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היכלות גנוזים: לקראת שחזור חיבור היכלות לא ידוע מגניזת קהיר

מאת

גדעון בוהק

א. מבוא

ספרות ההיכלות מוכרת לנו היטב מכתבי יד שמוצאם באירופה, וכתבי יד אלו היו הבסיס הטקסטואלי 

העיקרי לכלל המחקרים על ספרות זאת.1 הבעייתיות הכרוכה בשימוש בכתבי־יד אלו – המשקפים 

כפי הנראה את ספרות ההיכלות כפי שנערכה ועובדה בעולמם של חסידי אשכנז – לא נעלמה מעיניהם 

לא עמדו לרשותנו  כה  זאת עד  זה כמה מחקרים חשובים.2 עם  לנושא  הוקדשו  וכבר  של החוקרים, 

למעשה  האשכנזית.3  העריכה  מכבש  תחת  עברו  שלא  כאלו  ההיכלות,  ספרות  של  אחרים  כתבי־יד 

ובה קטעי היכלות שחלקם  גניזת קהיר,  המקור הלא אשכנזי היחיד של קטעי ספרות ההיכלות הוא 

הועתקו שנים רבות לפני ימיהם של חסידי אשכנז, ושתוכנם שונה מזה שבכתבי היד האירופיים. אולם 

מחקר זה נתמך בידי הקרן הלאומית למדע )מענק 635/08(. ברצוני להודות גם לבן אאותויית' מקיימברידג', לאולגה   *

תצלומים  לרשותי  שהעמידו  על  יורק  מניו  קליין  ולוורן  מאוקספורד  ארנדט  לסבינה  פטרבורג,  מסנקט  וסילייבה 

522, ולא עלה  דיגיטליים של קטעי הגניזה הנדונים במאמר זה. לצערי לא עמדו לרשותי תצלומים של כ"י ששון 

בידי לראותו בעצמי.

P. Schäfer, ‘Handschriften zur Hekhalot- לסקירות מפורטות של כתבי היד של ספרות ההיכלות ראו בעיקר:   1

 idem, וכן במבואות בתוך:   ;Literatur’, idem, Hekhalot-Studien (TSAJ, 19), Tübingen 1988, pp. 154–233
 Übersetzung der Hekhalot-Literatur, I (§§1–80) (TSAJ, 46), Tübingen 1995; II (§§81–334) (TSAJ, 17),
 ;Tübingen 1987; III (§§335–597) (TSAJ, 22), Tübingen 1989; IV (§§598–985) (TSAJ, 29), Tübingen 1991

K. Herrmann, Massekhet Hekhalot (TSAJ, 39), Tübingen 1994, pp. 25–63 :וכן

 K. Herrmann, ‘Re-Written Mystical Texts: The Transmission of the Heikhalot Literature in the :ראו בעיקר  2

 Middle Ages’, Bulletin of the John Rylands Library, 75 (1993), pp. 97–116; A. Kuyt, ‘Traces of a Mutual
 Influence of the Haside Ashkenaz and the Hekhalot Literature’, N. A. van Uchelen and I. E. Zwiep (eds.),

From Narbonne to Regensburg: Studies in Medieval Hebrew Texts, Amsterdam 1993, pp. 62–86
 B. Rebiger, ‘Non-European ראו:  ההיכלות  ספרות  של  מוכרים  לא  קטעים  שבהם  מאוחרים  מזרחיים  יד  לכתבי   3

 Traditions of Hekhalot Literature: The Yemenite Evidence’, R. Boustan et al. (eds.), Envisioning
 Judaism: Studies in Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his Seventieth Birthday, I, Tübingen 2013, 
pp. 685–713. כפי שציין רביגר, כתבי יד אלו זוקקים סקירה מפורטת שתקבע את מקומם בתולדות המסירה של 

ספרות ההיכלות.



גדעון בוהק 4082[           

קטעי ההיכלות מן הגניזה הגיעו לידינו טיפין טיפין וקרעים קרעים, כמו כל טקסט אחר מן הגניזה, 

ולכן הקטעים שפורסמו עד כה אפשרו רק הצצה חלקית על הטקסטים של ספרות זו כפי שהיו זמינים 

ליהודי המזרח, או לפחות ליהודי קהיר, במאות האחת עשרה עד השלוש עשרה לסה"נ.4 גם מהצצה 

לנו  מוכרים  שאינם  היכלות  מחיבורי  חלקים  נשתמרו  שבגניזה  גיסא  מחד  להסיק  אפשר  זו  חלקית 

מכתבי היד של ספרות זו שהגיעו אלינו מאירופה, ומאידך גיסא שגם כאשר קטעי הגניזה משמרים 

פרקי היכלות המוכרים לנו מכתבי היד האירופיים, פרקים אלו אינם מסודרים בהכרח באותו הסדר או 

באותם הסדרים המוכרים לנו מאירופה.5 ובכל זאת היעדרם של חיבורים שלמים של ספרות ההיכלות 

מגניזת קהיר מנע עד כה הסקת מסקנות כלליות על מקומם של חיבורי ההיכלות מן הגניזה בתולדות 

גניזה של ספרות  ניסיון לצרף קטעי  לכל  רבה  יש חשיבות  לפיכך  זו.  והמסירה של ספרות  העריכה 

ההיכלות זה לזה ולשחזר את כתבי היד שאליהם היו שייכים, במקום להתייחס אך ורק אל כל קטע 

בנפרד.6 אולם על מנת להציע שחזורים מעין אלו יש לעבור על אוספי הגניזה בשלמותם, לזהות את 

כל קטעי ספרות ההיכלות המצויים בהם, לאסוף יחדיו את הקטעים השייכים בבירור לכתב יד אחד, 

ואז לנסות לשחזר את כתב היד המקורי בעזרת שיקולים קודיקולוגיים וטקסטואליים וללא כל דעה 

מוקדמת באשר למבנהו הרצוי או הראוי של הטקסט שיתקבל בסופו של דבר.

הגניזה  קטעי  של  הגדול  מספרם  הוא  שבהם  והחמור  קשיים,  במספר  נתקלת  זו  פשוטה  מתודה   

המצויים באוספים רבים ברחבי העולם, והיעדרו של קטלוג שיטתי ומלא של קטעים אלו. במחקריי 

עד כה עברתי בצורה שיטתית על אוספי הגניזה שבקיימברידג', בפריז ובבודפשט ועל כמה אוספים 

קטנים מהם, ובצורה חלקית על האוספים שבאוקספורד ובמנצ'סטר – ואני מקווה להשלים בעתיד את 

סקירתם השיטתית. את עיקר תשומת לבי הקדשתי לטקסטים המאגיים, האסטרולוגיים, האלכימיים 

ואלו העוסקים בגילוי עתידות, אבל רשמתי גם את כל הקטעים הנראים שייכים לספרות ההיכלות.7 

כמו כן נעזרתי במחקרים של קודמיי – הן ברשימה ראשונית של קטעי מאגיה בגניזה שהכין שאול 

לח  תרביץ,  ההיכלות',  מספרות  חדשים  'קטעים  גרינולד,  א'  ראו:  כה  עד  שפורסמו  הגניזה  מן  ההיכלות  לקטעי   4

P. Schäfer, Geniza-Fragmente zur Hekhalot- 216–217; ובעיקר:  354–372; לט )תש"ל(, עמ'  )תשכ"ט(, עמ' 

.)G-F ,להלן: שפר( Literatur (TSAJ, 6), Tübingen 1984
 J. Dan, ‘The Ancient Heikhalot Mystical ;437–433 'ראו למשל: י' דן, 'היכלות גנוזים', תרביץ, נו )תשמ"ז(, עמ  5

 Texts in the Middle Ages: Tradition, Source, Inspiration’, Bulletin of the John Rylands Library, 75 (1993),
 P. Schäfer, ‘The Hekhalot בהרחבה:  כעת  וראו  שפר,  של  ממחקריו  ברבים  גם  הודגשה  זו  נקודה   .pp. 93–94
 Genizah’, R. Boustan, M. Himmelfarb and P. Schäfer (eds.), Hekhalot Literature in Context: From

Byzantium to Babylonia (TSAJ, 153), Tübingen 2013, pp. 179–229
יש לציין כי נוסף על כתב היד שיידון להלן, גם G9 ,G8 ו־G22 במהדורתו של שפר )G-F( מקורם בכתב יד אחד, שיש   6

מקום לנסות ולשחזרו בפירוט, ו־G4 ו־G5 מקורם אף הם בכתב יד אחד, ובמקום אחר בכוונתי לההדיר קטע נוסף 

מכתב יד זה. בשני המקרים עמד שפר על שייכותם של הקטעים לאותם כתבי יד, אולם איש לא ניסה עדיין לשחזר 

את כתבי היד עצמם.

 G. Bohak, ‘Towards a Catalogue of the Magical, Astrological, Divinatory and Alchemical Fragments  7

 from the Cambridge Genizah Collections’, B. Outhwaite and S. Bhayro (eds.), ‘From a Sacred Source’:
 Genizah Studies in Honour of Professor Stefan C. Reif (Études sur le Judaïsme Médiéval, 42; Cambridge

Genizah Studies Series, 1), Leiden 2010, pp. 53–79
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פרויקט  באתר  המצוי  במידע  והן  כה,  עד  שנעשו  הגניזה  קטעי  של  החלקיים  בקטלוגים  הן  שקד, 

פרידברג. מאמצים אלו הניבו רשימה של כמה עשרות קטעי ספרות ההיכלות או קטעים הקרובים לה 

ברוחם שלא פורסמו עד כה, ושברוב המקרים לא נזכרו כלל בחקר ספרות ההיכלות.8 

קושי אחר במחקר במתודה זו הוא שלא תמיד ברור, בעיקר כשמדובר בקטע גניזה קטן ומשובש,   

אם לפנינו קטע מספרות ההיכלות ממש או קטע מספרות אחרת הקרובה לה ברוחה או בלשונה. קושי זה 

נובע כמובן גם מהעובדה שתחומיה של ספרות ההיכלות עצמה אינם ברורים, ושיש טקסטים הקרובים 

אליה ברוחם אך כנראה אינם שייכים לה ישירות, כגון 'ראויות יחזקאל', 'תפילת רב המנונא סבא' או 

ספר 'מעין חכמה'. אולם לצורכי השחזור של כתבי יד של ספרות ההיכלות, בעיה זו איננה כה מהותית, 

שכן מרגע שזוהה קטע גניזה אחד כשייך לספרות ההיכלות, זיהוים של קטעים נוספים בעלי תוכן דומה 

שאין ספק שהם מאותו כתב יד חוסך את הצורך לקבוע מסמרות מלכתחילה באשר לשייכותם לספרות 

ההיכלות.9 עם זאת הקושי בשיוך קטעים לספרות ההיכלות מגביר את הקושי הראשון שציינתי, שכן 

בשעה שאנו באים לשחזר כתב יד מסוים מתוך הקטעים שהצלחנו לזהות כקשורים בספרות ההיכלות, 

עלינו להודות כי עד שלא נעבור על כל קטעי הגניזה בעולם בחיפוש אחר קטעים נוספים מכתב יד זה, 

לא נדע אם נשתמרו עוד קטעים ממנו, ואם קטעים אלו יכולים לתמוך בשחזור של כתב היד השונה 

ואולם אם נמתין עד שנסיים לעבור על כל קטעי  מזה העולה מתוך הקטעים המצויים בידינו כעת. 

הגניזה בעולם, ייתכן שהדבר יארך עוד שנים רבות. 

קושי נוסף בשחזור כתבי יד של ספרות ההיכלות מגניזת קהיר נובע מאופיים המקוטע של קטעי   

הגניזה, המקשה מאוד לחבר קטעים מאותו דף זה לזה ולהצמיד את הדפים זה לזה. כיוון שבעולמה 

של הגניזה לא היה מקובל למספר עמודים בכל קונטרס, קשה לעמוד על סדר העמודים בכתב היד 

המקורי, ואין לנו כדי להנחותנו בשחזורם של הקונטרסים אלא השחזורים הפיזיים של הדפים וכפולות 

הדפים, ההמשכיות הטקסטואלית בין סופי עמודים מסוימים לתחילתם של אחרים וההיגיון הפנימי של 

הטקסטים המשוחזרים.

שבעתיד  ותקוותי  בלבד,  ראשוני  הוא  להלן  המוצע  השחזור  כי  ברור  הללו  הקשיים  כל  לנוכח   

יתגלו קטעים נוספים מכתב היד שאשחזר כאן, ואולי גם עותקים נוספים של החיבור שהועתק בו או 

של היחידות הטקסטואליות הקצרות שנשתקעו בו. אם וכאשר יתגלו, הם יאפשרו כמובן לשפר את 

השחזור המוצע כאן, בין בהשלמת הקטעים החסרים בשחזור המוצע להלן, בין בסידור שונה במקצת 

מסורות  ושל  קדומים  חיבורים  של  גלגוליהם  אחר  מתחקים  שאנו  בשעה  אולם  הגניזה.  קטעי  של 

עתיקות בספרות המיסטית היהודית המאוחרת עלינו לדעת מה הייתה צורתם בכתבי היד הקדומים 

 G. Bohak and K. Herrmann, ראו למשל את התיאור של שנים עשר קטעי גניזה של 'תפילת רב המנונא סבא':   8

’Tefillat Rav Hamnuna Sava: Genizah Fragments and Medieval Manuscripts‘, בוסתן ואחרים, ספר היובל 
לשפר )לעיל הערה 3(, א, עמ' 641–644.

עם זאת ייתכן בהחלט שקטעים מתוך חיבור מסוים )כולל זה שיידון להלן( שאין בהם סממנים מובהקים של ספרות   9

זו, ולפיכך אינני יכול לשלבם בשחזור  ההיכלות )למשל קטעים בעלי אופי מדרשי(, לא זיהיתי כשייכים לספרות 

כתבי היד המקוריים. כמו כן ברור כי ככל שהקטע הפיזי קטן יותר, כך גדל הסיכוי שנעלם מעיניי.
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ביותר העומדים לרשותנו. מטרתו של השחזור המוצע להלן היא לאפשר הצצה ראשונית על קטעי 

היכלות לא מוכרים ועל כתב יד שלא שוחזר עד כה, ולהותיר פתח נרחב למחקר נוסף בתחום זה.

ב. קטעי הגניזה של כתב היד המשוחזר 

עד כה עלה בידי לזהות תשעה קטעי גניזה אשר הקלף שעליו נכתבו, כתב היד שנכתבו בו, הרגלי 

אחד  כל  בקצרה  אתאר  אחד.10  יד  בכתב  שמקורם  מעידים  תוכנם  גם  וכמובן  הסופר  של  הכתיבה 

הקטעים  פי  על  כולו,  היד  כתב  את  אתאר  הבא  ובסעיף  השונות,  בספריות  סדרם  לפי  מהקטעים, 

שבידינו כעת.

האוניברסיטה  ספריית   , קיימברידג'

T-S K 21.95a: קלף בצבע חום־צהוב, רוחבו 328 מ"מ ואורכו 194 מ"מ. כפולת דפים. באחד 

כל  של  העליונות  בפינות  רטיבות  קטנים. כתמי  – חורים  באחר  למדי,  גדולים  חורים  הדפים 

מהקטעים  שבחלק  מזו  פחותה  במידה  דהה )אולם  הבשר  בצד  בעמוד. הטקסט  שורות   28 דף. 

.G21 ,G-F ,שלהלן(. הוהדר בידי פטר שפר

T-S NS 258.1: קלף בצבע חום־צהוב, רוחבו 114 מ"מ ואורכו 67 מ"מ. דף קרוע מכל צדדיו 

ומחורר קלות. רק כ־14–15 שורות טקסט נשתמרו בכל צד. הטקסט בצד הבשר דהה. 

T-S NS 329.977: קלף בצבע חום־צהוב, רוחבו 27 מ"מ ואורכו 65 מ"מ. פיסה זעירה, הכוללת 

את שוליו הימניים של הדף. רק כ־10–11 שורות טקסט נשתמרו בכל צד. הטקסט בצד הבשר 

דהה. פיסה זו מצטרפת במדויק אל הקטע הקודם ומשלימה מספר מילים בו.

T-S AS 142.40: קלף בצבע חום־צהוב, רוחבו 88 מ"מ ואורכו 66 מ"מ. פיסה קטנה, הכוללת 

טקסט  שורות  כ־10–11  העליון. רק  בחלקה  גדול  רטיבות  הדף. כתם  של  הימניים  שוליו  את 

נשתמרו בכל צד. הטקסט בצד הבשר דהה.

T-S AS 142.248: קלף בצבע חום־צהוב, רוחבו 48 מ"מ ואורכו 47 מ"מ. פיסה זעירה, קרועה 

מכל צדדיה, הכוללת כנראה את שוליו הימניים של הדף. רק כ־10–11 שורות טקסט נשתמרו 

בכל צד. הטקסט בצד הבשר דהה.

בודליאנה אוקספורד, 

Heb. e 77.38: קלף בצבע חום־צהוב, רוחבו 163 מ"מ, ואורכו 192 מ"מ. הדף נשתמר בשלמותו 

האחר  מחצייה  שהופרד  בשעה  ממנו  נקרעה  אשר  בצדו,  חסרה  וחתיכה  קטנים  חורים  למעט 

של כפולת הדפים )'ספח' זה נמצא בקטע מאוסף אנטונין(. כתמי רטיבות בפינותיו העליונות 

ב־12 בדצמבר 2013 ניסיתי להשתמש בפונקצייה למציאת צירופים שבאתר הגניזה של פרויקט פרידברג, על מנת   10

למצוא קטעים נוספים שיצטרפו לאחד מתשעת הקטעים שכבר זיהיתי, אולם ניסיונותי אלו לא נשאו כל פרי. מבין 

הקטעים שיצוינו להלן, תצלומים של הקטעים מקיימברידג' ומניו יורק זמינים באתר פרידברג, אולם תצלומים של 

הקטעים מאוקספורד, מסנקט פטרבורג ומאוסף פיינברג אינם זמינים שם בשלב זה.
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סנקט  כ"י  אל  במדויק  מצטרף  זה  דף  בעמוד.  שורות   28 דהה.  הבשר  בצד  הטקסט  הדף.  של 

פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית Antonin B 186, ויחד הם יוצרים כפולת דפים שלמה. 
הוהדר על ידי.11

לרבנים המדרש  בית  ספריית  יורק,  ניו 

ENA 2630.15: קלף בצבע חום־צהוב, רוחבו 155 מ"מ ואורכו 170 מ"מ. דף קרוע שרק חלקים 

מכל שוליו נשמרו. כתמי רטיבות באחת מפינותיו העליונות )האחרת לא נשתמרה(. 28 שורות 

בעמוד. הטקסט בצד הבשר דהה.

הרוסית הלאומית  הספרייה  פטרבורג,  סנקט 

Antonin B 186: קלף בצבע חום־צהוב, רוחבו 165 מ"מ ואורכו 194 מ"מ.12 דף יחיד עם 'ספח' 

מהדף שהיה צמוד לו – ושנמצא כעת באוקספורד – וקרע בחלקו העליון. כתמי רטיבות בשתי 

פינותיו העליונות )שאחת מהן השתמרה באופן חלקי בלבד(. 28 שורות בעמוד. הטקסט בצד 

.G19 ,G-F ,הבשר דהה. הוהדר בידי שפר

פיינברג  אוסף  יורק,  ניו 

ששון 522 )כיום Feinberg 14(:13 קלף.14 שני דפים )שהיו במקור כפולת דפים?( מחוררים.15 

ובמלואו  כהן  מרטין  בידי  חלקית  בצורה  דהה. הוהדר  הבשר  בצד  בעמוד. הטקסט  שורות   28

בידי שפר.16 

ג' בוהק, 'קטעים חדשים מספרות ההיכלות מגניזת קהיר', הנ"ל, ר' מרגולין וי' רוזן־צבי )עורכים(, מיתוס, ריטואל   11

ומיסטיקה: מחקרים לכבוד פרופ' איתמר גרינולד )תעודה, כו(, תל אביב תשע"ד, עמ' 655–669.

אלו המידות שציין שפר, G-F, עמ' 163. טרם ראיתי את הקטע עצמו, ובתצלום הדיגיטלי שברשותי אין קנה מידה.  12

כתב יד זה נמכר מספר פעמים, עד שהגיע לאוסף פיינברג, וראו על כך בקטלוג המכון לתצלומי כתבי יד עבריים   13

שבספרייה הלאומית בירושלים. עד כה לא עלה בידי לאתר את מיקומו של אוסף זה כיום, והוא איננו מופיע באתר 

פרידברג.

שפר ציין כי גודלם של הדפים כ־17×21 ס"מ, אולם הדגיש כי מידות אלו מבוססות אך ורק על תצלומי המיקרופילם   14

ולא על המקור. ראו: שפר, G-F, עמ' 104. בשלב זה אין בידי נתונים מדויקים יותר מאלו שנתן שפר.

