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ÌÈ·˘Ú·  

ÌÈÓÂ„˜‰ ˙Â¯Â˜Ó· ‰˙È˙Ï‰  

מנהג ב .משובחות לפסח בעשבי� לצור� הכנת מצות חיטי�ת ותל� במנהג לודבפרק זה נ

לא של בני תימ� בעניי� זה  �מסורת. � מאות שני�שבמאחזו רק בני תימ� , זה מאודקדו� 

 ,פה�הוא בחינת תורה שבעלשעלה בידנו להשיג המידע � וחלק ניכר מ ,זכתה לתיעוד נרחב

. זההמנהג את הנות ע� עשרות מעולי תימ� הזוכרי� היטב כלומר מידע המבוסס על ראיו

 העלולה לחלו� מ�לתעד מסורת הלכתית חשובה ומנהג זה של  וילעקוב אחר שורש נומטרת

, נהגו להשתמש בה� לצור� הטינו�שבאמצעות זיהוי בוטני מוחלט של הצמחי� . העול�

  .דורות הבאי�לי� הלכתיי� ומדעיי� מדויקי� ולשמור עליה בחנאת המסורת ב ג�נוכל לע

‰Ó˙Â ‰˙È˙Ï‰  

לה על יפעולה זו מק. י התבואה במי� לריכוכ� לפני טחינת�גרגירהשריית  היאלתיתה ה

א תהלי� ייתה ההלת. מתקבל קמח לב�כ� ו ,מבלי שתתפורר הפרדת הקליפה מגרעי� הדג�

יבש אות� ינהגו ל ,לאחר הרטבת גרעיני התבואה. מקובל ושכיח עוד מתקופות קדומות

למעשה מדובר . חינת�טג� כיו� לותתי� את גרעיני החיטה במי� לפני  .טחנו אות�לפני ש

נקיה בלא  )פת(אי אפשר " :מאמר התלמודכ, בתהלי� הכרחי למי שמבקש לקבל קמח נקי

  1".לתיתה

 2.וא� סברו שהוא בעל סגולות רפואיות ,נחשב הלח� הלב� למשובח ביותר �קדימי ב

, הוצור� בהידור מצוהא הי לתיתה בפסחעניי� הנקודת המוצא של הדיו� בספרות ההלכה ב

היא שיש  אחרתהנחת יסוד . טוב היינו הכנת מצות משובחות מקמח לב� משו� כבוד יו�

ה הייתהלתיתה  ,ברוב ימות השנה. פסחלתיתה בהבי� לרגילה הלתיתה הבי�  י�להבח

יותר לפי הפסיקה המקובלת בימינו (יחס בהשהיית גרעיני התבואה במי� לזמ� ממוש� 

 תהנעשהלתיתה בפסח , לעומת זאת 3.העיסה להביא לידי חימו�כדי  )דקות עשרה� משמונה
                                                           

  .א"בבלי פסחי� מ ע   1
  .64' עמ, עמר גידולי�   2
הלכות חמ� (מדובר באיסור שיסודו בגזרת חכמי� ואינו חמ� גמור מדאורייתא , �"לשיטת הרמב   3

ובעל המשנה ברורה . מכרו אותוקמח מחיטה לתותה אסור בפסח ולכתחילה יש ל ).ח-ז,ומצה ה
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 5.�תשיוכתמיד  �שוביוי 4לזמ� קצר הות מועטללחת גרעיני התבואה יפשח, מבוקרתבצורה 

ביא את גרעיני החיטה לידי להשלא כדי  תהלי� הלתיתה בפסח דורש מיומנות גבוהה

�מותרת לכולי  א� על פי שמעיקר הדי� הלתיתה ,לכ�. כול היו בקיאי� בההלא ו, חימו

 לושיכחשש שיה בעכבר בתקופת התלמוד הו, הומצובגדר א�  שהיא אומרמי שויש , עלמא

חלופה  בדמותתרונות ימציאת פות הימי� הביא חשש זה לברב .מיומני� אינ�אנשי� שבה 

שיטת לתיתה  נהוגהבימינו  .ללתיתה במי� ובתנאי� מגבילי� ביותר או לאיסור מוחלט

�בפסח ולהשתמש  חמירמקובל להלא שא, בטכנולוגיה מודרנית שאי� בה חשש חימו

  6.רטבנשלא  )כהה(קמח יבש ב

„ÂÓÏ˙‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰˙È˙Ï‰ ‚‰�Ó  

וזה . ת גרעיני התבואה לצור� הכנת קמח למצות נזכר לראשונה בברייתאהדיו� בלתית

  :לשונה

 – לא נתבקעו ;אסורות – נתבקעו :וא� לתת .אי� לותתי� שעורי� בפסח: תנו רבנ�

  7.וחומ� צומת� ,שור� בחומ�: רבי יוסי אומר. מותרות

שעורי� ולא  גרעינילרק  לכאורה נוגעלתיתה עניי� השהדיו� ב ולההתנאית ע סוגיהה� מ

 ,א� לא נתבקעו הגרעיני� ,בדיעבדא�  ,ה האיסור הוא לכתחילהאלוג� ב, חיטי�גרעיני ל

חשש חימו�  שא� יבשאלה ונחלקו  ברייתאבאמוראי בבל ערכו דיו� נרחב  .ה� מותרי�הרי 

 ו�גכ, נהגו ללתותשאמוראי� נזכרי� בתלמוד  .של בצק שנעשה מגרעיני חיטי� שנלתתו

חזר בו ואמר  ,"אסור ללתות"שסבר תחילה ש ,ג� רבאו. בית רבא בר אבי�בית רב הונא ו

היינו מפני החימו� בתהלי� , )יז,שמות יב(" ושמרת� את המצות"שנאמר , "מצוה ללתות"ש

                                                                                                                                                
א�  וולפי שיטתו עולה שלאחר הפסח מותר להשתמש ב, א� מקל בזה) כז,אורח חיי� תנג(

 .סימ� לב, א, אפשטיי�, ראה. לאכילה ולא למכרו
ולכותש� במכתשת להסיר מורס� כדי  ËÚÓלשור� במי�  –לתיתה : "א"י לפסחי� לו ע"רש הרא   4

