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בראשית ראשית בגימטרייה: מקורות חדשים לחקר תורת הסוד היהודית  
בתקופת התלמוד והגאונים

מאת

גדעון בוהק

אחת התופעות המתמיהות ביותר בחקר הקבלה היא התעלמותם של רוב חוקריה מגניזת קהיר 

ומהטקסטים הרבים שנשתקעו בה. רק בתחום משנה אחד של חקר תורת הסוד היהודית, בחקר 

נותר  עדיין  כאן  וגם  זו,  ספרות  של  הגניזה  קטעי  של  ביטוי לחשיבותם  ניתן  ההיכלות,  ספרות 

נוספים. אולם בתחומים אחרים של חקר הקבלה בולטים קטעי הגניזה בעיקר  מקום למחקרים 

בהיעדרם. בדברים שלהלן אין בכוונתי לתקן עיוות מתמשך זה, אלא רק להדגים את חשיבותם 

של קטעי הגניזה לחקר המיסטיקה היהודית, ובעיקר לחקר המסורות האזוטריות שהיו נפוצות 

במזרח בתקופת הגאונים, ושהתפשטו משם גם לאירופה. לשם כך אדון בפסקה מוקשה העוסקת 

הוהדר  שכבר  מאגי  גניזה  בקטע  מופיעה  זו  פסקה  ואתב"ש.  אח"ס  אלב"ם,  מסוג  בגימטריות 

בעבר, אך נתעלם מעיניהם של חוקרי הקבלה, וברצוני להצביע על גלגוליה המאוחרים של פסקה 

זו ולנסות לעמוד על משמעותה האפשרית, הגם שעדיין אינני יכול לפרשה במלואה. לאחר מכן 

אבחן משפטים ספורים מתוך חיבור ארוך בערבית־יהודית שחלקים ממנו נשתמרו בשלושה קטעי 

גניזה, חיבור העוסק בין היתר במשמעויותיה השונות של המילה גימטרייה, והמצטט את הִּפסקה 

דידן. בשלב זה אין ביכולתי לזהות בוודאות את שמו של החיבור או את שם מחברו, שחי בטבריה 

או בסביבתה במאה התשיעית או העשירית לסה"נ. אולם כיוון שהוא ייחס את הפסקה העוסקת 

ממסורת  חלק  היותה  על  רמז  הוא  הרי  החכמים',  'האבות  של  הסודיים'  ל'כתביהם  בגימטרייה 

אזוטרית רבנית קדומה שהייתה מצויה בכתובים במקומו ובימיו. וכפי שאפשר לראות מגלגוליה 

זו הגיעו גם לאירופה, והשפיעו על  המאוחרים יותר של הפסקה דנן, חלקים ממסורת אזוטרית 

עולמם של חסידי אשכנז ושל ראשוני המקובלים.

א

 T-S Misc. האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  הגניזה  קטע  הוא  בו  שאדון  הראשון  המקור 

 27.4.11, שהוהדר בידי יוסף נוה ושאול שקד, ושתוארך בידי עדנה אנגל לסביבות המאה האחת 
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עשרה.1 זהו דף נייר הכתוב משני צדיו, שנתלש בוודאי מתוך קונטרס של מרשמים מאגיים. חלקו 

התחתון של הדף קרוע, ועד כה לא עלה בידי לזהות בין קטעי הגניזה את החלק החסר בדף זה, או 

דפים נוספים מאותו קונטרס. יש בקטע זה במצבו הנוכחי שש יחידות טקסטואליות, כולן קצרות 

'אם ביקש)ת( שישתעבדו  היא מרשם שתחילתו  היחידה הראשונה בצדו האחד של הדף  למדי. 

לך כל הרוחות ועושים כל מלאכה שבעולם', ושבהמשכו הטענה שבשם המוצע כאן 'היה שלמה 

משתעבד אותם', כלומר את הרוחות, על פי הסיפור הידוע במסכת ִגטין בתלמוד הבבלי ובמקורות 

רבים נוספים.2 המרשם הבא מטרתו להבעיר את לבו או לבה של הקרבן המיועד באהבה לאדם 

מסוים, מרשם שהשימוש בו מתועד כבר בחרסים שנתגלו בחורבת רימון, ושמתוארכים מבחינה 

סטרטיגרפית למאה החמישית או השישית לסה"נ.3 לאחר מכן בא מרשם שנועד כנראה לטיפול 

באישה המתקשה בלידתה, ובו שימוש בקליפה של אבטיח וכנראה בחומרים נוספים, אולם המרשם 

 נחתך כבר בתחילתו. המרשם הראשון בצדו השני של הדף מתחיל באמצעה של שורת הכותרת – 

בסוף העמוד  הופיעה  כי תחילתו  ונראה   – ולכל תלמידין'  יוחי  בן  לר' שמעון   ]... לב  ']פתיחת 

 ,T-S K 1.14 הקודם. למרשם זה מקבילה בקטע גניזה נוסף, קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 

יוחאי'.4  בן  שמעון  לר'  מילים([ה  שתיים–שלוש  חסרות  ])כאן  לב  'פתיחת  היא  הכותרת  ושם 

 למרשם זה מקבילות גם מחוץ לגניזה, למשל בכ"י פירנצה, לורנציאנה Plut. 89 sup. 118 )מתכ"י, 

ס' 17981(, דף 110א, ושם הוא מתחיל ב'פתיחת הלב מסר ר' עקיבא לר' שמעון בן יוחאי יוחי ולכל 

 תלמידיו'. ייתכן אפוא שאף בקטעי הגניזה היה נוסח מעין זה, כלומר 'פתיחת לב ]מסר ר' עקיב[ה 

)ושתי  'ולכל תלמידין'  ולא  'ולכל תלמידיו',  יוחאי', ושהקריאה המקורית הייתה  לר' שמעון בן 

ייחוסו של המרשם   .)T-S K 1.14 קיימברידג'  מן המרשם שבקטע  לחלוטין  אלו נשמטו   מילים 

)לר' עקיבא ו(לרשב"י ראוי לציון, שכן ייחוסם של מרשמים מאגיים למוסרים ספציפיים – בין 

 J. Naveh and Sh. Shaked, Magic Spells and Formulae: Aramaic Incantations of Late ראו:   1

Antiquity, Jerusalem 1993, pp. 216-219, G22. אני מודה לד"ר עדנה אנגל על שתארכה עבורי את קטעי 
הגניזה הנדונים במאמר זה, ומודה ליובל הררי, צחי וייס, אהרן ממן, דוד סקליר ויועד קדרי, וכן לקוראים 

האנונימיים מטעם 'תרביץ', על הערותיהם המועילות על טיוטה קודמת של מאמר זה.

ראו: בבלי, גטין סח ע"א–ע"ב, והמקורות הרבים שאספו קושלבקי וששון: ר' קושלבסקי, 'שלמה ואשמדאי',   2

 י' אלשטיין, א' ליפסקר ור' קושלבסקי )עורכים(, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי: סיפור עוקב סיפור, ב, 

 ,2013 אביב  תל  המלך,  לשלמה  חז"ל  של  יחסם  והדיוט:  מלך  ששון,  ג'   ;115–85 עמ'  תשס"ט,  גן   רמת 

עמ' 129–155, ושם הפניות רבות נוספות.

 J. Naveh and Sh. Shaked, Amulets and Magic Bowls: Aramaic ראו:  רימון  מחורבת  לחרסים   3

Incantations of Late Antiquity, Jerusalem 1985, pp. 85-89, A10. ליחס בין החרסים ובין קטע הגניזה 
1(, עמ' 218–219; י' נוה, 'על ספרי מרשמים מאגיים יהודיים  ראו: נוה ושקד, לחשים מאגיים )לעיל הערה 

י' גפני וד' שוורץ )עורכים(, היהודים בעולם ההלניסטי והרומי: מחקרים לזכרו  בימי קדם', א' אופנהיימר, 

 G. Bohak, Ancient Jewish Magic: A History, :של מנחם שטרן, ירושלים תשנ"ו, עמ' 454–456. והשוו

 Cambridge 2008, pp. 156-158, 223
 T-S Misc. קיימברידג'  שבקטע  מזה  בהרבה  ארוך  המרשם   T-S K 1.14 קיימברידג'  שבקטע  במקבילה   4

27.4.11, ויש לשער כי חציו השני נשמט מתוך הנוסח שלפנינו, כפי שקורה לעתים קרובות בספרות המאגית.
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ימי ביניימיים שמקורם  ימי הביניים – נפוץ ביותר באוספי מרשמים  מספרות חז"ל בין מחכמי 

באשכנז ובספרד, אך נדיר ביותר באלו שמן הגניזה. בעקבות מרשם זה מופיעה הפסקה שאדון 

בה להלן, ולאחריה מרשם 'לאשתא', כלומר לחום, המשתמש בשם בן מ"ב אותיות )'אבג יתץ קרע 

שטן ... יגל פזק שקוצית'(, שם שנדון בהרחבה כבר בתשובתו הידועה של האיי גאון בענייני 

שמות ושימושיהם.5 כאן נקרע העמוד, ואין לדעת אילו יחידות טקסטואליות הופיעו בחלק החסר 

או בעמודים הבאים בקונטרס.