למרבה הצער כל התצלומים של קטע זה שראיתי עד כה )בעיקר ב־F75734 ,F9277, ו־PH2316 שבמכון לתצלומי   15

אינם  הבאה(  בהערה  שנזכר  והתצלום  שפר  של  במהדורתו  התצלומים  וכן  הלאומית,  שבספרייה  עבריים  יד  כתבי 

מאפשרים לקבוע אם מדובר בכפולת דפים שהופרדה או בשני דפים שהיו נפרדים מלכתחילה, וגם שפר במהדורתו 

נזהר מלהכריע בנקודה זו.

 D. S. Sassoon, Ohel Dawid: Descriptive ראו:  ששון.  דוד  בעליו,  ידי  על  חלקית  והוהדר  תואר  זה  יד  כתב   16

 .Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts, I, Oxford and London 1932, pp. 47–48 and pl. 9
 M. S. Cohen, The Shiʿur Qomah: Texts and Recensions, Tübingen 1985, :למהדורה חלקית של הטקסט ראו

 ,P. Schäfer, ‘Ein unbekanntes Geniza-Fragment zur Hekhalot-Literatur’ :למהדורה מלאה ראו ;pp.188–189
קיימברידג',  כ"י  הגניזה  קטעי  שלושת  כי  שם  ציין  שפר   .117–104 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  היכלות  מחקרי  הנ"ל, 

ספריית האוניברסיטה T-S K 21.95a, כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית Antonin B 186 וכ"י ניו יורק 

Feinberg 14 )לשעבר כ"י ששון 522( שייכים לאותו כתב יד. ראו: שם, עמ' 104–105. והוא חזר על כך לאחרונה, 
ראו: שפר, גניזת היכלות )לעיל הערה 5(, עמ' 202.
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מכל הקטעים הללו יחדיו עולים כמה מאפיינים כלליים של כתב היד. ברוב הקטעים בולטת הדהייה 

ספריית  קיימברידג',  בכ"י  פחות  בולטת  זו  תופעה  הקלף.  של  הבשר  בצד  הטקסט  של  ההדרגתית 

בשחזור  מאוד  ומפריעה  ביותר,  בולטת  היא  הקטעים  שאר  בכל  אולם   ,T-S K 21.95a האוניברסיטה 

כנראה  המעידים  דף,  כל  של  העליון  בחלקו  הרטיבות  כתמי  היא  נוספת  בולטת  תופעה  הטקסט.17 

העמודים  כפולת  נתלשה  שבה  האופן  זאת  לעומת  דפיו.  שנתפזרו  לפני  עוד  נרטב  כולו  שהקונטרס 

מעיד  פטרבורג,  בסנקט   – שבאוקספורד  מהדף  'ספח'  בתוספת   – וחצייה  באוקספורד  כיום  שחצייה 

שחלק מדפי הקונטרס נתלשו זה מזה בכוונה ולא נפרדו מעצמם. מנגד צורת הקרעים והחורים שבדפים 

השונים מעידה שדפיו של הקונטרס המקורי נתפזרו עוד בימי הביניים, ושמאז היה נתון כל אחד מהם 

לגורלו, וכך נוצרו בהם קרעים וחורים במקומות שונים זה מזה.

כל הקטעים מצטיינים בכתיבה נאה ביותר ובאחידות רבה בכל הקשור בהרגלי הכתיבה של הכותב,   

שהיה בוודאי סופר מקצועי: בכל העמודים ששוליהם העליונים והתחתונים נשתמרו נכתבו 28 שורות 

בעמוד; הסופר הקפיד על מילוי סופי שורות בלוכסנים, באמצעות אותיות רחבות מהרגיל או על ידי 

טקסטואליות  יחידות  בין  הפריד  הבאה; הוא  שבשורה  הראשונה  המילה  של  הראשונה  האות  כתיבת 

מוגדלים; מילים  רווחים  ובאמצעות  שלהלן •(  בתעתוק  קטנים )שסימנתי  עיגולים  באמצעות  שונות 

בית־אריה  מלאכי  בידי  תוארך  זה  סופר  של  ידו  וכדומה. כתב  השורות  בין  הושלמו  חסרות  ואותיות 
למאה האחת עשרה, ובידי יהודית אולשובי־שלנגר – למאה העשירית.18

ואת  בהמשך  זיהוים  את  להקל  מנת  ועל  ודאי,  בצירוף  לזה  זה  מצטרפים  מהקטעים  שחלק  כיוון   

שחזור הקונטרס, מספרתי את כפולות הדפים והדפים מ־A עד G, כדלקמן:

A2–A1: כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S K 21.95a. כפולת דפים שלמה שההדיר 

שפר.

ספריית  קיימברידג',  כ"י   +  T-S NS 258.1 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  כ"י   :B1

האוניברסיטה T-S NS 329.977. חציו של דף יחיד.

C2–C1: כ"י אוקספורד, בודליאנה Heb. e 77.38 + כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית 

האחר  חצייה  ואת  שפר  ההדיר  חצייה  שאת  שלמה  דפים  כפולת   .Antonin B 186 הרוסית 

ההדרתי אני.

ייתכן מאוד שצילום של כלל הקטעים בעזרת טכניקות משוכללות יותר יסייע בעתיד לשיפור הקריאות המוצעות   17

Heb. e 77.38, ניסיתי לקרוא גם בעזרת אור אולטרה־סגול, אולם הדבר  להלן. את הקטע מאוקספורד, בודליאנה 

לא סייע רבות בקריאת הטקסט הדהוי. בקריאת הקטע מאוסף ששון הסתייעתי גם בקריאה המוצעת ב'מאגרים' של 

האקדמיה ללשון עברית.

G-F, עמ' 163, 171. אני מודה ליהודית אולשובי־שלנגר על עזרתה  לתיארוכים השונים של כתב היד ראו: שפר,   18

 )522 Feinberg 14 )לשעבר כ"י ששון  בתיארוך כתב היד. בקטלוג המכון לתצלומי כתבי יד עבריים כ"י ניו יורק 

מתוארך למאה העשירית – האחת עשרה, וכ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית Antonin B 186 מתוארך 

למאה האחת עשרה.
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D2–D1: כ"י ניו יורק Feinberg 14 )לשעבר כ"י ששון 522(. כפולת דפים או שני דפים נפרדים 

שההדיר שפר.

E: כ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים ENA 2630.15. דף יחיד, שחלקו הגדול נשתמר.

ספריית  קיימברידג',  וכ"י   T-S AS 142.40 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  כ"י   :F  ,G

לא  אף  זה  בשלב  מצטרפים  שאינם  קטנים  קטעים  שני   –  T-S AS 142.248 האוניברסיטה 

לאחד מהקטעים האחרים וגם לא זה לזה, ושמקומם בתוך כתב היד המקורי איננו ברור עדיין. 

במהדורה שלהלן שילבתי אותם בסוף הטקסט.

ג. שחזור ראשוני של כתב היד המקורי

הקריטריון הראשון והחשוב ביותר בשחזור כתב היד המקורי הוא ההמשכיות הטקסטואלית בין סופו 

של עמוד אחד לתחילתו של עמוד שני – ראשית, בין צדו האחד של כל דף ובין צדו השני, ושנית, בין 

דפים שונים. נוסף על כך בכל מקרה שבו עומדת בפנינו כפולת דפים, סדר הרקטו־ורסו באחד הדפים 

יקבע בהכרח את סדרם בדף השני. על שני שיקולים אלו אפשר להוסיף שיקול שלישי, שאם נשתמרו 

בידינו תחילתו וסופו של הטקסט, צפוי שבעמוד הראשון תתחיל יחידה טקסטואלית חדשה בתחילת 
העמוד, ושבעמוד האחרון תסתיים יחידה טקסטואלית אחת ולא תתחיל יחידה אחרת.19

מאחר שרק חלקו של הטקסט השתמר בידינו, אין לדעת מה הייתה תחילתו, אולם בהחלט ייתכן   

אותות  ושבע  'עשרים  של  ברשימה  שהתחיל  כולו,  הטקסט  של  הראשון  העמוד  הוא   A1r שעמוד 

שהותירו לנו אבותינו', ושנמשך בבקשתו הנרגשת של המעתיק או המחבר, פינחס, 'עימך הושיבני 

במרכבה בתוך עשרים ושבע אותיות', ובאוסף ארוך של בקשות נוספות.

A1v–A1r: המעבר בין שני עמודים אלו יוצר טקסט רציף וברור: 'עניני בעת הזאת ועשה שאלתי 

ובקש)תי( /  ]  [ אני שואל ומבקש מלפני שמך הקדוש'.

A2r–A1v: המעבר בין שני עמודים אלו יוצר טקסט רציף וברור: 'והיו כל השרים מתיראין ממנו 

ממשה ולא היו משיבין / ]את משה? דב[ ר אחר מיכן בא אצלו שר אצמיחה ]...[ והיה משה מפקפק 

בדברים'.

A2v–A2r: המעבר בין שני עמודים אלו יוצר טקסט רציף וברור: 'מיכן אמר רבי יהושע זה הוא 

שאמר עליו הכתוב ה ]נ[ ה מלאכי פלך )=ילך( לפניך וגו' ויאמר יהוה אל השטן וזה הוא שאמר עליו 

הכתוב / ]וי[ הוה המטיר על וגו'. יכול שתי רשויות בשמים'.   

A2r ל־A2v ולהפך. עם זאת  A1r ל־A1v תומכת בהמשכיות גם בין  מטבע הדברים ההמשכיות בין 

עם זאת יש להדגיש כי החורים בפינותיהם של רבים מהדפים ואופיו ה'מודולרי' של הטקסט שלפנינו מקשים את   19

הפעלתו של קריטריון זה, כיוון שקשה מאוד לקבוע במדויק את תחילתן וסופן של רבות מהיחידות הטקסטואליות 

המשולבות בו.
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ההמשכיות בין A2r ל־A2v משמעותה כי לפנינו כפולת דפים אשר ארבעת עמודיה נקראים ברצף, 

ותופעה זו יכולה להעיד על אחת משתיים – או שזו כפולת הדפים האמצעית של הקונטרס כולו )ואז 

מסתבר כי A1r איננו העמוד הראשון של הטקסט שלפנינו(, או שבקונטרס המשוחזר לא היו כפולות 

הדפים מקופלות כולן זו בתוך זו, ולפחות חלקן היו מקופלות בנפרד, זו לצד זו.

לעומת זאת שחזור המשך הטקסט איננו ודאי, אולם כיוון ש־A2v מתמקד בהסברים של הקב"ה   

למשה על מה שהיה 'קודם שיברא העולם' )A2v, שורות 22–23(, והעמוד מסתיים בתיאור כיצד 'לאחר 

חסרות  שורות  מספר  לאחר  כי  לשער  יש  זהובה',  באש  ידיהם  ורחצו  הללו  שרים  עשרה  הלכו  מיכן 

אותו נמשך העניין ב־B1r, בתיאור כיצד 'לאח ]ר מיכן            [ רחצו ידיהם ב ]אש? היו[ צאת מפי 

בריאת  בזמן  תיאורים של מה שהתרחש  עוד  אותו עמוד  ובהמשך   ,)3–2 )B1r, שורות  טיט ]ינוס?[ ' 

העולם. אם אכן כך הוא, ברור שהעמוד הבא היה B1v, ובו תיאורים של המלאכים העומדים במחצה 

הפנימית ותיאורי מלאכים נוספים. כיוון שמדף B1 נשתמר פחות מחציו, אין לדעת לאן פנה הטקסט 

לאחר התיאורים הללו. אם דף B1 היה דף יחיד, ייתכן שהמשך התיאור היה קצר למדי, אולם אם הוא 

חצי מכפולת דפים, כפי שהיינו מצפים, ואם גם אלו נקראו ברצף, ברור כי יותר משני עמודים עדיין 

אינם בידינו, ואין לדעת דבר על תוכנם. אם הטקסט אכן נמשך ב־C1r, דומה כי כאן הגענו לסופו של 

התיאור על האשות השונות שבכל מחצה ומחצה, ולתגובתו של משה על מראה מה שראה ועל משמע 

מה ששמע.

C1v–C1r: המעבר בין שני עמודים אלו בעייתי, שכן ב־C1v מתחילה יחידה טקסטואלית חדשה,   

לראות  קשה  אולם  וחיה',  חיה  כל  בין  עומדין  מלאכין  אלפין  שבעמאות  סידורן  הוא  צד  ' ]כא[ יזה 

בסופו של C1r את סופה של היחידה הקודמת, שכן הוא מסתיים במילים 'ופניה כלפי חברתה עוצמה 

 שלחיה עוצב עד כל ]מר[ אה מתניו'. מנגד כיוון שעמוד זה הוא חלק מכפולת דפים, וכיוון שהסדר של

C2v–C2r איננו מוטל בספק )ראו להלן(, אין מנוס מההנחה שזהו אכן סדרם הנכון של העמודים.

D1r–C1v: המעבר בין שני עמודים אלו יוצר טקסט רציף וברור: 'ששבעמאות כתרין שלאש ביד   

 / כל אחד ואחד ושבעמאות בזקין עשוין במותנים שלכל אחד ואחד ובתוך כל בזק ובזק עשוי כמין 

חוצבי שלאש ושב ]ע מאו[ ת בז ]ק[ ין עשוין בתוך שלאש ובתוך כל בזק עשוי דוק ובתוך הדוק עשוי 

כמין נדוניא'. 

'וכי כמה כסאות ]...[ ]למלך  D1v–D1r: המעבר בין שני עמודים אלו יוצר טקסט רציף וברור:   

 מלכ?[ י המלכים ברוך ה' שנ' נכון כסאך מא ]ז[ ]...[ ]ר' אלי[ עזר או' שבע מאות אלפין רבבות פרקין / 

ויצוע  לא[ ברהם  שהתגל ]ו  כסאות  אלו  או'[  יה ]ושע   ר'  עליהן  עומד  והכסא  הכסא  תחת  ]עומד?[ ין 

כנגדו'.20 הסדר בין שני העמודים מתאשר אולי גם מסדרם של D2v–D2r )ראו להלן(, בהנחה שמדובר 

בכפולת דפים.

סדר העמודים במהדורתו הראשונית של ששון ב'ֹאהל דוד' )לעיל הערה 16( שגוי, ובעקבותיו הלך שפר, קטע גניזה   20

לא מוכר )לעיל הערה 16(. על סדרם הנכון של העמודים כבר עמד גרשם שלום, והעיר על כך בעותק של 'אהל דוד' 

שבספרייתו )באוסף שלום בספרייה הלאומית, מס' 14260, כרך א, עמ' 48(, אך לא העיר על כך בביקורתו על הספר 

בקרית ספר, י )תרצ"ג–תרצ"ד(, עמ' 169–171, ונראה כי הבחין בכך רק מאוחר יותר.
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ביום שנתן את התורה, בשעה  ואילך, במדרשים על לבושיו של הקב"ה   16 D1v עוסק, משורה   

שחרב בית המקדש וכדומה, וכיוון ש־D2r עוסק בנושאים אחרים, יש לשער כי היו ביניהם עמודים 

 ,D1vעוסק בלבושיו של הקב"ה, ולכן יש לשער שזהו המשכו של הדיון מ־ E1 נוספים. אחד מצדיו של

 ואם כך הוא, הרי הדבר מסייע לנו לקבוע את הצד העוסק בלבוש כ־E1r, ואת צדו השני של העמוד 

את  אברהם ]  אבינו  [ שהעלה  ביום?  או ]מר  יעקב  בן  אליעזר  ש'ר'  בטענה  מסתיים  זה  צד   .E1vכ־

תפילתו?   [ ראש השנה היה ואתו היום ]הע[ לה דניאל ואתו היום ]          [ '. כיוון ש־D2r איננו ממשיך 

את הדיון הזה, יש לשער שעמוד E היה חלק מכפולת דפים שחצייה השני טרם הגיע לידינו, ושגם בה 

נקראו ארבעת העמודים ברצף, כיוון שהייתה בלבו של הקיפול )ראו בדיאגרמה שלהלן(.

D2v–D2r: המעבר בין שני עמודים אלו יוצר טקסט רציף וברור: 'ברוך ש.ור יחוק אבראקס יה   

אדלדם שומר / ישראל'. הסדר בין שני העמודים מתאשר אולי גם מסדרם של D1v–D1r, שנדון לעיל, 

בהנחה שאכן מדובר בכפולת דפים.

C2r–D2v: המעבר בין שני עמודים אלו איננו ודאי, אולם דומה כי רצף של מילים מאגיות שמתחיל   

 בסוף העמוד האחד מסתיים בתחילת העמוד השני: 'הם הו. וקטס .היף ביבס בבהה.. ....תן ...]  [ / 

]      [ ן היי הא ווה יאה וה הו היי הוא וה יה יאהו'. יתרה מזו, כיוון שהמעבר מ־C1v ל־D1r ודאי, הרי 

בהנחה ש־D1 ו־D2 הם כפולת דפים, סדר העמודים כאן זוכה לאישור נוסף.

'גנוזיה זה מטטרון ססנגיא זה  C2v–C2r: המעבר בין שני עמודים אלו יוצר טקסט רציף וברור:   

מטטרון סבריא זה מטטרון ובאהבה שאוהבין אתו כל צבא מרום היו קוראין אתו זיותאל / עבד יהוה 

אלהי ישראל ברוך הוא'.

לאור אופיו ה'מודולרי' של החיבור כולו, קשה לקבוע בפסקנות כי C2v משמר את סופו של הטקסט,   

אולם דומני כי זו השערה סבירה ביותר, בעיקר מפני שעמוד זה, ובמיוחד סופו, מתאפיין בשרשור של 

יחידות טקסטואליות קצרצרות שאינן קשורות זו בזו, ושנראה כי שולבו כאן בעיקר מתוך רצון למלא 

את העמוד עד סופו.21 גם הברכה שבסוף העמוד, 'ברוך יהוה ברוך ש)ם( כ)בוד( מ)לכותו( ל)עולם(', 

הברכה,  שלאחר  'מעלפץ'  הפשר  חסרת  המילה  ואילו  כולו,  הטקסט  את  לסיים  באה  כאילו  נראית 

באה כנראה למלא את הדף עד סופו. העובדה שצבע הדיו שונה משורה 10 ואילך מעידה אולי שכל 

היחידות הללו נוספו לכתב היד בשלב מאוחר, ושבשלב הראשון הסתיים הטקסט כולו בנוסחת 'ברוך 

סלה'  אמן  אמן  הוא  ברוך  עולמים  ולעולמי  לעולם  הוא  ברוך  לבדו שלמלך מלכי המלכים  מ'  כ'   שם 

שבשורות 8–9. בעקבות ברכה זו מופיעות שלוש נקודות רצופות )תופעה החוזרת בכל חלקי כתב היד 

המצויים בידינו כעת רק פעם אחת נוספת, ב־Fv, שורה 10(, ולאחריהן רווח עד סוף השורה, וגם אלו 

מעידים כנראה שכאן בא הטקסט המקורי אל סופו, ושהיחידות הבאות נוספו, בידי אותו סופר, בשלב 

מאוחר.

 Sh. Shaked, ‘Transmission and למשל:  ראו  הבבליות.  ההשבעה  מקערות  גם  היטב  מוכרת  זו  תופעה   21

 Transformation of Spells: The Case of the Jewish Babylonian Aramaic Bowls’, G. Bohak, Y. Harari and
 Sh. Shaked (eds.), Continuity and Innovation in the Magical Tradition (Jerusalem Studies in Religion and

Culture, 15), Leiden 2011, pp. 203–204
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אם השחזור המוצע לעיל נכון – ועד שלא יתגלו קטעים חדשים מכתב היד דומני כי הוא השחזור   

הסביר ביותר – הרי הקונטרס המקורי לא היה מורכב, כמקובל בעולמה של הגניזה, מחמש כפולות 

דפים שקופלו זו בתוך זו, אלא מכפולת דפים אחת שקופלה בנפרד )A(, ובעקבותיה עמוד יחיד )B( או 

כפולת דפים )בהנחה שחצייה השני עדיין איננו בידינו( שקופלה גם היא בנפרד. לאחר מכן באו עוד 

שלוש כפולות דפים, D ,C, ו־E )שחצייה השני טרם הגיע לידינו(, שקופלו זו בתוך זו כמקובל )וראו 

בדיאגרמה שלהלן(. ברור כי שחזור זה אלגנטי פחות מאשר שחזור שבו כל כפולות הדפים מקופלות 

זו בתוך זו, אולם יש להדגיש כי קונטרסים מעין אלו היו נפוצים למדי בעולמה של הגניזה, בעיקר 

במקרים שבהם העתיקו סופרים ומעתיקים חיבורים פרטיים לשימושם האישי, כגון במקרה של ספרי 

מרשמים מאגיים וספרי היכלות אחרים.22 )הקווים המקוטעים בדיאגרמה שלהלן מסמנים דפים שעדיין 

אינם בידינו.(

ד. השחזור המוצע של החיבור

בשחזור הטקסט השתדלתי לשמר את צורתו המקורית בכתב היד. בהערות השוליים התמקדתי בעיקר 

לא  ובהבנתו.  הטקסט  בשחזור  לסייע  כדי  לו,  ומחוצה  הטקסט  בתוך  טקסטואליות  מקבילות  בציון 

התייחסתי להיבטים החווייתיים, הפרשניים והתאולוגיים העולים מתוך הטקסט; חלק מהנושאים הללו 

זוקקים בירור  כבר נדונו בעבר, במחקרים שהסתמכו על קטעי הטקסט שפורסמו עד כה, אולם הם 

מחודש, לאור הטקסט המלא יותר המוצע כאן. עם זאת לא רציתי להכביד על הקורא בהפניות ובדיונים 

שאינם קשורים במישרין בשחזור הטקסט עצמו.