  .ב"י לסנהדרי� ה ע"וראה רש". שתהא סולת� נקיה
וטוחני� , החטי� מותר לבלול אות� במי� כדי להסיר סוב�: "ח,הלכות חמ� ומצה ה, �"הרמב   5

הלתיתה שהתירו מדי� תלמוד : "סימ� תקפט, ג, ז"ת הרדב"שו ;"כדר� שטוחני� הסולת ÈÓ„אות� 
� אותו ומיבשי� מנגבי ואי� משהי� אותו בתו� המי� זמ� מרובה ומיד ,היא של זריזי� לצור� הפסח

  ".אותו
במיכו� החדש . 25-29' עמ, קמח, ראה פרידמ�, לאופ� פעולת המכונות בימינו להרטבת החיטה   6

ואינה מאפשרת לגרגירי� להגיע למצב של , ההרטבה הנעשית בריסוס היא מזערית וקצרה ביותר
  .התעוררות נביטה הבאה לידי ביטוי בתפיחת� והתבקעות�

  .א"בבלי פסחי� מ ע   7
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על מצות  אי� צור� בשמירהלכאורה ו ,שהרי בלא מגע מי� אי� חשש חימו� 8,הלתיתה

  .ו ללחותפשנעשו מגרעיני תבואה שלא נחש

התלמוד � מא� , בבלי עולה שרוב האמוראי� התירו את הלתיתה בפסחהתלמוד ה� מ

  :וזה לשונו. אמוראי� בני הדור החמישינחלקו בעניי� זה ישראל � ירושלמי עולה שבאר�ה

  9.וחרנא מיחל�. מטננה אסור, בעשבי� שרי :חד אמר .רבי חנניא ורבי מנא

חנניא ' ר 10.את החיטי� 'ללחלח'פירושו , "מטננה", לשו� הארמי שבתלמוד הירושלמיה

רבי מנא  .במי�אות� לטנ� סור אא� , לחי� עשבי�תו� ב חיטי�את ה תתמותר לק שפוס

נית� ו .לתת אות� בתו� עשבי� לחי�במי� ואסור את החיטי� מותר ללתות  :בר להפ�וס

' אפשר שר ,לפי זה. א� מי פירות מחמיצי�ניה� בשאלה ימחלוקת ביסוד הלהעמיד את 

 ,לתיתההואילו , ממהר להחמי� ,המוגדר כמי פירות ,הצמחי�של ל מוהַ מא השש שוחמנא 

מפני שאינה ממהרת , מותרת ,שליטהל� לבקרה וונתהמתנהל בקצב בה שתהלי� ההחמצה 

כדעת  ,במי�את החיטי� ללתות  סורבר שאוחמיר וסמחנניא ' ר, לעומת זאת. את ההחמצה

שמי פירות  כיוו� שהוא סובר, לחי� תו� עשבי�באות� תר ללתות מוא� , רוב אמוראי בבל

כדי לוודא שאכ� משתמשי� במוהל הצמחי� המוגדר כמי פירות ולא . אינ� מחמיצי�

מותר ללתות ש וידברבהמש�  פוסקהוא , צוניי�יהח עשויה להצטבר על איבריה�הבלחות 

ה� עלישלאחר שהשמש הספיקה לאדות את הטל  ,חצות היו�אחר רק בעשבי� שנלקטו 

 ,ואפילו כמא� דאמר בעשבי� שרי :ר חנניא בריה דרבי הלל"א" :וזה לשונו. מכל צדדיה�

כיוו� פשוט יותר  ."]כשהטל פג מה�[ מה שטלא פייגא מינהו�, בלוקט� משש שעות ולמעל�

 ,י החיטהריגא פעילות� המתונה בלחלוח גרוההיתר בשימוש בעשבי� לטינו� ה תלהסבר

שהעדיפו לטנ� מי היו  ,ג� בשאר ימות השנהו .א חזקה ומהירהשהי ,מי�בבניגוד ללתיתה 

פגו� ל העשויה ,במי� בהר הולא בהרטב ,את החיטי� בעשבי� או בחול ובטי� לח

  11.י�ריגגרב

                                                           
חיטה לצור� העל החילוק בי� לתיתת  מכא� שלמדמי ויש  .ב"סנהדרי� ה ע; א"בבלי פסחי� מ ע   8

 ,)א"בבלי פסחי� לו ע(ובי� איסור לתתות חיטי� של מנחות  ,ולכ� הותרה ,הדורשת שמירה ,מצות
חילוק זה . הערה יג, ח,הלכות חמ� ומצה ה, י קאפח"הר, בהרחבה הרא. חיוב שמירה י�שש� א

, "ציבור"מפני שהדבר נעשה ב ,בלא חששאותה היו לותתי� ש ,ר ג� בקשר למנחת העומרנזכ
 �" ושמרת� את המצות"הפסוק ). א"בבלי פסחי� לו ע(היינו תחת פיקוח של בית די� הממונה לכ

  .פירוש תורה תמימהראה  ,סיכו�ל .שמש יסוד לדרשות רבות אחרותמ) יז,שמות יב(
  .א"ל ע, א"ג ה"ירושלמי פסחי� פ   9
  .� על אתר"פירוש הרמב; ה,משנה מכשירי� ג הרא   10
  .ה-ד,ראה משנה מכשירי� ג   11
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בה� שנהגו לטנ� " חציר ושאר ירקות"שביעית ה עניי�בתלמוד הירושלמי נזכרו ב