הפסקה שאעסוק בה משוקעת אם כן בין מרשמים מאגיים למטרות שונות, שאחד מהם היה   

בשימוש בארץ ישראל כבר במאה החמישית או השישית לסה"נ, אחד מפנה לשלמה המלך, אחד 

מיוחס לרשב"י, ואחד משתמש בשם בן מ"ב אותיות. כל אחד מהמרשמים כשלעצמו איננו יוצא 

דופן, אך הופעתם יחדיו בדף אחד עשויה להעיד שלפני מעתיקו של כתב יד זה עמדו מרשמים 

המיסטית  בספרות  יותר  המקובל  מהסוג  אזוטריות  מסורות  אף  ואולי  עתיקים,  ישראליים  ארץ 

הביניים  ובימי  העתיקה  העת  בשלהי  השם  בעלי  של  בעולמם  ידועה  שהייתה  בזו  או  היהודית 

 המוקדמים.6 אולם העדות המעניינת ביותר למקורות שעמדו לפני המעתיק מופיעה בשורות 8–13 

שבעמוד השני, בפסקה שזו לשונה:

וג'  ליחיד  במרכבה  ולא  לשנים   / בראשית  במעשה  ולא  לשלשה  בעריות  דורשין  אין 

בראשית ראשית / בגימטריא נפיק יוד שבאלבם וסלק ליוד שבאלבם / הי נפיק מן הו ומן 

 עז שבאחס ומן למד שבאלבם וסלק / ליוד שבאחס ו'א' נפיק מן יוד ומן פי שבאחס וסלק / 

לוא שבאתבש נפיק מן הי ומן אלף שבאחס ומן לאמד שבאלבם וסליק ליוד שבאחס.

העוסקות  התורות  של  הפצתן  את  המגבילה  מהמשנה  כמובן  לקוח  זו  פסקה  של  הראשון  חלקה 

בענייני עריות, במעשה בראשית ובמעשה מרכבה.7 אך המשכה של הפסקה תמוה ביותר, וכבר 

פרובאנס  חכמי  מאת  ופירושים  פסקים  תשובות,  ועמן  החדשות:  הגאונים  תשובות  עמנואל,  ש'  ראו:   5

הראשונים, ירושלים תשנ"ה, עמ' 135. 

על עולמם של בעלי השם בתקופת התלמוד והגאונים ידוע לנו מעט מאוד, אולם הם מוזכרים הן בתשובתו   6

שבת  בערב  השם  מבעלי  ידוע  אדם  פלוני  ראו  כי  העידו  )'וענוים  הקודמת  בהערה  שנזכרה  גאון  האיי  של 

יחזקאל'  הן ב'ראויות   ,)]124 ימים באותו ערב שבת' ]שם, עמ'  ונראה במקום אחר מהלך כמה   במקום אחד 

'"ראויות־ גרינולד,  א'  אומ)רים(';  בשום  ומשמשין   ... אומ)ר(  נדודיה  אלעזר   ... או)מר(  הזקן  תנחום  )'ר' 

 G. G. Scholem, Major 130(. וראו גם:  יחזקאל", מהדורה ביקורתית ופירוש', טמירין, א ]תשל"ב[, עמ' 

 Trends in Jewish Mysticism3, New York 1954, p. 41; idem, Kabbalah, Jerusalem 1974, 
pp. 33-35

משנה, חגיגה ב, א. משנה זו זכתה לדיונים רבים במחקר, וראו בעיקר: א"א אורבך, 'המסורות על תורת הסוד   7

בתקופת התנאים', מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות: מוגשים לגרשם שלום במלאת לו שבעים שנה, ירושלים 

 D. J. Halperin, The Merkabah in Rabbinic Literature, (American Oriental א–כח;  עמ'  תשכ"ח, 

לפרדס  שנכנסו  ארבעה  אלישע:  של  חטאו  ליבס,  י'   ;Series, 62), New Haven, CT 1980, pp. 19-39
וטבעה של המיסטיקה התלמודית, ירושלים תשמ"ו, עמ' 131–141; מ' הלברטל, סתר וגילוי: הסוד וגבולותיו 

במסורת היהודית בימי הביניים )יריעות: מסה, עיון ומחקר במדעי היהדות המשיקים למדעי הרוח והחברה 
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נוה ושקד העירו על כך ותרגמו את הפסקה לאנגלית בלי להתיימר להבינה.8 יש לציין כי מקורות 

מאוחרים יותר שפסקה תמוהה זו מופיעה בהם מעידים שגם מעתיקיה לא ירדו לסוף כוונתה. כך 

למשל הפסקה מופיעה ב'ספר רזיאל' וב'מרכבה שלמה' של הרב שלמה מוסאיוב,9 והיא משובצת 

בהם ביחידה טקסטואלית ארוכה המורכבת מקטעים מתוך 'ספר הרזים', 'סדר מעשה בראשית' 

ומתפילות  קומה'  ו'שיעור  דבראשית'(  רבה  'סדר  או  בראשית'  דמעשה  כ'ברייתא  גם  )הידוע 

וקטעים מאגיים קצרים.10 ככל שידיעתי מגעת, החלק של הטקסט הנוגע לענייני לא זכה עד כה 

לדיון מחקרי, ולא נכלל במהדורות המדעיות של החלקים הקודמים לו ב'ספר רזיאל'.11 לפיכך 

בטקסט  הפסקאות  למבנה  ובהתאם  הנדפס  רזיאל'  'ספר  מתוך  בהרחבה,  כאן  אותו  מעתיק  אני 

לזה  רזיאל'  שב'ספר  הטקסט  בין  המועטים  ההבדלים  על  השוליים  בהערות  ומעיר  המודפס, 

שב'מרכבה שלמה' ועל שיבושי נוסח שניתן לתקנם בעזרת כתבי היד הקדומים ביותר המשמרים 

יחידה טקסטואלית זו:

לזה  זה  דומין  ולמטה  ודאשתמש בתגא חלף12 ממראה מתניו  חייב  יליף קטלא  ... דלא 

וממראה מתניו ולמעלה אינן דומין זה לזה. שמו של נער כשמו של רבו שנאמר כי שמי 

 P. Schäfer, The Origins of Jewish Mysticism, Tübingen  ;15–10 ירושלים תשס"א, עמ'  הכלליים(, 

 2009, pp. 180-185; Y. Furstenberg, ‘The Rabbinic Ban on Maʿaseh Bereshit: Sources, Contexts
 and Concerns’, L. Jennott and S. Kattan Gribetz (eds.), Jewish and Christian Cosmogony in Late

Antiquity, Tübingen 2013, pp. 39-63
 ‘This is a somewhat unclear set of instructions connected with speculations based on various  8

 arrangements of the alphabet. It is translated here without any claim to understanding their
’precise meaning )נוה ושקד, לחשים מאגיים ]לעיל הערה 1[, עמ' 219(.

ספר רזיאל המלאך, אמסטרדם תס"א, דף מ ע"א; ש' מוסאיוב, מרכבה שלמה, ירושלים תרפ"א, דף מג ע"ב.  9

ראו: ספר רזיאל )שם(, דף לד ע"א ואילך; מרכבה שלמה )שם(, לד ע"א ואילך )והטקסט ששם מתחיל רק בדף   10

לו ע"ב ב'ספר רזיאל'(. למבנהו של 'ספר רזיאל' הנדפס ולמקורותיו ראו: ספר הרזים: הוא ספר כשפים מתקופת 

 B. Rebiger, ‘Zur Redaktionsgeschichte des ;44 'התלמוד, מהדורת מ' מרגליות, תל אביב תשכ"ז, עמ

 Sefer Raziel ha-Malakh’, Frankfurter Judaistische Beiträge, 32 (2005), pp. 1-22; R. Leicht,
 Astrologumena Judaica: Untersuchungen zur Geschichte der astrologischen Literatur
 der Juden (Texts and Studies in Medieval and Early Modern Judaism, 21), Tübingen 2006, 

pp. 190-194
קטעי 'ברייתא דמעשה בראשית' שבספר רזיאל )שם(, דפים לה ע"א – לו ע"ב, הוהדרו בידי ש"א ורטהיימר,   11

 N. Séd, ‘Une cosmologie יותר ראו:  יט–מח; למהדורה מדעית  ירושלים תרנ"ג, עמ'  א,  בתי מדרשות, 

 juive du Haut Moyen Age: La Berayta di Maaseh Bereshit’, REJ, 123 (1964), pp. 259-305; 124
pp. 23-123 ,(1965); פ' שפר, סינופסיס לספרות ההיכלות, טיבינגן 1981, §§428–467. קטעי 'שיעור קומה' 
 M. S. Cohen, The Shiur Qomah: Texts and שבספר רזיאל )שם(, דפים לו ע"ב – מ ע"א, הוהדרו בידי 

Recensions, Tübingen 1985, pp. 77-124, אולם מהדורתו מסתיימת מיד לפני הפסקה הנדונה כאן, וראו: 
שם, בעמ' 123–124. 

משנה, אבות א, יג. לשימוש באמירה זו בספרות ההיכלות ראו: שפר, סינופסיס )שם(, §360, §400. לרצף   12

)ושם   124–123 עמ'  )שם(,  קומה  שיעור  כהן,   ;737§ = 477§ = 400§ שם,  השוו:  שלהלן  הקצרות  האמירות 
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אותיות14 כשהוא  נער ע"ב  ושמו של  אותיות  ושתים  בקרבו13 שמו של הקב"ה שבעים 

עולה כ"ו אותיות וכשהוא יורד כ"ז אותיות15 כבוד אלהים הסתר דבר16 כדי שלא תטרד 

מן העולם ע"ב17 דמלכא דעלמא מכאן ואילך אין לך רשות לדבר18 שכן כתוב בספר בן 

סירא במופלא ממך בל19 תדרוש במכוס)ה( ממך בעל20 תחקור במה שידעת התבונן ואין 

ולא  דורשין בעריות בשלשה  אין  ז״ל22  ילפינן21 שכך שנו  בחד  וחד  לך עסק בנסתרות 

במעשה בראשית בשנים ולא במרכב)ה( אפילו ביחיד אלא א״כ היה חכם ומבין מדעתו 

מוסרין לו ראשי פרקים:

וסליק  יו"ד שבאל"בם  מן  נפיק  הכי  בגין  יאירו23 עיני להבין מה שאמר ראשית24  השם 

 Or. 6577 הבריטית  הספרייה  לונדון,  וכ"י   Ms. 2130 לרבנים  המדרש  בית  יורק,  ניו  כ"י  מתוך  ציטוט 

]מרגליות 736[(; ג' בוהק, 'היכלות גנוזים: לקראת שחזור חיבור היכלות לא ידוע מגניזת קהיר', תרביץ, פב 

)תשע"ד(, עמ' 438.

