מראכש ,פריז 2 ,במרס .2007
בבלי ,נדרים לא ע"ב; לב ע"א.
פירוש רש"י לשמות ד ,כד.
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הצידונית ובמסופוטמיה .היא מתוארת בין השאר בקמעות מן המאה השביעית
55
לפסה"נ שנמצאו באַרסלַן–טאש שבסוריה ובכתובות שומריות ובבליות.
הסכנות הצפויות לחוצי מדבריות או ליוצאים למסע ארוך מצד כוחות
על–טבעיים עוררו חרדות ,והיה צריך להתגונן מפני כוחות אלה על ידי
השבעות ,קמעות וטקסים .הטקס של ציפורה להגנה מפגיעתם של שדים אינו
שונה במהותו מעריכת שולחן המימונה כדי לפייס שדה או מטקס בו הראס,
שבו ביקשו להטביע את המזל הרע במים .החרדות האופייניות לאסרו חג פסח
בספרות הרבנית דומות לחרדות היציאה לדרך בעבר הרחוק ואף היום .מקורו
הדמוני של טקס ברית המילה נשתכח לחלוטין בתודעה הלאומית ,הוא קיבל
משמעויות חדשות ,ומקורו הקדום לא פסל אותו מלהיות מנהג רב חשיבות
ביהדות .כך יש להתייחס גם למקורו הדמוני של חג המימונה.
פרשנויות חדשות
ההתעלמות מן המקורות המאגיים–האזוטריים או הדמונולוגיים של המימונה
הביאה חוקרים אחדים לחפש אטימולוגיות עממיות המבוססות על מדרשי
שמו של החג ולייחס לחג ולמרכיביו משמעויות דתיות לגיטימיות 56.כך
הפכה המימונה לאמונה בגאולה ,ליום הולדתו של הרמב"ם או של אביו
ולממון שלקחו בני ישראל מן המצרים .ההליכה לים ביום החג הפכה לזכר
57
לחציית ים סוף ,והשהייה ביער ליד מקור מים נקשרה לברכת האילנות.
חוקר ספיחי השבתאות במרוקו אליהו מויאל הגדיל לעשות והציע לקרוא
לחג שחידש שאול בן–שמחון בישראל  -חג האמונה 58.החוקר הצרפתי חיים
זעפרני התייחס בביטול לפרשנויות העממיות שניתנו לשם מימונה ולמנהגיה,
פרשנויות שכל מטרתן לשוות לחג אידאולוגיות דתיות (מימונה–אמונה) או
יהודיות .לדבריו הפנייה לגבירה מימונה ואמירת הברכה 'תצליחו ושיתמזל
מזלכם' אינן מותירות ספק שמנהג זה קשור למזל הטוב ולפטרוניתו ,גבירת
המזל .מימון מלך השדים ומימונה אלת המזל הטוב היו דמויות משותפות
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אבישור.
ממן.
בעניין ברכת האילנות במראכש ביום המימונה ראו :הירשברג,
מארץ ,עמ'  ;80בנש ,עמ' .270
מויאל .שאול בן־שמחון ,מראשי הסתדרות העובדים הכללית,
חידש את מסורת המימונה בישראל החל משנת  1966ויזם את
הפיכתה ליום בחירה לעובדים.
פעמים ( 117תשס"ט)
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למוסלמים וליהודים במרוקו 59.הסופר אלברט סויסה הוא בין הבודדים שמצא
60
לנכון להתעכב על היבט זה במאמר על זיכרונותיו מן החג.
אף על פי שמאמרו של איינהורן עמד לרשותם של כל המתעניינים
בנושא ,חוקרים אחדים העדיפו להתעלם ממנו והפיצו גרסאות משופצות של
החג 61.בחיבור על חג הפסח מטעם משרד החינוך ,חיבור המיועד למחנכים,
הוצגה המימונה בלבוש חדש ,במגמה להקנות לה לגיטימיות לצד חגי ישראל
המקובלים .לפי גרסה זו במרכז אירועי ליל המימונה עומדים המתפללים
בהתלהבות ובדבקות בבית הכנסת .להלן קטע מתיאורו של ליל המימונה
המחודש :בסיום ההבדלה מברכים איש את רעהו בברכת 'תזכה ותצליח'
ונוהרים לבית הרב.
