על סמרוה הכועווף הוהודלה

בארצוה האסלאם
הערות ודוגמאות
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התחומים של משא  -ומתן בין יהודים לשכניהם המוסלמים בעניינים של אמונה ומנהג

דתי לא היו רבים ביותר בשלהי ימי  -הביניים ובראשית העת החדשה  .גם באשר
למאות

13 - 10

לסה " נ  ,שיש הרואים אותן כ ' תור הזהב ' של המיזוג התרבותי בין

יהודים למוסלמים  ,ספק אם אפשר באמת לדבר על פתיחות רבה בשכבות הרחבות
של העם

;

עיקר המגע התרבותי התנהל  ,ככל הנראה  ,בין אנשים שהשתייכו לשכבה

מצומצמת ביותר של משכילים  ,ואילו רוב היהודים הגבילו את עצמם למסגרת
היהודית שאליה

השתייכו .

ן

אחד התחומים הבודדים של יצירה  ,שהיה פתוח יחסית

למגעים ולהשפעות  ,היה תחום הכשפים והקסמים  .מטבעו היה זה תחום שלא נתייחד
לשכבה המשכילה  ,אלא עסקו בו מומחים לדבר  ,אשר רמת השכלתם ותחכומם לא
היתה גבוהה  ,והם לא נמנו עם המעמדות הגבוהים בחברה  ' .יצירה ' אינה מונח ההולם
לגמרי את העיסוק בתחום זה  ,כי המאגיה התבססה על הטענה שהקוסם אינו מחדש
דבר  ,אלא ממשיך מסורת הקיימת בידיו

ומשתנות מדור

לדור  ,תוך

;

ואף  -על  -פי  -כן מתחדשות הנוסחאות

כדי שמירה על מתכונת מסורתית שמרנית

לאורך הדורות .

העיון בחומר הזה עשוי ללמדנו כמה דברים  ,שיש בהם עניין לגבי הקשרים בין
היהודים לסביבתם המוסלמית בחוגים העממיים של העדה ולגבי היחס שבין
המסורת העתיקה ובין החידושים החלים בה  .עיסוקנו כאן לא במעשה הכישוף עצמו ,
שהוא עניין

נפרד ,

אלא בביטויים ובנוסחאות הקשורים לכישוף והמצויים

כלומר  ,בספרות הכישוף ובנוסחאות ההשבעה

בכתב ,

שבקמיעות .

גניזת קאהיר מספקת לנו  ,בין שאר אוצרותיה  ,גם שפע רב של קטעים בעלי אופי
מאגי  .נכללים בהם קמיעות  ,הכתובים על גבי נייר  ,קלף ובד  ,וכן קטעים רבים מספרי
השבעות

;

ספרים אלה הם מעין מתכונים לביצוע מעשי כישוף ולכתיבת קמיעות

למטרות שונות  ,והמטרות לרוב מפורטות על  -יד המתכונים

:

לאהבה  ,לשנאה ,

לרפואה  ,להגנה על יולדת ועל תינוקות ועוד  .בכך מהווה תקופת הגניזה המשך

1

כך עולה מתיאורו של גויטיין  ,עמ '  273ואילך ( פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף

המאמר ) .

ן
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למסורת קדומה הרבה יותר

מעשי

ביהדות  .היא ממשיכה מסורת של כתיבת השבעות ושל

כשפים  ,שהיתה מפותחת בתקופת התלמוד  ,והדים ממנה נשתמרו בדברי

חז " ל ,

2

ובכתבי  -יד בעלי אופי מאגי מאותה תקופה  .י

בספרות הגאונים

שרידים

ממשיים של מסורת זו הגיעו לידינו מבבל ומארץ  -ישראל וסביבותיה  4 ,והם שייכים

לשתי אסכולות  ,הקשורות זו בזו אך התפתחו כל אחת בנפרד  .מארץ  -ישראל הגיעו

לידינו קמיעות חרותים על גבי מתכת ( יש גם קמיע אחד חרות על גבי

חרם ) ,

ומבבל

הגיעו לידינו השבעות כתובות בדיו על גבי קערות  ,הדומות בצורתן לקערות רגילות

לשימוש ביתי  .מספר כל הקמיעות מארץ  -ישראל הארמיים והעבריים  ,הידועים לנו
כיום  ,קטן מעשרים ( מהם אחדים שאינם ניתנים

לקריאה ) ,

ולצדם יש מאותו אזור גם

קמיעות הכתובים יוונית  ,וכן קמיעות בסורית ובנבטית  5 .מספר ההשבעות הבבליות

רב יותר  -עשרות לא מעטות  .גם בתוך החומר הבבלי יש לציין קערות  -השבעה ,

שאינן כתובות ארמית  -יהודית או עברית  ,אלא בלשונות אחרות  ,ששימשו קבוצות
אתניות ודתיות אחרות באותו אזור

סורית  ,מנדעית ,

:

ופהלווי .