G22; קונטרס זה הורכב מדפים בגדלים   + G9  + G8  ,G-F לדוגמה נוספת ראו את קטעי הקונטרס שפרסם שפר,   22

שונים – וגם תופעה זו מוכרת היטב מקונטרסים אחרים בגניזה.

A1rA1vA2rA2vB1rB1vB2rB2vC1rC1vC2rC2v

כיוון הקריאה

D1rD1vD2rD2v

E1rE1vE2rE2v
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במהדורה שלהלן השתמשתי בסימנים הבאים:  

אות לא ברורה, שלא הצלחתי לקרוא  .

אותיות שנשתמרו רק באופן חלקי אבגד 

קרע בדף, והשלמות שלי    ] [

תוספת בין השיטין   > <

אות שנמחקה במכוון   } {

השלמה מקטע גניזה אחר )יוסבר בהערת שוליים( אבגד  

עיגולים קטנים המשמשים בידי המעתיק להפרדה בין יחידות טקסטואליות   •

לוכסנים המשמשים בידי המעתיק למילוי שורות   /

)G21 ,G-F ,שפר( T-S K 21.95.A כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה – A

A1r )צד הֵׂשער(

]      [ ש'ת'ק'ן'23 ק'ד'מ'י' ז'ס'ח'ן' י'ש'ר'ף' צ'ס'פ'י'פ'א'ו'ת' נ'ל'צ'ץ' צ' ]  1

[ ש' רפוע' א'דום' א'ק'ט'ו'פ'ו'א'י'א' י'ה'כ'י'א'ו'ת' ר'פ'ו'מ'ו'ד'א' עמודיו   [  2

]עשה כסף וגו' צאנה ו[ ראנה וגו'24 אלו עשרים ושבע אותות שהותירו לנו אבותינו מן  3

ה ]שם המפורש? ואלו?[ עשרים ושבע אותות לא >ל<כל בריות ראויות25 וגלויות ונסתרות  4

[ קדושים וטהורים שעמהם שכן כבוד יהוה שנאמר כי כה   [  5

]אמר רם ונשא שכן עד וק[ דוש שמו מרום וקדוש אשכן את דכא ושפל רוח להחיות  6

רוח שפלים26 א ]לו עשרים ושב[ ע אותות שהותירו לנו אבותינו מן השם המפורש  7

להיות מתפלל ]ים אותם / בהם [ לפני התפ ]לה [ ולאחר התפלה עלינו ועל כל ישראל יהי שמך  8

מבורך לעולם ועד אמן אתה27 הוא לעולמי ]ם ו[ לעולמי עולמים קדוש ומקודש / /  9

 I. Wandrey, ‘Das Buch ראו:  ב'ספר המלבוש'.  יש מקבילה  ושבעה שמות,  כנראה עשרים  זו, שכללה  לרשימה   23

 des Gewandes’ und ‘Das Buch des Aufrechten’: Dokumente eines magischen spätantiken Rituals, ediert,
kommentiert und übersetzt (TSAJ, 96), Tübingen 2004, pp. 137, 141–142. והשוו: כ"י קיימברידג', ספריית 
האוניברסיטה T-S NS 163.54, ובו חלק מספר זה, ושם הגרסה היא: 'ָשְקָתן ַקְרָמלי ַיְחָסן וֳשָרף ַצְסִפי ֵנְלָצץ ַצְפָגח ִניָקן 

רּלֹוג ִכבָתר ַעָנן ָכן ְרפֹוע מֹוָרא'. גרסה נוספת, שונה במקצת, מופיעה בכ"י סינסינטי, היברו יוניון קולג' 1082. בשל 

ההבדלים הרבים בין כל המקבילות, אי אפשר להסתייע בהן בשחזור הטקסט החסר כאן.

'עמודיו עשה כסף רפידתו זהב ֶמרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם. צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה   24

בעטרה שִעטרה לו ִאמו ביום חֻתנתו וביום שמחת ִלבו' )שה"ש ג 10–11(. כיוון שבשני הפסוקים יחד יש עשרים ושבע 

מילים, ייתכן שזו אחת הסיבות לשילובם כאן.

.visible אלא במובן ,worthy שם התואר 'ראוי' משמש כאן לא במובן  25

'כי כה אמר רם וִנשא שֹׁכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב   26

נדכאים' )יש' נז 15(. 

לנוסחה שלהלן יש מקבילה מדויקת בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S K 1.151, שהוא קמע עבור ברכות   27
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בשמך גדול ונורא אל נערץ בסוד קדושים רבה נורא על כל סביבין28 עימך / /  10

הושיבני במרכבה בתוך עשרים ושבע אותיות כי בהם ר ]          שמך? הג[ דול לעולם  11

ולעולמי עולמים שמעיני אני פינחס עבדך אנא אל ]           [ קינו29 / /  12

למענך30 בעבור שמך הגדול שהוא עומד לעולמים אמן סלה אאיתי31 באישסן  13

גאותות דדתותן ההתית ווקרצין זחתית חתיתון טטת ייא־ כינוי כורכות  14

ללליל ממינת מלכותית נואאי נוראותי סיססיי עוזזרי פיתיתי פני – –  15

צובאי צ ] [ רות ]ק [ ן רחמתי שסתית תוקף ברוך שמך לעולם ועד   16

]אלו[ ע ]שרים ו[ שב ]ע אות[ ות הן הן גופי כל אותותיך בהם תעניני ותושיעני מלכי /   17

ואלהי צו ]רי?             [ סלעי ומצודתי32 ותושיעני מכל קינו'33 ועשה שאלתי ו / /  18

ובקשתי בכל חפץ וגו'34 בשם שתים עשרה אותות משמך הגדול שגנזו /  19

הראשונים שהיו כתובות על שתים עשרה אבנים עם שמות >השבטים< שהודעתם  20

בסיני בחורב על ידי מש ]ה[ עבדך ראובן35 עידים שמעון סדותם לוי ניפתן  21

יהודה חדידת יששכר מברית זבלון לולית בנימן כרכיד דן ידידת  22

]נ[ פתלי טוטיף גד ] ח.... [ אשר זזבור יוסף כמועתפנו אלו שתים עשרה  23

]הא[ ותות נתתם לשבטיך על ידי משה עבדך בעבור אברהם אה יצחק יה  24

ו ]י[ עקב וה36 אה יה וה פדיני והושיעני מכל'37 ופלטיני ומלטני מכל רוח  25

בר כלול בר יוסף יפת, בשורות 17–19 נכתב: 'אתה הוא לעולם ולעולמי עלמים / קדוש וקדוש שמך הגדול והנורא 

אל נערץ בסוד קדושים רבה / ונורא על כל סביבין'.

בהערה  שהובאה  במקבילה  וגם  כאן  שגם  מעניין   .)8 פט  )תה'  סביביו'  כל  על  ונורא  רבה  קֹדשים  בסוד  נערץ  'ֵאל   28

הקודמת המילה האחרונה נכתבה 'סביבין'.

הדברים  את  אמור  שמשמעותו:  היווניים  המאגיים  בטקסטים  טכני  מונח   ,κοινο(λογία) כלומר  'קינו',  למילה   29

G. Bohak, Ancient Jewish Magic: A History, Cambridge 2008, p. 283 :הרגילים, ראו להלן שורות 18, 26, וכן

2ב,  דף   ,T-S AS 142.72 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  בכ"י  מקבילה  יש   17 שורה  ועד  שמכאן  לנוסחה   30 

 P. Schäfer and Sh. Shaked, et al., Magische Texte aus der Kairoer Geniza, II [TSAJ, 64],(  9–1 שורות 

Tübingen 1997, no. 34(. אולם הטקסט שם מקוטע מאוד.
לרשימה אלף־ביתית זו יש מקבילות רבות. ראו למשל, נוסף על המקבילה שנזכרה בהערה הקודמת, כ"י ניו יורק,   31

ספרייה ציבורית Heb. 190 )לשעבר כ"י ששון 56(, עמ' 138–139 )בשתי המעלות הראשונות מתוך 'שבע מעלות'(. 

 .G. Bohak, ‘Rabbanite Magical Texts in Karaite Manuscripts’, Karaite Archives, 1 (2013), pp. 23–25 :וראו

אין ספק שהרשימה האלף־ביתית המקורית כללה גם את האותיות הסופיות, ומכאן כפילות השמות באותיות כ, מ, נ, 

פ וכנראה גם צ. אם כן ברשימה המקורית היו עשרים ושבעה שמות, בהתאמה לשאר הדיון ב'עשרים ושבע אותות'.

משפט זה מבוסס כנראה על הכתוב 'ה' סלעי ומצודתי וְמַפלטי אלי צורי אחסה בו ָמִגני ְוקרן ישעי ִמשגבי' )תה' יח 3(.   32

והשוו: פ' שפר, סינופסיס לספרות ההיכלות, טיבינגן 1981, §510.

למילה 'קינו' ראו לעיל שורה 12.  33

המילה 'וגו)מר(' משמשת כאן באותו מובן של המילה 'קינו' )לעיל שורות 12, 18, ולהלן שורה 26(.  34

חמש  בן  שם  ניתן  יוסף(  )למעט  מהשבטים  אחד  לכל  יוסף.  בתוספת   ,4–2 א  בשמ'  כמו  הוא  שלהלן  השבטים  סדר   35

ז, בשיבושים קלים. גם באותיות  יורד, מ־ע עד  אותיות. האותיות הראשונות בכל שם מסודרות בסדר אלף־ביתי 

האמצעיות, מהשם 'לולית' ואילך, יש סדר אלף־ביתי יורד, מ־ל עד ו, בשיבושים קלים.

כלומר את השמות 'אהיה' + 'יהוה', המתחלקים ל'אה' + 'יה' + 'וה', גילה הקב"ה למשה בעבור שלושת האבות.   36

כנראה צ"ל: 'מכל וגו'', והשוו לעיל שורה 19.  37
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רעה ומכל פגע רע קינו'38 ויהי בנסע:39 בשם גמנוני40 יכתרע תרתע בסאן כסא  26

יתיב ש.ך דמלי אאות איטבאות חגול חגול נאכיך נאביב אביב אתה  27

השם הגדול הגבור והנורא והקדוש עניני בעת הזאת ועשה שאלתי ובקש'  28

A1v )צד הבשר(

]   [.. אני שואל ומבקש מלפני שמך הקדוש בבק ]                             [  1

... מודה לשמך סלה אמן אמן הללויה •–  2

א ]חד[ הוא העולם אחד הם ישראל אחד ]ה[ וא העולם מה ]                  [  3

שבארץ אחד הוא מי שיברא את העולם אלו ישראל ]             בין?[  4

האומות • אחד הוא מי שיברא כנגד אות אחת ש ]בשמו  5

קודם שברא העולם כנגד אות אחת שבשמ ]ו41                        אחד הוא?[  6

העולם כ ]נג[ ד אות אחת שבשמו אחד הוא ל ]              [ כנגד אות  א /  7

אחת שבשמו •   אחת היא שהיא ]     [ חה בשב ]עים אל[ פים יוקני42 אחד  8

הוא אבהבוה אליבוה שכל ה ]ש[ רים משמשין לפניו אחד הוא אל הוה  9

יה יהו שר שלום ] ה[ יה רבי אליעזר דורש במרכבה ורבי עקיבה מפלש / /  10

במרכבה ]      ורבי[ חכינאיי43 מספר במרכבה >•< היה רבי אליעזר דורש  11

במרכ ]בה            [ ן ממה שראה משה לפי הדבר הזה כשעלה משה  12

יום הראשון לעליתו היו מלאכי שרת מפקפקין כנגדו ואומרין מה  13

טיבו שלילוד אשה כאן במקום טהרה במקום קדושה והיה משה מתירא  14

מן האישות החיצונות שמה ילהטו אתו באתה44 השעה בא חסמדיאל  15

השר שהוא ֵמיגן והוגין עליו על משה עד שהגיעו ל ]מק[ ום א ]בן ס[ פיר כיון  16

שהגיע משה למקום אבן ספיר יצאת אש סגובה ]      [ ה ו ]           [ בר  17

למילה 'קינו' ראו לעיל שורה 12.  38

'ויהי בנֹסע האֹרן ויאמר משה קומה ה' ויֻפצו ֹאיביך ויֻנסו משנאיך מפניך' )במ' י 35( )או 'ויהי בנֹסע העם מאהליהם   39

לעֹבר את הירדן והֹכּהנים ֹנשאי הארון הברית לפני העם' ]יהו' ג 14[(. במ' י 35 מצוטט שוב להלן C2v, שורה 28.

נאביב אביב'  נאביך  יתיר עולם דמליאות דמליאאות איטבאות חגול חגול  יכתרע תרתע כסאך כסא  'גמנוני  השם   40

 ;314§  ,)32  מופיע – בהבדלי איות קטנים או גדולים – במקומות רבים. ראו למשל: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 153.162, דף 1ב, שורות 8–10 )שפר ושקד, טקסטים מאגיים ]לעיל 

 ;)42 72–74 )שם, מס'  1א, שורות  T-S K 1.163, דף  36(; כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  30[, מס'   הערה 

 P. Schäfer and Sh. Shaked, et al.,(  6–5 שורות  3ב,  דף   ,T-S K 1.3 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  כ"י 

קיימברידג',  כ"י   ;)Magische Texte aus der Kairoer Geniza, III [TSAJ, 72], Tübingen 1999, no. 62
וסטמינסטר קולג' Misc. 59, דף 1א, שורות 4–8 )שם, מס' 74(.

השוו: 'כנגד אות אחת קודם שיברא עולם', להלן C1v, שורה 16.  41

הקריאה איננה בטוחה, אולם למילה 'יוקני' ראו גם להלן C1v, שורה 5.  42

 ,]32 הערה  ]לעיל  סינופסיס  שפר,  ע"ב;  יד  חגיגה  בבלי,  )השוו:  חכינאי'  בן  חנניה(  )או  חנינא  'רבי  צ"ל:   43 

סע' 109, 203(, אבל ייתכן שהוא הסתפק ב'רבי חכינאי'.

צ"ל: 'באותה'. לתיאורים הפותחים ב'באותה השעה' ראו להלן B1r, שורה C1r ;9, שורה 3; והשוו: A2r, שורה 20.  44
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עליו על משה •     לאחר מיכן45 ִנַּדַבר יה קדוש מתוך ש ]            מאו[ ת אלפים   18

רבבות נידבכין שלאש46 והיו השרפין מצרי ]ב[ ין פניהם כנגדו שלמשה   19

והיתה נפשו שלמשה מתבקשת לצאת • לאחר מיכן יצאת זהובה47 מבין   20

החיות והיתה מצטרבת כנגדו ללוכדו ]•    [ לאחר מיכן יצאת שנינה מבין   21

החיות והעטיפה כנגדו שלמשה אספידה48 אספ.מה מידה •   22

באותה שעה באו השרים והיו מהבהבין כנגדו שלמשה אמר לה ]ם[   23

משה מה לכם סגולי מרום אמרו לו אנו ניבראינו קודם שיברא ] /[   24

העולם ועד עכשיו לא היבחיננו במעשה ואתה מפני מה הבחינוך ] /[    25

במעשה והיה משה שותק עד יום השלישי •     לאחר שלשת ימים   26

טען להן משה בשלוש מדות הלילו ואילו הן איסטומה49 מיסמה / / /   27

וכמדות יגור והיו כל השרים מתיראין ממנו ממשה ולא היו משיבין   28

A2r )צד הבשר(

]את משה? דב[ ר אחר מיכן בא אצלו שר אצמיחה50 אמר לו שר א ]צמיחה?[   1

]      כך [ משביעין בי וכך היא שבועתן51 מאלף ועד צד52 והיה מגיד ל ]משה[   2

שבע ]י[ ם אלפים שבועות בהו53 והיה משה מפקפק בדברים ואומר הדברים   3

הללו למה עד שבא אצלו שר פסניק54 ששבעים קרנים שלאש יוצאת55 מ...   4

]וא[ מר לו בן עמרם בן עמרם56 אל תפקפק בדברים שהזכות ממהרת והזכות   5

מקדמת ולא לכל אדם אלא לך בלבד שהייתה במחשבה אמר ל ]ו[ הואיל וכך   6

 ,B1r  ;28 A2v, שורה   ;1 A2r, שורה   ;21 ,20 'אחר מיכן' ראו להלן שורות  לתיאורים הפותחים ב'לאחר מיכן' או   45

שורות C1r ;8 ,2, שורה 27; והשוו: A2r, שורה 13.

לביטוי 'נידבכין שלאש' השוו להלן B1v, שורה 11.  46

צ"ל: 'אש זהובה'. לצירוף זה ראו גם להלן A2v, שורות 24, 28.  47

 G. Bohak, ‘Remains of Greek Words ראו:  הצעתי.  שכבר  כפי  מגן,   ,ἀσπίς היוונית  המילה  שזו  ייתכן   48

אספיאל  בשם  מלאך  והשוו   .and Magical Formulae in Hekhalot Literature’, Kabbalah, 6 (2001), p. 125 
להלן A2v, שורה 20, והשמות 'איסטומה' וכו' להלן שורות 27–28.

מעניינת הִקרבה הפונטית בין שלוש ה'מידות' הללו ובין ה'אספידה אספ.מה מידה' שהוזכרה לעיל שורה 22.  49

למלאך אצמוחה / אצמיחה ראו להלן C1r, שורה 20.  50

אולי צ"ל: 'שבועתי'.  51

ההשבעה של השר 'אצמיחה' היא מ־א ועד צ, כנראה בהתאם לשמו.  52

אולי: 'בהי', כלומר באות ה.  53

26, וכן: ש' שקד, "חזונות יהודיים ואיראניים בתקופת  לשם 'פסניק' כאחד משמותיו של מטטרון ראו להלן שורה   54

התלמוד', א' אופנהיימר, י' גפני וד' שוורץ )עורכים(, היהודים בעולם ההלניסטי והרומי: מחקרים לזכרו של מנחם 

שטרן, ירושלים תשנ"ו, עמ' 472.

צ"ל: 'יוצאות'.  55

הפנייה הכפולה של האל ומלאכיו אל בני אדם )כמו במקומות רבים במקרא, ראו למשל בר' כב 11; שמ' ג 4( חוזרת   56

בטקסט זה גם להלן בשורות 14–15 )'משה בני, משה בני'( ובשורה 23 )'משה משה'(, וראו גם: D1r, שורות 15–16, 

ששם הופיעה אולי קריאה דומה לרקיע.
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היא רשות בידך כנס לי כל השרים ויהיו מגידים לי מיד כינס לכל השרים   7

והיו מגידין לו עד יום שלשה ] [ עשר ליום עליתו מיכן אמר רבי יהושע   8

עלית למרום שבית שבי וגו'57 בא אצל ]ו[ שר שלראש אמר לו כך היא /    9

שבועתי • בא אצלו שר שלעין אמר לו כך היא שבועתי בא אצלו שר   10

שלאוזן אמר לו כך היא שבועתי •  בא אצלו שר שלפה אמ ]ר[ לו כך   11

היא שבועתי }אמר{ >בא אצ<לו שר שלכל הג>ו<ף אמר לו כך היא שבועתי וכך / /   12

היא רפואתי •      לאחר כן נידבר עמו יהוה יה היה חי העולם וגילה לו / /    13

שבועה מחבואות שלוש והיה משה משתכל כנגדו אמר לו משה   14

בני משה בני הואיל וגילו לך קנופי את מחלודי אף אני אגלה לך את   15

מפלסי שהיו קודם שיברא העולם •    באותה שעה בא גבריאל שר   16

הצבא ומיכאל סימנא עיזוז58 לישראל ופתוחיאל שהוא פותח שערי    17

רקיע וסמוכיאל שהוא סומך זוהיהים וענאל שהוא מכניס הונאה   18

ושושהיאל יזנאל שהוא מאיר בין האשות ואמרו שלוש קדושות   19

ביחוק59 אה יש יה •   באותה שעה היה היכל60 נור וברד ואש זוחלת61 והיו   20

19(. הרעיון שכל מלאך גילה  'עליָת ַלמרום שביָת שבי לקְחָתּ מתנות ָבּאדם ואף סוררים לשֹכּן יה אלהים' )תה' סח   57

למשה סוד כלשהו והקישור לפסוק זה דווקא מופיעים בהרבה מקומות. ראו: 'מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר 

לו דבר שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם )תה' סח 19( ]...[ אף מלאך המות מסר לו דבר' )בבלי, 

שבת פט ע"א(. כיוון שמסורת זו נמסרה מפי ר' יהושע בן לוי, ייתכן שהוא ר' יהושע הנזכר כאן. והשוו: 'ראו מלאכי 

השרת שנתן הב"ה תורה למשה עמדו גם הם ונתנו לו מתנות אגרות ופתקין של רפואות לבני אדם, שנאמר עלית 

167[(. מסורת זו  19(' )פרקי דר' אליעזר, דפוס ונציה ש"ד, מו ]מהדורת הורוביץ, עמ'  למרום שבית שבי )תה' סח 

מופיעה בגרסה מורחבת בספר 'מעין חכמה', המשמש כהקדמה ל'שימושי תורה'. ראו: א' ילינק, בית המדרש, א, 

ירושלים תשכ"ז )לייפציג תרי"ג(, עמ' 61. ובגרסה קצרה המסורת מופיעה במקבילה לטקסט זה בפסיקתא רבתי כ 

)מהדורת ר' אולמר, א, אטלנטה 1997, עמ' 430–431(.

