
 174

אריק גלסנר



#28    אדר א' תשפ״ב    פברואר 2022 175

מרוץ הלפיד של הַמחברת העברית: 
קלונימוס בן קלונימוס ו'אבן בוחן'

ה"ַמחברת", הלוא היא המקאמה העברית − פרוזה מחורזת, 
סיפורית בדרך כלל, עתירת רמזי לשון ושיבוצים, אמרי חוכמה 
ופתגמים − נוצרת ברציפות זה כתשע־מאות שנה. נדודיה בין 

תפוצות ישראל הם כנדודי מרכזי היצירה העברית שמעולם לא 
חדלה ולא נבלה. גמישותה הלשונית של המחברת, עושר מקורותיה 

ורוח החיים וההומור השורה עליה הם המחשה מלבבת במיוחד 
לשימוש המתמיד, הפורה והיצירתי בשפה העברית, שמעולם לא 

מתה ואף לא נרדמה.

סוגת הַמחברת נולדה בספרד, בהשפעת האופנה הספרותית 
הערבית בת הזמן ונציגה הבכיר אבו־מוחמד אלחרירי. מתרגמו 

העברי של אלחרירי קרא את שם עצמו אלחריזי, לאמור חורז 
עברי כאלחרירי; הלוא הוא רבי יהודה אלחריזי. בארצו, ספרד, 

פרחו מחברי המחברות במאות ה־12 וה־13. סיום תור הזהב העברי 
בספרד, וכיבושה ההדרגתי בידי הנוצרים, העביר את מרכז הכובד 

התורני, ההגותי והספרותי העברי בדרום אירופה אל פרובנס, דרום 
צרפת − וָׁשם ָקם למקאמה, לצד אחרים, מחברנו הנבחר קלונימוס 

בן קלונימוס. 

הוא נולד בארל, על נהר הרון לא הרחק ממקום שפכו לים התיכון, 
ב־1286, למשפחה עתירת תורה וממון. מנערותו הבריק בידיעת 

התלמוד והמקרא ובידיעת הלשונות, עתיקות כחדשות. הידע שלו 
בעברית, ארמית, פרובנסלית, קופטית, יוונית, לטינית, ערבית, 
ספרדית ואיטלקית אפשר לו לתרגם יצירות מן השפה האחת 

לחברתה. הוא חנך סוגה חלוצית פופולרית, מסכת גמרא פרודית 
לפורים ושמה 'מגילת סתרים', שהולידה חיקויים מאז ועד היום, 

כתב חיבור הגותי ושמו 'תשובה לפילוסוף אבן כספי' שבו התווכח 

עמוד מתוך הגדה של פסח המכונה "הגדת האחים", 
המתוארכת לזמנו ולמקומו של קלונימוס: קטלוניה של 

המאה הי"ד. מאוסף הספרייה הבריטית.
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עם 'ספר הסוד' שלו − וגם את 'אבן בוַחן', משנת ה'פ"ג )1323(, 
שקטעים ממנו מובאים במדורנו הנוכחי. חיבור שחציו עשוי 

כמקאמה וחציו פרוזה מליצית ללא חריזה, ובו הוא בעיקר מלקה 
בשבט מוסר את עצמו ואת כל השאר. 

'אבן בוחן', יצירה שהקשרים בין חלקיה אסוציאטיביים במקרה 
הטוב, אינה מחברת קלאסית, גם לא במחציתה המחורזת: אין 

משובצים בה שירים שקולים, והיא רחוקה מהשבלונות העלילתיות 
סוגה. זהו חיבור דברני  אשר חוט השני בו, ככל שיש  המקובלות ּבַ

כזה, הוא תנועה בין הטפת מוסר היתולית־למחצה לאחרים − לבין 
הכאה על חטא. 

החיבור נפתח בהתנצלות ארוכה של המשורר על כך שהוא עסוק 
בחיפוש מומים אצל הזולת. נאה מתנצל ונאה מקיים, הוא מזדרז 
לעבור משם לתואנות על נשמתו שלו המשרכת דרכיה, ועל ליבו 

שנמשך אחר ַמּדּוחים ומאכלים ובגדים ונשים. "ליבי, חזקתני 
ותוכל באהבת נשים, / נלכדתי בשחיתותם כציפורים האחוזות 

בפח יוקשים", הוא פותח וידוי זה: להוציא מליבם של משתטים בני 
זמננו הסבורים שהחטיבה הבאה בספר, זו אשר  קלונימוס מצר בה 

בהיתול על כי לא נולד אישה, מעידה כי הוא טרנסג'נדר. מן החטיבה 
הזאת נביא להלן קטע ארוך. 

היצירה עוברת משם לפרק רב סעיפים על מנהגי בני ישראל בזמן 
ההוא בעיניו של המשורר, בפרט בשבתות ובמועדים, ובפרט 

שבפרט בתחום הקולינרי. החטיבה הבאה היא שרשרת תיאורים 
עוקצניים של טיפוסי אנשים שונים בקהילות. המשותף להם: 

מתפארים במה שאין להתפאר בו. נמנים עמם אנשים החושבים 
עצמם, בצדק או לא, יחסנים, חכמים, אנשי אמונים, רופאים, 

אצטגנינים, מדקדקי לשון, משוררים המבטלים זמנם לריק וחכמי 
תורה הלוקחים שוחד. את הפרקים על היחסנים, החכמים ואנשי 

האמונים הבאנו פה.

אחריהם מגיעים הפרקים הלא־חרוזים: מליצות סדורות בשבח 
הבורא ובגנות הנברא; ויכוח בין אדם לנפשו; דברים על הגֵזרות 

שנגזרו בימים ההם על היהודים בצרפת; ודברי כבוד למי שהספר 
נכתב לכבודם: הקב"ה, ועשרה אישים חשובים מספרד. כקודמיהם 

גדושים הפרקים הללו בהברקות ובזכרי־לשון ממקורות ישראל, 
בצפיפות ובלמדנות העולות על המקובל בסוגת המקאמה ובספרות 

החול לפני ימיו של קלונימוס וגם אחריהם. 
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הדחיסות הזאת, הברק, ואולי דווקא נאמנותם של פצעי האוהב, 
עשו ל'אבן בוחן' כנפיים גם מחוץ לאזור ספרד ופרובנס. שמעו של 

קלונימוס יצא למרחוק. כך קרה שכשנה לאחר פרסום החיבור הזמין 
אותו לחצרו רובר )או רוברטו( מַאנז'ו, מלך נאפולי − ממלכה רחבת 

ידיים בימים ההם. מלך זה, שנודע בכינוי ׳רוברטו החכם׳, העסיק 
את קלונימוס בתרגום ספרים מערבית ללטינית. קלונימוס שהה 

תקופות בארמונות המלך באוויניון ובנאפולי. משם המשיך מפעם 
לפעם בנדודים, ואף שרוב ימיו ישב בערי פרובנס, הוא התגורר 
לפרקים בקטלוניה שבספרד − שם כתב את 'אבן בוחן' − ואף 

ברומא. 

שהותו ברומא הונצחה בחיבור מפורסם במיוחד, מאת הידוע 
שבמשוררי המחברות העבריות בכל הדורות: "מחברות עמנואל" 

מאת עמנואל הרומי. מחברת זו, מחברת כ"ג מתוך העשרים־ושמונה 
שקיבץ, חריגה בין אחיותיה: אין עניינה הרפתקאות דמיוניות, אלא 

היא מתעדת התכתבות אמיתית. עמנואל מספר שם כיצד, בשמם 
של יהודי רומא שהוא היה ממנהיגיהם, ענה בכתב לשמואל, אחיו של 

קלונימוס. הלה כתב אליהם מצרפת וביקש שיפצירו באחיו האהוב 
לחזור הביתה. אבל עמנואל הרומי רצה את החכם הפרובנסלי אצלו. 

"פלא זמננו", מכנה עמנואל באיגרת הארכנית את קלונימוס. 
הוא אינו חוסך שום הגזמה אפשרית. "הפילוסוף האלוהי" אשר 
"לו מבחר החוכמות וזמרת הידיעה, ונהירין ֵליה שבילי דשמיא 

כשבילי נהרדעא", "נשיא אלוהים... בתוכנו, ומיום היותו עמנו ארינו 
מורו עם בשמיו ... ממעל לכוכבי אל שם כיסאו". וכך עמודים על 

עמודים − ואנו נתבשם כאן דווקא מקטע שאין כמותו ב'אבן בוחן': 
שיר במשקל ספרדי מדויק )שמונה תנועות בצלע( בשבחי האורח 

קלונימוס:

י ֶׁשַפע ַחְסֵדי / ָהֵאל, ָלנּו יֹום יֹום ַיֲעמֹס, לֹא ָיַדְעּתִ

ר ָקלֹוִנימֹוס. ָניו / ִיְפַעת ַהּשַׂ ַעד ֶהְרַאִני ַמְלַאְך ּפָ

יק / ִסְפֵרי ִבין ּוְבָידֹו ֻקְלמֹוס − לּו ָרִאיָת אֹותֹו ַמְעּתִ

ָאז ָרִאיָת קֶֹהֶלת ִוי־ / ַׁשְעָיה, ָאז ָרִאיָת ָעמֹוס.

יִקים / ִיְדרְֹך ּוְכִפיֵריֶהם ִיְרמֹס, ְעּתִ הּוא ַעל ַׁשַחל ַהּמַ

ן ֻסּכֹו ַיְחמֹס, י ַכּגַ ל ִפילֹוסֹוף / ַעד ּכִ הּוא ַיְחׂשֹף סֹוד ּכָ

ֶכל ִיְכמֹס. יָנה / ּוְבִלּבֹו ַהּשֵׂ הּוא ָיִקיר ֵמיֵמי ַהּבִ
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ְבֵרי זּוָלתֹו − ִנימֹוס. יהּו − ּתֹוַרת ֶחֶסד, / ַאְך ּדִ ְבֵרי ּפִ ּדִ

י לֹא ָמָצאִתי עֹוד קֹול 'מֹוס'! יד הֹודֹו / ּכִ ָקָצר ִׁשיִרי ַלּגִ

כלומר אין לי עוד חרוז ל"מוס" ורק משום כך השיר נגמר. הערצתו 
זו של עמנואל לקלונימוס היא החולייה המחזירה אותנו להמשך 

קורותיה של המחברת העברית. קלונימוס הנודד היה מעין מוֵסר־
לפיד של הז'אנר. הוא המשיך להיכתב בפרובנס ואף בספרד, אך שם 

גוועה המסורת עם גבור רדיפת היהודים, והמוקד עבר לאיטליה, 
ולעוד ארצות סביב הים התיכון; ואז אל תימן ששמרה על הגחלת; 

וממנה, מראשית ההשכלה במאה ה־18 והתפרצות ספרות החול 
העברית בארצות אשכנז, הגיעה מסורת המקאמה, על מליצותיה 

וליצנותה, למזרח אירופה ומרכזה. 

