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 בנהר רחיצה ,788 טהרה מקווה ,785 טבילה ,781 והטבילה הרחצה
 החם האמבט ,795 שחייה ,792 חמים ומעיינות השילוח מעיין ,791
 הצוות ,798 ותכולתו המרחץ בית של המבנה ,795 המרחץ בית ,795
 מעורבת רחצה ,804 בשמן סיכה ,802 הרחצה ,800 המרחץ בית של

,813 קדומות בתקופות המרחץ בית ,811 מחומם מרחץ בית ,808
815 החם המרחץ של המקור ,814 להנאה? או לבריאות - הרחצה

שונות .5
,818 מים אספקת ,817 השבת - שבועי מנוחה יום ,815 מילה

אשפה; ,827 ניגוב - קינוח ,824 (2) כיסא בתי ,820 (1) כיסא בתי
829 בזולת התחשבות ,828 תשתיות

ריאטטיקה יח: פרק
 תיבול ,833 לחם ,831 התזונה בתחום כלליות הנחיות ,831 בריאות

 באירועים בשר ,836 בשר ,836 ללחם תוספת - לפתן ,835 לחם
 מוגזמות בכמויות בשר אכילת ,838 צמחונית דיאטה ,838 מיוחדים

 חמאה ,844 חלב ,843 ביצים ,842 דגים ,840 קרביים אכילת ,839
 שמן ,849 דבש בהם שיש מאכלים ,847 דבש ,846 גבינה ,845
 אוכל ,852 וצנון כרישה בצל, שום, ,851 ירקות ,850 קיטניות ,849

,859 משקאות ,856 פרות ,855 וחרדל חלתית דלעת, ,854 מורעל
 כרוני אלכוהוליזם ,866 (4)יין ,864 (3)יין ,862 (2)יין ,860 (1)יין

,872 (2) צום ,870 (1) צום ,869 צואה הטלת ,868 אכילה זמני ,867
,875 התנהגות שיעורי ,874 ותזונה התנהגות של משולבים חוקים
877 ימים אריכות ,876 המגורים מקום

ובתלמוד במקרא ברפואה העוסקת ספרות יט: פרק

746
746
753
759

781

815

831

880
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900 מפתחות
900 המקורות מפתח
945 ישראל ומחשבת המקרא פרשנות רבנית, ספרות הגאונים, ספרות מפתח
950 ורופאים חוקרים רוח, אנשי שמות מפתח
954 ומומים מחלות מפתח
963 מונחים מפתח
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 רבים, במובנים הוא, ובתלמוד במקרא הרפואה על פרויס יצחק־יוליום ד״ר של ספרו
הזה. בתחום המודרניות לעבודות הדרך סולל

יהודים, של המקורית הרפואה ספרות בכל ולמעשה לכך, שקדמו בדורות גם אמנם
 שמשתמשים מהם יש במקרא. ואף שבתלמוד הרפואה בענייני מועט, או רב עיסוק, יש

 שבמקורות, הרפואי לחומר במישרין שמתייחסים ויש להדגישם, או לציינם בלי במקורות
 הספרים ואולם דרכם. לפי אותו מפרשים גם אגב ובדרך למעשה, הלכה בו משתמשים

 שעמדה זו הקלאסית, הרפואה מתחום כולם היו כך, כל מרובה מספרם שאין הללו,
 להבהיר כדי בהם שיש דברים נכתבו לא ומאז וגלנוס, היפוקרטס על רבה במידה לפחות

הזאת. שבספרות והחידות השאלות הבעיות, את
 ידי על שנכתבו הראשונות העבודות מן אחת בוודאי היא פרויס ד״ר של עבודתו

 אל להגיע שיכול חכם, תלמיד היה וגם ממש בפועל ברפואה שעסק מודרני, רופא
 שכפי משום הזו, בכתיבה עקרונית חשיבות יש כל קודם במישרין. שלנו המקורות

 הרפואה הזה, בנושא העוסקים כל שהעירו וכמו בספרו, פרויס ד״ר גם שכותב
 עוסק אכן )והמחבר התלמודית בספרות והן במקרא הן שנזכרים, הרפואיים והעניינים

 - בבירור הם ועוד(, המדרשים כמו הזמן בת בספרות גם אלא גופו בתלמוד רק לא
 רופא דווקא לפיכך, שלה. המזגים ובתורת היוונית ברפואה קשורים ואינם עצמאיים,

 נקודת מתוך אלא גלנוס, של הראות נקודת מתוך לא הדברים את לראות יכול מודרני
 איננה אבל לה, שקדמו לרופאים כבוד נותנת שאמנם מודרנית רפואה של אחרת, ראות

דרכם. את ממשיכה
 שנכתב מה כל כמעט שהרי רב. עניין מתוך להתייחסות הספר ראוי בלבד זה מצד

 ידי על הדברים נכתבו כאשר גם אחרים, בספרים והן רפואה בספרי הן לכן, קודם
 בימי ישראל חכמי בתולדות מרשימה ואישיותם מרובה היה שמספרם יהודיים, רופאים

 בסיס על רפואה של שלהם, המדעי העולם בין להתאים ניסיונות היו אלה כל הביניים,
 כן, על יתר אלה. מכל לגמרי כמעט שמתעלמת שלנו, במקורות הרפואה ובין יווני,

 מכל מדעיות תיאוריות על מתבססת שאינה רפואה רבה, במידה היא, בתלמוד הרפואה
 המודרנית, לרפואה ספק, בלי אותה, שמקרב דבר - המעשי הניסיון מן יונקת והיא סוג,
העובדות. בירור לאחר רק לתיאוריות ומפליגה הקיימות בתופעות מתחילה היא שגם

 ספרים למעשה, בהיקפו. גם אלא בראשוניותו רק לא חשוב פרויס ד״ר של המפעל
 בודדות, בנקודות או מסוימים, בצדדים רק עסקו מכן לאחר זה בתחום שנכתבו רבים

 בצורה רפואיים שהם דברים על הן כנפיו פורש בעצם הזה הספר ואילו מחקר, של
לרפואה עניין שאינם היגייניים או אנטומיים נושאים על והן המילה של המצומצמת



 להקיף יוכל במקצועו, חלוץ שהוא בפרט אחד, שאדם לשער קשה בוודאי, מעשית.
 עיניים פוקח הוא אבל ותחום; תחום שבכל הבעיות את ולפתור הקיים החומר כל את

הזה. הרחב התחום לכל עניין בהם שיש דברים אותם על להודיענו לפחות
 ישראל לחכמי מסוימת במידה נגיש היה הוא בגרמנית, במקורו נכתב שהספר מכיוון

 ובמקומות שלנו בדור ולעיון לקריאה ניתן פחות הרבה אבל אירופה, במזרח ולחוקריהם
 אבדה השבת של סוג לפיכך, הוא, הספר של תרגומו כיום. יהודים נמצאים שבהם

 למקצועותיהם הרופאים דווקא לאו הם כזה ספר של האמיתיים הבעלים שהרי לבעלים;
וחובביה. תורה לומדי שהם אלה כל גם אלא ולענייניהם,

 התרגום, בעצם רק לא גדולה עבודה עשה אומנותו, הרפואה שאין פי על אף המתרגם,
 זה, בספר הנמצאים דברים ופרטי מקומות מראי ולהשלים להוסיף רבה ביגיעה גם אלא

 מעבודתו־שלו. אחד מנופך יותר תוספת גם אלא תרגום, רק לא היא עבודתו ולפיכך
 ״יגדיל של לבחינה פתח פותח הוא הרי הכל, בידי להימצא יכול הספר כאשר ומעתה,
 יותר טובה להבנה ולהגיע בו, הכתובים הדברים על לחלוק או לקבל לעיין, - תורה״

שלנו. במקורות הזה הרחב התחום בכל הנוגעים הדברים אותם של

בברכה,

« »
הקדמה יד

שטיינזלץ ישראל אבן עדין
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 היקרה לרעייתי זה ספר תרגום מקדיש אני
 יצחק ד״ר של נכדתו שהייתה ז״ל, מיכל

 בדרכה היא שגם הספר, מחבר פרויס, )יוליוס(
 למכאובי אנשים, של לסבלם קשובה הייתה
ונחמה. סעד להם לתת וידעה והנפש הגוף

המתרגם דבר
 (Dr. Julius Preuss) ז״ל פרויס )יוליוס( יצחק ד״ר של ספרו תרגום הוא זה ספר
 מהדורתו (.Biblisch-talmudische Medizin) ובמדרשים בתלמוד במקרא, הרפואה על

 שינוי( )ללא השלישית ומהדורתו ,1911 בשנת בברלין בגרמנית אור ראתה הראשונה
 Biblical and) הברית בארצות באנגלית הספר פורסם 1978 בשנת .1923 בשנת

Talmudic Medicine) רהנר פרד ד״ר של בתרגומו .(Fred Rosner, M.D.)
 ומשפט לרפואה האגודה של העת כתב של 19 מס׳ בגיליון ,1998 נובמבר בחודש

ובסעיף יהודית, רפואית אתיקה של דרך ציוני התפרסמו ומשפט״, ״רפואה בישראל,
 תורגם טרם פרויס של ״ספרו הבאות: במילים זה ספר מוזכר המקורות רשימת של 25

עברי״. לגואל עדיין מחכה והוא לעברית
 ז״ל מיכל אשתי שנפגשנו, הקודמת המאה של השמונים בשנות מקרית בפגישה

 פרויס, ד״ר של נכדתו היא שאשתי לו נודע ז׳׳ל, אברמסון שרגא פרופ׳ עם ואנוכי,
 שלא פי על אף הספר, תרגום את עצמנו על לקחת אותנו ועודד בנו הפציר והוא

 תרגמנו הספר של הראשונים הפרקים את היהדות. במדעי ולא ברפואה מעולם עסקנו
 במלאכת המשכתי תשס״ג, אב מנחם בו׳ מיכל, פטירת ואחרי בינינו, פעולה בשיתוף
לבדי. התרגום

העבודה דרך

 הבבלי, התלמוד המשנה, המקרא, מן רובם מקום, ומראי רבות מובאות משובץ הספר
 בן יוסף וספרי החיצוניים הספרים עליהם מוספים והמדרשים. הירושלמי התלמוד
 ולטיניים יווניים מקורות גם החדשה. מהברית רבים מקורות נזכרים כן כמו מתתיהו.
 והם נפקדו, לא עשרה התשע המאה במהלך אור שראתה שונות בשפות ענפה וספרות
עמוד. בכל כמעט נזכרים

לעברית שתורגמו מקורות כולל העבריים, המקורות כל נבדקו התרגום בעבודת



 הנוסח את להביא אם מקרה בכל לשקול לעצמי הרשיתי מתתיהו(. בן יוסף ספרי )כמו
 המקורות את בלבד. מקום במראה להסתפק או בהערות, או עצמו הספר בגוף המקורי

 המקורות של המקום מראי את הגרמנית. מן תרגמתי בספר המופיעים הלועזיים
המחבר. של בספרו ככתבם הבאתי הלועזיים

 לעברית תורגמו בלטינית או ביוונית המקורי בחיבור המופיעים וביטויים משפטים
 בספר המתחים הקטעים בונפיל. ראובן ופרופ׳ כהן־ישר יוחנן ד״ר של האדיבה בעזרתם

הגרמני. במקור גם כך מופיעים זה
 בגרמנית מובאים בלועזית גם להביאם לנכון שמצאתי מונחים וכן מחלות של שמות

 ולפעמים בגרמנית, ולא באנגלית שולטים הקוראים שרוב הנחה מתוך באנגלית ו/או
הלטיני. המונח את הבאתי

 פירוש את או רש״י של פירושו את מקומות במספר הבאתי מקראיים למקורות
 של בספרו נעזרתי המקרא של ארמי תרגום מביא שהמחבר במקומות מקרא״; ״דעת
 פירושו את מקומות במספר הבאתי המשנה מן במקורות הטוב". ״יין אלתר טוביה

 תלמודיים לעניינים או הבבלי, התלמוד מן ארמיים למקורות קהתי. פנחס הרב של
 עדין הרב של פירושו את או רש״י של פירושו את בהערות הוספתי הסבר, המחייבים
ש׳. בסימון שטיינזלץ,

 עודכן, שלא וכמעט שנה מאה לפני אור שראה המקורי הספר של תרגום הוא הספר
 בידי היה שלא ידע כיום בידינו יש אם גם הרפואי, בתחום ולא הפרשנות בתחום לא

 מלאך, דניאל ד״ר בשם חידושים הבאתי ביותר מועטים במקרים כתיבתו. בעת המחבר
 מצוינים הללו המקרים כל - הספר פרסום אחרי שהתפרסמו ספרים בסיס על או

בתרגום.
 הושאל ואשר ז״ל פרויס יעקב המחבר בן בידי שהיה הספר, של עותק בידי נמצא

 לי נראו אשר ההערות את ידו. בכתב הערות בו הוסיף שהמחבר צאצאיו, ידי על לי
 רות הגב׳ ידי על נעשה המחבר של ידו כתב פענוח בפי/ב הוספתי חשובות

בר־אילן. באוניברסיטת קרליבך יוסף ממכון קצנשטיין
 ממוספרות העברי בתרגום אך בנפרד, עמוד בכל השוליים הערות את מספר המחבר

 ההערות חולקו הערות, מאלף יותר שבו ב, )בפרק פרק לכל עוקבים במספרים ההערות
קבוצות(. לשתי

משנה, ולפרקי לחלקים אחידה לא בצורה מחולקים שבספר הפרקים עשר שמונה
 המשנה מפרקי לחלק הכותרות כותרת. ניתנה חלק ולכל פרק ולכל לנספחים, וכן

 האחרון הפרק המשנה. פרקי לכל כותרות נוספו העברי ובתרגום המחבר, ידי על ניתנו
 הועתק זה פרק המחבר. של לעבודתו רקע שהיו ספרים רשימת מכיל עשר( )התשעה

בגרמנית. הערותיו כולל המחבר, של מספרו
 בציטוטים שבמקור. הכתיב מובא ובציטוטים מלא, כתיב נקטתי התרגום במסגרת

התורני. התקליטור מן הוא הניקוד המקרא מן
 במקורות שונה בכתיב מופיעים רבים ביטויים כאשר רבות כתיב בבעיות נתקלתי

בציטטות חסר. בכתיב ואחרים מלא בכתיב הכתובים מקורות יש כאשר ובמיוחד השונים,

« »
ובתלמוד במקרא הרפואה טז
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 היו לרשותי. שעמדה בהוצאה למקור נאמן להיות השתדלתי המקור בלשון הבאתי אשר
מלא. בכתיב כתבתי ההבנה ולשם חסר ובכתיב מנוקד היה המקור שבהם מקרים

בתלמוד, גם מופיע דומה נוסח כאשר מדרשי למקור מפנה שהמחבר מקרים ישנם
 השתדלתי בתלמוד. מופיע שהוא כפי המשנה מן מקור מביא שהמחבר מקרים ישנם וכן

 הוספתי מסוימים במקרים המחבר. ידי על שהובאו כפי המקום למראי נאמן להישאר
 לספרי לחזור המעוניין ועל חלקיות ציטטות רק הבאתי רבים במקרים נוספים. מקורות
בשלמותם. הקטעים את ולראות המקור

 המעיין ועל ובתקופתו, בימיו מקובל שהיה את שונים במקומות מזכיר המחבר
 לפני שנים כמאה בגרמניה, העשרים המאה בתחילת נכתב שהספר לזכור והקורא
לעברית. תרגומו

התרגום בעבודת ששימשו הספרים

 מן בחלק אך בהם, השתמש שהמחבר היסוד ספרי לרשותי עמדו התרגום למטרת
 שלא רבים עזר בספרי נעזרתי כן כמו יותר. מאוחרות במהדורות השתמשתי המקרים

המחבר. בידי היו

י ר פ ד ס ו ס י
 תשמ״ו. ירושלים תורה, חומשי חמשה חיים, תורת
 תשל״ג-תשנ״ב. ירושלים וכתובים, נביאים מקרא, דעת

 תשל״ג. ירושלים קהתי, פנחס הרב בידי מבוארות משניות
 תשכ״ג. ירושלים קאפח, יוסף הרב תרגם הרמב״ם, פירוש עם משנה

 א-מד(, )כרכים שטיינזלץ ישראל אבן עדין הרב בידי ומתורגם מבואר בבלי, תלמוד
 שטיינזלץ, הרב ידי על נתפרסמו לא שעדיין כרכים תשמ״ד־תש״ע; ירושלים

 וילנא. מש״ס - קטנות ומסכתות
 הגיליון. על שם שנדפס הקצר והפירוש קרוטושין דפוס תצלום ירושלמי, תלמוד
 .1976 ירושלים ירושלמי, שמואל בביאור זוטא, ארץ דרך ומסכת נתן דר׳ אבות

 שעדיין במסכתות שטיינזלץ; ישראל אבן עדין הרב של בש״ס שנדפסה כפי תוספתא,
 צוקרמנדל, במהדורת השתמשתי בבלי תלמוד עליהן שאין ומסכתות הופיעו לא

תשל״ה. ירושלים
 תנחומא מדרש תחלים, מדרש כהנא, דרב פסיקתא ישמעאל, דרבי מכילתא רבה, מדרש

 על שצוינו במהדורות השתמשתי אלה ספרים - )בובר( והישן הקדום תנחומא ומדרש
 .ס.8.8. התורני בתקליטור וכן להלן במבוא המחבר ידי

 תרל״ח. לבוב קאהוט, מהדורת השלם, ערוך
בובר. מהדורת טוב, לקח מדרש

 התורני. בתקליטור וכן תר״מ וינה איש־שלום, מהדורת רבתי, פסיקתא
תרכ״ד. וינה איש־שלום, מהדורת ודברים(, )במדבר רב דבי ספרי

יז המתרגם דבר
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הראב״ד. פירוש עם ספרא,
 ופרנקפורט. לובלין ליוורנו, יד כתבי לפי תש״מ, ירושלים שמעוני, ילקוט

החזקה. יד רמב״ם,
 תשל״ז. ירושלים קאפח, יוסף הרב תרגם הנבוכים, מורה רמב״ם,

 תשל״ג. אביב תל שמואל, אבן יהודה תרגום כוזרי,
וסעיף. סימן החלק, שם לפי בספר מוזכר ערוך שולחן
 (.1976 חדש״, ״תרגום )וכן 2000 ירושלים דליטש, פרנץ תרגום החדשה, הברית

י ר פ ר ס עז
 .1991 ירושלים פרייר, ומרים פיינגולד אלן ד״ר הרפואה, למונחי מילון
 .1988 ירושלים רותם, יעקב וד״ר אבךאודם יוסף ד״ר רפואי, מילון
 תשנ״ט. ירושלים העברית, ללשון האקדמיה הוצאת הרפואה, למונחי מילון
 גרסון, ודימונה שראל ברוך עברי נוסח ארשמבו, ואריאן קורבי זץ־קלוד חזותי, מילון

 .1992 ירושלים כרטא, הוצאת
 אביב תל לאור, והוצאה מפה־מיפוי הוצאת אנגל, אסתי עורכת האדם, גוף אטלס

.2003תשס״ג־
 פליישר, לברכט היינריך של הוספות עם לוי יעקב והמדרשים, התלמודים לשון אוצר

 Wörterbuch über die Talmudim und) תרפ״ד ברליךוינה הרץ, בנימין הוצאת
Midraschim.)

 תשנ״ב. ירושלים מלמד, ציון עזרא מאת בבלי, לתלמוד ארמי־עברי מילון
 ירושלים בספר(, המוזכרים ולמונחים לאישים הקשורים )ערכים עברית אנציקלופדיה

 תשי״ג-תשנ״ג. אביב ותל
 תש״ה. ירושלים מרגליות, מרדכי בעריכת והגאונים התלמוד לחכמי אנציקלופדיה

A Dictionary o יאסטרוב, מילון f  the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalm 
1950 and Midrashic Literature, compiled by Marcus Jastrow, New York 

Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 
1989

 נ׳ תרגם הרומאים, עם היהודים מלחמת תולדות בךמתתיהו(, )יוסף פלוויוס יוספוס
תרפ״ג. אביב תל שמחוני,
 ירושלים שליט, אברהם תרגם היהודים, קדמוניות בךמתתיהו(, )יוסף פלוויוס יוספוס

תש״ד. אביב ותל
 תשס״ח. ירושלים שוורץ, דניאל תרגם יוסף, חיי בךמתתיהו(, )יוסף פלוויוס יוספוס

 תשס״ד. ירושלים רפפורט, אוריאל תרגם מקבים-א, ספר
 תשס״ה. ירושלים שוורץ, דניאל תרגם מקבים-ב, ספר

 תשט״ז. אביב תל כהנא, אברהם ידי על ערוכים החיצוניים, הספרים
 הוצאת אלתר, טוביה התורה(, על וירושלמי יב״ע אונקלוס, של )תרגומים הטוב יין

תשל״ז, רחובות המחבר,
.1987 אביב תל שפירא, ויאיר זהר עזרה ותיפקודו, הגוף
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 תשס״ב. ירושלים עמר, וזהר לב אפרים ישראל, בארץ המסורתיים המרפא סממני
 תשנ״ד. ירושלים לוינגר, מאיר ישראל לדוד״, ״משביל מכון הוצאת חולין, למסכת מאור

תרפ״ט. אביב, תל קרויס, שמואל התלמוד, קדמוניות

 מספר המחבר פרסם ,1911 בשנת הראשונה במהדורתו אור הספר ראה בטרם עוד
להלן: מפורטים והם עצמו בספר בהרחבה כך אחר שנכללו מאמרים

 רפואיים מקצועות ובבעלי ברופא דן אשר בספר, הראשון לפרק שמקביל מאמר •
 עמ׳ 138 כרך Virchows Arch. העת בכתב 1894 בשנת פורסם אחרים,

 כרך במאסף פורסם והוא כהן שמואל ד״ר לעברית תרגם המאמר את .283-261
)תרס״ב(. א-ב א,

.2004 בשנת עצמאית כחוברת גם ידי על התפרסם הספר של הראשון הפרק •
 נמצאה הרפואה, של בהיסטוריה שעסק ז״ל, ליבוביץ יהושע פרופ׳ של בעיזבונו •

 שהכין הגרמני, במקור הספר מתוך שנלקטו מונחים רשימת המכילה חוברת
 רשימת מופיעה הנוכחי לתרגום במפתחות (.1913 )ברלין לוינגר אדולף ר״ד

 מחלות ושמות איברים שמות של המונחים רשימת את גם הכוללת מונחים
 של החוברת מן המונחים רשימת עם משולבת והיא הגרמני, במקור המופיעה

לוינגר. ד״ר

 פרידנוולד ה׳ ידי על עמודים( 35) מקיף מאמר התפרסם 1935 ינואר בחודש
(H. Friedenwald) בשם ”The Bibliography of Ancient Hebrew Medicine“ אשר 

 מחבר .Bulletin of The Médical Library Association, vol. 23. No .3 ב: התפרסם
 מאמרו(, פרסום )עד ביהדות הרפואה בנושא ביותר המקיפה שהעבודה כותב המאמר

 עשיר וניסיון רחבה השכלה בעל כרופא פרויס את מתאר הוא פרויס. של עבודתו היא
 המאמר מחבר כללית. ובהיסטוריה הרפואה במדעי והן היהדות במדעי הן רב ידע ובעל

 ממאמרו כשליש המדעית. לשיטתו פרויס של הדתית גישתו בין השילוב את מדגיש
 של התייחסותו נושאים: שלושה בהדגישו פרויס של ספרו לתמצית פרידנוולד מקדיש
 למקורות בהשוואה הערבים הרופאים ובכתבי ברומא ביוון, הקדומה לרפואה פרויס

 ותפקידו הצרעת ומחלת לחולה ויחסו הרופא תפקיד את פרויס של תיאורו היהודיים,
המחלה. בהגדרת הכוהן של

 נראים התרופות, בתחום ובמיוחד בספר, המופיעים הרפואה בתחום שונים נושאים
 המקום כאן ולא בימינו, המקובל מן מאוד ורחוקים כמופרכים ואחת עשרים המאה לבני
 בדפים גיטין במסכת ובעיקר בתלמוד, בהרחבה המופיעות תרופות על אך בהם. לדון

שעו(: )סי׳ שם לגיטין הגאונים מאוצר קטע להביא מקום יש ס״ח-ס״ט,

 בזמנם שראו בעלמא ודברים רופאים אינם שהחכמים לכם לומר אנו ״צריכים
 מי ואין אלה, רפואות על תסמכו אל הילכך מצווה. דברי ואינם ואמרום וליקטום
 אינו זה שדבר בקיאים רופאים מחמת בודאי שנבדקו לאחר אלא דבר מהם שעושה

שאין וזקנינו אבותינו אותנו לימדו וכך סכנה. לידי עצמם מביאים ואינם מזיק

יט המתרגם דבר



 שאין אותה, לעושה לו שברור קבלה, עליו שיש מה אלא אלה, מרפואות לעשות
שרקי(. אורי הרב מארמית )תרגם סכנה״ בו

 בעבודת לי עזרו אשר לרבים הרבה והערכתי העמוקה תודתי להביע ברצוני דברי, לסיום
 אלא הספר של הלשוני העורך רק לא היה אשר חזני, ישראל למר ובראשם התרגום

 למצוא ניתן אצבעותיו טביעת ואת התרגום במהלך וענייניות רבות הערות לי העיר
 רבות הערות והעיר התרגום על עבר אשר מלאך דניאל לד״ר תודה הספר. אורך לכל

 ואת כהךישר יוחנן ר״ד את הזכרתי כבר הפרשני. ובתחום הרפואי בתחום ומועילות
 וכן ובלטינית ביוונית והביטויים המשפטים בהבנת לי עזרו אשר בונפיל, ראובן ׳פרופ

הדפים בשולי בהערותיו המחבר של ידו כתב את פענחה אשר קצנשטיין רות הגב׳ את
 אשר נוימן זאב לרב תודה חייב גם אני העמוקות. ותודתי הערכתי בזה מובעת לכולם -

 מועילות רבות הערות הוסיף ואף רבה בקפדנות זאת עשה והוא הספר טיוטת את הגיה
 לי שעזרו ויעקב, נדב לנכדיי גם נתונה תודתי השוליים. בהערות או בספר ששובצו
 שנרתם אנסבכר איתן לחתני מיוחדת ותודה הראשונים, הפרקים של המקורות באיתור

 ההקלדה בבעיות לימיני שעמד אריק ולבני מקורות בהבנת לי שהייתה שאלה לכל
והמחשב.
 מאגנס בהוצאת הספר פרסום על המליץ אשר בר־לב בנציון לפרופ׳ נתונה תודתי
 זה ספר של לאור הוצאתו במלאכת שעסקו מי לכל להודות לי נעימה חובה המכובדת.
 לרם המלאכה, על שניצח צבר לחי - מאגנס הוצאת אנשי מקצועית: וביד במסירות
 שהייתה הלוי ולרוחמה מקצועית וביד רוח באורך לדפוס הספר את שהביא גולדברג

 מרכזת שמיר, אילנה לד״ר חייב אני והערכה מיוחדת תודה שנדרש. מה בכל לעזר
 וחשובות רבות הערות והעירה הספר פרקי בכל עיינה אשר מאגנס, הוצאת של המערכת
 אדלר יעקב לידידי להודות המקום גם כאן השונים. הספר בפרקי ולאחידות לעריכה

 הארון מן הספרים רוב את מצאתי ובה הפרטית ספרייתו את לרשותי העמיד אשר
בידי. היו שלא היהודי הספרים

 ארצה אתם לעלות זכיתי אשר לברכה זיכרונם הורי את להזכיר ברצוני באחרונה
 ילדותי בשנות הכניסני אריה( )יצחק אבי והשואה. העולם מלחמת ערב 1938 בשנת

 מצוות. לעול נכנם לראותני זכה לא אפילו אך מצוותיה, וקיום התורה לעולם הראשונות
 לרכוש לי אפשרה גדולים ובמאמצים התורה ברכי על אותי וחינכה גידלה )מרים( אמי

באוניברסיטה. לימודי את ולסיים השכלה
 עשיתי המחבר. כוונת לגבי רבות שאלות מתעוררות זה מסוג שבתרגום ספק אין
 זאת ציינתי במתכוון ממנו חרגתי וכאשר המקורי, לנוסח צמוד להיות יכולתי כמיטב

 דבר ידי מתחת יצא לא ושחלילה המחבר של לדעתו שכיוונתי תפילה ואני בהערות.
לכתוב. בדעתו היה שלא

 וירצבורגר אורי
תשע״ג חשון מר
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 של חייו קורות
ז״ל פרויס )יוליוס( יצחק ד״ר

 ולהלן חייו, תולדות קיצור רק כאן ניתן ולכן פרוים ד״ר המחבר את להכיר זכיתי לא
 הי״ד, קרליבך צבי יוסף ד״ר הרב ידי על פטירתו לאחר סמוך שנכתב עליו מאמר מובא

 אשר המחבר, בת פרויס, )לוטה( אלישבע את לאישה נשא פרוים פטירת לאחר ששנים
בשואה. בעלה עם נספתה

 שנבק גרוס הקטנה בעיירה (5.9.1861) תרכ״ב בתשרי בא׳ נולד פרויס )יוליוס( יצחק
(Gross Schônbeck) ,הבית היה הוריו בית פוטסדם. העיר מן הרחק לא שבפרוסיה 

 בו לתת היה ניתן לא אבל מסורתי יהודי בית היה הבית בעיירה. היחידי היהודי
 כבש הוא היהדות בלימודי פרויס שרכש מה וכל - דינקותא גירסא עם יהודי חינוך

 נשלח ופרויס הקטנה, בעיירה מקום היה לא כללי לחינוך גם התורה. ובחיבת בהתמדתו
 שמנהל עד בלימודיו הצטיין כך כל ושם (,Angermünde) באנגרמינדה הספר לבית
 לבן לתת משתדל הייתי כסף ללוות מוכרח הייתי לו ש״גם לאביו הודיע הספר בית
 הרגיש ושם (,Prenzlau) בפרנצלאו לגימנסיה עבר כך גבוהה״. השכלה מוכשר כה

 הוא כאן הכשרות. שמירת על לו לעגו כשחבריו כיהודי, המיוחד מצבו את לראשונה
 רכש ובעזרתו רוטרדם, של הראשי רבה כך אחר שהיה ריטר, ד״ר הרב עם בקשר בא
היהדות. במדעי הראשונות ידיעותיו את

 האישיות רפואה. ללימודי לברלין פרויס עבר בגימנסיה לימודיו סיום לאחר
 הכתיר אשר (Rudolf Virchow) וירכו רודולף פרופ׳ היה לרפואה בפקולטה המרכזית

 רפואית״. חשיבה לך ״יש באומרו אותו ושיבח ,1886 בשנת דוקטור בתואר פרויס את
 ורופא רב היה שבעצמו ביברפלד, אדוארד ד״ר של עדותו לפי נרשם היומית בעיתונות

 שקיבל כפי הגבוה הציון את אחר מועמד שום קיבל לא שנים עשר במשך כי בברלין,
וירכו. מפרופסור פרויס
 עזריאל הרב של מדרשו לבית פרויס התקרב באוניברסיטה לימודיו עם בבד בד

 הרב מפי תורה למד גם שם ביהדות; הרחבות ידיעותיו את רכש ושם הילדסהיימר,
שלו. התורה״ וחיבת הישר ״השכל מן שהתפעל ביברפלד,
 והחל מולדתו לעיירת פרויס ר״ד חזר רפואית ובהשכלה הרחבות בידיעותיו מצויד

 מצד אמון ומעוררת מוצלחת אבל וקשה, מייגעת הייתה עבודתו כפרית. בפרקטיקה
 הלכתיות־רפואיות בשאלות הילדסהיימר לרב פרויס ד״ר פנה צעיר רופא בתור חוליו.

 זה. בשכר לצרכיו השתמש לא ימיו כל בפועל כאשר בשבת, רופא שכר על וביניהן
קטנה, בעיירה והמדעית היהודית בדידותו את לסבול היה יכול לא הצלחתו למרות



 עני בפרבר רפואית בעבודה והתחיל לברלין עבר שלושים, בן בהיותו ,1891 ובשנת
 ד״ר על מספרים ולא־יהודים. יהודים רבים, חולים מהרה אליו פנו שם העיר, שבצפון

 כלל גבה שלא או מועט שכר וגבה חוליו של הכלכלי במצבם מאוד שהתחשב פרויס
בכיסם. מצוייה הייתה לא שהפרוטה מאלה שכר

 עת בכתבי הרפואה בתולדות מחקרים לפרסם פרויס ד״ר התחיל 1894 משנת
 מחקריו תמצית את כלליים. רפואיים עת בכתבי אור ראו רובם - שונים רפואיים
 רובם מקורות, אלפים מחמשת למעלה הכולל אחד לספר ריכז במספר, כשלושים הרבים,

 שהתפרסמה הענפה ומהספרות לטיניים יווניים, ממקורות ומיעוטם יהודיים ממקורות
 פרויס מראה והרפואה היהדות במדעי המקיפות לידיעותיו מעבר עשרה. התשע במאה

 בשנת הראשונה במהדורתו אור ראה הספר השמיות. השפות של בפילולוגיה רב ידע גם
 מהדורות יצאו 1923ו־ 1921 בשנים (;S. Karger) קארגר ס׳ בהוצאת בברלין 1911

שינויים. ללא אך הספר של נוספות
 הוגדרה לא המחלה קשה. ריאות במחלת פרויס ד״ר חלה הספר להוצאת סמוך

 הוא מוכרת. הייתה לא עוד אנטיביוטיקה שחפת. או ממאירה הייתה אם ברורה בצורה
 והמחקרית. הרפואית בעבודתו המשיך תקופה אותה כל אך שנתיים במשך קשות סבל
 ישראל" ״עדת של הקברות בבית ונקבר (,23.9.1913) תרע״ג באלול בכ״א נפטר הוא

 שמו רק המצבה על נחרטו צוואתו לפי הספדים. נישאו לא לצוואתו בהתאם בברלין.
לו״. ולא ״רופא והמילים
 )מדתה( רחל את לאישה פרויס ד״ר נשא ושמונה( שלושים )בגיל 1899 שנת בסוף

 לו ועזרה כנגדו״ ״עזר הייתה אשתו ובן. בנות שתי להם ונולדו מהמבורג, הלברשטט
 השלושים, בשנות ישראל לארץ עלו יעקב ובנו היא בהגהות. וכן לספרו החומר בהכנת

 רבה קרליבך, צבי יוסף ד״ר לרב נשואה שהייתה )לוטה(, אלישבע הבכורה בתו בעוד
 השנייה, בתו מבנותיה. ושלוש בעלה עם יחד בשואה נספתה המבורג, של הראשי

 בימי בצרפת שהו וילדיהם הם - גולדשמידט )פליקס( לשלום נישאה )מרגריטה( מרים
 של הצעירה בתם לשוויצריה. הצרפתית המחתרת ידי על 1943 בשנת והוברחו השואה

 בתרגום אתו יחד והשתתפה זה ספר למתרגם נישאה מיכל, גולדשמידט, ושלום מרים
לזכרה. מוקדש הספר תרגום הספר. של הראשונים הפרקים

 החברה ביוזמת פרויס ד״ר של לזכרו זיכרון ערב התקיים (1961) תשכ״א בשנת
 להופעת שנה וחמישים להיוולדו המאה יובל לרגל הטבע ומדעי הרפואה לתולדות

 ט-י(, חוברת ב, )כרך החברה ברבעון לזכרו חוברת מועד באותו הוקדשה כן כמו ספרו.
לפרויס: המתייחסים הבאים המאמרים את הכוללת
פרויס״. יוליוס ד״ר על ״זכרונותי מלר, יהודה ד״ר

פרויס״. ״יוליוס זודהוף, קרל פרופ׳
העברית הרפואה בתולדות המחקר מחולל - פרויס ״יוליוס מונטנר, זיסמן פרופ׳

הקדומה״.
המקראית־תלמודית״. הרפואה וחקר פרויס ״יוליוס ליבוביץ, יהושע פרופ׳

פרופ׳ ידי על שלוקטה כפי פרויס של הפרסומים רשימת את גם כוללת החוברת
מונטנר.
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 מעולם הדין, דשקרא ומעלמא והאמיתות, האמת איש אתה, נכנסת, האמת לעולם
 עלינו. הכבדת כמה הוי, פרידה. ברכת לך לקרוא רוצים אנו והשקר, העין מראית
 שמענו כאשר ליבנו על נעצבנו לשלומך, הדאגה עלינו העיקה ארוכים חודשים במשך

 של צווארו על מונחת חדה חרב ש״אפילו סברנו, אבל הם. ספורים ימיך שבהכרח
 להתייאש לנו שאל חשבנו כן ועל ע״א(, י )ברכות הרחמים׳׳ מן עצמו ימנע אל אדם,

 לכאב הדאגה משהפכה עתה, מפניו, שיראנו הדבר משקרה עתה, לבריאותך. מחזרתך
 ב/ )איכה חמל״ ולא ה׳ ״בלע המוות, מלאך שבידי החדה החרב ומשהיכתה ולאבל,

מיטתך... ליד יגון מלאי אנו עומדים ב׳(,
 את מותך, אל אחריך, לקרוא דמעותינו, את להזיל צורך אנו מרגישים במקום כאן

 ועד מגדול כולנו, אותך, שאהבנו בך, שהתגאינו - בחייך לך לומר מאתנו נמנע אשר
 רצינו ובהכנעה. בצניעות ובענווה, בשקט אלוהיך, עם התהלכת שבקרבם אלה כל קטן,
 הזוהר מן מסתנוור האדם ואילו פנימה, הלב אל יביט הקב״ה רק כי שאף לך, לומר

 אלא היהודית; רוחך את נפשך, של עומקה את וחווינו היכרנוך כן פי על אף המטעה,
 בזת נבובות, קרובות ולעתים זולות, שהן מילים שנאת אתה בכך; רצית לא שאתה
מאליו. מובן דבר לך שהיה מה כל בשביל ולשבח לתודה

 והריקנות הנדושה המליצה שולטות בו אשר הזה במקום דווקא אותך נזכיר כלום
 אלה כלפי וחנופה ע״ב( מו, דחיי״)סנהדרין ״יקרא שבו במקום מילים? מרוב המנופחת

 לעצמם כותבים שבחיים אלה שבו מקום הרוח, שבעולם האמיתות את מסלפת שבחיים
יהירה? התפארות תעודת

 ״במקום הזקן: הלל עם לומר היינו צריכים הנפטר, של רצונו נעשה אילו אכן,
 תידום. שם שבח, של פזרנות שוררת שבו במקום ע״א(, סג, )ברכות כנוס״ - שמפזרים

 כלל קבל הנפטר של גודלו על עדות ליתן רוצים לדבר, אנו רוצים כן פי על ואף
מותו. על המתאבלים וקרוביו שאריו למען זה יהיה למענו, לא ואם ישראל,

 יגלה ״לא בגלוי. תתוודה אל אשם, תחושת ובלבך חטאת שכאשר מלמדנו, התלמוד
 הוא״ שמים כבוד מיעוט בפרהסיא, חוטא שאדם מה שכל הוא, השם וכבוד חטאו,
 על זו אימרה הופכים אנו ועתה מפורסם(. שאינו בחטא ד״ה ע״ב, פו, יומא )רש׳׳י,

 אודות על ברבים ולספר הצדיק, הברלינאי הרופא אודות על לדבר עלינו חובה פיה.
 צדקותו מידת אודות על שלו, )אלטרואיזם( הזולתנות אודות על שלו, התורה אהבת

 של כבודם תורה, של כבודה יתברך, המקום של כבודו הוא: הדבר פירוש כי הטהורה,
 היום, של ליהודי ולמופת לאות להציגו עלינו האידיאלי. האדם לכוח וכבוד ישראל

 וכל דינקותא גירסא שכל יהודית, סביבה מתוך צמח לא אשר אדם שגם להראות
תוך - למדן לדרגת התעלה לו, היו לא הילדות בשנות תורה של אינטימית היכרות
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 ואהבת בתלמוד, ביותר מקיפה לידיעה הגיע בלבד המילון בעזרת עילאית. חריצות
 אם המסורה. התורה של המלאה להגשמתה עד לדרגה, מדרגה אותו העלתה שבו התורה

 חרסום בן אלעזר ומאז תורה, לימוד של הזנחתו מצדיק העוני עוד אין הלל ימי מאז
 שבהשכלה החסכים כל ז״ל פרויס מאז הרי לה, הצדקה לשמש יכול העושר עוד אין

 את יתרצו ולא יצדיקו לא שוחק, מקצוע של המאמצים וכל הנעורים בימי היהודית
 מזניחים ולכן הצורך די בו מכירים שאיננו לימוד תורה, של לימודה מחובת הפטור
אותו.

 את ישכח אשר אדם ולא רליגיוזיות, נטיות בעל היה לא שפרוים לציין, יש
 מתחת הקרקע תישמט הגבוה רוחו מעוף שבשל אידיאליים, חלומות בשל המציאות

 ושקול, מאופק מזג בעל להתלהבות, נטיה ללא פתוס, חסר אדם היה הוא רגלו.
 חוש בעל הריאלי, החיים להווי חודר מבט בעל היה הוא האובייקטיביות; התגלמות

 ומכאן הזולת. כלפי הן עצמו כלפי הן - בלתי־משוחד צדק וחוש מפוכח מציאות
 היתה לא מסיני לתורה אותו שקירב מה חדה. ביקורת בעל גם היה קרובות שלעתים

 ביותר החמורות הבעיות ראיית את מטשטשת שהיא שאפשר התלהבות־נעורים אפוא,
 טוב עולם לדמיין כדי ממשית מציאות מכל להתעלם לעתים נוטה ואשר החיים, של

 של העמוקה ורצינותו האינטלקטואלי היושר נכון: הוא דבר של היפוכו לא! יותר.
 בית־הספר, חכמת של ולאיךהאונים לגבולותיה במישרין המודע האמת, אוהב חוקר

 האנושית והחקירה החשיבה פיתולי כל מתוך קולט ואשר אשליה לשום מתפתה שאינו
 הביאוהו אלה כל - מוכח(, אינו ברור, שאיננו דבר - ) ״non liquet״ האזהרה את

 בלא במחקר: ייחודו את אפיינו אלה כל - מזו יתרה החכמה. כליל את בתורה להכיר
 מלאכותית בנייה בלא יפים, בצבעים הדברים את לטייח נסיון בלא קדומות, דעות

 המדעיים. הישגיו של פרט לכל התייחס וכך עולמו, השקפת הייתה זו שיטה; של
 בעל רק ואמנם, לחקור. הבלתי־נלאית שאיפתו גם וכך אישיותו, הייתה וענווה כנה

 חרף התורה אל הדרך את למצוא היה מסוגל פרויס, של זו כמו עמוקה, כה רצינות
 ששנא מכיוון הדרך, במחצית עומד נשאר שלא מכיוון בלתי־נוחים. מוקדמים תנאים

 האנושית, ההכרה תנאי לפי שניתן ככל ולחדור להתקדם שביקש מכיוון השיטחיות, את
 מול להתייצב ונאלץ בשוק, המתהלכות אופנתיות באמיתות להסתפק היה יכול לא

 דבר בכלל: שהכיר משום האמת אל הגיע הגר שאונקלוס כשם המוניות. מחשבה דרכי
 באשר לפרויס לו עלה כך בו, ערך יקר שתוכן ההכרח מן בו, ונלחמים לו בזים שהכל

 על אותו והנחתה זו טהורה נשמה על השגיחה העליונה וההשגחה הדתית. להתפתחותו
בדרכו. יטעה לא למען הנכון, בזמן הנכון הסיוע את שימצא מנת

 במחוז קטן במקום למנינם ה-יט המאה של הששים שנות בתחילת נולד פרויס
 יהודי בית זאת ועם במקום, היחיד היהודי הבית היה הוריו בית (.Uckermark) אוקר
 בבית־ השבת. קדושת ועל השולחן טהרת על גדולים, קורבנות במחיר שמרו, שבו היה,

 עשה (Hoehere Bürgerschule in Angermünde) באנגרמינדה הגבוה האזרחי הספר
 בית־הספר שמנהל רבה, כה וחריצות בולט כה כישרון שם והוכיח לימודיו ראשית את

 מוכשר בן שולח הייתי הכסף, את לי ללוות צריך הייתי אם אפילו באביו: הפציר
באכסניה בהיותו וכאן, (.Prenzlau) בפרנצלאו לגימנסיה נשלח הוא ואכן ללמוד. כזה

כט המתרגם דבר



 ומשמעותם טעמם על תוהה והוא הכשרות, דיני על היתירה הקפדתו על לעגו הזרה,
 אז כיהן בפרנצלאו הנכון. האיש אל הביאתו - ההשגחה להבינם. ומבקש החוקים של
 הראשי רבה הימים ברבות שהיה מי אמת, וצדיק מעמיק תלמיד־חכם ביותר, חשוב רב
 לו להראות ממנו מבקש והוא פרוים, בא זה של ביתו אל ריטר. ד״ר רוטרדם, של

 משלה ואינו הוא, ישר אדם מורהו־הרב, תורה. ילמדהו שהרב רוצה ברורים, דברים
 שרוצה מי אלא שבועית, מוסרית בדרשה מתמצה אינה היהדות של משמעותה אותו:
 ללמוד ושוב וללמוד, ללמוד חייב היהודית, הדת מהות את להבין ורוצה יהודי להיות

 ולא רבים לקורבנות מוכן להיות היהודי חייב ולקיים, ולעשות לשמור כדי וללמוד.
 ספר את הצעיר פותח שכך, מכיוון אפשרית. מסקנה שום בפני במוגות־לב לעצור
מותו. יום עד אותו סוגר אינו ושוב החיים

 באשר הדין והוא וכבוד, הישגים צובר כשהוא עוברת בגימנסיה לימודיו תקופת
 ״האימתני״ אפילו דרוך בשקט בבחינה לו מקשיב שם בברלין. בהמשך, הרפואה ללימודי

 אתה מודה: הוא הבחינה ולאחר (,Rudolf Virchow) הזקן וירכו פרופ׳ המרצים, מכל
 שהניח היסודות את (...Sie koennen medizinisch denken) מדיצינית״ ״לחשוב יודע

 יד ניכרת כאן וגם אותם, ומעמיק מחזק באוניברסיטה הסטודנט - הגימנסיה תלמיד
 ליהדות, חדש מקום שיצר ז״ל הילדסהיימר עזריאל הרב אז פעל בברלין ההשגחה.

 תורה; של אוהל המנוח ביברפלד הרב הקים )לרבנים(, בבית־המדרש כאן, אור. מלא
 זו מאושרת בסביבה ללמד. מוכן ומורה פתוחה גמרא תמיד מצא בשעריו, הבא כל

לאיש. פרויס היה
 הוריו לב את לשמח כדי וזאת הולדתו, למקום הצעיר הרופא חוזר לימודיו תום עם
 בגלות זה, תורני במדבר כפרי, כרופא גם הימנה; למעלה שאין במידה כיבד שאותם

 לו הייתה כשהגמרא עצמו, על עבד על־אנושי במרץ דרכו. את פרויס זנח לא שבגלות,
 המילון. של ויבשים ארוכים טורים עכשו מילאו המורה של מקומו את תמידית. למלווה

 ישן הארץ על שתה, במשורה ומים אכל במלח פת לתלמוד. הוקדשה פנויה דקה כל
 לתורה. נתונים היו ומחשבותיו עמלו כל כמשמעו. פשוטו - ד( תורה, קנין פרק פי )על

 הרהרתי ״לא לומר, היה יכול יחזקאל הנביא עם יחד אמיתי. לצדיק אותו הפכה התורה
 אבותינו, מעשי לרמת התעלה הוא ע״ב(; מד )חולין בלילה״ טומאה לידי לבוא ביום

האומה... אבות
 נשאר הוא לימודיו, מימי הדגולים רבותיו לבין בינו הפריד רב גיאוגרפי מרחק כי אף
 הרפואה מדעי מתחום הראשונות השאלות את הרוחנית. הבחינה מן עמהם הדוק במגע
 הרופא שלח מכאן (.Gross-Schoenbeck) מגרוס־שנבק הילדסהיימר עזריאל הרב קיבל

 גם מכאן בשבת. הניתנת רפואית עזרה תמורת בשכר לנהוג כיצד שאלתו, את הצעיר
 התלמודית. הרפואה אודות על פרויס יצחק של הראשונים פרסומיו לעולם יוצאים

 מחקר עבודות כמה סמך על הווינאי הרפואי בשבועון עצמו את הציג הצעיר המלומד
 חשובים, דברים לומר ואף לומר, מה יש שלתלמוד לעולם מודיע הוא עצמאי; כחוקר
הרפואה. לתולדות בנוגע

 כן על ימים. לאורך שבכפר המוחלטת הדתית הבדידות את לשאת היה שקשה אלא
הדתיים החוגים לברלין. הולדתו, במקום אחדות שנים בת רפואית פעילות אחרי עבר,
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 שנות אחרי - הגיע וכאן מתאים, שדה־פעולה מצא כאן פתוחות. בזרועות קיבלוהו שם
 למקצועו גבול ללא ובנאמנות כדוגמתה שאין בחריצות התפתחותו. למלוא - הנדודים

 והיה השתקע, ברלין של ביותר העניים הרבעים באחד לעשייה. רצייה בין השלים הוא
 השקט ידי על - ממש של ברכה שם והביא בית, לרופא הפשוט, האיש של לרופאו שם

 יהודי העמוקה. מוסריותו ידי על הופעתו, של הצנועה הפשטות ידי על שבאישיותו,
 הנשמה בעל לאיש דמעותיהם. ועם כאביהם עם אליו באו הכול וזר, אזרח ונוצרי,

 לפניו להתוודות לבבו, סודות את לגלות אחד כל היה יכול הגדול, לשתקן הדיסקרטית,
 כיוון. לעצמו למצוא כדי במילים, החסכונית בחכמתו ולהעזר מחדש להזדקף ולקבול,

 את ידע ניצח, שבעצמו ומכיוון שבהם, הנשגב ועל השפל על החיים את הכיר פרויס
 לקחים עמוקים, מוסר דברי אחד לכל אמר הוא האדם; טבע של הסבל ואת החולשות
בפשטות. פתום, בלא הלב, אל הנכנסים

 של מקומו את היום מסוים במובן הרופא תופס פאולסן, הפילוסוף דברי פי על
 אמת לידיד והיה עבד, ולפיה זו נעלה במשמעות מקצועו את תפס ופרויס הכומר...

ביותר. העניים של גם
 כגון מושגים, ליום; לו היה הלילה מקיפה. מחקרית בפעילות עסק אלה כל וליד

 בחדר־ ישב המאוחרות הלילה שעות עד מילותיו. מאוצר מחק הוא והבראה בילוי
 תורת של ההיגיינה את ולהבהיר לחקור כדי ומדרש, תלמוד על רכון שלו, העבודה

 בעבודתו וכישרון במקצועו הצלחה לו העניק אשר יתברך והוא היהודית. החיים
 בו תמכה כולה שכל זוג בבת - ביותר הנעלה החיים באושר בירכו גם המלומדת,
 על ויתרה היא אתו יחד חם; בית לו שנתנה בלבד זו לא עמוקה. הערצה תוך בפעילותו

 ומקילה הגהה גליונות קוראת במילונים, בודקת כשהיא לצידו וישבה ובילויים תענוגות
חייו יצירת את יצר הוא וכך הסופר־החוקר. של המפרכת הפרטנית העבודה את עליו

 Biblisch-Talmudische Medizin - Beitraege zur ובתלמוד״ במקרא ״הרפואה —
Geschichte der Heilkunde und der Kultur ueberhaupt ברלין, ראשונה )מהדורה 

 מליצה לא בו ואין עמודים 700מ־ למעלה המכיל קלאסי ספר ענק, יצירת זוהי (.1911
 המגלה חומר, של עצומות כמויות על בקלות כביכול הגובר ספר מיותרת. הברה ולא
 בצל המעמיד ספר חידוש. אחר חידוש היהדות מקורות של ביותר הגדול לידען גם
 את אמן, מעשה מרכיב, אשר ספר ולבסוף, כה. עד זה בתחום נתפרסם אשר כל את
חדשה. זווית־ראייה פי על היהדות תורת כל

 כתיבת לסיום ידידיו את הזמין אשר עת הייתה, הנפטר בחיי הטובות השעות אחת
 כאשר הבא: הרעיון את המוסמכים אחד הביע אז בשבילו. לכתוב ביקש אותו תורה, ספר

 מלמדתנו היא הרי יח(, יז, )דברים הזאת״ התורה את־משנה לו ״וכתב מצווה התורה
 מתוך להחיותה יכול אחד כל מחדש, הישנה התורה את לעצמו לכתוב אחד כל שעל

 מחדש הישנה התורה את כתב הוא בספרו הצליח. ופרויס חדשה. מקורית בצורה עצמו
 את שיבחה כולה המקצועית העיתונות שכל ובשעה מלפניו. איש זאת עשה שלא כפי

 תורת של ומעומקה מגדולתה להתפעל שלא היה אי־אפשר ספרו, הופעת על המחבר
ליושנה. התורה עטרת פרויס החזיר וכך וחכמתה, ישראל

לא כדי עינינו, לנגד לעמוד צריכים אלה כל ההישגים, שפעת זו, עשירה פעילות



 שייך פרוים וכי פתאומי, לקץ זה כל הגיע שעתה המחשבה בשל מדוכאים להיות
 קשות שעות עוד תהיינה כולנו. בנפש זה פצע יגליד במהרה לא להיסטוריה. מעתה

 להשיבה. שאין אבידה על תכרזנה והדמעות הגעגועים, יתגברו שבהן בחיינו מעטות לא
 דווקא קברו. ליד להספידו לא שחוייבנו משום בדממה, לשאתו יהיה צריך זה כאב

הזה. האיש את נשכח ולא יותר, וצורב עמוק הצער בנו ייחרט כך משום
 וילדיו, הגיבורה רעיתו ובמיוחד משפחתו, במדע. לתמיד מונצח פרויס של שמו
 לתמיד. מעלה מאצילה, אציל כה אדם עם השותפות כי הלאה, זכרונו את יעבירו
 כי רחבים, בחוגים תפעל פרויס יוליום של המופתית שדוגמתו תקווה מלאי ואנחנו

עמנו. בחיי ביותר לנעלה חיה עדות הייתה אישיותו
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המחבר הקדמת

 ידי על שנכתב המקראית־התלמודית הרפואה בתחום הראשון הוא לפנינו המונח הספר
 את סיים אשר (,Wunderbar) וונדרבר המקורות. מן אמצעי בלתי באופן ויונק רופא
מקצוע. איש היה לא ,1860 בשנת Bibl.-talm. Medizin ספרו

 להתבסס נאלץ ,1903ו־ 1901 בשנים התפרסמו כתביו אשר (,Ebstein) אבשטיין
 הרפואה בתחום נוספים כוללים מחקרים אין המקורות; של תרגומים קטעי על בספרו

 הקטן הקטעים אוסף את בידינו יש בלבד התלמודית הרפואה על המקראית־התלמודית.
 לייפציג ,Bergei) ברגל של כתביו וכן (1880 פאריז ,Rabbinowicz) רבינוביץ של

1885.)
 פי על ואף מליקויים, נקי יהיה לא הראשון שספרי סיבה להיות יכולה בלבד זאת

 ההיסטורית, לאמת שגיאותי. על לי שימחלו המקובלת הסלחנות את מבקש איני כן
 אני ולפיכך שנכתבו, לדברים וביקורת התנגדות מתוך רק להגיע ניתן החשובה, שהיא

מראש. כך על מודה ואני חוסר, או ליקוי טעות, כל על להעיר מבקש
 ממספר יותר גדול בוודאי התנ״ך על שנכתבו והמאמרים הספרים הפירושים, מספר
 של לגילם מגיע היה אם גם המבקרים, כל את לקרוא שמסוגל אדם אין שבו; האותיות

 של דקה כל מנצל היה אם ואף השפות כל את יודע היה אם וגם הקדמונים האבות
 פרשנות או מקראי רעיון להביע שאין רב בביטחון להניח ניתן אלו. למחקרים חייו
 על שנכתבו והמחקרים הספרים מאיךספור באחד כבר מופיע שאינו כלשהו עניין של

 לתלמוד. גם יותר, מצומצם מידה בקנה כי אם נכון, המקרא על כאן והנאמר התנ״ך,
 כי לשוני, בנושא והן ענייני בנושא הן ראשונים זכות כל על חגיגית מוותר אני לפיכך

 עם יחד בדפוס. אותו שהנציח לזה ולא לראשונה רעיון שמעלה לזה מגיע המוניטין
 דברים ישנם הנזכרת בספרות המצויים אלה שעבוד הפשוטה מהידיעה להתעלם אין זה,

 למצוא עשויים אקראי באופן רק זה בחומר העוסקים אלה בעוד מאליהם, מובנים שהם
 בצורה ספרותית גנבה גנבתי לא מקום שבשום מאליו מובן גדולה. תגלית מסוים בנושא

מכוונת.
 מקווה אני - הלב״ עמקי עד קרים ש״הם ביקורת נמתחה הקודמים מאמרי על

 אהבה, ללא נושא לחקור אפשרות שום שאין ברור זה. ספר על גם תשמע זאת שטענה
 אלו ואהבה משיכה אילולא - העבודה כל במהלך לנושא המשיכה עזבה לא אותי וגם
 במשך זה, למחקר לי הותיר הרפואה שמקצוע הפנאי שעות כל את מקדיש הייתי לא

שנה. עשרים
מבטלת ש״אהבה אלעזר בן שמעון ר׳ דברי את שכחתי לא התקופה כל במשך



 הרוח קור והברור. הישר את מעקמת שהאהבה היא שמשמעותה 1גדולה״, של שורה
 נהירים שהיו דברים הרבה הבנתי לא מדוע מהגורמים שניים כנראה הם והספקות
 אחרים בעוד ברורה, לא או מוכחת לא לעמדה פעמים הרבה הגעתי - לקודמי וברורים
רב. בביטחון להכריע יכולים שהם האמינו

 הלשוניים בפרטים השליטה הוא היסטורי, למחקר ראשוני ותנאי היסודות, אחד
 אפיקטטוס כבר אומר המילים״, בלימוד מתחילה המקורות של הבנה "כל הקטנים.

(Epictetus.) נוסחאות הוא כאילו פילולוגי במחקר מתעניין רופא הצער, למרבה 
 בשמות מעמיקים לדיונים בנוגע הדבר וכן לוגריתמים, ולוחות דקדוק מתמטיות,

 אותו מעניין היוונית השפה של דקדוקיים בפרטים השימוש גם צמחים; של ארמיים
 צמצמתי לכן הפרבולה. של החישוב ונוסחת אי־רציונליים במספרים מעמיק מחקר כמו
 כך קטנות, באותיות בספר אותן והגשתי ההכרחי, למעט הלשוני בתחום הערותי את

 הם אלה שקטעים יבין המומחה לעומתו, בקלות. עליהן לדלג יוכל המעיין שהרופא
זה. במחקר והחשוב הקשה החלק

 רוטרדם, של הראשי רבה (,Dr. Ritter) ריטר ד״ר לרב לב מקרב תודה חייב אני
זה. יד מכתב גדול חלק על עברו אשר (,Dr. Low) לעף ולד״ר

 ברלין פרויס( )יוליוס פ׳ י׳
 שנים יובל חצי מלאות ביום

לימודי לסיום
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 ספרי שאר מצטרפים ואליהם תורה חומשי בחמישה מתחילה העתיקה היהודית הספרות
התנ״ך.

 אינו זה נוסח שכיום שייתכן פי על ואף המסורה, לפי התנ״ך בנוסח ]השתמשתי
הבלעדית. המעשית התשתית הוא המסורה נוסח שלנו, למטרות היחידה התשתית

שונים.( בתחומים שאלה ובסימני בהשערות מחסור זה בספר אין הכי, בלאו גם

 שבכתב, התורה את ומשלימה המבהירה פה, שבעל התורה גם קיימת שבכתב התורה ליד
 השנייה למאה עד פה בעל לדור מדור הועברה היא מסיני. למשה נמסרה היא ואף

 וערך ימיו עד שהצטבר החומר כל את ריכז הנשיא יהודה ר׳ ואז הספירה, שאחרי
 דיונים על נתונים הצטברו אלה לאוספים בתוספתא. מופיע דומה ריכוז המשנה. את

 בשם המשנה, למסכתות במקביל נערכו הם ואף וההלכה האגדה תחומי בכל ומחלוקות
 הירושלמי", ״התלמוד המכונה הארץ־ישראלי, התלמוד כעורך ״תלמוד״. או "גמרא״
 המאה בתחילת הבבלי התלמוד ועריכת יוחנן, ר׳ נחשב השלישית, המאה בתחילת

 כלל בדרך ערוכים והם המדרשים, הם אחרים אוספים אשי. לרב מיוחסת החמישית
 הלכה, הוא עניינם שעיקר הלכה״, ל״מדרשי מתחלקים המדרשים התנ״ך. ספרי לפי

 "מדרשי ומכונים דרשות בצורת מופיעים והם מוסר ערכי הוא שעניינם ולמדרשים
 ומתקופות שונות מארצות הוא תוכנם ומקור שונות בתקופות נערכו המדרשים אגדה״.
קדומים. מאוד מדרשים ביניהם יש שונות.

 התרגום וכן לארמית התרגומים הם ביותר שהמפורסמים הקדומים, התנ״ך תרגומי
 יותר מתקופה התלמוד; לתקופת קדמו הספטואגינטה(, - השבעים )תרגום ליוונית

 בתרגומים הרבה נעזרתי העבודה במהלך )הוולגטה(. ללטינית תרגום בידינו יש מאוחרת
 שהוא כפי המקראי הכתוב להבנת תורמים אלה כי מתתיהו, בן יוסף בכתבי וכן השונים

 בגלל ולו המסורתי המקראי לנוסח צמוד נשארתי זה עם יחד תקופות. באותן הובן
2צרכה״. כל להתרגם יכולה התורה היתה ״שלא העובדה

 יצחקי)רש״י( שלמה ר׳ הם והתלמוד המקרא של הקדומים הפרשנים שבין החשובים
של ישירות מסורות על פירושו את ביסס עוד אשר (,1105-1040) שבצרפת מטרויש

 היום והיה יוונית התורה את המלך לתלמי שכתבו זקנים בה׳ ״מעשה ה״ז: פ״א סופרים מסכת 2
צרכה״. כל להתרגם יכולה התורה היתה שלא העגל, שנעשה כיום לישראל קשה



 ?(.1053?־990) אפריקה שבצפון (Kairuan) מקיירואן חננאל רבינו ועל בבל, ישיבות
 רופא נחמן, בן משה ר׳ (,1164-1089) עזרא אבן אברהם ר׳ את אציין ספרד חכמי מבין

 גם הידוע (,1204-1138 )הרמב״ם, מימון בן משה ור׳ (1270-1194 )הרמב׳׳ן, מגירונה
הרפואה. של כהיסטוריון

אלו: הם בספר המצוינים המקורות
 ב״דבר המחבר. לרשות עמדו אלה וספרים הגרמני במקור מופיעה זאת )רשימה

 המתרגם לרשות שעמדו נוספות ומהדורות פרשנים ספרים, שמות יצוינו המתרגם״
המתרגם.( - הספר כתיבת לאחר שנים כמאה
תרמ״ה. וארשה גדולות, מקראות ומפרשים: תרגומים תנ״ך, .1
 Polyglotten-Bible von Stier und Theile, Bielefeld וולגטה: ספטואגינטה, .2

und Leipzig, 1891 ff.
Bibelanstalt, Stuttgart. 1853 ובגרמנית: ביוונית החדשה הברית .3
תרל״ח. וארשה אורגלבראנד, מהדורת משנה: .4
.1881 פז׳וולק צוקרמנדל, מהדורת תוספתא: .5
תר״מ. וילנא ראם, מהדורת בבלי: תלמוד .6
 פיוטרקוב ממהדורת כלים ונושאי תרכ״ו, קרוטושין מהדורת ירושלמי: תלמוד .7

תרנ״ז.
תר״ל. וינה )איש־שלום(, פרידמן מהדורת מכילתא: .8
תרכ״ב. וינה וייס, מהדורת ספרא: .9

תרכ״ד. וינה )איש־שלום(, פרידמן מהדורת .ספרי: 10
תרמ״ה. וילנא ראם, מהדורת רבה: .מדרש 11
בובר. מהדורת תהלים: מדרש כהנא, דרב פסיקתא תנחומא, .מדרש 12
תרל״ו. וארשה מהדורת שמעוני: .ילקוט13

 אין הקדומות; התקופות מן רפואי תוכן בעלי כתבים היהודי הספרים בארון אין
 פליניוס. של לספרו במקביל או בדומה הטבע מדעי של ההיסטוריה על ספר אפילו

 המטופלים הרפואיים והנושאים חוקים, ספרי וראשונה בראש הם והתלמוד המקרא
 הלכה בענייני התלמוד דיוני במסגרת והלכה. חוק של לנושאים בעיקר מתייחסים בהם

 אלא הרפואי הנושא אינו העיקרי הנושא אך פירוט, ביתר רפואיים נושאים נידונים
 בתלמוד אין בחשבון. הובאו ההיגיינה בתחום דעת ושיקול שניסיון פי על אף ההלכתי,

 שיטתית רשימה והוא אחד חריג להוציא הרפואיים, הנושאים של שיטתי למבנה מקום
 בתחום מקריות בהערות מדובר כלל בדרך 3הבבלי. בתלמוד המפורטת הגוף איברי של

 המופיע השיטתי הסדר שכל לציין יש ולפיכך התלמוד, ספרי בכל המפוזרות הרפואי
 ליחסו ניתן ולא כללית, תמונה לתת כדי ידינו על והוכן הוא, מלאכותי זה, בספר

 היו התלמוד חכמי מבין מאוד קטן חלק שרק לציין צריך למקורות בקשר למקורות.
המידע רוב את לייחס יש לפיכך הספר. בגוף תובא לכך וההוכחה מקצועיים, רופאים
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 להשוותה היה שניתן תלמוד" ״רפואת אין העממית. לרפואה בתלמוד הרפואי
 ,,יהודית "רפואה אין כן כמו סוסרוטס; של לרפואה או גלנום של לרפואה

 הראשונים היהודים הרופאים יוונית. רפואה או מצרית רפואה מכירים שאנו במובן
 וכתביהם הערבית מהתרבות היו יודעים, שאנו ככל הרפואית, בספרות נזכרים אשר

 העברית בשפה ביותר העתיק הרפואי המסמך מולדתם. ארץ בשפת כתובים הרפואיים
 רשימת הכין והוא העשירית, המאה בן איטלקי יהודי 4דונולו, שבתי ידי על נכתב

5תרופות.

Propädeutik für ]המסמך  Aerzte,. על כנראה נכתב ישראלי, ליצחק בטעות המיוחם 
[6עשרה. השתים המאה בן אחר, סופר ידי

2

 הפרת בין מרעה ארץ הייתה כאן אסיה. קדמת היא התלמודית הרפואה של הזירה
 כנען לארץ כך אחר עברו משם עדריהם. את שם רעו נוודים שבטים ובני לחידקל

 היו כבר שאתם למצרים, נדדו רעב בעתות והפלשתים. הכנענים המקום ילידי בין וחיו
 ייתכן מצרית. שפחה הייתה כבר לאברהם כי בעבר, הדוקים קשרים הנראה כפי להם

 ערב, האי חצי של המערבי בחוף סוף, לים מזרחית גם תקופה באותה ישבו שהמצרים
 לשלטון הגיע יעקב מבני שאחד אחרי התרבויות. בין וקל ישיר יבשתי קשר שהיה כך

 תקופה באותה שנה. ועשר מאתיים שם ושהו משפחתו בני כל אחריו באו במצרים,
 מפפירוס שמוכח כפי הרפואה, מדע כולל מתקדמת, תרבות בעלת מלוכה במצרים הייתה
 מן הזה בתחום משהו למדו היהודים אם הוא גדול ספק לפנה״ס. 1550 משנת אברס,

 וההערכה בזויים צאן רועי היו שהיהודים המקרא בתיאורי בהתחשב וזאת המצרים,
 של סגורה כת של זכות־יתר היו ומדע השכלה יום. לשכירי כהערכה הייתה אליהם

 מצרים עם הקשרים זה. בתחום כלשהי השפעה לה שהייתה להניח מקום ואין הכוהנים
 המלך שלמה ישראל. בארץ עצמאית ממלכה הייתה שליהודים אחרי גם נותקו לא

 המדינות שתי בין המסחריים הקשרים גם לפנה״ס(; 1018) מצרית נסיכה לאישה נשא
 המרכזיים המניעה גורמי משלושת לאחד זכר למצוא אין בתלמוד )גם פסקו. לא
 התחילו שנה מאות כשלוש לאחר (7והקאה. עיטוש חוקן, המצרית: הדיאטטיקה של

איש אלפים עשרת הוגלו לפנה״ס 597 בשנת ואשור. מדי עם כפויים קשרים להיווצר

השישית, המאה בן כנראה רופא־סופר אסף, של ספריו נתגלו המחבר של פטירתו אחרי 4
 היד כתבי רופאים. שבועת גם הכולל רפואות״ ו״מדרש אסף״ רפואות ״ספר אחריו שהשאיר
 והבריאות הרפואה אוצר )ראה ופריז אוקספורד מינכן, בספריות נמצאים אסף של החשובים

המתרגם(. - ״אסף״ ערך עברית, אנציקלופדיה וכן 1955
Steinschneider, Virchows Archiv, vol. 38, p. 65 ff 5 

D. Kaufmann, Magazin für die Wissenschaft des Judenthums, 1885, vol. 11 6
. ים ״הם ותקפ ל ידי על מ ו לש יא״ ש וק  : Di od.  Sic. 1:82. 1 7
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 תרבות בעלת מדינה תקופה באותה הייתה אשור גם שנה. שמונים נשארו שבה לבבל,
של מחצרו ארד־ננה הרופא־הכירורג את מכירים אנו לפנה״ס 650 משנת מפותחת.

T  T T  T

 בחבריו, המזלזלות הערותיו את מכירים וכן מקצועיים, דו״חות שכתב אסרחדון, המלך
 8המודרניים. בחיים לראות שמקובל כמו תוארו, כשל גבוהים תארים להם היו שלא

שלטון נכנעה בבל כאשר  330 בשנת אשר עד פרסי, למחוז יהודה הייתה פרסי ל
 באותה עברה כבר יוון לממלכתו. יהודה, כולל פרס, את הגדול אלכסנדר סיפח לפנה״ס

שלוט התחילה ורומי שלה השיא תקופת את עת  טיטוס של שלטונו ותחת בעולם, ל
 ובחלקם מרצון בחלקם המדינה, את עזבו רבים תושבים לסיומו. היהודי השלטון הגיע

תקופה. אותה של העולם ברחבי ונפוצו מלחמה, שבויי כעבדים
 השתייכה שאליה כורש, של בתקופתו פרס אדמת על שחיו מהיהודים גדול חלק

 פחות אימצו, והם ישראל, לארץ לחזור שיכלו אחרי גם פרם ברחבי נשארו בבל, גם
 אין תקופה, מאותה מסורות מעט שיש מאחר פרסית. עולם השקפת מרצון, יותר או

 ידיעות יש זאת לאפשרות בניגוד הפרסית. הרפואה תורת את גם אימצו הם אם להכריע
 היו הספירה( )לאחר מאוחרות יותר בתקופות בבבל. שמקורן ספק שאין בתלמוד רבות

 שהיה )שיעורים( הרצאות גם בהם התקיימו ספק שללא מדרשות, בתי בבבל ליהודים
רפואי. תוכן בהם

 נוסדה אשר לאלכסנדריה, הייתה היהודית הרפואה על יותר גדולה שהשפעה ייתכן
 שחיו מסחר עיר הייתה אלכסנדריה הנילוס. לשפך מערבית הגדול אלכסנדר ידי על
 ידוע היוונים. מן הושפעה היהודים של והשכלתם זכויות, בשוויון ויוונים יהודים בה

 לבצע להם התירו אף והם לרופאים, אוהדת מאוד גישה הייתה תלמי בית שלמלכי
 שבאלכסנדריה להבין אפשר מכאן פושעות. בנשים (Vivisection) ניסיוניים ניתוחים

 בצורה נחקרו לא עדיין בפרט. ולאנטומיה בכלל הרפואה לתורת היסודות הונחו
 חלקם היה מה לנו ידוע לא עדיין וכן אלכסנדריה, אנשי של תולדותיהם מספקת

 אלה מרופאים שחלק ייתכן - אלה רופאים של ובהישגיהם במאמציהם היהודים של
 אפשרות גם אין השערה. של ברמה זה בשלב נשארת זאת אפשרות אך יהודים, היו

 נפוצים היו יווניים שמות תקופה באותה כי הרופאים, של משמותיהם מסקנות להסיק
 חלק כי התלמוד, חכמי על גלנוס של השפעתו על לדבר מקום גם אין היהודים. בין
 לתקופתו, שייכות שאמנם אמרות ישנן לו; קדמו שבתלמוד הרפואיות האמרות מן
 עמים בין עבר מדעי שידע העתיק בעולם מקובל היה לא בימינו למקובל בניגוד אך

שונים.
 באה תרבות בכלל. התרבות של ההיסטוריה מן חלק היא הרפואה של ההיסטוריה

 להיות יכולה ואינה ואנדרטאות כתבים גבי על מולנו מתייצבת היא כאשר ביטוי לידי
 מכך וכתוצאה אחרות אומות עם במגע מסוימת בתקופה באה אומה כל אזוטרית.

 בין תרבות קשרי גם היו הדברים מטבע תרבותיים. ערכים של החלפה גם הייתה
 את לראות אפשר כך תרבותית. השפעה גם מכך וכתוצאה אחרים, לעמים היהודים

ט )בראשית ליפת׳ אלהים ״׳יפת שם: אוהלי על מקרין היוונית בתרבות המודגש היופי
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 בהתפתחות פעיל חלק היהודים לקחו בבד בד 9שם״. באוהלי יהא יפת של יפיותו - בז(
 מזכיר אני התרבות. בתחום כמתווכים אם ישיר באופן אם אלה, עמים של הרוחנית

 “Judaei cmplastrum, fracto capiti) ראש לשברי המותאמת היהודית״ ״התחבושת את
”accommodatum) היהודית״ ״התרכובת את וכן (”Judaei compositio“,) ניתן אשר 

 ניתן וכן 11אטיוס, אצל יותר ומאוחר הרפואה( בתחום רומאי )סופר10קלסום, אצל למצוא
 יש 12אמפיריקוס. מרצלוס אצל גמליאל, רבן של לטחול, המיוחדת התרופה את למצוא
 שמי, ממקור כללי באופן היא מהן איזו התלמודיות האמרות מן אחת כל לחקור מקום
 השאלה תהיה זאת מבחוץ. זרים ידי על הובא ומה מקוריים יהודיים ממקורות איזו

התלמודית. הרפואה של למקורות ביחס שנשאל

 מן דבר אימצו לא הכלליים, למדעים מקורבים היו שגם התלמוד, שחכמי והטענה
13גמורה. שטות כמובן היא והרומית, היוונית הרפואית האסכולה

 של המקור לבדיקת רבה לב״ ״תשומת להקדיש שיש בקצרה כאן להעיר יש
 לאחר שמפוליון ידי על היתדות כתב מפענוח שהתקבלו המסקנות אלה. מחקרים

 התורה חוקי שמקור קודם, כבר קיימות שהיו ההשערות את ״הוכיחו״ ,1830 שנת
 העברים של המוצא ארץ הייתה שהודו Nork)14) נורק קבע 1836 בשנת מצרי. הוא

 אשורי למקור הטענה בגלל בימינו שנגרמה המהומה גם היטב זכורה וסיפוריהם.
התנ״ך.[ של

3

 (1857-1798 צרפתי, וסוציולוג פילוסוף ,Comte)קומט של הפוזיטיבית״ ״הפילוסופיה לפי
 שלב תאולוגי, שלב שלבים: שלושה תרבותי מעגל כל של בהתפתחותו לראות ניתן

 פחות לא אך פשוטה, יותר בצורה גם זה משפט לנסח ניתן ״פוזיטיבי". ושלב מטפיזי
 לידיעה. וממנה טפלה לאמונה מאמונה נעה האדם רוח של שהתפתחותו נכונה,

 ואף הרפואה של ההיסטוריה של המיוחד התחום לגבי גם להוכיח יש זאת התפתחות
 הרפואה קיימת המדעית הרפואה ליד שלו. הרפואית להיסטוריה באשר ועם עם כל לגבי

 ובהדרגה באיטיות ומאמצת המדעית הרפואה מן שוטף באופן מושפעת אשר העממית
 המדעית, הרפואה את מאתגרת העממית הרפואה גם זאת עם יחד - ממצאיה את
 הרפואה את הדוקה בצורה יחדיו משלבת התלמודית הרפואה ובעובדות. בשיטות גם

המסתובבים משותף שמרכזם מעגלים כשני לראותן ויש העממית, והרפואה המדעית

ע״ב. ט מגילה 9
Celsus, book 5, chapt. 19:11, chapt. 22:4 10

Aetius, Tetrab. 4, Sermo 3, 14 col. 934, cd. Lugdun. 1549 11
Marcellus Empiricus, De Medicamentis lib, 23:77 12

Handvogel, L'origine de la Medicine, Paris 1877, p. 12 13
Braminen und Rabbinen, Meissen 1836 14
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 יותר, מתקדם המדע את המייצג המעגל בזה. זה נוגעים לפעם מפעם אך זה בתוך זה
 של המעגל בעוד ועובדות, הסתכלויות על המתבסס הפוזיטיבי״ ב״שלב נמצא וכבר

המטפיזי". ב״שלב שקוע עדיין העממית הרפואה
 צורך היה התלמודית ברפואה החומר של נכונה ולהערכה ונכון מלא לתיאור

 רבים. קשיים שמעלה הפרדה העממית, לרפואה המדעית הרפואה בין ברורה בהפרדה
 האל מצד ישירה מהוראה לנבוע יכולה מחלה גורם של ההבנה לדוגמה איך לראות קל
 המחלה למהות ישיר קשר להראות כך ואחר וכדומה, רעה בעין בשדים, לאמונה עד

 להפריד מנסים אנו כאשר הצטננות(. נשימה, בעיות התרופות, )בלימוד בתופעה ולעיון
 ההנחיות רוב זאת. הפרדה תיעשה שלפיו קריטריון מחפשים אנו לפולקלור, המדע בין

 האדם של שמו שנמסר ובמקום עלומות, כמסורות לנו נמסרות בתלמוד הרפואיות
 פעמים וכדומה; מקצועו תקופתו, על פרטים שומעים אנו אין ההנחיה, את שהעביר

 והתלמוד שהתורה ולהדגיש לחזור יש השכלתו. על דבר נמסר לא אך הרופא שם נמסר
הרפואה. הוראת ספרי ולא חוקים ספרי וראשונה בראש הם

 השנייה במאה נחתמה אמנם המשנה עליהם. להעיר שיש קשיים שני עוד ישנם
 בתקופה נחתמו המדרשים מן וחלק השישית, המאה עד הרביעית במאה והתלמודים

 ובלשון הספירה. שלפני למאה גם מתייחסים החכמים דברי אך מאוחרת, יותר הרבה
 גם נכליל אם לפחות. שנה מאות שש של תקופה על משתרעת התלמוד תקופת אחרת:

 בוודאי שבמהלכה ארוכה, יותר הרבה בתקופה מדובר אזי בדיוננו, המקרא תקופת את
 עצמו התלמוד מציין האנטומי המיון מבחינת רפואיות. ובהשקפות בדעות שינויים חלו

 האמרות את לתארך אי־אפשר מקרים בהרבה 15הדורות. במהלך שחלו שמות שינויי
 האמצעי לנו חסר ולכן אומריהן, שמות מצוינים לא מהן בחלק כי בתלמוד השונות
 להדגיש צורך אין נכונה. תמונה לקבלת חיוני שהוא דבר - לתקופה אמרה לשייך

 על משפיעה מצדה שהיא כשם התרבותי, המצב מן מושפע הרפואה תורת של שמצבה
החיים. של שונים גורמים

 ספר בו רואים בתנ״ך העוסקים מן רבים הנידון. המקור מאופי נובע השני הקושי
 השקפתו את נוגדות אשר מהשקפות סולדת המאמין ורוח היסטוריה, ספר ולא דת

 הסותרים הביטויים את להסביר ימינו, של מודרניים רעיונות בהחדרת מנסה, והוא
 בין דיסהרמוניה מציאת של הברוכה ההזדמנות על מברך הלא־מאמין לעומתו, אותה.

 המקור על לערער כך ידי ועל מודרניות עולם השקפות לבין מקראיות עולם השקפות
 ומצד האפולוגטיות אחד מצד השונות: הקבוצות נוצרות כך הקודש. כתבי של האלוהי

 לאחת ישתייכו אוביקטיביים להיסטוריונים עצמם המחשיבים אלה וגם המלגלגות, שני
 תמיד לא הקבוצות שתי הדברים מטבע הדתית. להשקפתם בהתאם אלה, קבוצות משתי
 המסורת של הפשוט הפירוש את לפעמים אונסים הקבוצות שתי נציגי לגמרי. כנות

ההיסטורית.
היהודי המדע של זה אוסף התלמוד. לגבי גם כללי באופן נכון התנ״ך לגבי הנאמר

 ולענייננו וצפצפה, ערבה ושופר, חצוצרה כמו שמות שינויי מביאה הגמרא ע״א. לו שבת 15
 ובמהלך )הובלילא(, המסס והשנייה כסי( )בי הכוסות בית נקראת שהאחת הבהמה קיבות לגבי

השמות. התחלפו הדורות
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 הדתית עולמו להשקפת ובהתאם דת, כספר אותו שלומדים אלה ידי על מוערך העתיק
 טענות בו ימצא והשני המודרני המדע את האחד בו ימצא בתלמוד, המעיין של

 התחושות את להוציא יש היסטורי: למחקר אשר ומוטעות. מיושנות מוגבלות, והערות
 ובמקומות עצמן; בעד המדברות בעובדות ורק אך ולהתחשב לתמונה מחוץ הדתיות

 אין בהנחות, להשלימם נאלצים ואנו ברורה תמונה ליצור מספיקים אינם שהמקורות
 בהתנצלות צורך אין היסטוריות. כעובדות עצמי היגיון גם המשלב המוצר את להציג

 הצרופה, האמת את מייצגות אינן השקפותינו גם כי התלמוד דברי של בהכחשה או
 שלא על התלמוד רופאי אל בטענות לבוא טיפשי זה יהיה משתנה. והבלתי היציבה

 של בהשפעתם והאמינו חיידקים של מציאותם את להוכיח באופטלמוסקופ השתמשו
)מזיקים(. רעות ורוחות שדים

4

 או קצרה לתקופה עקבות להשאיר מבלי תעלם לא פריחתה למלוא שהגיעה תרבות
 הנוצרים למעגלים בדומה במהירות ולהעלם להופיע יכולים אלה עקבות ארוכה.

 לנחל מים המספק ממעיין הנובעים מים לזרמי דומים שיהיו או לאגם, אבן מהשלכת
 ידי על שנוצרה הרפואית התורה גם כך זמן. לאורך חיות ומוסיף בזרימתו הממשיך

 תלמידים היו ונזירים הכנסייה אבות זרים. מרופאים יהודים ידי על שאומצה או יהודים
 מאזינים קהל להם שהיה רופאים היו תלמוד יודעי יהודים מעט ולא 16יהודים, של

 (1037-980) סינא אבן המפורסמים, הערבים שהרופאים מקרה זה אין ודאי לא־יהודי.
 גלנוס לפי האדם בגוף האיברים מספר את מציינים לא (1013-936) ואבולקאסם

 17איברים(; 248) המשנה לפי אלא הנצרות( ממתנגדי השנייה, המאה בן יווני )פילוסוף
 תרופות בספר מופיע שוב בתלמוד המופיע במוח בתולעת שהטיפול מקרה זה אין

 מלך של היתומים ילדיו על הסיפור של ביותר הקדום שהמקור מקרה זה אין 18גותי;
 19במדרש. לראשונה מופיע עשרה, התשע למאה עד רבים סופרים אצל המופיע ערבי

 בטוח וקשר ישירות ראיות משקל. כבדות הן אך נסיבתיות, ראיות רק הן אלה אמנם,
 ברח יהודי מאוד. הם נדירים להלן, שיתואר המקרה כמו יהודיים, רפואיים למקורות

 כושלת בצורה בו טיפל שהרופא לאחר שתן. מעצירת וסבל לארצות־הברית מרוסיה
 התוצאה - חי חרק לשופכה והצמיד בתלמוד, המופיעה שיטה נקט הוא דיגיטליס בעזרת
בנדודיהם, יהודים הגיעו לא שאליו בעולם מקום כמעט אין 20ומידית. חיובית הייתה

 "frater qui Hebraeis crediderat" - Ep. 125:12 (Migne עברית: למד הירונימוס הכומר 16
(1:1079

ים 17. ן ראה כך על פרט י ב: פרק להל וף חלק , הג יהם וד ים 248 .2 ותפק יבר א
ות 18 וב ז כת : ע י ע״ב ; ״בעל ן״ י ראת י ד״ה רש״ : בעל ן ו יש ״שרץ ראת . ל ו״ וח גמרא במ ואלת ה ש

Oefele, Archives de Parasitologie, 1901, p. 87 ;(? י יה?" ומא ות ומה אס ו ) ופת תר "
Preuss, Vom Versehen der Schwangeren, Berliner Klinik, 1892, book 51, note 6 19 

. ע״ב סט גיטין  ;The Times and Register, vol. 21 no. 16, p. 362 (18.10.1890) 20
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 חלקי בכל המדעיות וידיעותיהם תורתם את להפיץ הזדמנות ליהודים הייתה ולכן
 מאלרי ידי על שבוצע מחקר על מספרים אך מוגזם, שהעניין אמנם ייתכן העולם.

 ליהודים, האינדיאנים בין אתנוגרפית השוואה שערך 21,(1894-1831 אמריקאי, )אתנולוג
 אפריקה במזרח המסאי שבט בני בין אתנוגרפי דמיון 22מרקר מצא שלאחרונה כפי או

 כלל שיערו שלא במקומות יהודים של עקבות ימצא מפורט שמחקר ספק אין ליהודים.
יהודים. אי־פעם בהם שהיו

 בכל לדון אלא לתוכן, הנוגעים המקורות את במדויק לצטט רק לא היה ברצוני
 את להגיש הייתה כוונתי ולהתפתחותו; למקורותיו ובהתאם לסביבתו בהתאם נושא

 להגיש ממני נמנע לעיל הוזכרו שכבר הקשיים לרגל זה. בתחום התרבותית ההיסטוריה
 המחברים, מן אחד כל של תמציתיים מקיפים תיאורים בצירוף ביוגרפיות של אוסף

 משימה שיישום לטעון מוכן איני הרעיונות. התפתחות של ההיסטוריה על פרק במקום
 עד זו משימה של אי־ביצוע לעיל. שצוינו הקשיים כל למרות אפשרי בלתי הוא זאת
 לצערי זאת עם יחד 23ראיה״. אינה ראיתי ״לא - לבצעה שאי־אפשר מוכיח אינו כה

 לפועל. המשימה את להוציא הצלחתי לא מצדי כנים מאמצים אף שעל להודות עלי
 לא ״אנא עצמו: על אמר שרבינא מה הצניעות, במלוא להגיד, רק יכול אני עצמי על

 מורין וכן אנא וסדרנא גמרנא אלא אנא, יחידאה ולא אנא, חוזאה ולא אנא, חכימאה
 אלא אני, ]חשוב[ "יחיד״ ולא אני, מגיד ולא אני, חכם לא )אני כוותי״ מדרשא בבי

24כמותי(. המדרש בבית מורים וכן אני ומסדר אני לומד

קראום ידי על לגרמנית תרגום  ,Garrick Mallery, Israeliten und Indianer, Leipzig 1891 21
.(Krauss)

M. Merker, Die Masai. Etnographische Monographie eines ostafrikanischen 22
Semitenvolkes, Berlin 1904, p. 294

מ״ב. פ״ב עדויות 23
ע״ב. קה פסחים 24
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א פרק

אחרים רפואיים מקצועות ובעלי הרופא

הרופא ו.

א פ ו ר י ה ל ל כ ה
 באחד שהתמחה מומחה״ ״רופא היה רופא כל 1הרודוטוס, דברי לפי שבמצרים, בעוד

 שהיה כללי, רופא היה "אסיא״, היהודי, הרופא עמיתו, הרי השונים, הרפואה מתחומי
 בבית מכאבים הסובל לחולה הציע הוא פנימי כרופא רפואית. בעיה כל לפתור אמור
 לביאה בחלב לרפא מוכן והיה 2העז, מן היישר רותח חלב לינוק מלבו״( )״גונח החזה
 כי וקבע אהבה, חולה צעיר, בחור בדק הוא כפסיכיאטר 3למות. שנטה פרסי מלך

 יכול לא זה שפתרון קבעו חכמים כי אף לו, תתרצה שאהב שהבחורה לאחר רק יתרפא
 הרופא היה צריך חולות״ ״עיניים גם 4לו״. תבעל ואל - ״ימות וקבעו בחשבון, לבוא

 אל ״ואלך עצמו על והעיד לבן״, ״תבלולי העין, בקרנית דלקת הייתה לטוביה לרפא.
 אינו ספק מתרפא ספק לרופא, ממון נותן בעיניו חש ״אדם 5הועילוני״. ולא רופאים

 והיא רב, מבכי כתוצאה שנשרו אישה של ריסיה על קוראים אנו אחר במקום 6מתרפא״.
 גם להיות חייב היה הכללי הרופא 7עיניים. למשחת מרשם לה נתן אשר לרופא פנתה
עליו היה וכן לחרות, העבד יצא הפילה, ואם 8עבדו, בשן קדח רופא שיניים. רופא

1 2:84 Herodotus - מומחה. רופא יש מחלה לכל
 תקנה לו אין ואמרו: לרופאים ושאלו מלבו, גונח שהיה אחד בחסיד ״מעשה ע״א: פ קמא בבא 2

 ממנה יונק והיה המטה, בכרעי לו וקשרו עז, לו והביאו לשחרית. משחרית רותח חלב שינק עד
לשחרית״. משחרית

 אמרו ביותר. כחוש ונעשה למות שנטה פרס במלך היה ״מעשה ב: לט )בובר( תהליס מדרש 3
רפואה״. לך ונעשה לביאה, חלב שיביאו עד תקנה לך אין הרופאים: לו

 ושאלו ובאו טינה, לבו והעלה אחת באשה עינו שנתן אחד באדם ״מעשה ע״א: עה סנהדרין 4
לו״. תבעל ואל ימות חכמים: אמרו שתבעל. עד תקנה לו אין לו ואמרו לרופאים,

הועילוני״. ולא רופאים אל ואלך בעיני לבן תבלולי ״ויהיו י: ב טוביה 5
ע״א. קח כתובות 6
 בלילות עליו בוכה והייתה ומת, תשחורת בן לה שהיה אחת באשה ״מעשה טו: ב רבה איכה 7

כחלי״. מן כחולי לה: אמר לרופא(, )הלבה אסייא לגבי אזלה עיניה. ריסי שנשרו עד
 לחתור וסימאה, עינו, לו לכחול לו ואמר רופא רבו שהיה הרי רבנן: ״תנו ע״ב: כד קידושין 8

לחרות״. ויצא באדון שיחק - והפילה שינו, לו



9ללימודים. חבירו של השיניים לנשירת גרם מה אסא לר׳ לדווח
 השתמש הניתוח בשעת הרופא. פעולות בתחום הייתה כולה, כל הכירורגיה, גם
 11לשולחן החולה את כפת הוא 10הפציעה, בדם בגדיו יטנפו שלא כדי עור בסינר הרופא

 לקולמוס, תאים ובהם תאים, לכמה מחולק שהיה ״תרונתקי״, כלים, בתיק והשתמש
 אותו הזעיקו 13מצמיח. שהאל שונים בעשבים פצעים ריפא הרופא 12ולמספריים. לסכין

 15לדיאטה. ברורות הנחיות לחולה לתת כדי וכן 14שהכיש, נחש של ארסו את למצוץ
 וברגליו בידיו וכן בראשו רטייה לו ונותן אצלו נכנס "הרופא הגג מראש הנופל אדם
 מורסא"( )״מפיס מוגלתיים פצעים גם פתח הרופא 16רטיות״. כולו ונמצא אבריו, ובכל

 הגולגולת, את ביקע - 18רופאים״ של קטן ב״מקדח ראש ניתוחי ביצע וגם 17במומחיות,
 שקליפתה דלעת של )סוג קרוייה" של ב״מטלית הפתח את וסגר 19המוח את ניתח

 כבר מקובלת הייתה רופאים ידי על פגועים איברים כריתת 20למרפא(. כנראה שימשה
 בלוטות של מסוכנת לדלקת הכוונה )אולי שחין״ ב״מוכי רק לא המקדש, בית בתקופת
 - )גנגרנה( פגועים איברים 22אחרים. במקרים גם אלא Lymphangitis,)21 הלימפה,

חברו את המוצא מאיר: ר׳ ״אמר בשברים: גם לטפל היה מתפקידו 23קטעם. הרופא

(.17) ע״ג ח פ״ו, שבת ירושלמי 9
 מברטנורה ר״ע הרופא״. ״עור מוזכר טומאה לענייני עורות סוגי על בדיון מ״ה: פכ״ו כלים 10

הפצעים״. בדם בגדיו יטנפו שלא עור, לפניו נותן החבורות ״רופא הרופא: עור ד״ה
 רופא והיה ברגלו, מכה לו שעלתה לאחד דומה? הדבר למה ״משל ה״ו: פ״א שקלים תוספתא 11

ברגלו״. ומחתך כופתו
 תרונתיק: ד״ה מברטנורה ר״ע תאים. לכמה מחולק שהיה תיק - ״תרונתקי״ מ״ח: פט״ז כלים 12

הרבה״. זה בכלי משתמשים החבורות ורופאי ולמספרים, לסכין ״לקולמוס,
 המכה את מרפא רופא בהם הארץ מן סמים העלה אלוה אמר: סירא ״בר ו: י רבה בראשית 13

תרופות״. מוציא מארץ ״אל ד: לח סירא בן המרקחת״. את מרקה הרוקח ובהם
 ושוחטין למקום ממקום לרופא לו קורין נחש, שנשכו ״מי הי״ג: )פט״ו( פט״ז שבת תוספתא 14

למקום״. ממקום לרופא לו קורץ נחש, שנשכו ״מי ע״ב: פג יומא בשבת(״; )גם תרנגולת לו
 מפני מתיקה, מיני כל או דבש ואכל רופא דברי על שעבר הרי ״כדתניא: ע״א: פה קמא בבא 15

למכה״. קשין מתיקה מיני וכל שדבש
ט. כז רבה שמות 16
 או לקולפה אם - בשבת מורסא המפיס מתיא: בן יהושע ״ופירשן ה״ח: פ״א עדויות תוספתא 17

פטור״. - לחה ממנה להוציא אם חייב, - הרופאים כדרך פה לה לעשות
מ״ג. פ״ב אהלות 18
 יתוש הקב״ה לו ״זימן הקדשים: לקדש שנכנס טיטוס את מתאר המדרש ג כב רבה בויקרא 19

 קראו אמר: מוחו, את מנקר התחיל למוחו. שהגיע עד אוכל והיה חוטמו לתוך ונכנס אחד,
מוחו״. את ופצעו לרופאים קראו מיד האיש... אותו של מוחו ויפצעו לרופאים

ה״ו. פ״ב אהלות תוספתא 20
 הרופא אצל פסח ערב לו הולך עושין, בירושלים שחין מוכי היו ״שכך מ״ח: פ״ג כריתות 21

מניח״. שהוא עד וחותכו
 ידיה״; מקטעה אין אסיא אמר וצבת, ידו על ״הכהו (:67) ע״א כז פ״ט, סנהדרין ירושלמי 22

(.28) ע״א נח פ״ט, נזיר ירושלמי
רש״י ארוכה״; ומעלה בעצם מסרטו ואמרו ולרופאים לחכמים שאלתי זה ״דבר ע״א: עז חולין 23
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 שנשברה לאדם דומה? הוא למה תנחומין, עמו ומדבר חודש עשר שנים לאחר אבל
 כדי וארפאנה שוברה שאני אלי( )בוא אצלי כלך לו: ואמר רופא מצאו וחייתה, רגלו

 על רק לא כי אף רופא, ידי על שבוצע שכיח ניתוח 24יפיך. שלי שסממנין שתדע
 "הלומד בתרופות. וגם בסכין גם להשתמש שידע טוב מרופא ציפו 25המילה. הוא ידיו,
 רפואות וסמני לחתך אזמל לו ויש מכה, לפניו שהביאו לרופא דומה בילדותו תורה

 לחתוך אזמל לו ויש מכה, לפניו שהביאו לרופא דומה בזקנותו תורה הלומד לרפאות.
26לרפאות״. סמנים לו ואין

 לחבריו בהשוואה היהודי לרופא נחסך הכירורגית הפעילות של אחד תחום רק
 חוקי עינויים. פצעי בריפוי לעסוק צריך היה לא הוא - והרומאים היוונים הרופאים
 לא אלה איסורים אמנם, 27הגוף. והשחתת מום הטלת עינויים, מתירים אינם היהדות

 את ״לרפא צדק, רגשות מתוך מכן, לאחר ולצוות רבים, אנשים לענות מהורדוס מנעו
לעינוי. שמשמש היווני למונח מקביל ביטוי אין בתלמוד 28עינוייהם״. פצעי

לא ולנשברת רפאתם לא החולה ״ואת ואומר העם את מתקיף הנביא ]כאשר
• • • » • • • • • • • ״ • • • • • ■ ץ
• • 1 • • • • •

התהלים בעל לכירורג. רופא בין הבחנה על לרמוז כוונתו שאין ודאי 29חבשתם״,
להבחין שמתעקש מי 30לעצבותם״. ומחבש לב לשבורי ״הרופא הקב״ה על אומר

9 ^ •• • 9 » ^ ״ • •• • • •

- ״עצבותם״ במקום ולקרוא הכתוב, את לתקן יצטרך כירורג לבין רופא בין
״עצמותם״.[

א פ , רו ד ל י י ג מ ו ל ו ק י נ י ג
 אצל העתיקה. בתקופה הגיניקולוגיה בתחום רפואית פעילות על רבים נתונים אין

^ רופאות שנשים או היוונים, ת ! ^  את בדקו שהמיילדות או 31בנשים, טיפלו )
אלה נשים 32גברים. לרופאים הבדיקה תוצאות את ומסרו הנשים של הנקביים האיברים

ארוכה, ומעלה זה, אצל זה ונמשך הבשר מתחבר דם, מוציא שהוא ״מתוך בעצם: מסרטו ד״ה
 על גומי שעלת פקסס בן ביוסף ״מעשה הי״ד: א פרשתא אמור, ספרא, הרופאים״; דרך וכן

הודיעני״. השערה כחוט בה כשתניה לו: אמר לו. לחותכה הרופא ובקש רגלו,
עד 24 ע״ב. כא קטן מו
 ועוסקים עסקו רופאים רק לא אך במילה. שעוסק מומחה״ ב״רופא מדובר ע״ב כו זרה בעבודה 25

 וגזר בבשרן גומא עלתה בניך לאביהן: ״ואמרה י: מו רבה בראשית מוהלים. גם אלא במילה,
המוהל. .3 זה: בפרק להלן ראה ימולו״. לה: אמר שימולו, הרופא

ה״ד. פכ״ג נתן דר׳ אבות 26
הגוף חלקי ב: פרק להלן ראה עינך״, תחוס לא כפה את ״וקצתה יב, כה בדברים הנאמר לגבי 27

V 1 י  1 1 V

הזכריים. המין איברי האורוגניטלית: המערכת ד. הקרביים, .4 ותפקודיהם,
.4 ל פרק א, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 28
אחזק״• החולה ואת אחבש ״ולנשברת טז: שם שם ד; לד יחזקאל 29

• T  • •  • • •  • • •  •

ג. קמז תהלים 30
31 (8:414 Galen, De Locis Affectis 6:40 (Kühn: של בן iatrina בן יוסף אצל מוזכר אחת 

המילדת״. בן יוסף בשם אחד ״איש לז: פרק יוסף, חיי - מתתיהו
ibid. p. 433 32
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^61011̂ג8 ¡3^0118)  של הגיניקולוגיות בהפרעות טיפלו והן סורנוס, אצל מוזכרות ץ
 שהביאו חריגות הפרשות לאישה היו כאשר היהודים. אצל המצב היה דומה 33הנשים.

 אף הצורך ובמידת לרופאים, פנו והם לחכמים פנתה היא טהרתה בעניין לשאלות
 אישה פנתה ישו של בתקופתו 34דעתם. חוות את לקבל כדי ההפרשות את להם הראו
 כלשהו. גיניקולוגי טיפול או בדיקה שעברה מוזכר לא אך 35רבים, לרופאים דם זבת
 הייתה כאשר גם רופא ידי על גיניקולוגית בדיקה תיבדק שאישה מקובל זה היה לא

 בעולם שיוחסה הרבה החשיבות ידועה לכך. הוכחה ישמש הבא שהסיפור ייתכן חולה.
 בעל רופא שהיה שמואל, מר ההתבגרות. לתהליכי הקשורים הגופניים לסימנים העתיק

 היטב להבין כדי שפחתו של השדיים והתפתחות ההתבגרות תהליך אחרי עקב שם,
עבודתה שרק סבר כי זוזים, ארבעה בושה״ כ״דמי לה ונתן ההתבגרות, תהליך את
ולא נתתים לעבודה - תעבידו׳ בהם ״׳לעילם בושתה: לא אך לו, קנויה השפחה של

^ 1

 נחשבה שפחה העתיק בעולם כי ההיא, בתקופה חריגה הייתה זאת התנהגות 36לבושה׳׳.
לחפץ.
 על הוכח זה דבר בימינו. שנהוג כפי הלידה, בעת ברופא להסתייע מקובל היה לא

 המיילדת כאשר רק לרופא שקראו נראה הקלסית. העתיקה לתקופה בנוגע 37בטיגר ידי
 שלדעת אחרת חריגה בתופעה לוותה הלידה כאשר או עכוז, מצג או רוחב מנח גילתה

 ככירורג הרופא הופיע כזה במקרה טבעי. סיום להסתיים עשויה הייתה לא המיילדת
 במצג מת עובר להוציא מקובל היה אמו. מבטן ולהוציאו העובר את לבתר שתפקידו

 ההטיה לצד עליו ממליץ שקלסוס רגליים, למצג העובר הטיית על ידעו ולא ראש,
38הרגילה.
 עובר בהוצאת העוסק פרק יש הביניים ימי ושל העתיק הזמן של כירורגיה ספר בכל

אישה. של מגופה מת

 אין שבמעיה״ עובר וסימא שפחתו למעי ידו ׳׳שהושיט בגמרא המתואר מן - 1]
 ״וכי התורה לדין בהתאם הלידה. בתהליך גבר לעזרת בנוגע כלשהי מסקנה להסיק

והוא 39עינו״, תחת ישלחנו לחפשי ושחתה אמתו עין את או עבדו עין את איש יכה
• ■ » • • • « ■ • • •ך « ■ך »1 • • ^ ״ • • • • • ״ 9•• •• • •• «

• • • • ! • • ו • 1• • • •

 השמיעה(, חוש או אצבע )כמו עבדו של אחר חשוב באיבר אדם יפגע כאשר הדין
אחד כל גם אם כי העובר, רק לא לחופשי. העבד את לשלח חייב הוא אז גם כי

Soranus, chapt, 47. ed. Ermerins p. 191 33
 אבא, את שאלה אדומות... שערות כמין מפלת שהייתה אחת באשה ״מעשה ע״ב: כב נדה 34

לרופאים״. וחכמים לחכמים, שאל ואבא
 בגדו, בכנף ונגעה מאחריו התקרבה שנה עשרה שתים דם זבת שהייתה אישה ״והנה כ: ט מתי 35

אתרפא״. בבגדו אגע אם בלבה: אמרה כי
מו. כה ויקרא ע״א; מז נדה 36

C.A. Böttiger, Klassische Schriften Archcieologischen und Antiquarischen Inhalts, ed. 37
Silling. Dresden 1838, vol. 3, p. 6

Celsus, book 7, chapt. 29 38
כו. כא שמות ע״ב: כד קידושין 39
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 בגין גם לחופשי, השפחה תצא ולכן 40אותו, הנושאת האם לאיבר נחשב מאיבריו
 השפחה או העבד בעלי של אחריותם מותנית החכמים רוב לדעת והנה, השחתתו.

 השפחה או העבד יצאו כזאת כוונה הייתה ואם נזק, לגרום בכוונה כזה במקרה
 את להוציא כדי גופה לתוך ידו הושיט השפחה של בעליה אם לפיכך, לחופשי.

 השפחה את לשלח יאלץ לא הוא העובר, של עינו להשחתת כך אגב וגרם העובר
 שאין הוא מאליו מובן להשחית. כוונה כל לו הייתה שלא ברור שהרי לחופשי,

אותו, יצרה קיצונית דחק שעת שרק מקרה בגמרא, המתואר החירום ממקרה להסיק
המיילדות. בתחום גברים של מקצועית פעילות קיום על

 זה ובהקשר גוף, לנזקי הרופא של אחריותו נידונה בתוספתא מספר במקומות - 2
 אישה במעי העובר את ״המחתך ידי על הנגרמים גוף לנזקי האחריות גם נידונה
 אצל כמו היהודים, שאצל מכאן להסיק ניתן לא אך 41והזיק״. דין בית ברשות

 להסיק ניתן לא וגם הרפואה, לתחום שייכת הייתה לא ללידה העזרה 42המצרים,
 שמעמדו לעוברים( מומחה ,Embryotomist) אמבריוטומיסט של מיוחד סוג שהיה

 ״טעות במחלוקת( נתונה )שאמנם היהודית ההלכה לפי הרופא. של מזה שונה היה
 אינו כזה מקרה 43היום המקובל הגרמני שבחוק כשם עונשין, בת אינה באובייקט״
 את והרג א׳, את להרוג שהתכוון אדם רצח על לדין להעמיד ניתן לא בר־עונשין.

 לפי הרי הרופא, באשמת ומתה האם נפגעה אמו במעי העובר בביתור אם 44ב׳.
באם. לפגוע כוונה שום לו הייתה לא כי זכאי, הרופא יהיה באובייקט״ ״טעות חוק

בעובר, רואה אינה אשר - שהתקבלה נראה אשר - דעה יש זאת לדעה בניגוד
 עשוי לכך בהתאם 45עצמאי. יצור אלא האם מן חלק הלידה, תהליך בשעת לפחות
 46בשוגג. הרג אשר אחר אדם כל כמו לגלות ולהישלח להיענש באם הפוגע המנתח

 לעוברים מומחים שישנם מפני ולא הרופא, על החלים החוקים על חזרה כאן יש
 בעלת לעברה אפשרות כאן שיש אלא אחרים(, חוקים )ולהם הרופאים מן הנבדלים
שונה.[ משפטית משמעות

Oefele)47) אפלה שלפי אליל״, ו״רופא ״כירורג״ ״רופא״, המשולשת שלחלוקה נראה

אמו״. ירך עובר סבר אלעזר ״רבי ע״א: נח חולין 40
 פטור, שוגג והזיק, דין בית ברשות אישה במעי העובר את ״המחתך ה״ז: פ״ד גיטין תוספתא 41

ה״ה. פ״ב מכות תוספתא הי״ז; פ״ו קמא בבא תוספתא העולם״: תיקון מפני חייב, מזיר
42 1:82 Oefele, in Pagel und Neuburger; Handbuch der Geschichte der Medizin

43 789 .Olshausen, Strafrecht sub no. 211 p. יש היום״ ״המקובל את מציין המחבר )כאשר 
המתרגם.( - 1911 בשנת נכתבו שהדברים לזכור

תת פטור זה את והרג זה את להרוג נתכוון אפילו אומר: שמעון ״ר׳ מ״ב: פ״ט סנהדרין 44 ממי

ה״א. פ״ד רוצח הלכות רמב״ם, וכך דין״, בית
התחלת מרגע עצמאי מעמד (,Liszt) ליץ לדעת לעובר, יש שבימינו העונשין פקודת בסיס על 45

(.43 )הע׳ Olshausen, loe. cit; Oppenhoff, Strafgesetzbuch, p. 508 ראה — הלידה צירי
בשגגה. רוצח דין ואילך, יא לה במדבר 46

.42 הע׳ לעיל, 47



 העתיק. היהודי בעולם מקום היה לא העתיק, בעולם מקום בכל מקובלת הייתה

ם י א פ ו ם ר י י ע ו צ ק מ
יסודה. בטעות יהודים, מקצועיים רופאים שהיו שהקביעה נראה

 מהליכתם נבעה מחלתם מעיים. חולי בכוהנים בטיפול במקדש פעל 48אחיה ]בן
רופא. מכונה אחיה בן אין מקום בשום בשר. הרבה ומאכילת האבן רצפת על יחפים

 למעיים יפה יין איזה שידע עליו ומסופר כוהן, שהיה נראה הירושלמי התלמוד לפי
 מופיע לא בתוספתא המופיעה במקדש התפקידים בעלי ברשימת 49יפה. אינו ואיזה
 כדי והלויים הכוהנים נבדקו הגזית( )לשכת במקדש מיוחד באולם 50רופא. כלל

 למצוא ביקשו 51הבדיקות. את ביצע מי ידוע ולא לתפקידיהם, התאמתם את לקבוע
 לה אוי כי אומר המדרש בדין. שלא נראה אך 52עיניים, מנתח של אזכור במדרש

 כל זה לרופא אין אך הוצאה, שלו אחת עין ואשר פודגרה יש שלה שלרופא לעיר
 שבמדרש "איקוטטא״ המונח מקור מה היא השאלה מקצועי. עיניים לרופא קשר

 של פירושה במקום, כהונה״ ״מתנות בעל לפי 53פרידמן(. אצל אחרות )גרסאות
 מבחינה אפשרי בלתי זה פירוש אך ״קטט״, מלשון עיניים, מנתח הוא זאת מילה

 שמשמעותו ,akostos^ הכוונה שבאיקוטטא משערים (Fürst) ופירסט לוי לשונית.
 אומללה שהזכרנו: המדרש את כך מסביר לוי 54בלבד. פיוט בלשון אך מרפא־כירורג,

 אינו שהראשון כלומר אחת, עין רק שלה ולכירורג מפודגרה סובל שרופאה העיר
(Krauss) קראוס לדעת הפצע. את לראות מסוגל אינו והשני לחולה ללכת יכול

מומחיות.[ ללא בלבד, מרפא הוא ואקוסטוס איקוטטה המונחים שני של מובנם

בחומרה אותה מבקר 55גלנוס שפסוידו הרפואיות״, ה״התמחויות שהתפשטות ספק אין

 חולי על ממונה שהיה אחיה בן וביניהם במקדש, שהיו בממונים מדובר מ״א-מ״ב: פ״ה שקלים 48
מרפא. וסמי המעיים

 באים היו מים ושותין בשר אובלין הכוהנים שהיו ידי ״על (:31) ע״ד מח פ״ה, שקלים ירושלמי 49
 קרבן למעייא״. סמם חמר דין והאי למעייא טב חמר דין האי ידע והוה מעיים. חולי לידי

לרפאותן, טוב יין ואיזה לעצרן למעיים יפה יין ״איזה ידע אחיה שבן מסביר במקום העדה
מדאי״. יותר מתעצרים או מתרפאין המעיים הצינה שע״י

 וגזברים, ממונים וביניהם במקדש תפקידים בעלי של רשימה הי״ד-הט״ו: פ״ב שקלים תוספתא 50
רופא. ביניהם מוזכר לא אך

 ובודקין יושבים ושם הגזית בלשכת אותו ומושיבין מעלין ״משם ה״ט: פ״ב חגיגה תוספתא 51
רפואית(. בדיקה )לא לוויה״ יוחסי ואת כהונה יוחסי את

עינא״. בחדא ודאיקוטטא פודגריס דאסיא מדינתא היא עלובה לוי: ״א״ר ו: ה רבה ויקרא 52
Friedmann, Das Blinden-lnstitut au f der Hohen Warte bei Wien, Wien 1873, p. 138, 53

note 104
טט אומן - ״דיקוטטא ו: ה רבה לויקרא כהונה מתנות 54  נקטה מלשון העין... עורון החו

איקוטטא/איקוסטא. ערך לוי של מילונו וראה ואתקוטטה״.
De part, artis med., chapt. 2, ed. Charter 2:182 b 55
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והתלמודית. המקראית בספרות מוכרת אינה כלל כך, כל רבה

 חולין אכילת על מאוד הקפידה אשר לחבורה שייך שהיה כלומר ״חבר״, רופא ]על
 עם לחולה מאכיל שהיה חבר ״רופא :56דמאי מסכת בירושלמי נאמר בטהרה,
האיסיים, בכת שמדובר ייתכן בדמאי". פיו לתוך נותן ואינו ידו לתוך נותן הארץ,

 וכמו 57גריסים, בדייסת לחמם את לטבול שנהגו עליהם שמסופר ה״רופאים״ כמו
 יש 58המפורש. השם את חמא בר פינחס לד׳ לגלות רצה אשר מציפורי", ה״רופא
 בסיס. כל לכך שאין נראה אך רופא, המשמעות את ״מיסך למונח ליחס שרוצים
 כך צווחה, קול זה בעקבות הקימה והיא לאשתו, גט זרק מיסן, שהיה 59חיננא,

 הוא למיסן יותר מתאים פירוש הגט. את ממנה ולקח חזר והוא התכנסו שהשכנים
מוח״. ״חמום או ומדון״, ריב ״איש

במצרים: שמותיהם את שינו לא אשר ישראל של בשבחם מסופר 60רבה בויקרא
 ונראה שגויה, במדרש זו גרסה לוליאני״. לראובן ולא רופא ליהודה קורין היו ״שלא

לוליני. קוראים היו לא וליהודה רופוס קוראים היו לא שלראובן לגרוס שצריך
 השירים שיר על בהתבססו במקום, )רד״ל( לוריא דוד ר׳ ומביא מקדים זאת הערה
 בתקופה ששרר המצב אודות על אירוני דיבור בסגנון שמדובר מסתבר 61רבה.

היוונית־הרומית.
ב״אסיאך, השומרונים ידי על מתורגם ענקים, שמשמעותו 62״רפאים״, המונח
מתרגמים הם 63הרפאים״ ואת הפתי ואת החתי ״ואת בבראשית שגם ונראה רופאים,
• ״ף • •ץ■ • • • • • • » • • • • • • • • '

• • • • • 1*1

[64שגוי. זה שתרגום ונראה כך,

ם י א פ ו ם ר י י א ב צ
 שב אשר המלך יורם על המסופר מן צבאי. רופא על ידוע לא העתיק היהודי בעולם

 היו התקופות בכל שהרי מסקנות, להסיק אין 65ביזרעאל, להתרפא כדי המלחמה מן
 תקופת מאז אותם. לטלטל אפשר שמצבם ככל לעורף, קשה הפצועים את מחזירים

יחידת מלבד סדיר, צבא וכן מילואים כוחות היהודים המלכים החזיקו המלך שאול

הי״ד-הכ״ב. פ״ב דמאי תוספתא גם ראה ״חבר״ לגבי (.42) ע״ב בג פ״ג, דמאי ירושלמי 56
בהן״. פתו לאבל הרופא דרך ״שכן (:56) ע״ג לט פ״ו, נדרים ירושלמי 57
 ואנא איתא חמא: בר פנחס לרבי אמר בציפורין אסי ״חד (:75) ע״ד מ פ״ג, יומא ירושלמי 58

יכיל״. אנא לית ליה: אמר לך. ליה מסר
 לאיתתיה. גיטא וזרק מיסן, הוה אסי דר׳ בריה חיננא ״כהדא (:44) ע״ב מג פ״א, גיטין ירושלמי 59

ה מגירתה. ועלון צווחת גיטיך. הרי לה: אמר חלק״. נייר ליה ויהב מינה, חטפי
ה. לב רבה ויקרא 60
יב. ד רבה השירים שיר 61
לפנים״. בה ישבו רפאים הוא אף תחשב רפאים ״ארץ כ: ב דברים 62

T •• • T : p VV •• 1 ־ • : T * : T ד :  T•

כ. טו בראשית 63
Kohn in Frankels Monatschrift 1867, p. 177 64

ם-ב 65 ם-ב דברי טו: ט שם המכים״; מן ביזרעאל להתרפא המלך יורם ״וישב כט: ח מלכי מי הי
V T T T *•* • י* • ״ • * • • •

ו. כב
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 ומובן שלום, לתקופות מילואים כוחות היו בבל גלות אחרי 66והנסיכים. המלך משמר
 לנו אין מקום בשום אך מלחמה, לתקופות צבא יחידות על רבות שומעים אנו שבמקרא

 יותר בתקופה רק הרפואי השירות הופעל הרומאים אצל גם צבאיים. רופאים על מידע
 לשדה עמהם האישיים רופאיהם את לקחו הצבא שראשי שייתכן פי על אף מאוחרת,

 צרכי עמם נשאו זו ולמטרה יכולתם, כמידת רעהו את איש חבשו החיילים 67הקרב.
 היחידות מן חלק צבאיים רופאים היו הרומאים, כאצל שלא היוונים, אצל 68חבישה.

 הרפואי השירות התפתח ברומא 69ובמלחמות. צבאיים במצעדים לפחות הצבאיות,
 ביקש זכאי בן יוחנן רבן 70הספירה. לתחילת סביב כלומר הקיסרות, בתקופת רק הצבאי

 לבלוע יכול היה שלא צדוק, ר׳ את שירפאו רופאים לספירה( 69 )בשנת מאספסיאנוס
 שבצבא מוכיח זה שמעשה ייתכן נענה. והוא 71בתעניותיו, מעיו שנפגעו לפי אוכל,

 שלא האפשרות מן נתעלם )אם הרומאים אצל כן שאין מה רופאים, היו לא היהודי
 שנפל מתתיהו בן יוסף על מסופר בקרב(. נפלו כולם כי היהודי, בצבא רופאים נותרו

 חומו (,Radiusfrakture, fracture of the radius) היד שורש של הפרק את שבר מסוסו,
 זה אין ולכן הרומי, בשבי שנפל לפני עוד היה זה דבר אך 72רופאים, אליו והזמין עלה
 70) השני הבית חורבן לאחר לאו. אם יהודיים רופאים נותרו המלחמה בסוף אם ברור

סדיר. צבא עוד היה לא ישראל עצמאות תום ועם לספירה(

א פ ו ר ר ה י כ ש ח ה ק ו ר ה ו
 הציבור, מקופת קבועה משכורת שקיבלו לרופאים זכר היהודיים במקורות יש אם רב ספק

 של שכרם שולם מדיודורוס למידע בהתאם כזה. הסדר קיים היה אחרות במדינות כי אף
 מלחמה. בתקופות תשלום תוספת קיבלו לא והם 73הציבור, מקופת במצרים הרופאים

 השכלה להפיץ ודאג תבונה, ביתר באתונה נהג (Charondas) שכרונדס מספר זה מקור
 מקרוטון, (Democedes) דמוקדס רופאים. שכרו אחרים מחוקקים בעוד ופילוסופיה

 לו שהביא דבר הראשון, דריווש של הנקע את ריפא 74לפנה״ס(, 460-550) יווני רופא
 אנשי ידי על כך אחר איגינה, תושבי ידי על שנה של לתקופה נשכר הוא רב. פרסום
 כל (.Polykartes von Samos) מסמוס פוליקרטס הטירן ידי על מכן ולאחר אתונה,

העתקת את שהצדיק הוא זה שדבר ונראה שכרו, עלה שנה ומדי לשנה, היה כזה מינוי

א 66 אל- ובהר במכמש אלפים שאול עם ויהיו מישראל אלפים שלשת שאול לו ״ויבחר ב: יג שמו
r  • •  • • • T ™* • • • • •״ך • • • « • • • P• ך • • • • ״ ״ • • •
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בנימין״. בגבעת יונתן עם היו ואלף אל בית
T • • • T T  T  • • •

Plutarch, Cato Minor, chapt. 70 67
Rosenbaum - Sprengel, 1:199 note 68

ibid. p. 322 69
Marquardt, Römische Staatsverwaltung 2:554 ff; Iwan Bloch, in Pagel — Neuburger's 70

Handbuch 1:586
 גם וראה צדוק(. רבי את שירפאו )רופאים צדוק״ לרבי ליה דמסיין ״ואסוותא ע״ב: נו גיטין 71

במקום. רש״י
פצעי״. את חבשו והם לרופאים ״קראתי עב: פרק יוסף, חיי מתתיהו, בן יוסף 72

Diodorus Siculus, 1:82 (3) 73
ibid. 12:13 (4) 74



«  »
19 אחרים רפואיים מקצועות ובעלי הרופא

 שמשכורתם מיוון, רופאים שכרו מרסיי של הגלים תושביה 75שנה. מדי מגוריו מקום
 התלמוד 76העירוניות. הרשויות ידי על ובחלקה פרטיים אנשים ידי על בחלקה שולמה

 כלשהי בהבחנה הדן מקור כל אין אך 77רופא, בה שאין בעיר לגור שלא ממליץ אמנם
78פרטי. רופא לבין הציבור ידי על משולמת שמשכורתו רופא בין

 שתנאיו ^1x1^0 Municipalesה־ מוסד ברומא התפתח הציבור רופאי מתוך
 אזורי רופא מזכיר המדרש לספירה. 370 בשנת ולנטיניאנוס ידי על ומוסרו הוגדרו

 שפגע ארכיאטרוס ״בן 79הרופאים: ראש שמשמעותו ארכיאטרוס, המכונה ברומא, כזה
 שמע אבי״(, ״אדוני לו אבי)וקרא מרי קירי א״ל בשלומו, לשאול והתחיל 80בסמדרקוס

 חלה ימים אחר ׳אבי׳. לסמדרקוס וקראו הואיל פני, יראה לא אמר: עליו, וכעס אביו
 עליו, רחמיו נכמרו מיד לאביו. ואמרו באו שיראני. לאבי קראו בבקשה, אמר: הבן,

 אביך?! אני עתה לו: אמר בי. הסתכל אבי, ממך, בבקשה עתה, לו: ואמר אצלו ועלה
 ׳אבי׳?!״. קוראני אתה לצרה שנכנסת עכשיו ׳אבי׳, לסמדרקוס קורא היית אתמול
אנחנו אתה אבינו ה׳ ׳׳ועתה לקב״ה: ישראל עם של להתייחסותו משל הוא זה מדרש

־ : 1 • ז ־ T ד  T :— :

הרופאים( )ראש הארכיאטרוס אתה. אבינו בצרה, שאנו עכשיו - 81ייצרנו״ ואתה החימר
1■ 1 1 1 ■ § 1■ • 1 1 ’

• • 1 •

העברית. העיר של העירוניים במוסדות מוכר היה לא
כמומחים, הרפואית דעתם לחוות כדי משפט בתי לפני גם הופיעו שרופאים ייתכן

 צורך יש כאשר מלקות, עונשי ביצוע בעת או 82פציעה מחמת גוף לנזקי בתביעות כמו
 מזכירים שאין הוא מקרה רק ואולי 83בהן. לעמוד יכול שהנידון המכות מספר באומדן

במפורש. הרופא את אלה בכל
 התאורטיקנים - האחת קבוצות: שתי בין להבחין ניתן הרפואית העבודה בשיטות

 חלב על דיון שבמהלך יוחנן, ר׳ היה מנציגיהם ואחד ספר, אנשי אלה היו )המלומדים(.
 בבית שמעתי וכך כך אך קצבים, בין גדלתי לא וכן קצב, אני ״אין אמר בכליות ושומן

 חוקרי קבוצת מודרניים במונחים מכונה להיות יכולה הייתה האחרת הקבוצה 84המדרש״.
 זאת קבוצה נציג עצמו. באובייקט בשטח, בטבע, העובדות את הלומדים אנשים הטבע,

״שמונה ואמר עצמם, החיים מבעלי ראשון, ממקור מחלות על ללמוד שרצה רב, הוא

Herodotus, 3:129 75 
Strabo, 4 chapt. 1,5 76

 בתוכה: לדור רשאי חכם תלמיד אין הללו, דברים עשרה בה שאין עיר ״כל ע״ב: יז סנהדרין 77
וכר. ולבלר״ ואומן רופא צדקה... של קופה דין... בית

Plato, Gorgias. 70 E fol. 514 78
ד. מו רבה שמות 79
ת כהונה מתנות רמאי; 80 אנשים״. שפל הענין לפי ״פירושו כותב: ד׳ מ״ו רבה לשמו
ז. סד ישעיה 81
 והיקל למיתה )הרופאים( ואמדוהו באגרוף בין באבן בין חברו את ״המכה ע״א: עח סנהדרין 82

חייב״. - ומת הכביד מכן ולאחר שהיה ממה
להשתלש״. הראויות במכות אלא אותו אומדים ״אין מי״א: פ״ג מכות 83
 הוו דהכי ונהירנא אנא, טבחא בר ולאו אנא טבחא לאו אנא יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: צג חולין 84

מדרשא״. בי אמרי



 או 85עובר״; מום ואיזה קבוע מום איזה לידע בהמה רועה אצל גדלתי חודשים עשר
 יש המוות(. אחרי )ניתוח למלך״ מיתה ״שנתחייבה זונה שניתחו ישמעאל ר׳ תלמידי

 מי ניסויים״, ״עורך שמשמעותו כינוי בדברים״, ״עסקן הטבע חוקר את מכנים אשר
 ׳לך דכתיב משרשיא: רב אמר בדברים? עסקן ״מאי העובדות. מן החיים, מן שלומד

את לשכנע רצה אשר חלפתא, בן שמעון ר׳ 86וחכם״׳. דרכיה ראה עצל נמלה אל
: T  T T ״• : •• : T  V T - ד T ״ «

 הניחה תרנגולת, של נוצותיה מרט תמות, תמיד לא נוצות מרוטת שציפור יהודה ר׳
 אף נוצות, גידלה והיא נפחים(, של )סינר טרסיים של במטלית אותה וכיסה בתנור

 ור׳ 88עורב, באפרוחי ניסויים שערך אסי ר׳ על מסופר כן 87לכן. קודם לה משהיו יותר
.90בנמלים שבוצעו ניסויים גם מוזכרים 89בדוכיפת. שמעון

 מיני שכל ״נרתיק על שומעים אנו בעצמו. תרופותיו את רקח הקדום הזמן רופא
 מלבד הכיל, ואשר 92מגדל, או מתכת סל בצורת עשוי שהיה 91בו״, נתונין רפואות

 )הרופאים ההיפוקרטים מן גם נייד(. מרקחת )בית תרופות להכנת ערכה גם מכשירים,
 93כאלה. נמצאו ואף לתרופות, ערכות ידועות היפוקרטס( לאסכולת שהשתייכו היוונים
 הכינו העתיקה בתקופה 94ממשחתי״. העיניים על ״מרחי רופא אמר עיניים חולת לאישה

 גדול ״תרווד 95״תריאקה״. - משובחים תבלינים של מיוחדת תערובת בעצמם הרופאים
רוקח. המשמש לרופא מיוחס והוא תרופות, למדידת כלי הוא 96רופאים״ של

ה ר ש כ ת ה י ע ו צ ק מ
 של השערתו הדעת על מתקבלת הרופא. של הלימודים מהלך על ידיעות לנו אין

 שוליה, מעין תלמיד, של אישי בלימוד הייתה הרופא של המקצועית שהכשרתו פושמן
אשר רופא, של אחד תלמיד על לפחות מסופר 97ברפואה. ומנוסה מומחה שהיה ממורה

 ידי על שבוצע הניתוח על הטבע. במדעי ומנוסה מומחה מאדם למד הוא ע״ב: ה סנהדרין 85
ע״א. מה בכורות ראה ישמעאל ר׳ תלמידי

ו. ו משלי 86
ע״ב. נז חולין 87
א. יט רבה ויקרא 88
ד. כב שם 89
ע״ב. נז חולין 90
(.8) ע״ב ט פ״ה, ברכות ירושלמי 91
 בצורת לארון הכוונה - ״מגדל״ מ״א: פט״ו שם מתכת״; של טני ״כסוי מ״ג: פי״ב כלים 92

מגדל.
Guhl und Koner, Leben der Griechen und Römer 2:297 93

 בלילות עליו בוכה והייתה ומת, תשחורת בן לה שהיה אחת באשה ״מעשה טו: ב רבה איכה 94
מנשמה״. ואת כחלי מן כחולי לה: אמר אסיא לגבי אזלת עיניה. ריסי שנשרו עד

 היו ובהן תריאקה אותן ועשו מהן והביאו הרופאים ששלחו ״מעשה ה: ד רבה השירים שיר 95
מתרפאין״.

שת מידות בקביעת מי״ב: פי״ז כלים 96 שתמ  רופאים״, של גדול תרווד ״כמלוא בביטוי המשנה מ
בינוני. אדם של חופניים מלוא מחזיק והוא סממניהם, את בתוכו שנותנים - קהתי ר״פ ומבאר

Puschmann, Geschichte des Medizinischen Unterrichts. 1889, p. 26 97
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 כבר לרבו: תלמיד אותו ״אמר והתרופות: הרפואה מדע כל את למד כבר שהוא ציין
 הריני לאו, ואם יפה, הרי אותה, מרפא אתה אם תרופות, של סדרן כל אותי לימדת
 שהלה לאחר לבנו, ומסרו רפואות נרתיק לו שהיה רופא על מסופר כן 98אותה״. מרפא

 מסרה בנו שעמד כיון רפואות, נרתיק לו שהיה ״רופא עצמאי: באופן לעבוד התחיל
 בכל מקובלת קדומות בתקופות הייתה מקצועית־מעשית הכשרה של זאת צורה 99לו״.

העמים.
 כמקובל שיטתי באורח לא כי אף המדרש, בבתי נידונו רפואיים שנושאים להניח יש

 השופטים מן ולשיפוט. חוקים להבנת דרוש היה הרפואי הידע בימינו. באוניברסיטאות
 וחשבון רפואות כגון חכמות, משאר קצת יודעים ונבונים... חכמים שיהיו"אנשים נדרש

 תרופה וקיבל שיניים( חולי )רש״י: מצפדינא סבל אשר יוחנן, ר׳ על מסופר 100ותקופות״.
 )פירקא( שלו השבת בדרשת התרופה על פרטים כלל מכן ולאחר 101רומית, מאישה

 103איספלנית. של הייצור דרך על פומבית בדרשה במחוזא דרש רבא 102המדרש. בבית
 כדי מתלמידיו, אחד את לו ישלח שרבי לבקש אנטונינוס הקיסר גם היה יכול לכן

104למות. ונטה אנוש חולה היה אשר ממשרתיו אחד את שירפא
 לביקוריו תלמידיו את אתו לקח שהרופא מקובל היה הקיסרים תקופת של ברומא

 לא כך כל רבות ידיים ידי על שהבדיקה פי על אף הכשרתם, לשם החולים, אצל
 לספירה, 64 בשנת רומי משורר מרטיאליס, שמתאר כפי לחולה, רצויה הייתה תמיד

 בזמן שגם להבין ניתן אך כזה, ״רב־רפואי" לטיפול עדות אין בתלמוד 105בהומור.
 גם רבים, בלשון ברופאים מדובר כי תלמידים, אתו מביא שמורה מקובל היה ההוא

 שייכות כלשהן עצמות אם בשאלה להחלטה בודד. ברופא די היה שלדעתנו במקרים
 לדיון בלוד. הכנסת לבית 106עמו״ הרופאין וכל הרופא תיאודורוס ״נכנס השלד, לאותו

 רפואיים טיפולים על שומעים אנו כן כמו 107רופאים. שואלים אישה של חריג בדימום
)כאבי מלבו״ ״הגונח בחסיד מטפלים ורופאים 108אהבה, חולה בצעיר רופאים ידי על

יג. ו רבה דברים 98
(.29) ע״ב נז פ״א, השנה ראש ירושלמי 99

ה״א. פ״ב סנהדרין הלכות רמב״ם, 100
ע״א. כח זרה עבודה 101
(.35) ע״ד מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 102
 מניומי בני קרעו כך ועל איספלנית, מייצרים איך והסביר במהוזא דרש רבא ע״ב: קלג שבת 103

 איספלנית לייצר איך שלהם המקצועי הסוד לציבור שנודע צער מרוב בגדיהם את הרופא
 יוכלו הם וממנה גילה, שלא אחת רפואה השאיר שהוא רבא להם אמר עוד. להם יזדקקו ולא

(.152 הע׳ )ראה להתפרנס
ד ד: י רבה ויקרא 104 עומד כשאדונו רובץ שוכב הוא מדוע החולה את ושאל בא רבי של תלמי

בהלם. טיפול זה שהיה ייתכן רגליו. על וקם נזדעזע -
105 5:9 .Martialis, Epigr; ,באת, מיד אתה אך חולה, ״הייתי חופשי(: )תרגום בחרוזים בלטינית 

לי״. יש עכשיו חום, לי היה לא אותי. מיששו קפואות ידיים מאה תלמידים. במאה מלווה
ה״ב. פ״ד אהלות תוספתא 106
ע״ב. כב נדה 107
.4 הע׳ זה, בפרק לעיל, ראה 108



« »
א פרק 22

 כאשר התורה, חוקי לפי ברופאים. התייעצו חלה אחא בר יעקב ר׳ כאשר 109חזה(.
בחוץ והתהלך יקום אם למשכב. ונפל ימות ולא באגריף או באבן רעהו את איש ״והכה
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ועל רופא, להביא יש כלומר ירפא״, ורפא יתן שבתו רק המכה ונקה משענתו על
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 רב כסף שהוציא לאחר והבריא שהוכה שאדם מציין יוספוס 110שכרו. את לשלם המכה
 המדרש 111במיטה. שהותו במהלך שהוציא הכסף את לו לשלם המכה על רופאים, על

 ומבקרים עולים ורופאים במיטתם מותם לפני שוכבים חולים אדם שבני מקובל כי קבע
ברומא, הרופאים גילדת של ההנחיות את גם מזכיר הנזכרים המקורות מן חלק 112אותם.

.Collegium medicum^־

 ״לא בחוליו גם אשר המלך אסא כמו חולים במלכים הטיפול את כאן כולל אני ואין
 לשתות עליו ציוו שה״רופאים״ הפרסי, המלך את או 113בדפאים״, כי ה׳ את דרש
 לקבוצת להשתייך שרצו כאלה או מעלה, רמי שאנשים להניח יש 114לביאה. חלב
 כאן כלולים לא כן כמו הפרטי. ברופאם מחלתם בעת הסתפקו לא המעלה, רמי

 על ש״חזר החולה או 115טוביה, כמו לרופאים, שנסעו עליהם שמסופר החולים
 דם זבת האישה כמו לרופאים, כספם כל שנתנו או 116להתרפאות״, הרופאים כל

 נוסף לרופא הפונים חולים של ללבם להבין ניתן 117החדשה. בברית עליה שמסופר
 שאינם שחשים או מקבלים, שהם הרפואי הטיפול מן פוקעת שסבלנותם מאחר

הרצויה.[ במהירות אותה מקבלים שאינם או לה, מצפים שהם העזרה את מקבלים

 ר׳ על עליו ״אמרו יחיד: רופא זה במקרה נזכר הי״ג פ״ח שם בתוספתא ע״א. פ קמא בבא 109
רותח״ חלב אלא רפואה לך אין לו: אמר אצלו, רופא נכנס חלה, אחת פעם בבא... בן יהודה
ל גם )ראה (.2 הע׳ זה, בפרק לעי

ביטולו רק - ישלים״ אסיא ״ואגר מתורגם בחוץ״ והתהלך יקום ״אם הפסוק יח-יט: כא שמות 110
* X • • ״

ישלם. רופא ושכר יתן
 לריפויו, רב כסף שהוציא לאחר הבריא ״ואם :33 ח פרק ד, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 111

לרופאים״. ושנתן במיטה מוטל היותו זמן במשך שהוציא הכסף סכום את לשלם המכה על
 אלו מתים אם הקב״ה: לפני ״ואמר המדרש אומר ועדתו קודח לגבי יב: יח רבה במדבר 112

 החולין שכל כדרך אותם מבקרים והם עולים והרופאים מתים אדם שבני כדרך מיטתם על
גקר kvn fa pdotj oAter? אא*>~7ר ji'firi ב¿¡/׳ מתבקרין״. / N rifts61׳pf

nw/ f(>N" :r>Npp i>N~> ,¡jf'Pkt ־ ח?־בר?dC0 'p fM nglcf ,nM׳Wp ¡cfg r>N$z/ p, ב¿׳ 
lc :rnNlc ,npikd^i P'kVnn1׳ pf>lc ׳. ’p'(% ,Jh ,j'iio

ם-ב דברי 113 מי באסא מדובר כי שיבוש, שזה ונראה חזקיה, ב, טז מוזכר המחבר )אצל יב. טז הי
המתרגם.( -

.3 הע׳ לעיל, ראה 114
.5 הע׳ לעיל, ראה 115
: רבה השירים שיר 116 ב ג  נתרפא, ולא להתרפאות הרופאים כל על וחזר ברגליו שלקה ״לאחד ב

 גללי לך טפול מתרפא: אתה קל בדבר - להתרפאות מבקש אתה אם לו: ואמר אחד ובא
בהמה״.

 כל שנתנה מוזכר לא אך שנה עשרה שתים דם שזבה אישה על )מסופר .35 הע׳ לעיל, ראה 117
המתרגם.( - כספה
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123

ר א ו ת א ה פ רו
 יוסף, של המצריים עבדיו היו ״רופאים" בתואר במקרא שנזכרו הראשונים הרופאים
118אביו. יעקב את לחנוט אותם ציווה והוא יוסף״, ״עבדי השבעים בתרגום המכונים

 מיוחד שם העברית בשפה אין היהודים, אצל מקובלת הייתה לא שהחניטה ]מאחר
 שעבודת מכאן אפוא להסיק אין ״רופאים״. להם קורא והמקרא בה, שעסקו לאנשים
הרופאים.[ על היהודים אצל מוטלת הייתה החניטה

 שיש פי על אף כלל, רופאים מוזכרים לא 119בתורה הצרעת של הנרחבים בתיאורים
 יחד ברפואה. ידיעות היו אחרים, עמים אצל הדת לכוהני גם כמו שלכוהנים, להניח

 וכמוה 120פרידריך, של לטענתו כמקצוע. ברפואה עסקו שהכוהנים הוכחה אין זאת עם
 הכוהנים מצד פעולות של תוצאה היא הצרעת ממחלת שהחלמה 121ישראלס, לטענת

 הכוהנים; של הריפוי לשיטת אזכור כל אין יסוד. כל אין אדם לבני האל בין כמתווכים
 אם הסתכלותו פי על וזאת טהור, או טמא האדם אם קובע רק אלא מרפא אינו הכוהן
 רפואי לטיפול רמז לא ואף זכר אין מקום בשום 122הצרוע״. מן הצרעת נגע ״נרפא
 פקיד של לתפקידו דומה הקדומה בתקופה תפקידו הכוהן. ידי על שניתן כלשהו

 הכוהן של תפקידו המשנה לפי (.Officer of Health) ימינו של באנגליה הבריאות
 כהן״. בידי והטהרה שהטומאה אלא הנגעים, את לראות כשרים ״הכל בלבד: פורמלי

 הרשמית הקביעה אך לא, או צרעת זו אם דעתו ולהביע הנגע את לבדוק יכול אדם כל
 הרפואית שפעילותו להבין ניתן המסורת מתוך הכוהן. בידי ורק אך היא טומאה לגבי
 מומחה, רופא הביאו שחלה שלכוהן מספר והמדרש ביותר, מועטה הייתה הכוהן של
רפואי. ידע היה לכוהנים אילו טבעי יותר שהיה דבר 124אחר, כוהן ולא

 בעולם בסיס אין 125הריפוי מלאכת על אמונים היו בישראל המכובדים שכל לטענה
 החכם המלך, לשלמה מייחס שיוספוס פי על אף הגיוני. יסוד כל משוללת והיא המקראי,

 ברוחות המלחמה דרך על ידע לרבות תקופתו, של הרפואי הידע כל את אדם, מכל
 את נקבל כן אם אלא רופאים, בשם ונחמיה עזרא את לכנות תמים זה יהיה 126רעות,

דוקטור תואר שבמקרא גברית דמות לכל כמעט להעניק ניתן שלפיה ברנד של עמדתו

לחנוט לחונטים נתן לא יוסף אביו״, את לחניט הרפאים את עבדיו את יוסף ״ולצו ב: נ בראשית 118
V י י  T  T  * V ו י• • י • ו *

 מצרים, תושבי כל )כמו לו עבדים היו הם שגם האישיים, רופאיו על זאת והטיל אביו, את
פרעה(. להוציא

יג. ויקרא 119
Friedreich, Zur Bibel, 1 p. 196 120

Israels, Collect. Gynaec. ex Talmud Babli, p. 3-4 121
הצרוע״. מן הצרעת נגע נרפא והנה הכהן וראה למחנה מחוץ אל הכהן ״ויצא ג: יד ויקרא 122

9 : 9 9 V  T  T-----------------ד T T :  V ״ : y  T — — ־ ך ■ - . 9 - T -

מ״א. פ״ג נגעים 123
ה. כו רבה ויקרא 124

Sigism. Cohn, De Medicina Talmúdica, Vratislav 1846, p. 3 125
 המלחמה דרך בידיעת גם אותו חנן ״ואלוהים :5 ב פרק ח, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 126

אדם״. לבני ולארוכה לתועלת ברוחות
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 אפילו רפואיים, כתבים של ארוכה שורה מוזכרת עתיקים ספרים ברשימות 127ברפואה.
 Medicina הכתבים מצויים מגנצא העיר של הבישופית בספריה האומה. אבות מימי

Commentarii, 128נוח. בן לשם המיוחסים
 מצד וסילופים זיופים של אוסף היא זאת פסוידו־אפיגרפית שספרות מזמן, לנו ידוע

 שהייתה ברוח מוזרים ושמות כותרות להם שניתנו מחברים של כתבים אחר ומצד אחד,
 בסיס על שנים לאחר יידונו שיצירותיהם שיערו לא אלה מחברים בתקופתם. מקובלת

 התייחסויות גם לכלול צריכים היינו זה בפרק בתוכנן. עיון ללא בלבד, כותרותיהן
מטראלס אלכסנדר אצל המתוארת הנביאים" "משחת כמו 129נוספים, נושאים למספר

130.(Trallianus)
 להיווכח די - הטבע ובמדעי ברפואה ידיעות היו הנביאים מן שלחלק ספק אין
 של בהבראתו או 131כמת, שנראה מעולף לילד אלישע ידי על שניתן הרפואי בטיפול

 אבל 133אלישע. ידי על המים ב״ריפוי״ וכן 132הנביא, ישעיה ידי על חזקיה המלך
 בשימוש היה כבר זה שתואר פי על אף רופא, בתואר כונו לא מעולם אלה נביאים

אין ריפא אם בגלעד אין ש״הצרי על תדהמה מביע הנביא ירמיה הרי - בתקופתם
ך » 9 ■ • • ■ • 9 • ■ • • • • • • 9

״טפלי רעיו את מכנה איוב 135ברופאים. דרש שבחוליו מסופר המלך אסא על 134שם״.
ך • 9 • ■ •

136כלכם״. אלל ריפאי שקר
ך ■ ■ • 9 • • • •

I • %  • • •  • I

ם י א פ ו ד ר ו מ ל ת ב
הבאים: האנשים רק ״רופא״ בתואר במפורש מכונים בתלמוד

 שתיאודורוס להוכיח ניתן לא ואף ביטחון אין 137תיאודורוס. או תודוס הרופא - 1
 שאת ,Theydas עם זהה שהוא או 138גלנוס, ידי על המוזכר המעשי הרופא עם זהה

 Theodori מעשרים אחד עם נמנה שתיאודורוס לשער ניתן 139סוידס. מזכיר פרשנותו
המאה העתיקה, יוון של הפילוסופים של )הביוגרף לארטיוס דיוגנס ידי על המוזכרים

Börner, De statu medicinae apud veteres Hebraeos. Witteberg, 1775 127
Ibid. 18 p. 16 128

Pagel, Allgemeine Zeitung des Judentums 1898, no. 12 :129 ראה 
605-525 , הקטנה שבאסיה  [Traiies] טראלס מהעיר יווני רופא ) Ed. Puschmann 2 p. 47 130

לסה״נ).
ב 131 ס- הפרק סוף עד יה ד מלכי . 

