בעקבות הצלחת המאגית מבית
הקברות בירוחם _________
קערות לחש בעולם העתיק ובאסלאם
יובל הררי
הצלחת המאגית מבית הקברות בירוחם
בחוד ש יולי  1997התפרסמה בעיתון ״ידיעות אחרונות״ כ תבה קצרה שכותרתה ״תעלומת
המכ שף מירוחם״ ,ועניינה צלחת מאגית שנמצאה בבית הקברות החד ש בעיירה ירוחם וחרו שת
ה שמועות שהתפת ח ה סביבה ,.על פי הכתוב ,שאומת על ידי ב שיחות עם ראש המועצה הד תי ת
בירוחם ,הרב מיכאל פרץ ,ועם הקברן י״א 2,שנכח בבית הקברות בע ת מציא ת הצלחת ,היא
נמצאה בע ת חפירה מ חוד ש ת( ל ק ר א ת קבורה בפועל) של קבר שנחפר מבעוד מו עד ומולא
מחד ש .ב שעת העבודה פגע אתו של הקברן ב שקית ניילון ,ומ שהוציאה מצא ב תוכה א ת
שיברי הצלחת .על פי התצלום ,שנמסר לידי באדיבות הצלם ומערכת העיתון ואשר נראים
בו השברים כ שהם ערוכים בעיגול אך לא בסדר הנכון ,ועל פי העדויו ת שבעל פה ,היתה זו
צלחת חרס לבנה שחולקה בסימני דיו לארבעה רבעים שבהם נכתב הל ח ש( ת מונ ה א) .כיוון
שלא הצלחתי לה שיג א ת שברי הצלחת עצמם ,ביצעתי ״רפאות״ ל תמונ תה ב אמצעות גזירת
תצלום השברים והדבקתם זה לצד זה כראוי .באופן זה שחזרתי ,ככל שניתן ,א ת הצלח ת
ה מ קו רי ת( ת מונ ה ב).
עיון בתצלום המקורי מל מד כי הכתיבה נע שתה על ציד ה החיצוני של הצלחת .על כך
מעידים חו ת מ ת היצרן (  )naamanוסימני האיכו ת (א ,)fine [quality[ ,הנראים בבירור,
בהגדלה ממוח שבת של התצלום ,במרכז הצלחת בין סימני הכתיבה ,וכן ח תך הרוחב של
הכלי ,הניכר בקווי ה שבירה שלו .שיחזור הכתוב מל מד כי הצלחת חולקה לארבעה חלקים
בשני קווים המצטלבים בנקוד ה שחורה שצוירה במרכזה 3,כ שבכל א חד מן החלקים נכתב,
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אני מבקש להודות לפרופסורים שאול שקד ,יורם בילו ודניאל לסקר ,על שהואילו לקרוא את טיוטת
המאמר ולהעיר הערות מועילות ר מ ת.
ידיעות אחרונות ,23.7.97 ,עמ׳  . 11אני מודה לצלם מר יריב כץ ולמערכת העיתון על עזרתם באיתור
התצלום המקורי של הצלחת בארכיון המערכת ועל הרשות לפרסמו כאן(תמונ ה א).
עם הראשון שוחחתי במשרדו מ רו ח ם ב־ 24באוקטובר  ;2001עם השני שוחחתי בבית הקברות בירוחם,
ב־ 7בנובמבר .2001
למטויים קדומים לדרך כתיבה זו בקערה מאגית  -חלוקה לארבעה וכתיבה מן החוץ כלפי פנים -
ראו :נוה ושקד ,קמיעות ;B8 ,לוין ,זוג קערות :הג .מובן שאין בכך כדי להצביע על קשר או השפעה ישירים
בין קערות יהודיות ונוצריות קדומות ובין הצלחת מירוחם.

פעמים ( 103תשס״ה) עמי 90-55

 56יובל הררי

(תמונות א+ב המוזכרות במאמר) צלחת מאגית שנמצאה בבית הקברות בירוחם,
מתוך ״ידיעות אחרונות״ יוני 1997
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ככל הנראה ,נוסח דומה 4.על פי מבנה הכלי אורגן הטקסט בשני חלקים :בטבעת החיצונית
נכתבו שמות שמונה מלאכים  -תקפיא״ל ,פודיא״ל ,טוביא״ל ,מלכיא״ל ,הדריא׳׳ל ,חסדיא״ל,
דוריא״ל( ,מ)תקיא״ל  -ואחריהם התיבה אזרוי״ל( שמובנה אינו מחוור לי) והמילים ׳׳לאברהם
מ שה בן רחל״; זהו ,כנהוג בפרקסיס המאגי ,שם הלקוח שלמענו הוכנה הצלחת ושעליו אמור
הכישוף לפעול 5.בעיגול המרכזי ,השקוע ,נכתבה בשני רבעים נגדיים הנוסחה ״רפואה הנפ ש
רפואה הגוף אכי״ר״ [=אמן כן יהי רצון] 6.תחתיה ,סמוך לנקודת ההצטלבות של קווי התיחום,
צויר בשני הרבעים ״מגן דויד״ .את הכתוב בשני הרבעים האחרים קשה מאוד לפענח 7.זו דוגמה
מודרנית לפרקטיקה ריטואלית עתיקת יומין של שימוש בכלי קיבול מאגיים ,שיהודים נטלו בה
חלק ואף תרמו לפיתוחה במ שך מאו ת שנים במסופוטמיה ,ומאוחר יותר במרחב המוסלמי.
צלחות ה שבעה היו אמצעי טיפול רווח בידי ״מרפאים בכתיבה״ יוצאי מרוקו שעלו
לי שראל ב שנו ת הח מי שי ם וה שי שים ,ונ ד מ ה שאף ה צל ח ת מי רו ח ם היא חלק מ מ סו ר ת
תרבו תית זו .עם זאת ,שני עניינים בולטים בה בזרותם .הראשון הוא הכ תיבה על ציד ה
החיצוני ולא ,כנהוג ,על זה הפנימי; ככל שידוע לי זו דוג מ ה י חיד ה לכ תיבת צל ח ת באופן
זה .אפ שר שסיבת הדבר היא ה שקע הע מוק באופן יחסי שבמרכז הצד האחורי ,המקל על
היקוות הנוזלים האמורים למ חו ת את הכ תוב בצל ח ת ולשמש את ה מ טופ ל( ר או להלן) .העניין
השני ,והוא מעניין יותר ,הו א עובדת ה ט מנ ת ה צל ח ת בבית העלמין .הסבר א חד העול ה על
הד ע ת הוא גניזתה ,כנהוג בכתבים ובחפצים קדו שים ,ב של קדו ש ת ה שמו ת הכתובים בה;8
אולם סברה זו אינה קלה .ראשית ,מובן מאליו שאין מדובר בגניזה מן הסוג ה מוכר מן
ה מחקר האתנוגרפי של נוהגי קבורת כתבי קוד ש בלים ,כי אם ביישום ה מנ הג באופן פרטי
ובהחבא 9.שנית ,יישום זה מנוגד ל הלכ ה שלפיה אסור לקבור א ת ה״גניזה״ במקום שיש
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זווית הצילום מקשה מאוד על קריאת אחד הרבעים ,אן מעט הטקסט הקריא תואם את הכתוב בשאר
החלקים.
ציון הלקוח (או הקורבן ,בהתאם לתכלית ההשבעה) בשמו ובשם אימו שגור במאגיה היהודית עוד מן
העת העתיקה  -ראו למשל הקערות והקמיעות הקדומים שהתפרסמו בספרים הבאים :נוה ושקד,
קמיעות; נוה ושקד ,לחשים; מונטגו מרי(וע מ׳  50-49הערה  ;)1סגל .והשוו לעניין זה דברי אביי:
״אמרה לי אם כל מנייני בשמא דאימא״(שבת סו ע״ב) .ההקשר המאגי של ״מנייני״ עולה מן ההקשר,
ורש״י מב אר(על אתר) :״כל מנייני  -כל לחישות ,ומפני שכופלין אותן ,יש שלש פעמים ויש יותר ,קרי
להו מנייני״ .ציון האדם באופן זה רווח גם במאגיה ההלניסטית  -ראו למשל בלוחיות ההיזק בספרו של
גייג׳ר ,ודיונו בעניין שם ,עכ 14 7והערות  ;72-70ולאחרונה קורברה .נוהג זה מתועד גם בקמיעות הגניזה
ואף בקמיעות מודרניים  -בגניזה ראו שיפמן ושוורץ ,עמ׳  , 57ובקמיעות שראו אור שם ,וכן בקמיעות
בספריהם של שפר ושקד .לקמיעות מודרניים(בעיקר כאלה שנכתבו על קלף או נייר ,ולא בקמיעות מתכת,
שבהם ב ד רן כלל אין שמו של הלקוח מופיע כלל) ראו :שחר ,עמ׳  230ואילך; דייויס ופרנקל .ועיינו עוד
אצל טרכטנברג ,עמ׳  . 140-139,116-115לנוהג דומה בתפילת ״מי שברך״ לחולה ראו גולינקין.
אפשר שראשי התיבות ,הנראים בבירור באחד הרבעים ,חסרים באחר.
באחד מהם ניתן לזהות קטעי שם הלקוח ,״לאברהם משה בן רחל״ ,ולאחריהן ,כמדומה :״רפואה הנפש״.
התיבות האחרונות כתובות בסמוך לנקודת ההצטלבות של קווי החלוקה ,ונדמה אפוא שהתיבות ״רפואה
הגוף״ חסרות .מגן דויד אינו מופיע כאן .בחלק הפנימי של הרבע האחר של הצלחת לא ניתן לקרוא דבר.
להלכות קבורת כתבי קודש ראו :גנזי הקודש ,עמ׳ קנז־קסו; גניזה.
על קבורת גניזות בקהילות המזרח ראו :כהן וסטילמן; סדן; אלוני; גויטיין ,א ,עמ׳  .5-4לתיאור תהלוכת
גניזה כזו בירושלים ראו לונץ ,עמ׳ . 16-15
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חשש שיפתח והגניזה תתבזה .דבר מעין זה וד אי שיתרח ש אם הגניזה תוטמן ב הח ב א וללא
כל ציון בחלקה שכבר הוכנ ה לקבורת אד ם וה מט מין וד אי שיער זאת .זאת ועוד ,כיוון שאין
הצלח ת בב חינ ת ״טעונה כלי חרס״ אין הכרח לקוברה בבית קברות 10.מדו ע בחר אפוא
המטמין לגנוז את הצל חת דוו ק א שם ובאופן כל כך בעייתי? דו מ ה ש שאלות אלה הטרידו
גם א ת מי ש מצאוה והן ,י חד עם אופיו של החפץ ,העלו בליבם הרהורים אחרים לגבי
המע שה .דבריהם ,שהובאו בעיתון ,ובעיקר אלה של הרב פרץ ,שלפיהם ״לא ייתכן שבימינו
ובעיירה שלנו י פ חידו אנשים עם מע שי כי שוף שלקוחים מ ה תרבו ת של הגויים״ ,העידו כי הם
עצמם לא ראו ב ה ט מנ ת הצלח ת בבית הקברו ת שבעירם גניזה ,אלא חלק ממע שה הכי שוף
של שמו היא הוכנ ה  -מע שה מ פ חיד ומאיים בא שר תכליתו ,אפ שר לשער ,היתה להזיק.
ואולם כיוון שצלחות מאגיות י דו עו ת כאמצעי הגנ ה ורפואה ולא כאמצעי היזק (וכזו היא
גם הצלחת שנמצאה בירוחם ,על פי הכתוב בה ,״רפואה הנפש ,רפואה הגוף׳׳) ,וכיוון שהטמנתן
בבית הקברות לא רק שאינה תו א מ ת א ת ה שימו ש ה שגור בהן המוכר מן הספרו ת המ אגית
ומן ה תיעוד האתנוגרפי גם יחד ,אלא אף סו תר ת א ת עצם מהו תו ,נמ שכתי לעיין בדבר.
לשם בירורו נסעתי פעמים א ח דו ת לירוחם ו שוחח תי עם האנ שים שהוזכרו בכ ת ב ה ועם
אחרים הקשורים בהם .עד מהר ה נח שפה בפני מצי אות תרבו תי ת מקומי ת עשירה ,שנשזרו בה
מאבקי כח ריטואליים במאבקים פוליטיים לכדי מסכ ת פולקלורית רחבה ,שהצלח ת הי ת ה רק
אפיזוד ה פעוט ה ב שוליה .בה בע ת ביק שתי ל ה ת ח קו ת א חר שורשיה של הפרקטיקה המאגית,
שהצלחת היא כאמור ביטוי בן הזמן שלה :שימו ש בכלי קיבול כמצע לכ תיבת ה שבעות;
מ מצאי מחקר זה יוצגו במאמרים נפרדים.
מאמר זה הוא חלקו הראשון של דיון בהיבט הפנומנולוגי־ההיסטורי של החפץ המאגי,
הצלחת ,שהניעני לפתוח במחקר .באמצעו ת מקורו ת ארכאולוגיים ,אתנוגרפיים וטקסטואליים,
אבקש לצייר מסלול אפשרי של ה תפ ת חו ת השימוש בקערו ת מאגיות במר חב הגאוגרפי של
המזרח התיכון מן העת העתיקה ועד ימינו .במאמר זה אדון בשימוש בקערות ובכלי קיבול
אחרים שנכתבו בהם ה שבעות ,בבבל ב שלהי ה ע ת הע תיקה ובעולם המוסלמי .רא שית,
אבקש להצביע על יסודות מסופוטמיים קדומים של שימוש אפוטרופאי(מגונן) בקערות ועל
המאפיינים הייחודיים של ה שימוש המאגי שעשו בהן יהודים ובני ד תו ת אחרו ת ב אמצע
האלף הראשון לספירה; אחר כך אבקש להע מיד על ההבדלים שבין קערות אלה לקערות
המוסלמיות תוך דיון מפורט בחפצים  -״קערות פחד׳׳ ,׳׳כוסות רעל״ וכלי חרס מאגיים -
ובשימוש בהם .טענתי היא שהפרקסיס המוסלמי ,יותר מ שהוא מעוגן בקערו ת הה שבעה
ה מסופוט מיו ת ,יסודו ב שימו ש ב קע רו ת לשם יישום פרק טיק ה מ אגי ת רחבה ,שעיקרה
הטמעת כוחן של ל שונות ביצועיות בגוף האדם לשם רפואה והגנה .אם אנו מבק שים א חר
יסוד לדפוס זה של שימוש בקערו ת ה שבעה ,נדמ ה שדווק א מצרים ,שבה רווחו פרקטיקות
דו מו ת של הגנה ורפואה ,ה מ תועדו ת בע שרות פסלי רחצה וקמיעות עץ ואבן ,הנו שאים א ת
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כתבי קודש ׳׳טעונים כלי חרס״ יש לגנוז בכלי חרס סגורים או ,כנהוג היום ,במיכלי פלסטיק אטומים .אלה
בלבד חייבים גניזה בבית קברות .להלכות גניזה אלה ראו גנזי קדש ,עמי קסב .הטמנת הצלחת בשקית
ניילון תואמת את ההלכה( שם ,עמ׳ קס).
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הדגם האיקוני המכונה ״הורוס על התנינים״ וכרוכים במיתוס שהוא מייצג ,היא אפ שרות
טובה.
הסקירה ההיסטורית של קערות הה שבעה בעולם המוסלמי ,שסופה בתרבות הבדוי ת הארץ
ישראלית ,תע מיד על שני הדפוסים העיקריים של כלי קיבול מאגיים מוסלמיים :אלה העשויים
מ תכ ת ואלה העשויים חרס .ממצאים אלה יעמדו ביסוד הדיון בחלקו השני של המחקר .חלק זה,
שיראה אור ב א חד הגליונות הקרובים של ״פעמים״ ,י תחקה אחר ה שימוש היהודי בכלי קיבול
מאגיים בע ת החד ש ה במרחב המוסלמי ובישראל .אבקש להראות כי פרקסיס זה אינו המ שך
רצוף או ביטוי מחוד ש של פרקטיקת הקערות המאגיות הבבליות ,כי אם סיגול תרבותי יהודי
של הדפוסים המוסלמיים של קערות וצלחות מאגיות .ראשית ,אצביע על מסורות טקסטואליות
המתעדות שימוש יהודי בכלי קי מ ל מאגיים במרחב המוסלמי ואעמוד על הקשרים ועל ההבדלים
בדפוסי היצירה וה שימוש בהם ביהדו ת ובאסלאם .אחר כך אדון בממצאים הכורכים א ת מעבר
השימוש בצלחות מאגיות בעלייה היהודי ת מצפון אפריקה לישראל ,ובמסגרת זו אף אציע
פתרון ל שאלת הצלחת המאגית מי רו ח ם.״
אף שאין בכוונתי לקשור א ת הטבעו ת ההיסטוריות שיוצגו בשני המאמרים זו לזו לכדי
שלשלת של ממש ,בחינת מקור ומוצא ,מ שפיע ומושפע ,דומני שהצבתן זו ל צד זו במר חב
הגאוגרפי של המזרח התיכון ,תצביע על קיומה של מסורת תרבותית בת אלפי שנים של שימוש
בקערות הגנה מאגיות .אין זו מסורת מונוליטית .דפוסי השימוש בקערו ת והכתיבה בהן ה שתנו
מע ת לעת ,ממקום למקום ומתרבות א ח ת למ שנתה ,ואולם מבחינה פנמונולוגי ת רחבה שייכים
כל הממצאים הנידונים בשני המאמרים לסוגה מאגית אחת12.

