ניו יהדות
3מה ענייתם בסחוט הדה
לאסלאם :

העממך
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אחד התחומים המרתקים של המגע בין יהדות לאסלאם הוא התחום שבאזור
הדמדומים בין דת רשמית לדת עממית  ,בין הדת הנגלית  ,הפומבית  ,שאפשר לכנותה

בשם הפרהסיה הדתית  ,ובין ההבעות הדתיות הפרטיות  ,שאין מגלים אותן אלא

לצנועים  .בתוך המכלול הזה  ,שאפשר לקרוא לו בשם הכללי ' תורת הסוד '  ,אני מחבר
שני טיפוסי התבטאות דתית הנחשבים בדרך  -כלל כשייכים לשני קצוות שונים של
מרווח החוויה הדתית

:

ההתייחסות המיסטית וההתייחסות המאגית  .ההבחנה הזאת

איננה מוצדקת  ,לפחות אם מתכוונים לומר בכך שיש כאן שני תחומים אשר הגבולות
ביניהם מוגדרים וקבועים  .גם ביהדות וגם באסלאם  ,אם לדבר רק על שתי התרבויות
הדתיות שבהן אנו עוסקים בהקשר הזה  ,העיסוק המיסטי מוביל גם לקראת עשיית
מעשים המשנים את

המציאות ,

והפעילות המאגית  ,המכוונת בעיקר כלפי מעשים

כאלה  ,מושתתת על בסיס עיוני מתחום המיסטיקה .

התחום הזה  ,תחום הנסתר  ,היה צריך להיות אולי צורת ההבעה הדתית המסוגרת
ביותר ,

זו שאיננה ניתנת לקומוניקאציה קלה בין דתות שונות  .אף  -על  -פי  -כן  ,אנו

יודעים שאחד המאפיינים השכיחים ביותר של הפעילות המאגית בתרבויות שונות היא
היותה מפולשת לעבר תרבויות אחרות  ,שואלת חומרים מכאן ומעבירה חומרים לשם .

א.

שאילות ישרות

דרכי ההעברה היו שונות  .יש שאילות ישירות שבהן האלמנט המועבר שומר על
משמעותו המקורית פחות או יותר  .הדבר נוגע  ,למשל  ,לרבים מן השמות בעלי המטען

המאגי  -המיסטי המיוחד  .במעבר שבין היהדות לאסלאם דוגמאות בולטות לכך הן חלק

מן השמות האלוהיים  ,כגון אהיה אשר אהיה  ,אדוני  ,צבאות  ,וכיו " ב  .השאילות האלה

הדברים מבוססים על הרצאה באקדמיה הלאומית למדעים לכבוד פרופ ' מ " י קיסטר  ,במלואת לו
שמונים שנה .

ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .

ומוכרות .

ידועות

גולדציהר

וכבר כתבו עליהן

הרבה ,

הדת העממית ביהדות ובאסלאם

ן

בעיקר חלוצי המחקר בתחום

הזה ,
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ווידא  2 .חלק מן הביטויים הללו נשאלו כבר בתקופה קדומה יותר על  -ידי

ן

כותבי ההשבעות היווניים  .אף  -על  -פי  -כן גם במעברים האלה יש שינוי משמעותי .
הביטויים האלה עוברים מלשון דתית

שקופה ,

שבה הם מהווים חלק מן השפה

הטבעית  ,ללשון דתית שבה הם משמשים כאברים אטומים

,

כ ~. nomina barbara -

.

הצליל של המילים הללו בלשון שאליה הן נשאלות זר ומרוחק והמשמעות היחידה

שיש להן היא הפונקציה שהן ממלאות בהקשר שבו הן מופיעות  .האפקטיביות שלהן .
מבחינה מסוימת  ,גדלה בשל הצליל הזר שלהן  .חלק מן הכוח שבשמות הללו הוא
כנראה בכך שהם שייכים לעולם שאין למאמין גישה ישירה אליו  .אין טעם להתדיין
אם זאת היא כוונת מכוון  ,או רק תוצאה שבדיעבד  -אפשר להביא דוגמאות לשתי

הדעות  .על כל פנים  ' ,אהיה אשר אהיה ' בקונטקסט עברי או ארמי נושא עמו  ,בשל

.

היותו חלק מן העולם המילולי המוכר של הדת היהודית מטען שונה של אסוציאציות
מאשר אותו צרוף הגאים סתום המופיע בערבית .
אביא דוגמה ממעבר תרבותי אחר  .כאשר המלה

דיו '

עברה מפרסית לארמית

ושימשה כאחת המילים השגורות ביותר בקערות ההשבעה הבבליות לציון כוחות

דמוניים  ,הרסניים בדרך  -כלל  ,היא שימשה בתפקיד דומה לזה שהיה לה בשפת המקור .
אך לא לגמרי  .בלשון הדתית האיראנית  .בעיקר בתקופה שבה אנו עוסקים  .התקופה
הסאסאנית או תקופת התלמוד  .ויו הוא מונח בעל מטען שלילי כבד  .המציין את
האנטיתזה לאלוהות  .בעולם המושגים הסינקרטיסטי של המאגיה היהודית הבבלית
בתקופת התלמוד דיוין הם אמנם יצורים בעלי נטיות שליליות  ,והשפעתם על האדם

.

אינה רצויה אבל הם רק חלק ממכלול גדול ומורכב של ישויות המתרוצצות בעולם
ועושות דברים לא רצויים  .הן אינן רומזות לאידיאולוגיה הכרוכה במושג המקורי של

דיו ואינן מגלמות את אחד משני הצדדים של הדואליזם הקוסמי  ,ודאי אין הן מביעות
רוע מוחלט וחד  -משמעי  .בעיני היהודי שקיבל לתוך הלקסיקון שלו את המונח

הזה ,

.

הישויות שאותן מציין המונח דיו הן רק חלק  ,לאו דווקא החלק העיקרי מן הסכנות
הרבות והמגוונות הממלאות את חלל העולם .
עוד דוגמה לסוג כזה של מעבר הוא האיסור הקיים בדת הזורואסטרית ללכת בנעל
אחת  .מקורו ומשמעותו של האיסור הזה בהקשר הזורואסטרי אינם ברורים

לחלוטין ,

אבל הוא איסור חוזר ונשנה  .הוא מופיע במחיצה אחת עם איסורים נוספים  ,המייצגים
עברות הקשורות בהתנהגות דמונית של האדם  ,התנהגות שחובה על כל אדם להיזהר
ממנה ככל האפשר  .לאותו סוג של איסור שייכות גם  ,למשל  ,האזהרות שלא לדבר תוך

כדי אכילה  ,או שלא להטיל מים בעמידה  .הפעולות הללו אף הן מוגדרות כמעשים
שיש בהם משום עזרה לשדים  .דיבור תוך כדי אכילה או הטלת מים בעמידה יש בהם
גולדציהר  ,יסודות עבריים .

