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אליו  הגעתי  שנים.  עשרה  כחמש  לפני  בירוחם  בביתו  פגשתי  אביצרור  נסים  את 

אחרונות  ידיעות  בעיתון  לכן  קודם  אחדות  שנים  שהתפרסמה  קצרה  כתבה  בעקבות 

תחת הכותרת 'תעלומת המכשף מירוחם'.1 הכתבה עסקה בצלחת מאגית שמצאו אנשי 

החברה קדישא בעפרּה התחוח של חלקת קבר שאותה הכינו לקבורה בבית הקברות 

החדש בירוחם.2 תמונת הצלחת, שנמצאה שבורה בתוך שקית הניילון שבה נקברה, 

על  לעמוד  היה  קשה  הנכון  בסדר  הונחו  לא  שהשברים  כיוון  אך  בעיתון,  פורסמה 

תוכנה. באמצעות 'רפאּות' שערכתי לתמונתה יכולתי לשחזר כמעט לגמרי את מראה 

ותוכנה המקוריים.

השחזור מלמד שפניה האחוריים של הצלחת חולקו לארבעה רבעים באמצעות שני   

קווים המצטלבים בנקודה שחורה שצוירה במרכזה. הטקסט, שהיה ככל הנראה דומה 

בכל ארבעת החלקים, אורגן על פי מבנה הכלי. בטבעת החיצונית נכתבו שמות שמונה 

דוריא"ל,  חסדיא"ל,  הדריא"ל,  מלכיא"ל,  טוביא"ל,  פודיא"ל,  תקפיא"ל,  מלאכים: 

)מ(תקיא"ל, ולצידם התיבה אזרוי"ל והמילים 'לאברהם משה בן רחל', המציינות את 

מוטב המעשה בשמו ובשם אימו )כנהוג בפרקטיקה המאגית(. בעיגול המרכזי, נכתבה 

בשני רבעים נגדיים הנוסחה 'רפואה הנפש רפואה הגוף אכי"ר ]=אמן כן יהי רצון[', 

ומתחתיה, סמוך לנקודת ההצטלבות של הקווים המפרידים, צויר בכל אחד מהם מגן 

דוד. קשה לפענח מה נכתב בשני הרבעים האחרים.

כץ  יריב  מר  לצלם  מודה  אני  אלוש.  צבי  מאת  הכתבה   .11 עמ'   ,23.7.1997 אחרונות,  ידיעות   1

'ידיעות אחרונות' על עזרתם באיתור התצלום המקורי של הצלחת בארכיון המערכת  ולמערכת 

ועל הרשות לפרסמו כאן )ראו בעמוד הבא(. עוד אני מודה לצלם מאיר אזולאי ולמערכת העיתון 

על תצלומו של נסים אביצרור ועל הרשות לפרסמו.

מידע זה, שנמסר בכתבה, אושש בשיחותיי עם הקברן יעיש אביצרור, שנכח בבית הקברות בעת   2

ועם ראש המועצה הדתית בירוחם דאז, הרב מיכאל פרץ, שהוזעק למקום. עם  מציאת הצלחת, 

במשרדו  שוחחתי  פרץ  הרב  עם   .2001 בנובמבר  ב־7  בירוחם,  הקברות  בבית  שוחחתי  אביצרור 

בירוחם מעט קודם לכן, ב־24 באוקטובר 2001.
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הצלחת עצמה, בחינת גלגול מודרני של פרקטיקה מוכרת כבר משלהי העת העתיקה 

של כתיבה מאגית בקערות, מציאתה בבית הקברות, וייחוסה לדמות מוכרת בירוחם 

הציתו את סקרנותי. על מנת לבדוק את העניין לעומקו פניתי לשני כיוונים: לספריות 

תיארתי  בראשון  בעבר.  שפרסמתי  מאמרים  שני  הוליד  הראשון  הכיוון  ולירוחם. 

בהרחבה את הצלחת ואת השאלות שעוררה הטמנתה בבית העלמין וביקשתי לשרטט 

את המנעד הרחב של עדויות לקיומו של דפוס ריטואלי־חפצי מאגי של כתיבת לחשים 

למן  התיכון  המזרח  של  הגיאוגרפי  במרחב  האויקוטיפיים  ולביטוָיו  קיבול,  בכלי 

שלהי העת העתיקה ועד העת החדשה.3 במאמר השני הצבעתי על הסיגול התרבותי 

י' הררי, 'בעקבות הצלחת המאגית מבית הקברות בירוחם: קערות לחש בעולם העתיק ובאסלאם',   3

הפיסית  לסביבתה  ומותאמת  מסוגלת  כצורה  האויקוטיפ  על   .90–55 עמ'  )תשס"ה(,   103 פעמים 

 G. Hasan-Rokem, ‘Ecotypes: Theory of the ראו  כלשהי,  תרבות  יחידת  של  והתרבותית 

 Lived and Narrated Experience’, Narrative Culture 3,1 (2016), pp. 110-137; L.
 Honko, ‘Four Forms of Adaptation of Tradition’, Studia Fennica 26 (1981), pp. 19-33;
 C. W. Von Sydow, ‘Geography and Folktale Oicotypes’, in idem, Selected Papers on

Folklore, Copenhagen 1948, pp. 44-59

תמונת הצלחת שנמצאה בבית הקברות בירוחם. באדיבות ידיעות אחרונות. צילום: יריב כץ.
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שעברה וריאציה אחת של דפוס זה, ה'טאסה', בידי יהודי מרוקו, ועל הבאתה לארץ 

עדויות  לצד  הקודמת.  המאה  של  והשישים  החמישים  בשנות  חדשים  עולים  בידי 

טקסטואליות שמקורן בכתבי יד מצפון אפריקה שליקטתי, הצבעתי )בעקבות מחקריו 

יוצאי צפון אפריקה בישראל,  ה'מטפלים בכתיבה' בקרב  בילו( על תופעת  יורם  של 

הצגתי כותבי צלחות אחדים שעימם שוחחתי, והצעתי כי יש לראות בצלחת מירוחם 

ביטוי מובהק של תהליך הסיגול והנדידה של פרקטיקה זו ממרוקו המוסלמית לקהילה 
היהודית החיה כיום בישראל.4

לפרוש  מבקש  אני  ממצאיה  ואת  שדה,  עבודת  הוליד  הלכתי  שבו  השני  הכיוון   

במאמר זה. כפי שכתבתי בעבר, שאלות מטרידות אחדות עמדו על הפרק, ובראשן: מי 

כתב את הצלחת ומדוע היא הוטמנה בבית הקברות? השימוש המקובל ב'טאסה' מצריך 

ְמִחייה של הכתיבה בנוזל כלשהו לשם שימוש בו בידי הלקוח או הלקוחה ועל כן ברי 

שהצלחת לא עברה את מסלול השימוש השגור של חפץ ביצועי מדפוס זה.5 האם היא 

 110 פעמים  לישראל',  המוסלמי  המרחב  מן  החדשה:  בעת  יהודיות  השבעה  'צלחות  הררי,  י'   4

)תשס"ז(, עמ' 55–84.

על השימוש בצלחות מחייה ראו בהרחבה שם.   5

שחזור הצלחת באמצעות גזירת חלקיה מן התמונה המקורית והדבקתם בסדר הנכון.
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נגנזה בהיחבא מסיבה כלשהי בקרקע בית הקברות, וזאת בניגוד להלכה האוסרת על 

קבורת כתבים מקודשים במקום שבו עלולה הגניזה להיפתח ולהתבזות? האם לא שיער 

המטמין שדבר זה יתרחש בעת הכנת החלקה לקבורה? ושמא דווקא חפץ שתתגלה? 

ואולי בכלל נעשה בצלחת שימוש שאינו מוכר, ומסיבה זו נבחר בית הקברות כזירה 

להפעלתה הטקסית?

גם את המעורבים במציאת הצלחת. דברים שהובאו מפיהם  שאלות אלה הטרידו   

בכתבה בעיתון, ובעיקר דבריו של הרב מיכאל פרץ, ראש המועצה הדתית המקומית 

באותה העת, העידו שהם ראו בהטמנתה בבית הקברות חלק ממעשה כישוף מפחיד 

ומאיים שלשמו הוכנה. האם חששו להתבונן בה כראוי? האם לא קראו את הכתוב בה 

לרפואה?  בצלחת  מדובר  כי  הבינו  לא  האם  הגוף'?  רפואה  הנפש,  'רפואה  במפורש: 

ואולי הבינו ובכל זאת השמיעו מה שהשמיעו באוזני כתב העיתון? ומדוע הפנו אצבע 

מאשימה כלפי נסים אביצרור? מיהו אדם זה? ואם אכן הוא המומחה האחראי לכתיבתה 

של הצלחת, מדוע הטמינּה בבית הקברות?

האנשים  עם  ושוחחתי  לירוחם  אחדות  פעמים  נסעתי  אלה  עניינים  בירור  לשם   

ועם אחרים הקשורים בהם.6 עד מהרה נחשפתי למציאות חברתית־ שנזכרו בכתבה 

תרבותית עשירה שבמרכזה ארבעה: ראש מועצה מקומית שהודח מתפקידו בבחירות, 

ראש מועצה דתית מקומית התומך בו, סגן ראש המועצה לשעבר, שהדיח את קודמו 

)וכיהן תחתיו כחמש שנים עד למציאת הצלחת(, ואביו – 'רבי' נסים אביצרור, 'המכשף' 

זו, אני מבקש להתחקות אחר  מירוחם.7 במאמר זה, שהוא כאמור תולדה של חקירה 

הרשומון סביב הצלחת ואחר הקשריו במארג השמועות והפעילות הפוליטית בירוחם. 

חלקו הראשון יוקדש לקשר שבין פוליטיקה והאשמה בכשפים בירוחם. בחלקו השני 

אתמקד בדמותו של נסים אביצרור ובגרסתו לפרשת הצלחת המאגית.

בכל המקרים הצגתי מראש בגלוי ובמפורש את שיוכי האקדמי ואת העניין המחקרי שיש לי בפרשה.   6

שערכתי,  אחדות  טלפון  שיחות  ובכללן  אביצרור,  נסים  עם  שניהלתי  זו  למעט  השיחות,  כל  את 

תיעדתי בכתב במהלכן או מייד לאחר מכן. את השיחה עם נסים אביצרור הקלטתי ב־7.11.2001 

בחדר הטיפולים שלו, הממוקם בחצר ביתו בירוחם. הציטוטים המובאים להלן מפיו לקוחים כולם 

 מראיון זה. מעט מידע על נסים אביצרור ראה אור בכתבה קצרה של נחום ברנע על אודותיו. ראו 

נ' ברנע, ימי נתניהו: טורים פוליטיים ספטמבר 1993 – מארס 1999, תל אביב 1999, עמ' 152–156.