צמחי� לזה ונראה שהתאימו  12,"רסייה)נ(עלי קו"גו� כ ,צמחי� קוצניי� ואפילו, חיטי�

את  תוללתבה� צמחי� שהשתמשו הה� אילו מר נא אלבתלמוד אול�  13.בעלי עלווה גדולה

סיונ� ינמצמחי� בשרניי� שהקדמוני� למדו בכלל  נראה שמדובר בדר�א� , בפסח חיטי�ה

רקמותיה� ג� שבואולי מדובר בצמחי� שיש במוהל , לתיתה בפסחשה� מתאימי� ל

  .בי� את תהלי� החימו�מעכהחומרי� 

‡Ô„· ÌÈ�Â‡‚‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰˙È˙Ï‰ ˙Â�ÓÂÈÓ  

בהדרגה בני בבל למנהג הלתיתה במי� לצור� הכנת מצות לפסח חל  שינוי משמעותי ביחס

בדברי רב שמעו� קיארא  הואשל עניי� זה דומה שהאזכור הראשו� . בתקופת הגאוני�

של  השניכרת בו השפעת ,"הלכות גדולות"ספר בעל , )נ"לספה אמצע המאה התשיעית(

  :וזה לשונו. ישיבת חכמי סורא

 .והאידנא שדרו ממתיבתא דאי� אנו בקיאי� ללתות. חטי� בפסח Ï ¯˙ÂÓ˙Â˙Ï .והילכתא

  14.לפי שאי� בקיאי� ,‡ÓÂÁÏÂ ˙Â˙ÏÏ ¯ÂÒ¯‡הילכ� 

והמילי� , שנהגו ללתותמי עדיי� היו  ,שבראשית תקופת הגאוני� עולה ניסוח הדברי�מ

דברי רב נטרונאי מג�  15.על תוספת מאוחרת יותראולי  ותמעיד" ו ממתיבתאוהאידנא שדר"

חשש מפני טעות של ואלא ניסוח מסויג , משמעי ללתות�איסור חד משתמעאי�  ,)858–853(

מכל  16."ג דמותר לא מורינ� לעמי האר�"אע" ,בפסח חטי�לעני� לתיתת  :עמי ארצות

קבל ג� בסורא ובפומבדיתא האיסור תננ "לספהעשרה � אחתהעשירית והבמאות  ,מקו�

פעל ש(כה� צדק גאו� פומבדיתא  ה� שלהדבר בא לידי ביטוי בדבריו, המוחלט ללתות במי�

  17:)1038–939השני� חי בי� ש(ורב האיי גאו�  )917�936 שני�י� הב

                                                           
 .'צמחי בר'כלומר , )טז,תוספתא ה" (ירקות שדה"השווה . א"לז ע, ב"ז ה"ירושלמי שביעית פ   12
). ב,ג עוקצי�(העכביות  או צמח בר דומה לו ממיני) Cynara scolymus( כנראה קנרס הארטישוק   13

ואולי זה . ובפירוש המשנה לעוקצי� הוא מדמה אותו לקולקס. 154' מס, ביאור, �"הרמב ראה
, "קולקסיה"ונראה שמדובר בעלי ה. המקור לגרסה אחרת בירושלמי שהביא הרב שלמה סיריליאו

 .116' עמ, ב, ירושלמי, וראה פליקס. (Colocasia antiquorum)הלוא היא קולקס הקדמוני� 
  .281' עמ, א ,הלכות גדולות   14
בצפו�  האכנר, נראה שנוסח זה נער� מחו� לבבל. קע-קסט' עמ, תקופת הגאוני�, אס� הרא   15

  .יב' עמ, בנדפס, פסחי� ,�"השווה לדברי הרי .אפריקה
  .סימ� קסא, 82'עמ, מילר, הלכות פסוקות   16
ל� כא� שינינו או, )22 'עמ, מהדורת צמבר(יצחק אב� גיאת ' הדברי� מובאי� בהלכות פסחי� לר   17

, לוי� מובאי� אצלה� כפי ש, את סדר הדוברי� ובחרנו להציג� לפי סדר הבאת� הכרונולוגית
  .42 'עמ, ג, אוצר הגאוני�
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ראשוני� היו זריזי� ויודעי� ללתות ולא היו באי� לידי : בר מר יהודה )גאו�(מר יוס� 