ראוי לציין  ,שיותר ממחצית מספר קערות  -ההשבעה הבבליות  ,שנמצאו כתובות

בכתב העברי ומייצגות את הלשון הארמית  -יהודית  ,בעוד שמספר היהודים בכלל
אוכלוסיית בבל היה ודאי נמוך בהרבה ממחצית  .מאחר שהרבה מן השמות של
מזמיני ההשבעות המופיעים בקערות  -ההשבעה אינם בהכרח שמות יהודיים  ,קרוב
על הדעת להניח  ,שבהרבה מקרים הקערות ' היהודיות ' הוכנו בידי קוסמים יהודים

על  -פי הזמנה של לקוחות מעמי הסביבה  .במילים אחרות  ,סביר למדי שהקוסמים
היהודים נחשבו בעלי  -מקצוע בתחום הכישוף  ,ורבים מאוכלוסי בבל נהגו לפנות
אליהם בבקשת עזרה בעת צרה  ,או לשם השגת מטרות שידם קצרה מלהשיגן בדרכים

טבעיות  6 .אין דבר זה מתמיה כלל

:

ליהודים יצא שם של מכשפים מוכשרים  ,שם

שהיו לו משמעויות שליליות וחיוביות כאחת ונעשה בו שימוש מפעם בפעם כדי
לנגחם בו  .גם כוהני הבבלים וכוהני הפרסים  ,המאגים או האמגושים  ,נודעו

כמכשפים .

2

3

7

בעניין זה  ,יש לציין כתופעה כללית של המאגיה את העובדה שלעתים

על נושא זה כתב בלאו
הטקסטים

החשובים ביותר מסוג זה הם

מרגליות ( ירושלים
4

;

וכן ליברמן  ,עמ ' 73

תשכ " ז ) ;

:

ואילך .

' ספר הרזים '  ,שמהדורה שלו הוצאה לאור בידי מרדכי

.

' הבדלה דר ' עקיבא ' שפורסמה בידי גרשם שלוס  ,הבדלה .

.

המחקר החשוב ביותר בנושא  ,הכולל פרסום טקסטים רבים מניפור הוא של מונטגומרי  .אוסף
ורחב של טקסטים על גבי קערות מבבל מופיע בספרו של איסבל  .חומר חדש  ,בבלי

.

וארצישראלי עומד להתפרסם בספרם של נוה ושקד  .כמה מן המשפטים על אודות המאגיה
היהודית מבוססים על המבוא לספר זה .
5

החומר הזה לא נאסף עד כה ולא עובד באופן שיטתי  .דיונים בחלק מן החומר הזה  ,כתובים

מנקודת  -הראות המנסה לייחס לרובו אופי נוצרי  -יהודי  ,מופיעים בכתביהם של חוקרים
פראנציסקאנים בירושלים  ,בהם
6

:

טסטה  ,באגאטי ומאנצ ' יני .

הדעה המובעת כאן נוגדת במקצת את המסקנה שהציע מונטגומרי  ,עמ '  , 50וכן עמ '  112ואילך ,
אף שהנתונים המובאים שם נראים לי דווקא מחזקים את

7

בעניין זה  ,ראה ספרם של בידה וקימון  ,א  ,עמ '

143

דעתי .

ואילך .
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קרובות קיימת נטייה לייחס כוח מאגי מיוחד לאנשים המצויים מחוץ למסגרת
החברתית או בשוליה  ,ומכאן הנטייה לפנות בבקשת עזרה מאנית מאנשים ( או

נשים ) ,

הנמנים עם קבוצות  -מיעוט שוליות או חיצוניות  ,או עם אלמנטים שוליים בחברה

המבוססת  ,כגון נשים ( בעיקר

זקנות ) .

אותם אנשים מעוררים לעתים קרובות חשש

מופרז על רקע היותם מסוגלים להפעיל כוח על  -טבעי כדי להטיל כישוף מזיק

באחרים ' .

היהודים היו אפוא אובייקט נוח לתלות בו את התקוות והחששות ,

הקשורים בכוחות העלומים שמעבר לתחום המוכר של החברה  ,הטבע והדרך הדתית
של הרוב  .העובדה שאולי היו יהודים רבים יחסיתי שידעו לכתוב ולהשתמש
בהשבעות ובנוסחאות ולמצוא בכך את פרנסתם  ,ודאי תרמה לכך שמספר גדול יחסית
בתוכם עסק בהכנת כתובות  -השבעה ( שלעתים קרובות היו מנוסחות במטבע
הלשונית של

גטץ  ,שנועדו לגרש את השדים מביתו של הלקוח או

מגופו ) .

היחס המוצהר של חכמי היהדות לנושא הזה היה בדרך  -כלל יותר שלילי מחיובי ,
אך אין ספק שהיה מעורב  .בתקופה המוסלמית האשימו הקראים את הרבנים בכך
שהם מפריזים בנהייה אחרי כישופים  9 .האשמה זו ודאי לא היתה צודקת כלשונה  ,אך
היה בה לפחות אותו יסוד של אמת  ,שניתן להוכחה מתוך חומר הגניזה  ,כלומר

:

לפחות שכבות מסוימות בעם הרבו להשתמש כפעם בפעם בקמיעות כדי לפתור
בעיות מציקות .
כמו בתחומים אחרים של יצירה ספרותית  ,למשל במנהגי התפילה  ,כך גם במסורת
המאנית  ,ניזונה החברה היהודית משני מקורות  ,מן המקור הארצישראלי ומן המקור
הבבלי .

בנוסחי

הארצישראלית .