רבנים נודעו לא אחת במסורת היהודית בכוחם הריטואלי, אולם כוח זה לא זוהה עם כישוף. 'רבי'   7

הוא  'המכשף'  נסים  'רבי'  היהודית.   )emic( הֶאמית  בתפיסה  אחת  בכפיפה  דרים  אינם  ו'מכשף' 

למסורות  לדחייה.  הערצה  בין  אביצרור  נסים  של  חייו  מציאות  את  המבטא  אוקסימורון,  אפוא 

 J. H. Chajes, ‘Rabbis and their (In)Famous Magic: ראו  רבנים,  של  הריטואלי  כוחם  על 

 Classical Foundations, Medieval and Early Modern Reverberations’, in R. Boustan,
 O. Kosansky, and M. Rustow (eds.), Jewish Studies at the Crossroads of Anthropology

and History: Authority, Diaspora, Tradition, Philadelphia 2011, pp. 58-79
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ת י מ ו ק מ ה  ק י ט י ל ו פ ל  ש ה  מ ס ק

ירוחם הוקמה בראשית שנות החמישים של המאה העשרים במסגרת המאמץ לקליטת 

העלייה הגדולה בעשור הראשון לקיומה של המדינה והכוונתה לאזורי פיתוח. שוכנו בה 

עולים חדשים מרומניה, מרוקו, אירן והודו. במשך שנים רבות סבלה העיירה מאבטלה 

גבוהה, מניתוק פיסי ותרבותי ממרכזה של המדינה ומחוליים כלכליים וחברתיים. בין 

היישוב:  מבני  שניים  המקומית  המועצה  ראש  בתפקיד  שימשו  ו־2005  השנים 1983 

בשל  הפנים  שר  ידי  על  הודח  אז  ב־2003–2005,  ושוב  אלמקייס )1983–1992,  ברוך 

כשלים מנהליים(, ומוטי אביסרור )1992–2003(. הפרשה שבמוקד ענייננו התרחשה 

בזמן כהונתו הראשונה של מוטי אביסרור כראש העיר )1992–1998(, חודשים אחדים 

לפני הבחירות שבהן ניצח את ברוך אלמקייס בפעם השנייה ונבחר לקדנציה נוספת. 

מוטי  דתי־מאגי.  ריטואלי,  היבט  גם  מראשיתו  כמעט  ליווה  השניים  בין  המאבק  את 

אביסרור הוא בנו של ה'מקובל' 'רבי' נסים אביצרור, שעל פי דבריו )להלן( תמך בדרכו 

וקמעות  ברכות   – התמחותו  בתחום  שהם  ריטואליים  באמצעים  בנו  של  הפוליטית 

המקומית  הדתית  המועצה  ראש  גם  ועימו  אלמקייס  ברוך  השני,  הצד  מן  להצלחה. 

שחבר אליו וסייע לו בבחירות, הרב מיכאל פרץ, האשימו את נסים, כל אחד בדרכו, 

המקומיים.  התושבים  הפחדת  לשם  ובעיקר  מוטי  בבנו  תמיכה  לשם  'כשפים'  בביצוע 

הצלחת שנמצאה בבית הקברות הייתה מבחינתם חוליה נוספת במסכת זו.

לאחר  שנים  כארבע  בירוחם  אספתי  הצלחת  לסיפור  המחבר  לגרסת  המקורות  את   

הצלחת  לאפיזודת  שגיליתי,  כפי   .)2002 שנת  וראשית   2001 שנת  )סוף  האירועים 

ואף  בכשפים,  מקומיות  האשמות  של  נוסף  סבב  קדם  שהולידה  ההאשמות  ולשרשרת 

הוא זכה להד תקשורתי.

התפרסמה  הקברות,  בבית  הצלחת  מציאת  לפני  שנתיים   ,1995 אוגוסט  בחודש   

מפחידים  בירוחם  פוליטיים"  '"כישופים  שכותרתה:  כתבה  אחרונות  ידיעות  בעיתון 

את תושבי העיירה'. הכתבה פרשה את זעמם ותסכולם של ברוך אלמקייס )שכאמור, 

הודח מתפקידו כראש המועצה המקומית שלוש שנים קודם לכן בידי מוטי אביסרור( 

ושל בן בריתו הרב מיכאל פרץ על כישלונם בבחירות. השניים תלו את האשם בנסים 

אביצרור, אביו של מוטי. לדברי אלמקייס:

האנשים פה פוחדים פחד מוות. יש בירוחם לא מעט אנשים שמרנים ומסורתיים 

הגלאביה  עם  מסתובב  הוא  אביסרור.  ניסים  של  המאגית  ביכולת  שמאמינים 

את  ומקלל  מסתובב  השוק  בימי  אותו  לראות  אפשר  ומקלל.  אורז  מפזר  שלו, 

אפשרות  שאין  מאגי  טרור  של  סוג  זה  בעיירה.  לשלוט  שלו  לבן  שמפריע  מי 

להתמודד איתו במקום כמו ירוחם. הרבה אנשים פה פשוט רועדים ממנו מפחד. 
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לא מעט אנשים שאני מבקש לגייס לפעילות מבקשים ממני שאניח להם, כדי 
לא להסתבך עם 'ר' נסים' ועם הקללות שלו.8

שעלה  כפי  עצמו,  הוא  הריטואלי.  הכוח  למערכת  חיצונית  עמדה  מציג  אלמקייס 

משיחתנו, התייחס בביטול ואף בבדיחות לכוחו ה'מאגי' של 'ר' נסים'. את הבעיה זיהה 

שאותה  חרדה  אליה,  שנלוותה  ובחרדה  זה  בכוח  הפוטנציאליים  בוחריו  של  באמונה 

טיפח נסים אביצרור במעשיו.

עמדתו של פרץ הייתה מורכבת יותר והיא נחשפה במלואה רק בשיחתנו. בהתייחסו   

של  לזה  דומה  קו  בכתבה  פרץ  נקט  אביצרור,  נסים  של  מעשיו  של  הפוליטי  להיבט 

אלמקייס:

אני קובע בוודאות שאלמלא ה'כשפים' שלו הבן שלו לא היה נבחר לתפקיד... 

הנוכחים  את  לקלל  והתחיל  ברוך  של  בחירות  אסיפת  לתוך  פעם  התפרץ  הוא 

בעיני  הפאניקה  את  לראות  היה  אפשר  וקמיעות.  אורז  לעברם  ולהשליך 

האנשים. התחילה שם בריחה והתרוצצות איומה. האנשים הפשוטים אומרים: 

'מה אני צריך שהילדים שלי ייפגעו, מי יודע, אולי יש אמת בכוח שלו ובקללות 

זה כמעט  ובגלל  זו טרגדיה שיישוב שלם מוחזק בפחד בשיטות כאלה,  שלו'. 
שאין קולות של אופוזיציה לראש המועצה.9

בנוגע לממשותם של מעשי הכישוף של אביצרור השמיע פרץ קול חריף אפילו יותר 

מקודמו:

מדי  יותר  יש  לצערי  אבל  שלו.  בכישופים  ולא  שלו  בשטויות  מאמין  לא  אני 

אחרי  לילה  איך  ראיתי  עיני  במו  ממנו...  מוות  בפחד  שחיים  בעיירה  אנשים 

לילה הוא ואנשים מטעמו כיסו את הכניסה לביתו של ברוך אלמקייס במשחות 

ידיעות אחרונות, 21.8.1995, עמ' 10. הכתבה מאת צבי אלוש. מוטי אביסרור דחה בשתי ידיים הן   8

את האשמת אביו בביצוע כשפים וקללות הן את ההקשר הפוליטי של מעשיו. לדבריו )שם(, אביו 

לא עוסק בזה ורחוק מן הפוליטיקה וכל רצונו הוא לעזור לזולת. אעיר כי בביקורי בביתו של נסים 

אביצרור הוא הציג בפניי בגאווה כרוזים בעלי אופי פוליטי פולמוסי שאותם כתב נגד אריאל שרון 

וממשלת האחדות שהקים בשנת 2001 ונגד הרב הראשי הספרדי עובדיה יוסף. אחד מהם אף פרסם 

לשולמית  כתב  אביצרור  כי  מספר  ברנע   .)403 )גיליון  ב־15.5.1998  המקום'  'חדשות  במקומון 

אלוני, מראשי השמאל בישראל במאה העשרים, ועודד אותה להילחם במפלגת ש"ס )ברנע, ימי 

נתניהו ]לעיל הערה 6[, עמ' 155(. דומה אפוא שאביצרור לא היה מנותק מן הפוליטיקה. כאמור, 

הוא אף סייע לבנו בבחירות.

ידיעות אחרונות, 21.8.1995, עמ' 10.  9
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שחורות, תערובות של ביצים ותבלינים שהוא מביא מערים בגדה המערבית, 
בתור קללה ועין רעה נגד ברוך.10

משתקפת  דבריו,  את  פרץ  פתח  שבה   – מאמין'  לא  'אני   – המודעת  להצהרה  מבעד 

שהוא  המסורתי,  היהודי  בעולם  היטב  מושרשת  אמונה  אגב  כבדרך  כמעט  בסופם 

שותף לה: כוחן הממשי של 'קללה ועין רעה'. על אמונתו בממשותם של מעשים אלה 

מעיד היטב הייחוס הסטריאוטיפי שלהם ל'אחר', הערבי במקרה זה, שכוחו הריטואלי 

מדומיין תמיד כמסוכן במיוחד.11 משם, מן ה'אחר' )ה'אויב', ה'טמא'(, שואב אביצרור, 

לדברי פרץ, כוח ריטואלי )בלתי לגיטימי בעליל!(, ואותו הוא מפנה בשעת לילה נגד 

יריבו הפוליטי של בנו. דבריו של פרץ בעקבות מציאת צלחת הלחש בבית הקברות 

חושפים טפח נוסף בתפיסה זו:

שלקוחים  כישוף  מעשי  עם  אנשים  יפחידו  שלנו  ובעיירה  שבימינו  יתכן  לא 

המעשים  את  מוקיעה  התורה  מתדרדרים?  אנחנו  לאן  הגויים.  של  מהתרבות 
הללו. הרי כתוב במפורש 'מכשפה לא תחיה'.12

מן הדברים עולה אפוא שיש ויש מעשי כישוף אלא שהם אינם חלק מן התרבות 'שלנו'. 

פרץ  הדוברים,  שני  הגויים'.  של  מהתרבות  'שלקוחים  מפחידים  מעשים  הם  אלה 

ואלמקייס, התמקדו אפוא בפחד שמעוררים מעשיו של אביצרור בלב תושבי העיירה. 

אולם שעה שאלמקייס ביטל מכול וכול את ממשותם הביצועית של המעשים והעמיד 

הפשוטים'  'האנשים  בקרב  שלהם  הסוגסטיבי־הפוליטי  ההיבט  על  כולו  העניין  את 

זה  באופן  לדחוק  ומתוך שביקש  והאסור.  הזר  והדגיש את מקורם  פרץ  חזר  בירוחם, 

את אביצרור אל מחוץ למסגרת החברתית־הדתית הנורמטיבית, חשף את אמונתו שלו 

בממשותם של מעשיו. אף הצלחת הייתה לדעתו בכלל מעשים אלה.

