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חשיבות1.בשניםמאותבמשךרבתיסוריהבאזורשרווחהוהייחודיתהמקומיתהרפואיתהמסורת

בתחומיגםידיעותינואתמעשירהוא;רפואהלעניינירקמוגבלתאינהתמימי-אתשמוסרהמידע

שלההתאסלמותתהליךלגביוכןואמונותיהםהמקומייםהתושביםשליום-היוםחיי,הראליה
אזור

תיאוריםהכוללותדופןויוצאותמקוריותידיעותבכתביומשלבתמימי-את.בתקופתוירושלים

ואגןרבתיירושליםבאזורבעיקר,התושביםבקרבשרווחואכילהומנהגידתיותמסורות,גאוגרפיים

.זהמאמריעסוקאלהמהיבטיםבחלק.המלתים
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,:ראהתמימי-אתעלביבליוגרפיה1
Wfistenfeld, Geschichte der arabischen Arzte und Naturforscher.ע

,1937Leiden,1,Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur.);112.1840,ק.0,57תG~ttingen

,1970Leiden,111,Sezgin,קק.318-317 Geschichte des arabischen Schri

~

tums.לא.ק.422,סח.17;ע
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בשםנוצרינזיר,אחרירושלמימרופאהרפואיתהשכלתואתורכשירושליםילידהיהתמימי-את

ברמלהכרופאהתמחהבתחילה.השלטוןלחוגימקורבהיהתמימי-את.תואבהבןריא'זחאנבא

למצריםעקריותרומאוחר,מסתולי-אל'טגגבןעבדאללהבןחסן-אלשידי'האחהמושלאצל

,(930-991)כלסאבןיעקובלווזירתמימי-אתהתקרבבמצרים.981בשנתבהשההכילנווידוע

,רפואהספרכתבהווזירלמען.עזיז-אלובנומעז-אלהפאטמיםליפים'החשלבשליחותםשפעל

בעניינירובם,הרפואהבתחוםתמימי-אתשכתבחיבוריםחמישהעודמוזכריםובספרות

עקרבים,נחשיםמארסנסיוב-ובפרט,רפואיסם,הרחבהבהוראתוהמצייןמונח2,'תריאק'

,אחריםומרכיבים

מרשד-אלכתאב':הוא,זהלמאמרעיקרימקורישמשאשר,תמימי-אתשלביותרהידועספרו

המזונותליסודותהנכוןהמדריךספר)'אדויה-אלמןמפרדאת-אלוקוהאשדיה-אלואהר'גאלא

השתמרהחיבורכללאלצערנו.'מרשד-אל'בשםבקיצורגםהמוכר,(הנפרדותהרפואותוסגולות

-מכתביבאחדכיוםמצוירפואהכחומריששימשושוניםובמינרליםבאבניםהעוסקהחלק.בידינו

רפואהבחומריהשארביןהעוסקות,זהמחיבורנוספותמובאות3.בפריסהלאומיתבספרייההיד

ם"הרמב.המאוחריםהביניים-מימירפואהבחיבורילציטוטםהודותשרדו,הצומחבעולםשמקורם

והסתייגויותיועליושמתחהביקורתלמרות,זהמחיבורשלמיםקטעיםרבותפעמיםציטטלמשל

:ממנו

קרא,ספרחבר,תמימיאלנקראוהיה4(לירושליםכינוי]הביתבהרשהיההאישיזה:משהאמר

מזולתוספוריםהיודבריושרובפ"ואע.הנסיוןרבשהיה,אמרו.המישרכלומר,'מרשדאל'אותו

רבותסגולותזכרבכללהואאך,[אחריםבציטוטכלומר]מזולתומביאשהיהטועההיהולפעמים

במזונותמהסיבעינישראיתימהלספרם(לנחוץ]ראיתי[לכן].רבותולרפואותמהלמזונות

5.וברפואות

'תאריח,קמטי-אלאבן;546-548'עמ,1965ביירות,אטבאא-אלטבקאתפיאגבאא-אלעיון,אציבעהאביאבן2

-באלואפי-אלכתאב,צפדי-אצאיבךאבןליל'ח;105-106'עמ,1903לייפציג,ן.Lippertמהדורת,חכמאא-אל

rHמהדורת,ב,ופיאת . Riterושימושיוישראל-מארץהתריאקיצוא'בנושאשלימאמר.81-82'עמ1959ויסבדן

.'קורות'-העת-בכתבבקרוביתפרסם'הביניים-בימי
בחלקוכנראהמדובר.דפיםושנייםשבעיםמאהמכילהיד-כתב.2870מספר,הלאומיתהספרייה,פריסי"כ5

ותמציתיתראשונהסקירה.(תמימי-את:להלן)עשר-שישה-עשר-אחדהפרקיםאתהכולל,החיבורשלהרביעי
Leclerc.1,:ראה,הערביתהרפואהתולדותעלהחשובבחיבורוקלרק-להערך,תמימי-אתשלחיבורועל

1971New,קק.391-388 York,1,midecine arabe
"
Histoireן de.נוסףקטעבפטרסבורגנמצאסזגיןלדברי

.518'עמ,(1הערה,לעיל)סזגין:ראה;זהיד-מכתב
על.מקדם-אלביתנקראהאשרירושליםלעירהיאוהכוונה,הערבימהמקורלעבריתהמאתינתן'רתרגםכך4

