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  מאת

  *תמר אלכסנדר
1  

  

, ך"זהו ביאור מדרשי לתנ. מדרש מעם לועז נחשב ליצירה החשובה ביותר שנכתבה בלאדינו

הלכות ואגדות למן תקופת , בפרשנות משולבים מדרשים. קיםוהוא ערוך לפי סדר הפסו

זוהי יצירה קולקטיבית . המשנה ועד אחרוני הפוסקים ומורי ההוראה בני זמנם של הכותבים

מחקרים רבים עסקו ). 1864–1730(שכתבו עשרה מחברים שונים במשך יותר ממאה שנה 

ואולם מעט מאד תשומת . ב כולייעק, שכתב יוזם המפעל הגדול, בילקוט מעם לועז לבראשית

  .לב מחקרית הופנתה לשאר כרכי מעם לועז וליוצריו האחרים

מחבר מעם לועז לספר , מאמר זה מוקדש לדמותו של בלעם כפי שעיצבּה יצחק מאגריסו

 מגדיר את מטרתו בהקדמה 1,שנחשב מגדולי רבני קושטא, מאגריסו). 1764קושטא (במדבר 

, ה עם אבותינו"צוות ואת למידת הנסים והנפלאות שעשה הקבהכרת המ'לאפשר את : לספרו

הספר נועד בעיקר להמון העם ולנשים . 'שכן התורה פעמים רבות כותבת בקיצור הדברים

על תגובת הקוראים לספרו . בכך הוא עונה על צורך גדול. שאינם מבינים אלא לשון הלאדינו

ים ושואלים מתי ידפסו הבאור לשאר בכל שעה ובכל רגע הם הולכ': מעיד מאגריסו בהקדמה

ה לאבותינו שאין להם "ד כתבי הקודש כדי לידע שאר מצוות התורה והן הנסים שעשה הקב"כ

 .'קı ותכלה

אופיין , המסורות על בלעם'בספרו . במרכז פרשת בלק עומדת דמותו של בלעם

ענתו קשה ולט, עומד מיכאל מור על תפקידיו של בלעם כמגיקון וכאיש דת', והתפתחותן
       
עמם שוחחתי ש, אפור אליעזר פ"ר יובל הררי וד"לדו , שקרא את המאמר,ר חיים וייס"תודתי לד  *

 העירו הערות חשובות והפנו , כל אחד בתחומו,שלושתם. והתייעצתי לגבי סוגיות שונות במאמר
 .אותי למקורות נוספים

להכין אותה , יש לאל ידו לתורה ולתעודה[...] ': רבני ודייני קושטא כתבו בהסכמה לספרו  1
זכרה .  וגמור את כל מלאכת הקודשהחל, ולסעדה וכי רוח אלוהין קדישין ביה לברך על המוגמר

כל . 361'  עמ,ח"ירושלים תרצ, יהודי המזרח בארı ישראל, ד גאון"מ: ראו. 'לו אלוה לטובה
ירושלים , )קרויזר(ירושלמי ' הציטטות של מדרש מעם לועז בעברית הן על פי תרגומו של ש

  .ב"תשל–ז"תשכ
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 מור בודק פונקציות אלו על פי המקרא ועל פי הכתובת שנגלתה בדיר 2.להפריד בין העיסוקים

ובהשוואה לבעלי תפקידים דומים ', ספר בלעם' ושבה מוזכר 1967עלא בבקעת הירדן בשנת 

לדעתו מצטיירת דמותו של . וארı ישראל, אנטוליה,  מסופוטמיה–בתרבויות המזרח הקדום 

  .שפעל בהצלחה בכל תפקידיובלעם כמי 
2  

הוא מתואר כמי ) כד–פרקים כג(בנאומים ובמשלים של בלעם המופיעים בספר במדבר 

כלומר בעל עין פקוחה למרחוק לראות , )15, 3כד ' במ(' ◊ֻתם עין'הוא . שעומד בדרגה נבואית

מע אמרי ׁשֹ , ')4 שם שם(' ֹנפל וגלוי עינים, אשר מחזה שדי יחזה, מע אמרי אלׁשֹ 'הוא . מחזה אל

איש 'בכתובת דיר עלא הוא מכונה . 'הרואה'יש בו ממעלת ). 16שם שם (' אל וֹידע דעת עליון

  3).1שורה , צירוף ראשון(' חזה אלהן

. מפחית קצת ממעלתו הנבואית) בניגוד לתיאורו במשלים ובשירים(תיאור בלעם שבפרוזה 

ורק לאחר הכנות , נקרה אליו' סרות לו כשהוהברכות נמ, )20כב ' במ(הוא תלוי בהתגלות לילה 

הוא מודיע מראש שאין ; הוא תלוי לחלוטין ברצון האל ובמה שישים בפיו; פולחניות מדוקדקות

עמי זֹכר נא מה יעı בלק מלך ': תפקיד דומה לבלעם עדיין מתואר בספר מיכה. פיו ברשותו

  ). 5ו ('' למען דעת צדקות ה[...] ומה ענה ֹאתו בלעם בן בעור , מואב

תמורה ביחס לבלעם בהגות ההיסטורית הישראלית חלה בבירור עם הופעת האסכולה 

אלהיך ' ולא אבה ה'): 6כג (כך למשל בספר דברים . נ"תורתית במאה השביעית לפסה- המשנה

וישֹכר עליו את ': וכך גם בנחמיה', אלהיך לך את הקללה לברכה' לשֹמע אל בלעם ויהֹפך ה

יש כאן ראינטרפרטציה של התנהגות ). 2יג (' ֹפך אלהינו הקללה לברכהויה, בלעם לקללו

מסיקים כי בלעם ' ויהפוך'מן הפועל . לקלל' הוא מתואר כעוין לישראל המשדל את ה. בלעם

  4.אלא שהאל לא הניח לו להגותן, כבר ניסח את הקללות בראשו

יהו להם בתי כנסיות ובתי ביקש לומר שלא [...] ': ב"ל בסנהדרין קה ע"תואמת לכך דרשת חז

; וכך הלאה. ' ומשכנותיך ישראל–שלא תשרה שכינה עליהם .  מה טובו אהליך יעקב–מדרשות 

מאגריסו מצטט מקור זה בהרחבה ומונה . הדרשה משערת מה הייתה הקללה, כל ברכה שנאמרה

       
2  M.#S. Moore, The Balaam Traditions: Their Character and Development, (SBLDS 113), 

Atlanta, GA 1990 .הוא ; על פי ניתוח הטקסטים מסווג מור את בלעם כחוזה וכרואה עתידות
מגרש שדים , ועל פי שימוש במטות הוא פותר חלומות, יודע לייעı על פי מעוף הציפורים

  .ושולט בלחשי ריפוי
 בלעם : עם נספח,ולדות הספרות והאמונה במקראקורת ובתי עיון בשיטות הב:ספר בלעם,  רופא'א  3

  .61' עמ, ם"ירושלים תש, )1עיונים במקרא ובתקופתו  (בכתובת דיר עלא
שינתה את תיאור דמותו של בלעם ) ספר דברים(רופא מדגיש כי המסורת המקראית המאוחרת יותר   4

