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' ברכות הנהנין ' בנוסח יהודי עדן
הקדמה

'ברכות הנהנין' היא סוגה הלכתית העוסקת בדיני ברכות על הנאות חושיות שונות,
טעם ,ריח וראייה .נוסח הברכות וההלכות הכרוכות בהן מובאים בהרחבה ,החל
בתלמוד במסכת ברכות ועד לחיבורים מיוחדים שנכתבו בעניין זה בעת החדשה.
הפוסקים שעסקו בכך נהגו להמחיש את ההלכות באמצעות דוגמאות המצויות
במקומותיהם ובלשונותיהם .מכאן חשיבותה של ספרות זו המהווה תשקיף נאמן
לתרבות החומרית בכל אתר ואתר1.
נדון בזה בשלושה קונטריסים נדירים העוסקים בברכות הנהנין על פי מנהגי
קהילת עדן שבתימן .היום אנו יודעים ,כי את הקונטריס הראשון חיבר תלמיד חכם
אנונימי מבני עדן שֶׁ כּינה עצמו אי"ש 2,ואולי הוא שערך גם את הקונטריס השני ואף
את הקונטריס השלישי בעניין זה .אי"ש חתם את שמו בפתח כתב יד הנמצא בבעלות
פרטית .כתב היד הוא תרגום לערבית עדנית מדוברת שכתב אי"ש לספר ההלכות
המקוצר 'שלחן הטהור' 3.בהלכות ברכות )דף יט,ב בכתב היד( ,הזכיר המתרגם את
הקונטריס שחיבר ושאנו עוסקים בו בזה ,כי הוא ממין העניין 4.הקונטריס הראשון
)א( יצא לאור על ידי 'מנחם משה' בשנת תרס"ד ) (1904בדפוס ליוורנו 5.הקונטריס
1
2

3

4

5

למחקר המקיף ביותר על סוגה זו ראו שמש תשע"ד.
קרוב לוודאי שאלה ראשי התיבות של שמו ,שם אביו ושם זקנו ,שכן כך היה מבנה השם
המקובל בקהילת עדן )ובקהילות אחרות בתימן(; ראו יעקב תשע"ט ,עמ'  .216–214עד כה לא
עלה בידנו לזהות את שמו המלא של האיש.
כתב היד הוצג ותואר בהרצאתו של דורון יעקב בכינוס הבינלאומי ללשונות היהודים
וספרויותיהם ,ביום ט"ז בסיוון תשע"ט ) 19ביוני .(2019
וזו לשון ההפניה" :וקד אנא פסרת ג'מיע ברכות הנהנין בתפציח ובעון אללה שא תטלע עלא
אלדפוס עלא יד מ"מ הי"ו" )תרגום :וכבר ביארתי את כל ברכות הנהנין בבירור ,ובעזרת ה' הן
יעלו על הדפוס על ידי מנחם משה ה' ישמרהו ויחייהו( .גם בכתב היד וגם בקונטריס נהג
המחבר לנקד מילים עבריות המשולבות בטקסט הערבי ,ואף בזה יש ללמד ששני החיבורים
יצאו מתחת יד אדם אחד.
'מנחם משה' הוא כנראה שם החברה שנקראה על שם ראש משפחת הנשיאים בעדן .האיש
מנחם משה נפטר ב־ 1869ומוסד הנשיאות שעבר לצאצאיו העניק חסות לפעילויות רבות ,ובהן
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השני )ב( פורסם בשנת תרע"ד ) 6,(1914והקונטריס השלישי )ג( – בשנת תרפ"א
) .(1921הקונטריסים האחרונים )ב ,ג( יצאו לאור בירושלים בדפוס צוקרמן ,ולפי
הכתוב בשעריהם הדבר נעשה ביוזמת נשיא הקהילה יהודה מנחם משה )נפטר
בשנת תרפ"ו (1926/לצורך תלמידי תלמוד התורה שניהל .קונטריס ג דומה מאוד
לקונטריס ב ,אם כי ניכרים בו כמה שיבושים שנפלו בהעתקה.
א .רשימות פריטי המזון

הקונטריסים מפרטים את דיני הברכות של מיני פירות ,ירקות ,מאכלים ,תבלינים
ובשמים שונים בשמם הערבי ,והם משקפים ללא ספק את רשימת הגידולים ומוצרי
המזון המגוונים שהיו מצויים בשוקי עדן ובבתיהם .מדובר ברשימה הכוללת
למעלה ממאה פריטי מזון ולמעלה משלושים מיני בשמים ,המעידים על העושר
של סל המזונות בעדן ,וזאת בגין מיקומה המרכזי במסחר הבינלאומי.
קונטריס א ,הכולל רשימות יותר מלאות ,עמד בבסיס הקונטריסים האחרים,
שמחברם )כאמור ,אפשר הוא אי"ש עצמו( ,עדכן אותו בהתאם למצאי המוצרים
בימיו ,וכנראה – בהתאם לבירור הלכתי שערך בכמה פרטים .מדובר בפער של
כמה שנים המשקף את השינויים שחלו בהדרגה עם חדירת המודרניזציה לתרבות
העדנית ,שהביאה להפסקה או לירידה בשימוש בחלק מן המוצרים ,כגון בכמה מן
הבשמים המסורתיים .חלק מן הפריטים שבקונטריסים נזכרו כבר בדיני ברכות
המשולבות בתִ כּלאלים עתיקים מתימן ,וכן בפירוש התפילה של ר' יחיא צאלח
)מהרי"ץ( ,גדול רבני תימן ,במאה הי"ח7.
רשימת פריטי המזון והבשמים שבקונטריסים מובאת בטבלאות בסוף המאמר8,
והן מצטרפות למקורות מידע אחרים שתיארו את הצמחיה של תימן ואת גידוליה9.