לביטוי 'סימנא עיזוז' ראו גם להלן B1v, שורה 7.  58

לשם 'יחוק' ראו גם להלן D2r, שורה 28. שם זה מתועד כבר בקערות ההשבעה הארמיות מבבל. ראו למשל: 'בשום   59

 J. A. Montgomery, Aramaic Incantation Texts from( דסוף'  ימא  על  מרכבתיה  ית  דדחיק  יחוק  יחוק  סף  סף 

 Nippur [Pennsylvania University Museum, Publications of the Babylonian Section, 3], Philadelphia 1913
no. 14 ,[reprint Cambridge 2010](. וראו המקבילה ללחש זה: 'בשמי]ה[ דייחוק חוק יחוק רבא דידחוק מרכבתה 
עלי י]מא[ דסוף' )כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S K 1.163, דף 1א, שורות 48–49 ]שפר ושקד, טקסטים 

 Sh. Shaked, J. N. Ford and S. 42[(. למופעים נוספים של לחש זה בקערות ראו:  30(, מס'  מאגיים )לעיל הערה 

 Bhayro, Aramaic Bowl Spells (Magical and Religious Literature of Late Antiquity, 1), Leiden 2013, JBA
l. 13; 4, l. 14; 6, l. 15; 9, l. 14 ,2, ושם הנוסחה 'בשמיה דיהוק יהוק' וכו'.

לצירוף שלהלן ובעיקר למילה הארמית 'נור' השוו: 'ובהיכל נורא וברדא' )שפר, G13 ,G-F, דף 1ב, שורה 9(. וראו   60

 F. Michelini Tocci, ‘Note e documenti( 'גם ב'פישרא דרבי חנינא בן דוסא': 'ובידיה מסורין היכלי נורא וברדא

 di letterature religiosa e parareligiosa giudaica’, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, 46
)[1986], p. 101

לתיאור זה של האש השוו: 'זולחין', בשורה הבאה; 'זוגלת', להלן A2v, שורה 24, ו'מזדגלת', להלן C1v, שורה 7.   61

 לשימוש בפועל 'זחל' לתיאור אש ראו גם: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §101; הנ"ל, G8 ,G-F, דף 2א, שורה 39. 

דוקטור,  עבודת  רבתי"',  "היכלות  של  הלשון  וצירופי  המילים  'אוצר  זיני,  י'  ראו:  זה  לשון  בשימוש  נוסף  לדיון 

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ג, עמ' 163–165.



גדעון בוהק 42216[           

זולחין כנגדו שלמשה והיה משה משתכל בכולן ולא היה שם רוח   21

פיסקון לאחר מיכן בא רוח פיסקון ועמד ביניהם והיו כל השרים   22

מזדעזעין מלפניו • אמר לו משה משה אני הוא שנגליתי עליך ביום   23

שנדבר עמך קונך שנ ]' וי[ רא מלאך יי' וגו'62 ואני הוא שאמרתי לך שלנעליך   24

וגו'63 ]  וא[ ני הוא סניגרון פיסקון איטמון סניגרון64 שני65 סוגר דברים מלמעלן   25

ואני הוא פסניק פיסקון שני פוסק דברין בסנהדרין אטמון שהכל / /   26

נאטמין מלפני מיכן אמר רבי יהושע זה הוא שאמר עליו הכתוב ה ]נ[ ה   27

מלאכי פלך66 לפניך וגו'67 ויאמר יהוה אל השטן68 וזה הוא שאמר עליו הכתוב   28

A2v )צד הֵׂשער(

]וי[ הוה המטיר על וגו'69 •     יכול שתי רשויות בשמים70 אלא זה ]הוא? מטטרון?[   1

ששמו בשום הקדש ברוך הוא71 וכשבא אצל יהושע אמר ]     [.ה   2

באתי72 אמר לו אני הוא שאמרתי למשה רבך של נעליך73 אף אתה   3

של נעליך74 אמר לו משה מה תשמישך75 ומה בידך אמר לו אני הוא אהבה   4

/ גנוניה76 אכסניה למלאכי מרום ושלושה שממונים מלפני ואלו הן אנור   5

'ַוֵיּרא מלאך ה' אליו בַלבת אש מתוך הסנה ַוַיּרא והנה הסנה ֹבּער ָּבאש והסנה איננו ֻאכל' )שמ' ג 2(.  62

'ַוּיאמר אל ִּתקרב הֹלם ַׁשל נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת ֹקדש הוא' )שמ' ג 5(.  63

השוו: 'רוח פסקונית ]...[ דא"ר יוסי ברבי חנינא שלש שמות יש לו פיסקון איטמון סיגרון פיסקון שפוסק דברים כלפי   64

מעלה איטמון שאוטם עונותיהן של ישראל סיגרון כיון שסוגר שוב אינו פותח' )בבלי, סנהדרין מד ע"ב(. שמות אלו 

של מטטרון מוכרים היטב גם בספרות ההיכלות, וראו למשל: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§76, 628; הנ"ל, 

G12 ,G-F, דף 2א, שורות 10–11.
כלומר: 'שאני' )וכך גם בשורה הבאה(.  65

צ"ל: 'ילך'.  66

'ועתה ֵלך ְנחה את העם אל אשר ִדּברתי ָלך הנה מלאכי ילך לפניך וביום ָפּקדי ופקדתי עליהם חטאתם' )שמ' לב 34(.   67

זכ' ג 2 )או איוב א 7–8(.  68

'וה' המטיר על סֹדם ועל עֹמרה גפרית ואש מאת ה' מן השמים' )בר' יט 24(.   69

§§20, 672 )בכ"י ניו   ,)32 לחשש זה ראו הסיפור הידוע בבבלי, חגיגה טו ע"א, וכן: שפר, סינופסיס )לעיל הערה   70

יורק(.

על פי שמ' כג 21.  71

אולי צ"ל: 'באת'.  72

ראו לעיל הערה 63.  73

כן'  יהושע  ויעש  הוא  ֹקדש  עליו  ֹעמד  אתה  אשר  המקום  כי  רגלך  מעל  נעלך  ַׁשל  יהושע  אל  ה'  צבא  שר  'ַוֹיּאמר   74 

)יהו' ה 15(.

למילה 'תשמיש' במובן של שירות, משרה, ראו גם להלן שורה B1v ;18, שורות E1v ;9 ,6, שורה 21.  75

'ובישמיה  בקערה:  וכן   ;682§  ,)32 הערה  )לעיל  סינופסיס  שפר,  ראו:  מטטרון  של  משמותיו  כאחד  'גנוניה'  לשם   76

 A.–H. Faraj, Coppe magiche dell’antico Iraq, con testi in( מרמה'  בני  דכל  מזיעה  דהוא  גנוניה  דמטטרון 

aramaico giudaico di età ellenistica, Milano 2010, p. 52, no. 4 [IM 148241], l. 5(. נוסחה דומה מופיעה 
בקערות שפרסמו שקד, פורד ובהאירו, קערות השבעה ארמיות )לעיל הערה 59(, עמ' 266, 271. והשוו לשם 'גנוזיה', 

להלן C2r, שורה 27; והשוו: שם, שורה 20.
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/ נור אגנור רבה וניסור שלחסד ובמה שבועתי ביחוס וה וה אל שר   6

/ קדוש שהוא ממונה על כל השרים ששמן באלף והי ולמד •       לאחר   7

מיכן נידבר עמו הקדש ברוך הוא וגלה לו למשה את כל הסתרין כולן   8

מה היה קודם שיברא העולם ומה היה לאחר שיברא העולם אמר לו   9

עולם שהייתי בו קודם שיברא העולם אין בו אחד מכל המדות הללו   10

שבראתי א ]ל[ א אש לבנה שהיא מהלכת מסוף העולם ועד סופו ומתוכה   11

כמראה יין ישן מזוג במים ומתוכה כעין החשמל ומתוכה כמראה   12

אש פציציא77 וכסא כבודי שלי מותקן למעלה מראש שבעה אלפים   13

מלאכים למעלה מהם ארבעה עשר אלפים כרובים ורגלי הכסא / /   14

עומדות על עשרים וארבע חיות והרגלים עומדות על כנפי החיות   15

והרגלים יצוקות בכסא עד צואר החיות למעלה מהן עשרים וארבעה   16

אלפים מלאכים שלאש שכל אחד מהן כנגד78 כתרשיש ובתוך פיסת ידיהן   17

ארבעים ושמונה אלפים כרובים ותשמישן עד חיצי רגלי הכסא באותה   18
השעה בא השר הגדול והיה מצהיב פנים כנגדו שלמשה הוא וקנפיאל79   19

ואחיאל הקדוש80 וששרזאל81 ואספיאל והיה משה מבקש מהן את שלהן   20

והיה כל אחד ואחד מגיד לו את שלו •   לאחר >מי<כן נדבר עמו הקדש ב' ה'    21

וגילה לו למשה מה היה קודם שיברא העולם ומה היה ] ל[ אחר שנברא   22

העולם אמר לו עולם שהייתי בו קודם שיברא העולם אינו לא יום ולא   23

לילה אלא אש זהובה82 זוגלת ומצטבחת83 וכס ]א [ כבודי מותקן בתוכה   24

ובראתי עשרה שרים כשמתחתי את האש מחוצה לי ואילו הן   25

יהויאל השר84 ואחיאל הקדוש85 וטיטינוס חי חי מץ86 ואטטינרס / /   26

לביטוי 'אש פציציא' השוו: 'אש זגיגיא', להלן C1r, שורה 2.  77

אולי צ"ל: 'בנוי'.  78

למלאך קנפיאל ראו להלן שורה 27, וכן המילה 'קנופי' ככינוי למלאכים לעיל A2r, שורה 15.  79

גם:  ראו  זה  למלאך   .7–6 שורות   ,B1r גם:  ואולי   ;6 שורה   ,B1v  ;26 שורה  להלן  ראו  הקדוש  אחיאל  למלאך   80 

שפר, G13 ,G-F, דף 1ב, שורה 15.

למלאך זה השוו המלאך ששהזאל להלן שורה 27.   81

לצירוף 'אש זהובה' ראו לעיל A1v, שורה 20; להלן שורה 28.  82

לביטוי 'אש מצטבחת' ראו גם להלן C1r, שורה 8; והשוו לצורה 'מצטפחת', שם, שורה 2.  83

השר,  המיאל  רהויאל   ;21 שורה   ,C1r להלן  יהויאל,  והשוו:   ;24 שורה   ,C1v להלן  גם  ראו  השר  יהויאל  למלאך   84 

להלן E1r, שורה 19; יהוטאל השר, להלן B1v, שורה 9, והואל השר, להלן E1v, שורה 21. והשוו גם: שפר, סינופסיס 

)לעיל הערה 32(, §277.

למלאך אחיאל הקדוש ראו לעיל שורה 20.  85

3. שם זה מוכר כבר מקערות ההשבעה הבבליות,  B1r, שורה  המלאך טיטינוס חי חי מץ נזכר כנראה שנית להלן   86

 D. Levene, A Corpus of Magic Bowls: ,'באוסף מוסאיוף: 'בשום טיטינוס חי חי מץ M101 וראו למשל בקערה 

 Incantation Texts in Jewish Aramaic from Late Antiquity (The Kegan Paul Library of Jewish Studies),
London 2003, p. 40
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אברכסיה87 ויתיצמצפץ88 ואבצבציה וששהזאל89 וקנפיאל90 וקפפאל •   27
לאחר מיכן הלכו עשרה שרים הללו ורחצו ידיהם באש זהובה91   28

T-S NS 329.977 + T-S NS 258.1 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה – B

B1r )צד הֵׂשער(

]         [.צ ]              [    1

]    תודה • לאח ]ר מיכן92        [    2

[ רחצו ידיהם ב ]אש? היו[ צאת מפי טיט ]ינוס?93 חי? חי? מץ?[    [   3

]                 [ וס • זיוה איצמחמה סלולים סלוליא ]                             [   4

[... כנפי החיות נשאו קצף שבעת אלפים מלאכי ] שרת?             [ ]    [ בחדוה ]    5

6        ביום94 שסיָפ͞ה הק'ב'ה' את הקצורניא95 שלו עד שעמד אלים וח ]        אחיאל?[

הקדוש96 שממנו יוצאות שבעים אלפים מיני אשות ממתניו וכלי ]                       [   7

והזהיב פנים כנגדן ולא נשרפו • לאחר מיכן נתפרשו אותן שב ]עת אלפים         [    8

מלאכי שרת ואדין97 הן בקצוי במחצה החצונה98 • באותה השעה ]           [    9

שבע עש ]רה[ שרות לפני הק'ב'ה' בהלל99 ובשבח בפיאור ]                   [   10

בספרות  גם  והמופיע  היוונית,  המאגית  מהספרות  היטב  המוכר  ־יה(,  סיומת  עם  )אולי   Abrasax שזהו  להניח  יש   87

)לעיל  עתיקה  יהודית  מאגיה  הנ"ל,   ;131 עמ'   ,)48 הערה  )לעיל  יווניות  מילים  שרידי  בוהק,  ראו:   ההיכלות. 

הערה 29(, עמ' 247–251. וראו גם: 'אבראקס', להלן D2r, שורה 28; 'ארדאסכס', להלן C2v, שורה 7; 'אדרסקס', 

להלן Fr, שורה 10.

מצפץ = יהוה באתב"ש, והשוו להלן Fr, שורה 7.  88

למלאך זה השוו המלאך ששרזאל, לעיל שורה 20.  89

למלאך קנפיאל ראו לעיל שורה 19.  90

לצירוף 'אש זהובה' ראו לעיל A1v, שורה A2v ;20, שורה 24.  91

לתיאורים המתחילים בביטוי זה ראו לעיל A1v, שורה 18.  92

גם  ואולי   ,28 שורה  שם,  ראו  באש  ידיהם  הרוחצים  למלאכים   .26 שורה   ,A2v לעיל  ראו  טיטינוס  למלאך   93 

להלן C1r, שורה 11. והשוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§181, 791, 811.

 T-S NS האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  בכ"י  מצויות  תחתי  בקו  המסומנות  האותיות  הבאות  ובשורות  כאן   94

.T-S NS 258.1 329.977, המצטרף במדויק אל כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה
לסיומת '־ניא' של מילה זו השוו המילה 'נדוניא', להלן D1r, שורות 2–3.  95

למלאך אחיאל הקדוש ראו לעיל A2v, שורה 20.  96

כלומר: 'ועדיין'.  97

,)32 הערה  )לעיל  סינופסיס  שפר,  והשוו:   .10  ,7 שורות   ,B1v להלן  ראו  חיצונה  ומחצה  פנימית  למחצה  לחלוקה   98 

§§44, 843; ובעיקר: הנ"ל, G13 ,G-F, דף 1א, שורה 17. לביטוי זה השוו גם: 'אמ' ר' אחא בר זעירא, כל מי שאינו 
מנחש מחיצתו לפנים ממלאכי השרת ]...[ ר' ברכיה בשם ר' אבא בר כהנא, עתיד הקב"ה לעשות מחיצתן שלצדיקים 

לפנים ממחיצתן שלמלאכי השרת, ומלאכי השרת שואלין אותן ואומ' להן מה פעל אל' )ירושלמי, שבת ו, י ]ח ע"ד; 

טור 401, שורות 2–10[(.

לרשימות דומות לרשימת שבעה עשר אופני השירה שלהלן ראו: שפר, סינופסיס )שם(, §§251, 260, 974. והשוו:   99

בשיר  בניגון  בניצוח  באישור  נאמר ספר תילים,  שלשבח  לשונות  בעשרה  לוי,  בן  יהושע  ר'  בשם  סימון  ר'  'דאמ' 
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בניצוח בניגון במשכיל באשרי בשיר בתהל ]ה                                      [   11

בהשתחו ]ו[ יה בהודיה בלשון עז'100 בלש ]ון                                        [   12

בלשון קדושה בלשון אהבה בלשו ]ן                                                  [   13

כנגד שבע עשרה מדות שהק ]ב'ה'?                                                   [   14

ב'ה למי.]                                                                                    [   15

B1v )צד הבשר(

]                                                                           [..]                [   1

]                  [ אמ. ...]                                                                  [   2

]                  [.אה דהדה ד ]    [.הדה תה..ה ]                   [   3

]                [ וסכס ורזיאל ויל.אל וסיחאל וקנאל וא ]                            [                          4
]                [.ל משמאלי ואחיאל רבה דמשמש קדמוהי ירא ]          [...א101   5

]      [ אל אחיאל הקדוש102 כל אחד ואחד בתשמישו ושבועתו? מיֵמנ.][.ש.צדי   6

]       [ עומדים ומשמשים במחצה הפנימית סימנא עזוז103 הם סימנם דסם   7

]       [ יה רבה יסם ביד הא ייאה אה אד גוד.]    [ גזדיה .ודיה ][ גוז אטוז   8

]     [.. הללו מסורין ליהוטאל השר104 כל אחד ואחד בתשמיש ]ו[ ובשבועתו   9

]                             [ עומדון105 ומשמשין במחצה הפנימית ]    [ בריא..   10

]                             [.מה נ ]יד[ בכין שלאש106 שהוא שר קד ]ו[ ש ש..   11

]                                                   [ אל מה בר.ביה אל ..ל .ה .][ .. ..   12

]                                                     [ באלף ביוד ....י בהליאל צוריאל     13

]                                                           [.ע שלכל בני מרום .הלטוס   14

]                                                                              [... ...][ צש.   15

במזמור בהשכל ברינה בתודה בתפילה בברכה' )ירושלמי, מגילה א, ח ]עב ע"א; טור 752, שורות 15–13 [ / / סוכה 

ג, י ]נד ע"א; טור 647, שורה 49 – טור 648, שורה 2[(; והמקבילה: 'דאמר ריב"ל בעשרה מאמרות של שבח נאמר 

ספר תהלים בניצוח בנגון במשכיל במזמור בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללויה' )בבלי, פסחים קיז ע"א(.

צ"ל: 'עוז', או: 'עזוז'.  100

 T-S NS האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  בכ"י  מצויות  תחתי  בקו  המסומנות  האותיות  הבאות,  ובשורות  כאן   101

.T-S NS 258.1 329.977, המצטרף במדויק אל כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה
המלאך אחיאל הקדוש הופיע גם לעיל A2v, שורות 20, 26, והשוו למלאך אחיאל רבה בשורה הקודמת.  102

לביטוי 'סימנא עזוז' ראו גם לעיל A2r, שורה 17, ושם הוא כינויו של מיכאל.  103

אולי צ"ל: 'ליהויאל השר', וראו לעיל A2v, שורה 26.  104

צ"ל: 'עומדין'.  105

לביטוי 'נידבכין שלאש' ראו גם לעיל A1v, שורה 19.  106
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Heb. e 77.38 כ"י אוקספורד, בודליאנה – C1

C1r )צד הבשר(
..........ת הכסא ושבעמאות ושלשים וחמשה אלפים ....ת של..107   1

יו..ת ע..ות מכל108 מחצה ומחצה ואש זגיגיא109 ואש מצטפחת110 שהכל .....   2

אש ..... ..ת111 אחת • באותה השעה פתח משה בלשון השירה הזו   3

ליהוה .....ש....112 ואלהי הארץ מלך הגדול113 מלך הגבור מלך הגאה מלך ה...   4

מלך ה.... ....ת..ה דודי צח ואדום דגול מרבבה ראשו כתם פז קוצותיו   5

תלתל ]ים[ 114. .ל.......... שאתה ניכר115 בכל פה מלך .שלך ואתה מלך ואתה אלוה   6

ואתה ...ל116 על ....ת117 ועל האופנים ועל הגלגלים ועל המרכבה ועל רוח סערה ועל ה...   7

ועל ... אש זוגלת ומצטבחת118 • ואתה מלך ואתה אלוה ואתה שליט על כל השר ]ים?[   8

ועל שר ל.ל.... ..ל119 שר שהוא ממונה בשמך ועל שר שהוא מכניס ומוציא / /   9

ועל120 שר שתאל. ו.. את פניך ועל שר שמלאכי השרת יראין ממנו ועל האש   10

שמלאכי ..... ....ין121 בה ואי זו זו זו • האש השמורה לך ואתה מלך ואתה   11

אלוה ו....122 ...ש על >כל< השרים שבשמים ושבארץ ואין עוד אלוה >אחר< מבלעדיך אלא   12

אתה ב... ואתה .....123 ואתה עזוז ואתה רם ואתה נורה ואתה גבור ואתה   13

מבט.ח ואתה מ....124 ואתה יהוה ואתה אלהים ואתה ....125 ואתה שדי ואתה   14

אולי צ"ל: 'שלאש'.  107

אולי צ"ל: 'עולות מכל', או: 'עולות בכל'.  108

לביטוי 'אש זגיגיא' השוו: 'אש פציציא', לעיל A2v, שורה 13.  109

לביטוי 'אש מצטפחת' השוו לעיל A2v, שורה 24, ולהלן שורה 8.  110

אולי צ"ל: 'בבת'.  111

צ"ל: 'אלהי השמים'. לצירוף זה השוו: 'אלהי השמים אלהי הים אלהי היבשה', להלן C2r, שורה 20.  112

מקבילה לתפילה אלף־ביתית זו ראו: 'מלך אדיר, מלך אביר ]...[ מלך גדול, מלך גבור, מלך גאה, מלך גואל, מלך   113

גנון, מלך גבוה, מלך דר במרומים', וכו' )שפר, סינופסיס ]לעיל הערה 32[, §§378, 941(.