לן

ההשבעות

מן

הגניזה

אנו

מוצאים

בעיקר

למסורת

המשך

אבל באותה עת גם עולה ומתגבש סגנון חדש של נוסחאות -

השבעה  ,סגנון יהודי  -ערבי  ,העושה שימוש הן בנוסחאות הקדומות  ,העבריות -

ארמיות  ,הן בלשון הערבית  -היהודית  ,הן בביטויים ובמושגים יהודיים מובהקים והן
בביטויים  ,השאולים מעולם  -המושגים המוסלמי .
כדוגמה אופיינית לסגנון החדש הזה  ,שנתגבש כבר בתקופה קדומה למדי תחת

שלטון האסלאם  ,ככל הנראה בעיקר בקרב החוגים העממיים  ,הלא  -מלומדים  ,אביא
במלואו נוסח של קמיע על גבי נייר מגניזת קאהיר  .לשון הקמיע היא בעיקרה ערבית -

יהודית  ,אף  -על  -פי שרבים בו הציטוטים של נוסחאות בעברית ובארמית

א

:

מן הספרות האנתרופולוגית העשירה בנושא זה אפשר להזכיר את מאמרו של קריג  ; 1947וכן
ראוי להזכיר את מאמרו ההיסטורי של בראון על מעמדה החברתי של המאגיה בשלהי העת

9

10

העתיקה  .על האשמות כישוף שהוטחו ביהודים עומד נורמן כוהן .
קטעים מכתבי הקראים בעניין זה  ,ראה  :מאן  ,ב  ,עמ '  79ואילך .
ההשפעות

הבבליות אינן קלות לאיתור  .הן מסתכמות כנראה בעיקר בעניינים לשוניים אחדים ,

במיוחד באותן השבעות שיש בהן חילופי קמץ  -חולם וכדומה  .חומר על כך  :במבוא לספר מאת
נוה ושקד .

ן

8ו

שאול שקד

(  . - 5 . A . S . 143 . 325קך ( Cambridge University Library ,
בשמך רח ' 1י

אמת יי אלהים אלהי אברהם ויצחק ויעקב ואלהי משה

ו [ אהרן ]

ומרים ואלהי כל הנביאים מראש ועד סוף אתוצל אליך [ בחק

3

( ק ) יל ענה2י שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם

ג

במרא [ ה

מן ]

אליו ]

[ א ] ( תודע ) [ ב ] חלום אדבר בו לא כן עבדי משה ( ב ) כל בי [ תי נא ] מן
יי
ולא בחידות ותמונת י
ן
[ הוא פה אלן ] פה אדבר בו ומראה

6

יביטו . .

[

].

נא במן במן

[ ! ] קאלה

והוא מהשנא עדניא וזמניא מהעדא

[ מלכין ו ] מהקים מלכין יהב חכמתא לחכימין ומנדעא
[ בינה ה ] וא גלי

9

[ !]

עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא

[ !] ' י

עימיה שרי

לנה ] ור [ א ]

ל [ ידעי ]

ובאחב אסמאיך אליך6י יה יה יה יה

יי צבאות יושב הכרובים אל שדי אהיה אשר אהיה
12

אן ת ( כש ) ף
אלמקד ( ס )

או יוערץ עלי דלילא יוקח לי מא

אימרתה

[ ישראל ו ] ( מ ) לאיכתך אימאנא בך ותקה בפללך ויקין ברבוב ( יתך ) 8י

[ יא

ר] ( ב )

ומלאיכתך אלמקדסין אתוצל אליכם בהדה אלאסמא

אלמדכורה אן תשפעו לי ענד אלחנאן אלמנאן פי
18

פי אמר

אליהן דכרתך יא רב

] ( ד ) א ומא יכון מנה ומא יאול אמרי

[

15

[ לי ] הדה

אללילה מא פי נפשי ותעטיני איה מן כתאבך

מא סאלתוה9ן תום אדעו אליכם0י

,

גה וצטריאל

( כשף )

ן

ן ופה וצטריאלן יאיהא אלמלאיכהי 2ןנדי
תי )
בונדיי
ן מרא בונד ( י ) ן אן תחסנא עוני עלא אלסביל אל (

11

= רחמנא  .סוגריים מרובעים מציינים להלן את השלמות המהדיר ; סוגרים עגולים  -קריאה
מסופקת

12
13

;

חצאי סוגרים עליונים

י י -

כתיבה בין השיטין .

' אני מתחנן לפניך בזכות מי שנאמר עליו

במ '

':

יבזו  -ח .
יש לתקן

14

' [ אני מבקש

15

ינ ' ב  :כא  -כב  ,בשינויי כתיב מנוסח  -המסורה .

16

]7

( ? )]

בזכות [

?

:

בחק מן ] מי

שאמר ' .

' ובשם החביב עליך ביותר ' .
' שתגלה

לי זה הלילה מה שבנפשי

הקדוש ,

[ כלו ' מה שאני רוצה לדעת ? ]  ,ותתן

או שיבוא לפני כהוכחה  ,שיפרש לי מה שנסתר בתוכי [ או  :מפני
ולאן יגיע
18

?]

לי מופת מספרך

בעניין  , . . .ומה שיהיה ממנו ,

ענייני ' .

' אני מזכיר אותך  ,אלוהי ישראל ומלאכיך  ,מתוך אמונה בך וביטחון בחסדך וודאות בדבר
אלוהותך ' .

19

' הו  ,אל ומלאכיך הקדושים  ,אני מתחנן לפניכם בשמות האלה שנזכרו  ,שתשתדלו עבורי אצל

החנון ומלא החסד כדי שיגלה מה שביקשתי ' .
20

21

' אחר כך אני קורא אליכם ' .
' הו ,

המלאכים ' .