ויהי״ השחין על וישימו ויקחו תאנים דבלת קחו ישעיהו ״וייאמר ז: כ שם 132 .
• • • 9 • • «  ■■ • -p “  9 • • «■» • • • •  • « • • •  "• •p • • • • ■■

• • 1 • • • • • • ■ • • •

האלה״. למים רפאתי ה׳ אמר כיה וייאמר מלח שם וישלך המים מוצא אל ״ויצא כא: ב שם 133
• • • • - • /  . - - T-------V :״ V  T ־ ־ T  V ״ ״ ״ ־ ------------- T ״• V

כב. ח ירמיה 134
ם-ב דברי 135 מי תו ותשע שלושים בשנת אסא ״ויחלא יב: טז הי חליו למעלה עד ברגליו למלכו

T T V 7־־ : V ״ : ־ ״ T •־ ־ : ־־ ״ : T ־ : ־־ : T T :

בריפאים״. כי ה׳ את דרש לא בחליו וגם
T : ־ :  :  T ־ T ־  V : ״

ד. יג איוב 136
הע׳ לעיל, )ראה עמו״ הרופאין וכל הרופא תיאודורוס ״ונכנס ה״ב: פ״ד אהלות תוספתא 137

.(106
De meth. med. 2:7 (Kühn; 10:142) 138 

Suidas, 2:173, ed. Bemhardy, p. 1132 139
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 מסופר בתלמוד שונים במקומות זאת. להוכיח ניתן לא אך 140לספירה(, השלישית
 יוצאת וחזירה פרה שאין גם, מסופר לכך בהקשר באלכסנדריה. למד שתיאודורוס

 להבטיח מיועדת הייתה הרחם כריתת תחילה. רחמה את שיכרתו בלא מאלכסנדריה
 תודוס על מסופר כן כמו 141למצרים. יישמר והחדרים הפרות של המשובח שהגזע
 טרסיים של הכנסת לבית עצמות של מלאה קופה ״והביאו 143בלוד: אולי 142הרופא,

 מן שכמה הסיקו חקירה ולאחר עמו״; הרופאים וכל הרופא תודוס ונכנס )נפחים(...
 שניכר ידע זה והרי אחד, לשלד שייכות אינן לפניהם שהוצגו הראש ועצמות החוליות

באלכסנדריה. שמקורו בו

 השליחים במעשי גם 144רומי״. איש ״תודוס השם מופיע בתלמוד שונים ]במקומות
 השם 146בכורות במסכת מופיע הרמב״ם של ברלין יד בכתב 145תודוס. השם מוזכר

כתיב.] שגיאת שזוהי ספק ואין תודרוס, במקום תורדוס

נוספים. פרטים שום עליו ואין מוזכר, שמו רק 147טוביה. הרופא - 2
148לספירה. השלישית המאה בסוף ירמיה, ר׳ בתקופת חי גירנטי. בר הרופא - 3

 149)גרונטה(, זקן של היווני לשורש גירנטי״ ״בר השם שורש את לקשור מקום ]אין
 150בריאות. לשורש הקשור היווני למונח אחיה״ ״בן השם בין קשר למצוא שאין כשם

 באפיריון להשתמש לעצמו להרשות היה ויכול מאוד, זקן אדם כנראה היה גירנטי
בשבת.[ חולים ביקורי ערך כאשר

בערך. לספירה 280 בשנת חי רבא. של זמנו בן היה בנימין( )או מניומי הרופא - 4

Diogenes Laertius, Liber, 2:8 Aristipp. ed. Cobet, p. 57 140
 יוצאה וחזירה פרה אין הרופא: תורוס ״אמר ע״א: צג סנהדרין ע״ב: כה שם מ״ד: פ״ד בכורות 141

תלד״. שלא בשביל שלה האם את חותכים שהם עד מאלכסנדריה
ע״א. נב נזיר 142
 תיאודורוס, על מסופר בתוספתא (:20) ע״א ג פ״א, ברכות ירושלמי ה״ב; פ״ד אהלות תוספתא 143

תודרוס. על זהה סיפור מסופר ובירושלמי
 להאכילן רומי בני את הנהיג רומי איש ״תודוס ע״א: כג ביצה ע״ב; נג פסחים ע״א; יט ברכות 144

 )שם( פסחים במסכת נידוי״. עליך גוזרני אתה, תודוס אלמלא פסחים... בלילי מקולסין גדיים
 היה שקשה תקיף איש כלומר אגרופים, בעל או בתורה גדול היה תודוס אם השאלה מתעוררת

מולו. לעמוד
לו. ה השליחים מעשי 145
.141 הע׳ לעיל, ראה 146
המשוחרר״. ועבדו ובנו הוא החדש את שראה הרופא בטוביה ״מעשה מ״ז: פ״א השנה ראש 147
(.67) ע״ג ס פ״א, ביצה ירושלמי 148
 ללכת יכול היה שלא גרנטי לבר התיר ירמיה ר׳ שור. של מאמרו ,6 ׳עמ 1 פרק 9 החלוץ 149

(.67) ע״ג ס פ״א, ביצה ירושלמי בסדין, לטענו ברגליו
.76 ׳עמ החלוץ, 150



 פרסם כאשר 151כליות. מי להוציא לאוזניים, מזיקים הנוזלים שכל השאר כין קבע הוא
 כי צער, מרוב בגדיהם את הרופא מניומי בני קרעו איספלנית, של ייצור שיטת דכא

 152תיפגע. ופרנסתם עוד להם יזדקקו לא שמעתה חששו כי התגלה, המקצועי סודם
 ספקניות, דעות והביעו לאפיקורסים השתייכו בנימין( בני מניומי)או שבני לציין מעניין

 רפואה אנשי בין השקפה ניגודי של דוגמה כאן יש 153חכמים?״. לנו הועילו ״מה כמו
דת. לאנשי

154ירמיה. ר׳ אחרי חי אסיא. אמי ר׳ - 5
בקירוב. לספירה 300 בשנת יוסף, רב בתקופת חי 155נתן. בר הרופא - 6

אחרות ידיעות שום לנו שאין מאחר מניומי, עם נתן בר את מזהה (Brüll) ]בדיל
!156עליו.

 ודימס, האהוב, הרופא "לוקס, קולוסה: לאנשי מכתבו את מסיים פולוס השליח גם
157בשלומכם״. דורשים

 המקורות ראה - רופא - למקצועו אשר מלידה. יהודי היה לוקס אם ]ספק
!158השונים.

 היה שמקצועם אנשים כלומר שלנו, המושגים לפי רופאים היו שנזכרו הרופאים אם ספק
 159מומחה״, ״רופא תואר בעלי אפילו התלמוד בזמן שהיו ספק אין אך הריפוי, תורת

 בטבריה(, המדרש בית בראש גם עמד כך אחר יוחנן)אשר ר׳ כמו סוחרים, שהיו למרות
אבהו. ר׳ כמו תעשיינים, או

ע״ב. כה זרה עבודה 151
 שהוא אחת רפואה שיש ואמר רבא הרגיעם מניומי בני ודאגת הפרסום אחרי ע״ב. קלג שבת 152

(.103 הע׳ לעיל, )ראה להתפרנס יוכלו הם וממנה גילה, לא
 לן אהני מאי דאמרי אסיא בנימין דבי הני ״כגון רבא: מביא בגמרא בדיון ע״ב צט סנהדרין 153

 אומר אפיקורס המונח הגדרת לגבי )ש׳: יונה״. לן אסרו ולא עורבא לן שרו לא מעולם רבנן?
די המבזים באנשים שמדובר רבא לימודם, בכל חכמים לנו הועילו מה ואומרים: חכמים תלמי
יונה.( לנו אסרו ולא עורב לנו התירו לא בתורה, שאינו חידוש שום לנו אמרו לא

 אסיא אמי ר׳ על נאמר קראקא שבדפוס הקצר )בפירוש (.55) ע״ג ד פ״ב, ברכות ירושלמי 154
המתרגם.( - אסי ר׳ שהוא

 גם וכנראה חננאל, רבינו ואילו אסיא, בר נתן רב אודות על מדברת הגמרא ע״א: נב פסחים 155
אסיא. נתן בר על מדברים הרי״ף,

Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur, 1874, p. 225 156
יד. ד הקולוסים אל 157

Winckler, Diss. de Luca Evangelist. Medico, Lips. 1736; B. G. Clauswitz; de Luca 158 
Evangelist Medico, Halae 1740; Ad. Hamack, Lukas der Arzt, Leipzig 1906, pp. 11,

122 ff
ע״א. קיט שבת מומחים: רופאים שהיו אבהו ור׳ יוחנן ר׳ על מסופר ע״א: כח זרה עבודה 159
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 סמכא כבני מוזכרים הם זאת ובכל רופאים, בתלמוד מכונים אינם אחרים אנשים
 ונשא השלישית, המאה בראשית שחי שמואל, למר היה שכזה מעמד רפואיים. בעניינים

 שבבבל; בנהרדעא המדרש בית בראש עמד הוא אסטרולוג. "ירחינאה״, התואר את
 היה יכול באסטרולוג זה. בספר הרבה יופיע ושמו ידו, על נקבעו רפואיות תורות הרבה
 ישראל בארץ שהותו בזמן כבר 160דנהרדעא״. כשבילי דשמיא שבילי לי ״נהירין לומר
 יהודה ר׳ את ריפא כאשר הנשיא. יהודה ר׳ של כרופאו אותו פוגשים אנו לימודים לשם

 רבי מצטער קא ו״הוה 161״רבי״, תואר לו להעניק רבי ביקש עיניים, ממחלת הנשיא
 רופאים אצל כמקובל בידיו(. הדבר עלה לא )אך מילתא" מסתייע חוה ולא למסמכיה

 הנשיא, יהודה ר׳ את מטופליו. מצד במחמאות המידה על יתר פונק לא שמואל מר גם
 אדם של ספרו את ראיתי אך אדוני, יצטער אל באומרו: הרגיע ביוקרתו, מאוד שרצה

 יתקרי״ 162חכים ירחינאה, ״שמואל נאמר ושם הדורות, סדרי כל כתובים שבו הראשון
163תהיה. ידו על רבי של ורפואתו יתקרי, לא רבי אבל ייקרא(, ורופא )חכם
 לו נתן חייא, ר׳ של ידו את יוחנן ר׳ ביקש לבקרו. יוחנן ר׳ ונכנס חלה, חייא ר׳

 ידיעות לו שהיו ומכאן הדופק, את לו מדד יוחנן שר׳ ייתכן לבריאותו. והחזירו ידו את
 לאחר ניתוח אחת לאישה ערך תלמידיו עם שיחד מסופר ישמעאל ר׳ על 164ברפואה.

 לבוא להכשירו כדי אדם של המין באיבר פלסטי ניתוח ביצע אשי רב בר ומר המוות,
165בקהל.
 ו״אסיא״ ״רופא׳׳ התלמודיים במונחים לראות שאין מתקבל לעיל המסופר מן
 כלל אמנם ״רופא" שהמונח הרושם מתקבל בימינו; כמקובל מקצוע בעלי של תארים

 לתרגם יהיה נכון המעשי. הרופא את גם אך ברפואה, שהתמחה המקצוע איש את גם
״מרפא״. במונח ׳׳רופא״ התלמודי המונח את

 הריפוי תורת את מבין שבאמת מי שרק מפורשת אזהרה חייב בריפוי העיסוק חופש
 שאם בידע, ממנו הגדול אחר אדם במקום אין כאשר רק זאת וגם בה, לעסוק רשאי

166לרוצח. להפוך המרפא עלול כן לא
תעודה, בעל מוסמך לרופא חכמים התכוונו 167אומן׳׳ ׳׳רופא שבמונח להניח סביר

ע״ב. נח ברכות 160
כבוד(. של )דוקטור אקדמי כבוד תואר או הצטיינות אות היום שניתן כפי 161
 תקפ״ח, העתים, בכורי - ״חכים״ בתואר הרופא את לכנות במזרח מקובל היה אז שכבר ייתכן 162

 הערבים שיקראו פרטי שם רק חכם לכל כללי שם שאינו ׳חכים׳ נקרא היה ״ולכן :14 ׳עמ
הרפואה״. בחכמת למודו גמר אשר איש לכל

ע״ב. פה מציעא בבא 163
ע״ב. ה ברכות 164
ע״ב. עה יבמות 165
 יהיה ולא בקי, הוא כן אם אלא ברפואה יתעסק לא ״ומיהו א: סעיף שלו סימן דעה יורה 166

 חייב דין בית ברשות שלא ריפא ואם דמים, שופך זה הרי כן לא שאם ממנו, גדול שם
בתשלומין״.

 אדם מדיני פטור והזיק, דין בית ברשות שריפא אומן ״רופא הי״ז: פ״ו קמא בבא תוספתא 167
 ירושלמי דין״; בית ברשות שריפא אומן ״רופא ה״ה: פ״ב מכות תוספתא שמים״; בדיני וחייב
ושכר תקרא, אומן רופא - כן עושה אתה ״אם ע״א: צא סנהדרין (;38) ע״ד יד פי״ד, שבת



 הרופא אומן״. ׳׳רופא להיות צריך השלטונות באישור בעבודתו העוסק שהמרפא ומכאן
המקצועית. הכשרתו על המעיד ברישיון להחזיק צריך הציבורי

 עמי שאצל לאלה דומים תנאים שררו התלמוד תקופת יהודי שאצל להניח יש
 לא הומרום דברי נכונים אמנם ואם רופאים, של גדול ריכוז היה המצרים אצל הסביבה.

 שעליהם הרומאים, אצל שרר דומה מצב 168המקצועית. הכשרתם את לבדוק צריך היה
 ללא לו מאמינים היו רופא שהוא עצמו על והעיד שהופיע אדם שכל פליניום מספר

 רופא למשרת המועמדים היו היוונים אצל ולרומאים, למצרים בניגוד 169נוספת. בדיקה
170מוריהם. היו מי להוכיח חייבים ציבורי
 שמייצגה העממית לרפואה שייכות בתלמוד המופיעות הרפואה מתחום הידיעות רוב
 אשר אותו, שגידלה המטפלת מן עליהם ששמע רבים, מרשמים לו היו אביי. הוא הנאמן

 ואדם רופאים, אצל תרופה לשווא חיפשו קרובות שלעתים להניח יש ״אם״. אותה כינה
 172עממית׳׳. ״תרופה נתן 171בתרופות, בקי שהיה חנינא, ר׳ כמו אדם אולי לא־מקצועי,

 לכלול שאין וודאי לחולה, עזרו באמת העממיות״ ״התרופות אם יודעים אנו שאין ברור
 השיער נשירת נגד עצה לקבלת לספר שפנה זה את ומטופליהם העממיים הרופאים בין

173סבל. שממנה
 כלל קטן היה לא הנוצרים ספירת בראשית המזרח־הקרוב בארצות המרפאים מספר

 שגרם אדם 174כפר. בכל מרפא או רופא במצרים היו הרומית הקיסרות בתקופת וכלל.
 להביא רצה ואם הרופא, הערכות לפי בהוצאות לשאת חייב היה אחר לאדם גופני נזק

 הרופא(. יגיע אשר )עד תתעוור״ ״העין כי להתנגד, הניזוק היה יכול מרחוק רופא
 אכפת היה ולא למטופל פחותה מחויבות הייתה מרוחק במקום הגר שלרופא גם ייתכן

 ניתן מקום שבכל נראה אלה תיאורים מתוך 175שכרו. את שיקבל אחר הריפוי לו
 בבית בית ביקורי יערכו שהרופאים הייתה הנורמה כי הוזכר וכבר רופא, להשיג היה

 לו שיש מי - אסיא״ לבי אזיל כאיבא ליה ׳׳דכאיב אומר עממי פתגם 176החולה.
נאלץ שהחולה היום, כמו לקרות, היה יכול אז כבר אך 177הרופא. לבית ילך כאבים
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 ״רופא במקום נאמן״ ״רופא מופיע ופיוטרקוב זיטומיר של הירושלמי במהדורת תטול״. הרבה

אומן״.
168 4:231 Odyssey

169 29:8 .Plinius, Hist. Natur
.319 עמ׳ (,Sprengel) שפרנגל שערך בספר רוזנבאום של הערה 170
הוא". ברפואות דבקי משום חנינא? ר׳ שנא ״ומאי ע״א: מט יומא 171
: רבה השירים שיר 172 ב ג  נתרפא, ולא להתרפאות הרופאים כל על וחזר ברגליו שלקה ״לאחד ב

 גללי לך טפול מתרפא: אתה קל בדבר - להתרפאות מבקש אתה אם לו: ואמר אחד ובא
בהמה״.

 בשביל אמר: ספר חד תמן הוה מוגדלה... להדיה אזל שעריה נשר יונתן ״ר׳ ח: א רבה קהלת 173
לרפאותו״. לכאן באת שערך

Häser, 1:90 174
ע״א. פה קמא בבא 175
.112 הע׳ לעיל, ראה 176
ע״ב. מו קמא בבא 177
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 על מתרפא שהיה לחולה ״משל שמסופר כמו הרופא, אצל שיתקבל עד שעות לחכות
 שעות, בחמש או שעות, בארבע הרופא, יבוא מתי מצפה החולה והיה הרופאים, ידי
 חמה דמדומי עם בא, ולא עשרה תשעה שמונה על עברו בא, ולא בשבע, או בשש, או

 משתהה היית )אם יצאה״ נפשי ציבחר עוד שהתה אם ואמר: ובא, ממשמש התחיל
 כי ה׳ "דונני בעולם(: סובל ישראל עם )כאשר דוד אמר כך 178יצאה(. נפשי מעט, עוד

)שאתה מתי?" עד ה׳ ואתה מאד נבהלה ונפשי עצמי. נבהלו כי ה׳ רפאני אני אמלל
ז ז ־־ ז ־ : : ז : י • : ־ : ז ז ד •נד■ • • •• ז : • T ־ : \

179אצלי(. לבא ומשתהה שלי, הרופא הוא
T T ־  ־  T ־ ־ :  : T ־ ־ ״ : ״ ־ : : ״  î  T T

179

" ב ק א ה ה פ ר מ א כ פ רו כ ו
 העידן מסתיים - המילה היא - במקרא רפואית פעולה של הראשון אזכורה עם

 נכנסים ואנחנו הרפואה, תורת של הראשוני מצבה את בו לראות צריך שבוודאי הניסויי
 הראשון כשלבה כדין, שלא אותו, מגדיר (Comte) קומט אשר התיאולוגיה למישור

 מפורשת הוראה לפי מל אברהם הרפואה. לתורת הנוגע בכל לפחות התרבות של
 האל( )שלטון התיאוקרטיה הגיעה בסיני מכן לאחר שנמסרו החוקים ועם הקב״ה, של

מחצתי ואחיה אמית "אני 180והטוב״; הרעות תצא לא עליון ״מפי המלאה: להתפתחותה
• • • • • 9 • • • ך • ^ ^ • ■ • ■ ■ » « • ■ ך • • ■ • « • •

״אם 182תרפינה״; וידו ימחץ ויחבש יכאיב הוא ״כי 181מציל״; מידי ואין ארפא ואני
ך • P • • ■ ^ • • • • ״ ך • 9 « • • ^ • • • • • • ™ ״ • — • ■ ■ ^ • • • ■ * •

כל חקיו כל ושמרת למצותיו והאזנת תעשה בעיניו והישר אליהיך ה׳ לקול תשמע שמוע
T 9 ־ ! * ־ V  V: 9 I : ״־ T  T : ״ ״ T ־ ־ : V : ־־ :--------: T : ״ : T  : T ־־ : T  T  \  T  T

כבר האחרון בביטוי 183רפאך״. ה׳ אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה
a a 9 • • • • • 9 ■ך • -ן- • — • ■ • • • ״ • • ך•— ״ »
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 אצבעו נוקף אדם ״אין 184המונעת. לרפואה בנוגע הרופא לתפקיד גם ראשון יסוד יש
 צווה לא אם אדם נושך אינו נחש וכן 185מלמעלה״, עליו מכריזין כן אם אלא מלמטה

מעשי שגם אומרת הגמרא 187מלבדו״. עוד אין האלהים הוא ה׳ ״כי 186משמים, כך על
• P • • • ••• ^ ״ 9 • »

וימלט וירפאם דברו ״ישלח 188השמים. מן עליהם גזרו לא אם מועילים, אינם כשפים
• • • • • • ■ך • • • ■ן • •• • • 9 “

190שהתרפא. על לקב״ה להודות ממחלה המחלים צריך לפיכך 189משחיתותם״.
 יצא ״מה׳ - האלוהים מידי בא שהכול הן זאת מתיאוריה המתבקשות המסקנות

העתיק בזמן אותה שניסחו כפי הפטליסטית הגישה את התואמת תיאוריה - 191הדבר״
T  T

ה. ו תהלים מדרש 178
ג־ד. ו תהלים 179
לח. ג איכה 180
לט. לב דברים 181
יח. ה איוב 182
כו. טו שמות 183
ץ זאת לעומת 184 ס מצי ק לו ( שו החולים״. אם כי לרופא, צריכים אינם ש״הבריאים לא( ה י
ע״ב. ז חולץ 185
(.73) ע״א טז פ״א, פאה ירושלמי 186
לה. ד דברים 187
ע״ב. ז חולין 188
כ. קז תהלים 189
ונתרפא״. חולה שהיה ומי להודות... צריכין ״ארבעה ע״ב: נד ברכות 190
נ. כד בראשית 191
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 היוצרת המכנית, העולם השקפת ואת המוסלמים, מאוחרת יותר ובתקופה הסטואים,
ימינו. של המטריאליזם את

 יותר ועוד הגורל, שונה. עקרונית עמדה התיאוקרטיה נוקטת אחת בנקודה רק
 ניתנת האלוהית ההכרעה־החחלטה אך לשנותם, ניתן שלא טבע חוקי הם המכניזם,

 אהבה, של ייסורים שיש מכירים אנו כי אף העברה. מן ובהתרחקות בתפילה לשינוי
 דבר אשלח ״ואם שליליים: מעשים על עונש משום במחלה לראות יש המקרים במרבית

אנשי אצל 192ארצם״. את וארפא לחטאתם ואסלח פני... ויבקשו עמי... ויכנעו בעמי.
־ ־־ ד 9: ־־ • ־־ : ־ד ״ : ״ ־־ : ־ : ״ . ״ ״ד : •% ז : ד : T ־ד ־־ : :

במסכת המשנה גם נדרשת ולכך 193מעשיהם״, את האלהים ״וירא במפורש נאמר נינווה
ך • « — ״ • 0 0 0 ״ 0 0 0 0 0 0 ■
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 ירד זה שוה... וחוליין למטה עלו ״שנים מאיר ר׳ דברי את להסביר גם יש כך 194תענית.
 התפלל לא וזה נענה, שלימה תפלה התפלל זה ניצל... לא וזה ניצל זה ירד, לא וזה

 גם אלא להתפלל, החובה מוטלת עצמו החולה על רק ולא 195נענה״. לא שלימה תפלה
 לרפואתו והתפלל המלך, דוד בכה גם כך 196שיתרפא. חולה על צמים ואף אחרים, על
וחי ה׳ וחנני יודע מי אמרתי כי ואבכה צמתי חי הילד ״בעוד בת־שבע: של בנה של
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 החלמה לשם קורבנות גם מביאים היו יוספוס אצל שמופיעה ידיעה לפי 197הילד״.
 אבל זאת, למטרה קורבנות הבאת מזכיר התלמוד אין ידיעתי מיטב לפי 198ממחלה.

מי 199ממות״. תציל ״וצדקה - חולה של החלמתו למען לעניים צדקה ונדבו נדרו
ך" ,ץ י *•" ץ * י ” ״

 שאוהב ״מי עבורו: אחרים שיתפללו כדי זאת, שיפרסם ראוי אחד מיום יותר שחולה
201ויושיעם״. ישמע שועתם ואת יעשה יראיו ״רצון שהרי 200רחמים״, עלי יבקש אותי,
•9• ״ 9 “ • • • • • « ■ • ^ ^ • » 0 0 0 0 0 ״ ^ •

שררה מיד. נענתה 202לה״, נא רפא נא "אל אחותו, על רבינו משה של הקצרה תפילתו
T ״״ 9  T  T  :  T

 על עליו "אמרו כך מיוחדת. השפעה יש מסוימים אישים של שלתפילתם האמונה גם
מנין לו: אמרו מת. וזה חי זה ואומר: החולים על מתפלל שהיה דוסא בן חנינא ר׳

ואם הארץ לאכול חגב על אצוה והן מטר יהיה ולא השמים אעציר ״הן יג-יד: ז הימים-ב, דברי 192
״ : V T T V: V T T 9 ־־ V־ ר־ ״ ״״ Î T T V 5 ״ I ״ ״־ T ״־־ Vî V 9 ״״

מדרכיהם וישבו פני ויבקשו ויתפללו עליהם שמי נקרא אשר עמי ויכנעו בעמי. דבר אשלח
mm • 0  4 0  0  •m t mm «a • » • ך■ • “* « P • • • • mi •0 0 • 0 • • • • • ■■ • 9 0 • •ך mma •ך• « • P• • • • • • • •

• • • • •1• • • • T  . T  • • • • • •  • T ״. • •

ארצם״. את וארפא לחטאתם ואסלח השמים מן אשמע ואני הרעים
T  T ־ ״ ־ ״ ־ J V ״ : ־ 9 • ־ î : ״ ־* T ־  V - : ־ T ־  :  -  v  T  :  V  :  T  T

י. ג יונה 193
צום )׳ויקךאו תעניתם׳ ואת שקם את אלהים ׳וירא נינוה באנשי נאמר ״לא מ״א: פ״ב תענית 194

• •

מדרכם שבו כי מעשיהם את האלהים ׳וירא אלא ה( ג יונה קטנם׳, ועד מגדולם שקים וילבשו
• ״ • — • • « — • P . — • •y — — — • T * •• •• —• — • ••• ■ך■ • » — • T
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י(״. שם )שם הרעה׳
T  T T

ע״א. יח השנה ראש 195
ונתרפא״. חולה על מתענה שהיה ״הרי ה״ג: פ״ג תענית תוספתא 196
ב 197 אל- כב. יב שמו
.4 ט פרק ג, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 198
 זו ״ואי משונה. ממיתה מצילה שצדקה נאמר א׳ עמוד בסוף ע״ב: י בתרא בבא ב: י משלי 199

 ממי יודע ואינו נוטלה נותנה, למי יודע ואינו נותנה משונה? ממיתה שמצילתו )צדקה( היא
נוטלה״.

 לשמשו: לו אמר ואילך מכאן גילה, לא הראשון ביום חולה, כשהיה רבא ש׳: ע״ב: נה ברכות 200
עלי. ישמח - אותי ששונא ומי רחמים, עלי יבקש אותי שאוהב מי חולה, רבא והכרז: צא

יט. קמה תהלים 201
יג. יב במדבר 202



«  »
31 אחרים רפואיים מקצועות ובעלי הרופא

 ב״אגרת גם 203מקובל״. שהוא אני יודע בפי, תפילתי שגורה אם להם: אמר יודע? אתה
 בשמן, אותו וימשחו בעדו שיתפללו כדי הקהל זקני את אליו קרא שחולה נאמר יעקב״

204לחולה. תעזור המאמין ותפילת
הפרטית, ההשגחה בתחום לא - תפקיד לרופא אין הבאים התחומים מן אחד באף

 עבור לשינוי. ניתן אינו העולם מנגנון המטריאליזם. בתחום ולא הפטליזם בתחום לא
 לא אם ובין לרופא תלך אם בין להבריא, הוא גורלך ש״אם הסטואים לימדו הפטליזם

 206לגיהנם״; שברופאים ״הטוב האמרה את מביאה משנה״ ״סתם 205תבריא״. - תלך
 לבלר הן: ואלו הבא, לעולם חלק להם אין ״שבעה אחר: בניסוח גם מופיע זה רעיון
 עם פעולה משתף שהרופא ברעיון מקורו הרופא אל זה יחס 207שברופאין״. וטוב וסופר

 להשאיר עליו היה כי עבירה, לדבר שותף הוא ובזה החלמה, דרכי אחר בחיפוש החולה
הבורא. בידי החולה גורל את

 לפטליזם ואילו לגמרי, מיותרים הפילוסופי לפטליזם נראים והרופא הריפוי תורת
 זאת בדעה 208לחטא. לו נחשבים אף ואולי מרגיזים, אפילו נראים הם העקיב הדתי

דרש לא בחליו ״וגם אסא המלך כנגד הטוען הימים, דברי ספר מחבר גם החזיק
• T  • •

 החיובית ההתייחסות את מסבירה זאת עולם שהשקפת ייתכן 209ברפאים״. כי ה׳ את
 הדעה את נקט אחא ר׳ גם 210רפואות״. ״ספר את גנז אשר המלך, חזקיה של למעשהו
 להסביר עשויה זאת השקפה 211כך. נהגו שהם אלא לרפא, רשות אדם לבני אין שבעצם

 תפקידים בעלי על החלים והחובות החוקים את מציינות בתלמוד והברייתא שהמשנה
 של אזכור שום במשנה אין לתוספתא בניגוד אך 212התוספתא, שעושה כמו בדיוק
מקיומו. מתעלמים בכוונה וכנראה רופא,

המתים: לתחיית הזכות את הרופאים מן השבעים תרגום גם שולל המשנה כמו

מ״ה. פ״ה ברכות 203
ש” יד: ה יעקב אגרת 204  שמן... ויסוכהו בעדו ויתפללו הקהלה זקני את יקרא בכם, יחלה כי אי

החולה״. את תושיע האמונה ותפלת
Cicero de Fato, 13 205

מי״ד. פ״ד קידושין 206
ה״ה. פל״ו נתן דר׳ אבות 207

L. Löw, Ben Chananja 3:546, 1860; Gesammelte Schriften, 3: 371 208
ב דברי 209 פ- מי יב. טז הי
לו״. והודו רפואות ספר גנז המלך... חזקיה עשה דברים ״ששה ע״א: נו פסחים 210
 עסק שיהא אלוקי ה׳ מלפניך רצון יהי אומר: דם להקיז הנכנס אחא: ר׳ ״דאמר ע״א: ס ברכות 211

 אדם בני של דרכן שאין לפי - אמת ורפואתך אתה נאמן רופא אל כי ותרפאני לרפואה לי זה
 לעסוק להם היה לא ״כלומר וכר: אדם בני של דרכן שאין ד״ה רש״י שנהגו״; אלא לרפאות

רחמים״. לבקש אלא ברפואות,
 אומן רופא גולה. זה הרי דין, בית ברשות שהכה דין בית ״שליח ה״ה: פ״ב מכות תוספתא 212

ת זאת תוספתא משווה )המחבר גולה״. זה הרי דין, בית ברשות שריפא  וייתכן מ״ד, פ״ב למכו
 הראויות במכות אלא אותו אומדין ״אין אומרת שהמשנה במקום מי״א, פ״ג למכות שהכוונה

שלא לאומדן... צריכין היו דין בבית הלוקין שכל מסביר: במקום מברטנורה ר״ע להשתלש״.
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אי את מציינים הוולגטה וגם השבעים תרגום גם 213יקמו״. בל רפאים יחיו בל ״מתים
ך • • • • • • • ■ • * « • 9 \ י 1 • •

רפאים אם פלא תעשה ״הלמתים בפסוק בתהלים בקוראם באל, הרופאים של האמונה
* 9 9 • • • • • • ף • • • • • • מ
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 להורות הרופאים יקומו כלום כלומר, ״רפאים״. במקום ״רופאים״ 214סלה״, יררדך יקומו
רפאים וארץ טלך אורת טל כי עפר שכני ורננו ״הקיצו ישעיה בספר הפסוק את לה׳?!
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הוולגטה. מתרגם כך לא אך הרופאים, על השבעים תרגום מתרגם 215תפיל״
 לאופי סימן הרופא אל בפנייה ראתה אשר גדולה לא קבוצה גם הייתה העתיק בעולם
 של מייצגה לקיומה. רמז כל מצאתי לא בתלמוד אך לחולשה, סימן דהיינו לא־גברי,

 שונות מסיבות לרופאים מפנייה שנמנעו אנשים היו 216םנקןה. הפילוסוף הוא זאת קבוצה
 להרוג שנשבעו כלפיהם טען ואף יוונים, רופאים שנא אשר הזקן, ןטר7 כמו ומשונות,

 רק ביהודים לטפל נוכרים לרופאים התירו התלמוד חכמי גם 217בסם. הברברים כל את
218אלה. זהירות אמצעי לנקוט אותם הביא עצוב ניסיון - מיוחדות בנסיבות
 בגופם היה מדובר כאשר גם פיהן על נהגו אלה בדעות הדוגלים אם הוא גדול ספק
 של מפצעו דם פורץ כאשר עצמם. לגבי מעשית להיות הפכה הבעיה כאשר שלהם,
 עצמו ימנע לא וגם באצבעו, הדם את מלעצור עצמו ימנע לא הוא אף קשוח, סטואי

 לעצמם עזרו הסטואים שלו. את לעשות לגורל להניח במקום בתחבושת מלהשתמש
 וגם לרופא ההליכה גם בגורל. פעילותו ואת הרופא את בשלבם מתוחכמת, מאוד בדרך

הגורל. בגזרת נגזרות לדעתם, הן, ההבראה
 לחיי ציבור, לחיי מתאימות אינן הגורל בידי דבר כל מסירת של אלה, שיטות

 ואומרים הדין, בבית שנפגשים עדים שני של דוגמה התלמוד מביא זה לעניין מדינה.
 219לו, הראוי בזמן מת אדם כל כך ובין כך בין כי יעידו מה חשוב לא שכלל לזה זה

 עדותם גם לפיכך - זמנו לפני אדם ימות לא דבר, מגפת עכשיו הייתה אילו וגם
 שיטת מאמצים היינו אילו ברם, הנידון. של גורלו את תשנה ולא חשובה, אינה כלל

 את איש מלכות של מוראה ״שאלמלא אנרכיה, משתלטת הייתה בחיינו זאת חשיבה
 חבירו את הפוצע שעל במפורש התורה מצווה הרפואי בתחום 220בלעו״. חיים רעהו

 מפסוק מסיקים ישמעאל ר׳ דבי 221ירפא״. ורפא יתן שבתו ״רק לרפאו: החובה מוטלת
לרופא רשות שניתנה ״מכאן הרופא: של ומעמדו תפקידו על חד־משמעי באורח זה

 המשנה במפורש, הרופא בה שמוזכר לתוספתא, בניגוד המתרגם.( - ההכאות מחמת ימותו
הרופא. מוזכר לא אך - באומדן - המוכה של בבדיקתו הצורך את רק מציינת

יד. כו ישעיה 213
יא. פח תהלים 214
יט. כו ישעיה 215
- 4) רומי מחזות ומחבר פילוסוף - סנקה 216 ס ״ ה נ פ לספירה(. 65ל

Plinius, Hist. Natur. 29:1 217
נפשות״. ריפוי לא אבל ממון, ריפוי מהם ״מתרפאין ה״ד: פ״ג זרה עבודה תוספתא 218
 בזמן מת אדם וכל מת, לא שנותיו בלא ואדם דבר, היה שנים שבע ש׳: ע״א; כט סנהדרין 219

לו. הראוי
מ׳׳ב. פ״ג אבות 220
יט. כא שמות 221
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 בנוגע והשלטת העקבית העמדה היא ישמעאל ר׳ דבי של זאת עמדה 222לרפאות״.
 אין לגיהנם״ שברופאים ״הטוב האומרת המשנה ולדברי הרופא, של ולחובתו לזכותו
 המתעוררות שאלות לגבי רבה חשיבות יש הרופא של לעמדתו כלל. נדרשת הגמרא
 כפי טקסיות. בשאלות לעמדתו חשיבות מייחסים וכן והפלילי, האזרחי החוק בתחום
 בכל שונות בשאלות אתם ומתייעצים לרופאים קוראים זה פרק בתחילת נכתב שכבר
 אף הרופאים ופעמים החכמים, מצד התנגדות בלא וזאת הרפואית, הפעילות תחומי

 שכשנפצע רופא, גר אחד שבאיזור מסופר במדרש עצמם. החכמים ידי על נקראים
 מגוריו מקום את הרופא העתיק כאשר מרפאו. היה אדם חלה וכאשר מרפאו היה אדם

 שלא הוא ולמוות למחלה הנלווים האירועים אחד 223האיזור. תושבי כל התעצבו
 מבקרים אדם ובני בעריסתן ומוטלים חולים ״שהן - לבקר באים טובים חברים רק

 שכל כדרך אותם מבקרים והן עולין, ״והרופאין בא: הרופא שגם אלא - 224אותן״
 הוראותיו אחר שממלאים ההלכה ידי על מחוזקת ברופא ההכרה 225מתבקריך. החולים
 שומעין - צריך ׳אינו אומר וחולה ׳צריך׳ אומר ׳׳רופא הכיפורים: ויום שבת בענייני

 לומר: הרופא ״נאמן קמיעות: בענייני הרופא של עמדתו קובעת כן כמו 226לרופא׳׳.
 ש״דעת בצדק לומר יכול סירא בן 227ושילשתי״. ושניתי בו ריפיתי מומחה, זה קמיע
 שאין כזאת, לרמה מגיעה לרופא ההערכה 228יתיצב״. נדיבים ולפני ראשו תרים רופא

229דם(. )מקיז ואומן רופא בה שאין בעיר לדור רשאי חכם תלמיד
 אין אך הרופא, של החברתי מעמדו נגד לכאורה המדברים ביטויים גם ישנם אמנם

 לכך, הטעם 230רופא, שראשה בעיר לגור שלא מומלץ כאשר ״לכאורה״. אלא אלה
 שלא ועלול ברפואותיו טרוד הוא רופא שבתור שם, (1160-1080) הרשב״ם לדברי
 השותפין, בחצר בית לו שיש ׳׳מי המפורשת להוראה ובנוגע הציבור. בענייני לעסוק

 לגבי גם נאמרת דומה אזהרה הנה 231לאומן״, ולא לרופא לא ישכירנו לא זה הרי
אצל והיוצאים הנכנסים ריבוי מפני השכנים את להזהיר כדי והיא והסופר, האורג

ע״א. ס ברכות 222
 מרפא והיה נפצע, אדם והיה במדינה שהיה לרופא דומה? הדבר ״למה ו: בשלח בובר, תנחומא 223

ווי״. קוראים המדינה בני היו המדינה, מן רופא שיצא כיון אותו, מרפא חולה נעשה אותו.
ע״ב. לט נדרים 224
יב. יח רבה במדבר 225
ן ״חולה ע״א: פג יומא 226  ורופא ׳צריך׳, אומר חולה ינאי: ר׳ אמר בקיאין. פי על אותו מאכילי

לחולה״. שומעין - צריך׳ ׳אינו אומר
(.5) ע״ב ח פ״ו, שבת ירושלמי 227
ג. לח סירא בן 228
(.77 הע׳ לעיל, גם )ראה ע״ב יז סנהדרין 229
 תם רבינו ע״א, קי בתרא בבא בתוספות אסיא״. מתא דריש בעיר תדור ״ואל ע״א: קיג פסחים 230

 צריך אינו כזה אדם אסי. כר׳ גדול אדם כלומר אסי, לד׳ אלא לאסי־רופא, הכוונה שאין אומר
בתורה. לעסוק זמן לו יהיה שלא או צבור, לעסקי זמן לו יהיה לא כי עיר ראש להיות

 ולא לרופא לא ישכירנו לא זה הרי השותפין, בחצר בית לו שיש ״מי ע״א: כא בתרא בבא 231
ויוצאים. נכנסים עליהם שמרבה מפני לאומן״,
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233  לו, שנזקקים לפני גם הרופא את ולכבד להוקיר האזהרה 232אלה. מקצועות בעלי
 הופכת ממחלה שהרתיעה הדבר טבעי ואך אנושיות, חולשות לרופא בייחוס נעוצה
 לפני יתגבר עושהו, לפני חוטא ״אשר אומר סירא בן הרופא. מן לרתיעה לעתים
 תיפתח דבר של בסופו מצוות, לקיום נפתחת שאינה שדלת מספר המדרש 234רופא״.
235לרופא.

 והבלתי הרבה ההערכה מן רצון שביעות הביעו לא הביניים בימי המקרא פרשני
 לרפא לרופאים רשות ש״ניתן סובר (1164-1089) עזרא אבן אברהם ר׳ לרופא. מוגבלת
 בדומה חיצוניות, פגיעות לרפא לרופא מותר כלומר, 236בחוץ״, שיראו והפצעים המכות

 עליו לדעתו אבל לרפאן, לו מרשה שהתורה אחר באדם הפוגע המזיק של לפגיעות
 הרמב״ן של גישתו היא ותמוהה מעניינת פנימיות. במחלות מטיפול ידיו את לסלק

 לחולה כי אומר אך לרפא, לרופא שניתנה ברשות מכיר אמנם אשר (,1270-1194)
 כלל המאמין לרופא. האמיתי המאמין יזקק לא ולפיכך להירפא, הרשות ניתנה לא
 בקול לשמוע משמעותה בקב״ה אמונה שכן רופא להזעיק הצורך בפני יעמוד לא
ואת לחמך את וברך אלהיכם ה׳ את ״ועבדתם והאמונה הציווי את כוללת והיא ה׳,
* » • • ■ ■ » 9 ■ ■ ■ ■ • • 9 • • •
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ומים ללחם בנוגע להנחיות צריך המאמין אין לפיכך 237מקךבך״. מחלה והסרתי מימיך
• • T  • • •

דעתו 238ריפאך״. ה׳ אני ״כי ברופא, צורך לו ואין ומשקה( מאכל לגבי לדיאטה )הנחיות
• • •

רופא. שהיה מכיוון ביותר מעניינת הרמב״ן של
 שברופאים ״הטוב לאמרה בהערותיהם מוצאים אנו התלמוד פרשני של דעותיהם את

 על מדברים אדם שבני רע דבר כל זה במשפט כולל (1105-1040) רש״י לגיהנם״.
 שהרופאים ונמרצת קצרה בלשון אומר התוספות, מבעלי הזקן, יצחק ור׳ הרופאים,

שברופאים הטוב על החמור שהמשפט סבור (1631-1555) מהרש״א החולים. את הורגים

 או רופא לעשות שביקש מפולש שאינו המבוי מבני ״אהד א: סעיף קנו סימן משפט, חושן 232
תינוקות... מלמד או שטרות סופר או בגדים( אורג - גרדי דם; מקיז - )אומן גרדי או אומן

והיוצאים״. הנכנסים עליהם שמרבה מפני עליו, מעכבים המבוא בני
(.26) ע״ד סו פ״ג, תענית ירושלמי 233
טו. לח סירא בן 234
יא. ו רבה השירים שיר 235
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כה. בג שמות 237
לרופא רשות שניתנה מכאן יט( כא )שמות ירפא׳ ״׳ורפא י״א: כ״ו לויקרא רמב״ן כו; טו שם 238

• •

. ובא החולה שחלה כיון אלא להתרפאות, לחולה רשות שניתנה אמרו לא לרפאות. . להתרפאות.
ה׳ כי שיאמר בעבור ולא בידו, ימות שמא חשש מפני לא מרפואתו, עצמו לאסור לרופא אין

ברופאים״. עסק לו אין איש דרכי ה׳ ברצות אבל נהגו... שכבר בשר, כל רופא הוא לבדו
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 עם להתייעץ ומסרבים ביותר, הטובים לרופאים עצמם את החושבים לרופאים מכוון
 ״ריבון ואומר הללו הדעות מן חלק מסכם (1614-1550) פלק יהושע ר׳ חבריהם.

 לדברי זהים דברים אומר הוא בעצם 239הרופאים(. )מפני מפניהם״ שמרנו העולמים,
 שלא ומייחלים מקווים שאנו המפורסמים המצרים הרופאים על שאמר דיודורוס,

240להם. להזדקק
 לגיהנם״. שברופאים ״הטוב הזאת המוזרה לאמרה והתייחסויות הסברים הרבה עוד יש
 241,(1629-1564) בוקסטורף .1724 בשנת עוד שלם ספר זה נושא על כתב ריינקה
 הבעת 243ישראלס בה רואה זה לעומת לרופאים. הערכה חוסר באמרה רואים 242ושנקל

 לכל התייחסו לא היוונית הפילוסופיה אחר נהייתם שבשל משום לרופאים, גינוי
 האיסיים, כת על זאת אמרה נאמרה 244לנדאו של לדעתו הרבניות״. הדתיות ״השטויות

וסיעות. כיתות על ולא מקצועות, סוגי על מדברת שהמשנה פי על אף
 אף הנוצרים, המקרא לפרשני גם יש לרופאים ביחסם ליהודים שיש לזה דומה קושי

 בתקופתו 245רופאים. של לטיפולם נזקקים שחולים מספר במקומות מציין שישו פי על
 למעלה 246הרופאים. נגד בקריאה בדרשותיו (Carlstadt) קרלשטדט ד״ר יצא לותר של

 מקיפה, בדרשה להוכיח (Des Marets) מרט דה נאלץ (1656) יותר מאוחר שנה ממאה
 בשעת הבלגים שנהגו כמו לנהוג ולא מחלתו בעת ברופא להיעזר לנוצרי שמותר

 אף 247השמים. מן עליו שנגזר לגורלו לחכות צריך אדם שכל שטענו הדבר, מגפת
הבורא רצון נגד כביכול פועלות אשר החולים, קופות נגד דת איש מתלונן בתקופתנו

 משבט להתחמק לו ואל מחלתו את לשאת עליו יחלה, שאדם קבע הבורא אם -
אמריקה של בארצות־הברית Christian Science Treatment לנאמני 248האלוהי. המוסר

 לגיהנם: שברופאים טוב ד״ה רש״י ע״א פב שם לגיהנם״. שברופאין ״טוב מי״ד: פ״ד קידושין 239
נפשות, שהורג ופעמים למקום לבו משבר ואינו בריאים מאכל ומאכלו החולי, מן ירא ״אינו

 שמחזיק דהיינו שברופאים טוב לפרש ״יש מהרש״א: מרפא״; ואינו העני לרפאות בידו ויש
 ולפעמים גאוותו מתוך המחאתו על ביותר וסומך כמוהו שאין שברופאים ולמומחה לטוב עצמו

 לו יש אבל זה, לחולה שמזיק בדבר ברפואותיו החולה את וממית החולה זה בטבע טועה הוא
דר׳ לאבות יהושע״ ״בנין הערות נפשות״; סכנת שהוא כיון הרופאים שאר עם וליתן לישא

שם. עיין ה״ה, פל״ו נתן
Diodorus, 12:13 240

לעברית פרופסור שוויצרי, מזרחן היה בוקסטורף  .Buxtorf, Lexicon Chaldaicum, s.v. mphe 241
. בבזל באוניברסיטה

Schenkel, Bibellexikon, 1:252 242
.121 הע׳ לעיל 243
.59 עמ׳ תקפ״ד, העתים בכורי 244
 זה משפט החולים״. אם כי לרופא, צריכים אינם הבריאים להם: ואמר ישוע ״שמע יב: ט מתי 245

לא. ה בלוקס וכן יז ב במרקוס גם מופיע
Luther, Tischreden, ed. Irmischer no. 1411 246

Sam. Maresius, An possit et debeat homo Christianus in suis morbis medicum adhibere, 247
Groningen 1656

Wehberg, Enthaltsamkeit von geistigen Getränken, 1897, p. 35 248



Peculiar Peopled הרופאים את להרחיק איך מאוד ברורים עקרונות ישנם שבאנגליה 
 התרבות של האיךםופית למחזוריות הוכחה לשמש יכולה וגישתם החולה, ממיטת

האנושית.

י פו ה רי נ ו מ א ו
 שבתלמוד לדעות קוטבי באופן המנוגדות לדעות בנוגע הפילוסופיים הגישור ניסיונות

 הדרך את שמצאו הם סירא בן של חוגו שבני נראה השני. הבית בתקופת הובעו כבר
 יניח רופא בהם בם... ימאס אל מבין וגבר תרופות מוציא מארץ ״אל באומרם הנכונה,
 מרפא הרופא ובהם הארץ, מן סמים מעלה האל 249מרקחת״. עושה רוקח וכן מכאוב

 ולא מקום תן לרופא ״וגם גם נאמר לכך מעבר המרקחת. את רוקח והרוקח המכה את
 250יעתיר״. אל אל הוא גם כי מצלחת בידו אשר עת יש כי צורך. בו גם כי ימוש

 פונה החולה לקובעת: והייתה שהתקבלה היא סירא בן בדברי המובאת העולם השקפת
 להתפלל יש ואליו האל מן באה הטיפול והצלחת ידיעתו, מיטב לפי שפועל לרופא,

 התאולוגים, אצל מוצאים שאנו כמו מגבלות, קיום על ידוע לא ביהדות להשיגה. כדי
 חמורות רפואיות בבעיות רק רופא לשאול המתירים הקתולים, הנוצרים המוסר אנשי

251תוצאות. הניבו לא פשוטות שתרופות ולאחר

 בכל לראות לפתותנו לה אל כשלעצמו טוב דבר למען נעורים התלהבות ]אפילו
 בעיתון פרסם אשר האדוק לקתולי וללעוג רמייה, מלאכת משום חולה של תפילה

 המעיין רק ממנו. התייאש כבר הרופא כאשר החולה בנו את הצילה מריה שהבתולה
עמוקה. דתית גישה לבין דומים תרמית ומעשי תפילה מלמול בין קשר ימצא השטחי

 יסיק הרפואי, טיפולו תוצאות את ולבקר לבחון ורגיל ברפואה רב זמן שעוסק מי רק
הרופא.( של לכוחו האל כוח בין גדול פער יש שעה שלפי מאוד מהר

 שעושין לומר סכנה במקום אדם יעמוד אל ״לעולם ינאי ר׳ של מאמרו תקף זה עם יחד
 שיבריא האל של הישירה בהתערבותו למאמין גם 252נס״, לו עושין אין שמא נס, לו

 בתיאור זה רעיון מבטא המדרש כלשהו. צעד ינקוט מצדו שהוא מבלי ממחלתו, אותו
 ניגש כאשר נוכח היה אשר ירושלים, בחוצות איכר פגשו עקיבא ור׳ ישמעאל ר׳ הבא:

 איכר: אותו להם אמר לו. יעצו והם הרפואה בתחום עצה מהם וביקש חולה אליהם
 לו: ענו לרפאו?! רוצים ואתם חולי, עליו הביא האל - לכם לא בנושא עוסקים אתם

 מאדמתך יבול רוצה אתה כאשר שיטה?! באותה פועל אינך אדמה, כעובד אתה, וכי
 ולקצור לדשן ולזרוע, לחרוש צריך אתה זאת בכל האדמה את ברא שהאל פי על אף

נמשל הגוף 253ימיו״?! כחציר ״אנוש הפסוק את יודע אינך וכי פירות. להוציא כדי
9 9 :7 T V9 ״ T  r

ו. י רבה בראשית ז; ד, לח סירא בן 249
יב־יג. לח סירא בן 250

251 38 .Capellmann, Pastoralmedizin, p, סקוויני לפי (Scavini.)
ע״א. לב שבת 252
טו. קג תחלים 253
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254לאיכר. - והרופא לדשן, נמשלה התרופה )לחציר(, לעץ
 לפיכך האלוהי. רצונו את לפועל המוציא האל, של שליחו הוא הרופא זה לפי
 שיכול אחר יש כאשר גם חולה, של קריאה לכל להיענות החובה הרופא על מוטלת
 השליח הוא אדם כל לא כי רופא, כל בידי להתרפא יכול אדם כל לא כי לרפאו,
255והנכון. המיועד

ו ת ו י ר ח ו א ת ב ו ח א של ו פ רו ה
 אחר. אדם לכל כמו חופשית בחירה לו יש הבורא, בידי מכשיר הוא שהרופא פי על אף

 יוצר ביהדות, מוכרת שהיא כפי החופשית, הבחירה לבין העליונה ההשגחה בין זה ניגוד
 לפתור לנסות המקום כאן ולא הדת, של בפילוסופיה ביותר הקשות הבעיות אחת את

 לשאת גם עליו החלטותיו, את לקבל חופשי האדם מוסרית שמבחינה מאחר אותו.
נותן. שהוא הטיפול באחריות נושא מצדו והרופא באחריות;

 על ענישה בכפל מכיר אינו היהודי שהמשפט להעיר יש להלן הנאמר ולהבנת
 גורם אדם כאשר עבירה. אותה על ואזרחית פלילית ענישה אין - אחת עבירה

 שנגרם הנזק בין מבחינים ואין הנזק, בתשלום חייב הוא הרי לזולתו גופני נזק
 בין בשוגג בין לעולם, מועד ״אדם - רשלנות מתוך שנגרם זה לבין תחילה בכוונה

שונים: תחומים לחמישה מחולק הנזק על הפיצוי 256במזיד״.
ותרופות(; )רופא הריפוי הוצאות החזר - ריפוי
ממלאכתו; לשבות נאלץ שהניזוק המחלה ימי עבור כספי פיצוי - שבת
והכאב; הסבל עבור פיצוי - צער

סבל; שהניזוק הבושה עבור פיצוי - בושת
 פיצוי - עין בהוצאת כמו קבועים(, נכות )אחוזי לצמיתות נזק נגרם כאשר - נזק

האיבר; אותו עבור
ובשבת בריפוי כאן. תפורט ולא שונה הללו התחומים מן אחד לכל החישוב שיטת

 והיה ירושלים בחוצות מהלבין שהיו עקיבא ורבי ישמעאל בר׳ ״מעשה ד: ד שמואל מדרש 254
 קח לו: אמרו אתרפא. במה לי אמרו רבותי, להן: אמר חולה אדם בהן פגע אחד. אדם עמהן

 אמרו בחולי? אותו הכה מי עמהן: שהיה האיש אותו להן אמר שתתרפא. עד וכך כך לך
 ואתם הכה הוא - שלכם שאינו בדבר עצמכם הכנסתם חכמים ואתם להן: אמר הקב״ה. לו:

 מי לו: אמרו בידי. המגל והרי אני, אדמה עובד להן: אמר מלאכתך? במה לו: אמרו מרפאין?!
 בדבר עצמך מכניס ואתה לו: אמרו הקב״ה. להם: אמר הכרם? את ברא מי האדמה? את ברא

בידי?! המגל רואין אתם אין להן: אמר שלו. פריין אוכל ואת אותו ברא הוא - שלך שאינו
שבעולם שוטה לו: אמרו מאומה. העלה לא ומנכשו ומזבלהו ומכסהו וחורשו יוצא שאני אלולי

ונתנכש נזבל אינו אם שהעץ כשם ימיו׳?! כחציר ׳אנוש שכתוב מה שמעת לא ממלאכתך: -
T  T  T

 הוא הזבל העץ, הוא הגוף כך: מת, והוא חי אינו מים שתה ולא עלה ואם עולה, אינו ונחרש
תענישוני״. אל בבקשה, להם: אמר הרופא. הוא האדמה איש הסם,

לו״. ליתן חייב חברו על הנתפס כל אמר: ״רב (:40) ע״ד לה פי״ג, כתובות ירושלמי 255
מ״ו. פ״ב קמא בבא 256



 נמנע וכך 257דין, בבית מופקד והכסף מראש משלם והמזיק הנזק, את אומדים
 שגם ידוע 258ריפויו. ומהזנחת העבודה מן היעדרותו תקופת את מלהאריך הניזוק
 יפוצה תאונה נפגעי של שבמקרה הממליצים משקל בעלי קולות נשמעים אצלנו
חד־פעמי.[ כספי בפיצוי הניזוק

כדלקמן: הן הרופא של אחריותו לגבי המשפטיות ההוראות
 כאשר האחריות. במלוא כמובן נושא הוא הרי תחילה, בכוונה לחולה הרופא הזיק

 למקרים בניגוד באחריות, נושא הוא אין )בשוגג( בטעות הרופא ידי על נגרם הנזק
 שהמכה־ בתורה במפורש נקבע שלגביהם בשוגג, נזק גורמים אנשים שבהם אחרים
 תיקון ״מפני מדינם שונה הרופא של דינו לנפגע. לשלם צריך בשוגג, אפילו המזיק,

 ההוצאות כל בין לנפגע לשלם צריך המכה התורה מצוות שלפי הוזכר כבר 259העולם״.
 מציאותו את בחשבון מביא אלוהי עולם שסדר למדים אנו מכאן הרופא, הוצאות את גם
 רופא כל מחייבים היו שאילו מעיר פרדו דוד ר׳ בשירותיו. הצורך ואת הרופא של

 במקצוע לעסוק רוצה היה לא אדם ששום להניח יש טעות, כל על באחריות לשאת
 ללא אך אצלנו, גם להשיגו ששאפו מעמד מיוחס, מעמד כאן ניתן לרופא 260הרפואה.
261הצלחה.
 סיכון: גם בחובו טומן הרופא של הדופן יוצא שמעמדו לציין יש זה עם יחד
 הלכה אומרת שלפיכך ייתכן בהם. ברורה אינה לרשלנות טעות בין שההכרעה במקרים

 דינו פסק עדיין מאשמה, פטור הרופא את מוצא ארצי דין שבית פי על שאף אחרת,
 אדם מדיני פטור - והזיק דין בית ברשות שריפא אומן ״רופא שמים: בידי נתון הסופי
262שמים״. בדיני וחייב

 אומן״, ״רופא על רק חלה טעותו על בעונש נושא אינו שהרופא החריגה הקביעה
לעומת 263הציבורי. המוסמך, הרופא הוא דין(, בית )ברשות השלטונות באישור המרפא

 שיתרפא״. עד - ושבת רפוי מיד: לו ונותנים אותו אומדין דברים ״חמשה ע״א: צא שם 257
 לצד מוגזם נבון, היה לא שהאומדן יתברר אם וגם לניזק, ומשלמים הנזק את אומדין כלומר,
בנושא. מחלוקות ויש האומדן; את מתקנים אין כלשהו,

 זה מחולי יחיה ימים בכמה אומדים הרפוי? משערין ״כיצד יה: סעיף תכ סימן משפט, חושן 258
 בחוליו מתגלגל היה אם ביומו... יום דבר לו לתת מתחייבים ואין מיד לו ונותן צריך הוא וכמה

 פוחתין אין מיד, הבריא ואם כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו, מה על יותר החולי וארך והולך
שאמדוהו״. ממה

 במזיד פטור, בשוגג - והזיק דין בית ברשות שריפא אומן ״רופא הי״ג: פ״ג גיטין תוספתא 259
העולם״. תיקון מפני חייב,

 כלומר אלא הפרטי אותו על דין מבית רשות כשנטלו הכוונה ״ואין שם; לתוספתא דוד, חסדי 260
 ב״ד ברשות שעושה, מה רכל נמצא דאז מומחה שהוא בו שידעו ב״ד מפי כשנתמנה דדוקא
 המחבר ידו״. שישמט דקרוב לספק עצמו להכניס לו דאין דפטור... וה״ט במצוה ועוסק עושה
זה. למקור לבו תשומת הסב אשר ברלינר, אברהם לפרופ׳ תודתו את מביע

Virchow, Ges. Abhandlung. 2:514 261
הי״ז. פ״ו קמא בבא תוספתא 262
והרוקח. השכיר הרופא הרופא: .1 זה: בפרק לעיל ראה 263
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 בבתי הכללי. המשפט להוראות כפוף והלה מוסמך, לא רופא גם קיים המוסמך הרופא
לרופא. מתחזה של ולבורות לטעות רק בסלחנות מתייחסים שבימינו המשפט

 ורשלנותו הטיפול בזמן עבדו של שינו את הפיל או בעינו הרופא פגע כאשר
265עבדו. את לשחרר חייב והוא 264הרופא על מוטלת האחריות מוכחת,

 יש חמורה, ברשלנות פועל והוא בעבודה( קביעות לו )שיש בקהילה שכיר עובד
 )מבין מדובר זה בהקשר המוזכרים המקצועות בין לפטרו. כלומר מתפקידו, להרחיקו
 על כאלה בתנאים מדבר פפא רב 266הדם. מקיז על רק במפורש ברפואה( העוסקים
כך. הרופא של דינו שגם ספק אין אך 267מוהל, של פיטוריו

שמזקתני ךיי את קטע שמזקתני, עיני סמא ״האומר, כמו לרפאותו, כדי אדם הפוצע
 פגיעה של המידה קני כל על עונה הכירורגית שהפעולה פי על אף 268פטור״, -

 מחכמי ללמוד המודרניים המשפט בתי שופטי יכולים היו כבר זה דין במתכוון. גופנית
 נתן לא המנותח כאשר גם לחולה שנגרם הנזק מן פטור שהרופא ודומה 269התלמוד.

 וכי חייו הצלת למען ורק אך פעל שהרופא ניכר אך לניתוח, המפורשת הסכמתו את
עיניו. לנגד עמדה החולה של בריאותו רק

 עיני, את ״סמא ממנו ומבקש אחר אדם אל פונה חולה שאינו אדם אם זאת, לעומת
 270חייב״, - פטור( שתהא מנת )על לפטור מנת על חייב, - רגלי את שבר ידי, את קטע

 אדם בני דרך שאין לדעת הפוגע על היה כי חייב, זאת בכל הוא בו, פוגע אדם ואותו
271בחבירו. לפגוע התבקש ברצינות לא הסתם ומן גופם צער על למחול
 בהוצאות״, אשא אני תחויב ואם פלוני, של עינו ״עקור לרעהו אדם אומר אם
לדבר שליח ש״אין מפני בר־תוקף, אינו וההסכם המעשה באחריות הנושא הוא המבצע

 יותר חבל פטור. והזיק, דין בית ברשות שריפא אומן ״רופא הי״א: פ״ט קמא בבא תוספתא 264
חייב״. זה הרי לו, הראוי מן

 לחתור וסימאה, עינו לכחול לו ואמר רופא רבו שהיה הרי רבנן: ״תנו ע״ב: כד קידושין 265
לחרות״. ויצא באדון שיחק והפילה, שינו לו )לקדוח(

 שעוסק הדם מקיז הוא האומן, מוזכר )וביניהם שונים מקצועות בעלי ש׳: ע״ב: כא בתרא בבא 266
קטנה(. בכירורגיה גם

דו אותו ומעבירים לילד הוא סכנה מוצץ, שאינו זה מוהל ש׳: ע״ב: קלג שבת 267  מתפקי
כמוהל.

 פטור, אומרת שהתוספתא בעוד (:32)ע״ג ו פ״ח, שם ירושלמי הל״ב; פ״ט קמא בבא תוספתא 268
גוף. נזק על מדבר אינו שהירושלמי ייתכן חייב. שהוא הירושלמי אומר

פטור״. לרפואה אדם מכה אף פטור, לרפואה בהמה מכה ״מה ע״ב: פד סנהדרין 269
 ״אם כט: ה במתי הנאמר את המזכיר הצעירים הנוצרים של למנהגם רמז כאן שיש ייתכן 270

ל הימנית עינך  מאבריך אחד שיאבד לך מוטב כי ממך, אותה והשלך אותה נקר - אותך תכשי
 לו יפריעו לא העולם שמראות כדי עיניו את עיוור דמוקריטוס לגיהנם״. גופך כל משיושלך

Aulus Geilius, 10:17 ראה: - הפילוסופיות במחשבותיו
 שהוא הן ״יש ע״א: צג קמא בבא במקום(; קהתי של פירושו גם )ראה מ״ז פ״ח קמא בבא 271

 כאילו זה והרי להסכמה, נחשב הדבר אין ״הן״, לו אומר שהוא שלמרות מקרים יש ש׳: כלאו״,
״לאו״. לו אמר



273מכשיל״, תתן לא עור ״ולפני משום רשע בגדר הוא ההוראה נותן גם אך 272עבירה״.
• • •

274עבירה. עובר של ידיו את שחיזק ומכיוון
 גוף שבנזקי בעוד כספי, בפיצוי לניזוק המזיק בין הסכסוך מסתיים ממון בנזקי רק
275לו״. וימחל הנחבל מן שיבקש עד לו... מתכפר אין דברים, חמשה לו שנתן ״אע״פ
 ייחשב תחילה בכוונה אירע המוות אם - הרפואי הטיפול מן כתוצאה החולה מת
 מטעותו כתוצאה המוות אירע לכך; בהתאם אותו לשפוט ויש לרוצח, כמובן הרופא

 הכהן מות עד ישהה ושם בשגגה, רוצח כל כדין מקלט לעיר לגלות עליו הרופא, של
תקחנו מזבחי מעם בערמה להרגו רעהו על איש יזד ״וכי התורה קביעת 276הגדול.

ך • • • • • « • • •ך• • • * ך • • • ך • ■ • • •

 עבודתם שבמהלך המורה או האב את וגם שהרג, הרופא את זה מכלל מוציאה 277למות״
 ארבעים )של ההלקאה במהלך אם הדין, בית שמש את וגם אסון, קרה הילד בחינוך

 לחנך, כוונה הייתה שלמורה כשם לנתח, כוונה הייתה לרופא מת. העבריין אחת( חסר
 על מעלה אינו איש 278חוקי. לא מעשה לבצע כוונה להם הייתה לא פנים בשום אך

 הוראותיו אחרי מילא שלא חולה של למותו כלשהי אחריות רופא על להטיל דעתו
279הרופא. של

דין״, בית ושליח תלמידו את הרודה והרב בנו את המכה האב ״יצא הרמב״ם ולדעת
 בשגגה רוצח על רק חלה הגלות חובת כי 280מקלט, לעיר לגלות חייבים ואינם

 בעצם מצווה״. עשיית בשעת והרגו ״שגגו אלה ואילו החופשי, עיסוקו כדי תוך
בית )ברשות השלטונות באישור הפועל הרופא, על גם לחול הדין אותו צריך היה
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בממונו״. בין בגופו בין חייב לפטור, מנת על פלוני, לאיש כן ״עשה מ״ז: פ״ח קמא בבא 272
יד. יט ויקרא 273
 שאתה מנת על פלוני של עינו סמא לו: אמר ״וכאילו הי״ג: פ״ה ומזיק חובל הלכות רמב״ם, 274

 שהרי הוא, ורשע בעוון שותפו לו האומר זה הרי לשלם, חייב הוא שהעושה פי על ואף פטור,
עבירה״. עוברי ידי וחיזק עור הכשיל

ה״ט. שם שם 275
גולה״. זה הרי דין, בית ברשות שריפא אומן ״רופא ה״ה: פ״ב מכות תוספתא 276
יד. כא שמות 277
 והמרפא ואחרים והשוגג המזיד אף ״יכול יד(: כא )לשמות ד פרשה דנזיקין, מסכתא מכילתא 278

להוציא - יזר׳ ׳וכי ת״ל במשמע? ובתלמידו בבנו והרודה דין בית ברשות והמכה שהמית
ד• • ג 1

ני ילקוט השוגג״; את להוציא - יד( כא )שמות בערמה׳ ״׳להרגו שכה: רמז משפטים, שמעו
T  • T  • • •

 בבנו והרודה דין בית ברשות והמכה שהמית, רופא ולהוציא מערימין, שאינן וקטן שוטה חרש,
מערימין״. אינם אבל מזידין שהן פי על אף ובתלמידו:

 הרופא שנכנס לחולה דומה? הראשון אדם היה ״למה ע״א: קיח ״שמעו״, כהנא, דרב פסיקתא 279
 מיתה גרם דבריו, על שעבר וכיון תאכל. לא פלוני ודבר תאכל פלוני דבר לו: ואמר אצלו,

להם: אמר הדין. מדת עליך עובר שהרופא תאמר אל לו: אמרו אצלו, קרוביו נכנסו לעצמו.
 אכול פלוני דבר לי: ואמר אותי מצוה הרופא היה כך - לעצמי מיתה שגרמתי ושלום, חס

לעצמי״. מיתה גרמתי דבריו על שעברתי וכיון תאכל, לא פלוני ודבר
ה״ו. פ״ה רוצח הלכות רמב״ם, 280
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חובת הרופא על חלה התוספתא שלדברי פי על אף הציבורי, הרופא כלומר דין(,
[281גלות.

 לפי ״הרי נאשם, רופא של סניגורו טוען כך הרופא״, באשמת מת החולה כאשר ״אפילו
 אחריות מכיר אינו היווני החוק 282אותו״. פוטר החוק כי לרוצח, נחשב הוא אין החוק

 פילמון היה רשאי לכן במתכוון. אותו ממית הרופא כאשר אפילו החולה, כלפי כלשהי
 הערה 283אותו. לרצוח רשות אדם לשום ואין לרצוח, מותר לרופא שרק בצדק לטעון
 מצאה אלה חוקים שבעקבות מאוד ייתכן 284הרומי. החוק לגבי פליניוס גם מביא דומה

 ביהדות מקומו את ימצא לא כזה אלילי" ש״חוק נחרצת בצורה לקבוע לנכון התוספתא
 חלים הציבורי החוק שכללי רופא לגבי ובמיוחד תחילה, בכוונה שנעשים מעשים לגבי
285עליו.

 הרופא. כלפי בקביעותיו גם עצמו את מוכיח שלו, ב״הומניות״ המפורסם חמורבי,
 מותו על כעונש רופא של ידיו שקוטעים נקבע שלו החוקים ספר של 218 בפרק

 )קטרקט(. ירוד מניתוח כתוצאה חולה התעוורות על או דם, הקזת בעקבות חולה של
 הרעיון את החוק, של הפילוסופיה על שלו במערכת אפלטון, אימץ זאת גישה לעומת

286טעותו. על רופא להעניש שאין
 מתוספות עונשים, מערכת גם קיימת לצידן ואשר החוק ידי על הנקבעות החובות אל

 היא הרופא של האציליות החובות אחת מוסריות״. כ״חובות להגדירן שניתן חובות גם
 על ישעיה הנביא על חריפה ביקורת מותח המדרש החולה. עם שלו האישית ההזדהות

ולא אתה מת כי לביתך ״צו לו באומרו חזקיה, למלך הבוטה, ואולי הישיר, דיבורו
• T י * *•* * * •

וזה אכול זה ״את לו יורה הוא למות נוטה שהחולה יודע הרופא כאשר גם 287תחיה״.
• • • •

 288קרב. שמותו במפורש לחולה להגיד לו ואל תשתה״, אל וזה תשתה זה את תאכל, אל
אלישע ענה זה״, מחלי ״האחיה אלישע אצל לברר ביקש ארם מלך הדד בן כאשר

* • • • ■ך• • • ■ • • • • •
• I • • • •

ייתכן 289שימות. לו הראה שה׳ פי על אף תחיה״, חיה לו ״אמר הדד בן של לשליחו
r • • • ך -ך■ r ,  • • i t ¥

שמשמעו ״רפה׳׳, משורש באה ׳׳רופא״ התיבה העברית בשפה שרק מקרי, זה שאין

פיקוח ובכלל היא ומצוה לרפאות לרופא רשות התורה ״נתנה א: סעיף שלו סימן דעה, יורה 281
 המית ואם שמים, בדיני וחייב אדם מדיני פטור והזיק, וטעה דין בית ברשות ריפא ואם נפש...
ידו״. על גולה ששגג, לו ונודע

Antiphon Tetral. 3:3 par. 5 ed. Blass, p. 49 282 
Stobäus Florileg. 6a, ed. Meineke 4:2 283

Plinius, Hist. Natur. 29:8; Cassiodorus book 6, epistle 19 284
 תיקון מפני חייב, במזיד והזיק... דין בית ברשות שריפא אומן ״רופא ה״ח: פ״ג גיטין תוספתא 285

העולם״.
Leges, 9:865, ed. Schneider, Paris 1852, fol. 427 286

ם-ב 287 א. כ מלכי
 והרופא עליך. ירחמו השמים מן לו: אומר החולה, את לבקר שהולך "אדם ו: ה רבה קהלת 288

 תשתה, לא והדין תשתה הדין תאכל, לא ופלוני אכול פלוני מילתא לו: ואומר אצלו הולך
דעתו״. ייחלש שלא - לביתך׳ ׳צו לו אומר אינו למות, נטוי אותו שיראה ואפילו

ם־ב 289 . ח מלכי ט-י



« »
א פרק 42

אמנם אם וחכמה, ידע עם מזוהה הוא אחרות שכשפות בעוד כאבים, ושיכוך הרפיה
רוחות. ובהעלאת בהשבעות העוסק עם אותו מזהים אין

 ארמנית ;bizashik - פרסית ;blishay - סנסקריט )מכשף(: משביע ]מלשון
290;pjishg- קלטית - lépagi^ leigis. לחשים(: )בעל 291ולדבר לדון מלשון

 lachenaere. - הביניים ימי של גרמנית ;lähhi - עתיקה גרמנית ;leikeis - גותית
 293ולנחש: לרפא מלשון .saraja - אתיופית ,tebib - ערבית 292צחוק: מלשון
 שגם ייתכן 294מכשף(. )צמח כישוף שמשמעותה ios מהמילה ,iatros - יוונית
(Grimm 1:577) גרים לדעת .rdeine היווני המונח מן בא Arzt הגרמני המונח
 לקבוצה שייכים "אסר׳ והאשורי ״אסיא״ הסורי המונח גם .archiatros הוא המקור

ניחוש. של זאת
 - סנסקריט ;saein - קופטית ;sa מלשון (sun, suen) - מצרית ידע: מלשון

vaidja המילה מן vid; לטינית - medicus, מלשון medh, חכם; להיות שמשמעותו
חכים. - ערבית

 טלאי או מטליא, חותך, משמעותו שרופא ההערה מופיעה 295גסניוס אצל כבר
 )מכאן לתפור משמעותו לרפא הערבים שאצל מפני לותר, שאמר כפי אלוהי,

 נקראו האבות שבימי החונטים המצרים שלנו(. האנטומים של ״רפא״ המונח גם
 משמעותו Paraschist משכנעות(. אינן אלה השוואות המחבר )לדעת רופאים גם

 היא החונט של החשובה פעולתו ואמנם התופר. ולא הפותח, החותך, היא המילולית
 296נלדקה כבר תפירה. בחניטה הייתה אם הוא ספק ובכלל התפירה, ולא החיתוך,

 רב זמן בשימוש והיה שמי, מקורו ״מרפא" של במשמעות ״רופא" שהמונח הראה
 שהטיפול ידוע היה קדומות בתקופות כבר הנפרדות. השמיות לקבוצות ההפרדה לפני

הרופא.( של טיפולו את שחייבו כך וניסיון, ידע מחייב דם שותתי בפצעים

"יככה הסורר בעמו מתרה האל ידועים. היו הרפואי בתחום האנושית היכולת גבולות
T : ־

שריפויין מחלות מציין המקרא כלומר 297להרפא״, תוכל לא אשר מצרים... בשחין ה׳
׳ * • • »»ך • • • • • 9 • • • י
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משום רב זמן הנמשכת במחלה יש סירא בן לדברי האנושי. הידע לגבולות מעבר הוא
פסיסא, בן של גבנונו את ליישר כדי עצמו את הציע אחד מין כאשר 298לרופא. לעג

Pictet in Kühns, Ztschr. für vergl, Sprachforschg. 5:24 290
Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, Leipzig 1904, 2:170 291

Kluge, etym Wörterbuch der deutschen Sprache, Strassburg 1910, p. 24 292
S. Fränkel, Die aram. Fremdwörter im Arab., Leiden 1886, p. 260 293

Curtius, Griechische Etymol., p. 384 294
Gesenius, Thesaurus, ed. 2. vol. 3:1301 295

Nöldeke, Zeitschr. Deutsch. Morg. Gesellschaft, 40:723 296
כז. כח דברים 297
 המחלה, את מעט להקל רק מצליח הרופא כלומר, רופא״. יצהיב מחלה ״שמץ י: י סירא בן 298

החולה. את להציל בכוחו אין אבל
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 אומן ״רופא אזי שלי, הגיבנת את ופושט כך לי עושה אתה אם בלעג: הלה לו אמר
 חסר לאחרים, מרפא המביא והחרוץ, היעיל הרופא גם 299תיטול״. הרבה ושכר תיקרא,

 עוזר אינו למה נשאל חוליו שבעת חנינא ר׳ על מסופר שלו. בגופו מדובר כאשר אונים
 לערוב היה יכול בחוץ, בריא שכשהיה וענה מחלתם, בעת לאחרים שעזר כשם לעצמו

300אחרים. לעזרת זקוק הוא בפנים, הוא כאשר עכשיו, אך לאחרים,
 אומר אחר מאמר 301האסורים״. מבית עצמו מתיר חבוש ״אין אומר תלמודי מאמר

; מבין קורה ״טול עיניו: בין קורה רואה אינו אך חבירו בעין רסיס רואה שאדם ״ ך י נ י  ע

 בתקופת גם 302צליעתך. את לרפא עליך אחרים, לרפא בא שאתה לפני רופא, ועוד:
 בכבוד. אותם ונשאו כאלה ממצבים סבלו רופאים 303עצמך״. את רפא ״רופא, נאמר ישו

304עיני״. על תבכה ״עיני מר בצחוק אמר בעינו מדימוע סבל אשר רופא

אי נ ה ת ד בו ה ע ב ו ג ם ו ו ל ש ת ם ה אי פ ו ר ל
 מאליו מובן כדבר ראו ובפשטות, ביושר חשבו עדיין אדם בני כאשר קדומים, בזמנים

ידי על תורגם 305ירפא״ ורפא יתן שבתו ״רק הפסוק עבודתו. עבור לרופא לגמול שיש
• • •

 השבעים תרגום עוזיאל, בן ליונתן המיוחס התרגום אונקלוס, כמו העתיקים, המתרגמים
בחינם שמרפא ״רופא שיתרפא״. עד ישלם רופא ״ושכר לותר(: גם זה )ולפי והוולגטה

 והמזיק ריפוי, לו חייב והוא לחבירו, גופני נזק שגרם אדם על נאמר 306שוה״ חינם -
 על לניזוק הרופא בין הסכם של אפשרות גם מוזכרת בחינם. שירפא רופא להביא מציע

 שמוטלת יורשים בעתיד. דרוש שיהיה הטיפול את גם הכולל בקבלנות, חד־פעמי, תשלום
 ר׳ של הצעתו לפי יכולים, יומי, יום לטיפול הזקוקה חולה, לאלמנה לדאוג החובה עליהם
מצאתי לא 307חד־פעמי. בסכום עולמית״ רפואתה עליו ״שיקבל הרופא עם לסכם יוחנן,

ע״א. צא סנהדרין 299
 שהמחלה לו אמר יוחנן ור׳ בחוליו, יוחנן ר׳ את לבקר בא חנינא ר׳ ב: טז ב רבה השירים שיר 300

 מבן לאחר יוחנן. לד׳ הוטב מספר ימים ולאחר מה, דבר חנינא ר׳ לחש כוחו. מכדי יותר היא
 חנינא: ר׳ ענה להבראתו; שאמר דבר אותו אומר הוא אין מדוע יוחנן ר׳ ושאלו חנינא, ר׳ חלה

 בעדי?! שיערבו צריך אני אין וכי בפנים, שאני ועכשיו אחרים, בעד ערב הייתי בחוץ כשהייתי
המתרגם.( - לו״ ולא ״רופא יכתב מצבתו שעל בצוואתו ביקש )המחבר

 מסוגל היה לא אך והחלימו, אחרים עבור שהתפלל רב על נאמר המאמר ע״ב: ה ברכות 301
עצמו. עבור להתפלל

 לפני צליעתך את רפא רופא, כלומר: חיגרתך״; אסי אסיא ליה ״ואמרין ד: כג רבה בראשית 302
אחרים. מרפא שאתה

 יח סירא בן עצמך״; את רפא רפא, הזה: המשל את לי תאמרו הן אליהם: ״ויאמר בג: ד לוקס 303
כ. ט- י

 על תבכה עיני אמר: - אחת עינו שחשש לרופא משל לוי: רבי ״אמר נא: א רבה איכה 304
עיני״.

יט. כא שמות 305
שוה״. מגן - במגן דמגן ״אסיא ע״א: פה קמא בבא 306
ע״ב. נב כתובות 307



 לבין חופשיים באנשים טיפול בין רופא של הטרחה שכר גובה בעניין הבחנה שום
חמורבי. בחוקי מופיע שהדבר כפי משוחררים, בעבדים או בעבדים, טיפול

 גורמי הניתוח. מהות לפי לעשרה, שקלים שני בין שונים, תעריפים היו ]לחמורבי
 מן שניזון עני חופשי, היה המנותח ואם קשה או קל היה הניתוח אם היו המדידה
פנימיות, במחלות טיפול עבור הטרחה שכר גובה נקבע לא 308עבד. או התמחוי,

 חופשי אדם של בניתוחו כישלון על מוזכר. אינו אף זה נושא ידיעתי מיטב ולפי
 בניתוח כישלון של במקרה (.218 )סעיף הרופא של ידיו את כורתים עבד( של )לא
חליפי.[ עבד לספק הרופא על עבד של
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 במחיר אותה למכור לו אסור בדחיפות, אחר לאדם הדרושה תרופה אדם בידי יש אם
 לו הייתה לא כי מוגזם, מחיר לשלם דחקו בשעת התחייב החולה אם גם מופקע,

 דרש הרופא אם אך הרגיל. המחיר את ישלם והוא התרופה את להשיג אחרת אפשרות
 עליו, שהוסכם המחיר את לשלם החולה חייב טרחה, כדמי מוגזם תשלום כאלה בתנאים

 לתשלום התרופה תשלום בין ההבדל ראויה. אינה הרופא של שהתנהגותו פי על אף
 ״אם למדידה: ניתנים אינם ואלה וחכמה, ידע מוכר שהרופא הוא טיפולו, עבור לרופא
309לו״. מכר שחכמתו לו, ליתן חייב הרבה, הרופא בשכר התנה

 המלך דוד כאשר מראש. טרחתו שכר את לרופא לשלם מקובל היה העתיק בזמן
והרופא ביד פצע לו שיש לאדם הדבר היה דומה 310כחסדך״, אליהים "חנני התפלל

^ • • ״ • • • — ■ • •

 לו עונה כך על קטן. החולה של וארנקו גדול הפצע כי לרפאותו, ניתן שלא לו אומר
רחמיך כריב כחסדך אליהים ׳׳חנני - משלך הוסף והשאר בידי, אשר כל קח הפצוע:

• • • » •

עשיתי בעיניך והרע חטאתי לבדך "לך התהלים בעל אומר כך אחר 311פשעי״. מחה
• ״ד •••••* : “:■!״ • T T :״״: : 9 ־ד ״ד : •• :

המסתכל לרופא, והולך מאיבריו איבר ששבר לאדם הדבר דומה 312בדברך״. תצדק למען
• • • • •

 שאתה כדי רק קשה כך כל נפצעתי לו: אומר והפצוע הפציעה, חומרת על בדאגה
313בספק. מוטל הריפוי כי אף מראש, לרופא משלם בעיניו שחש אדם הרבה. עלי תשתכר
 לרופא לשלם והרומי היווני הנוהג על ביקורת משום כאן יש אם להוכיח ניתן לא
 לשלם מסוגל היה לא אספסיה של שאביה מכיוון המקובל. הנוהג היה זה כי 314מראש,
נמתחה לא זאת ובכל בה, לטפל הרופא סירב מגופה, רע גידול הרחקת עבור מראש

המורבי. בחוקי 227 ,223-221 ,216 ,215 סעיפים 308
ג. סעיף שלו סימן דעה, יורה 309
ג. נא תהלים 310
ני ילקוט נ״א; בפרק ג׳ לפסוק תהלים וילקוט תהלים מדרש 311  ״למה תשסד: רמז תהלים, שמעו

 המכה - להתרפאות יכול אינך הרופא: אמר הרופא. אצל ובא מכה שבידו למי דומה? דוד היה
 ועשה משלך, והשאר לי שיש מה כל טול מינך, בבעו לו: אמר מועטים. והדמים גדולה היא
״. אליהים ׳חנני דוד: אמר כך עלי. ורחם חסד עמי כחסדך׳

• -ך- • • • • • • • • • • f
I • • • • •

ו. נא תהלים 312
ן נותן בעיניו חש ״אדם ע״א: קח כתובות 313 מתרפא״. אינו ספק מתרפא ספק לרופא, ממו

L. Friedländer, Sittengeschichte Roms. 1:305, Leipzig 1881 314
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 להימנע לרופאים היפוקרטס מציע מעשיות מסיבות 315אנושיות. חוסר על ביקורת עליו
 טיפול בלא החולה את ישאיר שהרופא הפחד כי מראש, הטרחה שכר גובה מקביעת

 אף אך הטיפול. הצלחת על השפעה בלי יהיה לא התשלום, גובה על יסכימו לא אם
 להתחשב לרופא להמליץ כדי ליברלית מספיק גישה בעל היה היפוקרטס כן פי על

 לאנשי תשובתו 316חינם. עניים בחולים לטפל גם ולעתים החולה, של הכלכלי במצבו
 ופליניוס מראש, לרופא לשלם מקובל היה ברומא גם 317דבר. מוכיחה אינה אבדרה
 עוד תשלום תבעו אשר לרומא, שהיגרו היוונים הרופאים של הבצע תאוות את מתאר

318החולה. יחלים טרם
 בית היה שם בסלרנו, הרופאים אצל הנוהג אותו מוצאים אנחנו הביניים בימי

 מידי, כספי תשלום שביקשו עליהם מסופר 319הביניים. בימי לרפואה הראשון הספר
 הטרחה שכר את (:Judäus) היהודי יצחק כותב אלה דברים ברוח משכון. שדרשו או

320תתגבר. המחלה כאשר אקבע
 להסיק ניתן אם התלמוד. בתקופת הרופאים של שכרם גובה על נתונים בידינו אין

 דיוגנס למדי. עלוב ואף צנוע היה הטרחה שכר אזי ביוון, מקובל שהיה ממה מסקנות
 את להשוות ניתן ומתיאורו מכובדת, אישיות של האישי תקציבה את מתאר 321לארטיוס

 היו טבח עבור שהוצאותיו כותב הוא אצלנו. המקובלים לתנאים שלו התקציב מבנה
טלר. 1400 מכובדת זונה ועבור גרושים חמישה רופא עבור טלר, מאתיים

 חרמים יותר. גבוה שכר קיבלו במיוחד, מפורסמים בודדים, שרופאים לגמרי ברור
 המנתח הרופא רומי(. כסף )מטבע ססטרצות 200,000 של בתשלום אחד חולה חייב

 עשרה של בגובה קנס לשלם היה מסוגל קלאודיום, של שלטונו בימי שפעל אלקון,
322מועטות. שנים תוך והרוויח חזר שהוא סכום ססטרצות, מיליון

 אדם כל התלמוד. תקופת אחרי הרופא שכר לתשלום ההתייחסות היא מעניינת
החזרת וגם - לאחיך״ תשיבם ״השב - תאבד אשר אבידה כל לזולתו להחזיר מצווה

T : : T ״

 לזולתו. לעזור חייב אדם וכל 323אבירה, השבת במצוות כלולה לאדם שאבדה הבריאות
כשם חומרי, שכר כתמורה לדרוש לו ואין חובתו, את הרופא ממלא לזולת בעזרה

Aelian, Var. Hist. 12:1, cd. Hercher, vol. 2, p. 117; cfr. Achilles Tatius 4:15, ed. Jacobs, 315
p. 97

Hippocrates, Praecept., ed. Littré vol. 9, p. 255 no. 4, 6 316
ibid. p. 327 317

Plinius, Hist. Natur. 29:8 318
Chapt. 5; see Pagel, Deontologie, Berlin 1897, p. 12 319

I. Judäus, Magazin für die Wissenschaft des Judentums, vol. 11, 1885, no. 39 320
Diogenes Laertius, Lib. 6:5 (Crates), p. 15, ed. Cobet 321

Plinius, Hist. Natur. 29:8; cfr. Herodotus, 3:131; Friedländer, op. eit. ,(314 322 (הע׳
אסור להם, וצריר חולה וחברו סמנים לו שיש "מי ג: סעיף שלו סימן דעה, יורה א; כב דברים 323  
9 P'~)̂ j<f r>'ßr> iß 19 ׳ גפ)/ג  & !i'far) ׳f e  / ת לו הראוי׳ מן יותר בדמיהם להעלו
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 כבר אך עבודתם. עבור שכר לדרוש להם אין ה/ דבר את המורה וכן שהשופט,
 נאלצו השופטים שהדיינים כך כדי עד רבו הציבור עסקי כאשר המקדש, בתקופת

 אם בין תרצה אם בין כי הלשכה״, מתרומת שכרן נוטלין ״היו רצופות, שעות לשבת
 כרחם שעל מלאכה, בשום עוסקין היו ולא זה, על היה עיסוקם שכל ״כיון תרצה, לא

 טרחתם שכר למימון מיוחדת קופה הקהילות הנהיגו יותר מאוחר 324להתפרנס״. צריכין
 ככל עבודתם, עבור שכר קבלת להתיר היה צריך התורה למלמדי גם 325השופטים. של

 כתוצאה יפסק התורה לימוד שכל לחשוש יש כן נעשה לא שאם לפרנסה, זקוקים שהיו
326ללחם. יומית היום הדאגה מן

 העיסוק על שיוותר מאדם לדרוש אין הרפואה. למקצוע בנוגע גם אומצה זאת גישה
 אין וכן הסובלת, האנושות לרשות עצמו להעמיד שיוכל כדי מתפרנס, הוא שממנו
 ולעתים ובזמן, האוויר מזג בתנאי להתחשב מבלי קריאה לכל להיענות ממנו לדרוש

 שירותיו, עבור גמול לקבל לרופא לאפשר יש לפיכך הגופני. במצבו להתחשב בלא גם
 שבו זמן לו, מקדיש שהוא הזמן עבור לפחות לחולה נותן שהוא העצה עבור לא ואם
פרנסתו. כדי להשתכר היה יכול
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הדם מקיז .2
לטכנאי, הדם מקיז נחשב ולעומתו - ״חכים״ - למלומד היהודים אצל נחשב הרופא

גם הדם מקיז מכונה לעתים מלאכה(. )בעל ״אומן״ אותו: מכנה התלמוד שגם וכפי
המאוחרת. שבלטינית minutor המונח את לגמרי התואם מונח 327״גרע״,

minuens barbam — בסורית דם; מפחית — minuens sanguinem — בלטינית ]גרע:
 - aimon - מיוונית בא ״אומן״ שמקור הדעה הספר. או החותך, שמשמעותו -

 מקשר מברטנורה ר״ע 328גמורה. שטות היא רוצח, כלומר דם, שופך שמשמעותו
(.[327 הע׳ )ראה נפחים של למסמר ״גרע״ המונח את

 שם תוספות, הלשכה״; מתרומת שכרן... נוטלין היו שבירושלים גזרות ״גוזרי ע״א: קה בכורות 324
 שכרן נוטלין שהיו שבירושלים גזירות דייני על לתמוה ״ואין כר: חנם אני מה ד״ה ע״א, כט

הלשכה״. מתרומת
ת ״נהגו ג: סעיף ט סימן משפט, חושן 325  דין, בית לפרנסת ממון שפוסקין קופה דין לבית לעשו

 ישראל על חובה כי שוחד... תורת משום בו ואין בסופה, או השנה בתחילת אותה ומגבין
חכמיהם״. ואת דייניהם את לפרנס

ת ׳עת משום הדורות, חכמי כל כן שהסכימו ״אפשר מ״ו: פ״ד לבכורות טוב יום תוספות 326  לעשו
 לא מצויה, ומלמדים הלומדים פרנסת הייתה לא שאילו קכו(, קיט )תהלים תורתך׳ הפרו לה׳
בתורה״. לטרוח יכולים היו

 דם״; המקיז ״אומן הגדע: מסמר ד״ה מברטנורה, ר״ע טמא״; הגרע ״מסמר מ״ד: פי״ב כלים 327
 ארץ דרך הדם״; את שמגרע שם על דם, המקיז ״אומן והגרע: ד״ה רש״י ע״א, פב קידושין

ן אין והבנאי והבורסקי הגרע אומר: היה ״הוא פ״י: זוטא די הצבור״. על פרנס מהם מעמי
Bergei, Die Medizin der Talmudisten, 1885, p. 4 328
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 עיסוק לאומן אין 329מוהל. גם משמש שהוא יש דם, בהקזת האומן של פעילותו מלבד
 מכל לרופא התלמוד בתקופת הכירורג נחשב (,10 )הע׳ לעיל צוין שכבר כפי נוסף.

 - ו״ספר״ )אומנא( "אומן״ - המונחים ושני הספר, עוסק ספרות בענייני שהיא. בחינה
 331יוסט 330מלאכה. בעלי של לקבוצה משתייכים והם ביחד, קרובות לעתים מופיעים
332דם. מקיז היה הספר שגם טוענים ואחרים

 בדעה החזיק שהרמב״ם מעיר הנ״ל, למשנה הרמב״ם פירוש בתרגום קאפח, ]הרב
דם.ן ובהקזת בספרות עוסק אדם שאותו

™801,- 01111-11^018, התפקידים: בעלי בין ברורה הבחנה יש הביניים מימי במסמכים
 יחיד שנזיר מנזרים היו שלפעמים פי על אף דם(, אומךמקיז כירורג, )ספר,

 שנוהג כפי דם, מקיזים היו לא רופאים 333יחד. גם התפקידים שלושת את בהם מילא
334מכבודו. למטה הוא זה עיסוק כי הסובר הפרסי, הרופא היום גם

 לכירורג ולא ורידים, שחותך לרופא הכוונה ואין לעיל, דובר כבר אומן״ ״רופא ]על
 335קוטלמן. שטוען כפי למרפא, בניגוד הכירורגיה, של המסובכים בחלקים העוסק
 גם 336קליגרף. לבין אומן, סופר שהנו אומן, לבלר בין קיימת מקבילה הבחנה

337״אומן״. מכונה פרנסתו, שזו עצים, מקושש
 ״חג׳אמיך המונח מתורגם הרמב״ם של המשנה פירוש של דרנבורג במהדורת

יותר: העתיק התרגום הוא יותר נכון אך 338״ספרים״, למונח הערבי שבנוסח

מל. שאומן מילה, בענייני הגמרא דנה שם ע״ב: קלג שבת 329
ע"א. צז מציעא בבא 330

Jost, Jüdische Geschichte, vol. 2:24, notes 331
ים 332. ״ד כל ״ה פכ מ

וינדסהיים במנזר שנה מארבעים יותר חי  (Mercilius de Yseia) 333 יסלה דה מרסיליוס המומר  
דם מקיז ספר, ושימש בחולים( )בטיפול האחים מבין ביותר המסור היה הוא  .(Windesheim) 

Busch, (1400-1475) de orig, devot. Modern, chapt. 28 (Geschichtsquellen der :וכירורג
Provinz Sachsen, vol. 19, p. 318) 

Stern, Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben in der Türkei, Berlin 1903, 1:198 334
Virchow’s Arch., vol. 84, p. 175 ,Kotelmann 335

אומן. לבלר על מדובר מהודר תורה ספר בכתיבת בדיון ע״ב: קלג שבת 336
 ובלבד חברו, משל ובין משלו בין ועשבים עצים אדם ״מלקט ה״י: פ״א קטן מועד תוספתא 337

ינזלץ )לדעת באומן״ יעשה שלא ך הכוונה שטי מ או ״ נוספות לדוגמאות ישרה״(. ״שורה - ב

löw, Gesammelte Schriften 3:376, notes ראה: אומן במונח לשימוש
 ״ספרים״: על מעיר מ״ה פכ״ד בכלים הרמב״ם של המשניות לפירוש בהערותיו קאפח הרב 338

 כל עושה אחד שאדם כיוון ספךים כן לתרגם מקפיד רבינו אץ דם... מקיזי - ״חג׳אמין
המתרגם. - הללו״ הפעולות



 מכונים הם )שגם נרות בייצור פועלים על מסופר הירושלמי בתלמוד ״מקיזים״.
[339טוב. יותר שידלקו כדי הפתילות את להבהב נוהגים שהיו אומנים(

 הוא הרופא. של ממעמדו בהרבה נמוך היה הדם( )מקיז האומן של החברתי מעמדו
 בקבוצת minutorn את מחשיב (1400) בוש יוהנם שגם כפי מלאכה, לבעל נחשב

officia mechanica גם אליה שמשתייכים מעשיים(, או טכניים מקצועות )כלומר 
 לעתים הדם מקיז מוזכר משפטיות בהוראות 340החזירים. ורועה הרועה החייט, הסנדלר,
 חיבה עוררה שלא קירבה לדם, שניהם של הקירבה בשל וזאת הקצב, עם יחד קרובות

 דם מקיז דם, שופך יהיה מאדים במזל שנולד שמי אומר התלמוד 341אליהם. רבה
 אותו מביא אינו מקצועו שכן אלה, של חברם המוהל, של גורלו שפר 342שוחט. או

 היה פומבדיתא, ישיבת לראש להתמנות אמור שהיה יוסף, רב בהמה. או אדם להרוג
 אלא הדם מקיז את אליו הזמין ולא שררה שום לעצמו נטל שלא עניו, כה אדם
 דם מקיז מעמידים ואין הדם, מקיז של לאישיותו מחמיא אינו התלמוד 343אליו. הלך

 ולא - גדול כהן ולא מלך ולא 344אפוטרופוס, אותו ממנים ולא הציבור, על לפרנס
 אך ביותר. מוערך אינו שמקצועו מפני אלא אלה, תפקידים למלא מסוגל שאינו מפני

 החולים אצל לאכול הרגלו מתגאה; הוא חייהם, את בידיו מפקידים שאנשים מכיוון
 להיות לבו משאלת ולזללן; לקמצן אותו עושה באיכות, וגם בכמות גם לתיאבון, שלו

 שעקב השוטפים המגעים הכרוניים״; ה״בריאים נגד רעה עין אצלו מעוררת מאוד עסוק
345וגזל. זימה בענייני אותו מחשידים נשים, עם מקיים הוא עבודתו

 לוי, של במילונו גם וראה לו״. מחרבין אומנין שמשי ״שבן (:29) ע״א ה פ״ב, שבת ירושלמי 339
השיער. את חורכים היו הספרים ששמשי מסביר אשר ב,110 ׳עמ ב כרך

 ספר חזירים, רועה צאן, רועה חייט, כגון החיוניים, התחומים בכל מקצוע בעלי היו במנזרים 340
 Busch, de reformat. Monast., book 1, chapt. 32 (Geschichtsquellen der Provinz ומקיז.

491 .Sachsen., vol. 19, p למנזר מתייחס זה מקור Bodike לגבי למצוא ניתן מקביל ותיאור 
(.493 ׳עמ 33 בפרק ,Moienbeke מנזר

 בעלי של שורה רבא משווה הדם מקיז של מעמדו על בדיון ע״א: קט ע״א, צז מציעא בבא 341
התראה; בלא לפטרם שניתן תינוקות, ומלמד שתלן דם, ומקיז )שוחט( טבח וביניהם מקצוע,

 של טבח וכן שהפסיד המדינה לבני אילנות ״הנוטע ח: סעיף שו סימן משפט, חושן וראה
 אפשר שאי אלה כל וכר״ בשטרות שטעה והסופר שחבל דם והמקיז הבהמות שנבל העיר בני

מתפקידם. אותם מסלקים - שהפסידו ההפסד שיחזור
ע״א. קנו שבת 342
 ורב רבה מועמדים, שני והיו ישיבה, ראש למנות צריך שהיה מספרת הגמרא ע״א: סד ברכות 343

יוסף. רב מונה שנה, ושתיים עשרים שכיהן לאחר מותו, ואחר רבה, מונה דבר של בסופו יוסף.
 לביתו הזמין לא ואפילו יתרה, בענווה יוסף רב נהג הישיבה ראש היה שרבה שנים אותן כל
אליו. הלך אלא הדם, מקיז את

ן אין והבנאי והבורסקי דם( מקיז - )אומן ״הגרע פ״י: זוטא ארץ דרך 344 די  הציבור על פרנס מעמי
ן ואין די אפוטרופוס״. מהם מעמי

 בגדים( )סורקי והסריקים הצורפים כגון רע, סורו הנשים עם שעסקיו ״כל ע״א: כה קידושין 345
 )מקיז והגרע והכובסים והספרים )אורגים( והגרדיים והרוכלין ריחיים( )מתקני והנקורות

הדם(״.
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 הכינוי מכובד. מקצוע )אלחג׳ים( הדם מקיזי של המקצוע היה לא הערבים אצל גם
 של בידיהם תמיד היו מקצועות שלושה גנאי. לכינוי נחשב היה דם״ מקיזת "בן

 השבט בני כל הערבים אצל ובורסקאות. דם הקזת אריגה, והם שבחברה, הנחותים
346יותר. נחות והמקיז האורג של מעמדם ורק חברתית, מבחינה שווים נחשבים

 היה לא מעמדם שגם המרפאים, היו המערב בארצות הדם מקיזי של יורשיהם
 מקיזי נחשבו (Wenzel, 1406) וונצל הקיסר של הקבינט לישיבת עד ביותר. מכובד

 שוליה לוקח בגרמניה מלאכה בעל היה לא הקודמת למאה עד ישרים. לא לאנשים דם
 קרובי בין ושאין ישרים, אנשים שהוריו אישור הביא לא אם שלו המלאכה לבית

347עור. פושט או צאן רועה ספר, מרפא, משפחתו
 חדרים לו שהיו אבא, בשם דם מקיז על לנו מספר התלמוד חריגים. גם שהיו ברור
 ורק מכוסה גופה שיהיה אישה אליו תבוא שכאשר דרש ואשר ולנשים, לגברים נפרדים
 שבו לו, היה אותו רואים אנשים שאין צנוע מקום 348חשוף. יהיה להקזה המיועד המקום

 לא לו היה שלא ומי שילם, - לשלם כסף לו שהיה מי טרחתו. שכר כסף נותנים היו
 שהיה חכם תלמיד מזדמן היה כאשר לא. אם שילם אם רואים אין שהרי מתבייש, היה

 מן חכם תלמיד אותו קם היה וכאשר כלל, שכר ממנו נוטל היה לא דם, להקזת זקוק
 שהרי עצמך(, את הברא )לך נפשך" בריא ״זיל לו ואומר מטבע לו נותן היה ההקזה

349ההקזה. אחר בריאים מאכלים לאכול אתה צריך
 של הטרחה לשכר שבקשר בעוד גבוה. היה לא בוודאי לאומן ששולם הטרחה שכר

 את - 350לרופא״ ממון נותן בעיניו, חש ״אדם - ״ממון״ במונח שימוש נעשה הרופא
 שמאה קבע השלישית( המאה )תחילת רב בפרוטות. שילמו הדם מקיז של הטרחה שכר

351אחד. זוז עולות הקזות

 לא אחד זוז של טרחה שכר אחת. למשפחה קשורות אולי היו דם הקזות ]מאה
 עזים גדי לרכוש היה אפשר זה סכום שעבור לנו שידוע מכיוון כך, כל מועט היה

[352שמן.

Goldziher in “Globus”, vol. 66, no. 13 346 
Möhsen, Gesch. d. Wiss. in d. Mark Brandenburg, Berlin 1783, p. 292 ff 347

שגוי בוודאי זה אך הצטננות, נגד שימש הדם מקיז לאבא שהיה המיוחד שהבגד סובר ברבר 348,  
Brecher, Prager : האישה של גופה את לחשוף שלא הייתה שהסיבה במפורש, כתוב במקור כי

Med. Wochenschrift, 1876, p. 228
ע״ב. כא תענית 349
ע״א. קח כתובות 350
 מאה גם ולכן ספר, גם היה הדם מקיז זוז. תמורת דם הקזות מאה אמר: רב ע״ב: קכט שבת 351

 חננאל, רבינו בעקבות תם, רבינו פירש כך בחינם. היה השפם תיקון אך זוז. תמורת תספורות
רש״י. של לפירושו בניגוד במקום, בתוספות

 זוז״. ששוה וטוב שמן ״כלומר: זוזא: בר ד״ה רש״י זוזא״: בר גדיא ״אפילו ע״ב: מד ברכות 352
 - גדיא״ ״חד הפיוט שבהשפעת ייתכן עזים, גדי עבור זוזים שני של מחיר מציין )המחבר

המתרגם.(
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המוהל .3

 שמסופר כפי האבות, מזמן כבר וזאת האב, על ובראשונה בראש מוטלת המילה מצוות
 עליהן; מוטלת הייתה לא המצווה אך למול, מורשות היו נשים גם אולם 353אברהם. על

 היה שהאב פי על אף בנה, ערלת את כרתה אשר משה אשת ציפורה מוזכרת ובתורה
 את מלו כי על נשים שתי להורג אנטיוכוס הוציא המקבים בתקופת 354במעמר. נוכח

 התלמוד בתקופת גם 356הנימולים. הבנים את גם הרגו מתתיהו בן יוסף ולפי 355בניהן,
 שריד היא האם ידי על שהמילה ייתכן 357בנה. את מלה שאם נדיר אירוע זה היה לא
 שהיה אדם, הזמין שהאב היה הנוהג האם״)מטריארכט(. ״שלטון של הקדום המנהג של

 מצוות בקיום מקומו את שימלא נפשית, מבחינה מעורב ופחות טכנית מבחינה מקצועי
 לעתים או, 358מבוגר, אדם של במילה מדובר היה כאשר בעיקר רופא, או דהיינו המילה,
 שכן הרשויות, מטעם לדבר מוסמך כנראה שהיה )האומן(, הדם מקיז את יותר, נדירות

 חובב, מקצוען של סוג גם היה המקצוע בעל ליד 359להדיחו. האפשרות מוזכרת לגביו
 הערלה( )חותך ח״גוזר״ גם 360ידיעות. הרבה לנו אין הטכניים כישוריו שעל ״המוהל״,

 התלמוד הרפואי. בתחום מקצוע בעל לא כלומר שבימינו, המוהל כמו כנראה היה
(.364 הע׳ )ראה המוהלים״ ״רחוב את אפילו מזכיר הירושלמי

ימים״. שמנת בן בנו יצחק את אברהם ״וימל ד: בא בראשית 353
• T - : 9 ד : T 1 י ד ־ר ־ד : ־ ־ד ־ד ־

 נולד הימים ״ובאותם הדרך: סכנת בגלל מל לא משה שם, עזרא אבן )לפי כה. ד שמות 354
 הוא מצרים אל וילך אמו עם שיעזבהו ראוי והיה מלהו. לא הדרך סכנת ובעבור אליעזר

המתרגם.( - לבדו״
 הילדים את תלו אשר ואחרי בניהן, את מלו כי נאשמו נשים ״ושתי י: פ״ו מקבים-ב ספר 355

החומה״. מעל שמטון העם לעיני בעיר ונסחבו בשדיהן
 ומתעללים בשוטים אותם מייסרים היו ״שכן :4 ה פרק יב, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 356

 המלך רצון למורת שמלו ובניהם נשיהם ואת אותם, צולבים היו ונושמים חיים ועודם בגופם
הצלובים״. הוריהם צווארי על הילדים( )את ותולים חונקים היו

 שמלה לפני, אחת אשה ובאת הים לכרכי הלכתי אחת פעם נתן: ר׳ ״אמר ע״א: קלד שבת 357
 המתיני לה: אמרתי אדום, שהוא ראיתיו לפני. הביאתו שלישי ומת, שני ומת, ראשון בנה
 על הבבלי נתן אותו קורץ והיו וחי, אותו ומלה דמו שנבלע עד המתינה דמו. בו שיבלע עד

שמי״.
 והוא הלני המלכה של בנה היה איזאטס המלך :4 ב פרק כ, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 358

 את אליו וקרא אחר לחדר עבר ״אלא ערל: להישאר יוכל שלא לו ונאמר להתגייר, החליט
המצווה״. את וקיים הרופא

 עשוי הוא אזי כהלכה, מלאכתו עושה אינו אך מל שהאומן במקרה דנה הגמרא ע״ב: קלג שבת 359
להיענש.

 ושאל חיפש בשבת, מילתו זמן והגיע מהול תינוק נולד אהבה בר אדא לרב ע״א: קלה שם 360
 כרות ועשהו בתינוק פגע אך בעצמו, מל הוא למול. סירבו הם אך מוהלים, עשר שלושה
שופכה.
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 - הגוזרים שוק 363גזירה; - גזורי יורן ר׳ 362גוזריא; יודה ר׳ 361הגוזר; יהודה ]ר׳
הירושלמי, על משה״ ״פני הפירוש מחבר מרגליות, משה ר׳ לדעת 364המוהלים.

 יומא בירושלמי המולים״ ״חולדת משמעות העצים. חוטבי לרחוב היא הכוונה
[365ברורה. אינה ומגילה

 366יהודי. מוהל אין כאשר יהודי, למול רשאי כותי אם בשאלה בתלמוד הדעות חלוקות
 בדרך הנחשב רופא, יהיה שהנוכרי מקפידים ימול, שלא־יהודי המסכימים המקילים גם

 מדובר לא רופא שאינו אדם )על נוכרי מוהל ולא עליו, לסמוך שאפשר לאדם כלל
 את ״לשקע״ המסוגל השורה, מן נוכרי מוהל מפני חששו הניסיון פי שעל נראה כלל(.
 היא שהמילה ההשקפה גברה בפועל בתינוקות. לפגוע בכוונה בשופכה, ולפגוע הסכין
 יראה גם אלא היהודי לעם ישתייך שהמוהל רק לא מחייבת והמצווה דתית, פעולה
 דורש אשר במוחל בשנים מאות מזה מאסו מכך כתוצאה דתית. חובה משום במילה
המילה. עבור תשלום

 "תרומת איסרלין)בעל ישראל שר׳ מצאתי שבידי, יד( )בכתב עתיק מוהלים ]בפנקס
 וגם הברית( בזמן הילד )החזקת בסנדקאות כובד כאשר לטבול נוהג היה הדשן״(
המקדש. בבית הכוהן לעבודת כדומה פעולתו את ראה כי כן, לעשות התבקש המוהל

בחיוב.[ ההוראה עצם את יראה בוודאי להטעמה, מסכים שאינו מי גם

המיילדת .4

 המיילדת הרי העתיק, בעולם מאוד מוגבלת הייתה ליולדת רופא של שעזרה בעוד
בתקופת - בתורה כבר מופיע המיילדת מקצוע וחשוב. מרכזי תפקיד זה בתחום מילאה

(.48) ע״ד טז פי״ט, שבת ירושלמי ע״ב: קל שבת 361
(.11) ע״א עא פ״א, מגילה ירושלמי (;30) ע״א נט פ״ג, השנה ראש ירושלמי 362
 וצריך ״גזירה״ לגרוס שאי־אפשר טוען לעף ״גזירה״; (:44) ע״א ל פ״ה, כתובות ירושלמי 363

״גזורא״. לגרוס
דגזוראי״. ״שקתא (:52) ע״ד כב פ״ה, עירובין ירושלמי 364
 עה פ״ד, מגילה ירושלמי במזוזה״; חייבת המולים ״חולדת (:37) ע״ג לח פ״א, יומא ירושלמי 365

(.70) ע״ג
 מפני ישראל את מל אינו וכותי הכותי את מל ישראל ״תני: (:42) ע״א יז פי״ט, שבת ירושלמי 366

ין כוונה? צריכה שמילה מצינו היכן וכי יוסי: רבי אמר יורן. ר׳ דברי גריזים, הר לשם שמתכו
 רופא בה שאין ״עיר ע״ב: כו זרה עבודה נפשו״; שתצא עד גריזים, הר לשם והולך מל יהא

ר׳ מאיר. ר׳ דברי כותי, ימול ואל ארמאי ימול - ארמאי ורופא כותי רופא בה ויש ישראל
תכן ימול ואל כותי ימול אומר: יהודה י י ו ( אומר: יהודה ר׳ הדעות(... את להפוך שיש ארמאי

ת בריתי את ׳ואתה לומר תלמוד פסולה? שהיא בגוי למילה מנין שי )ברא שמר׳ רש״י ט(״; יז ת
• • •  T  ■

 ימול ואל ד״ה בניהם״; את למול דרכם אין שהרי זרה עבודה לשם מילתו ״שאין ארמאי: ד״ה
וכו״׳. עבודה לה ועובדין גריזים הר בראש שמצאו יונה דמות לשם ״שמל כותי:



״בילדכן פרעה ידי על צוו אשר ופועה, שפרה מיילדות, שתי מוזכרות במצרים העבדות
• • • •

לפי 367וחיה״. הוא בת ואם אתו והמתן הוא בן אם האבנים על וראיתן העבריות את
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 והשמות אלישבע, כלתה או מרים, ובתה משה, אם יוכבד, אלה היו התלמודית המסורת
 שמה נקרא ״ולמה אלה: נשים של מקצוען את לציין אלא באו לא ו״פועה״ ״שפרה״
 והולד באישה פועה שהייתה מרים, זו - ״ופועה 368הוולד״, את שמשפרת שפרה?
 אמרת ללחוש המוסלמים בקרב היה מקובל שבתקופתו מציין חננאל רבינו 369יוצא״.
 כי יודעים אנו אפלטון מכתבי הלידה. את לזרז כדי היולדת של באוזנה קסמים

 הרצינות במלוא מספר והוא הלידה, לזירוז כוחות למיילדות ייחסו העתיק בזמן עוד
 הלידה, צירי את לעורר מסוגלות - קסם ומילות תרופות באמצעות - שהמיילדות

370לשככם. גם בכך רוצות הן וכאשר

מקובלת מאוד המיילדות, שמות לגבי לעיל שהוזכרה כפי שמות, של זאת ]פרשנות
[371קהלת. מחבר אומר טוב״, משמן שם ״טוב בתלמוד.

• • " • • • • ¥ ״ •
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 אדם בני מיליון לפחות של שלאוכלוסייה על פליאתם את בצדק הביעו המקרא פרשני
 אונקלוס, שמביאו זה הוא אחד הסבר מיילדות. שתי רק היו טף( ללא גברים, 600,000)

 מיילדות שתי שרק הוא שני הסבר 372עצמה; של המיילדת הייתה אישה שכל האומר
 ופועה ששפרה ייתכן 373בתים, להן עשה שהקב״ה נאמר עליהן כי בשמותיהן, נקראו
 אברהם ר׳ המלך. מן ישירות הנחיות שקיבלו הן ולכן מיילדות, של כת בראש עמדו

 374רבים. במקומות כזאת יחסים מערכת שראה מספר (,1150) בספרד שחי עזרא, אבן
 ליילד רשאיות מצריות מיילדות שרק פרעה של פקודתו הייתה מתתיהו בן יוסף לפי
375הנולדים. הבנים את ימיתו שהן לצפות יכול היה מהן רק כי העבריות, את

לחם; לבית אל בית בין בדרך, ילדה אשר רחל של לידתה בעת גם מוזכרת המיילדת
וניסתה היולדת אל דיברה המיילדת האלה. היישובים מאחד באה שהמיילדת להניח יש

טז. א שמות 367
ע״ב. יא סוטה 368
א. ז רבה קהלת 369

Plato, Theatet. 149 c, ed. Firmin-Didot, fol. 114 370
א. ז קהלת 371
הן. חכמות כי - אנין״ חכימן ״ארי המיילדות: לעניין במקום, אונקלוס דברי יט; א שמות 372
!הפ״/ה '׳/ה/״, Icii p׳r>g(pz "pr>f" nfôÇ ,nwk p!oi ־nM/r) כן!/ב ji'i'in ב¿!/׳ 373

.jnnlci ngüf הקג״לז r£¡̂£> !ה/׳ו״ת הכהן/רז
 מחמש יותר כי ספק אין כי המילדות, כל על היו ״שרות למילדות: ד״ה ראב״ע טו, א שמות 374

ס למלך מס לתת עליהן היו שרות שתיהן אלו אלא היו, מילדות מאות מ ( ר״ כ ש ה  השכר מן מ
הילוד(. בעד מקבלות שהיו

 בשעת תשגחנה מצריות שמילדות ״ופקד :2 ט פרק ב, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 375
 פקודת לפי החובה מוטלת היתה עליהן לידותיהן, על ותקפדנה העברים נשי של חבליהן

 בנות היותן מחמת המלך החלטת על תעבורנה לא שהן ונדמה הואיל המילדות, להיות המלך
עמו״.
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על שני חוט המיילדת כרכה תאומים ילדה שתמר בעת 376נשמתה. שיצאה עד לעודדה,
T

 שהמיילדת שמוכיח דבר 377הבכורה, את לו להבטיח כדי ראשונה, ידו המושיט של ידו
 שבשעה מסופר הכהן, עלי של כלתו פינחס, של אשתו על בתאומים. מדובר כי ידעה

378שם. מוזכרת אינה מיילדת אך אותה, שעודדו נשים סביבה עמדו שילדה
 weise בגרמנית חכמה״, "אישה בימינו כמו ״חכמה", בשם המיילדת קרויה במשנה

Frau, בצרפתית גם וכן sage femme. בקשר למיילדת הקלות הנהיג הזקן גמליאל רבן 
 )מיילדת( חכמה אישה להעביר הונהג 379לילד״(. הבאה )״החכמה שבת מתחום ליציאתה

 המשנה משתמשת נדירות לעתים 380במרחק. להתחשב מבלי למקום, ממקום היולדת אל
 אישה הבודקת ב״חיה״ מדובר חולין במסכת - במיילדת עוסקת כשהיא ״חיה״ במונח גם

381בו״. ונגעה ידה את חיה ופשטה מעיה בתוך ולדה שמת ״האישה עוברה: שמת
 בציריה לאישה גם למיילדת, גם ״חייתא״, ובארמית ״חיה״, בשם משתמשת הגמרא

 הזהה )בארמית(, ״מולדא״ השם נמצא אחד בודד במקרה שילדה. אחר לאישה וגם
 שלושה בן לתינוק ייחסו כאשר 383לעזרה. הלידה בשעת זקוקה מיילדת גם 382למיילדת.

 ואמר שמואל מר בזה זילזל אחרת, אישה לשדי אמו שדי בין להבחין היכולת את ימים
384העולם. לאוויר לצאת לו שעזרה המיילדת את זוכר שהוא

 שהוא להניח )שיש חכם תלמיד של מגוריו מקום לגבי המוזכרות הדרישות בין
 מיילדת הייתה לא למעשה 385מיילדת. מוזכרת לא אך ברופא, הצורך גם מוזכר נשוי(,

 הייתה 386ללדת. לאישה ועזרה שפחה לשם הלכה ואכן קפרא, בר של מגוריו במקום
387התינוק״. אובד ״בינתיים ליולדת, מיילדת בין ויכוח מתעורר שכאשר אמרה

אין עוד כל מקובלת, תאומים בלידת הבכור של זהותו לגבי מיילדת של עדותה

לדת לה ותאמר בלדתה בהקשתה ״ויהי יז: לה בראשית 376 בן״. לך זה גם כי תיראי אל המי
• • • • • 9 9 ^ * • • • ■“ • • • • « • mmm ^  ™  T  • •  • ■ r • ״
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יצא זה לאמיר שני ידו על ותקשר המילדת ותקח יד ויתן בלדתה ״ויהי כה: לח שם 377
־ T I * I m : ־ T ״ ־  9 V ־״ ״ ־ V ־ : ־ ־  V ־ T ־ 9: ״ ־  T 4 ״ ״ T  T  V

ראשנה״.
T

אל-א 378 האלהים ארה הלקח אל השמועה את ותשמע ללת הרה פינחס אשת ״וכלתו יט־כ: ד שמו
T ״* T ־־ :  T T  T  : • V ־ ג • ־ ־ V ־ : V  T ״ T * ־ ־ :V 9 ד  T

אל עליה הנצבות ותדברנה מותה וכעת צריה. עליה נהפכו כי ותלד ותכרע ואישה חמיה ומת
T ״ S T ״ T ־ ״ : • ־ ־ ־ T ״ V ״״ ־  V  T  S V  V ־ T  • •  : T  V ־ ־ : ־ ־ T : •״ ־ T ״ ־  V  T  T -

לבה״. שתה ולא ענתה ולא ילדת בן כי תיראי
״ : T 9 ״״ ״ ־  * T T  :  T : T  :  :  :  T  T

 החכמה אף ״אלא ואומרת המשנה מוסיפה לתחום, מחוץ ביציאה בדיון מ״ה: פ״ב השנה ראש 379
 לכל אמה אלפיים להם ויש העיר כאנשי אלו הרי הדלקה... מן להציל והבא לילד הבאה
רוח״.

ן למקום ממקום לחכמה וקורין בשבת האשה את ״מילדין מ״ג: פי״ח שבת 380  את עליה ומחללי
השבת״.

מ״ג. פ״ד חולין 381
יהודייתא״. ״מולדא ע״א: כו זרה עבודה 382
ע״ב. יא סוטה 383
(.43) ע״א ל פ״ה, כתובות ירושלמי 384
.230 הע׳ לעיל, ראה - ע״א קיג פסחים 385
(.67) ע״ג טז פי״ח, שבת ירושלמי 386
ג. ס רבה בראשית 387
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 הנדירים המקרים אחד זה והרי 388ראשון״(, יצא זה לומר חיה )"נאמנת ערעור עליה
דין. בבית אישה עדות שמקובלת
 נוכריה. מיילדת ידי על לטיפול בקשר מיוחדים זהירות אמצעי שנדרשו הוא עצוב

 תכנים לא מבפנים, לא אבל ״מבחוץ, רק לה תעזור ישראל בת המיילדת נוכריה
 אמבריוטומיה לבצע כירורג אין כאשר 389במעיה״. העובר את תמית שלא לפנים ידה

(embryotomia) - לא פנים בשום אך מיילדת, ידי על גם לבצעה ניתן - העובר ריטוש 
 יש מאיר ר׳ לדעת 390חי. עובר של הכרחית הלא להריגתו החשד מפני נוכריה, ידי על

 שאפשר מבלי התינוק את ותקטול (Fontanel) המרפם על תלחץ נוכריה שמיילדת חשד
 יהודיות, נשים אצל הרבה מועסקות שהן שם להן שיצא מיילדות יש זאת. להוכיח יהיה

 במגבלה מכירה אינה עדיין המשנה 391כך. על אותן מגנות הנוכריות שחברותיהן למרות
 חלק להמלצת הביא מצטבר רע ניסיון שרק ייתכן 392נוכריה. מיילדת להעסיק שלא

 מיילדת להעסיק היססו לא ישראל בארץ נוכריה. במיילדת להיעזר שלא מהחכמים
 את להשאיר שלא המליצו בבל חכמי בעוד 393כאמינה, ידועה הייתה עוד כל נוכריה,

394גבה״. על עומדות ״שאחרות ולהבטיח היולדת עם לבד המיילדת
הרה אשה ונגפו אנשים ינצו ״וכי משפטי: באירוע מוזכרים למיילדת טרחה דמי

: • • T ־ : ״ T ד ד ״ : T T  T

395בפללים״. ונתן האשה בעל עליו ישית כאשר יענש ענוש אסון יהיה ולא ילדיה ויצאו
T  T  V  2 # :  T  V  T  :  I T I ״ ״ T ־ ־ ״ ״ : T  V ״ T  T ־ ־ ־ T ״ T ־  :  T ״ ״ : ״

 ולדעת הוצאותיו, עבור הבעל את יפצה וכן הפיצוי גובה את יקבע המשפט בית כלומר,
 במקרה שנחסכו המיילדת של הטרחה דמי הוצאות את הפיצוי מדמי לנכות יש יוסי ר׳

 וזריזות חכמות נשים אותם. לשלם חייב היה הבעל שבה רגילה ללידה בהשוואה זה,
396המיילדת. על לוותר ניתן לידה שבעת סברו

ה״ב. פ״ז בתרא בבא תוספתא 388
(.67) ע״ג מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 389
 מפני ישראל... בת של במעיה העובר נכרית תחתך "לא ה״ד: פ״ג זרה עבודה תוספתא 390

הנפשות״. על שחשודין
 דברי דמים, שפיכות על שחשודין מפני ישראל בת את תיילד לא ״ונכרית ע״א: כו זרה עבודה 391

לדת נכרית אומרים: וחכמים מאיר. ר׳ ר׳ גבה... על עומדות שאחרות בזמן ישראל בת את מי
לא״. נמי גבה על עומדות אחרות אפילו אומר: מאיר

 ישראלית של בנה מניקה נכרית אבל ישראל... בת מילדת נכרית ״אבל מ״א: פ״ב שם 392
ברשותה״.

׳והיו דכתיב ישראל, בת של בנה מינקת נוכריה ״אבל (:70)ע״ג מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 393
ו •
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כב. כא שמות 395
 התעורר עוברה את להפיל לה וגורם הרה באישה הפוגע אדם על בדיון ע״א. נט קמא בבא 396

״שיכול ונטען המיילדת, שכר את לשלם, המזיק שחייב הוולדות דמי מתשלום לנכות אם ויכוח
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וטרינר - חיות רופא .5

 בסוסים בטיפול קשור שהיה הרומי המוסד את המדרש מכיר החיים בעלי רופאי בין
 בצריבה טיפל ה״היפייטרוס״ .141קק1311־08 היה בהם המטפל של המקצועי ושכינויו

 ועבודתם בכורות״, ״רואי בשכר, שהועסקו מומחים היו המקדש בזמן 397חולה. באתון
 הוזכר ששמו מומחה כקורבן. המזבח על לעלות האמורים הבכורות על להשגיח הייתה

 אמלח או אילא היה 398בכורות״, רואה להיות שכר ״ונטלו עליו שנאמר זה, בהקשר
 חיים בעלי של בריפוים עסקו אלה מומחים מידה באיזו מוזכר לא במקורות 399מיבנה.
חולים.

 הבהמה, במעי נתון שהוא ״כעובר אומר המדרש הרועה. הוא חיים בעלי אצל המיילד
 400ממצרים. להוציאם לישראל הקב״ה עשה כך ממעיה״ ושומטה ידו נותן שהרועה וכשם

401להוציאו. ידו מושיט והרועה אמו, במעי עובר שמת במקרה גם דנה המשנה
 באחריות נושא וגם טרחה דמי הדורש חמורים רופא או בקר רופא מזכיר חמורבי

(.225-224 )סעיפים ניתוחים לגבי

)מיילדת(״. חיה צריכה ואינה וזריזה פיקחת אשתי למזיק: לומר הבעל
 לחמורה משל סוטה? פרשת ואחריה למעלן מצורע פרשת נכתב ״למה ה: ט רבה במדבר 397

מרושם״. בן וילדה אותה וכיוה האפייטרוס אצל והוליכה חולה שהייתה
(.22) ע״א מח פ״ד, שקלים ירושלמי 398
 כאילא מומחה היה כן אם אלא בכורות... רואה להיות שכרו ״הנוטל מ״ה: פ״ד בכורות 399

חכמים״. לפני ואמרן ביבנה מומין מונה היה ״אמלה הי״א: פ״ד שם תוספתא ביבנה״;
ד. קז תהלים מדרש 400
מ״ג. פ״ד חולין 401
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ותפקודיהם הגוף חלקי
ופיזיולוגית( )אנטומיה

מקורות: מארבעה הקדמונים אצל נבע האדם גוף מבנה על הידע
הגוף. של החיצונית הצורה על התבוננות מתוך - 1
 ובעיקר המטבח, מן המטבחיים, מבית שהצטבר הניסיון מן שהתקבלו ממסקנות - 2

 חיים מבעלי שהצטבר הידע ומהעתקת מהשוואות מזהירים התלמוד חכמי המזבח. מן
2זאת. בכל נעשו כאלה שהשוואות ספק כלל אין זה עם יחד 1האדם, אל

 לא לעתים אולי, וכן במדבר, למוצאן שניתן כפי גוויות שרידי של מבדיקה - 3
 מיתה לעונש היום גם נחשבת הטבעה בבבל. הנהרות של המים ליד או במים נדירות,

 ענישה בצורת למדי נדיבים חמורבי חוקי במזרח. משפט בתי ידי על שנחרץ כפי
 בצדי גוויות לקבורה, הובאו שלא שודדים גם לתצפיות כנושאים מזכיר גלנוס זאת.

 עם חולים וכן טרף לחיות שנזרקו אדם בני הרוגים, אויבים עזובים, ילדים הדרכים,
3חמורים. פצעים

 למטרות מדעיות. למטרות אדם של גוויה לראשונה נותחה מתי ידוע לא - 4
 )קופים(, חיים בעלי של פנימיים ואיברים עבדים של חיצוניים איברים הוצגו לימוד

 מצרים מלכי ידי על מתים ניתוחי על ידיעות 4רופוס. ידי על כבר נעשה שהדבר כפי
 ר׳ ״אמר בתלמוד: גם מופיעה זהה ידיעה 5פליניוס. של גנוזים לספרים מיוחסות
 מיתה שהתחייבו שפחותיה שהביאה אלכסנדריה מלכת בקלאופטרה מעשה ישמעאל:

 אין 6יום״. ואחד שמונים ונקבה יום ואחד בארבעים נגמר הזכר ונמצא וקרעתן למלך
 זהה סיפור כאן יש אך היסטורית, מבחינה נכון פליניוס של שהסיפור מכאן להוכיח

 ישראלי, ארץ היה ישמעאל ר׳ תקופה. ומאותה לחלוטין תלויים בלתי מקורות משני
מצרים, במלכי מדובר כאשר לספירה. הראשונה במאה לסיפור מאמינים שנמצאו ונראה

 דבאדם משום לבהמה... אדם בין לחלק ״יש יהודה: רב ואמר ד״ה ע״ב, מב חולין תוספות, 1
ע״א. קטז זבחים עצם״; חסרון בעי הכי ומשום מבהמה יותר וחזק קשה התחתון הקרום

 מר חייב... שהוא בגוסס פטור. שהוא הטריפה את בהורג מודים ״הכל ע״א: עח סנהדרין כגון 2
לגוסס". ליה מדמי ומר לטריפה ליה מדמי

Galen, De Admin., Anat. book 3, chapt. 5 (Kühn 2:385) 3
Rufus, De Appellat. part. ed. Daremberg et Ruelle, p. 134; Galen, loc. cit 4

Plinius, Hist. Natur., 19:27 (Harduin 3:588) 5
הי״ז. פ״ד נדה תוספתא 6
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 שמדובר מעידים הסימנים כל החרטומים. מתקופת הפרעונים לאחד הכוונה שאין בוודאי
 של אלכסנדריה על הבבלי בתלמוד מסופר שגם כפי מאלכסנדריה, ממלכתית בדמות
 את לקבל מקום ויש הראשונים כאנטומאים אלכסנדריה רופאי את לראות יש 7מצרים.
^ בהרופילוס שראה 8פגל, של ההנחה (0ק1ו11)  לא האדם. של האנטומיה מייסד ^

כחובב. באנטומיה עסק אלכסנדריה מלך גם כאלה בתנאים אם מוזר זה יהיה
 ללימוד למוות בנידונים השימוש אחרי לעקוב ניתן עשרה השמונה המאה עד

 ובניתוח בבדיקה מדובר אם ברור זה אין 9הירטל. אצל מוצאים כך על פרטים האנטומיה;
 מן 10הרופילוס. ידי על שבוצעו כפי חיים, אנשים של בניתוח שמדובר או גוויות, של

הנ״ל. השיטות מן אחת לאף הוכחה שום אין התלמוד
 ביצעו בכלל היהודים הקדום בזמן אם לשאלה חד־משמעית תשובה לתת קשה
 בעזרת המדע את בהן העשיר כרמולי אשר הרבות התגליות אחת המוות. אחרי ניתוחים

 גוויות קנה השלישית המאה מן התלמוד מחכמי שאחד הסיפור היה הפורה, דמיונו
 בכל עליה לקרוא שניתן הטענה, לסיפור. זכר כל אין בתלמוד אך 11לנתחן, מנת על

 לבלתי באנטומיה העיסוק את כביכול עושה מטמא, בגוויה שמגע הקובע שהחוק מקום,
 אחר ומחייב ימים לשבעה הנוגע את מטמא במת שהמגע נכון נכונה. אינה - אפשרי

 אין 12מת. בו שמונח לאוהל נכנס הוא כאשר גם נטמא אדם זו בטומאה אך טהרה, כך
 המוטלת ומצווה חובה היא מת קבורת הנכון: הוא וההפך למת, להיטמא איסור שום
 בקבורת העוסקת חבורתא״” שקיימת במקום רק קיים זאת מחובה פטור אדם. כל על

חייב הוא שלהם 14אליו״, הקריב לשארו אם ״כי להיטמא אסור לכהן רק 13המתים.
• 9 ״ • • • • ' ^ • • »■ך « •

 בה לגעת רצה לא והוא פסח, בערב אשתו שמתה מסופר יוסף בשם כהן על להיטמא.
 15כורחו״, בעל וטימאוהו אחיו ״ונמנו בקודש, לשמש שיוכל וכדי להיטמא שלא כדי
 היו ולא מצווה״, ״מת בשדה, גוויה נמצאה אם בחובה. אלא ברצון כאן מדובר לא כי

כדי להיטמא הגדול הכהן אפילו חייב אזי כהן( שאינו מהעם )אחד זרים אנשים שם

 שפחותיה שנתחייבו אלכסנדרוס מלכת בקליאופטרא מעשה ישמעאל לר׳ ״אמרו ע״ב: ל נדה 7
למלכות״. הריגה

Pagel, Geschichte der Medizin, Berlin 1898, p. 89 8 
Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Wien 1884, p. 66 9 

Celsus, Praef, p. 7, ed. Almeloveen; Galen, admin. anat., 3:5 (Kühn 2:385); Tertullian, 10
De anima, chapt. 10; (Migne 2, col. 703)

ריכרד את להאשים אין  .Carmoly, Histoire des Médecins Juifs Bruxelles 1844, p. 12 11 
לנדאו (Richard Landau, Geschichte der jüdischen. Aerzte, Berlin 1895, p. 15) שלא

גסותו למרות בזיוף הבחין .
ימים״ שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אל הבא כל באהל ימות כי ״ארם יד: יט במדבר 12 .

• T  “  : T ״  T ״ :   V ־  :  T  :  T  V  T ־  ־  T  V  S T  T  T

.. בעשיית אסורין העיר בני כל - בעיר מת רב: ״אמר ע״ב: כז קטן מועד 13: ליה אמרו מלאכה.
לכו״ שריא הכי אי להו: אמר במתא, איכא חבורתא .

ב כא ויקרא 14 .
ע״א ק זבחים 15 .
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 יכול טהור אדם רק 17רבינו. משה של בקבורתו עסק בעצמו שהקב״ה מסופר 16לקוברה.
 את להקריב יכולים היו ולא מת טמאי שהיו ולאנשים הפסח, קורבן את להקריב היה

 נוסף מועד נקבע היה לא בוודאי 18שני. פסח - נוסף מועד נקבע בזמנו הפסח קורבן
בעקבותיו. שבאה והטומאה בגוויה במגע חטא או כלשהו פגם היה אילו

 של ופציעה מפגיעה הרתיעה הייתה )אוטופסיה( מתים מניתוח להימנע שגרם מה
 רבה, בחומרה היהודים אצל התקבלה בגוויה פגיעה המת״. כ״נוול נחשבה אשר גוויה,

 אחרות. מבחינות גם חשיבות בעל שהוא להלן, התלמודי בקטע מתבטא שהדבר כפי
 לשפוט ולא יומי יום וניסיון עיניים מראה על להתבסס חייב לשפוט, בבואו דין, בית
 היה שהנרצח הטענה מועלית רצח במשפט לכך: דוגמה אפשריות. תאוריות בסיס על

 הייתה אך המת, לביזיון גורמת הייתה המוות אחר נתיחה טבעית; מיתה ומת חולה
 לדון הדין בית שעל היא ההלכתית הקביעה הנתבע(. )חיי אדם חיי להציל אולי יכולה

 היה שלנרצח לטעון אפשר יהיה תמיד אחרת כי שלפניו, הפשוטות העובדות לפי רק
 נמנעו הכללי במשפט גם 19סוף. לדבר ואין לגופו, חדרה שהחנית במקום מוות פצע

 החוק 20לה. נגרם שהיה הניוול בגלל והוכחה, הסתכלות לשם הקבר מן גוויה מלהוציא
 כי היהודים, אצל גופה של החניטה אפשרות את גם מונע גוויה של פציעתה האוסר

 מסיציליה דיודורוס של תיאורו לפי בגופה. פגיעה ללא חניטה לבצע אפשרות שום אין
 בחילול אותו האשים העם כי לנוס הגופה, את שביתר לאחר המצרי, החונט גם נאלץ

21לשנאה. ראוי גופה של לפציעה שגורם שמי בטענה אבנים בו והשליך הגופה

 כפי שנפטרה, בהריון אישה גופת של קיסרי ניתוח של במקרה המת ביזוי ]אין
 להתעלם יש אדם חיי להציל ביותר קלושה אפשרות יש אם 22מציינת. שהמשנה

המת.[ מכבוד

 תלמידיו לאיסור. המנוגד תלמודי תיאור גם קיים גוויה לביתור המפורש האיסור מול
 כדי המלך, ידי על שריפה שנתחייבה אחת זונה ניתחו לספירה( 100) ישמעאל ר׳ של

חלק לקח לא עצמו ישמעאל שר׳ לציין יש 23האדם. של האיברים מספר את למנות

 מצוה, למת מטמא הוא הרי עולם קדושת שקדושתו גדול כהן ״ומה כו: פיסקא במדבר, ספרי 16
וכר״. מצוה למת שיטמא דין אינו שעה קדושת שקדושתו נזיר

בכבודו״. ״הקב״ה רש״י: מואב״; בארץ בגי אתו ״ויקבר ו: לד דברים 17
T  .  .  .  •

השני בחדש לה׳. פסח ועשה רחקה... בדרך או לנפש טמא יהיה כי איש ״איש י-יא: ט במדבר 18
T 5 ״ ״  V • V ״  T  T  :  T  I V  V  : V  V  T“ ־ . - V ־ . .

וגו״׳. הערבים בין יום עשר בארבעה
: ־ :T T  T T 9 ״־ T״ ־ ־ : ־ ־

הוה״. נקב סייף במקום שמא ״וניחוש ע״ב: יא חולין 19
 את לבדוק באפשרות מדברים קטן או מבוגר היה אם שטר בבעל בדיון ע״ב: קנד בתרא בבא 20

ן מנסים כך ועל הגוויה, לנוולו״. רשאי אתה ״אי לטעו
Diodorus Siculus, book 1, chapt. 91, ed. Dindorf und Müller, Sammlung, Finnin -  21

Didot. Paris 1878, vol. 17, p. 73
 עד לה ממתינים שאין ואומרת להורג, המוצאת מעוברת באישה דנה המשנה מ״ד. פ״א ערכין 22

)המתרגם(. המחבר של אי־הבנה כאן שיש ייתכן ימות. הוולד גם אלא שתלד
שריפה שנתחייבה אחת זונה ששלקו ישמעאל ר׳ של בתלמידיו ״מעשה ע״א: מה בכורות 23
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 שמתבקש כפי להניח, יש 24כהן. היותו לאור להניח, שניתן כפי המוות, אחר בנתיחה
 נניח אם אישה. בגופת או גבר בגופת מדובר אם ידע לא שהוא המעשה, מתיאור

הקשיים. כל סרים אזי לא־יהודיה זונה של בגופתה שמדובר
 זאת שיטה הגופה. של )שלק( בישול כנראה היה ישמעאל ר׳ תלמידי של הטיפול

 (,anatomical preparation, anatomischen Präparation) האנטומית הפרפרציה של
 ידי על לראשונה ותוארה הביניים, בימי מקובלת הייתה העצמות, בדיקת של בעיקר
 את להניח הייתה העצמות מבנה להכרת המקובלת השיטה (.1514 בשנת )נולד וסליוס
 המים שזרם כך בנהר, חזק מים בזרם להניחה כך ואחר סיד בתוך ימים לשמונה הגופה

 זה מסוג שבפרפרטים בצדק מדגיש וסליוס הגופה. מן הבשר וחלקי הסיד את שטף
 השיטה בביצוע הקושי מלבד וזאת העצמות, של צורתן בפרטי להבחין היה ניתן לא

 וסליום 25לביצוע. ברורות הנחיות ונותן הגופה, את לבשל לפיכך מציע הוא עצמה.
 המדע לרשות העמיד שהוא לו עומדות זכויותיו אך השיטה, את המציא לא אמנם
 היו לפניו רב זמן כבר לכן. קודם שנים מאות ידוע היה שכבר לתהליך מסודר נוהל

 לאיטליה הגרמנים הגדודים עם יחד שבאו אבירים של עצמות למולדת חזרה מעבירים
 למולדת חזרה ההרוגים של עצמותיהם את לשלוח היה ניתן זאת בשיטה שם. ונהרגו

 שמה השמיני, בוניפציוס האפיפיור של שהוראה עד מקובלת הייתה השיטה לקבורה.
26.1301 בשנת לכך, קץ

 פרפרטים של בשיטה לעבוד מקובל היה הקדום בזמן גם אם להכריע מאוד קשה
 ושהמסת 27חלקים, לשני נחלקת מבושלת תחתונה שלסת מזכיר גלנוס עצמות. של

 28החוליה. במבנה בבירור להבחין מאפשרת העצה עצם של חלקים ארבעה או שלושה
 הבדיקה נושאי כי אם המטבח״, של ״אנטומיה על מבוססים להיות יכולים אלה אזכורים

 אינם העתיק בזמן בישולים לגבי נוספים מסמכים )קופים(. חיים בעלי היו גלנוס של
 קיימים היו אילו כאלה. שאין נראה ולכן 29הרטמן, יעקב המלומד אצל גם מופיעים
 מלהצביע נמנע היה לא שווסליוס ספק אין גופות בישול לגבי בכתב נוספים תיאורים

צדדית. בהערה מסתפק היה לא עצמו גלנוס וגם כך, על
 או הדגשה כל ללא שמופיע (23 )הע׳ לעיל המצוטט התלמודי הביטוי מאוד בולט

 ישראלי ארץ היה לא לתלמידיו, מיוחסת שהידיעה ישמעאל, ר׳ של מקורו אילו הסבר.
רופאי לגבי גם אלכסנדריה. לרופאי המתייחסת בידיעה שמדובר לחשוב היה אפשר

ושניים״. וחמישים מאתיים בה ומצאו בדקו למלך,
ע״א. מט חולין 24

Vesalius, De corporis hum. fabrica., book 1, chapt. 40, ed. Boerhave, Lugd. Bat. 1725, 25
fol. 131

Haeser, Geschichte der Medizin, 1:735; Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie, p. 50 26
Galen, De ossibus ad tiron, chapt. 6; Kühn 2:754 27

ibid. chapt. 11; Kühn 2:762 28 
: ע״י חדשה מהדורה ) ,Hartmann, Disquis. hist, de re anat. Veterum, Regiom. 1693 29 

מסוגלים היו לא פגל ומר  (Töply) מטופלי ריטר פרופ׳ גם  .(Kurelia, Berlin 1754, p. 368
. נוספים מקומות שיש לי להוכיח
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 (€018115) קלסוס של הידיעה מלבד מארד, מעט יודעים אנו ושיטותיהם אלכסנדריה
 רק מדבר הזה הגדול האנטומאי של פעולתו על הרופילום. של איברים ניתוח לגבי

30מתים. לניתוחי בקשר רק הוא וגם גלנוס,
 צלייה; - צלה הבאים: במונחים היהודים השתמשו בשר, ובמיוחד תבשילים, להכנת

 יש ביוונית גם 31במים. בישול - בישול בקיטור; ובישול איוד - בתלמוד( )רק שלק
 עם זהים גלנוס אצל המובאים המונחים כל לא ולכן זהים, לא אך מקבילים מונחים

התלמודיים. המונחים

״שלק״ המונח בהסברת ההתאמה חוסר של הלשוני הקושי על מתגברים ]המילונים
 ביאור ״שלק״ למונח נמצא בתלמוד אחד במקום שלפחות בזה והעברי, היווני בין

 לשורשים המונחים את משווה הספר )מחבר לנתח. להבקיע, לחתך, שהוא נוסף,
 בעקבות מציע, הוא לסיכום השוואתי. בסיס להם מוצא אינו אך ובארמית בערבית

 - הגוויה מתפוררת מכך כתוצאה אשר ממושך בישול היא ש״שליקה״ לעף,
המתרגם.([

סופי. הסבר ללא נשאר התלמודי התיאור

הגוף של החיצונית הצורה .1

ש א ר ה
 השעיר החלק הפנים. ובין השעיר החלק בין מבחינים 32האיברים, מלך שהוא בראש,

״קדקוד״. נקרא anterior fontanelle,)33) הקדמי למרפס התואם הראש, של
ועד רגלו מכף ישראל... בכל יפה איש היה לא ״וכאבשלום נאמר אבשלום על

: ־ ־ :T T  T ״ T : .  T ;  V  T. î ־ ״ • .  Î ־

 רע... בשחין ה׳ ״!ככה התורה אומרת ה׳ בקול שומע אינו אשר העם על 34קןךקןדו״.
 36לןך^דו״• ועד רגלו ״מכף רע בשחין השטן חיכה איוב את 35קןךקךך״. ועד רגלך מכף

37ראש. עם ״קדקוד״ משמש שירה בפרקי
בקדקודו התפילין. את בו להניח יש ינאי ר׳ שלדעת בראש, המקום הוא הקדקוד

Galen, De uteri dissect., chapt. 5&9; Kühn 2:895, 900 30
 מבושל אוכלו, צלי אוכלו, במלח לאכלו רצה הטבח מבית הבא לבשר ״משל ע״ב: כ נדרים 31

אוכלו״. שלוק אוכלו,
 - באדם מלך בעולם, מלך בעולמו... שברא מה כל באדם ״ויצר ה״ג: פל״א נתן דר׳ אבות 32

ראשו״.
 תינוק של שמוחו מקום ינאי: רבי דבי אמרי היכא? קדקד. זו - עיניך׳ ״׳בין ע״א: לז מנחות 33

רופס״.
אל-ב 34 כה. יד שמו
לה. כח דברים 35
ז. ב איוב 36
אחיו״. נזיר ולקךקד יוסף ״לראש כו: מט בראשית 37

T  • • • T  •
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 לקבוע ניתן הקודם מיקומו ואת (,Fontanelle) המרפס יותר קיים לא המבוגר של
 הכתר תפר ובין (Pfeilnaht, sagittal suture) החיצי התפר בין המפגש בנקודת רק

(Kranznaht, coronay.) צורך יש תפילין הנחת של הנכון המיקום את לקבוע כדי 
 של המידה כלל בדרך מתאימה זאת למטרה הילדות. של המוקדמים לשלבים לחזור
 של בתים שני להניח מקום שיש הטוען יצחק, רב בר שמואל רב אצבעות. שתי רוחב

 מידה וקבע מבוגר לקדקוד ביחס תינוק קדקוד של המידות את כנראה השווה 38תפילין,
הקדקוד. עם יחד גדל היה המרפס אילו מתאימה שהייתה

 האחרונה היא זאת עצם אריסטו לדעת היוונים. של Bregma^ תואם הקדקוד
 ואילו הביניים, מימי רק בשימוש נמצא Fontanelle המונח 39האדם. בגוף המתקשה

 שמוחו ״מקום נקרא המקום בתלמוד Vertex palpitans;40 המקום: נקרא פליניום אצל
 את יונתן מתרגם מכאן 42רופף״. תינוק של שמוחו ״מקום או 41רופס״, תינוק של

43ל״מוח״. ישירות ״קדקוד״
 Koryphäe.44^ אלא Bregma^ ״קדקוד״ את תרגמו לא היוונים המקרא מתרגמי

 כגון מעל, הניצב לאדם זה במונח השימוש גם ומכאן ״פסגה״, היא המונח משמעות
 מעם. מורמת לאישיות Korphäe^ משתמשים )בגרמניה( אצלנו המקהלה. על למנצח
 ביותר הגבוה המקום כלומר 45שבראש״, ״בגובה התלמודי המונח את תואם זה הסבר

 באמצע אשר השערות פסגת הוא Korphäe האנטומאים אצל האדם. של בראשו
 ניתן זה הקשר 46אריסטו. זאת שמתאר כפי השערות, של Lissoma־n באמצע הקדקוד,

47שער״. ״קדקוד במקרא: למצוא גם
 המונח במקום ,Prosopan היווני למונח הזהה ״פרצוף״, מופיע רחוקות לעתים

 הפרצוף נשמר אם רק ניתן גופה של נאמן זיהוי קרובות. לעתים קשור הוא שבו ״פנים״
 ולא חוה נבראה מהם שמאחד פרצופים, שני היו הראשון שלאדם מסופר 48האף. כולל

הוא זהות, צורות של גדול מספר לייצר צריך אומן כאשר 49מאדם. שנלקחה מהצלע

תפילין״. שתי בו להניח בראש יש מקום יצחק: רב בר שמואל רב ״אמר ע״ב: צ״ה עירובין 38
Aristotle, Hist. Anim., 1:7 39 

Plinius, Hist. Natur., 7:1 40
רופס״. תינוק של שמוחו מקום ינאי: רבי דבי ״אמרי ע״א: לז מנחות 41
רופף״. תינוק של שמוחו מקום ״עד (:45) ע״א בו פ״י, עירובין ירושלמי 42
אל-ב 43  רגליה ״מפרסת עוזיאל: בן יונתן מום״; בו היה לא קןדקןדו ועד רגלו ״מכף כה: יד שמו

מום״. בו הוה לא מוחיה ועד
״גם טז: ב ירמיה ציון״; בנות קךק'ד אדני ״ושפח יז: ג ישעיה וכן (36 הע׳ )לעיל, איוב ראה 44

• • T  T  • •

קדקיד״. יךעוך ותחפנחס ניף בני
• T  ■ * • • •

שביד״. בגובה כאן אף שבראש בגובה להלן ״מה ע״ב: לז מנחות 45
Aristotle, Hist. Anim., 1:7 46

באשמיו״. מתהלך שער קדקד אייביו ראש ימחץ אלהים ״אך כב: סח תחלים 47
9T: 9 : 9 ־ : ״ ״ V2 9 ־  T • ־ I * T ״ T “: ־  T

ן ״אין מ״ג: פט״ז יבמות 48 החוטם״. עם פנים פרצוף על מעידי
ם וקרם ׳אחור שנאמר הראשון באדם הקב״ה ברא פרצופין ״דו ע״א: סא ברכות 49 )תחלי ׳ י צךתנ

T  .  • • T  T

ש׳ )לפי זנב״ אמר: וחד פרצוף אמר: ״חד ל״צלע״: פירושים שני מביאה )הגמרא ה(״. קלט
בלשוננו(. צלע הוא זנב
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 לא - ובפנים בצורה דומות וכולן הצורות כל את משכפל הוא שלפיה תבנית מייצר
 חבירו לאשת והולך קופץ אדם יהא שלא לחבירו... דומה מהן אחד ״אין הקב״ה: כן
50חבירו״. לשדה או

 היו וכן 51תבליט, בתמונות או חותם בטבעות אלים של פרצופים לחרוט היו נוהגים
 בראשים קושטו לערים מים ספקו אשר מים בארות 52בבדים. פרצופים לרקום נוהגים

53״פרצופות״. השם את נשאו ולכן
 מצח יש לפושע ״פדחת״. או ״מצח״ השם את נושא הפנים של העליון החלק

 בושה לחוסר מונח היה 56זונה״ אשה ״מצח 55מצח״. ל״חזקי משתייך והממרה 54נחושה,
 המציין הגדולה, הזונה של מצחה על מיוחד סימון מציין האפוקליפסה מחבר ולחוצפה.