שמ' כג 21. לשימוש הנפוץ בפסוק זה לתיאור הנער מטטרון השוו: שפר, סינופסיס )שם(, §396 = §473 = §733;   13

בבלי, סנהדרין לח ע"ב.

אות', אולם בכ"י מוסקבה, ספריית המדינה, אוסף  ואחת  'שבעים  הוא:  הנוסח  35ב,  דף   ,6577 לונדון  בכ"י   14

גינצבורג 131, דף 12א, הנוסח הוא: 'שבעים ושתים אותות'.

בכ"י לונדון 6577 ובכ"י מוסקבה, גינצבורג 131 הנוסח הוא: 'כשהוא עולה בשש אותות וכשהוא יורד בשבע   15

אותות', וברור כי השיבושים כאן נובעים מחילופי בי"ת וכ"ף. 

מש' כה 2. לשימוש בפסוק זה בהקשר הנוכחי השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 11(, §335; בוהק, היכלות   16

גנוזים )לעיל הערה 12(, עמ' 438.

צ"ל: ע"כ, כלומר עד כאן, ולאחריו נפלה מילה. בכ"י לונדון 6577 הנוסח הוא: 'עד כאן סדרים', ובכ"י מוסקבה,   17

131 הנוסח הוא: 'עד כאן סדריה'. ייתכן שהקריאה המקורית הייתה 'סתריה', כפי שהציע לי ידידי  גינצבורג 

יובל הררי, אולם ייתכן גם ש'סדריה דמלכא דעלמא' הוא מונח טכני, המקביל למונח סדר מעשה בראשית.

השוו: 'עד כאן יש לך רשות לדבר, מכאן ואילך אין לך רשות לדבר, שכן כתוב בספר בן סירא: במופלא ממך   18

אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית התבונן; אין לך עסק בנסתרות' )בבלי, חגיגה יג ע"א(. 

והשוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 11(, §748.

ב'מרכבה שלמה' הנוסח הוא: 'אל', וכך גם בכ"י לונדון 6577 ובכ"י מוסקבה, גינצבורג 131.  19

צ"ל: אל, וכך ב'מרכבה שלמה', בכ"י לונדון 6577 ובכ"י מוסקבה, גינצבורג 131.  20

ב'מרכבה שלמה' הנוסח הוא: 'וחד בחד ]לחד בדור[ ילפינן'. בכ"י לונדון 6577 הנוסח הוא: 'וחד בדור ולפנה',   21

ובכ"י מוסקבה, גינצבורג 131 הנוסח הוא: 'יחיד יגמור אותו ילפינה', ויש לשער כי 'יגמור אותו' נוסף לטקסט 

כהסבר ל'ילפינה'.

משנה, חגיגה ב, א.  22

צ"ל: מן השמים יאירו, או השם יאיר, וראו להלן הערה 36. ב'ספר רזיאל' המילה 'השם' מובלטת ומודגשת.   23

ב'מרכבה שלמה' המשפט 'השם יאירו ... שאמר' מודפס באותיות קטנות ובסוגריים. משפט זה איננו מופיע 

בכ"י לונדון 6577 או בכ"י מוסקבה, גינצבורג 131, ועד כה לא עלה בידי לזהותו בכתבי יד הקדומים משנת 

)אלוני   Heid. 92 המרכזית  הספרייה  ציריך,  בכ"י  למשל  מופיע  הוא  רזיאל'.  'ספר  נדפס  בה  השנה   ,1701

וקופפר 180; מתכ"י, ס' 10426(, דף י ע"א–ע"ב, אך ייתכן כי הועתק מתוך 'ספר רזיאל' הנדפס, שכן כתב יד 

זה מתוארך למאה השבע עשרה – השמונה עשרה.

לחילופי הנוסחאות הרבים בכתבי היד של פסקה זו ראו להלן.  24
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ליו"ד  וסליק  שבאל"בם  למ"ד  ומן  שבאח"ס  הז'  ומן  הז'  מן  נפיק  ה"י  שבאל"בם  ליו"ד 

שבאח"ס. דא פנים נפיק מן יו"ד ומן25 פ"ה שבאח"ס ומן למ"ד שבאלב"ם וסליק ליו"ד 

שבאח"ס זהו שם המפורש בא"י אמ"ה אק"בו )ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם אשר 

קידשנו במצוותיו וציוונו( על דברי שם הקדוש. אמר ר"ע )ר' עקיבא(26 כיון שפירש)תי( 

ירידה ועלייה זו לבני ישראל קבעו לי ג׳ ברכות בב"ד )בבית דין( של מעלה וב"ד27 של 

מטה וכל השונה בסדר מעשה בראשית קבעתי לו ברכה בכל יום ויום בב"ד של מעלה 

ועוד שאני אוהב אותו  וכמה ברכות  בו על אחת כמה  ובב"ד של מטה בבית28 ששונים 

ופודה אותו:

וכל מי29 שרוצה להחכים בכל יום ויום יקח הספר הזה ויקרא בו מראשו ועד סופו והבית 

את  חיות  שאלו  חסרון  ולא  משחית  ולא  חבלה  ולא  אש  בו  ִיפול  לא  הזה  הספר  בו  אשר 
מרע"ה )משה רבנו עליו השלום(30 שם המשמש למעלה:31

כי האזהרות המופיעות לכל אורכה של הפסקה  היינו עשויים לחשוב  זה  למקרא טקסט מורכב 

ואילו  קומה',  'שיעור  של  הארוך  הטקסט  את  המסיימת  אחת,  טקסטואלית  יחידה  הן  הראשונה 

הפסקה השנייה, הפותחת במילים 'השם יאירו עיני' )שהן בוודאי תוספת מאוחרת(, היא יחידה 

טקסטואלית חדשה, העוברת לדון בעניינים אחרים. אולם העובדה שכבר בקטע מן הגניזה באה 

האמירה על 'ראשית' מיד אחרי ציטוט המשנה בחגיגה מעידה שמי שיצר לראשונה את הטקסט 

הזה עסק כאן בעבודת עריכה עדינה: הוא שיבץ מיד לאחר האזהרות שהופיעו בסוף הטקסט של 

היחידה  בין  טקסטואלי  רצף  נוצר  כך  דידן;  לפני הטקסט  האזהרה שהופיעה  את  קומה'  'שיעור 

יחידה  ובעקבות  לעסוק;  ברצוני  שבה  היחידה  ובין  מטטרון,  וב'נער',  קומה'  ב'שיעור  העוסקת 

זו שיבץ העורך אמירה המיוחסת לר' עקיבא, ובה בין היתר ההבטחה ש'כל השונה בסדר מעשה 

בראשית' וכל מי ש'יקח הספר הזה ויקרא בו מראשו ועד סופו' יזכה לברכות רבות, 'והבית אשר 

ב'מרכבה שלמה' נוספו כאן המילים ']י"א אלף['.  25

לאמירות אלו של ר' עקיבא השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 11(, §§422–423.  26

ב'מרכבה שלמה' הנוסח הוא: 'ובב"ד' )ובבית דין(, וכך גם בכ"י לונדון 6577 ובכ"י מוסקבה, גינצבורג 131.  27

ב'מרכבה שלמה' הנוסח הוא: 'ובבית', וכך גם בכ"י לונדון 6577 ובכ"י מוסקבה, גינצבורג 131.  28

שתי המילים מובלטות ומודגשות.   29

לשאלה זו השוו: שפר, סינופסיס )לעיל הערה 11(, §508.  30

ספר רזיאל )לעיל הערה 9(, דף מ ע"א; מרכבה שלמה )לעיל הערה 9(, דף מג ע"ב. קטע זה תורגם בתרגום   31

 S. Savedow, Sepher Rezial Hemelach: The Book of the Angel ראו:  רזיאל';  'ספר  של  הפופולרי 

Rezial, Boston 2000, p. 246. אך התרגום מעיד על יוצרו שלא הבין את הטקסט שתרגם. ב'מרכבה שלמה' 
באה מיד לאחר יחידה טקסטואלית זו רשימה של 70 שמות הכתובים על לבו של הקב"ה, וכך גם בכ"י לונדון 

6577, ואילו בכ"י מוסקבה, גינצבורג 131 באה כאן תפילה ארוכה, ובעקבותיה רשימה של 72 שמות הכתובים 

על לבו של הקב"ה )הרשימה עצמה דומה בכל שלושת הטקסטים(. ב'ספר רזיאל' הנדפס באות כאן שאלות 

חלום והשבעות, המסיטות את מהלך הדיון לכיוון אחר לחלוטין.
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בו הספר הזה' לא יינזק כלל.32 נראה כי כאן מסתיימת יחידה טקסטואלית אחת, ומיד לאחר מכן 

המשמש  שם  מרע"ה  את  חיות  'שאלו  אחר,  ממקום  נשתרבב  שבוודאי  התמוה,  המשפט  מופיע 

למעלה', משפט המעיד גם הוא על אופיו המקוטע של הטקסט כולו.33 ואילו הכותרת 'זה מעשה 

'שיעור  קטעי  לפני  עוד  רזיאל'  שב'ספר  הארוכה  הטקסטואלית  ביחידה  שהופיעה  בראשית', 

קומה',34 יש בה כדי להעיד על ידו של עורך שניסה לשלב את כל היחידות הטקסטואליות שאסף 

לכדי מכלול אחד, ומכלול זה הסתיים כאן.35 אם אמנם כך היה, הרי לתוך המכלול הזה, לקראת 

סופו, הוכנסה גם הפסקה המופיעה כבר בקטע מן הגניזה, בהקשר שונה לחלוטין.