ן
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9ו

,

אביא חה לכסא באלקלמא ותסהלוהא עלי לאצל אלי מטלבי

(2

הדה אללילה 22אמין רב אלעאלמי7י2
יש לציין בניסוח הקמיע הזה את צורת הפנייה הדתית האורתודוקסית אל האל ואל
המלאכים הקדושים  ,בניגוד לקמיעות רבים  ,שבהם הפנייה היא אל המלאכים בלבד .
דרך הפנייה היא באמצעות ' השמות '

( ' אל  -אסמא ' ) ,

הממלאים לעתים קרובות את

התפקיד המרכזי בהשבעה מאנית  .השמות המופיעים כאן  ,חלקם ידועים היטב מן
הספרות המאנית היהודית ואפילו מנוסחי התפילה ,

24

אבל יש כאן שמות סתומים ,

שאינם ידועים ממקורות אחרים  .היסודות המוסלמיים המובהקים בהשבעה הזאת הם
עניין

ה ' עט '

( ' אלקלם

אשר על  -פי המסורת המוסלמית נברא לפני בריאתהעולם ,

' ) 25 ,

וקובע את גורל העולם  ,וכן הכינוי ' רב אל  -עאלמין '  ,שהוא גם  -כן ביטוי קוראני
מובהק ( אף כי יש לו מקבילות בעברית

:

' ריבון העולמים '  ' ,ריבונו של עולם ' ) .

הפתיחות המתגלה בקמיע הזה כלפי הנוסחאות האסלאמיות היא מהמאפיינים של
סגנון ההשבעות המאניות בדרך  -כלל  .בהשבעות אלה יש לא רק נכונות רבה לקבל

.

השפעות שלא  -מדעת מתרבות סמוכה  ,אלא אף הכרה ממשית  ,לכאורה בלגיטימיות
של דתות אחרות  ,לפחות בכל הנוגע לתחום המאגי עצמו  .במאגיה היהודית יש לכך
מסורת

עתיקה .

כך אנו מוצאים

באחת מקערות  -ההשבעה הבבליות  ,בנוסחה

המבקשת לסלק את השפעתם המשוערת של מכשפים מזיקים

ויבטלון

מינה . . .

פרסאין  ,חרשין

:

חרשין ארמאין  ,חרשין יהודאין  ,חרשין טיאעין ,

הינדאין  ,חרשין

יונאין ,

27

26

חרשין די כיתין  ,חרשין דמיתעבדין

בשבעין לישנין  ,בין דאיתתא ובין דגברא  ,כולהון שביתין ובטילין
נוסח דומה  ,במונחים כלליים יותר  ,אנו מוצאים בקערה אחרת
ומדנחא ,

22

חרשי

' שתיטיבו

ציפונא

( שניכם

חרשין

:

,..

2

' חרשי דמערבה

ודרומא  ,חרשי דמאה ועסרין ושבע מדינתא  . . .זועו

? ) לעזור

לי כדרך שהתיר לכם על  -ידי העט

( ?)

.

ותקלו עלי כדי שאגיע אל

מבוקשי בזה הלילה ' .
23

' אמן  ,אלוהי העולמות ' .

24

השמות שבשורות

1 1 - 10

כמובן ידועים ומקובלים

;

במיוחד ' אהיה אשר אהיה ' חביב על מחברי

קמיעות קדומים ומאוחרים  .לעומתם שייכים השמות שבשורות

20 - 18

לקטיגוריה של צירופי -

אותיות סתומים  .קשה לדעת אם ' בונדי ' זהה או קרוב לשם המלאך ' בומדי '  ,המופיע ראשון בין

.

.

' שמות מלאכי מחנה הראשון המשרתים את אורפניאל ' ( ספר הרזים עמ '  , 68רקיע א ' שורות

א. ) 19 - 1
25

כתוב ' באלקלמא ' ;

האלף הסופית אינה לפי כללי הדקדוק הערבי  ,והיא כנראה שייכת לתופעה

של תיקון  -יתר  ,אם פירושי למלה זו הוא נכון .
26

' קוסמים ערבים ' .
הודיים ויווניים .

27

קוסמים פרסיים ,

28

גורדון  ,עמ '  ; 328התפרסם מחדש

אצל איסבל ,

עמ '  ( 1 12מס '

 . ) 49נוסחה מקבילה נמצאת בקערה

מנדעית  ,שבה מבקשים לצאת נגד ' דיויא חוראייא ודיויא אארמאייא ומלאכיא פרסאייא
ומלאכיא

חוזאייא '  ,מקקלוא  ,עמ '  , 30שורה

.8

20
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ואישתמתו . .

ואיתבהילו

'.

29

אחת

המעניינות

הנוסחאות

של

אזורים

רשימת

גיאוגראפיים  ,שמהם באים רוחות מזיקים  ,מופיעה בקערה מניפור  ,שפורסמה לפני
שנים אחדות

:

מומימני עליכון ומשבענא עליכון עובדי בישי ומעבדי בישי  ,שידי שבטי פלגי
פגעי ירודי  ,רוחי בישתא  ,רוח חומרי ורוח חרשי בישא
( ?) ,

כיבא כיבא

( ! ),

( ?),

שבתא פתיתאה

דמא ודמעתא  ,צידקי וצ ( ל ) חתא  ,וכל ( ש ) יחות מישתרין

בחרשי בישי ובמעבדי רדיפי  ,וכל כיבי דכיבין וכל דמא דתדמן וכלכו די

תמותו  .דין אשמעית

( !)