לא התבטאה רק התמורה במסורת על אודותיו ). להוציא פרשת האתון(מהמסופר בספר במדבר 
אלא גם בשינוי ייחוסו הלאומי מארמי , לקוסם ולמקלל, אלוהיו' בהפיכתו מנביא המציית בנאמנות לה

  ).38' עמ, ]שם[רופא (למדייני 
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    :אביא רק את שורות הפתיחה המנוסחות בהרחבה האופיינית למאגריסו. עשר קללות

ללה הראשונה שביקש לקלל שלא יהיו בישראל לא בתי כנסיות ולא בתי הק

כד ' במ[' תיך ישראלהליך יעקב משכנֹ בו אֹ מה טֹ 'ה שם בפיו שיאמר "והקב, מדרשות

שבכל מקום שיש ישראל . אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שלעולם אינם חסרים, ]5

ות ובתי מדרשות כמו אלו בתי כנסי', אהליך'. יש שם בתי כנסיות ובתי מדרשות

בו מה טֹ 'ולפיכך אומר הכתוב , ]27כה ' בר['  איש תם יושב אהליםויעקב'שנאמר 

  .)רצט' עמ(' הליך יעקבאֹ 
3  

, אלהיך' כי עם קדוש אתה לה': תורתית הדגישה כי ישראל נבחר לעם קדוש- האסכולה המשנה

תפישת ). 6ז ' דב(' האלהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמ' בך בחר ה

. בחירה זו לא יכלה להודות עוד כי לבני נכר היה תפקיד חיובי פעיל כלשהו בתולדות ישראל

  .נבואת אמת שממשיכה את תפקידו של משה יכולה להיות ישראלית בלבד

לפיכך אם בספר במדבר בלעם הוא . בקרב העמים אין נביאים אלא רק קוסמים ומעוננים

הדבר אשר ישים אלוהים בפי ': שמדבר את אשר שם האלוהים בפיו' להעדיין נביא המציית 

ישעיהו . בספר דברים בלעם הופך לאויב המבקש לקלל ולהשחית, )38כב ' במ(' אותו אדבר

פיתח את תפישת ספר דברים ועימת את הקוסמים עם , נ"באמצע המאה השישית לפסה, השני

  ).26–25מד ' שי(' מפר אותות בדים וקוסמים יהולל': הנביאים

- המשנה הפכה את בלעם לאב. ל בעיקר את היסוד השני"משני היסודות הללו פיתחו חז

, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה': הניגוד הגמור של אברהם, טיפוס של בעל מידות רעות

וסגרה בפניו ופני תלמידיו את שערי , )יט, אבות ה, משנה(' מתלמידיו של בלעם הרשע

המדרשים ). שם(' מידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדין לבאר שחתתל': העולם הבא

אפרים אלימלך אורבך בדק את דמותו של . דרשו לגנותו כמעט על פי כל פסוק בפרשה

, ל" בספרות חז5.בלעם במדרשים ובתלמודים והפריך את השערת זיהויו של בלעם עם ישו

דרשנים שונים . יים והחשוב שבהםמוצג בלעם כנציג נביאי הגו, כפי שמסכם אורבך

עד שניתנה התורה לישראל היו נביאים גם ) א: (מקשרים את היעלמות נביאי הגויים לבלעם

הנבואה הוצעה לגויים כפי ) ב(; מכאן שבלעם קדם למשה או היה בן זמנו; מבין הגויים

 הנבואה הופסקה אצל הגויים בגלל) ג(; אך הם סירבו לקבלה, שהוצעה להם התורה

  .התנהגותו של בלעם

הנבואה שרתה על : ל גם מאגריסו עורך השוואה בין נביאי ישראל לבלעם"בעקבות חז

, ורק בשכבו על המיטה ופניו למטה, רק בלילה ולא ביום, כמו על שאר נביאי האומות, בלעם

       
, 'ל על נביאי אומות העולם ועל פרשת בלעם לאור הויכוח היהודי נוצרי"דרשות חז', א אורבך"א  5

  .289–272 'עמ, )ז"תשט(ה "תרביı כ
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שהיה טמא לעמוד על רגליו כמו , כיוון שלא היה מהול ולא היה לו כוח מפני אימת השכינה

בלעם מתואר כאן כמי שאינו יכול להפנות את פניו ואת אונו כלפי ). רצט' עמ(אי ישראל נבי

אלא גם בגלל שנהג , אונו של בלעם טמא לא רק בגלל ערלותו. אלא רק את אחוריו, האל

  ).ראו להלן(לשכב עם אתונו 
4  

ואף סותרת את , פרשת האתון סותרת את שנאמר לעיל על דמותו של בלעם בספר במדבר

, על בלעם לצאת מביתו וללכת עם שליחי בלק' הואיל ובהם אסר ה, הפסוקים המופיעים לפניה

זהו סיפור בורלסקי הבא ללעוג לבלעם וכולו . והנה מיד לאחר מכן נאמר שבלעם יצא לדרך

בלעם שידע . אינו מסוגל לראות מה שרואה האתון', החוזה'ו' הרואה, 'בלעם. ספוג אירוניה

חוקרי מקרא רבים דשו במיקומו של . כעת רק יכול להכות בו את האתון, לקסום בעזרת מטה

שנתחב בעריכה מאוחרת , ורובם הגיעו למסקנה שזהו חיבור משני ומאוחר, סיפור זה בפרשה

  6.לתוך פרשת בלק

בעל עין , משמעית את דמותו של בלעם כמכשף- יצחק מאגריסו בחר להדגיש בצורה חד

שפרשני המקרא רואים ', שתום עין'אפילו את הביטוי . ות הטומאהשטוף זימה וכפוף לכוח, הרע

, משום שידוע: מאגריסו מפרש כהוכחה לבעל עין הרע, בו הוכחה ליכולת של ראייה מרחוק

שצורתה אחרת או צבעה (ובעיקר יש להם עין מוזרה , שבעלי עין הרע הם בעלי מום, לדבריו

אנכי ': פרש את דברי האתון בפסוק המקראי מאגריסו מ7.זוהי אמונה עממית מקובלת). זר

וכן היית עמי כדרך איש ': כניהול יחסי אישות עם האתון) 30כב (' אֹתנך אשר רכבת עלי מעודך

האתון מתארת בלשון עדינה ) רפג' עמ'; יר' אי מוז8ונטאס קון מי קומו מארידו'טי אג'(' ואישה

לא מעניקה להם ממד של יחסי א', לשכב'היא אינה משתמשת למשל בפועל ; את יחסיהם

כאשר מאגריסו עצמו נדרש לנושא הוא . שבהם אינטימיות קבועה ויציבה, נישואים אנושיים

  .'משכב בהמה'מכנה את היחסים עם האתון 

מפרש מאגריסו כי יכולת הנבואה של בלעם ) א"רח ע#–#ב"רז ע, ג(בעקבות ספר הזוהר 

' מחזה שדי יראה ֹנפל וגלוי עינים': אמר במקראכותב מאגריסו כי כאשר נ. איננה נבואת אמת