6
7

8

הוצאת ספרים וחוברות לצורכי הקהילה .תודה רבה למר דני גולדשמיד ,מנהל בית מורשת יהודי
עדן ,על מידע זה.
קיבלנו תצלומו ממר דני גולדשמיד.
רשימות מעין אלו מצויות ,למשל ,במקורות האלה :תִ כּלאל כ"י שלמה טַ ְירי משנת רל"ג
) ;(1473תִ כּלאל כ"י ר' שלמה מנזלי משנת תמ"ט )) (1689תודתנו לדר' משה גברא שהעביר לנו
את תצלומיהם(; תִ כּלאל תשכ"ד ,דף קעז–קעט; עץ חיים תשכ"ב ,דף קעב–קעג .בקונטריסים
שלנו יש כמה הפניות לתִ כּלאל עץ חיים ולהלכות ברכות המעטרות אותו.
בטבלאות השווינו בין הרשימה שבקונטריס א לאלו שבקונטריסים האחרים .קונטריס ב דומה
לקונטריס ג בכל הפרטים ,אלא שבקונטריס ג נפלו כמה אי־דיוקים בהעתקה ,ועל כן בטבלאות
השתמשנו בקונטריס ב בלבד בכל הנוגע לכתיב הפריטים .רשימת הגידולים הידועים הובאו
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בטבלאות הובאו רק שמות של פריטים הנזכרים במצבם הטבעי .בדרך כלל לא
הובאו שמות שנכללו בקונטריסים וניתנו למאכלים רק לאחר שעברו עיבוד )כגון
בישול או אפייה( ,אלא אם כן יש בהם מן החידוש.
שיטת התעתיק .העתקנו את השמות מן הקונטריסים ,אבל השמטנו אִ מּ ֹות
קריאה מיותרות על פי כללי הכתיב של הערבית הקלסית ועל פי ההגייה בלהג
הערבי המדובר בעדן .כמו כן המרנו א סופית ב־ה ,כאשר כך הוא הכתיב במקור
הערבי )כגון עמבא<עמבה( .השמות נוקדו בהתאם להגייה שרשמנו מפי דוברי
הלהג העדני בדור האחרון10.
זיהוי המונחים נעשה באמצעות מקורות מידע מגוונים כמפורט להלן ,ובמיוחד
מבוסס על מסרנים שהכירום באופן ישיר .פעמים שזהות המונחים שונה מן המוּכּר
בשל הבדל בין להגים מקומיים .ניכרת כאן תרומתם העצומה של המסרנים ,שהיא
בבחינת מסורת שבעל פה העלולה לחלוף מן העולם .כך ,למשל ,מן המסרנים
נתבררה לנו זהות הפריטים עאט )א 11,(30לים חאלי )א ,(12סכר קנד )א;62
ב ,(74זיתון )א ,(29ברתיך שמאם )ב ,(32ענג ' ר )ב .(29על פי רוב נתאוששה
עדותם של המסרנים ממקורות חיצוניים .בכמה מקרים שמענו מפיהם גם על דרך
השימוש המקובלת בעדן.
ב .לשון

הרשימות כתובות בלהג של הערבית־היהודית העדנית ,ובמקרים רבים הוא חופף
ללהג הערבית־התימנית הכללית  12.מקצת השמות אינם מתועדים במילונים
שבדקנו ,ובוודאי נדירים הם במפת הלהגים הערבית .אף כאן ניכרת חשיבותם של

9
10

11

12

בשמם העברי המקובל בימינו בלי ציון שמם המדעי .השמות המדעיים הובאו רק ביחס לשמות
הנדירים והמיוחדים.
סרג'נט וליוקוק  ;1983ווד  ;1997כ'לידי  ;2000סרי ועמיר תשע"ח.
כמובן ,רק אם היו השמות ידועים למסרנים שנשאלו .נציין ,שרובם הגדול של השמות עדיין
זכור ומוּכּר .הפונמה הערבית ﺝ ,המתועתקת בדרך כלל ג בערבית־היהודית התימנית
ובקונטריסים ,מתועתקת כאן ג'; בערבית עדנית מבטאהּ  ;gהפונמה הערבית ﻍ מתועתקת כאן
ג.
שיטת ציון הפריטים במאמר :האות א מפנה לטבלאות המאכלים; האות ב לטבלאות הבשמים;
המספר מפנה למספר הסידורי של הפריט בשתי הטבלאות הללו.
לא נדונו כאן עניינים שבדקדוק הערבית הכתובה בקונטריסים .בזו משתקפות תופעות שכבר
אבדו מדוברי הלהג בדור האחרון ,כמו השימוש בצורות סביל )למשל :עֻמל ]נעשָׂ ה[ .אחר
העי"ן סומן גרש לציון הקיבוץ הבבלי ,כמקובל בכתיבה ערבית תימנית(.
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הקונטריסים .אין ספק ,שחלק מן המונחים שהועתקו מכתב יד המחבר הראשון
שובשו במהלך התקנתם לדפוס ,בפרט בקונטריסים השני והשלישי13.
ח ב )אבטיח ,א14,(53
דוגמאות ל שמות גידולים בערבית ־ תימניתַ :ח ב ַ
15
ַבּ רק וּק )משמש ,אַ ,(23ע נ ַבּ רוּד )אגס ,א ,(14רִ ג ' נ ַה )רגלה ,אַ ,(65ק רַ א נִ יט
)חרוב ,א 16.(31חלק מן השמות הללו נזכרים כבר בפירוש רבנו נתן אב הישיבה
שנערך בתימן כבר בימי הביניים ,כמו לבלב מטפס ) (Dolichos lablabהקרוי כֵּ שת
)א ,(44והלוביה התרבותית ) ,(Vigna sinensisהקרויה דֵ ג ' ר )א17.(41
שמות ב להג העדניַ 18:ט עּ ַ אם ,זן של דורה )א 19;(40בֻ רדַ גַ אל הוא התירס
ש אר '; ַע אט הוא פרי
הקלוי )'פופקורן' ,א 20,(43ובערבית־תימנית הוא קרוי ' ִפ ַ
האנונה )א ;(30זֵ יתוּן הוא פרי הגויאבה )א 21;(29התפוז הוא ִל ים ַח א ִל י )א;(12
זַ ע ַק ה )או זַ ק ַע ה ,א (88מציין גרעיני דלעת או אבטיח;ַ 22ע נ גַ ' ר הוא שם כללי
לבושם הנוזלי )ב23.(29
כמה שמות מוכרים מן הערבית הכללית או מן הערבית־התימנית ,ובאים
בקונטריס בעקבות הלהג המדובר בכתיב שונה במעט :ברתיך' )ולא ברטיך' או
13