עליכון רוחי בבל וערב  ,רוחי אירג ומישון  ,רוחי פרת

ודגלת נהרה  ,תדיזעון ותסלקון ותמותון מן מאתן חמשין ותרין הדמי קומתה
דהדא אסמנדוך בת דודי אמן אמן סלא .

39

תרגומה של הקערה האחרונה הזאת הוא  ' :אני משביע עליכם וגוזר עליכם בשבועה ,
מעשים רעים ופולחנות רעים  ,שדים  ,שבטים  ,פלגים  ,פגעים וירודים  ,י 3רוחי רע  ,רוח
של חלוקי אבן ורוח של קוסמים רעים ,

....

(

? )  ,כאב  ,דם ודמעות  ,סחרחורת

(

? ) 2 ,י

כאב ראש  ,וכל הלחישות מותרות בקסמים רעים ובמעשי כישוף מבוהלים ( ? )  ,וכל
הכאבים שכואבים  ,וכל הדמים שאתם תדממו

(

? )  ,וכולכם

שתמותו .

זאת אני

משביעת עליכם  ,רוחי בבל וערב  ,רוחי עיראק 34ומישן  ,רוחי נהר הפרת והחידקל ,
שתזוזו  ,תעלו ותמותו ממאתיים חמישים ושניים אברי גופה 35של אסמנדוך בת
דודי 36זאת  ,אמן  ,אמן ,

סלה ' .

ברוח הפתיחות הזאת מנסה הקוסם לברר באילו מזיקים מדובר  ,אם יהודים או
נוכרים  ,כדי להחזירם למקומם  ,שלא יפגעו בבעל הקמיע  .וכך אנו מוצאים בהשבעה

יהודית  ,הכלולה ב ' הבדלה דר ' עקיבא '  ' :ואם מבית יהודאי איתיתון אזילו לתמן לבית
יהודאי  ,ואם מבית ארמאי איתיתון אזילו לבית

ארמאי ' .

37

גורדון  ,עמ '  ; 272איסבל  ,עמ '  ( 107מס '  . ) 46המספר  127לקוח  ,כמובן  ,ממגילת אסתר  .נוסח
דומה במקצת נמצא אצל וולשטיין  ,עמ '  , 328שורה 9

קאופמן  ,עמ '

. 151

ואילך .

קריאתי מתוך הצילום שבספר שונה במקצת מקריאתו של המהדיר

הפיסוק הוא שלי  ,כדי להקל את

הראשון .

הקריאה .

כל אלה הם שמות של רוחות רעים .

יש לתקן כאן כנראה ולקרוא צידרי ( או צירדי ,
ע " ב צרדא

צידדי ) ,

כמו בבבלי חולין קה ע " ב ובפסחים קיא

( צדדא ) .

כתוב בסערת אשמעית

' משמיעץ _

בצדק העיר קאופמן  ,שלפנינו כאן הצורה הקדומה של השם עיראק  ' ,אירג '  .זו מלה איראנית
במוצאה  ,ופירושה ' דרום ' וגם ' למטה '  .ראה

המספר

252

~ אלמאן  ,עמ ' ; 52

וכן

סידיקי  ,עמ '

. 69

אברי הגוף  -מוזר  .כתוב בטעות תדיזעון  ,במקום דתיזעון .

הלקוחה שלמענה נכתבה ההשבעה היא בעלת שם פרסי  , Asm ndux :שמשמעו ' בת השמים ' .
שם אמה של אסמנדוך  ,דודי  ,אין מוצאו

שלום תשמ " א  ,עמ '

, 264

ברור .

שורות  . 12 - 11שלום  ,גנוסטיציזם ,

~

עמ '  81והערה  19מזכיר נוסחאות

דומות  ,המופיעות בהשבעות יווניות  ,אם כי הכוונה שם היא לשמות

החיוביים .

ן

על ספרות הכישוף

21

על רקע החומר הקדום שהבאנו עד כה  ,מעניין לראות כיצד מיתרגמות הנוסחאות
הללו בתקופה מאוחרת יותר למונחים של יחסים בין יהודים למוסלמים

ולנוצרים .

וכך אנו קוראים בחיבור  ,הכולל אוסף של מתכונים מאגיים תחת הכותרת ' ספר
רזיאל ' 8 .י אף על פי שהחיבור הזה כתוב ברובו הגדול עברית  ,יש בו קטעים בפרסית -
יהודית  ,המעידים על מוצאו מיהודים דוברי פרסית  .אחת ההשבעות בספר הזה נועדה
להביא רפואה לנכפה  ,וזה לשונה

:

משביע אני אתכם השדים  ,אם ישראלים אתם בתורת משה רבינו ע " ה  ,ואם
ישמעאלים אתם משביעכם בקרעאן ובמחמד אבן אבדלא ,

39

ואם נוצרים אתם

משביעכם באנגיל ובעיסא בן מריימף 4שתבואו ותעשו את שאלתי ובקשתי . . .
( אוסף אדלר בבית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק ,
החיבור מאוחר  ,והוא עשוי אף להיות מן המאה

, 1880

דף

ה  - 18 -ה . 19 -

2א )

בחיבור אחר מאותו

אוסף  ,וכנראה מאותה תקופה ומאותה סביבה גיאוגראפית  ,אנו קוראים בין היתר
( בפרסית  -יהודית ) :

' בסתם דיואן ופריאן וגנדאן מורקאן וגבראן יהודיאן תרסאיאן

ארמני פרגי ותתארי  ( ' . . .אוסף אדלר  ,בית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק  , 160 ,דף
ותרגומו

29א ) .