הם ' גלוי עיניים'ו' נופל'. ולא כך הוא, אפשר לחשוב חס וחלילה שבלעם ראה את השכינה

' נופל; 'והאל זרקם מעבר להרי החושך, שמותיהם של שני המלאכים שחטאו עם בנות האדם

הוא עזאל ' גלוי עיניים; 'ניוה ולכן נזרק חושך בפ"הוא שמו של עזא שניסה להתעצם כנגד הקב

אין ' עליון'באומרו '; ֹשמע אמרי אל וֹידע דעת עליון'כך גם לגבי הפסוק . שלא נזרק בו החושך

       
 ,קאליש,  כגון קינן,מסכם דעות של חוקרי מקרא שונים בנדון 45–40' עמ, )4לעיל הערה ( רופא  6

  .פולת ולהר
 A. Dundes (ed.), The Evil Eye: a Folklore Casebook (Garland Folklore: על עין הרע ראו למשל  7

Casebooks 2), New York 1981  
 .ונטאס הוא בהווה מתמשך'הפועל אג ו,בעל=   המילה מארידוהבמקור בלאדינו מופיע  8
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לא נאמר . אלא לשר של הסטרא אחרא, )כך רצה בלעם שיחשבו האנשים(ה "הכוונה לקב

  .אלו האמרות שעזא ועזאל אמרו בשם האל'; אמרי אל'אלא ' שומע קול אל'

ובני העולם היודעים את ': אומר הזוהר.  ועזאל הפכו במסורת היהודית למקור הכשפיםעזא

 9).א"רח ע, ג(' ניחושים וכשפים, מקומותיהם באים אליהם והם מלמדים את בני האדם כשפים

מפתח את התיאור שם ומסביר בפירוט כיצד הצליח בלעם להגיע , מאגירסו מסתמך על הזוהר

מאגריסו מתאר .  היה עליו לכפור בשם יתברך ולשקוע בטומאהקודם כל. אל עזא ועזאל

  .במדויק את הטקס שיש לערוך לשם השגת תכלית זו
5  

בשלב ראשון כורתים ראשו של . הטקס נערך בשלבים ויש בו שימוש בבעלי חיים ובצמחים

פת ומקטרים בפני הראש על ידי שרי, )כך מנטרלים את כוח הארס שלו(מוציאים את לשונו , נחש

; כנראה לכוחות הטומאה –' הידוע להם'אלא מצוין כי זהו עשב , שם העשב אינו מפורט. עשב

בשלב השני חותכים את הראש לארבעה . דהיינו גם כדי להתחיל בטקס דרוש ידע מסוים בכשפים

הנחש המוקרב הוא חיה . טקס זה מהופך לטקס הקרבת קורבנות לאל. חלקים ומקטרים שנית

גם כאן . הולכים להרי החושך, המשמשות כנראה הוכחה לביצוע הטקס, ותעם ההקטר. טמאה

עזא ועזאל מזעיקים את הנחשים : שלב שלישי.  מיקומם של הרי החושך–נדרש ידע מוקדם 

, שיש לה ראש של נחש, היברידית, מגיעה חיה קטנה במיוחד: שלב רביעי. הגדולים יורקי האש

לדעת . הקטרה שלישית והקרבת תרנגול לבן: ישישלב חמ. וגוף של חתול בעל שני זנבות

' עמ(מכל העופות כמו בלעם עצמו יותר ) פוטאניירו(מאגריסו תרנגול הוא עוף שטוף זימה 

כלומר הוא ממשיל עצמו לתרנגול ', נאום הגבר שתום העין', 'גבר'בלעם מכנה עצמו ; )רצח

וא שהחיה מובילה אותו אל וגמולו ה, פעולה זו מסמלת את השתעבדות האדם לטומאה). שם(

, על האדם להכות בכבל האוזק שלוש פעמים. למקום שם הם כבולים באזיקים, עזא ועזאל

, שלוש הקטרות(המספר שלוש חוזר פעמיים . ורק אז הוא נקרא להתקרב אל עזא ועזאל

  10.הוא מספר נוסחתי ובעל כוח מגי, כמו המספר שבע, מספר זה; )שלש הכאות
       
 ,מלאכים, ז"ירושלים תשי, מוסד ביאליק, א, משנת הזוהר, הציטטות הן מתוך ספרו של ישעיה תשבי  9

לא . בספרות המדרשית מופיע הסיפור על שמחזאי ועזאל שקלקלו עם בנות האדם. ה"תע–ז"תמ' עמ
מבחר האגדות : ספר האגדה,  רבניצקיח"נ ביאליק וי"ח: ראו. נזכר שם בלעם ואף לא קשר לכשפים

מעשיות : ממקור ישראל, )בסקי'ברדיצ(י בן גריון "מ ;כ' עמ, ז"תל אביב תשכ, שבתלמוד ובמדרשים
מקורות ופירוש , טקסט: מדרש עשרת הדברות,  שפירא' ע; סימן יב,ו"תל אביב תשכ, עם-וסיפורי

גרשום שלום השתמש ספר הזוהר לדעת  .213–212 ' עמ,ה"תשסירושלים , )70ספריית דורות (
מזימתם של עזא ועזאל היא ללמד . בתיאור עונשם של המלאכים כפי שהוא מופיע בספר חנוך הארמי

   :ראו. שבירת עצתם וביטול הכשפים הן עיקר תכליתה של ההבדלה דרבי עקיבא. בני אדם כשפים
 , ליבס'אבעריכת , גיהול מחקרים בדמונו:רוחות ונשמות, שדים', הבדלה דרבי עקיבא'שלום ' ג

  .176–175, 152' עמ, ד"ירושלים תשס
 A. Olrik, ‘Epic Laws of Folk Narrative’, A. Dundes :על המספר שלוש המאפיין ספרות עממית ראו  10

(ed.), The Study of Folklore, Englewood Cliffs, N.J. 1965, pp. 129–141  
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ובכך מסמל את , כשעיניו עצומות והוא קד ומשתחווה, זא ועזאלהאדם מתקרב אל ע

, רק עכשיו לאחר שעמד האדם בכל הניסיונות הקשים שהתנסה בהם. קבלתם כאלוהות עבורו

. שנמשכים חמישים יום בעוד התלמיד יושב בתוך מעגל של נחשים, מתחילים שיעורי הכישוף

, בתום תקופת הלימוד אותם השליחים. הקרבת הנחש מאפשרת ככל הנראה את הגנת הנחשים

הטקס מנוסח . מלווים את התלמיד חזרה אל עולם בני האדם, הנחשים והחתול ההיברידי

, פעמי של בלעם- ולא כמעשה חד, בגוף רבים במובן סתמי, כהנחיות כלליות לכל המעוניין

  ).חותכים(=' לה קורטאן') לוקחים(=' לי טומאן': לדוגמה
6  

ייתכן . התרנגול לבן וכשר, הנחש שחור וטמא: ות בצבען ובמעמדןחיות ההקרבה מנוגד

שכן במערכת האמונות העממיות אפשר לרפא , שהתרנגול משמש כאן גם בתפקיד הגנה

שמקרבות ,  ההקרבה מאפשרת את הופעת חיות הטומאה11.הכשת נחש על ידי שחיטת תרנגול

, הנחש גדול במיוחד;  גדליםשתיהן בפער מקוטב של. והן הנחש והחתול, את האדם למטרתו

חוסר הפרופורציות מסמן אף הוא מעבר לעולם . 'רגליה וידיה קטנות מאד': החתול קטן במיוחד