במאה העשרים ידועות המקאמות של ביאליק כגון 
'אלוף בצלות ואלוף שום'; משם פרצה הסוגה הזאת 
אל העיתונות הפופולרית, וזכורות למשל המקאמות 

האקטואליות של חיים חפר בידיעות אחרונות. בשנות 
החמישים, השישים והשבעים נשתגרו כאן המקאמות 

כל כך, שישראלים שגדלו אז נוטים עד היום לכנות 
'מקאמה' גם יצירות שירה בחרוזים ובמשקל שאינן 

מקאמות כלל. 

'אבן בוחן' נדפסה בכמה וכמה מהדורות, גם במאה 
האחרונה. אנו, חברי מערכת השילוח, נעזרנו כאן 
במהדורה המנוקדת והמבוארת שההדיר אברהם 

מאיר הברמן, ואשר הופיעה ב־1956 בהוצאת מחברות 
לספרות. אומנם, הוספנו וערכנו, וסימני הפיסוק הם 

משלנו ועל דעתנו, וכך גם עיקר הביאור. ביאורנו כאן 
תמציתי למדי, והותרנו לקוראים עוד כר־מה להתנאות 

בו בגילוי שיבוצים, ארמזים ודברי שנינה על בסיס 
מקראי ותלמודי. הברמן, מן הגדולים והפורים בחוקרי שירת ימי 

הביניים בדורותינו, ההדיר יצירות לאין מספר, ועד פטירתו בתש"ם 
פרסם יותר משמונים ספרים − ועל מה  שדלה מבארות ישנות 

והשקה את הרבים הוסיף משלו במשלים ובמקאמות בשם העט 
הימן הירושלמי. 

צור ארליך

מהדירם של גדולי ימי הביניים, ומחבר 
מקאמות בזכות עצמו. אברהם מאיר 

הברמן. - תמונה מתוך הספר 'יד 
להימן', בהוצאת אוניברסיטת תל אביב 

וראובן מס, תשל"ז.
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ִמים  ְבֵרי ַהּיָ  ִדּ
ְפלּות ְוַהְבֵלי ַהִטּ

מתוך 'אבן בוחן'

תּום ָהַעִין ֲאטּום  ָכר. / ְשׁ ה ְוָיָצא ָכל ָשׂ י ֶהְפֵסד ְמֻרֶבּ ן ָזָכר / ִהְפַסְדִתּ ִני ּבֵ י ְיִלְדִתּ י ִכּ אֹוי ִלי ִאִמּ
מֹוָנה ָעְרַלת  ִרי / ְוִלְשׁ ַרת ָשׁ ת ָיִמים ָכּ ֹלֶשׁ י, / ִלְשׁ ר נֹוַלְדִתּ ָשׂ י, /  ֲעַרל ֵלב ַוֲעַרל ָבּ ב נֹוַסְדִתּ ַהּלֵ
ה  ְבִרית ְיָי, / לֹא ִגּלּו ֶחְרָפּ מּו ָלֹבא ִבּ י ְוַרְעיֹוַני / ֹלא ִקְדּ י ָאְזַני / ְוִלִבּ ֵתּ ִרי / ַאְך ָאְמָנה ְשׁ ָשׂ ְבּ
ְמרּו ַעד ֲהלֹום ְוָלִריק  ֶקר ָשׁ ם /  ַלּשֶׁ ֶהם מּום ָבּ ם / ָעְרָלָתם ָבּ ֵמֲעֵליֶהם ְולֹא ֱהִסירּוָה ְמִקְרָבּ

ְך ֹלא ָמלּו.  ּלֹו חֶשׁ ּכֻ י ִמּיֹום ֵצאָתם ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ֶשׁ ָעְמלּו / ִכּ

ִביא / ֲעבֹוַדת ַהקֶדׁש  ַוֲעִדיף ִמָנּ ָזָכר ָחָכם  ן  ֶבּ ָך  ִלְ ֻיַלד  ר ֶאת ָאִבי: /   ׂ ּשַ ִבּ ר  ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶשׁ
ִגּלּוֵלי  ָמא ְבּ ִבי / לֹא ִיּטָ ַאָיּל ְוַכּצְ ִמים ָירּוץ ְלַמֵהר ָכּ אִבי / ַעל ָהֵרי ְבָשׂ ן ָפּ ָמֵעאל ֶבּ ִיְשׁ ָעָליו ְכּ
ְלאֹורֹו  ְך  חֶשׁ ַבּ ַההֹוְלִכים  ַעל ראׁשֹו,  לּוק  ָדּ ֵנר   / ּלֹו  ּתִ ַעל  ע  ָדּ ַהַמּ ֵהיַכל  ִיְבֶנה   / ְלֵהָחלֹו  ַעּמֹו 
תּו ְנִתיבֹות  ה ִנְתַעּוְ ָמּ ב לֹו! / ַכּ ָחֶשׁ ר, ְקָלָלה ּתֵ ב ָלִאיׁש ַההּוא ַהְמַבּשֵׂ ם ֵיָחֵשׁ ֵיְלכּו ְבִהּלֹו. / ּדָ
י ָהַפְך ְלֹראׁש  ה לֹו / ִכּ י ְכִסיל ְמִחָתּ ֶקר ִפּ ּלֹו. / ְלׁשֹון ֶשׁ ה ָטָעה ְבִאְצַטְגִנינּות ֶשׁ ּלֹו / ְוַכָמּ ְלִגּ ַגּ

ה. ּטָ ין ְוֶהֱחִליף ַהִשּׁ ה ַהִדּ ּנָ ָטה, / ִשׁ ט ְוָשׂ ָפּ ִמְשׁ

ֵמֶהם  ִצְנָעה  ְבּ ֵמֶהן   / ּוְגָדִרים  ְסָיִגים  ֵבד,  ָכּ ֹעל  ֲעֵליֶהם  ל  ֻהּטַ  / ְזָכִרים  ָניו  ָבּ ֶשׁ ְלִמי  אֹוי 
נֹוָראֹות  ּוִמְצוֹות  ֲחָזִקים  ים  ֻחּקִ  / ֲחָדִרים,  ַחְדֵרי  ְבּ ֵמֶהן  ָהַעִין  ַמְרִאית  ְבּ ֵמֶהן  ַפְרֶהְסָיא,  ְבּ
יּוַכל  ְוֵהיְך   / ֶזה?  ָבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ ם ַמה  ַקּיֵ ּיְ ֶשׁ  / ֶזה  ַהָלּ ָהִאיׁש  ּוִמי   / ׁש ֵמאֹות  ְוֵשׁ ר  ָעָשׂ ה  ֹלָשׁ ְשׁ  /
ם ֹזאת לא ֵיֵצא  ֶאָחת / ְוַאף ַגּ ל ְוֵיָחת /  אֹו לֹא ִיּפל ְבּ ֵשׁ לֹא ִיָכּ ֵצל / ָזִריז אֹו ָעֵצל  / ֶשׁ ְלִהָנּ
ָחְכָמה,  ַבּ ל  ִויַפְלֵפּ ּתֹוָרה  ַבּ ַיֲעֹסק  ה / ִאם לֹא  ּוְמִזָמּ ָיּה  ּתּוִשׁ ִיּצֹר  י  ִכּ  / ָהְרׁשּוָמה,  ְיֵדי חֹוָבתֹו 
ַעּמּוֶדיָה  ְוַהָחְכָמה   / ַתְלמּוָדא  א  ְוֹכָלּ א  ּתֹוֶסְפָתּ ְוִסְפֵרי,  ִסְפָרא   / ּוְתעּוָדה,  תֹוָרה  י  רּוֵשׁ ֵפּ  /

אּו ֵמַהר ְוִגְבָעה;  ְשׂ ְבָעה, / ֶאל ָעל ִיָנּ ִשׁ

שרי – טבורי )ראו שיר השירים ז', ג(. אך אמנה וגו' – ברית המילה לא תיקנה את הנפש שנותרה 
עֵרלה. לא גלו – לא הסירו את החרפה )ראו יהושע ה', ט(. ישמעאל בן פאבי – כהן גדול )פסחים נז 
ע"א(. להחלו – לחילול עצמו. וראו ויקרא כ"א, ד. דם יחשב – הבשורה הטובה תיחשב לו כפשע, 
אסטרולוגית.  נבואה   – אצטגנינות  ד.  י"ז,  ויקרא  למשכן,  מחוץ  קורבן  שחיטת  על  שנאמר  כפי 
מחיתה – שבר, הריסה )ראו משלי י"ג, ג(. הפך לראש – החליף. שטה – סטה. אוי למי – היפוך 
לשון לקידושין פב ע"ב: "אשרי מי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקבות". ספרא וספרי – שמות 

קובצי מדרשי הלכה. 
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קלונימוס בן קלונימוס

 / ר,  ְיֻסָפּ י  ִכּ ַיֲאִמינּו  לֹא   / ר  ְסָפּ ַהִמּ ָחְכַמת  ְוִחּדּוד   / ִחָזּיֹון  ְוֵגיא  ִעּיּון  ֵעֶמק   / יֹון,  ַהִהָגּ ה  ִהֵנּ
 / ֵיהֹום  ִאם  ַהחֹוֵקר  ֵיַדע  ּה  ָבּ  / ּדֹות.  ְוִשׁ ה  ָדּ ִשׁ ְבּ ָהָעם  ֲענּוֵגי  יגּוָה  ַיִשׂ ִלא   / ּדֹות,  ַהִמּ ְוָחְכַמת 
ל חֹוֵזר  ְלּגַ כּוָנה / ְוִאם ַגּ ֵבי ַבְמלּוָנה / ֵקֶצה ַלְתּ הֹום. / ְוֹלא ִיְמְצאּו יֹוְשׁ ַמִים ְוֵחֶקר ְתּ ְבֵהי ָשׁ ּגָ
ַבע / ּוְבָחְכַמת  ם ֶשׁ ַבע / ַמֲעלֹות ֻסָלּ ּוַמָזלֹות ְקבּוִעים / אֹו ֵהם ָנִדים ְוָנִעים / ּוְבָחְכַמת ַהּטֶ

בּורֹות. ר ְסִפירֹות. ִמי ְיַמֵלל ּגְ ֵהן ֶעֶשׂ ָרה ֶשׁ ה ֲעָשׂ הֹורֹות / ְוֵהָמּ ָהֱא־לֹהּות ְוַהצּורֹות ַהּטְ