' באלימותם של השדים  ,הרוחות ( פרי )  ,החילות  ,הציפורים  ,האמגושים ,

:

היהודים  ,הנוצרים  ,הארמנים  ,הגרוזיים ,

הטאטארים . .

'.

על  -פי מקומם של היהודים ברשימה הזאת נקל לנחש  ,שמקורה של הרשימה אינו
בסביבה יהודית  ,אלא היא הועתקה כאן בספר יהודי מתוך מקור זר  ,אולי מוסלמי .

בהמשך אותה השבעה נאמר  ' :הר באדי כה בד ביד

והר רנגהאי עזים בעד אז גושת

ואז פוסת או ואז סר ואז לשם גרדן דסתפא ובדן ורון חמאם אעזאי אין  . . .בירון שוו ,
בחק תוראת מוסא  ,בחק אנגיל אימא  ,בחק זבור צויד וסחוף אבראים ופורקאן
מחמד  ( ' . . .דף 29ב )  .ותרגומו

:

' כל רוח שהוא רע  ,כל מכאובים שהם קשים  ,צאו

מבשרו  ,מעורו  ,מראשו  ,מעיניו  ,מצוארו  ,מידו  ,מרגלו  ,מגופו  ,מירכו  ,מכל אבריו . . .
בזכות תורת משה  ,בזכות האוואנגליון של ישו  ,בזכות התהילים של דויד  ,הגליונות
של אברהם והקראן של

מחמד . .

'.

' התהילים של דוד ' ו ' הגליונות של אברהם ' אינם

מונחים יהודיים  ,אלא מוסלמיים .

עד כדי כך ספוג הוא הספר הזה בחומר מוסלמי  ,שלא מעטות בו נוסחאות  -ההשבעה

הלקוחות מן הקוראן ומתפילות מוסלמיות  .לרוב הן כתובות בצורה המעידה על
כותבן שלא הבין את פירוש המילים  ,אלא כתב הברות בדרך מיכאנית  ,כפי ששמע את
הדברים .
38

החיבור שמור באוסף הגניזה של אלקן נתן אדלר בספריית בית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק  .אין
ודאות שאמנם מוצאו של חיבור זה מגניזת קאהיר  .קטעים לא מעטים  ,שכונסו במה שקרוי אוסף
הגניזה של אדלר  ,נרכשו על ידי האספן הזה אגב מסעותיו בארצות שונות במזרח  :פרס  ,בוכארה ,

ארץ  -ישראל וסוריה  ,וקשה לברר את מקום רכישתם .

עבדאללה .

39

כלומר

:

בקוראן ובמחמד אבן

40

כלומר

:

באוואנגליון ובישו בן מרים .

22
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הרי דוגמה לנוסחה אחת מסוג זה

' בממלאה רחמאן ורחים יא רחמאן יא רחים

:

ואל קרעאן חכים יא כנעבדו יא כנמתעין

( !)

יא קאזי אל חאואת יא רב אל

עאלמין '

( דף 33ב )  .ותרגומו  ' :בשם האל הרחמן והרחום  ,הו רחום  ,והקראן חכם  .אותך נעבד י4
וממך נבקש

עזרה .

הו מי שממלא את הצרכים  ,הו אדון העולמות ' .

42

הקוסם שחיבר את ספר המתכונים הזה אמנם חי בסביבה

מוסלמית  ,אבל אין ספק

שהריחוק התרבותי שבין יהודים למוסלמים גרם לכך  ,שהנוסחאות הערביות של
תפילה מוסלמית היו זרות ולא מובנות לו ( כפי שהיו ודאי זרות גם למוסלמים רבים

דוברי פרסית  ,אלא שהללו למדו לומר אותן כחלק מן האמירה היומיומית )  .בשל
זרותן של הנוסחאות הללו לאותו קוסם נראו לו אפופות הילה של כוח מאגי  .אף  -על -

פי  -כן  ,מידת הניכור שבין שתי הדתות לא היתה גורם המביא לפסילת השימוש
בנוסחאות המוסלמיות מעיקרן  ,למרות הקירבה הפיסית הרבה ולמרות הלחץ
החברתי של המוסלמים על היהודים  .מצב של ניכור מוחלט בין יהודים לשכניהם היה

קיים פרקי  -זמן ממושכים בארצות המערב הנוצרי  ,וספק הוא אם נוסחאות נוצריות
מובהקות היו יכולות להיות בשימוש מאגי בין יהודים באירופה  .גם בארצות
האסלאם אין פתיחות כזאת דבר מובן מאליו  .היא אופיינית במיוחד בין יהודי פרס ,
שנטו לקרוא ספרות פרסית  ,ובעיקר שירה  ,אפילו בעלת אופי מוסלמי מובהק  ,כפי

שאפשר לראות מתוך העתקות של שירה פרסית מוסלמית לאותיות עבריות בכתבי  -יד

בלשון פרסית  -יהודית * 42 .
אבל התופעה של שאילת חומר מוסלמי מובהק לצורך שימוש מאגי בין יהודים לא

היתה מוגבלת לאיזור הפרסי בלבד  .לפני

45

שנים בקירוב פורסמו ארבע קערות -

השבעה מנחושת  ,שנמצאו בדמשק ובבירות  .כל הקערות הללו נכתבו בכתב  -יד אחד
בעבור לקוח אחד  ,מחב אבן עתיקה שמו  .הקערות נתגלו ופוענחו בידי ז ' רייך
1938 / 37

( הוא נתפרסם אחר כך בשם דוד ס ' רייס  ,כמומחה לאמנות האסלאם

ופרופסור באוניברסיטת לונדון )  .רייך רכש שתיים מן

הקערות  ,והן מצויות עתה

בירושלים  ,באוסף המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית

;

קערה נוספת

היתה מצויה באוסף מכון שוקן בירושלים  .רייך נטה לייחס לקערות הללו תאריך

קד' , 01

4

אולם לי נראה שהן נכתבו תוך

150 - 100

השנים האחרונות  .מאחר שנראה לי ,

כי רייך טעה בכמה נקודות בהעתקת הכתובות שעל הקערות ובתרגומן  ,אתן כאן את

41

כתיב משובש  ,במקום ' איאך נעבד ' .