14

15
16
17

18
19

20

21

22
23

למשל ,לסיס )תבשיל קטניות( בקונטריס א הפך למילה לסים באחרים; אללים אלחאמץ'
)לימון חמוץ ,מס' א (103 ,95בקונטריס א ,ובאחרים – אלהאמץ'; קראניט )חרוב ,מס' א(31
נכתב במאוחרים קראנית .בקונטריס ג מספר השיבושים אף גדול במעט מאשר בקונטריס ב.
וכך בישועה תרס"ז ,דף קלג,ב" :אבטיחים במקומונו )!( קוראים לו חבחב ובא"י ומצרים קורין
לו ברטי"ך".
רגלת הגינה ) ;(Portulaca oleraceaראו ח'לידי  ,2000עמ' .171
ראו שם ,עמ'  ;73אמנם במרכז תימן הוא קרוי קרנביט )פיאמנטה  ,1990/1עמ' .(396
ראו עמר וקאפח תשע"א ,עמ'  ;16ברשימה מובאים הד גר )א (41והלוביא )א ,(42כנראה
השעועית ) ,(Phaseolus vulgarisשאותה החליפו פעמים רבות עם הלוביה; ראו קאפח
תשס"ה ,עמ'  ;73בן־דוד תשס"ח ,עמ' .558
וכמובן ,אפשר גם בלהגים קרובים אחרים.
מור תשע"ג ,עמ'  .81בקונטריס א נראה שהיה מוכר גם בשם התימני הכללי ד'רה ,שכן הוא
נכתב בסוגריים כשם חלופי לטעאם ,אבל בקונטריסים האחרים הושמט שם זה.
בערבית הכללית ﺑﺭﺗﻘﺎﻝ או ﺑﺭﺩﻗﺎﻥ ,הוא פרי התפוז .בערבית־תימנית בֻ רְ ֻד ַק אן הוא טבק
הרחה .כולם קרויים על שם הארץ פורטוגל.
כך מעדות מסרנים ילידי עדן .גם מן הקונטריס ברור כי אין מדובר בזית ,כי הפרי נכלל ברשימת
הפירות שברכתם האחרונה היא 'בורא נפשות' .הגויאבה נקראת כך גם בערבית של עומאן ,ולא
ברור מדוע אימץ הפרי את שמו של הזית .ראו פיאמנטה  ,1990/1עמ'  ,209שבכמה מלהגי תימן
השם מציין פרי אחר .בקונטריס א נוספה אחרי השם המילה זע רוד בסוגריים ,ובינתיים לא
נתברר לנו פשרהּ.
שלושת השמות האחרונים אינם נזכרים בפיאמנטה  1990/1או אריאני .1996
ראו פיאמנטה  ,1990/1עמ' .342
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בטּיך' ,מֵ לון ,א ,(54בטינג ' אן )ולא בד'ינג ' אן ,חציל ,א ,(68פסתךּ )ולא
פסתק ,אֻ ,(21מ צתכא )ולא מצטכא ,ב.(11
24
שמות בהשפעת אתיופיתִ :ב ר ֵס ם הם עדשים )א ,(39סִ מ ַב רַ ה הוא החומוס
צ 'אר ,חציל )א26.(68
)א 25,(38ואולי גם ג ֻ ' נ ַ
שמות בהשפעה הודיתַ :ע מ ַב ה הוא המנגו )א ,(27מילה בסנסקריט שחדרה
לערבית ופשטה דרך הים ההודי והגיעה כך גם לעיראק; ִגּ ' ל גֵּ ' ל הוא שומשום
)א 27;(45מאכל אחר הוא ה תֻ מ ֹב ל ) ,(Piper betleבהינדי ,tāmbūla :ובלהגים
ערביים אחרים :ﺗ َ ْﻧﺑُﻭﻝ )א .(87מיקומו ברשימה ליד הקאת רומז על שימושו העיקרי
בלעיסה ,בשל החומרים הנרקוטיים שבהם .נראה ששימש בעיקר את חברת
המהגרים ההודים שישבו בעדן .מעניין שיש עדויות על גידולו של פלפל הבֶּ טל
בתימן כבר מימי הביניים28.
ג .גידולים מסורתיים שכמעט נעלמו מהשווקים

ברשימה ניתן למצוא פירות של גידולים שהיו מקובלים בסל המזונות הקדום ,כמו
זה שהיה רווח בתקופת המשנה והתלמוד .דוגמה לכך היא אכילת אתרוגים )א(13
וחבושים טריים )א ,(10ללא ההתקנה בבישול ,תופעה שנעלמה או פחתה באופן
משמעותי במזרח התיכון רק בדורות האחרונים 29.דוגמה אחרת היא אכילת פירות
השיזף המצוי ) דום ,א (75 ,17שנמכרו בחנויות כפירות לכל דבר 30.אכילת ארבה
24