,הצלבניםובתקופתהאיסלאםבראשיתישראל-בארץהיישוב,גוייטיןד"שראה,ירושליםשלהערבייםשמותיה
.32-35'עמ,ם"תשירושלים

'עמשםעודוראה.240'עמ,א"תשכירושלים,מונטנר'זמהדורת,[ברפואה]משהפרקי,מימוןבןמשהרבינו5

150,190-191,267,276.
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(1248מת)ביטאר-אלאבןהאנדלוסיהרופאשלבחיבוריהםלמצואניתןזהמחיבורנוספותמובאות
6

-1279)4וירי-אנשלובאנציקלופדיה7(1296מת)רסולאבןיוסףאלמלכהתימניהסולטאןושל

1332).8

ודעותאמונות

בקרבשרווחוומסורותמנהגיםותיאורגאוגרפימידעגםכאמורכולליםתמימי-אתשלחיבוריו

הוא,המוסלמיתהגאוגרפיתבספרותהמקובליםהתיאוריםלרובבניגוד.בימיוישראל-ארץתושבי

.רבהבביקורתיותהמצטיין,עצמאיומחקרהתבוננותפרי,ראשונימידעמוסר
טבריהמימת,הירדןנהרשלמהלכואתתמימי-אתמזכירותכונותיוהמלחיםאזורתיאוראגב

9.(?)מונטיןושמו,המלחליםהנשפךאחרגדולנהרגםמצייןהוא,המלחליםעדצנברהגשרמתחת

-אס]ההר'הזיתיםמהרבתצפית,תמימי-אתלדברי,לראותניתןאלונהרותשנישלמהלכםאת

-אלמכנסייתעליועוליםאשרההר-"טור-אט"והואלהממזרחירושליםעלהמשקיף[טור

10,'זיתאטורהמכונה,[שמניםגת]סאמניה'ג

יריחאבשםתמידנזכרתיריחוהעיר.וצועריריתוהיישוביםאתבתיאוריולהזכירמרבהתמימי-את

האזורתושביבפיעדייןשגורשהיה,יריחושלהקדוםשמההואיריתאשהשםנראה.אריחאולא

-יריחושהפכהעד,הארץשמותשערובבתהליךמעברשלבאפואזההיה-תמימי-אתשלבימיו

לחטיבותמחולקהיה,הירדןבקעשלהכללישמו,גורהמונהשבימיולמדיםאנועוד,לאריחאיריהא

הסמוךהכפרבשםאזורכלנקראהשוניםהגיראזוריביןלהבחיןמנתעל.יותרקטנותאזוריותנוף

ונראהמאודקדומותבתקופותכברבאזורמוכרתהיתהזותופעה,יריחווגורצוערגורכגון,לו

ואמונותידיעותבמיוחדמצייןתמימי-את11.'ירח1ירדן'המקראילמונתמקביליריחוירשהמונח

,לצרפתיתבתרגום.(בולאקמהדורת)1874קהיר,אשיה-ואלאדויה-אללמפרדאתאמע'ג-אל,ביטאר-אלאבן6
Leclercז0ק,מ1881-1877Paris,111-1,Beithar6:ראה , Traiti des simples.1;חוקרביטאר-אלאבן',עמך'ז

.פעמיםכשבעיםביטאר-אלאבןאצלמצוטטתמימי-את.49-76'עמ,(ה"תשנתמוז)76,קתדרה,'שאם-אשצמחי
,מאירהוף'מ:ראהזההיבורעל.1975ביירות,מפרדה-אלאדויה-אלפימעתמד-אל,רסולאבןיוסףמלב-אל7

.27-32'עמ,(ה"תש)ג,עדות,'תימןיהודיביןערביתרפואה'
.ואילך1924קהיר,אדב-אלפנוןפיארב-אלנהיאת,נוירי-אנ8
שמדובראפשר;לימוכראינוזהבשםנהר.ב"בעשובשםנזכרמונטיןבשםנהר.א"ע34דף,תמימי-את9

נוספותאפשרויותלהציעניתן,מלאדיאקריטיניקודבליהידבכתבמופיעהזושמילהמאחר)מעתיקיםבשיבוש

למרגלותיונמצאמיובליושאחד,קדרוןלנהלשהכוונהייתכן.(מובטין,מויטין,פונטין,קונטין:למשל,לקריאה

'מונסטריון'היווניבמונחמקורו'מונטין'שאחרתאפשרות.מונטיןהשםאתמזכירשמושצליל,מנטארבל'גשל

גאלינוסכבר.המנזריםנחלשכונהקדרוןלנחלהיאהכוונהכלומר,מנזראונזיריםשלמגוריםתאישפרושו

,SternהסIews:בתרגוםראה,הירדןובהםהמלחליםהנשפכיםנהרותשגיציין Greek and Latin Authors.4י
1980Terusalem,11,and,ק.319

ludaism

.ב"ע33דף,תמימי-את10
.ח,כ;לב,יגיהושע;סו,לד,אכבבמדבר11
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משוקעותבאזורשרווחומהמסורותבחלק.ונכבדיהיריחואנשיבקרבמקובלותשהיוקדומות

שבמרוצתויריחוצוערזקנימפילמשלשמעתמימי-את.במציאותבסיסלהןשישחשובותידיעות

12.היםשלהתייבשותמתהליךכתוצאההמלחיםסביבהיבשהשטחיגדלוהשנים

משיחהפיקושאותו,שאמי-אשזקום-אזלשמןקשורהתמימי-אתשמביאאחרתמקומיתמסורת

aeg(המצריהזקום

~

rptiaca5)8818811),בימינוגםהירדןבקעתבאזורברהגדל:

'להלילגוהדומה,זקוםהנקראפריגלעיןלויש.ירושליםמערי[אחת],'יריחוגור'במופקהזההשמן

ITerminaliaJבהלילגשמקורוטוענים,וחכמיהםזקניהם,ההואהמחווואנשי.נקומי-אזהנקרא'

יריחובגורזרעוהווהםשלטונםבתקופתמכאבולאמיהבניהעבירושאותוזג.ChebulaJכאבלי

אתשינתהיריחוארמתואולם.היוםועדמאזשםלהתקייםהממשיכיםגדוליםעציםממנווצמחו

אינוואולם'להלילגהדומהירוקפרינותןוהואהרכילאישלהטבעיותהתכונותשארואתשלוהפרי

%1...כמותועצירותעושה

רקלאזורנוהזקוםהבאתבדברההשערה

.מאודמסופקתהיאהאמיתבתקופה
,במראםדומיםאמנם'וההלילגהזקום

מזהזהמאודשוניםמיניםשניהםאך

מהותיכהושינוי,ססטמתיתמבחינה

זמןבפרקלהיווצריכוללאבתכונותיהם

אלהבמסורותישמקוםמכל.קצרכה

האינטנסיוויתהחקלאיתלפעילותהדים

באזוראמיהביתבתקופתשהתקיימה

אתמצאהזאתפעילות.הירדןבקעת

וגידוליםטכניקותבייבואלמשלביטויה

14.מרוחקיםמאזוריםהדשיםחקלאיים

רווחוזופעילותעלעמומותידיעות

המקומיתישראלית-הארץבמסורתאפוא

האמייםשלשלטונםקץלאחרשנהוחמישיםכמאתיים,העשיריתבמאהעוד

,הזפתים,המתההימה:שוניםבכינוייםאותוומכנההמלחיםאתרבותפעמיםמזכירתמימי-את

למשלראה.קלייןצפורהבידינחקרושונותבתקופותהמלחיםבמפלםהתנודות.ב"ע-א"ע34דף,תמימי-את12

השניםמאות-בתשעהמלחיםמפלסשינויי';104-110'עמ,(ט"תשכ)יא,א"טו,'המלהיםמפלסשינויי'מאמריה

.212-218'עמ,(א"תשמ)כג,שם,'האחרונות
.114'עמ,ב,(6הערה,לעיל)ביטאר-אלאבן:אצלמובא13
התקופה',פרנקל'י;106-114'עמ,(ח"תשמ)כ,קדמוניות,'בערבהמנהרה-בארות',פורת'י:למשלראה14

ירושלים,ישראלבארץהמסחרבתולדותפרקים,(עורכים)ואחריםקדרז"ב,'(632-1099)המוקדמתהערבית
.226'עמ,1990
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חדרה

:קדומהמקומיתנוצריתמסורתמשוקעתהאחרוןבכינוי15.אפסוסוימתפלסטיןים,יהודהימת

בימיגםלהקראווכן.ישראלבניבארץהיתהשכן,יהורהימתבשםקדומיםבימיםנקראהזווימה

היתהאשרוהיא...[אפסס]אפסוסימתישראלבנילפניזהבאזורמלכואשרהקדומיםהיווניםמלוך

19.16חדוח]המייחדיםהבחוריםמליטבהמצאואשרוהרקיםהכהףבה

המסורתלפי.(כהף-אלסורת,יתפרק)בקוראןהמובאתנוצריתלמסורתמתייחסיםאלהדברים

שניםבמשךמחסהמצאו(תורכיהבמערבכיום)מאפסוסנוצריםנעריםשבעההמקובלתהנוצרית

לשלטוןשעלהעד,(249-251)דקיוסהקיסרשלהדתרדיפותמפחד,עירםלידבמערהרבות

התרחשזהאירועתמימי-אתדברילפיאולם17.אלהרדיפותשהפסיק,(408-450)השניתאודוסיוס

הנוצריםגםכידוע.מקומיתישראלית-ארץנוצריתבמסורתכאןמדוברובוודאי18,המלהיםבאזור

-ארייחוס.זאתבמסורתכנראהמשתקףוהדברדתוגזרותמרדיפותדקיוסבימיקשותסבלובארץ

19.והתלמודהמשנהמתקופתבמקורותשנזכר,רקםליישובקשורהירדןעברלאזוררקים

:המלחיםבאזורשהתקייםעממינוצריחגגםמתארתמימי-את

בהםשחוקןלמימפליאותתכונותבהםשיש,הזוהימהמילסגולותובאשר:[תמימי-את]מהמדאמר

ההואוהחג.שסביבומהכפריםירושליםאנשיאליהיתכנסושבוחגלהשישוהריבהםמתרחץאו

,אזוריםאותםתושביבאיםההואבחג.אוגוסטביווניתהנקראאבחודששלהאמצעיביוםיהיה

חזהובוסס,בהםלתקוןאולשתותהיהיכולשלאומי.גמיעותממנהישתוומהםממימיהיאצרומהם

.עצומהתועלתמזההפיקוובכך.היוםכללמשךבהם

20.המלחיםשלהרפואיותסגולותיואתתמימי-אתשםמתארבהמשך

מצורעיםובעיקרחוליםשללרגלעלייהכאתרהביזנטיתבתקופהכברידועהיההמלחיםאזור

.266-269'עמ,ז"תשטאביב-תל,ג,הארץאתהידעת,ברסלבי'י:ראהבעברהמלחיםשלהכינוייםעל15
לאיסלאםשקדמוהמונותאיסטיםהמוסלמיפולפי,מונותאיסטיםפירושומייחדיםהמונח.35K~yדף,תמימי-את16