קערות השבעה בבליות
העדות הקדומה ביותר לשימוש אפוטרופאי בקערות נמצאה במסופוטמיה ,וזמנה סמוך לראשית
האלף השני לפני ספירת הנוצרים .בדיווח על החפירות שערכו בניפור ( )Nippurשבדרום
עירק בסוף שנות השמונים ,ציינו גיבסון ,ארמסטרונג ומקמהון כי הם מצאו קע רו ת(לל א כתב,
בשתיים הוטמנו עצמות בעל חיים ) 13בכל ׳שכבות החפירה ,החל מ ת קופ ת ה שו שלת הרא שונה
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אין בכוונתי לטעון לבלעדיות השימוש בצלחות השבעה בידי יהודי צפון אפריקה ,אלא להאיר פרקטיקה
זו כפי שרווחה בקירבם שם ואחר כך בארץ ישראל .שיחותי בירוחם לימדוני כי זהו ההקשר ש ט יש
לבקש אחר מקורה של הצלחת .ועיינו עוד להלן ,בהערה . 51
אני מקווה להשלים בקרוב מאמר נוסף ש ט אבקש לפרוש את הפן התרבותי־העכשווי של הצלחת ולברר
את ההקשר החברתי של שימוש בכשפים ,בסיפורי כשפים ,ובאמונה בכשפים במאבקי כח פוליטיים
בירוחם.
שימוש באברי בעלי חיים היה נפוץ במאגיה בעת העתיקה .על פי ממצאי החפירה אין מדובר במקרה
זה ב ק מ ר ת בעל חיים ב תוך הקערה ,כי אם בשימוש באבר ,ששרדו ממנו העצמות בלבד .על פי פרנקו,
בחפירה ב תל בדודה נמצאה קערה יחד עם עצמות וגולגולת של חתול ,ואולם במאמרו של ריקרדי,
שאליו הוא מפנה ,נזכרות העצמות בלא קשר לקערה  -ראו :פרנקו ,ענו  ;233ריקרדי ,עמ׳  . 19אף אברי
אדם שימשו בכישוף  -לשימוש מאגי בגולגולת אדם ראו מונטגומרי ,ענו  .25 7-256שתי מלגלות השבעה
מצויות במחסני מוזאון פרגמון בברלין(מספריהן .)VA 2458, v a 2459 :הן עתידות לראות אור בקרוב
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(המחצית הרא שונה של המאה הי״ח לפני ספירת הנוצרים) ועד ה תקופה ה א ח מני ת( מן המאה
השביעית עד למאה הרביעית לפני ספירת הנוצרים) ,4.בדרך כלל נמצאו הקערו ת( שלו שים
ותשע במספר) בזוגות ,כשהן צמודו ת זו לעומת זו ,ומונחות כנגד קירות מבנים או תח ת הרצפה
ליד פתחים .לדעת החופרים ,מיקומן של הקערות אינו מקרי והוא מל מד על הטמנה טקסית
לשם מנחה ,הק שורה ביסוד המבנים ,או לשם הרחקה של מחלו ת וסבל מ שוכני המבנים .מכאן
הם הסיקו כי את ה שימוש בקערו ת ב תקופה הססאנית ובראשית ה תקופה המוסלמית בידי
יהודים ,נוצרים ומנדעים(וי ש להוסיף ״פגאנים״ ,מניכאים וזורואסטרים) ,כמצע חומרי לכתיבת
ה שבעות הגנה מפני שדים ,כשפים ומחלות ,יש לראות בווריאציה תרבותית לפרקטיקה מאגית
שרווחה ב מ סופו ט מי ה(ו אולי אף במר חב גאוגרפי רחב יותר) במ שך אלפי שנים,5.
למעלה מאלף ושש מאו ת קערות מאגיות שמוצאן מבבל מצויות כיום במוזאונים ובאוספים
פרטיים ברחבי העולם ,6.הן נוצרו ,ככל הנראה ,מן המאה החמי שית עד למאה ה שביעי ת(כמה
מן החוקרים מרחיבים את תחום הזמן למן המאה הרביעית עד למאה השמינית) לספירת
הנוצרים ,,,ומ שקפים התפ שטו ת רחב ת היקף מבחינ ת גאוגרפית ותרבותית־דתית גם יחד,
של שימוש מסוג זה בה שבעות לשם הגנה ורפואה .הרוב המכריע של הקערות נכתב בארמית
יהודית והוא כולל תכנים יהודיים מובהקים ,כגון שמותיו ותאריו המקראיים של האל ,פסוקי
מקרא ,מוטיבים מקראיים ,קטע(ליטורגי) ממסכת זבחים ומוטיבים תלמודיי ם(ב ה ם הגט כשטר
גירוש ,רמיזות למדר ש על ויכוח מ שה עם המלאכים ,לסיפור שלמה וא שמדאי ולסיפור הגבלת
אגךת בת מ חל ת בידי ר׳ חנינא בן דוסא ,וכן איזכורים של יהושע בן פרחיה ורב אחא בר רב
הונא) ,8,שמות אופייניים של מלאכים ,ונוסחאות ל שוניות המופיעו ת בליטורגיה ובספרות

בידי דן לוין יחד עם גולגולת מאגית נוספת מאוספו של שלמה מוסייף .על קורבן בפרקטיקה המאגית
היהודית ראו שוורץ ,נושאי קורבן :לגירסה עברית שונה במקצת ראו שוורץ ,פולחן .על קורבן במאגיה
14
15

16

17
18

ההלניסטית ראו ג׳ונסטון.
שש קערות מאוחרות (המאות השישית-השביעית לספירה) נמצאו אף הן בחפירה זו  -ראו הנטר,
מאבק ,והערה  2שם.
ראו גיבסון ,ארמסטרונג ומקמהון ,עמ׳  . 26-24על הקערות הקדומות ביותר שנמצאו בחפירה זו
(מן השושלת הראשונה  -המחצית הראשונה של המאה הי״ח לפני ספירת הנוצרים) השוו גיבסון ואחרים,
עמ׳  53ואילך ,ובעיקר עמ׳  ;67-56וראו סיכום ממצאי החפירה לפי השכבות ,שם ,ענד  . 106-88ועיינו
עוד שם ,ענ , 107 , 7 7והשוו לסס ,שימוש בכח ,עמ׳  345הערה  .2אף שייתכן שפרקטיקה זו רווחה גם
מחוץ למרחב הגאוגרפי של המזרח התיכון ,מכל מקום ,דומה שמן הראוי לדחות את הצעת גורדון לראות
בקערות מקנוסוס מקבילה תרבותית מינואית  -ראו גורדון ,קערות מקנוסוס :וראו ביקורתו של הג ,עט׳
 394הערה .56
נדירים ביותר כלי הקיבול המאגיים הבבליים מן הסוג הנידון כאן שאינם בצורת קערה .בסקירתו
הכללית המעודכנת על הקערות מציין לוין גביע אחד ומספר כדים מאגיים  -ראו לוין ,קללה או ברכה,
עמ׳  . 20-19,11לתיאורו של כד אחד והכתובת שעל צידו החיצוני ראו גורדון ,גירוש שדים.
שקד דיווח לאחרונה על קערה מתוארכת ,יחידה מסוגה ,שהוא מתכוון לפרסמה בקרוב  -ראו שקד,
קערות מניכאיות ,עמ׳  58הערה . 1
על גט הכריתות שנתן יהושע בן פרחיה ללילית לשם סילוקה ראו להלן; על שאר המוטיבים התלמודיים
הללו ראו שקד ,תבנית ומטרה(אני מודה לפרופ׳ שקד על שהואיל להעביר לידי את מאמרו שטרם ראה
אור) .לעניין ר׳ חנינא בן דוסא השוו עוד שקד ,יהודים ,ענ.68 7

בעקבות הצלחת המאגית6 1 1
הסוד היהודית הקדומה 19.לצידן מעידו ת קערות ב סו רי ת( ע ל שני אופני כתיבתה) ,במנדעי ת
ובפהלווית ,ובהן מאפיינים תרבותיים־דתיים ו שמות לקוחות נוצריים ,מנדעיים ,מניכאיים
זורואסטריים ,ו״פגאניים״ ,על ייצורן ועל שימוש בהן בקרב קהילות אלה 20.לציון מיוחד בהקשר
זה ראויה העובדה כי באוסף המוזאון הבריטי מצויות קערות השבעה ערביות אחדו ת מן הסוג
הנידון כאן .אף שאלה לא זכו עדיין ,ככל שידוע לי ,לדיון מחקרי כלשהו ,קריאה ראשונית בהן
מעיד ה כי אף הן מ שתייכות לקורפוס הקערות המאגיות המסופוטמיות .אם קביעה זו נכונה,
יש בידינו עדו ת ברורה להמ שכיותה של פרקטיקה מאגית מקומית זו גם בראשית התקופה
המוסלמית ,תוך סיגולה לדפוס הדתי־התרבותי של הכוב שים המוסלמים21.
פרסומן של הקערות המאגיות במערב החל באמצע המאה הי״ט ועשרות רבות מהן ראו
אור בדפוס במהלך המאה העשרים .פריצת דרך במחקרן היה פרסום ספרו של מונטגומרי
ברא שית ה מאה הע שרים ובו ארבעים (מתוך למעלה ממאה) קערו ת שנמצאו ב חפי רו ת
ארכאולוגיות שנערכו בניפור בסוף המאה הי״ט ,ומחקר מקיף של התופעה 22.ע שרות קערות
נוספות פורסמו ונידונו מאז בידי גורדון ,שקד ,נוה ושקד ,גלר ,לוין ,הנטר ואחרים ,ולאחרונה
ראה אור בידי סגל קטלוג הקערות המאגיות במוזאון הבריטי בלונדון ובו  142ק ע רו ת( ב הן
שבעים וחמש יהודיות) ,שרובן המכריע לא פורסמו קודם לכן; 23בעשור האחרון נרכשו מאות
קערות מאגיות בידי אספנים במערב ויש יסוד לתקווה שאף אלה יראו אור בקרוב 24.בידינו
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על מאפיינים אלה בקערות המאגיות ראו :מונטגומרי ,עמ׳  ;66-51סגל ,עמ׳  ;27-26שקד ,שלום לכם;
לסם ,פרקטיקות ריטואליות ,עמ׳  ;365-351לוין ב׳.
לדיון מצוין בקערות בכלל ובהבדלים ביניהן על פי מוצאם התרבותי־הדתי של יוצריהן מצד אחד,
והמשתמשים בהן מצד שני ,ראו שקד ,יהודים .״פגאנים״ בהקשר זה הם מי שאינם נוצרים ,יהודים,
מנדעים ,זורואסטרים או מניכאים .וראו שם ,עמ׳  , 71השערת שקד על מוצאן הזורואסטרי של הקערות
בפהלווית שטרם פוענחו .על קערות מניכאיות ושאלת זהות הכותבים בסורית פרוטרמניכאית בקערות
ראו שקד ,קערות מניכאיות .עוד בנושא זה ובשאלת הסינקרטיזם הדתי־התרבותי בקערות ראו :שקד ,דת
עממית; שקד ,בגדנא; הרוויאנן ,מאפיינים סינקרטיסטיים .על שאלת זהותן של הקערות הסוריות(נוצרית
או פגאנית?) ראו :הרוויאנן ,לחשים פגאניים; ג׳וסולה ,מי כתב; נוה ושקד ,קמיעות ,עמ׳  . 18קערות סוריות
רבות רוכזו במחקרו של המילטון .קערות מנדעיות פורסמו ונידונו בידי פוניו; ימאוצ׳י; מקאלוף .ועיינו
עוד מורוני ,עירק ,עמ׳  ,430-384וראו עתה הקערות המנדעיות והסוריות באוסף המוזאון הבריטי  -סגל,
עמ׳  . 150-103על סינקרטיזם בקערות היהודיות ראו להלן הערה .27
אני מודה לפרופ׳ שקד על שהעמידני על קיומן של קערות אלה .תצלומה של אחת מהן ,שמספרה ,91772
מצוי בידו ועל פי קריאה ראשונית שלה ,נדמה שהיא אכן שייכת לסוגה המאגית הנידונה כאן .מכל מקום,
כל עוד לא זכו קערות החרס הערביות־המסופוטמיות לקריאה ולמחקר יסודיים יש להיזהר בקביעת
מסמרות בעניין .לעדויות לסביבה ערבית בקערות בארמית ובמנדעית ראו סגל ,עמ׳ .22
את קריאותיו של מונטגומרי יש לבחון לאור ההשגות והתיקונים שהציע אפשטיין.
לסקירה ביבליוגרפית של מחקר הקערות עד אמצע שנות השמונים של המאה העשרים ראו נוה ושקד,
קמיעות ,עמ׳  ;21-19לרשימה זו נוספו בשני העשורים האחרונים מחקרים רבים נוספים .נוה ושקד עצמם
פירסמו בספר זה(עמ׳  ) 214-124ובספר נוסף(נו ה ושקד ,לחשים ,עמ׳  ) 143-113עשרים ושבע קערות.
מחקרים רבים נוספים רבים ובהם עשרות קערות נוספות פורסמו מאז .ראו מחקריהם של שקד ,לוין,
הרויאנן ,הנטר ,ג׳וסולה ,מורוני וסגל ,ברשימה הביבליוגרפית .להערות ותיקונים רבים לקריאותיו של סגל
ראו :פורד; מילר־קסלר .לרשימה רחבה של פירסומי קערות בארמית יהודית ראו סוקולוף ,עמ׳ .66-62
כ־ 650קערות מצויות בידי האספן הנורווגי מ׳ סחיין( 1ט ץ )&1 8 ^ 0ועל מחקרן והכנתן לפירסום שוקד
מזה שנים אחדות פרופ׳ שאול שקד .כמאה קערות נוספות מצויות בידי ש׳ מוסייף ,ועשרים מהן ראו אור
לאחרונה בספרו של לוין ,קורפוס.
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אפוא ממצא טקסטואלי עצום בהיקפו ה מ ת עד מערכת מושגים ,א מונו ת ופרקטיקה מאגיים
מ שותפת לבני ד תו ת שונות במסופוטמיה ב שלהי העת העתיקה ,שעיקרה  -על פי הה שבעות
הר שומות בקערות  -גירוש שדים והגנה מפניהם 25.אף שמוצא הרוב המוחלט של הקערות
הוא כאמור יהודי ,מעידים ש שמות הלקוחות הנזכרים בהן ולשון ה הור או ת להטמנתן ,שנכתבו
לעתים על צידן החיצוני ויועדו ללקוח ,מעידים שהללו לא ה שתייכו בהכרח לקהילה זו 26.דו מ ה
אפוא שמכשפים יהודיים ,שהפרקטיקה המאגית שברשותם זכתה למוניטין ,שירתו קהילה
רחבה של לקוחות ,יהודים וגויים כאחד27.
הקערות המאגיות הבבליות ע שויות חרם שרוף .קוטרן בדרך כלל כחמישה־עשר עד עשרים
סנ טי מ ט ר( א ף כי מע טו ת מהן גדולות מאוד או קטנו ת מאוד) ,ועיבודן פ שוט ובדרך כלל בלא
דוגמ או ת או קישוטים 28.א ת כוחן הן שואבות בעיקר מלשון הה שבעה הכ תובה בהן 2, .הה שבעה,
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מעטות הקערות שתכליתן שונה ,ובין אלה ניתן למנות את הקערות הבאות :א  -קערות להגנה על הלקוח
מפני כשפים שהופנו כלפיו ומפני המכשפים מבצעיהם ,לעתים תוך שיגורם בחזרה אל השולח ,אויבו של
הלקוח ,כדי שיחולו עליו(ראו ,למשל :נוה ושקד ,לחשים ;823 3 1 7 ,לוין ,קורפוס ;\ 1102 ,סגל, 1)^ ,
^  .)49Aב  -קערות לקללה ,לעתים תוך שילוב הגנה על הלקוח מפני קללת אויביו(ראו :נוה ושקד,
קמיעות # 9 3 7 ,סגל .)39A-43A ,ג  -קערה ל א ה ב ה(ר או מונטגומרי ,עמ׳  .)217-213ד  -קערות
לכיבוש ,כלומר לקשירת אדם תח ת כוחו ושליטתו של הלקוח ,לעתים בקשר להתגוננות מפני כשפי הזק
שהלה הפעיל כלפי האחרון(ראו לוין ,ובשם ישו ,עמ׳  291-290והערות  , 12-11הפניות לקערות כיבוש
נוספות) .ה  -קערה לנשיאת חן ו ח ס ד( ר או שקד ,תבנית ומטרה ,קערה  .)1\18 1927/2,111על תחומי
פעולה אלה במאגיה הארץ ישראלית ראו :הררי ,כשפי הזק; הררי ,כשפי אהבה! הררי ,המאגיה ,ענל
. 183-178
תופעה זו אינה אופיינית לקערות היהודיות דווקא .שמות הלקוחות והוראות השימוש מסגירים שימוש
רווח בקערות בידי לקוחות שהשתייכותם התרבותית־הדתית שונה מזו של כותב הקערה  -ראו :שקד,
דת עממית; שקד ,קערות מניכאיות ,ענד  ;66-64שקד ,יהודים ,עט׳  ;66-65מונטגומרי ,עט׳  ;50-49נוה
ושקד ,קמיעות ,עט׳  ;18לוין ,ובשם ישו ,ענד  .291גורדון מציין רישום כזה על צידה החיצוני של אחת
הקערות המנדעיות שפירסם :גורדון ,קערות ארמיות ,עט׳ . 100
שיתוף הפעולה התרבותי לא היה חד־כיווני; הוא אף לא הסתכם בשימוש בקערות ,אלא התבטא גם
ביצירתן .כאמור ,מצד אחד ביקשו גויים להפיק תועלת ממיומנותם של מכשפים יהודיים(ככל הידוע
לי ,אין בידינו עדויות חד־משמעיות על שימוש יהודי בקערות ממוצא תרבותי־דתי אחר מזה שלהם);
מצד שני ,אלה האחרונים לא נמנעו מלהשתמש באמצעים מאגיים ,כלומר נוסחאות השבעה ,וכוחות על־
טבעיים ,שמקורם זר .להשפעה מנדעית על נוסח יהודי של קערה ראו גרינפילד ונוה ,והקערה שפירסם
הארוויאנן ,קערת השבעה .לשימוש יהודי בהשבעה ״בשמיה דאישו ...ובשו(ם) אבוי רמא ובשום רוחי
קדישתא־ ,כלומר בכח השילוש הקדוש לנוצרים ,ראו :לוין ,ובשם ישו; שקד ,ישו .בכיוון ההפוך מעניינת
היא שאילת נוסחת הגט של יהושע בן פרחיה לגירוש לילית בידי כותבי קערות בסורית  -ראו מונטגומרי,
ענד  ,230-225קערות מם־  ;33,32והשוו שקד ,יהודים ,עט׳  .68סינקרטיזם מסוג זה רווח בקערות בלא
קשר למוצאן  -ראו לעיל ,הערה  .20מעט יוצאת דופן בהקשר המסופוטמי היא ההשפעה ההלניסטית,
שאף לה נמצא מקום באחדות מן הקערות  -ראו שקד ,שם ,ענד . 72-71
ראו עתה סקירתה המפורטת של הנטר לגבי הקערות במוזאון הבריטי :הנטר ,הטיפולוגיה ,בעיקר ענד
 ;172-165הנטר ,טבלאות טכניות ,ענד .202-189
ההשבעה ,משמע הנוסחה הלשונית המאגית ,היא מוקד הכח של הטליסמנים היהודיים למיניהם .וראו
בהקשר זה הצעתי להגדיר את המאגיה היהודית הקדומה על יסוד הגדרת ״טקסט של השבעה״  -הררי,
דת .עם זאת ,אין ספק שחשיבות רבה יוחסה גם לאופן השימוש בקערה .מיקומן ומצבן של אלה שנמצאו
בחפירה מסודרת מעידים כי הדבר לא היה מ קרי(ר או להלן) ,ויש לשער שכך היה גם בנוגע להכנתן.
אף שאין בידינו הנחיות להכנ ת קערה מאגית ,הרי המרשמים המאגיים הרבים המצויים בחיבורים
המאגיים הקדומים(ספר הרזים וחרבא דמשה) ובקטעי החיבורים המאוחרים יותר ששרדו בגניזת קהיר,