אי� ברור מי : ואמר מר רב כה� צדק. אנו אסור ללתות מפני באי� לידי חמו� לאב, חמו�

: ואמר מר האיי. ובשתי ישיבות אוסרי� לתיתה .ואי� לותתי� ,שיודע ללתות ולשומר�

, וא� על פי כ� עכשיו אי� לותתי� מכמה מאות שנה ]...[ הלתיתה הראשוני� היו לותתי�

  .איתאלא ידעי לתיתה דשרייא היכי  :ואמרי

ל גלבבלבד האיסור הוא גזרה שהגאוני� הקפידו לציי� שהלתיתה מותרת מעיקר הדי� ו

גזרה הוגבלה הדומה אפוא שתחילה . בבל במש� הזמ�אבדה באזור במלאכה זו מיומנות שה

 נפו� איסור זה, התקבלה יותר שיטת הפסיקה הבבליתכש ,הזמ� במש� �א ,�מקומל

  18:�"הרמבדברי כ, והתקבל ג� בארצות אחרות

וטוחני� אות� מיד כדר� שטוחני� , מותר לבלול אות� במי� כדי להסיר סוב� – חטי�ה

ובספרד ובערי המערב שלא יבללו  וכבר נהגו כל ישראל בשנער ובאר� הצבי .הסולת

  .גזרה שמא ישהו ויחמיצו ,במי� חטי�ה

 נפסקא בשולח� ערו� כבר לשעד , גזרת הלתיתה כאיסור מוחלטה לתקבנ ,הזמ� במש�

האידנא אסור ללתות בי� " :אלא שאסור ללתות כלל, במפורש שמותר ללתות מעיקר הדי�

  19."בי� שעורי� חטי�

ÔÓÈ˙ È„Â‰È ‚‰�Ó  

בתלמוד הירושלמי נזכר כ, יהודי תימ� נהגו ללתות את גרעיני החיטי� בצמחי� מסוימי�

  : אומר שהמנהג הזה עתיק הרב יוס� קאפחו ,)א"ל ע, א"ג ה"פסחי� פ(

ודומני , ומימי עשבי� הללו מי פירות ואי� בה� שו� חשש חמו� וכפי שנתבאר לעיל

  20.העתיק ישראל�אר�שאנו היחידי� בכל יהדות העול� שהחזקנו במנהג 

                                                           
� מזכירי� "ראוי לציי� שהגאוני� והרמב. ח,הלכות חמ� ומצה ה, )י קאפח"מהדורת ר(� "הרמב   18

א מי� הדג� יע רק משו� שהחיטה האי� הדבר נוב, לעניות דעתי. את החיטי� ולא את השעורי�
שדרשו לעשות את המצות , הקראי� עלאלא יש כא� כנראה ג� ביקורת , העיקרי והחשוב ביותר

 ,טע� נוס� להעדפת החיטי� הוא. 69 'עמ, גידולי�, ראה עמר ."לח� עוני"שהוא  ,רק משעורי�
  .ז,ח ת חמ� ומצההלכו, �"הרמב הרא .החיטי� �מהר יותר במי� מ ותמשו� שהשעורי� מחמיצ

נושאי כליו טרחו להדגיש שמותר לקיי� חיטי� שעברו , יחד ע� זאת. תנג חיי� חראו רו�עלח� שו   19
כיו�  ,מ נראה מותר לקיימ� בבית�"ומ): "ז"ט(דוד הלוי בעל טורי זהב ' ראה דברי ר .לתיתה

א בשרייה או והיינו דוק] ...[ ס מותרי� החטי� בלתיתה כל שאינו קרוב להתבקע"דמדינא דש
' וכעי� זאת ראה אצל ר". אבל בשרייה מרובה הוי חמ� גמור כמו דג� שנטבע בנהר, רחיצה מועטת

מ נראה דמותר לקיימ� "ומ: "סימ� תנג, חיי� חראו רו�עלח� יהודה אשכנזי בעל באר היטב לשו
  ".ס מותרי� החטי� בלתיתה כל שאינו קרוב להתבקע"כיו� דמדינא דש ,בבית� החטי�

  .שמב' עמ, הערה יד, ח,הלכות חמ� ומצה ה, )מהדורת קאפח(� "הרמבה רא   20
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וה� הקפידו לאסו� את הצמחי� רק ביו�  ,מנהג קדו� זה השתמר רק בקרב יהודי תימ� ,אכ�

הבטיחו שאי� על הצמחי�  כ�. ת היו�מתחיל שלא נראה בו כל ענ� ולאחר שש שעות ישרב

שיטת כבדיוק , חימו�ידי לאת החיטי� לחות חיצונית של טל או גש� העשויי� להביא 

  .חנניא המובאת בירושלמי' האמורא ר

–ו"תנ שחי בשני� )מזרחי(מנהג הלתיתה בתימ� נזכר לראשונה בדברי הרב דוד משרקי 

אלא שבימיו היו מי , מאודג קדו� מדבריו עולה שמדובר במנה .)1771–1696( א"תקל

 .כתובה בספרות ההלכה השלא מצאו לו אסמכתמפני , זההייחודי המנהג � השחששו מ

וזה . תימ�במנהג האת טענותיה� וביצר את  רסת 21,את דברי הירושלמי דוד' כנגד� הביא ר

  :לשונו

דבר והיה ה ,בעשבי� חטי�במקומות אלו נהגו מימי� קדמוני� לטנ� ה: אמר הכותב

הש� יתבר� ] שזימ�[עד שאינה , ולא מצאנו סמ� למנהג זה ,קשה בעיני כמה אנשי�

ואי� להרי� ראש נגד המנהג ] ...[ ומצאנו להרב פרי חדש שכתב בש� הירושלמי ,לידינו

  22.מעתה

אב בית הדי� , )1805–1745( ה"תקס–ה"שחי בשני� תק, יחיא ב� יוס� צאלח' ר, �"מהריג� 

צמח הוהזכיר לראשונה את  ,זו סוגיההתייחס ל ,נ"לספה עשרה� בצנעא במאה השמונה

   :וזה לשונו באחת מתשובותיו. של פסח חיטי�ששימש לטינו� ה ,למַ רְ חַ נקרא בערבית ה

 חקירות ודרישות על עני� העשבי� שקורי� חרמל' ראיתי בני עליה שואלי� ודורשי� וחוקרי� בז

]....[ של פסח חטי�שמטנני� בו 
23

  

מנהג חלק מהמו� הע� ללקט צמחי�  עניי�מחלוקת בבימיו עה תגלולה שנמתשובתו ע

 אות� בשמש חשטולכ�  ואחר ,גש�של  י�מיבא�  לעתי�ו ,לצור� הטינו� בשעות הבוקר

ניגוד לדברי ד תכלית הגומנה, טעההמומנהג את החה בתקיפות וי� ד"מהר. כדי לייבש�

בדבריו נגד מנהג המו�  י�צדדהמו מביא מדברי גדולי פוסקי תימ� בתקופתו, הירושלמי

  24:ש� מדבריו חלקלהל� . ובה� הרב יחיא ב� שלו� עראקי והרב דוד משרקי ,הע�

                                                           
נראה ו. ק ה"ס, סימ� תסו, חיי� חראו רו�עלח� פרי חדש לשו בעל סילוה� חזקיה די' דברי רעל פי    21