1
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מוחשית של הפצת טומאה על  -ידי ההפרשות הניתזות  ,הרוק או השתן  .עברה על

הדברים הללו היא אחד המעשים החמורים על  -פי הדת הזורואסטרית  .האיסורים הללו

מופיעים גם באסלאם הקדום  ,בטקסטים של חדית '  ,ואין ספק בעיניי שהם שאולים מן
המסורת הזורואסטרית  .מעמדם באסלאם  ,דומני  ,איננו בולט ומרכזי  ,אלא מעין מעמד
של קוריוז  ,עניין שולי ומוזר במקצת  ,כך גם אפשר להתייחס למימרה המופיעה
במסורת המוסלמית
בספרו

האומרת  ,שהשטן הולך בנעל אחת

בלבד .

4

קארלו גינצבורג ,

האחרון ,

מייחס משקל רב לתופעה של הליכה בנעל אחת  ,שהוא קורא לה

5

תופעה זאת מתפרשת כאחד הסמלים של חריגה מן הנורמה  ,לטוב

' מונוסנדליזם ' .

ולרע  .את השטן של הזורואסטרים ושל המוסלמים הקדומים אפשר אפוא לזהות על -

פי אופנת הנעליים שלו .
יש גם שאילות שבהן האופי של האלמנט המועבר משתנה מן הקצה אל

הקצה ,

בצורה מכוונת או שלא ביודעין  .מן העולם המאגי של בבל התלמודית אפשר לצטט
את השם של השד הגדול והנורא בגדנא  ,העושה ככל הנראה בעיקר מעשים רעים .
מקורו של השם באלוהות

איראנית ,

tbag-dina

שהיתה קשורה ככל הנראה לאל

 , bagaאלוהות בעלת משמעויות שונות באזורים שונים של איראן  .על כל פנים ,
באיראן זאת היא אלוהות ולא שד  6 .בדומה לכך גם השדים הנקראים בארמית פתכרי ,

המייצגים פחות או יותר ' פסלים ' או ' איקונין ' בשימוש הלשון הדתי של האיראנים .
המונח הזה שימש בהקשרים ניטראליים וגם בהקשרים דתיים ; כך למשל הוא ציין יופי
של אשה ( לפחות בתקופה מאוחרת

יותר ) ,

ואת המעבר למשמעות של ' שד ' הוא עשה

ככל הנראה רק בסביבה היהודית הבבלית .
אפשר להאריך ולציין עוד שאילות של פרטי טרמינולוגיה ושמות מן האוצר המאגי
היהודי לספרות המאנית

הערבית ,

אבל אתמקד יותר בשאלות של שיתוף חומר

בנושאים מהותיים יותר  ,נושאים של תוכן  ,בין שתי התרבויות הדתיות

הללו .

ב  .שיתוף בתכנים
ידיעותינו על הספרות המאגית היהודית בשלהי העת העתיקה ובמאות הראשונות
לאסלאם התעשרו בצורה ניכרת בשנים האחרונות  ,בשל המחקר האינטנסיבי הנעשה
על החומר

הזה  ,הנחשף ממקורות שונים  ,גם ממקורות

ארכיאולוגיים וגם מכתבי  -יד .

בשנים האחרונות נתגלו ופורסמו למעלה משלושים קמיעות
מאזור ארץ  -ישראל וסביבתה .

 :שבלי  ,עמ '
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כבר למעלה ממאה שנה עובדים חוקרים שונים על

. 245

גינצבורג  ,עמ '

בארמית  ,רובם יהודיים ,

 , 234 - 231והערות . 53 - 39

שקד  ,בגדנא .

.

נוה ושקד  ,קמיעות  :נוה ושקד כישוף .

קערת השבעה מבבל  ,בארמית

קערות השבעה בבליות בארמית  ,ועשרות קערות כאלה כבר פורסמו  ,ועדיין אי  -אפשר
לומר שבזה נתמצה כל החומר המצוי במוזיאונים  ,בספריות ובאוספים פרטיים  ,שלא

לדבר על חומר שטרם נחשף  .יתרה מזאת  :בתקופה האחרונה ממש נתוספו ידיעות על
מספר רב

מאוד של קערות השבעה שהגיעו לשוק העתיקות הבינלאומי  ,אך טרם

נחקרו  .יתרונם של שני סוגי החומר הללו הוא בכך שהם כוללים תעודות שנכתבו בידי
אנשים בני התקופה העתיקה כדי לשמש אותם בצרכיהם  ,ואין הם בגדר חומר שנועד
לאנשים מבחוץ  .חסרונם הוא בכך שהם אינם ספרות ממש אלא אובייקטים לשימוש ,
ועל כן אין אנו יכולים לצפות מהם להסברים ולדברי רקע על נושאים שמסביב
למעשה המאגי שלשמו הם נועדו .
היתרון הכלול בקמיעות ובקערות השבעה נמצא במידה רבה גם בסוג השלישי של

חומר והוא הכתבים המאגיים הספרותיים  ,בעיקר קטעי הגניזה  .הקטעים הספרותיים

8
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גם מפצים אותנו על החסרון של החומר הבא ממקורות ארכיאולוגיים כיוון שהם
כוללים לא רק

כלומר אובייקטים לשימוש מאגי  ,אלא גם ספרי הדרכה

קמיעות ,

ושימוש  ,העוסקים בצד התיאורטי והפאראדיגמאטי של הפעולה המאגית  .על  -ידי כך
אנו יכולים לראות ולהבין דברים שלא היינו יכולים לעמוד עליהם באמצעות הכתיבה
המאגית

הישירה  .ספרי השימוש לסוגיהם השונים  ,ספרי המתכונים המאגיים  ,נותנים

לנו מושג על המתח שבין עקביות וגמישות כהוראות המאניות  :אנו רואים באמצעותם

מה הוא ההבדל בין המתכון ובין המציאות  ,וכן כיצד אותן נוסחאות יכולות לשמש
לצרכים שונים  .לעומת זאת אנו רואים כיצד נתפשו חומרים ספרותיים מסויימים
כמתאימים לצרכים מוגבלים בלבד  .הגבולות של גמישות החרמר מזה ושל נוקשותו
מזה מאפשרים לנו לראות כיצד החומר הזה פועל גם כביטוי ספרותי וגם כפולחן דתי .

ג  .שלילה וחיוב ביחש אל המאמה
בכוונה לא העליתי עד כה את בעיית ההגדרה של נושא דיוננו  ,שהיא אחת השאלות

המורכבות והקשות למענה  .בסופו של דבר יתכן  ,שאין המאמץ שיידרש מאיתנו כדי
לפתור אותה שווה את התוצאה שתושג  ,וספק אם נשיג תוצאה שתתקבל על דעת רוב

החוקרים  .בכל זאת חייבים אנו להיזקק לשאלה הזאת  ,לפחות כדי שנשיג הסכמה
מעשית על גבולות החומר שאנו עוסקים בו  .כיוון שאנו דנים בשתי דתות שיש להן
עמדה מוצהרת ברורה לגבי השימוש

במאגיה ,

אפשר לצאת מן העמדה המוצהרת

הזאת כנקודת מוצא .
גם

ההלכה

היהודית ,

החל מתקופת המקרא

ואילך .

