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הרהורים על טקסטים מאגיים בתכשיטים ובקמעות
של נשים וילדים יהודים מתימן ומחבאן

כרמלה אבדר

א ו ב מ

בדרך כלל טקסטים החרותים או המוטבעים על גב לוחיות תכשיטים או חפצי מתכת  

לרוב  הצורפות.  מקצוע  מתחום  בערבית  או  בעברית  חתימות  או  חותמות  הם  מתימן 

חותם  את  גם  ולעיתים  הייצור  שנת  הכסף,  איכות  ציון  הצורף,  שם  את  כוללות  הן 

לפניי  הציג  כאשר  הופתעתי  לכן  הלוחית.1  מגב  קטן  חלק  רק  ממלאות  והן  האמאם, 

 R. B. Sergeant & R. Lewcock (eds.), San‛a: An Arabian Islamic City, London 1983,  1

י  pp. 183-184; א' ברגר, 'חוק או אמנות? קאנון צנעא והצורפות היהודית במאה הי"ח', תימא, 
)תשס"ז(, עמ' 88–96. חקר החותמות והחתימות על חפצי מתכת ותכשיטים מתימן עדיין בחיתוליו. 

ראו: נ' פויכטונגר, 'צמיד ניילו תימני וייחודו', פעמים, 11 )תשמ"ב(, עמ' 94–101; ועל תרומתן 

ומיתוס  התימני  'התכשיט  אבדר,  כ'  ראו:  מתימן  מתכת  עבודות  לתיארוך  וחתימות  חותמות  של 

57–87; וכן: ש' גרידי, 'עדיי יהודי תימן', כ' אבדר )עורכת(,  העתיקות', תימא, י )תשס"ז(, עמ' 

מעשה רוקם: הלבוש והתכשיט במסורת של יהודי תימן, תל אביב תשס"ח, עמ' 35–40 )על עבודתו 

של גרידי ראו להלן הערה 42(. באגף לאומנות ותרבות יהודית במוזיאון ישראל בירושלים הוצג 

לקהל מאפריל 2015 עד מאי 2019 מוצג מיוחד, 'אוצר פריטי כסף מתימן', שכלל עשרים ושישה 

על  עשרה  והתשע  עשרה  השמונה  למאה  המתוארכים  נדירים  ואבזמים  פגיונות  נדני  תכשיטים, 

של  שמות  ובהן  יהודים,  צורפים  של  עבריות  וחתימות  עליהם  המוטבעים  הִאמאמים  חותמי  פי 

בני משפחות צורפים נודעות. האוסף הוא מתנה משותפת למוזיאון ישראל, ירושלים, ולמוזיאון 

וולטרס לאומנות, בולטימור, מאת דרק קונטנט, לונדון, ובנימין צוקר, ניו יורק. לחתימה בעברית 

 A. ראו:  בווינה  לפולקלור  במוזיאון  הנמצא  גראף  מאוסף  מתימן  אצעדה  על  בערבית  וחותמת 

 Janata, Jemen: Im Land der Königin von Saba (Katalog zur Ausstellung), Wien 1989,
p. 187. באוסף פרטי של פרופ' מייקל צ'רניה, הנמצא בוושינגטון, יש כ־400 תכשיטים ועבודות 
מתכת מתימן ובו כ־140 חותמות וחתימות בערבית או בעברית על חפצים דומים לאלו שבאוסף 

וצוקר ולאלו שבאוספים אחרים. תודתי העמוקה לפרופ' שלום צבר, שהפגיש אותי עם  קונטנט 

פרופ' צ'רניה ובכך פתח לפניי דרך חדשה לחקר הצורפות של יהודי תימן.
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ויליאם )ביל( גרוס, אספן יודאיקה בעל שם עולמי,2 שני תכשיטים של נשים יהודיות 

חידוש,  בהם  אין  ושלכאורה  הכפרית,3  מתימן  מוכרים  טיפוסים  שמייצגים  מתימן 

או  חרותים   – מאגיים  טקסטים  מקום  אפס  עד  ממלאים  שבגבם  הלוחיות  שאת   אלא 

תכשיטים  לשני  התוודעתי  המאמר  כתיבת  במהלך  עבריות.  באותיות   – מוטבעים 

באופן  מופיעים טקסטים כאלה, תכשיטים שמייצגים  הלוחיות שבגבם  נוספים שעל 

ממנו  ונותרו  נגנב  אך  גרוס  משפחת  באוסף  היה  האחד  היהודית;  צנעא  את  מובהק 

תצלומים, והאחר נמצא באוסף המוזיאון היהודי בניו יורק.4 

נשי  תכשיט  גב  על  כתיבתן  אך  התימני,  לתכשיט  זרות  אינן  מאגיות  נוסחאות   

או  קלף  על  לכותבן  נהגו  בתימן  והמוסלמים  היהודים  שכן  דופן,  יוצאת  תופעה  היא 

על נייר ולהצניעו מגולגל בבתי קמע גליליים או רבועים מכסף או בתוך נרתיק עור, 

כדי לבודדו מטומאה של הגוף ושל הסביבה.5 בתי הקמע הגליליים הם הנפוצים ביותר 

תלויים  היו  והם  ונשים,  ילדים  אותם  ענדו  התימני;  התכשיט  עם  ביותר  והמזוהים 

כינו בתי קמע  היהודים בתימן  והכפריים  גברים מוסלמים. המוסלמים  בחגורתם של 

חרוז(, על שם בית הקמע עצמו – שאף לו יוחס כוח מאגי, גם  חרז )ברבים:  גליליים 

אם היה ריק – ואילו כינוים המקובל בצנעא, כתאב )ברבים: כתב(,6 מסגיר את תוכנם. 

מכסה  היא  מהן  אחת  כאשר  וגם  הולחמו,  מכסף  הקמע  בתי  שבקצות  הכיפות  ואולם 

נפתח, עדות לכך שהיה בהם קמע, הם נמצאו בדרך כלל ריקים )איור 1(,7 ותוכנם נותר 

עלום וסתום. 

תודות לוויליאם )ביל( גרוס על שהעמיד לרשותי את התכשיטים למחקר ועל סיוע נדיב בכל שאלה,   2

וכן לד"ר אורי מלמד, מומחה לעברית ולערבית התימניות, שסייע לי רבות בפענוח ובתרגום של 

חלק מהקמעות ובהפניה למקורות. 

גרידי )לעיל הערה 1(, עמ' 35–69; י' קאפח, הליכות תימן: חיי היהודים בצנעא ובנותיה5, ירושלים   3

בארצות  יהודים  של  לבושם  ומסר:  כסות  מולר־לנצט,  א'   ;364–349  ,257–254 עמ'  תשס"ב, 

האסלאם, ירושלים תש"ע; א' מוצ'בסקי־שנפר, יהודי תימן: אלפיים שנות תרבות ומסורת )קטלוג 

תערוכה(, תרגמו ד' לוי ות' מיכאלי, ירושלים 2000; כ' אבדר, ' "סיר בזיך ולא באצלך" – התפאר 

 ,)1 הערה  )לעיל  הנ"ל  התחתונה',  בתימן  היהודיות  של  הלבוש  מנהגי  בייחוסך:  ולא   בהופעתך 

עמ' 228–234.

ליבי  תשומת  את  שהפנתה  ישראל,  במוזיאון  לשעבר  אוצרת  מוצ'בסקי־שנפר,  לאסתר  תודות   4

לקיומו של הענק, ולמוזיאון היהודי בניו יורק על נכונותו להעמיד ענק זה למחקר וכן לביל גרוס, 

שבתיווכו קיבלתי את התצלומים. 

 E. A. W. Budge, Amulets and Talismans, New York 1968, p. 33; T. Schrire, Hebrew  5

הררי,  י'   ;Amulets: Their Decipherment and Interpretation, London 1966, pp. 18-19
הכישוף היהודי הקדום: מחקר, שיטה, מקורות, ירושלים תש"ה, עמ' 167–169.

E. Brauer, Ethnologie der jemenitischen Juden, Heidelberg 1934; קאפח )לעיל הערה 3(,   6

עמ' 256; מוצ'בסקי־שנפר )לעיל הערה 3(, עמ' 132–133; אבדר )לעיל הערה 3(, עמ' 232.

יש להניח כי בשל אופיו האישי וכוחו המאגי של הקמע הייתה העברתו לידיים זרות כרוכה בסכנה,   7
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המפגש עם הטקסטים המאגיים על גב התכשיטים הללו עורר בי סקרנות מרובה,   

כחוקרת  נייר.  או  קלף  פיסות  על  שנכתבו  מאגיות  נוסחאות  אותן  אלו  אם  ותהיתי 

התרבות החומרית של יהודי תימן ובעיקר את הגוף הלבוש, בחברה שהשדים והרוחות 

הם בה חלק ממציאות החיים,8 אני נדרשת לחלץ את המשמעויות המאגיות המקומיות 

שבתכשיטים,  אוניוורסליים  צמחיות  או  גיאומטריות  וצורות  צבעים  חומרים,  של 

בקישוטי הגוף, בדגמי הרקמה וכו', באמצעות השמות הפנים־תרבותיים שמעניקים 

להם בני התרבות, ובאמצעות ֶהקשר השימוש בהם במרחב ובמחזורי הזמן, מסורת בעל 

פה בעיקרה.9 יצירת מארג משולב של ההיבטים הצורניים ושל הטקסטים שבעל פה 

ולא תהיינה שלמות ללא בחינת כל  יותר כרוכות בפרשנות,  והעמדת תמונה שלמה 

המרכיבים. הזדמנות לבחון טקסט כתוב שאולי משקף את זה שנהגו לטמון בתוך בית 

קמע, מגלמת בחובה אפשרות להשלים את הידע על ההיבט המאגי של הגוף הלבוש, 

לבדוק את הזיקה בין הצד הגלוי של הלבוש לצד הסמוי וכן בין הצורה והטקסט בעל פה 

בשפה הערבית לבין הטקסט הכתוב באותיות עבריות, ולבחון  מחדש את הפרשנות של 

ההיבט החזותי לאור הרובד הנוסף שנגלה. 

התכשיטים שבאוספים של משפחת גרוס ושל המוזיאון היהודי בניו יורק הציבו לי   

אתגר – למקמם בהקשר של זמן ומקום: האם הם נוצרו בתימן או בישראל? ואולי נוצרו 

בשני שלבים: התכשיט בתימן, והנוסחאות המאגיות בישראל? ומי היו היוצרים? האם 

היהודית התימנית עם מנהג כתיבת  בין־תרבותי של מסורת הצורפות  לפנינו מפגש 

טקסט מאגי על מתכת כפי שהוא מוכר בעולם היהודי, למשל בקמעות מכורדיסטן, 

מאפגניסטן או מפרס?10 אם אכן לפנינו תוצאה של מפגש כזה, האם השפיע המפגש רק 

ועל כן הבעלים שמרו או גנזו את תכולת בית הקמע. באדג' סיפר על בעלים שמכרו בשמחה בית 

קמע מכסף, אך סירבו למסור את הקלף. ראו: באדג' )לעיל הערה 5(, עמ' 39.

תל  תימן,  שבות  )עורכים(,  צדוק  וא'  ישעיהו  י'  תימן',  יהודי  באמונת  ורוחות  'שדים  גרידי,  ש'   8

אביב תש"ה, עמ' 155–165; י' ריעאני, 'סממני הרפואה העממית של יהודי תימן', עבודת מוסמך, 

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ"ג; א' בן־דוד, 'שדים ורוחות במשכנות יהודי צפון־תימן', 

91–105; הנ"ל,  וי' קיסר )עורכים(, הליכות קדם במשכנות תימן, ירושלים תשס"ו, עמ'  ש' סרי 

בית האבן: הליכות יהודי צפון תימן, קריית עקרון תשס"ח; ב"צ עראקי־קלורמן, 'חברה, כלכלה, 

דת ומאגיה: יהודים ומוסלמים במרחב השבטי', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כו )תשס"ט(, 

עמ' 67–86; ו' מדר, 'שירי נשים מתימן ליולדות וקינותיהן על המתים: טקסט, גוף, קול', עבודת 

דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ב. 

במחקר על התרבות העממית החומרית ובעיקר על הלבוש יש התייחסויות רבות לתכונות המאגיות   9

של חומרים, צבעים וצורות. ראו: בראואר )לעיל הערה 6(; קאפח )לעיל הערה 3(, עמ' 349–364; 

אבדר )לעיל הערה 3(; מולר־לנצט )לעיל הערה 3(. 

 I. Shachar, Jewish Tradition in Art: The Feuchtwanger Collection ;)5 שרירא )לעיל הערה  10

ווקוסבוביץ )עורך(, לכל הרוחות השדים: לחשים וקמיעות  פ'   ;of Judaica2, Jerusalem 1981
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על מיקום הטקסט המאגי בתכשיט או גם על תוכנו?11 והאם פרי המפגש עומד במבחן 

האותנטיות?

השאלות הללו על קורפוס קטן וייחודי זה הובילו אותי לארגן מחדש קטעי מידע   

מייקל  באוסף  כסף  לוחית  למשל  הדעת.  את  עליהם  נתתי  לא  כה  ושעד  בידי,  שהיו 

צ'רניה שחרות עליה טקסט מאגי בעברית ותצלום של פעוט יהודי תימני העונד לוחית 

המאה  בסוף  מתימן  הגיעו  התצלום  וגם  הלוחית  שגם  מאחר   – זהה  טקסט  עם  קמע 

אחרי  בתימן  שנותרו  היהודים  שאימצו  מאוחרת  בתופעה  שמדובר  סברתי  העשרים, 

העלייה הגדולה. אך כעת החלו להצטבר יחד ממצאים שהיו בידי וחדשים שמצאתי: 

עדויות טקסטואליות למנהג לענוד לילדים זכרים בתימן לוחית שמירה, שכונתה ַלְוח 

והמרוקעים חרותים  פניו השטוחים  ועל  לוח עשוי כסף  'תכשיט בצורת   – שמירה  או 

שמות קדושים המשמשים קמיע וסגולה מפני מזיקים';12 תצלומים משנות הארבעים 

או  בחאשד  העולים  במחנות  שצולמו  העשרים  המאה  של  החמישים  משנות  ובעיקר 

בארץ בתקופת העלייה הגדולה, ושנראים בהם פעוטות, ילדים ונשים מתימן ומחבאן 

עונדים על צווארם לוחיות שמירה;13 תצלומים של בתי קמע ולוחיות שמירה של נשים 

יהודיות מחבאן שתיעדתי לפני כחמש עשרה שנה; לוחית כסף באוסף שגיב מחפוד 

ושני קמעות כתובים על נייר וכתב יד ובו קובץ מרשמים לקמעות.14 

ההנחיה  בספרי  בעיון  להתגבר  לנסות  אפשר  כתובים15  קמעות  לאתר  הקושי  על   

המאגית של יהודי תימן. ספר כזה עסק במזלות וגורלות, תרופות, סגולות ומרשמים 

לקמעות, והוא מכונה בלשון הקודש של יהודי תימן ֵחֶפץ )ָחַפץ = שמר; בערבית: חפט' 

במסורת היהודית )קטלוג תערוכה(, ירושלים 2010.

הטקסט עדיין מוסתר כשהתכשיט ענוד על הגוף.  11

גרידי )לעיל הערה 3(, עמ' 58; ע' כהן, סיפורי גיל ודמע, תל אביב תשל"ה, עמ' 213; י' רצהבי,   12

אוצר לשון הֹקדש שלבני תימן, תל אביב תשל"ח, עמ' 283–284. 

ההבחנה בין יהודי תימן ליהודי חבאן היא פנים־תרבותית אך גם פוליטית: יהודי תימן חיו תחת   13

שלטון האמאם בתימן הצפונית, ואילו יהודי חבאן חיו מחוץ לתחום שלטונו, בחסות שבטית בלבד, 

לי  התברר  חבאן  יהודי  על  בידי  שהיה  החומר  של  מחודשת  בבחינה  הדרומית־מזרחית.  בתימן 

שענידת לוחיות שמירה רווחה אצלם יותר מאשר בקרב יהודי תימן.

ערכתי חיפוש ראשוני בקטלוגים ובארכיונים ציבוריים ופרטיים )מוזיאון ישראל, לשכת העיתונות   14

יהודי  ובכן בספרות המחקר על  'במחנה', קק"ל, הג'וינט(  הממשלתית, הארכיון הציוני המרכזי, 

תימן ובמקורות ראשוניים שכתבו בני תימן.

נמצאים  מהם  כמה  קלף,  או  נייר  על  כתובים  קמעות  למכירה  עומדים  פומביות  מכירות  בבתי   15

נושאי הקמעות נראה שהם נכתבו  פי השמות הישראליים של  באוספו של שגיב מחפוד, אך על 

בישראל. ייתכן כי נאספו והגיעו לבתי המכירות מגניזות. 
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או חפץ'(.16 את הקמעות ליהודים בתימן כתבו בעלי חפץ יהודים.17 מספר לא מבוטל 

של כתבי יד מסוג זה נמצאים באוספים ציבוריים ופרטיים, ובשנים האחרונות אף יצאו 

לאור מהדורות פקסימיליה של כתבי יד וליקוטים מתוכם.18 על האמונה בשדים ורוחות 

שליוותה את החברה התימנית היהודית )והמוסלמית( בכל היבט בחייה, ועל העיסוק 

חקר  אך  וממחקרים,19  ראשוניים  ממקורות  ללמוד  אפשר  ובמאגיה  מעשית  בקבלה 

ספרי החפץ ומרשמי הקמעות שבהם – חסר.20 

למושג חפץ הוראות שונות: נכס יקר ערך, כמו ספר תורה, ספר ה'זוהר' או קובץ כמו 'עין יעקב'   16

ילקוט  סרי,  וש'  טובי  י'   ;)351 עמ'   ,]3 הערה  ]לעיל  101; קאפח  עמ'   ,]12 הערה  ]לעיל  )רצהבי 

תימן: לקסיקון, תל אביב תשס"ג, עמ' 282;  לעתים קונטרס של מרשמי קמעות הופיע בקובץ של 

עניינים שונים, המכונה כראסה )בן־דוד, שדים ]לעיל הערה 8[, עמ' 64(; במקור הנ"ל חפץ הוא 

  M. Piamenta, A Dictionary:גם כינוי לתכשיט. על השורש חפ"ט' בערבית בהוראת שמירה ראו

of Post-Classical Yemeni Arabic, New York 1990-1991, Vol. 1, p. 99b; על כוחו של החפץ 
בעיני מוסלמים ראו: נ"ב גמליאלי, הקמיע: סיפורים מחיי היהודים בתימן, רמלה תש"ם; ש' צבר, 

'תורה ומגיה: ספר התורה ואביזריו כחפצים מאגיים בתרבות ישראל באירופה ובארצות האסלאם', 

פעמים, 85 )תש"ס(, עמ' 149–179. 

רצהבי )לעיל הערה 12(, עמ' 101; קאפח )לעיל הערה 3(, עמ' 351; טובי וסרי )שם(, עמ' 282.   17

בלחיצת מקש אפשר היום להגיע לכתבי יד של חפצים בפינות שונות של העולם, ספרים שבעליהם   18

שמרו עליהם כעל אוצר יקר נסתרים מעין כול. על המאגיה בעולם היהודי מתקופת המקרא ועד 

בעידן  למאגיה  וכן  בימינו  בישראל  תימן  יהודי  בקרב  במאגיה  לעיסוק  התייחסות  כולל  ימינו, 

המרשתת, ראו: י' הררי, 'מגיה יהודית: מתווה והערות', איל פריזינטי, ה )תשע"ב(, עמ' 13–85; 

פרטים על ספרי הדרכה לקמעות מתימן ראו: י' טובי, כתבי־היד התימניים במכון בן־צבי, ירושלים 

תשמ"ב.

ש' בן יוסף מ' ישועה, נחלת יוסף, ירושלים תרס"ד; בראואר )לעיל הערה 6(; י' ספיר, ספר מסע   19

הארץ־ המשרד  בשליחות  לתימן:  מסע  יבניאלי,  ש'  תש"ה;  ירושלים  יערי,  א'  מהדורת  תימן, 

א'  תשי"ב;  אביב  תל  תרע"א–תרע"ב / 1911–1912,  בשנות  הציונית  ההסתדרות  של  ישראלי 

גרידי   ;325–260 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  וצדוק  ישעיהו  לתימן',  צמח  יום־טוב  'מסע  אלמלאליח, 

ש"ד  מהדורת  אלימן,  רויא   – תימן  חזיון  חבשוש:  מסעות  חבשוש,  יחיא  בן  ח'   ;)8 הערה  )לעיל 

גויטיין, ירושלים תשמ"ג; קאפח )לעיל הערה 3(; בן־דוד, שדים )לעיל הערה 8(; הנ"ל, בית האבן 

)לעיל הערה 8(; עראקי־קלורמן )לעיל הערה 8(; מדר )לעיל הערה 8(. מחקרים על לבוש של יהודי 

תימן ראו: גרידי )לעיל הערה 3(; מולר־לנצט )לעיל הערה 3(; מוצ'בסקי־שנפר )לעיל הערה 3(; 

אבדר )לעיל הערה 3(.