'דודי צח ואדום דגול מרבבה. ראשו כתם פז ְקֻוצותיו תלתלים שֹחרות ָכּעורב' )שה"ש ה 10–11(.  114

אולי צ"ל: 'נזכר', והשוו למשל: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §241.  115

אולי צ"ל: 'מושל'.  116

צ"ל: 'החיות'.  117

לביטוי 'אש מצטבחת' ראו לעיל A2v, שורה 24, ו'אש מצטפחת', לעיל שורה 2.  118

אולי צ"ל: 'ועל'.  119

הלאומית  הספרייה  פטרבורג,  סנקט  שבכ"י  ב'ספח'  מצויות  תחתי  בקו  המסומנות  האותיות  הבאות  ובשורות  כאן   120

.Heb. e 77.38 אשר נקרע מהדף שבאוקספורד, בודליאנה ,Antonin B 186 הרוסית

אולי צ"ל: 'השרת רוחצין'.  121

צ"ל: 'ואתה'.  122

אולי צ"ל: 'אתה בארץ ואתה בשמים'.  123

אולי צ"ל: 'ואתה מבטיח ואתה מקיים'.  124

אולי צ"ל: 'אהיה'.   125
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אל קדוש ברוב קדושה ואתה חכם ברוב חכמה אוהב תו.. ומ..ל126 ..לדה אדיר   15

וחזק ברוב תושיה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך    16

ואתה127 אלוה בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך אל...יה מ.לסה   17

שמות אלו פדואל מפליאל פלפלאל עמיאל ענמיאל יעמכע..ל ...אל ....   18

אלוה ..... מהה יהה ביוסיה סוסיה מסיסיה אקצנצה אפו.........   19

...לת אתרועת אצמוחה128 אלו משמשין בין החיות כל >א<חד ואחד ........   20

]מ[ לאכים ... ...רתין129 עימן • יהויאל130 שמך יופיאל131 קרן לך ש... .ל.. ....   21

22   [.א ..ובא לך קנגיאל132 יה ובמשרות קדושין קרן לך מיטטרון .שבו..ו

....... ..י.לון לה ימלח לה מתנצח בגיאתו סלה יגאץ133 קדוש יהודיה   23

סע..א .הוליכוה ..... ...ר מופיעים אליפחד מפחיד בין ה..... ..ל134 האשות   24

יראות מלפניו • .... לך ..]  [ ה עדה135 וכדי שמיא אדון מר על כל בריותיו   25

עקרקרא קצותצו שר מ...ן ]     [ ע>י<ף שהוא מבריג את כל האשות דנהר די נור   26

קרביבראל שהוא עומד בין החיות וכנפי החיה עצובין עד מתניו • לאחר מיכן   27

.... .... אחרת ופניה כלפי חברתה עוצמה שלחיה עוצב עד כל ..אה136 מתניו   28

C1v )צד הֵׂשער(

]כא[ יזה צד הוא סידורן137 שבעמאות אלפין מלאכין עומדין בין כל חיה וחיה   1

אולי צ"ל: 'אוהב תורה ומקבל', או: 'אוהב תודה ומקבל'.  126

צ"ל: 'ואין'. ייתכן שהשורה הזו היא ברובה דיטוגרפיה מהשורה הקודמת.  127

למלאך אצמוחה / אצמיחה ראו לעיל A2r, שורה 1.  128

אולי צ"ל: 'מלאכים ... ומשרתין'.  129

26. לשם זה כאחד משמותיו של מטטרון ראו למשל: שפר, סינופסיס )לעיל  A2v, שורה  למלאך יהויאל ראו לעיל   130

הערה 32(, §277, והשוו בהערה הבאה.

השם 'יופיאל' נפוץ בספרות ההיכלות, ומזוהה כאחד משמותיו של מטטרון. ראו: שפר, סינופסיס )שם(, §76 = §387.   131

הנוסחה שלהלן עתיקה ביותר, ומופיעה בווריאציות שונות כבר בקערות ההשבעה הבבליות. ראו למשל: 'יופיאל 

'יופיאל שמו  והשוו:   .)25 207, קערה  59[, עמ'  ]לעיל הערה  )מונטגומרי, טקסטים ארמיים  יחיאל קרי לך'  שמך, 

יהריאל קורין לו במחנות קדושים קורין לו מטטרון' )שפר, סינופסיס ]שם[, §734(; 'יופיאל טפיפיאל שמיה יחזיאל 

קרין ליה' )שם, §732, ומקבילות שם, §§395, 472(. וראו גם: 'והיו קורין אותו במחנות קדושים מטטרון עבד ה'' )שם, 

.)277§
לקנגיאל כאחד משמותיו של מטטרון ראו: שפר, סינופסיס )שם(, §628; והשוו: שם, §§397, 734.  132

לשם זה השוו: 'ססתגעץ קדישה הודיה יה ויה', להלן C1v, שורה 14, והפניות נוספות שם.  133

צ"ל: 'וכל', או: 'שכל'.  134

אולי 'מהעדה', כמו בדנ' ב 21, אבל לא ברור לאן נעלם שאר הפסוק.  135

צ"ל: 'מראה'. לצירוף 'מראה מתניו' ראו גם להלן D2v, שורות 24, 25.  136

למשפטים הפותחים בשאלה 'כאיזה צד ]...[?', ראו גם להלן שורה C2r ;21, שורות 11, 15, 23. ביטוי זה מופיע גם   137

ב'ראויות יחזקאל' )'כאי זה צד'(, בפיוט מסוג סדר בריות ובקערת השבעה )בציטוט של משנה, זבחים ה, ג, והצורה 

)תשל"ב(,  א  טמירין,  ופירוש',  ביקורתית  מהדורה  'ראויות־יחזקאל:  גרינולד,  א'  ראו:  צד'(.  'כאיזה  היא  בקערה 

עמ' קכד; M. Rand, ‘More on the Seder Beriyot’, Jewish Studies Quarterly, 16 (2009), p. 198; שקד, פורד 

'הצורות  ויסברג,  א'  ראו:  חז"ל  בספרות  זה  לביטוי   .23 עמ'   ,)59 הערה  )לעיל  ארמיות  השבעה  קערות   ובהאירו, 
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...שן .ש138 לבנה ושבע מאות אלפין מיני אישות עשויות עינים בלבושו   2

....139 אחד ואחד ובתוך כל עין ועין סוקני ובתוך סוקני בצקי ומתוכה יצאה   3

אש שחורה שהוא מיעפת ומתעופפת ורגליהן וזרעותיהן כמראה אוצנה   4
זהוב ושער ראשיהן למעלה מן פניהן ועטרה בראשיהן כמין שלם יוקני140   5

שממנה יוצאין אלף אלפי אלפי אלפי אלפין פרחין שלאש ומראה ליבן אש   6

שייש בה ממש141 שהיא מזדגלת בשלשים ושתים עינים ומתניהם חגורין   7

בסמסיה ייסן לאחד מהללו קבועין שש מאות אלף ..וא142 שהבוקי אש   8

ממתניהם וכלפי למטה143 ומתוכן מחושקין זהרירי אש אש ירוקה ומתוכה   9
כעין החשמל ורגליהם מקוצנות באהבה ובידיהן מנפפין פלנים אש אדומה144   10

ופניהם כלפי החיות ויוצאה מיפיהן אש אדנוקא כמראה אש מהודיה   11

ומקלסין עם החיות ברוך כבוד יהוה ממקומו145 • תשעמאות שלשים / /   12

ושלשה מלאכי השרת מקלסין בשירה לפני הקדש ב'ה' בשם המפורש ואלו   13

הן146 יה והי הו הי הוה יה וה יה הו יהו ויסהרהו דססתגעץ147 קדישה הודיה   14

יה ויה אה וה והי וזה יה אה יה הה הה הה הללו מקלסין בשום המפורש   15
מזריחת השמש ועד שקיעתו יה והי148 כנגד אות אחת קודם שיברא עולם149   16

 ;382–367 עמ'  )תשנ"א(,  נה  לשוננו,  הבבלי',   של  כתבי־יד  למיון  ותרומתן  צד"  ו"כאיזה  לקיש"  בן  שמעון   "ר' 

 374–371 ש"י פרידמן, 'מסכת עבודה זרה, כ"י ניו יורק – כתב־יד שהועתק בשני שלבים', שם, נו )תשנ"ב(, עמ' 

)נדפס מחדש: הנ"ל, סוגיות בחקר התלמוד הבבלי: אסופת מחקרים בענייני מבנה, הרכב ונוסח, ניו יורק תש"ע, 

עמ' 313–316(.

צ"ל: 'ולבושן אש'. תיאורים מעין אלו שכאן נפוצים גם בחיבורי ההיכלות האחרים. השוו למשל: 'ומלבושי' אש לבנה   138

ומלאים עינים' )שפר, סינופסיס ]לעיל הערה 32[, §873(. וראו גם להלן שורות 22–23.

צ"ל: 'שלכל'.  139

שלמה נאה הציע לי ש'יוקני' היא הצורה המקורית של המילה 'דיוקן', שמקורה במילה היוונית איקונין )εἰκών(, ואילו   140

יונתן בן־דב הציע לי ש'יוקני' היא 'יוכני', כלומר הציפור הענקית בר־יוכני הנזכרת בתלמוד הבבלי )בכורות נז ע"ב 

ועוד(, אולם דומה כי גם כאן מדובר במילה מומצאת, וראו לעיל A1v, שורה 8.

הביטוי 'יש/אין בה ממש' חוזר פעמים רבות, והשוו להלן E1r, שורות E1v ;21 ,18, שורות 6, 7.  141

צ"ל: 'רבוא'.  142

המעתיק התחיל לכתוב ב־ת, ותיקן ל־ט.  143

הלאומית  הספרייה  פטרבורג,  סנקט  שבכ"י  ב'ספח'  מצויות  תחתי  בקו  המסומנות  האותיות  הבאות  ובשורות  כאן   144

.Heb. e 77.38 אשר נקרע מהדף שבאוקספורד, בודליאנה ,Antonin B 186 הרוסית

'ַוִתָּשּׂאני רוח ואשמע אחַרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו' )יח' ג 12(.  145

;19–18 C2v, שורות  לשם 'יה והי ]...[ הה הה הה' השוו: 'יהו יה דנס ]   [ץ קדישא הודיה יהו יה אדוה יה', להלן   146 

']   [.תגעץ קדישה הודיה הוו]   [', להלן D2v, שורה 13. לחילופי הנוסחאות בשם זה ראו גם בהערה הבאה.

)לעיל  קומה  שיעור  כהן,  והשוו:   ;18–17 שורות  ולהלן  הקודמת,  בהערה  ראו  וכו'  הודיה'  קדישה  'ססתגעץ  לשם   147 

הערה 16(, עמ' 209, שורות 229–230; שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§393, 470, 730.

בשורות 16–20 השם שנמסר בשורות 14–15 'מפורק' לארבעה חלקים; ההבדלים בין השם לבין חלקיו מעידים על   148

שיבושי ההעתקה בטקסט שלפנינו.

 ,A1v לדיון זה השוו: 'קודם שברא העולם כנגד אות אחת שבשמ]ו        [ העולם כ]נג[ד אות אחת שבשמו', לעיל   149 

שורה 6.
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יהו הי היה כנגד אות אחת שנברא בה העולם יה וה יה יהו יהו ויסהרהו   17

דססתגעץ קדישה הודיה יה ויה אה וה וה כנגד אות אחת שנבראו בה   18

שמים וארץ יהה יה אה יה הה הה הה כנגד ארבע אותות שמשביעין בהן    19

את הכל • בשלוש מאות ששים וחמש קדושות ידידות ותשבחות נת ]ק[ דש   20

שמו שלי'ו' ב'ה' בהי ו..150 וצד • וכאיזה צד נתקדש שמו שלק'ב'ה' ששת   21
אלפים מלאכי שרת עומדין בקומה אחת ומפוקסין בקומה אחת ול ]151   22

אש לבנה וכתר שלאש בראשן וקידשו שמו שלמי שאמר והיא152 העולם   23

ב'ה' מתוך שבע מאות כתרין שלאש יהויאל השר153 נטל שבע מאות כתרין   24

של>א<ש ועשאן קדושה אחת מנון ועד צד • וחזר ועשה שבע ..ות154 / / /   25

קדושות מכל כתר וכתר ושבעת אלפין מלאכי שרת עומדין בין כתר   26
לכתר ששבעמאות כתרין שלאש ביד כל אחד ואחד ושבעמאות ..155   27

בזקין156 עשוין במותנים שלכל אחד ואחד ובתוך כל בזק ובזק עשוי כמין   28

D – כ"י ניו יורק Feinberg 14 )לשעבר כ"י ששון 522(

D1r )צד הבשר(

חוצבי שלאש ושב ]ע מאו[ ת בז ]ק[ ין עשוין בתוך שלאש ובתוך כל בזק    1

עשוי דוק ובתוך הדוק עשוי כמין נדוניא157 שהוא נתון על לי...158 ]   [    2

]   [.צמח צמח צמחאל היה עומד על נדוניא ומפריז ברקין ..]           [    3

על הדוקין אני יה איה חי העולם בראתי שמשין שייהוא מוד..ין    4

לפני בשבע מא ]ו[ ת  ]א?[ ל ]פי?[ ם אופנים שלאש זוהי אצנונה בי..ה שבחו       5

ענו החיות ופתחו ב ]ל[ שון הזה שמח לך בעל הבינה בעל החכמה שעשוי       6

חכמה ובינה כנגד כסא כבוד שלך וכן הוא או' השמים כסאי והארץ      7

וגו'159 איפשר לו למלך שהוא ]י[ ושב על הכסא והשמשין עומדין ומשמש ]ין[   8

אולי צ"ל: 'ומם'.  150

כנראה צ"ל: 'ולבושן', והשוו לעיל שורה .2  151

צ"ל: 'והיה'. והשוו: 'ויהוא', להלן D1r, שורה 16.  152

למלאך יהויאל השר ראו לעיל A2v, שורה 26.  153

צ"ל: 'מאות'.  154

אולי צ"ל: 'אלף' )או / /, למילוי השורה(.  155

23. והשוו: 'והחיות רצוא ושוב כמראה  E1r, שורה  למילה 'בזק' ראו גם בשורה הראשונה של העמוד הבא, ולהלן   156

הבזק' )יח' א 14(.

למילה זו ראו גם בשורה הבאה. לסיומת '־ניא' ראו גם: 'קצורניא', לעיל B1r, שורה 6.  157

אולי צ"ל: 'ליבר. ]שלאש?[', כמו להלן D2r, שורה 14.  158

'כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הֹדם רגָלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי' )יש' סו 1(.   159
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160 עליו אלא הר ]קיע גב[ וה מהלך חמש מאות שנה ושלמעלה הימינו        9

על ]אחד? בשנים? [ בו ושלמעלה הימינו על אחד בשלשה בו וכן אתה      10

כופל בכולן ..]     [..ין על אחד בשבעה בכולן והריוח שהוא ..]        [   11

... של..161 ]החיות? עומד[ ות בו ושליש הכרובים עומדין בו ושליש חציו /~      12
]... וחציו? מלאכי? ה[ שרת עומדין בו ואומר השמים מספרים כבוד אל162   13

]                           [... ששה רקיעים ועשה רקיע הזה נטוי כוילון      14

15             [ עשה מן הרקיע הזה חמה ולבנה כוכבין ומזלות א.. רקיע163   

]                 ק[ רע את עצמך ויהוא164 חמה ולבנה כוכבין ומזלות נראין .   16

]מתוכך? מי[ ד ]קר[ ע את עצמו והיו חמה ולבנה וכוכבין ומזלות ניראין מתוכו      17

]         [.. העליונים165 ודלתות יש בו ברקיע שחמה ולבנה כוכבין ומזלות /~      18

]                        [ בשמים העליון • ר' מאיר או' אין הדלתות נעולות והללו      19

]                         [ ש. עד למעלה וכל זאת קודם שיחרב בית המקדש אבל      20

]מיום שחרב? בית המקדש?[ ננעלו שערי שמים166 ועמדה חומה שלברזל בין /      21
]                              [ ש ושני מלאכין מצוו ]י[ ן אחד להכניס קר...167   22

]                                 [.ק..ן168 בכיה אין תפלה נשמעת שכך ]  [ מצאינו   23

]                                 [ שמע תפלתי169 ובמקום שאין בכיה עד שמרב ]ים?[     24

]תפילה?                               ש[ נ' גם כי תרבו ]תפלה[ וגו'170 מפני אלו ה....   25

]                                חזה [ הוית ]ע[ ד די כרסון וגו'171 וכי כמה כסאות    26

........ ]למלך מלכ?[ י המלכים ברוך ה' שנ' נכון כסאך מא ]ז[ 172      27

בשולי השורה מופיע סימן לא ברור.  160

אולי צ"ל: 'שליש'.  161

'השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע' )תה' יט 2(. ייתכן שהציטוט נמשך בשורה הבאה.  162

אולי צ"ל: 'אמר רקיע רקיע'.  163

צ"ל: 'ויהו', או: 'ויהיו'; והשוו לעיל C1v, שורה 23.  164

אולי צ"ל: 'שערים', או 'חלונים'.  165

לדיון זה השוו: 'וא"ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי   166

)איכה ג 8( ואע"פ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי 

אל תחרש )תה' לט 13( ]...[ וא"ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים 

שנא' ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר )יח' ד 3(' )בבלי, ברכות לב ע"ב(.

אולי צ"ל: 'קרבן'.  167

אולי צ"ל: 'שבלי קרבן'. המשפט כולו צ"ל כנראה: 'אחד להכניס קרבן תפלה ואחד קרבן בכיה, שבלי קרבן בכיה אין   168

תפלה נשמעת' וכו'.

כנראה פסוק, אולי 'ְבָּקראי ֲעֵנני אלֵהי צדקי ַבּצר הרחבת לי ָחֵנּני ּושְׁמע תִפלתי' )תה' ד 2( או 'מזמור לדוד ה' שְׁמע   169

תִפלתי האזינה אל תחנוַני ֶבּאֻמנתך ֲעֵנני בצדקתך' )שם קמג 1(.

'וְבָפרשְׂכם כפיכם אעלים עיַני ִמכם גם כי תרבו תִפלה אינני שֹׁמע ידיכם דמים מֵלאו' )יש' א 15(.  170

'ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ִדּי ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעִתּיק יֹוִמין ְיִתב ְלבּושֵּׁה ִכְּתַלג ִחָוּר ּושְַׂער ֵראשֵּׁה ַכֲּעַמר ְנֵקא ָכְּרְסֵיּה שְִׁביִבין ִדּי נּור ַגְּלִגּּלֹוִהי   171

נּור ָדִּלק' )דנ' ז 9(.

