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 תודות

 

ת יצירתיהחשיבתם  צבי. ידענותם הרבה,-פרופ' גידי בוהק ופרופ' ישי רוזן ,ברצוני להודות לשני מנחיי

. דלתם הפתוחה ונדיבותם סייעו לי רבות בכתיבת השראה היו עבורי מקורוקריאתם המדוקדקת 

אני . אביב וארכיאולוגיה באוניברסיטת תלבית הספר למדעי היהדות ב לבית מחקריזכיתי  .העבודה

 .תלמידי המחקרבעל ההשקעה הרבה בתלמידות ו ,לפרופ' ורד נעם ייחודוב ,מודה למורי בית הספר

. תרמו לי מידיעותיהם והעשירו את מחקריעמיתים אשר בבמהלך כתיבת העבודה נעזרתי בחוקרים ו

, ד"ר יובל ברצוני להודות במיוחד לד"ר אוהד אבודרהם, פרופ' דניאל בויארין, ד"ר אלסיה בלושי

ורסטנברג, ד"ר יקיר פז הררי, יעל לוי, פרופ' משה מורגנשטרן, ד"ר ג'יימס נתן פורד, ד"ר יאיר פ

אברהם יוסקוביץ, חנן עמית גבריהו,  – ופרופ' שאול שקד. תודה מיוחדת לחבריי מהחוג לתלמוד

 .על הערותיהם המחכימות – מזא"ה וידידה קורן

 הסדנה השנתית לחקר המאגיה היהודיתייסוד בחלק  ליטולי במהלך לימודי התואר השלישי זכית

ואני  ,להצגת ביכורי מחקרימיטבית  סגרתמ יתה עבוריהיזו  סדנהפרופ' גידי בוהק וד"ר יקיר פז.  לצד

 ,לבר בליניצקי מיוחדתתודה . על האוזן הקשבתו הערותיהם המועילותעל מודה לכל המשתתפים 

ליימן על שעות -לרבקה אליצור מיוחדת גם. תודה הניחו יסודות לעבודה זו ששיחותינו המשותפות

 .רבות של דיון, עצה וביקורת בונה

אשר אפשרו לי להקדיש את זמני למחקר: מלגת קיום מלגות כמה הסתייעתי בהמחקר שנות מהלך ב

לחקר  מלגה מטעם התוכנית ;אולוגיה באוניברסיטת תל אביביארכהספר למדעי היהדות וית בשל 

וכן מלגה ע"ש נתן רוטנשטרייך של  ;היהודית בעולם העתיק שבמימון הקרן למדעי הרוחהתרבות 

 .המועצה להשכלה גבוהה

אשר נטעו בי אהבת לימוד ומסייעים לי לאורך  ,מנקין רחל ובצלאל יהורילבסוף, תודתי נתונה ל

היקרים אליה, ירדן ושקד  ילדיי על עזרתם המתמדת. במברגרסופי ופיליפ  השנים, ולחמי וחמותי

 ,בן זוגי אליצורתודה ל ואחרון חביבשמחה. בנולדו במהלך שנות העבודה וממלאים את חיי באהבה ו

 .עבודה זו יכולה להשליםשלולא אהבתו ותמיכתו לא הייתי 

 

 .ולכולהון אסותא ושלמא מן שמיא. אמן
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 תקציר

ממצאים מאגיים מן התקופה. טענתי שפט בספרות חז"ל ובלמ המאגי עוסקת בקשר שביןעבודה זו 

היא כי ישנו קשר הדוק בין שני התחומים, וכי השפה המשפטית היא חלק מהותי מן הממצא המאגי; 

שבירת ש מונחים הלכתיים אף טעונים לא פעם במשמעותיות מאגיות. נוסף על כך אני טוענת

ש את הבנתנו בנוגע לחברה היהודית העתיקה חדבאור  המחיצות בין מאגיה למשפט עשויה להאיר

 ממצאים ארכיאולוגיים.ועתיקים טקסטים סייע בהבנת לואף 

היסטורי של -החלק הראשון מכיל ניתוח פילולוגילשני חלקים עיקריים:  תתחלקמהעבודה 

עומדת  אני", הספרים כותבי, "הראשון בפרקהשפה המשפטית בקערות ההשבעה היהודיות מבבל. 

על זהותם של כותבי קערות ההשבעה. חוקר קערות ההשבעה סיאם בהיירו הציע את בפירוט 

האפשרות שכותבי הקערות כתבו גם שטרות. הצעתו מבוססת על סוגיה תלמודית העוסקת באופן 

כתיבת האותיות בשטר הגט; התוכן העולה מן הסוגיה מתאים בחלקו לממצא מקערות ההשבעה. 

ספים לשם ביסוס טענתו של בהיירו. בין היתר אני טוענת שכותבי בפרק זה אני מעלה שיקולים נו

הקערות השתמשו בטרמינולוגיה טכנית מתחום השטרות, ולעתים אף כינו את הקערה בשמות מתוך 

קערת השבעה שבה יש נוסחת התגוננות אני מנתחת  עולם השטרות )כגון "הדין גיטא"(. נוסף על כך

היו אכן שכותבי הקערות  אני טוענתתלמודית תוך הקבלה לסוגיה מ. מפני קללות של "כותבי ספרים"

. אומנים אלו עסקו בכתיבה מסוגים שונים שכללה גם מכונים "כותבי ספרים", כלומר סופרי שטרות

אחרים  כתיבהתחומי מיומנות הכתיבה שימשה את הסופרים לש אני מציעהעוד . קערות וקמעות

שערה זו תוכל להסביר את השימוש בקטעי תפילות ובפסוקים ; הכתיבה ליטורגית כגוןשטרות מלבד 

 . על גבי הקערות

של קמעות מאגי הממצא הקערות ההשבעה לעומת  ן שלייחודיותבפרק זה אני דנה גם ב

 לא היו סופרי הקערות וחורטי הקמעותבניגוד לתפיסה הרווחת ש טענתי היא. ישראל-המתכת מארץ

הכתיבה על  זו מזו: מומחיות במלאכות שונות לחלוטיןבלמעשה  מדוברגילדה, וכי  הבני אות בהכרח

 קמעות המתכתת אותיות מרובעות בדיו, ואילו כתיבמיומנות גבוהה מאוד של רשה דהשבעה הקערות 

להסביר בנקל מדוע אין עשוי ת ומלאכהההבדל בין . ֶחֶרט אמצעותבדרשו מומחיות גבוהה בחריטה 

ומדוע אין עדות לשימוש  ,בלשון שטרות וש במונחי שטר אובקורפוס הקמעות הארץ ישראלי שימ

. השימוש המקובל במחקר במונחים "מאגיקונים" או שונים בבעלי מקצוע לכאורה מדובר ;בגט
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"מכשפים" לשם תיאור כותבי הקערות והקמעות מסתיר אפוא לא פעם את הייחודיות של כל אחד מן 

 ו.הקורפוסים ואת הקונטקסט ההיסטורי שבו נוצר

הידע המקצועי של ביתר פירוט על  עומדת אני ",ההשבעה בקערותשטרות  לשוןבפרק השני, "

השתמשו כמה  כיצד מנוסח השטר ומדגימהמונחים שונים  אני בוחנתלאורך הפרק  .סופרי הקערות

; על גבי הקערות תאריךן ציו במונחים אלו. בין היתר אני דנה במאפיינים הללו:רות סופרי הקעמ

. נוסף על כך אני מדגימה כיצד במקרים שטרלשימוש בנוסחאות סיום ; בנוסחאות גט שימוש

תחום מונחי השטרות בקערות ההשבעה על זיקה ספציפית ליצירה היהודית בבבל במסוימים מעידים 

 שטרות בתקופת הקערות ובתקופה שקדמה לה. ה

ק השלישי, "בתי דין פרמוקדש ה לאחר ביסוס הטענה שקערות ההשבעה מכילות לשון שטרות

ם נוספים סוגיהקערות היו בקיאים בשסופרי  אפשרותלבחינת הומושגי בית דין בקערות ההשבעה", 

שסופרי הקערות בפרק זה אני מוכיחה דין. הבשפה הקשורה לבתי  ; הפרק מתמקדשפה משפטית של

 שתמשו הייתהההשפה המשפטית הספציפית שבה כי את עולם בתי הדין באופן מיוחד, ו לא הכירו

במקומות שבהם אפשר למצוא מונחים מבתי הדין הם  מוגבלת בעיקר לעולם השטרות. יתר על כן,

לרוב מדובר בציטוט מספרות ההיכלות או , ואו אסכטולוגי שמיימיבדרך כלל בהקשר מופיעים 

מסקנה זו מייחדת את ממצא קערות במהלך הפרק אני מדגישה שממסורות ליטורגיות אחרות. 

. לשם דוגמה, המכילים שפה משפטיתמן התקופה בעה לעומת ממצאים מאגיים לא יהודיים ההש

קערות ן לעומת, ומנוסחות ברטוריקה משפטית המתאימה לבתי דין רומיות-היווניות לוחיות הקללה

לשון שטרות. ככל הידוע לי כתיבת שטרות משפטיים נגד שדים ומזיקים היא תופעה רוויות בההשבעה 

 שימוש בשפה זו. הבחינת ההיקף הרחב של מליהודי בבל בסוף תקופת התלמוד, ודאי ייחודית 

ישנן השלכות מרחיקות לכת ש אני טוענת בפרקים המרכיבים את חלקה השני של העבודה

לזיהויים של כותבי קערות ההשבעה כסופרים. אם אמנם מדובר בכותבים מיומנים, הטקסטים 

" אלא ידע מקצועי של שכבת מומחים משכילה. אם כן, אפשר שכתבו אינם מייצגים "בלבול עממי

בסיס לקריאות חדשות בטקסטים הקאנוניים שנלמדו ונגרסו במשך להשתמש בקערות ההשבעה כ

 אני בוחנתאת הטענה הזו . הלא פעם ממסורות למידה אלהושפעה  םהקריאה בהאשר  ,דורות רבים

 הנדר והגזרה. – י מקרי מבחןהעמקה בשנ באמצעותבפרקים האחרונים של העבודה 

 מדגימה אני, "נדר הקללה בקערות ההשבעה ובמקורות יהודיים עתיקים", בפרק הרביעי

בניגוד לחוקרים אשר ראו הנדר בתוך קורפוס קערות ההשבעה.  הופעת ילולוגית שלפ בחינה
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היא  בטקסטים שעל גבי קערות ההשבעה ביטוי לבלבול עממי בין לשונות שבועה ונדר, טענתי

: השבועה התפרשה לסופרי הקערות הייתה הגדרה מובחנת ועקבית לכל אחד מהמושגים הללוש

תפרש כקללה ההנדר ואילו  פרקטיקה משפטית/מאגית ניטרלית של שימוש בשם לשם מעשה מבוקשכ

כהגנה מפני הנדרים הללו. במהלך הפרק  שימשו הקערות; כלפי רעהו אדם אחדשל אנושית מזיקה 

שינוי היסטורי  משקף וכי הואלא נוצר יש מאין,  בקערות ההשבעה שימוש בנדר כקללההש אני טוענת

  כאחד. בטקסטים יהודיים ולא יהודיים. שינוי זה משתקף בתפקידיו של הנדר

תקופת בטקסטים מכבר מצוי  שנדרים שימשו ככלי רטורי להזיק לאדם אחרלכך תיעוד ה

תוכחה נגד כ)שמות כא, יז( הפסוק "ומקלל אביו ואמו" את ישו  ציטט באוונגליונים: הבית השני

 עלבמגילת ברית דמשק ישנה תוכחה ו ;נדר הקרבן אמצעותהפרושים המרחיקים את הוריהם ב

. כמו כן ישנן נוסחאות נדר )מיכה ז, ב( הפסוק "איש את רעהו יצודו חרם" באמצעותשימוש בנדרים 

שודד  נגדיכולות להתפרש כנוסחאות קללה המכוונות אשר  ,מגוונות על גלוקסמאות מימי הבית השני

נדר בהקשרים על שימוש בנדרים שמעיד לכאורה לנרחב אזכור פוטנציאלי. גם בספרות חז"ל ישנו 

של בהקשר זה בולטות במיוחד הדוגמאות הרבות לנדרים ; לאדם אחר לשם גרימת נזקאישיים -בין

שר עם אנשים אחרים. הנוסחאות המגוונות של להגביל אותה ולמנוע ממנה ק כדיכלפי אשתו  איש

להעיד שבפועל שימש הנדר הן לניסוח המשפטי המצופה, יכולות אף תמיד הנדר, אשר אינן מתאימות 

"קונם לביתך", "קונם שאני למשל בנוסחאות )כקללה, או לכל הפחות כאמצעי לגרימת נזק גם 

אינו תופעה יהודית  להזיק לאדם אחרעי אמצהשימוש בנדרים כלאורך הפרק אני טוענת ש מגרשך"(.

 מונח :(νάθεμαἀ) "אנתמההיוונית ". בהקשר זה בולט במיוחד המעתק שחל בשימוש במילה מבודדת

  . למילה נרדפת לקללה נפוץ לציון הקדש הפך מכינוי זה

 אני מדגישהבטקסטים הלכתיים ומאגיים",  'גזירתא'גז"ר והמונח  השורשבפרק החמישי, "

קערות ההשבעה מקור חשוב אחרים משמשות גם במקרים כי ו נו מושג יחיד מבחינה זו,ישהנדר א

ומונחים בהלכה היהודית. כך למשל השורש גז"ר: בעקבות בחינה של קערות להבנת פרקטיקות 

שמשמעות הצורה הפעלית של השורש גז"ר בקערות היא השבעה מאגית מחייבת  אני טוענתהשבעה 

בספרות חז"ל  בשורש גז"ר נפוץשימוש שימוש זה מתאים לקובל לתרגם. ולא צו משפטי, כפי שמ

שדים, חיות, דוממים באמצעי זה בין היתר  חכמים השביעו ;לשם ציון השבעה מאגית האמוראית

גז"ר במשמעות השבעה מאגית צבר תאוצה בתקופות מאוחרות  שורשהשימוש בטבעיים. -וכוחות על

  ומטקסטים מאגיים מן הגניזה. יותר, כפי שעולה מספרות ההיכלות
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מונח בגם את השימוש  אני בוחנתגז"ר  בצורה הפעלית של השורשלצד ניתוח השימוש המאגי 

פירוש המילה "גזירתא" בקערות לטענתי "גזירתא", המיוחד לקערות ההשבעה ולספרות הגאונים. 

בימי  ץנפויה א שהבהבנת טקס הגזירת מסייעולא צו משפטי. פירוש זה  ,הוא נידוי או החרמה

בעיקר והתמקדו  ,טקס הגזירתאלהקשר המאגי של הגאונים. חוקרי הגאונים לא נתנו דעתם 

בעל ה . אך עיון בטקס המתואר על ידי גאוני בבל מעלה שהיובפרקטיקה ההלכתית העולה ממנ

 ,אפרבילדים, בשימוש בתרנגולות, ; : נשיאת ארונות ותכריכי מתיםמובהקים מרכיבים מאגיים

שופרות ועוד. השימוש במרכיבים אלה יכול להתפרש ביתר קלות לאור העובדה שהגזירתא הייתה ב

מאגי. מן העבר השני עיון בטקס הגזירתא יכול להסביר כמה טקסטים  הקשרפרקטיקה נפוצה ב

 ., ואולי אף את הטקס עצמומתארים פרקטיקות דומות לטקסכבקערות ההשבעה שנראים 

קערות הטקסטים שעל גבי  ל מוסד הנדר והגזירתא מחדד את תרומתהעיון במקרי המבחן ש

מושגים הלכתיים, פרקטיקות מאגיות, טקסים היסטוריים של  םלהבנת מלוא משמעות ההשבעה

ששבירת המחיצות המלאכותיות שבין המאגיה למשפט מסייעת לא רק להבנה למדים  אנו. כך ועוד

ננות מנקודת מבט חדשה וייחודית על החברה מקומית של מושגים ספציפיים, אלא אף להתבו

  היהודית העתיקה.
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 מבוא

 מטרת המחקר .א

ספרות חז"ל היא להפריד בין הלכה למאגיה ובין מעשה דתי למעשה מאגי. לרוב  נטייה רווחת במחקר

כרוכה ההפרדה גם בחלוקה מעמדית: הרבנים, המעמד הגבוה והאינטלקטואלי, לעומת ההמון קל 

רות עצמם יש ערבוב בין העולם המאגי והמשפטי, ובין שני הקורפוסים אפשר למצוא הדעת. אך במקו

דמיון רב בשפה ובפרקטיקה. נדרים, שבועות, חוזים, גזירות וחרמות, תפילות וברכות הם כמה מן 

התחומים המשותפים לשני העולמות, ועליהם נוסף גם הרעיון המרכזי של דיבור או כיתוב כמחולל 

זו אינה מיוחדת לחיבורים יהודיים, ואפשר להצביע עליה בתרבויות קדומות רבות. מעשה. תופעה 

מרכזיים לקורפוסים מאגיים ומשפטיים כאחד;  המונחים "השבעה", "איסור", "תביעה" ו"כבילה"

  1פעמים רבות בשפות המקור הטרמינים זהים, אלא שבתרגום אנו מאבדים את השיתוף.

ובפרקטיקה? האם מדובר בקבוצות שונות שיש ביניהן השפעה  כיצד להסביר את השיתוף בשפה

כיוונית? נראה שבמחקר נוטים לענות על שאלה זו בחיוב. בחקר המאגיה מדברים -כיוונית או דו-חד

לעתים על "חיקוי" פרקטיקות משפטיות כדי לשוות נופך רשמי יותר לקמע; הפרקטיקה ה"נמוכה" 

שני מדברים על "חדירת" מאגיה לתוך עולם משפטי. אך נתלית בפרקטיקה ה"גבוהה". מן הצד ה

לדעתי הטענות בדבר השפעות ה"המון" על ה"חכמים" ולהפך נשענות על הנחת יסוד מהותית באשר 

לאמונותיהם של חכמים בכלל ובאשר לאמונה בעולם העתיק בפרט. טענות אלה מניחות שבמציאות זו 

 ובין ה"נמוך" ל"גבוה".  התקיימה הפרדה ממשית בין ה"מאגי" ל"משפטי"

אך האם אמנם היו הפרדות כאלו? האם לא מדובר באנכרוניזם? האם עבור היהודים הקדמונים 

היה קיים הבדל מהותי בין השבועה בשם האל בבית הדין לשבועה בשם האל כדי לגרש שד מהבית? 

דם המגרש שד האם ישנו הבדל בין אמונתו של אדם המגרש את אשתו באמצעות גט לאמונתו של א

באמצעות גט? מובן שמדובר בז'אנרים שונים כמו הלכה, שטרות וקמעות. אך האם השפה 

 והפרקטיקות המשותפות אכן מייצגות עולמות נפרדים באופן מהותי ודיכוטומי?

                                                           
למשל השימוש הזהה במונח "שבועה" או "משביע אני" מופיע בטרמינולוגיה משפטית ובקמעות, אך באנגלית כך  1

. תופעה adjuration-או ל incantation-והשבועה המאגית ל vow-או ל oath-תתורגם בדרך כלל השבועה המשפטית ל

אינה מיוחדת לעברית ואפשר למצוא אותה  דומה אפשר למצוא גם במונחים "אסירה וכבילה", "תביעה" ועוד. תופעה זו

)בעל דבבי(, המשמשת למכשף וגם ליריב בבית המשפט; ראו אבוש ושוומר, קורפוס, עמ'  bēl dabābiגם באכדית במילה 

; ὁρκίζωמקורו במונח המשפטי להשבעה  exorcism. תופעה דומה יש גם ביוונית: המונח המיוחד לגירוש שדים 311–309

 .3' הע 320' עמ, אני ביעמש, לייכט ראו
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מטרת המחקר שלי היא לבחון את השאלות הללו ולחקור את הקשר, המפתיע לכאורה, 

פטי והמאגי. בכוונתי להציע את האפשרות שהעולמות הללו אינם במקורות העתיקים בין העולם המש

רחוקים כל כך זה מזה כפי שנדמה, ולהראות שההפרדה ביניהם נובעת לא פעם מהשדה שבו מתבצע 

 המעשה ולא מהאמונה שבבסיסו. 

בעבודה זו אתמקד בממצא אפיגרפי של קערות השבעה מבבל של שלהי העת העתיקה. 

וש נרחב בשפה משפטית. במהלך העבודה אנסה לעמוד על אופיה המדויק של בקערות אלו ישנו שימ

-שפה משפטית זו וכן אדון בזהותם של כותבי הקערות. נוסף על כך אדגים כיצד בחינה פילולוגית

היסטורית של מושגים משפטיים בתוך הממצא המאגי של קערות ההשבעה יכולה לתרום לקריאות 

קים בתוך קורפוס ספרות חז"ל ומחוץ לו. ההתמקדות בחומר חדשות של טקסטים יהודיים עתי

הבבלי תוביל בהכרח לשאלה על משמעות המסקנות במקומות ובזמנים אחרים. במהלך העבודה 

ישראל ולכתבים מאגיים מאוחרים -אתייחס לשאלה זאת, ואשווה את הממצאים גם לקמעות מארץ

 יותר מן הגניזה הקהירית.

 המקורות  .ב

בנושא זה מעטות עדיין; לפיכך ייבחן היחס בין משפט ומאגיה במקורות היהודיים עבודות המחקר 

בטקסטים  . אדון בשאלת המחקר באמצעות עיוןהעתיקים בעיקר באמצעות מקורות ראשוניים

קערות השבעה, ספרות חז"ל (: לספירהמן המאה הרביעית עד המאה השביעית משלהי העת העתיקה )

ישראל ומבבל; -אי שטרות והן ממצאים מאגיים אחרים מארץהן ממצ – חומרייםוממצאים 

 יהודיים ולא יהודיים כאחד. שייכים לקורפוסיםאדון הטקסטים שבהם 
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 קערות ההשבעה הבבליות .1

קערות ההשבעה הבבליות הן קערות חרס אשר על גביהן נכתבו טקסטים ששימשו בעיקר להגנה מפני 

רות הן חסרות תאריך, וחוקרים מתארכים אותן מרבית הקע 2שדים, מזיקים וקללות אנושיות.

לשלהי העת העתיקה )מהמאה החמישית עד המאה השמינית לספירה(. על קערות בודדות מצוין 

בסך הכול ידוע על כאלף וחמש  3תאריך לפי מניין השטרות, ואלו מתוארכות למאה השישית לספירה.

אפשר להפריז -רוב לחמש מאות. אימאות קערות, שמתוכן התפרסמו עד כה בקורפוסים שונים ק

בחשיבות ממצא זה, שכן הטקסטים הכתובים על גבי הקערות הם החומר האפיגרפי היחיד שנותר 

מבבל מתקופת התלמוד. הקערות נמצאו כמעט תמיד כשהן קבורות עם פנים הקערה כלפי מטה, 

. ייתכן שקבורת ובכמה מקרים נמצאו שתי קערות מחוברות הקבורות כשפתחיהן צמודים זה לזה

בצד החיצוני של כמה מן הקערות יש הוראה  4הקערות בצורה זו נועדה לכלוא את השד בתוך הקערה.

היכן לקבור אותן. לרוב ההוראה היא לקבור את הקערות במקומות שונים בבית הלקוח, ולעתים יש 

אך קשה לקבוע  חוקרים סבורים שכתיבת הקערות לוותה בטקס כלשהו, 5לקבור אותן בבית הקברות.

מה היה אופיו של טקס כזה. כאמור, מרבית הקערות שימשו כקמע להגנה מפני שדים מזיקים וקללות 

, להצלחה בפרנסה, להשבחת יין, לאהבהאנושיות, אך יש גם קערות המיועדות לשימוש רפואי, 

ת ובכתב יהודי-רוב קערות ההשבעה שנתגלו כתובות בלשון ארמית 6לגרימת נזק לאדם אחר ועוד.

 –עברי מרובע, ולשונן קרובה ללשון התלמוד הבבלי. מספר קטן יותר של קערות כתוב בשפות אחרות 

ית ובסורית; קערות בודדות כתובות בפהלווית. ישנן גם קערות הכתובות בכתב מדומה אבעיקר במנד

(pseudo-script). 

רות על ידי אליס , עם פרסום כמה קע1853-ראשיתו של חקר קערות ההשבעה הבבליות ב

(Ellis;) עם פרסום ספרו המונומנטלי של מונטגומרי1913-המשכו ב , (Montgomery) אשר הוציא ,

                                                           
; בוהק, קערות, עמ' 5–2; שקד, כיצד נפטרים, עמ' 119–7חומר הרקע על הקערות מובא מתוך מונטגומרי, קערות, עמ'  2

 . 23–1; שקד, פורד ובהיירו, קערות, עמ' 266–253
 .191הע'  56עמ'  להלן פירוט ראו 3
 . 235ועמ'  226מחוברות ראו לוין, קיבלא, עמ' . לתמונות של קערות 42–41מונטגומרי, קערות, עמ'  4
 כיצד, שקד ראו ואחרות זו לדוגמה .(המבוא של האמצעי לשער" )דאסיפא מיציתא לבבא: "MS1927/13 קערה למשל 5

 .8' עמ, נפטרים
 להצלחה; 12' הע 27' עמ, קללה לוחיות, סער-פז אצל הפניות ראו לאהבה; M155 קערה למשל ראו רפואי לשימוש 6

 ראו אחר לאדם נזק לגרימת; MSF24 קערה ראו יין להשבחת; 246–242' עמ, להצלחה קערה, ובהיירו לוין ראו בפרנסה

 .קללה קערות, לוין
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מהדורה מדעית עם כארבעים קערות ומבוא מקיף. על ספר זה פורסם מאמר של י"נ אפשטיין, אשר 

די גורדון לאחר מכן פורסמו מאמרים על י 7תיקן חלק מקריאותיו של מונטגומרי וביאר אותן.

 8קורפוס המכיל את כל הקערות הארמיות שהתפרסמו לפניו. (Isbell)פרסם איזבל  1975-, ובדיוותלמי

בשנים האחרונות חלה  9פרסמו נוה ושקד שני כרכים המכילים קערות חדשות. 1993-וב 1985-ב

ו מאות התפרסמ 2000התעוררות בתחום, במיוחד לאור גילויין של מאות קערות חדשות. מאז שנת 

קסלר, בהיירו, פורד ושקד; מאות קערות נוספות צפויות -קערות חדשות על ידי סיגל, לוין, מולר

למרות פרסום הקערות החדשות המחקר בתחום עדיין מועט ביותר,  10להתפרסם בשנים הקרובות.

עה ועד עתה עסקו בתחום בעיקר פילולוגים ובלשנים; גם המחקר על אודות הזיקות בין קערות ההשב

 לספרות חז"ל אינו מפותח דיו. 

קיומן של קערות ההשבעה עצמן אינו מוזכר במפורש בתלמוד, אך לא פעם מוזכר שימוש 

ייתכן  12גם הקערות עצמן קרויות קמעות, וחלקן אף פותחות במילים "הדין קמיע". 11בקמעות.

רבת גם היא שאפשר למצוא רמז למציאותן של קערות ההשבעה באגדה ממסכת מועד קטן אשר מע

בין המאגי למשפטי. את הדמיון בין האגדה לקערות ההשבעה ציין בקצרה גדעון בוהק בספרו על 

 13 מאגיה יהודית קדומה:

ההוא אלאמא דהוה קא מצער ליה לההוא צורבא מרבנן, אתא לקמיה דרב יוסף, 

אמר ליה: "זיל שמתיה". אמר ליה: "מסתפינא מניה". אמר ליה: "שקיל פתיחא 

, אמר ליה: "כל שכן מסתפינא מניה", אמר ליה: "שקליה ואחתיה בכדא עליה"

                                                           
 . 58–2י"נ אפשטיין, פירושי מילים, עמ'  7
 איזבל, קורפוס.  8
 ושקד, קערות וקמעות; הנ"ל, לחשים ופורמולות.  נוה 9

 .קללה קערות, לוין; קערות, ובהיירו פורד, שקד; קערותקסלר, -מולר; קורפוס, לוין; קערות, סיגל 10
 .43ע"ב. לדיון בנושא ראו להלן עמ' –ראו לדוגמה סוגיית "קמע מן המומחה", בבלי שבת סא ע"א 11
 אור עצמי ייעוד של נוספות לשונות על. ועוד AIT1 ,AIT10,IS47  ,IS48,IS53 ,IS61  ,M108,M123  ,M138 לדוגמה ראו 12

 .38-34' עמ להלן
)עם השלמת קיצורים(, על פי העתקת "מאגרים",   T141 –X893ע"ב, כתב יד תימני, קולומביה –מועד קטן יז ע"א 13

רות הרבנית שלהלן . כל ציטוטי הספ/treasures.huji.ac.il-http://hebrewמפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: 

 .406מתוך מאגר זה, עם השלמת קיצורים ברורים. על הסיפור התלמודי ראו בוהק, מאגיה יהודית, עמ' 

http://hebrew-treasures.huji.ac.il/
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/
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ואחתיה בי קברי וקרי ביה אלפא דשיפורי בארבעין יומי". אזל עבד הכי, פקע כדא 

 14מת אלאמא.

בסיפור זה אנו עדים לפרקטיקה של קבורת כתב נידוי המלווה בטקס מסוים. האירוע מוביל למותו 

תלמיד החכמים. אפשר למצוא דמיון בין סיפור זה ובין קערות  של האיש האלים אשר ציער את

ההשבעה: ראשית, עצם הקבורה של הכד בבית הקברות. כפי שהוזכר לעיל, נהוג היה לעשות כך גם 

שלישית, בסיפור בבבלי  15בחלק מקערות ההשבעה; שנית, לצד הקערות נמצאו גם השבעות על כדים;

בקערות ההשבעה אנו מוצאים פורמולות נידוי המכוונות נגד התוכן הקבור הוא כתב הנידוי, וגם 

  VA2416:16שדים ולעתים גם נגד בני אדם. כך למשל בקערה 

( קדישין ובישמיה דמיטטרון מלאכה דכיה נידריאל ונוריאל 5(...אשבעיתינכון במלאכין )4)

בישין ומעבדין (...דתיזלון ותיהפכון חרשין 7( והפכיאל ומהפכיאל... )6והוריאל וססגביאל )

דאית ליה בביתיה  ושיפורי ושמתתא( 8תקיפין ונידרא ולוטתא ושיקופתא ואשלמתא )

 ( דלט יתהון9ובפגריה ובגושמיה לאבא בר ברכיתא דתיזלו ותיתהפכון על כל )

בקערה זו ישנה השבעה של שבעה מלאכים במטרה שיהפכו את הנזקים הרעים ששלחו לאבא בר 

"להחזיר"  החכמים תלמיד של נולרצו דומה; השבעה זו (counter-charm)ברכיתא בחזרה אל השולח 

בסוף הרשימה מופיעים השופרות והנידוי, בדומה למה שמצאנו בסיפור התלמודי  17.האלים לאדם נזק

כלומר, ייתכן שהסיפור מן התלמוד מעיד על פרקטיקה דומה לקבורת קערות  18בטקס קבורת הכד.

 לקבור מציע יוסף רב: למשפט המאגי ביןמעיד על ערבוב  הסיפור לה.ההשבעה, ובייחוד קערות הקל

 .מאגי בטקס משפטי נידוי כתב

גם ללא אזכור מפורש של קערות בתלמוד, ישנן זיקות לא מעטות בין הקערות ובין ספרות 

חז"ל. אפשר לחלק את הזיקות הללו לזיקות מובהקות ולזיקות רמוזות. בזיקות מובהקות כוונתי 

                                                           
תרגום: אותו איש אלים שהיה מצער תלמיד חכמים. )התלמיד( בא לפני רב יוסף אמר לו )רב יוסף(: "לך נדה אותו",  14

קח וכתוב עליו כתב נידוי". אמר לו: "כל שכן שאני מתיירא ממנו". אמר לו )התלמיד(: "מתיירא אני ממנו", אמר לו: "

אמר לו: "קח )את כתב הנידוי( והנח אותו בכד והנח אותו בבית הקברות, ותקע בו אלף שופרות במשך ארבעים יום". 

 הלך עשה כך, פקע הכד ומת האיש האלים.
 .20' בעמ ותצלום 11' עמ, קערות, לוין ראו 15
 .21-22הקערות ראו להלן עמ'  לרשימת קיצורי 16
 .114-115; 104-105הנזקים ראו להלן עמ' המונחים ברשימת  לפירוש 17
 226–224' עמ, מילים, ופורד מורגנשטרן ראו התלמודי לסיפור וכן לנידוי שלהם הקשר ועל בקערות השופרות על לפירוט 18

 .159-158' עמ ולהלן
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י פסוקים, לציטוטי משנה, לקיומם של שמות רבנים וכדומה על גבי הקערות. תחום זה זכה לציטוט

לתשומת לב מצד חוקרים, ותוצאות המחקרים בנושא התפרסמו במהדורות מדעיות של הקערות 

בזיקות רמוזות כוונתי למונחים ולמושגים המשותפים לספרות חז"ל ולקערות  19ובמאמרים.

קיימות מקבילות כאלו בשלושה תחומים עיקריים: מאגיה, ליטורגיה ההשבעה. ממחקרי עולה ש

 משפט.  –והתחום שיעמוד במוקד עבודה זו 

מבין שלושת התחומים הנזכרים נראה שהתחום שבו צפוי ביותר למצוא מקבילות הוא 

כוונתי בעיקר למקומות בתלמוד הבבלי המכילים מרשמים, הוראות וסיפורים על סילוק  20המאגיה.

למרות הפריחה שחלה לאחרונה בחקר המאגיה היהודית הקדומה, עדיין לא נעשתה  21ם ומחלות.שדי

עבודת השוואה מקיפה בין הקטעים המאגיים הנמצאים בספרות חז"ל ובין הטקסטים הכתובים על 

יתרה מזאת,  22גבי קערות ההשבעה; החוקרים שעסקו בתופעה זו העירו על מקבילות נקודתיות בלבד.

ות השוואות אלו לא הביאו בחשבון שיקולים פילולוגיים כמו עדי נוסח שונים ומקבילות פעמים רב

טקסטואליות בתוך ספרות חז"ל. נראה שיש צורך במחקר שיאיר את ההשוואה המתבקשת בין שני 

הקורפוסים. השוואה כזו תתרום תרומה משמעותית הן לחקר הקערות הן לחקר התלמוד. מבחינת 

שגילוי הקבלות לספרות חז"ל בתחומים הללו יוכל ללמד עוד על זהותם של  חקר הקערות, אפשר

כותבי הקערות ועל מידת קרבתם לעולמם של חכמים. מבחינת חקר התלמוד, ניתוח מקבילות מתחום 

 –המאגיה יכול להעלות תרומה משמעותית להבנת תוכן המרשמים המובאים בתלמוד הבבלי 

ואף להעמדת נוסח הסוגייה בבבלי. זאת ועוד, לאיסוף  –רכם שלעתים קרובות אינם מובנים כל צ

המקבילות ולהצגתן יש השלכות היסטוריות חשובות באשר להיכרותם של חכמים עם פרקטיקות 

  23מאגיות שהיו נהוגות בסביבתם ובאשר לקרבתם לחוגים אחרים מחוץ לבית המדרש.

                                                           
 , ישו; לוין, הגט; לוין, ליטורגיה; בוהק, קערות ועוד. ראו שקד, כיצד נפטרים; שקד, היכלות; גלר 19
המונח "מאגיה" שנוי במחלוקת כיוון שהוא יכול להתפרש בצורות שונות בהתאם להשקפת עולמו של החוקר וזמנו.  20

במסגרת עבודה זו לא ארחיב במשמעויות השונות של הגדרות המאגיה בכלל והמאגיה היהודית בפרט, ואסתפק בהגדרות 

; בלושי, 13–5 ; הררי, הכישוף היהודי, עמ'6–3וקרים האחרונים שעסקו בנושא זה; ראו בוהק, מאגיה יהודית, עמ' הח

 .26–13שאלת חלום, עמ' 
איסוף של המקורות הללו והתייחסות אליהם יש במחקרים הקלסיים של ליברמן ואורבך, ולאחרונה גם אצל בוהק  21

 . 2הערה  351ואחרים ראו בוהק, מאגיה יהודית, עמ'  והררי. לרשימה מפורטת של מחקרים אלו
 .45קסלר, קערות, עמ' -; מולר258; בוהק, קערות, עמ' 120–117, 79–78, 21–18ראו לדוגמה לוין, קורפוס, עמ'  22
 .בעתיד בו לעסוק מקווה אני אך, זו עבודה של המחקר למסגרת מחוץ הוא זה תחום 23
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ם בתחום זה נעשו השוואות ג 24.התחום השני שנמצאו בו מקבילות רבות הוא הליטורגיה

נקודתיות, אך טרם פורסם מחקר שיטתי ומקיף. במחקרים שנערכו עד כה אפשר למצוא שלל 

דוגמאות למקבילות בין הז'אנרים. אפשר לחלק דוגמאות אלו לכמה קבוצות משנה: שימוש בפסוקים 

הציטוט ממשנת גם  25.הנמצאים בשימוש גם בסידור התפילה, שימוש בברכות, שימוש ב"אמן" ועוד

 26זבחים בקערה מאוסף סכויין מעיד כנראה על הכרות עם המשנה דרך סידור התפילה הקדום.

מציאת מקבילות אלו בקערות היא בעלת חשיבות גדולה כיוון שאנו למדים דרכן על הכרותם של 

ל כותבי הקמעות עם התפילה המסורתית וכן על נוסחי התפילה טרם התגבשותה, תקופה שהידיעות ע

 אודותיה מועטות יחסית.

התחום השלישי שבו יש הקבלות רבות לספרות חז"ל, והוא לכאורה המפתיע ביותר, הוא 

תחום המשפט. כוונתי להקבלות במונחים משפטיים הלכתיים )שבועות, חרמות והשבעות(, במונחי 

 שטרות ובמונחי בית דין. תחום זה יעמוד כאמור במוקד עבודה זו.

מאגיה,  –ר את המקבילות המגוונות דווקא בשלושת התחומים הללו כיצד אפשר להסבי

ליטורגיה ומשפט? אפשרות אחת היא לטעון שכותבי הקערות היו מקורבים מאוד לחוגי חז"ל, ואולי 

אך  27אף באו מקרב האמוראים עצמם. אפשר לחזק טענה זו מעיון בקערות הנושאות שמות רבנים.

היינו מצפים להקבלות נוספות בתחומים אחרים ולא רק בתחום אם אכן מדובר באותם אנשים ממש, 

המשפט. למשל, ישנו שימוש רב במסורות מקראיות, אך אין מסורות מקראיות רבות המזוהות עם 

יתר על כן, אם הקערות נכתבו על ידי רבנים, היינו מצפים לראות פחות השבעות של  .ספרות המדרש

 נראה שזיהוי הסופרים עם הרבנים איננו סביר.אלים ושל כוחות לא יהודיים. על כן 

בעלי עולם תרבותי  ממעמד פשוטיהודים אפשרות אחרת היא לטעון שכותבי הקערות היו  

תפילה, רפואה  –משותף לעולמם של חז"ל. עולם זה השתקף בתחומים הקשורים לחיי היומיום 

כו קשה להסביר את מציאותו של )מאגיה( וענייני חוזים. אך גם הסבר זה אינו מספק, כיוון שמתו

 ז'רגון משפטי יהודי ספציפי שחלקו מוכר רק מהוראות האמוראים מבבל. 

                                                           
; לוין, 217–197; שקד, היכלות, עמ' 31–22; נוה ושקד, לחשים ופורמולות, עמ' 151מ' בעניין זה ראו נוה, כתובות, ע 24

 .556–541, עמ' ; וכן שפר, ליטורגיה184–163ליטורגיה, עמ' 
לעתים ההקבלה אינה רק בשימוש בפסוקים זהים, אלא אף בסדר הופעתם. כך מדגים לוין בהקבלה בין שיבוץ פסוקים  25

' עמ, ליטורגיה, לוין; 74–71' עמ, קורפוס, לוין ראו; גאון עמרם רב אצל המיטה על שמע ריאתק סדר ובין M108בקערה 

171–174. 
 .מוטיבים, עמי-תן' א ;13–2' עמ, נפטרים כיצד, שקד ראו 26
 . 121–97' עמ, קערות על רבנים, שקד ראו 27
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אפשרות ביניים שהציעו לראשונה דן לוין וסיאם בהיירו, ואשר עליה ארחיב בעבודה, היא 

לראות בכותבי הקערות סופרים מקצועיים שהשתייכו לשכבה יהודית מקצועית ומשכילה שאיננה 

הצעה זו מתבססת על הנחת יסוד שהחברה היהודית העתיקה הייתה מרובדת ומגוונת יותר  28ת.רבני

 –רבנים ועמי ארצות  –מהדימוי המקובל, וכי התיאור החברתי הכולל שתי קבוצות אוכלוסיה בלבד 

 אינו עשיר דיו.

 הקערות; סביר אף כותבי בשל אופי המקורות קשה להכריע באופן סופי בשאלת זהותם של

בצורה זהה. אך מכל מקום נראה שהבלטה של סוגי ההקבלות בין  הכותביםשלא נכון להגדיר את כל 

הספרויות השונות יש בה בכדי לתרום לפירוק הההפרדה הדיכוטומית שבין המאגי למשפטי ובין 

לרבנים. כך אפשר להאיר באור חדש את הבנתנו באשר לריבוד בחברה היהודית  "החברה העממית"

 על ספרויותיה השונות. העתיקה

 . ספרות חז"ל2

ובעיקר בדיני שטרות, שבועות  בעבודה זו אתמקד בסוגיות מספרות חז"ל בתחומים הנוגעים למשפט

ונדרים. איעזר גם באוספי שטרות מתקופת הגאונים ומן הגניזה המאוחרים אמנם לתקופת התלמוד, 

חז"ל תיעשה בגישה פילולוגית  הקריאה בספרות 29אך משמרים לעתים מסורות קדומות יותר.

אף על פי שהמחקר יתמקד בתלמוד הבבלי, כדי להעשיר את  .באמצעות קריאת כתבי היד וקטעי גניזה

הדיון ולהעמיקו אבחן מקבילות מספרות בית שני ומספרות חז"ל הארץ ישראלית; בכמה מקומות 

מקביל יהיה אפשר לבחון את אסקור גם דיונים רלוונטיים בכתבי הגאונים. בעזרת הדיון בחומר ה

השאלה אם הערבוב בין תחומי המשפט והמאגיה היה תופעה מקומית תרבותית של יהודי בבל 

. קערות ההשבעה ישמשו לתקופהבתקופת התלמוד, או שמא מדובר בתופעה כללית האופיינית 

נוסף על  פריזמה לבחירת החומרים המקבילים הרלוונטיים בתלמוד כדי לתחום את הקורפוס הרחב.

משפט יחסים בין שאלת הב אדון גם, כך, מתוך הנחת היסוד שהחברה היהודית לא פעלה בחלל ריק

 .רומית-יוונית במאגיה וכן בבבל יהודית הלא בחברהמאגיה ל

 

 

                                                           
  .2009 אוגוסט, אישית שיחה, לוין' ד; 133–121' עמ, שדים גירוש, בהיירו 28
 ; דוד, הגט. ב–ראו למשל אסף, ספר השטרות לרב האיי גאון; אסף, שטרות עתיקים; פרידמן, כתובות, כרכים א 29
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 סקירת ספרות המחקר .ג

 וכן המשפט בחקרישנם כמה מחקרים  , אולםבמחקר הרבה נידונו לא ומשפט מאגיה בין הקשרים

 :להלן שאסקור יהודית ולא יהודיתמאות ספציפיות במאגיה דיון בדוג

 . משפט ומאגיה, משפט כמאגיה1

ראשית המחקר על הזיקות בין תחום המשפט ותחום המאגיה היא בתנועת הריאליזם המשפטי 

-הברית בתחילת המאה העשרים. החוקרים הבולטים בתחום ביקרו את היסודות האי-בארצות

 legal"-, ובתוך כך ביקרו את השופטים והמשפטנים שעסקו לדבריהם ברציונליים שבהליך המשפטי

magicוב "-"word ritual."30.  ,לאחרונה התפרסמו כמה מחקרים אשר דנים גם הם ביחס שבין משפט

ריטואל ומאגיה, אך ללא הביקורתיות שאפיינה את תנועת הריאליזם המשפטי. ראוי לציון בהקשר זה 

" Law as Magicן, היוצר קטגוריזציה חדשה בתחום שהיא מגדירה "מחקרה העדכני של ג'סי אל

)משפט כמאגיה(. אלן מונה חמש קטגוריות שבהן אפשר למצוא דמיון פרקטי בין משפט למאגיה: )א( 

( בהופעה בבית המשפט ובטקסים מאגיים; )ב( השימוש בשפה רשמית performanceחשיבות הביצוע )

מילים היוצרות מעשה; )ד(  –מן ולמקום; )ג( שימוש ב"שפה ביצועית" גבוהה ויצירת ריטואל מיוחד לז

שימוש במסורות היסטוריות ובתקדימים כדי לחזק את המעשה בהווה; )ה( שימוש באנלוגיות, 

במטאפורות ובאסוציאציות מן המקרה הבודד למקרים דומים או רחבים יותר כדי לחזק את המקרה 

הריאליזם המשפטי בנוגע למאגיה המשפטית, ומראה כיצד  הנדון. אלן יוצאת נגד הביקורת של

הקטגוריות המאגיות דווקא מעשירות את העולם המשפטי בכך שהן מטמיעות ערכים מוסריים 

באמצעות חוויה, מגבירות את האובייקטיביות של ההליך המשפטי ומאפשרות באופן סימבולי תיקון 

  31בחברה של שבר.

ת הללו כדי לבחון את המאגיה במשפט המודרני. אך בבחינת כאמור, אלן יצרה את הקטגוריו

הקטגוריות הללו נראה שאפשר ליישם אותם בניתוח מוסדות משפטיים המתוארים בספרות חז"ל וכן 

במקורות של מאגיה יהודית עתיקה. כך למשל אפשר למצוא שימוש בשפה משפטית גבוהה )"לשון 

וחיזוק תוקף  34(act-speechשימוש בשפה ביצועית ) 33דיוק בציון זמן של שטר או קמע, 32שטרות"(,

                                                           
  .67–1; פרנק, חוק; אלן, משפט כמאגיה, עמ' 849–809ראו לדוגמה כהן, נונסנס, עמ'  30
 .66–44, 22–8שם, עמ'  31
 למסכתות המשותפות קדומות לשוניות צורות שנןי; יותר רחבה מתופעה חלק הוא גבוהה משפטית בשפה שימוש 32

 . ההשבעה לקערות וכן הגאונים מכתבי לחלק, שטרות ללשון(, מעילה, תמורה, כריתות, נזיר, נדרים) המיוחדות
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באשר להיבט  35המעשים באמצעות תלייתם במסורות מקראיות או מיתולוגיות )היסטוריולה(.

הפרפורמטיבי קשה לקבוע בוודאות, כיוון שהחומר המאגי היהודי משלהי העת העתיקה מכיל לרוב 

ף על המחקרים הנוגעים לקשר הכללי בין את הטקסטים ולא את תיאורי הטקסים שליוו אותם. נוס

מאגיה למשפט בעת העתיקה, נעשו גם מחקרים היסטוריים באשר לשימוש בשפה משפטית במאגיה 

 .כעת אפנהואליהם  בסוגות ובסוגיות ספציפיות

 רומית-במאגיה יוונית (Prayers for Justice)סוגת ה"תפילות המשפטיות"   .2

של נוסחאות מאגיות החרוטות על לוחיות מתכת, בדרך כלל רומית ישנה סוגה -במאגיה היוונית

מדובר בממצא רחב של מעל לאלף וחמש  36(.defixionesעשויות עופרת, שנועדו לקלל אדם אחר )

כמעט כל  .מאות לוחיות, המתוארכות מהמאה החמישית לפנה"ס עד למאה החמישית לספירה

ן המקרים ננעץ בהם מסמר אחד או יותר. לוחיות הקללה נמצאו מקופלות או מגולגלות, ובחלק מ

                                                                                                                                                                             
 .פרק שניולהלן  234–221' עמ, זמן ייעודי, שקד ראו מאגיים בטקסטים מדויק בזמן שימוש על 33
( כאמירה שאינה performative utteranceמתאר אוסטין את ההיגד הביצועי ) ordsHow to do Things with Wבספרו  34

תיאורית אלא מחוללת מעשה. הוא מדגים את דבריו בכמה משפטים שחלקם מתחום המשפט, כמו משפט הנאמר לכלה 

אחי"(. כדי על ידי החתן )"הריני לוקח אישה זו לאשתי"( ומשפט הנאמר בהקשר לירושה )"הריני מוריש שעון זה ל

ובהם כוונת הדובר  –מנטליים ופיזיים  –שהמשפטים הללו אכן יפעלו, מציין אוסטין, צריכים לחול כמה תנאים נוספים 

. חוקרים מסוימים, כגון רבקה לסס, 15–1והסיטואציה שבה הוא אומר את המשפט; ראו אוסטין, כיצד לפעול, עמ' 

(. 206–186מאגיים יהודיים )ראו לדוגמא לסס, השבעת שר הפנים, עמ'  השתמשו בטענותיו של אוסטין כדי לנתח טקסטים

יובל הררי סקר את הקשר בין התיאוריה של אוסטין ובין אמירות מז'אנר המאגיה, בייחוד מאגיה יהודית. לדבריו אף על 

אוסטין )כפי  פי שמפתה ליישם את התיאוריה של אוסטין במאגיה ולראות בפורמולות ולחשים "דיבור ביצועי" נוסח

אפשר לקשור בין הדברים. אוסטין מתאר יחסים בחברה אנושית בעלת הסכם חברתי -שאמנם עשו כמה חוקרים(, אי

מסוים, ואילו המאגיה אינה מוגבלת לחברה אנושית מצומצמת אלא למבנים קוסמולוגיים מורכבים. על כן השלכה של 

. גישת 392–365אינה מדויקת; ראו הררי, איך לפעול במילים, עמ' הפילוסופיה של אוסטין על תיאולוגיה של מאגיקונים 

הררי אינה מאפשרת אפוא השוואה בין התיאוריה של אוסטין למאגיה יהודית עתיקה, אך לדעתי היא בהחלט מאפשרת 

ייצג השוואה בין מוסדות משפטיים יהודיים בעת העתיקה למאגיה יהודית עתיקה; ייתכן שהמוסד המשפטי העתיק אינו מ

  דווקא הסכמות חברתיות נוסח אוסטין, אלא מושתת גם הוא על תפיסת עולם של הסכמות קוסמולוגיות.
היסטורי" מכונה היסטוריולה. אפשר לראות את השימוש בפרקטיקה זו בקערות רבות. הפרקטיקה -סיפור "מאגי 35

ולה מאגית: כשם שבסיפור פעלו הכוחות כוללת הבאת סיפור מיתי על ידי כותב הקערה באופן שבו הסיפור מתפקד כפע

; דן 476–455המאגיים לטובה, כך יפעלו לטובת לקוח הקערה. לדיון בהיסטוריולה ראו פרנקפורטר, היסטוריולה, עמ' 

 .162–161; הררי, הכישוף היהודי, עמ' 18–17לוין, קורפוס, עמ' 
 רשימה ראוו ,36–5' עמלוחיות קללה חדשות,  ,; ג'ורדון971–151קללה, עמ'  לוחיות; ג'ורדון, לוחיות קללהאודולון,  ראו 36

, קללה לוחיות, סער-פז אצל למחקר נוספות הפניות וראו ;42–3גייג'ר, לוחיות קללה, עמ'  ;47–36, עמ' שם ביבליוגרפית

 .4' הע 25' עמ
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 Judicialסוגה אשר כינה -( להבחין בתתVersnelבתוך קבוצת הלוחיות הללו הציע הנק ורסנל )

Prayers  אוPrayers for Justice :37)להלן: תפילות משפטיות(. כך הגדיר ורסנל את הסוגה 

I define “prayers for justice” as pleas addressed to a god or gods to punish a 

(mostly unknown) person who has wronged the author (by theft, slander, false 

accusations or magical action), often with the additional request to redress the 

harm suffered by the author. 

 לאלים משפטיות ישנה מטרה זהה: תחינהעל פי ורסנל, לשלל לוחיות הקללה מסוגת התפילות ה

-את האדם שעשה רע למבקש הלוחית. בהמשך עמד ורסנל על המאפיינים הטיפוסיים של תת ושיעניש

)א( ציון שם המבקש; )ב( אזכור עילה לבקשה; )ג( הוספת משפט שבו מצוין שהמבקש פטור  38סוגה זו:

הכתוניים; )ה( ציון שמות אלים בצירוף מעונש או מנזק; )ד( עירוב של אלים אחרים מלבד האלים 

; )ז( שימוש במונחים תחנונים(; )ו( שימוש במילים המבטאות φίλη ,κύριοςכינוי מחמיא )כגון 

(. הקטגוריה האחרונה היא הרלוונטית ביותר ἐκδικέω ,κολάζωובשמות הקשורים לצדק ולענישה )

 דין כחלק מאפיון של טקסט מאגי. לענייננו כיוון שהיא מבטאת שימוש בשפה משפטית של בתי 

נראה שבדומה לחומר היהודי, גם בממצא  39מדוע השתמשו בשפה משפטית בלוחיות קללה?

לשאלה זו כיוון שמה שנותר הן הלוחיות עצמן ולא ספרות  משמעית-חדרומי אין תשובה -היווני

מד על אמונת ראשונית המתארת אותן ואת מטרתן. עם זאת עצם השימוש בשפה משפטית יכול לל

 :(Simón) ופרנסיסקו סימון (Gordon) הכותבים. על כך כותבים ריצ'רד גורדון

Perhaps recourse to the prayer for justice implies the transfer to the divine world of 

the model of administration that underlies the institution of the petition, namely 

that of a rational, legal-bureaucratic administrative power which nevertheless 

requires to be influenced and (re)-directed.40 

                                                           
 .279–278, תפילות משפטיות, עמ' ורסנל 37
 .280–279' עמ, שם, ורסנל 38
(, אשר חקר ממצא של דפיקסיונס Tomlin) טומלין'ר רוג למשל כךמשפטית". -פסבדו"שפה  הזאת פההש את שכינו היו 39

ב"לטינית בריטית" מן העיר באת' שבאנגליה המתוארכות למאה הרביעית לספירה. טומלין כינה את סוג השפה המשפטית 

 . 71–70' עמ', באת ותלוחי, טומלין ראו ;popular legalismאו  quasi-legal languageהמופיעה שם 
 .23גורדון וסימון, מאגיה במערב, עמ'  40
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עולם מל האלים רומזת על העברה על פי גורדון וסימון, התפיסה שאפשר לפנות בשפה משפטית א

למצוא תופעות דומות גם  ואכן, אפשר .אלוהי עולםאל יבי טסטרירוקרטי של כוח אדמינובי-רציונלי

בטקסטים מסופוטמיים, ובמובנים מסוימים גם בטקסטים יהודיים שמזכירים את "בית הדין של 

חשוב להדגיש שסוג השפה המשפטית בממצאי התפילות המשפטיות שונה מאוד מסוג השפה  מעלה".

 41המשפטית המופיעה בקערות ההשבעה. על כך ארחיב בגוף העבודה.

 גיה ומשפט בספרות יהודית מן העת העתיקהמא  .3

בשנים האחרונות התפתח מחקר המאגיה היהודית באופן ניכר עם פרסום ספריהם של גדעון בוהק 

עם זאת, הזיקות בין משפט ומאגיה בספרות חז"ל ובקמעות מן התקופה לא נדונו  42ושל יובל הררי.

 חז"ל ספרות חוקריכאשר דנו  ת.במחקר כתופעה כללית, אלא רק באמצעות דוגמאות נקודתיו

בתופעות הללו פעמים רבות הדבר נעשה מתוך גישה הרואה בחומר המאגי מייצג של ההמון הנבער, 

המשתמש במוסדות המשפטיים מתוך בלבול ובערות )ראו להלן(. אפשר למצוא במחקר דיון בשני 

רים ובין השבעות מאגיות תחומים עיקריים: שבועות ונדרים בספרות חז"ל; הקשר בין שבועות ונד

המשותף למחקרים שעסקו בשאלות הללו הוא הניסיון למצוא  43ולשונות גט בטקסטים מאגיים.

 השפעה של ז'אנר אחד על משנהו ולא הסתכלות על הפרקטיקה הנדונה בצורה אורגנית ומשותפת.

 שבועות ונדרים בספרות חז"ל ובחומר מאגי  .4

דן ליברמן בריבוי לשונות הנדר והשבועה בלשון חז"ל ובקשר  ישראל"-בספרו "יוונית ויוונות בארץ

לדבריו מדובר בהשפעות  44שלהם לקללות ולחרמות המופיעים בטקסטים מאגיים מן התקופה.

 45 מודעות ומבוקרות של העולם המאגי על לב ההלכה היהודית בענייני שבועות ונדרים:

 עם השתמש בהם בשבועותיו. הםהחכמים השתדלו הרבה לצמצם לשונות חיצוניים אלו, שה

התירו, הכשירו ועודדו שימושם של כינויים ו"ידות" מסוימים של נדרים ושבועות, אך אסרו 

 וביטלו תוקפם של לשונות מסוימים אחרים.

                                                           
 .זו עבודה של השלישי בפרק בהרחבה ראו 41
 . 266–253; בוהק, קערות, עמ' 40–25ראו בוהק, מאגיה יהודית; הררי, הכישוף היהודי; אידל, מיסטיקה ומאגיה, עמ'  42
הפרקטיקות כוללות שימוש בשפה רשמית וגבוהה, שימוש  מבחינת חמש הקטגוריות של אלן שהוזכרו לעיל נראה ששתי 43

 בשפה ביצועית וכן שימוש במסורות היסטוריות כדי לחזק את המעשה בהווה.
 .רביעי פרק להלןבנדרים ראו  לדיון 44
 . 92–91ליברמן, יוונית ויוונות, עמ'  45
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ליברמן מדגיש את הדיכוטומיה בין ה"עם" ל"רבנים". הוא מדבר על הצורך התמידי של האיש הפשוט 

כמים המלומדים שנאלצו לאמץ חלק מהפרקטיקה הזאת מתוך תיחום להישבע בכל דבר, לעומת הח

לייכט עסק בתנועה הפוכה בתחום השבועות, כלומר מן העולם המשפטי אל העולם המאגי,  46קפדני.

לדברי לייכט, התפוצה הגדולה של  .באמצעות ניתוח המופעים השונים של הנוסחה "משביע אני עליך"

ם ומאגיים כאחד( התחילה במאה הראשונה לספירה. לייכט לשונות השבועה הקלאסיים )משפטי

מראה שמבחינה פורמלית ההבדל בין ההשבעות המאגיות להשבעות המשפטיות אינו גדול, ובכולן 

אפשר למצוא פורמולות זהות והיגיון דומה. אך לדבריו יש הבדל משמעותי הקשור במשמעות 

אם מושא השבועה לא יפעל  בעתידה יקרה השבועה: בשבועה המשפטית מובא שם האל כדי לתאר מ

כפי שהשביעו אותו )למשל שבועת העדות בשם האל(, ואילו בשבועה המאגית הבאת השמות נועדה 

על מושא השבועה שיפעל כפי שהושבע )למשל השבעת שד שיצא מגופו של אדם פלוני(.  מידיתלפעול 

ין עניין בשם מסוים אלא רק בשם כמו כן יש הבדל בשימוש בשמות האל: בפורמולות המשפטיות א

שיובן שמתייחס לאל עצמו, כפי שאפשר לראות בשבועת העדות; ואילו בשבועה מאגית יש צורך 

בשימוש מדויק בשמות אלים מסוימים. לייכט מדייק וקובע שהפער המתואר הלך והתרחב בתקופות 

 מאוחרות יותר. 

אם אכן אפשר ליצור הפרדה ניתוחו של לייכט מקיף ומעמיק, ובכל זאת יש לשאול 

-דיכוטומית בין השבועה המשפטית לשבועה המאגית. אחת מן הדוגמאות שלייכט עצמו מביא היא דו

בין ישו ובין שד האוחז באיש בבית הקברות. בסיפור מופיעה לשון השבעה, אך  5 ,שיח ממרקוס ז

 ,ὁρκίζω σε τὸν θεόνו: "באופן מפתיע היא אינה נאמרת מפי ישו כלפי השד אלא מפי השד כלפי יש

μή με βασανίσῃς משביע אני אותך בשם האל שלא תטריד אותי"(. לכאורה תיאור של שד מדבר"( "

אמור להשתייך לקטגוריה של שבועה מאגית, אך בשבועה מאגית קלאסית משביעים את השד ולא 

ית דווקא כיוון שהשד השד הוא המשביע. נוסף על כך, כפי שלייכט מדגיש, יש הדים לקונוטציה משפט

" )"מה לי ולך?"(. אם כן, כיצד יש להגדיר את שבועת השד כלפי τί ἐμοὶ καὶ σοί" פותח בפורמולה

אך  –ישו? לייכט טוען שייחוס הפורמולה לשד יוצר אירוניה מאחר שהקורא מצפה לפורמולה מפי ישו 

                                                           
שם, אנא בשם": "וכך נהגו חז"ל בכל במקום אחר כתב ליברמן על לשונות הנדר ובכללם תפילת הכהן הגדול "אנא ה 46

מקום והשאירו את גוף המטבע שנהג בו העם, אלא ששינו בו במקצת מלשון השבעה ללשון קריאה ותפילה"; ראו ליברמן, 

להלן פרק   ; וראו200–194תולדות ישראל, עמ' . בנושא זה ראו גם ג' אלון, מחקרים ב189–183השבעות בישראל, עמ' 

 .רביעי
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ריות נזילות יותר של מאגיה מקבל אותה דווקא מפי השד. לדעתי ייתכן שהמקרה הזה מעיד על קטגו

 אפשר לראות דמיון לתופעה זאת 47ומשפט: אמנם מדובר בשד, אך הוא משתמש בפורמולה משפטית.

 ויהבין שידין גיטין דכתבין בקערות ההשבעה הבבליות. פורמולה המופיעה פעמים רבות היא "כמא

לה עולה כי השדים עצמם מהפורמו 48.וקבילו..." וןגיטיכ שקול עליהון חדרין לא ותוב לינשיהון

לנשותיהן, ופעולה זו גורמת לשדות להתרחק מהן באופן תמידי. האם גם כאן תיאור  גיטיןשולחים 

לנשותיהם הוא אירוני, או שמא גם יצורים מאגיים כפופים לטרמינולוגיות  גיטיןהשדים כשולחים 

 משפטיות?

די ואילו בשבועה משפטית גם טענת לייכט שבחומר מאגי השימוש בשם האל הוא שימוש מי

השימוש הוא לשם אזהרה עתידית, אינה עולה תמיד בקנה אחד עם תוכן הממצא המאגי. כך נמצא 

לא  אם: "ותוב JBA45בפורמולת תנאי בכמה קערות השבעה לאחר השבעת השדים, למשל בקערה 

ו מראה שגם נוסחה ז 49מקבלת למומתא אילין יתון עלך לוטתא דכתיב באוריתא ויבאלה הדברים".

בהשבעה מאגית יכול להתקיים תנאי עתידי ולא תוצאה מידית. יתרה מזאת, המקור המרכזי שממנו 

למד לייכט על ההשבעה בהקשר המשפטי הוא המשנה של שבועת העדות במסכת שבועות ד, יג )כת"י 

 קאופמן(:

בארץ, הרי משביע אני עליכם, מצוה אני עליכם, אוסרכם אני, הרי אילו חייבין. בשמים ו

אילו פטורין. באלף דלת, ביוד הי, בשדי, בצבאות, בחנון וברחום, בארך אפים ורב חסד וכל 

 הכינויים, הרי זה ]אילו[ חייבין המקלל בכולם חייב ר' מאיר או' וחכמ' פוטרין.

במשנה מופיעים הכינויים אשר הופכים שבועה למחייבת. המשנה אמנם עוסקת בהשבעת עדים בבית 

ך היא עצמה מסמיכה את המעשה של השבעה בשם למעשה של קללה בשם. בדומה לכך נמצא הדין, א

                                                           
מצטט השטן פסוק  11–10ובלוקס ד,  6י מביא דוגמה נוספת להיפוך תפקידים בברית החדשה: במתי ד, קוסקניימ 47

מתהלים צ"א כלפי ישו במקום שבו היינו מצפים שדווקא ישו ישתמש בפסוק זה כלפי השטן. קוסקניימי מפרש את 

. 268–261סקניימי, ישו והשד, עמ' השימוש של השטן בפסוק מתהלים כאמצעי לסילוק ישו ולא כשימוש אירוני; ראו קו

ייתכן שדווקא דוגמה זו מחלישה את הקריאה האירונית של לייכט ומחזקת את הטענה שסופרים מן העת העתיקה ייחסו 

 לשדים שימוש בפורמולות מוכרות לגירוש. 
 .JBA 53 ,JBA 47(; וראו גם מקבילות בקערות הללו: 8שו'  208)עמ'  JBA 46מתוך קערה  48
, JBA48 ,JBA49 ,JBA55 ,MK11d השוו בקערות נוספים עתידיים לתנאיםפרק חמישי.  להלן, הגזירתא טקס ווהש 49

CAIMB40. 
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את הקושי ביצירת הפרדה בין שבועה משפטית לשבועה מאגית  50גם בתוספתא, בברייתות בתלמודים.

 51 (:M164אפשר להדגים דרך מקבילה למשנה זו מקערה שפרסם דן לוין )

 תיחתון ולא לפוריא מינהון תיסקון אלוטללין  יויןוד וסוטנין ושובטין שידין אתון (4...)

 בחנון ביצבאות בשדי הי ביוד דלת באלף לכון ומשבענא (... מומינא9) מינהון לארעא 

 ומשבענא (10) ומינאממידמין  אתון ככלבא אםהכנוין  וכל חסד ורוב אפים בארך וברחום 

 ..... אשר אהיה באהיה לכון 

לביתם של אבנדד בר בתגדא ואשתו סמי בת פרסיתא מפני שדים שונים. קערה זו נועדה להעניק הגנה 

בקערה מפורטות אפשרויות שונות של דמויות שבהן השדים מופיעים )חזיר, כלב, איל?(, ועבור כל 

הקערה יוצאת דופן מבחינת כמות ההשבעות, וישנם עשרה מקומות  52דמות ישנה השבעה מיוחדת.

ידה רבה את רוב סוגי ההשבעות בקערות: שמות אלוהות שבהם מביאים שמות המייצגים במ

המוכרים מן המקרא, צירופי אותיות, שמות מלאכים וישויות בעלות כוח. כמה מן השמות הללו 

נמצאים בספרות ההיכלות, וישנם שמות מלאכים/שדים המוכרים ממסורות שהשתמרו גם בתלמוד 

ממשנת "שבועת העדות" המשפטית, כפי הבבלי. ישנה גם השבעה ייחודית המזכירה את השמות 

שהדגשתי בציטוט לעיל. לוין משווה את לשון המשנה בקערה לדפוס המשנה, ומראה שמדובר בנוסח 

בטבלה שלהלן אביא כתבי יד נוספים המראים נוסחאות קרובות עוד  53זהה בשינויים קלים ביותר.

 (:יותר לנוסח המשנה בקערה )ההדגשה מסמנת שינוי בין הנוסחאות

 הכנוין חסד וכל בואפים ור וברחום בארך בחנון צבאותיב הי בשדי ביוד דלת באלף M164קערה 

 םיבאלף דלת ביוד הי בשדי בצבאות בחנון וברחום בארך אפים ורב חסד וכל הכינוי כת"י קאופמן

 כל הכינויםבבאלף דלת ביוד הי בשדי בצבאות בחנון וברחום בארך אפים ורב חסד ו כת"י פארמה

נוסח דפוס ראשון 

 נאפולי רנ"ב

 םיכל הכינויברחום בארך אפים ורב חסד וות ביוד הי בשדי בצבאות בחנון יבאלף דל

                                                           
  "ד.ע לה, יג, ד שבועות ירושלמי"א; עלו –"בע לה שבועות בבלי; ז, ג שבועות תוספתא 50
 .63–60' עמ, כחזירא אם, לוין 51
 בו טועם אדם מן אף גוונין לכמה מתהפך זה שד"ב: "מה ע עה יומא ליבב השוו שונות לדמויות השדים הידמות לעניין 52

 ".טעמים כמה
 .65' עמ, שם, לוין 53
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התופעה של ציטוט משנה היא יוצאת דופן בקערות ההשבעה, ומצטרפת ככל הידוע לי לציטוט נוסף 

שככל הנראה הובא  כפי שכבר ציין לוין, בניגוד לציטוט של משנת זבחים 54אחד של משנת זבחים.

בעקבות ההיכרות של סופר הקערות עם סידור התפילה, נראה שמשנת שבועות הובאה אך ורק בגלל 

ההקשר של שמות ההשבעה. יתרה מכך, הציטוט של משנת זבחים הובא עם קידומת של השבעה: 

שם חטאות הציבור והיחיד ואילו הן חטאות הציבור...". כלומר, המשנה עצמה שימשה כ בשום"

 הכותבהקדוש של ההשבעה בדומה לשימוש בפסוקים. לעומת זאת, נראה שבקערה המצוטטת כאן 

אלא גוזר מתוכה את השמות המותרים. אמנם,  55אינו מביא את ציטוט המשנה בתפקיד שם קדוש,

אפשר לכאורה לטעון ששני המקורות שואבים את השמות ממקור משותף, אך נראה לי נכון יותר 

זה שהקערה מצטטת את המשנה דווקא בגלל השימוש בצירוף "וכל הכינויים";  להכריע במקרה

מכיר את  שהכותבאם אכן כך, נראה  56צירוף זה מוכר ממקורות חז"ל דווקא ולא ממקורות מאגיים.

 57המשנה היטב עד כדי יכולת לגזור מתוכה את החלק הרלוונטי.

תמש בהשבעה המשפטית של לענייננו חשובה ההבחנה שמבחינת סופר הקערה אפשר להש

המשנה כהשבעה מאגית. עצם השימוש בהשבעה מאגית בשמות הנהוגים בשבועה משפטית יכול אפוא 

לשמש עדות נדירה לכך שהדיכוטומיות בין השבעה מאגית להשבעה משפטית הן מלאכותיות בתקופה 

בקערה יש משמעות ואילו  ,להשבעה שונות חלופותהשמות  מייצגיםבמשנה . עם זאת יש להדגיש שזו

הם רק חלק השמות בקערה  . נוסף על כך,הריבוי מחזק את המעשה המאגי :השמות לכלהבאת 

 ם שללתיאור תפקיד מתאימה זו חלוקה, על פי לייכט. של שמות קדושים יותרמרשימה ארוכה 

  .המשפטי ההקשר לעומתהשמות הקדושים בהקשר מאגי 

                                                           
"בשום חטאות הציבור והיחיד ואילו הן חטאות הציבור שעיריא ראשי חודשים ושל  :5–4' עמ, נפטרים כיצד, שקד ראו 54

בע מתנות[ על ארבע קרנות כא]יז[ה צד עלה בכבש ולו פן מועדות שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת צפון ודמן טעון א]ר

לו לסובב בא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונ]ית צפונית מערבית[ מערבית ]דרומית שירי[ הדם היה שופיך אל יסד 

 דרומי נאכלין לפני מן הקלעין לזכרי ]כהונה בכל מאכל ליום ולי[לה עד חצות".
 . 67אינבוקציה; ראו לוין, אם כחזירא, עמ'  רואה גם במשנת שבועות לוין 55
ספרא אמור יד, ב: "'כי יקלל אלהיו'" מה תל' לפי שנ' 'ונקב שם יי מות יומת' שיכול אין לי חייבין אילא על שם  השוו 56

ם נדרי כל כינ)(]ו[יתל' לו' 'כי יקלל אלהיו'". השוו גם משנת נדרים א, א: " הכינויים כלהמיוחד במיתה מנ' לרבות 

 כנדרים". 
 .המשנה דרך ולא בפניהם שנשבעו שבועות מתוך הנוסחה את הכירו שהסופרים היא נוספת אפשרות 57
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 לשון הגט בקערות ההשבעה מבבל  .5

תחום השני המשותף לקורפוס המשפטי ולקורפוס המאגי היהודי הוא מחקר על אודות המחקר ב

 ההשבעה בקערותפורמולות של לשון הגט  למצוא השימוש בלשון הגט בקערות ההשבעה. אפשר

 קערות ישנן 58שונים. ובהיקפים שונות בצורות מופיעזה  מוטיב יות;אוהמנד הסוריות הארמיות,

 למצוא אפשר היהודיות בקערות במשפט. גיטיןה עניין את מזכירות רק ואחרות, גיטיןכ המשמשות

 של היכרותם מידת על שאלות מעלה זו ותופעה ובתלמוד, משנההגט המופיעה ב ללשון מקבילות כמה

 59ומן התלמוד. המשנה מן לנו הידועים משפטיים מונחים תפוצת של חז"ל ועל הגט עם הקערות כותבי

 "הדין במילים הפותחת קערה ישנה על ידי אליס ליירד של בספרו תפרסמושה הראשונות הקערות בין

 לא ותוב לינשיהון ויהבין שידין גיטין דכתבין "כמא הפורמולה שנזכרה לעיל: מצויה ובהמשך גיטא",

 "גיטא" שהמונח הסביר אליס הקערות לפרסום בהקדמתו 60וקבילו...". וןגיטיכ שקול עליהון חדרין

 באשר לשימוש 61המקראי. כריתות" ל"ספר )כדבריו( "התלמודית" וסס על המילהבקערות מב המופיע

 מתרבים הרעות והרוחות שהשדים האמינו הקדמונים כתב אליס: "היהודים בקערות מאגיות גיטיןב

 אותן, ומגרשים נשותיהם עם רבים הנראה וככל מתחתנים, שותים, אוכלים, הם האנושי; המין כמו

 62עליהון'...". חדרין לא ותוב לינשיהון גיטיןשידין  דכתבין הזה: 'כמא המשפט מן ללמוד שאפשר כפי

 באשר לאופיים הקדמונים" "היהודים של אמונה לאשתו שד על ידי גט במסירת זיהה אליס כלומר,

השדים; כך נעשה שימוש בפרקטיקה משפטית בתוך העולם המאגי מתוך התייחסות  של ה"אנושי"

  משפטית.-רציונלית

                                                           
 .בפרק השני להלן ראו כך על 58
באשר למידת ההיכרות של חז"ל עם הפרקטיקה של שילוח השדים בגט טוען דן לוין שאפשר למצוא רמז לכך במסכת  59

ע ע"א, כמו בסיפור –בין הטקסטים שבקערות ההשבעה ובין מסכת גיטין סז ע"בגיטין. לדבריו יש מקבילות תמטיות 

שלמה ואשמדאי ובחלק שבו מדובר על רפואות. לדעת לוין העובדה שסוגיות אלו מצויות במסכת גיטין אינה מקרית, והיא 

גט לשדים מעצם משקפת אמונה של חז"ל שאפשר להיפטר משד באמצעות גט. לדעתי קשה ללמוד על תפיסה של מסירת 

השיבוץ במסכת גיטין כיוון שיש מקבילות למונחים מהקערות גם במסכתות אחרות )במסכת שבת או במסכת ברכות, 

למשל(. יתר על כן, נראה קשה ללמוד משתיקת המקורות על קיום פרקטיקה אקטיבית של מסירת גט לשד. אפשר להסביר 

שמדובר בפרק "מי שאחזו קורדייקוס". לא מפתיע שהאמוראים את שיבוץ הסוגיות הללו דווקא במסכת גיטין בכך 

 .184–175עוסקים דווקא במקום זה בדיונים במרשמי רפואה ומאגיה; ראו לוין, הגט, עמ' 
. הקערה התפרסמה מאוחר יותר אצל 514המצוטטת מדברי אליס בתוך ליירד, גילויים, עמ'  1מתוך קערה מס'  60

 .170–168מונטגומרי, קערות, עמ' 
 .512ראו אליס, שם, עמ'  61
 שם )בתרגום שלי(; השוו בבלי חגיגה טז ע"א. 62
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 השמינית לקערה מונטגומרי. בהערותיו הוא בקערות גיטיןלעניין ה שהתייחס אחר קרחו

ימא", כתב  עיבר מן ליכי אתא גיטא פרחיה בר יהושע רבי לנא "אמר הפורמולה מופיעה שבה בספרו,

  כך:

 מחשבה הייתה זו גירושין. שטר של במונחים מתבטאת שלה לקרבן הלילית בין ההפרדה

 הכבילה כוחות את יישמו כך שעל ידי המאגיקונים, של (happy thought) אופטימית

 היה זה הליך של ההיגיון אנוש. ובני שדים של הנורא לאיחוד לרבנים,ים המיוחס והשחרור,

  63האנושיות. כאחיותיהן גיטיןל ייכנעו הליליות רק אם – פשוט

 לגירוש משמש האנושי גטשה כשם פשוט: היגיון בעלת פרקטיקה לשד הגט במסירת ראה מונטגומרי

אצל השדים. בדומה לאליס, בעיני מונטגומרי  הגט גם לפעול צריך כך מאליו, מובן באופן האישה

 את שקראו ואליס, מונטגומרי של לתפיסתם בניגוד הפרקטיקה המשפטית נשאלת אל העולם המאגי.

לטענתו  יותר. ורכבתמ בצורה זו בפרקטיקה השימוש אתשקד מבין  מילולי, באופן לשד הגט מסירת

 מטפורי הוא ההשבעה בקערות בגט והשימוש תי,יאמ גירושין למעשה התכוונו לא הקערות כותבי

וספקולציה;  חשד של עניין היא נוכחותו וכל הבית, לבעל נשוי שהשד להניח אפשר-אי לדבריו בלבד.

 על לשדים גט מסירת קדש לפי לכן בשדים. גירושיןה ליישום חוקיות מתכחש ודאי היו החוק סמכויות

 בעלת שהיא האמינו בה אף על פי שהמשתמשים מטפורי, או תאטרלי מעשה היא ההשבעה קערות גבי

נראה שבשאלת הזיקה הטרמינולוגית מכריע שקד לטובת ההפרדה המוחלטת בין  64רבה. אפקטיביות

שימוש  המשפט והמאגיה, והשימוש בשפה המשפטית אינו מייצג השאלה פרקטית לשיטתו אלא

גם כאן יש לבחון את השאלה על רקע הממצא הרחב יותר של פורמולות  נראה לי כיספרותי בלבד. 

כך אפשר  משפטיות בחומר מאגי: אם שדים כפופים להשבעות, מדוע שלא יהיו כפופים לשטרות גט?

ליהון..." ע חדרין לא ותוב לינשיהון ויהבין שידין גיטין דכתבין "כמא החוזרת הפורמולה את להסביר

ייתכן מאוד  65"כדת שידין ודיוין וכדת בנת ישראל".וכן את נוסחת הסיום של קערת גט לשדים 

, ולכן גם יצורים לא אנושיים היו מאגיה למשפטשבתפיסת אנשי התקופה לא התקיימו הפרדות בין 

 כפופים למשפט.

                                                           
 )בתרגום שלי(.  159–158מונטגומרי, קערות, עמ'  63
 .176ראו שקד, פואטיקה, עמ'  64
 .JBA14מתוך  65
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ומשפטיים הסבירו בז'אנרים מאגיים  גיטיןלסיכום, חוקרים אשר דנו בתחומים של שבועות ו

את תופעת השיתוף בשפה לרוב כהשפעת ז'אנר אחד על רעהו. ככל הידוע לי, חוקרי היהדות בעת 

העתיקה לא קשרו בין התופעות הנקודתיות לתופעה רחבה יותר של משפט ומאגיה, הכוללת גם מיני 

ין המשפט חוזים וטרמינים משפטיים. חוקרים אלה יצאו מנקודת הנחה של הפרדה דיכוטומית ב

 למאגיה וחיפשו מקור השפעה מז'אנר אחד למשנהו.

 שיטות המחקר .ד

ברקע מחקרי עומדת הנחת היסוד שטקסטים מאגיים מתקופת התלמוד, בייחוד ממצאים 

ארכיאולוגיים, משמשים מקור חשוב לחקר ההיסטוריה של היהודים בעת העתיקה ולמחקר ספרות 

א חומרי מתקופה עתיקה הוא בבחינת אוצר למחקר חז"ל שנכתבה בתקופה זו. הנחת היסוד שממצ

 היסטורי נראית לכאורה טריוויאלית, אך ממיעוט המחקר על הממצאים הללו נראה שלא כך הדבר.