42

כתיב משובש  ,במקום ' איאך נסתעין ' .

 * 42עניין זה נזכר בקיצור במאמר של אמנון

נצר  ' ,הספרות של יהודי פרס '  ,פעמים  ( 13 ,השמ " ב )  ,עמ '

.9
43

לדברי רייך

:

' כשל הטכניקה הישנה יותר

שלהן  ,בשל

האיכות הטובה של הנחושת ובשל

האותיות בעלות האופי הארכאי למדי  ,יש להניח שארבע הקערות הללו קדומות יותר מכל

.

הקערות הערביות שאינן נושאות תאריך ושפורסמו עד היום ' ( רייך  ,עמ '  . ) 175קשה לדעת על
איזו קדמות בזמן מצביעים הקריטריונים הרופפים הללו .

קערת מתכת לשימוש מאגי ( קערה דומה  -על עטיפת החוברת  ,ראה כיתוב בעמוד
הפנימי של

העטיפה )

הנוסח המלא של הקערה הגדולה ביותר  .נוסחאות ההשבעה של הקערות הללו
מעניינות במיוחד בשל תופעת הסינקרטיזם המוזר שבהן
בשם

רחמאן מלא

רחמים .

:

באסם אלה אלרחמאן אלרחים  .באסם אלה

אלשאפי  .באסם אלמעאפי  .אלהם אסאלך תשפי ותעאפי  .אסאלך בתנקיץ
אחליל מחב אבן עתיקה  .בחק אסמך אלעעים  .כמא עקד קבל ומא עקד בעד
ומא מלא מן תחיירת מסלם ויהודי ועאלם ומתעלם ויהודי ונצראני וגני ואנסי .

נקית

לאלך באסם אלה אלואחד אלפרד אלצמד מן מחב אבן עתיקה  .סחר כל

מאחר ועקד כל עאקד וכיד כל כאיד  .באסם אלה אלרחמאן אלרחים  .באסם
אלחי אלקיום אלגליל אלעצים  .אני אסאלך אן תעתק מהב אבן עתיקה בחק
האדא אלסמא  .ולא חול ולא קות אלא באלה אלעלי אלעצים .
[ בצדדים

]:

ובחק האקא אלסמא  .ובחק האקא אלאסמא  .ולא חול ולא קות אלא

באלה אלעלי אלעצים .
ותרגומו

:

' בשם רחמן מלא רחמים  .בשם האל הרחמן הרחום  .בשם האל המרפא  .בשם

הנותן בריאות  .אלוהי  ,אני מבקש ממך שתרפא ותעניק בריאות  .אני מבקש ממך
שתבטל ותתיר ין ממהב אבן עתיקה  ,בזכות שמך הגדולך את מה שנקשרי קודם
44

.

רייך עמ ' 164

, 165 -

קרא כאן

:

' אסאלך בתוקיץ

אחליל '  ,ביטוי

שהוא מפרשו במשמע של ' אני

מבקשך לבטל את חוסר כוח הגברא '  .רייך מזהה את ' אחליל ' כאבר  -המין של הגבר  ,ומניח
שהמלה הזאת שימשה גם  -כן במשמע של חוסר כוח גברא  .אין ספק בעיני  ,ש ' אחליל ' הוא צורת

24

ן

שאול שקד

ומה שנקשר אחר כך  ,ומה שהיה מן הבלבול של מוסלמי ויהודי  ,מלומד ומתלמד ,

יהודי ונוצרי  ,שד או אדם  .ביטלתי זאת בשם האל האחד  ,היחיד  ,הנצחי  ,ממחב אבן
עתיקה  .הקסם של כל קוסם  ,ה " קשר " המאגי של כל " קושר "  ,והתחבולה הרעה של
כל מחבל תחבולות  .בשם אלוהים הרחמן הרחום  .בשם החי  ,הקיים  ,הנעלה והגדול .
אני מבקשך שתשחרר את מחב אבן עתיקה בזכות " השמות "

הזה .

47

אין כוח ואין

גבורה אלא באלוהים העליון והגדול .
[ בצדדים

]:

ובזכות ה " שמות " הזה  ,ובזכות ה " שמות " הזה  .ואין כוח ואין גבורה

והגדול ' .