  .אחר המהופך לעולם האנושי

למשל ביכולת , הנחש ופולחניו מופיעים במיתולוגיות ובדתות שונות של המזרח הקדום

שעליה בעיקר מסתמך , פי קבלת הזוהר על 12.לחזות עתידות על פי אופן התפתלות הנחש במים

וכך , על יסוד הסיפור המקראי על חטא אדם וחוה, הנחש מופיע כמסית וכמדיח, יצחק מאגריסו

זהו הנחש שהשיא את חוה לאכול . הוא עוצב בספרות האגדה היהודית כדמות הנחש הקדמון

' בשעה שקללו ה. והיה מלך על כל בהמה וחיה, לפנים היה מהלך בקומה זקופה. מעı הדעת

). ה, בראשית רבה כ(' ירדו מלאכי השרת וקיצצו את ידיו ורגליו, ')14ג ' בר(' על גחונך תלך'

הנחש בזוהר . ספר הזוהר ממשיך כיוון זה ומציג את הנחש כדמות הראשית של הסטרא אחרא

ותו בהי. הוא יכול להיות גם זכר וגם נקבה; השייך לכוחות הטומאה, מייצג כוח דמוני מיני

ובהיותו , שתפקידה ללבות את היצר הרע ולהוביל את הזכר לפריצות, נקבה הוא אשת זנונים

כאשר השכינה מקשה ללדת בא הנחש ונושך . היא האיילה, זכר הוא מנסה לכבוש את השכינה

, ובפעם השנייה יוצאים מים, בפעם הראשונה הוא מלחך את הדם. בפתח רחמה פעמיים

תיאור מיתי זה בא כפירוש לפסוק . והיא נפתחת ויולדת, בהריםשמשקים את כל הבהמות ש

'ıוהוא מוקף המון , הנחש הקדמון הוא השליט בממלכת הרע). 7ד ' בר(' לפתח חטאת ֹרב

על פני הארı מיוצג הנחש העליון בנחשים האחוזים בו ופועלים . משרתיו ועושי דברו, נחשים

       
11  M. Leach, Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend3, San Francisco, CA 1972, s.v. 

‘Cock’, p. 239   
או שער הנחשים של המדוזה , הקטה ופרספונה, כמו ארטמיס, אלות רבות מיוצגות כנושאות נחש  12

 ;B. Evans, Dictionary of Mythology, London and New York 1977.הגורגונה במיתולוגיה היוונית

J.#E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, J. Sage (trans.), New York 1962  
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קוסמים מתקשרים אליו באמצעות הנחשים וה, הנחש העליון הוא מקור הכשפים. בשליחותו

באמצעותו של נחש הוא משך אליו רוחות טומאה ;  על פי הזוהר כך גם פעל בלעם13.התחתונים

, זוהר א(וכך התקשר עם הנחש הקדמון , הוא נציגו של הנחש הקדמון בשמיים, מנחש הרקיע

א מקובלת בספרות והי, יריקת האש מפי הנחשים היא כנראה תוספת של מאגריסו). א"קכה ע

המבוסס על ,  על פי העיקרון ההומאופטיB11.2.11(,14מוטיב (העולם בתיאור דרקונים 

כך עשה משה את . פגיעת נחש נרפאת על ידי נחש. התפישה שנזק נרפא על ידי גורם הנזק

' במ(' והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנֹחשת וחי, ויִ◊מהו על הנס'נחש הנחושת 

שלמה . לצורכי ריפוי עממי, ובעיקר בעורם, עד היום נעשה שימוש רחב בנחשים. )9כא 

הרופא מטוליטול למשל מציע שורה של סגולות המתבססות על עור נחש שרוף וטחון 

  15.לאבקה
7  

שכן יש , שחלקו נחש, החיה השנייה המופיעה במסעו של בלעם אל עזא ועזאל היא החתול

הה במצרים הקדומה וביוון עם כוחות השאול והמוות ועם זאת חתול שחור מזו. לו ראש של נחש

 כמעט בכל ארı שבה חיים חתולים צמחו אמונות באשר 16.יש כלפיו גם יחס של קדושה

בימי הביניים התפתחה האמונה כי המסווה המועדף על מכשפות הוא . לכוחותיהם המיסטיים

מקום . כמניין נשמותיו של החתול, וכי הן מסוגלות ללבוש צורה זו תשע פעמים, צורת חתול

שכן שחור הוא צבעם של כוחות החושך , מיוחד באמונות על החתול תופס החתול השחור

בטקסים של גירוש שדים בימי הביניים נהגו להשליך חתול מראש מגדל ולשרפו באש . והרוע

  17.פתוחה

חות רעות  הרוצה לראות רו18.גם בתרבות היהודית נודע לחתול שחור קשר לכוחות הרע

, ישרוף אותה, שגם הוא נולד בכור, גורה בכורה של חתול שחור, ייקח שליה של חתולה שחורה

חתול מותר ': רב קובע). א, ברכות ו, משנה(יטחן את הנותר לאבקה ואת האפר ישים על עיניו 

       
  .שז–שד' עמ, הנחש,  דמויות מיתיות,)9 לעיל הערה(תשבי   13
14  S. Thompson, Motif Index of Folk-Literature2 I, Copenhagen 1955, p. 351  
ובל הררי שהפנה את תשומת ר י" תודתי לד.לונדון, יה הבריטיתי הספרOR 12362 י"כ, ספר עı הדעת  15

  .קצג'  עמ,ז"ירושלים תשי,  מראה הילדים, בספרו מעתיק סגולות אלורפאל אוחנה. ליבי לכתב יד זה
מלוויה ומשרתיה . היא אלה שגופה גוף אישה וראשה ראש חתול, אלת העיר בובסטיס, הֵאלה באסט  16

ופות החתולים המקודשים נחנטו ג. ולכבודה הוקמו פסלים רבים של חתולים מקודשים, היו חתולים
כיבדו , מן המיתולוגיה היוונית, דיאנה, גם הסוגדים לאלת הציד. ונקברו בצל מקדשה של באסט

 H.#S. Robinson and K. Wilson, The Encyclopaedia. את החתול בהיותו בעל החיים האהוב עליה

of Myths and Legends of all Nations3, London 1977, pp. 1–9 ;ıערך, )11לעיל הערה (' לי :‘cats’ ,
  .197' עמ

 .99–93' עמ, 1992תקוה  פתח, אמונות טפלות,  ואגו'ט  17
18  Y. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition: a Study in Folk Religion, Philadelphia, PA 2004 

