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ארקמב ץעה ארקמב ץעה 

ןארוקה תונשרפ יארב יארקמה חמוצה יוהיז 

תאמ 

רמע רהז 

רקחמ תדובע הכרענ אלו טעמכ ,םיבר םירקחמל הכזש ארקמב חמוצל דוגינב 

בתוכ תנווכב .1ןארוקב רכזנה חמוצה ירואית תא ךירעהל ןויסינב הפיקמו תיתטיש 

סחייתמה הז רקחממ קלח ,ירבעה ארוקה ינפל איבהל ,וז היגוסב קסעש הלא תורוש 

.וישרפמו ןארוקב םג םירבחמהו — ארקמה ירופיסב םירכזנה םיחמצל 

לחה ,םימודקה םיירבעה תורוקמב העיפומ ארקמב םיחמצה יוהיז תכאלמ ,עודיכ 

ארקמה יחמצ יוהיז .הלא ונימי דעו םייניבה־ימי ינשרפ ,דומלתהו הנשמה תפוקתמ 

והוז אל דוע םיבר םיחמצ ,תאז תורמל .היתורודל תירצונה תורפסב םג תובר עיפומ 

,הז רשקהב םיעודי תוחפ .תורתוס ףאו תונווגמ תויונשרפ ועצוה םהמ המכלו תואדווב 

תונשרפה תורפסבו ןארוקב תואבומה תורוסמה ,ונייהד ,םימלסומה תורוקמה םה 

ךשמב החתפתה ,תידוהיה ארקמה תונשרפל המודב .היתורודל (ריספתה) תימלסומה 

־ימי ינשרפ תא קר ןאכ ריכזנ הכותמ ,הפקיהב המוצע ןארוק תורפס תובר םינש 

ןבא ,(1144־ב תמ)ירש'חמז ,(1067-995)יסוט ,(923-839)ירבט :םיטלובה םייניבה 

־עברא האמ)רייתכ ןבא ,(1286־ב תמ)יוא'ציב ,(1209-1149)יזאר ,(1200-1116)יזו'ג 

־ב תמ) יטויסלא ןידלא לאל'ג ודימלתו (1459־ב תמ)ילחמלא ןידלא לאל'ג ,(הרשע 

ריספת" :םשב רצקהו יממעה שוריפה ארקנ םינורחאה ינש לש םמש לע .(1505 

תרוסמב םירכזנה םיחמצה לע רוביח םג בתכ יטויסלא ןידלא לאל'ג .2"ןילאל'גלא 

.3ןארוקה 

 I.Low, Die Flora der Juden, IV, :ףעל 'ע לצא האר ,ןארוקב חמצה לע הרצק תוסחייתה
 Vienna-Leipzig 1934, pp. 66—68.

דמחמ .[ירבט :ןלהל] .1954 םירצמ ,ןארקלא ליואת ןע ןאיבלא עמא'ג ,ירבטלא רי'רג ןב רמחומ 

.[יסוט :ןלהל] 1963-1957 ףיגנ ,ןארקלא דיספת יפ ינאיבתלא דיספת ,יסוטלא רפע'ג ןב דמחמ ןב 

,[ירש'חמז :ןלהל] .1972 םירצמ ,ליזנתלא קיאקח ןע ףאשכלא ,ירש'חמזלא דומחמ םסאקלא ובא 

ןבא :ןלהל] .1965-1964 תוריב ,דיספתלא םלע יפ ריסמלא דאז ,יזו'ג ןבא ילעלא ןמחרלא דבע 

רמע ןב הללאדבע .[יזאר :ןלהל] .1990 תוריב ,ריבכלא ריספתלא ,יזארלא ןידלא ר'חפ ,[יזו'ג 

:ןלהל] .1968 !הינמרג) קירבנסוא ,(H.O. Fleischer תרודהמ) ידאקלא דיספת ,יוא'ציבלא 

ריספת .[רייתכ ןבא :ןלהל] .1970 תוריב ,ם'טעלא ןארקלא ריספת ,רייתכ ןבא .[יוא'ציב 
.[ןילאל'ג :ןלהל] 1967 תוריב ,ןילאליגלא 

,[יטויס :ןלהל] 1986 תוריב ,יטויסלא תאמאקמ ,יטויסלא ןידלא לאל'ג 
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רמע רהז 68 

