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בל'ג')יהודה.('נאבלסבל'ג')השומרוןאזור,('ור'ע')הירדןובקעתהמזרחיהירדןעבר,ביירות

אתגםלעתיםמצייניםביטאר-אלאבןשהזכירהמקומות.החוףמישורואזור('מקדס-אלבית

בקעת.טבריהימתחוף,ביירות,בכ-בעל,דמשקנזכריםהמקומותבין.אותםהמקיףהמרחב

,יותרקטניםאתריםואף('בלח-אלדיר')דארון.עזה,חברון,שכם,ירושלים,שובך.עמאן.הירדן

ואדיבמעלהסוק-אסבאבלאתלמנותניתןהללוהמקומותבין.כוודאותזוהוטרםשבחלקם

נוהליד)עפראאקצר,(יעקבבנותלגשרדרומית)עלמא-אלעלמין,(כלבנון)סלואןכפר.ברדה

שבדרוםוחסיכלבהקבר.(צדקמגדל)יאבאדל'מג,(הכנרתליד)צנברהגשר.עלב'תתל.(שבחורן

.הארץ
טבעהאתהיטבהכירשהואמעידיםביטאר-אלאבןשמזכירהאתריםומגווןהתיאוריםאופי

לצורךבארץסיוריובמהלךשנקנתהקרובהאישיתהיכרותמתוך.צמחייתהואתהארץשל

שהופקוסמיםמיניעלוכןבאוץשגדלווהתרבותהברצמחיעלרבמידעמופיעבחיבורו.מחקריו

מאזורצמחיםאחדותפעמיםהזכירביטאר-אלאבן.רבתי-סוריהלתחומימחוץשגדלומצמחים

בקרבמאודמפורסםההןהלבנוןשהרלכךאישורמקבליםאנויותרמאוחריםממקורות.לבנון

בשימושהיואשרמהצמחיםחלקכיספקאיןי'.רפואהצמחילהשגתחשובכמקורהרופאים

.';האיובעישראל-באוץאנדלוסיאי)עשבו-תי,אלנבאלעבאסאבו'.מאמיייאהזהבנושאששונהסקירה13
.9נ5-2נ2'עמ,(ד-תשג)100.אריאל

:ראה,ישראל-אוץאתרקלרובחד"מ'שאפ-אש'המונההיהודיפבמקורות;4

:

Als(שאס)

(

Bacher,

'

' Scham.,י
Na.18(1906),קע.565-564

me

Palis

~

na's' . fQR

.200-;99'עמ.;923לייפציג.(4ג(ן~(",מרןמהדורת,בהר-ואלבר-אלאיב'עגפידהר-אדנחיכן,רמשקי-אד;11)2
צמחיעל.בחיבוריוביטאר-אלאבןהזכירחלקםאתואשרהלבנתהרמאזוררפואהצמחישטמונהדמשקי
Travels:,ג:ראה,;507משנתבאומגרטןמרטיןנסכתבהלבצעשבהרהיפשה

e

' ofMartin,:

Baumgarten

,14

~;704,ק.485

Nobleman

( of ,'

Germanyi

Ihrough Etypt Arabia . Pa/esrine

~

and

:

SFna, Londo;ר;יבן'

.296'עמ,תשיגאביב-תל,ישראלארץאגרות,יערי'א;ראה,;762בשנתמצפתסופריסף



שאם-אשוצמדיגיסאר-אלאגן

מעברכסחורותלאזורנויובאו.מוסקטאגחכגון.אקזוטייםתבליניםובהםרבתיסוריהתושבי
רומזיםזהבמחקרהנזכריםהצמחיםשפע.תקופהבאותהלאומי-הביןהמסחרבמסגרת('טרנזיט')

הארצותביןבתרופותמפותחיםמסחריחסיולקיוםבאזורנוהפיטותרפיהבמדערבלשימושאפוא

.השונות
,קבוצותבכמהרבתיסוריהצמחיעלביטאר-אלאבןשמביאהמידעאתולמייןלערוךניתן

לסווגןשניתןידיעותמופיעותזומלאכותיתבחלוקה.ומקוריותואופיו,החומרלטיבבהתאם

.בכולןאובחלקן,מהקבוצותבאחת

הצמחיםשמותביאור

תרופות,סמיםשמותכידוענזכריםביטאר-אלאבןשלבחיבורו.זובקבוצהכלולהמידערוב

בשלהן,ומגווניםרביםבוטניםוכינוייםמונחיםהיואלהלמוצרים.שונותמארצותוצמחים

ובתקופותשוניםכמחתות,עצמהשפהכאותההדיאלקטיםריבויכשלוהןהלשונותהבדלי

חברתיותבשכבותהמקובליםהצמחיםשמותאתביטאר-אלאבןמביאלמשלכך.שונות

,מולדתוארץ.באנדלוסהרווחיםעממייםכינויים.הקלאסיתהערביתבמסורת:שונותותרבותיות

(בלשונו'אנדלוס-אלמיית'עג')לטיניממקורספרדיתדובריובקרבספרדית-ערביתדובריבפי

כןועל,התרופותבהגדרתבלבוליצרהלשוניתההתפלגותעושר.רבתיבסוריההצמחיםושמות

זאתמבחינה.מוסכםאחדמכינוייותרלהןשישהתרופותשמותאתכיטאר-אלאבןומבארמפרט

כתאבתפטיר')שונותלשפותמיווניתהתרופותשמותבתרגוםהעוסקוחיבורוזועבודהמהווים

הנזכריםהצמחיםשמותשלהמשווההבלשניבמחקרביותרחשובעזרכלי('דיאסקורידוס

ידועיםהיו,תרופותשלנרדפיםבשמותהעוסקים,אלהמעיןחיבוריםי'.ימרהבינייםבמקורות

.(1135-1204)ם"הרמבידי-עלנכתב.מקורותיועםשנמנה.מהםאחד.ביטאר-אלאבןשלבימיו
שמותביאור'בעברית)'עקאר-אלאסמאאשרת'ם"הרמבשלספרושלהיד-כתב,מאירהוףלדעת

לי.ביטאר-אלאבןשלידוכתבבעצםכולוכתוב,ההדירשאותו-('הרפואות

כפיצמחיםשמותמשישיםלמעלהשלארוכהרשימהביטאר-אלאבןמצייןחיבורובמסגרת

כיסוד.ובסביבותיהישראל-בארץגדלוהצמחיםרוב.'שאם-אש'באזורבשימושידועיםשהיו

,אחרותבמילים.בימיוהמקובלתוהספרותכאוץהאישיותחקירותיולושימשוהצמחיםלזיהוי

סוריהבאזורהמקובלהשמותמדרשאתמשקפיםזהבחיבורמובאיםשהםכפיהצמחיםכינויי
.נשתכחוובחלקםבימינוידועיםעדייןבחלקםאלהשמות.המאוחריםהביניים-בימירבתי

:במיוהדראהזהבנושא16

:

Ebn-Byithar'. . lournai

1philologiques

!SUT1)] . Leclerc,

'

' Etudes

I

:

historiquesI

-1"-"16Dozy . 'Cber Sontheimer's Dbtrsetzung des.":461-433.(1562).קקAsiatigue . xxx
200-3

"
'Baitar,23(1869).קק.1 , ZDMGולע,

ראה.לתרופותנידפיםבשמותהעוסקיםהחיבוריםעלרחבהסקירהס"הרמבשללספרובמבואמציםמאינסוף17

;'עקאר-אלאסמאאלישרהמהדורתו

""
flossai~ de matiere meificale composel

par

Maimonide

94י"
Cairo,(41,.d'Egypreנ,'ןע,ן,ן"ןMejnoirespre'senteirz([שכתבהקביעהעל.שמותן,ם-הרמב;להלן-

1-!ו,3!'עמ.שפראהביטאר-אלאבןשלידובנתבהנאהיד

".



כלליצמחיםתיאור

דעתנולעניות.כיטאר-אלאבןשלאישיתהתייחסותלגביהםאץאשרצמחיםנמניםזובקבוצה

עדויותבידינושאיןמאחר.זהבחיבוררקהנוכחיתבמתכונתםנזכריםאלהצמחיםתיאורי

למקורותאועצמוכיטאר-אללאבןאותםלייחסנוטיםאנו.אחריםמחבריםידי-עללאזכורם

כללבדרךלצייןמקפידביטאר-אלשאכןהעובדההיאזולהנחהסיוע.תקופתואתהמשקפים

מינינזכריםבספרו,מזאתיתרה.מקורותנזכריםלאאלוצמחיםלגביואילומקורותיואתכחיבורו

לאדםמוכריםפחותשהיוקומהנמוכילצמחיםבעיקרהיאהכוונה.אצלורקהמופיעיםצמחים

.אחריםסופריםידי-עלתוארולאטבעיבאופןולכן,הביניים-בימיהממוצע

אישיתהתיידסותעםצמחיםתיאור

וברורישירבאופןלשייכוניתןזהמידע.בערכןביותרהחשובותהעדויותמסווגותזובקבוצה

אחריםבמקרים.'ראיתי'-ראשוןגוףמפורשותהמחברנוקטרבותפעמים.ביטאר-אללאבן

.בימינרידוע';כגון,לזמנוהמתייחסותהערותיותרסתמיבאופןמצייןהוא

'שאם-אש'צמחירשימת
.העבריתבלשוןכיוםנקראיםשהםכפי.האלפביתבסדרהצמחיםשמותאתנביאלהלן

זהבחלקי,

אתלזהותהצלחנוהמקריםבמרבית.לאזורנוישירותהמתייחסיםציטוטיםבהבאתהסתפקנו

הצמחיםזיהוי.הצעהבגדררקהםכאןהמובאיםהזיהוייםאחדיםובמקרים.בוודאותהצמחים

כפיהצמחיםלשמותהשוואהועלשוניםבמילוניםעיוןעל.הבוטניהתיאורעלבעיקרומבוסס

בשםביטאר-אלאבןשלבחיבורושנזכרוצמחיםנכללולאזוברשימהי".כיוםידועיםשהם

.בימיוהמציאותאתמשקפיםאינםדעתנולעניותאשרמקורותפי-עלאואחרים

o(מוסקטאגוז

(

hdyristica fragrans2

.'בואגיח'העץקליפתשהואונזכר,'דארכיסא'היכנוהושאם-אשואנשי,'בסבאסה'ההוא'מאקר'

התרבותצמחי.פאהן'וא'זהי'מ;הבאיםהמגדיריפעלבללבדרךהתבססנוהמדעיםס"העברהשמותבקביעת18
תל.בישראל

-

.א.תשנרושלים',ושראל-בארץברלצמחיהמגדיר.דנין'ואדותן-פינברון'נ;א"בשמאביב-ביבא
חי-בעלנוניארששיהוימקומותבאותםרק.הצמחיםשמותזהויבנושארוט.בפלעסוקזהמאמימטרתאין19

בלשוןדלקםמתואריםבטקסטאםגםזגגבלשוןהצמחיםאתתיארתיהמובאותבתרגום.אחדיםמקורותדבאנו

.נקבה

~.(11דקרה.לעיל)תפטיר20 ey132;71י.3!'מס.שמות.ס.הרמב:ךשוודw , AramdischeL0.1

"1,ק.85
!1

"
.ן(21קן

""הם("
פירשס'בשמ'וראש':נאמיד,געוקצין.למשנההנאוויםבמירוןנ,""2(

,מלמדצ,עבעריבתמחודשתמהדורה,טהרותלסדרהגאוניםפירוש.אפשטיןג"י:ראד,'בואהגחבשאילתות
,ב,תשמאביב-תל-ירושלים

,

bY'145.הבושםצמחיבץאתהבסבאסדגסמזכיר,שם,בפירושולמשנהס"הרמב

רושלים',קאפח-מהדורת,טהרותסדר:ם,הרמבפירושעםמשנה:ראה.'בשמיס'ראש'בהכלוליםוהתבלין
-באוץבהםשסחרוהמטריפבץהמאוחריפהביניים-שיבמקורותמכייסמוסקטאנחי.תגב'עמ,ח-תשע