קערה מאגית ,בבל ,המאה החמישית-השביעית לספירה.
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,ירושליםHeb. 4°, 6079 ,

 64יובל הררי
שהיא בדרך כלל טקסט ארוך למדי 30,כתובה בצד הפנימי של הקערה בצורת ספירלית ,מן
המרכז אל השוליים 31.לעתים נוסף במרכז הקערה איור הנדמ ה כ מד מ ה א ת ה שד או ה שדים
שהה שבעה מכוונת נגדם 32.תוכן הה שבעות מלמד על תכלית השימוש בקערות :מאבק ב שדים
ובכשפי היזק ,שנתפסו כגורם מרכזי לצרות ,פגעים ,גורל רע ואי־הצלחה מכל סוג בחיי האדם33.
רובן המכריע של הקערות נועד אפוא להגנה על הלקוח ,על מרחב המחיה שלו ,על בני ביתו
ולעתים אף על בעלי החיים שברשותו ,מפני המזיקים למיניהם או לגירושם במקרה שנסיבות
החיים הצביעו על פלי שתם למרחב המחיה של המשתמשים בקערות ,או אף לגופם פנימה34.
במקרה האחרון מ שמ שות הקערות כאמצעי ריפוי מאגי של מחלו ת גוף או נפ ש(על פי החלוקה
המודרנית) וכן הפרעות בהתעברות ,בהריון ובלידה ,שמקורן ,על פי התפיסה הרפואית־
המאגית משותף :איחוז ( )possession; possesioדמוני הגורר הפרעה מקומית או כללית35.
מלמדים כי תהליך הכנתו של חפץ מאגי והשימוש ם ,היו כרוכים במרכיבים טקסיים מדוקדקים ,ה״עוטפים״
את הגרעין הלשוני שביסודו ויוצרים את החלל הריטואלי המיוחד המאפשר את פעולתו .תיאור תמציתי
זה של המעשה המאגי היהודי תואם במידה מסוימת את תיאורו של מוס ,בנוגע ליצירת חלל לא נורמלי
המאפשר את כניסת המאנה ( )manaלעולם ופעולתה ב תוכו( מוס ,עט׳  ,)90-25אף שבמקרה היהודי
מדובר בהפעלה ריטואלית של כוחות פרסונאליים מסוגים שונים  -מלאכים ,אותיות ,קשרים ,כתרים,
שדים ,גרמי השמיים ,ואף האל עצמו(ראו להלן ,הערה  .) 38סביר להניח שאף ציורי השדים שעל הקערות
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לא נועדו לקישוטן ,כי אם להגברת ההשפעה הביצועית שלהן.
לעיונים בדקדוק הארמית של קערות ההשבעה ראו עתה ג׳וסולה ,מאפיינים לשוניים.
יוצאות דופן מבחינה זו הן שתי הקערות שפירסם לאחרונה דן לוין .באלה ,שיד אחת כתבתן ,מחולק שטח
הקערה לארבעה ובכל חלק כתובה ההשבעה בשורות  -ראו לוין ,זוג קערות.
על האיקונוגרפיה של הקערות ראו :הנטר ,איקונוגרפיה ,עמ׳  173ואילך :הנטר ,טבלאות טכניות,
עט׳  .204-202לדוגמאות שהיא מביאה יש להוסיף עתה את דמות לילית פרועת השיער בקערות שפורסמו
במאמרו הנ״ל של לוין ,עט׳  . 119-116לעניין שערה הפרוע של לילית בקערות ובספרות ח ד ל השוו לסס,
שימוש בכח ,עמ׳  , 359-354ועיינו עוד מונטגומרי ,ענ . 5-4 7הנטר(איקונוגרפיה) דוחה את ביאורו של
גורדון לציור בקערה שפירסם ולפיו הציור מסמל את המכשף המניף את ידיו כדי לגרש את השדים(גורדון,
שתי קערות ,עמ׳  ,)98וטוענת כי גם במקרה זה מדובר בציור של השד ,שהקערה מבקשת לגרש .מכל
מקום ,גורדון לא היה בודד בביאור זה לחלק מציורי הקערות  -השוו עוד :מונטגומרי ,עט׳  :55ימאוצ׳י,
עמי  :5מורוני ,עיראק ,עט׳  :411,390מורוני ,מאגיה וחברה ,עט׳  .98ספק אם ניתן להכריע בשאלה זו.
לקערה שכל כולה ציור של שךה שמוקפת ברישומי ״גלים" ,המדמים את שורות כ תב ההשבעה ,ראו
פרנקו ,ענ .240 7וולפסון הציע לאחרונה שעיקר כוחן המאגי של הקערות טמון דווקא בסמלים הוויזואליים
שלהן :האיקונוגרפיה והפיקטוגרפיה(כתיבה בדפוס צורני) .לדעתו ,סמלים אלה חשובים מן התוכן  -ראו
וולפסון ,עמ׳  101ואילך.
תפיסה דמונולוגית דומה משתקפת גם בתלמוד הבבלי  -ראו :שטרק ובילרבק :קוהוט ,עט׳  48ואילך;
בלאו :גפני ,עט׳  :172-167יסיף ,עט׳  ¡173-161טרכטנברג ,עמ׳  .60-25על הקשר בין עולמם של חכמי
התלמוד הבבלי ובין זה של כותבי הקערות והמשתמשים בהן ראו :לסס ,שימוש בכח ,עט׳ :354-353
שקד ,תבנית ומטרה .על השדים בקערות ראו :מונטגומרי ,עט׳  :94-67שקד ,בגדנא :שקד ,יהודים ,עט׳
 :80-72לסס ,שם ,עט׳  :359-354גפני ,שם ,עט׳  , 176-172ולהלן.
ראו מונטגומרי ,שם .והשוו עניין זה במאגיה הארץ ישראלית מאותה העת :הררי ,המאגיה ,עמ׳ . 155-151
הכיתוב המפרט את תחום ההגנה  -שמות האנשים והיחסים המשפחתיים ביניהם  -הוא כר נרחב למחקר
סוציולוגי של הקערות .לראשיתו של מחקר כזה ראו עתה מורוני ,מאגיה וחברה ,עט׳  100ואילך.
ראו :נוח ושקד ,לחשים ,עט׳  :39-31בלאו :קוטק .תפיסה זו רווחה גם במאגיה היהודית הארץ
ישראלית  -ראו :אשל :הררי ,המאגיה ,עט׳  . 146-139לסס מצביעה על מיעוטן היחסי של ״קערות שנכתבו
לצרכים ביולוגיים או חברתיים נשיים אופייניים(הריון ,לידה ותשוקה ארוטית)״  -לסס ,שימוש בכח,
עמ׳  . 346לעניין זה במאגיה היהודית הארץ ישראלית ראו הררי ,שם ,עט׳ . 150-147

בעקבות הצלחת המאגית ן 65
האמצעי העיקרי לסילוק השדים באמצעו ת הקערות הוא מיגוון של ל שונות ה שבעה שתכליתן
כפיית חרם ,הגבלה וגירוש ,ובהן גט שנתן יהו שע בן פרחיה ללילית ,שבעלי הקערות מזכירים
אותו שוב ושוב בניסיון ליישם את כוחו המ שפטי המגרש כלפי הי שויות הד מוניו ת שבהן הם
נאבקים 36.ל שונות הה שבעה מגובות ב שמותיו הקדו שים של האל ובפסוקי מקרא הנושאים
כ ח( כגון במדבר י לה ,שמות טו ז ,זכריה ג ב) 37,שמהם הן שואבות את כוחן המכניע ,ולעתים
אף בסיוע פעיל של מלאכים וישויות על־טבעיות נוספות ,כגון קשרים ,אותיות או כתרים,
המו שבעים אף הם לסייע ללקוח במאבקו בשדים 38.אף צורת הקערות  -העיגול  -היתה
בעלת מ שמעות סימבולית־ביצועית בהגנה המבוק שת מפני השדים39.
רובן המכריע של הקערות שבידינו הגיעו למערב בידי סוחרי ע תיקו ת ומקום מוצאן
המדויק הוא בגדר השערה בלבד; אלה שהתגלו בחפירות ארכאולוגיות מסודרות שופכות אור
על השימו ש בהן .כמעט כל הקערות שהתגלו באתרן נמצאו במ ת חמי מגורים כשהן טמונו ת
במהופך ,או בזוגות  -זו בתוך זו ,או זו לעומ ת זו  -בעיקר בפינו ת חללי המגורים או תח ת
המפתן ,ולעתים אף בחצר הבית 40.אפשר שהקערות שימשו מלכודו ת לשדים ,שפינות הבית
ומפתנו נתפסו כמקום משכנם ,כפי שמלמדת לשון א חדו ת מהן 41,אך סביר יותר שהמשתמ שים
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ראו :שקד ,הפואטיקה; שקד ,יהודים ,עמ׳  ;69-66נוסנר ,היסטוריה , 5 ,עמ׳  ;241-235נו סנר ,תופעת
הרב ,עמ . 17-13 ,הגט של יהושע בן פרחיה הוא מקרה פרטי של גט(״גיטא״) ,כלומר שטר גירוש לשדים,
המופיע כמונח טכני בקערות אחדות  -ראו :שקד ,הפואטיקה; לוין ,קורפוס ,עמ׳  21-18וקערות ,M50
.M103
השוו :נוה ושקד ,לחשים ,עמ׳  ;31-22טרכטנברג ,עמ׳  ;113-78שרייר ,עמ׳ . 135-91
על סוכני כח על־טבעי שהמשתמשים במאגיה ביקשו להשביע כדי להפעילם ראו מונטגומרי ,עמ׳ . 101-95
בהקשר המאגיה הארץ ישראלית השוו הררי ,היבטים כלכליים ,ענ. 15-14 7
יש להניח כי הבחירה בקערה דווקא ,כחפץ המאגי ,אינה מקרית אלא מייצגת העדפה תרבותית הקשורה
בצורתו של הכלי .בחירה זו נעשתה ,כאמור ,כבר ברבע הראשון של האלף השני לפני ספירת הנוצרים.
בהקשר של קערות ההשבעה ,הנטר כורכת אותה ,על ציורי העיגולים בקערות וציורי הדמויות בתוכם ,בפולחן
הזיסורף  -עיגול הקמח  -שרווח בבבל באלף הראשון לפני הספירה לשם גירוש שדים  -ראו הנטר,
הטיפולוגיה ,עמ׳  ;180-176גורדון כרך את הבחירה בקערות בהיותן מדמות גולגולת  -ראו גורדון ,הרפתקאות,
עמ׳  . 162על העיגול במאגיה היהודית וכסמל מאגי אוניברסלי ראו הררי ,חרב ומשה ,הערה . 79
על מיקום הקערות ראו :מונטגומרי ,עמ׳  ;45-40,14-13נוה ושקד ,קמיעות ,עמ׳  ;15הנטר ,מאבק ,עמ׳
 .62פרופ׳ שקד העמידני על כך שקערות מספר באוסף סחיין נמצאו זו בתוך זו .ייתכן כי ביסוד שימוש
כזה בקערות מצויה שאיפה להעצים את כח הפעולה של הקערה הבודדת.
הרעיון כי השדים חודרים לבית דרך הפינות מצוי כבר בצוואת שלמה ז ,ה  -ראו דלינג ,עכ .969 7לעדות
הקערות ראו למשל נוסח הקערה המבקשת לכבול את השדים בארבע פינות הבית :״כבישיתון אסיריתון
אסירין אסיריתון וחתימיתון בחדא מן ארבע זוית ביתיה...״(תרגום :כבושים אתם ,אסורים אתם ,אסורים,
אסורים אתם וחתומים אתם בנכל] אחת מארבע זויות ביתו - )...מונטגומרי ,עכ , 133 7וראו עוד שם,
עמ׳  42-41והערה  . 13והשוו עוד נוה ושקד ,לחשים ,קערה  ,B25שהשדים מושבעים בה להסתלק ״מן
מעלוניה ומפקוניה ודירתיה ומן ארבעא זווית ביתיה״(תרגום :מדרך כניסתו ומדרך יציאתו וממקום
מגוריו ומארבע זויות ביתו) של הלקוח .המפתן נזכר ,למשל ,בהשבעת ״חבלס ליליתא בת ברתה דזרנאי
ליליתא דשריא על איסקבת ביתיה...״(תרגום :חבלס לילית בת בתה של זרנאי לילית השוכנת על מפתן
ביתו - )...ראו גורדון ,גירוש שדים .לשונה של קערה אחרת דורשת שתהא ״ליליתא בישתא ...כבישה
וחתימא מן ביתיה ומן איסקופתיה...״(תרגום :לילית הרעה ...כבושה וחתומה מביתו וממפתנו - )...ראו
גורדון ,שתי קערות ,עכ 309-306 7והערותיו של סגל לקערה זו ,עמ׳  .)68A ( 99השוו עוד נוה ושקד,
קמיעות ;B11 ,B5 ,נוה ושקד ,לחשים .B19 ,B15 ,מקבילה מנדעית המיועדת לגירוש ליליות קובעת
אף היא כי אחת מהן ,לילית תאכלאת ,נכדתה של לילית זארניא ,שוכנת בביתו ובמפתן ביתו של הלקוח
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בהן ביקשו לתחום מרחב זה מלכתחילה מפני עצם יכולת המזיקים לחדור אל תוכו ולהשתכן
בו 42.ייתכן ,כמובן ,שהקערות תפקדו בשתי הדרכים גם יחד :תחמו ובלמו מלכתחילה ולכדו
וסילקו בדיעבד 45.הוראות שימוש המופיעו ת על צידן החיצוני של א חדו ת מן הקערו ת(כגון,
החדר הגדול ,הדלת הגדולה ,חדר האוכל) מל מדו ת כי הטמנתן לא היתה מקרית ,אלא תוכננה
מלכתחילה על ידי המכ שף שכתב אותן 44.קערות מנדעיו ת ,המזכירות בהק שר זה בית קברות
(״דבית קובריא״) מעידות כי אף זה היה מקום מועדף לשימוש בהן :קערות א חדו ת אכן נמצאו
בחפירה באיזור של קברים45.
ניתן אפוא לסכם ולומר כי בידינו עדו ת רחבת הקף לפרקטיקה מאגית יהודי ת של שימוש
בקערות חרס שכתובות עליהן ה שבעות ה מיועדו ת בעיקר לגירוש שדים והגנה מפניהם.
תכלית השימוש בקערות היתה סילוק הפרעות מוח שיות ואחרו ת מגופם ,מביתם ,מסביבתם,
ובמקרים רבים גם מקרוביהם של הנזקקים להן  -גברים ונשים כאחד - 46לשם שיפור בריאותם
וגורלם .והנה ,על אף ריבוי ה תעודו ת המאגיות מארץ ישראל ומן הגניזה הקאהירית  -ע שרות
קמיעות ומאות מרשמים מאגיים בע שרות חיבורים וקטעי חיבורים - 47אין פרקטיקת הקערות
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(ימאוצ׳י עמ׳  ,230טקסט  .)21/2-4בקערה נוספת (שם ,עמ׳  234ואילך ,טקסט  ,) 22נזכרת פעמים
אחדות הדרישה לסילוק המכה הגדולה  -׳׳שיקופתא רבתיא״  -השוכנת על מפתן ביתו של הלקוח.
המונח ״שיקופתא״ מציין ככל הנראה את התוצר הפועל־הפוגע של כשפי היזק(מונטגומרי ,עמ׳ .)305
אף ארבע פינות הבית נזכרות בקערות מנדעיות  -ראו :ימאוצ׳י ,עמ׳ ( 290,156,154טקסטים ;)31,3-1
סגל ,קערה  .76Mוראו עוד שם ,עמ׳  , 110-108קערה  , 82Mשמצויר בה הבית על ארבע פינותיו וכח
״חייא״(הוא ׳׳חיים״ ,האל הנקרא לעזור ברוב הקערות המנדעיות) ,השוכן בהן .וראו בעניין זה הרוויאנן,
לחשים פגאניים .איזכורו של ׳׳חייא׳׳ כשוכן בפינות הבית אינו תיאורי כי אם ,כפי הרווח בלשון המאגית,
ביצועי ,ותכליתו לממש את שכינת חייא שם לשם גירוש השדים .נדמה אפוא ,שהן פינות הבית הן המפתן,
נתפסו כמקום שכינת השדים ומסיבה זו מוקמו הקערות דווקא שם .האמונה כי השדים חיים בארבע פינות
הבית וכי על כן יש לבטא שם את הלשון המגינה מפניהם מצויה מאוחר יותר גם באסלאם .על כך מעידה,
למשל ,המסורת על עבד אלרחמן אבן עוף ,אחד מעשרת בני לווייתו המבורכים של מחמד ,שלפיה הוא
היה קורא את ״פסוק הכס״(״אאית אלכורסי״ ,קוראן  )255:2בארבע פינות ביתו בכל פעם שנכנס אליו,
על מנ ת להגן עליו מכל כיוון מפני השטן  -ראו סבירי ,עמי .207-206
ראו גורדון ,הרפתקאות ,ענד . 162-161
את השימוש בקערות ככלי קיבול לנוזלים לשם שתייה או מריחה על הגוף ,המוכר מתקופות מאוחרות
יו תר(ר או להלן) ,יש לדחות ,מכל מקום ,לאור היעדר כל סימן בקערות עצמן(מצב החרס והכתב) או
בתוכנן לשימוש כזה .עמדת שוואב ,שלפיה הקערות שימשו לנחש בנוזלים ()hydromantia: hydromancy
נדחתה מן המחקר זה מכבר  -ראו :שוואב ,הקערות המאגיות :שוואב ,קערות :מונטגומרי ,עמ׳ .41-40
לסיכום סוגיית השימוש בקערות ראו עתה סגל ,עמ׳  .29-27והשוו עוד :ימאוצ׳י ,עמ׳  :56-55נוה ושקד,
קמיעות ,עמ׳ . 15
ראו שקד ,קערות מניכאיות ,ענד .65-54
ראו :פוניו ,עמ׳ ( 88,30־ימאוצ׳י ,עמ׳  :)208,162מונטגומרי ,ענ :44-43,14 7נוה ושקד ,קמיעות ,עמ׳
. 153-152,16-15
לסוגייה המגדרית של הקערות  -ייצורן ,השימוש בהן והשדות הנזכרות בהן  -ראו עתה לסס ,שימוש
בכח .והשוו עוד הדיון בשאלות מגדריות בקשר לכישוף ולהאשמה בכשפים ביהדות בעת העתיקה:
פישביין :בר־אילן; ינוביץ ,עמ׳ .96-86
קטעים אלה ראו אור בעשרים השנים האחרונות בעיקר בספרים הבאים :נוה ושקד ,קמיעות :נוה ושקד,
לחשים :שפר ושקד :שיפמן ושוורץ .טקסטים מאגיים אחדים נוספים ראו אור יחד עם קטעי ההיכלות
מן הגניזה  -ראו שפר :למחקרם ראו עתה בוהק .אף ספר הרזים במהדורת מרגליות הוא ביסודו שילוב
של קטעי גניזה מן החיבור  -ראו מרגליות ,עמ׳  .48-47קטע גניזה מן החיבור המכונה ״חרבא דמשה״