(first pub., New York 1939)  
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  בספר חסידים מסופר על אדם שהותקף על ידי19).ב"בבא קמא פ ע, בבלי(' להרגו ואסור לקיימו

למחרת הופיעה בפתח ביתו אישה פצועה וביקשה ממנו לחם . והצליח לפצוע אותה, חתולה

ורק , זקן אחד מנע נדיבות זו בהסבירו שאישה זו היא החתולה שתקפה אותו. ומלח להצלת חייה

ואין היא ראויה להצלה זו שכן אם תחייה , קבלת לחם ומלח מידי מי שפגע בה תציל את חייה

  20.ריםתמשיך להזיק לאח
8  

בריאיון שערך אחד מתלמידיי בבית . אמונות אלו ממשיכות להתקיים גם בישראל כיום

בגלל ) השטן(' לה וורקה'וכינו אותה , האשימו הנשים שם אישה אחת בכישוף, אבות בישראל

הרעייה הנטושה טענה . הן סיפרו על זקן אחד נשוי שהתאהב בה. הצלחתה אצל גברים

ומתגנבת לבתי , וכי בלילות היא הופכת לחתולה שחורה, ת לאישהשהמאהבת היא שדה מחופש

בשובה לביתה היא חוזרת ולובשת את . שם היא הופכת שוב לאישה ומפתה אותם, מאהביה

  21.כדי שאיש לא יוכל לעקוב אחריה, דמות החתולה השחורה

 חתול שחור החוצה את דרכך הוא. מכאן גם שפע אמונות עממיות הקשורות לחתול שחור

חמור במיוחד מפגש עם חתול שחור שהוא היצור . ויש לירוק מיד שלוש פעמים, סימן רע

כלומר בבוקר או בראש השנה או בדרך לעסקה , הראשון שפוגשים בזמן של התחלה חדשה

עור ואפר של חתולים מרשמי מרפא נגד , שתן, ברפואה עממית משמשים צואה. חדשה

  .שונותמחלות 

מאגריסו רואה , כיצד להגיע לעזא ועזאל כדי ללמוד כשפים, טקסלאחר פירוט מדויק של ה

כדי , ולמה כתבתי כל זאת': והוא מסביר. ייתכן שחש שנסחף בהבאת הפרטים. צורך להתנצל

ואפילו אם הוא עצמו אינו עושה , ואוי לנפשו מי שעושה כן[...] לדעת כמה חמּורים הכשפים 

' חשבו אדם שיש בהם ממשות כי הנזק שלהם ברורואל י. [...] כן אלא הולך אחרי המכשפים

ובכך משעבד גם את הפונה , המכשף מדבר עם השדים בשם הפונה אליו לסיוע). רעג' עמ(

  :להלן תקצירו. להמחשת עיקרון זה מביא מאגריסו באותו הקשר סיפור. לסטרא אחרא

הלך . א ענהאך הלה ל, יצחק שאלו לאן פניו מועדות' ר. יצחק ראה אדם נושא קנים' ר

  יצחק אחריו וראה שם עשן יוצא מתוך' נכנס ר. תוך מערהיצחק אחריו וראה שנכנס ל' ר

       
ומה שפתר ',  וייס'ח: יעים בסיפורים מדרשיים ותלמודיים ראועל הופעת החתול כסמל בחלומות המופ  19

דביר הקשרים , מסה קריטית( קריאה במסכת חלומות שבתלמוד הבבלי :'לי זה לא פתר לי זה
מציין כי , בן המאה השש עשרה ,אלמולי. )לפי המפתח (2011אור יהודה , )אוניברסיטת בן גוריון

  מהדורת (ספר פתרון חלומות השלם , אלמולי' ש: ראו .הרואה חתול בחלום יזכה למלבושים נאים
 .נט' עמ, ה"ירושלים תשכ, )בקאל' מ

סימן , )1969ירושלים דפוס צילום (ד "פרנקפורט תרפ, 2מהדורת ויסטינצקי ופריימן, ספר חסידים  20
  .תתתרסו

  .137–134'  עמ,א"ירושלים תשנ ,)מקראה (רים דמונולוגייםו סיפ,)עורכת( אלכסנדר 'ת  21
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, יצחק' נתיירא ר. ושם נעלם,  אותו האיש המשיך ונכנס לחור בתוך האדמה22.האדמה

יצחק וסיפר ' הלך אצלם ר. חזקיה' יהודה ור' עברו שם ר. ויצא וישב על פי המערה

כי המערה הזו היא של ,  אותם חכמים שניצל מסכנה גדולהאמרו לו. להם מה ראה

 הם 23;וכולם מכשפים גדולים, וכל מי שגר שם הוא מצורע, המצורעים של סרוניה

הם אוחזים את ; באים למדבר וצדים נחשים שחורים גדולים ועושים בהם כשפים

  .וכך הם נעשים מצורעים, הנחשים בידיהם
9  

שהיה , והנה פגשו אדם אחד שבא עם בנו, ריםעוד הם עומדים שם שלושתם ומדב

ובני היה הולך , יהודי אני': סיפר האיש. שאלו אותו מיהו ומה קרה לבנו. קשור לחמורו

ערב אחד חזר הבן וחלה פתאום בחולי שעיקם את פיו וידיו . בכל יום ללמוד עם רבו

. קש לו מרפאהאב הנואש הביא את בנו לאותה מערה כדי לב. 'ורגליו ונטל את דיבורו

ואכן סממני , )'איספיריטו'(הוא העריך כי המחלה היא תוצאת פגיעה של רוח רעה 

 החכמים שואלים אם ניזוקו בעבר עוד אנשים 24.המחלה אופייניים לפגיעת שדים

ולא מפגיעת , אך לדעתו ממחלה רגילה, האב נזכר שהיה מי שניזוק, בבית מגוריו

אך , האב התעקש ללכת לאותה מערה, החכמיםלמרות אזהרות ). 'דאניידור'(מזיק 

למחרת שוב . פגעה בראשו של הבן והרגתו, כשיצא ממנה יצאה אש מן המערה

והם נזפו בו , הוא סיפר להם מה שקרה. פגשוהו אותם שלושה חכמים וראו שהוא בוכה

ועל אחת , אוי להם ההולכים אחרי הכשפים שסופם רע בחייהם'. שלא שמע בקולם

  25.)רעד–רעג' עמ(' שנפשם נדחפת מאור החיים בעולם הבא, מיתתםכמה וכמה ב

המשותף ביניהן הן הנפשות הפועלות ובשתיהן אותם . הסיפור נחלק לשתי אפיזודות שונות

החכמים והמכשפים .  תחת האדמה–אדמה ,  חולים–בריאים ,  מכשפים–חכמים : הניגודים

       
 או בנוסח אחר ,עקיבא' ר. הסיטואציה הפותחת את הסיפור מזכירה את הסיפור על התנא והמת הנודד  22