דברי  העידו  כך  על  פחד.  עוררה  אכן  בית הקברות  צלחת הלחש שנמצאה בעפר   

הקברן נסים לוי, שנתקל בה לראשונה:

תיכף הבנתי שמה שכתוב עליה, זה מה שאנחנו קוראים בערבית שחּור. החלטתי 

שם. על מכשפים־מרפאים ערביים בישראל ובגדה המערבית, ראו ח'' מצאלחה וב' ברון, סמטאות   10

הנפש: על שדים ומרפאים ערביים בישראל, רעננה 1994; א' פופר־גבעון, מעשה בקמע: מרפאות 

ומוסלמים  יהודיים  מכשפים  בין  מקצועיים  יחסים  על   .2012 חיפה  בישראל,  ערביות  מסורתיות 

במרוקו, ראו י' בילו, ללא מצרים: חייו ומותו של ר' יעקב ואזנה, ירושלים תשס"ד, עמ' 53–60.

ראו י' הררי, 'מאגיה יהודית: מתווה והערות', איל פריזינטי ה )תשע"ב(, עמ' 13*–85*, במקומות   11

רבים.

ידיעות אחרונות, 23.7.1997, עמ' 11. והשוו שמות כב 17.  12



יובל הררי

]76[

8[

לא לגעת בזה וקראתי לקברן יעיש אביסרור, כדי שיוציא את זה, כי הוא מבין 
בזה יותר ממני. אני מפחד מהדברים האלה.13

יעיש הזעיק למקום את הרב מיכאל פרץ, שהפנה אצבע מאשימה כלפי נסים אביצרור. 

כאמור, הוא זיהה בצלחת מעשה כישוף ממשי ומפחיד שמקורו בתרבות זרה ושביצועו 

אמונתו  את  פרץ  הסתיר  לא  עימו  שערכתי  בראיון  ואומנם,  התדרדרות.14  על  מעיד 

בקיומם של כוחות נסתרים שאותם יכול האדם להפעיל. אולם הוא טרח להדגיש את 

ההבדל בין כוחות הקדושה, שבהם מותר ליודעי תורה לפעול – 'גם האבות והרבנים 

היו משתמשים בהם', לבין כוחות הטומאה, שאף להם כוח עצום, אולם חלילה לאדם 

מלהפעילם. את קביעתו ביקש לחזק באמצעות ממוראט על שימוש ברוח בידי רב ידוע 

מן העיר בני ברק.15 לדבריו, היה נוכח פעם לעת לילה בחדרו של רב )שבשמו לא נקב(, 

שעה שהלה פעל לסייע לאישה שלא הצליחה להשתדך. הרב קבע שמקור הבעיה היא 

כישוף שהוטל עליה וזימן לחדרו רוח. פרץ עצמו, כך סיפר, לא ראה את הרוח, שכן 

הכול התרחש מעבר למחיצת בד שנמתחה לכל רוחב החדר. אולם לדבריו, שעליהם 

הרוח  של  כניסתה  את  ממש  פיזי  ובאופן  רבה  בעוצמה  חש  הוא  אחדות,  פעמים  חזר 

לחדר. 

אחר כך שמע באוזניו, כך סיפר, את הדין ודברים שהתנהל בין הרב והרוח. הרב   

ציווה על הרוח להביא לו מבית קברות כלשהו קמע שהוטמן שם. הרוח ביקשה להתחמק 

מן המשימה בתואנה שהדרך ארוכה מאוד והתחננה בקול גבוה ומצפצף שהרב יוותר 

והביאה  והרוח יצאה לדרכה. היא שבה כעבור דקות אחדות  לה. אולם הרב התעקש 

שם.  13

העיניים',  ו'אוחז את  'מכשף'  בין  עוסקת המשנה בהבחנה  עונשו של המכשף  על  הדיון  במסגרת   14

וקובעת: 'המכשף – העושה מעשה חייב ולא האוחז את העינים' )סנהדרין ז,יא(. הבחנה זו, שנדונה 

יצירת שינוי ממשי  גם בתלמודים, מעמידה את הכישוף על עשיית מעשה, כלומר על  בהרחבה 

במציאות. ראו י' הררי, הכישוף היהודי הקדום: מחקר, שיטה, מקורות, ירושלים תש"ע, עמ' 273–

275. אמונה ביכולת אנושית לפעול לשינוי סדרי הטבע באמצעים טקסיים, כלומר לבצע ניסים או 

כשפים, רווחת במסורת היהודית וביטוייה רבים ומגוונים. ראו למשל מ' אידל, 'יהדות, מסטיקה 

המסורת  לחקר  'אקדמות  בוהק,  ג'   ;40–25 עמ'  )תשע"ו(,   36 היהדות  מדעי  ומאגיה',  יהודית 

המאגית היהודית', מדעי היהדות 44 )תשס"ז(, עמ' 9–36; הררי, 'מאגיה יהודית' )לעיל הערה 11(; 

חיות, רבנים )לעיל הערה 7(.

ראו אישי,  ניסיון  בסיפור  על־טבעיים  יסודות  משולבים  שבה  פולקלורית  סוגה  הממוראט,  על   15 

 L. Honko, ‘Memorates and the Study of Folk Beliefs’, Journal of Folklore Institute
 1 (1964), pp. 5-19; L. Dégh and A. Vázsonyi, ‘The Memorate and Proto-Memorate’,
 Journal of American Folklore 87 (1974), pp. 225-239; L. Dégh, Legend and Belief:

Dialectics of a Folklore Genre, Bloomington 2001, pp. 58-79
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עימה קמע נייר מגולגל, רטוב ומלוכלך מבוץ. את הקמע הזה ראה פרץ, לדבריו, במו 
עיניו והדבר הפליאו מאוד.16

על פניו ביקש פרץ להוכיח לי, שאולי נתפסתי על ידו כספקן, את קיומן של רוחות   

בהן  לשלוט  אותו  מכשירות  בתורה  ובקיאותו  הדתית  שאישיותו  מי  של  כוחו  ואת 

כרצונו. אולם קשריו התת־קרקעיים של סיפורו עם סיפור הצלחת מירוחם מלמדים 

כי התכוון להשיג הרבה מעבר לכך. העובדה שכתב ההיזק ש'קשר' את האישה ומנע 

את נישואיה הוטמן בבית קברות, ממש כמו הצלחת המאגית בירוחם, היא כמובן רבת 

כי לא המעשה כשלעצמו אלא אישיותו  חשיבות. לצידה, עולה מן הסיפור במפורש 

של זה שמוציא אותו אל הפועל, היא הגורם המכריע ביחס אליו. על כן, אף שזימון 

כישוף,  מעשה  של  פרדיגמטית  דוגמה  היא  בעולם  לפעול  בכפייה  ושיגורּה  רוח  של 

ברי כי מנקודת מבטו של המספר, אין הרב הידוע מצוי בכללם של המכשפים ּוודאי 

הרי  ועלילותיהם,  הסיפור  גיבורי  את  אפוא  ְנַמֶּפה  אם  מאגיה.  בכלל  אינם  שמעשיו 

שהרב המשחרר, איש הממסד האורתודוכסי )שאליו משתייך גם פרץ(, נמנה בבירור 

בעיות  עם  מרוקו  יוצאי  מושבים  בני  של  פניות  בישראל:  מסורתית  'פסיכיאטריה  בילו,  י'  השוו   16

בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  וחכמים',  לרבנים  חיים  וקשיי  פסיכיאטריות 

זימון רוחות ושדים ושימוש בהם אינם רווחים במסורת המאגית היהודית אך   .160 תשל"ח, עמ' 

בולט  האירופי  בהקשר  קהיר.  בגניזת  כבר  מצויות  זו  לפרקטיקה  ועדויות  ממנה  נעדרים  לא  גם 

'מפתח  המכונה  הדמונולוגיים  החיבורים  קובץ  של  השמונה־עשרה(  המאה  )מן  העברי  תרגומו 

שלמה', שנפוץ באירופה בלשונות רבות מן המאה החמש־עשרה ואילך. לקטעי גניזה של 'קביצת 

 P. Schäfer בתוך ,CUL T.S. K1.1, T.S. NS 322.29 ,'שדים', ראו למשל כתבי יד קיימברידג

 and Sh. Shaked, Magische Texte aus der Kairoer Geniza, I-III, Tübingen 1994-1999, I: 
 G. Bohak, ‘Expelling Demons and Attracting Demons השוו עוד .pp. 79-82, II: pp. 334-340
 in Jewish Magical Texts’ in G. Melville and C. Ruta (eds.), Experiencing the Beyond:
Intercultural Approaches, Berlin 2018, pp. 170-185 (on pp. 176-177). וראו הדיונים על 
אימוץ יהודי של דמונולוגיה מוסלמית: ג' שלום, 'מספר מקורות של דמונולוגיה יהודית־ערבית', 

בתוך ג' שלום, שדים רוחות ונשמות: מחקרים בדמונולוגיה, א' ליבס )עורכת(, ירושלים תשס"ד, 

עמ' 103–115; הנ"ל, 'בילאר )בילאד, ביליד Bilar BEΛIAP( מלך השדים', שם, עמ' 9–53. על 

נוסחאותיו העבריות של מפתח שלמה, ראו ג' סופר, 'כתבי היד העבריים של מפתח שלמה ופרק 

אגד  של  הנוצריים  למקורותיו   .174–135 עמ'  )תשע"ה(,   32 קבלה  השבתאים',  של  המאגיה  על 

 E. M. Bulter, Ritual Magic, University Park, PA 1998, pp. 47-99; חיבורים זה, ראו למשל 

 R. Mathiesen, ‘The Key of Solomon: Toward a Typology of the Manuscripts’, Societas
Magica Newsletter 17 (2007), pp. 1-9, http://societasmagica.org/userfiles/files/
 Newsletters/docs/SMN_Spring_2007_Issue_17.pdf (Accessed 5.1.2017); St. Skinner,
המאגית  במסורת  שדים  שימושי  על   .Techniques of Solomonic Magic, Singapore 2015
רוזן,  ט'  בתוך  ב[',  היהודית  החלום  ]מאגיית  וחלום  שדים  'מעשה  הררי,  י'  עוד  ראו   היהודית, 

נ' אריה־ספיר, צ' זבה־אלרן, ד' רוטמן )עורכים(, אסיף ליסיף: מחקרים בפולקלור ובמדעי היהדות 

לכבוד פרופסור עלי יסיף )תעודה כ"ח(, תל אביב תשע"ח, עמ' 187–232.
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עם הטובים, אלה המסוגלים לשלוט ברוחות המתים ולהפעילן בכוח קדושה שבידיהם 

על מנת להתגבר על מעשיהם של הרעים, המטמינים את כשפיהם בבתי קברות על 

מנת לפגוע בבריות ולהזיק להם. גם אם הרב פרץ עצמו, נציג הממסד הדתי, חסר היה 

מי מבני קהילתו,  את הכוח הריטואלי הנחוץ כדי להתמודד עם כשפיו המזיקים של 

שהוטמנו בבית קברות, כאלה היו פני הדברים בפרדיגמה הנרטיבית שהציע.