בעקבות הצלחת המאגית | 67
המאגיות נזכרת בהם כלל 48.אף במאגיה היהודי ת האירופית בימי הביניים אין ,ככל שידוע לי,
זכר לפרקטיקת הקערות מן הסוג שמצאנו בבבל 49.אזכורים ספורים של קערות ה שבעה מצויים
אמנם בספרי סגולות יהודיים מאירופה מרא שית העת החד שה ,ומלמדים על קיומם של כלי
קיבול מאגיים בשולי פרקטיקת הסגולות המאגית־הרפואית שם 50,א ן ברי שאלה אינם נצר
לפרקסיס הקערות הבבליות .השימוש המוצע בקערות אלה בדרך של מגע עם הלח ש הכתוב
בהן או הפנמתו באמצעות שתייה מתוכן ,מזכיר דווקא את הדפוס הריטואלי שרווח בעולם
המוסלמי ובקרב היהודים שחיו בו גם יחד 51.בעולם זה נהגה במ שך מאות ב שני ם(ו הי א עדיין
נוהגת) פרקטיקה אופיינית ושונה במהו תה מזו המסופוטמית של שימוש בקערות ובכלי קיבול
מאגיים נוספים ,בעיקר לשם ריפוי והגנה .הדמיון הרב בינה ובין הפרקטיקה של היהודים
שחיו בעולם המוסלמי ,מצד אחד ,והיעדר כמעט מוחלט של עדויו ת לשימוש בכלים כאלה
בידי יהודים מחוצה לו ,מצד שני ,מצביעים ,לדעתי ,על התרבות המוסלמית הסובבת כמקורה
של פרקטיקת הצלחות המאגיות של היהודים במרחב תרבותי זה.
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ראה אף הוא אור בדפוס  -ראו הררי ,חרבא דמשה ,עכ . 156-153 7תצלומי ארבעה עמודים מן החיבור
(כ״י קיימברידג׳  )T-s A45.23התפרסמו ללא קריאה או דיון בספרו של הופקינס ,עמ׳ ( 77-74אני מודה
לידידי גדעון בוהק על שהסב את תשומת ליבי לפירסום זה) .קטעי גניזה נוספים ראו אור בספריהם של
מאן ,2 ,עמ׳  ,94-90וגוטהייל רוררל ,עמ׳ ( 107-106 ,81-76וראו הערותי לטקסט הראשון ,שגוטהייל
ווורל שגו בהבנתו :הררי ,פתיחת לב ,ליד ציון  201ואילך .על השיבושים בקריאתו העיר כבר מאן ,שם,
עכ.)90 7
ראוי להזכיר בהקשר זה את העדות הארכאולוגית לקיומה של פרקטיקת הקערות בקרב נוצרים קופטים
בחמבוקו־ל שבצפון סודן .קערות החרס הנוצריות שהוטמנו באופן ריטואלי ונמצאו בחפירות באתר,
מתוארכות לסוף המאה הי׳ עד ראשית המאה הי״א .קערות נוספות  -מצוירות בצידן הפנימי וללא
כתיבה עליהן ,אך הפוכות ,כל אחת ואחת מהן ,על אוסטרקון שנכתב עליו נוסח אחיד ביוונית וסמלים
המוכרים מן הפפירוסים המאגיים הקופטיים  -נמצאו באתר הנוצרי בסרה מזרח ,אף הוא בסודן  -ראו
הג(ו הערות  .)42-41כתיבת השבעה בקערה לשם מחייתה במים ושתייתה ,כדרך האופיינית לשימוש
בקערות המאגיות באסלאם ,נזכרת במירשם מאגי מן הגניזה  -ראו נוה ושקד ,לחשים ,עמ׳  . 181על
שימוש כזה בצלחות מאגיות בידי יהודים במרחב המוסלמי ראו הררי ,צלחות.
יש להבחין בהקשר זה בין קערות הנחש ( )elivinatio; divinationשהיו כלי קיבול לנוזל (שמן ,מים,
דיו) שעל המנחש ,או על מדיום מטעמו ,היה להתבונן בנוזל לשם השגת המידע המבוקש ,ובין הקערות
האפוטרופאיות הנידונות כאן .נחש הקערות נזכר בכתבי יד יהודיים אירופיים  -ראו למשל דייכם ,עמ׳
.27-25
על ספרות הסגולות היהודית באירופה בראשית העת החדשה ראו מטרס ,ספרי סגולות .והשוו עוד מטרס,
צורות ומגמות.
ספרי הסגולות מלאים בהנחיות לעירוב חומרים ,הנחתם ,שרפתם וכדומה ,בקערה ,צלחת ,קדרה ,ספל,
ועוד כיוצא באלה .אף שיש לעתים הגדרה ריטואלית הנוגעת לכלים אלה ,כגון שעל הכלי להיות חדש ,או
לבן ,או עשוי חומר מסוים ,אין הם בבחינת חפץ מאגי בהקשר הנידון כאן .לשימוש בקערת חרם מאגית
באופן דומה לזה שרווח בקרב יהודי צפון אפריקה ראו למשל תולדות אדם ,עמ׳  . 105-104לשימוש
בכלי חרם מאגיים באופן שונה ראו :שם ,עמ׳  ;160מפעלות אלהים ,עמ׳  . 117על ספרים אלה ראו :מטרם,
תולדות אדם; מטרס ,ספרי סגולות.
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קערות ,כוסות ,וצלחות מאגיות ערביות(ויסודות מצריים קדומים)
ידיעותינו על שימוש מאגי בקערו ת ובכלי קיבול נוספים ,כגון כוסות ,צלחו ת וכדים ,בעולם
המוסלמי אינן רבות ,ועוד מועט מהן היד ע על ה תפ ת חו תו בראשית האסלאם 52.מעט המחקר
בנושא מ מו קד בקערות חד שו ת יחסית ,מן המאו ת הט״ז-הי״ט ובעיקר מ שתי האחרונות בהן” ,
ולעתים רחוקות הו א חורג מעצם תיאור החפץ המאגי ,על הסמלים והל שונות החרוטים בו,
לכדי ניתוח היסטורי ,פנומנולוגי או תרבותי של התופעה שהם מ שקפים ושל מקומה בתרבות
האסלאם 54.במצב המחקר הנוכחי אין בידינו עדויות שתקשורנה א ת פרקטיקת הכוסות ,הקערות
והצלחות המאגיות המוסלמיות ,לזו של הקערות המסופוטמיות .יתירה מזו ,כפי שניווכח,
אופן הכנתן של הקערות המוסלמיות ,והשימוש בהן ,שונים לחלוטין מן המקובל בקערות
המסופוטמיות .עם זאת ,עצם הבחירה המוסלמית בקערה כאמצעי מאגי הפועל בכח ביטויים
וסמלים ביצועיים הנכתבים בו  -ביטוי מיוחד בכלל הפרקטיקה המאגית־הרפואית המוסלמית
של הפנ מ ת כוחם של פסוקי קוראן ,שמות ,סימנים ,מספרים ,תבניות וה שבעות בגוף האדם,
ובמקרה זה ב אמצעות כתיבתם בצידו הפנימי של כלי קי מ ל ,שנוזל שניצוק לתוכו ו״הועצם״
בהם מטמיע את כוחם בחולה ה שותה אותו או סך בו את גופו  -כורכ ת פרקטיקה זו ,ולו תחת
ק שת פנומנולוגית רחבה בלבד ,עם זו המסופוטמית הקוד מ ת לה .מבחינ ה היסטורית ,מכל
מקום ,אף שנדמה שהערבים ה תווד עו לפרקטיקת הקערות המאגיות המסופוטמי ת שפרחה
עוד ע שרות שנים לאחר שצבאותיהם כבשו את האזור ,ואף שכמה מ או ת שנים מאוחר יותר
אנו מוצאים בקירבם שימוש בקערות ,בכוסות ובכלי קיבול מאגיים נוספים ,דו מ ה שבשלב זה
של המחקר ,אין בידינו להצביע על יחסי שאילה או תלות של הפרקטיקה המוסלמי ת הרווחת
בזו המסופוטמית ,או להצביע על קווי ה תפ ת חו ת ישירים של הרא שונה מן האחרונה55.
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הדיון שלהלן עניינו קערות מאגיות ביצועיות ,וקערות הנחש המוסלמיות לא יכללו בו .על נחש הקערות
האסלאמי ומקורותיו ההלניסטיים ראו פודור ,נחש קערות(והביבליוגרפיה שם) .והשוו עוד פהד ,הנחש,
עט׳  .49-47לנחש עמן בקערה בידי מכשפים ערבים בישראל ראו מצאלחה וברון ,עמ׳ .61-60
ראו כנען ,קערות ,עמ׳  . 117וראו להלן על קערות קדומות יותר.
מחקרו של כנען ,שהושתת על בחינת חמישים ושמונה קערות ,כוסות וצלחות רפואה ,והוא המקיף
והחשוב ביותר בתחום ,חורג מכלל זה :לצידו ראויה לציון תרומתה של סבייג׳־סמית ,קערות .בסקירה זו
אין בכוונתי להתעכב על המשמעויות התרבותיות האסלאמיות של המרכיבים השונים בפרקטיקת הקערות,
כגון פסוקי הקוראן ,שמות האל ,המספרים ,הסימנים ,ריבוע הקסם ,העיגול ,כוכבים ומזלות ועוד  -על
אלה ניתן ללמוד ממחקריהם של חוקרי הכוסות והקערות המאגיות הערביות ,של חוקרי ״רפואת הנביא״
(להלן ,הערה  )63ובאלה של חוקרי מאגיה ופולקלור באסלאם כגון :וינקלר; דורנזייף; אלג׳והרי; דונלדסון:
פהד ,עולמו של המכשף :פהד ,מלאכים :דוטה :ווסטרמרק :כנען ,פיענוח טליסמנים; גולדציהר :אנוואטי
(ובעמודים  58-37ביביליוגרפיה רחבה נוספת) :סבייג׳־סמית ,מאגיה ואסלאם :סבירי :לורי :צורן .להלן
אבקש להציע תיאור כללי בלבד של פרקטיקת השימוש בכלי קיבול מאגיים ומאפייניה העיקריים.
השוו מילשטיין ,עמ׳  .81סבייג׳־סמית משערת את קיומה של השפעה עזה של הקערות המסופוטמיות
הקדבדאסלאמיות על התפתחותן של אלה האחרונות ,אך שוללת קשר רצוף בין שני הדגמים הללו של
קערות מאגיות  -ראו סבייג׳־סמית ,קערות ,עמ׳  . 72יש לקוות שמחקר קערות החרם המסופוטמיות
הערביות יאיר סוגיה זו בעתיד.
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כתיבה בכלי קיבול לשם הטמע ת כח הכתוב בנוזל הגיצוק לתוכו והמ שמ ש אחר כ ן אמצעי
ריפוי ,מ תו עד ת כבר במצרים הקדומ ה ב שני מכלולים מאגיים־רפואיים המ שתייכים לדפוס
רווח המכונה ״הורוס על התנינים״ ( .)Horas cippiסוג זה של טליסמנים כרוך במיתוס על
מותו ותחייתו של הורוס ,בנם של איזיס ואוזיריס ,ובדימויו הוויזואלי כשולט בחיות שפגיעתן
רעה .על פי המיתוס ,שעקרבות־אלות ועקרבים עוינים הם מגיבוריו הראשיים ,מצאה איזיס
א ת הורוס תינוקה ,שמעליו נאלצה ל הפ רד לזמן מה ,כ שהוא מ ת מעקיצת עקרב .בעצת נפטיס
אחותה ,פנת ה איזיס לאלים ,וקינתה ,שעצרה א ת ספינת השמ ש במהלכה ,עוררה את רחמיו
של תות .תות ,שמסר לה בעבר לחשים להחיי א ת אוזיריס ,ירד לארץ וצייד א ת איזיס בלחשים
לה שבת הורוס לחיים .איזיס ביצעה אותם וסילקה באמצעותם את הרעל ועימו א ת ה מוו ת
מגופו של בנה ,אשר שב לחיים .הסמלים הוויזואליים באסטלות ובלוחות־קמיעות האבן והעץ
הקטנים יותר מדפוס ״הורוס על התנינים״ שהשימו ש בהם רווח במצריים עד לשלהי ה תקופה
ההלניסטית ,כוללים באופן קבוע את הורוס הילד כ שהוא עו מד על שני תנינים ובידיו נחשים,
עקרבים וחיות נוספות :מעליו ניבט במקרים רבים ראשו של בס 56.כפי שניווכח ,קבוצה זו
של סמלים ,להוציא דמויותיהם של הורוס ובס ,אומצה במלואה כדפוס סימבולי־אפוטרופאי
קבוע ב״קערות הרעל״ המוסלמיות57.
שני מכלולי רחצה־שתייה מדפו ס זה הנוגעים לענייננו ,עשויים אבן שחורה וכוללים תיב ת
בסיס שחצוב בה אגן ועליה ,מעט מאחוריו ,ניצב ב א חד המקרים לוח ״הורוס על התנינים״,
שעל צידו האחורי ה שבעות בכתב היירוגליפי ,ובמקרה האחר ,ד מו תו של דג׳ד־חור (בעל
החפץ ,שהציבו בציבור) כ שהוא יושב ולוח ״הורוס על התנינים״ צמוד לקדמ ת שוקיו 58.בשני
המכלולים מובילה תעלה קצרה מבסיס הלוח או מן הבסיס המוגבה מעט ש הד מו ת יו שבת עליו,
אל האגן .בזה של דג׳ד־חור מכוסים תיבת הבסיס והאגן בכתובות היירוגליפיות שעניינן הגנה
ורפואה מפגיעת נחשים ,עקרבים וחיות מסוכנו ת נוספות .כוחו המרפא של המכלול נבע מן
הה טמעה של ל שונות ה שבעה אלה ,כמו גם של הדפו ס הוויזואלי המאגי־הביצועי של ״הורוס
על התנינים״ אל תוך מים שנ שפכו על הפסל ונקוו באגן ושימשו לשתייה או לרחצה בידי מי
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המיתוס על הורוס נזכר ב׳׳אסטלה של מטרניף׳ ( )Mettemichsteieונרמז בקמיעות ״הורוס על התנינים׳׳