ֲחָפה  ִנְסּתַ  / ע!  ָהְטּבַ ָכִרים  ַהּזְ ַע  ַמְטּבֵ ּבְ ר  ֲאׁשֶ  / ע  ּבַ ִיׂשְ ה  ְבֶחְרּפָ ה  ְוַכּמָ  / ע  ָבֶאְצּבַ ָלָקה  ה  ּמָ ּכַ
ה ֲהגּוָנה, / ַהּיֹום ָהִייִתי  ָ ַאִני / ִאׁשּ ֲעׂשָ ן ׁשֶ הּו . / ִאּלּו ְבָרַאִני / ֻאּמָ הּו עֹוׂשֵ ֵ ֵדהּו / טֹוב ַיּשׁ ׂשָ
 / ָבָנה,  ּלְ ּבַ מֹוְזרֹות  ֶלְך,  ּפֶ ּבַ ַמֲחִזיקֹות  ְוֵרעֹוַתי  ֲאִני  ָיֶדיָה-ָטוּו  ּבְ  / יָנה  ּבִ ּוַבֲעַלת  ֵלב  ַחְכַמת 
י  ְפלּות. / ְואּוַלי ּכִ ִמים ְוַהְבֵלי ַהּטִ ְבֵרי ַהּיָ ֲאֵפלּות / ּדִ ַעם ּבָ אֹור, ּפַ ַעם ּבָ רֹות זֹו ִעם זֹו ּפַ ְמַסּפְ
ִריקֹות ְואֹוְרִגים חֹוַרי,  ים ׂשְ ּתִ ה ִפׁשְ ַרי / ָלַדַעת ַמֲעׂשֵ י: ַאׁשְ ה ְוָאַמְרּתִ ִוּיָ י ְביֹוֵתר ֵמַהּטְ ָחַכְמּתִ
ִרְקָמַתִים  ֶצַבע   / ַמַעְלָיָתא,  י  ִמּלֵ י  ַהּנֵ ְוָכל  ְוִתימֹורֹות  רּוִבים  ּכְ ים,  ִצּצִ ּוְפטּוֵרי  ּכֹוס  ַפת  ׂשְ  /
ָהֵאֶפר  תֹוְך  ּבְ  / נֹות  ַהּבָ ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ ים  ׁשִ ַהּנָ ֶדֶרְך  ּכְ  / נֹות  ְמֻזּמָ ים  ּוְלִעּתִ  / ְדַתְלָמיּוָתא,  א  ּוְמַחּטָ
ּנּור ְוִכיַרִים, / חֹוְטָבה ֵעִצים ְוחֹוָתה  ין ּתַ ֵדרֹות ּבֵ ִפיַתת ַהּקְ ָפַתִים, / ְמקֹום ׁשְ ין ׂשְ ָבה ּבֵ ּכְ ֶאׁשְ
י ְוָהֲעִגיִלים, /  ֶזם ַעל ַאּפִ ְוָלְרָגִלים / ַהּנֶ יִלים. / ְוַלּמֹוֲעִדים  ְבֶגָחִלים / ְוטֹוֶעֶמת ִמיֵני ַתְבׁשִ

ָיִדי ְמַנַעְנִעים ְוֶצֶלְצִלים.  ֶאת ַהּתֹף ּבְ

יֵבִני  יֹוׁשִ י  ִאיׁשִ ֶיֱאָהֵבִני   / ְלגֹוָרִלי,  ַיֲעֶלה  ָוטֹוב  חּור  ּבָ  / ִלי  ּוַמּזָ ְרִקי  ּפִ יַע  ַהּגִ ּבְ ָיִמין  ּוְלֵקץ 
ן  ִעּדָ ל ֲחִלי. / ּוְביֹום מֹוֵעד ּבְ רֹות ְוַגם ּכָ ֵ ִטיפֹות ְוַהׁשּ ה ֲעִדי ָזָהב ַעל ְמִעיִלי / ַהּנְ ְבָקֶתְדָרא, ַיְעּדֶ
ת  ּפַ ַיֲאִכיֵלִני  ֶאְרַעב  ִכי  ְוָהָיה   / ְוִגיִלי,  ְמָחִתי  ׂשִ ה  ְרֶבּ ּתִ ן  ַהּבֵ בּוַע  ּוִבׁשְ  / ה  ּלָ ַכּ ְוַהְכָנַסת  ֶחְדָוא 

ִלי.  ִלי אֹו ַיִין ַחְרּדָ ְרּדָ ֵקִני ַיִין ּגֻ ֲעֵמָלה / ְוִלְצָמִאי ַיׁשְ

ּדֹות"; אך  ה ְוִשׁ ָדּ ֵני ָהָאָדם, ִשׁ רֹות ְוַתֲענּוֹגת ְבּ ִרים ְוָשׁ יִתי ִלי ָשׁ בשדה ושדות – ע"פ קהלת ב', ח, "ָעִשׂ
פירוש שדה ושדות שנוי במחלוקת. יהום – ירגש. במלונה – בסוכת לינה. תכונה – אסטרונומיה. 
סולם שבע – שבע החכמות, תחומי הידע שנלמדו בימי הביניים. כמה לקה באצבע – רמז למדרש 
נסתחפה שדהו – ביטוי תלמודי למי שהפסיד את נכסיו. ישהו – יתבע  המובא בהגדה של פסח. 
שריקות ואורגים חורי  מוזרות בלבנה – נשים הטוות לאור הירח – משנה סוטה ו, א.  ממנו חוב. 
דברים   – מעליתא  מלי  חֹוָרי״.  ְוֹאְרִגים  ִריקֹות  ׂשְ ים  ּתִ ִפׁשְ ֹעְבֵדי  "ּוֹבׁשּו  ט:  י"ט,  ישעיהו  פי  על   –
משובחים. מחטא דתלמיותא – סוג של מלאכת רקמה, המוזכרת בתלמוד )קידושין פב ב( כמלאכה 
"קלה ונקייה". יושיבני בקתדרא – בכיסא נוח או אוהל מפואר. ע"פ המשנה )כתובות ה, ה( אישה 
היושבת בקתדרא היא זו שאינה צריכה לעשות מלאכות הבית כי יש לה שפחות. נטיפות, שרות, 
חלי – תכשיטים שונים. עדן חדוא – שעת שמחה. שבוע הבן – שמחת ברית מילה. פת עמילה, יין 

גרדלי, יין חרדלי – מותרות כגון אלו שרווחו בירושלים לפני החורבן, על פי שבת סב ע"ב.
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ְפלּות ִמים ְוַהְבֵלי ַהִטּ ְבֵרי ַהּיָ  ִדּ

יק  ָחְדׁשֹו / ָעַלי ָיִניַח ַצּדִ ּתֹו ְוֹחֶדׁש ּבְ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ֹחק ּומּוָסר ֹלא ִיְפַרע / ְועֹוָנִתי ֹלא ִיְגַרע, / ׁשַ
ֹלׁש  ם ֲאִני ׁשָ סּות ְועֹוָנה. ּגַ ֵאר, ּכְ ִמְצַות ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה: / ׁשְ ה ִלי ּכְ ה ַיֲעׂשֶ ָלׁש ֵאּלֶ ֹראׁשֹו. / ׁשְ
ת  ם ְוֵאׁש ְוַחּלַ י ְוֹלא ְרחֹוִקים: / ּדָ ּנִ ה לֹא ִנְפְלאּו ִמּמֶ ה ֵהּמָ ֹלׁשָ ֹמר ְוָאִקים, / ׁשְ ֹלׁש ֶאׁשְ ֶנֶגד ׁשָ ּכְ
ר  ִמְסּפָ ְלהֹוִסיף  ֵאין  ֲעֵליֶהם   / ְמתּוִקים;  ַבׁש  ִמּדְ ָעְרבּו,  ִמּנֶֹפת  ן,  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ְמְרצּו  ּנִ ַמה  ֶלֶחם, 

ַמאי ָזְכָין?״ י ּבְ ֹאל ַאֲחֵריֶהן ״ָהֵני ְנׁשֵ ּוִמְנָין, / ֵאין ִלׁשְ

ְלַבל  ים  ּדִ ׂשְ ַכּ אּור  ָהַפְכּתָ   / ִים,  ּוַבּמַ ֵאׁש  ּבָ ַלֲאבֹוֵתינּו  ים  ִנּסִ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ  / ַמִים,  ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ה ָנָחׁש ְלֵעיֵני ַאְלֵפי ִרְבָבן / ְוָהַפְכּתָ  ּטֶ ּה / ְוָהַפְכּתָ ַהַמּ ְמֵעי ִאּמָ ּה / ְוָהַפְכּתָ ִדיָנה ּבִ ֻחּמָ ֹרף ּבְ ׂשְ ּתִ
ה / ַההֹוְפִכי  ן ֶאֶרץ ְנגּוָבה ְוָקׁשָ ְרּדֵ ה / ְוַקְרַקע ַהּיַ ׁשָ הֹוָרה ָלָבן / ְוָהַפְכּתָ ַים-סּוף ְלַיּבָ ד ַהּטְ ַהּיָ
ָכר ִלְנֵקָבה! / ִאּלּו ָזִכיִתי  ן ְוַתַהְפֵכִני ִמּזָ ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ַמִים – / ִמי ִיּתֵ ַהּצּור ֲאַגם ַמִים / ַחּלָ
ר ּוָמה  ָבא! ֲאָבל ָמה ֲאַדּבֵ ִית ָהִייִתי ְוָחִניִתי ְלֵביִתי ִמּצָ ֶבֶרת ַהּבַ ִני טֹוָבה / ּגְ ה ֲחַנְנּתַ ּמָ ְלָכְך, ּכַ
י מּום ָקבּוַע,  ַזר ָעַלי / ְוָנַתן ּבִ ַמִים ּגָ ָ ׁשּ ּבַ ה ֶאְתַמְרַמר? / ִאם ָאִבי ׁשֶ ה ְוָלּמָ ה ֶאְבּכֶ ֹאַמר, / ָלּמָ
ֵאב ָאנּוׁש ָוֵחֶבל / ְוֹלא יֹוִעילּו ָבּה  ר, ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ָאָגה ְבַמה ׁשּ ר ַלֲהִסירֹו ֵמָעַלי, / ְוַהּדְ ִאי ֶאְפׁשָ
י  י ִמּפִ ְך ָלַמְדּתִ ּכָ א ְוֶאְסּבֹל / ַעד ֶאְגַוע ְוֶאּבֹל. / ְוַאַחר ׁשֶ ָ י: ֶאׂשּ ל ֶהֶבל. / ָאַמְרּתִ ְנחּוִמין ׁשֶ ַתּ
רּוְך  ה / ״ּבָ ָפה ֲחלּוׁשָ ׂשָ קֹול ָנמּוְך, ּבְ ָבְרִכין ַעל ַהּטֹוָבה ְוַעל ָהָרָעה, / ֲאָבֵרְך ּבְ ּמְ מּוָעה / ׁשֶ ְ ַהׁשּ

ה״. ָ ִני ִאׁשּ ּלֹא ָעׂשַ ה ְיָי ׁשֶ ַאּתָ

ָמחּו / ְלָכל  עֹות ֲהלֹא ָנְכִרּיֹות: / ְלָכל ָזָכר ִיְשׂ ְכָלם ַהָזּר ְוַהּדֵ ִריֹות / ֵמֶעְלּבֹון ִשׂ אֹוי ָלֶהם ַלְבּ
ן ֲעַזְרָיה ְבלֹד, /  י ֶאְלָעָזר ֶבּ ַרִבּ י ְיהּוָדה ְבְנִציִבין ְכּ ַרִבּ ּלֹוד / ְכּ ן ַהּיִ ל ַהֵבּ ִאלּו ָכּ ְנֵקָבה ִיְצָוחּו / ְכּ
ה ְיצּוִרים  ַכָמּ ת / ַוֲאַנְחנּו ְפָעִמים ַרּבֹות ְבּ ִים ַבּ ָחה ָעָמל ָוַכַעס ַאְלַפּ ָפּ ְשׁ ִמּ ְנִחיל ַבּ ת / ַתּ ְוָכל ַהַבּ
יֹום  ַעל   / תֹוָרה  ָחְמסּו  ֹקֶדׁש  לּו  ִחּלְ ים  ָחִשׁ ֶכּ ָבִנים  ה  ָמּ ַכּ  / ָבִרים:  ַהְדּ ֶהֶפְך  ָרִאינּו  ָמָצאנּו   /
ּלֹו  ִית ּכֻ א ַהַבּ ְלָדם ּכֹוְננּו ֶזַבח ּוִמְנָחה ְוָכל ְזֵני ְזָמָרא / ְוִנְתַמּלֵ יֹום ִהָוּ ׂשֹוָרה / ְבּ אּו יֹום ְבּ טֹוב ָבּ
ָאבֹות   / ָפִנים  ָרֲעמּו   / מּוָרה  ַהְתּ עֹוַלם  ֶאל  ֵמֶרֶחם  ִגיָחם  ְבּ ַצְדָקִנּיֹות  ים  ָנִשׁ ה  ְוַכָמּ  / אֹוָרה; 
ֵלא  ִיָמּ ִית  ְוַהַבּ ִבְמֵאָרה, /  ֵנֲארּו  ַוֲאָנָחה,  ָיגֹון  ָחה  ָפּ ְשׁ ַהִמּ יָגה  ׂ ִהּשִ ְוַהּיֹום יֹום ָצָרה, /  ּוָבִנים / 