תורמשמ ףא ,הארנכ ,ןקלחבו דואמ תומודק תורוסמ תועקושמ ןארוקה תונשרפב 

תורפס לש התושבגתה םע .תורודה ךשמב ומלענש תוירוקמ תוידוהי תורוסמ 

לע תוימלסומ תועפשה לע תויודע ףא שי ,םייניבה־ימיב תימלסומה תונשרפה 

.םיארקה לע רקיעבו ,4תידוהיה תונשרפה 

רשא ,םייסרפה ףא ןכתייו ,םיירצונהו םיידוהיה תודוסיל בל ומש ןארוקה ירקוח 

תבכרומה תיטקלקא הריצי הווהמ רמחומ לש ותרושב ,השעמל .5ןארוקב םיעקושמ 

עדימ ללכישו גזימ ןארוקה בתוכ .6וייח תונשב טלק םתוא ,םינוש םייתוברת תורוקממ 

לע הרומ ןארוקב טסקטה לש קימעמ חותינ .ויכרצל ומיאתהש ולשמ תופסות םע הז 

ימיב ,ברע יאה־יצחב תודהיב הארנכ הדוסיש ,תודהיה תורוקמל דחוימב הקודה הקיז 

תידוהי תוברת םע תודהי ,הארנכ ,וז .דתיה הפי־סורצל 'ח תעדל .7רמחומ לש ותוליעפ 

יאה־יצח תודהי ןדבוא םע הלוכ הדבא רשא ,הלשמ תישרדמ תורפס הרצי"ש ,תירוקמ 

האיבמ איה ,וזכ תירוקמ הריציל תירשפא אמגודכ ."8ןארוקב ורמתשנ הידה לבא ,ברע 

תוכלוה ריעה תושנש ,העמש רפיטופ תשא רשאכש ,רפוסמ :גורתאהו ףסוי תשרפ תא 

.דשא ,רשאל ןתתו" :התשמל ןתוא הנימזה איה — הפיה ףסויב הבהאתהש לע הב ליכר 

ותוא הנללהתו ותוא ןתוארכ יהיו .ןהילא אצ' :(ףסויל) רמאתו (ירפו) ןיכס ןהמ 

"ליצא ךאלמ םא יכ הז ןיא .םדא הז ןיא ,םיהלאל הלילח' :הנרמאתו ןהידי הנעצפתו 
 q 1 ח

רחאמ . ך'גרתא] גורתאה ירפב ןאכ רבודמש םישרפמ ןארוקה ינשרפ בור . (31 בי) 

םיינחמ ,"םייניבה־ימי לש ארקמה תונשרפ לע תוימאלסא תועפשה" ,גרבסולש 'א :לשמל האר 

ימע ,ט"ישת קרוי־וינ ,הרותל ג"סר םוגרת לע ,רקוצ 'מ ;105-92 ימע ,(ב"נשת) 1 ,(השדח הרדס) 

.514-512 ימע ,(א"לשת) מ ,ץיברת ,"ןארוקל תידוהי־תיברע ןיב" ,ואלב 'י :ךליאו 229 

םיקהבומה ויתובר ויה ימ" ,ןייטיוג ד"ש :האר ןארוקה לש ויתורוקמ לע םירקוחה תועיר םוכיס 

ז"ישת םילשורי ,םאלסיאב תודהיה ,ץכ י"א :159-146 ימע ,<ב"ישת1 גכ ,ץיברת ,"?דמחומ לש 

.49-47 ימע 1984 םיפשר תאצוה ,םאלסיאהו םיברעה תודלותב םיקרפ ,הפי־סורצל 'ח :10-1 ימע 

,לאעמשיו לארשי רוקממ ,םואבצראוש 'ח האר ,םאלסיאלו תודהיל תופתושמ תורוסמ לע ןכ־ומכ 

,ןארוקב םיידוהי תורוקמ ,יואו ש"א :1975 ביבא־לת ,רולקלופה הירלקפסאב םאלסיאו תודהי 

,"םאלסאב הכלהל תודהיב הכלה ןיב" ,הפי־סורצל 'ח האר ,יתכלהה ןפה לע .ג"משת םילשורי 

.225-207 ימע ,ןב"משת)אנ ,ץיברת 

.11-10 ימע ,א"ישת םילשורי ,םאלסיאה לע תואצרה ,רהיצדלוג י"י 

.241-203 ימע ,ו"שת ביבא־לת ,ברעב לארשי ,גרבשריה ז"ח 

:ןלהל] 13-12 ימע ,מ"שת ביבא־לת ,תרדושמה הטיסרבינואה תירפס ,םאלסיאה ,הפי־סורצל 'ח 

.[סורצל 

וא רוס)ןארוקה יקרפב (תאיא) םיקוספה תקולחב .ז"משת ביבא־לת ,ןילביר י"י םוגרתב ,ןארקלא 

וטטוצ ןאכ .םאלסיאב םינושה םיחסונהו תורוסמל םאתהב םילק םייוניש שי ודיחיב הרוס 
רויצב ך"נתה ירופיס ,ישורב .נ :האר ,ןארוקב 'ףסוי תרוס' לע .ןילביר לש ומגרת יפל תורוקמה 

.29 ימע ,ב"נשת םילשורי ,ימלסומה 

:217-216 ימע ד יוו'ג ןבא :316 ימע ב ירש'חמז :131 ימע ו ,יסוט :202 ימע בי ירבט ,לשמל ,האר 

.53-50 'טע יטויס :458 ימע א יוא'ציב :102 חי יואר 
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69 ןארוקה תונשרפ יארב יארקמה חמוצה יוהיז 

חרכהבש ירה ,םאלסיאה תולע ברע ,ברע יאה־יצחב ןיטולחל עודי היה אל גורתאהש 

.11םודק ידוהי רוקמב ןאכ רבודמ 

בתוכש ,הארנו 12אמוחנת שרדמב םילק םיונישב אבומ הז רופיסש ,ןייצל יואר 

שי ןכאש דואמ ןכתיי ,םנמא .ורוביחל וסינכהו הז ידוהי שרדמ עמש וא ריכה ןארוקה 

תרוסמב תועקושמ ןהו ןמזה תוביסנב וחכתשה רשא תורחא תוירוקמ תוידוהי תורוסמ 

־דח ןפואב ןרוזחישו השק הכאלמ אוה ןהירחא תוקחתהה ןויסנש אלא ,םאלסיאה 

.יאדו וניא ,יעמשמ 

תדיחיכ לדרחה ןיערגב שומישה אוה ןארוקב תוירצונ'תוידוהי תועפשהל המגוד 

חיכשה ,ילאסרבינוא חנומב ןאכ רבודמש ריבסהל ןתינ ,תאז םע דחי .תילמינימ לקשמ 

לדרחה .יברעהו ירבעה חנומה ןיב תוהז תמייק תיגולליפ הניחבמ .תונוש תויוברתב 

שפנ קשעת אלו המוקתה םויל קדצ ינזאמ ונמקהו" :"לדר'ח" יברעה םשב ןארוקב רכזנ 

לקשמ היהי םג םא הנה ,ינב" .(48 אכ)"לדרחה ןיערג לקשמכ היהי םג םאו המואמב 

"ןיבמו ןונח םיהלא יכ ,םיהלא ונאיבי ,ץראב וא םימשב וא עלסה ךותב לדרחה ןיערג 

.(15 אל) 