המשפט המוסגר, 'השם יאירו עיני להבין מה שאמר' מעיד שאחד ממעתיקיה או מדפיסיה של   

זו ידע שלא הבין את הטקסט שהעתיק.36 העובדה שבטקסט שלפניו המילה 'בגימטריא'  פסקה 

עוסק  שהוא  להבין  היה  ניתן  כי  אם  הטקסט,  של  הבנתו  את  הקלה  לא  הכי'  ל'בגין  השתבשה 

בחילופי אותיות בסגנון אלב"ם, אח"ס בט"ע ואתב"ש, המוכרים כבר מספרות חז"ל ולמעשה כבר 

מן המקרא.37 פרטי הצירופים שונים במקצת מאלו שבקטע הגניזה )ואדרש לנושא זה בהמשך(, 

וכפי שהערתי לעיל הערה 26, לאמירות אלו מקבילות אצל שפר, סינופסיס )לעיל הערה 11(, §§422–423,   32

אלא ששם הן אינן מיוחסות ל'סדר מעשה בראשית'.

וכפי שהערתי לעיל הערה 30, שאלה זו מופיעה אצל שפר, סינופסיס )שם(, §508, וגם שם היא מופיעה מחוץ   33

להקשרה המקורי.

ספר רזיאל )לעיל הערה 9(, דף לה ע"א.  34

ידו של עורך זה ניכרת גם בתוספות כגון 'וכל מי שאינו חותם בספר בראשית בסדר מעשה בראשית הרי זה   35

שוגה בתפארתו של הקב"ה' )ספר רזיאל ]שם[, דף לח ע"א(.

על  ששאלו  פאס,  לחכמי  והאיי  שרירא  בבל  גאוני  של  בתשובה  הכתוב  ובין  זו  נוסחה  בין  הדמיון  מעניין   36

אמינותו ומשמעותו של 'שיעור קומה'. הגאונים השיבו שמאחורי הטקסט הבעייתי לכאורה מסתתרים סודות 

גדולים, אלא שמותר למסור אותם רק למי שנמצא ראוי לכך על סמך בדיקות פיזיוגנומיות קפדניות. התשובה 

מסתיימת בהתנצלות: 'הגדנו זאת לכם לומר שחשובים אתם עלינו אלא שאי אפשר לנו לפתוח בכתב בדברים 

הללו, ואף לא על פה אלא למי שראויין ... אלא שאנו מבקשים עליכם רחמים, יהי רצון שכל מי שהוא ראוי 

מן השמים יאירו את עיניו )ההדגשה שלי(' )ב"מ לוין, אוצר תשובות הגאונים, ד, חיפה תשמ"ד ]ירושלים 

תרצ"א[, חגיגה, תשובה טז, עמ' 12(. נוסחה דומה במקצת מופיעה בחלק מכתבי היד של 'ספר הבהיר', בסופו: 

'והשם יאיר עינינו במאור תורתו' )ספר הבהיר, מהדורת ר' מרגליות, ירושלים תשי"א, עמ' צד(, אולם אין 

זכר לנוסחה זו בכתבי יד אחרים, ראו: ספר הבהיר על פי כתבי היד הקדומים, מהדורת ד' אברמס, לוס אנגלס 

תשנ"ד, עמ' 227.

1, 41. לשימוש שעשו חז"ל בשיטות אלו, הקרויות בפיהם  26; נא  יר' כה  לשימוש באתב"ש במקרא ראו:   37

'גימטרייה', ראו למשל בדיון על 'מנא מנא תקל ופרסין' )דנ' ה 25(: 'אמר רב בגימטריא )כלומר באתב"ש( הוה 

כתיב יטת יטת אידך פוגחמט' )בבלי, סנהדרין כב ע"א(. לדיונים מפורטים בנושאים אלו ובגימטרייה במובנה 

 J. H. Tigay, ‘An Early Technique of Aggadic Exegesis’, H. Tadmor and M. ראו:  הנומרולוגי 

 Weinfeld (eds.), History, Historiography and Interpretation: Studies in Biblical and Cuneiform
 Literatures, Jerusalem 1983, pp. 169-189; S. J. Lieberman, ‘A Mesopotamian Background for
 the So-called Aggadic “Measures” of Biblical Hermeneutics?’, HUCA, 58 (1987), pp. 157-225;
 Y. Paz and Tz. Weiss, ‘From Encoding to Decoding: The ATBH of R. Hiyya in Light of a Syriac,

Greek and Coptic Cipher’, The Journal of Near Eastern Studies, 74 (2015), pp. 45-65
. .
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בפסקה  מופיע  שאיננה  טענה  המפורש',  שם  ש'זהו  הטענה  מופיעה  שכאן  הטקסט  של  ובסופו 

שבקטע הגניזה אולם נראית כשייכת לטקסט המקורי.

'ספר רזיאל' הנדפס הורכב מיחידות טקסטואליות שונות, ורבות מהן מתועדות בכתבי יד מימי   

הביניים, מאות שנים לפני עלייתו של הספר עצמו על מכבש הדפוס. בין היחידות הללו שמור 

ליחידה הטקסטואלית הארוכה, המתחילה בדף לד ע"א של הספר הנדפס, הקרויה  נכבד  מקום 

בדרך כלל 'ספר רזיאל'. לפיכך אין לתמוה על כך שגם הפסקה שבה עסקינן מופיעה בכתבי יד 

רבים.38 אולם למרבה הצער גם בכל כתבי היד הללו היא משובשת ביותר, ודומה כי אף אחד מהם 

לא שימר אותה בצורתה המקורית. כך למשל בכ"י לונדון, הספרייה הבריטית Or. 6577 )מרגליות 

736; מתכ"י, ס' 6546; כתיבה ספרדית, המאה השלוש עשרה – הארבע עשרה( ובכ"י מוסקבה, 

ספריית המדינה, אוסף גינצבורג 131 )מתכ"י, ס' 6811; כתיבה ספרדית, המאה הארבע עשרה( 

צורתה דומה למדי לזו שבקטע הגניזה:    
 

 כ"י לונדון
Or. 6577

 כ"י מוסקבה,
גינצבורג 131

 כ"י קיימברידג'
T-S Misc. 27.4.11

אין דורשין בעריות בשלשה 

ולא במעשה בראשית בשנים 

ולא במרכבה ליחיד. 

ראשית בגימטריא 

 ז' נפיק מן יוד שבאלבם 

וסליק ליוד שבאלבם 

 הי נפק מן הז ומן עז 

שבאחס ומן למד שבאלבם 

וסליק ליוד שבאחס 

אין דורשין בעריות בשלשה 

ולא במעשה בראשית בשנים 

ולא במרכבה ביחיד.

בראשית.39 ראשית בגימט' 

ו' נפיק מן יו"ד שבאלב"ם. 
וסליק ליו"ד שבאלב"ם. 

ה"י נפיק מן הוי"ו ומן ש' 

שבאחס ומן למ"ד שבאלב"ם 

וסליק ליו"ד שבאח"ס 

אין דורשין בעריות לשלשה 

ולא במעשה בראשית לשנים 

ולא במרכבה ליחיד וג' 

בראשית ראשית בגימטריא 

 נפיק יוד שבאלבם 

וסלק ליוד שבאלבם 

 הי נפיק מן הו ומן עז 

שבאחס ומן למד שבאלבם 

וסלק ליוד שבאחס 

נלקחו  בסוגריים  המוזכרים  הפלאוגרפיים  )הניתוחים  הבאים  היד  בכתבי  לזהותה  בידי  עלה  כה  עד   38

כתיבה   ;6546 ס'  )מתכ"י,   Or. 6577 הבריטית  הספרייה  לונדון,  כ"י  מתכ"י(:  שבקטלוג  מהמידע 

אוסף  המדינה,  ספריית  מוסקבה,  כ"י  35ב – 36א;  דף  עשרה(,  עשרה – הארבע  השלוש  המאה  ספרדית, 

ספריית  מוסקבה,  כ"י  12א;  דף  עשרה(,  הארבע  המאה  ספרדית,  כתיבה   ;6811 ס'  )מתכ"י,   131 גינצבורג 

דף  עשרה(,  השש  המאה  מזרחית,  ספרדית  כתיבה   ;47644 ס'  )מתכ"י,   248 גינצבורג  אוסף  המדינה, 

שס"ד  אשכנזית,  כתיבה   ;16326 ס'  )מתכ"י,   Add. 445 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  כ"י  222ב; 

אשכנזית,  כתיבה   ;18033 ס'  )מתכ"י,   O.Heb. 29 האוניברסיטה  ספרית  אופסלה,  כ"י  8ב;  דף   ,)]1604[

מתכ"י,   ;195 מוסיוף  אוסף  )לפנים   1035 בר־אילן  אוניברסיטת  גן,  רמת  כ"י  26ב;  דף   ,)]1612[  שע"ב 

 Cod. 12א–ב; כ"י המבורג, ספריית המדינה והאוניברסיטה  ]1650[(, דף  23011; כתיבה איטלקית, ת"י  ס' 

hebr. 156 )מתכ"י, ס' 26316; כתיבה אשכנזית, המאה השש עשרה – השבע עשרה(, דף מט ע"ב – נ ע"ב; כ"י 
ציריך, הספרייה המרכזית Heid. 92 )אלוני וקופפר 180; מתכ"י, ס' 10426; כתיבה אשכנזית, המאה השבע 

עשרה – השמונה עשרה(, דף י ע"א–ע"ב.

בצד השורה כתוב פעם נוספת: 'בראשי"ת'.  39
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 כ"י לונדון
Or. 6577

 כ"י מוסקבה,
גינצבורג 131

 כ"י קיימברידג'
T-S Misc. 27.4.11

 דא נפיק מן יוד ומן פא 

שבאחס וסליק לוא שבאתבש 

 הי נפיק מן הו ומן אלף 

 שבאחס ומן למד שבאל. 

ליוד שבאחס. 

זהו הש)ם( המפורש. 

דא נפיק מן יו"ד ומן פ"י 

שבאחס וסליק לויו שבאתבש. 

חי נפיק מן הוי"ו ומן אלף 

שבאחס ומן למד שבאלבם 

ליוד }ש{ שבאחס 

זהו שם המפורש.