.'וכומשה,אברהםהנביאיםדרך,הראשוןבאדםהחל,מוסלמיםספקללאהיו
17Iourdan , La.1890,ק.274;1,112,ק.691;עLe Strange, Palestine under the Moslems, London.ם

1983tradition

~

de sept dormants, Paris

,ב,בלדאן-אלם'מעג,יאקות:ראה,'והרקיםהכהף'פרשתאירעהשבוהמקוםשלהשונותהזיהויהצעותעל18
Wמהדורת

~
stenfeld.קרובהתרחששהאירועדעהגםמובאת,806'עמשם.804-807'עמ1870לייפציג,ע

-אל:ראה,'מעמאן'פרסחבמרחקהממוקםכפרהוארקים-אר:כתבמקרסי-אלגם.הירדןשבעברעמאןלעיר
Deמהדורת,אקאלים-אלמערפתפיתקאסים-אתאחסן,מקדסי Goeje.מכווןכהףהמונה.175'עמ,1906,ע
.ייחוסםוכןהנסנעשהשלהםהבחוריםשמותנכתבושעליוהלוחהואהרקיםואילו,הנסנתרחששבהלמערה

וינה,היהודיהירדןעבר,קליין'ש:זהבענייןראה,רקםששמםמקומותשלושהידועיםהמזרחיהירדןבעבר19

,יונה-אבי'מ;132-134'עמ,א,ו"תשלירושלים,ישראל-בארץוגלילותערים,מזר'ב;35'עמ,ה"תרפ
,במשנההגיאוגרפיה,סגלצ"ב;3הערה,172'עמ,ד"תשמירושלים,ישראל-ארץשלהיסטוריתגיאוגרפיה
.21-24'עמ(ה"תשנ)סד,תרביץ,'החוףמישור-"היםמדינת"',גודבלט'ד;175-176'עמ,ט"תשלירושלים

.ב"ע35דף,תמימי-את20
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הסממניםואתהטבילהמקוםאתאחדיםמקורותתיארוהשישיתבמאה.למדוויהםמזורבושחיפשו

21.אליהשנלווהדתיים

יום(עיד)חגהואאבלחודשעשר-שבחמישה'הזמניםספר'בכתב(777-857)מאסויהאבןיוהנא

(973-1048)בירוני-אל.לציינובארץהנוצריםנוהגיםכיוםשגםמועד22,ישואםמריםשלהזיכרון

אםמריםשלהמחלהלזכרצמים'אבשבחודש,הנוצריםמועדיבתיאור,לערך1000בשנתכתב

קבעוזהשביוםאפואנראה2'.'מותהיוםהואהאחרוןוהיוםימיםעשר-חמישהנמשךהצום.ישו

זהביוםמסייעתמריםשלזכותהאמונתםלפי.המלחביםתפילהעצרתירושליםמאזורהנוצרים

לרגלעלייהולה..,צוערימת':מקדסי-אלשלתיאורומתוךגםנלמדיםאלהדברים.החוליםלכל

]aols[עשר-החמישהיום':נאמראחרתגרסהלפי.'חוליםואנשיםנעריםאליהובאיםאבבחודש

24.'[נדאא]לתפילההתכנסותתגזהביוםולהםלחוליםמועילאבלחודש

מרפאאתרי.השישיתהמאהלפניעוד,מאודקדומיםכנראההםכאןהמתוארהאירועשלשורשיו

הכיבושלאחר.והביזנטיתהרומית25בתקופהידועהתופעההיופולחנייםיסודותשכללועממיים

אך,אופייםעלאלהאתריםשמרו,המקומיתבאוכלוסייההפגאניהיסודשלהיעלמותוועםהערבי

.נוצריבמעטה

מזוןכמקורברצמחי
דוגמאותשתינביאלהלן.הארץלתושבילמאכלשימשואשררביםברצמחיהזכירתמימי-את

אחד.ומנהגיהבארץהאוכלוסייהלהרכבנוספיםרמזיםמשולביםשבתיאורם,כאלהלצמחים

:העכובהואהללומהצמתים

,1879Genive,1,Molinier,ק.88:בתוך(530)תאודוסיוסדבריראה21 Itinera Hierosolymitana.1שTobler.ז;
...עכשיוהמצורעיםנרפאיםהנהרמפיתוליבאחד.בונטבלשאדוננומקוםבירדןיש':כתבמטורגרגוריוס
Patrologiae:בתוךראה;'המלחליםהירדןנשפךהזהמהמקוםמילחמישהבמרחק cursus completus (Series

721.col,(71,tatma.כלבמשך[המלחיםוחוףזהבאזורשוהיםמצורעים':כתב(570)נצה'מפיאצוהאלמוני

מפעם.לצוערהסמוכה,שבלויאס"משהמרחצאות"ברוחציםהיוהםבערב.ספטמברותחילתאוגוסט,יוליחודש

ארכאולוגיותעדויות.97'עמ,(שם)ומוליניהטובלר:בתוךראה;'הקלהמביאזהולרובםמבריאמישהולפעם