על מצב המחקר של כתבי יד מאגיים יהודיים, העומד ביחס הפוך למספרם העצום, ועל החשיבות   20

שבמחקרם להארת היבטים בתרבות היהודית, בשל נוכחותם הרבה בכל הזמנים והמרחבים, ראו: 

ג' בוהק, 'אקדמות לחקר המסורת המאגית היהודית', מדעי היהדות, 44 )תשס"ד(, עמ' 9–36; על 

אופיים של ספרי ההדרכה של בעלי הכשפים היהודים ועל המידע החברתי־התרבותי הרב האצור 

בהם ראו: הררי )לעיל הערה 5(, עמ' 200–228; ח' מטרס, 'ספרי סגולות ורפואות בעברית: תכנים 

יצאו באירופה בראשית המאה ה־18', עבודת דוקטור,  ומקורות על פי הספרים הראשונים אשר 

בספרי  עיונים  להבראתו:   – האדם  'מבריאת  הנ"ל,  תשנ"ז;  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 

יצירה במחשבה היהודית: ספר  ועל  )עורכים(, על בריאה  ופ' שפר  ר' אליאור  ורפואות',  סגולות 
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סוגי הכתב התימני, השפה  מיומנויות של הכרת  רק  דורש לא  העיון בספרי חפץ   

ואחרים  מוסלמיים  יהודיים,  במקורות  רב  ידע  גם  אלא  המאגית,21  והשפה  הערבית 

שיהודי תימן היו חשופים אליהם, בארון הספרים של יהודי תימן, במקורות השראתו 

מרשמי  על  קוסמולוגיות־מאגיות,  תפיסות  על  השפעתו  באופני  שונות,  בתקופות 

קמעות ועל האופן שבו הם באים לידי ביטוי בקלפי קמע ובלוחיות השמירה. המחקרים 

הרבים מלמדים שיהודי תימן היו חשופים להתפתחויות בעולם היהודי, והיטיב לנסח 

זאת יוסף קאפח במבוא לספר 'מאור האפלה': 'הקשר האמיץ שהיה קיים בין יהדות תימן 

לבין יהדות העולם הביא עמו לתימן את כל המהפכות המחשבתיות שנתרחשו ברחבי 

העולם, וכל רוח שנשבה בעולם הגדול גרמה לנטייה מסוימת גם בהלך מחשבתם של 

שכל  בפרט בספרות המדרשית  גם בספרותם, בשירתם,  אותותיה  ונתנה  תימן  יהודי 

כולה מסורה בידי המחשבה והלך הרוח, ואין שליט ברוח לכלוא את הרוח'.22 תיאודור 

שרירא ציין כי ספר 'שורשי השמות' לר' משה זכות, מקובל ממוצא פורטוגלי בן המאה 

בתימן.23  קמעות  למרשמי  המרכזי  המקור  היה  האר"י,  בקבלת  שעסק  עשרה  השבע 

גדעון בוהק כתב במבוא למהדורה מבוארת לספר כשפים יהודי שכתב משה בן יעקב 

במאה החמש עשרה, כי בספר הכשפים הזה, שהוא מייצג מובהק של המאגיה היהודית 

ימי הביניים – שמקורה במאגיה היהודית העתיקה או בעולמה של  המזרחית בשלהי 

המאגיה הערבית המוסלמית – יש מקבילות רבות למרשמים בספר חפץ יהודי תימני 

מהמאה התשע עשרה המכונה 'שימושי שרים'.24 שאול שקד טען כי במאגיה היהודית 

היובל לכבודו של יוסף דן במלאת לו שבעים שנה, טיבינגן 2005, עמ' 147–164.

זוהי משימה מורכבת בשל איכויות שונות של כתבי היד, שיבושים בהעתקה, חיבור אותיות וריבוי   21

ראשי תיבות. מאחר שמדובר בכתבי יד שכל בעל חפץ הכין לעצמו, יש ביניהם הבדלים בהיקף 

ובתוכן, אך אפשר לזהות מאפיינים משותפים.

נ' בן־ישעיה, מאור האפלה, מהדורת י' קאפח, ירושלים תשי"ז, עמ' 8; צוטט אצל: ד' בר־מעוז,   22

'השתרשות הקבלה בתימן', תימא, ז )תשס"א(, עמ' 88. על החיבורים שהגיעו לתימן ועל החיבורים 

יהודי תימן במאות הט"ז–הי"ח, במעגלות  'יצירתם הרוחנית של  י' רצהבי,  יהודי תימן ראו:  של 

יהודי  'ספרות  76–85; הנ"ל,  יהודי תימן, תל אביב תשמ"ח, עמ'  תימן: מבחר מחקרים בתרבות 

תימן', תימא, ה )תשנ"ו(, עמ' 5–38; י' טובי, 'הספרות הרבנית בתימן מן המחצית הראשונה של 

המאה הי"ח ועד ימינו', פעמים, 86–87 )תשס"א(, עמ' 51–66; א' גימאני, תמורות במורשת יהדות 

תימן בהשפעת השולחן הערוך וקבלת האר"י, רמת גן תשס"ב; י' בשירי, חבצלת השרון: וליקוטים 

של המחבר ממדרשים ומספרי מקובלים, מהדורת א' גימאני, ירושלים תשס"ח; מ' חלמיש, 'הקבלה 

ההר:  את  הדין  יקוב  בר־מעוז,  ד'   ;82–65 עמ'  )תשנ"ו(,  ה  תימא,  ונה',  יצחק  רבי  של  בסידורו 

מחלוקות ופלגנות בקהילת יהודי תימן, רחובות תשס"ה. 

שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 76–77.  23

 YM.001.083 על כתב יד של 'שימושי שרים', הכולל מאות מרשמי קמעות, כ"י תל אביב, ביל גרוס  24

יהודי  ג' בוהק, ספר כשפים  52 דפים(, ראו:  373; המאה תשע עשרה, כתיבה תימנית,  )לשעבר 
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ניכרות פתיחות ואף לגיטימציה לקבלת השפעות מדתות אחרות.25 ואכן בספרי חפץ 

כלולים מרשמים שהועתקו מספר 'רזיאל המלאך' לצד מרשמים בשפה הערבית. יובל 

הררי טען כי אפשר להצביע על קיום רצוף של תרבות מאגית יהודית בעלת מאפיינים 

מן  חלקים  על  חותמה  הטביעה  הקבלה  וכי  ימינו,  ועד  העתיקה  העת  משלהי  יציבים 

החשיבה המאגית והספרות המאגית וצבעה אותן בגוון קבלי, אך לצד כתבים של קבלה 

מרשמי  קיימים  מאוחרים  ובספרים  מסורתית,  כישוף  ספרות  כנה  על  נותרה  מעשית 

מוקדמות  מסורות  נקלטו  העממי  ברובד  כי  טען  אידל  משה  אף  מוקדמים.26  קמעות 

ומאוחרות גם יחד.27 סביר אם כן כי בחפצים, ספרי ההדרכה המאגיים של יהודי תימן, 

משוקעים רבדים שונים, אך כדי לברר זאת דרוש עיון שיטתי במחקר נפרד.

בצורה  אעסוק  ומקום  זמן  של  בהקשר  מרכיביהם  על  התכשיטים  את  למקם  כדי   

ובטקסט: אשווה את המאפיינים הצורניים של חזית התכשיטים )מבנה, סגנון, מוטיבים 

מאפייני  את  ואשווה  בתימן;  שנעשו  טיפוסים  מאותם  לתכשיטים  הביצוע(  ואיכות 

לטקסטים  הכתב(  וסוג  לשון  תוכן,  )מבנה,  התכשיטים  שבגב  המאגיים  הטקסטים 

מאגיים על לוחיות מתכת ועל שתי פיסות נייר שהוטמנו בבתי קמע ולמרשמי קמעות 

לנשים בספרי חפץ.28 

לילדים  השמירה  לוחיות  את  התכשיטים,  את  אציג  החיבור  של  הראשון  בחלקו   

ביניהם  דיון השוואתי  ובחלק השני אערוך  נייר,  ואת הקמעות הכתובים על  ולנשים 

שבגב  המאגיות  הנוסחאות  אם  לקבוע  כדי  חפץ,  מספרי  למרשמים  התייחסות  תוך 

לנושא,  ראשונות  הערות  בבחינת  הוא  זה  חיבור  תימניות.  יהודיות  הן  התכשיטים 

מתוך מודעות לבעייתיות שבהשוואות שאערוך, שכן מדובר בסוגים שונים של חפצים 

מול  מתכת  לוחיות  של  בחזית  או  בגב  החרותות  גלויות  מאגיות  נוסחאות  ולשונות: 

קמעות הכתובים על נייר או על קלף ומוסתרים בבית קמע מכסף או מעור. אך השוואה 

זו מוצעת מאחר שהתכשיטים העומדים בלב הקורפוס הם תופעת כלאיים יוצאת דופן, 

מהמאה הט"ו: כתב יד ניו יורק, הספריה הציבורית 190 )לשעבר ששון 56(, לוס אנג'לס תשע"ה, 

עמ' 10–28.

ש' שקד, 'על ספרות הכישוף היהודית בארצות האסלאם: הערות ודוגמאות', פעמים, 15 )תשמ"ג(,   25

עמ' 19.

הררי )לעיל הערה 5(, עמ' 161.  26

מ' אידל, 'יהדות, מיסטיקה יהודית ומאגיה', מדעי היהדות, 36 )תשנ"ו(, עמ' 25–40.  27

כתבי היד שעיינתי בהם הם מאוסף מכון בן־צבי, מאוסף ביל גרוס ומאוסף ספריית בית המדרש   28

יד  כתבי  לבין  הללו  היד  כתבי  בין  מקיפה  השוואה  נדרשת   .)Ms. 2672 יורק   ניו  )כ"י  לרבנים 

היהודי  מהעולם  מרשמים  וספרי  מתימן  ונייר  קלף  ועל  מתכת  על  קמעות  אחרים,  מאוספים 

והמוסלמי, אך במסגרת מחקר זה לא יכולתי להרחיב בכך. הנחת היסוד היא שכתבי היד שבדקתי 

הם מדגם מקרי אך מייצג של התופעה.
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שמכילה מאפיינים משתי הקטגוריות הללו, למשל הטקסט שבגב התכשיט מוסתר כמו 

בקמע הכתוב, אך חרות במתכת כמו בלוחיות השמירה. 

ם  י ש נ ה י  ט י ש כ ת ל  ש ם  ת י ז ח

התכשיטים הנדונים כאן טיפוסיים למרחב העירוני והכפרי בתימן, במרכז ובפריפריה, 

ארבעת  מבין  בתימן.  מרכזיות  גיאוגרפיות־תרבותיות  חטיבות  שלוש  ומייצגים 

מענקה, המזוהה באופן מובהק עם יהודיות צנעא,  הענקים שניים )א, ב( הם מטיפוס 

נבדלים  אך  הטיפוס,  של  למבנה  לגמרי  מתאימים  הם   .)3  ,2 )איורים  תימן  שבמרכז 

ממנו.  קטן  והשני  והמפוארת,  הכבדה  הגדולה,  המענקה  את  מייצג  האחד   – בגודלם 

בשניהם משולשי הקצה מוזהבים, כפי שאופייני לענק זה. הענק השלישי )ג( מזוהה עם 

לאזם,  העיר ד'מאר שבדרום־מרכז תימן ועם תימן התחתונה ומכונה בשמות שונים: 

משחטה, מג'בה )איור 4(, ואף הוא מתאים למבנה המוכר מצורות שונות של הענק, אך 

ענקים מטיפוס זה עשויים מכסף, ואילו ענק זה מוזהב. הענק הרביעי )ד( הוא מטיפוס 

לאזם המזוהה עם צפון תימן )איור 5(. חלקו העליון מתאים למבנה הטיפוס, אך בחלקו 

והכסף  הביצוע  איכות  הטיפוס.  מוקטנת של  צורה  שזו  או  חסרים מרכיבים,  התחתון 

המרכיבים  כי  וייתכן  התחתונה,  בשורה  הקמע  בתי  של  מזו  טובה  העליון  החלק  של 

המקוריים הוסרו, ובתי הקמע הוספו מאוחר יותר. 

רוב התכשיטים מתימן הם מכסף, ומבין ארבעת התכשיטים הללו שלושה מוזהבים   

)א, ב, ג(, תופעה שמוכרת מצנעא. בכל התכשיטים נעשה שימוש בטכניקות המזוהות 

עם התכשיט התימני – פיליגרן וגרנולציה – ובמוטיבים מובהקים של התכשיט התימני. 

ובעיקר  מתימן  היהודים  לצורפים  מוניטין  שהוציאה  התכשיטים,  של  הביצוע  איכות 

מצנעא, נבחנת על פי איכות הכסף, הסימטרייה ומידת הדיוק והמזעור של המוטיבים. 

מהם  שניים  של  המעולה  ואפילו   – שלפנינו  הענקים  של  הטובה  האיכות  פי   על 

)א, ג( – אפשר לקבוע כי הם נעשו בתימן לפני העלייה הגדולה,29 אפשרות שעלתה גם 

בשיחה עם אברהם צדוק ובנו שלום, צורפים ממשפחת צאלח מצנעא.30 על הטקסטים 

המאגיים שבגב הענקים העיר אברהם צדוק כי הוא אינו מכיר תופעה כזו מתימן, אך 

לנוכח איכות הענקים הוא העלה את האפשרות שנעשו על ידי זרם העיקשים, שדגלו 

בקריאת ה'זוהר' ובקבלה מעשית, ולא על ידי אנשי דור דעה, אנשי הזרם הרציונליסטי 

 ,)3 הערה  )לעיל  מוצ'בסקי־שנפר   ;61  ,56–54  ,34 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  גרידי  ראו:  להשוואה   29 

עמ' 136–137; אבדר )לעיל הערה 3(, עמ' 232–233.

משפחת צדוק/צאלח הייתה ממשפחות הצורפים המפורסמות בצנעא, האב צדוק ובניו ממשיכים   30

לעסוק בצורפות בארץ עד היום. 
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שהלכו בדרכו של הרמב"ם, זרם שאליו משתייכת משפחתו. על האפשרות שהענקים 

 – בישראל  נוספו  מאגיות  והנוסחאות  בתימן,  נעשה  התכשיט   – שלבים  בשני  נוצרו 

עשויים  הנוסחאות  נכתבו  שעליהם  בתכשיט  החלקים  טכניות.  שאלות  מתעוררות 

כקופסאות חלולות, וחריתה ובעיקר הטבעה של אותיות על דופן קופסה חלולה עלולה 

לפגוע בה. שלום ואברהם צדוק אמרו שחריתה אפשרית רק אם הדופן עבה דיה לספוג 

חריתה, ואילו הטבעה מסוכנת יותר. האפשרות שמדובר בתוספת מאוחרת של לוחיות 

שתחילה נחקקו בהן הנוסחאות ורק אחר כך הולחמו על התכשיט נפסלה, שכן הלחמת 

אותם,  להתיך  עלולה  רבים  זעירים  מחלקים  מורכבת  שחזיתם  תכשיטים  על  תוספת 

בישראל  נעשו  שהתכשיטים  היא  נוספת  אפשרות  ממנו.  יימנע  מיומן  שצורף  סיכון 

בידיים מיומנות של צורפים יהודים מתימן, ושהם חקקו את הטקסט על הלוחיות לפני 

ההלחמה הסופית של התכשיט. 

ם י ש נ ה י  ט י ש כ ת ב  ג ב ש ת  ו י ח ו ל ה ל  ע ם  י ט ס ק ט ה

במבט ראשון בטקסטים שבגב התכשיטים חשבתי שיהיה קשה לפענחם, אך התברר 

שאלו נוסחאות מאגיות נפוצות מאוד בעולם היהודי, שמקורן ידוע – בתורה ובשמות 

בספר  מעשית,  קבלה  בספרי  המלאך',  'רזיאל  בספר  ושמרוכזות   – לאל  המיוחסים 

'שימוש תהילים' ועוד.31 

וייתכן  דומים,  האותיות  וצורת  הנוסחאות  תוכן  ג(  ב,  )א,  המוזהבים  בענקים   

שנחרתו בידי אותו אדם. בשלושת הענקים המוזהבים חוזרות כמעט אותן הנוסחאות. 

הנוסחאות בענק ג, המזוהה עם ד'מאר ותימן התחתונה, ובמענקה הגדולה )א(, המזוהה 

עם צנעא, זהות וסימטריות בסדר, אך נבדלות בחלוקתן על הלוחיות בהתאם למספר 

הלוחיות ולגודלן. הנוסחאות כוללות את אחד משמות האל, שם בן מ"ב אותיות, שהוא 

מהנפוצים בקמעות. על פי אחת המסורות מקורו בתפילת 'אנא בכוח' – המיוחסת על 

פי המסורת לר' נחוניא בן הקנה, שחי במאה הראשונה–השנייה לסה"נ32 – ולפיה הוא 

ראשי תיבות של התפילה: 'אבג יתצ קרע שטן נגד יכש בטר צתג חקב טנע יגל פזק 

 S. Sabar, ‘Childbirth ;240–137 'שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 91–99; שחר )לעיל הערה 10(, עמ  31

 and Magic: Jewish Folklore and Material Culture’, D. Bial (ed.), Cultures of the Jews:
A New History, New York 2002, pp. 670-722

 J. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion, New York  32

5(, עמ' 91–103. על כוחם של שמות האל ראו: א"א  )לעיל הערה  pp. 86-108 ,1970; שרירא 
חכמים  שנקטו  הזהירות   .114–103 עמ'  תשמ"ג5,  ירושלים  ודעות,  אמונות  פרקי  חז"ל:  אורבך, 

בשימוש בשם האל ושאיפתם להצניעו, כדי למנוע טשטוש בין אלוהים לאדם ושימוש בו לצרכים 

מאגיים, לא נשמרו בקפדנות בחוגים עממיים. 
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מלכותו  כבוד  שם  )ברוך  בשכמל"ו  התפילה:  שבסיום  המענה  בהשמטת  צית',  שקו 

לעולם ועד(.33 אחרי השם בן מ"ב האותיות בא הפסוק 'בן ּפרת יוסף בן ּפרת עלי עין 

22(, חלקו בראשי תיבות; ואחריו שיר למעלות )תה'  בנות צעדה עלי שור' )בר' מט 

קכא(.

שבגב  הלוחיות  על  הנוסחאות  ג  בענק  הענקים,  על  הנוסחאות  סידור  מבחינת   

בחלוקה  אך  וכו',  יוסף'  ּפרת  'בן  והפסוק  האותיות  מ"ב  שם  זהות:  הקצה  משולשי 

לשורות לא תמיד נשמרה הסימטרייה, בשל הקושי לחרות אותיות על מתכת בגודל 

)חזה, מקום הלב(, שיר  צאדר  הלוחית המרכזית, הנקראת בערבית  ושווה. על  אחיד 

למעלות; לוחית זו מייצגת את הפנייה לאל וכמו פונה אל הטקסט שבלוחיות הקצה, 

הפותח בשמו של האל ומסתיים ביוסף הצדיק. סידור זה מבטא הייררכייה ואת מקור 

כוחו של הקמע. 

בענק א יש רק שתי לוחיות, גדולות מאוד, בגב משולשי הקצה, ועל כל אחת כתובות   

שלוש הנוסחאות: שם האל בן מ"ב האותיות, הפסוק 'בן ּפרת יוסף' וכו' ושיר למעלות. 

יותר משלושת   – זה, שעל פי איכות הביצוע המעולה שלו סביר שהוא  דווקא בענק 

הענקים האחרים – נעשה בצנעא, יש תוספת מעניינת מאוד, כך שגם אם הטקסטים 

נחרתו בארץ, אין ספק שאת הטקסט על הלוחיות של ענק זה חרת יהודי מתימן. בראש 

ה' '  ִקויתי  'לישועתך  ובין חלקיו השונים נכתב כאן: לק"י, ראשי תיבות של  הטקסט 

לציון  כפתיחה  תימן  יהודי  אצל  ורק  אך  משמשים  אלה  תיבות  ראשי   .)18 מט  )בר' 

התאריך בראשי מכתבים ואיגרות וכן כפתיחה לכתיבת חיבורים וספרים,34 ובמקרה זה 

הם מפרידים בין הנוסחאות השונות. בקמעות רבים אין הפרדה בין הטקסטים הלקוחים 

ממקורות שונים והם נכתבים ברצף. ייתכן שהכותב רצה להבליט כאן כי כל נוסחה 

את  ושוב  שוב  להדגיש  ביקש  אולי  או  כזו,  לפתיחה  ראויה  ולכן  עצמה  בפני  עומדת 

מקור כוחו של הקמע.

מענק ב, המענקה הקטנה, נותר רק תצלום של גב משולש קצה אחד, אך לדברי   

)א(,  זו, בדומה למענקה הגדולה  זהות. במענקה  גרוס הנוסחאות על שני המשולשים 

תפילת 'אנא בכוח' נאמרת בעמידה בסיום מזמורי קבלת שבת ובפרקטיקות מאגיות בעל פה. וזה   33

נוסחּה המלא: 'אנא בֹכח גֻדלת ימינך תתיר צרורה / קבל ִרנת עמך שגבנו טהרנו נורא / נא ִּגבור 

דורשי יחודך כבבת שמרם / ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם / חסין קדוש ברוב טובך נהל 

עדתך / יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך / שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעֻלמות / ברוך 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. על היחס בין מאגיה של שמות הקודש לקבלת השמות של ר' אברהם 

אבולעפיה ראו: מ' אידל, 'בין מאגיה של שמות הקודש לקבלת השמות של ר' אברהם אבולעפיה', 

משנה,  ראו:  ועד'  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  'ברוך  למענה   .95–79 עמ'  )תשס"ג(,   14  מחניים, 

יומא ו, ב.

תודתי לד"ר אורי מלמד על הערה זו; ראו גם: רצהבי )לעיל הערה 12(, עמ' 145א.   34
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כל לוחית כוללת את שם האל בן מ"ב האותיות, ומייד בהמשך את שיר למעלות, אך 

הפסוק 'בן פרת יוסף' וכו', שמפריד בין שני הטקסטים הללו, אינו מופיע פה. ייתכן כי 

הסיבה טכנית – לא היה מקום על הלוחית – ואם מדובר באותו מבצע, נשאלת השאלה 

אם יש משמעות לבחירה ֵאילו מן הנוסחאות לכתוב.

האל  של  בשמו  פותח  ו־ב  א  ענקים  שבגב  הלוחיות  על  הטקסט  המבנה,  מבחינת   

ומסתיים בפנייה של המתפלל אל האל בשיר למעלות. המבנה המשולש של הלוחיות 

יוצר הייררכייה – שם האל בקצה המשולש כמו מאציל כוחותיו לאלה שמתחתיו. 