להפעיל  בכוונה  הקברות  בבית  הצלחת  הטמנת  את  במפורש  בשיחתנו  כרך  פרץ   

כוחות טומאה, ששם מקומם. על כן הגדיר את המעשה כולו ככישוף. הוא תלה את 

שמפעיל  ומי  כסף'  בשביל  עובד  'טכנאי…  כינה  שאותו  אביצרור,  בנסים  המעשה 

הבריות  על  מוראו  את  המטיל  אדם   – באישיותו  אותו  וקשר  צלחות',17  'תעשיית 

בירוחם: 'הוא מסתובב בשוק בגלימה הלבנה שלו ואנשים מפחדים להרים את הראש, 

שלא יסתכל בהם'. פרץ לא התכחש לכוחו של אביצרור. נהפוך הוא. מכל המידענים 

שפגשתי ביטא הוא את האמונה העזה ביותר ביכולתו הריטואלית־הביצועית. מעמדה 

זו ביקש לשלול את הלגיטימיות של מעשיו על ידי תיוגם כ'כשפים'.

פרץ חיזק מגמה זו בהצהרה רבת משמעות: אביצרור אינו בקי בתורה ואינו מבקר   

בבית הכנסת!18 הוא אף הוסיף כי הלה תקף בעיתונות אושיות רבניות כמו הרב עובדיה 

יוסף – הרב הראשי הספרדי דאז )ומנהיגה של מפלגת ש"ס(, והרב יצחק כדורי – מי 

שנחשב ל'זקן המקובלים' בישראל ונודע בכוח ברכתו וקמעותיו. התורה ובית הכנסת 

הם, כמובן, שני הסמלים הראשיים של היהדות הממוסדת, שר' עובדיה ור' כדורי הם 

נציגיה הרמים, איש איש על פי דרכו, ואשר פרץ, נציגה המקומי, ניזון ממנה. אם כן, 

על פי דבריו אביצרור לא רק בועט ברגל גסה במעולים שבראשי המערכת הדתית, הוא 

אף אינו שותף לה בדרגה הבסיסית של נוכחות במסגרותיה המקודשות. כיוון שכך, ברי 

שכוחו אינו יכול לבוא לו מצד הקדושה, ויש לתייג את מעשיו ככשפים המושתתים 

על כוחות הטומאה )כאלה המסומלים, כאמור, על ידי תושבי ה'ערים בגדה', שעימם, 
לדברי פרץ, אביצרור מצוי בקשרים(.19

פרץ שב וחזר בשיחתנו על עמדתו, ולפיה הבחירות בירוחם הוכרעו לטובת מוטי   

אביסרור בשל הפחד שאביו זרע בעיירה. לכך הוסיף גם את פעילותו הישירה של נסים 

ביטויים דרוגטיביים אלה נועדו לחצוץ בין אביצרור ובין מי שפעולתו בכוח ריטואלי היא מוסרית   17

ולגיטימית, באשר היא נסמכת על ידע עמוק, הלכתי ואזוטרי גם יחד, ונובעת משאיפה כנה לעזור 

לזולת.

כשהצגתי לאביצרור את הטענה בדבר היעדרו מבית הכנסת, הוא אישר בחיוך והוסיף: 'אם המניין   18

טמא, בשביל מה?'. וראו גם ברנע, ימי נתניהו )לעיל הערה 6(, עמ' 154.

'הוא  לו:  שאמר  ש"ס,  מראשי  אחד  ברנע,  לדברי  עשה,  ערבים  ובין  אביצרור  בין  דומה  קישור   19

]אביצרור[ עוסק בכשפים, כמו אחד השייחים הבדואים' )שם, עמ' 153(.



נסים וכשפים בירוחם: רשומון מאגי־פוליטי

]79[

]11

הכניסה  שביל  על  חיות  חלקי  השלכת   – פרטי  מישורים:  בשני  אלמקייס  ברוך  נגד 

עין על סמל העיירה  ציור   – וציבורי  ומריחת דלת הבית בעיסה כהה כלשהי,  לביתו 

המוצב על גג בנין המועצה )טון דבריו העיד כי עניין זה – ניסיון השתלטות ריטואלי 

על מבנה המועצה, היה חמור בעיניו במיוחד(.20 ואולם ביקורתו נגעה לא רק למעשיו 

של אביצרור. יחסו המזלזל של אלמקייס כלפי מעשים אלה היה אף הוא מגונה בעיניו: 

את  דחה  גם  אלמקייס  להיזהר'.  צריך  שהוא  לו  אמרתי  אני  מדי…  יותר  זילזל  'הוא 

הברכות והקמעות שהוצעו לו לשם הצלחה, ולדעת פרץ שגה גם בזאת. לדבריו, 'מוטי 

עשה ככה! הוא לא יודה בזה, אבל לכל מקום הוא לוקח אתו איזה דבר. אבקה או דברים 

כאלה'.

חלקם האחרון של הדברים זכה לאישור גם מפי נסים אביצרור. בשיחתנו הוא כרך   

 במפורש את ההצלחה הפוליטית של בנו בתמיכה הריטואלית שהעניק לו:21 'מוטי –, 

ו]גם[  ברוך  עם  בבחירות[  התמודד  ]כלומר,  שהיה  לפני  לפני,  הברכה,  את  קיבל 

אחרי שהיה עם ברוך. אני, ברוך השם, עושה יד, נותן לו קמע, לאיפה שהוא הולך – 

מצליח'.22 בה בעת, סיפורו על אבן הכשפים שאיתר בחצר בניין המועצה המקומית 

עם כניסת בנו לכהן בו כראש המועצה, סתר את גרסת פרץ בנוגע להיעדרו של כוח 

ריטואלי מקרב מחנהו של אלמקייס. את הסיפור סיפר במהלך שיחתנו בחדר העבודה 

שלו, בהמשך לשאלותיי על הצלחת שנמצאה בבית הקברות ועל האצבע המאשימה 

האחראים  נגדו  שרקמו  עלילה  היה  כולו  העניין  לטענתו,  בגינה.  כלפיו  שהופנתה 

האמיתיים לכתיבת הצלחת ולהטמנתה – הרב פרץ ואנשיו! באופן שאינו מפתיע כינה 

בו  שהוטחו  בכישוף  ההאשמות  את  היטב  שהכיר  וכיוון  'מכשפים',  אביצרור  אותם 

בהקשרן של הבחירות המקומיות, ביקש להעביר את הכדור למגרשו של היריב. הוא 

עין רעה נתפסת בתרבות המרוקאית, ובכלל זה גם בקרב יהודי מרוקו, כגורם היזק מרכזי. ראו   20

 E. Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, London 1926, I, pp. 414-178; למשל 

 Y. Stillman, ‘The Evil Eye in Morocco’, Folklore Research Center Studies 1 (1970), 
pp. 81-94; ר' בן שמחון, יהדות מרוקו: הווי ומסורת במחזור החיים, לוד תשנ"ד, עמ' 261–267.

בכל הציטוטים מן השיחה עם אביצרור השתמשתי במקף ופסיק לציון השתהות בדיבור ובשלוש   21

נקודות לציון השמטה של טקסט. 

לא ברור אם בביטוי 'עושה יד' כיוון אביצרור לקמע בצורת יד – חמסה, שרווח מאוד בקרב יהודי   22

צפון אפריקה, או לכוחה של ידו שלו, הכותבת ומברכת )להלן(. על החמסה בתרבות היהודית, ראו 

בארצות  היהודים  של  ובפולקלור  בהגות  המאגית  היד  מוטיב  הח'מסה:  '"ייהוד"  צבר,  ש'  למשל 

 idem, ‘From Sacred Symbol to Key Ring:;203–193 יד )תשס"ג(, עמ'  האסלאם', מחניים 

 The Ḥamsa in Jewish and Israeli Societies’, in S. J. Bronner (ed.), Jews at Home: The
Domestication of Identity, Oxford 2010, pp. 140-162
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הצביע על חלוק נחל עגול וגדול המכוסה כולו בכתיבה באותיות מרובעות שהיה מונח 

על שולחנו, נתן בי את עיניו ואמר:

תראה מה כותבים ]אנשיו של פרץ[. תראה, אתה ראית? זה, אני מצאתי אותו 

במועצה המקומית אחרי שנכנס מוטי, וכתבו אותו, וחפרו אותו ]כלומר, הטמינו 

לסגור  בשביל  זה  אותו...  הוצאתי  הלכתי,  ואני  מוטי.  בשביל  באדמה[  אותו 

אותו!... אז הנה זה –, זה, האנשים האלו. מכשפים –, ואני מכיר, היו מכשפים, 

אמרתי לך. מה הלכו? הלכו וכתבו! תראה ]אביצרור הרים את אבן והציגה מול 

עיניי[. כתבו את זה. הבנת?... כדי שלא יתקיים שום דבר במעשיו. מוטי לא 

 יעלה, מוטי לא יצליח, לכישלון... איך ידעתי? אני פתחתי23 והלכתי ואני –, 

האדמה[,  ]מן  אותו  חפר  כאן.  תחפור  לו:  אמרתי  אתו,  הלכתי  שאני  מי  ויש 
הוצאנו אותו.24

מוטיב ההשתלטות על בניין המועצה ועל המתרחש בתוכו באמצעות מעשה כשפים – 

ציור עין על סמל המועצה, שיוחס על ידי פרץ לאביצרור מזה, והטמנת כתב הקללה 

לשני  אפוא  משותף   – מזה  אביצרור  ידי  על  ואנשיו  לפרץ  שיוחסה  הבניין,  באדמת 

המחנות. וכך מתברר, ששעה שעל פני השטח מתחרים ביניהם המועמדים לראשות 

המועצה במונחים של תעסוקה, ניקיון, חינוך ופיתוח, מתחתיו רוחשים בשני המחנות 
חששות מפני כשפי היזק ואף האשמות מפורשות בהפעלתם בידי הצד האחר.25

המאבק  של  הריטואלי  בהיבט  עניין  הביעו  לא  אלמקייס  וברוך  אביסרור  מוטי   

ביניהם, מעבר להשפעתו הסוגסטיבית והפוליטית. מוטי אביסרור סיכם את תחושת 

סמך  על  נחש  מציין  המונח  מובהק  באופן   .)divination( ַנַחש  של  לטכניקה  כינוי  הוא  'פתיחה'   23

פתיחה מקרית של ספר )ביבליומנטיקה(, אך הוא משמש גם לציון פרקטיקות נחש אחרות.

של  לאישושו  לתרום  כמובן,  נועד,  הסיפור  של  בסופו  רבים  ללשון  יחיד  ראשון  מגוף  המעבר   24

הנרטיב.