25

26

27

28
29

30

ראו שם ,עמ'  .26מקור השם כנראה באתיופיה ,בתיגריניה  ;bərəsənראו דנינו ועמר תשע"ג,
עמ' .224
השוו ישועה תרס"ז ,דף קלד,א" :אפונים בל"ע נק' )=בלשון ערבי נקרא( סימבר"א ובא"י קורין
לו חימו"ץ".
שמא הוא קרוי כך על שם העיר גונדר שבצפון מערב אתיופיה )השוו ברדגאל הנזכר לעיל,
הנקרא על שם מקומו( .תודה למר אלירן לוי ,עובד האקדמיה ללשון העברית במדור התרגומים
מֵ ערבית ,שהעלה רעיון זה בפנינו.
כיום שגור ג ' ל ג ' לאן וכן בערבית־התימנית )פיאמנטה  ,1990/1עמ'  .(71מן השם ִג ' ל ג ֵ ' ל
נגזר מ ג ַ ' ל ג ַ ' ל )א ,(46ממתקי שומשום ממותקים בסוכר .מקור השם בהינדי.jinjālī :
ראו עמר ולב  ,2017עמ' .105
ראו עמר תשע"א ,עמ'  ;74–68קאפח תשמ"ז ,עמ'  ;35 ,33 ,14קאפח תשמ"ה ,עמ' תרטז,
הערה ח )על הלכות ברכות ח ,ג( .זני תימן הם עסיסיים ומתוקים ביותר.
קאפח תשמ"ז ,עמ'  .4בשונה מן המוכר במקומות אחרים ,נהגו בעדן לאכול את הד ֹום בדרך כלל
רק לאחר בישולו .בקונטריס א הוא נזכר ברשימת הפירות שברכתם 'בורא פרי העץ' ,אבל
בקונטריסים האחרים הוא בא ברשימת המאכלים שברכתם 'שהכל' .מסתבר שסיבת ההבדל בין
הגרסאות במחלוקת שניטשה על ברכת הד ֹום .רוב יהודי תימן נהגו לברך עליו 'בורא פרי העץ',
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) ג ' ראד ,א (76במסורת תימן הייתה רווחת עד למועד עלייתם ארצה ואין זה
מפתיע שהוא מופיע ברשימת המאכלים שמברכים עליהם שהכל31.
ד .צמחים ממוצא הודי

נמל עדן היה אחד המוקדים שבהם עברו סחורות חשובות מהודו .דרך נתיב זה
התפשטו כמה צמחים ממוצא הודי והתאזרחו בתימן .אגוז הקוקוס )א (28שהגיע
מהודו תפס מקום חשוב בקרב יהודי עדן ,למשל לצורך הדלקת נרות בשמן קוקוס
בחג הסוכות .בעיקר היה מפורסם חג השבועות שכונה בשם עיד אלנרגיל .בחג
זה היו יהודי עדן רוכשים מההודים אגוזי קוקוס או את פתיתי הפרי הלבנים להכנת
ממתקים ) ַח לַ א ַו ת אלנרגיל( 32.ברשימה זו נזכר גם ה באד'אן )א 33,(15המזוהה
עם  ,Terminalia catappaעץ ממוצא הודי הגדל באופן תרבותי בתימן .הפרי נאכל
ומשמש לרפואה 34.מין אחר מאותו סוג הוא עץ הקעקע )א ,(20טרמינליה בראוני
) ,(Terminalia brownieבעל פרי בטעם מריר ,אך אכיל .העץ משמש בעיקר
לרפואה וגדל באזור אִ בּ ותַ עִ זּ35.
ה .הלכות ברכות

קביעת ברכות הנהנין נתונה לעִ תים לדעות שונות הנובעות מהגדרת מוצא
המוצרים ,כגון אם מבחינה בוטנית־הלכתית מדובר בעץ או באדמה .דרך משל,

31

32
33
34
35

אבל מהרי"ץ סבר שיש לברך עליו 'שהכל' ,מפני שהוא אילן סרק .בסידורו )צאלח תשכ"ב ,דף
קעב,ב( נכתב שברכתו 'העץ' ,אבל בפירושו שם נראה שהוא חולק על הנהוג בימיו" :ודעתי
הצעיר לברך שהכל"; וראו גם דבריו בשו"ת פעולת צדיק )צאלח תשכ"ה א ,סימן קנד; השוו
שמש תשע"ט ,עמ'  .(360–356לעדות המסרנים ,פרי הדוֹם היה נמכר בשווקים יחד עם הפרי
דֵ י ַמ אן ) .(Pithecellobium dulceשניהם היו פופולריים מאוד ,בעיקר בקרב ילדים .הדימאן
הוא עץ שמקורו בעולם החדש ,ומשם הגיע לאזור חצי האי ערב ודרום מזרח אסיה .מסתבר
שלא היה מוכר בעדן עד שנת תרפ"א ולכן אינו נזכר בקונטריסים.
קונטריס א ,דף ה,א .אומנם בתשובת חכמי עדן לרב קוק בשנת תרע"ב ) (1912העידו שהארבה
אינו נאכל עוד )גימאני תשס"ו ,עמ'  ,47תשובה יז( .עם זאת הוא נאכל בכפרים הסמוכים לעדן;
ראו עמר תשס"ד ,עמ'  ,42הערה  .27בעדן התרכזו אוכלוסיות רבות ,והארבה נאכל בוודאי על
ידי אנשי מרכז תימן וסעודיה שחלפו במקום.
העדני תש"ז ,עמ'  ;63 ,53מור תשע"ג ,עמ' .101
שקד הודי; ראו פיאמנטה  ,1990/1עמ'  .18מקור המונח בפרסית ﺑﺎﺩﺍﻡ )שקד(.
ראו ח'לידי  ,2000עמ' .85
ראו ווד  ,1997עמ'  ;175–174ח'לידי  ,2000עמ' .85
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ברכת הקפה הקלוי )א (47כ'פרי האדמה' מייצגת גישה אחת בהלכה 36,וכן לעניין
פלפל טרי )א (72שהגיע כנראה מהודו 37.פעמים שהמחברים טעו בקביעת דין
הברכה .דוגמה מובהקת היא דין ברכת האננס ) ,(Ananas comosusשהובא
בקונטריס א בברכת 'פרי העץ' )א .(32אולם למעשה אין מדובר באילן – כפי
שרבים נוטים לחשוב – ובעקבות בירור הסוגיה תוקן בקונטריס ב לברכת 'פרי
האדמה' )א .(58האזוב התרבותי והלענה )ב (16–15הם צמחים רב־שנתיים
מעוצים; בקונטריס א נכתב שברכתם 'עצי בשמים' ובקונטריס ב תוקן בטעות
ל'עשבי בשמים' .גם בברכת ה ג ' אוי ,שרף של עץ הלִ בנה המזרחי )ב ,(27נפלה
טעות וברכתו צריכה להיות 'עצי בשמים' ולא 'מיני בשמים'.
ו .שונות