אינו  ג(  ב,  )א,  הענקים  בשלושת  הלוחיות  שעל  האותיות  גודל  לטכניקה,  באשר   

שווה, וקוויהן אינם שווים בעוביים – קצותיהם הולכים ונעשים דקים – לפיכך נראה לי 

כי האותיות נחרתו ולא הוטבעו. סוג הכתב בכל הלוחיות שהצגתי הוא מעט רהוט )חצי 

ונהג גם בעדן במאה ה־20 בהשפעת פליטי  שכ'ט, המאפיין את מרכז תימן  קולמוס, 

מרכז תימן(, בשילוב אותיות מרובעות, כמו בלוחית השמאלית של ענק א, בפסוק 'בן 

ּפרת יוסף' וכו'.

הנוסחאות  לצנעא,  שמצפון  הכפרי  המרחב  עם  בעיקר  מזוהה  שכאמור  ד,  בענק   

שמות  מופיעים  המרכזית  הלוחית  על  לוחיות.  בחמש  סימטרי  באופן  מחולקות 

המייצגים את אלוהים ואת מעשיו: גם כאן מופיע שם האל בן מ"ב האותיות, בתוספת 

'בשם שדי בשם צמרכד' – צמרכ"ד, ולפי אחת המסורות הוא צירוף סופי התיבות של 

חמשת הפסוקים הראשונים שבספר בראשית.35 על שתי הלוחיות המלבניות הפנימיות 

מופיעות שתי קבוצות של שמות מלאכים – על האחת: 'בשם אוריאל צדקיאל ברכיאל 

ירמיאל  זלספדיאל  פחדיאל  הדריאל  'בשם  השנייה:  ועל  ברקיאל';  צוריאל  גבריאל 

'בן  הפסוק  מופיע  הטרפזיות  הקצה  לוחיות  שתי  על  ]חכדיאל?['.  חכריאל  כרמיאל 

אנקתם  'בשם  נוסף:  הלוחיות  אחת  על  אך  הקודמות,  בלוחיות  כמו  וכו',  יוסף'  ּפרת 

 פסתם פספסים ]דיוניסים[', הוא שם האל בן כ"ב אותיות, המבוסס על ברכת הכוהנים 

)במ' ו 24–26( בשיטת תמורה מורכבת,36 ועל הלוחית השנייה נוסף: 'רחל בת מרים', 

שמה של בעלת התכשיט, בדומה לנוהג לציין בקמעות כתובים את שם נושא הקמע. 

צמרכ"ד: 'בראשית ברא ]...[ ואת הארץ; והארץ היתה ]...[ על פני המים; ויאמר אלהים ]...[ ויהי   35

 ,)5  אור; וירא אלהים ]...[ ובין הֹחשך; ויקרא אלהים ]...[ יום אחד'. וראו: שרירא )לעיל הערה 

עמ' 120. 

וזו לשון ברכת הכוהנים: 'יברכך ה' וישמרך; יאר ה' פניו אליך ויֻחנך; ִיָשא ה' פניו אליך וישם לך   36

שלום' )במ' ו 24–26(. לדברי שרירא ר' משה קורדובירו, מחשובי המקובלים בצפת במאה השש 

ורבו של האר"י, הצליח לבצע את התמורה בשימוש בחמש שיטות תמורה. ראו: שרירא  עשרה 

)לעיל הערה 5(, עמ' 97. וראו עוד: משה זכותא, ספר שורשי השמות ]...[ תוספות ומפתחות מאת 

הרב אברהם אלנקאר מתוניס, ירושלים תש"ע, עמ' עז; י' חיות, 'רבי משה זכות מגרש הרוחות: 
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בסידור הנוסחאות נוצרה בענק זה הייררכייה מעניינת: על הלוחית המרכזית שמות   

טרף(,  )ביחיד:  חטאריף  המכונות  הלוחיות  על   – ובקצוות  המלאכים,  לצידיו  האל, 

יוסף הצדיק, ואחת מלוחיות הקצה מסתיימת בשם האל, והאחרת –  כלומר קצוות – 

בשם נושאת הקמע, מעין סימטרייה שמבטיחה הגנה.37 

שבשלושת  הלוחיות  של  מאלו  השונים  מאפיינים  כמה  יש  זה  תכשיט  בלוחיות   

ושם  אותיות  כ"ב  בן  האל  שם  המלאכים,  שמות  כאן  מופיעים  האחרים.  התכשיטים 

בעלת התכשיט, והכול כתוב בכתב מרובע. 

ן א ב ח מ ת  ו י ד ו ה י ל  ש ה  ר י מ ש ת  ו י ח ו ל ו ם  י ט י ש כ ת

מחבאן  יהודיות  נשים  של  עזאים(  ברבים:  )עזימה,  מלבניים  קמע  בתי  שני  חזית  על 

מצאתי נוסחאות מאגיות קצרות חרותות )איורים 6, 7(. על האחד: 'קרע שטן' – ייצוג 

הנובעת  המשמעות  בשל  כנראה  קמעות,  על  האותיות  מ"ב  בן  האל  שם  של  נפוץ 

'יה', בארבע  מהמילים עצמן – ובמרכז, בין שתי המילים, חותם שלמה עם שם האל 

פינות; ועל השני: 'השהג' ]השם הגדול[ קר"ע שט"ן'. כוחו של בית הקמע נובע הן 

גם על  אותו.  מייצגת  והן מהנוסחה המאגית שבחזיתו, שאולי  מקלף הקמע שבתוכו 

אחד משני תליוני רקות המחוברים לתכשיט שנועד למצח חרותה נוסחה דומה 'קרע 

שטן יה'. ניכר דמיון בין תכשיט המצח מחבאן לתכשיט מצפון תימן )ד( בסוג האותיות 

המרובעות בעלות הזרועות באותיות ש, ע ו־צ, אך סוג הכתב על תליון הרקות שונה 

ודומה יותר לזה שבלוחיות השמירה לילדים שיתוארו להלן.

בלוחיות שמירה  להבחין  בתצלומים משנות החמישים של המאה העשרים אפשר   

לצווארם של אם )איור 11( ופעוט )איור 12(, אך אי אפשר לקרוא את הטקסט. בלוחית 

שמירה של רבקה בנת יוסף )איור 9( מוטבע הטקסט בנקודות )טכניקת נּוקטה, נקודה(:

אנא השם הגדול

קר"ע שט"ן מקר"ע שט"ן

דקר"ע שט"ן לקר"ע שט"ן

ס]י?[נו"י וסנסנו"י וסמנגלוף

עשאל ]?[ כ"ת38 עזריאל שמריאל 

צדקיא"ל ישראל הדריאל

קבלה, מאגיה ורפואה בראשית העת החדשה', פעמים, 96 )תשס"ג(, עמ' 121–142.

יש לבדוק אם הייררכייה זו אופיינית לקמעות בכלל ולקמעות ממתכת בפרט.   37

כבוד תפארתו )?(, כבוד תורתו )?(, כתר תורה )?(, כי תבוא]ו[ )?(.  38
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שמירה במאמר אל שדי

ובלוחית השמירה של גמלה בנת יוסף )איור 10(:

שמע ישראל

א אחד

אבג ]י[ ת]ץ[ קרע ש]טן[

ת ו ע מ ק ל  ש ל  ו ל כ מ ן  י ב ם  י ר כ ז ם  י ד ל י ל ה  ר י מ ש ת  ו י ח ו ל ל  ע ם  י ט ס ק ט

לוחיות  גיל עשר,  אף עד  ולעתים  גיל שבע,  זכרים בתימן ענדו לצווארם עד  ילדים 

ולכן  השדים,  בידי  יוחלף  הזכר  שהבן  היה  ביותר  הגדולים  החששות  אחד  שמירה.39 

ענדו לגופם של ילדים, בעיקר פעוטות עד גיל שלוש, אמצעים מאגיים רבים. אחד 

האמצעים הללו היה, כפי שכתב שמעון גרידי, לוחית שמירה: 'העשירים מוסיפים גם 

לוח מכסף שבו כותבים את "ברכת הכהנים". את הלוח ]...[ מחברים אל חוט מתכת 

הנכרך מסביב לצוואר. גם לילד שמים כ'ראטה כזו ש]...[ אצל החתן'.40 הוא אף ציין 

המוקדמת  הלוחית  על  ואכן  הכוהנים,  ברכת  את  השמירה  לוחית  על  חורתים  שהיו 

הברכה  מופיעה  גרידי  של  לחיבורו  שנלווה  התצלומים  באלבום  שמצאתי   ביותר 

'יברכך / ה' וישמרך יאר / ה' פניו אליך ויחנך / ישא ה פניו אליך / וישם לך שלום41 

]זה של סאלם בן מוסה, ישמרהו צורו וגואלו['  יצו  / חק סאלם ]ב[ן מוסה?  ]זה?[   דה 

)איור 13(.42 

'והכספים הם כמסה כוותם ואתנין שינוף ועיצבה ושמירה' )והכספים הם חמש טבעות ושני עגילים   39

ופעלנא  ודבחנאה  מעזי  עליהא  נוינא  'וקד   ;282 עמ'   ,]12 הערה  ]לעיל  רצהבי  ושמירה;  ורדיד 

שמירה' )וכבר נדרנו עליה ]על חולת עיניים[ גדי ושחטנו אותו ועשינו שמירה ]שם[, עמ' 283( – זה 

מקרה יחיד שמצאתי של עשיית שמירה לאישה או ילדה. על כוחו של ר' שלום שבזי, שריפא אישה 

שלקתה במחלת נפש והייתה רואה שדים, וששום קמע אף שנכתב בקדושה ובטוהרה לא סייע לה, 

אלא רק נוכחותו עוררה פחד בשדים ומאז לא ראתה אותם, ראו: ס' חוזה, ספר תולדות הרב שבזי 

זצ"ל ומנהגי יהדות שרעב בתימן, ירושלים תשל"ג, עמ' לה.

גרידי )לעיל הערה 8(, עמ' 162–163; הנ"ל )לעיל הערה 3(, עמ' 58.  40

הפסוקים  משלושת  שיוצאים  שמות  כותבים  המזיקים:  מן  תינוקות  לשמירת  נוסחה  ציין  קאפח   41

של ברכת הכוהנים, ראשי תיבות של האותיות הראשונות, השניות וכן הלאה, אך לא כוללים את 

התיבות 'ויחנך' ו'ישם לך שלום', והתוצאה: ייי באש ררא כיי כהה יווה ההה ופפ הננ ויי יוו שאא 

מלל ריי ככב. ראו: קאפח )לעיל הערה 3(, עמ' 354–355.

ש' גרידי, 'עדיי יהודי תימן: ההלבשה העברית בתימן', א, עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית   42

)כולל   V1253 יד  והיא שמורה בספרייה הלאומית בירושלים, מחלקת כתבי  בירושלים, תרצ"ז, 

אלבום תצלומים(.



כרמלה אבדר

]102[

14[

בתצלום משנות החמישים של המאה העשרים נראה פעוט מוגן בכמה אמצעים )איור   

14(: ברדס )קרקוש( של ילדֹות, שהסווה את זהותו המגדרית עד גיל שלוש, בית קמע 

גלילי )כתב, חרז( וחישוק ברזל ועליו תלויה לוחית שמירה מרובעת עם קצה משולש. 

ה'  ישראל,  שמע  ישראל[,  דלתות  ]שומר  'שדי  אלוהים:  שמות  חרותים  הלוחית  על 

אלוהינו ה' אחד' )דב' ו 4(, התיאורים של בני תימן מלמדים כי לוחית השמירה נתפסה 

כמצילה ממוות, והברזל נחשב לחומר המרתיע את השדים, ואכן חישוקים רבים מברזל 

נענדו על איברי הגוף.43 בתצלום נוסף מאותה תקופה ומאותו אוסף נראה ילד שכבר 

עבר את תקופת הסף המוקדמת )עד גיל שלוש( – מעבר שסומן בתספורת החלקה – 

ושחזותו היא חזות של יהודי בעל פאות ראש וכיסוי ראש גברי, אך הוא עדיין עונד 

סדרת קמעות )איור 15(: שני בתי קמע, האחד ממתכת והשני מעור,44 ולוחית שמירה 

בצורת קשת שחרותים עליה שמות האל: 'שמע ישראל יהוה אלוהים יהוה אחד שדי 

בשכמלו ]ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד['. על חשיבות לוחית השמירה אנו למדים 

מסיפורו של עזרא כהן, שנחרת בזיכרונו, על אובדן הלוחית בנחל, בעודו נאבק עירום 

עם ערבי שביקש למשוך אותה מצווארו, ועל מעשה הנס במוצאו אותה לאחר ימים 
רבים במורד הנחל.45

בלוחית שמירה שנרכשה בתימן בסוף המאה העשרים )איור 16(46 חרותה הנוסחה:   

סנסנוי  סנוי   / בשכמלו  אחד'[  ה'  אלהינו  ה'  ישראל  'שמע  ]שיאאא"א,  'שי?א?אאא 

)מש'  ירקב'  ]'שם רשעים  8([ שרי  טז  )תה'  ה' לנגדי תמיד'  ]'ִׁשויתי  / שילת  סמנגלף 

י 7([47 שיא ]?['. פעוט יהודי שצולם בצפון תימן ב־1985 ענד לוחית שהטקסט עליה 

זהה אך צורת האותיות שונה )איור 17(. הלוחית בתצלום זה היא מרכיב במערכת הגנה 

עור,  ונרתיק  גליל מתכת  גם  תלויים  תלויה  היא  החוט שעליו  על   –  )14 איור  )השוו 

שבתוכם – סביר להניח – היו פיסות קלף שכתובות עליהן נוסחאות מאגיות, על צווארו 

גם ענק מאריג ובו כריות משולשות וכפתורים לבנים, תחליף לקונכיות הכאורי, שנהגו 

לקשט בהן בגדי ילדים וכן את עריסותיהם, ולראשו ברדס של ילדה לטשטוש זהותו. 

ספיר )לעיל הערה 19(, עמ' פ ; גרידי )לעיל הערה 8(, עמ' 161; ע' קרח, סערת תימן2, ירושלים   43

וסגולות, קמיעים  דוגמאות של רפואות  ואמונה: מבחר  צובירי, ספר אמת  י'  קיח;  תשמ"ח, עמ' 

ולחשים וכד', המצויים בספרים כתבי יד מתימן, ירושלים תשס"ב, עמ' קנב–קנג.

כאמור בתימן נהגו לטמון קמעות כתובים בבתי קמע מעור או ממתכת. ראו: גרידי )לעיל הערה 3(,   44

עמ' 68; קאפח )לעיל הערה 3(, עמ' 256; מוצ'בסקי־שנפר )לעיל הערה 3(, עמ' 132–133. מכאן 

ההנחה שהילד המצולם עונד בתי קמע שבתוכם קמעות כתובים.

כהן )לעיל הערה 12(, עמ' 213.  45

.01.MC.239 'אוסף צ'רניה )לעיל הערה 1(, מס  46

הפסוק משמש בקמעות כקללה להרחקת שדים ומזיקים.  47
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/ פרהאל  / כרפטיאל  הי48  ויו  הו  'ור]?[   בלוחית שרכש שגיב מחפוד בישראל חרות: 

מלאכים  שמות  מופיעים  האחרונים  הקמעות  בשני   .)18 )איור  סמנגלף'  סנסוי   / סנו 

שאינם בלוחיות השמירה האחרות שהצגתי. 

ר  י י נ ו  א ף  ל ק ל  ע ם  י ב ו ת כ ם  י י ג א מ ם  י ט ס ק ט

והם  גליליים ממתכת,  בתי קמע  נייר49 שהיו בתוך  על  ברשותי שני קמעות כתובים 

שונים זה מזה בתוכנם, בתבניתם ובאורכם. שרירא הסביר את הקושי למצוא קמעות 

כתובים על קלף במנהג יהודי תימן לשטוף את הנוסחאות במים או בחומץ כך שהדיו 

נספג בקלף;50 להבנתי, מתוך עיון בספרי חפץ, נהגו כך במקרים מסוימים אך לא תמיד. 

את הקמע הראשון מצאתי באוסף המשפחתי, ואין ספק באשר לזהות בעליו – אחות 

אבי שמעה בנת לולה, כלומר זהו קמע שיועד לאישה )איור 19(. אף שיש בו חלקים 

דהויים וקרועים, אפשר לפענח את רוב תוכנו.51 הקמע פותח בנוסחה מקובלת 'בשם 

ה' אל עולם נעלה ונצליח', ומייד אחריה באות פניות אישיות, בגוף ראשון: 'בשמך אני 

קורא ]...[', 'משביע אני עליכם המלאכים ]...[', 'ואני משביע בכל השמות המפורשים 

הנזכרים לעיל ]...['. בתחילת הקמע המזיקים מצוינים בשם כללי: מזיק, משטין, פגע 

ושד; בהמשך מוזכרים אשמדאי ולילית, ושוב חוזרת פנייה כללית למזיקים. בקמע זו 

)רפאל נעדר(,  נוריאל  מגויסים ארבעה ממלאכי ארגמ"ן, אוריאל, גבריאל, מיכאל, 

וענאל,  מטטרון  היצירה  שר  עליה  להגן  נקראים  וכן  הקמע,  נושאת  להגנת  ואחרים 

והנוסחה  האותיות  מ"ב  בן  האל  שם  מופיעים  הקמע  בלוחיות  כמו  היום.  על  הממונה 

'אנקתם פסתם פספסים דיוניסי"ם', אך לעומת ההצעה המקובלת לפרש נוסחה זו כשם 

האל בן כ"ב האותיות, המבוסס כאמור על ברכת הכוהנים, הציע אורי מלמד כי אלו 

של  המזמורים  בחתימת  תימן  בנוסחי  הנאמר  הקבלי  התפילה  קטע  של  תיבות  ראשי 

'פחדך סר תוציאם  'אל, נא קרב תשועת מצפיך', פסת"ם –  קבלת שבת: אנקת"ם – 

'דלה   – דיונסי"ם  מצפים',  ישעך  סומים  פתח  סועים  'פדה   – פספסי"ם  ממאסר', 

יקושים וקבץ נפוצים סמוך ה' מפלתנו'.52 הקמע מסתיים בברכות לאלוהים ובמענים 

בשכמל"ו, בילא"ו )'ברוך ה' לעולם אמן ואמן' ]תה' פט 53[(, יהלא"ו )'ימלוך ה' לעולם 

על השימוש באותיות יהוה בצירופים שונים ראו: שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 97.  48

בחלק מהמרשמים שבספרי ההדרכה המאגיים יש הנחיה לכתוב את הקמע על קלף מעור צבי.  49

שרירא )לעיל הערה 5(, עמי 76–77.  50

פענח את הטקסט ד"ר אורי מלמד.  51

על השיטות השונות לפענוח שמות האל ראו: אורבך )לעיל הערה 32(, עמ' 111; טרכטנברג )לעיל   52

הערה 32(, עמ' 86–103; שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 91–103.
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בתוכו  שלמה,  חותם  מצויר  הקמע  בסוף  ועד'(.53  סלה  נצח  )'אמן  אנס"ו  ואמן'(,  אמן 

'באב קבול ]שער הקבלה?[ כסן  ובתוך המשולש המרכז כתוב:  ומצידיו שמות האל, 

מגן  יה  אליה  צורי  שדי  'שמו  ובהמשך:  לפענח,  הצלחתי  שלא  מילים  כסאכן',  כסאן 

דוד'. זה הקמע היחיד מבין אלה המוצגים כאן המתייחס לשדים, אך ההתייחסות אליהם 

נפוצה במרשמים בספרי חפץ. 

תרבות  על  בקורס  שהשתתפה  מסטודנטית   1999 בשנת  לידיי  הגיע  השני  הקמע   

הלבוש בתימן )איור 20(.54 היא ניסרה בית קמע גלילי שהיה אצל סבתה, ושלדבריה 

הוכן בתימן באזור צנעא, והוציאה מתוכו את הנייר. לשון הפנייה בקמע מכוונת לזכר, 

וייתכן כי היה שייך לבן של הָסבה, או שמדובר בתבנית לשונית שהכותב לא שינה. 

זה הקמיע'. תבנית הקמע  'לנושא  לא צוין שם בעליו של הקמע, אלא לשון כללית: 

ועד כה לא מצאתי לה מקבילה בספרי חפץ.  שונה מתבנית הקמע הקודם שהצגתי, 

זה  ללא מסגרת. בקמע  ובצפיפות  נכתב ברצף  והארוך, הטקסט  הצר  הקודם,  בקמע 

הפנימית  המסגרת  ופנימית,  חיצונית  מסגרת  יש  מאוד:  בהירים  והטקסט  התבנית 

מחולקת לשני חלקים, ובכל פינה של שתי המסגרות קשת התוחמת מילה. הקמע פותח 

בפתיחה הנפוצה במרשמים בספרי חפץ: 'בשם רחמן מלא רחמים'; היא ממוקמת בראש 

הפנייה  למסגרת.  שמחוץ  היחידות  המילים  ואלה  החיצונית,  המסגרת  מעל  הקמע, 

לאל מרוכזת בין המסגרות – מתחילה בחלקו העליון של הקמע ומקיפה את המסגרת 

הפנימית. בארבע הפינות של המסגרת החיצונית כתובות המילים 'אצילות', 'בריאה', 

'פסת"ם',  'אנקתם',  כתוב:  הפנימית  המסגרת  של  הפינות  בארבע  ו'עשייה';  'יצירה' 

'פספסי"ם', 'דיוניסי"ם', כלומר שם האל בן כ"ב האותיות )או ראשי תיבות של קטע 

תפילה קבלי כפי שצוין לעיל(. המסגרת הפנימית מחולקת לשניים וכוללת את מבנה 

בית המקדש על סמליו המרכזיים ואת מבנה האלוהות בן עשר ספירות על פי הקבלה. 