כאשר בית הרב מתמלא המון חוגג ,עומד הרב ליד מושבו ,התזמורת
מפסיקה נגינתה ,בכל מושלך הס ,וכל אחד מן הקהל מצפה לקבל את
ברכת הרב .מעמד זה מתמשך שעה ארוכה עד שאחרון החוגגים מקבל את
ברכתו .לאחר הברכות מתכבד הקהל בשתיית תה ממותק בסוכר ...בברכת
'אושר וברכה' נפרדים מן הרב ופונים איש איש לביתו להמשיך את חגיגת
המימונה ...התפילות הפיוטים ,הברכות ,התקרובות ומיני הירק המעטרים
את השולחנות ,הם בבחינת 'סימנא מילתא' [סימן לדבר] ואיחולים לשנה
62
ברוכה ופוריה.
המחבר היה מעדיף לסיים כאן את תיאורו ,אך כיוון שלא יכול היה להתעלם מן
המראות המוכרים בציבור ,מצא להם פתרונות חדשים וקשר את רובם ליציאת
מצרים .הדג בקערת המים ומטבעות הכסף הם זכר לטביעת המצרים בים סוף
ולביזה שבזזו בני ישראל מבתי המצרים לפני יציאתם .והמחבר הסביר' :בחג
המימונה ממלאים את הכוס [כוס של מנורת זיכרון] במים ובשמן ,שמים בה
תכשיטים ומדליקים פתיליות .יש מקומות שהטילו מטבעות לתוך המים שבכוס
לזכר ביזת מצרים' .גם השיבולים והירק שמביאים הביתה בליל המימונה הם
63
'שיורת קדומה מטקס הנפת קרבן העומר בזמן שבית המקדש היה קיים'.
זיהויה של המימונה כחג עדתי מרוקני ,שמה הערבי ואופייה כטקס של
מאבק בשדים המבוסס על עריכת שולחן לאל המזל ,מנהג שגונה על ידי נביאי
59
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61
62
63

158

זעפרני.
סויסה.
שי־כתריאל – המחברת ציינה שמקורו של הטקס אינו ידוע;
בן־עמי ,צפון אפריקה.
שער ,עמ' .64–57
שם.
יגאל בן־נון  /על מקורותיה הראשוניים של המימונה

ישראל ,לא אפשרו לעורר כלפיה אהדה כלל–ישראלית .בן–עמי ,שיחד עם
הירשברג הפיץ ברבים את הגרסאות העממיות על מקורות המימונה הנשענות
על מדרשי שמות ,לא יכול היה להתעלם מן ההסבר הבסיסי למקור החג ,וציין
כי 'לפי גרסתם של יהודי מרוקו ,ההסבר המקובל והנפוץ כורך את המימונה
עם "מימון" ,שפירושו בערבית אושר ומזל .בערב זה כל המעשים והברכות
נועדו להביא לשנת ברכה ואושר' 64.כיוון שלא חקר את היקרויות השם מימונה
בספרות הרבנית ,השאיר את השאלה פתוחה לחוקרים אחרים' :אין ספק שעדיין
חייב להתפרסם מחקר מעמיק שישתדל לענות על הבעיות הגדולות הקשורות
בתולדותיו ובהתפתחותו של חג זה' 65.מחקר זה אמנם התפרסם כבר בשנת
 ,1972אך מסקנותיו של איינהורן לא תאמו את המגמה להפוך את המימונה
לחג לגיטימי כלל–יהודי וכלל–ישראלי.
כדי להבין את הקושי לקבל את מסקנות המחקר של איינהורן יש להתחקות
אחר הנימוקים לפסול אותן .בן–עמי פטר את מסקנותיו של איינהורן במילים:
'אין לו על מה להסתמך' .הוא התאמץ לדחות כל קשר בין המימונה ובין דמותה
של גיבורת החג לאלה מימונה' :אין במציאת גיבורה בשם "לאלה מימונה"
כדי לפתור את בעיית החג .אין לנו לעת עתה ראיה המוכיחה קשר בין לאלה
מימונה שהייתה מוסלמיה לבין המסורת היהודית' 66.בן–עמי הכיר בעובדה
שקיימת קדושה מוסלמית בשם לאלה מימונה המוכרת במקומות רבים במרוקו,
אך תהה' :מה הקשר בינה ובין לאלה מימונה של היהודים?' 67.אכן צודק בן–
עמי :אין קשר לכאורה בין לאלה מימונה לבין מסורת יהודית כלשהי .הוא שלל
כל זיקה בין עריכת השולחן ובין מימונה ומימון מלכי השדים ,אך עם זאת
ציין' :מנהגים רבים מאוד קשורים ביחסים בין היהודי המרוקני לבין השדים
והם מערכת שחלקה הצגתי בהרצאה' 68.דבריו בהמשך תומכים במסקנותיו של
איינהורן ומחזקים אותן' :מנהגים רבים קשורים בהגשת אוכל והם באים על
ביטויים בנוסחאות של רפואה עממית .אדם שנפגע מידי שד הולך לשפת הים
וטובל .לפני כן הוא זורק לשד אוכל' 69,והרי שתי פעולות אלה ,טבילה במים
להסרת נזק והגשת אוכל לשד ,הן המאפיינים העיקריים של יום המימונה ושל
ליל החג.