. לתת תוק� הלכתי סמכותי נוס� כדידוד משרקי בחר להזכיר את הירושלמי מתו� פרי חדש ' שר
ולא באופ� המקוצר , �ו במלואביא את דברישהרי הוא מ, פניו הירושלמיואי� להניח שלא עמד ל

  .דשחרי מובא בפה
  .ק יד"ס, תסזסימ�  רו�עלח� שתילי זיתי� לשו, משרקי   22
  .סימ� קעא, א ,�"ת מהרי"שו   23
בניגוד למנהג (שהוא אסור  ,עניי� טינו� השעורי� בעשבי� בפסח לצור� הכנת קליותג� ב ד�הוא ו   24

שרצה לטנ� שעורי� ' ובימי חרפי נשמע על א": הוא מעידו. י�אחדמטעמי� ) חיטי�טינו� ה
ובמעמד כמה חכמי� וקיבו� מישראל כשש מאות איש בבית הכנסת הגדולה  ,לעשות� קליות
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שתולשי� העשבי�  ,והנה מי שירצה לחלוק ישיב לנו על מה סמכו ההמו� בכמה פעמי�

וא� לפעמי� אחר שתולשי�  ,בזמ� הגשמי� והמי� צפי� עליה� ושוטחי� אות� לנגב�

כ "ושוטחי� אות� ואח ,כ יורד עליה� גש�"� ועומדי� ברחובות העיר ואחמניחי� אות

אשר על כ� אני אומר שראוי לכל חכ� ומנהיג להזהיר את הע� ולזרז�  ]...[ מטנני� בה�

תמיה אני . ומה שאומרי� שהראשוני� לא היו פוצי� פה ]....[ וצדקה תחשב לו ,על כ�

כשהיו , כי מקטנותי כב� שית כב� שבע ואני מעיד עלי שמי� ואר�. מהיכ� ידעו זה

אומרי� בקול מלא ופה  ,עשבי� אלו ברחובות העיר למכור והתחילו טיפי גשמי� לנט�

  ]...[' חמ� חמ�, פסול פסול': צח

בחרנו אנו ו ,מקורות בה� בפסח נזכר בכמה חיטי�תיאור איסו� העשבי� לצור� טינו� ה

  25:ונווזה לש. י קאפח"את דברי הרמכלל אלה להביא 

יו� . גדל מי� עשב בר הנקרא חרמל, אבייחוד בסביבות צנע, ינ� מעובדי�בשטחי� שא

עשב זה . ואז יוצאי� הגברי� אל מחו� לעיר ללקוט חרמל ,יו� מצפי� ליו� בהיר וח�

. לוקטי� רק מחצות היו� כדי שתספיק השמש לאדות וליבש כל טל שעליו מכל סביביו

מביאי�  ]...[ � גשו� מפני שהמי� עדיי� בי� ענפיולוקטי� אותו למחרת יו וכ� אי�

כי כל עשב אחר עלול לית� טעמו או ריחו , בוררי� מתוכו כל עשב זר, החרמל הביתה

איזו מכה  הייתהפע� אחת . חטי�ואילו עשב זה אינו נות� שו� טע� או ריח ב ,חטי�ב
י "רב ואעפ'במקומו השתמשנו בעשב אחר הנקרא עת. בעשב זה עד שקשה היה להשיגו

הרי אחרי אכילתה היינו נתקפי� בגיהוק וממנו עלה ריח , שלא הורגש טעמו וריחו בפת

שמי� . חטי�טומני� בו את ה –מדו 'יכ ,אחרי שמנקי� את החרמל מכל עשב זר. רב'עת

ושוב  ÏÓ¯Áושוב שכבת  חטי� על הרצפה ומפזרי� עליה שכבה של ˘ÏÓ¯Á Ïשכבה 

מלמעלה מצעות צמר  פורשי�. חטי�רי� את כל הוכ� הלאה עד שגומ, חטי�שכבת 

י כ� "וע, חטי�כדי שיתחמ� העשב ויופקו ממנו אדי� המרככי� את ה, )קאיִ רַ פַ (עבי� 

נשארי� טמוני� בתו�  חטי�ה. תנשור קליפת� מה� בעת הטחינה ויצא הקמח לב� ונקי

  ]....[ החרמל כיו� תמי�

. בצעירות� מנהג זה הכירוי עולי תימ� שאלפפי תיאורי� דומי� לזה מ שמוענית� לועדיי� 

פרטי� נוספי� המשלימי�  קיבלתי ,וסביבתה ארוב� מאזור צנע, כמה עשרות מה� תבחקיר

כמות  ואוספי� להכנת קמח לכל ימי החגמספקת היו מכיני� כמות חיטי� : את התמונה

 ספו אתשאלוודא כדי את האוספי� חקרו רבני העיר . לטינו� החיטי� בה� צמחי� מספקת

הלתיתה בתנאי יובש תיעשה להבטיח ש כדי. �לא חשש לרטיבותבהצמחי� בתנאי שרב 

היו עושי� את מלאכת הטינו� בחדר סגור ואטו� , לחותאפילו לקורטוב של לא חשש ב

                                                                                                                                                
כ "וא. ל והחרי� על כל איש ואשה שלא לעשות כ�"ר יהודה צעדי ז"עמד מה ,בהסכמת כל הקהל

  .סימ� יג, ג, �"ת המהרי"ראה שו ."ודי בזה ,שכנו נחשוי ,פור� גדר הוא הרוצה להקל
  .178-179 'עמ, צדוק; כ-יח' עמ, עריכת השולח�, ה קורחורא 15-16 'עמ, הליכות, קאפח   25
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החדר היה ממוק� בדר� כלל . דלת הכניסהל אי� בו פתחי� פרטששהוקצה למטרה הזאת 