םידוהיה תורוקמב עיפומ ,הריעז לקשמ תדיחיכ "לדרח ןיערג" יוטיבה ,רומאכ 

;ב ,ה)'ךכמ תוחפבו לדרח ןיעכ וליפאו" הדינב הנשמב ,לשמל .םימודקה םירצונהו 

םשב השדחה תירבב תובר םימעפ עיפומ הז חנומ .(א"ע אל תוכרב ,ילבבל הוושה 

שמשל רחבנ לדרחה ערז .(6 זי ,19 גי סקול ;20 זי ,31 גי יתמ)"לדרח לש רגרג" 

.(31 ר סוקרמ)"ץראה לע רשא םיערזה לכמ ןטק אוה"ש ינפמ למסכ 

תעדה ץע 

הוחו םדא לע לטוהש רוסיאה לע ןארוקב םג רפוסמ יארקמה רופיסה תובקעב 

ונממ םתלכאו ןדעה ןגב ךתשאו התא ןוכש יסרא :רמאנו" :תעדה ץעמ לוכא יתלבל 

ןה הז רמאמב תושגדהה לכ) ץעה לא וברקת לא ךא ,םכשפנ הואת רשא לכמ הגנעל 

.(33 ב)"ועשפת ןפ הזה (ע.ז — ילש 

ךא ,הליכאב רוסא וירפש ץעה לש ומשב ארוק וניאו ,הלגמ וניא ןארוקה 

הטיח :םה רתויב םילבוקמה םישוריפה .םייוהיז לש ןווגמ םיאיבמ םימלסומה םינשרפה 

שוריפל הלאה תועצהה לכ .13לכאמ ץע לכ וא הנאת ,[םרכ] ןפג ,[רב וא הטנח] 

טמק ,ארקמ תיב ,"ןארוקבו ארקמב ףסוי ירופיס רוזחמ" ,לאיסרג ש"ב ;13-12 ימע סורצל 
.170-153 ימע ,ח"נשת) 

תרודהמב .(זמ ימע) ה ,בשיו תשרפ ,ט"כשת םילשורי ,לדנוו 'ח תרודהמ ,(ונדמלי)אמוחנת שרדמ 

.הז עטק עיפומ אל ,ו"שת קרוי־וינ ,רבוב 

ימע א יוא'דיב ;7-6 ימע ג יזאר ;66 ימע א יוו'ג ןבא ;273 ימע א ירשיחמז ;233-231 ימע א ירבט 

."םתלוז וא [םרכ] ןפגה וא הטיחה איהו (ץעה) אוה ימ רמא אלו" :הז קוספל ןילאל'ג :52 
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רמע רהז 70 

תועצה יפל .15תידומלתהו 14תינוציחה תורפסהמ רבכ תועודי 'תעדה ץעי לש יוהיזלו 

.16םיידוסיה תואלקחה ילודיגמ דחא אוה תעדה ץעו יצרא םוקמ אוה ןדעה ןג ,הלא 

םיפסונ םיצע םיעיפומ ,ןארוקה תונשרפב םיעיפומה םיידוהיה םייוהיזל ףסונב 

והיזש הלאכ םג ויה .תיזה תא ריכזמה דדוב רוקמ םג ריכזמ ירבט .תעדה ץע יוהיזל 

.18[רופאכ] רופמקו 17[הלבנס] דרנ ומכ ,םירקי םשוב יחמצ םע תעדה ץע תא 

(הנסה)ץעהמ השמל תולגתהה 

ג תומש)יניס רהל ךומסב הנסה ןמ השמל ה"בקה תולגתה לע יארקמה רופיסה 

קמעה הצקמ לוק וילא ארקיו (שאל) הילא ואובב יהיו" :ןארוקב אוה ףא רכזומ ,(4-1 

"םימלועה ןובר םיהלא יכנא השמ :רמאל [הריגש] ץעה ןמ הכרובמה העקבב ינמיה 

וניא הנסה לש ויוהיז םג ,ארקמב תעדה ץע לש לפרועמה רואיתל המודב .(30 חכ) 

ינש .םיימלסומה םייוהיזה םיבושח ונניינעלו 19םישוריפ הברה ועצוה הז חמצל .רורב 

:רתויב םילבוקמה םה םינושארה םייוהיזה 

רחשאה וא ,(Lydum) דטאה חישל תיברעב יוניכ אוה — "'גסוע" (א 

 (Rhamnus). םידוהי)'רפסה ישנא'מ קלחש ,שרופמב תרמוא המודק תימלסומ תרוסמ

שרפמ ,תירישעה האמה ןב יארקה ןשרפה ,יסאפלא םג .20'גסוע אוהש םירמוא (םירצונו 

יסאפלא הבריה ינושלה ורוביחב ןכש ,ידוהי יוהיזב רבודמש הארנ .21'גסוע' — הנס 

.22םיינברה תורוקמב שמתשהל 

,יב ךורב ןוזח — ןפגה אוה תעדה ץע :ל"שת םילשורי (אנהכ 'א תרודהמ) םינוציחה םירפסה האר 