'נכון כסאך מאז מעולם אתה' )תה' צג 2(.  172
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ומה תלמוד .. .... ]ר' אלי[ עזר או' שבע מאות אלפין רבבות פרקין .      28

D1v )צד הֵׂשער(

]עומד?[ ין תחת הכסא והכסא עומד עליהן ר' יה ]ושע173 או'[ אלו כסאות שהתגל ]ו[   1

]         [.ברהם174 ויצוע כנגדו ר' מא ]י[ ר או' משחטאו ישראל ניתנו כסאות למלכ ]י[      2

]אומו?[ ת העולם175 ר' יהודה או' משהגיע קץ176 כסא למלך המלכים ברוך הוא וכסא       3

למשיח וכסא לדויד הצדיק • ועתיק יומין יתיב177 היה ר' יצחק או' אין עתיק       4

יומין אלא הק'ב'ה' שכתוב בו בבריאתו שלעולם ויה ]י ע[ רב וגו'178 וראוי למקרא       5

לומר ועתיק שנין ולמה נאמר ועתיק יומין אלא שהשנים קצובות לו / /    6

לבשר ודם למטה ואין השנים קצובות למעלה • משום ר' ישמעאל אמרו       7

אין עתיק יומין אלא הק'ב'ה' שהוא ממצ ]י[ א מעשים שלכל הבריות מיום       8

שנברא העולם ועד אותה השעה כן הוא או' אשר בידו נפש כל חי179 אלו       9

הצדיקין ורוח כל בשר איש אלו הרשעין • דבר אחר180 שלוש מאות / /   10

אלפים רבבות מחנות שלמלאכי שרת מקלסות ..]   [ לפני הק' ב'ה'       11

וכת האומרת קדוש היום אינה אומרת קדו ]ש למחר? אלא?[ אותה      12

הכת הולכת ורוחצת ידה בנהר דינור ונברא ]ת? כת? אחרת? שלמלאכין?[   13

שהן אומרים קדוש למחר181 וכן כל יום ויום מיו ]ם                               [      14

אותה השעה ואותן הראשונין לאיכן הולכין הולכין ו ]            שלש182[    15

או: 'ר' יהודה', כפי שהציע שפר, קטע גניזה לא מוכר )לעיל הערה 16(, עמ' 108.  173

צ"ל: 'לאברהם'.  174

השוו: ']ונו?[תן מזיוו ומהדרו על מלכי אומות העולם', להלן D2r, שורה 19.  175

לדיון זה השוו: 'כתוב אחד אומר כרסיה שביבין דינור )דנ' ז 9( וכתוב אחד אומר עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב   176

)שם( לא קשיא אחד לו ואחד לדוד כדתניא אחד לו ואחד לדוד דברי ר' עקיבא אמר לו ר' יוסי הגלילי עקיבא עד מתי 

אתה עושה שכינה חול אלא אחד לדין ואחד לצדקה קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה ת"ש אחד לדין ואחד לצדקה 

דברי רבי עקיבא אמר לו ר"א בן עזריה עקיבא מה לך אצל הגדה כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות אלא אחד לכסא 

ואחד לשרפרף כסא לישב עליו שרפרף להדום רגליו שנאמר השמים כסאי והארץ הדום רגלי )יש' סו 1(' )בבלי, חגיגה 

יד ע"א(. לגלגולי המסורות על הכיסאות השמימיים ראו: מ' קיסטר, 'מטטרון והאל ובעיית שתי הרשויות: לבירור 

הדינמיקה של מסורות, פרשנות ופולמוס', תרביץ, פב )תשע"ד(, עמ' 43–88.

ראו לעיל הערה 171.   177

5(. ונוסחת 'ויהי ערב ויהי בקר יום  'ַוִיּקרא אלהים ָלאור יום וַלֹחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי ֹבקר יום אחד' )בר' א   178

]...[' חוזרת שם בהמשך הפרק.

'אשר בידו נפש כל חי ורוח כל ְבּשר איש' )איוב יב 10(.  179

לנוסחת פתיחה זו ראו גם להלן E1r, שורה E1v ;6, שורה 20.  180

השוו: 'אמר ליה שמואל לחייא בר רב בר אריא תא אימא לך מילתא מהני מילי מעליותא דהוה אמר אבוך כל יומא   181

ויומא נבראין מלאכי השרת מנהר דינור ואמרי שירה ובטלי שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך )איכה ג 23(' )בבלי 

)מהדורת  יחזקאל  916(; ראויות  )מהדורת תאודור–אלבק, עמ'  וראו למשל: בראשית רבה עח, א  יד ע"א(.  חגיגה 

גרינולד ]לעיל הערה 137[, עמ' קכה–קכו(.

גם  זה השוו  טיפולוגי  §180. למספר   ,)32 )לעיל הערה  סינופסיס  והשוו: שפר,  הדיון עצמו,  מן  זה מתבקש  מספר   182 

לעיל C1v, שורה 20.
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מאות ששים וחמש מחיצות ומקלסין בהלל ביוד ומם ]        לבושה?[   16
כתלג חויר183 היה ר' מאיר או' בזמן שישראל זכין עונותיהן מ ]לבינים[184   17

ובזמן שאינן185 ישראל זכין עונותיהן מאדימים אבל בדרכי ]             [   18

אינו כן אלא כל זמן שישראל עושין יפה והשכינה ] שרויה ביניהם?[   19

הק' ב'ה' לובש בלבוש שהבחורין לובשין בו ובזמן שא ]ין ישראל עושין[      20

יפה ואין השכינה שרויה ביניהם הק' ב'ה' לובש לב ]וש? שהזקנין? לבושין?[      21

בו שכן מצאינו בשעה שחרב בית המק ]דש                          לבושה[   22

כתלג חור ובאיזה לבוש לבש ביום שנתן .]את התורה?                      [      23

.דמה186 שכל אחד מהן מעולה מחברו וביום ] שהשרה שכינתו? בישראל?[   24

]     ל[ בש לבוש שש ]בע? מ[ אות מיני אש ]ות                                     [   25

קבו?ע ]ות? [ בו • ומיום שנתן להן תורה ועד ] שהשרה שכינתו? [ לבוש ]ה[      26

כתלג ומיום שהשרה שכינתו בישר ]אל             ועד שחרב? [ בית המקדש   27

לבש לבוש שהוא דומה למראה רקי ]ע? וש[ בע ]מאות?[ מיני אשות דוש.]     28

ENA 2630.15 כ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים – E1

E1r )צד הבשר(

]                           [ . ... כל מימי ... ]                                     [   1

.........]                 [ ניתנה בלבוש א....]                                    [   2

...............נער שנ' בכל187 .]     [.]                                           [   3

.]    [ וראוי לו למקרא שיאמר מ.....רלב.]                                    [   4

.]       [...שישראל שרוין ברווחה............]                                    [   5

.........ביכול188 על כתיפו • ד'א' לבוש ]י[ ה כתלג189 ביום ש ]           [   6

....כ.שוארת.ק מפני ש........פק190 ונ..ן לבחור ]                            [   7

..........ן191 להן תורה לישראל לבש לבושין לבנין מפני ] מה נאמר?[   8

ראו לעיל הערה 171.  183

יהיו'  ַכּצמר  ַכתולע  יאדימו  אם  ילבינו  ַכּשלג  ַכָּשּׁנים  חטאיכם  יהיו  אם  ה'  יאמר  ְוִנָוּכחה  נא  'לכו  הכתוב  על  מבוסס   184 

)יש' א 18(. לקישור שבין פסוק זה לדנ' ז 9 ראו גם: ש' מוסאיוב, ספר מרכבה שלמה, ירושלים תרפ"א, דף כג ע"א.

צ"ל: 'שאין'.  185

אולי צ"ל: 'נדמה'.  186

טרם עלה בידי לזהות את הפסוק המצוטט כאן.  187

צ"ל: 'כביכול'.  188

ראו לעיל הערה 171.  189

אולי צ"ל: 'מפני שישראל עושין יפה'.  190

צ"ל: 'ביום שנתן'.  191
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......192 כעמר נקי193 והלא כבר נא' קוצ ]ותיו תלתלים194               [   9

]                        א?[ לא את מוצא שתש ]ע[ מאות ותש ]עין195     [   10

]                                     [ כעמר נקי וכשאתה בא ל ]               [    11

]                  תשע מאות ו[ תשעין קוצות יש לו לק'ב'ה' ]             [    12

]                       [ בין כל רגל ורגל שלכסא מהלך חמשמ ]אות שנה[    13

]                                [.... בין כל רגל ורגל שהו. ...... חמשמ...196   14

]      הרגל? הראשונה פני [ א..197 והשניה פני אריה והש ]לישי[ ת פ ]ני[ נשר והר ]ביעית[   15

]פני שור                          [...... רגלי הכסא והאשות יוצאות מרגלי הכסא   16

]                                [ אש לבנה וירוקה שהיא משתבבת והולך ברקיע שלשה   17

]                                        [ אה • הכרוב שהוא פחם שיש בו ממש וחופות    18

]                                 [ ר שהיא מ....ר ]ג[ ליהן198 רהויאל המיאל השר199 •   19

]                    גלגלים? שר[ גלי החיות עומדות עליהן דאם תאמר הללו גלגלי    20

]                       נו[ ר דליק שאין בהן ממש ואם תאמ ]ר[ שאין >בהן< ממש          21

]                           [ רה יוצאת ונושפת בהן והן נע...200 שבב ]י[ ן שלאש   22

]                        [.לין .......שפת והבזקין ממ.....ן ... גלגלין מתגלגלין    23

]                             [...ת ויהוה היה חי העולם  ............תו שלכסא   24

]                                     [...דינור ר' מאיר או' א ...........יות ....ן   25

]                                     [...ת בתו.........מ ]              [ למ.............   26

]                                      [................................ך ס.....   27

]                                      [.....מעלה מ.............................   28

E1v )צד הֵׂשער(

]                                                   [ רון שלמחצת ושופע בי ]              [   1

צ"ל: 'ושער ראשה'.  192

ראו לעיל הערה 171.  193

114. יש לשער כי המילים 'שֹחרות כעורב' צוטטו אף הן, שכן זה מקור הסתירה עם 'ּושְַׂער ֵראשֵּׁה  ראו לעיל הערה   194

ַכֲּעַמר ְנֵקא' שהטקסט מנסה ליישב. והשוו: 'כתוב אחד אומר לבושיה כתלג חיור ושער רישיה כעמר נקא )דנ' ז 9( 

11( לא קשיא כאן בישיבה כאן במלחמה דאמר מר אין לך נאה  וכתיב קוצותיו תלתלים שחורות כעורב )שה"ש ה 

הקב"ה  של  התגלויותיו  על  למסורות  ע"א(.  יד  חגיגה  )בבלי,  בחור'  אלא  במלחמה  נאה  לך  ואין  זקן  אלא  בישיבה 

פעם כבחור ופעם כזקן ראו: מ' קיסטר, '"פנים בפנים": תפיסות דמות האל במדרשים וקשריהן לטקסטים נוצריים', 

תרביץ, פא )תשע"ג(, עמ' 103–142.

קווצות   910 היו לקב"ה  החורבן  לפני  כי  נטען  ושם   ,698§  ,)32 )לעיל הערה  סינופסיס  לדיון שלהלן השוו: שפר,   195

)תלתלים בגימטרייה – 910(, ולאחר החורבן רק 490.

אולי צ"ל: 'חמש מאות שנה'.  196

צ"ל: 'אדם'. לרשימה זו השוו להלן D2r, שורה 11. מקורה של הרשימה ביח' א 10.  197

אולי צ"ל: 'מתחת רגליהן'.  198

והשוו יהויאל השר, לעיל A2v, שורה 26.   199

אולי צ"ל: 'נעשות'.  200
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]                                 [ • ]     [.ר ר' עקיבה במ ]רכבה?      [...געוננ.. ת..   2

]                                     [ ...]      [ הזה נהר דינ ]ור אינ?[ י יודע אם אש   3

]                                  או?[ מר ....הי מה קדמהי מראה הנגה201 אף .]    [   4

]                                   [ הג אש לבנה אף נהר דינור אש לבנה ומנ ]     [.   5

]                           [ גע לבן החיות ו ]א[ ש לבנה שיש בה ממש ומבין החיות   6

]                          [ ם מגיע למקום מחצות אש אדומה שאין בה ממש     7

]                         [. נבראין וממקום מחצות עד שהוא מגיע למחצתו   8

]                  [...]         [ ע מאות אלפין רבבות נהרות שלאש .]       [   9

]                 [.יה השר ר ]   [ שהוא מגיע למחצ ]ה   [ ל ]                 [   10

]              [ שבע נהרות ובין כל נהר ונ ]הר                                  [   11

]               [.מעלות לצדיקין למעלה ..]                                      [   12

]         [ וא ]ל[ ו הן שבע בגן עדן ושבע בתוך גה ]נם                        [   13

]א[ רבע עשרה מעלות לצדיקין כך ארבע עשר ]ה מעלות       לרשעים[   14

]ב[ גהנם ואלו הן202 שאול ואבדון ובור שחת ]וטיט?[ הי ]ו[ ן ]       וצל[   15

מות דומה ושערי ציה חשך וחלקלקות ]וש[ ערי ד ]ומה?                    [   16
ארבע עשרה אחרות לרשעים בתוך גהנם >•< אלף ]אלפים אלפין ישמשונה[ 203   17

והלא כבר נאמר היש מספר לגדוד'204 אלא205 אלף אלפי ]ם אלפין משמשין[   18

לפניו במחצה הפנימית  היש מספר לגד הללו עומ ]דין ומשמשין? במחצה?[   19

החצונה >•< ד'א' אלף אלפין כל מקום שיש תש ]מיש? אין עמידה יש[   20

עמידה אין תשמיש206 • הואל השר וכל שכ.]     הללו? עומדין? ומשמשין?[   21

לפניו במחצה הפנימית ויש להן רשות לצאת ]                                   [   22

'כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הֹנּגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה' ָוֶאראה ָואֹפּל על פַני ָואשמע   201

קול ְמדבר' )יח' א 28(.

השוו: 'אמ' ר' יהושע בן לוי: שבעה שמות יש לה לגיהנם, שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ   202

§§447–448, 754–755. לרשימות   ,)32 תחתית' )בבלי, עירובין יט ע"א(. והשוו גם: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 

שונות של שבעת מדורי גיהינום ראו למשל: תוספתא תרגום ליח' א 1 )ר' כשר, תוספתות תרגום לנביאים, ירושלים 

תשנ"ו, עמ' 183(; ראויות יחזקאל )מהדורת גרינולד ]לעיל הערה 137[, עמ' קז(; מדרש כונן )ילינק, בית המדרש 

]לעיל הערה 57[, ב, עמ' 30(. וראו גם: שפר, G23 ,G-F, דף 1א, שורות 16–17. 

'ְנַהר ִדּי נּור ָנֵגד ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ֶאֶלף אלפים ]ַאְלִפין[ ְישְַׁמּׁשּוֵנּּה ְוִרּבֹו רבון ]ִרְבָבן[ ָקָדמֹוִהי ְיקּומּון ִדּיָנא ְיִתב ְוִסְפִרין   203

ְפִּתיחּו' )דנ' ז 10(.

'ֲהיש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו' )איוב כה 3(.  204

להסבר זה השוו: 'כתוב אחד אומר אלף אלפין ישמשוניה ורבו רבבן קדמוהי יקומון )דנ' ז 10( וכתוב אחד אומר היש   205

מספר לגדודיו )איוב כה 3( לא קשיא כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בהמ"ק קיים כביכול שנתמעטה 

אין  ולגדודיו  גדוד אחד  דוסאי אלף אלפין ישמשוניה מספר  בן  יוסי  פמליא של מעלה תניא רבי אומר משום אבא 

מספר ור' ירמיה בר אבא אמר אלף אלפין ישמשוניה לנהר דינור שנאמר נהר דינור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפין 

ישמשוניה ורבו רבבן קדמוהי יקומון )דנ' ז 10(' )בבלי, חגיגה יג ע"ב(.

למילה 'תשמיש' במובן של שירות ראו גם לעיל A2v, שורה 4.  206
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המשביעין אין משביעין אלא בהן >•< יצמצם .]                               [   23

הללו עומדין ומשמשין לפניו במחצה החצונה ו ]אין להן רשות לצאת? / להיכנס?[   24

אלא עומדין ומשמשין תדיר לפניו • וכל מקום ]שאתה מוצא ... הן[   25

לאחוריהן וכל מקום ש ]אתה? מ?[ וצא שכינה הן לפני ]הן?                   [   26

ר' אליעזר בן יעקב או ]מר ביום? [ שהעלה אבינו אברהם ] את תפלתו?    [   27

ראש השנה היה ואתו היום ] הע?[ לה דניאל ואתו היום ]                       [   28

)בשוליים התחתונים כתוב: יד                        יומי( 

D2r )צד הֵׂשער(

]                       לך ?יהוה? הגד[ לה והגבורה וגו'207 קומתו208 מלא כריסה שלאש      1

]                                                   ד[ ובר שמו בדא שמו ויש להם חצי כינוי      2

]גלשרב שמו ועינו אחת שהוא רואה מסוף [ העולם ועד סופו ונצוצין היוצאין מ /   3

]ממנה מאירין / אוריהן לכל הבריות ועינו? א[ חרת ]ש[ הוא רואה לאחוריו מה שעתיד      4

]להיות       [ א........209 אש אוכלה מה שהוא רוצה לדבר דפא שמו      5

6            [ אה בכ..]   [...וו .]תפ?[ ארתו210 מלא ההיכל וגדודין שלזעף211   

]           ו[ סימן ש.]   212 [ וחושך ו..213 ו ]ע[ רפל214 וטיט היון ולפניו שדה    7

]     [ זרועה כוכבי ]ם ובין כו[ כב וכוכב מ ]קור ש[ לברקים וכל215 ברק וברק פתח      8

]שלחש[ מל ומלמעלה רוחו ]ת וקו[ לות ]ר[ עמ ]י[ ן וב ]רק[ ים וקיפלי הקשת וחבלים    9

]של[ חותם עולים ]ויור[ דים ועליו חן וחס ]ד ו[ תפארת ועטרת וכבוד ועוז  10

]וט[ בע216 שלאר ]י וחו[ תם שלנשר ודמו ]ת ש[ לשור ופני אדם סתום וידו      11

]מונחת? [ על ]רא?[ ש הנער עזוז וגבור קד ]וש וב[ רוך ואומרי המולה עמדים לפני      12

'לך ה' הגֻדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש' )דה"א כט   207

11(. פסוק זה משמש כאסמכתא ל'שיעור קומה', העוסק כולו בגדולתו הפיזית של האל.

לתיאור שמכאן ועד שורה 13 ראו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§468–469 = §§728–729; כהן, שיעור קומה )לעיל   208

 הערה 16(, עמ' 38–40, 152–153, בעיקר בחילופי הנוסחאות. והשוו: שפר, G9 ,G-F, דף 6ב, שורות 3–5, 16–26. 

מקבילות אלו הן הבסיס להשלמות המוצעות להלן במקומות שבהם הטקסט חסר.

על פי המקבילות צ"ל: 'שמפיו'.  209

6ב,  דף   ,G9  ,G-F שפר,   ;958–957  ,385–384§§  ,)32 הערה  )לעיל  סינופסיס  שפר,  השוו:   19 שורה  ועד  מכאן   210 

שורות 16–26; כהן, שיעור קומה )לעיל הערה 16(, עמ' 38–40, 102–105, 158–160.

לצירוף 'גדודין שלזעף' השוו: 'כתלים שלזעף', להלן שורה 14; 'גדודים שלסופה', להלן שורה 15.  211

צ"ל: 'סימן של זעם'.  212

צ"ל: 'וענן'.  213

מבוסס על הכתוב 'ַוִּתקרבון ותעמדון תחת ההר וההר ֹבּער באש עד לב השמים ֹחשך ענן וערפל' )דב' ד 11(; והשוו:   214

'וחשך וענן וערפל מקיפין אותו שנאמר ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו חשכת מים עבי שחקים )תה' יח 12(' )בבלי, 

חגיגה יב ע"ב(.

צ"ל: 'ובין'.  215

צ"ל: 'וטבעת'. לרשימה של פני החיות ראו גם לעיל E1r, שורות 15–16.  216
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]הנער ו[ הנער ]בא[  ומ ]שת[ חוה לפני ] אהה? ש[ מו ונכנס תחת כסא הכבוד וכשהוא217   13

]מ[ הלך ]מ[ הלכים ל....218 ליבר.219 ]שלאש?[ ואבנים שלברד וכתלים שלזעף220 ואוצ ]221      14

]ש[ לש ]לג[ ובשמאלו כנפי סערה וגדודים שלסופה וכשנכנס לתחת הכבוד /   15

]האל?[ הגדול הג ]בו[ ר והנורא מחזקו בר ]ו[ ב פנים ומלאכי שרת והנער      16

]אומ[ רים ל...222 >ברוך< האל הגדול הגבור והנורא ובאים מלאכי שרת והנער /   17

]ומ[ שבחין את שמו הגדול והנורא ובכל יום ויום משתבח שלשה פע ]מים[       18

]ונו?[ תן מזיוו ומהדרו על מלכי אומות העולם גופו223 דומה לקשת והקשת      19

]דו[ מה למראה אש בית לה סביב והאנשים אשר מימינו נפשות ]צ[ דיקים      20
]סו[ בבים את כסא הכבוד הן לצד אחד וחיות לצד אחד וחיה אחת שה.224   21

גל.לה ומתגברת ומת....ת ועולה עד למעלה אצל השרפים ויורדת ל....225   22

הנער ואומרת .קול226 גדול קול דממה רקד הכסא דממו האופנים שתקו .]       23

עירין וקדישין דחופין לנ ]הר[ דינור וחיות הקדש נותנות פניהם בארץ ] והנער?[   24

מביא אש חרישית ונותן באזניהם של חיות כדי שלא ישמעו קול ה ]דבור?[   25

ונמצא הוא לבדו ....227 המי. בדול לשעת יבא מפהת ה.]                       [    26

פהף גט הפג המא .... .. יפצם228 גז מם זה השם לשון גנו.]                    [   27

ובכינו.229 ... הוא אומר ברוך ש.ור230 יחוק231 אבראקס232 יה אדלדם שומר      28

D2v )צד הבשר(

ישראל וסצסס. וקתקתא קנון קנון ותופכפך ות ]                         [    1

לקטע שמכאן ועד שורה 26 השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§398–399 = §§475–476 = §§735–736; כהן,   217

שיעור קומה )לעיל הערה 16(, עמ' 200.

