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מאת

 ביייקאלקנה

 הכותרת : דברים ונמה בכמה הספר פהקי משאר שונה משלי שבספר ל'פרק
 המלך צולמה הוא קדמונינו לדעת יקרו בל אגור - ידועה בלתי אישיותמעלה
 ראו אחרים שמעוני(. וילקוט תנחומא מורש לפי )רש"י והקיאה הבינה אתשאגר
 דעת יודע ביהעורו, "הולך עזרא לאבן המיוחס הפירוש כדברי שהיה אחר, חכםבו

 מור- נגר. עם בן אם כי ברית, בן היה לא זה חכם כי שסברו היו 2. בדורו"ונכבד
 המצוה. הפקודה את הבן : שיומר המשא, יקה אגור )הבן( בן "דברי : חשבסיני

 סמויים מהם ומפורומים, גלויים מהם שבו, החוזרים במספרים. הפרק הואאופייני
 בעלי בשפע הפרק בולט כן ארבעה, שלועגה, שנים, : הפתגמים מןהמבצבצים
 ר% לה שאין השממית, התו מהם אחד מחוור. אינו שטיבם אחדים מהם שבו,החיים
 מהדורות וכמה בכמה אולם שמאלית, ,בסיען המהדורות ברוב המופיעהבמקרא,
 החיה שהיא ויתכן, חיה שם : כתוב עזרא לאבן המיוחס בפירוש ימנית,ביציען

 "ויש י השרשים בספר כותב קמחי דוד 'ר' וכו'. ובדמות בצורה לאדםהנמשלת
 בידיה ותתפש האדם כצורת שצורתה 8 בוניה" בלע"ז לה שקוראים שהיאמפרשים

 רבלעע, )פרעך יחיא אבן העת גם כן בה". לשחק מלך בהיכלי והיא לה שיתנומה
 ההש אשר ושימיאה4, בעיא הנקיא הקוף "הוא האומר שנה( כ-500 לפנישחי
 ומוסיף יבים" "בשם זו העה מביא לנדוי ישראל בן משה 'השדה". חיות מכלערום
 הקוף כי ידוע והרי "קום", השורש מן נגור אקמתא "שממית" של הארמי השםכי

 אבן יונה ר' ואילו סנוניתא לערבית תרגם גאון סעדיה ר' 5, זקופה בקומההולך
 אלה פירושים סיס, או סנונית צפור, מין כטאף, היא המממית כי כותבג'באח
 בהיכלי והיא תתפש בידים "שממית הכתוב את לפיהם ליובב וקשה הםדחוקים
 רש"י גדולים. באילמת הניחלים הבאים הפירושים שני יותר מסהבריםמלך".
 ארגיז-א( או לארגיי"א, נש'תבש רבים ובדפוסים וכלע"ז ראיינ"אפירש
 בכוחלים". ומדבקת אוחזת היא "בידה Araignee) )בצרפתית העכבישהיא
 מלך", בהיכלי אפילו ביתה שבונה !( לכן העש והוא ארני"א י רדעק פירשוכן
 ; והדבורים" הנבובים בה תתפש רשת כמו היא יריעה בידיה  תעשה "ובחכמה 1ריב"ג

 בתרגום )ואילו אמקוש לסורית תרגם הפשיטתא ואחרים. המצודות בעל פירשכן

 כח. ל', משלי1
 קהלת=תקהת. של הפילוסופיות כהשקסותיו והנלחם דעות הוגה הוא זה אגור אליועיני לדעת2
 קוף. הפרובאנסי בדיאלקט הוראתה - זו מלה3
 זה. לפירוש גרם שממית השם שדמיון ואפשר קוף, ברומית :Simia מימיה4
 תקע"ט. פראג הערוך, למפר פירוש לשון", "מערכי5
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 ביליקאלקנהו2ן

 שרשים שרשרת שזר ולהוכחה עכביש : פירשו ויאסטריב !(, אקמתא -הארמי
 ראובן בן י!עקב צבט ומכתב העשר בספר 8. אקם-עכב-עכיביתא-עכביש ;ושמות
 תופש אדם בן .היית בידו לתפשו איש חפץ לו נקלה עוף הוא שממית : כתובהקראי
 קן. לה תתפש הכבבדים במקומות - בידים וי"אאותו.

 הארץ טבע של הנודע החוקר המאוחרים: בדורות רבים הלכו זולשיטה
 בלותר החל המצרים, המקלא מתרגמי רוב ובן קאסוטו ביאליק, יל"ג,טריסטראם,
 1611 בטונת והופיע הראשון ג'מס המלך בפקודת שנעשה האנגלי ובתרגוםהגרגמני

 י. המתרגמים אחרוניועד
 הלטאה את גם קל בשינוי ליוונית תרגמו וכן 1ףז*ק8וסא תרגמוהשבעים
 הירוניכוס גם סממיתא9, הלטאה את תרגם עוזיאל בן יונתן אף 8. ויקראשבספר
 מתרגמים בעקבוה 5101110. כאחד הלטאה האת השממית את תרגם הוולגטהבעל
 מנדלקרן, : האחרונים מן וכמה כמה הלבו הם אחד והלטאה השממית כי שסברואלה

 בעברית הצמחים קומות על במתקריו שנודע )לעךם' לג עמנואל ועיד.פירסט
 השממית כי מוכיח הוא ובו בארמית, הזוחלים שמות על גדול מחקר כתבובארמית,
 בהם ההדשים, המקרא ממתרגמי אחדים לטאה - בשממית ראו כן היא.לטאה
 1884. בשנת שהושלם version) (Revised % ,ו החשוב המתוקן האנגליהתרגום
 להכריע מבלי יתד, גם ושירושים שני את המביאים מילונים ומחברי פרשניםויש

 ויבדל"ח סגל צ. מ. כהבר, אברהם )גרזובסקי(, גור גזניוס-בוהל, ; כשןביגיהם,
 אבן-שוורן.א.