57מקצועה. את
 58הגולגולת(. של הדק החלק ״רך״, מלשון )רקה הרקות מצויות המצח צדי משני

 הבחנה קיימת ״כלכול״. הוא המונח במשנה ואילו "צידעה״, הוא לרקה התלמודי המונח
 במשנה המכונה לרקה, שמתחת החלק לבין הרקה בין - צידעה״ ל״בת "צידעה״ בין

 של יותר והגדול העליון החלק הוא ״כלכול״, או ״צידעה״ הראשון המונח 59אנדיפי.
 יותר והרך הנמוך החלק הוא - ״אינדיפי״ או צידעה״ ״בת - השני והמונח הרקה,

 שמדובר להניח יש השערות. את להסיר כדי בסיד זה חלק טחות הנשים הרקה. של
 פאת תקפו ״לא - לגלח אוסרת שהתורה הראש״ ב״פאת גם האישה. של הלחי בזקן

61ראשו״. ״סוף שהיא לרקה, היא הכוונה - 60ראשכם״
62מצא. אשר טריה״ חמור ב״לחי פלשתים אלף הרג שמשון ללסת. הכוונה ב״לחי״

^ • • י ״

המשיח, כמלך כוכבא בבר הכיר עקיבא ר׳ 63וחרפה. עלבון הוא הלחי על אדם לסטור

(.73) ע״ב כב פ״ד, סנהדרין ירושלמי 50
 בן חנניה ר׳ בה. לחתום מותר פרצוף עליה שיש ״טבעת ה״ב: פ״ה זרה עבודה תוספתא 51

פרצופות״. של בחותם חותמין היו אבא בית של אומר: גמליאל
 ומעשה פרצופות שתי - א( בו )שמות חשב׳ ׳מעשה אומר: נחמיה ״ר׳ הי״ד: פ״ג שקלים שם 52

אחד״. פרצוף רקם
ן ״פרצופות ה״ו: פ״ו זרה עבודה שם 53  וישתה פרצוף פי על פיו יניח לא לכרכים מים המטילי

ע״ז״. כנושק שנראה מפני
נחושה״. ומצחך ערפך ברזל ״וגיד ד: מח ישעיה 54

• • •  • .  T  • • •

המה״. לב וקשי מצח חזקי ישראל בית כל ״כי ז: ג יחזקאל 55
9 • T  :  .  . .  T . ״ . • •״ ״״ : ־ך ״

הכלם״. מאנת לך היה זונה אשה ״ומצח ג: ג ירמיה 56
T ״ ־ ״*  • :  :  -  • •  9 t  T  T  T  T . .

57 17:5 ,Apokalypse
נרדם״. והוא בארץ ותצנח ברקתו היתד את ותתקע בלאט אליו ״ותבוא כא: ד שופטים 58
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ת כדי אומר: יהודה ״רבי מ״ד: פ״ח שבת 59  בשביל הצדעים על ״לסוד קהתי: כלכול״; לעשו
ת כדי אומר: נחמיה ״ר׳ השערות״; את להשכיב  המצח על לסוד ״כדי קהתי: אנדיפי״; לעשו

להאדימו״.
כז. יט ויקרא 60
 ראשו? סוף ואיזהו ראשו. סוף - ראשו פאת רבנן: תנו - ראשו פאת ״והמקיף ע״ב: כ מכות 61

ולפדחתו״. אזנו לאחורי צדעיו המשוה זה
טו. טו שופטים 62
יתמלאון״. עלי יחד לחיי הכו בחרפה בפיהם עלי ״פערו י: טז איוב 63
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63 ותפקודיהם הגוף חלקי

 64בא״. לא דוד בן ועדיין בלחייך עשבים יעלו ״עקיבא, לו אמר תורתא בן יוחנן ר׳ אך
 הכהן של לכיעורו הדבר גורם אזי להפך, או התחתונה, על עולה העליונה הלחי אם

 בעצם גם או בלבד בלחי מדובר אם הבדל ואין המקדש, בבית מעבודתו אותו ופוסל
 שלהן. נורמלי לא בגידול או הלסתות של בעיוות מדובר אם גם הבדל אין 65שמתחתיה;

 אם 66האבסתו. ידי על בחיים להחזיקו ניתן חיים בעל של התחתונה הלסת חסרה אם
 או 67שבפיו״ ״העצם יאמרו אזי מדויקת בצורה חיים בעל של הלסת את לציין רוצים
68פיו״. של ״עצמו

 וגם לאדם גם בשימוש והוא "לחי״, של בתרגום ״לוע״ המונח מופיע בארמית
 שלא הלחי(, להחזקת )מחסום בצווארו" ״סולם מתקינים פצע שיש לחמור חיים. לבעלי

69פציעתו. מקום את ולחכך אחורנית ראשו את לסובב יוכל
ישא כי לגבר ״טוב אומר: איכה מחבר ״לסת״. הוא במשנה המופיע מקביל מונח

T

•  • • • • • «■»
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כבר יתרגל עול הנושא שהצעיר כלומר 70בחרפה״; ישבע לחי למכהו יתן בנעוריו... על
״ ■ך • • • • • • • • • • ■ « • > • • • •ך • •

 ש״ליא הישיש, רבינו משה על המקרא דברי את לחי. למכהו ויגיש חרפה לשאת בנעוריו
71לחייו״. שיני נשרו ״לא עוזיאל בן ליונתן המיוחס מתרגם לחיה״, נס ולא עינו כהתה

ד : ״״ ד :־־ ד

 עובר ראש בין להבחין כדי 72מעוותת. גופה לזהות מנת על מספיקים והלסתות האף
 עין, עיניים, גבות מצח, לסתות, לראות יש חיים בעל של לעובר זמנו לפני שנולד

73הזקן. וגומות אוזן
 בימי בוראיך את ״וזכר נאמר כבר הקדומה התקופה של המפורסמת באלגוריה

שמרי שיזעו ביום והכוכבים... והירח והאור השמש תחשך לא אשר עד בחוריתיך...
• • • 9 ■ • • • ■ך• • • • • • • ״ »■« • • • • • ■ ך ך ■ • • ■ ך • • • • • ■ ■ • • •
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74בארבות״. הריאות וחשכו מעטו כי הטחנות ובטלו החיל אנשי והתעותו הבית
« • • ״▼־ • » • • • • • « ■ » • • ■ ■ « « ■ ״י■ • ^ • • • ■ • ■ • • • • 1• • •1• 1 1 • %

האף המצח, של ההתכווצות לפני כלומר שיחשיך, לפני צעירותך בימי בוראך זכור
האף הוא האור הזורחות, הפנים הן שהשמש האומר מדרש מביא התלמוד והלסתות.

(.61) ע״ד סח פ״ד, תענית ירושלמי 64
 ה״ז העליונה על עודפת שהתחתונה או התחתונה על עודפת העליונה ״שפתו ע״ב: מ בכורות 65

שבכהנים. במום מדובר מום״.
ע״ב. נח חולין 66
בו״. קבועות שהשיניים ״העצם קהתי: שבפיו״; עצמו ״ושנפסק מ״י: פ״ו בכורות 67
 שבפיו״ ״עצמו רש״י גרסת ולפי פיו״, של עצמו ושנפרק ורגלו ידו עצם ״ושנפגם ע״ב: מ שם 68

בו. קבועות שהשיניים
; ׳בי הונא: רב אמר - שבצוארו׳ בסולם ״׳ולא ע״ב: נד שבת 69  שכין ״ושמת ב: כג משלי לועא״׳

אתה״. נפש בעל אם בליעך
־ ־ • 9 ד : • ־ • • • • ד • ד

כז-ל. ג איכה 70
 כהו לא - לסתיה״ ניבי נתרון ולא עינוי כהיין ״לא עוזיאל: בן ליונתן המיוחס ז; לד דברים 71

לחייו. שיני נשרו ולא עיניו גלגלי
ן ״אין (:36) ע״ג טו פט״ז, יבמות ירושלמי 72  אמר: יהודה רב פנים... פרצוף על אלא מעידי

הלסתות״. עם החוטם
(.64) ע״ג נ פ״ג, נדה ירושלמי 73
. יב קהלת 74 א-ג
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 הבולטות הלסתות, קצות הם והכוכבים המצח הוא הירח והחיים(, הנשמה מושב )מקום
75הזקנה. בעת

,Lygmos היווני למונח ולא Lugma הערבי למונח תואם ״לוגמה״ התלמודי המונח
 ״מלוא הוא המקובל התלמודי המונח הבליעה. תהליך את זה במונח הבינו היוונים כי

 לוגמיו״ ״מלוא אחת לדעה פיו. מלוא או אדם של לחיו מלוא שמשמעותו לוגמיו״,
 הלחיים. שתי כלומר אדם, פי למלוא היא הכוונה שנייה ולדעה 76אחת, לחי מלוא הוא

 77הליטר. שישית כלומר לוג, כרבע אדם של לוגמיו״ ״מלוא מחשבים בממוצע
78״גמיעה״. או ״גמיאה״ היא התלמוד בלשון ״לגימה״

 וירכתו לאחוריו וכובעו לצדדים ״סנטרו ״סנטר״: מכונה הראש של התחתון החלק
 פיהק גיהק, רבי כאשר 79הרוח״. מגסי זה הרי רגל(... על רגל השם )כלומר חביריו על

הפתוח. פיו את יראו שלא כדי 80סנטרו, על ידו מניח היה ונתעטש,

 81במילונים. שמופיע כפי ליוונית ״סנטר״ של בתרגום פקפק כבר לעף ]עמנואל
 אצל רק בשימוש שהוא ליוונית, ותרגומו ״סנטר״ במונח פונטי קושי קיים עבורי

״מכתש״ המונח אם גדול ספק שונה. במונח משתמש העם בעוד ורופאים משוררים
 בה יושבת שהשן כגומה המכתש את מסביר במקום רש״י 82אנטומי. מונח הוא

(Zahnalveole, tooth alveolus.) שבהכאת להניח צריך זאת דעה לקבל כדי 
 יותר מתקבל קשה. ההסבר אז וגם הלחי, מן שן יצאה חמור״ ב״לחי הפלשתים

לחי״, ״רמת המכונה במקום שמדובר - גרשום בן לוי ר׳ - הרלב״ג של הסברו
 יוספוס גם מים. ממנו ויצאו מכתש הקב״ה בקע מקום ובאותו האירוע אירע ששם

[83מים. ממנו שפרצו כסלע ״מכתש״ את מסביר

ר א ו ו צ ה
כדי גדי עור רבקה הניחה יעקב של צואריו״ חלקת ״על חלק. כלל בדרך הצוואר עור

אלו - הרעה׳ ימי יבאו לא אשר עד בחורתיך בימי בוראיך את ״׳וזכר ע״ב: קנא שבת 75
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נשמה: זו - ׳והירח׳ והחוטם; פדחת זו - והאור׳ השמש תחשך לא אשר ׳עד הזקנה... ימי
"T • T  • • • • • • •

אחרי שהולך אדם של עיניו מאור זו - הגשם׳ אחר העבים ׳ושבו הלסתות: אלו - ׳והכוכבים׳
J ־ T ״ : T  V  T * ־ ־ ־ ־ ־ V 1 ־  T

הבכי״.
(.73) ע״ד מד פ״ח, יומא ירושלמי 76
ע״א. פ יומא 77
 בר נחמן רב אמר גמיעה? כדי או גמיאה כדי להו: איבעיא גמיעה. כדי ״חלב ע״א: עז שבת 78

יז(״. כד )בראשית מכדך׳ מים מעט נא ׳הגמיאיני יצחק:
T

פי״א. רבה ארץ דרך 79
ע״ב. כד ברכות 80
.santer ערך ,Lehnwörter קראוס, של בספרו 81
מים״. ממנו ויצאו בלחי אשר המכתש את אלהים ״ויבקע יט: טו שופטים 82

• • • • • • • • • •

 מתוק מעין לו וזימן לבקשתו נתרצה ״ואלהים :9 ח פרק ה, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 83
היום״. עד נקרא הוא וכך לחי שם למקום שמשון קרא ולפיכך מסלע, בוקע וגדול
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צוארך דויד ״כמגדל אומר צוואר של תיאור 84השעיר. עשו ובין בינו יבחין לא שאביו
• ■ • ■ ■ ^ • • ¥ • • •ץ• ״
ו 1 • •

רגלו את שם במלחמה שניצח המצביא 86השן״. כמגדל ״צוארך או 85לתלפיות״, בנוי
ך • • » • • » • • 9 • • • ■ ■ • • 9

 המנוצח של צווארו על 87להרגו. כדי לא אך לניצחון, כסמל המנוצח האויב צוואר על
 למלך המשנה של צווארו על זהב רביד הניח מצרים מלך פרעה 88מוטה. עול: מניחים

 יש שעדיין הדבר משמעות בנו צוואר על האב של ידו עוד כל 89לתפקידו. מינויו עם
90הבן. על ושליטה סמכות לו

 או תורה ללימוד להתמסר כך ואחר אישה לשאת יותר נכון אם דעות חילוקי היו
 לשאת קודם שרצוי סוברים הראשונה בדעה התומכים הנכונה. היא ההפוכה שהדרך

 בדעה התומכים זאת לעומת הרע, היצר ידי על בלימודים יופרע לא והגבר אישה
 מהגבר ימנעו הבית שדאגות חשש מתוך תורה ללמוד קודם שעדיף סוברים השנייה
 סוברים הדעות שתי מייצגי 91בתורה?!״. ויעסוק בצווארו ״רחיים בלימודיו: להתרכז

92לגופו. מקרה כל לבחון יש אלא סכמטית בצורה בנושא לדון שאין
 את רבינו משה מכנה שונים במקומות ציורית. בצורה רק כלל בדרך מתואר העורף

 לו מפנה שהוא אומרים האויב מן הבורח על עקשן. - 93ערף״ קשה ״עם ישראל עם
94עורף.

 שהרוח מסופר מאיר ר׳ על 95״קדלא״. ״קדל״, בתרגום ״עורף״ המונח מופיע בתלמוד
ה״קדל״ התגלה מאחוריו שלמסתכלים כך ריצתו בעת ראשו מעל כובעו את הסירה

 ממלאכת הנאה טובת לו שיש בו המקנאים ידי על נחשד משה 96שלו. העורף -
 המשכן מלאכת על ששלט אדם - משה של עורפו ״ראו ואמרו אחריו והביטו המשכן

״׳אלה מפורט: וחשבון דין ומסר משה בא ולכן עשיר?!׳׳. שיהיה מבקש אתה אין

טז. כז בראשית 84
ד. ד השירים שיר 85
ה. ז שם 86
על רגליהם את וישימו ויקרבו האלה המלכים צוארי על רגליכם את שימו ״קרבו כד: י יהושע 87

» • • ״ • » • • « • • • • • • • « • • ■ ך י ■ ך • • ■ • • « ■ • • • • • »■« • • • »ך• ״ ״ • ■
* • • • • •1 1• • • • • • •

צואריהם״.
• •

וישברהו״. הנביא ירמיה צואר מעל המוטה את הנביא חנניה ״ויקח י: כח ירמיה 88
•-״־ ־ד : —: . • ־ד ־־ ־ד : :״ — ־־ •״ ד ־ •% ז . . . . .

הזהב רבד וישם שש בגדי אתו וילבש ידו... מעל טבעתו את פרעה ״ויסר מב: מא בראשית 89
־“ ־ ד ״ 2 ־ ־ . - ״ - - - - - - - -: • ־ • • : — ד ־ • ״ • • : • ״ • . ״ ד ־ • : ־ ־ ־ ו ד ־ ־

צוארו״. על
־ ־ ־ ד ־

 ועד משיתסר דבריך צוארי על אדידך אמי: בר נתן לרבי רבא ליה ״אמר ע״א: ל קידושין 90
 בנך על ושליטה סמכות לך יש עוד כל כלומר בנך, צוואר על שידך עד - ותרתי״ עשרים

ושתיים. עשרים עד עשרה שש מגיל
ע״ב. כט שם 91
 לו אפשר אי ואם אשה. ישא ואח״כ תורה ילמוד - אשה ולישא תורה ללמוד ״ת״ר שם: שם 92

תורה״. ילמוד ואח״ב אשה ישא אשה, בלא
י נא ״ילך ט: לד שם הוא"; ערף קשה עם והנה הזה העם את ״ראיתי ט: לב שמות 93 ת  בקרבנו א

הוא״. ערף קשה עם כי
• •

אייביו״. לפני ערף ישראל הפך אשר אחרי אמר ״מה ח: ז יהושע 94
• ־ ־ ד ״ - ־ : ־ ד ••• ד • ד : ״ 9 ־ • \• 9 • : • ד • ג

.2 ׳עמ הופמן מהדורת א׳, א׳ לדברים תנאים למדרש מפנה לעף 95
(.44) ע״א סג פ״ה, ביצה ירושלמי 96
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״משכן חשבון, לכם אתן המשכן נגמר המשכן״, על יצא וכך כך - המשכן׳ פקודי
T  » •

97העדות״.
 הצוואר חוליות הצוואר, לפרק הכוונה ״מפרקת׳׳ והתלמודי המקראי במונח

(Cervical Vertebra.) כמו ולא ל״גב״, בטעות ׳׳מפרקת״ מתורגמת השבעים בתרגום 
 בני אצל למוות גורמת המפרקת שבירת .Cervical^ נכונה בצורה שמתרגם בוולגטה

99חיים. בעלי אצל וכן 98אדם
 ״אפקותא". או ״פירקתא״ הוא ״מפרקת״ של לארמית התרגום

 כמקובל אלא פרקדן אדם ישכב לא השולחן ליד גבו. על השוכב אדם הוא ״פרקדן״
 את נוגדת התפילה בעת הגב על שכיבה 100שמאל. לצד בהסבה המזרח( מנהגי )לפי

101הנימוס.

ף ת כ ה
 ההגבהה היא המונח, של הצר במובן כתף, אחת דעה לפי שונות. דעות יש ״כתף״ לגבי

 במונח כוללים אחרים (.Deltamuskel, deltoid muscle) הדלתא שריר ידי על המתקבלת
 את בכתף לכלול הוא הנכון הזרוע. של העליון החלק של השרירים צרור כל את זה
 בפסגת מאחורנית ומוגבל (Schlüsselbein, clavicle) הבריח מעצם הקדמי החלק כל

 לכתף קדמית כתף בין להבחנה מקום יש (.Schulterblattes, Shoulder Blade) השכם
 כמו מוארך, גוף המטען. לסוג בהתאם הכתף, צדי בשני לשאת ניתן משאות אחורית.

 יינשא קמח שק כמו מעוגל מטען זה לעומת הכתף, של הקדמי בחלק נושאים מוט,
 החלק הכתף: חלקי שני בין מבחינים המקראית בעברית הכתף. של האחורי בחלק

 בנו יצחק את הוליך אברהם כאשר ״שכם״. נקרא האחורי והחלק ״כתף״ נקרא הקדמי
 שעליו הצלב את לקח אדם שברומא כמו 102יצחק, על העצים את שם הוא לעקדה
אתה ״ונתנו הקודש: כלי את הקהתי בני יישאו גם כך 103בכתפו׳׳. צלובו ״טוען ייצלב:

T  T  •

היא והכוונה - 104ישאו״ ״בכתף המוט״; על ונתנו תחש עור מכסה אל כליה כל ואת
• • • • • • • ^ • • • • • • ^ ™ ^ • ■ ^ • P • • ^ ׳ ״ ■

האדם של כתפיו על ידיו אדם השעין טבריה במעיינות רחצה בשעת הקדמית. בכתף

ו: נא רבה שמות משה״; פי על פקד אשר העךת משכן המשכן פקודי ״אלה בא: לח שמות 97
• • » T  • T ״. . • \ •

 ׳עבודת משה... ע״פ עושין עושין שהיו מה כל - משה׳ פי על פקד אשר העדות ״׳משכן
 בואו להם: אמר המשכן, מלאכת משנגמרה אלא עשה לא הכהן׳, אהרן בן איתמר ביד הלוים

חשבון״. לפניכם עושה ואני
אל-א 98 השער יד בעד אחירנית הכסא מעל ויפל האלהים ארה את בהזכירו ״ויהי יח: ד שמו

«  ■■ •mm mm M • • a  •• • • • • — M • • • «■» • ••• •p 9 «“ • • • • • mm a « » M

מפרקתו״. ותשבר
* « * * • •

 שתצא קודם בהמה של מפרקתה השובר חייא: ר׳ משום שמואל ״אמר ע״א: קיג חולין 99
נפשה״.

הסבה״. שמיה לא ימין הסיבת הסבה, שמיה לא ״פרקדן ע״א: קח פסחים 100
שמע״. קריאת יקרא לא ׳׳פרקדן ע״ב: יג ברכות 101
בנו״. יצחק על וישם העלה עצי את אברהם ״ויקח ו: כב בראשית 102

V : ־ “  T  T ־ T ״״ ד  T ־V  T ־ : 9 ד : • ־

בכתפו״. צלובו טוען שהוא כזה - העילה׳ עצי את אברהם ״׳ויקח ג: נו רבה בראשית 103
- V- • ־  T  T  :  -  p ־ T 9 •״ ד  T

ט. ז שם י; ד במדבר 104
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 ״עד חול שקי הונחו בבבל יהודים אסירים של כתפיהם על 105לתמיכה. לפניו שעמד
 אל ״אשא ירושלים אבותיהם עיר אל הגולים שוב יתקבצו כאשר 106קומתם״. שנכפף

כך 107תנשאנה״. כתף על ובנתיך בחצץ בניך והביאו נסי ארים עמים ואל ידי גוים
ך • ■ • • • • • • m m  m • p • • • • ך • • • P  • • P • • • P ך ך • ¥ • • ■ ך • • ■ • P

היום כל עליו חיפף עליו לבטח ישכין ה׳ ״ידיד בנימין: של הלירית התמונה גם מוסברת
־ 9 V ״ :  T  9 I ־ T  T  T  T T ־ ־

בנימין כלומר הקדמיות, הכתפיים בין לנשיאה היא הכוונה כאן גם 108שכן״. כתפיו ובין
T  T

 שאהו אלי תיאמר ״כי האומן: על שנאמר כמו הקב״ה של חזהו על או צווארו על נח
109הינק״. את האמן ישא כאשר בחיקך

m m m  mmm m m  P  P • • • • • ף • ^ P  m m  mmm m m  W m m • • • • • I I

המים נוד את גם 110לסבל״. שכמו ״ויט השכם: על מטענו את נושא המקצועי הסבל
• •

על שם הגר אל ויתן מים וחמת לחם ״ויקח האחוריות: הכתפיים השכם, על נושאים
• • • • P» • « ״  • »  •  m m m  P • • ך ך • ך ■ • m m

 112השכם. על הכד את שמות הבאר מן מים לשאוב היוצאות הנערות גם 111שכמה״;
 כדי אחורנית והלכו האחוריות( )הכתפיים שכמם על ה״שמלה״ את שמו ויפת שם

אביהם ״וערות לכסותו, יכלו וכך בשיכרונו, התערטל אשר אביהם ערוות את לכסות
• • • • •

113ראו״. לא
T

הניפותי ״אם אומר הרפואה, בתחום ידיעות מעט לא מראה אשר איוב, ספר משורר • • — • t ׳ '

שראש היא המילים של המדויקת ומשמעותן ״4תפול״, משכמה כתפי ידי... יתום על
t - • ך • : • • • • • • P T

 Schulterblatt), האחורי השכם מתוך יצא (Oberarmkopf, Head of humerus) הזרוע
shoulder blade.)

 שבעברית לעובדה רבה משמעות כנראה אין לשכם, כתף בין להבחנה בניגוד
 מקצוע הגדרת שום ואין סבל, או כתף נקרא המשאות נושא המקרא תקופת שלאחר

במשנה זה מונח קיים לא ולכן ״שכם״ למילה ארמי מקור שום )אין ל״שכם״. הקשורה
לעף.( -

 ופעמים העקמומיות, כמקום מתואר (Achselhöhle, axilla, armpit) השחי בית
אוסר לגברים ואילו השחי, בית את הנשים מגלחות המזרח מנהגי לפי ״שחי״. רק יקרא

 והוה דטבריה דימוסין בההן מיסחי ועאל אינשי זמן ״חד (:31) ע״א ג פ״א, שבת ירושלמי 105
בא״. בר חייא דר׳ כתפיה על מסתמיך

 הללו מה לעבדו: אמר אותם, וראה עיניו את הרשע נבוכדנצר ״נשא ג: קלז תהלים מדרש 106
 הביאו שעה באותה צוארם?! על שיתנו משא לכם אין - משאוי בלא זקופה בקומה הולכים
 על ואמרו קומתם שנכפף עד כתפם על והניחו חול אותם ומלאו כחמת אותם ועשו ספרים
ה(״. ה )איכה נרדפנו׳ צוארנו ׳על עצמם:

ז • ־ : t : ״ ״

כב. מט ישעיה 107
יב. לג דברים 108
יב. יא במדבר 109
טו. מט בראשית 110
יד. כא שם 111
שכמה״. על וכדה ייצאת... רבקה ״והנה טו: כד שם 112

־ : ״״ T : ״ ״״ ״ : ־ T־ T : ״ ״

בן ליונתן והמיוחס אונקלוס שניהם״. שכם על וישימו השמלה את ויפת שם ״ויקח בג: ט שם 113
• • m m  T  T  • • .  .  T

״כתף״. שכם, מתרגמים עוזיאל
כא-כב. לא איוב 114
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כמה לנהוג שראוי אומר אמי ר׳ 115אשה״. שמלת גבר ילבש ״ולא משום זאת יוחנן ר׳

T

a ■■ • • • ■ • • «  ■ • •
• •  • • •

 לשאת ואין למטה מתחת מזון להניח לא בפה, כסף מטבע לשים לא עממיים: מנהגים
 התייחסו שלא כנראה אך 116תאבון״. ״מעורר אינו זה כי השחי, לבית מתחת לחם

117אלה. להערות

ע רו הז
 (Humerus, Oberarmschaft) הזרוע עצם את רק ״זרוע״ המילה מציינת אנטומית מבחינה

 יתום על הניפותי "אם אומר איוב לכתף. שייך לעיל, צוין שכבר כפי הזרוע, ראש ואילו
(Humerus) הזרוע עצם תישבר ביתום אפגע אם כלומר 118תשבר״, מקנה ואזריעי ידי...

T ״ : V : ״ ״ T  T  T ״״

 ישבור הקב״ה וכוח: לעוצמה סמל משמשת הזרוע הזרוע. של העליון החלק שזהו שלי,
 בחבר לתמיכה משמשת אדם של זרוע האלים. הוא 120זרוע״ ו״איש 119רשע, זרוע

 הטלאים את נושא הרועה 121הלידה. לכיסא בזרועותיה היולדת את נשים נושאות וכן
 ישראל את הוציא הקב״ה 123יום. כל - תמיכה - זרוע לנו משמש הקב״ה 122בזרועותיו.

124נטויה״. ובזרע חזקה ״ביד ממצרים
: T  T  —: T ־ : ״ T : ־

מקום 125ידך״. על לאות ״וקשרתם היד: על התפילין את לקשור עלינו מצווה התורה
• T  T  •

 השריר ברדו״ן)מקום מסביר במקום רש״י אשר 126״קיבורת״, המסורת לפי הוא הקשירה
 127למרפק״. השחי בית שבין שבזרוע הבשר ״גובה כמקום מסביר תם ורבנו בזרוע(,
 הדו־ראשי״ הזרוע ״שריר הקנה, מקום כלומר 128הזרוע של ההגבהה למקום היא הכוונה

(Biceps of arm, Muskelbauch des Biceps.) השריר אזי לחזה צמודה הזרוע כאשר 
129לבבך״. על האלה... הדברים ״והיו של המילולית המשמעות וזאת ללב סמוך
9 : T ־ T : ־  * T ״ V 9 : ״־־ V ־  T

הארמי ובמקור ידים״ ״אצילי המכונה המרפק הוא האמה ובין הזרוע בין החיבור

גבר ילבש ׳ולא משום לוקה הערוה ובית השחי בית המעביר יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: נט נזיר 115
• • • •

ה(״. כב )דברים אשה׳ שמלת
ד • ־ : •

(.4) ע״ד מה פ״ח, תרומות ירושלמי 116
(.40) ע״ג בג פ״ו, סנהדרין שם 117
כא-כב. לא איוב 118
תמצא״. בל רשעו תדרוש ורע רשע זרוע ״שבר טו: י תהלים 119

ד : ״ ר ח ד ״ ר ־ - : : • : ד ־ • : •

ע ״ואיש ח: כב איוב 120 ת הארץ״. לו ז
ד T ־ : ״ : ז

״בזרועותיה״. ש׳: באגפיה״; אותה נושאות שחברותיה ״משעה ע״א: קכט שבת 121
טלאים״. יקבץ בזרעו ירעה עדרו ״כריעה יא: מ ישעיה 122

• • • • • • • • • ך • י • • * -״ • • • » • ״
* • • • • • • • *1

צרה״. בעת ישועתנו אף לבקרים זרעם היה קוינו לך חננו ״ה׳ ב: לג שם 123
״ • • 9 : ז ״ • • • .״ • : ־ ד : :״ • : 9 - ד • ד ד : ז

ח. כו דברים 124
ח. ו שם 125
קיבורת״. זו ידך׳ ׳על מנשה: דבי ״תנא ע״א: לז מנחות 126
קיבורת. ד״ה במקום, תוספות 127
לה. פיסקא דברים, ספרי 128
ו. ו דברים 129
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 כלומר 131״ביזע׳/ עצמם לחגור לא הכוהנים על יחזקאל של המסורת לפי 130״מרפק״.
 למעלה ולא )במפשעה( ממתניהן למטה ״לא שמזיעין במקום עצמם יחגרו לא הכוהנים

 אלא מרובה, זיעה מצטברת המקומות בשני כי 132(״,Axilla - השחי )בבית מאציליהן
 התורה בכבוד כפגיעה לראות יש התחתונות. הצלעות מול המרפק בגובה עצמם יחגרו
 היריעה את ומחזיקים הקריאה בשעת הברכיים על התורה ספר את מניחים כאשר
 יהודה ר׳ קובע לו, בדומה או בזהב ידו משקל להקדש תורם אדם אם 133המרפק. בעזרת

 ישפך המים מן וחלק שפתו עד מים המלא כלי בתוך המרפק עד היד את לטבול שיש
 שוב בכלי שהמים עד ועצמות גידים עם חמור בשר לכלי להכניס יש כך ואחר מהכלי,

 והעצמות, הגידים הבשר, כמשקל להקדיש חייב יהיה המקדיש הכלי. שפתי עד יעלו
 זאת, בשיטה ללכת אין יוסי ר׳ של המוצדקת לדעתו תרומתו. לפי לו, בדומה או בזהב

 היחסים את מדויקת בצורה תואם אינו החמור של ולגידים לעצמות הבשר בין היחס כי
134ידו. משקל באומדן להסתפק יש ולכן האדם, אצל ביניהם

 גם מופיע הוא 135לעצם. הצומח מעולם הועבר ״קנה״ האמה. היא )צינור( "קנה״
 מן נלקח המונח ואצלם הביניים, מימי האנטומאים אצל וכן ההודו־אריות בשפות

 או צינור כל קנה בשם לכנות היה מקובל בערבית. המקביל המונח מן או העברית
 גומד; )עצם עיקרי קנה בין הבחינו יותר מאוחרת בתקופה צינור. דמויית חלולה עצם

Ulna) עצם הקטן לקנה( ;החישור Radius.) סינא אבן של לעברית בתרגום (Avicenna) 
 ״הקנה בשם (Tibia) השוקה 136הזרוע״, ״קנה בשם (Humerus) העליונה הזרוע מכונה

137הקטן״. ״הקנה בשם (Fibula) והשוקית הגדול״

נשימה״, ל״קנה הכוונה לרוב 138במשנה. נדיר אמה של במשמעות ״קנה״ ]המונח
 שמתואר כפי ,quam arteriam vocant בתוספת גם לפעמים ,Canna Gutturis כמו
[139אורליאנוס. ידי על

• •

מרפקי כל ״על יונתן: תרגום ידי״; אצילי כל על כסתות למתפרות ״הוי יח: יג יחזקאל 130
ו • « י T ״ ו •

ידיך״.
ביזע״. יחגרו לא מתניהם, על יהיו פשתים ומכנסי ראשם על יהיו פשתים ״פארי יח: מד שם 131

T ““ • • • • • • • ״  ■ »  • • • • • • •  • • • • p • • • • “T •״• • • • •
I « •  • • I  • • • •  I • • V

 כדתניא: שמזיעין. במקום יחגרו לא אביי: אמר - ביזע׳ יחגרו ״׳לא ע״א: יט - ע״ב יח זבחים 132
ידיהן״; אצילי כנגד אלא מאציליהן למעלה ולא ממתניהן למטה לא חוגרין אין חוגרין כשהם
המרפק״. כנגד צלעותיהן ״על רש״י:

 יתננו ולא בזיון דרך בו שנוהג ויחלצנו מחיקו ס״ת אדם ישמט ״לא הי״א: פ״ג סופרים מסכת 133
קורא״. ויהא עליו אצילו ויתן ארכבותיו גבי על

מ״א. פ״ה ערכין 134
 Hehn, הן: של בספרו לעיין ראוי ״קנה״ המילה של ההיסטוריה שלהבנת מעיר לעף 135

300 ,6 .Kulturpflanzen und Haostiere, ed
136 9 .Hyrtl, Das Arabische, p

137 67 .Ibid. p
״עצם מברטנורה: ר״ע בקנה״; ב׳ באדם... אברים ושמונה ארבעים ״מאתיים מ״ח: פ׳׳א אהלות 138

האמה״. מודדים שבו המידה קנה, מלשון ליד המחובר
Aurelianus, Acut., book 2, ehapt. 16, p. 115 ; idem, Chronic., book 2, chapt. 12, p. 396 139
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 רק לא שימושית אורך מידת ה״אמה״ משמשת ימינו עד העתיקות התקופות מן
 אצל אותה למשש היה ניתן כי מדידה מכשיר שימשה האדם גוף של האמה לאריגים.

חי. אדם כל
 איני אך ״גרמידא״, במונח בתלמוד המופיע התנ״כי, ה״גומד״ היא דומה אורך מידת

.Ulna לאמה, היא שהכוונה להוכיח יכול

144

ד הי
 זהו העם בשפת גם 140היוונים אצל כמו אך היד, כף רק היא המדויק במובנה ״יד״

 לביטוי דומה היד של זה מורחב מונח האצבעות. ראשי עד הכתף מן הזרוע, לכל הכינוי
המותניים. ועד הבוהן מן כאב של במשמעות כואבת״, שלי ״הרגל הנפוץ

 מאיר ר׳ 141תפלה. כאמונה או זרה כעבודה לראות מקובל היה ברוכה״ ב״יד אמונה
 נוחלו. אני הוא. שלי כולו העולם כל כלומר, קפוצות, הן ידיו לעולם בא ״כשאדם אומר

 142כלום״. הזה העולם מן נחלתי לא כלומר פשוטות הן ידיו העולם מן נפטר וכשהוא
להעיד כדי וזאת 143עליון״; אל ה׳ אל ידי ״הרמתי ידו: את אברהם הניף שבועה לאות

• • —״ן • • • • • • • • 9“
• • • I  •

144הקב״ה. כלפי התורה משתמשת מקביל ובביטוי כעד. הקב״ה את
fig*׳ jt 'ftn, ׳?־ בכג/ב lc\r>g "<fyg" fg /ב׳ר fg /5 ה׳?־ ‘פA lk,/

p$׳)g׳ fg nik'P^ nMicj 145/"0׳V א?? "א׳ i n t  f¿ r £הגןר 'file p i

fk ־/׳/$ ¿¿on.146/״
• • • • • m m  m
• • • •

 או היד״ ״גב ובין יד, לוחצים שבו המעוקם המישור שהיא היד״, ״כף בין מבחינים
 לחם, לו ומגישה כפה את הטובות המידות בעלת האישה פורשת לעני 147יד״. "לאחר

 כשהיא ידה את האישה מגישה המבויש לאביון אך זאת, לראות מותר אחד לכל כי
 וכן 149המלך; המלכת בעת במיוחד עשו וזאת שמחה, מתוך כף מוחאים 148קמוצה.
בענפיהם, בנענוע לקב״ה כהצדעה 151כף״ ימחאו השדה עצי ״וכל 150כף״, ימחאו ״נהרות

: T ־ ־ ־ : : • T  :  9 T ־ • :״ ־ ״ V ־  T ־ : ״ ־ : 9 T

כן כמו לארמית. בתרגום יפה כך כל ומתורגם תהלים משורר ידי על שמתואר כפי

140 144 .Rufus, De Appellat. Part., ed. Daremberg, p; :ורש״י. ע״ב קיא פסחים גרמידא
( שבת תוספתא 141 )פ״ו האמורי״. מדרכי זה הרי ויתחיל מבורכות שידיו פלוני יבוא ״אמר ה״ג: פ״ז
יד. ה רבה קהלת 142
כב. יד בראשית 143
אתה״. לתת ידי את נשאתי ״אשר ח: ו שמות 144

T ד  V  T  T  V ״ T ״־ T

יב. מ ישעיה 145
יט. יג יחזקאל 146
 לאחר זוז; מאתיים לו נותן - ״סטרו נאמר חבירו את מכה שאדם בדיון מ״ו: פ״ח קמא בבא 147

 שהוא לחיו על ידו באחורי סטרו - ידו ״לאחר קהתי: ומפרש זוז״. מאות ארבע לו נותן - ידו
(.39) ע״א סג פ״ה, ביצה ירושלמי בזיון״; דרך

לאביון״. שלחה וידיה לעני פרשה ״כפה כ: לא משלי 148
־ T ־  Y T  :  * T V  T  IT T 9 : ״ : V  T  T

ם-ב 149 כף״. ויכו וימשחהו אתו וימלכו הנזר... את עליו ויתן המלך בן את ״ויוצא יב: יא מלכי
t • ■ »  • • • • ^  w  • • • ■ ■  w 9 0 • t «■» I  t • • • • » • • • ד ■ • ¥ § • # • 1• ■ 1 • • T  % T

הךיעו כף תקעו העמים ״כל ב: מז שם ירננו״; הרים יחד כף ימחאו ״נהרות ח: צח תחלים 150
T  T  T  T  T  T  T

רנה״. בקול לאלהים
9 I ״ T

. ובשלום תצאו בשמחה ״כי יב: נה ישעיה 151 . כף״. ימחאו השדה עצי וכל תובלה.
: 4 : T 2 -״ ,״ T  :  9 T  T  t- • V ־ •  T ״ T
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153כף״ בתיקעי תהי ״אל מזהיר משלי מחבר 152לאיד. ושמחה לעג מתוך כף תוקעים
ז • • •

 על ומקבל כף תוקע אחריות חסר אדם שרק מכיוון להלוואה. ערבות להבטיח כדי
 הרופא 155הכוס. את המשקים שר נתן המלך של ידו כף על 154אחד. לאדם ערבות עצמו
 למדוד כדי זאת עושה שהוא להניח וסביר 156בידו, כפו נוטל החולה את לבקר הבא

 157להתרומם. לו לעזור כדי ידו את מבקש החולה את המבקר לעומתו הדופק. את לו
 "נשיאת השמש. אל כפיו פורש אלילים שעובד כמו 158ה׳, אל כפיו פורש המתפלל גם

159כוהנים. לברכת הביטוי היא כפיים״
כי בה מצאו ולא לקברה ״וילכו מסופר בשדה, גווייתה את מצאו אשר איזבל, על : : ד : 9ד : : ,,־ ד ד

למסקנה אולי הגיעו בגוויה הסתכלות מתוך 160הידים״. וכפות והרגלים הגלגלת אם
■ • • • • • ^ ■ ■ ■ • • ■ ■ ■ ■ •ץ■ ■ ■ ץ % • • • 1 • • 1 • 

הידיים. כפות של הקשוחות ברקמות נגעו לא הפראיים שהכלבים
 או כף במובן יד״ ו״פיסת ״פס״ המונחים את גם מוצאים יותר מאוחרים בכתבים

 המלך ראה בלשאצר של ארמונו קיר על כתובת התגלתה כאשר 161כף. של כתרגום
 מפרנס הוא לשדה אתה יוצא שאדם גרעינים מלאה יד מפיסת 162כותבת. יד״ ״פס

163ביתו. ואנשי עצמו

עליך״. כף תקעו שמעך שמעי כל לשכרך... כהה ״אין יט: ג נחום 152 • T • ז • • • • • •

משאות״. בערכים כף בתיקעי תהי ״אל כו: כב משלי 153 ״־ז ־ : ־ 9 ד : :• ־

רעהו״. לפני ערבה ערב כף תקע לב חסר ״ארם יח: יז שם 154
ד .......: • ד :־.״ •• ״,ז *•״־ •־ --: ד

פרעה״. כף על הכוס ״ויתן כא: מ בראשית 155
 כפו נטל לבקרו הרופא שעלה לחולה ״משל (:334 עמ׳ בובר )מהדורת א עג תהלים מדרש 156

זה״. מחולי שימות למה, לאכול, רוצה שהוא מה כל לו תנו להם: אמר שלו,
 יהב ידך. לי הב ליה: אמר שכרן. ולא הן לא ליה: אמר יסורץ? עליך ״חביבין ע״ב: ה ברכות 157

ואוקמיה״. ידיה ליה
לח: ח מלכים־א ה׳״; אל כפי את אפרש העיר את כצאתי משה אליו ״ויאמר כט: ט שמות 158 -- ״.״ : ••• ״ ד •\ • •• : •\ ד •״ ד ־

״אם בא: מד תהלים הזה״; הבית אל כפיו ופרש האדם... לכל תהיה אשר תחנה כל תפלה ״כל ד ־ --- •% ד ־־ - ד ד ד ד ד : /• : ״ ד ד ז ״ : ז ד ״ : ז

זר״. לאל כפינו ונפרש אלהינו שם שכחנו
ד : ־• ־־ : ־ ־ :ד•• ״• : ־ ד

כפיו״. את ישא לא מומין בידיו שיש ״כהן מ״ז: פ״ד מגילה 159
ם-ב 160 לה. ט מלכי
באת כי והנצל בני אפוא זאת עשה כפיך... לזר תקעת לרעך ערבת אם ׳״בני ע״א: פז יומא 161 ד ״ •• ד • : • : •• •• ד־ ״ ד ־ ד ־־ ד : ז :•••••״ ד : ־־ ד • ״ : ד

שלי וךהב התרפס לך רעך בכף מ ( ך׳ ש׳: יד״; פסת לו התר - בידך יש ממון אם ג(. א, ו רעי
• • 1 • •

ן לו ותן )כף( יד פסת לו )פתח( התר - לו חייב שאתה בידך יש ממון ״אם  חייב שאתה הממו
לו״.

כתל די גירא על נברשתא לקבל וכתבן אנש יד די אצבען נפקה שעתה ״בה ה: ה דניאל 162 ־ : ־ ד • ־־ ד : ״־ : •\ ״• דל ד 9 ד : ד : ::״ז ־ ־ ״ד : : •\ ״ז ־ : ד ד ״ ־־

יד אצבעות יצאו בשעה בה מקרא: דעת כתבה״; די ידא פס חזה ומלכא מלכא די היכלא ד ־־ ד ד : - ד : - • ז : 9 ד : ד • :

הכותבת; היד פס רואה והמלך למלך אשר ההיכל כותל סיד על המנורה מול וכותבות אדם,
יד. כף - יד פס

 אנשי ופרנסת פרנסתו וממנה ידו פיסת מלא ומביא לשדה יוצא ״ואדם ע״ב: קיא כתובות 163
ביתו״.
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ת ו ע ב צ א ה
 אצבעות יניח הגון שאינו דבר לאוזניו ישמע ״שאם כך מסמר צורת 164האדם לאצבע

165באוזניו״.
האצבע: של חלקים במספר מבחינים

 היד. לכף האצבעות בין המעבר אזור שהוא האצבעות שורש - 166״עקרים״ - 1
167״קשר״. הוא חלק לאותו אחר מונח
הפרקים. - 2
168״ראשים״. - האצבעות קצות - 3

 האצבע ״אצבע"; - הרומזת האצבע הבאים: השמות את נושאות שונות אצבעות
 גם נקראת זאת אצבע האמה; של המשך כאלו שהיא משום ״אמה״, נקראת האמצעית

 כפור יום בליל להירדם הגדול הכהן מן למנוע כדי מהירה. אצבע - צרדה״ ״אצבע
 יד של צרדה באצבע היכו הכהונה פרחי 169צרדה״; באצבע לפניו מכין כהונה ״פרחי

 לוחצים שהיו האומרים )רש״י( פרשנים יש המוכר. לרעש וגרמו האגודל על 170ימין
 שלישית מסורת לפי האגודל. של הפנימי החלק על לאגודל( )הסמוכה ב״אצבע״

 על באצבע מכים שהילדים דומה בצורה אולי הפה, על ב״אצבע״ חיכו )ירושלמי(
171רעש. לאיזה לגרום כדי התחתונה השפה

״זרת״ הקטנה והאצבע ״קמיצה״ נקראת )הטבעת(, הזהב״ ״אצבע הרביעית, האצבע
 במקום מסתכל כאילו אישה של קטנה באצבע המסתכל ״כל קטנה״: ״אצבע גם וכן

172התורפה״.

 כל אצל כמו המיסים. עול את מעליו להקל העם ממנו דרש רחבעם הומלך ]כאשר
אותו והסיתו לבו, על ודיברו אתו״ גךלו אשר ״הילךים אליו התקרבו חדש מלך

• ז % • ז •

הייתה התוצאה - 173אביו ממותני יותר עבה הקטנה שאצבעו - העם על להכביד

Low, “Die Finger in Literatur und Folklore der Juden”, Gedenkbuch für David :164 ראה
.Kaufmann, Breslau 1900, pp. 61 ff

וכר. ישמע״ שאם כיתדות? משופות טעם ״מה ע״ב: ה כתובות 165
הפניו״. מלא וחכ״א: מאיר. ר׳ דברי ולמעלה, אצבעות ״מעיקר ע״ב: נ נזיר 166
 ולמעלה, אצבעותיו מקשרי ישנו שאמרו רקב תרווד ״מלא (:68) ע״ב נו פ״ז, נזיר ירושלמי 167

מאיר״. ר׳ דברי
.. שאינן באדם איברין ראשי וארבעה ״עשרים מ״ז: פ״ו נגעים 168  ידים אצבעות ראשי מטמאין.

ורגלים״.
מ״ז. פ״א יומא 169
ימין״. של גדולה אצבע זו צררה? אצבע היא ״איזו ה״ט: פ״א הכפורים יום תוספתא 170
 בחזקה לאגודל מחברו היה לגודל הסמוכה ״באצבע דדא: ייצרתא ד״ה ע״ב, יט ביומא רש״י 171

 ״רב (:17) ע״ב לט פ״א, יומא ירושלמי מ״ז; פ״א ביומא ברטנורה כפו״; על ומכה ושומטה
ביד״. צררה באצבע אמר: יוחנן ור׳ בפה; צררה באצבע אמר: חונה

ע״ב. סד שבת 172
מ-א 173 אתו גדלו אשר הילדים אליו וידברו עלינו. אביך נתן אשר העל מן ״הקל ט-י: יב מלכי
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מעלינו, הקל ואתה עלנו את הכביד אביך לאמיר אליך דברו אשר הזה לעם תיאמר כיה לאמיר
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 ״בטרא״, בערך הערוך לפי או 174״בטרא״, לפנה״ס(. 978 )שנת הממלכה פיצול
 הערבית במילה שמדובר בטעות חושבים אחרים כ״אצבע״. רש״י ידי על מוסברת

[175הקמיצה. - ״בינתיר״

 ידם בהן ״על הכהן: קדושת של בתיאור רק היד״ ״בוהן במונח משתמש המקרא
 היהודים מן דרש נבוכדנאצר כאשר ״אליוך. המונח גם קיים בארמית 176הימנית״.

 אותם, ורוצצו פיהם לתוך ידיהם אליוני נטלו בכינורות, להקיש בבל נהרות על שישבו
 שיניים בכאב 177ה״/ שיר את נשיר ״איך ואמרו למלך אצבעותיהם הראו מכן לאחר
178הכואב. בצד הבוהן של ציפורן על שום שן להניח עממית תרופה הייתה

 בבבל(, היה המגיים הנושאים מקור )כידוע מגיים בנושאים רק ואולי נדירות, לעתים
 בידו הימנית ידו בוהן שייקח הרע עין מפני שמפחד מי ״זקפה״. בשם הבוהן מכונה

 179שדים בפני מתגונן שהוא בעת כמו הימנית בידו השמאלית ידו ובוהן השמאלית
180מגיים. משפטים ויאמר

 במקהלת אורך. למידת גם משמש והוא לבוהן הנפוץ המונח הוא ״גודל״ או ״אגודל״
 הכוונה אולי בשיר. פרק ידע אשר 182הגרם, או 181אוגדס היה המקדש בבית הלויים
 או שמיעה עדי נמצאו לא התלמוד בתקופת כבר השיר. של הנגינה בסולמות שהבין

 נעשה זה ו״סיפור״ ״סיפור״, הם הסיפורים ולכן שירתו על להעיד שיכלו ראייה עדי
 מכנים שהיה עליו מספרים יותר(. )מאוחר יותר צעיר שהוא ככל יותר ומפותח עשיר

 בראשיהם נענעו למקהלה שחבריו כך כדי עד זמר מיני כל מוציא והיה לפיו אגודלו
ומניח לפיו אגודלו מכניס היה הוא יותר, מאוחרים מקורות לפי 183התפעלות. מרוב

אבי״. ממתני עבה קטני אליהם תדבר ביה
־ : . T ־• : T • T T • T ד V •״ ד

בטדא. ד״ה רש״י ע״ב, נ חולין 174
175 Lewysohn, Zoologie des Talmuds, p. 34 notes. של והמדרשים התלמודים לשון אוצר וראה 

ב.284 ׳עמ א, כרך שם, פליישר של הערותיו וכן לוי יעקב
.. ולקחת האיל את ״ושחטת כ: כט שמות 176 רגלם בהן ועל הימנית ידם בהן ועל מדמו.
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הימנית״.
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ה קלז תחלים מדרש 177  יושבים אתם מה נבוכדנצר: להם ״אמר (:524 ׳עמ בובר )מהדורת ד-
 בעצמם ושלטו כלם עמדו שלכם... בכנורות לפני ותיקשו שתעמדו מבקש אני ובוכים...

 לא נשיר׳ ׳לא - ציון׳ משיר לנו ׳שירו אותם. ומרצצים פיהם לתוך ידיהם אליוני ונטלו
 ונתקטעו כפותים היינו ואומרים: אצבעותיהם מראים ד(: קלז )תהלים נשיר׳ ׳איך אלא נאמר,

אצבעותינו״.
 אותו וישים ומלח בשמן וישחקנו לבדו שגדל יחיד שום יביא שינים ״לכאב ש׳: ע״א: סט גיטין 178

לו״. שכואב צד אותו של הבוהן של הציפורן על
ע״א. קי פסחים 179
ע״ב. נה ברכות 180
ללמד״. רצה ולא בשיר יודע היה לוי בן ״אוגדס ה״ח: פ״ב יומא תוספתא 181
ללמד״. רצה ולא בשיר פרק יודע היה לוי בן ״הגרס מי״א: פ״ג יומא 182
 היה יתרה נעימה אחא: א״ר השיר. על לוי בן ״הוגרס (:62) ע״ד מח פ״ה, שקלים ירושלמי 183

פיו לתוך גודלו נועץ וכשהיה בזמר קולו את מנעים שהיה לוי בן הוגרס על עליו ואמרו יודע



 השני ואגודלו פיו לתוך אגודלו נועץ שהיה מספר המדרש 184השיניים. בין אצבעותיו
 המנגינות כל את לשיר הצליח זאת ובדרך השיניים, בין האצבעות ואת הפה בקרקע

185חבריו. כל התפעלות ועורר )נעימות(
קמצו״. ״מלא וכן חופניים״ ״מלוא מונחים: שני במקרא יש מלאה יד לכף

••

 צמודות שתיהן של הזרתות כאשר הידיים שתי את מקערים היו הראשון במונח
 של כפולה משמעות כאן יש פתוחה. קערית מעין יוצרות הידיים שתי שכפות כך

 ממלא נחת כף מלא ״טוב הפסוק גם מעיד כך על כמיכל. ״כף״ וכן היד״ ״כף המונח:
מבינות אש גחלי חופניים מלוא מתאר בחזונו יחזקאל גם 186רוח״. ורעות עמל חפנים

־ : ד 9 - : ד ד • ״

188דקה״. סמים קטרת חפניו ״מלא הכיפורים ביום לקח הגדול הכהן 187לכרובים.
• • T  •  T  •

 הסולת בהכנת המתוארות ל״קמיצה״, ״חפינה״ בין הבחנה יש הקורבן בהכנת
 שמתואר ממה חצי רק שזהו 189קמצו״, ״מלא הכהן לקח המנחה בקורבן מנחה. לקורבן

 היד, כף אל ולחיצתן אצבעות שלוש בסגירת נעשתה ״קמיצה״ המסורת לפי 190כחפינה.
 לכף האצבעות בין הנתפס והחומר מטה, כלפי והזרת מעלה כלפי מכוון הבוהן כאשר

קמצו״. ״מלא הוא היד
 מתייחסת במקדש שהיו הקשות העבודות אחת היא שהקמיצה התלמודית ההערה

 הייתה חפינה, גם כמו רגילה, קמיצה כי האצבעות, שלוש עיקום של המיוחדת לתנועה
191העם. מן אנשים ידי על גם נעשית

 חפנים ׳ממלא עני; של נדבה מנחת קומץ זה - נחת׳ כף מלא ״׳טוב אומר הקב״ה
לכפרה. שמובאת 192צבור״, של דקה סמים קטרת זה - רוח׳ ורעות עמל

 כבר מוזכר - יד״ פיסת ״מלוא - היד כף למלוא המתייחס שלישי תלמודי מונח
(.161 )הע׳ לעיל
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ראש״. בבת לו נזקרים הכהנים אחיו כל והיו זמר מיני כמה מוציא היה
 פיו לתוך גודלו מכניס בנעימה קולו נתן כשהוא תניא: ובו׳. לוי בן ״הוגרס ע״ב: לח יומא 184

וכר״. ומניח
 קולו ומגביה הנימים בין אצבעות ומכניס בקרקע אחר ״ואגודלו ו. ה ג רבה השירים שיר 185

ובו׳״. נסקרין הלוים אחיו כל שהיו עד זמר מיני כל מוציא והיה בנעימה
ו. ד קהלת 186
לכרבים״. מבינות אש גחלי חפניך ״ומלא ב: י יחזקאל 187
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יב. טז ויקרא 188
וגו״׳. מסלתה קמצו מלא משם ״וקמץ ב: ב שם 189
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 לא אתמהא. קמצים שמנה מחזקת היתה משה של חפנו וכי הונא: ״א״ר ז: ה רבה בראשית 190
דקמץ״. מההוא תרי דחפן ההוא דקמץ, לההוא דחפן ההוא דמי

בגודלו וקומץ... ידו פס על אצבעות שלש חופה כיצד? הא - קמצו׳ ״׳מלא ע״א: יא מנחות 191
• % •

 מליקה והאיכא לא ותו זהו שבמקדש. קשה עבודה היא וזו מלמטה קטנה ולאצבעו מלמעלה
׳ ׳מלא חפינה... והאיכא יומא גם וראה אינשי״; כדחפני חפניו׳ ׳מלא אינשי... כדקמצי קמצו

T  . T  • • \ •

ע״ב. מז
ו. ד קהלת א; ג רבה ויקרא 192
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 ״מלוא של משמעות גם יש היד, כף משטח שמשמעותו 194״שעל״, המקראי למונח
 את מכה אדם ״אגרוף״. נקראת קמוצה שיד השבעים, בתרגום שמופיע כפי היד״, כף

196רשע״. באגריף ולהכות תצומו ומצה לריב ״הן נאמר הרשעים ועל 195באגרוף, רעהו
• • • • • X  X  •

 לכוהני שייכים שהיו הקורבנות עורות את במקדש מרכזים שהיו היה המקובל הנוהג
 או אגרוף״, ״אנשי הגיעו כאשר אך העורות, את להם מחלקים היו ערב וכל המשמרת

 לשנות צורך היה 197הזרוע, בכוח העורות את ולקחו זרועות״, ״בעלי נקראו שגם כפי
 של אגרופה ״שגבר שמאז חלפתא בן שמעון ר׳ אמר כך על החלוקה. שיטת את

 גדולים מעשי לחבירו: לומר יכול אדם ואין המעשים ונתקלקלו הדינין נתעוותו חנופה
198ממעשיך״.

 במכת בקיר שנוצר לחלל היא והכוונה אגרוף״, ״כמלוא המונח גם ]קיים
 ״כורמיזא" המונח מופיע בתרגום 199לסותמו. עשוי שאגדוף חור כלומר אגרוף,

[200כאגרוף.

 עצם, גם יש ציפורן בו שיש איבר לכל ״טופרא״. בארמית ציפורן, גם יש אצבע לכל
201ציפורן. יש עצם שיש איבר לכל לא אך

 מתבטא כזה פעוט בנושא גם ליטלן. יש ולכן בעבודה מפריעות ארוכות ציפורניים
 לאדם להיגרם שיכול בנזק להתחשב בלי הציפורניים את זורק הרשע האדם: של אופיו

נתן ר׳ של הערתו היא מעניינת 202שורפן. והחסיד קוברן הצדיק יחף; עליהן שהולך

מ״י. פ״ד פאה 193
ם-א 194 אשר העם לכל לשעלים שמרון עפר ישפיק אם יוספו וכה אלהים לי יעשון ״כה י: כ מלכי

• • י “ • • • • • • • « « • ף • • ^ • • * • ““ י ף • ■ ■ • • ק
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אתי ״ותהללנה יט: יג יחזקאל תכן״; כזרת ושמים מים כשעלו מדד ״מי יב: מ ישעיה ברגלי״;
־ ־ ד • ד : : ־ד ד : ־ ד • ־ ז : • - : : ז : ד ־ : ־ ״ 9 • • • ־

שערים״. בשעלי עמי אל
• • • • • • • ״ • • »
• • • •

באגרף״. או באבן רעהו את איש ״והכה יה: כא שמות 195
• • • • • • • ז •

ד. נח ישעיה 196
 פי״ג מנחות שם בזרוע״; אותן ונוטלין באין כהונה גדולי ״והיו הט״ז: פי״א זבחים תוספתא 197

 (:38)ע״ג כ פ״ז, פאה ירושלמי בזרוע״; אותן נוטלין זרועות בעלי ״והיו ע״א: נז פסחים הי״ח;
 ונוטלין באין שהיו אגרוף בעלי מפני קורות אלא הקדישו לא כשהקדישו אבותינו להן: ״אמרו

בזרוע״. אותן
ע״ב. מא סוטה 198
מי״ב. פי״ז כלים 199
.457 ׳עמ שם, לפליישר, בניגוד וזאת ,537 עמ׳ ב, כרך לוי, של במילונו 200
רך. בו ואין עצם בו שיש ויש עצם, בו יש צפורן בו שיש אבר ״כל מ״ב: פ״ו נדה 201 צפו
רשע״. זורקן צדיק, קוברן חסיד, שורפן בצפרנים: נאמרו דברים ג׳ ״ת״ר ע״א: יז שם 202
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 שרפת של הלב ותשומת הקפדנות לגבי 204מקום, באותו בתוספות וכן 203יחיאל, בן
 כמו נזק, יגרמו שלא כדי לשרפם שראוי האדם של מגופו חלקים שאר וכן ציפורניים,

205אחר. בנושא התלמוד שאומר
 נמנעת בשבי שנפלה תואר יפת אשת גם 206ציפורניו. את מליטול נמנע האבל

 נבוכדנאצר על 208במלחמה. שנהרגו משפחתה קרובי על אבל לאות 207ציפורניה מליטול
 209ציפורים, כציפורני גדלו וציפורניו השדה חיות עם שגדל מסופר רוח חולה שהיה

 ציפורני של העקמומיות את קיבלו גם אלא פרא, גדלו שהציפורניים רק שלא כלומר
 כמו ורודות היו וציפורניו צעיר, נראה היה בזקנותו שגם מסופר חייא ר׳ על עופות.

210ילד. ציפורני
 גבי על אותו מעבירים פגם, בו שאין השחיטה, סכין של כשרותו את לבחון כדי
211האצבע. וכיפת ציפורן

 וחוה אדם של חטאם לאחר מציפורן. עשוי שהיה עור היה עדן בגן הראשון ]לאדם
בראשית לפי 212הם״. עירמם כי וידעו שניהם עיני ״ותפקחנה זה, עור מהם נלקח

ך • * ' ף • ■ • • • ■ ■ • • » • • . ז . ז

 לאחר וחוה אדם שקיבלו כבגד העור כתנות מוסברות במקום שמעוני וילקוט רבה
!213החטא.

ל רג ה
שמתחת החלק לכל גם פעמים משמש הרגל, כף רק המדויקת שמשמעותו ״רגל״, המונח

 צדיק. קוברן חסיד, שורפן רשע, זורקן בצפרנים: נאמרו דברים ״שלשה ״שלש״: ערך ערוך 203
 בעולם יהיו שלא שורפן אפ״ה לגופו מזיק צפרניו ששריפת דידע אע״ג חסיד נקרא הכי משום

למכשול״.
חסיד. שורפן ד״ה ע״א, יז בנדה בתוספות מוזכר הערוך 204
הנדה. בדם דיון ע״ב, עה שבת 205
מתיר״. יוסי ר׳ יהודה, רבי דברי אבלו, בימי צפרנים ליטול אסור ״כך ע״ב: יז קטן מועד 206
צפרניה״. את ועשתה ראשה את וגלחה ביתך תוך אל ״והבאתה יב: כא דברים 207

— - • ך • V  T ״״ ״ V ״ ״ : V  T  :  T  :  T  V  T ״ T ג T  V

 בצפרנים. ׳עשיה׳ ונאמרה בראש ׳עשיה׳ נאמרה אומר: עקיבא ״ר׳ ריב: פיסקא דברים, ספרי 208
 מפיבשת אצל לדבר ראיה ניוול. בצפרנים האמורה ׳עשיה׳ אף ניוול, בראש האמורה ׳עשיה׳ מה

שפמו״. עשה ולא רגליו עשה לא דוד לקראת שירד
כצפרים״. וצפרניו גדל, כנשרים שערו אשר ״עד מקרא: דעת ל; ד דניאל 209
(.17) ע״ב נח פ״ב, השנה ראש ירושלמי 210
ובציפורן(. בבשר בדיקה )צריכה ואטופרא״ אבישרא בדיקה ״צריכה ע״ב: יז חולין 211
 צפורן של עור הראשון? אדם של לבושו היה ״מה יד: פרק אליעזר דר׳ פרקי ז; ג בראשית 212

ו צפורן עור נפשט האילן מפרות שאכל כיון עליו. מכוסה כבוד וענן  ערום עצמו וראה מעלי
צויתיך אשר העץ המן אתה עירם כי לך הגיד מי ׳וייאמר שנאמר מעליו, הכבוד ענן ונסתלק

T * * » ״ * י•  * •  T  T ״ • V • •

ת ממנו אכל לבלתי שי ברא ( ת׳ יא(״. ג אכל
T ״ T ״ ״ :  :  T  T  V

כא( ג )בראשית וילבשם׳ עור כתנות ולאשתו לאדם אליהים ה׳ ״׳ויעש יב: כ רבה בראשית 213
; -------  : T  :  • :  T  T  : V :  ------------

ני ילקוט כמרגליות״; ונאים כצפורן היו חלקים אומר: רביא יצחק ר׳ -  רמז בראשית, שמעו
 לאדם כבוד כתנות להם ועשה הקב״ה לקח הנחש שהפשיט העור מן אלעזר: ר׳ ״אמר לד:

ולעזרו״.
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 היד. לכל היא הכוונה שפעמים ״יד״, לגבי )כאמור( גם כן והרגל. השוק כלומר לברך,
214ישראלית. הארץ הארמית הלשון לפי בפירוש זאת תיארה הגמרא

כלומר 215הירק״, כגן ״ברגלך הייתה בה וההשקיה במים ענייה ארץ הייתה מצרים
T T  • • • •

 ניבור זאת שראה כפי ברגל, שהופעלה במשאבה ירקות, בגני כמו בוצעה ההשקיה
(Niebuhr) .216במצרים

 היה יוחנן ר׳ אותי״. מוליכות רגלי שם אוהב שאני "למקום אומר היה הזקן הלל
 גוי 217אותו. מובילות הן מתבקש הוא ששם ולמקום לו, ערבות אדם של שרגליו אומר
 ״כל הלל: לו ענה כך ועל אחת, רגל על כולה התורה כל את ללמדו מהלל דרש אחד
 משפט של הרחבה הוא השאר וכל התורה כל זו לחברך״, תעשה אל עליך שנוא אשר

218ולמד. לך - זה
219רגלך׳• באבן הגיף ״פן כפיים על אותך ישא שהקב״ה אומר תחלים משורר

•  ■ • • T  •

 ״גב העליון: לחלק הרגל״, ״כף התחתון, החלק בין ברגל גם מבחינים ביד כמו
הרגל״.

 אזי התורה דברי כל את לעשות ישמרו לא שאם ישראל עם את מזהיר הקב״ה
 לא - )המפונקת( והענוגה הרכה - האישה 220העמים. בין רגלם לכף מנוח ימצאו לא

221באפיריון. אותה נושאים אלא הארץ על רגלה כף את מציגה
 הרגל״ ״פיסת הביטוי משמעות המקרא תקופת לאחר בשימוש שהייתה בשפה

הרגל. לכף היא והכוונה שביד, לביטוי מקבילה
? בכג/ב 7גת#רר k$״N ׳  p^d"(¿ fא<fO'J f ־¿¡א? fy ך0]>)ב רל/׳ן ¿ב׳<\ p'NTi 

fo גסזכזי/(  imMbni ,a^a /d  </g p i p N z 0#ה/ fg  2 ."¡n'&nplex /׳o f jo צת רז׳ת 

223.,k j ' ' i j jo o fk

 המונחים ולטינית ביוונית שגם כמו "אצבע״, נקראות הן אף הרגליים אצבעות
 ראשי על ולפסוע ברגליים לרקוע בידיים, לנפנף ביונים, להשתעשע זהים. ולרגל ליד

224ולהתנשאות. ליהירות סימנים כולם הם אצבעות,

 הכי אי .,רגלו ׳מעל דכתיב הכא שאני קבין? לבעלי פרט - ׳רגלים׳ ״ורמינהי ע״א: קג יבמות 214
הכא׳, ״׳שאני הברך״. - ״ארכובה ש׳: דמעל״; מעל ולא ׳מעל׳ נמי? הארכובה מן למעלה

 רגלו בכף - ברגלו רק שלא מפרשים אנחנו ולכן רגלו׳, מעל ׳דכתיב חליצה. בענין כאן שונה
בשוק״. כלומר לו, שמעל בחלק גם אלא - ממש

י. יא דברים 215
Rosenmüller, Morgenland, vol. 2, p. 303 216

ע״א. נג סוכה 217
ע״א. לא שבת 218
יב. צא תהלים 219
רגלך״. לכף מנוח יהיה ולא תרגיע לא ההם ״ובגוים סה: כח דברים 220

p • “• • • • • • • • • • • ״ ״ * »■ • ■“ ■ך
• • • I • •  • • I

נו. שם שם 221
מ״ט. פ״ד סוכה 222
.5 יג פרק יג, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 223
ן ביונים ״ההוגים ב: פרק תחילת רבה, ארץ דרך 224 ן והמנמי  ברגליהם והבועטין בידיהם והמפפי

י ׳אל אומר: הכתוב עליהן אצבעותיהם בראשי והמהלכין נ א מ אל רשעים ויד גאוה רגל ת
■ • • • • • • • » p 0 • mm• • “■ • ■ך" • mm

• • • •1• •1
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 גם זה מונח נלקח במקרא שכבר נראה ״עקב׳׳. מכונה הרגל כף של האחורי החלק
 בתלמוד 225המין. איבר של המדויקת למשמעות דווקא לאו כי אם לערווה, בהשאלה

226בספק. מוטלת שאינה בצורה זאת במשמעות ״עקב״ המונח מופיע
צעךי ״תרחיב (.Sprunggelenk, Ankle) ה״קרסול״ מצוי מעלה כלפי לרגל סמוך

• •

האלגוריה לפי וזאת השקד של פעולתו נחלשת הזקנה בגיל 227קדסלי״. מעדו ולא תחתי
ך • X • ״ ״ • ■ • • • P■ ׳ • ו • T  • • T

בית אל האדם הלך כי האביונה ותפר החגב ויסתבל השקד ״וינאץ קהלת מחבר של
9 T  I" "״ T ״ ־ ״ : ״ : T  :  T  T  V • ־ T ״ ־ • ״ T ״ : T 9 ־  T  T

 הזקן של גבו כלומר הקרסוליים אלו - החגב״ ״ויסתבל המדרש דברי לפי 228עולמו״.
229עוד. מתפקדים אינם וקרסוליו מתכופף

ח ר ^ ה ג ג / י כ ר ׳?־ ג a."230 אצכ׳ p #  N d p ” k in  I!o~pr>ß p n d d k  P t

 ל־ או )בלטינית( Talus^ הקרסול בתרגום משתמשים הקדומים המקרא ]מתרגמי
aphyron ,)הקרסול כי נכון, אולי זה תרגום ״ערקוב״. הרגל: כף עצם שהוא )ביוונית 

(Sprungbein, Ankle) לקבוע אי־אפשר השוק. עם הרגל של החיבור אזור הוא 
 שבין למפרק או הערקוב לעצם הכוונה ״קרסול״ במונח האם חד־משמעית בצורה
 מכל לשקד. הקרסול את משווה אשר המדרש את להבין יש כך אולי לשוק. הרגל
משחק, לקוביית שקד של הדמיון כמו הוא הקרסול לעצם שקד של הדמיון מקום

 מוארך גוף הייתה זאת קוביה .stragalos וביוונית talus בלטינית היא אף המכונה
 231מרובעות, בקוביות שיחקו מאוחרות יותר בתקופות צדדים. בארבעה עיניים בעל

״קוביא״.[ בתלמוד ונקראות בלטינית, cubis או ,kybos ביוונית שכונו

 ״חיבור והמכונה לשוק הרגל בין החיבור מקום הוא ״איסתוירא״ המונח רש׳׳י לפי
Sprunggelenk, Ankle Joint.)232) הקרסול"

 והכוונה הקרסוליים, היא התרגום לפי משמעותו 233״אפסיים״, הפואטי המונח גם
העקב. ועצם הערקוב עצם הקרסול: עצמות לשתי

השוק של הפנימית העצם ׳׳כרעיים׳׳. במקרא קרויה הרגל, את גם הכוללת השוק,
234השוק״. של ״ליחתא נקראת - (Tibia) השוקה -

232

ם )תהלי ׳ י דנ יב(״. לו תנ
עקביך״. נחמסו שוליך נגלו עונך ברב אלה קראני מרוע בלבבך תאמרי ״ובי כב: יג ירמיה 225

ך • • • • • • ■ • r * • •  r t״r • • • •  • • • • r t »  • t V • • t • • f t  t t «T •ך• • r
• • •1 • 1 % • • • • > • • • •

ן ר׳ אמר אשה... של בעקבה המסתכל ״וכל ע״א: כ נדרים 226  במקום דקתני עקבה לקיש: בן שמעו
העקב״. נגד מכוון שהוא הטנופת,

לז. יה תהלים 227
ה. יב קהלת 228
ה. יב רבה קהלת 229
 כהנא, דרב פסיקתא חמה״: גלגל מכהה היה הראשון אדם של עקבו ״תפוח ב: כ רבה ויקרא 230

ע״א. קא השלישי״, ״בחדש ע״ב: לו פרה״, ״פרשת
Hyrtl, Das Hebr. und Arab, in der Medizin, p. 83 231

איסתוירא. ד״ה ע״א, לג מנחות 232
אפסים״. מי במים ויעברני באמה אלף וימד בידו וקו קדים האיש ״בצאת ג: מז יחזקאל 233

9 T ״ T : 9T  J T ־־ t  — t  9 V T T-------. . . . . .------------------------T I T ״

שהולך ״מי ש׳: חליץ״: לא דכרעיה ליחתא על דמסגי מאן האי אמימר: ״ואמר ע״א: קג יבמות 234
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 Klumpñiss), הרגל גב על הולך והוא הפוכה שרגלו לאדם היא הכוונה רש״י ]לדעת
club foot.) באדם מדובר קצנלסון לפי בלבד. הרגל כף היא ״כרע״ זה במקרה 

 שניתן המקור הוא מה valgus.235 או Pes varus כלומר הרגל כף שולי על שהולך
 הסורי המונח מן ״ליחתא" את להפריד )אין הרגל? כף היא ש״כרע״ לפיו לטעון

 גב או העקב אמצע היא המשמעות בעברית ואילו היד, כף שמשמעותו ״לחתא״,
הנכונה(.[ היא רש״י דעת לעף לדעת הרגל.

 הכוללת כולה, לרגל שהכוונה ייתכן מוגדרת: אנטומית משמעות יש ל״שוק״ אם ספק
לשוק. רק ואולי לירך רק היא שהכוונה וייתכן והשוק, הירך את

 המבטא - 236שש״ עמודי ״שוקיו - השרירים כוח לתיאור גם משמש ״שוק״ המונח
נשים של דרכן 237ירצה״. האיש בשוקי לא יחפץ, הסוס בגבורת ״לא כוח. עוצמת מלוא

r • • • • • קך 9 • • • ’9 ■ך• • • • ■■ • ■

238שוקיהן. לחשוף פרוצות
 כל תכרע לי "כי הבורא: לפני התפילה בעת כורעות הברכיים )ברכיים(. ״הברך״

כן 240תפילתו; בזמן ברך כרע דניאל ביום פעמים שלוש 239לשון״. כל תשבע ברך,
• •

 תירפינה הידיים 241גדעון. אצל כמתואר הנחל, מן מים לשתות כדי הברכיים על כרעו
אזי הקב״ה ידי על הפקודה שעת תבוא כאשר 242מים״. תלכנה ברכים ״וכל פחד: מרוב

• ^ ■ • ■ p■ ■ 9 9 ■ן• • • • • • ■

וברכים רפות ידים ״חזקו יחזק: גם הקב״ה אך 243מתנים״. בכל וחלחלה ברכים ״ופק
• F • • » • • • ן ■ p• • ^ • ■̂  mmm • 9 9 9 9 • « • ץ ך • ■ ■ ■ • • •

244אמצו״. כשלות
■ • ■

 כדי שמשון את דלילה יישנה הברכיים ועל 245ילדים, משעשעים הברכיים על
 אישה או גבר ברכי 246כוחו. טמון היה שבהן ראשו מחלפות את לגלח יוכל שהפלשתי

247ליולדת. טבעי )אבניים( הולדה ככיסא לשמש יכולים
בעלי של ברך עבור וכן 248אדם, של ברך עבור משתמשים זה במונח ״ארכובה״.

חולץ״. אינו הפוכה כשרגלו רגליו אחורי על
Kobert, Hist. Studien, vol. 5, 1896, p. 214 235

טו. ה השירים שיר 236
י. קמז תהלים 237
״אמר ע״א: כד ברכות שוק״. גלי שבל חשפי צמתך גלי קמח וטחני רחים ״קחי ב: מז ישעיה 238

• • T  T  • • •

ערוה״. באשה שוק חיסדא: רב
בג. מה ישעיה 239
יא. ו דניאל 240
על כרעו העם יתר וכל איש מאות שלש פיהם אל בידם המלקקים מספר ״ויהי ו: ז שופטים 241

T : ־ : ״ ־  T V V : • •• : V V T T :־ ד

מים״. לשתות ברכיהם
״ T : ״ V ״

מים״. תלכנה ברכים וכל תרפינה הידים ״כל יז: ז יחזקאל 242
9 T ־ T״ ־ : •T : T V ״ S ־ ״ ־־ : T  T •

יא. ב נחום 243
ג. לה ישעיה 244
״. ברכים ועל תנשאו צד ״על יב: סו שם 245 תשעשעו

־ ״* T ״ ־־ ־־ ־ י : ״ ״ : * : T  T:  T

ברכיה״. על ״ותישנהו יט: טז שופטים 246
״ • : ־ : ־ ־ ־ : ־ T״ V

הלידה. כיסא - המשבר פיזיולוגיה: .1 מיילדות, יד: פרק להלן ראה נוספים לפרטים 247
פחד״. מתוך נוקשות לזו זו ״וברכיו מקרא: דעת נקשן״; לדא דא ״ואךכבתה ו: ה דניאל 248



« »
ב פרק 80

 כלומר העליון המפרק מפרקים: שני כין מבחינים חיים בעלי של בארכובה חיים.
 הוכר לכן 249קדימה. מתעקם הקרסול( )מפרק התחתון והמפרק לאחור, מתעקם הברך,
 הגרה, מעלי אצל הקרסול מפרק בעצם הוא ״ברך״ כלל בדרך המכונה שהמפרק בצדק

 השוק כעצמות שנחשב מה הבטן. ליד גבוה, יותר הרבה נמצא האמיתי הברך ומפרק
 הטבע חוקרי של בטעות נכשלו לא התלמוד חכמי המשוכות. הרגל עצמות בעצם הן

250אריסטו. כמו הקדומים
 251בשר. לה ואין וגידים עצמות רק יש שלארכובה לעובדה בהלכה משמעות יש

 שהיה אהוד, רק 252שמאל. ירך על כלל ובדרך ה״ירך״, על חרבו את נושא הלוחם
 וכך 253ימין בצד חרבו את לחגור היה יכול (Ambidexter, ambidextrous) דו־ידי

להרוג. רצה שאותו עגלון, מעיני להסתירה
255צער. ולאות 254בושה לאות ירך על סופקים
 257גדעון, של או 256יעקב של ירכו יוצאי ההולדה. לאיבר עדין ביטוי גם הוא ה״ירך״
 ואישה נשים, אצל גם זה בביטוי משתמשים מאוחרת יותר בתקופה ילדיו. משמעותם
יותר. גדול ילדים מספר לה יש כי 258חברתה״ בירך ״מתקנאת

 התבטאה ובזה 259אדוניו לירך מתחת ידו את העבד הניח בשבועה, האבות, בזמן
 ״ירך״ בביטוי השימוש תוכנה. על חזר או במילים אותה ביטא שהעבד מבלי השבועה,

 עבד הניח מדוע מסביר קדומות, בתקופות כבר נהוג שהיה הזכרי, המין לאיבר בכוונה
 ואולי ביותר הגבוה הסמל שהיה המילה, במקום 260אדוניו, לירך מתחת ידו את אברהם
 שבטים מספר אצל היום עד מצויה לשבועה דומה צורה ולדתו. לגזעו היחידי הסמל
 אחת פעם - פעמיים שבועה של זה סוג מופיע האבות בתקופת פרימיטיביים. ועמים

מיוסף יעקב ביקש השנייה ובפעם ירכי", תחת ךךי נא ״שים עבדו את אברהם השביע
• • T  T

במקרה 261ירכי״. תחת ידך נא ״שים באומרו: מילים באותן והשתמש לו להישבע W « » • • • • 9 • ^ ■ך • 9
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 ועצמות. גידים כל אף ועצמות גידים בהמה מה - ׳בהמה׳ אומר: עקיבא ״ר׳ ע״ב: קכח חולין 251
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 ברור לא ואכן 262ראוי. כלא שנחשב דבר אביו, של ערוותו ראיית על רק קולל חם
 ראוי קושי. כל בדבר רואה אינו הארמי התרגום רק הירך. תחת היד הנחת של המונח
 אצל אך אדוניו, ירך תחת ידו הניח שהעבד במפורש נאמר הראשון שבמקום לציין
 אברהם עבד שבועת מתוארת יוספוס אצל תוספת. ללא לו״ ״וישבע רק נאמר יוסף

 אצל 263אלוהים״. את עליהם והעידו זה של ירכו על זה שמו ידיהם ״את כדלקמן:
זה. מסוג הערה אין יעקב

 באומרו הפירושים, מכל יותר ומסביר כמאיר עזרא אבן של פירושו נראה לי
ולהכנעה. לכפיפות כסמל אדוניו למותן מתחת ידו מניח שהנשבע

ם י י נ ת ו מ ה
 העצה עצם אחרי עד (ileum) הכסל לעצם מעל המצוי האיזוד מכונה ב״מותניים״

(Sacrum,) שבו בגוף האיזור זהו הכסל. עצם את המכסים הרכים החלקים גם ואולי 
264מתניך״, ״חגר הביטוי ומכאן לנסיעה, לצאת מתכונן הוא כאשר חגורה חוגר אדם

• • T  •

 הספד ״וקסת כתיבתו: כלי את הסופר מחזיק בחגורה לדרך״. ״היכון שמשמעותו
עליו שצר בגד מותניו על לובש אדם אם 266במתניו״. ״שק לובש המתאבל 265במתניו״.

9 T : T  :

 המותניים מן נמשכו הגדול הכהן של מכנסיו 267מלכודת. בתוך שהוא תחושה לו יש
268לירכיים. עד

ב ג;ר!#ררז, / נ כ P׳o\N ׳?־, ג g o g  (J \א rypfA/3 p,269 £כ\ ? le  fg ק p. כ 8 f \ S  pb\
270 p"Jp\N pjcO^pN,

 עצם ליד המותניים, של האחורי בחלק הוא לידה צירי של העיקרי הכאב מקום
כצירי אחזוני צירים חלחלה מתני מלאו כן ״על עצמה: העצה בעצם גם ופעמים העצה

I T ־  : T ־ ־־ : T  T ־ ״ : T ״ I ״״ ״

ברכים ופק נמס ״ולב 271לידה(; צירי של במשמעות רעדה, מלשון )״חלחלה״ יולדה״
T  • T

272מתנים״. בכל וחלחלה
T : ־ :  T : T  T : ״ ־־

כגבר נא ״אזר במילים 273״חרצה״. ובארמית ל״מותניים״, ומקבילים זהים ״חלציים״
P ' • • • ^ ך - • • • ■ •

כב. ט שם 262
.1 טז פרק א, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 263
ם-ב 264 כט. ד מלכי
L. Löw, Graphische Requisiten. 1, p. 184 והשווה: ב. ט יחזקאל 265
לד. לז בראשית 266
במתנינו״. מועקה שמת במצודה ״הבאתנו יא: סו תהלים 267
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יהיו״. ירכים ועד ממתנים ערוה בשר לכסות בד מכנסי להם ״ועשה מב: כח שמות 268
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בטנו״. בשרירי ואונו במתניו כיחו נא ״הנה טז: מ איוב 269
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תן האנח אדם בן ״ואתה יא: כא יחזקאל 270 ב ש לעיניהם״. תאנה ובמרירות מתנים ב
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 האורוגניטלית: המערכת ד. הקרביים .4 זה: פרק בהמשך גם ראה לידה צירי לגבי ג. כא ישעיה 271
האישה. של המין איברי

.243 הע׳ לעיל, וראה יא. ב נחום 272
הע׳ גם וראה מתניו״. כמו ״חלציו רש״י: כיולדה״; חלציו על ידיו גבר ״כל ו: ל ירמיה 273
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ך/ מחמת חלציו איזור שנפתח מסופר בלשאצר על למלחמה. להתכונן הכוונה 274חלצי
• T  •

 שנאמר כמו 276חלציו׳/ ׳׳יוצאי במונח לגבר ביחס משתמשים כן כמו 275ופחד. אימה
ירכיו״. ״יוצאי לגבי לעיל

277כסילים״. לגו ושבט לחמור מתג לסוס ״שוט ״גו״. או ״גב״ במילה מצוין ה״גב״
• » • • • • •

בזים והם 278גוך״, אחרי אותי ותשליכי אותי שכחת ״יען הפסוק אומר הפושעים על
9 m ■ ■ ■ ■ » ץ ■ • ■ 9 ■ • « ■ • ■ ■ ■ • ■ • m m  m '

• ■ •I

כל גוך אחרי השלכת ״כי ישראל לעם הסולח הקב״ה על נאמר לעומתם לקב״ה.
9 r • • • « • ך • » • • • • • p  w•

279חטאי״.
T T :־־

 ועשאו ונסרו דו־פרצופים הראשון האדם את יצר שהקב״ה אומר נחמן בן שמואל ר׳
280ואישה. איש יצר ומהם לכאן, וגב לכאן גב גבים, שני

 נאיבית בצורה הקדומים. הדרשנים על אהוד נושא הוא הבהמה על האדם יתרון
 אותם המקשרים איבר, לכל הדרשנים של מיוחדת התייחסות קיימת תאולוגית ובזיקה
על תרדמה אליהים ה׳ ״ויפל מסופר האישה בריאת על המקראי בסיפור המקראי. לכתוב

• • • • • •
• • • 1

מסביר יצחק בר חנינא ור׳ - 281תחתנה״ בשר ויסגיר מצלעיתיו אחת ויקח ויישן האדם
T T T 9 ־ ־־ T ד ־ ־ ־ : ־ ־ t : ״ ־ • t 9 : ־ t  v

 חשופים יהיו שלא כדי האדם של התחתונים האיברים לכיסוי הייתה הבשר שסגירת
 ר׳ בעכוזו. האדם אצל מכוסים הצואה פינוי ומקום הטבעת פי חיים. בעל אצל כמו
 הסבר זהו 282בישיבתו. כאב יסבול שלא כדי מושבו את לאדם ריפד שהקב״ה אומר ינאי

 מובאות דומות דעות לשבת. אפשרות יש שלאדם הבהמה, על האדם ליתרון עממי
הכנסייה. אבות ידי על בהרחבה

 283״עגבות״. בביטוי משתמשים לאחוריים מפורש ביטוי למנוע אפשרות אין כאשר
וניתן 284חיה״, ״לנפש האדם את עשה שאלוהים הבריאה בסיפור לנו מספר המקרא

• • •

 זנב עצם או 285זנב, גם היה הראשון לאדם כחיה. נברא שהאדם כך מתוך להבין
(Caudal Vertebra) - האלוהים לקח יותר מאוחרת בתקופה ורק - לחיות כמו עוקץ

ג. לח איוב 274
אימה מחמת חלציו איזור )נפתח נקשן״ לדא רא וארכבתה משתרין חרצה ״וקטרי ו: ה דניאל 275
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קשורים. לא מותרים, - משתרין קשרי; - קטרי חלציו; - חרצה ויראה(.
יצאו״. מחלציך ״ומלכים יא: לה בראשית 276
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ג. כו משלי 277
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יז. לח ישעיה 279
א. ח רבה בראשית 280
כא. ב בראשית 281
 מתבזה יהא שלא כדי לתחתיתו נוי הקב״ה עשה יצחק: בר חנינא ״א״ר ו: יז רבה בראשית 282

 יצטער שלא כדי עליו כבוש ואפיפורין מנעל לו עשה אמר: חד ינאי: ור׳ אמי ר׳ כבהמה.
כסתות״. לו עשה אמר: וחרנא יושב, כשהוא

עגבות?״. איכא והא שמע. קריאת וקורא פניו מחזיר זה מר: ״אמר ע״א: כד ברכות 283
האדם ויהי חיים נשמת באפיו ויפח האדמה מן עפר האדם את אלהים ה׳ ״וייצר ז: ב בראשית 284
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זנב״. אמר: וחד פרצוף
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 הערתו את להסביר לניסיון מתנגד אני 286האדם. של אצילותו או כבודו למען הזנב את
 הקשורות באגדות כאן שמדובר לשער יש המודרנית. האבולוציה ברוח יהודה ר׳ של

זנב. בעלי לאנשים
 ובספר הימים בדברי המקראיים הביטויים לגבי הפרשנים בין דעות חילוקי קיימים

 הפרשנים של אחת גישה זהים. ביטויים כנראה שהם 288ו״שת״, 287״מפשעה״ שמואל,
 באיברי שמדובר בדעה השנייה והגישה )העכוז(, האחוריים כזיהוי הביטוי את מסבירה

 המקורות בשני הדעות. שתי בין להכרעה להגיע אפשרות שום אין המקרא מן המין.
 חתך להכלימם וכדי אביו, מות על חנון המלך את לנחם שבאו דוד עבדי על מסופר

לשת. עד או המפשעה עד לחצי, בגדיהם את חנון

טן ב ה
 המתייחסים ביטויים כולם הם בתלמוד, ו״כרסא״ במשנה, ״כרס״ במקרא, ״בטן״

 כוחן הבטן(. ודפנות )המעיים הבטן של הפנימי הרך האיזור כל את וכוללים לקרביים
290יפרדר׳, ממעיך לאמים ושני בבטנך גוים ״שני 289הבטן״. ב״שרירי נמצא הבהמות של

• • ״ • • ■ך• • 9 • « • • • • • • % 1

תיפול ירכה סטתה היא שאם מסופר, סוטה מי השותה האישה על רבקה. על מסופר
291צבה״. בטנך ואת נפלת ירכך את ה׳ ״בתת תצבה: ובטנה

• . • • • • • • 1

אך שווים, האדם בני כל את עשה הקב״ה 292ה״/ כלם עשה נפגשו ורש ״עשיר
9 9 ז \ ״ ז : י זז ,ז

 הסתכל - לחמך להרוויח כדי לעבוד הולך אינך מדוע לעני: אומר העשיר כאשר
 לעשיר: הקב״ה לו אמר זה? כל בא מאין שלך, הבטן על הירכיים, על השוקיים, על

עין לו מכניס אתה לו שנתתי במה אלא מאומה משלך לו נתת שלא דייך ״לא
293רעה?״.

 על זו דירות שתי היו אחד בבית משפטי. בסים על שנידון מקרה אביא להלן
 בקומה הדייר מן התחתונה הדירה בעל ביקש שקעה. הקרקע שבקומת והדירה זו גבי

 הדירה את לפנות השנייה בקומה הדייר סירב התיקון. בעת דירתו את לפנות השנייה
קומתך שחה - ופוק״ אכריסך ושוף ועול אכריסך ״שוף הקרקע בקומת לדייר ואמר

כבודו״. מפני ולקחו וחזר כחיה עוקץ לו שעשה מלמד אמר: יהודה ״ר׳ י: יד רבה בראשית 286
מ-א דברי 287 מי המפשעה עד בחצי מדויהם את ויכרת ויגלחם דויד עבדי את חנון ״ויקח ד: יט הי

ד ■ך • • »• « * • • • • • • • ״ • • • • » • • • « • « • ■ך • • • » . • 9 ■ף
• • !1 • • • • • • •1

וישלחם״.
• •

ב 288 אל- עד בחצי מדויהם את ויכרת זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי את חנון ״ויקח ד: י שמו
•• • • • *“ • • • • • ״ • • • . “■ ■ך • • “• • • ■■ • “* • ״ן■ • • • ““ • • 9 •ך “ 1 • •1 • • • •1 1 • • • •

וישלחם״. שתותידזם
• • • •

בטנו״. בשרירי ואונו במתניו כיחו נא ״הנה טז: מ איוב 289
. . ך . ך . - ך . • - . . . . . : ״ .

כג. כה בראשית 290
כא. ה במדבר 291
ב. כב משלי 292
 לעשותו יכול עשיר לזה שעשה ומי עשיר לעשותו יכול עני זה שעשה ״מי ד: לד רבה ויקרא 293

 חמי כרסוון חמי כרעין חמי שקיין חמי ונגיס לעי אזיל את לית עני: לאותו העשיר אמר עני.
 מכניס אתה לו שנתתי במה אלא מאומה משלך לו נתת שלא דייך לא הקב״ה: ליה אמר קפרן.

רעה״. עין לו
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 לא כזה שאירוע ברור 294וצא. כריסך עד והתכופף לדירתך והיכנס )רש״י( כריסך עד
295לחוק. זאת בדרך יתקבל

 גם המרכז. כנקודת כלומר 296הארץ״, כ״טבור רק במקרא מופיע ״טבור״ המונח
 במונחים ״טבור״ עבור משתמשים כלל בדרך זה. בדימוי השתמשו היוונים המשוררים

״טיבור״. וכן ״שורר״ ״שרר״, ״שור״, כמו
 שקוע טבור לראות היה שמקובל כך על מצביעה ל״טבור״ ״בור״ בין ההשוואה

 הטבור את מתאר השירים שיר משורר בור. גם מכונה הטבור ולכן 297רגיל, כטבור
298ביין. הממולא כאגן

 מן ברחם גדל שהעובר האומר שאול אבא של דבריו התלמוד חכמי בין מקובלים
 לאחר גם חשיבות בעל הוא וכן העובר, של החיים מרכז הוא הטבור וכי 299הטבור,
 ימצא אם 300יוון. מחכמי חלק על גם מקובלת הייתה שאול אבא של עמדתו הלידה.

 ביותר הקרובה העיר היא איזו למדוד העדה זקני על היכהו, מי נודע ולא בשדה חלל
 ההרוג, של האף מן אחת דעה לפי מבוצעת המדידה 301הגוויה. בו שנמצאה למקום

 ברחם נוצר״ שהולד ״ממקום הטבור, מן אחרת דעה ולפי הפנים, של ההיכר סימן שזהו
 דעה לפי - בשבת גם ההריסות את לפנות יש למפולת, מתחת אדם נקבר 302האם.
 שהוא לטבור, עד אחרת דעה ולפי האדם, נשמת יוצאת שמשם האף, לפינוי עד אחת
303האדם. מקור

 באמצע נמצא שהטבור כמו המקדש, במרכז היה הסנהדרין של מושבה מקום
 ברחם שהעובר כמו הסנהדרין חכמי של מחכמתם חייו את שואב ישראל עם 304הגוף.

305הטבור. מן חייו את שואב אמו

ע״א. ז בתרא בבא 294
ב. סעיף קסד סימן משפט, חושן 295
ט שופטים הארץ״; טבור על ישבי וקנין מקנה עשה מגוים מאסף עם ״ואל יב: לח יחזקאל 296

• • • \ T • • י• ! ■ T  T  •  T •

הארץ״. טבור מעם יורדים עם הנה ״ויאמר לז:
V 9 ־־ • •• ״ : T ״״ • V ־ T  T

אדם״. של טיבורו זה באדם, בורות בעולם ״בורות ה״ג: פל״א נתן דר׳ אבות 297
המזג״. יחסר אל הסהר אגן ״שדרך ג: ז השירים שיר 298

p» • • • ״ ■“ • « P “■ ““ * • • • ■p ״ • • • • * ו • • •1

 שרשיו ומשלח מטיבורו אומר: שאול אבא מראשו... נוצר? הולד מהיכן ״דתניא ע״ב: מה סוטה 299
ואילך״. אילך

Plutarch, De Placit 5:17 300
.. חלל ימצא ״כי א-ב: כא דברים 301 סביבת אשר הערים אל ומדדו הכהו... מי נודע לא באדמה.

• T ״ • T  T T ר־ T  T ״ ־־ • T  T ד T V  V• ־ • : V ד

החלל״.
T T V

 ממקום מטיבורו אומר: אליעזר רבי מודדים? היו ״מאין (:61) ע״ג כג פ״ט, סוטה ירושלמי 302
הפנים״. הכרת ממקום - מחוטמו אומר: עקיבא רבי נוצר; שהולד

לת עליו שנפל ״מי ע״א: פה יומא 303  אומרים: ויש חוטמו, עד בודק? הוא היכן עד ובו׳... מפו
 ׳כיל דכתיב הוא, באפיה חיותא דעיקר מורי שאול אבא אפילו נפש פקוח לענין אבל לבו... עד

(.25) ע״ב מה פ״ח, יומא ירושלמי כב(״; ז )בראשית באפיו׳ חיים רוח נשמת אשר
• • • •

 נתונה ישראל של סנהדרין כך הגוף באמצע נתון הזה השרד מה ״אלא ד: א רבה במדבר 304
בהמ״ק״. של באמצעו

שהנו זמן כל זה תינוק מה סנהדרין. אלו ׳שררך׳ - הסהר׳ אגן ״׳שךרך א: ג ז רבה השירים שיר 305
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איברים 248 .2

 ואז: - 306)הגופה( הגוויה - הגוף רק נשאר הנשמה וביציאת ונשמה, מגוף עשוי אדם
307אין״. הבהמה מן האדם ״ומותר

־ ד 99 ד ד ד ־ ־ • • : ־ T • 1 ־

 ימות כמספר גידים ושס״ה ״אברהם״ אותיות כמספר איברים רמ״ח האדם לגוף
3,(243 אותיותיו )ערך אברם תחילה נקרא אברהם 308החמה. 0  נוספה שמו שינוי ולאחר 9

 שתי איברים: חמישה לשליטתו ונוספו - לרמ״ח עלה אותיותיו וערך ה/ האות לו
 בדרך מדובר לפיכך 310גופו. איברי בכל שלט הוא כך המין. ואיבר עיניים שתי אוזניים,

 גם אלא שהוזכרו, המקורות בשני כמו בדרשות רק לא 311איברים, (248) ברמ״ח כלל
מעשית. משמעות גם יש האיברים במספר הדנה לשאלה בחוק.

״כל הוא: טמא מת בו שיש לאוהל או לגג מתחת המצוי כל התורה דיני לפי
ז

בתלמוד, שפורטו כללים לפי 312ימים״. שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אל הבא
• ז - : • יד : • ••• ־!־ •\ ד• •ד : ז■ ••• ת־ -

 הם אזי האיברים ממחצית למעלה בה נשארו עוד כל שלימה, אינה הגופה אם גם
רובע בה שאין אע״פ מת של מנינו ורוב בנינו ״ודוב שלימה: הגופה כאילו מטמאים

313טמאין״. -
 ״איבר״ במונח כלולים איתן, מסכימים הפרשנים שכל התוספתא, הגדרות לפי

עצמות. רמ״ח האדם שבגוף התלמוד מציין זה בסיס על - הבשר וכן הגידים העצמות,

ת יבולין ישראל אין כך מטיבורו, אלא חי אינו אמו במעי שלהם״. מסנהדרין חוץ דבר לעשו
א 306 בעלי לגבי ח: יד שופטים שן״; בית בחומת תקעו גויתו ״ואת אדם: בני לגבי י לא שמואל־

T T  T  . • •

ודבש״. האריה בגוית דברים עדת ״והנה חיים,
ורוח זה מות כן זה כמות להם אחד ומקרה הבהמה ומקרה האדם בני מקרה ״כי יט: ג קהלת 307

V 2 ״ ״ 9 p : ״• T T  T ״ VPS ־ • V 9 ־ T ״״ : ־ •  V : V  T T V : -

אין״. הבהמה מן האדם ומותר לכל אחד
T  V ־ ־־ T  T T ״״ : ־ 9 ״ T  T

 מאות שלוש למשה, לו נאמרו מצות עשרה ושלש מאות שש שמלאי: רבי ״דרש ע״ב: כג מכות 308
אדם״. של איבריו כנגד עשה ושמונה וארבעים ומאתים החמה ימות כמנין לאוין וחמש וששים

figz 663>Ñ ñd׳ Í  ON'Ñn p \ín p  p k!׳k  p ' € k ~ ^ f  fk'i>t'ó p  ¡J~>J' צ )גי/ר¿(□/ כ"

iñÍS* p fk r i  p k  P 'p fk  k~>̂ '1" :(p'~>x6f גpkÑ * \p\k k~¡^ P 'p ík  p ÍS6׳!~̂k  p׳'íijtÑgi p 

k׳g£ plkÑ  &Í£\ p n z׳ngÑN p /□1 £׳?׳')'".itf vf6 p n p

נתתיך״. גוים המון אב כי אברהם שמך והיה אבדם שמך את עוד יקרא ״ולא ה: יז בראשית 309
V ״ :  T ־• 9 : ״ : T  T  : T 9 : ״ : ־ T־ T ״ ״ ־ : ״ 9 ד ־ ״

 על הקב״ה המליכו בתחלה אברהם, וכתיב אברם כתיב אבא: בר רמי ״אמר ע״ב: לב נדרים 310
 הן אלו אברים. ושמונה וארבעים מאתים על המליכו ולבסוף אברים ושלשה וארבעים מאתים

הגוייה״. וראש אזנים ושתי עינים שתי
 כך איברים ושמונה וארבעים במאתיים שנכנסת כשם לקיש: ריש ״דאמר ע״א: יז קטן מועד 311

בובר, תנחומא א; סט רבה בראשית איברים״; ושמונה וארבעים ממאתיים יוצאה יוצאה, כשהיא
נטור שהיה לחם מחספס? מהו אמר: קפרא בר - יד( טז )שמות מחספס׳ ״׳דק כב: בשלח

t ג .״ .

ששים, ס׳ שמונים, פ׳ ששים, ס׳ שמונה, ח׳ ארבעים, מ׳ מחספס, אותיות כמנין אברים, ברמ״ח
ם ׳לחם שנאמר שבאדם, אברים רמ״ח כנגד רמ״ח, הרי )תהלי ם׳ ךי  לחם תיקרי אל כה( עח אבי

איברים״. לחם אלא אבירים,
יד. יט במדבר 312
ע״א. מה בכורות מ״א; פ״ב אהלות 313
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 הקטנות העצמות כלולות לא וכן כשר, כוללות אינן כי זה במניין כלולות אינן השיניים
השמיעה. מערכת של

עצמות; בהם שאין איברים גם ״איבר״ במונח כלולים המדוברת שבשפה ספק ]אין
 בתחום גם ההולדה. איבר את האיברים במספר כוללים היו לא אילו מוזר זה היה

 וראשי הגויה וראש אוזניים... ״ראשי וביניהם האיברים ראשי מוזכרים הדתי החוק
 באגדה גם עצמות. בהם שאין איברים נמנים במפורש כלומר 314שבאשה׳/ הדדים

 מטמא החי״ מן ״איבר כאיברים. העיניים מוזכרות אבינו אברהם על לעיל שהוזכרה
 כולל עקיבא שר׳ מחלוקת, בתלמוד ומובאת 315המת, מן איבר כמו הלכתית מבחינה
 במונח כולל הגלילי יוסי ר׳ ולעומתו בשר, בה שאין למרות ברך גם החי מן באיבר

 בהם שאין למרות ושפתיים, כליות כמו מתחדשים, שאינם גוף חלקי רק ״איבר״
[316ובשר. גידים עצמות, ״איבר׳׳ להגדרת דורש יהודה ר׳ רק עצמות.

 שמונה על מדבר פליניוס ״איבר״. המונח לגבי העתיק בזמן נוסף דיון על לי ידוע לא
 גוף חלקי שיש מציין אריסטו מתכוון. הוא איברים לאלו מפרט אינו אך 317בפנים, איברים

 רק לא מכונים והם - החזה ובית זרוע יד, שוק, ראש, כמו לאיברים לפצלם ניתן שלא
319״.Partes״ ״חלקים״: אלה אורגנים מכנה סינא אבן גם 318״איברים״. גם אלא ״חלקים״

 החזה עצם את זה במניין כוללים כאשר עצמות, וארבעים מאתיים יש האדם בשלד
 איבר של הקטנות העצמות ואת השיניים את מונים וכן בודדות, כעצמות העצה עצם ואת

 שלושים ללא (.Sesambeine, Sesamoid) שומשמניות מעצמות ומתעלמים השמיעה,
 עצמות. וחמש מאתיים רק יהיו השמיעה מערכת עצמות שלוש וללא השיניים ושתיים

 עצמות. 211 יהיו אזי אחת, כל עצמות כארבע העצה ועצם החזה עצם את מחשבים אם
 320עצמות; ושמונים מאתיים עד מאתיים להכיל השלד יכול התוספתא לפי

:321הבאה החלוקה לפי עצמות 248 מונה המשנה

30 אצבע לכל עצמות שש של חישוב לפי - הרגל פיסת רגל,
10 קרסול

2 שוק
5 ארכובה ברך,

מ״ז. פ״ו נגעים 314
ן ״אלו מ״א: פ״ב אהלות 315  בשר עליהן שיש החי מן ואבר המת מן אבר באהל... מטמאי

בראוי״.
ע״ב. קכח חולין 316

Plinius, book 7, chapt. 1 317
.Aristotle, Hist. Anim. 318 תחילת

Avicenna, Canon, book 1, sect.l, doct. 5. fol 25b, ed. Plempius, Lovanii 1658 319
ה״ז. פ״א אהלות תוספתא 320
מ״ח. פ״א אהלות 321
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1 ירך
3 קולית
11 צלעות

30 אצבע בכל עצמות שש של חישוב לפי - היד פיסת יד,
2 קנה אמה,

2 במרפק
1 בזרוע
4 בכתף

202 הצדדים בשני עצמות
18 חוליות
9 בראש
8 בצוואר
6 הלב במפתח
5 בנקבים

248

 בישול על שמסופר היחיד במקרה אלה. נתונים נקבעו שיטה באיזו יודעים אנו אין
 המונחים תואמים מידה באיזו יודעים אנו אין כן כמו 322איברים. 252 נמצאו גופה

 רוב אזי תואמים המונחים אם - כיום המקובלים האנטומיים למונחים הנזכרים
 גם העצמות. של הכולל המספר נכון אינו וכן נכונים, אינם המצוטטים המספרים

 שמדע מאחר תואמים אינם התקופה בני לא־יהודים רופאים של לנתונים השוואה
 מדבר גלנוס רעוע. בסיס על כידוע עמד שלהם (Osteologie, Ostology) האוסטולוגיה

 מדעי של זה תחום על 323מדויק. במספר מלנקוב ונמנע עצמות, ממאתיים יותר על רק
 מדויקת בצורה נבחן לא שהוא פואס, המלומד אומר העצמות, למספר המתייחס הטבע,

324הקדמונים. ידי על
 - רגל ושבעה; עשרים - יד השונים: לאיברים סתמיים מספרים מציין היפוקרטס

ראש עשרים; - השדרה עמוד חמישה; - מותניים שבעה; - צוואר וארבעה; עשרים
325. 1 1 1 הציפורניים ועם ואחד, תשעים יחד שמונה; -

 את המפורסמים הערבים הרופאים גם מציינים לספר, במבוא מובא שכבר כפי
 אותו מצטטים שהם שגלנוס, למרות וזאת האדם, של השלד לעצמות רמ״ח המספר

מבחינה קרובים היו אלה רופאים מדויק. למספר מתייחס אינו רבה, בנאמנות כלל בדרך

.23 הע׳ לעיל, ראה 322
Galen, De Foet. Form, book 6; Kühn 4:694 323

Foes, ed. Hippocrates, Genevae 1657, fol. 326b 324
Hippocrates, De Ossium Natura, ibid. fol 274 325



 גלנוס לא כנראה ולכן יהודים, היו אף ובחלקם היהודים, לרופאים ואתנית גיאוגרפית
 גם כנראה משמשת זאת לדעה הוכחה לקביעתם. המקור הייתה היהודית המסורת אלא

 ידיהם על מתוקן זה ומספר בסיס, אצלם משמש רמ״ח של התלמודי שהמספר העובדה
 אחריו שנה כמאה עצמות. רמ״ח על מדבר 326(1037 בשנת )מת סינא אבן בהוספות.

 עצם מלבד רמ״ח, הוא כולו האדם בגוף העצמות מספר (:1013-936) אבולקאסם כותב
 מהן שרבות קטנות עצמות ומלבד הלב עצם ומלבד היוונית למידה לאות הדומה הגרון

327העגולות. הברכיים, עצמות שתי ומלבד מהמפרקים, חלק מהוות

 המשנה. של הנתונים את ולאמת להוכיח ניסיונות חסרו לא הדברים ]מטבע
 )הכוונה Points D’ossification - התגרמות נקודות מקומות במספר כלל רבינוביץ

 כאשר זאת עשה הוא 328יתאימו. שהמספרים כדי - (epiphyses לאפיפיזות, היא
 הראש עצמות מספר את שרירותי באופן קבע גם שהוא כפי לו, נוח היה הדבר
 בתלמוד. הבלשני לשימוש בניגוד ל״נקבים״, השמע צינור ואת הנחיריים את וכלל

 כל לא נולד האדם כאשר כידוע, 329שיטתית. בדרך הנושא את בחן קצנלסון
 לזו זו המחוברות עצמות, מחלקי הזמן במשך מתפתחות הן מפותחות. העצמות

 שלקו שחכמים הניח קצנלסון הלידה. אחרי רב זמן רק מתאחות והן סחוס, בחלקי
 יותר גדול מספר שהתקבל כך נמס, הסחוס שכל עד עשרה שש בת נערה של גופה

גדולים. חסרונות שני יש שלו המפורטים לבירורים מבוגר. אדם אצל מתקבל מאשר
 חושב. שהוא כפי קבוע אינו העצמות איחוי כגיל מציין שקצנלסון שהגיל האחד:

 ברדלבן הזרוע, של התגרמות כגיל עשרה שמונה גיל את מציין הוא בעוד לדוגמה,
(Bardeleben) מצויים כאלה פערים 330עשרה. שבע או עשרה שש לגיל זאת קובע 

 בשינויים מותנה העצמות של ההתגרמות שגיל נניח אם גם אך העצמות. רוב לגבי
 במקרים נכונים להיות עשויים קצנלסון ידי על המצוינים והגילים אינדיווידואליים,

 שהוא היא עובדה קצנלסון. של בשיטתו ביותר חמור חסרון ישנו עדיין מסוימים,
 ניסיון להם ואין מדויקות אינן החוקרים של המחקר ששיטות לציין חובה מרגיש

 שיש בעוד אחת, עצם רק בירך שיש להשערה מביא ואי־הדיוק 331זה, בתחום רב
 אחר: לשון 332הדיוק. לחוסר נוספות דוגמאות יש וכן התגרמות, נקודות שתי בירך

 הוא לו התאימו לא שהממצאים ובמקומות שלו ההיפותזה את לעצמו בנה קצנלסון
שללא בעוד הידע, מקורות את האשים אלא ההנחות, את לשנות לנכון מצא לא
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Avicenna, book 1, sect. 1 doct. 5, sum 1. oap. 30a, fol 46a ed. Plempius 326
Alsaharavii, Liber Theoriae, tract. 4 ,chapt. 1 fol 111a (Kgl. Bibl. Berlin, B. Diez 95) 327

Rabbinowicz, La Médecine du Thalmud, Paris 1880, p. 192 328
Kazenelson, Die Normale und Pathologische Anatomie des Talmud, Robert's Historische 329

Studien, vol. 5, 1896, pp. 164 ff
Eulenburg’s Real Encyklopädie, 11:149 330

Kazenelson, p. 191 331
ibid. p. 196 332
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 שהוא הבניין כל מתמוטט מכך כתוצאה שגויות. יסוד בהנחות אשם היה הוא ספק
רבים. כה במאמצים בנה

 או אחד ביום נגרמת אינה סחוס של שההתגרמות להעיר ברצוני לכך נוסף
 גרמיות רקמות הרבה כבר יש מושלמת שההתגרמות לפני רב זמן ולכן אהד, בשבוע
 זהים ההתגרמות חוקי אם לחקור עדיין יש כן כמו בישול. בעת תתפרק לא והעצם

 עם בנידון שוחחתי במזרח. הגזעים את תואמים בכלל הנתונים והאם הגזעים, בכל
אלה.[ לשאלות רב משקל ייחס אשר (R. Waldeyer) ולדייר ר׳

 ללא נשארת המשנה כלומר שהועלו; לשאלות ברורות תשובות לנו אין לסיכום:
הסבר.

f tg z׳?־ י[י!ן67ר ׳ g] :ז/*\/גר< leכן׳,0 כ/< ין ה #?־ r>icn •jjcg וכ$י ׳ ?־A¿: ylc פ

We6 ־n  365 6~>df r>o'J Ic f׳f\ p n״ffb *  \f\ p n ^ '/cn  2'48i p o s ׳בה0ה £hj\NÎ

?/à׳ ig ׳/¡c ,f>gMr>z n'^oieg כ>&׳ ׳ \N ^ f»sl16}lc p\~6bigN׳r) fg  p\׳.p

 בהם לדון ועלינו הוסברו לא שעדיין במשנה המופיעים מונחים מספר עוד נותרו
בקצרה.
 מת של שמ״קולית״ ומסופר ״ירך"(, )במקרא ״קולית״ בתלמוד נקראת הירך עצם

 ובמיוחד 334אהוב, מאוד מאכל היה הקולית שבתוך העצם מוח 333לסכין. ידית עשו
 ימה בחוף הים מן שנסחפה קולית ראה אלעזר בר יצחק ר׳ 335צעיר. טלה של בקולית

 לו בא האדם של כוחו הקדום, בזמן העמים כל של השקפותיהם לפי 336קיסריה. של
 עשרה שמונה היה ענקים אצל הקולית של האורך המסורת לפי ולכן, העצמות, ממוח
 העצמות ממוח מושפעת העצם עובי התפתחות אם מחלוקת מוזכרת בתלמוד 337אמה.

 קערה, לדוגמה כמו קעור, ונעשה שהולך שטוח לגוף מתייחם ״כף״ המונח 338שבתוכה.
 קליפת לכל היא שהכוונה דמוחא", ״כפא וכן היד״, ״כף המונח ומכאן וכדומה, מחבת

 השקע להיות צריכה הייתה שמשמעותו הירך", ״כף המונח את 339החיה. של הגולגולת
 Kopf des schenkels, Head of) הירך בראש המסורת לפי מבינים הירכיים, אגן של

the Femur,) 340המלאך. עם במאבקו אבינו יעקב אותו נקע המקראית המסורת שלפי
של ירך לראש משתמשים ובתלמוד ירכא", ל״פתי הירך כף את מתרגם אונקלוס

חבור״. אינו זה הרי לסכין יד שעשאה המת ״קולית ה״ג: פ״ד אהלות תוספתא 333
שבקולית״. שבראש המח וכן בשר עליו שיש ״עצם ה״ד: פ״ב עוקצים תוספתא 334
ת את ״השובר ה״י: פ״ו פסחים תוספתא 335 ושבקולית״. שבראש המח מן כזית לאבל העצמו
 ראה דקיסרין, רימא משוניתא על ומטייל קאים חוה אלעזר בר יצחק ״רבי ז: י רבה בראשית 336

אחת״. קולית שם
 שלפני )הנפילים מהם אחד כל של קוליתו אמר: יוחנן רבי בשם כהנא בר אבא ״רבי ז: כו שם 337

אמה״. י״ח נמדדת היתה נח(
ע״א. קכה חולין 338
 ״כף דמוחא: מכפא ד״ה רש״י אטמא״; עד דמוחא מכפא אלא כפא... ״מאי ע״א: נד שם 339

״ירך״. אטמא: עד ד״ה החלל״; כל דהיינו הגלגלת
בגיד יעקב ירך בכף נגע כי הנשה... גיד את ישראל בני ייאכלו לא כן ״על לב: לב בראשית 340

» • • • • ז • 1 • • • •

הנשה״.
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 לראש התואם הביטוי הערבים הרופאים אצל 341ראטמא״. ״בוקא במונח חיים בעל
 בתלמוד כונה (,Teres) הליגמנט הירך, גיד chuqq al-wark.342 הוא ירך לכף וגם ירך

 סכנת נחשבו - הרצועה של וקריעתה חיים בעל אצל הירך בראש נקע ״ניביה״.
343חיים.

 המפרשים ולדעת באהלות, במשנה בתלמוד, אחת פעם רק מופיע ״קולית״ המונח
 כלפי הקשור חלק עוד כוללת ״קולית״ הרמב״ם לדעת ורק הירך, לראש היא הכוונה
מעלה.

347

 הערבי המונח הוא קרוב יותר אך מיוונית, הוא ״קולית״ המונח מקור המילונים ]לפי
al-qitnah המונח מוכר הערבים הרופאים אצל הרמב״ם. ידי על מתורגם שהוא כפי 

qatan של בצירוף ובמיוחד למותניים, בקשר charaz al-qatan, חוליות שמשמעותו 
 הוא כאשר הרמב״ם של כוונתו גם שזאת נראה Lumbar Vertebrae.)344) המותניים

 המונח את מתרגם (Freytag) פרייטג מעליו. שיש מה את גם קולית במונח כולל
qatan רייסקה של לדבריו תואם זה ואין נכונה, בצורה (Joh. Jac. Reiske,) שהיה 
 את מסביר הוא לאלראזי בהערותיו אשר בלייפציג, לערבית פרופסור וכן רופא

(.[Sacrum) העצה כעצם ואולי (loins) במותניים qatan המונח

.Aguz הערבים האנטומאים אצל מכונה העצה״ ״עצם
 Beckenschaufel), העצה״ ״שקע שהוא ה״קליבוסת״, בתוך מונח הירך״ ״ראש

Sacral Hollow) האגן של (Pelvis.) כתוצאה אם אלה, עצמות בולטות הזקן אצל 
345הכפוף. מגופו כתוצאה ואם הרזה מגופו

 הכסלים״, על אשר ״החלב עם זהה הקליבוסת גבי שעל השומן 346שמואל מר לדעת
הירכיים. אגן לעצמות הכוונה ״כסלים״ המקראי במונח המזבח. על שעולה

 ושנים מכאן ״שנים - בתוספתא מפורטים בברך עצמות חמש על המשנה דברי
 של (Kondylen, Condyle) העצם לבליטות היא והכוונה - 348באמצע״ והפיקה מכאן
עצמאיות. עצמות בהן לראות שניתן הירך, ושל השוק

 בשלוש בקלות להבחין שניתן למרות עצמות, שתי רק ב״מרפק״ מונים הברך לעומת
(.Olecranon) המרפק וזיז הזרוע של (Kondylen, Condyle) הבליטות שתי עצמות:

הירך״. ״קולית ראטמא: בוקא ד״ה רש״י ע״ב, מב חולין 341
Rhazes, Trois Traités D ’anatomie Arabes, ed. De Koning, Leiden 1903. p. 817 342

ע״א. נד חולין 343
Rhazes, ed. De Koning, p. 16 לדוגמה: 344
קליבוסת״. זו - ה( יב )קהלת השקד׳ ׳״וינאץ ע״א: קנב שבת 345

T  T  •

 וענוש אסור דקליבוסתא תרבא האי שמואל: אמר יהודה רב אמר אבא ר׳ ״אמר ע׳׳א: צג חולין 346
הכסלים״. שעל חלב וזהו כרת

הכבד על היתרת ואת הכסלים על אשר עלהן אשר החלב ואת הכליית שתי ״ואת ד: ג ויקרא 347
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יסירנה״. הכליות על
T : ־־ V - : T

 ושנים מכאן שנים בארכובה חמשה עימהן, והלחי בראש ״תשעה ה״ו: פ׳׳א אהלות תוספתא 348
באמצע״. והפיקה מכאן
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 מתאחים המחברים רוב לדעת הבישול״. ב״שיטת הסבר אין זה לעניין גם1
^Capitis radii שבבישול כך עשרה, שמונה עד עשרה שש בגיל רק העצם גוף עם 

[349להתפורר. עוד יכולות אלה עצמות עשרה, שש בן של שלד של

 לקשת מחוברת אינה עשרה השתים הצלע כי צלעות, עשרה אחת רק מונה המשנה
 לבית מגיעה אינה עשרה האחת הצלע גם כי נכונה, אינה זאת סיבה 350הצלעות.

 מוח מכילות הגדולות הצלעות רק יוחנן ר׳ לדעת אחרת. לצלע מחוברת ואינה החזה
 ״בוכנא לעלי: מכתש שבין לקשר מושווה לחוליה הצלע בין הפרקים חיבור 351עצמות.

352ואסיתא״.
 354צד. בכל צלעות שמונה מתאר אריסטו בעוד 353צלעות, שבע רק מכיר היפוקרטס

אמיתיות. שאינן צלעות ובין אמיתיות צלעות בין הבחנה לגבי אזכור שום מצאתי לא
 צלע: ממנו ולקח האדם על תרדמה הבורא הפיל הראשונה האישה של לבריאתה

המונח מוכר בארמית 356״אשתי״. במובן "צלעתי״ המונח מכאן 355תחתנה״. בשר ״ויסגיר
T 9 9 . - .ך -ך . . -

357צלעות. של במובן ״עילעיך
 הזכרים שלצאצאיו גרמה הראשון מאדם הצלע שלקיחת מדובר לא מקום בשום

 בריאת לגבי המקראי בסיפור המוזכרת ה״צלע״ לנשים; יש מאשר פחות אחת צלע יש
שונים. במובנים במדרשים מוסברת האישה

 כלולה זה שבמספר התוספתא מעירה עצמות, תשע יש שבראש המשנה לדברי
358הלחי.

 בתקופה הרופאים אצל היה שמקובל העובדה לאור דרושה אולי הייתה זאת הערה
 מעצמות בנפרד הלחי עצמות את למנות הערבים, הרופאים אצל וכמובן הקדומה,

הראש.
 חוליות לשבע הכוונה במשנה המוזכרות הצוואר עצמות שמונה שבין מניחים

עשרה לשתים היא הכוונה חוליות עשרה שמונה של בחשבון הלשון. ולעצם הצוואר

.193 ׳עמ (,329 הע׳ )לעיל לקצנלסון בניגוד 349
 ושש מבאן שש צלעות, רוב הן "אלו ע״א: נב שם צלעותיה״; רוב ״נשתברו מ״א: פ״ג חולין 350

ת מבאן״. ואחת מבאן עשרה אחת או מבאן שמעו  יורה צלעות; ושתיים עשרים שיש הדבר מ
ת צלעות כ״ב לה יש ״הבהמה א: סעיף נד סימן דעה  וי״א מבאן י״א מוח, בהן שיש גדולו

ת עוד יש מהן ולמטה שלה בחוליא תקועה אחת וכל מכאן קטנות״. צלעו
ע״א. נב חולין 351
שם. 352

Hippocrates, De Locis, ed. Foes, fol. 410 no. 23 353 
Aristotle, Hist. Anim., book 1, chapt. 15 no. 56 354

בשר ויסגיר מצלעיתיו אחת ויקח ויישן האדם על תרדמה אליהים ה׳ ״ויפל בא: ב בראשית 355
----------- V Î • ־ I ״• T ־ T T T ״ ־ I -  .  -  T --------- : ־ • T ״ ־ : T  T

תחתנה״.
T: ־ V

מהו״. ״צלעתי ע״א: ו קידושין 356
טהורה״. - שבה עילעין רוב שגירד שדרה שמע: ״תא ע״א: נב נזיר ה; ז דניאל 357
.348 הע׳ לעיל, ראה ה״ו; פ״א אהלות תוספתא 358
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 מותניות חוליות חמש רק יש כלל בדרך אם גם המותניים. חוליות ושש החזה חוליות
359חוליות. שש יש במיוחד גבוהים אדם שלבני מקרים יש

 החוליות מספר לגבי אך 360הצוואר, חוליות של המוזכר למניין מסכים היפוקרטס
 - פחות ולאחרים חוליות של יותר רב מספר להם שיש אנשים שיש מעיר הוא הכולל
חוליות של נכון מספר מציין גלנוס 361חוליות. ושתיים עשרים יש יותר, שיש לאלה

 נזכרות חוליות עשרה שמונה 363הערבים. גם הולכים ובעקבותיו 362 - 7+ 12+5 -
 יהודי, הוא שהמקור ייתכן המקור. ציון ללא אמנם סלרנו, אנשי אצל הביניים בימי

 שכבר כפי מבוטל. היה לא ומעמדם קטן היה לא בסלרנו היהודים מספר כידוע כי
 הזמנים של החמורות האנטומיות השגיאות בין להימנות צריך אינו זה נתון לעיל, צוין

364ההם.
 שבתלמוד באגדה המכונה 365שקד, דמוית עצם יש החוליות עשרה שמונה בקצה

 מציץ הקב״ה ״מהיכן חנניא בן יהושע לר׳ אדריאנוס הקיסר של לשאלתו 366לוז. בשם
 של עמידותה את להוכיח כדי 367שדרה״. של מלוז לו: אמר לבוא, לעתיד האדם את

 מכה והתחיל הסדן על נתנו נמחה, ולא במים נתנו נטחן... ולא ברחיים ״טחנו זו עצם
 רצה שהקב״ה המבול, רק כלום״. חסר ולא הפטיש, ונבקע הסדן נחלק בפטיש עליו

369הלוז. את השמיד 368היקום, את בו להכחיד
 Coccyx), העוקץ עצם רק להיות יכולה הלוז כעצם לב לתשומת הראויה עצם

Steissbein,) ולא הגוף של שונים במקומות אותה חיפשו הביניים ימי של שהאנטומאים 
371היהודים״. ״עצם על גרמניות ואגדות מעשיות ליקט הופלר 370למוצאה. הצליחו
שלא מספרים מתכלים. שאינם גוף חלקי על אגדות היו הקדום האלילי בעולם כבר

Hyrtl, Anatomie, p. 345 359
Hippocrates, De Oss. Nat. (Foes. fol. 274 no. 5) 360 (בהתחלה)

Idem, De Locis (Foes fol. 410 no. 21) 361
Galen, De Ossibus 7; Kühn 2:755 362

De Koning, op. cit. p. 17 (Rhazes); p. 123 (Haly); 478, 82, 86 (Avicenna) 363
Hyrtl, Das Arabische, p.166 364

החגב״. ויסתבל השקד וינאץ בדרך ״וחתחתים ה: יב קהלת 365
9 • ־ : ־ ־ T ־ :  : 9 V  V• • T "" ־ ״ ־ ־ : ״ : T  T  V

 חוץ נרקב אדם של גופו וכל חוליות י״ח שבסוף קטנה חוליא ״פירוש ״לוז״: ערך ערוך ראה 366
לשקד״. ודומה חוליא מאותה

- השקד׳ ״׳וינאץ ה: יב רבה קהלת שדרה״; של לוז זה - החגב׳ ״׳ויסתבל א: יח רבה ויקרא 367
T  T  V ״ T  ' * T ' *

שדרה״. של לוז זה אמר: לוי ר׳
האדמה״. פני מעל בראתי אשר האדם את אמחה ה׳ ״ויאמר ז: ו בראשית 368

־ T ־ T  V  • S  T T  T  V  V  :  V  V ״ • ־ ״ ״ T ״״ : ־ :T  T

 שממנו שדרה של לוז אפילו אמר: יהוצדק בן שמעון ר׳ בשם יוחנן ״ר׳ ג: כח רבה בראשית 369
ת שחיק אדריאנוס נמחה. לע״ל האדם את מציץ הקב״ה חנניא: בן יהושע ר׳ את שאל עצמו
לבוא״. לעתיד האדם את מציץ הקב״ה מהיכן

Hyrtl, Das Arabische, p. 167 370 
Höfler, Deutsches Krankheitsnamenbuch, München 1899, pp. 381, 252 (s.v. Jungfer) 371
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 ליבו את לשרוף היה ניתן לא כן כמו 372פירום; המלך של הבוהן את לשרוף היה ניתן
373המורעלים. כל של וכן גרמניקוס של

 או ״שלד״ בשם מכנה התלמוד אשר את יחד יוצרים והצלעות השדרה עמוד
 השתמרות תוך במים משרייה כתוצאה להתרכך או 375להישרף יכולה גוויה 374״שלדה״.

 יכול כן כמו 377בה; לעבור ניתן שלא כך הדרך לרוחב מונח להיות יכול שלד 376השלד.
 של שלד גם 378לקבורה. אחרת לעיר להובילו כדי מתים בארון מונח להיות כזה שלד
 מדבר התלמודי המקור אך זוחלים על מדבר )המחבר דומה בצורה להתייבש יכול שרץ

379המתרגם(. - שרצים על
(0W jv f'br/ ־ ‘׳ בו ^ ה £#/*(?־ ה/ ר ? £ nVfA" f>\J\DNr> p> ה b  ff\z . ״ ה ר ? ¿380

p b ארכ,<ן f i fn  fgב ■T)j\Dh! p 'fy n  pnztt\N  v fk 381.¿?־דה

 Clavicula או היוונית Kleis את להבין ניתן במשנה, המופיע הלב״, ״מפתח במונח
 Schlüsselbein) הבריח״ ל״עצם היא והכוונה הביניים, ימי של האנטומאים של

,Clavicle.) (.321 )הע׳ במשנה שבא כפי חלקים שישה הבריח לעצם שאין ברור
 ה״חזה״ והוא שבמקרא, ל״חזה״ זהה מונח הלב״ ב״מפתח רואים המשנה פרשני

 ״הרואה כחלק בתוספתא מתואר רגליו על שעומד חיים בעל אצל חזה שבלשוננו.
 חותכים בקורבן לכרס״. שמגיע עד מלמטה לצוואר, שמגיע ועד מלמעלה הארץ את
 בין אלא החזה עצם על נעשה לא החיתוך 382הצדדים. שני מבין החוצה החזה את

 חור בגופו נוצר החיים בעל של זה חלק בהוצאת הפטמות. קו לאורך אולי הצלעות,
383)חלון(. גדול

Plinius, Hist. Natur. 7:2 372
ibid. 11:71 373

 שלדו אם למקום ממקום העובר ״ארון ח: סעיף שמה סימן דעה יורה ע״א; כה קטן מועד 374
בשורה״. עליו עומדין אין קיימת שלדו אין ואם בשורה... עליו עומדין קיימת

קיימת״. ושילדו שנשרף מת דמי ״היכי ע״א: כה נדה 375
 טיבן מה לאלו: אלו אמרו המים, פני על שטין והיו לשלדותיהן הקב״ה ״רמז כ: ד רבה איכה 376

הללו״. שלדות של
 הדרך את שחסם ״שפסק, ש׳: כשלדא״; לאורחיה דפסקא אמר: פפא ״רב ע״ב: לא קמא בבא 377

אותה״. וממלא הדרך לרוחב שנפל כלומר כשלד,
עד 378 בשורה״. עליו עומדים למקום ממקום העובר ״ארון ע״א: כה קטן מו
טמא״. קיימת ושילדו שיבש שרץ ר״ל: ״אמר ע״א: נו נדה 379
 גם )ראה מהן״ אחת שנתפרקה שדרה של ״חוליות שדרה: בחומרי ד״ה רש״י ע״ב: קמז שבת 380

פול פיזיולוגיה: .1 מיילדות, יד: פרק להלן  .4 זה: בפרק להלן וראה ;282 הע׳ בוולד, הטי
 שבע לאחר אדם של ״שדרו ע״א: טז קמא בבא השדרה(; חוט העצבים: מערכת ה. הקרביים,

ב׳מודים״׳. כרע דלא מילי והני נחש נעשה שנים
 לכאן נפרדין הן שלמעלה אלא בשדרה, הן ״מחוברין עליו: נפרדו ד״ה רש״י ע״ב, כט סוכה 381

אילן״. כענפי ולכאן
 דפנות שתי מבין ונוטלו חותכו הארץ... את שרואה כל חזה? ״איזהו הי״ג: פ״ט חולין תוספתא 382

ומיכן״. מיכן
ד 383 מ״ג. פ״ד תמי



עוד לו וצירפו - 384ולבניו״ לאהרן החזה ״והיה - הכהונה ממתנות אחד הוא החזה
: V  T  V  T  T : - ־ : 9 : T  T

 הכוהנים בין שלם חיים בעל שבחלוקת בעוד העליונות(, )כנראה צלעות של זוגות שני
385לצוואר. העליונות הצלעות זוגות שני את צירפו

 ״מפתח או החזה״ ״עצם את תרגמו הקדמונים שהיהודים הטענה כאן, האמור ]לאור
 רק נכון הדבר נכונה. אינה אליו, מחובר העליונות הצלעות וזוג הבריח כעצם הלב״

כן, על יתר במחלוקת. נתון הצלעות שמספר בעוד לעיל, שצוטט המיוחד במקרה
 העליונות הצלעות שתי ואת החזה עצם את מבודדים אם רק מפתח צורת לקבל ניתן

הכתף שהוסרה אחר אליהן, הקשורות החוליות עם יחד המפתח של כידית המשמשות
 הקטנות העליונות הצלעות ששתי מציין רש״י קלה. עבודה אינה ספק שללא דבר -

 386פורציל״א. ונקראות צד( מכל )אחת הנשימה לקנה סביב מונחות לכהנים, שמורמות
 שזו ,Furcula כינו מאוחרת יותר בתקופה שהאנטומאים למה מתכוון שרש״י נראה

 עצם של למקבילה ונחשבה הבריח, עצמות ושתי החזה מעצם הנוצרת ההסתעפות
 עצמות אין שלבקר ידע רש״י בעופות. (Gabel knochen, wishbone) המשאלות

 בתרגום לראשונה מופיע המודרני במובנו forcula שהשם מאשר הירטל בריח.
 נפטר ורש״י 1037 בשנת מת סינא שאבן מכיוון 387סינא. אבן כתבי של הלטיני
 לפחות ידועה, הייתה כבר בוודאי אנטומי כמונח furcula המילה ,1105 בשנת

 fourcil, fourcelle, forcel, את מתרגמים המילונים העתיקה. הצרפתית בצורתה
(Godefroy) גודפרוא וכדומה. חזה או קיבה של במשמעות הדיוטות של כמילים

״.[les clavicules ou forcelies" :1609 בשנת שנערך גלנוס של מתרגום ציטט

 388ולשופכה. הטבעת לפי קבוע באופן התלמוד מתייחס במשנה המופיע ״נקבים״ במונח
 נקובה״ ״בית המונח צרכיו״. ״לעשות של בימינו לשימוש זהה לנקביו״ ״נצרך המונח

 לפתח הכוונה הנקב״ ״בית במונח 389הטבעת. פי איזור משמעותו חיים בעלי אצל
390הטבעת. פי מול במכנסיים

[391הטבעת. ופי האף את ״נקבים״ במונח להבין ניתן אחד במקום ]רק

 אך העצה, חוליות לחמש שהכוונה ייתכן לנקבים בהקשר המוזכרות העצמות בחמש
שלוש רק מנה גלנוס השופכה. שליד אלה הקדמיים, הנקבים של העצמות יחסרו אז

לא. ז ויקרא 384
.383 הע׳ לעיל, ראה 385
דייבי. מירב ד״ה רש״י ע״ב, עד פסחים 386

Hyrtl, Das Arabische, p. 122 no. 60 387
האדם״. של נקביו אלו - ד( יב )קהלת בשוק׳ ךלתים ״׳וסגרו ע״א: קנב שבת 388

• §• • • 1

נקובתו״. בית עד פיו מתוך תוחבו רמון של שפוד הפסח? את צולין ״ביצר מ״א: פ״ז פסחים 389
הערוה״. בית ולא הנקב בית לא להם ואין שנצים להם ויש הכהנים... ״מכנסי ע׳׳ב: יג נדה 390
הרוח״. בהן תיכנס שלא כדי נקביו את ״ופוקקין ע״ב: קנא שבת 391
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 אך החיות מן חלק לגבי נכונה זו עובדה 393הערבים. גם ובעקבותיו 392עצה, חוליות
האדם. לגבי נכונה אינה

 חוליות עשרה שמונה של הדעה את אימצה שהמשנה היא קצנלסון של ]טענתו
 בעצם הראשונה החוליה את ספרו לכן - המקובלת המסורת את לסתור לא כדי

העוקץ, עצם עם יחד העצה, חוליות שאר ואת המותניים, לחוליות כשייכת העצה
 הייתה כזאת מסורת האוויר. מן קלוטה קצנלסון של דעתו 394נפרדת. לקבוצה שייכו
דבר.[ כך על ידוע ולא המשנה, תקופת מלפני עוד להיות צריכה

 האשכים, את וכן הפין, את הנקבים בין כולל (1204 בשנת )נפטר שהרמב״ם הדבר בולט
 רא״ש - יחיאל בן אשר ר׳ ידי על גם אומצה עמדתו הטבעת. פי את כלל מזכיר ואינו

(.1530 )נפטר מברטנורה ר״ע ידי על וכן (1327-1250)

החושים איברי .3

 היהודית, בספרות חדשה חושים, חמישה לאדם שיש ביותר, בסיסית לכאורה התודעה,
 לא החושים של המדעיים המונחים הפילוסופית. החשיבה עם המפגש עצם גם כמו

 העתיק הזמן מן היהודיים הכתבים שכל משום כנראה 395העברית, בשפה קיימים
 הביניים, ימי פרשני אמנם פילוסופיים. עיונים ולא הלכתיים מקורות הם בידינו המצויים

במקורות. נזכרים כבר שהחושים להוכיח השתדלו ואילך, גאון סעדיה רב מימי
 ביותר קדומות בתקופות ידועים היו ותפקודיהם החושים שאיברי לגמרי ברור

 ירוכזו הבאים בפרקים ופילוסופיים. פיזיולוגיים שיטתיים, תיאורים עליהם שאין למרות
החושים. מאיברי אחד כל לגבי התלמודית ובספרות במקרא המופיעות ההערות

העין א.
ה י מ ו ט נ ן של א י ע ה

ך ״עין״ המילים כמו שורש מאותו בא ״עין״ המונח  בהסתכלות מים. מקור - ו״מעי
 ה״לבן״ בון ר׳ בן יוסי ר׳ של לדעתו שבה. השחור ובין הלבן בין מבחינים בעין פשוטה

 396ה״לבן״. מן גדול ה״שחור״ הבהמה שאצל בעוד ה״שחור״, מן יותר גדול האדם אצל
שמאחר מדרשותיו, באחת שואל יוחנן ר׳ לשחור. מבעד היא שהראייה ידוע היה כמובן,

Galen, De Ossibus, chapt. 11, Kühn 2:762 392 
De Koning, op. cit. p. 129 (Haly); 487 (Avicenna) 393

.201 ׳עמ (,329 הע׳ )לעיל קצנלסון 394
D. Kaufmann, Die Sinne. Leipzig 1884, p. 35 395

 שחור ובבהמה השחור על רבה לבן באדם בון: ר׳ בי יוסי ״א״ר (:55)ע״ג נ פ״ג, נדה ירושלמי 396
הלבן״. על רבה
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 הלבן? בעד לראות צריך היה לא האם העין, במרכז נמצא והשחור לבנה היא שהעין
 בא שבעין שהלובן האומרת עממית אמרה מביא התלמוד 397כך. הדבר אין כמובן אך

 המסתכל את לראות ניתן שבעין בשחור 398האם. מן בא שבעין והשחור האב, מזרע
 או בובה בעין לראות היסוד היא זאת ראי ותמונת מאוד, קטן מידה בקנה במראה

 המונח 400עין״. ״בת גם מכונה האישון פעמים 399"אישון״; אחרות ובמילים קטן, איש
 משתמשים לארמית המתרגמים 401חיבה; כביטוי בערבית( )גם בעברית משמש "בבה״

 ל״בבה״ דומים מונחים קיימים אחרות בשפות גם ל״אישוך. כתרגום ב״בבה״ לפעמים
 היווני המונח את להשוות אפשר עין״ ול״בת ,baby או babe באנגלית כמו ו״אישוך,

kore. ארטאוס 402ל״אישוך. עין״ ״בת מתורגם השבעים בתרגום (Aretáus) משתמש 
pathenos. במונח

המונח את להשוות ניתן בערבית .pupilla, pupa הם לאישון נוספים מונחים
^insanu-l-'ajni.

 כפי שבעין״, השחור ״הוא שאישון באומרו לחשכה ביטוי ב״אישוך רואה ]רש״י
מאיר בן שמואל ר׳ רש״י, של נכדו 403ואפלה״. לילה ״באישון במשלי: שמתבטא

־ ־ T : ״ ״ : ״ :״ • T

 ולפי פלפיידא, שקורין העין על שנכפף ״הבשר הוא שאישון מסביר 404)הרשב״ם(,
 בטעות סובר הרשב״ם כלומר - אישון״ נקרא אותו ומחשיך העין את שמכסה
העפעפיים.[ הם שאישון

משתמשים הם וכן ומתגלגל, עגול הוא כי ״גלגל" העין אישון את מכנים התלמוד חכמי

 לבנה הזו העין לראות, יכול אתה אין עיניך בתוך שיש מה יוחנן: ״א״ר ו: תצוה תנחומא 397
השחור״. מתוך אלא רואה ואינו הלובן?! מתוך לא לראות, צריך מהיכן - באמצע והשחור

 מזריע אביו ואמו, ואביו הוא ברוך הקדוש באדם יש שותפין שלשה רבנן: ״תנו ע״א: לא נדה 398
שמיעת העין וראית והקב״ה... שבעין. ושחור אודם... מזרעת אמו שבעין. ולובן הלובן...  ו

והשכל״. ובינה רגלים והלוך פה ודבור האוזן
הו ״יסיבבנהו י: לב דברים 399 נ מנ ותורתי וחיה מצותי ״שמר ב: ז משלי עינו״; כאישון יצרנהו י

• • • • • • « • • • • • • • « • • »■« • • • • • • « •
• • • • • « • • • • • * • • • •1

עיניך״. כאישון
דמעה... כנחל ״הורידי יח: ב איכה תסתירני״; כנפיך בצל עין בת כאישון ״שמרני ח: יז תהלים 400

ז • ““ ■■ « • • • • • • • ״ 9 • • ד“ • • • • ״ • •ך » » • • • • • • ■ך •

עינך״. בת תרם אל
עינו״. בבבת נגע בכם הנגע ״כי יב: ב זכריה 401

- ־ך : ־־ ״• ־••-־!־•%

 ״מקלל כ: כ שם ;399 הע׳ ב: ז משלי ;400 הע׳ ח: יז תחלים ;399 הע׳ ראה י: לב דברים 402
חשך״. באשון נרו יךעך ואמו אביו

• • • • • •

 ז משלי הימנו״; יוצא שהמאור שבעין השחור ״הוא עינו״: ״כאישון ד״ה י, לב לדברים רש״י 403
.399 הע׳ ראה כ; כ שם ואפלה״; לילה באישון יום בערב ״בנשף ט:

• T  • • • • •  • • •

/ ל״ב לדברים רשב״ם 404  ששומר האישון כמו לישראל הקב״ה - ׳״יצרנהו׳ עינו״: ״כאישון ד״ה י
 אותו ומחשיך העין את שמכסה ולפי פלפיירא. שקורץ העין על שנכפף הבשר הוא העין, את

אישון״. נקרא
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 406חיים, בעלי אצל ומוארך אדם בני אצל עגול הגלגל 405שחור. - ״אוכמא״ במונח
407מעוגל. אישון יש לנחש ורק

 ובמספר (,Augapfel, Eye ball) העין תפוח את גם להבין ניתן ״גלגל" במונח
 ״פעם מספר: שאול אבא כאישון. ״גלגל״ את להסביר אין פנים בשום בתלמוד מקומות

 לאחורי כשחזרתי חוטמי, עד מת של עינו בגלגל ועמדתי תחתי מערה נפתחה אחת
 דג של עינו שמגלגל מסופר בתלמוד אחת באגדה 408היתה״. אבשלום של עין אמרו

 בהתנשאותם היה המבול דור אנשי של חטאם 409שמן. נאדות מאות שלוש הוציאו
 שנאמר: לעין שדומה מים בגלגלי אלא מהן נפרע לא המקום ״ואף עיניהם, בגלגלי

410תהום״/ מעינות כל נבקעו הזה ׳ביום
ך 9 • • • • • » « • • • •

 כפי 411שומנית, לרקמה התלמוד חכמי אצל נחשב שבעין הלבן את המכסה העור
412)שמנוני(. steatodes, pion העין עור את מכנה אריסטו שגם

- או (Iris) לקשתית היא הכוונה ״סירא״ במונח ^Korneo-Skleralfalz, Corneal 
scleral fold.