במלבן העליון – 'ארון הברית', המציין את קודש הקודשים של בית המקדש, מעליו 

ספירת 'כתר', ומתחתיו ספירת 'דעת',55 מצידו הימני ספירת 'חכמה', ומצידו השמאלי 

ספירת 'בינה'; במלבן התחתון 'מנורת המאור', 'שולחן הפנים' ו'מזבח הזהב', המציינים 

מצידי  ו'גבורה'  'חסד'   – הספירות  ושאר  הקודשים,  לקודש  שמחוץ  המקדש  בית  את 

שולחן הפנים ומנורת המאור, ביניהם 'תפארת', ומתחת למזבח הזהב 'יסוד'. 

נוסח דומה מצאתי בכתב יד של חיבור העוסק בגורלות, רפואות, סגולות וקמעות, כ"י ירושלים,   53

מכון בן־צבי 3119 )המאה תשע עשרה, כתיבות תימניות שונות, 126 דפים(, דף 109א.

לצערי איבדתי את הפרטים של הסטודנטית.  54

כתר,  הספירות:  משמות  המורכב  אותיות  עשרה  שתים  בן   האל  שם  על  וריאציה  באדג'  לדברי   55

חוכמה, בינה מורידה את הכתר ומוסיפה את הדעת. ראו: באדג' )לעיל הערה 5(, עמ' 378.
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כדי לברר באיזו מידה הטקסטים שעל לוחיות התכשיטים אופייניים לקמעות מתימן, 

ואם הם משקפים את הקוסמולוגיה התימנית, אשווה בין המבנה, התוכן, הלשון וסוג 

האות של כל הנוסחאות שסקרתי עד כה ובינם לבין מדגם של מרשמים לקמעות בספרי 

חפץ.

ותוכן  לשון  הקמע: מבנה, 

הטקסט,  באורך  הבדלים  ניכרים  שהצגתי  ובקמעות  השמירה  בלוחיות  בתכשיטים, 

במבנהו ובאופיו, המוכתבים בין היתר על ידי החומר שעליו נכתב הטקסט. הטקסט על 

לוחיות השמירה לילדים – ששטחן קטן יחסית – קצר בהשוואה לטקסט שעל לוחיות 

תכשיטי הנשים ובוודאי בהשוואה לקמעות על קלף או נייר ולמרשמי הקמעות; שטחו 

הגדול יחסית של קמע מגולגל בתוך בית קמע ִאפשר לכתוב טקסט ארוך יותר. מסגרת 

או  חלקים  שוליה   – ועוד  אובלית  עגולה,  רבועה,   – מגוונת  ממתכת  הקמע  לוחיות 

מסוגננים, והקמעות הם דו־ממדיים או תלת־ממדיים. לעומת זאת הקמעות על נייר או 

קלף צורתם בדרך כלל ריבוע או מלבן, והם רחבים או ארוכים וצרים. למבנה הטקסט 

ולאופן סידורו על פיסות קלף או נייר או על לוחיות מתכת תבניות שונות: סדר רציף 

מלמעלה למטה או חלוקה בתבניות שונות בהתאם לגודל ולמסגרת. הקמעות הכתובים 

על נייר או חרותים על מתכת שהוצגו לעיל מייצגים תבניות ותכנים שונים. 

לוחיות  שעל  ואלו  והצרה  הארוכה  הנייר  פיסת  שעל  הטקסטים  המבנה,  מבחינת   

התכשיטים ועל לוחיות השמירה כתובים ברצף מלמעלה למטה ובהתאם לצורת הנייר 

השמירה  ולוחיות  התכשיט,  טיפוס  הכתיב  התכשיטים  לוחיות  צורת  את  הלוחית.  או 

לילדים צנועות ופונקציונליות: צורתן מרובעת, לעיתים בתוספת משולש בראשה, או 

קשתית, ללא מסגרת וללא עיטור או עיצוב של האות, ודבר זה מתמיה לאור המוניטין 

קמע  ובית  תכשיט  בין  הבחנה  שהייתה  נראה  כסף.56  בצורפות  תימן  לצורפי  שיש 

ללוחית שמירה, וייתכן שאת לוחיות השמירה לא הכין צורף. 

ולוחיות  אשר לאופי הטקסט, הטקסטים על לוחיות התכשיטים, לוחיות השמירה   

הקמע ממתכת מתימן – כמו אלו שעל קמעות מתכת בעולם היהודי – כוללים נוסחאות 

את  להסתיר  הצורך  בשל  ואולי  השטח  מגבלת  בשל  תיבות,  בראשי  לרוב  מאגיות, 

ההגנה. במבנה התוכן בדרך כלל הובלט שמו של האל, על ידי הצבתו בראש הטקסט או 

או  פליז  מאבן,  שעשויים  מתימן,  הצנועים  הקדושה  לתשמישי  התכשיטים  בין  קיים  דומה  פער   56

חומר, בעיצוב מינימליסטי. ראו: אבדר, התכשיט התימני )לעיל הערה 1(, עמ' 57–87. 
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על ידי הגדלת האותיות ביחס לשאר הטקסט.57 הפתיחות הנפוצות במרשמי הקמעות 

מתימן – 'בשם ה' אל עולם נעלה ונצליח', 'בשם רחמן מלא רחמים רבים', 'בשם האל 

הרחמן והרחום', 'בשם אל שדי' או בערבית 'באסם אללה אלרחמאן אלרחים' – רומזות 

על המשך פעולה. גם בלוחיות קמע ממרחבים אחרים נפתח הטקסט בשמות האל או 

נוסחאות מאגיות הנעדרות מימד ביצועי  בשמות המלאכים,58 אך בהמשכן מופיעות 

מפעיל ומצווה. לעומת זאת בקמעות מתימן הכתובים על קלף או על נייר ובחלק מן 

המרשמים בספרי חפץ59 באה אחרי הפתיחה פנייה אישית נחרצת ואף תובענית בגוף 

ראשון, במילים המכוונות להפעלה: 'אני גוזר עליכם ]...[', 'אני משביע אתכם ]...[ 

שפה  כינה  שהררי  מאגית  שפה  זוהי  וכו'.  הקמע'  מנושא  להתרחק   ]...[ לפגוע  לא 

ביצועית אופיינית להשבעות, ושתכליתה לפעול באמצעות הדיבור או בכתב לשינוי 

מציאות.60 אורך פיסת הקלף או הנייר ִאפשר לצרף נוסחאות מאגיות, לחזור עליהן וכן 

ונשנה  זו מרוככת בציון החוזר  ולמלאכים. פנייה  ושוב לאלוהים  ולפנות שוב  לחזור 

שהבקשה נעשית בשם ישויות נעלות – אלוהים, מלאכים, כוכבים ומזלות – ומכוחן.61 

ואכן לפני כתיבת הקמע חייבים בתפילת 'יהי רצון מלפניך ד' אלד'י ואלד'י ]ה' אלוהי 

והחזק, שתשמע  והאמיץ, האדיר  והנורא, העזוז  ואלוהי[ אבותי, האל הגדול, הגבור 

ושיהיה  לפניך,  ומקובל  רצוי  יהיה  היום  שאכתוב  ומה  כבקשתי,  ותעשה  לתפילתי 

לרפואה ברצונך הטוב, אמן סלה'.62 שלא כמו השפה הביצועית במרשמי הקמעות, על 

 לוחיות התכשיטים – כמו בתכשיטים מחבאן ובקמעות מפרס, כורדיסטן ואפגניסטן – 

הנוסחאות כללו את שמות האל, שמות מלאכים, פסוקים, תפילות, ובקשות. הטקסטים 

בלוחיות השמירה לילדים אף הם טקסטים דתיים של תפילה ושל הצהרה על האמונה 

 ,']...[ 'שויתי   ,']...[ ישראל  'שמע   – לאל  בשבח  מסתיימים  והם  ובייחודו,  באל 

שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 91–99, 139–171; שחר )לעיל הערה 10(, עמ' 237–313; ווקוסבוביץ   57

)לעיל הערה 10(, עמ' 71.

על המבנה והתוכן של הקמע היהודי ראו: שרירא )שם(, לאורך כל הספר; שחר )שם(, עמ' 237–240;   58 

הררי )לעיל הערה 5(, עמ' 170–175. על מאפיינים רטוריים לזיהוי טקסט השבעה יהודי ראו: הררי 

)שם(, עמ' 130–134; הפתיחות בהנ"ו – בשם ה' נעשה ונצליח, בעזרת השם אלוהי ישראל נעשה 

ונצליח – מאפיינת קמעות יהודיים. ראשי התיבות אדמ"ע – אלוהי דרבי מאיר ענה לנו – המכוונים 

לר' מאיר בעל הנס, אופייניים למקובלים. מצאתי התייחסות ישירה לר' מאיר בעל הנס במרשם 

לקמע בכ"י ניו יורק Ms. 2672 , דף 42א )על החיבור ראו להלן הערה 100(.

בחלק מן המרשמים הפנייה דומה יותר לתפילה.  59

בפולקלור  ירושלים  מחקרי  מאגיים',  ומעשים  פילוסופית  הלכה  במילים:  לפעול  'איך  הררי,  י'   60

יהודי, יט–כ )תשנ"ח(, עמ' 365–392; הנ"ל )לעיל, הערה 5(, עמ' 135–158, 167–196.

י' הררי, 'מאגיה יהודית: עקרונות, פעולות, מטרות', ש"מ שמיר וע' נוי )עורכים(, ח'מסה, ח'מסה,   61

ח'מסה: גלגולו של מוטיב באמנות ישראלית עכשווית, ירושלים תשע"ח, עמ' 24.

קאפח )לעיל הערה 3(, עמ' 353.  62
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בשכמל"ו – בתקווה לקבל את ברכתו והגנתו. טקסטים אלה נפוצים בקמעות רבים, 

הראשונה  השמירה  בלוחית  לדת.63  מאגיה  בין  הגבולות  טשטוש  את  מבליטים  והם 

שהצגתי לעיל הכוהנים מתווכים בין העונד לאלוהים, ובלוחית השנייה יש פנייה לאל 

ללא תיווך. בשתי לוחיות השמירה האחרונות שהוצגו שמו של האל מופיע בראש אך 

יש גם פנייה לתיווך המלאכים: באחד לסנוי, סנסנוי וסמנגלף, ובשני גם לכרפטיאל 

ופרהאל. עם זאת בלוחית הראשונה מבין שתי אלה יש חזרה לאל – ראשי תיבות של 

הפסוק 'שויתי ה' לנגדי תמיד', ואחר כך משפט בעל אופי ביצועי, 'שם רשעים ירקב', 

המשמש בקמעות כקללה להרחקת שדים ומזיקים. בקמע הכתוב על פיסת נייר ארוכה, 

 – הקמע  נושא  של  שמו  מופיע  הכוהנים,  ברכת  בה  שכתובה  השמירה  בלוחית  כמו 

)פלוני בן פלוני( שבנוסחי המרשמים הוחלף כאן בשם נושא הקמע, אך בעוד  פב"פ 

שבמרשמים הוא נזכר ברצף הטקסט, בלוחית השמירה הוא מצוין בסוף הטקסט. הבדל 

נוסף הוא ציון שם האם של נושאת הקמע מול ציון שם האב של נושא לוחית השמירה, 

מעין הפרדה בין עולם הגברים לנשים וציון שייכות. לשון כל הקמעות עברית, למעט 

הקמע הכתוב על פיסת נייר ארוכה, שיש בו שילוב של עברית וארמית.

במבנהו  דופן  יוצא  כאמור  הוא   )20 )איור  מלבנית  נייר  פיסת  על  הכתוב  הקמע   

הבריאה,  הקוסמוס,  מבנה  בתוכה:  גם  אך  למסגרת  מחוץ  בו  נמצא  האל  ובתוכנו. 

משולב בעולמות אבי"ע: אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, הנזכרות בפינות המסגרת 

עשר  ובתוכה  הפנימית,  מסגרת  בפינות  רשום  אותיות  כ"ב  בן  האל  שם  החיצונית; 

הספירות ובית המקדש וקודש הקודשים.64 הררי ציין כי השימוש המאגי בתבנית אילן 

הספירות בשילוב שמות קדושים בכתבים מאגיים גבר מראשית העת החדשה ואילך.65 

מאחר שרבים מיהודי תימן עסקו בלימוד ספרי קבלה, בעיקר ה'זוהר', בחיבור ספרי 

קבלה ובקבלה מעשית, לא מפתיע שמקורו של קמע זה בתימן.66 מקור השראה אפשרי 

להגדרה  הצעה  לקראת  עליה,  ובמחקרים  היהודיים  במקורות  למאגיה  היחס  על  מקיפה  סקירה   63

מחודשת של ביטול הדיכוטומיה בין דת למאגיה והתבוננות בהם כרצף, כבעלי דומות משפחתית, 

ראו: הררי )לעיל הערה 5(, עמ' 17–57; אידל )לעיל הערה 27(; בוהק )לעיל הערה 20(, עמ' 9–36; 

מ' אידל, 'מ"אור גנוז" ל"אור תורה": פרק בפינומנולוגיה של המיסטיקה היהודית', א' ציון )עורך(, 

ירושלים תשס"ג,  יא(,  ישראל,  והשקפות בתרבות  דעות  )מגוון  האור  על  והשקפות  דעות   מגוון 

עמ' 23–62.

אני מניחה שבחיפוש מקיף יותר בספרי חפץ יימצא דגם לקמע זה. השוו לפי שעה מרשמי קמעות   64

בספרו של ש' כתר, ספר נחש הנחשת והוא ספר סגולות רפואות וגורלות, ירושלים תש"ן, עמ' 128, 

164, 222–223, 227; קאפח )לעיל הערה 3(, עמ' 353.

 ,)10 61(. דוגמאות לאילן הספירות בקמעות על קלף ראו: שחר )לעיל הערה  הררי )לעיל הערה   65 

עמ' 243, מס' 778; ווקוסבוביץ )לעיל הערה 10(, עמ' 119.

על הקבלה בתימן, על הספרות הקבלית שהגיעה לתימן, ועל החיבורים הקבליים של יהודי תימן   66

ראו: י' טובי, 'ספרי הרפואה של יהודי תימן', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, יא–יב )תשמ"ט–
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לתבנית הקמע הוא האיורים בכתבי היד של ספר 'רכב אלוהים' לר' יצחק בן אברהם ונה 

בן המאה השבע עשרה.67 ונה הלך בדרכי קודמיו ר' שלום הקרחי בעל 'ספר סגולות' 

והגדיל  הוא המשיך בהפצת הקבלה,   – 'לחם שלמה'  ר' שלמה הכהן בעל ספר  ומורו 

לעשות עד שנחשב לגדול מפיציה בתימן. עניינו של ספר 'רכב אלוהים' ביאור עניין 

ועולמות  איורים בהירים של סדר כל הנמצאים  כולל  והוא  ופעולתן,  ספירות אבי"ע 

אבי"ע. באחד האיורים נכתב שם מעל העולמות התחומים במסגרות: 'אין סוף, אינו 

דומה  רעיון  הוא';  ברוך  היוצר  הוא  הבורא  הוא  ידוע  עולם  לו  ואין  נגבל  ולא  נגדר 

'בשם רחמן מלא רחמים' מחוץ למסגרת בקמיע  לידי ביטוי בהצבת הפנייה לאל   בא 

הנדון – הוא אינו נגדר ונמצא בכל מקום. 

הקמע הנדון אומנם פותח בפתיחה האופיינית לקמעות מתימן, אך לשונו היא שפת   

תפילה כמו בטקסטים שעל לוחיות המתכת, ולא שפה ביצועית כמו בנוסחי ההשבעה 

בקמע הקודם ובמרשמים שבספרי חפץ. הבקשה־תפילה 'אנא בכוחך ]...[ תציל ]...[ 

תמלא ]...[ תשמרהו מעצבות, פחד' וכו' פונה ישירות לאלוהים, ואינה משביעה בשמו 

בית  ואת  האל  את  סובבת  התפילה  הפגיעה.  למקור  התייחסות  ללא  אחרות,  ישויות 

אבן   – העולם,  ציר  מונדי,  אקסיס  דרך  האל  אל  להגיע  ןמבקשת  אליו  פונה  המקדש, 

'אבינו  הפסוק:  העולמות.68  בין  המחבר  הברית,  ארון  מקום  הקודשים  בקודש  השתייה 

מלכנו פתח שערי שמיים לתפילתנו', הנמצא מעל ארון הקודש מציין את הציר המקודש 

ההגות  בהשפעת  הביניים,  בימי  שוורץ  דב  לדברי  זו.69   תפיסה  ומבטא  הכנסת  בבית 

 המוסלמית, היה למאגיה האסטרלית תפקיד חשוב בעיצוב התיאולוגיה היהודית, והוגים – 

הגיעו  שחיבוריהם  עזרא,  אבן  אברהם  ור'  הלוי  יהודה  ר'  עזרא,  אבן  משה  ר'  וביניהם 

השפע  כוחות  את  למשוך  שבכוחם  מבנים  טליסמנים,  ובמקדש  במשכן  ראו   – לתימן 

תש"ן(, עמ' 102–120; הנ"ל, 'רבי יצחק ונה והתחזקות העיסוק בקבלה בתימן', דעת, 38 )תשנ"ז(, 

עמ' 17–31; הנ"ל )לעיל הערה 22(; לתולדות הקבלה בתימן בראשית המאה הי"ז: ספר הסגולות 

בר־מעוז,   ;)22 הערה  )לעיל  חלמיש  תשמ"ד;  ירושלים  חלמיש,  מ'  מהדורת  שלמה,  לחם  וספר 

 ;)22 הערה  )לעיל  עראקי־קלורמן   ;)22 הערה  )לעיל  יקוב  הנ"ל,   ;)22 הערה  )לעיל  השתרשות 

גימאני )לעיל הערה 22(; בשירי )לעיל הערה 22(; א' יעקב, אלוה מתימן יבוא: פרקים בתולדות 

'חמדת  ירושלים תשע"ו. בין החיבורים הקבליים הידועים שנתחברו בתימן ספר  הקבלה בתימן, 

ימים' לר' שלום שבזי, 'סגולת ישראל לר' ישראל הכהן, 'ספר סגולות' לר' שלום הקרחי ו'חבצלת 

השרון' ו'ליקוטים' לר' יחיא בשירי. 

'רכב אלוהים' לר' יצחק בן אברהם ונה, כ"י תל אביב, ביל גרוס YM.011.035 )לשעבר 70; המאה   67

התשע עשרה, כתיבה תימנית, 70 עמ'(. לחיבור זה העתקות רבות.

מ' אליאדה, 'המרחב הקדוש וקידוש העולם', א' לימור וא' ריינר )עורכים(, עלייה לרגל: יהודים,   68

191–212; שדים, רוחות ונשמות: מחקרים בדמונולוגיה  נוצרים, מוסלמים, רעננה תשס"ה, עמ' 

מאת גרשם שלום, בעריכת א' ליבס, ירושלים תשס"ד; טרכטנברג )לעיל הערה 32(, עמ' 374.

בבלי, תענית כה ע"ב.  69
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נומקו  רבות  ומצוות  והמזלות,  הכוכבים  את  מסמלים  וכליו  המשכן  וכך  הכוכבים,  של 

בתימן  מפותח  היה  באסטרונומיה  עיסוק  הכוכבים.70  מן  רוחניות  להורדת  כטכניקות 

בימי הביניים; היא שימשה בידי היהודים כאמצעי לנבא את ביאת המשיח והגאולה,71 

שפע  יש  חפץ  בספרי  ובמאגיה אסטרלית.  באסטרולוגיה  העממי  העיסוק  נגזרו  וממנה 

גורלות.  וקביעת  ניבוי  ולמלאכים המשמשים אותם בהקשר של  התייחסויות לכוכבים 

אחת ההתמחויות במאגיה הייתה זו של אלמנג'ם, החוזה בכוכבים, שקבע למשל את שעת 

המזל לקידושין. בתימן התחתונה נהגו לערוך את הקידושין במעבר מהחושך לאור, עם 

עליית כוכב השחר )טלעת אלזהרה(. משיכת השפע של גרמי השמיים באה לידי ביטוי, 

לא רק בטקסטים מאגיים, אלא גם בפרקטיקות ובמוטיבים הצורניים שבתכשיט המצח 

נוגה(, בקישוטי המצח של   = )זהרה  ובתכשיט הראש שלה  = שמש(  )שמסה  של הכלה 

הכלה לפני הייחוד )נג'מה = כוכב( ולאחר הייחוד )הלאל = ירח(, ברקמת בתי הרגליים 

)הירח  בדרה  )ירח(,  קמר  )שמש(,  שמסה  נשים:  בשמות  וכן  כוכבים(   = )מכוכאב  שלה 

במילואו(, נג'מה )כוכב(, זהרה )נוגה(.72 הטקסטים הסמויים מן העין מהדהדים למוטיבים 

אלו  את  אלו  משלימים  הם  התרבות,  לבני  המוכרים  ולשמותיהם  הגלויים  הצורניים 

ופועלים ברבדים סמויים וגלויים כמערכת הגנה אחת על העונד.

לק"י – לישועתך קויתי ה' – הטקסט שבלוחיות התכשיטים פותח בשם האל, אך   

לא בנוסחאות המקובלות בתימן, אלא בשם האל בן מ"ב האותיות, שהופעתו משקפת 

את השפעת הקבלה;73 שם זה נפוץ גם בגוף המרשמים שבספרי חפץ. הפתיחה בפסוק 

ד' שוורץ, אסטרולוגיה ומאגיה בהגות היהודית בימי הביניים, רמת גן תשנ"ט; הנ"ל, 'אסטרולוגיה   70

קמיעות,  הנ"ל,   ;121–111 עמ'  )תשס"ג(,   14 מחניים,  הביניים',  בימי  היהודית  בהגות  ומאגיה 

סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים: סוגיות ומקורות, רמת גן תשס"ד.