שבמוזאון המכון המזרחני(האוריינטלי) באוניברסיטת שיקגו(וברבים אחרים) ,באופן הכורך היטב את
דימויו הוויזואלי של הורוס כשולט בזוחלים הארסיים במיתוס על אודותיו ,ואת שניהם י חד(הדי מוי
והמיתום) בתכלית האפוטרופאית והמרפאה של החפצים מן הדפוס הזה  -ראו סיל ,ענד  46ואילך .על
האסטלה של מטרניך ראו :שם ,ענ 43 7הערה  :1סנדר־הנסן :בדג׳ ,2 ,עמ׳  :274-267שטרנברג־אלחוטאבי;
קוסוליס .למקורות מאגיים למיתוס על מות הורוס ותחייתו ראו עוד מרחוץ ,עמ׳  59ואילך .על קמיעות
׳׳הורוס על התנינים׳׳ והשימוש המרפא בהם ראו :קאקושי ,אסטלת הורוס :ריטנר ,הורוס :פרנקפורטר,
עמי  :52-46פינץ׳ ,עמ׳  :146-143,100נן ,עמ׳  . 110-107וראו עוד להלן ,הערה .58
אין זו דוגמה יחידה של שקיעים מן המיתולוגיה המצרית במאגיה המוסלמית (בתיווך הלניסטי־
מצרי)  -השוו עוד פודור ,עקמת :קאקושי ,שיירי אלים :קאקושי ,שיירי דת .להופעה אפשרית של הדפוס
האיקוני של הורוס על התנינים במאגיה הנוצרית ראו ברב ,עמ׳ . 17-10
על מכלולים אלה ראו :לקו :סיל(והתמונות בלוח  :mסיל מעיר כי אפשר שהאסטלה של מטרניך היתה אף
היא חלק ממכלול ובו תיבת אגן  -שם ,ענ 43 7הערה  :)1ריטנר ,הורוס :קאקושי ,פסלי רפואה :קאקושי,
מחקרים חדשים.
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שביקש הגנה ורפואה באמצעותם .באופן דומה תיפקד ודאי גם המכלול האחר .אלא שכאן,
בהיעדר כתיבה מאגית על האגן עצמו ,נבע כוחם המרפא של המים שנקוו בו מן הנגיעה בלוח
הורוס שניצב עליו5, .
המכלולים המאגיים של ״הורוס על התנינים״ הם צומ ת ייחודי המפגי ש יחדיו וכורך
זה בזה שלושה היבטים חשובים של המאגיה המצרית :א  Horas dppus -כדפוס מאגי־
רפואי; ב  -הפולחן המאגי־הדתי של רחצה רפואי ת במקד שים או באזורים מקוד שים
בסביבתם שיועדו למטרה זו :ג  -מכניזם מאגי של בליעת ה שבעות לשם הפנמ ת כוחן הביצועי60.
ייתכן אפוא שאף השימוש בלוחות הקטנים יותר מדגם ״הורוס על התנינים״ הו שתת על מכניזם
דומה :הם הושרו במים ששימשו לאחר מכן לריפוי בבליעה או ברחצה 61.בקבוק האבן הקטן
(גובה 23 :ס״מ; רוחב הפייה 5 :ס״מ) שדפוס ״הורוס על התנינים״ חקוק על צידו החיצוני,
שנמצא סמוך למקד ש בקרנק ,הוא ככל הנראה ראיה יחידה המצויה כעת בידינו ,לשימוש
בדפוס מאגי־רפואי זה בכלי קיבול מן הסוג הנידון כאן 62.אם אכן כך הוא ,ולאור כל האמור
לעיל דו מני שה שערה זו מבוססת למדי ,הרי שזו דוגמ ה מוקד מ ת מאוד לכלי קיבול מאגי הדו מ ה
בעיצובו ובתפקודו למה שמוכר מאו ת שנים מאוחר יותר בעולם המוסלמי ,ככוסו ת רעל.
ביטויים לפרקטיקה מאגית־רפואית מוסלמית ,המו ש ת ת ת על הטמע ת כוחם של ל שונות
וסמלים מוסלמיים בנוזל שיש ל שתות אותו או למרוח אותו על הגוף לשם ר פו א ה(ו ל ע תי ם
אף לה שתמ ש בו באופנים אחרים למטרו ת שאינן רפואיות) ,מ תו עד ת בכתבי כישוף ,״רפואת
הנביא׳׳ ורפואה רוחנית ,סוניים ושיעיים גם יחד 65.מרשמים מן האוסף הרפואי־הנבואי השיעי
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שני החוקים הסימפטתיים שהציע פרייזר כיסוד לפעילות המאגית  -חוק המגע וחוק הדומות  -ניכרים
בפרקטיקה זו .הראשון ,עיקרו העברה או ׳׳הדבקה״ של איכויות בין חפצים המצויים או שהיו במגע ,ניכר
ברעיון העברת הכח המאגי של המילים והדימויים החקוקים בחפץ הטליסמני אל המים ומהם אל המשתמש.
האחרון ,שעיקרו הוא שהדומה משפיע על או מכונן את הדומה לו ,ניכר בבחירת הדימוי הוויזואלי של
הורוס השולט בנחשים ,עקרבים ,תנינים ושאר חיות מזיקות ,כביטוי למיתוס הצלתו המאגית מעקיצת
עקרב(ובהק שר רחב יותר לנצחונו על סת שפצעו באמצעות עקרבים טרם שתקפו בדמות תנין ולתבוסת
אפפ ,הנחש המיתולוגי המאיים מדי לילה על ספינת השמש ובכך על הסדר הקוסמי ועל עצם קיומו של
העולם) ,שביסודה הרעיון :כשם שהורוס ניצל כך אנצל אף אני .והשוו ריטנר ,המכניקה ,עט׳  . 105על
החוקים הסימפטתיים של המאגיה לשיטתו של פרייזר ,ראו :פרייזר ,הרצאות ,עט׳  :40-37פרייזר ,ענף
הזהב ,א ,עמ׳  , 54-52והדיון הנרחב שם ,עמ׳ .214-55
על שני האחרונים בתרבות המאגית המצרית ראו :ריטנר ,המכניקה ,עמ׳ ( 110-102ובעמודים 102-92
על הלקיקה ,הקרובה לבליעה) :ריטנר ,הורוס :טרונקר :נן ,עט׳ . 112-110
ראו :סיל ,עמ׳  :49ריטנר ,המכניקה ,עט׳ . 106
ראו :פון ביסינג ,עט׳ ( 98-97מספר  :)18490ריטנר ,הורוס ,עט׳ . 107
״רפואת הנביא״ הוא שם כללי לאוספי אמרותיו ומעשיו של מחמד שעניינם רפואה ,הנמסרים בקוראן,
בחדית׳ ובשלשלות מסירה מאוחרות יותר .אלה נאספו ונערכו בקבצי הדרכה רפואיים־נבואיים החל
מן המאה הג׳ להיג׳רה(המאה הט׳ לספירת הנוצרים) .זוהי אפוא סוגה ספרותית־רפואית המוגדרת על
פי מקורה .הרפואה הרוחנית ,יסודה ברעיון כי המציאות הרוחנית משפיעה על החומרית בתחומי החולי
והמרפא גם יחד ,והיא מאגדת על כן שתי השקפות :א  -כוחות ״רוחניים׳׳ ,על־טבעיים ,כגון שדים או
עין הרע ,גורמים להפרעות פיסיולוגיות ונפשיות באדם .לכאן ניתן לקשור גם את ההשפעה האסטראלית
שבחוגים מסוימים נחשבה מרכיב מהותי הן באבחנה הן בטיפול (ראו :קליין־פרנקה ,הרצאות ,עט׳
 :64-53קליין־פרנקה ,מתמטיקה קדושה :אולמן ,רפואה אסלאמית ,עט׳  .) 114-111ב  -ניתן להשיג מזור
לחולי גופני או נפשי באמצעים רוחניים־דתיים כגון התנהגות ראויה או קריאת פסוקי קוראן .הרפואה
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בן המאה הת שיעית ״טב א ל אי מ ה״( רפו א ת האימאמים) ,כמו גם מחיבורים מאוחרים יותר
כגון ״שמם אלמן 5ארף אלכברא( ,,שמש הידיעות הגדולות) של א ל בוני( מ ת ב שנת ,) 1225
״טב א לנ ב א ף״( ר פו א ה נבואית) של אבן קים אלג/וזיה ( ,) 1350-1292״טב א לנ בי״( רפו א ת
הנביא) של א ל ד ה בי( מ ת ב שנת  64,) 1348וקבצים נוספים בשם זה מעטיהם של מלומדים
נוספים 65,מעידים כי פרקטיקה זו רווחה בתרבות המוסלמית במ שך מאות בשנים ,לפחות
מאז המאה השלישית לייסודה .אף שלעתים אין מצע הכתיבה מצוין במיר שמים אלה במפור ש
(וייתכן שמדובר במחיקת כתיבה על נייר בנוזל) 66,מלמדים אחרים כי על הכתיבה להתבצע
על דפנותיו של כלי הקיבול עצמו :קערה ,כוס ,צלחת או כד67.
א חד הענפים הבולטים של ה שימו ש המאגי־הרפואי בכלי קיבול באסלאם הוא פרקטיק ת
״קערות הפחד״ ,״כוסות הרעל ,,ו״הצלחו ת המאגיו ת .,,ע שרות פריטים מן הכלים המאגיים־
הרפואיים הללו ,שנפוצו ברחבי העולם המוסלמי מאז סמוך ל הופ ע תו על ב מ ת ההיסטוריה68,
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הרוחנית איננה אפוא סוגה טקסטואלית כי אם השקפת עולם .אף שהשקפה זו רווחת ב״רפואת הנביא״,
הכורכת היטב גוף ונפש ,ואת מצב שניהם גם יחד עם הנהגות דת האסלאם ,היא אינה זהה לה .על רפואת
הנביא ורפואה רוחנית באסלאם ראו :קליין־פרנקה ,הרצאות ,עמ׳  ;132-109אבן קים אלג׳וזיה; רחמן,
עמ׳  ;90-84,58-41אצפהאני וניומן; אלראזי; אלגוד; בריגל(בעיקר עמ׳  54ואילך); אל סיוטי .להסבר
שיטתי לרפואה הרוחנית בהקשר של עין הרע ולחשים ראו אבן קים אלג׳וזיה ,עמ׳  . 157-123ראוי
להדגיש את הההבדל המהותי בין ״רפואת הנביא״ והרפואה הרוחנית לבין האסכולה הרפואית האסלאמית,
שיסודה ועיקרה מבחינת ההשקפה והפרקטיקה הרפואיות גם יחד ,ברפואה הגלנית ,ואשר היא מה שנהוג
לכנות במחקר בשם הרפואה האסלאמית .לסקירות על הרפואה האיסלאמית ראו במחקריהם של אולמן,
קליין־פרנקה ,רחמן וברויגל שנזכרו לעיל ,וכן :בראון; קמפבל; סידיקי; אולמן ,הרפואה באסלאם; דולס,
עמ׳  ;42-3כמאל; סבייג׳־סמית ,רפואה (והביבליוגרפיה הנרחבת שם) .על יחסם המסויג של הרופאים
האסלאמיים הגלניים ל״רפואת הנביא״ ראו דברי אבן ח׳לדון שמביא בראון ,עמ׳ . 14-13
על שיוכו של חיבור זה ,שתורגם פעמיים כחיבורו של ג׳לאל אלדין אלסיוטי(אלגוד; אלסיוטי) ,ראו
סבייג׳־סמית ,קערות ,עמ׳  79הערה .6
ראו :אלגוד ,עמ׳  40ואילך; אבן קים אלג׳וזיה.
פרקטיקה כזו ,שנעשה בה שימוש בפסוקי קוראן ,נזכרת למשל אצל אבן קיים אלג׳וזייה כמועילה להקלת
הלידה ולכאבים בכלל(עמ׳  .) 128מבחן האורדיל ( )ordealהמקראי של הסוטה מושתת אף הוא על טכניקה
זו ,המתועדת מאוחר יותר בכתבים מאגיים יהודיים מן הגניזה(ראו להלן) .למסורת מודרנית המציעה
שימוש בפרקטיקה זו לשם אילוץ אדם למסור מידע שהוא מסתיר ראו דונלדסון ,עמ׳ .261
ראו למשל :אלסיוטי ,עמ׳  ;170-169אצפהאני וניומן ,עמ׳  ;129,122-120,55,25דוטה ,עמ׳ ,230,228
( 236 , 235כולם לרפואה)( 273-272 ,263,246 ,לעצירת אוניה ,לשפע דיג ולמציאת אוצר); סבייג׳־
סמית ,קערות ,עמ׳  . 72וראו עוד דוטה ,עמ׳  ,237אמירת לחש על מים בכד ושימוש בהם להרחקת
כינים; וראו השימוש במי הזמזם ,הבאר הקדושה במכה ,שעליהם נלחשה הפאתיחה(המורה הראשונה)
מספר פעמים :אבן קיים אלג׳וזייה ,עמ׳  . 134מקורות אלה אינם חלק מספרות הרפואה האיסלאמית
הגלנית  -מזו האחרונה נעדרת פרקטיקת הקערות המאגיות לחלוטין(סבייג׳־סמית ,רפואה ,עמ׳ .)457
הפריט הקדום ביותר מסוג זה הידוע לי הוא הצלחת המאגית מאוסף ח׳לילי שהשפעה פרסית־ססאנית
ניכרת בה היטב ואשר זמנה ,כמדומה ,הוא סוף המאה הח׳  -ראשית המאה הט׳ לספירת הנוצרים .זאת,
בהנחה שמדובר בחפץ טליסמאני שתיפקד בדרך שתיפקדו הקערות המאוחרות יותר ,על אף ההבדלים
בצורתו ובמקום כתיבת הפסוקים(על צידה החיצוני של התחתית) וחסרונם של סמלים מאגיים נוספים
המאפיינים את הקערות המוסלמיות הטיפוסיות המאוחרות יותר  -ראו סבייג׳־סמית ,קערות עמ׳ . 75-72
אף שצלחת זו אינה צלחת מאגית מוסלמית טיפוסית ,דומני שיש לקבל את הצעת המחברת לראות בה
דגם קדום של הקערות הללו .לדעת סבייג׳־סמית הממצא החומרי(המתוארך בחלקו) מעיד על תפוצה
רחבה של פרקטיקת הקערות במצרים ובסוריה כבר במאה הי״ב(שם).