:ראה,תיבוני-היםבאזורהכוללמהמסחרבחלק.הראל"54

:

Je'rusalem ' ,

,

RHC)4

(

Beugnot ,

'

' Les

,

Assises.1

,(עורך)קדרז.ב,'הלבאנטומסחיהצלבניםממלכת'.אשחור'א;1843Paris11,Lois,ק.0,174א.8
"3'עמ,ח"תשמרושליפ',בממלכתההצלבתה

.אשתזר'א:ראה,מהודוכנראה,מכהדרךהגיעוהמוסקטאנחי.
באוץהמסהרבהולדותפרקים,(לשרכיםואחריםקדרבעז,'המאוהייסס-בימיהבינשראל'תאיץאירופיסיר'

.792'עמ.1990ירושלים.הראל"



שאם-אשוצמדיביטחר-אלאבן

~(כילאהא

(

Achillea2י

צמחוהוא,טעותתו,['הנחשדלעת']'פאשרא-אל'שהואאנשיםטענוכברזהצמה-'סזגטל'.א

בשםהידועותהחקלאיותכאדמותובמיוחד,['הירדןבקעת']'ור'ע-אל'באוץמרובהוהוא.אחר

_טבריהימתבחוףאהדבמקוםהנמצאעלב'תתלעד,צנכרה-אצגשרעד['דידה'ג-אל']'החדשות'
,ומחולקיםרהביםעליםעם['יברוח-מאלהדודאלצמתדומההוא.בומאוכלסתשםהאדמה

ואם.'קראסיון'לבדומהבזרעיםהמוקףחלולגבעולעולהמהמרכז.שעירים'היהזנבלעליואולם

נעקרואם.ארתדללעוסשניתןבצקנעשה,תמימי-אתשאמרכפי,שיהיההרי,כאביבנעקרהשורש

-אשאנשיאצלהמקובציםמהסמיםהמועיל,'מרבאקלז-אל'וזהו...ומתקשהמתייבשהוא,בקיץ

.בפעולותיוספקמטיליםאינםאשר,ורופאיהשאם

שורשוהואשאם-מאששמובאתתרופההוא:כנדי-אלאסחקבןיעקוב-'אהרמריאפלון'.ב

שאם-באשהרופאיםכל[ביטאר-אלאכןמוסירכךועל]...['לפאה']הדודאשללזההדומה

בימינוהידועה[התרופה]הואאלא,הדברנכוןואין,לראשוןזהה[מריפליון]זושתרופהטוענים

בשםיכנוהו,[טרקיון]והטורקיים'הזנבל'השםתחתשאם-אשבארץצמחיםחוקריכמהידי-על

.'הרמד'

Q(מצויאלון

~

ercus calliprinos

(

22

.['רבתיסוריה']שאם-אשאנשיאצלהידוען]הבלוטעץהוא'סנדיאן'

Alyssam('23(אליסון

-אסהשישת'בשםוגם,'אה'אלג'עשבבשםשאם-באשהירםהידועההתרופהוהוא-'אאלסן'
.הצבםעשב']'סלהפה

.2104'מם.א,קלרק-לה;147'עמ.ד,ביטאר-אלאבן.כ.668'מס.א.קלרק-לה;20'עמ,ב,כיטאר-אלאכן.א21
:ראה,ובטרסוסבירושליםהנמצאהטובהמיןאתומצייןוהצמהמזכיר,ז"הטהמאהכן.אנטאכי-אלדאודגם

-ימימקורות.118,282'עמ.1935קהיר,אב'עג-ואלאמע'ג-ואלאלבאכ-אלאוליכרה'תד,אנטאכי-אלדאוד
כצמהגדלשכעברותתכן.בארץברגדלאיננויהצמח.העלהאלףאכילאתלצמהכללבדרךמכווניםהביניים

(3.ע.341Post.ע.Dinsmore,:ראה.דמשקבאזורברגדלוהוא"נמסרהמודרניתבספרות.בארץתרבות

nora,נו,1933Beirut,ק.45

e

ofSyria; .Pa/esrine

(

and

i

'

Sinai

'עמ,1952הרצליה.הצמחיםאוצר.תיק'צ'כ;
1.3.:ראה,הינכלוכהסשוניםבשמותאכילאהמהסוגאחריםצמדיםמינימוכריםישראל-בארץ.643

Palistinas,34(1911),ע.158 ' . .ZDFVש!(1.3)8]תבהז,'1,[טמטי11ב11ק~

Dinsmore

ממיתםשחלקייתכן.
ההתנבלאתשהזכירוהקדומיםכשסופריםייתכןכלומר,העלאאלףלאכילאתכתחליףבארץשימשואלה

והמתועדהמפורסםהמיןשהוא,העלהאלףאכילאתאתתיארוהםבפועלאך,מקומיאכילאהלמיןהתכוונו
/1.)הפרחיםקטנתהאכילאהאתנזכירבארץכיוםהמצוייםהאכילאהמיניבין.לפניהםשהיתהבספרותביותר

biebersleinii(תיכוניות-היםהספרבכתותגדלהאהרוןהמין.(/520.1!01ע0)הערבתיתהאכילאהואת
וזה,מהחרישנפגעיםשאיגרדקיםשורשקניבעלהוא.עמוקלאבחרישהחרושיםבשדותרעכצמחומתפשט
.הנחליםבערוצירקמתקייםוהוא,מתנווןזהמיןארוכהתקופההמובריםבשדותזאתלעומת.לעמידותוההסכר
הידועותהחקלאיותכאדמותבמיוחדהאכילאהתפוצתאתבציינוביטאר-אלאכןהתכווןזושלתכונהייתכן
.'החדשות'בשם

האלץמינימביןזהכשםוהמוכרהגפרןהואהמצויהאלון.1244'מס,א,קלרק-לה:40'עמ,ג,ביטאר-אלאבן22

:'כלוט'בערךכותבאנטאכי-אלדאוד.1594'מס,201'עמ,(שם)דינסמור:גםראה.ישראל-בארץהגדלים

ג1ג1הנקראהמעוגל:זניםשםולו"סנדיאן"נקרא-להסקההמשמשןםובענפעכעליוהקוצניהסוגואולם...'
.79'עמ,(שם)אגטאכי-אלדאודראה."מסתטיל"ו"בהרס"

ביווניתנקראשהצמח,כיטאר-אלאבןמצתןדבריובהמשך.1'מס,א,קלרק-לד;3'עמ,א,ביטאר-אלאבן23

,אחדיםאליסוןמיהמצוייםישראל-כארץ.33'עמ.(שם)?אנטאכ-אלראודגםדאה,4'עמ,שםראה,לוטך'
ל(.strigosum(.מצויאליסוןהזחביותרוהמוכר

"
,(שם)יינסמור;458,עםג.קלרק-לה:ושההצמהויהויעל



עמרהר,

Androsaces(24(אנדורסקי

ושכבת.העםהמוןבקרבוגםובמזרחשאם-כאשהיוםהידועההתרופההוא-'סריד-אל9ת'7'

הרופאיםיכינואשרוכל.['השועלאשכי']'לב?'ס-אתסעי'[הנקראצמח]ב(המלומדים)העילית

.עלב'ת-אתצי'חכמקוםהוא-הנזכררתבעריםהיוםממנוהנסחטת[3בתררפה

25(ץ(8טסטpersica(אפרסק

.שאם-אשאנשיבלהג"7ח'ח'ההוא'וראקין'
26(5טגט8)אשכרוע

.'בסקיס'ביוומתנקראוהוא'משאר~,'היקראוהושאם-אשנאנשי-'טשס'

Verbascum(בוצין

(

'27

נקראיהוא,['ברבאשכה']'כריתשכה'בשםיכנוהובספרדשלנווהציבור,'חוראן'ההוא'שוציר'.א

ישתמשושורשוובקליפת.'אקנקן'נקראובברברית,['הדגרעל']'חות-אלשיכראן'[גם]אצלם

.המשובח'זהרהמאהי'העםשאם-אשרופאי

ותושלךבסלעיםותיטחןכטריותהתיאסףאשרהיאזהבשםהתרופה-'חות-אלשןכראן'.ב

.גבועלבמיםיתהפךאלהבמיםשיהיהדגכלואז,שתהערבבעדבתוכםתנועוהיא,עומדיםלמים

-אלממאלכפיאבצאר-אלמסאלםעמרך-אלאללהל'פצאבלאצלהמופיעלאיורהשווהוכן;125'מס,13'עמ
למעשההביאזהאנציקלופדיכהיכור.174'עמ.1989מיענ"עפרנקפורט.בז-כ,מזכיןפוארמהדורת.אמצאר

מןהםשבחלקםאיוריםמצורפיםזהיד-לכתב.כיטאר-אלאכןשליצירתותקציראת(1349כשגתמת)עמרי-אל
.ו"הטהמאה

-הצמהממיניאחדעםזותרופהמזהיםהחוקרים.491'מס.א,קלרק-לה;164'עמ.א.בינואר-אלאבן24
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Drugs

1930Issa,ע.16,סב.21

.

Bey,

,

Dicrionnaire

(

des

I

"oms
(- desplanzes. LelCaire.)1937,סט.220,ע. Cairo

הסחלבממינימאחד.אשךדמויותפקעותעאשר)Orchis(הסחלבממיסאחדהואעלב'ת-אתחציהצמח

.ב,זבשביעית,כמשנההנזכרים'היחלביציןעםזדצמחהמזהיםיש.'סחלכ'בשםהמפורסםהמשקהאתמכינים
הערך:עודראה.127'עמ,ז"תשמופושלים,ב,שביעיתממכת:ירושלמיתלמוד.פליקסף:ראהכךעללדיון

.זהבמאמר'סחלב'
-אנכתאב.דינורי-אדחטיפהאבוכברכתבלכךבדומה.464'מס.א,קלרק-לה92ן'עמ.ב.ביטאר-אלאבן25

;ראה.האיוכיתמהתקופהאחריםסופריםוכן;166.174'עמ.1974כירותג[יס,מ1)לוין'במהדורת,נבאת

דאה.76'עמ,1965לונדון,אעתבאו-ואלאתאדה-אלכתאב,כגדאדי-אללטיףעבד:397'מס,שמות,ם"הרמב
.658'מס.37'עמ.(21הערה.לעיל)דינסמור:עוד

אשרמעצה'אתכיטאר-אלאבןמצייןאחרבמקוםאולם.315'מס,א,קלרק-לה;103'עמ,א,ביטאה-אלאבן26
-בארץגדלאיננוזהעץ.159'עמ,ב,ביטאר-אלאבן:ראה,'השמשארוהואבקמאשאם-אשאנשילהיקראו
.העץובחרושתבבנייהשימשהעצתו.199'עמ,(15העדה,לעיל)דמשקי:ראה.כלבנוןגדלאך,ברכעץישראל

.ג.1263'מס.א,קלרק-לה;47עמי,ג,ביטאר-אלאכן.ב.375'מס.א.קלרק-לה;123'עמ.א,ביטאר-אלאכן_א27
'עמ,(24הערה.לעיל)עיסא:ראהזהצמחזיהויעל.2057'מס,א,קלרק-לה;122-123'עמ,ד,ביטאר-אלאבן
.345-348'עמ,שם,המהדירובהערות,164'מס.(שם)אפקי'ע;12'מס,187

שלונוסףלאזכור.חלבישרףלהטשישהצמחיםמיניבין,178'מס,שמות.ס"הרמבאצלסכרזהרההמאהיש5
אותוזיההומתטנר.264'עמ.א"תשכירושלים.ברפואהמשהפרקי,(מהדיר)מונטנר'ו:ראהם"הרמבכבתכי

Menispermumהסהרומיסממשפחתצמחעםאותומזהה'סרפיין'שלהמהדיר.המזריוןעםכטעותשם
cocculus610ס4ן[ינמ",;ראהSimplici4סSerapion , "Liber415נGuiWts , 'Les aoms arabes.ץ