וגם ההלכה המוסלמית

מתייחסות בשלילה למושגים כגון קסמים  ,לחשים  ,כשפים  ,העלאה באוב ,

וכיוצא באלה הדברים

;

בתחום המוסלמי אפשר להזכיר מונחים כגון

:

ניחוש .

סחר  ,כמנה ,

טילה  ? ,ן ' ר  ,ועוד  .כיוון שכך  ,אולי היה אפשר לטעון שאין אנו עוסקים בתחום

הסוד ,

אלא בתחום האסור  ,אך לא כך פני הדברים .
הפעילות הזאת נפוצה מאוד בכל הדורות גם בחוגי היהודים וגם בחוגי

המוסלמים ,

ואין היא בגדר איסור בעיניהם של רבים מן החכמים ובודאי לא בעיני העוסקים
במלאכה  .הסיבה לכך היא  ,שניתן לכנות פעילות זאת בשמות אחרים  ,ואז היא כשרה

ולפעמים אפילו כשרה למהדרין  .אם קוראים לה ' שימוש בשמות '  ,והכוונה לשמותיו

המופלאים והתקיפים של האל  ,כי אז זו פעילות דתית

מובהקת  .גם אז יהיו פוריסטים

בשתי הדתות שיתנגדו לפעילות הזאת  ,אך הם לא יצליחו לשכנע את מרבית האנשים
שזאת היא פעילות פסולה  .אם מתייחסים אל הפעולה כשימוש בסגולות ובכוחו של
הצדיק  ,הרי יש בה מן הניחוח של השתתפות ביראת השמים המופלגת שמגלה חסיד

המוכר על  -ידי בני העדה כמעט כבן שיחו של האל  .בסופו של דבר גם

התפילה  ,תפילת

החובה ועוד יותר מזה תפילת הרשות  ,ביהדות ובאסלאם מבוססת על פנייה אל

האל ,

הדת העממית ביהדות ובאסלאם

ן
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אם בצררה ישירה או באמצעות תאריו השונים ולפעמים באמצעות המלאכים
המשמשים

אותו  ,כדי לבקש על דברים

אין פירושו של

יומיומיים של הפרט או של העדה .

דבר  ,שהעיסוק במלאכה הזאת נראה פשוט לחלוטין מנקודת ראות

דתית  .עדות לבעייתיות שבכך היא לא רק באמירות המסתייגות המצויות בתלמוד
גאון ,

ובספרות הגאונים  ,ובעיקר בכתבי רב האי

אלא גם פה ושם בדבריהם של

התיאורגיקנים עצמם  .כך אנו שומעים דברים המיוחסים לר ' ישמעאל בסדר רבה
דבראשית  ,אחד מכתבי ההיכלות  ' :ובזאת בטוח לבי כי לא פניתי לאל אחר ולא כרעתי

לאל נכר  ,כי שמך אייחד לעולם ולפניך אתפלל ואשתחוה כל ימי עודי עד בא חליפתי

[ " . ' ]. . .

דברים אלה נשמעים כהתגוננות לאו דווקא בפני האל  ,אלא בפני היריבים או

המבקרים של אנשי ההיכלות  ,או אף בפני ספקות מבפנים  .הם נועדו אולי לחזק את
האדם עצמו מפני התחושה שמא יש במעשיו שמץ של עבודה זרה  .מבחינה

זאת ,

כוללת האמירה הזאת רמז לפולמוס סמוי שאין לנו ידיעות ישירות עליו .
כיצד נבחין את התחום שאנו מעוניינים בו מן התחום של עבודת האל

הציבורית או הפרטית

?

הממוסדת ,

.

אני מציע  ,בפשטות להגדיר את התחום המאגי והתיאורגי

לצרכינו על דרך השלילה  ,ככולל את כל מה שלא נכלל בעבודת האל המקובלת .
עבודת האל הממוסדת זהה  ,לעיתים קרובות  ,בנוסחאותיה למה שאנו מוצאים בשימוש

אצל העוסקים בתחום הפעילות המאגית  .דוגמה פשוטה לכך  :קריאת שמע על המיטה

מכילה נוסחאות המציבות מלאכי מגן בצדדים השונים של האדם  ' ,מימיני מיכאל
ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל ועל ראשי שכינת

אל ' :

זאת היא

.

נוסחת תפילה מקובלת בסידור התפילה  ,אבל היא גם מופיעה  ,בשינויי נוסח למטרות
שונות בתוך הספרות המאגית שאנו מוצאים בגניזה  ,וגם בקמיעות שנתגלו בחפירות
ארכיאולוגיות .

9

אנו רשאים לעסוק בחומר הספרותי או הפילולוגי בלי לשים לב

להבחנה שעשינו בין שני התחומים  .אך לצורך בהירות ההגדרה לא נתייחס לקריאת
שמע על המטה כאל אקט מאגי  .אפשר להביא דוגמאות נוספות לחומר שהוא משותף

לשני התחומים  .צריך להדגיש  ,שבעיני המחברים של ספרי שימוש לצרכים מאגיים

בימי  -הביניים הגבולות לא היו חשובים  .אנו מוצאים למשל את ברכת ' אשר יצר ' בין

מובהקים  " ,י

מתכונים מאגיים

ולהיפך  ,נוסחאות הנראות לנו כשייכות בצורה ברורה

לתחום המאגי נמצאות בין כותלי בית  -הכנסת  ,כמו למשל בטקסטים של

ההגדרה הזאת שרירותית אפוא לחלוטין מנקודת הראות
ראותו של

8

ראה :

התיאורטית ,

מנקודת

אך היא נוחה מבחינה מעשית  .היא פותרת אותנו מן המשימה

חוקר ,

.

ורטהימר א ,

עמ '

מה .

.

נוה וריקד קמיעות  ,קמיע מס '

9

ראה

10

ראה את קטע הגניזה מס '  9בתוך

:

' שוויתי '  .יי

:

; 1

נוה ושקד  ,כישוף  ,קערה מס ' . 22

נוה ושקד  ,כישוף  .ראה גם  :בר  -אילן  ,יוצר האדם

; בר  -אילן ,

סתרי תפילה .
11

הגדרת סידור התפילה אף היא גזילה במקצת  ,כפי שהזכיר לי בטופו פרופ ' מ " ר הר  .הסידורים של

.

תקופת הגאונים  ,כגון סדר רס " ג אינם כוללים את מרבית החומר
בסדר ר ' עמרם גאון ( שעריכתו ככל הנראה

מאוחרת ) .