ת קַ !ַ נקרא טַ  והוא, � מי הגשמי� יכולי� לחדורבמקו� שאי, הבית של בקומה התחתונה

תחילה שמו על הרצפה שתי אגודות צמחי� . ]'חדר הטינו�'[ $מ#כַ א� אלְ %ַ או מַ  $מ#כַ לְ א

את הרבדת העשבי� והחיטי� . כ� על זה הדר�ו )ג"כחצי ק(שני חופני גרעיני חיטה  עליה�ו

אורכה ש ,לתמו� בערמה כדית החדר את קירו י�נצלמ � שה�ותלסירוגי� עשו בפינת החדר 

הנשי� היו בודקות . מטר וחציעד  הגובהו מ לער�"ס 60א� הוא  רוחבהמ לער� ו"ס 60היה 

את  תאפשרמידה המב� יהתוקליפ והתרכככבר לבחו� א�  כדיכל ערב את גרעיני החיטה 

י� ריגגרלנביטת הלגרו�  לולעהיה טינו� יתר . י� במהל� הטחינהריגהגר� בקלות מ �הפרדת

תהלי� הטינו� . התקבל קמח לב� נקי מקליפות ,לאחר הניפוי. ולפסילת� להכנת מצות

  .טריות�להכל בהתא� לבשרניות הצמחי� ו, ימי� השבעל� בי� יו� אחד נמשבעשבי� 

ÌÈ·˘Ú‰ È�ÈÓ Â˘ÓÈ˘˘ ÔÂ�ÈËÏ  

או אותו שלא השיגו כו. למַ רְ החַ  � היהשובח שבההמוי� אחדלטינו� השתמשו בצמחי� 

שני הצמחי� הללו שימשו בתימ� ג� כצמחי  ר!ְת השתמשו בִע  ,קומות שלא היה נפו�במ

לחומרי�  רגישי�ה על אנשי�לרעה ברקמותיה� חומרי� פעילי� שהשפיעו ויש , מרפא

הללו חומרי� הל גלחושי� אחרי� ביממאנשי� שסבלו מכאבי בט� או  ,על כ�. שבה�

 ואל תכולת הטניני� שבתוכו גלב ותהתכווצוימשסבלו החרמל או � שנספגו במצות מ

ריח ושאר תופעות וטע�  חסריהעדיפו להשתמש בעלי צבר בשרניי� , העתרובבגלל גיהוק ה

שנהגו לטנ� בה� את החיטי� שעשו מה� את צמחי� הלהל� נביא את זיהוי� של . לוואי

  :המצות בתימ�

שנתי ממשפחת �צמח רב ).Peganum harmala( �26בָ ר לָ !ָ נקרא בעברית ַ*  .למַ רְ חַ . א

בחיק העלי� שבראשי הענפי� . לאונות דקות בעל גבעולי� נושאי עלי� הגזורי�, הזוגניי�

מ הנפתח בשלוש קשוות "קוטר כסבהפרי הוא הלקט . נישאי� בראשית הקי� פרחי� לבני�

צעדה ב, תעיזב, אהצמח שכיח בתימ� באזור צנע. ומכיל זרעי� רבי� שחומי� ומזוותי�

ישראל בבתי גידול �גדל ג� באר�הצמח  27.ר#שדות בבדרכי� והבעיקר בצדי , רי�עבעוד ו

  .מקומות העשירי� בתרכובות חנקניותבמלוחי� או ומדבריי� יבשי� 

                                                           
  .135' עמ, עיסה   26
  .89' עמ, שוניג; 204' עמ, תימ�, ווד   27
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� שימושי� רבי� ברפואה בָ ר לָ !ָ ַ* צמח ל

 וובזרעיו יהודי תימ� השתמשו בעלי. העממית

דלקות עיניי�  לריפוי )אחר איסופ�לשנה (

דלקות ל, כאבי ראש חזקי�ל, היהראיזוק יולח

, אבו�יהגברת התל, טיפול בפצעי�ל, פרקי�

חלקי הצמח מכילי�  28.להפרשת ליחה ועוד

הזרעי� מכילי�  .חומרי� פעילי� חריפי�

 )Harmine(אלקלואדי� ובה� במיוחד ההרמי� 

המשמש ברפואה המודרנית במינו� נמו� 

ובמינו� גבוה לדיכוי  ,כחומר מעורר ומרפא

  29.תומו רו�לגעשוי הרכת העצבי� מע

ת קֶ רֶ עֹה ְמ עָ ְמ נקרא בעברית ח-  .!ר#ְת ִע  .ב

)Rumex nervosus( .שנתי ממשפחת �צמח רב

ענפי הצמח זקופי� ומתרוממי� . הארכוביתיי�

 )מ"ס 8–6באור� ( נושאי עלי� מאורכי� ,הגבעולי� בצבע אדמד�. לגובה של כשני מטר

 צמחה. � קרומיות ורודותיהפירות בעלי כנפי. הירי�בה� ההניכרי� בעורקי ,אליפטיי�ו

עלי של  בשל בשרניות� 30.'מ 2900–�1500 גובהשנפו� כצמח בר ותרבות בתימ� באזורי� 

 31.טריות� ה עלולשמיר )Catha edulis(בתימ� לעטיפת עלי הקאת ה� משמשי� , הצמח

�ראש, ור רחובותל כמה מעולי תימ� באזשישראל בגינות נוי �ג� באר� מצאזה נהצמח ה

השתמשו יהודי תימ� . רע אקלימי נרחבנית� לגדלו בבתי גידול מגווני� ובמ>. העי� ועוד

, גרב, ריפוי פצעי�לחיצוני  שימושופנימי נגד הרעלות וכאבי בט�  שימושהכתושי�  בעליו

  32.דלקות עיניי� וכאבי שיניי�

¯ a« ̂« הנפו� בה� הוא ש, י�ממנו מיני� רבכרי� ושמ ,רבָ צָ בש� בעברית  ידוע .ˆ·‡¯ .ג