.8'מס,117'עמ.(24הערה.לעיל)עיסא:והשווה;עשג"""/Asiarrfue,6(1905),ע.57,סם.356
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-אשורופאי...גלינוסשלבספרוהנזכרת'בוציר'הוהיא.'קאומס'ביווניתנקראת[התרופה]והיא

.'זהרהמאהי'ה[הכנת]לצורךזהצמחשורשקליפתבקקוועיראקשאם
,רבכהחומרואיןבמערבוגםבמזרהזותרופהמציאותאתחיפשתי-'זהרהמאהי'.ג

בשםהידועהלתרופהכתחליףובמזנחשאם-אשאנשיאצלשראיתיסמה,לשימושיותרהמועדף

אותהמכיריםוספרדרב'המעואנשי.'כבאותהזכרנוהורכבר]Verbascum='ברצין']'כוציר'
.גניוסוג,הררייםסוגיםשני-סוגיםשלושהולו.'ברשבכוא'בשםוגט'חות-אלשוכראן'בשם

.שאם-אשהריבכלהנמצא'בליה'ג-אל'והמיןבשימושהוא'קויאן'הההררייםבסוגים

s(הכרשינהבקית

(

vicia ervilia2

.בפרסית'כשן'והשאם-אשאנשיבלהג"כשנ'היהואבערבית'כךס2ה'הוהוא'אורבוס'

Berberis(ברברים

(

'29

מובא,ושאמיורומיאנדלוסי[מין]וממגובפרסית'רועץ?'ו'ברבאריס'קראן)]הוא'רסאריס'טל'

במצריםהבשמיםמוכריבעיני,[הרומיהמיןפניעל]עדיףהזהוהמין.בב-בעלוהריביירותמהרי
.שאם-ואש

Daucus(הגנהגזר carota(30

.שאם-אשאנשיבלהג['זד'ג']הגזרהיא'וששליז"'

Trigonella(יווניתגרגרנית foenum-graecum(31

'ההרא'טילס'

"
.שאם-אשאנשיבלהג'פךישה'וה'לכה

z(הזיתדבקון

(

viscum cruciatum1

[וכןהפרסייבאזורנכירווגס,ספרדבארץהעשבונאיםבקרבזהבשםידועצמחזה'בנתומה'

שכםבהריבמיוחד,שאם-אשבארץידועגםוכך,טיסנן-אטרק'ד']העוף['לשלשת'1'פרש'בשם

M;:עודראה.'כסגא'-!85'מס,שמות.ם"הרמב.180'עמ.(11הערה.לעיל)תפסיד28 . A . H . Ducros ,

Essai

4f3rinspectorar des ,pharmacies du Caire (Meinoires

J

;

pre

'
sente

"
droguierש

,

populaire arabeםן

,

wr

I'Inslilul~.15),(סחב1930.ק.42,מ.5ך d'Egypl

,ס"הרמב:141-!40'עמ,(11הערה.לעיל)תפסיר:השווה.146'מס.א,קלרק-לה;55,עם,א.בקטאר-אלאבן29
-אלטהת.בדרי-אל;191'עמ.(15הערה.לעיל)דמשקי:גסראה,לכנןבהריהגדלהכרבריסעל.17'מס,שמית

-אלכר'תפימעטאר-אל'רוצ-ארכתאב,המירי-אל:207-208'עמ,980גבהרות,שאם-אשמהאסןפיאנאם
דרוםשלוהיערותהצומח',איי-ברוףשמידע'א;508'עמ.1975בתרות.עבאסאחסאןמהדורת,אקטאר
"שאמ'ההמקואילו,(vulgaris.8(מצויברכריסעםמזוהה'רומי'ההמין.76'עמ,(ג"תשמ)5,רתם,'לכגק
~L:ראהאלהזיהויםעל.(]libanotica.3(הלבנוןלכרבריסכנראהוהה w(20הערה,לעיל),40ן-139'עמ.

הלכה.בדמאי,למשל,הירושלמיכתלמודמוזכר"אסטפנינ'ה.96מש.א,קלרק-לה;39'עמ,א,ביטאר-אלאבן30
ומהותםהסימניםבשמותהשלישיהמאמר'הנקראד"היבמאהבאיטליהשנכתברפואיבחיבורגן'שכבדף)א

יהואפשטינאגישהוא"בריגזבר"':נאמרובולועזי-עבריערביצמחיםמילוןמצורף,'בפרטרתועלתםומזגם
יד-כתבילתצלדמיכמכון.117א-79אדפים.לפן.2/1146.הלאומיתהספרייה,פריסי"כ:ראה.'אסטפליון
.12'עמ.(28הערה,לעיל)דוברו;73'מס.שמות,ם"הרמב:השווה.37524סימנובירושליםהלאומצןבספרייה

ץ

~

.ד"תשליררשלים,הגניזהמןישראל-ארץהלכות.מרגליות'מ:בתוךפליקסשלדבריוראהזהלזיהוי.21'מסנ)
]צע"",1924Vienna-Leipzig,?11,ע.488:קמו'עמ

.

Ldwr

_

Die Flora

~

der.ן

.153'מס,שמות.ם"הרמב:106'עמ,(25הערה.לעיל)דיגורי:השווה.178'עמ,(11הערה,לעיל)תפסיר31

שהואהמידעושארביטאר-אלאכןשלהמדויותיאורו.380'מס.א.קלרק-לה;120-121,עמ,אביטאה-אלאבן32
צמחזהו.'הזיתדכקון'בשםכיוםהמוכרבצמחכאןשמדוהרספקמותיריםאינםאחריםבשםבהמשךמביא
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בשםמוכר[הוא]שאם-אשמארץהמזרחקהירדןשבעבר]שובךאנשיבשבילאולם,ומשכנותיה

יימצאוהוא,'מענם-אלזית'בשםהמוכרעזאדוםגווןשיתןכדיהשמןעםפירותיוויטחנו,'ענם'

לנזקגורםוהוא,המחכריםהעציםעלמאליוצומח.ן'רי'כמת']והאגסיםהשקדים.הזיתיםעציעל

.לכשותבדומהגדול

albus(לבנהדבשה Medicus51נ(יט11101ט(

המיןואמנםכללבאלכסנדריהזהבדורנוידועאינו[הקודמיםהמחכרים]הזכירושאותוזהמין

'של[גידולו]מקום.שאם-באשוגםמצריםמשכנותככלבשימושהיום,הנפו
~

.'מלך-אלקליל
.כמיוחדבשימושהוא-בקרלקרנידומיםפירותיואשרהסוגהוא

~s(דובדבן

(

CeTasus

אנשיאצל['מלוך-אלחב']'המלךזרע'[נקרא]והוא,'ראשיא'ג'יאמרוסיציליהואנשי,'2ראסיא'
.'בעלבכיקראסיא'[הזן]בדמשקומוכר.וספרדהמערב

~(עקרבידורוניקון

(

Doronicum scorpioides3

בהריסלואןבכפרגדולהבכמותוממנו,שאם-אשממחוזותאשרביירותבהרמרובה-"דרונג'

דומים,האדמהעלעליםולוצמחוהוא.'עקירבה'בשםמוכרוהוא,הצפוניותכאחחות,לבנון

מרשהוא.השורשהואשבשימושהחלק...ושעיריםצהוביםהםלהםבניגודאך,הלוףלעלי

מביליםהזיתדבקוןשלהעסיסייםפירותיו.ית~עציעלובמיוהדשוניבתרבותעציעלהמצוילמחצהטפיל
,להפילצמחמסייעותהןובנן.במהרהאובסמשלשלותאלהפירותהאוכלותהציפוריי.משלשליםחומרים

.ורעןאת
;25-26'עמ,1932.א,(24הערה,לעיל)אפקי'ע:השורד.12!'מס.א,קלרק-לה;50'עמ.א,ביטאר-אלאבן33

.'לעז[ב)מלילורוס,מלילוטולטין..מלוך-אלאכלל-':נאמרושם,(30דערה.לעיל)השלישיהמאמר'
בתורבהבומשתמשיםשאפ-מאשמובאיםשהשרשים'לנודע':זהבערךמוסיףוהוא,7'מס,שמות.ם.הרמב

)(דכשהשלאחייסמיניםנםנקראו'מלך-אלאבליל'בשם.'הארסיותהחיותנשיכהנגדתריאק Melilotus

ת,ונרגרנ

:

)Trigonrlla(,1הערה.לעיל,סיקנברגר:ראה,טקסונומיתמבחינהקרוביםצמחיםשהם).13,23'עמ.
.(ט"תשכ-ז"תשכ)ד.קורות,'דרופאאסףספר'.מונטנר'ז:ה"ר.'דמלבאכלילא'בשםצמחמזכירהרופאאסף
Artemisia('שיחניתלענה'בשםכיוסהזדועבצמחשמדוברנראהשבאך.403'עמ

;

arborescens(.ייתנן

שהואנסיתכן.(א.ע1כואהלבד.אפיקבלאיפ.הירושלמיבהלמודהנזנר'מילותה'ההואהדבשהשצמה
,'כליל'ערך.'עיוך'לבתוספתמוספיאוחימץ'ר.ב.עעזכתובות,הבבליבתלמודהמכר'מלכאכליל'הצמח

עטרותס'עושהעשבומןברכוסנמונודףוריחועליבשלשהשלוענףובכלישמעאלבלשוןעשבמיןשם':כחב
L:עודראה.'מיפאסגולותלודש

~

w(3"הערד.לעיל).465-466'עמ,ב.
'מס,שמות,פ-הרמב.1749'מס.א.קלרק-לה:145'עמ.(11הערה,לעיל)תפסיי:5'עמ.ד.ביטאר-איאבן34

,('מלוך-אלהב')'המלךתרעבשסהדובדבניפאתלכנותמקובלהיההביניים-ימישבספרותעולהמדבריו;330

ודוא"קראסיה"':(30הערה.לעיל)'השלישימאמר'במבוארלמשלבך.בטעותזהזיהוישליסודולדעתואך
אבלבמצריםכללנמצאיםאינםע1דובדבניסבגדאדי-אלנסכותבת,האיובבתקופה.'סיריטישלעומלוך-אלחב
מונהרבתיבסוריה.76'עמ.(25הערד.לעיל,בנדאדי-אל:ראה'דארצותובשאררוסבאיץ.שאס-באשאיפ!נמ
נם.1[6'עמ.(29הערה,לעיל)בדרי-אל:יאה.'בעלבכיה'דאתובהםדובדבן'זנשבעהשלשמותבדרי-אל

,רחלה,בטוטהאבן;ראה.אחרמקוסבאףכמותםT'KTדובדבניבבב-בבעלשישין!בטוטואבןהנוסע
Defremery(וסנגוךנטידפרמרימהדורת ;and B . R . Sangt~inetti.)),1!,'עמ.1154פרנס.