פעם אחת הייתי ': ז"בנוסח השני מעיד ריב.  פוגש אדם נושא חבילת עצים על גבו,יוחנן בן זכאי' ר
ם בסיפורנו  ג.'ברתי עמו ולא החזיר לי דברידו. היה מלקט עציםהוא  מצאתי אדם אחד ש,מהלך בדרך

הירידה אל תוך האדמה המעלה עשן מזכירה את .  והלה אינו משיב,החכם פונה בשאלה לאותו אדם
 ; סימן שנא,)9לעיל הערה (ממקור ישראל . פור המדרשייבו נמצא אותו נושא עצים בסש ,נוםיהגיה

  .204 ' עמ,)9לעיל הערה (שפירא 
עח  (ב"ב ה" חגיגה פ,ירושלמי. ררו במערה התגו תלהשמעון בן שטח' רשאף המכשפות מאשקלון   23

  .קנו–קנה'  עמ,)9לעיל הערה  (ביאליק ורבניצקי; ])788' מהדורת האקדמיה ללשון העברית עמ[א "ע
מחקרי , 'מקומו של השד בהסברי מחלות ובעיות אצל יוצאי מרוקו בארı',  בילו'י: ראו למשל  24

 הסיפור :מעשה אהוב וחצי, פריזר- אלכסנדר' ת;123–108 ' עמ,)ב"תשמ(ירושלים בפולקלור יהודי ב 
  .280–264 ' עמ,ס"ירושלים תש, העממי של יהודי ספרד

ישמעאל העדיף שאחיינו בן דמא ימות מהכשת נחש ולא יתרפא באמצעים הנחשבים עבודה זרה ' ר  25
  ).ב"ע  טושבועות, בבלי( ' אין לו חלק לעולם הבא– הלוחש על מכה': וכן; )ב"ע עבודה זרה כז, בבלי(
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אלו עובדים , ם האנושי ובעולם האלוהימייצגים תפישות עולם מנוגדות ועיסוק מהופך בעול

אין מגע בין שני . אלו מרפאים בתפילה והאחרים בכישוף, את האל והאחרים את הסטרא אחרא

. מקום לא מיושב המנוגד לתרבות, המכשפים יוצאים רק כדי לצוד במדבר. עולמות אלו

 קנים ואב הדמויות המתחלפות הן אדם נושא. החכמים אינם נכנסים לעולמם של המכשפים

שניהם . שניהם כן עוברים מן העולם התרבותי המאוכלס בחכמים אל עולם המכשפים. נואש

הוא , נושא הקנים מסרב לשיח ושיג עם החכמים. כל אחד מסיבה שונה, מגיעים אל המערה

האב לעומת זאת משוחח באריכות עם . וכנראה מספק שירותים למכשפים, נעלם לתוך האדמה

בשתי . ונכנס אל המכשפים, אך אינו מציית לעצתם, אלותיהם בפירוט רבהחכמים ועונה לש

האפיזודות החכמים נמשכים אל המכשפים ורוצים ללכת בעקבות האנשים אך נמנעים ברגע 

נושא הקנים . באפיזודה הראשונה מתוך פחד ובשנייה על פי החלטה שזוהי עבודה זרה, האחרון

האב אמנם נכנס . ל כן הוא יוצא ובא בין המכשפיםוע, כנראה כבר מנותק מן העולם האנושי

  . בנו מת מן האש שמשלחים בו המכשפים–אך יוצא בנזק גדול , למערה
10  

, כבר הרופא גלנוס. והוא מחלת הצרעת, בסיפור זה נוסף גורם המקשר בין כשפים ונחשים

רתולמיאוס ואילו ב. אבחן שהשותה יין מעורב ברעל של נחש יחלה בצרעת, בן המאה השנייה

אכילת נחש מבושל : הציע ריפוי המבוסס על אותו קישור, בן המאה השלוש עשרה, מאנגליה

מרים דיברה סרה .  במקרא הצרעת נחשבת מחלה הנגרמת כעונש על חטא26.מרפאה מצרעת

והענן סר מעל האהל והנה . בם וילך' ויחר אף ה, 'במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח

לאחר שהנביא אלישע : נערו של אלישע, כך נענש גם גיחזי). 10יב ' במ(' גמרים מֹצרעת כשל

. סירב הלה לקחת ממנו תשלום, ריפא את נעמן שר צבא ארם מצרעת באמצעות טבילה בירדן

: על כך הענישו אלישע בצרעת. רı אחריו וביקש תמורה, נערו של אלישע, ואולם גיחזי

למשה העניק ). 26ב ה "מל(' צא מלפניו מֹצרע כשלגוי. וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם'

, כאשר נשלח משה לבני ישראל וחשש כי לא ישמעו לו. האל כוח הן על נחשים הן על הצרעת

 –והשני ,  הפיכת מטה לנחש והפיכתו חזרה למטה–הראשון ; העניק לו האל שני אותות סמוכים

אמנם ). 9–2ד ' שמ(ת את הצרעת הכנסת ידו לחיקו והפיכתה למצורעת והשבתה לחיק המרפא

אולם סמיכות האותות יוצרת קשר בין נחש , לא הנגיעה בנחש יוצרת צרעת כמו בסיפורנו

  27.כפי שאבקת נחש שרוף וטחון מקלה על מחלת הצרעת, לצרעת

גם על פי הסיפור ). יד' וי(דיני הבידוד וטיהור סביבת המצורעים מפורטים בפרשת מצורע 

מקום , הם חיים בתוך האדמה. ים חיים בבידוד מן החברה האנושיתשל מאגריסו המצורע

מגעם עם . אולם מקומם ומעשיהם ידועים. ויש להם שיג ושיח עם השדים, משכנם של השדים

כמו אותו איש המביא להם קנים ואותו אב הבא לבקש . בני אדם הוא בקבלה ובמתן שירותים

       
26  ıערך,)11 לעיל הערה(' לי  :‘Leprosy’ ,614' עמ.  
  .קצג'  עמ,ז"ירושלים תשי, ספר מראה הילדים, א אוחנ'ר  27
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אך מעדיפים לנתק מגע ,  הם ומה מעשיהםהחכמים יודעים מי. מרפא לבנו באמצעות כישוף

  .ולשמור מרחק
11  

כמו , מאגריסו מביא סיפור זה כדי להבליט את הנזק שגורם הכישוף לא רק למכשפים עצמם

והראיה שמאגריסו , הסיפור אינו חיוני לפרשת בלעם. אלא גם לאלו הנוהים אחריהם, בלעם

שם מופיע . על ספר ויקרא' עם לועזמ'עצמו מביא אותו סיפור בגרסה קצת שונה גם בספרו 

יד ' וי(' ונתתי נגע צרעת בבית ארı אֻחזתכם'כחלק מפירוש לפסוק , הסיפור בפרשת מצורע

אלא , יצחק ונושא הקנים' ללא ר, מופיע רק חלקו השני; הסיפור קצר יותר וממותן יותר). 34

,  המערה היא של קוסמים;)חייא ולא חזקיה, השם שונה(חייא ' יהודה ור' מעשה בשני חכמים ר