'ג:ראההמלחויםהירדןלאזוראלהמנזריםשלולזיקתםיהודהבמדברהביזנטייםבמנזריםמצורעיםלקיום
שנמצאוהאריגיםבדיקתפי-על.19-20'עמ,(ז"תשמ)כס,א"טו,'זבוכלצרועכלהמחנהמןוישלחו',זיאס

למאה14קרבוןבאמצעותתוארךהממצא.יותרמאוחרתלתקופהאףהממצאאתלתארךניתןאלהבמנזרים

.וויצמןומכוןהעתיקותמרשותסגלודרורכרמיישראלידי-עלהתשיעית
.255'עמ,1953קהיר,ק.Sbathמהדורת,אזמנה-אלכתאב,מאסויהאבןיוחנא22
C,:ראהלאנגליתבתרגום;באקיה-אלאר'את-אל,בירוני-אל23 .E. Sachau , The Chronolo

~

y o(Ancient .Nation

1879London,ק.296

.(י"כשםוכן,185'עמ,(18הערה,לעיל)מקדסי-אל24
מרפא-אתריאוקדושיםמקומות-העתיקהבעתישראל-בארץמרפאחמי',צקי'דבורז'א:ראהזהבענייןעוד25

.7-27'עמ,(ד"תשג)טז,יהודיבפולקלורירושליםמחקרי,'?עממיים
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למרעהמשמשאשרקוץסוגוהוא.וזולתה[רבתיסוריה]שאם-באשהאנשיםמאכלהואעכוב-אל

,ורחביםגדוליםעליםולו.אמותשתילגובהומגיעהקרקעמןשעולהגבעולישהזהולקוץ.הגמלים

מבשילהואכאשר...בקוציםמלאקשקשיםבעלעגולהגבעולבראשוהפרי...בלבןמנומריםירוקים

26...הקרטםשלכמוזרעיםבמקומםויוצריםשנושריםאדוםבצבעבפרחיםופורהנפתחהוא

27.שמןובתוכםצהוב-אפורצבעםהאלהוהזרעים

מכיניםשהיוהמאכליםאתבהרחבהתמימי-אתמתארבהמשך

.זהמצמח
בראשמצוישהוא,[התפרחת]ראשאותואתמלקטיםאשרויש

הקוציםויתקשושייבשקודם,רענןהואכאשר,זהצמחליבת

נמכרוהואהעכובלווקוראיםאותומלקטיםהפלאחים.שעליו

המצוייםהקוציםאתמנקים18והם.שלהםהצוםבימילנוצרים

מקאריד191]מספרייםבאמצעותמלקטיםשהםפריכלעל

ולאחרקלותאותםשולקיםהםקוץשוםעליהםנותרלאכאשר

,הוארק]לבןבקמחאותםומגלגליםמימיהםאתשופכיםמכן

הטרייםהדגיםאתבושמגלגליםזהכמו,טחוןמלחבושעורבב

שעורבב,(כרכום)זעפראןמעטישקמחכשבאותו%הטריק-אט]

או%אנפאקןבשמןאותומטגניםמכןלאחר.[מום]דונגבו

ועושים.ואוכלים,הדגיםאתשמטגניםכמושומשומיןבשמן

והרבההבשראכילתעליהםנאסרהאשרבימיםהנוצריםזאת

1%...כךאותואוכליםכןגםמהמוסלמים

מצוגדילן

Carthamus(הצבעיםקרסםבעבריתנקראזהצמח26 tinctorius(,אשרי'ע:ראה.החריעשמןאתמפיקיםוממנו,
.63-68'עמ,(ט"תשי)א,א"טו,'חריע'

.129'עמ,ג,(6הערה,לעיל)ביטאר-אלאבןאצלמובא27
.בשרבאכילתהאסורים,(הארבעיםצום)הפסחאשלפני,הצוםלימיהיאהכוונה28
אבל,במספרתהירקאתמספריןואין':(207'עמ,צוקרמגדלמהדורת,יט,גטוביום,התוספתאלדבריהשווה29

.'העכביותואתהקונרסאתמספרין
מקור.פלסטיןבמחוזהמצוייםהחקלאותמוצריבין,181'עמ,(18הערה,לעיל)מקדמי-אלאצלנזכרהטרידג30

,בחר-ואלבר-אלאיב'עגפידהר-אדבת'נח,דמשקי-אד:ראה,יםדגשלשםשהואבמפורשמצייןיותרמאוחר

הסריתדגממיניאחדכנראה,מסויםדגבמיןמדוברזהלפי.207'עמ,1923לייפציג,ג.ע.Mehrenמהדורת
.(סרדין)

בשםהתלמודייםבמקורותרבותנזכרהוא.בוסרמזיתישהופקזיתשמןשללסוגכינויהואהאנפאקשמן51

גםנקרא)האנפאקשמן.22'עמ,ה"תשירושלים,הצמחיםילקוט,טחורשנ"א:אצלסיכוםראה,אנפקינון

המוסלמיתבתקופהישראל-ארץשלביותרהמפורסמיםהייצואממוצריאחדהיה(הפלסטיניאוהרכאבי
;רמלההעירהיההייצואמרכז;156-157'עמ,1960קהיר,מעארף-אללטאאף,עאלבי'ת-את:ראה,הראשונה

.181'עמ,(18הערה,לעיל)מקדמי-אל:ראה
.129'עמ,ג,(6הערה,לעיל)ביטאר-אלאבן:אצלמובא32
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הוא,תרבותיקנרס:כגון,זהבשםהנקראיםאחדיםקוציםלמינילהתאיםיכולעכובהמונת

Cynara(הארטישוק scolymus(,הגלגללעכוביתאו)ss

(

~

undelia toumefortiiתיאורולפיאולם

ע%7,ל,מצויגדילןעםהעכובאתלזהותשישנראהתמימי-אתשלוהמדויקהמפורט
)Silybum marianum(.שק".,נוספיםמקורותבשניגםנזכרמאכלכצמחהעכוב.,

.העשיריתמהמאה
'

":?"4ןג.(ןביןאותומנהאשר,מקדמי-אלשלחיבורוהואהראשו7
.מן41, .1.