.145-146'עמ,(21הערה.יעיל)אנטאכי-אלדאוד;השווה."62'מס,א,קליק-לה:90'עמ,ב.ביטאר-איאבן6035
אפקי'ע.ונחשיםעקרביםעקיצתכנגדשימשהזהצמחמשורשיהתרופה.'הלטינהשםתרגוםהואהעבריהכינוי

המעהואבחשיבותוואחייו(פרסמזרה)רסאן'בחמוןאוביותרהטובשהדורוניקוןשאומראנונימימקורמביא
.503-506'עמ,שפ,המהדיריםכהערותוכןהערביבמקור133'עמ,ג,(24הערה.לעיל)אפקי'ע:יאה.השאמי

.רות-לבמזרחיהמ-קוהמישהוכעשריםלזחלהמערביתמ,קכעשורבמרחקממוקםסלואןנפר



שאם-אשיצמיי2יטאר-אלאבן

ביירותבהרובמיוחד.שאם-ואשספרדבעריגדולותבכמויותאותומוצאים.ריחנימאודומעט

.ביותרהטובהמען]מקובץ

נ,(,41"%יmaurorum5(מצויהגה
.'עאקול'בשםמצריםובאזורישאם-באשמוכרקוצניעץהוא-"סאג'

לי((ס1ל%europaea(אירופיזית

זיתא'עיראקאנשיויכנוהו.הבוסרמזיתיהמוצאהשמןוהוא.'אנפאק'השמןהוא'רכאביזית'
אנשיויכנוהו[אבל-אלזהירכאב-אר')הגמליםשיירותעלשאם-מאשמובאשהואמפני,'רכאביא

.ישראלים-הארץהשמן']'פלסטיני-אלזית-אז'מצרים

"aegyptiaca(מצריוקום
י"(%1%8ט11ח

,הבשלתונשלמתכאשרויצהיב,ממוצעשקדכשיעורשגודלופריעם,מאוד'קוצנעץגםהוא

יותרהרבהבאששדולקותפתילותבוידליקו,שמןממוהלומופק,קשהגלעיןובפנימיותו

')לשיזףדומהוהעץ['ור'ע']הירדןבקעתבאדמתיצמחוהוא...אחריםמשמנים
ועליוסדרן

ועליו['עליק']הפטל[ענפי]כמוהאדמהלכיווןפוניםשלוהדקיםהענפים...ציפורןבגודל

.צהובוהפרחן'סלאא']הדקללקוציכדומה,קוצים

~(הארוךהתישזקן

(

Tragopogon coelesyriacus)

וגם,מצריםובמעונותובמזרחובמערבשאם-אשאנשיאצלהידיתההתרופהזאת...'המזסלףית'

.מצריםשמאזוריפיוסאוץבמחוזותהרבהממנה

ן%)הלבלוב

"ן0וע"
5)"4

-אללובאנה'בשםשאם-ואשמצריםבמשכנותידוע,הברבריתבשפה'תאכות'ה[הוא]'פרביון'.א

:רי'מץ
.['המוגרביתהקטורת']'ה

.המזרחעריובשארשאם-באשיצמחאשר'מאהובדאנה-אל'זרעהוא'רן'אח-אלפלפל'.ב

'עאקול'בשםמוכרהעמה.166'מס.שמות.ם-דרמב:השווה.נ5נ'מס,א.קלרק-לה;נ'עמ.ב,ביטאר-אלאבן36

.6"5'מס.34'עמ,(21הערה,לעיל)נסמור'ד:עודוראה.120'עמ,(נ2הערה.לעיל)דינורי;כאד.בעיראקגס
ראה;ב-היהמאהבן,בכלארישאבןגסהביאיהמידע.1146'מס.א.קלרק-לה;179'עמ,ב,ביטאר-אלאבן37

א.ר.5..'עשאב,ואלנבאת-אנמאשתפיאהבהב-אלתחפתכתאב'.'אפריקא-ההוןלמילוןדמהדיריסבהערות
1934me'dica/e.ק.

/

macaiae . Pans),')]י1""ןTuhfat .AI-Ahbab: G/ossaire

l

del,014(8.(ת

"

Renaud

,אעיאן-איודסתורדכאן-אד'מנהאג,'ל'אסרא-אלנצר'אבאבןדאודמנא-אלאבן;יאהוכן:71,"155.0
למוצרנישבוהוא,'אנפקינון'בשםהתלמודייםבמקורותרבותפעסיסנסכיזהשמן.22!'עמ.194"מצרים

שמן.22'עמ.ה-תשירושלים,הצמחיםילקוט,טחורשג-א:יאההתלמודיםהמקורותעלסיכום.יוקרתי
בתקופהישראל-,אושלביותרהמפורסמיםוא!'ך'ממוצראחדהיההפלסטיניאוהככאביאוהאנפאק

.עאלבי'ת-את157י-6נ1'עמ.1960מצריף.מעארף-אללטאאף.עאלבי'ת-את:יאה,הראשונההמוסלמית
-אל:ראה,ימלךהעירחיאהירואמרכו.532'עמ,1965קהיר.מנסוב-ואלאפ'מצ-אלפיקלוב-אלתיאמר

Deהויה-דה'נמדדורת,אקאליס-אלמערפתפיתקאסיס-אתאחסן.מקדסי Goejel(,1,1'עמ.1906לצדן.
.151'עמ.(21הערה,לעיל)אנטאני-אלדאוד;השות.111!'מס.א.קלרק-לה;166'עמ,ב.ביטאי-אלאבן3!

nHTלעומת.כיוםגםזהבשםההמחנקיאישראל-באיץ.2014'מס.א.קלרק-לה;י10'עמ.ד.ביטאר-איאבן39

i

,ב1
טקסונומיתמבהינהמאירקרובקשוא,)Gtropogon(:הסבזקןהצמךגס'תיס-אתלתזת'בשםמברנהבמסיים
.3!-37'עמ.(1הערה,לעיל)קנברגר.ס:ראהזדבעניין.התישזקןלצמדודזותית

;173'מס,99'עמ.(2!הערה.לעיל)דוברו;השווה.73%1'מס,א.קלרק-לה:15!'עמ.ג,בסטאר-אלאבן.א40

1.5ההיבלובממיניאחדשלמהשרףהמופקתהתרופהעםאותומזההומאיגרוףנ2'מס,שמות,ם.הרמב
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שגם-אשלנמחיטאי.ב-אלאבן

Eryngiam(מגבבתהרהבינה glonleraturn('*

.'אב'שנד'בשםוביירותלבנוןהראנשיהרבהיכירוהו,'קרצענה'מהמיןהוא'דראקיל'

prosopis(השדהינבוט farcta

(

2~

רנוב'ח']'העזיםחרוב'בשםשאם-אשאנשיבקרבגםנקרא,הקוצניהחרובהואנבטי-אנרנוב'ח

.[טהורהבערבית]ערבבאיץ'ינבות'הוהואמעזיך-אל

ו]((1%"ו"מ1תincana%1(אפרהכלמינחה

וריחו,הצעתרעליכמומעוגליםועליו,צרורותצרורותבמדבריותגדלוהוא...'אלברי'סלדנג'

.'צעתר'בשםיכנוהושאם-אשואנשי,הנהרי'הפודנגלריחידמווטעמו

e[(כפר

(

Lawsonia inerntis [alba

.שאם-אשאנשיבלהג'ירנאא'הוהוא'חנאא'העץהוא'קיפרוס'

,י(ט8"שטpacifoliunt1(נאהכרויה
בין'עלמא-אלעלמין'בשםהידועבמקוםשאם-אש,בארהצמחאתראיתי'ואנ...'אר'אכת'

resinifera(.בןהיהודיהרופא.264'עמ.(27הערה,לעיל)ס,הימבידי-עלנסנוברהפרביון.15'עמ.שם:ראה
המופקבשרףמדוברולפיופירושעודמביא,(היהודי)'אסראי-אלבשםהידוע,עטאר-אלנהן,ג-היהמאה
לבןשברהוא,.בר-אלאב'השדממוהל

'

)Peganumlharmala(,37הערה,ןלעילאסראילי-אל:ראה).240'עמ.
כלומר,הכרועממיניאחדשנואכותבאחרהואבמקום.1703'מס.א.קלרק-לה;16,'עמ,ג.בסטאר-אלאבן.ב

נםכתבכך.2056'מס,א,קליק-לה;122'עמ,ד.וסטאר-אלאבן:ראה..חלבשרףבעליצמחיםבקבורתנכלל
Eעםשםאותווידהומאירהוף7,'מס.שמות.ם.הרמב . llathyis

I

וכן79'עמ.(24העדה.לעיל)עיסא:השוור_

אנד'מאהוד':נאמררשדאבןשלבעיבורו.361'מס.59.עם,(27העיי.לעיל)כרפיוןשלהמהדירשלבזיהוי
מתהואזדמח!;רשדאבןאמר.בלסאןאובסובאןבשםבמזרהשנקראועץמלוך-אלחבהואומאהודאנה

ותו"מזהךשםהמהדיר.[נ9'מס,1939מדריד,סב-אטפיבליאת-אלנתאב,רשדאבן:ראה.'[ילבלוב)יתנע

מץעס

'

Codiaeum.ראה.[קיקיון]קאטאפוקליא.'מאהובדאנה':מבוארו.הטמהמאהצמחיםשמותבמילון:

יד-כהבילתציומיהמכון.א-ע15דף,1,419וטיקןי-כ.עביאמ-אללסאןמןמנקולאטץ-אל'אלפאט-אלכתאב
"4סימנו.בירושליםהלאומיתה-בספר

4.
'מס,149'עמ,(21הערה,לעיל)דינסמוי;יעהזהזיהויעל."65'מס,א.קלרק-לה;92'עמ,ב.ביטאר-אלאבן41

עכאס-אלאבוגדי-עלס:נזכרושראי-,באראהדיסחריבתהמיני.19"'מס.שמות.ס.הרמכ;עודוראד.721

.12'עמ.ד,ביטאד-אלאבן:ראה..נבת-אנ
:השווה.764'מס,א,קלרק-לה.(זהלזיהןהמסיעמפורטתיאורושם)210'עמ,ד;,2'עמ.ב.ביטאר-אלאבן42

עםזהצמהלהחלידאע.652'מס.36'עמ.(21העיט.לעיל)דינסמור:עודראה.1""'מס.שמות,ם-ירמב
Anagyris(המבאישהתחנן foetida(דומיםבשמותמוגראשר.

.זדבמאמר'המיםנענת'בערךראה'הפודנגעל.1712'מס.א.קלרק-לה;17"'עמ.ג,ביטאר-אלאבן43
('חנא')הכפרשפיימצייןבדרי-אל.109'עמ,(2"הערה.לעיל)'בדר-אל:37ן'עמ.(11הערד.לעיל)חפסירא

היואלהמפירות.'שאם-אש'שלהגפריפוברובעי(עיור,הירדןשבבקעתלעריםמחוץצומחדמשק(במחת)

.שמןמפיקים
מופיעזהמח!איור.459'עמ,ב,קלרק-להראהזהצמח'זיהועל.3'מס,א.קלרק-להי5'עמ.א,וסטאר-אלאבן45

,תבואהעשותהואהנאההכיויהשלגידולהבית.'אר'אנת'בערך.176'עמ.(23הערה.לעיל)'עמר-אלאצל
-קימל)תרבותיתלכרויהזהמעבקלהבחץש'.יותרמטויההיתהשבעבראפשראך.נדירהתפוצתהכיוס
():ובערך,1913'מס.א.קלרק-לד:65-א'עמ,ד.ביטאר-אלאבןאצלנפרדבערךהמופיעה)Carum(זיון

הוא'עלמא-ל"עלמך'הנקראהמקוס.השאמיהזןאתהתרבותיתהנרמהגניביןהמחכרמונדושם.'כראויא'
ציתנקודת)הנולןבואנה,יעקבבנותלגשרדיומיתמ"קכשניכיוסאיס!נמשרודיואשרעלמץהכפרגנראה

מספר,הממלוביתהתקופהשלהיישובבמפת,ז-תשטירושלים.ישראלבאטלסמופיעזהאתר.(266,209



השדהינבוטשלפירות



שאם-אשוצמחיבהיאר-אלאבן

הדורהגידולי
~

Sorghuml,עפראאקצר'בשםהידועשאם-אשבארץאחרבמקוםגםוראיתיו',

.לנואהסמוךבכפר

cuscuta(כשרת

(

6*

גסוהוא,ובעיראקשאם-באשהקיימתמהמציאותהוא-"כתזת'
ואולם_רופאיהאצלבשימוש

מטפסצמחוהוא.בה[זהממין]איננוהרי,"ות'כת'ומצריםובאפריקהבמערביקראאשרהצמח

-אלקריעת'בשםכספרדוגם'כתאן-אלגאמול'בשםגםבמצריםידוע,['ףכתאןהפשתהעל

.'כתאן

Chiiiadenus(חריפהכתלה [Varthemia] iphionoides

(

47

לצמחשכסוהריוחברוןירושליםבהריבמיוחדשאמ-אשבארץשנותניםהשםזה-'כתילה'
והעלים.קשיחצמחוהוא,זרועועדזרתכשיעורואררכםמרוביםדקיםענפיםיוצאיםשמבסיסו