הרעיון המנחה בעבודתי הוא כי קיימות מקבילות רבות בין טרמינולוגיה משפטית בטקסטים   

מקבילות אלו עשויות לתרום הן להבנת הלכתית מתקופת התלמוד. -מאגיים לטרמינולוגיה משפטית

הטקסטים עצמם והן לבחינה היסטורית של החברה היהודית בעת העתיקה. הנחה נוספת בעבודתי 

היא שחלוקות דיכוטומיות בין המאגי למשפטי יכולות לנבוע מפרדיגמות אנכרוניסטיות הקשורות 

ות אלו אינן משקפות בהכרח את למציאות מודרנית של הפרדה בין הרציונלי לבלתי רציונלי; הפרד

התפיסה שרווחה ביהדות העתיקה. על כן מטרתי היא לגשת למחקר המקבילות הללו חפה מהנחות 

 עממית. יסוד באשר לשאלה מהי דת ממוסדת ומהי דת

בדיקת הרעיונות המנחים של הזיקות בשפה משפטית ומאגית בקמעות ובספרות חז"ל 

ספרותית של הטקסטים הראשוניים, הצגה ומיפוי -ילולוגיתתיעשה בשני מישורים: )א( בחינה פ

היסטורי וגיאוגרפי של התופעה; )ב( התמקדות בדוגמאות ספציפיות: תחילה אתייחס לקטגוריות 

נדרים וגזרות.  –משפטיות כלליות בקורפוס המאגי, ובהמשך אתמקד בשני תחומים ספציפיים 

? מה לחומר המשפטיתף בין החומר המאגי בבחינת המקבילות אתמקד בשאלות הללו: מה המשו

אפשר ללמוד מכך על החומר המאגי והמשפטי, כל אחד בפני עצמו? האם מדובר בתופעה מקומית או 

 ?בתופעה רחבה יותר? ומה יכולות הקבלות אלו ללמד אותנו על החברה היהודית העתיקה
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 מבנה העבודה .ה

ג( אדון בזהותם של סופרי -)פרקים אעבודה זו מחולקת לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון 

הקערות ואעמוד על סוג הידע המשפטי שהיה להם, כפי שעולה מן הטקסטים השונים. במהלך דיונים 

אלו אבחן את ייחודיות התופעה אל מול המאגיה הארץ ישראלית והממצא המאגי הלא יהודי. בחלק 

מושג משפטי בתוך הקורפוס המאגי  ו( אדון בשאלה כיצד הבנה מדוקדקת של פירוש-השני )פרקים ה

יכולה לתרום להבנה חדשה של סוגיות מספרות חז"ל ואף מספרות בית שני ומספרות הגאונים. את 

התפיסה הזו אדגים באמצעות דיון בשני מושגים מרכזיים בספרות ההלכתית והמאגית: הנדר 

 והגזרה. להלן פירוט תוכנם של פרקי העבודה:

סיאם בהיירו הדגים את  ותם של כותבי קערות ההשבעה.אעסוק בזה בפרק הראשון

האפשרות שכותבי הקערות כתבו שטרות באמצעות קישור לסוגיה של כתיבת אותיות בצורה מסוימת 

בפרק זה אחזק השערה זו משיקולים פילולוגיים וטקסטואליים וכן מנוסח ייחודי  66.גיטיןבמסכת 

ן שכותבי הקערות היו חלק משכבה מקצועית מקערת השבעה מאוסף מוזיאון ישראל. עוד אטע

משכילה של סופרים שאולי אף עסקו בכתיבת תפילות. על רקע מסקנות אלו אדון בייחודיות של 

 ישראל מתקופה זו. -ממצא קערות ההשבעה אל מול ממצא קמעות המתכת מארץ

אדגים את השימוש הנרחב בלשון השטרות בקערות ההשבעה. הממצאים  בפרק השני 

ולים מפרק זה ילמדו לא רק על זיקתם של כותבי הקערות למסורות יהודיות כלליות, אלא גם על הע

זיקה ספציפית ליצירה היהודית בבבל בתקופתם ובתקופה שקדמה להם בנושא שטרות. נוסף על כך 

 אטען שזיהוי לשון השטרות תורם לא פעם להבנת גלגולן של מסורות יהודיות.

בר אזכורם של בתי דין ומונחים מעולם בתי הדין בקערות אבחן את ד בפרק השלישי

ההשבעה. אשאל אם סופרי הקערות הכירו את עולם בתי הדין באופן מיוחד, או שמא השפה 

המשפטית הספציפית שבה הם משתמשים מוגבלת בעיקר לעולם השטרות. את התופעה הזו אבחן על 

 מסופוטמי. רומי ו-יווניממקור רקע ממצאים מאגיים לא יהודיים 

אדון במשמעויות הנדר ביהדות הקדומה. בניגוד לחוקרים אשר ראו בטקסטים  בפרק הרביעי

שעל גבי קערות ההשבעה ביטוי לבלבול עממי בין לשונות השבועה והנדר, אטען שלסופרי הקערות 

הייתה הגדרה מובחנת ועקבית לכל אחד מן המוסדות הללו. בפרק זה אציע שהגדרת הנדר בקערות 

                                                           
 .131–130' עמ, שדים גירוש, בהיירו 66
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ההשבעה יכולה לתרום לקריאה מחודשת של מגוון מקורות מימי הבית השני ומספרות חז"ל. נוסף על 

כך אטען שהגדרות אלו אינן ייחודיות לחברה היהודית, ושיש להן מקבילות בממצאים מאגיים 

 רומי ומן הנצרות הקדומה.-וספרותיים מן העולם היווני

רות ההשבעה, ואדגים כיצד פירושים אלו יכולים אדון בפירושי השורש גז"ר בקעבפרק החמישי 

לתרום להבנת משמעויות נוספות בספרות היהודית הקדומה. נוסף על כך אראה כיצד הפירוש שאציע 

למוסד ה"גזירתא" בקערות ההשבעה יכול לשפוך אור על טקס הגזירתא הנפוץ המתואר בכתבי 

בין ה"מאגי" וה"משפטי" בחברה היהודית הגאונים. בשני הפרקים האחרונים אדגים כיצד המחיצות 

 העתיקה הן לא פעם פרי עולמו של החוקר המודרני, ואינן משתקפות בטקסטים עצמם.

 דרכי הציטוט  .ו

אם לא צוין אחרת, הציטוטים מספרות חז"ל הם על פי העתקת "מאגרים", מפעל המילון ההיסטורי 

עם השלמת קיצורים ברורים ופיסוק. ההפניות  ,treasures.huji.ac.il-http://hebrewללשון העברית: 

למקורות הללו הן על פי המהדורות המקובלות הרשומות בביבליוגרפיה. ציטוטים מקערות ההשבעה 

ת הם על פי המהדורות המדעיות. במקומות שהתאפשר נבדקה הקריאה בעזרת תצלומים מן המהדורו

. Virtual Magic Bowl Archive :research.exeter.ac.uk/vmba-http://humanitiesאו מאתר 

 להלן קיצורי המהדורות של קערות ההשבעה:

 

 ,IS C. D. Isbell, Corpus of the Aramaic Incantation Bowlsאיזבל, קורפוס = 

Missoula 1975. 

 .M D. Levene, A Corpus of Magic Bowls, London 2003לוין, קורפוס = 

 VA D. Levene, Jewish Aramaic Curse Texts from Late-Antiqueלוין, קערות קללה = 

Mesopotamia: “May These Curses Go Out and Flee”, 

Leiden 2013. 

 ,AIT J. A. Montgomery, Aramaic Incantation Texts From Nippurמונטגומרי, קערות = 

Philadelphia 1913. 

-MK C. Muller-Kessler, Die Zauberschalentexte in der Hilprechtקסלר, קערות = -מולר

http://hebrew-treasures.huji.ac.il/
http://humanities-research.exeter.ac.uk/vmba
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Sammlung, Jena, und weitere, Nippur-Texte anderer 

Sammlungen, Wiesbaden 2005. 

 וקמעות נוה ושקד, קערות

 =AMB 

J. Naveh and S. Shaked, Amulets and Magic Bowls, Jerusalem 

1985. 

 נוה ושקד, לחשים

 MSF=  ופורמולות

J. Naveh and S. Shaked, Magic Spells and Formulae, 

Jerusalem 1993. 

 CAMIB J.B. Segal, Catalogue of the Aramaic and Mandaic Incantationסגל, קערות = 

Bowls in the British Museum, London 2000. 

שקד, פורד ובהיירו, קערות 

 =JBA 

S Shaked, J.N. Ford and S. Bhayro, Aramaic Bowl Spells; 

Jewish Babylonian Aramaic Bowls, Leiden 2013. 
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 כותבי הספרים""פרק ראשון: 

 א. מבוא

. החומר המצוי בידנו כיום ין תשובה ברורהשבעה? לכאורה, לשאלה זו אמי היו כותבי קערות הה

. הלקוחותשמות השמות המופיעים על הקערות הם ו ,איננו מכיל חתימה של סופר או שם של כותב

. בניגוד כינוי יחיד סופריםלהשונים שנכתבו על קערות ההשבעה ניכר שאין כאשר פונים למחקרים 

מוגדרים  אינם סופרים, כותבי הקערות לרובו כמו רבנים, כהנים העתיקלבעלי מקצוע אחרים בעולם 

בפרסומים השונים של קערות ההשבעה המהדירים מדלגים בין מגוון ; על ידי החוקרים בשם אחד

המדגישים את  כינוייםסוגים:  . הכינויים המרכזיים מתחלקים לשניי הקערותתבכולכינויים 

 67;(ים)מומח professionalsאו  (ועניםמקצ) practitioners, )סופרים( scribes – יםהכותב מומחיות

 sorcerers או( נים)מאגיקו magicians – יםהמאגי של הכותב את העיסוקהמדגישים  כינוייםו

על לא עמדו בני זמננו  שחוקריםהעובדה דת מה את במימשקף שריבוי הכינויים נראה  68.(פים)מכש

  של כותבי הקערות. המדויק טיבם

במחקר  הועלו הכותבים, כמה השערותלהגדרת מקצועם של באשר למרות חוסר האחידות 

, 1913-, שיצאה לאור בבמהדורה המדעית הראשונה של קערות ההשבעה .ההיסטוריתזהותם באשר ל

גם  היו ביניהם אשר (exorcists) מקצועייםבמגרשי שדים  היה מדוברלרוב מונטגומרי שג'יימס  שיער

שאול כמעט מאה שנה לאחר מכן  69.בין הקערות הכתיבה רמתפערים במ, כפי שאפשר ללמוד הדיוטות

 כך הוא כותב:. ת והמיומנות של כותבי הקערותעל הגיוון ברמת הבקיאו גם הוא עמדשקד 

מי היו היהודים שעסקו בכתיבת קערות ההשבעה? אין לנו נתונים מספיקים בכדי לענות על 

על פי דרכי הכתיבה של הקערות. את מדויקת, אך יש באפשרותנו לשער וז השאלה הזאת בצורה

הטובות  הקערות [...] בין הקערות קיים שוני רב ברמת הידע בתחום היהדות ובזריזות בכתיבה

ביותר מבחינת רמת כתיבתן מעידות על סופרים שהטקסטים היו שגורים על פיהם, ושידעו 

ו היו חלק מן לצטט כהלכה פסוקי מקרא וביטויים יהודיים. יש להניח שלפחות הסופרים הלל

                                                           
, עמ' scribeרונה: שקד, פורד ובהיירו, קערות: למשל דוגמאות בשתי מהדורות של פרסומי קערות שראו אור לאח ראו 67

15 ;practitioner –  '6עמ; professional –  '6עמ; magician –  '24עמ ;sorcerer –  'לוין, קערות קללה:99עמ ; scribe– 

 .42עמ'  – sorcerer; 36עמ'  – practitioner; 10עמ' 
 .49–46' עמ, קערות, מונטגומרי ראו; cksqua-ו exorcistsמונטגומרי מופיעים גם המונחים  אצל 68
 .47מונטגומרי, קערות, עמ'  69
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האוכלוסיה היהודית של בבל, שהשתייכה למסורת הרבנית, שגיבושה הלך ונסתיים באותה 

השתייכו ככל  התקופה במסגרת התלמוד הבבלי. הסופרים שרמת כתיבתם אינה מרשימה

 70.אך לא העמיקו בלמדנותם ,וא וכתובהנראה לקבוצות אוכלוסין שלמדו קר

ידע הרמת כתיבה והלסווג את כותבי הקערות: רמת  ותם אפשראמצעבששקד מצביע על שני תחומים 

שקד משער שמי שניחן ברמה גבוהה בשני התחומים הללו היה משוייך למסורת  יהדות.ה מיתחוב

למקם את אפשר פי שקד שלנראה  לא היו מלומדים. –היו בעלי רמה גבוהה  ואילו אלו שלא ,רבנית

 ת ובצדו השני רבנים.כותבי הקערות על ציר שבצדו האחד הדיוטו

אפשרות נוספת שהועלתה במחקר היא לזהות את סופרי הקערות עם כותבי השטרות. סיאם 

, ביניהן צורת הכתיב של )פה ע"ב( גיטיןבהיירו השווה בין ההוראות הדקדוקיות המובאות בסוגיית 

הנוגע להוראות בכל קערות. מסקנתו היא שמספר "אגרת" ושל "שיבוקין" ו"תירוכין", ובין הממצא ב

הקפדה. תופעה ולעתים אין  ,אינה עקבית: לעתים יש שמירה על הדקדוק בקערותהתמונה  – כתיב

 קערותמבכמה ם קיומו של הכתיב המדוקדק מגניזת קהיר. לדבריו עצ גיטיןבגם  דומה אפשר למצוא

סוף טען בלמקוימות.  אף ולעתים ,מוכיח שהמסורות התלמודיות בעניין זה היו מוכרות ההשבעה

כתיבת ההשבעות שימשה עבורם וכי , במקצועם שייתכן שסופרי הקערות היו סופרי שטרות בהיירו

ביתר  עמודאו ,בהיירושסימן בפרק זה ארצה להמשיך את הכיוון המחקרי  71.מקור הכנסה נוסף

 פירוט על זיהויים האפשרי של כותבי הקערות כסופרים מקצועיים אשר התמחו בכתיבה יהודית של

נוסף על כך אפרט  72.תפילהשטרות והשבעות. בהמשך אציע שבעלי מקצוע אלה אולי אף כתבו ספרי 

כיצד השערה זו תוכל לתרום לא רק להבנה טובה יותר של הקורפוס המאגי, אלא אף לשאלות 

 היסטוריות וטקסטואליות הנוגעות לחברה היהודית בשלהי העת העתיקה. 

מתוך על התקופה את המידע ההיסטורי  עד כה בבבל שחזרושל החברה היהודית  היסטוריונים

ובין ובכך יצרו זיהוי בין היסטוריה של יהודי בבל  ,בלבדספרות הגאונים מתוך ו התלמוד הבבלי

 יהעשואשר  כ"תרבות עממית"לעתים קרובות  סיווגו את הקערות היסטוריה של הישיבה הבבלית.ה

                                                           
 .10שקד, כיצד נפטרים, עמ'  70
 . 81–69במברגר, לשון שטרות בקערות, עמ' -מנקין ;133–121בהיירו, גירוש שדים בגט, עמ'  71
 הנתונים מתוך. צדדית ההכנס הייתה ההשבעות כתיבת ואילו, שטרות כתיבת היה העיסוק שעיקר טען, שם, בהיירו 72

 קמעות כתיבת שדווקא להניח סיבה שאין נראה אך, לו טפל ומה העיסוק עיקר נחשב מה לשער מאוד קשה לידינו שהגיעו

 .העיקר הם השטרות ואילו הצדדי העיסוק היא
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כבה ייכים לשסופרי הקערות היו ש אמנםאם אולם  73.והלא רבנית העממיתר על החברה ללמד בעיק

שאפשר  הרב מידע ההיסטורי והטקסטואליאת ה חדשבאור לבחון נראה שצריך  ,משכילהמקצועית 

על שאלה ראוי לתת את הדעת  סופרי הקערותאך עוד לפני ההעמקה בסוגיית  לאסוף מקורפוס זה.

 הקערות.כותבי של  מינםשאלת והיא , בשנים האחרונות שעולה

 ?האם נשים כתבו קערות השבעהב. 

כך למשל כותבת  74קערות ההשבעה. ומחוץ לו יש הטוענים כי נשים כתבו אתבתוך העולם האקדמי 

 75 :רבקה לסס

Both the bowls themselves and the Talmudic evidence help to answer the 

question of whether women could have belonged to the circles of those who 

knew the incantation formulas. One of the bowls is particularly suggestive of a 

female practitioner, especially when compared with other bowls using a similar 

formula. In this bowl (Montgomery: 190 [bowl 17]), Komis, the daughter of 

Mahlapta, speaks in the first person to benefit herself and her children. ]...[ Given 

that the other instances of this formula do not name the practitioner in any 

obvious fashion, it is particularly striking that Komis speaks in the first person, 

and it is possible that she was actively involved in creating this bowl, either 

                                                           
ם בנושא , אשר מצטט מתוך קערות ההשבעה ומתוך מקורות תלמודיי253–252למשל גפני, תרבות רבנית, עמ'  השוו 73

 מאגיה ואסטרולוגיה ומסכם: 

“In sum, all of these sources seem to suggest a unique social and cultural reality. The Babylonian sages knew 

quite well what a ‘perfect’ Jewish world ought to look like, and we would do well to interpret many of their 

programmatic declarations as just that: idyllic guidelines for a world that could not possibly exist given the 

cultural milieu in which these rabbis functioned. And so, theoretical declarations notwithstanding, in 

practice, both the rabbis and their flock functioned as part of their social and cultural environment”. 
 .384–365; אלמן, מכשפות, עמ' 150; אילס ג'ונסון, דתות בעולם העתיק, עמ' 375–343לסס, נשים במאגיה, עמ'  ראו 74

; א' שני, 2013אביב -לעולם האקדמי ראו דורית קידר, כומיש בת מחלפתא: ביוגרפיה שקרית של אישה אמיתית, תל מחוץ

 ,https://www.haaretz.co.il ;Rav Maggie Anton, אוחזר מתוך 30.11.2013, הארץ"מה זה בעצם אישה כשפנית", 

Hisda’s Daughter, Book 1, Apprentice: A Novel of Love, The Talmud and Sorcery, New York 2012. 
 .362' עמ, םש לסס, 75

https://www.haaretz.co.il/
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reciting the incantation in a ritual, inscribing the incantation on the bowl herself, 

or dictating it to a scribe. 

 :ת ההשבעהקערוהיו מעורבות בכתיבת נשים שכך תומכים ב עיקרייםנימוקים שני  ,על פי לסס

כדוגמת הדרשה  ,שנשים עסקו בכישוףעל כך יות תלמודעדויות מגוון  הוא הראשוןהנימוק 

מפני שרוב נשים  'מכשפה'"מה ת"ל  : "מכשפה לא תחיה".י"זהמפורסמת על הפסוק בשמות כ"ב, 

שימשה כלי ש מבזה קטגוריה של כישוף היא קטגוריהשה שאף על פילסס טוענת  76."מצויות בכשפים

ממנו ש גרעין היסטורי בין נשים וכשפים מעיד עלזיהוי , עצם השירפואי נלגיטימציה לידע לילת לש

אימצו את החכמה המאגית חכמים ש עדויותשישנן לסס מוסיפה נשים עסקו במאגיה. אפשר להסיק ש

האומנת מפי  רפואיות/כמו בסוגיות "אמרה לי אם" שבהן אביי מצטט הוראות מאגיותשל נשים, 

קערת השבעה של כומיש בת מחלפתא, הוא  כנשיםמכותבי הקערות כמה  לזיהוי השניהנימוק  77.שלו

מכך, בעקבות מונטגומרי, . לסס לומדת )ראו להלן( כומיש בת מחלפתא""אנה  שבה מופיעה הנוסחה

כמקריאה  לכל הפחותאו  ,הקערה כסופרת ביצירתהייתה מעורבת  "כומיש בת מחלפתא" שאכן

 78נשים כתבו קערות השבעה.שאכן ושיער  ,נוסףאחד לקח את דבריה של לסס צעד מן אליעקב  .לסופר

"אבבי יתבנא אנה  49:79קערה : שבהן יש שימוש בגוף ראשון סיגל ממהדורתשתי קערות מצטט אלמן 

נס בר אנא הוא כורכשיד גוש: "36וקערה ..."; א באסופי יתבנאגושנזדוכת בת אחת לבבליתא דמינ

 בתלמוד הבבלי שסיפורים על נשים מכשפותאלמן מפרט על כך נוסף  בת זייוי". דוסתאי וזבינתא

 – קערההמרת המעשה של עצם  ,ולדברי. השבעה קערותכתבו ש נשיםהאותן  אלו הןשלהעיד יכולים 

 80.נשיתדאי המצאה והוא  ,שדים לגירושהמיועד  לכלי –מרחב הביתי לחפץ השייך 

סער -כתבו קערות השבעה? אורטל פזאכן שנשים  ועכדי לקב קותיהאם הטענות הללו מספ

. לדבריה, חכמת הכישוף של הנשים כפי שעולה מסוגיות התלמוד היא דווקא שאין בכך דיטענה 

                                                           
' הע 166' בעמ שם למחקרהפניות  וראו ,176–166בבלי סנהדרין סז ע"א. על נשים וכשפים ראו סטרטון, מכשפות, עמ'  76

 .134הע'  394; בוהק, מאגיה יהודית, עמ' 298–286הררי, הכישוף היהודי, עמ'  גם ראו. 115
 .364–362ראו מקורות אצל לסס, נשים במאגיה, עמ'  77
 .384–365' עמ, מכשפות, אלמן 78
 .271' עמ, אכדי מוטיב, פורד פי על הציטוט 79
“ Who else but women sorceresses would be more likely to draft an ordinary: 381אלמן, מכשפות, עמ'  ראו 80

"household item into the technology of expelling a household nuisance?. 
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 שתלמידי תומה לפי שמשיחה יתרה מכך, ישנה סוגיה במסכת פסחים 81.בכתיבהפה ולא -בהוראות על

ללמוד שאפשר כפי  ,קמעותשות מעין משמהקערות והרי  ;(להלן)ראו  קמעות כותבים חכמים

קביעה זו אין  82.)ראו להלן( ": "הדין קמיע" או "קמע דנןמהנוסחה שחוזרת על עצמה בקערות רבות

מומחים הרוב ברי שכן ו ,בעולם העתיקבה כדי להפתיע כיוון שברור שנשים כתבו פחות מגברים 

 83.היו גברים לכתיבה

כפי לא כתבו קערות השבעה.  אכן נשיםשסער -פזיכולים לחזק את השערת מקורות נוספים 

 ציורים קערות ההשבעה הם של שדים, אך יש כמה גבי שהראתה נעמה וילוז'ני, רוב הציורים על

 הדמויותההיקרויות הללו ל בכ 84., לכאורהכותבי הקערותאת כלומר מאגיקונים", שמציגים את ה"

לזהות בין  צורךשאין נראה  נוסף על כך, 85.ורלמעט דמות אחת שמינה לא בר ,גברים שלהן  המצוירות

אין  ,מדובר בחפץ שמקורו במטבחש פי ועוד, אף על(. להלןראו בהרחבה )כותבי הקערות בין ומכשפות 

טואלים דתיים מוכר כבר מתיאור כלי המקדש שימוש בקערות ברי. תנשי המצאהל ראיהמכאן 

השתמשו בקערות חרס פחות  העת העתיקהבבבל בשלהי  שגבריםונראה שאין סיבה לחשוב  ,במקרא

  86.מנשים

                                                           
 Aramaic, הרצאה בכנס לכבוד הוצאת הספר ”ho Wrote the Aramaic Incantation BowlsW”, סער-פז אורטל 81

Bowl Spells ,26.3.2014, ירושלים. 
 על גם לחזק אפשר סער-פז של דבריה את. 42 הסיפור מפסחים קיא על אודות תלמיד חכם שכותב קמע ראו להלן עמ' על 82

 ההיקרויות. בשבת" מומחה"ה מן בקמע לצאת שמותר נאמר( ב,ו) שבת במסכת במשנה. נוספת תלמודית בסוגיה עיון ידי

, לתפילין, לדין מומחה של באזכור לראות שאפשר כפי, לגברים דווקא מתייחסות ל"חז בספרות המומחה לשון של

 גם .לנשים ולא לגברים דווקא מתאימים אלו מקצועות, כלומר(. 157' הע להלן ראו) ועוד למדידה, ומעשרות לתרומות

 בבלי ראו"; גברא מומחה" הוא הקמעות שמומחה תומו לפי משיח של עדות ישנה המומחה מן קמע על התלמודי בדיון

 .א"ע סא שבת
ישנם מקורות בודדים מתוך ספרות חז"ל שמהם אפשר להסיק לכאורה שנשים כתבו שטרות; ראו אילן, נשים יהודיות,  83

שים מופיעות ברשימת אנשים שאינם כשירים לכתיבה. למשל, במשנת גיטין . אך מעיון במקורות הללו עולה שהנ193עמ' 

ב, ה נכתב: "הכל כשירים לכתוב את הגט. אפילו חרש שוטה וקטן האשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו". וכן 

וניא: ספר תורה בבלי גיטין מה ע"ב )ובמקבילה במנחות מב ע"א( נכתב: "הא תנא היא דתני רב המנונא בריה דרבא מפשר

תפילין ומזוזות שכתבו מין ומסור ועבד אשה וקטן וכותי ישר' ומשומד פסו'". כלומר, נראה שדווקא העובדה שנשים 

מופיעות ברשימת אנשים אשר אינם עוסקים בכתיבה באופן רגיל, כגון שוטים וקטנים, יכולה להעיד על כך שאישה סופרת 

 קה.היא תופעה חריגה בחברה היהודית העתי
 .65–64' עמ, לילית שערות'ני, וילוז 84
 .375' עמ, שם'י, וילוזנ ראו; מפוענח אינו הכתב גם זו בקערה 85
 עקרב לכסות ההיתר בין משווה פרנקפורטר .18–9' עמ, שד/עקרב, פרנקפורטר ראו בקערה שימוש על אחר להסבר 86

 . ערהק ידי על שדים לכידת של לפרקטיקה( ז, טז שבת משנת) בשבת קערהב
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 כדיבכך כתובה בגוף ראשון, אין  שהקערה של כומיש בת מחלפתא אף על פי ,זאת ועוד

מאגית טכניקה היא שם הלקוח בגוף ראשון ת כתיב .בעצמה כתבה את הקערהכומיש להוכיח שאכן 

 .2; היסטוריולהלשון ה. 1ים: שני שימושים עיקרי זולטכניקה  87שחוזרת על עצמה בכמה קערות.

 ,הצביעו שקדשל כתיבה בגוף ראשון בסגנון היסטוריולה חיקוי של כתיבה משפטית. על הטכניקה 

ה מכוונת להעצים את הסיפור המיתי. ההיסטוריול שנועד מדובר בכלי רטורילדבריהם  :פורד ובהיירו

, שימוש בגוף ראשון בהווה. מאגיה לעשות מעש כדיח הסיפור והשתמש בכלולשחזר אירוע מיתי 

זו  תםהשער 88המיתי. לאירוע מגביר את הקרבה מן הסיפור, אינטגרלי הלקוח הוא חלקכאילו 

הלקוח בגוף  שם מתחזקת בעיקר על רקע העובדה שברובן המוחלט של הקערות אשר מציינות את

טכניקה זו  89בגוף שלישי.ציון שם הלקוח ראשון, ישנה חזרה בהמשך הקערה לצורה הרגילה של 

אנא הוא כורכשיד גושנס בר דוסתאי וזבינתא בת : "בולטת במיוחד באחת הקערות שמצטט אלמן

אפשר לראות כיצד הסופר לא התאים את הפורמולה של גוף ראשון יחיד  הפותחבמשפט כבר זייוי". 

תנין לישי: "חזרה לגוף ש נהיש (15)שו'  בהמשך הקערהזאת ועוד,  90זוג.הגן על לכך שהקערה נועדה ל

 ועקרב ]....[ ה )גני( ליה לכורכשיד גושנס בר דוסתאי וזבניתא בת זייוי".

אך כפי  ,לגוף שלישיבגוף הקערה אין חזרה אמנם  (CAIMB49) אלמן שמצטטהשניה  קערהב

שימוש במבנים ספרותיים. בשורות  באמצעות יתרה מנוסחת בזהירות הקערהשהראה מורגנשטרן 

שה ילאשהיא בלתי מנוצחת על ידי השדים ודומה את ההצהרה  בפי הלקוחההראשונות הסופר שם 

אינם ם אשר אנשים יולשמים גבוה שולטים בהאינם ארץ רחבה שאנשים לוכן  ,מבבל ומבורסיפה

בגלל  יכולים להזיק לה שאינםבגוף שני  ללקוחהלאחר מכן השדים כביכול עונים  91מגיעים אליהם.

אף  כלומר, לשולחיהם. שיחזרושדים ה לייש פניבהמשך  92.ים הרמיםרץ הרחבה ולשמאהדמיון שלה ל

                                                           
 .AIT17 ,AIT27 ,,AMB6 MK11a ,CAIMB36 ,CAIMB49 ,MSF23למשל  ראו 87
 .15שקד, פורד ובהיירו, קערות, עמ'  88
 . , ראו להלן, אשר איננה חוזרת לגוף שלישיCAIMB49 קערה היא יוצאת דופן ברשימה 89
 סליקנן זייוי בת וזבינתא דוסתא בר גושנס כורכשיד ואנחן: "5 שורה ראו; רבים ראשון לגוף מעבר יש הקערה בהמשך 90

 ...".להון ואמרנן לאיגרא
 דמינא לבורספיתא אחת בת גושנזדוכת אנה יתבנא באסופי דמינא לבבליתא אחת בת גושנדוכת אנה יתבנא אבבי" 91

, מוטיב אכדי, פורד ראו הלחש לפירוש....". לי מטי לא דאניש אנה דדרמא שמי הי כיפלי לא דאניש אנה פתיחתא בארעא

 כלב של נשיכה נגד א"ע פד יומא במסכת קמע לכתיבת הוראה השוו. 222–207' עמ, הערות, מורגנשטרן; 281–271' עמ

עליה אנא פלניא בר פלניתא משכא דאפא דאפא  וניכתוב דיכרא דאפא דאפא משפכא ניתי אביי' אמ תקנתי מאי: "שוטה

 דיכרא כתיבנא עלך...".
שמי דרמא את דאניש לא מטליך..."; מתוך מורגנשטרן, שם. הטקסט מפורש על  ;לך כיף לא דאניש את פתיחא דארעא" 92

 .209–208פי תיקוני קריאתו בעמ' 
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נראה שאכן מדובר על טכניקה של שימוש בגוף  – גוף שלישיב הלקוח שם לציוןשאין כאן חזרה  על פי

 פעיל.  משתתפת בו באופןאשר הלקוחה משוכלל ראשון כדי ליצור סיפור מיתי 

במאמר  במלואן. עדייןפורסמו ערות שלא על ידי התבוננות בשתי קגם אפשר להוכיח זאת 

 זהה ( פותחת עם סיפור2הראשונה )דווידוביץ' : את שתי המקבילות הללו הוא מצטט שפרסם פורד

ה יבשני..."; : "אנא דוכתיש בת בהרוי בבאבי קימנא לבאביל דמינאבגוף ראשון אך עם שם אחר

(JNF90מופיעה פורמולה ) תשאלון אסותא ורחמי מן קדם  שי:המופיע בגוף שלי נוסף עם שם זהה"

 שמיא לבטלא חרשי מן ביתה דתליפא בר אימי בביל קמינא לבבלהא דמינא...".

אפשר ללמוד  ,לעתים בגוף ראשון ולעתים בגוף שלישי ,מן השימוש המשותף בפורמולה

שם אלא על טכניקה מאגית של הכנסת  ,על חתימת הסופרת המעיד איננההפתיחה בגוף ראשון ש

בגוף  מטכניקת הכתיבהשחלק  דומניבנוסף לשימוש בהיסטוריולה, לתוך הסיפור המיתי.  הוחהלק

כן במקרה של כומיש בת מחלפתא ו למשל כך. לחקות באופן מדויק את לשון השטרות נועדהראשון 

 בכמה מקרים נוספים.

 בת מחלפתא ה של כומישהקערג. 

 בקערה זו ובקערה מקבילה 93.גיטיןהקערות  ערה מסוגתהיא ק של כומיש בת מחלפתא הקערה

 94:יחיד שנכתבה עבור הוניק בר אחת, ישנו שימוש בפתיחה בגוף ראשון

 יתיכי ותרכית ופטרית שביקית מחלפתא בת כומיש אנה עלמא ודרי שני יומא מכל יומא דין

 ערטיל חמישתיכין ארבעתיכין תלתיכיןאנה  וחטופתא שלניתא לילת דברה לליתה אנתי

 ואביכין שמה פלחן דאימכין עליכין שמיע גביכין מיעל סעריכין סתיר לבישתין אול שלחתין

  ...בביתה מחלפתא בת לכמיש לה 95תחוחון ולא ופקו שמעו תהליל>י< >פ<לחדד

והצהרת פרק הבא( בזמן )ראו להלן מעורפל של הפתיחה עם ציון ישנה  הקערהבשורות הראשונות של 

הסופר על מצווה  ן ופלחדד. בהמשךפלח בני, השדים/ליליותמן  כומיש בת מחלפתא גירושין של

חיקוי משמש השימוש בגוף ראשון לדעתי  לשמוע ולצאת ולא להטריד את כומיש בת מחלפתא. השדים

רק אילוזיה ללשון  הלשון הקערה איננ מעשה גירוש "אמיתי" ואפקטיבי. לקייםללשון הגט ורצון 

                                                           
 על קערות אלו ראו בפרק הבא. 93
 .46' עמ, קערותקסלר, -מולר מתוך ;a11עם תיקוני י"נ אפשטין ומקבילתה קערה   AIT17 קערה 94
' עמ, מילים פירושי, אפשטין ראו. פלוני עם להתחבר, כלומר, חוח סוריתה של העתיד כצורת" תחוחון" מפרש אפשטין 95

345. 
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כפי שעולה מעדויות מהתלמוד הבבלי  דויקת של הגטלטרמינולוגיה המאלא קרובה מאוד  ,הגט

 של הגאונים. גיטיןהומשטרות 

 שאול אבא זמן, בו שאין "גט 96:התנאים בספרות נמצא כבר החז"לי בגט ראשון בגוף שימוש

 שאינם ניסוחים גם התנאים בספרות למצוא אפשר כשר". גרשתיך היום אני בו כתוב אפי' אומ'

 ר' אדם לכל מותרת את הרי גט של "גופוג:  ט, גיטין במשנת למשל ני/אנא","א הגוף כינוי את מביאים

הדיונים רוב  .שבוקין" ו[וא)י(גרת גרושין ]וגט תירוכין ספר מיני ליך יהו)ו(]י[י די ודן אומר יודה

השטרות מ ציטוטכ ולא כתיבהה הוראותבהקשר של  מצוייםשטרות באשר לכתיבת בספרות חז"ל 

ישנם כמה ציטוטי עם זאת  לשון הגט.מציטוט מדויק  עקבותיו של עלהתחקות קשה ל ולכן, עצמם

וכן את  ,מסכת יבמות אשר מזכירים מאוד את נוסח הגט לכומיש בת מחלפתאתלמוד הבבלי בב גיטין

 בקערה המיועדת עבור הוניק בת אחת:המקבילה 

 AIT17 11a ע"א קטז יבמות ע"ב קטו יבמות

  מתא קלוניא בצד

 ?נילאיאדור אנא

  ותריך פטר נהרדעא

 אינתתיה פלניתא ית

 

 נהרדעא חייא בר ענן אנא

  ותריך פטר

 אינתתיה פלניתא את

 

  מחלפתא בת כומיש אנה

 ופטירית שביק]י[ת

 אנתי יתיכי ותרכיא

  לילית ליל>י<תא

 

  אחת בר הוניק אנה

 ותרכית ופיטרית שביקת

 ליליתא כומי}ט{ש יתיכי

  לילת לילתה אנתי

 

 הנוסח ובין יבמות במסכת המצוטטים מנהרדעא גיטיןה שני בין הרבלהבחין בדמיון  אפשר זו בטבלה

שם השמטת וב ק"שבבשורש הוא בשימוש  גיטיןבין הההבדל העיקרי  בקערות. המובא הייחודי

הן  המקובל החזל"י הגט את לחקות ניסיון היה שאכן ההשערה את מחזק שהדמיון נראה 97.מקוםה

ניסוח משוכלל  מוצאים אנו הגאונים תביכב .וזו הסיבה לשימוש בגוף ראשון ,נחיםהן במוו בניסוח

 משל בספר השטרות לר' האי גאון:כך ל יותר של הגט אשר מכיל פתיחה ארוכה ומפורטת.

                                                           
 המשותף מהנוסח מעט שונהשם  הניסוח אולם מצדה, בגט כבר נמצא "אנא" הגוף בכינוי תוספתא גיטין ז, ו. השימוש 96

 בר נ{יהוסף בר וסף}יה אנה דנה יומא רעתי מן ומתרך שבק במצדא שת שנת למרחשון "באחד הבבלי: ולתלמוד לקערות

 שבק במצדא שת [שנת למרחש]ון "בא]ח[ד מובא: בהמשך. יהונתן..." ברת מרים אנתי לכי במצדא יתב [ה ] מן נקסן

  .108-105גט מצדה, עמ'  מרים..."; ראו אנתי [לכי נ]קבם בר יוסף דנה יומא רעתי מן א]נ[ה ומתרך
 .236, ראו להלן הע' שלישי לגוף מעבר גם יש הבבלי תלמודמן ה יןהגיט בציטוטי .63-67' עמ"ק ראו להלן השורש שב על 97
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 פלני אנא איך פסגא, או נהר דעל מותבא פלני במקום כך... בשנת פל' לירח וכך כך בשבת בכך

, דאבהתי ולאתריהון ולאתרי ולאבהתי לי דאית וחניכא אחרן שום וכל פלני דממקום פלני בן

 אנתי לי]כי[ יתיכי אותרוכית ופטרית ושבקית 98אניסנא אניסנא נפשי ברעות צביתי

  99פלונית...

 קבוע כמעט נוסח ישה זו מתקופ שהחל עולהבבחינת לשון זו ולשונות מקבילות בספרות הגאונים 

 מאשר יותר רב פירוט כולל הניסוח "אנא". הגוף כינוי קידומת עם המגרש שם מובא ובו ,הגט בפתיחת

מן  גיטיןה של המקוצר נוסחל המקביל הקערות של המקוצרת הפתיחה .במסכת יבמות גיטיןה קטעי

  .עוד לפני שכלול הנוסח בתקופת הגאונים דומה בסדר והגט עצמו מנוסח ,התלמוד הבבלי

 מעידה עלנה מוכיחה שנשים כתבו קערות אלא , הקערה של כומיש בת מחלפתא אינלסיכום

להשיג תוצאה  כדי שבמקרה זה ניסו לחקות את הגט של זמנם ,טכניקה של כותבי הקערות

בתחילת הקערה ישנו שימוש בגוף ראשון ולאחר מכן חזרה לצורה רגילה . זו הסיבה לכך שאפקטיבית

מיוחד מקצועי ידע  לסופריםהיה נראה ש. בגוף שלישי ה, כומיש בת מחלפתא,של הבאת שם הלקוח

, ולכן היו יכולים לנסח את לשון טים בתלמוד הבבלישטרות המצוטגם למה שמוכר מהמתאים 

ותבי הקערות מתופעה רחבה יותר של זיהוי כטכניקה זו היא חלק  .הקערה בצורה הדומה לשטר הגט

 .סופרי שטרותעם 

                                                           
 השטרות ספר, אסף' ש ראו"; אניסנא כדלא" כתוב להיות וצריך, סופר טעות הוא הראשון" אניסנא"שה אסף מעיר כאן 98

 .6' הע 17' עמ, גאון האי' לר
: "ביום פלוני כו' איך אנא 818–187דולות, עמ' ; ובנוסח דומה בספר הלכות ג17מתוך ספר השטרות לרב האי גאון, עמ'  99

 ...". השוו גטושבקית ופטרית ותרוכית יתיכיפלוני בר פלוני וכל שום >וחניכא< דאית לי צביתי ברעות נפשי כד לא אניסנא 

 כיתותרו ופטרית ושבקית אניסנא לא כד נפשי ברעות צביתי לי דאית שום וכל מחבוב בר ניסין : "אנא1058 משנת פסטאט

, 32דנא"; מתוך שטרות גאונים, עמ'  קדמת מן אנתת הוית די ליך דאית שום וכל טוביה בת מבארכה אנתי ליכי יתיכי

 ובצורה כמעט זהה בשאר הגיטין המובאים שם. 
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 "וביריאתה קרנתא שוקי יתבי כתבי סיפרי" .ד

של חיקוי  ההשבעה השתמשו בטכניקהכותבי קערות קערה של כומיש בת מחלפתא, מהכפי שעלה 

על פי סדר פירוט ביתר הבא אדגים תופעה זו . בפרק משפטי יהודיבמינוח הכולל שימוש  שטרות

של את הזיהוי  קערה אשר מכילה עדות המחזקתכתובת  לנתחקודם לכן ברצוני  עוד השטר היהודי.

מוזיאון אוסף כיום ב ת. מדובר בקערה שפרסמו נוה ושקד ונמצאשטרות כותבי הקערות כסופרי

 להגן עלנועדה ערה הקבנספח(.  היד ברור של סופר מיומן )ראו תמונכתובה בכתב  . הקערהישראל

השבעה מאגית אשר נועדה להשתיק ישנה  בסוף הקערה 100.מפני קללות ,בריך יהביה בר ממא ,לקוחה

  :"םכותבי ספרי" פיותיהם של את

יך יהביה בר ממא פומה יתכון בשמיה ]ד[רבא ודחילא דתישתקון מן בר (9) משבענא[ ..].

ונפקי אורחתא  (10) כתבי סיפרי יתבי אקרי יתבי שוקי קרנתא וביריאתהה שנדכל בני אי

 בישמיה דאמר והוה אמן אמן סלה ידבוק לישניהון בפומיהון ולא ימללון עלי מלל ביש

קו מבריך יהביה בר ממא פיות יכם בשמו של הגדול והנורא שתשתתרגום: משביע אני את

יושבי שווקים, קרנות, וסמטאות, ויוצאים  101של כל בני האנוש כותבי ספרים יושבי עיר?

אמר והיה אמן )מי ש(דיבור רע בשמו של  102עלי ידבק לשונם בפיהם ולא ידברו לדרכים.

 אמן סלה

יושבים בעיר פיות האנשים כותבי הספרים אשר פני סופר הקערה מתגונן מ לעיל בציטוט המובא

כותבי שטרות  הם המוזכרים כאן כותבי הספרים להבנתיועלולים לדבר עליו דיבורים רעים. , ובדרך

. קערות ההשבעהחלק ממוצאים על  נוסחאות שאנוב, כמו נוסחאות קללה עוסקים גם בכתיבתאשר 

בארמית הבבלית  . "ספרי" פירושו"כתבי ספרי"המונח זיהוי זה נובע מכמה נימוקים: ראשית, 

)"כתבי  ספריםמתגונן מכותבי הקערה  לקוח כי ראוי להדגיש 103שטרות.מגילות, ספרי תורה או 

משום  ספריםכותבי  מזכירהסופר נראה ש .או כותבי כישופים ולא למשל מכותבי קללות ,ספרי"(

                                                           
"רזא רזא דנן לשתוקי ולסכורי פומה דכל בני אינשה בישי ותקיפי דקימין : 164, עמ' וקמעות ראו נוה ושקד, קערות 100

 בליה דבריך יהביה בר ממא".לקו
, המציעים גם את הפירוש "מצודות". אפשרות נוספת היא לזהות את ה"קרי" כמקום 169ראו נוה ושקד, שם, עמ'  101

 בשוק, אולי בדומה לסוגיה בבבלי ברכות סב ע"ב: "קרנא קריא ברומי בשוקא".
מא "עלי" היא טעות במקום "עליה" )כלומר, ייתכן שגם כאן יש החלפה לגוף ראשון כדי להעצים את ההשבעה, או ש 102

 עליו(.
 .807ערך "סיפרא", עמ'  מילון, ראו סוקולוף, 103
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כותבי  בין היתר כלומר סופרים, היו ,קערות השבעהמאגיים שונים, ביניהם  טקסטיםבי שכות

  שטרות.

שבהם המקומות ם בקערות ה המצויניםהמקומות שיכול להעיד מקביל מקור תלמודי , שנית 

כותבי הספרים יושבים בעיר ויוצאים קערה על גבי הכותבי השטרות. כאמור, בתיאור  יושבים

בהקשר זה את  מזכירים שקדנווה ו. "תאארייב"בו "קרנתא", ב"שוקי"לדרכים. בעיר הם יושבים ב

מזוהים עם בטלנים ועמי  ,יושבי הקרנות, כלומר פינות הרחוב ,ואכן ."יושבי קרנות" השגור הביטוי

 105כסמטאות.סוקולוף מתרגם אילו ו ,נוה ושקד מתרגמים כ"רחובות"את ה"ביריאתא"  104ארצות.

רחובות  שמעותומנדאיים וממאגיים מופיע כמה פעמים בטקסטים  "שוקיא וביריאתא"הצמד 

ה"שוקי  ;גיאוגרפי של שטחים ציבורייםלאפיון מעבר  חורג כאןהתיאור אך נראה ש 106.וסמטאות

על  דיוןכך בהתלמוד הבבלי. עדות מן , על פי שטרותתא" הם המקומות המיועדים לכותבי איוהביר

 :בבא בתרא מ ע"ב במסכת"מתנתא טמירתא", כלומר מתנה בסתר, 

 טמירתא.  אתא טמירתא לא מגבינן בה. היכי דמי מתנתאמ' רב יהודה האי מתנ

 זילו איטמרו וכתובו ליה.  אמ' רב יוסף דאמ' להו לסהדי

 ]ליה[ איכא דאמ' אמר' רב יוסף דלא אמ' להו לסהדי תיתבו בשוקא ובבריתא וכתבו

היא מתנה  מההגמרא פותחת בהלכה של רב יהודה שלא גובים ממתנה נסתרת. על כך שואלים: 

שאדם אומר לעדיו:  היא משם רב יוסף. הראשונהשונות מביאים שתי מסורות כדי לענות ת? נסתר

במפורש לעדים לכתוב את שטר המתנה בסתר.  אומר האדם, כלומר "לכו התחבאו וכתבו לו"

כלומר, לו.  ולכתוב"בשוקא ובבריתא"  לשבתאומר לעדיו  לאאדם ה: בשם רב יוסף השניההמסורת 

 נחשב למתנה בסתר. אזי הדבר, כותבים שטרותשבו פומבי דיו ללכת למקום אם אדם לא אמר לע

                                                           
. לשימוש בביטוי "יושבי קרנות" ראו למשל תפילה בכניסה לבית המדרש בבבלי 169, עמ' וקמעות נוה ושקד, קערות 104 

ג ע"א, והשוו גם אבות דר' נתן, נוסח א: "מיושבי ברכות כח ע"ב: "ולא שמת חלקי מיושבי קרנות"; ראו גם בבלי סנהדרין 

 קרנות בשוק". 
)רחובות צרים ורחבים(;  suqani -ו birituערך "ביריאתא", והשוואה שם לצמד המילים באכדית:  מילון, ראו סוקולוף, 105

 .836–835ראו אפשטיין, מחקרים בספרות התלמוד, ב, עמ' 
והנ"ל, ביקורת,  45; אבודרהם, דקדוק המנדאית, עמ' 304גיה מנדאית, עמ' קסלר, טרמינולו-ראו אפשטיין, שם; מולר 106

. בספרון מאגי הכתוב ארמית בבלית מופיע "מחי לי בשוקי יניק נפקאנא ובביריאתא דמלין דרדקי קא"; ראו 107עמ' 

 .28–27, עמ' וןבוהק ומורגנשטרן, ספר
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"בריתא" מופיע בתלמוד הבבלי פעם אחת בלבד, ודווקא ביחד עם "שוקי" ובהקשר של המונח 

  שטרות.

הלקוחות שכותבי הספרים ש לשערוהסוגיה התלמודית אפשר הקערה מן הצירוף של נוסח 

להתגונן מפני כותבי  רוצהבריך יהביה בר ממא  .כותבי שטרותם מתגוננים מפני דיבוריהם הרעים ה

 ישבובבבל סמטאות השוק בשווקים ובנראה שכלומר, כיוון שהם עוסקים גם בכתיבת קללות.  שטרות

 107 .וגם קללות קערות, קמעותלרכוש מהם שטרות, אפשר אשר היה  סופרים

קללות פני משומרת לעיל  המצוטטת עד כה, נוסחת ההתגוננות בקערת ההשבעה אם לסכם

על פי המקור מן ם בשוק והמיועדים לכותבי שטרות, של כותבי ספרים היושבים במקומות המוכרי

זיהוי זה . נכתבו על ידי סופרי שטרות יהודיםההשבעה נראה שלפחות חלק מקערות התלמוד. לכן 

 תואת תוויגם יר . הזיהוי מסבאת הטרמינולגיה העשירה מתוך עולם השטרותמסביר ביתר קלות 

כמו במקרה של  ,אשר לעתים פותח את טקסט הקערהשל השטר  108(designation-self) עצמיה הייעוד

 .)זה הגט( "הדין גיטא"

 עצמי כשטר ייעוד .ה

הקערה לאחר כינוי  נח זה מופיע לרוב בתחילתמו .הטקסטייעוד בקערות רבות ישנו מונח המצביע על 

חשובות ביותר כיוון  הללו . ההגדרותעתים הוא מופיע גם בהמשכה, אך ל"הדין" או "הדא" רומז כמו

 נקודת מבט זו תב.את הטקסט שהוא כ מגדיר עצמוופר כיצד הס :ן נותנות נקודת מבט ייחודיתשה

 .של הסופרהנסתר  על עולמו חושפת מידעאף  היאוייתכן ש ,להבנת הממצא טוב יותר תמסייע

אשר מופיעים  ימה של חלק מן המונחים הללוישנה רש שקד, פורד ובהיירובמהדורת  

 :הללולקטגוריות  המהדירים חילקו את המונחים 109.בקערות מאוסף סכויין

 

                                                           
 ושמע בשוק עובר: "היה א, ג גיטין משנת למשל ראו קבשו משפטיים שטרות כתיבת על המעידים מקורות עוד ישנם 107

 ".פלוני ממקום פלונית את מגרש פלוני איש מקרים הסופרים קול
 .2-4' עמ, קללה קערות, לוין ראו לוין דן טבע המונח את 108
עות בתדירות הן אינן מופי –. יש לציין שאף על פי שהרשימה מכילה תוויות מגוונות 8שקד, פורד ובהיירו, קערות, עמ'  109

 ,AIT1, AIT10, IS47, IS48, IS53, IS61– "הדין קמיעשווה; ראו למשל מקבילות שפורסמו מחוץ לאוסף סכויין: "

CAIM014, CAIM066, MK4, M108, M123, AMB5, MSF22, MSF24 וראו גם ,M138 קמיע דאיתקמע על שום אחי" :

 ;לבית וללקוחות מפני מגוון מזיקים אנושיים ולא אנושייםבר מחלפתא". בפורמולות אלו מדובר לרוב על קערת הגנה 

 ,AIT7 - "הדין רזא; " IS70, M101–" הדין כתבא; " AIT22, AIT6, AIT8, AIT19, IS14, IS36, M107 –" הדין כסא"

IS4, AIT3, IS25, M102, CAIMB19, AMB6, AMB19, AMB21, VA2416. 
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 )כתב( כתבאו )קערה( : קמע, כסאתיאורי חפץ  -

, ם()חר , שמתא)שבועה( , מומתא)סוד( , רזאמאגי()מעשה  : עובדאתוכן הכתובה תיאורי -

 רפואה(.) סותאאו נגד(-)כישוף , קיבלא)כיבוש( כבשא

  111)גט( או גיטא )חותם( אחתמ 110,)גורל( פורא: "ים"מטאפורי תיאורים -

 )דמות( צלמא"הדין : "תיאור הציור במרכז הקערה -

המונח העיקרי המשמש . אלוהמונחים המיוחדים לקערות את  לקערות הקללהציין במהדורה דן לוין 

לוין מציין כמה  112)קמע, לחש(. charm-מונח "קיבלא", שהוא מתרגם כההוא בקערות הקללה 

 114,(, לחש)מילה, דיבור רזא, מילתא 113:במהדורה שהוציארות המשמשים לקע נוספים מונחים

  115.)קללת כיבוש(, איסר , לוטתא כיבשא)שטר( , דיסקא)מניעת קללות( פרהזתא דלוטתא

שרא" "פי מונחיםאת האפשר להוסיף  לויןמהד' פורד ובהיירו ו ,שקד 'מהד שלעל הרשימות 

לקטגוריות  מקורפוס הקערות שפורסםאם נחלק את כל התוויות הידועות  117.סיפרא"ו" 116)התרה(

 נראה שבחלוקה גסה ישנם חמישה סוגי תוויות: ,חדשות

                                                           
 אפשטיין, י"נ ראו גורל וכי לא מדובר במטאפורה; להטלת הנראה כלכ שימשה עצמה ההשבעה שקערת פירש אפשטיין 110

 .358 עמ' מילים, פירושי
 .18לעיל עמ' על תפיסת הגט המאגי כמטפורי ראו  111
 מילון, ; וכן סוקולוף,244–219, ובמאמרו, קיבלא, עמ' 12–10ראו דיון במונח "קיבלא" אצל דן לוין, קערות קללה, עמ'  112

וש ר' האי גאון למסכת ברכות הוא מפרט כיצד בדיוק עובד הקיבלא: "והני קיבלי דאמרי להו רבנן ערך "קיבלא". בפיר

בשמעתא דמעלי נקיטי וגמרי דמעלי למימר הכי ברזי דשמיעין מן מלאכים ומפמליא שלמעלה כי כמו שיש רוחות שהלחן 

מיני זמר בבן אדם שהוא שומיע קול פעמים הוה מועיל בהן ומוסר אותן לטובה ולרעה ומהני בהו לפי יצירתם כי דמהני 

מתחנן ופעמים שהוא שוחק ופעמים שהוא בוכה ופעמים שמוציא חרוץ ושמחה ופעמים שמוציא עצבות ועצלות ופעמים 

ששותק ודומם ופעמים שמתנדנד ומרקד ואף עלפי שאין דבר נוג]ע[ בגופו אלא קולות בעולם הוא שומע בחיבורין אף 

וטכסיות ופיפיות ומנהגות שהדברים הללו מועילין בהן ואף עלפי שאין נודע בפרט על אי זה אופן מפני לבריות הללו יצרים 

שבריים סתורה ממנו ומפי שמועה אתו רבנן בהני קיבלו". במילים אחרות, הקיבלא הוא לחש הפועל ומפעיל את השדים 

גליק, סדרי תשובות, ור מתוך קטע גניזה אצל ראו מק ללא מגע כשם שמוזיקה מפעילה בני אדם לתזוזה ללא מגע פיזי;

 .94–92עמ' 
 .4–2לוין, קערות קללה, עמ'  113
"ב: ע פא שבת ראו"ד; עב והשורש"ר אמ השורש בצירוף בתלמוד גם מופיע מאגי לחש של במובן"מילתא"  המונח 114

 לההוא איקלע מרתא בר ואלשמ בר יצחק דרב הא"א: "כי ע קא סנהדרין"; ושריוהא מילתא איהו אמרי... מילתא"אמרה 

 לפירוש". ואיתסי מילתא ליה עבדי... איתתא ההיא חזתיה. באפיה צמחי ליה נפקו. ושף במאנא משחא להו איתי אושפיזא

 .66–60' עמ, ופולקלור מאגיה, שפרבר ראו"ל חז בספרות מאגי כלחש"מילתא"  המונח
 .AIT3  ,AIT19 ,AMB4גם  ראו 115
 מן וחתמתא ונטרתא אסותא: "IS37רות הוא ביטול כשפים או קללות; ראו למשל בקערה של תווית זו בקע הפירוש 116

 ולוטתא נידרא לכל מבטלינא הדין דיציבא ובישמיה מפשרנא פישרא בהדין... בורזוי בר לשירוי ליה תיהוי שמיא
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 : כסא )קערה(, קמעים פיזיים של הקערהתיאור -

 : איסרא, עיזקתא, פישרא, חתמארהקשירה והת ,תיאורים מאגיים של כבילה, סגירה -

 : צילמה, ליליתאור במרכזתיאור הצי -

 , כתבה, לוטתא, מילתא: עובדא, רזא, קיבלאתיאורים של תוכן הכתוב -

  118סיפראיפתקא, גיטא, דיסקה,  :שטרות תיאורי -

ם עימופישבה  ,האחרונה קטגוריהה היאהחשובה ביותר לעניינו  קטגוריהמתוך הרשימה דלעיל ה

ם של סופרי על היכרותרומז ים הללו עצם הגיוון במונח מעולם השטרות. הלקוחים שמות עצם

 כתבו, םחלקפחות כל הל ,שסופרי הקערות את ההשערה תמחזקעובדה זו . מונחי השטרעם הקערות 

כפי  – העולם המאגימוצלחות מעולם השטרות אל טכניקות  שאלושהם נראה  ,כךאם אכן  .שטרותגם 

 מכילות את הפורמולההבקערות עיון  באמצעותאפשר לחזק קריאה זו  .שטר הגטשמלמד השימוש ב

 שימושבהמשך הקערה ישנו הללו קערות השל  מוחלטה ןברוב(: )זה הגט "הדין גיטא" הפותחת

 "הדין גיטא" ציון מפורש של תחילת הקערהב שסופר שכתבמכאן נראה  119.גיטיןבטרמינולוגיה של 

מוש מטאפורי שלא מדובר על שי לשעראפשר לכן ו ,מתוך מחשבה שאכן מדובר בגט עשה זאת

  120ספרותי.

 הדוגמהיכרות עם שמות השטרות.  לכל הפחות עלהשטרות מעיד  , עצם הגיוון במונחיכאמור

 121:פורד ובהיירו ,שקדממהד'  JBA35בקערה  מופיעה לכך בולטת

                                                                                                                                                                             
"פישרא דר'  לחיבורגם ". השוו י: "הדין קיבלא לבטולי חרשVA2423 גם השוו. CAIMB37 וכן...", ואשלמתא ושיקופתא

 .272–271קצר של החיבור ראו הררי, הכישוף היהודי )אנגלית(, עמ'  לתיאורחנינא בן דוסא"; 
 . JBA35 ראו  117
 של בקטגוריה גם להופיע יכולות היו" דלוטתאמשמעיות: "לוטתא", "כתבה" "או "פרהזתא -חד אינן אלו קטגוריות 118

 .שטרות תיאורי
. יוצאות דופן הן BA51J ,JBA52 ,JBA53,JBA54  ,JBA56 ,IS18 ,M50 ,M103 ,CAIMB15לדוגמה בקערות  כך  119

 (.להלן)ראו  JBA35-ו JBA59קערות 
קבועות האופייניות לקערות הללו  נוסחאות למצוא אפשר בהן שגם", "הדין קיבלאבמילים  קערות אשר פותחותהשוו  120

; וכדומה קללה של ולא הגנה של פורמולות דווקא שישנן נראה" עקמי הדין"ב הפותחות בקערות גם(. קיבלא)ראו לוין, 

עם זאת נראה שלא בכל התוויות אפשר למצוא פורמולות עקביות. בקערות . 43–42' עמ, קללה לוחיות, סער-פז השוו

ם על הפותחות ב"הדין רזא", למשל, לא מצאתי מכנה משותף גלוי לעין. ייתכן שפרסומן של קערות נוספות ישפוך אור ג

 סוגיה זו.
 ומהשטרשבא מאלכסנדריה הגדולה של מצרים  הגטתרגום: אסורים דיווים חתומים לילים אסירים לילים ]...[ בזה  121

 הזה.  בספרשיצא בידי יוחנא וממרא באילו שמות מלאכים שכתובים 
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דאתא מיאלכסדנריא רבתא  גיטא( בהדין 3)[ ...] ( אסירין דיוין חתימין לילין אסירין לילין1)

 הדיןסיפרא ל]י[ן ש]מ[הת מלאכיה דכתיבין ב[נפק ביד יוחנא ו]ממרא באיד יפתקאדמצרים 

[...] 

 ,שקד שמצייניםמסופר על גט שהגיע מאלכסנדריה שבמצרים. כפי  ההיסטוריולה שב הישנ זהבקטע 

בתלמוד צמד זה מופיע גם  122"ממרא".את  ל הנראהכמזכירים את "יוחנא" וכטע קפורד ובהיירו, ב

מבלי  123צמד יניס וימבריס.הלמסורות מהעולם העתיק על  , בדומהומי מצריםשל חרטכצמד  הבבלי

מסמך השמות לתיאור  נוקב בשלושהאחד הסופר יש להדגיש שבמשפט  ,קערהלהיכנס לתוכן ה

בתדירות  םביניהנראה שרק אדם הבקי בשמות הללו יחליף  124"גיטא", "יפתקא" ו"סיפרא". :הכתוב

  .יחידגבוהה במשפט כה 

 לקורפוסים מקבילים עצמי מונחי ייעודת השווא .ו

-בארמית לקערות ההשבעה הכתובות ייחודיתעצמי היא  ייעודבמונחי מגוון  שימוש שלתופעה ה

 ישראל.-וכן בהשוואה לקמעות המתכת מארץ ,הקערות הסוריות לקורפוסבהשוואה  יהודית

 קערות סוריות   .1

כחמישים קערות : ערות היהודיותקורפוס הקערות הסוריות שבחנתי קטן בהרבה מקורפוס הק

 עצמיבפורמולה של ייעוד  בחינת השימוש אף על פי כןסוריות לעומת כארבע מאות קערות יהודיות. 

, הכולל בקורפוס קערות ההשבעה הסוריות שפרסם מוריג'ימעיון . העלתה כמה ממצאים חשובים

 .במונחי ייעוד עצמי –א מגוון אם כי ל – נפוץ של שימוש תמונהעולה  ,קערות 49 דש שלומחפרסום 

)מזמן זה  פותחות ב"מזמן הנא..." 26שלהן, הראשונות לקרוא את השורות שאפשר  קערותה 32מתוך 

 126,קערות( עשרה-שתיםקערה )מופיע ב – : כאסאבלבד מונחים לאחר מכן מופיעים שלושה 125..(.ה.

                                                           
 .158' עמ, קערות, ובהיירו פורד, שקד ראו, פורסמה שלא JNF23 מקבילה פי על 122
, והשוו בבלי מנחות פה ע"א: "אמרי ליה יוחנא וממרא למשה 158רו, קערות, עמ' ייהרות אצל שקד, פורד ובראו מקו 123

 תבן אתה מכניס לעפריים? אמר להו אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול".
 ערך "יפתקא", וראו מורגנשטרן, המציע הפרדה בין "יפתקא" שבו מדובר על מסמך רשמי מילון, סוקולוף, ראו 124

לצד  "דיסקה"בה מופיע  VA2423. השוו קערה 47ו"פתקא" היכול להיות כל פתק, מתוך שקד, פורד ובהיירו, קערות, עמ' 

 ."אגרתא"
, 26, 24, 23, 21, 19, 14, 10, 1אפשר לקרוא את הפתיחה בגלל טקסט מחוק או שבירה: -עשרה הקערות הללו אי-בשבע 125

 .49, 28, 27, 25, 16, 8שש הקערות הללו אין פורמולה פותחת: . ב46, 45, 44, 42, 39, 37, 34, 33, 29
 .43, 41, 38, 32, 31, 20, 9–3שם, קערות מס'  126



 

38 
 

הנכתבים לאחר כינוי נוספים צמי מונחי ייעוד ענם יש 128.קערות( 3ורזא ) 127קערות( 11קמעא/קמעיא )

  131.)שטר( ודסתבירא 130)חותם( חתמא 129,)לחש( : פתגמאמופיעים בתחילת הקערה שאינם רומז

קערות  בפתיחת ייעוד עצמילא מצאנו מגוון של מונחי  בקורפוס הקערות הסוריות כלומר,

בקערות שמצאנו  המצביעים על תוכן הכתוב, כמומינוחים ונוסף על כך בולטים בהיעדרם  ,ההשבעה

. סוריות גיטיןקערות המופיע בכמה  ,דסתבירא"הנא היחיד בעניין זה הוא ה" הדופןיוצא . היהודיות

 dastwar.132מקורו מן המילה הפהלווית ודסתבירא" פירושו שטר משפטי "כפי שהראה שאול שקד, 

בבחינת ולם א, שטרותהישנו קשר ללשון גם בקערות הסוריות היה אפשר ללמוד שמכאן  לכאורה

כפי . הגט היהודיות קערותמ הועברו בהן מסורותככל הנראה אשר  קערותבשמדובר  עולה ההקשר

אזכור דמותו ו העיסוק בשטר הגטעצם  ,מוריג'ימרקו שקד ושאול  ואחריו ןיי"נ אפשטישהראה כבר 

וש שדים על גיר בהעברת המסורת 133מקור יהודי.בבבירור כי מדובר  מראים של ר' יהושע בן פרחיה

מוכרת פחות לקהל דובר ככל הנראה במקום המילה "גיטא", שהייתה  "דסתבירא"מופיע המונח  בגט

אמנם הקורפוס  מגוון מונחים.שאין וודאי  ,אין מונחי שטרבקורפוס בסורית ש אם כן, נראה הסורית.

בייעוד עצמי  היקרויות( 23) הקערות היהודיות, אך בכל זאת ישנו שימוש ניכר קורפוסקטן בהרבה מ

אין גיוון במונחים משפטיים או  נוסף על כךשל תיאור החפץ דווקא )"מזמן הנא כאסא/קמעיא"(. 

להסיק מכך שהסופרים דוברי הסורית לא היו סופרי אפשר האם  במונחים המביעים את תוכן הקערה.

 .והדבר דורש עיון נוסף ,שטרות? נראה שבמסגרת מחקר זה לא אוכל לתת תשובה מספקת

 

 ישראלית מאגיה ארץ  .2

בעיה גם כאן ראוי להדגיש את הישראל אפשר למצוא מונחי ייעוד עצמי. -גם בממצא הקמעות מארץ

מדובר בקורפוסים  :ישראל-ה הבבליות לקמעות מארץהשבעבהשוואות בין קערות המתודולוגית ה

                                                           
 .47, 40, 36, 35, 30, 22, 17, 16, 12, 11, 2שם, קערות מס'  127
 .48, 15, 13' מס קערות, שם 128
הרומז "הדין", וייתכן שהדבר מעיד על מקור . כמה מההיקרויות הם עם הכינוי 23, 22, 14, 12, 10, 9שם, קערות מס'  129

 .128, עמ' וקמעות יהודית; ראו נוה ושקד, קערות-בארמית
 .48, 8, 6שם, קערות מס'  130
 . 41, 31, 4שם, קערות מס'  131
 .39' עמ, קערות, י'מוריג; 513' עמ, בגדנא, שקד ראו 132
; בוסתן וסנזו, מאגיה יהודית ונוצרית, עמ' 17הע'  176 ; שקד, פואטיקה, עמ'354-358ראו אפשטיין, פירושי מילים, עמ'  133

 .47הע'  229. לסיכום מחקר עדכני בנושא ראו שם, עמ' 233–229
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 של קמעות עשרות בודדותלעומת  ,ישנן מאות קערות השבעה שהתפרסמו שונים מאוד בגודלם.

מן הטקסטים שעל  יותרקצרים לרוב גם ישראל -החרוטים על גבי הקמעות מארץהטקסטים  .מתכת

ישנו ניכר שבשני סוגי הקורפוסים  כאשר בוחנים את מונחי הייעוד העצמי ,זאת עם. גבי הקערות

 שבאמצעותםות מצאנו מגוון רחב של מונחים בקערות ההשבעה הבבלי: ביניהם משמעותי הבדל

". : "קמעעקביתההגדרה שנראה  הארץ ישראלי בממצא הקמעותואילו  ,סופר מגדיר את החפץה

: "קמע" או "קמע כותרת כמעיןללא כינוי רומז אלא כפתיחה לטקסט,  לרוב מופיעה הגדרה זו

 ,שימוש ניכר במילה "קמע"אפוא  נויששל קמעות המתכת יחסית  המצומצם הממצאבתוך  134טב".

 אחרות. במילים ואין שימוש

תווית המשתנה בחומר להארץ ישראלי "קמע" בחומר הקבועה הבדל בין התווית ה לסיבה מה

 .מסמנת את ההיבט הפיזי של החפץגם בקערות ההשבעה, שנפוצה , "קמע"מילה הכאמור, ? הבבלי

שאפשר ייתכן לדעתי  .תוכן הכתובישנם מונחים רבים המצביעים על , לעומת זאת, ההשבעה בקערות

-ארץת הכותבים. בקמעות מובין מלאכהבחנה לסיבת ההבדל במונחי הייעוד על ידי א רמז למצו

ייתכן שמי  135., לרוב ביד מיומנתֶחֶרטבעזרת  מתכתהאת הטקסטים על גבי  חרטוה"כותבים" ישראל 

פעולה זו שונה  אחרים. אומנותיים בהקשריםגם בחריטה  ושעסק אומניםבחריטת קמעות היו  ושעסק

לא חלק משטח  קערה, כלומר על על בדיו תבוכסופר הקערות : פעולתו של סופר הקערותבתכלית מ

, שכותבי לעיל , כפי שראינואף ייתכן. ביותר יות כתיבה גבוהותמיומנוזו דורשת מלאכה ו, ולא מאוזן

; על כן הם קוראים לחפץ שלהם גם על בסיס תוכן הכתוב. מסוג אחרהקערות עסקו גם בכתיבה 

אך גם על ידי תיאור  "(,שטר)" תיאור חיצוני ותעבאמצ שסופרים קוראים לשטר המשפטי כשם בדיוק

, לא מצאנו נוסחאות גט כלל הארץ ישראלייםבקמעות . ומהגט, כתובה, חרם וכד – תוכן הכתוב

 .יכולה לחזק את הזיהוי המוצעזו עובדה ו

 וכן את ,"דיסקא"ו "יטאג"השטרות כמו מתחום  הכינוייםאת מגוון  הבחנה זו יכולה להסביר

של  הקרובה היכרותבמילים אחרות, ה. "קיבלא"ו "לוטתא" התוויות המתייחסות לתוכן הכתוב כמו

מובן  .ם לסופרים בתחומים שאינם "מאגיים"ג עולם התוכן של הכתיבה מתאימהעם  סופרי הקערות

 כתבו כותבי הקמעותש הטקסטיםכיוון שאיננו יודעים כמה מן  במידת מהאלו לסייג השערות שיש 

בעה על הטכניקה ותב, אך דומני שעצם ההצלכל כהיו כן כמה יצירתיות וחופש נמסרו בעל פה ו

                                                           
 .30-ו"( ובדיק טב)" 24, 23, 19, 13, 4, 2' מס וקמעות קערות, ושקד נוה למשל ראו 134
 .4–3' הע 15' עמ, מעותק, קוטנסקי ראו ביוונית זה מסוג קמעות של הכתיבה ודרכי החומרים לתיאור 135
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 לשם הבנה טובהחשובה הארץ ישראלי  הקמעות חורטמול הבבלי אל  כותב הקערותהפרקטית של 

 הרקע ההיסטורי של הממצאים.של  יותר

הייעודים העצמיים ת שרשימאף על פי ש יש להדגישאם לחזור לקערות ההשבעה היהודיות, 

 ועוד:כישוף(. ה זה" )א"הדין חרשבין עשרות ההיקרויות: נמצאה ישנה הגדרה שלא  ,רחבה ומגוונת

כפי  136מדובר לרוב בנוסחת התגוננות מפני כישופים של אנשים אחרים. "חרשי" כאשר מופיעה המילה

ניסו אף חוקרים . כמה "מכשפים" עתיםל במחקר הקערות מכוניםכותבי  ,שציינתי בתחילת הפרק

 על פי הגדרות הייעוד העצמי נראה אך הקערות. ולטעון שהן סופרותנשים כשפניות תופעה זו ללקשר 

 ודאי שלא היו מכנים כך את עצמם.; לכותבי הקערות ננו מתאיםאי כינוי זהכי 

היחס  ראחלהתחקות  וותבים כמכשפים היו מי שניסהכ לזהות את סיוןיהנבעקבות  

אם אכן כותבי  אך 137כשפים.מההיסטורי של חכמים לסופרי הקערות דרך הסיפורים התלמודיים על 

למצוא את כדי בתלמוד  שמופיעים המכשפיםסיפורי  אחרילהתחקות אין צורך  ,הקערות היו סופרים

 יחס הרבנים לסופרי השטרות. אחרידווקא להתחקות  ; ישיחס החכמים אליהם

 

 

 חכמים וסופרים .ז

-רובם התמקדו במעמד הסופר בארץו ,סופרים ביהדות העתיקהלא מעטים נכתבו על מחקרים 

דורשי התורה ומלמדיה )"חכמת סופרים", "דברי לתיאור  תמשמש בעברית"סופר" המילה  138.ישראל

                                                           
כותבי הקמעות המונח "חרשי" מופיע בקערות השבעה רבות כחלק מרשימת נזקים שלקוח הקערה מתגונן מפניהם.  136

 .253ראו הררי, הכישוף היהודי, עמ'  נמנעו מלקרוא לעצמם מכשפים; בעניין זה
ה את המינוח "כסא דחרשי" מבבא מציעא כט ראו גם דיונו של ג' מוקהטריון, אשר מזה .365-386מכשפות, ראו אלמן,  137

עמ'  ,)רבנים, מכשפים ע"ב עם קערות ההשבעה, וכן את תפוצת המינוח "חרשי" בתוך קערות ההשבעה. על כך הוא כותב

142 :) 

“The term  חרשי is one example of the intersecting terminologies between the Aramaic incantations and the 

Talmud, or, put in larger terms, between a form of Judaism rooted in a syncretistic, common Aramaic 

heritage of magic as opposed to one that was oriented inwardly toward rabbinic scholasticism”. 

. ההבחנה בין הרבנים 391–390יהודית, עמ'  על הבעייתיות בזיהוי ה"כסא דחרשי" עם קערות ההשבעה ראו בוהק, מאגיה 

 . כן גם בעייתית היא ההמון את כמייצגים הקערות כותבי ובין הסכולסטית לאליטה השייכים
; ואן דר טורן, 126–118; הזר, סופרים, עמ' 20–1אילן, סופרים וספרים, עמ' -סופרים בעת היהודית העתיקה ראו בר על 138

 . 12–7ם, עמ' סופרים; טוב, פרקטיקות סופרי
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"ספרא" הוא מילה להעיקרי פירוש הבבלית ה בארמית 139.מקצועיים כותביםוכן לתיאור  סופרים"(

חכמים היחס  140"מלמד". מתארת המילה היקרויות שבהן אפשר למצוא השגם בל פי אף ע, "כותב"

כך  141.בעצמם מהחכמים הם סופרים וכמה, לרוב חיובימקורות חז"ל נראה מלסופרים המשתקף 

יש כמה על כך נוסף  142לכתוב לו שטר. ,בנו של ר' חנן סופר ,למשל מסופר על רבא שמבקש מרב פפא

אשר כתבו  המשוייכים להם,לפי תומן שלרבנים ולבתי מדרש היו סופרים משיחים  בהן סוגיות אשר

סופרים  נםיש: יםהתלמוד מעיד על רמות שונות של איכות הסופר 143מסמכים משפטיים.עבורם 

עד כדי כך לרוב יש אמון בסופרים שנראה  "מובהקים" ו"דווקניים".מכונים  אשר מקצועיים יותר

לאו לגבי ספרא אזיל ומזייף" )כל המזייף לא אצל הסופר הוא "כל המזייף  הכלל מובא בתלמודש

נזקקים חכמים הוא בעל מקצוע מומחה ש הסופר פי המקורות התלמודייםעל  אם כן, 144הולך ומזייף(.

 145לשירותיו בעניינים שונים.

שמתוך עיון ראוי לציין  ,בבבל קמעותהכותבי המוצע בין כותבי השטרות לעוד לפני הזיהוי 

 ;על התמחות בכתיבהבשניהם מדובר . א המקצועות:שני ין בדמיון  כמה נקודותלבד עולות בתלמוד ב

                                                           
 .510–503' עמ, התנאים לספרות מבואות, אפשטיין ראו 139
 ; סקולוף, מילון, ערך "ספרא".18הע'  503שם, עמ'  140
(: "ר' יהושע 2675מעמדם החברתי של הסופרים ראו ברייתא בבבלי סוטה מט ע"א )על פי קטע הגניזה אוקפורד  על 141

י כספריא וספריא כתלמידיא ותלמידיא כעמא ועמא כעממיא אזלא אומ' מיום שחרב בית חמדתנו שריו חכימיא למהו

ונולא ואין דורש ואין מבקש על מה לנו להשען"; השוו נוסחאות הדפוס במשנה ובבבלי הגורסות "ספריא כחזניא". נראה 

וספות שהסופרים היו במעמד אחד נמוך יותר מזה של החכמים. על הוספת החטיבה לנוסח המשנה ראו אלבק, השלמות וה

 . 977–976, 949; אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, עמ' 394למשנת סוטה, עמ' 
ב: "רב חנן ספריה". סיפורים אלו מתאימים למסורות נוספות מימי 115בבלי בבא בתרא קנג ע"א, ובכתב יד ותיקן  ראו 142

ען שלחכמי הבבלי היו סופרי התנאים על חכמים אשר היו גם סופרים; ראו סוטה כ ע"א וכן עירובין יג ע"א. אלמן טו

. אם אלמן אכן צודק, 56ישראל אשר היו סופרים בעצמם; ראו אלמן, ספרות על פה, עמ' -שטרות, בניגוד לעמיתיהם בארץ

ייתכן שמציאות זו השפיעה על כך שבבבל גילדת הסופרים הייתה גדולה יותר ועסקה גם בכתיבה מאגית; אולם קשה 

 להוכיח השערה זו. 
מות קטז ע"א. בסוגיה רב ורב הונא מורים לסופריהם איזה שם מקום עליהם לכתוב בשטר. השוו נוסח משטרות ראו יב 143

 . 25 "יתקרי לקדם רבננא ]מ[ספרי בבא דמרנא ריש מתיבתא", עמ' –טוביצר פהגאונים, א
שורה לשטרות, על פי ב"ב קסג ע"א. השוו בקיאותם של סופרי אביי ורבא שידעו אף יותר מהחכמים בעניין הלכה הק 144

 סנהדרין כא ע"ב.
דופן ליחס החיובי/נייטרלי לסופרים הוא האמירה מתוספתא ביכורים פרק ב, טו: "המוכר ספר תורה אינו רואה  יוצא 145

סימן ברכה לעולם כותבי ספרים תפלין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העסוקין לשם גבוה אינן רואין סימן ברכה 

היו עסוקין לשם שמים הרי הן בכלל ברכה", השוו בבלי פסחים נ ע"א; וראו מקורות נוספים אצל ליברמן  לעולם ואם

 .)ראו דיון להלן( , אשר מקשר בין חוסר הברכה לחוסר הבקיאות ב"חסירות ויתירות"854תוסכ"פ, 
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חכמים עצמם ה לעתיםו ,נזקקים לשירותיהםחכמים ; ג. השניהם יש רמות שונות של מומחיותב. ב

 146מפסחים קיא: בסיפורלמשל  כך .בקיאים במקצוע

דמאתא אזל איפני בי זרדתא זרדתא דסמיכא למתא לא פחיתא משתין שידי. ההוא בר קשא 

אסתכן. אתא ההוא מרבנן כתב ליה קמיעא דחד שידא. לא הוה ידע דבי זרדתא שתין שידי 

הוו. שמעינהו ההוא דתלו חנגא בגויה וקא משרו סודרה דמר כדמירבנן. בקינן ביה בר ולא ידע 

שמעינהו ברוך. אתא ההוא מרבנן דהוה ידע דבי זרדתא שתין הוו כתב קמיעא לשתין שידי 

 147דקמרי דלו מניכו מהכא.

החכם הראשון אינו מצליח לגרש את  148זה מסופר על חכמים שכותבים קמע לגירוש שדים. בקטע

 ואילו החכם השני מצליח כיוון שמדייק בכתיבת הקמע ,בלבדקמע לשד אחד  שכתבהשדים כיוון 

כותב את הקמע ת, מי שראשי: ללמוד כמה דבריםאפשר  הזהמן הקטע  149.שדים וכותב אותו לשישים

צליח לגרש את השדים, מכאשר החכם הראשון לא  ,; שניתכלומר תלמיד חכם הוא "ההוא מרבנן",

"סודרו של אדוני כמו של ) "ה דמר כדמירבנן. בקינן ביה בר ולא ידע ברוךיסודר" לוהשדים שרים 

אך  ,הוא נראה כמו חכםש החכםהשדים לועגים לתלמיד  .ואינו יודע 'ברוך'"( בחנו אותותלמיד חכם 

אמירת הברוך כאמירת  את בקטע זה מפרשים בעקבות רש"י העוסקיםרוב  אינו יודע להגיד "ברוך".