בורח ילעל םימוד וילעו חושאל והבגב המד אוהה ץעה' :רמאנ 4 בל ,יא ךונח רפסב וליאו ה ,ד 

.'קוחרמל ףדונ ץעה חירו דאמ הפי ןפג תולכשאל וירפו 

םג וניתורוקמב עיפומ ךכל ףסונב .ב''ע-א"ע ע ןירדהנס :א"ע מ תוכרב ,ילבב לשמל האר 

יחו רודואית 'י תרודהמ ,וט קרפ ,הבר תישארב שרדמ האר .תעדה ץע םע ההוזמכ גורתאה 

־וינ ,רבוב 'ש תרודהמ ,כ קרפ ,אנהכ ברד אתקיספ :142-139 ימע ,ה''כשת םילשורי ,א ,קבלא 

ימע ג"כשת ביבא־לת ,םולש־שיא תרודהמ ,במ קרפ ,יתבר אתקיספ :ב''מק ימע טיישת קרוי 

םלשה םרמע בר רודסב ,ילוא ,תוארל שי ךכל דה .תעדה ץע תא זוגאב םג וארו רשפא .ה"עק 

ה"מא 'ה התא ךורב" :ןיאושנו ןיסורא תכרבל רשקהב ,ב"ערת םילשורי ,(ןיקמורפ 'א תרודהמ) 

."ןדע ןגב זוגא גצ רשא 

םילשורי ,םילשוריב םירפסה תיבו הטיסרבינואה יבתכ ,ןארוקב ןדעה ןג ,ץיבורוה 'י :האר דוע 

(סופדב) ,יניס ,"יוהיז לש ונויגה — תעדה ץעכ הטיחה" ,רמע 'ז :ג"פרת 

ןב השמ וניבר האר ,דרנה יוהיז לע .7-6 ימע ג יזאר :66 ימע א יזו'ג ןבא :233-231 ימע א ירבט 

ידי־לע אצי תירבעל םוגרת .1940 ריהק ,M.Meyerhof תרודהמ ,ראקעלא אאמסא הרש ,ןומימ 

.[רואיב ם"במרה :ןלהל] .77 ימע ,265 רפסמ ,ט"כשת םילשורי ,תואופרה תומש רואיב ,רנטנומ 'ז 

.(Cinnamomum camphora) רופמקה ןומנקב רבודמ הארנכ .66 ימע א יזו'ג ןבא 

דרשמ תאצוה ,א ,יניס ,(םיכרוע) םירחאו ןמצריבג :ךותב ,"ןמו םיטש יצע ,הנס" ,סקילפ 'י האר 

.535-533 ימע ,ז"משת ,ןוחטבה 

.278 ימע ה רייתכ ןבא :211 ימע דכ יזאר :71 ימע כ ירבט 

היפלדליפ ,(S.L. Skoss תרודהמ) ,ב ,'טאפלאלא עמא'ג באתכ ,יסאפלא םהרבא ןב דוד 

,[יסאפלא :ןלהל] .335 ימע ,ה"שת-ו"צרת 

,והירבג י"מח דפס ,"הרותל יסאפלא יארקה לש ושוריפל םיינברה תורוקמה" ,רבואט 'א האר 

.378-367 ימע ,ט"משת םילשורי ,(ךרוע הירול צ"ב) לארשיב ארקמה רקחל הרבחה 
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71 ןארוקה תונשרפ יארב יארקמה חמוצה יוהיז 

.(Rubus sanctus)שודקה לטפה אוה — "23קילע" (ב 

יוצמ ףזישל בורק אוה רשא ,(Ziziphus jujuba)יתוברת ףזיש — "באנע" (ג 

 (Ziziphus spina-christi). 24תרחואמה תונשרפב קר עיפומ הז יוהיז.

תונוכת ,תלעותירסח ינצוק חישב רבודמ םינושארה םישוריפה ינש יפל 

,הווהמו רחואמ אוה ישילשה שוריפה .25םיידוהיה םישרדמב הנסה רואיתל תומיאתמה 

.ירוקמ ימלסומ יוהיז ,הארנכ 

תוקרי 

ןארוקב עיפומ (5 ,א"י רבדמב) רבדמב לארשי ינב תונולת תא ראתמה רופיסה 

ונל אצוהו ךיהלא לא ונל ארק ,דחא לכאמ לכאל ונשפנ הצק השמ" :האבה הסריגב 

הז קוספ .(58 ב)"הילצבו הישדעו הימושו היאושקו הריצחמ ץראה חימצת רשאמ 

לש ומוגרתש הארמ יברעה רוקמב ןויע םלוא .ןארוקל ןילביר לש ומוגרת ךותמ אבוה 

ןארוקה תונשרפמו יארקמה טסקטהמ המ־תדימב עפשומ אוהו ,קייודמ וניא ןילביר 

:ןלהלכ ,תוקרי ינימ השימח םירכזומ רוקמב .תרחואמה 

תונוכת םג וב שיש ,לכאנה קורי חמצ לכל וא קריל יללכ םש — "לקב" (א 

.Allium porrum)26 — יתרכה םושה)"'תארכ"ו ספרכהו עאנענה ןוגכ ,תויאופר 

.27(5 ,א"י רבדמב)יארקמה 'ריצח'ל הארנכ ההז ןורחאה קריה 

תא םיהזמ הז חנומב ;(Cucumis melo var. chate)אתקה־ןולמ — "א'תק" (ב 
 OB

. (5 ,א"י רבדמב)ארקמב 'םיאושק'ה 

וא ,[זב'ח] םחל ;[רב וא הטנח] הטיח :תועצה המכ ועצוה הז חנומל — "םופ" (ג 

הסריגל םיאתמ ןורחאה יוהיזה .29[םוית] םוש ;םחל םיניכמ םהמ הטיחה יניערג 

.תיארקמה 

,1956 תורייב ,יקלעי ךרע ,י ,ברעלא ןאסל ,רו'טנמ ןבא :278 ימע ה רייתכ ןבא ;71 ימע כ ירבפ 