ֵקָרה. ת ַהְמּ ּפּון ַעד ֲעִלּיַ ְרַקע ַהּסִ ן ִמּקַ ָעָשׁ

שלוש אלה וגו' – שלוש חובות מוטלות על פי התורה על כל גבר כלפי אשתו: שאר )מזון(, כסות 
)ביגוד( ועונה )יחסי אישות(; ושלוש מצוות מוגדרות כמוטלות על הנשים: נידה, חלה, נר שבת.

הני נשי במאי זכין – אילו מעשים נותנים לנשים )שבניגוד לגברים אינן מחויבות בלימוד תורה( 
זכות – שאלת התלמוד במסכת שבת יז ע"א. הפכת דינה – על פי המדרש, שהיה אמור להיוולד 
עוד בן ללאה, וה' הפך את העובר לנקבה )רש"י על בראשית ל', כא(. חניתי לביתי מצבא – כלומר 
הייתי פטור מיציאה לצבא. הדאגה במה שאי אפשר – כלומר הצער על מציאות שלא ניתן לשנות. 
ר' יהודה בנציבין ור' אלעזר בלוד – דוגמה לחכמים נודעים בבתי המדרש שהקימו; על פי סנהדרין 
בנים כחשים – בנים  – כמות גדולה מאוד. בת היא מידת נפח, כ־22 ליטר.  אלפיים בת  לב ע"ב. 
ט. מקרקע הספון על עליית המקרה – מהרצפה עד התקרה;  המתנכרים לתורה, ע"פ ישעיהו ל', 

משחק ושינוי משמעות מהפסוק במלכים א ו', טו.
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ַמר  יֹום  ְבּ ִעּנּו  ִציֹון  ְבּ ים  ִשׁ ִמָנּ ִעיָרה  ַהּצְ ְחּתֹו  ַפּ ִמְשׁ ְואּוַלי   / ּוְבַיַחס –  ָאבֹות  ְבּ ֵאר  ִיְּתָפּ ֶשׁ ְוֵיׁש 
ְרׁשֹו ַבֲעָמֵלק / ְוהּוא ַעל  ָשׁ ַחץ. / ְוֵיׁש ֶשׁ ֵני ָשׁ ל ְבּ ַחץ, / ּוְלִפי ַדְעּתֹו הּוא ֶמֶלְך ַעל ָכּ ֵעת ַהּלַ ְבּ
ד ַהחֹוֶזה ְוִאּמֹו ִמְרָים ַהְנִביָאה. /  ה ּוְלִוָיּה, / ָאִביו ּגָ ֻהָנּ ַחת ְכּ ַפּ ְשׁ הּוא ִמִמּ ִנים חֹוֵלק / ֶשׁ ל ָפּ ָכּ
יב  ה ְלָהִשׁ ֶבט ּוֵמַאִין ָיבֹוא, / ְיַמֵהר ָיִחיָשׁ ֶבת ּבֹור ַמְחָצבֹו, / ֵאי ִמֶזּה ֵשׁ ָאלּוהּו ַעל ַמּקֶ ְוִאם ִיְשׁ
זּוָלתֹו  ַעל  לֹו  ָידֹות  ר  ֶעֶשׂ  / ָחִסין  מֹוהּו  ָכּ ַיַחס־ִמי   / ַהְיָקִרים  ְחּתֹו  ַפּ ִמְשׁ ֵני  ְבּ ַעל   / ֲאָמִרים 
ָרֵאל ֵהם,   י ְבֵני ִיְשׂ ִביב ָראֵשׁ ן ַמְלֵכי, / ּוְקרֹוַבי ִמָסּ ן ֲחָכִמים ֲאִני ִמּנַ ָרה יּוֲחִסין;  יֹאַמר: ֶבּ ֲעָשׂ
ה, /  א ָאֵתיָנא, ָנִגיד ּוְמַצּוֶ מֹוַנאי ַמְלָכּ ית ַחְשׁ ֶוה? / ִמֵבּ ְרֵכי, / ְוֶאל ִמי ְתַדְמיּוִני ְוֶאְשׁ ְיהֹו ִהַפּ ִמַנּ
ְלָטא  ה, / ְמַזְרָעא ְדיֹוֶסף ָקָאֵתיָנא, ְדָלא ָשׁ ֲעֵלי ָטֲהָרה ּוְפִריָשׁ חֹות סֹוְפִרים ָיָצאִתי, ַבּ ְפּ ְשׁ ִמִמּ
ְוַהּמֹוִליִדי   / ָלִים,  ִמירּוָשׁ ָהְגָלה  ר  ֲאֶשׁ  / ֵמֶאְגַלִים  ָיְגִלי  ָהִראׁשֹון  ָאִבינּו   / א.  ִביָשׁ ֵעיָנא  ָבּה 
 / ָהָאְזִני;  ַחת  ַפּ ְשׁ ִמִמּ ֻאֵזן   / ְזֵקִני  ֲאדֹוִני  ְוָאִביו   / ַוֲארֹוִדי  ֵעִרי   / דֹוִדי  ַוֲאדֹוִני   / ִדי  ַהָמּ ַנחּום 
לֹו  ָלַקח  ר  ֲאֶשׁ  / ְרִמי  ַכּ ן  ֶבּ ּכֹול  ֶאְשׁ ָאִחי   / ְכִמי;  ִ ַהּשׁ ַחת  ַפּ ְשׁ ִמִמּ ֶכם  ְשׁ  / י  ִאִמּ ֲאדֹוָנִתי  ד  ּוִמַצּ
ֵצא ִזְכָרם  ר ִיָמּ י / ֲאֶשׁ ְחִתּ ַפּ ִניֵאל;  ּוְגדֹוֵלי ִמְשׁ קֹום ְפּ ְגִעיֵאל / ִמן ַהָמּ ן ַפּ נֹות ּפּוִטיֵאל / ֶבּ ִמְבּ
ר  ֶלג / ֲאֶשׁ ן ֶפּ ַרע ֶבּ י / ִמֶזַּרע ֶבּ ִתּ ן ַוְשׁ א ֶבּ ָתּ ְשׂ ְחַשׁ י / ְוַאְרַתּ י / ְוֶעְפרֹון ַהִחִתּ ִתּ י ַהּגִ י / ִאַתּ ִאִתּ
ן  דּוד ְוִרּמֹון ֶבּ ד ּגְ ֶרׁש ַהֶזה ָיָצא ֵאַסר־ַחּדֹון, / ּגָ ֶלג; / ֵמַהֹשׁ יֹום ַהּשֶׁ תֹוְך ַהּבֹור ְבּ ה ַהְזּבּוב ְבּ ִהָכּ

ר.  ְדָבּ ִמּ ִמים ַבּ ר ָמָצא ֶאת ַהּיֵ ר, / ֲאֶשׁ דֹול ְוַדָבּ ֲעָנִקים, ַמְנִהיג ּגָ דֹול ָבּ ִמְגּדֹון / ַהָגּ

משפחתו הצעירה וגו'– ייחוס מפוקפק; צאצא לצעיר ולא לבכור )כגון בשופטים ו', טו( או צאצא 
של מעשה אונס בידי נוכרים בעת אסון, על פי איכה ה', יא. מקבת בור – נקב הבור, רמז לייחוס 
)ע"פ ישעיהו נ"א, א(. עשרה יוחסין – במקור: רמות ייחוס של עולי בבל; משנה קידושין ד א. מנן 
מלכי – ]= מהם המלכים[, ממשפחתנו. מניהו היפרכי – ]=מאיתנו השרים[ – ראו מגילה יב ע"א. 
– ]=אני מזרעו  מזרעא דיוסף וגו'  – ]=אני מבית מלכי חשמונאי[.  מבית חשמונאי מלכא אתינא 
של יוסף, שלא שלטה בו עין הרע[; ברכות כ ע"ב. ואדוני דודי וגו' – המחבר משתעשע בשמות 
באי הארץ ומשפחותיהם במפקד שבספר במדבר )פרק כ"ו(, ובהם ערי, ארודי, אזני ושכמי. מבנות 
פוטיאל – חותנו של אלעזר הכוהן, שמות ו', כ"ה. אשר הכה הזבוב – פרודיה על תיאור גיבור דוד, 
ֶלג" )שמואל ב כ"ג, כ(. אסר־ ָ יֹום ַהׁשּ תֹוְך ַהּבֹאר ּבְ ה ֶאת האריה ]ָהֲאִרי[ ּבְ בניהו בן יהוידע, אשר "ִהּכָ
חדן מלך אשור, בן סנחריב. אשר מצא את הימים במדבר – תיאור סתום המופיע על ענה מצאצאי 

עשו, בראשית ל"ו, כד. סרח – בת אשר; בראשית מ"ו, יז.