, לא מסופר גם על מגעים עם הנחשים, עניין הכישוף מודגש הרבה פחות; לא של מכשפים

  .והפגיעה בבן מתוארת כתוצאה מפגיעת רוח רעה

החכמים המזהירים מפניהם נזכרים . שני האנשים המבקשים את המכשפים הם אלמונים

זקיה ויצחק המוזכרים בשתי הגרסאות של ח, יהודה, חייא' אך לא ברור מי הם ר. בשמותיהם

רבי . יצחק בדיון משותף על הנחש' חייא ור' מופיעים ר) ב"רמג ע, א(בספר הזוהר . סיפור זה

רבי חייא מדבר על נחש הקדמוני . 'דן זה הנחש האורב על אורחות ושבילים': יצחק אומר

ולא הלך , ה כתוב בבלעםובוא ורא'. ממנו יוצאים כשפים לעולם. הוא נחש עלי דרך, למעלה

  ).1כד ' במ(' כפעם בפעם לקראת נחשים

כל ). 3כג (' וילך שפי, 'מאגריסו מביא כמה פירושים לביטוי המתאר את הליכתו של בלעם

צולע על רגל , וילך שפי) א: (הפירושים שבחר מאגריסו באים להדגים את רשעותו של בלעם

 –י "ויש אומרים שפ) ב(; ת כדי לקלל את ישראלוהוסיף ללכ, ולמרות זאת לא נרתע לאחור, אחת

כאן המילה . עלה לראות אם יוכל להסתכל על ישראל ולהטיל בהם עין הרע. ◊ה פזורה ישראל

, ויש אומרים שפי) ג(; שפי מפורשת כראשי תיבות כדי להדגיש את תמימותם של ישראל

שומר ' ראשי תיבות י"ולא ידע בלעם כי שפ, כי חשב שיצליח לקלל את ישראל, במנוחה

. הזכר והנקבה, מרמזת לשני שרי הטומאה של הכישוף' שפי'ויש אומרים כי ) ד(''; פתאים ה

ברח ופרח , ולכן לא יכלו בני ישראל להרגו, כוחו של בלעם עמד לו להתגבר רק על הזכר

 .שהיה יכול להתגבר הן על הזכר הן על הנקבה, עד שבא אחד משבט דן הקרוי צליה. באוויר

שהיה יכול להתגבר ) 17מט ' בר(' יהי דן נחש על דרך שפיֹפן עלי ֹארח': לכן כונה שבט דן שפיפון

  ).רפז' עמ(' שכל אחד מהם נקרא שפי וביחד נקראו שפיפון, גם על הזכר וגם על הנקבה

הסוגיה האחרונה בפרשת בלק המקראית עוסקת בסיפור הזנות שזנו בני ישראל בבעל פעור 

בלעם ובלק . פרשת פינחס מתחילה באמצע הפרק לאחר תשעה פסוקים). רק כהפ(ותוצאותיה 

ויקם בלעם וילך וישב למֹקמו וגם ': פרק כד, יוצאים מן התמונה בפסוק האחרון בפרק הקודם

האומנם לא באו שני . סיום זה מותיר את הקורא בתחושה שלא בא על סיפוקו. 'בלק הלך לדרכו

וישב ישראל בִׁשטים ויחל העם ': פרק כה פותח בפסוק? ואלו על עונשם אחרי כל מה שעש
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הקישור בין הדברים מופיע בפרשת מטות המתארת את נקמת בני . 'לזנות אל בנות מואב

הן ? החייתם כל נקבה. ויאמר אליהם משה': משה מאשים במפורש את בלעם. ישראל במדיינים

אף שלא היה ). 16–15לא (' ורעל דבר פע' הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל בה

, הנקמה כוללת גם את בלעם. הפעם דורש זאת משה, מקובל להרוג גם את הנשים במלחמות

  .יחד עם חמשת מלכי מדין, )8, שם(' ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, 'שהדיח את ישראל לזנות
12  

תחילה הנראים לכ, מפרט את הליך הפיתוי שנעשה בשלבים) כג, במדבר רבה כ(המדרש 

משנכנס הישראלי . תחילה זקנה יושבת מחוı לאוהל ורק מציעה מכירת כלי פשתן. תמימים

ואף מציעה שישחט בעצמו את העגלים , הוא מוצא שם נערה צעירה שמציעה לו לאכול

, ורק אז כשבוער יצרו ותובעּה, אחר כך היא משקה אותו ביין. והתרנגולים כדי שלא יחטא

ויש אומרים שבלעם ציוה אותם שלא להשקותם '. ווה לבעל פעורדרשה הנערה שקודם ישתח

כך , בלעם שהכיר היטב את חוקי ישראל ידע גם לייעı. 'שלא ידונו כשתויי יין אלא כמזידין

  .שלא תהא שום הקלה בעונשם של החוטאים

על פי מאגריסו לפני שיצא בלעם לדרכו הוא . בסוגיה זו מפתח מאגריסו את הקו המדרשי

הדרך היחידה . קני מואב ולזקני מדין להדיח את ישראל לזנות ומשם לעבודה זרהיעı לז

זוהי . להתגבר על בני ישראל היא להפנות את זעם אלוהיהם כלפיהם על ידי הכשלתם בזנות

). שו' עמ(' ובלק עשה כדבר בלעם'. עצה מתוחכמת שבאה לתמרן את אלוהי ישראל כנגד עמו

שהרי ארבעים שנה במדבר לא ראו לנגד ,  ישראל פשתןמאגריסו מסביר מדוע חמדו בני

יוצאת הזונה הצעירה היפה , בעוד הישראלי מנהל משא ומתן עם הזקנה המוכרת. עיניהם פשתן

ואף מציעה את הפשתן כמתת , והמקושטת בתכשיטים יקרים מן האוהל ומזמינה אותו להיכנס

, יקרים, בדים, תרות שבחפציםבני ישראל מתפתים למו, לאחר שנות הסיגוף במדבר. חינם

לאחר האכילה ושתיית היין דורשת . אכילה ושתייה, מין חופשי, נשים מטופחות, תכשיטים

היא מתגברת על התנגדות הישראלי בתחבולת מרמה , הזונה מן הגבר שיעבוד את בעל פעור

עשה אלא לעשות לו ביזיון שת, אינני מבקשת ממך לעשות לו כבוד ולהשתחוות לו': נוספת

הישראלי התמים אינו יודע כי אופן הפולחן לבעל פעור היא עשיית צרכים . 'לפניוצרכיך 

, בבלי(' פעור יוכיח שמפערין לפניו בכל יום': אופן פולחן זה מוזכר כבר בתלמוד. בנוכחותו

הוא משתמש ', פעור'מאגריסו מסביר בלאדינו את משמעות המילה ). ב"עבודה זרה מד ע

ראס דילאנטרי די אילייא איל פי הטבעת אי 'דיסקוב': נוכח, גוף שני, קוראבפנייה ישירה ל