 ו'א' נפיק מן יוד ומן פי 

שבאחס וסלק לוא שבאתבש 

 נפיק מן הי ומן אלף 

שבאחס ומן לאמד שבאלבם 

וסליק ליוד שבאחס.

נראה כי פתיחתה של פסקה תמוהה זו – הן בגניזה, הן בכתבי היד של 'ספר רזיאל', הן במהדורות 

הדפוס של 'ספר רזיאל' ושל 'מרכבה שלמה' – נועדה להעיד עליה שהיא מוסרת סודות טמירים, 

מיד  שמופיעה  בגימטריא',  ראשית  'בראשית  והנוסחה  תפוצתם,  את  הגבילה  שהמשנה  מאלו 

אחרי ציטוט המשנה, מעידה כנראה כי ב'מעשה בראשית' עסקינן. המשך הפסקה עוסק בצירופי 

כלומר  מן',  'נפיק  בפעלים  המאופיינים  שונים,  הסברים  ארבעה  הנראה  כפי  ומספק  אותיות, 

יוצא מ־, ו'סלק ל', כלומר עולה ל־, והמבוססים על שימוש בשלוש שיטות לחילופי אותיות – 
אלב"ם,40 אח"ס41 ואתב"ש:42

1. ו'/ז' נפיק מן יוד שבאלב"ם וסליק ליוד שבאלב"ם  

2. הי נפיק מן הו'/הז' ומן עז/ש43 שבאח"ס ומן למד שבאלב"ם וסליק ליוד שבאח"ס.  

3. ו'א'/דא נפיק מן יוד ומן פי שבאח"ס44 וסלק לוא שבאתב"ש.  

4. הי/חי נפיק מן הי/הו' ומן אלף שבאח"ס ומן לאמד שבאלב"ם וסליק ליוד שבאח"ס.  

לאור העובדה שמדובר בארבע אותיות, שהאות השנייה היא ה"א, שהאות השלישית עשויה להיות 

וי"ו, ושהאות הרביעית עשויה להיות ה"א, יש לשער כי מדובר כאן בהסבר על השם המפורש 

ועל הדרך שבה כל אחת מאותיותיו יוצאת ועולה על ידי חילופי אתב"ש, אלב"ם ואח"ס. ניתן 

מוסקבה,  ובכ"י   Or. 6577 לונדון  בכ"י  הפסקה  בסוף  המופיעה  הנוסחה  את  לכך  לקשור   כמובן 

גם  אישור  יש  זו  להשערה  הדברים,  בהמשך  שַאראה  וכפי  המפורש',  שם  'זהו   ,131 גינצבורג 

ממקור חיצוני. אם כן ניתן בוודאי לשחזר בשורה הראשונה 'י' נפיק' )והשיבוש הגרפי של י' לו' 

בשיטה זו ניתן להחליף בין האותיות א־ל, ב־מ, ג־נ, ד־ס, ה־ע, ו־פ, ז־צ, ח־ק, ט־ר, י־ש, כ־ת.  40

ת  והאות  ז־נ־ש,  ו־מ־ר,  ה־ל־ק,  ד־כ־צ,  ג־י־פ,  ב־ט־ע,  א־ח־ס,  האותיות  בין  להחליף  ניתן  זו  בשיטה   41

מתחלפת עם עצמה.

בשיטה זו ניתן להחליף בין האותיות א־ת, ב־ש, ג־ר, ד־ק, ה־צ, ו־פ, ז־ע, ח־ס, ט־נ, י־מ, כ־ל.  42

הקריאה 'ש' סבירה כמובן יותר מהקריאה 'עז', שכן צפויה כאן אות אחת, כמו בשאר המקרים. וכיוון שבאח"ס   43

האותיות ז־נ־ש מתחלפות, הקריאה של האות הקודמת 'ז' נראית סבירה יותר. 

ייתכן ש'יוד' ו'פי' מופיעות כאן יחדיו מפני שבאח"ס האותיות ג־י־פ מתחלפות.  44
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ואף לז' נפוץ ביותר(; בשורה השלישית יש לקרוא 'וא', כלומר האות וי"ו; ובשורה הרביעית יש 

לשחזר 'הי נפיק', כלומר האות ה"א. עם זאת קשה להבין מהטקסט מאילו אותיות ניתן להוציא את 

ארבע האותיות של השם המפורש באמצעות הצירופים המוצעים. 

ניתן  כיצד  להראות  זו  פסקה  של  שמטרתה  היא  יותר,  הסבירה  לי  הנראית  אחת,  אפשרות   

הנוסחה  כוונת  ושזו  אותיות,  צירופי  באמצעות  'ראשית'  מהמילה  המפורש  השם  את  להוציא 

ובמילים אחרות,  ]יהוה['.  'בראשית – ראשית בגימטריא  'בראשית ראשית בגימטריא', כלומר 

הכוונה  הארץ',  ואת  השמים  את  אלהים  ברא  ש'בראשית  בראשית  ספר  בתחילת  כתוב  כאשר 

היא שבאמצעות השם המפורש ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. אם זו אמנם כוונת הכתוב, 

הרי פסקה זו מצטרפת אל אוסף רחב של מקורות בספרות הבית השני, בספרות חז"ל, בספרות 

ההיכלות ובטקסטים רבים נוספים הטוענים כי הקב"ה ברא את עולמו באמצעות השם המפורש 

או באמצעות אותיותיו.45 יתר על כן, פסקה זו מטרימה אין ספור ניסיונות בספרותם של חסידי 

אשכנז ובספרות הקבלה המוקדמת להוציא את השם של מ"ב אותיות או את השם שדי או שמות 

אחרים מתוך הפסוקים הראשונים של ספר בראשית בעזרת צירופי אותיות מסוג אתב"ש, אלב"ם, 

אבג"ד וכדומה.46 בחלק מהמקומות שמופיעות בהם מסורות כאלו הן מיוחסות לגאוני בבל דווקא, 

בעיקר להאיי גאון, אולם יש להדגיש כי עד כה לא עלה בידי למצוא מקבילות מן הגניזה למסורות 

אלו,47 וגם לא עלה בידי למצוא בספרותם של חסידי אשכנז או של ראשוני המקובלים מקבילה 

לטקסט שלפנינו.

להנחה שהטקסט שלפנינו עוסק בהוצאת השם המפורש מהמילה 'ראשית' יש מספר חסרונות.   

להוציא  כדי  מהן  בארבע  רק  שימוש  נעשה  כי  וברור  אותיות,  חמש  'ראשית'  במילה  ראשית, 

צירופי האותיות  בדיוק אמורים  כיצד  ברור  לא  אותיות. שנית,  את השם המפורש, שבו ארבע 

המוצעים לסייע בהוצאת השם הנדרש מתוך המילה 'ראשית'. רק ההסבר באות השלישית מתאים 

 G. Scholem, ‘The Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala’, :לנושא רחב זה ראו  45

Diogenes, 79 (1972), pp. 59-80; 80 (1972), pp. 164-194, esp. pp. 68-77; וראו כעת: צ' וייס, אותיות 
שנבראו בהן שמים וארץ: המקורות והמשמעויות של העיסוק באותיות האלפבית כיחידות עצמאיות בספרות 

היהודית בעת העתיקה המאוחרת, ירושלים תשע"ה, עמ' 85–146, בעיקר עמ' 88–109.

לדוגמאות מעין אלו ראו למשל בכ"י ניו יורק, הספרייה הציבורית 190, עמ' 64, שורות 2–5: ספר כשפים   46

יהודי מהמאה הט"ו: כתב יד ניו יורק, הספריה הציבורית 190 )לשעבר ששון 56(, א, מהדורת ג' בוהק, לוס 

בידינו  יש  כי  לך לדעת  'ויש  והשוו למשל:   .3 והמקבילות שצוינו שם בהערה   ,104 עמ'  אנג'לס תשע"ה, 

אך  "בוהו",  בי"ת של  עד  הדין,  למידת  המיוחס  מ"ב  בן  יוצא שם  "בראשית" שממנו  זה של  בפסוק  קבלה 

 על ידי צירופים רבים' )רבנו בחיי, ביאור על התורה, א, מהדורת ח"ד שעוועל, ירושלים תשכ"ו–תשכ"ח, 

עמ' כג(.

עם זאת מעניין לראות כי בשאלתם של חכמי קירואן אל האיי גאון מוזכרת תשובה קודמת שהשיב, וייתכן   47

שתשובה זו, שלא הגיעה לידינו, הייתה קשורה גם לעניין זה. וכך כתבו: 'ולענין השם שאמר אדונינו שפירש 

אותו לצדיק הזקן רבינו נ"ע ואמ)ר( כי מי שיודעו וזהיר בו ומשמרו בטהרה יהיה אהוב למעלה וכו', זו הידיעה 

ידיעה  יש  או  אדונינו,  שפירש  כמה  אותם  שיזכור  עד  האותיות  וחיבור  צירופו  ידיעת  היא,  מה 

אחרת?' )עמנואל, תשובות ]לעיל הערה 5[, עמ' 126; ההדגשה שלי(. 
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לאפשרות זו, שכן על פי הסבר זה 'וא נפיק מן יוד ומן פי שבאח"ס וסלק לוא שבאתב"ש', כלומר 

אם ניקח את האות יו"ד, שהיא האות שלפני אחרונה ב'ראשית', ונצרפה באח"ס, נקבל פ"א, ואם 

נצרף את הפ"א באתב"ש, נקבל וי"ו, שהיא האות שלפני אחרונה בשם המפורש. אולם בשלושת 

ההסברים האחרים קשה למצוא היגיון מעין זה. לנוכח קשיים אלו ייתכן שלא המילה 'ראשית' היא 

המשמשת כאן כנקודת המוצא להוצאת השם המפורש.