 D. A. King, ‘Astronomy in Medieval Yemen’, W. Daum (ed.), Yemen: 3000 Years of  71

Art and Civilisation in Arabia Felix, Innsbruck and Frankfurt a.M. 1987, pp. 300-308
מתוך התנגדותו של קאפח למאגיה אסטרלית בחיבורו על מערכת הכוכבים והמזלות ומאורעות   72

בעולם, אנו למדים כי תופעה זו הייתה נפוצה בתימן. ראו: י' קאפח, כתבים: הלכה, מחשבה, דברי 

ראשונים, א, בעריכת י' טובי, ירושלים תשמ"ט, עמ' 84–93; לשמות נשים לפי גרמי השמיים ראו: 

 ;208–205 )תשס"ז(, עמ'  י  היהודים שעלו מתימן', תימא,  'המקור הערבי של שמות   נ' בן־עמי, 

האלוהי  האנושי,  היופי  'משדה  פיאמנטה,  מ'  ראו:  לירח  ודימויים  בשירה  היופי  תוארי  ולעניין 

בארחות  שערים  תימן:  ארחות  )עורכים(,  אביזמר  וש'  מסורי־כספי  מ'  גמליאל,  ש'  והמשיחי', 

;66–36 עמ'  תשמ"ד,  ירושלים  חמרית,  תרבות  ספרות,  חקרי  וחברה,  היסטוריה  לשון,   תימן, 

 R. Milstein, ‘Light, Fire and the Sun in Islamic Painting’, M. Sharon (ed.), Studies in
Islamic History and Civilization, Jerusalem and Leiden 1986, pp. 533-552

' "כי  ח' מטרס,  32(, עמ' 78–97;  )לעיל הערה  5(, עמ' 17–19; טרכטנברג  )לעיל הערה  שרירא   73

 5 רימונים,  בימינו',  בירושלים  ולילד  ליולדת  קמיעות  דרכיך":  בכל  לשמרך  לך  יצווה  מלאכיו 

)תשנ"ז(, עמ' 15–27.
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18(, מאפיין יהודי תימני מובהק באיגרות, אינה  לק"י, 'לישועתך ִקויתי ה' ' )בר' מט 

ובמרשמים  הקמע,74  בראש  אותו  מצאתי  אחד  במרשם  מתימן.  לקמעות  אופיינית 

אחדים מצאתי פסוק זה בגוף המרשם.75 לעומת זאת בקמעות הכתובים על קלף או על 

נייר שמצאתי באוסף שגיב מחפוד, ושכנראה נכתבו בארץ, מופיעים ראשי התיבות 

לק"י בראש הקמע, לעיתים ארבע פעמים ברצף. לק"י נמנה עם המרכיבים הנפוצים 

המרכיבים  לסדר  התייחס  לא  הוא  אך  שרירא,  שציין  להגנה  כלליים  בקמעות  ביותר 

בנוסחה.76 באוסף פויכטוונגר מצאתי לוחית קמע מברזל מפרס מהמאה השמונה עשרה 

שבראשה מופיע לק"י,77 ואולי הדבר מעיד על מוצאו התימני של כותב הקמע או של 

נושאו.78 הייחוד של יהודי תימן בשימוש בלק"י בראשי איגרות וטקסטים היה מהותי 

בעיני קאפח. בחיבור קצר בעניין זה, שכותרתו 'בעזרת השם', הוא הגיב על הביקורת 

החריפה שנמתחה על יהודי תימן מפני שלא אימצו את הנוהג לציין בראש כל איגרת 

אירופה לקהילות בארצות האסלאם.  נוהג מאוחר שהתפשט ממזרח  או בס"ד,  בע"ה 

הוא בחן איגרות ומכתבים מתקופת הגאונים עד הרמב"ם ועד הדורות שאחריהם ומצא 

כי הם נהגו לפתוח את איגרותיהם בלק"י, ובכך אישש את מנהג יהודי תימן במנהגי 

קדמונים. את הטעם הוא מצא בדברי חז"ל: 'בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו ]...[ 

ִצפית לישועה',79 והסביר: 'שחייב האדם להיות מצפה לישועה ודרוך לה במשך כל ימי 

חייו, כדי שלא ישקע בגלות ויראה עצמו אזרח בארץ לא לו'. יהודי תימן, שהיו ספוגים 

במסורת חז"ל, דבקו כל ימיהם בציפייה לגאולה ולימות המשיח, עד כדי כך שלא בנו 

בתי אבן, לא מפאת מחסור, אלא כדי שלא ייראה הדבר כייאוש מן הגאולה, שציפו לה 

כ"י ניו יורק, Ms. 2672, דף 191ב.   74

בן־ מכון  ירושלים,  כ"י  ורפואות,  מזלות  קמעות,  סגולות,  בגורלות,  העוסק  חיבור  של  יד  כתב   75

85א; ספר רפואות, גורלות וקמעות,  80 דפים(, דף  3307 )תרצ"ג, כתיבה מרובעת אחידה,  צבי 

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3205 )המאה שמונה עשרה – אמצע המאה העשרים, כתיבות תימניות 

שרים:  שימושי  וקונטרס  מלאכים  אוצרות  החפץ  ספר  אלמגור,  י'  27ג;  דף  דפים(,   67 שונות, 

בשנים,  מאות  וחתומים  סתומים  היו  אשר  נפלאות  וגורלות  פעולות  קמיעות,  רפואות,  סגולות, 

בבינ"ו  פותח  שם  שנדפס  חולי'  ולכל  וחסד  'לחן  קמע   .283 עמ'  תשע"ד,  השרון  והוד   מגדיאל 

)'בשם י' נעשה ונצליח'( עמ"י עש"ו )'עזרי מעם ה', עושה שמים וארץ', תה' קכא 2(, ורק לאחר 

מכן נכתב לק"י.

שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 128.  76

שחר )לעיל הערה 10(, עמ' 290, מס' 939. הנוסחה מורכבת משני חלקים: הראשון מתחיל בקצה   77

'לקי, אלין שמות אלו בראל דיש בגד זכון בנדגש דושמן נור רפאל  אחד של הלוחית האובלית: 

מיכאל גבריאל'; והשני מתחיל בקצה השני: 'לסי בן פורת יוסף בן פורת'.

על קשרי מסחר בימי הביניים ובעת החדשה עם פרס ראו: ש"ד גויטיין, התימנים: היסטוריה, סדרי   78

חברה, חיי רוח, בעריכת מ' בן־ששון, ירושלים תשמ"ג, עמ' 54.

בבלי, שבת לא ע"א.  79
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כל יום וכל שעה. הוא המשיך בדיון פילוסופי במידת אחריות האדם על מעשיו, ונשען 

על דברי הרמב"ם: 'רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות 

צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו ]...[ 

ואין לו מי שיכפהו ]...[ מי שמושכו לאחד משני הדרכים ]...[ לפיכך דנין אותו לפי 

מעשיו'.80 על כן אין מקום לפתיחת איגרת בראשי התיבות בע"ה או בס"ד, שכן מהותם 

הפעלת השמיים, ושנוטלים מהאדם את האחריות למעשיו ומבטלים את זכותו לגמול 

אם תוכן האיגרת הוא דבר מצווה, או את החובה להענישו אם תוכנה הוא עניין בלתי 

הוגן, והרי לא יעלה על הדעת שהשמים יסייעו לעשות כן.81 אני מוצאת דיון זה מעניין, 

הן בשל הסתירה העולה בין דברי קאפח לבין השימוש בראשי התיבות לק"י על קמע, 

שנובע מהתפיסה שהכוחות הקוסמיים אחראים במידה רבה לגורלו של האדם, ושנועד 

בצנעא  הקשה  המחלוקת  של  המשך  הדיון  של  היותו  בשל  והן  האל,  בשם  להפעילם 

בין העיקשים לתנועת דור דעה בראשית המאה העשרים. המחבר הוא נכדו וממשיך 

דרכו של הרב יחיא קאפח, מייסד תנועת דור דעה בצנעא. אנשי דור דעה היו מיעוט, 

ומאבקם באמונות 'הטפלות' לא צלח,82 אך הרב יוסף קאפח המשיך בארץ את המאבק 

של סבו.83 

הרע עין  נגד  וקמעות  יוסף  פורת  בן 

הפרשנות התלמודית לפסוק 'בן ּפרת יוסף בן ּפרת עלי עין בנות צעדה עלי שור', מתוך 

יוסף,  של  לזרעו  פרט  הרע  עין  לפגיעת  חשופים  הכול  שלפיה  ליוסף,84  יעקב  ברכת 

השפיעה על עיצוב דמותו של יוסף כמגן – בעיקר על ילדים – מפני עין הרע, והפסוק 

נפוץ בדיבור ובקמעות בקרב יהודים בארצות האסלאם.85 עם זאת בספרי חפץ מתימן 

משנה תורה, הלכות תשובה ה, א.  80

הכוכבים  מערכת  על  בחיבורו  גם  זו  דעה  הביע  קאפח   .126–124 עמ'   ,)72 הערה  )לעיל  קאפח   81

והשפעתם על האדם. ראו: שם, עמ'93–84 .

'פרקים  זו, שנגעה בשאלה המהותית של היחסים בין מאגיה לדת, ראו: ח' שרעבי,  על מחלוקת   82

תשמ"ד,  ירושלים  החדשה,  בעת  תימן  יהודי  )עורך(,  טובי  י'  בתימן',  דעה"  "דור   מפרשת 

עמ' 123–136; בר־מעוז, השתרשות )לעיל הערה 22(; הנ"ל, יקוב )לעיל הערה 22(; טובי )לעיל 

הערה 22(.

ראו למשל: קאפח )לעיל הערה 72(, עמ' 101.  83

יוסף בן פורת עלי עין" ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי עין אלא עולי  ' "בן פורת  הגמרא דורשת:   84

שבים  דגים  מה   )16 מח  )בר'  הארץ"  בקרב  לרוב  "וידגו  מהכא  אמר  חנינא  ברבי  יוסי  רבי  עין. 

 מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם' )בבלי, 

ברכות כ ע"א(. 

צבר )לעיל הערה 31(, עמ' 699–704; הררי )לעיל הערה 5(, עמ' 298–301.   85



כרמלה אבדר

]112[

24[

כמעט לא מצאתי את הפסוק במרשמי קמעות לשמירה מעין הרע.86 אומנם יוסף הצדיק 

נזכר בהם, אבל לאו דווקא בקשר לעין הרע ובניסוח אחר. למשל בנוסחה שמצאתי 

בשני ספרי חפץ, ושזהה לה יש בספר 'רזיאל המלאך': 'קמיע אחרת לחן ולחסד )כתוב 

יהוה על פב"פ כשם  יהי חסדך  יהוה בעולם  וחסד  דחנינא  על קלף צבי כשר( בשמך 

ויתן את חנו בעיני כל  ויט עליו חסד  יוסף  ויהי ה' את  יוסף הצדיק שנאמר  שהיה עם 

רואין ]בר' לט 21[ בשם מיכאל גבריאל אוריאל כבשי"א ]?[ יה ]שבע פעמים[ אהיה, 

אהובה בקרב  דמות  הוא  יוסף  ]תשע פעמים['.87  יהו  ]שלוש פעמים[ אהה אהה,  אהה 

היה  הצדיק'  יוסף  'ִקצת  הסיפור  בתימן.  לרבות  המוסלמי  בעולם  ומוסלמים  יהודים 

לנשים  ושוב  שוב  והוקראו  שסופרו  הסיפורים  אחד  והיה  הודפס,  ואף  בערבית  נפוץ 

ובעברית:  בארמית  הנזכר  הפסוק  מופיע  חולי  לכל  לקמע  אחד  במרשם  היהודיות.88 

פורת  בן  יוסף  פורת  בן  שכתיב  עינא  ביה  שלטא  שלא  קאתינה  דיוסף  מזרעא  'אנא 

עלי עין בצע"ש89 אנקתם פסת"ם פספסי"פ דיונסי"ם תסירו ממנו כל עין בישא עינא 

דדכורא עינא דנוקבא'.90 אך בקמעות אחרים נגד עין הרע אין אזכור של הפסוק 'בן 

ּפרת יוסף' אלא גיוס של מלאכים, ביניהם מטטרון – 'ובשמם משביע את עינא בישא 

ודלא תקרבון לפב"פ'.91 בהשוואה לנכתב על האמונה ברוחות ושדים  שלא תשלטון 

בתימן – הן במחקר )המועט( והן במקורות ראשוניים – על האמונה בעין הרעה בתימן 

נכתב מעט יחסית; נדמה כי השדים העסיקו את בני תימן יותר מעין הרע, אך העניין 

דורש בדיקה מקיפה. 

המלאכים

העיון בספרי חפץ מתימן ובליקוטים מתוכם הפגיש אותי עם מספר עצום של שמות 

מלאכים. הם מופיעים במרשמי קמעות בצירופים מגוונים – לעיתים ברשימה ארוכה 

יש גם מרשמים שאינם כוללים  – אך  ולעיתים בודדים  ורצופה של עשרות מלאכים 

אלמגור )לעיל הערה 75(, עמ' 127; ספר רפואות וקמיעות )מהדורה פקסימילית(: נוסח תימן, בני   86

ברק תשע"ה, עמ' כו.

כ"י ירושלים, אוסף עטואר )המחצית הראשונה של המאה העשרים, הכפר צרם אלעוד, מזרח תימן   87

התחתונה , ׁאין מספור עמודים(; כתר )לעיל הערה 64(, עמ' 228; ספר רזיאל המלאך, מהדורת נ"צ 

מרגליות־אבואלעפיה, ניו יורק תשי"א, עמ' קנ.

צבר )לעיל הערה 31(, עמ' 699–704. ברשותי עותק של הספרון בערבית שמקורו בתימן התחתונה.   88

ראו: נ' בן־עמי, 'יסודות קוראניים בשיר על "קצת יוסף" מאת עודד בן זכריה', תימא, יג )תשס"ט(, 

עמ' 55–79.

ראו לעיל הערה 84.  89

כתר )לעיל הערה 64(, עמ' 276–278.   90

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3307, דף 3ב.  91
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מלאכים. מתוך רצון להבין אם יש היגיון בקבוצות שעל לוחיות התכשיטים, ניסיתי 

לבדוק על מה ממונה כל מלאך. בספר 'רזיאל המלאך' מומלץ ש'כל מי שרוצה לכתוב 

ובספרי חפץ מצאתי  צריך לכתוב תחילה את המלאכים הממונין על התקופה',  קמע 

המלצה דומה. כמו בספר 'רזיאל המלאך' ובמקורות אחרים, יש בספרי חפץ רשימות של 

מלאכים הממונים על ימי השבוע וימי החודש, על התקופות, החודשים והמזלות, על 

הכוכבים ועל הרקיעים, על הארץ ועל כוחות הטבע, ומצוין שם שורשם של המלאכים 

לבין  בינם  הייררכייה  המשקפים  מינויים  בקבלה,  האלוהות  מבנה  פי  על  בספירות 

עצמם ובינם לבין צבאות המלאכים הכפופים לכל מלאך ממונה. יש מלאכים הממונים 

על כמה עניינים, ויש שכמה מלאכים ממונים על אותו עניין. במרשמי הקמעות בספרי 

חפץ ניכרת השפעתו של ספר 'רזיאל המלאך' – חלקם הועתקו ממנו כולל האיורים – 

אך בבחינת שמות המלאכים הממונים על המועדים השונים לא מצאתי התאמה, גם לא 

בין ספרי החפץ שבדקתי, יש להניח שניזונו ממקורות מגוונים.92 

העדני  היהודי  המשכיל  שערך  היהדות  למדעי  אנציקלופדיה  כעין  יוסף',  ב'נחלת   

שמואל בן יוסף ישועה לשימושם של יהודי תימן,93 מתוארים בין היתר מבנה הקוסמוס 

והאלוהות.94 בפרק 'קיצור בחינת המלאכים' מוצגת שם ההייררכייה בעולם המלאכים: 

המלאך העתיק אכתיראל ממונה על כל הנשמות ועל רבבות מלאכים; המלאך הגדול 

מטטרון הוא שר היצירה; סנדלפון – שר בעולם העשייה, סנדל השכינה; אחריו ארבעה 

מלאכים גדולים: מיכאל – שורשו בחסד, שר המים; גבריאל – שורשו בגבורה, שר 

האש; נוריאל – שורשו בתפארת, שר הרוחות; רפאל – שורשו במלכות, שר העפר; 

שבעה מלאכים משרתים את מלכות השכינה, ובהם מלאכי ארגמ"ן, המשמשים בארבע 

התקופות: מיכאל – ניסן; גבריאל – תמוז; אוריאל – תשרי; רפאל – טבת; נוריאל לא 

נזכר שם, וצדקיאל וענאל כפופים למלאכי ארגמ"ן.95 יש להניח שגם ידע זה עמד בפני 

יהודי תימן, אם כי בוודאי לא היה המקור היחיד.

חיפשתי את שמות המלאכים שעל ענק ד בכמה מרשמי קמעות, בעיקר לנשים,   

מתימן, כדי לעמוד על מקומם בהייררכייה האנגלולוגית ועל כוחם וייעודם, ובעיקר 

רזיאל המלאך )לעיל הערה 87(, עמ' פ, קמא–קמב; אלמגור )לעיל הערה 75(, עמ' 83, 117–119,   92

129 ותצלום קמע בכתב יד בעמ' 281–282; כתר )לעיל הערה 64(, עמ' 126, 136; כ"י ירושלים, 

'רזיאל המלאך' ועל  אוסף עטואר )אין מספור עמודים(. על הקושי בחקר שמות המלאכים בספר 

ההבדלים בכתיב שמותיהם בין המהדורות השונות ואף בעמודים שונים של אותה מהדורה ראו: 

שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 107. על הסתירות בתפקידי המלאכים בספר 'רזיאל המלאך' וניסיון 

ליישבן ראו: י"י ראזענבערג, ספר רפאל המלאך, ירושלים תשנ"ו, עמ' ריד–רטו.

טובי, ספרי הרפואה )לעיל הערה 66(, עמ 114.  93

דרושה בדיקה מעמיקה של המקורות לספר 'נחלת יוסף'.  94

ישועה )לעיל הערה 19(, דף מא ע"ב – מד ע"ב.   95
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עניין אותי אם המרשמים משקפים את המציאות הייחודית לתימן. המלאכים הרשומים 

מלאכי  מחמשת  אחד  הוא  אוריאל  והדריאל.  אוריאל  הם  בתכשיט  הלוחיות  בראש 

בכלל  בקמעות  מאוד  הנפוצים  נוריאל(,  מיכאל,  גבריאל,  רפאל,  )אוריאל,  ארגמ"ן 

ובתימן בפרט.96 הם מופיעים בשמם המלא או בראשי תיבות ארגמ"ן, בהרכב מלא או 

חלקי, ולעיתים מלווים במלאכים אחרים, כמו בענק ד ובקמע הכתוב על פיסת נייר 

)איור 19( – שניהם קמעות שנועדו לנשים. ייעודם של המלאכים בענק ד אינו מוצהר, 

אשמדאי97  ובראשם  ושדים,  מזיקים  להדיפת  מגויסים  הם  נייר  על  הכתוב  ובקמע 

בלב  לתת  שמטרתו  במרשם  ותינוקה.  יולדת  על  להגנה  הקמע  נועד  ואולי  ולילית, 

וסרסיאל.98  יחד עם עזריאל  פלונית אהבה לבעלה מגויסים לשם כך מלאכי ארגמ"ן 

להחזיר  בקשה  ובו  אהבה  לקמע  במרשם  מצאתי  וזלספריאל  צדקיאל,  הדריאל,  את 

אישה לביתה ולחיק בעלה וכן שתלד במהרה. קמע זה משקף את מנהג החנקה בתימן, 

שלפיו בשנה הראשונה לנישואים מותר היה לאישה להיעלב ולברוח לבית הוריה אם 

בעלה או משפחתו נהגו בה שלא כראוי. כדי להחזירה היה על הבעל ומשפחתו לשאת 

משילדה  רווחתה.  שתובטח  כך  לשובה,  התנאים  את  מחדש  ולסכם  הוריה  עם  ולתת 

הכפולה  הבקשה  ומכאן  זאת,  רשות  לה  ניתנה  לא  כבר  הראשון,  הילד  את   האישה 

אכתיראל  עם  צדקיאל  של  הצירוף  את  הראשון.99  הילד  ולהולדת  לשובה   – בקמע 

מצאתי   – מלאכים  רבבות  ועל  הנשמות  כל  על  הממונה  העתיק  המלאך   – צבאות 

במרשמי קמעות לאהבה ולהשכנת שלום בין איש לאשתו100 וכן במרשם לקמע לאישה 

)לעיל  טרכטנברג   ;108 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  שרירא   ;315–252 עמ'   ,)10 הערה  )לעיל  שחר   96 

43(; אוסף סגולות, קמעות, מזלות ותרופות, כ"י  32(, עמ' 97–100; צובירי )לעיל הערה  הערה 

ירושלים, מכון בן־צבי 3207 )המאה תשע עשרה, כתיבות תימניות, 59 דפים(, דף 9 א+ב – כוחם 

יפה גם באמירת שמם נגד אויב. שרירא ציין כי מלאכי ארגמ"ן נפוצים במיוחד בקמעות מן המזרח. 

ראו: שרירא )שם(, עמ' 104.

 Z. Sh. Allouche, ' "Between the Pure Milk and :על דמותו של השטן במסורת המוסלמית ראו  97

 the Froth”: Images of the Devil in the Muslim Tradition’, Ph.D Dissertation, University
of London, 2006

א+ב   11 דף   ,3207 בן־צבי  מכון  ירושלים,  כ"י  א+ב;   25 דף   ,3205 בן־צבי  מכון  ירושלים,  כ"י   98

)בראש העמוד מצוין 'כתב חפץ'(; י' הררי, ' "לאשה שתבוא אחריך": כשפי אהבה במגיה היהודית 

הקדומה', קבלה, ה )תש"ס(, עמ' 247–264.