היכולת  שאין קשר לכאורה ביןמשום ייחוד , בדומני שאין הכרח לפרש כך 150".עוטר ישראל"ברכת 

 קמע. הלחוסר ההצלחה בכתיבת  "עוטר ישראל"ברכת  לברך

תלמיד חכם, הוא אינו  שהוא נראה כמואף על פי לועגים לחכם ששדים הש יש לפרשלדעתי 

ב"ברך" לשון סגי נהור לכך שהוא אינו יודע לקלל. השימוש בלשון סגי נהור  –" "ברוךלומר יודע 

על פי  151ל."ספרות חזמקומות אחרים בומופיע כבר במקרא וב ,במקום "קלל" הוא קדום מאוד

                                                           
התפנות ליד אילן הזרדתא תרגום: אילן זרדתא שסמוך לעיר אין בו פחות משישים שדים. אותו פקיד העיר שהלך ל 146

והסתכן. בא אחד מהחכמים כתב לו קמע לשד אחד. לא היה ידע שבאילן הזרדתא שישים שדים היו. שמע אותם )את 

השדים( שחגגו בתוכו ושרו: "סודרו של האדון כמו של תלמיד חכם בחנו אותו ואינו יודע 'ברוך'". בא אחד מהחכמים 

 ם( היו, כתב לה קמע לששים שדים שמע אותם שאמרו: פנו עצמכם מכאן.שהיה יודע שבאילן זרדתא שישים )שדי
 נוסף בין השורות: אתא מריה דאתרא. S F 2(2).16-Tבקטע הגניזה  147
 .375' עמ, יהודית מאגיה, בוהק ראו 148
 שני. פרקההשבעה ראו להלן על חשיבות הדיוק בכתיבת שמות השדים בקערות  149
 .אתר על י"רש ראו 150
ם מופיע שימוש כזה, כאשר שני עדי השקר של איזבל טוענים כלפי נבות היזרעאלי )מלכים א, כא, י(: בספר מלכי 151

 ברךאלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת" וכן באיוב )ב, ט(: " ברכת"והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמור 

של עכנאי מנדים את ר' אליעזר בן הורקנוס במילים כך גם בספרות חז"ל: בסיפור המפורסם על תנורו  אלוהים ומות".
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 מוצלח ות מסוגלים לכתוב קמעידי חכמים היו אמורים להיהסיפור מעיד שתלמ הפירוש המוצע

בדיונים התלמודיים העוסקים ואמנם, כפי שהראה גדעון בוהק,  152הרחקתם.ללקללת שדים, כלומר 

תעשיית בלשלוט  םאין כל נסיון מצדו ,איסורי הכישוףכחלק מ בהםדנים אינם לעולם  לחז" ,בקמעות

  154.קמעיתרה מזאת, התורה עצמה משולה ל 153.האו לווסת אות הקמעות המשגשגת של זמנם

כפי שאפשר  מהתלמוד הבבלי, היחס החיובי לקמעות ממשיך גם בתקופה מאוחרת יותר

 האי גאון:רב ללמוד מתשובתו של 

והנוסחים שראיתם הרוצה לעשות כך וכך יעשה כך וכך, הרבה מאד יש אצלנו מזאת כאשר 

תחלתה ארבעה מלאכים ממונים על החרב, נקרא ספר הישר ואשר נקרא חרבא דמשה אשר 

כי יש בה גבהות ונפלאות ובספר הנקרא רזא רבה חוץ מן המחותכות והפרטים שאין להם קץ 

אבל קמיעין מומחין ולא מספר, והרבה יגעו והוציאו שנותיהן ולא מצאו אמתה לדבר. 

גברא טפי  לרפואות ולחכמה ולשמירה ולדברים אחרים יש ורובן תלויין בכותב ודאיתמחי

ואף גם זאת לא לעולם כסדר אחד מועלין, אלא יש עיתות שאין שכיח מדאתמחי קמיעא 

 155.מהנין כלום

בין ספרי מאגיה לקמעות. הוא מפקפק באמתות ספרי המאגיה הבחנה בקטע זה רב האי גאון יוצר 

 הםירה יש בהם אמת ולחכמה ולשמ ,רפואהלמעיד שקמעות אך כ"חרבא דמשה" ו"רזא רבא", 

נראה  ,והקערות התלמודמזמן עדות מאוחרת יותר  ציגיםמהאי רב שדברי  אף על פי .לעתים מועילים

                                                                                                                                                                             
" )בבלי בבא מציעא נט ע"ב(. ההנחה וברכוהוונמנו עליו  ,אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש"

ם; שתלמיד חכם יודע לקלל עולה בקנה אחד גם עם סוגיות נוספות בספרות חז"ל לגבי הכוח של נידוי על ידי תלמידי חכמי

 .)"ליט ומשמת"( MK11למשל  ראו ההשבעה בקערות נפוצותקללה לשדים  נוסחאות ראו בבלי מועד קטן יז ע"א.
 .91השוו הוראה לכתיבת קמע במסכת יומא לעיל הע'  152
 .376–370בוהק, מאגיה יהודית, עמ'  153
 תורות לשתי צריכא לא' ספר על הזאת התורה משנה את לו וכתב' מקיים אני מה כן אם: "א"ע כב סנהדרין בבלי ראו 154

 להכנס רשאי אינו בה ויוצא שנכנס אותה גנזיו בבית לו מונחת ואחת. בה ויוצא בה שנכנס אחת תורות שתי לו כותב דתניא

; "תמיד לנגדי י'י שיוויתי' שנ ימינו בזרוע אותה ותולה קמיע כמין אותה עושה אאל הכסא לבית ולא המרחץ לבית לא בה

 . 27–26' הע 142' עמ, 52' עמ, יצר, צבי-רוזן השוו
' עמ, ב"בימה יהודית מאגיה, בוהק ראו התשובה על. קטו סימן(, אופק) עמנואל' מה, החדשות הגאונים תשובות מתוך 155

 .261–258' עמ, היהודי הכישוף, הררי; 10הע'  292' עמ וראו, 272–271
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 בעיקר על ה זו מבוססתבחנ. הבין קמעות לספרי מאגיה מקורה בחשיבה התלמודיתההבחנה שעצם 

  156הכותבים. של מומחיותם מידת

מומחים לים ומזכיר את היחס לסופר המשתקף בתלמוד הבבלי יחס לכותבי הקמעותה

ונשענים על  חיצוניים להם החכמים מקבלים את העובדה שיש מומחים בתחומים מסוימים: אחרים

מומחים בתחומים כמו  כלומר, כפי שאנו מוצאים הסתמכות של חכמים על 157שלהם.המקצועי הידע 

ה של קערות קמעות. במקרוכך יש גם מומחים לכתיבה כמו כותבי שטרות  ,חקלאותשחיטה ו

נראה שתופעה זו המשיכה גם בתקופה מאוחרת  אותם אנשים ממש.בבעה ייתכן מאוד שמדובר ההש

מסקנה זו יכולה להסביר את התופעה של הופעת שמות  158 יותר כפי שעולה ממצאים מן הגניזה.

 רבנים על קערות ההשבעה כלקוחות. 

 שמות רבנים על קערות ההשבעה .ח

. כיוון חוכבעלי כ לעתיםו כמזמיני הקערה לעתים, שבעה מופיעים שמות של רבניםבכמה קערות ה

המוכרים עם האמוראים  שם האם ולא שם האב, קשה להציע זיהוי ודאי בצירוף השם שלרוב מופיע

ככל הנראה  מעידות ההיקרויות המעטות יחסית של התואר "רב"למרות זאת,  159.מן התלמודלנו 

סם את הרשימה המעודכנת של שמות שאול שקד פר. יהודי מתאים לאיש דתה תוארבשמדובר 

 160וסיכם את התופעה כך:על הקערות הרבנים המופיעים 

                                                           
 . א"ע סא שבת בבלי 156
מגוון יחסים אפשריים בין רבנים לקבוצות שונות של מומחים; נוביק, לימוד  מאמריו של צבי נוביק המפרטים ראו 157

, דיון של נוביק באפשרות שהרבנים בעצמם 132; וראו שם, עמ' 141–112; הנ"ל, רבנים ושוחטים, עמ' 107–91מרובה, עמ' 

להשוות את התופעה התמחו בחלק מדיני השחיטה כפיתרון לבעיה של ידע מומחים מחוץ לבית המדרש. נראה שאפשר 

 להתמחותם של כמה מן החכמים בכתיבת שטרות וקמעות. 
, 3, תיכונית ים חברה, גויטיין ראו קמע בכתיבת גם עוסק מקצועי"ם סת סופר שבו הגניזה מצאי מתוך דומה למקרה 158

 The writer, no doubt a proffesional scribe, adds that he has written a charm, hirz, “a protection, but" :226' עמ

the Protector is God” for the safety of the boy and his mother, and also sent a mezuzah... ;"מיכאל והשוו 

 סוכן כמעין פועל"מאגיקון" ה, שוורץ פי על. הגניזה מן משפטיים מסמכים ובין קמעות בין דמיון על הצביע אשר, שוורץ

 לדברי. כשטר ההשבעה מתפקדת זה בתיאור. כרצונו לעשות המלאכים את להכריח כדי הלקוח בשם אלוהים של מורשה

, משפטיים במצבים כמתווך היתר בין הפועל, המתוארת בחברה הסופר לתפקידי להתאים יכול זה תיאור שוורץ

 .180–179' עמ, המאגי סופרי, שוורץ ראו. הסופר של התיווך מתפקידי אחד אפוא היא המאגיה; וכדומה משפחתיים
 של נוספים שמות ישנם פורסם שלא הקערות בקורפוס. 810–410' עמ, קערות על רבנים, שקד ראו המלאה לרשימה 159

 .האב שם עם מופיעים מהם ואחדים, רבנים
 .116' עמ, שם, שקד 160
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These examples demonstrate that the rabbis, among them possibly some who 

were prominent scholars, were just as much involved in the process of using 

incantation bowls as other members of the Jewish communities. […] The doubts 

that may have existed among the learned class of Babylonian Jewry concerning 

the efficacy of spells and the scruples about whether they were compatible with 

the strong biblical rejection of magic do not appear to have deterred them from 

ordering (or inscribing) amulets in the shape of bowls. The bowl spells may 

indeed have been regarded as a form of piety invoking as they do God and his 

angels. 

בהם, כפי שעולה מקערה שנכתבה על שם רב אשי בר שאולי אף החשובים  – שקד מסכם שרבנים

ההתאמה לגבי  והיסוסיםספקות לגבי יעילותם . הוא מציע שאם היו השתמשו בקמעות – מחלפתא

קמעות בצורת קערות.  אולי לכתובלהזמין או הדבר לא מנע מן החכמים  ,איסורי הכישוףובין ביניהם 

כוחם של ב המבטאת אמונהאדיקות דתית דווקא , ייתכן שקערות ההשבעה מביעות כןעל  יתר

ובין  קמעותב שימושבין כלשהו דיסוננס שהיה  לשעראין סיבה של אלוהים. נראה שבכוחו המלאכים ו

שבת אם לטלטל קמע במותר ו ,אין דיון על איסור קמעות בתלמוד כפי שראינו לעיל. איסורי הכישוף

שהמומחים שכתבו את הקמעות הללו עסקו גם  ייתכן נוסף על כך, 161.המומחהמן מדובר בקמע 

 . או תפילה שטרות וספרי תורה כמו ,יומיומיותפרקטיקות דתיות ל ההקשור בכתיבה מסוגים שונים

 ם יהודים מקצועיים?סופרי: כותבי הקערות .ט

את השאלה אם עסקו  לבחון ראויכתיבה, היו מומחים לסופרי הקערות שנכונה השערתנו אם אכן 

כינוי מקצועי לא נראה שיש  . בספרות התלמודיתמלבד כתיבת קמעות ושטרותנוספים  בסוגי כתיבה

 ,ו מומחים לכתיבה באותיות מרובעותהילפחות בחלקם, כותבי הקערות,  162שטרות.הסופרי נפרד ל

בכתיבת ספרי ללמוד מכך שעסקו בין היתר גם אפשר האם בקערות.  ופעמים רבות שילבו פסוקים

  ורה, תפילין, מזוזות ואולי אף ספרי תפילות?ת

                                                           
, א"ע סא שבת בבליב המשנה פירוש וראו. ט, ד שבת תוספתא ראו", מומחה קמיע" התוספתא ובגרסת. ב, ו שבת משנה 161

 .ב"ע ח, ב, ו שבת ירושלמי
 אצל דוגמאות ראו; תורה ספרי כתיבת של בהקשר והן שטרות כתיבת של בהקשר הן"ספרי" ה את מוצאים אנו 162

 .ח, ג"ז ע תוספתא", המומחה מן"תפילין  המושג גם והשוו"ספרא",  ערךמילון, , סוקולוף
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את החשיבות שבציטוטי מקרא שפרסמו שקד, פורד ובהיירו הדגישו במהדורת קערות הגט 

משמשים עדות חשובה לשימוש כתוב בפסוקים קודם אלה ציטוטים  163על קערות ההשבעה.

וגרפיה היא פעמים רבות האורת :מאפייני הציטוט מסכמים גם אתהמהדירים  164למסורה.

)ראו  מן הנוסח המקובל לרוב אין שינוי משמעותי אך ,המילה ישנם הבדלים בכתיבו ""מרושלת

בין להבחין אפשר  :הציטוטים מעידים על אופי אוראלי של מסירת הכתובים, נוסף על כך .(להלן

בנטייה בדרך כלל  ב הםהבדלי הכתי .יש חוסר דיוק גדול יותרשבהם  ,בין הנביאים והכתוביםוהתורה 

 על גביברצוני להציע שהשינוי בכתיב  165השם המפורש כ"יייי".ובאיות כתיבה פונטית בכתיב מלא, ל

זו ציטוט מתוך  תקופהשבאפשרית לכך  עדותאלא  ,כתיבה מרושלתתוצאה של בהכרח אינו הקערות 

לחוסר דיוק בענייני  שתמפור עדות 166.בנסיבות מסוימות היה מקובל בדרך של כתיבה פונטית זיכרון

 : העוסקת בסופרים מסכת קידושין ל ע"אבסוגיה מ למצואאפשר  כתיב מלא וחסר

ויו דגחון  ופרים כל אותיות שבתורה. שהיו אומריםשהיו ס לפיכך נקראו ראשונים סופרים

ו דגחון מחד גיסא או מהך גיסא א"ל אביי יבעי רב יוסף ו [..].חציין של אותיות של ספר תורה 

בר בר חנה א"ר יוחנן לא זזו משם עד שהביאו ספר  ונימנינהו. מי לא אמ' רבה 167ונייתי ספר

 ומנאום? א"ל אינהו בקיאין בחסירות ויתרות אנן לא בקיאין.

של ספר התורה מבחינת אותיות, תיבות  האמצעמהי נקודת מסכת קידושין מפרטים בסוגיה מ

, האות האמצעית היא( , מ"ב)ויקרא יא "גחון"ה מילהוי"ו בופסוקים. רב יוסף שואל מאיזה צד 

לענות על  כדי .החצי השניאו בתחילת  של ספר התורה בסוף החצי הראשון תנמצאהיא אם  כלומר

 הביאו ספר תורהבמקרה אחר שהארץ ישראלי, האמורא  ,השאלה אביי מביא מסורת משם ר' יוחנן

אפשרי לו שהדבר אינו . ר' יוסף עונה דומהבדיקה במקרה זה לעשות אביי מציע  .את האותיות ומנו

                                                           
קסלר, -; מולר212–205א בקערות; פארג', קערה עם פסוקים, עמ' שימוש בפסוקים בקערות ראו פולצר, מקר על 163

 . 798–785; אנגל, מקרא במאגיה, עמ' 23–9; לנפר, חוקרי מקרא וקערות, עמ' 245–227ציטוטי פסוקים, עמ' 
. חוקרי המסורה אינם מתייחסים לרוב לעדות מקערות ההשבעה; ראו למשל 19–18שקד, פורד ובהיירו, קערות, עמ'  164

 .800, אשר מונה את עדי הנוסח המועטים בתקופה שלפני שנת 7–1ב, נוסח המסורה, עמ' טו
 –210' עמ, שבקערות העברית, מישור אצל דוגמאות ראו. כפילויות או מחיקות כגון סופרים טעויות גם ןישנ לעיתים 165

 .בלבד קערות וארבע כעשרים של קורפוס סקר מישוריש להדגיש ש. 211
 ניב את שזיהו, כהרויניאן אחרים לחוקרים בניגוד. מורגנשטרן מצביע שעליה הקערות לשון לתופעת וז תופעה השוו 166

 רבות שגיאות ישנן אמנם. וגבוה רשמי נוסח על דווקא מעיד הקערות תוכן כיצד מראה מורגנשטרן, עממית כלשון הקערות

; וגבוהה רשמית לשון דווקא משקפות בהן ותשמופיע הבסיסיות הטקסט יחידות כללי שבאופן נראה אך, הקערות בלשון

 .14' עמ, בבלית ארמית, מורגנשטרן ראו
 א.10, 10א, 9, 9, הע' 284-285על סתם "ספר" כספר תורה ראו זוסמן, תורה שבעל פה, עמ'  167
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ספרי התורה של בבל אינם  ,כלומר ובבבל לא. ,"חסירות וביתירות"בקיאים ב ישראל-ארץכיוון שב

ממסכת זה סיפור  .האותיות בספר התורהלספור את  אין טעםבעניין כתיב מלא וחסר, ולכן מדויקים 

חוסר אחידות בבבל בעניין  שישנו על כך ללמד , אולם הוא עשויהיסטורי נכתב כתיעוד לא קידושין

של הבולטים  כתיב הפסוקים. חוסר האחידות בעניין כתיב חסר ומלא הוא כאמור מהמאפיינים

 ציטוטי הפסוקים בקערות ההשבעה. 

הפסוקים בבבלי ציטוטי דלים בין על הבנוספות מצטרף לעדויות  ממסכת קידושיןתיאור ה

ספרי התורה בתקופה התלמודית מצב לתיאור ת מה במיד דומהאף  הוא 168;בין נוסח המסורהו

על  . בעקבות עדות המשנה על "ספר העזרה" וברייתא מן הירושלמישהציע שאול ליברמן הקדומה

לצד  ן במקדש שעל פיו היו מגיהים ספרים.היה טופס מצוישליברמן שיער  169,שלושה ספרים בעזרה

שהיו  כן ספריםו ,ובבתי הכנסת שרווחו בקרב ההמוניםספרים  עוד שני סוגי ספרים:היו  טופס זה

הסתכלות  ואחרים של ליברמןבגישתם  ומי שרא והי 170ושימשו מלמדי תינוקות. יותר במצב ירוד

גרסה אחת מה של היסטורי לקיועזרה לא כתיעוד הספרים בתיאורי לפרש את וסברו שיש , נאיבית

ות מתוך התלמוד שלא תמיד כתבו ספרים מתוך ואכן ישנן עדוי .שאיפה אידיאליתכ אלא ,מופתית

 במסכת מגילה יח ע"ב: העתקה מספר אחר, כך למשל

 אמ' רבא בר בר חנה אמ' ר' יוחנן אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב.

מותיבי ר' שמעון בן אלעזר אומ' מעשה בר' מאיר שהלך לעבר שנה באסייא ולא היה שם מגלה 

 ו שאני ר' מאיר דאיקיים ביה ועפעפיך יישירו נגדיך ]...[וכתבה מלבו וקראה. אמ' ר' אבה

                                                           
 .241; וראו ביבליוגרפיה נוספת אצל פוקס, גאונים, עמ' 417–395רוזנטל, על דרך טיפולם, עמ'  168
 וספר מעוני ספר בעזרה מצאו ספרים שלשה: "א"ע סח, ב, ד תענית ירושלמי; ד, ג קטן מועד; ו, טו כלים משנה ראו 169

 .39' הע 128' עמ, המסורה נוסח, טוב אצל המחקר סיכום וראו...", היא וספר זעטוטי
עמ' מון, שלשה ספרים, ; טל15–7עמ' ; ובניסוח דומה טוב, נוסח המסורה, 168–166ראו ליברמן, יוונית ויוונות, עמ'  170

. יש המאחרים את התקבעות הנוסח המקראי 83–73סטיר, המקרא הערוך, עמ' -. לביקורת על הגישה זו ראו ון265–252

אף לימי הביניים. אורלינסקי מפרט שינויי נוסח בתרגומים, בספרות התנאים, בתלמודים ואף בחיבורים ליטורגיים 

 הביניים לא היה נוסח מקראי אחיד: מאוחרים יותר, והדבר מעיד שעד לימי

 “In all these cases, it is not a question which reading an editor would select for his ‘Masoretic’ text, or even 

which reading is ‘original’; it is rather realizing that any such term as ‘fixed’ or ‘official;’ or ‘stabilized’ 

Hebrew text of the Bible – if ever there really were such a text in existence – is meaningless in the face of the 

reality of divergent readings and text from pre-Septuagint times to well into the Middle Ages. So that any 

attempt to take at its face value the rabbinic statement that there were three copies of Torah on deposit in the 

Temple loses all relevance for our purpose”; 561–560' עמ, השבעים תרגום, אורלינסקי. 
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רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דקא כתיב ספרים שלא מן הכתב אמ' לו ראויה כל התורה כולה 

 להיכתב מפיך אלא אמרו חכמ' אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב ]...[

אידי ואידי נכתבות שלא מן ]...[ והלכתא מזוזה צריכה שרטוט תפלין אין צריכות שרטוט 

  הכתב מאי טעמא מיגרס גריסין.

בסוגיה ממסכת מגילה דנים באמירתו של רבה בר בר חנה משם ר' יוחנן שאסור לכתוב אות מספר 

התורה שלא מן הכתב. לכאורה יש כאן עדות על הקפדה להעתיק את התורה מתוך הספר. אך בהמשך 

עתיקים מספר. הראשון הוא ר' מאיר, שלא הייתה לו ישנם שני סיפורים על חכמים אשר אינם מ

אפשרות להעתיק מספר ולכן כתב מלבו. בהמשך מסופר על ר' חננאל שכתב ספרים שלא מן הכתב. על 

שני הסיפורים הללו מעירים חכמים שהדבר היה אסור, אולם עצם הדיון במציאות שבה רבנים )!( 

. לצד זיכרוןהאלא מ עיד על כתיבה שלא מתוך ספרכותבים את ספר התורה מתוך הזיכרון יכולה לה

שהיו  משוםהללו, אולי דווקא  ניסיון של חכמי בבל להסתייג מן הפרקטיקות חשוב להדגיש שישזאת 

מקובלות. בהמשך מובאת ההלכה שאין צורך להעתיק את פרשיות המזוזה והתפילין מן הכתב משום 

 ".נגרסיםשמדובר בטקסטים ש"

ברור מתוך  ,ם מבלי להכריע בשאלה ההיסטורית של מקור מקראי מופתיגכי  שוב להדגישח

אוראלי של האופי האשר נובעים מ בין הטפסים השונים שיש לכל הפחות שינויי כתיבמקורות חז"ל 

דרשות הלכתיות  אין בספרות התנאיתששלמה נאה  טעןבמאמר "אין אם למסורת"  .מסירת התורה

למצב נוסחי המקרא לדעתו הדבר קשור  ;את המילה הנשמעת אלא רק ,הדורשות את כתיב המקרא

 כך כותב נאה:  .בזמנם

מלמדות שנוסח המקרא לא היה קבוע ואחיד בימיהם של חכמי המשנה  רבותעדויות 

והתלמוד. הפרשי נוסח רבים מתועדים גם במקרא שלנו, בחילופים שבין מקומות מקבילים או 

היריעה מתרחבת מאוד לכשמביאים בחשבון את  בהערות המסורה;"קרי וכתיב" כחילופי 

 171המסורות המקבילות: הנוסחאות מקומראן, תרגום השבעים והנוסח השומרוני.

והוא מקשר  ,ישנה נכונות לדרוש את הכתיב לאגדה ולהלכה בתלמוד הבבלינאה כיצד בהמשך מדגים 

מחייב לומר שגישה זו טקסט מקראי אחיד בכתיבתו. נאה מוסיף שאין זה  לשמראת התופעה לרצון 

                                                           
 .22–21; וראו סיכום מחקר בנושא זה שם, הע' 409ראו נאה, אין אם למסורת, עמ'  171
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הכתב "כמעין צופן  תפסו גם את טקסט מקראי אחיד בבבל, אלא שחכמי בבלהיא פועל יוצא של 

 172מקודש שיש לשקוד על פענוחו בכל האופנים האפשריים".

של  הכתיבבדרכי מינוריים,  גם אםשיש יסוד סביר להניח שהיו הבדלים, נראה כלומר, 

סברה זו כאמור, אחיד.  שהיה ככל הנראהמת הטקסט הנשמע לעו ,בתקופת התלמוד בבבלהמקרא 

 חסרו ב מלאיחילופי כתאשר מתבטאים ב ,קערות ההשבעהבסוגי החילופים  לרוב גם מתאימה

 .כתיבה פונטיתגם ב לעתיםו

על  ,לקערות ולתלמוד בתקופה מאוחרת יותר אףממשיך אחידות בציטוט הפסוקים החוסר 

אחידות בין החוסר ממוטרדים האנשים ת גאון. הגאון עונה לשאל שעולה מתשובת ר' האיעדות  פי

 :נוסח הכתיב המקובלובין ציטוטי פסוקים בתלמוד 

דע שלא היו חכמים טועין בפסוק שהרי משניותיהן כמה טורח הם יגעים שלא תתחלף משנת 

חכם זה במשנת חכם אחר וכל אחד ואחד מדקדק לומר בלשון רבו וכל שכן דברי תורה 

א אלא שאתה צריך לעיין בכל דבר שיסתפק לך כי צד עיקרו אם טעות סופר הוא או ומקר

 שלא היו בקיאין או דבר שנאמר בתחילה שלא כתורת פסוק. 173שיטפא דתלמידאי תרביצאי

יות הרבה שמצויין בשיטפי דתרביצאי וכל שכן של אותן גרסאי וואין הפסוק כן כדרך טע

 174.שבכפרים שלא היו בקיאין במקרא

שפירטו  בנוסח הגמרא פסוקיםכתיב ב על פי רב האי גאון אין להתייחס ברצינות לחילופילומר, כ

הגורסים שבכפרים. של טעויות העתקה של תלמידי הישיבה או בשמדובר משום בשאלתם השואלים 

לסמוך על  אפשר שלא תמידלמדים מתשובתו אנו  ,של ר' האי גאון פולוגטיתאלנימה המבלי להיכנס 

 אם כן, נראה פסוקים.במסירת ה "כפריםם שבגורסיה"ומתלמידי הישיבה  תם של חלקבקיאו

 ייתכן שמדובר ;בוריםעל סופרים רשלנים או  מעידו אינעל גבי הקערות  שונה של הפסוקיםהכתיב הש

, לפחות בשמיעתואחיד שהוא בעיקרו טקסט  ,המקרא של פסוקי כתיבהדרכי לעדות ישירה ב דווקא

  גורסים"."הן מכמה בקרב 

                                                           
. מגוון דרכי הכתיבה של פסוקים על גבי קערות ההשבעה יכול אולי להסביר את המוטיבציה של 544–444שם, עמ'  172

חכמי התלמוד הבבלי לדרוש את דרשות "יש אם למסורת". כלומר, דווקא לאור מצב הנוסח הבעייתי הם רצו לקבע נוסח 

 .25' הע 10אחיד. כפי שהראה נאה, דרשות אלו הן ייחודיות לתלמוד הבבלי; שם, עמ' 
תרביצאי הם קבוצת תלמידים מתוך הישיבה הבבלית שמעמדה המדויק אינו ברור מתוך המקורות שבידינו; ראו  173

 .42–40סיכום מחקר מפורט אצל פוקס, גאונים, עמ' 
 .236–235, עמ' שםפוקס,  174
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אך היא  ,סת"ם היו סופרימובן שמסקנה זו אינה מובילה בהכרח לטענה שסופרי הקערות 

בנסיבות  כפרקטיקה מקובלת ההקשר ההיסטורי של כתיבת פסוקים מתוך הזיכרון מסייעת בהבנת

ות או נלרשל בצורה פונטיתהזיהוי בין כתיבת פסוקים על  מערערת מסקנה זו כמו כן. מסוימות

בורים  סופרי קמעותשל  דיכוטומיותהקטגוריות ה מלבדשל סופרים  ביניים תיקטגורי, ומציעה בערות

 הקערות ובבכתיבת  היו סופרים שעסקוהנדונה . ייתכן שבתקופה מכאןוסופרי סת"ם מלומדים  מכאן

 קטעי תפילה או קטעי תורה.  שטרות, קמעות על קלף וכן בעת כתבו

 בעהבקערות ההשציטוטים ליטורגיים  .י

 בפסוקיםהרבה  םבבקיאותלמצוא  אפשר בעוד סוגי כתיבהעסקו  שסופרי הקערותחיזוק לטענה 

מהם יכר אך נ כצורתם,מובאים שלא פסוקים ה לעתים .ובציטוטים התכופים על גבי הקערות

למשל בנוסח בקערה כך  .ציטוטים מעולם בית הכנסתבולעתים דווקא  שהכותב בקי בפסוקי המקרא

  זבל:מאוסף אי 46

( דהורמזדד בר דודי דיזיעון מינה חרשי ומעבדני 2אסותא וחולמנא תיהוי לה לאיסקופתיה )

חרשי דמאה עסרין ושבע ( דמערבה ומדנחא חרשי ציפונא ודרומא 3סניי ורשיפי חרשי )

 [...] מדינתא

 ,מערב הקערה מתגונן מפני כישופי מזרח, כותבבנו של דודי, קערה זו, שנועדה להגנה על הורמזד ב

מהדהד את הפסוק  . האזכור האחרוןמגיעים ממאה עשרים ושבע מדינותכישופים המצפון ודרום וכן 

שוורוש הוא אחשוורוש המלך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה ח: "ויהי בימי אממגילת אסתר א, א

 . הלטקסט ההשבע נכנס אגב אורחא שהפסוקבקי במגילה עד כדי כך היה . נראה שהסופר מדינה"

קערות אשר בכך  גם בנוסח הארמי של המקרא לעתיםהבקיאות שמתגלה אגב אורחא היא 

היא  לתופעה זוהבולטת ביותר ה ארמית. הדוגמלתרגום  ומיד אחריו בנוסח העבריפסוק בהן מופיע 

הקערה . בלבד ותרגומם מכילה פסוקיםו בדרום ניפור שנמצאה בחפירה ארכיאולוגית קערה

שאופן נראה  176התפרסמו כמה דוגמאות נוספות לתופעה זו. מאזו 175,אופמןעל ידי ק התפרסמה

תלמוד סוגיה בכפי שאפשר ללמוד מה ,לפרקטיקות של קריאת התורה בבית הכנסתציטוט זה קשור 

                                                           
 .73–72' עמ, בבבל תרגום, וינקלט אצל ציטוט ראו 175
 .75–67' עמ, שם, וינקלט ראו 176
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ברכות ח ע"א: "אמר ר' הונא בר יהודה אמ' ר' מנחם אמ' ר' אמי אמ' ר' יוחנן כל המשלים  הבבלי,

 177משלימין לו ימיו ושנותיו". מקרא ואחת תרגום שניםפרשיותיו עם הציבור 

הבולטים של קערות ההשבעה. מהמאפיינים כפי שכתבתי לעיל, שימוש בפסוקים הוא אחד 

 178בפסוקים האלו דווקא.מרובה לא ניכר שימוש חדות את התפילין והמזוזות, ית המיפרשיובאשר ל

לותיו המאגיות ומופיע וכק הידוע ביאך זהו פסו 179הפסוק "שמע ישראל" מופיע בכמה קערות השבעה,

שמע מופיע הצירוף "קסלר פרסמה קערה אחת שבה -מולר 180.מחוץ לקורפוס הקערותגם על קמעות 

 181:"עווהיה אם שמ"ית יפרשקטע מ כןו" ישראל

ך ובכל <ב>אלהיך בכל לב}נ{ <וה>{ת יה.( שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת א}1)

(יך ושננתם לבניך 2רי]ם[ האלה אשר אנכי מצוך היום על לב}נ{ב)נפשך ובכל מאדך והיו הדב

ו]ב[ש}ת{כבך ובקומך וקשרתם לאות על  <ך>תך בדרכלודברת}ם{ בם בשבתך בבתך ובלכ

 ( לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך ]אם[ תשמע אל מצותי אשר 3ידך והים )

( לבבכם ובכל נפשכם 5]יכם[ ולעבדם בכל )( אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה ]א[לה4)

 ( שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד6ונתאן מטר אריצכ}צבצא{ם )

אך כפי . פרסם דן לוין מתוכןשתיים "; ישראל שמע" המכילות את פרשיותנוספות כמה קערות  ישנן

 .הנוסח הפותח ר ללמוד מןשפכפי שא ,אלא בפרקטיקות ליטורגיות במזוזה איננומקורן , לוין שהראה

 ".ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד  : 384VAלמשל בקערה כך 

לפרקטיקות הדוק קשר  על מעידה "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" התוספת ,לוין שטעןכפי 

 ,נפוצות מאוד לשונות ליטורגיות על קערות ההשבעה 182.מזוזהנוסח מהתפילין או מהולא ל ליטורגיות

 .ועדיין לא נעשה מחקר מקיף על החומר העשיר בתחום זה

                                                           
 ובנביא אחד מפסוק יתר לתורגמן יקרא לא פסוקים משלושה יפחות לא בתורה הקורא: "ד, ד מגילה משנה השוו 177

 .68–67' עמ, בבבל תרגום, וינקלט ראו"; שלושה
 368למקורות ראו בוהק, מאגיה יהודית, עמ'  תפילין ומזוזות נקשרים תדיר עם פרקטיקות מאגיות גם בספרות חז"ל. 178

 . 4הע'  388על ההיבט המאגי של המזוזה ראו בוהק, מזוזה מאגית, עמ'  . לסיכום מחקר46הע' 
 .236, 229' עמ, בקערות מקראקסלר, -מולר ראו 179
 שמע, בנוביץ ראו צמיד בצורת בקמע ביוונית פסוק לתעתוק. 5' הע 288' עמ, מאגית מזוזה, בוהק אצל דוגמאות ראו 180

 .173–143' עמ, ביוונית ישראל
181 MK1 . 
' עמ, ופורמולות לחשים, ושקד נוה ראו ליטורגיות לפרקטיקות פסוקים ציטוטי בין קשר על. 105' עמ, קערות זוג ,לוין 182

 .24' הע 170' בעמ מחקר וסיכום 168-171' עמ, מאגיה סופרי, ושוורץ 31–22
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יכולות לתרום לשאלת עיסוקם של סופרי הקערות.  מתחום הליטורגיהשהמקבילות ייתכן 

)מגילת  בעולם בתי הכנסתדווקא נטועים  מיםמציטוטי הפסוקים והתרגוכמה  ,לעיל שהדגמתיכפי 

ייתכן שעסקו גם בכתיבת  ,ן כותבי הקערות היו סופרים. אם אכ(ומהוכד אסתר, פסוק ותרגומו

ריבוי את בנקל כל להסביר השערה זו תו. כנסתהלבית  תפילות וקטעים ליטורגיים לשימוש אישי או

 183.ידועות פסוקים ותפילותשל  הופעתםוכן את  המקבילות מתחום זה

 סיכום .יא

 שלפחות חלקכעת  שערל פשרשאנראה . קערות ההשבעהת זהותם של כותבי בשאל את הפרק פתחתי

ואולי אף ספרי  שטרות בין היתרשכתבו ככל הנראה גברים, סופרים מומחים, היו  מן הכותבים

ה של לסוגי שכותבי הקערות כתבו שטרות על ידי קישור בהיירו הדגים את האפשרות ם. סיאתפילות

כיוונו  את המחזקיםם שיקולי כמה בפרק זה הוספתי 184.גיטיןבמסכת כתיבת אותיות בצורה מסוימת 

 ,תוך עולם השטרותעצמי מ של ייעודמגוונים שימוש ייחודי במונחים כן ו המחקרי: חיקוי לשון השטר

ממוזיאון ישראל  קערת השבעההצגתי טקסט מ נוסף על כךכמו במקרה של "הדין דיסקה/גיטא". 

, בין להםהמיועדים היושבים במקומות  "כותבי ספרים"קללות של  יש נוסחת התגוננות מפניבו ש

בתרא שבו בבא כך הוספתי מקבילה ממקור תלמודי ממסכת  על .שוקי קרנתא וביריאתה"היתר ב"

וכחלק מן הצמד  ותבאופן יחידאי המילה "בריתא" דווקא כמקום המסמן כתיבת שטר המופיע

טענתי  תלמודיתההקבלה לסוגיה המתוך הקערה ומטקסט ההקשר  פי בשוקא ובבריתא". על"

הדגמתי את יחס החכמים אל . בהמשך תבי הקערות היו "כותבי ספרים", כלומר סופרי שטרותשכו

הם נתפסים  בדרך כלל; חיובישהיחס אליהם  וטענתי ,ממקורות חז"לכפי שעולה שטרות הסופרי 

                                                           
 של ממצרים ריהנוצ המאגי הממצא את מקיף באופן סקר אשר, (de Bruyn) ברוין דה תיאודור של למסקנותיו השוו 183

 על ביוונית שנכתבו בקמעות ברוין דה מתמקד בספר(. לספירה השמינית המאה עד הרביעית מהמאה) העתיקה העת שלהי

 דה. שטרות לשון עם היכרות של מובהק סימן ללא, ליטורגיות בנוסחאות רוויים הקמעות מן כמה. קלף על או פפירוס

 הוא כך. נזירים או כמורה אנשי ידי על נכתבו, ליטורגיות בלשונות לאיםהמ אלו בייחוד, הקמעות מן שחלק מציע ברוין

 (:243' עמ, נוצריים קמעות, ברוין דה) מסכם

“Christian clergy and monks were undoubtedly a source of certain type of amulets. Their familiarity with the 

liturgy of the church, with the phraseology of liturgical prayer, and with portions of the scriptures 

(particularly the gospels and the Pslams, parts of which they were expected to memorize) would have given 

them, more than most other writers, the cultural expertise to formulate incantation in a wholly Christian 

idiom and transcribe verse from scripture”. 

 ראוממקורות נוצריים אחרים בני התקופה שכמרים כתבו קמעות;  לנו שידוע כיווןלהדגיש שהמקרה הנוצרי שונה  יש

 .429–428דוגמאות אצל ליינדייק, קמע של ג'ואני, עמ' 
 .131–130' עמ, שדים גירוש, בהיירו 184
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בדיוק כמו אינם משתייכים אליו,  חלק מן המעגל הרבני אך לרוב בעצמם ותהיכולים להימומחים כ

 .בתלמוד הבבלי קמעותהכותבי  ם שלתיאור

בחנתי את ההשערה  ישראל-מארץ מתכת על רקע ממצא מאגי אחר של קמעות נוסף על כך,

גבוהה מאוד כתיבה מיומנות השבעה מצריכות טענתי שקערות ה, ושכותבי הקערות בבבל היו סופרים

לעומת זאת, . דיוב מרובע לא גדולה שורות ישרות של כתבעל גבי קערה צריך לכתוב  משום שהכותב

ישראל היא שונה -הארכיאולוגי בארץהממצא  כפי שעולה מןלכתיבת קמעות הנדרשת המיומנות 

 מדוע אין בקורפוס יכול להסבירהבדל זה  .טֶר בעזרת חֶ  תמתכ לוחית נדרש לחקוק עלאדם שם ; מאוד

: מוש בגטשילאין עדות ומדוע  לשון שטרותבשימוש רב במונחי שטר או הארץ ישראלי  הקמעות

 .שוניםובכותבים  בהתמחות אחרת מדוברלכאורה 

גם  שימשה אשר כתבו קערות ושטרות םסופריה ם שלבסוף הפרק דנתי באפשרות שמיומנות

קערות ההשבעה משופעות בפסוקים  ,כאמור יה.ורגספרי ליטכגון כתיבת  אחרת לכתיבה מקצועית

במקורות חז"ל מעיון תיבה פונטית, אך פעמים רבות על כמעיד . אמנם הכתיב תפילותובציטוטי 

 של על מציאות מוכרתמעידה אלא , רשלנותל תופעה זו אינה סימן עולה כי בית שנימימי מקורות בו

אשר  ,כריע בשאלה חשובה זולא א . במסגרת עבודתיבנסיבות מסוימות מתוך זיכרון פסוקיםכתיבת 

לקוות שהפרסום הצפוי של מאות אפשר  יותר על ציטוטי הפסוקים והתפילות. מחקר מקיף דורשת

. לעומת זאת, נראה שהחומר הרב בשנים הקרובות שאלה זוישפוך אור על  נוספות ערות השבעהק

 .עסקו בכתיבת שטרותאכן השטרות יכול להעיד שלפחות חלק מסופרי הקערות בידינו מתחום המצוי 

 ת מבחינת ניתוח הממצאיש לכך השלכות רבו ,אם אכן כותבי הקערות היו "כותבי ספרים"

הכותבים הם למעשה חלק משכבה מקצועית ומשכילה אשר עוסקת בתחום ; של קערות ההשבעה

אלא גם  ,פרקטיקות של דת עממיתכעדות לרק לעסוק בקערות  נכוןלא לפיכך שסכולסטי. נראה 

אם אכן  זאת ועוד, 185היהודית.וההלכה החברה  בלב לבה שלפרקטיקות דתיות נורמטיביות כעדות על 

הרי כותבי הקערות עסקו בעולם המשפט היהודי, כפי שעולה מהשימוש הרב במינוחים משפטיים, 

ניתוח  .בלב המערכת ההלכתיתאשר מצויות להאיר באור חדש סוגיות תלמודיות הקערות יכולות ש

                                                           
; שטיין, דת עממית, 37–36ת על הגישה הרואה במאגיה היהודית דת פופולרית ראו בוהק, מאגיה יהודית, עמ' לביקור 185

 .211–209עמ' 
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מו כ ספציפייםלתחומים ושטרות הלשון להכתובות על גבי הקערות עשוי לספק פרשנות חדשה הנוגעת 

  שבועות, נדרים וגזרות.
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 שון שטרות בקערות ההשבעהלפרק שני: 

 מבוא .א

בפרק הקודם הסקתי שחלק מכותבי הקערות כתבו גם שטרות. בפרק זה אדגים את התופעה של 

ההשבעה  שיבוץ מונחי השטר בתוך הטקסטים של קערות ההשבעה. קיומם של מונחים אלו בקערות

ות היו בקיאים בלשון השטרות. זיהוי המונחים תורם גם משמש חיזוק נוסף לכך שסופרי הקער

להבנת השתלשלותם ההיסטורית של מונחי השטרות היהודיים, וכן רומז לקשר אפשרי בין החכמים 

לסופרי הקערות. את המונחים המשותפים אציג על פי סדר השטר המקובל; אפתח בציון התאריך 

 ולבסוף אדון בנוסחאות הסיום. גיטיןם הוהצגת הלקוחות, לאחר מכן אמשיך למונחים מתחו

 ב. ציון תאריך בתחילת הקערה

שאול שקד עמד על התופעה של ציוני זמן בקערות ההשבעה ופירש אותה כחלק מממגמה כללית של 

  186הקפדה על דיוק משפטי. כך הוא כותב על התופעה:

It may seem surprising at first sight that time designations should occur at all in 

magic incantations, for magic texts are not normally known to contain allusions to 

the realia of their time and place. The puzzlement is, however based on a false 

impression. There is a tendency apparent in some of the Aramaic spells on bowls 

to give precise allusions to time and place. […] This is part of a wider tendance 

that is noticeable in some magic texts: to endow them with a semblance of legal 

precision, akin to that of documents used in courts of law. 

שקד טוען שהצורך לדייק בציון הזמן קשור לתופעה רחבה יותר של דיוק משפטי בקערות, בדומה 

לשטרות בית הדין. בהמשך הוא מסביר את התופעה, בין היתר על ידי קישור לכתבים מיסטיים שבהם 

נקודה מסוימת בזמן שבה מתרחש אירוע רב כוח היא קריטית. שקד מציין גם שייתכן שציוני הזמן 

להסבריו של שקד אפשר להוסיף את  187ובים כיוון שהשדים פועלים בשעות מסוימות ביום.חש

                                                           
 .221שקד, ייעודי זמן, עמ'  186
 . 42הע'  233. על שעות פעילותם של השדים ראו שם, עמ' 233–232, עמ' שם 187



 

56 
 

המסקנות שעלו מהפרק הקודם: כותבי הקערות כתבו בשפה של שטרות כיוון שהם עצמם עסקו גם 

 188בכתיבת שטרות משפטיים.

ציון הזמן בקערות ההשבעה מופיע פעמים רבות בתחילת הקערה. בקערות שפורסמו עד כה 

אמנם אין ציון תאריך מדויק, אך יש דרכים אחרות לתארך את מועד הכתיבה. בקערה של כומיש בת 

 מכל היום עלמא" )זה ודרי שני יומא מכל יומא מחלפתא ומקבילתה מופיעה נוסחת הפתיחה: "דין

 למשפט את הזמן קשור לציין בכותרת הקערה כותב של שהצורך העולם(. נראה ודורות שנים יום,

המזכיר  משפט יתיכי", ותרכית ופיטרית שביקת כומיש בת מחלפתא "אנה מכן: לאחר מיד יעהמופ

 בשטר המקובלות הטרמינולוגיות את לחקותנועדה אפוא  בכותרת של זמן הפתיחה 189גט. של פתיחה

על פי מהדורת שקד, פורד ובהיירו,  190הגט. שטר בתוךתאריך ה את לציין היה שנהוג העובדה ואת

 הגט מופיעה בתוך הזמן לציון תייחסותה 191אשר מצוין בהן תאריך על פי מניין שטרות. ישנן קערות

 192ט, ד: גיטיןבמשנת  למשל כמו התנאים, בספרות כבר

 עדים ושעליו עדים, עליו ו[אין ]ידו בכתב כתב כשר: הוולד נישאת ואם פסולים גיטים שלושה

 הוולד נישאת ואם פסולים גיטים שלושה ואל אחד. עד אלא בו ]ו[אין זמן בו יש, זמן בו ]ו[אין

 )מן( וגובה כשר עדים בפני לה שנתנו אלא עדים עליו שאין פי על אף אומר אליעזר ר' כשר

 העולם. תיקון מפני ]אלא[ הגט על חותמין העידים שאין משועבדים מנכסים

 מכשירים בדיעבדו מלכתחילה אף על פי שהוא חתום בידי עדים, פסול זמן החסר גט זו, משנה פי על

 הייתהשכבר בתקופת התנאים  אפשר ללמוד מכאן שניים.ה שנולד לאישה מנישואיה הילד את

                                                           
 אשר משפטיים בשטרות דווקא שמדובר אטען דבריי משךבה. דין בבתי ששימשו לשטרות הוא שהדמיון מציין שקד 188

 .הבא בפרק להלן ראו; דין בבתי תלויים אינם
דוד שחקר את נוסחי הגיטין בגניזה, החל מתקופת הגאונים מוצאים בכל הגיטין חזקאל . על פי י105, עמ' גט מצדה ראו 189

מתקופה זו נובעים מכך שבבבל רווח המניין  פירוט של היום בשבוע שבו נכתב הגט. ההבדלים העיקריים בין הגיטין

 .23–21דוד, הגט, עמ' ת העולם; ראו ישראל רווח המניין לבריא-לשטרות ובארץ
. וראו קערה 231–229זמן מופיע גם בקערות המכילות היסטוריולות ואינן קערות גיטין; ראו שקד, ייעודי זמן, עמ'  ציון 190

הנוסח הייחודי "חמשין שני יובלה  (, שבה מופיע34-32ושקד )לעיל עמ' י נוה מאוסף מוזיאון ישראל שהתפרסמה על יד 6

 שבע שני שמיטתא תלתין יומי ירחא שבעה יומי שבתא שבתא כסא וריש ירחא".
-ל 545שנה בין  35-. העורכים מציינים שהתאריכים משתרעים על תקופה של כ2הע'  1, פורד ובהיירו, קערות, עמ' שקד 191

 תאריכים כוללים גם את ציון היום והחודש. לספירה. ה 580
 לו יש עדים עליו ו[אין ]ו יד)( בכתב כתב גירושין ספק "כיצד יבמות ג, ח: במשנת דומה ובצורה, קאופמן יד כתב פי על 192

  גירושין". ספק זהו אחד עד אלא בו ואין זמן בו יש זמן בו ואין עדים
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 לאופן התייחסות עליו. היה אפשר לוותר חריגים אף על פי שבמקרים, בגט הזמן לציון גדולה חשיבות

  מופיעה בתוספתא בבא בתרא יא, ב: בשטר התאריך את לכתוב יש שבו

 בו היום שם כתב לא פל', ובמלכות פל' בשנה פל' בחדש פלנית בשבת פל' וםבי שטר של גופו

 כתב לא. חדש אותו כל התחתונה על ידו שבת שם בו כתוב לא שבת. אותה כל התחתונ' על ידו

 אותה כל התחתונה על ידו שנה בו כתב לא שנה. אותה כל התחתונה על ידו חדש שם בו

 מלכות.

 ציון אין אם אך והמלכות, השנה החודש, השבוע, היום, את לכתוב יש שמלכתחילה זה ממקור נראה

 שאול אבא דברי אתה מזכיר זו קביעה המצוין. ביותר הקרוב בזמן אפשר להסתפק מדויק זמן

 אפי' אומ' שאול אבא זמן, בו שאין "גט הגט: זמן בכתיבת דיוק חוסרבאשר ל ז, ו גיטין בתוספתא

 כאן שאול אבא דברי פי על 193כשר". שטרותיו פל' שקרע ביום בוכת כשר גרשתיך היום אני בו כתוב

 להסתפקבדיעבד  אפשר מדויק, תאריך ייכתב שבגט היא מלכתחילה שאף על פי שהדרישה נראה

 התאריך בכתיבת דיוק-איבה יש מחד גיסא ש זאת, צורה גרשתיך". היום "אני סתמי: זמן בציון

 מכל יומא "דין בקערה: לניסוח שמצאנו מאוד תאימהמ מסוים, ביום שמדובר גיסא הדגשה ומאידך

 התאריך לציון אחידה דרך הייתה לא שבזמנם עדיין עולה הבבלי בתלמוד המקורות מן יומא". גם

בשטרות. כך למשל במסכת כתובות צד ע"ב: "הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב 

נראה שרק בתקופה מאוחרת יותר  194א...".ביה בחמשה בניסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמ

  195, כפי שעולה מספרות הגאונים.הגט שטר בתוךהשנה  לציון דרך אחידה ההתקבע

 בשטר. המקובל לשם חיקוי הנוסח מובאת הקערה בפתיחת הזמן שכותרת נראה לסיכום, 

 שמא או תאריך על הקפדה חוסר של מקומי לנוהג קשור מדויק תאריך לא ציון אם קשה להכריע

                                                           
אבא שאול. בהמשך הסוגיה אביי מנסה לקרוא את אבא שאול לשיטת  ראו בבלי בבא בתרא קעב ע"ב שמביא את דברי 193

 .904–903גיטין, עמ' כ"פ חו של השטר(; ראו ליברמן, תוסהמסירה היא עיקר כו רבי אליעזר שעדי מסירה כרתי )כלומר:
 ...".כשר'ל א מהו שבת חדש שנה שבוע בו"ב: "כתוב ע יז גיטין בבלי תלמוד השוו 194
ר נ{יהוסף בר : "באחד למרחשון שנת שת במצדא שבק ומתרך מן רעתי יומא דנה אנה }יהוסף בלמשל גט מצדה ראו 195

. אופן ציון התאריך במצדה שונה מן הגיטין המאוחרים יותר שנמצאו בגניזה וכן מגיטין 105, עמ' הנקסן..."; גט מצד

לכתיבת התאריך. כך למשל בגט יפו )מתוך  מתקופת הגאונים. בגיטין הללו יש נוסחים דומים, אם כי עדיין אין נוסח אחיד

"ביום תניא בשובה דהוא תמני עשר יומין לירח סיון בשתא דשמטתא מא דההיא שנת ארבעת אלפין  עבודתו של י' דוד(:

(, ובגט מן הגניזה המובא אצל אסף מתוך גט דמיאטה 21, עמ' הגטותמני מאון ותלתין ושבע שני לבריתה דעלמא" )דוד, 

שלישי בשבת בעשרים יום לירח כסליו שנת ארבעת אלפים ושמונה מאות ותרתין שנין לבריאת עלמא..." )ש' (: "ב1041)

 (. 32אסף, שטרות גאונים, עמ' 
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 נוסף חיזוקלכל הפחות  משמשת זו שקטגוריה נראה מכל מקום הקערה. כותב של שונים לשיקולים

 אלמנטים המצויים בהם. לחקות וניסו שטרות יהודיים הכירו הקערות שכותבי לכך

 ג. "כל שום דאית לה"

עה בשטרות רבים מופיע לאחר ציון הזמן והמקום שם האדם שעבורו נכתב השטר. בקערות ההשב

, נוסף המונח "וכל שום דאית לה". גיטיןמדובר בלקוח הקערה. בקערות השבעה רבות, מהן גם קערות 

 196ככל הידוע לי המונח אינו מופיע בקערות הסוריות שפורסמו, ונראה שמדובר בתופעה יהודית.

 198ב: ד, גיטין במשנה לראות שאפשר כפי 197,גיטיןבענייני  דווקא מופיע המונח חז"ל בספרות

 איש כותב שיהא הזקן גמליאל רבן היתקין עירה ושם עירו ושם ושמה שמו משנה היה בראשונה"

  העולם". תיקון מפני לה שיש שם וכל פלונית אשה לו שיששם  וכל פלוני

 את כותבים היו שמותיהם את שינו אנשים כאשר שבתחילה כך על עדות מופיעה זו במשנה

 רבן התקין מכן לאחר, והגט של בכשרותו נראה לקשייםככל ה גרם זה דבר. בגט החדשים השמות

 תולה ליברמן לה". שיש שם "וכל האישה ואת שם לו" שיש שם "וכל האיש שם את שיכתבו גמליאל

 אם. מושבם מקום את לעזוב הרבו לא אנשים העתיקה שבעת בכך גמליאל רבן של בתקנתו הצורך את

 היו שהנשים קרה לעתים שמותיהם. את לשנות נאלצו כן ועל ודוחק, אונס מתוך עשו כן נעשה הדבר

 כשרות שאלה בדבר התעוררה וכך החדש, בשמו הגט את שולח היה והבעל אביהן לבית חוזרות

 שמא או ולאשתו, לאיש שיש ושם שם כל שיפורט גמליאל תיקן רבן אם ברור לא זו ממשנה 199הגט.

 לריבוי התייחסות מוצאים אנו ספתאבתו גם לה".\לו שיש שם "וכל כללי לשון במטבע שיכתבו

  200הגט: בנוסח אדם של שמותיו

                                                           
, JBA50 ,JBA51)מוסב על המלאכים(,  M59 ,JBA17 ,JBA20 ,JBA24 ,JBA19 ,JBA35קערות גיטין  ראו 196

JBA52,AIT18  ,IS49, IS66,M103 ,AMIB25 ,AMIB39  ,AMIB75 ,AMB11 ,M163 שקד מצטט מקערה שלא .

 ייעודיפורסמה מאוסף סכויין שבה מופיע פירוט: "וכל שום דאית להון דיהון ]להון[" )כל שם שיש להם ויהיה להם(; שקד, 

 .3הע'  222זמן, עמ' 
של נשיאת אשת איש,  הדיוק בשמות דווקא בנושא גיטין איננו מפתיע, כיוון שבעיה בכשרות הגט עשויה ליצור מצב 197

 הולדת ממזרים ועגינות.
שיש  שוםהתקין", "אישה פלונית וכל ועל פי כתב יד קאופמן. אין שינויים משמעותיים בין כתבי היד למעט בדפוס: " 198

 לה".
 . 896–894ליברמן, תוסכ"פ גיטין, עמ'  199
נשוי אשה מגליל", וכן במקום "רבי שמעון" , ובכת"י ארפורט שם חסר "ו270תוספתא גיטין ו, ה, מהדורת ליברמן עמ'  200

 מופיע "רבן שמעון בן גמל'".
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 גירש, בגליל ואחד ביהודה אחד שמות שני ולו בגליל ואחת ביהודה אחת נשים שתי לו יש

 פלני אני אמר אם פסול. שביהודה בשמו שבגליל ואשתו שבגליל בשמו שביהודה אשתו

 )למקום( וכתב אחר במקום שהיה או מגליל אשה ונשוי בגליל לי שיש השם עם שמיהודה

 שבגליל ושמו בגליל שביהודה שמו עמו כתב אפילו אומר שמעון ר' כשר. מהן אחד לשם

 כשר. ביהודה

 ידי על גט בכתיבת לבעייתיות דומה תיאור יש אך גמליאל, רבן של תקנתו מובאת לא זו בתוספתא

 לאכלומר,  בגליל". לי שיש שםה "עם משמעי:-הוא דו בתוספתא הניסוח גם שמות. שני בעל אדם

 בין קושרים הבבלי התלמוד וכן הירושלמי התלמוד לאו. אם השמות את לפרט צורך יש אם ברור

ע"ב(  לד גיטין) לשאלת פירוט השמות תשובה מוצאים אנו בבבלי 201דלעיל. ובין התוספתא המשנה

 202אשר הטרידה גם פרשנים מימי הביניים:

ו ליה בני מדינת הים לרבן גמליאל, בני אדם הבאין משם ר רב יהודה אמר שמואל: שלחאמ

לכאן שמו יוסף וקוראין אותו יוחנן, יוחנן וקרי להו יוסף, היאך מגרשין את נשותיהן? עמד 

רבן )שב'(ג]'[ והיתקין שיהו כותבין איש פלוני וכל שום )וחניכה( דאית ליה, פלונית וכל שום 

. הה)ו(יא דהוו קרו לה מרים ופורתא שרה, אמרי )וחניכה( דאית לה, מפני תיקון העולם..

 נהרדעי: מרים וכל שום )וחניכה( דאית לה, ולא שרה וכל שום דאית לה.

בבבלי מובא הרקע ההיסטורי לתקנת רבן גמליאל: בני מדינות הים שואלים את רבן גמליאל כיצד 

ל. בעקבות שאלה זו ישרא-עליהם לגרש את נשותיהם במקרה של שמות שונים במדינות הים ובארץ

מתקן רבן גמליאל את התקנה. לאחר מכן מובא סיפור על אישה בשם מרים שמקצת האנשים קוראים 

לה שרה, וחכמי נהרדעא התקינו שיהיו כותבים "מרים וכל שום דאית לה" ולא "שרה וכל שום דאית 

יש לה" ולא לפרט לה". מכאן ברור שעל פי הבבלי כוונת התקנה היא לכתוב את המילים "וכל שם ש

 203את השמות.

                                                           
 "א.ע לד גיטין ובבלי 1067–1066' עמ האקדמיה מהדורת"ג, ע מה, ב, ד גיטין ירושלמי ראו 201
. המילה "חניכה" לא נמצאת בשאר עדי הנוסח וכאן היא מחוקה. ייתכן שהוסיפו את המילה "חניכא" 130על פי וטיקן  202

 גרה מן הנוסח המקובל. כאש
המחלוקת בדבר פירוש "כל שום דאית לה" מופיעה גם בדברי הראשונים. כך כתוב בתוספות למסכת גיטין לד ע"ב )ד"ה  203

"וכל"(: "בטופסי גיטין של הלכות גדולות כתוב שצריך לכתוב בגט וכל שום וחניכה דאית לי ולאתראי, משמע שלשון זה 

לר"ת, דזימנין דאתי לידי תקלה, כשאין לו אלא אותו שם הכתוב בגט, ואין לו חניכה,  היו כותבין בגט, ואין נראה
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הוספת המשפט "וכל שום דאית לה" נמצאת מאוחר יותר גם בכתבי הגאונים. כך אנו   

ובספר השטרות לרב האי גאון: "איך  204מוצאים בהלכות גדולות: "וכל שום >וחניכא< דאית לי",

פל' דממתא פל' וכל שום  אנא פלני בן פלני... וכל שום אחרן וחניכא דאית לי... לי]כי[ אנתי פלונית בת

גם בתקופה מאוחרת יותר ישנו שימוש במונח זה בממצאים מן הגניזה  205אחרן וחניכא דאית ליכי".

 הקהירית, ובנוסחאות הארץ ישראליות מופיע הצירוף "כל שום וחניכא".

 שום "וכל המונח אתהיהודיות  הבבליות ההשבעה בקערות מוצאים אנו לעיל, שנכתב כפי

 תקופת בסוף בשימוש היה שהמונח מוכיחה בקערות זו לשון הימצאות .גיטין בקערות גםלה"  דאית

שם  אחרי המובא כללי כמונח כלומר הגאונים, וכתבי התלמודים שבה פירשו אותו בצורה התלמוד

 המילה ללא לה", דאית שום "כל בבבלי: מופיע שהוא המונח כפי מופיע בקערות ללא פירוט השמות.

 גיטיןב וכן הגאונים גיטי מנוסחאות בחלק יותר מאוחר שהתפתח ימוש זה שונה ממהש 206."חניכא"

 שמקורו מובהק חז"לי במונח שימוש בקערות שקיים מלמד זה ממצא 207הגניזה. מן ארץ ישראליים

אם כן, נראה שכותבי הקערות  התלמודים. בשני גם בהמשך מופיע אשר התנאים, מימי בתקנה

 היותם סופרי שטרות יהודיים. השתמשו בידע שרכשו מתוך

 ד. השימוש בלשון מדברים בשטרות: "אמר לנא"

למונח המוכר משטרות: "אמר לנא". מעיון בקערות  ישנן כמה היקרויות בקערות ההשבעה היהודיות

ובשטרות נראה שהמונח משקף מצב שבו הסופר משמש כביכול חלק מתיאור המעשה המשפטי. 

עדת לכאורה מצב שבו הלקוח אומר לסופר ולעדים את הפעולה כלומר, ההצהרה "אמר לנו" מת

מקומות, וכך למשל  מופיע המונח בכמה גיטין שברצונו לעשות, במקרה זה מעשה הגירושין. בקערות

 19JBA:208בקערה 

                                                                                                                                                                             
וכשכותב בגט וכל שום וחניכה נראה זה הגט של אדם אחר שיש לו שם וחניכה. לכך נראה לר"ת, וכל שום שיש לו דקתני 

 במתני', היינו כל שמותיו בפירוש...".
 .72הערה  187עדות הראשונים; מהדורת הילדסהיימר, עמ' המילה "וחניכא" הושלמה במהדורה על פי  204
 .18–17מתוך ספר השטרות לרב האי גאון, עמ'  205
 .473' עמ, מילון, סוקולוף ראו ואילך; הגאונים מכתבי מתועדת "חניכא" המילה 206
עשרה -ושדוד חקר את נוסחות הגיטין על פי קטעי גניזה והראה שהנוסח בממצאי הגיטין עד המאה השל חזקאלי 207

עשרה מצוי הנוסח הקצר, ללא -ישראל הוא "וכל שום וחניכא דאית לי". ברוב גיטי מצרים מן המאה השתים-בארץ

עשרה בקירוב החלו לכתוב ברוב המקרים "חניכא", כפי שאפשר לראות -על פי דוד, החל מן המאה השלוש "חניכא".

 T-Sמה את גט ירושלים, גט רמלה וגט יפו וכן גט מן הגניזה: מביא כדוגדוד  בדוגמה מטפסי ראשונים ובגיטין מן הגניזה.

J3.31 '47–46. בכולם מצויה התוספת "חניכא" על מטבע הלשון "וכל שום דאית לי"; ראו דוד, הגט, עמ. 
 .AIT8 ,11b ,JBA19 ,JBA24ראו קערות מקבילות:  208
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שלנית בשמתא דישלח עלכי רבי  209יהיב ליכי גיטיכי ופיטוריכי גיטיכון ופיטוריכון אנתי

 210ר לנה ]רבי[ יהושוע בר פרחיה גיטא אתה לנה מן עבר ימהיהושו ב]ר פרח[יה והכי אמ

 ואישת]כ[ח כתיב ביה אבוכון פלחס שמיה ואימכון פלחדד.

בקערה המצוטטת מסופר על הגט ששלח ר' יהושע בן פרחיה. בהמשך מסופר "שכך אמר לנו, גט בא 

 ס לתוכן הסיפור,לנו מעבר לים ונמצא שכתוב בו שאביכם פלחס שמו ואימכם פלחדד". מבלי להיכנ

 של רצונם את משקף הוא מקרי; "אמר לנה" בהקשר לגט השמימי אינו דווקא בצירוף השימושלדעתי 

 המשפטית הטרמינולוגיה יהודיים. בשטרות מקובלת משפטית טרמינולוגיה לחקות הקערות כותבי

מופיע  ונחהמ הבבלי בתלמוד הגאונים. מתקופת המתועדים החל רבים בשטרות מופיעה לנא" "אמר

 נוסח בסנהדרין כט ע"ב, אך גם שם מדובר בהקשר של שטרות. בסוגיה בסנהדרין מובא אחת, פעםרק 

 של בדינו הגמראדנה  בהמשך לנא". "אמר את הצירוף המכיל המשפט הושמט בוש הודאה שטר של

  התימני: היד כתב פי הנוסח על וכך, זה שטר

 תרויהו דאמרי ורבא אביי ליה והבו וחתומו בוכתו לן אמר בה כתי' הוה דלא אודיתא ההיא

  גדול. נעשה כן אם אלא השטר על חותמין העדים אין ?ל?קיש ריש דאמ' לקיש דריש מלי הינו

כלומר, בתלמוד הבבלי יש לכאורה עדות מתוך שטר שבו מופיע הנוסח של "אמר לן" או כבכתבי היד 

ן"( היא הצורה -נא" )לעומת "-מדברים "אשר לטיב הצורות, סיומת ה 211האשכנזיים "אמר לנא".

ין". הצורה "לנא" -"\ן"–"הקדומה והרשמית יותר, ואילו הסיומת המקוצרת המקובלת בבבלי היא 

 212מופיעה בארמית מקראית )עזרא ד, יד(, בתרגום אונקלוס וכן בכתבי הגאונים ובקערות ההשבעה.

עשר שטרות -עשרה פעמים בשלושה-נהבספר השטרות לרב האי גאון מופיע הביטוי "אמר לנא" שמו

                                                           
טין ט, ג ; תוספתא גיטין פרקים ה, ו; וכן בתלמוד הפנייה בגוף שני למגורשת אופיינית ללשון שטרות; ראו משנת גי גם 209

הבבלי יומא יג ע"ב, סוכה כג ע"ב, יבמות סט ע"ב, כתובות ג ע"א, כב ע"ב, פו ע"ב, גיטין עב ע"א ועוד. השוו גם לנוסח 

. 17' פלונית בת פל' ד" מתוך ספר השטרות לר' האי גאון, עמ אנתיהגאונים: "ושבקית ופטרית אותרוכית יתיכי לי]כי[ 

; 2.5( בעולם העתיק; השוו יוספוס, קדמוניות, ח, exorcismהפנייה ישירות לשד אופיינית גם למעשים של גירוש שדים )

 ע"ב.-"אע יז מעילה בבלי; 13–1, ה מתי; 20, מטיאנה אפולוניוס חיי, פילוסטראטוס
 ".ניחתם פניוב ניכתב בפני שיאמר צריך הים ממדינת גט: "המביא א, א גיטין משנת השוו 210
" במקום "לן". אף על פי שכתב היד התימני הוא בכיר כתבי היד ובעל אמר לנאובדפוס מופיע הנוסח " 95במינכן  211

נוסחאות עדיפות ברוב המקרים )ראו מ' סבתו, כתב יד תימני(, ייתכן שבמקרה זה הנוסח המקורי יותר הוא "לנא" 

ימני תיקן את "לנא" ל"לן" כיוון ש"לן" היא הצורה הנפוצה בתלמוד כבנוסח כתבי היד האשכנזיים. אפשר שכתב היד הת

 הבבלי, ואילו "לנא" היא הצורה הרשמית והקדומה יותר שמתאימה דווקא ללשון שטרות. 
 .162–161' עמ, קערות, יוסולה ראו 212
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נא" בלשון הקערות שייך אפוא לתופעה -שימוש בסיומות קדומות ורשמיות יותר כגון " 213שונים.

נדרים, נזיר, כריתות, ) המיוחדותצורות לשוניות קדומות המשותפות למסכתות  של רחבה הרבה יותר

ות ההשבעה, בניגוד לצורות ון שטרות, לחלק מכתבי הגאונים וכן לקערללש ,תמורה, מעילה(

  214מאוחרות המקובלות בחלק הארי של התלמוד הבבלי.

מוצאים  בלשון כתבי הגאונים אנוושדווקא בלשון הקערות כיצד אפשר להסביר את העובדה 

נוסח רשמי וקדום יותר מן התלמוד הבבלי הקודם להם בזמן? חוקרים רבים נתנו דעתם לסוגייה זו. 

מציע הסבר לתופעה בכך שהוא מפריד בין דיאלקטים שונים התלויים כבר אפשטיין במחקריו 

פרידמן, לעומתו, טוען שאין לתלות את ההבדלים בדיאלקט בזמן החיבור  215במיקום גיאוגרפי ובזמן.

או במקומו, אלא בהבדל בסוגות. פרידמן מוכיח שהדוגמאות שהביא אפשטיין כהסבר לתופעה 

במאמרו על הלשון של מסכת כריתות מציין גם  216ולהצהרות. שייכות דווקא ללשון תפילה, לשירה

ברויאר את הדמיון בצורות הארכאיות המופיעות בלשון מסכת נדרים, בתרגום אונקלוס, בקערות 

ההשבעה ובארמית של הגאונים. לדעתו המקור המשותף לדמיון זה נעוץ בכך שבכל המקרים מדובר 

התלמוד הבבלי המשקף שפה מדוברת, שהלא נוצר  בארמית ספרותית ולא בשפה המדוברת, לעומת

  217פה.-בעל

גם מורגנשטרן דן בלשון הגבוהה בנוסחי השטרות המובאים אצל הגאונים, והצביע גם הוא 

וללשון קערות ההשבעה. על פי דבריו, הסוגות השונות  המסכתות המיוחדותעל הדמיון ללשונות 

על מסקנותיו של הרוינאן שלפיהן לשון התרגומים, מאופיינות בניב ספרותי גבוה. מורגנשטרן חולק 

מורגנשטרן מדגיש כיצד  218מסכת נדרים, קערות ההשבעה וספרי החלומות משקפים ניב כפרי.

החשיבה האנכרוניסטית, המזהה את המאגיה עם הפולקלור, פוגעת בהסקת מסקנות באשר ללשון 

                                                           
דאיתקי, שטר השטרות שבהם מוזכר "אמר לנא": שטר הלוואה, שטר אביזאריה, שטר זביני דבאתי, שטר מתנה,  213

פקדתא, שטר מודעא, שטר אפיטרופא ליתומים, שטר פיסקתא, שטר שריאתא, שטר כתובה דמירכסא ושטר שליחות 

 לקידושי אישה; על פי מהדורת ש' אסף.
ת"ל; ש' פרידמן, שלוש הערות, עמ'  -; י' קוטשר, למונחי שטרות, עמ' תי"ז15–13ראו עוד אצל אפשטיין, דקדוק, עמ'  214

; 45–1; ברויאר, כריתות, עמ' 390–299; אפשטיין, לקסיקוגרפיה, עמ' 15–9' מורגנשטרן, הארמית הבבלית, עמ' ; מ69–58

 .21–16 'עמ ,קערות יוסולה,
אפשטיין מוכיח את דבריו באמצעות הדגמה של השימוש ביו"ד כתחילית לפעלים בגוף שלישי בעתיד. בניתוח  215

דברי אמוראים קדומים המוזכרים בבבלי ובין הארמית של השטרות, וכן על  הדוגמאות מצביע אפשטיין על הדמיון בין

 .14–13הדמיון לתרגום אונקלוס ולחלק מקערות ההשבעה; ראו אפשטיין, דקדוק, עמ' 
 .69–58, עמ' ראו פרידמן, שלוש הערות 216
 .25–23' עמ, כריתות ,ברויאר 217
 .14מורגנשטרן, הארמית הבבלית, עמ'  218
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שפה  דווקא שפה גבוהה ורשמית ולאהקערות. כפי שמורגנשטרן ואחרים מוכיחים, הקערות משמרות 

עממית. אכן ישנן שגיאות רבות בלשון הקערות, אך נראה שבאופן כללי יחידות הטקסט הבסיסיות 

 שמופיעות בהן משקפות לשון רשמית וגבוהה. 

אם כן, נראה שהגישות שהציגו פרידמן, ברויאר ומורגנשטרן באשר לדמיון בסוגות )ואף 

צורות ארכאיות לעומת התלמוד הבבלי, מקבלות כאן חיזוק מן  בסוגות המאוחרות( המשמרות

. ניתוח זה מתאים גם כן למסקנה שסופרי הקערות )"אמר לנא"( הקערות המשמרות ניב ספרותי גבוה

 כתבו שטרות וספרים, שהרי לשון השטרות מכילה צורות רשמיות וארכאיות. 

אופן כללי. כעת אציג כמה עד עתה ציינתי מונחים אשר משותפים לשטרות ולקערות ב

 דוגמאות מנוסח הגט.

 ה. המעשה המשפטי: גירושין

הקרבה ללשון השטרות בתחום הגירושין מתבטאת בין היתר בשימוש בכינויי הגט, בשיבוץ "משפט 

 הרשות" ובסדר שטר הגט.

 . "גט פיטורין", "אגרת שיבוקין" ו"ספר תירוכין"1

 פיטורין גט"השילוב מופיע של כינויי הגט. לעתים בקערות ההשבעה מופיעים צירופים שונים 

 ולעתים מופיעים שלושה כינויים כחלק מנוסחת סיום: "דפטרנא יתכון מנהון בגט 219ושיבוקין",

נוסחת סיום מקוצרת יותר  מופיעה גיטיןבשתי קערות  220שיבוקין...". ואגרת תירוכין וספר פיטורין

כן מופיע נוסח מקוצר אחר: "יהיב ליכי  221שיבוקין". ואגרת תירוכין "בספרהמכילה שני כינויים: 

 המקרא בתרגומי כבר השונהם בצורת מופיעיםכינויי הגט הללו  שלושת 222גיטיכון ופיטוריכון".

 דבר ערות בה מצא כי בעיניו חן תמצא לא אם והיה ובעלה אישה איש יקח "כי (א כד,) מדברים לפסוק

 "ויכתב :1 נאופיטיעל פי תרגום  ";פיטורין גט לה "ויכתוב אונקלוס:על פי  ":כריתות ספר לה וכתב

                                                           
: "דגיטא AIT9: "גיטא גיט פיטורין ושיבוקין"; JBA 16 ,JBA21  ,M50 ,M59  ,MS11ראו שונות לווריאציות 219

 גיט פיטורין ואגרת שיבוקין".: "גיטא MK8  ,JBA17דפי]טורין[ ודשבוקין"; 
: "דפטרנא יתכון מינהון M50-: "דפטרנא ותרכנא ]ית[כ]ון[ בגט פיט]ורין[ ]ו[ספר תירוכין ואגרת שיבוק]ין[ ", בAIT9-ב 220

: "בסיפר תירוכי>ן< וגיטא גיט פיטורין ואיגרת שיבוקין". M59-בספר תירוכין וגיט }פט{ פיטורין ואיגרת שיבוקין", ב

 .JBA 13  ,14 ,17 ,21 ,23 ,60 ,62דומה בקערות ראו בצורה 
: "פטרנא יתכון מינהון בסיפר ת]ירוכ[יכון MK8-: "דפטרנא יתכון מינהון בספר תירוכין ואגרית שיבוקין" ובMS11-ב 221

 .JBA20 ,JBA22 -ואיגרת שיבו]קיכון...", ובצורה דומה ב
כין ופיטורכין ואיגורת שיבוקכי וספר תירוככי מן מחלפא : "וסב גיטכי ופיטורכי גיטJBA62-וב JBA15  ,JBA19 ראו 222

 דנא ומן בתחיי דא אינתתיה בישמיה...".
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 לה "ויכתב פשיטתא:ה פי על"; תירוכין ספר לה ויכתוב" יונתן:-פסבדועל פי  ;"שיבוקין אגרת לה

 223".דשובקנא כתבא

 שהופיעו הכינויים שלושת מובאים בדפוס ג. ט, גיטיןבמשנת  הכינויים את מוצאים אנו חז"ל בספרות

 תירוכין ספר מינאי ליכי דיהוי ודין אומר יהודה רבי אדם לכל מותרת את הרי גט של ולעיל: "גופ

 קאופמן יד פטורין". בכתב "גטהצירוף  מופיע לא היד בכתבי ואילו ...",פטורין וגט שבוקין ואגרת

 בכתב יד פארמה ואילו 224גרושין", "וגט נוסף גם שיבוקין" ובגיליון ו"איגרת תירוכין" מופיע "ספר

 לכתוב מתאימה פיטורין" "גט הנוסח של היעדרותו שיבוקין". ואגרת תירוכין "ספרהנוסח הוא 

 225ו, ה: גיטיןבמשנה 

ויתנו,  יכתבו אלו הרי לה": ותנו אגרת כתבו" גרשוה"," לאשתי", ותנו גט כתבו" האומר: 

  כלום. אמר לא כראוי": לה עשו" כנימוס" לה עשו" פרנסוה"" "פטרוה"

 אומר הבעל אם שאף אלא הגירוש, משורשי אינו פט"ר שהשורש זו בלבד לא במשנה אהמוב פי על

 מובא בתוספתא זו, במשנה המובא ל"גרשוה" בניגוד גירושין. כפעולת נחשב אינו הדבר "פטרוה"

 226לה". ונותנין כותבין אשתי את תרכו "האומ' גם בו: להשתמש שאפשר גירוש כפועל תר"כ השורש

  ע"ב(: סה גיטין) הבבלי בדפוס גם וכך 227גרשוה", כאומר תרכוה אומר"ה בירושלמי: וכן

 לה עשו" פרנסוה"," פטרוה'"," ויתנו. יכתבו אלו הרי שבקוה", "תרכוה":" שלחוה"," ת"ר: 

 קיימין, דבריו -פטרוה" " אומר נתן רבי תניא: כלום. אמר לא כראוי": לה עשו" כנימוס",

 ל"פטרוה", פיטרוה"" בין ודייק הוא דבבלאה נתן רבי :רבא אמר כלום. אמר לא -פיטרוה" "

 דייק. לא הוא א"י דבר דידן תנא

 דבריו -"פיטרוה  כתוב: וכך 228הדפוס, מנוסח הפוכה נתן ר' דברי של הגרסה היד מכתבי בחלק

 תרכוה" שבקוה, "שלחוה, את מעמידים זו בברייתא מכל מקום, 229כלום". אמר לא – פטרוה קיימין,

                                                           
 .http://cal.huc.edu/searching/targumsearch.html ראו התרגומים לשאר. 1991 ליידן' מהד ראו לפשיטתא 223
 .80–79; ראו דוד, הגט, עמ' S J3.31-T -ו S J3.23-T"גט גירושין" נמצא גם בגט טבריה ובקטעי הגניזה  הנוסח 224
 על פי כתב יד קאופמן. 225
 תוספתא ד, ה. 226
 .1081ירושלמי ו, ז, מח ע"א, מהדורת האקדמיה עמ'  227
 . 140, לעומת הדפוס, וטיקן 95, מינכן 130וטיקן  228

http://cal.huc.edu/searching/targumsearch.html
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 "פיטרוה" בין מדייק נתן ר' נדחית. הצורה "פטרוה" למשנה ובדומה העיקריים, ירושהג כפועלי

 להשתמש ואפשר כלום, אמר לא היד( מכתבי חלק פי )על "פטרוה" אמירת של במקרה רק ל"פטרוה":

 לתנא בניגוד, "בבלאה" שהוא בכך מסבירה הגמרא נתן ר' של בלשונו החלוקה את "פיטרוה". במונח

בשורש  שימוש היה אכן שבבבל להוכיח ניסה זו: ברויאר בסוגייה הרחיבו לשון וקריח המשנה. של

 מראה ברויאר 230בתקופה זו. ישראל-בארץ לנוהג בניגוד גירושין, של בהקשר קל בבניין פט"ר

 בשורש פט"ר: שימוש אין, לספירה( 71מצדה )המתוארך לשנת  גט ביותר, המוקדמת שבתגלית

, ע"ב קטו יבמות הבבלי, בתלמוד בנוסחאות מנגד, 231שבקין". וגט תרכין ספר מני לכי להוי "וב]די[ן

  232"תר"ך": לצד "פט"ר" בשורש שימוש מוצאים אנו

 אנדורנילאי אנא מתא קלוניא בצד הכי: ביה וכתיב בנהרדעא דאישתכח גיטא דההוא

 אינתתיה. פלינתא ית ותריך פטר נהרדעא

  ע"א: קטז ביבמות בהמשך וכן

 פטר נהרדעא חייא בר ענן אנא מתא בסורא הכי: ביה וכתיב בסורא דאשתכח גיטא ההוא

  אינתתיה. פלניתא את ותריך

 233פה ע"ב: גיטין הבבלי בתלמוד גם וכך

 דהות אינתתיה פלוניתא ית ותריך פטר פלניא בר פלניא איך בגיטי: רבא דאתקין שמע, תא

 ולעלם. דנן מיומא דנא קדם מן אינתתיה

                                                                                                                                                                             
לשון גט  –עמדה לפני רש"י )על אתר( לפני שתיקן אותה: "אומר פיטרוה דבריו קיימין נוסח זה מתאים גם לגרסה ש 229

. ייתכן שתיקונו של רש"י הוא שגרם לשינויים בין כתבי 11פיטורין כך שמעתי ונראה הפוך...", ראו ברויאר, פטרוה, עמ' 

 היד.
 את מסכם ברויאר' י. חוקרים כמה עסקו יןגיט של בהקשר"ר פט בשורש בשימוש לבבלישראל -ארץ בין החלוקה בעניין 230

 פי על. בתקופתם במילה הריאלי השימוש את מייצגת למשנה נתן' ר בין שהמחלוקת וטוען הבולטים החוקרים דעות

 דבבלא נתן"רבי ש מכך נובע שהדיוק בגמרא מעירים כך ועל, בפיעל לא אך בקל"ר בפט השימוש את מכשיר נתן' ר, ברויאר

. קל בבנין רק הוא בבבל"ר בפט שהשימוש מצא ברויאר". דייק לא הוא"י א דבר דידן תנא. לפטרוה פיטרוה בין ודייק הוא

". פיטורין"גט  בביטוי בבבלי מהשימוש לראות שאפשר כפיישראל, -בארץ ולא בבבל רק בשימוש זו בתקופה נמצא השורש

 את לצמצם רצה הבבלי נתן' ר ואילו, ירושיןג במשמעות"ר בפט שימוש כל לפסול רצתה המשנה, ברויאר הצעת פי על

, ברויאר' י ראו; בקל)הרגיל(  השימוש את ולהכשיר( ממילא בשימוש היה)שלא  בפיעל שימוש של למקרה רק הפסיקה

 . פטרוה
 .105-108גט מצדה, עמ'  231
 .141על פי מינכן  232
 בקיצור או בשיבוש של פטר ות'(.: "פטרית" )ייתכן שמדובר 130"פטר ותריך" כך בכתבי היד, אך בוטיקן  233
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והשורש שב"ק אינו  ותר"ך, פט"ר אכן הם השורשים העיקריים הבבלי שבתלמוד הנרא אלו ממקורות

 בנוסחות יותר ותר"ך. מאוחר שב"ק השורשים העיקריים היו ישראל-בארץ לעיל, שנאמר כפי מופיע.