לשמן למאכל ולמאור שימש בתימן בעיקר צמח ה'חרדל' ,שממנו הפיקו את שמן
התרתר .כן היה מצוי שמן שומשמין ,ובעדן – שמן הקוקוס .שמן זית לא היה
שכיח במאכל והוא שימש בעיקר לרפואה כפי שמופיע בקונטריס א )א.(33
ז .רשימת הבשמים

רשימת הבשמים הנזכרת בקונטריסים משקפת נאמנה את מגוון סממני הבושם
והקטורת בעולם הקדום; חלקם שימש כמרכיב בין סממני הקטורת שבמקדש.
מוצאם של סממנים אלה מכל רחבי העולם ,למשל ,מאזור הודו )ב ,(4 ,2 ,1מחצי
האי ערב )ב (10 ,8ומאגן הים התיכון )ב .(11 ,5אך נזכרים גם צמחים המאפיינים
את התרבות התימנית המסורתית ,אם כי תימן איננה מוצאם הראשוני ,כגון אזוב
תרבותי ,לענה ,ריחן ,יסמין ,טגטס ופנדנוס )ב .(22–20 ,18 ,16 ,15לפי עדות
המסרנים ,חלק מן הבשמים היו משמשים ללעיסה כדי לסלק ריח רע מן הפה –
ל ֻ ַב אן )בֻ ,(8מ צ ַת כַ א )ב (11ו ֻק ֻר נ ֵפ ל )ב .(14את הפרח ֹפ לּ )ב (20היו שוזרים
במחרוזת ועונדים על הצוואר.
ראוי לציין שברשימה נזכר גם הבלסאן )ב ,(19המזוהה עם האפרסמון מימי
הבית השני הגדל בחצי האי ערב .פעם אחת הוא נזכר בברכת 'עצי בשמים',
והכוונה לנטף המופק עם חריצת קליפתו ,ופעם אחת בברכת 'בורא שמן ערב'
36
37

ראו שמש תשע"ד ,עמ' .257
ראו שם ,עמ' .334–333
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לשמן הארומטי שמהול בו הנטף .דומה שזה אחד האזכורים האחרונים לשימוש בו
כבושם בספרות ההלכה היהודית 38.בסוף הרשימה נזכרים כמה מיני בשמים
שהופקו מבעלי חיים שהיו אהודים על בני תימן ,כגון הבושם המופק מאיל המושק
) מסךּ ,ב ,(25מן הזבד האפריקני ) זבאד ,ב (26ומן הלווייתן ) עמבר ,ב.(28

הרשימות
א .מאכלים
טבלה מס'  : 1רשימת פירות וירקות שברכתם 'בורא פרי העץ'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
38
39

השם בעברית

השם בערבית בקונטריס א

נזכר בקונטריס ב/ג

ענבים
צימוקים
תאנים
רימונים
זית
תמר
תמר בשל
תמר לח
אפרסק
חבוש
תפוח
תפוז39
אתרוג
אגס
שקד הודי

עִ נַב
זַבִ יב
תִ ין
רֻ מַּ אן
זֵית
תַ מר
)חסר בקונטריס א(
כ ִַ'ריף
כ'וֹך' )פֻרסֵ ךּ(
ספַ ר ַג'ל
תֻפַﹼאח
)חסר בקונטריס א(
תִ ֵרנג'
עַ נבַ רוּד
אד'אן
בַ ַ

+
+
+
+
+
מֻבסַ ל
+
+
+
+
לִ ים חַ אלִ י
+
+
+

עמר תשס"ח; עמר ואילוז תש"ע.
ראו פיאמנטה  ,1990/1עמ' .457
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

40

41

42

ג'וֹז הִ ִנדי )מֻשקַ אט(
דוֹם
בַ לַח נַא ֵג'ח40
לוֹז צַ נעַ אנִי
קַ עקַ ע )ג'וז(

אגוז מוסקט
שיזף מצוי
תמר מבושל
שקד צנעאני
טרמינליה
בראוני
פֻסתֹ ךּ
אלה אמתית
בֻנדֹק
אִ לְ סָ ר
בַ רקוּק
משמש
לוֹז חַ קּ אַלבַ רקוּק אַלחַ אלִ י
גלעין
המשמש
המתוק
אַנ ַג'אץ41
שזיף
תוּת
תות
עַ מבַ ה
מנגו
נַארגִ 'יל
קוקוס
זֵיתוּן )זערוד(42
גויאבה
עַ אט
אנונה
קַ ַראנִיט
חרוב
אַנַאנִיס
אננס
צַ לִ יט אַלזֵּית אִ ַד'א ִשרֵ ב
שמן זית
ִמנֹּ ה לִ רפוּאָה
ששותים אותו
לרפואה

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

יושם לב :הברכה האחרונה על תמר זה היא 'בורא נפשות' )ולא כרגיל בתמרים 'מעין שלוש'(.
ראו דברי ר' יעקב סופר ,כף החיים ,או"ח ,סימן רב ,ס"ק לג ,המדבר על תמרי בוסר שנהגו
בבגדאד לייבשם בשמש ואחר כך להזות עליהם מים חמים ולטחון אותם בריחיים .לאחר מכן
היו מבשלים אותם ,וברכתם שהכל ואח"כ 'בורא נפשות' .שמא בעדן לא נהגו לטחון אותם והם
נשארו שלמים ,ולכן ברכתם הראשונה היא 'פרי העץ'.
אף באכדית  angāšuהוא השזיף.
תיבה זו נמצאת רק בקונטריס א והיא מוקפת בסוגריים; כאמור ,לא נתברר לנו פשרהּ.
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טבלה מס'  : 2רשימת פירות וירקות שברכתם 'בורא פרי האדמה'

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

השם בעברית

השם בערבית בקונטריס א

נזכר בקונטריס ב/ג

קליות מחיטה
שעורה
פול
אפונה
חמצה )חומוס(
עדשים
דורה )סורגום(
לוביה תרבותית
שעועית
תירס קלוי
לבלב מטפס
שומשום
ממתקי שומשום
קפה קלוי
גרעיני דגנים לא
בשלים )ירוקים(
קלויים
גמא נאכל