 413לקשתית. היא והכוונה לשחור״ סביב שבעין ״שורה היא ״סידא״ דש״י ]לפי
 העין כל את סובבים העין שכבות כי הלבן, מסגרת היא ״וסירא אומר הרמב״ם
 סביב צדדיו מכל ודבק הקרנית השכבה על מקיף שהוא הלבן זולתי אותה, ומקיפים

 הוא ״ציריא״ חננאל רבינו לדעת לקרנית. מתייחס ״סירא״ לפיכך 414שבעין״. שחור
 כלומר )האישון(, השחור את המקיף )בהיר( האדום החלק והוא ל״סידא״, זהה מונח

[iris.415 - הקשתית

 )שחור( באוכמא הא קשיא: לא יוסף: רב אמר אדם. כשל עגול עינו ״וגלגל ע״א: מ בכורות 405
)לבן(״. בחיוורא הא

ארוכין״. בהמה וגלגלי עגולין אדם גלגלי כדון ״מאי (:53) ע״ג נ פ״ג, נדה ירושלמי 406
 דומות ועיניהם הואיל דר״מ טעמא היינו יוחנן: ר׳ אמר חנה בר בר רבה ״אמר ע״א: כג נדה 407

ת המפלת מעתה אלא אדם. כשל אדם״. כשל עגולה עינו וגלגל לידה טמאה אמו תהא נחש דמו
ע״ב. כד נדה 408
משחא״. גרבי מאה תלת דעיניה גלגלא מחד ״ומלאו ע״ב: עג בתרא בבא 409
 המקום לפני נתגאו לא המבול אנשי אומר: דורמסקית בן יוסי ״ר׳ ה״ט: פ״ג סוטה תוספתא 410

ת בנות את האלהים בני ׳ויראו - שנאמר למים שדומין עין בגלגלי אלא שי )ברא ם׳ ב(. ו האד
V ״״ : : ״ * 1 1 I  T ״ T  T  T  :  V

ת כל נבקעו הזה ׳ביום שנאמר לעין, שדומה מים בגלגלי אלא מהן נפרע לא המקום אף מעינו
• • T  • • •

יא(״. ז )שם תהום׳
ם מחלב ״׳יצא ע״ב: לח בכורות 411 תהלי ( מו׳ נ  מחלב יצא ד״ה רש״י איקרי״; דעינא תרבא ז(, עג עי

 ד״ה ע״א לח שם הוא״; בלבן העין ושומן שבעינו שומן מרוב רעה לתרבות רשע ״יצא עינמו:
העין״. שומן אלא הוא עין דלאו בלבן מומין ״שאין מום: אינו

Aristotle, Hist. Anim., book 3, chapt. 18 no. 89 412
 שחור לשחור. סביב שבעין שורה היינו סירא - בסירא הפוסק ״לבן ע״א: לח לבכורות רש״י 413

באה״. העין מראית שמשם פרונילא שקורין הוא
קאפח. י׳ הרב של תרגומו לפי מ״ב, פ״ו לבכורות הרמב״ם של המשניות פירוש 414
בקיעה״. ענין שהחשיך, מי - ציריא ״והשם ״צר״: ערך ערוך, 415
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)מיקרו קטן״ ״עולם העין בגלגל בראותו מיוחדת, בצורה מתבטא הקטן שמואל
 את שמקיף אוקיינוס זה שבו לבן - אדם של עינו לגלגל דומה הזה ״העולם קוסמוס(:

 ירושלים; זה )האישון( שבשחור קומט העולם; זה שבו שחור )היבשות(; ישוב העולם כל
416בימינו״. במהרה שיבנה המקדש בית זה )באישון( שבקומט פרצוף

 בכתבי וכן אפלטון אצל 417אריסטו, אצל כבר נזכרת הקטן״ ״העולם תורת
 חכמי מהם. זאת למד לספירה, מאה בשנת שחי הקטן, ששמואל ייתכן 418הסטואים;

אחרים: במקומות גם הקטן״ ״העולם רעיונות את מביאים התלמוד
 חורשים וברא )יער( בעולם חורשים ברא בעולמו: שברא מה כל באדם ״יצר הקב״ה

 בני זה - באדם רעה חיה ברא בעולם, רעה חיה ברא אדם; של שערות זה - באדם
 בעולם, חמה אדם; של חוטמו זה - באדם ריח ברא בעולם, ריח ברא אדם;... של מעיו
 מימי זה - באדם סרוחים מים בעולם, סרוחים מים אדם; של אורו זה - באדם חמה

 של דמעות זהו - באדם מלוחים מים )הים(, בעולם מלוחים מים אדם; של חוטמו
 אלו - באדם חומות בעולם, חומות דמעות; אלו - באדם נחלים בעולם, נחלים עיניים;

 מתוקים מים אדם;... של שיניו זה - באדם דלתות בעולם, דלתות אדם; של שפתותיו
 זהו - באדם לסתות בעולם, לסתות אדם; של רוקו זה - באדם מתוקים מים בעולם,

419אדם״. של לחייו
 של אמרותיו את הכירו לא 420הקטן״ ״העולם בנושאי שהתמחו שהסופרים ברור

שבתלמוד. אחרות אמרות הכירו שלא כשם הקטן, שמואל

ת ב רו ן א י ע ה
 שלו השומן תכולת אשר חור - שקע בתוך מונח (Augapfel, Eyeball) העין גלגל

 עיניהם להבלטת גורם חטאים ריבוי העין. של השקיעה או הבליטה מידת על אחראית
 עיניהם הרעב ומן העניות ״מן גם מצוין במדרש 421עינמו״. מחלב ״יצא החוטאים: של
״עששה אומר ודוד 423עיני״, מני דאבה ״עיני מקוננים קירח בני 422מעמיקות״. אדם של ״ ^ • • • 9 9 9 ך • ■ך ' • • • ^ • •

424עיני״. מכעס
• « « • • •

 דומה העוה״ז אומר: הקטן שמואל משום יוחנן בן איסי ״אבא ט: פרק סוף זוטא ארץ דרך 416
וכר״. אדם של עינו לגלגל

Zeller, Philosophie der Grieschen, vol. 2:2, p. 488 417 
Eisler, Wörterbuch der Philosophieschen Begriffe, Berlin 1904, vol. 1, p. 670 418

ה״ג. פל״א נתן דר׳ אבות 419
Adolf Meyer, Berner Studien zur Philosophie, vol. 25, 1900 לדוגמה: 420
מו מחלב ״יצא ז: עג תהלים 421  בולטות עיניהם שומן ״מרוב מקרא: דעת לבב׳׳; משכיות עברו עינ

ממקומן״. יצאו כאלו ונראות
בולטות ועיניהם שבהם, שמנונית מרוב דמותם נשתנה - עינמר מחלב ״׳יצא ז: עג תחלים מדרש 422

T  T ״״ ״״ V ־ ״״ ״

מעמיקות״. אדם של עיניהם הרעב ומן העניות שמן למד אתה וכן שבהם, שמנונית מפני
כפי״. אליך שטחתי יום בכל ה׳ קראתיך עיני מני דאבה ״עיני י: פח תהלים 423

• T ״ ״״ ״ ״ ״ ״ T ד :T  :  9 T ־ ״ ־ ־ : ־ ־ V 9 ״ 1־ ־

עששה. ד״ה ורש״י עיני(, מכעס )כהתה צוררי״ בכל עתקה עיני מכעס ״עששה ח: ו שם 424
T : T ״------------- • • •T :  T : PT : T
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 דרך רואה הוא כאלו לו ודומה כהה שמאורה עין - ׳״עששית׳ במקום: מציין ]רש״י
 רש״י המשקפיים. את הכיר לא עדיין שרש״י מוכח מכאן עיניו״. שכנגד זכוכית

[425עשרה. השלוש המאה סוף לפני פותחו לא והמשקפים 1105 בשנת נפטר

 הקשת גב על .gubbah בערבית המכונה קשת ידי על מעלה כלפי מוגבלת העין ארובת
 שערו, כל את וכן עיניו, גבות את לגלח המצורע על ״גביני". ובארמית הגבות, מצויות

 דברי לפי זקנים, אנשים אצל 426לציבור. לחזור לו שמאפשרת לטהרתו, הטבילה לפני
 שבזקנותו יוחנן ר׳ על מספר התלמוד לגלחן. צורך שיש עבותות כה הגבות 427אריסטו,

 גדול, אדם שיראה כדי עיניו את לו שיגביהו תלמידיו אל ופנה מטה כלפי ירדו גבותיו
428כסף. של במכחול גבותיו את לו והרימו כהנא, רב את

ת בו ם ג י ס י ר ו
 מה וגם ״ריסים״ גם להיות יכולה במקרא משמעותם אשר בעפעפיים, מוגן העין תפוח

 שהכוונה לגמרי וברור שבעפעפיים, בשיער דנה הברייתא 429׳׳עפעף״. בלשוננו שמכונה
 שזהה דעיני", ׳׳תימורתא המונח מופיע אונקלוס בתרגום 430לריסים. רק להיות יכולה
 על המגינים אלה כלומר - עיני לשומרי והכוונה 431עיני׳׳, ׳׳שמורות המקראי למונח

432העפעפיים. והם עיני,

 התחתון העפעף מתרומם מדוע השאלה: נשאלת הוא. בר־תועלת בטבע פרט ]כל
הבית, קורות על יושבות התרנגולות כי היא, והתשובה מעלה? כלפי התרנגולת של

 העפעף מתרומם להתעוור, עלולות והן לעין להן ייכנס לא הארובה שעשן וכדי
[433שלהן. התחתון

434)גבות( ophrys היווני למונח זהה להיות יכול שאינו ״ריס״, במונח משתמשת המשנה

Hirschberg, Mitteilungen zur Geschichte der Medizin, vol. 6, p. 221 425
עיניו״ גבת ואת זקנו ואת ראשו את שערו כל את יגלח השביעי ביום ״והיה ט: יד ויקרא 426.

T  “ ־  : ״  PT  :  V :  V T  : T  V  : ־  ״ ־ : ־ ־  T  T  :  1

Aristotle, Hist. Anim., 3:11 no. 74 427
 עיני לי דלו להו: אמר גביניה, ומסרחיה הוה סבא גברא יוחנן ״ר׳ ע״א: קיז קמא בבא 428

ואחזייה״.
ו יחזו ״עיניו ד: יא תהלים 429 ותנומה לעיניך שנה תתן ״אל ד: ו משלי אדם״; בני יבחנו עפעפי

V:7 ־״  T ־ : ־ T ־ : ״ T ״־ : ד  T ״* 1 ״* * ־ I T *״ V י : T

צלמות״. עפעפי ״ועל טז: טז איוב לעפעפיך״;
m 9 ~ ״ • • — • — • m “ י T • • • • • • « •1 •

 שיער ומרבה הדמעה את ופוסק מלך בת מעביר פוך יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: קט שבת 430
בעפעפיים״.

ת ״אחזת ה: עז תהלים 431 ת מ עיני״. ש
T ־ : T : \ ־ T ״

ן (Barth) ברט עם מסכים הוא שאין זאת לנקודה מעיר (Löw) לעף 432 אי ( ו חברי  יודע המתרגם ו
הכוונה(. למה

ע״א. עז שבת 433
Perles, Etymolog. Studien, p. 58 434
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 ב״ריס" .ragoeides chiton ביוונית: אחר שם יש Iris’b 435)קשתית(. Iris למונח לא וכן
 ״ריס׳׳. בלשוננו לקרוי גם וכן 436העין, של החיצונית הדופן שהם לעפעפיים, גם הכוונה
 הוא המילולי שתרגומו ״,zueckt die Wimper״ הביטוי קיים המדוברת הגרמנית בשפה

 בעלת העין מתגלית העפעפיים בין עפעף״. "להניד היא והכוונה בריסים״, ״למצמץ
 האם גם כי האם לכבוד קודם האב שכבוד מספר התלמוד האופי. את המגלה ההבעה,

 קודם האב כבוד האם יהושע, ר׳ את יתום שאל זאת אמרה בעקבות האב. בכבוד חייבת
 ניכר עיניך ריסי ״מבין יהושע ר׳ לו ענה כך ועל גרושים? ההורים אם גם האם לכבוד

 לא אחרת אב, אהבת היא מה ידע ולא אביו את הכיר לא )אשר אתה״ אלמנה שבן
437כזו(. שאלה שואל היה

 לגבי המודרנית. בעברית בו משתמשים שאנו כפי הוא ״דיס״ של הנפוץ השימוש
היא הכוונה 439המדרש ולפי 438לראות״, יוכל לא מזקן כבדו ישראל ״ועיני נאמר זקנים

9 • • • • • • ' • • »• 9 9•• • • ^ • • •ץ• •

 לגלח חייב המצורע אין 440הגלילי יוסי ר׳ לדעת יחד. ונדבקו כבדים היו עיניו שריסי
 הריסים שגילוח ייתכן כי גופו, שערות שאר את לגלח צריך שהוא כפי הריסים את

 של בפירושו הוא ״ריס״ המונח של קל לזיהוי נוסף מקור 441לעינים. להזיק עלול
 כלומר ,442pestañas הריס מכונה )ספרדית( שבלעז בו שמצוין הספרא, על הראב״ד

כיום. כבלשוננו הריס
ז רי # ה f ג t£ z0! ׳\ñ  j v fb r$׳c רז^/\/גר pic רז^הרצ׳׳ו ?־בר׳ c n p ji” ~>ñ \Icd¡ #5וז ג/& /#

6¡ A/f כ o רז g n  pie. " / 4׳ 4 3

 ריס גרס במשנה אבל עיך. ׳בת וזהו העין את שמכסה העין מן שחוץ ״שורה חרץ: ערך ערוך, 435
עפעפיו״. זה ופי׳ עין של

 ברא תורא ד״ה ע״ב, שם רש״י שנסדק״. שנפגם, שניקב, עין של ״הריס ע״א: לח בכורות 436
 בתיאור ע״א: נו גיטין ״עפעף״. ובלשוננו העין, את המכסה עין״ ב״בת שמדובר מפרש רעינא,
 שבעין״: ״בדוקין היה שהמום אחת דעה אומרת מום בו והטילו להקריב הקיסר ששלח הקורבן
 )ויקרא ש״חרוץ״ אומר, ה״ד פ״ז המקדש ביאת בהלכות הרמב״ם כעפעף. מוסברים ״דוקין״

ת ״ריס״ ושוב העינים, שבריסי המומים לאחד מתייחס כב( כב שמעו  כסף בעל עפעף. של במ
 העין. עפעף הוא ש״ריס״ בפירוש הרמב״ם אומר המשניות בפירוש שגם מציין במקום משנה

 כסדק ״חרוץ״ מסבירים עזרא, אבן כמו התלמוד, על פירושיהם את מבססים שאינם הפרשנים
ברגל.

ע״א. לא קידושין 437
י. מח בראשית 438
א״ר י(, מח )בראשית מזקן׳ כבדו ישראל ״׳ועיני ג: פרשה השמיני״, ״ביום רבתי, פסיקתא 439

• ' י * • * • T * ! • ״

שמעו יהודה:  מבקש וכשהיה לזה, זה דבוקים והיו מזוקן כבדו עיניו שריסי מקרא של כמ
אותם״. תולה היה לראות

לגלח״. צריך אין עיניו ריסי אומר: הגלילי יוסי ״ר׳ ה״ד: פ״ח נגעים תוספתא 440
 מתקבל כך ומתוך עיניו, גבות את לגלח המצורע שעל בפסוק שנאמר משום מתקבלת זו דעה 441

עיניו. ריסי את שלא
הי״ב. ז פרשתא אמור, לספרא, הראב״ד פירוש 442
pik~>f Ici[" p> רבה ג^/?בר 443 fo p n  f¿  ,6 r ¿/פב fp M  picrר) •״ ג ? »  PC כ(; ?־ ג

/o ¡cC\i> f~>le ?־רק pooN pic 66$N ^הרצ״ו ,1 ג p ‘׳ n N l i c  ¡6pr> tfic\N£" :6 p~>d הלה 

pflc Î£ ij'ti fb?־ ib f  DM, / ג p צלז / 1lc״pic ‘J'pNg 0}j /פ <t\£ .p f1$r~\ צה pilori.
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 על 444עיניהם״. ריסי בין שמן ״נותנים הכתרתם בעת ולמלכים הגדול לכוהן
ך/ בין ״לטוטפת נאמר התפילין  במקום, עוזיאל בן ליונתן המיוחם התרגום ולפי עיני

 שהשתמשו נראה האחרונים המקורות שני מתוך 445הריסים. בין תפילין בהנחת מדובר
 המקור לגבי המסורת מן גם נתמכת זאת אפשרות ״גבות״. עבור גם ״ריסים״ במונח

 שחל לאפשרות הוכחה אין 446הגדול. הכהן של עיניו גבי על שמן שמשחו הראשון,
 כאן גם יש זאת ולאור ״ריסים״, המונח משמעות לגבי המקום או הזמן במהלך שינוי
 ״ריסים״ והמונח 447אדם״, בני בלשון תורה ״דברה כך כל הנפוץ הביטוי את לאמץ
הגבות. העיניים, שעל השערות את וגם עפעפיים גם כולל

 ״שער ובמונח (,436 הע׳ )דאה ריס־עפעף עבור ״ברא״ במונח משתמש ]דש״י
 וכן עפעף עבור palpebra המונח קיים פליניוס אצל שבלשוננו. ריס עבור שבברא״

!448שבעפעף. מחלה עבור

 העין, בזווית (Tránenkanmkel, Lacrimal gland) הדמעות משקית מרובה הפרשה
 או פחות מסה וליצור הלחמית של הפרשה עם יחד להתייבש עשויה הלילה, במהלך

 שמשמעותו ״לפלוף״, התלמוד חכמי ואצל ,conjunctiva נקראת זאת מסה מוצקה. יותר
450מחלה. זאת בהפרשה לראות שיש בצדק אומר הרמב״ם 449דביק.

ת ו ע מ ד
 בימינו, מאשר טבעית יותר הייתה רגשות החצנת העתיק שבזמן מציינים קרובות לעתים

 ניתן המקרא בספרי הומרום. של גיבוריו של הדמעות הכבדת את מביאים לכך וכהוכחה
 במושגים גם ומוסברת הגיונית לכך הסיבה בכי, שנזכר מקום שבכל לראות בהחלט

 של הפוליטית העצמאות על איום היה כאשר יותר, מאוחרות בתקופות ימינו. של
הדמעות שזרם טבעי זה היה שמחות, ונמנעו ורדיפות, דיכויים אסונות, תכפו וכן העם

ÖMip 6 צהMtp^€ .P 'fßn1 צה / ( ".yifijiz rnriN^ ¿׳ב/לז ?־¿pA/o ג׳

 מוצקין בתהלה הכהנים... ואת נזר. כמין המלכים, את מושהין כיצד רבנן ״תנו ע״א: יב הוריות 444
id 66Sn p עיניו״. ריסי בין שמן לו נותנין ואה״ב ראשו על שמן ftn־«,* pic p i י-¿״׳

k  k -P 'o fa l' ,־?"/ <fJ1lcr~< ה ג?־״ /)i f  jpy" :!pile a£a ין £אן* o nפציז". /לך בואין #׳/׳ו ׳

יה. יא שם ה; ו דברים טז; יג שמות 445
 וסך ראשו על השמן את צק הכהן, את מושהין ״כיצד ה״ט: פ״א המקדש כלי הלכות רמב״ם, 446

עיניו״. גבי על ממנו
 בני כלשון תורה דברה - יא( א )שמואל-א תראה׳ ראה ״׳אם ע״ב: לא ברכות לדוגמה 447

אדם״.
Plinius, Hist. Natur., 28:18 448

 מטמא״; ולא טמא לא שבעין... ״לפלוף מ״ד: שם שם לעין״; שחוץ ״לפלוף מ״ב: פ״ט מקואות 449
חוצץ״. - יבש חוצץ, אינו - לח שבעין, לפלוף עוקבא: מר ״אמר ע״א: סז נדה

 הלחה ״ולפלוף מ״ב: פ״ט מקואות קאפח, י׳ הרב של תרגומו לפי הרמב״ם, של משניות פירוש 450
העינים״. ובצירי בריסים המצטברת



 של האילמת ״השפה את בה נראה אלא הדמעות״ ב״שפת נעסוק לא כאן וגבר. הלך
451העינים״.

 הדמעות מזיקים. מהם ושלושה לתועלת מהם שלושה דמעות, של סוגים שישה יש
 מכולן והקשות להלן(, )ראה הכיסא ומבית מאבל בכי מעשן, הנגרמות הן המזיקות

 הן המועילות הדמעות נעורים(. )בן תשחורת בן של מותו ידי על שנגרמות אלה הן
 אלה הן מכולן והיפות עיניים, משחת או חרדל ידי על תרופה, ידי על הנגרמות אלה

452צחוק. ידי על הנגרמות

בית ב״דמעות 453במשלי. נאמר לשלחיו״ העצל כן לעינים וכעשן לשנים ]״כחמץ
T ־־  T  T V :  . -  .  -  V ־ ־ T 9 ־ ־ ־ T V־ T : : ־

 האדם (.Conjunctiva) הלחמית על האמוניה השפעת את המודרני האדם מבין הכסא״
מהטחורים.[ הנגרמים מכאבים הכיסא בבית יבכה מדיזנטריה, הסובל המזרח, מן

 מספרת המסורת 454הנביא. מקונן עיני״, בדמעות ״כלו הבכי: מן מושפע העיניים אור
 וכי בטרוניה: אשתו אותו שאלה מלבכות. התאפק חנינא ר׳ של בתו מתה שכאשר

 שאם חנינא ר׳ לה וענה צער?! של סימן כל מראה שאינך מהבית הוצאת תרנגולת
455אחים. שהם ועיוורון, שכול שניים: בידיו יהיו יבכה

תלמודי מאמר 456הגשם״. אחר העבים ״שבו הזקנה שבשנות אומר קהלת מחבר
9 9 T  V  T ־־ ־־ ־־ ־ V  T

 השנים, במהלך עליהם שבא הצער על אדם בני של הבכי מן שכתוצאה זאת מסביר
 לריבוי שהתייחסו גם ייתכן עליהם. נופלת וחשכה בעבים מתכסות כאילו עיניהם

 מגיל שהחל שמואל אומר זה רקע על ראייתם. לחולשת כסיבה זקנים של הדמעות
457במיוחד. מסוכן הבכי ומעלה, ארבעים

 458ומדמעת״. וחוזרת מדמעת עין בעין, שאצבע זמן ״כל בעין, אצבע הנותן
 פתוח פצע על מטפטפות הן ואם מלוחות, שהדמעות מתברר יומי היום הניסיון מן

שתים שהה יוחאי בר שמעון ר׳ הפנים. בעור לפגוע יכולות ואף לכאבים, גורמות הן

M. Friedmann, Der Blinde im biblischen und rabbinischer Schrifttume (Das Blinden 451
institute auf der hohen Warte bei Wien), Wien 1873, pp. 86 ff

ת ״׳כלו טו: ב רבה איכה 452 ה כדמעו כ אי ( ׳ י נ  דמעת לעין ניתן סיקוסים אלעזר: ר׳ אמר יא(. ב עי
ת שלש מכולן. יפה השחוק ודמעת קילורית ודמעת החרדל ודמעת הסם  דמעת רעות: דמעו

 שהיה אחת באשה ומעשה מכולם, קשה תשחורת ושל הכסא בית ודמעת הבכיה ודמעת העשן
 פמ״א נתן דר׳ אבות עיניה״; ריסי שנשרו עד בלילות עליו בוכה והיתה ומת תשחורת בן לה

ת ״שש ה״ה:  של רעות. הכסא, בית ושל עשן ושל בכי של רעות: ושלש יפות שלש הן דמעו
יפות״. פירות, ושל שחוק ושל סם

כו. י משלי 453
יא. ב איכה 454
ע״ב. קנא שבת 455
הבכי״. אחר שהולך אדם של עיניו מאור ״זו נאמר (455 )הע׳ בשבת ובגמרא ב. יב קהלת 456
 ש׳: הדרא״: לא ואילך מכאן הדרא, שנין ארבעין עד דמעתא האי שמואל: ״אמר ע״ב: קנא שם 457

חוזרת״. אינה ואילך מכאן לאדם, חוזרת ארבעים גיל עד זאת ״דמעה
ע״א. יג נדה 458

« »
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 ליטפו המערה מן ביוצאו רודפיו. מפני להסתתר כדי בחול, קבור במערה, שנה עשרה
 שמעון ר׳ של עורו על דמעותיו נטפו כאשר ובכה. בעורו סדקים שיש והבחין חתנו

 את תפסו המקדש לבית שונאים שנכנסו ״בשעה 459מכאב. שמעון ר׳ צעק יוחאי בר
 היו ולא לחייהן על יורדות הדמעות והיו בוכין והיו לאחוריהן ידיהן וכפתו הבחורים

460השחין״. כצרבת לחייהם על ונושרות לקנחן יכולין
 שבזמן מלוחין? עיניים מי מה ״מפני הדמעות: למליחות הנמקה מצאה התאולוגיה

 ואינו פוסק מלוחין שהן על אלא מסתמא, היה מיד שעה בכל המת על בוכה שאדם
461בוכה״.

 המלוחים הים למי האדם של המלוחה הדמעה תואמת הקטן״)מיקרוקוסמוס( ב״עולם
462הגדול. בעולם

 עגל דוממים. של ואף חיים בעלי של בכי על הרבה מדובר ובסיפורים באגדות
 ר׳ כאשר 463ובכה; הנשיא יהודה רבי של למעילו מתחת והסתתר השוחט מן שברח
464העיר. עמודי בכו לעולמו הלך אבהו

ה י ג ו ל ו י ז י ן של פ י ע ה
ועיניו הכבד ואזניו הזה העם לב ״השמן הקב״ה דברי מתוך מצטט ישעיה הנביא כאשר ך • • • • • • ™ ■ך • • • • « ^ ■ 9 • • • ™ 9 9 -

המודגשת העובדה את לומר מתכוון הוא 465ישמע״, ובאזניו בעיניו יראה פן השע
T 9 ־־ V ־ : V : ״• T I T  I T 9 : ״ T

 החיצוני האיבר פעולת ולא ההבחנה כושר היא האמיתית הראייה כי קרובות לעתים
ועינים עור עם ״הוציא באומרו ישעיה זאת מבטא מוחשית יותר עוד בצורה העין. של 9 • » ■ • • • • • • •

 ״ ״ ״ ̂ ̂ • • •••• •• אנטומי קשר שיש הנחה אף הייתה יותר מאוחרת בתקופה 466למו״. ואזנים וחרשים יש
 תלויים - ״שורייני״ - העין ששרירי מלמד התלמוד הנפש. או הלב לבין העיניים בין

 אריסטו של מעמדתו הושפעו זה קשר שראו שאלה ייתכן 467״אובנתא״. הלב, בקופסת
 בדעה והיה (Papillarmuskeln, Papillary muscle הפטמתי השריר את הכיר )שלא
 להבין ניתן התלמוד חכמי של זאת מעמדה ללב. קשורה הגוף של העצבים מערכת שכל

נפשות. סכנת יש העיניים ממחלות ברבות לדעתם מדוע

ע״ב. לג שבת 459
כה. א רבה איכה 460
כב. יה רבה במדבר 461
.419 הע׳ לעיל, ראה נתן, דר׳ אבות 462
ע״א. פה מציעא בבא 463
די אהיתו אבהו דרבי נפשיה נח ״כי ע״ב: כה קטן מועד 464  נפטר ״כאשר ש׳: מיא״; דקסרי עמו

די הורידו אבהו ר׳ בוכים״. היו כאלו מים קיסרי עירו עמו
י. ו ישעיה 465
ח. מג שם 466
 טעמא? מאי בשבת. לכוחלה מותר שמרדה עין ודרש: שמואל מר ״נפק ע״ב: כה זרה עבודה 467

תלו״. דליבא באובנתא דעינא דשורייני
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 שלפי הערבים, אצל גם מופיע ועצבים עורקים של במשמעות ״שורייני״ ]המונח
 לדעת ״אובנתא", המונח הארמית. מן שנלקחה זרה מילה היא 468פרנקל של דעתו
הלב. בהבנת תלויה הראייה ״הבנה״. כלומר ״בין״ השורש מן בא התלמוד חכמי
ההבנה.[ של עניין היא החושים בעזרת ההבחנה אחר: לשון

 שנעשה מה חש זאת בכל הוא קדימה מסתכל הוא שכאשר בתכונה ניחון האדם רק
470בצדדים. העיניים העופות רוב אצל לפיכך 469החיות. כן שאין מה בצדדים,

 שמן ונתינת לאפו יין בנפיחת מת של עיניו לעצום ניתן אלעזר בן שמעון ר׳ לדעת
471ריסיו. בין

 שלפני הוכחה אינו אונס שחיטת שנשחטה גוססת בהמה של עיניה ״רפרוף״
 לראות ניתן זה ב״רפרוף״ באכילה. מותרת ושהיא בחיים הייתה הבהמה השחיטה
 השרירים. הרפיית של שלב אלה בתנועות לראות יש אחר, לשון או, 472נפש״, ״הוצאת

 בה להבחין ניתן אלא העין גלגל ידי על רק לא נגרמת העפעפיים של תנועה כידוע,
473כריתתו. לאחר סמוך בהמה של בראשה גם

474קמוצה. והשנייה פקוחה האחת עינו ישן שצבי בשעה
j t ' fb n  !figz ר ^ ר ח^?־ר¿ ?־בר׳ pic: ה ג קי א ח: בג ב p" 475ר 'Ü g n f  Ajy <׳£rr

nio¡׳ g׳$j71׳ f'ic^N  p ר$<ה o f t f j, ב?־ןר ft^ND} ב /׳ p כי i jx  p ic  ,Jfc

^ 0A/ '/&.?477׳ 476/'0ה^?־ T i ג /׳ כי n 5 ז ¿  n p k£כן 478ר׳'’ך , jlcoi ו p i n
T  T • * • • • ׳ * • • « ״ *

P / a  ic~n'\ / ר"'.03 ג 479ן I V  /  T T

Fränkel, Die Aramaeischen Fremdwörter im Arabischen, p. 261 468
 רואה אינו ובהמה השרת. כמלאכי ורואה השרת כמלאכי דעת בו ״יש יא: ח רבה בראשית 469

מצדד״. זה אלא - אתמהא
 והרי אדם כשל בבהמה( )מדובר לפניהם הולכות ועיניהם הואיל דר״מ ״טעמא ע״א: כג נדה 470

לפניו״. הולכות עיניו דאין עוף
 נופח מת של עיניו לאמץ הרוצה אומר: אלעזר בן שמעון ״ר׳ הי״ט: )פי״ז( פי״ח שבת תוספתא 471

ת והן עיניו ריסי בין שמן לו ונותן בחוטמו יין לו מאיליהן״. מתאמצו
 כשרה״; שחיטה בשעת בעיניה... הרופפת משמו: אומר אלעזר ״ר׳ הי״ב: פ״ב חולין תוספתא 472

 יורה נפש״; הוצאת אלא שאינה פסולה החזירה ולא ידה שפשטה דקה ״בהמה ע״ב: לח חולין
 הרי בזנבה כשכשה בהמה שאם פסקו האחרונים הפוסקים כל ד: ס״ק היטב באר יז, סימן דעה

פירכוס. זה
Dembo, Das Schächten, Leipzig 1894, p. 11 473

 אחת ועינו פתוחה אחת עינו ישן שהוא בשעה זה צבי ״מה יט: ח רבה השירים שיר 474
קמוצה״.

ב. כ רבה במדבר 475
ב. ו בראשית 476
כב. ט שם 477
טו. יב שם 478
ב. כב במדבר 479
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ה י אי ר ל ה גי ה ב נ ק ז ה
 ושלוש עשרים מאה שבגיל אבינו יצחק על מסופר הראייה. כושר נחלש הגיל עם

 התנהגותו את יראה שלא לו, אלהים מתת זאת הייתה המדרש ולדעת 480עיניו, כהו
לא במתו שנה ועשרים מאה בן ״ומשה מסופר רבינו משה על 481עשו. בנו של המבישה

• • • 9 m • • ^ • ■■ • • ך■ •

הכהן, עלי על בגילו. אנשים אצל חריגה שהייתה תופעה 482לחיה״, נס ולא עינו כהתה
T ך- . . . 9 T

לאחר וסמוך 483לראות״, יוכל לא כהות החלו ״ועינו מסופר שופט, גם כך אחר שהיה י ״ • • ■■ • • • • ■ • ^ ' 9

 כאן לראות ניתן 484כלל. לראות יכול ולא ושמונה תשעים בן היה שהוא מסופר מכן
 הולכת השונים האיברים של פעולתם גם הדורות במהלך החיים בתוחלת הירידה שעם

 ״כבדו עיניו ושבע ארבעים מאה לגיל בהגיעו שרק מסופר אבינו יעקב על רק ונחלשת.
יכיל ש״לא עליו שמסופר אחיהו היה כמה בן לי ידוע לא 485לראות״. יוכל לא מזיקן

• r ■■ • • י » • • ^ ^

486משיבו״. עיניו קמו כי לראות
• • • ■ץ■ ■ • 9 ״ך • . •

 גם זקנה בעת עתה למרחוק, לראות שיכלו שעיניים מספר חלפתא בן שמעון ר׳
הבוכה לזקן מיוחס 488הגשם״, אחר העבים ״ושבו הפסוק 487לראות. יכולות אינן מקרוב

• T  T  • T  •

שליטה. ללא דומעות ועיניו בקלות

האף ב.
ה י מ ו ט נ ף של א א ה

 - אפיים - אחרים זוגיים גוף איברי עבור כמו הזוגי גם קיים ״אף״ המונח מן
 וכן "אפותא״, המונח גם מוכר בתלמוד ״נחיריים״. המכונים האף לחורי היא והכוונה
 Nasenflügel, האף? וחיץ האף כנף )עבור ״חוטמיך הוא ״חוטם״ של והרבים ״חוטם״

489(.Scheidewand דנחירא״ ״טרפא במונח האף כנף עבור התלמוד משתמש כן כמו

מראית״. עיניו ותכהין יצחק זקן כי ״ויהי א: כז בראשית 480
- . . . 9 9..t • . 1 ; . - 9 ד vך . . T . . .

 מראות עזריה: בן אלעזר א״ר - א( כז )בראשית מראית׳ עיניו ״׳ותכהי) י: סה רבה בראשית 481
רשע״. של ברעתו מראות ברע

ז. לד דברים 482
א 483 אל- ב. ג שמו
לראות״. יכול ולא קמה ועיניו שנה ושמנה תשעים בן ״ועלי טו: ד שם 484

: • T : ״ : ״ ״ V ״ ״  T  V : ״״ T  .  T  T  T . :

י. מח בראשית 485
א 486 ם- יכיל לא ואחיהו אחיה בית ותביא שליה ותלך ותקם ירבעם אשת כן ״ותעש ד: יד מלכי

T ״״ ״ ״״ --------------  T  “  T  : T T  V ־ • ־ •״ T ־ ״ V 9 ״ T * 1־ T ״ ד  T

משיבו״. עיניו קמו כי לראות
. T ״״ T ״ : • . .

לץ קרובות נעשו רחוקות ליה: אמר חלפתא... בן שמעון ״ר׳ א: יח רבה ויקרא 487  רהוו עינייא אי
ץ חמיין״. אינון לית מקרוב אפילו כדו מרחוק חמי

ב. יב קהלת 488
 חומש, בוהן, אוזן, משקל על בסגול חוטם לנקד שיש בוקסטורף, את מצטט (Low) לעף 489

ועוד.
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עבור ousia במונח השתמשו לא היוונים מסופק; 491״אוסי״ המונח 490הנחיר(. )עלה
אף.

פרצוף על אלא מעירין ״אין גוויה של בזיהוי ולבן הפנים הבעת את קובע האף
להסוות ניסו אורסיקינוס של בתקופתו נרדפו אשר ציפורי תושבי 492החטם״. עם הפנים

אף מהם וחלק נתגלו והם עליהם הלשינו אך אפם, על רטייה בהדבקת עצמם את
493נאסרו.

של שנחיריו בעוד מזו, זו המרוחקות זבוב של טיפין״ כ״שתי נראות עובר של עיניו
494לזו. זו הסמוכות זבוב של טיפין כשתי נראים עובר

הלבנת כמגדל ״אפך לשולמית הרועה של המחמאה מתבטאת במה לנו ברור לא
«*■ • • • • F • •1 • • •

495דמשק״. פני צופה
r • • • • • • •

496ולגאוותנות. להתנשאות הכוונה והרעיוני, המילולי הפירוש לפי אף״, ״גובה במונח
497החוטם״. ״בעל התלמודי למונח משמעות אותה גם קיימת אם ברור לא

 ״עמד והוא גמליאל רבן את לאסור רומאי פקיד על הוטל ירושלים נפילת ]אחרי
 אם לנו ידוע לא מתבקש״. החוטם בעל מתבקש, החוטם בעל ואמר: המדרש בבית

!498גנאי. של נוספת משמעות החוטם״ ״בעל של זה למונח יש

501החוטם״. ״צואת וכן 500החוטם״, מן ״היוצא או 499האף״ ״מי נקראת האף מן ההפרשה

ל ״ואי ע״ב: נה ברכות 490  ״אם ש׳: דשמאליה״; דנהיריה אטרפא ליהזי דיליה בישא מעינא דהי
השמאלי״. נהירו בצד יסתכל הרע... מעין חושש הוא

 לביאה ״ובחטם רגורייתא: ואאוסי ד״ה רש״י אשכחתון״; דגורייתא ״ואאוסי ע״א: סז שבת 491
נקבה״.

 בגופו סימנין שיש פי על אף החטם, עם פרצוף על אלא מעירין ״אין מ״ג: פט״ז יבמות 492
ובכליו״.

ץ צפוראי הוון מלכא רארסקינס ביומוי ״בהרא (:65)ע״ג כג פ״ט, סוטה ירושלמי 493  והוון מתבעי
ך. ולא נחיריהון על סיפליני יהבין מי כ ח ת מ

 תני זבוב. של טיפין כשתי עיניו ושתי מראשו ברייתו תחלת אומר: שאול ״אבא ע״א: כה נדה 494
 זה ומקורבין חייא: רבי תני זבוב. של טיפים כשתי חוטמין שני מזה, זה מרוחקין חייא: רבי

לזה״.
ה. ז השירים שיר 495
מזמותיו״. כל אלהים אין ידר״ש בל אפו כגבה ״רשע ד: י תהלים 496

T  T : ־ ־ • : ״ ־ ־ T: 9 ״  V : ״ T

אל רבן על גזרה נגזרה ההיכל את הרשע טורנוסרופוס ״כשחרב ע״א: כט תענית 497  להריגה. גמלי
 )לפי מתבקש׳״. החוטם בעל מתבקש, החוטם ׳בעל ואמר: המדרש בבית ועמד אחד אדון בא

 לשון וצורה. קומה ״בעל מסביר והוא לאף, הייתה לא שהכוונה ייתכן במקום לרש״י המיוחס
המתרגם.( - הדור״ גדול אחר,

498 15 .Hagen, Sexuelle Osphresiologie, Charlottenburg 1901, p; התלמודים לשון אוצר לוי, י׳ 
״.Trotznase״ ב: 538 ׳עמ השלמות, ב, כרך והמדרשים,

מי ״מנין הכ״ח: )פ״ח( פ״ט שבת תוספתא 499 משקה״. שהן האף למי
החטם״. מן האזן, מן העין, מן היוצאים למים, ״תולדות מ״ה: פ״ו מכשירין 500
יפה״. ומיעוטן קשה רובן האוזן וצואת החוטם צואת מר: ״דאמר ע״ב: קז מציעא בבא 501
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 רע ריח מגיע אדם של לאפו כאשר הנמקה: לכך מוצא המדרש דוחה. האף מן ההפרשה
 502בחיים. אותו ומעמידים הרע הריח את וסופגים האף מי ובאים מיד, למות אמור הוא

 חיובית, ההפרשה קטנה הכמות אם כלומר יפה״, ומיעוטן קשה רובן החוטם... "צואת
503מזיקה. היא גדולה הכמות אם אך

ת ו ל י ע ף פ א ה
 אלהים ורוח 504חיים, נשמת האדם של באפו נופח הבורא הנשימה. של איבר הוא האף

 שיש בכך מאופיינים האלילים 505האדם. של בגופו נשארת הנשמה עוד כל באף נשארת
506נושמים. אינם אך אף, להם

 החדשה הברית לפי 507יךיחון״. ולא להם ״אף לאלילים ורק הריח, איבר הוא האף
 הנשמה רק 508הריח?״. איה שמע, )איבר( יהיה הגוף( )כל כולו ״אם לאדם: חיוני הריח

 למתעלף: הנשמה את להחזיר אף יכול גדולה בעוצמה ריח 509הגוף. ולא הריח מן נהנית
510וריח״. ומראה קול הן: אלו אדם, של דעתו משיבין ״שלשה

 יצא ״מנחיריו רוטטת, האף כנף כאשר האדם של אפו( )חרון בכעסו מכירים
 את באף ראו הקדום בזמן עשן. יוצא שמנחיריו הכועס חיים בעל על מסופר 511עשן.״
 בתקופה לכעס. כללי כשם אף״ ״)חרון( השם ניתן גם ומכאן הכעס את הנושא האיבר

 שאינו מי לעומתו 513הכעסן, הוא אף״ ״בעל 512״נחרתיה״. השם גם ניתן יותר מאוחרת
 ״ארך הארוך. האף בעל היא המילולית שמשמעותו אפיים״, ״ארך מכונה לכעוס נוח

 לבר רבי דברי גם מכאן 514לכעוס. הנוח שהוא אפיים״, ל״קצר בניגוד בא אפיים״
515ממך״. נסתלק אף ״חרון רבי לו אמר כך ועל ממנו, נשר שאפו חלם אשר קפרא,

 מי אלימא רע ריח מריח שאדם שבזמן סרוחים? החוטם מי מה ״מפני בב: יח רבה במדבר 502
דץ סרוחים החוטם מת״. מיד אותו שמעמי

.501 הע׳ לעיל, ראה 503
חיים״. נשמת באפיו ״ויפח ז: ב בראשית 504
באפי״. אלוה ורוח בי נשמתי עוד כל ״כי ג: כז איוב 505

• T י ד ״ • • • « • • • — • — • I • I • • • •

 ואף לראות עיניים להם אין אשר יחשבו לאלהים הגוים אלילי כל ״כי טו: טו שלמה חכמת 506
למשש״. ידים ואצבעות לשמע ואזנים רוח לשאף

יריחה״. ולא להם אף ישמעו ולא להם ״אזנים ו: קטו תהלים 507
• T  T  • • • T  • T

יז. יב הקורנתים אל הראשונה 508
 זה אומר הוי ממנו? נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה דבר ״איזהו ע״ב: מג ברכות 509

הריח״.
ע״ב. נז ברכות 510
אך בהמות הוא שהנושא כותב )המחבר ואגמן״. נפוח כדוד עשן יצא ״מנחיריו יב: מא איוב 511

T • י  • T  T • • • •  T י •

המתרגם.( - לויתן מסביר מקרא דעת
ת חמת תשוב אשר ״׳עד י: סז רבה בראשית 512 שי )ברא ך׳ עוברתי׳ אמר: לקיש ריש - מד( כז אחי

T  • T  • •

מפומיה״. זיעא לא ונחרתיה
תבוא״. לא חמות איש ואת אף בעל את תתרע ״אל כד: כב משלי 513

T •״ ״ V : י  V-------T  ־ : ״ ־־

ת ואיש אולת יעשה אפים ״קצר יז: יד שם 514 ישנא״. מזמו
T  • • • • • •  •

 נסתלק אף חרון ליה: אמר שנשר. חוטמי ראיתי לרבי: קפרא בר ליה ״אמר ע״ב: נו ברכות 515
ממך״.



 516לכבד. הכעס של מקומו את ייחסו המקרא תקופת אחרי

ש ו ט י ע
 את מסביר אריסטו לב. לתשומת הראויה לתופעה הקדומה בתקופה נחשב העיטוש
 השאלה את מעורר הוא 517גדולה. משמעות בעלת ואלוהית קדושה כתופעה העיטוש

 וגיסוי (flatus מעיים, )פיחת גזים פליטת כמו - הגוף מן היוצאים הרוחות שאר מדוע
 האיבר מן יוצא העיטוש שרק היא ותשובתו כקדושים, נחשבים לא - (ructus )שיהוק,
 מאושרת שהייתה פנלופה על מסופר כבר הומרוס אצל 518הראש. - האדם של האלוהי

 הכריז קליאנור כאשר 519משאלה. הביעה היא כאשר התעטש טלמכוס בנה כאשר
 ובעקבות מישהו התעטש תקווה, חסר אינו איש אלפים עשרת של שמצבם באספה

 נאמרים שכאשר האמונה מקובלת כיום גם 520לאלים. בתפילה הצבא כל פרץ זאת
 בתפילתו ״המתעטש התלמוד לפי אמת. דברי נחשבים הם בעיטוש המלווים דברים

 נחת לו עושין כך מלמטה רוח נחת לו שעושים ש״כשם הוא והסימן לו״, יפה סימן
521מלמעלה״. רוח

 היהודים אצל גדולה. לסכנה העיטוש את קשרה הקדמונים של אחרת חשיבה דרך
 524טובים״, ״חיים או 523״חיים״, או - לרפואה - 522״מרפא״ למתעטש לומר מקובל היה

טובים. חיים לך מאחל אני כלומר
 ברומא שגם מספר פליניוס 525זאוס״. אותי ״הושע קרא שהמתעטש מקובל היה ביוון

 כקיסר )הידוע טיבריוס הקיסר כאשר שגם מספר והוא המתעטש, את לברך מקובל היה
 גם 526שהתעטשו. אורח עוברי לברך נוהג היה מרכבתו על ישב אדם( מכל הרשע

527המתעטשים. את במזל לברך שיש הורה מוחמד
העתיקים ההיסטוריונים של לדעתם בא גדולה לסכנה כסימן העיטוש לראיית המקור

כועס״. כבד משקין, מיני כל שואבת ״ריאה ע״ב: סא שם 516
Aristotle, Problem, sect. 33:7 517

הבינו לא  Aubert & W im m e rt Hist. Anim. 1 c, במקום  .ll  : כן כמו וראה  .ibid,problem. 9 518
. הטקסט של הרעיון את נכונה

Homer, Odysse, 17:545 519
Xenoph, Anab. 3, chapt. 2, 9 520

ע״ב. כד ברכות 521
 לא צדוק בר אלעזר ר׳ האמורי. מדרכי זה הרי ׳מרפא׳ ״האומר ה״ה: )פ״ז( פ״ה שבת תוספתא 522

אל רבן בית של תורה. ביטול מפני ׳מרפא׳ אמר ׳מרפא״׳. אומרים היו לא גמלי
נב. פרק אליעזר דר׳ פרקי 523
 טובים׳, ׳חיים לו אומרים שעוטש אדם הוא, שכן לך ״תדע תתעד: רמז תהלים, שמעוני ילקוט 524

מיתה״. לו שהיתה מכלל
Ammianos, Florileg. Divers. Epigramat, Vet. ed,. Heniy Stephanus, book 2c, 13, p. 525

 ארוך כה אף לו היה כי ביוון, המקובלת הקריאה את קרא שלא אחד אדם על מלגלג הוא 141
שו לאוזניו. הגיע לא שעיטו

Plinius, Hist. Natur., 28:5 526 
Hammer, Fundgruben des Orients, 1:161 527

« »
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 שהיא המפשעה״, ״מגפת על מהדיווח 530התאולוגים, וכן 529ואורבינטוס, 528סיגוניום כמו
 .590 בשנת ברומא שפרצה (,Bubonenpest, Bubonic Plague) האבעבועות דבר מגפת

 פלגיום. האפיפיור גם וביניהם פיהוק, או עיטוש כדי תוך האנשים מתו זאת במגפה
 שהאל שמשמעותו ״,Deus te adjuvent״ המתעטש את לברך הנוהג השתרש מכאן
 שהמנהג בהנחה נכשל עשרה, השש המאה בן גנץ, דוד יהודי, היסטוריון גם לך. יעזור
 שקיסר כפי קדום, יותר הרבה העיטוש לעניין הקשור הסיפור 531ברומא. במגפה החל

 הולנדי, רופא של מתיאור פליניוס. של התיאור על בהתבססו אותו תיאר 532ברוניוס
 שביסוד להניח ניתן בנימכן, שהייתה מגפה על המספר 533דימברברוק, ון איסברנד

 ולריוס של שבזמנו מספר דיוסקורידס גם אמיתי. סיפור מצוי פליניוס של תיאורו
 החיידקים חוקר הנפילה. מחלת של מקרים היו תכופים עיטושים שאחרי אירע פלקוס
 של חדירה כנגד האף רירית של תגובה הוא שעיטוש כמובן יודע הצעיר הגרמני

 שהיינו כמו היא ״לבריאות״, או ,Prosit העתיקה הברכה של המשמעות עבורו חיידקים.
534אותו. שתקפו החיידקים מן להיפטר שהצליח אדם מברכים

 של זמנו הגיע וכאשר בעולם מחלות היו לא שתחילה האומרת אגדה יש ליהודים
 מבעד פרחה ונשמתו התעטש הוא שלימה, בבריאות והוא העולם מן להיפטר אדם

 למות, עומד שהוא הניח והוא התעטש, הוא בניו, את בירך אבינו יעקב כאשר לאפו.
 לברך שאוכל כדי זמן לי השאר - 535ה׳״ קויתי ״לישועתך התפלה מפיו פרצה ואז
 גם 536בחיים. שנשאר על לבורא להודות מחויב הוא מתעטש אדם כאשר בני. כל את
יחסית. צעיר סיפור זה

במעשה ראה כי העיטוש לאחר הזולת את לברך אסר הקדום הזמן של המונותאיזם

Carolus Sigonius, Historiar. De regno Italiae., book 15, Basil 1575, p. 31, ad anum 528
590

Polydorus Vcrgilius Urbinatus De rerum inventoribus, book 8, Amsterdam 1671, Elzvir 529
(preface in August 1499), book 6c. 11, p. 410 

Guil. Durandus, Rationale Divinor. Officior., Lugdunum 1605, book 6c. 102, p. 393 530
ב. 51 ׳עמ ,1834 סדילקוב ,590 לשנת דוד צמח גנץ, ד׳ 531

Baronius, Anuales Ecclesiast. Ad. ann 590, ed. Theiner, vol. 10, p. 451b 532 
Isbrand van Diemerbroeck, De Peste, Amsterdam 1665, p. 101 533 

Rivinus (= Dr. Franz Bachmann), Was ist Krankheitl, Birnbaum 1892, p. 24 534
ב תהל ״׳עטישתיו תתקבז: רמז איוב, שמעוני ילקוט יה: מט בראשית 535 איו ( ר׳  ששה - י( מא או

 וארץ שמים שנבראו מיום הרביעי מופת תמב(. ברמז בישעיה )כתוב ובו׳ לחולה יפים דברים
 נפשו בשוק אם בדרך אם הולך שהיה מקום בכל אלא מחליו וחיה עוטש אדם נמצא לא

 עד נפשי תקח אל רבש״ע, לפניו: אמר זה, על רחמים ובקש אבינו יעקב שבא עד יוצאת,
 ושמעו א(, מח )בראשית חלה׳ אביך הנה ליוסף ׳ויאמר שנאמר לו ונעתר בני, את שאצוה

ש להודות אדם חייב לפיכך ותמהו, ארץ מלכי כל שמתעט  שנאמר לחיים מות מן שנהפך כ
אור״׳. תהל ׳עטישתיו

V ״ :־־  T  T

 חייב ״לפיכך נב: פרק אליעזר דר׳ פרקי (;535 הע׳ )ראה תתקכז רמז איוב, שמעוני ילקוט 536
שתו לומר אדם וכר״. לאור הזה המות שנהפך ׳חיים׳ בעטי
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 אחרים 537גמליאל. רבן של מדרשו בבית נהגו וכך אלילים עובדי של תפלה אמונה זה
 538תורה ביטול למנוע כדי המדרש, בבית הלימוד בשעת לפחות הברכות, את למנוע רצו
 אבינו ביעקב לראות שרוצים יש לעיל המוזכר המדרש לפי בכך. הצליחו לא הם אך
 שלא ציווה אוגוסטינום הכנסייה אב גם המתעטש. את לברך המנהג של הממציא את

הוראותיו. במילוי לראות היה יכול לא הוא גם כנראה אך 539העיטוש, על לברך
 נמנעו כלל בדרך אשר אלה וגם 540במיוחד, גרוע לסימן נחשב השולחן ליד עיטוש

 באיסור צורך היה לפיכך השולחן. ליד למברכים מצטרפים היו המתעטש את מלברך
 הסכנה בגלל וזאת "ייס״, המקובלת הברכה כולל 541הסעודה, בשעת לדבר מפורש

542לוושט. קנה שיקדים השולחן ליד המיוחדת
 מעבר התחבא שאדם מקרה היה 543מרצון. שלא קורה והוא נשלט אינו העיטוש

 פורץ שהעיטוש פעמים 544מעיטוש. כתוצאה נוכחותו והתגלתה מאזין והיה לדלת
 הווסת זמן שהגיע הסימנים אחד 545הקטורת. של הריח כמו חיצוני מגירוי כתוצאה

 סוטה מי ושותה בניאוף החשודה האישה 546ומעטשת״. ״מפהקת שהיא הוא אישה של
547התעוות. שגופה עד מתעטשת הייתה

רואה רעות, מבשר אות בעיטוש רואה 548החולה אבינו ביעקב הדנה האגדה בעוד

אל רבן בית ״של ה״ה: )פ״ז( פ״ה שבת תוספתא 537 ״)ראה אומרים היו לא גמלי מרפא׳  (.522 הע׳ ׳
אל רבן שבית מספרת הגמרא ע״א נג )בברכות המדרש, בבית ״מרפא״ אומרים היו לא גמלי

המדרש.( בית ביטול מפני
תורה״. בטול מפני ׳מרפא׳, אמר לא צדוק בר׳ אלעזר ״ר׳ שם: שם 538

Augustinus, Sermo 278, de Auguriis, Migne vol. 39, p. 2269 ; vol. 40, p. 1172 539
Plinius, Hist. Natur., 28:5 540

 לידי ויבא לושט קנה יקדים שמא בסעודה מסיהין אין יוחנן: רבי אמר ״הכי ע״ב: ה תענית 541
סכנה״.

ש אהן אמרה הדא מנא: רבי ״אמר (:22) ע״ד י פ״ו, ברכות ירושלמי 542 מ׳ אסיר מיכלא נו דעטי  למי
 למצוא מנסה והמחבר היוונים, ידי על בשימוש היה לא גם וכנראה מובן אינו הביטוי ייס״.

ש ברכה של אזכור יש אמנם מקורות. מספר לו Olympiodor, אולימפיודורוס: ידי על למתעט
30 .Scholia in Platonis Phaedon, ed. Finckh, p. אסי" המילה מן נגזרה שהמילה ייתכן" 

 למוצא מתנגד שליברמן ,20 הע׳ 94 ׳עמ לשבת, כפשוטה תוספתא וראה ״רפא״. שמשמעותה
)המתרגם(. זה לביטוי יווני מקור ומביא ארמי

 כך מלמטה רוח נחת לו שעושים כשם לו, יפה סימן בתפילתו ״המתעטש ע׳׳ב: כד ברכות 543
מלמעלה״. רוח נחת לו עושין

(.73) ע״ד מ פ״ג, יומא ירושלמי 544
 והיו אכוור בהרי לאבא היו עזים דלגיי: בן לעזר ״א״ר (:67) ע״ב נה פ״ה, סוכה ירושלמי 545

ת הקטורת״. פיטום מרי׳ מתעטשו
שת מפהקת וסת... לה שיש אשה ״כל מ״ח: פ״ט נדה 546 מעט כרסה״. בפי וחוששת ו
במדבר המאררים ״׳המים כא: ט רבה במדבר 547 ( ם׳ שהיו אלא ׳למרים׳? ת״ל מה - כד( ה למרי

------------- : T־ ־ ״ T : ־ :

איברים״. מתרפקת תהא מתעטשת, תהא זבה, תהא משונים... פורעניות מיני בה עושים
בניו שני את ויקח חלה אביך הנה ליוסף וייאמר האלה הדברים אחרי ״ויהי א: מה בראשית 548

p • ■“ « • • ף • «• • • • • • • • • • • • • • ״ • • • T - r  •  • • • •  P • • •  • » r • ■ f
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אפרים״. ואת מנשה את עמו



«  »
i l l ותפקודיהם הגוף חלקי 

 של אור מקרינים ועיטושיו 549לחולה, יפה סימן תופעה באותה הקדומה הגמרא
 שהתעטש לאחר 551עיניו את פקח חום, במכת הוכה שכנראה השונמית, בן 550בריאות.

 שלעולם (,Jonathan Hutchinson)הצ׳ינסון ג׳ונתן מדווח החדשה בעת גם פעמים. שבע
552מתעטש. קשה חולה ראה לא

 במחלות הוא. מסוכן אחריה או ריאות מחלת של התקף לפני עיטוש היפוקרטם לפי
 חיובי סימן בעיטוש רואה קלסוס 553לתועלת. הוא העיטוש ביותר הקשות אף אחרות,

 כפי זולו, בני אצל היום עד קיימת העיטוש בתועלת שהאמונה מעניין 554ההבראה. בדרך
שלנו. לנושאים הקשור רב אתנוגרפי מידע עוד מביא הוא 555טיילור. לנו שמדווח

העיכול ממערכת גזים הפחת עבור מכובד לביטוי גם זהה לאף הקשור ״עיטוש״
. 556(Flatus)

האוזן ג.
ת ו ל י ע ן פ ז ו א ה ה י מ ו ט נ א ה ה ו ל ש

 את מכירים כן כמו 557האוזן. תנוך הסחוס: בחלק מבחינים ״אותה״, גם המכונה באוזן,
 560בחסחוס מבחינים האדם ואצל 559אוזן; בדל וכן 558אודנה רום אוזן״: של ״גובה המונח

 הקיפול מכונה פעמים 561״מילת״. או ״אליה״ מכונה האוזן קצה סחוס. כיום המכונה
562האוזן. של האמצעי״ ״הגדר האוזן של האמצעי החלק של

וכר״ שלשול זיעה, עיטוש, הן: אלו לחולה יפה סימן דברים ״ששה ע״ב: נז ברכות 549.
שחר״ כעפעפי ועיניו אור תהל ״עטישתיו י: מא איוב 550 .

־  T ״  • ־ : ־ : T V : •״   T  T : ״ ־

ב 551 מ- שבע עד הנער ויזורר עליו ויגהר ויעל הנה ואחת הנה אחת בבית וילך ״וישב לה: ד מלכי
־  V  ־ T  •• : ־־- T ־   ־ ־ : ״ ־ ---------- ד ־ ־  ־ • ־“: • ־ ד ־ ־ • •  --------- ־  ־״ ־ • .   t ־־־ד 

עיניו״ את הנער ויפקח פעמים .
T 99 V ״    ־  i  * ־  • T  :

Sheffield Med. Journal, April 1893, p. 254 552
Hippocrates, Caoc. Praenot. no. 399, fol. 181 & Prognos. fol. 41, ed. Foes 553

Celsus, Medicina, 2:3 554
Tylor, Anfänge der Kulture, 1:98, Leipzig 1873 555

 חברו ואץ שמתעטש זמן כל ובבקעה מיד נפנה הגדר אחורי עולא: ״אמר ע״א: סב ברכות 556
שומע״.

לו. רע סימן בתפילתו העוטש שאול: בן חלפתא ר׳ ״תנא (:54) ע״ד ו פ״ג, ברכות ירושלמי
לא״. מלמעלה אבל מלמטה אמר דאת הדא

לגבי )המתרגם: הימנית״. אהרן איזן תנוך על ויתן מדמו משה ויקח ״וישחט כג: ח ויקרא 557
* • T • • • • ' * X V T ״

ת חילוקי יש ״תנוך״ באליה.( או בסחוס מדובר אם דעו
 של בגובה אלא נרצע אין הא מום, בעל יעשה כהן עברי עבד ״היאך ע״ב: כא קידושין 558

אזן״.
בני ינצלו כן אזן בדל או כרעים שתי הארי מפי הרעה יציל כאשר ה׳ אמר ״כיה יב: ג עמוס 559
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וגר״. ישראל
. .  T  :  •

מום״. אינו חסחסיות בשתי מום, ה״ז אחת בחסחסות כפולות ״אזניו ע״ב: מ בכורות 560
במילת״. אלא רוצעין אין רוצעין כשהן דורש: היה ברבי יודן ״א״ר ע״ב: לז שם 561
 המיוחס האמצעי״; גדר זה אזנם תנוך ״על הכ״ב: א פרשתא דמילואים, מכילתא צו, ספרא, 562

ימינא״. דאודן דמציעא גרידא דהוא דאהרן הסחוס על ״ויהב כ״ג: ח׳ לויקרא עוזיאל בן ליונתן
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 בטיפול גם 563הכהן. של הימנית האוזן תנוך על דם לתת יש הכוהנים את לקדש כדי
 מדרשו בבית 564הימנית. המטהר אוזן תנוך על הקורבן דם את לתת יש הצרעת בחולה

 דבר אדם ישמע שאם רכה? והאליה קשה כולה אוזן מה ׳׳מפני אמרו ישמעאל ר׳ של
 לשמוע עליו כי 566האדם של בשליטתו אינה האוזן 565לתוכה״. אליה יכוף הגון שאינו

 לאוזן מסוימת הגנה 567שמים. כלפי גידופים כולל לשמוע, רוצה אינו שהוא דברים גם
 שמנים? אוזניים מי מה ״מפני האוזן(. שעוות ,cerumen) אוזנים״ ״מי ידי על ניתנת

 שמנים שהם מתוך ומת. מתקשרת באזניו תופשה אלימא קשה, שמועה שומע שכשאדם
 569יפה״, ומיעוטן קשה רובן האוזן וצואת החוטם "צואת 568בזה״. ומוציא בזה מכנים
לאדם. מסוכנת היא גדולה בכמות אך בריאה קטנה בכמות האוזן שעוות כלומר

 ביופיה לפגם דוגמה והן הן מכוערות מגולגלת( אוזן )קונכיית כפולות״ ״אוזניים
570אישה. של

ידי על (572ישמע׳׳ הלא איזן )״הניטע ונטועה (571לי״ כרית )״אזנים כרויה האוזן •ן • • •« P • • « •« • ■ן• • ץ■ • • ■ך 9

 אש מעלה אתה אם עליה. שעומדים לכלים הכיריים כיחס לגוף האוזן יחס הבורא.
 האוזן מעבירה גם כך 573עליהם, העומדים הסירים מן אחד כל זאת מרגיש בכיריים

 המילים בין מבחינה שהיא בזה 574האדם, של האיברים מרמ״ח אחד לכל ההרגשה את
כושר 576שניהם״. גם עשה ה׳ ריאה ועין שמעת ״איזן אלא שומעת אוזן כל לא 575השונות. ך 9 • ■■■ « ■■י ״ • • 9 • • ך ץ • • • • • •

 מן באים הגופניים שהחלקים בעוד העובר, ביצירת הבורא מתת הוא האוזן של השמיעה
יחד 578לשמוע. יהיה שאפשר כדי הבריות של אוזנן את לפתוח הבורא על 577ההורים.

בניו אזן תנוך ועל אהרן אזן תנוך על ונתתה מדמו ולקחת האיל את ״ושחטת כ: כט שמות 563
T  Z ־ : T  T ״ ־ : T  : T ״ T : T ־ T 9 : ־ V9 : ־ : ״ ד ״־ ״ T  T V

הימנית״.
• T : ־

הימנית״. המטהר איזן תנוך על הכהן ״ונתן יד: יד ויקרא 564
. T • • ; ׳, • • • T  I

ע״ב. ה כתובות 565
 אינן ושלשה ברשותו שלשה האדם את משמשין דברים ששה לוי: ״א״ר ג: סז רבה בראשית 566

 מה מריח בעי, דלא מה שמע בעי, דלא מה חמי ברשותו. שלא וחוטם והאוזן העין ברשותו,
בעי״. דלא

כא. תולדות בובר תנחומא 567
כב. יח רבה במדבר 568
ע״ב. קז מציעא בבא 569
 דומה - נאה שערה שמא סגלגל; לו: אמרו - נאה ראשה שמא להם: ״אמר ע״ב: סו נדרים 570

ת - נאות אזניה שמא הן; טרוטות - נאות עיניה שמא פשתן; לאניצי הן״. כפולו
ז. מ תהלים 571
ט. צד שם 572
ע״א. קיז ״שמעו״, כהנא, דרב פסיקתא 573
 ניתנין כלים כמה הקינקל שכן לכלים, כקינקל לגוף האוזן אמר: לוי ״רבי א: י רבה דברים 574

 שבאדם איברים ושמונה וארבעים מאתיים כך מתעשנים. וכולם תחתיו מוגמר נותן ואת עליו
ך. כולן האוזן ידי על הזה י חי

לו״. יטעם אכל וחך תבחן מלין איזן ״הלא יא: יב איוב 575
• • • T  • • •

ת יב. כ משלי 576 שמעו זה(. לפס׳ מקרא דעת )ראה הבנה היא זה בפסוק והראיה השמיעה מ
שמיעת העין וראיית פנים וקלסתר ונשמה רוח בו נותן ״והקב״ה ע״א: לא נדה 577 האוזן״. ו
מריתי״. ליא ואנכי איזן לי פתח ה׳ ״אדני ה: נ ישעיה 578

T ־ ־־ T T ד־  * T : V ״
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 ישמעו )״שמוע מבינים אין זאת בכל אך באוזניים שומעים שאמנם להיות יכול זה עם
ואזניו הזה העם לב ״השמן לו האומר האל דברי את מביא הנביא כאשר (.579יבינו״ ולא

T ״• •  T ־ T  J T  : V

האוזן לא שבעצם הרעיון חודר 580ישמע׳/ ובאזניו בעיניו יראה פן השע ועיניו הכבד
« • • • • • • ^ ^ « • • P • ך . . . . • • ך • ■ ■ • ^ ^ ' 9 P

)שם(. לו״ ורפא ושב יבין ״ולבבו הלב: של וההבנה ההכרה אלא שומעת
: T  T ״ T  T  : T  T

 אלה תמונות - 582אותה לכוף או 581האוזן את להטות יש היטב לשמוע רוצים אם
 של במקרה גם שרירים. בהפעלת האוזניים קצות את המניעים חיים מבעלי לקוחות
 בבת להאזין אפשרות אין כלומר 583אחת׳/ באוזן נכנסין קולות שני ״אין האוזן הטיית

אנשים. לשני אחת
 ששמעו אלה רחוקים. נעשים והקרובים 584שמיעה, כבדות האוזניים הזקנה בגיל

 כאשר אפילו מידה באותה שומעים אינם אחת, פעם להם שקראו אחרי היטב בעבר
 שמונים בגיל הוא כאשר טבעי רק ברזילי זאת מוצא כך 585פעמים. מאה להם קוראים

586והשרות. השרים קול את יותר שומע אינו
 ש״איטם מי אך 587לשמוע, שלא כדי אוזנם מכבידים במכוון אשר אנשים גם ישנם

רעה מביא ״הנני חמורות: אזהרות גם יש 588יענה״. ולא יקרא הוא גם דל מזעקת אזנו
T : ־ ״ I------T ־ T : ־ ־־ 9  f : ״ ־ T  T  . . . . . .  V  T

עשה אנכי ״הנה אזניו: שתי ואפילו 589אזניו״; תצלנה שמעה כל אשר הזה המקום על
T :־־ V ־־ T 9 ־־ ־־  : T  V ־־ ״ : T  : T  T ״״ ״ T

590אזניו״. שתי תצלינה שמעו כל אשר בישראל דבר
T  T : ״ : T *־ ״ ! T  V : ״ :T V : ״" T  : T

 ידונו יריחו אנשי ואז חרשים פני להעמיד למרגלים יהושע הציע צבאי כתכסיס
591המלחמה. בתוכניות בנוכחותם

 אומר ולכן נימול, שהוא אחרי רק מושלם האדם היהודית העולם השקפת לפי
592592להקשיב״. יוכלו ולא אזנם ערלה ״הנה הנביא

יבינו״. ולא ישמעו ושמוע ידעו ולא ראה יראו ״למען יב: ד מרקוס 579
י. ו ישעיה 580
נפשכם״. ותהי שמעו אלי ולכו אזנכם ״הטו ג: נה שם 581

■“ • ■ . . . . . . • ץ ■ . • • . • . . . .
1. . . . . . . . .

ת קהלת שהיה ״׳ויתר ח: א רבה השירים שיר 582 ל ה ק ( ם׳ כ היית אמרן אחר אדם אלו - ט( יב ח
T  T  .  T  T  • .

ולשמוע״. אזנך לכוף צריך
 קולות שני שאין קורא... ואחד מתרגמין שנים יהו ״ולא (:31) ע״ד עד פ״ר, מגילה ירושלמי 583

אחת״. באוזן נכנסין
ב שרים בקול עוד אשמע ״׳אם ע״א: קנב שבת 584 - ל א מו ש ( ת׳ ת ש של שאזניהם מכאן - לו( יט ו

T  .  T  .  .  .

ת״. זקנים מתכבדו
 כדו זמני, בתרי זמן בחד שמעין דהוו אודניי׳ אילין רחוקות נעשו ״קרובות א: יח רבה ויקרא 585

ת זימנין במאה אפילו שמעין״. אינון לי
ב 586 אל- שרים בקול עוד אשמע אם לרע... טוב בין האדע היום אנכי שנה שמנים ״בן לו: יט שמו

ד • : ־ • ד ד . ז » : — T 2: 9 ״ • — ־ ־

ושרות״.
ז :

משמוע״. הכבידו ואזניהם סידרת כתף ויתנו להקשיב ״וימאנו יא: ז זכריה 587 . . . . ■■ 9 . . •ך . • . 9 • ■■ . ץ- • “■ . . . . . . . . . «
•1. . . . 1 1. .1. . . .

יג. בא משלי 588
ג. יט ירמיה 589
א 590 אל- יא. ג שמו
 עומדים ואתם חרשין עצמכם עשו להם: אמר כמשמעו. חרש אומר: ״רשב״י א: ב רבה רות 591

רזיהם״. על
ה׳ דבר הנה להקשיב יוכלו ולא אזנם ערלה הנה וישמעו ואעידה אדברה מי ״על י: ו ירמיה 592 ד ד ז ד״״ ־• ״ ד : • : ד ״ ד : :ז —: • ־ ־־ : •• • • ־ : : : :
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 מאזינה זאת שבכל והאוזן בישראל, השמחה זמרת נפסקה המקדש בית חורבן עם
593להיעקר. ראויה שמחה לזמרת

 שמכשכשת בהמה ולכן חיים, לסימן נחשב חיים בעל של באוזניים )תנועה( כשכוש
594לשחיטה. מותרת באוזניה

לי י ג ם ע י י נ ז ו א
 כדי שבב בחור ומניחים האוזן בדל את הקטנות לילדות מחוררים התגנדרות לשם

 והם עגילים, או צבעוני חוט החור דרך להשחיל ניתן מכן לאחר ייסגר; לא שהחור
 )בליל צבעוני מוך באוזנה נשאה האישה 595האישה. בתכשיטי חיוני לאבזר משמשים

 את נשאו מלאכה בעלי (.596שבאוזנו למוך יד )בית מיוחדת בידית מוחזק שהיה צמר(
 את פרימיטיבית בצורה מקדימה אולי זאת שיטה באוזניהם. שלהם המקצועי הסמל

 קולמוסו את כך תלה הלבלר המודרנית. בתקופה המקובלת החיה הפרסומת שיטות
 תלה והאורג 598דינר החזיק השולחני בדוגמה, הצבע עץ, קיסם החזיק הנגר 597באוזנו,
599מצמר. משיחה באוזנו

 על 600במדרש. מופיע כבר לכותל״ ״אוזניים המושג בפתגמים. גם מיוצגת האוזן
 המדיים נהגו וכן 601להתייעצות, לשדה לנשותיו קרא יעקב מדוע גם מוסבר זה רקע

 אדם לך אומר אם אומר: חריף מעט פתגם 602בשדה״. אלא יועצין אין ש״כשיועצין
 לך תשים זאת, לך אומרים שניים אם לדברים; תתייחס אל - חמור אוזני לך שיש
 יגזזו - קרניים לבקש ההולך ״גמל ואומר מרוצים הבלתי את מזהיר אחר פתגם 603רסן.

604לו״. שיש האוזניים את לו

בו״. יחפצו לא לחרפה להם היה
ד : : ־־ ־ד : : T 7 ד

ע״א. מח סוטה 593
פירכוס״. זה הרי באזנה וכשכשה ריעי והטילה ״גועה ע״א: לח חולין 594
הך. בקיסמין ואפילו בחוטין יוצאות ״הבנות מ״ו: פ״ו שבת 595 שבאזני
 (:9) ע״ג ח פ״ו, שם ירושלמי שבאזנה״; במוך שיער... בחוטי אשה ״יוצאה מ״ה: שם שם 596

שבאזנו״. למוך יד בית אשי בר חייה רב לו ״עשה
 שבאזנו בקולמוס הליבלר ולא שבכליו במחט החייט יצא ״לא (:23) ע״ב ג פ״א, שם ירושלמי 597

שבאזנו״. בדינר השלחני ולא שבאזנו בדוגמא הצבע ולא
השלחני״. ולא שבאזנו... בקיסם הנגר ולא החייט... יצא ״לא ה״ח: פ״א שבת תוספתא 598
 בדינר שלחני ולא שבצוארו בדוגמא צבע ולא שבאזנו... במשיחה סורק ״ולא ע״ב: יא שבת 599

שבאזנו״.
ת תקלל ׳אל לכותל... אזנים ״משום כ: י רבה קהלת 600 הל ק ( ר׳ שי - עולם של עשירו - ב(, י ע

* ו * * י

שם(״. את יוליך השמים עוף ׳כי ( ל׳ הקו
ב. עד רבה בראשית 601
 יועצין אין וכשיועצין המדיים... את אני אוהב דברים בשלשה עקיבא: ר׳ ״אמר ע״ב: ח ברכות 602

אל השדה וללאה לרחל ויקרא יעקב ׳וישלח קראה? מאי אהבה: בר אדא רב אמר בשדה. אלא
• • • • •ן• • • • • • 9 9 ״

9 • •1 •1 1 9 1• •

ד(״. לא )בראשית צאנו׳
ז. מה רבה בראשית 603
ע״א. קו סנהדרין 604
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העור ד.
ע ב ר צ עו ה

תתיכני כחלב ״הלא במילים המשורר מתאר אמו ברחם העובר של התפתחותו את . - ד ד :• :־־ . . .

מתאר דומה בצורה 605תשככני״. וגידים ובעצמות תלבישני ובשר עור תקפיאני. וכגבינה
. » . • ■ ■ ץ ■ . 9 . . . ך . • • . . . « ץ . . ■ ■ • . ק . . . • • . • • • • • 1 1. .1 . . .

והעלתי גידים עליכם ״ונתתי היבשות: העצמות של תחייתן את בחזון, הנביא, גם
. • • • •

606וחייתם״. רוח בכם ונתתי עור עליכם וקרמתי בשר עליכם
• • ־״ • ▼ ד • • —ת • • • • • _ . . * * ד * — . . . • • • • •1 1• • •

 הצבע בין והוא הבוק, עץ כצבע צהבהב חום כלל בדרך הוא שם בני של עורם צבע
 משחיר העור צבע 607הכושי. הצבע ובין גרמוני( המשנה הגרמני)בלשון הגזע של הבהיר

 כתוצאה שלא גם כהה צבע לקבל עשוי העור אך 608השמש ידי על משיזוף כתוצאה
ללא 610בקיטור״, ״כנאד כמו בסוף והופך ויגון, מצער כתוצאה אלא 609השמש, משיזוף

• •

 על כעונש השחיר נוח של בנו חם של בשרו שעור מספרת האגדה קמטים. וללא צבע
 אינו שהכושי שכשם אומר הנביא כוש. בני צאצאיו, גם ושחורים 611מוסרית, עבירה

 אינכם להרע, הרגילים אתם, כך חברברותיו, להסיר יכול אינו והנמר עורו להפוך יכול
 לאזרחיהם ביחסיהם המוסר חסרי )המנהיגים( ״הקצינים״ על 612דרככם. להיטיב יכולים

מדובר כאשר 613עצמותם״. מעל ושארם מעליהם עורם גזלי רע ואהבי טוב ״שנאי נאמר
. . ף . • . . • . • . ■ . • . • • • • ץ . ך . ■ . . ■ ■ .T . . .1• 1 . . . 1 •

 בחייו מדובר כאשר אך עור״, בעד ״עור ערך, שווה רק האדם נותן חומריים בערכים
מן כתוצאה מלוטשת קרן כמו קרן משה עור 614נפשו״. בעד יתן לאיש אשר ״וכל

• • • • •

 במורת מצטט עזרא אבן סיני. הר על ששהה הימים בארבעים שספג האלהית הקרינה
 לא כי קרן כמו יבשות היו משה שפני הטוען הפושע״, ״חוי ידו על המכונה פרשן רוח
שעקילס ידע לו מזדעזע עזרא אבן היה איך 615סיני. הר על בשהותו יום ארבעים אכל

י־יא. י איוב 605
ו. לז יחזקאל 606
שמעאל רבי עזה. בכושי והכהה כהה, בגרמוני נראית ״עזה מ״א: פ״ב נגעים 607  בני אומר: י

 שהוא גרמניה מארץ אדם - גרמני קהתי: בינוניים״; אלא לבנים ולא שחורים לא ישראל...
שחור. שבשרו - בכושי ביותר; לבן

השמש״. ששזפתני שחרחרת שאני תראוני ״אל ו: א השירים שיר 608
• • ■ך* ״ • • “ ▼ • י* ״• • ״■ • • “•* • • • • • ” . . . . . . » .1. 1 •

אשוע״. בקהל קמתי חמה בלא הלכתי ״קרר כח: ל איוב 609 ' - • : ־׳ ד ־ : • : ־ • ״־• ד ד

שמגודל פי על אף רש״י: לפי שכחתי״. לא חקיך בקיטור כנאד הייתי ״כי פג: קיט תהלים 610
/ * » 2 י * ז ״ . 2 X 1"

ליבשו. כדי קיטור בתוך שנותנים עור העשוי כנאד והשחיר עורי נצרב מצוקתי
ע״ב. קח סנהדרין 611
הרע״. למדי להיטיב תוכלו אתם גם חברברתיו ונמר עורו כושי ״היהפך כג: יג ירמיה 612

1 . . » • . « »■« . . . . . . . . . . . . . . . . % 1

ב. ג מיכה 613
ד. ב איוב 614
לא ומשה ההר מן ברדתו משה ביד הערת לחת ושני סיני מהר משה ברדת ״ויהי כט: לד שמות 615
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אתו בדברו פניו עור קרן כי ידע לא ״משה שם: עזרא אבן אתו״; בדברו פניו עור ?¡רן כי ידע
ת ישתחקו פניו... על הכבוד שנראה בעבור וזה ה׳. אתו בדבר הטעם - )מין הפושע הוי עצמו

הקרן״. כמו יבשות משה פני שבו לחם אכל שלא בעבור כי שאמר רס״ג( בימי ואפיקורס
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 למשה כביכול שהיו כקרניים פניו״ עור ״קרן את תירגמו הוולגטה, וכן
 פירוש בסיס על למשה קרניים פיסל מיכלאנג׳לו גם כשטות(. הגדיר שהרשב״ם )דבר

זה.

ה ט רי ע ש ו ק ע ק ר ו עו ב
 המערב, מאנשי ומוחצנת אינטנסיבית יותר בצורה רגשותיהם את מביעים המזרח אנשי
 על ״סופקים גם אלא ומייללים בוכים רק לא הם באסונות, יותר. קר אופי בעלי שהנם
 שרט ״אפילו מוות: במקרה כאבל רק לא דם זוב עד עצמם לשרוט היו נוהגים 616ירך״.
 מספיקות אינן שהציפורניים במקום 617בים״. שטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו על עצמו

 את שורטים האבלים אין האבל בשעת אם 618קעקע. ולכתובת לשריטה סכין לוקחים
 מחבר גם המת. כבוד זלזול משום בכך יש 620הידיים, על חתכים אין ואם 619עצמם

 על או ימינם יד על תו "יתוו הכל האבל שבעת מציין החדשה( )בברית יוחנן חזון
 שריטה כמו עממי מנהג (618 )הע׳ כזאת בחומרה אוסרת הייתה לא התורה 621מצחתם״.

 בהר הבעל כוהני על אלילים. עובדי אצל פולחני בשימוש גם היה לא אילו וגדידה
התורה 622עליהם״. דם שפך עד וברמחים בחרבות ״כמשפטם שהתגודדו מסופר הכרמל

ד ־ ד ־ : • ־ — : ־ • ־ד : ז ״ד ד ' ־ ד ־ ״ ־ד : . ״ • • ־ ־ :

בין קרחה תשימו ולא תתגידדו לא אלהיכם לה׳ אתם ״בנים - האיסור את מנמקת גם
י « • • • • • ■■ • • • • • • • • ך • » • • 9 • • ץ■ • 9 •
1 • • • • • • • 1 • !1

624הכוהנים. על האיסור של מיוחדת הדגשה מתוך - 623למת״ עיניכם
 ואחד האלילים, בעבודת המקובלים המנהגים אחד היה קעקע כתובת לקעקע

 העור על שכתבו הייתה השיטה 625השורש. מן זה מנהג לעקור היה היהדות מתפקידי
 הצבע את תחבו כך ואחר אחר, )רושם( בחומר או )כוחלא( עיניים באיפור או בדיו

 עבודת שם שיכתב עד חייב ״אינו קפרא בר לדעת בסכין. או במחט העור לתוך
 הכולל כללי איסור קעקע כתובת באיסור ראו אחרים אך 626העור, בתוך כוכבים״

 בעולם מקובלים היו בקעקוע סימונים 627יברחו. שלא עבדים על שעושים סימון אף
 סמלי את או מפקדיהם שמות את קעקעו שהחיילים מקובל היה ברומא העתיק. האלילי

לעומתם פצע, על מקלה אפר לזרות שאין שסברו התלמוד חכמי בין יש יחידותיהם.

ירך״. אל ספיק לכן אדם... בן והילל ״זעק יז: כא יחזקאל 616
• ז ז י • • * •י !

ע״א. כ מכות 617
ה״׳. אני בכם תתנו לא קעקע וכתבת בבשרכם תתנו לא לנפש ״ושרט כח: יט ויקרא 618

ך • • • • • • 1• • • • • • • • • • • • ■“ ■ ך • • 1■ ■ • • •
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יקרח ולא יתגידד ולא להם יספדו ולא יקברו לא הזאת בארץ וקטנים גדלים ״ומתו ו: טז ירמיה 619 ' 4 ־ : : ד י • ־ 9 ד - ..9ד . . - : . . .. ד • : •• ד

להם״.
ד ז

שק״. מתנים ועל גדדת ידים כל על גרעה זקן וכל קרחה ראש כל ״כי לז: מח שם 620
: ד י ד ד : ד ד 9 ד ־• : ד ־ T - ד 99ד

טז. יג יוחנן חזון 621
ם־א 622 כה. יח מלכי
א. יד דברים 623
שרטת״. ישרטו לא ובבשרם יגלחו לא זקנם ופאת בראשם קרחה יקרחו ״לא ה: בא ויקרא 624 ד : ' " :- ד ד 1 ־־ : T : ד :9ד :9: • 1 • : : ' ד : ד ד

ה״׳. אני בכם תתנו לא קעקע וכתבת בבשרכם תתנו לא לנפש ״ושרט כה: יט שם 625
• « • • • ■ץ• • • • • • • • • • • « # • • • » • • ״ •״״ —• • • • • • •
• • • 1• • • • • • • • • • 1• •

חייב אינו כתב, ולא קעקע קעקע, ולא כתב קעקע, כתובת ״הכותב ע״א: כא מ״ו; פ״ג מכות 626
(.628 הע׳ )ראה רושם״ שהוא דבר ובכל ובכחול בדיו ויקעקע שיכתוב עד

ע״א. פו גיטין 627
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117 ותפקודיהם הגוף חלקי

 אם גם צלקת, קעקע. לכתובת הכוונה שאין הוכחה שימש הפצע כי זאת התירו אחרים
628אלילים. לעבודת הכוונה שאין מוכיחה צבועה היא

 לכתוב אף היו נוהגים פקפוק. ללא מותרת במחטים דיקור ללא העור גבי על כתיבה
 את נשאו אשר כאלה היו 629לנמען. חי כמכתב ולשלחו העבד של היד גבי על מסמך

 למנוע כדי גמי, בעזרת הטבילה או הרחצה בעת המקום את וכיסו עורם על השם שם
 יצוא אסרו המצרים כי בבשרו, בסרטם ממצרים כשפים הבריח סטדא בן 630מחיקתו.

631שוטה. שהיה עליו אמרו חכמים כשפים. כתבי של

ר ע שי ה
 קיימים בתלמוד ״שערה״. המונח קיים היחידה עבור ״שיער״; בשם נקרא השערות כלל

 בודדות לשערות גם משמש הראשון המונח ו״מזייא״. ״בינתא" ״נימא״, המונחים גם
633״מקשה״. וכן 632״זייפין״ מכונים החזיר זיפי סוס. וזנב פרה של

 ראשו מחלפות ״פירטו״. ובסורית 634״פרע״ מכונה מסופר ולא מגודל ראש שיער
 ״קווצות״ במונחים "צמות״. הן 636יחזקאל של ראשו ציצית גם וכנראה 635שמשון, של

ראשי״( )״דלת דלה גם ואולי ״רהטים״ לילה״(, רסיסי קוצותי טל נמלא )״שראשי
T ז ! * 7  !  \ •  T : ״ד

לתלתלים. הכוונה 637השירים שבשיר

 שיכתוב עד חייב אינו כתב, ולא קעקע קעקע, ולא כתב קעקע, כתובת ״הכותב מ״ו: פ״ג מכות 628
 מקלה אפר שיתן לאדם לו ״אסור ע״א: בא שם רושם״; שהוא דבר ובכל ובכחול בדיו ויקעקע

 מכתו - מכה שם שיש מקום כל אמר: אשי רב קעקע... ככתובת שנראית מפני מכתו גבי על
ה מוכיח א ר ״) ו לי (.626 הע׳ ע

 את לה ונותן עבד של היד על כותבין... הכל על בסם... בדיו, כותבין: ״בכל מ״ג: פ״ב גיטין 629
העבד״.

 יעמוד ולא יסוך ולא ירחוץ לא זה הרי בשרו על לו כתוב שם שהיה ״הרי ע״ב: קב שבת 630
וטובל״. ויורד גמי עליה כורך מצוה של טבילה לו נזדמנה הטינופת. במקום

 ממצרים כשפים הוציא סטדא בן והלא לחכמים: אליעזר רבי להן אמר ״תניא ע״ב: קד שם 631
השוטים״. מן ראיה מביאין ואין היה שוטה לו: אמרו בשרו. שעל בסריטה

ט( שבת תוספתא 632 פ״ ( ״י  ה״ב: שם שם חייב״; פרה ומזנב סוס מזנב נימין שתי ״המוציא ה״א: פ
שבחזיר״. הקשה מן זייפין שני ״המוציא

 של שבשדרה קשין ״נימין חזיר: של מקשה ד״ה רש״י אחת״; חזיר של ״מקשה ע״ב: צ שבת 633
חזיר״.

קדש לה׳ יזיר אשר הימם מלאת עד ראשו על יעבר לא תער נזרו נדר ימי ״כל ה: ו במדבר 634
• • ■ך י • • • ״ • • •» • • ק • • י▼ • • • 1• • • • • • 1• • 1 

ראשו״. שער פרע גדל יהיה
• • • •

במה לי הגידה כזבים אלי ותדבר בי התלת הנה עד שמשון אל דלילה ״ותאמר יג: טז שופטים 635
7 ־־ • ד ״ ־ • ד : ״־־ ״״ ,־ ־ ״. ־ ״ ז : ־ ״״ ״ד •״ ־ ״ : • 7 ־ד • : ד ־

ת שבע את תארגי אם אליה ויאמר תאסר המסכת״. עם ראשי מחלפו
• T ״• • 7 ־ • ־ ד ד • : - - T 7 ־ ־ • ־ : : ־ ״ ־ ־ 7 7־

ובין הארץ בין רוח אתי ותשא ראשי בציצת ויקחני יד תבנית ״וישלח ג: ח יחזקאל 636
1 * ״ T * ״ ״ • ״ T ״ T י • • 1 •

השמים״.
• ־ ז ־

לילה״; רסיסי קוצותי טל נמלא שראשי תמתי יונתי רעיתי אחיתי לי ״פתחי ב: ה השירים שיר 637
T : ־־ ״ ד* • • : •  • T • 7 ״ ד ־־ • • : T ז : ז • : ־ :;״״ ז

ברהטים״. אסור מלך כארגמן ראשך ודלת ככרמל עליך ״ראשך ו: ז שם
T 9 7 7 ״ ״״ ־ ־ : : T----7  9 ״•  T  : “  Tד : ד ד ״ .
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 המקרא שאחרי שבתקופה כפי 638הרגלים׳/ ״שיער הערווה שיער את מכנה ישעיה
 בית ׳׳שיער כלל ובדרך תחתון״ ׳׳זקן המונח בא בתלמוד רגלים״. ״מי השתן מכונה

 האישות דיני בתחום הגבר של היחידי הבגרות סימן היא שערות שתי הבאת הערווה״.
 שתי כאשר הוא עונשין בר והוא גבר נעשה שנער הסימן לבגרותו. מספקת הוכחה וזו

639הערווה. את מקיפות שערות
 יכול אינו אדם ושום 640שחור, הוא השמי הגזע בני של שערם של הרגיל הצבע

 דם, לצמאי נחשבו האדום השיער בעלי 641לשחורה״. או ללבנה אחת שערה ״להפך
643אדמוני שהוא דוד את ראה שמואל הנביא כאשר כרוצח. 642אדמוני מתואר ועשו

־ T ־

 הורג אמנם שדוד הקב״ה לו אמר ואז כעשו, דמים שופך יהיה זה שגם ופחד נתיירא,
 644סנהדרין״, מדעת זה אבל הורג הוא עצמו מדעת ״עשו השלטונות: ברשות רק אך

 פרה?( אצל )רק קורה חריגים במקרים למות. שנידון מי את רק הרג דוד כלומר,
645שחורה. ולמעלה אדומה היא שבבסיסה או אדומה ולמעלה בבסיסה שחורה ששערה

 אולי עשרה, שמונה בגיל כאשר נס אירע עזריה בן אלעזר לר׳ השיער. מלבין בזקנה
 שורות עשרה שמונה בפתאומיות הלבינו לנשיא, צפוי הבלתי למינויו התרגשות מתוך

 שבעים כבן אני ׳׳הרי להגיד עזריה בן אלעזר ר׳ היה יכול זאת בעקבות שערותיו. של
 למנהג נחשב הדבר כי שחורות שערות בין הגדלות לבנות שערות לעקור אין 646שנה״.
נשים, שתי היו אחד לאדם 647אשה״. שמלת גבר ילבש ״ולא הוא האיסור ומקור נשים,
' •ך« • « • • ■ • • ■ ■■ • • • 9 '
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 לו עקרה והזקנה הלבנות שערותיו את לו עקרה הצעירה - זקנה והאחת צעירה האחת
648ומכאן״. מכאן קרח ״נמצא השחורות, שערותיו את

f ig z׳ (zM ji'fibr׳p ie  ¡e ־בר׳? <ry£Ñr ^/צ׳ר־ "רזר׳/ - ר ^  ‘¡~Ü0) >glc(é)~ כ

n  ftso iר׳ /,0׳ to /צ׳ר־ n,< ה f o.649׳

ושער הראש את אשור במלך נהר בעברי השכירה בתער אדני יגלח ההוא ״ביום כ: ז ישעיה 638
״ ■ ■ ■ • * ■ ״ ■ ““ ״ • ^ ■ ף ^ • • • • • • ד- • • ■ ך • • ״ ״ • • • « ■ • ״ • • • • •1• •1 • • • 1 1• • • • 1 •

תספח״. הזקן את וגם הרגלים
ד : ״ 9 9ד ד ־ ״•• ־ : ״ ד : ־ ד

 זקן, שיקיף ועד שערות שתי משיביא ומורה? סורר בן נעשה ״מאימתי מ״א: פ״ח סנהדרין 639
העליון״. ולא התחתון

אין שחר ושער העור מן עמק מראהו אין והנה הנתק נגע את הכהן יראה ״וכי לא: יג ויקרא 640
• • • • • • • • 9 • • • • » • • • 9 • • • • • • • » • • • ■ף 9 • 9 ^ • • • ״ ״ • • • • • • • • • • 1 1 •1 1

ימים״. שבעת הנתק נגע את הכהן והסגיר בו • • • • « • • 9 • • • • ^ • • • • 9 • • » » •
• • • • • • •1

לשחור״. או ללבן אחד שער להפך ביכלתך אין כי תשבע, אל בראשך ״אף לו: ה מתי 641
במקום. ורש״י עשו״, שמו ויקראו שער כאדרת כלו אדמוני הראשון ״ויצא כה: כה בראשית 642

• • • • ■ • • ״ • • • • • —» 9 ץ • • • ■ ■ • ' -ך • • • • 9 • • — •ך • • • • • • % 1 • • • 1

אל־א 643 יב. טז שמו
ח. סג רבה בראשית 644
 משחיר, וראשן מאדים עקרן מאדים, וראשן משחיר עקרן שערות, שתי בה ״היו מ״ה: פ״ב פרה 645

הנראה״. אחר הולך הכל
מ״ה. פ״א ברכות 646
ע״ב. צד שבת ה: כב דברים 647
ע״ב. ס קמא בבא 648
מ״ד. פ״א נזיר 649
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ל ו ד י ר ג ע שי
 כדי נפרדת כוס או גומא הבורא יצר האדם של בגופו שערה שלכל מספרת האגדה
 מחשיכות אחת מגומא יונקות שתים שאלמלא אחת, מגומא יונקות שתים יהיו ״שלא
 מאותה גדלות שערות ששתי באפשרות גם מדובר בהלכה 650אדם״. של עינו מאור
 גדלות שערות ששתי השנייה, האפשרות 652החיה. אצל והן 651האדם אצל הן גומא

 על ורק נפרדת, שערה כל שבעומק הוא שהכלל למרות הנכונה, היא גומא, מאותה
 מגומא יוצאות כאלו להראות עשויות שערות ושתי נמסה, המחיצה פעמים העור פני

 יבש וכאשר עצמו״, בפני מעין הקב״ה לו ברא ושיער שיער ״כל מספר המדרש אחת.
 השערה את המזין הדם שכלי השערה לזקיק כנראה והכוונה 653השיער, גם יבש המעיין

 מתרבות השערות האם השערות: של גידולן דרך לגבי דעות חילוקי היו לתוכו. נכנס
 אשר חדשות שערות יוצאות העור מתחתית כאשר מלמטה, או צמחים, כמו מלמעלה
 שהשערות לכך והוכחה הנכונה, היא השנייה הדעה הקיימות. השערות את דוחקות
 את כלומר שערותיהם, את צובעים אשר בכבשים מהסתכלות היא מלמטה גדלות
 לראות ניתן כן כמו צבע. חסר שגדל, החדש שהצמר בבירור להבחין ניתן הצמר.

 העליון החלק ורק ומלבינים הולכים השערות ששורשי זקנם, את הצובעים זקנים אצל
 שאינו הוא החדש והשיער מלמטה, גדל שהשיער למד אתה מכאן צבוע. השיער של

 ממקום לגדול ממשיך אינו שנחתך ששיער להעיר לנכון מוצא אריסטו גם 654צבוע.
655השיער. משורש אלא החיתוך
f tg z׳ (j l 'í 'tr ר צפ׳ ר א נ ^ג p רז ie ב׳ jÍN (׳6ה n  rtÑÍ£ íg ׳ ב ¿ / '?¡¿tÍn ÍÉ  ,In'j 

pie ׳ת׳רז f/ב l e í  f  s 656׳",r)$-)¡e 'pnftgjy id ׳(¿ e פב׳ fg¡ 1׳f  r>np .־בר?
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ן ק הז
 ״דיקנא". או ״דקך ובארמית הזקן, שיער לבין העיקרי השיער בין בראש מבחינים

 מותחים התחתונה. הלסת של המפרק בלחי: פרק הוא לזקן העיקרי השיער בין הגבול
 שמתחת ואלה העיקרי, לשיער שייכות לחוט שמעל והשערות לשנייה אחת מאוזן חוט

 לסדק עד פירקא, של לפיקה עד העיקרי השיער נמשך מאחור הזקן. שערות הן לחוט
העורף לקפל מתחת הגדלות השערות העורף. של הקיפול עד כלומר 657החוליות, של

ע״א. טז בתרא בבא 650
ע״א. נב נדה 651
פסולה״. אחת, גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי ״היו מ״ה: פ״ב פרה 652
ו. תזריע תנחומא 653
ע״א. לט נזיר 654

Aristotle, Hist. Anim., 3:11 655
א 656 ס- נב. א מלכי
 כובע שיפוי עד - גרגרת׳ של פיקה ״׳עד רש״י: ע״ב; קלד חולין ראה פיקה המונח להסבר 657

הבליעה״. בית - קנה׳ של ׳ופתחה פקעיתא; שהוא



 לחוליה עד הגדלות השערות משויכות לזקן הראש. לשערות ולא הגוף לעור משויכות
 לעור שייכות מטה כלפי הגדלות השערות התריס. בלוטת של הסחוס שהיא הגרגרת, של

 האחורי: החלק ובין - ״הגבחת״ - הקדמי החלק בין מבחינים הקרח בראש 658הבשר.
 וחוסר אחורית, קרחת מכונה אחורנית הגולש הקודקוד בחלק שיער חוסר 659״הקרחת״.

 את כוללת לקרחת המשנה הגדרת 660קדמית. קרחת מכונה קדימה הגולש בחלק שיער
 בזה להבין יש הרמב״ם ולפי 661צואר״, של פיקה עד לאחוריו השופע הקידקיד ״מן החלק

 )דיקנן( זקן לבעלי משפטית. לבגרות הוכחה שימש זקן העליונה. הצוואר חוליית את
 - בודדים זקן זיפי רק להם שיש נחמן, ר׳ כמו אנשים, ישנם 662אפוטרופוס. ממנים אין

 אמרה כלל. זקן אין לסריס אך סרים שהוא )בטעות( לחשוב וניתן - 663דיקנא״ ״סיכי
 שהוא תדע דליל שזקנו מי כלומר סכסך. - עבדקן קורטמן; - ״זלדקן אומרת עממית

 את להסיר )כדי בכוסו שנופח מי )רש״י(. הוא״ שוטה עבה, שזקנו ״מי וחריף, חכם
 כי הלחם את ממנו קח - הלחם את יאכל לפתן באיזה ששואל מי צמא. אינו הקצף(

 הזקן חלקי שני בין שביל כעין לו ויש - מפוצל - מחולק שזקנו מי רעב. אינו הוא
664ערמומיותו. בגלל לו יכול אינו איש )מעברתא(:

 ידוע שהיה למרות כפיים לשאת - זלדקן - דליל זקן לבעל נתן לא הונא רב
 נושא קטן ״ראינו יאמר לא כאורח שהגיע שזר היא לכך הסיבה מבוגר. שהוא בעיר

665כפיים״.
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 הוא זה ולמעלה לחי של הפרק מן הזקן? ואיזהו הראש ״איזהו הי״ב: פ״ד נגעים תוספתא 658
 הראש, הוא זה ולמעלה פירקא של מפיקה זקן... הוא זה ולמטה לחי של הפרק מן הראש,
 מלפניו דבר. לכל הבשר כעור הוא הרי שיער שמגדל פי על אף ולמטה פירקא של מפיקה

 מגדל שהוא פי על אף ולמטה גרגרת של מחוליה זקן, הוא זה ולמעלה גרגרת של מחוליה
דבר״. לכל הבשר כעור הוא הרי השיער

לבן״. נגע בגבחת או בקרחת יהיה ״וכי מב: יג ויקרא 659
 זו לאחוריו ושופע הקדקד מן גבחת? היא ואיזו קרחת היא ״ואיזו ה״ט: פ״ד נגעים תוספתא 660

גבחת״. היא זו לפניו ושופע הקדקד מן קרחת, היא
צואר״. של פיקה עד לאחוריו השופע הקדקד מן קרחת? היא ״איזו מ״י: פ״י נגעים 661
ע״א. לט מציעא בבא 662
 כלומר הזקן ״יתדות דיקנא: סיכי ד״ה רש״י ליה״; הויא דיקנא סיכי נחמן ״רב ע״ב: פ יבמות 663

בזקנו״. שער לו הוה מקומות בכמה
ע״ב. ק סנהדרין 664
(.71) ע״ב סז פ״ד, תענית ירושלמי 665
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הקרביים .4

העיכול איברי א.
ה פ ה
 השפתיים, שבין הסדק הן היא ״פה״ משמעות ״פומא״. או ״פום״ בארמית מכונה הפה
 פעולות גם כמו האדם של לרצונו כפופה הפה פעילות 1הבליעה. לבית עד החלל והן
והרגל. היד

 ברשותו. אינן ושלשה ברשותו שלשה האדם, את משמשין דברים ששה לוי: ]א״ר
 רוצה. שאינו מה גם ומריח שומע רואה, הוא ברשותו: שלא והחוטם והאוזן העין
 ולגדף. לחרף יכול וכן תורה דברי בפיו לדבר יכול הוא ברשותו. והרגל היד הפה,
 לבתי ללכת יכולה והרגל ולרצוח, לגנוב יכולה וכן מצוות לקיים יכולה היד

 הרשע לבלעם רק 2מדרשות. ולבתי כנסיות לבתי ללכת ויכולה וקרקסים תאטראות
שהקב״ה מה רק לדבר יוכל הוא כלומר 3תדבר״; אתו אליך אדבר אשר ״הדבר נאמר

• • • • •

[4שידבר. ירצה

בא ולא עתה ועד מנעורי אכלתי לא וטרפה ״ונבלה אומר ויחזקאל אוכלים, בפה
ד 1 ־ • • ־ • : T ־ד : : ־ : - : ד • ״ ־ ז : ־

אל בא לא דין ״ובשר אלילים עובדי בין בהיותו אמר, דניאל גם 5פגול״. בשר בפי
•* T  T  T  T  * * * *

 רוח יש ״אין לאלילים 7הפושע. ייעלם האל של פיו ומרוח נושמים, גם בפה 6פי״.
8בפיהם״.

• ■

9מפהקים. גם בפה
ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון ״יהיו מתפלל: תהלים ומחבר מדברים, בפה

• • • • • • • •

אדבר פה אל ״פה נאמר משה עם בדיבורו רק אך 11מדבר, הקב״ה גם 10וגאלי״. צורי
• • • • • • •

מהקב״ה מבקש היה סיני בהר עומד היה שאילו אומר יוחאי בר שמעון ר׳ 12בו״.

Rufus, De appellat. Part. ed. Daremberg, p. 139 1
ג. סז רבה בראשית 2
לה. בב במדבר 3
בלוח״. מסמר הקובע כאדם ופיקמו פיו שעיקם - בלעם׳ בפי דבר ה׳ ״׳וישם יח: כ רבה במדבר 4
יד. ד יחזקאל 5
ג. י דניאל 6
פיו״. ברוח ויסור שלהבת תיבש ינקתו חשך מני יסור ״לא ל: טו איוב 7

x • • • • ■ך■  • • • T  • ■■ • • r • •« •
I ■ • ! •  • • • I •

בפיהם״. רוח יש אין אף יאזינו ולא להם ״אזנים יז: קלה תהלים 8
• • • • • • T  • T

 מפהק ״וכשהוא ע״ב: שם שם שגיהק״; רבי את ראיתי ״אני ע״א: כד ברכות מ״ח; פ״ט נדה 9
ה סנטרו... על ידו מניח היה  זה הרי ומפהק מגהק השקר. מנביאי זה הרי בתפלתו קולו המגבי

הרוח״. מגסי
טו. יט תהלים 10
דבר״. ה׳ פי כי תאכלו חרב ומריתם תמאנו ״ואם כ: א ישעיה 11

• • • •  • •  • •  • •  x  • • •* • • ■ • 1 •  •

ח. יב במדבר 12
״
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 ״הלא 13הצרכים. שאר לכל אחד ופה תורה לדברי אחד פה פיות, שני יקבל אדם שכל
 דברים איש ״לא שטען למשה כתשובה הקב״ה אמר 14שבעולם״, פיות כל בראתי אני

17למתורגמן. להיות וכן בשמו לדבר משמעו 16לזולת לפה להיות 15אנכי״.
לתפלות״( נשיקה )״כל מוסריות בלתי הן הנשיקות שכל אומר המדרש מנשקים. בפה

 בשעת נשיקה וכן פגישה בעת נשיקה טקס(, )בעת גדולה״ של ״נשיקה משלוש: חוץ
 בעת אחיו לאהרון נשק משה 19למלך, אותו משח כאשר לשאול נשק שמואל 18פרידה.
 לחמותה נשקה וערפה 21למדבר, אליו בבואו ליתרו משה נשק וכן 20במדבר עמו פגישתו

 לא מנהגים אלו אמרו: הם 23לרחל, נושק יעקב את ראו אנשים כאשר 22פרידתן. בעת
 ידעו לא האנשים בבכי. פרץ יעקב זאת ובעקבות כאן, להנהיג רוצה הוא מוסריים

24מותרת. קריבות״ של ו״נשיקה יעקב של משפחה קרובת היא שרחל
 ״על יוסף נפל למת, שחשבו יוסף בנו את ופגש חזר יעקב שכאשר מספרת האגדה

אמר יעקב נשיקתו. את רצה ולא נשקו לא יעקב כי 25עוד״, צואריו על ויבך צואריו
T  T  T  7

להניח ויש זרה לסביבה אביו מבית וגורש 26מראה״ ויפה תאר יפה ״יוסף הרי לעצמו:
• • 9 • • ■ ■■ • • • ■■ • • »

• • •

 לשמור האל רצון במילוי עליונה חשיבות ראה שיעקב ומאחר אחריו, רדפו שנשים
 של בכשרותם יעקב השתכנע יותר מאוחר לנשקו. רצה לא התנאים, בכל צניעות על

קר נשאר לא שיוסף הייתה יעקב של הנחתו יוסף. את לא אך 27ונשקם, יוסף בני שני

(.16) ע״ב ג פ״א, ברכות ירושלמי 13
אתה אין אם לו: אמר - יא( ד )שמות לאדם׳ פה שם מי אליו ה׳ ״׳ויאמר טו: ג רבה שמות 14

T ' 1 ״•״ ד • T ״ T T

שבעולם״. פיות כל בראתי אני הלא תחוש, אל דברים איש
י. ד שמות 15
לאלהים״. לו תהיה ואתה לפה לך יהיה הוא והיה העם אל לך הוא ״ודבר טז: שם שם 16

ך • • י • • • • • ■ • • • • • • • • • » • • • • » • • • • • ^ ק • • • • 1 1 •1 1 • • • ■ • • • • •

לפה׳ לך יהיה הוא ׳והיה - לפה׳ לך יהיה הוא והיה העם אל לך הוא ״׳ודבר יז: ג רבה שמות 17
T *7 9 ״•״ • ••• ״ :  :  T T

ת אונקלוס למתורגמן״; לרב״. ליה תהי ואת למתורגמן לך הוא ״ויהי טז: ד לשמו
ת יעקב ״׳וישק יב: ע רבה בראשית 18 שי )ברא ת נשיקה כל - יא( כט לרחל׳  תלת: מן בר לתפלו
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 יעקב של מותו לאחר רק הגיע. לא ניאוף שלידי למרות פוטיפרע, אשת של לחיזורים
נאסר שנים ותשע שלושים באומרו: 28לו״, וישק עליו ויבך אביו פני על ״יוסף נפל
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29לו?!. שאנשק בלא לקברו עלי ועכשיו אבי את לנשק עלי
 אלילים עובד שהיה למרות ונשקו, כך כל הקפיד לא שיעקב כנראה לבן דודו כלפי

 על היו לא לבן של נשיקותיו )אמנם זרה. עבודה של ליצאניות וכן לאלילים ונשק
 30פיעל.( בלשון היא הפה על נשיקה כאשר - קל בלשון - לו״ ״וינשק נאמר כי הפה

 שיעקב שמכיוון יעקב, את מנשק הוא כאילו פנים העמיד רק שלבן אומר אחר מדרש
 נשיקה של שבתירוץ וחשב בפיו מרגליות החביא שיעקב לבן חשב מטען כל בלא הגיע
31לגונבן. יוכל

 בא שלא מספר המדרש 32פגישתם. בעת ונישקו חיבקו יעקב, צווארי על נפל עשו
 שיניו נעשו נשכו כאשר אך מוות, פצעי לפצעו ורצה לנשכו אלא יעקב את לנשק עשו

 של שיניו וקהו שיש של יעקב אבינו של צוארו ״נעשה אחר מדרש לפי 33כדונג. רכות
35שברת״. רשעים ״שני תהלים משורר שאומר כפי זאת 34רשע״, אותו
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 רבן 36רב. דברי את המוצלח לימודו בגלל בא בר חנן של פיו על נשק שמואל
 עמרם 37חכמה. תשובה על שמחה מתוך ילד בהיותו ראשו, על חנניה לר׳ נשק גמליאל

 כל נתמלא משה ״נולד וכאשר נבואתה נתמלאה כאשר ראשה על מרים לבתו נשק
 שתלד אמי ש״עתידה הייתה והנבואה נבואתך״ נתקיימה בתי, לה: אמר אור... הבית

אותו שימח הוא כי ראשו על לנזיר נשק הצדיק שמעון 38ישראל״. את שמושיע בן

א. נ שם 28
 סבר: ליה? נשק לא אמאי ליוסף. נשק שלא ליעקב מצינו ״שבן ע״א: נג פ״ג, רבתי כלה 29

בעי איהו צואריר, על ויפל אליו ׳וירא דכתיב שופריה אגב נשי אטעיניה דגלה איידי דילמא
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 נפשיה נח דכי היינו כט(. מו )בראשית עוד׳ צואריו על ׳!*בך דכתיב שבקיה ולא למינשקיה
נשקניה ולא קמיה שנין ותשע תלתין אמר: א(. נ )שם לו׳ וישק עליו ׳ויבך דכתיב נשקיה,
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ליה?״. נשיקנה ולא ליה קברנא והשתא דאבא לפומיה
לו וינשק לו ויחבק לקראתו וירץ אחתו בן יעקב שמע את לבן כשמע ״ויהי יג: כט בראשית 30
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קל.( ולא פיעל לשון הוא שבפסוק לו״ ״וינשק )המתרגם: ביתו״. אל ויביאהו
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יג. ע רבה בראשית 31
ויבכו״. וישקהו צוארו על ויפל ויחבקהו לקראתו עשו ״וירץ ד: לג בראשית 32
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ע״ב. נג פ״ג, רבתי כלה 33
ט. עח רבה בראשית 34
ח. ג תהלים 35
 לחבריה: אמר בא בר דחנן פליגא בא בר דחנן ״מילתא (:31) ע״ד ג פ״א, ברכות ירושלמי 36

פומי״. על ונשק וקם שמואל קומי מילתא... לכון נימור
 אבא רשות הרי אני אבא ברשות אם מצטער, אתה למה לו: ״אמר הט״ו: פ״ה נדה תוספתא 37

 אמר: - ראשו על ונשקו עמד מעכשו. נזיר הריני אני עצמי ברשות ואם נזיר, והריני עלי
הוראות״. שמורה עד העולם מן נפטר שאין בזה אני מובטח

 נתמלא משה שנולד וכיון ישראל, את שמושיע בן שתלד אמי עתידה ״ואומרת: ע״א: יג סוטה 38
נבואתך״. נתקיימה בתי, לה: אמר ראשה, על ונשקה אביה עמד אור, הבית כל



 מיתת 40עמוקה. תודה הבעת מתוף הרגלים את נושק המזרח איש רק 39אמונתו. בעומק
 רק בה ומתים 41בעולם, שנבראו מיתה מיני 903 מתוף ביותר הקלה המיתה היא נשיקה
 המדיים, את אני אוהב דברים בשלשה עקיבא: ר׳ אמר 42ביותר. המיוחדים ה׳ אהובי

 כי בשדה אלא יועצין אין השולחן, גבי על אלא חותכין אין הבשר את כשחותכין
 רב 43ברוק. מגע למנוע כדי - היד גב על אלא נושקין אין כשנושקין לקיר, אזניים
44ללשון. שמתחת הריר מן הנשיקה של ה״מתיקות״ מקור את מתאר גאון סעדיה

 אומר הפסוק וכאשר הפה, על נשיקה היא הכוונה - נשיקה עזרא האבן ]לדעת
!45בכתף. או ביד לנשיקה היא הכוונה אזי הפעול, יחם עם לו״, ״וישק

 מלאף בא העולם לאויד שבא ו״כיון 46שעורה של לגרעין ודומה סגור העובר של פיו
אפלטון. של אמרה מזכירה זאת אמרה 47כולה״. התורה כל ומשכחו פיו על וסטרו
 לדעת גם 48לפה. מטבע להכניס שלא בעם המקובלת הרתיעה את מצדיק אמי ר׳

 זיעה, או מדבקת במחלה שחלה אדם של יבש רוק יש המטבע שעל חשש יש הרמב״ם
49הפנים״. מזיעת חוץ המות סם האדם זיעת ״שכל
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 שהוא וראיתיו הדרום מן נזיר אחד אדם בא אחת פעם הצדיק:... שמעון ״אמר ע״ב: ט נדרים 39
ת ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים, לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה  את להשחי

ת הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה? זה שערך  ונסתבלתי המעיין מן מים למלאו
 מתגאה אתה למה רשע, לו: אמרתי העולם. מן לטורדני ובקש יצרי עלי ופחז שלי בבבואה

 מיד לשמים. שאגלחך העבודה - ותולעה רמה להיות עתיד שהוא במי שלך שאינו בעולם
 אומר הכתוב עליך בישראל. נזירות נחרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ראשו. על ונשקתיו עמדתי

״ להזיר נזיר נדר לנדר יפלא כי אשה או ׳איש ה ב(״. ו )במדבר ל
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(.4) ע״ג סא פ״א, קידושין ירושלמי 40
)תהלים תוצאות׳ ׳למות שנאמר בעולם נבראו מיתה מיני ושלשה מאות ״תשע ע״א: ח ברכות 41
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ת - כא( סח נשיקה״. שבכלן ניחא אסכרא, שבכלן קשה הוו. הכי בגימטריא תוצאו
ע״א. יז בתרא בבא 42
 מפני זה, הוא חשיבות ודרך נושק, הוא חברו יד ״את היד: גב על ד״ה רש״י ע״ב: ח ברכות 43

הרוק״.
הלשון״. תחת שהוא הריר הוא כי אמר ״והגאון דודיך: ד״ה ב׳, א׳ השירים לשיר עזרא אבן 44
 או בכתף או ביד למ״ד ועם וישקהו, כמו בפה היא למ״ד בלא שהיא נשיקה ״כל שם: שם 45

ת מנהג פי על בלחי לרחל״׳. יעקב ׳וישק וכן לו׳ ׳וישק לי׳, ׳ושקה כמו המדינו
ח. יד רבה ויקרא 46
ע״ב. ל נדה 47
ת חשש בגלל זה נוהג מסבירים שם הכלים נושאי (.5) ע״ד מה פ״ח, תרומות ירושלמי 48  למחלו

הרוק. עם שעוברות
ת ליתן לאדם ״אסור ה״ד: פי״ב נפש, ושמירת רוצח הלכות רמב״ם, 49 פיו לתוך דינרים או מעו

חוץ המות סם האדם זיעת שכל זיעה, או מצורעין או שחין מוכי של יבש רוק עליהן יש שמא
הפנים״. מזיעת
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ם י תי פ ש ה
 50שבשפה״. ״האוהם מכונה שלהן העליון שהחלק השפתיים, ידי על נוצר הפה סדק

שושנים ״שפתותיו השולמית עונה כף ועל 51לרועה הרועה שר שפתותיך״, השני ״כחוט
ך • ך • ■ י ^ • • ' * • • • • ■ ■ •

53התחתונה. השפה והשנייה, העליונה השפה מכונה האחת השפה 52עיבר״. מור ניטפות • • • *

 לעתים משתמשים ולכן לעיניים, הנראה הדבר היא השפתיים תנועת הדיבור בעת
 תדברנה לא בו נשמתו עוד שכל נשבע איוב הדיבור. כאיבר ״שפה״ במונח קרובות
ביהדות 56פטפוט. הוא שפתים״ ו״דבר רברבן, הוא 55שפתים״ ״איש 54עוולה. שפתיו
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 משה מגדיר ולכן שלם, שאינו אדם והוא ערל הוא נימול לא אדם עוד שכל מקובל
 58דיבור. קשה - פה כבד נואם שהוא להגיד כוונתו כאשר 57שפתים״, ״ערל עצמו את

 שפתיו 59רעדו(. )נקשו, שפתי״ ״צללו אומר הוא שיבוא הרעב על מנבא הנביא כאשר
 כפי 60הזה, בעולם מפיו שמועה דבר אומרים כאשר בקבר מדובבות חכם תלמיד של

61לעולם״. גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר ״כל מחייבת: ההלכה שאכן
 ולפניו מאוד זקן שהיה יוחנן ר׳ על מסופר מזלזל. מראה לפה מקנה שסועה שפה

 ״כל 62לו. לועג כהנא שרב חשב יוחנן ור׳ שסועה, שפה לו שהייתה כהנא רב ישב
מדבר הוא כאשר תהלים משורר אומר 63ראש״, יניעו בשפה יפטירו לי ילעגו ריאי
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 ייתכן אותיות )בחילופי הלועגים הם 64לשון״ ו״מחליקי שפה״ ״מפטירי הלועגים. על
 התלמודי המונח קיים כן כמו מסוים(. דמיון ו״פטר״ ״פרט״ ״רפט״, למונחים שיש

בשינה. נופלת התחתונה השפה כאשר 65מתרפטות״, זקנים של "שפתותיהן

הי״ג. פ״ב נגעים תוספתא 50
ג. ד השירים שיר 51
יג. ה שם 52
 בכלו, פרחה כך ואחר לזו מזו פרחה טהורה, ואחת טמאה אחת בהרות, ״שתי מ״ו: פ״ח נגעים 53

וכר״. התחתונה בשפתו העליונה, בשפתו טהור.
אתכם אצדיק אם לי חלילה רמיה. יהגה אם ולשוני עולה שפתי תדברנה ״אם ג-ד: כז איוב 54
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ממני״. תמתי אסיר לא אגוע עד
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יצדק״. שפתים איש ואם יענה לא דברים ״הריב ב: יא שם 55
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ב 56 ם- מרדת כי בטחת מי על עתה למלחמה וגבורה עצה שפתים דבר אך ״אמרת כ: יח מלכי
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בי״.
שפתים״. ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני ״הן יב: ו שמות 57
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 יקבל ואיכדין מני קבילו לא ישראל בני הא למימר ה׳ קדם משה ״ומליל יב: ו שמות אונקלוס 58
דיבור. כבד ואני - ממלל״ יקיר ואנא פרעה מני

שפתי״. צללו לקול בטני ותרגז ״שמעתי טז: ג חבקוק 59
» * • • • ז ז ז »

ע״א. צז יבמות 60
ע״א. טו מגילה 61
ע״א. קיז קמא בבא 62
ח. כב תהלים 63
 שפה ומפטירי דברים ומחשיבים רע ״חורשים (:109 הע׳ להלן )ראה פ״ב תחילת רבה ארץ דרך 64

לה )תחלים ריךפם׳ ה׳ ומלאך וחלקלקת חשך ךךכם ׳יהי אומר: הכתוב עליהם לשון ומחליקי
ז • • • • • ז • •

״.0
ב אשר ואת אכל אשר את עבדך יטעם ״׳אם ע״א: קנב שבת 65 ל- א מו ש ( ה׳ ת ש מכאן - לו( יט א
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 66פיהם״. עליך ״פצו המקראי הביטוי ובין השפתיים על לעיל הנאמר בין קשר אין
 ״לפתוח בוטה בשפה משתמשים שאנחנו כפי או לנזוף, או ללעוג משמעותו פה״ ״פצה

 פנים והעמדת בחיקוי מילים ללא בתנועה שמדובר גם ייתכן מישהו״. על הפה את
טיפשיות.

לחשוק היא הביטוי משמעות 67צרה״, ביום פיך תגדל ״ואל - הפה את להגדיל
״ 1 • • • • ■■ ■■ •
• • •1 1

 הרשע של הגוף לשפת היא והכוונה 68השפתיים, את לכווץ או בחוזקה השפתיים את
לאיד. השמח

ריק
 בסבלו, מתלונן איוב משים. מבלי אותו שבולעים )רוק( הריר מן כתוצאה רטוב הפה חלל
 סיפק אפילו לי ואין מסבלותי אותי משחרר אינך כלומר, - 69דקי״ בלעי עד תרפני ״לא

 לבוז. וסמל דוחה כדבר המזרח אנשי בעיני נחשבת הזולת בפני יריקה רוקי. לבלוע
 ״הרק 70בפניו. ולירוק נעלו לחלוץ האישה על יבימתו, את לשאת מסרב היבם כאשר

 יבוא שהאלהים הנושאים בין כלול חבירו, את מבזה שאדם הצורות כאחת חבירו״, בפני
72שמים״. בדיני וחייב אדם מדיני ״פטור נאמר זה ועל 71עמו, במשפט

 היריקה את רואים שהפרסים העובדה את מיוחד כדבר מציין המתורבת היווני
 לביזיון נחשבת אחר אדם בנוכחות שיריקה המקובלת הדעה 73דוחה. כדבר האף וקינוח

 והרומאים היוונים אצל קיים שהיה למנהג 74זכר שום אין שבתלמוד הסיבה כנראה היא
75נפילה. חולה על הסתכל אדם כאשר לירוק

 או )קרא( דלעת אכל שהיורק מקרים להוציא 76לפשע, נחשב מורה לפני יריקה
לפני שירק תלמיד לקיש ריש לדעת עופרת. כחוט לעיכול קשים שהם )דייסה( גריסים

מתרפטות״. זקנים של ששפתותיהן
אייבינו״. כל פיהם עלינו ״פצו מו: ג שם אויביך״; כל פיהם עליך ״פצו טז: ב איכה 66

T  T — ״ T : 9 ״ ־־ T  T *״ T V : ״•

תגדל ואל אבדם ביום יהודה לבני תשמח ואל נכרו ביום אחיך ביום תרא ״ואל יב: עובדיה 67
• — • • • • • " • י ד • — • • — • • t • ״ • • • r • ■ד •  • T • — — • «• • • • I • I ■ I • •  • • • I  • I • •

צרה״. ביום פיך
T : 9 ״ T

ילבט״. שפתים ואויל עצבת יתן עין ״קרץ י: י משלי 68
T  • • • • • T

יט. ז איוב 69
בפניו״. וירקה רגלו מעל נעלו וחלצה הזקנים לעיני אליו יבמתו ״ונגשה ט: כה דברים 70

־ ־ T : T : * I ״ : T ״ ״ : ־ : T : ״ : T : : ־־ ־ ־״ ד  T : T : T

ונמאס״. חבירו בפני הרק זה אמר: ״ושמואל ע״א: ה חגיגה 71
 פטור בזיון... של מכה מפני אלא צער של שמכה מפני ״ולא הל״א: פ״ט קמא בבא תוספתא 72

שמים״. בדיני וחייב אדם מדיני
Xenophon, Cyrop. 1, 2, 16 73

ריק״. חשכו ליא ומפני מני רחקו ״תעבוני י׳, ל׳ באיוב הפסוק את לכאן לקשר אין 74
• 1 1* י *• •1* » *

Becker-Göll, Charikles 1:213 ראה: לכך הוכחה 75
 דאמרינן רבך בפני תרוק לא בפיך רוק ובא שאכלת דבר מידי ״כל במקום: ורש״י ע״ב כז תמיד 76

 אל בפיך רוק בא שאם ודייסא, קרא אכלת אם בר מיתה חייב רבו בפני הרק צט(: )עירובין
 חייב רבו בפני ״כיח ע״א צט עירובין שבידינו הגמרא )בנוסח היא״. דסכנה לאחוריו תחזירהו
מיתה״.(
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 לדיבור לא פיו, את לפתוח למשרת אל לפרסים: מיוחס הבא הפתגם 77מיתה. חייב רבו
78ליריקה. ולא מיותר

 תסתגר לא האם בתו בפני יורק אב כאשר היריקה. הוא ביותר הקשים העלבונות אחד
 בית ששופט קשים, כה הם יריקה מקבל של והעלבון הפגיעה 79בכלימה? ימים שבעה

 שהעונש בעוד לנעלב, ישולם והקנס היורק על זוז מאות ארבע של קנם יטיל המשפט
 בבית או הבית בהר לירוק האיסור גם מכאן 80זוז. מאתיים החצי: הוא לחי סטירת על

 ״והיו נאמר המקדש ועל 81הקב״ה(, )של עינו״ בבת רוקק ״כאילו כך העושה כי כנסת
על נופל הרוק מעלה כלפי שהיורק אומר אחד פתגם 82הימים״. כל שם ולבי עיני

1 ״ . .ך - .ך .ך . . . —

 הרותח שהאדם כלומר, ;83המים עליו נשפכים גולשים, קומקום מי וכאשר פרצופו,
עצמו. את מעניש מכעס

 אם רוק. ידי על הטומאה העברת את להבין יש היריקה על זאת שבתפיסה ייתכן
 של בגדיו על רוק ניתז אם ;84בגדיו את לכבס צריך הטהור אזי טהור אדם על זב יורק
85המקדש. בבית כיפור ביום לשרת יכול אינו הוא בשוק, גוי עם בדברו גדול כהן

 הראשון נושא )החליק(, ניזוק אחר ואדם 86הרצפה על רוק או כיח אדם שפך אם
87באחריות.
סובלת אינה שקיבתו ממזון אדם נהנה שלעתים מלמד והמדרש מתוקים, הפה נוזלי

 אליו, חוזרת הייתה לא אולי ונשמתו מקיא, היה הוא מתוקים היו לא הפה מי ואילו -
בעוד בפה, הנוזלים של הכימית הפעולה מודגשת זה במדרש 88למות. עלול והיה

מיתה״. חייב רבו בפני כיח לקיש: ריש ״אמר ע״א: צט עירובין 77
Ammian 23:6 78

שבעת תסגר ימים שבעת תכלם הלא בפניה ירק ירק ואביה משה אל ה׳ ״ויאמר יד: יב במדבר 79
־ ד :•ד : 9 יד־ י ד ד • T : •% •% ד ־־ - : • •• ד • -ך• - : • ״• ־!־ • ד

שעיה השווה למחנה״; מחוץ ימים הסתרתי לא פני למירטים ולחיי למכים נתתי ״גוי ו: נ לי
־-----------------9 • ד• • • - : • ־ ־ך ד : : : ־ ז ־ : : ז ־ : ״ ״

וריק״. מכלמות
 זוז... מאתים לו נותן סטרו הגלילי:... יוסי רבי משום אומר יהודה ״רבי מ״ו: פ״ח קמא בבא 80

כבודו". לפי הכל הכלל: זה זוז. מאות ארבע נותן רוקו... בו והגיע רקק
 בבת רוקק כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק כל לוי: בן יהושע ר׳ ״אמר ע״ב: סב ברכות 81

ג(״. ט )מלכים-א הימים׳ כל שם ולבי עיני ׳והיו שנאמר עינו
־ : . ז ז ״ ״ : - •״ ץ ך . -

א 82 מ- ג. ט מלכי
ש דקימקומא מה ״חיך ט: ז רבה קהלת 83 נפל״. אפוי על לעיל דרקק כל שפיך. גיסיה על גלי
הערב״. עד וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס בטהור הזב ירק ״וכי ח: טו ויקרא 84

ז 1 ז • : 9 ־ ־ ־ ־ך : דד : ד ״ : ד ־ ־ • ״ ד : ---------------------9 ־ דד:• ־

שמעאל רבי על עליו ״אמרו ע״א: מז יומא 85  אחד ערבי עם דברים סיפר אחת פעם קמחית: בן י
אחת: פעם ד״ה רש״י תחתיו״; ושמש אחיו ישבב ונכנס בגדיו על מפיו צינורא ונתזה בשוק
״רוק״. צינורא: ד״ה היה״; כיפור ״יום

א. סעיף שפד סימן משפט, חושן 86
 רש״י דמי״; היכי וניעו אכיחו אלא ישן, בין ער בין לעולם מועד אדם ״התנן ע״ב: ג קמא בבא 87

החוטם״. ליחת - ניעו הפה, רוק - כיחו וניעו. כיחו היינו דאדם ״תולדה אלא: ד״ה
 אם בלבו מתקבלת ואינה אכילה אוכל פעמים מתוקין? הפה מי מה ״מפני כב: יח רבה במדבר 88

חוזרת״. נפשו אין מתוקין הפה מי אין
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 הליחה או שבפה הרוק כי הפה, נוזלי של הפיזיקלית הפעולה על מעיד אחר שמדרש
89העיכול. דרכי את יפצע ולא שיחליק כדי האוכל את מרככים

 ליצירת לגירוי גורמות לרפואה( אוכלים שהיו )חימר גרגישתא ואכילת בצל אכילת
91דם. בשטף המדובר אין אם ודם רוק של תערובת היא דם יריקת 90רוק. הרבה

 נקרא הוא הפה מן הניגר בנוזל מדובר אם הפה״. ״מי הוא לרוק המדויק ]המונח
 היום עד זאת עושים וכן הערבים, שעשו כמו הפה, מן ניתז הנוזל אם ״ריר״.

 המקרא גם משתמש קרובות לעתים 92רוק״. של ב״צינורא מדובר אזי המלחים,
במהותו. חולני לדבר היא והכוונה החוצה, שנפלט מה שמשמעותו ״רוק״, במונח

הרוק״ ״מושכי 93שירוק״. עד אמות ארבע יהלך לא - בפיו רוקו שנתלש ״מי
 ולא לחנפנים כנראה והכוונה 94בפיהם, זמן הרבה הרוק את שמחזיקים אלה הם

[95לגאוותנים.

ן שו ל ה
 מצאתי לא ולשיניים. לחיך ללשון, להתייחס יש הפה בחלל המצויים האיברים בין

(.Uvula) ולענבל לשקדים המתייחסים ביטויים במקורות
 )המונח סיבות גם אלא מאכל דברי רק טועם אינו העברי הטעם. איבר הוא הלשון

 97״.,ה טעם את ״לטעום של הביטוי קיים כן כמו 96״טעם״(. הוא לסיבה המקובל
חטא: לגבי ;98ביאה״ טעם טעמו ״שלא מין: יחסי לגבי גם ״טעם״ במונח משתמשים

 אוכל היה שאלולי יודע, אינו והוא האדם עם הקכ״ה עושה נסים כמה ״ראה א: כד רבה שמות 89
 גרגרתו בתוך מעין הקב״ה ברא אלא אותו ומשרטת מעיו בתוך יורדת היתה חיה כשהיא פת

בשלום״. הפת את מוריד שהוא
 כלום, ולא עשתה לא ורקתה גרגישתא אכלה ורקתה תומא אכלה רבא: ״אמר ע״ב: קו יבמות 90

אכלה וירקה, שום ״אכלה ש׳: וליכא״; - בעינן מעצמה ט( כה )דברים ויךקה׳׳ טעמא? מאי
ז • ז •

 קרויה זאת שאין כלום ולא עשתה לא וירקה לרפואה לועסים שהיו חימר סוג - אדמה
יריקה״.

רוק״. צחצוח בלא לדם אפשר שאי לפי תחלוץ דם שרקקה ״יבמה ע״א: קה יבמות 91
בגדיו״. על מפיו צינורא ונתזה בשוק אחד ערבי עם דברים סיפר אחת ״פעם ע״א: מז יומא 92
 יהלך לא - בפיו רוקו שנתלש מי וכן הרבים, ברשות ״הכוחה ה״ח: פי״א עירובין תוספתא 93

שירוק״. עד אמות ארבע
התורה״. כבוד ובטל התלמידים נתמעטו הרוק מושכי ״משרבו ה״ח: פט״ז סוטה שם 94
הוא״. גאוה ומדת הרוק ״מאריכין הרוק: מושכי ד״ה רש״י ע״ב; מז סוטה 95
ם זה יוחנן: ר׳ ״אמר ע״ב: כא שם 96  ד״ה רש״י חברו״; דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו המטעי

ם לסלקן״. קשין זה של לדבריו זכיותיו שערי הדיין בלב ״דמשנקבעו לדיין: דבריו שמטעי
בר׳. יחסה הגבר אשרי ה׳ טוב כי וראו ״טעמו ט: לד תהלים 97

• • • • • » • • •

אל-ב 98 ״והכתיב ע״ב: יט סנהדרין בחרים״; עד אחריה ובכה הלוך אישה אתה ״וילך טז: ג שמו
ז ״1* • י * % ז • • ז ז

טעמו שלא כבחורים שניהם שנעשו - בהרים׳ ׳עד מיניה. דאזיל המצוה על ובכה׳? ׳הלוך
T  T ־ -.־ ־

ביאה״. טעם
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 לגבי וכן ;100שינה״ טעם טועמין היו ״לא שינה: לגבי ;99חטא״ טעם טעמו ״שלא
 הטעם, חוש נחלש בזקנה 101וישן. נעליים שינעל מיתה טעם לטעום שרוצה מי מיתה:

עבדך יטעם אם לרע טוב בין האדע היום אנכי שנה שמינים ״בן למלך אמר וברזילי
P • • P • • ך « ^ • • • • • • P • • ״ ■ • • « • ץ  • p  • P

של ״ששפתותיהן היא לכך הסיבה התלמוד לדעת 102אשתה״. אשר ואת אכל אשר את
P P ■ • • • • • •  • • • • b  • a • •

• • • • < • • • •  •

 נכון, כלא שמונים מבן הטעם נטילת על הסיפור את החשיב רב 103מתרפטות״. זקנים
 המאכלים את טועמת שהייתה ושתיים תשעים בת טבחית הייתה רבי של בביתו כי

 השטוף וכל הוה, בזמה שטוף הגלעדי ש״ברזילי בדעה היה רבא בקדרה. המתבשלים
 גם כמו ולכן, מדברת, הלשון מוקדמת. הזדקנות כלומר: עליו״, קופצת זקנה בזמה,
יעשו לא ישראל ״שארית ״שפה״. גם משמעותו glossa והיווני lingua הלטיני המונח

J ^ • • • • • • ף• • • •
• • • I

מבין, לב יועצות, ״כליות 104תדמית״. לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה
P • • • • • • ״ p ״ • • « » ■ ^ • • ■■ • « ^ ^ •
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 של עממי תיאור זהו - 105המילה(״ מבטא )את גומר פה הדיבור(, )חיתוך מחתך לשון
 משמעותי חלק ואם ה״מדבר״, החלק הוא הלשון של הנע החלק השפה. של הפיזיולוגיה

 ריב ״שנטל לקורבן חיים בעל הפוסלים המומים ברשימת כלול הוא אזי חסר שלו
106לשונו״. של המדבר

 אדם ולשון בוטא ביד וקלון ״כבוד 107גדולות״. ומדברת היא קטן אבר - ״הלשון
אבריו ״כל 109וחלקלקית״. חשך דרכם ״יהי אומר הכתוב הלשון מחליקי על 108מפלתו״.

• • • T  • •

 בשר, של ואחת עצם של אחת חומות, שתי ומוקפת שוכבת הלשון רק זקופיך אדם של
 הלשון גורמת זאת ובכל תחתיו״, עוברת המים ״ואמת בפה רבים בקפלים מקופלת והיא
הרע, לשון 110זקוף״. היה אלו שורף הוא שריפות כמה ״ראה - שרפות הרבה כך לכל

ם׳ בנינו ׳אשר דבתיב אמי: רב ״אמר ע״א: פז פסחים 99  בחורי אלו יב(, קמר )תחלים כנטעי
חטא״. טעם טעמו שלא ישראל

 השואבח בית שמחת של ימים כל חנניה: בן יהושע ״א״ר (:28) ע״ב נה פ״ה, סוכה ירושלמי 100
עיקר״. כל שינה טעם טועמין היו לא

תותא טעמא למיטעם רבעי מאן האי שמואל: ״אמר ע״ב: עח יומא 101  וליגני״; מסאני ליסיים דמי
ויישן״. נעליים שינעל מיתה טעם לטעום שרוצה ״מי ש׳:

ב 102 אל- לו. יט שמו
 טוב בין האדע היום אניכי שנה שמינים ׳בן לדוד אמר הגלעדי ברזילי ״אף ע״א: קנב שבת 103

תן מכאן - לרע׳ אשתה׳ אשר ואת אכל אשר את עבדך יטעם ׳אם משתנות. זקנים של שדעו
• • •  • •  • •  • •  • • •  • T •

מתרפטות״. זקנים של ששפתותיהן מכאן -
יג. ג צפניה 104
ע״א. סא ברכות 105
מ״ח. פ״ו בכורות 106
ה. ג יעקב אגרת 107
יג. ה סירא בן 108
 שפה ומפטירי דברים ומחשיבים רע ״חורשים (:64 הע׳ לעיל )ראה פ״ב תחילת רבה ארץ דרך 109

ם ח׳ ומלאך וחלקלקית חשך דרכם ׳יהי אומר: הכתוב עליהם לשון ומחליקי תהלי ( ו(״. לה רדפם׳
T  • • • • •  T  •

איברים ״רמ״ח ד: טז רבה ויקרא רמיה״; מלשון שקר משפת נפשי הצילה ״ה׳ ב: קב תהלים 110
V • י * •  V י T ! י T

 תחתיו עוברת המים ואמת לחיים שני בין נתון זה ולשון זקופין מהן רבוצין מהם באדם בו יש
 ״מאי ע״ב: טו ערכין זקוף״; היה אלו שורף הוא שריפות כמה וראה בא כפולות, כמה ומכופל
ם לשון לך ייסיף ומה לך יתן ׳מה דכתיב תהלי ( ה׳ אבריו כל ללשון: הקב״ה לו אמר ג(? קב רמי

T  . T  T
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 כמו הלשנות. גם הכוללות ואזהרות מקומות סוף באין מוזכר בישא" ״לישנא ובארמית
״מלשין״. ״הלשין״, כמו מונחים גם מוזכרים כן

ך חי ה
 לעתים מתרגם השבעים תרגום ״חנך״. ובערבית ״חינכי״ ״חיכא״, בארמית מכונה החיך

 ומכאן תחתון״, ״חיך מכונה הפה חלל של התחתון החלק (.Pharynx) ללוע חיך קרובות
 ״מוריג״, לארמית מתורגם החיך ״חניכיים״. המונח את היוצרת הכפולים צורת התפתחה

 מביא התלמוד האוכל. את לדוש החיך שמתפקידי הדיש, מכשיר שהוא ״מורג״, מלשון
 מחוספס. בו שהבשר מקום הוא שהחיך היא והכוונה 111בהמה״, ״מוריגי המונח את

 שהן מלקחיים? נקרא "למה צבת. שמשמעותו 112״מלקחיים״ הוא ל״חיך״ נוסף מונח
 במונח הכוונה וודאות של רבה במידה 113החיך״. וזה האוכל את ליקח מלקחיים כמין

שלו. הקשה החלק רק היא ״חיך״
איוב 114לחכי״. מתוק ״ופריו נאמר האהבה פרי על טעם. של איבר הוא החיך גם 9 • • ^ 9 • • •

 116בחיך. וגם בלשון גם מצוי הטעם כי מציין פליניוס גם 115לו״. יטעם אכל ״וחך שואל
הטעם. תחושת יש הקשה שלחיך ברור זה אין אך

ובאיכה 117חכי״, יהגה אמת ״כי אומר משלי ספר בעל בדיבור. תפקיד יש לחיך
' • • • • a • • • • • • ■ •  9 9

 נגידים ״קול נאמר מגדולתו ירד איוב כאשר 118בצמא״. חכו אל יונק לשון ״דבק נאמר
119דבקה״. לחכם ולשונם נחבאו

2 T  :  T  2 V ״ T  T ״ ״ T

 זה מנהג ;120שנולד תינוק לחיך לעוס תמר למרוח המנהג מקובל הערבים אצל
 פעמים והרבה חשובה אישיות ידי על נעשית הפעולה לחיים. כניסה של כסמל משמש

האומרת נוספת משמעות נוספה ״חנך״, חיך, של הערבי למונח עצמו. מוחמד ידי על

 שהקפתי אלא עוד ולא מבפנים, ואתה מבחוץ אדם של אבריו כל מוטל, ואתה זקופים אדם של
רמיה״׳. לשון לך ייסיף ומה לך יתן ׳מה - בשר של ואחת עצם של אחת חומות שתי לך

T  T  T

 קנים עלי האוכל )טחורים(: תחתוניות לידי האדם את מביאין דברים ״עשרה ע״א: נה ברכות 111
 שבבהמה בשר ״כל בהמה: מוריגי ד״ה רש״י וכו״׳; בהמה ומוריגי גפנים ולולבי גפנים ועלי

 מזכיר התלמוד ע״א: פא שבת החיך״; כמו חלק, שאינו חרוץ למורג דומה אלא חלק שאינו
מלח. בלא - בהמה מוריגי גם לטחורים הגורמים המאכלים בין

מלקוחי״. מדבק ולשוני כחי כחרש ״יבש טז: כב תהלים 112
• V ״ ד V ״ : ״ \ : T  9 :  -  9 T

החיך, וזה האוכל, את ליקח מלקחיים כמין שהן מלקחיים? נקרא ״למה כה: כב תהלים מדרש 113
ם לשוני תךבק׳ הדא מן הלי ת ( חכי׳ אלי ״ויעף מלקחיים: הוא לצבת המקובל המונח ו(״. קלז ל

" * • * • • " 1 1* "

.0 ו )ישעיה המזבח״ מעל לקח במלקחים רצפה ובידו השרפים מן אחד
T V 2 ־ 9 ״ T 2 ״ T 2 ״ T  : V : T י ״ T ־ ־ •״ • ״ : • ־

מתוק ופריו וישבתי חמדתי בצלו הבנים בין דודי כן היער בעצי ״כתפוח ג: ב השירים שיר 114
• • • • • • 9 • • • P ף• • • • • T ■״ • • • • T *
• ■ I • •  • I» * •

לחכי״.
לו״. יטעם אכל וחך תבחן מלין אזן ״הלא יא: יב איוב 115

• • • nr  • • •

Plinius, Hist. Natur. 2:37 116
ז. ח משלי 117
ד. ד איכה 118
י. כט איוב 119
.206 עמ׳ ב, כרך לוי, של במילונו פליישר 120
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 יש ״חנך״ העברי שלפועל הוכחה אין החיים״. למהלך וניסיון בהכשרה אדם ״להכניס
הערבים. אצל המתואר למנהג קשר

 ״כלחם בתולין: ביאת בעת הכאב את לבעלה תיארה פפא רב של החכמה אשתו
 יש אונס של במקרה אם משפטי לדיון בקשר נידון הנושא 121החיך״. את שגורר קשה

 בעולם האונס. על החלים העונשים מלבד לאישה שנגרם הכאב על פיצוי גם לשלם
 ובתלמוד פיל על מסופר ההודים אצל - חיה על סיפור שונות בצורות מופיע העתיק

 בירה של שלמה חבית ושתתה שיניים?( )כאב בחיך כאבים לה שהיו - 122שור על
מכאביה. נגאלה וכך והשתכרה

ת עו ר פ ר ה בו די ב
 ידועה דיבור. הפרעות על הערות מספר עוד להעיר יש השפה איברי לתיאור בקשר

 ההחלפה ס׳. באות ש׳ האות את להחליף 123במקרא, המוזכרת אפרים, בני של התכונה
 אצל גם בה להבחין שניתן מציין שרד״ק תופעה היא ל״סיבולת״ ״שיבולת״ בין

 מיוחד מונח קיים אריסטו אצל כיום. גם זאת תופעה מוכרת הליטאים אצל הצרפתים;
 יכול שאינו אדם מכנה הוא Traulos ובשם - Traulotes - הדיבור של זו להפרעה

 כאשר גמגום, של בסוג מדובר פתולוגית מבט מנקודת 124אותיות. מספר נכונה לבטא
 או הדיבור באיברי פגם של תוצאה היא זאת החלפה דומה. בקול מוחלף מסוים קול
 כי פיזיולוגי״, ״גמגום על רק לדבר ניתן אפרים בני של במקרה בשמיעה. הפרעות של
 שונה דיאלקט של בבעיה אלא דיבור בשגיאת מדובר ולא פתולוגי בסיס שום כאן אין
 מרופא נלקח הזה הקטע )כל (.Sigmatism) סיגמטיזם עם קשר כל לזה ואין דיבור, של

(Dr. Alb. Liebermann — ליברמן ד״ר הדיבור
עצמו את להגדיר ברצונו 125לשון״, וכבד פה ״כבד עצמו את כינה משה כאשר

T  •  • •

 עוזיאל בן ליונתן שהמיוחס כפי לשון, בזריזות ניחן ואינו זורם דיבורו שאין כאדם
 ischnophonos מתארו השבעים שתרגום וכפי פה, חיגר כלומר פום״, ״חיגר מתארו

 לבטא יכול אינו שאדם מצב היא ischnophonia אריסטו של לדעתו נמוך(. קול )בעל
 כי נוער, אצל יותר נפוץ זה שמצב בצדק מעיר אריסטו זו. אחר בזו הברות במהירות

ש־ גם מציין אריסטו 126אחרים. איברים על גם מספקת שליטה אין עדיין צעיר בגיל

 רש״י בחינכי״; אקושא נהמא כי סוראה אבא בת לי אמרה אמר: פפא ״רב ע״ב: לט כתובות 121
החיך״. את שגורר קשה ״כלחם בחינכי: אקושא נהמא ד״ה

 ופתקיה עייל חינכיה, ליה כיבין דהוה פפא רב בי דהוה תורא ״דההוא ע״א: לה קמא בבא 122
 של בבית שהיה אחד ״שור ש׳: ״שיניו״; חינכיה: ד״ה רש״י ואיתסי״; שיכרא ושתי לנזייתא

והתרפא״. שיכר ממנו ושתה הכלי שבפי המכסה את ושבר נכנס שיניו. לו וכאבו פפא רב
במקום: רד״ק כן״; לדבר יכין ולא סבלת ויאמר שבילת נא אמר לו ״ויאמרו ו: יב שופטים 123

■ T  • • • • T  T  • .  •

 וקוראין השי״ן לקרא מבינים שאינן צרפת אנשי כמו זה להם גורם ארצם אויר היה ״אולי
רפה״. תי״ו כמו אותה

Aristotle, Problem. 11:30 124
לשון וכבד פה כבד כי אנכי... דברים איש לא אדני בי ה׳ אל משה ״ויאמר י: ד שמות 125

־ V V ־ T ״" : ־ : T ״ T : ״ T ד

אנכי״.
T

.124 הע׳ לעיל, ראה 126
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 היה שמשה מספרת האגדה 127אדם. בני אצל רק קיימות אילמות וכן ,1801ו1ו0ק1ו0עז3
בילדותו. בלשונו מכוויה פה״ ״כבד

 ונותנו כתרך שנוטל מזה אנו מתייראין ואמרו: מצרים חרטומי יושבין שם ]״והיו
 מהם ממך. מלכות ליטול שעתיד אומרים שאנו אותו זה יהיה שלא ראשו, על

 הנער להם: ואומר ביניהן יושב יתרו והיה לשורפו, אומרים מהם להורגו אומרים
 ידו יושיט אם וגחלת. זהב בקערה לפניו והביאו אותו בחנו אלא דעת, בו אין הזה

 עליו ואין דעת בו אין - לגחלת ידו יושיט ואם אותו, והרגו דעת בו יש - לזהב
 ידו את ודחה גבריאל ובא הזהב ליקח ידו ושלח לפניו הביאו מיד מוות. משפט
 כבד נעשה וממנו לשונו, ונכוה פיו לתוך הגחלת עם ידו והכניס הגחלת, את ותפש

[128לשון״. וכבד פה

 הברות על המדלג זה והוא אריסטו, של ק861108 את תואם ישעיה של בלשונו העילג
129צחות״. לדבר תמהר עלגים ״ולשון הגואל יבוא וכאשר (,124 הע׳ )ראה אותיות או • ״ • ■ ? ד• • « • • • ״ • •

• • • •

 ומגמגמת, שבורה בלשון אלא שוטפת בצורה זרה שפה לדבר יודעים אין כלל בדרך
 גם ולכן זרה, לשפה מתייחסים ו״לועג״ ״עלוג״ של המונחים ובארמית בערבית ולכן

 הירושלמי התלמוד 130ברברי. מעם ברבראי״, ״מעמי לעז״ ״מעם מתרגם הארמי התרגום
 כ״כבד עמוס הנביא את מתאר המדרש ?.861108 היווני המונח את מאמצים והמדרש

 131בלשונו״. ״עמוס שהיה עמוס, משמו בלשנית מבחינה להבחין שניתן כפי פה״
 שינויים ובין דיבור הפרעות בין חדה בצורה זה לעומת מבחין הירושלמי התלמוד

132בדיאלקט.
 בו. עוסקים שאנו לנושא שייך אינו ביישנות של מעצורים מחמת גמגום

ם י י נ שי ה
 קיימת הגוף של אחרים באיברים כמו ״שין״. ובערבית ״שינא״ בארמית נקראת השן

 במונח בתלמוד השימוש השיניים. שורות שתי שמשמעותה ״שיניים״ הזוגית הצורה
 בעוד - חד( - ״שנן״ )מלשון החותכות - החדות השיניים לגבי כלל בדרך הוא ״שן״

״ככי״. קרויות הניבים, הלחי, ששיני

(.124 הע׳ )אריסטו 10:30 שם 127
בו. א רבה שמות 128
ד. לב ישעיה 129
בן ליונתן המיוחס בתרגום לעז״; מעם יעקב בית ממצרים ישראל ״בצאת א: קיר תהלים 130

• T  • T

 ש״ברבר״ ליוונית מתייחס )המחבר ברבראי״. מעמי יעקב בית ממצרים ישראל ״במפק עוזיאל:
״ברברים״(. הקרויים והם השאר, ולכל - ליוונים האנושות את חלקו היוונים ״זר״, פירושו

ב. א רבה קהלת 131
(.7) ע״א לז פ״א, נדרים ירושלמי 132
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 ואחרי שור קנה אחד אדם ביחד. ו״שני״ ״ככי״ - המונחים שני מופיעים כלל ]בדרך
 נושרות בהמות אצל 133ומת. לאכול מסוגל היה ולא שיניים לו היו שלא התברר כן

 שמצביע דבר נשרו, ששיניו חלם רבא 134עשרה. שתים מגיל החל כלל בדרך שיניים
 וכתוצאה פרסה מאות שלוש במרחק שאג אריה 135ימותו. ובנותיו שבניו כך על
 ״ככי״ המונח את מתרגם רש״י 136האנשים. של שיניהם נשרו )הבהלה( השאגה מן

נכון, היותר כנראה שהוא ותרגומם, בצדק בו מסתפקים שהתוספות דבר בחניכיים,
[137)טוחנות(. שיניים הוא

שך כתרגום ״בכי" המונח מופיע לארמית המקרא בתרגומי  הוא בבד בד במקרא; ל״
 מופיע בתרגומים 138שיניים. שכוונתו ״מתלעות״ הפיוטי למונח כתרגום גם מופיע
 עבור וכן חיים בעלי שיני עבור רק ב״ניב״ משתמש התלמוד ניב. - ״מתלעות״ המונח
״נבא״(. )בערבית כלבים של החותכות השיניים ועבור גרה מעלי של הניבים

 עליונות שיניים אין גרה שלמעלי 140התוספתא דברי כי 139בתלמוד נאמר ]״ניבים״:
 כי אם למעלה, ניבים לפחות לו יש כי הגמל מן מסקנה להסיק אין נכונים. אינם
 רגליים ארבע בעל כל הנכון: כנראה הוא ההפך 141חסרים. אלה גם צעיר לגמל
 אישה חותכות״: ״שיניים פרסה. ומפריס גרה מעלה הוא עליונות שיניים לו שאין
 )הפילה(. הוולד ונעקר נבהלה והיא כלב עליה ונבח לבית נכנסה הרה שהייתה אחת

 במדרש 142שיניים. אין לכלב כי תפחד שלא הבית בעל לה קרא מעשה לאחר
143זכר. למשכב יוסף את ינצל שלא כדי סריס שיהיה לפוטיפר גרם שהקב״ה מסופר

 ככי ליה הוו לא לבקרא ומסריה ליתמי תורא להו רזבן ריתמי ״אפוטרפא ע״ב: מב מציעא בבא 133
כל ושיני  לרועה אותו ומסר יתומים עבור שור קנה יתומים של ״אפוטרופוס ש׳: ומית״; למי

ומת״. מיוחד אוכל לו נתנו ולא שיניים לשור היו ולא
Fischöder, Fleischschau, p. 19 134

 לו: ״אמר ש׳: שכבן״; ובנתך בנך ליה: אמר דנתור. ושני ככי חזיא ליה: ״אמר ע״א: נו ברכות 135
ימותו״. ובנותיך בניך לו: אמר נופלות, שיני את ראיתי

דגברי״. ושיני ככי נתור אחרינא קלא ניחם פרסי מאה תלת ״אדמרחק ע״ב: נט חולין 136
 כח זרה שבעבודה מעירים שם ותוספות כשיניים, ״ככא״ מסביר במקום רש״י ע״א: סט גיטין 137

 הוא הנכון התרגום המחבר, לדעת וכן תוספות, לדעת בחניכיים. ״כבי״ מסביר רש״י ע״א,
בגיטין. מסביר שרש״י כפי שיניים,

ת ״ואשברה יז: כט איוב 138 ארצי על עלה גוי ״כי ו: א יואל טרף״; אשליך ומשניו עול מתלעו
T: ־ ־ ־ ־ :T ־ ־ :I ־ T ״ T 9 י : ־ V  T ״ T T ־־־ : ־ ־

ת אריה שני שניו מספר ואין עצום ז. נח תהלים יד; ל משלי לו״; לביא ומתלעו
T : ״ : T ״ T . . . . . . ״ T : ־ : .