המפורש  השם  כיצד  להראות  כאן  שהמטרה  היא  פחות,  סבירה  לי  הנראית  אחרת,  אפשרות   

יוצא מתוך השם המפורש עצמו, באמצעות צירופים היוצאים מאותיות השם המפורש, מצורפים 

בגימטריות השונות, וחוזרים לנקודת ההתחלה. ייתכן שניתן לשחזר את הטקסט בצורה זו, אולם 

השחזור מעלה את השאלה מה הטעם בעיסוק זה, שהרי כל קובץ אותיות אחר ניתן למניפולציה 

דומה, שמתחילים בה מאות מסוימת וחוזרים לאותה האות בדיוק, ואם כן אין שום רבותא בכך 

שהשם המפורש פתוח למניפולציה כזאת.48 

מן  כי  ולקוות  רזיאל'  ב'ספר  המופיעה  הקריאה  אל  להצטרף  עלי  זה  בשלב  כי  אפוא  דומני   

השמים יאירו את עיניי, או את עיניו של מי מקוראי מאמרי, להבין מה שאמר מחברה של פסקה 

תמוהה זו.

ב

מקור שלא ראה אור עד כה יש בו כדי להאיר את הפסקה דנן באור חדש. כוונתי לקטע הגניזה 

קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S Ar. 44.95, כפולת דפים מנייר, ובה דיון ארוך בערבית־

וכתב היד הוא  יודעים דבר,  ועל מחברו איננו  יהודית בענייני גימטרייה. על שמו של הטקסט 

כתב יד מזרחי רגיל למדי מן המאה השתים עשרה או לכל המאוחר השלוש עשרה. הטקסט התחיל 

בוודאי בעמוד קודם, שטרם הגיע לידינו, והקטע שלפנינו פותח בחלקו האחרון של דיון שעסק 

כנראה בהסבר על המילה 'גימטרייה' במובן גאומטרייה. מיד לאחר מכן מופיע ההסבר על השימוש 

בגימטרייה שאדון בו בהרחבה להלן, ולאחריו באות סקירה קצרה של תולדות הגימטרייה מימי 

משה רבנו ועזרא ועד ימיו של הכותב, והטענה שגימטריות מהסוג שהמחבר דן בו אינן מצויות 

אצל ההודים, הסינים או היוונים ואף לא בסורית או בערבית.49 הטקסט שלפנינו נקטע באמצע 

משה קורדובירו הציע שיטה להוצאת השם של מ"ב אותיות מפסוקי בר' א 1 ואילך )ראו גם לעיל הערה 46(,   48

וחוזרת לאות המקורית,  ואגב כך העיר שלעתים אות מסוימת בפסוק עוברת תמורה באלפא־ביתות שונות 

ומיד הוסיף כי 'לא על חינם הוא, כי הוצרך השם להצטרף ולעבור דרך האלפא ביתות פעם אחר פעם ... כי כל 

זה רמז לעליית מדרגות הסולם והצרוף שנצטרף ונתלבש השם עד בואו בפסוק "בראשית"' )פרדס רימונים 

כא, יג, מהד' קארעץ תק"ם, דף קז ע"ב; תודתי ליועד קדרי, שהפנה אותי לדיון זה(. אולם במקרה זה רק חלק 

קטן מאותיות השם יוצאות מהאות המופיעה בפסוק המקורי, ואין הוא דומה למצב שאותיות השם המפורש 

יוצאות בו מתוך השם עצמו.

קטע קיימברידג' T-S Ar. 44.95, דף 1ב, שורות 13–16.  49
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חלק  והותיר  ההעתקה,  את  להפסיק  כלשהי  מסיבה  החליט  מעתיקו  כי  ונראה  השלישי,  העמוד 

גדול מהעמוד השלישי של כפולת הדפים ואת כל העמוד הרביעי ריקים.

הגניזה  קטע  הגניזה.  מן  אחרים  במקורות  גם  מופיע  הנדון  העלום  הטקסט  כי  לציין  יש   

החופף  טקסט  ועליה  קטנה  קלף  פיסת  הוא   T-S AS 140.4 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג', 

זה נשתמר  זה.50 קטע  נוסף של טקסט  והוא עותק  בחלקו לחלק האחרון של הטקסט שלפנינו, 

הטקסט  של  )בחלק  שלפנינו  בקטע  מילים  מספר  בהשלמת  מסייע  שהוא  ואף  משובש,  במצב 

זה נובעת  שאינני עוסק בו כאן(, תרומתו הטקסטואלית איננה רבה ביותר. חשיבותו של קטע 

או  עשרה  האחת  למאה  הפלאוגרפית  מהבחינה  מתוארך  הוא  ראשית,  אחרות.  סיבות  משתי 

לתחילת המאה השתים עשרה, ועל כן הוא מעיד שהטקסט שהועתק בו מוקדם יותר. שנית, עד 

כמה שיכולתי לשפוט, הן על פי הקלף שעליו נכתב הטקסט הן על פי כתב היד, הקטע קיימברידג' 

51 באוסף הגניזה  יד ממש שאליו שייך קטע גניזה אחר, מס'  T-S AS 140.4 שייך לאותו כתב 

שבז'נבה, שראה אור לא מזמן.51 לנקודה זו חשיבות רבה, שכן אם הקטעים T-S AS 140.4 וז'נבה 

51 הם חלק מאותו כתב יד ומאותו חיבור, הרי העובדה שקטע קיימברידג' T-S AS 140.4 וקטע 

קיימברידג' T-S Ar. 44.95 משמרים ללא כל ספק את אותו החיבור ממש, מעלה בבירור כי בקטע 

קיימברידג' T-S Ar. 44.95 ובקטע ז'נבה 51 מועתקים חלקים שונים של חיבור אחד, גם אם אין 

ביניהם כל חפיפה טקסטואלית. על היותם של שני הקטעים חלק מתוך חיבור אחד מעידים גם 
סגנונם וגם דמיון רב במינוח המשמש בין שני הקטעים.52

גם על פי קטע הגניזה ז'נבה 51 לא ניתן לקבוע בבירור את שמו של החיבור המועתק בו או את   

זהות מחברו. מהדיריו הציעו, גם אם בהיסוס מה, כי זהו חלק מ'כתאב אלמצותאת', כלומר ספר 

התנועות, הידוע יותר בשמו העברי 'ספר הקולות', שחיבר משה בן אשר, המדקדק ובעל המסורה 

שרידים  נשתמרו  לא  שכן  ודאי,  מלהיות  רחוק  זה  זיהוי  אולם  התשיעית.  במאה  בטבריה  שחי 

ודאיים ִמִּספרו של משה בן אשר, וניסיונותיו של נחמיה אלוני לזהות מספר קטעי גניזה כשייכים 

כתקף,  אלוני  של  זיהויו  את  נקבל  אם  גם  מזו,  יתרה  ביותר.53  משכנעים  אינם  זה  אבוד  לספר 

קטע קטן זה תועתק ותורגם בידי א' ממן, וֵפרות עבודתו מצויים באתר פרידברג )www.genizah.org(. מובן   50

 T-S AS 140.4 T-S Ar. 44.95 כשייך לאותו החיבור שבקטע קיימברידג'  שהזיהוי של קטע קיימברידג' 

וחופף בחלקו לטקסט שבקטע זה, יסייע רבות בהשלמת השחזור המוצע שם.

51 ראו את התעתיק והתרגום שנעשו בידי א' בן־פורת וא' ממן בסיועם של ד' סקליר וח' בן־ ז'נבה  לקטע   51

שמאי: ד' רוזנטל, אוסף הגניזה הקהירית בז'נבה: קטלוג ומחקרים, ירושלים תש"ע, עמ' 103–111; ואת הדיון 

של ד' סקליר, 'כתבי יד ספרותיים בערבית־יהודית', שם, עמ' 90–91. 

ראו למשל את הטענה בקטע ז'נבה 51 ש'אי"ק בכ"ר' הוא גימטרייה הודית )להלן הערה 58(, מול הטענה בקטע   52

ולא אצל הסינים  T-S Ar. 44.95 שהגימטריות שבהן הוא עוסק אינן מצויות לא אצל ההודים  קיימברידג' 

)לעיל הערה 49(. וראו גם להלן הערה 57.

ב:  וספרות,  אלוני, מחקרי לשון  נ'  נדפסו מחדש בתוך:  ל'כתאב אלמצותאת'  אלוני שהוקדשו  מחקריו של   53

הנ"ל,  גם:  וראו   ;476–325 עמ'  תשמ"ח,  ירושלים  מורג,  וש'  טובי  י'  בעריכת  והמסורה,  הניקוד  אסכולות 

הבלשנות העברית בטבריה, ירושלים תשנ"ה, עמ' 113–151. לספקות הרבים האופפים את זיהויָיו של אלוני 
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לפחות באשר לחלק מהקטעים שראה בהם שרידים של 'כתאב אלמצותאת', הרי אין שום חפיפה 

טקסטואלית ברורה בין קטע ז'נבה 51 ובין קטעים אלו, והדמיון ביניהם נובע בעיקר מעיסוקם 

לומר  ניתן  מסופקים,  ומחברו  החיבור  זיהוי  אם  גם  מקום,  מכל  דקדוקיים.  בעניינים  המשותף 

בוודאות כי הטקסט שחלקו נשתמר בקטע ז'נבה 51 חובר בידי אדם שחי בטבריה או בסביבתה, 

ומספק פרטים מעניינים ביותר על מסורות מקומיות של בני העיר.54 כמו כן אין ספק שמחבר 

הטקסט הסתמך על 'ספר יצירה' בדיונו בחלוקת האותיות לחמישה מקומות שונים בפה, והוא אף 

הפנה במפורש ל'מה שתיארוהו האבות בספר יצירה' )מא וצפוה אלאבא פי אותיות יצירה(.55 ייתכן 

כי לפנינו תחילתו של חיבור שעסק באותיות השפה העברית, בהגייתן ובחלוקתן לקבוצות של 

אורך, רוחב ועומק, ואחר כך דן בשבע התנועות הנהגות עדיין בפיהם של בני טבריה וסביבתה, 

וכן בנושאים שונים הקשורים לאותיות האלף־בית העברי, וביניהם שאלת השימוש בגימטרייה, 

העומדת במרכזו של קטע הגניזה קיימברידג' T-S Ar. 44.95. יש לקוות כי בעתיד יתאפשר לנו 

לזהות קטעים נוספים מחיבור זה ולעמוד על שמו ועל זהות מחברו.