מוכר  קוגניטיבי  מנגנון  הוא  לזולת  המיוחסים  מזיקים  כישוף  במעשי  וכישלונות  אסונות  תליית   25

היטב בחברות רבות. מנגנון ייחוס זה, שלרוב מצביע על קרובי משפחה או על חברים מן הקהילה 

הקרובה של ה'קורבן' כאחראים למצב, חושף חששות ואף חרדות של ממש מפני פגיעתם המזיקה 

משמש  הוא  בעת  בה  פיזית(.  או  חברתית  משפחתית,  )מבחינה  ביותר  לה  או  לו  הקרובים  של 

אמצעי להחצנה של מתחים חברתיים, לעיתים סמויים, בתוך המשפחה או הקהילה, שבהם נתלים 

 ,)16  הצדדים השונים להסבר מצבו של ה'קורבן'. ראו בילו, פסיכיאטריה מסורתית )לעיל הערה 

עמ' 156–195; ז' פאברה־סעדה, מילים, מוות, גורל: כישוף בצרפת המודרנית, י' ראובני )מתרגם(, 

 P. Geschiere, Witchcraft, Intimacy and Trust: Africa in Comparison, ;תל אביב תשס"ד

Chicago 2013. כאמור, במקרה שלפנינו יש להבחין בין המתמודדים עצמם, שלא נטלו חלק בניב 
זה מהלכים במאבק  ניב  ובין התומכים בהם, שביקשו להסביר באמצעות  'כישוף',  התרבותי של 

הגלוי שבין המתמודדים.
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העוול שנעשה לו בקשירתו של אביו לצלחת מבית הקברות בהתבטאות קצרה: 'נעשה 

בדברי  שהם–,  בדברים  לאנשים  שעוזר  אבי  את  לקשור  ראשית,  כפול.  מהלך  כאן 

תורה, בדבר הזה ]כלומר, בצלחת[, ושנית, לקשור את כל זה בי. זה מאוד מתוחכם'. 

את הטקטיקה הזו הוא תלה במפלגתו של פרץ: 'זה מגיע עד למעלה, עד לדרך שבה 

ש"ס הנהיגו את הבוחרים שלהם'.26 בשיחה שקיימתי עם אלמקייס, הוא הגיב בביטול 

נגדו. בצלחת המאגית  נסים אביצרור  ובבדיחות הדעת על פעילותו הריטואלית של 

הוא ראה אפיזודה אומללה־משעשעת נוספת בשרשרת מעשיו. אשתו, לעומתו, אף 

שפטרה את מעשיו של אביצרור כ'כל מיני שטויות', טענה כי הצלחת נועדה להזיק 

וכי אביצרור ידוע בכשפי ההיזק שלו: 'אני יודעת על אנשים שהלכו ]אליו[. למשל: 

"לבעלי יש מאהבת", והוא נתן להם פתרונות שמזיקים למאהבת'. את פועלו ומקומו 

אחרים,  ממקורות  לי  מוכר  היה  הדברים  של  רובם  ברורים.  בצבעים  תיארה  בעיירה 

אולם בסופם נכונה לי הפתעה:

הוא בקשר עם ערבים... מקבל מהם חומרים ואבקות... הוא מציג את עצמו כרב 

ומקובל אבל אין לו שום הסמכה להיות רב. הוא רחוק מאוד מרבנות... אנשים 

פוחדים ממנו... הוא רואה בעצמו משיח.

ועל הקשרים עם ערבים. אולם  וגם על הפחד  'המכשף' שמעתי,  ועל  נסים'  'רבי  על 

'משיח' היה חידוש. עד מהרה התברר שלא טעתה.

ם ח ו ר י מ ת  י ג א מ ה ת  ח ל צ ה ו  ' ם ש ה ח  י ל ש ' ם  י ס נ  ' ר

שוב  נאלצתי  שבגינן  לעזרתו  הפונות  מן  אחת  אביצרור  את  שכינתה  כפי  נסים',  'רבי 

לו.  קוראים  אנחנו  )'ככה  שלו  הקבלה  מחדר  ולצאת  עימו  השיחה  את  להפסיק  ושוב 

העירוני  במרחב  מיקומו  מבחינת  הן  אמיתי.  שוליים  איש  הוא  רב'(,  שהוא  אומרים 

ידיעות אחרונות, 23.7.1997, עמ' 11. מפלגת ש"ס עמדה יותר מפעם אחת במוקד דיון משפטי   26

הבחירות  לוועדת  שהוגשו  תלונות  בעקבות  לבוחרים.  קמעות  לחלוקת  בנוגע  בחירות  ערב 

הוועדות על  ו־2002, אסרו השופטים שעמדו בראש   1996 המרכזית במערכות הבחירות בשנים 

פרקטיקות  של  מקומן  על  בחירות.  שוחד  בבחינת  הוא  שהדבר  בטענה  קמעות  להפיץ  המפלגה 

ריטואליות מסוג זה במערכות הבחירות בארץ יעיד תיקון 38 לחוק הבחירות הכלליות )פרק 11 – 

עונשין, סעיף 'שחיתות ואיום'(, שנקבע בכנסת ב־28.3.2000. התיקון מונה עם העבריינים בתחום 

זה את 'המשדל אדם להצביע או להמנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת, בדרך 

של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין זה, 

https:// קמיע" – לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו'. ראו"

www.knesset.gov.il/elections16/heb/laws/elections_law.htm 18 )נדלה: 26.9.2017(.
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החברתי־ מיקומו  מבחינת  הן  המדבר,  סף  על  העיירה,  בקצה  ניצב  ביתו   – המקומי 

הפועל  השם,  שליח  במרכז: הוא  מצוי  הוא  האישית  תפיסתו  מבחינת  הפוליטי. אולם 

ובני  מעריציו  בקרב  עליו  הפלאים  סיפורי  האל.27  עם  הקרובים  יחסיו  מכוח  בעולם 

מתל־אביב  דין  עורכת  ח"ה,  שלו.  משיחית  לתפיסה  הגיוגרפיה  בין  נעים  משפחתו 

שסייעה לאביצרור לפרסם את ה'כתבות' שלו, כפי שכינה את כתבי הפולמוס שבהם 

תקף את ממשלת אריאל שרון ואת הרב הראשי הספרדי עובדיה יוסף, אמרה לי: 'הוא 

עושה  הוא  כותב,  שהוא  מה  דרכו... כל  זה  ניצל  העולם  שנקי... אם  בעולם  היחידי 

לך. אלוהים  יסדר  הכול   – אמונה  לך  'יש  הבטיחה:  אשתו  ואילו  שלו'.  השליחות  את 

לקבל  ]אליו,  'באים  והוסיפה:  שלו'.  הידיים  רק  נסים[  ]כלומר,  הוא  הכול.  לך  יסדר 

עזרה[ אנשים מחוץ לארץ, מצרפת. אנשים ביקשו שנחזור למרוקו'. נסים עצמו ציין 

'כל  וערבים.  יהודים  בקרב  לה,  ומחוצה  בארץ  שלו  הפופולריות  את  בסיפוק  הוא  אף 

מסוכנים  עצמו  לבדל  הזדרז  נשימה  ובאותה  אמר,  אותי',  מכירים  השם,  ברוך  מקום, 

אחרים של כוח ריטואלי, ידועים ממנו, המציעים אף הם שירותים דומים. הם, כך אמר, 

פועלים לשם עצמם ומתאוות ממון ומעשיהם אינם אלא כשפים, והסביר: 'מכשף הוא 

טמא... נגע בך – החושך ירד עליך... הכישוף מהשטן. אם אתה הולך בדרך האמת אף 

אחד לא יכול לגעת בך. אם אתה בוטח באדם, יורד עליך חושך'. הוא, לעומתם, פועל 

בעולם כשליח האל באמצעות כוחו של האל השופע ממנו.

אופיו  ואת  ליבו  טוב  את  הדגישו  שוחחתי  שעימם  אביצרור  של  אחדים  מטופלים   

שירותיו  עבור  תשלום  דרש  לא  הוא  לדבריהם,  מועילים.  שקמעותיו  וסברו  הנעים 

מייד  הביקור,  בעת  הוכן  שהציע  הטיפול  כי  סיפרו  הוצע. הם  אם  לו  סירב  לא  גם  אך 

לאחר שתיארו בפניו את הסיבה לבואם. אביצרור כתב דבר מה על גבי פיסת נייר, נתן 

בה אבקה כלשהי וציווה כי ישרפו את הצרור בביתם.28 אביצרור עצמו הסביר כי על 

שכוונתו  עלה  שנתן  הדוגמאות  )מן  'מהקבלה'  קדושים  שמות  רושם  הוא  הנייר  פיסת 

לסימנים המכונים כרקטרס ]charactêres[, שהם צירופים שונים של קווים שעיגולים 

קבע  הדיאגנוזה  את  ]האנשים['.29  שעושים  מה  על  'שולטים  שלדבריו,  בקצותיהם(, 

זו מתחזקת לאור דבריו המפורשים של אביצרור לברנע על אודות שליחותו בעולם מצד  שניּות   27

אחד, ובחירתו לחיות בירוחם ולא לעזוב אותה על מנת להימנע מן ההשחתה והחטא שבמרכז הארץ 

מצד אחר. ראו ברנע, ימי נתניהו )לעיל הערה 6(, עמ' 153–154.

לתיאור מפורט של ההליך הטיפולי בקרב מרפאים בכתיבה בשנות השבעים בישראל, ראו בילו,   28

פסיכיאטריה מסורתית )לעיל הערה 16(, עמ' 290–454. וראו העדות המפורטת בנספח למאמרי, 

צלחות השבעה )לעיל הערה 4(, עמ' 79–84.

 G. Bohak, ‘The Charaktêres in Ancient and על הכרקטרס במסורת המאגית היהודית, ראו   29

 Medieval Jewish Magic’, Acta classica: universitatis scientiarum Debreceniensis 47
(2012), pp. 25-44
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על פי התרשמותו מן המטופל: ']פעם[ הייתי משתמש בכול. עכשיו, אחרי שאני כבר 

ההאשמה  את  בשכל'.  בעיניים,  בפה,  רק  משתמש  אני  הקבלה,  את  גמרתי  יצאתי, 

מקובלים  כלפי  מאשימה  אצבע  הפנה  ומצידו  הסף,  על  דחה  כישוף  הם  מעשיו  כאילו 

מפורסמים ממנו בציבוריות הישראלית, המשרתים את לקוחותיהם תמורת בצע כסף. 

בארץ,  והדתית  הפוליטית  ההנהגה  נגד  שכתב  הפלסתר  בכתבי  השמיע  דומה  טענה 

שחלקם אף ראה אור בעיתונות המקומית, ונגד ראש המועצה הדתית המקומית, הרב 

מיכאל פרץ.