 ליה״; אית ניבי גמל וטמא, למעלה שיניים לו ואין הוא גרה דמעלה גמל ״והרי ע״א: נט חולין 139
 ניכרות הם בסוסים וגם מכאן ואחת מכאן אחת למעלה לו יש שיניים ״שתי ניבי: ד״ה רש״י
לו״. יש שיניים שהרבה אע״פ

למעלה״. שיניים לה אין גרה מעלה ״כל ה״כ: פ״ג חולין תוספתא 140
Plinius, Hist. Natur. 11:37 141

 אותן בהן, נושך שהוא שיניו ארבע ״נטולות ניביה: שקילי ד״ה שם, רש״י ע״ב; סג שבת 142
ך. קרי שיניים בי ני

ג. פו רבה בראשית 143



 תוכל שלא כדי דובה של ניביה את שבר אשר מאדם זה לעניין משל מביא המדרש
בילדיו. לפגוע

של המשמעות התלמוד לפי ברור. אינו 144שפתים״ ניב ״בורא המקראי המונח
1 • ד: • • • ד

 את תואם אינו זה ביאור 145השפתיים. מבין שיוצא האוויר היא שפתיים״ ״ניב
 מסופר גיטין במסכת 146עצמות. בה שאין שפה היא שפתיים״ ש״ניב בחולין הנאמר

 מום לקורבן. רומי קיסר ששלח העגל של שפתיים בניב מום שהטיל קמצא בר על
 נחשב הוא אין הרומאים אצל אך לקורבן, העגל את פוסל היהודית, ההלכה לפי זה,

[147עליונה. כשפה שפתיים״ ״ניב מסביר שם רש״י לפגם.
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 השיניים ובין הקדמיות( החותכות החיטין)השיניים בין חיים בעלי אצל מבחינה המשנה
 הפנימיות השיניים שהן 148״מתאימות״, אותן מכנה אנטיגנוס בן חנינא שר׳ הפנימיות,
)כתאומות(. כשתיים נראית מהן אחת שכל הגדולות,
 מסביר: שהיפוקרטס כפי נוצרות והן 149דחלב׳׳ ״שן נקראות ילדים של החלב שיני

150.apo tou galaktos הלוויתן של ושיניו 151׳׳טוחנות׳׳, החלב שיני מכונות בקהלת 
152אימה״. ו״שניו רסנו׳׳ ׳׳כפל מכונות המסתורי

•ך • • ■ • • • • • •

 הונא רב את לקבור הרבים מאמציו שעבור נס אירע שמונים, בן שהיה חגי, לר׳
153שיניים. שוב לו וצמחו חזרו

המתעים״ ׳׳הנביאים על ללעיסה. וגם לחיתוך גם משמשות והן 154קשות, השיניים
• •

בשיניהם נושכים שהם הוא הפירוש 155שלום״. וקראו בשניהם ״הנישכים שהם נאמר t :9ד I V ״״ ־ ״ : ־־

נותן שנים׳׳ ״נקיון שלום. מבטיחים הם ובתמורה להם, שמביאים ובאוכל במתנות

יט. נז ישעיה 144
 יט(״; נז )ישעיה שפתים׳ ניב ״בורא דבתיב משתבש לא ׳ניבה׳ דתני ״ומאן ע״א: ס קמא בבא 145

ע מדבר ״בשארם ניבה: ד״ה רש״י יוצא״. ורוח שפתיו מנענ
ע״ב. קבח חולין 146
ע״א. נו גיטין 147
 בן חנינא ר׳ שנעקרו. והפנימיות שנגממו או שנפגמו החיצונות ״חטיו מ״ד: פ״ו בכורות 148

ת מן בודקין אין אומר: אנטיגנוס מו  השינים - החיצונות חיטיו קהתי: ולפנים״; המתאי
ת הטוחנות; - הפנימיות הקדמיות; מו ת הפנימיות השיניים - המתאי  נראית אחת שכל הגדולו

ע״א. לט בכורות גם וראה כתאומות, - כשתיים
 הפיל אפילו אני ״שומע כ״ז(: כ״א )לשמות ט פרשה דנזיקין מסכתא מכילתא ע״ב; כד קידושין 149

 השן אף להחזיר יכולה שאינה העין מה - כד( כא )שמות ׳עין׳ לומר תלמוד חלב? של שן
להחזיר״. יכולה שאינה

Hippocrates, De Carnibus, sect. 3:251 (49), Foes 150
הטחנות״. ובטלו החיל אנשי והתעותו הבית שמרי שיזעו ״ביום ג: יב קהלת 151

• • ד% • • • • • t  t • •

אימה״; שניו סביבות פתח מי פניו דלתי יבוא. מי רסנו בכפל לבושו פני גלה ״מי ה-ו: מא איוב 152
. : - T : ״ V V : : ״• t T ״ . . -ך יך . . - • • • * T ״* T

 ששיניו לומר, ׳רסן׳, לשיניו וקרא שיניו שורות שתי בין - הכוונה - רסנו ״בכפל מקרא: דעת
בפיו״. כרסן ונראות כברזל חזקות

שניו״. לו ונכפלו שמונים בן והיה משם ״ויצא (:9) ע״ג לב פ״ט, כלאים ירושלמי 153
ע״א. כח זרה עבודה 154
ה. ג מיכה 155
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 אומר רב נקיות. השיניים אוכל שאין שבזמן דבר, של פירושו 156רעה. בתקופה הקב״ה
 157יותר(. קשה )כלומר מצטמצמת הפרנסה זקנותו, עם אדם, של שיניו נושרות שכאשר

 מסוגל היה הוא חימה מעלה היה אבינו( יעקב של )בנו יהודה שכאשר אומר חנינא ר׳
 בטלות הטוחנות הזקנה עם 158לאבק. בשיניו אותן ולטחון בפיו ברזל של עששיות לתת

 ותמצא בשיניים ״טחן אומר מאיר ר׳ 159מעטו״(. כי הטחנות )״ובטלו מתמעטות הן כי
 gut) עיכול״ חצי היא טובה ״לעיסה )בגרמנית( לנאמר המקבילה אמרה 160ברגליים״,

gekaut ist halb verdaut.) הדיבור. בשפת המקובלים ואמרות בפתגמים מיוצגת השן 
 חבירו של אכילתו קול שאת אדם של לשיניים באים ומכאובים צרות )הרבה( שישים

 האומר פתגם ישנו 161כך. על ומתייסר אוכל מקבל אינו עצמו הוא אך שומע, הוא
 נרש אנשי כי נשארו״, כולן אם שיניך מנה - נרש מתושבי אחד אותך נשק "אם
 ואינם לחכמים, עצמם את החושבים אדם בני ישנם בימינו גם 162גנבים. מוחזקים היו

 שיניים פחות יש שלנשים טען פליניוס אפילו 163שבפיהם. השיניים מספר את יודעים
164לגברים. מאשר

ם רי ב ם אי י מי י נ ם( פ ביי ר ק (
 שבחלל האיברים על וכן האדם שבגוף החיצוניים האיברים על רבים נתונים בידינו יש

 לאיברים המתייחסים שבידינו הנתונים מאוד מעטים לעומתם בעין. לראותם שניתן הפה
 לא הפנימיים שהאיברים אריסטו, אמר שכבר כפי היא, העיקרית הסיבה הפנימיים.

 חיים בעלי על להתבסס חייבים אנו הפנימיים האיברים על ובמחקרים לנו ידועים
165אדם. לבני בהתהוותם הדומים

דמיוניות השוואות לערוך מאריסטו מנעה לא אדם לבני חיים בעלי בין ההשוואה
בתקופות 166החזיר. של לטחול דומה האדם של שהטחול מתאר הוא כאשר לדוגמה, -

ה לכם נתתי אני ״וגם ו: ד עמוס 156 קי שבתם ולא מקומתיבם בכל לחם וחסר עריכם בכל שנים נ
V • 9 • ־ T ״ ד ־־ :  T • • ־ V 9 : : V : ־  V V  : V  * * T T : ־־ : V

ה׳״. נאם עדי
\  • T

תמעטו אדם של שניו שנתקו ״כיון ע״א: סה נדה 157 נקיון לכם נתתי אני ׳וגם שנאמר מזונותיו נ
• « T T  • •

נתמעטו ד״ה ״זקנה״; שניו: משנתקו ד״ה רש״י מקומתיכם״׳; בכל לחם וחסר עריכם בכל שנים
• • • • • .  • • T  T •

לבא״. ״קשין מזונותיו:
ו. צג רבה בראשית 158
ג. יב קהלת 159
ה ״תנא ע״א: קנב שבת 160  ותמצא בשיניים ״טחן ש׳: בניגרי״; ותשכח בככי דוק מאיר: דרבי משמי

ברגליים״.
ע״ב. צב קמא בבא 161
ע״א. קכז חולין 162
 ידו הכניס שבפיו, השיניים מספר על אותו ששאלו אדם על מספר התלמוד ע״א: לט סנהדרין 163

 מתיימר ואתה יודע אינך בפיך שיש מה ואמר: חבירו הגיב כך ועל אותן לספור כדי לפיו
בשמים?! שיש מה לדעת

Plinius, Hist. Natur. 7:15 164 
Aristotle, Hist. Anim, book 1, chapt. 16:64 165

ibid. 17:81 166
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 תיארו והם לאמת נאמנים כך כל היו שלא גלנום, ובמיוחד חוקרים, היו מאוחרות יותר
 התלמוד לחכמי אדם. בני אצל אותן שראו כאילו חיים בעלי אצל שראו תופעות

 האדם, של האנטומיה את לתאר עניין שום להם היה לא כי זה מסוג השוואות נחסכו
 והמיועדים לשחיטה הניתנים חיים לבעלי ורק אך מתייחסים ודבריהם והסתכלויותיהם

 ועיזים, כבשים בקר, כמו גרה במעלי רק מדובר אלה למטרות למאכל. או לקורבן
 הלא־יהודים האנטומיה אנשי ידי על שנאמרו לנתונים להשוואה ניתן עליהם והאמור

תקופתם. של
 אנטומית משמעות אין הפנימיים האיברים עבור ,ו״קרביים׳ ״קרב׳׳ העברי למונח

 היווני המושג מאשר רחבה יותר עוד היא זה ביטוי של בעברית המשמעות מוגדרת.
koilia לחלקים מתייחם העברי המונח העברי. למונח ביותר הקרוב המונח כנראה שהוא 

וכל ה׳ את נפשי ״ברכי מוגדר: אנטומי למיקום התחשבות ללא האדם של הפנימיים
¥ y • • ך • • • • • ״ •

167קדשו״. שם את קרבי
T  I ־ V *־ T :

קיבה ואולי קיבה של מוגדרת משמעות ״קרב״ למונח יש בודדים במקומות רק
168הקרב״, את המכסה ״החלב על מדובר ששם קורבנות, לגבי בהוראות כמו ומעיים,
' ¥ ™ • • • • » • ™ • • • • ™ • • ¥ • • '

• • • • • •

 היווני במונח אריסטו גם משתמש אחדים במקומות הקורבן. של מוגדר חלק שהוא
koilia 169הקיבה. עבור

 מעיים״, ״בני וכן )מעיא(, ״מעיים״ במונח משתמשים 170במקרא, וכן בתלמוד,
בימינו. ״מעיים״ של לשימוש זהה במשמעות

ט ש ו
 )מקום 172הנפש״ ׳׳בית או 171הבליעה״ ״בית הבליעה במקום מתחיל העיכול מסלול
 בלע אם באכילה, שאסור חלב אחר אדם של לפיו תוחב אדם אם החיות?(. - הנפש

 לא כי עונשין בר אינו אזי הבליעה בית לתוך החלב את תחב אם אך עונשין. בר הוא
 להקיא מסוגל היה הוא מסוימים שבמקרים ייתכן כי אם רצוני, בליעה תהליך בוצע

173החוצה. האסור המאכל את
 זהה זירא ר׳ שלדעת (,Atrium esophagi) הוושט״ ״תורבץ נמצא הוושט לפני

 מר לדעת אזי, בהמה של בצוואר רוחב חתך חותכים אם הבליעה. בית מקום עם
 הפרוזדור זה, לפי משתנה. אינו עצמו שהוושט בעוד מתרחב הוושט תורבץ שמואל

 מתייחם (Vorhof der Speiseröhre, vestibule of the esophagus) הוושט של
הצוואר של החמישית החוליה ולפני (larynx) הגרון מאחורי הנמצא הצוואר לחלק

א. קג תהלים 167
ג. ג ויקרא 168

Aristotle, Hist. Anim., book 1, no. 73 169
אל-ב 170 מעיו וישפך החמש אל בה ויכהו יואב ביד אשר בחרב נשמר לא ״ועמשא י: כ שמו

• • x  t • • ~ • ״ •▼־ • • ■“• • • ■י• • • • T• • ״ • • “■ • •1 1 • • • • • • ■ • • • •

ארצה״.
T : ־

הבליעה״. בבית והיא טהור עוף מנבלת ״האוכל מ״ט: פ״ה זבים 171
 בתוך בגדים תטמא אבל המעיים בתוך בגדים יטמא לא ״יכול ה״ג: יב פרק מות, אחרי ספרא, 172

הפה״. תוך ולא המעיים בתוך ולא מטמאה היא נפש בבית - ׳נפש׳ לומר תלמוד הפה,
(.6) ע״ד נב פ״ג, נזיר ירושלמי ע״א: מב נדה ע״ב: ל כתובות 173
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(cavum pharyngo-laryngeum, cervical vertebra.) לבית מתחת נעשה החתך אם 
 יש לראש מחובר שנשאר לחלק השחיטה, בזמן כלל בדרך נעשה שהדבר כפי הקול,

 החזה לבית בחוזקה נמשך השני החלק ואילו הוושט, של לקיפול גורם שהוא התכונה
174משתנה. אינו עצמו שהתורבץ בעוד

 בזיפים מסתיים גרה מעלי אצל הרירי והקרום לקיבה עד הוושט מגיע מטה כלפי
הוושט. לתוך בהמות אצל נכנסים רב, לפי אלה, זיפים קצרים.

 פנימי ועור אדום, שהוא - שרירי - חיצוני עור עורות: שני לוושט יש רבא לדעת
175לבן. שהוא רירי

 176סכנה״. לידי ויבא לושט קנה יקדים שמא בסעודה מסיחין "אין אומר יוחנן ר׳
177גבו. על שוכב שהוא בזמן לשתות לאדם אין סיבה מאותה

 וזאת בחולים, בטיפול חשיבות היום גם יש הנזכרות וההנחיות התופעות לתיאור
 מצב בכל הקול לבית האף בין חסימה שיש שהראו וגוצמן מנדלסון של המחקרים לפי
 ראשונית״(. )״בליעה הדיבור בעת ובמיוחד הנשימה בעת נפתחת והיא הגוף, תנוחת של

 לגירוי וגורם הלוע של האמצע קו את משקאות ובמיוחד המזון עוזב השכיבה בעת
 היה ניתן 178משנית״(. )״בליעה נשימה של תנועות נגרמות מכך וכתוצאה הלוע בדופן

 לקלוט הלוע את הרגילו שמאל, בהסיבת אכלו כלל בדרך אשר המזרח, שאנשי לחשוב
כך. המצב אין התלמוד של האזהרות לפי אך זאת, בדרך המזון את

ה ב קי ה
 עד ידועים כה אלה וחלקים 179הגרה, מעלי של בקיבה חלקים בארבעה מבחינה המשנה

כדלקמן: הוא הקיבה חלקי של הסדר המסורת לפי נוספים. הסברים עליהם שאין

וקיבה. המסס הכוסות, בית הפנימית, הכרס
 המונח כנראה זהו בטן(. היא כרס ,Ventriculus internus) הפנימית״ ״הכרס א.

 התוספתא בזמן כבר (.paunch או ruman) הגרה מעלה של הראשונה הקיבה את התואם
 בציפורי, השוחטים ראש שילה, אל פנו ולכן המדוברת בשפה זה במונח שימוש היה לא

המופיע זה, מונח אך ריבי״. ״סניא הפופולרי ההסבר את נתן הוא אותו; שיסביר כדי

 תורבץ הוא זה ומרחיב שחותכו כל שמואל: אמר עוקבא מר בר מרי ״אמר ע״ב: מג חולין 174
 תורבץ זה במקומו ועומד שחותכו כל אלא עצמו... וושט זהו במקומו ועומד חותכו הוושט,
וכויץ״. שחותכו כל עצמו? וושט איזהו אלא הוושט,

לבן״. ופנימי אדום חיצון לוושט, לו יש עורות שני רבא: ״אמר ע״א: שם שם 175
ע״ב. ה תענית 176
 ויבא לוושט קנה יקדים שמא אלא עוד ולא הסיבה, שמה לא ימין ״הסיבת ע״א: קח פסחים 177

סכנה״. לידי
Mendelsohn & Gutzmann, "Untersuchungen über das Schlucken in verschiedenen 178

Körperlagen", Deutsche Med. Wochenschrift, 1899, no. 44-77
ת הכרס הדקין, נקבו המרה, נקבה הקבה, ״נקבה מ״א: פ״ג חולין 179  שנקרע או שנקבה, הפנימי

 לחוץ שנקבו הכוסות ובית המסס ברבה. והקטנה טפח, הגדולה אומר: יהודה רבי החיצונה. ריב
וכו׳״.
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 לנו ברור אינו לספירה(, 1000) גרשום רבינו של מתקופתו והמילונים המפרשים בכל
 לקיבה הכניסה של וקשה צר חלק הפנימית בכרם רואים הבבלי התלמוד חכמי 180כלל.

 גם, בחשבון להביא צריך מסביר. ישמעאל שר׳ כפי הקיבה׳׳, ׳׳פי - (ruman) הראשונה
 או 181הוושט, האוכל, לצינור גם משתמשים )איסתומכא( stomachos היווני שבמונח

 הקיבה של הסיבים )מילת, צמר עדיין אין שבו בקיבה המקום מתבטא ששמואל כפי
 ישראל ארץ חכמי אלה, חכמים לעומת הראשונה. הקיבה חלקי לשאר בניגוד הראשונה(

 החיצונית לכרם בניגוד וזאת הראשונה, הקיבה כל את פנימית״ ״כרס במונח הבינו
המונח את הבינו הרומאים שגם כפי 182הכרס, רוב את החופה הבשר את הכוללת

.ventriculus
 מסוים דמיון לו יש ואמנם 183כוסות, בו שנותנים סל משמעו הכוסות״ "בית ב.

 לכוורת הכוסות בית של המראה את משווים בימינו הווטרינרים הרופאים לרשת.
דבש.
 Blättermagen.)184 הדפים; המזון)קיבת את הטוחן הקיבה של החלק זהו ״המסס״ ג.
 .Omasum הרומי למונח ותואם אוגוסטוס תקופת אחרי כנראה הוא זה ביטוי של מקורו

שמי. הוא שהמקור יותר סביר אך גלי, הוא המונח שמקור חשבו הפילולוגים
 חלק בין בה להבחין וניתן העיכול, תהליך בה שמתחיל לקיבה הכוונה ״קיבה״. ד.
״קשתא". קשתי: חלק ובין "יתרא״, ישר:

 לפני הוא הזפק הכשרים העופות ואצל לקורקבן, מקביל העופות אצל ההמסס
 אצל 185לדוגמה. הנשר אצל חסר והוא לקיבה כניסתו לפני המזון מתרכז ובו הקורקבן

הכיס. הקיבה, של הפנימי החלק את בקלות לקלף ניתן כשרים עופות
 הוא 186״מוראה״ המקראי המונח משמעות אם ברור היה לא קדומות בתקופות כבר

187קיבה. או זפק
 של המקורית המשמעות 188קורקבן. על האדם אצל גם מדברת שהגמרא הדבר בולט

וקיבה. בטן כפולה: )״קורקוב״(, הערבית מן ללמוד שניתן כפי המונח,

הגרה. מעלי אצל קיימת שאינה תופעה הפסולת, את הקולט באיבר שמדובר ייתכן 180
Celsus, Medicina, 4:1, p. 182 ;4:5, faucibus subset stomachus; Alexander of Tralles, 1, 181

p. 204; Puschmann, Aristotle, Hist. Anim. book 1, chapt. 16 no. 69
 כולו הכרס כל במערבא... אמרי הפנימית. כרס היא זו לכרס סמוך בוושט ״טפח ע״ב: נ חולין 182

הכרס״. רוב את החופה בשר החיצון? כרס ואיזהו הפנימית. כרס היא זו
 בו שנותנים סל - הכוסות ״בית קהתי: הכוסות״; ובית הלגנין ״בית מ״ב: פט״ז כלים 183

כוסות״.
Löw, Resension Mtschr. p. 109 184

ודורס״. נקלף קורקבנו ואין וזפק יתרה אצבע לו שאין מיוחד ״נשר ע״א: סא חולין 185
המזבח״. אצל אתה והשליך בניצתה מראתו את ״והסיר טז: א ויקרא 186

T T : T * ״• 9  : \  V : 9 9 : ״ T ״• V ־ ״ ״ : • ־

 יעקור יכול הזפק. זה - בנוצתה׳ מראתו את ״׳והסיר ה״ט: ז פרשתא דנדבה דיבורא ספרא, 187
עמה״. הקרקבנין את נוטל אומר: חנן בן יוסי אבא יטלנה׳... ׳בנוצתה ת״ל ויטלנו, בסכין

ת קול ׳בשפל ארם: של נקביו אלו - וגו״ בשוק ךלתים ״׳וסגרו ע״א: קנב שבת 188 ל ה ק ( ה׳ חנ ט ה
ו • • ״ « • • •1

 ש׳: צינפי״ל״; שקורץ המסס ״הוא קורקבן: ד״ה רש״י טוחן״; שאינו קורקבן בשביל ד(, יב
שית הקיבה העתיקה: הצרפתית מן - ״צינפיל המסס״. - הגירה במעלי השלי
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ם עיי מ
 ״הדודא הדקים המעיים מכונים בארמית ״דקיך. הדקים: המעיים יוצאים הקיבה מן

 יותר בתקופה פדר. (,Gekröses, mesentery) הכנתא סביב לולאות שהם דכנתא״,
 ל״כרוכת בניגוד - הדק( )המעי הדק הליפוף - קטינא״ ״כרוכת המעיים כונו מאוחרת
 ובארמית (,rectum) החלחולת נמצאת המעיים בקצה הגם(. )המעי העבה הליפוף עוביא":

189״פטטרכה״. החלחולת מכונה מאוחרת יותר ובתקופה ״כרכשא״,
 המובנים השתנו הזמנים, ובהשפעת האומות, בין ישראל עם ופיזור הבית חורבן לאחר

 לספירה( 300) אביי בתקופת בתלמוד. כבר מתואר שהדבר כפי מסוימים, מונחים של
 חלקי של המונחים החלפת 190כסי(. )בי כוסות״ ל״בית ״הובלילא״ בין מחליפים היו

 שאינם אנשים ידי על במדרש אלה במונחים שימוש לבלבול; גרמה השונים, הקיבה
 נוסף מקור היום. עד מהן סובלים שאנו נוספות, לטעויות מקור משמש מקצוע בעלי

 ולבסוף 191שונים. איברים של וכינוייהם מיקומם לגבי ישירות טעויות הן לשיבושים
המעתיקים. ידי על הנגרמות הטעויות את לשכוח אין

 לפי החיה אצל העובר המזון דרך את מבינים אנו אין אם להתפלא עלינו אין
 של העיכול מערכת איך להבין לנו קשה במיוחד במדרש. המתוארות השונות התחנות

 נבע הקושי אם ברור לא האדם. אצל ואף היונה, אצל למערכת תואמת גרה מעלה
בנו. או במעתיק המדרש, מחבר של ההבנה מקשיי

 מעשר ונמנע שתה ולא אכל לא הוא סיני בהר היה משה שכאשר מסופר במדרש
 מעיים איסתומכא, קיבה, המסס, ושט, פה, העיכול(: )איברי האדם של מחויבויות

 החלחולת (,ileum) הדק המעי של השלישי )החלק דמעיא כנתא גסים, מעיים דקים,
(rectum,) 192 הטבעת, )פי עזקתא(.anus ״עזקתא״ הארמי המונח של לעברית התרגום 

״טבעת״. כן גם הוא
הקיבה של הרביעי החלק העיכול, במחזור נוספת תחנה מופיעה 193אחר במקור

 ריחים בעולם ריחים כליותיו. - באדם יועצים בעולם ״יועצים ה״ג: פל״א נתן דר׳ אבות
אדם״. של קרקבנו זה - באדם

 לוושטא, מפומא ממנה מאכלה שיצא עד יגיעה וכמה צער כמה ״וראה ד: ג רבה ויקרא 189
 לכרוכת קטינא ומכרוכת כסיא... לבית מהמסיסא להמסיסא, מאיסטומכא לאיסטומכא, מוושטא

לפטטרכה״. דיבי ומסניא ריבי, לסניא עוביא ומכרוכית עוביא,
 ד״ה רש״י הובלילא״; כסי בי כסי בי הובלילא נאמר אנו אף אביי: ״אמר ע״א: לו שבת 190

נשתנו״. ועכשיו כסי בי הכוסות ולבית הובלילא להמסס קורין היו ״מתחילה הובלילא:
 Prometheus)פרסטו דה ג׳ורדנו פרומתאוס של השמאלי מצדו הכבד את שלף שנשר מספרים 191

des Giordano Fa Presto) מוריציוס של בביתו (huis Maurits) ע דו כי ( אג ה  בצד מצוי הכבד ב
ימין(.

תתקעו. רמז קהלת, שמעוני ילקוט 192
פומא מן הן: ואלו משה שכבשן הגוף, את שמשמשין דברים ״...מעשרה ג: יט ז רבה קהלת 193

לכרוכא ומאיסטומכא לאיסטומכא ומקיבתא לקיבתא ומהמסיסא להמסיסא וושטא ומן לוושטא
ומכרוכא עביא לכרוכא מעיא ומבנת מעיא לבנת כסא ומבית כסא לבית קטינא ומכרוכא קטינא
 נצרך לא ומכולן לברא, ומעיזקתא לעיזקתא ומפטרוכא לפטרוכא דיבא ומסני דיבא לסני עביא
איסתומכא.( הוא הכתיב )בגמרא להוציא״. ולא להכניס לא משה



 שתים למנות שניתן כך ריבי״, ״סניא מזוהה: לא נוספת תחנה וכן הכוסות׳/ ״בית
 של נוסף תיאור המהרז׳׳ו. במקום כבר מעיר כך ועל העיכול במסלול תחנות עשרה
194ליונה. בקשר מוזכר העיכול דרכי

א ב ה( או )לב לי ב קי
 יש ובאשורית היוונית בשפה כמו אך ״ליבא׳/ בארמית נקראת האדם של קיבתו

 .Cardiac asthma, Cardialgía במונחים משתמשים אנחנו גם לב; של מובן גם ל״ליבא״
 ספק ואין והרפואה, התזונה בתחומי ריקנא" ״אליבא במונח משתמשים רבים במקומות
 בטן לכאב היא הכוונה לב׳׳ ״כאב במונח אם ברור לא ריקה״. קיבה ״על היא שהכוונה

 מדובר דליבא" ״חולשא במונח אם ברור לא כן כמו שלנו. במובן לב לכאב או )קיבה(
 חושבים שאנחנו העובדה יחד. גם בשתיהן או לב, בחולשת או )קיבה( בטן בחולשת
הקדמונים. כוונת לגבי דבר אומרת אינה לקיבה היא שהכוונה

ה גי לו ו י ז ל של פי כו עי ה
 195לשינה. כמקור וכן המזון של לטחינה פעולות: לשתי משמשת האדם של הקיבה - 1

 המרדימה הפעילות 197יותר. טוחנת אינה הקיבה כי 196הטחנה״, ״קול נחלש הזקנה בגיל
 המרדים והגורם מתהפך התפקוד אם האף; של המעוררת לפעילות מנוגדת הקיבה של

 ישנים שניהם ״אם לאט. האדם ימות אזי המרדים, הוא המעורר והגורם להתעוררות גורם
 הטוען אריסטו, של דעתו את מזכירה זאת השקפה 198מת״. מיד - נעורים שניהם או

199לתרדמה. וגורמים לראש עולים התזונה מן כתוצאה בקיבה הנוצרים )הגזים( שהאדים
 יש שונות. דעות המייצגים העיכול, לתהליך שונים הסברים בתלמוד למצוא ניתן
 של הגישה הייתה וזו וטחינה, שפשוף של מכנית כפעולה הקיבה פעולת את הרואים

ייחסה אחרת דעה (.Erasistratus) ארסיסטרטוס של ספרו מבית אלכסנדריה אנשי
T י־  T

 הדוגמטית, האסכולה אנשי שחשבו כפי וריקבון, תסיסה של כימית פעילות לקיבה
200היפוקרטס. של לדעתו בניגוד וזאת

 צד בכל ואוכל העולם בכל וטס פורח הזה העוף חנילאי: בר תנחומא ״א״ר ד: ג רבה ויקרא 194
 יקרב אל וחמסין גזילות מלא הזה והזפק הואיל הקב״ה: אמר החמסין, ומן הגזלות מן ואוכל

 הגזלות... מן לא צד מכל אוכלת ואינה בעלה אבוס על גדילה בהמה אבל המזבח... לגבי
 וראה ״בא מסיים: הוא העיכול מסלול את מביא שהמדרש אחר כולה״. מקריבה היא לפיכך

ממנה״. מאכלה שיצא עד יגיעה וכמה צער כמה
 קיבה טוחן, קרקבן שוחק, טחול ומניחתו, טפה בו זורקת מרה כועס, ״כבד ע״ב: סא ברכות 195

 שניהם או ישנים שניהם אם תנא לו. והולך נמוק - הנעור ישן הישן, נעור נעור. אף ישנה,
 הוא והקרקבן לטחון, הוא ההמסס תפקיד המדרש לפי כז. ז רבה קהלת מת״; מיד - נעורים

בקיבה. חלק אולי
הטחנה״. קול בשפל בשוק ךלתים ״וסגרו ד: יב קהלת 196

T  • • T  • • \  •

טוחן״. שאינו קורקבן בשביל - הטחנה׳ קול ״׳בשפל ע״א: קנב שבת 197
• ♦ 1

.195 הע׳ לעיל, ראה 198
Aristotle, De Somno 3:16 199

Celsus, Medicina, book 1, praef., p. 6(10) 200
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 האדם של שדעבונו עד הוא האדם בגוף המזון של העיכול משך יוחנן ר׳ לדעת - 2
 יש מקרה בכל 201אכילתו״. מחמת שיצמא זמן ״כל לקיש ריש לדעת אליו; חוזר

העיכול. משך על השפעה וסוגו המזון לכמויות

 הלכה בעלי 202העיכול. לעניין המתייחסות ההגדרות מן אחת אף אימץ לא ]הרמב״ם
[203העיכול. גמר של להגדרות מתייחסים יותר מאוחרים

 מזה היום עד שונה במזרח לכלב אדם בני של )היחס מזון מעט רק מקבל הכלב - 3
 המתרגם(, - 1911 בשנת בגרמניה כתב שהמחבר כפי - )״אצלנו״ אצלנו( שמקובל

 למצות כדי ימים, שלושה למשך הכלב של בקרביים המזון את הבורא משאיר ולכן
 וארבע עשרים במשך רק בקרביים המזון שוהה ודגים ציפורים אצל 204המזון. כל את

 באש אותו לשרוף הדרוש הזמן כמידת בקרביים המזון שוהה שמעון ר׳ לדעת שעות.
205)שרפה=עיכול(.

 לייצור בקיבה משתמשים ולכן 206החלב, לקרישת גורמת (rennet) קיבה של - 4
 מעמידים או 207קיבה חתיכת לחלב מוסיפים היום: עד משתמשים זאת בשיטה גבינה.

208הקיבה. בעור החלב את

הכבד
 כולו, הספר של המבנה כמו מלאכותי, העיכול, במערכת הכבד על הפרק של מיקומו

 209הדם. מקור הוא הכבד התלמוד, לפי לכאן. לשייכו מדוע במקורות הסבר אין כי
נרגע אזי לכבד מרה של טיפה נופלת ואם הכעס, של האיבר הוא הכבד עממית בלשון

 כל אמר: לקיש וריש רעב. שאינו זמן כל יוחנן: ר׳ אמר עכול? שיעור ״כמה ע״ב: נג ברכות 201
אכילתו״. מחמת שיצמא זמן

 שיתעכל קודם נזכר אם - בירך ולא ושכח שאכל ״מי הי״ד: פ״ב ברכות הלכות רמב״ם, 202
 חוזר בירך, לא או בירך אם ידע ולא ממנו, נעלם אם וכן ומברך... חוזר שבמעיו, המאכל
שבמעיו״. המזון נתעכל שלא והוא ומברך.

 המזון שיתעכל עד לברך? יכול אימתי ״עד ה: סעיף קפד סימן חיים, אורח ערוך, שולחן 203
רעב, להיות שהתחיל ומשעה אכילה. אותה מחמת רעב שאינו זמן כל שיעורו? וכמה שבמעיו.

ליה״. דיינינן לגמרי כנתעכל לגמרי עדיין נתעכל שלא אע״פ
 שלשה במעיו אכילתו שוהה לפיכך מועטין, שמזונותיו בכלב הקב״ה ״יודע ע״ב: קנה שבת 204

ימים״.
 שתפול כדי - ובדגים בעופות לעת. מעת ימים שלשה במעיו? תשהה ״כמה מ״ז: פי״א אהלות 205

לעת״. מעת ובדגים בעופות אומר: בתירא בן יהודה רבי שמעון. ר׳ דברי ותשרף, לאור
 מסו של אחת טיפה לתוכו תרד שלא עד בקערה נתון שהיה לחלב ״משל ז: ד רבה בראשית 206

ועומד״. קופא הוא מיד מסו של אחת טיפה לתוכו שירד כיון מרפף, הוא
דין מפני לו: אמר הגוים? גבינות אסרו מה ״מפני מ״ה: פ״ב זרה עבודה 207  בקבה אותה שמעמי

נבלה״. של
אסורה״. זו הרי טעם בנותן יש אם כשרה, קבה של בעור ״המעמיד מ״ה: פ״ח חולין 208
כבד״. הוי הדם ״עיקר דדמא: זכרותא ד״ה רש״י כבדה״; דדמא ״זכרותא ע״א: נה בכורות 209
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 לפיתוי נמשך הצעיר 211הקנאה. כמקור המרה תוארה יותר מאוחרת בתקופה 210הכעס.
 וכפי 214הורטיוס, וכן 213רליץ כבר כך על שהעיד דבר 212כבדו״, חץ יפלח ״עד המאהבת

 216האהבה. מושב מקום הוא הכבד גלנוס לדעת גם 215פלאוטוס. ידי על הוזכר שכבר
הכעס. של מושבו מקום הוא שהכבד מוזכר היתדות בכתב כבר

[kabittaki lipschachu של תרגומו ירגע. כעסך = שטוח יהיה שכבדך משמעותו 
 שאומר פתגם יש בערבית גם 217המקור. את תואם אינו ״מזג״, שאומר צימרן,

כבדכם״ את שנושך מה על כבדי כואב אלי, כיחסכם ואויבים קשים אתם אם ״גם
[218פגוע(. שכבדכם על כואב כבדי )כלומר,

 הכבד המעיים. מבני הכבד שהוא שמשמעותו ״כבד״, הוא האיבר לגבי המקובל השם
 בחומש החנית פגעה זה במקום 219החמישית. בצלע יוחנן ר׳ לדעת תלויים המרה וכיס

מגבו. יצאה והחנית 221אבנר, את ויואב 220עשהאל את הרג אבנר כאשר

המותן.[ בצד ירכיה״ ״בסטר התרגום כותב המקומות ]בשני

 Lobus-caudatusn הקדומים האנטומאים של put extorum כנראה היא הכבד יותרת
 של הכבד מן כחלק רק מופיעה היא במקורותינו המודרניים. הווטרינרים הרופאים של

הבהמה.

 והשני 222הכבד״ ״אצבע הוא האחד הכבד: ליותרת שונים ביטויים שני נזכרים ]במשנה
דומה בו, שמדובר הכבד חלק כי אצבע, של משמעות לשניהם 223הכבד״. ״חצר הוא

ומניחתו״. טפה בו זורקת מרה כועס, ״כבד ע״ב: סא ברכות 210
לקנאה״. והמרה לחימה... והכבד הנפש... את משמשין דברים ״עשרה ד: ד רבה ויקרא 211
כג. ז משלי 212

Delitzsch, System der Biblischen Psychologie, p. 268 213
Horaz, Od. 1:25, 15 214 

Plautus, Curculio 239 215 
Galen, De Placitis, book 6, chapt. 3, (Kühn 5:521) 216

Zimmern, Babylonische Busspsalmen 217 
׳פרופ ידי על נמסר  •,Altarabische Gedichte in der Hamäsa, ed. Freytag, p. 351, v. 4 218

ברט.
ת בדופן יוחנן: ר׳ ״ואמר ע״א: מט סנהדרין 219 שי בו״ תלויין וכבד שמרה במקום חמי . 

אל-ב 220 מאחריו״ החנית ותצא החמש אל החנית באחרי אבנר ״ויכהו כג: ב שמו .
T  • • • • • • • •

החמש שם ויכהו בשלי אתו לדבר השער תוך אל יואב ויטהו הברה אבנר ״וישב כז: ג שם 221
־ T ־  T 9 ״ : ־ I V-------------------1 V  T  — — — : ־ ־ •״ ־ V ״ ------------ T “

אחיו״. עשהאל בדם וימת
־ T ־  T : ־ ־ ־ : T ־ ״ T ״

ד 222 מ״ג. פ״ד תמי
מ״ו. פ״ח יומא 223
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 מתרגמי 224״אצבע״. הכבד של חלק מכונה באשורית גם ליד. ביחס לבוהן או לאצבע
 המונח הועבר ומכאן כבדא״, ל״חצר הכבד יותרת את מתרגמים לארמית המקרא

 שגם הזכיר (1038 בשנת )נפטר גאון האי רב שכבר העיר לעף המשנה. ללשון גם
 המשמעות מן שונה כאן ״חצר״ המונח 225״אצבע״. במונח השתמשו הסורית בשפה

 בו משתמש שהיפוקרטס ,pyle המונח גם לכן העברית, בשפה המונח של הרגילה
 עבור משתמשים 226יוספוס, וכן השבעים, תרגום כאן. מתאים אינו הכבד, לאונת
 השתמשו זה יווני במונח .lobus מונח: באותו האוזן, תנוך עבור וכן הכבד, יותרת

 שונים ממקורות מוכיח שמור כפי אך הכבד, של חלק כל עבור היוונים הרופאים
״יותרת״ Lobus-caudatus (caudate lobe.)227^ במיוחד הוא זה במונח השימוש
 היא שהכוונה יתרה״ ״אצבע גם כמו עודף, מיותר, משהו הוא לשונית מבחינה
 לאונת מתאימה הייתה זאת השוואה 228העופות. אצל האחורית האצבע והיא לאצבע,

 ״זיידה״ במונח השתמשו הערבים המתרגמים (.Schwanzlappen, lobe tail) הזנב
(zâjida,) הערבי המונח יתר(. - )זד ״יותרת״ העברי המונח את כנראה התואם 

 שהיא ברבים(, - zawâid) יותרות יש ״לכבד :229 כדלקמן סינא אבן ידי על מוגדר
 היותרת באצבעות. אותו כשמחזיקים משהו שמקיפים כפי הקיבה, את בהן מקיפה

 מונח המרה וכיס 230המונח, של המצומצם במובן (zâjida) יותרת נקראת הגדולה
 מבוסם זה תיאור (״.231zawâid) יותרות חמש או ארבע הכול בסך יש זאת. ביותרת

 הערביים המילונים האדם. של לכבד המתייחסים יווניים מקורות על ספק ללא
 היתדות כתב ספרות (.Moore) caudate lobe^ zâjida^ את מתארים המקוריים

f232.caudate lobe^ כמתייחסים kabittu kabiltu המונחים את מסבירה

של זה חלק הופרד שבגללן טכני, אופי להן שהיה סיבות שהיו הניח הרטמן כבר
הנמשך החלק קשור כבשים, אצל ובמיוחד עזים, בקר, כמו חיים בעלי אצל 233הכבד.

הכליות, של השומן לנרתיק עמוק ומחובר קנה ידי על רק (caudate lobe) הכבד מן
את להפריד מנת על מיוחדות בהכנות צורך היה ולהקריב. להפריד יש אותו שגם

Mitteilungen zur Geschichte der Medizin, vol. 7:4, no. 28, p. 389 224
Löw, Aramaische Pflanzennamen, p. 9, note 2 225

הכבד״. יותרת עם החלב ויתר הכליות ״את :3 ט פרק ג, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 226
227 761-769 .Moore, Oriental Studien, p ; נלדקה של השבעים הולדתו יום לרגל שיצא פרסום 

(Theodore Nöldeke.)
ואוכל ודורס נקלף קורקבנו ואין וזפק יתרה אצבע לו שאין מיוחד נשר ״מה ע״א: סא חולין 228

דורסין ואין נקלף וקורקבן וזפק יתרה אצבע להן שיש תורין טמא. בו כיוצא כל אף טמא,
ך בהן כיוצא כל אף טהורין ואוכלין רי הו ט .

אבן ידי על שנכתב הרפואה ספר הוא הקאנון ) Avicenna, Canon, Venet. 1523 229 של התחלה
עולמי לפרסום וזכה סינא ).

ת כל מחוסר ,1523 משנת מוונציה, הקאנון של הלטיני התרגום 230 שמעו מ .
המונח את מתרגם ,1496 משנת לעברית, הקאנון של המתרגם zijâdah 231 .ל״יותרת״  

Mitteilungen zur Geschichte der Medizin, vol. 7:4 , no. 28, p. 389 232 
J. P. Hartmann, De orig, anatomiae, ed. Kurella, Berlin 1754, pp. 20 ff 233
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 אין כאשר היותרת פעמים הרבה נקרעת הארנבת אצל הכבד. שאר עם יחד היותרת
בעדינות. הכבד את מוציאים

 על התורה ציווי לפי ודאי. אינו הכבד של caudate lobe^ יותרת של ההסבר
הכבד, של חלק שום 234הכלית״. על הכבד על ״הייתרת את להסיר התפקיד מוטל הכוהן

• • t  • nr

 הימנית. לכליה היותר לכל אלא הכליות לשתי מחובר אינו ,caudate lobe^ לא גם
 על - הכליות ״על המילה את המסביר עזרא אבן לפי הפסוק את לפרש אולי היה ניתן

 להקריב החובה אך ״יחד״. של במשמעות 235הנשים״, על האנשים ״ויבאו כמו הכבד״
 לעובדה נוסף זאת, כך. על לחזור הצדקה שום ואין קודם נאמרה כבר הכליות שתי את

 מלבד אחת. כיחידה הכליות עם יחד הכבד של זאת אונה להסיר אפשרות כל שאין
 המופיעה ״על״ המילה את מסביר אשר עזרא, אבן של בפירושו לשוני קושי יש זאת

כליות. ולגבי כבד לגבי שונה בצורה פעמיים בפסוק
 יותרת המונח את הוולגטה וכן הירונימוס מתרגמים אלה קשיים שבגלל ייתכן

^reticulum, כ״רשת״. אותו מסביר שלותר בעוד

 על מוסבר (arvina jecoris236 בוולגטה מתורגם אחת )פעם reticulum^ ]התרגום
 יהודי, הוא זה להסבר שהמקור ייתכן .omentum עתיק למונח כמתייחס קסטלי ידי

 התוספת הכיסוי. קיר בעצם שהוא 237המסך״, ״דופן רש״י, של פירושו על ומתבסס
 מתאימה אינה fibres,238 עתיקה ובצרפתית דכבדא״, ״חצרא בארמית, רש״י של

הרומים, אצל fíbrae כמו הכבד, אונות היא fibres של המשמעות הקודם. לפירושו
 את לקבל קשה עניינית מבחינה גם ספרדי. כמקור מביא שרד״ק ,hebras כמו או

 לכך נוסף הכליות. על לא אך הכבד על מונחת אמנם הרשת כי ״רשת״, המונח
 )ארבע הקיבה מערכת מעל השומן את שמסירים לפני מוסרת להיות צריכה הרשת

 Callaway)239) קלווי של דבריו את לציין עלי כן כמו המעיים. ואת הקיבות(
נעים.[ ריח מפיקה השחוטה החיה רשת של השומן עם יחד לבונה ששרפת

 בתלמוד המופיעה ב״טרפשה״ ״יותרת״ המונח את רש״י מסביר 240אחרים במקומות
ואינו מסביבתו נקרע הכבד אם חיים סכנת של השאלה נידונה אחד במקום פעמיים.

ת על הכבד על הייתרת ״ואת טו: ג ויקרא 234 יסירנה״. הכלי
9 : V ־ V  V ־ ־ T •־ ־־ ״ : T ״ :T V

 כב(, לה )שמות הנשים׳ על האנשים ׳ויבאו ״כמו הכליות: על ד״ה ד׳, ג׳ לויקרא עזרא אבן 235
עם״. וטעמו:

יסירנה״. הכליית על הכבד על הייתרת ״ואת טו: ג ויקרא 236
• • י “ • • • ־ ״ " T ״ ־ ״־* • T ״ ־ V  •  • T • • • • 1 •1• •

דכבדא״. הצרא ובארמית המסך דופן ״הוא היותרת: ד״ה ד׳, ג׳ לויקרא רש״י 237
את מספקת במידה הסביר לא שרש״י (,349 )עמ׳ כותב רש״י פירוש במהדורת ברלינר, 238

״.fibres״
239 383 .Tylor, Anfänge der Kultur, Leipzig 1873, vol. 2, p

ת 240 הכליית״; שתי ואת הכבד על היתרת ואת הקרב את המכסה החלב כל את ״ולקחת יג: כט שמו
T • " ■ ״ T * ״ • T — • • ״ • — • — • • • • — . .P• • • • • .—• • • T “ ״ •  • *“  • •  • • •  • » •  T ' • 1• • • I ■ • • • •  a a • a I •  I •  I

 ששה ״תניא ע״ב: מד ברכות איברי״ש״; שקורין דכבדא טרפשא ״היא היתרת: ואת ד״ה רש״י
הכבד״. ויותרת הן... ואלו רפואה ורפואתן מחליו החולה את מרפאין דברים
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לסרעפת הכוונה ב״טרפשא״ הרמב״ם לפי 241דכבדא(. )טרפשא הכבד בטרפש אלא מחובר
 יש הסרעפת את הנשימה. למערכת העיכול מערכת בין המפרידה בבטן המחיצה -

242ריאותיה. את לבדוק ורוצים תלויה החיה כאשר לחתוך
 מדובר עליה שגם 243דליבא, טרפשא עבור סרעפת של זה הסבר לאמץ שאין חבל
 אובייקטיביות מסיבות הלב. על המונח כיפה בצורת לשומן היא והכוונה 244בתלמוד,

245אריסטו. אצל גם המוזכר הלב, בכיס אלא הלב בשומן כאן מדובר שלא בדעה אני
 כדי דליבא. טרפשא ידי על נסתמים הם אם גם קשים כפצעים נחשבים לב פצעי

 ולגרום (pericardium) הלב כים את לחדור עליהם חמורה בצורה יזיקו לב שפצעי
 רק אפשרית הפציעה של - הדבקה - הצמדה הלב. לכיס הלב שריר בין דם לשטף

הלב. שומן ידי על הפצע בסתימת
 מבחינה המילה מעניינת זאת בכל מסופקת, ״טרפשא״ המונח שמשמעות למרות

 מופיע שהוא ומאחר ״שמן״, שמשמעותו ״טפש״, הוא השורש תרבותית־היסטורית.
 מתוספת בארמית השמי. מקורו לגבי ספק אין 246"טפשו״ בצורת היתדות בכתב תדיר
 המילה מתקבלת וכך ו״רפשו״( ״טפשר׳ זהות, מילים שתי שמתמזגות )וייתכן ר׳ האות

 נדד מכאן ״טרפסא". גם אולי כתיב משינויי וכתוצאה ״טרפשתא"(, ״טרפשא״)בסורית
 בפולחן חשובים שהיו הכבד חלקי של השמות ספור מאין אחד ושימש למזרח המונח

 (.Hepatoskopie, hepatoscopy) הפטוסקופיה של השם את גם ובכללם הקורבנות,
 לאונת נתן ״המתמטיקאים־הפיזיקאים״ מקבוצת שאחד במפורש מעיד 247תאופילוס

 מסקטום אנחנו יודעים כן כמו טרפצה. היה בהם שהראשון שמות, של שורה הכבד
249להפך. וכן לכשרים, התכוונו ואסטרולוגים״ ״מתמטיקאים שבכינוי 248אמפירקוס

 שהכוונה חושב לקורבן)איני ביחס ״טרפצה״ המונח התייחס למה לקבוע יכול אינני
 ונמצאת הטרפצה מן היוצאת הכבד של קיצונית אונה על מדבר ניקנדרוס לשולחן(.

250הכבד. אונות ולשאר המרה לכיס קרוב
*fig׳ v£a/' j i'i't n3 ־AA/n־( glM'gn lc~>pN2g ?בכב f$k p n 'p ft ק¡/*/

25K^1 גג/¡ fic p i ה#ררז fig z  pdo fj׳ fe n/)׳¡ pN״g f>do!J n jn p f  f)0 s] .?הפג

ע״א. מו חולין 241
 ואיברי המאכל איברי בין המבדלת הבטן שבאמצע ״והמחיצה ה״י: פ״ו שחיטה הלכות רמב״ם, 242

הכבד״. טרפש הנקראת והיא הריאה, תראה כך ואחר אותה שקורעין והיא הנשימה
הקיבה. העיכול: איברי א. הקרביים, .4 זה: בפרק לעיל ראה הקיבה לגבי 243
 דליבא״; טרפשא ליה ואמרי סותם... אינו ככובע העשוי חלב נחמן: רב ״אמר ע״ב: מט חולין 244

בו״. נחבא והלב ככובע עשוי הלב ״שומן דליבא: טרפשא ד״ה רש״י
Aristotle, Hist. Anim., vol. 1, chapt. 17 no. 75 245

Zimmern, Babylonische Busspsalmen, Leipzig 1885, no. 8; 46 & p. 99; Guyard, Journ. 246
Asiatique, 1883, vol. 2, p. 184

Theophilus (Protospatharius), de hominis fabrica, Paris 1555, p. 33 247
Sextus Empiricus, Advent. Mcithemat. 4:2, ed. Bekker, p. 728 248

Cicero, De Divinatione 1:1 249
Nicander, Theriaca 559 250

בכבד״. ראה בתרפים שאל בחצים קלקל הדרך... אם אל בבל מלך עמד ״כי כו: כא יחזקאל 251
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ס ה כי מר ה
 אנו שגם האיבר עבור משמש ״מר״, שמשמעותו המשנה, מן המוכר ״מרה״, המונח
 הכוונה 254״מררה״, או ״מרורה״, המקראי במונח המרה״. ״כיס או ״מרה״ אותו מכנים
 הם ומרה רעל מרירות; - 255״מררתא״ המרה מכונה בארמית המרה. מן הנפרש לנוזל

היום. עד המדוברת בשפה גם בספרות, לזה זה קרובים מונחים

ל חו ט ה
 בהשוואה ביותר מצומצמות היו ומחלותיו, תפקידיו הטחול, פעילות על בתלמוד הידיעות
כלל. מוזכר הטחול אין במקרא הנוכריים. לעמים תקופה באותה שהיו לידיעות

 נקרא הטחול של הקמור הצד ״טיחל״; ובערבית ״טחול", הוא העברי השם - 1
 מכונה הטחול ושער ״קרום״ מכונה העור השומני, הכיסוי הטחול״(; הטחול״)״דד ״חזה

hilum.)256) ״חוטיך
שומנא - שומני גוף הוא אלא דם אינו הוא אבל דם כמו נראה אמנם הטחול - 2

 והאוכלו באכילה אסור הטחול מעורק הנפרש הדם זה לעומת 257באכילה. מותר ולכן -
258מלקות. חייב

 הלוי יהודה ר׳ 259שוחק״(. )״טחול הצחוק על משפיע שהטחול אומר התלמוד
 לדברי בהתאמה הטחול על מדבר כרופא, מאשר כמשורר יותר הידוע לספירה(, 1100)

 עכירות השחורה והמרה הדם מן למנוע הטחול שתפקיד באומרו ,Aretäusn 260אפלטון
261ולצחוק. לשמחה גורם הטחול ידי על הדם ניקוי סמיך(; יהיה )שלא וסמיכות

 את מניעים שהיו הכבד, זעזועי ״ומחמת :4 יא פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 252
טל שהדבר בעיניהם נאמנים דבריה נמצאו המכסה, בכבדות״. הנושם דוד הוא המו

א 253 אל- מראשתיו שמה העזים כביר ואת המטה אל ותשם התרפים את מיכל ״ותקח יג: יט שמו
״ ״ ־ T “ ״ T : ־ V ־ ־  * “  V  V T : • T ״ ״ T - : ״  T : ־ ־ : T

בבגד״. ותכס
מררתי״. לארץ ״ישפך יג: טז איוב 254

T  • • T  T

לבנה(. דיה של )מרה חיורתא״ דדיה מררתא - אסותיה ״מאי ע״א: נ כתובות 255
ע״א. צג חולין 256
הוא״. בעלמא שומנא טחלא אבל כבדא ״וה״מ ע״א: קיא שם 257
 בלא אלו הרי אברים דם הכליות, דם הלב, דם הטחול, דם ״מיתיבי ע״ב: כא כריתות 258

תעשה״.
 קיבה טוחן, קרקבן שוחק, טחול ומניחתו, טפה בו זורקת מרה כועס, ״כבד ע״ב: סא ברכות 259

וכר״. ישנה
Timäus, ed. Stephan 3:72 260

 החיים רוח ואת הדם את לנקות הוא הטבעי שכחו מפני - שוחק׳ ׳טחול ״וכן כה: פ״ד כוזרי 261
השחוק״. ואתה השמחה תבוא נקיים אלה שני ובהיות ומסתימה, מעכירות

« »
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 גורם נפוח שטחול כותב לספירה( 250) סמוניקוס סרנוס המשורר שגם לציין ראוי
 המנותח של ופניו הצחוק נפסק הטחול את מנתחים אם טיפשי; לצחוק לאנשים

מרצינים.
 כך: נקרא סתום של שירתו של חופשי בתרגום
 לצחוק. דחף ומוסיף מזיק, - נפוח ״טחול

לשיעול. גורמות שלו שההפרשות הטחול על אומרים
262ארוכה״. לתקופה במצח לקמטים גורמות גם הן

263סרנוס. של לשירתו בפרוזה ביטוי נתן אשר פליניוס אצל גם מופיע זה תיאור
 זה לפי הבריאה. של כמיקרו־קוסמוס האדם גוף מתואר 264לעיל המצוטט במקור

 העולם של המווסת - אחר ובלשון שבעולם, לחוקים האדם של שבגופו הטחול מקביל
)הרגולטור(.

 )מחבר פלק יהושע ר׳ .nomos היווני המונח של בעברית הרבים צורת היא ]נימוסין
 הסבר ללא וזאת )נמס(, מסס המילה מן הוא שהמקור מציין עינים״( ״מאירת הספר

והתנהגות( חוק נימוסין)מלשון המונח יופיע לא לעולם לעף של לדעתו 265משכנע.
 נמס מלשון כלומר וזורם, רך מלשון היא ״נמסים״ של המשמעות ולכן ו״ו, בלי

וספוגי.[ כדליל הטחול את גלנוס מתאר לכך בדומה הטחול. כמו וסמיך,

266תפקיד. ושום תועלת שום אין שלטחול בוטה בצורה טוען רופוס

הנשימה איברי ב.
ה פה קנ ו

 במקרא השירה ספרי הגרון. ואחריהם 267והאף, הפה הם הראשונים הנשימה איברי
לדיבור. כמכשיר רק הגרון את מכירים

 הגרון מוזכר ויחזקאל ישעיה אצל כלל. הגרון מוזכר לא המקרא של הפרוזה ]בספרי
נטויות -״ותלכנה לגאווה כסמל אותו שמראים לצוואר, כביטוי חיצונית מבחינה

: T : ־־ ״־ ־

[268גרונך״. על ״ורביד לקישוט: כמקום או - גרון״
• T  • T

Q. Serenus Samonicus, chapt. 23 v. 25 262
Plinius, Hist. Natur., 11:80 263

 את שם מצטט המחבר העץ. של אנטומיה העין: א. החושים: איברי .3 זה: בפרק לעיל ראה 264
ל פל״א נתן דר׳ אבות .419 בהע׳ לעי

אדם״. של טחולו זה באדם, נימסים בעולם ׳׳נימסים שם: שם 265
Rufus, ed. Daremberg-Ruette, p. 176 266

הפה. העיכול: איברי א. הקרביים, .4 האף; ב. החושים, איברי .3 זה: בפרק לעיל ראה 267
יא. טז יחזקאל טז: ג ישעיה 268



 ״גרגרת״, מכונה כלל ובדרך שלו, הרך החלק מכונה וכך הנשימה צינור הוא ״קנה״
 ברקמה המחוברות סחוס חוליות בנויה היא השדרה: לעמוד דומה מבנה לה שיש

 או גרגרת״ של ל״פיקה הקנה עובר מעלה כלפי 269חוליא״. ״בר המכונה עורית
 שהסחוס המערכת בכל היחיד המקום זה prominens tracheae;)270) הקנה לבליטת

 (anulus maximus) הגדולה הטבעת - הטבעתי הסחוס - הקנה כל את מקיף
(Ringknorpel, cricoid cartilage.)

 הטבעתי הסחוס גבי על מונח (Schildknorpel, thyroid cartilage) התריס סחוס
 הוא ומשם דכובע״ ״חודא המכונה מחודד איזור לכובע יש העליון בחלק כובע. כמו

 מטה כלפי מסתיים הטבעתי הסחוס כובע״. ״שיפויי - באלכסון מטה כלפי משתפל
271״חיטין״. מעוגלים: סחוסים בשני

 חלק נחשב (arytenoid cartilage) הזוגיים סחוס .Santorini לסחוס כאן ]הכוונה
 קנה דרך להיות צריך הגרון חיתוך השחיטה, להנחיות בהתאם הטבעתי. הסחוס מן

 לפחות לחתוך עליו אך אלכסוני להיות יכול החתך הגדולה. והטבעת הנשימה
 ומי והריאה, הגרוגרת היא קנה של המדויקת המשמעות 272החיטין. את חלקית
 מכר לא הקנה, את ״מכר הכבד: את גם לקבל תביעה לו אין קנה הקצב אצל שקונה

 לחלק היא והכוונה גרוגרת, של רבים לשון רק מופיע משלי בספר 273הכבד״. את
[274גרגרתך״. על ״ענדם תכשיט: בו שעונדים מקום הצוואר של החיצוני

p • • • ••  • • • 1

Major) רבה״ ״סימפונא - גדולות תעלות לשתי הקנה מתפצל התחתון בחלקו  
הסימפונות לאילן הריאה בתוך כך אחר מתפצלים והם  -  (Hauptbronchein, bronchi

.(Bronchialverzweigungen, bronchial tree)

ת או רי ה
 ״כנפי כך אחר המכונות - 275ערוגות - שורות לשתי מחולקת הבהמה של הריאה

שלוש יש הימנית לריאה כאשר לאונות, מתחלק הריאה חלקי משני אחד כל 276הריאה״.

 והלכתא לא. לחוליא מחוליא אבל חוליא באותה אלא אמרן לא פפא: רב ״אמר ע״א: נ חולין 269
 חוליא מבר ולא חוליא לבר מחוליא לא אבל חוליא לבר חוליא ומבר לחוליא מחוליא אפילו

 הסחוס היא ש״חוליא״ האומר במקום, גרשום רבינו של פירושו יותר שמתאים ייתכן לחוליא״.
הקנה. של הסחוס הוא חוליא״ ו״בר הטבעתי

גרגרת״. של פיקה ועד לחי של הפרק מן לחי, ״איזהו ע״ב: קלד שם 270
ב. יח שם 271 ע״ ע״א-
כשרה״. בחיטי ״שייר ע״ב: שם 272
מ״ה. פ״ה בתרא בבא 273
כא. ו משלי 274
 )המתרגם: ואילך. ע״א מו חולין ראה מקומיות( הערות אין )אם הבאים לפרטים למקורות 275

 ירושלים, חולין, למסכת מאור לוינגר, מ׳ י׳ ד״ר הרב של ספרו גם ראה מפורטת להבנה
תשנ״ו.(

 נחמן בר חייא ר׳ העינים. אלו - ג( יב )קהלת בארבות׳ הראות ׳״וחשכו א: יח רבה ויקרא 276
הקול״. יוצא שמשם הריאה כנפי אלו אמר:
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 )״חיתוך״(. ביניהם המפריד בחתך מזו זו נפרדות האונות שתיים. ולשמאלית אונות
 - הורדים״ "אונת הקצבים אצל שמכונה מה מתוספת הגרה מעלי של הימנית בריאה

 העליונה, האונה האמצעית. האונה הווטרינריים הרופאים ואצל - דוורדא" ״עינוניתא
 משמעות לו אין אשר עמוק בחתך קרובות לעתים מחולקת השמאלית, וגם הימנית גם

פתולוגית.
 עליונה, אונות: שלוש אדם, לבני וגם חיים לבעלי גם בטעות, מייחס היפוקרטס

 שלכל בדעה שותפים האנטומאים שכל גלנוס טוען לעומתו 277ותחתונה, אמצעית
 יש ימין שבצד יודעים המדייקים אמנם בשמאל; ושתיים בימין אונות שתי יש הברואים

 מאשר יותר אחת אונה ימין בצד לו שאין חיים בעל אין למעשה 278קטנה. אונה עוד
 279אדם. בני אצל כמו אונות ושלוש בשתיים מדובר תמיד שלא למרות שמאל, בצד

 הגרה מעלי אצל שנמצאת הנוספת האונה ישנה אדם לבני שגם חשב שגלנוס העובדה
אדם. בן ניתח לא לעולם שהוא מוכיחה

 אונות, שלוש יש חי יצור שלכל בדעה שהיה היפוקרטס של המנוגדות, הדעות
 הביניים. ימי למדעני לב לכאב גרמו צד, בכל אונות שתי רק שיש שטען גלנוס ושל
 שליצורים בהניחם זה ניגוד הסבירו נוספים, מדענים עוד ואתו 280דורטי, לודוויקו לפי

 בתקופתם, ליצורים מאשר יותר רבה חיות הייתה היפוקרטס( של )מתקופתו קדומים
 בספרים לעיין במקום 281וסליוס, תקופתו, בן מפותחים. יותר איברים גם להם היו ולכן
 אדם בני אצל הריאה של האנטומיים ההבדלים את וגילה בידיו המנתחים סכין את לקח

הגרה. מעלי של לריאה בהשוואה
 העליון הריאה צדר קרומים: שני התלמוד חכמי זיהו חיים בעלי של הריאה פני על

 Pleura pulmonalis), דוורדא״ ״כיתונא הוא העליון הצדר התחתון. הריאה וצדר
pulmonary pleura) הריאות של האוויר כיסי את מכסה התחתון והצדר (alveoli.) 

parietal p) הדופני הצדר leu ra l) כלל. מוזכר אינו החזה בית את המכסה

ה גי לו ו י ז ה של פי א רי ה
 רבנן:... ״תנו המשנה: מתקופת תלמודי מאמר אומר הריאות של הפיזיולוגיה לגבי
 (Haeser) שהסר 283אפלטון, דברי את תואם זה מאמר 282משקין״. מיני כל שואבת ריאה

תקופה. מאותה משכילים ידי על מקובלת שהייתה הדעה את התואמים אליהם, מתייחם

Hippocrates, Coac. Praenot., no. 400, fol. 181 ed. Foes 277
Galen, De Administ. Anat., 7:2; Ktihn 2:625 278

Galen, De Usu Partium, 6:4 ; Kühn 3:421 279
Ludov Dureti, Interpretationes & Enarrationes in Magni Hippocrates Coacas 280

Praenotiones, ed. Chouet; Lugdan. Batav. 1737, book 2 no. 16, 31 fol.258
Vesal, De Humanis Corporis Fabrica. 6:6 fol. 581, ed. Basil 1543 281

 קהלת לשתיה״; והריאה הנפש... את משמשין דברים ״עשרה ד: ד רבה ויקרא ע״ב: סא ברכות 282
כז. ז רבה

283 3:70 Plato, Timäus, ed. Stephan. גליוס לפי (Gellius) אלקיוס המשורר כבר זאת אמר 
(Alkaios.)



« »
ב פרק 150

 לריאות. נכנסים הנוזלים שאין הראה אשר הראשון ארסיסטרטוס היה 284גליוס דברי לפי
 הם נסיוני. בסים על לכך ההוכחות את הביאו אשר ההיפוקרטים כבר אלה היו למעשה

 תוך לה וחותכים אדום או כחול צבועים מים צמאה מאוד לחיה נותנים שאם הראו
 אזי הנשימה לקנה מים חדרו אם הצבועים; המים את מוצאים הגרון, את שתייה כדי
 אותו והופך הריאה מתוך נוזלים סופג שהלב ברור הקנה. מפתח החוצה נפלטים הם

 אפלטון של לדעותיו המקור היה שהיפוקרטס פלוטרכום טוען זאת למרות 285לנסיוב.
גליוס. ידי על שמובא כפי

ל קו ה
 קולו 287החוצה. הקול את מוציא (larynx) הגרון אך 286הריאה בכנפי הוא הקול מקור

 ברמת נשארו המיניים שאיבריה הנערה שהיא אילונית, של קולה דק; הסריס של
 קולו אין אך נובח אמנם שהוא מסופר שוטה כלב על 288עבה. ילדה, של התפתחות

 במראם בקולם, שווים להיות הוריו חייבים ומורה סורר בן לדין להעמיד כדי 289נשמע.
 סורר בן של הציווי את לממש האפשרות את למעשה שוללת זו דרישה - 290ובקומתם

 קול הן: אלו שפיותו(, את לאדם )מחזירים אדם של דעתו משיבין ״שלשה ומורה.
291וריח״. ומראה אהבים( וקול )שירה

 ״קול הכנסת: בבית בתפילה רם בקול אישה לשתף אין ולכן מפתה, אישה של קולה
 293קולה, שומעין ושכנותיה ביתה בתוך המדברת קולנית, אישה על 292ערוה״. באשה
ר׳ של דרשה לפי אמנם, 294יהודי. אינו זה מנהג כי ממנה יפרד שבעלה שרצוי נאמר

Gellius, 17:11 284 
Hippocrates, De Corde, fol. 268, ed. Foes 285

.276 הע׳ הקרביים, .4 זה: בפרק לעיל ראה 286
 מיני כל שואבת ריאה קול, מוציא קנה מאכל, מיני כל ומוציא מכניס ״ושט ע״א: סא ברכות 287

משקין״.
 ניכרת ואינה עבה שקולה כל אומר: אלעזר בן שמעון רבי אילונית... היא ״איזו ע״ב: פ יבמות 288

לאיש״. אשה בין
נשמע״. קולו ואין נובח אף אומרים: ויש שוטה... בכלב נאמרו דברים ״חמשה ע״ב: פג יומא 289
 אינו ובקומה ובמראה בקול לאביו שוה אמו היתה לא אם אומר: יהודה ״רבי ע״א: עא סנהדרין 290

כ(״. כא בקילנו׳)דברים שמע ׳איננו קרא דאמר טעמא? מאי ומורה. סורר בן נעשה
• •

ע״ב. נז ברכות 291
)שיר נאוה׳ ומךאיך ערב קולך ׳כי שנאמר ערוה באשה קול שמואל: ״אמר ע״א: כד ברכות 292

T י < T •*

 להן נתנה לא כי תשתיקנה בכנסיות ״נשיכם לד: יד הקורנתים אל הראשונה יד(״; ב השירים
לדבר״. רשות

שמעת שמואל: אמר יהודה רב אמר קולנית? ״מאי ע״ב: עב כתובות 293  עסקי על קולה במ
תשמיש״.

ה״ז. פ״ז כתובות תוספתא 294
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ומךאיך ערב ״קולך אך 295גבר של מאשר יותר חזק אישה של קולה הטבע מן יהושע,
• T

297באישה. למום נחשב עבה קול 296נאוה״.
V  T י

הדם מערכת איברי ג.
ב ל ה
 מתארים הם ופעילותו. הלב לגבי מקיף ידע ההיפוקרטים הראו De Corde בספר כבר
 והפרוזדורים ימין, בצד יותר והקטן שמאל בצד שבהם הגדול הלב, חדרי שני את

 פעימות מערכת כבעלי ידיהם על ותוארו 298הלב״ ״אוזני ידם על כונו אליהם הקשורים
 על הלב שסתומי לבדיקת היום עד המקובלת השיטה את גם מתארים הם עצמאית.

 אשר 299בתלמוד, אף להתקיים ממשיך הלב חדרי שני לימוד ללב. מים החדרת ידי
 אצל גם נזכר זה תיאור .koilia היווני המונח את התואם ״חלל״ במונח גם משתמש

 300יותר. הגדול הוא הימני שהחדר הפלא, למרבה רופוס מציין שלגביהם האלכסנדריטים,
 פרוזדורים ושני חדרים שני על לספירה( 930 בשנת )מת אלראזי מדבר הערבים מבין

 מציאות במפורש שולל העשירית( במאה פרסי )רופא אלעבאס אבן עלי 301הלב(. )אוזני
 304אריסטו של השגוי בלימודו 303סינא אבן תומך לדעתו ובניגוד 302שלישי, חדר של

 ובין שמאלי גדול חדר בין 305הרמב״ם מבחין אליהם בניגוד חללים. שלושה על המדבר
306ימני. קטן חדר

 של התחתון הסחוסי החלק את להוציא 307גלנוס מציע הלב מבנה את ללמוד כדי
כך ואחר וו בעזרת בחוזקה אותו למשוך או האצבע בעזרת (xiphistemum) החזה עצם

 אמר האיש? ולא הולך קולה האשה מה ומפני יהושע:... ר׳ את ״שאלו ח: יז רבה בראשית 295
הולך״. קולה מיד עצם לתוכה שתתן כיון הולך, קולה אין בשר קדרה תמלא אם משל: להם

יד. ב השירים שיר 296
מום״. זה הרי באשה עבה קול הסדא: רב ״אמר ע״א: עה כתובות 297
auricles ,oreillettes היום, עד ובצרפתית, באנגלית הפרוזדורים מכונים לכן 298
ע״ב. מה חולין 299

300 156 .Rufus, ed Daremberg p, 1:17 בספרו אריסטו לדברי מתייחס .Hist. Anim. גם וראה 
.1:128 שלהם: בהוצאה (Aubert & Wimmer) ווימר אוברט של ההערה

301 65 .Rhazes, Trois traités, d'anatomie Arabes, ed. De Koning, p
302 345 .ibid. p

303 1 .Avicenna, Canon, book 3, fen. 11, treastis 1, chapt יש בלב .1523 ונציה מהדורת 
 או ״שקע״ לו קרא גלנוס באמצע. כביכול שהוא קטן, ואחד גדולים שניים חדרים, שלושה

האחרים. החדרים מן שונה והוא ״משפך״,
Aristotle, Hist. Anim. 1:17; De Partibus 3:4 304

 לחלל בין שבשמאל גדול לחלל בין חללו, לבית שניקב ״הלב ה״ה: פ״ו שחיטה הלכות רמב״ם, 305
טרפה״. - שבימין קטן

 סעיף מ סימן דעה, יורה ערוך, בשולחן באומרו חללים בשלושה קארו יוסף ר׳ מבחין זאת בכל 306
טריפה״. - מהם לאחד ניקב חללים, ג׳ לו יש ש״הלב א,

Galen, De Administ. Anat. 7:6; Kühn 2:603 307



 נלמדה זאת רגילה לא שיטה מעגלית. בצורה מסביב הרכים החלקים כל את לחתוך
 מן זאת מסיקים אנחנו האלילים. עובדי הכמרים מן או הקורבנות מפולחן בוודאי

 גמליאל בן שמעון רבן של לדעתו 308לבובין. מעורות הנאה אוסרת שהמשנה העובדה
 היו אלילים עובדי כי בהנאה אסור העור הלב, ליד עגול קרע בהמה של בעור יש אם

 העור עם להקריבו כדי הלב את ומוציאים בחיים בעודה הבהמה בעור נקב עושים
 על מספר רגינו 310תורה. ספר לכתוב גם אסור כזאת בהמה של עור על 309זרה. לעבודה
 להכריז לנכון מוצא קלסוס 311כתרופה. מלחמה שבויי של לבבות אוכלים שהיו ההונים

312אכזרי. מעשה כעל חי אדם של החזה בית פתיחת על

 שונות שטוחות עצמות שתי יש גרה מעלי אצל העורקים אבי שבבסיס ]בטבעת
 של סחוס לכך תואם סוסים אצל שהדתיים. שסתומים של להידוק המשמשות בגודלן

 313לפליניוס ידועות היו כבר אלה עצמות לעצם. נעשה זקנים סוסים אצל אשר הלב
 בכתבים חשוב מקום תופסות הן זה לעומת בתלמוד. מוזכרות אינן אך 314ולגלנוס,

 בכוח חדרו אלה עצמות אם היא בהרחבה שנידונה השאלה התלמוד. תקופת שאחרי
[315פיזיולוגי. תפקיד ממלאות שהן או מחלה עקב נוצרו שהן או מבחוץ,

 שבגופו. והרע המכוער מן המילה עם האדם משתחרר היהודית העולם השקפת לפי
 ערלת את ׳׳ומלתם - הלב עורלת את למול גם העם מן לדרוש ציורית בצורה ניתן כך

הרע. מן ולהשתחרר - 316לבבכם״
• • •

 שכאשר המדרש מעיר כך ועל הפסוק של המילולית למשמעות כמובן הכוונה אין
לא למול, עליו הגוף של חלק איזה מפורש ציון בלא 317עצמו את למול צווה אברהם
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לבובין״. ועורות הנאה... אסור ואיסורן אסורין, גוים של דברים ״אלו מ״ג: פ״ב זרה עבודה 308
 ומוציא בחיים שהיא עד קורעה עושה? הוא ״כיצד (:32) ע״ב מא פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 309

זרה״. לעבודה לבה
 שמא חוששין ואין טרפה עורות ועל נבלה עורות על שכותבים ״מכאן ה״ב: פ״א סופרים מסכת 310

 ה״ב: פ״א תורה ספר מסכת ראה - ״לבובות״ הצורה באה נדירות לעתים הן״. לבובין עורות
הן״. לבובות עורות שמא חוששין ואין טרפות עורות ועל נבלות עורות על ״כותבים

311 1:600 .Regino, Chmoicon ad Annum 889 in Perez, Monum. וכרוניקאי, דת איש היה )רגינו 
המתרגם.( - העשירית במאה בגרמניה,

312 11 .Ceisus, Praefat., p, 1750 רוטרדם מהדורת מתוך.
313 11:70 .Plinius, Hist. Natur
314 2:603 Galen, Admin. Anat. 7 chapt. 10; Kühn

 שמעשה קבלתי הלב בתוך עצם נמצא ״ואם במקום: היטב ובאר ג, סעיף מ סימן דעה, יורה 315
 הדם כשנתקשה הצבי בלב כן שנמצא לפי וטעמם הדור חכמי והכשירוהו בשור באשכנז היה

ם כך נמצא שיהא ואפשר עצם ממנו נעשה בבהמה״. גם לפעמי
ירושלם״. וישבי יהודה איש לבבכם ערלות והסרו לה׳ ״המלו ד: ד ירמיה טז: י דברים 316

: T ״ I T : ־ : T  T : : T  I V

ערלתם בשר את וימל ביתו... ילידי כל ואת בנו ישמעאל את אברהם ״ויקח כג: יז בראשית 317
T : ־ ״ ־  : * V  T  T •* : : ״״ T :.............................. ־V  T T : ־ T T : T

הזה״. היום בעצם
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318אותו. ממיתה הייתה בלב פגיעה כי בלב מדובר שאין ספק לו היה
 מכנים והם לב״ ״ערלת של המקראי המונח על ויתרו לא )הברברי( הלטיני במינוח

práputium cordis.319 במונח — pericardium — הלב( )כיס הלב קרום את

לי ם כ ד ם ה י ל ו ד ג ה
 הריאה. קירות על המונח עבה חבל כמו נראה - aorta)320) העורקים אבי - הלב קנה

 החזיק שמואל מר לעומתו, למוות. לגרום יכול העורקים באבי זעיר נקב רב, של לדעתו
 חשב ששמואל ייתכן 321למוות. לגרום יכולה העורקים באבי גדולה פציעה שרק בדעה
 בעוד (,arteria) ריאתי עורק שהוא כלומר אוויר, גם הכולל עורק הוא העורקים שאבי
האמיתית. המציאות את ידע שרב

 העורקים(, )אבי ללב האחד לב: צינורות שלושה שיש נחמן רב בשם אמר אמימר
 — (inferior vena cava, Hohlvene) תחתון נבוב וריד — לכבד והאחד לריאות האחד
העורקים. לאבי רק מתייחסת ושמואל רב בין המחלוקת בעוד

 מתפצל הוא לחזה נכנם הנשימה שקנה שלאחר באומרו ההסבר בא במקום ]ברש״י
 זה בצינור )נקב הסימפונות. הם והם בתוכה ומתחלק לריאה נכנס אחד לשלושה:

 שיפגע כלומר ככבד, דינו לכבד הנכנס הצינור במשהו. בריאה: נקב כדין דינו
 ריטר הרב ללב.( הנכנס הצינור לגבי רק היא ושמואל רב בין והמחלוקת כולו

 יש 322יצחק. פחד בספרו למפרונטי יצחק ר׳ של לדבריו הנאמר את להשוות מציע
 אויר מחדיר הנשימה שקנה האומרת אריסטו של המיושנת לדעה חזרה בעצם כאן

התלמוד.[ מדברי משתמעת אינה זאת דעה 323ללב.

 בשחיטת 324״ורידיך. נקראים והם הריאה״, צדי שני על בצואר דופקים גידים ״שני
ששני כך הצד, מן ולא שלו האורך לציר בניצב הצוואר את לחתוך יש הבהמה

ת והיה לפני ׳התהלך לו)לאברהם( ״ונאמר ה: מו רבה בראשית 318 שי )ברא ם׳ ימול אם א(. יז תמי
" 1• * ! י * • * • T *

תמים? ויהיה ימול ומהיכן - תמים אינו הלב מן תמים, אינו הפה מן תמים, אינו האוזן מן
שם )שם לדרתיכם׳ זכר כל לכם ימול ימים שמנת ׳ובן אמר מקרא הגוף. ערלת זו אומר הוי

9 9 P V : ־ T ״ ״ T  T  T  V  T :

 ימול מהיכן - חושב אינו הלב מן מדבר, אינו הפה מן שומע, אינו האוזן מן ימול אם יב(.
הגוף״. ערלת זו לחשוב? יכול ויהיה

Hyrtl, Anatomie, p. 1006 319
 הרי לריאה ממנו שיוצא הגדול המזרק והוא הלב ״וקנה ה״ה: פ״ו שחיטה הלכות רמב״ם, 320

 לפי (.Art. puimonaiis ,pulmonary artery) הריאתי העורק הוא הלב קנה זה לפי כלב". הוא
הלב פרוזדור עם הלב קנה את מזהה כנראה הוא מ״א פ״ג חולין הרמב״ם של המשניות פירוש

.(Vorhöfe ,auricle)
ברובו״. אמר: ושמואל במשהו, אמר: רב - הלב ״קנה ע״ב: מה חולין 321
ע״א-ע״ב. נג תרמ״ז ליק קיני״, ״תלתא ערך יצחק פחד 322

Aristotle, Hist. Anim., book 1, chapt. 16:71 323
מ״א. פ״ב לחולין הרמב״ם של המשניות פירוש 324



 אלה צינורות קרויים אחרים במקומות carotids.)325) כאחד יחתכו אלה צינורות
326מיזרקים.

 הצוואריים הורידים 327לוורידים. הוורידין את קצנלסון מחשיב מדוע ברור ]לא
(Venae jugulars, jugular veins) מונחים הם כי השחיטה בעת לפעמים רק נחתכים 

הצוואר.[ בצידי

המונח את מסביר רש״י 328ישכבון׳׳. לא וערקי מעלי נקר עצמי ״לילה מתלונן איוב
r • •ץ■ •ן■ » ■ ■•r • p ■ן •  • • "•* • • y■ «

 דונש של פירושו לפי ״עירק״, המילה של הערבית המשמעות בעקבות כגיד, ״עורק״
 באותו הפסוק את להסביר ניסו כך לוורידים(. מתייחסים הרופאים )אצל לברט אבן

לישון. יכול שאיני חזק כך כל דופקים גידי כיוון:

 הסורית למילה זו מילה להשוות שיש ייתכן ״נקר״. המילה בהסברת מתקשה ]לעף
 שמדובר ייתכן המתרגם: הערת העצמות. מן הבשר הפרדת שמשמעותה ״עריק״,

בראשו.[ ניקר שיתוש טיטוס על שמסופר כמו ״ניקור״, במילה כאן

״ ״לב ר עי ש
 אחרים אדם בני על גוברים והם שעיר, לב עם שנולדו אדם בני שיש בדעה היו קדמונים
ספרטה אנשי מאות שלוש היכה אשר אריסטומנס היה זה מסוג אדם ובגבורה. בחכמה

T

 בהיותו שלו החזה בית את פתחו לקוניה( )אנשי הלקדמונים בשבי. נפל לבסוף אך
 גם ״אושר״ הוא אך 329פליניוס, אצל מופיע זה תיאור שעיר. לב בו ומצאו בחיים

 331ליאונידס. של לבו לגבי גם זאת חריגה תופעה על מספר אריסטו 330אחרים. ממקורות
 עבותות שערות וכן שעיר חזה יש שלסבירים נונוס קבע לספירה הרביעית במאה
 פרסם עשרה השש במאה עוד 332המלחמה. מאל מפחדים הם אין מכך וכתוצאה בלב,

 למוות נידון בוונציה שהותו שבעת שלו, בהומוסקסואליות הידוע מורט, אנטוניוס
333שעיר. לב בו נמצא התליין ידי על ביתורו ובעת שודדים״ "אביר

 עד אומר: יהודה ר׳ כשרה... שחיטתו בבהמה ושנים בעוף אחד ״השוחט מ״א: פ״ב חולין 325
ך. את שישחוט די רי הו

 שבבית ורידין שהן גסין חוטין - מיזרקי ״וכן ומיזרקי: ביעי אומצא ד״ה רש״י ע״ב, עד פסחים 326
ך. הצואר ״חוטי מיזרקי: ד״ה רש״י ע״ב, צג חולין השחיטה״; די רי ו

327 264 .Kazenelson, loe. cit. p (.329 הערה זה פרק )בתחילת
יז. ל איוב 328

Plinius, Hist. Natur. 11:70 329
Valer, Maxim., book 1, chapt. 8:15, p. 55, ed. Kempf: "cor exectum pilis" 330

Aristotle, De Generatione, note 52 331
Nonnus, book 26:92, ed. Köchly 332 

M. Antonius Mureti, Variar. Lection., Libri 15, Antverp. 1580, book 12, chapt. 10, 333 
׳אביר של ראשו בעריפת נוכח שהייתי בוונציה שהותי מתקופת זוכר עצמי ״אני  :p. 315 

מקור שיש מותו אחרי גילו וכך בלב, שיער ומצאו גווייתו את שניתחו אנשים ובאו שודדים׳
.לגבורתו״
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 חנין: רבי ״אמר יעקב. של בנו יהודה הוא והגבורה הכוח איש היהודית באגדה
 נותן והיה ויוצאות כליו בוקעות לבו שערות היו חמה מעלה יהודה שהיה בשעה

334כאבק״. ומוציאן פיו לתוך ברזל של עששיות
 335,1761 בשנת מורגני ידי על הובעה שכבר הדעה את מאשר זה תיאור גם
 על מבוססות אינן הקדומה התקופה מן שעיר לב על הידיעות שרוב מפורשת, בצורה

 חזק אדם אצל הלב גידול של בודד מקרי גילוי על אולי אלא אנטומיות הסתכלויות
לעיל. המתוארת העממית לאמונה היסוד את נתן אשר שערות(, )ובו

ב ם הל ו ק מ ב ו ש ש מו פ הנ
 לרפואה הפרופסור הנפש. מושב למקום אלא הדם למחזור מרכז משמש הלב אין במקרא

 כל גלנוס על כועס )״אני גלנוס על כועס שהוא כותב 336דה־לינדן ון אנטוניוס יוהן
 לריב נקלעו שהרופאים בכך אשם הוא שחצנותו בגלל אשר זה״( על חושב שאני פעם
 של המוטיבציה מן שונה הייתה לא גלנוס של המוטיבציה הלב. של יעודו לגבי קשה

 דה־ ון באפסוס. הזונות של המקדש את להצית הרוסטרטוס את הכריח אשר האדם
 דבר הלב, בהם שמוזכר המקראיים הציטוטים כל של מקיף תיאור כך אחר נותן לינדן
 מקום הוא שהלב להוכיח כדי וזאת בפיזיולוגיה, שדן מודרני ספר בשום ימצא שלא

 היטב ידועים הלב בהם שמוזכר המקומות רוב גלנוס. של לדעתו בניגוד וזאת הנפש,
 המקובל את תואמת והרגש הנפש מושב מקום הוא שהלב הדעה כי הרחב, לציבור
 אחרים, רבים וביטויים רך״, ו״לב קשה״ ״לב רע״, ו״לב טוב״ "לב ובדיבור. בשפה
לכך. לב שמים שאנו מבלי וזאת במקרא מקורם

 מופיעות כי אם המקראית לעמדה דומה הלב תפקיד לגבי בתלמוד השולטת הדעה
 מוח לו שאין לי ״כמדומה כמו בביטויים וזאת גלנוס, של לעמדתו הדומות דעות כבר

 בעמדה נכונה גישה על כבר מעיד זה ביטוי שגויה. לתשובה בתגובה 337בקדקדו״,
העממית.

 מייצג 339סינא אבן 338השכל. של מושבו מקום על הוויכוח נמשך הביניים בימי גם
 שריר בלב רואה המודרני המדע 340)מוח(. והיפוקרטס )לב( אריסטו בין ביניים עמדת
העצבים. מערכת במרכז מרוכזות והשכליות הנפשיות התכונות וכל בלבד

החזה לשיער כנראה הכוונה החזה, לבית חדירה על מדובר שלא )מאחר ו. צג רבה בראשית 334
ריטר.( -

Morgagni, De Sedibus, et Causis Morborum, Venet, 1761, book 2, ep. 24, art. 4 , fol. 335
247

Van de Linden, Medicina Physiologica, Amstelod. 1653, p. 186 336
ע״ג ב פ״א, יבמות ירושלמי ע״ב; פ מנחות ע״א; ט יבמות 337 (27).

D. Kaufmann, Die Sinne, Leipzig 1884, pp. 62 ff :338 וה ו הש
Landauer, “Psychologie des Ibn Sina”, Zeitschrift. Deutsch. Morgen. Geselschaft, :339 השווה

vol. 29:402, 1875
ד יש ללב של תפקי ) Hippocrates, De Morbo Sacro no. 45, ed. Foes, sect. 3, fol. 310, 12 340

.( המחשבות של המחולל הוא המוח אבל וויסות, רגיעה
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ב״ ל ת ״ ו ע מ ש מ ה לב של ב ב קי ו
 את רק לא 341מורגשת, ובצורה בפירוש גלנוס, כמו היוונים, מבינים kardia במונח

 342הקיבה(. )חדרי gasteres הלב חדרי מכונים כן כמו הקיבה. פתח את גם אלא הלב
 היום, עד כך, הלב. חדר את וגם הקיבה את גם ventriculus בשם הבינו הרומים גם

 של נורמלי לא למצב מתכוונים אנחנו hypcrtrophia ventriculi על מדברים אנו כאשר
 מתכוונים אנחנו carcinoma ventriculi על שבדברנו בעוד יתר( )גדילת הלב מחצית
 בעוד לקיבה, מתכוונים אנחנו cardialgía על מדברים אנחנו כאשר הקיבה. לסרטן

 תרופות מתאר אברס פפירוס גם ללב. מתכוונים אנחנו asthma cardiacum שבמונח
 המונח מופיע האשורים אצל גם 343מזון. אמצעי ולקלוט הלב את לייצב המיועדות

 של הכפולה המשמעות העתיקה בספרות בעיון וקיבה. לב של במשמעות ״ליבי״
 בתקופת כבר ואולי המקרא, שאחרי שבתקופה ספק אין מוחלט. לבלבול גורמת "לב״

 בו השתמשו אך לב של הרגילה במשמעות היה ״ליבא״, לב, במונח השימוש המקרא,
 כל את ריקה. קיבה של במשמעות רק להיות יכול ריקנא״ ״ליבא הביטוי 344לקיבה. גם

 רב של לדעתו 345ריקנא״. ״אליבא ריקה: בטן על אביי, לפי לקחת, יש הרפואה שיקויי
 יטבלו ולא ריקה קיבה על חלתית של משקל מידות שלוש שאוכל חיים בעל יהודה,

 קיבה על מופרזת בכמות ושותה אוכל אדם אם 346מעליו. יישל עורו במים, מיד אותו
הקיבה(. או הלב, קרום )נקרע דליביה" ״תליא נקרע ריקה,
 בסיפור לדוגמה כמו לב, ולא קיבה ב״ליבא״ לראות נאלצים אחרים במקומות גם

 את נקבו והזרעים נפתחו והשחליים שחליים, ואכל )גרגישתא( אדמה שאכל אדם על
347ומת. לבו

ב״ ל ת ״ ו ע מ ש מ ל של ב ל ה ח ז ח ה
 מסוים כמקום לב למונח שימוש גם קיים וקיבה לב עבור ״לב" במונח לשימוש מעבר
 שה״כהן המשנה אומרת 348)סוטה( בבעלה בבגידה החשודה אישה לגבי החזה. בחלל
ולכן בגדיה שיפלו מזה להימנע יש אך 349לבה״. את מגלה שהוא עד בבגדיה... אוחז

Galen, De Locis 5:2; Kühn 8:302 341 
Hippocrates, De Corde, ed. Foes, fol. 268 (51) 342

Ebers Papyrus, ed. Joachim, p. 70 343
בראשית יסעד״: אנוש לבב ולחם משמן פנים להצהיל אנוש לבב ישמח ״ויין טו: קד תהלים 344
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תעברו״. אחר לבכם וסעדו לחם פת ״ואקחה ה: יח
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ע״א. ע גיטין 345
 מישתלח ריקנא אליבא חלתית תקלי תלתא דאכל מאן האי יהודה: רב ״אמר ע״א: נט חולין 346

משכיה״.
הקיבה. העיכול: איברי א. הקרביים, .4 זה: בפרק גם וראה ע״ב. קיג שבת 347
יא. ה במדבר 348
 את מגלה שהוא עד נפרמו, נפרמו אם נקרעו, נקרעו אם בבגדיה, אוחז ״כהן מ״ה: פ״א סוטה 349

ה״ז. פ״א סוטה תוספתא לבה״;
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 קריעה קורע אבל 351ורואה״. בא הרוצה וכל מדדיה למעלה וקושר 350מצרי חבל ״מביא
 לב, 352בלבד. טפח קורע אחרים קרובים ועל לבו״, את שיגלה עד אמו ועל אביו ״על

 תלוי )הכל אותו רואים אין ופעמים אותו רואים פעמים החזה, בבית מקום של במובן
 354הלב, על 353חותם כמו יהיו לא שישראל רצוי לכן בבגדים(, מכוסה הוא מידה באיזו
כחותם לבך על ״׳כחותם המדרש אומר זה ועל 355ה״׳. ביד תפארת ׳׳עטרת כמו אלא

•ך• ״ • • • ״ ^

 המכונה סינור של מסוים בסוג משתמשים היו ילדים 356התפילין״. אלו זרועך׳, על
 בגדיו יתלכלכו שלא הקטן הנער של חזהו על כורכים שהיו 357קטן׳׳, של הלב ׳׳עור

פיו. מרירי
 מתאר אלא החזה בית של התחתון החלק אינו שלב מתקבל לעיל הציטוטים מכל

 - זאת משמעות קיבלה המילה איך להסביר קשה החזה. בית של מרכזו את יותר
 החזה, במרכז הלב את מיקם גלנוס אם 358הלב. שוכן איפה היטב ידעו הקדמונים

 בדרך אצלו שאין בכך ובהתחשב 359המאוזן, והציר האנכי הציר בין החיתוך בנקודת
 להסבר בסיס שום אין תאולוגית; כספקולציה זה מיקום להבין צריך טעויות, כלל

 את נכונה לקיים מנת על נכונה. בצורה הלב של מיקומו את מבין התלמוד שונה.
מצווים 360לבבכם״ על אלה דברי את ׳׳ושמתם במקרא לאמור בהתאם האלוהי הציווי

ך • • • • • • • • • • • • • «“• ■ • ■ • • • • • •1 • • • •

361השמאלית. הזרוע של העליון הפנימי בחלק )בית( קופסה בתוך הדברים את להניח

 חבל ולמה מצרי, חבל ״מביא (25) ע״א יז פ״א, סוטה הירושלמי לפי הפרשנים, רוב לדעת 350
 מצרים ארץ ״כמעשה ג, יח ויקרא לפי זאת מצרים״. כמעשה שעשת לפי יצחק: א״ר מצרי?

כהן כך ״ואחר הי״א: פ״ג סוטה בהלכות הרמב׳׳ם גם כותב זה לפי תעשו״. לא בה ישבתם אשר
9 • ■ ■ • t • • ך • ¥ ¥
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 חבל ומביא לבה... את מגלה שהוא עד וקורע בבגדיה... ואוחז העזרה, מכהני אליה, בא אחד
 מקום״; מכל חבל מביא מצרי, מצאו לא ואם - שעשתה מצרים מעשה להזכירה כדי מצרי,

 ומחיקתו המפורש השם כתיבת את רק אלא בגדים קריעת מזכיר אינו אך סוטה מתאר יוספוס
.6 יא פרק ג, ספר קדמוניות, - וכו׳ הסוטה במי

 בא הרוצה וכל מדדיה למעלה וקושר מצרי חבל מביא כהן ״לפיכך ה״ד: פ״ג סוטה תוספתא 351
ורואה״.

עד 352 ע״ב. כב קטן מו
אשר הערכה מה ״ויאמר יח: לח בבראשית כמו בחותם ומדובר החזה גבי על תלו החותם את 353
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בידך״. אשר ומטך ופתילך חיתמך ותאמר לך אתן
• T  • • •  • • • • T  • T  • •

זרועך״. על כחותם לבך על כחותם ״שימני ו: ח השירים שיר 354
ג. סב ישעיה 355
ב. ו ח רבה השירים שיר 356
 שהיו קטן״, של הלב ״עור מסבירים למשניות בפירושיהם הרא״ש וכן הרמב״ם מ״ו. פכ״ו כלים 357

 בעת בגדיו יתלכלכו שלא או לבו על החתול יכהו שלא הקטנים מתני על עור לחגור רגילים
קטן״. של הלוף ״ועור ה״ח: פ״ד בתרא(, )בבא כלים, תוספתא האוכל.

 Aristotle, Hist. Anim, book 1, chapt. 17 note 76; Hippocrates, de נכונים: תיאורים 358
177 .cordefol. 269; Rufus, ed. Daremberg, p

359 3:415 Galen, De Usu Partium 6:2, Kühn. ת את להרגיש שניתן מאחר מו  השמאלי החדר פעי
השמאלי. בצד מצוי הלב כל שלא ברור אזי השמאלית הפטמה ליד

יח. יא דברים 360
ע״א. לז מנחות 361



לייחס שאין מובן 362לשמאלו״. כסיל ולב לימינו חכם ״לב קהלת מחבר של לדבריו
• • T  T

 אנטומית. משמעות כל זאת לאמירה

ר פו צי ( ״ ר פ צי ( " ש פ הנ
 שלו המילולית המשמעות לגבי והן הנפש״ ״ציפור המונח מהות לגבי הן ספקות יש
 את מסכנת פציעתו אשר האדם גוף של מסוים למקום מתכוונים זה שבמונח ברור אך

 שוקו על ״אם בנפגע פגע הנאשם אם עדים חקירת ללא הדין בית ידע איך החיים.
 רגיש לא במקום למכה דוגמה היא בשוק )מכה ?363הכהו״ נפשו ציפר על או הכהו
 העדים את זאת שאלה לשאול יש לכן הנפש( בציפר למכה בניגוד מסוכנת, אינה והיא

 להיות צריכה שהיא נאמר המלקות ארבעים של ההלקאה רצועת על 364מפורשת. בצורה
 על מוכה אדם שכאשר קובעת המשנה 365וימות״. נפשו לציפר תגיע שלא ״כדי קצרה
 זה לפי 368השחי. בית עד כלומר 367כרסו״ פי ״על להגיע צריכה הרצועה 366כתפיו
 )זיז החזה עצם זיז - הלב מול הסחוס רש״י, של כדעתו להיות, הנפש ציפר צריכה

 הצווארי, )הגומץ לחזה ומעל לגרון שמתחת המקום ולא - (xiphoid process האנקול,
jugular fossa, Schwertfortsatz,) הערוך. כדברי

 ב״נשימה שמדובר וייתכן לקפוץ, שמשמעותו ״צפר״, המונח קיים הערבים אצל
(.punctum saliens) אחרונה"

 בצורת מותו אחרי האדם של הנשמה פורחת האסלאמית, העממית האמונה ]לפי
 שמיום חטא גוף אומרת: ״נשמה כזה: תיאור של אזכור יש בתלמוד גם 369ציפור.

 זה רעיון בין קשר שום גיליתי לא אך 370כציפור״. פורחת הריני ממנו שפירשתי
הנפש״.[ ״ציפר למונח
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ב. י קהלת 362
הכהו״. נפשו ציפר ועל הכהו שוקו שעל הדיינים ״ויודעין ה״ג: פי״ב סנהדרין תוספתא 363
 או הכהו? שוקו על דעתו... שתטרף בשביל למקום ממקום העד את ״משיאין ה״א: פ״ט שם 364

הכהו?״. נפשו ציפר על
הט״ו. פ״ה מכות תוספתא 365
ד הנאשם ועל מלפנים המלקות מן שליש לקבל הנאשם על מי״ג פ״ג במכות המשנה לפי 366  לעמו

דעתם את לקבל קשה (.1ב כה ]דברים והכהו״ השפט ״והפילו להשכיבו: השופט )על מוטה
T • ״ ״ •

 בציפר לפגוע שלא המפורשת האזהרה לאור במיוחד החזה, על במכות שמדובר הפרשנים של
ת מן שליש היכה דין בית שליח לדעתי הנפש.  על ולכן מלפניו, הנאשם, אל כשפניו המלקו
מלפנים. זה שליש ולהכותו הנאשם מאחורי המוגבה מקומו את לעזוב דין בית שליח

ד אין טבור. כתוב לא מדוע היא והשאלה לטבורו. הכוונה כרסו״ פי ״על הפרשנים פי על 367  ללמו
ע ז: ו בישעיה הפסוק מן דבר שום שפתיך״. על זה נגע הנה וייאמר פי על ״דג

מי״ג. פ״ג מכות 368
Geiger-Derenburg, Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, 1867, vol. 5, p. 369

169 & vol. 6 p. 292; Goldziher, Globus, vol. 83, 1903, part 19 p. 301
ע״א. צא סנהדרין 370
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המין( ואיברי השתן )מערכת האורוגניטלית המערכת ד.
ת ו י ל כ ה

כדיאלקטים וכן ״כוליתא״, או ״כוליא״ הארמית, מן רק מוכרת ״כליה״ של היחיד צורת
• 1

 ברוב כמו הזוגי ולא - כליות - רבים בלשון הוא הנפוץ השימוש דרומיים; שמיים
לכליות(. הכוונה )אם פואטי ביטוי שהוא 371״טחות״, המונח גם קיים הגוף. איברי

 לא 372הכליה. אל הכליה״ ״לובן חודר ודרכו ״חריץ״, מכונה (hilus) הכליה שער
 מונחת הכליה 373אכילתו. אוסרת שהתורה ״חלב״, במונח כלול הכליה לובן אם ברור
 היא השנייה והשכבה כחלב, האסורה שומן שכבת היא העליון העור כפול: עור בתוך

 החלב מונח העורות שני מעל סיבים. הרבה המכילה (,fibrous capsula) סיבית קופסית
374לקורבן. העולה

 כפי חיים, בעל אצל ביותר הגדול השומן ריכוז בעל האיזור הוא הכליות איזור
כרים מדם מחלב הדשנה דם מלאה לה׳ ״חרב לכן 375מתארים. ופליניוס אריסטו שכבר
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בלבד, אחת כליה לה שיש בהמה אין יוחנן ר׳ לדעת 376אילים״. כליות מחלב ועתודים
■ • •

 377כליות. שלוש בעלי גם ויש אחת כליה להם שיש חיים בעלי שיש טוען חייא ר׳ אך
 (Soltärniere, solitary kidney) הבודדת״ ״הכליה את הכיר חייא שר׳ מתברר מכאן

 נחשבות במקרא (.akzessorische Nieren, accessory kidney) הנוספת הכליה את וכן
 שפתי כאשר עולזות המשורר של כליותיו והתשוקות. הרגשות מושב כמקום הכליות

האל 379איוב. של כליותיו - כלות - מתמעטות געגועים מרוב 378מישרים. דוברות בנו
T : ־

הרשעים, של לפיהם קרוב האל 381ולב״. כליות ״בחן גם והוא 380חכמה בכליות נותן
T  ■

בטחות שת ״מי לו: לח איוב תודיעני״; חכמה ובסתם בטחות חפצת אמת ״הן ח: נא תהלים 371
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בינה״. לשכוי נתן מי או חכמה
T : T ״ ־־/־:־ ״ ז־ ״ T

 למקום ד״ה רש״י מתני״; דתותי לחיורא חריץ מקום והיכא חריץ, ״למקום ע״ב: נה חולין 372
ת והוא שם מעורין ״שהגידין חריץ: הכוליא״. אמצעי

 ״שבתוך כוליא: לובן ד״ה רש״י שרי״; וחד אסר חד חייא, ורבי רבי כוליא ״לובן ע״ב: צב שם 373
הכוליא״. בתוך והולך ומתפשט החריץ

וגו״׳. הכסלים על אשר עלהן אשר החלב ואת הכליית שתי ״ואת ד: ג ויקרא 374
t ¥ • # #  • • t  t • • t t • t • •  • p • t  • t • • • ¥ • ■ ן • » ■ •
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375 11:81 .,Aristotle, Hist. Anim., book 3, chapt. 17 no. 88; Plinius, Hist. Natur
ו. לד ישעיה 376
ע״א. לט בכורות 377
שפתיך בדבר כליותי ותעלזנה אני. גם לבי ישמח לבך חכם אם ״בני טו-טז: כג משלי 378
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מישרים״.
T ״

הפסוק לפרש שיש )ייתכן בחקי״. כלייתי כלו זר ולא ראו ועיני לי אחזה אני ״אשר כז: יט איוב 379
״ • • • • • • ■ • • • • • • • • • 9 • • • • x  T  • T
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- בחקי״ כליותי ״כלו מכך וכתוצאה מחלתו של האמיתי הסבל את רואה עצמו איוב שרק 
(.המתרגם

בינה״ לשכוי נתן מי או חכמה בטחות שת ״מי לו: לח שם 380 .
T ־־/״:״ “ T ־ T ! T \ ־ T

Dr. med. E. Aitschuhl, Litteraturblatt des) 381 אלטשול ד״ר מביא זה פסוק על כ. יא ירמיה  
כלומר ״כלי״; הוא כליות של שהיחיד טוען אשר אפולוגטי פלפול , ,(Orients, 1845 no. 29 

,(Dr. Feitel, ibid. no. 44) פייטל ד״ר נותן טוב יותר הסבר כליו. ואת הלב את בוחן האל  
הלב של מצבם להבנת בעקיפין מגיע הוא ובעזרתם השתן ואת הדופק את בודק שהאדם
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 מרגשותיהם רחוק הוא כלומר מכליותיהם״, ״רחוק אך שמו את מזכירים הם כלומר
382ככליות. שמקומם וממחשבותיהם,

 חכמה שילמדו רב ולא אב היה לא לאברהם 383יועצות״. ״הכליות התלמוד לפי
 כמין כליותיו שתי הקב״ה לו ״זימן - התפקיד את מלאו כליותיו המדרש לפי ולכן
 האמת להכרת הגיע וכך - 384וחכמה״ תורה אותו ומלמדות נובעות והיו רבנים שני

עצמו. מתוך
 לציין יש אך שגויה. השתן, במערכת הכליות שמיקום שהדעה נראה התלמוד לפי

 בין ההדוק הקשר על מעיד ולב״ כליות ״בוחן של הנפוץ המקראי שהמונח במפורש
והלב. הכליות אלה, איברים שני

תן ש ה
 רגלים״ ״מי המונח 385רגלים״. ״מימי ״צורך״, ״קטנים״, ״שתן״, לשתן: שונים כינויים

 386״שיניהם״(, )וברבים ״שין״ המקראי המונח עבור המסורה חכמי של גם בשימוש היה
387רגלים״. ״מימי הקרי את קבעו צנוע נחשב אינו זה שמונח ומאחר

 חכם חושב - זה בביטוי כאן להשתמש מותר אם - השתן של לפיזיולוגיה בהתייחס
 נכנסים שמים כלומר לחלב, דומה ואינו עכור אינו וגמלים סוסים ששתן ששת( )רב אחד
 הספק, התעורר לחלב. ודומה עכור חמורים שתן זאת לעומת ממנו, יוצאים ומים לגוף

 מגופו( שאריות גם מכיל )כלומר החמור של מגופו חלק מנקז החמור של השתן אם
 התנדפות או הזעה של תוצאה היא והעכירות שנקלטו המים את רק מכיל שהשתן או

 באכילה אסור עצמו שהוא החמור, שתן אם השאלה סביב נסב הדיון החמור. מבשר
 בעצמו הטמא, מן שבא ״מה הרי כי ריפוי, למטרות לשתייה מותר טמאה(, )כבהמה

388מוסמכת. כבלתי חיים בעלי מיני בין זאת הבחנה רואים מספר חכמים טמא״.
 למרות השתן״, ״שלפוחית עבור מונח לי מוכר לא העתיקים היהודיים המקורות מן

 בבעלי הקפדנית בדיקתם במסגרת התלמוד לחכמי מוכר היה לא זה שאיבר ייתכן שלא
 לאור וזאת שחוט חיים בעל של השתן בשלפוחית פציעה מוכרת לא שחוטים. חיים

בגוף. שלה המוגן המיקום

במישרין!! ולב כליות בוחן האל ואילו והכליות,
מכליותיהם״. ורחוק בפיהם אתה ״קרוב ב: יב ירמיה 382
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מחתך״. לשון מבין, לב יועצות, כליות רבנן ״תנו ע״א: סא ברכות 383
כליותי׳ יסרוני לילות אף יעצני אשר ה׳ את ׳אברך דכתיב הוא ״הדא א: סא רבה בראשית 384
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ז(״. טז )תהלים
 גם משמש זה ביטוי קטנים״. בין גדולים בין רגלים, מי למים... ״תולדות מ״ה: פ״ו מכשירין 385

דלילה. לצואה
הלא האלה הדברים את לדבר אדני שלחני ואליך אדניך האל רבשקה ״ויאמר יב: לו ישעיה 386
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עמכם״. רגליהם מימי את ולשתות צואתם את לאכיל החומה על הישבים האנשים על
î T ־ ־ ״ : • T ־־T 2 ־  T  V  V 2  V  T ״ : V ״״ : ־ ״״ V ״ V  T

את ׳לאכל כגון... לשבח, אותן קורין לגנאי, בתורה הכתובין המקראות ״כל ע״ב: כה מגילה 387
• • • •

מימי את ולשתות צואתם את לאכול - יב( לו )ישעיה עמכם׳ שיניהם את ולשתות חיראיהם
T ך- ; • : V  • - • •  • •  V ״ V  T

כתיב(. - )קרי רגליהם״
ע״א. ז בכורות 388
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 גם השתן. שלפוחית הוא ״שלפוחתא״ של המשמעות שבסורית לפקפק מקום ]אין
 עצמו, בתלמוד 389השתן. בה שמתרכז ״שלפוחית״ מוזכרת התלמוד שאחר בתקופה

[390רחם. של משמעות לשלפוחית יש התוספות, בעלי פירוש לפי

רי ב ן אי מי ם ה ריי כ הז
 ״מבושים״ המונח מופיע חוקים במסגרת ״ערווה״; במקרא מכונים הזכריים המין איברי
התורפה(. )בית

מכהו מיד אישה את להציל האחד אשת וקרבה ואחיו איש יחדו אנשים ינצו ]״כי
T : ־ T : ״ T : ־ י T ד T ״  :  T ־ T ״  V  T  V : ״ ־ T  V .

היא הכוונה המסורת לפי 391כפה״. את וקצתה במבשיו. והחזיקה ידה ושלחה
:T  VS V  : T T  T I T ״ : \ V  T  • T ־ T

״עור״ ״מעור״)משורש המונח גם במקרא קיים פואטית מבחינה 392כספי. לתשלום
[393ערווה(. -

אביך... ״ערות אומרת התורה 394מטה״. של ״פנים העדין במונח משתמש התלמוד
• •

• • 9מיין השתכר נח כאשר אביו ערוות שראה מסופר נח של בנו חם על 395תגלה״. לא  mm m

הטענה את 396לאחיו״. יהיה עבדים עבד כנען ״ארור וזרעו: חם קוללו כך ועל כרמו
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 בעת רק 397המושחתת. הדמים עיר את בתיאורו יחזקאל מזכיר האב ערוות גילוי על
 מחייבת אחד, במלבוש מסתפקים רגילים אדם שבני בעוד 398האדם. מתערטל שכרות
ועד ממתנים ערוה בשר ״לכסות כדי מפשתן מכנסים ללבוש הכוהנים את התורה

T ־־ I ״ ״. 9  : V ״ T : ־ : ״

לא ״אשר למזבח, - מעלות - במדרגות לעלות הכוהנים על נאסר כן כמו 399ירכים״.
• • • 

400עליו״. ערותך תגלה
T ״  T  9 : T : V  V  T

ת ״ניטלה ב: סעיף מה סימן דעה, יורה 389 פי  ויש כשרה לתוכה נקוים רגלים שמי שלחו
ך. אוסרי

 או השתן כיס ניקב אבל מונח שהולד במקום ״היינו שלפוחית: ד״ה תוספות, ע״א, מח חולין 390
טרפה״. ניטל

יא-יב. כה דברים 391
ממון״. - כפה׳ את ״׳וקצתה ע״א: כח קמא בבא 392
מעוריהם״. על הביט למען שכר ואף חמתך מספח רעהו משקה ״הוי טו: ב חבקוק 393

• • • • • 1 • • י י •

 ולא מטה של פניו כנגד ידיו שהניח אבהו לרבי חזיתיה אנא זירא: רבי ״ואמר ע״א: מא שבת 394
נגע״. לא אי נגע אי ידענא

ב נד בסנהדרין ז. יח ויקרא 395 ע״  אביו מנשות אחת כל עם אסורים נישואין שקשרי נאמר ע״א-
מותו. אחרי אביו אשת עם גם אסורים נישואין שקשרי לומדים כן כמו אמו. עם רק ולא

אביו״. ערות את כנען אבי חם ״וירא כה: כב, ט בראשית 396
: ־ • ־ר ־ : 7 9 — : ״ T ־

בך״. ענו הנדה טמאת בך גלה אב ״ערות י: כב יחזקאל 397
־ : 7 9 • : 9 ז T 9 T ־ ־ ״ ז ־ ־ • • T

.393 הע׳ לעיל, ראה 398
יהיו״. ירכים ועד ממתנים ערוה בשר לכסות בד מכנסי להם ״ועשה מב: כח שמות 399

ך • • ף • • • • « • « • • • • • • • • • ■ • • • ““ • • • • • 1• • • 1• • • •1 1• • • •

כג. כ שם 400



« »
ב פרק 162

ד הגי
 המין לאיבר וציונים שמות של מאוד גדול מספר מופיע השונים העמים של בכתבים

 ומכאן הנכון, בשמו הזה האיבר את לכנות ההיסוס בגלל היא לכך הסיבה הזכרי.
 משימוש להימנע מנת על זה וכל וברמזים בפרפרזות בא איבר אותו של שהתיאור

 לשון השונים: הלשון שימושי פי על שונה תהיה בתלמוד הנומנקלטורה מגונה. במונח
העם. לשון או רופאים משפטנים,
401בבשרכם״; בריתי ״והיתה כמו ״בשר״, הוא במקרא הזכר לאיבר הרגיל הביטוי

w ' • ך ■ • y • • • • • »■« • • • '

כלל בדרך משתמשים בתלמוד 402שפכה(. )כרות ״שפכה״ המונח מופיע אחת פעם
T  ■ T  • T  • T

 קיימים הרומים. אצל digitus כמו 404ב״אצבע״, רחוקות יותר ולעתים 403״איבר״, במונח
406ו״שמש״. 405"אמה״ ״גיד״, כמו מונחים גם

T ־־

 משמעות באותה ״גוף״ המונח גם וקיים - גווייה=גוף - 407״גוייה״ הוא נוסף מונח
408לערלה. הכוונה כאשר הגוף״, ״ערלת כמו

 וכן 409הגוף, של החשובים האיברים בין הגוייה״ ״ראש מוזכר נגעים במסכת ]גם
 למצוא ניתן נדרים במסכת גם הגיד. לגבי בשימוש הוא זה מונח 410קידושין. במסכת
411טוב. יום תוספות בעל לדברי זאת להשוות ניתן וכן כולו, לאיבר זה במונח שימוש

בשר״. גדלי שכניך מצרים בני אל ״ותזני כו: טז יחזקאל יג; יז בראשית 401
« • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • •

ב. כג דברים 402
 תשע בת כחמת יוסי[ וברבי ישמעאל דרבי איבריה יוחנן: רבי ״אמר ע״א: פד מציעא בבא 403

קבין״.
ש ״אבר שוות: אצבעות כל שאין ד״ה רש״י ע״ב קיב פסחים 404 ש יהא שלא תשמי  טוב זה תשמי

ת לאצבע היא שהכוונה בדעה ]לעף בו״. ותזלזל כראשון, לה אמה.[ המכונה האמצעי
תיקצץ״. טבעת לפי יד תיקצץ, לאמה ״יד ע״ב: קח שבת 405
לדם״. עכביה ״שמש ע״ב: ס נדה 406
עד הוה״; גוייה ראש ״בעל (:14) ע״א מג פ״ג, זרה עבודה ירושלמי 407  ״מעשה ע״א: כד קטן מו

גופו, ״כל גוייתו: ד״ה שם רש״י גוייתו״; את חזירים ושמטו אבלו בימי מטתו ששימש באחד
שלו״. איבר דאמרי ואיכא

 אזנם׳ ערלה ׳הנה - באוזן ערלה נאמר הן: ערלות ד׳ אומר: עקיבא ״רבי ו: כה רבה ויקרא 408
׳וכל שנאמר בלב, נאמרה יב(; ו )שמות שפתים׳ ערל ׳ואני שנאמר בפה, ערלה י(; ו )ירמיה

! ו • • ז • «

ה ערלי ישראל בית רמי )י ת והיה לפני ׳התהלך וכתיב כה( ט לב׳ שי )ברא ם׳ מהיכן א(. יז תמי
• ז • •7• •

 ימול מהיכן - תמים אינו עדיין הפה מן ימול אם תמים, אינו עדיין האוזן מן ימול אם ימול?
הגוף״. ערלת זו אומר הוי תמים? ויהיה

 ראש מחיה, משום מטמאים שאינם באדם איברין ראשי וארבעה ״עשרים מ״ז: פ״ו נגעים 409
הגויה״. וראש החוטם וראש אזנים וראשי ורגלים ידים אצבעות,

.409 הע׳ לעיל, ראה נגעים, שבמסכת המשנה שם מובאת 410
כו ״ולבסוף ע״ב: לב נדרים 411  ושתי עינים שתי הן: אלו אברים ושמונה וארבעים מאתים על המלי

אליה ׳ובא אברים; אלו - מעט׳ בה ׳ואנשים הגוף; זה - קטנה׳ ׳עיר הגוייה... וראש אזנים
ו! • ז • ז ו • ו •

הרע״. יצר זה - יד( ט )קהלת אתה׳ וסבב גדול מלך
 שכתב נחת בכף וראיתי האמה גיד הוא הברטנורה ״פירוש מ״ז: פ״ו לנגעים טוב יום תוספות

זה תענוג ג״כ האדם. גוף כל ונתיסד הושתת שממנו לפי האבר לזה הגוף כל ונתיחס וז״ל
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 ופרשן כ״גיר״, אותו מסביר אחד פרשן :412״פטומיה״ המונח משמעות לגבי ספק יש
 בתלמוד ברורה. מסקנה להסיק ניתן לא עצמו המקור מתוך כגוף. אותו מסביר אחר

 וראה שנהרג אחרי בר־כוכבא של בגופתו הסתכל שאדריאנוס מסופר הירושלמי
 הכוונה אין בוודאי - 413״פרמשתקו״ למותו. וגרם שלו פטומיה סביב כרוך נחש
 יש זה לפי 414מאוד״. "גדול מסביר: (Schneckendorf) ששנקנדורף כפי אלא לגיד

 שבמשפחתו והגדול אמה, - זקנו אמה, גובהו היה פרעה הגמרא: דברי את להסביר
 המזהה רש״י, דברי את מאשר המקרא תקופת את יותר תואם זה הסבר ורבע. אמה
 פרסי כמונח פרמשתק מסביר 415לוי, של במילונו פליישר, ״אמה". עם המונח את

 היה ״גדול״ כמו מילה שעבור העובדה היא מוזרה )גדול(. extensus שמשמעותו
זרה.[ מלשון במונח להשתמש צורך

 הוא המקובל הציון אחרות, לשפות ולקשרים לתרגומים להזדקק בלי העברית, בשפה
הגיד. של ככינוי (membrum circumcisum) המילה" ו״איבר circumcision "מילה״
 מת״ ״איבר הוא לו והניגוד (membrum vivum)חי" "איבר הגיד מכונה זקיפה בעת

membrum mortuum).) גם מכאן 416״עטרה״. מכונה האיבר של הבולט העליון החלק 
corona glandis.)) העטרה״ "זר ימינו, של האנטומי המונח

 מוציא ואחד שתן מוציא אחד באדם, בו יש נקבים ״שני מורים: התלמוד חכמי
 לתוך זה נקבו אם נצרך, שאדם בשעה השום. כקליפת אלא לזה זה בין ואין זרע שכבת

 דרך זרע והוציא )גובתא( הזרע צינור נסתם מפומבדיתא אחד לאדם 417עקר״. נמצא זה
 וכרותי דכא פצועי בין אותו לכלול ולא להכשירו רצה אביי בר ביבי רב השתן. צינור

 כאשר להפרות מסוגל הוא אם רק אדם של בכשרותו מכיר פפא רב לעומתו שפכה,
418הנכון. ממקומו יוצא הזרע

 היה אילו כלל... מתישבים אצלי דבריו ואין עכ״ל. הגוף ותענוגי הנאות לכל ראש האבר
 כמו הגוייה ראש הוא נקרא אשר שמו זה אבל והגוייה. אלא הל״ל לא עצמו גוייה הגיד שם

הנכון״. והוא שפירשתי
ס על קצר בפירוש (,5) ע״א סט פ״ד, תענית ירושלמי 412 )כבדפו ן ו לי ״פטומיה״ נאמר קראקא( הגי

שלו. גיד פי -
עד 413  הוא משה, בימי שהיה פרעה )פפא(: דרב משמיה ספרא אביטול ״אמר ע״א: יה קטן מו

 דומה נוסח בא תתרסב רמז דניאל, שמעוני בילקוט וזרת״; אמה ופרמשתקו אמה וזקנו אמה
קטן. במועד לנאמר

Buxtorf, ed. Fischer, 1875, s.v. parmaschthaq 414
 כגיד, ״פרמשתקו״ המונח את מסביר ,118 ׳עמ ד, כרך והמדרשים, התלמודים לשון אוצר 415

 ההסבר מופיע א 229 ׳עמ פליישר, של בהערות מילון, באותו רש״י(. )כמו כנראה פרסי ממקור
גדול. - ״פרמשתקו״ של

העטרה״. רוב את החופה בשר המילה, את המעכבין ציצין הן ״אלו ע״א: קלז שבת 416
ע״ב. מד בכורות 417
״ הע יבמות 418 ו _ בע , ע א ״ ע
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 הגברים של שזרע האומר גלנוס, של דבריו וראה ״בישול׳׳. של מונח גם כאן ]קיים
[419גירוי. ידי על רק לצאת מחכה והוא סיבה ללא יוצא אינו

 במשך ומהם הערבים, הרופאים ידי על כבר שנזכרת הטעות ביסוד מונח מה ברור לא
 לזרע נפרדים צינורות שני שקיימים חשבו אשר הביניים, ימי עד הערבית התקופה כל

 וסליוס הערמונית.( של הפרשות עבור שלישי, צינור תיארו הערבים )הרופאים ולשתן.
 הגיד לרוחב שחתך בעת ערבי, שאנטומאי בהסבירו ,1543 בשנת זאת טעות תיקן
 השופכה ומתוך (corpus spongiosum) הספוגי הגוף מתוך יוצא הומוגני כהה דם ראה

(urethra,) הערבים שהרופאים יותר מסתבר אך 420שגויה. בצורה זאת פירש והוא 
 מתאר עצמו וסליוס (.hypospadius) השופכה בתחתית סדק של תופעה מחמת טעו

 העטרה, בקצה (meatuses) מבואות שני לו שהיו בפביה סטודנט של מקרה כחריג
של השכיחה התופעה מחמת היה הטעות שמקור גם ייתכן לזרע. ואחד לשתן אחד

.periurethralen Gänge, periurethral passageways
 בפולחן המין באיבר שימוש של תלמודי לתיאור הלב תשומת את הסב כבר ברכר
 הפסוק את מתרגם אונקלוס התורה. מן האסורים כישוף בדרכי מדובר 421האלילי.
 וזכורו״, באוב ׳׳ושואל שתרגומו ובדכורין״, בבידין ׳׳ושאיל 422וידעני׳׳ אוב ״ושאל
 אומר 424מעונן לגבי 423באוב. לשאלה המין באיבר שימוש של במשמעות כלומר

 זכור: מיני שבעה ד״ה )רש״י העין׳׳ על זכור מיני שבעה המעביר ׳׳זה שמעון ר׳
 משתמש האוב בעל 425כשפים״(. ועושה עיניו על ומעביר בריות, משבע זרע ׳׳שכבת

 המין )באיבר באמתו׳׳ ״קוסם שהיה נאמר בלעם על גם כשפיו. עבור בזרע הוא גם
426שלו(.

 עבודת נגד נחרצות יצא המלך אסא במקרא. כבר מוזכר המין איבר של פולחן
 מפלצת ׳׳עשתה היא כי הגבירה מתפקיד אמו את והוריד ישראל לעם שחדרה האלילים
עשתה זכרות ״כמין יוסף: רב שמתאר כפי מין, איבר הייתה זאת מפלצת 427לאשרה״.

T ״ * •

Galen, Meth. Med. 7:6, ed. Kühn 10 p. 474 419
Vesal, De Corporus Humanum Fabrica, book 5, chapt. 14, fol 454, ed. Boerhave 420

Brecher, Das Transcendentale Magie und magische Heilarten im Talmud, Wien 1850, 421
p. 146

יא. יה דברים 422
 בין מחלוקת יש זה בעניין המתרגם: הערת ל״זכר״. ״רכורין״ בין קשר כל אין לעף של לדעתו 423

 על המת את ומושיב מעלה בזכורו״ ש״מעלה אומר רש״י ע״ב. סה בסנהדרין ותוספות רש״י
 השלם הערוך ותוספות השלם ערוך גם )ראה לחלוטין. זה פירוש שוללים ותוספות זכרותו,

.(19 עמ׳ השלם, ערוך ״בידין״; וערך ״זכורו״ ערך
ומכשף״. ומנחש מעונן קסמים קסם באש ובתו בנו מעביר בך ימצא ״לא י: יח דברים 424

a a • T  a T • a • T

בגולגולת״. הנשאל ואחד בזכורו המעלה אחד אוב, בעל רבנן ״תנו ע״ב: סה סנהדרין 425
בזכורו״. מעלה ״כגון באמתו: קוסם ד״ה רש״י היה״; באמתו קוסם ״בלעם... ע״א: קה שם 426
ם-א 427 אסא ויכרת לאשרה מפלצת עשתה אשר מגבירה ויסרה אמו מעכה את ״וגם יג: טו מלכי

״ ״ T —, ־־־ V ״־ : : T־ V ״ : ״ T ־ T י  :  T  V ״ : V  V ־ ־ T : ״ - T •״ :  T

מפלצתה״. את
T  T : ״ ־״  T ״׳ 
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 יחזקאל הנביא זאת מתאר ברורה יותר עוד בצורה 428יום״. בכל לו נבעלת והיתה לה
אשר ומכספי מזהבי תפארתך כלי ״ותקחי באומרו אלילים עבודת נגד שלו בתוכחה

• • • • • ״ « ■ • • ״ • • • « • « • • » • • ק • • • • • • • •1 ■

אונן(, מעשה גם )כאן וזנות אלילים עבודת 429בם״. ותזני זכר צלמי לך ותעשי לך נתתי
ז ז ז !

הדרך. אורך לכל הם אחים
 היהודי, בעם פעם אף מקובל היה ולא קיים היה לא המין איבר של ממוסד פולחן

 בארצות גם ואולי הצפוניים בעמים בהודו, ביוון, באשור, במצרים, למקובל בניגוד וזאת
לאוקיאנוס. שמעבר

 מכונה וזה נרתיק, נדן: דמוית ארוכה לערלה הגיד עור נמשך גרה מעלי ]אצל
 ״זהו הזובן: ד״ה (432 )בהע׳ רש״י 431כיס״. ״זובן ובתוספתא 430״זובן״, במשנה
ר׳ ממנו״. שיזוב ״האיבר את ״הזובך׳ במונח מבין הערוך בו״. חבוי שהכיס נרתוק

 וחזר זאב שנטלו אחד בול( )עין בעינבל ״מעשה בתלמוד: מספר המשולם בן יוסי
 של בעליה אם ספק 432וצמח(. חזר הוא אך הזובן כל את נטל )שהזאב לאיתנו״

 כמו הנזק עבור לשלם חייב באמתה״( )״כשכשה מינה באיבר נזק שגרמה בהמה
433שחייב. בקרן שנגחה בהמה של בעליה
 ואלה יולדים, בחוץ, וביציהם במים שחיים החיים בעלי כל יהודה רב של לדעתו

 מבחוץ שזכרותו ״כל ואומר חולק שמואל מר ביצים. מטילים בפנים שביציהם
[434ביצים״. מטיל מבפנים מוליד,

433

ם כי ש א
קרויים הם חיים בעלי אצל 435אשך״(. )״מרוח ״אשך״ במקרא קרויים )אשכים( הביצים

436פחד.
 ולא ספורים במקומות רק ״ביצים״; וברבים ב״ביצה״ רק הוא בתלמוד השימוש

437״כובסיה״. המונח מופיע בטוחים

 ובעל גג לקורת זקוק השוכר כאשר בחורף, הדירה שכר את מעלה הבית בעל ]אם
״נקטיה כאילו דומה זאת מחפירה שהתנהגות הגמרא אומרת - אותו דוחק הבית

ע״א. מד זרה עבודה 428
יז. טז יחזקאל 429
 שאיבר הכיס - ״זובן קהתי: במוקדשיו״; נקבה של העריה או הזובן, ״נפגם מ״ה: פ״ו בכורות 430

בו״. הזכרות
ה״ו. פ״ד בכורות תוספתא 431
ע״ב. לט בכורות 432
 באמתה״ ״כשכשה של במקרה אך להזיק הבהמה של כוונתה בקרן בנגיחה ע״ב. יט קמא בבא 433

הספק. ומכאן להזיק, כוונתה אין
ע״א. ח בכורות 434
אשך״. מרוח או ילפת או גרב ״או כ: כא ויקרא 435

• "1* • • "1* ד

ישרגו״. פחדו גידי ארז כמו זנבו ״יחפץ יז: מ איוב 436
־ ״ : ד : 9 : ־ . • ז • • • ז ר ד : ־

ע״ב. קא מציעא בבא 437
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 שיעזוב כדי באשכיו השני את שמחזיק כמי הוא לגלימא״)דומה דלשבקיה בכובסיה
[438שבועות. במסכת גם מופיע דומה תיאור גלימתו(. את

 יש לכיס מחוץ הביצים״. ״חוט נמצא לאשכים וסביב הזרע״, "כיס נקרא האשכים שק
למוח. בדומה דם, בכלי עשירות מעטה, של שכבות שתי עוד ביצה לכל

 שומן יש )ששם הכליות המותן, הטחול, קרום באכילה: אסורים קרומים ןחמישה
 התזונתי הערך לגבי 439דם. כלי ששניהם המוח, וקרום האשכים קרום כחלב(, שאסור

[440אוריבסיוס. של דבריו ראה האשכים של

 )עורקים אדומים חוטים הופעת עם לזהות ניתן טלה באשכי הזרע התהוות התחלת את
 להמלטתו השלושים מהיום החל כבר מופיעים הקרום( גבי )על אלה חוטים דקים(;

441הטלה. של

ע ר הז
זרע״. ״שכבת במקרא נקראת ביאה, כדי תוך שלא או ביאה כדי תוך אם זרע, פריצת

 הביטוי גם קיים ״מקרה״. מלשון ״קרי״, ובתלמוד 442״מקרה״ מכונה הזרע יציאת
 הדבר לו נחשב קרי ראה לא שלעולם מי זרע. פריצת שמשמעותו קרי״, ״ראה

443כמחמאה.
בשרו כל את במים ורחץ זרע שכבת ממנו תצא כי ״ואיש התורה הוראות לפי

• • • • • • • • ■ ״ ■ ך ך ■ • “ P » ך • ״ •

עד וטמא במים וכבס זרע שכבת עליו יהיה אשר עור וכל בגד וכל הערב. עד וטמא ז ד : ״ •\ ד־ ז : •.־־.• ז : זד ז ־־־ •• ז : ־ •• ז : . - - — \ : ז־־ — : • ז

445שיטהר. עד למחנה יבוא ולא למחנה מחוץ כזה אדם יצא מלחמה בעת 444הערב״.
־ . ־ ז 9 ז

 בסעודת שאול של משולחנו נעדר דוד וכאשר המלכים בימי שמרו עוד זאת הוראה על
 לבוא איחר שהוא ושיער שתק ריק דוד של מושבו את ״כשראה יוספוס מציין החודש
אמר "כי הנאמר פי על זאת 446אישה״; אל שקרב לאחר עצמו את טיהר שלא משום

 שמנדים נאמר כך ועל להשבע רוצה שאינו אדם על נסב בגמרא הדיון ע״א. מא שבועות 438
 המפרשים יש גלימתו. שיעזוב כדי באשכיו אוחז כמו שזה אשי לרב רבינא אומר כך על אותו.

 כדי בבגדיו שמושך האחד פירושים, שני מביא ״כבס״ בערך הערוך כאשכים. לא ״כובסיה״
הביצים. ואשכול הזכר באיבר שמושך והשני גלימתו, שיתן

דמא״. משום ותרי תרבא משום תלתא הוו, קרמי ״חמשה ע״א: צג שם, וכן ע״א מה חולין 439
Oribasius, 2:34, ed. Daremberg 1:100 440

ע״ב. צג חולין 441
לילה״. מקרה טהור יהיה לא אשר איש בך יהיה ״כי יא: כג דברים 442

• • ז • • • » ז • ז • •

 ש׳: קרי״; לי חזי ולא שנין סדי תמני בר הוינא כי חגא:... רב להו ״אמר ע״א: כה קטן מועד 443
קרי״. ראיתי ולא עשרה שמונה בן כבר ״כשהייתי

טז-יז. טו ויקרא 444
לילה מקרה טהור יהיה לא אשר איש בך יהיה כי אייביך... על מחנה תצא ״כי י־יא: כג דברים 445
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למחנה״. מחוץ אל ויצא ד-----v • 9 :זז ד

.9 יא פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 446
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מאוחר יתוארו הטהרה דרכי על פרטים 447טהור״. לא כי הוא טהור בלתי הוא מקרה
• • • ך • • • • ״ • • ■ ק

ומקווה. טבילה פרטי יידונו כאשר יותר
 הבאות: ההוראות ניתנות גופו, בטבילת שחייב קרי לבעל
 מדובר אין כי הוא, טהור השתן מתן של בתחילה׳׳ עכורים או חלוקים מים ״ראה

 שמדובר להיות יכול כן כמו זרע. שרידי עם שתן עצירת של תוצאה זו אלא בזרע כאן
 העכירות אם טמא. האיש אזי בסופו, או השתן מתן באמצע נפלט עכור נוזל אם בזיבה.

 מים ראה בקרי. מדובר לא כי טהור, האיש סופו ועד השתן מתן מתחילת נמשכת
 הוא, טמא סמיכות טיפות מאמתו שנפלטות מי גם לטמא. נחשב כקרי, ונמשכים לבנים

 מתן אחרי טמא יהיה שתן שנתן לפני טובל אשר קרי בעל זרע. לשכבת הדבר שדומה
 בילד טמא; - ובזקן ״בחולה יוסי ר׳ של לדעתו זרע. שרידי יישארו בשתן כי השתן,

 448כלום. ממנו נשאר ולא בכוח הזרע מהם שיוצא לפי טהור׳׳, - ובבריא
 449שתן. של תערובת ללא זרע שכבת לצאת יכולה לא יוחנן ר׳ של לדעתו
 קרי אירע שלא המקדש, בבית לאבותינו שנעשו הניסים שאחד מסופר במשנה

 קודם ימים שבעה מאשתו אותו הפרידו ביטחון ליתר אך 450הכיפורים, ביום גדול לכהן
 ארוחה כי דשנה, ארוחה לאכול הגדול הכהן על אסרו הכיפורים יום בערב 451לכן.

 גם ממנו מנעו סיבה מאותה קרי. יראה שבשנתו וחששו שינה לידי מביאה כזאת
 בשר ולבן, ישן יין אתרוג, פול, עדשים, הדעות(: חלוקות פרטיהם )על שונים מאכלות

 לידי האדם את המביאים המאכלות חמשת וכן פול של גריסין מי גבינה, חלב, שמן,
 הזהירות אמצעי כל למרות 452וגרגיר. ביצים חלגלוגות, שחליים, שום, שהם: טומאה,

 453תפקידו. את מילא מקומו וממלא קרי, ראה שכיהן הגדול שהכהן מקרה פעם קרה
454צום. לאחר מרובה באכילה טמונה קרי לראיית מיוחדת גדולה סכנה

 הן: ואלו לחולים, יפה סימן שהם עליהם שנאמר דברים לשישה שייכת קרי ראיית
455וחלום. שינה קרי, שלשול, זיעה, עיטוש,

 שמואל )אורגזמה(. בפעולה משתתף הגוף כל אם רק להפריה מתאימה זרע שפיכת
למנוע ניתן זה לעומת 456להזריע. ראויה אינה כחץ״ יורה שאינו זרע שכבת ׳׳כל אומר

א 447 אל- כו. כ שמו
מ״ב־מ״ד. פ״ח מקואות 448
 לצאת זרע לשכבת אפשר שאי יוחנן:... ר׳ בשם חנינא ״א״ר (:33) ע״ד ג פ״א, שבת ירושלמי 449

רגלים״. מימי בלא
 ביום גדול לכהן קרי ארע ולא המקדש... בבית לאבותינו נעשו נסים ״עשרה מ״ה: פ״ה אבות 450

הכיפורים״.
מ״א. פ״א יומא 451
(.46) ע״א לט פ״א, שם ירושלמי ע״א־ע״ב; יח יומא 452
 הכיפורים ביום גדול לכהן קרי שאירע מציפורן אילם בבן ״מעשה (:2) ע״ד לח פ״א, שם 453

גדולה״. בכהונה תחתיו ושימש אילם בן ונכנס
 וצמא רעב היה האסורין בבית חבוש שהיה ימים אותן כל לו: ״אמרו ה״ח: פ״ח נתן דר׳ אבות 454

קרי?״. ראית ושמא עליך, בשרך וחם העולם לאויר יצא ועכשו
ע״ב. נז ברכות 455
מאי מטמאה. אינה בה מרגיש גופו כל שאין זרע שכבת כל שמואל: ״אמר ע״א: מג נדה 456
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457 457המין(״. )איבר שימות עד בקרקע צפורניו עשר נעיצת ידי ״על הזרע פליטת את
 המשפטי־הרפואי לניסיון קשור והוא שלפנינו, לנושא המתקשר הסיפור הוא מעניין

 מרובה. כתובתה והייתה לגרשה באשתו עיניו שנתן אחד באדם ״מעשה התלמוד: של
 )עם אחת מיטה על והשכיבן שיכרן והשקן, והאכילן שושביניו את וזימן הלך עשה? מה

 זקן שם היה דין. לבית ובא עדים להן והעמיד ביניהן והטיל ביצה לובן והביא אשתו(
 להן: אמר 458הורדוס(, של )מתקופתו שמו בוטא בן ובבא הזקן שמאי מתלמידי אחד

 זרע ושכבת החום( מן )מתקשה האור מן סולד ביצה לובן הזקן: משמאי מקובלני כך
 דין לבית והביאוהו כדבריו ומצאו בדקו החום(. מן הבד לתוך )נכנסת האור מן דוחה

459459ממנו״. כתובתה והגבוהו והלקוהו

רי ב ן אי מי ה של ה ש אי ה
 ירושלים את ואף החוטאים, וארצות עמים וכן חוטאים, קרובות לעתים משווים הנביאים
 מידה: כנגד מידה החוטאים יענשו ולפיכך ערוותה, את המגלה זונה לאישה החוטאת,

את וראו אלהם ערותך וגליתי עליהם... ערבת אשר מאהביך כל את מקבץ הנני ״לכן
■ • • • • 9 ■ ■ •ן• • ^ 1 • • ״ • • 1• • • • • ^ • • 9 • ■ • ■ • • • • ץ

מעור, נבלות, קלון, ו״בושה״)חרפה, ״עירום״)ערוה( הנפוצים הביטויים 460ערותך״. כל
ז • •

 במסגרת הנפוץ הביטוי המין. לאיברי רק לייחסם שיש מיוחדים ביטויים אינם נחושת(
 ביטוי 461ערוה״. ״גילוי הוא לנישואין האסורה אישה עם אסורה ביאה לגבי החוקים

״בשר״. הוא 462אישה, של והן איש של הן המין, איברי עבור נוסף
 להריון הקשורים לאיברים מתייחסים האישה של המין לאיברי אחרים ביטויים

גם וכן 464בבטנה״; תאומים והנה לדתה בעת ״ויהי או 463בבטנך״ גוים ״שני וללידה.
• • • • " • • • • ך • • • • • • • « • ■ • • • • • • ך י ■ • • • • • •1• • • •1 

הוא והילד 466אמו מבטן ערום יוצא האדם 465בטנך״. פרי ״וברך לצאצאים: ה׳ ברכת

 אינה כחץ יורה שאינו זרע שכבת כל להזריע... בראויה - רחמנא אמר זרע׳ ׳שכבת טעמא?
מטמאה״.