אלא באלוהים העליון

קשה לדעת אם מחב אבן עתיקה  ,בעל ההשבעה הזאת  ,שנועדה לרפא אותו

ממחלותיו  ,היה יהודי או מוסלמי  .כדרכן של השבעות מאניות  ,הוא נזכר בשם אמו
ולא בשם אביו  .כפי שציין המהדיר הראשון של הקערה הזאת ,

48

אין ספק שכותב

ההשבעה היה יהודי ולא מוסלמי  ,למרות הביטויים המוסלמיים הרבים שבה  ,כיוון
שרק יהודי היה יכול לחבר את ההשבעה הזאת באותיות עבריות  ,ולהשתמש

בביטויים העבריים המעטים המופיעים בה ובקערות האחרות שבכתב  -ידו .
כך הוא כותב בקערה

אחרת :

' בשם רחמאן מלא רחמים  .לרפואת מחב אבן

עתיקה  .מן כל אלם וסקם  .אסאלך ען תנקיץ כל רסם וחילה מן אעדא אלה בחק האקא
אלסמא .

אמין ' .

ותרגומו

:

' בשם רחמן מלא

רחמים  .לרפואת מחב אבן עתיקה מכל כאב ומחלה .

אבקשך לבטל כל כישוף ותחבולה מאויבי אלוהים בזכות

ה " שמות "

הזה  .אמן ' .

אמאלה של ' אחלאל ' ופירושו התרה  ,ביטוי מקובל במאגיה  ,במשמעות של ביטול השפעות של

שדים  .מבחינה זאת ' אחליל ' היא מלה נרדפת ל ' תנקיץ '  .הנון נכתבה בכתובות שעל גבי קבוצת

הקערות הזאת פעמים אחדות בצורת קו אנכי בלבד  ,כמו וו  .הביטוי ' תנקיץ [ ו ] אחליל ' מקביל
ל ' תנקיץ כל רסם וחילה ' בקערה  , 11הניתנת להלן  ,וכן הוא מקביל לנוסחה ' אלרם אפסך מן מחב
אבן עתיקה כל רסם או טלסם או חילה או ערבת אלסבעה אלאקלאם אני פסכת

.

,

אלגמיע . .

, '.

המופיעה בקערה  ( 11ותרגומו  ' :אלוהים בטל ממחב אבן עתיקה כל כישוף או קמיע או תחבולה
או מכה של שבעת האקלימים  ,אני מבטל הכל  ' ' . . .אלאקלאם ' נראה לי ככתיבה משובשת בגלל

תיקון  -יתר במקום ' אלאקאלים '  .האמאלה  ,הנפוצה כנראה בדיאלקט של הכותב  ,גרמה לו
לחשוב  ,שההברה האחרונה של ' אקלים ' או ' אקאלים ' היא גם כן באמאלה  ,וכתב אותה באלף .

' שבעת האקלימים ' הוא ביטוי ערבי נפוץ לציון חלקי העולם כולו ) .
45

' השם הגדול של אלהים ' ( בערבית  ' :אסם אללה

אלאעט ' ם ) ,

שאינו ידוע אלא ליחידי סגולה  ,הוא

מושג נפוץ במיסטיקה ובמאגיה המוסלמית  .הוא מקביל  ,כפי שציין כבר רייך  ,למושג של ' השם
המפורש ' ביהדות .
46
47

' לקשור ' או ' לאסור ' פירושו להטיל כישוף .

' השמות ' כתוב כאן

' אלסמא ' ,

בהשמטת האלף הראשונה של צורת הריבוי  ,אך בקערות הללו

משמש גם הכתיב ' הנכון '  ' -אלאסמא '  .מונח זה שגור לציון הנוסחה המאנית ומופיע פעמים
רבות בכתבי הגניזה  .כאן משמש המונח הזה ביחיד ( האקא אלסמא

לרייך ( עמ '

) 169 - 166

),

שימוש לא שכיח  ,שגרם

לחפש כאן משמעות שונה לדברים  ,כאילו היה כאן רמז לשמים ולמזלות .

אך בקטע מספר מאגי מהגניזה 1 . 15 ,ן  . - 5 .ז  ,כתוב  ' :ויכתב אלאסמא אלדי פוק ויקול '
ותרגומו  ' :ויכתוב את ה " שמות " אשר הוא למעלה  ,ויאמר ' .
48

רייך  ,עמ ' . 174

ן

על ספרות הכישוף

25

' אויבי אלוהים ' הם כמובן אויביו של האדם  ,המבקש להתגונן מפניהם באמצעות
השבעות

אלה .

מן הדוגמאות המעטות הללו מתברר  ,שהיו כותבי  -קמיעות יהודים  ,שלא ראו כל
פסול בשימוש בנוסחאות מוסלמיות דתיות כדי להשיג את המטרה המאנית  ,שלשמה
חיברו את הקמיעות  .ארבע קערות  -הנחושת מדמשק או מביירות יכלו להיכתב בעבור

דבר ) .

לקוח מוסלמי בידי קוסם יהודי ( השם  ,כפי שנאמר לעיל  ,אינו מוכיח

אבל

הנוסחאות הכתובות בספרי המתכונים המאגיים של יהודי פרס  ,שמהם צוטטו

במאמר כמה דוגמאות  ,ודאי נועדו גם לשימושם של יהודים  .אינני יודע אם מוסלמים
השתמשו בנוסחאות יהודיות בתקופה מאוחרת זאת ; ברור שהרבה מהחומר המאגי
הקדום שבאסלאם רווי מקורות יהודיים ,

אך לא ברור אם היתה שאילה של חומר

49

יהודי חדש לתוך נוסחאות  -השבעה מוסלמיות בדורות האחרונים  .על כך שמוסלמים
נהגו לבקש את עזרתם המאגית של חכמים יהודים בעת צרה  ,יש עדויות רבות

וממארוקו .

מאזורים שונים באסלאם  ,בין השאר מפרס
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