יותרקטניםאך,ההדסלעלידומים.טובהריחחריפותובעלישעירים,ישרבקומתוחימשעליו

.הלבנכןלצבעבגונםונוטים

s~(רפואילבנה

(

styrax officinalis

-ארבארצותוגםבהריה,בכללרתהשאם-באשהנמצאאחרלעץ[גםקוראים]...'מרימשגירת'.א

"היקלישהמאמר'.186'מס,שמות,ס"הרמב:וראה.!940'מס,א,קלרק-לה72ן-71'עמ,ד,כיטאר-אלאבן46
והנפוץ,דביםכשותמינימצוייםישראל-בארץ.'קושקותאלטין"כשותא"':נאמרושם,(30הערה,לעיל)

ספקללאהואביטאר-אלאכןאצלהנזכרהשניהכערתמץ-(,:.monogyna(הגסההכשותהואביותרוהמוכר

.התרבוהיתהפשתהעלכטפילידועזהצמח.(ם,epilinum(הפשתהכשות
על.906'מס,157'עמ,(21הערה,לעיל)דינסמור:ודאה.!888'מס.א,קלרק-לה;52'עמ,ד,ביטאר-אלאבן47

.382-389'עמ,(א"תשכ)ג.וארץטבע,'החריפההכחלה',עזרה-כן'דראה,מדולוזכיתהצמח
זיהוי.151!'מס,א.קלרק-לה:116'עמ,ג.ביטאר-אלאבן.כ.!307'מס,א,קלרק-לה;55'עמ,ג,ביטאראבן.א48

מקרסי-אלהעשיריתבמאה.1125'מס,167'עמ.(ג2הערה,לעיל)דינסמור:ראההרפואיהלבנהעםהעבהר
עם,(37הערה,לעיל)אלמקדסי:ראה.מירושליםשיוצאוהמוצריםבין('סבח')המחרוזותאתמציין

,!18,

.זהבערךראה,הלבנהלשרףייחודיכינויהוא'מיעה'המונח.הלכנהפרימזרעינעשוהללוו2המחרחותוייתכן
רכיהפרשנים.228'מס.שמות,ם"הרמב:וכן;2196'מס,א,קלרק-להן171-172'עמ,ד,ביטאר-אלאבן

בימף

רבינופיררקזי,קאפח'י:ראה,(ב"ע-א"עוכריתות,בבלי;לד.ל,שמות)הלבנההואזהששדףסכרוהביניים
,השרשיםספר,קמחידוד'ר;'מאיעה'-לד,ללשמותבפירושושם,ד"תשמירושלים,התורהעלגאוןסעדיה

כמווהואיוןבעריהנמצאאילןשרףוהוארעשריחוסם':ק"מדשםומסביר104'עמ,'חלב'הערך.1847ברלין

אומריםיש-"מיעה"':(20הערה,לעיל)'השלישיהמאמר'בעלכותבזהכעין/מיעהוכערבישהזרדבש
(storaxאשתורקשבלעורעריחההלכבה,תלמודולשקהקודשבלשוןחלבונהשהוא

I

והואנוטףעץשרףהוא)

ושמואסיהמזרח-בדרוםהגדלאחרלבנהמיןיותרמתאיםאלהלהיאוריםאולם.'שתורדבשכמו

'

benzoin.8

דבים"והוא"אצטרב-אל"הוא"שטירכס"':זהבעגתןאומרביטאר-אלאבן.(הודילבנהאוהשרףלבנה)
[הביזנסים]הרומיםלארץהמיוחס"רומאילבני"וגס"רומאירכש"לוקוראיםויש"שטרכא"ובסורית'הלביז

והואובהיבלותככנסיותהרבהממנומקטיריםאשד"הנזיריםשרף"[שנקרא)אומריםוישרום-ארשמארצות

שללכגהבמפורשמציץביטאר-אלאבןואכן.!25'עמ,(11הערה,לעיל)תפטיר;ראה.'הרופאיםאצל"המיעה"
דבריעלביקורתלמעשהמותחהואבכך.ורפואהלקטורתשימשאשרשוףאיןישראל-,באוגדלאשרהרפואי

R.;ראה.מסוריהומוצאולחבושהדומהמעץנוטףהסטורכםולפיהם.כןלפגישהביאדיוסקורידס . T
1959Gunther,קע.44-43 ,

~

rhe

I

Greek

,

HerbnI

~

' YDioscorides. New York.ש)הואריוסקורידסשלתיאורו()

אתלעשבשניסו,פיינברון'ונזהרי'מהכוטנאים.המודרניםהחוקריםגםכהשאחזולטעותהמקורכנראה
במסחרידועשהיההשרףאתלפניםמוציאיםהיוזהמעץ':כתבו.למציאותהקדומיםהמקורותכץהסתירה

ברהגדליםתועלתצמחי',פיעברוןורזהרי'מ:ראה,'אחרעץשלשרףזהבשםמוכריםבזמננו.s2xtorבשם
ץ"תר)י.הנידה,'בארץ

"
.436-437'עמ



-אשכערי['סבח']מחרוזותממנוויעשופירותולו,בצבעלאאך,[ל'ספרג']חבושלעץדומה.רום

והעץ,להשמנהכתרופהבומצריםנשותוישתמשו,'הפולזרע'כשםמצריםבמשכנותוידוע.שאם

טז'בשםוגם['לית']'הלייזויעץ'ובהר'בשםשאם-אשבארץידוע
~

נתנוהללווהשמות.'ך3

.ממנהןהמופק,'ה?מז']לשרףרופאינו
שםזה,בזמננושאם-אשאנשיאצלגם'עבהר'וחולתוחניפהאבובשםהנרקיסהוא'עבהר'.ב

עושיםאשר'הפולזרע'[נקרא]ופריו.'[כ]אצטרל'העץכשםוגם'הלבני'עץבשםהידועהעץ

אלההםזהעץאודותהזכרתיאשרהללווהשמות.['מקדס-אלבית']בירושליםמחרוזותממנו

לאבומצאתילאאבל,הרבהשאם-באשראיתיוזהועץ,['מיעה']השרףאתבהםיכנושהרופאים

.שמןולאשרף

~(וניחדרקגהלע

(

Attemlsla dracunculus,"
.במצריםנדירוהוא,שאם-אשאנשיאצלידועירק-'ון'טרח'

ie(הפרלשון

(

]knchusa

ושמעתים,בכרודיארוהמזרחשאם-אשאנשיאצל['הפרלשון']'ור'ת-אתלסאן'הוא'סקסם'

tl?1בדמהמבטאים

~

ylnת"החיאותיותמשתיאחתכלאת.

6"
.171'מס.שמות,ההמביס:וראה.1459'מס.א.קלרק-לה;100'עמ,ג.ביטאר-אלאבן49
'מס.א.קלרק-לה;14'עמ.ב.ביטאר-אלאבןסי

מצויםישראל-באיץ.211'מס,שמות.ס.הרמב:דשווה.70,

תבונותבעלצמח,(undulata.)1(המצעההפרללשוןמתיחסיםכנראהוהמקורות.הפרלשוןמעיכמה

הפרבלשוןאו(/(.strigosal;הסמורהדפרבלשוןגסשהשתמשואישראך.(ןofficinalis.1גםנקרא)רפואיות

.1172-1174'מס,170'עמ.(21הערה.לעיל)דינסמור:ראה,(,..italica(האיטלקית



שאם-אשונמהיבדואר-אלאבן

Fraxinus(סוריתמילה syriaca(י'
.שאם-אשאנשיאצל'דרדאר'[נקרא]הוא'בק-אלרת'שג'

"australis(דרומימיש
2י((נ"י11

והוא,לשיעולומועיל,בדמשקובמיוחדריבהשאם-באש[מפירותיו]ממנומפיקים...'מיס'

בשםאצלםידוע,בכרדיארבתוךובמיוחדהמזרחעריבהרישיהיהמיןוממנו.בדוקה[תרופה]

.'כרכיאס'

Cucumis(הדודאמלון dudaim

(

3~

וגם'שמאמאת'בשםשאם-באשהידועקטן["בטיח']מאבטיחסוגעליונאמר-'דקמבויה'.א

.'לפאח'בשם
[ל'נט'ח]הפקועהאבטיחכדמותקטן["בטיח']מאבטיחהסוגשםהוא-'זמאם'.ב

הלפאחאבלן].'לפאח'בשםשאם-אשאנשייכנוהו.נעיםריחבעל,וצהובוירוקבאדוםמפוספס

.אחרדברהוא
שללסוגומצריםשאם-אשבארץוגם,['ברוח"]הדודאלפריהמיוחס]smnlהוא'לפאח'.ג

וגםאצלם'שמאמאת-אש'ויכונה.נעיםריחבעל,'עתביה'בגדיכמומפוספס,ועגולקטןאבטיח

.'לפאח'בשםידוע

"עת"armeniaca(משמש
ע(ץ[

שזיףסוגעלשאם-באשויקרא,כספרדוגםהמערבבארצות'משמש'העליונאמר'ברקוק'
.שאם-אששבארץבעזהמרובהוהוא,מתוקנעשההואמבשילכאשר.קטן['אץ'אג']

הערך,לעיל)אפקי'ע.90'עמ.ב,סאר,ב-אלאבן:השווה.05נ1'מס.א.קלרק-לה;55'עמ.ג.ביטאר-אלאבן5[

-אלבשם-אל.ספידואנשי.דרדאר.זהלעץוקראושאס-אשאנשי':'דרדאר'בערךנכתבושם,110'עמ.ג.(24
,(30הערה.לעיל,'דשלישיהמאמר';91'מס,שמות,ס-הרמב:וראה..בק-אלשגירת.עיראקואנשי"אקוד

HIאומריםוישן.לטדמןךוא.דרדאר"' ~Vבשם.212'מס,שמות,ס.דרמב;והשווה.'מיללעזאלעצפורלשון
למילהרקמקובלהיהזדכינויבאזורנו.(בןל=ת"י)ומילה(שחן",)אולמוסמהסוגהעציםנקראים'דרדאר'

סורית

:

)syriaa.הערה.ןלעילדינסמור:%4"-6%4'עמ,(שם)אפקי'עשלהמהדיריםאצלראהזהבעקץעוד.(ץ

.1127'מס,167'עמ,(2[
.1572'מס.200'עמ.(21הערה,לעיל)סנמור'ד;ויאה.2195'מס.א,קליק-לד;171'עמ,א.ביטאר-אלאבן52
.ג.1343'מס,א.קלרק-לה:"9'עמ,ג,ביטאר-אלאבן.ב."70'מס,א,קלרק-לה;93'עמ,ב.ביצאי-אלאבן.אנ5

"'עמ.(21תערה,לעיל)רינסמור;ראהזץויזהעי.4ני2'מס,א~?1i?-לת;110'עמ.ד.ביטאר-אלאבן
'מס.14

ארץ.גיל'מ:דוד.'עתביך'בגדיהעל.,29'עמ,(21הערה.לעיל)ייק'צ61י'עמ,(24העדה.לעיל)עיסא;706
תל,א.הראשונהו,דמוסלמבתקופהישראל

-

מןלפרסיתדתותיתיגזםבעל.357הערה,203'עמ.נ.תשמאביב-ביבא
-בפרסיתהתורה,(מהדיר)פייפער'ח:ראה.דסתמבוי-זדמלוןמיןעםהדודאיםאתמזההד"היהמאה

.יד,ללבראשית.ב.תשלרושלים'.קודיח
למינינזללשםהנההערביךבספרות',א'אג'המונח.274'מס.א.קלרק-לה;"9'עמ.א.ביטאר-אלאבן54