נ"ב גמליאלי, 'חי האישה ומעמדה החברתי', תימא, ו )תשנ"ח(, עמ' 133–149.   99

 ,3119 בן־צבי  מכון  ירושלים,  כ"י  52ב;  א+ב,   26 דף   ,3205 בן־צבי  מכון  ירושלים,  כ"י   100 

יש לכתוב אחד משמות  יתרה:  אותו אהבה  הרוצה שאישה תאהב  ושם מרשם לבעל   – 107ב  דף 

האל ולרחוץ אותו במים אל תוך המרק והבשר, מהקֵדרות החשובות במטבח התימני; בפרקטיקה 

זו נחצים הגבולות בין המגדרים )בשר מסמל הירארכיה, כוח וגבריות( ובין חוץ לפנים, וההשפעה 

המאגית אמורה להיטמע באופן העמוק ביותר בגופה של האישה. 



הרהורים על טקסטים מאגיים בתכשיטים ובקמעות

]115[

ייעוד  ואת  הפטריארכלי  הסדר  את  משקף  זה  קמע  לברית.  ושתזכה  בלבד  בן  שתלד 

הפוריות  כוח  הוכחת  לאחר  רק  שכן  ורבו,  פרו  מצוות  את  לקיים  והנישואים  האישה 

היא  ללדת  יכלה  לא  אם  בעלה.  בבית  מעמדה  התבסס  זכר  בן  הולדת  לאחר  ובעיקר 

הייתה צפויה לגירושים או לחיים במציאות ייחודית ליהודי תימן – לצד אישה שנייה 

לבעלה.101 מרשם קמע נוסף להיריון כולל את כל מלאכי ארגמ"ן,102 ואחר, שאינו כולל 

שמות מלאכים אך יש בו אותיות מלאכים, כרקטרס )סימנים מאגיים המורכבים מקווים 

ועיגולים(, נועד אף הוא לפוריות ולהיריון, 'אפילו אם היא בת מאה'.103 בקמע נוסף 

עבור 'זקנה שלא ילדה' מופיעים המלאכים הראשיים מטטרון104 וסנדלפון וכן מלכיאל, 

חותם  קסם,  ריבוע  אותיות,  מ"ב  בן  האל  שם  בצירוף   ויקותיאל,  פחדיאל  שמריאל, 

שלמה ובתוכו 'שדי' ו'יה' וכרקטרס. ההוראות בסוף הקמע מלמדות כי הוא נועד לבעל, 

שכן עליו לקשור אותו על יד ימין, ואסור לו לדבר עד שיבעל אותה.105 קמעות אלו 

משקפים לא רק את הסכנה למעמדה של האישה הנשואה אם לא תלד אלא גם את מושג 

הגיל בחברה היהודית והמוסלמית בתימן – נהגו להשיא את הבנות בגיל צעיר, לפיכך 

פנויה בת שמונה עשרה נחשבה למבוגרת וסיכוייה לשידוך טוב פחתו; מכאן המושג 

זקנה או כדרך המשל 'בת מאה', שניתן להבינו כאישה בגיל הבלות, אינו משקף מצב 

פיזיולוגי או גיל ביולוגי אלא גיל חברתי. כדי להגביר את פוריות האישה עוטרו גופה, 

בגדיה ותכשיטיה במוטיבים שנשאו שמות של דגנים )בר, שעיריאת = חיטה, שעורה; 

 = זרעה  מכונה  המוטיבים  מולחמים  שעליו  התכשיט  שטח  ואף  דגן(,  גרעיני   = חבוב 

מגויסים מלאכי ארגמ"ן  פרי בטנה  זרוע. במרשם קמע לאישה שלא תפיל את  שדה 

כתביאל,  מגויסים  ללדת  המקשה  לאישה  קמע  ובמרשם  ובגבורתם.106  בחילותיהם 

אפופיאל, סוסיאל, עבריאל ועזריאל ואף לא אחד ממלאכי ארגמ"ן או השרים מטטרון 

ואכתריאל.107 הצירוף של מלאכי ארגמ"ן עם צדקיאל נפוץ במרשמי קמעות למטרות 

שונות. אם כן מצאתי במרשמים מגוונים את רוב שמות המלאכים שעל לוחיות ענק 

בעלת  על  מידע  בהיעדר  אך  יותר,  נפוצה  זה  בענק  המופיעה  הראשונה  הקבוצה  ד. 

התכשיט קשה להבין מדוע נבחרו דווקא קבוצות מלאכים אלו. 

חדש  לשוחט  להרשאה  בפתיחה  ארגמ"ן  מלאכי  של  הופעתם  היה  מפתיע  גילוי   

חרם דרבנו גרשום לא הגיע לתימן.   101

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3207, דף 34א.  102

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3119, דף 103א.   103

על מטטרון ראו: מ' אידל, עולם המלאכים: בין התגלות להתעלות, תל אביב 2008 , עמ' 93–104.  104

כתר )לעיל הערה 64(, עמ' 276.  105

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3119, דף 119 א+ב.  106

ספר רפואות וקמיעות )לעיל הערה 86(, עמ' קכב.  107
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של  פירוט  היתר  בין  כוללת  זו  דופן  יוצאת  פתיחה   ,)1936( תרצ"ו  משנת  משרעב 

ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  'ברשות  ההרשאה:  את  המעניקות  הסמכות  דרגות 

של  הדין  בית  וברשות  השלום  עליו  רבינו  משה  וברשות  מעלה  מלאכי  ברשות  הוא, 

יודא  חסן  הטוב  התלמיד  לפני  בא  ארגמן  מלאכים  חמשה  וברשות  מטה,  ושל  מעלה 

יצ"ו ]ישמרהו צורו ויוצרו[, ונתתי לו רשות מאחר שלימדתי אותו דיני שחיטה ודיני 

טרפות'.108 מחוז שרעב נודע כמרכז קבלה והיה מקום מושבו של ר' שלום שבזי, שכתב 

בין היתר את 'ספר מרגלית', חיבור רפואי הכולל גם סגולות וקמעות.109 

בימי  בקבלה  ובעיקר  היהודית  בהגות  המלאכים  של  מעמדם  בירידת  דן  אידל   

הביניים. בספרות הקדומה היו המלאכים שליחים המוציאים אל הפועל את רצון האל, 

רצון  ובין  בינו  שאין  קוסמי,  לשכל  הפכו  הם  הביניים  בימי  הפילוסופית  בהגות  אך 

אלוהי ולא כלום, ובקבלה הם שועבדו לעשר הספירות והשתלבו במערכות מורכבות 

זה  'רכב אלוהים'. בתהליך  ונה  של מבנה העולם – כפי שמשתקף למשל בספרו של 

גם נוצרו שמות חדשים של מלאכים בהתאם לצורכי הזמן.110 סביר להניח שתהליך זו 

נמשך במקומות אחרים ובתקופות מאוחרות, ויש בכוחו להסביר את השמות המרובים. 

שעוסקים  דיונים  רצוף  שתוכנו  יהודי  מאגי  חיבור  המלאך',  'רזיאל  ספר  מקום  מכל 

במלאכים, ושנדפס לראשונה בשנת 1700, זכה להשפעה רבה, והגיע גם לתימן. 

לילדים  השמירה  בלוחיות  המופיעים  וסמנגלף,  סנסנוי  סנוי,  המלאכים  כי  ייתכן   

באיורים  מלּווה  בו  המופיע  הציורי   המרשם  המלאך'.  'רזיאל  בספר  מקורם  מתימן, 

וחוה  'אדם  הנוסחה  כולל את  וכן  וסמנגלף עם שמותיהם,  סנסנוי  סנוי,  מוחשיים של 

היא  לילית שבכל מקום שיופיעו שמות שלושת המלאכים  את השבעת  לילית',  חוץ 

הפכו   – מלאכים  צבא  של  מרשימה  רשימה  וכן  ולוולד,  ליולדת  יזיקו  לא  ומשרתיה 

אותו לאחד הקמעות הנפוצים ביותר ליולדת ולוולד מאז ימי הביניים, ומאשכנז נפוץ 

קאפח )לעיל הערה 3(, עמ' 133. תודה לד"ר אורי מלמד על ההפניה למקור זה.  108

כ"י ניו יורק Ms. 2672, ספר רפואות וסגולות בערבית, הכולל את 'ספר מרגלית' לר' שלום שבזי   109

 .107 עמ'   ,)66 הערה  )לעיל  הרפואה  ספרי  טובי,  ראו:  מרגלית'  'ספר  על  173א–183א.  בדפים 

האיומים  אחד  ארבה,  נחילי  מפני  להגנה  נועדו  לבי  תשומת  את  שמשכו  נוספים  קמעות  מרשמי 

הגדולים על שדות הדגן, המזון העיקרי של בני תימן. למשימה הרת גורל זו גויסו מיכאל, גבריאל, 

הארבה  נחילי  את  להוליך  נגזר  המלאכים  על  ושרתיאל.  בהריאל  שמשיאל,  ברקיאל,  עניאל, 

מהאזור שפשטה בו המכה אל ההרים הגבוהים ולהקפיא את תנועתם. ראו: אוסף לענייני קבלה 

ועוד, כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3206 )המאה תשע עשרה, כתיבות תימניות שונות, 28 דפים(, 

עמ' 4–5. על נוסח מקורי ומתורגם של השבעה ערבית־תימנית לארבה ראו: י' רצהבי, 'השבעה 

ערבית־תימנית לארבה', ידע עם, כ )תש"ם(, עמ' 60–65. תודתי לד"ר אהרן גימאני על ההפניה 

למקור זה.

אידל )לעיל הערה 104(, עמ' 17–18.  110
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לארצות האסלאם, והעתקות שלו נמצאות בספרי חפץ. מיתת תינוקות ובעיקר מוות 

בעריסה יוחסו ללילית, הנוקמת את דם בניה. תינוקות עד גיל שמונה ימים, שהיו במצב 

הסיפי העמוק ביותר, לפני שנכנסו בברית אברהם וקיבלו זהות יהודית, היו פגיעים 

במיוחד, לפיכך נתלו קמעות כאלו בחדר היולדת.111 יוסף צובירי ציטט את ה'זוהר' כדי 

לקבוע שאלו המלאכים שכל המזיקים מפחדים מהם: 'מקור העניין מפורש בספר הזוהר 

)דף ע"ז ע"א( כי תלת רוחין קדישין הם שלושה מלאכים קדושים ממונים לשמור על 

הנערים מרוח רעה שלא תוכל להזיק ולהרע להם'.112 הופעתם במרשמים בספרי חפץ 

לעיתים נועדה להגן על היולדת ועל הוולד, למשל במרשם לשמירה ליולדת; לעיתים 

הם מופיעים בלוויית איורים, לעיתים בלעדיהם אבל עם חותם שלמה או בתוספת של 

או  נזכרים בקמע טוב לשמירה בכלל  ויש שהם  ושיר למעלות.113  ר' מאיר בעל הנס 

מפני עין הרע בפרט: 'בשם רחמן בשם אל אלהים שד"י צבאות יה שלא תזיקו עין רעה 

לפב"פ ולמען מלאכי השם הנרשמים שהם סנוי סנסנוי וסמנגלוף שלא יזיק עין רעה 
לזה פב"פ בין איש בין אשה ולמען השם המיוחד שהוא יד"וד114 אנס"ל'.115

השדים

הרע.116  ובעין  ברוחות  בשדים,  להילחם  גויסו  והמלאכים,  האל  העליונות,  הישויות 

ב'אלפא  מופיע  אלה  קמעות  של  ראשון  עברי  נוסח  קמט.  עמ'   ,)87 הערה  )לעיל  המלאך  רזיאל   111

ביתא דבן סירא', וקדם לו נוסח בארמית. לפי ספר 'שימוש תהילים', לאישה שמתים ילדיה כתבו 

קמע ובו מזמור קכו מתהילים ושמות שלושת המלאכים. לעיתים לילית מצוירת בקמעות כשידיה 

כבולות. סנוי, סנסנוי וסמנגלף מופיעים ברבות מקהילות ישראל בקמעות שנועדו לשמירת על 

תינוקות מפני עין הרע. ראו: שלום )לעיל הערה 69(, עמ' 61–115; נ' וילוז'ני, שערות לילית וקרני 

אשמדאי: דמות וצורה במאגיה ובאמונה העממית בין בבל לארץ־ישראל בשלהי העת העתיקה, 

ירושלים תשע"ז.

צובירי )לעיל הערה 43(, עמ' כז–כח.  112

כ"י ניו יורק Ms. 2672, דף 42א.   113

צורת כתיבה חלופית של שם הויה כדי להימנע מכתיבת השם המפורש לצורכי חולין.   114

נוספים  קמעות  לעד.  סלה  נצח  אמן   – אנס"ל  קו.  עמ'   ,)86 הערה  )לעיל  וקמיעות  רפואות  ספר   115

שמופיעים בהם שמות שלושת המלאכים ראו: אלמגור )לעיל הערה 75(, עמ' 130, 281–282; כתר 

)לעיל הערה 64(, עמ' 363.

ועל  ורוח  אש  היסודות  משני  היא  השדים  הוית  'עיקר  בתימן  מקובלת  שהייתה  התפיסה  פי  על   116

מתדמים  הם  אך  האדם  לחושי  מושגים  ואינם  מורגשים  אינם  הם  וקלותם.  דקותם  לֹרב  יטוסו  כן 

בהפרד  היא  הגוף  שמיתת  כשם  יסודותיהם  בִהָּפרד  היא  מיתתם  הרואים.  לפני  צורה  ולובשים 

 ,)19 הערה  )לעיל  ישועה  ראו:  הרמב"ן.  ואצל  חז"ל  בספרות  לתיאורם  בדומה   יסודותיו', 

עמ' נא–נד. השדים סווגו לאשיים )עשויים מאש(, אוויריים )עשויים מאש ורוח(, מימיים )עשויים 

מאש, רוח ומים( ועפריים )עשויים מאש, רוח, מים ועפר(, ודורגו מבחינה מוסרית: האשיים הם 

 בתכלית השלמות והם תלמידי חכמים, והאוויריים הם ממדרגה שפלה אבל גם בעלי ברית לאדם – 
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בתימן השדים מוכרים בשמות קיבוציים, כמו שמע ישראל או מלאכי חבלה, ולשדות 

 יש שמות פרטיים: ֻאם קאלד או אם מגאלד – אם השדים, גארת אלבית או ג'ן אלבית – 

שדת  על  הסיפורים  רבים  האנושית.  למשפחה  המקבילה  משפחה  עם  הבית,  שוכנת 

הבית, שנשים חשו בנוכחותה; היא עשויה מאש, ואש בוערת בתנור בלילה היא סימן 

לנוכחותה; היא יכולה להיות בעלת ברית אם לא יפגעו בה או בילדיה. השדות האחרות 

נמצאות מחוץ לבית, אך תמיד מאיימות להיכנס לתחום מושבו של האדם. המסוכנת 

ביותר היא ציאד או אם ציאד – שוכנת בין חורבות; היא מופיעה בדמות זקנה מכוערת, 

פרועת שיער ובעלת ציפורניים ארוכות, בחורה יפה, ילד או ילדה, כבשה או חתול, 

והיא חוטפת אנשים בדרכים שוממות, דוחפת אותם ומאיצה בהם לרוץ קדימה עד כלות 

הנשימה. רבים הסיפורים, בעיקר מפי גברים, על מפגשים בדרכים שמחוץ למקומות 

יישוב עם אחד מגילומיה ועל הדרך שבה היתלה בהם. לעיתים היא מזוהה עם לילית.117 

אם אלצוביאן – אם הבנים, מפזרת את בניה )אלצוביאן( לכל עבר, פן ידרכו עליהם 

ויעירו את נקמתה; רגליה רגלי חמור, והיא שוכנת בבארות מחוץ ליישוב. זניחיה – אם 

השדים, שורה על היולדת ועלולה להזיק לה או ליילוד, אם לא יפצו אותה בטקסים; 

היא ידועה גם בשם קרינייה, וזהותה מסתורית מאוד; אף היא שדה ששוכנת בבית, אך 

רק באופן זמני – היא מלווה את האישה ההרה עד חודש אחרי הלידה, ותעזוב אם יפצו 

אותה; אם תישאר היא מסוכנת לאישה ולתינוק.118 

שני סוגים אלה אינם נראים לעין כל חי; המימיים נראים לפעמים בחוש הראייה, ואת העפריים 

מרגישים גם בחוש המישוש. המימיים והעפריים הם השטנים הרעים והמזיקים שחז"ל כינו מלאכי 

או  במדבר  וחלקם  ונהרות,  במעניינות  דרים  חלקם  האדם,  בני  עם  ודרים  ביתיים  חלקם  חבלה; 

האמונה  בתימן  המוסלמים  אצל  לעיניים.  ונראים  אדם  בגוף  מתלבשים  והם  מטונפים,  במקומות 

בשדים מפותחת וחכמי המשפט המוסלמי דנו למשל בחובות ובזכויות של נשמות שהתגלגלו מאדם 

לשדים  האדם  בני  בין  היחסים  לשדים.  אדם  בני  בין  תערובת  בנישואי  הירושה  ובזכויות  לחיות 

 – מזונם  את  לספק  וצריך  רוגזם  את  לעורר  אין  עדין:  איזון  על  שמירה  ודורשים  יום־יומיים  הם 

זו,  ילדיה של שדה  אלבית, שדת הבית; אסור להרים את  לגארת  יש לבצוע פיתה  לפני השינה 

שמתגלמים כאפונים או אפרוחים; כדי להרחיקם מקטירים קטורת או שופכים מים על סף הדלת, 

הם  שכן  ולהרעיש,  המקום  את  להאיר  ויש  שבמים;  והלחות  הקטורת  אש  עשן  הוא  מזונם  שכן 

פוחדים מאור, מרעם ומקולות נפץ – לכן בטקסי מעבר מדליקים נרות ענקיים, מתופפים בפחים, 

 ,)8 הערה  )לעיל  שדים  בן־דוד,   ;162–160 עמ'   )8 הערה  )לעיל  גרידי  ראו:  נשק.  בכלי   ויורים 

עמ' 100–103; בן־דוד, בית האבן )לעיל הערה 8(, עמ' 27–33; כ' אבדר, משובץ ומרוקם: מהכפר 

סיפורי  של  הז'אנרי  'העיצוב  אלכסנדר,  ת'   ;120 עמ'  תש"ס,  ירושלים  בישראל,  למושב  בתימן 

יהודיות,  בחברות  נשים  של  לחייהן  אשנב  )עורכת(,  עצמון  י'  לשדה',  גבר  בין  נישואים  שדים, 

ירושלים תשנ"ה, עמ' 291–307.

עראקי־קלורמן )לעיל הערה 8(, עמ'  67–86.  117

גרידי )לעיל הערה 8(, עמ' 156–165; קאפח )לעיל הערה 3(, עמ' 351, 404, 424; צובירי )לעיל   118

43(, עמ' מב; מ' פיאמנטה, 'מונחי שאירים בלהגי תימן: שימושם הממשי, הניבי והציורי  הערה 
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אחד האמצעים הנפוצים להתמודד עם השדים הוא לומר את המילים 'שמע ישראל'   

או את הפסוק במלואו, והם יתרחקו מפחד אלוהים. 'שמע ישראל' הוא בו־זמנית אמצעי 

הפסוק  מופיע  לילדים  השמירה  מלוחיות  בשלוש  עצמו.119  והשד  השד  מפני  הגנה 

שמוזכרת  בקמעות  מופיע  הוא  אף  שלמה  חותם  במלואו.  או  בחלקו  ישראל',  'שמע 

עם  ומשיחות  והמחקרית  האתנוגראפית  בספרות  השדות  תיאורי  מתוך  לילית.  בהם 

נשים לא ברור מיהי השדה שזוהתה בתימן עם לילית; בקמע הכתוב על נייר שהצגתי 

את  פרס  שלום  גרשם  מחלת.120   בת  איגרת  או  לילית  השם  מופיע  קמעות  ובמרשמי 

וציין כי בדמונולוגיה הערבית היא מכונה  גלגוליה של לילית הבבלית או השומרית 

קארינה, טאביעה או אם התינוקות121 ורד מדר ציטטה תיאורים של קרינייה מפי נשים 

יהודיות מתימן, ודנה בתפקידים החברתיים והפסיכולוגיים שמספקת נוכחותה בפרק 

מהלידה  ההתאוששות  חודש  שבסיום  בעוד  לידה,  אחרי  להתחזקות  מהותי  כה  זמן 

נוכחותה מסכנת את התינוק. מפי אימי שמעתי כי אישה שלא יכלה ללדת או שהפילה 

את עובריה הציעו לקנות לה קרינייה של אישה שלידותיה מוצלחות. מכאן שאין היא 

אותה לילית אימתנית. מכל השדות מצאתי עד כה בקמע רק את אם אלצוביאן, ומאחר 
שלהגנה מפניה מגויס חותם שלמה ייתכן שהיא זו המזוהה עם לילית.122

שלמה חותם 

מכונה כ'אתם סולימאן אבן דאוד או כ'אתם אבן דאוד, ונפוץ במרשמי קמעות בספרי 

חפץ; באחד הספרים אף מצאתי ציון מפורש בערבית: 'זה קמע ]חרז[ של סולימאן אבן 

דאוד', ובאחר איור של חותם שלמה, מעליו כתוב 'חותם שלמה', והקמע פותח במילים 

בן־דוד,   ;309 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  שדים  בן־דוד,   ;92 עמ'  )תשנ"א(,  ב  תימא,  הבתר־קלאסי', 

תימן:  יהודי  של  העל־טבעי  העימות  'סיפורי  שריג,  י'   ;33–29 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  האבן  בית 

תופעה תרבותית בעלת מאפיינים ייחודיים', א' אטינגר וד' בר־מעוז )עורכים(, מטוב יוסף: ספר 

היובל לכבוד יוסף טובי, ב: יהודי תימן: תולדותיהם וארחות חייהם, חיפה תשע"א, עמ' 331–352; 

תימא,  עממית',  אמונה  של  רפלקסיבי  עיצוב  כאמצעי  מתימן  על־טבעי  עימות  'סיפורי  הנ"ל, 

8(, עמ' 184–190;  169–189; לתיאור השדה קרינייה ראו: מדר )לעיל הערה  יב )תשע"ב(, עמ' 

 R. Patai, On Jewish ראו:  תימן,  כולל  היהודי,  בעולם  ללידה  וקמעות  מאגיות  פרטיקות  על 

 Folklore, Detroit, MI 1983, pp. 385-374
במרשמי קמעות שמע ישראל הוא שם מלאך. ראו: י' גלוסקא, 'לשון נקייה בלהג העברי־ערבי של   119

יהודי צפון תימן', תימא, ה )תשנ"ו(, עמ' 111–125.