אביצרור ביטא את תודעת השליחות שלו בפומבי ובמפורש בעיתונות וב'כתבות'   

של  יסודותיה  השם'.30  'שליח  בכינוי  חתם  שעליהן  שלו,  הפוליטית־הדתית  המחאה 

שזרעיה  דומה  אולם  )להלן(,  בישראל  לו  שאירעה  עמוקה  בחוויה  נעוצים  זו  תודעה 

של  וההפעלה  הכתיבה  ברזי  בקי  היה  במרוקו  כבר  לדבריו,  לכן.  קודם  עוד  נזרעו 

שמות קדושים – פרקטיקות מאגיות שמאז צמיחת הקבלה נוהגים לכנותן בשם קבלה 

ראו למשל ידיעות אחרונות, 21.8.1995, עמ' 10; נ' אביצרור, 'מכתב גלוי לעובדיה יוסף', חדשות   30

המקום, 15.5.1998 )גיליון 403(, עמ' 15. שליחותו נרמזת גם בחתימת שני שירים )מן החודשים 

מרס ואוגוסט 2001( שמסר לידי ושבהם הוקיע את החברה והממשלה בישראל.

נסים אביצרור בחצר ביתו בירוחם 
 .)1995( 

באדיבות ידיעות אחרונות. צילום: 
מאיר אזולאי.
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מעשית. על פי סיפור רווח במשפחתו, הציל נסים מטביעה את אוניית המהגרים שבה 

עשתה משפחתו את דרכה יחד עם יהודים רבים אחרים ממרוקו לארץ ישראל. משלל 

ומפי  ידי(  אשתו )על  מפי  ברנע(,  נחום  ידי  מפיו )על  שנרשמו  הסיפור  של  גרסאותיו 

בנו, מוטי אביסרור )על ידי תלמידתי(, עולה תמונה משותפת: בעת ההפלגה סער הים 

מאוד ואיים להטביע את הספינה. הסכנה הייתה מוחשית מאוד והמהומה הייתה עצומה. 

האנשים התפללו להצלה ואף הקברניט איבד תקווה. נסים אביצרור חיפש ומצא פיסת 

והשליכה  שכתב  מה  עליה  כתב  לסיפון  עימו  שעלה  נוסף  אדם  של  בסיועו  אפיקומן, 

הגיעו  ונוסעיה  ניצלה  האונייה  נרגע,  מיידי. הים  באופן  פעולתו  את  פעל  לים. הדבר 
בשלום לארץ ישראל.31

התודעה  חשובה  לענייננו  האונייה.  על  התרחש  באמת  מה  כמובן,  לדעת,  אין   

המושרשת היטב במשפחת אביצרור על אודות ההצלה הפלאית שחולל אבי המשפחה 

בעת המסע לארץ ישראל – מעין נס יציאת מצרים שאותו ביצע בכוח שליטתו ברזים 

חלקו  רב. את  בכסף  האונייה  נוסעי  לו  גמלו  אשתו,  לדברי  לחירות.32  מגלות  בדרכם 

גרסאות בני המשפחה מאריכות בתיאור המהומה והייאוש באונייה. בגרסת אביצרור, כפי שמביאּה   31

'אני ביקשתי מאדם שיבא אתי. אמרתי לו, קום תעלה,  ברנע, הסיפור מתמצה ברגעי הכתיבה: 

תחזיק את בקבוק הדיו כדי שאוכל לכתוב. כתבתי. רק זרקתי, האנייה עמדה, ברוך השם. אמרתי, 

אלהים עשה נס' )ברנע, ימי נתניהו ]לעיל הערה 6[ ,עמ' 153. תיקנתי שיבוש קל שנפל, להבנתי, 

בקרב  מנהיגותו  בסיפור  נוספת  פרשה  זוהי  אביצרור  של  בסיפורו  אביצרור(.  מדברי  בציטוט 

העולים, שהחלה עוד במרוקו: 'האנשים שהגענו איתם לא רצו לעלות ]לאונייה[ מחשש של כניסת 

השבת ואמרתי, שום דבר, אמרתי לעלות לאונייה, והם שמעו בקולי' )שם(.

אגדות חז"ל קשרו את נס בקיעת הים בידי משה בשם המפורש שהיה חקוק על מטהו. ראו א"א   32

אורבך, חז"ל: פרקי אמונות ודעות, ירושלים תשכ"ט, עמ' 105 והערה 13. מבחינה זו דומה שליטתו 

של נסים בים באמצעות שמות קדושים לזו של משה. הרגעת ים סוער באמצעות שמות האל נזכרת 

כבר בתלמוד הבבלי: 'אמר רבה ]בר בר חנה[: ספרו לי יורדי ים: גל זה שמטביע את הספינה נראה 

כאילו ניצוצות של אש לבנה בראשו. ואנו מכים אותו באלות שחקוק עליהן אהיה אשר אהיה יה 

יהוה צבאות אמן אמן סלה, והוא נח' )בבא בתרא עג ע"א, בתרגום לעברית(. בסיפור על אביצרור 

שרווחה  האפיקומן,  של  הניסי־המאגי  לכוחו  בנוגע  מושרשת  יהודית  במסורת  זה  מוטיב  משולב 

בקהילות רבות. ראו למשל א' בראואר, יהודי כורדיסתאן: מחקר אתנולוגי, י' פטאי )משלים, עורך 

ופעולות מגיות  ומנוסה": אמונות  '"לחש בדוק  נאה,  בן  י'   ;243 ירושלים תש"ח, עמ'  ומתרגם(, 

96(. על שימוש  89–111 )בעמ'  85 )תשס"א(, עמ'  בקרב יהודי האימפריה העות'מאנית', פעמים 

באפיקומן להרגעת הים, ראו ח' שוורצבוים, 'סגולות לשכך ים מזעפו בפולקלור היהודי והערבי', 

בתוך הנ"ל, שורשים ונופים: מבחר כתבים בחקר הפולקלור, ע' יסיף )עורך(, באר שבע תשנ"ד, 

עמ' 150–160 )בעמ' 157–158(; ד' בנבנישתי, יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים: הליכות חיים, 

מסורת וחברה, ירושלים תשל"ג, עמ' 174 )אני מודה ליואל פרץ על ההפניה(. וראו בספרו של החכם 

המרוקאי ר' יוסף בן נסים אדהאן, שראה אור בתוניסיה בשנת 1930: 'במצה זו של האפיקומן יש בה 

שמירה גדולה מרוח סערה על הים. להשליך מעט אפיקומן לים לכל ארבע רוחות ויזכור אז השם 

אגל״א וינצל'. י' אדהאן, מעשה בראשית, ירושלים תשמ"ה–תשמ"ו, א, עמ' 36. משה מונטפיורי 
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ישראל  לארץ  כשהגיעו  המשפחה  למחיית  היא  השתמשה  ובחלקו  הכנסת  לבית  תרם 

תורה. נסים  ולמד  הארץ  ברחבי  נדד   ,27 כבן  חשבוני  פי  על  אז  שהיה  והוא,   ,)1962(

עצמו לא הזכיר בשיחתנו את הצלת האונייה. בסיפורו התרחש האירוע המכריע בחייו 
בארץ ישראל, כשלוש שנים לאחר בואו לירוחם.33

אביצרור סבר שמקום מושבו במדבר נקבע משמיים. על פי רמזיו האמין שהתגלגלה   

בו נשמה של אחד מגדולי האומה שחייו נקשרו במדבר.34 את המהפך בחייו, שהובילֹו 

בלשון  באוזניי  תיאר  השם',  'שליח  עצמו  ראה  ושבגינו  הממוסדת  לקהילה  מחוץ  אל 

סבוכה ומקוטעת במילים אלה:

אנחנו, בחוץ לארץ –, אני הייתי מתפלל –, מתפלל באנשים,35 הייתי מוהל, הייתי   –

הכול –, עד שהגעתי לכאן, עד שהגעתי לקבלה. אחרי שהגעתי לכאן, בשישים 

ושתיים –, שנתיים, שלוש שנים אני עם הרב הגדול דוד מלול.36 אז, ]זה[ היה 

כאן –, אני עשיתי תפילה שלי, עשיתי בית הכנסת לבד. היינו מתפללים עשרה 

להרגיע את הסערה שאיימה להטביע את  כדי  זו  הוא עצמו השתמש בפרקטיקה  כי  ביומנו  כתב 

ספינתו בדרכו מאלכסנדריה למלטה. האירוע התרחש ב־26 בנובמבר 1827 )בדרכם של בני הזוג 

שמר  הסגולה,  את  שהכיר  כמי  כי  עולה  מונטפיורי  ומדברי  ישראל(,  בארץ  מונטפיורי מביקורם 

בכליו פיסת אפיקומן לכל הפחות מאז הסדר האחרון שקיים )שחל באותה השנה ב־30 במרס(. ראו 

 A. Green, Moses Montefiore: Jewish Liberator, Imperial Hero, Cambridge, MA 2010,
pp. 82-83 )אני מודה לאיתן בר־יוסף על הפניה זו(. סימה טובול, ילידת 1952, בת למשפחה יוצאת 
מרוקו המתגוררת בישראל, סיפרה לי )באוגוסט 2011( כי במשפחתה נוהגים לחלק בין המשתתפים 

בסדר הפסח פיסות מן האפיקומן לשם נשיאתן בארנק כסגולה להצלחה.

סיפור החוויה המכוננת בתודעתו העצמית של אביצרור מובא בידי ברנע )מפי אביצרור( בקצרה   33

ובלא הענקת חשיבות יתרה. אף סדר הזמנים המתואר שם שונה מזה שתיאר אביצרור בפניי. ראו 

ומרפאים כסיפור  6(, עמ' 154. על הסיפור המכונן של מטפלים  )לעיל הערה  ימי נתניהו  ברנע, 

יוצאות  מסורתיות  מרפאות  האם:  'בשם  ליברמן־אביטל,  ל'  ראו  וסמכות,  לגיטימציה  של  מפתח 

המגרב בישראל – סיפורים, דגמים וטיפוסים', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2015, 

עמ' 162–163 והביבליוגרפיה שם, וכן הדיון בסיפוריהן המכוננים של המטפלות בעמ' 157–297.

לתורת הגלגול מקום חשוב בתפיסות קבליות, בעיקר למן התפתחות קבלת האר"י במאה השש־  34

עשרה ובהשפעתה. ראו למשל ג' שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, י' בן־שלמה )מתרגם(, 

הלוריאנית  הגלגול  לתורת  קווים  אדם:  'ניצוצות  תמרי,  א'   ;357–308 עמ'  תשמ"א,  ירושלים 

ולתפיסת האדם העולה ממנה', עבודת מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, 2009.

)ולא  אנשים  עם  מתפלל  שהיה  שכוונתו  אפשר  לחלוטין.  לי  מחוורת  אינה  זה  ביטוי  של  משמעו   35

ביחידות( ואפשר – שהיה מתפלל עבור אנשים.

הרב דוד מלול )1924–2011( נולד אף הוא במרוקו והיה מבוגר מאביצרור בכעשר שנים. הוא היגר   36

לישראל בשנת 1954 ושנתיים לאחר מכן השתקע בירוחם. אביצרור פגשו שם שש שנים מאוחר 

יותר, עם הגיעו לעיירה. מלול, שנודע בירוחם כבקי בהלכה ובקבלה, שימש במשך עשרות שנים 

כרבּה הספרדי של העיר.
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אנשים. בשנה הזאת –, אני נכנסתי להתפלל כיפור. אני, אחרי שיצאתי מַה –, 

]תפילה[ הלכתי לבית שלי. אני עושה תיקונים37 שלוש חודשים וחצי. סוגר עלי 

את הבית. תיקונים. בלילות ובימים.