אתה מגלה בפניה את פי הטבעת ועושה את (=' אגאס טו מינסטיריס דילאנטרי די אילייא

  ).צרכיך לפניה

מעשה ). שח–שז' עמ(מיד בהמשך מביא מאגריסו שלושה סיפורים המדגימים נושא זה 

עד . וכך היה. תתרפא תעבוד כל עבודה זרה שיש בעולםבגויה אחת שחלתה ונדרה שאם 

שהוא , עליה לאכול תרד. שהגיעה לבעל פעור והסבירו לה כוהני בעל פעור כיצד יש לעבדו
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. 'פוערים בפניה ועושים הצרכים לפניה וזוהי עבודתה'ואז , ולשתות יין חדש, ירק משלשל

' עמ(' בד שלא אעבוד עבודה זרה זומוטב שאחזור לחוליי ובל': כששמעה הגויה דבר זה אמרה

  .נחרדת מסוג פולחן שכזה, המורגלת בעבודה זרה, אפילו גויה, כלומר). שז
13  

, כלומר. שהלך לעיר כדי לעבוד את בעל פעור,  אחד28הסיפור השני הוא מעשה בפחה

, אלא שכנראה לא הכיר את הלכות עבודה זו, מלכתחילה אותו איש רצה בכבודו של בעל פעור

אלא . תמימות הביא עמו שור ואיל כדי להקריב לו קורבן כמקובל לגבי אלים אחריםוב

אין לך אלא לפעור ': מדובר בדרך קלה הרבה יותר. שהסבירו לו שלא זה סוג הפולחן הרצוי

עשו כן עד שפתחו . תתנו להם מכה רבה: כששמע הפחה כך אמר לאנשיו. 'עצמך בפניה

שנה שחורה על כולכם ועל ': הכו וקללו אותם. למהולא השאירו להם עצם ש, מוחותיהם

  .'העבודה הזרה שלכם

ולא לעבוד , האישה הגויה מעדיפה לחלות. התגובות של שני הגויים הן תגובות קיצוניות

פוקד על אנשיו להגיב באלימות פיזית ', פאשה, 'הגבר הגוי שהיה בעל מעמד; את בעל פעור

  .ומילולית

כשבא ליטול את חמורו . י שהשכיר את חמורו לגויה אחתהסיפור השלישי עוסק ביהוד

. כשיצאה ביקש היהודי לעשות כמוה. ביקשה שימתין לה עד שתעשה צרכיה בבית עבודה זרה

ויצא שמח וטוב לב והתהלל , וקינח עצמו בחוטמו של הפעור, נכנס היהודי בפנים ועשה צרכיו'

עדיין לא עבד אדם עבודה ': מרו לו הגוייםא. בפני הגויים על הביזיון שעשה לעבודה זרה שלהם

שהיו ': מאגריסו מסביר את הצלחת התחבולה. 'זו בחיבה גדולה כל כך כמו שאתה עשית

  .'ז"חושבים אדרבה הם יקבלו שכר על כך שגרמו ביזיון לע

אותה גויה הכירה כל עבודות זרות . מן הסיפורים מסתבר כי פולחן זה לא היה כה ידוע

הפחה שממילא רצה לכבד את בעל . זאת הזדעזעה כששמעה על בעל פעורובכל , שבעולם

ואילו היהודי סבר שהוא מבזה . אך לא הכיר את דרך עבודתו, כנראה שמע עליו ועל כוחו, פעור

  .את בעל פעור

כל '. 'ישראל'ל' עם'מציע מדרש במדבר רבה הבחנה בין ' ויחל העם לזנות'בפירוש לפסוק 

). סימן כג, בלק(' נאי הוא וכל מקום שנאמר ישראל לשון שבח הואמקום שנאמר עם לשון ג

משתמש המקרא במונח ) יא' במ(שם לאורך כל הפרק . כדוגמה מובאת פרשת קברות התאווה

במקביל להבחנה זו מציע מאגריסו הבחנה בין שתי הקבוצות של הנשים המפתות על פי . 'עם'

ואילו בנות מדין , ות בנות מואב פיתו את העםכדי להשיג את מטרת הפיתוי ביתר יעיל. מוצאן

       
 ,מנית' שהיה תואר כבוד אזרחי וצבאי באימפריה העות',פאשה'מאגריסו משתמש בלאדינו במונח   28

 כגון במגילת , במקראת בהם מוזכרהמילה פחהשבמקומות . כמובן אנכרוניסטי לתקופת המקראהוא ו
או ) רוזן= ('קונדי' התרגומים ללאדינו משתמשים במונח ,)26  יב,14 ה(או בנחמיה ) 12 ג(אסתר 

  .)מושל=(גוברנאדור 
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התכוונה , שעל פי מאגריסו הייתה בתו של בלק, כזבי בת צור. כיוונו להחטיא את גדולי ישראל

שכן משה הוא נשיא , אך זמרי שכנע אותה שהוא גדול ממשה, לפתות את משה בכבודו ובעצמו

  .שהוא השני בשבטים, מעוןואילו זמרי נשיא שבט ש, שהוא השלישי שבשבטים, שבט לוי
14  

*  

פרשת בלק על פי יצחק מאגריסו מתוארת בצבעים עזים המכילים תרכובת של מעשי , לסיכום

שאינו נרתע , בלעם על פי מאגריסו הוא מכשף נועז ומתוחכם. מין בוטה וסקטולוגיה, כשפים

, היודע לפגועהוא בעל עין רעה . עזא ועזאל, מטקסים מסוכנים כדי להגיע אל מורי הכשפים

הוא . והוא מצליח להזנות את ישראל ולהדיחם לעבודה זרה, הוא שטוף זימה השוכב עם בהמתו

, מן הפן האחר של בלעם. ויודע להשתמש בהם לצרכיו, מכיר את חולשותיהם של בני אדם

היא , גם כשמתוארת יכולת הנבואה של בלעם. לא נותר הרבה אצל מאגריסו, החוזה והנביא

  .יכולת מוגבלת מאדמתוארת כ

אל העולם , אל הסודות, הוא נמשך אל הנסתר, כפי שעולה גם מדברי ההקדמה של מאגריסו

לשם . בפרשת בלק מצא מאגריסו כר נרחב לפיתוח נטייה זו. הנסים והכישופים, הלא רציונלי

 ,וליקט מהם את שהתאים לו) מדרשים וספר הזוהר, תלמודים(כך הוא נשען על מקורות שונים 

כישוף שמקורו במיתוס המלאכים : הוא מעלה עולם של דברים אסורים. הוסיף עליהם ופיתחם

מחלת , משכב בהמה, )חתולים היברידיים, נחשי ענק היורקים אש(חיות מיתולוגיות , החוטאים

, עשירות ויפיפיות, נשים נכריות מפתות, זנות, הצרעת שהייתה במשך דורות אימת האנושות

כל אלו מתוארים בפירוט . כולל הוראות ליצירת שלשול, סקטולוגית מדויקתועבודת אלילים 

היא דוחה , כשבמרכזה דמותו של בלעם, פרשת בלק על פי מאגריסו. רב על גבול הסנסציה

  .ומפתה בעת ובעונה אחת

  

 