 72יובל הררי
ועדיין הם מ שמ שים בו כיום ,פורסמו ונידונו בידי חוקרים שונים ,ו ת מונ ת מהו תם ואופן
ה שימו ש בהם ברורה למדי 6, .כלי הקיבול הללו עשויים מ תכ ת ,בד רך כלל נחו שת ,ברונזה או
פליז ,לעתים ברזל ולעתים נדי רו ת כסף ( 70.ק בו צ ה מיו חד ת לעצמ ה של קע רו ת מאגיו ת מסוג
זה הן קע רו ת הפורצלן המו סל מיו ת שנוצרו בסין ב מ או ת הט״ז-הי״ ח ) 71.ל קע רו ת הפ חד מבנה
מיוחד :קוטרן בין כע שרים וחמי שה ס״ מ( ה ע תי קו ת) לבין כחמי שה־ע שר ס״ מ( ה מוד רניו ת),

קערה מאגית אסלאמית ,סוריה ,המאה הי״ב-הי״ג,
המוזיאון לאמנות האסלאם,

ברלין inv. no . 1992.7
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ראשית מחקר הכוסות מצויה ככל הנראה במחקרו של רינו( ב ,עמ׳  .) 359-337וויט ציין כוסות מן
המוזאון הערבי בקהיר ולעתים אף רשם את תוכנן(וויט ,עט׳  ,286הערך  .)coupe magiqueלמחקרים
מקיפים יותר של התופעה ראו :כנען ,קערות :כנען ,כוס פחד :כנען ,אמונה טפלה ,עט׳  ;67-66פשה:
ספור :קרים וקריס־היינריך ,עט׳  139-126ותמונות  :111-100איטיג .וראו עוד ״קערות פחד״ מאוספו
של פודור שהוצגו לאחרונה :פודור ,קמיעות ,עט׳  . 167-160אני מודה לידידי גדעון בוהק על שהיפנה
אותי לקטלוג זה.
לעתים מצופים חלקים מן הקערה ,העשויה מחומר זול ,בכסף  -ראו כנען ,קערות ,עט׳  .80והשוו עוד
הקערות המאגיות באוספים אצל סבייג׳־סמית ,קערות :פודור ,שם :וויט ,שם :ובמחקריהם של קרים
וקריס־היינריך :ספור :פשה :איטיג.
ראו סבייג׳־סמית ,קערות ,עט׳  . 105-101קערות אלה ,שמוצאן הרחק מן המרחב הגאוגרפי הנידון
במחקר זה ,לא יידונו להלן בפירוט :מכל מקום ,תכלית ייצורן ואופן השימוש בהן דומים לאלה של
קערות המתכת .אופן ייצורן של קערות הפורצלן הכתיב כתיבה בדיו על פני שטח הכלי(מבפנים ולעתים
גם מבחוץ) תחת החריטה האופיינית לקערות המתכת .מכל מקום ,אין מדובר בכתיבה לשם מחיקה,
כבצלחות החרס המזרח תיכוניות ה מודרניו ת(ראו להלן) ,אלא בכתיבה שנתקבעה על הכלי בתהליך
ייצורו ,ועל כן היא מאפשרת ט שימוש רב־פעמי ,כבקערות המתכת.

בעקבות הצלחת המאגית | 73
הן שטוחות יותר מכוסות הרעל ובמרכזן בליטה קמורה 72.ב מוד רניו ת שבהן מוברגת לעתים
לראש הבליטה הזו קערה נוספת ,שב שוליה מחוררים במקרים רבים עשרים חורים שפיסות
מ תכ ת ק טנו ת תולות מהם ,או מפ ת חו ת ,שניים מכל חור ,ובסך הכל ארבעים 73.פי סו ת
ה מ תכ ת (או המפתחות) ,שחקוקים עליהם שמות האל ,פסוקי קוראן ,או סימנים מאגיים
טובלים במים הממלאים את הקערה ומגבירים את כח פעולתם 74.כוסות הרעל ע מו קו ת מן
הקערות .קוטרן מע שרה עד שמונה־ע שר ס״מ ,הן בעלו ת מבנה חצי כדורי ו ת ח תי תן שטוחה.
כולן מעוטרות בדמויות של עקרבים ,נחשים ,כ ל ב( או אולי אריה) ,ושני דרקונים שלובים זה
בזה  -סמלים המופיעים כולם ,כזכור ,באסטילו ת ובקמיעו ת ״הורוס על התנינים״ 75.המ שו תף
לכל הכלים ה ל לו( ק ע רו ת וצלחו ת גם יחד) ,לבד מהיו ת ם ע שויים מ תכ ת ,הוא הכי תוב
והסימנים החרוטים בצידם הפנימי 76.אלה כוללים מיגוון של מרכיבים אופייניים שבראשם
פסוקי קוראן ,בעיקר כאלה שנודעו כבעלי כח מרפא ,שמותיו הקדו שי ם(״ היפי ם״) של האל,
אותיות ,מספרים ,סימנים קדו שים ,ריבועי קסם וד מויו ת חיות ו א ד ם(ו ב ק ע רו ת שיעיות אף
שמות האימאמים הראשונים) 77.כל אלה נועדו להעצים את הקערה בכח ריטואלי־ביצועי
ה מו ט מע בנוזל שנמזג לתוכה  -מים ,ת מיסה כל שהי ,או שמן  -ופועל ב א מ צ עו תו על
המ שתמ ש שעה שהוא בא עימו במגע 78.לעתים מועצם כוחה של הקערה עצמה ב א מ צ עו ת
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ל טענ ת כנען (קערות ,עמ׳  ) 81מבנ ה זה של הקער ה נועד לאחיזה טובה יותר שלה ,באופן
שאצבעות הידים לא יבואו במגע עם המים ויפגמו בקדושתם .מילשטיין קובעת כי מקורן של הקערות
מסוג זה בתרבויות שכנות ,יוונית־רומית במערב ופרסית במזרח ,שם שימשו כלים מסוג זה לניסוך
פולחני  -מילשטיין ,עמ׳ .82
מילשטיין מציינת כי מקור המנהג בשיעה הפרסית :״במאות השנים החולפות נהגו קבצנים בפתחי
מסגדים באיראן לאסוף נדבות בקערות כאלה ,שארבעים לשונות מתכת קטנות צמודות אליהן ,לציון
ארבעים האימאמים של השיעה הפרסית .בתיווך האימאמים היו נותני הנדבות אמורים לזכות בברכה״  -שם.
לדוגמאות לקערות אלה ראו קרים וקריס־היינריך .בקערות מודרניות שאין בהן קערה משנית החורים
ופיסות המתכת נמצאים בקערה הראשית  -ראו כנען ,קערות ,עמ׳  ,81ושם דיון מדוקדק במבני הקערות
על קימוריהן.
הדמיון הסימבולי־הוויזואלי הרב בין החפצים המאגיים המצריים־ההלניסטיים הללו ,שנפוצו מאוד במצרים
בשלהי התקופה ההלניסטית ,לבין קערות הרעל המוסלמיות ,וכן גם תכלית השימוש המפורשת המשותפת
להם ,הם לעניות דעתי יסוד סביר לקביעת השפעה של ממש של התרבות המאגית במצרים ערב כיבושה
בידי הערבים ,על יורשיה המוסלמים .השערה זו דורשת כמובן אישוש במחקר מקיף יותר.
על הדגמים הוויזואליים של חריטה זו כותב כנען ,כי בדומה לטליסמנים ולקמיעות אסלאמיים היא
מופיעה ״בשורות ,בספירלות ,במעגלים או בתוך איור של מגילה״ .הכתיבה הספירלית האופיינית לקערות
המסופוטמיות היא אפוא רק דגם אחד של אופני הכתיבה בקערות המוסלמיות המוסלמיות  -שם,
עמ׳ .83
על כל אלה ראו דיונו המפורט של כנען ,קערות .וראו לעיל ,הערה  .54והשוו עוד הקערה השיעית אצל
קרים וקריס־היינריך ,עמ׳ . 137
״חוק הדומות״ מתבטא כאן בגירסה אסלאמית ,המכתיבה בחירת פסוקי קוראן ,שמות ולשונות לחש
שעניינם כשפים ,רפואה ,כוחו הגדול של האל או כוחה המועיל של האמונה ,אזלת ידם של שדים
וכדומה  -ראו :כנען ,קערות ,עמ׳  124,85-82והערה  ;168קרים וקריס־היינריך ,עמ׳  129ואילך; ספור;
ליין ,עמ׳  .254-253לרשימת פסוקי קוראן המשמשים בחפצים המאגיים באוסף ח׳לילי ראו סבייג׳־סמית,
מאגיה ואסלאם ,עמ׳  .62-61לביטויים מאלפים לתפיסה מאגית־סימפטתית של המגע בפולקלור הצפון
אפריקאי ,בהקשר העברת ״ברכה״  -ברכה השרויה בקדושה ובנושאיה  -ראו ווסטרמרק ,עמ׳ 196
ואילך ,ולהלן .על החוקים הסימפתטיים של המאגיה עיינו לעיל ,הערה .59

 74יובל הררי
חפץ טליסמני נוסף המונח בה ומ שרה אף הוא מכו חו על הנוזל הנמזג 7, .ב מקר ה א חד ה מוכר
לי ,מ תאפ שרת הפעלת הכוס ב א מ צ עו ת מתווך ,המ טמיע בגופו שלו א ת הנוזל השרוי בה לשם
רפו א ת שולחו .במקרה זה מ עור ב ת ב ת הליך ההעברה המאגי־הסימפתטי של כח הריפוי מן
הקערה לחולה חוליה נוספת ,ש מ הו ת ה אינה מפור ש ת בכי תוב שעל גבה 80.רוב ה קע רו ת
נועדו לריפוי ואולם זו אינה תכלי ת פעול תן הי חידה .הכיתוב ,המצוי לעתים קרובות על
צידן החיצוני של כוסות הרעל 81,מל מד שה תכלי ת שעל שמה הן נקראו  -ריפוי מ הכ ש ת
עקרב או נחש  -לא הי תה הי חיד ה ,אולי אף לא העיקרי ת של שמה הן יוצרו .כי תוב זה
המציג־הממליץ על הכוס ולעתים אף מ עיד על יעילו תה המוכחת 82,מציין א ת מקום ייצורה
ותאריכה ,ולעתים אף את שם היוצר ,א ת שם הלקוח ,א ת מו עד הכנ ת ה הראוי מ ב חינ ה
אסטרלית ואף את אי שורה בידי ר שויות הדת 83.עיקרו ,מכל מקום ,פירו ט שורה ארוכ ה
של פגעים שהכוס מועילה נגדם .כנען מסכם א ת אלה הנזכרים בכו סו ת שבר שותו ומונ ה,
לצד הכ שת נחש ועקרב ונ שיכ ת כלב שוטה ,מיגוון של בעיו ת עיכול וכאבי בטן ,טחורים,
קושי בלידה ,מיעוט חלב בהנקה ,איבוד דם ,חום ,מיגרנה ,הל מו ת הדו פק באיזור מודלק,
חול שת הגוף ,שיתוק הפנים או חציין ,שטף דם מן האף ,קושי בה ש תנה ,צמרמורות ,ה תק ף
של כפיון(אפילפסי ה) ,אי־שקט של תינוק ועוד 84.ואולם ערכן של הכוסו ת חרג מן הרפואה
וה שימו ש בהן הורחב ,על פי ה צה רו ת יצרניהן ,ל ת חו מי ם רבים נוספים :סילוק חרקים מן
הבית ,טיפול בבעלי חיים ,ה שכנ ת שלום בין אויבים ,הצלה מפני חיו ת רעו ת כגון ארי ה
או זאב ,התייצבות מו צל ח ת בפני ה שלטונות ,ביטול כעס והצלחה כלכלית .חלקן ,כ מוכר
היטב גם מן הספרות המ אגי ת היהודי ת 85,מציעו ת הצלחה בכל וריפוי מכל מ דוו ה פר ט
למוות 86.כוסות שפירסמו וויט ופ שה מ ל מ דו ת על ייעודן להגנה בקנה מיד ה רחב יותר:
הגנה על הבית מפני שריפה או שודדים ,ועל אוניה 87,ואילו ״כוסות האלכימיה״ ,ענף נוסף
של כוסות הה שבעה הערביות ,חרגו כליל מ ת חו ם ה רפו א ה־ ההגנה־ה סיו ע( הנו ט ה להיסלח)
של שימו ש בכח ריטואלי ופנו ל הפ על תו בהק שרים תוקפניים :גרימת שנאה ,בגידה ו ה פ רד ה
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במדרסה׳׳ג׳והויה׳׳ בקהיר ,שנוסדה בשנת  , 1430הופקדה קערה טליסמנית ששימשה לרפואה .על פי
הנחיות השימוש בה היה על החולה להניח בה פנינה מסוימת( שאף היא הופקדה שם) למלאה במים
ולשתות אותם  -ראו ברקי ,עמ׳  . 39-38אני מודה לידידתי דניאלה הלר־טלמון על ההפניה למאמר זה.
ראו איטיג .שש הקערות הנידונות במאמרו הן העתקים של אותו דפוס .איטיג מציין כי ארבע מהן מציעות
ריפוי באמצעות שליח  -ענד  .82לדוגמה נוספת של דפוס זה של קערה ראו מילשטיין ,עמ׳ .83
אבל ראו הכוס"הסולטנית״ שחרוט בה כיתוב ההנחיה וההמלצה בצד הפנימי  -ספור ,עמ׳  254ואילך.
ראו למשל כנען ,קערות ,עמ׳  . 109,105ציון יעילות המירשם או החפץ המאגי ,בבחינת ׳׳בדוק ומנוסה׳׳,
אופייני גם למאגיה היהודית  -ראו הררי ,היבטים כלכליים ,עט׳  3 1הערה . 104
כנען ,קערות ,עט׳  . 111-109,106וראו עוד הקערות שהוצגו במחקריהם של וויט ,פשה ,ספור ,איטיג.
כנען ,קערות ,עט׳  . 114-112והשוו רשימת התכליות אצל סבייג׳־סמית ,קערות ,עט׳ . 74
הררי ,המאגיה ,ענד . 138-136
כנען ,קערות ,עמי  . 114הוצאת המוות מתחום הטיפול של הקערה היא למעשה שבח לכוחה העצום כדי
כך שאך לזאת אינה מסוגלת .ליין מדווח שעל קערה מצרית שהיתה ברשותו נכתב כי היא טובה ״לכל
חולי ולכל מחלה פרט לחולי המוות״  -ליין ,עט׳  .254על המוות כגבול ההשפעה של הכישוף בהקשר
התרבות היהודית השוו בר־לבב.
וויט ,עט׳  , 167פריט  :23פשה ,עמ׳  .289והשוו כנען ,קערות ,עט׳ . 115-114
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בין בני זוג 88.לענייננו ח שוב ב מיו חד ההיבט המאגי־הדמוני הנזכר בחלק מן הכוסות .על
פי הכתוב בהן ,הועילו הכוסות להגנה מפני לח שים עוינים ,עין רעה ו רו חו ת רעות 89.אף
שתוצאת פגיעתם של אלה יכולה ל ה ת בט א בהפר עו ת גופניות או נפ שיות ,אין לז הו ת בין
שתי הקטגוריות הללו ולראות בטיפול בפגעים המאגיים־הדמוניים ענף של ה טיפול הרפואי.
שכן ,גם אם על פי התפיס ה הע מ מי ת ה מו סל מי ת גורם הפ חד להחל שת הגוף ,המזמינ ה איחוז
ד מוני  -ומכאן השם ״קערות פחד״ ,שתכליתן לטפל בבעיה זו בדיוק - , 0הרי לח שים,
כ שפים רו חו ת רעות או עין רעה ,יכולים לפגוע באד ם ולהזיק לו גם ב ת חו מי חיים אחרים
כגון ביתו ,פרנסתו ,חיי ה מ שפח ה שלו ,יחסיו עם החברה הסובבת ,ואף בפ עולו ת ה שיגרה
היום־יומית.
ניתן אפוא לסכם ולקבוע כי בעולם האסלאמי רווחה פרקטיקה של שימוש בקערות מ תכ ת
מאגיות ,בעיקר לשם רפואה אך גם להצלחה ולהגנה מפני פגעים בכלל ופגעים מאגייכדדמוניים
בפרט .ראשיתה של פרקטיקה זו אינה ברורה ,אך אם צודקים קריס וקריס־היינריך בהציגם א ת
כוס החרס שברשותם כשלב קדום יחסית בהתפתחותה ,, ,כי אז אפשר שהיא ממ שיכה פרקטיקת
קערות מסוג זה .מן העדו ת הטקסטואלית שעל גבי הקערות ,כגון תאריכי ייצור או אזכורים
מהימנים של ח׳ליפים וסולטנים ש ע מ ר ם או לכבודם הוכן הכלי המאגי ,ניתן ללמוד כי פרקטיקה
זו היתה רווחת למדי בעולם המוסל מי(בעיקר בסוריה ובמצרים ,על פי הממצא הידוע כיום)
כבר במאה השישית להיג׳רה(המאה הי״ב לספירת הנוצרים) 92.קערות רבות יחסית מתוארכות
באופן זה ,או על פי ציון תאריך ייצורן למאות הי״ב-הי״ד לספירת הנוצרים ,והשימוש בהן נמשך
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קריס וקריס־היינריך ,ענ . 128 7מעניינת הפרקטיקה יוצאת הדופן של שימוש בזרע אדם לשם כך( שם).
על שימוש בחומר זה במאגיה היהודית ראו נוה ושקד ,קמיעות ,עמ׳ .216
כנען ,קערות ,עמ׳  . 114-113במובן מסוים ,גם הכלב השוטה שייך לקטגוריה זו ,שכן הוא נתפס כאחוז
שד ,ופגיעתו כפגיעת השד  -ראו שם ,ענ 112 7הערה  . 113מקבילה יהודית מוקדמת לתפיסה זו באה
כבר בתלמוד הבבלי ,יומא פג ע״ב.
כנען ,קערות ,עמ׳  . 118והשוו עוד להלן ,על השימוש ב״סיר״ הפחד בחברה הבדוית־הישראלית ב ת
ימינו .על עניין זה שמעתי מפי נסים אביסרור ,מרפא עממי שחי ופעל בירוחם  -בראיון שערכתי עימו
ב־ 7בנובמבר  2001הסביר לי כדלהלן :״אני רק מוריד .ת׳קללות .מוריד את הפחד ,מוריד את העין רע,
מוריד מאנשים ,נותן כח לבן־אדם .וזה הכל׳׳ .במקום אחר בשיחתנו קשר את המחלות והפגעים שהוא
מטפל בהם ב״רוח רעה״ ,אך הסביר ש״זו רק הסיבה׳׳ .ביסודה ,על פי השקפתו ,מצוי הפחד שבו יש לטפל.
זה ביטוי יהודי ברור להשקפה המאגית־הדמונית־הרפואית שכוסות הפחד מבטאות.
קריס וקריס־היינריך ,עמ׳  136ותצלום  . 110על פי התצלום אין כוס זו נמנית עם הדגם המובהק של
קערות הפחד ,שכן היא חסרה את הבליטה האופיינית במרכז .מאידך ,היא חסרה מאפיינים בסיסיים של
כוסות הרעל ,כגון כ תוב ת הייצור והשימוש שבצד החיצוני(ראו להלן) .אם אכן כוס זו קדומה ,ולמרבה
הצער אין החוקרים מפרטים את שיקוליהם בעניין ,ייתכן שהיא מייצגת שלב שטרם התפתחות המאפיינים
הטיפוסיים הללו של הקערות והכוסות.
ראו :סבייג׳־סמית ,קערות ,עמי  72ואילך :סבייג׳־סמית ,רפואה ,עמ׳  .457עם זאת ,יש להיזהר מאוד בכל
הנוגע לאזכורי השליטים בהקד שות בכוסות ובקערות .כנען סבור כי הללו נועדו לעתים קרובות לפאר
את הכלי המאגי ולהגביר את אמון המשתמשים בו בכוחו .משמע ,יותר מששמות השליטים הם עדות
להיסטוריה של השימוש בכלים יש לראותם כמרכיב שיווקי  -כנען ,קערות ,עמ׳  . 127עמדה כזו מציגה
גם סבייג׳־סמית עצמה ,כשהיא מבקשת לדחות אחדים מן התיארוכים והשיוכים של הקערות ולקובעם
כזיוף  -סבייג׳־סמית ,קערות ,עמ׳ . 73
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מאות שנים ,עד ימינו , 3.כאמור ,בשלב מסוים התפתחו לצד ״כוסות הרעל״ גם ״קערות פחד״,
ובמקביל גווע ייצור הראשונות , 4.על פי המסורת ,ולעתים מצוין הדבר במפורש על הכלים ,מקום
ייצורם ומכירתם הוא מכה ,והם נפוצו משם בידי עולי רגל לרחבי העולם המוסלמי , 5.הקערות
שנחקרו ופורסמו עד כה מעידות על תפוצה גאוגרפית רחבה מאוד של פרקטיקה זו :מתימן
בדרום עד תורכיה בצפון ומהודו במזרח עד מצרים במערב, 6.