למה? מה ראית בתפילה?   –

ראיתי שהעולם כולו הלך.   –

ומאז אתה מרגיש ש –,   –

מאז אני לא מרגיש, אני יודע! אני יודע! אני רואה! אני עושה תיקונים. תיקונים.    –

יכול להגיע אלי! אנשים באים, בוכים. אני  שלוש חודשים –, אז, אף אחד לא 

לא –, אני –, אף אחד! עד ש –, שעבר שלוש חודשים וחצי. כשגמרתי, אחרי 

בארץ.  ואני  בשמיים  הנשמה  עולמו,  את  דן  הוא  ברוך  הקדוש  מאז,  שיצאתי, 

ראיתי  אני  בלילה  שעובר  מה  כל  בלילה,  עכשיו,  מתפלל.  הייתי  אז,  בלילה, 

ביום. הבנת? אתה אמרת אני מרגיש. אני רואה! אומר לך רואה! אני רואה!

חודשים ארוכים אלה של סיגוף ותפילה, שסללו את דרכו של אביצרור מעלה כדי כך 

ש'הנשמה בשמיים ואני בארץ', הולידו בו תחושה עמוקה של שליחות. ביטוי מפורש 

לתודעה עצמית זו נתן אביצרור בדבריו לברנע: 'מצאתי את הפתק שהיה ביד של סבא 

והיה כתוב בו, והגלגול שלך הוא שיגיע לישראל ועל ידו הגאולה'.38 מה שהחל אפוא 

אולי עוד במרוקו )ומתהדהד בסיפור המשפחתי על הצלת האונייה( והתגבר ודאי בשנות 

לימוד הקבלה עם ר' דוד מלול, הגיע לשיאו בחזיון יום הכיפורים ובתקופה ארוכה של 

את  וִייתרה  לגמרי  חדש  במקום  אותו  שהציבה  קבליים,  סיגוף וריטואלים  התבודדות, 

אחרת  ובהזדמנות  הכריז.  הקבלה!',  את  גמרתי  יצאתי,  כבר  'אני  לה.  שקדם  מה  כל 

הוסיף והעמיק את התהום הפעורה בינו, ש'רואה' ו'יודע' את שבעליונים ובתחתונים, 

ובין מקובלים אחרים:

'תיקון' הוא כינוי למגוון פרקטיקות קבליות טקסיות, בעיקר לשוניות ומנטליות, המכוונות לתיקון   37

האלוהות והעולם. יסודן של פרקטיקות התיקון בקבלת האר"י, שמרכיב מהותי בתוכה הוא רעיון 

'שבירת הכלים' והצורך להחזיר את השלמות לקדמותה, והן זכו לפיתוח קיצוני במאה השמונה־

תרבותי',  לגורם  האר"י  מקבלת  '"תיקון":  נברו,  א'  ראו  שרעבי.  שלום  ר'  המקובל  מידי  עשרה 

עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשס"ו; א' תמרי, 'שיח הגוף בקבלת האר"י', עבודת 

 L. Fine, Physician of the Soul, ;)דוקטור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשע"ו )בעיקר פרק ט

 Healer of the Cosmos:  Isaac Luria and his Kabbalistic Fellowship, Stanford, CA 2003,
 pp 187-258, esp. pp. 220-258; P. Giller, Shalom Shar‘abi and the Kabbalists of Beit El,

Oxford 2008
ברנע, ימי נתניהו )לעיל הערה 6(, עמ' 153.  38
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ומקובל.  ומחובל  מקובל  אומרים  האלו?  הגנבים  כל  את  משלמים  מה  בשביל    –

אני,  מקובל!  אחד  שאף  מאמין  לא  אני  מקובל!  למכשפים?  ללכת  מה  בשביל 

בקבלה, אין לי מי שיודע מה קורה בשמיים ומה בארץ. הבנת?

שאמר  כפי  ה'יד',  את  גם  לו  העניק  האל  כשליח  בעולם  אביצרור  של  החדש  מקומו 

ובין  האל  בין  המתווכת  היד  האחרת. זוהי  זרועו  על  האחת  בידו  בגאווה  טופח  כשהוא 

רוחות  ומסלק  הרע,  ועין  קללות  מסיר  ומרפא,  מברך  הוא  שבאמצעותה  היד  העולם, 

רעות:

אני כותב, אבל אין לו, אני לא –, רק לכתוב... אז, אז היו כותבים בהם. היום,    –

היא  הכתיבה  לא  הרי  זה?  מה  חשוב?  זה  מה  מה,  לך,  משלם  להם,  מכניס  אתה 

העיקר!

אז מה העיקר?   –

היד! היד! והשכל! ואלוהים נותן.   –

האם הייתה זו אפוא ידו שכתבה את צלחת הרפואה לאברהם משה בן רחל?

אני   ,– 'אני  שאלתיו(:  )שעליה  הטכניקה  את  היטב  הכיר  הסתבר,  כך  אביצרור,   

]שם,  כותב  שהייתי  לא!... מה  כאן  לארץ. אבל  בחוץ  ]בצלחת[  כותב  הייתי  בעצמי 

בצלחת[, כאן אני כותב אותו בנייר –, ולשרוף'. משהגענו בשיחתנו לנקודה זו, 'הנחתי 

כך.  על  שמע  אם  בזהירות  ושאלתיו  הקברות  מבית  הצלחת  סוגיית  את  השולחן'  על 

כמצופה, הייתה לאביצרור גרסה משלו לאירועים, גרסה עשירה ומפותחת, שגיבוריה 

שלושה: הוא עצמו, מיכאל פרץ ורחל, אשתו של משה, שעבורו נכתבה הצלחת. וכך 

סיפר:

זה, אכלו אותה –, הקערה הזאת, המכשף הזה –, של פרץ היי]ת[ה. המכשף הזה,   –

מיכאל פרץ, ראש המועצה הדתית. היה אז –, היה לי כתבות שלו. עשיתי עליו, 

אני עשיתי. אז מה קרה? אני –, הייתה איזה שנים, היתה אחת בשם רחל ובעלה 

בשם משה,39 והיו באים אלי. אני לא כתבתי את זה! הם –,

לא כתבת?  –

לא! הם באו אלי. הבנת? אחרי שבאו אלי ]הוא[ היה חולה, תמיד אחרי ֶא –, כל   –

פעם אחרי שהיה חולה באו אלי. נתתי לו כמו שאני נותן.40 הלכו. מה קרה? הוא 

החולה הנזכר בצלחת הוא משה בן רחל. אפשר שאותו משה היה גם נשוי לאישה בשם רחל ואפשר   39

שאביצרור בלבל בין השמות.

אביצרור מכוון כאן, כנראה, לאמצעי שבו הוא משתמש בדרך כלל – קמע נייר ובו אבקה לשריפה   40

בבית.
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הלך לזהו שהוא של כישופים שלו, זה של מועצה דתית. כתבו לו את זה. אמרו 

לו, לך לקבור ַּב –, בזה ]כלומר, בבית הקברות[. קבר אותה – מת.

הוא מת?  –

כן! אז מה קרה? אחרי שהם הלכו, הלכו לעשות חפירה ]כלומר, חפירת קבר[,   –

מצאו את זה.

כשהלכו לעשות חפירה בשבילו?  –

בשבילו! מצאו את זה... אני הייתי עוזר לו עשרים שנה, לא שנה. אבל, אמרתי   –

לך כבר, אחרי שאני –, בא אלי, נתתי לו, הם הלכו.

והם כתבו את זה?  –
כן, הם ]כלומר, פרץ ואנשיו[ כתבו!41  –

 אביצרור מבחין אפוא בסיפורו בין פרק הזמן הארוך מאוד שבו עזר למשה בשיטותיו – 

הוא  ידו  על  טופל  משה  עוד  כל  הצלחת.  אפיזודת  לבין   – נותן'  שאני  כמו  לו  'נתתי 

נותר בחיים. משפנה אל האחרים – חוגו של פרץ וה'כישופים שלו', נחרץ דינו! הללו, 

כך עולה מן הסיפור, הביאו על משה את מותו בעצם מעשה הכישוף שביצעו עבורו. 

הם הנחו אותו לקבור את הצלחת שכתבו לו בבית הקברות ומשעשה כן בא סופו. זמן 

 הסיֵּפר מצטמצם בנקודה זו לכדי הצבעה על רצף הדוק של סיבה ותוצאה: 'קבר אותה – 

מת'. ואילו היסוד הפלאי המתוסף לאירועים מצביע על מקומה של ההשגחה העליונה 

המכוונת את מהלכם: משה, על פי סיפורו של אביצרור, קבר את הצלחת בקברו שלו 

לעתיד! המכשפים ששלחוהו לבית הקברות בעודו חי, הם שהביאוהו לשכון שם כמת.

ובין  האל',  'שליח  בינו,  המאבק  לסימון  אביצרור  את  המשמש  הסמלים  מערך  אל   

החמורה  הדיכוטומיה  הצלחת  בסיפור  אפוא  נשזרת  ב'כשפים',  העוסק  הדתי  הממסד 

סופו  ליריביו  והפונה  בחיים,  בוחר  בו  הבוחר  ברורה:  והחלוקה  ומוות.  חיים   – מכול 

שיגיע עדי מוות. עמדה זו מתבהרת עוד יותר בחלקו השני של הסיפור:

שמע, אני אמרתי לך, הלכו. ופתאום, הממזר הזה ]כלומר, מיכאל פרץ[, שהוא   –

אחרי  מוטי...  עם  בעימות[  היה  ]כלומר,  היה  הוא  הצלחת[,  ]את  אותה  מצא 

שהוצאתי את הכתבה על עובדיה, הם מחפשים איך להוציא ]עלי[... הנה תראה, 

שמעתי   ,– ֶא  אני,  בסדר.  אני.  שזה  להם  אמר  העיתונות,  בא  להם?  אמר  מה 

ככה. פתאום, אני רואה ]את זה[ בעיתון! הלכתי לאישה, לאשתו של הבן־אדם 

על  הסיפור  הוא  בשיחתנו,  זה  בשלב  לי  שסיפר  סיפור  באמצעות  זו  טענתו  את  חיזק  אביצרור   41

 'אבן הכשפים' שהטמינו פרץ ואנשיו בחצר בניין המועצה כדי להכשיל את מוטי בנו )לעיל, ליד 

הערות 23–24(.
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הזה... אמרתי לה: 'את מכירה אותי שנים, נכון? אף פעם אני כתבתי לך לכלוך?' 