הזה  ,אך לעומת זאת הוא נמצא

%0

ן
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המסובכת  ,וחסרת התוחלת  ,לפרק כל טקסט ליטורגי לגורמיו כדי להחליט מה וכמה
יש בו מן

המאגיה ,

או מן החומר

האחר ,

הקשה עוד יותר להגדרה

:

דת  .מבחינה

פנומנולוגית אפשר להחזיק בדעה  ,שהיום מחזיקים בה חוקרים רבים  ,שהפולחן
והליטורגיה ,

הפעילויות הדתיות המובהקות  ,אינן נבדלות עקרונית מן הפעילות

המאגית  .ברור שכל תרבות מחליטה לעצמה  ,על פי אמות מידה משלה  ,מה נכלל

בתחום הדת  ,כלומר בתחום המוכר והממוסד של הפעילות הדתית  ,ומה כלל בתחום
~
דחייה .
המאגיה  ,כלומר בתחום האפור והמטושטש של חצי הכרה וחצי

הפתרון שננקט בידי האסלאם לגבי השימוש בכוחות המאגיים דומה מאוד לפתרון
היהודי וגם לפתרון הנוצרי  .יש גם שם דחייה חד  -משמעית של מכלול המושגים
הקשור במאגיה בצורה

ישירה ,

ויחס הנע בין סלחנות ובין חיוב כלפי הפעולות

והנוסחאות המתבססות על כממוש בשמות הקדושים כדי להפעיל את הכוח הגלום
בהם  .הצידוק התיאורטי לעיסוק בתחום הזה הוא שיש בו משום עזרה לאנשים  ,למשל
ברפואה  .התחום הזה הוא הרחבה של היחס הדתי של האדם כלפי האל  ,שכן הוא
מבוסס על בקשה ותפילה אל האל  ,והוא כרוך בשימוש במערכת של שמות קדושים .
בראש השמות הקדושים עומד המושג של השם הגדול ביותר של האל  ' -אסם אללה
אלאעט ' ם ' מ

 -מושג שאין לו זיהוי

חד  -משמעי ,

והמזכיר את ' השם המפורש '

ביהדות  ,מונח שודאי השפיע גם על גיבושו של המושג המוסלמי .
נקודת מגע שנייה בין היחס היהודי לנושא המאגי ובין היחס המוסלמי לאותו עניין

היא במעבר הנזיל  ,הקל  ,שבין תחום הדבקות המיסטית ובין התחום המאגי .

הפרוש ,

המיסטיקן  ,נתפס כמי שאוצר בתוכו כוח רוחני עצום  ,המסוגל לשנות דברים בעולם

בעזרת רצונו וקשריו המיוחדים בעולם שמעבר

לחושים  ,ומכאן

שיש בכוחו להשיג כל

מה שיחפוץ  .האסלאם ממשיך בכך את הראייה שהיתה נפוצה בעולם בשלהי העת
העתיקה של איש הסגולה  ,הקדוש או  ,אם נשתמש במינוח של
כהתגלמות של פסגת העוצמה הדתית

ובר  ,הוירטואוזו הדתי ,

בעולם  .אנשים מסוג זה היו מוכרים במסורת

הדתית היהודית בשלהי העת העתיקה  ,בראשית הנצרות  ,בעולם הדובר יוונית וגם  ,ככל
הנראה  ,בחוג התרבות האיראני שלפני האסלאם  ,אף ששם הידיעות שלנו מקוטעות
מאוד  .יחס דומה מאוד לזה היה קיים גם בהודו הקלאסית .

ד  .שדים ומלאכים
כיצד הפעילות הזאת אפשרית מבחינת המנגנון השולט בקוסמוס

?

ההסבר לכך תלוי

בהנחה  ,שהעולם שמעבר לחושים מאוכלס בכוחות רבים ושונים  .חלק מן הכוחות
הללו מתמחים בנושא מסוים או בתחום מסוים  ,והם שולטים בעולם כנציגים או

12

ראה  :גולדציהר ,

יסודות

כישוף  ,עמ ' : 318

אנאוואתי :

גראמליך  ,עמ ' 30

ואילר .

הדת העממית ביהדות ובאסלאם

ן
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כסוכנים חצי  -עצמאיים של האלוהות  .הישויות הללו  ,המלאכים ביהדות בשלהי

תקופת הבית השני ואילך  ,משמשים כתובת שאליה אפשר לפנות  .לפי תפישת העולם
הדואליסטית שהיתה נפוצה באותה

תקופה  ,עומדות מולם

ישויות רוחניות בעלות

מגמות שליליות  .מידת העצמאות או התלות שלהן באלוהות אינה מוגדרת בצורה
ברורה  ,ואפשר לפעול נגדן גם במישרין וגם על ידי פנייה לעזרת האלוהות או לעזרת
המלאכים  .חשוב להכיר את המנגנון המורכב הזה כדי להבין את דרך פעולתו  ,וחיוני
לדעת אותו אם רוצים להשפיע על המאורעות המתרחשים בעולם  .למרות הדואליזם

הבסיסי של תפישת העולם הזו  ,אין זה תמיד פשוט להחליט מי הם הכוחות הרעים .
הכתובות שאליהן פונים בעלי הסגולה בחלקן אינן מוגדרות כשייכות חד  -משמעית
לצד האחד או לצד האחר של המתרס הדואליסטי  .בתחום זה חל כנראה תהליך של
הקשחה בין התקופה שבה נכתבו הקמיעות והקערות  ,תקופת התלמוד  ,ובין השימושים

המאגיים של ימי  -הביניים המוקדמים  .בעוד שבקמיעות הקדומים לא תמיד עולה
בידינו לקבוע אם דמות זו או אחרת שייכת לצד הטוב או הרע של הקו
בספרות

המפריד ,

המאגית של ימי  -הביניים הגבולות בהירים הרבה יותר  .המלאכים מוגדרים

כמלאכים  ,והשדים ניכרים

כי עוד נראה שגם בימי  -הביניים אין הדברים

כשדים  ,אם

חד  -משמעיים לגמרי .
אחת השאלות שהעסיקו את ההוגים התיאורגיים בשלהי העת העתיקה היתה

הבעיה  ,כיצד להגדיר את מעמד השדים בעולם  .באופן מדויק יותר עלתה

השאלה  ,אם ,

ובאיזו מידה  ,השדים דומים לבני האדם  .שאלה דומה נשאלה גם לגבי המלאכים  ,אלא
ששם התשובה היתה לכאורה קלה

ובין האל .

3ן

יותר  ,שכן המלאכים מוגדרים כממצעים

בין האדם

השדים  ,לעומת זאת  ,הם קטגוריה קשה יותר להגדרה  .הם פועלים על

האדם בצורה בלתי נראית  ,ואין זה ברור אם הם סרים למרות אחידה
עולים על האדם או נופלים ממנו

כלשהי  ,ואם הם

בכוחם  .חלק מן הדיונים בנושא זה מופיעים גם

במקורות יהודיים קדומים למדיי וגם במקורות מוסלמיים  .באחד הניסוחים היהודיים
הקלאסיים של הנושא נאמר

:

ששה דברים נאמרו בשדים  ,שלושה כמלאכי השרת ושלושה כבני אדם  .שלושה
כמלאכי השרת

:

יש להם כנפים כמלאכי השרת  ,וטסין מסוף העולם ועד סופו

כמלאכי השרת  ,ויודעין מה שעתיד להיות כמלאכי השרת  .יודעין סלקא
אדעתך

13

?