רהמ תואלפומה םינבאה" :יתורעה םג האר תימלסומה תרוסמב (קילע) הנסה ינבא לע .265 ימע 

.182-181 ימע ,(ט"משת) 52 ,הרדתק ,"יניס 

,ז"כשת ביבא־לת ,הבכרהו םיערז יאלכ ,סקילפ 'י האר ,הלא םיחמצ לע .30 חכ הרוסל ןילאל'ג 

םשב ןארוקב שרופמב רכזנ קבנו םוד ,רדס :םינושה תומשב עודיה יוצמה ףזישה .105-103 ימע 

םשב הז ץע עיפומ ןילביר לש ירבעה ומוגרתב .םירחא םירשקהב (27 ונ :14 גנ :15 דל)"הרדס" 
."טול" 

רתויב םיאתמ םש .ימ קרפ רזעילא יבר יקרפ :ב הבר תומשב ,לשמל ,האר ינצוק חמצכ הנס לע 

.שודקה לטפל רואיתה 

.285-284 ימע א ירש'חמז ,לשמל ,האר 

,[םלוע סקילפ :ןלהל] .175-174 ימע ,1968 ןג־תמר ,יארקמה חמוצה םלוע ,סקילפ 'י האר 

.579 ימע ב יסאפלא הוושה ,168-166 ימע םלוע סקילפ האר 

ימע א יוא'ציב :93 ימע ג יזאר :285-284 ימע א ירשיחמז :275 ימע א יסוס :312-310 ימע א ירבט 

.176 ימע א רייתכ ןבא :62 
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רמע רהז 72 

"םיחיטבא"ה תא ףילחמה ןארוקב ירוקמ יוהיז הארנכ והז .םישדע — "סרע" (ד 

.תיארקמה הסריגב םירכזנה 

.תיארקמה הסריגב ומכ .לצב — "לצב" (.ד 

קר עיפומ תוקריה ינימ לש רתויב טרופמה רוכזיאה ןארוקב םג ,ארקמל המודב 

;הרותל האוושהב ןארוקבש טסקטב םייונישה רוקמ אוה המ תעדל השק .הז קוספב 

ירצומ םתויהב ,השעמה רופיסל רתוי ומיאתה םישדעו הטיח ,ןארוקה בתוכ תעדל םאה 

תא ןוויכו בתוכה םיאתה אמש וא — םיחיטבאו םוש רשאמ רתוי םיבושח הליכא 

.רוזא ותואב לבוקמה תוקריה לסל םאתהב דעיה להקל וירבד 

ןויקיקהו הנוי 

ונעלביו...םיחילשה ןמ הנוי הנהו" :םילק םייונישב ןארוקב עיפומ הנוי רופיס 

.(146-139 זל)"תושק חמצ וילע חמצנו הלוח אוהו ףושחה (ףוחה) לא והליטנו...גדה 

"ןויקיק"ה תיברעל םגרות םג הז חנומב ."ןיטקי ןימ וילע חמצנו" רמאנ יברעה רוקמב 

ארק חמצה םע ללכךרדב ההוזמ "ןיטקי" חנומה .30הנוי רפסל הטולגילופה שוריפב 

תוברתב רשא ,'קובקבה תעלד' יממעה םשב עודיה ,(Lagenaria vulgaris)יוצמה 

ינשרפ ,םלוא .31םינוש לוביק ילכ םהבו םינווגמ םילכ תריציל השמיש המודקה 

,ירבט ."ןיטקי" חנומה לש ותועמשמ רואיבל תבחרנ תועד תשק ואיבה ןארוקה 

לכ" :ללוכה יללכ חנומל איה הנווכה םיברעה לצאש רמוא ,םינשרפה לכ ויתובקעבו 

אתקהיןולמ ;['חיטב] חיטבאה ומכ עזג םייקמ וניאו ץראה ינפ־לע סרפתמה חמצ 

,תופסונ תורדגה ואצמנ הז חנומל ."32םהל המודו [ל'טנח] העוקפה חיטבא ;[אא'תק] 

עזג ול ןיאש ץע לכ .33(יתנש־דח)"הנש התואב תומי ךכ"וחאו לדגש חמצ לכ" :ןוגכ 

חמצ וא ...םדאה תונכשמל תוכימסב לדג ...(ץיק לודיג)ץיקל ףרוחה תנוע ןיב ראשנו 

םיבחר םילע ולש ץע לכ ...םיתיזהו רמתה ומכ עקרקב שרשומ וניאש ףולח ןב 
.34"םילודגו 

וא ערק) תעלדה םע ןיטקיה תא והיז םימלסומה םינשרפה ברקמ טלחומה בורה 

,ךיטקייה תא ןפוא ותואב ראית ,תיברעה תורפסב יקב היהש ,ם"במרה .35(אאבד 

 .Biblia Sacra Polyglotta, London 1657

.32-27 ימע ,(ג"כשת) ה ,ץראו עבט ,"תעלד ילכ" ,רוציבא 'ש האר 

וכ יזאר ;89-88 ימע ז יזו'ג ןבא ;353 ימע ג ירש'חמז ;530 ימע זז יסוט ;103-102 ימע גכ ירבט 