קֻ ַלאיַה בֵ ר
ִשעִ יר
פוּל
עַ תַ ר
סִ מבַ ַרה
בִ רסֵ ם )עדס(
טַ ּ ַעאם )ד'רה(
ֵדג'ר
לוּביַא
ֻרד ַגאל )שַ אם(
ב ַ
כֵשת
גִ 'ל ֵג'ל
מ ַג'ל ַג'ל
בֵ ּן מַ קלִ י
ג'הוש מַ קלִ י43

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

לוֹז הִ ִנדי

)חַ בּ אַלעַ זִ יז(44

Cyperus esculentus

או בוטן )אגוז אדמה(
50
43
44
45

קרטם הצבעים

+
במקום הכתוב
בסוגריים נכתב:
או סזאחלי45

קורטום

ראו פיאמנטה  ,1990/1עמ'  ;76יעקב תש"ף ,עמ'  ,133הערה .39
כך נקרא הבוטן גם באלחֻ גריה ובאלגדס; ראו שם ,עמ'  ,169הערה .48
נראה שצריך להיות 'סואחלי' ,כלומר על שם המקום במזרח אפריקה )אזור דוברי הס ַואהִ לי( ,או
שמקורו בחוף כל שהוא )ﺳﻭﺍﺣﻝ בערבית 'חופים'(.
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

פשתה
פרג
אבטיח
מלון
מלון הקתא
בננה
עגבנייה
אננס
תפוח אדמה
גזר
צנון
בטטה לבנה מבושלת
או אדומה נאה
שום הכרישה
סלק עלים
רגלת הגינה

מוּמַ ה
כ'שכ'אש
חַ בחַ ב
בַ רתִ יך'
כִ 'יַאר )קתא(
מוֹז
זֻמַ אטַ ה
בקונטריס א א32
בַ טַ אטַ ה
גִ 'זַר
בַ קל )פגל(
ֻסכַּר קַ נד אַביַץ' 46נַא ֵג'ח
אַו קַ נד אַחמַ ר נַיי47
כַּרַ את'
סלק48
ַרג'נַה

+
+
+
+
+
אַנַאנִיס
+
+
+
+
+
+
+

Portulaca
oleracea

46

47
48
49
50

66
67
68

בצל
שום
חציל מבושל

69

במיה

בַ צַ ל
ת'וֹמַ ה
בַ ִטינ ַג'אן) 49גִ 'נצַ 'אר(50
נַא ֵג'ח
בַ אמיַה

+
+
+
+

אומנם סכר קנד בארצות המזרח מציין בדרך כלל את הסוכר הגבישי )נזכר להלן( ,אבל
במקצת להגים תימניים הוא מציין בטטה מתוקה; ראו פיאמנטה  ,1990/1עמ' .227
בפי נשים מכונה גם ז ֻבּ אַלאַ א ע )איבר המין של האדמה(.
בדור האחרון נקרא ַב קל אַח ַמ ר )צנון אדום(.
בפי רבים מדוברי הלהג כיוםַ :ב טִ ינ ג ַ אל!
נכתב במקור ביו"ד – ג ' ינצ'אר; כיום הוגים ג ֻ ' נצ'אר.
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דלעת מבושלת
זנגוויל
פלפל שחור לח

70
71
72

91

דֻ בַּ ה נַא ֵג'ח
זִ נ ַג'בִ יל
פִ לפֵ ל רֻ טבַ ה

+
+
+

טבלה מס'  : 3רשימת פירות וירקות שברכתם 'שהכול נהיה בדברו'
השם בעברית

השם בערבית בקונטריס א

נזכר בקונטריס ב/ג

73
74
75
76
77
78
79
80

דלעת נאה
בטטה לבנה נאה
שיזף מצוי
ארבה
מלח
מי מלח
גרגרי סוכר
קנה סוכר

81
82
83

כמון
קינמון
מקלוני חומוס
מטוגנים51
חלווה
מין ממתק
קת נאכלת
פלפל הבטל

דֻ בַּ ה ִניַּה
ֻסכַּר קַ נד אַביַץ' ִניַּה
)בקונטריס א א(17
ַג'רַ אד
מֵ לח
מַ אי מֵ לח
ֻסכַּר
קַ צַ ב אַלגִ 'בַ אל )קַ צַ ב
ֻסכַּר(
כַמּוּן
קַ רפַ ה
ִד'בַ איֵל52

+
+
דוֹם
+
+
+
+
+

84
85
86
87

51
52
53

חַ לַאוַה
מַ צ'רוּב53

קַ את
תֻמבֹל

+
+
+
+
+
+

מאכל הודי .בהינדי.sev :
בתרגום מילולי – פתילות ,על שם מראיהם המפותל של המקלונים.
פיאמנטה  ,1990/1עמ'  ;295השוו יעקב תש"ף ,עמ'  ,168הערה  :39מצ'רוב עדני.
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88

גרעינים קלויים של
דלעת או אבטיח
גלעיני המשמש המר55
או האפרסק שמיתקָ ן
על ידי האוּר56

90
91
92
93

ערק
בירה
גזוז
משקה ממותק על
בסיס מים וחלב
פרי השקמה
לימון חמוץ )שעירב
בו סוכר(
חושחש שעירב בו
סוכר
קמח
מיני קליות טחונים59
לחם העשוי מדורה,
דוחן ,או לוביה

89

94
95
96
97
98
99

54
55
56
57
58
59

זַעקַ ה54

+

תוֹהַ ם )והו אללוז חק
אלברקוק אלמר וחק
אלכ'וך' שמיתקן ע"י
האור(57
רקי
עַ ִ
בִ ירַ ה
לִ מנֵית58
ֻשרבֵ ית

+
+
+
+

תַ אלֻק
אַללִּ ים אַלחַ אמֻץ' )אִ ד'
כַ'לַּט בֵ ינֹ ה ֻסכַּר(
אַלנַּארנַג' אִ ד' כַ'לַּט
בֵ ינֹ ה ֻסכַּר
ַד ִקיק
קֻ לַאיַה מַ דקוּק
כֹ 'בז אַלטַּ ּ ַעאם )ד'רה(
וַאלדּג'ר
ֵ
וַאלדֹּכ'ן

כיום נהגה על פי רוב בשׂיכול עיצורים :ז ַ ק ַע ה.
הכוונה היא שהגלעין מר; ראו מס' א.24
מאכל ידוע בתימן ,ובקרב יהודי צנעא רגילים להתקינו בתשעה באב.
ראו אריאני  ,1996עמ' .108
בהגייה כיוםִ :ל ב נ ֵ ית.
דגנים וקטניות קלויים וטחונים שהתקינו בדרך כלל למאכל זקנים.