צ"ל: 'לימינו', או: 'בימינו'.  218

§385, הקריאה היא 'ליכתי', וב־§958   ,)32 2. אצל שפר, סינופסיס )לעיל הערה  D1r, שורה  למילה זו השוו לעיל   219

שם – 'לברני'. אצל שפר, G9 ,G-F, דף 6ב, שורה 23 הקריאה היא ']   [רברני'.

לצירוף 'כתלים שלזעף' השוו: 'גדודין שלזעף', לעיל שורה 6.  220

ייתכן שהוא כתב רק 'ואוצ'', כלומר: 'ואוצרות'.  221

צ"ל: 'לפניו'.  222

 .399–398§§ §§389–390, ובעיקר   ,)32 26 ראו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה  מקבילה לטקסט שמכאן ועד שורה   223

מקבילה לקטע שמכאן ועד השורה הבאה ראו גם: שפר, G9 ,G-F, דף 6ב, שורה 5.

צ"ל: 'שהיא'.  224

על פי המקבילות צ"ל: 'למשכן'.  225

צ"ל: 'בקול'.  226

על פי המקבילות צ"ל: 'והנער קורא אותו'.  227

לשם זה השוו: 'זיטתיה שיפצם יה עליונה הודיה', להלן C2r, שורות 5–6.  228

צ"ל: 'ובכינוי'.  229

אולי צ"ל: 'שמך'.  230

לשם 'יחוק' ראו לעיל A2r, שורה 20.  231

לשם זה, שהוא כנראה שיבוש נוסף של Abrasax, ראו לעיל A2v, שורה 27.  232
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הגדול הטוב והטהור והחזק והאדיר האבי ]ר                              [   2

הנערץ הנכבד המפואר והמפורש הוא הש ]ם?                           [    3

צח ואדום233 קנוא ונוקם צבאות ]  [.ב הבו ]                             [    4

מציל מוחל רופא נכון ומכונן מושיע פורק ו ]                              [    5

אדיר יה אהיה אשר אהיה נישא נש.]   [ מלך חי...]    [.לך וממ.]    [    6

ישר אמת סומך זך נקי שנאן סולח תקיף נכבד רו.]      [..ן אב .]   [    7

אמיץ צבי נאדר טוב בו הוד .]     [ חזק שדי ב ]      [.. צופה גבור    8

מלחמות אש אוכלה ארך אפ ]ים   [ ד234 לנח ונקה זה הוא השם שאמר מ ]שה?[     9

וכך הנער קורא אותו235 ארר .]  [ אה דביי הה ביי ה.]  [ ה אהוה א.]     [     10

אהיה הה יאיי יאהוה יאהוה ]   [ הוה והו הה הוה ה. הוה יה וה היי..]     [   11

הוה היי היי והו היי וה היי היי ]ברוך236 [ שם כבוד מלכותו לבדו שלמלך ]מלכי המלכים[   12

ברוך הוא >ברוך הוא ..< לעולם ולעולמי עולמים בר.]237     [.תגעץ238 קדישה הודיה הוו..]      13

מ ]פ?[ רשה דעל תגא מפרש קדוש ונורא ]    [ חסדך הנגלה .שלהבי239 אש זה .]  [   14

.... העזוז האמת הארך אפים החסיד א.סר רב ויקיר טמיר מל....]                    [   15

....ין קדמוהי לא חכמין לה ואף ] [ אנש לא ידע שמיה עד דאתאמר ]למשה?[     16

]בס?[ נה240 יה הוה יהו יה יה והה .]    [ והיי לעולם ולעולמי עולמים הוא ש.]   [   17

.. .. יאיי יהה וייהוה הוה ויהוה יה אהיה אשר אהיה הוויי הוהי ]                    [   18

וה יהו היי הוו יה יהוה יי היי הויי יה והיי יאהי ויהה וכינויו אהא..]                [   19

אסרי.]   [ אהיום ארעש וארעות אהיו ואהניי סב היי הויי ייא הוה    20

רגמר אה וה הוה ]ח[ י העולמים זה שמי לעולם וזה זכרי לדר דורים241 ברוך ש.   21

כ'מ'ל' וקורא242 לנער אחוז ביה זהובדיה וכי יה והובד אה וה דרעי מלהטת אש   22

]  [ ערבות זה שמו שלנער הנזהר בדברים הללו חביב מלמעלן ואהוב מלמטן     23

מבוסס על שה"ש ה 10.  233

אולי צ"ל: 'ורב חסד'.  234

והשוו: 'והנער קורא אתו', להלן C2v, שורה 2, אבל שם השמות שונים. לשמות שמכאן ועד שורה 21 השוו: שפר,   235

סינופסיס )לעיל הערה 32(, §399 = §476 = §736.

הוא',  ברוך  עולמים  ולעולמי  לעולם  הוא  ברוך  המלכים  מלכי  שלמלך  לבדו  מ'  כ'  שם  'ברוך  השוו:  זו  לנוסחה   236 

להלן C2v, שורות 8–9.

אולי צ"ל: 'ברוך'.  237

לשם זה השוו: 'ססתגעץ קדישה הודיה יה ויה', לעיל C1v, שורה 14, והפניות נוספות שם.  238

צ"ל: 'בשלהבי'.  239

המשפט כולו צ"ל: 'מלאכין דימשמשין קדמוהי לא חכמין לה ואף אנש לא ידע שמיה עד דאתאמר למשה בסנה'.  240

מבוסס על הכתוב 'ַוֹיּאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל: ה' אלהי אֹבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק   241

ואלהי יעקב שְָׁלַחני אליכם, זה שמי לֹעלם וזה זכרי לֹדר ֹדּר' )שמ' ג 15(. וראו להלן C2r, שורות C2v ;7–6, שורה 5.

לשורות 22–28 השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §400 = §477 = §737; כהן, שיעור קומה )לעיל הערה 16(,   242

עמ' 124 )המצטט מתוך כ"י לונדון 6577(.
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....ך243 ימים ומתקבל על כל הבריות ומוצל מדינה שלגיהנם ממראה מתניו244    24

]ולמעלה?[ דומים זה לזה וממראה מתניו ולמטה אינן דומים זה לזה כבוד245  /~   25

26   ]אלהים הסתר[ דבר246 שלא תטרד מן העולם שמו כשמו ושם השר כשם

]     של? שב[ עים ושתים אותות ושם הנער שבעים ואחד247 דלא ילף קטלה    27

]חי[ יב ודישתמש בתגא חלף248 הם הו. וקטס .היף ביבס בבהה.. ....תן מח.]  [   28

Antonin B 186 כ"י סנקט פטרבורג, הספרייה הלאומית הרוסית – C2

)G19 ,G-F ,שפר(

C2r )צד הֵׂשער(

]                               [ ן היי הא ווה יאה וה הו היי הוא וה יה יאהו   1

]                             אלו?[ הין ארבעה אותות שנמסרו למשה מן הסנה / / /   2

]                            [ ססגיהן וסרדפיאל הוא אהיה אשר אהיה249 אמתיאח   3

]                       א[ היה אשר אהיה קדושיה250 ַסרָפַדהאל סרפניאל סרגניאל   4

הוא ]אהיה אשר?[ אהיה הוא נגלה למשה מן הסנה251 זיטתיה שיפצם יה עליונה   5

קדישה הוה ההה וו וו וה ין ין יה הוא חי העולמים זה שמו לעולם   6

וזה זכרו לדר דר252 ברוך שם כ'מ'ל'ו' עולמים נדפת גשת יבלת הוא אהיה   7

אשר אהיה תן רח תן דפג גח סח חטח הוא אהיה א' אהיה חך מג דפה   8

הוא אהיה א' אהיה תוג דפה הוא אהיה ]א[ שר אהיה תגטית יה הוא /   9

אהיה אשר אהיה או אה אה או הה אה ברוך שם כבוד מ'ל'ו'   10

כאיזה צד הוא משתמש בו253 הולך ויושב בבית לבדו ויהיה בתענית כל היום   11

צ"ל: 'מאריך'.  243

לצירוף 'ממראה מתניו' ראו גם בשורה הבאה ולעיל C1r, שורה 28.  244

לנוסחה שבשורה זו ובשורה הבאה השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §335.  245

'כֹבד אלהים הסתר דבר וכֹבד מלכים חֹקר דבר' )מש' כה 2(.  246

מסורת על שבעים ואחד שמותיו של מטטרון מתועדת כבר בקערות ההשבעה הבבליות. ראו: שקד, פורד ובהאירו,   247

קערות השבעה ארמיות )לעיל הערה 59(, עמ' 26. אולם אין לדעת אם הכוונה כאן לכך או לשם המורכב משבעים 

ואחת אותיות.

משנה, אבות א, יג. וראו להלן C2v, שורה 24. לשימוש באמירה זו בספרות ההיכלות ראו: שפר, סינופסיס )לעיל   248

הערה 32(, §§360, 400.

רשימת השמות שמכאן ועד שורה 10 מתאפיינת במבנה 'X X X הוא אהיה אשר אהיה'.  249

לשם 'קדושיה' ראו להלן שורות 21–22.  250

 ,G1  ,G-F )שפר,  יא'  יא  וקדושה  עליונה  [לשפציה  את]   זט  ב]סנה[...  למשה  שניגלה  'השם  השוו:  שלהלן  לשם   251 

טור D, שורות 26–28(.

ראו לעיל הערה 241. וראו לעיל C2r, שורות 6–7, ולהלן C2v, שורה 5.  252

להוראות השימוש הבאות בסוף החיבור השוו למשל: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§299, 314, 424, 489, 560,   253

572, 623, 684; הנ"ל, G1 ,G-F, טור F, שורות 30–33.
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ואינו אוכל לחם אשה ואינו מסתכל לא באיש ולא באשה וכשהוא / /    12

מהלך בשוק מעלים עיניו מכל הבריות ואינו מסתֶכל אפילו בתינוק בן / /   13

יומו וטובל מערב לערב ואומר אתו הדבר לאחר קרית שמע שלערב   14

בכל יום ויום כאיזה צד הוא משביע254 מיכן הוא מתחיל משביע אני עליך   15

מיטטרון שר הפנים אומר אני עליך מטטרון מלאך >ה<פנים גוזר אני   16

עליך מיטטרון שר הפנים מקיים אני עליך מטטרון מלאך הפנים   17

וחותם אני עליך מיטטרון שר הפנים בשם255 שקדח>ו<זיי מה256 שנקרא / /   18
בשבעה שמות מרגיויאל257 ֵגיותאל טנאריאל הוזהיה שקדהוזי מטרון258   19

גנוו יה259 ססנגיא ססבריא ר•260 אלהי ישראל אלהי צבאות אלהי השמים261   20

אלהי הים אלהי היבשה בזבוריאל הוזה יה יה יהו קדוש יה קדושיה   21

קדושיה עד כאן מאה ואחד עשר פעמים לא יפחות ולא יוסיף אם   22

פחת או הוסיף דמו בראשו כאיזה צד הוא מונה262 על כל אצבע ואצבע עשרה   23

פעמים וחוזר ומונה על אצבעו הראשונה >עשר< ועל אצבעו השניה פעם אחת   24

ומתקֵים בידו מרגיויאל זה מטטרון גיותאל זה מטטרון טנאריאל זה   25

מטטרון שקדחוזיי זה מטטרון הוזהיה זה מטטרון דן דמשמש / /   26

לעולֵיא263 ו>משמש< לתחתאי גנוזיה זה מטטרון ססנגיא זה מטטרון סבריא   27

 ,C1v ;9 ,6 שורות ,B1v ;6 שורה ,A2v ;14–10 ,3–2 שורות ,A2r לחשיבותן של ההשבעות בטקסט זה ראו גם לעיל  254

שורה E1v ;19, שורה 23. להשבעות של מטטרון ראו: שפר, סינופסיס )שם(, §§501, 623–639, 706; והשוו: הנ"ל, 

G1 ,G-F, טור D, שורה 19. השבעות של מטטרון נפוצות למדי גם בטקסטים המאגיים מגניזת קהיר. ראו למשל: 
 ,Y. Harari, ‘Metatron and the Treasure of Gold: Notes on a Dream Inquiry Text from the Cairo Genizah’

בוהק, הררי ושקד, המשכיות וחידוש )לעיל הערה 21(, עמ' 289–319. 

להשבעה שמכאן ועד שורה 2 בעמוד הבא השוו: שפר, סינופסיס )שם(, §310.  255

אולי צ"ל: 'מ'ה'', כלומר: 'מ)לך( ה)מלכים('.  256

 ;28–25 שורות  להלן  השוו  מציין!(,  שהטקסט  כפי  שבעה  ולא  שמות,  תשעה  )ובה  מטטרון  של  שמותיו  לרשימת   257

 ,G1  ,G-F שפר,   ;682§ שם,  והשוו:   ;310  ,277§§  ,)32 הערה  )לעיל  סינופסיס  שפר,  וראו:   .12–11 שורות   ,Fv 
 טור F, שורות 12–15; ג' שלום, 'הבדלה דרבי עקיבא: מקור למסורת המאגיה היהודית בתקופת הגאונים', תרביץ, נ 

)תשמ"א(, עמ' 270.

צ"ל: 'מטטרון'.  258

צ"ל: 'גנוזיה', כמו להלן בשורה 27, או אולי 'גנוניה', כמו לעיל A2v, שורה 5.  259

הקריאה של שני הסימנים הללו מאוד לא ודאית, וייתכן שיש מעליהם שתי נקודות, אך העדפתי לקראן כצירה במילה   260

'ֵגיותאל' שבשורה הקודמת.

היבשה'  ואת  הים  את  עשה  אשר  ירא  אני  השמים  אלהי  ה'  ואת  אנכי  עברי  אליהם  'ַוֹיּאמר  הכתוב  על  מבוסס   261 

4; וכן: ']אלהי[ השמים והארץ אלהי הים ואלי היבש]ה...[' )כ"י קיימברידג',  C1r, שורה  9(; והשוו לעיל  )יונה א 

ספריית האוניברסיטה T-S NS 322.21 + כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 322.72, דף 1ב, שורה 24 

 ,G-F ,שפר ושקד, טקסטים מאגיים )לעיל הערה 30(, מס' 23[(; 'ייי אלהי השמים והארץ אלי הים והיבשה' )שפר[

G17, דף 1א, שורות 32–33(.
להוראות אלו השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§204–205, אלא שעל פי האמור שם יש להשביע 112 פעמים;   262

שם §§310, 681, ובהם המספר הוא כמו שכאן.

צ"ל: 'לעילֵאי'.  263
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זה מטטרון וְבאהבה264 שאוהבין אתו כל צבא מרום היו קוראין אתו זיותאל   28

C2v )צד הבשר(

עבד יהוה אלהי ישראל ברוך הוא יהוה יהוה א ]ל רחום וחנון ארך אפים ורב[   1

חסד ואמת265 ברוך שם כבוד מ'ל'ו' והנער קורא אתו ]266                         [    2

החזק האדיר והנורא האהה יה האהה יאיי הא היי ]                                 [   3

[ יי יאייוא יאיי הוה יהא הוה הא הוה הוה יהו הה הו הה ]     4

היי זה שמו לעולם וזה זכרו לדר דר267 ברוך שם כבוד מלכות ]ו לעולם ועד[   5

וזה חותמו שלרבי ישמעאל268 אין אמרין אתו אלא מעומד269 וגו' כל ה ]   [ ין / /   6

וזה הוא יאהו270 יה יה וה ויהו ויהי ואהא ויהי הי הי האהא ארדאסכס   7

רב שמה271 ברוך272 שם כ' מ' לבדו שלמלך מלכי המלכים ברוך הוא לעולם / / /   8
ולעולמי עולמים ברוך הוא אמן אמן סלה • • •273   9

מיפיפר אזאל עגגדי גדלי מיפיפר אורי אוריה הדרס הדרמואל רסט בהקון   10

הזר זר מטימה אנוסך קומתי שמש סימי ברק פנאל פנואל אלה מן   11

החילות קדושים הקדושים274 המשרתים ליהוה אלהי ישראל לשמך הגדול   12

תעשה אדון החילות הקדושים בעבור החילות הקדושים המשרתים לפניך   13

ושמע275 בקול תפלתי בשעה הזאת מלך אדיר וחזק החנון והרחום ועיניו276 לכל   14

בריותיו פנה לתפלת עבדך וענני בעת רצון אדון כל העולמים בורא הכל   15

יחידו שלעולם יפתחו שערי שמים לצעקתי שאני מזכיר ומתחנן / /   16

לנוסחה זו השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§277, 685; הנ"ל, G1 ,G-F, טור F, שורות 16–20.  264

'ַויעֹבר ה' על פניו ויקרא ה' ה' אל רחום וחנון ארך אַפּים ורב חסד ואמת' )שמ' לד 6(.  265

)לעיל  סינופסיס  שפר,  וכן:   .10 שורה   ,D2v לעיל  שונים,  שמות  עם  אבל  אותו',  קורא  הנער  'וכך  השוו:   266 

הערה 32(, §399.

ראו לעיל הערה 241. וראו לעיל D2v, שורה C2r ;21, שורות 6–7.  267

המופיע  לשם  רק  שהכוונה  יותר  סביר  אולם  כולו,  החיבור  של  שמו  הוא  ישמעאל'  רבי  של  ש'חותמו  ייתכן   268 

בשורות 7–9, והפותח בזיהוי 'וזה הוא'.

להוראות אלו השוו למשל: 'זהו שם המפורש ]...[ אל תזכרהו מיושב אלא מעומד' )שפר, סינופסיס ]לעיל הערה 32[,   269

§512(, וכן במקבילה: 'שם המפורש הנזכר בכל דבר ותצליח ואל תזכור מיושב אלא מעומד' )כ"י ניו יורק, ספרייה 
ציבורית Heb. 190 ]לשעבר כ"י ששון 56[, עמ' 171 שורות 24–25(.

לנוסחה שכאן ובשורה הבאה השוו: שפר, סינופסיס )שם(, §690.  270

לביטוי זה השוו: 'אדרסקס רב שמה', להלן Fr, שורה 10. יש להניח שזהו Abrasax, וראו לעיל A2v, שורה 27.  271

עולמים',  ולעולמי  לעולם  הוא  ברוך  המלכים[  ]מלכי  שלמלך  לבדו  מלכותו  כבוד  [שם  ']ברוך  ראו:  זו  לנוסחה   272 

לעיל D2v, שורות 12–13.

השורות הבאות כתובות בדיו בהירה מזו שבעמוד הקודם ובראש עמוד זה, ויש להניח כי נכתבו בשלב מאוחר יותר   273

הטקסט  הסתיים  שכאן  לשער  יש  זאת  לאור  היד.  כתב  כל  את  שכתב  הסופר  אותו  של  בידו  אולם  הטקסט,  משאר 

המקורי, ונראה שהצירוף של שלוש נקודות רצופות ושל השורה שנותרה ריקה נועדו להדגיש זאת.

דיטוגרפיה.  274

לנוסחת הבקשה שמכאן ועד 'בעת רצון' בשורה הבאה השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §708.  275

על פי המקבילה שנזכרה בהערה הקודמת צ"ל: 'ועונה'.  276
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לפני שמך הגדול והקדוש והטהור והברוך אכתריאל יה277 ..גוביהאל   17

אל יה סנגיאל שמו יהו278 הי הו הי הוה שמו ביצירא יהו יה דנסתגעץ קדישא   18

הודיה יהו יה ארוח יה מפורשה דעל תגא מפורש פלטיה הלטיה היה יה   19

הו הי יה ויהיה הי הו יהי יהו הה יהו יה היה אשר שמי בקרבו279 יה יהו הה   20

יה יהו הה יהוה יה ובשם הוה יא יהו יה יה הו יה יוה יה הוי יהי יהי הי הי   21

היה בגי היה בתדיניסס הוסיה יה דימסה שמיה דיהוה הוהה יהוה היה   22

היה יהו יה יהו הי יהי באוטמטון ויהס.יה פרישא ברוך שם כבוד מלכותו   23

לעולם ועד דילא ילף קטלא חייב ודי אשתמש בתגא חלף280 יהו הי יהו הוה   24

וא אה באה האה יוה הי הוה או יה הו יה והה וה והה יהו יהו יהו הויה  ה'   25

הויה הי הה יהוה יהוה יה סמל281 מסמאד אגינטון איקונטי אנטיריגון   26
טריגון טרגרגון מהו והי והי י.הו הו לא ימוש:282 הלא צויתיך:283 תורת יהוה:284   27

פקודי יהוה:285 מוסר יהוה:286 ויהי בנסוע הארון287 ברוך יהוה ברוך ש'כ'מ'ל' מעלפץ288   28

)מקומם של שני הקטעים הבאים בכתב היד עדיין איננו ידוע( 

השם 'אכתריאל יה' מופיע בבבלי, ברכות ז ע"א, ואצל שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §§130, 138, 151, 310,   277

501, 597, ומתועד גם בקערות ההשבעה הבבליות.