שעסקתי  הפסקה  נדונה   T-S Ar. 44.95 קיימברידג'  בקטע  שהשתמר  בטקסט  לעיל  כאמור   

בה בחלקו הראשון של מאמרי. מיד אחרי שעמד כנראה על הקשר שבין המילה 'גימטרייה' ובין 

המילה  של  אחר  למובן  המחבר  פנה  זוויות,  ובבדיקת  שטחים  במדידת  העוסקת  הגאומטרייה, 

'גימטרייה':

יכלץ.  ומנהא  / עליהא שם המפורש  ירתב  / אלאולון אן מן גמטריא מואצ'ע  וזעמו   ...

דלך מוגוד / פי כתבהם אלסריה ענד אלאבא אלחכמא והי אל/מערופה בראשית ראשית 

בגמטריא. וכלצוה / מן אלבם גן ומן }אחס{ אחס ומן }אלבם{ אתבש. / וקד ראינאה כמא 

ראו: א' אלדר, 'האמנם נמצאו בגניזה שרידי החיבורים האבודים כתאב אלמצותאת, ניקוד רב סעדיה ומחברת 

עלי בן יהודה הנזיר', עלי ספר, יב )תשמ"ו(, עמ' 51–61.

הד'א  אקלימנא  ל]א[הל  אלא  בכמאלהא  אלמצותאת  הדה  נג'ד  'לם  כי  והדגיש  התנועות  בשבע  דן  המחבר   54

שבע  כל  בין  ההבחנה  את  ]כלומר  בשלמותן  האלו  התנועות  את  מצאנו  )לא  טבריה'  מדינה  אהל  ובכ'אצה 

התנועות[ כי אם בקרב בני האזור שלנו, ובמיוחד בני העיר טבריה; רוזנטל, אוסף הגניזה ]לעיל הערה 51[, 

עמ' 106(. והשוו: שם, עמ' 107, למסורות נוספות על אודות העיר טבריה.

פרידברג  שבאתר  הקטע  בתצלום  עיון  אולם  [ה',  'י]  האחרונה  המילה  את  קראו  המהדירים   .104 עמ'  שם,   55

מאשר את הקריאה המוצעת כאן. 'ספר יצירה' מוכר גם – בהשפעת הסיפור הידוע בבבלי, סנהדרין סז ע"ב – 

בשם 'הלכות יצירה' )למשל בכ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית Evr. Arab. II 2916 ]מתכ"י, ס' 

61619[, דף 5א, מצוטטת פתיחתו של 'ספר יצירה' והוא מזוהה כ'הלכת יצירה'(, וכן הוא ידוע בשם 'אותיות 

 A. P. Hayman, Sefer Yesira: Edition, Translation and Text-Critical דאברהם אבינו' )ראו למשל: 

Commentary [TSAJ, 104], Tübingen 2004, p. 193(. אין ספק כי 'אותיות יצירה' הוא שם ראוי לספר 
 זה, וייתכן שהוא שמו הקדום ביותר. שם זה מתועד כנראה גם בקטע הגניזה ניו יורק, בית המדרש לרבנים

ENA 2914.3, שמועתק בו 'ספר יצירה', ובסופו נכתב: 'סליק אות]יו[ת ]יצירה?['. לקשר של אנשי טבריה 
בר־אילן,  מ'  והשוו:   ;409–408 עמ'   ,)54 הערה  )לעיל  וספרות  לשון  מחקרי  אלוני,  גם:  ראו  יצירה'  ל'ספר 

ירושלים  והביזאנטית,  ההלניסטית־רומית  בתקופות  ארץ־ישראל  יהודי  בין  אחרים  ומדעים  אסטרולוגיה 

תשע"א, עמ' 294–295.
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ל]..[וה וכתמוה פלם נקף / עליה ולא אלי שי מנה ולם נצל אלי מא ענו ופי מא / יראה 

לם  מא  נקול  אן  לנא  יתהיא  ולם   / עליה  נ]כ[לץ  פלם  נחן  פאמא  משרוח  אנה  אלקארי 

נעלמה פכפא בנא / חסרה ו'ד'נא ענד דלך יגב עלינא אן נערף אקדארנא / ולא נגוז אלחד 
ולא נתכטא אלדרגה.56

תרגום:

ומהם  המפורש,  השם  עליהם  שיסודר  עניינים  בגימטרייה  שיש  טענו  והראשונים   ...  

הוא יוצא. וזה מצוי בכתביהם הסודיים אצל האבות החכמים והם הקרואים )?( 'בראשית 

ראשית בגמטריא'. והם הוציאו אותו )את השם המפורש( מ'אלבם גן' ומ'אחס' ומ'אתבש'. 

ואנחנו ראינו אותו כמו שהם ]..[ו אותו וחתמו אותו ולא עמדנו עליו ולא על דבר ממנו, 

ולא הגענו אל כוונתם, ובמה שיראהו הקורא שהוא )לכאורה( מוסבר, בעוד שאנחנו לא 

הוצאנו אותו ולא היה לאל ידנו שנאמר דבר שלא נדע אותו ונסתר מאתנו לחושפו. ו]...[ 

מתוך כך, חובה עלינו שנדע את יכולותינו ולא נחצה את הגבול ולא נעבור את המדרגה.

'קבאלאת'  בלשונו   – בגימטריות  השימוש  תופעת  של  בעתיקותה  המחבר  דן  הטקסט  בהמשך 

)כנראה יש לקרוא בקו"ף קבוצה( – אולם דיון זה, שבכוונתי להרחיב עליו במקום אחר, איננו 

ובין  חוזר לעסוק בפסקה שבמוקד ענייני כאן.57 לעומת זאת הקשר בין החלק שציטטתי לעיל 

הפסקה הנדונה איננו מוטל בספק. ראשית, המחבר מעיד על טקסט הידוע בשם 'בראשית ראשית 

בגמטריא', וזו בדיוק נוסחת הפתיחה בפסקה שבה עסקינן, הן בקטע הגניזה הן בכ"י מוסקבה, 

משתמש  זה  שטקסט  טוען  הוא  שנית,  בחגיגה.  המשנה  של  הציטוט  אחרי  מיד   ,131 גינצבורג 

בשלוש שיטות גימטרייה – אלב"ם, אח"ס ואתב"ש – ושלוש שיטות אלו, והן בלבד, מופיעות 

בפסקה הנדונה.58 שלישית, המחבר טוען בפירוש שמטרת השימוש בגימטריות אלו היא להוציא 

קטע קיימברידג' T-S Ar. 44.95, דף 1א, שורות 6–17.  56

ערבים־ לטקסטים  מילון  בלאו,  י'  ראו:  אתב"ש(  )כגון  אותיות  צירופי  במשמעות  קבאלה  הטכנית  למילה   57

קב"ל,  מהשורש  זה  מונח  דרש  שמחברנו  מעניין   .527–526 עמ'  תשס"ו,  ירושלים  הביניים,  מימי  יהודיים 

באמרו 'וליעלם מן עלם אן הדה אלקואנין, אעני קבאלאת אלצביאן, קדימה גיר מחדתה ... ואיצ'א אסמהא 

הילדים  של  ה'קבאלאת'  כלומר  אלו,  שחוקים  לדעת  )ויש  מקבולה'  אנהא  קבאלאת  אנהא  ע[ליהא  ]ישיר? 

ע[ליהם  ]מורה  שמם  וגם   ... לאחרונה  נתחדשו  ולא  עתיקים,  הם  ולכתוב[  לקרוא  לומדים  הם  ]שבעזרתם 

שהם 'קבאלאת', שהם מקובלים( . גם מהמשך הדיון עולה כי הם נמסרו בקבלה מימי משה רבנו ועד ימיו של 

המחבר. בקטע ז'נבה 51 עולות טענות דומות בדבר קדמותם של סימני הניקוד. ראו: רוזנטל, אוסף הגניזה 

)לעיל הערה 51(, עמ' 107 למטה.

בקטע ז'נבה 51 המחבר דן גם בגימטרייה 'אי"ק בכ"ר', שהיא לדבריו הודית. ראו: 'ד'לך עלי אלהנדי, אעני   58

אי"ק בכ"ר' )וזה לפי ההודי, כלומר אי"ק בכ"ר; רוזנטל, אוסף הגניזה ]שם[, עמ' 105(; 'אי"ק בכ"ר ... ינתחל 

מן אלהנד' )אי"ק בכ"ר ... מקורו בהודו; שם, עמ' 106(. מאליו יובן כי לבעלי השמות היו גם שיטות צירוף 

 J. Trachtenberg, Jewish Magic and 37(, ועוד. וראו:  )וראו לעיל הערה  נוספות, כגון אבג"ד, אטב"ח 

Superstition: A Study in Folk Religion, New York 1939 (reprint Philadelphia 2004), pp. 263-264
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מתוכן, או בעזרתן, את השם המפורש, וזהו אכן ההסבר המתבקש למה שהטקסט שבחנתי מנסה 

ובכ"י   Or. 6577 לונדון  בכ"י  הפסקה  של  מהסיפא  שעולה  וכפי  לעיל,  שהראיתי  כפי  לעשות, 

מוסקבה, גינצבורג 131, 'זהו שם המפורש'.