.26-21 ימע יטויס :145-144 ימע 

.103-102 ימע גכ ירבט 

.530 ימע ח יסוט 

וכ יזאר ;89-88 ימע ז יזו'ג ןבא ;353 ימע ג ירש'חמז ;530 ימע ח יסוט :103-102 ימע גכ ירבט 

ריהק ,יובנלא בטלא ,היזו'גלא םיקלא ןבא ;37-36 ימע ו רייתכ ןבא ;178 ב יוא'ציב :145-144 ימע 

.445 ימע ,1987 
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73 ןארוקה תונשרפ יארב יארקמה חמוצה יוהיז 

ירצמה םעהו 'אאבד'ה אוה — ערק" :בתוכ אוה ערק ךרעב תואופרה תומש לע ורפסב 

םיממורתמ םניאש הלא לכ אוהו" :ףיסומ אוה ךכל ףסונב ."'ןיטקי' םשב ותוא ריכמ 

,[ל'טנח] העוקפה חיטבא ומכ םילוגע טעמכ וא ירמגל םילוגע םה ,לועבג לע 

האמהמ לחה .36'"ןיטקי' םיארקנ הלא לכ .םהל םימודה תוריפהו תעלדה ,חיטבאה 

בשי ,הנוי ףטעתה הבש [זומ] הננבהו הנאתה תא הלא םייוהיזל ופיסוה הרשע־םיתשה 

קפס אלל אוה ןויקיקה םע הננבה יוהיז .37היתוריפ תליכאב ומוצ תא רבשו היפנע לצב 

.םאלסיאה ישוביכ תובקעב קר חרזמה לכב טשפתה הז לודיג ןכש ,רחואמ 

יוהיזל ועצוה רשא םינווגמה םייוהיזהו תויונשרפה בורל ,ןאכ רע םכסנ םא 

*רסח ינובשע חמצב רבודמ :תופתושמ תונוכת שי — ינאךוקה ןויקיקה אוה — ןיטקיה 

,הסחמו לצל תשמשמה הבחרו הלודג הוולע חמצל .ספטמ וא ,תוחתופמ ןעשמ תומקר 

תומיאתמ הלא תונוכת .ץיקב רקיעב ,הרצק איה ותוליעפו ולודיג תפוקתו ריהמ ולודיג 

ץע אוהש הנאתה ץעל תמייוסמ הדימבו הננבלו םייעולדה תחפשממ םילודיגה לכל 

.םילודג םילע לעבו ףרוחב רישנ 

םיחמצה יוהיז רקחמב קסועה לכל עודיה ,יסיסב ללכ שיגדהל יואר ןאכ 

םייוסמ ןויגה שי ,קפוסמ וא רזומ הארנ ןיע תיארמל םא םג ,יוהיז לכל :תורוקמב 

םירכזומה םיחמצה םימיאתמ ןנד הרקמב .םיבותכב תראותמה הלילעל רושקה 

תשרפ לע רתוי תרחואמה תונשרפבו ןארוקב בותכל ןהו יארקמה טסקטל ןה ,םינושה 

םילודג םילע לעבו חומצל רהממה חמצכ ,ןויקיקה לש ותנוכת לע .ןויקיקהו הנוי 

המ ה"בקהו" :(יסור יד י"תב)הנוי שרדממ דומלל ןתינ ,תחפוקה שמשה ינפמ םילצמה 

םיתאמ וילע ולע תירחשבו םנ אוהשכ הלילב הנוי שאר לע ןויקיק הלעה ?השע 

לצב בשיל ןילוכי שיא םיעבראו ,חפטו תרז עברא הלעו הלע לכו םילע הששו םיעבשו 

.38"שמשה תא שובכל ןויקיקה 

רתוי תלבוקמה — תחאה .תונוש תועד יתש תומייק ןויקיקה לש ויוהיזל 

(Ricinus יוצמה ןויקיקה םע ותוא ההזמ — םויכ רתויב תחוורהו םידוהיה תורוקמב 

 (39communis, תרוסמב לבוקמ וניא הז יוהיז ."40עור'ח" יברעה םשב עודיה

עיפומה ,םייעולדה תחפשממ חמצ םע ןויקיקה תא ההזמ תרחאה העדה .םאלסיאה 

ימור־יטסינלהה םלועב תלבוקמ וז הרבס .kolokynthe — םשב םיעבשה םוגרתב 

יתדה םלועב רתוי תלבוקמ התיהו ןארוקב הרמתשה וז תרוסמ .(1 רפסמ הנומת האר) 

ועדונ רשא ,םיארקה עודמ ןיבהל לק הז עקר לע .(3-2 'םמ תונומת) ימאלסיאה 

.94 ימע ,332 רפסמ ,רואיב ם"במרה 36 

.178 ימע ב יוא'ציב ;353 ימע ג ירש'חמז 37 

.222 ימע א ,ח''פרת קרוי־וינ ,םישרדמה רצוא ,ןייטשנזיא ד"י 38 

.138-136 ימע ,םלוע סקילפ האר הז יוהיז לע 39 

.396 רפסמ רואיב ,ם"במרה האר 40 
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,ילע ןב תפי .ןיטקיה םע ןויקיקה תא תוהזל םה ףא ורחב ,תימלסומה הכלהל םתקיזב 