אלא שומעין מאחורי הפרגוד כמלאכי השרת  .ושלושה כבני אדם

אף  -על  -פי  -כן ,

אני

:

שדמעים לפעמים גם שהאדם עדיף על המלאכים  .השווה למשל את הציטוט

הבא  -ראה סדר רבה דבראשית  ,בתוך

:

ורטהיימר  .א .

עמ ' מה -

אמר ר ' ישמעאל כמה חביבין ישראל לפגי הקב " ה יותר ממלאכי השרת  ,שהמלאכים מבקשים
לומר שירה תחלה ועושים כמו הרים של אש וגבעות של להבה ואומר להם הקב " ה החרישו עד
שאשמע תחלה שירות ותשבחות תפלות ונעים זמירות ישראל [  ] . . .וכל מלאכי הרקיע
כששומעין קול שירות ותשבחות שאומרין ישראל למטה מיד הם פותחים בקול רם ואומרים
קדוש קדוש קדוש ה ' צבאות [ ] . . .

12
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אוכלין ושותין כבני אדם  ,פרין ורבין כבני אדם  ,ומתים כבני אדם ( בבלי חגיגה
ע"א)

טז

4 .ן

זאת לא היתה הדעה המקובלת על הכל  .דבר זה אנו למדים מקמיע יהודי שפורסם לפני
זמן מה .

]5

מסופר שם על שלוש בריות ממין נקבה

:

' חדה כפנה ולא אכלה  ,חדה צחיה ולא שתיה  ,וחדה נימה ולא דמכה '  -אחת
היתה רעבה אך לא אכלה  ,אחת היתה צמאה אך לא שתתה  ,ואחת היתה מנומנת
אך לא ישנה  .אמרתי לרעבה  ,למה את רעבה אך אינך אוכלת

למה את צמאה אך אינך שותה
ישנה

?

השלוש ענו ואמרו

:

?

?

אמרתי

לצמאה ,

אמרתי למנומנת  ,למה את מנומנמת אך אינך

דאן 6 .י

נראה מן הסיפור הזה  ,שלשדים יש צרכים גופניים זהים לאלה של בני האדם  ,אך

התפישה  ,בניגוד לטקסט התלמודי  ,היא שהשדים אינם מספקים את צרכיהם  .הדרך
לחשוף את הקודים היא להבחין בכך שאין הם אוכלים ממש  ,אין הם שותים ממש  ,ואין

הם ישנים ממש ( הפעולה האחרונה יכולה להיות רמז בלשון נקייה לצרכים המיניים ) .
הקמיעות חושפים לעיתים בצורה כזאת תפישות שונות שהיו קיימות בקרב חוגים
יהודיים ביחס למהותם של השדים ולשאלה באיזו מידה הם דומים לבני
מיגוון

דומה

של דעות קיים גם

במסורת המוסלמית .

האדם .

העושר של המסורת

המוסלמית  ,ויצר האספנות והמיון של המחברים הערביים בימי  -הביניים  ,גורמים לכך
שכמעט כל גוני הקשת האפשריים באים לידי ביטוי  .אני משתמש לצורך הנוחיות
בחיבור המקיף על ענין

הג ' ן ,

' אחכאם אלג ' אן ' ( ' חוקות השדים ' )  ,של בדר אלדין

אלשבלי  ,מחבר בן המאה השמינית להג ' רה ( המאה הי " ד לספה " נ )  .בחיבור

זהר

נאמר  ,ראשית בשם הקאצ ' י אבו יעלי  ,שהג ' ן אוכלים  ,שותים ומזדווגים כמו בני

14
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על השדים בספרות התלמודית  -ראה
ראה  :נוה ושקד  ,קמיעות  ,עמ ' , 70
משמעות

קמיע מס '

.7

המלה האחרונה אינה ברורה  .פירושה אולי

הטקסט צוטט כאן בעיקרו בתרגום
17

 :מרמורשטין  ,עמ ' 306

ראה  :שבלי  ,עמ ' 46

ואילך .

לעברית  ,פרט

' דיינו '  ,או שזאת

למילות הפתיחה .

ואילך .

קמיע מס '  - 7על שלוש בריות ממין נקבה

( קטע )

היא הברה מאנית סתומה .

הדת העממית ביהדות ובאסלאם

ן

13

האדם  .אך אחרי זה בא סיווג הדעות השונות בשלוש או בארבע קטגוריות  ( :א ) אין הם
אוכלים ,

שותים ומזדווגים -

לדעת המחבר זאת דעה מופרכת

שאוכלים  ,שותים ומזדווגים  ,ואחרים אינם עושים זאת
'

; (ג )

;

(ב)

יש מהם

כולם אוכלים  ,שותים

ומזדווגים  .הדעה השלישית מתחלקת לשתי קטגוריות  .לפי קצת דעות  ,השדים אוכלים
ושותים למראין עין בלבד  ,או בלשון הטקסט  ,הם מריחים ונהנים בלבד  ,ולפי דעות

אחרות הם אוכלים ושותים ממש  ,בלשון הטקסט  :הם לועסים ובולעים  .לאחר הדיון
התיאורטי הזה בא פירוט וציטוט של מסורות שונות התומכות בדעות השונות שהובעו
כבר .

ה  .שיתוף בתפישה בין יהדות לאסלאם
מה שמעניין אותנו כאן הוא שיתוף החומר ושיתוף התפישה של האסלאם עם החומר
היהודי על ריבוי גווניו  .החומר שבמקורות היהודיים איננו בהכרח יהודי מובהק .
בעניינים אלה המקורות היהודיים משקפים דעות שהיו נפוצות בחברה  ,ומשום כך
יהיה מוגזם להניח שהופעת דעה כזאת במקורות האסלאמיים מצביעה בהכרח על
מעבר של חומר יהודי לתוך האסלאם  .עם זאת אין ספק  ,שהיהודים היו אחד הצינורות
הראשיים להעברת דעות ואמונות מסוג זה לתוך האסלאם .
בעניינים אלה התלבטו גם הנוצרים וגם הזורואסטרים  .לגבי התפישה הדתית
הזורואסטרית אנו יכולים ללמוד מאחד המיתוסים שבהם מתואר נצחונו של הגיבור
תהמורף ,

, Taxma-urupa

על אהרימן  ,השד הרע  .תהמורף מכניע אותו  ,כובש אותו

והופך אותו לבהמת הרכיבה שלו  ,שבאמצעותה הוא משוטט בעולם  .יתרונה הגדול
של בהמת הרכיבה הזאת הוא שאין היא זקוקה למאכל ומשקה  .תהמורף סקרן לדעת
כיצד הבהמה הזאת עומדת בעומס כה רב בלי לאכול ובלי לשתות  ,ואז מספר לו השד

אהרימן את סודו  ,שהוא ניזון מן הרע שבעולם  .ברגע שהרע בעולם יחדל  ,לא תהיה

עוד לשד עמידה  ,כי זה הוא מקור

כוחו  " .י

גם בתפישה הזאת אפוא נחשף השד בכך

שאין הוא אוכל ושותה  ,אלא שיש לו סוג אחר של מזון  .שאיננו נראה לעין  .בסיפורי -

.