ובקטע   T-S Ar. 44.95 קיימברידג'  בקטע  מצוי  ממנו  שחלק  החיבור  מחבר  מעתה,  אמור   

 ,51 T-S AS 140.4, ושחלק אחר ממנו – אולי ראשיתו – מצוי כנראה בקטע ז'נבה  קיימברידג' 

הן   ,T-S Misc. 27.4.11 קיימברידג'  הגניזה  בקטע  הן  שהופיעה  המסתורית  הפסקה  את  הכיר 

בכתבי יד מאוחרים יותר והן ב'ספר רזיאל' הנדפס וב'מרכבה שלמה'. יש לציין שהוא התייחס אל 

החיבור כאל חלק מ'כתבהם אלסריה', כלומר ספריהם הסודיים, של 'אלאבא אלחכמא', האבות 

החכמים, בעוד שבקטע ז'נבה 51, במהלך דיון בבארה של מרים ששקעה בימה של טבריה, הפנה 

 – לתלמוד  וכוונתי  המפורסמים,  לכתביהם   – אלתלמוד'  אעני  אלמשהורה,  ל'כתבהם   המחבר 

חיבור,  אותו  של  חלקים  בשני  מדובר  אכן  אם  דווקא.59  הירושלמי  לתלמוד  התכוון  וכנראה 

בני  אל  שהגיעו  קדומים  רבניים  ספרים  של  שונים  סוגים  שני  קיימים  של מחברו  הרי לשיטתו 

וספרות אקזוטרית.  והספרים הגלויים, או, בלשוננו, ספרות אזוטרית  דורו – הספרים הסודיים 

זו חשיבות רבה לחקר תורת הסוד העברית, והבחנות דומות, גם אם בניסוח שונה  גם להבחנה 

במקצת, מוכרות לנו מתשובות הגאונים.60 

נקודה חשובה נוספת העולה מדיון זה היא שגם מחבר זה, שחי כנראה בטבריה או בסביבתה   

הקרובה, במאה התשיעית או העשירית לסה"נ, לא הבין את הפסקה שניסיתי לפענח בחלק הקודם 

של מאמרי. הוא ידע שהטקסט מוכר בשם 'בראשית ראשית בגימטריא', ושהוא מנסה להוציא את 

השם המפורש בעזרת שלוש שיטות גימטרייה מוכרות וידועות. אולם הוא לא הצליח להבין כיצד 

בדיוק יצא השם המפורש בעזרת שיטות אלו, וכנראה חש כי בנושאים חשובים כל כך עדיף שלא 

יפרוץ גדר ויפליג אל מעבר למה שכוחותיו הפרשניים מאפשרים לו. אם כן הספרים הסודיים הם 

לא רק סודיים אלא גם סתומים ביותר, עד כדי כך שגם אדם משכיל – ואפילו אדם משכיל שיש לו 

עניין רב בגימטריות ובשימושיהן – לא יעמוד על טיבן של הטענות העולות בהם. האבות החכמים 

טענו טענות מרתקות על אודות השם המפורש, אולם מחברו של חיבור זה – ממש כמו מעתיקיו 

ומדפיסיו של 'ספר רזיאל', כמו מהדיריו של קטע קיימברידג' T-S Misc. 27.4.11, וכמו מחברו 

של המחקר הנוכחי – לא היה מסוגל להבינן עד תום.

*

ראו: רוזנטל, אוסף הגניזה )שם(, עמ' 110 והערה 71.   59

36. מסורות על ספרייה אזוטרית שלמה, שנמסרה במקביל לספרות האקזוטרית הידועה,  השוו לעיל הערה   60

ב־24  דיון  ושם   ,48–44 יד  עזרא  חזון  למשל:  ראו  יותר.  קדומות  מתקופות  במקורות  כבר  כמובן  מופיעות 

הספרים האקזוטריים וב־70 הספרים האזוטריים שכתבו עזרא ואנשיו.
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מרשמים  בחוברת  שהופיעה  'פרוטו־קבלי'  או  'קבלי'  אופי  בעלת  בפסקה  פתחתי  לסיכום,   

מאגיים מגניזת קהיר שיש לתארכה כפי הנראה למאה האחת עשרה אך נשתמרו בה גם מרשמים 

ארץ ישראליים קדומים בהרבה.61 פסקה זו עוסקת בהוצאת השם המפורש באמצעות הגימטריות 

של אלב"ם, אח"ס ואתב"ש, ואין לה ערך מאגי מובהק, בניגוד גמור לשאר המרשמים שבדף 

שבו הועתקה. אולם יש בדף זה מספר רמזים המעידים שבעליו היה כפי הנראה בעל שם שעסק 

במה שכונה לימים קבלה מעשית, ושהתעניין הן במרשמים מאגיים הן במסורות אזוטריות על 

השם המפורש ועל השם בן מ"ב אותיות. הפסקה על השם שהעתיק לאוסף המרשמים שלו שבה 

'ספר רזיאל' ושל 'מרכבה שלמה', כשהיא משובצת  יד ובמהדורת הדפוס של  והופיעה בכתבי 

ו'שיעור  דבראשית'  רבה  'סדר  הרזים',  מ'ספר  קטעים  ובה  ארוכה  טקסטואלית  יחידה  בתוך 

קומה'. 

בהמשך הראיתי שפסקה זו הייתה מוכרת כבר לכותב שחי בטבריה או בסביבתה, כנראה במאה   

החכמים',  'האבות  של  הסודיים'  ב'ספריהם  שמקורה  העיד  זה  ושכותב  העשירית,  או  התשיעית 

פסקה  הייתה  עתיקה  כמה  עד  לדעת  אין  בה.  העולות  הטענות  את  הבין  שלא  עצמו  על  והעיד 

ניתן לעמוד גם ממקורות אחרים,  ובסביבתה  זו, אולם על ההתעניינות בשם המפורש בטבריה 

ובהם תיאורו הידוע של אפיפניוס, אב הכנסייה בן המאה הרביעית, את הרפתקאותיו של היהודי 

המומר יוסף, שחי ופעל בין היתר בטבריה, ושאפיפניוס שמע מפיו את סיפורו המרתק.62 בין שלל 

הרפתקאותיו של יוסף זה תיאר אפיפניוס כיצד גירש בהצלחה שד מגופו של מטורף, ובעקבות 

זאת 'שמועה גדולה פשטה בעיר )טבריה( מפי המספרים, כי יוסף פתח את הגנזכים, מצא בהם 

את השם המפורש בכתב, קרא אותו, והריהו מחולל בעזרתו נפלאות גדולות'.63 במסגרת סיפורו 

של יוסף יש אירוניה רבה בטענה זו, שכן יוסף עצמו סיפר שאכן פתח את גנזכיו הסודיים של בית 

השליחים',  'מעשי  וספר  הנוצרית  הבשורה  ספרי  היו  בהם  שמצא  הספרים  אך  בטבריה,  הנשיא 

הצבתי את המילה 'קבלי' במירכאות לאור גישתו של שלום שהקבלה החלה עם הופעתו של 'ספר הבהיר', וכיוון   61

זו 'פרוטו־ שברור שהפסקה שלפנינו קדומה במאות שנים מספר זה. אם כן עלינו לשקול אם לכנות פסקה 

 M. Kellner, Maimonides’ Confrontation with Mysticism, למשל:  ראו  זה  במונח  )לשימוש  קבלית' 

Oxford 2006, pp. 18-25, או: חביבה פדיה, השם והמקדש במשנת ר' יצחק סגי נהור: עיון משווה בכתבי 
צורות  אידל, שלקבלה  או להדגיש, בעקבות   ,)56  ,49  ,38  ,18 עמ'  ירושלים תשס"א,  ראשוני המקובלים, 

 M. Idel, :רבות, ושתולדותיה של קבלת השמות שונות מאוד מתולדותיה של הקבלה התאוסופית. ראו בעיקר

 ‘Defining Kabbalah: The Kabbalah of the Divine Names’, R. A. Herrera (ed.), Mystics of the
Book, New York 1993, pp. 97-122

'פרשת הקומס  רובין,  ז'  ותרגומו של   ,12–4 ל,  זה, שנדון רבות במחקר, ראו: אפיפניוס, פנאריון,  לסיפור   62

והשוו:   .116–105 עמ'  תשמ"ג(,  )טבת   26 קתדרה,  לספירה',  הד'  במאה  הגליל  לניצור  והנסיונות   יוסף 

א' ריינר, 'חותמו של כריסטוס ומרקחת הסם שכשלה: יוסף הקומס איש טבריה והשיח היהודי–נוצרי בגליל 

במאה הרביעית', י"ל לוין )עורך(, רצף ותמורה: יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית־נוצרית, ירושלים 

 T. C. G. Thornton, ‘The Stories of Joseph of Tiberias’, Vigiliae Christianae, ;386–355 'תשס"ד, עמ

 44 (1990), pp. 54-63
אפיפניוס, פנאריון, ל, 10 )תרגום רובין, פרשת הקומס ]שם[, עמ' 110(.  63
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בנוסח עברי. תגלית זו היא שהובילה לשימוש שעשה בסימן הצלב ובשמו של ישו לגירוש השד, 

את  פתח  שיוסף  שמועה  בטבריה  שפשטה  הטענה  לענייני  להתנצרותו.  אף  הובילה  ובהמשך 

 καὶ εὑρὼν γεγραμμένον τὸ ὄνομα(  הגנזכים, מצא בהם נוסח כתוב של השם המפורש וקרא אותו

τοῦ θεοῦ καὶ ἀναγνούς(, מעידה אולי שכבר במאה הרביעית היו בטבריה כתבים אזוטריים ובהם 

בין היתר עיסוק בשם המפורש, כתבים שהיו להם גם שימושים מאגיים מובהקים. 

ברור כי אין ברסיסי מידע אלה כדי לצייר תמונה שלמה של יצירות ספרות אזוטריות שהיו   

ספונות בגנזכי סתרים, ושגם חכמים לא לימדום אלא ליחידי סגולה מועטים ביותר, אולם דומני 

זו לא זכה עד כה להערכה מספקת במחקר. יתרה מזו, יש  כי עצם קיומה של מסורת אזוטרית 

יסוד לתקווה שנבירה יסודית יותר בקטעי הגניזה הרבים העוסקים בשמות, בגימטריות ובמסורות 

קדומות תלמד אותנו רבות על עולמה של תורת הסוד היהודית בארצות המזרח בתקופה שלפני 

עליית הקבלה באירופה.

          ]17