 הללו, בדומה למה שראינו בחלק מקערות ההשבעה. השורשים בשלושת שימוש למצוא אפשר הגאונים

 234 ב(: )סימן גאון האי רב של תהשטרו בספר למשל כך

 ופטרית ושבקית לשטרות... או ליצירה וכך כך בשנת פל' לירח וכך כך בשבת בכך

 ליכי דאית וחניכה אחרן שום וכל פל' דממתא פל' בת פלונית אנתי לי]כי[ יתיכי 235)א(ותרוכית

 יתפטר וכדו דנא קדמת מן אנתתי הוית די דאבהתיכי ולאתריהון ולאתריכי ולאבהתיכי

 שבוקין ואגרת פטורין וגט תרוכין ספר מני ליכי יהוי די ודן ליכי... יתיכי ותרוכית ושבקית

  חותמין. והעדים וישראל משה כדת

 במשנה, כך ושבק". "תרך נפוץ הצירוף ישראל-שבארץ חז"ל ממקורות ראינו עתה עד לסיכום,

 ופטר". "תרךהצירוף  מופיע ותמקומ בכמה, לעומת זאת, הבבלי מצדה. בתלמוד בגט וגם בירושלמי

 לחלק היה אפשר הקערות גילוי לפני 236ופטר. שבק תרך, הפעלים: שלושת מופיעים הגאונים בתקופת

 ההשבעה שקערות נראה אך, הגאונים לתקופת האמוראים תקופת בין ההיסטורית התמונה את

 דוד י' ל כך מקדיםבש האמוראים. בסוף תקופת כבר קיים בשלושת הפעלים היה שהשימוש מוכיחות

 י' לדברי בניגוד התלמוד, סוף לתקופת הללו הפעלים בשלושת לשימוש עברו בבל שיהודי הזמן את

  237לגאונים. אמוראים בין המחלק בלאו

 בדבר המצומצמת שגם הטענה נראה יותר. עוד דוד של המסקנה את לצמצם שיש ייתכן אך

לביסוס. כפי שראינו, בחלק מקערות  למאוחרת קשה המוקדמת האמוראים תקופת בין חלוקה

ההשבעה יש נוסחה מקוצרת המכילה רק את הפעלים "שבק ותרך" )המתאימים דווקא לנוסח "הארץ 

 היסטורית מסקנה שהנוסחאות בתקופה זו היו גמישות, ועל כן כל ישראלי"( או "פטר ושבק". נראה

                                                           
 אנא איך כו' פלוני : "ביום188–187. השוו הלכות גדולות, חלק ב, עמ' 18–17מתוך ספר השטרות לרב האי גאון, עמ'  234

 דהוי ודן יתיכי... ותרוכית ופטרית ושבקית אניסנא לא כד נפשי ברעות צביתי לי דאית >וחניכא< שום וכל פלוני בר פלוני

  וישראל". משה כדת שיבוקין ואגרת פיטורין וגט תירוכין ספר מיני ליכי
 סימן מחיקה על הא'. 235
 למעט"(, אינתתיה פלנית את ותריך פטר)" שלישי לגוף מעבר גם יש הבבלי תלמודב יבמות ממסכת הגיטין בציטוטי 236

 מעבר מכן לאחרו" אנא"ב פתיחה שיש כיוון קשה התלמוד של היד בכתבי הגרסה "(.ותרכית פטרית)" הדפוסים בנוסח

 .שלישי לגוף
 .81–80דוד, הגט, עמ'  237
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 לוקה מאידך גיסא חלקיות לוגיותארכיאו ועל תגליות מחד גיסא חז"לם מתקופת חומרי הנשענת על

 בין שינויים שהיו וייתכן ביותר, ומצומצם חלקי הוא החומר הסיבה לכך כפולה: אופי בחסר.

על  אלא לשלושה, מונחים משני מעבר של התפתחותית שאין לדבר על תנועה ייתכן כן כמו הכותבים.

בזהירות  להתייחס שישאפוא  נראה. תקופה שבה הייתה גמישות מסוימת בשימוש בנוסחים השונים

 ההשבעה קערותמכל מקום  התפתחותית אחידה.-היסטורית תמונה לצייר ולא בידינו המופיע לחומר

 שוב עדים אנו כן כמו הששית. המאה בסוף כינויי הגט כבר בשלושת ריאלי שימוש מלמדות על

 בספרות הקערות. חז"ל גיטי של מובהקים מונחיםת להופע

 . משפט הרשות2

וסחאות הגט היהודי למן גט מצדה ואילך מופיע משפט המביע את הרשות הניתנת לאישה להינשא בנ

לאיש אחר אם היא חפצה בכך )להלן: "משפט הרשות"(. בקערות ההשבעה יש משפט דומה, המופיע 

ככל הנראה כדי לחקות את הגט המקובל. למרות הדמיון המילולי בין המשפטים בשני הקורפוסים, 

השבעה מקבל המשפט מובן אחר לחלוטין. בניגוד לגט הקלאסי שנועד לגרש אישה, הגט בקערות ה

בקערות נועד לגרש שדים. לכן ההשלכות של נתינת רשות לשד לחבור לאדם אחר הן מרחיקות לכת 

ואינן מובנות מאליהן. גם הניסוח של משפט הרשות בקערות שונה מעט מן המשפט המקובל, בעיקר 

תיהווין רשאה". אין סיום בהמשך למשפט התנאי, והוא נותר  דאםמילת תנאי: "בכך שהוא נפתח ב

בלתי מובן. לוין מסביר שאפשר לפרש את מילת התנאי "דאם" כ"דלא". כלומר, במקום שבגט 

על השד  איסורהמקובל ניתנת רשות לאישה להתחתן עם אדם אחר, במקרה של הגט בקערות מופיע 

  238לחבור לאיש אחר.

ת זאת מפרש את הביטוי בדומה למובן הקלאסי של משפט הרשות, והוא מסביר שקד לעומ

 תצביןאת קיומה של מילת התנאי בכך שייתכן שהיה פועל שנשמט מיד לאחריו כגון "דאם 

( שבה מופיע המשפט "דיתהויין ראשאה ושליטא JBA55) תיהויין...". שקד אף מצטט קערה מקבילה

סמכות לשד ולא שוללים ממנו אותן )ראו טבלה להלן(. הפירושים בנפשיכי", כלומר נותנים רשות ו

הללו מאפשרים שתי קריאות הפוכות של משפט הרשות בקערות: שלילת רשות מן השד להתחבר 

לאדם אחר מכאן ונתינת רשות לכך )בדומה לגט הקלאסי( מכאן. נראה שדווקא שיבוץ משפט זה 

                                                           
 .59, 53לוין, שם, עמ'  238
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שדים לאנשים אחרים, מחזק את הטענה שכותבי בקערות, למרות השלכותיו הקשות בדבר התרת ה

 הקערות ניסו לחקות את הגט המקובל על כל מרכיביו. 

בטבלה שלהלן מופיעה השוואה של משפט הרשות בקערות מטיפוס זה. שבע מן הקערות הללו 

נכתבו עבור אותה לקוחה, אימי בת קאקי, ככל הנראה על ידי אותו סופר, ואילו הקערה האחרונה 

נכתבה עבור לקוחה אחרת בשם מישכוי בת אנושפרי ובעלה פרוכדד בר גושזנדוך. כל הקערות בטבלה 

 semi-formalשל אימי בת קאקי נכתבו בכתב יד ברור, המכונה במהדורת שקד פורד ובהיירו "

hand וייתכן שיש קשר כלשהו בין הימצאות משפט כה מובהק מנוסח הגט לאיכות כתב היד של ,"

 239הסופר.

JBA 50  תיהון ראשאה ושליט]א ב[נפשיכי לכל אינש דיתצבין }י{דאם  

JBA51  דאם תיהויין ראשא שליטא בנפשיכי לכל אינש דיתצבין 

JBA52 וש]לי[טא בנפשיכי לכל אינש דיתצבין דאם תיהויין ראשא  

JBA53  דאם תיהויין ראשאה ושליטא בנפשיכי לכל אינש דיתצבין 

JBA54 שליטא בנפשיכי לכל אינש דיתצבין דאם תיהויין ראשאה ו 

M103  דאם תיהויין ראשהא ושליטא בנפשיכי לכל אינש דאיתצבין 

M119 דאם תיהויין ראש)ה ו(שליטא בנפשיכי לכל אינש דיתצבין  

JBA55  דיתהויין ראשאה ושליטא בנפשיכי 

  

JBA 50 
 

 דיכתבית ליכי גיטא גיט פיטורין מן אימי בת קאקי 

JBA51 }כתבית ליכי גיטא גיט פיטורין מן הדא אימי בת קאקי די}ת 

JBA52  ]דיכתבית ליכי גיטא גיט פיטורין מן הדא אימי בת ק]אקי 

JBA53  דיכתבית ליכי גיטא גיט פיטורין מן הדא אימי בת קאקי 

JBA54  דיכתבית ליכי גיטא גיט פיטורין מן הדא אימי בת קאקי 

                                                           
 ואף ברור יד כתב לרוב הוא הללו בקערות היד שכתב מעלה ובהיירו פורד, שקד של הגיטין קערות במהדורת בדיקה 239

 במהדורה המכונה בכתב כתובות קערות שלושים(, 63–13)קערות  במהדורה הגיטין קערות ואחת חמישים מתוך"רשמי". 

 elegant)למחצה" -עשרה קערות כתובות בכתב בכתב המכונה "אלגנטי רשמי-(, אחתsemi-formal" )למחצה"רשמי 

semi-fornal)( "ואילו שש קערות כתובות בכתב מעט פחות רשמי הנקרא במהדורה "רהוט למחצה ,semi-cursive ,)

-crude semiרשמי למחצה" ) ,גס"כך ארבע קערות כתובות בכתב המכונה לעיל. נוסף על  JBA55ביניהם גם קערה 

formal במילים אחרות, כשמונים אחוז מקערות הגיטין נכתבו בכתב יד רשמי שמשקף מיומנות ומומחיות גבוהה .)

אני בכתיבה. ייתכן שיש קשר בין איכות כתב היד של הסופר בקערות הגיטין ובין ההשערה שמדובר בסופרי שטרות. 

 מקווה בעתיד לבדוק באופן מקיף יותר את הקשר בין טיב כתב היד להימצאות מונחים מעולם השטרות והספרים.
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M103 טורין מן הדא אימי בת קאקי די כתבית ליכי גיטא גיט פי 

M119  די כתבית ליכי גיטא גט פיטורין מן הדא אימי בת קאקי 

JBA55 ותיזלין לאתר צדי וחריב לאתר דאיכרא פדניא לא צמיד ורעיא עניה לא מרבע 

 

בין נוסחי הקערות שנכתבו עבור אימי בת קאקי בטבלאות שלעיל אין הבדלים משמעותיים, ועיקר 

געים לכתיב המשפט. אף על פי שמדובר בשינויים קלים, ישנה חשיבות להבדלים הללו השינויים נו

בבחינת המקבילות האפיגרפיות הקדומות ובבחינת מקבילות מספרות חז"ל )ראו להלן(. לעומת זאת, 

של מישכוי בת אנושפרי מתגלה הבדל ניכר באופן  הערקאקי לקבהשוואה בין הקערות של אימי בת 

ע ההיתר לשדים לחבור לאדם אחר )"לכל אינש דיתצבין"( בקערה של מישכוי לא מופי נתינת הרשות:

המקביל לנוסח הגט המשפטי. במקום משפט זה הסופר שולח את השדים לשהות במקומות עזובים 

 240וחרבים, כנראה משיקולים הומניים.

 . מקבילות למשפט הרשות על פי ממצאים אפיגרפיים ומתוך ספרות חז"ל3

צביע בספרו על המקבילה הקלאסית בין משפט הרשות בקערות עבור אימי בת קאקי ובין נוסח לוין ה

"דתיהוייין רשאה ושלטאה בנפשיכי למהך  241הגט המקובל כפי שמופיע במשנה תורה לרמב"ם:

להתנסבא לכל גבר דיתצביין...". אפשר להבחין בנקל בזיקה בין שני המשפטים, כאשר רק החלק 

ן ממש )"להתנסבא"( חסר בקערות. נוסף על המקבילה לגט הקלאסי, שהתגבש רק המדבר על נישואי

מתקופת הגאונים והראשונים, ישנן מקבילות קדומות יותר מלפני גיבושו של נוסח אחיד, הקרובות 

יותר לזמנן של קערות ההשבעה. המקבילה הקדומה ביותר היא מגט מצדה מן המאה השנייה 

  242ט הרשות בקערות ההשבעה:לספירה, הדומה גם היא למשפ

 

 

 

 

                                                           
 תנו: "א"ע ג ברכות במסכת למשל כך, וחרבים עזובים במקומות שוהים שדים( יהודית והלא) היהודית המסורת פי על 240

 אי. בתרי! חשד משום לי ותיפוק...המזיקין ומפני מפולת ומפני חשד מפני לחורבה נכנסין אין דברים שלשה מפני רבנן

 ."חיישינן במקומן! ליכא נמי מזיקין בתרי
 .60–58, 54–53משנה תורה לרמב"ם, הלכות גירושין, פרק ד' הלכה י"ב. ראו גם לוין, קורפוס, עמ'  241
 .105גט מצדה, עמ'  242
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 די את     רשיא         בנפשכי למהך ולמהי אנת לכול גבר יהודי די תצבין  גט מצדה

JBA 51  דאם תיהויין ראשאה ושליטא בנפשיכי               לכל אינש     דיתצבין 

 

 וב]די[ן להוי לכי מני ספר תרכין וגט שבקין גט מצדה

JBA 51 י       גיטא גיט פיטוריןדיכתבית   ליכ 

 

הופעת המשפט הדומה כבר בגט הקדום ממצדה מוכיחה לא רק שמשפט הרשות עצמו הוא בעל 

 , אלא גם שיש זיקהמנוסח הגטמסורת עתיקה אשר כבר בתקופה קדומה שימש חלק בלתי נפרד 

 ישראל.-ת קדומות מארץות יהודיורות ההשבעה ובין מסורבין קעהדוקה 

ט, ג: "גופו של  גיטיןן להופעתו של משפט הרשות בספרות חז"ל הוא במשנה המקור הראשו 

גט הרי את מותרת לכל אדם ודן יהו)ו(]י[ ליך מיני ספר תירוכין ]וגט גירושין ו[א)י(גרת שיבוקין 

להיתנסבה לכל גבר דיתצביין". על פי התנא קמא של המשנה, נתינת הרשות היא בעצם  ל)י(מהך

"גופו של גט". נראה שהתוכן זהה למה שמובע במשפט הרשות בקערות, אך  –גט מהותו ועיקרו של ה

המשפט מובא בעברית ובנוסח שונה. בהמשך המשנה מופיעים דברי ר' יהודה בארמית, והם דומים 

 יותר למה שמצאנו בחלק השני של המשפט בקערות ובגט מצדה.

ינו נמצא בו בשלמותו; עניין גם בתלמוד הבבלי ישנה מקבילה למשפט הרשות, אך המשפט א 

זה אינו מפתיע לאור העובדה שבבבלי לא מופיע כלל ציטוט של נוסח גט שלם. המשפט החלקי מופיע 

"האי מאן דכתיב גיטא ]...[ דתהוייין דתצבייין תלתא יודי'ן דמשמע תהוין  243אגב דיון בדקדוקי הגט:

ם "דתהוייין" ו"דתצבייין" יש תצבין". מהגמרא בנוסחה כאן עולה שכאשר כותבים את המילי

לאור הדברים הללו  244להקפיד על כתיבת שלוש יו"דים רצופות בכדי שלא ישתמע "תהוין" ו"תצבין".

                                                           
  .133–121רות ההשבעה ראו בהיירו, גירוש שדים, עמ' מתוך גיטין פה ע"ב. על הקשר בין חלק אחר של הסוגיה לקע 243
לגבי מהות הדיוק של כתיבה בשלוש יו"דים ישנם כמה פירושים במחקר: לדעת גינצבורג הצורך בשלוש יו"דים נובע  244

 מהרצון להפריד בין גוף שני נקבה לגוף שלישי נקבה עם סיומת יחיד. כלומר, בין "תהיי" ו"תרצי" ל"תהיה לי", "תרצה

לדידי". לעומת זאת מסביר ב"מ לוין ששלוש היו"דים משקפות את צורת הכתיב המלא. ההסבר לכך הוא שסימן הנוכחת 

בעתיד הוא יו"ד נו"ן )תקטלין(, וכשהאות השלישית בשורש היא ה"א או אל"ף נכתבת היו"ד בכתיב מלא, כלומר בשתי 

כן בנקבה נוכחת יש צורך לכתוב בכתיב מלא בשלוש יו"דים; יו"דים )כדי להראות שלא מדובר בתנועה אלא בעיצור(. על 

 שעב. -; וראו גם א' אפשטיין, קדמוניות, חלק ב, עמ' שעא59–58ראו ב"מ לוין, אגרת רש"ג, מבוא, עמ' 
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ייתכן שהיינו מצפים לראות גם בנוסח הגט בקערות שימוש בשלוש יו"דים, אך מסתבר שכבר בבחינת 

  245אותנטיות שלה בנוסח הגמרא.נוסח הגמרא עולות שאלות לגבי ניסוחה של פסקה זו ואף לגבי ה

אפשר להסיק מסקנה היסטורית ברורה לגבי השתלשלות צורת הכתיב -אם כן, נראה שאי

הספציפית בגט בעזרת קערות ההשבעה, אולם מעצם היקרותו של משפט הרשות בקערות אלו נמצאנו 

המוגש לשד.  עד כדי כך שאפשר למצוא אותו בגט מאגי –למדים על היקף השימוש והתפוצה במשפט 

יתרה מכך, למרות הבעייתיות במתן רשות לשד להתחבר לאדם אחר לא ויתרו כמה מסופרי הקערות 

על שילוב משפט הרשות בקערות, ככל הנראה בגלל החשיבות בחיקוי הטרמינולוגיה המקובלת בשטר 

 בזמנם.

 . "רשאה ושליטא בנפשה"4

של אימי בת קאקי, שלו מצאנו מקבילה בניגוד לחלק הראשון של משפט הרשות המופיע בקערות 

, לחלק השני של המשפט אין מקבילה מילולית בספרות חז"ל. כאמור, התיבה מופיעה גיטיןבמסכת 

כבר בגט מצדה בצורת "רשיא בנפשכי". אפשר למצוא נוסח דומה לתיבה זו גם בכתבי הגאונים, 

ה ושלטאה בנפשייכי למהך "וכדו תרוכית יתיכי דיתיהוייין רשא 246לדוגמה בהלכות גדולות:

"וכדו פטרית ושבקית  247לאיתנסבא לכל גבר דיתיצבייין...", וכן בספר השטרות לר' האי גאון:

ותרוכית יתיכי ליכי די תהוייין רשאה ושלטאה )כי"א: "ושלטא"( בנפשיכי למהך להתנס]ב[א לכל גבר 

ישראל הנוסח הרווח הוא "שריא -רץדי תצבייין...". נמצאו גם מקבילות מן הגניזה: על פי דוד בגיטי א

ישראל מן הגניזה מופיע גם הנוסח -בין הנוסחים של גיטי ארץ 248ושביקא ורשאה ושלטאה בנפשכי".

בעקבות הממצאים הללו משער דוד  249בדומה לכתיב המובא בקערות.", בנפשיךושליטה "ורשאה 

ותר ועד לימי הגאונים שהייתה התפתחות היסטורית בצורת המשפט ובאורכו: מגט מצדה הקצר בי

-שבהם נוספה המילה "ושלטא", כאשר "רשיא" הפכה ל"רשאה". במקביל מתייחדים גיטי ארץ

 ישראל מן הגט הבבלי בכך שנוספו בהם התיבות "שריא ושביקא". 

                                                           
 מפורט לדיון. 167–166' עמ', ב כרך, גאוניקה, גינצבורג: בתקופתו המשפט של חסרונו לגבי גאון האי' ר של עדותו ראו 245

, דוד וכן; 399–397' עמ, גאונים"ל, והנ 231–230, 107–105' עמ, גאוניםמקומם של , פוקס ראו נוספים ולמקורות נושאב

 .105–91' עמ, הגט
 .188הלכות גדולות, עמ'  246
 .18ספר השטרות לר' האי גאון, עמ'  247
 , המצטט בין היתר את גט טבריה, רמלה ויפו.107ראו דוד, הגט, עמ'  248
, וראו מקבילה מטופס שטר חליצה: "דתהוי שריה ורשאה ושליטה בנפשה" בתוך TS J3.23פי קטע גניזה שם, על  249

 . 203פרידמן, מעשה גדול, עמ' 
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ואולם הימצאותה של תיבה זו בקערות מראה שהשינוי בנוסח המשפט קדום לימי הגאונים,  

בסוף תקופת האמוראים. ייתכן מאוד שמדובר בהתפתחות שחלה עוד  ואפשר לראותו בקערות כבר

קודם לכן, אך אין ממצאים אפיגרפיים שיכולים לשפוך אור על שאלה זו. כבמקרים אחרים, גם כאן 

אפשר להצביע על הקערות כמשנות תמונה שנצטיירה במחקר בדבר התפתחות היסטורית מסויימת 

מחזק את הסברה שכל טיעון היסטורי בדבר התפתחותו של מונח  של מונח משפטי. נראה לי שעניין זה

עתיק, בייחוד מעולם האפיגרפיה, נסמך לרוב על חומר חלקי ביותר ומסקנותיו עשויות להשתנות עם 

 כל ממצא חדש.

 . גופו של גט: בין מצדה לקערות ההשבעה5

ה והלשון של גט מצדה שמא פרידמן הצביע במאמרו על גט מצדה על קשר מפתיע לכאורה בין המבנ

היא בסדר הדברים: שניהם פותחים  גיטיןלדבריו הזיקה בין שני ה 250לגט הרבני מימי הביניים.

במשפט הרשות "די את רשיא בנפשכי למהך ולמהי אנת לכול גבר יהודי די תצבין", ורק לאחר מכן 

יהודה הפך את סדר  ישנה הפסקה הסוגרת "ודין להוי לכי מני ספר תרכין...". לדברי פרידמן רבי

  ט, ג: גיטיןהדברים, כפי שאפשר לראות במשנת 

גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם. ר' יודה אומ': ודן די יהו)ו(]י[י ליך מיני ספר תירוכין 

 ]וגט גרושין[ וא)י(גרת שיבוקין למ)י(מהך להתנסבה לכל גבר דיתצביין

אינו בגט מצדה בין המשפט של מסירת הגט )"ודן על פי פרידמן, ר' יהודה הופך לכאורה את הסדר שר

דיהוי ליך מיני ספר תירוכין ואגרת שיבוקין"( ובין נתינת הרשות להנשא )"למהך להתנסבה לכל גבר 

דיתצביין"(. לדברי פרידמן, בהפיכת הסדר רבי מדגיש את "גוף הגט" המתפקד בדומה ל"ספר 

יש קשר מפתיע בין גט מצדה לבין הגט הרבני הכריתות" המקראי מדברים כד, א. פרידמן מדגיש ש

 251מימי הביניים, שגם בו משפט הרשות מקדים את נתינת הגט.

                                                           
 .183–175פרידמן, הגט היהודי, עמ'  250
"מאגרים"(: "וכדו  של העתקה פי)על  ראו הלכות מתוך"ב לימה יותר מוקדמים בגיטין גם דומה סדר לראות אפשר 251

 שם מן שמי מן בידכי ימחא לא ואינש דיתבייין גבר לכל להתנסבא למהך בנפשיך ושלטאה רשאה דיתהוויייןו?כית ?רת

 ספר וכן". וישראל משה כדת שיבוקין ואיגרת פיטורין וגט תירוכין ספר מיני לך דיהוי ודין. עלם עד דנן יומא מן אינתו

 למהך בנפשיכי ושלטאה רשאה תהוייין די ליכי יתיכי ותרוכית יתושבק פטרית : "וכדו18–17' עמ, גאון האי' לר השטרות

 מותרת את והרי ולעלם דנן יומא מן שימי מן בידיכי ימחה לא ואינש תצביין די גבר לכל)חי(]ה[תנסבה< ל}להתנסה{ >

  שבוקין". ואגרת פטורין וגט תרוכין ספר מני ליכי יהוי די ודן אדם לכל
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אפשר לצרף את העדות מקערות ההשבעה, המוסיפות נדבך חשוב להבנת גלגולו ם אלו לדברי

של מבנה הגט. הקערות בטבלה שלעיל מנוסחות דווקא בסדר של גט מצדה והגט הרבני מימי 

במילים אחרות, לא נראה שיש  252קודם מופיע משפט הרשות ורק לאחר מכן מעשה הגט. הביניים;

קפיצה היסטורית בין גט מצדה לבין הגט מימי הביניים, אלא שלאורך הדורות התקיימו מסורות 

. אופי החומר שנותר בידינו אינו מאפשר תמיד שרטוט תמונה היסטורית גיטיןדומות של כתיבת 

 מדויקת.

 "כדת בנת ישראל" /שה וישראל" . "כדת מ6

למן תקופת הגאונים ואילך מופיע בסוף שטר הגט הביטוי "כדת משה וישראל" מיד לפני חתימת 

  254כך למשל בנוסח ר' האי גאון: 253העדים.

 משה כדת שבוקין ואגרת פטורין וגט תרוכין ספר מני ליכי יהוי די הרי את מותרת לכל אדם ודן

 חותמין. והעדים וישראל

ערות ההשבעה משמרות שימוש ריאלי בביטוי "כדת משה וישראל" בסוף הגט המוגש לשדים, ק

ומציגות עדות המוקדמת לזמן הגאונים. לצד הנוסח "כדת משה וישראל" מופיע בקערות גם הנוסח 

 במחקר נכתב רבות 256נוסח הייחודי "כדת שידין ודיוין וכדת בנת ישראל".וכן ה 255"כדת בנת ישראל",

 ישראל-מארץ קדומות כתובות של גילויין לאור במיוחד וישראל", משה "כדת הביטוי שלותהשתל על

  הגניזה ופרסומן. ומן

                                                           
 דווקא בשימוש בשורש הבבלי פט"ר ב"גט פיטורין", כלומר הללו פוטרים את השד בקערות 252
"משה"  השם לאזכור עדות ישנה"ל, חז מתקופת בגט" וישראל משה"כדת ב לשימוש אפיגרפית עדות שאין פי על אף 253

 ורא". בגט משה עם המושל את כותבין שאתם פרושין עליכן אני קובל גלילי מין: "אמ' ח, ד ידיים משנת מתוך הגט בנוסח

 קסב בתרא לבבא התוספות פירוש ראו הגט בסוף דווקא" וישראל משה"כדת  כתיבת על. 208' עמ, משה כדת, קיסטר

 במקום הגט בסוף לכתבו תקנוהו כך ואחר הגט באמצע וישראל משה כדת כותבין היו שמתחלה"ל וי"ה "לפי": "... ד"א, ע

 .142–140' עמ, הגט, דוד ראו"; וקיים שריר
 . 18–17השטרות לרב האי גאון, עמ' מתוך ספר  254
; JBA13"כדת ישראל":  ;M59 : ,JBA21 ,JBA60וישראל" משה "כדת AIT9  ,M50 ,;JBA22ישראל": בנת "כדת 255

 .JBA24ישר[אל בנת משה וישראל":  –"]כדת 
הסופר מבקש . ייתכן שהמונח "כדת שידין ודיוין" מלמד על התפיסה הדמונולוגית של סופרי הקערות. JBA14מתוך  256

שהשד יישמע לפעולת הגט לא רק על פי דת משה וישראל אלא אף על פי הדת של השד עצמו, "דת השידין והדיוין". אף על 

פי שאפשר לפרש את הביטוי כחיקוי סימבולי של הפורמולה האנושית, נראה לי שאפשר גם לפרש שהביטוי משקף אמונה 

קבילה למערכת ההלכתית היהודית. תפיסה זו מתאימה גם לנוסחה אחרת שלשדים ולדיווים יש מערכת חוקים )"דת"( מ

שחוזרת בקערות רבות: "כמא דכתבין שידי גיטי לנשיהון ותוב לא הדרין עליהין שקולי גיטיכי וקבלי מומתיכי..." )ראו 

 (.JBA27, 29,31,38, 39, 42, 46למשל 
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 של היד בכתבי המופיע ויהודים" משה "דת בביטוי נתקלים אנו ד ז, כתובות במשנה

 המאה מן ישראל-מארץ אפיגרפי גם במקור מוצאים אנו זה לשון מטבע של דומה נוסח 257המשנה.

 גם נמצא דומה נוסח 258ויה]ו[דאי". משה "[ן הנוסחה נמצאת שבה בבתא, כתובת לספירה, ייההשנ

 נוסף לשון מטבע למצוא אפשר אלו נוסחים לצד 259ויהודאי". משה כדת לאינתו לי "תהויין בירושלמי:

 משה כדת לאנתו לי "תהוי בתוספתא: נמצאת זו נוסחה וישראל". משה "כדת גם בימינו: המוכר

 בבא הבבלי, בתלמוד 261וישראל". משה כדת עמה נהג שלא מפני כתובה ויתן "יוציא 260",וישראל

 למעשה. וישראל" משה "כדת המילים ללא אך לתוספתא דומה ברייתא מובאת ע"א, קד מציעא

 זה במטבע לראות נטו חוקרים זאת, עם .כלל הבבלי בתלמוד אינו מופיע וישראל" משה "כדת המטבע

 שאפשר כפי הגאונים, אצל הרווח לנוסח וישראל" משה "כדת המטבענעשה  יותר מאוחר בבלי. מונח

  262נוספים. ובמקורות גאון האי לרב השטרות בספר גיטיןבשטרות  לראות

כמשקפת את  ויהודים" משה ו"כדת וישראל" משה "כדת הלשון מטבעות של החלוקה

 פרידמן כך למשל טוען מ"ע; חקררווחת במ ובין התלמוד הארץ ישראלי החלוקה בין התלמוד הבבלי

 וישראל" משה "כדת המונחים בין החלוקה לדבריו הגניזה. מן ארץ ישראליות כתובות על בספרו

לדעתו , וארץ ישראלית והאחרת בבלית האחת מסורות, שתי בין חלוקה היא ויהודאי" משה ו"כדת

 לראות אפשר מביא עצמו שפרידמן הדוגמאות לפי אולם 263ודיאלקטיים.לשוניים  בהבדלים מדובר

 כן, על יתר 264ארץ ישראליות. בכתובות גם רווח וישראל", משה "כדת לכאורה, הבבלי שהנוסח

                                                           
כך על פי כתב יד קאופמן וכתב יד פארמה, ובדפוס: "דת "ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודים",  257

 משה ויהודית".
 .5שורה  78, ובמיוחד עמ' 102–75ראו ידין, כתובת בבתא, עמ'  258
, ובמקבילה ביבמות טו, ג, יד ע"ד, מהדורת האקדמיה 977כך בירושלמי כתובות ד, ו, כח ע"ד, מהדורת האקדמיה עמ'  259

 .897עמ' 
 ט. תוספתא כתובות ד,  260
 שם ז, ו. 261
 .84שו'  188, וכן בהלכות גדולות, עמ' 17שורה  18ראו ספר השטרות לרב האי גאון, עמ'  262
 . 166ראו פרידמן, כתובות, עמ'  263
(. בכתובה לא מופיע שם המקום ועל פי דבריו מצוי ניקוד בבלי 55)עמ'  3מתוך ספרו של פרידמן, שם: כתובה מספר  264

)עמ'  8כתוב "כדת משה ויהודאי" )לכאורה הנוסח הארץ ישראלי(. גם בכתובה מספר  4בשורה לצד ניקוד ארץ ישראלי, ו

( לא מצוי שם המקום. על פי דברי פרידמן מדובר בניסוח ארץ ישראלי מובהק, אך עם זאת לאחר נוסח הכתובה 101–98

: 10ן. בכתובה זו צד ב' בשורה מובאות הוראות בערבית לטקס הקידושין, דבר המזכיר מאוד את סידור רב סעדיה גאו

שעל פי  1023(, כתובה משנת 38)עמ'  2: "כדת משה וישראל")!(. בכתובה מס' 11"כדת משה ויהודאי", ואילו בצד ד' שורה 

שטרות שונים של אותו סופר נכתבה בצור, החתן קרוי נתן הכהן הצפתי ועל פי פרידמן מדובר בניסוח ארץ ישראלי. בשורה 

 (.441)עמ'  56-( ו269)עמ'  27(, 61)עמ'  4משה וישראל"; וכן ראו כתובות  כתוב "כדת 11
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ים מצוי ,1064––1035 השנים בין ברמלה או בטבריה נכתבו אשר פרידמן, שפרסם כתובות בשלוש

 מניח קיסטר גם 265יהודאין". "כנימוס וכן וישראל" משה "כדת ויהודאי", משה "כדת :נוסחים שונים

-לארץ בבל בין משקפת את החלוקה ויהודאין" משה ובין "כדת וישראל" משה "כדת בין שהחלוקה

  266תוספתא...". וראה הבבלית הכתובה כך –וישראל'  משה כדת לאנתו לי ולדבריו "'הואי ישראל,

 אפשר ויהודאי", משה וישראל" ו"כדת משה "כדת לעיל, המפורטות הלשון מטבעות מלבד

 המונחים השתלשלות את במאמרו מתאר קיסטר אחרים. לשון מטבעות גם קדומים במקורות למצוא

 בית כל "כנימוס בקלן: השמורה לספירה החמישית המאה מן קדומה מכתובה דוגמה ומביא השונים

 בנות "כמשפט כתוב: לפנה"ס שבו השנייה המאה מן אדומי נישואין מסמך וכן ישראל", )בנת?(

 – לה יעשה הבנות "כמשפט טז: כב, משמות לפסוק אונקלוס תרגום את מוסיף הוא אלו על ]אדום?[".

 מעין משהו למצוא אפשר הגניזה מן יותר מאוחרות בכתובות גם קיסטר, לפי 267ישראל". בנת כהלכת

דישראל["  בנתה]ון כ]ש[ירתה נשייה "כהלכת דישראל", בנתהון כשיראתא נשיא "כהלכת זה:

 לדבריו המונח. התפתחות עלמצביע קיסטר  לכך בהתאם 268דישראל". דבנתהון נשיא ו"כנימוסי

 דישראל" בנתהון הנוסח "כהלכותו יהודאי", כנימוס\"כדת הייתה ביותר והקדומה הבסיסית הנוסחה

 למעשה שהיא ויהודאי", משה "כדת היא יותר המאוחרת הנוסחה לדעתו. זו נוסחה של פירוט הוא

 משה"; הצירוף "כנימוס ו"כדת יהודאי" "כנימוס מקבילות: קדומות נוסחאות שתי של צירוף

 נופך מוסיף משה" ו"כדת המקומי, או הלאומי המנהג את המגדירה משפטית נוסחה מזכיר יהודאי"

  הבבלית. הגרסה היא וישראל" משה "כדתהגרסה  לדבריו כאמור,. ייחודי דתי

 הנוסחה לראות, מצפים היינוש הנוסחה אתגיסא  מחד מוצאים אנו ההשבעה בקערות

 "כדת את הנוסחהגם  מוצאים אנו מאידך גיסא וישראל". משה "כדת והיא "בבלית", במחקר המכונה

 הנוסחאות, "איחוד" לפני הראשוני כשלב רואה שקיסטר למה מתאים לכאורה זה נוסח ישראל". בנת

 "כמשפט האדומי הנישואין טרובש ישראל" )בנת?( בית כל "כנימוס קלן בכתובת שמצינו למה ודומה

                                                           
(. הנוסח "כדת משה וישראל" 11שורה  209)עמ'  1035מטבריה, שנת  19הנוסח "כדת משה ויהודאי" נמצא בכתובה מס'  265

מרמלה,  13בכתובה מס' (. הנוסח "כנימוס יהודאין" נמצא 17שורה  145)עמ'  1064מרמלה, שנת  12מצוי בכתובה מס' 

 (.5שו'  157)עמ'  1052שנת 
על משפט זה הוא כותב: "במקבילה לסיפור זה 'הוציאו לו וכתוב  2, ובהערה 202כך מובא אצל קיסטר, כדת משה, עמ'  266

]תוספתא כתובות פ"ד ה"ט[' וכיוצא בזה בבלי בבא מציעא קד כדת משה וישראל בה כשתכנסי לביתי תהוי לי לאנתו 

 . ע"א"
 .203שם, עמ'  267
כתוב "כדת משה נביא  8; אך קודם לכן בשורה 15( שורה 62)עמ'  4ראו קיסטר, שם, וכן פרידמן, כתובות, כתובה  268

 וישראל".



 

76 
 

 והטקסטים הממצאים בין כלשהם יחסים בשרטוט הקושי את מדגיש זה ממצא ]אדום?[". בנות

 בין בנוגע להשוואה היסטוריות מסקנותהסקת  על מקשה החומר של החלקי האופי בידינו. שנותרו

 לחלוקה בניגוד יתר על כן, היסטורית. התפתחות לשחזור ניסיונות על וכן ישראל,-וארץ בבל

 "כדת, ה"בבלי" הנוסח את ארץ ישראליות בכתובות לראות אפשר ישראל-וארץ בבל בין הדיכוטומית

  ישראל". בנות "כדת ההשבעה את הנוסח ובקערות וישראל", משה

 מן מסקנות היסטורית שתי לדלות שאפשר נראה נוקשות מחלוקות הסתייגותי למרות

מצאנו  השבעה רבות המכילות את נוסח הגט לא קערות וםפרס לאחר גם אכן, בקערות. הממצא

 ארץ ישראלי. בנוסח מדובר ואפשר שאכן ויהודאי", משה "כדת בבל את השתמרות הנוסחמ בחומר

 עתה עד מצאנו לא בבלית, נוסחה היא וישראל" משה ש"כדת הניחו שחוקרים אף על פי יתר על כן,

 היחידה ההוכחה הגאונים. ובדברי בתוספתא רק לאא הבבלי התלמוד של היד לשון זה בכתבי מטבע

 מן למדים נמצאנו כך בקערות ההשבעה. המונח הימצאות היא התלמוד בזמן זה לשון במטבע לשימוש

 תקופת בסוף ישראל" בנת "כדת וכן וישראל" משה "כדת הלשון במטבע ממשי שימוש על הקערות

  התלמוד.

 . חתימת "עדים" על הגט7

ערות השבעה ישנה "חתימה" של "עדים" בסוף הגט. העדים הם לרוב המלאכים בסופן של כמה ק

 גבריאל, מיכאל ורפאל:

AIT9 איסקופתא הדא ועל חתמתא הדא על חתימו ורפאל ומיכאל גבריאל 
M50 גיטא הדין על וחתימין ורפאל ומיכאל גבריאל 

JBA21 גבריאל ומיכאל ורפאל חתימין על הדין עובדא 
 

 חתימת את להחליף באים דגיטא"( ה"חתמתא )או הגט על כ"חותמים" המוזכרים םשהמלאכי נראה

 מלאכים של חתימות להשוות אפשר-איש מובן .בפרט גיטיןוב בכלל בשטרות המקובלת העדים

 השטר על או המעשה על רק לא חותמים העדים המקרים מן בחלק, מזו יתרה ;אדם בני של לחתימות

 על כך הדעת את לתת ראוי אך .השטרות לעולם קשורה אינה ודאישו פעולה, המפתן על גם אלא

 רואים אנו שלעיל במקרה הקערה. על "חתמו" הללו שהמלאכים לציין צורך ראו הקערות שכותבי

 יודה עלוהי "חתומי: שניים של חתימה על המקפידות קערות ישנןאולם  מלאכים, שלושה של חתימות

יתכן שהבאת השלישייה גבריאל, מיכאל ורפאל קשורה לכך (. יMK11c-וב MK11b-ב )כך גבריאל"
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וכן במסורות יהודיות מחוץ לקערות  269שהם מופיעים יחדיו בפורמולות מאגיות שונות בקערות,

 270ההשבעה כמו בפירוש סיפור אברהם והמלאכים. כך למשל בבבלי בבא מציעא פו ע"ב:

א לברך את שרה וליתן לה בן. מאן נינהו שלשה אנשים? מיכאל וגבריאל ורפאל. מיכאל שב

 רפאל שבא לרפאו' את אברהם. גבריאל דאזל למיפך לסדום.

 המכיל)גט  מקושר גט של הדנים במקרה חז"ל ממקורות גם מוכרת עדים שלושה של הימצאותם

 פשוט בשלשה מקושר בשנים עדיו פשוט "גט 271ב: י, בתרא בבא במשנת מצינו כך. (ותפרים קיפולים

יש להדגיש שגם בגט מצדה נמצאו  פסולין". שניהן עדיו שני בו[ שכתוב ומקושר חדא ]עד בו שכתוב

 272;"חתימות של שלשה עדים: "אליעזר ]בר[ מלכה שהד, יהוסף בר מלכה שהד, אלעזר בר חננה שהד

ישנה  נוסף על כך 273חתימות של עדים. שלוש לפחות של שרידים לראות אפשר בבתא בכתובת גם

 עשרה, אך למעשה-שלושה למאה תוארכתמהכתובה בפרסית אמצעית אשר  עדות לתעודת נישואין

בסוף שטר הנישואין יש  בשימוש. הייתה האמצעית הפרסית שבה יותר הרבה קדומה תקופה מייצגת

  274מקומי. בנוהג שאכן מדובר ואפשר עדים, לחתימת שלושה מקום

 למשל כך הגט. על החתימות חובת בעניין היסטורית התפתחות על להצביע אפשר חז"ל במקורות

 275ג(: ד, גיטין) עולם" "תיקון מפני תקנה הוא עדים על חתימת שהחיוב במשנה נמצא

אין אלמנה ניפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה, נימנעו מלשביע היתקין רבן שמעון בן 

חותמים על הגט מפני  277שתהא נודרת ליתומים כל שירצו וגובא את כתובתה והעידים 276גמליאל

 .קון העולם. הילל היתקין לפרוזבול מפני תיקון העולםתי

                                                           
" שמשא גלגל אחורי דקאים דענאל ובישמיה ורפאל ומיכאל גבריאל: "בשום קללה קערות בכמה הפורמולה למשל ראו 269

(VA2424 ,VA2434 ,VA2416 ,(VA2484 . 
(: "... מיכאל אמ' בשורתו ונסתלק גבריאל נשתלח להפוך את סדום רפאל להציל את לוט"; 516השוו ב"ר נ, ב )עמ'  270

(: "אמ' ר' חנינא שמות חדשים עלה בידן מבבל ריש לקיש אמ' אף שמות 486השוו יומא לז ע"א; וראו ב"ר מח, ט )עמ' 

 מלאכים מיכאל גבריאל ורפאל". 
 .899ע"ב( וראו ליברמן, תוסכ"פ, עמ' -יד קאופמן. בבבלי מובא שהדבר מדאורייתא )בבלי קס ע"אעל פי כתב  271
 .106–105' עמ, מצדה גט 272
 .78ראו ידין, כתובת בבתא, עמ'  273
 .112–103ראו מקנזי, נישואין, עמ'  274
 על פי כתב יד קאופמן. 275
( S E1.84-T ;S E2.67-Tשל המשנה ובקטעי הגניזה ) בדפוס מובאת התקנה בשם רבן גמליאל הזקן, ואילו בכתבי היד 276

 מתקן התקנה הוא רשב"ג.
, S E2.67-Tמצויה וי"ו, בדפוס לעומת זאת לא מצויה וי"ו וכן בקטע הגניזה  S E1.84-T-בכתב יד פארמה, בקאופמן וב 277

ו מוהעדים"; וראו י"נ וייתכן שיש קשר לתוספות מבבלי גיטין לו ע"א, ד"ה "והעדים": "אבל ר"ת מחק מספריו וי"

 . 1108, חלק ב, עמ' לנוסח המשנה אפשטיין, מבוא
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 חובה הייתה לא כנראהלכן  קודם, והתנאים מזמן תקנה היא השטר על עדים חתימת זו משנה פי על

 העדים חתימת אם להכריע שקשה כיוון הגט על עדים חתימת תוקנה בדיוק מתי ברור לא 278כזאת.

 חלק של הנוסח את נקבל אם גם 279לאו. גמליאל( אם בןר הדפוס: פי על )או רשב"ג מתקנת חלק היא

 עדיין הגט", על חותמים במשפט "והעדים וי"ו שבהם מצויה הירושלמי ומשנת המשנה של היד מכתבי

 שלא נפרדת בתקנה מדובר מקרה שבכל ייתכן רשב"ג; מתקנת אלו שכל בוודאות להכריע אפשר-אי

  280רשב"ג. מבית

 לגבי משהו להסיק שאפשר נראה התקנה, של המדויק זמנה תא לקבוע אפשר-איש אף על פי  

 281ה:-ד ט, גיטין משנת מהמשך ההלכתי מעמדה

 עדים ושעליו עדים, עליו ]ו[אין ידו בכתב כתב: כשר הוולד נישאת ואם פסולים גיטים שלשה

 ולדהו נשאת ואם פסולים גיטים שלשה אלו הרי אחד, עד אלא בו ]ו[אין זמן בו יש זמן, בו ]ו[אין

 )מן( וגובה כשר - עדים בפני לה שנתנו אלא עדים עליו שאין פי על אף: ומרא אליעזר ר' כשר.

 העולם. תיקון מפני אלא הגט על חותמין העידים שאין משועבדים נכסים

 שאיןגם כ לדבריו הגט. על העדים חתימת למעמד פנימית עדות אליעזר במשנה משתקפת רבי מדברי

 אלא הגט על חותמין העדים "שאין כיוון עדים בפני במסירה בדיעבד תפקלהס אפשר עדים חתימת

 חתימת על אפשר לוותר ובדיעבד מחייב, הלכתי בעניין מדובר שאין נראה מכאן. עולם" תיקון מפני

 283ע"א: לו גיטין בבלי בתלמוד פירוט יתר מקבלים אליעזר רבי דברי 282העדים.

                                                           
א' גולאק טוען על פי מקור זה ומקורות אחרים שאכן צורתו הקדומה יותר של השטר העברי הייתה על ידי עדי מסירה,  278

חתימה הייתה נהוגה גם ועדי החתימה הגיעו רק בשלב מאוחר יותר. על פי דבריו, קדימותם של עדי המסירה על פני עדי ה

בקרב עמי קדם: היו מזכירים את שמות העדים בשטר אך הם לא נדרשו לחתום. גולאק מדגים את הדבר על ידי ממצאים 

 .67–60מבבל, ממצרים, מיוון ומרומא; ראו גולאק, לחקר, עמ' 
ש"י בציטוט המשנה בדף מחלוקת באשר לשאלה מי תיקן את התקנה מופיעה גם אצל רש"י ובתוספות: על פי דברי ר 279

לד: "העדים חותמין על הגט, כל אלו מתקנות רבן גמליאל הזקן", ואילו בתוספות בדף לו ע"א, ד"ה "והעדים": "ר"ת 

מחק מספריו וי"ו מוהעדים ושמא משום דהוה משמע דר"ג תיקן ובגמרא אמר ר"ג תקנה גדולה התקינו משמע דמקודם 

 נתקנה".
ספתא גיטין ז, יג: "רבן שמעון בן גמליאל אומ' תקנה גדולה התקינו שיהו העדים משימין הנחה זו מקבלת חיזוק מתו 280

]ארפורט: "מפרשין"[ את שמן בגיטין". ובאופן דומה בברייתא בבבלי )ראו להלן(, וכך נראה שרשב"ג אינו זה שמתקן את 

 התקנה אלא התקנה נתקנה לפניו )וראו תוספות שם(.
 על פי כתב יד קאופמן. 281
 עשר ושלשה היא תצא מתוכו עדיו עדים שני בו שכת' מקושר אחד עד בו שכתוב "פשוט ט: ו, גיטין בתוספתא גם וכך 282

 העולם". תיקון מפני אלא הגט על חותמין העדים אין אומ' וחכמים עקיבא ר' משם שאמ' מאיר ר' דברי בה דבר
 .130על פי וטיקן  283
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 אמר וחתום"! בספר וכתוב" דכתיב, היא דאורייתא –העולם"  תיקון מפני על חותמין "והעדים

 דמייתי דזימנין חתימה עידי רבנן לה תקינו, כרתי מסירה עידי: דאמר אלעזר לר' צריכא לא רבא

 שיהו התקינו, מאיר ר' תימא אפילו אמר: יוסף הים. רב למדינת דאזלי זימנין אי נמי סה?ד?י

 חתמתי )עד( אני" כותב: היה בראשונה כדתנן, לםהעו תיקון מפני גיטיןב שמותיהן מפרשין עדים

 גדולה תקנה שב'ג רבן אמר פסול. – לאו ואם, כשר – ]אחר[ ממקום יוצא ידו כתב היה אם, עד"

 העולם. תיקון מפני גיטיןב שמותיהן עדים )נשות( מפרשין שיהו ]ה[תקינו

 לאחר חתימה. בעדי ולא מסירה בעדי הוא הצורך שעיקר הטוען אליעזר ר' דעת את מפרטת הגמרא

 המסירה עדי מתים לפעמים הגמרא לפי בגט. השמות את לכתוב חכמים תיקנו מדוע הסבר מופיע מכן

ך כ שמותיהם, את יחתמו שהעדים תיקנו כן על העדות. את לאמת אפשר-איו הים למדינת הולכים או

 פי על גם המשנה את לפרש שאפשר מוסיפה הגמרא החתימות. פי על הגט את לקיים יהיה שאפשר

 אלא החתימה לא היא חכמים תקנת זה פירוש פי על כרתי". חתימה ש"עדי הגורס מאיר ר' שיטת

 שיהו ]ה[תקינו גדולה "תקנה כך: התקנה הבנת לחיזוק ברייתא מובאת בהמשך השמות. פירוט עצם

 העולם". תיקון מפני גיטיןב שמותיהן עדים )נשות( מפרשין

 אליעזר, ר' דעת לפי העדות עיקר אינם חתימה שעדי חז"ל ורותבמק שמצינו אף על פי  

 מצדה בגט למשל כך קדומה. מתקופה כבר נהוגים היו חתימה עדיעולה ש האפיגרפיים מהממצאים

 מצדה מגט זה בעניין רצף שיש הראה דוד י' 285בבתא. בכתובת גם וכך 284עדים, שמותשלוש  מצאנו

 בכמה מקערות שגם לכן מעניין 286עדים. של חתימות היושתמיד  כלומר הגניזה, לגטי ועד הקדום

 איננו זה שנוהג אחרות בפרק, נראה להקבלות בניגוד זאת עם עדים. חתימות מוצאים אנו ההשבעה

 בהשפעה מדובר אכן אם להכריע קשה הפרסי האפיגרפי החומר מיעוט בשל .נוהג יהודי מובהק

 חשוב היהודית. למסורת מיוחד שאינו בשטרות למקוב בנוהג שמא או רשב"ג לתקנת הקשורה יהודית

 לא הייתה והאישה והכרחית, חשובה הייתה גיטין שטרות כתיבת היהודית במסורת שדווקא להדגיש

 לרמוז יכול לגט, גם אם מדובר בגט מאגי, דווקא עדים חתימות שלפן צירו לכן 287שטר. ללא מגורשת

 מקומית. יהודית לתרבות זיקה על

                                                           
 .108–105עמ' , גט מצדה 284
 .78תובת בבתא, עמ' ראו ידין, כ 285
 .60–46דוד, עדי חתימה, עמ'  286
 .41–36' עמ, גירושין, טרגיירי אצל דוגמאות ראו 287
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 נן ולעלם". "מן יומא דו

שנמצא בסיום השטר וכנוסחת סיום בקערות ההשבעה הוא מונח המציין שלמעשה  נוסף משפטי מונח

 גט, לקערות ייחודי אינו המונח ולעלם". דין יומא "ומן משפטי בקערה ישנו תוקף תמידי:\המאגי

 ופיעמ לשון זה מטבע 288והוא מופיע בקערות רבות בשינויים קלים, פעמים רבות כנוסחת סיום.

 289ע"ב: פה גיטין הבבלי בתלמוד רק חז"ל בספרות

 פלניא בר פלניא איך: "גיטיןב 290רב דאתקין שמע תא ודן? בעינן לא או ודן בענן: להו איבעיא

 לא "ודן" ואילו" ולעלם דנן יומא מן דנא קדמת מן אינתתיה דהות פלונית בת פלניתא פטרית

 יומא מן" קאמר. ולא בענן נמי הכא קאמר ולא בענן אלא קאמר? מי כולהו ולטעמיך. קאמר

 מדבעא לאפוקי –ו"לעולם"  עליו, מוכיח שטר של זמנו דאמר: יוסי, מדר' לאפוקי – דנן"

 נחמן. מרב רבא מיניה

 לכל מותרת את הרי גט של "גופו ג: ט, גיטיןבמשנת  יהודה רבי של הגט נוסח לגבי שואלת הגמרא

 השאלה שבוקין...". ו[וא)י(גרת גרושין ]וגט תירוכין ספר מיני ליך יהו)ו(]י[י די ודן אומר יודה ר' אדם

 רבא מתקנת ללמוד מנסה הגמרא "ודין" כדי שהגט יהיה בעל תוקף. לכלול את אמירת צריך אם היא

 מן אינתתיה דהות אינתתיה פלוניתא ית ותריך פטר פלניא בר פלניא "איך לומר שצריך גיטיןה בנוסח

רבא  של מתקנתו ההוכחה את דוחה הגמרא. לעלם" ללא אמירת המילה "ודין"ו דנן מיומא דנא קדם

 ב"מיומא בשימוש הצורך אתה הגמרא מסביר מכן לאחר הגט. נוסח כל את כוללת לא שהתקנה כיוון

 מוכיח שטר של )שסובר שזמנו יוסי ר' לדברי בניגוד היא דנן" "מיומא הביטוי תחילת: ולעלם" דנן

                                                           
 : ללוהמונח מופיע בקערות רבות. בקורפוס שבדקתי הוא מופיע בין היתר בקערות ה 288

AIT10, AIT19 ,AIT3, AIT6, AIT7, AIT8; IS4, IS11, IS23, IS24, IS31, IS33, IS34, IS43, IS47, IS52, IS53, IS64, 

IS65, IS69; M50, M101, M107, M121, M123, M138; AMIB019, AMIB023, AMIB034, AMIB039, AMIB041, 

AMIB042, AMIB046, AMIB017; MK3, MK3b, MK9, MK11c, MK11d; AMB8; MSF18, MSF19, MSF26; 

JBA7, JBA17, JBA20, JBA38, JBA40, JBA44, JBA45, JBA46, JBA55, JBA56 JBA64;VA2424 המונח מופיע .

לעתים בנוסח "מן יומא דנן ולעלם" ולעתים בנוסח "מן יומא דין ולעלם". נוסף על כך יש שלושה מקרים שבהם מופיע 

"מן יומה דין ולעלם בעגלה ובזמן  JBA9-(, ובIS33, M101, M107המינוח המיוחד "מן יומא דנן)/דין( ושעתה דה ולעולם" )

 ייתכן שהחילוף בין "דין" ל"דנן" נובע מקריאה מוטעית בגלל הדמיון הגרפי בין שתי המילים. קריב". 
 .130על פי וטיקן  289
 , סנט פטרסבורג.130: וטיקן רב(; 368) 38, אוקספורד 95, מינכן 140: וטיקן רבא 290
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 אשתו את המגרש אדםעל  נחמן לרב רבא שאלת על לענות כדי נאמר "לעולם"() הביטוי וסוף 291עליו(,

 התקין רב( – הנוסחאות מן חלק )לפי שרבאמלמד  זה מקור מכל מקום, 292אליה. לחזור מנת על

 בקערות, המונח מציאת רקע על מעניינת זו עובדה הגט. לתוך ולעלם" דנן "מיומא הנוסח את להכניס

 מדובר שמא או –ההשבעה  בקערות המונח לתפוצת שהביאה היא רבא תתקנ אם השאלה ונשאלת

 .גיטיןב גם בו להשתמש התקין ורבא בשטרות נרחב בשימוש שהיה במונח

יב:  בתעודות כבר דומים ביטויים למצוא ואפשר היהודי, לעולם ייחודי אינו זה שביטוי נראה 

 294גם בתעודות מסחר ממדבר יהודה.כמה אזכורים דומים מופיעים  293.עלם" ועד זנה יומא "למן

 לדעתו. המקרא ובשירת עתיקות בתעודות עולם", ועד "מעתה בעברית, דומה מונח חקר ליונשטם

 אך 295לשטר תאריך. וצורף הכתב על שהועלו לפני חוזים החתימה על משקף שריד לדרך זה שימוש

 הגמרא פי הוא על שימושמסבירה את השימוש במונח באופן אחר: ה גיטיןמסכת ב רבא שתקנת נראה

 המרמז ארכאי בנוסח מדובר בתקופתם; כלומר אין שנוצרו בעיות ונועד למנוע חדשה לתקנה בהתאם

 קדומה. תקופה על

 גיטיןולעלם" בשטרות  דנן יומא "מן הממצאים הקדומים אכן מאשרים לכאורה שהנוסח 

 לשון מטבע טבריה בגט או המצד בגט מצאנו מהעובדה שלא גם זאת ללמוד אפשר. בבלי נוסח הוא

 גיטיןוב 297הגאונים אצל רחבה בתפוצה המונח מופיע תלמודית,-הבתר בתקופה יותר, מאוחר 296זה.

 299ולעלם". הדן יומא "מן שמוצאים פעמים ישראל-מארץ גיטיןב ואילו 298הגניזה, מן

                                                           
 ר' יהודה ר' דברי מיתה ולאחר וםמהי לו שיכתוב צריך לבנו נכסיו "הכותב ח, ו: כתובות מתוך תוספתא יוסי ר' דברי 291

 כיוון מיתה" ולאחר "מהיום להוסיף צורך אין יוסי ר' לדעת כלומר, עליו". מוכיח שטר של שזמנו מפני צריך אינו או' יוסה

 הנקוב. מהיום תקף שזמנו מוכיח השטר גבי על מופיעה התאריך שעצם
ם אי את אשתי ולמחר את אשתי, מהו? ]...[ בתר דבעיא הדר מתוך בבלי גיטין פג ע"ב: "בעא מיניה רבא מרב נחמן: היו 292

פשטה מסתברא בין לרבי אליעזר בין לרבנן כיון דפסקה פסקה". רבא שואל את רב נחמן על תקפותו של גט שניתן ליום 

נן אחד, והוא עונה שהגט תקף כיוון שבני הזוג ניתקו לגמרי את קשר הנישואין שביניהם ליום אחד. הנוסח "מיומא ד

 ולעלם" על פי הגמרא בדף פה פותר את הבעיה: הגט תקף לעולם וללא תנאי של תקופה קצרה.
293  (p.42); 7 line 14 (p.22); 9 line 8, Papyri 1923, Oxford ,BC Century Fifth the of Papyri Aramaic Cowley, A.

15 line 4 (p. 44); 20 line 10 (p.58); 28 line 7 (p.104) . 
 .71, 63, 37' עמ, 1, תעודות אוסף, ירדני ראו 294
 .316–313ליונשטם, מעתה, עמ'  295
 .115דוד, הגט, עמ'  296
חשיבות המונח "מיומא דנן ולעלם" בתקופת הגאונים אפשר ללמוד מכך שלפי תשובת גאונים גט שמונח זה אינו  על 297

ביה מן יומא דנן ולעלם או כיוצא באלה האיי בודאי  : "... או דלית130נפסל; ראו תשובות גאונים )הרכבי(, עמ'  –מופיע בו 

 צריך סופר לכתוב גט אחר ועדים חותמין ונותנים".
 .S NS 323.18-T-ו ENA 972.4, למעט שני יוצאי דופן: 115, עמ' , הגטדוד 298
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 דנן "מיומא בביטוי להשתמש החיוב מופיע בבבל האמוראית התקופה מן החל לסיכום, 

 קערות חדש. גט כתיבת מחייבת אף המונח השמטת הגאונים, בתקופת מכן, לאחר בגט. עלם"ול

 . על כן ראוי לשאול אםגיטיןשל  בין היתר בהקשר במינוח, השימושגם הן את  משמרות ההשבעה

 הנפוץ השימוש בגלל התקנה אתתיקן  הקערות, או שרבא סופרי על רבא תקנת של בהשפעה מדובר

אין מספיק נתונים להכריע בשאלה נראה ש ההשבעה. מקערות ללמוד שאפשר יכפ – זה במונח

 בקערות הבבלי התלמוד מן דווקא לנו המוכר מונח שהימצאות נראה מכל מקום היסטורית זו.

היא לכל הפחות הוכחה נוספת לכך שסופרי הקערות היו בקיאים במונחי השטרות היהודיים  ההשבעה

 .בתקופתם, כנראה בגלל מקצועם

 . סיכוםז

בפרק זה הדגמתי את השימוש בלשון שטרות בקערות ההשבעה. שימוש במונחי שטרות אינו מוגבל 

; הוא מופיע בשטרות נוספים כמו במקרה של ציוני זמן, ציון שם הלקוח עם גיטיןרק לשטרות 

ימת רשהתוספת "וכל שם שיש לו", חתימות מלאכים כעדים ושימוש בביטוי "מן יומא דנן ולעלם". 

המונחים המשותפים לקערות ולשטרות מחזקת את הטענה שפירטתי בפרק הקודם, ולפיה כותבי 

ממצא במקצועם שעסקו גם בכתיבת שטרות משפטיים יהודיים. יתר על כן, ה סופריםהקערות היו 

למסורות יהודיות כלליות, אלא גם על זיקה  שהצגתי יכול ללמד לא רק על זיקתם של כותבי הקערות

פית ליצירה היהודית בבבל בתקופתם ובתקופה שקדמה להם בנושא שטרות. כך עלה מבחינת ספצי

המונחים הכתובים על גבי הקערות כמו "מן יומא דנן" ו"וכל שום דאית לה" וכן מהדיון הרבני 

הימצאותם של  .גיטיןב"אמר לנא", אשר מופיעים בספרות חז"ל דווקא בהקשר של שטרות או 

פציפיים על גבי קערות ההשבעה יכולה לתרום גם לחקר השטרות ולבחינת מונחים משפטיים ס

כך למשל  מקובלות במחקר בין מזרח למערב ובין מוקדם למאוחר בעניין ניסוח השטר.חלוקות 

את החלוקה המקובלת בין לאשש הדגמתי כיצד הימצאותו של המונח "כדת משה וישראל" יכולה 

סח הארץ ישראלי "כדת משה ויהודים", שהרי עד לגילוי הנוסח הבבלי "כדת משה וישראל" לנו

הקערות לא הייתה כל הוכחה לכך שהמונח "כדת משה וישראל" אכן היה בשימוש בבבל לפני תקופת 

 הגאונים.

                                                                                                                                                                             
זכרת תשע פעמים , "מן יומא הדין ועד לעלם"; ראו דוד, שם. דוד גם מוסיף שהמילה "דנן" נS J3.29-Tכך למשל גט יפו  299

 בתלמוד הבבלי, תמיד בהקשר של שטרות.
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היסטוריות בדבר גלגולם הריאלי של מונחים  עם זאת, לאורך הפרק הדגמתי כיצד מסקנות

בידינו פותח צוהר מצומצם לחיים הריאליים בתקופה  כיוון שהחומר המצוימשפטיים לוקות בחסר 

הקדומה. ייתכן מאוד שהחומרים הקיימים, כולל טקסטים מספרות חז"ל, מצביעים רק על אזורים 

גיאוגרפיים מסוימים או על תקופות היסטוריות מצומצמות. נראה שלא היו בתקופה זו נוסחים 

על גבי הקערות ובממצאים אפיגרפיים של אחידים לשטרות, כפי שעולה מהשינויים בטקסטים ש

כך עלה למשל מניתוח שטרות, ועל כן יש לנקוט משנה זהירות בהצעת תיאור היסטורי כוללני. 

וכן מאופן  "גט פיטורין", "אגרת שיבוקין" ו"ספר תירוכין",השימוש המגוון של שלשת המונחים 

. כפי שפירטתי בהקדמה, התופעה של הסידור של שטר הגט מגט מצדה ועד לגט הרבני מימי הביניים

שימוש בשפה משפטית אופיינית לקערות ההשבעה. בפרק הבא אבחן אם השפה המשפטית מוגבלת 

 ללשון שטרות או שמא משותפת גם לתחומים אחרים כמו הליכי משפט ומונחי בית דין.
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 בתי דין ומושגי בית דין בקערות ההשבעהפרק שלישי: 

 א. מבוא

י את תפוצתם הרחבה של מונחים מלשון השטרות בקערות ההשבעה. בפרק זה בפרק הקודם סקרת

השפה הנוגעת לבתי דין ולהליכים  –אבחן את הימצאותה של שפה משפטית נוספת בקערות ההשבעה 

(. השימוש בשפה משפטית של בתי דין במאגיה עתיקה הוא תופעה judical languageמשפטיים )

, מופיעים ריטואלים (māqlu)רח הקדום, בייחוד בז'אנר המקלו מוכרת. כך למשל במאגיה מן המז

גם בממצא  ,במבוא שפורט כפי 300מאגיים המרחיקים מכשפות על ידי משפט בבית הדין של האלים.

(. judicial prayersרומי ישנה סוגה המשופעת בשפה משפטית: התפילות המשפטיות )-המאגי היווני

על לוחיות עופרת, אמצעי אשר שימש בדרך כלל לחריטת קללות התפילות המאגיות הללו נחרטו לרוב 

(defixiones)( על הסוגה הזו עמד הנק ורסנל .Versnel וכך הוא כותב באשר להבדל בין התפילה ,)

  301המשפטית ובין לוחיות הקללה:

In the traditional form of the defixio there is more often than not an anonymous 

person who desires to harm an enemy without any argumentation or justification for 

the action; the demons or gods who carry out the curse are manipulated, rather than 

persuaded. In the judicial prayer, however, an individual, often giving his or her 

name supplicates the god)s) in a subservient way. […] In this context there is 

abundant use of formulaic language which closely imitates that used in secular 

courts of law. 

על פי ורסנל, למרות הדמיון הפיזי בין הממצא של לוחיות הקללה ובין התפילות המשפטיות, האמצעי 

הרטורי שמשמש להשגת המטרה המבוקשת שונה: בלוחיות הקללה ישנן השבעות המכריחות את 

האלים או את השדים לפעול, ואילו בתפילות המשפטיות ישנו שימוש בטרמינולגיה של בתי דין ושל 

 שפטי כדי להשיג את הפעולה המבקשת.צדק מ

                                                           
 משפט באמצעות היתר בין ,מכשפות המרחיקים מאגיים ריטואלים) qluām-ה סוגת על מאמרים מקבץ למשל ראו 300

, ושוומר אבוש אצל ראשוניים מקורות וכן; מספוטמי כישוף, אבוש אצל הקדום המזרח בספרות( האלים של הדין בבית

 .קורפוס
 .40' עמ, משפטיות תפילות, ורסנל 301
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על רקע הממצא המאגי הלא יהודי אפשר היה לצפות שגם בקערות ההשבעה נפגוש בשפה 

המושגים  משפטית, בייחוד על רקע התפוצה הרחבה של לשון השטרות. אך בחינה מדוקדקת של

י עולה שישנם מן המחקר של המשפטיים המיוחדים לבתי דין בקערות מעלה שתפוצתם נמוכה יחסית.

והקשר של היזק;  שמיימישני הקשרים עיקריים שבהם נמצאים מושגים מעולם בתי הדין: הקשר 

בשניהם לא ניכרת היכרות מעמיקה עם מוסדות בתי הדין ועם הטרמינולוגיה הרלוונטית. בביטוי 

ין וכן " כוונתי לתיאורים של בית דין אלוהי, התייחסות למלאכים הממונים על הדשמיימי"הקשר 

מן התיאורים הללו מופיעים בשפה העברית, ונראה שמדובר  כמה. אסכטולוגיתיאורים של יום דין 

בהשאלה מספרות ליטורגית או מספרות מיסטית קדומה בסגנון ספרות ההיכלות. ההקשר השני נוגע 

מוש להיזק: ישנן קערות ספציפיות שחלק ניכר מן הטקסט שעל גביהן נועד להזיק לאדם אחר. השי

במושגים מן העולם המשפטי דווקא בקערות ההיזק הוביל את דן לוין לשער שמדובר בקערות שנכתבו 

  302במיוחד עבור סיטואציה משפטית ספציפית, ואולי אף שימשו כקמע לניצחון משפטי.

בחלק הראשון של הפרק אסקור בהרחבה את שני ההקשרים שבהם מופיעים מושגים מעולם 

שאתייחס בעיקר לקערות ההשבעה שפורסמו, במהלך המחקר שלי בחנתי גם  בתי הדין. אף על פי

נוסף על כך, למרות מסקנתי שמושגי בית דין אינם  303עשרות קערות רלוונטיות שטרם פורסמו.

נפוצים בקערות ההשבעה, ישנם מושגים יוצאי דופן שאפשר למצוא בתפוצה רחבה יחסית. שתי 

ב" בסיפור על ר' יהושע בן פרחיה )ראו להלן( וכן השימוש דוגמאות לכך הן השימוש במונח "מות

 במונח "גזירתא" )ראו בפרק הבא(.

 או אסכטולוגי שמיימיב. מושגים מעולם בית הדין בהקשר 

האזכורים העיקריים המופיעים בקערות ההשבעה הקשורים לדין השמימי הם בית דין של מעלה; גזר 

שיית דין; ו"יומא רבא דדינא", כלומר יום הדין הגדול דין של מעלה; שמות המלאכים האחראים לע

 של אחרית הימים.

                                                           
 .17, 6' עמ, קללה קערות, לוין 302
 להתפרסם הצפויות רלוונטיות בקערות לעיין לי נתנו אשר פורד נתן יימס'ג ר"ולד שקד שאול' לפרופ להודות ברצוני 303

 .בעתיד
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 . בית דין של מעלה ובית דין של מטה1

בכמה קערות השבעה ישנם אזכורים ל"בית דין שלמעלה" וכן ל"גזר דין שלמעלה". המונחים הללו 

ם התפיסה של יהודית, השפה הרגילה בקערות. עצ-נכתבים לרוב בשפה העברית ולא בארמית בבלית

( מוכרת מן המסורת היהודית כמו גם מתרבויות ודתות עתיקות divine courtroomבית דין אלוהי )

נוספות. בטקסטים עתיקים רבים תפקידו של בית הדין האלוהי הוא בין היתר לשמור על הצדק 

וא במסורת היהודית אפשר למצ 304האלוהי בעולם וכן לקבוע את גורלות בני האדם לאחר מותם.

התייחסויות לבית הדין האלוהי בטקסטים מתקופת המקרא ובהמשך בספרות חז"ל, ותפקידיו של 

נוסף על המקרא ועל ספרות חז"ל  305בית דין זה דומים לתפקידים שמניתי בטקסטים העתיקים.

 306הפנייה לבית הדין נפוצה גם בליטורגיה היהודית, מן הפיוט הקדום ועד לנוסחי התפילה הקבועים.

 307ספרות ההיכלות והמרכבה הכוללת עיסוק ברקיעי המרום ישנם תיאורים של בית דין אלוהי.גם ב

שפרסם דן לוין. לקערה זו קיימות שתי  101Mאחד המקומות הבולטים לאזכור כזה הוא קערה 

עם תיקוני קריאה של  M101להלן החלק הרלוונטי מקערה  308מקבילות אשר נכתבו ללקוחות אחרים.

 רד:פו נתןג'יימס 

( ולאפקא ולרחקא כל שידי ודיוי וירורי ולילין 2דין כתבה למיסר ולמיבלם ולשצטמא )( ה1)

( ויצא מן מחלפתא בת 10ומבכלין... וכל לילין ומבכלין וכל רוח רעה זכר ונקיבה שישמע )

אימאי ומן ביתה כוליה וילך לדרכו לשלום ומישלו ישמע יהא מנודא לטעצש יהוה אלהי ישראל 

ולכתר ראשו ולכיסי כבודו ולבית דין שלמעלה ולבית דין שלמטה ולכל צבא בית דין  (11לו )

( ופגרי רגש קל פגרי רעש קל מילי מיליה תיגלה 12מרום בשום טיטינוס חי חי מץ פגרי רעש )

ס)ל(דיאה קיצתס פצמצין ניאסין אקרקפי דני וארישה דביניתה חתם חזית)יה( לבר שתי שתי 

סקניון קץ שמיה עיקרון קרן לך דין שמה רבה דמלאך מותא עריק מיניה אמן ( סכסין 13)פ(נדי )

 אמן סלה

 

                                                           
 .5–1' עמ, דין בית, והולץ מרמלשטיין ראו כללית לסקירה 304
 .279–258' עמ, כתביעה להתפי, הולץ גם ראו; לעיל ראו 305
 .שם, הולץ' ש; 208–193' עמ, בתלמוד תפילה, נמןיהי אצל בהרחבה ראו 306
 .113' עמ", דין בית" ערך, קונקורדנציה, שפר' פ; 838–831' עמ, הסוד תורת, דן ראו 307
 .CAIMB27 בקערה חלקית מקבילה ראו 308
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אימאי.  של מחלפתא בת המביתומזיקים בקערה זו ישנן נוסחאות מאגיות שנועדו לגרש שדים 

מופיעה נוסחת נידוי המיועדת לשדים, ובה נזכרים בית דין של מעלה ובית דין של מטה  11–10בשורות 

. המשפט מופיע בצורה דומה א לטעצש יהוה אלהי ישראל לו... ולכל צבא בית דין מרום"(יהא מנוד)"

במהדורת הקערות  309מאוד בחלק המכונה "המנוני גדולה" בסוף היחידה הראשונה של היכלות רבתי.

של דן לוין מופיעה השוואה בין המשפט בקערה ובין המשפט מהיכלות רבתי על פי כתב יד אוקספורד 

(O1531) .בין נוסח המשפט בקערות ההשבעה לנוסח בהיכלות רבתי  310ממהדורת ההיכלות של שפר

 311ישנם שינויים קלים בלבד:

                                                           
 מפרקי כמה. מרכבה במעשי להסתכל המבקש ידי על להיאמר המיועדים השירה פרקי את מכילים גדולה המנוני 309

 ידי על נאמרים השירה שפרקי המפרשים יש; פניו בו שמעיז למי קללות כוללים ואחרים לאלוהים שבחים כוללים השירה

 חכמים לשון) ב חכמים לשון ובין השירה פרקי בין מובהקת לשונית זיקה שיש הראה זיני ירון. עצמו המרכבה יורד

 ולחלוקת המחקר לסיכום. מקבילים לשון צירופי של הדגמה באמצעות היתר בין, פיוט ולשון( ראיםהאמו מתקופת

 .84–83' עמ, שם ראו גדולה המנוני של לשוני לניתוח; 70–69' עמ, היכלות לשון, זיני' י ראו ליחידות רבתי היכלות
 . 42' עמ, קורפוס, לוין אצל סינופטית טבלה ראו 310
 ההשבעה בקערת, כך על נוסף. ההיכלות של היד בכתבי" בנדוי יהא" לעומת בקערות" מנודא יהא" אהו העיקרי השינוי 311

M101  45–44, עמ' #92מופיע הביטוי "צבא בית דין מרום", ונראה שמדובר באשגרה מן הביטויים הקודמים; ראו שפר. 

 1 קערה M101 יהא מנודא   לטעצש יהוה אלהי ישראל לו ולכתר ראשו

 לטעצש יהוה אלקי ישראל לו ולכסא כבודו
 

   N8218 יהא בנדוי

 לטעצש יוי אלהי ישר' לו ולכסא כבודו
 

   O1531 יהא ויבנד

 לטעצש יהוד אלדי ישראל לו ולכסא כבודו
 

   M40 יהא בנדוי

   M22 יהא בנדוי של טעצש ה' אלהי ישראל לו ולכסא כבודו

 לט'ע'צ'ש' יהוה אלהי ישראל לו ולכסא כבודו
 

   D436 יהא כנדוי

 ולכסא כבודו
 

   V228 יהא בנדוי נגד ט'עצ'ש יהוה אלהי ישראל

 לטעצש ייי' אלהי ישראל ול ולכסא כבודו
 

   B238 יהא בנדוי

   G2       לטעצש ייי א       כבודו

 שלמעלה ולבית דין
 

 2 קערה M101 ולכיסי כבודו     ולבית דין

 של מעלה ולב'ד  
 

 לב'ד
  

   N8218 ולכתר ראשו

 לבית דין של מעלה ולבית דין
  

   O1531 ולכתר ראשו

 של מעלה ולב'ד  
 

   M40 ולכתר ראשו אשר ובראש לב'ד

 לבית דין של מעלה ולבית דין
  

   M22 ולכתר ראשו

 של מעלה ולב'ד  
 

 לב'ד
 

   D436 ולכתר אשר בראשו

 לבית דין של מעלן ולב'ד  
  

   V228 ולכתר ראשו
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נראה לי כי המשפט המופיע בקערות הוא ציטוט מהיכלות רבתי או ממקור דומה לו, הן מפני שמדובר  

היכלות ולא לקערות והן מפני שהמשפט מכיל מושגים הזרים במשפט בעברית המתאים לטקסט ב

לעולם הקערות אך אופייניים לספרות ההיכלות. המושגים הללו הם "בית דין שלמעלה", השם 

 טעצ"ש והצירוף שלו עם "אלהי ישראל":

: צירוף זה מופיע במקומות נוספים בהיכלות רבתי וכן בחיבורים אחרים ית דין שלמעלהב א.

אף על פי שהצירוף מתאים יותר לספרות ההיכלות, יש להדגיש שכפי  312היכלות.בספרות ה

בקערות  313שהראה י' זיני מדובר בצירוף המופיע גם בספרות חז"ל, בעיקר מתקופת האמוראים.

ההשבעה המונח העברי איננו נפוץ כלל וכן גם המושג המקביל בארמית "בי דינא עילאה", 

 314עה מקוטעת אחת בלבד.המופיע ככל הידוע לי בקערת השב

                                                           
 .113' עמ, קונקורדנציה, שפר ראו 312
 צורות הן" מעלה"ו" מטה" הצורות גם. המקרא בלשון" שופט"ל בניגוד, כמיםח ללשון אופייני" דין בית" הצירוף 313

 מופיע ואינו, האמוראית בספרות דווקא ל"חז בספרות נפוץ" שלמעלה דין בית" המונח. ל"חז ללשון האופייניות שמניות

 ביטוי ישנו, אמוראי נחבמו שמדובר זיני של למסקנתו בניגוד. 108' עמ לשון היכלות,, זיני ראו; התנאים בספרות כלל

, י פרשה(, משפטים) נזיקין, י"דר מכילתא ראו"(; ודם בשר של דין בית" לעומת" )שמיא של דין בית: "במכילתא מקביל

 .283' עמ' הורוביץ' מהד, ח פרשה(, יתרו) בחדש בפרשת" מטה של דין בית" הביטוי וכן, 283' עמ הורוביץ' מהד
 .פורד יימס'ג ר"ד ידי על לפרסום המיועדת קערה מתוך 314

 שלמעלה ולבית דין
 

 לבית דין
  

   B238 ולכתר ראשו

   G2 ולכתר             שלמעלה ולב  

 שלמטה ולכל צבא בית דין רוםמ      
 

 

M101 3 קערה 

 מרום ולאל משרתיו  
  

 שלמטה ולכל צבא
 

N8218   

 מרום ולכל משר}וצ{)ת(יו  
  

   O1531 של מטה ולכל צבא

 מרום ולכל משרתיו  
  

   M40 של מטה ולכל צבא

 מרום ולכל משרתיו  
  

   M22 של מטה ולכל צבא

 מרום ולכל משרתיו  
  

   D436 של מטה לולכ צבא

 מרום ולכל משרתיו  
  

   V228 של מטן ולכל צבא

 מרום ולכל משרתיו  
  

 שלמטה ולכל צבא
 

B238   

    
 

   G2     ולכל צבא     מרום
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זיני הראה בעבודתו שהצירוף  315השם טעצש אופייני לספרות ההיכלות. עצש אלהי ישראל:ט .ב

צירוף זה נדיר  316של שם אלוהות + "אלהי ישראל" גם הוא מאפיין ייחודי של ספרות ההיכלות.