~

'TO

)NT ( Prunus domesticaP1yrus ) D(הואשאם-ש"אנשיבלשון",אניא"':מצעןדינורי.למשמשגבאך

'ברקוק'נקראהמשמש.41'עמ.(25הערה.לעיל,ופנויי"'משמש.[גס).אץ'אג"לקוראיבוהם."כמתיר"
ם-דרמבלפירושקאפחשלהערתואתראהתימןאנשיובלהג)albicocca(באיטלקיתלמשי.שונותבשפות
משנד:בתוך,ד.אכלאייסלמשנה

:

Dyקב'עמ,ג.תשסירושלים,קאפה-מהדורת.ספרזרעים:הממביספירוש.
"'עמ,(24הערה.לעיל)עיסא:עודוראה.34הערה

14;

;

L
~

w(20הערה.לעיל),7מזכיראתהרופאאסף.150'עמ()

הרופאאסף:ראה.רביםלתחלואיסתרופהמפיקים(הזרעיםשל)משמנםאשר(ברקוקיםאו)דברקוניבפרי
סוגחתבאותוהשזיףואתהמשמשאתהכולליםבוסנאיסישנם.70ן'עמ,(33ךערה,לעיל)

:

). ( Prunophora

הערביתבספרותקיימתרבותפעמיםמדועמסבירזהדבר.שמהבביןוכלאהתוצרשהםרביםזמםגסלאליס

השזיףבזיהויבהירותאי

"
.ביניהםובהבחנהשמשמש('אץ'אג



,11י
ש1

,1
צ%

.-.,.,,,,..,.,.
rhymelaea(שעירמתנן hirsuta

(

s5

שאמיהבחופיוגםמצריםבמשכנותזהכשםהידועהצמחהוא'נאן'מת'
[ערשים]ומשיגים_

שהואבמקום['בלח-אלדיר']בדארוןוגםעזהבאדמתבמיוחדרכיבהבהמותשלרסניםמהקליפה

.מאודהרבהבחולותגדל

6י(ייטaquatica%140(המיםנענת

['תמסאח']התניןשלהמנתה[גם]והוא.הנהרי"פודנג'ההוא['המיםמנחת']'מאא-אלחבק'

.'המיםנענע'יכנרהושאם-אשואנשימצרימיבמשכנות

Orchis(סחלב

(

"
ערילכליובלוממנואלכסנדריהבסביבותוצומחמצריםבמשכנותמפורסםצמח-'לה'ג?מסמ'

.'ןדאן]בו'[הנקראהצמח]במקוםבומשתמשיםשאם-ואשמצריםורופאי...שאם-אש

Colchicum(סתונית

(

8~

במשכנותיהיהממקווהרבה...'אן'סורנג'הוהוא'ברבריה-אללעבת'[לקראגםוהוא-'1ה??'
יקחומצריםבמשכנותוהנשים...בכללותהשאם-לאשיוכלוממנובאלכסנדריהוגדלמצרים

.2088'מס,א.קלרק-לה;140'עמ.ד,בחטאי-אלאבן55
.585'מס.א.קלרק-לה;6'עמ,ב,ביטאה-אלאבן56
במיןמרובר.8'מס.29ג'עמ.(24הערה,לעיל)עיסאלפי.2130'מס.א.קלרק-להן157'עמ,ד.כיטאר-אלאבן57

~-הסחלב OTchis

I

hircinaאתחיציהצמחאינווהוא.מהודוהמובאעץמיןהואשהבתידאןמסבירם"הרמכ-

esעמ,א,ביטאר-אלאבן;עודראה.56'מס,שמות,ם"הרמב:ראה.בטעותאומריםהמפרשיםשרובכפי,עלב'ת'

221.
Colcbicumהסתווניתהואאן'הטורגג.1575'מס.א.קלרק-לה;130'עמ,ג.ביטאר-אלאבן58 )

I

.ם"הרמב:ראה,)
(((הנגבסתוניתנקראת'עכנה'כשם.131'מס.4ד'עמ,(28הערה,לעיל)דוברו276ן'מס.שמות . ritchii

החי.(עורך)אלון'ע:ראה.בארץכיוםזהבהיםמוכרתוהיא.14'עמ.(1הערה.לעיל)סיקנברגר:ראה.במצרים



שאם-אשוצמחיביטאר-אלאבן

.כללנזקיםממנונגרמיםלא;בטוחוהוא'לה'מסתעג'השורשעםהשמנהתרופתשלמנה[ממנו]

59(1(5טם5טaculeatus(החורשעצבונית

לעצור'ו'ט)ואוקף'בשםשאם-אשלארץהקרוביםובאזוריםבדמשקידועזהצמח-"סךטס'
.[ותסתכלי

oo(השדותערטנית

(

~

eontice leontopetalum

והוא,כאןנזכירהאשרהזוהתרופהעלוגם'מריםבחדר'[נקרא]שהואאומריםיש'א'ערטנית'.א

ואנשי,"עלג'בשםשיכנוהומיומהם,עזהכחוףוכמיוחדשאם-אשאנשיאצל'מהד-אל'[ייקרא]

.היטבוינקםהצמרבגדיבוויכבסו'קבלעי'לויקראוהמזרה
המזרחואנשי'מהד-אל'יכנוהווהכפריים,עזהבחוףראיתיוכבר-_..'ונטובאטאלן'.ב

.הצמראתאצלםיכבסוובו,"עסלג'לויקראו

י6((]הזט1סטבcorniculatum1(קרינהמפרגה

ביןהצומחמאודקטןסרגממנווראיתי,התרופותבמתכונישאם-כאשוראיתיהו...'א'מאמית'

.ההריםסלעי

62(מסופקתשזהותוצמח)רהבאן-ארפתאאל

עלבהמרובהוהוא,'בליה'זנג'בשםאלכסנדריהבנמלובמירחדמצריםבמשכנותידועזהעשב

ריבהמהקליפהועשיתיפעםמשםאספתיווכבר,שאם-אששמארץעזהבחוףגםומרוכההיםחוף

.בדבש

שייכתהנגבסתוונית.201'עמ,1983אכיכ-תל.יא.מאוירתשימושיתאנציקלופדיה:ישראלארץשלוהצומח

זהבצמחהשתמשואשר.רבתיסוריהאנשי.ישראל-ארץכדרוסומצויה,ערכי-הטהרוהפיטוגאוגרפילאזור

האיוביתבתקופהונחשב,הנושב'שאם-אש'בתחוםנכלללאזהאזור.הארץבדרוםלהשיגויכלו,לרפואה
כמאמר'סחלכ'הערך:ראהלה'המסתעגעל.המצריתמהטריטוריהכחלקאולסוריהמצריםביןהבינייםכאזור

.לה
בבראשיתהמדרשעםהיטבמשתלב,בדהדס.'בגיאס'הכינוי.70'מס,א.קלרק-לה;30'עמ.א.ביטאר-אלאבן59

.לעצבוניתההדסביןהמשווה.(692'עמ,אלבן-תיאודורמהדורת)ט,מגרבה
.74,168'עמ.ד;10'עמ.א,ביטאר-אלאבן:עודראה.1524'מס.א,קלרק-לה:119'עמ.ג.ביטאר-אלאבן.א60

-אלפימושמד-אל,רסולאבןיוסףמלב-אל;ראה.סלעף'ו"עסלג':בשמותנקראזהצמחאחרתנוסחהלפי
יש.288-289'עמ.1924.א.(30הערה,לעיל)IOW;עודוראה.319,עם.1975ביירות.מפרדה-אלאדוית

אצרות'עםזהצמחלזהותהציע.הראוכני'א.בעברית'אשלג'למקבילהוא"עסלג'הערבישהמונח,המסבירים
.'כמקראהצומחמעולם'ראה,(ב"עיב,ה,ט,שבת.ירושלמי)אשלגלתיאורבק'רבייוסי'רבשםהמובא'דוח

.130-133'עמ.(ב"תשי)א,(ז"תש)היהדותלמדעיהעולמיהבינום
לערטניתברישאמתייחס.'מריםור'בח'הערך,55'מס.שמות,ס"הרמב.244'עמ,(11הערה.לעיל)תפסיד.ב

לערטנית.הנגבצפוןבאזורבמיוחדהגהוץ,השדותערטניתכצמחספקללאמזוההא'הערטנית.לרקפתובסיפא
:ראה.כגדיםניקויכחומרובעיקרשונותלתרופותבמרחשימשאשר/ספונין'בשםרעילחומרהמכילהפקעת

.367'עמ,(48הערה,לעיל)ופינברוןזהרי
.260'עמ,(27הערה,לעיל)ם"הרמכאצלגםגזברזהצמח.2059'מס.א,קלרק-לה:124'עמ.ד.כיטאר-אלאכן61

L:ראהלזיהוי

~

w(ס2הערה.לעיל),פרגהמיםמספרגדליםבארץ.205'עמ)Glaucium(בשםהידועים

ק(].)המקרינההפרנההואכיטאר-אלאבןשמביאהכולללתיאורביותרהמתאיםהמין.'א'מאמית'
~

()

corniculatum(.צמחי'.ספיר'א;50'מס,9'עמ.(21הערה,לעיל)דינסמור:ראה.זהכשםכיוםגםהמוכר

.יה'עמ,(ב"תרע-א"תרע)בהחנוך,'ישראל-ארץ
;מזהיהאינושהצמחקלרק-להמעיר,22'עמ,ג,שם;1670'מס.א,קלרק-לה;155-156'עמג,כיטאר-אלאכן62

:צייןלבסוףאך.הצמחתיאוראתהואאףהביאאגטאכי-אלדאוד.16'עמ.(1הערה,לעיל)טיקנברגר:גםוראה



השדותערטנית
(מימין)בפריחה

ערטניתשלפקעות
(משטפול)השדות

בפריחההמדברריכס
(74'עמראה)

ריבםשלמעובהשורש
המדבר



וש
י6(ם%24ץfoetida5"8(המבאישצחנן

ההמוןבקרבמצריםבמשכנותידועיםופירותיו,'החזירחרוב'בשםהידועהעץהוא'הרם'נאעא'

.ומאיטליהשאם-מאשאליהםמיובאוהרא,'הכליהזרע'בשם

64(מזוההשאינוצמח)ד'צע

לשורשהדומהטעםעםשעררה[שערות]כמודקיקיםבשורשיםהמכוסיםשחוריםשורשים

שאם-כאשידועים.הלכן'ן"'אסתק'הלעלידומיםקוצניימיועליהם,[ארטישוק]'רשף'ח'ה

.אנטיוכיהכעריתיארתיואשרהצמחאתראיתיוכבר,הבשמיםרוכליאצלוכמצרים

אתהכירביטאר-אלשאבןנראה.236'עמ,(21הערה.לעיל)אנטאכי-אלדאוד:יאה.'הזהבזמןנכירוולא' הצמת
מובאזהמחיבורתיאור.'הרמס'להמיוחסקדוםקלאסיחירורמתוךרק,זהבשם,ארירהבאןפתאאל

באזורהגדלבצמחמדוברהתיאורלפי.הנדוןהצמחלזיהוירכהוחשיבותוכיטאר-אלאכןשלדבריובהתילת
הפרחים.אפרפרוצבעם(שוגיך')לקצתהדומיםחלקיםעליםלוישויותרכאמהגובהו,הסוריהיםחוף

ריחנייםהשורשים,חריףוטעמונאכלהצמח.('יר'רג'רגלגרגירדומיםהזרעים.אפוריםמעט,צהובים
היומהענפים.כגוףשונותנפיחויותלהורדתברפואהשימשהצמח.(שורשקנה)'האדמהאורך'בומשתרשים

כאןמציעיםאנוהגידולוביתהמפורטהמורפולוגיהתיאוריפי-על.העובישמוומנאןפתילותקולעיםהנזירים

כלךמץהואהאחד:לזיהויצמחיםשני

'