+
+
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טבלה מס'  : 4מאכלים שאין מברכים עליהם כלל

100
101
102
103
104
105
106

השם בעברית

השם בערבית בקונטריס א

נזכר בקונטריס ב/ג

זנגוויל יבש
פלפל שחור יבש
חומץ
הלימון החמוץ
חושחש )מר־מתוק(
חושחש )מר(60
פלפל שחור לח

זִ נ ַג'בִ יל )יַאבֵ ס(
פִ לפֵ ל יַאבֵ ס
כַ'ל
אַללִּ ים אַלחַ אמֻץ'
נַארנַג'
כ'ומיש
פִ לפֵ ל רֻ טבַ ה

+

ב  .בשמים
ט בלה מס'  : 5רשימת הבשמים שברכתם 'בורא עצי בשמים'

1

השם בעברית

השם בערבית בקונטריס א

נזכר בקונטריס
ב/ג

עץ הבושם ההודי

אַלעוּד אַלטַּ יֵּב

+

Aquilaria agallocha

סנטל

2

צנדל

+

Santalum album

דונג הספוג בבושם
קושט

3
4

אלמעסלה61

אלקסט

Costus speciosus
60

61

במשפחת ההדריים יש חילופי שמות בלהגים הערביים .שני השמות הללו )א ,104א(105
מקובלים לציון חושחש )על הכ'ומיש ראו פיאמנטה  ,1990/1עמ'  .(137ניתן להציע שמדובר
בשני זנים שונים :נארנ ג ' הוא החושחש שציפתו מתוקה ,אך טעם מעטה הפלחים מר ,ואילו
הכ'ומיש הוא הזן שגם ציפתו מרה ומותקן לאכילה בכבישה ובבישול; ראו יניב  ,2013עמ'
.205–199
אלמעסלה היא חלת דבש ,ועד היום נוהגים להמיס בשמים בתוך גושי דונג ולמוכרם כך.
ייתכן שלמעשה מדובר בהמשך לערך הקודם ,דהיינו בושם מעץ הצנדל הספוג בדונג.
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94

5

ורד

ַורד

מי ורדים
פירות ריחניים שאינם
למאכל?
לבונה

מַ א ַורד
ת'מרה

+
+

לֻבַ אן

+

+

Rosa

6
7
8

Boswellia

9

ליקוידאמבר מזרחי

מאיעיה

Liquidambar
orientalis

10

או שרף ריחני נוזלי של
סממן אחר62.
מור

מֹ ר

+

Commiphora myrrha

11

אלת המסטיק

מֻצתַ כַא

+

Pistacia lentiscus

12

הדס

הַ ַדס

+

Myrtus communis

13

יסמין ,כנראה
מאוריציאני

זמבק

Jasminum fluminense

14

איגנית הציפורן

קֻ רֻ נפֵ ל

+

Eugenia
Caryophyllata

15

אזוב תרבותי

אִ זַאב

Majorana hortensis
62

לרוב מזהים את ה מאיעיה כשרף הליקוידאמבר )ראו רמב"ם תשכ"ט ,עמ'  ,69מס' .(228
פיאמנטה  ,1990/1עמ'  ,476מציין בנוסף לכך מיני שרף נוזלים ריחניים אחרים שנקראו בשם
זה.
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מין לענה

16

95

בִ עֵ ית'רַ אן

Artemisia

)תמצית( פרחי הלימון
האתרוג או החושחש
ריחן מצוי

17
18

חנון )אַזהַ אר אַללִּ ים
וַאלתִּ ֵרנג' וַאלנַּארנַג'(
שֻקֹ ר )רֵ יחַ אן(

+
+

Ocimum basilicum

אפרסמון

19

בלסאן

Commiphora
gileadensis

יסמין ערבי המצוי בעיר
צנעא

20

פֹ ל )אלמוגוד פי בלאד
צנעא(

Jasminum sambac
ט בלה מס'  : 6רשימת הבשמים שברכתם 'בורא עשבי בשמים'

21

השם בעברית

השם בערבית בקונטריס א

מופיע בקונטריס ב/ג

טגטס

ַרנ ַג'ס )שקורין אותו
כאן( פֹ ל
ַאד'י
כ ִ

+

Tagetes

22

פנדנוס ריחני

+

Pandanus
odoratissimus

23

נענה

נַענַעַ א

Mentha

24

שומר פשוט
Foeniculum
vulgare
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+
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טבלה מס'  : 7רשימת הבשמים שברכתם 'בורא מיני בשמים'
)רק בקונטר י ס א (

25

השם בעברית

השם בערבית

אַ יַּיל המושק

מֵ סך

Moschus moschiferus

26

זַבַ אד

זבד אפריקני
Civettictis civetta

27

ַג'אוִ י

לבנה מזרחי
Styrax benzoin

28

עַ מבַ ר

ענבר המופק מראשתן גדול ראש
Physeter catodon

29
30

שם כללי לבושם נוזלי
בושם או קטורת העשויים מתערובת של
סממנים רבים

עַ נ ַג'ר
ִטיב וּבַ כוּר מַ כ'לוּט ִמן
'ירה
אַג'נַאס כַתִ ַ

טבלה מס'  : 8רשימת הבשמים שברכתם 'הנותן ריח טוב בפירות'

31
32
33
34

השם בעברית

השם בערבית בקונטריס א

נזכר בקונטריס ב/ג

תפוח
מֵ לון )מוארך ,ריחו כריח
האננס(
אגוז מוסקאט
אתרוג

תֻפַﹼאח
אַלבַ רתִ יך' אַלשַּ מַּ אם

+
+

ג'וֹז מֻשקַ אט
תִ רֵ נג'