ע״ב. לו סוטה ע״א; יח שבועות 457
הורדוס. של בתקופתו שחי בוטא בן בבא על מסופר ע״א ד ע״ב ג בתרא בבבא 458
ע״א. נז גיטין 459
גלולי כל ועל מאהביך על בתזנותיך ערותך ותגלה נחשתך השפך ״יען לו-לז: טז יחזקאל 460
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ואת עליהם ערבת אשר מאהביך כל את מקבץ הנני לכן להם. נתת אשר בניך וכדמי תועבותיך • *% ז 2 ־־ ז 7 ד־ ז־־•״ •• : • 2 ־ -2 • : ״• ד 2 2 ז- •% ד־ 9 •--: - : ז ״% • 9ד

את וראו אלהם ערותך וגליתי מסביב עליך אתם וקבצתי שנאת אשר כל על אהבת אשר כל
• 7 ־2 ז ־־ 2 2 ־ ז 7 ־2 ז • ז : 7 ״״ ד 9 ״• ז 2 7 •• • 2 ״ ז • 1 ״ ־־ ז ד • 2 ־ •״ 2 ז

 יהודה רבי משום לקיש ריש ״אמר ע״ב: מא בנדה הגמרא מתייחסת ל״ו ולפסוק עדותך״. כל
עךותך׳״• ותגלה נחשתך השפך ׳יען שנאמר טמאה לארץ ונפל שנעקר מקור נשיאה:

׳ ז י ״ • ,״ • ■ 2 ׳• %!

יח פרק )וכן ה״׳ אני ערוה לגלות תקךבו לא בשרו שאר כל אל איש ״איש ו: יח ויקרא 461
• ז • • • • • ז • • ז •

ו־כ(.
בנדתה״. תהיה ימים שבעת בבשרה זבה יהיה דם זבה תהיה כי ״ואשה יט: טו שם 462
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כג. כה בראשית 463
כז. לח שם 464
יג. ז דברים 465
שמה״. אשוב וערם אמי מבטן יצאתי ערם ״ויאמר כא: א איוב 466
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468

 משמשת שהיא כפי כללי, מונח היא ״בטן״ 467האב. של והן האם של הן בטן״, ״פרי
468תחסר״. רשעים ובטן נפשו לשבע אכל ״צדיק כמו הדיבור, בשפת היום גם

T •  • • • ■ P  • • • • • «  “  • • • P • «•  • 9 • •  • • ■

 שב״בטך בעוד לקיבה, בעיקר משמש הוא אך ״מעיים״, לגבי גם קיים דומה שימוש
״ושני האם: של והן האב של הן המעיים פרי הם ילדים 469הבטן. לשרירי יותר הכוונה

#

471יירשך״. הוא ממעיך יצא אשר אם כי זה יירשך ״לא 470יפרדו״; ממעיך לאמים
P • ■ ך ■ • • • • ■ ■ ■ ך ■ ״ • ■ ך • 9 ■ ■ • • • • • • 1 ■ 9 • • • • • P

• I •  •  •  • • I  I \  m

 לאה על 472לאם. רק מתייחס הוא אך ״רחם״, הוא לבטן במקביל המופיע אחר מונח
 כך 474אבימלך, מבית רחם כל עצר ה׳ 473רחמה״. את ״ויפתח נאמר עקרה שנחשבה

 בעל מרחם או אישה מרחם היוצא הראשון הפרי הוא רחם״ ״פטר ללדת. יוכלו שלא
 לכאן לייחס יש אם ספק להפלות. הגורם לרחם ביטוי הוא 476משכיל״ ״רחם 475חיים.

זו מילה של שהמשמעות או (477ללדה״ אין וכיח משבר עד בנים )״באו ״משבר״ את גם
T  T ״״ ; - - ״ . - - . T  . .  ;  P

 עליו יושבת שהיולדת הכיסא עבור כלומר המקרא, תקופת שלאחר בעברית כמו היא
הלידה. בעת

 מאהבה עם יחד המדיינית האישה את בקנאתו פינחס דקר המקראי הסיפור לפי
 היא כאשר באישה ופגע פינחס הפתיע התלמוד לפי 478)״?¡בתה״(. שלה ב״קובה״

 וחרבו וינצ׳י(, דה ליאונרדו של ,Venus obversa) הפוך במצב המשגל באמצע הייתה
 את 479אישה״. של ובנקבותה איש של בזכרותו ״כוון שניהם: של המין באיברי פגעה

מעלי של הקיבות כאחת 480במקרא גם משמשת אשר ״קיבה״, כמו מסבירים ה״קובה״
481הגרה.

חטאת בטני פרי פשעי בכורי האתן שמן נחלי ברבבות אילים באלפי ה׳ ״הירצה ז: ו מיכה 467
I • • ™ • • • ■ • • • • • • • ™ • • • • V • • • • 9 • • •ך■ • • • • • • • • • • » »
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נפשי״.
• • mm

כה. יג משלי 468
חטים ערמת ״בטנך ג: ז השירים שיר בטנו״; בשרירי ואנו במתניו כיחו נא ״הנה טז: מ איוב 469
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בשושנים״. סוגה
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כג. כה בראשית 470
ד. טו שם 471
עולם״; הרת ורחמה קברי אמי לי ותהי מרחם מותתני לא ״אשר יז: כ ירמיה לדוגמה השווה 472
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ואגוע״. יצאתי מבטן אמות מרחם לא ״למה יא: ג איוב
T T ״* T V V ״ T T  9 V V ״ T : V t

א(. עא רבה בראשית ראה לאה של עקרותה )על לא כט בראשית 473
אבימלך״. לבית רחם כל בעד ה׳ עצר עצר ״כי יח: כ בראשית 474
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ובבהמה״. באדם לה׳ יקריבו אשר בשר לכל רחם פטר ״כל טו: יח במדבר 475
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צימקים״. ושדים משכיל רחם להם תן תתן מה ה׳ להם ״תן יד: ט הושע 476
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ב 477 ם- הזה היום ונאצה ותוכחה צרה יום חזקיהו אמר כיה אליו ״ויאמרו ג: לז ישעיה ג; יט מלכי
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המשבר״. על ״יושבת ו: עב רבה בראשית ללדה״; אין וכיח משבר עד בנים באו כי
P . -  -  . . .  . -  -  * T T . ך . . .

האשה ואת ישראל איש את שניהם את וירקד הקבה אל ישראל איש אחר ״ויבא ח: כה במדבר 478
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קבתה״. אל
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ע״ב. פב סנהדרין 479
והקבה״. והלחיים הזרע לכהן ונתן הכיהנים... משפט יהיה ״וזה ג: יח דברים 480
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 דאמר הקבה שבתוך וחלב הקבה גבי שעל חלב להביא אתא? למאי ״והקבה ע״ב: קלד חולין 481
לבעלים״. ונתנוהו יפה עין בו נהגו כהנים יהושע: ר׳
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 איברים שני 482היולדת אצל מתהפכים אשר "צירים״ במונח רואה תלמודית פרשנות
 מורכבים והם 484גברים, אצל גם זה מונח מופיע במקרא 483בניתוח. גם נמצאו אשר

 איבר אינו "צירים״ שהמונח מתבהר התלמודי הדיון מן אך בהם. להבחין וקשה מבשר
 ומתפתלת מסתובבת שהיולדת לידה צירי הם "צירים״ המקובלת התפיסה לפי אנטומי;

לתוכו, נכנס הדלת שציר ברזל של כוס משמעותו ״פות״ המונח 485ציריה. על דלת כמו
486הנקבי. המין איבר גם וכן

״צירים״ מופיעים בישעיהו לידה. כאבי היא "צירים״ של שהמשמעות בטוח ]איני
יונתן תרגום 487יחילון״. כיולדה ייאחזון וחבלים צירים "ונבהלו ״חבלים": עם יחד

ך ■■ • • ^ ■ ״ 9 • • •ך• • • • » • • • י

ולצער.[ לכאב כללי כביטוי ״עקא", צירים המונח את מתרגם

ך הכוונה 488אחיתי״, לגני ״באתי השירים, בשיר המופיע בביטוי של לערוותה ב״ג
9 * • • • •ן• '

חיתי א נעול ״גן במונח גם כמו - זיווג - הזדווגות מתאר הביטוי כלומר, האישה
־ ־ ־ד ״ ־ :

 הכלה על ומצביע מציין הנעול הגן 489פות(. של במובן )גן חתום״ מעין נעול גל כלה
 בלטינית 1ו0ז-!1ו8 והיוונים: הרומים גם משתמשים ״גן״ של משמעות באותה 490הבתולה.

491ביוונית. 1<6ק80ו־

ת ק די ה ב ש אי ה
 ״המקור״ מן שלא או ״המקור״ מן נובע דימום אם בשאלה לדון בא התלמוד כאשר

 מן דימום הרואה אישה התורה הוראות לפי מפורטים. אנטומיים נתונים מספק הוא
בכל נעשית עליה, מדבר שהתלמוד האישה, שבדיקת )ברור טהורה. אינה ״המקור״

א 482 אל- צריה״. עליה נהפכו כי ותלד ותכרע ללת... הרה פינחס אשת ״וכלתו יט: ד שמו
־ : T ״״ T ־  T T  T  : V ־ ־ ־ ־ : ״ ־ ־ ״ ־ ־ T ״ V ״  V  T  5 V  V ״ T  V

 זונה ששלקו ישמעאל ר׳ של בתלמידיו מעשה שמואל: אמר יהודה ר׳ ״אמר ע״א: מה בכורות 483
 שמא להם: אמר ושנים. וחמישים מאתיים בה ומצאו בדקו למלך, שריפה שנתחייבה אחת

 כשם אומר: אלעזר רבי תניא דלתות. ושני צירים שני הכתוב לה שהוסיף בדקתם באשה
אומר: יהושע רבי ציריה׳. עליה נהפכו כי ותלד ׳ותכרע שנאמר לאשה צירים כך לבית שצירים

ת כך לבית שדלתות כשם לאשה״. דלתו
לנגדי העמד אל ואמרה ואדברה פי ואפתח שפתי על ניגע אדם בני כדמות ״והנה טז: י דניאל 484

V ״״ : : ״ ״״ ״ :  T  T  T  \ -  -  T  T : ־ T-------T : ״ ־  V  T  :  T  T : ״״ : J V ״

כיח״. עצרתי ולא עלי צירי נהפכו במראה אדני
־ ־ ״ ד T : ־  .  -  T  -  • :  v  v  t - . . -

מטתו״. על ועצל צירה על תסוב ״הדלת יד: כו משלי 485
V ־  V ־ ״ T ״ ־  :  T ־ ״״ T ״ ־

ם-א 486 ת והפיתות סגור זהב והמחתות והכפות והמזרקות והמזמרות ״והספות נ: ז מלכי לדלתו
• • • • • ו • • • 1• ו • • • ו

יערה״• פתהן וה׳ ציון בנות קךקיד אדני ״ושפח יז: ג ישעיה הפנימי״; הבית
• T  » • T  • • T  T  • • •

ח. יג שם 487
א. ה השירים שיר 488
יב. ד שם 489
 אחיתי נעול ׳גן בקבלה מפורש ״ועליהם ו׳(: י״ב )לשמות ה פרשה דפסחא מסכתא מכילתא 490

ר מעין נעול גל כלה שי ( ם׳  נעול ׳גל הזכרים; אלו - כלה׳ אחותי נעול ׳גן יב(, ד השירים חתו
ע״א. עה יומא הי״ז; יג פרק מות, אחרי ספרא, הנקבות״; אלו - חתום׳ מעין

Rosenbaum, Lustseuche, p. 69 note 1 491



«  »
171 ותפקודיהם הגוף חלקי

 אישה ידי על האישה נבדקת חריגים במקרים ורק עצמה, האישה ידי על המקרים
 מוצאת האישה ימינו.( של במונחים גיניקולוגית בבדיקה מדובר לא פנים בשום אחרת.
 אותם ובודקת שלה המין באיברי מדם חוששת שהיא או דם כתם בלבניה או בגופה
 המין איברי של החיצוני בחלק מבוצעת זאת בדיקה לאצבעה. סביב הכרוך מוך בעזרת

 לנשים ידועים היו לא האנטומיים האיברים על הפרטים כאשר הנרתיק, בפתח גם וכן
 עינינו נגד להיות צריכה זאת עובדה בימינו. גם לנשים ידועים ואינם תקופה באותה

 גם אלא משכילות לנשים דווקא ולאו ביתי, לשימוש מיועדות היו הבדיקה הוראות כי
 היא הכוונה כלשהו, במקום שנמצא בדם מדובר כאשר העם. מן ביותר הפשוטה לאישה

כאן. מתוארת שהיא כפי הבדיקה תוצאות לגבי תמיד
 )החלק החדר באשה: חכמים משלו ״משל אומרת אלה הוראות קובעת אשר המשנה

 בפרוזדור נמצא טמא, החדר דם העליון(. )החלק והעליה )מבוא( הפרוזדור הפנימי(,
 טהור; העלייה דם ואילו טמא החדר דם כלומר, 492המקור״. מן שחזקתו לפי טמא ספקו

 כי טמא, נחשב הוא ספק( - ברור אינו הדם שמקור )מאחר בפרוזדור דם נמצא אם
מהרחם. כלומר מהמקור, הוא שם הדם מוצא כלל בדרך

 הוא ״הפרוזדור״ (,uterus) לרחם הכוונה ״חדר״ שבמונח בוודאות לומר ניתן
 להגיד ניתן מעשי באופן (.vagina) ל״נרתיק״ הכוונה שב״עלייה״ בעוד (vulva) הפות

 spatium interlabiale^ דם מוצאים שאם ביותר( מועטים חריגים )להוציא רב בביטחון
 אינו - עלייה פרוזדור, חדר, - במשנה האיברים סדר הרחם. מן שמקורו להניח יש אזי

 במקומות גם חדר. עלייה, פרוזדור, שיהיה לצפות היה שניתן האנטומי הסדר את תואם
493האנטומי. הסדר את תואם שאינו סדר למצוא ניתן במשנה אחרים

 השלישית, במאה שבבבל בסורא פריחתו לשיא הגיע אשר הונא, רב של מדרשו בבית
 בנויה ועלייה מבחוץ והפרוזדור מבפנים ״החדר כדלקמן: דלעיל המשנה את הסבירו

 טמא, ספקו ולפנים הלול מן )דם( נמצא לפרוזדור. עלייה בין פתוח ולול שתיהן, על
 ולפנים הלול מן קאמינא: ׳׳הכי נאמר: דיון לאחר אך טהור׳׳. ספקו ולחוץ הלול מן

 - המקור מן לא הוא הדם מוצא אם )מספק טמא ספקו ולחוץ הלול מן טמא, ודאי
494הרחם(״.
 בתלמוד שנאמר כפי הנרתיק, פתח בוודאי הוא הנרתיק ובין הפות בין המצוי הלול

 שמואל בשם גם נאמר כאן 495פתוח״. עליה של "ופיתחא לול: במקום הירושלמי
)פות(״. הפרוזדור חצי עד )רחם( החדר גבי על נתונה )הנרתיק( ״שהעלייה
 חסרת החוצה או פנימה הנרתיק מפתח נמצא הדם אם ההבחנה אביי של לדעתו
 לכל להגיע ויכול החוצה או פנימה לנוע יכול הדם האישה תנועות לרגל כי משמעות,

טמאה. והאישה בספק מדובר מקרה בכל ולכן מקום,

מ״ה. פ״ב נדה 492
 ״הכרס האנטומי(: הסדר לפי אינו גרה מעלת הבהמה קיבות של )הסדר מ״א פ״ג חולין 493

ברבה; והקטנה טפח הגדולה אומר: יהודה רבי - החיצונה ריב שנקרע או שנקבה, הפנימית
לחוץ״. שנקבו הכוסות ובית המסס

ע״ב. יז נדה 494
(.24) ע״א נ פ״ב, נדה ירושלמי 495



ר, ו ד ז ו ר פ ה ה י י ל ע ר ה ד ח ה רי - ו ב ן אי מי ם ה י י ב ק נ  (1) ה
 ייעודיהם את להם וקובעת הבית לחלקי האישה של המין איברי את מדמה המשנה
 מאוד המתאים תיאור הבית, של - המוסתר - הפנימי החלק הוא ה״חדר״ לכך. בהתאם
 לפנימיות כוונתו כאשר בטן״ ״חדרי הביטוי בעזרת משלי מחבר מתבטא גם וכך לרחם,

496בטן״. חדרי כל חפש אדם נשמת ה׳ ״נר אותם: וחוקר חודר האל אשר האדם של
y  «  • • ■ • W ך - • ■ y » ■ • • ך ■ • • P

 ביוונית ומכונה המתנה חדר המשמשת מבואה נמצאת בתוכו או גדול בניין לפני
prothyron פילולוגי; מקור מאותו בא שבתלמוד שה״פרוזדור״ וייתכן כניסה(, )חדר 

 פרוזדור המונח את קושר לעף ״פרוזדור״. במונח המקור את לראות רוצים אין אם זאת
 תיאורו לפי 497הערמונית(. הפרוסטטה, - ממול שניצב )מה prosthas היוונית למילה

 הדרומי בצד ואילו צדדים, משלושה חצר עמודי כזה לפרוזדור יש 498ויטרוביוס, של
 החצר כל ואולי העמודים, בין החלל מזה. זה מרוחקים גדולים פינה עמודי שני

 בצד הבנויים לחדרים מבואה לשמש יכול זה איזור .prosthas בשם מכונה הפנימית,
 לפני האורחים מתאספים היו במבואה הטרקלין; - האכילה לחדר מבואה ובמיוחד

 לפרוזדור דומה הזה ״העולם האומר: יעקב ר׳ של הידועה אמרתו מכאן לאכול. שישבו
499לטרקלין״. שתכנס כדי בפרוזדור עצמך התקן - הבא העולם בפני

 כביטוי כלומר ,prosthas כמו המשמש ״חצר״, הוא ״פרוזדור״ עבור העברי המונח
 לאיברים ציורי באופן משמש זה ביטוי גם המתנה. כחדר או הבית בתוך פתוח פנימי לחלל

500הפנימיים. האיברים לתיאור המשמש ל״טרקליך בניגוד החיצוניים, המיניים
 שונות למטרות המשמשת גג עליית בנויה במזרח הבתים של השטוחים הגגות על

 502חולים. חדר גם הגג עליית שימשה יוספוס לפי 501למגורים. גם הדחק בשעת ורק
 503העלייה, אל )״לול״( מעבר יש החצר מן במקרא. רבות פעמים מופיעה ״עלייה״ המילה

 הבית מן המעבר מכונה בתלמוד גם הנרתיק. אל הפות מן מוביל הנרתיק שפתח כמו
מכונות שבמקרא לולייניות״, ״מדרגות של המונח גם קיים 504״לול״. בשם לעלייה

כב. כו שם ח; יח שם גם וראה כז; כ משלי 496
497 Krauss, Lehnwörter, s.v. prosthas

498 6:7 Vitruv המקורות אחד שהוא באדריכלות, ספר שכתב רומי, אדריכל היה ויטרוביוס 
הרומית. לאדריכלות החשובים

מט״ז. פ״ד אבות 499
 בשמאל. אלא תבדוק לא טהורה, והיא בשמאל טמאה, והיא בימין בודקת ״היתה מ״ד: פ״ח נדה 500

בחצר״. אלא תבדוק לא טמאה, והיא בטרקלין טהורה, והיא בחצר
 והדר חברו, לשולחן המצפה הן: אלו חיים. אינן חייהם ״שלשה ה״ה: פכ״ה נתן דר׳ אבות 501

ע״ב. לב בביצה בא שונה תיאור בו״; מושלת שאשתו וכל בעליה
 מראה על שוורץ דניאל לפרופ׳ מודה )אני 2 ח פרק יט, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 502

 והביט גבוה בחדר ״שכב חולה מאוד שהיה אגריפס המלך על שם מסופר המתרגם(. - המקום
פניהם״. על נופלים כשהם אליהם למטה

ם-א 503 התיכינה״. על יעלו ובלולים הימנית הבית כתף אל התיכנה הצלע ״פתח ח: ו מלכי
V־ V • ־־ T • ״ “ ־  V V T ־־ • - - ״ : T ־־־ • : ״ ־ ־ך ״ ־־ ־־ :

 במזוזה חייב אחד פתח לו יש אם הונא: רב אמר לעלייה. הבית מן פתוח ״לול ע״א: לד מנחות 504
 ״זהו לעלייה: הבית מן הפתוח לול ד״ה רש״י מזוזות״; בשתי חייב פתחין שני לו יש אם אחת,
במעלות״. הבית מן לה ועולין העלייה באמצע ארובה - דרכן
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 פרוע בדמיון 505מועד. באהל היריעות לתליית ששימשו ״לולאות״, גם וכן ״לולים״,
 לשלול יש התלמוד בלשון למדרגות. הנרתיק וקפלי הנרתיק בין דמיון לראות אפשר

 למזבח, עולים שדרכו לכבש בהקשר מופיע ״לול״ כי ל״מדרגה״, ״לול״ בין קשר כל
 ששם כבש של במערבו למזבח כבש בין היה קטן ״לול במדרגות: לעלייה בניגוד וזאת

לעומק. חפירה היא ״לול" משמעות וכאן 506העוף״; חטאת פסולי זורקין היו

רי ב ן אי מי ם ה י בי ק (2) הנ
 במשנה המוזכרים האישה איברי של השונים המונחים את הסברי בין מלאה התאמה אין

 מוצא )אם ספק אותו בתלמוד. מופיע שהוא כפי הונא רב של מדרשו בית של להסבר
 דם לגבי הן הנרתיק(, )בפתח בלול הנמצא דם לגבי הן קיים ברחם( - במקור הוא הדם

 המונחים לגבי דומה ספק עצמו. בנרתיק הנמצא דם לגבי והן )פות( בפרוזדור הנמצא
 מן ידועים שהם כפי הנקביים המין איברי של הנתונים כל לגבי גם יש כאן המופיעים

 סוךנוס, של תיאוריו שאפילו לאחרונה טוען הגיניקולוגיה של היסטוריון העתיק. העולם
 אותם 507גלנוס. של אלה גם כמו לנו ברורים אינם כבר נשים, למחלות מומחה שהיה

 אצל גם קיימים החיצוניים המין איברי לגבי וכן הפנימיים המין איברי לגבי ספקות
 עניין פוטר מקצועי אנטומאי שהיה רופוס, גם למיילדות. לימוד ספר שחיבר מוסכיון,

 שברומא העובדה לאור במיוחד ומדהימה בולטת זאת עובדה 508ספורות. במילים זה
 והמשרתות־ ,השפחות של בצניעותן והתחשבות לב תשומת שום הייתה לא וביוון

 או גברים אם להתחשב בלי פרטיים ובבתים המרחץ בבתי עירומות התהלכו השפחות
 הלא האנטומיים התיאורים את לבקר יש פחות עוד אלה. מרחץ בבתי התרחצו נשים

 קובע הגדול, האנטומיה חוקר וסליוס, אפילו התלמוד. חכמי של המדרש בבתי ברורים
 ומשולב השתן משלפוחית חלק הוא )הצוואר לנרתיק מתחבר השתן שלפוחית שצוואר

509לנרתיק(. השתן נשפך ומשם השלפוחית חלקי שני בין

רי ב ן אי מי ם ה י בי ק (3) הנ
 של פירושו את תחילה להזכיר יש דלעיל. המשנה את להסביר ניסיונות חסרים לא

 בפירושו מורחב האחד פירושים: שני לו יש - עשרה השתים המאה בן הרמב״ם,
 ״יד בספרו יותר קצר והשני 510הערבי, במקורו גם כיום אותו מכירים שאנו למשנה,

 אני אין הנכונים. האנטומיים היחסים את נותנים אינם הפירושים שני אך החזקה״.
 הערבים הרופאים של השקפותיהם את תואמים הרמב״ם של פירושיו אם לקבוע מסוגל

של השקפותיהם ואילו 511ברורים, אינם סינא אבן דורו בן של הנתונים תקופתו. בני

בחברת״. מקצה האחת היריעה שפת על תכלת ללאת ״ועשית ד: כו שמות 505
2 2 \ T  T : ״- V ־ ־ : ־ T ״ : ־  V  T  T ״ T  T ־ V T

ע״א. לד פסחים 506
Kossmann, Allgemeine Gynäkologie. Berlin 1903, p. 39, 46 507

Rufus, ed. Daremberg, p. 147 508
ל )ראה 27 מס׳ ציור 420). הע׳ לעי  -  fol. 409, ed. Boerhave :509 ראה

ed. Derenbourg, Berlin 1887 510
Avicenna, Fen. 21 book 3, tract 1, chapt. 1 511



 פתגמים של בצורה מנוסחים 512קוניג, ידי על לאחרונה שפורסמו עלי, ושל אלראזי
 שהרופאים הקדומים, הרופאים שאצל כאן להזכיר יש מסקנות. מהם להסיק וקשה

 - ystera - כינוי באותו והרחם הנרתיק מכונים דעותיהם, על חוזרים רק הערבים
 הרחם צוואר פתח הוא שלנו החיצוני הרחם צוואר פתח הנרתיק. פתח שמשמעותו

 מכנים הם הנרתיק את כפול. איבר הוא שהרחם בדעה החזיקו הם כי שלהם, הפנימי
 אונק בערבית וכן trachelos,513 או auchen ביוונית או collum (cervix) uteri בלטינית
 אל־ של תרגומו לפי ,vasa spermatica^ ברור סינא אבן לדעת לפחות אלרחם.
(.Collum uteri) הנרתיק לתוך הזרע נשפך ,Expulsorium מוכסיף,

(uterus) הרחם חלל הוא ״חדר׳׳ קאפח(: הרב של תרגומו )לפי כך כותב ]הרמב״ם
 הכוונה אין קאפח הרב }לפי חללים, שני לרחם שיש לפי שיהיה, החללים משני איזה
 Collum) הרחם צואר ופרוזדור הרחם{. מכפת למטה צדדים שני אלא חללים לשני

uteri=vagina.) שתי קאפח הרב }לפי לקרניים הדומות התוספיות שתי הם ועליה 
 נתבארה זו וצורה (.ovaries) הביצים שתי ולפניהם הרחם עורף על שהם החצוצרות{

 דם זורם בהם עורקים חדר הנקרא והוא הרחם בקרקעית ומתחברים הנתוח. בספרי
 באותן ומתחברים (.vagina) פרוזדור הנקרא הרחם לצואר ויוצא ברחם ונשפך הנדה

 ולא החצוצרות כלומר התוספיות על }מוסב עליה הנקראין והן והביצים התוספיות
 עורקי כשאר אותה הזנים והם אחרים עורקים קאפח{. הרב השחלות; - הביצים על

 לצואר דם מהן גם ירד העורקין מאותן אחד ניתק ואם להפרשה. מעבר ואינם הגוף
 כי מזה נתבאר הנה הטחורים. דם או האף כדם שהוא לפי טהור דם והוא הרחם

 אם פרוזדור והוא הרחם בצואר דם נמצא ואם טהור. העליה ודם טמא החדר דם
 שמא נאמר ולא טמא זה הרי הרחם חלל ובין התוספיות שתי שבו המקום בין היה
 שרובו לפי המקור, מן שחזקתו טמא ספקו כאן אמרו הוא וזה לשם, בא העליה מן

חזקה. עשאוהו הרוב על שהדבר וכיון הנדה, דם אלא שם ימצא לא דבר של
 ואחד כודאי ועשאום הרוב אחר חכמים הלכו מקומות בשלשה בתלמוד אמרו וכך

 שתי שבו המקום בין הרחם צואר והוא בפרוזדור דם נמצא ואם שהזכרנו. זה מהם
חלוק, בכך יש (introitus vaginal) הגוף חיצוניות שכלפי הרחם פי ובין התוספיות

 אצלם הנקרא והוא עומדת כשהיא הראש כלפי כלומר למעלה נמצא שאם והוא
העליה. מן וחזקתו שם שניתק מוריד שהוא לפי טהור דם זה הרי פרוזדור״ ״גג
 התחתון }החלק פרוזדור קרקע והוא הרגלים לצד כלומר למטה בו הדם נמצא ואם
 שאפשר לפי מספק טמא זה הרי קאפח{ הרב - וגינה - הנרתיק שהוא המעבר של

 (Anhänge, uterine homs) התוספיות ושתי העליה. מן ואפשר החדר מן שהוא
 הגוף פנים שכנגד ממנו חלק שעושות הרחם צואר את החולקות לך שהזכרתי

 אינן מספק טמא והתחתון טהרה בחזקת העליון חיצוניותו שכנגד ומה טמא בחזקת
כל ראש אשר החדין, קצותיהן בהם כוונתנו אלא רחבות, הן כי בכללותן התוספיות

Rhazes, Trois Traités d ’Anatomie Arabes, Leiden 1903, pp. 87, 391 512 
Fr. B. Osiander, Annalen der Enbindungs-Lehranstalt, vol. 2:1, Göttingen 1801, p. 513
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 הביצים שתי עם הקצוות שני אותן ממפגש ומתהווה הדד, ראש כעין מהן בליטה
 מן אמרו ועליו שבעליה, לול אותו שקורץ והוא פרוזדור של בעליונו נקב כעין
 514וביררתי. לך שבארתי כמו טמא ספקו ולחוץ הלול מן טמא, ודאי ולפנים הלול

 פי על ואף שאמרנו, מה כל לו יובן הנתוח במלאכת שהיא כל ידיעה לו שיש ומי
 קאפח }הרב הדבר. בבירור הפלגנו שכבר לפי מאוד קל שאמרנו מה כל שתיאור

 רואים שרבים ולפי להבנה. קלים הדברים אין עדיין זו הבטחה אף ״על כאן: מעיר
 האנטומיה תורת לאור להבנה ניתנים כבלתי רבינו ודברי והתלמוד המשנה דברי

 ואלמלא דבריו. בהבנת טעיתי אם הסליחה רבינו ועם לבארן, הארכתי לכן בימינו
 החדשים האנטומיה ספרי פי על מציירו הייתי זה לספר מתאים זה נושא ציור היה
 קלות ביתר אפשר כאן המבואר וכפי והחדשים. הישנים והגבולות השמות ציוני עם

ג-ד״.{ הל׳ פ״ה ביאה אסורי בהלכות דבריו להבין
 והוא - מקור הנקרא הוא הוולד, בו שנוצר הרחם הרמב״ם: של השני ההסבר

 וצואר ולפנים. לפניי שהוא לפי חדר, אותו וקוראין ממנו, יוצא וזבה נדה שדם
 יפול שלא כדי העיבור בשעת ראשו שמתקבץ הארוך המקום והוא כולו, הרחם
 שער בית שהוא כלומר פרוזדור, אותו קודאין - לידה בשעת הרבה ונפתח הולד,
שמבפנים, ראשו עד מגיע ואינו בפרוזדור, נכנם האבר ביאה, גמר ובשעת לרחם.

 חדר בין הפרוזדור ומן החדר מן ולמעלה האצבעות. לפי מעט ממנו רחוק אלא
 מתבשלת שבהן והשבילים אשה. של ביצים שתי בו שיש המקום הוא לפרוזדור

 לגג העליה מן פתוח נקב וכמו ׳עליה׳. הנקרא הוא זה מקום שלה, זרע שכבת
 גמר בשעת הלול מן לפנים נכנס והאבר ׳לול׳. אותו קודאין זה ונקב הפרוזדור

[515ביאה.

רי ב ן אי מי ם ה י בי ק (4) הנ
 הסבריו פי על המשנה. להסברת מרובים מאמצים הקדישו חדשים רופאים ]גם
 - spermatica muliebria את ״עלייה״ במונח ישראלס מבין כנראה, הרמב״ם, של

 adnexa.517 עם יחד ligamentum lata את זה במונח מבין רוזנבאום 516״החצוצרה׳׳.
 ההשקפות את אליה להכניס סיבה כל אין המשנה את להסביר אי־אפשר אם אך

 בדימום דנה שהמשנה בביטחון להגיד ניתן כי הערבים, הרופאים של המוטעות
 hematosalpinx^ מתכוונת שהמשנה להניח היה שצריך או החוצה, יוצא אשר

 שוב וזאת ,collum uteris הפרוזדור את להסביר צריך היה ואז מאליה, המתרוקנת
^cul-de-sac של הקדומה המשמעות את זוכר מישהו היה אם וזאת collum uteri.

פירוש ובעקבות השתן, יציאת כמקום ״עלייה״ המונח את מסביר הערוך בעל

מ״ה. פ״ב נדה הרמב״ם, של המשניות פירוש 514
ה״ג-ה״ד. פ״ה ביאה איסורי הלכות רמב״ם, 515

Israels, Collect. Gynaecol. Ex Talmud Babylon., Groningen 1845, p. 37 516 
Rosenbaum, L'anatomie et la Physiologie des organes génitaux de la femme, Frankfort 517

1901, pp. 58 ff



 שופכה - השתן כצינור "לול״ המונח את 519וקצנלסון 518רבינוביץ מסבירים זה
(Harnröhre, urethra) — השתן שלפוחית את ״עלייה" ובמונח (Harnblase, urinary 

bladder.) היה שאחרת מפני הערוך, בעל של דעתו על עלה לא ודאי זה הסבר 
 והיא השתן משלפוחית דימום של תופעה שקיימת ספק אין ״שלפוחית״. כותב

 כלפי השופכה מן דימום לגבי לדמיין צריך מה אצלנו. מאשר במזרח יותר נפוצה
 אם גם קל יותר אינו ההסבר אותו? מגלה עצמה את הבודקת אישה אשר פנים,
 מעשי זה אין שוכבת(. האישה )כאשר אחורה דימום פנימה דימום במקום נסביר
 האישה כאשר ומוחבא, קטן שהוא השופכה, פתח של מסוימת מאוד נקודה לבדוק

בראייה. לבדוק אפשרות וללא שוכבת
ש״מקור״ באומרו מוזרים לי נראים גרשום רבינו של שדבריו כאן להעיר ברצוני

 איבר הוא ש״מקור״ כלומר 520למקור״, סמוך והחדר מכולן פנימי ״הוא המשנה של
עצמו. בפני

 חיים שלבעלי האומרת שונים, במקומות התלמוד, של הערתו היא במיוחד קשה
 ההמלטה נחשבת חיים שבבעלי לכך בקשר נאמרה זאת הערה פרוזדור. אין יונקים

 הוא כאשר רק לירושה זכאי תינוק אדם בני שאצל בעוד יצא, שהראש הרגע מן
 שלבעלי בעובדה מוסבר אדם לבני חיים בעלי בין ההבדל אמו. מבטן וחי שלם יצא

 אצל שהפרוזדור להניח שאפשר מעירים בבכורות התוספות 521פרוזדור. אין חיים
 כבר שהראש לאחר צאתו את ולמנוע התינוק של גופו את לתפוס יכול האישה

 על מבוססת זאת הבחנה אם ספק מטיל אני חיים. בעל אצל כן שאין מה יצא,
כלשהו. מעשי ניסיון

 קצר שהנרתיק כלומר הנרתיק, של חלק חסר חיים בעלי שאצל כמובן, לי ידוע
אדם.[ בני אצל לנרתיק בהשוואה יותר

רי ב ן אי מי ם ה י בי ק (5) הנ
 איברי אנטומיים. פרטים כמעט בתלמוד אין לעיל, במשנה נידונו שכבר הפרטים מלבד
 איברי את כינו הרומאים שגם כמו עדין, כביטוי ההוא״, ״המקום בקיצור מכונים המין
בספרו אלמלובן ידי על מובאים זה לעניין רבים מסמכים .loca או loci הנקביים המין
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Rabbinowicz, La Médecine du Thalmud, Paris 1880, p. 79 518 
Kazenelson, Die normale und pathologische Anatomie des Talmud, p. 278 519

 מן שחזקתו טמא ספיקו בפרוזדור הנמצא דם ״דתנן ע״א: כד בתרא בבא גרשום, רבינו 520
 והפרוזדור למקור סמוך והחדר מכולן פנימי הוא והמקור באין הדמים רוב שממנו בא המקור

 עליה בין פתוח ולול והפרוזדור החדר גבי על שניהם גבי על בנויה ועליה החיצוני הוא
ופרוזדור״.

 אשמועינן תימא וכי כילוד. זה הרי שהחזירו פי על אף ראשו הוציא ״תנינא ע״ב: מו בכורות 521
שמע וקא בהמה  ״אשה ע״ב: פו שבת פרוזדור״; לה דלית יליף לא מבהמה דאדם באדם לן מ
לא״. פרוזדור לה דלית בהמה אבל מסרחת פרוזדור לה דאית
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 או 523התורפה״ ״בית מונח מופיע בודדים במקומות 522אורליאנום״. קואליום על "הערות
 מקום אותו מכונה כן כמו 526הבושת״. ״בית או 525חיצון״ ״בית או 524הטנופת״, ״מקום

 נקייה בלשון גם משמש אך הרגל של תחתון אחורי חלק כלל בדרך שהוא ״עקב׳/ גם
 (locus internus) ״חדר" שימושי הלא למונח בניגוד 527כנגדו. מכוון העקב כי לפות,
 הבית הנרתיק. פתח עבור locus externus)528)חיצון" ״בית המונח משמש הרחם, עבור

השיניים״ ׳׳בין המכונה המקום עד מגיע והוא המשגל, בו שמתבצע המקום הוא החיצון
529עצמה. הפות את גם חיצון׳׳ ב״בית הכוללים יש הפות. עד כלומר - השפתיים -

 לעכב עשויים דפנותיהם החכמים מן חלק לדעת אשר המין, איברי הם הרחם׳׳ ״בית
 לראות קשה 531״שפיות״. המונח גם מופיע (labia) ה״שפתיים״ עבור 530הנדה. דם את

 הגדולות השפתיים בין הבחנה זוגי(, בלשון כמקובל )ולא רבים בלשון זה, במונח
 ביטוי 532שבפה. לשפתיים גם משתמשים מונח שבאותו מכיוון הקטנות, והשפתיים

 משמעותו ״קבר״ שהשורש מכיוון 533״קבר״. הוא הרחם, עבור נדיר, אמנם נוסף,
 ואשר ההריון בעת גדל אשר גדול, ברחם שמדובר להניח מקום יש ולהטמין״, "לערום

 גם ייתכן מקצועי. לא אדם ידי על לראייה אפילו ולפעמים ולהבחנה, לחישה ניתן
בקבר. גופה כמו ברחם סגור שהעובר בעובדה מקורו רחם עבור ״קבר" שהמונח

 לגבי רחם. של במשמעות אמהות( )מקום metra היווני המונח אומץ במדרשים רק
אומר ילדו, זקנתן בעת ורק רבות שנים עקרות שהיו עליהן מספר שהמקרא נשים

Janss AB Almeloveen, Noten zu Caelius Aurelianus, ed. Amman, Amstelaedam 1722, 522
p. 625

טמאה״. התורפה, בית כנגד בשרה על כתם ״הרואה מ״א: פ״ה נדה 523
 עקבה מהוגנין... שאינן בנים לו הויין - אשה של בעקבה המסתכל ״וכל ע״א: כ נדרים 524

להלן ״עקב״, למונח המקור גם )זהו התורף״. ״מקום ובגרסאות: הטנופת״. במקום - דקתני
המתרגם.( -

 בית קרוי הבושת בית כל שמואל: בשם בון ר׳ בר יוסי ״ר׳ (:36) ע״ב ז פ״ו, יבמות ירושלמי 525
חיצון״.

 בית עור ישוב... של חזיר ועור האדם, עור כבשרן, שעורותיהן ״אלו מ״ב: פ״ט חולין 526
הבשת״.

דקתני עקבה מהוגנין... שאינן בנים לו הויין - אשה של בעקבה המסתכל ״וכל ע״א: כ נדרים 527
העקב״. כנגד מכוון שהוא הטנופת, במקום -

ת הנשים ״כל מ״א: פ״ה נדה 528  טו )ויקרא בבשרה׳ זבה יהיה ׳דם שנאמר החיצון בבית מטמאו
יט(״.

(.525 הע׳ לעיל, )ראה חיצון״ בית קרוי הבושת בית ׳׳כל (:36) ע״ב ז פ״ו, יבמות ירושלמי 529
ע״א. ג נדה 530
 בין נראית אצבע שתהא כדי עד שמואל: בשם יהודה ״רב (:22) ע״ב ז פ״ו, יבמות ירושלמי 531

השפיות״.
ת כופה כן ״ותני (:64) ע״א ל פ״ה, כתובות ירושלמי 532  שהיא מפני בפשתן לא אבל בצמר לעשו

השפיות״. את ומשלבקתן הפה את מסרחת
 אמרה בין פתוח )הרחם( שהקבר זמן כל חיה שמואל: אמר יהודה רב ״אמר ע״ב: קכח שבת 533

 נחמן רב ״אמר ע״א: כא נדה השבת״; את עליה מחללין אני, צריכה אמרה לא בין אני, צריכה
קמיפלגי״. דם בלא הקבר לפתיחת באפשר יצחק: בר
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 לה "וגלף (:metra וביוונית mitrin )בלטינית רחם להן היה לא שבתחילה המדרש
 536ורות. 535רבקה 534לשרה, ביחס בא זה תיאור )רחם(״. מטרין עיקר הוא ברוך הקדוש
 )כלומר לבו ברוע הרחם את לאמו חתך לידתו בעת אשר עשו על מסופר אחר במדרש
 התלמוד שחכמי להעיר המקום כאן 537ללדת. יותר יכלה לא מכך וכתוצאה סירסה(,

538אלכסנדריה. אנשי על שמסופר כפי רחם, הוצאת של האפשרות את הכירו
 העובר של ראשו אם רק נחשבת היולדת( של לידה טומאת )מבחינת מוקדמת לידה

 נראות הלידה שבעת בעובדה מסתפקים אשר יש חוטים. כפקעת - פיקה כמו מעוגל
 שכורעת כפרידה בירושלים: מפרשין היו ״כך אמרו ״טפיפיות״ ובהסבר ה״טפיפיות״;

 בשר קמטי הרחם בפתח שרואים כלומר, 539פיקה״. מתוך פיקה ונראית מימיה להטיל
 להביא רבות, פעמים נהגו, התלמוד חכמי עיגול. בתוך עיגול פיקה, בתוך פיקה כעין
 יוספוס הנידונה. התופעה לגבי כאלה מצאתי לא אך מפרדות, תופעות השוואה לשם

 בערים השאיר רחבעם, המלך של בתקופתו מצרים, מלך ששישק הרודוטוס, בשם מספר
 למוגי סמל היו אלה חיקוקים 540נשים. של מין איברי חקוקים ועליהן מצבות, שכבש

 היהודים את לשים הייתה והכוונה מלחמה( ללא האויב בידי עצמם את )שמסרו לב
ללעג.

 בית של דפוס מסוימות דעות לפי היה 541״כומז״ בשם במקרא המוזכר התכשיט
542דדים. של דפוס אחרים ולדעת הרחם,

מיטרין עיקר - טז( יז )בראשית בך לך ממנה נתתי וגם אתה ״׳וברכתי ב: מז רבה בראשית 534
• T  • T  • T  •

 אילונית אמנו ״שרה ע״ב: סד יבמות מיטרין״; עיקר הוא ברוך הקדוש לה וגלף לה, הוה לא
לה״. אין ולד בית אפילו ל(, יא )בראשית ולד׳ לה אין עקןךה שרי ׳ותהי שנאמר היתה

ת עקרה כי אשתו לנכה לה׳ יצחק ״׳ויעתר ה: סג רבה בראשית 535 שי )ברא א׳ עיקר - כא( כה הו
• T • ״ %  T  . * • • T

מטרין״. הוא ברוך הקדוש לה וגלף לה, הוה לא מטרין
ת לו ותהי רות את בעז ״׳ויקח יג(: ד )לרות יד ז רבה רות 536 רו ( שה׳ שמעון רבי אמר - יג( ד לא

V « • 1 ״

מוטרין״. עיקר הוא ברוך הקדוש לה וגלף לה היה לא מוטרין עיקר לקיש: בן
ד. תצא כי בובר, תנחומא 537
 שאין מצרים של מאלכסנדריא יוצאה וחזירה פרה אין הרופא: תודוס ״אמר ע״ב: כח בכורות 538

תלד״. שלא בשביל שלה )הרחם( האם חותכין
פיות ״משיראו רש״י: ופירש ע״א. כב בכורות 539  אף ואמר: קמא אתנא פליג צדוק בר ר״א - טפי

 רחמה בתוך שיראו כך כל רחמה משיפתח הקבר פתיחת יש כפיקה ראש העגילו שלא גב על
 נפתח כריעה ומתוך וחיה מבהמה יותר וכורעת - מים להטיל שכורעת זו כפרדה טפיפיות.

 שיעגילו עד קבר, פתיחת לנפלים ״אין מ״ד: פ״ז אהלות ברחם״; קמטים ונראין מאד רחמה
הפלך(״. כראש וגדול עגול יהיה )שהראש כפיקה ראש

 בצעו אחרי ושישק רחבעם המלך של ״בתקופתו :3 י פרק ח, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 540
 בידו עצמם את שמסרו אלה של בעירם השאיר שהמלך ארצו... אל חזר האלה, המעשים את

Herodotus, 2:102, 106 הנשים״; של המין איברי חקוקים ועליהם מצבות מלחמה, ללא
וכומז״. וטבעת ונזם חח הביאו לב נדיב כל הנשים על האנשים ״ויבאו כב: לה שמות 541

T־  T ־ : T ־ ־ ״ T ״״ ״ : ״ # : V V T  T-------------------T : 

וכומז׳ עגיל טבעת וצמיד אצעדה זהב כלי מצא אשר איש ה׳ קרבן את ״׳ונקרב ע״א: סד שבת 542
------. PT  V : ־־ ־ 9 ־־: T  T V : ״ T  : T  T  : V T T ״ - - - T ״ : T

 הרחם״; בית של דפוס זה ׳כומז׳ דדין, של דפוס זה ׳עגיל׳ אלעזר: רבי אמר - נ( לא )במדבר
 טפוס זה אומרים ויש רחם של טפוס זה אומרים יש - ״׳וכומז׳ (:53) ע״ב ח פ״ו, שם ירושלמי

דדים״. של
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 543לשפתיים. כנראה הכוונה חיים, בבעלי נקבה״ של ״עריה במונח

ם י ל ו ת ב
 וקלסוס היפוקרטס הרופאים. בין חריף לוויכוח נושא הוא הבתולים של קיומם
 שניהם - מושיון גם יותר ומאוחר 544שסורנום, בעוד חולני, גידול בבתולים רואים

 ימי על הבתולים. של מציאותם את לחלוטין מכחישים - מקצועיים גיניקולוגים היו
 מחייבים של ארוכה רשימה הלר ון אלברט מספק מכן, לאחר שנים מאות ועוד הביניים,

 טוען אמנם עצמו הלר הבתולים. קרום של הפיזיולוגית המציאות את שוללים ושל
 כזה. דבר אין כי בתולים, מצאתי לא פעם אף הבתולות ״בכל כי חופשי( )בתרגום
 רק בנידון. הממושך הריב הוכרע לא זה כל למרות אך 545מצאתי״. ולא בדקתי חקרתי,
546הנושא. של אמיתית תמונה התקבלה עשרה השמונה המאה סוף לקראת
ftgz׳ ji'f tn ב V\A/n fg׳ בפי/  r7־<; (AIkצא/ )־ p "ג fsp ^  p ffa j riß'lcnß ג#׳/)/ךז

a  nep.5״ 4 7

 לדעתו הבתולים. קרום של מציאותו את שהכחישו לאלה הנמקות שחיפשו מובן
 אצל או בתולים, להם אין שלמעשה חיים, בעלי ניתחו הקדמונים האנטומאים הלר, של

 כלל מובנת אינה האחרונה הקביעה בתולים; אצלן יימצאו לא שממילא פרוצות נשים
 חשובה (.scelerata) לפרוצה להיהפך יכולה שפחה מהירות באיזו בחשבון מביאים אם

 שלילת 548בבתולים. המיילדת פוגעת קרובות שלעתים וסליום, של הקביעה היא יותר
 העתיקה, ברומא הפריצות של התמונה את לייצג יכולה אינה הבתולים קרום של קיומו

 דויד יוהן של השוביניסטית ההערה את לקבל קשה בבד בד 549לקס. אותה שמתאר כפי
 550בתולות. מעט רק שנשארו כזה להיקף הגיעה הפריצות שבצרפת הטוען מיכאליס,

 מתרשמים אזי סורנוס, של לדוגמה כמו הקדמונים, של המקוריים בכתבים מעיינים אם
 הבתולים קיום עובדת שעל בעוד והמונח, הביטוי על הוא הוויכוח רבות שפעמים

 דיאפרגמה, כמו דק קרום שקיים הטענה עם בהרחבה מתפלמס סורנוס הסכמה. קיימת
 ובכל הבתולים קרום של ציור נותן אפילו גרף דה רגנר הנרתיק. בפתח מחיצה המשמש

551הנרתיק. פתח את שמקיפות קשות בממברנות רק ומכיר מציאותו, את שולל זאת
 בביאה מופיע אשר הדימום זה. בעניין והתלמוד המקרא דעת מה להחליט קשה

בפתח ממברנה בקריעת מקורו אם ברור לא אך ידוע, היה בתולים( )דם הראשונה
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 אשר ״מכה״)פצע( על מדברים לנרתיק. בפריצה דם מכלי בדימום שמדובר או הנרתיק
 ביטוי באותו ומשתמשים נושרות״, ש״בתולותיהן כך על גם מדברים 552להירפא; צריכה

 מסקנה מכאן להסיק אין 553נושרות. שערות או נושרים עלים לתיאור בו שמשתמשים
 ברכות בירושלמי הבאה ממחלוקת דבר להסיק שאין כשם התלמוד, עמדת לגבי ברורה

554כתובות. ובבבלי

ת ס ו ו ( ה ו (
 ספרי בכל הווסת. היא הנקביים המין איברי של החשובות הפיזיולוגיות הפעולות אחת

זה. לעניין מיוחדות הנחיות יש במקרא, גם כמו הקדומה, התקופה של החוקים
לשרה להיות ״חדל המקרא אומר הבלות זמן לגבי 555נשים״. ״דרך נקראת הווסת

• 1 • 1

 שתרגומו 557נדתה״, "ימי במונח משתמשים הווסת בזמן מדובר כאשר 556כנשים״. ארח
 לעתים 558מחלה; ימי הם אלה שימים מכיוון ״דוה״, אלה בימים מכונה האישה ״ריחוק״.

 בתלמוד 560״נדה״. או 559זרימה(, )מלשון ״זבה״ ימים באותם האישה נקראת בודדות
 כדלקמן: הוא וסת לגבי המקראי החוק ״נדה״. המונח קבוע באופן בשימוש נמצא

בה הנגע וכל בנדתה תהיה ימים שבעת בבשרה זיבה יהיה דם זבה תהיה כי ״ואשה
ד 7 : • ד 9 : ד — — -ך . .ך .ך . . ד : • T ־ : ״ ד ד : 9 ז ד : • ז ד

וכל יטמא. עליו תשב אשר וכל יטמא בנדתה עליו תשכב אשר וכל הערב. עד יטמא
־ : •% ד ד ־־ ד : 9 ד ״־ : ד ד T • : ד  T • : ״ : ״ד . ״ ־ ־ : • • • • 9 T  T : ד : ד

אתה איש ישכב שכיב ואם הערב... עד וטמא במים ורחץ בגדיו יכבס במשכבה הניגע
ד9: - ד : • • ־ ־ ד : : • ד ־ ־ ־ ־ ״ ־ ־ ד ־ ״ : ״ ד ־ ־ : • ־ : ד • ד ־ ז : ־ : ז • •

561יטמא״. עליו ישכב אשר המשכב וכל ימים שבעת וטמא עליו נדתה ותהי
T ד ז ״ ״ : T • • ד ־ ־ : ־ : ־ • ד ז ־ ז : : ־ ־ ־ ד ד ־ ־ : ״ד : ״ ״ד ז ״

 האיסורים את המפירים אלה בהם שנענשים בהמשך, שיידונו לעונשים בנוסף זה כל
הנזכרים.

 המכה״ שתחיה עד אומרים: הלל ובית וסת... לראות זמנה הגיע שלא ״תינוקת מ״א: פ״י נדה 552
הנדה(. לדם בניגוד זאת מכה, של לדם נחשב הבתולים )דם

 נושרות, בתולותיהן והיו גסות פסיעותיהן שהיו בירושלים הייתה אחת ״משפחה ע״ב: סג שבת 553
 בתולותיהן היו ולא גסות פסיעותיהן יהיו שלא ביניהן שלשלת והטילו כבלים להן עשו

 בתולים לה נמצאו שלא אחת באשה ״מעשה (:4) ע״א כה פ״א, כתובות ירושלמי נושרות״;
 ונשרו, גבוהין היו אבא בית של מעלותיו ליה: אמרה הן? איכן לה: אמר רבי, לפני מעשה ובא

רבי״. והאמינה
ע״ב. ט כתובות ו(; )משנה ע״ב ה פ״ב, ברכות ירושלמי 554
דרך כי מפניך לקום אוכל לוא כי אדני בעיני יחר אל אביה אל ״ותאמר לה: לא בראשית 555

. - . .ך . ד . . . . . . . 9 :• ד • ״ ד ־ו־ • 9 ד ־־ .

לי״. נשים
• ז

יא. יח שם 556
כל נדתה על תזוב כי או נדתה עת בלא רבים ימים דמה זוב יזוב כי ״ואשה כה: טו ויקרא 557

ד“ יד • ד ד 9 : • ־־ 9 ד ד ד ד 9 ד 9 : 9 ־ ד ־ ד ־ ״

הוא״. טמאה תהיה נדתה כימי טמאתה זוב ימי
ד9 99 ד ד : \ 99 : • 9 ד : ד 99 : :

דותה: ד״ה רש״י ב, יב שם עדותה״, את וגלה דוה אשה את ישכב אשר ״ואיש יח: כ שם 558
־ • : ד ד 9 ״.״ ־־ : ״ ד : ד9: 9: ד 9 : ד ד :

וחולי״. מדוה לשון אחר, ״לשון
בנדתה״. תהיה ימים שבעת בבשרה זבה יהיה דם זבה תהיה כי ״ואשה יט: טו שם 559

ד 9: : 9 9 ד 9 : ד9 ד :• : 9 ד ד ד ד9: ד : י ״ T ־־־ : • : ד

לא רעהו אשת ואת ישראל בית גלולי אל נשא לא ועיניו אכל לא ההרים ״אל ו: יח יחזקאל 560
ד 9 ד :• ד 9 . . .י. יד ד ד 99 : ד . . \ : 99 ד : 9 . •• ״• ד •״ •

יקרב״. לא נדה אשה ואל טמא
ד 9 ״־ד יך • ד : •״ ״ י :

כד. יט־כא, טו ויקרא 561
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 מועטים הדימום ימי אם גם ימים שבעה נמשכים הטומאה ימי הפסוק, דברי לפי
 המסורת דורשת כלשהי טומאה תקופת בתום הימים. שבעת בתום ומסתיימים יותר,

 יש 562זרע. יציאת לאחר גם וכן הווסת, תקופת תום עם טבילה נדרשת גם כך טבילה;
 במשכב הנוגע )של משני בחיטוי צורך יש שאם המודרניים, החיים מן להשוואה מקום

 ימי לאחר הנדה של כלומר, - הראשוני המקור של בחיטוי צורך יש בוודאי הנדה(
טומאתה.

 לבית שנוגע מה לכל ובראשונה בראש קשורה אליה מתייחסת שהתורה הטומאה
 כל הייתה ולא המקדש, כלי בכל לגעת טמא לאדם היה אסור ולכהונה. המקדש
 של משמעות כל למעשה פגה המקדש בית חורבן עם הטומאה. מקור מהו חשיבות

 המקדש לבניין עת בכל שמצפים ה/ לדבר חרדים בודדים, ישנם אך הטומאה, חוקי
563שינוי. ללא וטהרה טומאה דיני על להקפיד כיום גם וממשיכים

 ידי על שניתן ההסבר גם מכאן הווסת. בעת למקדשים נכנסו לא רומא נשות ]גם
 הדבר ״נודע שלו התרפים אחרי חיפוש ערך לבן כאשר ורחל. לבן לעניין יוספוס
 לה מציקה שהווסת ואמרה וישבה אותה. שנשא הגמל בכר הצלמים והניחה לרחל
חשב לא כי עוד, לחפש הפסיק ולבן - 564לי׳ נשים דרך כי מפניך לקום אוכל ׳לוא

ך • y 9 ״ ■ • •9 • • ■ ■ • P ך ■ • • 9 9 “

[565כזו״. בחולשה שרויה כשהיא הצלמים, אל תקרב שבתו

ow׳f׳br> ג£ז/׳  j1/׳?־, גפר/ב ׳ £é)pr) p n o \j  p b׳p f  k f ê  n״p ׳o a6 ׳ j'Ñ־r>€'k P

ngftÑÑ pki>t po lín  p f a נ/ £ה׳ה p גג׳ m o k n £ה״י/ה £jpjg, no~>1kÑ r>n ĵ p] ה p ג n o ij

z£ (כ?־׳ £׳/׳הכ/  p׳p הסזהר (rxng ׳הוד׳ '?$nNg ( p ,״ן Ñ n k  p n g׳'ftd 'gz ,p

ה ?£ k.566׳r> £/?־ה nÑkl ג

אשר ״ואיש הווסת: בעת למשגל מפורש איסור קיים ולמקום לזמן קשר כל בלי
• • •

דמיה מקור את גלתה והוא הערה מקרה את ערותה את וגלה דוה אשה את ישכב
T ״ V ־ : ״  T  T : ״ T VJ  V  T  l V  T  T  : V V  T : ״ ״ : T  V  T  f I V  T

בנדת אשה ״ואל אחר במקום נאמר קצרות יותר במילים 567עמם״. מקרב שניהם ונכרתו
• • • • • • • • • • • • P • • ך • 9 9 • • • • p■ • •

568ערותה״. לגלות תקרב לא טמאתה
 הסכימו שניהם )כי ״כרת״ הוא זה ציווי על שעברו הזוג בני לשני הצפוי העונש

 כמקובל, 569מלקות. עונש על רק שמצווה דין, בית ידי על לפועל מוצא אינו והוא לכך(
התלמוד שגם אמונה, מקובלת הייתה העתיק בזמן לאיסור. הנמקה החוקים בספרי אין

הערב״. עד וטמא בשרו כל את במים ורחץ זרע שכבת ממנו תצא כי ״ואיש טז: שם שם 562
t ״ .............................. ״ :  - V ־ T־ T ־ í ־ T ״-----------------9 ־  I T  :  T  V ־ ״״ V T  T

ע״ב. ו נדה 563
לה. לא בראשית 564
.10 יט פרק א, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 565
ע״א. כב תענית 566
יח. כ ויקרא 567
יט. יח שם 568
 ועל אמו... אחות ועל אביו, אחות ועל אחותו, על הבא הלוקין, הן ״ואלו מ״א: פ״ג מכות 569

גדול״. לכהן אלמנה הנדה,
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 מעוותים, וילדים מצורעים ילדים להיוולד עלולים נדה עם שממשגל 570לה, שותף היה
הקדומה. היהודית להשקפה מכריע בסים לשמש יכולה לא זאת אמונה אך

 ובמונחים - כרת שעונשו חטא היא הווסת בזמן נדה בעילת היהודית, ההשקפה לפי
 המוסר אנשי רוב זה לעומת הכלל. מן ממנו יוצאים שאין - peccatum mortale נוצריים

 אותה ומתירים צניעות, מטעמי שנאסר קל, לחטא רק זאת בעילה מחשיבים הקתוליים
 זאת מבעילה כתוצאה כאשר הן מיוחדת לסיבה דוגמאות מיוחדת. סיבה לה יש אם

571רעה. לתרבות אשתו יציאת שתמנע מקווה שהוא או ילד לו שיוולד מצפה אדם
 של הנישואין חיי את היכו שהם המכה לעצמת מודעים היו הרומיים האויבים

 לטבול הנשים על אסרו אחר: ובלשון 572נדות, לבעול מהם דרשו הם כאשר היהודים
במקוואות.
 573האלילים, עובדי של הנפסדים ההרגלים אחד את נדה בבעילת רואה התורה

 והיא נדה אישה מבעילת להימנע הדורשת התורה, ממצוות אחת היא זה נוהג ועקירת
 עברו המידות, השחתת בירושלים פשתה כאשר 574יהודי. כל על המוטלת קדושה חובה

נדה לבעול מיוחד גירוי כנראה קיים אחרים. רבים איסורים ועל 575זה, איסור על גם
אסתטית. ולסלידה לרתיעה ביטוי באיסור לראות ואין - מיוחד ״מעדן״ -

 ומקובל המצורעים אצל שקיים כפי החיצון העולם מן הנדה האישה של ״הסגר״
״בית המונח מופיע שם במשנה, לראשונה מוזכר הטבע״, מ״עמי חלק אצל היום עד

בבית הנפלים את קוברים שהיו )השומרונים( הכותים על מספר מקור אותו הטמאות״. \
 ללבוש נוהגות היו נשואות נשים 576גוררתן. וחיה שם אותם משליכים שהיו או הטמאות

577בלים. בגדים הווסת בימי

)ויקרא וילדה תזריע כי ׳אשה הענין? מן למעלה כתיב ״מה ה: טו רבה ויקרא 570  מה ב(; יב זכר׳
שם בעור יהיה כי ׳אדם בתריה? כתיב ( ׳ שרו לולד גרם מי כך, לזה... זה ענין מה וכי ב(. יג ב

1 •  • • • * T 1

נדתה״. ימי שמרה שלא - אמו מצורע? שיהיה
Capellmann, Pastoralmedizin, p. 177 571

ת גזרה אחת ״שפעם ע״א: יז מעילה 572  את ימולו ושלא השבת את ישמרו שלא גזרה המלכו
נדות״. את ושיבעלו בניהם

אני אשר כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ ״כמעשה ג: יח ויקרא 573
• • • « • •  • •  • T  • • •  • •  • • • • •

תלכו״. לא ובחקתיהם תעשו לא שמה אתכם מביא
• • • • • • • ך • •I • • —• — ■ך • • • • • • • •

• • • I I • * *, •

.567 הע׳ לעיל, ראה 574
בתוכך. עשו זמה בך אכלו ההרים ואל דם שפך למען בך היו רכיל ״אנשי ט־י: כב יחזקאל 575

T : 1 ־ : T T ״ T ״״ 2 ־־ 9  V V : T p T ״ T  : T ״ T T :

בך״. ענו הנדה טמאת בך גלה אב ערות
2 V ־־ T ״ T T ״ ־ ־ : ״ T ״ T

 ובסביבות בחדרים הנמצאים מן חוץ טהורין, מקום, בכל הנמצאים הכתמים ״כל מ״ד: פ״ז נדה 576
ת בית הטמאות. בית ן כותים של הטמאו הנפלים. את שם קוברין שהם מפני באהל, מטמאי
 ״בית ה״ג: פ״ו נגעים תוספתא גוררתן״. וחיה משליכין אלא קוברין היו לא אומר: יהודה רבי

ן אלו הרי השותפין ובית האשה ובית הכנסת בנגעים״. מטמאי
 שמתכסה רחבה: אמר לה? למה לאשה בלאות מותר לאשה. - בלאות ״מותר ע״ב: סה כתובות 577

 כדי בלויים בגדים נדתה בימי לובשת )האישה בעלה״ על תתגנה שלא כדי נדתה, בימי בהן
 בימים בעלה על תתגנה שלא כדי הנדה, בימי ושלא הנדה בימי בגדים אותם את ללבוש שלא
נדה(. היא שאין



«  »
183 ותפקודיהם הגוף חלקי

 שהיו לווסת, הקשורות טפלות אמונות הווסת. לגבי נוספים חוקים מכיר המקרא אין
 ולא במקרא לא מוכרות אינן החדש, בזמן גם מוכרות ובחלקן העתיק בזמן מקובלות
 עבור הווסת דם של האלילי( )אולי השימוש את כאן להזכיר ניתן היותר לכל בתלמוד.
 ששומר מי שכל הניחו כי מצומצם בהיקף היה מקובל, היה אם זה, שימוש חתולים.

 בצורות באות כאלה טפלות אמונות של דוגמאות 578יחלה. זאת למטרה הווסת דם את
 יותר, מאוחרות לתקופות המתייחסים אלה, נושאים של ריכוז 579פליניוס. אצל מחפירות

580פלוס. ואצל שטרק אצל מופיע לימינו, עד

ת ס ו ו (2) ה
 וסת לה שיש האישה שבתורה. הנדה חוקי את מעשי באופן ליישם כיצד מפרט התלמוד

 מכונה הווסת 582״דשתנא״. ובפרסית 581״גלמודה״, מסוימים ובמקומות ״נדה״ מכונה
 ״וסת״ במונח דם״. ״רואה והאישה דם, רק כלל בדרך אך מחלה, שמשמעותו ״מדווה״,
583עצמו. לדימום ולא הלוואי לתופעות רק קרובות לעתים מתכוונים

 כלל נמוך נחשב שאינו גיל עשרה, שתים בגיל כלל בדרך מתחילות הווסת תופעות
 יותר. צעיר בגיל נערות אצל גם קבוע דימום על ידיעות ישנן המזרח; אנשי עבור

 כאשר מחזורית. בצורה פעמים מספר מופיע הדימום כאשר רק לשימוש בא וסת המונח
 דימומים כלומר כאלה, מקרים ״מקרה״. מכונה הוא מחזורית בצורה מופיע הוא אין
 בזמן והסתכלויות תופעות גם התואמת תופעה תינוקות, אצל כבר נמצאו קבועים, לא

החדש.
 שלושה במשך מחזור לאישה שאין רגילים, וסת בתנאי לקרות, יכול אחר מצד
 כלורוזיס חולי אצל קרובות, לעתים כאלה מקרים מוכרים לנו 584הריון. וללא חודשים,
ועייפות. לאות הגורמות ומחלות

 הנדה דם על שומרים שאינם ויש לחתול, הניתן נדה בדם דנה במקום הגמרא ע״ב: עה שבת 578
 התלמודים לשון אוצר לוי, י׳ ינזק. חיים לבעל מדמו שנותן שאדם שחששו זאת למטרה

 ע״ד יד פי״ד, שבת שבירושלמי ״זכרותא״ המונח את מסביר ב, 537 ׳עמ א, כרך והמפרשים,
 בפירושו הרמב״ן, המחבר. של לדעתו שגוי זה פירוש אך - לחולה שניתנה כתרופה (,58)

י בעיני ידור ״אל הפסוק על לה, לא לבראשית ת לי״ נשים דרך כי מפניך לקום אוכל לו־א כי א
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 באהל בדד יושבות והן מזיק שהבלן בו... ידברו ולא אדם אל יתקרבו לא ״שנדות כך: כותב
שבידינו. התלמוד בנוסחי מופיעים אינם הרמב״ן שדברי מציין המחבר אדם״. בו יכנס לא

Plinius, Hist. Natur. 7:13 579
Strack, Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menscheit. p. 28; Ploss, Das Weib. 580

1:267
מבעלה״. גמולה גלמודה? מאי גלמודה. לנדה קורץ הים בכרכי ״שכן ע״א: מב סוטה 581
 נשים דרך ׳כי - מהכא דשתנא לנידה פרסאי קרו כמאן אשי: רב ״אמר ע״ב: כד זרה עבודה 582

 נשים ״דרך אנא: דשתנא ד״ה רש״י אנא״; ״דישתנא ע׳׳א: קי שבת לה(״; לא )בראשית לי׳
הוא״. בעלמא ולחש לי.

 ומעטשת, מפהקת, הוסתות: הן ואלו שעתה. דיה וסת, לה שיש אשה ״כל מ״ח: פ״ט נדה 583
אותה״. אוחזין צמרמורות וכמין ושופעת, מעיה, ובשפולי כרסה, בפי וחוששת

מקום( )שם בהיתלו אחת בריבה מעשה לחכמים: אליעזר רבי להם אמר ״תניא ע״ב: ט נדה 584



 אצל 585בא״. בזמנו שאורח ״מפני קבועה במחזוריות הדימום מופיע הנשים רוב אצל
 מאישה שונה דימומים שני בין הזמן 586שעות. של בדיוק המחזור מגיע רבות נשים

 הוא שני דימום לתחילת אחד דימום התחלת בין הזמן משך הנשים, רוב אצל לאישה.
 הדימום ותחילת אחד דימום סוף בין המינימלי הזמן 587בינונית״(; )״עונה יום שלושים

 הבא הדימום לתחילת אחד דימום סוף בין החולף הזמן אם 588יום. עשר אחד הוא הבא
 שהיא - ״זיבה״ - דם בשטף אלא בווסת מדברים אין יום, עשר מאחד פחות הוא

 לשבעה המקרא מחשיב רגילים וסת בתנאי הדימום משך של המרבי הזמן את מחלה.
בהמשך. שתידון הזיבה, במחלת נכלל מזה יותר הנמשך דימום ימים.

 אזי כזאת אישה נשא ואם וסת, לה שאין אישה לשאת אין מאיר ר׳ של לדעתו
 לגבר להינשא זו לאישה אסור כן כמו זכויותיה; כל את מאבדת והיא לגרשה יש

 אישה לשאת נהוג היה האיסיים שבכת מספר יוספוס ללדת. יכולת לה אין כי אחר,
 וסת ללא נשים החשיב אריסטו גם 589פעמים. שלוש לפחות וסת לה שהיה לאחר רק

 התלמוד מחכמי חלק 590לשאתן. חריגים במקרים התיר אך כעקרות, (31116110-ת11610)
 אלה קשיים עשויים הנישואין, במסגרת סדירים, מין שבחיי האומרת דעה מייצגים

 בעניין מזכיר אינו התלמוד מסוימים. למקרים בהחלט מתאימה זאת דעה 591להיעלם.
 היטב, התפתחו לא הנשיים המין שאיברי מכך כתוצאה דימום אין שבהם מצבים זה

״אילונית״. מכונה כזאת ואישה אחרים במקומות נידונים אלה שמקרים מכיוון
 "מפהקת, סובייקטיביות: תופעות של בשורה הווסת מתבטאת הנשים רוב אצל

 צמרמורות וכמין מדממת( )לא ושופעת מעיה, ובשיפולי כרסה בפי וחוששת ומעטשת,
 במשנה, הנאמרים בהן״ כיוצא ״וכן של במסגרת 592בהן״. כיוצא וכן אותה אוחזין

 )רועדת וגוסה ורותתת עליה כבדים ואיבריה עליה, כבד ״שראשה הגמרא מוסיפה
הרגשת - פרכוס רק הווסת של הסובייקטיביים בסימנים מכיר אריסטו 593ומשותקת(״.

« »
ב פרק 184

 - חולה )שהייתה שעתה דיה ואמרו חכמים לפני מעשה ובא עונות שלש שהפסיקה
חלשה(״.

ע״ב. סד שם 585
 ליום עשרים מיום רואה להיות למודה היתה וסתות. ושעות ימים יוסי: ״א״ר ע״ב: סג שם 586

 שעות שש כל לשמש אסורה ראתה ולא עשרים יום הגיע שעות, לשש שעות ומשש עשרים
וכר״. ראשונות

ע״ב. ט שם 587
מסיני״. למשה הלכה לנדה נדה שבין יום עשר ״אחד ע״ב: עב שם 588
 את שנים שלש בודקים הם ״אולם :13 ח פרק ב, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 589

 אותן נושאים הם בנים ללדת יכולות הן כי טהרות, שלש פי על הכירם ואחרי הארוסות
לנשים״.

Aristotle, Hist. Anim. 7:2 590
 אפילו היה שכך יודע הייתי אילו ואמר: ומתקנא ומנסבא דאזלא דזימנין ״קמ״ל ע״ב: יב נדה 591

 לאדם נישאת גירושיה אחרי האשה פעמים ש׳: מגרשה״. הייתי לא מנה מאה לי נותנין הייתם
וסת. לה יש ואז אחר

.583 הע׳ לעיל, ראה מ״ח, פ״ט נדה 592
ע״ב. סג נדה 593
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185 ותפקודיהם הגוף חלקי

 קיימים שלא מכיוון האחרון, בביטוי הכוונה למה ברור לא 594ברחם; ורעשים חנק
גזים. לפליטת כוונתו ואולי ברחם, רעשים

ת ס ו ו (3) ה
 חיצונית, מפעולה כתוצאה או ספונטני באופן ״המקור״ מן מדממת אשר אישה כל

 ההרגשה אך החוצה, ונפלט בתוכה משתחרר שמשהו תחושה יש לאישה היא. טמאה
שתן. הפרשת בעת המקובלת מזאת שונה

 לא טיפול כבד, משא נשיאת קפיצה, שונים: מסוגים להיות יכולה חיצונית פעולה
 596פתאומית בהלה כמו נפשיים ריגושים גם וכן 595שונות מחלות הבעל, ידי על נאות

 לפעילות דרישה או מזדווגים חיים בבעלי הסתכלות כמו מיני ריגוש של סוג או
 סמוך שנערות העיר כבר היפוקרטס 598מינית. לפעילות הציפייה או 597)חימוד(, מינית

 גורמות פלפל לעיסת וכן בצל או שום מאכילת הנאה גם 599יותר. מדממות לנישואיהן
 את מאיצים חמוצים שצמחים גם מציין הלר ון אלברט 600לדימום; מסוימות נשים אצל

 את מעכב שודדים, מפני במחבוא או מאסר בעת לדוגמה כמו ממושך, פחד 601הווסת.
602)משתקת(. מרפה בהלה ואילו חומץ( )כמו מכווץ פחד הדימום.

 603מטמא. אינו מפציעה כתוצאה דימום הרחם; מן - ״המקור״ מן לבוא צריך הדימום
 מטמאת לדימום הגורמת הרחם בתוך פציעה אם השאלה לגבי בגמרא דעות חילוקי יש
לא. או

 אסור וכן המקדש בכלי לגעת בטומאתה אישה על אוסרת התורה לעיל, שצוין כפי
 300-230) זירא ר׳ של בתקופתו כבר ימים. שבעה במשך בעלה עם המגע עליה

חוקי פי על דימום של מקרה בכל לנהוג ספק, מכל להימנע כדי הנשים, נהגו לספירה(

Aristotle, Hist. Anim. 7:2 594
 מהכרת ע״א יא בנדה רק לעיל. נאמר אשר את זה במקור מצאתי )לא ה״א. פ״ט נדה תוספתא 595

המתרגם.( - לדימום אפשרי כגורם קפיצה
טו מגילה נדה״; שפרסה מלמד רב: ואמר - ד( ד )אסתר המלכה׳ ״׳ותתחלחל ע״א: עא נדה 596
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ע״א.
 יד(״; כה )תהלים ליראיו׳ ה׳ ׳סוד עליה קרי וחמדתיו, בדרך היה בעלי ״א״ל: ע״ב: כ נדה 597

תאוה״. מחמת הדם וראתה לבעלה ״שנתאוית חימוד: ד״ה רש״י
ע״א. סו שם 598

Hippocrates, Quae ad virgin, spect., ed. Foes fol. 562 599
 פלפלים כססה וראתה, בצלים ואכלה וראתה, שום אכלה לאתויי אביי: ״אמר ע״ב: סג נדה 600

וראתה״.
Albrecht v. Haller, Elem. Physiol., vol. 7 part 2, p. 155 601

תר ׳ותתחלחל דכתיב ״משום ע״א: עא נדה 602 אס ( נדה... שפרסה מלמד רב: ואמר - ד( ד המלכה׳
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 טז שם מרפיא״; ביעתותא צמית פחדא קשיא: לא הא הדמים? את מסלקת שחרדה תנן והאנן
הדמים״. את מסלקת ״חרדה ע״א:

 שמעון רבן דברי טהורה, נדתה ימי בתוך אפילו מכה מחמת דם הרואה ״דתניא ע״א: טז שם 603
לוסתה״. חוששת וסת לה יש אם אומר: רבי גמליאל. בן



 לגרש יש 604הטבילה. עד דימום, ללא נקיים, ימים שבעה ולחכות זבה של הטומאה
 המוקנות זכויותיה את מאבדת והיא נדתה, בעת תשמיש מבעלה דורשת אשר אישה

605בכתובה. לה
 שאינו אחרים ממקומות דם לבין המקור״ ״מן דם בין להבחנה מידה אמות חיפוש

לווסת. הקשורים החוקים מן הנובעים קשיים מעורר לטומאה, גורם
המים לאחר בין )שתן( המים לפני בין המנטף דם טהור; - הרעי עם היוצא ״דם

 טהור נחשב השתן עם יחד הנפלט הווסת( בתקופת )שלא דם כלומר, 606טמא״; -
 הדם״ ״מקור אל חוזר ששתן להניח מקום שאין לפי לרחם, מקורו את מייחסים ואין

 רבים במקומות מזהירים התלמוד תקופת שלאחר המוסר בספרות 607אתו. יחד ויוצא
 העובדה לאור ובמיוחד דם, לבין השתן עם היוצאים מוצקים בין החלפה אפשרות על

 דם של אפשרות מזכיר כבר הרמב״ם 608דם. גם להימצא עשוי שבשתן שבמוצקים
609בכליות. או השתן בשלפוחית ממחלה כתוצאה בשתן

 בבדיקות מדובר שלא נאמר, כבר אשר את לזכור יש האמורים הדברים לאור
 של טהרתה לגבי ספק התעורר כאשר רופאים. ידי על מודרניות, בשיטות גופניות
 המומחה מומחה. לידי שלישי, גורם באמצעות בדם, המוכתמים לבניה נמסרו אישה,

 ללא ובוודאי רפואי דו״ח ללא כלל ובדרך לעיניו, הנראה לפי ורק אך לקבוע, צריך היה
 שסיגלו חכמים היו הזמן במהלך לא. או הרחם מן הוא הדם מקור אם גופנית, בדיקה

 והניחו להטעותם ניסו כאשר טעו לא ואף דם, סוגי בין להבחין גבוהה מיומנות לעצמם
 להבחין שניתן בדעה גם היו חכמים - אדם בדם שמדובר בטענה חרקים דם לפניהם

610דם. במראות לבקיאים נחשבו אלעזר ור׳ זירא ור׳ - הריח לפי דם סוגי בין

י הו י ת דם ז ס ו הו
חכמי אצל 611כמטמאת. דם פליטת כל כלומר דם, כל החשיבו )שומרונים( הכותים רק

 כחרדל דם טפת רואות שאפילו עצמן על החמירו ישראל בנות זירא: ר׳ ״אמר ע״א: סו שם 604
נקיים״. שבעה עליה יושבות

נדה״. ומשמשתו משה... דת על העוברת בכתובה: שלא יוצאות ״ואלו ע״א: עב כתובות 605
ה״ט. פ״ז נדה תוספתא 606
 ואם טמאה, עומדת אם אומר: מאיר רבי דם, וראתה צרכיה עושה שהיא ״האשה ע״ב: נט נדה 607

טהורה״. כך ובין כך בין אומר: יוסי ר׳ טהורה. יושבת
 רגליה מי שאין רגליה... מי עם דם ויצא מים שהשתינה ״האשה א: סעיף קצא סימן דעה, יורה 608

בכוליא״. או בחלחולת הוא מכה דם זה ודם החדר מן
 הרי רגלים... מי עם דם ויצא מים שהשתינה ״האשה הי״ז: פ״ה ביאה איסורי הלכות רמב״ם, 609

 דם זה ודם החדר מן רגלים מי שאין חוששת... אינה ונזדעזעה גופה הרגיש ואפילו טהורה. זו
בכוליא״. או בחלחולת הוא מכה

 לא יהודה דר׳ לאתרא מקלע כי הוה דישראל דארעא דמרא אלעזר רבי ״ומה ע״ב: כ נדה 610
 ארץ חכמי מכל דם במראות ״בקי דישראל: דארעא דמרא ד״ה רש״י אחזי?״; אנא דמא, חזי

ישראל״.
 ״נשותיהם קהתי: ודם״; דם כל על יושבות והן מעריסתן... נדות כותים, ״בנות מ״א: פ״ד נדה 611

טמא״. שאינו דם על ואפילו שרואות דם כל על יושבות

« »
ב פרק 186
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 כמו שחור מפצע, דם כמו אדום וצבעו לטמא נחשב ברחם שמקורו דם רק התלמוד
 על מים שופכים כאשר המתקבלים מים כצבע או 612)זעפרן(, כרכם כמו אדמדם או דיו

 שדוני. יין אחד וחלק מים חלקים שני של תערובת כצבע או הכרם, בית בקעת אדמת
,06מ111וו ז§36נ<11)ךוז יווני מחציר מיץ תלתן״, כ״מימי צבע גם שמאי בית לדעת  וכן ^

613המקור. מן דם על מעידים צלוי, בשר של הרוטב כצבע צבע
 התלמוד מעיר דיר׳ כמו ״שחור לגבי האדום. הצבע של שונים בגוונים כאן מדובר

 אינו השחור הצבע כלומר אדום, קודם שהיה בשחור אלא מקורי בצבע מדובר שלא
 עם דם שתערובת כיום יודעים אנו הרירי. הקרום מן שיצא לאחר השחיר אלא מקורי

האלה. הצבעים לשינוי גורמת הנרתיק של הפרשות
 תמימות הייתה לא ירוק, עד מצהוב הגוונים כל בו שכלולים הירוק, הצבע לגבי

 כך אחידות. והמשמעות התפיסה אין צבעים בין הבחנה שבנושא מפליא זה ואין דעים,
 ל״קןבוע״ שימשה אשר הכוס ממנו שעשויה לחומר שיש ההשפעה את גם נכונה הכירו

 הצבעים שבהשוואת חכמים דרשו לפיכך היין; תערובת צבע גון בקביעת )סטנדרט(
 צבעי יכולים שונות שבארצות גם העיר זירא ר׳ מקושטת. לא טבריאנית בכוס ישתמשו

 וסירב ישראל לארץ מבבל עלה זירא ר׳ אתני(. בסיס )על שונים להיות הנשים של הדם
 על דעה להביע אוכל ואיך תושביה( )ואת הארץ טבע את מכיר איני אבחנה: לקבוע

614אלה?!. אנשים של דמם
 יכול ביום טהור להיראות שעשוי ומה הדם, מראה על השפעה יש לתאורה גם

 רק הסתכלויותיהם את ערכו אשר חכמים היו לפיכך בלילה. טהור כלא להיראות
 כדי ביד שימוש תוך השמש, לאור רק אותן עשו אשר היו ולעומתם מלאכותי, באור

 לגרום עלולה חולה עין גם יבש. דם מאשר אחרת כמובן נראה טרי דם סנוור. למנוע
לטעויות.

הגוף, מכל הבאות הפרשות ישנן ההפרשות. בין גוונים במספר הבחין דמטריוס ]גם
[615הגוף. חלקי משאר הפרשות ויש הרחם מן אחרות

ם מי ת ם כ מי דו צבע או דם - א
 העתיקה בתקופה צבע. כתם לבין דם כתם בין מוכתם בבד בהבחנה היה מיוחד קושי

 ספקטרלית, ואנליזה טייכמן מבחן מוכרים היו לא וכן מוכר היה לא עדיין המיקרוסקופ
616)ממיסים(: סממנין שבעה בעזרת בוצעה הכתם ובדיקת

קודם. מערב דיבר ולא אכל לא אשר אדם של רוק - תפל רוק - 1

1_¥6\י ,?/׳£»//£?/ .ק 215 612
ע״א. יט נדה 613
 הדם, בצבעי שם לדון וסירב לבבל ובא ישראל בארץ חי זירא שר׳ כותב )המחבר ע״ב כ שם 614

המתרגם.( - הנכון הוא ההפך וכנראה
80ז31,ו ג(1ן3ק1. 50, .ק 223 615

 ונתר, רגלים, ומי גריסין, ומי תפל, רוק הכתם: על מעבירין סממנין ״שבעה מ״ו: פ״ט נדה 616
ואשלג״. קמוניא, ובורית,



 קבלת עד שנלעסה מסוימת שעועית של מגריסין המתקבלים מים - גריסין מי - 2
 חומר שמים היו אם ידוע לא והתוספתא(; המשנה בתיאורי שונה השעועית )סוג דייסה

לחה. או יבשה בצורה הכתם גבי על זה
שתסס. שתן - 3
הערבים. של אלקלי אלקליני; מלח - נתר - 4
אשלג? מלוחים, צמחים מאפר המתקבל צמחי אלקלי - בורית - 5
(.Kimolus) מקימולוס באלקלים עשירה חרסיתית אדמה - )קימוליא( קמוניא - 6
סבון(. מייצרים ממנו צמח )סוג צררה ,leontopetalon - אשלג - 7

כביסה; בעת כמו פעמים שלוש הבד את ומשפשפים הכתם גבי על אלקלי נותנים
 נעלם הכתם אם 617לייבשו. צורך אין אך הבד את לשטוף יש למשנהו אחד ממיס בין
 הסדר לפי הממיסים את לתת יש בצבע. מדובר ולא בדם מדובר מתבהר, שהוא או

 שימשו האחרונים הממיסים חמשת הכתם. על ולהניחם לערבבם, ולא לעיל המצוין
 עמדו אשר אמיתיים בד צבעי להם שהיו כנראה 618בגדים. של לכביסה כלל בדרך

דהו. ולא הבד של הניסיוני בשפשוף

הבדיקה: לסיבוך גורמות המשנה להוראות בתלמוד המתוארות ההשלמות
 הממיסים מששת אחד לכל תפל״ ״רוק להוסיף צורך יש לקיש ריש של לדעתו •

אותם. מפעיל הפה הבל רק כי האחרים,
להמליחם. כן ולפני בחום הגריסין מי את להכין יש יהודה ר׳ של לדעתו •
619שביהודה. מאנטיפטריס ולא מאלכסנדריה שיהיה רצוי - נתר •
 להבהיר צורך היה יוחנן ר׳ של לדעתו ימים. שלושה במשך לתסוס צריך השתן •

 במשך האם נקבה, של או זכר של מבוגר, של או ילד של בשתן מדובר אם
 להיות צריכים התסיסה ימי והאם מכוסה, או גלוי להיות עליו השתן תסיסת

)חורף(. גשם ימי או שמש ימי
 גופרית. אחרים ולדעת 620חול, או אהלא או salsola היא בורית יהודה ר׳ לדעת •

 מלחים והם זהים אינם ואהלא שבורית ואומרת הדעות שתי את דוחה הגמרא
שונים. אלקליים

 בצדפי נמצא שהוא מלחים מפי שמע ושמואל ים, עשב הוא האשלג צמח
ברזל. שיפוד בעזרת משם ומופק הפנינה

לנגבו״. צריך ואין מקום מכל ואשלג ..אלכסנדריה. נתר זו ״נתר ה״י: פ״ח נדה תוספתא 617
 במקום ש׳ קטן״; בגד לכבס כדי - ואשלג קמוליא, ובורית, נתר רגלים, ״מי ע״ב: פט שבת 618

 יוון, מאיי קימולוס, האי מן הבא לבן טיט של מיוחד מין הוא קמוליא של שהמקור מסביר
בגדים. לניקוי ומשמש

 נתר הפקתם. דרך אלא הפקתם מקום רק לא הוא אלה נתר מיני שני בין ההבדל ע״א: צ שבת 619
צמחים. מאפר כנראה הופק באנטיפטריס ונתר במצרים, כמינרל מופיע אלכסנדרוני

 בזבחים ש׳ ״אהל״; ערך ערוך וכן ע״א פח זבחים Löw, Pflanzennamen, p. 43 ע״א; צ שבת 620
 והיו סודה, של ניכרת כמות ומכיל חד־שנתי ישראל, בארץ המצוי צמח הוא שאהל מסביר

ם לכביסה. בו משתמשי
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ץ׳/ ב״שלוף יהודה ר׳ ידי על מוסבר קמוניא, או קימוליא, •  אינה שמשמעותו דו
(.618 הע׳ )ראה ברורה

 של הצבע את גם מסלק הוא כי ב״צפוך, מלהשתמש להימנע יש הבדיקה מהלך בכל
621לסבון. כנראה הכוונה "צפון״ במונח לדחייתו. גורם לפחות או הבד,

 התלמוד שלאחר ובתקופה רבות, בשאלות קשורה בפרטים לעיל המתוארת הבדיקה
 בקצת בקיאים אנו שאין מפני סמנים ז׳ העברת לנו אין ״ועכשיו למעשה בוטלה

622משמותם״.
הקדומה. התקופה של אליליים במקורות גם נזכר הווסת דם בסילוק הקשור הקושי

 בעלת האישה של שתן בעזרת רק לכבס יש מלוכלכים שלבנים פליניוס מציין לכן
623הלבנים.

ת רו ג ת ב י נ י מ
 סימני ידי על לבגרות ילדות בין הגבול את קובעים הקדום הזמן של החוקים רוב

 ולבגרות ״תינוקת״, או ״קטנה״ ״קטן״, הם לילדות המקובלים המונחים המינית. הבגרות
 התלמודית בהלכה אם כיום לברר ניתן לא "אישה״. נשואה: היא ואם ״נערה״; ״גדולה״,

 )ולא משפטי מצב לגבי המכריע הגורם הייתה המינית הבגרות שבו מצב אי־פעם היה
 ההלכה 626והגרמני. 625הרומי 624היווני, בחוק קדומות בתקופות שהיה כפי הגיל(,

 שלוש של מינימלי גיל גם מינית בגרות סימני מלבד עקרוני, באופן דורשת, היהודית
627לנערות. מלאות שנים עשרה ושתים לנערים מלאות שנים עשרה

 אצל כונתה זאת בדיקה גופנית. בבדיקה צורך היה המינית הבגרות את לקבוע כדי
 ידי על בוטלה והיא בגרות( סימני למציאת גופנית )בדיקה indagatio orporis הרומים

 אצל כזאת. בבדיקה הכיר העתיק הגרמני החוק גם לספירה; 530 בשנת יוסטיניאנוס
 ידי על בלעדי, באופן נערות, אצל זאת בדיקה בוצעה צוין, שכבר כפי התלמוד, חכמי
 ר׳ הסמיך זאת בדיקה לביצוע הדין. בתי על מקובלות היו והצהרותיהן מבוגרות נשים

628אמו. את ישמעאל ור׳ אשתו את אליעזר
 ישראל בנות ״חזקה הבא: הכלל נוסח לא, או וסת של דימום לפנינו אם לקבוע כדי

לפרקן משהגיעו אותן. בודקות הנשים ואין טהרה בחזקת הן הרי לפרקן, הגיעו שלא עד

טמאות״. טהרותיו ועבר, צפון עבר ולא סמנין שבעה עליו העביר רבנן ״תנו ע״א: סב נדה 621
 דם הוא אם מסופק והדבר לתלות במה לה ואין כתם ״מצאה לא: סעיף קצ סימן דעה, יורה 622

 עליו מעברת אינה ואם וטהורה, צבע זה הרי בעיניו עמד אם סמנים, ז׳ עליו מעברת צבע או
משמותם״. בקצת בקיאים אנו שאין מפני סמנים ז׳ העברת לנו אין ועכשיו מספק, טמאה

Plinius, Hist. Natur. 28:23 623
Heineccius, Antiquit, rom., 1, p. 233 624

Schilling, Geschichte des Römischen Privatrechtes, 2, p. 134 625
Wackernagel, Die Lebensalter, Basel 1862, note 317 626

Löw, Lebensalter, pp. 142 ff 627
 לאשתו מוסר אליעזר רבי היה וכן נשים פי על נבדקות הנבדקות כל רבנן ״תנו ע״ב: מה נדה 628

ה״ה. פ״ו נדה תוספתא לאמו״: מוסר ישמעאל ורבי
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632

 מפני ביד אותן בודקין אין אומר: יהודה רבי אותן. בודקות ונשים טומאה בחזקת הן הרי
 נבדקות והן מבחוץ אותן ומקנחות 629בשמן)מבפנים( אותן סכות אלא אותן, שמעוותות
 - החזה - העליון החלק מתפתח 631הגוף. משתנה המינית הבגרות עם 630מאיליהן״.

 צמח״. ושערך בכינו ״שדים הנביא: זאת שמתאר כפי הערווה; התחתון, החלק וכן
 הסימנים מופיעים פעמים הנערה. של מסוים לגיל תמיד קשורה אינה זאת התפתחות

633חולשתו. בגלל להופיע מאחרים ופעמים הגוף חוזק בגלל יותר צעיר בגיל
הבגרות: סימני ואלה

 מרימה האישה כאשר הנראה שטחי ערוץ לפחות או קמט מופיע לדד מתחת - 1
 נשים אצל )משחינה(; משחירה והפטמה קדימה ובולטים מתפתחים השדיים 634הדד. את

 כאשר יותר. מבוגר לגיל סימן בזה הרואים יש מחומצן(; כסף )כמו מכסיפה מסוימות
 לא בצורה מופיעים החזה פני 635לחזור״. ושוהה שוקע הוא העוקץ, על ידו ״נותן הוא

חלקה.
 יותר מאמצות והן ברחיים״ שטוחנות מפני לבוא ממהר עליון כפרים, ״בנות אצל

 באפקריסותך, שנישוף מפני לבוא ממהר ימין צד עשירים ״בנות אצל זרועותיהן. את
 בנות ״אצל החזה. של ימין בצד מתחכך והוא לגוף צמוד לבוש לובשות הן כלומר
 שנושאין ״מפני או עליהן״ מים כדי ששואבות מפני לבוא ממהר שמאל צד עניים
 הנערות של ולתלבושת לעיסוק מייחסים אלה מקורות צדיהן(״. )על גססיהן על אחיהן

 שמאל, צד קודם מתפתח חכמים לדעת הנשי. החזה התפתחות על מסוימת השפעה
 אומר והוא מאוד חריגה זאת התפתחות יהושע, ר׳ של אחיו בן חנינא ר׳ לדעת אך

 שמאל צד שקדם בשכונתי, שהיתה מאחת חוץ ימין לצד שמאל צד קדם לא ש״מעולם
637ימין״. לצד

636

637

ה״ד. פ״ה נדה בתוספתא בצדק, כנראה מופיעה, אינה זאת מילה 629
 אותן סכות אלא אותן שמעוותות מפני ביד אותן בודקין אין אומר: יהודה ״רבי ע״ב: י נדה 630

מאיליהן״. נבדקות והן מבחוץ אותן ומקנחות מבפנים בשמן
הגוף״. שנשתנה - לסימנין ״מה ע״ב: טז קידושין 631
ז. טז יחזקאל 632
 בריותא״; מחמת דאתו זמנין כחישותא מחמת דאתו זמנין סימני ״דהני ע״ב: קנה בתרא בבא 633

ת פיגור ש׳:  שמן ילד כאשר פעמים וכן תזונה מתת כתוצאה להיגרם יכול המינית ההתפתחו
הורמונלי. איזון לחוסר ומגיע מאוד

 שמואל: אמר הדד... תחת הקמט משיעלה אומר: הגלילי יוסי ר׳ סימנין? ״איזהו ע״א: מז נדה 634
 תחת הקמט שיעלה כמי ונראית לאחוריה ידיה שתחזיר כדי אלא ממש הקמט משיעלה לא

הדד״.
מ״ח. פ״ה נדה 635
 דד על ותולה סודר והוא ״מעפורת אפקריסותן: ד״ה רש״י ע״ב; מח נדה ד; ב רבה ויקרא 636

pie ¡en* hr> ־,rwvn fe ׳9׳ בפי/ג ¡,vfbn ׳fe* מעפורת״. להן אין עניים בנות אבל הימין
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ע״ב. מח נדה 637
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 שוכבים גברים של דדים אם היא חריגה תופעה עליון. סימן אין גברים אצל
638המקדש. בבית משירות כהן פוסלת והיא אישה, אצל כמו )תלויים(
 התקופות. ובכל הגוונים מכל משוררים של לשירתם נושא היה הנשי החזה של יופיו
עפרים כשני שדיך ״שני הדימוי זה. בתחום לתיאוריהם גבול ידעו לא המזרח משוררי

• ד :ד ״״ : • י - ד :

הבדל במקרא. האהבה בשיר ידוע כתיאור מופיע 639בשושנים״ הרועים צביה תאומי
ך ^ • • • • • » • ״ “ • •

 יפים אינם מפותחים מאוד שדיים גם יפה. אינו הצדדים בשני השדיים בהתפתחות גדול
 דדיה שהפשילה אחת ערביא ״ראיתי מספר כבר חנה בר בר רבה מום. בהם ורואים

640בנה״. את והניקה לאחוריה
 )הלב(, הבינה במקום מצויים הדדים אדם בני שאצל חיים, בעלי על יתרון אדם לבני
642עבאס. אבן עלי אצל גם בא זה רעיון 641היניקה. בעת בערווה יסתכל לא והתינוק

 יש - הפות - מקום״ ל״אותו מעל הערווה. התפתחות הוא התחתון הסימן - 2
 644ומתפשט. 643מתרכך המקום מתבגרת הנערה וכאשר ונוס(, של הר )תפוח, מוגבה מקום
645״גב״. גם ואולי ״כף״ מכונה זה מקום

 התחתון הסימן 646הזכר. אצל מתפתחת שהיא לפני הנקבה אצל מתפתחת הערווה
 חריגים במקרים 647להפך. לא אך החזה, לפני העליון, לפני האישה אצל להתפתח יכול
 להסתפק ניתן משפטיות למטרות 648מורחק. להיות או להיעלם הערווה שער יכול

אין בעליון שמוצאים כיון ביבנה בודקין דין בית ״כשהיו ולכן העליון, הסימן בבדיקת

 כשל שוכבים דדיו באדם... פוסלין עוברין בין קבועין בין אלו ״מומין מ״ה: מ״א, פ״ז בכורות 638
אשה״.

ה. ד השירים שיר 639
 בר מיישא א״ר וכמה? מום. זה הרי חברותיה משל גסין שדריה אשה ״כל ע״א: עה כתובות 640

.לוי: בן יהושע דרבי כריה .  שהפשילה אחת ערביא ראיתי אני חנה: בר בר רבה דאמר טפח... .
בנה״. את והניקה לאחוריה דדיה

 יסתכל שלא כדי טעמא? מאי בינה. במקום דדים שעשה אבהו: ר׳ ״אמר ג: קג תהלים מדרש 641
הטינופת״. ממקום יינק שלא כדי אמר: מתנה רב בערוה.

Ali Ibn Abbas, Anatomie, chapt. 25, p. 419. De Koning 642
 שמגדלת כיון מקום, מאותו למעלה יש תפוח מקום הונא: רב אמר כף? ״מאי ע״ב: מז נדה 643

והולך״. מתמעך
שט מזיר? הוא ״מאימתי (:48) ע״א כו פ״ח, סנהדרין ירושלמי 644 שתתפ  הזרע בשל משל הכף. מ

 בשר גובה יש הערווה מן ״למעלה הגיליון(: על )קצר פירוש מבחוץ״. הקדרה השחירה מבפנים
איש״. נקרא הכף אותו על השערות ומשיתפשטו כף נקרא

 ד״ה רש״י בכריסה״; ואחת בגבה אחת אפילו שאמרו שערות שתי הכי נמי ״תניא ע״ב: נב נדה 645
מקום״. אותו ״תחת בגבה: אחת

האיש״. לפני לבוא ממהרת ״האשה מ״ט: פ״ה שם 646
 אף התחתון, בא שלא עד העליון בא העליון... בא שלא עד התחתון סימן ״בא מ״א: פ״ו שם 647

וכר״. אפשר שאי פי על
 נמי תחתון עליון, מדאתא ודאי ״דהא אפשר: אי אבל ד״ה המשנה על רש״י ע״א; מח שם 648

שנשרו״. אלא אתא,



 להן שיש מפותחות בשערות אלא פלומה בשערות מדובר אין 649התחתון״. על משגיחין
650בשורש. שקערוריות

 גמליאל בן שמעון רבן שלדעת מפני לבוא", ממהר תחתון - כרכים ״בנות אצל
651במרחצאות״. ״רגילות הן

העצבים מערכת ה.
ח מו תו ה פ טי ע ו

 זהות מכאן מוארכת; עצם בתוך לשד כמו אליה ומתייחס הגולגולת בתוך מונח המוח
 במוח ראו התלמוד חכמי 652״מוקרא״. גם לפעמים המכונה ו״מח״ ״מוח״ של המונחים
 העצמות ומוח השדרה מוח המוח, את ראו הם יותר, שנראה מה או עצבי חומר העצמות

 השדרה מוח את כינה אשר אריסטו זאת שעשה כפי היסטולוגית, מבחינה ערך כשווי
653,ygrotes myelodes מכונה קפרא בר של לדעתו המוח. של בלחלוחית כלומר 

 מתחיל - להתארך מתחיל שהמוח ובמקום הגולגולת, בתוך נמצא אשר כל ״מוח״
 באיזור - )פולין( שעועית דמויי איברים שני ממוקמים ביניהם בגבול השדרה; מוח
 אלה ״פולין״ אם בטוח היה לא קפרא בר .foramen magnum - הגולגולת פתח של

 ״פולין״ מצא ירמיה ר׳ למוח. לשייכם הייתה ונטייתו השדרה, למוח או למוח שייכים
לגולגולת. הצוואר חיבור במקום 654עופות, אצל גם כאלה

 זאת שהציע כפי ,Apophysis ossis occipitis את ב״פוליך לראות שאין ברור
 ואצל (cerebellum) הקטן המוח של הכדור חצי על לחשוב שיש ייתכן 655גינצבורגר.

.lobi optici על אולי הציפור
 הפרשנים 656עצם. לשבור מבלי הגולגולת מתוך המוח את לשלוף ניתן הכבש אצל
 בעת במצרים שעשו כפי האף, דרך שבב, באמצעות זאת לעשות שניתן מוסיפים
 ולעתים (ethmoid) האתמואיד עצמות את לשבור צורך יש אלה במקרים - החניטה
יותר, נכון הירושלמי בתלמוד המופיע שההסבר נראה האף. של הסחוס את גם קרובות
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ה״ט. פ״ו נדה תוספתא 649
 על אף גומות גומות. בעיקרן שיהא צריך שאמרו שערות שתי הונא: רב ״אמר ע״א: נב נדה 650

שערות״. שאין פי
ע״ב. מה שם 651
 האסורים הם קרומים ״המשה :,ש דמא״. משום ודמוקרא הוו... קרמי ״המשא ע״א: צג חולין 652

המוח. קרום הוא מהם אחד דם״. משום אסורים ושנים חלב מהם שלושה באכילה,
Aristotle, Hist. Anim, book 3, chapt. 8 no. 61 653

 מה כל - מוח קפרא: בר משום ריב״ל אמר פזי בן שמעון רבי ״אמר ע״א-ע״ב: מה חולין 654
הקדרה״; פי על מונחים פולין שני כמין ואשכח בעופא בדק ירמיה רבי כמוח... נדון שבקדירה

והגולגולת״. הצוואר חבור ״למקום הקדרה: פי על ד״ה רש״י
Gintzburger, Medicina ex Talmude illustr., Goettingen. 1743, p. 10 655

 לגודרו ויכול הואיל שבראש... מוח על נמנין אומר: רבי ״מיתיבי ע״ב: פד פסחים 656
ולהוציאו״.
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 דרך בהוצאתו נעשית עצם לשבור מבלי הגולגולת מן המוח שהרחקת אומר והוא
 הוא הגולגולת מן המוח את דרכו להרחקה ביותר הנוח המקום לכך, מעבר 657האוזן.

^Foramen opticum, העין. חלל של האחורי שבקיר
 מסקנה כל להסיק אין המוח. עצבי על התלמוד לחכמי ידוע היה מה לברר ניתן לא

 המסכנות בפציעות רק עוסקים הם כי זה, לנושא מתייחסים אינם שהמקורות העובדה מן
טרפות. מוכרזים הם מהן שכתוצאה חיים, בעלי של חיים

 הקבלה יש (.Pia) ותחתון (Dura) עליון קרומים: שני מוקף הגולגולת בתוך המוח
 ברורה ההבחנה שם אך האשכים, את העוטפים לקרומים הקרומים שני של אנטומית

 אם רך. - יותר עדין הוא התחתון הקרום 658יותר. קלה לאשכים הגישה כי יותר
 סדק דרך במוח תנועה ורואים הלוע לכיוון הציפור מקור את הציפורן בקצה לוחצים
 וגמיש. רך התחתון הקרום כי התחתון, בקרום גם חור שיש אומר זה אין העליון בקרום

 מסכן בגולגולת שבר וכל המוח, על מגן אינו ולכן עדין העליון הקרום גם מים בעופות
659הציפור. חיי את

Arachnoid מוזכר אינו שגם כפי התלמוד, חכמי ידי על מוזכר אינו הקורים( )קרום 
 של הגילוי הביניים. ימי של האנטומאים ידי על ולא העתיק בזמן הגוים חכמי ידי על

מאמסטרדם. עשרה השבע המאה בני לאנטומאים מיוחם זה קרום
על לאות ״והיה - התורה מצוות לפי תפילין הנחת ינאי, ר׳ של מדרשו בית לפי

i : י  T  T ־

661״רופס״ - רך הוא תינוק של שמוחו במקום היא - 660עיניך״ בין ולטוטפת ידכה
y  • y • • • ץ • P r f I • •  • •  r

 שמדובר וחשב תינוק של בראשו תנועה ראה תרנגול דופק. תינוק של שמוחו מקום -
 הרשעה רומי מלכות ״גזרה אביי של בתקופתו 662בירושלים. ונסקל בראשו, וניקר בחרק
663מוחו״. את ינקרו תפילין המניח שכל ישראל על גזירה

 כיבוש שאחרי מספר יוחנן ר׳ תינוקות. על ריחמו לא בכעסם, אכזריים, כובשים
על נמצאו תינוקות מוחי מאות ״שלש בר־כוכבא, במלחמת אדריאנוס, ידי על ביתר

 מוח על נימנין ואין שבראש מוח על נימנין אמר: ״שמואל (:49) ע״א לה פ״ז, פסחים ירושלמי 657
 מוח על נימנין ואין - האוזן דרך להוציאו יכול שהוא - שבראש מוח על נימנין שבקולית.
שבירה״. דרך אלא להוציאו יכול שאינו שבקולית,

 רש״י ניכר״; בביצים כנגדו לוי: בן יהושע רבי אמר חנה בר בר רבה ״אמר ע״א: מה חולין 658
 קרומים שני יש להן שגם המוח רביצת להכיר יכול אתה זכר ״בביצי ניכר: בביצים כנגדו ד״ה
 מאד דק מוח של התחתון שקרום ומתוך בו מונחים שהביצים ואחד חיצון והאחד הכיס, לבד
בביצים״. סימן לו נותן הוא עצמו כמוח ונראה לגמרי ניכר ואין

 וקרומו הואיל אימא אלא ס״ד?! קרום לו אין קרום, לו ואין הואיל מים של ״בעוף ע״א: נו שם 659
דך״.

טז. יג שמות 660
 תינוק של שמוחו מקום ינאי: רבי דבי אמרי היכא? קדקד, זו עיניך׳ ״׳בין ע״א: לז מנחות 661

רופס״.
 הנפש, את שהרג בירושלים שנסקל תרנגול על תנינן ״תמן (:45) ע״א כו פ״י, עירובין ירושלמי 662

וניקרו״. הלך רופף תינוק של ראשו ראה
ע״א. מט שבת 663
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 מולדתו, ארץ את ממנו גזל אשר האכזר, לכובש מאחל תהלים משורר גם 664אחת״. אבן
665הסלע. אל עולליו את שינפצו

 כמו באכילה אסורים האשכים, את המכסה הקרום וכן המוח, את המכסה הקרום
 סוג ,Turbot) השיבוטא דג של למוחו 666בקרומים. שיש המרובים הדם כלי בגלל דם,
 התירה היא באכילה התורה אסרה אשר לכל חזיר; בשר של טעם יש Flounder)667 של

 אינו התורה מצוות את ששומר מי שכל לומר ניתן זה לפי 668בטעמו. לו הדומה משהו
בטעמו. לו הדומה תחליף יש אסור מאכל לכל כי דבר, שום על לוותר צריך

ט ה חו ר ד ש ה
 שירית־ ובצורה ,Rückenmark, spinal cord עבור העברי המונח הוא השדרה חוט

 במונח הביניים ימי של האנטומאים ידי על נשמר זה ביטוי 669הכסף״. ״חבל אלגורית
Funis argenteus.670 הלטיני

 :671הפרשות באזור עצבים, מערכות שלוש יוצאות השדרה עמוד של התחתון מהחלק
 ,coccygeal) העוקץ ועצב (Kreuz, sacral) העצה עצב (,Lenden, lumbar) המותן עצב

Steissbeinnerven, Cauda equina.) קשה, אלה חלקים של האנטומיים היחסים תיאור 
 בר דימי לרב חיים בבעל אותם להראות מסוגל היה שלא יהודה ר׳ על ומסופר

672יצחק.
 זה הרי נפשה שתצא קודם בהמה של מפרקתה ש״השובר אמר חייא ר׳ בשם שמואל

 נמצאה החדשה בתקופה 673באברים״; דם ומבליע הבריות את וגוזל הבשר את מכביד
נהוגה הייתה כאן המוזכרת חיים בעל של מפרקת שבירת 674זו. לטענה ניסויית הוכחה

 מוח קבין ארבעה אסי: רבי ״אמר ע״א: נח גיטין וילנא(; במהדורת ע״ג )בא ד ב רבה איכה 664
אחת״. אבן על נמצאו

יךטשו ״ועלליהם טז: יג ישעיה הסלע״; אל עלליך את ונפץ שיאחז ״אשרי ט: קלז תהלים 665
• * , • • • •  T  \  T  • •

ב לעיניהם״; פ- א. יד הושע יב; ח מלכי
• •

 זכר״; של ״ביצים רביעי: ד״ה רש״י דמא״; משום ודמוקרא רביעי תרבא ״שום ע״א: צג חולין 666
(.652 הע׳ )ראה המוח״ ״שעל דמוקרא: ד״ה

Löw, Aramäische Fischnamen in "Orientalische Studien", Nöldeke Festschrift, p. 10 667
 אסר כוותיה. לן שרא רחמנא לן דאסר כל מכדי נחמן: לרב ילתא ליה ״אמרה ע״ב: קט חולין 668

דשיבוטא״. מוחא - חזיר חיה; חלב - בהמה חלב טוהר; דם - נדה כבדא; לן שרא - דמא לן
 ימי ושל בתולין ״של טוהר: דם ד״ה לו״; דם טעם קרוש הוא דם ״כולו הכבד: ד״ה רש״י
חזיר״. כטעם טעמו שיבוטא ששמו דג ״של מוח: ד״ה יולדת״; של טוהר

הגלגל ונרץ המבוע על כד ותשבר הזהב גלת ותרץ הכסף חבל ירתק לא אשר ״עד ו: יב קהלת 669
p ״ ־ : V ״T •9 9 ״ \ T  : 9 V  V “  V  V \ ־־ ־־ V T  •  : T  T ״־ ־־ ־־ - _ . T ------: —

הבור״. אל
Hyrtl, Das Arabische eto., p. 98 670

 הוא ״פרשות שלישית: לא ושניה ראשונה לאו מאי גרסינן הכי ד״ה ע״א, מו לחולין רש״י 671
לצלע״. צלע בין המפריש בשר

ע״ב. מה חולין 672
ע״א. קיג שם 673

Dembo, Verhandlung der Physiologische Geselschaft zu Berlin, Session of 26 January 674
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 האטלס בין לדקור קצבים ידי על לעתים מקובל עוד כיום גם 675דתיים. בטקסים ביוון
 הצווארי. השדרה עמוד חוליות את להפריד וכך העורף עצם של השטוח החלק ובין

 Epistropheus^ של השן נפגעת ששם אדם, בן של מפרקת לשבירת דומה אינו זה )מצב
 כלי הצרות מנגנון מופרע מכך כתוצאה (.Medulla oblongata המוארך המוח של

 כלי המוארך, המוח ידי על מבוקר אשר (,Vasokonstriktoren, vasoconstriction) הדם
 חומר כמו 676לשיתוק, גורמת בצוואר )הדקירה החיים בעל הריגת ובעת מורחבים הדם

 כבד נעשה הבשר הקטנים. הדם כלי דרך דם זרימת ואין (,Kurare, curare - מרדים
 בעבור משלם שהוא המחיר את הדם בעבור משלם הוא כי מרומה בעצם הבשר וקונה
השרירי. הבשר

 לנחש. הופך האדם של השדרה חוט המוות שאחרי האמונה נפוצה העתיק בעולם
 באמיתות ספק מטיל אמנם אשר 678אליאנוס, אצל וכן 677אובידיוס אצל מופיע זה תיאור
 הלכתי, ציווי להדגיש כדי זאת אמונה משמשת בתלמוד 679פליניוס. אצל וכן הדבר,

 נחש, נעשה שנים שבע לאחר אדם של ״שדרו אומר והתלמוד ב״מודים״, לכרוע שיש
680ב׳מודים׳״. כרע דלא מילי והני

 במדרש: בהערה יותר, מאוחרת בתקופה מוצאים אנו התלמודית לפסיכולוגיה תרומה
 השדרה, בחוט ותלויה ברגלו, קשורה ושלשלת כנפיים, בעל חגב כמין דומה ״נשמה

 ולפיכך רואה, שאדם החלומות הן והן בעולם, ומשוטטת נשמתו יוצאה ישן וכשאדם
681עונה״. מיד בו וכשנוגע עונה, ואינו פעמים כמה לו קודאין ישן, כשאדם

ם בי צ ם ע י פי ק הי
 ההיקפיים העצבים של משמעותם לגבי ודאי דבר להגדיר אפשרות שום אין

 אצל neuronn הרומאים אצל nervus המונח משמעות העתיק. בזמן )פריפריאליים(
 גם אלא עצבים רק לא היא הערבים, אצל ו״אירק״ היהודים אצל ה״גיד״ וכן היוונים,

 הרופילוס, שלפי מדווח רופוס neura.682 נקראו (artery) עורקים אפילו ורצועות. גידים
 וחוט המוח הוראת לפי רצוניות לתנועות העצבים גורמים אנטומאי, של שם לו שיצא

 המפעילים כאלה ויש לשריר משריר ואחרים לעצם מעצם עוברים אחרים עצבים השדרה;
)שרירי(. מגויד אגרוף היא הגרמנית בשפה nervichte Faust המונח משמעות 683פרקים.

1894; idem, Das Schächten, Leipzig 1894, p. 38
Oribasius 24:3 675

בכך. מאמינים רבים עוד כיום וגם מתארים, ואוריבסיוס שגלנוס כפי הרגשה לחוסר רק ולא 676
Ovid, Metam. 15:389 677

Aelian, Hist. Anim., book 1, chapt. 51 678
Plinius, Hist. Natur., 10:86 679

 נעשה שנים שבע לאחר עטלף עטלף, נעשה שנים שבע לאחר זכר ״צבוע ע״א: טז קמא בבא 680
נחש; נעשה שנים שבע לאחר אדם של שדרו קימוש... נעשה שנים שבע לאחר ערפד ערפד,

ב׳מודים׳״. כרע דלא מילי והני
ו. יא תהלים מדרש 681

Rufus, De appellat. part, ed. Daremberg-Ruelle, p. 163 682
ibid. p. 185 683
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 כעצב אותו מגדירה היהודית שהמסורת הנשה״, ל״גיד רק יש מדויקת הגדרה
 "אירק הרופאים( )גם אותו מכנים והערבים (,Hüftnerven, sciatic nerve) הסכיאתי

 ובתקופה 685זה, עצב לאכול שלא מקובל היה )יעקב( האבות בימי כבר 684אל־נשה״.
 עצב את לנקר איך ברורות הנחיות נותן התלמוד לאיסור. זה נוהג היה מאוחרת יותר

686הבשר. מתוך הנשה( )גיד המותן
ך ״צומת  האנטומי הברך בבית המצויה גידים מערכת היא חיים בעל אצל הגידי

(Sehnen-System, popliteal space,) המכונה הקרסול בפרק בארכובה מצוי שהוא או 
 בו תולים שהקצבים במקום 687הברך, כפרק בטעות, כלל בדרך חיים, בעלי אצל
 להבין יש זה בתיאור הקרסול. של החיצוני בחלק כלומר 688השחוט, החיים בעל את

 לדברי מתאים היה זה הסבר (.Achillessehne, achiles tendon) בארכובה שמדובר
 שאינו מה אך החיים. בעל של חייו את מסכנת בארכובה שפציעה האומרת המשנה

689רצועות. משלוש מורכב להיות אמור הגידים שצומת העובדה היא זה הסבר תואם

ה נ שי
 יום שלושים במשך מיין המתנזר הנזיר היהדות. של המקוריים ליסודות זרה הסגפנות

 בן חנינא ר׳ אומר וכך 690היין״, מן עצמו ״שציער מאחר חטאת קרבן להביא חייב
 691בנפשו״; מתחייב זה הרי בלילה... ״הנעור משינה: עצמו שמונע מי על גם חכינאי

נחמן ורב השינה, עבור רק נברא שהלילה אומר יהודה ר׳ 692קיומי. צורך היא השינה כי

Abulcasem, Chirurgie, ed. Channing, p. 75 684
הזה היום עד הירך כף על אשר הנשה גיד את ישראל בני ייאכלו לא כן ״על לב: לב בראשית 685

• *T • • • T  • T  a

הנשה״. בגיד יעקב ירך בכף נגע כי
ך • f « ״ • » • P ״ ״ ■  »  • • P■ • •

I • • • •  •  I •

 בחולין הבית, בפני ושלא הבית בפני לארץ, ובחוצה בארץ נוהג הנשה ״גיד מ״א: פ״ז חולין 686
 על נאמנין הטבחין ואין שמאל... של ובירך ימין של בירך ובחיה, בבהמה ונוהג ובמקודשין.

החלב״. ועל עליו נאמנין אומרים: וחכמים מאיר. רבי דברי הנשה, גיד
הרגל. הגוף: של החיצונית הצורה .1 זה: בפרק ראה 687
 למעלה כשרה. - הערקום כנגד ניטלו או ״נפסקו ד: סעיף נו סימן טרפות הלכות דעה, יורה 688

טריפה״. - בו תולין שהטבחים המקום והוא מהערקום
 מקום עד שצומתין וממקום בו צומתין שהגידין מקום שאמרו, הגידין ״צומת ע״א: עו חולין 689

ך. טי ש תפ  ״ישנן כך: כותב ,63 עמ׳ ב, חולין, למסכת מאור בספרו לוינגר, מ׳ י׳ ד״ר )הרב שמ
 הוא בערקום המסתיים האחורי שהגיד היא הרמב״ם שיטת הגידין, צומת לתיאור שיטות שתי
 הוא לשנים המתפצל הקדמי שהגיד אומרת ערוך שולחן שיטת מכולם. העבה - החזק הגיד

יותר״ דק שהוא המרכז ומצד העור מצד צד, מכל צדדי גיד יש משניהם אחד לכל העיקרי.
המתרגם.( -

על חטא מאשר עליו ׳וכפר לומר תלמוד מה אומר: ברבי הקפד אלעזר ״רבי ע״א: יא תענית 690
T ״ : 9  T  V ־־־ •״: T  T  V ־ ־

במדבר ( ש׳ פ  קל דברים והלא היין. מן עצמו שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי - יא( ו הנ
 על ודבר דבר מכל עצמו המצער חוטא, נקרא היין מן אלא עצמו ציער שלא זה ומה וחומר:

וכמה!״. כמה אחת
מ״ד. פ״ג אבות 691
 וכמה״; כמה אחת על שינה אונס על שלא דין, עושין שינה אונס על ״שאפילו ע״א: כח תמיד 692

אדם שאין אונס היא זו ״דשינה דין: עושין שינה אונס על ק״ו ד״ה רש״י, שבמקום הפירוש
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 שמעתך״, ״מחדדן זירא לר׳ אמרו כאשר יום. עובדי אדם( )בני אנו אומר: יצחק בר
 כי היום, שעות של הן - נינהו״ ״דיממי ואמר הגיב מפולפלות, שהלכותיך כלומר
 אותו מלקים ימים, שלושה במשך לישון לא שנשבע אדם 693יותר. מועיל ביום לימוד

694בטלה. ושבועתו
■■ • • ״ ״ ״ מעט תנומות מעט שנות ״מעט שינה: במיעוט חיוב לראות ויש בטוב גם להגזים אין

ראשך כמהלך ״ובא עניות: לידי בא הוא וכך העצל(; מתנצל )כך לשכב״ ידים חבק • •ך • • • ק• • ' • • • • • • • ך •

 ואחד עבדים נטלו תשעה לעולם, ירדו שינה קבים ״עשרה 695מגן״. כאיש ומחסירך
 בחצר עבדים שהיו ותרש, בגתן התלוננו שינה מיעוט על 696כולו״. העולם כל נטלו

 שעבד לכהן גם 697בעינינו״. שינה ראינו לא זו)אסתר( שבאת ״מיום באמרם אחשורוש,
 ״חובטו היה ישן אותו תפס המפקח ואם במשמרתו, לישון היה אסור המקדש בבית

 היותר ולכל בעיניהם, שינה ראו לא השואבה, בית שמחת בעת הלוויים, גם 698במקלו״.
 קשה לעבוד חייב לחבירו, וערב זהיר היה שלא מי 699זה. כתפי על זה מעט נמנמו
 אל 700התחייבויותיו. את ימלא אשר עד לעפעפיו ותנומה לעיניו שינה לתת יכול ואינו

לא לצים ובמושב עמד לא חטאים ובדרך רשעים בעצת הלך ״לא אשר אדם יחשוב
ך » 9 • • • • • • ^ • » 9 » ^ ך • ק • • • ״ ^ ■

ללכת יכול שהוא 701העתיק( העולם של במונחים ולקרקס לתיאטרון הלך )שלא ישב״

ד יכול לעינו״. שינה לו משבאה לישן שלא עצמו את לעמו
 הלילה נברא ״לא )ש׳: לשינתא... אלא ליליא איברי לא יהודה: רב ״אמר ע״א: סה עירובין 693

 חכמים תלמידי ״אנחנו )ש׳: אנן דיממי פועלי אנן יצחק: בר נחמן רב אמר לשינה״(. אלא
אנחנו״(״. יום פועלי

 וישן אותן מלקין ימים שלשה אישן שלא שבועה יוחנן: רבי ״והאמר ע״א: טו נדרים 694
לאלתר״.

ש שהמחבר )ייתכן י-יא. ו משלי 695 ת בפסוק משתמ  הפסוק המקורית. מכוונתו שונה במשמעו
מעט תנומות מעט שינות, מעט עוד מבקש לקום רוצה שאינו שהעצל אומר  לשכב, ידים חיבוק ו

המתרגם.( - לשינה חיובי תיאור בפסוק רואה המחבר בעוד בגנותו, נאמרים והדברים
ע״ב. מט קידושין 696
ע״ב. יג מגילה 697
ד 698  וכל לפניו דולקות ואבוקות ומשמר משמר כל על מחזר היה הבית הר ״איש ע״ב: כז תמי

מד שאינו משמר  ורשות במקלו חובטו ישן שהוא ניכר עליך, שלום הבית: הר איש לו ואומר עו
כסותו". את לשרוף לו היתה

 ראינו לא השואבה בית שמחת שמחים כשהיינו חנניה: בן יהושע רבי ״אמר ע״א: נג סוכה 699
ד ראשונה שעה כיצד? בעינינו. שינה  משם מוסף, לקרבן משם לתפילה, משם שחר, של תמי

 משם המנחה, לתפלת משם ושתיה, לאכילה משם המדרש, לבית משם המוספין, לתפלת
 שבועה יוחנן: רבי והאמר איני השואבה. בית לשמחת ואילך מכאן הערביים, בין של לתמיד

 דהוו שינה טעם טעמנו לא קאמר: הכי אלא לאלתר? וישן אותו מלקין ימים שלשה אישן שלא
 כדאמר היה המשוערים הלוים ״מן חנניה: בן יהושע ר׳ ד״ה רש״י דהדדי״; אכתפא מנמנמי
ע״ב״. יא בערכין

 ותנומה לעיניך שנה תתן אל כפיך... לזר תקעת לרעך ערבת אם ״בני א-ד: ו משלי 700
לעפעפיך״.

• • •

א. א תהלים 701
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לעצמו: לומר אדם יכול 702ולילה״. יומם יהגה ״ובתורתו חובתו למלא עליו אלא לישון,
9 : T ״ / : ״ • T ״  T ״ד : ז״

 ׳סור לומר תלמוד בשינה? ואתגרה אלך 703מרמה׳, מדבר ושפתי מרע לשוני ״׳נצרתי
704תורה״. אלא טוב אין - טוב׳ ועשה מרע

• • • • 9

706ישראל״. שומר יישן ולא ינום לא ״הנה :705שינה אין הוא ברוך הקדוש אצל רק
1 9 9 9 • • ' • • •ך■ • ך • •

 מדברי בפסוק משתמשים שהיו 707המעוררים, של הנוהג את הורקנוס יוחנן ביטל לכן
708לנצח״. תזנח אל הקיצה אדני, תישן למה ״עורה התהלים בעל

ז ז ־ • ז ־ ־ ז ' • ז ז 1 ־ ־ ־ : ־ • ד ז

 תנומת את לנום איש־בושת וכמו בביתו להתכנס המזרח איש נוהג הצהרים בשעת
קם המלך ודוד 710היום״, כחם האהל ״פתח אבינו אברהם גם ישב כך 709הצהרים.

• • ז •

 הרועה על ורק 712בצהרים, לנוח לצאנו נותן הרועה גם 711ערב. לפנות רק ממשכבו
713מעיני״. שנתי ותדר בלילה וקרח חרב אכלני ביום ״הייתי נאמר והחרוץ המסור

־ 9 י ••••ז :ז• ;•״- : 7 י ־ זי ד ־־ ז

 דוסא ״רבי ולכן בבוקר, השכם העבודה יום את להתחיל מחייב היום במהלך החום
 714העולם״. מן האדם את מוציאין צהרים... של ויין שחרית של שינה אומר: הרכינס בן

 אברהם ״וישכם עליו שנאמר אבינו, אברהם שנתן הדוגמה על זה בעניין מסתמכים
 בלעם ״ויקןם נאמר עליו שגם בלעם, יהודי, היה שלא הנביא הלך ובעקבותיו 715בבקר״,
ורק 718השלישית, בשעה קמו מלכים שבני היה הנוהג 717אחרים. רבים וכן 716בבקר״,

 עמדתי ולא ולקרקסיאות לטרטיאות הלכתי ולא הואיל אדם: יאמר ״שמא ע״ב: יה זרה עבודה 702
ב(״. א )תהלים ולילה׳ יומם יהגה ׳ובתורתו לומר תלמוד בשינה? ואתגרה אלך בקנגיון

■ : ו ז ! « י • § •

מרמה״. מדבר ושפתיך מרע לשונך ״נצר יד: לד תהלים פי על 703
2 2 :9 • ז : • . ״ 7 ז : ז •

טו. לד תהלים ע״ב; יט זרה עבודה 704
 ה״׳ תישן למה ׳עורה ואומרים דוכן על לויים עומדים שהיו ויום יום ״בכל ע״א: מה סוטה 705

ולא ינום לא ׳הנה נאמר כבר והלא המקום, לפני שינה יש וכי להן: אמר - כד( מד )תהלים
* * 9 •

 בנחת כוכבים ועובדי בצער שרויין שישראל בזמן אלא ד(? קכא )שם ישראל׳ שומר יישן
ה״״. תישן למה ׳עורה נאמר לכך ושלוה;

ד. קכא תהלים 706
 את בטל הוא אף המעשר. הודיות העביר גדול כהן ״יוחנן מט״ו: פ״ה שני מעשר 707

המעוררים״.
כד. מד תהלים 708
ב 709 אל- הצהרים״. משכב את שכב והוא בשת איש בית אל היום כחם ״ויבאו ה: ד שמו

ז ז ז ־ ־ 2 ״ 2 ״ •־ ־ 2 ־ ז : •

א. יח בראשית 710
ב 711 אל- משכבו״. מעל דוד ויקם הערב לעת ״ויהי ב: יא שמו

•2 ״ 2 ־־ ״ ••••«• ז • ז ז - • ז 2 ז

מרביץ, אתה מקום ״באיזה מקרא: דעת בצהרים״; תרביץ איכה תךעה ״איכה ז: א השירים שיר 712
ז2 ז י • ז ״י 7 • * ז * * ז

בצהרים״. ולנוח לרבץ לצאנך נותן
מ. לא בראשית 713
מ״י. פ״ג אבות 714
ג. כב בראשית 715
כא. כב במדבר 716
כאלה. מקומות עשר תשעה מציינות הקונקורדנציות 717
 עד וגומרה ללבן... תכלת בין משיכיר בשחרית? שמע את קורץ ״מאימתי מ״ב: פ״א ברכות 718

 שעות״ בשלש לעמד מלכים בני דרך שכן שעות, שלש עד אומר: יהושע רבי החמה. הנץ
השנה(. לעונת בהתאם משתנה שאורכן זמניות שעות לשלוש )הכוונה
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 בשירות ועסק הנבל בעזרת הליל בחצות משנתו נעור שכבר מסופר המלך דוד על
720שחר״. אעירה וכנור הנבל עורה כבודי ״עורה שר עצמו והוא 719ותשבחות;

־ ־ ד ־ : ז ־ ז ד ־ ז • : ״.״ • ־

 מאמצים כאשר סגפנות של מסוים לסוג השינה מן ההתנזרות נעשית השנים במהלך
בארבעים 721ולילה״. יומם יהגה ובתורתו חפצו ה׳ בתורת אם ״כי התהלים בעל דברי את

^ • ■ך ■ך ■ך • • • • • ■ך • • • • ״ • • •

 יצחק בר נחמן רב 722שינה״. ״מעוט מעלת גם כלולה התורה שנקנית המעלות ושמונה
 הוא ברוך והקדוש הזה בעולם מעיניהם שינה ״מנדרין שהם חכמים תלמידי על אומר

 בבית בלילות היושבים חכמים של נשותיהם גם 723הבא״. לעולם השכינה מזיו משביען
 שכר אותו כך על ומקבלות לבעליהן( מחכות הן מעיניהן)כאשר שינה מנדדות המדרש,

 המדרש בבית שישבו זכאי בן יוחנן רבן ועל אליעזר ר׳ על מספרים 724הבא. בעולם
 725ארעי. שנת ולא קבע שנת לא המדרש בבית ישנו ולא שבת, להוציא השבוע, כל

 ״ולא עבר של מדרשו בבית שנים עשרה ארבע ששהה אבינו יעקב על מספר המדרש
 ״כל 727ביום״. חסד של חוט עליו מושך הקב״ה בלילה בתורה העוסק ״כל 726שם״. שכב
 בו שנשמעין בית ״כל אבל 728אוכלתו״, אש בלילה, בו נשמעים תורה דברי שאין בית

 ללמוד אלא הירח נברא שלא אומר לקיש ריש 729נחרב״. אינו שוב בלילה תורה דברי
730המדרש. בבית לאורו

 רבי בשינה. לילה חצות עלי עבר לא מעולם ]דוד[: קאמר הכי אחא: רבי ״אמר ע״ב: ג ברכות 719
אמר: אשי רב כארי. מתגבר היה ואילך מכאן כסוס, מתנמנם היה לילה חצות עד אמר: זירא

 תלוי היה כנור ותשבחות... בשירות ואילך מכאן תורה, בדברי עוסק היה לילה חצות עד
 מיד מאליו, ומנגן בו ונושבת צפונית רוח בא לילה חצות שהגיע וכיון דוד של ממטתו למעלה

מד היה השחר״. עמוד שעלה עד בתורה ועוסק עו
ט. נז תהלים 720
ב. א שם 721
ת ומן הכהונה מן יותר תורה ״גדולה מ״ו: פ״ו אבות 722 ת - המלכו  בשלושים נקנית שהמלכו

 בתלמוד, הן: ואלו דברים, ושמונה בארבעים נקנית והתורה וארבע, בעשרים והכהונה מעלות,
ט ארץ, דרך במעוט הלב... בבינת האזן, בשמיעת שינה״. במעוט תענוג, במעו

בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק ״אני ט״ו י״ז בתהלים לפסוק בהתייחסות ע״א, י בתרא בבא 723
• ז • • • • ז • • • « •

די אלו יצחק: בר נחמן רב ״אמר תמונתך״:  הזה בעולם מעיניהם שינה שמנדדין חכמים תלמי
הבא״. לעולם השכינה מזיו משביען והקב״ה

ע״א. סב כתובות 724
ע״א. כח סוכה 725
ת במקום ״׳וישכב יא: סח רבה בראשית 726 שי )ברא א׳  רבי נחמיה: ורבי יהודה רבי - יא( כח ההו

שכב״. לא עבר בבית טמון שהיה שנה י״ד כל אבל שכב, כאן אמר: יהודה
 חסד של חוט עליו מושך הקב״ה בלילה בתורה העוסק כל לקיש: ריש ״אמר ע״ב: יב חגיגה 727

עמי׳ שירה ׳ובלילה משום חסדו׳? ה׳ יצוה ׳יומם טעם ומה חסדו׳, ה׳ יצוה ׳יומם שנאמר ביום
• • • ־ד ־ — ־־ • — • • — • •ך• 1 • • • • 1

ט(״. מב )תהלים
ע״א. צב סנהדרין 728
ע״ב. יח עירובין 729
 לשינה(. אלא הלילה נברא )לא לשינתא אלא ליליא איברי לא יהודה: רב ״אמר ע״א: סה שם 730

לאורו(... ללמוד אלא הירח נברא )לא לגירסא אלא סיהרא איברי לא לקיש: בן שמעון רבי אמר
יומי אתו השתא לה: אמר פורתא? מינם מר בעי לא חסדא: לרב חסדא דרב ברתיה ליה אמרה
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 אומר חסרא ורב 731בלילה, והן ביום הן תורה ללמוד שיש לקיש ריש אומר בן כמו
 ישן מאשר יותר ביום לישון אין מקרה בכל 732לשינה. זמן הרבה יהיה המוות שאחרי

 קצר כזמן זה מונח נחשב המקובלת הבבלית בלשון נשימות; שישים כדי ישן והוא סוס,
 פולוס, החדשה. הברית בתיאורי רק נמצאת מפותחת שיטתית סגפנות 733מוגדר. שאינו

 אלוהים... כמשרתי עצמנו את מציגים אנחנו דבר ״בכל אמר הקורנתים, אל בפנותו
 בלילות ובתלאה, ״בעמל בסכנה היה עצמו הוא 734בצומות״; שינה, ללא בלילות בעמל,

735הרבה״. בצומות ובצמא, ברעב שינה, ללא רבים
 משינה להימנע אדם של האפשרות מועלית יישן שלא הנודר לגבי בגמרא בדיון

 ואם הכיפורים יום בליל לישון נאסר הגדול הכהן על 736בקוצים. עצמו את ידקור אם
 יחף אותו שהעמידו או 737צרדה״, באצבע לפניו מכין כהונה פרחי להתנמנם, ״בקש

קרה. שיש רצפת על
 אינם הם ישנים הם עוד כל כי 738לעולם״, והנאה להן הנאה לרשעים, ושינה ״יין
 וכך לישון, לרשעים נותן המצפון שאין מקרים יש אך לעולם. מרעים ואינם חוטאים

 בגלל נדדה ששנתו מסופר דדיווש המלך ועל 739אחשורוש; המלך של שנתו נדדה
אומר כך ועל לישון, החולה מן מונעים כאבים 740האריות. בגוב לדניאל הרבה דאגתו

התורה 741נשף״. עדי נדרים ושבעתי ערב ומדד אקום מתי ואמרתי שכבתי ״אם איוב
־ • : ־ ז : • : ־־ ז ״ ד ז • ״ :־ • \ : • : ־־ ד 2 ־ ״ 9 ד ז

 לישון רוצה הוא אין אם אביה את שאלה הסדא רב של )בתו סובא״ ונינום וקטיני דאריכי
המוות(. לאחר וכוונתו בהם, לישון שניתן ארוכים ימים יבואו שעוד ענה כך ועל מעט,

 בלילה׳ רני ׳קומי שנאמר בלילה, אלא תורה של רינה אין אומר: יוחנן ״רבי א: יט רבה ויקרא 731
ח(״. א )יהושע ולילה׳ יומם בו ׳והגית שנאמר ובלילה, ביום אמר: לקיש ריש יט(. ב )איכה

ד : - ד ד ד • ד 2 9

.730 הע׳ לעיל, ראה 732
 יותר נמשכות סוס של נשימות ששישים כותב בערב התיירים הנוסעים מן אחד ע״ב; כו סוכה 733

ת  מרגליות, מרדכי חיים ר׳ של תשובה בשערי בנידון השונות הדעות וראה השעה. ממחצי
טז. סעיף ד סימן חיים, אורח ערוך לשולחן

ה ו הקורנתים אל השניה 734 (.1976 ירושלים הקדש, לכתבי המאוחדת החברה הוצאת )לפי ד־
כז. יא שם 735
 היום יישן אמר: נחמן ורב למחר, יישן שמא היום יישן אל יהודה: רב ״אמר ע״א: פד גיטין 736

 ירצה ״שאם ש׳: נאים״; ולא בסילואתא נפשיה מבריז בעי דאי למחר... יישן שמא חוששין ואין
יישן״. ולא בקוצים עצמו ירקד

 אישי לו: ואומרים צרדה באצבע לפניו מכין כהונה פרחי - להתנמנם ״בקש מ״ז: פ״א יומא 737
ד גדול, כהן ל וראה הרצפה״. על אחת והפג עמו הגוף: של החיצונית הצורה .1 זה: בפרק לעי

היד.
ע״ב. עא סנהדרין 738
הוא ענוש שמא שנתו שנדדה ״בעבור עזרא: אבן המלך״: שנת נדדה ההוא ״בלילה א: ו אסתר 739

״ ד ־ ־2 ד :ז ־ ד 2 ־־ - 9 ד

אלי״. קרוב וזה הקימו ולא שנדר דבר על
דחה טות ובת להיכלה מלכא אזל ״אדין יט: ו דניאל 740 עלוהי״. נדת ושנתה קדמוהי הנעל לא ו

• 2 ד 2 - — • 2 • - ד : ז • ד : ־ ־ ־ — • 2 ״ ד9ד •״ : - ד 9 : ־ :

 נדדה ושנתו לפניו, הביא לא ושעשועים בצום, ולן להיכלו המלך הלך ״אז מקרא: דעת תרגום
 ״בגלל מסביר: עשרה( הארבע המאה בן מסנות שמואל ר׳ של )פירושו דניאל מדרש ממנו״;
עליו״׳. טרוד לבו שהיה ׳לפי ממנו, שנתו נדדה לדניאל הרבה דאגתו

ד. ז איוב 741
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748

742. וסר מתארת נה ח י נש ש ו ים כע וטא ומרה לח וכחה בא ובערב בת ביקר״ יתז מי תיאמר ״
• P a • • ץ•■ • ■ • • • 

ורר גם ים מש ן תהל נ ו י מתל זת האל לפנ ות ״אח ילה בכל ״אשחה וכן 743עיני״, שמד ל
T T ״־ :   : V ־ 9 :   T \ •״   I T  I ־  T  9

י י מטת י בדמעת . ערש וע 744אמסה״ ים מד יכ י נה ש י ום ש ים לששת וחל סימן שהם הדבר
• •  • ■ ■  • ■ »  • ■ p  • • • • י  ■ ■• • • 1 •  •  1

ולה יפה נה על כי ?745לח י י נאמר ש ישנת ום ועל 746לי״, ינוח אז ״ י נאמר חל ימנ ותחל ״
״ ־ ״ ־ ״ ־ ־ : ־ ־ : • • T T ־ : ־ T

748. יושע״ הוא ישן ״אם החדשה: בברית וכן 747והחיני״;
■ ■  • ■ ■y* • P P ״ ■ ■  •

I • •

 העוצמה במידת רק מזה זה נבדלים והם מוות, ובין שינה בין עקרוני הבדל אין
 נערכת גם כך 749למיתה״. משישים אחד - ״שינה בהם: פועלים השונים שהאיברים

 750למת. הדומה העץ מן הנושר בשל לפרי העץ, מן הנושר בוסר פרי בין השוואה
 התרדמה שהיא מרמיטה, תרדמת היא מהן שאחת תרדמות, בשלוש מבחין המדרש

ה׳ תרדמת כי ישנים כלם כי מקיץ ואין יודע ואין ריאה ״ואין שאול: אצל המתוארת
P P  •  ■ •  P • • •  «  • •  P • • •  P • ך ■ • • • • • ■ ״ • • • ■

כפי (,dormities mortis) מוות תרדמת היא מרמיטה תרדמת אם ספק 751עליהם״. נפלה
T  • T • •

 באומרו משער, רבה לבראשית בפירושו )מהרז״ו(, איינהווץ וולף זאב הרב שהפרשן
 אנשי על שנפלה השינה וזאת המילה, ונשתבשה מוות, - רומי בלשון ש״מארטיס״

שאול.
 ישא שנים כמה אחרי ושאלו חרוב נוטע אחד אדם שראה מסופר המעגל חוני על

 וכאשר חוני נרדם מכן לאחר שנה. שבעים שאחרי אדם, אותו לו וענה פירות, העץ
 זה? עץ שנטעת הוא אתה האם לו: אמר עץ; מאותו חרובים מלקט אדם ראה התעורר

752שנה. שבעים שישן נמצא אני. בנו בן לו, אמר
 שעות, שמונה הוא לשינה לאדם הדרוש שהזמן נאמר התלמוד שאחרי בתקופה

תלויה זאת שמידה ואומר מוסיף ערוך השולחן אך באיוב, פסוק על בהתבסס וזאת

752

סז. כח דברים 742
ה. עז תהלים 743
ז. ו שם 744
 ושינה קרי, שלשול, זיעה, עטוש, הן: אלו לחולה, יפה סימן דברים ״ששה ע״ב: נז ברכות 745

וחלום״.
יג. ג איוב 746
טז. לח ישעיה 747
יב. יא יוחנן פי על הבשורה 748
ע״ב. נז ברכות 749
 העולם נובלת חלום; - נבואה נובלת שינה; - מיתה נובלת הן: נובלות ״ג׳ ה: יז רבה בראשית 750

 תמרי הנובלות על מברכין כיצד פרק ריש ברכות ״כמ״ש במקום: מהרז״ו פירוש שבת״. - הבא
 ליפול קשים הטובים שהתמרים משירן שהרוח קלים תמרים והם האילן מן משיר שהרוח דזיקא
 כנבול וכמ״ש נובלות נקראים וכבדים גדולים מדברים וקלים קטנים דברים וכשנאצלים ברוח
וכר״. הנבואה מן והחלום המיתה מן קטן חלק שהשינה כאן וכן מגפן עלה

א 751 אל- יב. כו שמו
ע״א. כג תענית 752
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 הרמב״ם של לדעתו גם 753אדם״. שהוא מה ״לפי מנסח היטב באר האדם; של בטבעו
754שעות״. שמונה שהוא שלישן לישון לאדם לו ״די

מי ר ו ה ג נ שי ה
 שהמאכל מפני הסעודה אחרי עייפות של התופעה וידועה 755הקיבה, מן מושפעת השינה
 אכילה לעומת בריאה, שינה לידי מביאה מתונה במידה אכילה רק 756השינה. את מביא

 מכאב סובל 757שבעה יודע שאינו זה ולבחילה. בשינה לקשיים לסבל, הגורמת מוגזמת
אכילת שאחרי לרב אמר אדא הדייג 758לישון״. לו מניח איננו לעשיר ״והשבע בטן:
ז 9 ז ־ » . - . - ״.״ •• ־ ז ד :

 שלאחר כלומר המיטה, אותם תטען ולא אותם יטען שהגוף רצוי וחלב, שחליים דגים,
 הישן את קילל לוי בן יהושע ר׳ 759לישון. מיד ללכת ולא מעט להלך טוב אכילתם

 מסוכן 760המין. איבר להתקשות גורמת כזאת שכיבה כי - גבו על שוכב - פרקדן
 נעליו שינעל מיתה טעם לטעום שרוצה שמי אומר ושמואל נעליים, נעול לישון
762משנתו. אותו מעירה ציפור ואפילו קלה, הזקן של שנתו 761ויישן.

 קהלת מחבר כך על ואומר לשינה, ביותר היעיל האמצעי היא גופנית עבודה
הקדמה היא המצח על היד הנחת 763ייאכל״. הרבה ואם מעט אם העבד שנת ״מתוקה

ך « • • • ■ ■ ■ • • • • • • • • • • 9

 שן יחזיק לישון שהמבקש הוא לשינה הקשור אחר אמצעי 764להרדמה. - לשינה
של שן מדי; יותר שישן למי להתעורר אמצעי היא חי שועל של שן שועל: של

762

ת יכוין בוראו לפני להתחנן ״המשכים ב: סעיף א סימן חיים, אורח 753  המשמרות שמשתנות לשעו
 א״ז ׳ישנתי וסי׳ שעות ח׳ שינה דזמן אומרים ״יש במקום: היטב באר הלילה״. בשליש שהן
אדם״. שהוא מה לפי והכל יג( ג )איוב לי׳ ינוח

 שהוא שלישן לישן לאדם לו די שעות. כ״ד והלילה ״היום ה״ד: פ״ד דעות הלכות רמב״ם, 754
 שעות שמונה השמש שתעלה עד שנתו מתחלת שתהיה כדי הלילה בסוף ויהיו שעות, שמונה
השמש״. שתעלה קודם ממטתו עומד ונמצא

ישנה״. קיבה טוחן, קרקבן כועס... כבד משקין, מיני כל שואבת ״ריאה ע״ב: סא ברכות 755
 מפני הרבה, לאכול אותו מניחים היו לא חשיכה עם הכיפורים יום ״ערב מ״ד: פ״א יומא 756

השינה״. את מביא שהמאכל
 לאכול די לנבון כלומר, ישיק״. לא יצועיו ועל מזעיר נבון אנוש די ״הלא יט: לא סירא בן 757

בשינה. משכבו על חם יעלה ולא מעט מעט
לו מניח איננו לעשיר והשבע ייאכל הרבה ואם מעט אם העבד שנת ״מתוקה יא: ה קהלת 758
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לישון״.
ע״א. יא קטן מועד 759
 ונראה שנתו בתוך אברו יתקשה ״שמא אפרקיד: דגני אמאן לייט ד״ה רש״י ע״ב; יג ברכות 760

גנאי״. דרך והוא לרבים
 וליגני״; מסאני ליסיים דמיתותא טעמא למיטעם דבעי מאן האי שמואל: ״דאמר ע״ב: עח יומא 761

 שינה להסביר נותן אינו הענייני הקשר וישן״. נעלים שינעל מיתה טעם לטעום שרוצה ״מי ש׳:
מוות. של בכוונה עמוקה

משנתו״. מנערתו צפור שאפילו - ד( יב )קהלת הצפוד׳ לקול ״׳ויקום ע״א: קנב שבת 762
ז

יא. ה קהלת 763
לשינה״. היא דרך המצח על ״יד ש׳: לשינתא״; דרגא אפותא ״ידא ע״א: קיב פסחים 764
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 הדולק האור את לכבות רצוי חולים להרדמת 765להירדם. לאדם עוזרת מת שועל
 על מים טיפות של וקבוע איטי בטפטוף היא חולה להרדמת נוספת שיטה 766בחדרם.