ו ברכות בספרות חז"ל, והשימוש בצירוף המקראי "ה' אלהי ישראל" מופיע בציטוטי פסוקים א

בלבד. אפשר להוסיף למסקנותיו של זיני שגם בקערות ההשבעה המשופעות בשמות אלוהות 

  317צירוף זה נדיר למדי, וכאשר הוא מופיע מדובר בציטוט מברכה או מפסוקים.

כאמור, המסקנה העולה מן השימוש המשותף במושגים הללו במשפט המצוטט לעיל היא שמקומו 

בקערות ההשבעה; על כן נראה לי שסופר הקערות  ולאת ההיכלות הטבעי של המשפט הוא בספרו

מצטט מספרות ההיכלות. אמנם יש אפשרות שסופר הקערות מכיר את המשפט דרך מקור שלישי 

משותף, כגון מקור ליטורגי שאבד, אך מסקנה זו סבירה פחות בעיניי בעיקר בגלל האזכור של "טעצש 

ווקא ולא לתפילה הקדומה. ועוד: בשני הטקסטים לות דאל", שם המתאים לספרות ההיכאלהי ישר

ויצא מן מחלפתא בת ישנו אזכור של נידוי. בקערות ההשבעה המשפט מופיע בהקשר של נידוי שדים: "

אימאי ומן ביתה כוליה וילך לדרכו לשלום ומישלו ישמע יהא מנודא לטעצש יהוה אלהי ישראל...". 

גדולה מכולם. שתוקעין ומריעין וחוזרין (: "V288נידוי )בספרות ההיכלות מדובר גם כן בנוסחת 

ותוקעין. ואחר כך מנדין ושוברין מנזרים ומחרימין שלשה פעמים בכל יום בב'ד של מעלן לומר... יהא 

בנדוי נגד טעצ'ש יהוה אלהי ישראל ולכס כבודו ולכתר ראשו... כל מי שיעמוד מפניו החושש במרכבה 

תף של פעולת הנידוי יכול גם כן להעיד על שאיבת המסורת בקערות המשוויעזוב אותו". ההקשר 

בקערות ההשבעה מסבים את נוסח הנידוי אל השדים מתוך מקור מיסטי ולא ממקור שלישי. 

והמזיקים כדי לאיים עליהם לצאת מהבית של הלקוחה מחלפתא בת אימאי. יש להדגיש שלעניין 

פעת המושג "בית דין של מעלה" אינו מעיד על היכרות בחינת מושגי בית דין בקערות נראה שעצם הו

  עם טרמינולוגיה משפטית, אלא מבטא השאלה של נוסחה מיסטית.

המשפט מספרות  לסיכום, נראה שישנם כמה נימוקים לטענה שסופר הקערות העתיק את

דין  ( המשפט כתוב בעברית ולא בארמית; )ב( השימוש במושג "בית: )אשלישיממקור  ולאההיכלות 

                                                           
 165' עמ ובמיוחד, 167–163' עמ, יווניים שמות, לוי; θεός עם טעצש השם מקור את המזהה, לוי יוחנן של פירושו ראו 315

 . 134–122' עמ, מילים שרידי, בוהק אצל גישתו על ביקורת וראו. 12' הע
 .109–107' עמ לשון היכלות,, זיני ראו 316
 לוין' ממהד M108 קערה וכן", סלה אמן אמן ישראל אלהי יהוה אתא ברוך: "IS51 קבילהמ וקערה IS50 למשל ראו 317

 עושה ישראל אלהי אלהים יהוה ברוך הללויה אמן העם כל ואמר העלום ועד מהעולם ישראל אלהי יהוה ברוך(: "71' עמ)

 ...".אמן<ו> אמן הארץ כל את כבודו וימלא לעולם כבודו שם וברוך לבדו נפלאות
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שלמעלה" המופיע במקומות נוספים בהיכלות רבתי ובספרות ההיכלות בכלל; )ג( השימוש בשם 

"טעצש יהוה אלהי ישראל" האופייני דווקא לספרות ההיכלות; )ד( ההקשר המשותף של נידוי. שני 

ם הנימוקים הראשונים שמניתי עשויים להעיד על מקור משותף לקערות ולהיכלות, ואילו שני הנימוקי

האחרונים מחזקים את הטענה שסופר הקערות מעתיק דווקא מספרות ההיכלות ולא ממקור ליטורגי 

מסקנה זו חשובה כיוון שהקשר בין קערות ההשבעה לספרות ההיכלות עדיין אינו ברור דיו משותף. 

סוג הקשר  318במחקר. נראה שמקרה זה מחזק את התפיסה שקיימת זיקה מסוימת בין שתי הסוגות.

מתאים למסקנותיו של גדעון בוהק  –נוסחאות מיסטיות החודרות לספרות המאגית  –יע כאן המופ

 319באשר לקשר האפשרי בין שתי הסוגות. כך הוא כותב:

In circumscribing these contacts, we certainly should not assume that Jewish 

magic and Jewish mysticism flowed from the same source or that one was a 

by-product of the other. It seems quite clear that these were independent 

activities, with different aims and methods and often performed by different 

people.  

On the other hand, there clearly are cases where non-Jewish magical 

technology, which is so visible In the Jewish magical texts, also entered the 

Hekhalot literature, and there seems to have been some transfer of esoteric 

knowledge from the Jewish mystics to the Jewish magicians as well. 

על פי בוהק, המאגיה והמיסטיקה היהודית הן תנועות נפרדות ועצמאיות הנבדלות זו מזו בפעולה, 

במטרות ובמומחים. לדבריו אין להניח שהספרויות הנבדלות נובעות ממקור אחד משותף או שהאחת 

 היא תוצאה של השנייה, אך עם זאת ישנם קשרים בין השתיים והעברות ידע הדדיות. כך נכון לדעתי

אשר נראה שיש בה נוסחה מיסטית של נידוי ל"טעצש אלהי ישראל"  ,M101לפרש את ממצאי קערה 

 320השאובה כנראה מתוך ספרות ההיכלות.

                                                           
 .339–332' עמ, יהודית מאגיה, בוהק; 217–197' עמ, היכלות, שקד ראו ההיכלות וספרות ההשבעה קערות לע 318
 .339' עמ, שם, בוהק 319
 .221–220' עמ, בגניזה היכלות, בוהק ראו ההשבעה בקערות מובהק כלותיה קטע ציטוט של נוספת הלדוגמ 320
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 . "גזר דין שלמעלה"2

בשתי קערות מן המוזיאון הבריטי שהתפרסמו על ידי סיגל ישנו אזכור של המונח "גזר דין 

 : 38CAIMBשלמעלה". האזכור נמצא בנוסח מלא בקערה 

 exterior( ...ויה מטפר ית נידרי אדם וגזר דין שלמעלה דהא יבטיל ית נידרי אילין דינד]...[10)

( 12( ואקטרו ואסריטו ודלו ידיהון וצעיקו בפומוהן ורתחו בליביהון ב}סיפ]..[ת{ )11)

.[ סיפתתהון יתבטלון מיניהון כמא דפקד כל עלמא וכמא דגברי ואינשי אבדין מן עלמא וכ ]..

( מיניהון וכמא דגברי ואינשי עבדין מן עלמא וכמא מיתבעין ולא }מישכ{ מישתכחי 13טלון )

 ]...[ 

 321.שירוי בר בורזויבקערה זו ישנה נוסחת השבעה המכוונת לביטול הנדרים והקללות שנעשו כנגד 

מעלה דהא ויה מטפר ית נידרי אדם וגזר דין של: "10המונח "גזר דין שלמעלה" מופיע במשפט בשורה 

המילה "מטפר", המופיעה גם בקערה מקבילה, היא מילה יחידאית; על פי יבטיל ית נידרי אילין". 

. גם אם אכן )"דהא יבטיל ית נידרי אילין..."( ההמשך נראה שאפשר לפרש אותה בדומה ל"מיפר"

: האם מדובר בהפרת נדרים, קשה לקבוע בוודאות למה מכוון השימוש בביטוי "גזר דין שלמעלה"

האל מפר את נדרי האדם ואת גזר הדין שלמעלה, או שמא גזר הדין מלמעלה הוא המבטל את הנדרים 

מכל מקום, נדמה שבדומה לטכניקה המאגית של ההיסטוריולה, ביטול הנדר  322שנאמרו כנגד הלקוח.

קות בהווה מדומה לביטול נדרים מיתי. אשר למינוח "גזר דין שלמעלה": לא מצאתי מקבילות מדוי

 לביטוי, אך ישנם ביטויים דומים עם הצירוף "גזר דין" במשמעות של החלטת אלוהים בספרות חז"ל

על פי ההקשר בקערה זו נראה שמדובר בביטוי מקביל ל"בית דין שלמעלה", אך כאמור  323פיוט.וב

  324מקורו אינו ברור.

                                                           
 אילין נידרי ית יבטיל הוא שלמעלה דין וגזר: "גורדון שונהלרא שפרסם 037 קערה סיגל באוסף חלקית מקבילה ישנה 321

 ...".ואסריט ואיקטו ולטו דינדרו
 .פרק רביעי להלן ראו כקללה בנדר שימוש על 322
 אתי וינסו' 'שנ. הרע לשון על אלא במדבר אבותינו על דין גזר נתחתם שלא מציאנו שכן: "...ה, ג ערכין משנת למשל ראו 323

 דינו גזר שמקרעת תשובה גדולה: "ב"ע יז השנה ראש מסכת הבבלי בתלמוד וכן'"; בקולי מעוש ולא פעמים עשר זה

 ורפא ושב' ליה' אמ? דין גזר קודם דלמא לאביי פפא רב ליה' אמ' השע ועוניו הכבד ואזניו הזה העם לב השמן' 'שנ שלאדם

–111' שו) למוסף סילוק", דיניך ידע מי כי, "הקליר פיוטי גם ראו". דין גזר זה א"ה רפואה שצריך דבר איזהו כתיב' לו

 ...".תשובה תפתה לא עד; דין גזר עדן גן לא עד; עדן גן תפתה לא עד; תפתה משיח לא לא עד(: "113
 יותר סביר נראה אך", מין<ס>וקו דין בית אותות מיפר: "IS66 קערה את גם זו לקטגוריה לצרף אפשר לכאורה 324

 ".יהולל וקוסמים בדים אותות מיפר: "כה, מד עיהומיש הפסוק בשיבוש שם שמדובר
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 . מלאכים האחראים לעשיית דין3

נוגעת לאזכורים של מלאכים האחראים לעשיית דין.  מיימישקטגוריה נוספת של בתי דין בהקשר -תת

מן הקערות שבחנתי נראה שמדובר בפרט מתוך תופעה רחבה יותר של אזכור שם המלאך עם תפקידו. 

כלומר, כפי שיש מלאכים המוזכרים בהקשר של חבלה, מוות, רפואה ועוד, ישנם גם מלאכים 

כים הנושאים תפקידים מסוימים נפוצות במסורות המוזכרים כאחראים לעשיית דין. מסורות על מלא

בקערות  325מאוחרת יותר. לספרות מיסטיתת החל מספרות חנוך דרך ספרות ההיכלות ועד היהודי

ההשבעה המלאך המופיע כאחראי לדין הוא סרפיאל: "סרפיאל מרי דינא ורימזא", סרפיאל אדון 

 326רות ההשבעה.הדין והרמזים)?(. ככל הידוע לי, ייחוס זה ייחודי לקע

נראה לי כי בדומה לקטגוריות הקודמות, אזכור המלאכים כאחראים לעשיית דין מתאים 

המשתקפות בקערות, ונראה שאין כאן הקשר משפטי ממשי.  המיסטיותתפיסות היותר למחקר על 

בניגוד לתרבויות שבהן יש אזכורים משפטיים מובהקים כחלק מן הפעולה המאגית, למשל בטקסטים 

מזרח הקדום ובתפילות משפטיות ביוונית ובלטינית, בקערות מדובר באזכורים מועטים הנראים מן ה

כציטוטים מז'אנרים של מיסטיקה יהודית קדומה. במילים אחרות, אזכור מושגי בתי דין בקערות 

ההשבעה הוא תופעה שולית הן מבחינת נפח הממצאים והן מבחינת מיקומם בקערות ההשבעה. 

וגדת בתכלית לשימוש בלשון השטרות, אשר משמשת את סופר הקערות באופן תדיר תופעה זאת מנ

 כדי לחולל מעשה מאגי.

 . "יומא רבא דדינא" 4

בכמה קערות מוזכר הביטוי "יומא רבא דדינא", יום הדין הגדול. על פי המיקום בנוסחאות השונות 

ידי אלוהים. מן המחקר שלי עולה נראה שמדובר ביום דין באחרית הימים שבו יידונו כל הנשמות על 

הכוכבים והמזלות עד יום הדין, יום  כבילתשישנן שלוש פורמולות עיקריות אשר מופיעות בקערות: 

 דין של שבעה ימים ויום דין למתים.

                                                           
 831-838, הסוד תורת, דן ראו 325
 על הממונה –" שרפיאל" – דומה שם בעל מלאך מופיע ההיכלות ובספרות חנוך בספרות. AIT19 ,MK33b קערות ראו 326

 .930–829' עמ, הסוד תורת, דן אצל ומקורות סיכום ראו; האחרים המלאכים
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השדים  כבילתבשתי קערות מקבילות ישנן רשימות של  :הכוכבים והמזלות עד יום הדין כבילת

עשר המזלות עד -. אחד מן האיסורים נוגע להגבלת שבעת הכוכבים ושנים(bindingsבאיסורים שונים )

 327מאוסף מונטגומרי: 4יום הדין הגדול של אחרית הימים. כך בקערה 

( אסרנא לכון 4אחוי בישי תוב ) 328תוב אסרנא לכון באיסורא דאסירי ביה אחנוך( 3)

ה כוכבין ותרין עשר באיסורא בישא ומרירא תוב אסרנא ]לכון באי[סורא דאתסרו ביה שבע

( דדינא ועד שעתא רבתי דפרקנא דראישיכון לא 5}מלוי]א[שין{מלויאשין עד יומא רבא )

לא נסכלון בהון בכל אינשי ביתיה  ואכסלילא תיחטון בהון באבונא בר גריבתא  329תי.... ....

 ( בר כופיתאי6דפאבק )

הכוכבים והמזלות עד ליום  כבילת לעיל מופיע התיאור המיתי של 5ועד תחילת שורה  4מאמצע שורה 

לדבריו מדובר  330הדין. מונטגומרי ניסה להתחקות על השורשים של המיתולוגיה המתוארת.

 16:331–12במיתולוגיה הדומה מאוד למה שמופיע בספר חנוך א פרק י"ח, 

ראיתי שם שבעה כוכבים כהרים גדולים בערים: וכחקרי אותם אמר המלאך המקום הזה 

והארץ והוא בית אסורים לכוכבים ולצבאות השמים: והכוכבים  הוא קצה השמים

המתגוללים באש הם אשר עברו את מצות יי בתחלת עלותם כי לא באו בעתם: ויקצוף עליהם 

 עד הזמן אשר תתם חטאתם: 332ויאסרם ]לעשרת אלפי שנה[

ים" בפסוקים הללו מספר חנוך משתקפת המסורת הקדומה אשר מתארת את כוכבי השמים כ"אסור

עד לאחרית הימים. מיתולוגיה זו, כפי שמזכיר מונטגומרי, נמצאת כבר בפסוק מישעיהו כד, כא: 

ל" הּוא, ִיְפֹקד ה' עַּ ּיֹום הַּ ל-ְוָהָיה בַּ ָמרֹום; ְועַּ ָמרֹום בַּ ל-ְצָבא הַּ ְלֵכי ָהֲאָדָמה, עַּ אף על פי  333ָהֲאָדָמה".-מַּ

ההשבעה, נראה שהרעיון דומה: מדובר  שאין כאן זהות מוחלטת בין המסורת מספר חנוך לקערת

                                                           
 .133' עמ, קערות, מונטגומרי ראו 327
 .333' עמ, מילים פירושי, אפשטיין ראו; אלו על כלומר", אהניך"ל הקריאה את תיקן אפשטיין 328
 להשלים אפשר( 274–273' עמ, קערות, גורדון אצל לראשונה פורסמה אשר) איזבל באוסף 7 מקערה המקבילה פי על 329

 וראו"(; גרביתא בר לאבונא תזיקו לא והיזק]?[  תרימו אל ראשיכם" )"תיחטון לא ומחיטא תידלון לא דראשיכון: "כאן

 .449' עמ", חטי" ערך, מילון, סוקולוף
 . 137–135' עמ, קערות, מונטגומרי ראו 330
 .לט' עמ, א, חיצוניים ספרים, כהנא' מהד פי על 331
 פה אסורים והם יי מצות עברו אשר הכוכבים מן הם אלה: "6, א"כ פרק ובהמשך", הסתומה בשנה" כתוב הגעז בנוסח 332

 ".חטאתם ימי מספר שיעברו שנה אלפי עשרת יכלו אשר עד
 .135-137מונטגומרי קערות, עמ'  ראו, הקדומה הבבלית למיתולוגיה וכן הנוצרית לאדפטציה גם מפנה מונטגומרי 333
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ביום דין לכוכבים ולמזלות אשר ישתחררו מכבליהם. לעניינו חשוב להבליט את ההקשר המיתי 

 והאסכטולוגי המתאים לשימוש של הקערות במושגי דין, יום דין ובית הדין, כפי שראינו לעיל.

שנה פורמולה המציינת את יום היזק י ערותבכמה קערות מן הסוגה של ק :יום דין של שבעה ימים

ממהדורת  39CAIMBהקערה שבה מופיע הנוסח המורחב ביותר היא קערה  334הדין לעתיד לבוא.

(: סופר הקערה counter-charm)קערה זו שייכת לקערות ה"קיבלא" סיגל שפורסמה שוב אצל לוין. 

מחלפא בר בתשיתי מבקש להחזיר את הקללות שנשלחו על ידי מר זוטרא בר אוכמי ללקוח הקערה 

  336:של מולר קסלר ולויןהציטוט שלהלן הוא על פי תיקוניהם  335אל מר זוטרא.

( ...בשמיש וסין ונבו ודליבת וביל ונריג וכיון מלכא רבא קרפדנא ומרתא דחוובינא איתו 11)

( דאהדר מחלפא בר בתשיתין על מר זוטרא בר אוכמי ולא 15הוו ליסהדי על הדא לוטתא )

קנתא לעלם ולא פשרתא לעלם בשום שוי לוטתך כלבאי והוא שליטנא ובדיינא תיהוי ליה ת

 ( דתיתין ותעבדון רעותי ושולטני16רבא דנישמתא )

 Exterior (17 ליומא רבא דדינא דינא וגבנא וזבנא וזמנא שבעה יומין ואסותא שלמתא )

 סלה תיהוי ליה למחלפא בר בתשיתין ולא תחתון ביה מן יומא דנן לעלם אמן אמן

האלים הללו  337.בבליים פלנטרייםאלים רובם  – בציטוט לעיל ישנה השבעה של אלים 11בשורה 

מזומנים להעיד על "הדא לוטתא", על הקללה הזו. לאחר מכן מופיעה השבעה שונה, ברורה פחות: 

"בשום שוי לוטתך כלבאי". לא ברור מה מהות השם, אך ייתכן שמדובר בהצפנה של שם אלוהות אשר 

הוא השולט והדיין על הנשמות". ייתכן שצריך לקרוא "כל באי" ולא "כלבאי", מונח המוכר מן "

נראה שעצם אזכור יום הדין משמש איום  338המקורות היהודיים בהקשר לתיאור של יום דין אלוהי.

                                                           
 .138' עמ, קללה קערות, לוין אצל D-ו B פורמולה של סינופטית טבלה ראו 334
 .219-244וין, קיבלא, עמ' ל ראו" קיבלא"ה על 335
 שם כפסבדו" אוכמא בר זוטרא מר" השם את מפרש, הקערה של הראשון המהדיר, סיגל. 118' עמ, קללה קערות, לוין 336

 הדור מן המפורסם האמורא של בשמו שמדובר מכך להתעלם קשה לדעתי אך". שחורה גברת בן קטן מר: "קללה המביע

; זו היסטורית בשאלה להכריע שקשה מובן. ההשבעה בקערות מאוד נדיר" מר" רשהתוא גם מה, בבל אמוראי של השישי

 .45-44לעיל עמ'  ראו קערותגבי  על רבנים לשמות. הסוגיה על אור לשפוך יוכל נוספות קערות של עתידי שפרסום ייתכן
-ניאו אלים, וקסלר קסלר מולר ; 411–113' עמ, איות, קסלר מולר ראו כך על .מנדאיים בטקסטים גם מופיעים האלים 337

 .87–65' עמ, בבליים
 ראש תוספתא למשל ראו; האלוהי הדין לתיאור" עולם באי כל" הביטוי משמש ואילך ל"חז מתקופת שונים בחיבורים 338

(: הורוביץ' במהד 112' עמ) ו פרשה בשלח, י"דר מכילתא וכן" נומרון לפניו עוברין עולם באי כל השנה בראש: "יא, א השנה

 ".דברו על להשיב ואין עולם באי כל יחידי דן' ויעש' איו' ונפש ישיבנו ומי באחד והוא' פפייס' ר דרש"
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 ושולטני", וכך יסייעו לו בקללותיו ירעותשהנשמות יעשו כרצונו של סופר הקערה: "דתיתין ותעבדון 

נגד מר זוטרא. אשר לנוסח "ליומא רבא דדינא וגבנא וזבנא וזמנא שבעה יומין" שחוזר בקערות 

נוספות: קשה לפרש בדיוק למה הכוונה במילים "וגבנא וזמנא", אך נראה שמדובר בתיאור דין 

 אסכטולוגי המשמש לשפיטת הנשמות אשר ייערך במשך שבעה ימים.

, אלא גם כאמצעי מאגי משפט אסכטולוגייאור של רק כתיום הדין לא מוזכר בקערה זו  

לאיום על הנשמות שיהיו בשליטת סופר הקערה. עם זאת, תהיה זו טעות לתאר את הקערה ככתובה 

של יום הדין האסכטולוגי כדי לעשות מעשה מאגי  רעיוןבבהקשר משפטי אנושי; נראה כי ישנו שימוש 

 339בהווה.

ישנה קערה נוספת המתייחסת במפורש ליום הדין האסכטולוגי בז'אנר קערות ההיזק  :יום דין למתים

שבו תחול תחיית המתים. בדומה לקערה הקודמת, הקערה מכילה נוסחאות ייחודיות אשר מטרתן 

לשמש ביום הדין כאיום מצד סופר הקערה. בקערות הללו מדובר במפורש על איום כלפי המתים אשר 

 VA2417לוח את המתים לאדם אחר. כך נוסח הקערה לקוח הקערה, והסופר רוצה לשמטרידים את 

 340על פי מהדורת לוין:

( ודמכין באפרא קרינא לכון במטותא דילנא כל פתיכרי 8( מיתי דמיתאי דשכבין בארעה )7)

( שנו כורסכון ומלכותהון מן ביתיה דבאבי בר ביריי ותיזלון לביתה דסמיי 9דיכרי ואיס]תרת[א )

תון ותיחדון ותיחדון ותיניקשון אידדא בביתה דאסמיי בת אודיי ( ותיש10בת אודי ותיכלון )

( דאסמיי בת אודיי מומינא לכון מיתי ומשבענא לכון 11ו)ית(וקרון פגריהון דאנשי דאית לה )

( משבענא לכון מיתי 12מיתי בההוא יומא רבה דקימיתון ביה ביה בדינא תוב מומינא לכון )

ן ולאחייא יתכון ולאהדרא יתכון נישמיתכון ומעיל באלהא חיה וקימא דהוא עתיד לאמיתכו

( יתכון לחיי עלמה וכמא דאתון התם ואנן הכא איתו ובעוננל 13יתכון בפגריכון ומקים )

 אמן אמן שריר וקים  341בידיסקא הדין ותיבעוני לדינא הדין ולא תעכבון

תו של אדם שהלקוח כאמור, מטרת הקערה היא להזיז את המתים מבית הלקוח )באבי בר ביריי( לבי

רוצה להזיק לו )אסמיי בת אודיי(. התיאורים של מעשי המתים בבית הלקוח הם של חגיגה הכוללת 

                                                           
 .96' עמ להלן הקברות בין העובר תפילת השווה 339
 קערות, לוין אצל סינופסיס ראו; הדין יום אזכור ללא אך, VA2423 בקערה מופיעה הרלוונטי לחלק מסוימת מקבילה 340

 .41' עמ, קללה
; הררי, קטעי חרבא, 34ירוף "ולא תעכבון" מופיע גם בכתבים מאגיים אחרים; ראו בוהק ומורגנשטרן, ספרון, עמ' הצ 341

 . 57עמ' 
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כדי להזיז את המתים מבית  342(.10–9אכילה, שתייה ושמחה; חגיגה זו מפריעה ללקוח הקערה )שו' 

ום(: "משביע אני תרג)ב 11הלקוח כותב סופר הקערה שתי השבעות הקשורות ליום הדין. כך בשורה 

 13–12ולאחר מכן בצורה מורחבת בשורות אתכם מתים באותו היום הגדול שתעמדו בו }בו{ לדין", 

)בתרגום(: "שוב משביע אני אתכם מתים באלוהים חי וקים שהוא עתיד להמיתכם ולהחיות אתכם 

תם שם ואנו ולהחזיר לכם את נשמותכם ולהעלות אתכם בגופכם ולהעמיד אתכם לחיי עולם וכמו שא

בשטר זה ותתבעו לדין זה ולא תתעכבו, אמן אמן שריר וקים". כלומר, הסופר  343כאן בואו 'ובעוננל'

. החלק הראשון )!( באמצעות הגשת השטר דווקא מאיים על המתים ביום הדין ומבקש לעשות זאת

, ו(: "ברוך של נוסח זה דומה מאוד לברכת המהלך בדרך בין הקברות המוכרת מן התוספתא )ברכות ו

יודע מספרכם והוא עתיד לדון והוא עתיד להקימכם בדין ברוך נאמן בדברו מחיה המתים". בתלמוד 

 הבבלי יש נוסח מעט ארוך יותר: 

ת"ר הרואה קברי ישראל אומ': "ברוך אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם בדין וכלכל אתכם 

דרבנא מסיים בה: "ויודע מספר בדין ואסף אתכם בדין והוא עתיד להקימכם בדין" מר בריה 

  344כלכם והוא עתיד להקימכם לחיי העולם הבא ברוך מחיה המתים".

ומקים יתכון לחיי בקערת ההשבעה ישנה מקבילה לחלק מן ההוספה של מר בריה דרבנא בנוסח "

עלמה", אך הנוסח כולו מופיע בארמית. כלומר, נראה שהפנייה אל המתים בקערת ההשבעה דומה 

רכה הליטורגית הנאמרת על הקברים, וייתכן אף שזה מקורה. תופעה זו של שילוב ליטורגיה מאוד לב

בתוך קערות ההשבעה אופיינית לקערות, וייתכן שהיא קשורה למקצועו של סופר הקערה. ייתכן גם 

  345שדוגמה זו מעידה על נוסחים ליטורגיים בבליים, אולם תופעה זו טרם נחקרה.

                                                           
 לתיאור ב"ע קיא פסחים בבלי השוו; הלקוח בבית ממש של חגיגה עורכים שהמתים נראה ההשבעה בקערת התיאור מן 342

 ...".משרו וקא ויהבג חנגא דתלו ההוא שמעינהו: "ושרים החוגגים שדים
 שבמקום ייתכן אך, הכתובה המילה מה להכריע קשה הקערה בצילום מעיון". make a claim" ומתרגם לוין קורא כך 343

 ".על" לקרוא צריך" ננל" הסופית
 אתכם והחיה בדין אתכם יצר אשר' הע' מ אלה יי' א בר"(: "מאגרים" העתקת י"עפ) הגניזה מן מורחב נוסח גם השוו 344

' א' בר... הבא עולם לחיי להקימכם עתיד והוא כולכם מספר יודע והוא בדין להקימכם עתיד והוא בדין אתכם והמית ןבדי

 ".המתים מחיה י'י
. הבבלי התלמוד מן ליטורגית נוסחה ובין השבעה קערת בין לזיקה נוספת דוגמה על הצבעתי שלי המסטר בעבודת 345

 ברכת נוסח ובין –" סלה אמן אמן לעשות ומופלא בשר כל חולי רפא' ה אתה רוךב" – IS42 בקערה הנוסח בין הוא הדמיון

: אומר רב? חתים מאי: "כתוב פריז י"בכת. הראשונים ובנוסח התלמוד של היד מכתבי בחלק שמשתקף כפי" יצר אשר"

 פי על". לתרוייהו הונימרינ הילכך: פפה רב אמר, לעשות מפליא: אמר אשי רב. בשר כל רופא: אמר ושמואל. חולים רופא

 הברכה שנוסח עולה אשי רב דברי בצירוף". בשר כל חולי רופא: "ושמואל רב דברי את לצרף מורה פפה רב, זה יד כתב
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איתו ובעוננל רה, המכיל לכאורה גם את המושג של תביעה לדין )"לחלק האחרון של הקע 

. המקבילה בקערות נוספות ישנה מקבילה חלקית בידיסקא הדין ותיבעוני לדינא הדין ולא תעכבון"(,

( 15מופיעה ללא המונח של תביעה לדין ומציינת רק את שליחת השטר )"דיסקא"( למתים: ")

הוא עתיד לאחאה עלמא לאחאה יתכון ונישמתיכון מע]יל יתכון ...בישמיה דמאן דאמר והיה עלמא ו

( בפ[גר]יכון ומקים יתכ[ון לחאיי עלמא כמא דאתון התם ואנחנא הכא איתו ואחוו לנא מן דיסקא 16)

דשדרנא ליכון אמן אמן תר שריר וקים". נראה שהקבלה זו מחזירה את האזכור של בית הדין 

ן ממשי. יתרה מזו, בשני המקרים המעשה המאגי נעשה בעזרת למרחב מיתי אסכטולוגי ולא לבית די

הוא מופיע  –שטר שנשלח למתים. כלומר, גם כאשר ישנו אזכור של בית דין ושל תביעה משפטית 

. תופעה זו קיימת גם בקערות מקבילות אשר אינן מכילות את הפורמולה בהקשר של שטרות

ב שליחת השטר למתים. כך בסינופסיס המופיע בשלמותה, אך מכילות לפחות באופן חלקי את מוטי

 346אצל דן לוין:

VA 2487  VA2423 024A 

( הדין 7) דיסקא(ושדרו עלכון 6)

 רבי )יה(שוע בן פרחיא

כיניתי כיתי דשכבין בארעה  

 הי  איגרתא]......בע[פרא קבילו 

 

 

 ושקולו וקב]ילו ניד[רא ].....[א

הדין  דיסקא( ושדרנא לכון 13)

ושוע בר פרחאיה בשום רבי יה

מיתי מיתי דשכבין בארעה 

ומידמכין בעפרא קיבילו 

  איגרתא

דשדרנא לכון חאוי וסבי וקביל 

 כל מידעם ביש ..... ..... איגרתא 

ושקולו וקבילו לוטתיה ונידריה 

 וקריתיה וענקתיה

הדין דשדר לכון  דיסקהקבילו 

 רבי יהושע בר פרחיה שקולו 

 

 

 

 

וקבילו נידרא ולוטתא 

 פתא ואשלמתאושיקו

 

                                                                                                                                                                             
-מנקין ראו"; לעשות ומופלא בשר כל חולי רופא: "ההשבעה קערת בנוסח שמשתקף כפי הוא בבבל התלמוד תקופת בסוף

 .179–177' עמ, חולי רופא, מישור' מ; 20–17' עמ, קערות של תרומתן, במברגר
 .40' עמ, קללה קערות, לוין 346
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מן הטבלה שלעיל אפשר ללמוד שישנם נוסחים המכילים פתיח שבו מסופר על שטר )דיסקה ואגרתא( 

 משמשת עצמה שהקערה נראה לעילמהדיון שהמסקנות  לאור ששלח ר' יהושע בן פרחיה למתים.

מתים לקבל כלומר, נוסף על הסיומת שבה מבקשים מן ה "(.הדין)" רומז כינוי גם נוסף כן ועל ,כשטר

אליהם, גם בפתיח של הקערה מופיעה התייחסות לשטר שנשלח  ושנשלח קערהאו את ה את השטר

דין משמשות הבית  ם מתחוםהקערות שבהן יש מונחי גםעל ידי ר' יהושע בן פרחיה. נראה אפוא כי 

 שטרות.ה ם מתחוםלתפוצת מונחי הוכחהכ

, ליטורגי או שמיימיתי דין בהקשר לסיכום, בקערות ההשבעה מופיעים כמה אזכורים של ב

אסכטולוגי. כמה מהם מתאימים למסורות מיסטיות יהודיות של תיאורים שמימיים ונראים כציטוט 

מתוך ספרות ההיכלות )"בית דין שלמעלה" ושמות מלאכים האחראים לעשיית דין(; וכמה מהם 

זכור של יום דין אסכטולוגי משתמשים ביום הדין כאמצעי לאיים על נשמות או על מתים באמצעות א

המתאים גם כן למסורות יהודיות )"יומא רבא דדינא"(. נוסף על כך, גם כאשר ישנו שימוש בדין 

לא נראה שקיימת היכרות מעמיקה עם מונחים מן העולם  –כאמצעי מאגי לגירוש שדים ומזיקים 

לשימוש בשפה מפורטת  המשפטי. נראה אפוא שאפשר להבחין בין שימוש בשפה שטחית לתיאורי דין

 של לשון שטרות ושל מונחים מתחום השטרות.

 ג. מושגים מעולם בתי הדין בקערות היזק

ישנן כמה קערות השבעה, בייחוד מז'אנר קערות ההיזק, אשר מופיעים בהן מושגים המזוהים עם בתי 

הללו ובין תופעה דין ועם הליכים משפטיים. בדיון בקערות ההיזק הציע דן לוין לקשור בין הקערות 

יריב בבית המשפט. לוין משער  על רומית קדומה: שימוש בקמעות לשם ניצחון-מוכרת ממאגיה יוונית

 347למטרה דומה. כך הוא כותב: גם כןשכמה מקערות ההשבעה היו מיועדות 

It is hard to see how such a public element to most of the bowl texts could have been 

a possibility. In terms of the aggressive forms, however, we might consider a 

scenario in which this could occur. Such charms could have been prepared in 

advance of legal confrontations, in which opponents’ names were known and 

inserted into appropriately prepared aggressive bowl incantations. Such opponents 

could then have been warned, lest they tamper magically with the court proceedings, 

                                                           
 .6' עמ, קללה קערות, לוין 347
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that powerful magical countermeasures had been put in place and would, if need be, 

automatically trigger an aggressive magical response. This would not be inconsistent 

with the nature of some of the countercharms in this collection. Such a mechanism 

might go some way to ensure a witchcraft free legal process. […] There is ample 

evidence of the use of magic in legal contexts in the Greco-Roman world, including 

its Jewish inhabitants. 

נכתבו על רקע  מעלה דן לוין את האפשרות שכמה מן הקערות 348בפסקה זו ובמקום אחר בספרו

רומי. לוין אף מציין קערות -סיטואציה משפטית ספציפית, בדומה למה שמוכר מן העולם היווני

, M163שבהן ההשערה נראית לו סבירה יותר, וביניהן הקערות מן המהדורה שלו ספציפיות 

ROM907.1.1 418-וVA2.349  במשפט האחרון בקטע המצוטט טוען לוין שישנן הוכחות רבות לכך

רומי וכן במסורת היהודית. כדי לבסס את -שהשתמשו במאגיה בסיטואציות משפטיות בעולם היווני

טענותיו באשר להקשר ההיסטורי הכללי מפנה לוין למחקריו של גייג'ר, שכתב בהרחבה על כתיבה 

לוין גם טוען שבעולם היהודי אפשר למצוא שימוש  350מאות רבות לכך.מאגית משפטית ואף פרסם דוג

 במאגיה על רקע יריבות משפטית, ומבסס זאת על מימרא ממסכת סנהדרין דף יז ע"א:

אמר ר' יוחנן אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה בעלי חכמה בעלי זקנה בעלי מראה 

כדי שלא תהא סנהדרין שומעת מפי  בעלי כשפים ויודעים לדבר בשבעים לשון מאי טעמא

 התרגמן.

לוין מסיק ממקור זה שחברי הסנהדרין היו צריכים להכיר את רזי הכישוף אשר ככל הנראה היו חלק 

לדעתי מן המקור ממסכת סנהדרין  351מן ההליך המשפטי, בדומה למה שמוכר מן המרחב ההלניסטי.

, שכן נראה שמדובר כאן בדרישות קשה להסיק מסקנה היסטורית לגבי הריאליה של בתי הדין

אידיאליות ולאו דווקא בדרישות ממשיות. כך למשל במקור זה ישנה גם הדרישה לידיעת שבעים 

                                                           
 . 17' עמ, שם, לוין 348
 .24' הע 6' עמ, שם לוין שמזכיר קערות כמה עוד וראו 349
 ועד העתיקה מיוון המשפט בבית יריבים כנגד נכתבו אשר קללה לוחות של החומרי בממצא בהרחבה דן ר'גייג 350

 מההליך חלק הייתה שיצירתם שייתכן ר'גייג מסיק הלוחות של הרחבה התפוצה מן. המאוחרת הרומית לאימפריה

 .491הע'  139לדוגמאות נוספות ראו להלן עמ'  .150–116' עמ, קללה ותילוח, ר'גייג ראו; המקובל המשפטי
 מאגיה, בוהק וראו"; ולהורות להבין" דיכ כשפים ללמוד שמותר מודגש שבה, א"ע עה שבת למסכת גם מפנה לוין 351

 .364–356' עמ, יהודית
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לשון, שאינה דרישה מציאותית. נראה לי סביר יותר להניח שאין מדובר כאן בתיעוד הדרישות ליושבי 

ין להיות בקיאים בכל החכמות הסנהדרין, אלא בדרישות אידיאליות הגורסות שעל חברי הסנהדר

 כדי שלא יזדקקו לתיווך מתורגמן.  –ביניהן גם בחכמת הכישוף  –כולן 

נוסף על הקושי בקריאה ההיסטורית כביכול של המקור ממסכת סנהדרין ישנו גם קושי 

ללוחיות הקללה בהתאמת הטקסטים בקערות למציאות של יריבות משפטית ספציפית. בניגוד 

אשר בהן אפשר להבחין בנקל במטרה מוצהרת של ניצחון משפטי ובהפסד של יריב שפרסם גייג'ר, 

מסוים, הטקסטים על הקערות נראים כלליים הרבה יותר ונעדר מהם אזכור של סיטואציה משפטית 

אפילו בקערות שלוין מנה בין אלו שנכתבו על רקע סיטואציה משפטית חסרים פרטים  352ספציפית.

 אותן לסיטואציה כזאת.  מפורשים היכולים לקשור

אפשר לחלק את הקערות שציין לוין לארבע קערות מז'אנר ה"קיבלא" )שני צמדים של קערות( 

ושלוש קערות נוספות. בניתוח קערות ה"קיבלא" המשפטיות לכאורה ציין לוין ארבעה קריטריונים 

הלקוח )האדם שרוצים  משותפים: )א( זיהוי עצמי כקיבלא )"הדין קיבלא"(; )ב( זיהוי שם היריב של

להזיק לו(; )ג( שימוש בשורש הפ"ך; )ד( סימני ביטומן על שפת הקערות המעידים כנראה על היותן 

חלק מצמד קערות שנקברו עם הפנים זו לזו )בניגוד לדרך הרגילה של קבורת הקערה עם הפנים כלפי 

ות משפטיות דווקא: מטה(. לכאורה אין בארבעת הקריטריונים הללו כדי לקבוע שמדובר בקער

זיהוי שם היריב שנגדו  353השימוש ב"קיבלא" נמצא גם בקערות נוספות שברור שאינן משפטיות;

שולחים את הכישוף גם כן אינו מעיד על יריב משפטי דווקא; והיותן חלק מצמד קערות אינו סימן 

קשורה  להקשר משפטי. יתרה מכך, בקערות הללו ישנם אזכורים מפורשים למטרתן אשר אינה

למשל נפתחת כך: "לשמך אני עושה הדין למיפך ולשדורי ולאכמורי ירור  2484VAלמשפט. קערה 

                                                           
)גייג'ר,  ס"לפנה הראשונה למאההלוחית  את מתארך ר'גייג; מקנידוס ביוונית קללה לוחית מתוךמתורגם  ציטוט ראו 352

 :(190לוחיות קללה, עמ' 

“…I hand over to Demeter and Kore the person who has accused me of preparing poisons/spells against my 

husband. Having been struck by a fever, let him go up to Demeter with all of his family, and confess (his 

guilt). And let him not find Demeter, Kore, or the gods with Demeter (to be) merciful. As for me, let it be 

permissible and acceptable for me to be under the same roof or involved with him in any way. And I hand 

over also the person who has written (charges) against me or commanded others to do so. And let him not 

benefit from the mercy of Demeter, Kore, or the gods with Demeter, but instead suffer afflictions with all of 

his family”. 
 סינופטית טבלה למשל ראו משפטיים מושגים ללא קיבלא לקערות .219-244לוין, קיבלא, עמ'  ראו" קיבלא"ה לפירוש 353

 .65–64' עמ, קללה קערות, לוין וכן VA2575-ו VA2496 קערות של
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ומרתא מן שילתא בת אימי על אסמנדוך ועל אימדבו בת שילתא". כלומר, על פי הפתיחה מטרת 

אף על פי שבהמשך הקערה ישנם מונחים  354הקערה היא להחזיר את ה"ירור" ואת "המרתא" לשולח.

עולם המשפטי, הם נכתבים בהקשר של שליחת שדים למושא הקללה ולא בהקשר של יריבות מן ה

(, שנכתבה על ידי אותו סופר למען אותם VA2509הקערה הצמודה לקערה זו )גם  355בבית דין.

לקוחות וכנגד אותה יריבה, מעידה על מטרה שאינה משפטית. כך היא נפתחת: "דין קיב]לא[ למיפך 

טתא ושיקופתא ושלמתא }מן{ שילתא בת אימי על שישין בת אסמנדוך ועל אימדבו חרשי ונידרי ולו

בת שילתא...". כלומר, המטרה המוצהרת של קערה זו היא הפיכת הכישופים והקללות מן הלקוחה 

 חזרה אל היריבה שביטאה אותם מלכתחילה, ללא כל קשר ליריבות משפטית דווקא.

, שגם אותן זיהה לוין VA2416-ו VA2423הקערות  קשה להוכיח רקע משפטי גם לגבי צמד 

כקערות שאולי נכתבו על רקע יריבות משפטית. בקערות הללו מוצהרת מטרת הקערה: החזרת קללות 

בקערות האחרות שלוין מציין נוסף על קערות ה"קיבלא",  356וכישופים מלקוח הקערה ליריב המקלל.

הקשר שה שכיוון טענהסער -פז אורטל 357לא מצאתי אזכור מפורש למטרה של ניצחון משפטי.

                                                           
 מסכת, כפשוטה תוספתא, ליברמן וכן; 30' הע 7' עמ, שם, לוין ראו" ירור" המילה משמעות על המחקר לסיכום 354

 ששמו עוף גם שהיה ברור התוספתא מן אבל, ירורין( jackal) לשועלים הדומים לתנים שקרו ובוודאי: "652' עמ, כלאיים

 אלא, לתעופה כנפיהםב משתמשים שאינם, היענה בנות ממין לעוף או, אגדתי לעוף או כאן שהכוונה וכנראה... ירור

 ". לריצה ברגליהם
ישנה השבעה שנועדה להדביק את הקללות ליריבה  (, שבהן22)לוין, קערות קללה, עמ'  9–5 שורות הקערה בהמשך ראו 355

של לקוחת הקערה שישין בת אסמנדוך: "אומיתי ואשבעית עליכי תיזלון עלוהי דשישין בת אסמנדוך ותיבעין מינה כל 

דרן על כלבי }וג{וגריתא ודרדקיך ופריסתיך וזנ)ד(יקנך ושליחך יזילון עלוהי ברוגזא רבא". בקטע זה דאמרת קדמך ותיש

אך לדעתי אין כאן הקשר משפטי מובהק,  –"תיבעין מינה" ו"זנדיקך" )סוהרייך(  –ישנם שני מונחים המוכרים מבתי דין 

 ראו jailors-הקללה. לפירוש המילה "זנדיקך" כאלא שליחת דמויות מאיימות )בין היתר סוהרים( להטריד את מושא 

 .417' עמ, מילון, סוקולוף; 14' הע 25' עמ, שם, לוין
 הפתיחה לשון את גם השווכלפי המתים שילכו להטריד את מנוחת היריבה.  המכוונות VA2423הנוסחאות מקערה  ראו 356

 ישרו... ונדרוי דלטוי אמי בני ולילי ומר ריבקא בת דאימי ואכמראתא ונידרא ולוטתא חרשי לבטולי קיבלא: "הדין לקערה

 ואסכמתא ואחרמתא ושלמתא ומשקופתא ושיקופתא וענקתא וקריתא ושיקופתא ונידרא לוטתא ברכיתא בר לאבא ליה

 דבית ונידרי פתיכרי דבית ונידרי קברי דבית ונידרי כנישתא דבית וחרשי פתיכרי דבית וחרשי קברי דבית וחרשי ושידתא

 רצון שישנו בבירור לראות אפשר לקערה הפתיחה מן...". עידני ואישה גרמי אשה תלתי ואשה עויריייתא ואישתא כנישתא

( ישנה 20–19)שו'  הקערה בהמשך. הדין בבית למשפט קשורים אינם אשר, נזקים של רחב מגוון באמצעות במקלל לפגוע

גם בה אין כל אזכור למשפט או לדין. גם בנוסח נוסחה מפורשת המכוונת לשחרור הלקוח מסוגי נזקים אפשריים, ו

 ( ישנה התייחסות למגוון רחב של נזקים אשר אינם קשורים לבית הדין.2416VAהפתיחה לקערה הצמודה לקערה זו )
 סגירת של שהפרקטיקה טען לוין. היריב של פיו לסגירת אזכור יש שבהן,  ROM 907.1.1-ו M163 בקערות למשל ראו 357

 אינה הפה סגירת לדעתי. הדין בבית להתבטא יוכל לא שהיריב כיוון משפטי הקשר על להצביע יכולה היריב של פיו

 קערה למשל השוו; לקלל היכולת מן היריב את לחסום שנועדה פרקטיקה על אלא, משפטי להליך זיקה על בהכרח מצביעה

AMB6" :על...". ממא בר יהביה דבריך לקובליה קימיןד ותקיפי בישי אינשה בני דכל פומה ולסכורי לשתוקי דנן רזא רזא 

 .37-34' עמ, קללה לוחיות, סער-פז ראו לוחיות הקללה לממצאהזיקה  עלו הפה סגירת מוטיב
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 בית לכתלי מחוץ יריבים שני בין סכסוךב מדוברבכמה מקערות הקללה ש ייתכן, מפורשאינו  המשפטי

נראה לפיכך כי אף על פי שישנן נוסחאות ייחודיות ומושגים מיוחדים בקערות ההיזק  358.הדין

הוכחה לכך שאכן נכתבו למטרת  הקשורים לעולם המשפטי, בחינת הקערות בשלמותן אינה מספקת

במושגים מקצועיים מעולם בתי  בקיאים לא היומקום סופרי קערות ההשבעה  מכל ;ניצחון בבית דין

 .בשטרות בקיאותםבמידה דומה להדין 

אולם לצד הסתייגותי מקביעת המטרה שלשמה נכתבו הקערות הללו, יש לתת את הדעת 

קשורים לבתי דין דווקא בקערות אלו. כך למשל לתופעה של תפוצה רחבה יותר של מונחים ה

על בית כלא )"בית  359מופיעים ביטויים ייחודיים על עדים )"איתו הוו ליסהדי על הדא לוטתא"(,

אם אכן, כפי שניסיתי להראות, הקערות הללו לא נכתבו על רקע  361וכן על תביעה לדין. 360אסירי"(

מושגים המיוחדים לבתי דין? לדעתי אפשר  משפטי ספציפי, מדוע דווקא בקערות הללו מופיעים

שקערות ההיזק מכוונות כנגד בני אדם ולא כנגד שדים, בניגוד לחלק ניכר  להסביר תופעה זו בכך

מקערות ההשבעה. מגוון האיומים והטרמינולוגיות כלפי בני אדם כולל יותר אמצעי ענישה אנושיים, 

ה זו מתאימה לתופעה רחבה יותר של תפוצת תופע 362ומכאן נובע השימוש במונחים מעולם המשפט.

הלקוח  סוגי הנזקים בקערות ההשבעה: כמעט בכל קערת השבעה מופיעה רשימת נזקים שמהם רוצה

להתגונן. נראה שאת רוב הנזקים הללו אפשר לחלק לשתי קטגוריות מרכזיות: נזקי שדים )או כוחות 

 363בני אדם(.מזיקים( ונזקים אנושים )מילים ומעשים שנעשו על ידי 

עיון בתרגומים השונים של קערות ההשבעה מעלה גישות שונות לתרגום הקטגוריה האחרונה, 

דהיינו הנזקים האנושיים. ישנם מהדירים שמתרגמים באופן מילולי כל פרקטיקה בנפרד כאיום 

לעומת זאת ישנם מהדירים שלצד  364אנושי שיש להתגונן מפניו; כך למשל במהדורת מונטגומרי.

                                                           
 .29' עמ, שם, סער -פז 358
 .פרק שני לעיל, בקערות הגט שטר על מלאכים-עדים חתימות של לתופעה השוו 359
 שעיקר כיוון משפטי להקשר מספקת הוכחה כאן אין לדעתי". יריאס בית וניתאסר" המשפט מופיע VA2418 בקערה 360

 (.3–1' שו) ליריב וכאב צער לגרום הקברות בבית הדר שד בשליחת עוסק בקערה הטקסט
 גם מופיע דין אזכור ."תעכבון ולא הדין לדינא ותיבעוניה דין(ה) בידיסקא ובעוננל איתו: "...VA2417 קערה ראו 361

 ויתסי שיותו בת לדובר קמיעה הדין מזמן: "IS53 קערה למשל ראו; נוספים נזקים לצד תאח בשורה אחרות בקערות

 ומן דאימא לוטתא ומן דאבא לוטתא ומן דגברא דינא ומן דאיתא דינא ומן מעבדי רוח ומן חרשי רוח מן שמיה ברחמי

 ".קדמך דאמרת כל מינה תבעין דגברא לוטתא
 זאת עם; הגט בשטר הנרחב השימוש לדוגמה שיעיד כפי, אנושיים עיםבאמצ מענישים השדים את שגם להדגיש יש 362

 .אדם בני כלפי המכוונות בקערות דווקא אנושיים דין בית מונחי של יותר רחבה תפוצה שיש נראה
 ראו בבלי סנהדרין סז ע"ב. כך על; כשפים למעשי שדים מעשי בין הבבלי בתלמוד לחלוקה קשר שיש ייתכן 363
 .51-66, קערות ,מונטגומרי ראו 364
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תפיסה זו מתאימה גם לגישתו של סוקולוף  365גומים המילוליים מציעים שמדובר בסוגי שדים.התר

 type ofמהפרקטיקות המוזכרות בקערות כ"סוג של שד" ) 50-בבלית, אשר מתרגם כ-במילון ארמית

demon.)366 חז"לומה לתרגומן המקובל בספרות לדעתי סביר יותר לתרגם את המילים הללו בד 

וכדומה(. כאשר מתרגמים בצורה כזאת  "שמתא" = חרם; ר; "לוטתא" = קללה)"נידרא" = נד

מתברר שקערות הקללה נועדו להגנה מפני מגוון רחב של נזקים, אשר רובם נגרמו מבני אדם 

 באמצעות מילה או מעשה.

בקערות ההיזק אשר מכוונות כנגד בני אדם ולא כנגד שדים ישנה כאמור תפוצה רחבה יותר של 

נושיים. רשימות של נזקים אלו בלבד, ללא אזכור של שדים, מופיעות פעמים רבות לאחר נזקים א

השימוש בפועל "אפיכי/""למיפך", כנראה משום שלרוב הן נועדו להחזיר נזק אנושי שגרם יריב 

  :VA2416אנושי. כך למשל בקערה 

בא בר בכיתא מן א חרשי ונידרי ולוטתא ושיקופתא ואשלמתא ואכמרתא למיפךהדין קיבלא  

חרשין בישין ועובדין תקיפין ונידרא ולוטתא ושיקופתא  על אימי בת רבקא... אשבעית עליכון

דאית ליה בביתיה ובגופיה ובגושמיה לאבא בר ברכיתא דתיזלון ואשלמתא ושיפורי ושמתתא 

 367על כל מאן דלט יתהון. ותיתהפכון

ידרי" )נדרים(, "לוטתא" )קללות(, בקערה זו הסופר מבקש להפוך את ה"חרשי" )כישופים(, "נ

בהמשך הקערה  370ו"אכמרתא" )החזרה?(. 369"אשלמתא" )סוג של נדר( 368"שיקופתא" )מכות?(,

                                                           
 בערכים שד של בסוג שמדובר גם מציעים שונות פרקטיקות שלצד, ובהיירו פורד, שקד מהדורת למשל ראו 365

", פיטירא", "פגעא", "נידרא", "נולא", "נאלין", "כלבא", "חשיכא", "חומרתא", "זכיא", "אישתקופתא", "אשלמתא"

 (.דורההמה בסוף לקסיקון ראו" )משמתא", "שיבטא", "קריתא"
", ברקתא", "חיליה בני", "ביזיונא", "אשלמתא", "אפוכא", "אכמרתא", "אישתקופתא" ערכים, מילון, סוקולוף ראו 366

", מללתא", "מומתי", "מבדרא", "מאסרא", "לוטתא", "טולניתא", "חרצא", "חילמא", "חיטינא", "זיגוריתא", "גיסא"

", צימרא", "צווחתא", "פריכא", "עררתא", "עקתא", "עקרתא", "ענקתא", "עזובתא", "סעירא", "סיוטא", "נידרא"

 .ההשבעה לקערות בהקשר" type of demon" התרגום מובא הללו הערכים בכל". שמתא", "קריתא", "קללא"
 מן ואשלמתא ושיקופתא ולוטתא ונידרי חרשי למיפך קיבלא דין: "VA2509 קערה והשוו; 46' עמ, קללה קערות, לוין 367

 אנושיים נזקים של פירוט ישנו, אנושיים נזקים בעיקר ומכילות" למיפך"ב הנפתחות הרשימות לצד...". אימי בת שילתא

 ושיקופתיה וענקתיה וקריתיה ונידריה לוטתיה וקבילו ושקולו: "VA2423 ראו"; ליה דעבדו" בלשון ללקוח שנעשו

 ודעבדין ליה דעבדו עזיבי ומיא וקובלי וקיברי וקיטרי וחרשי ושדרתיה ואסכמתיה ואחרמתיה ואשלמתיה ומשקופיתיה

 ". ליה{ ליה}
, קערות, מונטגומרי ראו; ולמכות לדפיקות הקשור מאגי לטקס זאת ומקשר(, לדפוק) ף"שק לשורש משווה מונטגומרי 368

 . 86' עמ
 מקשר מונטגומרי (.284' עמ, קערות) שד של בסוג או בלחש מדובר, ובהיירו פורד, שקד של האחרונה המהדורה פי על 369

 על המזבח ויקטר: "כח, ח ויקרא לספר נאופיטי לתרגום ומפנה", אשלמו" התרגומים מן המוכר למונח העצם שם את

 



 

104 
 

ו"שמתתא" )נידויים(. המשותף  371מוזכרים גם "עובדין תקיפין" )מעשים רעים(, "שיפורי" )שופרות(

דם ולא במעשי שדים: לרשימות הללו הוא שנראה שמדובר דווקא במעשים או במילים של בני א

הלקוח מבקש להפוך את המעשים הללו חזרה כלפי השולח. החזרת מעשים רעים של בני אדם 

 , ועל כן יש היגיון למצוא אותה בקערות אלה. ההיזקאופיינית לז'אנר קערות 

בקערות ההשבעה אשר נועדו להתגוננות מפני שדים ישנן לעתים רשימות של נזקי שדים 

"...אנה אבונא בר גריבתא וכל רזי בישי ולישן חומרי  :AIT2אדם. כך למשל בקערה בלבד, ללא נזקי 

בקערה  372".ופגעית בהון בשידי ובדיוי במבכלתא בישתא ויפתכרי וביסתרתא ניקבתאזידניתא אזלית 

כמה סוגים של שדים ומזיקים )שידי, דיווי, מבכלתא, פתכרי,  ויפגעש 373הלקוחבשם זו הסופר מבקש 

אף על פי שאפשר למצוא קערות אשר מגנות מפני סוג אחד  374אין ברשימה זו נזקי אדם. איסתרתא(;

חשוב להדגיש שהחלוקה לרוב אינה דיכוטומית. לצד  –של בני אדם או של שדים  –של נזקים בלבד 

הקערות שהזכרתי ישנן קערות אחרות המיועדות להגנה כללית, ובהן מופיעות נוסחאות להגנה מפני 

אפשר -להגנה מפני נזקים אנושיים. ברשימות הללו הנזקים מופיעים זה לצד זה, ולרוב אישדים וכן 

  375להצביע על סדר פנימי להופעתם.

ניכר שקערות ההיזק מכילות פירוט רב של סוגי נזקים אנושיים )קללות, חרמות, נדרים 

מצא זה מתאים וכדומה(, בעיקר לעומת קערות אחרות שמטרתן המוצהרת היא הגנה מפני שדים. מ

למסקנה שבקערות ההיזק ישנה תפוצה רחבה של מושגים המוכרים מעולם בתי הדין: בית כלא, 

                                                                                                                                                                             
 ואולי, הקדשה לנדר יותר קרוב" אשלמתא" זה במובן". אינון אשלמו עלתה על מדבחה גבי על וסדר": "הם מלאים העלה

 τελετη -ול יאהמנד" שלמאניא"ל משווה והוא, מאגי בטקס עוסק טגומרימונ של פירושו עיקר אך. הנדר לקללת קשור

 להלן בפרק הרביעי. ראו המאגי הנדר תשלום על. 86–85, עמ' קערותהיווני; ראו מונטגומרי, 
 של סוג בה וראה, ליוונית השוואה מתוך" רשת"כ המילה את פירש שלום גרשום. דיה ברורה אינה המילה משמעות 370

 במשמעות ר"כמ המנדאי לשורש קשר שיש אפשרות גם ישנה(. 14' הע וראו, 97' עמ, גנוסטיקה, שלום) ביתאגרסי מאגיה

 . 586' עמ", כמר" ערך, סוקולוף ראו; החזרה
 פרק חמישי. להלן ראו ;נידוי של לפרקטיקה קשורים השופר שקולות ייתכן 371
 וירורין וסטנין ופגעין ושיפטין שידין לכל גיטא וןלה כתבנא: "גט באמצעות שדים לגרש שנועדה JBA21 קערה השוו 372

 ולשצטמא ולמיבלם למיסר כתבה הדין: "M101 קערה וכן"; בישין ומזיקין פיטירין ולכל ונוקבן דיכרין בישן ולילין

 וכל וניקבתה דיכרי ופתכרא ופתכרי זידניתא וחומרי בישתה ורוחי ומבכלין ולילין וירורי ודיוי שידי כל ולרחקא ולאפקא

 שבועתא וקבילו דא מומתא ו(ע)שמ כולכון ונקיבה זכר עקרה ולילית עקרה ורוח ומבכלתא ומשמתא אינקיתא תא(חא)מ

 ".ורחיקו ופוקו הדא
 .26-31לעיל עמ'  ראו בקערות ראשון בגוף שימוש על 373
' ור מחלת בת אגרת דהלש(; ב"ע נב סוכה) הרע ליצר(; א"ע נא ברכות) המוות למלאך בהקשר ע"פג בשורש שימוש ראו 374

 (. ב"ע קיב פסחים) דוסא בן חינינא
  (.115)ראו להלן עמ'  יחד עקבי באופן המופיעים צמדים ישנם אולם, הרשימות לסדר משמעות יש תמיד לא 375
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אפשר להוכיח מן הקערות שהתפרסמו עד כה שאכן השתמשו בהן -תביעה לדין ועוד. אולם נראה שאי

 על רקע יריבות משפטית ספציפית, כפי שידוע לנו מן התרבות ההלניסטית. 

 תב" דר' יהושע בן פרחיה המעשה ב"מוד. 

אסכטולוגיים /שמיימייםבשני הסעיפים הקודמים הראיתי שבתי הדין מופיעים בהקשר של תיאורים 

או בהקשר של קערות היזק, אולם באף אחת מן הקטגוריות הללו אין עדות להיכרות מעמיקה עם 

שנו מונח המופיע בכמה המוסדות המשפטיים, בניגוד למונחים מלשון השטרות. לצד האזכורים הללו י

  AIT9:376-, והוא ה"מותב" של ר' יהושע בן פרחיה. כך למשל בגיטיןקערות 

 כתבנא בר פרחיא יהושע במות]ביה[ דרבי הוה והוא עבידנא ועובדא ו]שקי[)ל(נא רמינא פורא

 שירין בת וד)פ(רד>ד<וסת קיומ]תא[ בר דבבנוש בהדין להון דמיתחזון ליליתא גיטי לכל להון

 תיהאינת

 ל"מותב השווה גם אך כ"נוכח" "מותב דר' יהושע בר פרחיה" המינוח את פירש אפשטייןי"נ 

בקערות שהתפרסמו עד כה השימוש ב"מותב" הוא  377דין.-בית כלומר: שלושה", של "מושב דתלתא",

תמיד בזיקה לר' יהושע בן פרחיה. על פי הקערות הללו נראה שסופרי הקערות מזכירים באפן קבוע 

                                                           
 המכילות הקערות תשע. 188' עמ, פואטיקה, שקד; מילים פירושי, אפשטיין ראו: ושקד אפשטיין של התיקונים פי על 376

 :בכתיב קלים שינויים מכילות וסחההנ את

AIT 9 פרחיא בר יהושע דרבי [ביה]במות הוה והוא עבידנא ועובדא נא(ל[)שקי]ו רמינא פורא  

M50 פרחיא בר יהושוע רבי במותב הוה והוא עבדנא ועבדא{ ועב} ושקילנא רמינא פורא  

M59 ...חיאפר בר יהושע במתיבי עבדנא ועבדי{ ועב} שקילנא רמינא דפורא  

MK8 פרחיא בר יהושיא רבי במותב{ א}הוה והוא עבדנא ועובדא ושקלנא רמינא לפורא  

JBA14 [ בר יהושוע י]רב במותב דהוה דנא[י]עב ועובדא[ נא]ושקיל[ רמינא] פורא 

JBA17 פרחיה בר וע[יהוש רבי] במותוב הוה והוא בדנא[ע ובדא]ע[ ושקלנה רמינא] פורא  

JBA22 פרחיא בר יהושוע[ י]רב במותב]....[  עבדנא ועובדא שקלנאו[ רמינא] פורא 

JBA20 פרחיה בר וע[ש]יהו רבי במותוב הוה והוא עבדנא עובדא ושקלנה רמיינא פוורא 

JBA21 פרחיא בר יהושוע בי[ר] במותב ה[ו]ה והוא עבדנא הא ועובדא שקילנא[ו] נא[י]רמ[ ורא]פ  

 
 באמצעות אלא הדין בבית נעשים אינםהגירושין  המקרים שברובעל פי  אף ז"ל,ח בספרות מוזכרת דין בבית כתיבת גט 377

 ז: ו, גיטין תבמשנ לדוגמה שונים, במקרים הגירושין במעשה מעורב להיות יכול הדין בית אשתו. אל הבעל ששולח שטר

 ויכתבו לאחרים שיאמרו ילאשת גט תנו לשלשה באומר אני מקבל האסורין: מבית אונו איש חנינא רבי העלה הלכה "...וזו

 דין בית מהווים השלושה כי מוכיחות דין' בית 'שעשאן "המילים כך: זה בעניין כותב גולאק א' דין". בית שעשאן מפני

 הדין". בבית הגט את לכתוב היה נהוג התנאים בתקופת כבר כי להסיק אפשר מכאן השטר. כתיבת לצורך מינה שהבעל

 גולאק, א' ראו מצרי;-יווני למוסד זה נוהג ומשווה הדין בבית שנכתבו לשטרות ספותנו דוגמאות גולאקמביא  בהמשך

 יהושע", ר' שישב הוא" יהושע...", ר' דיתיב הוא בנוסח "כי משתמשים בסורית המקבילות בקערות .26–17 עמ' שטרות,

 דין". בית "מושב של משמעות ללא
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 בן פרחיה,"המותב" של ר' יהושע בן פרחיה כמי שסידר גט לשדים. נשאלת השאלה מדוע דווקא את 

 הרבנית הדמות הוא 378הארבלי, נתאי של זוגו בן המסורת פי ועל הזוגות מתקופת חכם עלום יחסית

 ואחרים אפשטיין .גיטין שליחתבית דין ל ובין בינו קישרו ומדוע ההשבעה בקערות המופיעה המרכזית

-היהודית האגדה על מיוסד העניין "הרי אפשטיין: כותב וכך 379בבבלי, בסיפור לכך רמז למצוא ניסו

 והביא ע"ב( קז סנהדרין ע"א; מז )סוטה פרחיה בן יהושע ר' עם לאלכסנדריה ישו ברח שלפיה בבלית

  381שלו". הנסים את חולל שבאמצעותם 380ע"א(, קד )שבת קסמים" "כשפים, משם

שבו  הדפוסים בנוסח )למעט וסנהדרין סוטה במסכתות המובאת לאגדה מתייחס אפשטיין

 להסיק קשה נראה לי כי 382הנוצרי. ישו את החרים פרחיה בן יהושע אשר בה מסופר שר' צונזרה(,

 ההשבעה בקערות שאזכורוהנוצרי  ישו את מחרים פרחיה בן יהושע ר' שבו התלמודי מתוכן הסיפור

לאזכור הקצר של בית דינו נשען על מסורת ארוכה המוכרת  שהמקור יותר סביראגדה זו.  על מיוסד

 383מקערת השבעה אחרת שבה כתוב כך:

 ]...כפ[תינון ... ]...[ )ביתה( לאסקופת להדין לאסו לה דיהי קמיעא הדין עושה אני ]ב[)ש(מך

 ןנקבא... בי ובן דכר בן בעלמא בה דאית כולהון ומזיקי שידי לכל }כל{ כבשתינון אסרתינון

 בראשית יומי משבעה )לי( פירישו כבר שמא ידענא דלא שמה. ידענא דלא בין שמה דידענא

 דכתבו ימא עיבר מן לכא דאתה בגיטא לי פרישו כבר בראשית יומי משבעת לי פירישו ודלא

 עלה ושדר אינשה לבני ד)ח(נקה ליליתא ההיא הות כד פרחיה בר יהושוע לרבי לה ושדרו

 וכריזו בגיטא שמה וכתבו שמה, דידע הוא דלא מחמת קבילת ולא שמתא פרחיה בר יהושוע

 כולכון כבישתון אסיריתון כיפיתון אתון אף ימא. עיבר מן לכא דאתא בגיטא ברקיעא עלה

 קלא... בר מרנקא דהדין רגלה כיפי תחות

 384.אדם בני שחנקה לילית על פרחיה בן יהושע ר' שהטיל חרם על סיפור מובא ובמקבילתה זו בקערה

 ההיא הות כד פרחיה בר יהושוע לרבי לה ושדרו "היסטורי": "דכתבו סיפור של בצורה מובא הקטע

                                                           
 .ו, א אבות משנה 378
 .מוטיבים, עמי-תן' א גם ראו; 357 'עמ, מילים פירושי, אפשטיין 379
 .357' עמ, שם(", תוספות' עי) המוקדם את ולאחר המאוחר את להקדים רשאית האגדה: "בהערה מוסיף אפשטיין כאן 380
 ".ישו תולדות" היהודי לחיבור אפשטיין מפנה זה במקום 381
–29' עמ, לישוע יהושע בין, ריינר אלחנן; 11–1' עמ, ויהושע ישוע, אילן; 238–228, 117–70' עמ, וישו פ"ריב, גלר גם ראו 382

30. 
 .184' עמ, היהודי הכישוף, הררי; פואטיקה, שקד אצל ומקבילה דיון וראו, AMB5 מתוך 383
 .192–191' עמ, פואטיקה, שקד ראו; D מטיפוס גיטין בקערות מדובר שקד אצל 384
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 לרבי לו ושלחו שכתבו ובתרגום: שמתא". פרחיה בר יהושוע עלה ושדר אינשה לבני ד)ח(נקה ליליתא

 כפי .חרם פרחיה בן יהושע ושלח עליה ר' אנוש בני שחנקה ההיא הלילית כשהייתה פרחיה בן יהושע

 את ידע לא פרחיה בן יהושע שר' כיוון החרם את קיבלה לאההיא  ליליתה בהמשך הקערה, שמסופר

 שמה את שכתבו מסופר אפשר לגרש אישה ללא ציון שמה. לאחר מכן-שמה, וכמו בשטר גט אנושי אי

 אסיריתון כיפיתון אתון "אף ובהמשך: לים", מעבר "שבא גט ידי על ברקיע עליה והכריזו בגט

 עלה וכריזו בגיטא שמה וכתבולענייננו, השימוש בלשון רבים בסיפור זה )" 385כולכון...". כבישתון

"( יכול להתאים לגרסה המקוצרת במקומות אחרים של ימא עיבר מן לכא דאתא בגיטא ברקיעא

 "הוא הוה במותב ד' יהושע בר פרחיה". כלומר, מי שסידר את הגט לא היה ר' יהושע בן פרחיה לבדו,

והאזכור רומז  ד...", פרחיה בר יהושע במותב דר' הוה "והואכתוב  בקערות 386אלא הוא ובית דינו.

  387בבבלי.סיפור לולא  שלהם, הלקוחות לקהל אף ואולי הקערות לכותבי הידוע סיפורל

 

 המתוארת במסורת נעוצה שדים ומחרים כמגרש פרחיה בן יהושע ר' של אזכורו שסיבת אם כן, נראה

שמימי. נראה שיש קשר בין  גט בעזרת מסוימת לילית מחרים בן פרחיה יהושע ר'ולפיה  ו,ז בקערה

ייתכן שדווקא המסורת המתוארת כאן ובין הסיפור התלמודי, אך עדיין לא ברור טיבו של קשר זה; 

האגדה התלמודית הבבלית מיוסדת על המסורת המאגית שמיחסת לר' יהושע בן פרחיה בעניין נידוי 

 שדים.

כאמור, אפשטיין השווה בין המונח "מותב" בקערות ובין המונח החז"לי "מותב דתלתא", 

בית דין. אך מעיון באזכורים של "מותב" בתוך ספרות חז"ל אפשר להבחין שלא מדובר בבית דין 

–סתם, אלא דווקא בבית דין המקיים שטר. האזכור הראשון למונח הוא בתוספתא בבא בתרא יא, ח

                                                           
, פרנקפורטר ראו בהיסטוריולה לדיון. רבות ערותלק אופיינית כזו בצורה( היסטוריולה) היסטורי-מאגי סיפור הבאת 385

 .162–161' עמ, היהודי הכישוף, הררי ;18–17; דן לוין, קורפוס, עמ' 476–455' עמ, היסטוריולה
 יהושע רבי לנא אמר: "11b קסלר מולר באוסף ומקבילתה AIT8 קערה למשל, נוספות קערות להבנת תורם זה קישור 386

 לנא ]ודשמי[ע שמה פלחדד ואימיכון שמיה פלחס ]ד[אביכון ביה כתיב ואישתכח ימא יעיברמ ל]כא[ אתא גיטא פרחיא בר

פרחיה.  בן יהושע ר' על התשתיתי סיפורקערה זו מפנה גם היא ל רקיעא". לדעתי מין להון דשמיע מאי ית אנחתנא עלי[כון

 עליו והכריזו לים מעבר הבא בגט מתגלה ששמה נאמר שמה, את ידעו שלא הלילית לסיפור תשתית המשמשת בקערה

 לעומת(. 184שמה )נקודה זו הפתיעה את החוקרים; ראו למשל שקד, פואטיקה, עמ'  מוזכר לא עצמה בקערה אך ברקיע;

 ואימיכון שמיה פלחס ]ד[אביכון ביה כתיב )"ואישתכח ההיא הלילית של שמה היה מה מתגלה אכןזאת בקערה המצוטטת 

 אותה. לגרש היה אפשר וכך רקיעא"(, )"מן השמימית ההכרזה מן התגלה אשר לים מעבר הבא בגט שמה"( פלחדד
 החרמת על הסיפור ובין פרחיה בן יהושע ר' ידי-על ישו החרמת על הסיפור בין פנומנולוגי-היסטורי קשר שישנו ייתכן 387

 .כזה קשר ולשחזר להוכיח שקשה לאא לילית,
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יום בית דין? במותב פל' בן פל' הוציא פל' לפנינו שטרו קרוע ובדקנו עדותן של עדים זהו ק-ט: "אי

פגום בתוספתא זו מופיע הסבר למונח "קיום בית דין", והוא אישור כתוב לשטר  ונמצאת מתכוונת".

של שטר,  כתוב. בתלמוד הבבלי מצוי גם כן הביטוי "מותב דתלתא" בהקשר של קיום או מתורגם

ת כתובות כב ע"א: "שלושה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למיכתב למשל במסכ

גם במסכת סנהדרין ישנו שימוש דומה במונח בדף כט  388במותב תלתא הוינא יתבין וחד ליתוהי".

ע"ב: "ההיא אודיתא דהוה כתי' בה בכל לישאנא דבי דינא ולא הוה כתי' בה במותב תלתה כחדא 

ה נוספת לשימוש ב"מותב דתלתא" דווקא בהקשר של שטרות מופיעה בכתב יד הוינא...". עדות חשוב

 למסכת כתובת כא ע"א, שבו לכאורה יש ציטוט ישיר משטר המכיל את המילים הללו:  130ותיקן 

והא ההוא שטרא דנפק מבי' די' דמר שמוא' והוה כת' ביה )כ(]מ[ד אתא רב ענן בר חייא 

ד[אתא רב חנין בר אבא -ה ומנו רב חנן בר אבא ו)כי(]מואסהיד אחתימות ידיה ואחד דעימי

ואסהיד אחיתמות ידיה ואחד דעימיה ומנו רב ענן בר חייא אישרנוהי וקיימנוהי לשטרא דנן 

 במותב תלתא דאשתמודענא דח]ת[מות ידא דסהדי הוא

וף כתבו בכתב היד יש לכאורה עדות על שטר מבית דינו של שמואל, אשר העידו עליו כמה רבנים ולבס

שהוא אושר וקוים ב"מותב דתלתא". נראה שדוגמה זו מצטרפת לאזכורים האחרים של "מותב 

דתלתא" בתלמוד הבבלי, אשר מופיעים דווקא בהקשר של קיום כתוב של שטר. עובדה זו יכולה לחזק 

את ההשערה שסופרי הקערות הכירו לשון שטרות ומושגי שטרות והשתמשו בהם. וכך, כמו בקיום 

רות המוזכר בספרות חז"ל, כאשר כתוב "והוא הוה במותב דר' יהושע בר פרחיה" הכוונה היא שט

 במקרה זה שטר הגט לשדים מבית דינו של ר' יהושע.  –לחיזוק תוקפו של השטר 

לסיכום, נראה שהאזכור של "מותב דר' יהושע בר פרחיה" רומז לסיפור המופיע בקערות 

זאת ועוד, השימוש במונח "מותב" יכול ידי ר' יהושע ובית דינו.  השבעה אחרות על החרמת לילית על

להתאים למונח החז"לי "מותב דתלתא" שפירושו בית דין של שלושה, ואשר נזכר בספרות חז"ל 

דווקא בהקשר של קיום כתוב של שטרות. ממצא זה מתאים למסקנה שחזרה במהלך הפרק: מושגי 

 ים מעולם השטרות דווקא.בית דין ספציפיים בקערות ההשבעה מגיע

 סיכוםה. 

                                                           
 .ב"ע קסה בתרא ובבא א"ע בכ כתובות מסכת הבבלי בתלמוד מקבילות ראו 388
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בפרק זה בחנתי את דבר אזכורם של בתי דין ומונחים מעולם בתי הדין בקערות ההשבעה. לאחר עיון 

, מעמיקבאופן הקערות אינם מכירים את עולם בתי הדין במאות קערות השבעה הסקתי שסופרי 

השטרות. המקומות שבהם והשפה המשפטית הספציפית שבה הם משתמשים מוגבלת בעיקר לעולם 

לרוב מדובר בציטוט מספרות  –או אסכטולוגי  שמיימיאפשר למצוא מונחים מבתי הדין הם בהקשר 

 וכן בקערות היזק.  –ההיכלות או ממסורות מיסטיות יהודיות אחרות 

בקערות ההיזק ישנם מופעים רבים יותר של נזקים הקשורים לבית דין אנושי )"בית אסירי", 

דומה(, אך גם כאן מדובר באזכורים אשר אינם מעידים על ידע משפטי מיוחד. הימצאותם "סהדי" וכ

של מונחי נזיקים אלו מתאימה לתופעה רחבה יותר של אזכור נזקים אנושיים בקערות ההיזק. בניגוד 

להשערות שהועלו במחקר, לדעתי קשה להוכיח שמדובר בקערות שהשתמשו בהם בזמן יריבות 

 משפטי מקרה על להשפיע במוצהר שנועדו קערות בידינו שאין כךמיקר בעזו נובעת . מסקנה משפטית

בסוף הפרק הראיתי שאפילו המונח הנפוץ "במותב דר' יהושע בר פרחיה", שיכול היה  .ספציפי

להצביע על היכרות עם מוסדות בתי דין רבניים, נטוע במסורות המוכרות מעולם הקערות דווקא. כמו 

אודות מקור המונח "מותב דתלתא" בספרות חז"ל בכלל ובתלמוד הבבלי בפרט כן, במחקרי על 

הראיתי שהמונח משמש דווקא בקיום כתוב של שטרות. מסקנה זו מחזקת את הטענה שסופרי 

הקערות היו בקיאים במושגי שטרות, אולם לא ניכר שהייתה להם היכרות מיוחדת עם בתי דין 

 יהודיים או לא יהודיים.

מייחדת את הממצא מקערות ההשבעה לעומת ממצאים מאגיים אחרים מן טענתי זו 

התקופה. כפי שטענתי במהלך הפרק, בעולם המסופוטמי ישנו ממצא מאגי נרחב שנכתב בסגנון של 

רומית הדגמתי תופעה דומה של "תפילות -תביעות משפטיות נגד מכשפות; גם במאגיה יוונית

של רטוריקה משפטית המתאימה לבתי דין. לעומת זאת, משפטיות", כלומר כתיבה מאגית בז'אנר 

כתיבת שטרות משפטיים נגד שדים ומזיקים היא לכאורה תופעה ייחודית ליהודי בבל בסוף תקופת 

התלמוד. מסקנה זו יכולה לתרום להבנת מקומן של קערות ההשבעה בחקר ההיסטורי של יהודי בבל 

, לפחות בחלקם, על ידי גילדה מקצועית של וכן לקריאה מחודשת של הטקסטים הרבים שנכתבו

 סופרי שטרות יהודים.
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 דר הקללה בקערות ההשבעה ובמקורות יהודיים עתיקיםנפרק רביעי: 

 מבוא .א

יהודים, הרבו לנדור; כך עולה מקריאת מקורות -היהודים בעולם העתיק, בדומה לשכניהם הלא

ר, והשימוש בו אינו מוגבל למעמד חברתי יהודיים בני הזמן. בספרי המקרא נזכר הנדר באופן תדי

בספרות חז"ל הנדר ממשיך להיות מוסד הלכתי מרכזי, ומוקדשת לו מסכת שלמה בסדר  389מסוים.

אך אף על פי שהשימוש התדיר בנדרים נשאר יציב לאורך התקופות, נראה שההקשר שבו  390נשים.