 »ÓeˆÈ )Opuntia ficus-indica( .בעל גבעולי� קוצניי� , שנתי משפחת הצבריי�� צמח רב

מוצא הצמח במרכז . ענבה נאכלת המכילה זרעי� לבני� ופחוסי�הוא הפרי . דמויי עלי�

                                                           
  .37' עמ, ריעאני   28
אחד רעיל ואחד בעל  ,ימ� שני מיני חרמלבתהיו , כט' עמ ,לפי אקצע. 154 'עמ, פלבי� ואחרי�   29

  .סגולות רפואיות
  .90' עמ, ופילט טי�נפלורי ;109' עמ, שווינפורת; 76' עמ, פורסקל   30
טעו  ,163 הערהב, ש�ו, 189' עמ, נט וליבקוק'סרג ;316' עמ, ב, פיאמנטה; 95-96 'עמ, תימ�, ווד   31

  .הצמח בזיהוי
  .42' עמ, ריעאני   32

    Ô·Ï ¯»a«L: 36' איור מס

)Peganum harmala(  
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 מאודג� צמח זה שכיח  33.ומש� נפו� לכל אזורי העול� העתיק ,ודרו� אמריקהאמריקה 

ו י� לכלל א ובדר� ,חסר טע� וריח צמח זה ל שלהמוהַ  34.לרפואה בה שימשהוא ו ,תימ�ב

� תוהוא זירוז תהלי� טינו� החיטי� שלו יתרו� נוס� . ואי בקרב אנשי� רגישי�ותופעות ל

לפני השימוש היו מסירי� את הקוצי� . ב עוביי� ובשרניות� של הגבעולי�עקיו� אחד 

  .האבק והלכלו�� העלי� מ ומנגבי� את הגבעולי� דמויי

מביא עדות  ,בתימ�שד� במנהג הטינו� בעשבי�  ,יששכר תמר' ר .ˆÌÈ¯Á‡ ÌÈÁÓ .ד

  :וזה לשונו. רמלÁלשימוש חלופי בצמח ה

א אמר לי שעשבי� אחרי� נותני� טע� במצה "י מפה ת"שלמה מלאכי נ' ורב תימני ר

והוא , סכוב בערבית ובמחוז דמאר בתימ� משתמשי� לטינו� בעשב, לא ידוע לו כלל

  35.ובחרמל נוהגי� בצנעא ואגפיה. יותר טוב מחרמל

ÌÂÎÈÒÂ ÔÂÈ„  

כבר . ת החיטי� במי� לפסח הוא מנהג קדו� שהיה מקובל בתקופת המשנהא תותלמנהג לה

רוב . זההתהלי� ה בעקאמוראי� שחששו מפני חימו� הבצק שהיו בתקופת התלמוד מצאנו 

יותר . הגאוני�תקופת בראשית  תה מקובליתא הייהו, אמוראי בבל התירו את הלתיתה

                                                           
על השימוש בצבר שמעתי למשל מפי ). תאנה קוצנית( &ّוִ ַש ס מ! לַ י או �ַ &ִ רְ ס #! לַ ג� �ַ נקרא בתימנית    33

ל סבר "י קאפח ז"סיפר שהר, בנו חיי�). א"תשרי תשסב' ייו� ראיו� מב( ל"זמארי עזרי גיאת 
ענפי הצבר על ידי חציית אול� בעיה זו נפתרה . ל קוציוגלשצמח זה אינו מתאי� לטינו� ב

  .הצדדי� הקוצניי� זה על גב זה ילואו, י התבואה בחלק הפנימי כמו כרי�ריגת גרהנחבאמצע� ו
ו צמח האלוי נאיו. 144-145 'עמ, א"העי� תשנ�ראש, ב, צפר; מא' עמ, אקצע; 81' עמ, תימ�, ווד   34

)Aloe (בערבית הנקרא�שא� הוא בשרני ובעל סגולות רפואיות  ,רמי'חצ או תימנית צברה מרה
  .מופלגות

היה ) 1978–1891(הרב שלמה מלאכי . יעקב ידידיה עדני על הפניה זו' תודתי לר. רכז' עמ, תמר   35
� ולאחר מכ� כיה� כרב בשכונת, מאר עד לעליית בני תימ� לאר� ישראל'רבה האחרו� של העיר ד

מביא שתי , 568' עמ ,בהנשטט. אביב�אביב והיה חבר מועצת הרבנות בתל�התקוה שבתל
ומי� פרעושית  (Ruta chalepensis) פיג� מצוי :sukab הנקראצמח ה ויאפשרויות לזיה

(Pulicaria).  ר אורי מלמד על הפניה זו ולמסר� מר מאיר "תודתי לד .יותרנראה לי הזיהוי האחרו�
נקרא בערבית בפי מאיר מלאכי מסר לי שמדובר בצמח ה. מאר'יליד העיר ד, )מלאחי(מלאכי 
על ההרי� , גדל במקומות גבוהי�. בעל עלי� רחבי�צמח  ,)סכוב �ביברו(ה יבָ כִ מאר ִס 'יהודי ד

נהגו להביא , הרובע היהודי של העיר� לאחר הליכה של שעתיי� מ. מאר'המקיפי� את העיר ד
לחות על הע� ועל לשכבר לא היה חשש כ, רק לאחר חצות היו� ונהגו לקטו� אותו. מעליו וענפיו

