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Magic in the Torah – Real or Phony?
1.
Shemot 7:10-11

 ויקרא גם פרעה לחכמים:ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ד' וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין
ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן
And Moshe and Aharon came to Pharaoh and did as Gd had instructed, and Aharon cast his staff before Pharaoh
and his servants, and it became a lizard. Pharaoh also called his sages and michashfim, and the chartumim of Egypt
also did thus with lahateihem.
2.

Shemot 8:14-15

 ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלקים הוא ויחזק:ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה
:'לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר ד
And the chartumim did thus with lateihem to produce the lice and they did not succeed, and the lice were on the
people and animals. And the chartumim said to Pharaoh: This is the finger of Gd! And Pharaoh's heart was
strengthened and he did not listen to them, as Gd had said.
3.

Talmud, Sanhedrin 67b

 ואת+'בראשית ג+ אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא בלטיהם אלו מעשה שדים בלהטיהם אלו מעשה כשפים וכן הוא אומר
להט החרב המתהפכת
R' Eivo bar Nagri cited R' Chiyya bar Abba: b'lateihem refers to acts of sheidim; b'lahateihem refers to deeds of
keshafim, like "And the turning lahat of the sword."
4.

Rashi, Sanhedrin 67b

 כל מקום שנאמר בלטיהם היו החרטומין עושין בלחשיהם על ידי שדים, שנסתרים ואינן נראין- זה מעשה שדים
 ומתהפכת מאליה ודומה לכשפים...- להט החרב
"these are acts of sheidim" – They are hidden, invisible. Wherever it says b'lateihem the chartumim acted via
incantations, via sheidim.
"lahat of the sword" - … It turns on its own, like keshafim
5.

Midrash, Psikta Zutrita Shemot 7:22

 וכאלה רבות בתלמוד שאמרו החכמים... כי הא דההוא טייעא דטרקיה לגמליה והדר קם, נראין כעושים ואינן עושין, בלחישותם.בלטיהם
 כי מעשה חרטומי מצרים הכל באחיזת עינים היה,שהיו בימיהם
"B'lateihem" With their incantations, appearing to act but not acting, like the Arab merchant who struck his camel,
and then it rose… and many like these in the Talmud, which the sages recorded from their times. The deeds of the
chartumim of Egypt were all deceptions of the eyes.
Magic in the Talmud – Real or Phony?
6.
Talmud, Sanhedrin 67b

אמר אביי הלכות כשפים כהלכות שבת יש מהן בסקילה ויש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה העושה מעשה בסקילה האוחז
את העינים פטור אבל אסור מותר לכתחלה כדרב חנינא ורב אושעיא כל מעלי שבתא הוו עסקי בהלכות יצירה ומיברי להו עיגלא תילתא
 אמר ליה רב לרבי חייא לדידי חזי לי ההוא טייעא...ואכלי ליה אמר רב אשי חזינא ליה לאבוה דקרנא דנפיץ ושדי כריכי דשיראי מנחיריה
דשקליה לספסירא וגיידיה לגמלא וטרף ליה בטבלא וקם אמר ליה לבתר הכי דם ופרתא מי הואי אלא ההיא אחיזת עינים הוה
Abayye stated: The laws of Magic are like the laws of Shabbat: some have a death penalty, some are forbidden but
are not punished by human courts, and some are permissible. Performing a real act is forbidden, with a penalty of
death. Grabbing someone's eyes is forbidden, but not punishable. The permitted case is like that of R' Chanina and R'
Oshia; every Friday they would study The Book of Creation, and create for themselves a fat calf and eat it.
Rav Ashi said: I saw Karna's father sneeze and hurl silks from his nostrils!
Rav said to R' Chiyya: I saw an Arab merchant take a sword and slash a camel, and then he knocked on a table and
the camel arose! R' Chiyya replied: Afterward, were blood and feces around? Rather, he simply grabbed your eyes.

7.

Rambam, Commentary to Mishnah, Avodah Zarah 4

 וביאור. אלא צוחקים מהם ומאלה החושבים שיש להן השפעה, שהפילוסופים השלמים אינם מאמינים בטליסמאות,ממה שראוי שתדעהו
 ויחשבום, ובהרבה דברים מסוגם, ואמנם אמרתי זאת ליודעי שרוב בני האדם ואולי כולם מרומים בהם תרמית גדולה מאד,זה יארך
, עד שהטובים החסידים מאנשי תורתנו חושבים שהם דברים אמיתיים אלא שהם אסורים בגלל התורה בלבד. ואינם כך,דברים אמיתיים
 ושורש, והם דברים שזכו לפרסום רב אצל האומות.ולא ידעו שהם דברים בטלים כוזבים שהזהירה מהם התורה כמו שהזהירה מהשקר
 והיו מגדלים את, והם העמים אשר יצא אברהם אבינו מכללם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר ד' בליבו מן החכמה, הצאבה,זה
 והם אשר יסדו את גזירת הכוכבים והכישוף והלחשים והורדת הרוחניות ושיחות הכוכבים,הכוכבים ומייחסים להם פעולות שאינן להם
 והרבה מאלה הענינים אשר שלפה התורה האמיתית חרבה עליהם וכרתה, ודרישת המתים,והשדים והקסם והניחוש לכל ריבוי מיניהם
... והם שורש עבודה זרה וענפה,אותם
What you must know is that the complete philosophers do not believe in Talismaot, but rather they make fun of them,
and of those who believe that they have power. An explanation of this would take quite some time, but I will say this,
because I know that most people are fooled with this and with similar things, and think that they are real, when this is
not so - to the point where good and righteous Jews think that such things are real, and that they are only forbidden
by the Torah [but have real power]. They don’t realize that these things are empty and false, and that we are
commanded not to perform them in the way that we are commanded not to lie in any way.
These are things which have been spread greatly by the idolaters, chiefly by the Sabeans, and they are the people
from whom Abraham came. He argued with their errors and their confused logic, with the wisdom which Gd put into
his heart.
They would raise and honor the stars, and ascribe to them all kinds of acts which they didn’t perform. These are the
people who wrote books on rules of the stars, and magic and invocations and spiritual zodiacs and planets and
demons and fortune telling and witchcraft and superstition and seances, and many similar things, against which the
true Torah has unsheathed its sword and eradicated them; those types of things are the essence of idolatry…
8.

Talmud, Sanhedrin 67b

 אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא אפילו לדבר כשפים+'דברים ד+ אמר רבי יוחנן למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה
ההיא איתתא דהות קא מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דרבי חנינא אמר לה אי מסתייעת זילי עבידי אין עוד מלבדו כתיב איני והאמר
רבי יוחנן למה נקרא שמן מכשפים שמכחישין פמליא של מעלה שאני רבי חנינא דנפיש זכותיה
R' Yochanan said: Why are they called keshafim [ ?]כשפיםFor they counter [ ]מכחישHeavenly forces []פמליא של מעלה.
It is written: 'There is no other power, besides Him.' R' Chanina said: Even magical forces.
There was a woman who would continually try to take dirt from beneath the feet of R' Chanina. He said to her, "If it
will work for you, go do it; it is written, 'There is no other power besides Him!'"
But is this so? Didn't R' Yochanan say, "Why are they called 'Mechashfim?' For they contradict the Heavenly forces!"
R' Chanina is different, for he had great merit.