 ביטאו את הנדרים עבר שינוי ניכר. 

יסטוריה של השימוש בנדר במסורת היהודית. רוב החוקרים מחקרים שונים נכתבו על הה

התמקדו במעבר מן הנדר המקראי לנדר החז"לי דרך תקופת ביניים, המשתקפת בספרות הבית 

המחקרים הללו עסקו בזיהוי הפרקטיקה ההלכתית המדויקת שמבטא הנדר במקורות  391השני.

דרי ההקדש במקרא עד להצהרות נדרי בתפקיד הנדר מהצהרות נ השונים, ועמדו על כך שחל שינוי

האיסור במקורות חז"ל )ראו להלן(. העמידה על אופיים המדויק של נדרי האיסור בספרות חז"ל 

סייעה להבנת מקורות מימי הבית השני. אולם נראה שלמרות הספרות המחקרית הענפה בנושא, 

 סטורית של מוסד הנדר. נותרו עדיין קשיים בהבנת חלק מן המקורות וכן בהבנת ההתפתחות ההי

רוב החוקרים לא כללו במחקריהם על הנדר את קערות ההשבעה, שבהן מוזכר הנדר באופן 

תדיר. גם המחקרים שהתמקדו בקערות ההשבעה לא עמדו על המשמעות המדויקת של הנדר בקערות, 

שונים של וכמה מהחוקרים הציעו כי כותבי הקערות בלבלו בין השבועה והנדר וראו בהם ביטויים 

מוסד זהה. בפרק זה אטען שכותבי הקערות לא בלבלו בין שני המוסדות הללו, אלא הגדירו כל אחד 

בצורה שונה ועקבית; הנדר שימש עבורם כמעין קללה מזיקה. במהלך הפרק אטען שכותבי הקערות 

תו במוסד מדובר בתוצאה של שינוי פרקטי בשימוש בנדרים: תחילוכי יש מאין,  פרשנות זו יצרולא 

של הקדש לאלוהים וסופו באמצעי אפקטיבי לקללה. לבסוף אטען שהבנה מדוקדקת של משמעות 

הנדר בקערות יכולה לסייע להבנה טובה יותר של מגוון טקסטים וממצאים ארכאולוגיים, מאגיים 

א ולא מאגיים כאחד. בשולי הדברים אציע שהשינוי בשימושי הנדר אינו תופעה יהודית מבודדת, אל

                                                           
 ( ונדר חנה )שמואל א, א, יא(. לא–ל, יא)שופטים  יפתח נדר(, כב–ראו למשל את נדר יעקב )בראשית כח, כ 389
, 13–9; זיגלר, השבועה במקרא; בנוביץ', כל נדרי, עמ' ; ברינבלאו, נדריםיםלסקירות מקיפות בנושא ראו קרטלדג', נדר 390

 .17–4' ; בלברג, נדרים, עמ131–127
 .35–9' עמ, נדרי כל', בנוביץ ;228–203בנוביץ, נדר האיסור, עמ' ; 17–5באומגרטן, נדר הפרושים, עמ'  ראו למשל 391
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. גם מוסד זה עבר מהפך סמנטי )νάθεμαἀמקביל למעתק כמעט זהה שחל במוסד האנתמה היווני )

 ופרקטי ממוסד של הקדש לביטוי של קללה מאיימת.

 תהחורג תטקסטואלי סוגהלאורך העבודה הצגתי תפיסה ולפיה קערות ההשבעה מייצגות 

טים העתיקים. לפיכך אפתח דווקא להאיר באור חדש את הטקס העשוי סוגה זומהקורפוס הקאנוני; 

בניתוח מופעי הנדר בקערות ההשבעה, ולאחר מכן אחזור לדון במוסד הנדר על פי סדר המקורות 

 הכרונולגי.

 נדרים בקערות ההשבעה  .ב

קערות ההשבעה משופעות בלשונות שבועה ונדר, והן מקור בעל חשיבות היסטורית רבה להבנת 

ם היהודי העתיק. ואכן, שאול ליברמן ציין את קערות ההשבעה הפרקטיקות של שבועות ונדרים בעול

הראשונות שפרסם מונטגומרי כאחד מן המקורות להבנת השימוש "העממי" בלשונות השבועה והנדר. 

לדבריו, הנדרים המובאים ברצף עם לשונות שבועה וקללה יכולים להעיד על הבלבול העממי בין 

ספרות חז"ל, שבה מחליפים בין נדר לשבועה. כך כותב המוסדות. בלבול זה חלחל לדבריו גם ל

  392ליברמן:

הפועל "נדר" לשבועה אינו אלא אחד הכינויים שהעם השתמש בהם. למעשה נזקקו, 

בהשתדלותם למצוא כינויים לשבועות, לכל מיני לשונות של אלות והשבעות... הלחשים 

ת(, "לוטתא", "חרימא" "מומיתא" )כלומר שבועו ρκοιὅמעין  המאגיים כוללים קללות

החכמים השתדלו הרבה לצמצם לשונות חיצוניים אלו, שהעם השתמש בהם ו"נדרי"... 

התירו, הכשירו ועודדו שימושם של כינויים ו"ידות" מסוימים של נדרים  בשבועותיו. הם

ושבועות, אך אסרו וביטלו תוקפם של לשונות מסוימים אחרים. מסכות נדרים ושבועות 

ספתא ובשני התלמודים, הבבלי והירושלמי משופעות בכינויים ו"ידות" שדנים במשנה, בתו

 בהם חכמים. ודאי היא שבספרות התלמודית נשתמר רק חלק מסגנון השבועות העממי.

                                                           
. השוו אפשטיין, שמזכיר כמה משניות המעידות על בלבול, בין היתר "הנודר בשמו 91ליברמן, יוונית ויוונות, עמ'  392

ר ושבועה אין לי עליך" )משנת כתובות ט, ה(; "היה חייב לחבירו שבועה ואמר והמקיים בשמו" )משנת סנהדרין ז, ו(; "נד

 . 10דור לי בחיי ראשך" )משנת סנהדרין ג, ב; ראו י"נ אפשטיין, לשון נזירות, עמ' 
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כלומר, על פי פירושו של ליברמן נדרים ושבועות שימשו בערבוביה בקרב ההמון המבולבל. החכמים 

בעקבות עיון בעשרות  393יקה הזאת מתוך "תיחום קפדני".המלומדים נאלצו לאמץ חלק מהפרקט

קערות אני מבקשת לחלוק על גישתו של ליברמן ולטעון שהנדר והשבועה בקערות ההשבעה מובחנים 

זה מזו. הנדר, "נידרא", מופיע בדרך כלל כשם עצם ומתפקד כמעין קללה אנושית המשמשת להרחקת 

: "אשבעית עליכון/עליך/עליכי/יתך", "מומינא לל כפועלהשבועה בדרך כאדם מרעהו. לעומתו מופיעה 

 394עליכון/עליך/עליכי/יתך"; וברוב המקרים היא משמשת כפרקטיקה להרחקת שדים ומזיקים.

של כותב כפרקטיקה כלומר, ההשבעה בקערות אינה חיובית או שלילית כשלעצמה, אלא משמשת 

ם, נראה שהיא משמשת באופן עקבי גם כאשר מופיעה השבועה כשם עצ 395(.adjurationהקערה )

כפרקטיקה משפטית ניטרלית של שבועה. מן הבחינה הזאת השימוש בהשבעה בקערות דומה לשימוש 

הנפוץ בגט בקערות: השאלת פרקטיקה מחייבת מן העולם המשפטי כדי לגרש שדים ומזיקים. הקרבה 

שקולי גיטיכי וקבלי רות: "בין השימושים הללו מתבטאת גם בהצמדה שביניהן בנוסחה הנפוצה בקע

 396וקדחי ופוקי וערוקי מן ביתה ד...". מומתיכי

הנידרא מופיע לרוב ברשימה של נזקים שונים שהקערה נועדה להגן מפניהם. רשימות כגון אלו 

מופיעות ברוב קערות ההשבעה. הרשימות אינן אחידות, אך הן בדרך כלל דומות זו לזו. דוגמה 

שפרסמו נוה ושקד, אשר נועדה להגן על מיהרוי בנו  19מופיעה בקערה  לפורמולה תדירה של רשימה

 של גושנאי ומשפחתו:

( ולברשבתי ולאימא 2דין רזא לאסותא למיהרוי בר גושנאי ולפדרוך בת דדי אינתתיה )( 1)

( מן כל מזיקין בישין מן 3וך ויתסון ברחמי שמיא ויתחתמון )רדפולמלבונאי ולגושנאי בני 

( לילית)א( בישתא דיכרין 4טי ומן דיוי ומן פגעי ומן קירין ומן סטנין ומן )שידי ומן שיב

( ואשלמתא 5ונוקבתא ומן כל חרשין ]בי[שין ועובדין בישין ומן לוטתא ונידרא ומן קריתא )

 397ומן שיקופתא ומן כל מזיקין בישין )ות(]קיפ[ין אמן אמן סלה הללויה...

                                                           
 . 13-16אצל ליברמן ראו לעיל עמ' הדיון בשבועות  על 393
, AIT1 ,,AIT3 AIT7 ,AIT17 ,IS18 ,IS37 ,IS42 ,IS53 ,M103 ,M123המונחים מופיעים בתדירות גבוהה; ראו למשל  394

CAIMB13 ,CAIMB19 ,CAIMB26 ,CAIMB39 ,AMB6 ,MSF19. 
 .56–52על חשיבות ההשבעה במאגיה היהודית ראו הררי, דת, כישוף והשבעות, עמ'  395
, JBA2 ,JBA29 ,JBA30 ,JBA31 ,JBA32 ,JBA33 ,JBA34 ,JBA37ראו הנוסחה )בצורות כתיב שונות( בקערות: 396

JBA40 ,JBA42 ,JBA46 ,JBA68. 
. השמות המוזכרים בקערה אינם שמות יהודיים כמו בקערות רבות. ראוי 125–124' עמ, ופורמולות לחשים, ושקד נוה 397

, מופיע גם במסכת גיטין יא ע"א כשם "מובהק" של גויים. קטע הגניזה 2לציון שהשם בר שבתי, המופיע בשורה מספר 
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נזכרת, מכילה את רשימת הנזקים שהיא מבקשת להתגונן קערה זו, שנועדה לתת רפואה למשפחה ה

(. 10–9; 7–6. הרשימה חוזרת בהמשך הקערה עוד פעמיים בווריאציות קלות )שו' 5–3מפניה בשורות 

שדים; "שיבטי"  –מזיקים רעים; "שידי"  –הרשימה מכילה את המרכיבים הבאים: "מזיקין בישין" 

פגעים;  –; "פגעי" (wēdהמילה הפהלווית לשדים ) –י" "דיו 398או שדים; )שידפון( פגעים רעים –

מונטגומרי פירש את המונח כהשבעות מאגיות, ואילו שקד, פורד ובהיירו תרגמו אותו  –"קירין" 

, זכרים או ותת רעולילי –שטנים; "ליליתא בישתא דיכרין ונוקבתא"  –"סטנין"  399לתאונות ותקלות;

 –מעשים רעים; "לוטתא"  –ישופים הרעים; "עובדין בישין" כל הכ –"כל חרשין ]בי[שין"  400נקבות;

על פי המהדורה האחרונה של שקד, פורד ובהיירו מדובר בלחש  –נדר; "אשלמתא"  –קללה; "נידרא" 

 402ומונטגומרי מקשר את שם העצם למונח המוכר מן התרגומים "אשלמו"; 401או בסוג של שד,

 ים רעים. מזיק –"מזיקין בישין"  403מכות; –"שיקופתא" 

נוסף על שמות הנזקים הנמנים ברשימה זו, ישנם נזקים נוספים המופיעים באופן תדיר  

 –"רוחין"  405עין הרע; –"עינא בישתא"  404כנראה שרשרת מאגית; –בקערות וביניהם "ענקתא" 

                                                                                                                                                                             
TS Rab. 2351.13-15 (8450)  משמר דווקא כתיב כמו בקערה: "בר שבתי", בניגוד לכתיב "בר של סוגיה זו בגיטין

. על זהותם הדתית של כותבי הקערות ראו שקד, כיצד 140וותיקן  130שבתאי" המצוי בחלק מכתבי היד כגון ותיקן 

 .13–2נפטרים, עמ' 
תא" כרוח של שידפון אשר פוגעת הן ביבול והן בבני אדם. "שיב תרגםמ. נאה 106' עמ, שיבתנא, שיבתא, שבת, נאה ראו 398

. 92, עמ' קערותמונטגומרי,  ראו, ואכן כך נראה גם ממקורות קדומים בארמית ובסורית; plagueמונטגומרי תרגם 

ציע את התרגום "שדים" בדומה ל"שיבתא" המוזכר בתלמוד הבבלי במסכת יומא עז ע"ב ה( 1132סוקולוף )מילון, עמ' 

סכת חולין קז ע"ב. תרגום זה מתאים לגישתו הכללית של סוקולוף במילון ולנטייתו לתרגם פרקטיקות המוזכרות ובמ

 (.103)ראו לעיל עמ'  type of demon-בקערות כ
. נראה שההבדל בין התרגומים נעוץ באפשרות של 322; שקד, פורד ובהיירו, קערות, עמ' 301ראו מונטגומרי, שם, עמ'  399

  .תא" מלשון קריאה או מלשון מקרה. שקד, פורד ובהיירו מוסיפים בסוגריים פירוש נוסף: סוג של שדהבנת "קרי
הלילית המוזכרת כאן היא כפי שהגדיר הררי "שם גנרי" לקבוצה של שדים, כנראה בעלי מאפיינים משותפים; ראו  400

 .89הע'  185עמ' הכישוף היהודי, הררי, 
 .117-118עמ' . לדעתי יש לפרש כתשלום נדר, ראו להלן 284מ' , פורד ובהיירו, קערות, עשקד 401
 . 369לעיל, הע'  ראו 402
 .368לעיל, הע'  ראו 403
מאוסף  15שורה  8מן ההקשר בקערות ההשבעה נראה שלעתים השרשראות הללו הזיקו לזולת, וראו קערה  404

ת חנק כפי שמופיע בירושלמי ברכות ב, ז, מונטגומרי: "ענקתא בישאתא". פרופ' שלמה נאה העירני שאפשר שמדובר בעניב

 . nooseאת הפירוש  מציין,  450ישראלית, עמ' ץוראו סוקולוף, מילון ארמית אר ה ע"ג )"ההוא ענוקתא דהות רפיא"(;
התופעה של "עינא בישתא", עין הרע, מוכרת היטב גם מן המסורת היהודית. ראו למשל בתלמוד הבבלי: "תנו רבנן:  405

" )פסחים עינאשלטא בהו  – אינו רואה סימן ברכה לעולם. מאי טעמא? כיון דנפיש אפחזייהו – ם ובקנקניםהמשתכר בקני

נ ע"ב(; "רבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה, אמר: כי סלקן בנות ישראל מטבילת מצוה לפגעו בי, כי היכי דלהוו להו 
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 –; "מללתא" רע םחלו –רע; "חילמא בישא"  דבר –"מידעם ביש"  406אלילים; –רוחות; "פתכרין" 

חרם/נידוי. חוץ מן  –; "שמתא" יםרע ותקמע –מילים מזיקות; "חומרי זידינתא" לחשים/

הפרקטיקות הבולטות הללו ישנם עוד שמות עצם המופיעים בתדירות נמוכה יותר בקערות שפורסמו, 

ויש להניח שהחומר החדש שיתפרסם בשנים הקרובות יכלול בתוכו שמות מזיקים נוספים. אף על פי 

שימת הנזקים ברורים דים, אפשר לומר באופן כללי שכולם מורים על נזקים שלא כל השמות בר

 פיזיים )בצורת שדים או אובייקטים מזיקים( או מילוליים )מילים בעלות כוח להזיק(.

הרשימה עמוסה במונחים מגוונים, אך לדעתי היא אינה משוללת סדר: היא פותחת בנזקי 

שהרשימה מורכבת מצמדים או מרצפים של מזיקים  שדים וממשיכה בנזקים מילוליים. נראה גם

שאופיים דומה. ממחקרי עולה שסופרי הקערות הרבו לשלב ברשימות הנזקים צמדים ומקבצים 

זהים, וייתכן שתופעה זו היא תוצאה של שימור מסורות שעברו בעל פה. תופעה זו עוזרת בפענוח 

ים לו. דוגמאות לצמדים שמופיעים יחדיו משמעות הנזקים, אשר אינם תמיד מוכרים לקורא או מובנ

חרשין בישין ועובדין תקיפין )או מעבדין  408שיקופתא ואשלמתא, 407באופן תדיר הן שידי ודיוי,

ברשימה מן הקערה  410לעניינו חשוב צמד נוסף שמופיע תדיר יחדיו: "לוטתא ונידרא". 409תקיפין(.

כלומר כקללה  –תפקד באופן דומה לעיל מופיע "נידרא" לאחר "לוטתא" )קללה(, ונראה שהוא מ

מזיקה. הנידרא מופיע לעתים גם בנפרד בתיאורים מפורטים יותר שעשויים ללמד על אופי 

 411 שבמהדורת דן לוין: M123הפרקטיקה. דוגמה לכך ישנה בקערה 

 (2)עליהון נידרין לוטן ממללן הדין קמיעא דאיתקמע על שום אימי בת קאקי דלא יקרבון ( 1)

משבענא עליכון בניהור יה  נידרא לוטתא מ}?{^ל^לתא בישתאאנא משבענא עליכון  תוב בישון

משבענא עליכון ב< אהיה אשבעית נידרא לוטתא >מללתא בישתא ( יה קבין יה בהדין 3בשדי )

( שמו יה חי קא שמו אחס באלמס 4אשר אהיה שמו פסגדא שמו אפסגדא שמו טובה טיה מיה )

                                                                                                                                                                             
אמר להו: אנא מזרעא דיוסף  מעינא בישא: לא מסתפי מר בני שפירי כוותי, גמירי אורייתא כוותי. אמרו ליה רבנן

. על עין הרע 174–164כל מקום, עמ' ן, בא מציעא פד ע"ב( ועוד. וראו תורקאתינא, דלא שלטא ביה עינא בישא" )ב

 .278–201בתרבויות קדומות אחרות ראו פורד, עין הרע, עמ' 
 ם.והפניות לספרות מחקר ש 948ראו סוקולוף, מילון, עמ'  406
 .AIT5 ,IS4 ,IS18 ,IS19 ,IS23 ,IS24 ,IS34 ,IS41 ,M101 ,M107 ,CAIMB13 ,CAIMB23  ,AMB13ראו למשל  407
 .IS23 ,IS63 ,CAIMB24 ,CAIMB35 ,CAIMB38 ,AMB14 ,VA2509 ,VA2416למשל  ראו 408
409 AIT5 ,IS26 ,IS42 ,IS57 ,IS64 ,CAIMB17 ,CAIMB34 ,CAIMB68 ,AMB14 ,VA2416. 
, AIT5 ,IS63 ,IS64 ,IS65 ,IS68 ,AMIB24 ,AMIB7 ,AMIB8 ,AMIB25 ,AMIB34 ,MK8A ,AMB1 ראו למשל 410

MSF19 ,VA2509. 
 .84–83לוין, קורפוס, עמ'  411
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( נור 5לו מרכבתיה נורא דליק שרפוהי נור משמשין שליחין בריבוהי )פניו פני שיביל קרניו קרני 

לבישין משגרין )ל(עילא מיקרני חיתה בחגא רבה דמלכותא בשמיה רבה דהוה מן קדמין כמו 

ון נידרא לוטתא ומללתא בישתא משבענא עליכ( מעל ריגלך 6דאמר ליה למשה באסנה שרי סנך )

 ( נומתא דמפקא בפומא ובין7א דנהמא על זרעיהי ובין )בין נהימת אימי בת קאקיי 412יעימ תדאי

נידרא דארמאי דיהודאי בין לוטתא רחיקא קריבא בין לוטתא דשיבבה דאחא ואחתא ובין 

( דנשי ובין נידרא דמשלם לפתכרי דיכרי לאיסתרתא }ל{ניקבתא ובין נידרא 8לוטתא דגברי )

( מיבנוהי 9בת קאקי מיאחי בר קיני ) תיזחון תינטלון תיאבדון מיאמי ושלמתא דכל בני אינשה

  ומיביתיה כוליה מן יומא דנן ולעלם אמן אמן סלה.

קערה זו יועדה ללקוחה אימי בת קאקי, והיא כוללת בין היתר השבעות שנועדו להרחיק שדים 

ומזיקים. הנדר משמש בקערה זו כמושא ההשבעה שלוש פעמים )"משבענא עליכון נידרא..."( לצד 

לה הרעה, שנועדו להביא לכך שלא יטרידו את לקוחת הקערה. הצמדה זו יכולה גם היא הקללה והמי

 413ללמד על משמעות הנדר. באחד המופעים מושבע הנדר בשם המפורש שהתגלה למשה במעמד הסנה.

לנוסחה זו יש מקבילות בשתי קערות שכתב ככל הנראה אותו סופר. דן לוין מעמיד בספרו את 

  414הנוסחאות זו מול זו:

M123 M138 MS 2053/216 
 בין ניהמתא דנהמא על זרעיהי 

 ובין נומתא דמפקא בפומא
 ובין נידרא דארמאי דיהודאי 

 בין לוטתא רחיקא קריבא
בין לוטתא דשיבבה דאחא 

 ואחתא
 ( דנשי 8ובין לוטתא דגברי )

 
 
 

ובין נידרא דמשלם לפתכרי 
 דיכרי לאיסתרתא }ל{ניקבתא

ני ובין נידרא ושלמתא דכל ב
 אינשה

 בין ניהמתא דנהמא על זרעיהי
  ]מפ[קא בפומא)ד(ובין נומתא 

 ובין נידרא דארמי די]ה[ודאי 
בין נידרא דשיבבה דקריבה 

 דרחיקה 
ובין ]נידרא[א  לוטתאבין 

 דמשלם לבי].[ בישתא 
 ובין לוטתא דיהודאי דארמאי 
 ובין מללתא דאימא )ובר(]תא[ 

 בין ניהמתא דנהמא על זרעיהי
 ומא דמפקא בפומאובין נ

 
 
 
 
 
 
 

ובין )ני(דרא דמשלם לפתכרי 
דיכרי ולאיסתרתא 
>ל<ניקבתא ובין ניהמתא 

 דמ)פ(קא בפומא 

 

                                                           
 "דאי תעימו" כמהדורת לוין. ולא" עימי"דאית  כאן לקרוא שיש העירני פורד'יימס ג"ר ד 412
; וראו בוהק, מאגיה 89–85ת אצל לוין, קורפוס, עמ' מעמד הסנה הוא מוטיב נפוץ במאגיה היהודית; ראו מקורו 413

 .414–412יהודית, עמ' 
 .90–89הטבלה והקריאות מתוך לוין, קורפוס, עמ'  414
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מתוך עיון בטבלה הסינופטית שפרסם לוין אפשר להבחין בנקל שסופר הקערות החליף בין "לוטתא 

ל שכן לנדר של דשיבבה" ל"נידרא דשיבבה" בעת שכתב נוסחאות כמעט זהות, כלומר בין קללה ש

שכן; וכן בין "לוטתא דיהודאי דארמאי" ל"נידרא דארמי דיהודאי", כלומר בין קללה של גויים או 

החילופים הללו מוכיחים כי עבור הסופר שכתב את הקערה היו  415יהודים לנדר של גויים או יהודים.

ר להניח כי הסופר הנדר והקללה מושגים קרובים עד כדי כך שאפשר היה להחליף ביניהם. לכן אפש

תפס את הנדר כמעין "לוטתא", כלומר כסוג של קללה של אדם אחד כלפי האחר. יש להדגיש 

שהחילוף בין הנדר לקללה אינו חייב להעיד על זהות מוחלטת ביניהם, אך הוא מעיד לכל הפחות על 

 קרבת משמעות. 

הפורמולה  את מהות ההבדל בין הנדר והקללה אפשר לנסות לחשוף דווקא באמצעות

הייחודית לנדר. בשורות האחרונות בטבלה לעיל מופיע הצירוף "נידרא דמשלם", וכך גם בקערה 

השורש  416: "ובין נידרא דמשלם לפתכרי דיכרי לאיסתרתא }ל{ניקבתא".(MS2053/216)אחרת 

ך של"ם במובן של תשלום הנדר לאלוהים מופיע כבר במקרא )דברים כג, כב(: "כי תדר נדר לה' אלהי

לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו ה' אלוהיך מעמך והיה בך חטא". בדומה לכך מופיע שורש זה 

)משלי  שנאמרתניא רבי נתן אומר בעון נדרים מתה אשה של אדם בדרשת חז"ל בבבלי שבת לב ע"ב: "

                                                           
. 102' עמ, לקסיקון, סוקולוף השוו; (169' מע ,מילון) “pagans” מתרגם סוקולוף ואילו, (gentiles) לוין מתרגם כך 415

 ניגוד הם וארמאי יהודאי זו בקערה. (53' עמ) Aramean, Gentile" כך: ארמיי" סוקולוף מתרגם ישראלית ארץ בארמית

. גוי כלומר – "יהודי לא"כ לתרגם שיש נראה ולכן ,"נשי/גברי", "רחיקא/קריבא" כגון בקערה אחרים צמדים כמו בינארי

 מופיע IS49 בקערה אולם...". ארמאי לבית איזילו אתיתון יהודאי מבית ואם(: "264' עמ) עקיבא' דר הבדלה השוו

 חרשין טיאעין חרשין יהודאין חרשין ארמאין חרשין: "הלשונות בכל שנאמרים מכשפים להתגוננות בהקשר" ארמאי"

 כולהון דגברא ובין דאיתתא בין לישנין בשבעין דמיתעבדין חרשין כיתין די חרשין יונאין חרשין הינדאין חרשין פרסאין

 "ארמאין" גורדון פירש הראשון בפרסום ."ומיטטרון ועזאל עזא דשלח הוא ונוקים קנא לדא מימריה מן ובטילין שביתין

 הארמאין קבוצת את לזהות הכרח שאין נראה(. 330' עמ, קערות, גורדון) בסורית הקערות את שכתבו אלו כגון כנוצרים

 לסמן יכול" ארמאין" המונחש נראה מקום מכל. מנדאית כמו אחרים דיאלקטים דובריכ גם אלא, בלבד סורית דובריכ

 המוכרים" יהודים לא"ה אכן אלוש נראה; "יהודים לא" כלליבאופן  לסמן לחלופין או ארמית דוברי של ספציפית קבוצה

 .הקערות לכותבי ביותר
 לוין מתרגם "נידרא" כשבועה, אך נראה שמדובר דווקא בנדר וכי הכוונה היא לתשלום נדר. ייתכן שכך יש לפרש גם את 416

המשנה במסכת סנהדרין ז, ו: "הנודר בשמו והמקיים בשמו עובר בלא תעשה". חוקרים רבים ובהם אפשטיין פירשו משנה 

. תופעה דומה ישנה בקערה שפרסם גורדון אשר מכילה 10, עמ' עות של שבועה; ראו י"נ אפשטיין, לשון נזירותזו במשמ

י הנדר וההשלמה כוללים את אלהי דישמיא ואלהי דארעה, אלהי ארבע פעמים את הפורמולה "נדרו ואשלימו ל...". מושא

, , קערותבדט ברתיה דאדקוי"(; ראו גורדוןדיכרי ואיסתרתא ניקבת, פתכרי ואיסתרתא ושם נוסף )גורדון קרא "בדט בת 

 . להשבעה בשם אלהי השמים והארץ ראו בראשית כד, ג; תוספתא סוטה ז, ג.122–121עמ' 
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 הביטוי "נידרא דמשלם לפתכרי" יכול לציין תשלום 417".'אם אין לך לשלם למה יקח משכבךכב, כז(: '

כלומר הקדשת דבר מה לאלילים כדי לקלל אדם אחר, או הקדשת היריב עצמו לאל או נדר לאלילים, 

 418(.defixionesרומי של לוחיות הקללה )-לכוחות הרעים. תופעה זו קיימת בממצא המאגי יווני

כאמור, בקערות נזכרים נדרים של יהודים ושל לא יהודים וכן נדרים של שכנים קרובים ורחוקים. 

 419שנם נדרים נוספים המופיעים בקערות ההשבעה, למשל בקערת היזק מן האוסף של דן לוין:י

( ישרו 5( ריבקא... )3( ולוטתא ונידרא ואמראתא דאימי בת )2(הדין קיבלא לבטולי חרשי )1)

( ושיקופתא 6ליה לאבא בר ברכיתא לוטתא ונידרא ושיקופתא וקריתא וענקתא )

דבית  (7)וחרשי דבית קברי וחרשי אסכמתא ושידתא ומשקופתא ואשלמתא ואחרמתא ו

פתיכרי וחרשי דבית כנישתא ונידרי דבית קברי ונידרי דבית פתיכרי ונידרא דבית 

 כנישתא...

בקטע המודגש לעיל מופיעים הנדרים לאחר ה"חרשים", כלומר כישופים. ישנם שלושה סוגים של 

הצמדת המילה נדר/כישוף  420( ונדרי בית הכנסת.נדרים: נדרי בית קברות, נדרי בית פתיכרי )אלילים

לשמות מקומות כמו בית קברות, בית כנסת ובית אלילים מעלה את שאלת תפקידם של המקומות 

המוזכרים: האם הסופר מתגונן מפני הנדרים שנעשו במקומות הללו ממש, או שמא נוסחת הקללה 

ותנת את הכוח לנדר או לכישוף, או מכילה אזכור של שם המקום? האם עצם העמידה במקום היא שנ

המתים, אלוהים או האלילים?  –שמא הנדר מכיל גם פרקטיקה שמערבת את הכוח הקיים במקום 

                                                           
)לא  ז, ז כתובות ירושלמי"ב, ע לב שבת בבלי"ב, א עב כתובות בבלי: שמתים הם אדם של בניו בוש מקביל מדרש השוו 417

 נדרים גם ביניהם, ושבועות נדרים של הקטלני כוחן מפני להזהיר"ל חז של יותר רחבה מנטייה חלק היא זו אזהרה"ב(. ע

 בניהם את וקוברות לשקר נשבעות היונה : "בראשוג הלכה ד פרק גיטין מסכת בירושלמי למשל כך. אמת של ושבועות

 נשבעה אם אמר הונא רב ונשבעה עברה. השבועות מן יותר עליהן נדרים שאימת ועוד'. בניכם את הכיתי'לשוא  שנאמר

"נמנעו מלהשביעה. מ"ט? אילימא משום דרב  "א:ע לה דף גיטין מסכת בבלי תלמודב המקבילה בסוגיה וכן". נשבעה

ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה,  כהנא, דאמר רב כהנא,

והניחתו בכד של קמח, ואפאתו בפת ונתנתו לעני, לימים בא בעל הדינר ואמר לה: הבי לי דינרי, אמרה ליה: יהנה סם 

מועטין עד שמת אחד מבניה, וכששמעו המות באחד מבניה של אותה אשה אם נהניתי מדינרך כלום! אמרו: לא היו ימים 

 על אחת כמה וכמה".  –כך, הנשבע על שקר  –חכמים בדבר אמרו: מה מי שנשבע באמת 
 .138-139עמ' להלן  ראו 418
 .37' עמ, קללה קערות, לוין 419
רי : "מזמניה כל חרשי דאיהודאי ודארמאי דגבCAIMB3מקבילה לקערה זו יש בקערה המיועדת לקלל את מר זוטרא,  420

ואיסרי דבית קברי ורוחא בישתא ורוחא זיידניתא ודאינשי ונידרי ולוטתא ושיקופתא ומזגירתא ומרזקופתא וזידנותא 

ורוחא בישתא ורוחא זידניתא דיכרי וניקבתא וכל דאישתדר  ואיסרי ופתכרי ואיסרי דבית כנישתא ואיסרי דבית קברי

 אוקמי".  עליה דמחלפא בר בתשיתין לישתדרו עליה דמר זוטרא בר
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כיוון שמדובר בנוסחאות התגוננות והקערות עצמן אינן מוגדרות כנדרים, קללות או כישופים, נראה 

  421משמעית לשאלות אלו.-שקשה לתת תשובה חד

ראה שיש לפרש את הנדר בקערות ההשבעה כקללה מזיקה ולא ככינוי לשבועה לסיכום סעיף זה, נ

קלה. מסקנה זו מתבססת על השיקולים הללו: )א( הימצאות תדירה של הנדר ברשימת הנזקים 

מפניהם, בניגוד לשבועה שמשמשת באופן עקבי ככלי לגירוש השדים; )ב(  ןמתגונשלקוח הקערה 

יטוי הנפוץ "נידרא ולוטתא"; )ג( ההחלפה בין המילים "נידרא" ההצמדה התכופה למילה "לוטתא" בב

ו"לוטתא" בנוסחאות דומות בשתי קערות שנכתבו על ידי אותו סופר. נראה שהנדר אינו זהה לקללה, 

 422אלא שמדובר בסוג מסוים של קללה שהופעלה לפחות בחלק מן המקרים באמצעות הקדשה לגבוה.

 והן הסוריות בקערות הן דומה באופן שימששהנידרא  נראה :הודיהי לקורפוס ייחודי אינו זה שימוש

  424לא תמיד בתפוצה זהה. ם כיא 423,המנדאיות בקערות

מתי הפך הנדר היהודי לקללה מזיקה? כלומר,  על מסקנה זו ראוי לשאול שאלה כרונולוגית:

צעי מאיים מתי הפכה פעולה של הקדשת רכוש לאלוהים, המבטאת לרוב רגש של אדיקות דתית, לאמ

של קללה אשר ממנו התגוננו יהודים בשלהי העת העתיקה בבבל? בסעיפים הבאים אטען שיהודי בבל 

                                                           
 .136  הע'לעניין הימנעות מהגדרה עצמית כקללה או כישוף ראו לעיל  421
קריאת הנדר בקערות כפרקטיקה אנושית המשמשת להיזק יכולה אולי להסביר קטע קשה מקערת היזק שנתפרסמה  422

(...קובילכי דמיתקרי 9")(: 115–114לראשונה על ידי סיגל, ולוין חזר ופרסמה עם תיקונים קלים )לוין, קערות קללה, עמ' 

 Your( לחיסדא בר אמא... ". לוין תירגם כך: "10נידרי ואיקרוך כמיתקרי ירורי כולהון ימין ומהימנין ומשדרין ליה )

charms that are designated vows they will call you as the Yarors are designated all swearing, and trustworthy 

and sent for him namely Hisda son of Imaלוין מתרגם את קובליכי כ ."-charms  ,"בהתאם לתרגום שלו ל"קיבלא

ואת המונח "ירורי" כשד. לדעתי אפשר לפרש את "קובליכי" כפורמולת החזרת קללה. גם "ירורי" לא חייב להתפרש כשם 

עצמו מציין כאופציה בתחילת ספרו )לוין,  של שד אלא כ"ארורים", כלומר סוג מסוים של קללה )קללת ירורי(, כפי שלוין

(. "דמתקרי" יכול להיתרגם "שנקראים", כמו בשימוש הנפוץ בהקשר לשמות לקוחות. על פי 30הע'  7קערות קללה, עמ' 

קובלנותיך הנקראים נדרים ויקרו לך כמו שקורים קללות פירושי המילים הללו אפשר לתרגם את המשפט בקערה כך: "

". אם זהו אכן התרגום הנכון, יש כאן דוגמה לנדר מינים ומהימנים ושולחים לו לחיסדא בר אמאהירורי, כולם א

 שמתפרש על ידי הסופר עצמו כמילה נרדפת לקללה אנושית ספציפית. 
 גם. (297' עמ, מילון, ומצוך דרוור) vow (evil) -כ מאגי ובהקשר, vow-כ "נידרא"דרוור ומצוך  תרגמו המנדאי במילון 423

 הצורה בתרגום, זאת עם .(892' עמ, לקסיקון, סוקולוף) vow-כ "נידרא" המילה את מתרגמים הסוריים ילוניםבמ

 המילה זה בתרגום. (לספירה התשיעית המאה, ערביות סוריות גלוסות) אלי בר של לתרגום סוקולוף מפנה" מנדרא"

  .זה תרגום ביןו כקללה בנדר שימושה בין קשר ישנו אם, ויש לבחון torement כלומר", מתעסקא"כ מתפרשת
 שהלקוח הנזקים מרשימת כחלק שמנית בצורה לרוב, הסוריות בקערות למדי גבוהה בתדירות מופיע "נידרא" המונח 424

, 32, 23, 22, 17, 16, 7, 6, 4 בקערות" נידרא"ה מופיע י'מוריג שפרסם בקורפוס. היהודיות קערותב כמו, מפניהם מתגונן

 בידיו כעת שנמצאאפיגרפיה מנדאי  שבקורפוס העירני"נדרין"(. ד"ר אוהד אבודרהם [: MSF26] 28קערה )וב 44, 41, 38

וכן  שמניתפעמים בצורה  14-נעדרא כ/נידראהמונח  מופיעפורסמו עדיין,  שלא וקערות קמעות היתר בין כולל אשר

 .השונים הקורופוסים בין בנדר ימושבש אחידותשיש  נראה מכאן. לוטאתאו אקראיתאבסמיכות לשמות אחרים כגון 
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לא המציאו את השימוש בנדר כקללה יש מאין, אלא שמדובר בשינוי הדרגתי בשימושי הנדר בתוך 

זו  החברה היהודית ומחוצה לה; שינוי שאפשר ללמוד עליו כבר מספרות ימי הבית השני. טענה

, מהספרות כיתתית, מממצאי מהאוונגליוניםתתבסס על טקסטים שונים הכוללים קטעים 

 גלוסקמאות וכן מספרות חז"ל. 

 הנדר כקללה בתקופת הבית השני .ג

בספרו על הנדר במקרא ובמזרח הקדום הגדיר  425נדרים ושבועות הם חלק מרכזי בנרטיב המקראי.

יבויות או הצהרות של האדם מול האל; אולם כל טוני קרטלג' את מוסדות השבועה והנדר כהתחי

היא הצהרה או הבטחה שאדם מקבל על עצמו והיא  שבועה 426אחד מן המוסדות הללו שונה מרעהו.

מחוזקת באמצעות הוספת קללה, בדרך כלל בצירוף פנייה לכוח או לאלוהות שיגשים את הקללה. 

עניק לנודר את מבוקשו הוא יקדיש משהו הוא הצהרה שאם האל י נדרפנייה זו איננה מפורשת תמיד. 

הבדל חשוב לעניינו בין הנדר לשבועה המקראית הוא הזיקה  427לאל בתמורה, כלומר נדר הקדש.

  428ההדוקה בין שבועה לקללה, זיקה שאיננה קיימת במקרא בין נדר לקללה.

 בספרות החכמה 429שבועות ונדרים הוסיפו להיות מוסדות מרכזיים גם בימי הבית השני.

 430אזהרות מפני שימוש בשבועות הממשיכות בסגנונן את ספרות החכמה המקראית.ישנן מתקופה זו 

                                                           
 .390 הערהראו הפניות לספרות לעיל  425
 .18–15, עמ' נדריםקרטלדג',  426
קרטלדג' מגדיר את נדרי ההימנעות אשר מופיעים במקרא כשבועות )עמדה זו שנויה במחלוקת(. נדר ההקדש מנוגד  427

 . 228–203נדר האיסור, עמ'  למה שמתפתח מאוחר יותר אצל חז"ל, קרי נדר האיסור; ראו בנוביץ,
הזיקה ההדוקה בין קללה לשבועה אינה ייחודית למקרא דווקא, ובשפות ובתרבויות שונות ישנו קשר אטימולוגי בין  428

. אמיל בנבניסט כתב על משמעות השבועה ככוח 41הע'  5ראו זיגלר, השבועה במקרא, עמ'  המילה שבועה למילה קללה;

( מקבלת במיתולוגיה היוונית צורת ρκοςὍובשפות עתיקות. המילה היוונית לשבועה ) מזיק וכקללה בספרות עתיקה

קשר אטימולגי בין  (.804שורה  83דמות אשר אחראית לאסונם של הנשבעים לשקר )וראו שפאן, שירת הסיודוס, עמ' 

תופעה תרבותית רחבה המילים "שבועה" ו"קללה" ישנו גם בסנסקריט וכן בשפות סלביות, ונראה שהקישור הזה מבטא 

 māmītu. תופעה דומה ישנה גם בשפות שמיות: 437–436אירופיות, עמ' -בעולם העתיק; ראו בנבניסט, שפות הודו

; זיגלר, השבועה 195–185, עמ' CADבאכדית היא המילה לשבועה, אך מתפרשת גם כאלילת השבועה; ראו מילון 

 .35הע'  32במקרא, עמ' 
, קימרון; 214–199; הנ"ל, שבועות ונדרים בקומראן, עמ' 623צל שיפמן, שבועות ונדרים, עמ' סיכום החומר העיקרי א 429

 .118–115' עמ, הבנים שבועת
"אל תתן פיך לשבועה ולשאת השם על שפתיך, מרבה להשבע לא ינקה  זאב(:-)בתרגום בן 12–9ראו למשל בן סירא כג,  430

לחטוא ונגע לא ימוש מביתו נשבע בשגגה חטא באחת נשבע ואשם  מענש ולשון אלה לא תזכה מחטא נמהר להשבע נמהר

 כפלים ענשו". 
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המעיד על כך  –וכן אצל יוספוס  431דיון בחומרת הנדר והשבועה אפשר למצוא גם בכתבי פילון,

השבועות שהזכיר יוספוס  432שהאיסיים נמנעו מלהשבע ולידור אך חייבו שבועה לשם הצטרפות לכת.

מעיון במקורות  433בברית דמשק, בסרך היחד ובמגילת המקדש. :בכתבים שנתגלו בקומראן קיימות

הללו נראה שבספרות בית שני יש לשבועה משמעות הדומה לשבועה המקראית, ואילו הנדר בתקופת 

בית שני אינו דומה לנדר המקראי: זו אינה הצהרה שנועדה להקדש בלבד, אלא לשון המשמשת 

 י שאראה בהמשך(. לדברים נוספים )כפ

 434ובזיקתו לספרות חז"ל. בית השניה תקופתבחוקרים שונים עסקו בהתפתחות הנדר 

מחקרים אלו פירטו כיצד עבר הנדר ממשמעות של הקדש להצהרה של איסור. כלומר, הבטחה 

להקדשה הפכה אצל החכמים להצהרה שחפץ מסוים מוקדש )או כביכול מוקדש( לאלוהים ובכך 

 אסור בהנאה.

תקופת הבית השני נראה שהנדר היה קרוב יותר לנדר האיסור מאשר לנדר המקראי, אף על ב

למחלוקת חוקרים זו יש  435פי שהטכניקה הספציפית של ביטוי הנדר שנויה במחלוקת במחקר.

השלכות חשובות על שאלות של המשכיות בין יהדות בית שני וחז"ל וכן על קריאה בטקסטים 

עסקו בנדרי בית שני ביססו את טענותיהם על קטעים מהברית החדשה שחז"ליים. רוב החוקרים 

בדיון  436)מרקוס ומתי(, על ממצא הגלוסקמאות מירושלים וכן על אזכור הנדר במגילת ברית דמשק.

זה איני מתכוונת לעסוק בכל אזכורי הנדר והשבועה בספרות הבית השני, וגם לא אנסה להכריע 

המדויקת של ביטוי הנדר בתקופה זו. בכוונתי לסקור את במחלוקת החוקרים באשר למשמעות 

המקורות המרכזיים המפורטים לעיל ולהראות שכבר בתקופה זו שימש הנדר באופן עקבי כאמצעי 

 רטורי לגרימת צער או נזק לאדם אחר.

                                                           
 .30–23נטף, ג, עמ' -ראו פילון, על החוקים לפרטיהם, מהד' ס' דניאל 431
 .231–230, ובמהדורת אולמן עמ' 142–134, עמ' 2ספר יוספוס, מלחמות,  432
 ון בברית דמשק להלן.(, וראו די429ראו הפניות עיקריות אצל שיפמן )לעיל הערה  433
 .391הפניות לעיל הע'  ראו 434
 .שם 435
 .439;  496' הע להלןגם על אזכורים אצל פילון ויוספוס, ראו  לעתים 436
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 ישו נגד נדרי הפרושים   .1

–9רה. כך במרקוס ז, מבקר ישו את הפרושים על העדפת מסורתם על פני התואוונגליונים בקטע מן ה

 437(:5–1)מקבילה במתי טו,  13

כי משה  10ויאמר אליהם יפה בטלת את מצות האלהים כדי שתשמרו את המסרת שלכם:  9

ואתם אומרים איש כי יאמר  11אמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת: 

ולא  12אתה נהנה לי: מה ש (ρονῶΔ στινἐ ὅ, νᾶΚορβלאביו ולאמו קרבן, פירושו מתנה, )

ותפרו את דבר האלהים על ידי קבלתכם אשר  13תניחו לו לעשות עוד מאומה לאביו ולאמו: 

 קבלתם והרבה כאלה אתם עשים.

בקטע זה מבקר ישו את הפרושים המרחיקים את הוריהם בנדר הקרבן ומעדיפים את הנדר על מצוות 

 438למוסד הנדר החז"לי. 11מוזכרת בפסוק כיבוד אב ואם. חוקרים רבים קישרו בין הפרקטיקה ה

בטקסט המקורי מופיעה המילה העברית "קרבן" בתעתיק יווני, ואחריה הסבר בשפה היוונית למונח 

, "פירושו מתנה". המונח "קרבן" הוא אחד מכינויי הנדר במסכת נדרים, ונראה ρονῶστιν Δἐ ὅזה: 

וקים ביניהם בשאלה באמצעות איזה נדר חוקרים חלה 439שאכן כך יש לפרש כאן את מעשה הפרושים.

  440אסרו הפרושים הנאה על הוריהם.

מבלי להכריע במחלוקת החוקרים באשר לסוג הנדר שביטאו הפרושים, נראה שקיים קושי 

( מנגיד ישו בין מעשה הפרושים ובין הציוויים 4)מקבילה במתי טו,  10נוסף בהבנת הפסוקים: בפסוק 

)שמות כא, יז(.  אמך" )שמות כ, יא( ו"ומקלל אביו ואמו מות יומת" המקראיים "כבד את אביך ואת

השימוש בפסוק "כבד את אביך" ברור, אך נשאלת השאלה מדוע משתמש ישו דווקא בפסוק של 

נן פירש את הקטע בברית החדשה על רקע קביוהמקלל. לשאלה זו ניתנו כמה תשובות במחקר: 

                                                           
 על פי תרגום דליטש. 437
; מרכוס, 15–13; השוו באומגרטן, נדר הפרושים, עמ' 212–210' עמ, האיסור נדר', בנוביץ ראו קודם מחקר לסיכום 438

 .353–352קולניס, מרקוס, עמ' -; ירבו445 , עמ'8–1מרקוס 
משנת נדרים א, ד: "האומר קורבן עולה ומנחה חטאת תודה ושלמי שני אוכל לך אסור". יוספוס מעיד על שימוש יהודי  439

השימוש בכינוי "קרבן" בספרות .  734.5 §, וכן קדמוניות 1.167יוספוס, נגד אפיון,  ראו ;)ὅρκος(במילה קרבן כשבועה 

דתניא רבי נתן יכול אולי להסביר את הברייתא שחוזרת כמה פעמים בתלמוד הבבלי, למשל ביבמות קט ע"א: " חז"ל

 אומר, הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן". 
את  רובם נחלקו בין נדר הקדש, בדומה לנדר המקראי, ובין התפסה בקודש )דימוי החפץ הנאסר כקרבן(. בנוביץ' דחה 440

שתי האפשרויות הללו וטען שהקטע מתייחס לנדר של איסור הנאה שנעשה על ידי הקדש ממשי. לדעות השונות ראו 

 . 217–210בנוביץ', נדר האיסור, עמ' 



 

122 
 

ז"ל הייתה נוסחה אינטגרלית של קללה שנשמטה או קריאה שהציע בנדרי חז"ל. לדעתו בנדרי ח

צונזרה, והפרושים הוסיפו גם קללה בביטויים על נדר הקרבן. דעה זו מסבירה את בחירתו של ישו 

במאמר תגובה דחה ז' פאלק את קריאתו של  441להנגיד את הנדר דווקא לאיסור על קללת ההורים.

ים והגיה בצורה אגרסיבית ומוטעית את בטענה שלא קרא נכון את המקורות התלמודין קנביו

, והנדר שהוא מזכיר דומה ל"נדר בדברי ישו הטקסטים. לדברי פאלק לא הייתה נוסחת קללה

האיסור" החז"לי. לדעתו השימוש בפסוק על המקלל אינו מחייב זיהוי בין נדר לקללה, והסיבה 

  442לבחירתו נותרה עלומה.

גיה את הן וקנה את הטקסט כפי שהוא: ביאם כן, אף אחת מהדעות הללו אינה מסביר

 לאחרונהייחס חשיבות להבאת הפסוק "מקלל אביו ואימו" בדברי ישו. לא , ואילו פאלק הטקסטים

ההורים.  פרנסת" פירושו במקורות רבים דולדבריו "כב :לפסוק חדש פירושבויארין  דניאלהציע 

התוכחה בלשון "מקלל אביו ואמו" כן  ועל ,"כבד" ת לשורשסמנטי מנוגד מבחינה"קלל" השורש 

 הגו הפרושיםשנ כפי, . הבנים מחויבים לפרנס את הוריהם ואינם רשאים להימנע מכךאיסורמבטאת 

  443נדר הקרבן. באמצעות לעשות

 שבה פעל ישובתקופה  :הנסמכת עליו התוכחהואפשרות אחרת להבנת הפסוק  ישנהלדעתי 

השימוש ; כאמצעי לגרימת נזק וצער לאדם אחר קללה או לכל הפחותשימש הנדר במשמעות כבר 

  הולם את ההקשר.קשור אפוא לנדרי הפרושים על רכושם ובפסוק "מקלל אביו ואימו" 

 אזהרה על הנדר במגילת ברית דמשק  .2

 444(, נאמר כך:16–12)טור טז שורות  במגילת ברית דמשק, בקטע שנמצא בגניזה ובמערות קומראן

ׁ  ישראל  על משפט הנדבות אל ידור איש ׁ ד ׁ י למ]זבח מאום אנוס וגם[ הכהנים אל יקחֹו מ

ׁ ]ת[ רעהו יצ]דו[ חרם.  ׁ ]כל פ.. ..ל כי הוא[ אשר אמר איש א ׁ א  אל יקדש איש את מ

הקטע המצוטט מזהיר מפני שימוש בנדרים, וככל הנראה קושר בין הנדר ובין הקדשת מאכל הפה. 

כך: "אל יקדש איש את מאכל פיהו  בעקבות הברמן ורבין שחזרו חוקרים את הקטע המשובש

                                                           
 .332–319' עמ, ושבועות נדרים, ביוקנן 441
 .312–309' עמ"ל, חז נדרי, פאלק 442
 .המאמרמוקדמת של  גרסה לקרוא לי שנתן על בויארין דניאל' ופלפר מודה אני .(פורסם טרם) והפרושים ישוע, בויארין 443

. סוגריים מרובעים מסמנים השלמה מקטע 39מתוך א' קימרון, מגילות מדבר יהודה: החיבורים העבריים, א, עמ'  444

 הגניזה. 
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שחזור זה, לצד ביקורתו של ישו על מעשי הפרושים, עולה בקנה אחד עם קטע מכתבי פילון  445לאל".

לענייננו חשובה בעיקר ההפניה להוכחה מן  446המקשר גם הוא בין נדר ובין הצהרה על איסור מאכל.

ד ָחִסיד ִמןהכתובים בלשון "הוא אשר אמר". ההפניה היא למיכה ז, ב: " ָהָאֶרץ, ְוָיָשר ָבָאָדם ָאִין: -ָאבַּ

במקור במיכה המילה "חרם" משמעותה רשת  447".ָאִחיהּו ָיצּודּו ֵחֶרם-, ִאיׁש ֶאתכָֻּלם ְלָדִמים ֶיֱאֹרבּו

ְשִתי ָעֶליָך ֶאת ִבים ְוֶהֱעלּוָך-דיג, בדומה לפסוק ביחזקאל לב, ג: "ּוָפרַּ ִמים רַּ ל עַּ  ְבֶחְרִמי". אך ִרְשִתי ִבְקהַּ

אם  במגילה נדרש "חרם" במשמעות נדר, והכתוב מזהיר מפני מעשה זה המשול לאדם הצד את רעהו.

אכן הנדר הוא מוסד של הקדש בין אדם לאלוהיו, מדוע בפסוק התוכחה מופיע מעשה שלילי שבין 

ל רקע ההבנה אדם לחברו? לדעתי הקשר בין הנדר ובין אדם הצד את רעהו במגילה מתפרש בנקל ע

 שהנדר שימש ככלי אנושי להזיק, ולכן השימוש בו מומשל לעשיית רוע אנושי.

יתר על כן, הפסוק המופיע בברית דמשק יכול לתרום להבנת השינוי במשמעות של ביטוי נדרים  

ובהקשר שבו חל השינוי בתקופה זו. כאמור, "חרם" במגילה נדרש כנדר בהתאם למשמעות המילה 

ש. אולם גם המונח המקראי "חרם" אין משמעותו הקדש בלבד, אלא גם הרס והרג הקשורה להקד

ייתכן מאוד שהאוכלוסייה היהודית בעת העתיקה הייתה רגישה לכפל משמעות זה,  448אנושי טוטלי.

. גם )νάθεμαἀ(אנתמה לכפי שעולה גם מתרגום השבעים; שם מתורגם המונח "חרם" באופן עקבי 

מסימון פעולת הקדשה לגבוה עד לשימוש נפוץ במשמעות  –בתקופה המדוברת  לגבי מילה זו חל שינוי

קללה )ראו להלן(. כלומר, המילה "חרם" בברית דמשק נדרשת בגלל המשמעות הדומה לנדר, אך 

נראה שהיא מתפרשת גם כפעולה אנושית שנועדה להזיק לאדם אחר. הקשר הפסוק מוכיח זאת: 

זו יכולה לסייע בהבנת ההקשר שבו ביטאו נדרים וכן בפענוח "איש את רעהו יצודו חרם". הבנה 

 השדה הסמנטי של הנדרים בתקופה זו.

                                                           
לשיטתו שמדובר  . בנוביץ' מפרש בהתאם65; וראו הצעות נוספות לשחזור שם, הע' 221–219בנוביץ, נדר האיסור, עמ'  445

 בהקדשה ממשית ולא בהתפסה בקודש.
( ויש גם חוקים אחרים מסוגים שונים: הנשים משועבדות לבעליהן, לא בכוח 7.3") ראו פילון בחיבורו היפותטיקה: 446

ל ( הוא הדין בשאר דברים הנתונים למרותו אם קורא לאיש ע7.5אלימות כלשהי, אלא על ידי טיפוח נכונות לציית בכול... )

מזונה של אשתו שם קודש, הריהו מודר ממזונה וכן אם עושה זאת ביחס לבנו או שליט ביחס לנתינו". על פי תרגומו של ד' 

 .223–221; וראו בנוביץ, נדר האיסור, עמ' 160רוקח בתוך פילון, כתבים, א, עמ' 
 בנוסח המגילה מופיע "רעהו" בשונה מנוסח המסורה "אחיהו". 447
 לתפקידים. ה, ה נדרים ותוספתא ד, ה; ה, ב נדרים משנת ראו התנאית ספרותב"קרבן" ל בדומה" "חרם של לשימוש 448

 .65–50' עמ, חרם, צבי-רוזן; 246–233' עמ, במקרא חרם, ורסליוס ראו החרם של נוספים
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 גלוסקמאות הנושאות את המילה "קרבן" .3

מקור נוסף היכול להעיד על השימוש בנדר כקללה בימי הבית השני הוא ממצא הגלוסקמאות 

כזאת התגלתה בגלוסקמה  הנושאות כתובות אזהרה על פתיחת הקבר עם המילה "קרבן". כתובת

 : "כל די אנש מתהנה בחלתה דה קרבן אלה מן דבגוה". 1957מנחל קדרון בשנת 

ג'וזף מיליק, המהדיר הראשון של הכתובת, פירש אותה כך: כל אדם הנהנה מתכולת 

חוקרים רבים התנגדו לפירושו  449( ממי שבתוכה.dictionémalהגלוסקמה, תחול עליו קללת אלוהים )

ק. יוסף פיצמייר ביקר את התעלמותו מחלק מהטקסט )המילית "די"( ואת תרגום המילה של מילי

לפי פיצמייר, הכתובת מבטאת מעשה של הקדש )"קרבן"( שמשמש אזהרה  450"קרבן" כקללה.

לאנשים שלא לפתוח את הקבר. בהמשך פירשו גם פאלק, באומגרטן, ביליג ואחרים את הביטוי 

האיסור החז"לי. לפי שיטתם דימה הנקבר את תוכן הקבר לקרבן  "קרבן" על רקע פירושים לנדר

 451בעודו חי.

כתובת הקבר מנחל קדרון דומה לנדר החז"לי בכך שישנו תנאי במשפט: אם אדם יהנה 

אזי תהיה מעילה בקודש; תכולת הקבר היא הקרבן. אך מי שהתאמץ להתאים את  –מתכולת הקבר 

ור של חז"ל התקשה לפרש את הכתובות שנמצאו מאוחר כתובת הגלוסקמה מנחל קדרון לנדר האיס

יותר, בתחילת המאה העשרים ואחת, אשר אינן תואמות את הניסוח המתאים לנדר החז"לי. 

לשונית )ארמית ועברית( שנמצאה בשכונת ארנונה בירושלים כתוב "כל אנש מתהנא בה -בגלוסקמה דו

נתגלתה בהר הצופים מופיע הביטוי "כל אדם כל אש קרבן"; בדומה לכך, בכתובת גלוסקמה ש –קרבן 

אם מפרשים את הכתובות הללו בדומה לכתובת מנחל קדרון עולה שהנהנה מן הקבר,  452בה קרבן".

ולא תכולת הקבר, הוא הקרבן. ביליג ניסה להגיה את הכתובת מארנונה, והציע להשלים את המילה 

לשונית קשה לקבל -שמדובר בכתובת דו"די" לפני "אנש" בדומה לכתובת מנחל קדרון. אך כיוון 

גם אם נקבל הצעה זו נותר הניסוח  פרשנות כזו, שבה יש להניח שישנה השמטה מקבילה בחלק העברי.

                                                           
 .239–232' עמ, גלוסקמאות, מיליק ראו 449
  .65–60ראו פיצמייר, קרבן, עמ'  450
. בנוביץ' התנגד 55–54; ביליג, גלוסקמה מירושלים, עמ' 16, 7באומגרטן, נדר הפרושים, עמ' ראו פאלק, נדרי חז"ל;  451

לקריאה של החוקרים הללו כיוון שלדבריו הדבר אינו מתאים לתוכן של קרבן ספציפי )"קרבן אלה"( ולפירוט זהותו של 

ן שמדובר בהקדש ממש אך באופן המקריב )"מן דבגוה"(. כיוון שכך הוא פירש את הכתובת בדומה לפיצמייר וטע

 .218–217פוטנציאלי: כלומר, רק אדם שיהנה מתכולת הקבר בעתיד ימעל בקודש; ראו בנוביץ, נדר האיסור, עמ' 
 .12–5זיסו וגנור, כתובת קרבן, עמ'  452
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קשה כיוון שאינו מתייחס באופן ישיר לתכולת הקבר. בנוביץ' טען שיש כאן לשון מקוצרת. לדבריו אין 

בעל פה ומזהיר שתכולת הקבר היא קרבן למי כאן נוסחת נדר של ממש, אלא הודעה על נדר שנוסח 

שנהנה ממנו: "כל איש שנהנה בה: קרבן", "כל איש: קרבן". אך גם בפירוש של בנוביץ' הכתובת 

 453תכולת הקבר היא הקרבן ולא האדם הפותח. –חסרה את העיקר 

אם אכן המילה "קרבן" המשמשת לביטוי נדר מגלמת בתוכה משמעות של היזק אנושי או 

הכתובת מנחל בדומה למה שראינו בנדר הפרושים, אפשר לחזור לקריאתו של מיליק; כלומר,  קללה,

קדרון מתפקדת כמעין קללת אזהרה על הפותח. אך בניגוד לפירושו של מיליק, אין צורך "לתקן" את 

הכתובת ולהפוך את המילה קרבן לקללה כיוון שהשימוש בלשון הנדר "קרבן", בדומה למה שאנו 

מן הברית החדשה, נושא בחובו משמעות של קללה. גם הכתובות שהתגלו מאוחר יותר מכירים 

כל אש קרבן"( ובהר הצופים )"כל אדם בה קרבן"(  –בארנונה בירושלים )"כל אנש מתהנא בה קרבן 

מובנות יותר כעת: מדובר בכתובות של אזהרות קללה כלפי הפותח שבהן מוצהר שכל אדם שנהנה מן 

 , כלומר מקולל. הקבר הוא קרבן

במילים אחרות, ייתכן שעבור האנשים שחיו בתקופה הנדונה המילה קרבן הייתה טעונה 

במשמעויות של קללה מעבר למשמעות המשפטית הספציפית, והם השתמשו במילה בהתאם. אין 

מדובר כאן בפרקטיקה משפטית חדשה או בלשון קיצור של פרקטיקה משפטית אחרת, אלא בלשון 

זהרה המוכרת לבני התקופה והמשמשת בקיצור. כך אפשר להבין את הלשון "כל איש: הרחקה וא

קרבן": כל איש מקולל. הצעה זו מזכירה את מה שאנו מוצאים מאוחר יותר בקערות ההשבעה, כאשר 

הנדר משמש כמילה נרדפת לקללה )או כסוג מסוים של קללה(. מן הבחינה הזאת הכתובות מתאימות 

פוץ של כתיבת קללות ואזהרות על קברים בעולם היהודי ומחוץ לו, שבהן מקללים את לנוהג הרגיל והנ

ואמנם, בכתובות שנמצאו בבית שערים ישנן קללות מגוונות: "כל מן  454שודד הקבר הפוטנציאלי.

דיפתח הדה קבורתה על על מן דבגוה ימות בסוף ביש"; "דקביר בהדין שמעון בר יוחנן ובשבועה דכל 

גם כתובת קבר ביוונית שנמצאה באיזור באר שבע וכוללת את  455יהיה מאית בסוף ביש".דיפתח עלוי 

מתפרשת כעת במשמעות קללה לכל מי שיפתח את הקבר )ראו  –היוונית לחרם "אנתמה" המילה 

 (. 139להלן עמ' 

                                                           
 .179–177, וביקורתו של מ' בנוביץ, נדר הקרבן, עמ' 60–49ראו ביליג, גלוסקמה מירושלים, עמ'  453
 .33הע'  56, גלוסקמה מירושלים, עמ' ביליג אצל למחקר והפניה 59–37' עמ, לעצמות קללה, סטרוב אצל סקירה ראו 454
 .235–233מתוך אביגד, בית שערים, עמ'  455
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לסיכום, בתקופת הבית השני ישנן כמה עדויות טקסטואליות וארכיאולוגיות המצביעות על כך 

שימש בידי אנשים כפעולת דיבור אפקטיבית אשר נועדה להזיק לאדם אחר או לצער אותו,  שהנדר

בדומה לקללה. בברית החדשה הפרושים משתמשים בנדר כדי להרחיק את הוריהם מנכסיהם, וישו 

אביו ואמו מות יומת". בברית דמשק מוכיחים את  מקללמטיף להם שהם עוברים על הציווי "ו

דרים מן הפסוק "איש את אחיהו יצודו חרם", כלומר הנדר נדרש כעושק של אדם האיסור על ביטוי נ

אחר. בממצא הגלוסקמאות נוסחאות המשלבות את המילה "קרבן" משמשות להרחקת שודדי קברים 

 בדומה לנוסחאות קללה נפוצות.

ש אם כן, נראה שהנדר מתפקד כבר בתקופה מוקדמת זו במקרים מסוימים כמעין קללה. על כך י

לשאול: כיצד קרה שהצהרת הקדש של אדם לאלוהיו הפכה לכלי רטורי לצער אנשים אחרים ולהזיק 

ייתכן שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהתבוננות בתוצאה הפרקטית של פעולת הנדר: כאשר אדם  להם?

מבטא נדר של הקדש הוא גורם לכך שמרחב או חפץ הופכים אסורים במגע כיוון שהם שייכים 

יתרה מכך, אדם יכול לבחור להדיר אנשים מסוימים מחפץ או ממרחב באמצעות ביטוי לאלוהים. 

הנדר. כך ברגע אחד מגביל אדם את תנועתם של אנשים אחרים ואת חירותם. אקט זה יוצר באופן 

מיידי מעמד היררכי בין מבטא הנדר ובין אדם אחר, וכך כאשר האדם מבטא נדר הוא למעשה שולט 

  456ביל אותם.באנשים אחרים ומג

, אשר מתרחש כאשר אדם עומד מול המקראידבר זה עומד לכאורה בניגוד מוחלט לנדר ההקדש 

אלוהיו ורוצה לנדב לו מרכושו. אך למעשה מדובר בפעולה דומה של הקדש )או הקדש כביכול( של חפץ 

אילו לאלוהים, בהבדל משמעותי בין שתי הפעולות: בנדר ההקדש אלוהים הוא המטרת הפעולה, ו

בנדר הקללה אלוהים הוא אמצעי בלבד; האדם האחר, היריב, הוא המטרה האמיתית. כלומר, ביטוי 

של נדר יכול לשמש כהצהרת אדיקות כאשר האדם עומד מול אלוהיו, אך כאשר אדם נוסף נכנס 

ן למשוואה לנדר יש פוטנציאל רב להזיק. יש להדגיש שכאמצעי להשגת כוח הנדר הוא יעיל ביותר כיוו

שאינו מצריך מומחה או אפילו ביטוי של שם מפורש. יתרה מזאת, אדם יכול לכפות דבר מה על אחר 

בזמן שהוא למראית עין עסוק במעשה של חסידות דתית. ואכן, מקריאת מקורות חז"ל עולה 

 אישי.-שהנדרים המזיקים הללו היו נפוצים מאוד דווקא במרחב הבין

                                                           
. חכם ידי על נדרים התרת של המוסד צמח"ל חז שבתקופת מפתיע זה אין הנדרים של האדיר הפוטנציאלי הכוח רקע על 456

 של המוסד התקבעות בעקבות הבעל ידי על להפרה הניתנים הנדרים צמצום לגבי בלברג מירה לתהשהע האפשרות והשוו

 .20–14' עמ, נדרים, בלברג; חכם ידי על הנדר הפרת
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 נדרים בספרות חז"ל  .ד

הבולטים בין נדרי חז"ל לנדרי המקרא הוא בפרקטיקה עצמה: הנדר המקראי הוא  אחד ההבדלים

הבטחה פוזיטיבית לעשות או להקדיש משהו לאלוהים )לרוב על מנת לקבל תמורה מסוימת(, ואילו 

נדר איסור: שלילת הנאה ממשהו או ממישהו. כאמור, לנדר כזה יש כוח  –הנדר החז"לי הוא שלילי 

ם או לאסור עליהם, בדומה לנדר הקרבן שביטאו הפרושים בברית החדשה. באשר לחייב אנשים אחרי

להבדלים בין הנדר לשבועה בספרות חז"ל: חוקרים שונים כתבו על הבלבול בין שני המוסדות; בפועל 

שימש הנדר ככינוי לשבועה קלה. כך למשל כותב י"נ אפשטיין: "הגבולים בין נדר לשבועה מטושטשים 

ואולם למרות הטשטוש והבלבול בחלק מן המקורות, חשוב  457א שבועה בלשון נדר".היו ורגיל הו

להגיש שאין מדובר במוסדות זהים. קריאה במשנה במסכת שבועות ובמסכת נדרים מראה בבירור 

שישנם הבדלים בולטים בין הנדר ובין השבועה הן מבחינת אופן ביטויים והן מבחינת ההקשר 

ם. מבחינת אופן הביטוי השבועות נעשות בשם קדוש, ואילו בנדרים הנורמטיבי שבו משתמשים בה

מצהירים שדבר מה הוא "קרבן"/"קונם". כלומר, על פי רוב ההסברים החפץ הוא כמו קרבן, 

סקו בשאלה זו, וברצוני ערבים חוקרים  458ובאמצעות הנדר אדם אוסר אותו על עצמו או על חברו.

 שר שבו מופיעים נדרי חז"ל.והוא ההק –חות במחקר פעסקו בו להאיר להלן דווקא את הפן ש

את שבועות הביטוי וכן שבועות שנאמרו בסיטואציה משפטית  כוללותחז"ל  נושמהשבועות 

ואילו נדרים שימשו בהקשרים אסקטיים או בהקשרים חברתיים.  459(,כדומהו דיינים, פיקדון, עדות)

במקרא, כמעט אינו נמצא בשבועה איש אחד לאחר, כפי שמופיע של תפקיד השבועה כקללה 

                                                           
 . 93–91' עמ, ויוונות יוונית, ליברמן והשוו; 10' עמ, נזירות לשון, אפשטיין 457
השבועה היא איסור "גברא" שבו אדם נשבע בצורה  , המביא את החילוק הקלאסי שבו88ראו ליברמן, שם, עמ'  458

פוזיטיבית לעשות מעשה או להימנע ממנו, והנדר הוא איסור "חפצא" שבו אדם אוסר חפץ מסוים על עצמו כאילו שהחפץ 

קרבן; מוסד זה הוא למעשה תוצאה של נדרי הקדשה; השוו בבלי נדרים ב ע"ב. בנוביץ' מפרש את נדרי האיסור בספרות 

בדרך אחרת: הוא מביא מקורות מגוונים מימי בית שני שמהם הוא מוכיח שנדרי האיסור הנזכרים במשנה  התנאים

דומים לרוב למוסד הנדר הפרושי מימי בית שני, שבו נעשה הקדש ממשי על רכוש מסוים שחל עם חילול הנדר. הביטוי 

הנכסים יהפכו להקדש ממש, וכך  –כנסי הנודר "קונם שאתה נהנה לי" מתפרש על ידי בנוביץ' כך: כאשר המודר יהנה מנ

המודר חוטא במעילה בקודש. לאחר חורבן הבית נדרי האיסור נתפרשו על יד חכמים מאוחרים יותר כהתפסה בקודש ולא 

. להסבר המונח "קונם" כנובע מיוונית במשמעות נדר לצדקה ראו 228–223כהקדש ממש; בנוביץ', נדר האיסור, עמ' 

 .20–16יי נדרים, עמ' בנוביץ', כינו
אלוהים לאדם הקשר בין  עומדמוקד שבועת הביטוי בהדוגמאות המובאות במשנת שבועות )בעיקר בפרק ג( עולה כי  מן 459

 .53–39אזר, לשונות התחייבות, עמ'  ראוניתוח הצורות הלשוניות של השבועה לחברו; לאדם  ביןולא 
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אדם נודר  –, כאמור, שימשו בשני הקשרים עיקריים: )א( נדרים של סגפנות נדרים 460החז"לית.

אדם נודר  –אישית -)ב( נדרים של הרחקה בין 461התנזרות מהנאה ממאכל או מחפצים שונים;

זה נוצרים בין הנודר  התנזרות מהנאה מחברו, משותפו, משכנו, מהוריו, מאשתו וכדומה. בנדר מסוג

למודר הרחקה או איום בהרחקה. הנדרים הללו היו יכולים להיות תקפים בכל מעגלי ההיכרות של 

 463חברים רחוקים או קרובים, 462האדם: קבוצות באוכלוסיה הסובבת אותו )יהודיות ולא יהודיות(,

אישי -במרחב הביןאו שאר קרובי משפחתו. החלוקה בין השבעה משפטית ובין שימוש בנדר  464אשתו

מאגית בשם -כאמצעי הרחקה מתאימה לחלוקה שראינו בקערות ההשבעה: השבועה כפעולה משפטית

 האל והנדר כקללה אנושית מזיקה. 

נוסף על כך, מקריאת המשנה במסכת נדרים עולה שנדרי האיסור שימשו כלי אפקטיבי 

בנדר הפרושים, לנדר יש ליצירת הרחקה ולעתים אף לשליטה באדם אחר. כפי שראינו לעיל 

פוטנציאל פוגעני. פעמים רבות המוטיבציה לביטוי הנדר אינה אדיקות דתית אלא רצון לפגוע באחר. 

מתוך כך אפשר להבין ביתר קלות כמה סיפורי מעשה והלכות מהמשנה היכולים ללמד על הריאליה 

 465של הנדר:

מותר בה  466ה והלאהמודר הנייה מחבירו ואין לו מה יאכל נותן לאחר משום מתנ

מעשה בבית חורון באחד שהיה אביו מודר ממנו הנייה והיה משיא את בתו ]בנו[ א' 

                                                           
בספרות . 61–59אישי ראו זיגלר, פורמולת שבועה, עמ' -בשימוש ביןלדוגמאות של שבועות מקראיות כאיום או קללה  460

הפורמולה "שבועה שלא אוכל לך" במשנת  –אישית -חז"ל ישנו יוצא דופן המכיל שימוש בשבועה בהקשר של הרחקה בין

 נדרים ב, ב.
 .ג, ד–ג פרקים נדרים ובתוספתא( ד–במשנת נדרים סוג זה מרוכז ברורבו בפרקים ו, ז, ח )משניות א 461
בין הקבוצות השונות: רואי חמה, שחורי ראש, ילודים, שובתי שבת, אוכלי שום, עולי ירושלים, בני נח ועוד; ראו משנה  462

 יא.–נדרים ג, ז 
בספרות התנאים ישנם מקרים שונים של נדרי איסור הנאה מחבר וכן דינים שונים לגבי הגדרים הראויים לאדם הנודר  463

המעשה נראה שנדר זה נובע מריב ומרצון להרחיק חבר באופן כללי או באופן נקודתי. כך לדוגמה: נדרים אלו. מסיפורי 

"היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו בתוך המשתה אמ' קונם לביתיך שני נכנס. בתוך המשתה אסור לאחר המשתה מותר" 

ולה או עני: "המודר הנייה מחבירו )תוספתא נדרים ד, ח(. המשנה מדגישה שהנדרים הללו חלים גם כאשר מודר ההנאה ח

ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב. ומרפהו רפאות נפש אבל לא רפאות ממון. ורוח]ץ[ עימ!י! באנ)ט(בטי גדולה אבל לא 

בקטנה. וישן עימו במיטה. ר' יהודה או'. בימות החמה אבל לא בימות הגשמים מפני שהוא מהניהו. ומיסב עימו על המיטה 

השולחן אבל לא מן התמחוי" )משנה נדרים ד, ד(; "המודר הנייה מחבירו ואין לו מה יאכל. הולך אצל  ואוכל עימו על

החנווני ואומ'. איש פלוני מודר ממנ)ו(]י[ הנייה ואינ)ו(]י[ יודע מה אעשה. הוא נותן לו ובא ונוטל מ)(]זה[" )משנה נדרים ד, 

 ז(.
 .131להלן עמ'  ראו 464
 כת"י קאופמן(. משנת נדרים ה, ו )עפ"י  465
 .601על פי אפשטיין יש לגרוס "והלה"; ראו מבוא לנוסח המשנה עמ'  466
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בפניך שיבוא אבא ויאכל עימנו  467לחבירו הרי החצר והסעודה נתונין לך מתנה אין

בסעודה אמ' לו אם שלי הם הרי הן מוקדשין לשמים אמ' לו לא נתתי לך את שלי 

לא נתתה לי את שלך אלא שתהא את ואביך אוכלים אלא שתקדישם לשמים אמ' לו 

ושותים ומתרצים זה לזה ויהא עוון תלוי בראשי אמרו חכמ' כל מתנה שאינה שאם 

 הקדישה תהא מקודשת אינה מתנה.

שיח בין אדם המתכנן סעודת נישואין לבתו ובין חברו. -בסיפור מן המשנה במסכת נדרים מופיע דו

יו )סב הכלה(, כלומר אביו אסור בנכסיו על ידי נדר. הבן רצה שהאב מסופר שאדם זה הדיר הנאה מאב

יבוא לסעודת הנישואין, ועל כן רצה למסור את שטח הסעודה לחברו ועל ידי כך יוכל אביו ליהנות מן 

 –שאינו רוצה בכך  –הסעודה. החבר השיב שהוא מקדיש את החצר ואת הסעודה לאלוהים, והאדם 

תה כוונתו. חברו עונה שמטרתו האמיתית היא שהוא ואביו יאכלו ויהנו מוחה ואומר שלא לכך היי

בחטא.  –יחדיו, וכך עוון הנדר יהיה על ראשו של חברו שלכאורה קיבל את החצר במתנה, אך בפועל 

מבלי להתייחס למשמעות ההלכתית  468הסיפור מסתיים בקביעה שמתנה שכזו אינה נחשבת מתנה.

נו כמה דברים חשובים על הנדר. הנדר משמש ככלי להרחקת אבי אפשר ללמוד ממ 469של סיפור זה,

המשפחה, סב הכלה, ונראה שהדרך היחידה לארח את הסב היא באמצעות מסירת הנכס של האב 

הנודר כדי שהנדר לא יחול. בסיפור ישנו פחד גדול מעוון הנדר, עד כדי כך שהחבר פוחד להיות "שותף 

כלומר, נראה שהנדר שימש ליצירת הרחקה  470ללו את הנדר.לפשע" בכך שאב ובנו יסעדו יחד ויח

ממשית בין אדם לאנשים הקרובים לו ביותר, והמוטיבציה לנדר הייתה שנאה או כעס. כך אפשר גם 

 להבין את הנוסח של פתיחת הנדר במשנת נדרים ט, ג:

                                                           
 יש לגרוס "והינן"; ראו שם.  467
ראו בבלי נדרים מח ע"א, הפותר את הסתירה בין הרישה של המשנה לסיפה שלה באמצעות "חסורי מחסרי והכי  468

 קתני". 
תית ומופיע לאחר מכן כמושג: "מעשה/מתנת בית חורון". סיפור המעשה במשנה הוא בעל משמעות מבחינה הלכ 469

הכוונה היא למתנה שאיננה מתנה גמורה כיוון שדעת המוסר אינה להקנות את המתנה באמת; ראו למשל בבלי כתובות 

 עא ע"א, נדרים מג ע"ב, בבא בתרא קלד ע"א.
ושותים ומתרצים זה לזה ויהא עוון תלוי ישנם חילופי נוסחאות באשר למקבל העוון: "אלא שתהא את ואביך אוכלים  470

בראשי", כך בכתב יד קאופמן ופארמה. אך בנוסח הדפוס "בראשו", וכן בחלק מכתבי היד של התלמוד. אולם נראה 

שהגרסה "בראשו" היא תיקון משום שהעוון אמור להיות על מי שביטא את הנדר מלכתחילה, כלומר הבן. מבחינה לשונית 

בגלל המעבר מנוכח לנסתר. נראה סביר יותר לגרוס "בראשי", והחבר כה חושש מעוון הנדר שאף על קשה לגרוס "בראשו" 

 הוא עדיין פוחד להיות שותף למעשה. –פי שהוא עצמו לא נדר 
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עובר על  ועוד אמר ר' מאיר פותחין לו מן הכתוב שבתורה ואומ' לו אילו היית]ה[ יודע שאתה

"לא תיקום ולא תיטור" ועל "לא תשנא את אחיך בלבבך" "ואהבת לרעך כמוך" "וחי אחיך 

עמך" שמא יעני ואין את יכול לפרנסו אמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר. הרי זה 

 מותר.

קמה על פי משנה זו, הנחת היסוד של נוסח פתיחת הנדר היא שהצהרת הנדר נובעת פעמים רבות מנ

ומשנאה. אחד הביטויים הבולטים לסוג כזה של נדר הוא בשימושיו השונים אצל בעל כלפי אשתו. 