)Ferula(.דורי-דוכלךאולי

'

)biverticillata.לעיל)כמגדירראה.(ע,
Crithmum(ימיבקריו1מתשמדוברהיאאחרתאפשרות;488'עמ.(18הערה maritieum(.71

"השלישהמאמר'כעל.16'מס.שמות.ס"הרמב:השווה.156,מס,א,קלרק-לה;58'עמ.א,ביטאר-אלאבן63
-אלעשבהאדןהוא"עגלאיש"."אנאגליס"':ם"הרמבמדבריכנראה,קלכשיבושמצטט,(30הערד,לעיל)

.['העכבראתןעשב']'פאר
.1399'מס.א,קלרק-לה:84-85'עמג.כיטאר-אלאבן64



e(צחרה ~

(

satureja

'מברא'ת'.א
~
thymbral-אנשיבלהגוידוע,וגניבר:מיניםשניולו,"פארם-אלהיצעתרהוא

בבוסתנים,המעובדיםמצריםבאזוריהמצויהוא,העליםדק,זה'צעתר'ומין.'שטריה'בשםספרד

.'שאם-אש'בוגםשלהם
מרובהוהוא,'חמיר-אלצעתך'בשםותושביהוספרדהעשבונאיםאותהמכירים-'חאשא'.ב

.ובמשכנותיהירושליםבאדמת

"(4"5טgummifer18581(השרףקדד
.שאם-אששמארץובלבנוןביירותבהריהרבהממנונמצא-'ירא'סת,

w(הפירתרוןקחווינת

(

Anacyclus pyrethrum

'בלי"ג-אלקרח-אלעוד'כשםבדמשקסוחרינואצלגםהיוםידועהוהתרופה...'וךדאואקר'

נקראופארסףצעתר'בשם.319'מס.שמות.ם"הרמב:השיוה;224-225'עמ.(11מערה,לעיל)תפטיר.א65

Coridothymusקורניתלמשלכמו,שוניםתבליןצמחים ~:

capitat

~s

)j(,צתדהכמיןשמדובריותרנראהכאןאך.
,לעיל)עיסא:ראהיהמיןעםהשטייהזיהויעל.(thymbra.5(הוורודההצחרההואבדיהוממשובחדברמין

תרבותיתצתרהכנראההואהבוסתניהמין.10'מס,163'עמ,(24הערה

;

)"Hortas.5).ב.ביטאר-אלאבן-כ,

נקראהאשא':נאמרהביניים-בימיאפריקה-בצפוןשנבתרצמחיםשמותבמילון.548'מס,א,קלרק-לה;2'עמ

העתרהעםמזוההזהצמחגם.163'מס.18'עמ,(37הערה,לעיל)וקוליןרנו:ראה,'[החמורים)תמיר-אלזעתר

.1350'מס.190'עמ.(21הערה,לעיל)דינסמור:ראה,חמיה-אלזעתר'באזורנונקראהאשר.הוורודה
Thymbra(משבלתצתררתהצמחיםהןנוספותזיהויאפשרויות spicata(מ"בהגםהידועההקורניתאו

thymas("'ומש'ח'הערך,153'עמ.א.כיטאר-אלאכן:ראה.'חאשא'

(

.קורנית'.גרובר'ומוהפטום'א:וכמיותר;:
מתייחסמוכאותאלושבשתיאפשריתמכלללהוציאאין.147-151'עמ.(ב"תשנ)גו.לשוננו,'וקורניהקורניתא

.זוזיהויבסוגייתלהכריעמתקשהואס,ולקורניתלצחרה;שוניםצמחיםלשניביטאר-אלאבן
.'קתאד-אלכ"העשרףוהואיראא'כת':כיתתם"הרמב.1889'מס.א,קלרק-לה;52'עמ.ד.ביטאר.אלאבן66

בלעז-כתירה"':נאמרשם,(30הערה,לעיל)השלישיהמאמר':וראה.191'מס.שמות.ס"הרמב;ראה

בתעודת.'[4ט"בב(=]דרגנטילעז"כתירא"שםמצויןאחרובמקום'קתאדנקראאילןשרףהואדתרנגתום

אתלדעתהכותבמבקש,לפסטאטמאשקלוןוייבואייצואכענייניהעוסקת,לערך1060משנתמהגנתהסוחרים
,ארזיםשרףעםירא'אתהכתבטעותזיההגיל.188'עמ.487תעודה.(53הערה,לעיל)גיל:ראה.'כתירא-המחיר

'גכאת'לכזיהויהחוקריםידי-עלמוצעיםשונים)Ascragala(קדדמיני.350הערה,198'עמ,א,שם:ראה

ירא'הכתעל.274'עמ,[975ק-רמת.המקראיהצומחעולס,פליקס":ראה.(יא.מג;כה,לזכראשית)שבמקרא

'עמ,(15הערה.לעיל)דמשוי;298'עמ.1935קהיר.יא.אדב-אלפנוןפיארב-אלנהיאת,נוירי:גםראהבלבנון

",11.:ראההקדדבשרףהממחרעל.199
-ע ,-Mofen"ס

,

H~yd, Nistoire du commrce du

_

Leyanr.ן

1936Leipzig.קע.624-623

ד.דנדרים.הירושלמיכתלמוד'קרחין'בשםסכרזהצמח.1507'מס.א.קלרק-לה;115'עמ,ג,ביטאר-אלאבן67

הערה,לעיל)אסראילי:299'מס.שמדת.ם"הרמב;402'עמ.(33הערה.לעיל)הרופאאסףידי-עלוכן,(ד"עלח)
עקרפילטרי'.'לילטרילעזפירטריסלטיןקרחאעקר':מקומותבכמהנכתב'השלישימאמר'ב.215'עמ,(37

הכוונההאחרונהכמובאה.'הרזפתאתלמודבלשוןתערסתהואקרחאעאקר':וכן.'פלטרילעזתקנסקמחא

ואילו.פילטרר':מבאר'הרזפא'בעדך'השלםערוך'ה.א"עלטבפטחיסבבליבתלמודהסכר'הרזיפו'למונח
פליט')הדברהחומרמפיקיםזהמצמחואכן.'הואלבהמההמותוסםזרעמין:שםכתלמודמבארי"וש

בעיקש(,

עםהצמחמזוההושם,240'מס.298'עמ.(20הערה,לעיל)L~w:ראההצמחזיהויעלעוד.חרקיםכנגד
Anthernis-ה pyretbrum.הלטיניבשםבספרותידהרהמוכר.Anacycl~

Is

;

pyrethrum

לעילי)סרפייז:ראה,

,לעיל)דוברו:%146-147ע,שם.מאירהוףאצלובדיון,299'מס.שמות,ם'הרממ;348,מס,56'עמ,(27הערה
.732'עמ.ושם633'עמ,(21הערה,לעיל)יזיק'צ;14'עמ,(24הערה,לעיל)עיסא;166'מס,95'עמ.(28הערה
'עמ.שם.תמונהוראה."גבל-אלקרח-אלעון-כדמשקכיוםגםזהרפואיצמחמוכריםזהבשם':מעירהוא
כסםכיוםמשמש.אירופהלדרוםבאומשם.ברגדלהואשם.אפריקה-בצפוןבשימושהיההצמחשורש.702

שימש.הערבית-היווניתהרפואיתכשיטהביותרהחשוביםהמרכיכיםאחדזהו.השגרוןבמחלתכעיקר,ממריץ
.ועודשידיםכאבי,עקרבעקיצות,התנפחויותנגדכתרופה
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עוד'בשםידועהאשרזאתותרופה,'רבי'מע-אלקרח-אלעוד'בשם'ךסת,'מאץ'אתמכיריםוהם

,פירותולוגדול['ראזיאנג']שומרלצמחצמחהדומה,שאם-אשבארץמרובה'בלי'ג-אלקרח-אל

בצד,'סוק-אסבאבל'שנקראבמקוםברדהואדיבראשלדמשקמתהן[ממנו]ואספתיראיתיוכבר

.הדרךשלשמאל

%(/11"1ט"!andrachne(מצויקטלב

[נקרא]הספרדיובמבטא'אביהקאתל'גםהנקראעץוהוא,שאם-אשאצלנקראיכך]'הקטלב'

.['דב-אדעציר']'הדוביםלקיקת'יכנהובספרדשלנווהציבור,האדוםהחנההואופריו.'מטרוניה'

,1(1:נוצן0ן)קיקסיה
בפרסיתהנקראצמחלעליהדומיםמעוגליםועליםמרובעגבעולעםעשבהוא-'לצה'מח'

דשוניםשמותיועלעוד.!4'עמ,א,ביטאה-אלאבן:השווה:[07ן'מס.א.קלרק-לה;24'עמ.ד.ביטאר-אלאבן61
לרע.אביהויקאטל"קטיל.';מוסיףשי'ישלהמאמר'בעל.21ג'מס,שמות.ס"הימב:ראההקטלבשל

:הטתבמאהמוסר'אנטאכ-אלדאוד.(30הערה.לעיל,"ש'דשלדמאמר':ראה,'ש'ארבוסלעז.פטיראניגש

.(י2הערד.לעיל)אוטאבי-אלדאוד:ראה.'שאם-אשבהריהמרובהעץוהוא"אביהקאתל.ונקרא"קטלב.'
.בלכסוןגדלאשר.זהמעץ,199'עמ.([נהערך,לעיל)דמשקיולפי,'קיקב'כשםגסנקראדקטלב.249'עמ
'מס.[66'עמ,(2[העוה.לעיל)דינסמור:ראדאלהשמותעלעוד.וכסףודבהמצופיםמיוחדיםכליסציו- 1101.

קיקסיהמהסוגצמהיסמינישנימתואריםזהבקטע.2094'מס.א.,קלר-לה;142'עמ,ד.כיטאר-אלאבן69
)Gckxia1(.23דערה.ןלעילעמיי-אלאעלבאיורוכן12,11-19'עמ,(1יעיה,לעיל)סיקנברגר:גסיאה),73,כב

ס'עלעגלתד.קיקסעטהיאשוןהמיןאתלזהותמוצע.21'עמ9,19

~

)spuria.])קסיה'קעסהשנידמיןואת
sieberiמשיזןשרועה

I

var .