דרוויש ,מתוך"המזרח הבלתי משתנה״ מאת פיליפ גי באלדנספרגר,
מהדורה עברית ,תל אביב תשמ״ב
93

ראו על פי וויט ,עט׳  ,286הערך  :coupe magiqueאיטיג :כנען ,קערות ,עט׳  . 117וראו להלן על שימוש

94

בקערות מסוג זה בימינו.
לדברי כנען ,כל כוסות הרעל שברשותו ״עתיקות״(כוונתו ,ככל הנראה ,שהן קדומות למאה הי׳׳ח),

95

96

וייצורן פסק כליל  -כנען ,קערות ,עט׳ . 117,82
ראו ,למשל :וויט ,עט׳  , 168-166פריטים  :27,23,20כנען ,קערות ,עט׳ ( 111אבל ראו שם ,עמ׳  , 106כוס
שמוצאה מדמשק) .מכל מקום ,כנען(עט׳  ) 118דוחה את השקפת פשה שכלל הקערות נוצרו באיראן
(פשה ,עמ׳  .)244קריס וקריס־היינריך מציינים כי על פי המידע שהם אספו קערות רבות מיוצרות במדינה
ונמכרות במכה  -קריס וקריס־היינריך ,עט׳  . 129וראו עוד להלן ,הערה . 112
תימן  -קנובה :אנסלדי ,תמונה  . 54תורכיה  -פודור ,קמיעות .מצרים  -וויט ,עט׳  .286הודו  -קריס
וקריס־היינריך ,עט׳  . 36קערות רבות מן המרחב שבתווך  -ארץ ישראל ,סוריה ,איראן  -נידונו אף הן
במחקר .בהקשר זה ראוי להזכיר גם את קערות הפורצלן הטאגיות מסין  -לעיל ,הערה . 71
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בסוף השליש הראשון של המאה העשרים כ תב כנען כי ״בני מזרח פשוטי מח שבה מכבדים
ומעריכים מאוד כוסות אלה .יש להן תפקיד ח שוב בחייהם ,וכל מ שפחה שיש בבעלותה כוס
כזו גאה בה כבאוצר״ 97.בתארו א ת השימוש בה ,שלדבריו הוא דומה ,בשינויים קלים ,בכל
רחבי העולם האסלאמי ,הצביע כנען על דרי שת הטהר ה והניקיון מכל מי שבא עם הכוס
במגע ,ושל המים הנמזגים לתוכה לשם שתייתם ,וציין א ת ה אמונה הרווח ת כי אסור לחו שפה
לעולם לאור השמש ,פרט לזמן השימוש בה , 8.באמצע המאה תיארו קריס וקריס־היינרין א ת
השימו ש בקערה כך :״יש למלאן [את הקערות] מוקדם בבוקר במים ,לשים בתוכן מפ ת חו ת
פשוטים או פיסות ברזל ,רצוי חלודות ,ולה שקות א ת החולה במים בבוקר שלמחרת .ניתן לחזור
על הטקס במ שך ,שלושה ,שבעה או אפילו ארבעים לילות ברציפות ,עד שתושג הצלחה״,, .
בסוף ה מאה תיעדו ע׳ אלקרינאוי וע׳ אבו־רביעה שימוש בקערו ת פ חד בקרב הבדוים הארץ
ישראליים בימינו בבמחקריהם על רפואה עממי ת ואתנו־פסיכיאטריה בקרב אוכלוסייה זו100.
ה שוואת דיווחיה ם זה לזה מחד ,ולמידע הקיים על שימוש בקערו ת פ חד בעבר מאידך ,מאלפת.
אלקרינאוי כותב כך10,:
טאסת א־טרבה  -זוהי טכניקה נו ספ ת ל טיפול ב ח רד ה או בבהלה ,ורק ב ט ריק ת
אלג׳ריראת 02׳ משתמשים בה .טאסת א־טרבה היא למע שה סוג של תנג׳ים 03׳  -הדרוויש104
מ שתמ ש בסיר מיו חד שהובא ממכה שבערב ה סעודי ת ,סיר קטן שלא נח שף מעולם
לאור ה שמ ש והמוסתר ת מיד בביתו של הדרווי ש במקום אפל .כדי לרפא א ת הפונ ה
מ פ חדיו מוצי א הדרווי ש את הסיר ממחבואו ,קורא עליו פסוקים מן הקוראן ולוקח
או תו לביתו של הפונה .ב שעו ת הערב ,עם ה שקיעה ,מוזגים לסיר חלב ומניחים או תו
במקום פ תו ח לכוכבים ,וה שכם בבוקר ,טרם הזריחה ,שו תה הפונה מ ה ח ל ב שבסיר
(ולפי עדו ת ם של הדרווי שים ו של הפונים ,הו א מרגי ש צמרמורת) .על פעולה זו חוזרים
שלוש פעמים ,ובכל פעם אמור הפונה לחו ש שיפור במצבו .הדרווי ש נ מצ א כל הזמן
בק שר עם הפונה ומקבל ממנו דיוו ח על מ ה שקורה איתו ,ובגמר ה טיפול הוא מאחסן
שוב את הסיר במקומו.
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כנען ,קערות ,עמ׳  . 117והשוו פשה ,עמ׳ .224
כנען ,עט׳  124ואילך.
קרים וקריס־היינריך ,עט׳  . 129לטענת המחברים הנחיות אלה זהות בכל המקרים וביצוען אף נצפה על
ידיהם.
אלקרינאוי; אבו־רביעה ,רפואה בדווית.
אלקרינאוי ,ענ. 132 7
על הטריקות ,משמע האסכולות הדרווישיות ,ראו שם ,עט׳ . 15
׳׳מילה זו לקוחה מנג׳ם ,כוכב ,ומשמעותה ׳הנחת דבר מה במקום חשוף לכוכבים׳ .התנג׳ים משמש לטיפול
בחרדות מחמת בהלה(ח׳ריןיה ,או ח׳לי^ה)׳׳  -אלקרינאוי ,ענו  . 131וראו שם ובעמוד  132על שיטות
התע׳ים ש״סיר הפחד״ היא אחת מהן.
דרוויש הוא כינויו של המטפל המסורתי בקהילה הבדווית  -ראו :שם ,עט׳  15ואילך :אבו־רביעה ,רפואה
בדווית ,עט׳  .24-23וראו עוד המסורות הרבות על הדרוישים בספרם של בר־צבי ואחרים.
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תיאור זה מל מד על ריפוי דתי־מאגי ,שמשולבות בו תפילו ת מפי הדרווי ש05׳ עם הטמעת
הכוח המאגי של קערת פ חד  -״סיר מיוחד שהובא ממכה״ - ,06באמצעות שתיית חלב שניתן
בה לה שפעת הכוכבים ,בגופו של המטופל .יסודו של הטיפול  -שתיית נוזל שניתן בקערה -
מתועד בהוראות השימוש החרוטות בכוסות רעל ר מ ת ,07.המרכיב האסטרלי בטיפול שאוב מן
התפיסה האופיינית ל״רפואה הרוחנית״ האסלאמית בכללה ,המח שיבה מאוד את ה שפעת גרמי
השמיים על המחלה והריפוי גם יחד 108.היבט זה של הרפואה באסלאם מתבטא בקערות ובכוסות
המאגיות בדרך כלל באופן ויזואלי ,בסמלי השמש ,הירח והמזלות החרוטים בהן ,ולעתים(כנזכר
לעיל) גם בכיתוב שעליהן ,המציין שהכנתן בוצעה תוך התייחסות לכוכבים 109.תגובת החולה
לטיפול  -הצמרמורת  -היא עדו ת בעיני המטופל והמטפל גם יחד כי החלב פועל בתוכו בכוח
על־טבעי .החזרה המ שול שת על הטקס נועדה לחזק א ת השפעתו ,דבר שתוצאתו היא שיפור
גדל והולך במצבו של המטופל 0.״ לפנינו אפוא תיאור של טקס שאינו חורג מן ההנחיות שנמצאו
על גבי כוסות מאגיות ומן ההבנו ת שהוצעו במחקר בעבר בנוגע לשימוש בהן.
לא כך הוא תיאורו של אבו־רביעה .פר שנותו לטקס ,שלדבריו מבט א ת א ת ה שקפת הקהילה
עצמה ,מל מד ת על תפיסה פסיכולוגיסטית של השפעתו ,המעלימה כמעט לחלוטין א ת כוחו
הריטואלי־המאגי .וכך הוא כו תב:״1
הטיפול [בחרדה  -ח׳וף ,רג׳ה] נעשה בעזרת ״סיר ה פ ח ד ״( ט א ס ת אל־רג׳ה) .הכלי
הראשון היה גולגולת של אדם .אך כתחליף לגולגולת משתמ שים בכד או בסיר מנחו שת
או מכסף ,שכתובים עליו פסוקים מ ה קו ר אן(כ מו איית אל־כורסי וכולי) .הסירים האלה
נקנים ברצועת עזה ,בגדה המערבית וב מדינו ת ערב .אך המ שובחים נקנים במכה .לפי
האמונה הבדווית ,אסור לח שוף סיר זה לקרני השמש או אפילו לאור השמש ,אחרת
תפוג ה שפעת הכוח הרפואי של הסיר.
ה טיפו ל ו ההכנ ה :שמים מים או לבן ב תו ך הסיר ,קוראים מספר פסוקים מ הקור אן,
ת חינו ת ובק שות שתכליתן להבריא א ת ה חול ה ממ חל תו .שמים א ת הסיר על גג ה או הל
במ שך שעו ת הלילה ,כך שהכוכבים י שפיעו ע ליו( תנג׳י ם) .רצוי בליל הירח .לפני
עלות ה שחר מעי רים א ת ה חול ה ונו תני ם לו ל ש תו ת א ת הנוזל מ תו ך הסיר .ב א מ צ ע
ה שתיי ה אומרי ם לו :״ תדע לך שא ת ה שו ת ה מגולגול ת של אדם״ .ה חול ה נב ה ל
ו מ שליך את הסיר .ה בדווי ם מ א מיני ם ש ה ב ה ל ה הזו היא ש תרפ א או תו מ ה פ ח ד
שהיה שרוי בו.
 105השוו אלקרינאוי ,עמ׳ .22-21
 106השוו להלן תיאורו של אבו־רביעה והערה . 112
 107לצד שתייה נזכרים בכוסות גם שימושים אחרים כגון שאיפת המים או שטיפת הפנים או אברים אחרים
בהם לשם טיפול מקומי( הפסקת שטף דם מן האף ,שיתוק חצי הפנים או הקלה על יולדת)  -ראו כנען,
קערות ,ענ 107 7ואילך ,ענד . 125
 108ראו לעיל ,הערה .63
 109כנען ,קערות ,עמ׳  , 123-121,101-98והכוסות בעמי  ;111,109,107ספור ,עמ׳  249ואילך.
 110דרישה לשתייה משולשת נזכרת בהוראות על גבי כוסות רעל אחדות  -ראו למשל כנען ,קערות ,ענד . 106
 111אבו־רביעה ,רפואה בדווית ,עמ׳ . 56-55
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תיאור זה מסיר כל ספק בנוגע ל מהו תו של ״סיר הפ חד״  -הכי תוב בו ו ה אמונ ה בנוגע
למקורו 2״ מעידים כי מדובר בחפץ מסוג הכוסות שנידונו לעיל 5.״ הטקס המתואר כאן דו מ ה
בכל לזה שתיאר אלקרינאוי ,למעט סמכותו של המבצע .תיווכו של דרוי ש לא נזכר כאן ועל
כן נד מ ה כי מדובר בפרקטיקה זמינה יותר 4.״ התוספ ת הח שובה ביותר שמספק אבו־רביעה
היא מ שמעותו של הטקס ,וזאת בשני מישורים הכרוכים זה בזה :א  -המקור הטיפולוגי של
הסיר :ב  -הסבר הה שפעה של הטקס על המטופל .לדבריו ,עיקר הטיפול הוא יצירת בהלה
גדולה במטופל שתגרש באחת את הפ חד הקיים בו .הזעזוע הנפשי העמוק מרפא בדיוק באותו
תחום שבו קיימת הבעיה ,בחינת ״דומה מ שפיע על הדומה״ .ואולם אם ב כן מסתכמ ת פעול ת
הריפוי ,מה בצע בכל השאר? התפילה להבראה מובנת במסגרת האמונה הבדווית ,המ שותפת
לכלל המאמינים המוסלמים ,שלפיה האל הוא האחראי למחלה ולרפואה ,, 5.אפשר ,על כן,
לראות בתפילה פנייה לסיועו של האל ב תהליך הפסיכו־תרפויטי .קריאת פסוקי הקוראן,
שהיא יסוד מרכזי ב״רפואת הנביא״ המ שמ שת את הדרווי שים 6,״ נד מי ת בעיי תי ת יותר,
ואולם השימוש בסיר הפ חד דווקא ,מיותר לחלוטין על פי תפיסה זו  -את אפקט הפ חד ניתן
להשיג באמצעות סיר כלשהו .נדמה בעיני אפוא שבתיאורו של אבו־רביעה אנו עדים לשילוב
של טקס ריפוי מסורתי באמצעות סיר פחד ,מעין מה שתיאר אלקרינאוי ,שקיבל מ שמעו ת
חד שה בקרב האוכלוסייה שאבו־רביעה בדק .הדג שת מ שמעות זו  -גרימת בהלה המגר שת את
הפחד  -התגברה כליל וד חק ה מפניה את המ שמעות המאגית המסורתית של השימוש בקערת
פחד .החפץ ממ שיך אמנם לשמש באותה מסגרת מאגית־רפואית רבת שנים שבה הוא נוצר,
אלא שמ שמעות פעולתו מתחלפת ,ובעקבות זאת גם תפיסתו.
בקרב מידעניו של אבו־רביעה נתפס הסיר כתחליף לגולגולת אדם ,החפץ המקורי ששימש
בפרקטיקת הריפוי הנידונה 7.״ כאן מתגלה במלא עוצמתה ההע תקה בהבנ ת הקהילה את
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אעיר בשולי הדברים כי בשיחה עימי(ב־ 30ספטמבר  )2002סיפר לי ד׳׳ר אבו־רביעח שעל תחתית אחד
הסירים מצא חרוט את המילים ” .“made in chinaגם כאן משפיעים אפוא חוקי השוק על הייצור ,אם
כי אפשר ,כטענתו ,שרק הקערה יוצרה בסין ואילו חריטת הכיתוב המאגי נעשתה במכה .על הירידה
באיכות הייצור ובעיצוב האסתטי של הקערות המודרניות העיר כבר כנען ,קערות ,עפו  . 117והשוו עוד
קריס וקריס־היינריך ,עמ׳  , 133,130על חלקן של ״קערות פחד״ בתעשיית המזכרות .בהקשר של עיצובן
האסתטי של הקערות ראויה לציון קערה שיעית יוצאת דופן ,שיוצרה בשנת  1634בסביבות אצפהאן,
המציגה מלבד המרכיבים הדתיים־המאגיים האופייניים גם תחריט של סצינת ציד  -שם ,עמ׳ . 137
מבחינת הצורה יש לראות בסיר הפחד גירסה של כוסות הרעל ולא של קערות הפחד .זאת כיוון שכפי
שהודיעני ד״ר אבו־רביעה בשיחתו הנזכרת עימי ,לסיר אין אותה הגבהה קמורה במרכז ,שעל פי כנען
היא קנה מידה מרכזי להבחנה בין הכוסות לקערות.
לעניות דעתי ,אין לייחס משמעות יתירה לסוג המשקה הנלגם :מים ,לבן או חלב ,משמשים כולם מתווכים
להטמעת כוחה המאגי של הקערה בגופו של המטופל .הדבר שונה במקצת כאשר הנוזל הנדרש מיוחד
ומוגדר בדייקנות בהוראות השימוש ,כגון מי הזמזם(הבאר הקדושה במכה) ,מי הנילוס ,או מי גשם  -ראו
למשל :אבן קים אלג׳וזיה ,עט׳  ;134כנען ,קערות ,עמ׳  ;170ווסטרמרק ,א ,עט׳ .213
אבו־רביעה ,רפואה בדווית ,עמי  ;19-18אבו־רביעה ,הרפואה המסורתית ,עט׳  ;341אלקרינאוי ,עט׳ 18
ובהפניות שם.
אבררביעה ,רפואה בדווית ,עט׳ .23
בשום מקום אחר במחקר לא מצאתי ביטוי להשקפה זו בנוגע למקורן של הקערות .השוו ,מכל מקום,
השקפה דומה בנוגע לקערות הבבליות ,לעיל הערה  , 39וראו הערה  . 13לגירסה ארץ ישראלית אחרת
למוצאן של קערות הפחד ראו להלן.