קלונימוס בן קלונימוס
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ת  ַבּ ְיָקרֹות. / ֵמֶהן ָמַרת ֶסַרח /  ְגִבירֹות  ַחס ְמִאירֹות, /  ַהּיַ רֹות /  ָבּ ים  ָנִשׁ נּו  ְחֵתּ ַפּ ִמְשׁ ְבּ ם  ַגּ
י  ַרִבּ ְקּבּוק ְבּ י ַבּ ת ַרִבּ י / ֵאֶשׁ ְזִבּ ְפּתֹור ָוֶפַרח / ּוָמַרת ָכּ ַחת ַכּ ַפּ ְשׁ ָהְיָתה ִמִמּ י ֶתַרח / ֶשׁ ָהַרב ַרִבּ
ם ׁשֶֹרׁש  ֵ י ַהּשׁ ן ַמְלֵכי ֶקֶדם ַאְנֵשׁ ן קֹוָלָיה. / ּוִמי ָכמֹוִני ֶבּ ת ַאְחָאב ֶבּ ה / ֵאֶשׁ / ְוִאיֶזֶבל ַהְיֵפיִפּיָ
בֹוד ִלי ָנֶאה /  ה ְוַהָכּ ִהָלּ י ַלֲעשֹות ְיָקר? / ִלי ָיֲאָתה ַהְתּ ּנִ ַמן יֹוֵתר ִמֶמּ ר. / ְלִמי ֵיאֹות ַלּזְ ְוִעָקּ

ר אֹוְרָין ּוַבר ֲאָבָהן ָיֶאה ְוָיֶאה!  ֲהלֹא ִאיׁש ֲאִני ַבּ

ָרִעים  ֳחָלִיים  ָאר  ִמּשְׁ יֹוֵתר   / ִנים  ָשׁ ה  ָמּ ִמַכּ ֶהֳחִלי  ֶזה  ְבּ ְנגּוִעים  ֵתנּו  ְבֻאָמּ ה  ַעָתּ ים  ַרִבּ ֵהן 
ֵמִאיר  ֶמׁש  ֶשׁ ַכּ ַיֲחסֹו  ֵסא  ְכּ ֶשׁ  / צֹוֵרַח  ַמר  ֲאֻסּפֹות  ְמקֹום  ִבּ ֶאָחד  ל  ָכּ ֹכָחם,  זֹו   / ְוֶנֱאָמִנים; 
ר  ַעל ְלֹכְכֵבי ֵאל ְיִריֶמּנּו / ֵאת ֲאֶשׁ ל ַהָיֵּרַח / ְוֶזה ִמַמּ ְלַגּ , ְלַמְעָלה ִמַגּ בֹוּהַ בֹוּהַ ֵמַעל ּגָ זֹוֵרַח / ּגָ
ִפיֶהם / ְלַהְכִריז ַמֲעַלת  ְיהֹו ׂשּוָמה ְבּ ֻפּמַ ֶאָחד ַמְרְגָלא ּבְ ם ְכּ ּלָ ר ֵאיֶנּנּו / ּכֻ נֹו ָכאן ְוֵאת ֲאֶשׁ ֶיְשׁ
ֲארּו  ְנָין, / לא ִנְשׁ ַחס ְוָהְרסּו ַהִבּ ְנָין / ָערּו ְיסֹוד ַהּיַ י ַהִמּ י ְמַעּטֵ ְלִתּ ֲאבֹוֵתיֶהם / ְוַעל ָהֱאֶמת ִבּ
ַמֲעָלָליו  ר ְבּ ל ֶאָחד ִמְתַנֵכּ ל ָעָליו, / ָכּ ּטָ ה ְכִפי ַהּמֻ ֶהם עֹוׂשֶ ם ְוִקְנָין;  ֵאין ָבּ מּוָסיו רֶשׁ ָלֶהם ִמּנִ
גֹוי  ְקִטיָעא,  ַמְלכּוָתא  ְלָבד. /  ם  ֵ ַהּשׁ י ִאם  ִכּ ָלֶהם  ַאר  ִנְשׁ ֲעָבד, / ֹלא  ד ָלא  ְלֶמְעַבּ ִדְבֵעי  ְכּ  /
�א   / הּוַסר,  ּוְצִניָפם  ם  ְרָתּ ַאַדּ ָנְפָלה   / חּוִתים,  ְפּ יֶהם  ּוַמֲעֵשׂ ְוֵרִקים  ְנעּוִרים   / ֵרִתים,  ְכּ
ֶרץ. / ֵמתּו  ַעּמֹו ִיְגֹדר ֶפּ ֵצא ָבם ַיֲעֹצר ְבּ ָבר טֹוב, לֹא ָחְכָמה ְוֹלא מּוָסר, / ֹלא ִיָמּ ִנְמָצא ָבם ָדּ
ֶרץ. /  ַהּשֶׁ ִמן  ְטֵמִאים  ה,  ִנָדּ ְכּ ְמֻרָחִקים  ֶחֶרס /  ְלִנְבֵלי  בּו  ְחְשׁ ּנֶ ֶשׁ ָהֵרִקים  ֲארּו  ְוִנְשׁ ַהֲחׁשּוִבים 

ָאֶרץ.  ֲהַלְך ָבּ יֶהם ּוְלׁשֹוָנם ִתּ ַמִים ִפּ ּתּו ַבָשּׁ ֲעֵלי ַגֲאָוה ָובּוז, ַשׁ ַבּ

אחאב בן קוליה –  רבי בקבוק – דמות המופיעה גם בחיבור היתולי של המחבר, 'מסכת פורים'. 
נביא שקר בימי צדקיהו. ירמיהו כ"ט, כא. למי... לעשות יקר? – על בסיס אמירתו של המן ערב 
י?", אסתר ו', ו. בר אורין ובר אבהן – ]=בן תורה  ּנִ ֶלְך ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמּמֶ מפלתו, "ְלִמי ַיְחּפֹץ ַהּמֶ
כמשמעות  שלא  כינוס,  מקומות  כנראה   – אסופות  ע"א.  נג  מנחות  ומיוחס.  מלומד  אבות[,  ובן 
המקורית )קהלת י"ב, יא(. מרגלא בפומיהו – ]=מרגלית בפיהם[, מטבע לשון קבועה. בלתי מעטי 
היוחסין.  למושג  זילות  יוצרים  בייחוסם  המתפארים  רוב  בודדים,  למעט  הוראתו:   – וגו'  המניין 
כדבעי למעבד לא עבד – ]=את שצריך לעשות אינו עושה[. מלכות קטיעא – מלכות קטועה. ע"פ 
כאן – עם כרות  – במקור: העם באי כרתים, צפניה ב' ה;  גוי כרתים  ילקוט שמעוני ויקרא תרנו. 

וקטוע. שתו בשמים פיהם וגו' – תהלים ע"ג, ט. 

ְפלּות ִמים ְוַהְבֵלי ַהִטּ ְבֵרי ַהּיָ  ִדּ
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ם  ֵ י ָחַלק לֹו ַהּשׁ תֹוְך ָאֳהלֹו / ִכּ ֵרר ְבּ ָתּ ֵען ְלִהְשׂ יָנתֹו ִיָשּׁ ְכלֹו / ְוֶאל ִבּ ֹעֶמק ִשׂ ֵאר ְבּ ִיְתָפּ ְוֵיׁש ֶשׁ
ִיְקֶנה  ְחּבּולֹות,  ַתּ ְמַעט  ִבּ ָידֹו  ְינֹוֵפף   / ֲעָמלֹו  ל  ִמָכּ ֶחְלקֹו  ֶזה   / לֹו,  ְיִחיָדה  ִהיא  ַרק  יָנה,  ִבּ
ְדַבר ְגבּורֹות / ָחְכמֹות ְותֹורֹות / לֹא ִנְפְקחּו ֵעיָניו ְולֹא ָרָאה  ָאֶרץ ֶחְבלֹו / ְוָאְמָנם ִבּ יל ָבּ ְלַהְגִדּ
ַנְפׁשֹו ָבֶהם  ּוְבֵארֹות ֹלא ָחַפר, / לֹא ִהְטִריד  ְנָין  ּבִ ָבָנה  ּוְסָפר / לֹא  ְוִסּפּור  ֵסֶפר  ְבּ ְמאֹורֹות; 
ִאיׁשּות:  ָכּ ת,   ֵאֶשׁ ֶנֶפל  ְכּ אֹור,  ָראּו  ֹלא  עֹוָלִלים  ְכּ ְוִלְתעּוָדה,  ְלתֹוָרה   / ָיַדִים  ָבם  ָחָלה  ְולֹא 

ֵאין ָלּה ֵעיַנִים. /  ִריָאה ֶשׁ ְבּ

ְדָבָריו ַהְנִעיִמים  ל ִבּ ֵכּ י ְלִפי ְסָבָרתֹו / ַדַעת ּוְתבּוָנה סֹוְבִבים אֹותֹו, / ִיְסַתּ ְוָהָיה ִבְראֹותֹו / ִכּ
הּוא  ְוֶשׁ  / ְוִאיִתיֵאל  ֵמָאגּור  ְגדֹוָלה  ְקחּות  ּפִ ַעְצמֹו  ַעל  ָיִעיד   / נֹוָצתֹו  ְבּ ס  ָוּ ַהּטַ ל  ֵכּ ִהְסַתּ ְכּ
ר ָיַזם  ל ֲאֶשׁ ָבר ִמָכּ ֵצר ָדּ ב ֲאָרצֹות / לֹא ִיָבּ ב ּוְלַיּשֶׁ ִנֵיּאל, / לּו ִיְרֶצה ְלַהֲחִריב ַהּנֹוָשׁ ָחָכם ִמָדּ
ְכלֹו  ׂ ִשּ נּו ִפְרָים. ֹיאַמר ֶשׁ ַרח ִיְתּ ֹתם ֶפּ ֶדה ְכּ ׂ ָיּם / ַוֲעֵצי ַהָשּ ַבּ ים ֶשׁ יָנתֹו ַיֲאֶבר ִנּסִ ַלֲעׂשֹות, / ִמִבּ
ִיְרֶאה ֲחֵברֹו  ּלֹא  ֶשׁ ים / ַמה  א, /ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִכּ ְמַחּטָ ִדּ קּוָפא  ְבּ ה / ָעֵיל  ֶהָעָרה ְמַעּטָ ְבּ ק  ַהּדַ
יֹוִעיֵדִני  ִמי  ֵלאֹמר:   / ְוֵעָדה  ָקָהל  תֹוְך  ְבּ ַח  ֵבּ ַתּ ְלִהְשׁ ֵיבֹוׁש  לֹא   / ים,  ַוֲאְרִכּ ְרָחִבים  ְבַחּלֹונֹות 
ה ָנא ִלי ְמָשֵער  ֲעָרה ְולֹא ַיְחִטיא, / ִהֵנּ ַ ֶכל קֹוֵלַע ֶאל ַהׂשּ י / ֵשׂ ה ִאִתּ ל ְוִחיָדה, / ִהֵנּ ְלָהִבין ָמָשׁ
ִמּבֹור   / ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ֵאיִני  ַמִים  ֹאב  ִלְשׁ  / ָיֹבא;  ּבֹא  ר  ֲאַדֵבּ ר  ֲאֶשׁ ְוָכל   / ִביבֹו  ְשׁ ִיַגּה  ָחָזק 
ֶחֶבל;   ּבְ ְוֶחֶבל  יָחה  ִבְמִשׁ יָחה  ְמִשׁ ק  ְלַסּפֵ  / ָוֶהֶבל  ָנֵקל  ָדָבר  ְוֶאְצִלי   / ְוצֹוֵנן  ים  ֲעֻמּקִ יָמיו  ּמֵ ֶשׁ
ִניִנים, /  ְפּ ַהָיּם  ְרַקע  ִמּקַ ּוַמֲעָלה  צּוָלה /  ּמְ ַבּ ים  ַמֲעַמּקִ ְבּ ֶאֶבן  מֹו  ְכּ לּוָלה / צֹוֶלֶלת  ַהּצְ י  ַדְעִתּ
א  ָמּ ְוׁשֶ ָסֵפק  ֹלא  ְבּ ִהְנִני,   / ִנים  ִמָבּ ֵעָצה  ּתֹאַבד  ר  ְוַכֲאֶשׁ  / ָהִעְנָיִנים  ְכִלית  ַתּ ֶגת  ׂ ּוַמּשֶ ַעת  ַמּגַ
 / ּתֹונֹוָתי,  ְוֶעְשׁ ִתי  ְמַגָמּ ִתְקֶראָנה,  י  ִכּ  / ַלּקֹורֹות  י  ִתִתּ ְבּ  / ְלּפּוַלי  ִמַפּ ָלּה  ְרָנא  ַמְהַדּ  / ְואּוַלי, 
ְמצּוָדִתי   / ָנאֶוה;  ּפַֹעל  ָכל  ְבּ ָנס  ִלי  ָינּוס  לֹא   / ְוֹיאֶבה  ץ  ַיְחֹפּ י  ְלִבּ ֶשׁ ְכּ  / ֲחִריפֹוַתי;  ַמֲחֵויָנא 