]ענתה:[ 'חס וחלילה, אתה לא כתבת לי שום דבר'... פתאום באו אליה, אמרו: 

'לא אמרתי  לי:  אומרת  אותה.  אלי. שאלתי  'למה תגידי ככה?'... הלכה. באה 

שני  'תשמעי!  לה:  אמרתי  אליה,  חזרתי  פעם  עוד  אליה...  הלכתי  דבר'.  שום 

דברים תשמעי! או שתגידי את זה וזה, ואם לא תגידי את זה, אם יעבור שנה ולא 

תמותי אז איפה שאת רואה אותי!'.42 פחדה. לא אמרה שום דבר. לא עבר שבעה 

חודשים – מתה.

למה היא מתה?  –

למה היא מתה? בגדה בי! למה לא שהיא תגיד את האמת?  –

מי הרג אותה?  –

הקדוש ברוך הוא! למה, מי הורג?... יש משפט! דן אותו ]כלומר, את האדם[!  –

איך ידעת שהיא תמות בתוך שנה?  –

אני יודע!... מי שהוא עושה רע, מי שלא אומר את האמת, מי שבוגד! למה אני   –

ברוך השם יודע... אז בשביל זה.

בנוגע  בנו,  מוטי  גם  כזכור,  הצהיר,  שעליה  עמדתו,  את  בסיפורו  שוטח  אביצרור 

הרב  של  שלומו  אנשי  ומחנהו,  פרץ  בצלחת: הרב  קשירתו  של  הפוליטית  למשמעות 

מעשה  את  לו  ייחסו  כן  ועל  לו  להתנכל  זממו  בפומבי,  אביצרור  תקף  שאותו  עובדיה 

ידיהם שלהם! אמת זו, שאותה הוא מצטט בסיפור מפי העדה הניטרלית היחידה – 'חס 

הודאה  באמצעות  לאור  להוציא  מבקש  הוא   – דבר'  שום  לי  כתבת  לא  אתה  וחלילה, 

שהיא  ודברים  דין  לאחר  לו  וכשמתברר  בידו.  עולה  לא  הדבר  אולם  מפיה.  פומבית 

בוחרת לשתף פעולה דווקא עם יריביו, הוא קוצב את זמנה והיא אכן מתה.43 עם זאת, 

למותה.  מפורשת  אחריות  עצמו  על  ליטול  שש  אינו  אביצרור  מפתיע,  שאינו  באופן 

את  אך  פעולתו,  את  שפועל  מפיו,  המפורש  האיום  את  בהציגו  לכך  רומז  אמנם  הוא 

המוות עצמו הוא תולה בהנהגה המוסרית של העולם – דין שעושה הקדוש ברוך הוא 
ברשעים.44

אני סבור שיש להבין את דבריו כך: בתוך שנה תמותי. ואם לא, אזי הדבר יקרה במקום שבו תראי   42

אותי.

אפשר שפרק הזמן שחלף עד מותה – שבעה חודשים, מרמז לסיפור על ירמיה הנביא וחנניה בן עזור   43

)ירמיה כח(. אף שם, לאחר שחנניה פגע בירמיה בפומבי קוצב הנביא שנה למותו, והלה מת בחודש 

השביעי.

בשלב אחר בשיחתנו הסביר אביצרור כי הפחד הוא מקור הצרות התוקפות את האדם. אף כי מנה   44

גורמי מצוקה שונים שעימם הוא מתמודד – 'אני רק מוריד את קללות, מוריד את הפחד, מוריד את 

העין רע, נותן כוח לאדם' – הבהיר כי יסוד הכול הוא הפחד. לעובדה כי דבריו פעלו את פעולתם 
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משום  שגרתי  שאינו  כמאורע  אביצרור  של  בסיפורו  אפוא  מצטייר  רחל  של  מותה   

בחינה. מצד אחד הוא בבחינת עדות מפורשת לכוח ההיזק הגלום באיש האלוהים, שיש 

להיזהר בו, ובדברו. מצד אחר, הוא מלמד על ההשגחה האלוהית המלווה אותו. 'שליח 

האל' פועל כאן כשם שפעלו רבים לפניו, ובראשם אלישע הנביא )מלכים ב ב 23–24(, 

כלפי מי שפגעו בכבודם.45 כוחו הכריזמטי, כך מתברר, אינו מוגבל לברכה ורפואה. 

יש לו גם צד אפל, המאיים להכות ולאבד. האם נתן אביצרור ביטוי פומבי לכוח זה? 

האם ליבה את הפחד מפניו בעיירה, כפי שטענו מתנגדיו וכפי שעשה, לדבריו, ביחסיו 

עם רחל? לשאלתי, האם הוא מסוכן בכעסו, השיב שאינו יכול להזיק – 'הוא ]כלומר, 

המונעת.  היא  האל  עם  שבריתו  אלא  לכך  מסוגל  הוא  כי  רמז  לי'. בכך  נותן  לא  האל[ 

ההיזק הוא חלקו של אלוהים בברית זו. לא הוא עשה דין ב'רשעה' זו כי אם האל שעוקב 

בדריכות אחר שליחו בעולם ומטריח עצמו לסלק מן הדרך את הללו העומדים בדרכו 

הסתיים  אביצרור  בידי  משה  של  בריפויו  אפוא  שהחל  מה  סרה.  בו  לדבר  ומבקשים 

במותה של רחל אשתו מידי האל. בתווך נכתבה הצלחת בידי אותם מכשפים ששלחו 

את משה לבית הקברות ובכך הביאו עליו את מותו.

ושניהם  אביצרור,  של  סיפורו  פי  על  המאגית  הצלחת  אפוא  גבתה  קורבנות  שני   

כרוכים במעמדו שלו בעולם ובמאבקו, שהאל שותף לו, במי שמבקשים לערער עליו.

ם ו י ס

לפני  העלו  בעיתונות  ופרסומה  בירוחם  הקברות  בבית  המאגית  הצלחת  חשיפת 

השטח הציבורי מאבק רב שנים בעיירה הדרומית, שלו שני פנים: פוליטי וריטואלי. 

פיתוח  חינוך,  אבטלה,  של  במונחים  ביניהם  שהתחרו  המועצה,  לראשות  המועמדים 

ואיכות החיים, התנערו מכל קשר לכשפים ואף מאמונה בכוחם של טקסים וחומרים 

מאגיים להכריע כשלעצמם את המאבק. אולם כל אחד מהם נתמך בידי נציג של העולם 

והפחידו את רחל נודעת אפוא חשיבות מרובה בתפיסתו שלו. שכן כאן, בדברי הקללה שלו, החל 

התהליך שהוביל בסופו של דבר למותה. על תפיסת הפחד כגורם לחולי ומצוקה ובמיוחד לפגיעה 

וסטרמרק,  ראו  במרוקו,  המוסלמים  בקרב  מנטלית(  או  גופנית  בהפרעה  )המתבטאת  דמונית 

 ,322 עמ'  ב:   ,307  ,302  ,291–290  ,288  ,273  ,132 עמ'  א:   ,)20 הערה  )לעיל  ואמונה  ריטואל 

422, 519. הציון האחרון, שעניינו הפחד שמטילה בקורבן קללה הנלווית לדרישה לציות חשוב 

במיוחד לענייננו. על תפיסה דומה בקרב יוצאי מרוקו בישראל, ראו בילו, פסיכיאטריה מסורתית 

)לעיל הערה 16(, עמ' 61–63, ובמיוחד קביעתו כי 'המרפאים הדגישו, כי "הפחד הוא השורש של 

המחלות"' )עמ' 62(.

ע"א  יא  )מכות  באה'  היא  בחינם  אפילו  החכם  'קללת  כי  התלמודית  הקביעה  זה  בהקשר  ראו   45

ומקבילות(.
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מתושבי  רבים  של  חייהם  ובאורח  עולמם  בהשקפת  שמקומו  עולם  הדתי־המסורתי, 

ירוחם מכריע, והללו כרכו את המאבק הפוליטי בכוחות שונים בתכלית – ריטואליים. 

כשפים מזיקים רחשו מתחת לפני השטח ושני הצדדים האשימו זה את זה בשימוש בהם 

הקברות.  בבית  הצלחת  למציאת  גם  נמשך  זה  עניין  הפוליטי.  המאבק  הכרעת  לשם 

ראש המועצה הדתית המקומית, מיכאל פרץ, לא היסס ליחסה לנסים אביצרור ולהציגה 

כפרק נוסף במסע ההפחדה שלו בירוחם. אביצרור, מצידו, תלה אותה בפרץ ובאנשיו 

וכרך בה את מותן של שתי דמויות: משה, שעבורו נכתבה הצלחת, ורחל אשתו. כוח, 

דת וכישוף כרוכים אפוא לבלי הפרד ברשומון על צלחת הרפואה המאגית, בבחינת 

קצה הקרחון של מציאות חברתית־דתית־פוליטית בירוחם במפנה האלף השני.

פרופ' יובל הררי, החטיבה לפולקלור, המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין־גורן, אוניברסיטת בן־גוריון 

בנגב, ת.ד. 653, באר שבע 8410501
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נסים וכשפים בירוחם: רשומון מאגי־פוליטי

יובל הררי

בשנת 1997 התפרסמה ב'ידיעות אחרונות' כתבה קצרה על אודות צלחת מאגית שהוטמנה 

בבית הקברות החדש בירוחם ונמצאה על ידי הקברנים. האצבע המאשימה שנשלחה בכתבה 

זו בנסים אביצרור, תושב העיירה ואביו של ראש המועצה המקומית דאז, מוטי אביסרור, 

חברה לשמועות על פעילותו הניסית־המאגית בירוחם ועל האשמתו ב'טרור מאגי' במסגרת 

תמיכתו בבנו. עבודת שדה שביצעתי בירוחם העלתה כי שעה שעל פני השטח התחרו זה 

ופיתוח,  חינוך  ניקיון,  תעסוקה,  של  במונחים  המועצה  לראשות  פוליטיים  מועמדים  בזה 

רחשו תחתיו האשמות הדדיות בשימוש בכשפים, שבמרכזן 'רבי' נסים אביצרור, 'המכשף' 

זו ואחר דמותו של נסים אביצרור, כפי  של ירוחם. המאמר מתחקה אחר מסכת האשמות 

שהיא מצטיירת מן העדויות השונות על אודותיו, שנאספו בירוחם לאחר מציאת הצלחת 

המאגית בבית הקברות. 



Abstract

Wonders and Sorceries in Yeruham: 
A Magical-Political Rashomon

Yuval Harari

In 1997 the Israeli newspaper Yediot Aharonot published a brief report 
about a magic plate that had been discovered in the local cemetery of 
Yeruham. Nissim Avisrur, the father of Moti Avisrur, then head of the local 
council, was accused of placing it there. This episode followed earlier 
rumors about Nissim’s magical practices and accusations that he was 
spreading ‘magical terror’ in the town in support of his son. During my 
fieldwork in Yeruham I found that, whereas political candidates ostensibly 
competed on issues of employment, garbage collection, education, and 
development, raging beneath the surface were suspicions of nefarious 
sorcery centered on ‘Rabbi’ Nissim Avisrur, ‘the Sorcerer’ of Yeruham. 
The article focuses on these suspicions and on the figure of Nissim Avisrur 
as reflected in local stories about him.  
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