עם אירופיים מוזכרים שדים המובחנים בכך שהתיאבון שלהם אינו יודע שובעה  .זה
הוא צד אחר של אותו מטבע עצמו

:

השדים אינם ניזונים ממש  ,ולפיכך הם יכולים

.

להערות אל קרבם כמויות רבות של מזון ובעיקר שתייה  ,בלי שיתמלאו .

תכונה מיוחדת אחרת המאפיינת  ,בין רבות אחרות  ,את השד היא היותו מהלך בין

החמה לצל  .עניין זה מובא גם במקירות יהודיים
התכונה הזאת היא

:

השד הוא יצור

ביניים .

וגם במקורות מוסלמיים .

]9

משמעות

יצור גבולי  ,שאינו שייך בצורה ברורה

לקטגוריה כלשהי .

שפיגל ,

עמ ' 317

ואילד

]8

ראה :

19

מקורות יהודיים  -ראה

:

:

קריסטנסן .

עמ '

184

ואילד .

פסיקתא זוטרתא האזינו  .מקורות מוסלמיים  -ראה  :שבלי  ,עמ ' . 244

14
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נושא אחר שבו אפשר לראות בצררה ברורה את הרצף שבין השימוש המאגי של
יהרדים ושל נוצרים בשלהי העת העתיקה ובין השימוש המאגי של המוסלמים הוא
היחס אל השם  .הנושא רחב מאוד  ,ואעמוד רק על הבט אחד שלו  ,והוא התפישה של

השם  ,שם האל או שמות המלאכים והשדים  ,כשווה ערך למהות שאותה הוא מייצג .

אנו מכירים את הנוסחאות מן הסוג ' בשם האל '  ' ,בשמך

רחמנא ' ,

שבהן פונים אל הכוח

העליון בכוח שמו  ,והנוסחה המקבילה  ,שהפכה להיות סימן היכר מוסלמי  ' ,בסם אללה
אלרחים ' .

אלרחמאן

בטקסטים יהודיים ליטררגיים ומאגיים היה שימוש במלה ' בשם '

כאילו היתה בעצמה השם של האל  ,בנוסחאות כמו ' אנא בשם '  ,כמו גם ' אנא ביה '  ,או
בטקסט אחד

:

' בהה יההה יהיה ביה ייו ' בשם

המפורש בשם יהוה אלהי הצבארת ' " .

2

גם

המלה הארמית ' בשום ' מופיעה בקמיעות כשם פרטי של האל  .הפנייה אל השמות
השונים של האל ושל המלאכים היא נשמת אפם של הקמיעות ביהדות ובאסלאם

,

והשמות הופכים להיות נושאי הכוח הפעיל  ,שאותו רוצים לערב במצוקתו של הכותב

או לכפוף אותם לרצונו  .הקמיע עצמו הופך להיות מעין אוצר של שמות  ,ואפשר
להתייחס אליו בעברית בכינוי ' שמות '  .וכך אנו מוצאים בקמיעות כתובים ערבית
שהקמיע עצמו נקרא ' אסמא '  ,שמות  .י2

העובדה שלא כל הכוחות שאליהם פונים מוגדרים בצורה חד  -משמעית ככוחות
חיוביים או טובים אופיינית למאגיה היהודית ולמאגיה המוסלמית  .כך אנו מוצאים
בטקסט של קמיע אחד פנייה כגון זו

:

' משביע אני עליכם הרוחות והשדות ועין רע

ופגע רע וסמן רע וכל מיני פורעניות בשם אהיה אשר אהיה [ . .
אני עליכון מלאכיא קדישיא דמשמשין כסא כבוד

[ . ' ]. . .

22

 . ' ] .ואחר כך

:

' משביע

הכל באותה לשון ובאותו

הקשר  ,אם כי הכוונה היא להרחיק את הראשונים ולהביא את האחרונים ליד פעולה
חיובית  .אבל הבלבול של הפונקציות לפעמים מדהים  .לדוגמה

:

משביע אני עליך סמאל הסטן  ,קפציאל המלאך  ,ולמפריאל המלאך ,

הפניאל ,

ופוריאל  ,ופוריאל  ,צדקיאל המלאך  ,בשם שאתם קודים לפניו  ,שתהפכו לבו
וכליותיו של פב " פ ליראה גדולה ואהבת שמים על שמו של פב " פ כל ימי חייו
אמן סלה .

23

קואליציה של כוחות שחורים עם מלאכים קדושים נקראת לעשות יד אחת כדי להפוך
את לבו של הקליינט לא למטרה טריביאלית כלשהי  ,אלא ליראת שמים  .בין השמות
המופיעים עם הציון

' על

שם ' נמצא גם שמו של אותו פלוני בן פלונית עצמו  ,אמנם לא

ככוח הצריך להפעיל אחרים  ,אלא ככתובת שאליה צריכים הכוחות להפנות את

20

.

1 . 56 fol . 26 : 8 - 9א

- 3ז

.

שקד  ,ספרות הכישוף עמ '

21

ראה

22

143 . 427

23

 . 26 : 15 - 20ק - 5 1) 1 . 28קד

:

' ] - 5 /) 5

.

. 19
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הדת העממית ביהדות ובאסלאם

15

פעולתם  .גם בספרות המאנית המוסלמית יש מקרים רבים שבהם אין ביכולתנו להכריע
אם מדובר בכוחות חיוביים או שליליים .
בשתי הספרויות  ,גם בספרות המאגית היהודית וגם בספרות המוסלמית
אנו מוצאים דירוג

המקבילה ,

ומיון של כוחות מאגיים  .יש כתבי  -יד מהגניזה שבהם אנו מוצאים

הבחנה בשימוש בשמות  .חיבור אחד  ,המופיע בכמה קטעים מקבילים  ,מבחין בין ' שם

בטהרה '  ' ,שם בטומאה '  ' ,אחיזת עינים ' ו ' כישוף ' .

אסורים .

25

בספרות המאנית

המוסלמית ,

24

שניים מאלה מותרים ושניים

כגון ' ברסאיל אכ ' ואן אלצפא '  ,או ב ' ספר

התמר '  ,אנו מוצאים צורות מיון אחרות של תופעות רצויות ופסולות בתחום המאגי  .כל
אחת מן התרבויות פיתחה דרך אחרת להתייחסות מדורגת אל התופעות המאניות -
הצורך היה קיים בשתיהן  ,אך הדרך לניסוח העניין היתה שונה .
בתחום המעבר של חומר יהודי לספרות הערבית  ,ראוי להזכיר את העובדה שהכתב
העברי משמש בנוסחאות מאגיות ערביות ככתב בעל משמעות או כוח מאגי .