לשם שמכאן ועד השורה הבאה השוו לעיל C1v, שורה 14.   278

על פי שמ' כג 21.  279

משנה, אבות א, יג, וראו לעיל D2v, שורה 28.  280

לרצף השמות שמכאן, השוו הנוסחה היוונית σημεα καντευ κεντευ κοντευ κηριδευ δαρυνγω λυκυνξ, המוכרת   281

 C. Bonner, Studies in Magical Amulets, :היטב מהספרות המאגית היוונית של שלהי העת העתיקה. ראו למשל

 Chiefly Graeco-Egyptian, Ann Arbor 1950, pp. 196–197; H. D. Betz, The Greek Magical Papyri in
Translation, Including the Demotic Spells, Chicago 1986, p. 24, n. 48. לנוסחה זו ראו גם: שפר, סינופסיס 
)לעיל הערה 32(, §640; י' הררי, חרבא דמשה, ירושלים תשנ"ז, עמ' 31, 143. וראו הדיון המפורט: בוהק, שרידי 

מילים יווניות )לעיל הערה 48(, עמ' 129–130.

'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשֹמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את ְדָּרכך ואז   282

תשכיל' )יהו' א 8(. כאן ובשורה הבאה בא רצף של פסוקים שנועד כנראה להיות סיומת לטקסט כולו.

'הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תעֹרץ ואל ֵתּחת כי ִעמך ה' אלהיך בכל אשר תלך' )יהו' א 9(. פסוק זה הוא המשך ישיר   283

במקרא לפסוק הקודם כאן.

כנראה 'תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי' )תה' יט 8(. אבל גם פסוקים אחרים אפשריים כאן.  284

'ִפּקודי ה' ישרים משמֵחי לב מצות ה' ברה מאירת עינים' )תה' יט 9(. פסוק זה הוא המשך ישיר במקרא לפסוק הקודם   285

כאן.

כנראה 'מוסר ה' בני אל תמאס ואל תֹקץ בתוכחתו' )מש' ג 11(.  286

גם  זה מצוטט כנראה  35(. פסוק  י  )במ'  ויֻנסו משנאיך מפניך'  ֹאיביך  ויֻפצו  ה'  ויאמר משה קומה  'ויהי בנֹסע האֹרן   287 

לעיל A1r, שורה 26.

בהנחה שהמילה 'מעלפץ' איננה כתובה בצופן כלשהו, ואיננה ראשי תיבות של נוסחת סיום כלשהי, או שם רב כוח   288

מעין אלו המצויים ב'שיעור קומה', הרי מדובר ברצף אותיות בעלמא, שנועד למלא את הדף עד סופו.
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T-S. AS 142.40 כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה – F

Fr )צד הֵׂשער(

הו[ ה289 הוה ]                                          [   [   1

[ הוה הוה ]                                             [  [   2

[ יהו יהו יהו יה ]ו                                                  [  [   3

]           [ י הי הי ה ]י     [ ה ]                                             [   4

[ הה הה הה הה הה ]                                              [  [   5

[ הה הה >כב'<290 ההה הו אה הו ]                    אהיה[  [   6

אשר ]א[ היה דעל תגא מפרש מץ פץ291 מץ ]                       [   7

גל גל גל גל קל גל קל גל קל גל קל גל צנדן צנד ]ן                  [   8

שעפא שעפא מעופפא292 רבא זה ]           [ ה ש ]                   [   9

ברוך הוא אדרסקס רב שמה293 אדר ]סקס?                         [   10

]א[ רכי אנגלי קוסמו קטיסטא294 אד ]רסקס?                       [   11

]צ[ לותי לך יאי שבחה וקילוסא ו ]                                    [   12

בנינשא ובעיר ]א     [ א ]                            [   13

משבחי ]                                                                      [   14

ש ]                            [   15

Fv )צד הבשר(

]                               [..]                                       [   1

]                                       [ ל....]                            [   2

]                                        [ כל שנה295 ]                   [   3

]                           [ לא ]                        [    4

)לעיל  קומה  שיעור  כהן,   ;693§  ,)32 הערה  )לעיל  סינופסיס  שפר,  ראו:   9 שורה  ועד  שמכאן  לטקסט  מקבילה   289 

הערה 16(, עמ' 58.

הכוונה למספר ההופעות של הצירוף 'הה', וכנראה גם של הצירופים הקודמים. והשוו: שפר, סינופסיס )שם(, בעיקר   290

בכ"י אוקספורד ובכ"י מינכן.

מצפץ = יהוה באתב"ש.  291

אלרחמן  >אל<מועאפי  אל.אפי  שאפי  'באסם  בערבית־יהודית:  דומה  צירוף  השוו  מעופפא'  שעפא  'שעפא  לצירוף   292

.)T-S K 1.153 ארחים' )כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

C2v, שורות 7–8. וכן: 'ארזא סכס רב שמא רבא ]...[ ארדא סכא רב  לביטוי זה השוו: 'ארדאסכס רב שמה', לעיל   293

שמא רבא' )כהן, שיעור קומה ]לעיל הערה 16[, עמ' 55(.

ἀρχάγγερλος ו-κοσμοκτίστης, שתיהן ביחסת הווקטיבוס, כלומר: 'הו, רב־מלאך בורא־עולם'.  המילים היווניות   294

לצירוף זה ראו גם: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 32(, §640; הררי, חרבא דמשה )לעיל הערה 281(, עמ' 140. לדיון 

 C. Rohrbacher-Sticker, ‘From Sense to Nonsense, From :בנוסחאות היווניות שנשתרבבו ל'חרבא דמשה' ראו

Incantation Prayer to Magical Spell’, Jewish Studies Quarterly, 3 (1996), pp. 24–46
אולי צ"ל: 'עיצה'.  295
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]                                      [ ולא ..ן לא ..]                  [   5

]                                      [ אהיה אשר א ]היה             [   6

]                       [ תרמי לאבר296......תה יהו ]                 [   7

]                              [ ל לפני מלך ..ל....  ....רון .....   8

]                                             [...... בראש חד עג או ] [  9
]                        [ ריא • • •          רז חנוך297   10

]                           מרגיוי?[ אל ..תיאל298 טנריאל אוזהיה   11

]שקדהוזי?                    מ[ טטרון וגו'299 כולם עד אוזהי ]ה   12

]                                                                 [ ת א....    13

 ...]                                                                     [   14

]   [   15

T-S AS 142.248  כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה – G

Gr )צד הֵׂשער(

]                             [ עי  פ ]                              [   1

]                  [ מתאמר ח.]                                  [   2

] [..יה מרוסיה מודסיה ]                                      [   3

וה  יה  הה  יה  שם יה ש ]                                   [   4

קומיאל >.אניאל< ברוביאל את.]                         [   5

סרכיאל מרמראות ]300                                       [    6

בצן שם בשם א ]                                               [   7

ֵשִזיב יתי ופל ]יט יתי301                      מכל מרעין?[   8

בישין דאת ] בעלמא?                                         [   9

רוחין ופגע ]ין                                                 [   10

]                                                      [..]      [   11

אולי צ"ל: 'לאברהם'.  296

ייתכן שזו הכותרת של יחידה טקסטואלית חדשה, המיוחסת אולי לחנוך. ייתכן שחנוך מוזכר גם להלן Gv, שורה 3.  297

כנראה צ"ל: 'גיותיאל', לרשימת שמותיו של מטטרון ראו לעיל C2r, שורות 19–20, 25–28.  298

כלומר שאר שמותיו של מטטרון.  299

)לעיל  סינופסיס  שפר,  ראו:  ההיכלות.  בספרות  גם  ומופיע  היוונית,  המאגיה  מן  היטב  מוכר   Μαρμαραῶθ השם   300 

הערה 32(, §336. וראו: בוהק, שרידי מילים יווניות )לעיל הערה 48(, עמ' 131; הנ"ל, מאגיה יהודית עתיקה )לעיל 

הערה 29(, עמ' 209, 252, 260.

קומה  שיעור  כהן,  ראו:  בעברית,  אבל  אפשרית,  למקבילה  בארמית.  והפעם  אישיות,  לבקשות  חוזר  הטקסט  כאן   301

)לעיל הערה 16(, עמ' 74. וראו גם: שם, עמ' 206; שפר, סינופסיס )שם(, §706.
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Gv )צד הבשר(

]                                         [..]                     [   1

]                [ דן >הדא<  רזא ]                         [    2

]                                        [ רישא דחנוך .........   3

]                                         [. ולא נכתב ולא מ..   4

]                                          [.ר יחד כתבית ית..   5

]                                            [ ין ושבעה מלאכי   6

]                                                [ משתכל ברזא    7

]                                                   [.. יה..אל ..   8

]                                                    [.היה ...ין   9

]                                                  [.ך יהוה      10

יכום ביניים ה. ס

לנוכח מצב השתמרותו הבעייתי של הטקסט ששוחזר לעיל, ומאחר שייתכן שקטעים נוספים מתוכו 

יתגלו בעתיד, דומה כי לפי שעה אי אפשר להסיק מסקנות נחרצות באשר לאופיו המדויק. ובכל זאת 

כמה מאפיינים עיקריים של החיבור בולטים ביותר. 

חשוב לציין כי בשלב זה איננו יודעים את שמו של החיבור, ואף איננו יודעים בוודאות שהיה לו   

שם, שכן ייתכן שמעתיק כתב היד כינס בו אוסף מסורות בענייני היכלות ויצר יצירה עצמאית משלו, 

ידי הוספת יחידות קצרות  ובתוך כך התאים אותה לגודלו של כתב היד שעמד לרשותו, בעיקר על 
בסוף כתב היד, אבל אולי גם באמצעות השמטת יחידות שהיו ארוכות מדי.302

גם על זהותו של המעתיק איננו יודעים דבר, למעט העובדה שהיה כנראה סופר מנוסה שחי במאה   

 ,A1r( עבדך'  פינחס  אני  'שמעיני  נרגשת,  בקשה  כולל  החיבור  בקהיר.  עשרה  האחת  או  העשירית 

שורה 12(, ומכיוון שבכתבי יד אחרים של ספרות ההיכלות מן הגניזה משולבים שמות מעתיקיהם בתוך 

קטעי ההיכלות שהעתיקו – תופעה המוכרת היטב גם בהעתקות של מרשמים מאגיים, בגניזה ומחוצה 

לה – יש לשער שפינחס אכן היה מעתיקו של כתב היד שלפנינו.303 עם זאת אין לשלול לחלוטין את 

האפשרות שזהו שמו המשוער של מחבר החיבור כולו, שחי אולי מאות שנים לפני שהועתק כתב היד 

שלפנינו, או שמדובר בייחוס פסידואפיגרפי לפינחס בן אלעזר בן אהרן המקראי או לפינחס בן יאיר 

שמתקופת התנאים.

 D. Abrams, Kabbalistic :ה'נזילות' הטקסטואלית המאפיינת את ספרות ההיכלות הודגשה לאחרונה ביתר שאת. ראו  302

 Manuscripts and Textual Theory: Methodologies of Textual Scholarship and Editorial Practice in the
Study of Jewish Mysticism2 (SSLJM, 26), Los Angeles and Jerusalem 2013, esp. pp. 488–500

 G. Bohak, ‘Observations on the Transmission of Hekhalot Literature in the Cairo :לדיון נרחב בנושא זה ראו  303

’Genizah, בוסתן, הימלפרב ושפר, ספרות היכלות )לעיל הערה 5(, עמ' 222–228.
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מאפיין מובהק של החיבור הוא היותו מורכב מיחידות קצרות, רובן בעברית אך חלקן בארמית,   

זו לזו, בסדר שלא תמיד נראה הגיוני או הכרחי. בחלק מהמקרים דומה כי המעתיק  המשורשרות 

שיבץ בזו אחר זו יחידות החוזרות על מה שכבר נאמר בטקסט או סותרות את מה שבא לפניהן.304 

יחידות  כמה  עוד  שיבץ  הוא  המקורי  החיבור  של  סופו  אחרי  הרי  נכון,  לעיל  המוצע  השחזור  אם 

קצרצרות, כנראה כדי לא להשאיר מקום ריק בסוף העמוד האחרון של כתב היד.305 כאשר בוחנים 

ואקסטטי  התגלותי  אופי  בעלות  חלקן  כי  להבחין  קל  כולו,  בטקסט  ששובצו  היחידות  כלל  את 

במובהק, ולחלקן אופי מדרשי יותר, כולל פירושים רבים של פסוקים מקראיים הנוגעים במלאכיו, 

בלבושיו ובמראהו של הקב"ה ופתרון סתירות בין הפסוקים הללו. מעניין לציין כי חלק מהיחידות 

הקצרות מוכרות היטב מכתבי היד האירופיים של ספרות ההיכלות )גם אם הן באות כאן בהבדלים 

רבים ממה ששם(, וחלקן אינן מוכרות לנו כלל. נוסף על כך יש חפיפות טקסטואליות בין הטקסט 

שלפנינו ובין חיבורים כגון ספר המלבוש או שבע מעלות, ואפילו הספרות המאגית היוונית תרמה 

את תרומתה לחיבור שלפנינו.

מאפיין נוסף של החיבור שלפנינו הוא השימוש הנרחב במילים מומצאות, המרחיבות את גבולות   

 השפה, בעיקר בקטעים שמתוארים בהם המחזות הנגלים לעיני מי שמגיע לעולמות השמימיים.306 

כך למשל מתוארים 700,000 המלאכים שלבושיהם עשויים עיניים, 'ובתוך כל עין ועין סוקני ובתוך 

וזרעותיהן כמראה אוצנה  ורגליהן  ומתעופפת  יצאה אש שחורה שהוא מיעפת  ומתוכה  סוקני בצקי 

בצקי  סוקני,  כגון  מילים  של  משמעותן  מה  לשער  אלא  לקורא  לו  ואין   ,)5–3 שורות   ,C1v( זהוב' 

מצרי ]ב[ ין  ב'היו  השימוש  כגון  לזה,  זה  מאוד  קרובים  בשורשים  השימוש  בולט  כן  כמו  ואוצנה. 

 פניהם כנגדו' )A1v, שורה 19(,307 'והיה מצהיב פנים כנגדו' )A2v, שורה 19( ו'הזהיב פנים כנגדן' 

'זולחין'   ,)20 שורה   ,A2r( כ'זוחלת'  האש  של  בתיאוריה  גם  עולה  זו  תופעה   .)8 שורה   ,B1r( 

)A2r, שורה 21 ]בלשון רבים כי מדובר שם בנור, ברד ואש[ (, 'זוגלת' )A2v, שורה 24( ו'מזדגלת' 

)C1v, שורה 7(, או כ'מצטפחת' )C1r, שורה 2( ו'מצטבחת' )A2v, שורה C1r ;24, שורה 8(. מבחינה 

זו מעניין להשוות בין התיאורים המופלאים של העולמות השמימיים ובין התיאורים הטכניים היבשים 

של הוראות השימוש בטקסט כולו, שאין בהן אפילו מילה מומצאת אחת. כאן מצויים רק הסברים 

ברורים ומפורטים, בשפה רגילה לחלוטין, כגון 'הולך ויושב בבית לבדו ויהיה בתענית כל היום ואינו 

אוכל לחם אשה ואינו מסתכל לא באיש ולא באשה וכשהוא מהלך בשוק מעלים עיניו מכל הבריות 

ואינו מסתכל אפילו בתינוק בן יומו וטובל מערב לערב ואומר אתו הדבר לאחר קרית שמע שלערב 

הזה,  'מסתכל' מעיד על ההבדל  המילה  איות  אפילו  כי  דומה   .)15–11 )C2r, שורות  ויום'  יום  בכל 

וראו למשל את שני תיאורי הבריאה – לעיל A2v, שורות 7–18 ושורה 21 ואילך – המתחילים באותה הנוסחה בדיוק   304

)'לאחר מיכן נידבר עמו הקדש ברוך הוא וגלה לו למשה את כל הסתרין כולן מה היה קודם שיברא העולם ומה היה 

לאחר שיברא העולם'(.

ראו לעיל הערה 273.  305

על נושא זה ראו ביתר פירוט: בוהק, קטעים חדשים )לעיל הערה 11(, ובכוונתי להידרש לכך בהרחבה במקום אחר.  306

והשוו: 'והיתה מצטרבת כנגדו', לעיל A1v, שורה 21 .  307



גדעון בוהק 44640[           

בשתי  'מסתכל'  נכתבה  אך  האקסטטיים,308  בקטעים  היקרויותיה  בכל  כ'משתכל'  נכתבה  היא  שכן 

היקרויותיה בהוראות השימוש שצוטטו לעיל.

נוסף על כל אלו ברצוני להדגיש מאפיין חשוב לא פחות – הערבוב המוחלט בין חומרים שהיינו   

של  בבקשותיו  כבר  עולה  זו  תופעה  במובהק.  כמאגיים  רואים  שהיינו  לכאלו  כמיסטיים  מסווגים 

 ,A1r( אותיות'  ושבע  עשרים  בתוך  במרכבה  הושיבני  'עימך  אחד:  במקום  המבקש  החיבור,   בעל 

הוא  ובמקום אחר   – 11–12( – ללא ספק אחת הבקשות הנועזות בספרות המיסטית היהודית  שורות 

יש  בה  שכיוצא  בקשה   ,)9–8 שורות   ,Gr( בישין'  מרעין?[  מכל  יתי...  ופל ]יט  יתי  'ֵשִזיב  מבקש: 

כמעט בכל קמע יהודי.309 יתרה מזו, הערבוב בין חומרים מיסטיים למאגיים בולט גם בלב התיאורים 

בין היתר למטרות  הן כאשר המלאכים מגלים למשה כיצד להשביע אותם,  והחזיונות האקסטטיים, 

 ,C1v( הכל'  את  בהן  שמשביעין  אותות  ל'ארבע  בהפניות  הן   ,)13–9  ,3–1 שורות   ,A2r(  רפואיות 

 ,E1v( 'ולמלאכים המצויים במחיצה מסוימת, אשר 'המשביעין אין משביעין אלא בהן ,)שורות 19–20

המלאך  של  מפורטת  השבעה  גם  ובהן  החיבור,  בסוף  המפורטות  השימוש  בהוראות  והן   ,)23 שורה 

משה  שקיבל  המתנות  שלפנינו  החיבור  בעל  של  בעולמו  כי  דומה   .)18–15 שורות   ,C2r( מטטרון 

מהמלאכים, ובהן סודות בענייני רפואות והשבעות, היו חשובות לא פחות מן התיאורים המפורטים של 

העולמות השמימיים ומתיאוריו של הקב"ה באשר לדרכים שבהן ברא את עולמו. 

אין ספק שכתב היד שלפנינו יכול להאיר באור חדש שאלות חשובות בחקר ספרות ההיכלות. עם   

אינם  הגניזה  מן  היד  כתבי  גם  אלא  זו  ספרות  של  האירופיים  היד  כתבי  רק  לא  כי  להדגיש  יש  זאת 

משקפים את ספרות ההיכלות במצבה הגולמי )וממילא אין כל ודאות שבמצבה הגולמי הייתה זו ספרות 

כתובה(. מרגע שאנו מתבוננים לא בקטע גניזה יחיד אלא בקבוצת קטעים המצטרפים זה לזה ויוצרים 

מורכב  כמה  רואים  אנו  שייכים,  היו  שאליו  היד  כתב  של   – בחסר  ולוקה  מקוטעת  אם  גם   – תמונה 

הטקסט שהועתק בכתב יד זה. אין כל ספק כי מעתיקו של כתב היד, או מחברו של החיבור שהעתיק, 

אסף חומרים רבים ושונים, חלקם עתיקים ביותר, אל תוך חיבורו. אם התוצאה הסופית שונה מאוד 

ממה שאנו מוצאים בכתבי היד האירופיים של ספרות ההיכלות, הרי זה מן הסתם משום שעמדו לרשותו 

קטעים שאולי לא עמדו לרשותם, אבל גם משום שבחר לערוך את הדברים בצורה שונה מזו שנהגו 

חסידי אשכנז מאות שנים לאחר זמנו. אמור מעתה, הן כתבי היד מן הגניזה הן אלו שמוצאם באירופה 

משקפים עריכות מאוחרות, אך שונות זו מזו, של מסורות מיסטיות ומאגיות יהודיות קדומות בהרבה 

מן המאה העשירית או האחת עשרה. עד כמה קדומות מסורות אלו, ובאילו אזורים גאוגרפיים וחוגים 

חברתיים צמחו לראשונה – אלו שאלות שכבר העסיקו חוקרים רבים בעבר, ודומה כי טרם ניתנו עליהן 

מן הראוי להשתמש בכל המידע הטקסטואלי העומד  תשובות מספקות. אך בחיפוש אחר התשובות 

לרשותנו, גם זה שלא הגיע לידינו בכתבי יד שלמים, ושעודנו זוקק שחזור מדוקדק.

וראו לעיל A2r, שורות Gv ;21 ,14, שורה 7.  308

והשוו: 'ושמע בקול תפלתי בשעה הזאת ]...[ פנה לתפלת עבדך וענני ]...[ יפתחו שערי שמים לצעקתי שאני מזכיר   309

ומתחנן', לעיל C2v, שורות 14–17.