כ"י ירושלים, אוסף עטואר )אין מספור עמודים(.  120

שלום )לעיל הערה 70(, עמ' 61.  121

השמונה  )המאה   3118 בן־צבי  מכון  ירושלים,  כ"י  70ב;  דף   ,3307 בן־צבי  מכון  ירושלים,  כ"י   122

ואם  המלך  בשלמה  מעשה  לסיפור  72א–74ב;  דף  דפים(,   85 שונות,  תימניות  כתיבות  עשרה, 

אלצוביאן ראו: כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3119, דף117א–126א.
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לעיתים:  הוסיפו  הקמעות  במרשמי  הפותח  לפסוק  בשכמלו'.123  ה'  קויתי  'לישועתך 

שהצגתי  נייר  על  בקמע  המופיע  שלמה  חותם  דאוד'.124  אבן  וכ'אתם  אלרחמן  'באסם 

חוזר בכמה ספרי חפץ, באופן זהה או עם נוסחאות אחרות, כמו שמות מלאכי ארגמ"ן 

ורוחות השמיים.125 באמצעות חותם שלמה דומה לזה שהצגתי ממליץ אחד המרשמים 

להשביע את לילית וכל חילותיה שתברח היא וכל חילותיה למראהו, ועוד נאמר בו כי 

אין לה רשות להזיק לכל מי שיישא אותו ואין לה רשות לעבור בתוכו לעולם, וכי זהו 

חותם בדוק ומנוסה. במרשם אחר יש הנחיה לחקוק את חותם שלמה בטס כסף נגד עין 

הרע, רוחין ולילין, מחלות ואויבים.126 במרשם אחר מופיע חותם שלמה עם  שם האל 

בן מ"ב אותיות ועם המלאכים סנוי, סנסנוי וסמנגלף.127 מרשם זה, כמו אחרים, מדגים 

התרבות  זה  במקרה  הסביבה,  תרבות  השפעות  עם  היהודית  התרבות  של  המפגש  את 

שראשיתה  המוסלמית,  ההשפעה  במערב.128  גם  קיימת  שהייתה  תופעה  המוסלמית, 

סולימאן,  בכ'אתם  קסם,  בריבועי  למשל  הקמעות  במרשמי  ניכרת  הביניים,  בימי 

בסימנים הנראים תלויים לאורך חוט או ניצבים עליו ובפתיחה בערבית. שקד טען כי 

להשגת  דתיות  מוסלמיות  בנוסחאות  בשימוש  פסול  ראו  לא  היהודים  הקמעות  כותבי 

המטרות המאגיות.129 ואכן הייתה בתימן גם שאילת צורות וחומרים מאגיים מהתרבות 

המוסלמית.

כתוב לטקסט  פה  בעל  וטקסט  צורה  בין  מעברים 

הטקסט  לבין  הערבי  ושמה  הצורה  בין  הזיקה  הוא  מלכתחילה  אותי  שעניין  הנושא 

הטקסטים  של  שיטתי  מחקר  יסוד  על  נרחב  דיון  שמצריך  נושא  הכתוב,  המאגי 

זה רק אעיר כמה הערות על מעברים מהצורה לטקסט. לעיתים  הכתובים.130 בשלב 

כ"י ניו יורק, Ms. 2672, דף  112א, 191ב.  123

כתר )לעיל הערה 64(, עמ' 223.  124

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3119, דף 31א; כתר )שם(, עמ' 135.   125

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3307, דף 8א.   126

כ"י ניו יורק Ms. 2672, דף 44ב, 141ב.   127

חסידי אשכנז  היה הספרות של  'רזיאל המלאך'  ספר  ציין שאחד ממקורותיו העיקריים של  אידל   128

של  שמות  ל'שבעים  פירוש  שכתב  מארפורט,  הנביא  שלמה  בן  נחמיה  ר'  דורם  בן  של  וחיבוריו 

המאגית  ומהספרות  ההיכלות  מספרות  ושהושפע  מטטרון',  של  ל'אלפא־ביתא  ופירוש  מטטרון' 

שהתחברו ככל הנראה בארץ ישראל בעת העתיקה. ראו: אידל )לעיל הערה 104(, עמ' 8–9.

הררי )לעיל הערה 61(, עמ' 18–27; ג' בוהק, 'מפגשים בין תרבותיים במאגיה העתיקה', זמנים,   129

100 )תשס"ז(, עמ' 6–12; הנ"ל, 'המגעים בין המאגיה היהודית והמאגיה המוסלמית בימי הביניים 

מילשטיין  ר'   ;)25 הערה  )לעיל  שקד   ;34–28 עמ'   ,)61 הערה  )לעיל  ונוי  שמיר  החדשה',  ובעת 

)עורכת(, חותם שלמה: ח'תאם סולימאן )קטלוג תערוכה(, ירושלים 1994, עמ' 33–47.

דוקטור,  עבודת  הקודש",  ביייצוג  עיונים   – לחומרי  מופשט  בין  'ה"שיויתי־מנורה":  יוהס,  א'   130
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קמע )הגייה ק/גומיע(, ולעיתים כל  פיסת הקלף או הנייר שבתוך בית הקמע נקראת 

המכלול נקרא כך. בראש המרשמים המאגיים שבספרי חפץ מתימן מופיעה בדרך כלל 

של  מכינוייה  אחד  לוח,  המילה  בסוגריים  לצידה  הופיעה  אחד  ובמקרה  קמע,  המילה 

הקמע  בית  של  מכינוייו  אחד  חרז,  המילה  אחדים  במקרים  לילדים;  השמירה  לוחית 

הגלילי מכסף, החליפה את המילה קמע.131 לוחית השמירה של הנשים היהודיות מחבאן 

נקראת בערבית חאפט', כלומר שמירה; חאפט' הוא גם תליון לוחית מעוטרת בצורת 

סהר או רוזטה ללא טקסט.132 המוטיבים סהר ורוזטה מופיעים כחלקים בתכשיטים או 

כעיטורים בחזיתם, והם נקראים בשמות רבים. הרוזטה נקראת מסבועה )בעלת שבעה 

גרגירים(, שמסה )שמש( וזהרה )נוגה(. הסהר מופיע בקצות ענק צוואר צנעאני )לבה( 

לאחר  תימן  בדרום  כלה  של  מצחה  על  שצויר  משולש  גם  נקרא  כך  הלאל;  ונקרא 

עסיב )נדן לפגיון(, סמל הגבריות המוסלמית;  הייחוד, וזה שנרקם על שמלתה נקרא 

המשולשים שעוצבו בשיער מעל מצחן של כלות יהודיות מחבאן נקראים רביע, אחד 

לוחית  גם  אלא  הכוהנים  ברכת  לוחית  את  רק  לא  שמירה  כינה  גרידי  הירח.  משמות 

משולשת מעוטרת ללא טקסט, ומכאן נגזר גם כוחם המאגי של המשולשים השכיחים 

מאוד בקצות הענקים בתימן. פעוטות וחתנים בצנעא ענדו כרית משולשת הנקראת 

חרויה,  נקראת  והיא  כמשולש  מעוצב  היהודייה  הכלה  של  גופה  )משולש(.  כ'ראטה 

שמשמעותה לטאה, בעל חיים שבו מתגלמים השדים133 – כלומר היא הוסוותה בצורת 

המזיק לשם הגנה. היולדת, שנמצאת בסיכון הגבוה ביותר, בין החיים למוות, הייתה 

מוגנת ביושבה בפינה משולשת. למשולש מיוחס אפוא כוח מאגי עצום, ומופעיו כסמל 

מפתח בתרבות החומרית של יהודי תימן מרובים.134 הקמעות שדנתי בהם נועדו להגנה 

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ד, עמ' 307–348.

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3307, דף 43א; כ"י ניו יורק Ms. 2672, דף 41א; לדיון בהגדרות של   131

קמע בספרות חז"ל ראו: הררי )לעיל הערה 5(, עמ' 167–169. 

היו נשים יהודיות בחבאן שסירבו לענוד תליון כזה בטענה שאינו יהודי.  132

8(, עמ' 160; שריג, סיפורי העימות )לעיל  על הופעת השדים כלטאות ראו: גרידי )לעיל הערה   133

הערה 118(, עמ' 341–342.

כתיבת מילה בתוך משולש תוך הפחתת האותיות נועדה להקל על הרוח הרעה לצאת מקורבנה.   134

על  הפנינים:  עטרת   – לולו  'תשבוך  אבדר,  כ'  גם:  וראו   .61 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  שרירא  ראו: 

 ,)3 )לעיל הערה  1(, עמ' 124–147; הנ"ל  )לעיל הערה  היהודייה מצנעא', הנ"ל  תלבושת הכלה 

)לעיל  הנ"ל  מחבאן',  היהודייה  של  הלבוש  מנהגי  קדם":  מארץ  ' "נסיכים  הנ"ל,   ;227–222 עמ' 

מפגש  שבתימן:  רדאע  מהעיר  יהודי  חתן  בבגדי  ולבן  'שחור  הנ"ל,   ;287–271 עמ'   ,)1 הערה 

נשי–גברי ויהודי–מוסלמי על בגד מגי', ה' סלמון וא' שנאן )עורכים(, מרקמים: תרבות, ספרות, 

בספרות  ירושלים  מחקרי  כח;  יהודי,  בפולקלור  ירושלים  )מחקרי  רוקם  חזן  לגלית  פולקלור: 

 S. B. Ortner, ‘On Key Symbols’, American ;460–415 'עברית, כה(, ירושלים תשע"ג, עמ

 Anthropologist, 75, 4 (1973), pp. 1336-1345; M. Du Mesnil De Buisson, ‘Le Triangle
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על ילדים ונשים – עניין שמצריך דיון באופן שבו תפסו אותם, בעיקר קרבת הנשים 

לשדים והעובדה שרק השדות מכונות בשמות מקומיים. 

פליאוגרפי פענוח  הכתב –  סוג 

מעניין  הטקסטים  נכתבו  שבה  והטכניקה  הכתב  של  הצורניים  המאפיינים  בבחינת 

לעמוד על סוג האות בטקסט מאגי־דתי לעומת סוג האות בטקסט מקצועי )חותמות 

צורפים(, בטקסט מאגי  שנועד לנשים לעומת זה שנועד לילדים, בטקסט מוטבע על 

מתכת לעומת זה הכתוב על קמיע מקלף או מנייר לעומת זה שבכתבי הקודש. האם סוג 

האות הוא אמצעי להבחין בין סוגי הטקסטים? האם סוג האות על התכשיטים אופייני 

לכתב של יהודי תימן, ולאיזה מהם: לכתב המרובע, שבו כתבו את כתבי הקודש, או 

יכול  האות  סוג  והאם  חולין?  מסמכי  כתבו  שבו  שכ'ט(,  קולמוס,  )חצי  הרהוט  לכתב 

ללמד על היחס לקמעות? 

הכתב התימני מובחן מהכתב המזרחי בצורת האותיות, בחיבורן ובאותיות המשונות   

והלפופות;135 בתיאורי כתבי יד בספריות הוא מכונה כתיבה תימנית. יוסף טובי ציין 

בתארו את כתבי היד במכון בן־צבי: 'כתיבות תימניות שונות'. 

סתרי  בסוד  בהרחבה  המחבר  דן  בשירי  יחיא  לר'  השרון'  'חבצלת  הקבלי  בחיבור   

גימאני,  אהרן   136. באיורים  צורתן  ומדגים  כתיבתן  צורת  של  ובחשיבות  האותיות 

אותן  והשווה  הכתב  בתימן למסורת  הסופרים  של  התייחסויות  ליקט  החיבור,  מהדיר 

ולהקפדה  צפופה  לא  לכתיבה  עקרונות  שהתוו  אחרים  יהודיים  במקורות  להלכות 

על הבחנה בין אותיות דומות – למשל התלמוד הבבלי, ר' אשר בן יחיאל ]הרא"ש[, 

הרמב"ם ור' יוסף קארו – עקרונות שמסורת הכתיבה התימנית לא תמיד קיימה. עמרם 

יהודי צנעא, טען כי הכתב התימני דומה לזה  קרח, הרב הראשי האחרון של קהילת 

הספרדי ולאשכנזי, למעט שלוש אותיות: אל"ף, קו"ף ושי"ן, ולדבריו הכתב התימני 

בכתב  חי"ת  האות  שגם  הוסיף  גימאני  בבבל.137  ראשון  בית  גולי  מסורת  את  משמר 

Symbole et Idole de La Foudre’, L’Ethnographie, n.s. 43 (1945), pp. 70-87
מתימן,  ספרותיות  מיצירות  נחום,  לוי  י'  מתימן',  תורה  בספרי  המשונות  'האותיות  רצאבי,  י'   135

בעריכת י' טובי, חולון תשמ"א, עמ' קס–קסו.

בשירי )לעיל הערה 22(.  136

קרח )לעיל הערה 43(, עמ' צג. הוא תיאר שם את הצורה המיוחדת של שלוש האותיות: אל"ף 'אין   137

בו יוד מלמעלה כי אם כמו נקודה דבוקה לגג האלף', קו"ף 'הקו הארוך השמאלי דבוק לגגה', ושי"ן 

'הרגל האמצעית נעקמת בכמו עובי ראשה ונדבקת לדופן הרגל השמאלית'. והוסיף: 'אלו שלש 

אותיות שצורת הכתב שהובילו עמהם בגלותם הראשונה היתה תמונתו שמורה אצלם ולא אירעו 

שום שינוי'. 
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התימני היא ייחודית.138 לדברי קרח במאה השמונה עשרה חלו שינויים בצורת הכתב: 

'בכניסת המאה החמישית ]לאלף השישי לשטרות[ התחילו כותבי סת"ם לשנות צורת 

ידיהם לכתוב כדמות הכתב הספרדי הנמצא בדפוסים. לאות  ולאמן  הכתב המקובל, 

הדביקוה  האמצעית  השין  ורגל  מגגה,  הפרידוה  הקוף  ורגל  מלמעלה,  יוד  שמו  אלף 

למטה, וכן התאימו צורת האותיות, והתמונה שקיבלו אבותיהם מראש ומקדם ושמרוה 

מאות בשנים, החליפוה בצורה זו'.139 כמו בעניינים אחרים הייתה מחלוקת בין תומכי 

שימור מסורת הכתיבה התימנית – ובהם ונה, הרב יחיא צאלח )מהרי"ץ( וקרח – לבין 

הרמב"ם.  תמך  שבה  הספרדית,  הכתיבה  מסורת  ואת  הפוסקים  דעת  את  שקיבלו  מי 

ואכן הכתב התימני בספרי הקודש אינו אחיד; הוא כולל תת־סגנונות של כתב מרובע, 

לעיתים בשילוב כתב חצי רהוט – אולי לציון הייררכיה בין סוגי טקסטים שונים באותו 

כתיבה  הוא  השונים  הכתב  לסוגי  המשותף  המאפיין  חפץ.  בספרי  גם  וכך   – חיבור 

בין  בעובי  בולט  הבדל  יש  ולכן  לשורה,  בניצב  המוחזק  ורחב,  ישר  קטום,  בקולמוס 

משיכות אופקיות למאונכות.140 

יש להבחין בין כתיבה בקולמוס על קלף או נייר לבין חריתה או הטבעה באיזמל על   

מתכת: חקיקה במתכת דורשת מאמץ גדול יותר, ולעיתים חסרה הגמישות בהתוויית 

האות. הדבר ניכר בחתימות צורפים באותיות עבריות, שנעשו בחריתה או בהטבעה 

של קווים ישרים, ונראה שהיה קושי לדייק בהתוויית האותיות, ועל כן קשה לפענחן. 

קושי זה נובע לא רק ממידת הגמישות של מצע החריתה, אלא גם מהיעדר מיומנות 

לילדים  השמירה  בלוחיות  זאת  לעומת  סת"ם.  סופרי  של  נחלתם  שהייתה  כתיבה, 

שמיומנות  להניח  יש  יחסית,  בקלות  הכתב  את  לקרוא  אפשר  מהתכשיטים  ובחלק 

הכתיבה שלהם עלתה על זו של הצורפים. הדבר עולה בקנה אחת עם ההוראה לכתוב 

'אוצרות  בספר  מצאתי  האות  לסוג  התייחסות  מרובע.141  או  אשורי  בכתב  קמעות 

בו לקוחים מספר החפץ  רוב המרשמים  בוהק  ליקוט מספרי חפץ שלדברי  מלאכים', 

 – מרובע'143  כתב  וצריך  בס"ד  דבר  לכל  גדול  לתועלת  'קמיע  שרים':142  'שימושי 

כתב מרובע לטקסט מקודש לעומת כתב רהוט, שכ'ט, שמשמעותו שרבוב, קשקוש, 

שמות  את  שכולל  המאגי,  הטקסט  של  קדושתו  על  מעידה  זו  הנחיה  חולין.  למסמכי 

האל ופסוקים מהתורה וממקורות מקודשים, שיש להעתיקם במדויק. מעמדו זה של 

בשירי )לעיל הערה 22(, עמ' 29–34. לדבריו בספרי תימן המוקדמים לחי"ת חטוטרת מלמעלה.  138

קרח )לעיל הערה 43(, עמ' קג–קד.  139

ע' ירדני, ספר הכתב העברי: תולדות, יסודות, סגנונות, עיצוב, ירושלים 1991, עמ' 226–231.  140

כ"י ירושלים, מכון בן־צבי 3307, דף 11א; שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 19.  141

על כ"י תל אביב, ביל גרוס 'שימושי שרים' ראו: בוהק )לעיל הערה 24(, עמ' 27.  142

אלמגור )לעיל הערה 75(, עמ' 119–120.   143
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לכתיבת  כמו  קמע,  לכתיבת  הנדרשות  בהכנות  גם  ביטוי  לידי  בא  המאגי   הטקסט 

הקמעות  במרבית  ואכן  צבי.144  מעור  בקלף  שימוש  צום,  תענית  טוהרה,   – סת"ם 

ואלה  ישראל  במוזיאון  פויכטונגר  באוסף  הנמצאים  היהודי  בעולם  שונים  ממקומות 

שתוארו בספרו של שרירא על קמעות, הכתב הוא מרובע, בסגנונות שונים. שרירא 

וכי  מתכת,  לוחית  על  ההכנות שנדרשו לכתיבת טקסט מאגי  על  ידוע מעט  כי  ציין 

סביר להניח שהלוחיות נכתבו בידי מומחה או תלמיד חכם שהכיר את ההוראות.145 

האותיות  של  המעוגלות  הפינות  האות.  בסוג  מזה  זה  נבדלים  שהצגתי  הקמעות   

בענקים א, ב, ג אופייניות לכתב חצי רהוט או רהוט )שכ'ט(, ונראה כי האותיות נכתבו 

בידי אותו אדם, בשל הדמיון בצורתן ובסימני הנקודות או הקווים המשמשים בתפקיד 

גרשיים. בלוחית אחת של ענק א יש מעבר לכתב מרובע בכתיבת הפסוק 'בן פרת יוסף' 

וכו'. לעומת זאת בענק ד, כמו בבתי הקמע מחבאן, הכתב מרובע, וצורת האות קרובה 

וזרועות  תגים  עם  אשכנזי,  או  אשורי  סת"ם  לכתב  שדומה  התימני  הכתב  של  לסוג 

בקצות האותיות, בעיקר באותיות שי"ן, צד"י ועי"ן, וללא חיבור של האל"ף והלמ"ד 

באוסף  אלוהים'  'רכב  של  היד  בכתב  למשל  יש  דומה  אות  סוג  המלאכים.  בשמות 

גרוס: בשרטוטים הבליט הכותב בכתב מרובע מסוגנן את שמות העולמות, הספירות 

והמלאכים, אך רוב הטקסט כתוב בכתב רהוט.146 הכתב על לוחית תליון הראש מחבאן 

בשתי  פונקציונליים;  ישרים  קווים  פשוט,  אך  מרובע  לילדים  השמירה  ובלוחיות 

לוחיות יש חיבור של אל"ף ולמ"ד האופייני לכתב התימני )חיבור זוויתי או מעוגל כמו 

אל"ף בכתב רהוט(, ושכמוהו מצאתי במרשמים, אבל בשאר הלוחיות אין חיבור של 

אל"ף ולמ"ד )גם במרשמים בספרי חפץ לא תמיד היה החיבור כזה(. בלוחית השמירה 

שכתובה בה ברכת הכוהנים עירוב של אותיות מרובעות וקורסיביות, בחיבור של אל"ף 

הכתב  נייר  על  הכתוב  הארוך  בקמע  רהוט.  חצי  הוא  והכתב  מעוגלת  האל"ף  ולמ"ד 

תימני מרובע, אך חלקו כתוב בכתב רהוט. בקמע הכתוב על נייר מלבני הכתב חצי 

רהוט, אך המילים 'נצח', 'הוד' ו'מלכות' כתובות בכתב מרובע, שיטה דומה לשילוב 

של סוגי כתב אלה בכתב היד של 'רכב אלוהים' לוונה שהזכרתי. הכתיב המלא בקמע 

זה, למשל במילה 'איליו', מעיד על כתיבה מאוחרת. אם כן בקמע זה ובענקים א, ב, 

מרובע  הכתב  מחבאן  ובתכשיטים  השמירה  בלוחיות  ד,  בענק  ואילו  רהוט,  הכתב  ג 

בסגנונות שונים. סגנון הכתב בכתבי יד הוא אמצעי לתיארוכם, לקביעת זהות המחבר 

בשבת,  אותו  לענוד  מותר  אם  היהודי,  בעולם  המאגי  והטקסט  הקמע  מעמד  על  המחלוקות  על   144

5(, עמ' 12–16; טרכטנברג  )לעיל הערה  ועוד ראו: שרירא  להצילו משרפה בשבת, לגנוז אותו 

)לעיל הערה 32(, עמ' 132–152; הררי )לעיל הערה 5(, עמ' 167–170.