 לשמש יכול אשר מים, לשעון הדומה מכני במתקן כאן שמדובר ייתכן פח. לוח גבי
 לאפשר השישית( )במאה מטראלס אלכסנדר מציע דומה בשיטה 767ישנים. לעורר גם

 768לתרדמה. גורם מים של קל רחש כי החולה, של בחדרו לכלי מכלי לטפטף למים
 של רעש שמשמיעה מזרקה להציב המליץ ישו( של בתקופתו )בערך קלסוס כבר
 קזאובונוס איזק מציע זו למטרה להרגעתו. כאמצעי מטורף של בסביבתו נופלים מים

769ילדים. לעריסת הדומה נדנדה, בעריסת להשתמש (1600 שנת סביב ;€8831113011118)
 ספר בנו על להניח ולבקשו לרעהו לפנות לאדם היה אסור לעיל למתואר בניגוד

 קדושה בתשמישי שימוש כזה במעשה שראו מכיוון 770שיישן, כדי תפילין או קודש
תפלה. לאמונה

ת ו מ ו ל ח
 מדע היה חלומות ופתרון ולפתרונותיהם, לחלומות רבה חשיבות יוחסה העתיק בעולם
^0̂081^ק1 המונחים מוכרים היוונים אצל 771פרומתאוס. שייסדו ח0^611, 011ז ^  772,0ז

 ״בעל המונחים מוכרים היהודים אצל ^ק.116™ הצפוניים השמיים העמים ואצל
 כעיסוק )לא עסקו מלומדים הרבה 775החלום״. ו״בעל 774החלום״ ״איש 773החלומות״,

זה שהיה חלומות פותרי היו לעומתם בחינם; זאת ועשו חלומות בפענוח עיקרי(

 דלא למאן דמיתא דניים, למאן רחייא לשינתא, דעבדי שועל של בשן ״יוצאין... ע״א: סז שבת 765
ניים״.

 שיישן, החולה בשביל ואם גוים... מפני מתירא שהוא מפני הנר את ״המכבה מ״ה: פ״ב שם 766
פטור״.

 ״צינור דיופי: ד״ה ש׳ בשבת״. לחולה ארק מן ומטיפין בדיופי ״מעלין ה״ח: פ״ב שבת תוספתא 767
ן ארק: מן מטיפין ד״ה לכלי״; מכלי נוזלים להעברת המשמש כפוף ת ״מטפטפי  שהיו מכלי טפו

 ע״ד בו פ״י, שם ירושלמי ע״א; קד עירובין החולה״; את ליישן קול להשמיע בתחתיתו, נקבים
ץ הבבלי (.7) משנתו. החולה את להעיר זאת בשיטה להשתמש האפשרות את גם מצי

Alexander von Tralles, ed. Puschmann, vol. 1, p. 361 768
Celsus, De Medicina, 3:18, p. 153 769

אסור״. - שישן בשביל תפילין או ספר עליו ״תן (:31) ע״ג בו פ״י, עירובץ ירושלמי 770
Aeschylus, Prometheus 486 771 

B. Büchsenschütz, Traum und Traumdeutung im Altertum, Berlin 1868; Becher-Göll, 772
Charikles 1:215

 ימנע אל מת, הוא למחר לאדם לו אומר החלומות בעל אפילו חנןף רבי ״אמר ע״ב: י ברכות 773
ת האלהים את כי הרבה ודברים והבלים חלמות ברב ׳כי שנאמר הרחמים מן עצמו הל ק ( א׳ ר י
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ב(״. לח )ישעיה ה״ אל ויתפלל הקיר אל פניו חזקיהו ׳ויסב מיד ,0 ה
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 ואמר החלום איש ובא אבא של שני מעשר היכן מצטער ״היה ה״ט: פ״ה שני מעשר תוספתא 774
מורידין״. ולא מעלין לא חלומות שדברי הן... פלוני במקום הן, וכך כך לו:

ת על מצטער שהיה ״הרי ע״א: ל סנהדרין 775  לו: ואמר החלום בעל ובא אביו לו שהניח מעו
 ולא מעלין לא חלומות דברי ואמרו: הן... שני מעשר של הן, פלוני במקום הן, וכך כך

מורידין״.



 גבוה תשלום החלומות לפותר נותן שהיה מי פתרונותיהם. עבור שכר ודרשו עיסוקם,
 לרעה; חלומו את לו פותר היה כראוי שילם שלא ומי לטובה, חלומו לו פותר זה היה
 ערבי(. או )בבלי הדיא בר החלומות פותר אצל הרבה פעמים זאת ניסו ואביי רבא

 ״ולשנות החלום פתרון למימוש בעצמו דואג היה הדיא בר שפעמים הרושם מתקבל
 האוצרות לבית יפרצו שמחר לרבא אמר הוא מסוים במקרה הצעתו. ברוח הגורל" את
776קרה. כך ואכן בפריצה, רבא את ויאשימו המלך של

 כמו - ״ספרא״ - שלו החלומות״ ״ספר את בקביעות אתו נשא החלומות פותר
ק. את עמו שנשא היווני החלומות פותר ״ ^ ־  בירושלים היו בנאה ר׳ של בתקופתו ה

 אל בזלזול, ״מגבוה״, הסתכלו החלומות פותרי 777חלומות; פותרי וארבעה עשרים
 זו שהתייחסות שייתכן להעיר צריך אמנם 778התמימים. השומרונים דליבא״ ה״טפשא

 ״הפוך האומר השומרונים. כנגד קיימת שהייתה כללית מהתנגדות נבעה המדרש של
 חלומות... חולם שתהא )מטאטא( המכבד על שב חלומות... חולם שתהא חלוקך את
779האמורי״. מדרכי זה הרי

 לאדם: לו אומר החלומות בעל ״אפילו החלומות: בפותרי שלמה אמונה האמין העם
 780הוא. ברוך הקדוש מן רחמים ויבקש הרחמים״, מן עצמו ימנע אל - מת הוא למחר

 שלא שחלום אומר חסדא רב 781פתרון״. לו שאין חלום ״אין אומר הקפד אלעזר ר׳
 פותרי 783מיוחדת. משמעות יש בוקר של לחלום 782נפתחה. שלא כאיגרת הוא נפתר

 מתייחסים החכמים רוב אחרים. של לחלומות כלל מתייחסים אינם גויים של חלומות
ולא מעלין לא חלומות ״דברי אומר אבהו ור׳ חלומות, של לפתרונות בספקנות
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 למעליותא, ליה מפשר - אגרא ליה דיהיב מאן הוה. חלמי מפשר הדיא ״בר ע״א: נו ברכות 776
מי ליה מפשר - אגרא ליה יהיב רלא ומאן תא״) עו רי  ומי לטובה, היה הפתרון כסף לו שהיה לג
בגנבי, ומתפסת אתבר, דמלכא בדיינא ליה: אמר לרעה(.״לרבא היה הפתרון כסף לו היה שלא

לרבא״. ליה ותפשי ואתו דמלכא, בדיינא אתבר למחר מינך. וחומר קל עלמא כולי ודייני
 אוצר נפרץ למחרת ממך... וחומר קל הכל וידונו גנבה באשמת ותתפס יפרץ המלך אוצר )ש׳:

^ בוכסנשיטץ של ההנחה רבא(. את ותפסו ובאו המלך ) ^ ™ ) ; ! ו ^ \ שגם הייתה ) ־  ק1ת8ה
חלומות. ספר היה

 והלכתי חלום חלמתי אחת פעם בירושלים. היו חלומות פותרי וארבעה ״עשרים ע״ב: נה שם 777
 ׳כל שנאמר מה לקיים בי, נתקיימו וכולם - זה לי פתר לא זה לי שפתר ומה כולם, אצל

 ״ויהי המשקים משר זאת לומדים אלא כזה פסוק אין )אמנם הפה״׳. אחר הולכים החלומות
יג.( מא בראשית היה״, כן לנו פתר כאשר

• • ״ ־ ־ : ־ ־ ד ־ ד9•9 ז ־ ד

יד-יח. א רבה איכה 778
( שבת תוספתא 779 פ״ו ( ה״ז. פ״ז
ע״ב. י ברכות 780
 ליעקב הוא ברוך הקדוש שהראה מנין אומר: הקפר אלעזר ״רבי קיט: פיסקא במדבר, ספרי 781

ארצה׳ מצב סלם והנה ׳ויחלם שנאמר ושכינה? וכהנים וקרבנות בנוי המקדש בית אבינו
• • • • • ז• ״ך• • • • ” 1 .״

פתרון״. לו שאין חלום אין יב(, כח )בראשית
מקריא״. דלא כאגרתא מפשר דלא חלמא חסדא: רב ״ואמר ע״א: נה ברכות 782
 לו שחלם וחלום שחרית של חלום מתקיימין: חלומות שלשה יוחנן: רבי ״ואמר ע״ב: שם שם 783

חלום״. בתוך שנפתר וחלום חבירו
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״חלומות אומר סירא ובן זכריה, הנביא אומר 785ידברו״, השוא ״וחלמות 784מורידין״.
• • ז •

בבית הוכחה משמשים אינם והם חוקית משמעות כל אין לחלומות 786אוילים״. ירהיבו
787דין.

 ויפתרנו ילך עגומה, ונפשו חלום ש״הרואה התלמוד מתבטא רעים חלומות לגבי
למטרה קורבנות שימשו ביוון 788בעצמו. שיתפלל או בעדו יתפללו והם שלשה״, בפני

789זו.
 במקרא המופיעה החלומות תורת של הגדול ההיקף מלוא את כאן להביא מקום אין

 פתרונותיהם חלומות, מוסברים רציונלית צורה באיזו לראות מעניין אך 790ובתלמודים,
 מהרהורי אלא לאדם לו מראין ש״אין יונתן ר׳ של האמרה נכונה אופן, בכל ומימושם.

 המחט, בקוף הנכנס פיל ולא זהב עשוי דקל לא בחלומו לאדם לו מראין ואין לבו״
 המעסיקות תמונות 791דעתו. על מעלה אינו שאדם דברים יוצר החלום שאין כלומר

 מעיד כבר כך ועל הלילה, בחלום אצלו יופיעו היום במהלך ומחשבותיו האדם את
 היה יכול חנניא בן יהושע שר׳ להבין יש זה רקע על פרסיים. ממקורות 792הרודוטוס,

 ייקחו שהפרסים לו אמר יהושע שר׳ מכיוון בלילה: יחלום מה על רומי לקיסר להגיד
 סיפור בלילה; כך על וחלם היום כל כך על חשב הקיסר אותו, וישעבדו בשבי אותו
 של תוצאה מסוים במובן הוא שהחלום כשם 793פרס. ומלך שמואל על מסופר דומה

 כל כלומר החלום. פותר של בסוגסטיה רבה במידה תלוי מימושו גם כך סוגסטיה,
 עשרים זה לפי להיות יכולים אחד לחלום ולכן לפתרונם בהתאם מתממשים החלומות
 תלמידיו עם שהיה במעשה ביטוי לידי באה זאת השקפה 794נכונים. פתרונות וארבעה

שבעלה לה ואמרו רבם( בנוכחות )שלא חלומה את אחת לאישה שפתרו אלעזר, ר׳ של

 אבהו ר׳ בשם אותה מצטט המחבר מאיר, ר׳ בשם זאת אמרה מופיעה בגמרא ע״א. נב גיטין 784
יב. סח רבה בבראשית שמובא כפי

ב. י זכריה 785
א. לד סירא בן 786
 ואמר החלום איש ובא אבא של שני מעשר היכן מצטער ״היה ה״ט: פ״ה שני מעשר תוספתא 787

 ולא מעלין לא חלומות שדברי חולין אלו הרי ואמרו: לחכמים ושאלו ובאו וכך... כך לו:
מורידין״.

ע״ב. נה ברכות 788
Aeschylus, Perser 206 ff 789

 איכה ח; פט רבה בראשית ואילך; ע״ב נה פ״ד, שני מעשר ירושלמי ואילך: ע״א נה ברכות 790
יר-יח. א רבה

ע״ב. נה ברכות 791
Herodotus, 7:16 792

 שאתם אומרים היהודים אתם חנניא: בר יהושע לר׳ רומי קיסר לו ״אמר ש׳: ע״א; נו ברכות 793
 ומשעבדים הפרסים אותך ששובים תראה לו: אמר בחלומי? אראה מה לי אמור ביותר, חכמים

 תראה לו: וענה שמואל... את פרס מלך שאל כן זה. חלום ראה ובלילה היום כל הרהר אותך...
זהב״. של בריחיים תמרים גרעיני לטחון אותך ויכריחו אותך וישבו הרומאים שיבואו

 שנאמר הפה? אחר הולכין החלומות שכל מנין אלעזר: רבי ראמר אלעזר, ״כדר׳ ע״ב: נה שם 794
.777 הע׳ לעיל, ראה יג(״. מא )בראשית היה׳ כן לנו פתר כאשר ׳ויהי
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 החלום ״שאין נפש, הרגתם להם: אמר כך על לו וסיפרו אלעזר ר׳ בא כאשר ימות.
795היה׳״. כן לנו פתר כאשר ׳ויהי שנאמר פתרונו, אחר אלא הולך
־ 9 ־ • : ־ ־ T •% -2 ־ • ד ־ • 9 T ד

 מה מלבד התלמודיים המקורות מן החלומות התהוות על תאוריות יודע אני אין
 במצב תלוי החלום גלנוס של לדעתו .681 הערה ליד תהלים ממדרש לעיל שצוטט
 יש שאמנם הניסיון, מלמד לדעתו, 796ובזמן. בתזונה תלוי ולכן האדם, של הגופני

לקרות. עתיד אשר את המספרים חלומות

« »
ב פרק 206

יג. מא בראשית (;20) ע״ג נה פ״ד, שני מעשר ירושלמי 795
Galen, De Dignet. ex Insomniis, Kühn 6:832-833 796
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וריפויין מחלות
ותרפיה( כללית )פתולוגיה

ת ר ד ג ה ה ל ו ח ה
 ״שקפץ זה שהוא המסוכן, החולה לעומת הארץ״ כל כדרך ה״חולה הם: חולים שני

 ״קצור החולה מכונה הסורית הלשון לפי 1מרע״. ״שכיב המכונה והוא החולי״, עליו
 עליו, נופלת תשישות כאשר גוסס החולה 2למטה. צמוד שהוא שמשמעותו ערסא״,

3מתים. הגוססים ורוב
 4המחלה. מתגברת היום ובמהלך יותר טוב החולים רוב של מצבם הבוקר בשעות

 השעות בשלוש לא וכן היום של הראשונות השעות בשלוש חולה לבקר רצוי לא
 להעריך זה בזמן ניתן שלא מכיוון מבקרים אין הראשונות השעות בשלוש האחרונות.

 שהחולה חושב והמבקר נחלשת המחלה הלילה מנוחת לאחר - כראוי המחלה מצב את
 היום, של האחרונות השעות בשלוש החולה את לבקר אין כן כמו לטיפול. זקוק אינו

 5האמיתי. לסבלו מעבר סבלו את מעריך והמבקר חולשתו מתגברת שבהן
6רעים״. ״פנים בביטוי משתמשים החולה של מראהו בתיאור

 ומסוכן הארץ כל כדרך חולה חולה? בין מה מסוכן בין ״מה (:1) ע״ב מח פ״ו, גיטין ירושלמי 1
 עליו קפץ שלא כל מרע? שכיב זהו ״אי (:46) ע״ד יז פ״ג, פאה שם החולי״; עליו שקפץ כל

ימים; שלשה לאחר אצלו נכנסין והרחוקים מיד אצלו נכנסין הקרובים - הארץ דרך החולי.
מיד״. אצלו נכנסין ואלו אלו - החולי עליו קפץ אם

לסמיא דדמי למסכנא הויתי ״תיר תרגום: אני״; לפסח ורגלים לעור הייתי ״עינים טו: כט איוב 2
. ך . . . . . . . ך ■

במיטה. חולה - אנא״ לחגרא דמתיל ערסא לקצור וטיל
למיתה״. - גוססים רוב לחיים; - חולין ״רוב ע״ב: עא קידושין 3
 היקל היום, ״עלה ש׳: קצירא״; אידלי יומא אידלי אינשי דאמרי ״היינו ע״ב: טז בתרא בבא 4

החולי״.
 שעי בתלת לא קצירא איניש לסעוד לא אידי: דרב בריה שישא רב ״אמר ע״א: מ נדרים 5

בתרייתא דעתיה, רווחא - קדמייתא שעי תלת דיומא... בתרייתא שעי בתלת ולא קדמייתא
 דעתו מרווחת - ראשונות שעות שלש החולה... את אדם יבקר ״לא ש׳: חולשיה״; תקיף -

 בשלש ואלו עליו, להתפלל צורך שאין חושב והמבקר נחלשת מחלתו הלילה מנוחת שלאחר
 להתפלל טעם ואין יאוש אחרי כבר שהוא סבור והמבקר חולשתו מתגברת אחרונות שעות

עליו״.
ואתה רעים פניך מדוע המלך לי ״וייאמר ב: ב נחמיה היום״; רעים פניכם ״מדוע ז: מ בראשית 6 ד ־־ י ״ : ד ־ ״ ד ד ־ ד ־־ ־ ,ז ־ • 1 ז ־ו ־־ : ז

חולה״. אינך



ם ם שדי ר ה כגו ל ח מ ל
 לאמונה - למונותאיזם הציבור את לחנך היה היהודי העם מנהיגי של תפקידיהם בין

 נפתרה לא ולעולם ביותר קשה הייתה זאת משימה הוא״. לבדו ש״הוא אחד באל
 וכבר אלילים, לעבודת חזר שהעם כך על טענות אנו מוצאים ושוב שוב במלואה.

מקרב חדשים ידעום לא אלהים אלה לא לשדים ״יזבחו הטענה את מוצאים בתורה
p • • • • • ■ ■ • • • • • • ■ ״ ^ • ■• ■ • ■ ך • • ״ץ ■ f
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 העם של התפלות האמונות בכל כמו התנ״ך. חלקי בכל הטענות חוזרות וכך 7באו״;
 חיצוניות השפעות ובין קדומה אלילים עבודת של עקבות בין להבחין יש היהודי

 התקופה מן עוד שנשארו בעם תפלות אמונות ישנן ליהדות. שחדרו זרים, עמים של
 של תופעות שהיו כך השונים, השמיים לעמים ההפרדה לפני עוד המונותאיזם, שלפני
 חזרה הוא בשדים העיסוק אם השאלה קדומים. למנהגים חזרה רק שהן אלילים עבודת

 נשארה הכללית, העולם השקפת של ביטוי בו לראות שיש או הקדומים, למנהגים
 בלי העולם רחבי בכל רעות ברוחות האמונה את שמוצאים היא עובדה תשובה. ללא

 היהודים אצל גם נפוצות היו כאלה אמונות 8משתייך. העם גזע לאיזה אבחנה כל
 הסימנים כל מאוחרות. יותר לתקופות שייכת השטן של שהדמות למרות הזמנים, בכל

 התלמוד בבבל; הוא רעות לרוחות הקשורות המחלות קבוצת של שהמקור מעידים
9מבבל. הוא המלאכים שמות שמקור גם מספר

 הבבלי שמואל מר אצל ואילו שוטה״, ״כלב משתולל כלב מכונה הכנענים אצל
 שהיא כישות הרעה הרוח מתוארת במשנה 10עליו״. שורה רעה ש״רוח כלב שזהו נאמר
 לעבור לו שגורמת או ״דרך, ולאובדן לטירוף לו וגורמת עליו המשפיעה לאדם מחוץ
 הרמב״ם 13מתיירא. שהוא מפני בשבת הנר את לכבות לו שגורמת או 12שבת, תחום

 ספר 14שחורה(. מרה )דיכאון, במלנכוליה רעה רוח מפני הפחד את מתאר הרציונליסט
 רעות, רוחות 15רעה. ורוח שדים לגרש ניתן דג של ולב כבד של שבהקטרה מציין טוביה
 ברפואה מהותי מקום תופסים אלה גורמים הדבר. אותו של גוונים רק הם ומזיקים שדים

של לגופו שמחוץ כישות נשארים לא הם מאוד. גדול ומספרם התלמוד של העממית

יז. לב דברים 7
Tylor, Anfänge der Kulture, 2:135 ff 8

 מבבל. בידן עלו המלאכים שמות אף אמר: ״רשב״ל (:67) ע״ד נו פ״א, השנה ראש ירושלמי 9
ב(. שם )שם לו׳ ממעל עימז־־ים ׳שרפים ו(, ו )ישעיה השרפים׳ מן אהד אלי ׳ויעף בראשונה

T  V T  T 1 . ״• T •

אל ׳והאיש והילך מיכן י דנ ( אל׳ ברי כא(״. י )שם שרכם׳ מיכאל אם ׳כי כא(, ט ג
• • "1* • * T  •

 וזנבו סרוחות ואזניו נוטף ורירו פתוח פיו שוטה: בכלב נאמרו דברים ״חמשה ע״ב: פג יומא 10
עליו״. שורה רעה רוח אמר: ושמואל ירכותיו... על מונח

 ליסטין מפני או נהר... או נכרים שהקיפוה עיר בשבת... מתריעין אלו ״על מ״ז: פ״ג תענית 11
רעה״. רוח ומפני

אמות״. ארבע אלא לו אין רעה רוח או גוים שהוציאוהו ״מי מ״א: פ״ד עירובין 12
רעה״. רוח מפני עו״ג, מפני מתירא שהוא מפני הנר את ״המכבה מ״ה: פ״ב שבת 13
 בערבי הנקרא החולין מיני לכל קוראין רעה ״רוח שם: לשבת הרמב׳׳ם של המשניות פירוש 14

מלקוניא״.
 או שד יפגע כי והכבד, הלב לו: ויאמר הדג? של והמרדה והלב הכבד דבר ״מה ז-ח: ו טוביה 15

יפגעו״. עוד ולא האשה או האיש לפני יקטירום באדם רעה רוח

« »
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 החדשה בברית למשוגע. או דיבוק לאחוז אותו והופכים גופו לתוך נכנסים אלא האדם
 הרופאים, מן דורש היפוקרטס להלן. בהרחבה יידונו והן כאלה רבות תופעות מוזכרות
 ושיהיו בשדים האמונות את לזנוח המיילדות, מן (20 הערה ליד להלן, )דאה וסורנוס

דרישותיהם. מתוצאות שמחים היו לא שניהם האלים; מפחד משוחררים
 בשעת אלא מקטרג השטן ״אין 16השדים. מן במיוחד להיזהר צריך חלה שכבר מי

17הסכנה״.
קטנים חיים לבעלי ייחסו לספירה( הראשונה המאה )בני וארו וכן שקולומלה ידוע

T

 אלו. ביצות של האוויר את נשמו אדם בני כאשר למחלות הגורם את בביצות שחיו
 שאין כשם רעות(, )רוחות למזיקים אלה זעירים חיים בעלי בין הקבלה כל לראות אין

המודרנית. הרפואה תורת של המיקרואורגניזמים את בהם לראות

ה ן מ ה בי י ג ו ל ו ר ט ס ן א י ע ע ו ר ? ה ת לו ח מ ל
 העתיקה ברומא כבר מקובל היה ״כלדיים״ המונח האסטרולוגיה. מולדת גם היא בבל

 הוא שכלדיים במפורש לציין צריך היה שקיקרו עד ולאסטרולוגים, לחרטומים ככינוי
 הרופאים של הכתבים מן לדון שאפשר במידה 18למקצוע. ולא )כשדים( לעם ציון

 De Signifieatione Vitae et Mortis,19 הספר לאסטרולוגיה. התנגדו שהם נראה היוונים
 )רופא מאפסוס סורנוס של isagoge in Artem Medicini הספר וכן להיפוקרטס, המיוחס

 הרבה בתקופה נכתבו הם אך באסטרולוגיה, מלאים 20לספירה(, השנייה המאה יווני,
 21באסטרולוגיה. שהשתמש קרינס, ממרסיי, הרופא את רק מזכיר פליניוס מאוחרת. יותר

 החל יותר, המאוחרים הרופאים אצל גם 22מאסטרולוגיה. משוחרר אינו הגדול גלנוס גם
 מתשומת התענגו עשרה, התשע המאה לתוך עד (Peter von Albano)אלבנו פון מפטר

השמים. למערכות שהוקדשה הרבה הלב
 מר את להזכיר יש כאן וגם מקומה, את האסטרולוגיה מצאה היהודים אצל גם

 הכוכבים, להשפעת נתון ישראל עם שגם לדעותיו הסכמה הייתה לא אך בבבל. שמואל
 האגדה 23לישראל״. מזל ״אין האומר בתלמוד חריפה התנגדות אלה לרעיונות ומוצאים
לי ואין שלי במזל הסתכלתי עולם, של ״רבונו לקב״ה אמר אבינו שאברהם מספרת

 ד״ה רש״י וכלה״; התן חולה, הן: ואלו שימור צריכין שלשה יהודה: רב ״אמר ע״ב: נד ברכות 16
בו״. מתגרה השד לפיכך מזלו ״שהורע חולה:

.Brecher, Das Transzendentale, pp. 47 ff ראה: כן כמו (;10) ע״ב ה פ״ב, שבת ירושלמי 17
18 Cicero, De Divinat, 1:1; Chaldaei, non ex artis sed ex gentis vocabulo nominati

.(( הכישוף אמנות - אמנות כשל ולא כעם השם את קיבלו הכשרים  
על ספר זהו  ;Van der Linden, Lugdana Bat. 1668, pp. 422 ff. :19 לינרן דר ואן של במהדורה

ת והמוות החיים משמעו .
לאמנות הקדמה ספר  ;Albert Torino, Basil 1528, foi. 9 :20 טורינו אלברט של באוסף

.הרפואה
Plinius, Hist. Natur. 29:1 21 

Galen, de diebus decretoriis, book 3, chapt. 5; Kühn 9:910 ff 22
ע״ב. קנו שבת 23



 24לישראל״. מזל אין שלך, מאיצטגנינות ״צא הקב״ה לו ענה כך ועל אחד״, בן אלא
הגוים יחתו כי תחתו אל השמים ומאתות תלמדו אל הגוים דרך ״אל אומר הנביא גם
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כבית ישראל. בעם האסטרולוגיה לעניין חד־משמעית הכרעה נמצאה לא 25מהמה״.
• • ■ • ■ P ץ

 הלידה, בשעת הכוכבים מצב אלא קובע היומי המזל שלא דרשו חנינא ר׳ של מדרשו
 וגם אדם של פציעתו שגם מכאן גורל; קביעת של נוספת דרך נקבעה זאת ובאמירה

 נקבע דם להקזת המתאים שהיום לציין יש במיוחד 26מקריים. להיות יכולים לא מותו
 השנים ואלפי במאות גם אלא התלמוד בתקופת רק ולא אסטרולוגיים, גורמים פי על

 כך כל שוגה אינו כניסיון, העשיר ונצל, שקרל ייתכן הזה. היום ועד מכן, שלאחר
 מעמיק ממחקר רק הכוכבים. לצבא כיסודו קשור Genius epidemicus^ בטענתו
 צורך אין 27גופנו. על בחלל לתהליכים שיש ההשפעה על ללמוד נוכל בעתיד שייערך
 התהליכים של בהשפעה היסוס, ללא להכיר, צריכה המכניסטית שהפילוסופיה בהוכחה

גופנו. על בחלל
 ובעת הקדום בזמן העמים כל של באמונתם מצוי למחלות, כגורם הרע, עין גם

 ורב רב 28העולם״. מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת הרע ויצר הרע ״עין החדשה.
 בידי אחד אחוז ורק ״בעין״ מתים אדם בני של אחוז ותשעה שתשעים בדעה היו חייא

 גם ולכן מאוד, נפוצה הייתה בישא״ ״עינא ששם בבבל, חיו החכמים שני 29שמים.
מדוי וכל חילי כל ממך ה׳ ״והסיר מבטיח המקרא כאשר בבבל. הוא זאת אמונה מקור
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מפני מחוסן יהיה ישראל שעם היא הכוונה 30בך״, ישימם לא ידעת אשר הרעים מצרים
T • ־־ : •  T • ר T  V־ : P P T y  * : T

 שמאל ובוהן שמאל ביד ימין יד בוהן בתקיעת רעה עין מהשפעת מתגוננים 31רעה. עין
בקיפול הרע״: ״עין השפעת את הביניים בימי הגרמני ביטל צורה באותה 32ימין. ביד

בן״(. להוליד ראוי ואיני שלי באיצטגנינות ״נסתכלתי נאמר ע״א קנו )בשבת ע״א לב נדרים 24
ב. י ירמיה 25
ת ׳ובי דכתיב אדם גבי שנא ״מאי ע״ב: ב קמא בבא 26 מו ש ( ח׳ ג  בהמה גבי שנא ומאי בה(, בא י

ח/ ׳בי כתיב מזלא ליה דאית אדם לה(? שם )שם יגף׳ ׳כי דכתיב ג  מזלא לה דלית בהמה י
 נג שבת גופו״; את לשמור דעת לו ״שיש מזלא: ליה דאית אדם ד״ה רש״י יגוף״׳; ׳כי כתיב
הנינא:... רבי להו ״אמר ע״א: קנו שבת עליו״; ומליץ שלו ״מלאך מזליה: ד״ה רש״י ע״ב,

 הנינא רבי הלידה(... בשעת הכוכבים למצב )הכוונה גורם שעה מזל אלא גורם יום מזל לא
לישראל״. מזל ויש מעשיר, מזל מחכים, מזל אומר:

Carl Wenzel, Alte Erfahrungen im Lichte der neuen Zeit über die Enstehang von 27
Krankheiten, Wiesbaden 1893, p. 53

מי״א. פ״ב אבות 28
 מתים ותשעה תשעים אמרין: תריהון רבה, חייה ור׳ ״רב (:52) ע״ג יד פי״ד, שבת ירושלמי 29

תמן״. שכיחא בישא דעינא שמים... בידי ואחד בעין
טו. ז דברים 30
 ״דבר חלי: כל ד״ה רש״י עין״; זו רב: אמר - חילי׳ כל ממך ה׳ ״׳והסיר ע״ב: קז מציעא בבא 31

רעה״. עין העין, וזו בו, תלוין החלאים שכל
הארץ׳ בקרב לרב ״׳ויךגו שאמר חנינא ברבי יוסי רבי דברי מופיעים זה במקור ע״ב; נה ברכות 32

T  T  • • T  • •

 זרעו אף בהם, שולטת רעה עין ואין עליהם מכסים מים שבים דגים מה - טז( מח )בראשית
בישא. רעה=עינא עין בהם״. שולטת רעה עין אין יוסף של
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 יכול שהוא היום עד האיטלקי מאמין דומה מאוד בצורה 33היד. וסגירת ימין יד בוהן
משולשת(. )אצבע flca^ ידי על כישוף(, לך שעושה )מי jettatura^ מן להתגונן

 וקשה מעלה כלפי לטפס קל אוהב; לו לקנות קשה שונא, לו לקנות לאדם קל
34מכל״. לו קשה אדם של ״עינו אך לרדת,

מי ר ו ת ג ו ל ח מ ה
 35)הפוזיטיבית(, החיובית״ ״הידיעה של השלב נמצא התרבות של התפתחותה במהלך
 ולכן מחלות גורמי לגבי הידע מאוד מוגבל בימינו גם המטפיזיקה. של לשלב מאוחר

 הצינה חנינא ר׳ של לדעתו הקדומות. התקופות מן זה בתחום רבות לציפיות מקום אין
 עצמי בחום למחסור שכוונתו ייתכן - למיתה ואף למחלות ביותר הנפוץ הגורם היא

 המרכזי הגורם את תלה חנינא ר׳ של בנו יוסי ר׳ 36שמים. בידי אינו שאפילו טבעי,
 חשב אלעזר ר׳ והאף. האוזן של בעיקר אחרות, ובהפרשות צואה בהפרשת המחלות של
 מר הגוף. כל למחלת לגרום יכולה שהיא מכיוון מחלות, של מרכזי לגורם המרה את

 אך לריאות, אוויר להיות יכולה והמשמעות ב״רוח״, למחלות הגורם את ראה שמואל
 היה ישמעאל ר׳ ושדים. לרוחות כנראה היא הכוונה שמואל מר של לסביבתו בהתאם

 שמים. בידי אחד ורק חום( או חום )מכת ה״שרב״ מן מתים ותשעה שתשעים בדעה
 אם וממילא לאו, אם יחלה אם קובע שהאדם שאמר אחא ר׳ של דעתו היא נועזת
 הנכונים. הבריאות לחוקי בניגוד שחי לאדם היא שכוונתו מסבירים הפרשנים 37ימות;
 - )וסת חולי״ תחלת - וסת ״שנוי חיים: הרגלי לשנות סכנה יש שמואל מר לדעת

 אלא שותין היו לא ]ישראל[ בארץ שרויין ישראל ש״כשהיו מספר המדרש 38הרגל(.
 מהם ומתים הפרת ממי שתו לבבל שגלו כיון מעינות, וממי נוזלים וממי גשמים ממי

 שבמשך לציין יש המחלות. גורמי בין להיות עשויים שתייה מי שגם מכאן 39הרבה״.
ובמקורות הקדמונים בכתבי המחלות. גורמי בהבנת הרבה התקדמנו לא שנה אלפיים

Schffel, Ekkehard, p. 120 33
ת נוח אוהב. לקנות וקשה שונא לקנות ״נוח תתמה: רמז ואתחנן, שמעוני ילקוט 34  לבימה לעלו

מכל״. לו קשה אדם של ועינו לירד. וקשה
 אל השונים וקשריה המוחשית העובדה שרק היא שלה המוצא שנקודת מגמה הוא הפוזיטיביזם 35

)המתרגם(. המדע של ולמסקנותיו למחקריו נושא לשמש יכולים מוחשיות עובדות
 מצנים חוץ שמים בידי הכל חנינא: ר׳ דאמר צינה. זו אמר: חנינא ״רבי ע״ב: קז מציעא בבא 36

 שבאים מדברים חוץ - פחים מצנים חוץ שמים בידי אדם על באים המאורעות ״כל :׳ש פחים״;
שמים״. בידי ואינם מהן להתרחק אדם שיכול צינה ע״י

 יבואו שלא יהא מאדם אחא: ר׳ ״אמר ח: טז רבה ויקרא (;51) ע״ג יד פי״ד, שבת ירושלמי 37
הוא ממך - טו( ז )דברים הלי׳ כל ממך ה׳ ׳והסיר אחא: ר׳ דאמר טעמא? מאי עליו, חליים

• t • ״ •

 בידי ואחד בעין ותשעה תשעים דאמר כדעתיה, רב חנינא: ור׳ רב עליך... חוליים יבואו שלא
 בידי ואחד בצנה ותשעה תשעים תרווייהו, אמרי נתן ור׳ חנינא דר׳ כדעתיה, חנינא ור׳ שמים;

שמים; בידי ואחד בשרב ותשעה תשעים אמר: נתן ר׳ בשם נחמן ברבי ישמעאל ר׳ שמים...
שמים״. בידי ואחד בפשיעה ותשעה תשעים אמרין: רבנן

ע״א. קמו בתרא בבא 38
ג. קלז תהלים מדרש 39



 היא המוזכרת היחידה האמרה המחלות; גורמי לגבי מאוד מעט מצוי התלמודיים
 גלנוס לדעת גורם דם עודף 40הדם״. אני - החוליים כל ״בראש לעברית( )בתרגום
 (Hydrops) הבצקת או המיימת, מחלת דם(. עודף - גודש )מילאון, Plethora^ למחלת
 מצביעים לדם הקשורות המחלות מלבד 41בגוף. לדם מים בין האיזון בחוסר מוסברת

נפרדים. איברים של מחלות על בתלמוד המחלות שמות

 סיבות יש קרציליטר לדעת 42תורשתיים. מחלה גורמי של דוגמאות על לי ידוע ]לא
רבעים ועל שלשים על בנים על אבת ערן ״פקד המקרא לדברי וחכמות עמוקות
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או מסוימות מחלות של תורשה של להנחה היסוד בגלוי, כאן, מבוטא 43לשנאי״.
T  • •

 מוכרים המודרניים, הרופאים לנו, גם לנין. רבה מסבא כלומר רביעי, דור עד מומים
 הפסוק דורות. לארבעה מעבר פתולוגית תורשה אחרי לעקוב שניתן מקרים מעט

לשנאי", אבית... ערן ״פקד המונח את דורות ארבעה על בתיאורו מוסיף המקראי
T  • • T

 זה לעומת עוונותיהם". אחר לחטוא הבנים משלימים ״כאשר זאת מפרש והתרגום
 פה מדובר אם רציני ספק ומתעורר 44בנים״, על אבות יומתו ״לא הפסוק כותב
 ניתן לכך דוגמאות מוסריות. בבעיות שמדובר סביר ואולי גופניות בבעיות בכלל

רבים.[ במקומות למצוא

 שונות, ולתקופות שונים לאישים המתייחסים כתבים לקט הם והתלמודים המקרא
 של שונות לרמות המשתייכים ביטויים בסמיכות, למצוא, שיש להתפלא אין ולפיכך

שונות. תרבויות

ן חו ב ה של א ל ח מ
 )או טורמיטא״ ״ביצה כיום, לנו מוכר שאינו עזר במכשיר השתמשו כללי לאבחון

 אלף ערכה הטרומיטא בהכנת להשקיע שיש שהעבודה אמר שמואל ״טרומיטא״(;
 פעמים ואלף רותחים במים פעמים אלף ביצה טבלו טורמיטא״ ״ביצה להכנת דינר.
 אדם כאשר בשלמותה. לבולעה שניתן עד הביצה הצטמקה מכך וכתוצאה קרים במים
נפלטת, הביצה וכאשר בביצה נלכדים המחלה סימני כזאת, מצומקת ביצה ובולע חולה

 הם הדם על - האדם תחלואי ״בל דם: אנא מרעין כל בריש ד״ה רשב״ם ע״ב; נח בתרא בבא 40
וגו׳״. דם הוא המיתות לכל ״ראש דם: אנא מותא כל בראש ד״ה עליו״; שמתרבה

 רוחו פלוני איש יתירה, רוחו פלוני איש אומרים: הבריות שבעולם ״בנוהג ב: טו רבה ויקרא 41
 ולא הדם על רבץ המים לא זוכה, שהוא בשעה דם. וחציו מים חציו משוקל היה אדם קצרה...

 ופעמים אדריפיקוס, ונעשה הדם על רבין שהמים פעמים שחוטא, ובזמן המים; על רבץ הדם
ם או ׳אדם׳ הה״ד מצורע, ונעשה המים על רבץ שהדם אד ״ ( ם״  ויקרא בשרו״, בעור יהיה כי ד

ב(. יג
ין מעיר מלאך ד׳ ד״ר 42  מחמת אחיו )מתו המופיליה של דוגמה מביא אינו שהמחבר שמעני

שפחת לא אשה אדם ישא ש״לא הנאמר את וכן ע״ב( סד יבמות מילה, כפץ ממ שפחת ולא נ  ממ
המתרגם. - שם( )שם זימני״ תלתא דאתחזק והוא מצורעים

Crzellitzer, Ueber Sippschaftstafeln Med. Reform, 1908, no. 48, p. 575 ה; כ שמות 43
טז. כד דברים 44
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 המונח 45ממחלתו. שירפא והדרך לחולה הדרושה התרופה את לקבוע מסוגל הרופא
 כלומר ק™(,1101011 0011) ״רופיטוך היווני במונח 46הירושלמי בתלמוד מוסבר ״טורמיטא״

 ״טורמיטא״ המונח רכה״; ״ביצה היא היווני במטבח שמשמעותו ממנה, שיונקים ביצה
 במובן ״רופיטוך היווני במונח משתמש גלנוס גם היוונית. למשמעות כנראה מתאים

47רכה. ביצה של
 שערותיהם את סתרו ביתו ואנשי וחבריו )קלח( קולחא בעזרת עצמו את בדק שמואל

 המונח של המשמעות מה ידע לא נסים( הר״ן)רבינו למת. חשבוהו הם כי לאבל, כסימן
 הערוך 48לה. רגיל היה לא ששמואל ל״טורמיטא״, תחליף שימש שהוא וייתכן ״קולחא״,

49בלע. שהנבדק כרוב קלחי שהם ל״קלחא״, ה״קולחא״ את מייחס
 לבקרו הרופא ״שעלה מסופר ששם מאוחר, במדרש רק מוזכרת הדופק מדידת

 רוצה שהוא מה כל לו תנו להם: אמר הדופק(, )במקום שלו כפו נטל החולה(, )את
 חנינא שר׳ יוחנן, ר׳ על מסופר לכך בניגוד 50זה״. מחולי ימות שהוא למה? לאכול,
 במקום זאת שמסביר כפי 51לקום, לו ועזר מחוליו והעמידו ידו לו ונתן בחוליו ביקרו

 בשכנוע להקימו ומנסה החולה של ידו את הרופא לוקח אחרים במקרים המהרש״א.
 והחזיקו שקדחה שמעון, של חמותו אצל גם מוזכרת זאת תופעה מילולית. ובסוגסטיה

52ממנה. סר והחום והקימוה בידה
 מחלות של יסודית לידיעה הביאה הכשרות מהלכות המתחייבת הקפדנית הבדיקה

 לבני גם אלה ממצאים להשוות לרצון הביא זה ומידע חיים, בעלי של גופניים ופגמים
 בעל אותו אצל אפילו מקבילות פציעות בין להשוות שאין מפורשות הוראות יש אדם.
 שאין ודאי 53בריאה; נקב של מזו שונה משמעות יש בכבד לנקב )למשל( כי חיים,

מוצאים זה למרות אדם. בני של לאלה חיים בעלי אצל מחלות או פציעות בין להשוות

ע״ב. נ נדרים 45
רופיטון״. טרומיטא בביצה ״ומותר (:58)ע״ג לט פ״ו, נדרים ירושלמי 46
 כלולה קשה ביצה קשה. ביצה שהיא מגולגלת״, ״ביצה למונח בניגוד עומד ״טרומיטא״ המונח 47

 אסור חסדא: רב ״אמר שם: בירושלמי מבושלת. שאינה לטרומיטא, בניגוד ״מבושל״ במונח גם
ד׳ ד״ר רופיטון״. טרומיטא בביצה ומותר בה. פתו לוכל החולה דרך שכן מגולגלת בביצה
 )עוקצים קצת מבושלת קהתי בלשון או רכה, ביצה שהיא מגולגלת, ביצה לעניין העיר מלאך

לשתותה. שניתן ביצה זו הרמב״ם ולפי מ״ו(, פ״ב
 שעריהון״; עליה ביתיה אינשי דמסתרין עד בקולחא נפשיה בדיק הוה ״שמואל ע״ב: נ נדרים 48

 עד להתעלף לו גורם הדבר והיה זה לצורך בולע שהיה בקלח עצמו בודק היה ״הוא ש׳:
 ד״ה ר״ן למות״; הולך שהוא שחשבו צער מחמת שערותיהם את עליו סותרים ביתו שאנשי

מהו״. ידעתי ״לא בקולחא:
ובלעו״. בפיו כרוב של קלח ״משים ״קלח״: ערך ערוך 49
א. עג תהלים מדרש 50
ע״ב. ה ברכות 51
ן ״וחמות ל-לא: א מרקוס 52  ויאחז ויגש עליה. אליו לדבר וימהרו הקדחת אחוזת שכבה שמעו

פתאם״. הקדחת ממנה ותרף ויקימה בידה
 מכאן חותכה ומתה, מכאן חותכה שהרי לזו, דומה זו בטרפות אומרין ״אין ע״ב: מח חולין 53

וחיה״.
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 המשווה המודרנית, הרפואה במדע גם שמוצאים כמו זה, מכלל סטיות קרובות לעתים
חולה. אדם של בשר לקילוגרם בריאה ארנבת בשר קילוגרם בין היסוס ללא

55

57

59

ה ל ח ת מ ו מו ו
 חזקיה. מתקופת או 54אלישע מהנביא רק ידוע ממנה בהחלמה מחלה של סיומה

 56תשובה. חיי יחיה ריפויו ולאחר בתשובה יחזור ממנה שהסובל כדי מופיעה המחלה
 כאשר אחד, במקרה או ״וימות״; כמו מונחים רק מוצאים במקרא קודמים במקומות

חילה״, אביך הנה ליוסף וייאמר האלה הדברים אחרי ״ויהי יעקב, של במחלתו מדובר • • • • « • • • • ״ • • • « ' 9 • • • « • • '

ויאסף ויגוע בניו... את לצות יעקב ״ויכל למיתה: סמוך זה שהיה הכתוב מן ברור אך
• • • T ז • ז •

הזה״, היום עד שמה הוא לוז שמה ״ויקרא עליה שנאמר לוז, העיר לגבי 58עמיו״. אל
' • • • « « ^ • ץ• • ■ך » » • ״ ^ « • •

 הם בחייהם קצו שבעיר הזקנים וכאשר בה, לעבור המוות למלאך רשות הייתה לא
 לחמש הגיע אדם שכאשר אומר קרחה בן יהושע ר׳ 60שם. ומתו לחומה מחוץ יצאו
 לדאוג יתחיל שנים בחמש גילם את שעובר או בו נפטרו שאבותיו הגיל לפני שנים

 וחבורות חבורות וגילין, גילין יהוצדק: בן שמעון ר׳ משום יוחנן ״א״ר 61המיתה. מן
 תדאג החבורה מן אחד חבר הגיל, כל ידאג הגיל מן אחד מת לעולם, הקב״ה מביא

 כולן, האחין כל ידאגו שמת האחין מן ״אחד יוחנן ר׳ אמר לכך בדומה 62החבורה״. כל
שסופה מחלה של הרגיל משכה 63כולה״. החבורה כל תדאג שמת חבורה מבני אחד

אלישע לגבי אזלת אי ישראל: מארעא דאישתבאי רביתא ההיא ליה ״אמרה ע״ב: קז סנהדרין 54
יכת קא אחוכי ליה: אמר בירדן. טבול זיל ליה: אמר אתא כי לך. מסי -  ליה אמרי בי? מחי

 לו ״אמרה :׳ש ואתסי״; בירדנא וטבל אזל נסי. זיל מינה לך נפקא מאי בהדיה: דהוו הנהו
 לו אמר בא כאשר אותך. ירפא לאלישע, תלך אם ישראל: מארץ שנשבתה נערה ארם( )למלך

 יוצא מה לו: אמרו ארפא?! כך ע״י וכי בי, אתה מצחק וכי לו: אמר בירדן. טבול לך אלישע:
והתרפא". בירדן וטבל הלך נסה. לך אתה? נפסד מה - לך

 שמים שנבראו מיום שביעי, ״מופת ע״ב: קכה הרד״ל מהדורת נב, פרק אליעזר דר׳ פרקי 55
 ׳בימים שנאמר וחיה וחלה יהודה מלך חזקיה שבא עד מחוליו, ויחיה חולה אדם היה לא וארץ,

שנאמר לו ונעתר הקב״ה... לפני מתפלל והיה א(, כ )מלכים-ב למות׳ חזקיהו חלה ההם
ד : • T ד •• ד ־ ״ • 9 T

ה עשרה חמש ימיך על יוסף הנני דמעתך את ראיתי תפלתך את ׳שמעתי שעי י ( ה׳ ה(״. לח שנ ״ ד ״ : ־ ז ד ז ״ : • ' י ד ״ ז ד ז ז ז ״• : ד ״״ ד־ ״ זד ־־ 9 ־ • : • :

 הקב״ה: לו אמר תשובה. עושה הוא ועומד חולה ועומד חולה שאדם ״מתוך ט: סה רבה בראשית 56
ויחי בחלתו יהודה מלך לחזקיהו ׳מכתב הה״ד מתחיל. אני וממך תבעת טוב דבר - חייך

• • ז • • • ז • # ז •

ה שעי )י ׳ ו משניהם״. כבד חולי לחולי, חולי בין שהיה מכאן נחמן: בר שמואל א״ר ט(. לח מחלי ז

א. מח בראשית 57
לג. מט שם 58
כו. א שופטים 59
 ומשפחתו האיש ואותו חרב לפי הרגו העיר אותה שכל עמו? עשו חסד ״ומה ע״ב: מו סוטה 60

ם היום עד שמה הוא לוז שמה ויקרא עיר ויבן החתים ארץ האיש ׳וילך - שלחו פטי שו ( ה׳ הז ־ד ־־ ־ ד : ד : ז1: ״ ־ ״ ״ ד ״ ־ ״ ״ ־ ״ דד ז• ־״״ד״

 עליהן קצה שדעתן בזמן שבה זקנים אלא בה, לעבור רשות לו אין המות מלאך ואף כו(... א
מתים״. והן לחומה חוץ יוצאין

יב. סה רבה בראשית 61
)המתרגם(. - כמשפחה ״גיל״ המסבירים ויש שבט הוא ש״גיל״ אומר המחבר ח: ב רבה רות 62
ע״ב. קה שבת 63
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 מספר נקבע כאשר חכמים חשבו מחלה איזו על נאמר )לא ימים חמישה הוא מוות
 65מחלה. מאיזו ידוע ולא השביעי, ביום מת אוריה מאשת שנולד דוד של הבן 64זה(.

 יחזקאל לנביא אחד. יום אחרי הוא ממגפה כתוצאה שמוות מציין גמליאל בן חנניה ר׳
 אל ידבר הוא וכאשר במגפה, - עינו מחמד - אשתו את ממנו יקה שהוא הקב״ה אמר
 חלה חטופה; מיתה היא זו - פתאום ״מת 66בערב. ותמות תחלה האישה בבוקר העם
 ברור אינו ל״דהופה״ ״חטופה״ בין ההבדל 67דחופה״; מיתה היא זו - ומת אחד יום
 גדול המחלים לחולה שקורה שנס אמר אבא בר חייא ר׳ במקום. התוספות לבעלי גם
 והכל הדיוט של אש - ועזריה מישאל ״חנניה ועזריה: מישאל לחנניה, שנעשה הנס מן

 זאת ובכל לכבותה״, יכול ומי היא שמים של )חום(, חולה של וזו לכבותה, יכולים
 זיעה, ״עיטוש, הם מחלתו אבחון בעת לחולה חיוביים סימנים 68מחומו. מחלים החולה

 69המקרא. מן פסוק מותאם האלה הגורמים מן אחד לכל וחלום״; ושינה קרי שלשול,
70העיכול. במערכת שמחלתו בחולה שמדובר כמובן, היא, ההנחה בשלשול

לכל "הסילח - מעוונות נקי רק לא שהוא כך האדם של גופו את מנקה המחלה
ז

מובן במלוא הגוף את ממרקת אף המחלה אלא - 71תחלואיכי״ לכל הריפא עונכי
ז 9 9 9 • • ^ ״ ^ ^

 שהחולי לומר ימים ג׳ חוליו אחר לובשן ״היה ינאי: ר׳ ידי על שנאמר כפי המילה,
מקובלת זאת השקפה 72תחלואיכי״/ לכל הרפא עונכי לכל ׳הסלח טעם? מה ממרק. ך • • • ■ך • • • ■ך • » • • « 9 • » » • ^ • • 9 9

העם. ידי על היום עד

ש ף( לח שו כי רך ) פוי לצו רי
 בכל נתפסים שהם וכפי המחלה, בגורמי לטפל הוא הזמנים בכל מרפא כל של האידיאל

 רעה רוח הוא המחלה שגורם חשבו עוד כל הטיפול. צורת את מכתיבים הם תקופה
 תסולק־ גם וכך האדם, של מגופו בגירושה הוא שהטיפול ברור היה לאדם שנכנסה

 זאת ולעומת )השבעה(, רוחות להעלאת זכר אין שבתלמוד הוא מוזר המחלה. תרפא
כישוף. של חלשה מאוד כצורה לראותו שיש בלחש, קרובות לעתים מדובר

עובדי של למנהג נחשב שהוא או בכלל, מותר לחש אם העקרונית השאלה לגבי

ני ילקוט אדם״; כל מיתת היא זו - ״חמשה ע״א: כח קטן מועד 64  תתקמא: רמז וילך, שמעו
למות׳ ימיך קרבו הן משה אל ה׳ ׳ויאמר קראה? מאי אדם. כל מיתת - ימים בחמשה ״מת

• • • * • ז ז ז

חד״. ׳הן׳ תרי, ׳ימיך׳ תרי, ׳קרבו׳ - יד( לא )דברים
ב 65 אל- יה. יב שמו
ואדבר תבכה... ולא תספיד ולא במגפה עיניך מחמד את ממך לקח ״הנני טז-יח: כד יחזקאל 66

ך • • « • 9 • • • • “ • ““ • • 9 0 • « •ז • • • • ■ • • • • «“• ■ך■ • • • • • • • • • • • •1• • • • • 1 •

בערב״. אשתי ותמת בבקר העם אל
ז ״ ־ ז ד ז • : ״ ז ד ־ ד ד

ע״א. כה קטן מועד 67
ע״א. מא נדרים 68
ע״ב. נז ברכות 69
 אינו שנפנה כיון בחולה ״וסימן להפתח: צעה מהר ד״ה לג, פרשה אנכי״, ״אנכי רבתי, פסיקתא 70

דיאטטיקה: יח: פרק להלן וראה יד(״. נא )ישעיה לשחת׳ ימות ולא להפתח צעה ׳מהר מת,
• ז • •

.396 הע׳ צואה, הטלת
ג. קג תהלים 71
(.9) ע״ג ד פ״ב, ברכות ירושלמי 72
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73

75

 האמונות רוב לגבי כמו הדעות, שתי את בתלמוד למצוא ניתן לאוסרו, ויש אלילים,
 אין אם גם הלחש, את המתיר אחד לא אף למצוא אין המשנה חכמי בין התפלות.

 ללחוש לדוגמה כמו ה׳, שם עם מקרא בפסוקי אלא אלילים של בשמות משתמשים
למצותיו והאזנת תעשה בעיניו והישר אליהיך ה׳ לקול תשמע שמוע ״אם חולה: גבי על r • • • • • » • ■■ • • <• •p • ■ • ף ■ף■ • • • p■ • •• • • • •• •• ״ • T . • • •p

• •I • * • • •  1 •  1 1 ■  • •  I

לפאב״. ה׳ אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל חקיו כל ושמרת 9 • • • • • 9 • • ■ך • ■ך • « • • • • • » • • ^ ^ ^ ^ ■ך ■ » ^ •

 וכן מפוחד, ילד להרגיע מקרא פסוקי יקרא שזה כדי לחבירו אדם יקרא לא כן כמו
 חכמי מגדולי שהיה יוחנן, ר׳ 74שיירדם. כדי ילד גבי על תפילין או תנ״ך להניח אין

 בידינו ויש ללחשים, התנגדות כל הביע לא האמוראים, של השני בדור ישראל ארץ
 ה׳. שם עם מקרא פסוקי אפילו הכוללים הבבליים מחבריו לחשים של קטן מספר

 במקורות שכבר מכיוון התלמוד, חכמי של המצאה הם אלה לחשים אם גדול ספק
 לחשים כאן שיש הרושם מתקבל מאוד. דומים אליליים מקורות מוצאים היתדות בכתב

 הנסתר לתחום השייכים לחשים מונותאיסטיים. במונחים הוחלפו האלילים ששמות
 ביטויי בכל המוזכרים אמו, ושם החולה שם מלבד לנו, המובנים פסוקים כוללים אינם

 לחש הרפואה; איש של ביריקה המלווים לחשים ישנם הקדום. הזמן של והלחש הכישוף
 נחשב אחריה, או ה׳, שם את הכולל המקרא מן פסוק אמירת לפני ויריקה המכה על

 בעזרתם עצרו הומרוס אצל וכבר מאוד עתיק אלילי נוהג הם הלחשים 76מגונה. למעשה
 מציע וארו ומרקוס 78נקעים, נגד לעזור שאמורה אמרה אחריו השאיר קאטו 77דם. זרימת

 Druiden), הדרואידים ״לחשו״ הגלים אצל 79רגליים(. מחלת - )צנית פודגרה נגד לחש
Druids) 80) האלרונים - הגרמנים השבטים ואצל(.Alrunen, Alrunes בירושלים גם 

כהגנה 81נגעים״, של ״שיר או פגעים״ של ״שיר המכונה בתהלים, צ״א מזמור את שרו

 אומר:... עקיבא ר׳ הבא... לעולם חלק להם שאין ״ואלו מ״א: פ״י סנהדרין פו; טו שמות 73
. אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה ׳כל ואומר המכה על והלוחש עליך״׳

T ־ ־ ־ ־ : T ־ • * : ־ V ד ־ ־ : • : T ־ V  T

 הפסוק את וקרי בוא בשבת... מכה גבי על פסוק קורין ״אין (:20) ע״ב ח פ״ו, שבת ירושלמי 74
אסור״. - שיישן בשביל תפילין עליו תן ספר, עליו תן מתבעת, שהוא בני על הזה

 לאשתא ד״ה )רש״י חמה קדחת שהיא צמירתא, באשתא חולה אדם כאשר ע״א; סז שבת 75
 לסנה ויקשור ילך סכין, לקחת יוחנן ר׳ מציע הגוף״(, את וקודחת שמחממת ״חולי צמירתא:

 יום כל שיקרא פסוקים של שורה מצטט והתלמוד הסנה, מן קצת יום כל ויחתוך שיער חוט
 )שם ואראה״ נא אסרה משה ״וייאמר ב(; ג )שמות אליו״ ה׳ מלאך ״וירא הפסוקים: אחד את
ה(. שם )שם הלם״ תקרב אל ״וייאמר ד(; שם )שם לראות״ סר כי ה׳ ״וירא ג(; שם

• • • • T  •

 בה, וברוקק המכה... על והלוחש הבא... לעולם חלק להם שאין ״ואלו ע״א: קא סנהדרין 76
 את מבזה הרקיקה על שמים שם ״והמזכיר ש׳: הרקיקה״; על שמים שם מזכירין שאין לפי

השם״.
Homer, Odyssey, 19:475 77

Cato, De re rust, 160 78
Plinius, Hist. Natur. 28:3 79

Cie. de Divin. 1:49 80
 ופינה... פינה כל על ובצלצלים ובנבלים בכנורות תודה של שיר רבנן: ״תנו ע״ב: טו שבועות 81

יקרב לא ׳ונגע דכתיב דנגעים, דאמר מאן נגעים. של שיר אומרין ויש פגעים, של ושיר
• • •

׳יישב ואומר ז(; שם )שם אלף׳ מצדך ׳יפיל דכתיב פגעים, דאמר ומאן י(, צא )תהלים באהלך׳
• • • * * י V 1• ו »

א-ט(״. שם )שם מעונך׳ שמת עליון מחסי ה׳ אתה ׳כי עד יתלונן׳ שדי בצל עליון בסתר
• • "1* • ■ • • T  T  • • • • • •
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 יום מדי הלוחשים ביותר אינטליגנטים אנשים למצוא ניתן היום עד 82רעות• רוחות מפני
 כדי לוחשים היו כן כמו ריפוי. למטרות (,Besprechen der Rose) הוורד״ ״לחש את

 על מספרים 83עיניים■ מחלות לריפוי לוחשים היו וכן ועקרבים נחשים מפני להישמר
 שאדם מקרה קרה נשים. גם בהן שהשתתפו שבת, בלילות דרשות דורש שהיה מאיר ר׳

 שלא ונשבע באיחור, הביתה וחזרה מאיר ר׳ של לדרשתו שהלכה אשתו על כעס קנאי
 עשה והוא מאיר לד׳ נודע העניין הדרשן. של בפניו שתירק עד לביתו לחזור לה ייתן

 לפניו הביאו בלחשים. שמבינה חכמה אישה לפניו שיביאו וביקש עיניים חולה עצמו
84למשפחה• הבית שלום וחזר פעמים שבע בפניו ירקה והיא אישה אותה את

jv ftn ר ג ^ ז 6dßr> ffo׳ ׳?־׳ fyß ל f fp'j n p n־p'dßo p. ־#ה?
85 ר ג ג כ / ו פ p ג n p '-n.

 זאת 86וכשפים, בלחשים לעסוק נשים, בעיקר נהגו, קדומות בתקופות שכבר ברור
 חולה שהיה יוחנן לר׳ הלך חנינא ר׳ בכך. לעסוק התביישו לא חכמים שגם למרות
 לחשים של הערכתם את מתאר גלנוס כבר .87יוחנן ר׳ והחלים פניו, על לו ולחש וקודח

 הם שלחשים חשב הוא גם ארוכה שתקופה כותב הוא הקדום. בזמן רופאים ידי על
 טמונים שבלחשים השתכנע הזמן עם אך זקנות, לנשים המיוחסות האגדות מן חלק

 שכתוצאה הבליעה, בבית שנתקעו לעצמות והן עקרב להכשת הן לעין, הנראים כוחות
 ייעודם את ממלאים "הכשפים בשיעול. החוצה נפלטו - כישוף שיר - מלחשים
 נתקעת עצם כאשר הלחש של התועלת את מתאר התלמוד גם 88מטרתם״. את ומשיגים

 כמושיע רבם של כוחו את שהראו ישו, תלמידי על מספר התלמוד הבליעה. בבית
 החולה על היד הנחת לצורת יש רבה חשיבות 89שמו. בהם שבוטא לחשים בלחישת

 אלישע אל בא ארם צבא שר נעמן כאשר עתיק. אלילי מנהג הוא זה וגם הלחש, בזמן
90וירפאנו; הנגוע המקום״ אל ידו ״יניף שאלישע ציפה הוא מצרעתו שירפאנו מנת על

 שיר זהו ואי בירושלים... פגועין שיר היו אומרים תני ״והא (:21) ע״ב ח פ״ו, שבת ירושלמי 82
 מחסי ה׳ אתה ׳כי עד עליון׳ בסתר ׳ישב המזמור וכל ב( ג )תהלים צרי׳ רבו מה ׳ה׳ פגועין?

צא(״. )תהלים מעונך׳ שמת עליון
• • T  • • •

 העין את ומעבירין העקרב ועל הנחש ועל העין על ״לוחשין הכ״ג: )פ״ז( פ״ח שבת תוספתא 83
בשבת״.

(.45) ע״ד טז פ״א, סוטה ירושלמי 84
Frank, Ztsch. z. Allg. v. 24 1910, p. 335 85

 כשפים״; מרבה נשים, מרבה דאגה. מרבה נכסים, מרבה אומר... היה ״הוא מ״ז: פ״ב אבות 86
ת לא ״׳מכשפה (:12) ע״ד כה פ״ז, סנהדרין ירושלמי מו ש ( ה׳ חי ואחד האיש אחד - יז( כב ת
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כשפניות״. הנשים שרוב מפני ארץ דרך התורה שלימדתך אלא האשה,
ב. טז ב רבה השירים שיר 87
המאמר: מתוך Alexander von Tralles, ed. Puschmann 2:474, בתוך מופיע 88
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Uber die aerztliehe Behandlung bei Homer
(.41) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 89
ם-ב 90 אלהיו ה׳ בשם וקרא ועמד יצוא יצא אלי אמרתי הנה ויאמר וילך נעמן ״ויקציף יא: ה מלכי
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 היד הנחת מטמאת. הצרעת כי צרעתו, על ידו יניח שאלישע זה במקרה ציפה לא נעמן
ישו. של הריפוי בסיפורי גם חשוב תפקיד מילאה

סוגסטיה, כאל ישו של לנימים התייחס הציבור שגם כהוכחה הביא, 91]וולצנדורף
 ישו משפחתו. ואת אותו הכירו שם כי בגליל לרפא הצליח לא שישו המעשה את

 לעשות יכל ולא ובביתו. קרוביו ובין בארצו אם כי נקלה הנביא ״אין אמר בעצמו
[92בעירו״(. נביא )״אין וירפאם״ ידיו את שם מעטים חלשים על רק פלא שם

 נחש, או עקרב שנשכו ״מי כדלקמן: ללחשים התלמוד התייחסות את מסביר הרמב״ם
 הדבר שאין פי על אף ליבו, ולחזק דעתו ליישב כדי הנשיכה... מקום על ללחוש מותר

 "הלוחש וכן: עליו״. דעתו תיטרף שלא כדי לו התירו הוא, ומסוכן הואיל כלום, מועיל
 ספר והמניח ייבעת, שלא התינוק על הקורא וכן התורה, מן פסוק וקורא המכה על

 וחוברים, מנחשים בכלל שהם להם די לא - שיישן בשביל הקטן על תפילין או תורה
 רפואת אלא ואינן גוף, רפואת תורה דברי עושין שהן בתורה, הכופרים בכלל שהן אלא

93לנפשך״. חיים ׳ויהיו שנאמר: נפשות,
• • • • •

ם שי ח ( ל ת עו מי ק י ) פו רי ה ל ל חו ה
 על אשר האדם פרצה. כבר שהמחלה או האסון שאירע לאחר רק עזרה מעניק הלחש

 להגנה גם נזקק לו האורבות רעות רוחות מוקף שהוא לעצמו מדמה ושעל צעד כל
 בקמיעות השימוש תמיד. עמו נושא הוא אשר בקמיע למצוא חושב הוא ואותה תמידית,

 פרעה חיפושיות של כנפיים חן באבני חרטו הקדמונים המצרים אצל וכבר מאוד, עתיק
 וזאת שנים, אלפי במשך העמים כל בין השפעתם על שמרו הקמיעות המקודשות.

 חוגגים כיום גם הגדול. קרל וחוקי הכנסייה מועצת ידי על שימושם על האיסור למרות
 עלי ארבעה בצורת וזאת האל, וידיעת האנושית החוכמה על ניצחונם את הקמיעות

נשותינו. בתכשיטי תלתן
 94חיים, ולבעלי לאדם הגנה שימש והוא ״קמיע׳׳ השם מקובל היה היהודים אצל
 היה מקובל 96מעשבים. או 95משורשים מורכב שהיה או כתוב, במסמך הייתה וצורתו

 יעיל נחשב הקמיע צינורית. בתוך או חותם טבעת בצורת בשרשרת קמיעות לשאת גם
לרופא ביטוח נחשב כזה במבחן שעמד קמיע פעמים. שלוש עזר אם מומחה״( )״קמיע

Wolzendorff Gesundheitspflege und Medizin ,der Bibel. (Christus als Arzt), Wiesbaden 91
1903, p. 59

אמונתם״. חסר מפני רבות גבורות שם עשה ״ולא נח: יג מתי ד-ו; ו מרקוס 92
כב. ג משלי הי״א-הי״ב; פי״א זרה עבודה הלכות רמב״ם, 93
 ולא עיניו... שבין בזהורית ולא השועל בזנב הסוס יצא ״לא ה״ה: )פ״ד( פ״ה שבת תוספתא 94

מומחא״. שהוא פי על אף בקמיע
 קמיע ובין שנכתב קמיע בין ושילש. ושנה שריפא כל מומחא? קמיע הוא ״איזה ה״ט: שם שם 95

שבעיקרין״.
בעשבים״. בין בכתב בין מומחה בקמיע ״יוצאין (:8) ע״ב ח פ״ו, שבת ירושלמי 96
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219 וריפויין מחלות

 ריפוי לאמצעי העתיק בזמן נחשבו קמיעות אמין. רופא ויחשב אותו ייצר או שהביא
 Archigenes.)97) ארכיגנס הרופא של קמיעות על מספר גלנוס ולגיטימי. מקובל

 ללמוד ניתן יותר מאוחרות בתקופות גם נוצרו קמיעות, וכן קדושים״, ״סימנים איך
 והתוית ירושלם בתוך העיר בתוך ״עביר לו: שנאמר יחזקאל הנביא של מחיזיון לדוגמה

ולאלה בתוכה. הנעשות התועבות כל על והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו
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אל התו עליו אשר איש כל ועל עינכם... תחיס אל והכו אחריו בעיר עברו באזני אמר
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 הוולגטה אך כסימן; נכונה, בצורה השבעים תרגום ידי על תורגם זה ״תו״ 98תגשו״.
 שתרגום ומאחר המצח. על (Thav )האות תו סימן ,signa Thau super frontes מתרגם

 (T היוונית האות )שהיא Thau^ ראו לכן הכנסייה, של הרשמי התרגום הוא הוולגטה
 שימש (Antonius von Padua) מפדובה אנטוניוס של החזיר רק לא הצלב. צורת את

 של Thau הצלב את המזכירים (Pestblatter) הדבר״ ״דפי גם אלא הדבר, מפני הגנה
99.14 7 3 משנת הקדוש סבסטיאן של הקמיע על מופיעים )תו(, המקרא

 באמונה עמוקה בצורה השתרשו והם קמיעות, נגד טיעונים שום אין דתית מבחינה
 ושפיכות עריות גילוי זרה, עבודת מלבד ריפוי אמצעי כל להתיר מקובל היה העממית.

 עוד כל ממנו, נמנעו לא תפלה כאמונה מוכר שהיה באמצעי מדובר היה אם וגם דמים;
 אסור 100הנזכרים. האיסורים משלושת לאחד השתייך לא עוד וכל בכוחו האמין החולה

 כעונש ראו לפיכך זרה, לעבודה קשור שהיה אמצעי בשום קמיע להכנת להשתמש היה
 לבגדיהם מתחת נשאו אשר המקבים, במלחמות שנהרגו האנשים של מותם את משמים

 לייצר מפורש איסור היה 101התורה״. מן ליהודים האסור דבר יבנה, מפסילי קדש ״כלי
 תכונות בעלי נחשבו שהם למרות אשירה, מעצי וכן זרה עבודה של מקטורת קמיעות

 קדושה״. מ״חורשה מעין מי לשתות סירב הוא אחא ר׳ קדח כאשר 102מיוחדות. ריפוי
 זאת מסביר והתלמוד בריאים, וחזרו אלילים למקום לרגל שעלו אנשים על מסופר אך

להלן: שמובא כפי
ובכל )ממש(, מששא בה לית זרה דעבודה ידע ולבך לבי עקיבא: לרבי זונין לו אמר

103

Galen, De Compos. Medicam, book 2; Kühn 12:573 97
ו ט יחזקאל 98. - ד

Mitteilungen zur Geschichte der : הדבר״ "דפי של איורים  ;Hoefler, Jcinus, 1902, p. 235 99
Medizin, vol. 6, p. 540

ע״ב. סו שבת 100
פ-ב, 101  דבר יבנה, מפסילי קדש כלי כתנתו תחת המתים מן אחד לכל ״וימצאו מ: פי״ב מקבי

 שפסלונים סוברים )יש אלה״ נפלו זאת בגלל כי לכלם ברור ויהי התורה, מן ליהודים האסור
היהודים(. על התורה מן אסורים היו כקמיעות, לשאתם שנועדו פילים, של קטנים

ן ״בכל ב: טז רבה שמות 102  כיצד? דמים. ושפיכות עריות וגילוי כוכבים מעבודת חוץ מתרפאי
כיצד? עריות גילוי להן... ישמע אל מתרפא, ואתה הנפש את והרוג בא לאדם: לו יאמרו שאם

 ״אמר ע״א: כה פסחים להן״,־ ישמע לא מתרפא, ואתה עריות בגילוי עסוק לאדם: לו יאמרו אם
ן בכל יוחנן: רבי אמר יעקב רבי סכנה דאיכא נימא אי דמי? חיכי אשירה. מעצי חוץ מתרפאי

 לעולם לא. נמי שבתורה איסורין כל אפילו - סכנה דליכא ואי נמי; אשירה עצי אפילו -
לא״. אשירה עצי הכי ואפילו סכנה, דאיכא

(.48) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 103



 שלמים. כשהם ובאים שבורים כשהם זרה לעבודה שהולכים אנשים רואים אנחנו זאת
 שהיה נאמן לאדם דומה? הדבר למה - משל לך "אמשול עקיבא: ר׳ לו ענה כך על

 שסומכים מתוך בעדים שלא שלהם וכסף חפצים אצלו מפקידין היו עירו בני וכל בעיר
 והפקיד שכח אחת פעם בעדים. לו והפקיד עליו סמך שלא אחד אדם ובא עליו,
 מפני וכי לה: אמר בפיקדון(; )נכפור ונכפרנו בוא אשתו: לו אמרה בעדים. שלא אצלו

 שמשגרין בשעה - יסורין כך אף אמונתנו?! את נאבד אנו כהוגן שלא עשה זה ששוטה
 פלוני ביום אלא תצאו ולא פלוני ביום אלא תלכו שלא אותן: משביעין האדם, על אותן

 היסורין של זמנן שהגיע כיוון פלוני; סם ידי ועל פלוני ורופאו ידי ועל פלונית ובשעה
 ממנו, נצא שלא הוא דין יסורין: אמרו זרה. עבודה לבית זה הלך אדם, מאותו לצאת

 )אנו שבועתנו?״ נאבד אנו כהוגן שלא עושה זה ששוטה מפני וכי ואומרים: וחוזרין
104שנקבעו?(. הטבע מחוקי נשנה

 הערכתו לאור רבות, מבחינות מיוחדת לב לתשומת ראויה עקיבא ר׳ של התבטאותו
 הנאה גם בתקופתו. מקובלת שהייתה בניסים לאמונה בניגוד הטבע, חוקי את הרבה
 אדם, חלה נכזבת מאהבה שכתוצאה מקרה היה ריפוי. למטרות אסורה חוקית לא מינית

 חכמים פסק הנחשקת. האישה בבעילת היא לרפאותו היחידה שהדרך אמרו והרופאים
 להסתכל לו התירו לא ואף תיבעל, ולא ימות שהאיש שמוטב היה, חד־משמעי באופן

 דמך ״וכי אומר תלמודי פתגם אסורה. ריפוי כאמצעי נפש הריגת גם 105ערומה. בה
 זה: איסור של התהוותו את מסבירים הקדום העולם מנהגי 106חברך?!״. מדם יותר אדום

 ששייכת )מחלה - populis funebre צרעת חולה שהיה מצרי מלך על מספר פליניוס
 מרצלוס ממצרים לנו מדווח דבר אותו 107אדם; בדם השתמשו ולריפויה - למתים(

 (Clytamnestra) קליטמנסטרה בפי שם (Aeschilos) אייסכילוס גם 108אמפיריקוס.
109לו״. זרה אדם בדם ש״אמבטיה

 שחלה מצרים מלך על מספר המדרש כזאת. זוועה על ידיעות יש היהודים אצל גם
 והאסטרולוגים 111כמת, חשוב מצורע כי 110מת נחשב היהודיים המקורות ולפי בצרעת

 זאת למטרה ילדים. וחמישים מאה בדם ובערב בבוקר ירחץ אם לרפאותו הבטיחו שלו
איום שימוש 112הילדים. על מחמלה ריפאו, שהקב״ה עד היהודים ילדי את חטף הוא

ע״א. נה זרה עבודה 104
ע״א. עה סנהדרין 105
ע״ב. כה פסחים 106

Plinius, Hist. Natur. 26:1 107
Marcellus Empiricus De Medicina, chapt. 19, ed. Comar 1536, fol. 130 108

׳עמ 23.  ,Wolzogen בתרגום Agamemnon 109
ות 110. : ב שמ יהי כג ים ״ו ימ ים ב ימת ההם הרב ים מלך ו ו מצר יאנח י ו ן ישראל בנ ו״ העבדה מ זעק י ו
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ים 111 : סד נדר : ע״ב יא ן ארבעה ״תנ י וב י - כמת חש ורע ענ ומא ומצ י וס ן ומ י ו שא ים״ ל בנ . 
ות 112 : א רבה שמ ימת לד ו ׳ ות מלך ״ )שמ ׳ ים נצטרע - כג( ב מצר ורע ש וב והמצ . חש . . יאנחו כמת ו ׳

• T  • T T

י ( בנ )שם ׳ ו? למה - ישראל נח י נתא ו לפ י שאמר ומ : חרט ים ן מצר ואה לך אי וט לא אם רפ נשח
* * X • ״ •

י נ נ ישראל מקט יהם ורחץ בבקר וק״נ בערב ק״ י בדמ ים שת . פעמ ום י ו כיון ב  ישראל ששמע
ירה ז ו קשה ג יל ים התח נח . מתא . ים ׳ויזכיר וקוננים. יה ׳ את אל ו ית ו ולא - כד( שם )שם בך י ה

• • • • •

ן י . ישראל ראו . . ות אלא להנצל זכ ות ב . אב . . ו נגאלו נתרפא נס להם נעשה רז״ל: אמר . ו ״ ו מצרעת
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 הקיסר אצל וכן השמיני אינוקנטיוס האפיפיור של בהיסטוריה גם מתואר בילדים זה
 (,Heinrich Von Hartman Von Der Aue) הרטמן פון היינריך בידי וכן קונסטנטינוס

 השאלה את העלה כאשר נוגדת דעה הביע חסדא רב 113סלדנו. לתושבי יעץ שהוא כפי
 המקרה 114כזאת. אפשרות בתקיפות ושלל קטן, של בנפשו גדול של נפשו להציל יש אם

 את להציל כדי אמו במעי עובר לרטש צורך יש כאשר הוא בו מותרת שהריגה היחיד
 ראש שכאשר מפורשת בהסתייגות אך במשנה מוזכרת כבר כזאת הריגה האם. חיי

115נפש״. מפני נפש דוחין ״שאין העובר, את לרטש אין שוב הנרתיק מפתח יצא העובר
 בשבת ריפוי איסור כמו ואיסורים, מצוות דוחה נפשות סכנת היהדות חוקי לפי

 הרפואיים בכתבים כי במיוחד מעניינת זאת קביעה הכשרות. חוקי בתחום איסורים או
 להשתמש איסור יש היהודים, של לאיסורים דומים מאיסוריהם שרבים הערבים, של

 אם יין, עלינו אסר ״האל נאמר המוסלמים; על האסור יין, יש מרכיביהם שבין בתרופות
. ללא גם יחלים הוא להירפא החולה על נגזר ן״ י  סכנת שיש במקום היהודים אצל אך 116י
117מאיסורא״. סכנתא ״חמירא דתיים: לצווים מאשר לחיים יותר לדאוג יש חיים

 ושתייה שאכילה הכיפורים, ביום קשים לחולים ההנחיות על מושם מיוחד דגש
 מאכילין - ״חולה אומרת המשנה שמים(. בידי )מיתה כרת ועונשן התורה מן בו אסורות

 118די״. שיאמר עד עצמו, פי על אותו מאכילין בקיאין, שם אין ואם בקיאין, פי על אותו
 אומר והרופא לשתות, או לאכול שעליו אומר החולה שאם ינאי ר׳ בשם אומרת הגמרא

 מרת יודע ״לב כי החולה בקול שומעים לחולה, יזיק לא ושהצום בכך צורך שאין
 ומה החולה של האובייקטיבי מצבו את טוב יותר יודע הרופא שאולי למרות 119נפשו״,

 לרופא״, שומעין - צריך אינו אומר וחולה צריך אומר ״רופא לבריאותו. להזיק עלול
 מביעים רופאים מאה או אחד רופא אם הבדל כל אין כן כמו מטושטש. אולי החולה כי

120המקל. של דעתו תמיד וקובעת דעתם,
 יש קשה, חולה של צרכיו מלספק אדם נמנע שבגללם השבת, חוקי על בהקפדה

 יש קשה חולה עבור שהכרחי מה כל לעונש. ראוי זה ואדם מזויפת, דתיות לראות
לשמש החובה מוטלת ישראל גדולי על גוי. או עבד ידי על ולא היסוס, ללא לבצע

וכחה 113 : ה  Friedreich, Zur Bibel, 1:225, note 4; Strack, Blutaberglaube, pp. 36 ff לכך
7:452 .Freytag, Mitteilungen zur Geschichte der Medizin, vol; ן : ניסיו להסבר

51 .Magnus, Organ und Bluttherapie, p
י 114 ושלמ , שבת יר י״ד : חסדא ״רב (:67) ע״ד יד פ י ו בע יל מה ו להצ ל נפש ול ש ו גד נפש ל ב  ש

. . . ן קטן י ן שא י וח י נפש ד נ . מפ נפש״
ות 115 ז אהל : פ״ ו יא ״האשה מ״ ילד מקשה שה ן ל י ולד את מחתכ יה ה ן במע י יא וצ ו ומ ות ים א  אבר

, ים י אבר נ יה מפ י ן שח י ודמ . ק ו י י , יצא לח ן רובו ן אי וגעי , נ ן בו י ן שא י וח י נפש ד נ . מפ נפש״
116 : גמה ו Abulcasem, ed. Channing, p. 371 לד
ן 117 י . י חול ע״א
ומא 118 . פ״ח י מ״ה
י 119 י. יד משל
ומא 120 ג י : פ ים ״במה ע״א ים? דבר ור יך לא דאמר אמ י צר יך אמר אבל אנ . צר . . לץ אני י ו מאכ ות  א

י על . פ ו י רב בר מר עצמ : אש יכא כל אמר יך דאמר ה , צר ו אני יל יכא אפ י מאה א  לא דאמר
, יך יה צר יד , לר ן נ י נאמר שמע ודע ׳לב ש ׳ מרת י ו י נפש י(״. יד )משל



 מנת על השבת את לחלל הזריז כל ההלכה. אי־ידיעת בגלל אדם חיי לסכן ולא דוגמה
121משובח. זה הרי קשה חולה של צרכיו לספק

פוי ם רי פי ש כ ב
 עוד מוצאים אנו וקמיעות. בהשבעות מוצתה לא המגיים הריפוי אמצעי רשימת

 ונצחי. אוניברסלי קיום להם שיש הוזכרו, שכבר אלה מלבד אחרים מגיים אמצעים
 ורגיליוס ידי על כבר שנחשבו קלועים״ ״קשרים של ההשפעה שייכת זאת לקבוצה
 הבתים. בעיטור התבטא הביניים בימי אלה ״קשרים״ של ונצחונם 122לאהבה, ככישוף
 שלא המחלה את מייצבים קשרים ששלושה מסופר שונה. השפעה לקשרים יש בתלמוד
 לציין יש 123כשפים. נגד מועילים אף קשרים ושבעה מרפאים קשרים חמישה תתגבר,

 במונותאיזם. גם מקודשים האלילי, בעולם מקובלים שהיו ושבעה, שלושה שהמספרים
 (.Hygiea) היגיאיאה היוונית הבריאות אלת של סמל הוא המחומש חמש המספר

 לצוואר ו״תרופות״ קמיעות לקשור הומלץ בערך( לספירה שנה 300) אביי בתקופת
 חוט לקשור אוסרת התוספתא חום. נגד המיועדות ״תרופות״ ובמיוחד חוט, בעזרת
 מסמר עוזר ה״עכביתא״ מחלת נגד 124אלילית. תפלה אמונה בגלל וזאת אדם, של לגופו

 סביב שכריכתו בצמר, העטוף מקור, מאותו מסמר מתואר פליניוס אצל 125צלוב. של
 החכמות. לנשותינו טובה כסגולה משמש התלייה מעץ שבב 126מחום. מרפאה לצוואר
 משתנות. המסגרות כי אם הדורות, במהלך העממיים המנהגים נשמרים ההתנגדות למרות

 בדרך 128חשמליים. זרמים בהשפעת הקמיעות השפעת הוסברה 127המסמריזם בתקופת
 שהיא ומציין מתכת לוחית לוקח הוא כאשר מתוחכם, אליל רופא בימינו גם פועל זאת

 לחכם עצמו והחושב אותה, הנושא על הלוחית של השפעתה ממוגנטת. או מחושמלת
 בתקופות התמים האדם בשימוש שהיה פשוט קמיע של להשפעתו דומה ומתקדם,
 שנגעו סינורים או מטפחות מגיות. תופעות מספר על מספרת החדשה הברית קדומות.

 הרעות והרוחות ממחלותיהם שירפאו להם גרמו בחולים בהם ונגעו פולוס, של בעורו
ומשכבות מטות על וישימום הרחבות אל החולים את ״נשאו כן כמו 129מהם. יצאו

ע״ב. פד יומא 121
Eclogae, 8, 77 122

 ״... פואה: קשורי ד״ה רש״י פואה״; קשורי יהודה: רב אמר קשרים?... ״מאי ע״ב: סו שבת 123
לסגולה״. הצמח את ״שקושרים ש׳: חולי״; לאיזה ידעתי ולא לרפואה בצואר ותולין

אל רבן - אדם גבי על חוט ״הקושר הי״א: )פ״ז( פ״ח שבת תוספתא 124  מדרכי אינו אומר: גמלי
האמורי״. מדרכי זה הרי אומר: צדוק בר אליעזר ר׳ האמורי;

 כנראה היא )עכביתא לעכביתא״. טב - הצלוב ״ובמסמר (:44) ע״ג ח פ״ו, שבת ירושלמי 125
המתרגם.( - יאסטרוב לפי - עכביש לעקיצת הקשורה מחלה

Plinius, Hist. Natur. 28:4 126
וססת כך על המב  ,(F. Mesmer, 1734-1815) מסמר הרופא שם על שיטה  -  m esm er ism  127 

העצבים חולי את ובעיקר לרפאותו, ניתן מגנטי ובטיפול פנימיים מגנטיים כוחות שלאדם
(.(המתרגם

Ennemoser, Mcignetismus, p. 200 128
י 129 ים מעש יח : יט השל יב ות יא־ ור וגב ות ״ ים עשה גדל . ידי על האלה וס ול י עד פ ו גם כ יח הנ
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 בסיסי לידע זקוקים השופטים 130מהם״. אחד על צלו אך ונפל פטרוס ילך אשר למען
 כמומחה בתלמוד הרופא מופיע מעטים לא במקרים 131כישוף. כולל רבים, בתחומים

 למעמד הגיע לא המגי בתחום העוסק האיש אך הדין, לבית משפטיות דעת חוות המגיש
רמה. באותה להכרה זכתה לא ופעילותו כזה

ת מ כ ה ח א ו פ ר ה
 קטן 132הפוזיטיביסטית״ ל״תקופה לייחסם שצריך בתלמוד והמרשמים התרופות מספר

 רפואה. ספד אינו שהתלמוד בחשבון מביאים כאשר מפליאה אינה זאת עובדה יחסית.
 נמצא לא בהן משתמשת שהרפואה בתרופות הדיון חוקי, באופן הוכרה שהרפואה לאחר

 תרופה אם הדת בתחום שאלות להתעורר יכולות היותר לכל ההלכתי; המחוקק בתחום
 חמורים שתן או שוטה כלב של הכבד לדוגמה כמו הכשרות, בחוקי עומדת כלשהי

 מקום אין בשימוש. מותרים יהיו הם כתרופות יחשבו זה ושתן זה כבד ואם וכדומה,
ריפוי כאמצעי מכה גבי על הנסקל שור של חלב הנחת כמו תפלות אמונות על להגן

133בר־עונשין. אינו האיסור על שהעובר למרות אסור, כזה שימוש -
^\/גד .£י[יןן1ר 5י/ז ת/ כן י/•¿0 ןר׳כ/0^/ /0&׳3^ & ו

^ ^/"?־רה׳ 0)א£*י1ר ״.׳' ר׳ ^ז כ/ וזיו /7*צ׳ רז ע^׳ ק דז ר /׳,׳0/!5י ׳#ן3ה ז

כן1 135>ננמ/<^?. רז^ןג^׳ב/ הר־׳?/׳ ^!ך0[ ¿¡ין {

 של ההשקפה יסודות את ואישיים, בודדים במקרים רוצים, אם למצוא, ניתן
 לבנו יעץ חייא ר׳ בתרופות. כלשהו לשימוש המתנגדת ימינו של הטבעונית״ ״הרפואה

 כ״תרופה שנחשב שמה להדגיש יש 136שן. לו לעקור ייתן ושלא מרפא סמי לשתות לא
 של תרופות ימצאו פעמים העתיק. העולם של במונחים להימדד צריך החיובי״ במובן
 בחרקים שימוש כמו החדש, בזמן רפואית משמעות לבעלות שוב שהופכות העתיק הזמן

מסוימות. ובחיפושיות

יצאו״. הרעות הרוחות וגם תחלאיהם מהם ויסורו החולים על בשרו עור מעל וחגרת סודרים
טו. ה שם 130
 ובעלי חכמה ובעלי קומה בעלי אלא בסנהדרי מושיבין אין יוחנן: רבי ״אמר ע״א: יז סנהדרין 131

 מפי שומעת סנהדרי תהא שלא לשון, בשבעים ויודעים כשפים ובעלי זקנה ובעלי מראה
המתורגמן״.

.35 הע׳ לעיל, ראה 132
 חלב הניח יוחנן: רבי אמר אסי רב אמר עויה בר אחא רב אמר נמי: ״אתמר ע״ב: כד פסחים 133

 דרך אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין שכל לפי פטור, מכתו גבי על הנסקל שור של
הנאתן״.

( שבת תוספתא 134 ו פ״ ( ז  בארונו תישק ״אל שתראנו״, כדי מת של בארונו ״נשוק האומר ה״ז: פ״
ע״ב. סז שבת וכו׳; חלומות״ חולם שתהא חלוקך את ״הפוך בלילה״, תראנו שלא מת של

Ztschr. Der jud. Lith. Gen. 8, 1911, p. 335 135
 תעקר ולא ניגרא תשוור ולא סמא תשתי לא בריח: לחייא רב ליה ״אמר ע״א: קיג פסחים 136

 שתייתך תעשה שמא רפואה סמי לשתות תתרגל אל לבנו: חייא רב לו ״אמר ש׳: ככא״:
האפשר״. ככל רפאנה אלא שן תעקור ואל הרגל...
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ותרפיה( ספציפית )פתולוגיה

מגפות ו.

ר דב
 2עשרה, השש המאה עד הרופאים אצל השתנתה לא אשר 1גלנוס, של הגדרתו לפי

 קובעת חוקים, כספר המשנה, רבים. אנשים קצר בזמן ממיתה אשר מחלה, הוא הדבר
 מאות חמש המוציאה עיר דבר? ״איזהו ואומרת הקורבנות מספר לפי למגפה הגדרות

 3דבר״. זה אין מכאן, פחות זה; אחר זה ימים בשלשה מתים שלשה ממנה ויצאו רגלי,
 וזקנים קטנים נשים, ולא גברים, מאות לחמש הכוונה רגלי מאות חמש של במניין
 דבר יחשב רגלי, 1500 בה שיש עכו, כמו גדולה עיר לגבי 4העבודה. במעגל שאינם
 ביום מתים המתים אם 5רצופים. ימים שלושה במהלך מוות מקרי תשעה יהיו כאשר

 מדובר שם בתענית לרש״י המיוחס ולפי בהרעלה, מדובר כזה )במקרה דבר. זה אין אחד
הוא״.( בעלמא ״דאקראי במקרה:
 במיוחד אדם, בני של גדול שריכוז רמזים יש כי אם לדבר, הגורם מהו מוזכר לא

לכם בשברי בתוככם... דבר ״ושלחתי מגפות. של להתפרצות גורם במזון, מחסור בעת
• ■ • • • • • • « • • ״ • • • • ^ • • • • • • 1 ■

7מבית״. והרעב והדבר בחוץ ״החרב 6אחד״; בתנור לחמכם נשים עשר ואפו לחם מטה
ך • • • • • • • “ ך • ^ ^ ^ • • • • • “ • 9 ״ • • • • “ ״ ^ • • “ • • • • • ״ ^ • • • • ■ ■ •

מפקד לאחר המלך דוד )בזמן לחשוב היה שנהוג כפי העם, למפקד דבר בין קשר אין

Galen, De acute worb. 1:8, Kühn 15:429 1 
Puschmann, Wiener Med. W. 1895, col. 1553 2

מ״ד. פ״ג תענית 3
 והזקנים והקטנים הנשים דאין ר״מ ״דייק המוציאה: ד״ה הנ״ל, למשנה טוב יום תוספות 4

הזה״. המנין בכלל ממלאכה ששבתו
ו ויצאו כאנטוכיא גדולה עיר "אפילו (:19) ע״ד סו פ״ג, שם ירושלמי ע״א; כא תענית 5  ממנ

זה״. אחר זה ימים בשלשה מתים שלשה
. כו ויקרא 6 כה-כו
ודבר רעב בעיר ואשר ימות בחרב בשדה אשר מבית והרעב והדבר בחוץ ״החרב טו: ז יחזקאל 7

V ־ 9  V ־ : 9 ־ T ־  T T l V  V ״ T ־5 ״ V ־ V T ־ T ־  V  V ־ ־״ : T  V ״ V  V  T  T  T

ייאכלנו״.
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 הפוקדים - אדם בני של רב ריכוז היה לא המפקד בעת כי הדבר(, מגפת פשטה העם
8חודשים. עשרה המפקד נמשך ולכן בנפרד שבט כל אל הלכו

 חוזאי שבבית שמע שמואל כאשר מגפות. התפשטות של התופעה מאוד ידועה
 מגוריו למקום המגפה מהתפשטות חשש הוא כי תענית גזר הוא מתים, אנשים המרוחק

 משתמשים הרי כי המגפה, התפשטות למניעת חיץ משמש אינו נהר השיירות. עם
 מעיהם כי חזירים, ידי על הדבר מחלת מהתפשטות גם חשש יהודה ר׳ במעבורת.

 לא היום עד 9תענית; גזר הוא מתו שחזירים שמע הוא וכאשר אדם, בני למעי דומים
 חזירים. ידי על מועבר (Beulen-pest, bubonic plague) האבעבועות דבר אם ברור

 המגפה גם דבר. התפרצות ובין אדמה רעידות שבין לקשר ספק להטיל אין זה לעומת
 סטיקר 10ועדתו. קורח נספו שבה האדמה רעידת בעקבות באה קורח אצל המוזכרת

 ולכן הרגליים, מן באו הדלקות של המכריע שהרוב 11ההודי״, ״הדבר את מתאר
 שמרו שאמנם ההינדים, מן פחות נפגעו אי־ניקיונם למרות נעליים, שנעלו המוסלמים

 את להבין ניתן זאת מבט מנקודת יחפים. ללכת נהגו אך ניקיון של גבוהה רמה על
 ביתו קורות אדם ״ימכור האומרת מוגזמת, ראשון במבט הנראית רב, של אזהרתו

 ללא 13ונגף, נגע מגפה, דבר, במונחים שימוש קיים במקורות 12לרגליו״. מנעלים ויקח
 14״בהלה״ המילה את מתרגם עוזיאל בן ליונתן המיוחס התרגום ביניהם. ברורה אבחנה
 מכה - ״בהלה הגדול(. המוות באשורית, גם מותן)משמעותה מכת - מותנהא״ ב״מחת

 במקרא המוזכרות המחלות אם ברור לא 15מותן״. מכת זו ואיזו? הבריות. את המבהלת
 שלא מכיוון אחרת, מחלה או טיפוס דיזנטריה, כולרה, אבעבועות, לדבר מתייחסות

16הארץ דיבת מוציאי שהמרגלים המגפה ביניהם. להבחין שיאפשרו תסמינים מוזכרים

ב 8 אל- שבע באר ועד מדן ישראל שבטי בכל נא שוט יואב... אל המלך ״ויאמר ב: כד שמו י V ״״ T 1 2 ״ T I 9 99 I 9 T l T T V P V V 99 ־ V ־־

ועד מדן העם מן וימת מועד עת ועד מהבקר בישראל דבר ה׳ ״ויתן טו: שם העם״; את ופקדו - • 9 -ך . T T ״זז •• •־ ־2 י9: ־־ •• ״• T : ״ : V V 9 99 • ־־ T T V :״ ״

איש״. אלף שבעים שבע באר
• r • f  t t t • t  «■» t t t • 9• • t  t •

 ר׳ לדעת האם ושאלו תענית גזר בחזירים, דבר שיש יהודה לד׳ אמרו ש׳: ע״ב; כא תענית 9
 כי לחשוש יש חזירים לגבי שרק ומשיבים לאחרים? גם המחלה שתעבור לחשוש יש יהודה

אדם. בני של למעיהם דומים מעיהם
ואת אתם ותבלע פיה את הארץ ותפתח תחתיהם. אשר האדמה ״ותבקע לא-לב: טז במדבר 10 v : t ״־ : ״ ־־ t v 9 זד t ־־•:־־־ v ״• : ־־ v ר־ t t:־ t ־״ ־ז־ ״ ״־

T • • T T T •הנגף״. החל ה׳ מלפני הקצף יצא ״כי יא: יז שם בתיהם״;

Sticker, Wiener klin. Rundschau 10, 98 11
ע״א. קכט שבת 12
המזבח מעל אש עליה ותן המחתה את קח אהרן אל משה ״ויאמר יא: יז במדבר מגפה; = נגף 13 * » י ״ * * • ■ י• ! t • % • ד *% ד

שם שם הנגף״; החל ה׳ מלפני הקצף יצא כי עליהם וכפר העדה אל מהרה והולך קטירת ושים
: 9 : 9 : 9 9 9 : ••T •• T V T : ״ :־־ ־• v pv - T T • V 9 \9ד ־ ..... ״

פעור עוץ את לנו ״המעט יז: כב יהושע המגפה״; ותעצר החיים ובין המתים בין ״ויעמיד יג: T T T י י •

במגפה המתים ״ויהיו ט: כה במדבר ה׳״; בעדת הנגף ויהי הזה היום עד ממנו הטהרנו לא אשר
T . . • •  »  . . . «  . . «“  “ P • . • • ■ ■  « . mm  • • mmm m₪m B  . • • • a  m₪m • .  •

• . . . . . . • . .

ב דבר; = מגפה אלף״. ועשרים ארבעה אל- המלך אדני בא מדוע ארונה ״וייאמר כא: כד שמו
9 • . y  • . • • • y  x • ™ . ך • ■ . . “• . . • . 9 ״ ■ » • «p

• • .1 I • • •  • I

העם״. מעל המגפה ותעצר לה׳ מזבח לבנות הגירן את מעמך לקנות דוד וייאמר עבדו אל
- . - T . • 9 . .  -  P . . . .  P .  . . T  v ״״-- ־ T *־ ־ T T

הקדחת״. ואת השחפת את בהלה עליכם והפקדתי לכם זאת אעשה אני ״אף טז: כו ויקרא 14
P ^ “  . . .  • «  y  • • . . .  • •  . 9  m • • • • . . • ף • ף ■ ■ • • “ • • • • . • • • “•P ““ ™

• . • • • • • • • • I I .  • • • • •  • I

ה״ב. ד פרק בחוקותי, ספרא, 15
כל את עליו וילינו וישבו הארץ את לתור משה שלח אשר ״והאנשים לו-לז: יד במדבר 16 : T T ־־ ״: T V 9 ־ V T T V T V ־ \ T---T V T T 

ה״׳. לפני במגפה רעה הארץ רבת מוצאי האנשים וימתו העדה... T ״״ T ־T -2 T \T ״ ״• ״ ״ “ T .. - - T T \9 T T . : ..
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 הבליעה בית לדלקת הגורמת מגפה שהיא 17אסכרה, נחמן ר׳ לדעת הייתה ממנה מתו
(epidemische Krupp, epidemic croup.) זכריה, הנביא ידי על הדבר מחלת תיאור 

 מגדיר ואינו בלבד מליצי תיאור הוא ירושלים, על צבאו אשר העמים על כעונש שבאה
המק ם ירוישל על צבאו אשר העמים כל את ה׳ יגיף אשר המגפה תהיה ״וזאת מחלה:

• • • • • » • • r • • • ■ p • • ן ך • ■ m m • • . ך ך • • • • ך • ■ • ^ • • 9

המדרשים 18בפיהם״. תמק ולשונו בחיריהן תמקנה ועיניו רגליו על עימד והוא בשרו
ך . ■ • • • ■ ך • • • ■ץ■ • ■ ך 9 . • ק ■ • • • • • 9 • • • W • ■ • •

19צרעת. של תיאור זה בתיאור רואים
 מתו קרח אצל ממיתה. אשר למגפה הכוונה מגפה שמוזכרת מקום בכל כמעט

 הוזכרה שכבר במגפה 20.24,000 מתו פעור לבעל ומהנצמדים אדם, בני 14,700 במגפה
 אלף שבעים מתו דוד, של האוכלוסין ממפקד כתוצאה פרצה אשר (,8 הע׳ )ראה
 שנמצא בעם שפשטו במגפות דוד( אצל )להוציא שמדובר לזכור, יש זה עם יחד איש.

במלחמה. או בנדודים
 ימות הזאת בעיר "הישב במנוסה: היא המגפה מן להינצל ביותר הבטוחה הדרך

נפשו לו והיתה וחיה עליכם הצרים הכשרים על ונפל והיוצא ובדבר וברעב בחרב
T ־־  T  T  V  V ־־ V  T : ״ ״ ־־ : T ־ ־ : ־ ־ ־ ־־ T ״ ״ :־־ ״ :T  • T  • T T - :

 מרטין וגם הכנסייה, לאבות למבוכה גרמה שמים מגזירת להימלט האפשרות 21לשלל״.
 שיש (1837) הסבירו התורכים הדת חכמי 22בנקל. זאת גישה לקבל היה יכול לא לותר

 נאלץ מכן לאחר קצר זמן הדבר. נגד הננקטים הזהירות אמצעי את כחטא לראות
 והולך בדבר נגוע יישוב עוזב הוא כאשר חוטא מוסלמי שאין להסביר, אחד מופתי
 מבחינתנו דורשת ואינה קיימת העובדה אך 23האל. חסדי את מבקש בעודו אחר למקום

 "כי הנביא דברי לפי דבר, מגפת בעת ביתו חלונות את סגר רבא נוסף. הסבר שום
עתיקה. במסורת נאמר רגליך״ כנם בעיר, ״דבר 24בארמנותינו״. בא בחלונינו מות עלה

ך ■ך• ■ ^ • • • » • • “y• • « • • • ׳ * • • • •
I • • I I I• • • • •

 טיבורם על ונפל לשונם שנשתרבב מלמד תמרתא: כפר איש שילא ר׳ ״דרש ע״א: לה סוטה 17
מתו״. באסכרה אמר: יצחק בר נחמן ורב בטיבורם... ונכנסות מלשונם יוצאות תולעים והיו

יב. יד זכריה 18
 בצרעת, אותו מכה אני ועולה, בעולם מתגאה שהוא גוג על ״אפילו טז: תזריע בובר, תנחומא 19

.. תהיה ׳וזאת ושנאמר . על המגפה׳ תהיה ׳וזאת בישראל, שנתגרו ידי על מה? ידי על המגפה׳
•“ V : ״ : • ־ ־ T ־  . . - - • • :  .  :  T

 משונאיהם הקב״ה פרע הזה בעולם שאפילו תתמה: ואל ירושלים. על שצבאו ידי על מה? ידי
תקפו. רמז זכריה, שמעוני ילקוט וכן נעמן״; זה? היה ומי בצרעת,

דבר על המתים מלבד מאות ושבע אלף עשר ארבעה במגפה המתים ״ויהיו יד: יז במדבר 20
- . : - . . . -------• : T ״ ־ PV־  V  T T  T T . - . . • : - - . . ־־ : ־־־ .

המגפה ותעצר שניהם... את וידקיר הקבה אל ישראל איש אחר ״ויביא ח-ט: כה שם קירח״;
־ : T ״\ ־ V ״* T : ״ ״ ־ ־־ T־ י ׳ T ־־ ־ ־ ־־ T •״ ־־ V ״* : V י ־

אלף״. ועשרים ארבעה במגפה המתים ויהיו ישראל. בני מעל
. . “■* . . ך . • . • . . • • . “• . • P■ • ■ף •ך • . . . . . 9 • . y

• •1 • I . • • 1 1 •  I •

ט. כא ירמיה 21
Anastasius Sinaita, quaset. 114. Maxim. Bibl. vet. patr, vol. 9, Lugduni 1677; 22

Diemerbroeck, De Peste, Amstelod. 1665, fol. 127 
Bernhard Stem, Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben in der Türkei 1903, vol. 23

1:227
 ט )ירמיה בחלונינו׳ מות עלה ׳כי דכתיב כוי סכר הוי רתחא בעידן ״רבא ע״ב: ס קמא בבא 24

כ(״.
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 26הערבים, אצל גם שקיימת אמונה היא 25לעיר״ בא המוות מלאך - בוכים ״כלבים
 לגזור המשנה, בתקופת נהגו מגפה פרצה כאשר המערב. בארצות היום עד ונפוצה
 שנגזרה בתענית 27המגפה. פרצה שבגינם שנעשו, החטאים על לכפר כדי תענית

 התפילה, מן חלק שהיא ייתכן ברורה. אינה התקיעה מטרת אך 28בשופרות, תוקעים
 התקיעות שמטרת טוענים בתלמוד הרציונליסטים 29לישועה. לקב״ה קריאה שהיא או

 שהיה כמו אזהרה, אות רק זה שהיה או 30הסכנה, על ולהתריע עזרה להזעיק הייתה
 של התקוממותו לאחר שפרצה במגפה הוכרעה. לא והשאלה 31בירושלים; במקדש נהוג
 קטורת בה ונתן במחתה, המזבח מעל אש משה, של הוראתו לפי הכהן, אהרן לקח קרח,
 פעולה להסביר ניסו 32נעצרה. והמגפה עדיין, החיים לבין במגפה המתים בין ועמד
 האדומה הפרה אפר של לטקס לתת שניסו להסבר מסוים בדמיון חיטוי, כפעולת זאת

 של אדים נוצרים ההקטרה שבזמן האפשרות את לשלול אין כמובן, אחרים. ולאירועים
 החיים בעלי שאפר ספק להטיל אין כן כמו אנטיספטית; פעולה שפועלים אתרי שמן

33אתרי בשמן עשירים שצורפו והאזוב הארז עץ וגם נתרן ומלחי אשלגן מלחי מכיל
 של שטיפות יאמין בבקטריולוגיה ביותר שטחית ידיעה רק לו שיש מישהו האם אך -

 אספטי? זיהום מפני לחסן יכולות מרוכז, אנטיספטי חומר מכילות הן אם גם נוזל,
 אמונות לגבי שרף? מעט באידוי קשה מגפה לעצור שניתן הדעת על יעלה מישהו האם

 של חדר ולעקר לחטא חושבות אלכוהול בהתזת אשר ולמטפלות, לאמהות נסלח כאלה
 ההשקפות את כביכול, במקרא, למצוא ההתלהבות מן ימנעו מדע שאנשי רצוי חולה!

 עושים אלה מדע אנשי הקודש, כתבי את להאדיר במקום ביותר. המודרניות והשיטות
 רצון יש בספריהם הקוראים של מאוד קטן לחלק רק למגוחכים. עצמם ואת אותם

 היסטוריות מסורות מאמצים הם מכך וכתוצאה במקורות, הנתונים את לבחון וכישורים
 לדאגה מקור אינה שדת לרעיון להתרגל צריך המחברים. של דמיונות בעצם שהן

רפואה ספר ולא דתי מקור וראשונה בראש הוא התנ״ך מאמיניה. של גופנית לבריאות

 )שמות בקר׳ ער ביתו מפתח איש תצאו לא ׳ואתם שנאמר רגליך, כנס בעיר ״דבר שם: שם 25
תשכל ׳מחוץ ואומר: כ(; כו )ישעיה בעדך׳ דלתך וסגר בחדריך בא עמי ׳לך ואומר: כב(; יב

V • * V  • » T  ! • • 1 •

ם ומחדרים חרב )דברי מה׳ כה(״. לב אי
T  • • •

Lane, Thousand & One Nights, 2:56 26
דין״. לבית נמסרו שלא בתורה האמורות מיתות על לעולם בא ״דבר מ״ח: פ״ה אבות 27
ומתרעת״. מתענה העיר אותה מפלת, או דבר בה שיש עיר ״וכן מ״ד: פ״ג תענית 28
לפני ונץכךתם בחציצרת והרעתם אתכם הצרד הצר על באךצכם מלחמה תביאו ״וכי ט: י במדבר 29

• • • • •  • •  • • • • •  • • • •  T  T  • T  •

מאייביכם׳׳. ונושעתם אליהיכם ה׳
9 9 9 9 9 9 9 9

כי והציפה העם... את והזהיר בשופר ותקע הארץ על באה החרב את ״וראה ג-ו: לג יחזקאל 30
9 : V  T T ־ T T V V ־ T  : 9 V  T  T ־־ T : ״ ״ T T V : ־

וגו״׳. נזהר ליא והעם בשופר תקע ולא באה החרב את יראה
V : ״  V ־־ T  : T  T V V ־ T T  : T ״ : T

ואסכרא שלהם(. )במחוז שלהן באפרכיא אלא עליהן מתריעין אין כולן ״ועל ע״ב: יט תענית 31
עליה״. מתריעין אין מיתה בה שאין בזמן עליה, מתריעין מיתה בה שיש בזמן -

יא-יג. יז במדבר 32
Nossig, Sozialhygiene der Juden, 1894, p. 41; Ad. Baginsky, Die Hygienische 33

Grundzüge der Mos. Gesetzgebung, Braunschweig 1895, p. 23
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 המתים ובין החיים בין עמד שהכהן בעובדה לראות אפשר היותר לכל היגיינה. או
מועילה. היגיינית פעולה לראות אולי ובזה לחולים, הבריאים בין הפרדה של מגמה

ה פ ג מ ם ה י ת ש ל פ ב
 והציבוהו לאשדוד והביאוהו האלוהים אדון את המלחמה, בעת בשבי, לקחו הפלשתים

34״בטחורים״(. בעפילים״)קרי אתם ויך וישמם האשדודים אל ה׳ יד ״ותכבד ואז: - שם
• • • « • • • • ■ ״ ■ך• 9 « » • • • • « • • ״ ץ

• I •  • I •  •

 גדולה ״מהומה אירעה פה גם אך לגת, הארון את האשדודים שלחו זאת בעקבות
)״וישתרר׳: )טחירים(״ עפילים להם וישתרו גדול ועד מקטין העיר אנשי את ויך מאד

: ------1 V ״ : ״־• T 9 1 ״ ״T : ־־ T ״ ־־ V  T  : T ״ :

 לעיר הארון נשלח כך אחר בגוף. נסתרים במקומות הופיעו העפולים 35ויסתרו(.
 כללית: הידרדרות חלה הראשונות, הערים בשתי כמו כאן, גם אך עקרון, השלישית,

בעפילים הכו מתו לא אשר והאנשים מאיד... כבדה העיר בכל מות מהומת היתה ״כי
T  í  T : ״־ T  : : T  : T  * T  T  : V  T ״־: T ד ״ V •• \ ־־ ־־:

חודשים שבעה בפלשת שהה ה׳ שארון אחרי 36השמים״. העיר ישועת ותעל )בטחירים(
־ ־------- : ־ : ־ • •T ־ ד ־ ־ ז ־ ־

 זהב עפולי חמישה לשלוח אתו ויחד לישראל להחזירו והקוסמים פלשתים כהני יעצו
 העברת תוך שמש, בבית התקיים הלוויים לידי הארון העברת טקס זהב. עכברי וחמישה

את ״ויבקעו כך: ואחר - גדולה אבן על הארון והנחת הפלשתיות העגלות מן הארון
• m m

איש 50,070 מתו שמש בית אנשי בין גם 37לה״׳. עלה העלו הפרות ואת העגלה עצי
־ T ״־ :־־ : V  : T  T ־ T  V :  V  T ־־ P

לפנה״ס. שנים כאלף התקיים האירוע 38ה״׳. בארון ראו ״כי

 בתוכחה במקרא: אחת פעם עוד רק מופיע זה, בסיפור המופיע ״עפולים״ ]המונח
ובחרס ובגרב ״בטחורים״( )קרי ובעפלים מצרים בשחין ה׳ ״יככה נאמר שבתורה

• 9 m m  — • •  • m W m m m ך « • • ״■ ^ • •

במחקר ביותר החלשה המסייעת שהיא האטימולוגיה, 39להרפא״. תוכל לא אשר
ן • • • ״■ • • “• ״ • • ■

גבעה. או הר היא הכנענים אצל ״עופל״ של שהמשמעות מלמדת הארכיאולוגי,
״עפלה״ המונח רבות, בציטטות זאת המוכיח (,Lane) ליין לדעת הערבים, אצל
ב״עפלים״ והכוונה (Freytag פרייטג גם סובר )כך האישה של הערווה מקום הוא
 משמעותו ublu המונח באשורית גם (.Vaginal Prolapse) הנרתיק לצניחת אולי היא

 מחלת אולי היא uplu משמעות יינסן של לדעתו 40מוגלתי. פצע או התנפחות אולי
 )נפיחות(. Tumuit היא השונים בשורשים המונח של המשותפת המשמעות 41מין.

 כפי )העכוז האדם בגוף מעוגל חלק או איבר כל אפוא להיות יכולים ״עפלים״
 עגולה התנפחות או חולנית, התפתחות או השבעים(, בתרגום זאת שמתרגמים

בתוכחה טחורים. או במפשעה( או השחי בבית בלוטות )התנפחות buboes כמו

.1 n 34
.Ü DW DU? 35

.y-K> Dtp 36
.T  1 37

. t r  dw mp 38
.TD m  DH31 39

Delitzsch, Wörterbuch, Leipzig 1894, p. 7 40
Jensen, Theologische Literatur Zeitung, 1895, col. 250 41
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 למחלות ובהקבלה לעונשים בהקשר ״עפולים״ המונח מופיע (39 )הע׳ שבתורה
 יש ולכן החיבור ר את שרירותי באופן מוחק גייגר חרם. גרב, שחין, כמו אחרות
 לצפות היה ניתן לעכוז היא הכוונה אם .42עצמה בפני מחלה בעפולים לראות

 כותבים ״עפולים״ המונח במקום נסדקו. שהעפולים כתוב ושיהיה הידיעה, להא
 אצל ומשמעותו 43צנוע, יותר לביטוי שנחשב ״טחורים״, עקיב באופן המסורה אנשי

 לארמית המתרגמים ״טחורים״. המונח רק מופיע לארמית בתרגומים 44העכוז. הסורים
מכת כעל 45למו״ נתן עולם חרפת אחור צריו ״ויד בפסוק הכתוב על גם מצביעים

9 --------9 I  V  T  T T ־ T ־  T  T

 - לדחוף - ״טחר״ הוא ״טחורים״ של השורש העכוז. על מכה כלומר טחורים,
 כאשר 46החוצה, נדחקים הצואה הפרשת שבעת הטבעת פי ליד גידולים שמשמעותו

הנדחפים.[ ולא הדוחפים כביכול הם

 אחת מעיר הארון הובלת בעת התפשטה אשר במגפה להבחין ניתן המקראי בסיפור
 בפסלי מוחשי באופן מוצגים המגפה נושאי השנייה; העיר תושבי את והדביקה לזולתה,

 מסוימים שבתנאים מתברר עקרון של המסורת לפי הארון. החזרת עם שהוקדשו זהב
 נסתרים במקומות מופיעות השלפוחיות האבעבועות. הופעת לפני עוד מיתות אירעו
 בדבר שמדובר גבוהה, בסבירות מחייב, המחלה של זה תיאור בבגדים. המכוסים בגוף,

 לפני עוד ריאות מדבר מתים רבים אך למוות; הגורמת כמגפה ידועה זאת מחלה בובוני.
 נסתרים במקומות הלימפה בלוטות מתנפחות אחרים אצל הבובוני. הדבר התפתחות

השחי. ובבית במפשעה כמו בגוף

 של חריפות תופעות מתאר הוא אך הדיזנטריה כמחלת למחלה התייחס ]יוספוס
 התנגדות אסיאתית. לכולרה שכוונתו וייתכן שלו, בזיהוי לפקפק יש ולכן 47הקאה,

של ההסבר גם דברים. מספר הלשוני ההסבר מתוך רק להתעורר עשויה להסברו
• •

 או הדבר, במחלת - Buboes - נפוחות בלוטות של דמות גם כמו עכוז, דמות
סביר. אינו הזכרי, המין איבר בדמות פסלון

(Aquilas) (tes phagdaines elkos) עקילס של תרגומו בהשפעת כנראה
מחלת הייתה שהמגפה דעתם את (Haeser) הסר ובראשם רבים פרשנים הביעו

Geiger, Urschrift, p. 408 42
ה/ כגון לשבח אותן קורץ לגנאי בתורה הכתובין המקראות ״כל ע״ב: כה מגילה 43 שגלנ  ישכבנה, י

ם/ חריונימ/דביונים״. טחורים, בעפולי
44 Bocharti, Hierozoicon, Frankof 1675,1:365 ff. ומקבילה ״טחורה״ בסורית ״טחרה״, ]בעברית 

^tenesmus ,32 היפוקרטס. אצל מעיים הפרעות או עצירות ביוונית .Nöldeke, Beiträge.]
סו. עח תחלים 45

Gesenius, Wörterbuch, (14) s.v 46
 של ובארצם בעירם אלהים שילח ״לבסוף :6 א פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 47

 מביאה שהיתה קשה מחלה שהיתה מדיסנטריה, מתים היו שכן וכליון: רע חלי האשרורים
היסוד... עד אכולים והם קרביהם את פולטים בהיותם הגוף... של מאד מהירה התפרדות לידי

האדמה״. מבטן עלה עכברים המון הארץ, פני על שהוכו המכה וזו



« »
ד פרק 230

 שאין מקום בכל ההיסטוריים הרפואה מחקרי של בספרות מופיעה העגבת העגבת.
 בהסתמכו עליה ועומד זאת דעה מאמץ 48פרידריך גם המחלה. למהות ברורה הגדרה

 הביטוי את המתרגם סמכות, לבעל הנחשב (,811x10^ בוקסטורף של עמדתו על
. ״עפולים״ העברי ם! ^ מ ט ־  של מגפתית שהתפשטות הדעה את נקבל אם גם ב
 אין במקרא, שמוזכר כפי חודשים, שבעה במשך אנשים הרבה כך כל תתקוף עגבת
מעגבת. קצרה כך כל בתקופה ימותו אנשים הרבה כך שכל האפשרות את לקבל

 המונח את מסבירים העתיק, הזמן מן במיוחד פרשנים, של אחרת קבוצה
 הבחנה לבטל אפשרות ואין מגפתית, מחלה אינה טחורים אך כ״טחורים״. ״עפולים״

[49מגפתית. מחלה הם עיוורים שטחורים מוספיא של בהסברו זאת

 דבר הייתה שהמגפה בדעתנו מחזיק הקדומים הפרשנים מן אחד לא שאף הדבר בולט
 הסיבה השנים. במהלך הרפואית במסורת ונמוג הלך זאת מחלה שזיהוי ונראה בובוני,

 יותר התגלה לא בובוני דבר כי המחלה, של לאבחנה הזדמנות הייתה שלא היא לכך
 ממיתה, כמגפה אותו ומזכיר בובוני דבר על מדבר מאפסוס רופוס רק התיכון. במזרח

 דיוניסוס ידי על מוזכרת זאת מחלה וסוריה. מצרים לוב, באיזור במיוחד מוכר והוא
 אלה רופאים 50בלוב. הדבר על בפרסומם ודיוסקורידס פוסידוניוס ידי על וכן הגיבן

 זאת תקופה ובמשך הפלשתים, ימי אחרי שנה כאלף 51הנוצרית, הספירה בתחילת חיו
 של לשאלתו לענות ניתן גם זה לפי הדבר. מחלת על משהו מקום בשום מוזכר לא

 שהיא כפי דבר, מגפת בעת התנהגות לגבי חוקים קובעת אינה התורה מדוע 52מיכאליס
 הפורצות מחלות ש״כנגד להסביר מנסה הוא ובזיבה. בצרעת לטיפול חוקים קובעת
 זאת בדעה לראות אין נצח״. חוקי ולא קצר לטווח תקנות לקבוע יש פתאומי באופן

ראות. מרחיקת עולם השקפת
 בצורת פסלונים לאלים להגיש העמים כל אצל מקובל היה האלילי העתיק בעולם

 מוכר החמישית המאה מן החל עוון. לכפרת או לריפוי תודה כאות הנגועים האיברים
היהודים. אצל מוכר אינו זה נוהג הנוצרית. בכנסייה גם זה מנהג

 השבעים תרגום הזהב. עכברי של הקדשתם של המשמעות את יודעים אנו אין
 להודות הייתה הזהב עכברי מטרת אשר עכברים, מכת עוד לכתוב ״דוחפים״ ויוסיפוס

עפיליכם צלמי ״ועשיתם הפסוק הוא זאת לדעה המקראי המקור היעלמותה. על לאל
• • • ■ ■

אולי כבוד ישראל לאלהי ונתתם הארץ את המשחיתם עכבריכם וצלמי )טחיריכם(
• ■■ • ״ • • •ך ץ■ ■ • • • • “ ״ • • • • • • §■• • • • « • • • • • • • • • • ״ ק■ • • ■ף • • • ■ • • ■ • • • • •1 1• • • •1 1

Friedreich, Zur Bibel, 1:245 48
Biniamin Mussaphia, alias Dionysii dicti: Sacro-Medicae Sententiae, Hamburg 1640 49

on 5:6, Sent. 18
Oribasius, Coll., book 44:17, ed. Bussemaker u. Dar. 3:607 & note p. 708 50

Fuchs in Puschmann’s Handbuch 1:336, note 314; Hirsch, Histor. Geogr. Pathol., vol. 51
1:349

Mos. Recht. 4:290 52
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54הטבעת. פי שרירי של המשמעות את לעכבר ייחסו אפילו 53מעליכם״. ירו את יקל
. . . . . .  T  v  P . . T

 מספר של במותם קשורה הייתה בובוני דבר שהתפרצות סטיקר טען החדשה בעת
 וחולדה עכבר חיים: בעלי לשני מתייחסת ״עכבר״ העברית המילה עכברים. של גדול

(55(.mouse, rat הפלשתים בימי ידוע היה העכברים ובין הדבר מחלת בין שהקשר נראה 
 אשוף מעיר זה לעומת זאת. לדעה להתנגד מקום אין 56הזהב. עכברי הוקדשו ולכן

(Aschoff) מכונה אפולו של הדבר שליח 57החורבן. סמל הוא שהעכבר Smintheus על 
 ימינו ביד מחזיק שהוא בעכבר המאיים אפולו בהן שמוטבע מטבעות ישנן העכבר. שם

 דבר על מדובר המקראי שבסיפור שבעוד גם לציין ראוי 58חץ. מושיט הוא ובשמאלו
60אשור. צבא את קטלה אשר עכברים מכת על מדבר הרודוטוס 59סנחריב, במחנה

 תבי של ״במקדש האומרת (Peypers) פייפרס של התוספת מתייחסת לכך ובניגוד
 לא פתח כי שגוי זה תיאור 61עכבר״. האחת בידו (Ptah) פתח החורבן אל מחזיק

 החזיק אשר אל על במצרים לי ידוע לא תבי. במקדש היה ולא החורבן אל היה
 כראשו מסוימת בתקופה תואר החיה דמוי וראשו הרע האל הוא סת עכבר. בידו
 הסמל נעשה העכבר איך להסביר קשה 62עכבר(. אינו הזואולוגי )שבמובן ירבוע של
למגפה״. כללי לסמל הפכה האיומה העכברים ש״מכת אומר אשוף כאשר דבר, של

 מחוריהם העולים שהעכברים ייתכן למגפה. סמל בארבה לראות יותר היה מתאים
 התת־קרקעית, לאלוהות סמל הם נברנים(, שדה, בעכברי )ומדובר האדמה מתוך

 היו ולהיטהר״ ״להתקדש וכדי אלה אלים לפייס כדי האדם. על רעה המביאה
[63העכברים. מקורבנות האלילים עובדי אוכלים

 שבעים נפגעו יוספוס לפי לעיל. למתואר שמש בבית המגפה את לשייך יש אם ספק
היו לא כי בו, לנגוע ראויים היו לא והם הארון אל שקרבו שום ״על ברק ידי על איש

אל-א 53 ה. ו שמו
Wunderbar, book 3, p. 19 54

.( ת ע ד טעות לעף ל ) Lewysohn, Zoologie des Talmuds, p. 107 55
ייתכן מלאך: ר׳ ד״ר הערת ) .Sticker, Wiener Klin. Rundschau, 1898 No. 10-11 56 

וסימון אוגטה ידי על שנתגלה דבר דבר, ובין חולדות בין הקשר על עדיין ידע לא שהמחבר
בשנת רק הודית מחקר ועדת ידי על אושר אך ,[1898-1897 1905.) ]

Aschoff, Janus 5:611 57
Klausen, Rud. Heinr., Aeneas und die Penaten, Hamburg & Gotha 1839, 1:72 58

ם-ב 59 וחמשה שמונים מאה אשור במחנה ויך ה׳ מלאך ויצא ההוא בלילה ״ויהי לה: יט מלכי
־ ~ • : ־ ־ ־ד : ־ • ־ ״ ־ • ־ • ' ־ ־ : ־ ־ : 9— ־ • ־ ־ : ־ • ־ ־ • t : • ־ ־ ־ ־ • ד ז

למכת זאת מכה בין הקשר ראה המתרגם: )הערת מתים״. פגרים כלם והנה בבקר וישכימו אלף
V T ״ ! ״ ״ V ! י \ t  ; T • • • •

זה.( לפסוק מקרא בדעת דבר
Herodot., Histor. 2:141 60 

הע׳ לעיל, ראה 57.  -  Janus 61 
Mitteilungen von Oefeles 16. 7. 02 62

והשקץ החזיר בשר אכלי בתוך אחת אחר הגנות אל והמטהךים ״המתקדשים יז: סו ישעיה 63
• • « • • • • T  • • • • •

והעכבר״.



 היה הברית שארון ״ברצינות״ טען עשרה השמונה המאה בסוף שנון נואם 64כוהנים״.
 אשר עשרה( השמונה המאה מאמצע חשמל, לטעינת )מכשיר גדול ליידן בקבוק בעצם

 תיאר הוא מיליון. כחצי אדם, בני של גדול כה מספר של למותם החשמל בפריקת גרם
 תגליות תארו 67גסל וכן 66אקסמן גם 65חשמליים. מכשירים של כריכה מועד אוהל את

שלנו. הביקורתית" ״המאה שמכונה במה דומות

ה ר כ ס א
 האסכרה 68בפה״. וגומרת מעיים בבני ״מתחלת היא הרע. לשון על עונש היא האסכרה

 כמו מבוגרים, גם תוקפת המחלה בלילה. קרובות לעתים 69תינוקות, במיוחד תוקפת
 במגפה מתו אשר עקיבא ר׳ תלמידי את וכן 70הארץ, דיבת מוציאי במדבר המרגלים

 מריעין היו אחד, ביום מוות מקרי שלושה ואירעו מגפה, בפרוץ 71לשבועות. פסח בין
 כי 72הראשון, המוות מקרה אחרי כבר מריעין אסכרה של במקרה אך בשופר(, )תוקעים

 הקשה המיתה לצורת שנחשב 73חנק, סימני מראה האסכרה ממחלת המת גדולה. סכנתה
ובייסורים, בקושי הגוף מן נפרדת הנשמה מיתה. סוגי ושלושה מאות תשע מבין ביותר

 מכפר איש בשבעים שולח האלהים אף ״וחרון :4 א פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 64
 לא כי בו, לנגוע ראויים היו לא והם הארון אל שקרבו שום על והמיתם בהם פגע והוא בית
כהנים״. היו

L. Bendavid, “Ueber die innere Einrichtung der Stiftshütte. Ein Beitrag zur Geschichte 65 
der Elektrizität”, Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmackes, 1797, vol. 2, p.

341
Axmann, Himmel und Erde, 1904, vol. 16, p. 505 66 

Gesell, “Kannte Moses das Pulver?", Altona 1907; cf. Mitteilungen zur Geschichte der 67
Medizin und die Naturwissen, vol. 7, 1907, No. 1 p. 70

 - חנם לשנאת סימן הדרוקן; - לעבירה סימן הן, סימנין ארבעה רבנן: ״תנו ע״א: לג שבת 68
 רבי שם היה ביבנה לכרם רבותינו ״כשנכנסו ע״ב: שם אסכרה״; - הרע ללשון סימן ירקון...

 מתחלת מה מפני זו מכה בפניהם: זו שאלה נשאלה שמעון, ורבי יוסי ברבי אלעזר ורבי יהודה
 אף ואמר: מקום בכל המדברים ראש אלעאי, ברבי יהודה רבי נענה בפה? וגומרת מעיים בבני

גומר״. פה - מחתך ולשון מבין ולב יועצות שכליות פי על
ן מעמד ״אנשי ע״ב: כז תענית 69  על ברביעי תעניות... ארבע ויושבין הכנסת לבית מתכנסי

התינוקות״. על תיפול שלא אסכרא
וימתו ע״א: לה סוטה 70 רבי אמר - לז( יד )במדבר במגפה׳ רעה הארץ רבת מוצאי האנשים ״׳

T ־ ״ * ״ ״ ״ T :־־ T % T ־־  T  V  t  T ־ ״ ־־ ־־ T

 תולעים והיו טיבורם על ונפל לשונם שנשתרבב מלמד משונה... מיתה שמתו לקיש: בן שמעון
מתו״. באסכרה אמר: יצחק בר נחמן ורב בטיבורם... ונכנסות מלשונם יוצאות

 וכולן אנטיפרס עד מגבת עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר ״שנים ע״ב: סב יבמות 71
 חמא רב אמר עצרת. ועד מפסח מתו כולם לזה... זה כבוד נהגו שלא מפני אחד בפרק מתו

 אסכרה״; נחמן: א״ר היא? מאי רעה. מיתה מתו כולם אבין: בר חייא ר׳ ואיתימא אבא בר
ני ילקוט ה; יא רבה קהלת ג; סא רבה בראשית תתקפט. רמז קהלת, שמעו

ה״ט. פ״ב תענית תוספתא 72
מאפכם יצא אשר ׳עד שנאמר ממתאוננים אמר: סימון רבי בר יהודה ״רבי ד: יח רבה ויקרא 73

9 • • •

לאסכרא״. אמר: לקיש וריש כ(... יא )במדבר לזרא׳ לכם והיה
1 TT : V T  T  T  :
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 גם נקרע החוצה נמשך הקוץ שאם צמר, בגיזת לקוץ ודומה קשה הנשמה ומאבק
 גורמת ומשיבתם בדוחק הנכנסים הוושט בפי לחבלים דומה שהמאבק או עצמו, הצמר

 "אחר 75ביתו״. מתוך אסכרה מונע יום לשלושים אחת בעדשים ״הרגיל 74לכאבים.
 מן יישמר ביתך זאת ובדרך מים״ שתה שתייתך כל ואחר מלח אכול אכילתך כל

76האסכרה.
 פי על אף אומר:... יוסף ״ר׳ סרונכי: המכונה המחלה גם שייכת שלכאן כנראה

 מת או בנהר טובע או חנק, שנתחייב מי בטלו... לא מיתות ארבע סנהדרין, שבטלו
 להקיז מומלץ הסרונכי מחלת של שבמקרה בדעה יוסי ר׳ בן ישמעאל ר׳ 77מסרונכי״.

78מיד. דם
 קינונה מקום ילדים, בעיקר התוקפת מסוכנת, מגפתית מחלה אפוא היא אסכרה

 מתאימה הידועות, המחלות כל בין בחנק. למיתה וגורמת רב סבל לחולה וגורמת בפה
)קרמת(. diphtheria croup הפה, לדיפתריית רק זאת מחלה

 השלישי בדור כנראה חי יוסף רב אך בטוחים, נתונים אין יוסף רב דברי תארוך לגבי
(.320-290) האמוראים של

 דבר ובסוריה, ישראל בארץ לפחות תקופה באותה ידועה הייתה הדיפתריה מחלת
 Aigyptia וסוריים: מצריים כיבים לגבי נותן שארטאוס הרבים התיאורים מן לנו שידוע

79.kai Syriaka elkei הע׳ לעיל ההערה 80בדיפתריה. שמדובר ספק כל כבר אין היום( 
 מוצאת לפה, מתפשטת כך ואחר הפנימיים באיברים להתפתח מתחילה שאסכרה (68
 דרכי של בבעיות המחלה בהתפתחות שמדובר ארטאוס של בתאוריה האנלוגיה את

 אחרות. דלקתיות מחלות להרבה כמו לדיפתריה המתאימות תופעות )הקאות(, העיכול
חיים. וירקות קר אוכל אכילת הם לדעתו, המחלה מגורמי

 מתפשטת - החזה ואיברי הבליעה בית המעיים, - נפגעים הפנימיים האיברים כאשר
הסמוכים. ולאיברים לשקדים לגרון, הרוק ידי על המחלה

 דמיא אסכרא... שבכלן קשה בעולם... נבראו מיתה מיני ושלשה מאות ״תשע ע״א: ח ברכות 74
 הנמשך הקוץ שעם נושרת, היא שלאחור הצמר בגיזת כקוץ דומה ״אסכרא ש׳: כחיזרא״;

 ויקרא יסורים״; גורמת ושמשיכתם בדוחק הנכנסים כחבלים או עצמו, הצמר גם נקרע החוצה
ו. יא תהלים מדרש ו; ו רבה קהלת ב; ד רבה

 ביתו מתוך אסכרה מונע יום לשלושים אחת בעדשים הרגיל יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: מ ברכות 75
הפה״. לריח דקשה משום טעמא? מאי לא, יומא כל אבל

 תניא נזוק... אתה ואי מים שתה שתייתך כל ואחר מלח אכול אכילתך כל ״אחר שם: שם 76
 הפה ריח מן ידאג ביום מים, שתה ולא משקין כל שתה מלח, אכל ולא מאכל כל אכל אידך:

אסכרה״. מפני ידאג ובלילה
 ׳עמ סוף גדולות הלכות בגרון״; והוא ״אסכרא, סרונכי: ד״ה רש״י ע״א-ע״ב; ל כתובות 77

117.
 דיפתריה. - האסכרה מחלת של שמה זה ש׳: בשבת; לסרונכי״ דם ״מקיזין ע״א: פד יומא 78

לחניקה. גורמים הפה חלל את הממלאים הדירים
Aretäus, 1:9 ed. Ermerins p. 15 79 

Bretonneau, Arch. gén. de Med., 1855, vol. 1, p. 5 ; Hirsch. Hist, geogr. Path. 3:31; 80
Haeser, epidemische Krankheiten, p. 429, etc



שיטת מייצגת דם הקזת אם הריפוי. הוא הנסיוב( )למרות הדיפתריה בשאלת הקושי  
של שונים רופאים בין גם אלא החכמים בין רק לא לוויכוח נושא הוא לא, או ריפוי  
ואיפה החולה, דם את להקיז האם השאלה נשאלה מהיפוקרטם החל הקדום. הזמן  
אחרי 82אורליאנוס. קואליוס אצל למצוא ניתן זה בנושא דיון 81אותו. להקיז ומתי  

כטיפול דם הקזת על הממליצות דעות למצוא החדש בזמן גם ניתן ארוכה הפסקה
יה.83 יפתר בד
ול יוחנן ר׳ של ההמלצה ים לאכ יעת עדש נ , למ , בזמן נעלמה המחלה כאשר החדש  

84, גלנוס בריפוי. והן בדיאטה הן ביותר רבה חשיבות לעדשים הייתה העתיק בזמן  
אשר לגירגור, הנוזל זה. בנושא לדיון מיוחד פרק מקדישים 86ופליניוס 85דיוסקורידס  

גם מבושלים. עדשים גם מכיל אנגינה, של במקרה בו להשתמש ממליץ 87אדטאום  
בריפוי ערך יש מבושלים מעדשים המתקבל שלמיץ מדווחים ופליניום 88היפוקרטס

הפה של . (ulceration) הכיב

[ היווני המונח של בתעתיק 89זקש מיכאל ידי על לראשונה הוגדר ״אסכרה׳׳ המונח  
זאת בעקבות מצביע 90ישדאלס הדטוג אברהם אש(. דלקת משמעותה ) eschara 

המתוארת למחלה התואמת למחלה ככינוי ארטאוס משתמש זה שבמונח כך, על  
מפתיע אך כמוכחת, זקש של ההנחה כללי באופן התקבלה מאז, כאסכרה. בתלמוד  

לא ארטאוס, של היחידי המקרה מלבד ברפואה, העוסקים המחברים מן אחד שבאף  
גבי על כגלד  eschara למונח מתכוון )איני מחלה. של כשם  eschara השם מוזכר  

במשמעות עממי, אפילו בשימוש, היה זה ששם לכך הוכחה שום גם אין (91פצע.  
ידי על זרה, בשפה מונח של יחיד שאזכור מוזר מאוד זה יהיה המחלה. של זאת  

בשימוש אף נפוץ כך כל לשימוש יכנס העתיק, הזמן בן מפורסם, לא 92בודד, סופר  
מחלה על בפירוש המדבר ארטאוס, דברי שמשמעות להניח מקום יש לפיכך עממי.  

היא ״המחלה באומרו ברורה בצורה ומתבטא במזרח, נפוצה שהייתה eschara וכך  
בשם נקראת המחלה כדלקמן: היא  (eschara to pathos kai esti) נקראת״ גם היא

השם את אימץ ארטאוס כלומר ביותר. נפוצה היא שבה בארץ מוכרת היא שבה  
שאי פילולוגית, מבט מנקודת  .eschara ביוונית המחלה את בכנותו אסכרה העברי

Hippocrates, De victus rat. in morb. acut., ed. Foes 1657, fol 396 8 !
Ibid. book 3, chapt. 4 82

The Times & Register, Jan. 27 1894, p. 59 83
Galen, De alimentorum facultatibus 1:18; Kühn 6:525 84
Dioscorides, Peri Yies Iatrikes 2:129 (Sprengel 1:249) 85

Plinius, Hist. Natur. 22:70 86
Aretäus, Thérapie 1:7 p. 186 87

Hippocrates, Epidemiarum 7:26 88
Sachs, Beiträge zur Sprach und Altertumsforschung, Berlin 1852, no. 2 p. 41, note 48 89

Israels, Nederl. Tydschr. voor Geneeskd., 1861, fol. 205 90
cf. Gorräus, Definitiones Med., Paris 1622, fol. 225 91
Pagel, Geschichte der Medizin, Berlin 1898, p. 108 92

«  »
ד פרק 234



«  »
235 בהן והטיפול המחלות

 כנראה זרה, מילה אלא שמית מילה אינה אסכרה שהמילה נקבע לה, להתנגד אפשר
דלעיל. המעניינות העובדות בקביעת להסתפק עלינו ולכן eschara,93 יווני, ממקור
 רואה 94)סתימה( סכר השורש מן כנגזרת אסכרה המילה את לראות התלמוד בניסיון

 אסכרה של המשמעות בתלמוד המובעת הדעה לפי אטימולוגית". ״בדיחה לעף
 - סתימה של התמונה מצטיירת כאשר קרובות לשפות שמתורגם כפי סתימה, היא

 במילה בסורית משתמשים angina suffocans של לציון חניקה. - הגרון של סגירה
חבניק״.[ ״אל וכן ״חונק״ במילה ובערבית ״חנוק״

 synagche.95 היווני למונח מתאים ״סרונכי״ שהמונח בוקסטורף של דעתו עם מזדהה אני
 נשימה, קשיי גם ובכללן בליעה, קשיי של תופעה כל ההיפוקרטים מגדירים זה בשם

 רחב מונח אפוא הוא synagche הסבל. למקור להתייחס מבלי לחנק להביא שעשויים
אסכרה. מאשר יותר

 מציין המחלה של כשם מחנק. כתוצאה מיתה של כסוג ״אסכרה״ את מתרגם ]רש״י
 למונח נקייה לשון כנראה זאת 96קשה. זה שם של ההסבר .Malan bon רש״י

.malum malannum המונח קרובות לעתים מופיע בלטינית .mal malan הצרפתי
(97נפרד. בפרסום בהרחבה כך על )כתבתי

,skirros^ אסכרה המונח את מתרגמים 99דלמן, וכן 98פירסט החדשים, המפרשים
 העור סרטן מחלת של מגפתית תופעה הייתה לא לעולם כי גמורה, שטות וזאת

 לדרר ״אש״. המילה עם "אסכרה״ את משלב 100קראוס (.scirrhus) בעור צלקת או
(Lederer) ייטלס וכן (jeiteles) תולעים מחלת עם השם את קושרים (askaris.)

וההיסטריה. ההיפוכונדריה לתחום המחלה את קושר Voitiez)101) וואיטיס
 כ״שטות ישראלס ידי על בצדק הוגדרו אלה בתיאורים הקשורים הדיונים

הוגדרו כבר askaris של ההסבר את מאמצים אשר המחברים אטימולוגית״.

א׳ של שבעים הולדת יום לרגל 24.11.1894מ־ במכתב שטרסבורג, (,Nöldeke) נלדקה פרופ׳ 93

.Löw, Festschrift zum 70 Gehurttage; A. Berliner, Berlin 1903, p. 299 ברלינר.
 מאי לוי: בן יהושע רבי ואיתימא רבא ״אמר הרע: לשון על לעולם באה אסכרה ע״ב: לג שבת 94

ם דוברי פי יסכר כי בו הנשבע כל יתהלל באלהים ישמח ׳והמלך קראה? )תהלי יב(״; סג שקר׳
אסכרה״. - הפה סכירת הוא השקר דבור שעונש ״הרי ש׳:

ל (93 )הע׳ לעף 95 בכך. ספק מטי
נכי־אסכרא כותב ע״ב ל בכתובות רש״י 96  יד בכתבי ״שיש מוסיף ש׳ מלנ״ט״; בגרון והוא ״סרו

 לשון כנראה והוא טוב׳ ׳פצע העתיקה הצרפתית מן המילולי שפירושו bon mainat מלנ״ט
האסכרה״. מחלת עבור נקיה

Preuss, Medizinische Blätter, Wien 1903, No. 24 97
Fürst, Glossar graeco-hebr., Strassburg 1890, s.v. 98

Dalmann, Aram-Neuhebr. Wörterbuch, Frankfurt 1901, s.v. 99
Kraus, Kr it. etym. med. Lexicon, Göttingen 1844 100

J. Löwy, Ben Chananya, 1859, p. 72, 170 101
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 האסכרה את מסביר בוקסטורף כמופרכים. Horschetzky)102) הורשצקי ידי על
 על שניתן להסבר בניגוד זאת .sqinantia מכנים רופאים שהרבה נזלת כאנגינה,

 מדבר זה בכיוון הפה(. )פטריית le muguet היא שאסכרה הטוען 103רבינוביץ, ידי
 על ניתן הנכון ההסבר המחלה. של והמסוכן המזיק האופי את בתארו התלמוד כבר
 הפולפואידית המסה של אזכור בתלמוד שאין העובדה את להוציא 104וונדרבר, ידי

 השנית במחלת שמדובר הטוען 105קוהוט, של הסברו השיעול. בעת הנפלטת
(scarlatina,) לדעת זאת. דעה לו אישרו רופאים ששני למרות נכון, אינו בוודאי 

אורלי.[ ממין כתוצאה ארטאוס ידי על המתוארים הפצעים נגרמים 106רוזנבאום

 ״על רביעי יום כל מתענים המעמד( )אנשי הכוהנים היו קיים היה שהמקדש בזמן
 משפט רביעי יום בתפילת כולל 108הקראי הסידור 107התינוקות״. על תיפול שלא אסכרה
 תכנס שלא כדי 109זה ליום קשרת אשר האסכרה, מפני עמך ילדי על ״שמור האומר
לפיהם". המחלה

חום .2

 למחלות מכוונות בתורה בתוכחה המוזכרות המחלות אם בדעותיהם חלוקים הפרשנים
ואכלהו זרעכם לריק ״וזרעתם נאמר שבעקבותיהן בתבואה, למחלות או אדם בני

״ 7 ! ! \ x ! 7 ! ד

המחלות, שמות רק שבידינו מאחר זאת בשאלה להכרעה להגיע אי־אפשר 110אייביכם״.
• • • • • 9 *
• •

 המחלות שמות כל ביותר. מועטה הארכיאולוגי מהמחקר האטימולוגית העזרה ואילו
 בני במחלות שמדובר חושבים אשר ואלה ולחום, לשרפה הקשורים משורשים באים
גם חום. של כתופעות 111ו״חרחר״ ״דלקת״ ״קדחת״, המונחים את מסבירים אדם

.322 עמ׳ שם, 102
Rabbinowicz, La Médecine du Thalmud, Paris 1880, p. 133 103 

Wunderbar, Biblische-Talmudische Medizin, Riga & Leipzig 1852, Part 3, p. 7 104
 במקורו עברי השם קצנלסון ״לדעת ״אסכרה״: בערך קאהוט במהדורת השלם הערוך בתוספות 105

הגרון״. ואת הבליעה בית את זו במחלה הסוכרות והקליפות הקרומים שם על ׳סכר׳ ושרשו
המתרגם.( - לעיל המוזכר השנית מחלת לגבי הרופאים לאישור סימוכין מצאתי )לא

Rosenbaum, Geschichte der Lustseuche im Altertums, p. 227 106
ן מעמד ״אנשי ע״ב: כז תענית 107  אסכרא על ברביעי תעניות... ארבע ויושבין הכנסת לבית מתכנסי

התינוקות״. על תיפול שלא
(.101 הע׳ )ראה 72 ׳עמ ,1859 חנניה בבן (Löwy) לוי ידי על מוזכר 108
לשון חסר, בכתיב ״מאורת״ - השמים״ ברקיע מארת ״יהי י״ד: א׳ בראשית הפסוק על מבוסס 109

X  • • •

 אסכרה ליפול רביעי( )יום מארה יום שהוא על כתיב. וי״ו ״חסר מארת: יהי ד״ה רש״י מארה.
בתינוקות״. תיפול שלא אסכרה על מתענים היו ברביעי ששנינו: הוא בתינוקות.

. ואת השחפת את בהלה עליכם והפקדתי לכם זאת אעשה אני ״אף טז: כו ויקרא 110 . הקדחת.
• • • • • X  X  • • • • • • • X  • • • • •

וגו״׳. זרעכם לריק וזרעתם
• • • T  • ! •

» • ■ • 9m ■■ • • • • • ■ובחרב״. ובחרחר ובדלקת ובקדחת בשחפת ה׳ ״יככה כב: כח דברים 111  mm mm mm 9 mm mm m • • • ■■ mm w  • mm
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 דם חוסר של מחלות זאת דעה לפי הם ביחד המופיעים ו״ירקוך ״שידפון״ המונחים
 חסיד על כי גבוה, חום משמעותה דלקת הדעת. על ביותר מתקבל זה הסבר )אנמיה(.