64
65
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68
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בן־עמי ,מרוקו ,עמ' קמו.
שם ,עמ' קלט.
שם.
בן־עמי ,איינהורן ,עמ' קנב.
שם ,עמ' קנא .וההרצאה שבה מדובר ראו :בן־עמי ,שדים.
בן־עמי ,איינהורן ,עמ' קנא.
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ממן ,בניתוח בלשני מלומד ,מצא דרך נאה לעקוף את אופיו הדמונולוגי
של החג והציע פירוש משלו למקור החג .לדבריו 'היינו מצפים שיישאר שריד
כלשהו של תפילת לחש או תפילה "לא כשירה" .ברם לא נותר אפילו זכר כלשהו
להתנגדות של חכמים ומנהגים למימונה מטעם זה ואפילו הדוגמאות לעבודת
שדים שאיינהורן מתאר שם הוא מביא שוברן בצדן ,כלומר עדויות מפורשות
שחז"ל התנגדו להם ואסרו אותם' 70.נכון הדבר שלא מצאנו עד עתה תפילה
לא כשרה או ביטוי להתנגדות של חכמים לחגיגה זו .והסיבה לכך היא שמנהג
זה ,כמנהגים נפוצים אחרים ,נטוע עמוק באמונות עממיות ועל כן קשה היה
להתנגד לו ישירות ,ובדומה לכך לא התנגדו למנהגי שמירת יולדת ,להרחקת
שדים על ידי נשיאת מלח מבית הכנסת או לקמעות נגד לילית ואשמדאי .עם
זאת רומנילי לא נרתע מלגנות את האירוע החגיגי ,בדומה לגינויים שמצא לפניו
במקרא' :הנקדם בעולות אלה את ה' הנשגב בחביון עזו?' 71.עדות להסתייגות
מאופייה הדמוני של המימונה ניתן למצוא אף ביהדות מרוקו עצמה ,כדוגמת
ההסתייגות ממנהג התזת המים בשבועות .על כך כתב דוד סבג מחבר הספר
'שאר ירקות'' :אני תוהה מניין יצא להם השם הקלוקל מימונה ,בה צועקים
שהם זוכים להצלחה? אותו שמעתי רק אצל החיצוניים' .משמעות הדברים היא
שהשם מימונה מקורו בעולם השדים והרוחות 72.גם בימינו בישראל ,הרחק
ממרוקו ,אין איש מעז להתנגד לחגיגה זו ,בגלל תפוצתה העממית ואופייה
העדתי .הוחלט אפילו להכיר ביום זה כיום בחירה לחופשה מן העבודה.
ממן לא שבע נחת מן האטימולוגיות העממיות שהודבקו לשם החג ומן
ההיבט הדמונולוגי שגילה איינהורן .הוא בחר בשיטה אפולוגטית שהיא גם
פשרה מכובדת .הוא דחה את הניסיונות המאולצים לקשור את החג למקורות
לא רלוונטיים ,ומנגד התעלם מן המלחמה בשדים .הוא התמקד באחד המנהגים
היפים ביותר של החג :צעירות היו לובשות במימונה בגדים מסורתיים נאים,
שלעתים נשאלו משכנים מוסלמים ,ואף בגדי כלה ,וצעירים ניצלו את הביקורים
הרבים כדי ליצור קשר אתן ולבקש את ידן 73.ממן נתלה במנהג זה וביסס עליו
70
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ממן ,עמ' .89
רומנילי ,עמ'  .85למרות הסברו של רומנילי ,ציין ממן:
'ומסתבר שלא שמע מהחוגגים הסבר שיניח את דעתו' (ממן,
עמ'  .)86ייתכן שרומנילי לא שמע מן החוגגים הסבר מלומד,
אך אין ספק שמתוך מראה עיניו הגיע למסקנה שערכו את
השולחן כדי לפייס שדים.