שרירא )שם(, עמ' 19.  145

על כ"י תל אביב, ביל גרוס YM.011.035 'שימושי שרים' ראו: בוהק )לעיל הערה 24(, עמ' 27.  146
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או המעתיק וכן הלאה.147 אך כדי לקבוע אם מדובר במסורת כתיבה תימנית מוקדמת 

יד  סוג הכתב בכתבי  על  יש לערוך מחקר מקיף  או בהשפעות מאוחרות שציין קרח 

החיבור  סוג  זרמים,  ומעתיקים,  מחברים  מחוזות,  תקופות,  בין  ההבחנות  את  ולברר 

ועוד. כמו כן יש לציין כי בעלי החפץ לא היו אמונים על כתיבה כמו סופרי סת"ם, 

לפיכך לקושי בריבוי מסורות הכתיבה יש להוסיף את המגבלות במיומנויות הכתיבה.

ם ו כ י ס

להגיע  שעה  לפי  מאפשרים  אינם  זה  במאמר  בהם  שעסקתי  התכשיטים  מאפייני 

למסקנות חד־משמעיות, כיוון שהם כוללים מאפיינים של תכשיטים וקמעות מתימן 

אך גם מאפיינים יוצאי דופן. 

תוכן – שמות האל בני מ"ב וכ"ב אותיות, סופי התיבות צמרכ"ד, הפסוק 'בן ּפרת   

יוסף' וכו', שיר למעלות ושמות המלאכים – כולם מופיעים במרשמים לקמעות בספרי 

פרת  'בן  הפסוק  ואת  למעלות  שיר  את  אך  היהודי,148  בעולם  אחרים  ובקמעות  חפץ 

יוסף' וכו', שנפוצים מאוד בקמעות במזרח ובמערב, ושנחשבים ליעילים נגד עין הרע 

וכסגולה לזיווג ובעיקר למקשה ללדת, מצאתי במספר קטן יחסית של מרשמים בספרי 

חפץ.149 

מבנה – שם האל בן מ"ב אותיות נפוץ כפתיח בלוחיות קמע מפרס150 אך לא במרשמי   

הקמעות מתימן, עם זאת הייצוג שלו 'קרע שטן' מופיע על תכשיטים יהודיים מחבאן. 

נראה כי במרשמים לקמעות משוקעים רבדים מוקדמים וחדשים, יהודיים ומוסלמיים. 

מלאכים  שמות  בהן  שמופיעים  אלה  סוגים,  לשני  לחלק  אפשר  השמירה  לוחיות  את 

למשל טובי וסרי ציינו כי הכתיבה בשני כתבי יד של דיואנים לר' שלום שבזי היא תימנית מרובעת   147

יד  מכתבי  מובחנת  היא  במה  פירטו  לא  אומנם  הם  עשרה.  השבע  במאה  תימן  לדרום  ואופיינית 

מאזורים אחרים בתימן, שאף בהם כתב מרובע, אך אנו למדים על השונות. למרות כתיבה בלתי 

מפתח  הוא  פליאוגרפי  פענוח  אחד,  בעמוד  אף   – ובצפיפותן  האותיות  בגודל  הבדלים   – אחידה 

לרבי  חדשים  שירים  טובי,  וי'  סרי  ש'  ראו:  סופר.  אותו  בידי  נכתבו  השירים  שכל  לקבוע  בידם 

תשל"ו,  ירושלים  ומפתחות,  מבוא  כולל  המשורר  יד  כתבי  של  מצולמת  מהדורה  שבזי:   שלום 

עמ' 15–26. תודתי ליואל אושרי, דוקטורנט באוניברסיטת בר־אילן המתמחה בפליאוגרפיה של 

כתבי יד מתימן, על הערותיו.

שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 97–98, 114, 120; שחר )לעיל הערה 10(, עמ' 237–240.  148

על  ואת שיר המעלות תה' קכז תלו  ילד,  את שיר המעלות תה' קכו תלו בפינות הבית להגן על   149

צווארו של הילד מהרגע שנולד.

שחר )לעיל הערה 10(, עמ' 454–458; שרירא )לעיל הערה 5(, עמ' 149, 166, 171.  150
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ולא השליןהמ ןהשבותהבאלרים.ה לםהאפנינוהכמריםהשאה תפתחותהמתורןה טקסטהאפניה

חריכ ה קמא הוספכה'כזילאה באלך'הולחכי ,הלוהמיןהרכרעיםהאעיקשים?ה

רפיהששיעכתיהקייםהקושיהמ שוול השאהבמנ הותורןהשאהבכשםהלוהקבעה רתומהעאה ה

קאףהלוהנייכהאלאוהשאהטקסטהבלגיהגאויהעאהאוחיותהבתרת,הבריווןהש שפ ה מיצועיתה

 לופייניתהאבכשביםהואקבעותהעאהקאףהלוהנייכ,הלינ הלופייניתהאאוחיותה קבעותה–ה

אאוחיותה ואלה שכיכל,151ה שאה מספכוה ואלא ה בוצגותה פוירטונגכה שמלוסףה אלא ה אלה

 שביכ האיאריםהבתיבן.האוחיתה שביכ האלה יית ה קבעה יחירהשנענר,הרפיהשנכל ה

ציר ה גאויהשאה מיןה טקסטהשעאה ורפיהשבאברה בחקכ.ה לםה י ה מראה מתצאוביםה

ממיתה קבעה שנטבןה נייכ,ה לוה קאףה עאה אמיןה קבעה רתומה איאריםה אוחיתה שביכ ה

שנתא העאהלותוהחישוקהמכזא?הרריהאקמאהתבונ הראאיתהעאהנוסחיה קבעות,האשונםה

ולופןה תבוררותהשא םהעםה בזיקיםה שוניםהבענייןהאמחוןהב הטבוןהמנכתיקיה עוכה

מעאותה שענרוה נשיםה ממתיה קבעה טבוןה וב ה שמתצאובים,ה שענרוה יאריםה ו רסףה

 תרשיטיםהש צגתי.ה

אי וריה מיןהרתמה לופייניה מוורלותהחאוק ה ליהלפשכהאקמועה סוגה רתמה מ שוולתה ה

תיבןהארתמהאלהתיבני,הריווןהש רתמה בכומעה בעוצמהבופיעהמענקהרהומתרשיטיהחמלן,ה

ורתמהחציהכ וטהבופיעה ןהמקבעהבתיבןה רתומהעאהנייכהו ןהמענקיםהל,המ,הג.ה

שראה באלר ה לוה מלכץ,ה נרתמה גמםה שעאה ו טקסטה מתיבןה נוצכוה לםה תרשיטיםה ה

נפגשוה שאה בל ה עשכיםה משנותה חבישיםה ליךה ארבייןה ירוא ה לניה מלכץ,ה נעשת ה

יעקמיה מיתה שאה ממיתה באלר ה אבשאה לחכות,ה בלכצותה צוכפיםה עםה בתיבןה צוכפיםה

בלז'כמיזלןהמתאהלמימ,הוספגוה שפעותהלא הבלא ,הו נ האפנינוהיציכ החרש המלכץה

 גיכ .152הבראהבקוםהשלאותהכמותהנותכוהפתוחות,האבשאהב ה זיק המיןה טקסטה בלגיה

מעמכיתהלוהמעכמית־י וריתהאמיןה בוטימיםה צוכנייםהשמחזיתה תרשיטהואשבותי םה

מעכמית,הש םהממחינתהטקסטהמעאהפ ?ה לםה חובכ,ה צוכ הו טקסטהשמעאהפ החצוה

גמואותהמיןהי וריםהובוסאבים,הו רתומהסיבןהגמואותהלא ?

ר"כהרכבא הלמרכ,ה בראא ה לקרביתהלחו הו תרניתהאחקכהפואקאוכהותכמותהעבבית,ה לונימכסיט ה עמכיתה

מיכושאים,ה כה צופים,היכושאיםה9190501

chitta@012.net.il

שחכה)שם(;השכיכלה)שם(. 151ה

עאהת איריה שיבוכהו שינויהשחאוהמצוכפותהשאהי וריהתיבןהמישכלאהכלו:הי'הגיאעת,הצוכפותהמרוכה 152ה

1967–1882,ה ו ת וות השאה תכמותה חזותיתה אלוביתהמישכלא,ה י וריהתיבןה   יתוך:הלובניותה

מלכהשמעהתש"עה)אלוכךהראה ספכ(.

38]
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ם י ר ו י א ח  פ ס נ
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צד הגב )
אל, 

מ
ש

צד 
ת ב

ש
שול

מ
ת 
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ש

שול
מ
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לוחי

שועתך ִקויתי ה'[ 153
לק"י ]‘לי

אב"ג
ית"ץ קר"ע
שט"ן נג"ד

ש בט"ר צת"ג
יכ"

חק"ב טנ"ע יג"ל
שק"ו צי"ת154 לק"י

פז"ק 
בין155 פורת יוסף בין

פורת עלי עין בנות צעדה
שא עני ]כך![ אל ההרים

ש?י?ר157 למעלות א
שור156 

עלי 
שמים

שה 
מאין יבא עזרי עזרי מעם ה" ע

שומרך
וארץ אל יתן למוט רגלך אל ינום 

שומרך ה"
שראל ה" 

שומר י
שן 

הנה לא ינום ולא יי
שך159

שמר את נפ
שמרך מכל רע י

צלך על יד ימינך158 ה" י

לק"י
אב"ג

ית"ץ קר"ע
ש

שט"ן נג"ד יכ"
בט"ר צת"ג חק"ב

שק"ו
טנ"ע יג"ל פז"ק 

צי"ת לק"י בין פורת יוסף
בין פורת עלי עין בנות

שיר למעלות
שור לקי ]כך![ 

צעדה עלי 
שא עני אל ההרים מאין יבא עזרי

א
שמים וארץ אל יתן

שה 
עזרי מעם ה" ע

שמרך הנה לא ינום
למוט רגלך אל ינום 

שומרך ה" צלך על יד
שראל ה" 

שומר י
שן 

ולא יי
שמרך

ש לא יככה וירח בלילה ה' י
שמ

ימינך יומם ה
שמר צאתך ובואך מעתה ו"ע ]ועד עולם[

שכך ]כך![ ה" י
שמר את נפ

מכל רע י

בר' מט 18.
 153

שם כבוד מלכותו לעולם ועד(. 
שכמלו )ברוך 

שמטת המענה בסיום התפילה: ב
שי תיבות, בה

שם האל בן מ"ב אותיות, לפי אחת המסורות מקורו בתפילת 'אנא בכוח' ברא
 154

שמטות אחדות.
 157    מכאן ועד סוף הטקסט תה' קכא, בה

 
 156    בר' מט 22.

 
שתי התיבות ּבין וּבן.

שהכותב לא הבחין בכתיב בין 
שום 

כתיב מלא מ
 155

שמיט כאן המעתיק את פסוק 8.
 159    מפאת חוסר מקום ה

 
של כל פסוק 6.

שמטה 
ה

 158
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 161    ראו לעיל הערה 157.
 

ראו לעיל הערה 154.
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שמר את נפ

שמרך מכל רע י
וירח בלילה ה' י
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עין בנות צעדה עלי 

שא עיני
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אל ההרים מאין יבא עזרי
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שֹמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם[ 164
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ית"ץ קר"ע
שט"ן נג"ד

ש בט"ר צת"ג
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חק"ב טנ"ע יג"ל פז"ק
שק"ו צי"ת בפ"י בפ"ע

שור
עין בנות צעדה עלי 

 164    תה' קכא.
 

 163    ראו לעיל הערה 156.
 

ראו לעיל הערה 154.
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יוסף בן

פורת עלי

עין בנות

צעדה עלי
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שם אנקתם
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 166    ראו לעיל הערה 154.
 

ראו לעיל הערה 156.
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ברכת הכוהנים, במ' ו 24–26. 
 167



כרמלה אבדר

]142[

54[

שמירה
שוק ברזל )טוק( ועליו לוחית 

איור 14. פעוט ענוד בבית קמע גלילי )חרז( וחי
שד, עדן, תימן. ארכיון הג'וינט

שרים, מחנה חא
של המאה הע

שים 
שנות החמי

שראל[
שומר דלתות י

שדי ]
שראל

שמע י
ה' אלוהינו ה'

אחד



הרהורים על טקסטים מאגיים בתכשיטים ובקמעות

]143[

]55

שמע
שראל יהוה

י
אלוהים יהוה

שראל[
שדי ]שומר דלתות י

אחד 
שם כבוד מלכותו לעולם ועד[

שכמלו ]ברוך 
ב

שמירה
שה קמעות, בתי קמע ממתכת ומעור ולוחית 

שלו
שא 

שוק מתכת הנו
איור 15. ילד ענוד בחי

שד, עדן, תימן. ארכיון הג'וינט
שרים,  מחנה חא

של המאה הע
שים 

שנות החמי



כרמלה אבדר

]144[

56[

)01.M
C

שמירה לילד, כסף, אורך 5.8 ס"מ, רוחב 3.5 ס"מ. אוסף מייקל צ'רניה )239.
איור 16. לוחית 

The C
ollection of Prof. M

ichael M
. C

ernea (W
ashington, D

C
, U

SA
)

ש' י 7.
 169    מ

 
תה' טז 8.

 168

שכמלו
שראל ה' אלהינו ה' אחד[ ב

שמע י
שי?א?אאא ]

סנוי סנסנוי סמנגלף

שיא
שעים ירקב[ 169 

שם ר
שרי ]

שילת ]שִׁויתי ה' לנגדי תמיד[ 168 
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שות, 
שול

שם הסוואת זהותו המגדרית והוא ענוד כריות מ
שו מכוסה בברדס לילדה ל

שוו איור 14(: רא
שלל אמצעים מאגיים )ה

שבאיור 16. הפעוט מוגן ב
נוסחה זהה לזו 

 170

כפתורים המחליפים קונכיות כאורי ובית קמע גלילי. 

שונים. 
שם הויה בצירופים 

אותיות 
 171

]57
שפחת יחיא צברי, הכפר כ'וראז 

איור 17. לוחית קמע לפעוט ממ
 

שו
שו, סטודיו מר

ליד העיר צעדה, צפון תימן, 170.1985 צילום: פסקל מר

שראל ה' 
שמע י

שי?א?אאא ]

שכמלו ]ברוך 
אלהינו ה' אחד[ ב

שם כבוד מלכותו לעולם ועד[

סנוי סנסנוי סמנגלף

שִׁויתי ה' לנגדי תמיד[ 
שילת ]

שיא
שעים ירקב[ 

שם ר
שרי ]

שמירה לתינוק או לילד, כסף, תימן, 
איור 18. לוחית 

 
שגיב מחפוד

ור? הו ויו הי171אורך 3.5 ס"מ, רוחב 3.5 ס"מ, אוסף 

כרפטיאל

פרהאל סנו

סנסוי

סמנגלף
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איור 19. קמע על נייר לשמעה בנת לולה, הכפר צארם אלעוד, מזרח תימן התחתונה
אורך 36 ס"מ, רוחב 4.5 ס"מ. אוסף פרטי. תרגום והערות: אורי מלמד

בשם ה" אל עולם172 נעשה ונצליח
בשמך אני קורא ובשמך אני
בוטח שתסתום כל מזיק וכל

משטין וכל פגע בע173 וכל שד
וכל מזיק שלא יקרבו ולא יגעו  5

בשמעה בת לולה נק"ז ]נושאת קמע זו[ משביע
אני עליכם מיכ'אל וגברי'אל ונורי'אל

אורי'אל הד>רי<'אל בשם אהר.....
.......................................... השם

המפורש החקוק ב>מצ<ח אהרן174  10

ובעזקא175 דשלמה ובעזקתא
דקמרי'אל ובעזקתא ד?ת?מרי'אל
ובעזקתא דמטטרון ?צ?ר?צ?ובא

................ הנקרא שמו ובעזקתא
ד?ג?ברי'אל וב>עז<קתא דמיכ'אל  15

ובעזקתא דש?מ?זי'אל ובעזקתא
דנהריאל ונורי'אל ובשם המפורש

של ע"ב אותיות >ש<הוא אב"ג ית"ץ
קרע שטן נגד יכש בטר צתג 

חקב טנע יגל פזק שקו צית  20

אנקתם פסתם פספסים
דיונסי"ם בשכמל'ו176 שתשמרו

ותצילו ותשיזבו177 שמעה בת
לולה נק"ז ותגערו בכל רו?חי?ן
ושידין ושטנין בישין ומז?יקי?ן  25

ושידין וכשפים וכל זרעית178
אשמדאי ולילית ונשקלדיש

ונדבי? שהם הנדייריש
ויילדוריש ורוחין פרחין

ושטנין בישין וכל מזיק וכל  30

דבר רע וכל כאב וכל חולי

172    על פי בר' כא 33.  173    כך במקור, צ"ל: רע.

השם המפורש היה חקוק על הציץ, אחד מעיטורי הלבוש בקדמת ראשו של אהרן הכוהן הגדול.   174

ראו: שמ' כח 36–38; לט 30–31; בבלי, סוכה ה ע"א.

מארמית: ִעְזָקא – חותם, חותמת, טבעת. ראו למשל: דנ' ו 18.  175

ראשי תיבות של קטע התפילה הקבלי הנאמר בנוסחי תימן בחתימת המזמורים של קבלת שבת:   176

'אל, נא קרב תשועת מצפיך, פחדך סר תוציאם ממאסר, פדה סועים פתח סומים ישעך מצפים, דלה 

יקושים וקבץ נפוצים סמוך ה' מפלתנו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.

תרגום ארמי של התיבה העברית הקודמת.  178    מארמית: ַזְרִעית או ַזְרֲעָית – צאצא)ים( של.   177
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ה, החלשה, הָבאה לידי רפיון כוח. הצורה נראית כחידוש מילוני ועוד צריך עיון. ֲהַתּׁשּות – ֲהַתׁשָּ  179

בין של יום ובין של לילה.  180

ולא יהיה לכם רשות להזיק ולשלוט.  182    ותיראו ותפחדו מלפניה ומאחריה.  181

הקמע הזה והחותם הזה שהוא.  184    תה' פט 53.  183

סימן הגרשיים המופיע בין שתי התיבות האחרונות הוא סימן הפרדה לשתי התיבות שנדבקו במהלך   185

הכתיבה ולא סימן של ראשי תיבות כמקובל.

צורת כתיבה חלופית של שם הויה שלא למטרות קודש.  186

באב – 'ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה' )דב' כח 3(, או מילה בערבית – שער.  187

וכל התשות179 כוח וכל שד ומזיק
בין דיממא בין דליליא180 בין

זכר בין נקבה מעתה ועד
עולם ולא יהא לכון רשות  35

לא>נ<זקא ולמשלט181 על שמעה
בת לולה ?נק"ז? ותתנערון

ותתבעתון מן קדמיה ומן
בתריה182 מעתה ועד עולם
ואני משביע בכל השמות   40
המפורשים הנזכרים לעיל
עליך השר ענאל הממונה 
על היום הזה שתשלים כל 

תנאי קמיעא הדא ובעזקתא
דילך דהוא183 קדוש ובשם  45

השמות שמצילין יוחרם
ומכל כלי זיין

פדים
עתריא'ל פיסאל חצריא"ל

המקריא'ל שובביא"ל עוזניא"ל  50
שוריא"ל מיכא"ל גבריא"ל הנזריאל

שבוריא"ל אמן אמן סלה
.......................................

אג'רי פט'י מרום שמרי'אל
ם  ההה  55

ם  ז   צמרכד
בשכמלו בילאו ]ברוך ה' לעולם אמן ואמן[184

יהלאו"אנסו ]ימלוך ה' לעולם אמן ואמן אמן נצח סלה ועד[185
ט                  יה                 פ

ידו"ד186       באב187                 ידו"ד  60
                 קבול כסן

                       כסאן כסאכן                 פ 
                  שמו שדי

ידו"ד      צורי אל יה              ידו"ד  
65        י           מגן                   ה

                     דוד
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בשם רחמן מלא רחמים

אנא בכח188 שמך וחותמך הקדוש יהי"ה הצמיחה

נא רפואה שלימה

לנושא זה הקמיע רפואת הנפש

ורפואת הגוף. והאר איליו פניך לטובה

]לאורך השול הימני:[

ותשמרהו מכל מיני עצבות ושיבוש הדעת

]לאורך השול השמאלי:[

ותציל אותו מכל מיני מחלה ופחד ובהלה

]לאורך השול התחתון:[

ותמלא כל משאלות לבו לטובה

]בארבע פינות המסגרת החיצונית:[

אצילות                                     בריאה

יצירה                                        עשיה

]בארבע פינות המסגרת הפנימית:[

אנקתם                                       פסת"ם

פספסי"ם                                 דיוניסי"ס

]מלבן עליון בתוך המסגרת הפנימית:[

כתר

חכמה          ארון הברית               בינה

דעת

]מלבן תחתון בתוך המסגרת הפנימית:[

מנורת המאור

חסד     שולחן הפנים      תפארת     גבורה

נצח              מזבח              הוד

הזהב

יסוד

מלכות

איור 20. קמע על נייר, סביבות צנעא, תימן, המחצית הראשונה של המאה העשרים
אורך 11.4 ס"מ, רוחב 6.7 ס"מ. אוסף פרטי. תרגום: אורי מלמד

רק שתי המילים הראשונות של התפילה.  188

 בית הקמע, כסף באיכות ירודה
אורך 4 ס"מ, קוטר 1.5 ס"מ
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