I

bombycinal.)באתרשמדובראפשר,בוודאותמזוההאינו'כלבהקבר'המקום.(ו

היסטורי.גיאוגראפיתיאור.גתן'ואטלתיאורוראה;'נבא-אלאסחירבת'הנקראיאבאדל'למגהסמוך
.9[-90'עמ,תשמידירושלים,עמרם-בן'חתרגום,ה.ישראל-איןשלוארכיאולוגי



עמווהר

תועלתבוואין,מרטעםלווישריחלושאיןרק.'הריחן'והוא,'בויה'רכג'אד'
הרבהממנויש_

-באשהחשוביםמהאנשים,במהימנותובוטחשאניואדם.שאם-אשמאדמתוזולתםשכםבהרי

,נעקץאושהוכשאדםשכללאמרן,אללהיברכהושכםשלהקאדי,דין-אדר'פחהקאדיוהואשאם
ובמיוחדהמזרחבמשכנותהידועאחרעשבגם2"ו.מוכחנסיוןלאחרוזה...ויתרפאממנוישתה

בהקשר[העשיריתבמאה]תמימי-אתגםהזכיראותו...'כינפשה'בשםידועושם,הראןבאדמת

דל,מאודמרטעמו,אפודכצבעגבעולו,וקשיחמוארךאחדגזעבעלצמחוהוא,'לצה'מח'ל

הארגמניהבבונגלהודישיהיהכמוארגמניגווןתוכו,שעירכחודבוחתוכיםוקצותיו...עלים

וראיתי,שאם-אשבאדמתמקובץגםוהוא.לרפואה[חומרים]מפיקיםאיןומשורשיו,שינייםבלא

אזורכנראה]כאןוהואמשםואספתיו'כלבהלשברבסמוך['צדקמגדל']'יאבאדל'מג'באותו

באדמותגםהרבהוממנו.שםבתוכהיגדלאשוכאדמה,בחתקומזולתםיותרטוב[דמשק

,מאודמרובה-ירושליםהריועדחברוןהריצרבחסימוכך,במקומועזהבסביבותההןהאחרות

_מאודהרבהממנו-וז'ג-אלבנהרמוכר,חלבמאזוריגם[מוכר]ובמקומו

~(נאכלתקרנית

(

cortus mas70

.תולתםלכנוןבהרינמצא,ידועהרריעץהוא'קראניא'

Rheum(71(ריבם

.הצפוניותכמדינותוגםשאם-באשמרובהוהוא,בספרדולאבמערבכללנמצאלא'ריבאס'.א
...שאם-אששבארץעמאןמנפתאלינויובאזהמיןהרי.שאמט'הבשםהידוע'ראונד'ה.ב

אתבומערבביםאשרמהרוכליםויש,['התורכי']'התרכיראונד'לגםלפעמיםניתןזהושם

.עמואותוומוכרים"התורכראונד'ה

CyclELmen(מצויהרקפת persicum

(

72

שאם-ואנשיאש.['הזקניםלחם']"אלמשאיחבז'ח'כשם[הצפרנית]באפריקהידוע'מריםור'בח'
/רכף-אר'בשםיכרוהו

עםזהצמחושיהוהמשגהממפרשיהיו.231'מס.שמות.ם"הרמב:השווה.152'עמ,(11הערה,לעיל)תפטיר70
ככראולם.(ה"תרסתלנה,ראםדפוסמהדורת)מברטנוראעובדיה'ר:למשלראה.(ה,אפאהמשנה)האוג

.ראתדפוסמהדורת)שםלמשנהבפירושו,בטעותיסודהאשר,זוהצעהמשאנץשמשון'רדחהב"היכמאה
.(ה"תרסוילנה

.1018'מס.א.קלרק-להן131'עמ,ב.ביטאר-אלאבן.ב.1072'מס,א.קלרק-לה;147'עמ,ב,ביטאר-אלאבן.א71
המדברריבסעםהויבאסאתלזהותמוצע

'

)palaestinunl.%).הנגבובעברבהרורקאךהגדלאנדמיצמחזהו
-אלאצלהאיוראתראה.חמוצות-מתקתקותריבותלהכנתשימשועליו.המחברשמציןכפי.המזרחיהירדן

הואאףהראונד.1507'מס.197'עמ,(21'הערה.לעיל)דינסמור:וכן;44'עמ,1989,כב,(23הערה,לעיל)עמרי
:אובסומזהההשוניםריבס-הפאונדמיניבין,במילונומבחין'השלישיהמאמר'בעל.)Rheum(ריבסמין

:ואר.'שאמיראונדערבי[בנקרא]"פינתיקריס,":מוסיףאחרובמקום'ראונדכלערבינקרא]"ברברגיאו"'

מהמיןהריכסכנראהוא"המצויהראונד.(30העדה.לעיל)'השליקזיהמאמר'

'

officinalis.%.כשאמיהראונד

הגעהריבסהוא

;

)rhaponticum.2)עודראה.תרבותיכצמחבאזורנוגדלאשר:L~w(20הערה.לעיל).עמ'

-ארעבר;ראה.באיכותולירודשנחשב.השאמיבראונדלעשותנוהמםשהיוהזיופיםעל.126'מס,0-171ד1

אבןמחמדבןמתמד;42-43'עמ,1946קהיר,הסבה-אלמלבפירתכה-ארנהאית,שיווי-אשנסראבןרחמן

-אלמעאלםכתאב.קרשי-אל;86'עמ.1968בגדאד,חסתה-אלטלבפירתעה-ארנהאית,מחתטב-אלבטאם74
:דאההרפואיבריבםהמסחרעל.118'עמ,1938לונדון,)Lcvylלוי'רמהדוות,חסבה-אלאחכאםפיקרבה

.665-667'עמ.(66הערה,לעיל)סייד
ור'בח'בשםמוכרתהיתההרקפתהביניים-ימיבספרות.247'מס,א,קלרק-לה;84'עמ,א,ביטאר-אלאבן72

מצמחלהבדילהשישס"הרמכמצייןאחרבמקום.'מריסשגירת'בערך364'מס,שמות.ם"הדמב:ראה.'מדים



DKW-אשוצמחיביטאה-אלאבן

Foeniculum(פשוטשומר vulgare

(

3'

.שאם-ואשמצריםאנשיאצל"אנג:ךאן'ההוא'9אר?'

Prunus(שזיף domestica(74

.בדמשקממנושנמצאמהובמיוחד'השאמיאץ'האג'

"ט1ט141עsativum(שחליים
])75

'ליבידיון'.א

~

Lepidiuml....ונקראבמצריםהחסידהקאדיבכוסתןראיתיואשרהעשבוהוא

חריףוהואבדמשקיהרבהמצויאשרהעשבשהואאמרוהכרוניקותוכותבי,'הסולטאןעשב'

.[בטעמו]

מצריםאנשיואילו,'חרפק'בשםשאם-באשהידועחראזהסוג-'ססוח-אסחרף'.ב

.'סלטאן-אסהשישת'וכשם'חרפוף'בשםיכירוהוואלכסנדריה

idiantum(מצויותשולמיתשערות capillus-veneris]

(

%

.ומשכנותיהבדמשק'ביר-אלכשרת'והוא-'קנא-אלעדת'ג'

f)ryopteris(אשונהשרכיה villarii

(

77

.'שרד'בשםוביירותלבנוןבהריזהבזמננוידוע-'ס'סרס'

הבלבול.לרקפתמתייחסתהסיפא,55'מס,שם:ראה.'מריםור"בח'הואגםנקראאשר)Ldontice(הערטנית
ידועההרקפת.לניקויהמשמשיםפעיליםחומריםובהפקעתישהצמחיםשלשםמכךכנואהגוכעהשמותבין

'רקפתא'המונח.1120'מס.167'עמ,(21הערה,1לעילדינסמור:ראה,בימינוגם'מריםר,רבח'רקף'בשמות

.409'עמ33גהערה.לעיל)הרופאאסףאמללראשונהמכר
השלישיהמאמר,כעל.351'מס,שמות.ם"הרמב:השווה.1341'מס,אקלרקי-לה;89'עמ.ג,ביטאר-אלאבן73

המאמר':ראה.'פע[ואליננראזעגאלוהואאלעריסאלכסבאסוהואפיניקולאלטין,"שומר-שמאר"':מבאר

"שמארי"ההנקראהצמחהוא"'ראזיאנג"':אנטאכי-אלהאודגםכותבזהכעק.(30הערה,לעיל)'השלישי
'עמ.(21הערה,לעיל)אנטאכי-אלדאוד:ראה.'"בסבאס"רב'ובמעכחלב"וסמרה".ובמצרים"שאם-אש"ב

158.
בארצותרביםזיהוייםישנם'אץ'אג'למונח.21'מס,א.קלרק-להן'אץ'אג'הערך.13'עמ.א.ביטאר-אלאכן74

הערה.לעיל)דינסמור:למשלראה.(5טסטעק)לשזיףהמחברכנראהמתכווןזהכערך.(54הערהראה)שונות
באגסדווקאשמדוברהיאנוספתאפשרות.149'עמ.(24הערה.לעיל)עיסא;660'מס,37'עמ.(2[

'

)hr~s

communis(.
;399'מס,שמות,ם"הרמב:השווה.17'עמ.ב.כניטור-אלאבן.ב.202-203'עמ,(11הערה.לעיל)תפסיד.א75

Is/amischen".:94'עמ,(60הערה,לעיל)רסולאבן HYPre",וDietrich , Hum Drogenhandel.1/

אבוהיאכאןביטאר-אלאבןאצלהנזכרתשהדמותטמורהתפטירשלהמהדיר.954Heidelbergן.עק.44-41

תרבותייםשחליםעםהצמחמיןאתמזהההוא.([1135-200)עסקלאגי-אלבוטאני-אלעליבןרחים-ארעבדעלי
)sativum.]).במץמדובר,9'מס,107'עמ.(24הערה,לעיל)עיסאלפיcampestris.].

.(28הערה.לעיל)דוכדו;182'מס,שמות.ם"הרמב:השווה.490'מס,א,קלרק-לה:164'עמ,א,כיסאך-אלאבן76
'עמ.(21הערה.לעיל)דינסמור;1'מס.6'עמ.(24הערה,לעיל)עיסא:ראהזהזיהויעלעוד.200'מס.114'עמ

.1999'מס.220
ן)מוצע.266'מס.שמות,ם"הרמבידי-עלגםנזכרס'הסרח.1671'מס.א,קלרק-לה;7'עמג,ביטאר-אלאבן77

Dryopteris(אשונהשרכיההשרךעםזהצמחשהות ';

villarii

:ראה.Aspidiaceae-הממשפחת)

:

L
~

w(לעיל,

דמשקי.'שרד'בפטםבערביתזהשוךמכונהושם,226'עמ,ט,(58הערה.לעיל)אלון:וכן:166'עמ,(20הערה
Asplenium-(השחורהאספלניוסעםהמזוהה.לבנוןבהריהגדלאשתואןהשרךאתמזכיר adiancum

1חגע

"
.17.מס,24'עמ,(24הערה,לעיל)עיסא;199'עמ,(15הערה,לעיל)דמשקי:ראה.(1ת



עמרוהר

סיכום
ישראל-ארץשלהצומחעולםאתהמתעדיםהשוניםהמקורותעםוהשוואההיכרותסמךעל

.שבהםהחשוביםעםביטאר-אלאבןשלחיבורואתלמנותניתן,הביניים-בימיוסביבותיה
ומעלהמשכמוהיהביטאר-אלשאבן,הביניים-בימיהמוסלמיםההיסטוריוניםהערכתזומבחינה

כללבדרךהמוסרים,השתמרושיצירותיהםהרופאיםלרובבניגוד.מוצדקתהינה,האחריםמכל

תחומירבמחקריצירתביטאר-אלאבןלפנינומציג,ותרבותיתרגיונליתהתיחסותללאכללימידע

מצטיינת,הממוינותוהבלשנותהרפואהלספרותכיאה.נרחביםבאזוריםהצמחייהאתהסוקרת

ואשר,בנוףבולטיםשאינםקטניםצמחיםגםכחיבורומתואריםלכךהודות.כשיטתיותעבודתו

צמחירשימתאתביטאר-אלאבןמעשירבכך.אחריםכתוביםבמקורותנזכריםאינםכללבדרך

.כהעדלנוידועהשהיתהכפי,הביניים-בימיהאדםבשימוששהיווסוריהישראל-ארץ
ובעיקרהביניים-בימיהמפותחתהרפואיתהתרבותאתגםמשקךביטאר-אלאבןשלחיבורו

השליטיםשלהמעודדתלמדיניותםלייחסישהרפואהלפיתוחמההסברחלק.האיוביתבתקופה

-ארץעלפסחלאזהתהליך.נפשלכלשווה.משגשגלענףהרפואהמקצועהפךשכזמנם.האיובים

סמיהפקתלצורךצמחיםלאיסוףביותרחשובמקורהיתהצמחייתהעושרשבוכות,ישראל

;השלטונילממסדקשוריםשאינםחוגיםגםשירת.לנוהמוכרתבתנופתו,הרפואהמדע.רפואה

.אחריםמאזוריםבחלקןשיובאוצמחיותתרופותצרכההיאאףהמקומיתהאוכלוסייה
חקר.רבתי-סוריהבאזוריום-היוםחיישלמוכרפחותפןלהציגנסיוןכןאםנעשהזהבמאמר

בעלהוא,בראשיתונמצאשעדיין,הבינייםבימיבאזורנוהמרפאוחומריהרפואהתולדות

.וחברהכלכלה,מסחרכמואחריםלתחומיםגםרחבותהשלכות