,לארשי־ץראב תירישעה האמה לש היינשה תיצחמב יחש ,םיארקה םינשרפה ילודגמ 

"הערק" הלימב ,הנוי רפסב רכזנה "ןויקיק" ירבעה חנומה תא תיברעל םגרת 

תיעישתה האמה ףוסב לארשי־ץראב יחש ,יסמוקלא לאינד ,תאז תמועל .41(תעלד) 

,ערק — ןויקיק" שריפ ,םאלסיאל ותקיזב עודי היה רשאו 42תירישעה האמה תישארו 

וקני ,וז הפוקתב םאלסיאה תעפשהמ דבלש םידמלמ םינושה םייוהיזה ינש .43"עורכ 

תרחואמ הפוקתב .םתפוקתב החוורש תינברה תונשרפהמ תובר םיארקה םינשרפה 

רשקהב קר דימת עיפומ "ןויקיק" חנומהו רתוי תיאמצע תיארקה תונשרפה הכפה רתוי 

,ורוביחב ריכזמ ,(הרשע־טיתשה האמה עצמא)יארקה יסדה הדוהי ,לשמל ,ךכ .תעלדל 

ילכב םישמתשמש ,ןיעולדה םה היערקלא תד תכ" תא ,םלועב תותדה רואיתב 

רפס לעב (1490־ב תמ)יציישב והילא ,רחא יארק רבחמ .44"הרהט ןעמל םינויקיק 

ארק רחא ןושלבו ןויקיק ארקנה אוה תעלד" :םיאלכ ןינעב בתכ ,םיארקה לש תווצמה 

"45...ונמוקמב אצמנה ןויקיקה איה תינווי תעלד ...ערקלא יברעבו 

םידוהיה םיאנולימהו םינשרפהמ קלח לצא םג רכזנ תעלדה םע ןויקיקה יוהיז 

תורפסה אקוודש ,ןכתיי .תיברעה תורפסה תא בטיה וריכה רשא ,םייניב,ה־ימיב 

תוברתל תיברעה תוברתה ןיב ךוותמו רשקמ םרוג השמיש רשא איה תיארקה 

:שרפמ (6 ד הנוי)'ןויקיק' חנומל ושוריפב ,(ךרעל 1164-1090)ארזע־ןבא .46תירבעה 

ותרוקיב דואמ העודי ."והמ תעדל ךרוצ ןיאו הרק וא תעלד םירמוא דרפס ימכח" 

תזמרנ וירבד לש אפיסבו ,ןכתייו 4,תיארקה תונשרפה לע ארזעךבא לש תבקונה 

רתוי הפוקתב ,םוקמ לכמ .תיארקה תונשרפב לבוקמ היהש הז יוהיז לע תרוקיב 

האמהמ לחה .הז יוהיז ונייצ ,דרפס ינב םבורב ,םירחא םיינבר םינשלב םג תרחואמ 

הלקהש הדבוע ,םיינברל םיארקה ןיב תקולחמה תופירח תצקמב התהק הרשע־שולשה 

.תידוהיה תונשרפל ,קהבומ יארק־ינאהוק שוריפ תרידח לע םג 

בתכ ימולצתל ןוכמב .288 רפסמ ןודנול רי־בתכ ,(יכאלמו הנוי)םיאיבנל יברע םוגרת ,ילע ןב תפי 

.א"ע 18-ב"ע 17 ימע ,6065 ןמיס ,םילשוריב תימואלה הירפסה ,ךי 

רוקמכ יסמוקלא לאינדל לאינד שוריפ ידירש" ,יאמשךב 'ח האר ,יסמוקלא לאינד לש ונמז ןינעל 

.307-295 ימע ,(א"משת)ג ,םלש ,"לארשי־ץרא תודלותל ירוטסיה 

ימע ,ח"ישת םילשורי ,(ןוקרמ ד"י תרודהמ)רשע ירתל שוריפ ,רשע םינש ןורתפ ,יסמוקלא לאינד 
 42.

.ד"ע ג ימע אובמב האר ןכו וצ קרפב ,1836 ,ןוולזוג תרודהמ) רפוכה לוכשא ,יסדה הדוהי 'ר 

.יק תואב 396 ימע םש ןכו 'ד תוא ,394 ימע ,1966 לארשי ,והילא תרדא ,יציישב והילא 

האמב תיברעה תורפסה םע תידוהיה תורפסה לש םיעגמה תישאר ,ירורד 'ר לצא הז ןיינעב האר 

.1988 ביבא־לת ,תירישעה 

ותמחלמ לע .595-592 ימע ,ח"לשת םילשורי ,ב ,ארקמה ישרפמ ,דמלמ צ"ע לצא תואמגוד האר 

א ,הלילמ ,"הכלהב םיארקהו ארזע ןבא" ,סיוו ר"פ לצא דחוימב האר ,םיארקה דגנ ארזע ןבא לש 

.203-188 ימע ,(1950) ד-ג ;134-121 ימע ,(1946) ב ;53-35 ימע ,(1944) 
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רפסל ושוריפב ןכו ,ונולימב איבה ,הרשע־שולשה האמה ןב ,ימלשוריה םוחנת 

'ךיטקי"ו (יוצמ ןויקיק)"עור'כ"ה :ןויקיקה יוהיזל תולבוקמה תועדה יתש תא ,הנוי 

אוהש ושריפש שיו...ןויקיק־קיק" :רמאנ םייניבה ימימ רחא ןולימב .48(ארקיתעלד) 

םג בתכ תאז ןיעכ .49"ןמש 'הוניערג ןמ ןישועו ירפ ןימ אוהש יפש שיו ;תעלד ןושל 

— הז ךרעב (הרשע־שמחה האמה לש היינשה תיצחמב)ןאנד ןבא ןומימ ןב הידעס 

.50"הערק א"יו עורכלא" 