במהל� החג את ג� העיר לפני הפסח ואל  ענפי� ממנויאי� היו גויי� שהיו מב. ענפיו או עליו
, שלא קנו מה� כלל) כגו� בני משפחת הרב מלאכי(אבל היו יהודי� . ומוכרי� אות� ליהודי�

ני בלא נהגו , הוא א� סיפר לי שבניגוד לבני צנעא. מתי כרתו אות� מ� העצי� ידעוא למשו� ש
 ).ע"ח בטבת תש"טלפו� ביו� יראיו� באמצעות ה( ÏÓ¯Áמאר להשתמש בצמח ה'ד
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איסור ה. האות ואסרועליה גזרו גאוני בבל , ת הלתיתה המבוקרתלאככשנשתכחה מ, מאוחר

ה מאמוראי כמ, לעומת אמוראי בבל. לא עוררי� במרבית קהילות ישראלבהתפשט והתקבל 

�התירו את א� , מי�לתיתה באת ההחמירו ואסרו  ,חנניא בריה דרבי הלל ו�כג ,ישראל� אר

ולפי הסבר  ,ומבוקרת מאפשר לתיתה מתונה שהמוהל שברקמותיה�, בעשבי� הלתיתה

ת בתנאי שאוספי� א, חמיצי�מ �שאינ ,נחשב כמי פירות המוהל של הצמחי� ,אחר

. השתנו היוצרות ,שהזמ� גרמ�מסיבות אול�  .ביו� ביו� שרב לאחר שש שעותהצמחי� 

בבל וגברה השפעתו התורנית על בזק מעמדו של המרכז כשהתח ,במהל� תקופת הגאוני�

ישראלי �המרכז האר�של  ותיריד. כמעט לגמרימנהג הלתיתה התבטל  ,קהילות ישראל

רק יהודי ו ,החיטי� בעשבי�את חודי לטנ� יהביאה לביטולו של מנהג זה וא� את המנהג הי

א מנהג תימ� המחמיר קושדו זהיוצא מ. זה עד ימינו אלההקדו� המנהג את התימ� שימרו 

  36.מסורת הלתיתה בשאר תפוצות ישראל �ב אבדעק, לקולא הפ� בימינו

בעיקר בעלי ו, �השפעת חו�תבשובי� שיאר והימַ דַ וב אעַ נְ צַ ב, ני מרכז תימ�יהודי תימ� ב

 .ובימי� רגילי� בקמח מלא, השתמשו להכנת הלח� לשבת בקמח לב� 37,הכלכלית היכולת

ת� אמנ� טחינ .רק בקמח לב�משו� כבוד יו� טוב השתמשו , חואילו לעשיית המצות לפס

 רכה וגמישה, דקה הייתה קמח לב�מתה נאפא� המצה ש, יותר קשה הייתה חיטי�השל 

. בצמחי� �וללתות אות 38ותחיטי� משובח קנותל הכולכמעט נהגו  ,לקבל קמח לב�וכדי 

הדורות ולא מתו� שרכשו במהל�  ניסיו�צמחי� מסוימי� על פי בלצור� כ� השתמשו 

, ג� בצמחי� אחרי�בטינו� להשתמש  להלכה נית� .לשו� אחר. מחייבת הלכתיתמסורת 

 היא דברראיה ל. לטינו� �כשריהצמחי� כל  ,מחמיצי� �שהרי למא� דאמר שמי פירות אינ

 העָ ְמ וח-  )למַ רְ חַ ( �בָ ר לָ !ָ ַ* צמחי� בניגוד ל. השימוש בדורות האחרוני� בגבעולי הצבר

הוא הגיע לתימ� רק בעקבות גילוי העול� ו, אמריקהבר !ָ מוצאו של הצָ , )רו!ְת ע- ( ֶקתְמעֹרֶ 

  .עדות לשימוש בצמח שאי� לו מסורת שימוש עתיקהיש כא�  ,כלומר. החדש

לטנ� את בימינו נוהגי�  נ�אי, שעושי� מצות יד בדר� המסורתית מיג� , יהודי תימ�

טינו� . )שאינו מנופה לגמרי(� מ� המוכ� קמח לב שתרכיב ומסתפקי�, בעשבי� חיטי�ה

מנהג את הצאצאיה� כבר אינ� מכירי�  א� ,כרונ� של יוצאי תימ�ינותר אפוא רק בז חיטי�ה

 הייתהש 39,הכמסורת אכילת הארב ,דוגמה אחת מני רבות למסורת קדומה לפנינו. זהה

                                                           
, )ע"תש( 13) � יורה דעה"בד(ראה דעת כשרות . י הכה� עדני"פרשנות אחרת לדברי� מביא הרב י   36

 .232הערה , 64-65' עמ, והערתי ש�, 70- 53' עמ
י לשבת עד "ראה רש ."שכ� עני אוכל פתו בלא כתישה", מעוטי היכולת הסתפקו בלח� ע� סובי�   37

  .א"ע
  .קכ' עמ, תימ� סערת, קורח   38
 נדרשת להש ,הבדל מהותי בי� אכילת ארבה שי, לעניות דעתי. 283-299 'עמ, ארבה, עמרוסרי    39

ב מגמת עקאול� . ובי� מנהג הטינו� בצמחי� ,הפוסקי� מסורת הלכתית כתנאי מחייב� לפי חלק מ
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א לתעד צו השעה הו. העול� ע� התמעטות דור יוצאי גלות תימ�� בסכנת היעלמות מ

  .י� הלכתיי� ומדעיי� מדויקי�בחנמנהגי� ומסורות הלכתיות אלה באמצעות 

                                                                                                                                                
לתעד מנהג חשיבות לשמר ו שהפוסקי� י� יתר הקיימת היו� בקרב חלק מהההחמרה וחששנות 

  .זה
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