המשפט נכתב במקור בערבית מרוקנית' :האד לישם די כפוסא
די מימונה די כא יעייטו פאס ירבחו ,כא נכמם מניין ברזלהום?
רונת נשמעו גיר ענד לחיצוניים' (אסבאג ,דף ג ע"ב).
עבו ,עמ'  .363בן־עמי רואה בבגדים אלה תחפושת ולא בגדים
יגאל בן־נון  /על מקורותיה הראשוניים של המימונה

תאוריה משלו .לפי הצעתו אין לפרש את מימונה כשם פרטי של נקבה ,בת זוגו
של מימון ,אלא כשם עצם שמשמעותו בת מזל' :נראה שהמימונה התפתחה
בעיקרה סביב קשרי החיתון ברמות השונות שנהגו לרכז במוצאי הפסח' .יוצא
מכך ש'הביטוי מכוון לנערה שנמצא לה בן זוגה' או ללילה שבו מצאה לה
הנערה חתן 74.כך פתר ממן בדרך נאה את בעיית שמו הנקבי של החג תוך
הסתמכות על מנהג האירוסין .חולשתה של השערה זו בכך שהיא הופכת היבט
שולי לעיקר ומתעלמת מעריכת השולחן ,מסמליו ומן ההליכה למקור מים .היא
מתעלמת גם מן ההיקרויות של השד מימון ובת זוגו מימונה בספרות הדורות
כשדי המזל ומזיקתם הטריטוריאלית למרוקו .אף שלל המנהגים של הרחקת
שדים המקובלים באמונות העממיות ,והבאים לידי ביטוי במראות החג ,נעלמו
מהצעה זו.
הירשברג ,מחוקריה המודרניים של יהדות צפון אפריקה ,תהה אף הוא
על מקורות החג .הוא פנה תחילה לחוקר יוסף בן נאים ,בעל 'מלכי רבנן',
וזה הראה לו מחזור קדום מהעיר ַחלַּב שרשום בו כי חגיגות מימונה נהוגות
ברחבי סוריה .כאשר שאל אותו על מקור המימונה ,נתן לו החוקר ארבעה
טעמים ,כולם בתחום מדרשי השמות ,ואין טעם לחזור עליהם .אך חכמינו
מן הדור הישן לא תמיד חטאו בהסתרות שווא ולא תמיד ניסו לייפות דברים.
בפגישתו עם הרב הראשי לחיפה הרב יוסף משאש ,בעבר מרבניה הבכירים
של מרוקו ,שאל ההיסטוריון מה משמעות השם מימונה ,ונענה 'טעם המימונה
באסרו חג פסח משום שרק לאחר החג היתה לבני ישראל הרשות ליהנות מביזת
מצריים' 75.שש עשרה שנה לאחר מכן פנה איינהורן אל אותו רב באותה שאלה
ונענה' :מימונה הוא מזל' .כאשר תהה איינהורן על התשובה השונה שנתן קודם
לכן להירשברג ,השיב לו הרב' :אמרתי לו רק משום דרוש וקבל שכר ,זהו
דרוש ,אבל באמת מימונה זה מזל' .הרב הוסיף דוגמאות לשימוש בשם מימונה
במשמעות זו ותרגמן לעברית' :לאלה מימונה מסעודה מברוכה' ' -גברת מזל
מוצלחת ומבורכת'; 'יִטִיח אלמימונה ִדיאַלּו' ' -ייפול המזל שלו'; ' ַמּבְרּוּכ יא
מימון' ' -ברוך המזל' 76.הרב דאג להשיב לשואליו על פי מה שרצו לשמוע,
כל אחד לפי טעמו .על פי הפשט מימונה היא מזל ,ועל פי המדרש אפשר
להפליג עד ביזת המצרים.

מסורתיים שכוונתם להתחבר למסורת מקומית .ראו :בן־עמי,
מרוקו ,עמ' קמד.