ֶרְך ָנכֹון ֲאגֹוֵרהּו ְבֶחְרִמי ְוָצֵיְדָנא ִציֵבי.  ֵבי / ַעל ֶדּ ה ְוָעֵבְדָנא ַנְשׁ רּוָשׂ ְפּ

בספר וספור וספר – כלי הבריאה, ע"פ פתיחת ספר יצירה. כנפל אשת – כתינוק שלא נולד, נפל, 
כאישות – בריה שאין לה עיניים, לפי מועד קטן ו ע"ב.  אגור ואיתיאל – חכמים קדומים הנזכרים 
– חוכמתו תביא פריחה וצמיחה באיי הים. משחק על  מבינתו יאבר נסים שבים  במשלי פרק ל'. 
– ]=נכנס בקוף המחט[, מסוגל  עיל בקופא דמחטא  ֵנץ".  ַיֲאֶבר  יָנְתָך  הפסוק באיוב ל"ט, כו "הֲ ִמִבּ
ִביב  ּה ׁשְ ִעים ִיְדָעְך ְולֹא ִיּגַ ם אֹור ְרׁשָ לפלפול ותחכום. יגה שביבו – יזרח ניצוצו. ע"פ איוב י"ח, ה: "ּגַ
ֹו". משיחה במשיחה וחבל בחבל – יצירת חבל ארוך כדי להוציא את החכמה, כמשלו של רבי  ִאּשׁ
חנינא על חוכמתו של שלמה – שיר השירים רבה א. מהדרנא לה בפלפולי – ]=מחזיר אני אותה 
מחוינא חריפותי  בפלפולי[, שחזור תורה נשכחת על פי עיון, כדברי ר' חנינא )כתובות קג ע"ב(. 
– ]=מראה אני את חריפותי[. ולא ינוס לי נס וגו' – דבר אינו נמלט ממני במעשיי הנאים. מצותי 
ועבדנא נשבי – ]=ואעשה מכמורות[.  – אפרוש מערך מלכודות ציד כדי ללכוד את האמת.  וגו' 
אגורהו בחרמי – אצודנו במכמורתי וצידנא ציבי – ]=ואצוד צבאים; צ"ל טיבי[. גם זה מכתובות 

קג ע"ב.

קלונימוס בן קלונימוס
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ִאים  ְוַתָנּ  / ְנִביִאים  ְלֶחֶבל  ֶחְפִצי  ּוָמה   / ִאים  ְתַנְשׂ ַהִמּ ָהִעיּון  ְלַחְכֵמי  ּפֹה  ִלי  ַמה  ה  ְוַעָתּ
ַמֲחָלה  ל  ּוְלַכְלֵכּ  / ַעת  ַהַדּ ְוַחְסֵרי  ְמֹזָהִמים   / ִמְגַרַעת,  ִיְתרֹוָנם  ם  ֻכָלּ ְכּ ם  ְוֻרָבּ  / ַוֲאמֹוָרִאים 
ם, / ָלֵתת ֵעָצה  ָחם ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ יֹום ַצר ָסר ֹכּ ם / ְבּ בּוָנה ִיְקְראּו ְבִחָנּ ּוְמבּוָכה ֵאין ֵעָצה ְוֵאין ְתּ
ֵעיֵניֶהם  ְבּ ֲחָכִמים   /  – נּו  ִבְזַמֵנּ ַרּבּו  מֹו  ְכּ ַרּבּו   / ִנְדמּו  ֵהמֹות  ְבּ ַכּ ל  ִנְמַשׁ  / מּו  ִיְדּ ֶאֶבן  ָכּ ָבר  ַלָדּ
 / ָעְרָמם  ְבּ ֲחָכִמים  ה  ֵהָמּ ה  ָמּ ַכּ יד  ְלַהִגּ  / ְויֹוָמם  ַלְיָלה  ֶיֱחׁשּו  לא   / ְבָאְזֵנינּו  ִמיעּו  ַיְשׁ ֵאֶלה  ָכּ
 / ם  ִמָדּ ְמַנת  ּגֹוָרָלם  ַעת  ְוַהַדּ  / ַרַהב  ָמֲחצּו  ּוִבְתבּוָנָתם   / ַהב  ְוַכַלּ ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ְכּ ְכָלם  ִשׂ ְוָהֵאיְך 
ָלּה  ְלָמְשׁ ָהָאֶרץ  ָנה  ִנְתּ  / ם  ְלַבָדּ ָלֶהם  י  ִכּ ְוָגְמרּו  ִנְמנּו   / ם,  ֶנְגָדּ ִסְכלּוָתם  י  ִחּצֵ יֹורּו  ִמיד  ָתּ ְוֵכן 
ִדְבֵרי  ְגָבָבא ְדַעְמָרא. / ְוָהֱאֶמת ַעל ֶזה ְבּ ִחְזָרא, / ִכּ ּה ּכְ ִקְרָבּ ְמָרּה / ּוִבְלֲעֵדיֶהם ְלמֹוֵקׁש ְבּ ּוְלָשׁ

ּנּו".  ְקָוה ִלְכִסיל ִמֶמּ ֵעיָניו ִתּ ׁשֹו ִיְמָצֶאּנּו: / "ָרִאיָת ִאיׁש ָחָכם ְבּ לֹֹמה ְמַבּקְ ְשׁ

ָכל ָהִעְנָיִנים / ְוִאם ַיֲחִליפּו  הּוא ִאיׁש ֱאמּוִנים / ְיֵרא ֱא־לִֹהים ְוָסר ֵמָרע ְבּ ֵאר ֶשׁ ִיְתָפּ ְוֵיׁש ֶשׁ
שֹוִטים  ֵני  ִמְפּ  / תֹו:  ֻתּמָ ְבּ ַיֲחִזיק  ָנה,  ַיְרֶפּ ֹלא  ָאַחז  ִצְדָקתֹו  ְבּ  /  – מֹוִנים  ֶרת  ֲעֶשׂ ְרּתֹו  ֻכּ ַמְשׂ
לֹא ָחַמד ָממֹון ֲחֵברֹו,  ֵרא ִאיׁש ַחְסּדֹו / ֶשׁ ָאְזֵני ְבֵני ֶחְלּדֹו / ִיּקָ ד ֱאמּוָנתֹו / ְבּ ְלְקלּו ֹלא ְיַאֵבּ ּקִ ֶשׁ
ְעּתֹו /  ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו, / ֵמעֹוָלם לֹא ָעָלה ַעל ַדּ ַלח ָידֹו ִבּ ֵדהּו, / ְוֹלא ָשׁ / ֶאת ׁשֹורֹו / ְוֶאת ָשׂ
ת ְויֹוֶדה / דְיָהִביָנן ֵלּה ִעְסָקא ְבָלא  ירֹו ְיַאַמֵּ ל יֹוְדעֹו ּוַמִכּ ר ָהְפַקד ִאּתֹו; / ָכּ דֹון ֲאֶשׁ ִפּקָ ִלְנּגַֹע ּבְ
ִמן  מּוי  ַהּסָ ָדָבר  ָמנּוי אֹו  ָמדּוד אֹו  ק ִאם הּוא  ְלַדְקֵדּ  / ְלַאִין  ֶאְצלֹו  ָידֹו  ְבּ ְפִקיד  ַהַמּ  / ַסֲהֵדי; 
ן  ֵכָניו לא ִיֵתּ ְשׁ ה ְלקֹול ְמַלֵחׁש; / ִבּ ַחד לא ִיּטֶ ָהַעִין; / לֹא ֵיֵלְך ָרִכיל ְולֹא ְיַכֵחׁש / ְוָלַקַחת ֹשׁ

ּדִֹפי / ְוֹלא ִכי ַתַחת ֹיִפי. 

א  ּזָ ֶסף ֲאִפלּו ִמַגּ ע ָכּ ַבּ י ֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה, / ַנֲהֹפְך הּוא: ֹלא ִיְשׂ ַמע ֵאָליו ִכּ ה ֹלא ִתְשׁ ָהִאיׁש ַהּזֶ
ר  ַוֲאֶשׁ  / יט.  ַיְפִשׁ ים  ֲעֻרִמּ ְגֵדי  ִבּ  / יט –  יֹוִשׁ ה לֹא  ְקַטָנּ ע  ֶאְצַבּ ֶגֶזל  ְבּ ד  ְתַחּסֵ ַהִמּ  / ְדַרֲחָמָנא. 
 / ּתֹוְך.  ּתֹוְך  ְוָעֵבד  ֶקר  ֶשׁ ה  עֹוֶשׂ ּלֹו  ּכֻ  /  – ַיְחּתְֹך  ין  ַהּדִ ֵעת  ְבּ ט  ָפּ ִמְשׁ ֲעׂשֹות  ּנּו  ִמֶמּ ה  ַקּוֶ ְתּ
ְולֹא  ֲחֵברֹו  ָממֹון  ַיֲעֹצר  ֹלא   /  – ְבָזדֹון  אֹו  ָגָגה  ִבְשׁ ּבֹו  ָנַגע  ֹלא  ֶשׁ  / דֹון  ּקָ ַהּפִ ַעל  ל  ְתַנּצֵ ְוַהִמּ
ֹמְך  ִמּתְ ר  ַוֲאֶשׁ  / ם.  ִמָשּׁ ֵכָליו  ְלהֹוִציא  ָיכֹול  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ ֵאין  ִפיו,  ְבּ ַצִיד   / ם,  ָאָשׁ לֹו  ה  ַיֲעֶשׂ
ְמֹדד   / ּתֵֹבא,  ִאם  ָבֹזאת  ָנא  ָחֵנהּו  ְבּ  / יו –  ַעְפַעָפּ ְועֹוֵצם  ָאְזנֹו  יו, / אֹוֵטם  ָפּ ַכּ נֹוֵצר  ַֹחד  ּשׁ ַבּ
י ֶחֶסד, ַיְכִריַע ֹמאְזֶניָך ְלַכף ְזכּות /  ה ְכַלּפֵ ֶחֶדר ְלֵהָחֵבא; / ָאז ַיּטֶ ְוָהֵבא ְמֹדד ְוָהֵבא / ֶחֶדר ְבּ

כּות.  ַאּלֹון ָבּ ּוַבַעל ִריְבָך ִיָקֵבר ְבּ

וגו' –  ראית איש  וכגיזות צמר.  כחזרא כגבבא דעמרא – כקוצים  מנת מדם – כמו מנת מידתם. 
– ]=מגנזי  מגזא דרחמנא  לו סחורה ללא עדים[.  – ]=שנותנים  וגו'  דיהבינן ליה  יב.   כ"ו,  משלי 
גם  רמיזה  תוך  אולי  ע"א,  לט  ברכות  תוך־תוך[,  )קולות(  ]=ועושה   – תוך  תוך  ועבד  הקב"ה[. 