26

הצד השני של השיתוף היהודי  -המוסלמי בתחום האמונות שאינן שייכות לדת

הרשמית המקובלת נגרם על  -ידי היפוך נקודת הכובד  .האסלאם הופך להיות  ,בקירוב
במאה

התשיעית  ,למוקד של עוצמה תרבותית והשפעה  ,והמעבר של חומר

השייך

לתחום של דת עממית נעשה מתקופה זאת ואילך בעיקר בכיוון ההפוך  ,מן האסלאם
ליהדות  .אנו מוצאים זאת בצורה בהירה קודם כל בתחום הלשון  .הנוסחאות
המשמשות את הספרות המאגית היהודית חדלות להשתמש באופן אקסקלוסיבי
בעברית ובארמית  ,והערבית חודרת אל לשונן  .כאן ניכר הבדל ברור בין היחס אל
הערבית בתחום הדת הממסדית המכובדת  ,הדת של בית  -הכנסת  ,שם כמעט לא היתה
לערבית דריסת רגל כלשון של תפילה ובקשה ,

27

ובין התחום המאגי  .מקומה היחיד של

הערבית בסידורי התפילה של ימי  -הביניים הוא

לתפילה .

ברובריקות  ,במתן הוראות נלוות

ואילו בתחום המאגי ניכרים עקבות הסחף שחל בעמדתה של

הארמית ,

וביכולתם של אנשים לכתוב ארמית  .סחף זה הביא לידי כך  ,שברבות מן הסגולות

וההשבעות שנחשפו בגניזת קאהיר אנו מוצאים לא נוסחאות דו  -לשוניות  ,עברית -
ארמית ,

נוסחאות תלת  -לשוניות  ,עברית  -ארמית מעורבת בערבית  -יהודית .

אלא

הכותבים באותה תקופה  ,שהשכלתם לא היתה מושלמת  ,העברית והארמית של
הנוסחאות היו לדידם מן הסתם מקשה אחת  ,וכשחסרו להם ביטויים הם השלימו אותם

בערבית  -יהודית או לפעמים במה שנראה להם כארמית או כעברית  .מאחר שההבחנה

בין עברית לארמית לא היתה חדה  ,בעיני אותם הכותבים שוב היתה זאת ביסודה
סיטואציה

דו  -לשונית ,

של שימוש בלשון השגורה בפיהם

 - 5ז  ,וכמה טקסטים

( ערבית )

עם הלשון

24

ראה למשל 1 . 2 :ן

25

מעניין לראות מיון קצת דומה בקרב יהודי אפגאניסתאן בימינו  ,שם החלוקה היא לשד
טהור  ,שד

יהודי ושר מוסלמי  .ראה

26

ראה

:

בוני  ,עמ '  154ואילך .

27

ראה

:

בלאו .

:

מקבילים .

.

יהושע  -רז עמ ' . 369

טמא  ,שד

ן
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( העברית  -ארמית ) .

המסורתית

מחדש לתפוס את המקום

ראוי לציין עם

זאת  ,שבאותה תקופה העברית החלה

העיקרי כלשון חיבור בחוגים

מלומדים  ,ודחקה מפניה את

הארמית .
השיתוף המאוחר הזה בין המאגיה היהודית למאגיה המוסלמית בא לידי ביטוי

דראמאטי בהקף של הספרות המאגית היהודית מימי  -הביניים  ,הידועה לנו כיום לא
במעט תודות לגילוי הגניזה של קאהיר  .אפשר למנות כשלושים או יותר סוגות

ספרותיות  ,שכל אחת מהן מיוצגת לפחות על  -ידי קטעים אחדים של

גניזה  .רק מעטות

מן הסוגות הללו היו קיימות בתקופה שלפני האסלאם ורובן נתחדשו בהשפעת הגיוון
והעושר העצום של הספרות האסוטרית המוסלמית  .מניתי  ,למשל  ,ספרי גורלות

המבוססים על כשתים  -עשרה שיטות שונות של חיזוי עתידות  .יש  ,לדוגמה  ,שיטה

המבוססת על אותיות של האלפבית  ,על השמות הפרטיים  ,על שמות נביאים  ,על פסוקי

המקרא  ,על שמות ציפורים  ,על קווים ונקודות ( ' עלם אלרמל '  ,או

גיאומאנטיה ) ,

ועוד

ועוד  .לכל השיטות הללו יש מקבילות בספרות הערבית  ,וספק אם היתה ספרות כתובה
לשיטות הללו בתקופה שלפני האסלאם  ,אף שלא מן הנמנע  ,שחלק מן השיטות הללו
היו בשימוש גם בתקופה קדומה .

28

יש גם עדויות ישירות על העתקה ותרגום של ספרי מאגיה מערבית

לעברית  .אחד

הספרים הראשונים מסוג זה שיצאו לאור בהוצאה מדעית הרא ' ספר התמר ' .

29

זה הוא

טקסט מוסלמי תיאורטי בתחום המאגיה  ,שמקורו הערבי הלך לאיבוד ורק הנוסח
העכרי שלו נשתמר  .האנציקלופדיה המאגית הגדולה של מג ' ריטי  ' ,ע ' אית

אלחכים ' ,

או כפי שהיא ידועה במערב בדרך  -כלל  ' ,פיקטריקס '  ,קיימת גם בתרגום עברי וכן גם
בתרגום

לאטיני ,

שזכה לתפוצה רבה ולהשפעה

"

רחבה  ,נ

והדוגמאות האלה אינן

יחידות .
השיתוף הזה מגיע גם לדרגות של קיצוניות  ,כאשר אנו מוצאים נוסחאות
מוסלמיות מובהקות מופיעות כחלק מן הרפרטואר המאגי היהודי  ,ואפילו פסוקים מן
הקוראן מצוטטים בקמיעות

יהודיים  .י '

דרגה כזאת של שיתוף בין יהודים לתרבות זרה

כמעט אין אנו מוצאים אף פעם בעולם הנוצרי  .השיתוף הזה בין יהודים לנוכרים

בעולם המוסלמי בא לידי ביטוי  ,בעיקר במאות השנים האחרונות  ,בעובדה שמוסלמים
נהגו להעזר בכוחם העל  -טבעי של קדושים יהודים  ,כמו שגם יהודים ביקרו לא מעט
אצל קדושים מוסלמים בארצות מוסלמיות שונות  .אילו לא צמצמנו את הדיון רק

לנושאים של מאגיה כפי שהיא מופיעה בספרות  ,ורצינו לכלול במסגרת הזאת גם

28

סקירה מפורטת ומקיפה על שיטות החיזוי המוסלמיות  -ראה

:

פרד .

שלום .