במסכת כתובות ישנן כמה דוגמאות העשויות ללמד על ההקשר הריאלי שבו השתמשו בנדרים. הנדר 

הרגיל בהקשר זה הוא הנדר שראינו גם במקרה של בית חורון, כלומר איסור הנאה כללי לאישה 

סי בעלה: "המדיר את אשתו מלהנות לו. עד שלושים יום יעמיד פרנס. יתר מיכן יוציא ויתן מנכ

אפשר לתת -כתובה" )משנה כתובות ז, א(. על פי משנה זו אין אפשרות לבטל את הנדר, אך כיוון שאי

לאשה לחיות במצב כזה ממנים אדם שידאג לפרנסת האישה במשך שלושים יום, ולאחר מכן מחייבים 

 הבעל לגרש את אשתו ולתת לה את כתובתה.את 

נוסף על הנדר של איסור הנאה כללי מנכסי הבעל ישנם נדרים ספציפיים יותר, המעידים גם  

הם על אופי הפרקטיקה: "המדיר את אשתו מלעשות מלאכה" )משנת כתובות ה, ד(; "המדיר את 

תטעום אחד מכל הפירות" אשתו מתשמיש המיטה" )משנת כתובות ה, ה(; "המדיר את אשתו שלא 

)משנת כתובות ז, א(; "שלא תתקשט באחד מכל המינים" )משנת כתובות ז, א(; "שלא תלך לבית 

מן המקרים הללו  471ה(.–"שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה" )משנת כתובות ז, ד אביה";

צעות הצהרות נמצאנו למדים שאופי הנדר איננו רק הרחקה תיאורטית מנכסי הבעל: הבעל שולט באמ

של אשתו לאכול, להתלבש, לעבוד וללכת למשפחתה או לאירועים חברתיים שונים.  התהנדר ביכול

נראה שבדומה למה שראינו בנוסח פתיחת הנדר, הפעולות הללו נעשות מתוך שנאה ורגשות שליליים 

ם עד כמה של הבעל. יתרה מזאת, נראה שהפירוט הרב של סוגי הנדרים מצד הבעל כלפי אשתו מעידי

נפוצים היו הנדרים הללו. נראה שכמו שראינו בספרות הבית השני, גם בספרות חז"ל משמש הנדר 

אישי. כאשר מאירים את הפן -במרחב הבין ליצור פעולה מחייבת של הרחקה ואף שליטה באדם אחר

 בקערות ההשבעה כמילה נרדפת לקללה. הזה של המעשה, אין זה מפתיע שהנדר שימש

                                                           
. בעניין הפרקטיקות השונות של הדרת האישה במשנה במסכת כתובות ראו ניתוחו של ה–א, ז כתובות תוספתא השוו 471

 .106–92 והמודרת, עמ' המדירצבי, -רוזן
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נוספת לקשר בין הנדר שראינו במשנה לפרקטיקה שהתפתחה מאוחר יותר  ישנה ראיה

בקערות ההשבעה: המגוון הרחב של צורות ביטוי הנדר, אשר אינו עולה תמיד בקנה אחד עם הדרך 

המקובלת לבטא אותן. הגישה הקלאסית, המשתקפת כבר בתלמוד, רואה בנדר האיסור התפסה 

שים וכך אוסר אותו על עצמו או על חברו. פירוש זה מתאים בקודש: אדם מדמה חפץ לקרבן או לקוד

אדם אוסר על עצמו תבואה כקרבן,  –לניסוחים רבים במשנה: "קונם פירות )האילו( עלי" )נדרים ז, ו( 

אדם אוסר על עצמו בנדר את מעשה ידיה של אשתו. אך כפי  –או "קונם מעשה ידייך עלי" )נדרים ז, ז( 

מים רבות הניסוח במשנה אינו מתאים לפירוש זה. כך למשל "קונם יין שאני שהראה משה בנוביץ', פע

טועם" )נדרים ח, א(: מן ההבנה הקלאסית של "התפסה בקודש" יוצא שמדמים לקודש דבר שאיננו 

קיים: יין שרק באופן פוטנציאלי אדם יטעם. דרך הגיונית הרבה יותר לנסח את הנדר הייתה "קונם 

-מפרש בנוביץ' מגוון נדרים מספרות התנאים כביטויים אשר יוצרים איסור אישייין זה עלי". לפיכך 

פרסונלי. כוונת האדם במקרים אלה לא הייתה מלכתחילה להקדיש דבר מה, אלא לאסור אותו על 

הקדשה תתקיים רק -במקרה של היין האיסור חל על היין שאדם עלול לטעום, ולכן הפסבדו 472עצמו.

 דובר אפוא למעשה על דרך יעילה ומחייבת ליצור איסור אישי פרטני.כאשר ישתה את היין. מ

הפירוש של בנוביץ' מקל אמנם על קריאה של מגוון נוסחאות מן המשנה, אך הוא עצמו מודה 

כך למשל במשנה נדרים ח, ז: "היה מסרב בחברו  473הנוסחאות. כלשהקריאה אינה מסבירה את 

קשה להסביר את הפרקטיקה המשתקפת במשנה  474שיאכל אצלו אמר קונם לביתך שני נכנס".

באמצעות "התפסה בקודש", במקרה זה דימוי הבית לקרבן, או באמצעות "איסור פרטני", משום 

בית" החבר ולא למשל "קונם בית זה שאני נכנס" או "קונם עלי לשלא ברור מדוע הקונם הוא "

 ביתך". 

מובנים דיים בעזרת הפירושים  גם התיאור של נדרי האיסור ה"חיוביים" במשנה אינם

מסופר כך: "מעשה בציידן אחד שאמר לאשתו קונם שני מגרשך  גיטיןהקיימים. לדוגמה, במסכת 

ד, ז(. האיש מציידן גירש את  גיטיןוגרשה, והיתירו לו חכמין שיחזירינה מפני תיקון העולם" )משנה 

בדרך המקובלת של הקדש קשה אשתו במילים "קונם שאני מגרשך", אך אם מבינים את ה"קונם" 

להבין כיצד הצהרתו מחייבת גירושין. ואכן כבר הגמרא שואלת "מאי קונם?", ומתרצת "באומר יאסר 

                                                           
 .16–13' עמ, נדרי כל', בנוביץ 472
 .30' הע 15' עמ, שם 473
 ; ותוספתא נדרים ד, ט. ג–ב, ט; ז, ח; ג, ה נדרים משנת השוו 474
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התיקון התלמודי של נוסח המשנה מתאים את הנוסח למה  475פירות שבעולם עלי אם איני מגרשה".

שה ההקדש בנוסחה שהיינו מצפים למצוא )"פירות העולם"(, ובכך מדגיש את חסרונו של מע

. שיטה אחרת להבנת דברי הציידן היא להגיה את הנדר ולהבינו כשבועה, כפי גיטיןהמתועדת במשנת 

שעשה י"נ אפשטיין. גם הסבר זה בעייתי כיוון שהוא מרוקן את ה"קונם" מן המשמעות הרגילה 

  476והמקובלת שלו.

ביטוי "קונם" כדי לבטא קללה. לדעתי ישנו פיתרון אחר להבנת הקונם, ולפיו לעתים די היה ב

כפי שראינו לאורך הפרק שימש הנדר, והקונם בתוכו, גם להזיק לאדם אחר ולהרע לו. על כן ייתכן 

שהקונם עצמו סימן קללה, כפי שראינו בפירושי להופעת "קרבן" בגלוסקמאות וכן בשימוש ב"נידרא" 

האדם מציידן מצהיר "קונם שאני בקערות ההשבעה ובשימוש מקביל ב"אנתמה" )ראו להלן(. כאשר 

ייתכן שהשימוש  477מגרשך" הוא למעשה מעמיד את עצמו בקללה שמכריחה אותו לגרש את אשתו.

בביטוי "קונם לביתך" מסמן גם הוא הטלת קללה, שהרי נדר זה מונע  בקונם עם מילית היחס "ל"

עלי" כדי   xשל "קונם מהאדם להיכנס לבית חברו. אם כן, ייתכן שהשימוש הנרחב בנוסחאות הנדר

ליצור מצבים של הרחקה, שליטה ונזק הוביל לכך שבמקרים רבים קוצרה הפרקטיקה, והמילה עצמה 

 שימשה כקללה מזיקה בסיטואציה שונות.

מובן שאין פירוש הדבר שיש לקרוא כך את כל נוסחאות הנדר במשנה. דווקא מגוון הדרכים 

ני" בנדר האיסור כהקדשה או התפסה בקודש מתוך לביטוי הנדר יכול להעיד על השימוש "התק

מוטיבציות שונות, ביניהם גם לשם השגת כוח שליטה מזיק. שימוש זה בנדר ככלי לשלוט ולהזיק הפך 

 להיות השימוש העיקרי בקורפוס המאגי של קערות ההשבעה, בדיוק כפי שקרה למונח "אנתמה".

 האנתמה: מעתק מקביל מהקדש לקללה .ה

                                                           
 .130על פי כת"י ותיקן  475
...". רע שאביה לפלונית נושא שני קונס: "אמ' ג, ט נדרים משנת השוו. 2' הע 500' עמ, המשנה לנוסח מבוא, אפשטיין 476

 נראה ובמקבילות היד בכתבי מעיון אך, שבועה של סוג בנדר ולראות"שאיני"  הדפוס בנוסח כמו לקרוא הציע' בנוביץ

 .20 הערה 15' עמ, נדרי כל', בנוביץ ראו"; לפלונית נושא שאני"קונם  דווקא לקרוא שצריך
קונם". על פי אפשטיין "קונם" היא מילה זו יכולה להתאים להצעתו של י"נ אפשטיין לגבי מקור המילה " מסקנה 477

. בנוביץ' ביקר 10פיניקית שמשמעותה השבעה, וכך הוא מפרש את כתובת אשמנעזר; ראו י"נ אפשטיין, לשון נזירות, עמ' 

את טענותיו של אפשטיין כיוון שאין היקרות אחרת בפיניקית של קונם כהשבעה. נוסף על כך טוען בנוביץ' שאף בכתובת 

 –יש לפרש "קנמי" כ"כל מי" כפי שפירשו רוב החוקרים. בנוביץ' מציע שמקור המילה "קונם" הוא מן היוונית אשמנעזר 

κοινός '25–5; על כך ראו בנוביץ', כינויי נדרים, עמ. 
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התפרשה בדרכים שונות במהלך העת העתיקה. היא התחילה  )νάθεμαἀ(אנתמה  המילה היוונית

כמילה נפוצה לציון הקדש לאלים, התפרשה בהמשך במשמעות קללה ולבסוף שימשה תדיר כביטוי 

רבות נכתב על מוסד האנתמה על גלגוליו השונים, ובדבריי כאן אין  לנידוי חמור על ידי הכנסיה.

בחלק זה ברצוני להדגיש את שינוי המשמעות  478המשמעויות והדעות בעניין.בכוונתי להקיף את מלוא 

בשימוש במילה במאות הראשונות לספירה, ולהצביע על הדמיון בין השינוי הזה לשינוי שראינו 

 בשימושי הנדר היהודי לאורך הפרק. 

 ת, ומשמעותה האטימולוגיθημαάνἀביוונית קלאסית הופיעה המילה "אנתמה" לרוב בכתיב 

המילה מתועדת בצורה נרחבת  )להניח(; הנחת החפץ לתצוגה במקדש. τίθημι)על(  νάἀהייתה הקדש: 

בתרגום השבעים "אנתמה" בכתיב  479הן בספרות היוונית הקלאסית והן בממצאים ארכיאלוגיים.

νάθεμαἀ  היא הצורה הרגילה לתרגום המילה המקראית "חרם", אשר מסמנת במקרא משמעות של

 480עות של החרבה.הקדש ומשמ

 האנתמה בכתבי פאולוס  .1

בברית החדשה מופיעה המילה "אנתמה" בעיקר בכתבים הפאוליניים, ולרוב מתורגמת 

במשמעות של "קללה" או "דבר מקולל"; תרגום זה קשור במידת מה למשמעות העולה מתרגום 

ְשלֹוְמֶכם ִבְכָתב ָיִדי : "ֹשֵאל לִ 23–21כך למשל נכתב בסוף האגרת אל הקורינתיים א, טז,  481השבעים.

ָמִשיחַּ ָיֳחָרם ) ֲאִני פֹולֹוס׃ ב ֶאת־ָהָאדֹון ֵישּועַּ הַּ ן ֲאָתא". ( νάθεμαἀτω ἤִמי ֶשלא ֶיֱאהַּ פאולוס מצהיר ָמרַּ

-שמי שלא יאהב את ישו המשיח "יהיה אנתמה", אשר נהוג לתרגם כ"יהיה מקולל". בפרק השנים

 482רה המכילה גם היא את המילה "אנתמה":עשר של אגרת זו מצטט פאולוס הצה

ֵחד ִמֶכם ָדָבר׃ ְתנֹות ָהרּוחַּ ֶאָחי לֹא־ֲאכַּ ן מַּ ֲחֵרי ֲהלֹא  וְבִעְניַּ ְעֶתם ִכי ְלָפִנים ּגֹוִים ֱהִייֶתם ְואַּ ְידַּ

ְכֶתם׃ ם ִנְמשַּ ְלֶתם ְוגַּ ר ְברּוחַּ ֱאֹלִהים ָלֵכן אֹוִדיע ֶאְתֶכם ִכי ֵאין ִאיש ֹדבֵ  ָהֱאִליִלים ָהִאְלִמים הּובַּ

                                                           
, מרטינז; 52–35' עמ, אנתמה, ברתלוט; 356' עמ , .TDNT  ,νάθεμαἀs.vנוספת והפנייה למחקר ראו בהם,  לקריאה 478

  .107–87' עמ, נדרי כל', בנוביץ; 339–335' עמ, אהבה מאגיית
 . 40–36' עמ, אנתמה, ברתלוט 479

ר למצוא את , וכי אפש)θημαάνἀ; νάθεμαἀ(, שאין הבדל במשמעות בשינוי הכתיב 46–40' עמ, שם מעירה ברתלוט 480

 .124; על חרם כהחרבה ראו לעיל עמ' שתי הצורות בכל תקופה
 .478תלוט ובהם, לעיל הע' לפירוט המקורות ראו בר 481
 .3–1, יב, א הקורינתיים אל אגרת 482
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ר ְלֵישּועַּ ֵחֶרם  ם לֹא ִיְקָרא ִאיש ְלֵישּועַּ ָאדֹון  ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ)(ְויֹאמַּ  ΚΥΡΙΟΣ)ְוגַּ

ΙΗΣΟΥΣ) ֹקֶדש׃  ִבְלִתי ִאם־ְברּוחַּ הַּ

. )κύριος(בדברים אלו פאולוס אוסר לומר שישו הוא "אנתמה", וכן הוא אוסר לומר שישו הוא אדון 

של הפסוק מלמד לכאורה שאנתמה משמעה ההפך מאדון, כלומר נחות או מקולל.  המבנה הכיאסטי

כאמור, זוהי הדרך המקובלת לתרגם את המילה "אנתמה". יוצא דופן הוא משה בנוביץ', אשר הציע 

 483לתרגם "אנתמה" כחרם במובן המוכר של נדרי האיסור של חז"ל. כך הוא כותב:

The verse has long puzzled commentators and scholars; what Christian ecstatic 

would curse Jesus?... But as we have seen anathema does not mean curse… 

Anathema is used here in the sense of personal ban. Some of the ecstatics may have 

found the gifts of the spirit overpowering and painful and therefore may have 

sought to drive Jesus away. Paul therefore states that anyone who tries to force 

Jesus to keep his distance by declaring Jesus herem to his own person is not actually 

speaking by the spirit. 

בנוביץ' אינו מקבל את הפירוש המקובל של אנתמה כקללה, והוא מפרש את המילה בדומה לנדר 

האיסור החז"לי. על פי קריאתו, פאולוס קובל נגד מאמיניו של ישו שמרוב אהבתם אותו רצו להרחיק 

באמצעות נדר איסור. תרגום זה אמנם מקרב את האנתמה לנדר החז"לי, אך יש בו כמה  מעצמםאותו 

אינן כוללות את ההיבט  )ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ(יים: ראשית, המילים "אנתמה ישו" קש

מישהו; שנית, פירוש זה אינו מתאים להפרסונלי. כלומר, אין כאן הצהרה שישו הוא אנתמה 

לתקבולת כיאסטית שבה אסור גם להצהיר שישו הוא האדון. יתרה מזאת, אנו מכירים שימוש ברור 

כך שברור שקיים פירוש כזה כבר בתקופה , )ראו להלן( התקופהן של האנתמה בלוחית קללה מ

מוקדמת. עם זאת נראה שהצדק עם בנוביץ' בכך שתרגום "אנתמה" כ"מקולל" אינו מקיף תמיד את 

מלוא המשמעות. ישנם מקומות שבהם אכן נראה שהאנתמה מתפקדת בדומה לנדר האיסור. כך 

 :3–1למשל באגרת של פאולוס אל הרומיים ט, 

                                                           
 .105' עמ, נדרי כל', בנוביץ 483
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ֹקֶדש ְצּפּוִני ֵמִעיד ִעָמִדי ְברּוחַּ הַּ ֵקר; מַּ , ֵאיֶנִני ְמשַּ ָמִשיחַּ ֵבר, בַּ ֲעִרי ְוִלִבי דֹוֵאב  2 ֱאֶמת ֲאִני ְמדַּ ָּגדֹול צַּ

ָמִשיחַּ  3 ָתִמיד ד ִכי ָהִייִתי מּוָכן ִלְהיֹות ְמנֶֻּדה ִמן הַּ )ῦτο ὸπἀ ὼγἐς ὸτὐναι αἶνάθεμα εἀ עַּ

)ῦΧριστο  ַּע ְצִמי ּוְבָשִרי.ְלמַּ ִמי, עַּ י, ֶשֵהם ְבֵני עַּ חַּ  ן אַּ

בדברים אלו פאולוס מצהיר שהיה מוכן להיות מנודה מישו למען אמונת אחיו היהודים. כפי שציין 

יש דמיון מובהק לנדר החז"לי שבו אדם מרחיק עצמו מרעהו. כך למשל  3בנוביץ', למשפט בפסוק 

דר אני ממך מופרש אני ממך מו]ר[חק אני ממך שני אוכל לך במשנת נדרים א, א: "האומר לחבירו מו

שני טועם לך. אסור". בציטוט שלעיל פאולוס מבקש להיות בעצמו מוחרם מישו המשיח. כלומר, 

בניגוד למובאה הקודמת שבה הופיעה רק ההכרזה שישו הוא אנתמה, ללא ציון ממי או למי, מן 

נו מקיף את מלוא המשמעות. מצירוף הדוגמאות הפסקה הזאת נראה שאכן התרגום "מקולל" אינ

הללו נראה לי שהתרגום המתאים ביותר ל"אנתמה" בכתבי פאולוס הוא דווקא "נדר הקללה" שראינו 

לאורך הפרק. האנתמה מתפקדת הן כנוסחת נדר תקנית הדומה ל"מודר אני ממך", והן כנוסחת קללה 

מתאים גם להיקרות המילה "אנתמה" על  הדומה ל"קונם לביתך" או "כל איש קרבן". הסבר זה

 לוחית קללה מן התקופה.

 האנתמה בלוחית קללה   .2

( שנמצאה במגארה )יוון( ומתוארכת למאה הראשונה או השנייה לספירה defixioבלוחית קללה )

מופיעה סדרת קללות, וביניהן מוזכרת גם האנתמה. כך כתוב על הלוחית על פי תרגומו של ג'ון 

 484גייג'ר:

… and we anathematize (ἀναθεματίζομεν)… We anathematize (ἀναθεματίζομεν) 

them – body, spirit, soul, mind, thought, feeling, life, heart – with Hekatean 

words and Hebrew oaths (λόγοις Έκατικίοις ὁρκίσμ[ασί] τε ἁβραικοις)… 

commanded by the holy names and oaths of the Hebrews – hair, head, brain, 

face, ears, eyebrows, nostrils… jaws, teeth… We anathematize (?) them… and 

                                                           
. על ממצא לוחיות הקללה ובתוכו התפילות 76–75, עמ' 41אודולון, לוחיות קללה, מס'  ;184' עמ, קללה לוחיות'ר, גייג 484

 .36הע' המשפטיות ראו לעיל 
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enroll them for punishments, pain and retribution… the body. Anathema 

(Άνέθεμα). 

פעמיים בצורה  –ם בטקסט של לוחית הקללה מופיעה המילה "אנתמה" במשמעות קללה שלוש פעמי

כיוון  485ופעם כהגדרה של לוחית הקללה בצורת השם "אנתמה". )ναθεματίζομεν)ἀ פעלית

שהאנתמה מוכרת לראשונה כקללה בכתבי פאולוס, וכיוון שישנו אזכור בלוחית לשבועות עבריות 

(βραικοιςἁρκίσμασί τε ὁ) – ת שיערו כמה מן החוקרים שמקורו של נוסח הקללה הוא בנוסחאו

  486יהודיות, או שהושפע בשלב כלשהו מנוסחאות יהודיות.

קשה לקבוע אם השערה זו נכונה כיוון שבקללה מופיעים גם שמות של אלים יווניים כמו 

האלה הקטה. לדעתי כיוון שמקור הלוחית מן העיר מגארה ביוון, סביר יותר שהשימוש באנתמה 

בין שמדובר  487ריות נובע מהכוח הרב שיוחס להן.כקללה אינו יהודי דווקא, וכן שהאיום בשבועות עב

בנוסחה יהודית ובין שלא, המונח "אנתמה" מופיע במשמעות ברורה של קללה בתוך הקשר מאגי. 

כלומר, כבר בתקופה מוקדמת כמו המאה הראשונה או השנייה לספירה מופיעה האנתמה כמילה 

עדות חשובה על המעתק של האנתמה נרדפת לקללה בהקשרים מאגיים מובהקים. עובדה זו מוסיפה 

ממשמעות של הקדש דתי למשמעות של קללה מזיקה במאות הראשונות לספירה. כפי שהראיתי לעיל, 

 תנועה זו זהה למהפך שעבר מושג הנדר. 

תפיסת ההקדשה כאמצעי מאגי בהקשר של קללה מוכרת מטקסטים אחרים חשוב להדגיש ש 

מן העיר קנידוס  לוחיות הקללהטת לכך היא ממצא של ללא השימוש במילה "אנתמה". עדות בול

כך נכתב  488באסיה הקטנה )בשטח טורקיה המודרנית(, המתוארך למאה הראשונה לפנה"ס בקירוב.

 489למשל באחת מלוחיות העופרת שנמצאו שם:

                                                           
 .22הע'  184ראו גייג'ר, שם, עמ'  485
 . 17גייג'ר, שם, הע'  486
השוו דבריו של כריסוסטומוס בתקופה מאוחרת יותר )המאה הרביעית לספירה, אנטיוכיה( על כך שנוצרים האמינו  487

 תרגם פול הרקינס(: ;5, 1בכוחן הרב של שבועות היהודים )נגד היהודים 

“…I asked him why he rejected the Church and dragged the woman to the place where the Hebrews 

assembled. He answered that many people had told him that oaths sworn there were more to be feared”. 
 נכתבו הלוחיות כל. מעופרת קללה לוחיות 13 היתר בין נמצאו שבו דמטר לאלה מקדש של ארכיאולוגי בממצא מדובר 488

 .21–17' עמ, משפטיות תפילות ,ורסנל ראו כך על; נשים עבור
 .17על פי תרגום ורסנל, עמ'  489
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Artemis dedicates (ἀνιεροῖ) to Demeter and Kore and all the gods with Demeter, 

the person who would not return to me the articles of clothing, the cloak and the 

stole which I left behind, although I have asked for them back. Let him bring 

them in person to Demeter, even if it is someone else who has my possessions, 

let him burn and publicly confess his guilt. But may I be free and innocent of any 

offense against religion... if I drink and eat with him and come under the same 

roof with him. 

ת הקדש ממנה באמצעותשיחזירו לה את הבגדים שנגנבו מהאלות ארתמיס מבקשת בקללה זו 

למקדש כדי  גנבהמבקשת מדמטר שתביא את  ארתמיסהנאשם לאלות דמטר ובתה קורה )פרספונה(. 

משמשת כמעין קללה משום שהאדם נתון עצמה  םהנאש הקדשתסביר שהורסנל . וייענששיודה 

סביר ורסנל גם את האיסור לאכול ולשתות עם הנאשם מחשש הכך  490אול.לעונשי האלות וכוחות הש

ייתכן שאפשר להציע אפשרות נוספת לאיסור לאכול ולשתות עם הנאשם  .(contagion) הידבקותל

מתוך השוואה לחומר שראינו בהקשר לנדרי יהודים: אם אדם מוקדש לאלוהים אסור להנות ממנו, 

פה מפשע אם תאכל ותשתה עם האדם; ארטמיס מבטאת חשש ולכן מוסיפה ארטמיס שהיא תהיה ח

 מחטא המעילה בקודש. 

ישנן לוחיות אחרות שבהן ההקדשה אינה של האדם, אלא של החפצים הגנובים. כך למשל 

 בלוחית ברונזה מאיטליה המתוארכת למאה השלישית לפנה"ס בתרגום של ורסנל:

Kollura consecrates (ἀνιαρίζει) to the servant of the goddess the three gold pieces 

which Melitta received but does not return. Let her (Melitta) dedicate (ἀνθείη) to 

the goddess twelve times the amount together with a medimne of incense 

according to the measure valid in the city... 

קולורה את הרכוש שלכאורה נגנב ממנה על ידי אשה בשם מליטה. כאן מעשה בלוחית זו מקדישה 

אם כן, הקדשות לאלים יכולות להיות  491ההקדשה חל לא על הנאשמת עצמה, אלא על הרכוש הגנוב.

                                                           
 .18' עמ, שם 490
סלבו, נקמה מתוקה, עמ'  ;190–188; גייג'ר, לוחיות קללה, עמ' 21–11' עמ, לצדק תפילות, ורסנל ראו דומים לטקסטים 491

 .357–275; ורסנל, עוד תפילות משפטיות, עמ' 261–235
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של האדם הנאשם או של הרכוש הגנוב. שתי האפשרויות הללו יכולות לעזור בפירוש שאלה שהעמדנו 

נדר הקללה בקערות. כזכור, לעתים מופיעה נוסחת התגוננות מ"נידרא בתחילת הפרק באשר למהות 

דמשלם ל...", כלומר מנדר שמשולם לאלים או לאלילים או למתים. מן ההשוואה לחומרים המאגיים 

ביוונית עולה שייתכן שמדובר בנוסחת התגוננות מהקדשות של אדם או של רכוש. גם מבלי להכריע 

 בהקדשה, ובכללה האנתמה, שימש כאמצעי נפוץ לקללה. בשאלה זו ברור שעצם השימוש

 משלהי העת העתיקה האנתמה על כתובת קבר  .3

ישנו מקור נוסף שראוי לתת עליו את הדעת בבחינת המעתק שחל בשימוש באנתמה; מדובר בכתובת 

הקבר שנמצאה באיזור באר שבע ומתוארכת למאה השישית לספירה. הכתובת נכתבה לשם 

לאחר ציון שם הנפטר, הגיל וזמן  492של גרמנוס שמת בגיל חמש שנים ושבעה חודשים.תיאודורוס בנו 

(, מסתיימת הכתובת בקללה כלפי מי שיפתח את הקבר )הסוגריים מסמנים 588באפריל  23המוות )

 493השלמת קיצורים על ידי המהדיר(:

…Ἀνάθε ¦¦-¦ Μα δὲ ἔστω ἀπο του ¦ π(ατ)ρ(ὸ)ς κ(αι) τοῦ Υιοῦ κ(αι) τοῦ 

Ἀγιου Πν(εύματο)ς πᾶς ἀνύ¦γων τὸ μνῆμα τοῦ¦το ἐπειδὴ γέμει. 

 תרגום: אנתמה מהאב, מהבן ומרוח הקודש יהיה כל מי שיפתח את הקבר הזה מפני שהוא מלא.

כתובת הקבר של תיאודורוס מכילה נוסחת קללה המתבטאת במילה "אנתמה". נראה שיש כאן דמיון 

הגלוסקמה שסקרנו לעיל. בנחל קדרון נמצא הנוסח "כל די  מובהק לממצא המוקדם יותר של כתובות

 –"כל אנש מתהנא בה קרבן  –אנש מתהנה בחלתה דה קרבן אלה מן דבגוה", ובגלוסקמאות האחרות 

כל אש קרבן"; "כל אדם בה קרבן". על פי הפירוש שהצעתי, מי שפותח את הקבר הוא מקולל. גם 

"אנתמה", כלומר מקולל. בין הממצאים השונים יש בכתובת מבאר שבע מי שפותח את הקבר הוא 

ישראל שעליהם -אמנם פער זמנים ניכר, אך עם זאת ראוי לציין שבשני המקרים מדובר בקברים מארץ

שמשמשים כאזהרה חמורה לא לפתוח את הקבר. כתובות אלו דומות לאין הקדש כתובים מונחי 

 ספור כתובות קבר בעולם העתיק המכילות קללות.

                                                           
; דיוויס, מעגל החיים 406, עמ' 1469מספר  SEG 34; 227–226ת מבאר שבע, עמ' לדיון ופירוש ראו אבל, כתובו 492

 .341הביזנטי, עמ' 
 אבל, שם. 493
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מקורות השונים עולה שהאנתמה עברה מהפך ממונח המציין הקדשה למילה נרדפת מן ה

לקללה. כפי שראינו לעיל, אפשר להציע מהפך דומה גם בשימוש במוסד ההקדשה היהודי המתבטא 

 בשימוש במילים "קרבן", "קונם" ובעיקר בשימוש ב"נידרא" בקערות ההשבעה.

 סיכום .ו

עבר שינוי ממשמעות של הקדש במקרא למשמעות של קללה בפרק זה הצעתי שהנדר היהודי הקדום 

בקערות ההשבעה. כדי לתאר את התהליך ההיסטורי חרגתי מן הסדר הכרונולוגי המקובל ופתחתי 

דווקא בקערות, בהתאם לתפיסתי שאת קערות ההשבעה כתבו בין היתר סופרי שטרות מלומדים וכי 

 קאנוניים.הן משמשות מקור רב ערך להבנת טקסטים יהודיים 

בניגוד לחוקרים אשר ראו בטקסטים שעל גבי קערות ההשבעה ביטוי לבלבול עממי בין 

לשונות שבועה ונדר, טענתי שלסופרי הקערות הייתה הגדרה מובחנת ועקבית לכל אחד מהמושגים 

הללו: השבועה מופיעה בדרך כלל בצורת פועל ומשמעותה פרקטיקה משפטית/מאגית ניטרלית של 

ם לשם מעשה מבוקש )הרחקת שדים, למשל(; הנדר לעומת זאת מתפרש בקערות כקללה שימוש בש

אנושית מזיקה אשר אדם אחד מבטא כלפי רעהו, והקערות משמשות כהגנה מפני הנדרים הללו. את 

הדמיון בין הנדר לקללה זיהיתי בין היתר מן ההצמדה התכופה בין המילה "נידרא" למילה "לוטתא" 

ופר אחד מחליף בין נדר לקללה בנוסחאות כמעט זהות בקערות שונות. נוסף על כך )קללה(, ומכך שס

טענתי שהנדר בקערות הוא סוג מסוים של קללה שייתכן שנעשתה באמצעות הקדשה, כפי שיכולות 

 להעיד נוסחאות ה"נדרא דמשלם ל". 

היסטורי בהמשך טענתי ששימוש בנדר כקללה לא נוצר יש מאין, אלא הוא תוצאה של שינוי 

בתפקידיו של הנדר. שימוש זה מתועד מספרות בית שני ואילך בהקשר שבו ביטאו נדרים: מהקשר 

דתי של נדבת אדם לאלוהים להקשר חברתי שבו אדם מקדיש חפצים או מרחבים לאלוהים, אך 

או להגבילו. כמו כן טענתי שייתכן שתפוצתם הרחבה של  מטרתו האמיתית היא לצער אדם אחר

נובעת מכך שכדי לבטא נדר כזה אין צורך להשתמש בשם המפורש או להזדקק למומחה. הנדרים 

יתרה מכך, אדם יכול להציג את עצמו כאילו הוא עסוק בהקדשה דתית ככיסוי למטרתו האמיתית 

 לצער אדם אחר ולהזיק לו.

תובנה זו מאפשרת הבנה טובה יותר של ייתכן ש ,השנים מרחקלמרות במהלך הפרק טענתי ש

, כמו השימוש של ישו בפסוק "ומקלל אביו קדומים יותר מגוון טקסטים וממצאים ארכיאולוגיים

נדר הקרבן. הבנה זו מסייעת גם  אמצעותבאת הוריהם  שהרחיקוואמו" בתוכחה נגד הפרושים 
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לפענות השימוש בפסוק "איש את רעהו יצודו חרם" כתוכחה על שימוש בנדרים במגילת ברית דמשק. 

כמה הנדר המגוונות על גלוקסמאות מימי הבית השני מתפרשות בנקל על רקע הבנה זו, ונוסחאות 

 המיועדות לשודד פוטנציאלי.  נוסחאות קללהאף דומות ל מהן

ספרות חז"ל: הדוגמאות הרבות בלחדד גם כמה קריאות  הבין נדר לקללה יכול זיקהה

טורי של שימוש בנדר כאמצעי מזיק. לנדרים שאיש מכוון כלפי אשתו מתבררות על רקע ההקשר ההיס

 הןהנוסחאות המגוונות של הנדר, אשר אינן תמיד מתאימות לניסוח המשפטי המצופה, יכולות אף 

זה  מדיש להדגיש שמ להעיד שבפועל שימש הנדר גם כקללה )"קונם לביתך", "קונם שאני מגרשך"(.

 שני בית במקורות שהנדר לטעון דייןע אפשראינו עולה בהכרח ממקורות בית שני וספרות חז"ל, וכי 

בראי הממצא מקערות ההשבעה, יש  שהראיתי הכולל הניתוח אולם. לקללה זהה אינו"ל חז ספרותבו

הקדשה  באמצעותכאמצעי לפגיעה חברתית , לכל הפחות, שימשו שהנדריםצביע על כך להבו כדי 

 .ממש קללה של למשמעות המרחקלא רב  מכאן ;לגבוה

נתי שהשינוי ההיסטורי בשימוש הפרקטי בנדרים אינו תופעה יהודית טע הפרק במהלך

הן בקערות ההשבעה בסורית ובמנדאית והן  המשתקף הקשר רחב יותר תבעלתופעה  . זוהימבודדת

היוונית היא דוגמה מובהקת לשימוש כמעט זהה  לוחיות קללה. האנתמהעל גבי שימוש בהקדשות ב

דש נדבה לאלים, ולאחר מכן התפרש כמעין קללה בכתבי במושג זה: תחילה התפרש המונח כהק

 פאולוס ובלוחית קללה מהתקופה.

כך נמצאנו למדים על חשיבותו של חקר קערות ההשבעה אשר ביכולתו לחשוף משמעויות  

נוספות בחקר מוסדות משפטיים מרכזיים ולפתור קשיים בקריאת מגוון רחב של טקסטים יהודיים 

שהנדר איננו דוגמה מבודדת ליעילות זו כאשר אבחן את השימוש המשותף  עתיקים. בפרק הבא אראה

 בשורש גז"ר בטקסטים משפטיים ומאגיים כאחד. 
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 השורש גז"ר והמונח "גזירתא" בטקסטים הלכתיים ומאגייםפרק חמישי: 

 מבוא .א

ויות השורש גז"ר הוא שורש נפוץ בשפות שמיות, ביניהן עברית וארמית. מחקרים רבים דנו במשמע

המשמעות הראשונית של השורש היא ככל הנראה "לחתוך", כפי שהוא מופיע  494השונות של השורש.

במקרא במלכים א ג, ה: "ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשניים". אף על פי שהשורש גז"ר קיים 

בכמה שפות שמיות, השפה המכילה את המשמעויות המגוונות ביותר היא ארמית. בפרק זה אתמקד 

שמעות השורש גז"ר בקערות ההשבעה ובספרות יהודית עתיקה. במהלך הפרק אטען שהבנת במ

השימושים השונים של השורש בקערות ההשבעה יכולה לסייע בהבנת טקסטים קדומים יותר 

מספרות חז"ל וכן טקסטים מאוחרים יותר מימי הגאונים ומן הגניזה הקהירית. בדומה לקריאה 

דר, בפרק זה אציע שמשמעות הגזרה בספרות יהודית קדומה אינה המחודשת שהצעתי למוסד הנ

נוגעת למובן המשפטי הטהור בלבד, ויש לה גם משמעויות וקונוטציות מאגיות. כמו כן אראה שהמונח 

הנפוץ "גזירתא" והטקס הנלווה אליו מימי הגאונים אינו יצירה יש מאין כפי שטענו במחקר, אלא 

 ות ולעולמם של חז"ל, ואולי אף נטבע קודם לכן. מתאים לעולמם של כותבי הקער

כדי לטעון שקיימת משמעות מאגית בשורש גז"ר אפתח בפירוש המילה בקערות ההשבעה, 

ולאחר מכן אדון בהיקרויות השורש במקורות באופן כרונולוגי: אתחיל מספר דניאל, אמשיך בתפילת 

משפטי בשורש גז"ר בימי -ימוש המאגינבונאיד מקומראן ובספרות חז"ל ואסיים את מחקרי על הש

הגאונים. בשולי הדברים אדרש גם לספרות ההיכלות ולטקסטים מאגיים מן הגניזה. הסיבה שבעטיה 

בחרתי לחרוג מן הסדר הכרונולוגי ולפתוח דווקא בקערות ההשבעה נובעת מטענתי שניתוח 

הקלאסית, עשוי להועיל מן המסורת היהודית  תאחר סוגההטקסטים בקערות ההשבעה, המייצגות 

 בהבנת משמעויות מורכבות יותר בטקסטים קדומים אשר טרם נחקרו.

                                                           
( ד) ;מילה ברית( ג; )הסכם חתימת( ב; )שחיטה( א: )בארמית העיקריות המשמעויות את סיכם ליפינסקי' א 494

 של הבסיסית למשמעות ההיקרויות כל את קושר ליפינסקי. חקיקה/משפטי צו( ו; )דיווינציה( ה) ;הינתקות/היפרדות

 קרבן להקרבת משפטית פעולה בין היסטורי קשר על מעידות וחלקן( משפטי צו) לפעולה מטאפורי באופן חלקן, חיתוך

 הפירושים ומגוון, אחרות שמיות בשפות נפוץ אך באכדית קיים אינו שהשורש טען ליפינסקי(. דיווינציה, הסכם חתימת)

 בגעז" וגז" השורש את מציין אינו ליפינסקי. 497—493' עמ, ר"גז השורש, ליפינסקי ראו; בארמית הוא רביות העשיר

, דילמן ראו; לחתוך שמשמעותו ר"גז, ז"גז הארמי השורש ובין בגעז השורש בין קשר דילמן. לנדות, להחרים שמשמעותו

, הקר' ו' ב אצל השורש משמעויות של מפורטת טבלה גם ראו. 939' עמ, לקסיקון

http://legacy.lib.utexas.edu/etd/d/2007/heckerb18583/heckerb18583.pdf. 

http://legacy.lib.utexas.edu/etd/d/2007/heckerb18583/heckerb18583.pdf
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 גז"ר ו"גזריתא" בקערות ההשבעהב. 

השורש גז"ר על הטיותיו השונות מופיע עשרות פעמים בקורפוס הקערות שפורסם עד כה. לרוב ישנה 

 ()צו משפטי decree-גז"ר כ הטיות השורשתמימות דעים בין המהדירים השונים, והם מתרגמים את 

, . תרגום זה משותף בין היתר לגורדון, גלר, לוין)"גזירתא"( השמנית בצורההן ו הפעלית בצורההן 

נוה ושקד, והוא מופיע גם במהדורה החדשה של שקד, פורד ובהיירו. יוצא דופן הוא ראשון  סיגל,

 495)מניעה או נידוי(. ban, ibitinh-המהדירים, ג'יימס מונטגומרי, אשר תרגם את ה"גזירתא" כ

במילונים של ארמית בבלית מקובל גם כן לתרגם את המילה כצו משפטי לצד התרגום של 

את השורש בדומה למה שמצוי במילונים. כך  תרגמובתקופת חז"ל שעסקו  חוקרים 496חיתוך/גזיזה.

 497 למשל כתב א' גולדברג:

משמש גם במובן ב ו, ד(... -עצים, מלכיםהשורש "גזר" שמובנו המקורי הוא "לכרות" )ויגזרו 

... ייתכן שהשימוש המאוחר של "גזר" ו"גזירה" במובן של "חקק" "חקק" בשימוש מאוחר

המקורות של לשון חז"ל אין אנחנו  בכלו"חוק" של הפועל ושל השם הוא בהשפעת הארמית... 

מוש הראשוני מוצאים אלא את המובן השני של "גזר" גם בפועל וגם בשם, שדחה את השי

 לגמרי.

גולדברג טען שבלשון חז"ל "גזר" ו"גזרה" משמשים במובן ההלכתי של חוק ופסק דין, ובהמשך הוא 

לעניינו  498גם מראה כיצד המונח "גזרה", בניגוד למונח "תקנה", מסמן בדרך כלל חוק של מניעה.

ירי הקערות אשר חשוב להדגיש את המובן המשפטי הטהור של התרגום, המתאים לתפיסתם של מהד

עם זאת, מעיון בטקסטים  תרגמו באופן דומה את המונח גם כאשר הוא מופיע בהקשר מאגי מובהק.

המאגיים ואף במקורות חז"ל נראה שתרגום במשמעות משפטית בלבד אינו ממצה את מלוא משמעות 

ו צו משפטי, הפעולה, והדבר מוביל להבנה חלקית בלבד של הטקסטים. התרגום המקובל למונח, דהיינ

אף מסתיר מעיני הקורא משמעות חשובה להבנת הרצף ההיסטורי של השימוש במונח "גזר" מן 

                                                           
 .284' עמ, קערות, מונטגומרי 495
 מתרגם סוקולוף. 276' עמ, בבלית יהודית ארמית מילון ,סוקולוף אצל וכן 231' עמ, מילון, יסטרוב אצל" גזר" ערך ראו 496

 ערך ,שם ראו; הגאונים בתקופת רק החל זה שימוש לדבריו אך, court oath with imprecation-כ גם" גזירתא"

 .115–114' עמ, תישראלי ארץ תארמי מילון, סוקולוף אצל decree תרגום השוו ;275–274' עמ", גזירתא"
 .שלי ההדגשות .102–101' עמ, הסוגיא ותלהתפתח, גולדברג 497
 .שם, גולדברג ראו 498
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המקרא עד לפיתוחו המשוכלל בימי הגאונים ובכתבים מאגיים מן הגניזה הקהירית, כפי שאראה 

בהמשך. בעקבות כך ברצוני להציע שבקערות ההשבעה משמש השורש גז"ר פעמים רבות במובן של 

 ם או נידוי של שדים, והוא קשור לעתים גם למוסד השבועה. חר

ממחקרי עולה שהצורה השמנית "גזירתא" קרובה לרוב למשמעות של נידוי )בדומה לפירושו 

של מונטגומרי(, ואילו הצורה הפעלית של השורש גז"ר משמשת לרוב כהשבעה וכהשבעה בחרם. אשר 

נח "גזירתא" למונחים "שמתא" ו"אחרמתא", ונראה פעמים רבות ישנה הצמדה בין המול"גזירתא", 

 499מאוסף מונטגומרי כתוב כך: AIT2שאכן מדובר במונח בעל משמעות דומה. בקערה 

( ...תוב מידעם בביתיה דפאבק ובקיניניה ובכל אינשי ביתיה בידידי אנה אבונה בר גרביתא 5)

דאיתנח על חירמון טורא  שמתא וגזירתא ואחרמתא( מחיתנא עליכון 6או באיבא בר זויתאי )

 ועל ליויתן תנינא ועל סדום ועל עמורא מיטול למכבש דיוי.

בקערה זו הכותב מטיל על המזיקים "שמתא", "גזירתא" ו"אחרמתא" שהוטלו על הר החרמון, על 

הלויתן וכן על סדום ועמורה. את הפעולה הזו נגד השדים אפשר להגדיר כסוג של "היסטוריולה": 

שתמש בכוח החרמות המיתולוגיים לשם הרחקת המזיקים בהווה. כאמור, מיקומה כותב הקערה מ

של ה"גזירתא" בין ה"שמתא" ל"אחרמתא" יכול להצביע על קרבת משמעות, וכך גם תרגם 

(. שלישיית כינויי הנידוי הזו מופיעה גם בקערה שפרסם הרוויניאן: banמונטגומרי בפרסום הקערה )

ריתא ציחחא קללא ביזיונא ( ונידרא וק5פכירין וצמידין לוטתא )שמתין גזירין חרימין ומ( ...4")

 500.סורית בקערהגם  מופיעהו ,מנדאית למאגיהאופיינית גם  לנידוי הגזירה בין ההצמדה. חיטינא"

וא ה כאשר condemnation-כ "אגזרתא"המונח  מתורגם ומצוך דרוורשל במילון המנדאי  ,ואכן

 501."שמדתאמונח "ל בצמוד מופיע

                                                           
 גזירתא שמתא עליכון מחיתנא איזדנדוך בר יזידאד אנא: "תוב מידעם חטיתון בידידי AIT27דומה  מקבילה השוו 499

 ...".תנינא לויותן ועל טורא חירמון על דאחיתנא ואחרמתא
 דביתהי הי[ת]למנטרו{ למנטרה} כאסא הנא מזמן( 1)"(: 155' מע) י'מוריג ממהדורת 32 קערהב בסורית מקבילה ראו 500

 ...".וקרותא ונידרא לוטתא וצמירין פכירין אסירין( 3) ומשמתין חרימין גזירין עימאדאבוהי בר דשילאי{ דביתהי( }2)

 נמוך שיעורב זו בשפה ר"גז השורשהקערות שפורסם מופיע  בקורפוס; בסורית דופן יוצאת בתופעה מדובר לי הידוע ככל

" שומאתא" בין להצמדה דוגמאות כמה ישנן המנדאיים ובקמעות בקערות. יהודית בארמית בקערות מאשר יותר הרבה

 שומאת דיוא-ד עלאוא תעתיא: "a41MK קערה למשל ראו ;"ואגזארתא שאמאדתא" הקדומה ובצורה ,"גזארתא"ו

 .5' עמ, מילון, ומצוך דרוור ראו הקדומה לצורה". וגזארתא
. לצד פירוש 225' עמ, לקסיקון, סוקולוף למשל ראו ;decree-כ "גזרתא" מתורגם הסוריים במילונים. שם, ומצוך דרוור 501

 .(494' הע לעיל, הקר אצל טבלה ראו) עצים גזירי כמו נוספים זה מופיעים גם פירושים
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שורות הטקסט ממהדורת מולר קסלר אשר מקורה בחפירה ארכיאולוגית מניפור.  a2קערה ב

המכילות את שלישיית הכינויים אינן חלק מהטקסט הרציף, אלא נמצאות במרכז הקערה ליד ציור 

 של דמות שד מוקפת נחש:

יחש שידא ( דנ4( בגזרתא רבתי דשמתה בימותר )3) ( בחרמתא דרב]...[2) ( במומתא דשמתא1)

 בישיתא מרר]....[רמא אנש.

אף על פי שאפשר לראות בבירור בקערה זו את שלישיית הכינויים "שמתא", "חרמתא" ו"גזרתא", 

הם אינם מופיעים כצורה נפרדת אלא בתוספת "ד" )מילת היחס "של"(. על כן לפי מקור זה אפשר גם 

ירוף הנוגע לנידוי: "גזירתא רבתי לפרש שהגזירתא אינה נידוי בפני עצמה, אלא משמשת חלק מצ

לעתים מופיעה הגזירתא רק בצמוד ל"שמתא", ללא המילה דשמתה"; כלומר, פעולת נידוי גדולה. 

( ...ומאן דעל הדין רזא 13שפרסם דן לוין: ") 3382VA"אחרמתא" וללא סמיכות. כך בקערת הקללה 

ותיתחתים עלה שמתא ותיתגזר ( 14) ניבר )...( מומתא ניבר וניתבר ביה זרעיה ויתבר ביה טוהמיה

 ונימות בתיהיא וניפוק בחכתא...". לוין מתרגם כך: עליה גזירתא 

Whosoever will transgress against this spell transgress against this oath 

may his seed be spoiled within him and his lineage crushed within him, 

and may there be sealed against him a ban and decreed upon him a 

decree and that he die in astonishment and go out (of the world) with a 

hook. 

מקריאת הטקסט שלעיל עולה שישנו איום בקללה כלפי מי שיפר את ה"רז" של הקערה. תוכן האיום 

?(. לעומת זאת החלק הקשור לגזירתא נראה אינו ברור דיו, בעיקר חלקו האחרון הדן במוות )בחכה

בבירור בצילומי הקערה במהדורת לוין, וברור שיש הצמדה בין הפעולה של הטלת השמתא ובין גזרת 

המייחסות לר' יהושע בן  גיטיןהגזירתא. הצמדה זו מצויה גם בצורה הפעלית של גז"ר: בכמה קערות 

במהדורת  a11פרחיה גוזר בנידוי. כך למשל בקערה פרחיה פעולה של נידוי שדים נאמר שר' יהושע בן 

( אומיתי 7מולר קסלר: "ומא דאתשרית ביה גזרת עליכין בשמתא דשלח עליכין יהושע בן פריחיה )

 502עליכין ביקרא דאבוכין וביקרא דאימכין יהיב לכין גיטיכין ופיטר ופק גיטכין".

                                                           
 ".שמתא קבלת פרחא בן יהושע רבי עלכי דגז: "JBA26 קערה גם וראו 502
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שביע את השדים, ולאחר מכן ה נידוי היסטורי כדי להרחיקבאמצעות זר הסופר בקערה זו ג 

שמתא )ולא "גזרת באביהם ואמותיהם שיצאו מבית הלקוח. כיוון שהביטוי עוסק בגזרה  בכבודאותם 

ר כזה בין עליכון שמתא"(, ייתכן שמדובר בהשבעה )כמו בהמשך: "אומיתי עליכין ב..."(. ואמנם, קש

לר: "אשבעית וגזרית עליכון כולכון בקערה שפרסם גלשבועה מצוי בכמה קערות נוספות, למשל  גזרה

  503כולכון רוחי בישאתא וליליתא".

ישנן קערות השבעה שבהן קשה לפרש באופן מדויק את משמעות השורש גז"ר, אך מן ההקשר 

נראה שהתרגום המקובל לצו משפטי אינו מקיף את מלוא משמעותו המאגית של הביטוי. לדוגמה, 

סופר הקערה במפורש להוצאת הקללות והגידופים מגוף  ( מתייחסIS65בקערה שפרסם ירושלמי )

 הלקוח ומביתו באמצעות רצף פעולות נגד השדים, ביניהן המילה "גזירין":

( כל חרישין בישין ועובדין תקיפין ולוטתא ונידרי ואשלמתא ומללתא דרחיקין ודקריבין 1)

יותיה ולקיניניה דליליא ודימאמא דגברי ודינשי דעבדו ליה ודעבדין ליה לברחאוי ולח

וכולהון אילין ואילין משמתין ומנידין גזירין ( בר לאלה מן יומא דנן ועד עלם 2דביליחוי )

מן גופיהון ומן כל הדמי קומתיהון ומן מדרתיהון דחיותיה  ותבירין עקירין ומפקין ומבטלין

 504( ודברחואי ודביליחוי בר לאלה.3)

שדים והקללות מגופם של הלקוחות בילחוי שורת הפעלים הארוכה משמשת להוצאת הכאמור, 

וברחאוי בר לאלה. הרשימה כוללת את הפעלים המופיעים בצורת הסביל: משמתין )מוחרמים(, מנדין 

)מנודים(, תבירין )שבורים(, עקירין )עקורים(, מפקין )מוצאים(, מבטלין )מבוטלים(. בתוך שורת 

ך לתרגם את גזירין כ"מנודים", ובכל מקרה לא הפעלים מופיע גם "גזירין". לפי ההקשר נראה שצרי

יתרה מכך, עצם הופעת המונח "גזיר" בסביל מעמידה  505נראה שהתרגום "הוטל עליהם צו" מספק.

(; צורה זו מתאימה הרבה יותר למשמעות של decreeבספק את התרגום המקובל של גז"ר כצו )

 נידוי/חרם, או בלשון סביל מנודה/מוחרם.

שלרוב אפשר לפרש את השורש גז"ר בקערות ההשבעה כנידוי או כהשבעה לסיכום, נראה  

מאגית, וכי תפוצת השימוש בשורש גז"ר לשם השבעה נמוכה בהרבה מן השימוש בצורות הרגילות של 

                                                           
 . 50–49' עמ, קערות ארבע ,גלר ראו 503
 .CAIMB34 קערה, סיגל אצל גם פורסם 504
 כנישתא דבית ואישתקופתא ואחרמתא וגזירתא ותוברי( 12) ושמתתא ושיפורי לוטתא וכלVA3381(" :11...) השוו 505

 וראו, 80' עמ, קללה קערות, לוין ראו; decrees-כ גזירתא מתרגם לוין, כאמור...". עלמא ודבית קברי ודבית איבלי ודבית

 ...". חרשין מיני(ו) חרשין רזי כל ית ומבטלינא ומשמיתנא וגזרנא ומשבענא מומינא תוב: "MSF19 קערה גם
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 הסוריות לקערות גם משותף ר"גזהשורש המועט בצורה הפעלית של  השימוש .שבועה/מומתא

שמעותה של צורת שם העצם "גזירתא" לרוב קרובה יותר הקערות נראה שמ מניתוח 506.והמנדאיות

לנידוי, ואילו הצורה הפעלית קרובה יותר למשמעות של השבעה מאגית או השבעה בנידוי. מן 

המסקנה הזאת נראה שהתרגום המתאים ביותר ל"גזירתא" הוא המילה העברית "החרמה", שכן היא 

הללו קרובות מאוד לפירוש השורש גז"ר  כוללת את המשמעויות של נידוי ושבועה. המשמעויות

בתקופה שלאחר קערות ההשבעה )בכתבי הגאונים ובכתבים מאגיים מן הגניזה(, כפי שאדגים 

אולם למעשה המשמעות המאגית של השורש גז"ר מופיעה הרבה קודם לכן, ואפשר למצוא בהמשך. 

 אותה כבר במקרא ואולי אף בספרות קומראן.

 "גזרין" בספר דניאל .ג

בשלושה  507קור הקדום ביותר לשימוש בשורש גז"ר במשמעות מאגית הוא ככל הנראה ספר דניאל.המ

פעמיים כאשר אנשי המקצוע  מקומות בספר מופיעות רשימות של אנשי מקצוע שמזמן המלך:

מזומנים לפתור את חלום המלך, ופעם אחת כאשר המלך מבקש להבין את הכתובת המוצפנת על 

 508אנשים שמזמן המלך:הקיר. להלן רשימות ה

 להגיד למלך חלמתיו".לחרטמים ולאשפים ולמכשפים ולכשדים ויאמר המלך לקרא דניאל ב, ב: "

יכלין  חכימין אשפין חרטמין גזריןדניאל ב, כז: "ענה דניאל קדם מלכא ואמר רזא די מלכא שאל לא 

 להחויה למלכא".

וחלמא אמר אנה קדמיהון ופשרה לא חרטמיא אשפיא כשדיא וגזריא דניאל ד, ד: "באדין עללין 

 מהודעין לי".

 ...".לאשפיא, כשדיא וגזריאדניאל ה, ז: "קרא מלכא בחיל להעלה 

 הקימה אבוך מלכא".חרטמין אשפין כשדאין גזרין דניאל ה, יא: "ומלכא נבוכדנצר אבוך רב 

בשפות  רוב בעלי המקצוע ברשימות שלעיל מופיעים גם במקומות נוספים במקרא או בטקסטים

אחרות. המילה "גזרין"/"גזריא" יוצאת דופן בהיותה מילה יחידאית. פרשנים מוקדמים ומאוחרים 

                                                           
 המנדאיות בקערות גם. י'מוריג שפרסם הסוריות הקערות בקורפוס ר"גז השורש של הפעיל בצורת שימוש מצאתי לא 506

 לטנין ליבאן-ד כיבא מן: "מהיסטוריולה כחלק המופיעה שכיחה הבפורמול מלבד, השורש של הפעיל בצורת רב שימוש אין

 על אבודרהם אוהד ר"לד מודה אני, CAIMB94, 95, 96, 97, 103 בקערות למשל ראו ;"גזארין חנאכן-ד מרארא ומן

 . אלו הפניות
 .196–177' עמ, גזרין, פורלאני 507
 .טו, ה; י, ב דניאל ראו בארמית נוספות ימותלרש. ר"גז השורש את הכוללות בארמית הרשימות את רק הזכרתי 508
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התקשו לבארה, והפירוש המדויק נותר שנוי במחלוקת. אשר לתרגומים הקדומים למקרא: תרגום 

; הוולגטה γαζαρηνοίהשבעים אינו מתרגם את המילה ליוונית, אלא נותן תעתיק ארמי: 

)סוג של מנבאי עתידות, בדרך כלל על ידי שחיטת חיות(; ואילו תרגום הפשיטתא   aruspicesמתרגם

לדעתי אפשר למצוא חיזוק לכך  509)מגושא: כהני דת פרסיים / מכשפים(. ̈ܐܡܓܘܫלדניאל גורס 

ש"גזרים" הם אכן מכשפים בעזרת ההשוואה לחלק העברי. אם אכן התרגום הנכון הוא מכשף, נראה 

 וע הקרוב לאשפין המופיע גם כן ברשימה.שמדובר במקצ

במחקר המודרני נעים רוב הפירושים למילה "גזרין" בין חוזי עתידות ובין מכשפים, בדומה 

לחלוקה בין הוולגטה לפשיטתא. הפרשנים המתרגמים את המילה כ"חוזי עתידות" נשענים על 

ומכים בתרגום ל"מכשפים" לעומת זאת פרשנים הת 510המשמעות המשפטית של גז"ר כקביעה וחיתוך.

או "משביעים" נשענים על השימושים המאוחרים יותר של השורש גז"ר, בין היתר בספרות חז"ל 

. פורלאני טען שהמשמעות 1948ובקערות ההשבעה. הראשון להציע פירוש כזה היה ג' פורלאני בשנת 

קורית של המילה "גזר" משביע רוחות. פורלאני מפרט שהמשמעות המ ,scongiuratoreשל "גזר" היא 

אכן הייתה לחתוך, וברבות הזמן היא קיבלה משמעות של לצוות/לפסוק ובהמשך גם של להשביע או 

(. את ההוכחות לכך, מלבד מתרגום הפשיטתא, מוצא פורלאני בשלושה סיפורים מן enchantלכשף )

שורש גז"ר משמש הירושלמי )ראו להלן( וכן בשלוש קערות השבעה; מקערות אלה אפשר להסיק שה

סומר את הפירוש של פורלאני -מאוחר יותר אימץ דופון 511לציון השבעה או כישוף נגד שדים.

מתוך השוואה לנוסח העברי ולתרגום הפשיטתא, בקריאתו לתפילת נבונאיד מקומראן )ראו להלן(. 

אכן ניאל ד בספר "גזרין"אפשר להניח שהנראה כי ואולי אף בעזרת מקורות חז"ל וקערות ההשבעה, 

 היו מעין מכשפים משביעי רוחות.

                                                           
 . 78' עמ, דניאל לספר פשיטתא, טיילור ראו 509

, גזרין" ערך, מקראית אנצקלופדיה גם וראו; 32' עמ, תפילת נבונאיד, הסטרמן' ק וכן, 1 הערה לעיל, ליפינסקי' א ראו 510

 ".גזריא
 .196–177' עמ, גזרין, פורלאני 511
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 (4Q242"גזר" בתפילת נבונאיד ). ד

מאז נכתבו  1958.512-שרידי תפילת נבונאיד מקומראן התפרסמו לראשונה על ידי י"ט מיליק ב

מחקרים רבים על הקטעים הללו, הן בנוגע לפענוח הקטעים והן בנוגע לתוכנם. לעניינו חשוב בעיקר 

 513", כנראה בדומה ל"גזרין" המוזכרים בספר דניאל. כך כתוב בתפילה:אזכור המקצוע "גזר

 מלי צ]ל)ו([תא די צלי נבני מלך ]ב[בל מלכא]   רבא 1

 בשחנא באישא בפתגמא א]לה[א בתימן 2

 כתיש הוית שנין שבע ומן ]  [ שוי א 3

 וחטאי שבק לה גזר והוא יהודי מ 4

 ה..י וכתב למעבד יקר ור]ב[ו לשם א]להא 6

 תיש הוית בשחנא ב]אישא  [בתימןכ 6

 שנין שבע מצלא הוי]ת קדם[ אלהי כספא ודהבא 7

 אעא אבנא וחספר מן די ]   הוית סב[ר די אלהין ה]מון 8

בקטע זה מסופר על נבונאיד מלך בבל )"נבני מלך"(, אשר היה חולה בשחין קשה במשך שבע שנים. 

ד להתפלל לאלהי ישראל. ישנן כמה הצעות מסופר על גזר יהודי אשר הציע לנבונאי 5–3בשורות 

: כפעולה של ה"גזר" )מחילה על חטאי המלך( או כפעולה 4לקריאת המילים "וחטאי שבק לה" בשורה 

אשר למשמעות המילה "גזר": גם כאן  514של אלוהים אשר סולח, והמילה "גזר" פותחת משפט חדש.

 515ם; )ב( חוזה עתידות; )ג( משביע רוחות.התלבטו החוקרים, והעלו שלוש אפשרויות עיקריות: )א( חכ

כיוון שתוכן התפילה אינו עשיר דיו, קשה להכריע מהו בדיוק תפקיד הגזר. ברור שאין כאן אזכור 

מפורש של השבעת שד )אלא אם כן מפרשים את "שחנא באישא" כשד(, אך גם אין כאן מעשה של 

"גזר" דומות לאלו שראינו לעיל בנוגע  חוזה עתידות. ההוכחות שניתנו להכרעה בדבר פירוש המילה

                                                           
 .415–407' עמ, נבונאיד תפילת, מיליק 512
 . וקרוס באייר של קריאותיהם על שהסתמכהתפילת נבונאיד, , מהסטרמן מצוטט הטקסט 513
 .30–28' עמ, שם שונים חוקרים שהציעו העיקריות ההצעות שש של סיכום ראו 514
 .31' עמ, שם מחקר סיכום ראו 515
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לספר דניאל. עם זאת, לטענה שהגזר הוא משביע רוחות נוספה כאן הוכחה מתוך השוואה לקטע אחר 

 20:516(, טור (1QapGenשנמצא בקומראן: המגילה החיצונית לבראשית 

אלן די מתכתש  25וכדי שמע חרקנוש מלי לוט אזל אמר למלכא כול מתכשיא ונגדיא  24

מתנגד מרי מלכא בדיל שרי אנתת אברם יתיבו נה לשרי לאברם בעלה ויתוך מנכה מכתשא דן ו

לי די אחתי היא  27ורוח שחלניא וקרא לי אלו ואמר לי מא עבדתה לי בדיל ]מא ה[וית אמר 

כול מדינת מצרין  28והיא הואת אנתתך ונסבתהא לי לאנתה הא אנתתך דברה אזל ועדי לך מן 

הו וסמכת ידי  29ל ביתי ותתגער מננה רוחא דא באישתא וצלית על ]מר[דפא וכען צלי עלי וע

 על ]ראי[שה ואתפלי מנה מכתשא ואתגערת ]מנה רוחא[ באישתא ואתוקם

א' אשל טוענת שישנה קרבה  517חוקרים שונים השוו בין הקטע המצוטט לעיל ובין תפילת נבונאיד.

כרי החוטא, נענש בפגיעה )המתוארת בשורש גדולה בין שני הקטעים: בשניהם מסופר על מלך נו

כת"ש( ולאחר מכן יהודי )אברהם/גזר( מרפא אותו. הפוגע בשני הסיפורים הוא שונה: "רוחא 

באישתא"/"רוח שחלניא" במגילה החיצונית לבראשית לעומת "שחנא באישה" במגילת נבונאיד, אך 

א". מכאן היא מסיקה שסביר להניח אשל מדגישה דווקא את הדמיון המילולי בין ה"שחלניא" ל"שחנ

 518שתפקיד הגזר היה דומה לתפקידו של אברהם: הוצאת הרוח הרעה שגורמת למחלת השחין.

כלומר, ייתכן שישנה בתפילת נבונאיד הוכחה נוספת לכך שגזר הוא משביע רוחות ולא חוזה עתידות 

 בלבד. 

בהשוואה  , ודאיובעבריתבארמית  רלסיכום, בספרות קומראן אין שימוש נרחב בשורש גז"

לספרות חז"ל, ועל כן קשה להסיק מסקנה מוחלטת באשר לשימוש בשורש זה. בתפילת נבונאיד 

מופיע השורש כאשר גזר יהודי מרפא את המלך. כיוון שהטקסט קטוע קשה להכריע בוודאות במה 

ירות שהדבר מדובר, אך אם נקבל את התרגום של "גזרין" כמכשפים בספר דניאל נוכל להסיק בזה

 519נכון גם כן בתפילת נבונאיד, שאולי הושפעה מספר דניאל.

                                                           
 .95' עמ, יהודית מאגיה, בוהק וראו; 103–102 'עמ, לבראשית החיצונית המגילה, פיצמייר מתוך 516
 . 261–246' עמ, בקומראן שדים גירוש, סומר דופון 517
 .153–152' עמ, בשדים האמונה, אשל 518
 .28-32תפילת נבונאיד, עמ סיכום מחקר אצל הסטרמן,  ראו נבונאיד לתפילת דניאל בין הקשר על 519
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 גז"ר בספרות חז"ל  .ה

בספרות חז"ל מופיע השורש גז"ר מאות פעמים, לרוב במשמעות של תקנה משפטית כפי שהגדיר א' 

גולדברג )ראו לעיל(. אך ישנם מקרים שבהם צירוף הפועל גז"ר + מילת היחס "על" מסמן פעולה של 

אנושיים לעשות מעשה מבוקש )בדומה להשבעה(. -י או לחלופין כפייה על בני אדם או על כוחות עלנידו

כאמור, פורלאני מביא במאמרו שלוש דוגמאות מן התלמוד הירושלמי, אך ישנן דוגמאות נוספות 

לתופעה זו בספרות התנאית, בתלמוד הבבלי ובמדרשי האגדה. המקום המפורסם ביותר בספרות 

לצירוף כזה הוא סיפורו של חוני המעגל במשנת תענית ג, ח: "שלח לו שמעון בן שטח אלמלא התנאית 

אזכור נוסף  520., כך בדפוס המשנה ובכתבי היד של הסיפור בבבלי תענית"גוזרני עליך נידויחוני אתה 

יום אצלי במקלך ובמעותיך ב שתבאגוזר אני עליך ראש השנה ב, ט: "שלח לו רב' גמליא'  במשנתמצוי 

על פי המקורות התנאיים אפשר לטעון כדברי  521שחל )להיו)ם(ת( יום הכיפורים להיות בחשבונך".

גולדברג לעיל שאכן מדובר בפסיקה משפטית, אך נראה שיש כאן לכל הפחות דמיון ללשון השבועה; 

בעברית עצם הניסוח "גוזר אני עליך ש..." דומה לנוסח ההשבעה "משביע אני עליך ש...", המוכר לנו 

  522ובשפות עתיקות נוספות.

בניגוד לדוגמאות מהספרות התנאית, הדוגמאות מימי האמוראים לשימושים ב"גוזרני עליך 

ש..." עשויות להעיד על כך שהמונח לא שימש בהקשר משפטי גרידא, ואולי אף בהקשר מאגי. כך 
                                                           

 פיסקא במדבר ספרי למשל ראו; אחרים עונשים לגבי גם מופיע והוא, וילניד מיוחד איננו" עליך גוזרני" הענישה מונח 520

 בקשה עליך מקבל' את אין אם. בקשה לשון אלא נא אין –' את תעזוב נא אל ויאמר(: "196–195' עמ כהנא' מהד פי על' )פ

 .555' עמ, ג כרך, כהנא של פירושו וראו", גזירה עליך אני גוזרני
 בן אלעזר' ר וגזר עני מעשר טרפון' ר וגזר בשביעית הן מה ומואב עמון: "ג, ד ידיים במסכת ר"גז בשורש שימושל השוו 521

 את אתה וקובע נפשות כמפסידן אלא אתה ואין ממון כמהנן את הרי עזריה בן אלעזר' ר לו אמר ...שני מעשר עזריה

 השימוש: "ר"גז בשורש חריגה מושהשי את מציין כהנא מנחם...". 'אלהים אדם היקבע' 'שנ ומטר טל מלהוריד השמים

 קדום לשון שימוש משקפת כאן' גזר' הייחודית שהלשון אפשר... מפתיע' ואמר]...[  נענה' או' אמר' ולא' גזר' בלשון הכפול

 בהוראתו כאן משמש' גזר' שגם יתכן אך. אחר ממקום ידועים אינם ושאלה, בישיבה הדיון מנהלי הלקוח מונח או

 את להבין שאפשר ייתכן המקרא תקופתב ר"בגז הקדום השימוש בעקבות(. 56המחלוקת במשנה, עמ'  )כהנא, ..."הרגילה

 וקובע" טרפון' ר כלפי עזריה בן אלעזר' ר טענת את להבין יותר קל, כך אמנם אם. השבעה של משמעות כנושא השורש

 .ח, ג מלאכיב וקהפס לע דרשהסביר יותר שמדובר על  זאת עם". ומטר טל מלהוריד השמים את אתה
 ישנה התנאים בספרות שגם נראה. 13-16' עמ לעיל המאמר על דיון וראו, 343–319' עמ, עליך אני משביע, לייכט ראו 522

' בר מעשה: "כך כתוב לג, ג פרק( ליברמן) חגיגה מסכת בתוספתא. השבעה של כסוג משמשת שהגזרה לכך מפורשת דוגמה

 שאתה אלא הן וישר אמת דבריך כל והלא אחריך מרננות בריות מה מפני לו' אמ אחד זקן מצאו בדרך מהלך שהיה טרפון

 לי' שאמ זכיי בן יוחנן מרבן בידי הלכה לא אם בני את אקפח טרפון' ר' אמ אדם מכל השנה ימות בשאר תרומה מקבל

 בשאר תרומה מקבל ישאינ עלי אני גוזר אחרי מרננות בריות עכשיו אדם מכל השנה ימות בשאר תרומה לקבל אתה מותר

 אני גוזר"ל ברישא" בני את אקפח" בין ההשוואה". קודש רביעית בתוכה לי יש לי יאמר כן אם אלא אדם מכל השנה ימות

 .בעלמא כהצהרה ולא ממש שבועה כנוסחת משמש" גוזר"ש הטענה את מחזקת בסיפא" עלי
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ור טבריה בידי רשב"י למשל בתלמוד הירושלמי, בפסיקתא דר' כהנא ובקהלת רבה, בסיפור על טיה

גוזר רשב"י על המתים לעלות ממקום קבורתם ועל הכותי החי לרדת ולתפוס את מקום הקבורה: 

שני שימושים דומים לביטוי זה  523"גוזר אני על העליונים שירדו ועל התחתונים שיעלו וכן הוות ליה".

 524מופיעים ברצף סיפורים בירושלמי סנהדרין העוסקים בכישוף ובמכשפים:

דלמא. ר' ליעזר ור' יהושע ור' עקיבה עלון למיסחי בהדין דימוסין דטיבריא. חמתון חד מיניי. 

לון. שרון מה דעבדתון אמרין ליה שרי ואנן שריי שרון  אמר מה דמר ותפשיתון כיפה... אמ'

אילין ואילין מן דנפקון אמ' ר' יהושע לההוא מינייה הא מה דאת חכם אמ' ניחות לימא מן 

ולא כן עבד משה רבכון בימא  לימא אמר ההוא מינייא מה דאמר ואיתבזע ימא אמ' לוןדנחתין 

אמרין ליה לית את מודה לן דהליך מש)?ך?(]ה[ רבן בגויה אמ' לון אין אמרון ליה והליך בגויה 

... דלמא ר' ליעזר ור' יהושע ורבן גמליאל סלקון גזר ר' יהושע על שרה דימא ובלעיההלך בגויה 

ון לחד אתר... אמ' ר' ליעזר לר' יהושע. מה יהושע בן חנניה. חמי מה דאת עביד. אמ' לרומי על

טבלה איתחמי  אייתון לי זרע דכיתן ואייתון ליה זרע דכיתן. איתחמי ליה זרע ליה על גב לון

מרבץ ליה איתחמי דסלקת. איתחמי מיתלש בה עד דאסק חדא איתא בקלעיתא דשערה אמ' 

מרה ליה לי נא שרייה. אמ' לה דלא כן אנא מפרסם ליך אמרה ליה לי לה שריי מה דעבדתין א

וצלון עלוי וזכה למיקמה לר'  וגזר יהושע על שריא דימא ופלטון.נא יכלה דאינון מטלקין בימא 

  .יודה בן בתירה. אמרו אילו לא עלינו לכאן אלא להעמיד הצדיק הזה דיינו

-יהושע לשם כפייה על שר הים לעשות מעשה על בשני הסיפורים שלעיל משמש הפועל גז"ר את ר'

בסיפור הראשון גוזר ר' יהושע על שר הים להיענות לבקשתו טבעי, והפעולה מיועדת נגד המכשפים. 

ולבלוע את המכשף המתגרה בחכמים, ובסיפור השני גוזר ר' יהושע על שר הים לפלוט חפצים ששימשו 

נוסף על סיפורי אגדה אלה  525ציה )"קשירת חתנים"(.מכשפה ברומי כדי לגרום לצעיר יהודי אימפוטנ

אנושיים -אפשר למצוא בתלמוד הבבלי במסכת ברכות הוראה לשימוש בגזרה לשם הכפפת גורמים על

 במסגרת דיון בנוסחי הטבת חלום )נה ע"ב(: 

אמר רב הונא בר אמי אמר רבי פדת אמר רבי יוחנן: הרואה חלום ונפשו עגומה ילך ויפתרנו בפני 

אלא אימא:  –לשה. יפתרנו? והאמר רב חסדא: חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא! ש
                                                           

 .16' עמ, רשב"י, לוין' י אצל המקורות של סינופסיס ראו 523
 .ד"ע כה ,יא, ז סנהדרין שלמיירו 524
 .97–54לוינסון, רבנים מכשפים, עמ'  ואצל 401–399' עמ, יהודית מאגיה, בוהק אצל ראו הסיפור על 525
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יטיבנו בפני שלשה. ליתי תלתא ולימא להו: חלמא טבא חזאי. ולימרו ליה הנך: טבא הוא, וטבא 

 .שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא, ויהוי טבאליהוי, רחמנא לשוייה לטב. 

מובא הנוסח של הטבת חלום באמצעות שלושה אנשים. הטבת החלום  בגרסת הדפוס המוצטטת לעיל

המתוארת כוללת תפילה שיגזרו מן השמים שהחלום יתהפך לטובה )המשפט המודגש בציטוט(. 

ומי שגוזר על הטבת  –גזר דין משפטי  –לכאורה השימוש בשורש גז"ר מתאים להגדרה של גולדברג 

בעיקר בקטעי הגניזה, חושף שינוי משמעותי בשימוש בפועל  החלום הוא אלוהים. אך עיון בכתבי היד,

 גז"ר:

 קטע גניזה שטרסבורג 671פריז  95מינכן  II-I-7פירנצה  דפוס
4028/50b 

קטע גניזה קיימברידג' 
(CUL)T-S F 1(1).4 

 שבע זימנין 
לגזרו עלך מן 

דלהוי  שמיא
טבא, ויהוי 

 טבא.

 שבע זימנין 
יגזרון עלוהי מן 

דליהוי שמיא 
טבא וליהוי 
טבא ולמהוי 

 טבא

 שבע זימנין 
ליגזרו ליה מן 

דליהוי שמיא 
טבא ויהוי 

 טבא

 
מן שמיא 

ליגזרו 
עליה 
דלהוי 

טבא ויהוי 
טבא 

 וטבא יהוי

 
שבעה גזרנא עליה 

בשבעה זמני למהוי 
טבא ו...הוי טבא והוי 

 טבא והוה טבא

 שבעה בשבעה זמנין 
דליהוי טבא  גזרנן עליה
 והוי טבא

 

אפשר ללמוד שכתבי היד משמרים נוסח דומה לדפוס שבו מבקשים מן השמים לגזור על  מן הטבלה

החלום שיהפוך לטוב, ואילו בקטעי הגניזה הניסוח הוא אחר. קטעי הגניזה מכילים פורמולה בגוף 

אלא שלשת האנשים המכונסים לצורך כך )"גזרנן ראשון: מי שגוזר על הטבת החלום הוא לא האל, 

הוספת כי ייתכן שהנוסח המקורי מצוי דווקא בקטעי הגניזה, ו 526טבא והוי טבא"(.עליה דליהוי 

יכול לגזור על החלום. אם לבדו המילים "מן שמיא" מעידה על מעין צנזורה המורה על כך שאלוהים 

מכילים נוסח מקורי יותר, הרי שלפנינו מקרה נוסף של שימוש בשורש גז"ר אכן הגניזה  קטעי

 527.החלום שרבאו  חלוםמדובר בבמקרה זה  ;אנושיים-וחות עלבמשמעות הכפפת כ

קטע נוסף מן התלמוד הבבלי הדומה עוד יותר לנוסח בקערות ההשבעה מכיל סיפורים על ר' 

 528חנינא בן דוסא, אביי והשדה אגרת בת מחלת. כך כתוב בתלמוד הבבלי, מסכת פסחים דף קיב ע"ב:

בלילה לא בלילי רביעי ולא בלילי שבת מפני  אל תצא יחידי בלילה דתניא: לא יצא יחידי

שאגרת בת מחלת יוצא היא ושמנה עשרה רבוא מלאכי חבלה וכל אחד ואחד יש לו לחבל בפני 

                                                           
 .105-109' עמ לעיל, דתלתא מותב השוו 526
 .17' עמ, ואוצר מלאך, חלום, הררי ראו בנושא לדיון ;ההיכלות בספרות מוזכר" חלום של שר"  527
 "(.מאגרים" פי על) JTS, EMC, 271 ורקי ניו י"כת 528
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עצמו. מעיקרא כל יומא הוה שכיחא זימנא חדא פגעא ביה בר' חנינא בן דוסא אמרא ליה: אי 

גוזרני טי. אמר לה: חשיבנא, לאו דמכרזי ברקיע הזהרו בחנינה בני שויתינהו לדמך תרי פשי

. אמרא ליה: במטותא, שבוק לי רוחא. שבק לה בלילי רביעי ובלילי עליך שלא תעברי בישוב

שבתות. תוב יומא חד פגעא ביה באבאיי אמרא ליה אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו בנחמני 

 ...גוזרני עליך שלא תעברי בישוב לעולםהוה סכנתיך. אמ' לה: חשיבנא,  –ותורתו 

אגרת בת מחלת בעת שהיא מסתובבת את בסיפור ממסכת פסחים פוגש ר' חנינא בן דוסא בשדה 

בלילות באין מפריע. ר' חנינא גוזר על השדה שלא תעבור יותר ברחובות. בעקבות זאת היא מבקשת 

א מעט זמן שבו תוכל להסתובב, ור' חנינא מתיר לה את לילי רביעי ואת לילי שבת; על כן מזהירים של

להסתובב לבד בלילות הללו. לאחר מכן מובא סיפור דומה על אביי. סיפור המפגש בין אגרת בת מחלת 

: "מומינה עלכי אנתי רוחא JBA1לר' חנינא בן דוסה נזכר גם בקערות ההשבעה, למשל בקערה 

ביה בישתא ]די פ[גע ב]יה בר[בי חנינא בן דוסא ואמר לה רבי חנינא בין דוסא לרוחא בישתא דיפגע 

מה שחשוב לעניינו  529בההיא שעתא קראה דיכתיב תשית חושך וי]י לי[לה בו תירומוס כל חיתו יער".

הוא השימוש התלמודי בשורש גז"ר בהקשר לשדים כאמצעי המחייב הרחקה )"גוזרני עליך שלא 

 תעברי בישוב"(. 

תפרשת ישנם סיפורים נוספים בספרות האמוראית הכוללים הוראה של "גוזר אני על" המ

אנושי. למשל, בתלמוד הבבלי מאיים ר' פנחס בן יאיר על נהר הגינאי בלשון גז"ר: -כהכפפת גורם על

גוזר  "; בסיפור מקביל בתלמוד הירושלמיגוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולםאם אי אתה חולק "

אחר הוא גוזר על ר' פנחס בן יאיר על עכברים להתקבץ במקום אחד )"גזר עליהון וצמתון"(; ובסיפור 

בשיר השירים רבה מסופר על דניאל שהשביע את הציץ  530עכבר לפלוט אבן יקרה )"גזר עלוי ופלטה"(.