.מרפאכצמחאותואוכליםירושליםאזורותושביבוריס
עעי'1"םי";מי"ו"-=לץ"7

""חת
[שן

.1ם'"'
1"

.),
ג

1.וסביבתהודיממואו]בוריסהנקראתבנהלה,ירושליםמנחלותבחלקצמיחתו
שיתלקליל[הליבדשברבגובהצומחוהוא%ר.הררךלצדלירושליםמזרחיתנמצאתזוונחלה

לשחורבירקותונוטה,חזקירוק[צבעו]מעלהוומחצית[מ"סארבעיםעדעשרים]שנייםאו

שלושהאורכםבאמצעיהיומהםבשסעמחורץמעלהועלהוכל%%בסתאני-אלהרשארעלהובצורת

.עורבאצבעותכמוממנוקצריםהסמוכיםוהעליםביותרהגבוההעלהובמרכז.דקיקיםעלים
39

Dieו"4(",1'1ץ(%%%-.-1924Leipzig,קק.%%415-404

Flora

:

der

ודרדרקוץמעדני',הירשפלד'י:ראהוכן.1.י161

.34-37'עמ,(א"תשנ)לג,א"טו,'יהודהבמדברהנזיריםשלבמזונםכמרכיבהגלגלעכובית-
.181'עמ,(18הערה,לעיל)מקדמי-אל34
,ב"תשמאביב-תל-ירושלים,מלמדצ"עבעריכתמשדשתמהדורה,טהרותלסדרהגאוניםפירוש,אפשטייןנ"י35

כברההלבונץ':ישראל-שבארץהעכובעם(ב,געוקצין,משנה,החלבנץאתהגאוןזיההזהבפירוש.208'עמ

בטיתרשף[הנה':כןלפניהגאוןידי-עלנזכרזהצמח.'אלעכוב"באלשאם"[יקראוה]יסמונההעכביותמןפירשנו
שמאמרשייתכןאפשטייןהמהדירהעירוכבר.(143-144'עמ,שם)'הבהמותאותןואוכליןקוציםכמין[בערבית)

עםהעכובזיהויעל.5מספרהערה,208'עמ,שם:ראה;'עכביות'לולא(!)'החלבנץ'המיליםלביאורמיוחסזה

ריאלייםפירושים',עמר'ז:ראה,ג"היהמאהבן,הירושלמיתנהום'רמדבריגםללמודניתןמצויגדילן

.צד-צג'עמ,(ה"תשנ)קטז,סיני,'ישראל-ארץשללצומחהביניים-ימיבפרשנות
מספר,ב,(6הערה,לעיל)קלרקלה:ראה,'ודיס':בתרגומוקלרקלהשמביאהגרסהולפי'בוריס':בגדפם36

.170'עמ,1031
.('טריק-אטמילעלימנהמקדם-אלבית-אלשרקיפי')הליכהכמיללירושליםמזרחית:כךגםזאתלקרואניתן37
.506-510'עמ,א,(33הערה,לעיל)לעף:ראהזהצמחזיהויעל.)Lepidiumתזטעט58)תרבותיםשחליים38
ששמו,שרועשחליללצמחספקללאמתאיםזהמדויקתיאור.136'עמ,ב,(6הערה,לעיל)ביטאר-אלאבן39

אתזיההגאוןסעדיה'ר,אגבדרך.העורבלרגלהעליםדמיוןעלהואאףמורה-(5טק0תסזס-בלטינית

לשוןמחקרי,אלוני'נ:ראה.'[אלגראבל'רג)העורברגלשייקראירק':השרועהשהלילעםשבמשנה'רגילה'ה
,ביטאר-אלאבן:ראהזהצמחשלשמותיועלעוד.195'עמ,ו"תשמירושלים,גאוןסעדיהרבפרקי:א,וספרות

,4ן.Meyerhofמהדורת,עקאר-אלאסמאאשרת,ם"הרמב;186'עמ,1989ביירות,דיאסקורידוסכתאבתפסיר
moiresט1'1"511111:בשםיצאה prdsentesg2lossaire de mati~re midicale composE

,

par Maimonide (M"ט
"""2(ח%"1881Leipzig.")"1,ק.222

9L
~

w, Aram

~

ische.1;137.411,(8"19400,ק.0,67ת,d'Egypte
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בצבעווניכרחריףטעםבעלהואושורשו,בקרקעעמוקמושרשזהשצמחתמימי-אתמצייןבהמשך

והואומלחאנפאקבשמןאותולבשלנהגו(?)'רבקה'ואנשיירושליםאנשי.נשהקהואכאשרהלבן

.וארכובותירכיים,גבכאבינגדתרופהלהםשימש
-אבוהכפרעםמזוההזהמקום.ודיםאחרתגרסהלפיאובוריםהכפרעלהידיעהחשובהלענייננו