29

ראה

30

המקור הערבי יצא לאור בידי ריטר  ,התרגום הגרמני  -בידי ריטר ופלסנר  .נוסח לאטיני  -בידי

:

פינגרי  .הנוסח העברי טרם יצא לאור עד כה  .מראי המקום בפירוט -
31

ראה  :מג ' ריטי .

השימוש בקוראן  . -ראה  :כאן  ,עמ '  60 , 58הערה  : 35 - 34לצרום  -יפה  ,עמ '  42הערה

שקד  ,ספרות הכישוף  ,עמ '

, 19

21

ואילך .

 . 27ראה גם

:

הדת העממית ביהדות ובאסלאם

ן

17

מעשים מאגיים  ,כאלה שאינם נכללים בספרות  ,היינו ודאי עומדים על מידה גדולה
יותר של שיתוף .
במסגרת השיתוף של חומר מאגי בין שתי התרבויות יש גם לא מעט מקרים של
תנועת הלוך ושוב  .מקרה בולט אחד הוא הסיפור על השד הרע הורג

הילדים  ,סידרוס ,

המופיע כמוטיב מרכזי בסדרה של קמיעות מארץ  -ישראל ומבבל  .בחלק מן המסורת
היהודית המאוחרת יותר זוהה השד הזה עם דמותה הנקבית של לילית  ,והסיפור על
המאבק בין כוח זכרי שלילי ובין האם המגינה על ילדיה ונושעת בידי אחיה הפך להיות
מאבק נשי

טהור .

מאבק בין האשה הרעה לילית  ,המבקשת לחנוק ילדים שזה עתה

נולדו  ,והאם הטובה המבקשת להגן על תינוקה  .המקבילה המוסלמית של הסיפור הזה
שומרת על המבנה של מאבק בין נשים  .בנוסחה

המוסלמית ,

האשה הרעה נקראת

קרינה  ,או מקבלת את הכינוי הפאראדוקסאלי  ,כמעט בלשון סגי נהור  ' ,אם

אלצביאן ' ,

' אם הנערים '  .במסורת היהודית המאוחרת אנו מוצאים נוסחאות של הסיפור היהודי

המקורי  ,שבו לילית הולכת לחפש תינוקות כדי להרוג אותם  ,לשתות את דמם  ,למצות
את מוח עצמותם ולאכול את בשרם ( אם להשתמש בביטויים המופיעים באחת
הנוסחאות ) ,

והיא נעצרת על  -ידי אליהו הנביא הזכור

לטוב  .עם זאת אנו מוצאים

בספרות היהודית גם הדים לסיפור המוסלמי  ,שבו האשה הרעה נקראת ' אם התינוקות ' .
בסיפורים נוצריים בסורית  ,שתאריך כתיבתם מאוחר  ,האשה הזאת נקראת ' אמא

חנוקתא דטלי " א ' .

סיכום

:

32

המאגיה כהופעת קבע

הרבה נכתב על התפקיד שמילאה המאגיה בחברה בעיתות של משבר או חוסר

יציבות ' .
3

אבל ההמשכיות של העיסוק בתחום הזה במשך כאלפיים שנה  ,תקופה שבה

יש בידינו תיעוד רצוף ומפורט למדיי ביהדות  ,כמו גם בנצרות ובאסלאם  ,מצביעה על
כך שההסבר הזה איננו מספק  .יותר משהוא מלמד על המאגיה הוא מלמד על דעות
קדומות של חוקרים

;

על חוסר רצונם להכיר בכך שזוהי תופעה קבועה של החיים

הדתיים  .בעולם הדתי שבו אנו עוסקים  ,העולם של היהדות והאסלאם  ,המאגיה היא

תופעה שאיננה נעלמת לעולם  ,אף כי אף פעם אין היא תופסת את מרכז הזירה  .היא

נדחקת בדרך  -כלל לפינה קצת אפלה ואיננה זוכה לתשומת לב רבה  .החברה הממוסדת
מתייחסת אליה כאילו לא היתה קיימת  ,או כאילו לא היתה חשובה  .בספרות הקאנונית

מעטות ההתייחסויות אליה  ,אפילו לא בדרך של פולמוס  .בחיים  ,לעומת זאת  ,היא
ממלאת תפקיד יומיומי ניכר  ,שכמעט איננו נופל בחשיבותו מזו של הפולחן והתפילה
הרשמיים .
ושקד  ,קמיעות ,

32

ראק  :נוה

33

ראה גם  ,למשל

:
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עמ ' 118

עמ ' . 122

ואילך .
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שאול שקד

השאלה מדוע עסקו אנשים במאגיה  ,או מדוע עסקו בה במיוחד בתקופה

מסוימת ,

אינה נראית אפוא שאלה לגיטימית  ,כשם שאי אפשר לשאול מדוע עסקו אנשים בדת
בתקופה

מסוימת  ,או מדוע הם עוסקים בה

כיום  .הרבה יותר נכון

נראה לאנשים שאת הנושא המאגי אין לגלות אלא

לשאול  ,מדוע

היה

אין הוא שייך

לצנועים  ,ומדוע

לרשות הרבים  ,מדוע הוא בעיקרו עיסוק פרטי  .התשובה לשאלה הזאת נתונה כנראה
בעצם תיאור התופעה  .הקיטוב שבין דת ציבורית ומוסדית ובין דת פרטית הוא
כשלעצמו כנראה צורך המובנה בתוך התופעה הדתית  .ראשי הדת הציבורית אינם

מרגישים בדרך  -כלל נוח עם תופעות דתיות פרטיות  ,והם מנסים לפעמים לדחוק אותן

לצד  .היחסים בין שני הקטבים הללו הם מעגליים  ,והדחייה הרשמית גורמת מצדה
להסתגרות נוספת .
כתוצאה מן העמדה הזאת לא היתה נכונות לקבוע את הספרות המאנית בתוך מכלול

לצפרות -היהודית .

אילמלא

הממצאים המקריים למדיי שהגיעו לידינו בזכות

הארכיאולוגיה ואלמלא החומר הרב של

הגניזה  ,לא

היינו יכולים לעמוד על חשיבותו

של העיסוק הזה בחיי היהודים  .יש להדגיש כאן את ערכה המיוחד של גניזת קאהיר
לענייננו  ,שכן היא איננה ארכיון או ספרייה  ,אלא ערמת אשפה  ,אוסף מקרי של כתבים
זרוקים  .אילו היתה הגניזה ארכיון או ספרייה מסודרת  ,ודאי לא היו כוללים בה את
הקטעים הפרטיים הרבים של מאגיה וספק אם היו שומרים בה על הספרים המאגיים
הערוכים והמנוסחים .
בזכות הממצאים הללו אנו יכולים היום לעמוד ביתר פירוט על יחסי הגומלין
שהתקיימו בתחום הזה בין יהדות לאסלאם  ,וגם לראות ביתר דיוק את היחס המסובך
השורר בין הביטויים המאגיים ובין הביטויים הדתיים המוסדיים .
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