+
+
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שער קונטריס א ) ליוורנו תרס"ד(
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עמוד מתוך קונטריס א ) ליוורנו תרס"ד(

'ברכות הנהנין' בנוסח יהודי עדן

שער קונטריס ב )עדן תרע"ד(
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שער קונטריס ג )ירושלים תר פ"א(

101
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ביבליוגרפיה
אריאני 1996
בן־דוד תשס"ח
גימאני תשס"ו

דנינו ועמר תשע"ג
העדני תש"ז
ווד 1997
ח'לידי 2000
יניב 2013
יעקב תשע"ט

ישועה תרס"ז
מור תשע"ג
סרג'נט ולוקוק 1983
סרי ועמר תשע"ח
עמר תשס"ד
עמר תשס"ח
עמר תשע"א
עמר ואילוז תש"ע

עמר ולב 2017



מטהר עלי אלאריאני ,אלמעג'ם אלימני פי אללגה ואלתראת' חול
מפרדאת כ'אצה מן אללהג'את אלימניה .דמשק
אהרן בן־דוד ,בית האבן :הליכות יהודי צפון תימן .קרית עקרון
אהרן גימאני ,תשובות חכמי תימן לשאלות הרב קוק .בתוך:
שלום סרי וישראל קיסר )עורכים( ,הליכות קדם במשכנות תימן,
עמ'  .52–37תל אביב
דקלה דנינו וזהר עמר ,אתיופיה בישראל :רפואה ותרופות
מסורתיות של קהילת יוצאי אתיופיה .ירושלים
מהלל העדני ,בין עדן ותימן ,חלק א .ערך :דב שטוק .תל אביב
J.R.I. Wood, A Handbook of the Yemen Flora. Kew
A.W.A. al-Khulaidi, Flora of Yemen. N.p.

יוסי יניב ,קטלוג זני הדרים בישראל .מכון וולקני .בית דגן
דורון יעקב ,מתן שמות בקהילת יהודי עדן :על השמות הנלווים
לשם הפרטי .בתוך :יוסף יובל טובי ואהרן גימאני )עורכים(,
יהדות תימן :זהות ומורשת ,עמ'  .223–213ירושלים
שמואל בן יוסף ישועה ,נחלת יוסף .ירושלים
עליזה מור ,עדן :אנשיה ואורחות חייהם ,חלק ב .תל אביב
Robert Bertram Serjeant & Ronald Lewcock (eds.),
Ṣan‘ā’: An Arabian Islamic City. London

ירון סרי וזהר עמר ,גידולי תימן על פי אלואסעי .תהודה  ,33עמ'
21–9
זהר עמר ,הארבה במסורת ישראל .רמת גן
 ,-אפרסמון והלכותיו .תחומין כח ,עמ' 372–368 ,-אתרוגי ארץ ישראל .נוה צוף -ודוד אילוז ,האפרסמון בארץ ישראל .בתוך :אייל מירון)עורך( ,מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה ,דברי הכנס
האחד־עשר ,ה ,עמ' 73–61
Zohar Amar & Efrayim Lev, Arabian Drugs in Early
Medieval Mediterranean Medicine. Edinburgh

102

עמר וקאפח תשע"א

צאלח תשכ"ה
צאלח תשכ"ב
פיאמנטה 1990/1
קאפח תשמ"ה

קאפח תשמ"ז
קאפח תשס"ה
קונטריס א
קונטריס ב
קונטריס ג
רמב"ם תשכ"ט
שמש תשע"ד
שמש תשע"ט

תִ כְּ לאל תשכ"ד
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 -ואהרן קאפח ,הפירוש התימני של זיהוי צמחי המשנה לרבנונתן אב הישיבה .בתוך :אילת אטינגר ודני בר־מעוז )עורכים(,
מטוב יוסף :ספר היובל לכבוד יוסף טובי ,ב ,עמ'  .22–11חיפה
יחיא צאלח ,שו"ת פעולת צדיק ,חלק א .תל אביב
 ,-תכלאל עץ חיים ,מהדורת יוסף חסיד ,א .ירושליםMoshe Piamenta, Dictionary of Post-Classical Yemeni
Arabic. 2 vols. Leiden-New York-København-Köln

יוסף קאפח )מהדיר( ,רבנו משה בן מימון ,ספר משנה תורה ,יוצא
לאור פעם ראשונה על-פי כתבי יד תימן עם פירוש מקיף ,ספר
אהבה .ירושלים
 ,-הליכות תימן .ערך ישראל ישעיהו .ירושלים3 ,-מחברת צמחי המשנה של הרב יוסף קאפח .ערך :זהר עמר.תל אביב
ברכת הנהנין ,עם ליקוטי דינים ושמות מיני פירות .יצא לאור
ראשונה ע"י המו"ל מנחם משה יצ"ו .ליוורנו תרס"ד
נוסח ברכות הנהנין לחניכי ת"ת של הגביר צי"ע כהר"ר יאודה
מנחם משה ] [...בעי"ת עדן יע"א .ירושלים תרע"ד
נוסח ברכות הנהנין לחניכי ת"ת של הגביר צי"ע כהר"ר יאודה
מנחם משה ] [...בעי"ת עדן יע"א .ירושלים תרפ"א
רבנו משה בן מימון ,ביאור שמות הרפואות .מהדורת :זיסמן
מונטנר .ירושלים
אברהם אופיר שמש ,צמחים מאכלים ודפוסי אכילה בספרות
הברכות  .2000–1492אריאל
 ,-השיזף השקמה והצבר בספרות רבני תימן :בוטניקה תרבותקולינרית וברכות .בתוך :יוסף יובל טובי ואהרן גימאני )עורכים(,
יהדות תימן :זהות ומורשת ,עמ'  .373–351ירושלים
יוסף חבארה )מוציא לאור( ,תִ כּלאל קדמונים בהעתקת הרב
שלום קרח .ירושלים