לתככים )משלי כ"ט, יג(.

ְפלּות ִמים ְוַהְבֵלי ַהִטּ ְבֵרי ַהּיָ  ִדּ
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יִחידּות  ִבּ ְלִלים  ִמְתַפּ  / ִריֹות.  ַהְבּ ַעת  ּדַ ּגֹוְנִבים   / ְרִמּיֹות  ה  ַמֲעֵשׂ ְבּ בּוִעים  ַהּצְ ֵמֵאּלּו  ּוְקָצת 
ְנֵפי  ַכּ ַעל  ּוְגִדיִלים   / תֹו  ְתִפָלּ ִבּ ִפִלין  ְתּ ָיִניַח  ְואּוַלי  ָוַפַחד /  ֵאיָמה  ְבּ ִזיַע  ְבּ ֶרֶתת  ְבּ ְבַיַחד /  אֹו 
ַתֲחנּון  ה ַהְרָחָקה ְיֵתָרה, / ַאל ְיַפּתּוָך ְבּ ְתֵחי ֵביתֹו – /ִהְתַרֵחק ֵמֵאּלֶ ְכסּותֹו / ּוְמזּוזֹות ַעל ּפִ
ֵיׁש   / ַמק.  ם  ּבֶֹשׂ ַחת  ַתּ ָאֶון  ה  ַמֲעֵשׂ יֶהם  ַמֲעֵשׂ  / ק,  ְוִיּמַ ס  ִיַמּ סֹופֹו  ם  ָבּ ַהּבֹוֵטַח   / ַוֲעִתיָרה, 
ָתִנים  ֶבד ֹראׁש, / ְמרֹורֹות ְפּ ר ֶאל ְיָי ִמּתֹוְך ֹכּ ְעַתּ ּיֶ תֹו תֹוֵעָבה. / ֵיׁש ֶשׁ ִפָלּ ֲעָנָוה, / ְתּ ל ָבּ ֵלּ ִמְתַפּ
ֹראׁשֹו  ְבּ י  ִפּלֵ ְתּ ח  ְדַמּנַ א  ְוַקְרַקְפָתּ  / ְזרֹועֹו  ִבּ ין  ִפִלּ ְתּ ע  ָרָשׁ ְזרֹוַע  ֵיׁש   / ָורֹוׁש.  ַלֲעָנה  ִקְרּבֹו,  ְבּ
ה לֹא לֹו ְוַעל ָיד קֹוֵבץ. / ְוֵיׁש  את רֹוֵבץ / ַמְרֶבּ ַתח ַחּטָ ִפְתחֹו ְוַלֶפּ יַח ְמזּוָזה ְבּ ּנִ ּמַ ִנְגעֹו / ְוֵיׁש ׁשֶ
ֶלְך  ֵיּ ם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקִיּים./ ְוֵיׁש ֶשׁ ְכָנָפיו ִנְמְצאּו ּדַ ַכְנפֹות ֲעִדי ֲעָדִיים, / ִבּ יַח ִציִצית ְבּ ַמּנִ
ים  ִקְרּבֹו ָיִשׂ קּו ִמיַכף ָכְיֵפי / ְבּ ּקְ ְדָרה ִיְתַפּ חֹוַח ְוֵעינֹוִהי ְלַאְרָעא ְמַטְיֵפי / ְוָכל ֻחְליֹות ַהּשִׁ ְשׁ

ִלּבֹו.  ַבע ּתֹוֵעבֹות ְבּ ָאְרּבֹו / ְוֶשׁ

ֹנַגּה  אֹור  ְכּ ָיִאיר  ּה  ָבּ  / ָחְכָמה  ה  ַהְרֵבּ ָרָאה  ְוִלּבֹו   / ַוֲעצּוָמה  ְגדֹוָלה  ָגתֹו  ַהָשּׁ ֶשׁ ֵאר  ְתָפּ ּיִ ׁשֶ ְוֵיׁש 
עֹוֵללֹות,  ָבּ ַזִית  ֹנֶקף  ְכּ  / ְמִלילֹות  ִלְקֹטף  ָהִעּיּון  ְפֵרי  ִמּסִ ָידֹו  יָגה  ִהּשִׂ י  ִכּ  / ה  ַחָמּ ְפֵני  ִכּ ּוָפָניו 
ִדּלּוג  ְבּ יטֹו  ַהִבּ ְבּ  / בּולֹות  ּגְ ב  ְוַיּצֵ חּוִמין  ְתּ ע  ִיְקַבּ  / לֹות  ּוִמְגָדּ ִעיר  ֲעֵליֶהם  ְבֶנה  ּיִ ׁשֶ ַיְחׁשב   /
 / ה,  ָנּ ְחֶתּ ַתּ ר  ָשׂ ָבּ ל  ָכּ ן  ִיֵתּ ָעָליו  ְעּתֹו  ּדַ ָיִזיַח   / ה  ֵהָנּ ְוַאַחת  ה  ֵהָנּ ַאַחת  ה  ּטָ ׁשִ ַנאי  ַהְפּ ְלִעּתֹות 
יָמא ִדיהּוָדֵאי. יִתי ַחִכּ י ֲאִני ַנֲעׁשֵ ה ִבְזַמן ָקרֹוב ָחַכְמִתּ ָמּ ֶאה / ֵלאֹמר: ַכּ ָתּ ֵלא ְבַעְצמֹו ְוִיְשׁ  ִיְתַפּ

רֹות  ִנְסָתּ ֲעלּוָמה: / ֵיׁש לֹו ֵעֶסק ְבּ ל ָרז ָלא ָאֵנס ֵלּה ְוָכל ַתּ ְלָבבֹו, ָכּ א ַיֲחִליט ִבּ א ּוַפְלּגָ ֻפְסָתּ / ְבּ
ָלִלים  ְכּ ְמַעט  ּבִ  / ָעְלָמא;  ֲחָלֵלי  ל  ָכּ ּה  ִמּנֵ ְבעּו  ִאי  ָבר  ָדּ ר  ֶשׁ ּפֵ יֹוֵדַע   / ְסתּוָמה,  ה  ָרָשׁ ּפָ ָכל  ְבּ
ִריר  ָשׁ ָדָבר  ֶאְצלֹו  ָהָאֶרץ  ֲעַפר  /ִלְמנֹות   – ּוִפְרָים  יֶהם  ְרֵשׁ ָשׁ ְיִדיַעת  ִלי  ְבּ ר  ְסָפּ ַהִמּ ֵמָחְכַמת 
ַעְצמֹו  עּור ִיְקָרא יֹום אֹו יֹוַמִים, / ְבּ ָחְכַמת ַהְשׁ ָיּם. / ְוִאם ְבּ ין ֵיׁש ַבּ ה ְטּפִ ָמּ ֵער ַכּ ְוַקָיּם / ּוְלַשׁ
ָחְכַמת  ְבּ ְוִאם  ַמִים. /  ָשׁ ן  ְיַתֵכּ ּוַבֶזֶּרת  ֶאֶרץ  ַרֲחֵבי  ִליׁש  ָשּׁ ַבּ ְוָכל  ַמִים /  ֳעלֹו  ָשׁ ְבּ ִלְמּדֹד  ֵער  ְיַשׁ
ִביֵלי ִדְרִקיָעא. ַמִים ִלי הּוא ְנִהירין ִלי ְשׁ ָעה, / ֹיאַמר: ַהָשּׁ ָלתֹות ְוַאְרָבּ לׁש ְדּ כּוָנה ִיְקָרא ָשׁ ַהְתּ

 

נגעו  בראשו  תפילין.  בחבישת  הרגיל  ראש  תפילין[,  שמניחה  ]=קרקפת  תפילי  דמנח  וקרקפתא 
– הנגע נמצא בראשו, כנאמר על צרעת הגבחת או הקרחת. ויקרא י"ג, מד. עינוהי לארעא מטיפי 
בקרבו ישים ארבו – על פי ירמיהו ט',  – ]=כפוף יכפפו[.  – ]=עיניו לארץ צופייה[. מיכף כיפי 
כמו  העיון  לאסוף מפירות   – וגו׳  לקטוף מלילות  אְרּבֹו".  ים  ָיׂשִ ּוְבִקְרּבֹו  ר  ְיַדּבֵ ֵרֵעהּו  ֶאת  לֹום  "ׁשָ ז, 
הלך שעובר בשדה ונוטל מעט גרגרי תבואה )דברים כ"ג, כו( או מלקט זיתים משאריות המסיק. 
שיטה – שורת טקסט. בפסתא ופלגא – בדף וחצי )ע"פ גיטין נח ע"א(. כל רז לא אניס ליה – ]=כל 
למדוד  ירצו ממנו כל מרחבי עולם[  ָעְלָמא – ]=אם  ֲחָלֵלי  ל  ָכּ ּה  ִמּנֵ ְבעּו  ִאי  גלויים לפניו[  הסודות 
ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ִלׁש  ָשּׁ ַבּ ְוָכל  ן  ֵכּ ִתּ ֶזֶּרת  ַבּ ַמִים  ְוָשׁ ַמִים  ֳעלֹו  ָשׁ ְבּ ָמַדד  "ִמי  הפסוק  ע"פ   – וגו'  מים  בשעלו 
לי  ]=ידועים   – לי שבילי דרקיעא  נהירין  יב(.  מ',  )ישעיהו  ֹמאְזָנִים"  ְבּ ּוְגָבעֹות  ָהִרים  ֶלס  ֶפּ ַבּ ַקל  ְוָשׁ

שבילי השמיים[, ע"פ ברכות נח ע"ב.