ןיינעב איבה ,חמקה דכ ורפסב ,(ךרעל 1340־ב תמ)הואלח ןב רשא 'רב ייחב 'ר 

לצ ול שיו הבחר ולש הלעהש תעלד לש ןליא אוהו" :תעלדכ ויוהיז תא קר ןויקיקה 

גיהנה יכ ,(9 ב תישארב) 'וגו המדאה ןמ םיקלא 'ה חמציו' :בותכש ןינעכו .לודג 

.51"ןתמוקבו ןפוג לדוגב ויה וארבנש םויב וב יכ ןדעה ןג ינליא גהנמ הז ןליאב 

ויה עודמ רבסה ,ילוא ,הווהמ ןדעה ןג יצעל ןויקיקה תרוצ ןיב ןיינעמה רשקה 

וא הנאתה ומכ םילע יבחר םיחמצ םע אקווד ןויקיקה תא והיזש םימלסומ םינשרפ 

,תימלסומה תרוסמב םג היתובקעבו תוידוהיה תרוסמב ,ליעל ןייוצש יפכ .הננבה 

הרשקנ םייניבה־ימיב .ןדעה ןגב ןכשש תעדה ץע יוהיזל תועצהה תחא התיה הנאתה 

בתכ ,הרשע־ששה האמב ונאזנול יד םחנמ 'ר ,לשמל ,ךכ .ןדעה ןג ירופיסל הננבה םג 

יברעב ,םירצמבו אירוסב אוה עודי ירפ — האמ" :(םלשה ךורעל תפסותב)הננבה לע 

המש רוקמ םה "ןדעה־ןג חופת"ו "זומ" :הננבה לש היתומש ."ןדע־ןג חופת זעלב ,זוומ 

וחוורש תויממעה תונומאב ךורכ םשה רוקמ ."Musa paradisiaca" תיניטלב יעדמה 

סקילפ ירצונה ןיילצה ןייצמש יפכ ,םייניבהיימיב םישנא ידי־לע הז חמצל רשקהב 

ידבוע ,םייחרזמה םירצונה לכ — הז ץעל רשקהב" :הרשע־שמחה האמה ןב ,ירבפ 

ןדעה ןגב הוחו םדא ותייצ אל הז ירפבש ,םינימאמ םידוהיהו (םימלסומ) םילילאה 

.52"(תעדה ץע ירפמ לוכאל אלש יהלאה יוויצל) 

רופקור ראות תלבק םשל רוביח ,'ימלשוריה ףסוי 'רב םוחנת 'רל יפאכלא דשרמלא' ,יש 'ה 

ףסוי ןב םוחנת שוריפ ,ל"נה :קיק ךרע ,ה"לשת םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל 
.125-124 ימע ,ב"נשת םילשורי ,רשע־ירתל ימלשוריה 

 Un Diccionario Hebreo de Provenza (siglo xiii) (A.Saenz -Badillos ed.), Granade
 177 ..1987, p

Bodl. or. 1492 רפסמ הנאילדוב-דרופסכוא די־בתכ ,םישרש ןולימ ,ןאנד ןבא ןומימ ןב הידעס 

.16411 ןמיס ,םילשוריב תימואלה הירפסה ,די־בתכ ימולצתל ןוכמב .(612 
.אכר ימע ,ל"שת םילשורי ,(לאוועש ד"ח תרודהמ)ייחב וניבד יבתכ 

 . J.Masson, Voyage en Egypte de Felix Fabri 1483, III, Alexandrie 1975, p. 902
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רמע רהז 76 

םוכיס 

תידוהיה תונשרפה תעפשה תרכינ ,ןארוקב םירכזנה םייארקמה םיחמצה יוהיזב 

תונשרפ תריצי דצל — תאזו ,"הנסה" וא "תעדה ץע" ןוגכ ,תימלסומה תונשרפה לע 

ןתינ ,תיברעה תורפסה לש הגושגש םע ,רחואמ רתוי .תיאמצעו תירוקמ תימאלסיא 

תונשרפמ תעפשומ תידוהיה תונשרפה רשאכ ,ךופה העפשה ךילהתב ןיחבהל 

דחא רחא בוקעל ונל רשפאמ ,"תעלד־ןיטקי"ה םע "ןויקיקה" יוהיז .תימאלסיא 

־תיילוחכ תיארקה תונשרפה תשמשמ ,ןנד הרקמב .תיארקמה תונשרפה לש הילותפנמ 

.תידוהיה תונשרפהו תימאלסיאה תונשרפה ןיב תרשקמה ,םייניב 

.(תישילש האמ ,הילטיא)גפוקרס יבג־לע טילבתב ,ןויקיקכ תעלדה עקרבו הנוי רופיס .1 

This content downloaded from 109.64.34.16 on Fri, 15 Jun 2018 10:29:05 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



77 ןארוקה תונשרפ יארב יארקמה חמוצה יוהיז 

מ 

־£•:■33 

תונקונקב ,תעלדה לש םילודגה הילעב רוריבב ןיחבהל ןתינ .תעלד לצב הסוחה הנויו גדה .2 
.(הרשע־עברא האמ)ןידלא רישר לש ורוביח ךותמ ,תוריסבו 

"<v;1 ן .";ז";■>■י' 

לש די־בתכ ךותמ .(תעלד) ןויקיקה עקרבו גדה יעממ ותאצב הנוי תא םדקמ לאירבג ךאלמה .3 
.(הרשע־שש האמ ,היכרות)'םיאיבנה ירופיס' 
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