או)בחוריםאתהביניים-בימיזיהוזהבמקום.לירושליםמזרחית-דרומיתמ"קשלושההנמצא,דים

אשר,בחוריםהיא,בחוריםהקדוםהיווניהשםאתכנראהמשמרבוריסהשם40.המקראית(בתרים

41.דיס-לאבויותרמאוחרתבתקופההפךהשערובתהליךבהשפעת

רבתיירושליםבאזורההתאסלמותתהליך
הגאוגרף(985בשנתחיבורואתשהשלים)מקדסי-אלביןההדוקההזיקהאתלהדגישהמקוםכאן

עולםרחביבכלהתפרסמואשר,דוראותובני,ירושליםילידיהיושניהם.הרופאתמימי-אתובין

דמיוןניכר,בזהזהתלוייםבלתיבחיבוריםשמדוברפי-על-אף.החשוביםחיבוריהםבזכותהאיסלאם

.זהאתזהומאמתיםהמשלימיםמקורותבשנימדוברולמעשה,מוסריםשהםרביםבפרטיםרב
הובאושלאמקדסי-ואלתמימי-אתשלהמקביליםבתיאוריםגםבולטביטוילידיבאיםוהדברים

.זהבמאמר
ניכרולאעדייןהעשיריתהמאהשבשלהיהרושםעולההחיבוריםשמשנילהדגישחשובלענייננו

האוכלוסייהשלרישומה,דיוקליתר.האיסלוםתהליךשלהמובהקיםאותותיוישראל-בארץ

לאחלקהנוצריםהיותקופהבאותה.מורגשהיהעדיין,מנהגיהושלתרבותהשל,הקודמתהוותיקה

.רובהיואףהםרבתיירושליםשבאזורואפשר,הארץמאוכלוסייתמבוטל
אך,תקופהבאותהלדתותיהןבארץהאוכלוסייהשכבותביןהמספריהיחסאתלהעריךקשהאמנם

מקדסי-אלמיצרבחיבורו,והיהודיםהנוצריםשלטווהדתיהתרבותי,האישיהמעמדשמבחינתברור

המוסלמיםהחכמיםמעטת'שהיאכתבירושליםעל.המוסלמיםשלהנחותמעמדםעלאחדותפעמים

[

"
כתב(1093)כךאחרשניםכמאה42,'והיהודיםהנוצריםעליההשתלטו...הנוצריםורבת[למאא

הארץ.הנוצריםעםויכוחיםלנוהיו':בירושלימשהותובעתערבי-אלאבןבכראבוהמוסלמיהנוסע

אלהמקורות4'.'כנסיותיהובאיביישוביהקבעהשוכניםהם,אחוזותיהאתהמעבדיםהם,שלהםהיא

.ח,באמלכים;יז,יט;יח,יז;ה,טז;טז,גבשמואל40
תרגם,ד,ישראל-ארץשלוארכיאולוגיהיסטורי,גיאוגראפיתיאור,גרן'וראה,דים-אבועםבחוריםזיהויעל41

.46'עמ,א,ב"א,'בחורים':ראה,אחרותזיהויהצעותעל.106-108'עמ,ד"תשמירושלים,עמרם-בן'ח
.167'עמ,(18הערה,לעיל)מקדסי-אל42
יש.81'עמ,(1968)21,'אבחאת,'"אלתאוילקאנון"צורהאכמאאלמשרקאלאאלערביאבןרחלת',עבאס'א43

,במיעוטעדייןהיההצלבניתהתקופהערבבכללותהישראל-בארץהמוסלמישהגורםזומפסקהללמודהמבקשים

,1981ירושלים,(ו,ישראל-ארץשלההיסטוריה)(634-1291)והצלבניםהמוסלמיםשלטון:בתוך,גיל'מ:ראה
Powel_(,:עודוראה.19'עמ (ed.4אן,'B .Z . Kedar, 'The Subjected Muslims of the Frankish Levant

1990Princeton,1300-1100,Muslinu,קק.174-135 under Latin Rule
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שלושתותמו,ומטושטשחיוורהיההארץשלהאיסלאמישצביונהמעידיםואחרים
המוסלמיהשלטון