קלונימוס בן קלונימוס
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ָאְזֵני  ְבּ קֹולֹו  חּוץ  ַבּ ִמיַע  ַיְשׁ  /  – יֹון  ְגּלָ ַבּ ֶשׁ ַמה  ִעם  ֶאָחד  ף  ּדַ ִיְלַמד   / יֹון  ַהִהּגָ ָחְכַמת  ְבּ ְוִאם 
בֹות  ּוַמְחְשׁ ַהַהְטָעָמה  ָאְפֵני  י  ֵהַבְנִתּ  / ַהֲחָכִמים!  ַאַחד  ְכּ י  ָלַמְדִתּ ּבּור  ַהִדּ ְרֵכי  "ּדַ  / ים:  ָהַעִמּ
לׁש  ְשׁ ֶרץ ִבּ ה ְפָעִמים, / ֵאַדע ְלַטֵהר ֶאת ַהֶשׁ ּמָ ץ ַעל ָלאו ֵהן ְוַעל ֵהן ָלאו ּכַ ֲערּוִמים, / ֲאַאּמֵ

יר לֹו ָפִנים". ִנים / ֹאַמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור ְוַאְסִבּ ים ְמֻכּוָ ִשׁ ֵמאֹות ְטָעִמים, / ּוְבֶהּקֵ

ַתח, /  מּוְך ַלּפֶ ֶטַפח ַהּסָ ּה / ְבּ ּה, / ִיְתָקֵרב ְמַעט ְלִצָדּ ה ֵמֶאֶרץ ִמָדּ ַבע ַאֻרּכָ ָחְכַמת ַהּטֶ ְבּ ְוִאם 
יר ִטְבֵעי  ה / ְלַהִכּ נּו ְמִזָמּ ֵצר ִמּמֶ ַקח ְלַעְצמֹו ָמָנה ָיָפה ָיֵרְך ְוָכֵתף ְוָכל ֶנַתח, / לֹא ִיָבּ ָלּ ַיְחׁשֹב ֶשׁ
ִית, / ְמלֹא ָקֶנה ֶזה ְלַזִית. / ּוִמַזּכּות ַנְפׁשֹו  ִמיר ָוַשׁ אן ְמקֹום ָשׁ ַהַחי ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה / ֹיאַמר ָכּ
ר ַעל ָהעֹוף ְוַעל  יִגים / ְיַדֵבּ ה אֹוָתּה ִמן ַהּסִ ּקָ ּנִ ֵהָמה ְוַהַחָיּה / ּוְלִפי ֶשׁ ר ַעל ַהְבּ ַהְנִקָיּה / ְיַדֵבּ

יַחת ְדָקִלים.  ִדים ְוִשׂ יַחת ֵשׁ ִשׂ ִלים / ְבּ ּנּו ִחידֹות ּוְמָשׁ ִגים / ְולא ֶנֶעְלמּו ִמֶמּ ָהֶרֶמׁש ְוַעל ַהָדּ

הּוא  ֶשׁ  / ית  ָיִשׁ ְוַיד  ֵעָרבֹון  ן  ִיֵתּ  / הּות,  ְוָשׁ ַנאי  ְפּ ְמַעט  ח  ִיּקַ  / ָהֱא־לֹהּות,  ָחְכַמת  ְבּ ְוִאם 
ן  ֵסֶפר ֶבּ עּור קֹוָמה ְוֵסֶפר ְיִציָרה / ָנֵקל ֶאְצלֹו ְכּ ית: / ֵסֶפר ׁשִ ֵראִשׁ ל יֹוֵצר ְבּ עּורֹו ֶשׁ יֹוֵדַע ִשׁ
ָמל.  עּור ּגָ ִשׁ עּורֹו ְכּ ֲחָנָמל / או ׁשִ גֹוב גֹוַבי או ַכּ ַמל / ִאם הּוא ְכּ ַחְשׁ ָיִּבין ְבּ ִסיָרא. / ֹיאַמר ֶשׁ
ָרִפים  ְשׂ ִבּ ִיְדרׁש   / דֹוָלה,  ַהּגְ ֹו  ִאּשׁ אְכֵלהּו  ֹתּ ֵאׁש אֹוֵכָלה / אֹו  ְבַלַהב  ְרֵפהּו  ְשׂ ִיּ ֶשׁ ִייָרא  / לא 
ר  ָבאֹות / ְוַעל ֵאל ֵאִלים ְיַדֵבּ ים / ַיִגיד נֹוָראֹות / ְוַעל ֱא־לֵֹהי ַהּצְ ְוֶאְרֵאִלים / ּוַמְלָאִכים ַקּלִ
ה ּוַמה ְלָפִנים, / ַיֲאִמין  ָמה ְלַמְעָלה ּוָמה ְלַמּטָ ִנְפָלאֹות. / ֹיאַמר ֵיׁש ִלי סֹודֹות ְצפּוִנים / ְבּ

ָבה.  ְרָכּ ָבָריו ַעל ֹקֶדׁש ְוָצָבא / ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ֵהן ֵהן ַהּמֶ ּדְ ׁשֶ

יִרים, /  קֹול ַהּסִ ְכרּוְכָיא ְוקֹולֹו ָיִרים / צֹוֵהל ְוצֹוֵוַח ְכּ ָפִרים / צֹוֵוַח ּכִ ָקְבצֹו ַהּסְ ָרִאיִתי ָכֵאֶלה ְבּ
ה ָחְכָמה,  ֹלא ִהְרָבּ ה ְסָפִרים / ֶשׁ ה ַמְרֵבּ ָמּ ַכְלֵבי ָהֲעָדִרים: / ַכּ ַאַחד ַהֲחמֹוִרים, / נֹוֵבַח ְכּ נֹוֵער ְכּ

ה.  ִלָמּ ת ְוַהְכּ / מֹוִסיף ִחּבּוִרים / הֹוִסיף ַמְכאֹוב ַהּבֶשׁ

ֶטֶרם ָיִבינּו ִסירֹוֵתיֶהם ְנִזיד  ים / ְבּ ִשׁ ְבּ ים / ּתֹוִעים ּוְמַשׁ ה ֲאָנִשׁ ְראֹוִתי ַכָמּ ל ֶזה ִבּ ְויֹוֵתר ַרע ִמָכּ
ְיָקִרים  ְדָבִרים  ִבּ ים /  ּוֵפרּוִשׁ ִחּבּוִרים  רּו  ְיַחְבּ ים /  ָבִרים ַהֲחלּוׁשִ ְדּ ּבַ ילּו  ִכּ ְשׂ ַיּ ֶשׁ ים / ַעד  ֲעָדִשׁ

ים,  ים ְוָקִשׁ ֲעֻמּקִ

ָעָמיו  ְפּ ֲעוֹונֹו  ַדם  ְבּ  / ים  ּוְמֻגּנִ ְמֹכָעִרים  יו  ַמֲעָשׂ  / ים  ּנִ ַהְמׁשֻ יִנים  ַהִמּ ֵאלּו  ל  ָכּ ִעם  ׁשֶ ּוֵמֵאּלּו 
ָזְמִרי  ה  ַמֲעׁשֵ ה  עֹוׁשֶ  / ָחס  ֹלא  קֹונֹו  בֹוד  ְכּ ַעל  ֶאָחיו  ְלֵעיֵני  ְדָיִנית  ַהִמּ ּוְלַהְקִריב   / ִיְרַחץ 

ִפיְנָחס.  ָכר ְכּ ׁש ָשׂ ּוְמַבּקֵ

– מושג מיסטי המופיע  חשמל  – חיבור מיסטי עתיק הנמנה על ספרות ההיכלות.  שיעור קומה 
 – הסירים  כקול  חגבים.  מיני   – וחנמל  גובי  גוב  הזוהר.  ובספר  ע"א(  יג  )חגיגה  ביחזקאל תלמוד 
– לפני שיגדלו  בטרם יבינו סירותיהם  ו(.  ז',  קול הקוצים הנשרפים, משל לצחוק הכסיל )קהלת 
כאן חילוף צעיר בבכור, בשל בשאינו  עניינו  כנראה  נזיד עדשים –  י.  נ"ח,  הקוצים. ע"פ תהלים 

בשל.

ְפלּות ִמים ְוַהְבֵלי ַהִטּ ְבֵרי ַהּיָ  ִדּ
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ִחית  ִהְשׁ  / ָמן:  ַבּזְ מֹוהּו  ָכּ ֵמִמית  ֳחִלי  נּו  ִקְרֵבּ ְבּ ַאֲחָריו  ֵאין   / ֶאָמן  ַהּנֶ ֶהֳחִלי  ְקֵרי  ִמִמּ ֵהם  ה  ֵאּלֶ
 / ה,  ְוָנֹזּלָ ַעְזָעה  ִנְזּדַ ָהָאֶרץ  ל  ָכּ ָנְפָצה  ה  ֵמֵאּלֶ לּות,  ָגּ ַבּ ט  ֵשׁ ִנְתַפּ  / יֵתנּו,  ֵבּ ְוֶהֱחִריב   / ֵתנּו  ֻאָמּ
 / ָהָרעֹות;  ְוָהֱאמּונֹות   / עֹות  ַהּדֵ ְלּבּול  ִבּ נּו  ִקְרֵבּ ְבּ ׁשּו  ִנְתַחְדּ ה  ִמּזֶ  / ּה;  ֻכּלַ ְבּ ִתְכָלה  ְדָיא  ׁשָ
י ָכל ָמחֹוז ּוָמחֹוז  ִטיעֹות / ָנְתנּו ָסִביב ְלֵבית ַהָחְכָמה ִמְגָרעֹות / ַעד ִכּ ּנְ ֲעלּוִלים קֹוְצִצים ַבּ ַתּ
ִלי ֹעֶמק ַוֲחִריפּות,  ֱאמּוָנה ְפׁשּוָטה ִמְבּ ִמים ִעם ֱא־לָֹהיו ֶבּ ְפֵני ַעְצמֹו ֶיֱאֹחז. / ֶזה ָתּ ַעת ִבּ / ַדּ
ֶרְך  ִפילֹוסֹופּות, / ְוָכל ֶאָחד אֹוֵמר ַעל ֲחֵברֹו ּדֶ ָלה ְוֶזה ְבּ ַקָבּ ל ְבּ ֻתּמֹו, ְוֶזה ְיַטּפֵ ים ְבּ / ֶזה ַיְגִשׁ
א ִנְזְרָקה בֹו ִמינּות, / לֹא ְכצּוִרי צּורֹו ְולֹא ֶחְלִקי  ָמּ את ׁשֶ ִני לֹו ֵמַחּטָ ׁשְ ְמָצה ּוְגנּות: / "חֹוׁשַ ִשׁ

ִרים ֵמֵחיקֹו".  ה ִסְפֵרי ִמיִנים נֹוׁשְ ְכִפירֹוָתיו ַמֲעִמיק ְוִעּמֹו ִנּמּוקֹו, / ְוַכָמּ ֶחְלקֹו, / ִבּ ְכּ

ְענּו  ִהַגּ ְולֹא  ְוֹלא ָבאנּו ֲהלֹום  ָהיּו ֱא־לֵֹהינּו. /  ָעֵרינּו  ר  ִמְסַפּ ְכּ ֲעֹוֵנינּו /  ָבר: ֵמֹרב  ָדּ ל  ֶשׁ ָללֹו  ְכּ
יִחין  ִשׂ ָחְפרּו  ֶהֱעִמיקּו   / ן,  ָצְרָכּ ל  ָכּ ׁשּו  ּמְ ׁשִ ּלֹא  ֶשׁ ְוהֹוְרִסים  ּפֹוְרִצים  ֵני  ִמְפּ א  ֶאָלּ  / ְלָכאן 
א־לָֹהיו  ֵבּ ִאיׁש   / ָמר;  ּוְבִמְשׁ ְתִלָיה  ִבּ ן  ֵכּ ָהִעְנָין  ְך  ֵשׁ ִיָמּ ן  ֶפּ ָיֵרא  ַוֲאִני   / ֵחָמר  ֱארֹות  ֶבּ ׁשּוחֹות 

הּו ְוֹיאַמר.  ֹבא ֵאִלּיָ ּיָ ר / ַעד ֶשׁ ל ְוִיְתַאּמַ ִיְתַהּלֵ

שדיא תכלא בכולה – ]=פשט הרקבון בכולו, ראו חולין סד ע"ב[. עד שיבוא אליהו ויאמר – ע"פ 
שבת קח ע"א. 

קלונימוס בן קלונימוס
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