 74ממן ,עמ' .94–93
 75הירשברג ,מארץ ,עמ'  ;77הירשברג ,המימונה ,עמ' .88
 76איינהורן ,עמ' .217
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במאמר שפרסם הירשברג בקיץ  ,1973אחרי פרסום מאמרו של איינהורן,
הוא דחה את 'הקשר ההיסטורי עם ראשית האומה והקשר האסכטולוגי עם
אחריתה' ,והוסיף:
נדמה כי הקשר עם תופעות הטבע הוא הדומיננטי בכל האזור .ואכן,
המימונה כחגיגה עממית ,שאין לה כשלעצמה כל יסוד בתורה שבכתב
ובעל–פה ,קלטה גם הרבה ממנהגי הסביבה הלא יהודית ,הבֶרבֶרית,
המוסלמית ואפילו הנוצרית :החל בסמלי הפוריות (הפול) ,במאכלים
המיוחדים ובהימנעות מאכילת בשר בליל המימונה ,וכלה בהלקאות
בענפים ובטיהור המים .מסתבר כי במנהגים אלה מושקעות אמונות של
77
המזרח הטרום–איסלמי ,הקשורות בתופעות המחזוריות בטבע.
חוסר הנחת ממקורותיה של המימונה נובע מחשש שתוגדר חגיגה פגנית .אך
לא כך הדבר .המימונה היא חג יהודי מן הטעם הפשוט שהיא נחוגה רק בקרב
היהודים ,אף אם לא בקרב כל היהודים .ככל החגים היא יכולה לעבור גלגולים
ולשנות את אופייה עד בלי הכר .כיוון שהקהילה היהודית במרוקו ,ששם צמח
החג ,כבר אינה קיימת כמעט ,אין ספק שהמימונה היום היא לא רק חג יהודי
אלא בראש ובראשונה חג ישראלי ,אף אם לא כל הישראלים חוגגים אותו.
עצם המעבר ממרוקו וקיומו של המנהג היום בעיקר בישראל גרם לשינויים
נוספים באופיו.
אין פסול בכך שדורות מאוחרים מוסיפים משמעויות חדשות ,לאומיות או
דתיות ,לחגים קדומים .כך עשו בעבר לחגי הטבע במקרא  -שבי ציון מבבל
הוסיפו עליהם משמעויות היסטוריות חדשות שהתאימו לרוח הזמן .לדוגמה
חג הפסח הפך מחג המצות (תבואת השדה) ומחג קרבן הצאן (חג הפסח) לחג
בעל משמעות היסטורית–לאומית רבת משקל :זכר ליציאת מצרים ולמעבר
משעבוד לחירות .חגים ומועדים אחרים עברו גלגולים מרחיקי לכת ,והבולטים
שבהם הם חג החודש השביעי ,שכונה מאוחר יותר בשם סוכות ,חג החודש,
היינו ראש חודש ,והשבת 78.המקורות הראשוניים אינם פוסלים חג מלהיות
חג נורמטיווי .סמיכותה של המימונה לחג הפסח אפשרה לקשור אליה היבטים
נאים חדשים דוגמת אלו שציין ממן .עם הזמן הפך ליל המימונה לחג מיוחד
לצעירים ולאוהבים וגם סמל לאחווה יהודית-מוסלמית  -כיוון שהיהודים לא
יכלו להחזיק בבתיהם בשבעת ימי הפסח מאכלי חמץ ,סיפקו להם המוסלמים

 77הירשברג ,המימונה ,עמ' .88
 78ליכט ,עמ' .174–173
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בלילה זה קמח ,שמרים ושיבולי חיטה .אלה ואחרים הם מנהגים חדשים
79
שהתווספו לחג במשך הזמן במרוקו ,והם הגבירו את כוח המשיכה שלו.
לסיכום ,חג המימונה הוא חג יהודי וישראלי .מקורותיו נעוצים בטקס
אוניוורסלי שנועד לפייס שדת מזל שכונתה במרוקו בשם לאלה מימונה,
בת זוגו של של שד גדול ושחור בשם סידי מימון .הפיוס מתבצע בשיטה
נפוצה ומוכרת מתקופת המקרא  -על ידי עריכת שולחן שהמאכלים שעליו
מסמלים שפע ,ברכה ומזל ,ובאמצעות שירי הלל וברכות לאלת המזל .למחרת
אין מפייסים את המזל הרע אלא נאבקים בו ומרחיקים אותו על ידי הטבעתו
בים או במקור מים כבמנהג התשליך .זיקת המימונה לאסרו חג פסח קשורה
למסורת יהודית עתיקה הרואה בכ"ג בניסן יום פורענות שיש להיזהר בו.

 79גולדברג ,חגיגות ,עמ' .112
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