של הכהן הגדול לצאת מן הצלם שהשתיל שם נבוכדנצאר בלשון "גוזרני עליך", ומקור זה קושר 

 531במפורש בין פעולות ההשבעה ובין הלשון "גוזר אני עליך":

                                                           
 . 54–53' עמ, קערות, ובהיירו פורד, שקד במהדורת דיון ראו 529
פינחס בן יאיר אזל לחד אתר. אתון לגביה, אמרון ליה: עכבריא אכל עיבורן!  רבי: "א"ע כב דף, ג, א דמאי ירושלמי ראו 530

לגבי ר' פינחס בן יאיר. אמר ליה: מן אנא, חבר?  ד עכבר. אתאוצמתון... מרגלי מן מלכא סרקיא, נפלת ובלעת ח גזר עליהן

תגובתו של  .וצמתון. חמא חד מגבע ואתי. אמר, גבי ההן נינהו. וגזר עלוי ופלטה" אמר ליה לשמך טבא אתית. גזר עליהון

: "לא יא–י ,יח דברים)השוו  הסיפור של המאגי להקשר מודע היה שהמספרר' פנחס בן יאיר )"מן אנא חבר?"( מעידה 

 צירוףב המתבטא מאגי מעשה עשה פנחס' ר. ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחבר חבר"(

 .הים ושר יהושע' ר לע סיפורב צירוףל דומהה"גזר עליהון", 
 .שכטר מכון רשהמד מפעל, קדרי תמר של והתאמות הגהות פי ועל 76 ותיקן יד כתב פי עלהשירים רבה ז, ט,  שיר 531
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סגיד לצלמא דרידא ליה  )(]ת[אוה נבוכדנצר מפתהו לדניאל ואומ' לו לית ורבנן אמרין כמה ה

ואת מן גרמך את סגיד ליה מה עשה אותו רשע  דליה אתא חמי מהו עב ואית ליה ממש אמ'

וא אומ' והוו מקלסין קדמוהי וה 532נטל ציצו של כהן גדול ונתנו לתוך פיו וכינס כל זני זמרא

א דניאל כן אמ' ליה לית את יהיב לי רשותא למסק ולמנשק הדין [ז(]מ)אנכי יי'י אלהיך כיון דח

ליה דהוא טעים  אמ' [אמ' ליה ולמה על פומיה]פומיה אמ' ליה ולמה על פומיה צלמא דידך על 

אישתבע לציצה ואמ' ליה בשר ודם אני ושלוחו של משתעי מיד נתן לו רשות וסלק מיסלק 

בא לישקו וגוזר אני עליך שתבא אחרי  הקב"ה אני אלא הזהר שלא יתחלל בך שם שמים

 והוציא בלעו מתוך פיו מן דנחת מתכנשין כל זני זמרא והוו מקלסין קדמוהי ולא הוה עבד

 אותה שעה הפילה הרוח את הצלם.)כ..(]קל?ם?[ ב

הדרשן בשיר השירים רבה מספר שנבוכדנצר השתיל את הציץ של הכהן הגדול בפיו של הצלם בהיכל, 

לו לענות למקהלת מקלסיו "אנוכי ה' אלוהיך". דניאל מבין את התכסיס של נבוכדנצר  וכוח הציץ גרם

ומבקש רשות לנשק את הפסל על פיו. כאשר הוא מתקרב לציץ, הוא משביע אותו בכך שהוא גוזר עליו 

לצאת מן הצלם לתוך פיו שלו. פעולה זו מובילה לאיבוד יכולותיו של הצלם ולבסוף גם להפלתו. 

ביטוי "אישתבע לציצה... גוזר אני עליך שתבא אחרי" מחזק את הטענה שהלשון "גזרה" כאמור, ה

 משמשת להשבעה מחייבת. 

מריבוי הסיפורים הללו בספרות האמוראים אפשר להסיק שהשורש גז"ר הוא השורש המשמש 

ני אנושיים, שדים, חיות ועוד. כלומר, "גוזר-את החכמים לשם מעשה מאגי כגון הכפפת כוחות על

עליך" הוא הביטוי המקביל בלשון חז"ל ל"משביע אני עליך". מסקנה זו מובילה לשאלה מדוע הרבו 

חכמים להשתמש דווקא בשורש זה ולא בלשון הרגילה של שבועה. לדעתי הסיבה נעוצה בהימנעות 

כללית משבועות ומשבועות בשם, ודאי בהקשרים שאינם הלכתיים. מי שנשבע בשם כדי לעשות מעשה 

אגי ראוי לעונש, כמו בסיפור על חוני המעגל במשנת תענית ג, ח )על פי כת"י קאופמן(: "רבונ)י(]ו מ

שלעולם[ בניך שמו פניהם עלי שני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מיכן עד שתרחם על 

בסיפורי חז"ל הם בניך... שלח לו שמעון בן שטח אמ' לו צריך אתה לנ]דו[ת". לעומת חוני, מי שגוזר 

וכן "בית דין של שלושה"  וכן דניאלאביי, ר' פנחס בן יאיר חכמים: ר' יהושע, ר' חנינא בן דוסא, 

דמויות אלו אינן משתמשות בשבועה בשם )"משביע אני עליך"(, אלא בלשון גזרה . בהטבת חלום

                                                           
 .53' עמ, קורפוס, לויןאצל  ההשבעה בקערות זמרתא זני השוו 532
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 הגזרה. בהקשרים מאגיים()"גוזר אני עליך"( כדי להכפיף ולחייב; כלומר, הגזרה היא שבועה קלה )גם 

למשמעות  אשרהשבעה.  באמצעותלהכפיף יצורים שונים ולא לכפות על אלוהים  גם לחכם מאפשרת

השבעה מחייבת היא הפעולה: הגזרה אינה בעלת משמעות חוקית בלבד, כפי שטען גולדברג, אלא 

 ומאגית.

ר של נידוי, הטלת עונש לסיכום, בספרות התנאית אנו מוצאים את הביטוי "גוזרני עליך" בהקש

וכן כפייה על אדם אחר לעשות דבר מה. כלומר, אפשר לפרש את הביטוי בצורה של גזר דין משפטי 

"רגיל" ללא ממד מאגי. לעומת זאת בספרות האמוראית ישנן דוגמאות רבות לשימוש מאגי ב"גוזרני 

ה הדומה להשבעה. ייתכן אנושיים להישמע לגוזר הגזרה בצור-עליך", כלומר כפייה על גורמים על

שהסיבה לכך שצורה זאת נמצאת בספרות האמוראית דווקא היא השפעת הארמית. השימוש בביטוי 

מזכיר את השימוש בשורש גז"ר בקערות ההשבעה אך בדרך כלל ללא קשר לנידוי דווקא, אלא 

ת ובספרות השימוש ב"גוזר" כמילה נרדפת ל"משביע" מופיע גם בספרות ההיכלו 533במשמעות הכפפה.

 מאגית מן הגניזה, כפי שאראה בהמשך.

 "גזירתא" בתקופת הגאונים  .ו

בימי הגאונים התפתח נוהג הנקרא "גזירתא", והוא שבועה טקסית באלה במקום השבועה בשם 

 535השימוש בגזירתא בימי הגאונים הורחב גם למקרים שלא הצריכו שבועה בימי חז"ל. 534המפורש.

תקופה וממקום למקום. בספרות הגאונים מופיע המונח "גזירתא" טקס הגזירתא השתנה מתקופה ל

 536לעתים כחלק מן הביטוי "נשבע בגזירתא", ולעתים הוא מוחלף במילה "שמתא" או "חרם בשם".

גדעון ליבזון חקר בהרחבה את נוהג הגזירתא בימי הגאונים, ובחלק זה אסתמך על מחקריו ואוסיף 

אלה עשויים לתרום להבנה מלאה יותר של התיאור  לדיון את המקורות המאגיים; מקורות

                                                           
 נידוי של פעולה מזכירה הגזרה תכלית זה בסיפור. מחלת בת אגרת הרחקת על הבבלי מן הסיפור הוא יחיד פןדו יוצא 533

 .במפורש מוזכרת אינה" נידוי" שהמילה פי על אף
 קשורה זו מחלוקת. בהדרגה שהתקבל קדום במנהג או הגאונים לש חדשה בתקנה מדובר אם נחלקו החוקרים 534

, ינסקי'טיקוצ' ח ראו כך על. בלבד הוראה כמורי שמא או כמחוקקים שימשו הגאונים אם בשאלה יותר רחבה למחלוקת

' עמ ראו הגזירתא תקנת על) 315–279' עמ, מחוקקים הגאונים היו כלום, ברודי ראו לביקורת; 68–58' עמ, הגאונים תקנות

 .87–83' עמ, הגזירתא, ליבזון גם וראו(; 288–287
 .87–86' עמ, שם, ליבזון 535
. 93' עמ, נטרונאי' ר תשובות, ברודי ראו הגאונים בתקופת עיקרי ענישה כאמצעי הנידוי לחשיבות. 89' עמ, שם, ליבזון 536

 משפטי לספר האי' ר של הקדמה גם ראוו; 51' הע 64' עמ)אנגלית(,  בבל גאוני, ברודי אצל ראו נוספת מחקר ספרות

 בשבועת אלא אינו הדינין שחיבו השבועות לבאר מזומן(: "ואני 13' בעמ העברי)התרגום  אברמסון' מהד מתוך שבועות

 ...".השבועות במיני אשר הגדולות מן היא כי השמתא"ל ר האלה
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ליבזון תיאר את הגזירתא כהמשך המעבר משבועה בשם לשבועה באלה, שהחל כבר  537ההיסטורי.

 538בימי חז"ל. ליבזון טען שהמונח "גזירתא" הוא חידוש מימי הגאונים:

שונה האלה שבאה במקום השבועה נקראה בפי הגאונים "גזירתא". אנו שומעים עליה לרא

בתשובותיהם של גאוני בבל. מובנה הברור של הלשון "גזירתא", אשר הגאונים משתמשים בה 

. לנו נראה שמובנה המקורי הוא לשון אלה וקללה, כמו הבשכיחות רבה, עדיין לא נתברר

 539שמבארים כמה מפרשים.

ליבזון מביא בקטע זה בוחן ליבזון את מובנו של המונח "גזירתא", אשר לדעתו איננו ברור דיו. 

בהערות השוליים את פירושי הראשונים, שהבינו את המונח כלשון אלה וקללה. מן המקורות 

שהבאתי לעיל, הכוללים גם את ספרות חז"ל ואת קערות ההשבעה, נראה שאפשר להבין את השימוש 

בין דווקא במונח "גזירתא": כבר בתקופה הקודמת לספרות הגאונים ישנו קשר הדוק בין הגזירתא ו

השבעה, נידוי וקללה. השימוש בשורש גז"ר משמש מימי האמוראים והלאה בסיטואציות מאגיות, 

ונועד להכפיף אנשים ולחייבם במעשה באופן הזהה להשבעה. נוסף על כך, ה"גזירתא" בקערות 

 ההשבעה היא מעין קללת נידוי. 

גם הטקס שליווה את אך לא רק המילה "גזירתא" היא בעלת מסורת שקודמת לימי הגאונים; 

הגזירתא מזכיר במקרים מסוימים טקסים מאגיים. על תופעה זו לא נתנו את הדעת במחקר, ובכוונתי 

לעסוק בה להלן. הטקס המתואר במקורות מתקופת הגאונים מתאים מאוד להקשרים שראינו 

יתא, בקערות ההשבעה: ישנם תיאורי טקסים משני המרכזים החשובים של בבל, מסורא ומפומבד

והטקס בפומבדיתא הוא המשוכלל בין השניים. כך תיאר ר' נטרונאי את טקס הגזירתא בישיבת 

 540סורא:

                                                           
 ואחיותיה שמתא: "ההשבעה בקערות חהמונ הופעת את שוליים בהערת בקצרה ליבזון מציין הנידוי על במאמר 537

 אלה מקורות להוסיף ויש... המאגיות בקערות שנמצאו בכתובות הרבה נזכרות קללה כלשונות וגזירתא אחרמתא

 .9' עמ, ומנודה נידוי, ליבזון ראו"; 14' הע 88' בעמ'... הביניים ימי וראשית הגאונים בתקופת הגזירתא, 'למאמרי
 .88' מע, הגזירתא, ליבזון ראו 538
 .לשבועות" גיבורים שלטי"ומ פריז לחכמי רומי חכמי של תשובה מצטט, אתר על 15 בהערה, ליבזון 539
 .517–516' עמ"ט, שמ סימן משפט חושן, ברודי' מהד, נטרונאי רב תשובות מתוך 540
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}התקינו{ שמביאין שופרות ותוקעין בפני הנשבע ומנדין וגוזרין בפניו,  541מה התקינו,

ואומרין: אתה פלוני, אם גזלת כן וכן }ואם גנבתה כן וכן{ ואם אתה משים בדבר זה, ארור 

ותוקעין שופרות בפניו, שאם מכזב או שגנב או שגזל, תעלה  –האיש, כן וכן אותן קללות אותו 

קללה בו לבדו ואל ילקה העולם כולו. ומצאו לו סיוע ממקום זה )שבועות לו רע"א( }ומנין{ 

לאלה שהיא שבועה, שנאמר )יח' יז, יג( ויבא אותו באלה, ומנלן דאיקרי שבועה, דכתיב )דה"ב 

 גם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלקים.לו, יג( )ו(

בטקס שמתואר בתשובת ר' נטרונאי מאיימים על אדם בקללות שונות ותוקעים בפניו בשופרות כדי 

שיודה אם אכן גנב. את הקשר בין השופר ובין נידוי וקללה אנו מכירים מקערות ההשבעה, ולא פעם 

פורד סקרו את פירושי המילה "שיפורי" מורגנשטרן ו 542שלושת המרכיבים הללו מופיעים יחד.

 שבה נכתב כך:  VA2416בקערות ההשבעה, והתייחסו בין היתר לקערה

...דתיזלון ותיהפכון חרשין בישין ומעבדין תקיפן ונידרא ולוטתא ושיקופתא ואשלמתא  

ושיפורי ושמתתא דאית ליה בביתי ובפגריה ובגושמי לאבא בר ברכיתא דתיזלון ותיתהפכון על 

 דלט יתהון כל

כמו כמה מן המהדירים הקודמים של קערה זו, פירשו פורד ומורגנשטרן את ה"שיפורי" כשופרות 

הם חיזקו את קריאתם בכך שהראו שה"שיפורי" מופיעים לעתים בצירוף המילה  543המבשרים נידוי.

  VA3381:544"תברי", שמשמעותה שברי הקול של השופר. כך למשל בקערה 

                                                           
 אחרים מכתבים ברודי שמעיר כפי אך(, התשיעית המאה תחילת) גאון צדוק' ר את נטרונאי' ר מזכיר התשובה בתחילת 541

 (. 7' הע, שם ראו) לזמנו קדמה שהגזירתא ברי הגאונים של
 כולה תיה{י}דיר ארזניש בר דפרוך דביתיה ולחתמתא לנטרתא לאסותא קמיעה הדין מזמן: "...IS47 קערה למשל ראו 542

 לשידי ולנבו לבוו שידא לכל קאים לא קדמה ואינש לאחס מזולא מצי לא דאניש דויד בר מלכה דשלמה עיזקתא היא הדא

 ולטבי ונאלי וירורי ורוחי וחומרי ושמתתא ושיפורי ולוטתא ופתכרי סטני ולכל ומבכלין ליליין ירורי ולכל איגרי ולבר

 בת לאחתא ארזניש בר לפרוך להון וחתימין אסירין כולהון וניקבתא דיכרי וללילין טומאה ורוח איגרי ובני ובאלבי

 זו בקערה מופיעה, הקערות כברוב. ארזניש של בנו פרוך של ביתו על להגנה כקמע תמשמש המצוטטת הקערה...". קאקאי

 נזקים שלושה גם ישנם ברשימה אך, שדים נזקי הם הנזקים רוב. הלקוח להתגונן רוצה שמהם הנזקים של רשימה

 .הגזירתא טקס לתיאור מתאימה זו שלישייה. ונידויים שופרות, קללות: אנושיים
 בין, הנידוי בטקס המשמשים כשופרות" שיפורי" תרגם( Wohlstein) וולשטיין יוסף זו קערה של הראשון המהדיר 543

' עמ, קערות, וולשטין" )למרוז ברק שמתיה שיפורי מאה בארבע: "א"ע טז קטן מועד, הבבלי לתלמוד השוואה מתוך היתר

 שד של סוג משמעו" שיפורא" ההשבעה רותבקע לדבריו אך, לנידוי המשמש כשופר" שיפורא" מתרגם סוקולוף גם(. 42–41

 וכי", שופר" למילה בקערות" שיפורא" המונח בין קשר שאין קסלר מולר טענה לעומתם(. "שיפורא" ערך, מילון, סוקולוף)

 ראו גישתה על לביקורת. 26' עמ, מילים, קסלר מולר ראו; מכות או שדים הוצאת –" שופהרי" של בקיצור מדובר

 . 225' עמ, מילים, ופורד מורגנשטרן



 

158 
 

 דבית כנישת]א 545ושמתתא ותיברי וגזירתא ואחרמתא ואישתקופתאוכל לוטתא ושיפורי 

 ודבי[ת איבלי ודבי)ת( קברי ודבית עלמא... 

נוסף על הצמדת השופר, הנידוי ו"השברים", כלומר קולות השופר, ייתכן שקערה זו מלמדת משהו 

קללה נוסף: המשפט המצוטט מכיל את כל המרכיבים הידועים מטקס הגזירתא )בתרגום(: "וכל ה

של בית הכנסת ושל בית האבלים ושל  546ושופרות והנידוי וקולות השופר והגזירתא והחרם והמכה)?(

בית קברות". במילים אחרות, הקללה, הנידוי והגזירתא עם השופר ובית הכנסת הם מקבילה מדויקת 

בית למרכיבים שראינו בתיאור ר' נטרונאי לעיל. אמנם, הקערה מזכירה לצד בית הכנסת גם את 

האבלים ואת בית הקברות )"בית קברי", "בית עלמא"(, אך ייתכן שאפשר להסביר זאת כהרחבה 

אופיינת של אזכור מקומות; אין זה סותר בהכרח את הזיקה המובהקת בין תיאור המרכיבים השונים 

 בקערה ובין תיאור הגזירתא בישיבת סורא.

שבו שההקשר הטקס, אפשר היה לטעון הקערה ובין תיאור  מרכיבילמרות הזיקה הברורה בין 

נתונים השניים שונה לחלוטין. הקערה מכילה לכאורה קונטקסט מאגי מובהק, ואילו הטקס בסורא 

הוא בעיקרו "הלכתי" או משפטי. אך בניגוד לתיאור של ישיבת סורא, בתיאור של ישיבת פומבדיתא 

קס הרבני. כך מתואר הטקס קשה להתכחש לאלמנטים המאגיים המובהקים אשר מרכיבים את הט

 547בתשובה המיוחסת לר' פלטוי )המאה התשיעית לספירה(:

וכשמתחייב אדם שבועה ובקשתם להשביעו יוציאו ס"ת ויכינו אותו על הקללות הכתובות 

בתורה, ויביאו מטה שנושאין בה מתים ויפרשו עליה כלים שהם פורשין על המתים ויוציאו 

ויביאו נאדות נפוחים וישליכו אותן לפני המטה ויאמרו ב"ד  שופרות ותינוקות של בית הכנסת

לאותו אדם שמשביעין אותו, הוי יודע שלמחר אותו האיש מושלך כנאדות הללו ומביאין 

תרנגולין ומדליקין נרות ומביאין אפר ומעמידין את האיש שנתחייב שבועה על האפר ותוקעין 

ב"פ אם יש לו לפלוני עליך ממון זה ואתה כופרו בשופרות ומנדין אותו בפניו. ואומרים לו אתה פ

כל הקללות הכתובות בספר הזה ידבקו בו. ומנדין אותו לפניו כל הנדוי כלו ותוקעין בשופרות 

 ועונין התינוקות וכל העומדים שם אמן.

                                                                                                                                                                             
 . 80' עמ, קללה קערות, לוין ראו 544
  .368הע'  להלן ראו; מכות של סוג כנראה 545
 שופר תקיעת כוללת ההחרמה. חכמים את המצער אלים אדם החרמת על מסופר שבו ב"ע-א"ע יז קטן מועד, בבלי השוו 546

 .4-5'עמ  לעיל ראו, טקסית בפעולה
 .הגזירתא בטקס שמדובר ליבזון מוכיח ומהקשרה התשובה מתוכן. 103–101' עמ, שם, ליבזון ראו 547
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משוכלל: תחילה מוציאים את מאגי מן התיאור של ר' פלטוי עולה שהגזירתא בפומבדיתא כללה טקס 

רה ופותחים אותו בפרשת הקללות; נראה שגוללים את ספר התורה עד לפסוקי הקללה ספר התו

סח(, וככל הנראה מציגים אותם לאדם הנשבע ולקהל; לאחר –בפרשת "כי תבוא" )דברים כ"ח, טו

מכן מביאים מיטה שנושאים עליה מתים עם תכריכי מתים, ומוציאים שופרות וילדים של בית 

אדות נפוחים", כלים ריקים, ומשליכים אותם לפני המיטה; לאחר מכן הכנסת; בהמשך מביאים "נ

משביע בית הדין את האדם ומאיים עליו שגורלו יהיה כגורל הכלים הריקים. הטקס מסתיים בכך 

שמביאים תרנגולות, מדליקים נרות ומעמידים את האיש המתחייב בשבועה על האפר. אנשי בית הדין 

אדם ומשביעים אותו שאם הוא אכן חייב ממון לאדם והוא מכחיש תוקעים בשופרות, מנדים את ה

בספר התורה ידבקו בו. הטקס מסתיים בתקיעת השופרות  אזי כל הקללות שמוצגות לעין כול –זאת 

 548ובעניית אמן על ידי מקהלת הילדים.

נראה שהטקס רב הרושם שמתאר ר' פלטוי אמור להפחיד "פחד מוות" את האדם הנשבע:  

שנית,  549.םבייסוריפרשיית הקללות שבתורה מכילה קללות קשות ומאיימות, הכוללות מוות ראשית, 

מטרה זו . יענש במוות –כל מרכיבי הטקס מצביעים על כך שהאדם הנשבע אמור לפחד שאם ישקר 

אפשר למצוא במפורש בתשובת גאונים אחרת, המיוחסת לרב האי, אשר נשאל אם בית דין יכול 

 תורה אם לאו:להשביע אדם בספר 

אין ב"ד רשאין להשביע אדם בספר תורה כלל, שכך אמרו חכמים... ולא שמענו ולא ראינו 

מימות חכמים הראשונים שב"ד משביעין אדם בספר תורה. אלא בענין זה אנו עושין: מביאין 

כלומר גברא חלף גברא, ומכסין אותה בטלית ומדליקין  –מטה של מתים ומניחין בה תרנגול 

 –כלומר נשמתו דכתיב נר אלקים נשמת אדם, ומניחין אפר כירה תחת רגליו  –רות את הנ

כלומר שהוא כנאד נפוח, ומאיימין עליו  –כלומר שהוא עפר ואפר, ומניחין לפניו נאדות נפוחין 

ואומרים לו ראה שכל דברים הללו משולים כך, ומביאין תינוקות ושופרות ומושיבין אותו 

                                                           
(: א"ע ו ברכות) שדים של הימצאותם לבדוק כיצד ברכות ממסכת הוראה השוו ותרנגולות אפר של תלמודי לאזכור 548

 ".דתרנגולא ככרעי חזי ולמחר אפוריה וליהדרה נהילה קיטמא לייתי למידע דבעי מאן האי"
 לספירה שלישיתה למאה המתוארכות מפריגיה קבר בכתובות למשל כך .היהודית במסורת וץנפ אלו בקללות השימוש 549

 IJO השוו" )IJO 173" :γεγραμμέναι ἐν τῷ  Δευτερονομίω  ראו ;הקבר את שיחלל למי המיועדות קללות ישנן

 .90–89' עמ, קבר קללות, סטרוב ראו הכתובות של יהדותן בשאלת לדיון(. 174
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סת עומד עליו בספר תורה ואומר פלוני זה אינו מודה על על האמת תחת הארון, וחזן הכנ

 550.אלפא ביתא כולהממה שטוענין עליו יהא בכך 

שנה, המרכיבים של טקס הגזירתא  200על פי ההסבר של רב האי גאון, המאוחר לר' פלטוי בכמעט 

של האדם: כך נועדו ליצור תחליף לשבועה מפורשת בספר התורה. כל המרכיבים מסמלים את מותו 

קללות האלפא ביתא,  מוזכרות גםהאי  רבבדברי  .מיטת המתים, האפר, הנרות, הנאד הנפוח והטלית

ך התרנגול, הנקרא בארמית "גברא", אמור לדמות נוסף על כ 551לנו מטקסטים מן הגניזה. המוכרות

המתים  ר' האי תפקיד התרנגול ברור יותר: הוא עצמו מונח בתוך מיטתדברי את האדם המת. ב

ומכוסה בטלית. נראה שפעולה זו מאפשרת לאדם לחזות בהלווייתו, והתרנגול מופיע בתפקיד האדם 

 עצמו. 

התרנגול משמש כתחליף לאדם בטקס יהודי חשוב נוסף אשר גם לו יש תיעוד טקסטואלי 

הן טקס הגזירתא  552מראשית ימי הגאונים, והוא טקס הכפרות הנהוג עד היום בקהילות ישראל.

תואר למעלה והן טקס הכפרות נראים כטקסים "מאגיים" לא רק בעיניים מודרניות. כבר בימי המ

הגאונים התייחסו לטקס הכפרות כטקס מאגי, כפי שאפשר ללמוד למשל מתשובה בנושא המתועדת 

כך גם בתשובה המצוטטת אצל המרדכי על  553לטובה הוא". נחשאצל ר' נטרונאי גאון: "דבר זה 

 ק שביעי, סימן תשכ"ג:מסכת יומא, פר

שאנו רגילים ליקח ראשי כבשים  שאנו נוחשי נחישות וששחקתםכתוב בתשובת הגאונים 

בראש השנה ואוכלים דבש וכל מיני מתיקה ואוכלים טיסני עם בשר שומן ואוכלין רוביא 

וכרתי ושאנו שוחטין תרנגולין בערב יום כפורים למספר בני הבית ושאנו מסתכלין 

כת מאורי האש ומטילין מים בכוס של הבדלה ורוחצים פנינו. נשיב לכם על בצפרנים בבר
                                                           

 .כב סימן ה שער ד חלק, צדק שערי, ניםהגאו תשובות 550
. "תיב-"ףלהא סדר פי על קללות המכיל גניזה קטע פרסמו. שפר ושקד 206–199' עמ, MTKGI, ושקד שפר למשל ראו 551

 כמה גם הןיבינ ,קללות של רצף יש בקטע(. מ"ס 9*25) שלו המוארכת הצורה סמך על כקמע הקטע את סיווגו המהדרירים

, יבולע, יאובד: "בי"ת-"ףלהא סדר פי על קללות; נוסף על כך ישנן דברים בספר הקללות מפרשיות פסוקיםמתוך  קללות

 .195–193' עמ, אסטתיקה, שוורץ ראו הקטע על ...."יחובל, יזונב, יוועת, יהודף, ידקר, יגודע
 לשחוט רגילים שאנו האי וששאלתם ל"ז גאון ששנא רב מר: "לספירה השביעית המאה מן גאון ששנא רב תשובת השוו 552

 ל"וי. היא קושיא ודאי הא וחיה מבהמה תרנגול ש"מ תמורה משום אי למה זה מנהג יודעים אנו ואין תרנגולים כ"יוה ערב

 תמורה שעושה מי שיש י"שאעפ ראשונים מחכמים שמענו ועוד... אדם של בביתו מצוי שתרנגול אחד טעמים שני בה שיש

 שערי, הגאונים תשובות מתוך..." )הגבר קריאת מאי' כדאמרי גבר ששמו לפי חרמוב תרנגול. יקרים שדמיה בבהמה

 והשוו; 78' הע 58' עמ, שם ראו התשובה לתארוך; 58–56' עמ, תשליך, לאוטרבך ראו בנושא למחקר(. רצט סימן תשובה

 . תשלא, י סימן( אופק) עמנואל גאונים תשובת
 . ט הערה 306' עמ, ברודי' מהד, גאון נטרונאי' ר בתשובות כך שגורסים היד כתבי רשימת ראו 553
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... כן הניחוש כזה טוב הוא ורובו מיסוד המקרא ואגדותראשון ראשון ועל אחרון אחרון כי 

נמי מנהג בכל חכמי ישראל ובעלי בתים לוקחין תרנגולין עיו"כ זכרים ונקבות ומחזירין 

שבבית וכן אומר זה תחת פלוני וזה חלוף פלוני זה נכנס  אותן בחייהן סביב ראש כל א' וא'

לחיים וזה נכנס למיתה ושוחטין ומחלקין בין עניים ויתומים ואלמנות כדי שיהא כפרה על 

 נפשנו ויש חכמים ובעלי בתים שגם בר"ה עושין כן...

בריהם על פי המקור המצוטט הגאונים מזהים אמנם את הטקס עם "ניחוש" )דיווינציה(, אבל לד

מדובר בניחוש טוב שמיוסד על המקרא ועל האגדות. ככל הנראה כבר מראשיתו זוהה טקס הכפרות 

בתקופה מאוחרת יותר התקיימו גם פולמוסים מפורשים לגבי מנהג  554עם פרקטיקה מאגית;

  555הכפרות.

אך תפקיד התרנגול בטקס הכפרות ברור ומפורש, ואילו בתיאור טקס הגזירתא אין בהירות 

ר לגורל התרנגול לאחר הטקס: האם שוחטים אותו, או שתפקידו מסתכם בשכיבה על מיטה באש

שהאפר מובא מוסבר  לעיל ר' האית בתשובובגילום איש מת? גם תפקיד האפר אינו מוסבר כל צרכו. 

מהכירה, וכי תפקידו לדמות את האדם לאפר ועפר. על כך אפשר להוסיף גם את דימוי הישיבה על 

 אך עדיין נותרות שאלות בלתי פתורות: האם יש בטקס 556אבלות ממקורות אחרים. האפר כסימן

ברחבי ולשם מה מובאים הילדים לטקס? הפחדה כגון דימוי השרפה? ל נועדואלמנטים נוספים ש

במילים אחרות, ייתכן  557עולם העתיק יוחסו כוחות מאגיים לילדים, אך מהו בדיוק תפקידם כאן?ה

של הטקס, וכמה מן הפרטים בו צונזרו או נשמטו ולא הגיעו לידינו. על כל שלפנינו תיאור מקוצר 

 פנים, גם מעיון בתיאור הטקס הנוכחי ניכר שהוא רווי ביסודות מאגיים. 

                                                           
–313' עמ, היהודי הכישוף, הררי ראו ניחוש או נחש על(. divination) מאגיים באמצעים נסתר ידע השגת פירושו" נחש" 554

 . 347–303' עמ, לב פתיחת, ל"הנ וכן; 314
 בערבי' לנערי שעושין הכפרה בענין: "...האמורי דרכי עם הכפרות טקס את המזהה)!(, א"הרשב תשובת את למשל ראו 555

 שוחטין שהיו. בזה כיוצא נוהגין שהיו דברים שאר עם בעירנו פשוט זה מנהג מצאתי אני... אני ושאסרתי' הכפורי יום

 בעיני שנראו הרבה' והבלי. שומים עם הבית בפתח בנוצתו הראש ותולים ראשו וחותכים היולד הנער על לכפרה זקן תרנגול

 למנהג הראשונים של התנגדותם על(. שצה סימן א חלק א"הרשב ת"שו מתוך..." )הרבה זה על ודחקתי האמורי כדרכי

 .164–163' עמ, יהודית מאגיה, טרכטנברג; לד-לג' עמ, א, ישראל מנהגי, שפרבר ראו הכפרות
 '.ה הלכה, ד"ע סח תענית ירושלמי; ו, ג יונה ראו 556
 .33' הע 312' עמ, לב פתיחת, הררי ראו בנושא מחקריות להפניות 557
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כפי שהזכרתי לעיל, אף על פי שהמקורות המעידים על טקס הגזירתא מאוחרים לקערות ההשבעה, 

ישנן קערות , שציטטתי VA3381נוסף על קערה  טקס קדום יותר.הם משקפים מסורות של ייתכן ש

 :JBA46להעיד על היכרות עם הטקס. כך למשל הנוסח בקערה  אחרות העשויות

( 11( ותוב אם לא מקבלת למומתא אילין יתן עלך לוטתא דכתיב באורית ויבאלה הדברים )10)

{ בחוסר כל -יתקימון בכון ובשיליתה היצאית מיבן רגלה ובנה אשר תילד כי תוכלים }בחו

( יציק לך איבך }בישרע{ בישערך אין ואמין אין }מ{ 12בסתר }במיצ{ במצור ויבמצוק אשר )

 ואמן

חול עליו ת – ש שדים, מסתיימת באיום שאם השד לא יקבל את ההשבעהורישנועדה לג ,קערה זו

ברים כפי שכונה ספר ד"אלה הדברים",  מכונה החיבורלשון הקערה ; בקללה הכתובה בספר דברים

: יזמספר דברים כח,  הקללהתקיים בשדים תסופר הקערה שמאיים בהמשך  558.בתקופה זו

"ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק 

 סיום "אין ואמן, אין ואמן", כלומר "הן ואמן הן ואמן". הנוסח  מופיעלך איבך בשעריך". לאחר מכן 

טקס הגזירתא. ההשבעה ב ביןועל דמיון מפתיע בין הקערה  נוכל להצביעם נעיין בנוסחה זו א

אשה  המספר על. הפסוק המאיים ליתר דיוק בספר דבריםהשבעה בספר התורה,  בקערה מופיעה

 בטקס הגזירתא. כמו הפסוקים שמוצגים, )דברים כח( מפרשיית הקללות לקוחהאוכלת את בניה 

; בטקס הגזירתא משביעים אדם, ואילו כאן משביעים שדבין הטקסטים: משמעותי  ישנו הבדלמובן ש

הפניה לספר מסוים  אך ההשבעה והאיום בקללה מפרשיית הקללות מספר דברים משותפים לשניהם.

מחמישה חומשי תורה יוצאת דופן במצאי הקערות, ולכן ייתכן שההקשר שבו נכתבה ההשבעה נעוץ 

 הקערהגם ו ,הטקס בעניית "אמן"מסתיים  הגזירתאתיאורי לציין שבעוד יש  בטקס הגזירתא.

בנוסח הייחודי "אין ואמן אין ואמן". ייתכן שהכפילות נובעת מתרגום המילה  נגמרת המצוטטת לעיל

"אמן" למילת ההסכמה בארמית "אין". האם אפשר ללמוד מכך שמדובר בנוסחת סיום מקומית 

נמצאנו למדים על השבעה  וםכל מקמ משמעי, אך-זו באופן חדבטקסי השבעה? קשה לענות על שאלה 

 .טקס הגזירתא – מימי הגאונים השבעההדומה לתיאור של טקס לשד 

                                                           
 .20' עמ, מהמכילתא מובאות, כהנא ראו; הגניזה מן בילקוט" הדברים אלה מכילתא" ציון השוו 558
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כבר בתקופת  דווקא, ייתכן ששתי קערות נוספות רומזות לקיום טקס הגזירתא בבית הכנסת

לות אל מי שקילל את קערות ההשבעה. שתי הקערות הן מז'אנר קערות ה"קיבלא", ונועדו להחזיר קל

 לקוח הקערה. בתוך כך מופיעות בקערות אלה נוסחאות של סוגי קללות אפשריות:

559041a 560VA2509 

 ובין דאזל לבית פתכרי

 ובין לחשתא)ה(  

 

 

ובין דבמאתא )ובין(  ]...[ )וק(ד)ם( בית כנישתא 

 וקדם אוריתא   ובין דשיפורי עזיזי

ובין לוטתא דמילטן באורחא  

 ..........................קרין....

 ]ובין[ דאזלין לבית קברי

 וא)..ל(בית פתי]יכ[רי ובין 

 לחשתא  

 

ובין דבמתא דמורד מין קדם בית כנישתא וקדם 

 ]אוריתא...[  ]א[ ...]שיפורי[ עזיזי 

 ובין לוטתא דמילתט]ן באו[רח.א 

 ובין שיפורי עזיזי וקרין

 

בטבלה דלעיל. המשפטים בשתי הקערות שופכים אור זה המשפט החשוב לעניין הוא המשפט המודגש 

סופו קשה לקריאה. מצירוף  VA2509תחילתו קשה לקריאה, ואילו בקערה  41על זה כיוון שבקערה 

שני המשפטים אפשר להסיק שברשימת הקללות שהלקוח מתגונן מפניהם ישנה קללה שנאמרת לפני 

גם שופרות תקיפים. על פי לוין יש לקרוא את  בית הכנסת ולפני התורה, ומיד לאחר מכן מוזכרים

  כך: VA2509תיאור קללת בית הכנסת בקערה 

…And whether one in the town who rebels in the presence of the synagogue and in 

the presence of the Torah ...561 strong shofar blows. 

ר זה דומה מאוד לטקס הגזירתא: מדובר על על פי הקריאה של לוין ומתוך פירושו נראה שמקו

"מורד" בבית הכנסת בעיר אשר נשבע מלפני בית הכנסת ומלפני התורה. נראה שלשבועה זו יש כוח 

רב, עד כדי כך שהלקוח מתגונן מפניה. דבר זה עולה בקנה אחד עם התיאור של הטקס המאגי אשר 

אינו מאשר את הקריאה  41בקערה  מטרתו היא נתינת תוקף למתחייב בשבועה. עיון במקבילה

                                                           
 .121' עמ, קללה קערות, לוין מתוך ולוין קסלר מולר של התיקונים פי על 559
 .31' עמ, שם, לוין 560
 ".ther a strong shofar blowsand whe" הביטוי כאן להופיע צריך השני לחלק ההשוואה לפי 561
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היא שיבוש או שדווקא בקערה המקבילה  VA2509"מורד", ולא ברור אם עצם הופעת המילה בקערה 

ישנה השמטה. מבלי להכריע בשאלה זו יש לשים לב לכך שבשתי הקערות ישנה התגוננות מפני הקללה 

 של התגוננות משופרות.הנאמרת מלפני בית הכנסת ומלפני התורה, ובצמידות ישנה נוסחה 

הטקס נפתח כאמור בגלילת התורה לפרשיית הקללות. ייתכן שהמשפט בקערות יכול להעיד על  

היכרות עם טקס הגזירתא, ובעקבות כך נעשה שימוש במילים "מין קדם...". כלומר, הדבר נעשה 

ת מפורט דיו בבית הכנסת מול ספר התורה. עם זאת יש לסייג קביעה זו בכך שאין התיאור בקערו

ופעת משמעית, וייתכן שפרסום קערות נוספות יוכל לשפוך אור על שאלת ה-לשם הסקת מסקנה חד

 562טקס הגזירתא בקערות ההשבעה.

"גזירתא"  המונחהגזירתא בקערות,  טקסחשוב להדגיש שגם מבלי להכריע בשאלת הופעת 

המפורט של הטקס עולה שהגזירתא  מופיע בהן באופן תדיר כפי שראינו לעיל. נוסף על כך, מן התיאור

כרוכה עם השבועה והנידוי, ו"משביעין" ו"מנדין" הם הפעלים המשמשים לתיאורה. דבר זה מזכיר 

מאוד גם את מה שנמצא בקערות ההשבעה )"גזירתא ושמתא"( ובאופן חלקי גם את ספרות 

כה גם את משמעות שימוש כזה בגזירתא המכילה בתוהאמוראים )גזרה כהשבעה(. ככל הידוע לי, 

ישראל, -לפני זמנם, וכן בחומר המאגי מארץ הנידוי הוא ייחודי לקערות ההשבעה ולספרות הגאונים.

ייתכן שמדובר בפרקטיקה שהייתה מיוחדת ליהודי בבל, וקערות ההשבעה  לא מצאנו שימוש כזה.

 יכולות אולי להעיד על תחילת השימוש בה.

זירתא ובין ספרות חז"ל נעוץ בתפיסת חז"ל באשר ליבזון הדגיש במחקריו שהקשר בין ג

להתרחקות משבועה בשם המפורש. אך לא רק הפחד משימוש בשם משמש כר פורה לצמיחת נוהג 

הגזירתא: עצם השימוש בשורש גז"ר כדי להכפיף אנשים ולהשביעם מקורו בספרות חז"ל. המטען 

ים גם הוא לתיאורי הטקס בימי המאגי של השורש גז"ר המצוי בקערות ואף בספרות חז"ל מתא

חוקרים התמקדו בשאלות המשפטיות של מוסד הגזירתא ובקשר ההלכתי בין שבועות הגאונים. ה

אצל חז"ל לשבועות אצל הגאונים, אולם נראה שיש משמעויות נוספות שנעלמו מעיניהם. מן המקורות 

בטא אצל חז"ל בשימוש שהובאו כאן נראה שיש קשר ישיר בין הגזירתא ובין העולם המאגי המת

בטקס רב הרושם. אם כן, המקורות  –אנושיים, ואצל הגאונים -בפרקטיקה זו נגד גורמים על

המאגיים תורמים תרומה משמעותית להבנת הטקס בימי הגאונים ולהבנת הקשר ההדוק בין גזירתא 

 לנידוי, קללה והשבעה, כפי שעולה גם מקערות ההשבעה ומספרות חז"ל.

                                                           
 .701–135' עמ, ומגיה תורה, צבר ראו התורה בספר יותר מאוחרים מאגיים לשימושים 562
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 ההיכלות  גז"ר בספרות .ז

המובן של השורש גז"ר כהשבעה מחייבת מופיע גם בספרות ההיכלות, ומאוחר יותר בספרות המאגית 

המשמעות העיקרית של השורש גז"ר בשני הקורפוסים הללו היא השבעה או הכפפה של  563מן הגניזה.

אל ישר-יצור שמימי, בדומה למה שמופיע בספרות חז"ל. חשוב להדגיש שבקמעות שנמצאו בארץ

ושפורסמו עד כה לא נפוץ השימוש בשורש גז"ר או בגזירתא, ואילו בהיכלות וכן במאגיה מן הגניזה 

לדוגמה, בהשבעה  564מופיע השורש גז"ר תכופות בצירוף השורש שב"ע, כמו בצירוף "משביע וגוזר".

פי כתב בספרות ההיכלות משביעים אותו בלשון שבועה ובלשון גזרה )על  (629§-623§של שר הפנים )

 (:1531יד אוקספורד 

משביעין את שר הפנים לירד לארץ לגלות  כמהשאל ר' עקיב' את ר' אליעזר הגדול.  623§

לאדם רזי מעלה ומטה ומחקרי יסודי מעלה ומחקרי יסודי מטה ותעלומות חכמה וערמת 

קבל משביע אני עליך וגוזר אני עליך שתוסיף לי להיזקק )רצוני( לרצוני ות 627§תושיה... 

שבועת גזירתי ושאילתי עשה ובקשתי תמלא ולא תבהליני ולא תרעידני ולא תחלחלני ולא 

ואתחזק ואתאמץ והשבועה יתגבר  תזיע קומתי ולא ימעד קרסולי ולא תעוות דיבור שפתי

 565והשם יסדר בגרוני.

ים בקטע זה ישנו מרשם מאגי להשבעת שר הפנים, ופעולת ההשבעה חוזרת על עצמה באמצעות המיל

( 186)אנטונין  G19כך גם בקטע  מכאן נראה שהגזרה היא מילה נרדפת להשבעה. 566"משביע וגוזר";

ההשבעה של מטטרון שר  מספרות ההיכלות שפרסם פ' שפר וההדיר מחדש ג' בוהק. בקטע זה מצויה

  567הפנים עם המילה "גוזר" לצד "משביע" וכן "מקיים" ו"חותם":

                                                           
 העיקריים המחקרים את ראו. כאן בעניין להרחיב בכוונתי ואין, ההיכלות ספרות את לתארך הקושי על נכתב רבות 563

 . 1 'הע 11' עמ, בקונטקסט ההיכלות ספרות, בוסתן רענן אצל
 .145–144' עמ, קונקורדנציה, שפר ראו 564
: בהמשך ראו וכן; 237–236' עמ, סינופסיס, שפר ראו: היד כתבי בין קלים שינויים מכיל הסינופסיס. שפר' מהד פי על 565

 דעתי תטרף לא ובירידתך שלוחך ולא אתה' פל בן' פל אני אצלי ותרד שתמהר עליך אני ומקיים וגוזר משביעך אני... 634"

 מכל תשנה ולא דבריי את ותעכב תעבור א[ל)(]ש עליך וקיימתי וגזרתי השבעתי 638... מעלה רזי מחקרי כל לי ותגלה

 הפניות ראו הפנים שר מטטרון של להשבעות". הי אי הי יהו בשם בשלום עליך וקיימתי וגזרתי והשבעתי וקיימתי גזירתי

 .254' הע 439' עמ, גנוזים היכלות, בוהק אצל
 .143' עמ, גניזה קטעי, שפר מתוך G13 בקטע" ומשביע גוזר" לנוסח ווהש 566
 .439' עמ, גנוזים היכלות, בוהק ראו 567
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( מיטטרון שר הפנים אומר 16) הוא מתחיל משביע אני עליך ( כאיזה צד הוא משביע מיכן15)

עליך מיטטרון שר הפנים מקיים אני עליך  (17אני עליך מטטרון מלאך הפנים גוזר אני )

 568וחותם אני עליך מיטטרון שר הפנים. (18מטטרון מלאך הפנים )

י שכפי שראינו, ספרות חז"ל שהר שריבוי השימוש בשורש גז"ר בטקסטים אלו היא בהשפעת ייתכן

אנושיים. בספרות ההיכלות אין -"גוזרני עליך" היא הפורמולה הרגילה המשמשת להכפפת כוחות על

 מניעה להשתמש בשבועות, ועל כן מצרפים את שתי הפרקטיקות יחדיו.

 גז"ר בספרות המאגית מן הגניזה .ח

"לגזור", והוא משמש להשביע" וצירוף השמות " גם בספרות המאגית מן הגניזה הקהירית נפוץ מאוד

במרשמים מאגיים לשם הכפפת כוחות עליונים כדי להשיג את התוצאה המבוקשת. למשל, בקמע מן 

בשם  1" 569הגניזה שפרסמו שיפמן ושוורץ אשר נועד להגן על יולדת ישנה השבעה של "מזל אריה":

ועוצם ותוקף  בכל עז ותגבורת 3וגזרתי עליך אתה מזל אריה שתעמוד  2היה הוה ויהיה השבעתי 

אים את האשה חביבה בנת זהרא...". שימוש דומה  5נגד כל המזיקין והמכאיבים והמאחלי  4להתגבר 

  570מופיע בקמע מן הגניזה שפרסמו שפר ושקד, שבו גוזרים על מלאכי החבלה להזיק לאדם אחר:

לו יוכל  3עד ייי' בשחין מצרים ובטחרים ובחרץ  2ובחרב ובשדפון ובירקון לפ' בן פל' יכיהו  1

שם פל' בן פל' מעל  5פל' בן פל' מתחת השמים יאבד ייי' את  4לעמוד ולא ישב יכרת ייי' את שם 

אתון מלאכיה וגוזר עליכון  7ואני משביע את שם פל' בן פל' בזה היום  6הארץ טלטל ייי' 

  בחיל על האף וחמה ומשחית ומכות... 8הממונים 

מובאת  7–6עה שמטרתה להזיק לאדם אחר, ובשורות בקמע המצוטט ישנה השב 6–1בשורות 

ההשבעה של מלאכי החבלה בלשון "משביע וגוזר". כאמור, צירוף זה מופיע בקמעות רבים ובספרי 

אם כן, בקורפוסים של ספרות ההיכלות ושל ספרות מאגית מן הגניזה ישנו  571מרשמים מן הגניזה.

השורש מופיע לצד מילת השבעה. דבר זה דומה  שימוש בשורש גז"ר במובן של השבעה, ופעמים רבות

                                                           
"גוזר ומקיים" נפוץ גם בליטורגיה היהודית, ושם האלוהים הוא הגוזר והמקיים; השוו ירושלמי ברכות ט, א,  הצירוף 568

 יב ע"ד ובבלי ברכות נז ע"ב. 
 .72–69' עמ, הגניזה מן השבעות, ושוורץ מןשיפ מתוך TS K1.18 קטע 569
 .43' עמ, MTKG II (T.S. K 12.29) ראו 570
, MTKG II ראו נוספות להפניות; 53' עמ, MTKG II (Or. 1080.2) וכן, 38' עמ, MTKG II( T.S. K12.29) למשל ראו 571

 .71–70' עמ
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לשימוש שראינו בספרות חז"ל. השימוש בצירוף "גוזר ומשביע" בממצא המאגי מן הגניזה נפוץ הרבה 

יותר מאשר בקערות ההשבעה, והדבר עשוי ללמד על השפעת השימוש החז"לי בשורש זה. בספרות 

גז"ר לשם נידוי כפי שמצינו בקערות ההשבעה ההיכלות ובמאגיה מן הגניזה לא מצאתי שימוש בשורש 

 הבבליות ובספרות הגאונים.

 סיכום .ט

פתחתי את הפרק בניתוח משמעויות השורש גז"ר בקערות ההשבעה. עשיתי זאת בהתאם לגישתי 

, השכיחהטקסטואלית שונה מן המסורת ה סוגההמייצגות שבחינה פילולוגית של קערות ההשבעה, 

ות נוספות של השורש בספרות היהודית הקדומה. השימוש בשורש גז"ר יכולה לתרום להבנת משמעוי

בקערות ההשבעה משמש בדרך כלל לפעולת השבעה נגד שדים ומזיקים, אך הוא משני לעומת 

השימוש בשורש גז"ר  572.כך גם בקורפוס הקערות הלא יהודיות, השימוש ב"משבענא" ו"מומינא"

חז"ל מתקופת האמוראים ואילך. בתלמודים לשם השבעה דומה מאוד למה שמופיע בספרות 

ובמדרשים ישנם סיפורים על השבעות של חכמים בלשון "גוזרני עליך", שמהם ברור שהלשון משמשת 

כהשבעה. לשונות אלה סותרות את הטענות במחקר ולפיהן השורש גז"ר משמש בספרות חז"ל רק 

וא חידוש של הגאונים; בספרות כמונח משפטי של פסיקה, ושהשימוש בו במובן של שבועה קלה ה

טבעיים. לדעתי השימוש -האמוראים משביעים בנוסח זה בין היתר שדים, חיות, דוממים וכוחות על

המרובה דווקא בשורש גז"ר בספרות חז"ל נובע מהנטייה להימנע משבועה בשם המפורש מחד גיסא 

 ומהרצון ליצור השבעה מכפיפה ומאגית מאידך גיסא. 

איתי ששורשי השימוש הזה מצויים אולי כבר במקרא: ה"גזרין" בספר דניאל נוסף על כך הר

ובתפילת נבונאיד מתפרשים לדעת חוקרים שונים כמכשפים או כמשביעי רוחות. בספרות ההיכלות, 

ובמיוחד בספרות המאגית מן הגניזה, ממשיכים לעשות שימוש נרחב ב"גוזרני עליך" כשבועה מחייבת, 

אה או ממרשם מאגי ופעמים רבות בצמד "גוזר ומשביע". לעומת זאת, במאגיה בדרך כלל כחלק מהור

הארץ ישראלית לא נפוץ השימוש בגז"ר ובגזירתא. ייתכן שהמעבר לשימוש הנפוץ ב"גוזר ונשבע" הוא 

תוצאה של תפוצת השורש בספרות חז"ל במשמעות זו. כלומר, אפשר לתאר תהליך היסטורי שבו 

ה משמעות של השבעה, אך בקורפוס המאגי השתמשו בו באופן משני לשורש גז"ר הייתה תחיל

בהשוואה לפעלים של שבועות בשם המפורש. בספרות חז"ל מתקופת האמוראים ואילך ישנו שימוש 

                                                           
 .506' הע לעיל ראו 572
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נרחב יותר בשורש גז"ר, ובעקבות כך גם בספרות ההיכלות. מאוחר יותר, בספרות המאגית מן הגניזה, 

 שביע" בצורה הדומה לספרות ההיכלות.משתמשים גם כן ב"גוזר" לצד "מ

לצד ניתוח השורש גז"ר בחנתי גם את השימוש במונח "גזירתא", המיוחד לקערות ההשבעה 

גם למאגיה המנדאית ואולי אף  משותףבגזירה במשמעות דומה לנידוי  השימוש. ולספרות הגאונים

טענתי  573.ה הלא יהודית בבבלבחבר משפטי כמוסד הגזירתאככל הידוע לי אין תיעוד של  אך ,לסורית

כפי שמקובל  (decree)שפירוש המילה "גזירתא" בקערות הוא נידוי או החרמה, ולא צו משפטי 

לתרגם כיום. פירוש זה שופך אור על הפרקטיקה של הגזירתא שהיתה נפוצה בימי הגאונים, ואכן 

תא עצמו מתואר על ידי טקס הגזירבשני הקורפוסים ישנו תיאור של נידוי באמצעות פרקטיקה זו. 

פרשיית הקללות מספר דברים. הטקס מתואר באמצעות גאוני בבל כטקס שבו מאיימים על אדם 

ילדים, בשימוש בתרנגולות,  ;ותכריכי מתים מתים כבעל מרכיבים מאגיים מובהקים: נשיאת ארונות

בדה שהגזירתא שופרות ועוד. השימוש במרכיבים אלה יכול להתפרש ביתר קלות לאור העובאפר וב

 מאגי מובהק.  הקשרהייתה פרקטיקה נפוצה ב

בכמה קערות השבעה. כך למשל  מוזכר שטקס הגזירתא עצמו גם הצעתיבמהלך הפרק 

בקללה מתוך פרשיית הקללות שבספר מתוארת השבעה לשד אשר בה מאיימים עליו  JBA46בקערה 

; בבית הכנסת מול ספר התורה , ישנו תיאור של השבעהCAIMB41. בקערה אחרת, "אלה הדברים"

 טקס הגזירתא.לגם כן זה מתאים תיאור 

ישראל ואף לא בספרות ההיכלות -ככל הידוע לי, הגזירתא אינה מופיעה בחומר המאגי מארץ 

ובקורפוס המאגי מן הגניזה. ייתכן שהדבר מורה על כך שמדובר בפרקטיקה ייחודית של יהודי בבל 

גאוניות -הלכתיים, ואילו בתקופות הבתר-ובטקסטים משפטיים שהייתה בשימוש בטקסטים מאגיים

  574השתמשו בגזירתא בעיקר במרחב ההלכתי ואף הפסיקו לקיים את הטקס.

נראה אפוא שבחינת הגזירתא משמשת דוגמה נוספת לתועלת שבשימוש בטקסטים שעל גבי 

שר למעשה נטועות הקערות לשם הבנת מלוא משמעותן של פרקטיקות משפטיות/הלכתיות לכאורה, א

עמוק בתוך העולם המאגי. כך נמצאנו למדים שלא פעם המחיצות בין ה"מאגי" וה"משפטי" 

                                                           
 .501; 500' הע, 144עמ'  לעיל ראו 573
 .154–132' עמ, הגזירתא, ליבזון ראו הראשונים בתקופת בגזירתא לשימוש 574
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בטקסטים יהודיים עתיקים הן מלאכותיות; ההפרדה בין התחומים היא פעמים רבות פרי עולמם של 

 החוקרים המודרנים.
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 סיכום

ת חז"ל ובממצאים מן התקופה. למשפט בספרו הבעבודה זו ביקשתי לבחון את הקשר בין מאגי

רחב של טקסטים מאגיים  ממצא – במחקרי התמקדתי בעיקר בקורפוס קערות ההשבעה הבבליות

במהלך העבודה טענתי שקורפוס  מסוף תקופת התלמוד, אשר כפי שהדגמתי נפוצה בו שפה משפטית.

 מידע זה עשוי .רב ערך לעת עתה בעיקר על ידי חוקרי לשון, מכיל מידע היסטוריבחן אשר נ ,עצום זה

וכתובות  טקסטיםואף לסייע בהבנת חדש את הבנתנו בנוגע לחברה היהודית העתיקה באור להאיר 

 לוגי.וארכיאהצא המממספרות חז"ל, מספרות הגאונים ומ, מימי הבית השני קבר

כותבי  זהותם שלבפירוט על  העבודה התחלקה לשני חלקים עיקריים: בחלק הראשון עמדתי

בעבודתי חיזקתי את הטענה, שהועלתה בעבר במחקר, ולפיה כותבי הקערות היו גם  ההשבעה. קערות

כותבי קערות  דעות שונות במחקר,טענתי שבניגוד לזה, בחלק בפרק הראשון  575.סופרי שטרות

ההשבעה היו ככל הנראה גברים, סופרים מומחים אשר התמחו בין היתר בכתיבת שטרות ואולי אף 

את הקערה במגוון כינו הדגמתי כיצד הסופרים עצמם במהלך הפרק יבה אחרים. עסקו בסוגי כת

עולם השטרות כגון "הדין כתבה/גיטא/דיסקה/יפתקא/סיפרא". נוסף על כך הצגתי כתובת ממונחים 

שבה יש נוסחת התגוננות מפני קללות שפרסמו לראשונה נוה ושקד, מקערת השבעה ממוזיאון ישראל 

על כך הוספתי  576שוקי קרנתא וביריאתה".ב"בכמה מקומות, בין היתר ושבים של "כותבי ספרים" הי

מופיעה המילה "בריתא" דווקא כמקום המסמן  השבבתלמוד הבבלי מקבילה ממסכת בבא בתרא 

הקערה ומתוך שעל גבי טקסט בפי ההקשר  בשוקא ובבריתא". עלכתיבת שטרות וכחלק מן הצמד "

ותבי הקערות היו מכונים "כותבי ספרים", כלומר סופרי ההקבלה לסוגיה התלמודית טענתי שכ

 ,השטרותאחרים מלבד  כתיבהתחומי הצעתי שמיומנות הכתיבה שימשה את הסופרים לעוד שטרות. 

אפשר להבין טוב יותר את השימוש הרב  אני סבורה כי באמצעות פרשנות זוכמו כתיבה ליטורגית. 

 . הקערותעל גבי  קטעי תפילותבבציטוטי פסוקים ואף 

קערות ההשבעה לעומת ממצא מאגי אחר  ן שלדיון זה הוביל אותי לשאלה בנוגע לייחודיות

 קמעות המתכת. טענתי הייתה שסופרי הקערות וחורטי הקמעות אינם – ישראל-מן התקופה מארץ

למעשה מדובר . )"מאגיקונים"( כבעלי מקצוע זהה לראות אותםאין כי בני אותה גילדה, ו בהכרח

                                                           
 .133–121' עמ, שדים גירוש, בהיירו 575
 ; לתצלום הקערה ראו נספח.32-34' עמבקערה זו ראו לעיל  לדיון 576
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מיומנות גבוהה מאוד של  דורשתקערות השבעה  יצירת זו מזו: חיות במלאכות שונות לחלוטיןמומב

הסופר צריך לכתוב על גבי משטח קעור שורות ישרות של כתב מרובע בדיו. המומחיות  :כתיבה

 כתיבהגם ב מסוג אחד עסקבכתיבה יכולה להוביל להשערה שבעולם העתיק מומחה לכתיבה הגבוהה 

טענה זו. לא כך קמעות  יםשטרות בקערות ההשבעה מחזקהלשון מהמונחים הרבים  ,אכן. ומסוג אחר

 . אומנות זו מחייבתעל לוחית מתכת בעזרת ֶחֶרטאותיות, לעתים זעירות, לחקוק  יש בהןהמתכת, ש

  .חריטהבמומחיות גדולה מאוד 

אחד  בכל השפה המשפטית היקףבהבדל נוסף בין ממצא הקמעות לממצא הקערות משתקף 

אין מובן ש .ךכבקמעות המתכת כמעט אין זכר ל משפטית, ואילוקערות ההשבעה רוויות בשפה  מהם:

ודאי טכניקות מאגיות  ןישנ ;שאין כל קשר בין כותבי הקערות לחורטי הקמעות פירוש הדבר

אפשר גם להעלות על הדעת שאדם  577.ומהמשותפות וכן מסורת משותפת של שמות קדושים וכד

עשוי ת ומלאכהההבדל בין  ,מכלול הממצאיםולם לאחר בחינת תיבה יעסוק בחריטה. אכבהמומחה 

 ,להסביר בנקל מדוע אין בקורפוס הקמעות הארץ ישראלי שימוש במונחי שטר או בלשון שטרות

  בהתמחות אחרת ובכותבים שונים. לכאורה מדובר ;ומדוע אין עדות לשימוש בגט

לאורך הפרק  מוש בלשון השטרות בקערות ההשבעה.בפרק השני עמדתי ביתר פירוט על שי

ציוני : בחנתי מונחים שונים והדגמתי כיצד סופרי הקערות השתמשו בז'רגון טכני של מונחי שטרות

שמונחי השטרות גם שטר ועוד. טענתי לשימוש בנוסחאות סיום ; שימוש בנוסחאות גט; תאריך

שטרות תחום הצירה היהודית בבבל בבקערות ההשבעה מעידים לא פעם על זיקה ספציפית לי

"וכל שום דאית לה"  צירוףלמשל בבחינת השימוש בעלה בתקופת הקערות ובתקופה שקדמה לה. כך 

דומה לדיון בתלמוד הבבלי; בשימוש המתפרש בצורה הוא ובקערות  ,שמקורו בתקנה של רבן גמליאל

"אמר לנא", אשר ביטוי בשימוש ב"מן יומא דנן ולעלם" בתוך שטר הגט בהתאם לתקנת רבא;  צירוףב

בביטויים "כדת משה וישראל" ו ביטוימופיע בתלמוד הבבלי דווקא בהקשר של שטרות; וכן בשימוש ב

לתרום  עשויהלו על גבי קערות ההשבעה אמונחים במהלך הפרק הדגמתי כיצד הופעת דומים לו. ה

ממצאים  לבין ן הקערותואף להצביע על קשרים מפתיעים בי ,למחקר לשון השטרות היהודיים

ממצאים מסוג זה  .ממצאים מאוחרים יותר מן הגניזהואפיגרפיים של שטרות מתקופת הבית השני 

                                                           
 ראו לבבל ישראלית ארץ מסורת להעברת לדוגמה. 22–20' עמ, ופורמולות לחשים, ושקד נוה ראו בנושא ראשוני לדיון 577

 .11–4' עמ, סממית קמע, ליימן-אליצור
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. מסורות אלה דומות לעתים למסורות מלמדים על מסורות יהודיות שנשמרו לאורך הדורות

 .הןמשונות ולעתים  ,ספרות חז"להמתוארות ב

 אפשר ות לשון שטרות, בפרק השלישי בחנתי אםלאחר ביסוס הטענה שקערות ההשבעה מכיל

בייחוד שפה הקשורה לבתי דין. בעקבות עיון , שפה משפטית ם נוספים שלסוגיעל גבי הקערות למצוא 

כי במאות קערות השבעה הסקתי שסופרי הקערות אינם מכירים את עולם בתי הדין באופן מיוחד, ו

 בעיקר לעולם השטרות. יתר על כן, השפה המשפטית הספציפית שבה הם משתמשים מוגבלת

או  שמיימיבדרך כלל בהקשר מופיעים במקומות שבהם אפשר למצוא מונחים מבתי הדין הם 

כמה אמנם לרוב מדובר בציטוט מספרות ההיכלות או ממסורות ליטורגיות אחרות. ישנם ; אסכטולוגי

אזכורים באה שמדובר אך נר ,אזכורים בודדים של מונחים הקשורים לבתי דין בקערות ההיזק

בניגוד  לפיכך טענתי כי. איתם היכרותעל או  דיןהבתי לשוליים שאינם מלמדים על זיקה קרובה 

הוכיח שמדובר בקערות שהשתמשו בהם בזמן יריבות עת עתה לל להשערות שהועלו במחקר, קשה

אדם אל  : החזרת קללותשמטרתן המוצהרת של הקערות הללו היא אחרת גם משפטית. הדגמתי

 ששמו רשום על גבי הקערה.

מסקנה זו מייחדת את ממצא קערות ההשבעה לעומת ממצאים מאגיים לא יהודיים 

עולם המסופוטמי ה, זה בפרקהראיתי בהרחבה מן העת העתיקה. כפי שהמכילים שפה משפטית 

ת רומי-ממצא מאגי שנכתב בסגנון של תביעות משפטיות נגד מכשפות; גם במאגיה היווניתמשופע ב

לעומת זאת  ישנה תופעה רחבה של לוחיות קללה המנוסחות ברטוריקה משפטית המתאימה לבתי דין.

קערות ההשבעה מכילות שפה משפטית אחרת, דהיינו לשון שטרות. ככל הידוע לי כתיבת שטרות 

בחינת ממשפטיים נגד שדים ומזיקים היא תופעה ייחודית ליהודי בבל בסוף תקופת התלמוד, ודאי 

 שימוש בשפה זו. הף הרחב של ההיק

לאחר שביססתי את הטענה שכותבי קערות ההשבעה היו  ,בסוף החלק הראשון של העבודה

למשפט ה מאגיהאם אכן נסדקו הדיכוטומיות בין  :נדרשתי להשלכות קביעה זו ,"כותבי ספרים"

" גם יחד. משפטנים"וכ "מאגיקונים"כ הרי שנוכל להניח ששימשו – ביחס לסופרי קערות ההשבעה

מן התקופה. בחינה  ממצאים אחריםשל טקסטים ו לבחינה מחודשת של מסקנה זו מובילה אפוא

  מחודשת זו עומדת במרכז חלקה השני של העבודה.

טענתי שאכן ישנן השלכות מרחיקות לכת  בפרקים המרכיבים את חלקה השני של העבודה

דובר בכותבים מיומנים, הטקסטים לזיהויים של כותבי קערות ההשבעה כסופרים. אם אמנם מ
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שכתבו אינם מייצגים "בלבול עממי" אלא ידע מקצועי של שכבת מומחים משכילה. אם כן, אפשר 

בסיס לקריאות חדשות בטקסטים הקאנוניים שנלמדו ונגרסו במשך להשתמש בקערות ההשבעה כ

נה הזו בחנתי את הטע. ההקריאה בהן מושפעת לא פעם ממסורות למידה אלאשר  ,דורות רבים

 הנדר והגזירה. –באמצעות העמקה בשני מונחים משפטיים 

הנדר בתוך קורפוס קערות ההשבעה.  הופעת פילולוגית של בפרק הרביעי הדגמתי בחינה

בניגוד לדעות חוקרים אשר ראו בטקסטים שעל גבי קערות ההשבעה ביטוי לבלבול עממי בין לשונות 

הייתה הגדרה מובחנת ועקבית לכל אחד מהמושגים הללו.  שבועה ונדר, טענתי שלסופרי הקערות

הנדר מתפרש בקערות כקללה אנושית מזיקה אשר אדם אחד מבטא כלפי רעהו, והקערות משמשות 

הצמדה התכופה בין על הבין היתר  ביססתיכהגנה מפני הנדרים הללו. את הדמיון בין הנדר לקללה 

חליף בין נדר לקללה ה כך שאחד מן הסופריםועל המילה "נידרא" למילה "לוטתא" )קללה(, 

בנוסחאות כמעט זהות בקערות שונות. נוסף על כך טענתי שהנדר בקערות הוא סוג מסוים של קללה 

זו יש  תופעהל .נוסחאות "נדרא דמשלם ל"השייתכן שנעשתה באמצעות הקדשה, כפי שיכולות להעיד 

 .רומי-היוונישל לוחיות קללה מן העולם  מצא מאגי נרחבמקבילה במ

 משקףלא נוצר יש מאין, אלא  בקערות ההשבעה במהלך הפרק טענתי ששימוש בנדר כקללה

כבר  כאחד. בטקסטים יהודיים ולא יהודיים. שינוי זה משתקף שינוי היסטורי בתפקידיו של הנדר

 בברית החדשה: שנדרים שימשו ככלי רטורי להזיק לאדם אחרלכך תקופת הבית השני ישנו תיעוד ב

בתוכחה נגד הפרושים המרחיקים את )שמות כא, יז( את הפסוק "ומקלל אביו ואמו" ישו מצטט 

הפסוק  באמצעותשימוש בנדרים  עלבמגילת ברית דמשק ישנה תוכחה  ;הוריהם בעזרת נדר הקרבן

. כמו כן ישנן נוסחאות נדר מגוונות על גלוקסמאות מימי הבית )מיכה ז, ב( "איש את רעהו יצודו חרם"

אשר יכולות להתפרש כנוסחאות קללה המכוונות כלפי שודד פוטנציאלי. גם בספרות חז"ל ישנו  ,השני

לאדם  לשם גרימת נזקאישיים -נדר בהקשרים ביןעל שימוש בנדרים שמעיד לכאורה לנרחב אזכור 

להגביל אותה  כדיכלפי אשתו  של אישאחר. בהקשר זה בולטות במיוחד הדוגמאות הרבות לנדרים 

מנוע ממנה קשר עם אנשים אחרים. הנוסחאות המגוונות של הנדר, אשר אינן תמיד מתאימות ול

להעיד שבפועל שימש הנדר גם כקללה )"קונם לביתך", הן לניסוח המשפטי המצופה, יכולות אף 

 "קונם שאני מגרשך"(.

ט השימוש בנדרים ככלי להזיק לאדם אחר מתועד גם מחוץ לחברה היהודית. בהקשר זה בול

נפוץ לציון  זה הפך מכינוי מונח :(νάθεμαἀ) "אנתמההיוונית "במיוחד המעתק שחל בשימוש במילה 
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לוחית קללה מיוון ולאחר , באגרות פאולוסב . מעתק כזה אפשר למצואלמילה נרדפת לקללה הקדש

ישנן גם דוגמאות לשימושים בפעלי הקדש באר שבע. בקללה על גבי כתובת קבר מאיזור מכן אף 

 רים בתוך לוחיות קללה ביוונית ובלטינית. כך למשל בסוגת "התפילות המשפטיות" נפוצות בקשותאח

  לאלוהים אנשים החשודים בגנבה. להקדיש

לאמצעי רטורי דתי בדבריי הצעתי הסבר למעתק בתפקודי הנדר ממוסד המציין הקדש 

 דבר מה מרכושולנדב אדם רוצה  :להזיק. טענתי שנדר הקדש קלאסי מתקיים בין אדם לאלוהיו

משוואה לאדם מקדיש חפצים, אך ה. לעומת זאת בנדר ההיזק מתוך רגש חסידותלאלוהים 

אמצעות של הנדר. כך ב תאלוהיו נכנס גורם שלישי המשמש כמטרה האמיתינו ובין האינטימית שבי

בין חברו. ובינו  מידיתהיררכיה ועל חירותו, ויוצר  על תנועתו של אדם אחרשולט אדם משפט בודד 

סמכויות יתר לחכם  שהעניקו ,אלו צמחו מוסדות הפרת הנדרים הקשריםשדווקא ב אפואאין פלא 

  578.הנתונים חהכו בתוך יחסי

תוך הצהרת ומ ביטוי רטורי פשוט, ללא שימוש בשם המפורש תה באמצעותפעולת הנדר נעש

מהביטויים  ניכרכפי ש ,הפכה ברבות הימים למילה נרדפת לקללה זואדיקות דתית. פעולה נפוצה 

 ו"נידרא" בקערות ההשבעה.  ובלוחיות קללה"קרבן" בגלוסקמאות, "אנתמה" בכתבי פאולוס 

של המילה "נידרא" בקערות ההשבעה סייעה להבנה טובה יותר של  האם כן, חשיפת משמעות

מן  ממצאים ארכאולוגייםהבנת וכן ל ,מימי הבית השניו מתוך ספרות חז"ל רחב מגוון טקסטים

. פירוש זה התיישב בתמונה היסטורית רחבה של שימוש פרקטי בנדרים גם בחברה הלא התקופה

מילים  יהן שלחשיפת משמעויותלשל קערות ההשבעה  תרומתןיהודית. כך נמצאנו למדים על 

 .בן הזמןמעיני הקורא  לעתים סמויות , אשרמרכזיות בהלכה היהודית

אחרים משמשות גם במקרים כי ו ג יחיד מבחינה זו,נו מושבפרק החמישי הדגשתי שהנדר אי

ומונחים בהלכה היהודית. כך למשל השורש גז"ר: קערות ההשבעה מקור חשוב להבנת פרקטיקות 

בעקבות בחינה של קערות השבעה טענתי שמשמעות הצורה הפעלית של השורש גז"ר בקערות היא 

במהלך הפרק טענתי שהמשמעות  השבעה מאגית מחייבת ולא צו משפטי, כפי שמקובל לתרגם.

 פהזג'ו, ואפשר למצוא אותה כבר במקרא כפי שהראה קודם לקערותהמאגית של השורש מופיעה 

גם בשורש גז"ר לשם ציון השבעה מאגית  נפוץישנו שימוש  579פורלאני ואולי אף בספרות קומראן.

                                                           
 .14-20נדרים, עמ' , בלברג השוו 578
 .196–177פורלאני, גזרין, עמ'  579
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טבעיים. לשונות -חות עלמשביעים כך שדים, חיות, דוממים וכוחכמים בין היתר  ;בספרות האמוראית

 אלה סותרות את הטענות במחקר ולפיהן השורש גז"ר משמש בספרות חז"ל כמונח משפטי של פסיקה

השימוש בפועל גז"ר במשמעות , ושהשימוש בו במובן של שבועה קלה הוא חידוש של הגאונים. בלבד

ות ומטקסטים השבעה מאגית צבר תאוצה בתקופות מאוחרות יותר, כפי שעולה מספרות ההיכל

 מאגיים מן הגניזה.

לצד ניתוח השימוש המאגי בשורש גז"ר בחנתי גם את השימוש במונח "גזירתא", המיוחד 

 ,לקערות ההשבעה ולספרות הגאונים. טענתי שפירוש המילה "גזירתא" בקערות הוא נידוי או החרמה

 ץנפויה טקס הגזירתא שה כפי שמקובל לתרגם כיום. פירוש זה סייע בהבנת (decree)ולא צו משפטי 

בעיקר והתמקדו  ,טקס הגזירתאלהקשר המאגי של בימי הגאונים. חוקרי הגאונים לא נתנו דעתם 

בעל ה . אך עיון בטקס המתואר על ידי גאוני בבל מעלה שהיובפרקטיקה ההלכתית העולה ממנ

, אפרבלדים, יב: נשיאת ארונות ותכריכי מתים, שימוש בתרנגולות, מובהקים מרכיבים מאגיים

שופרות ועוד. השימוש במרכיבים אלה יכול להתפרש ביתר קלות לאור העובדה שהגזירתא הייתה ב

מאגי. מן העבר השני עיון בטקס הגזירתא יכול להסביר כמה טקסטים  הקשרפרקטיקה נפוצה ב

 . , ואולי אף מתארים את הטקס עצמומתארים פרקטיקות דומות לטקסכבקערות ההשבעה שנראים 

הטקסטים שעל גבי הקערות להבנת מלוא משמעותן  תרומתשוב את  חידדעיון במוסד הגזירתא 

מן מאגיה הפרדת הבתוך עולם מאגי. כך נמצאנו למדים שלעתים נטועות ה הלכתיותשל פרקטיקות 

פרטיקות  בבחינת אףאלא  ,לסופרי הקערות אשרהביקורת לא רק ב מבחןב תעומד האינמשפט ה

 . שונות הלכתיות

*** 

 ניסיון ראשוני לחשוף את הפוטנציאל הרב הגלום בממצא העשיר של קערות ההשבעה מחקר זה הוא

. למשפט ה. במחקרי התמקדתי דווקא בערבוב שבין מאגילחקר ההיסטורי והספרותי של תקופת חז"ל

 אך כפי שהדגמתי לאורך העבודה כמנוגדים זה לזה, בת זמננובתרבות אלו נתפסים תחומים 

הבחירה להתמקד בחיבור בין שני התחומים  משתלבים זה בזה. הם דווקא ים העתיקיםבטקסט

טקסטים המאגיים והקאנוניים באשר להרחוקים/קרובים הללו אפשרה לי להגיע לתובנות חדשות 

 כאחד. 

זיהוי אפיון טכניקות מאגיות, : תחומים רביםבמעמיק  דורש עיוןמחקר קערות ההשבעה 

רבנים בחברה המקומם של עמידה על , יהודים לשכניהםיחסים בין בחינת הנוסחאות ליטורגיות, 
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אור על מגוון השאלות  ישפוךבשנים הקרובות  נוספות היהודית ועוד. יש להניח שפרסום מאות קערות

ביא היוכל למעמיק של קערות ההשבעה  מחקרנראה אפוא שואף יפתח ערוצים חדשים למחקר.  ,הללו

לראייה מעמיקה ומחודשת של אף אלא  ,ר של מושגים הלכתיים בסיסייםלא רק להבנה טובה יות

 החברה היהודית העתיקה.
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  אוסף מוזיאון ישראל, AMB5: קערת השבעה ספחנ
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Abstract 

 

In this dissertation I examine common areas of practice in rabbinic legal discourse and in 

Jewish Aramaic incantation bowls. I argue that legal formulations constitute an essential part of 

magical texts and that Jewish legal terms are often invested with a more “magical” meaning than 

is commonly perceived. These intersections are essential for understanding the texts and history 

of ancient Jewish society and in deconstructing the often anachronistic dichotomy between the 

domains of law and magic. 

The dissertation is divided into two main parts. Part 1 is a historical-philological 

examination of the legal aspects of the Jewish Aramaic incantation bowls. In chapter 1, “Writers 

of Books”, I discuss the question of authorship of the bowls and suggest that the bowl scribes were 

part of a Jewish scribal guild. The notion that bowl scribes wrote legal documents has already been 

suggested by Siam Bhayro regarding a specific Talmudic passage concerning the divorce 

document.  I add a number of arguments to further establish this hypothesis.  I argue, for example, 

that the bowl scribes employ a vast amount of technical legal jargon and at times label their magical 

amulets as documents by using a demonstrative pronoun. Additionally, I analyze an apotropaic 

spell from a specific bowl that was used against writers of books )"כתבי ספרי"( who also write 

curses.  After concluding that the people who inscribed bowls were professional scribes I discuss 

the possibility that some of the bowl scribes may have engaged in other forms of Jewish writing. 

This could explain the use of biblical passages, Targum, and various liturgical formulae in the 

bowls. I conclude this chapter with a discussion of the distinctiveness of this phenomenon by 

comparing the bowls with Jewish metal amulets from late antique Palestine. I argue that the generic 

name “Jewish magicians” to designate both types of producers blinds us to the specific historical 
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context of each of these objects. Bowl scribes and the amulet writers were not necessarily part of 

the same profession. Each group employs different skills and expertise to produce different forms 

of written products. While bowl scribes use ink to write carefully square letters, the craftsmen of 

the metal amulets engrave letters with a stylus. This may explain why we do not see legal formulae 

in the Palestinian amulets.  

Chapter 2, “The Language of Legal Documents” is a study of the legal language of the 

incantation bowls. In this chapter, I demonstrate how bowl scribes employ technical legal jargon 

including time designations, divorce formulae, perpetuity clauses, closing formulae, etc.  Some of 

the legal formulae draw on specifically Jewish terminology, known to us from ancient Jewish legal 

documents and from rabbinic literature. This attests to the diffusion of rabbinic teachings beyond 

the immediate rabbinic milieu of the study house. 

In chapter 3, “Judicial Language in the Bowls” I examine whether the legal knowledge of 

the bowl scribes pertains only to the field of legal writing or whether it is also found in the realm 

of judicial procedures and terminology. I conclude that bowl scribes were not well-versed in the 

judicial realm. Judicial terminology appears in mystical or eschatological contexts, where scribes 

have borrowed from liturgical or hekhalot descriptions of heavenly courts. Moreover, in a few 

cases, judicial procedural language appears in incantation bowls whose function is to curse, but 

only in a very general way. This suggests that the bowl scribes, knowledgeable in legal formulae 

of documents, lacked expertise in the area of judicial procedure. This conclusion distinguishes the 

finding of the incantation bowls from other magical artifacts in antiquity. For example, Greco-

Roman curse tablets are sometimes formulated in the rhetoric of legal courts. 
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 Part 2 is a study of the implications of considering the bowl writers to be professional 

scribes of ancient Jewish texts. I demonstrate some of these implications by examining two case 

studies: the vow (נדר) and the decree (גזירה). 

In chapter 4, “The Ancient Jewish Vow-curse”, I examine the use of the vow in magic 

bowls. Scholars have generally pointed to the bowls as a “popular” medium in which vow and 

other oath terminologies were used confusedly and inconsistently. I demonstrate, however, that 

bowl scribes distinguished between vows and oaths, in that the vow functioned as a type of curse. 

The meaning of the vow was not invented by the scribes but rather resulted from a gradual shift 

from a self-imposed religious undertaking to a harmful curse. I bring this conclusion to bear on a 

wide variety of literary material, including the Bible, Second Temple literature, and rabbinic 

literature alongside grave inscriptions and magical amulets. This change was not an isolated Jewish 

phenomenon, but rather paralleled the development of the Greek anathema, which similarly 

undertook a semantic shift from a dedication to a God to a type of curse.   

In chapter 5, “The Magical Decree”, I argue that the accepted translation of the root GZR 

as a legal decree does not fully capture its precise historical meaning. I demonstrate that the root 

GZR has an additional function, with roots in the Hebrew Bible, as a magical adjuration or 

excommunication. This function is especially apparent in Amoraic literature, where rabbis 

regularly use the verb GZR in order to adjure demons, animals and supernatural beings, perhaps 

in an attempt to avoid using an oath. This meaning of the noun gezerta (גזירתא) in the context of 

the bowls, would account with the widespread use of the gezerta as a ceremonial oath in Geonic 

circles. Scholars of Geonic literature have largely overlooked magical elements in the popular 

gezerta ceremony. As described in geonic responsum, it includes uses of curses, coffins, chickens, 

children, dirt, candles and shofar blasts. The use of these various elements can be readily 



 

IV 
 

understood when examining the magical context of the gezerta. Moreover, some of the bowl texts 

may attest to knowledge of the ceremony, already in late Talmudic times.  

 

These two case studies, the vow and the decree, demonstrate that bowl texts are vitally 

helpful to fully understand “legal” institutions and ceremonies as well as “magical” practices. 

Blurring the artificial boundaries between the legal and the magical helps us see specific legal 

institutions with finer detail and nuance, as well as offer a new perspective on Jewish society in 

late antiquity. 
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