ייןבשתייתלמשלביטוילידיבאזהדבר.מלאבלתיובאופןבאיטיותבההוטבע
,הזירוגידול

זומציאות.הגבלהללאכמעטזובתקופהבארץלהתקייםהמשיכובאיסלאםהאיסורשלמרות

.רבהאדיקותהפגינוהשליטיםכאשר,הממלוכיתבתקופהרקמשמעותיבאופןהשתנתה
44

רוב.רבתיירושליםבאזורעדתיים-הביןהיתמיםעלגםספקללאהשפיעההנוצריםשלעליונותם

רמיזותאומתחכללבהןלמצואואין,נוצריותהןתמימי-אתשמוסרהעממיותהמסורות
עוקצניות

מעידיםתמימי-ואתמקדסי-אלשלתיאוריהם.ומנהגיהםהשונותהעדותבניכלפי
החופשעל

אולילמעט,הראשונההמוסלמיתבתקופהבארץהדתותבניכלנהנושממנוהפולתני
יוצאימקרים

מצייןמקדסי-אל.העשיריתהמאהבשלהיבכיפההנוצריםשלטוהרפואהבתחוםגם.דופן
זאת

ירושלמימרופאהרפואיתהשכלתואתשרכשכאמוריודעיםאנותמימי-אתעלואילו45,במפורש

.נוצרי

סיכום

ביזנטייםתרבותייםיסודותכנםעלנותרועדייןישראל-בארץהראשונההמוסלמיתבתקופה

אתשלתיאוריו,ובאמונותיהםבדתם,הארץבניבלשון,הרפואהבענףביטוילידישבאו,מוצקים
-

-מולדתובאזורהתוודעשאליהםהנוצרייםמקורותיועלבעלילמעידיםתמימי
תיאוריו.ירושלים

באזורעדייןניכרולאשבזמנוהואהרושם.מקומייםנוצרייםומנהגיםמסורותשלבעושרמתובלים

.דומיננטיעדייןהיההנוצריושהיסודהאיסלוםתהליךשלהמובהקיםאותותיורבתיירושלים

המלחיםתיאור:נספח
הימיםבמיהנולדחייםבעלשוםבמימיהנולדשלאמשוםרקהמתההימהנקראהאכןהזווהימה

,

אליהיועברוכאשרוגם;במיםההייםהחייםבעליושארהצבים,הדולפינים,הסרטנים,הדגיםדוגמת

שמי:סבוריםאנווכך.כללבהיהיולאהמתוקיםהמיםמדגיאוהמלוחיםהימיםשלההייםמבעלי

והואהירדןנהרהקרויהגדולהנהרממנויהיהואז,צנברהלגשרמתחתנשפכיםטבריהימת
נהר

אשרויש.זהזמננוועדמבראשיתומעולםמאזהזולימהנשפךהוא,עצומהחשיבותבעלעצום

הממלוביתבתקופהישראל-ארץ,(עורך)דרורי'י,'הארץבתולדותהממלוכיםשלטוןרישום',דרורי'י44
ירושלים,

הגפןענףעלוהשפעתםהבינייםבימיובשומרוןביהודהואימלוםהתאסלמותתהליכי',עמר'ז;1-2'עמ,ג"תשנ
;247-261'עמ,ה"תשנאריאל-קדומים,ד"תשנהרביעיהכנסדברי-ושומרוןיהודהמהקרי,'הייןייצורועל

אריאל-קדומים,ה"תשנהחמישיהכנסדברי-ושומרוןיהודהמהקרי,'הביניים-בימיישראל-בארץהדבס',ל"הנ
ו"תשנטבת)78,קתדרה,'הרומיתהתקופהלאחרישראל-בארץהחזירגידול',רוזן'ב;241-248'עמ,ו"תשנ

),

.25-42'עמ
.183'עמ,(18הערה,לעיל)מקדסי-אל45



עמרהר)

הימהלמימימגיעיםהםוכאשר,גדולהבכמותטבריהשבימתהדגיםמןמימיובתוךאליהנשפכים

בהיותנואנווכבר.אחתתמימהשעהולובמימיהיחיולא,מידהמיםפניעלוצפיםמתיםהם

והואלהממזרהירושליםעלהמשקיף[טור-אט]ההרגביעלעלינוכאשר[מקדם-אלבית]בירושלים

אתראינו,זיתאטורהמכונה,[שמניםגת]סאמניה'ג-אלמכנסייתאליועוליםאשרההר-טור-אט

שאינם,'פראסחארבעובינהובינינו,הראייהבחושלנונתבררלנונגלוכשהם.הזוהמתההימהמי

היםממימייותרכחוליםראינוםאנואלא,הימיםממימילבניםשמימיהבאמרו,גלינוסשתיארםכפי

אתראינוהמערביהיםכצבעלשחורונטייתושראינוהכהההכחולולמרות...[התיכוןהים]המערבי

,למרכזהקרובעדהמזרחיתמגדתהאותהוחוציםאליהנשפכיםוהםטור-אטגבימעלהירדןנהרמי

בצבעםנוטים,לבניםוהםאליהביחסקלותםבשלבהמתערביםאינם,מימיהפניעלצפיםכשהם

הזההעצוםהנהר,מזאתיתרה.שבהצבעלכלדומיםואינם[הריחןעליגוון]הריחאניהלירוקהלבן

לגדתהמעבראליהמגיעכשהואהזולימהנשפך,[?]מונטיןלושקוראים,ממנועצום,אחרונהר

מימיהםכמותואיןהיותםמאזהללוהעצומיםהנהרותשנימימילתוכהנשפכיםואז.המערבית

ומזקנימהימניםאנשיםטועניםאלא,מיתוספיםולאכללבהזכרלשניהםנראהולאשביםהנשפכים

ניכרחיסרוןחסריםולאורכןהשניםבמרוצתהזוהימהשמיאלגוראןיריחואנשיומזקניצועראנשי

השממהשטחישניביןשהיוסביהםובשםאבותיהםבשםמספריםמהםימיםשהאריכואלה;ברור

ביןהחשופיםהשטחים[ותחום],חשופיםשטחיםמעט,קדמוניהםשמסרוכפי,צוערשל[מאותין]

בשםאלגוריריחואנשיזקנימספריםגםוכך,בהרבהראשוניהםשמסרוממהגדולהואכיוםשניהם

46...חסריםהשניםבמרוצתהימהשמי,קודמיהם

.זהקטעבתרגוםעזרתועלסרילירוןתודתי.א"ע34דף-ב"ע33דף,תמימי-את46