 Anderson) )לפי כללי מראהא,

 סממית ברא 'הקב"ה : רובן והרי 10 אחדות פעמים השממיה מופיעה רז"לבדברי
 על שממית והעלה התויה את ומרף אמון . 12 העקרב על סממית אסמת . 11לעקיב
 מבישות שממיות . 14 שממי שנים שבע לאחר הופך )עקרב( ודמניא ; 13 המזבחגבי

 לטאה. פירשו: אחרים6
 להלן. ראה אחרת. תירגמו והוולגטה שהשבעים מאחר מפליא, הנוצרית של זה תרגום7
 ל. י"א, ויקרא ; 1הזל4קם)8%8%
 אקמתא. יונתן: תרגם שבמשלי השממית את ואילו9
 סממי. לפעמים ; הי"ו( )בלי שממי כתוב: המקרים ברוב10
 תקמ"ד. סימן ח"ב שמעוני ילקוט וגם שם12 ב. 7ffy' שבת11
 ג. הלכה (ר פרק שבת ירושלמי,14 ב. ק"ג, סנהדרין13
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ן3[,השממית

 בכל אין ; 15 הידים בזכות ? תתפש שממית זכות באיזו ; 15 ומת הח'לזון( יאתאותו
 י1 בשממית שטאההשרצים
 ? לטשת או עכגישים : אלה בשממיות 'המדברים רז"ל ראו מה יודעים אנואין

 כלל. פירשום לא או בכה, ומי בכה מי פירשווהפרשנים
 הלטיקים ממותפחות אחת שממית בשם וכלט השבעים דעת את קבלו הטבעהכמי
Sauria-  שמנוית ביותר ידועה מהם אחדים. מינים המונה Geckonidae והיא 
 ולכל רבות זעירות בליטות זרוע עויה ס"מ, עש'ר כשנים ארכה )בעקו(.הבתים
 ,האדם. של ירו לכף דמיון-מה המעלות מפושקות, אצבעות חמש מרגליהאחת

 ורק שבחור 'הארון מאחורי או לאבנים מתחת בסדקים, חבורה היא היוםבשעות
 כשגבה התקהה על מהלכת תיראה ואף החדר קירות על תופיע הקא התשיכהעם

 ההדבקה לכפתורי תודות זו בסגולה מחוננת השממית מ,טה. כלפי מופניםוראשה
 בלחץ התקרה אל או הקיר אל ונלחצים מאויר המתרוקנים אצבעותיהשבקצות
 האמבטיה ובחדר וכבמטבח האביזרים או 'הרוח כוסות כדוגמת החיציני,האויר

 שונים חרקים - הלילית שממית-הבתים של מזונה האויר. לחץ חוק לפיהמותקנים
 לפגוע ואין לאדם מועילה שהשממית מבאן הדולקת, למנורה מסביבהמהאספים

 ושל )תר"א( שיינהאק של בספריהם כבר מובא הגעקו עם השממית זיהוי לרעה.בה
 הזואולוגים כל הלכו רבעקבותיהם תרלעג( ספרים, מוכר ומנדלי אברמוביץ י.ש.

 מזיקה )געקו( השממ,ית כי שעברה המאה ב'ספרי המובאת הדעה עבריה.הכותבים
 לפחית, או האוכל, של למותו לנרום עלול ,האדם יאכל אשר במאכל 'מגעהוכי

 הערבים כי כותב אהררני ישראל הנודע החי חוקר שחר. לה אין צרעת,למחלת
 ומרעילה מסממת שהיא מאמינים שהם משום מאם בשם הבית שממית אתיכנו

 הזכרנו וכבר . . . יעידו עורה ונעל והבליטות בצרעת נגועה עגמה היא וכיבמגעה
 חרקים. בהשמידו מביא זה וזריז שקט ובזוחל התועלתאת

 ומלממית כי ז"ל( )כרעו"י טור-סיני סובר כן פי על ואף קבע נעשה זהזיהוי
 קטנה ~היא : בבאר הוא יקה בן אגוון שבדברי הנודע הפסוק ואת עכביש אלאאינה
 - מלך בהיכלי כאילו יושבת היא ושיפ"כ אדם בי.די נקלה נקלה על שתיתפשעד

 יפרשו הלטאה את בשממית הרואים אלה 18. לעצמה ארמון בונה שמהםבקורים
- !( שרנה שזיהויו )אע"פכרומ"י - תתפש" -בידים   ומתדבקת אוושת היא בידיה 
 בין ארץ, מקטני שהיא השממית גם תיחשב זו סגולה בשל כי ואפשרבכתלים,
 הנ"ל. בפרק המצוינים המחוכמים החכמיםארבעת

 תתקס'א. סימן ח"א, שמעוני ילקוט15
 תתקס"ג. סימן ח"ב, שמעוני, ילקוט16
 תתקס"ד. סימן ח"ב, שמעוני ילקוט17
 16, כרך יהודה, לבן העברית הלשון מלון 53, עמ' תש"ז ח"א שלמה משלי טורמשינר, ה. נ.18

 היוני לשם הומיון על השאה, בין ומסתמך, עכגיש 'בשממית רואה רוזאנים %ף ובממות.עדך
aavap(etaתרפ"ח-תרפ"ט(. סופיא אחדים, ודברים אחת )שפה 
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