 80יובל הררי
השימו ש בחפץ המסורתי שבידיה .הכלי ,שבמסורת קערות הפ חד המוסלמיות הוא העיקר,
וככזה הוא עו מד למע שה גם במוקד הטקס הבדווי ,מתגלה בפר שנו ת החבר תית לו כתחליף
שמהותו אינה ח שובה כל כך כל עוד הוא מ תפ קד כראוי .צורתו ,כ שהיא חוברת לקריאה ״תדע
לך שאתה שותה מגולגולת של אדם״ ,היא הפועל ת א ת פעול תה באדם ויוצרת ,ב תמיכ ת האל,
את הה שפעה הפסיכולוגית המבוקשת .למעשה ,לו היה ניתן לה שתמ ש בגולגולת של ממש
היה הדבר טוב יותר .טיפול כזה ,לו התקיים ,היה כבר לחלוטין מחוץ לגדר מסורת הקערות
המאגיות .לעת ע תה דו מ ה שאנו עדים לפר שנות חברתית חד שה לטקס המוסיף להתבצע
ברובו על פי מ שמעותו הישנה.
קערות הפ חד לסוגיהן לא היו כלי הקיבול המאגיים היחידים שנודעו בתרבות האסלאמית.
הן שרדו במספר רב יחסית וב של כך זכו למחקר רחב יחסית ,בזכות החומר היציב שממנו נוצרו
ובזכות עקרון השימוש הרב־פעמי שביסוד הפעלתן .שלא כקמיעו ת וטליסמנים אחרים ,ובניגוד
לקערות המאגיות הבבליות ,קערות המ תכ ת המאגיות המוסלמיות ,גם אם יוצרו בהזמנ ת לקוח
מסוים לא הוגבלו לשימושו האישי .הכיתוב בהן אינו מתייח ס אל הלקוח בשמו ואינו מבק ש
לרכז א ת כוחן הריטואלי בפעולה לטובתו .הוא גם אינו קובע במדויק א ת תכלית ה שימוש בהן
כי אם להפך ,מרחיב ומאפ שר הפעלה מגוונת ולעתים אף בלתי מוגבלת בחפץ המאגי .איכותו
המאגית של הכלי ,הנובעת מכח הפסוקים ,ה שמות ושאר סימנים מאגיים־קדושים החרוטים
בו ,היא אינסופית ואינה נ ת חמ ת לתכלית מסוימת או לאדם מסוים .כנען מספר כי בקרב ערביי
ארץ י שראל רווחה מסורת שלפיה מקורן של הקערות בעולמם של המלאכים ,שהיו משתמ שים
בהן להיטהרות .פעם אחת ,כשנקבצו לשם כך ליד מעין ,שכחו א ח ת מהן ,ועובר אורח שמצאה
אספה ו עד מהר ה התגלתה איכותה הניסית .הקערה הועתקה והידע הכרוך בה התפשט ברחבי
העולם 8.״ מסורת זו מא ש שת אמנם את תפיסת אי־החשיבות של שימוש בקערה מסוימת בשירות
מ שתמ ש מסוים ,ומדגי שה את הרעיון כי עיקר פעול תה נובע מן הכתוב בה ועל כן כל ״העתק
מדויק מן המקור״ יפעל כראוי לטובת כל מי שיעשה בה שימוש.
לצד פרקטיקה זו רווחה בקרב המוסלמים גם אחרת ,שעיקרה כ תיבה מאגית בצלחות,
בכוסות ובקערות ע שויות חרס ,שהוכנו באופן מיו חד ל שירותו של מ שתמ ש מסוים לשם
תכלית מוגדרת .ה עדויו ת לפרקטיקה זו מועטו ת בהרבה מאלה הנוגעו ת לקערות הפ חד וכזה
גם הטיפול המחקרי בהן ,המו שתת כולו על ממצאים מ שתי ה מ או ת האחרונות .בספרו על מנהגי
החברה המצרית במחצית הרא שונה של המאה הי״ט כ תב ליין כי האמצעי המוסכם והרווח
ביותר לשם סילוק מאגי של מחלה מגופו של חולה הוא ״לכתוב פסוקי קוראן מסוימים על
ציד ה הפנימי של כוס או קערה מחרס ,למזוג לתוכה מים ולערבב עד שהכתוב נ שטף בהם .אז
על החולה ל שתות א ת המים עם המילים הקדו שות ה מומ סו ת בהם״ , .״ ברי כי לא הכל יכלו
להר שות לעצמם לרכו ש קערת מתכת ,וקערות החרס ,שפעלו את פעולתן על פי אותו העיקרון
בדיוק ,ואף באופן מוח שי יותר ,שכן המילים הכתובות בדיו נמחו ממ ש במים ,סיפקו פתרון
הולם .עם זאת ,אף שקערות החרס היו זולות וזמינות יחסית ,אין לראות בהן ביטוי לפרקטיקה
 118כנען ,קערות ,עמ׳ . 127
 119ליין ,עמ׳  .253ושם ובעמוד הבא רשימת הפסוקים שיש לכתוב.

בעקבות הצלחת המאגית | 81
מאגית בנוסח ״עשה זאת בעצמך״ .הכתיבה בקערות ובכוסות של חרס הצריכה את שרותיו
של מומחה לדבר ,מרפא בעל ידע ב״רפואת הנביא״ ,היודע קרוא וכתוב ומסוגל לספק לחולה
את הטיפול הלשוני־המאגי המתאים למחלתו.
כתיבה בכלי קיבול מאגיים רווחה באזורים נוספים במרחב התרבות האסלאמי  -כנען
מדווח על כתיבה בצלחות חרסינה ,ובקערות וכדי חרס בקרב ערביי ארץ ישראל .לדבריו,
כתיבה זו נכתבה ת מיד לשם טיפול ב מחלה מסוימת ועבור לקוח אחד מסוים ,הנזכר בקערה
בשמו ובשם אימו ,ועל החולה היה ל שתות מים טהורים שנמזגו לקערה 120.על אף הריחוק
הגאוגרפי ,סביר להניח שפרטים אלה מרחיבים את התיאור של ליין ,ואולם במצב הנוכחי
של המחקר אין אפ שרות לאפיין את כלי החרס המאגיים ואת השימוש הרפואי בהם באופן
רחב מצירוף פרטים זה .המעט שניתן להוסיף על כך הוא כי בדומה לקערות המ תכ ת גם אלה
שמחרס שימשו לתכליות נוספות .כנען מזכיר בהק שר זה קערות היזק שהופעלו על פי אותו
העיקרון שביסוד הקערות האפוטרופאיות ,אלא שהלחש שנכתב בצידן הפנימי יועד לפגוע.
לאחר הכתיבה נמ חה הכתוב בחלב ,לבן או מרק ,שנמזגו לקערה והוגשו לקורבן ה ה תקפ ה
המאגית למאכל12,.
ווסטרמרק מספק אף הוא פרטים אחדים על פרקטיקה זו ,כפי שרווחה במרוקו .תכלי תה
שימוש ב״ברכה״ ,כלומר בכח ה מיו חד של הקדו שה ,ה שורה בפסוקי קוראן ,ובכוחם של
לחשים וסימנים נוספים לשם ריפוי ,הרחקת שדים וביטול עין הרע .בדיונו בכ תיב ת לחשים
ובכלל זה בקערות ,מציין ווסטרמרק כי למעט מקרים מוגדרים ,הכנת קמיעות וטליסמנים
לא רוכזה בידי קבוצת אוכלוסייה מיוחדת ,ולמע שה כל מי שהיה בעל ידע מתאים יכול היה
לעשות זאת .ידע זה כלל את תוכן הלחש ,כלומר הפסוקים ,ה שמו ת והסימנים הנחוצים ,את
הזמן המתאים לכתיבה מב חינת שעות האור והחו שך ,היום בשבוע ,ומצב הירח והכוכבים ,א ת
מצע הכתיבה ואת החומרים ששימשו להכנת הדיו .זה האחרון היה לרוב ״דיו מורי״ ,כלומר
ממקור אסלאמי ,ולעולם לא מתוצר ת אירופית .במקרים מיוחדים שימשו למטרה זו נוזלים
אחרים כגון מים ,מי ורדים או מי הדרים מעורבים בזעפרן ,חלבון ביצה מעורב בחלב תאנה
ובזעפרן ,זפת ,ודם של בעלי חיים ,בהתאם לאפקט המבוקש 122.בכל הנוגע לקערות ,תכלית
הכתיבה היתה מחייתה במים לשם בליעתם על ידי המטופל123:
בפז ,כ שאדם חולה ,נכתבות מילים מן הקוראן על קערת חרסינה שנוצרה באירופה,
שצידה הפנימי חייב להיות לבן לחלוטין וללא כל דוגמה .מיד עם סיום כ תיב ת הלח ש
120
121

122

123

לתמונת שתי צלחות כאלה ראו כנען ,אמונה טפלה ,עמי  102תמונה .37
כנען ,קערות ,עמ׳  . 124על נוסחי קללות וביצוען הריטואלי ,לשם היזק ,בחברה הפלסטינית בראשית
המאה העשרים ,ראו כנען ,הקללה .לביטוי דומה להפעלת מאגיה תוקפנית באמצעות האכלת הקורבן
מצלחת השבעה ,במקרה זה(במרוקו) ,לשם החזרת לב הבעל לאשתו ,ראו בךשמחון ,ענ. 252 7
ווסטרמרק ,א ,עמ׳  .218-217פרטים אלה הם כאמור תיאור כללי של כתיבת לחשים .אף אחד מהם אינו
מתייחס במפורש לקערות ,לבד מציונן כאחד ממצעי הכתיבה ,ועל כן יש להתייחס למידע זה בזהירות
אם אנו מבקשים ללמוד ממנו עליהן עצמן.
שם ,עמ׳  .211ושם ,עמ׳  ,212-211ווסטרמרק מציין שימוש בצלחת כזו לטיפול באישה מקשה ללדת
ובכאב בטן.
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יש להפוך א ת הקערה על פיה ,פן יאבד הכתוב א ת הברכה[ .כשהכל מוכן הופכים א ת
הקערה בחזרה] מים נמזגים אל הקערה ואלה ,מקוד שים על ידי הכתוב ,נלגמים בחלקם
על ידי החולה ונ שפכים בחלקם על ראשו ,על ידיו ועל גופו.
כפי שאבקש להראות בחלקו השני של המחקר ,פרקטיקה זו רווחה לא רק בקרב המוסלמים
במרוקו 24׳ כי אם גם ,בגירסה תרבותית ייחודית ,בקרב שכניהם היהודים.

סיום
השימוש המאגי בקערות במרחב הגאוגרפי של המזרח התיכון ,שראשיתו המתועדת בבבל של
ראשית האלף השני לפני הספירה ,פשט צורה ולבש צורה ושב והסתגל פעם אחר פעם ליסודות
התרבותיים של נושאיו .קערות מאגיות נוצרו בשלהי העת העתיקה בידי יהודים ,נוצרים ,מנדעים,
זורואסטרים ,מניכאים ,ו״פגאנים״ .אלה ביטאו בהן באמצעות לשונות ההשבעה מערכת דומה של
אמונות ופרקטיקות ריטואליות הממוקדות בהיזק הדמוני ובדרכי ההגנה מפניו והרפואה מפגיעתו,
אך במיגוון של ניואנסים לשוניים ,דתיים ותרבותיים .העולם המוסלמי ,אף שנחשף לפרקסיס זה
ודומה שאף נטל בו חלק ,לא אימצו בכוליותו אל חיקו ,ותחת זאת התפתח באסלאם דפוס אופייני
של ״קערות פחד״ ו״כוסות רעל״  -יישום של פרקסיס רפואי מוסלמי המתועד במקורות קדומים
למדי ומושתת על הפנמה גופנית של כוחם הביצועי של לשונות ,סמלים ודפוסים איקוניים מאגיים
על ידי גוזל שבא עימם במגע ,באמצעות כלי ה קי מ ל המאגי העגול :קערות ,כוסות וצלחות .כלים
אלה אינם רק כלי קי מ ל לנוזל ,לשם מגעו בלשונות ובסמלים מאגיים(לשם כך ניתן היה לה שרות
כתב ביצועי בכלי כלשהו ,פרקטיקה שאף בה השתמשו) ,אלא הם חפצים מאגיים המעצימים את
הנוזל השרוי שבהם בכח האצור בהם .מקורו של כח זה ,כפי שמצאנו גם בקערות הבבליות ,אינו
בחפץ עצמו כי אם בלשונות ובסמלים הביצועיים ה כ תו מ ם והמצוירים מ .
יהודי המרחב המוסלמי ,אף שלא היו זקוקים לאסלאם לשם פיתוחם של רעיונות ,א מונו ת
ומעשים מאגיים( שהרי הללו נמצאו להם ב שפע בתרבותם שלהם) ,מכל מקום אימצו מסביבתם
סמלים ,ל שונות ודפוסי פעולה ריטואליים ,שאותם הם סיגלו ועיצבו מחד ש על פי י סודו ת
תרבותם .אף הם יצרו קערות וצלחות מאגיות ע שויות מ תכ ת וחרס שתיפקדו כדרכן של אלה
המוסלמיות ,אלא שאת כוחן הם ביקשו להעניק להן באמצעות שמות קדושים ,פסוקי מקרא
ולחשים יהודיים מסורתיים .השילוב שבין המסורת המאגית הל שונית היהודי ת ובין דפו סי
השימוש המוסלמיים בכלי קיבול מאגיים הוא שהוליד ,כך נדמה ,א ת פרקטיקת הקערו ת
ו הצל חו ת של י הודי ה מר ח ב המוסלמי ב ע ת החד שה .בעניין זה ו ב ה תפ ת חו תו ה מ או ח ר ת
מ ש ר א ל בידי עולים מארצות ערב ,שבה יש לתלות גם א ת הצל ח ת המאגית מירוחם ,יעסוק
מאמר ההמ שך למחקר זה.

 124ווסטרמרק מציע כי ייתכן שאת הפופולריות של הצלחת כאמצעי ריפוי יש לקשור בתפיסה רווח ת
במרוקו ,שלפיה כל דבר עגול נחשב כמגן מפני עין הרע ,בשל דמיונו לעין(שם ,עמ׳  .)461והשוו לעיל,
הערה . 39
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