 עורו את לקרר כדי מים בבקבוק הכיפורים ביום שהשתמש מסופר בדלקת שלקה אחד
 עזרא אבן לדעת מכוסים. היו שלא עומדים מים משתיית היה המחלה מקור 112הלוהט.

 שלושה הנמשכת חום התקפת משמעותה ודלקת אחד, יום בת חום התקפת היא קדחת
113ימים. ארבעה או

 פובליוס ״ואבי תסמין. רק ולא עצמה בפני למחלה החום נחשב הקדמונים אצל
 דיזנטריה אומרים: היינו שאנחנו כפי ולא 114המעיים״; ובמחלה בקדחת למשכב מוטל

בחום. מלווה
במובן בתלמוד מופיעים שמש, היא שניהם שמשמעות ו״שימשא״, ״חמה״ המונחים

Y ״  w V  T  T  : T— ; ״ ד . r ך. : —T : -  T  : V  T  r . p

 115חולים. וכן ומתים נולדים אנשים קיים העולם עוד שכל המדרש מדגיש ישבתו״ לא
 כלו ולכן הרבה לשתות נוהגים חום חולי 116בצדה״. חמתה חמה, ״פת אומר הפתגם

 117הרבה. ושתה חום לו שהיה ישמעאל, את השקתה היא כאשר הגר של החמת מן המים
 על לו ולשלם שחלה עד הזמן את לו לחשב יש אזי עלה יום שכיר של חומו אם

 יום שלושים המילה את לדחות יש אזי תינוק של חומו עלה אם 118החלקית. עבודתו
 בקיץ, מאשר בחורף יותר קשה חום מחלת 119החום. מן החלמתו לאחר ימים שבעה או

 את המחממת קדחת גם וכך בעירה, חומרי ביותר צורך יש קר תנור לחמם כדי שהרי
 אינו מחום שהקודח מאחר 120שבקיץ. מזו היא קשה ודאי הצינה, למרות בחורף, הגוף
 בעצמו שהחום חשבו ומפריש, חי זאת ובכל מועטה כמות רק אוכל שהוא או אוכל
 שימות סכנה יש האם, בגוף עדיין וגופו ראשו רק ויצא אמו ממעי שיצא לתינוק מזין.

לא שלאריה מספרת האגדה 121האם. של גופה מחום ניזון הוא כי חי הוא אך מרעב,

 ביום ודורש יושב אותו וראו בדלקת לקה אחת ״פעם (:71) ע״ג מה פ״ח, תרומות ירושלמי 112
בידו״. מים של וצלוחית הכיפורים

לב )שם באפי׳ קדחה אש ׳כי מגזרת יום. ״בכל בקדחת: ד״ה כ״ב, כ״ח לדברים עזרא אבן 113
T . ^  *

רביעית״. או ״שלישית ובדלקת: וטעם ד״ה כב(״;
ח. כח השליחים מעשי 114
יא. לד רבה בראשית כב; ח בראשית 115
(.33) ע״ב ד פ״א, שבת ירושלמי 116
יג. נג רבה בראשית 117
 אלו הרי - חמה שאחזתו או מת לו ומת הפועל את ״השוכר ה״ג: פ״ז מציעא בבא תוספתא 118

 לו נותנין - קבלן שכירותו, לפי לו נותנין - חודש שכיר היה אם לו? שמין כיצד לו. שמין
קבלנותו״. לפי

 שבת ירושלמי להברותו״; שבעה כל לו נותנין חמה חלצתו שמואל: ״אמר ע״א: קלז שבת 119
יום״. שלושים לו ממתינין חמה אחזתו אמר: ״שמואל (:56) ע״ב יז פי״ט,

ע״א. כט יומא 120
 שאלמלא הפתוח ונסתם הסתום נפתח העולם לאויר שיצא כיון ״והתניא ע״ב: עא יבמות 121

. דזנתיה כגון - עסקינן במאי הכא אחת. שעה אפילו לחיות יכול אין כן  אישתא אישתא..
אמו. של הגוף מחום ניזון עדיין התינוק כלומר, דאימיה״.



 אין 122לאכול. צריך היה לא ולכן אותו שהזין חום לו היה אך מזון נח של בתיבתו היה
 אינו החום שאם אמר רבא יום. עשר משלושה יותר אדם של גופו להזין יכול החום

 לגוף סם וכמו הדקל את המקיפים הקוצים כמו רצוי הוא אזי המוות, מלאך בשליחות
 נחמן ר׳ אומר כך על 123לגוף. רפואה סם הוא יום לשלושים אחת שבא חום האדם.

 היסוד את כאן למצוא קשה לא הרפואה. סם על וגם החום על מוותר שהוא יצחק בן
 מי בו. המקננת המחלה מן הגוף של להגנה ביטוי הוא שהחום המודרנית הרפואה של

 מדלקת או מוגלתי מפצע בבשרו, קוץ מדקירת דבורה, מעקיצת כתוצאה עולה שחומו
 מזיק שהדיבור מכיוון 124המרחץ. לבית להיכנס לו מסוכן יהודה ר׳ לדעת אזי עיניים,

125עזבו. שהחום לאחר רק לבקרו יש חום, שיש למי
 )שהוא אביי של המטפלת של עצתה לפי מבחינים, חום לו שיש בחולה בטיפול

 אזי אחד, יום רק נמשכת המחלה אם המחלה. של שלבים במספר ״אם״(, אותה כינה
 המליצו שהמומחים כך על ששמעו )ייתכן מים של אחת כוס רק ישתה שהחולה רצוי

 שלושה אחרי הדם; מקיז את להזעיק יש יומיים, נמשכת המחלה אם לצום(; חום לחולי
 לתת ממליצים ותלמידיו וגלנוס מעורב, ויין לאכילה אדום בשר לחולה ייתנו ימים

 אמצעים הומלצו עתיק(, )חום עתיקתא" ״שמשא רב, זמן נמשך החום אם מהול. יין
 אמצע את מגלחים וערב, שתי אותה וקורעים שחורה תרנגולת לוקחים היו מסובכים.

 צחנה. שתעלה עד שם אותה ומשאירים התרנגולת את עליו ומניחים החולה של ראשו
 מכן לאחר שייחלש, עד צווארו עד במים ולעמוד לקום החולה על היה כך אחר

 כך ואחר כרישה באכילת היא יותר, פשוטה אחרת, דרך וישב. המים מן יצא יצלול,
 ויין אדום בשר לאכול לחום: כתרופה אחר מרשם הגבורה. מן בו שיש המים, ״תרגיל״

 מהול. לא יין ולשתות מאוד שמן בשר לאכול שלג( - )תלגא הצטננות כנגד מהול.
 היה ששת כשרב ומתחמם. ברחיים בטחינה עוסק היה מקור סובל יוסי ר׳ כשהיה

 את שמחממת מלאכה ״גדולה אומר והיה להזיע, כדי קורות נושא היה מקור סובל
126בעליה״•

 ומשמעותו 127סכנתא״, וחילופא לצינא וסילקא לחמה ״חמה אומר עממי פתגם
מסוכן. וההפך לקור, ותרד חום לו שיש לחולה עוזר שצנון

 חום או לסירוגין ויורד שעולה חום של תופעה כנראה היא יומא״ בת ״אשתא
את התוקפת יומי( יום )חום quotidian fever במחלת כנראה מדובר יום. מדי שמופיע

ע״ב. קח סנהדרין 122
 אחריה גוררת שהיא כלומר המות מלאך שליח שהיא לא אם זו ״קרחת ש׳: ע״א; מא נדרים 123

 הדקל את המקיפים הקוצים כמו מעולה שהיא עליה אומר הייתי מות סכנת כדי עד קשה חולי
רפואה״. סם הוא יום לשלושים אחת בא שהוא חום עליו. ושומרים

ע״ב. כח זרה עבודה 124
חמה״. שחלצתו למי אלא החולה את מבקרין אין שמואל: ״אמר ע״א: מא נדרים 125
 מלאכה גדולה אמר: - בכשורי איעסק ששת רב בריחיא. איעסק יוסף ״רב ע״ב: סז גיטין 126

בעליה״. את שמחממת
ך וסילקא: ד״ה חמה״; לחולי יפה ״צנון לחמה: חמה ד״ה רש״י ע״ב; כח זרה עבודה 127  ״תרדי

 קור עליו מוסיף שהצנון ״לפי סכנתא: וחילופא ד״ה צוננת״; ״לשחפת לזיקא: ד״ה )תרד(;
. והתרדין ך מי מ ח מ
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 העמים שבכל נמצא זאת מחלה של לריפוי בקשר המחלה. זמן במשך יום בכל החולה
 באמצעות ״הריפוי את כאן להזכיר יש במיוחד הזה. היום עד התפלות האמונות פורחות

מכינין. יותר הציבור בקרב מועדפת היא היום שעד סימפטיה״,
ב״אמר׳ שמקורן עצות של שורה להזכיר יש התלמוד של העממית הרפואה מתוך

 ויצרתו מלח משקלו ויקח מלח לברכות וילך חדש דינר ייקח יום בת לקדחת אביי: של
 דרכים פרשת על ישב ראשונה, סגולה הועילה לא אם שיער. בחוט צווארו בית בחלל

 נחושת של בשפופרת ויכניסנה יקחנה מה, דבר שנושאת גדולה נמלה רואה הוא וכאשר
 עליך. ומשאי עלי משאך לה: ויאמר וירימנה וינענענה חותמות בשישים ויסתמנה

 שלו קדחת שיחליף יועילנו ומה זו לסגולה בה והשתמש זו נמלה מצא כבר אדם ושמא
 עליך. - ומשאך משאי לנמלה: יאמר אלא הנמלה(? )משא חבירו של בקדחת )משאו(

 לי הלווה נהר, נהר, לו: ויאמר לנהר וילך חדש כד ייקח זאת סגולה הועילה לא ואם
 לו: ויאמר לאחוריו וישפכנו ראשו על פעמים שבע ויסובבנו לי. שבא לאורח מים כד

 מסופר 128הלך. וביומו בא ביומו לי שבא שהאורח לי, שנתת המים את קח נהר, נהר,
129יומה. בת לקדחת כרפואה מקברו עפר הבריות לקחו נפטר רב שכאשר

 העפר לקיחת את במפורש התיר שמואל זה. בעפר השימוש היה איך מסופר ]לא
 ייתכן בגדיו(; אף )כולל למת הקשורים בדברים שימוש כל נאסר כלל שבדרך למרות

 האמין ששמואל נראה 130תפלות. לאמונות הקשור ריפוי למנוע כדי בא שהאיסור
 זה מקור מתוך הבינו ומעתיקיו 131כרמולי אליקום קברות. עפר של הריפוי בתכונות

 של המצאה )עוד מתים ניתוחי שערך עליו כעם מתוך רב של קברו את הרס שהעם
לקדושים.[ כבוד הענקת של מיוחדת בצורה מדובר שכנראה בעוד כרמולי(,

 שבעה לקחת הונא רב מציע תילתא״, ״אשתא (,tertiana) שלישונית לקדחת כריפוי
 גשרים משבעה יתדות ושבע קורות, משבע קיסמים ושבעה דקלים, משבעה קוצים

 ספינות משבע זפת מיני ושבעה קברים משבעה ועפר תנורים משבעה אפר מיני ושבעה
 בחוט צווארו בית בחלל ושיצררן זקן, כלב של מזקנו שערות ושבע כמון גרגירי ושבעה

132שיער. של
 הרומית, בתקופה התלמוד של העממית שהרפואה מראה פליניוס של לעולמו מבט

133ברומי. מקובלות שהיו התפלות האמונות את לגמרי תאמה

ע״ב. סו שבת 128
יומא״. בת ״אישתא ע״ב: מז סנהדרין 129
 בהנאה מותר שהוא משערו חוץ כולו, בהנאה אסור ״המת הכ״א: פי״ד אבל הלכות רמב״ם, 130

 לא לתכריך המוכנים כלים אבל בהנאה, אסורין תכריכיו וכל ארונו וכן גופו, שאינו מפני
אוסרת״. ההזמנה שאין נאסרו...

Carmoly, Histoire des médecins Juifs, Brux. 1844, p. 12 131
 לשלשה ימים משלשה שבאה שלישית ״שחפת תילתא: אשתא ד״ה רש״י ע״א; סז שבת 132

ימים״.
Plinius, Hist. Natur 32:38, 28:66 133
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הדם מיגול כנראה הייתה למותו, במהירות( )כנראה שהביאה אסי, ר׳ של מחלתו
מקרירי, אפקוה בחמימי עיילוה אסי, רב ׳׳חלש לסירוגין. חום ולא

 ויצא קדחת לחום ״נכנס )ש: אסי״ דרב נפשיה נח מחמימי, אפקוה בקרירי עיילוה
134ונפטר״(. מחום ויצא בצינון נכנס מצינון,
 והדגירה. הייחום בעת חיים בעלי אצל למצוא ניתן גופני חום של מסוים סוג
 על מכאב ולא צימרא, מחימום שנובעת שאגה פורצת זה את זה נוגחים אילים כאשר

 לשלושה צימרא, חום, בה נשאר אזי הקן, את עוזבת דוגרת תרנגולת אם 135פציעה.
 פנימי צימרא בין להבחין ויש ״צימרא״ של מחלה גם מכיר התלמוד 136נוספים. ימים

 בטיפול מדובר 137פעמים, מספר הוזכרה שכבר התרופות ברשימת חיצוני. לצימרא
 ערוגות משבע )=תרד( סילקא של חופנים שבעה ״יביא פנימי(: )חום פנימית בדלקת
 גבי על המודלות גפן ענבי או בשכר האדר מעלי וישתה ויאכל בעפרם אותם ויבשל

 גרעיני של סאין שלש ״יביא חיצוני( )חום חיצוני צימרא נגד )ש׳(. במים״ שרויות דקל
 אותם וישים ביניהם וישב לחוד אחד כל ויבשל אדר עצי של עלים סאין ושלש תמרים

 שיתחמם הבל בו שיעלה עד זה, מעל ויעמוד עליו וישים שולחן ויביא ספלים בשני
 מהמים ישתה בסאונה(, כלל בדרך שעושים )כמו שותה הוא וכאשר מהם וירחץ מאוד

)ש׳(. לעקרות״ גורמים שהם ישתה לא התמרים של ומהמים האדר, של
 שונה תיאור רק הוא ואולי קדחת(, צמירתא״)אש ״אישתא הוא חום של מיוחד סוג
ו0(168לוהטת״) ב״שרפה שמדובר ייתכן תוארו. שכבר החום מסוגי לאחד  (8081̂ ק1^

 עליה שמחללים אומר יוחנן שר׳ מסוכנת, למחלה נחשבת צמירתא אישתא הזקנים. של
 זיתי במיץ שפשוף ידי על הסובלת, בבתו לטפל לעצמו הירשה רבינא 138השבת. את

 כנגד השבעה 139הסכנה. בשעת לשימוש הותרו אך בהנאה שאסורים ערלה, של בוסר
 שכולה סכין )ש׳("ייקח כדלקמן: יוחנן ר׳ כדברי הייתה צמירתא אישתא של זאת מחלה
 הראשון ביום שיער. חוט בו ויקשור סנה בו שיש למקום וילך מברזל, הקת אף ברזל,
והנה וירא הסנה מתוך )המחלה( אש בלבת אליו ה׳ מלאך ׳וירא ויאמר קצת בו יחתוך •ך • ״ 9 ך • • 1 • • • • ■ ■ 9 9 9 9 ■■ • • • » • • • • • •

צונן״. ״חולי קרירי: ד״ה חם״; ״חולי בחמימי: עיילוה ד״ה רש״י ע״ב; לו נדה 134
ן זכרים הונא: רב ״אמר ע״א: נא חולין 135  אברים. ריסוקי משום חוששין אין זה את זה המנגחי

 כמו ״חמימות צימרא: ד״ה רש״י להו״; דנקט הוא בעלמא צימרא - וקיימי דמידוו גב על אף
צמירתא״. אישתא ע״א( סז )שבת

 להחזירה הותר המועד. בחול להחזירה ורוצים הקן מן שברחה בדוגרת מדובר ע״ב. נה פסחים 136
החום. ממנה נסתלק לא שעדיין מפני לבריחתה ימים שלושה תוך

ע״ב. סט גיטין 137
ן דמי חלל של כמכה צמירתא אישתא והאי יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: כח זרה עבודה 138  עליה ומחללי

וחמימות״. שריפה לשון צמירתא חמה... ״חולי צמירתא: אישתא ד״ה רש״י השבת״; את
 אמר דערלה... בגוהרקי לברתיה לה דשייף לרבינא אשכחיה אשי רב בר ״מר ע״ב: כה פסחים 139

קדחת, של סוג היא צמירתא אישתא דמיא״. הסכנה כשעת נמי צמירתא אישתא האי ליה:
 של הרב החום שם על כך נקראת שהמחלה ייתכן יום. בכל באים שהתקפיה קדחת אולי

 בתאני השתמש שרבינא כותב )המחבר האופייניות. הצמרמורת התקפות משום או בה החולים
ינזלץ וכן רש״י אך בוסר  - בוסר פירות רק מציין הערוך בוסר; כזיתי גוהרקי מסבירים שטי

המתרגם.(
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אסרה משה ׳וייאמר ויאמר קצת עוד בו יחתוך למחר אכל׳. איננו והסנה באש ביער הסנה
• ״ • • • • • ״ • • • ף • • • • ז ך״— • • • • • * י ■ • • • ■ % • • • • ■ • • 1 % 

ויאמר קצת עוד יחתוך למחר הסנה׳. יבער לא מדוע הזה הגדיל המראה את ואראה נא
• • • • • •ץ■ • • • « • • • ■ ■ • • « •ן■ ■ ■ ■ ■ • • • ■ ■ • • • 9 9 1■ • • • • • • 1 • • • •

משה, וייאמר הסנה מתוך אליהים אליו ויקרא המחלה( )שתסור לראות סר כי ה׳ ׳וירא
ף • • 0 • • • -ך-9 • • — • • - ״ • • ■ • « • • • • ״ • • ■ • • ץ • 1• •1 1• • • • • •

הלם׳ תקרב אל ׳וייאמר אשי לרב רבא של בנו אחא רב לו אמר הנני׳. וייאמר: משה,
״״ • • • • • « • • • • • • » • • « • • 

 המחלה וכאשר הקדחת. כנגד ההשבעה לחש מתאים תוכנו לפי 140המחלה(״. )כלומר
 שגבוה משום לא הסנה, ״הסנה, )ש׳( ויאמר: הסנה את לחתוך ימשיך החולה את תעזוב

 העצים מכל אתה שנמוך משום אלא עליך שכינתו את הקב״ה השרה העצים מכל אתה
 מהם, וברחה ועזריה מישאל חנניה, את האש שראתה כשם עליך. שכינתו הקב״ה השרה

141ממנו׳׳. ותברח פלונית בן פלוני את אישתא הקדחת אש תראה כך
 אבנים אולי ומכאיבה, מייסרת מאוד שגם מחלה היא צמרתא( רש״י )ולפי צמירתא
 צמירתא" ל״אישתא זאת מחלה בין קשר יש אם לקבוע יכול אני אין השתן. בשלפוחית

142לעיל. שתוארה הקדחת( )אש
 נתקפת האישה אשר 143צמרמורת, היא הרגילה הווסת את המקדימים הסימנים אחד

 משתמשים ״צמרמורת״ במונח השתן. בשלפוחית בלחץ או חום בהרגשת וקשורה בה
 מעין מי או זכרי מין איבר הכילה אשר בתרופה לריפויה שהשתמשו מחלה לציון גם

144אסורות. היו התרופות שתי זרה. לעבודה ששימש
 של לסוג כציון 146כאבביתא, ובסורית 145"אכאבית׳׳, המונח מופיע רחוקות לעתים

שמעת האם המדרש: ומעיר 147קהלת; מחבר אומר מכאוב״ יוסיף דעת ״ויוסיף חום.
• •

 )׳׳חמה גבוה בחום שחלה או עליו״(? צינה יוצא זה )״חמור שהצטנן חמור על מימיך
 הוא במדבר ישמעאל בהיות 148אדם״. בני על - מצויין? ייסורין הן ״היכן ואכאבית׳׳(?

וכתוצאה שעה׳׳ ובכל הרבה שותה להיות החולה דרך ״שכן ואכאבית׳׳, ׳׳בחמה הותקף

ב-ה. ג שמות ע״א; סז שבת 140
שם. שבת 141
 השתן טפטוף של מחלה כנראה שהיא ״צמרא״, או ״צמרתא״ בסורית ע״א. פה מציעא בבא 142

לעף. - בכליות מאבנים כתוצאה
 צמרמורית וכמין הוסתות... הן ואלו שעתה. דייה וסת לה שיש אשה ״כל מ״ח: פ״ט נדה 143

 צמרמורית: ד״ה קאפח(, הרב של תרגומו )לפי הרמב״ם של המשניות פירוש אותה״. אוחזת
קב(״. קיט )תהלים בשרי׳ מפחדך ׳סמר מן כפול והוא )רטט( ״כשערירה

ד • • ד

(.48) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 144
ת על ״׳שם יג: נג רבה בראשית 145 שי ברא (  רעה עין בו)שרה( שהכניסה מלמד יד(... כא שכמה׳

שכן טו(, שם )שם החמת׳ מן המים ׳ויכלו דכתיב שכן לך תדע ואכאבית. חמה בו ונכנסה
• • •

שעה״. ובכל הרבה שותה להיות החולה דרך
.148 הע׳ להלן רבה, בבראשית לעף 146
יח. א קהלת 147
 צינה: עליו יוצא זה חמור ד״ה לרש״י המיוחס תיאודור( אצל הגרסה )לפי א יט רבה בראשית 148

 ״אבבית״ ערך ערוך אש״. חולי - חככים קור, פי׳ אבב קדחת: חולי זה חמה, עליו ״יוצא
 מדובר קדחת״. ממש והוא עבבית טוב יותר או אבבית הגי׳ ״ועיקר מלאך(: ד׳ ד״ר )הפניית
עבעבית.( עועית, עבבית, גם )מופיע רבה. שתיה המחייבת קדחת על כנראה



« »
ד פרק 242

 והפרשנים אחרת, מחלה היא 149״עכביתא״ המחלה (.145 )הע׳ החמת מן המים כלו מכך
מ״אכאבית״. שונה מונח וזהו קוץ, ידי על כפציעה אותה מסבירים

 הגמרא העם. בלשון מקובל היה שלא מונח שהוא ״אחילו״ הוא חום של אחר סוג
 לתרגם צורך היה בבל חכמי עבור 150עצמות״. ״אש ידי על זה מונח להסביר נאלצת

כאבים 151בעצמיתי״. אש שלח ״ממרום אומר הנביא שכבר למרות לשפתם זה מונח
T ־  T ־ ־ : ״״ ־ : ־

 את מסבירים המילונים 152הגוף. בכל כאבים מאשר יותר קלים לכאבים נחשבו בעצמות
״חלה״. השורש מן או ורעדה( )חיל חיל מלשון ״אחילו״ המילה מקור

 ר׳ מוגזמת. אכילה או (150 )הע׳ ממושכת עמידה הוא ״אחילו״ למחלת הגורם
 בתקופת ט״ו או י״ד בלילי בלבנה ולן בלפת שור בשר "אכל אומר: לוי בן יהושע

 אף אומר: פפא ר׳ אחילו״. אחזתו דבר מכל כריסו והממלא תנא אחילו. אחזתו תמוז
 ואינם ומחזקים ומשלשלים מחממים משביעים, שהם למרות מתמרים, כרסו הממלא

מחלישים.
 שלושה, במשך לקחת יש התרופות כל את אביי: של "אמו״ אומרת הריפוי דרכי על
 את שתועיל. עד לקחת יש האחילו למחלת התרופה את ורק יום, עשר שנים או שבעה

 יש זו מחלה נגד התרופה את ורק ריקה, קיבה על כלל בדרך לקחת יש התרופות כל
 עדשים של חופן ייקח כך ואחר ידיו ירחץ הכסא, לבית וילך וישתה שיאכל אחר לקחת
 שיתחמם כדי ויישן בסדין ויתעטף ויאכלם יחד אותם וילוש ישן יין וחופן מלח וחופן
 שאם הסדין, את יסיר יקום כאשר לו. יפה שהזיעה לפי אדם, יעירנו ולא ויזיע. גופו

153החולי. יחזור כן לא
 אחילו״; אוחזתו מעומד, מיטתו ״המשמש המחלה: סיבת מצוינת אחר במקום

 אדם הרפואות ״כל כי שמואל בשם נאמר כך אחר ביין. עדשים קמח ייקח ולתרופה
 קרקע, ע״ג אלא נעשין אין הרפואות וכל שבע. אפילו וזה ריקן, כשהוא אותם עושה

 עשר ושנים שבעה שלשה, הרפואות וכל במטה. אחת ורגלו בארץ אחת רגלו אפילו וזה
154שתרפא״. עד וזה יום,

 הגוף דלדול כנראה היא 155״שחפת״ במילה במקרא המצוינת המחלה שחפת:
 phthisis הוא הקדמונים של במשמעות ״שחף״, הגוף. כל התבלות שמשמעותם ורזונו,

שמור ״ובשרו במיטה ומוטל חולה שהוא אדם שאין אומר אמנם הספרא )התבלות(.

 טב הצלוב ובמסמר לאידנא... טב החרגול בביצת ״יוצאים (:44) ע״ג ח פ״ו, שבת ירושלמי 149
לעכביתא״.

 שאחזתו עד הקב״ה לפני בתפלה משה שעמד מלמד אומר: הגדול אליעזר ״ר׳ ע״א: לב ברכות 150
 אשתא אביי: אמר עצמות? של אש מאי עצמות. של אש אלעזר: ר׳ אמר אחילו? מאי אחילו.

דגרמי)קדחת(״.
יג. א איכה 151
 במעיו... חש בתורה... יעסוק בגרונו חש שנאמר... בתורה יעסוק בראשו ״חש ע״א: נד עירובץ 152

בתורה״. יעסוק גופו בכל חש בעצמותיו... חש
ע״א. ע גיטין 153
העמוד. בסוף ע״ד, נ כלה מסכת ע״א; נב פ״א, רבתי כלה 154
נפש ומדיבת עינים מכלות הקדחת ואת השחפת את בהלה עליכם ״והפקדתי טז: כו ויקרא 155

P™ • • • • • •“ • • « • • • • p ץ  • • • ■ ■  • t • •  • ■ ■  • • • • • • • ■ ■  «  • • ■ r• • •
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זךעכם״. לריק וזרעתם
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156מתייבש. כולו הגוף שבשחפת אלא שחפת? של משמעותה מה כך ואם עליו״,
 )אימפוטנציה(. אונות אין ״שחוף׳׳ במונח מבינים המקרא תקופת שאחרי במונחים

 158יבש״. ״עץ כזה אדם מכנה הנביא 157מוליד״. ואינו מתקשה שאינו האיש הוא ״שחוף
 שאינו אדם שהוא 160כשחוף, 159)מסורס( אשך״ ״מרוח המונח את מסביר ישמעאל ר׳

 אחשורוש של הפילגשים שומר המלך סריס שעשגז המדרש, לפי 161אישה. על לבוא יכול
162שחוף. היה

 מבין הגרוע )היין גרוע לבן יין שהוא חיורא", ״טיליא ששותה מי )חולשה(: ויתק
 ניסן חודש של בבוקרו שיושב מי גם ״ויתק״. במחלת יחלה הקיימים(, היין סוגי שישים

 המקיז ויתק. במחלת יחלה בשמש ויושב יוצא כך ואחר בשמן עצמו ומורח האש ליד
 שייוולדו הילדים מיטתו, ומשמש הדרך מן הבא וכן מיטתו, משמש כך אחר ומיד דם

 את מתרגם לוי, של למילון בהשלמות פליישר, 163בוויתק. יחלו זאת מביאה כתוצאה
אינו במילונו, לוי של תרגומו גם )קדחתי(; היווני למונח ויתק

חלשות. לוויתק: רש״י של תרגומו קולע נראה העניין לפי בטוח.

ת .3 כלליות מחלו

רקיז י
 במחלה מדובר האם במקרא: ה״ירקון״ מחלת מהות לגבי הפרשנים בין דעות חילוקי יש
 את בצדק, שלא כנראה לקבל, נוטים המפרשים רוב השדה? צמח של או האדם של

 האדם, בגוף הפוגעים העונשים תחילה מפורטים דברים שבספר בתוכחה השני. הפירוש
של פירושו )לפי ובירקון״ ובשדפון ובחרב ובחרחר ובדלקת ובקדחת בשחפת ה׳ "יככה

ך • « • • • ■ • • « ■■ 9• • • • « « ■■ »9 »״ • • • ■ *זד • ״ 9 9 •■ך • « 9 • •1 • • • • • % • • 1 1

 גם שביניהן האדם, בגוף הפוגעות המחלות ואחרי 164מחלה(, היא החרב גם עזרא אבן
בשדפון אתכם ׳׳הכיתי אומר הנביא גם לבצורת. הגורמות העקיפות המכות באות ירקון,

• • •

במיטה ומוטל חולה שהוא אדם לך יש וכי - השחפת׳ ״׳את ה״ג: ד פרק בחוקותי, ספרא, 156
• • •

נוח אבל שחוף שהוא עתים או נשחף, שהוא מלמד - השחפת׳ ׳את ת״ל עליו?! שמור ובשרו
• • •

מקדיח״. ואינו לו
ה״א. פ״א סוטה הלכות רמב״ם, 157
ייאמר ואל עמו מעל ה׳ יבדילני הבדל לאמיר ה׳ אל הנלוה הנכר בן ייאמר ״ואל ג: נו ישעיה 158

• « • ד • ד • •

יבש״. עץ אני הן הסריס
אשך״. מרוח או ילפת או גרב או בעינו תבלל או דק או גבן ״או כ: כא ויקרא 159

׳ • ד • , • ד • • » ד

טי אילימא מאי? ״למעוטי ע״ב: כו סוטה 160  וכלה נשחף ׳׳שבשרו שחוף: ד״ה רש״י שחוף״; למעו
אשה״. על לבוא יכול ואינו כח בו שאין ״חולה שחוף: ד״ה ש: כח״; בו ואין ויבש

 דברי באשכיו, רוח שנכנסה הקולוטוס זה אשך? מרוח הוא ״איזה ה״ד: פ״ה בכורות תוספתא 161
חלולה״. פרסתו - השחוף זה אומר: ישמעאל ר׳ עקיבא. ר׳

 על ממונה והיה היה שחוף הפלגשים שומר המלך סריס ״שעשגז ג: ה רבה אסתר יד; ב אסתר 162
הנשים״.

ע״א. ע גיטין 163
כב. כח דברים 164
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167

מופיעים ו״ירקוך, ״שידפון״ המונחים, שני 165ידיכם״. מעשה כל את ובברד ובירקון
■ י ״ •■ך• • ך ■ ך ■ ך • ■ ■ • • • • • • • • • 9 ״ “ • 9“

 הברד ולעומתם בגוף, פוגעים והם ובמשנה, במקרא אחרים במקומות כמו יחד, תמיד
 מחלת את כמפרטים אלה מונחים שני מופיעים לכך נוסף ידיכם״. ב״מעשה פוגע

הרלב״ג. כך על ועומד 166ירקה״, שדפון יהיה כי דבר בארץ יהיה כי ״רעב הדבר,
ן • • • • • ^ ץ■ • ק■ • • 9 9 9' 9

 שמריעים המקרים בין כלולים והם כמגפות במשנה גם נחשבים והירקון השידפון
 ״ריבון וירקון: שידפון בפני להגנה הנאמרת תפילה מובאת בתלמוד 168בשופר. עליהם

 ומן השידפון ומן החרב... ומן הדבר מן ישראל עמך הושע מלט והצל פדה העולמים,
169המגפה״. עוצר אתה ברוך הירקון...
 הם וירקון ששידפון האומר השני הפירוש את לשלול אין המצוטטים המקומות בכל

 הירקונה, למחלת בתרופה בתלמוד בהם שמדובר במקומות באדם. ולא בתבואה מחלה
האדם. את התוקפת במחלה מדובר בוודאי

 לגבי השערותינו ולכן וירקון משידפון הסבל תסמין של אזכור אין מקום בשום
 גם כשלעצמם. מסובכים והם בלבד, המילים פירושי על להתבסס צריכות המחלה מהות

הקדום. הזמן של הצבעים תיאורי שאר כל כמו להסבר, קשה ״ירק״ השורש

 )בניגוד השדה ירק של לירוק דומה משמעותו "ירק״ שהמונח ספק כל ואין
 היא ״ירק״ המונח של הפשוטה משמעותו בתלמוד גם 170התוספות(. בעלי לדעת

 ה״ירקרק״ את 171בעירה. חומר משמשת המים״ פני שעל ה״ירוקה ירוקים. לירקות
אותו משווה וסומכוס 173והקורמל, השעווה לצבע אליעזר ר׳ משווה 172שבמקרא

יז. ב חגי 165
ם-א 166 וכךמיכם גנותיכם הךבות ובירקון בשדפון אתכם ״הכיתי ט: ד לעמוס והשווה לז; ח מלכי

• • • • • *ד ד • • •

הגזם״. ייאכל וזיתיכם ותאניכם ד - - ;״ •• •• : ד •״ •• : ד

ם-א 167 ן יהיה כי ״דבר רלב״ג: לז; ח מלכי  השדפון חליי בהתחדש דבר יהיה כי ר״ל ירקון שדפו
להם״. שידמה מה או הירקון או

 ועל הארבה על הירקון, ועל השדפון על מקום: בכל מתריעין אלו ״על מ״ה: פ״ג תענית 168
החסיל״.

ע״ב. ח כתובות 169
ת נמרים מי ״כי ו: טו ישעיה 170 יז: טו משלי היה״; לא ירק דשא כלה חציר יבש כי יהיו משמו

־ : • : ״ • : ״ ״ ״ • ד ד ד ד 9 ״% ע ד ד

ואחר מרעהו הרים ״יתור ח: לט איוב בו״; ושנאה אבוס משור שם ואהבה ירק ארחת ״טוב
ד ־ :־־..״ • : ד : • : ד • ד ד :־־ - : 9 ד י : ,״ : ״ ד

>ו. ע'׳¿ ¿גסזכה ככר)/׳" "׳רזק 66& ה׳\\/גר ;({ !9׳ בכר/ב ברז£רה יךרוש", ק1יר כל
ן אין מדליקין? אין ובמה מדליקין ״במה מ״א: פ״ב שבת 171  שעל בירוקה ולא בלכש... לא מדליקי

ת המים״. פני  ״האי הירוק: ד״ה ע״ב, יט נדה לתוספות בניגוד ירוק היא בלבד ירק משמעו
ת נוטה זה דאין ככרתי ירוק ולא כאתרוג היינו ירוק מי הוא״. כן ירוק וסתם לאדמו

כלי בכל או בערב או בשתי או בעור או בבגד אדמדם או ירקרק הנגע ״והיה מט: יג ויקרא 172
ד : 9 •־־ ד • ' ־*• ־ ״ ״ : ־ ־ •% ד : :־־־־ : • • • ־ • • : ־ ד ״ • • ״ • • : ד : ד

הבית בקירית הנגע והנה הנגע את ״וראה לז: יד שם הכהן״; את והראה הוא צרעת נגע עור ד ״ •״ ־ ״.״ ד : ד : - ד־ ד־ ד --- 9. . ־־״.•- •• • 2 ־7־ ד :

ואברותיה בכסף נחפה יונה כנפי שפתים בין תשכבון ״אם יד: סח תחלים ירקרקת״; שקערורית
ך • • • ״ך* • • • ״“ • 9 9 — • • ״ • • • • — • • • ז • • • ■ • • • • • *1 • 1! • • • • • • • •

חרוץ״. בירקרק
 מזכיר )יאסטרוב .¥1.6\ .ק 354 !10. 299 ראה: - קרמולין גם אולי קורמן, 173

המתרגם.( - זה בשם ירוק בצבע צמח
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 ברור לא 174הדקל. עלי של החיצוני לצבע או טווס( )בנראה טואס כנפי לצבע
לשחור, הכהה הירוק נחשב במדרש בהיר. ירוק או כהה ירוק משמעותו ירקרק אם

 גם ״ירק״ מופיע פעמים 175משחיר. לתוכה זורם שהמעין הירק גינת של וירקה
 מספקת ״אינה סוטה מי שותה בניאוף החשודה אישה כאשר כחול. של במשמעות

 הספרי לדברי 176גידין״. מתמלאת והיא בולטות ועיניה מוריקות שפניה עד לשתות
 על שנראים בולטים מאוד ורידים כנראה שהם 177בה״, מזרקין היו שרביטין ״מין
 בתוספות נאמר וכן לכחול. נוטים אלא ירוקים אינם אלה ורידים אך 178האישה, גוף

 לים דומה ו״תכלת לתכלת קצת דומה והוא אינדיגו צבע הוא שירוק חולין במסכת
 180ובהלה. פחד של תוצאה הוא בפנים הירקון האדם, אצל 179לרקיע״. דומה וים

 הפנים של האדום לצבע הניגוד שהוא ירוק צבע התלמוד לפי יוצר בפנים החיוורון
 181הסוטה, אצל כמו ממחלה, כתוצאה לבוא יכול זה חיוורון הבריאות. את המסמל

ועכשיו ומשתה, מאכל מכוח מאדימות פניה היו לשעבר - נעמי׳ ״׳הזאת מרעב: או
־ : T J  T ־

 של צבעו על להצביע זה ירקוךחיוורון יכול כן כמו 182רעבון׳׳. מן מוריקות פניה
(183החי. האדם של האדמדם הצבע לעומת המת

 ובאת הים לכרכי הלכתי אחת ׳׳פעם נתן: ר׳ בדברי הבא התיאור הוא ביותר חשוב
 אדום שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת, שני ומת, ראשון בנה שמלה לפני אישה

 אותו ומלה דמו בו שנבלע עד לו והמתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני לה: ואמרתי
ראשון בנה שמלה לפני אחת אישה ובאת קפוטקיא למדינת הלכתי אחת פעם וחיה...

ן והעורות ״הבגדים ה״ה: פ״א נגעים תוספתא 174  הירקרק הוא ואיזה שבירוקין... הירקרק מטמאי
דקל״. של וכחוץ טואס ככנף אומר: סומכס וכקורמל. כשעוה אומר: אליעזר ר׳ שבירוקין?

ן ירק לגינת משל אבין: רבי ״אמר ג: טו רבה ויקרא 175 ן כ״ז לתוכה שהמעי  ירקה לתוכה שהמעי
ירקה״. הלבין המעין פסק משחיר,

מ״ד. פ״ג סוטה 176
. זו שסוף העומדים לכל מודיע מי וכי אומר: ״רשב״י ח: פיסקא במדבר, ספרי 177  אלא למות..

בה״. מזרקין היו שרביטין וכמין בולטות ועיניה מוריקות פניה שותה שהיתה כיון
לא. ט רבה במדבר 178
 אחד והכל ככרתן בהן שכתוב וי״ס ככרתי ״ה״ד ירוקה: אלא ד״ה ע״ב, מז חולין תוספות, 179

 בלע״ז אינדי״ש צבע דהוא ונראה כרתי הוא חציר של ותרגום ירוק צבע דהוא בערוך וכתב
 בין שיכיר כדי בברכות כדאמרינן לתכלת קצת דומה שהוא משמע דהא לרקיע דמי דהוא

לרקיע״. דומה וים לים דומה תכלת ואמר לכרתי תכלת
לירקון״. פנים כל ונהפכו כיולדה חלציו על ידיו גבר כל ראיתי ״מדוע ו: ל ירמיה 180

־ t ־ t ־ t  v  v  t ד ־ t  t ר ־ ־ • • : t  t  :  v  v ד : ־ י • 9 9

)במדבר המאררים ״׳המים כא: ט רבה במדבר 181 ם׳ שהיו אלא ׳למרים׳? ת״ל מה - כד( ה למרי
- - • - : T  :  •  - : T ״

 אותה עושין מאדמת שחורה, אותה עושין מלובנת היתה משונים: פורעניות מיני בה עושים
פיה...״. וסרח ירוקה

ו. ג רבה רות יט: א רות 182
 זרה עבודה לו״; יפה סימן ואדומים צהובין פניו לו, רע סימן ירוקין ״פניו ע״ב: קג כתובות 183

 וחרבו מראשותיו מעל עומד חולה של פטירתו בשעת המות... מלאך על עליו ״אמרו ע״ב: כ
 ממנה מת, ממנה פיו לתוך וזורקה פיו ופותח מזדעזע אותו רואה שחולה כיון בידו... שלופה
מוריקות״. פניו ממנה מסריח,



 דם בו ראיתי ולא בו והצצתי ירוק שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת, שני ומת,
 מכאן 184וחיה״. אותו ומלה לו והמתינה דמו, בו שייפול עד לו המתיני לה: אמרתי ברית.
 אפוא ״ירוק״ דם. חוסר בעקבות העור של החיוורון הוא ש״ירק״ ספק להיות יכול שלא

 פיתגורס, אצל גם זה, צבע של משמעותו .chloros היווני המונח את בהחלט תואם
 עד גוונים ובקשת צעירים צמחים של צבעם לתיאור משמש והוא לאדום, בניגוד היא

 שהאנגלים כך לידי מביא החיוור של הירקרק הצבע החיוור. של הפנים צבע לתיאור
 הפנים, חיוורון אפוא הוא ירקון (.green sickness) הירוקה המחלה על לפעמים מדברים

אצלנו. מאשר יותר במזרח נפוצה זו מחלה אנמיה. הוא המחלה ושם

 המופיע הירקון את מתרגם השבעים תרגום רק העתיקים, התנ״ך מתרגמי ]מבין
 במילה ליוונית זו מילה מתרגמים אחרים כתום(. )צהוב, Ochra במילה דברים בספר

ikteras ובלטינית ^aerugo - .כצהבת. הירקון את מסבירים התלמוד פרשני זהב
 המקור מה ידוע לא 185ירקן. בשם הצהבת מחלת את כיום מכנים שהערבים אומרים

 186הביצה. חלמון צבע את גם מציין הירוק שהצבע להעיר יש כי אם זאת, לדעה
chloros של הווסת תקופת בסוף הדבש. של הזהוב הצבע את גם מציין ביוונית 
 187טהורה. או טמאה היא אם מחלוקת בה ויש ירוק שצבעה הפרשה יש האישה

 חלב של הלבן לצבע בניגוד ירוק, צבע יש באכילה שאסורים חיים בעלי של לחלב
 הרואים המקרא לפרשני מתייחסים זאת בכל אם 188באכילה. המותרים חיים בעלי

 שמצהיבה שתבואה לעובדה להתייחס צריך אזי השדה, תבואת של מחלה בירקון
 וקמלה יבשה תבואה ברכה. סימן הוא הירוק כלומר בשלה, תבואה של סמל היא

 גוון צהוב־זהוב; ולא ומכסיף חיוור כלל בדרך צבעה ושדופות, ריקות שהשיבולים
להסבר, אחרת אפשרות בעברית. ל״ירוק״ מקביל שהוא ווראק, נקרא בערבית זה

 מזכיר ישמעאל שר׳ היא להזכירה, לפחות ברצוני אך לי, נראית אינה שאמנם
 העור לצבע הכושי של העור צבע בין הוא השמיים העמים של העור שצבע במשנה

 העמים של כאלה לפנים 189הבוק. עץ לצבע אותו ומשווה הגרמניים העמים של
לדיון, ראוי אינו צוין, שכבר כפי זה, הסבר צהוב. צבע בפועל ייתן חיוורון השמיים,

הפעולה שמשמעות 190ברבים, חבר פני להלבין שאין האומרת לאמרה להתייחס ודי
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ע״א. קלד שבת ה״ח: )פט״ו( פט״ז שבת תוספתא 184
Stern, Türkei, 1:238 185

 שזה אלא הן ירוק מין אלה וכל ביצה כמראה ״או ככשותא: ד״ה ע״ב, מז לחולין רש״י 186
משונה״.

 כמימי אף אומרים: שמאי בית והשחור... האדום, באשה: טמאים דמים ״חמשה מ״ו: פ״ב נדה 187
מטהרים״. וחכמים מטמא מהללאל בן עקביה - הירוק תלתן...

ירוק״. טמא חיור טהור - איחלופי משום אי לה? ניחוש למאי ״חלב ע״ב: לה זרה עבודה 188
 אומר: ישמעאל ר׳ עזה. בכושי והכהה כהה, בגרמני נראית עזה, ״בהרת מ״א: פ״ב נגעים 189

 אלא לבנים ולא שחורים לא ארז(, של מין מברטנורח: )ר״ע כאשכרוע הן הרי ישראל... בני
בינוניים״.

הבא״. לעולם חלק לו אין ברבים... חברו פני ״המלבין מי״א: פ״ג אבות 190
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 כי 191דמים״, שופך ״כאילו נאמר חבירו פני המלבין על להחוויר. לשני לגרום היא
מחוויר.[ והאדם הפנים מן הדם נעלם אכן הזולת בהעלבת

והיא ,92חנם שנאת על כעונש האדם על הירקון מחלת באה התלמוד חכמי לדעת
כאן ויש כליות ממחלת שנובע בחיוורון כאן שמדובר ייתכן 193שתן. בעצירת מתבטאת

המחלה את השתן בעצירת שרואים ייתכן כלומר, לתוצאותיה. המחלה גורם בין ערבוב
כליות. מחלת של תוצאה רק זאת שאולי בעוד

194דיוסקורידס ידי על המומלץ הטיפול במחלה. לטיפול מרובים אמצעים ישנם
מקורו כי חכמים ידי על נאסר הוא אך חמורים, בשתן הוא ירקונה הכליות למחלת
ידי על למחלה, כתרופה המומלץ חמור, בשר על גם חל זה דין 195כשרה. לא בבהמה

הבאים: האמצעים גם הירקון לריפוי משמשים לכך נוסף 196חרש. בן מתיא ר׳
בשיכר; ומבושל במלח שיבוט( )דג שיבוטא דג של ראש •
 ושלוש נוטפת שעווה של מידות ושלוש פרסיות תמרים של מידות שלוש או •

וישתה; בשיכר מבושל )צמח( אדום אהל של מידות
וישתה; בשיכר ויבשלנו צלוי, איל( )רש״י: חיה ראש יביא •
חריפה; כרשה או •
 של בשיכר בבישול יוחנן ר׳ לדעת המיוצר עיקרין כוסות שתי שישתה או •

 גורמת אך מרפאה אמנם זאת )תרופה הגינה וכרכום אלום אלכסנדרי, קומוס
לעקרות(;

לשלשול(; גורמים הם )אך דקלים ממעיינות שתייה נוסף: ריפוי אמצעי •
 ואם חגבים, של בציר גופו וישפשף המרחץ לבית שייכנס נוסף: ריפוי אמצעי •

 בביתו זאת יעשה מרחץ בית אין ואם קטנים; עופות ציר יביא חגבים ציר אין
לקיר; התנור בין

 שדמו כך אתון של עובר החולה של המגולח ראשו גבי על להניח נוסף: אמצעי •
להתעוור; שלא כדי לעינים יכנס לא שהדם להיזהר יש אך ראשו, על ייזול

החולה. של )בטנו( לבו על מנומר חזיר של חלקים להניח נוסף: אמצעי •
 ויעטפנו בסדינו יקנחנו הירקונה, חולה את לחמם שרוצה שמי אומר יוחנן ר׳ •

197זאת. בדרך חבר לרפא הצליח כהנא רב וישפשפנו. יפה בו

דמים״. שופך כאילו ברבים חבירו פני המלבין ״כל ע״ב: נח מציעא בבא 191
 סימן ירקון, - חנם לשנאת סימן הדרוקן, - לעבירה סימן הן: סימנין ״ארבעה ע״א: לג שבת 192

וכר״. עניות - הרוח לגסות
ד אומר: גמליאל בן שמעון ״רבן ע״ב: מד בכורות 193  סילון הדרוקן, לידי אדם מביא החוזר עמו

ירקון״. לידי אדם מביא החוזר
ם108001(ד168 2:99 194

 לחו קמיבעיא כי טהור... - הטהור מן והיוצא טמא - הטמא מן ״היוצא ע״א-ע״ב: ז בכורות 195
מאי?״. לירקונא ומעלו אינשי דשתו דחמור

ן ירקון שאחזו ״מי ע״א: פד יומא 196 חמור״. בשר אותו מאכילי
 זה(, )לחולה שיחממנו הרוצה יוחנן: ר׳ אמר דשיבוטא... רישא לייתי לא ״ואי ע״ב: קי שבת 197

והתרפא. יוסף בר אחא לרב זאת עשה כהנא רב יפה(״. בו )ויעטפו בסדינו יקנחנו
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ת ק צ H) ב ydrops)
 של שלדעתו בהדרוקן ייענש וכן ופצעים צלקות יופיעו בחטא הדבק של גופו על
 שנאפה שהאישה 198יוספוס מספר לכך בקשר לחטא. סימן הוא יצחק בר נחמן רב

 רמות בשלוש הבחינו חז״ל 199בתורה. שנאמר כפי בטנה, ותצבה הימנית שוקה תיפול
 תפוח, הוא מרעב שבא זה עבה, הוא עבירה על כעונש שבא הדרוקן המחלה: של

 הם כאשר כלומר מספריך, כשהן מתין ״שלשה 200דק. הוא מכשפים הבא והדרוקן
 לדעתו נגרמת, המחלה 201והדרוקן. )יולדת( חיה מעיים, חולה הם: ואלו לדבר, מסוגלים

 המתייחסת בתלמוד היחידה הרפואית ההערה 202מעצירות. גמליאל, בן שמעון ר׳ של
 של )פתולוגיה הומורלית־פתולוגית תופעה המתארת במדרש מופיעה האדם של לאופי

 203במדה׳׳. תכן ומים משקל לרוח ״לעשות באיוב, פסוק על המבוססת בגוף( הנוזלים
 חי האדם אם הדם: לכמות המים כמות בין משקל שיווי יש הבריא האדם של בגופו
 שיווי מתערער חוטא, הוא אם ממים; דם יותר ואין מדם מים יותר אין ובזכות, בצדק

 שהדם ופעמים אדרופיקוס( )או אדריפיקוס ונעשה הדם על רבין ״המים אם 204המשקל.
205מצורע״. ונעשה המים על רבין

 הוא התלמוד של ו״הדרוקך היוונים, של hydropicos כמובן הוא "אדריפיקוס״
 במונח משמעות באותה משתמשים הרופאים מכך, יתרה המקוצר. העממי המונח אולי

 הראשונה שהצורה מכך גם מוכרת לעיל המתוארת המשולשת החלוקה .yedros היווני
 leukophlegmatie היא השלישית הצורה )מיימת/בצקת(, dropsy למונח מתייחסת

 ידי על המוזכרת מחלה הוא האמצעי הסוג ואילו הקדמונים, של לבנות( בכדוריות )מחסור
(,Hydrops) ההידרופס של המחלות לקבוצת המשתייכת (,Apamea) מאפמאה דמטריוס

.6 יא פרק ג, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 198
צבה״. בטנך ואת נפלת ירכך את ה׳ בתת האשה... את הכהן ״והשביע כא: ה במדבר 199

• T v  P ״ í T ״• T T • * V : V  V **• V

 הן: הדרוקן מיני שלשה רבנן תנו הדרוקן. לעבירה סימן יצחק: בר נחמן רב ״אמר ע״א: לג שבת 200
 בהצטברות שמקורה נפיחות - הדרוקן ש׳: דק״. כשפים ושל תפוח רעב ושל עבה עבירה של

ובכבר. בגוף הדם במחזור ומקורה הגוף ברקמות מים
ע״ב. מא עירובין 201
ן רבן ״דתניא ע״א: כה ברכות 202  לידי האדם את מביא החוזר עמוד אומר: גמליאל בן שמעו

קך. הדרו
כה. כח איוב 203
ני ילקוט 204 ; לרוח ׳לעשות שנאמר - לרוח קץ... יש ״לכל תתקטו: רמז איוב, שמעו משקל׳

I • T

ברא ״כשהקב״ה ח: תזריע בובר, תנחומא במדה״׳; תכן ׳ומים כה( כח )איוב שנאמר - למים
r •

 אם איסטניס, נעשה דם, ומיעוטו מים רובו אותו ברא אם כיצד? אותו, ברא בחכמה האדם את
שלם״. אדם זה הרי דם וחציו מים חציו מצורע, נעשה מים, ומיעוטו דם רובו אותו ברא

 פלוני איש אומרים: הבריות שבעולם בנוהג משקןל׳: לרוח ׳לעשות ״ד״א ב: טו רבה ויקרא 205
היה אדם במרה׳: תכן ׳ומים קטיקטון. רוח בו שנתנה - קצרה רוחו פלוני איש יתירה, רוחו

T • *

 על רבץ הדם ולא הדם על רבץ המים לא זוכה, שהוא בשעה דם. וחציו מים חציו משוקל
 רבץ שהדם ופעמים אדריפיקוס, ונעשה הדם על רבין שהמים פעמים שחוטא, ובזמן המים:

דם״. או - ב( יג )ויקרא ׳אדם׳ הה״ד מצורע, ונעשה המים על
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 206בלבה. אוויר ידי על אלא נוזל של חדירה שום בלי תופח העור זאת שבמחלה
 מאחר מוחלטת, שטות הוא הידרופס למחלת הנזכר התיאור שייחוס בדעה המתודיסטים

 ידי על מוסבר הידרופס חולה של פתאומי מוות זאת. במחלה למים קשר שום שאין
 משל אולי יתרום למחלה הגורם להיות יכולה שעצירות להנחה לב. למחלת קשר

 Leukophlcgmatie מחלת בעת חזק שלשול של תופעות יש ״אם האומר היפוקרטי
 עבירות כנראה הם כעונש עליהם בא שהדרוקן החטאים 207מתמוססת״. המחלה אזי

208המיני. בתחום
 בברית ההידרופס. במחלת טיפול על מקום בשום מסופר לא היהודיים במקורות

 209במגעו. ריפאו וישו ממים נפוח היה שגופו אדם של מקרה על מסופר החדשה
 נפיחות על להתגבר שהצליחו בהם שמסופר מקרים איתרו אשר עד שקטו לא הפרשנים

210נפשי. טיפול בעזרת ההידרופס ממחלת כתוצאה הגוף

ה, ר ג ד ו א פ ר ג ד ו ן ;Podagra) פ ו ד ג י (Gout - ש
חלה זקנתו לעת ו״רק בגבורה ממלכתו את אסא המלך ניהל שנה ואחת ארבעים במשך

T  T  T  •

 זוטרא למר מסביר נחמן רב הפודגרא. במחלת חלה הוא רב של לדעתו - 211רגליו״ את
 גבישונים בזה יראו מפותח דמיון בעלי פרשנים 212החי״. בבשר ״כמחט היא שפודגרא

שתן. מחומצת המתפתחים
 התלמוד בעוד 214המשנה, של ה״צינית״ את גם לפודגרא משייך 213הירושלמי התלמוד

 הפירושים ששני ייתכן הארץ״(. )״בת הרגל בכף כיבלת הצינית את מסביר הבבלי
 בלי הגוף, איברי בכל וכאבים 215מעיר, שארטאוס שכפי תופעה, לאותה מתכוונים

 פודגרא. מכונים ברגלים וכאבים פרקים(, )דלקת arthritis מכונים הכאב, לגורם קשר
 למונח אחר פירוש אולי מציע הוא 216אורליאנוס. קואליוס גם מתבטא דומה בצורה

 דבר כל כמו אכזרי(, )פרא, ager עם הפודגרא את משווה שהוא בזה הארץ״, ״בת
בוסר. שהוא

• •

מסבירה הגמרא עליה. מטבע בהנחת הוא הארץ״( )״בת כזאת ביבלת הטיפול

Coelius Aurelianus, 3:8 p. 468 206 
Hippocrates, Aphorismus 6:13 207

קך. לעבירה סימן נחמן: רב ״אמר ע״ב: ס יבמות 208 הדרו
 ושאל: והפרושים תורה לבעלי ישוע פנה ממים. תפוח שגופו איש לפניו ״והנה ב־ד: יד לוקס 209

אותו״. ושלח אותו רפא בו, החזיק אז שתקו, הללו אך לא? או בשבת לרפא המותר
Friedreich, 1:276 210

א 211 פ- בג. טו מלבי
ע״א. י סוטה 212
פודגרה״. הצינית שעל בסלע ״יוצאין (:22) ע״ג ח פ״ו, שבת ירושלמי 213
 ר״ע בשבת(: לרשות מרשות להוציא )מותר הצינית״ שעל בסלע ״יוצאה מ״ו: פ״ו שבת 214

 צורה עליו שיש מטבע בה וקושרים הרגל פרסות שתחת ״מכה הצינית: שעל ד״ה מברטנורה
לרפואה״.

Aretaus, Chronicles 2:12 215 
Coelius Aurelianus, Chronicles 5:2 216



 מועיל 217)שוכתא( המטבע ששחק וייתכן תבליט, בו שיש במטבע דווקא שמשתמשים
 )טס( תכשיט של מתכת כאסימון לא וכן בחרם המטבע את להחליף אין לכן לריפוי.

218)פולסא(. עץ של בעיגול לא וכן

 על שמים שהיו המטבע לבלבול. שמביא הסבר כאן בא הערבים הפרשנים ולפי
 )סדק fissura pedis משמעותו sala המונח הערבים הרופאים ואצל סלע, היה היבלת

 על יבלת להניח צריכים היו זה לפי המשנה. של לצינית זהה שהוא הרגל(, בעור
משמעות.( אין כמובן ולזה יבלת

 נתרפא ולא להתרפאות הרופאים כל על וחזר ברגליו שלקה ״אחד על מספר המדרש
 לך טפול - מתרפא אתה קל בדבר להתרפאות מבקש אתה אם לו: ואמר אחד ובא

 בחריות )שימוש איכרים אצל בשימוש בעצמי ראיתי זאת ריפוי שיטת 219בהמה״. גללי
חיוביות. תוצאות לה והיו פרות( של חמות

ת ם מכ חו
 ונפגעים הקציר בעונת נפוצה והיא הארץ, כדור של החמים באיזור שכיחה חום מכת

 לזקנים אויב הוא שהחורף קלסום, ידי על שמתואר כפי צעירים, אנשים במיוחד בה
 החיצוניים ובספרים זאת מחלה של מקרים שני על מסופר במקרא 220לצעירים. והקיץ

נוסף. מקרה על
 לפי שנולד, 221השונמית של הזקונים בן של המקרה מתואר מפורטת בצורה - 1

 223שלוש כבן הילד כשהיה 222הפוריות. גיל את עברה כבר שהיא אחרי לאמו האגדה,
שאהו הנער אל וייאמר ראשי ראשי אביו אל "וייאמר הקוצרים אל אביו אל יצא הוא 9 » • ■ ■p • « • • • • « • • ■ •ן• • • • • »

טוען 224שמידט וימית״. הצהרים עד ברכיה על וישב אמו אל ויביאהו וישאהו אמו. אל
ך * « ■ • • ■ • • ■ ■ • • • • • • • ■ ך • ■ • • » • • • • ■ ך » ״ ך • ■ • ■ ■ • ■ ך ■ • 9

 הקזת הבאות: השיטות באחת בילד מטפל היה הוא מיומן לרופא קוראים היו שאילו
 )אינדוקציה blister inducer שלפוחיות(, להופעת גרימה - )שלחוף vesicatoria דם,

 הגורמים אמצעים הפעלת וכן עיסוי שונות, משחות מריחת לשלפוחיות(, שגורמת
שלח אשר אלישע לנביא הלכה האם אך אחרים. מעוררים החיאה אמצעי או לעיטוש

)לעף(. שלפוחיות התפרצות עור, מחלת או משקע משמעותה בסורית שוכתא 217
 לרפואה״; סלע בה וקושר הרגל פרסת תחת שהיא ״מכה ארעא: בת ד״ה רש״י ע״א, סה שבת 218

 ״ליחלוחית שוכתא: ד״ה דרכים״; ויתדות מקוצים המכה על ומגינה קשה ״שהיא דאקושא: ד״ה
 עץ של ״עגול פולסא: ליעבד ד״ה ״דכספא״; טסא: ליעבד ד״ה למכה״; ויפה הכסף מן היוצא
עליו״. ויצור

. רבה השירים שיר 219 ב ג ב
Celsus 2:2 220

ם־ב 221 לג-לה. יח-כח, ד מלכי
 אפשר ואי נשים, אורח ממני וחדלה מאד זקן אדוני לו: ״אמרה לג: פרק אליעזר דר׳ פרקי 222

. תכזב אל האלהים איש אדוני, ׳אל הזה, הדבר לעשות בשפחתך״׳
.411 עמ׳ ,Biblicus Historiens שמידט, הכומר של חישוביו לפי זאת 223

224 483 .Schmidt, Bibi. Medicus, p
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 גם הגיב ולא דיבר לא הילד הילד. פני על משענתו את לתת משרתו גיחזי את לפניו
 הגיע כאשר 225ציווהו. שאלישע כפי פניו על אלישע של משענתו את נתן גיחזי כאשר

פיו וישם הילד על וישכב ויעל ה׳. אל ויתפלל שניהם בעד הדלת ויסגיר ״ויביא אלישע
• ״ ■ • • • • “• • • — • • • • • • • • • • — ■ • ״ ץ • ״ « ■ « • • «“■ « » • • ■ ■ • • • 1 • • • ■ ■1 •

בבית וילך וישב הילד. בשר ויחם עליו ויגהר כפיו על וכפיו עיניו על ועיניו פיו על
ז ד •• ־־ ד • • : • ־ ־ ד ־־ : ־ : ־ ־ ״ ־ : ״ד ״ד - ״ד ז ־ * . ״ ז ־ 9 •9. * • — ־ד ־ד ־־ ־

את הנער ויפקח פעמים שבע עד הנער ויזורר עליו ויגהר ויעל הנה ואחת הנה אחת
ז ־־״:־־ ----- ••ז :־־־־ ••ז ־־ ־־ : ז ״ • ד : ״.״־־ ־־ ------ ״״ ־ - ; • ־ ----- ־

221עיניו״.
ז ־•

 שבשעת לענייננו מעיר הוא חום. במכת שמדובר במפורש העיר מנא ר׳ כבר
 אלא אדם של ראשו על 226קופחת החמה ״שאין מדגיש והוא אסונות קורים הקציר
 בהכשת בסיפור שמדובר האומרת התלמוד חכמי בין נוספת דעה יש 227הקציר״. בשעת

 שלנו הקוצרים של נשיכה מאשר יותר 228חמים, באיזורים נפוצה תופעה ארסי, נחש
 מצביע המקראי הכתוב של המילולי התיאור עיוור. ארסי זוחל ידי על )באירופה(

חום. במכת שמדובר הראשונה, האפשרות על גבוהה בוודאות
 אנרגיות בהעברת התופעה את הסבירו המסמריטים קשה. ההחיאה ניסיון של ההסבר

230מלאכותית. בהנשמה הילד את הנשים שהנביא בדעה (8011^61)־ שרגר 229מגנטיות.
 מסופר דיאגנוזה, מאפשר אינו הוא התיאור קיצור שלרגל מחלה, של אחר בסיפור

 חלה שבנה אלמנה לאישה לבנון( של הדרומי שבחוף )סרפנד בצרפת שאירע מקרה על
הילד על ״ויתמידד אליהו על מסופר זה במקרה 231נשמה״. בו נותרה לא אשר ״עד

• ״ • • ■ • • « • • • • • « » ״ץ״ ^ • ▼ • • • • • • • ! •1 1 • • •

פעמים״. שלש
״ ד : ד

 ובדומה בו, ונשף עליו השתטח הוולגטה לפי בילד, נשף אליהו השבעים תרגום לפי
 אלישע, ושל אליהו של המקרים, בשני לראות רוצים הפרשנים הארמי. התרגום גם לכך

דומים. מקרים
 הייתה חיננא בן יהושע ר׳ את אלכסנדריה אנשי ששאלו האויליות השאלות בין

 ועל מת(?״, כטמא )שיחשב שיטמא מהו אלישע( )שהחיה שונמית ״בן השאלה גם
שהוא נדמה היה ורק חי נחשב הילד כלומר 232מטמא״. חי ואין מטמא ״מת ענה כך

נע. המקל חי, הוא ואם גופו על מקל שמים בשבץ שהוכה שמי האומר במקום, מוספיה ראה 225
 המונח במקום ״קודחת״ המונח על מדברים דברו, לא ד״ה התוספות, ע״ב קטז ביבמות 226

פיע כפי ״קופחת״ בירושלמי. שמו
 ראשו על קופחת החמה שאין שכיח דאונסה מנא: ״א״ר (:29) ע״ד יד פט״ו, יבמות ירושלמי 227

וייאמר הקצרים. אל אביו אל ויצא הילד... ׳ויגדל דכתיב הוא הדא הקציר. בשעת אלא אדם של
““ • • ““ “ y • • ״ • • • • • • y • • • ״ • • ■■ • •
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יח(.״ ד )מלכים-ב ראשי׳ ראשי אביו אל
לאחד נחש ונשכו חיטין לקצור שהלכו אדם בני עשרה על מספרת הגמרא ע׳׳ב קטז ביבמות 228

ומת מהם .
הע׳ יג פרק להלן גם ראה 31.  .Ennemoser, Magnetismus, pp. 442 ff 229

Friedreich, Zur Bibel, 2:173 230
ם-א 231 כא. יז, יז מלכי
 חיננא... בן יהושע ר׳ את אלכסנדריא אנשי שאלו דברים עשר שנים רבנן: ״תנו ע״ב: סט נדה 232

א()המחבר - יד )בכתבי ני  הוא כן כמו השונמית. בן במקום השונמית בת על בטעות כותב חנ
המתרגם.( - חיננא בן יהושע ר׳ את במקום חנניה בן יוסי ר׳ את מצטט



 המפתח את ביקש אכן הנביא מצרפת הילד שאצל חושבים השונמית לבן בניגוד 233מת.
 סירא בן כבר 234לשליח. מסרו לא הקב״ה אך הילד את להחיות כדי המתים לתחיית

כרצון ומשאול ממות גווע הקים שמים... עצר אל ״בדבר באומרו זאת השקפה מכיר
/ / 1 1 235 ך*/

בימי וימת אביה ומבית ממשפחתה מנשה אישה ״ושם מסופר יהודית בספר - 2
■ ■

 אלוה בבית למשכב ויפל החים ויך בשדה האלמה המאלם על עמד כי שעורים. קציר
236עמון״. ובעל דתן בין אשר בשדה אבותיו עם ויקברוהו עירו

 אמר וישו מתה נחשבה יאיר של בתו החדשה. הברית לסיפורי מתקשר זה נושא
 אין 237קמה. והיא לקום לה ואמר בידה אחז ישנה׳/ רק היא מתה לא הילדה כי ״צאו

 אבטוכוס אלה. לתופעות גרמה ואשר שהוזכרה המחלה הייתה מה לשער אפשרות כל
 וירד מת. וישיאהו למטה השלישי מהמדור ויפל שנתו עליו ותגבר וירדם... בחלון ״ישב

 רק אלא היה מת לא - בו׳׳ נשמתו כי תבהלו אל ויאמר: ויחבקהו עליו ויגהר פולוס
 של והחייאתו 240אחד מאה שר של עבדו של ריפויו 239טביתא, של החיאתה 238המום.

242רציונלית. משמעות לו שיש הסבר בקושי מאפשרים 241אלעזר,
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 מטמא״; חי ואין מטמא מת לחו: אמר שיטמא? מהו אלישע( )שהחיה שונמית ״בן ע״ב: ע שם 233
כמת?״. חשוב מי - שהחיהו לאחר שיטמא ״מהו השונמית: בן ד״ה רש״י

 למיתן רחמי בעא הבית׳. בעלת האשה בן חלה האלה הדברים אחר ״׳ויהי ע״א: קיג סנהדרין 234
ת שלש ליה: אמרי המתים, רתחיית אקלידא ליה  ושל חיה של לשליח: נמסרו לא מפתחו

המתים״. תחיית ושל גשמים
ג-ה. מח סירא בן 235
ב-ג. ח יהודית 236
 ״ויאחז מא: ה מרקוס לו״; וישחקו היא ישנה אך הילדה, מתה לא כי מפה ״סורו כג: ט מתי 237

מא: ח לוקס נא״; קומי לך אמר אני ה!לדה פרושו אשר קומי טליתא אליה: ויאמר הנערה ביד
• T  •

 אל אתו לבוא לו ויתחנן ישוע לרגלי ויפל הכנסת בית ראש והוא יאיר ושמו איש, בא ״והנה
למות״. נוטה והיא לו, היתה שנה עשרה כשתים יחידה בת כי ביתו.

א. כ השליחים מעשי 238 ט-י
 וצדקות... טובים מעשים מלאה והיא צביה תרגומו טביתא ושמה ביפו ״ותלמידה לו-מ: ט שם 239

 אנשים שני אליו וישלחו שם פטרוס כי שמעו והתלמידים ותמת... ותחלה ההם בימים ויהי
 ויפן והתפלל ברכיו על ויכרע כולם... את פטרוס ויוצא אליהם... לעבר העצל לבלתי ויפצרו

ותתעורר״. פטרוס את ותרא עיניה את ותפתח קומי, טביתא ויאמר: גויתה אל
 ישוע שמע את וישמע מאד. לו יקר והוא למות חלה מאות משרי לאחד ״ועבד ב-י: ז לוקס 240

 הבית אל השלוחים וישובו עבדו... את ולהושיע לבוא אותו וישאל היהודים מזקני אליו וישלח
נרפא״. והוא החלה העבד את וימצאו

מד. יא יוחנן 241 -  גדול: בקול ״ויקרא ישוע בא ימים מספר ואחרי ונקבר שמת באלעזר מדובר מג
 אתו התירו ישוע: אליהם ויאמר בתכריכין... כרוכות ורגליו וידיו המת ויצא צא. קום לעזר
לדרכו״. וילך

242 Friedreich - 230 הע׳ לעיל, ראה.
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הפה חלל מחלות .4

ה ריח פ ה מ
 נדף הפלשתי לגולית דוחה. הוא ריח נודף ואם הפה, מן ריח נודף לא כלל בדרך

 מי השותה בבעלה, הבוגדת האישה אצל גם קיימת זו ותופעה 243הפה, מן רע ריח
 להעלות מתחיל פיו גם בנפש, הפוגע שאדם התפיסה גם מעורבת בוודאי כאן 244סוטה.
 ריח נודף שפיה התברר כך ואחר מומים בה שאין בתנאי אישה אדם נשא 245צחנה.

 ממושך צום 247הפרוסי. האירוסין בחוק גם קיים כזה חוק 246בטלים. הנישואין אזי רע,
 לגרום יכולה יום מדי עדשים אכילת יוחנן ר׳ לדעת 248הפה. מן רע לריח לגרום עשוי

 אין יצחק ר׳ לדעת 250היוונים. הטבחים גם עליה שמצביעים תופעה 249זאת, לתופעה
 251ריח. נודף שמפיו מפני הרביעית, השעה לפני כרוב, בבוקר האוכל אדם עם לדבר

 ״וזהו מתעכלת, ואינה מרקבת״ ״אכילתו אמות ארבע שצעד לפני לישון ושוכב האוכל
253תרופה. הייתה לא רופא, שהיה לשמואל, גם זאת לתופעה 252רע״. ריח תחילת

 השפתיים לשרבוט גורם זה שעיסוק מכיוון פשתן לטוות אשתו על יכפה לא אדם
להרטיב תמיד צריכה היא כי 254הפה״, מן ש״מסריח ומפני אקזמה( או סדוקות )שפתיים

: רבה השירים שיר 243 ה ד וגידף״. שחירף סרוח פה אותו שיטמן כדי ר׳: ״אמר ד
)במדבר המאררים ״׳המים כא: ט רבה במדבר 244 ם׳ שהיו אלא ?,׳למרים ת״ל מה - כר( ה למרי

- - • - : T  :  •  - : T ״

 אותה עושין מאדמת שחורה, אותה עושין מלובנת היתה משונים: פורענויות מיני בה עושים
פיה״. וסרח ירוקה,

Antonius Musa, Fragmenta, Bassani 1800, p. 107 245
מומין בה ונמצאו מומין בה שאין מנת על האשה... את ״המקדש ע״א: עה ע״ב, עב כתובות 246

.. אינה - הפה״. וריח ושומא זיעה עליהן הוסיפו שפוסלין... מומין כל מקודשת.
247 103 .Allgemeines Landrecht, Thome 2 Title 1, no.— הערות( של Koch — Hinschius )במקום

 ויש חמיו אצל וסעד הלך יום... אותו ״אמרו ה״ג: פ״ו נתן דר׳ אבות א; מב רבה בראשית 248
 לו וישב שבת... מוצאי של שעות שש עד שבת ערב של שעות מו׳ כלום טעם לא אומרים

 סעדת כלום בני, יוחנן: רבי לו אמר מפיו. רע ריח שיצא עד בירושלים זכאי בן יוחנן רבן לפני
בתורה״. טוב שם לך יצא כך מפיך, רע ריח שיצא כשם לו: אמר שתק... היום?

 ביתו מתוך אסכרה מונע יום לשלשים אחת בעדשים הרגיל יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: מ ברכות 249
הפה״. לריח דקשה משום טעמא? מאי לא. יומא כל אבל

Pherecrates bei Athenáus 4:15 ed. Casaubon 1657 fol 159; "en ge trage tis, tou 250
stomatos oze kakon"

 הימנו... לספר אסור שעות ארבע קודם ירק האוכל כל יצחק: רבי ״דאמר ע״ב: מד ברכות 251
ריחא״. משום

ע״א. מא שבת 252
ל ומאן תלת... מהני לבר אסותייהו ידענא מילי כל שמואל: ״דאמר ע״ב: קיג מציעא בבא 253  דאכי

 הגורמים הדברים כל אמר: מומחה רופא שהיה ״שמואל ש׳: גרמידי״; ארבעה מסגי ולא נהמא
.. חוץ תרופתם את יודע אני חולי אמות״. ארבע הולך ואינו לחם שאוכל מי משלשה.

ת כופה אינו ״אף ע״ב: סא כתובות 254  את ומשרבט הפה את מסריח שפשתן מפני בפשתן, לעשו
 צריכה שהיא ידי על גדולות... שנעשין עד שרביט כמין ״פושטן משרבט: ד״ה רש״י השפתים״;

ברוק״. תמיד החוט לשרות
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 של שטוויה בעוד 255כאלה לתופעות גורם רומי פשתן רק הגמרא לפי ברוק. החוט את
256זאת. לתופעה גורמת אינה צמר

 המזרח ואנשי 259היוונים 258מסטיכי; לעסו או 257פלפל בפה החזיקו הפה ריח לשיפור
 על יבש סם 260במריחת הייתה הפה ריח על להתגבר נוספת שיטה היום. עד כך נוהגים

 להתגבר לעזור עשויים פיה׳׳ לתוך ״נותנת שהאישה קינמון או זנגויל גם 261השיניים.
262הפה. ריח על

ה ס ר ך מו חי ב
 בטיפול החניכיים. את תוקפת היא עליה מעיד ששמה וכפי ״חינכי", בשם מחלה ישנה

 השורש )אך ממרו או (Pyrethrum) חומותי צמחים: משני אחד יוחנן ר׳ מציע בחינכי
 את לעצור כדי לפה לוקחים אלה צמחים שני הממרו(. על עדיף הפירטרום של

263המחלה.

 הצמח כמו מידה באותה משפיע חומתי הצמח רש״י לדעת - ממרר׳ כי ]״חומתי
 תרגום הוא חומתי המילונים לפי 264ברורה. אינה המונחים שני של המשמעות ממרו.

לפילטרו.(ן חומתי מתורגם 265הערוך ולפי רש״י )לפי פירטרום. של

להפסה, וניתנת נוזלית יותר שתהיה כך )לבשלות(, ״לבשולי״ המורסה את להביא כדי

 שמזיק רומי בפשתן דווקא אמורים אלה ״דברים ש׳: רומאה״; בביתנאה מילי ״והני :׳בגמ שם 255
ביותר״.

ת כופה שפחות מאה לו הכניסה אפילו אומר: אליעזר ״רבי מ״ה: פ״ה שם 256  בצמר, לעשו
זמה״. לידי מביאה שהבטלה

 בפילפל בשבת יוצאת שאישה דנה המשנה מ״ה: פ״ו שם הפה״; לריח ״פלפל ע״א: סח שבת 257
 למאי שהוא כל ״פלפלת ע״א: צ שם מ״ו, פ״ט פיה; לתוך שתתן דבר ובכל מלח ובגרגיר

הפה״. לריח חזיא?
״ב( שבת תוספתא 258 פי ( ״ג כי לועסין ״אין ה״ח: פי ן בזמן אימתי? בשבת. מסטי י  לרפואה. שמתכו

מותר״. הפה, ריח מפני אם
Dioscurides, 1:90: “stomatos euodian poiei” 259

 המסטכי את לועסין ״אין הכ״ד: פכ״א שבת הלכות רמב״ם, ה״ח: )פי״ב( פי״ג שבת תוספתא 260
מותר״. הפה לריח נתכוין ואם לרפואה, שנתכוין בזמן בשבת, בסם השנים את שפין ואין

לשיניים. מיוחדת באבקה שמדובר ייתכן - יבש״ ״סם 261
ע״א. סח שבת 262
 עדיף דחומתי ועיקרא ממרו, כי חומתי יוחנן: רבי אמר )לחניכיים(, ״לחינכי ע״א: סט גיטין 263

 ש׳: בגרון״; הגדילים ״אבעבועות לחינכי: ד״ה רש״י לאוקמיה״; חני בפומיה, ונינקוט מממרו
מממרו. עדיף חומתי של שורש ממרו. הצמח כמו טוב חומתי הצמח החניכיים לכאב - לחינכי
הבאים. הקטעים גם בגמרא זה ממקור יחמיר. לא שהחולי בפיו אותם וישים

Löw, Pflanzennamen, p. 260, note 1 264
 כי חומתי ד״ח רש״י אש״; של עשב חומו שם על שנקרא ״עשב ״חמתי״: ערך השלם ערוך 265

פילטר״ר חומם של ״עלי ממרו: ארמי״. בלשון ׳ממרר שקורץ עשב כמין זו, לרפואה טוב ׳
חרצית.( פילטר״ו=בן מסביר )ש׳
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 וכן הנפה, על הניפוי בעת שנשארים מאלה גדולים, סובין שיביאו הגמרא אומרת
 כשיעור בפיו ויתן הכישות של ופרח ותלתן נתלשו הם שממנו העפר עם עדשים

266אגוז.
 לו יכניס דלאיפתוח״(, לצאת תוכל שהמורסה כדי האבעבועות את לפתוח כדי

חיטה. של קש בעזרת לגרונו Lepidium)267) לבנים שחליים חבידו
 שנמצא עפר יביא הפתוח, והפצע החניכיים בשר את ולרפא חדש בשר להעלות כדי

268עוזר. הדבר כי אותו ויאכל בדבש אותו ויגבל )?( הכיסא בית בצל
 מדובר אם ברור לא אך בפה, למורסה הכוונה שב״חינכא" נראה אלה ממרשמים

 ״חינכי״ מסביר רש״י השיניים. בין או הרך בחיך במוגלה או מוגלתיים בשקדים
 מכונה שבלטינית ,malan של מסוים סוג זהו בגרון. המתפתחות מוגלה כאבעבועות

estrangoilon ובצרפתית étranglement, חניקה. שמשמעותן malan הגבהה כל מכונה 
269הרירי. הקרום של או העור של התנפחות או

 לפני מטפחת הבית מן ביציאתו יחזיק בפה או הפה ליד כאבים לו שיש מי
270הפה.

א נ י ד פ ת - צ ק ל ה ד פ ה
 סימני 272ורבי. 271יוחנן ר׳ ממנה סבלו המסופר שלפי מחלה מוזכרת צפדינא בשם

 החניכיים מבשר דם יוצא )״ככיה״( השיניים בין משהו מכניסים שאם הם המחלה
 מאכילת נגרמת היא למעיים. ומתפשטת בפה מתחילה מסוכנת, המחלה דבידרי״(.

של תבשיל של שאריות ומאכילת חם, מאוד שעורה ותבשיל קר מאוד חיטה תבשיל

.263 הע׳ לעיל, ראה 266
)המתרגם(. - 230 ׳עמ ישראל, בארץ המסורתיים המרפא סממני ועמר: לב של ספרם ראה 267
.263 הע׳ לעיל, ראה 268
אסכרה. מגפות: .1 זה: בפרק לעיל ראה 269
עד ירושלמי 270 שהוא מיכן - יז( כד )יחזקאל שפם׳ על תעטה ״׳ולא (:8) ע״ד פב פ״ג, קטן מו

T  I V  •  •

פיו״. את לכסות צריך
בצפדינא". חש יוחנן ״רבי ע״א: כח זרה עבודה ע״א; פד יומא 271
 של בגדו בכנף ראשו ותלה הלך לשחיטה אותו שהוליכו אחד עגל ע״א: פה מציעא בבא 272

 על מרחם ואינו הואיל משמים: אמרו לשחיטה. - נוצרת לכך לך לעגל: לו אמר ובכה. רבי
 אחד מעשה ידי ועל מצפדינא. שנים שבע סבל שרבי ומסופר יסורים, עליו שיבואו - הבריות

 והייתה חולדות שם והיו הבית את מטאטאה רבי של שפחתו הייתה אחד יום יסוריו. הלכו
ט(. קמה )תחלים מעשיו״ כל על ״ורחמיו כתוב שהרי אותן הניחי לה: אמר אותן. מטאטאה

T T  T  •

 הדיבור את מרחיבים )המדרשים יסוריו. ופסקו עליו נרחם - ומרחם הואיל משמים: עליו אמרו
 הערוך גרסת אך צפרנא על כאן מדבר התלמודי הנוסח החי.( הגנת לעניין זה לסיפור בהקשר
 לב פ״ט, כלאים בירושלמי הוא השיבוש שמקור ייתכן ״צפדינא״(. )ערך צפדינא היא השלם

 ציפורי. בעיר חי שרבי כלומר וכר״, שנה עשרה שבע בציפורין ליה יתיב חוה ״רבי (,27) ע״ב
 ומכת שינים מחוש צפדינא? ״מהו הגניזה מן מצטט השלם הערוך בתוספות קרויס שמואל

שינים״.



 273רומיטיאנוס. של בתו רומית, אישה ידי על המחלה מן נרפא יוחנן ר׳ מטוגנים. דגים
 את לו גילתה האישה אשר יוחנן, ר׳ כאשר נתגלה והוא התרופה סוד את שמרה היא
 האישה הגילוי מן המדרש. בבית בשבת בדרשתו התרופה פרטי את תיאר התרופה, סוד

 שונים ומנתונים התרופה, מורכבת הייתה ממה מפרט אינו התלמוד עצמה. את תלתה
 שאור בהם היו הסבל: על להקל כדי שונים אמצעים היו העם שבשימוש להסיק ניתן
 על האמצעים כל את ניסה אביי 274אווז. מכנף ושומן מלח זית, שמן שאור(, מי )או

 לקחת לו יעץ אחד ישמעאלי אשר עד למחלתו תרופה מצא ולא תועלת, ללא אך עצמו
 החניכיים. על האפר את ולמרוח 275חדשה במחתה אותו ולשרוף בוסר זית של גרעין

 זן של או תמר של גלעין קח כדלקמן: הוא המרשם אחרת בגרסה לו. עזר זה אמצעי
 ילדים וצואת שעורה של קליפות הוסף 276ניקולאוס, שם על המכונה תמרים של מיוחד
החניכיים. על אותם ומרח אותם ערבב יבשה,

 צפדינא המחלה שבשם לספק מקום שום אין לעיל המתוארים התסמינים לאור
 ,Scorbutic Stomatitis^ שהכוונה ייתכן הפה. דלקת שהיא ,Stomatitis^ הכוונה

 חד־משמעותיות למסקנות להגיע אין כרגיל, לפעם. מפעם המופיעה הפה דלקת שהיא
 שאול צפדינא המונח אם השאלה שלה. הריפוי דרך מתיאור או המחלה סיבת מתיאור
בספק. נשארה מוגלתי, נוזל שמשמעותו )בוקסטורף( Sepedón היווני מהמונח

דוחים. מוגלתיים נוזלים הפה, של ככיב צפדינא המונח את מסביר 277]דיוסקורידס
 לבנה מורסה היא Sepedón ברור. אינו בוקסטורף, של המקור שהוא (,Pollux) פולוקס

(Henry Stephanus) סטפנוס הנרי הפה. את בעיקר התוקפת נעים, לא ריח לה שיש
ועצמות.[ שיניים נושרות לפעמים זאת ממחלה שכתוצאה לכך, מוסיף

 הקשורה מחלה בצפדינא חז׳׳ל ראו במדרש, שונות ממקבילות בבירור ללמוד שניתן כפי
החניכיים. לבשר מדויק ויותר לשיניים
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 מטבריה דומיטיאנוס של בתו מוזכרת שבירושלמי למרות (:30) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 273
 בסוף נולד יוחנן ור׳ לספירה 96 בשנת נרצח הוא כי דומיטיאנוס, הקיסר על שמדובר ייתכן לא

 זרה עבודה בירושלמי מסופר זה לעומת השלישית. המאה בראשית או לספירה השנייה המאה
בבתו. מדובר וכנראה לימד, יוחנן שר׳ מקום בטבריה, דומיטיאנוס על (31) ע״ד מ פ״ב,

ומא 274 : פד י גדפא ״משחא ע״א ; ד זא״ ו ו י רא גדפא משחא ד״ה רש״ : ד זא ו ו ן דא ומ וח ״ש  עצם מ
ן נף שבראש קט . כ וף״ ן הע ומ ישה מרחה זה בש ות על הא ל הרק ׳ ש . ר ן יוחנ

Plinius, Hist. Natur. 23:51 275 
, תמרים של בסוג מדובר  (Löw, Pflanzennamen, p. 110) 276 לעף את גם התואם בוקסטורף לפי  
Puschmann : גם )השווה אותם קיבל הוא שממנו מדמשק, ניקולאוס שם על כינה שאוגוסטוס  

שמדובר ניקולאוס לגבי  (Suida) סוידה של הקביעה  .(Alexander von Tralles 2:139 note 4 
.(Bemhardy) ת בצורה נפסלה ברנהרדי ידי על חד־משמעי  (placentas, plakoutas) -  בעוגה 
של סודית תרופה שימשה Aeschines האתונאי  , ( Bot r yon) ואת , אדם צ נה יבשה ו ן המכ ו י וטר ב

Plinius, Hist. Natur. 28:10 : בגרון לכאב
Dioscorides, 3:6 277
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 המקומות ובכל 278במדרש׳ המופיעים לתיאורים מתאים רבי של מחלתו של ]התיאור
שיניים.[ כאב לו היה כלומר בשיניו, סבל שהוא נאמר

גרון מחלות .5

ל ב ו ס ו ה נ ו ר ג ר ב רג ג ן י מ ש ב

 המונח לפולטו. כך ואחר אותו ולהניע הבליעה לבית נוזל להכניס כלומר - ]לגרגר
״יערער״ 279)בשבת(״. בשמן יערערנו לא בגרונו ״החושש ״ערער״: הוא שבמקורות

 280ברכות במסכת ביוונית. gargarijo למילה גם בדומה אונומטופאי מונח הוא
 המילה מופיעה 281בתרומות בתוספתא השנייה. הר׳ בלא "יערענו״ המילה מופיעה
״יערערנו״. במקום ״ירדנו״

 282קולות״, בעזרת ״מגרגר שמובנו בערבית גם מקביל לשורש דומה ״גרגר״
 הרי אחת בבת כוסו ״השותה מהגרון. קולות השמעת כדי תוך לבלוע ומשמעותו

 מערה אלא השתייה בעת שפתיו על הכום מניח אינו אשר זה והוא 283גרגרן׳׳, זה
[284ובולעו. הפתוח לפיו ישר הנוזל את

הסכנה מפני בשבת״, פיו בתוך סם לו מטילין בגרונו, ״החושש אומר חרש בן מתיא ר׳
285שבדבר.

 כותב במקום מבדטנודה ד״ע בפה. כאבים על מדברת זאת במשנה הדנה ]הגמרא
לתיאור אלה כאבים קושרת הגמרא בגרונו״. ״החושש במקום בשניו״ ׳׳החושש

 בשיניו חשש שנה י״ג ״רבינו ה: צו שם שנה״; י״ג שיניו את רבי ״וחשש ג: לג רבה בראשית 278
 כעס שנה י״ג בסוף בא״י. עוברה אשה הפילה ולא בא״י חיה מתה לא שנה י״ג אותן וכל

 על ידו ונתן חייא רבי של בדמותו רבינו אצל ז״ל אליהו נכנס הגדול, חייא רבי על רבינו
ע״ב. צד בשלח״, ״ויהי כהנא, דרב פסיקתא ב; יא רבה קהלת נתרפא״; ומיד שינו

״ב( שבת תוספתא 279 פי ( ״ג  הרבה שמן הוא נותן אבל בשמן, יערערנו לא בגרונו ״החושש ה״י: פי
 ע׳׳ב נג פ״ב, שני מעשר ירושלמי (;14) ע״א לח פ״ח, שביעית ירושלמי ובולע״; אניגרון לתוך

(50.)
בשבת״. תחלה בשמן יערענו לא בגרונו ״החושש ע״א: לו ברכות 280
 לתוך הרבה שמן נותן אבל בשמן ירדנו לא בגרונו ״החושש הי״ב: פ״ט תרומות תוספתא 281

ובולע״. אניגרון
ז? 1:262 13 282 .

ים 283 ו פסח . פ ע״ב
284 , ות רמב״ם ״ט פרה הלכ : פ ו ואם הט״ ך ״ פ ן ש י מ וך הכל ו לת געה ולא גרונ ו נ ים שפת י במ  שבכל

. לא פסל״
ומא 285 ; פ״ח י ו ורה ר״ע מ״ נ ושש ד״ה מברט : הח ו י ל בשנ י ים בשר ״שמתח י יכ נ  ומשם להתאכל הח

ולך יך ה . לח ן״ ולגרו
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 נאמר זאת למשנה הרמב״ם של המשניות בפירוש 286יוחנן. ר׳ של הצפרינא מחלת
החיך״.[ יתעכל יניחוהו שאם החניכיים שיתעכלו הוא בפיו ״וחושש

 את גם אלא הבכורה את רק לא ממנו לקח שיעקב יצחק מאביו לעשו נודע כאשר
287מפיו״. רוק וזורק דמחייך כמאן בגרונו מחכך ו״התחיל זעם האב, ברכת

ריאה מחלות .6

ת לו ח ה מ א ם בני אצל רי אד
 סימן לקש, נדבק הדם אם חיטה. של קש בקנה לבדוק יש הפה מן הנפלט דם - 1

 ואינו הכבד מן בא שהוא סימן לקש, נדבק לא אם לריפוי; וניתן הריאה מן בא שהוא
 גורמים הם אם אך בריאות פגמים כמו מסוכנים אינם בכבד פגמים אמנם לריפוי. ניתן

 288)ומתמוסס(. פגום האיבר שכל מעיד הדבר הפה מן נפלט הכבד כאשר לדימום,
 מנות ושבע תרד קניבת של אגרוף מלוא של מנות שבע יביא הריאה מן לדימום כריפוי
 ושלוש עשב, מין שהוא ״פרידא״, אגרופו מלוא מנות וחמש כרישים של אגרוף מלוא
 גדול מעי וכן ״חבלא״, אגרוף ומלוא כמון אגרוף ומלוא עדשים אגרופו מלוא מנות

 ויאכל יחד הכל ויבשל המעי?( לתוך אלו כל שיכניס הכוונה )אולי בכורה בהמה של
289טבת. בחודש המיוצר - ״שיכרא״ - חריף שכר ישתה מכן ולאחר

- הצדר דלקת - Pleuritis^ הערבים הרופאים ידי על מוסבר ״ברסם״ המונח - 2
• • • • ״ # •

290הסרעפת. דלקת שהוא (,Phrenitis) ״סרסם״ למונח זה מונח בין ומבחינים
 אינו הדבר כי קצף לשתות שאין חשב שאביי התלמוד מספר הכרסם מחלת על

 אין כן כמו הכרסם. במחלת בקלות לחלות ניתן קצף שבשתיית לו אמר מר אך אסתטי,
 גורם הדבר כי לצדדים להזיזו אין וכן לראש, להזיק עלול הדבר כי הקצף לתוך לנשוף
 על שנגרם וזה בבירה, ריפויו יין, ידי על הנגרם כרסם שישקע. לחכות יש אלא לעוני

אינשי: דאמרי ״היינו תרופה. לו אין מים ידי על שנגרם זה במים. ריפויו בירה, ידי

ע״א. פד שם 286
זה ויעקבני יעקב שמו קרא הבי ״וייאמר לו: כז בבראשית הפסוק על ד, סז רבה בראשית 287
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פעמים״.
 קאתי מריאה - סריך אי דחיטתא. בגילא ליה בדקינן - מפומא דאתי ״לדמא ע״א: סט גיטין 288

 - מהפה שיוצא ״לדם ש׳: תקנתא״; ליה ולית קאתי מכבדא - לא ואי תקנתא, ליה ואית
נדבק לא ואם תקנה, לו ויש בא הוא מריאה - נדבק הוא אם חיטה, של בקש אותו בודקים

תקנה״. לו ואין בא הוא הכבד מן -
 ״שיכרא התלמודי המונח על לעף(. - Märzenbier) בירה של לסוג הכוונה אולי שם. שם, 289

fe ׳?׳ בפ/ב mgrn טבת. בחודש המיוצרת בבירה שמדובר המחבר כותב דטבת״ חריפא
ן ie!r> ת^\/גר ״ $ f א l ie ß0 ׳ N׳\f ß  p .ג׳ריז

קסל בראש. גידול ידי על מוסבר להיות אמור ״ברזם״ ששם י״ד ה׳ הכוזרי את מצטט המחבר 290
(Cassel) ,המונחים את בכוזרי מצאתי )לא כתיב. טעות שם שיש בצדק טוען ,403 ׳עמ בספרו

המתרגם.( - הריאה וקרום הסרעפת קרום מוזכרים כ״ה ד׳ בכוזרי אמנם וכרסם. ברסם
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 רק לשתות )שיכול העני שאחרי אנשים, שאומרים זהו - עניותא״ אזלא עניא בתר
291העניות. הולכת מים(

 מומלץ ושם הגוף איברי לפי המסווגות תרופות של רשימה מובאת 292גיטין במסכת
 וכשיעור פיסטוק אגוז של בשיעור )נשדור( אמוניה יקח הבא: הטיפול ברסם בשם לחולי

 293מחוזא, של נטלא מלוא צלול ויין לבן דבש תרווד ומלוא מתוקה חלבנה אגוז של
 חלב לוג רבע ייקח התבשל לא ואם מוכנה, התרופה התבשל, הנשדור אם יחד. ויבשלם

 של בשבב בישול כדי תוך אותם ויבחש כרוב של קלחים שלושה על ויטפטף לבנה מעז
 של צואה ייקח התבשל לא ואם מוכנה, התרופה התבשל, העץ שבב אם 294מרמהין. עץ

 יאכל ולא יתאפק שהחולה עדיף אפשר, אם אך )צורי(. בנטפא אותו ויגבול לבן כלב
איברים. לפירוק הגורמת כלבים, מצואת העשויה התרופה מן

 משקןל לרוח ״לעשות הקב״ה: שעשה כפי וזאת לאדם, מאדם שונה הנשימה - 3
בעל ועמוקה. ארוכה שנשימתו אדם ויש קצרה שנשימתו אדם יש 295במדה״. תכן ומים
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 297בנשימה. מתקשה היולדת 296קטיקטון״. רוח בו ״שנתנה זה הוא הקצרה הנשימה
298רוחו. להשיב האל נותן לא מרורים השבע לאיוב

 היוונית למילה מתייחסת האחת ״קטיקטון״. המילה את לבאר אפשרויות שתי ]יש
katakton - היוונית למשמעות שמקבילה הערוך, של הנוסחה לפי והשנייה - שביר 
qatariton, בא ״קטיקטוך של שהשורש להנחה מקום אין נזלת. דלקת, שמשמעותה 

 metriton - - "מטריטוך׳ יש בערוך (S. Frenkel) פרנקל לפי קטן. המילה מן
 ל״משקל״)״לעשות כתרגום מופיעה והמילה נשימה(, )קוצר מדודה נשימה או מדוד
לעף.[ - משקל"( לרוח

 מסופר מסקנות. כל להסיק אין מלבו״ ״הגונח של המילולית המשמעות מן - 4
חלב אלא רפואה לך ״אין לו: אמר והרופא 299זאת ממחלה שסבל בבא בן יהודה ר׳ על

 מן הבאין ״רירין לכרסם: ד״ה רש״י ״כרסם״; הצורה כאן מופיעה בתלמוד ע״ב. קה חולין 291
נזלת. - החוטם״

 פצעים שיניים, כאב הפה, מן דם האף, מן דימום בעינים, סבל כדלקמן: והסדר ע״א; סט גיטין 292
חריפה(. סימפונות כדלקת ברסם מסביר )ש׳ ברסם בחיך,

מסוים. בנפח כלי מקובל היה שבמחוזא וייתכן כלי, הוא נטלא 293
Low, Pflanzennamen, p. 252 294

כה. כח איוב 295
רוחו פלוני איש אומרים: הבריות שבעולם בנוהג - משקל׳ לרוח ׳״לעשות ב: טו רבה ויקרא 296

T  . T

קטיקטון״. רוח בו שנתנה קצרה רוחו פלוני איש יתירה,
יחד״. ואשאף אשם אפעה ״כיולדה יד: מב ישעיה 297
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ממררים״. ישבעני כי רוחי השב יתנני ״לא יח: ט איוב 298
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ו כל שהיו בבא בן יהודה ר׳ על עליו ״אמרו הי״ג: פ״ח קמא בבא תוספתא 299  שמים, לשם מעשי
 אלא רפואה לך אין לו: אמר אצלו רופא נכנס אחת פעם היה: כך דקה. בהמה שגידל אלא
גונח״. שהיה רותח, חלב ממנה יונק והיה המטה בכרעי וקשרה עז לו לקח רותח. חלב



 שרועים כפי 300רותח׳/ חלב ממנה יונק והיה המטה בכרעי וקשרה עז לו לקח רותח.
 ישראל, בארץ דקה בהמה לגדל היה אסור כלל שבדרך )למרות 301לעשות. נהגו רעבים

לשדות.( גורמת הדקה שהבהמה הנזקים בגלל מריבות למנוע כדי וזאת
 להסביר ניתן זה תיאור 302הצינה״. מפני דם ״גונח היה בתיבה שנח מספר המדרש

 הוציא שהחולה האומר לספירה(, 1100 הערוך, )בעל יחיאל בן נתן ר׳ של פירושו לפי
מפיו. קולות

 לריפוי שטיפול מאוד מקובל והיה 303רבה, להערכה עזים חלב זכה הקדומה בתקופה
 האסכולה מימי החל זאת שיטה תפסה מיוחד מקום זה. חלב בעזרת היה כרוני שיעול

304הקנידית.
 נשאלת ומכאן 305הערבית, בשפה כמו שיעול עבור מילה מוכרת לא העברית בשפה

 ולפניו 306ליברמייסטר, משבח החדש בזמן הריאה? למחלות לב שמו לא אם השאלה
שחפת. חולי בריפוי מוניטין לה שיצא ישראל, ארץ את 307טובלר, עוד

ת לו ח ה מ א לי אצל רי ע ם ב י חי
 החזה איזור של ופגיעות מחלות לגבי ביותר מקיפים ודיונים תיאורים יש בתלמוד
 חיים בעלי של קפדנית בדיקה מחייבות השחיטה הוראות חיים. בעלי של והריאות

 הייתה וכך החזה, איברי של בדיקה גם מחייבות והן פרטי, בבית נשחטים הם אם גם
אלה. איברים של ובמיוחד חיים בעלי מחלות על רב מידע לאסוף אפשרות

לשחיטה שעמדו חיים בעלי אצל התלמוד חכמי הכירו מחלות אילו השאלה בירור
• ■

 לדיון יבוא מודרנית, מבט מנקודת הציבור, לבריאות מזיקות מחלות אילו ובמיוחד
החזה וחלקי הריאות של האנטומיים הממצאים רק יידונו כאן - יותר מאוחר בשלב

 תקנה לו אין ואמרו: לרופאים ושאלו מלבו גונח שהיה אחד בחסיד ״מעשה ע״א: פ קמא בבא 300
 שראו ביון לבקרו, חביריו נכנסו לימים עז... לו והביאו לשחרית משחרית רותח חלב שינק עד

 ואנו זה של בביתו מזויין לסטים ואמרו: לאחוריהם חזרו המטה, בכרעי קשורה העז אותה
 מיתתו בשעת הוא ואף העז. אותה של עוץ אותו אלא בו מצאו ולא ובדקו ישבו אצלו?! נכנסין

חברי״. דברי על שעברתי העז אותה עוץ אלא עוץ בי שאין אני יודע אמר:
טוב״. ביום טהורה מבהמה שיונקים היינו נוהגין אומר: שאול ״אבא ע״א: קיד יבמות 301
היו הן אף וי״א לדגים. פרט כב(, ז )בראשית מתו׳ בחרבה אשר ׳״מכיל יא: לב רבה בראשית 302
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ם אך ׳וישאר לאוקיינוס... הגדול לים שברחו אלא מאוספין בכלל ש ( ח׳ הונא ר׳ - כג( שם נ
T

 ״גונח וימח: ד״ה שם, שם רש״י הצינה״; מפני דם גונח היה הוא שאף מיעוט, ׳אך׳ ר״י: בשם
והכישו״. לארי מזונות שאיחר אומרים ויש והחיות, הבהמות מטורח דם ובוהה

Bochart, Hieroz. 1:629 ראה: לכך הוכחות 303
 רפואית אסכולה היא הקנידית האסכולה .Daremberg, Oribasius 1:604 ראה: לדוגמאות 304

.Knidos בעיר ומקורה היפוקרטס של לזו מקבילה
 אכן, הערבית. בשפה מופיע שהוא כפי לשיעול המונח קיים לא שבעברית מציין )המחבר 305

 קול מוציא פיו ״גנח״: בערך זה מונח מופיע כבר בערוך אך מופיע אינו כנראה הוא בתלמוד
המתרגם.( - שיעול כעין

Liebermeister, Deutsche Med. Wehschr., 1888, no. 20 p. 1025 306 
Tobler, Beitrag zur Medizinischen Topographie von Jerusalem, Berlin 1885, p. 42 307

« »
ד פרק 260
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 חיי מתוך שהתפתחו הרבות, להוראות התייחסות כאן תהיה לא בתלמוד. המוזכרים
היהודים. אצל חשיבות יש השחוט הבשר לבדיקת כי התלמוד, תקופת לאחר המעשה

בריאה: פגיעות של תיאור להלן
 חיים. לסכנת המשנה ידי על נחשבים בריאה פגמים או (perforation) ניקוב - 1

 רקמות ששתי נקב מתארת הגמרא הסמפונות. עד להגיע הנקב צריך שמעון ר׳ לדעת
 הריאה בחלל אוויר היה( )או שיש כלומר מנוקבות, יהיו (pleura )הצדדים, העור

(pneumothorax.) הגמרא מסקנת אך הדעות, חלוקות בריאה פגם משמעות לגבי 
 החיצוני, בחלקו לשינוי גורמת שאינה או החיצוני לחלקו מגיעה שאינה באיבר שפגיעה

מיידי. באופן החיים בעל את מסכנת אינה
 שיטה (.trachea) הנשימה קנה מכיוון בניפוחה היא בריאה נקב לקביעת השיטה

 שומעים אם פתוח. אינו (thorax) החזה בית כאשר האיבר מצב על תמונה נותנת זאת
 קש קנה או נוצה מניחים הנקב, פתח את ומוצאים אוויר של יציאה הריאה ניפוח בעת

 את מוצאים אין אם 308האוויר. יציאת את להוכיח ניתן ובעזרתם במקום רוק מעט או
 ומים להצטמקות, יגרמו חמים )מים פושרים מים של באמבט הריאה את מניחים הנקב
הריאה. ניפוח כדי תוך במים בועות תיווצרנה נקב יש ואם לקיפאון(, יגרמו קרים

 pleura העליון, הריאה )קרום הצדר שגם הוא מוקדם תנאי אלה בניסויים
pulmonaris) .אזי האוויר, שריקת תשמע העליון הקרום שלמות למרות אם מנוקב 

 pleura,) העליון והקדום הריאה פני בין הקרומים שני בין אוויר שחדר היא הסיבה
 על מוכיחה אינה כזאת תופעה הצדר(. של החיצוני לדף הצדר של הפנימי הדף בין

 של קרום או פיברין של ציפוי בין בהבחנה לטעות ולא להישמר יש מסוכנת. פציעה
 ולכן עור, אינו ממחלה כתוצאה שנוצר עור כי הריאה, של העליון הקרום לבין פצע
 בפצעים בקלות להבחין ניתן הפציעה. מהות לגבי הדעת חוות על השפעה כל לו אין

 בקרום להיגרם יכולים קטנים נקבים הוצאתה. בעת הקצב מאצבעות לריאה הנגרמים
 מורטם״(, )״פוסט הבהמה שחיטת לאחר 309מורנא, התולעת ידי על הריאה של העליון

 לתולעים בתלמוד מתכוונים ״מורנא״ שבמונח חושב אינני התולעת. יציאת כדי תוך
 מכיוון (,pseudalius ovis) הריאות של נמטודות או כבד תולעי או strongiloidae מסוג

הפונדקאי. מות לאחר הרקמות דרך הריאות את עוזבים אינם אלה שטפילים
 שהפצע או בחיים הייתה היא כאשר בבהמה כבר היה מסוים פצע אם ספק יש אם

 אפשר אחרים ולדעת בבהמה, הריאה את לפצוע רבא לדעת רצוי מותה, לאחר נגרם
 שלאחר הפציעה תוצאות את ולהשוות מין, מאותו אחרת בבהמה גם זה ניסוי לבצע

 הייתה שהפציעה הוכחה יש אזי דומות התוצאות אם המסופקת. הפציעה עם המוות
מורטם. פוסט
(Fistulöse Kommunikation, fistulous communication) נצור נחמן, ר׳ לדעת — 2

פיתולי שני בין קשר נוצר כאשר זאת לעומת החיים. את מסכן סימפונות שתי בין

שמעת אותה ״כשנופחין דאוושא: ד״ה רש״י ע״ב; מו חולין 308 ממנה״. יוצא רוח כאילו קול מ
 שחיטה לאחר אמר: וחד פריש, שחיטה קודם אמר: חד ריאה(... )תולעי ״מורנא ע״א: מט שם 309

 מורנא המילה גרה. מעלי אצל מופיעות ,strongyioidae, filaría, micrurus אלה תולעים פריש״.
.Löw, Fischnamen, no. 6 - שלה הצלופח צורת בגלל כנראה ,myraina היוונית המילה מן באה



 שאין קולעת כדוגמה מובאות אלה עובדות סכנה. בכך אין 310דכנתא״( )״הדודא מעיים
שונים. גוף איברי של חריגים ומצבים פציעות בין להשוואות מקום שום

יוחנן, ר׳ של לדעתם מוכיחה, אינה בריאה שנמצאה אחר( חד כלי )או מחט - 3
 קנה דרך לריאה לחדור היתה יכולה המחט כי מסוכנת, פציעה על חנינא, ור׳ אלעזר ר׳

 שהמחט גבוהה סבירות קיימת כי טרפה שהבהמה חכמים חושבים לעומתם הנשימה.
311הריאה. קרום את ונקבה הריאה לתוך מבחוץ חדרה
 הריאה קרום כאשר גביע מתוך כמו הריאה מתוך הנוזל את לרוקן ניתן אם - 4
 מסוכן לא במצב יוחנן ר׳ לדעת מדובר אזי כקיתון״( שנשפכה )״ריאה נקוב אינו

 תהיינה לא שהסימפונות דורש 312רבא (.bronchiectasis - הסימפונות )התרחבות
 לקבוע כדי הכיב. של החמורה המשמעות את הכיר שהוא המוכיחה דרישה - פגועות

 חשש יש לבנות חתיכות בו מתגלות ואם מזוגגת לקערה הנוזל את שופכים האבחנה את
מסוכנת. שאינה בתופעה מדובר כאלה, חתיכות מוצאים אין אם מסוכן; לתהליך

 ניפוח שבעת )אטום( סתום מקום ונמצא השטח פני על רגילה שנראית ריאה - 5
 - נוזל במקום מתגלה אם מקום. באותו הריאה דופן את לחתוך יש נפתח, אינו הריאה
 נוצה במקום מניחים מוגלה מתגלה לא אם המוגלה. מן האטימה נגרמה אזי - מוגלה

 על שיעיד דבר אוויר, של חופשי מעבר יש אם יראו הריאה ניפוח בעת אשר רוק או
מסוכנת. שאינה - atelectasis - ריאה צמיקת

 היא. טרפה )אופתא(, עץ לבול שדומה ריאה רפרם, האמורא של לדעתו - 6
 בצבע ההשוואה את הרואים יש לעץ: הדמיון מתבטא במה דעות חילוקי יש בגמרא

 לפי לבנה(, ברק, )חסרת תפוחה הריאה הראשונה הדעה לפי 313שבמישוש. כאלה ויש
 שאין חלקה ריאה לעץ בדמיון רואה שלישית ודעה עץ, כמו קשה היא השנייה הדעה

.peripneumonia^ בבירור מתייחסים כאן המתוארים התנאים באונות. חריצים בה
 אזי 314בציפורן, אותו לפורר שניתן יבש כך כל שהוא בריאה מקום יש אם - 7

 אם אך [(.Verkäsung, caseationi בהתגבנות מדובר )כנראה טרפה הבהמה רבא לדעת
 גישה אין כי הבהמה לריפוי סיכוי יש עדיין דיקור, בעת דם פורץ כזה יבש ממקום
 אפרכסת )לדוגמה החיצוני לאוויר החשופים איברים יש לכך, בניגוד חיצוני. לאוויר
דם. פורץ דיקור בעת אם גם בהם להירפא יכול אינו שנמק האוזן(

 ,atrophic, atrophischen)מדולדל חיים בעל לגבי המעורפלת ההוראה מתקשרת לכאן
 במדבר הלך חנה בר בר רבה חרוכה(. )מיובשת, צמוקה היקפה בכל שהריאה ״חרותא"(

 לגרום היכולות תופעות בשתי להבחין יש 315מצומקות. היו שריאותיהם אילים ומצא
החיים בעל את שהפחידו אדם, מפעולת כתוצאה הצטמקו שהריאות האחת להצטמקות:

ע״ב. מה חולין 310
 את ונקבה לבלוע הקנה דרך שאין ונכנס בא הוושט ״דרך נקיב: נקובי ד״ה רש״י שם: שם 311

לתוכה״. ונכנס הריאה קרום את ונקבה ויצאה הדקין
)המתרגם(. לרבא כנראה הכוונה אך רב כתוב המחבר אצל ע״ב. מז שם 312
כעץ״. משושה ״שקשה בגישתא: ד״ה רש״י ע״ב; מז שם 313
בציפורן״. נפרכת שתהא כדי יבשה?... היא ״איזו ע״ב: מו שם 314
ע״ב. נה שם 315
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 טבע, מתופעת )כתוצאה שמים ממעשה היא השנייה הריאה; הצטמקה הבהלה ומחמת
 במשך הריאה את להניח יש התופעות שתי בין להבחין כדי 316ורעם(. ברד מקול מבהלה
 ובמים כהה בכלי ובחורף קרים, ובמים לבן בכלי בקיץ במים, שעות וארבע עשרים

 אלוהי גורם זה היה רגיל, מראה הריאה מקבלת שעות וארבע עשרים אחרי אם פושרים.
מדובר הרגיל, למראה הריאה חזרה לא אם חיים. מסכן אינו והוא להצטמקות, שגרם

T

 להבין ניתן כן מובן. אינו הדבר לנו זה, עניין הבינו איך טרפה. והבהמה אדם באשמת
מתייבשת. ריאתו גם במדבר, ומת בחום שהתייבש חיים שבעל
 ואין הריאה של העליון הקרום גבי על מבודדות שלפוחיות מתפתחות פעמים - 8

 רב לדעת כנדא. דבש: דמוי נוזל או צלולים מים אוויר, מלאות הן לגודלן. חשיבות
 לציסטות כנראה הכוונה 317הבהמה. חיי לגבי משמעות כל אלה לשלפוחיות אין נחמן

 - טינר - מבודדות קשות בליטות או )צמחין( סירכות המכונים לגידולים גם רגילות.
הבהמה. חיי על השפעה כל אין

 כי יותר לבדוק צורך אין רבא לדעת אזי לזו זו סמוכות בועות שתי יש אם - 9
 אחת בועה דוקרים אזי נפרדות, בועות בשתי מדובר אם ספק יש אם 318טרפה. הבהמה

 הייתה לא והבהמה אחת בבועה מדובר מתרוקנות הבועות שתי ואם בקוץ, הצד מן
השחיטה. לפני חיים בסכנת
 גידול שהיא סירכא, של הפתולוגית לחשיבות הוסבה מיוחדת לב תשומת - 10

 לראות יש הריאה. של החיצוניים הקרומים לשני שדבוק שרוך, או רצועה או חבל דמוי
 בסירכא ראו אשר הקדמונים, האנטומאים של התפיסה רגיל. לא כמצב הסירכא את

ligamenta spuria, מתפתחת לא תקין, הקרום כאשר התלמוד. לחכמי לחלוטין זרה 
נקב(. בלי סירכא )אין סירכא לעולם

 אם לצלעות. הסמוך הקרום מן חדה בסכין בהפרדתו נעשית כזה גידול של בדיקה
 לא אם הסירכא. להתפתחות כגורם נקבע הדבר הצלעות, בקיר חולני שינוי מתגלה
 ניפוח שבמבחן למרות הריאה, קרום של פציעה שיש להניח יש כזה שינוי מתגלה
 שניתנו בהנחיות טרפה. כמובן הבהמה כזה במקרה לכך. הוכחה למצוא ניתן לא הריאה
הסירכות. של במיוחד ביותר מקיפים תיאורים יש התלמוד תקופת לאחר

 בבדיקה צורך שום רבא לדעת אין בחוזקה, לזו זו דבוקות הריאה אונות שתי אם
 שלא אונות שתי של למקרה זאת קביעה מגביל אמנם התלמוד טרפה. והבהמה נוספת
 דעות חילוקי קיימים (.3 מס׳ לאונה נדבקה 1 מם׳ אונה )למשל יחד שנדבקו כסדרן

 ידי על אונות של לקשרים הכוונה וכנראה זה, הבדל להבין איך התלמוד פרשני בין
(.pleura) הקרום של חבלים

 הפרשנים כל ידי על שניתן ההסבר הסריס. אצל כמו המקרים שני בין הניגוד את רואה אני 316
 חיה או אדם ידי על להיבהל אמורה החיה הראשון במקרה מובן. אינו כלל גרשום רבינו מאז

ל שניתן ההסבר (Ritter) ריטר לדעת רעם. או ברק שמים, מעשה ידי על השני ובמקרה  לעי
 מסביר שם( )שם, גרשום רבינו הבנתי לפי המתרגם: )הערת אפשרי. בלתי התלמוד לדעת הוא

שמים.( מעשה של המקרה לעומת ]בחרבו[״, אדם ״שבעתה אדם שבידי
ע״א. מח חולין 317
הבועות(. שתי מקרה לגבי בתלמוד הנאמר בהבנת ספק )למתרגם ע״ב מו שם 318



 שהקרום בעוד מתקלף צדר( ,pleura) הריאה של העליון שהקרום קורה רבא לדעת
 חיים. מסכן אינו זה מצב אדום. תמר כמו נראית שהריאה כך שלם נשאר התחתון
 pleuritis^ כתוצאה העליון הקרום של האפיתל בקילוף מדובר קצנלסון של לדעתו
sicca דלקת( p leural.)

 ואין גדולים, לקשיים גורם הקדום בזמן מקובלים שהיו הצבעים של זיהוי - 11
 קשות התלמוד של הבאות ההנחיות הבנת לכן לכך; הסיבות את כאן לפרט צורך

במיוחד. עבורנו
 כן שאין מה סכנה, בדבר אין מאדים, הריאה של אחד חלק רק שאם אומר רבא

 מאדים האיבר כל כאשר שגם היא שהכריעה הדעה הריאה. כל את מקיף האודם כאשר
דם(. גודש ,hyperemia)? לריפויו אפשרות יש

 העיניים לאיפור המשמש כוחלא בין - כחול של שונים גוונים בין גם מבחין רבא
 במקורו היה השחור הצבע כי טרפה, הבהמה הדיו כצבע הוא הריאה צבע אם דיו. לבין

 רבא וגם משאיפה, כתוצאה בריאה צבע במקרה שיהיה האפשרות תיתכן לא אדום.
 באירוע מדובר - 319אוכמי אוכמי, - צבעוניים או שחורים כתמים מופיעים שאם בדעה
 hämorrhagischen, מדמם: לאוטם כזאת תופעה לייחס שניתן מאוד ייתכן מקרי.

Infarct hemorrhagic infarct.
 כל את וכולל chloros היווני למונח זהה לעיל, הוסבר שכבר כפי הירוק, הצבע

 הזרעים. של העמוק הירוק ולצבע הדבש של לצהוב עד הכלורופילי הירוק שמן הגוונים
 כרכום כשות, של הגוונים מסוכנת. משמעות לכך אין ככרשה ירוקה הריאה אם רק

רציניות. מחלות על מצביעים ביצה וחלמון
 לה יש אם כן שאין מה שלילית, משמעות לכך אין כבד, של צבע יש לריאה אם

בשר. של צבע

 אזי בשר כמו כשר, אזי כבד ״כמו האמור: לגבי כהנא רב לדברי מתייחסת ]המסורת
הריאה.[ לצבע ולא אחר למשהו מכוונת זאת שהשוואה כמובן ייתכן 320טרף״.

הלב מחלות .7

ת ו ל ח לי - לב מ ל כ
 להיות הלב יכול לא אריסטו לפי הלב. למחלות רבה התייחסות אין הקדמונים אצל

 321הגוף. חלקי שאר את להציל אפשרות שום אין חולה העיקרי האיבר כאשר כי חולה,
מופיעה זהה גישה 322מהר. מגיע המוות וסובל, חולה הלב שכאשר מלמד ארטאוס

שם. שם 319
טרפה׳ בשדה ׳ובשר וסימניך טרפה, בבשרא כשרה ככברא כהנא: רב ״אמר ע׳׳ב: מז שם 320

9 T  T ־ T  . .  :  V  T

כשרה״. לכבד דומה שלה שמראה ״ריאה כשרה: ככבדא ד״ה רש״י ל(״; כב )שמות
321 Didot ־ Aristotle, De Partib. 3, chapt. 4 fol. 260, ed. Finnin

322 1 .Aretäus, book 2, chapt
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 אשר מחלה כל אשר היחידי האיבר הוא הלב פליניוס לפי 323היפוקרטס. אצל כבר
 יודע אני הלב מחלות מבין 324עצמם. החיים של לסכנה למעשה תגרום אותו תפקוד
 זיהה גלנוס (.palpitation) מהירות לב דפיקות רק בביטחון התלמודית בספרות לציין

 שסובלים שאלה קבע ובצדק האדם, של בבריאותו אורגנית לפגיעה תסמין זאת בתופעה
 ידובר עוד מאוחר יותר 325לחמישים; ארבעים שבין בגיל כלל בדרך מתים זאת ממחלה

 קשורה ספק ללא kardiogmos 326במשנה. גם זה בשם המופיע (kardiakos) בקורדייקוס
 וכן השם את רק מכירים אנו kardioponos לגבי .kardialgia גם כמו 327קיבה, במחלת
328לריפויה. תרופה

33

ת ו מ ת ש ו ל ח לב מ
הלב: מחלות של הבאים השמות מופיעים התלמודית בספרות

 כאב כל מעיים, חולי ולא חולי ״כל לסבול יכול שהוא אמר רב לב. כאב - 1
 כאב אם ספק 329רעה״. אישה ולא רעה כל ראש, מיחוש ולא מיחוש כל לב, כאב ולא
 לב כאב אולי או גופני מעיים כאב הוא 330בה״ ומעיין בתפילתו ל״מאריך המופיע לב

1לב״, מכאב תצעקו ואתם לב מטוב ירינו עבדי ״הנה האומר המקראי הפסוק נפשי.
r r • • • ■■ ך• • • • • » • • • • f • • • • •• ״

 הקצח. שימש לב כאב מפני כהגנה נפשי. לב כאב של השנייה, האפשרות את מבסס
 ירמיה ר׳ של אמו מזיק. ריחו מקרה ובכל הבריאותי, ערכו על דעות חילוקי יש אמנם
 לפני אותו מגרדת הייתה אך טעם, להוספת קצח בו ומדביקה לחם לו אופה הייתה

332אותו. מחלקת שהייתה
 הגרמניים השבטים של (Krankheitsgeister, spirits of illness) המחלות" ״רוחות

ייתכן 333מחלות. מבריח הקצח נחשב ולכן ללחם )קימל( כמון של תוספת סבלו לא

Hippocrates, De Morbis 4:33; Foes fol. 504 323
Plinius, Hist. Natur. 11:69 324 

Galen, De Locis 5:2 ; Kühn, 8:305 325
מ״א. פ״ז גיטין 326

327 142 .Hippocrates, Coac. praenot. no; של הערתו וראה Foes, 138 רף.
328 14:550 ,Galen, Remed. parab. 3; Kühn, כרוב. של וראש פשתן זרעי פיגם, לקחת ממליץ

ע״א. יא שבת 329
 ׳תוחלת שנאמר לב כאב לידי בא סוף בה ומעיין בתפילתו המאריך ״כל ע״א: נה ברכות 330

יב(״. יג )משלי לב׳ מחלה ממשכה
: \ T  T ־ ־ ־ : T

יד. סה ישעיה 331
 מיתיבי: לב. כאב לידי בא אינו בקצח הרגיל חנינא: ברבי חמא רבי ״אמר ע״א: מ ברכות 332

 דמו גרנו, למזרח והישן הוא המות סמני מששים אחד - קצח אומר: גמליאל בן שמעון רבן
ח  לכן מזיק, ריחו ואילו בריא הקצה טעם לגופו(״. להיכנס לריח גורמת המערבית בראשו)הרו

 לחם לו אופה ״היתה ש׳: ליה״; ומקלפא ליה ומדבקא ריפתא ליה "אפיא ירמיה ר׳ של אמו
 מזהים שונים )פרשנים ריחו״. יזיק שלא כדי אותו ומקלפת טעם להוסיף קצה בו ומדביקה

שפחת בר כצמח הקצח את עמ׳ ועמר, לב של בספרם גם )ראה תבלין. המשמש הנוריתיים ממ
המתרגם.( - 210

Höfler, Janus 1902, p. 305 333



 של שימוש על מספר פליניום גם השמיים. השבטים בין דומה תפקיד מילא שהוא
 על נאמר גם דבר אותו ללחם. טוב טעם הנותן 334במאפיות, )גית, שחור כמון

335דיוסקורידס. ידי
 מסופר רעבים. אנשים בעיקר תוקפת הלב חולשת לב. חולשת דליבא, חולשא - 2

 שלא מחמת ליבם ונחלש היום כל בדין יושבים שהיו הונא רב בר ורבה חסדא רב על
 זאת, לעשות מסוגל היה ולא בהלכה שיעור ולתת להתאמץ אמור היה זירא ר׳ 336אכלו.

 מחולשת פחד כי יוסף ר׳ של הארוך לשיעורו נכנס ולא נחלש אויא ר׳ 337לב. מחולשת
 מתוך חולאים מונע יום לשלושים אחת בחרדל ״הרגיל 338מרעב. אותו שתתקוף לב

 )אומנתו( אמו הציעה לרפואה 339דליבא. לחולשא גורמת יום כל אכילתו אבל ביתו״,
 חודש ממרעה זבל כדורי גבי על אייל של ימין ירך צלה עממית: תרופה אביי של

 ולאחר הבשר את החולה ויאכל ערבה, עץ של גבעולים על הירך את צלה או ניסן,
מגרה. מאכל ספק ללא - 340)מהול( מזוג יין ישתה מכן

 שלושה במשך החולה ישתה זאת למחלה כתרופה הלב. כובד דליבא, יוקרא - 3
 ויפסיק, חמים, או קרים במים מושרית חילתית שקלים שלושה משקל רצופים ימים

 המתואר הלב בכאב כאן מדובר האם 341מסוכנת. ברציפות התרופה ששתיית מכיוון
 שעורים של חלות שלוש להביא היא אחרת תרופה בדיכאון. שמדובר גם ייתכן לעיל?

 מכן ולאחר שהבינוהו מאז יום ארבעים עליו עברו שלא )כותח( בכמכא אותן ולשרות
342מזוג. יין לשתות

 לכך כתרופה )מפרפר(. מדי מהר דופק שליבו מי הלב. פריחת דליבא, פירחא - 4
 המקור חי)ראה יין ישתה כך ואחר בדבש אותן וישרה חטים של חלות שלוש יביא

דלעיל(.
 נענע, או )מנטה ניניה של ביצים שלוש כשיעור יביא כתרופה דליבא. צרחא - 5

)שם(. ויאכל שומשומין של ביצה וכשיעור כמון של ביצה כשיעור 343תחוח^,
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Plinius, Hist. Natur. 20:71 334 
Dioscurides 3:93 335

ע״א. י שבת 336
ע״א. ז תענית 337
ע״ב. כח ברכות 338
ע״א. מ שם 339
ע״ב. כט עירובין 340
ע״א. קמ שבת 341
 חלות שלוש יביא מדי, מהר דופק שליבו הלב, לפריחת - דליבא ״לפירחא ש׳: ע״ב; סט גיטין 342

 אחריהן וישתה אותן ויאכל יום ארבעים עליו עבר שלא כותח בתוך אותן וישרה שעורים של
 אמרתי הלב לכובד - אני לו: אמר ליבו. יפרח האלה שמהדברים אחא רב לו אמר מזוג. יין

 אותן וישרה חטים של חלות שלוש שיביא הלב לפריחת ואילו רליבא(, )ליוקרא אלה תרופות
 על מדברת הגמרא אך ימים שלושה על מדבר )המחבר חי״. יין וישתה אותן ויאכל בדבש

המתרגם.( - יום ארבעים
ודיזנטריה. כולרה בדלקות ammi^ השאר בין דן אשר ,Plinius, Hist. Natur. 20:58 השווה 343
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^משמעותו ״צרח״ ]בסורית  ליונתן המיוחס התרגום לפי דלקתי. 8,
 חרחורי או הלב דלקת שמשמעותו שבתורה, חרחור הוא דליבא״ "צרחא עוזיאל בן

[344הלב. התרגשות - התעוררות - הלב

 שלושת לאחר מובאות הגוף, איברי לפי המסודרת 345התלמודית, התרופות ברשימת
 שבמונח ההנחה את שמחזק דבר מעיים, בחולי לטיפול עצות האחרונים התיאורים
לקיבה. הכוונה "ליבא" התלמודי

העיכול דרכי מחלות .8

ללב היא הכוונה היווני במונח וכן ו״ליבא״, ״לב״ במונחים צוין שכבר כפי
 לשייכן יותר נכון היה ללב שיוחסו השונות המחלות שאת מאוד וייתכן ולקיבה,

 למחלות המתייחסות הידיעות את רק בוודאות זה לפרק לשייך יכולים אנו אך לכאן.
מעיים.

ה די ט נ ז די
 כל את מבינים זה במונח המעיים. חולי את למנות יש מהן שמתייראים המחלות בין

 מעיים, חולה הוא רבה שצואתו מי הדיזנטריה. את ובמיוחד בעיכול, ההפרעות סוגי
 להופיע יכולה דיזנטריה 346החולי. יכביד שלא תרופה לחפש שעליו אומר והתלמוד

 יש 347ומדיזנטריה. מחום סובל כשהוא שכב פובליוס של אביו חום. של תופעות בליווי
 שהיה יוחאי בן שמעון בר׳ ׳׳מעשה תופח: וגופם במיטה השוכבים זה מסוג החולים בין

 סובלים מעיים חולי 348מעיים׳׳. בחולי ומוטל שתפוח אחד אדם ומצא החולים את מבקר
 ״מת 349גיהנם״. פני רואים ״אין ולכן עוונותיהם מתכפרים הזה בעולם שכבר כך, כל

 יוסי ר׳ 350מעיים״. בחולי מיתתן צדיקים של שרובם מפני לו, יפה סימן מעיים מחולי
בחולי מת ׳׳גווע״, בו שנאמר מי כל 351מעיים. בחולי המתים בין חלקו שיהיה ביקש

המיוחס התרגום אומר כב( כח ובחרחר״)דברים ובדלקת ובקדחת בשחפת ה׳ ״יכבה הפסוק על 344
,״ • • • • ז •

לב(. וכאב )פחד הלב צירי פחד - דלבא״ צירתא דלוחי ״ובחרחורי עוזיאל: בן ליונתן
ע״א-ע״ב. סט גיטין 345
ע״ב. מב סוטה 346
המעים״. ובמחלה בקדחת למשכב מוטל פובליוס ״ואבי ח: כח השליחים מעשי 347
ה״א. פמ״א נתן דר׳ אבות 348
 והרשות; מעיין וחולי עניות דקדוקי הן: אלו גיהנם. פני רואין אין ״שלשה ע״ב: מא עירובין 349

ין חולי הן: ואלו מספרין כשהן מתין שלשה רעה... אשה לו שיש מי אף אומרים ויש  וחיה מעי
והדרוקן״.

ע״ב. קג כתובות 350
ע״ב. קיח שבת 351



 מעיין חולי הן: ואלו מלאה?( בהכרה )במהירות? מספרין כשהן מתין ״שלשה 352מעיים.
353והררוקן״. הריאה?( בעורק מתסחיף - )יולדת וחיה

 ולא חולי ״כל מעדיף שהוא אומר ורב רב, לכאב גורם מעיים מחולי הסבל
 הדמעות הן הלחץ( מן )כתוצאה הכיסא בבית היוצאות הדמעות 354מעיים״. חולי

355הרעות.
 ידי ״על זאת במחלה נפקדו המקדש בבית הכוהנים שונים. גורמים המעיים לחולי

 לידי באים היו מים ושותין בשר אוכלין והיו הרצפה על יחפים מהלכין הכהנים שהיו
 המעיים חולי על אחראי שהיה מיוחד איש מונה זאת במחלה לטיפול 356המעים״. חולי

 358מעיים; חולי של להתחלה שמואל לדעת גורם החיים במנהגי שינוי כל 357במקדש.
כלומר 359תמיד״. משתה לב וטוב רעים עני ימי ״כל משלי מחבר ידי על נאמר לכן
״ : ד 9 • ז ד : ־ : ״ ז • ז •

 אפילו עצמו, שהשינוי מכיוון רעים, טובים וימים שבתות ואפילו רעים, העני ימי כל
 יכולה מאוזנת לא אך קבועה תזונה גם 360מעיים. ולחולי לסבל גורם יותר, טוב לאוכל
 מרזה( והוא גופו לאכילת כביכול )גורם דם אכילתו שתה, ולא ״אכל לנזקים. לגרום

 בשעת הרבה שותה כלומר במים, אכילתו שמציף מי 361מעיים״. חולי תחילת וזהו
 הוא לפת מים בין הנכון היחס חסדא רב של לדעתו מעיים. חולי לידי בא אינו האוכל,
362לחם(. )לכיכר לפת״ ״קיתון
 מוזכרים אמנם רבים במקומות מעיים. מחלת לריפוי מוזכרות מועטות תרופות רק

 בתערובת הגוף שפשוף כמו המחלה בעת בהם שמשתמשים חיצוני לשימוש אמצעים
 להניח עממי מנהג היה כן כמו הגוף. גבי על חם סמרטוט הנחת וכן 363ויין, שמן של

כוויה, סכנת בגלל חכמים ידי על נאסר זה מעשה אך הגוף, על חמים מים של קערה
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 היו הראשונים החסידים אלעי: בר אר״י - ח( כה )בראשית ״׳רגוע׳ ב: סב רבה בראשית 352
 שנאמר מי כל אמר: ר״י ממרק. שהחולי לאמר יום ועשרים בעשרה מעיים בחולי מתייסרין

מעיים״. בחולי מת ׳גויעה׳ בו
.349 הע׳ לעיל, ראה 353
ע״א. יא שבת 354
ת ״שלש טו: ב רבה איכה 355  ושל הכסא; בית ודמעת הבכיה ודמעת העשן דמעת רעות: דמעו

מכולם״. קשה תשחורת
(.31) ע״ד מח פ״ה, שקלים ירושלמי 356
המעיים״. חולי שעל אחיה מבן ״חוץ מ״ב: פ״ה שקלים 357
מעיים״. חולי תחילת וסת שינוי שמואל: ״כדאמר ע״ב: לז נדרים 358
טו. טו משלי 359
 טובים? וימים שבתות והאיכא - רעים׳ עני ימי ׳כל לוי: בן יהושע ר׳ ״ואמר ע״א: קא סנהדרין 360

מעיים״. חולי תחלת וסת שינוי שמואל: דאמר כדשמואל.
ע״א. מא שבת 361
 קיתון חסדא: רב אמר וכמה? מעיים. חולי לידי בא אינו במים אכילתו ״המקפח ע״א: מ ברכות 362

לפת״.
ויין״. שמן לו לטרוף ובקשנו במעיו מאיר רבי חש אחת ״פעם ע״א: קלד שבת 363
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 היום למקובל בדומה אולי 365הטבור, על בום לכפות היה נוסף נוהג 364המים. ישפכו אם
 יגרום תורה בדברי מעמיק עיסוק בגוף. כאבים של במקרה רוח״, ב״כוסות בשימוש
366בתורה״. יעסוק במעיו "חש הכאבים: מן הדעת להסחת

 שבעים )בן ישן תפוחים יין חולים להרבה עזר פנימי לשימוש התרופות מבין
 על מסופר במדרש 368חדש. יין כן שאין מה למעיים, יפה ישן ענבים יין גם 367שנה(.

 לאחד היהודים אצל המשמשים אתרוגים, לאכול לו והומלץ במעיו שחש אחד מלך
 גרגרים מאות שלוש לקחת מומלץ כן כמו 369מעי. לכאב כתרופה המינים, מארבעת

 הכין נרש העיר מן רבין אותו. וישתה יין בתוך מאה יתן יום וכל ארוכים פלפלים של
 האלה הפלפלים מן גרעינים וחמישים ממאה משקה חולה, שהייתה אשי, רב של לבתו

 סיסין צמח החולה ייקח השלשול את לעצור כדי 370ונרפאה. ישראליים(, ארץ )פלפלים
(Kamillen, Camellia) לשלשול. גורם יבש כשהוא זה שצמח בעוד במים, מבושל 

 עוצרים כלומר הנהר, את סוכרים לחים )סיסין נהרא" דסכר רטיבא ״איצא הוא הסימן
371השלשול(. את

 על מזון של סוג לכל שיש ההשפעה על להקפיד יש לאדם שמרכיבים בדיאטה
 חיפשו כן כמו האכילה. בעת שתייה של החיובית ההשפעה גם שהוזכרה כפי המעיים,

 אחת מסורת לפי העממית. ברפואה שמקובל כפי השונים, האיברים את לחזק דרכים
 הטחול, לגבי נכון הוא ההפך זה לעומת מעיים״, לבני ויפיץ לשיניים קשין ״כרישין

 ויירק הטחול את ילעס שהחולה מומלץ לכן 372מעיים״. לבני וקשה לשיניים "יפה שהוא
 ללב יפה תרדין של ״תבשיל אותם. ילעס ולא ויבלע ישלוק הכרישין את ואילו אותו,

 להיות צריך שהתבשיל מציין אביי רק מעיים״. לבני שכן וכל לעיניים וטוב )לקיבה(
 שרויים כרוב של )נבטים אספרגוס ליין גם יש זהות תכונות 373רותח. היטב, מבושל

 374מלהשתכר. להימנע יש אך בבוקר, ריקה קיבה על ממנו כוס שותה הוא כאשר ביין(,
שעורים לחם האכילו רופא, שהיה ושמואל, מעיים, חולה לבבל ישראל מארץ הגיע רב

 יביא שלא ובלבד בשבת, מעיים בני על ומניחה אלונטית אדם מיחם רבנן: ״תנו ע״ב: מ שם 364
 מפני אסור, בחול אפילו זה ודבר בשבת. מעיים בני על ויניחנו חמין מים של קומקומוס

הסכנה״.
ע״ב. סו שם 365
ע״א. נד עירובין 366
 של כוכבים עובדי של תפוחים יין לו והביאו במעיו אבא חש אחת ״פעם ע״ב: מ זרה עבודה 367

ונתרפא״. ושתה שנה ע׳
מ״ח. פ״ט נדרים 368
ב. לז רבה ויקרא 369
ע״ב. סט גיטין 370
המתרגם.( - 242 ׳עמ וזהר, לב )ראה שם. שם 371
 נלעסיה תקנתיה? מאי מעיים. לבני וקשה לשיניים יפה טחול מר: ״אמר ע״ב: מד ברכות 372

ונבלעינהו״. לשלקינהו תקנתיה? מאי מעיים. לבני ויפיץ לשיניים קשין כרישין ונשדייה.
ע״א. לט שם 373
 - בו והרגיל מעיים. לבני שכץ וכל לעינים, וטוב ללב יפה אספרגוס רבנץ: ״תנו ע״א: נא שם 374

גופו״. לכל קשה - הימנו והמשתכר גופו; לכל יפה



 את לו הראה לא אך לשלשול, גורמים שהם שיכר, אותו והשקה מטוגנים קטנים ודגים
 שלילית בצורה הרפואיות ידיעותיו את מנצל שהוא מאוד עליו כעס רב הכיסא. בית

 אומר: הייא ר׳ 375לרפאו(. וכך מלשלשל להתאפק לו לגרום הייתה שמואל של )כוונתו
 בחומץ פתו )שיטבול וחורף קיץ בטיבול רגיל יהא מעיים חולי לידי יבוא שלא ״הרוצה

 ידך משוך - ממנה שהנאתך "סעודתך אומר: הוא וכן בחורף(״; ובין בקיץ בין ביין או
 עצמך תשהה ואל ממנה( נהנה מאוד שאתה בסעודה מדי יותר תאכל אל )כלומר הימנה
376לנקביך״. צריך שאתה בשעה

 ולא העין חולי ולא מעיים חולי לא מבקרין ״אין אך קדושה, חובה הוא חולים ביקור
 והסובל עיניים חולה ואילו צניעות, מחמת מבקרים אין מעיים חולי 377הראש״. מחושי

 המוגמר את מניחין היו "בראשונה להם. קשה הדיבור כי מבקרים אין ראש ממחושי
 מתביישים, חיים מעיים חולי והיו שמתו מעיים לחולי תחת ריח( המעלה )קטורת
 המוות( סיבת הייתה מה הבחנה ללא המתים כל )תחת הכל תחת מניחים שיהיו התקינו

378חיים״. מעיים חולי של כבודן מפני

ת לו ח ם מ י עי מ
 חנינא ר׳ הציע בקולוס חלה לוי בן יהושע ר׳ כאשר מסוכנת. ה״קולוס״ מחלת - 1

 יסתכן שלא במהירות, המשקה את וישתה ישן ביין ויערבבו שחל הצמח את שישחק
379חיים. בסכנת

 הגס המעי של במחלה שמדובר ייתכן ״קולום״. המחלה שם מופיע תלמודי יד בכתב
(colum,) הקורבן לספירה(; 37-14) טיבריוס של שלטונו בזמן לראשונה נתגלתה אשר 

 הוא כאשר בעם כלל מוכר היה לא המחלה שם עצמו. הקיסר היה המחלה של הראשון
 היווני למונח זהה השם מקור אם להכריע אין 380יומי(. רפואי )עלון ב״בולטיך הופיע

kolikos, 381מוספיה. בנימין ר׳ שטוען כפי
 שייקח אמי ר׳ לו הציע הטבעת( בפי )פצעים מ״פיקעא״ סבל יעקב ר׳ כאשר - 2

 בגד של מצווארון בד בפיסת אותם ויצרור )אהלא(, אהל של אדומים גרגירים שבעה
 האפר את ויפזר וישרפנה לבן בנטף אותה ויטבול בהמה שיער של רצועה עליה ויכרוך

 גרגירים שייקח מומלץ אותה, ויכין התרופה מרכיבי את ימצא אשר עד הפצעים. גבי על
 הסדק־הפצע מול הגרגירים של הסדק את ויניח פטל( - יסטרוב )לפי הסנה פרי של

 שעל הפצע כלומר עילאה״)עליונה(, ל״פיקעא רק מתאימה זאת ריפוי שיטת שבבשרו.
שיביא מומלץ בעומק, פצע כלומר )תחתונה(, תתאה״ של״פיקעא בעוד הטבעת, פי

ע״א. קח שבת 375
ע״א. ע גיטין 376
ע״א. מא נדרים 377
ע״ב. בז קטן מועד הט״ז; פ״ט נדה תוספתא 378
(.40) ע״ד מ פ״ב, זרה עבודה שם (;39) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 379
Plinius, פליניוס אצל גם מוזכרת הקולוס שמחלת מזכיר הוא המחבר של ידו בכתב בהערה 380

26:6 .Hist. Natur
העבים״. מעיים בני של ״דקים ״קלוס״: ערך השלם ערוך 381
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 לעשות יכול אינו אם מקום. אותו על אותו וימרח ימיסנו המליטה, שלא עז של חלב
אינו אם 382הפצע. על ויפזרם וישרפם בצל שיבשה דלעת של עלים שלושה שיביא זאת, * • • 
 ושעווה שמן שיביא לא, ואם 383חילזון, של קונכיות שייקח מומלץ זאת לעשות יכול

בחורף. כותנה בגד ובבלאי בקיץ פשתן בגד בבלאי וישימם 384מעורבים
 בתחתוניות שנבקע למקום היא הכוונה חננאל רבינו לפי סדק. משמעותו ״פיקעא״,

 אפשר העממי בדמיון הטבעת. לפי היא הכוונה דש״י של לדעתו שבעכוז; הסדק שהוא
 הסדק הוא העליון הפיקעא העכוז. של ללחיים גבעול, ללא סנה בין דמיון לראות אולי
 היא עליה שמדובר המחלה שבאמצע. הבשר הוא התחתון והפיקעא הטבעת, פי של

לכך. בדומה או אקזמה של סוג כנראה

ס מו ל ה בו ל כי ה( א מי לי בו (
 385עיניו״, שיאורו עד טמאים דברים אפילו אותו מאכילין בולמוס, ״אחזו אדם כאשר
 מסורות לפי אליו. תחזור שדעתו כלומר לרע, טוב בין להבחין שוב שידע עד כלומר
 מיני וכל שהדבש מתיקה, מיני וכל דבש אותו מאכילין בולמוס, שאחזו ״מי אחרות
 אותו מאכילין בולמוס שאחזו ״מי שמואל לדעת אדם״. של עיניו מאור מאירין מתיקה

 אפילו פפא, רב לדעת בדבש״. נקיה ״סולת אותו מאכילין אחרים לדעת בדבש״. אליה
 תאנה קטף הוא יוחנן ר׳ את אחז בולמוס כאשר בדבש. גסה טחינה טחון שעורים קמח

 לרועה חטף יהודה ר׳ ביותר(. המתוקות התאנים )ששם העץ של המזרחי הצד מן
 רצו לעיר, הגיע והוא יוסי ר׳ את אחז בולמוס כאשר בולמוס. שאחזו בעת לחמו את

386להאכילו. כדי מתיקה מיני עם העיר אנשי כל לקראתו
 הרעיון 387צימוקים. ושני דבלה אותו מאכילין בולמוס שאחזו שמי אומרת התוספתא

צמקים ושני דבלה ״פלח לו נתן מצרי פגש שכאשר דוד, מלחמות של התיאור מן נלקח
ל • • " • \

בולמוס אחז המצרי שאת לרעיון מתנגדת הגמרא אמנם 388אליו״. רוחו ותשב ויאכל
ז ז ־ ־ ־ ־ ־ ־ 9 ז ־

 שתה ולא לחם אכל לא ״כי מעולף היה שהמצרי אלא זאת, בדרך רוחו את והשיבו
אידו כי נא ״ראו שאמר שאול בן יהונתן מדברי גם לילות״. ושלשה ימים שלשה מים

״ ז ז ״ ז : : • 9 ז 9 :

 )ייתכן אחר. בפרק טחורים מתאר המחבר אך כטחורים, פיקעא מסביר ש׳ ע״ב; כח זרה עבודה 382
^ לפיסורה מתכוון בתחתוניות, שנבקע סדק על המדבר חננאל, שרבינו ו ע מ  המתרגם.( - ]
 מדבר המחבר ואילו בהמה, כשיער רש״י ידי על המוסבר ברקא״, ״נירא על מדברת הגמרא

המתרגם. - מבריק חוט על
 חלזוני״. ״משקרי כותב הערוך חילזון. של קונכיות חלזוני״, ״משקדי המונח על מדבר התלמוד 383

 לפי ״משקר״ בערך כותב הערוך חלזון״. מין - בלע״ז ״נימי״ן חלזוני: משקדי ד״ה רש״י לפי
 ר׳ ראשנים. בצפרדעים: שמדובר ב( טור 282 ׳עמ ה, כרך השלם, )ערוך הגאונים תשובות

זאת. שולל מוספיה בנימין
יחד״. טרופין ושעוה זית ״שמן קירא: משח ד״ה רש״י שם: זרה עבודה 384
מ״ו. פ״ח יומא 385
ע״ב. פג שם 386
ה״ל. )פ״ח( פ״ט שבת תוספתא 387
אל-א 388 יב. ל שמו
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392

הדבש השפעת על מסקנות להסיק אין 389הזה״, דבש מעט טעמתי כי הצום( )אחר עיני
• • • • T

הבולמוס. מחלת בעת
 אלכסנדר גדול. רעב של במשמעות בולמוס לתפוס נטייה הייתה לראות שניתן כפי

 האלכסנדרונים 390גדול. רעב הוא עליו, מעיד ששמו כפי שבולמוס, אומר מטראלס
 הסבירו הם boulimiontes.391 בכינוי הדרכים בצידי ברעב נמקים שנמצאו אנשים כינו

 קור מחמת מתחזק ואף במזון ממחסור כתוצאה הקיבה מהתקררות נגרם שהבולמוס
 הושתק(. אחת פעם )אם מתמשך אינו אך המחלה בתחילת רק קיים הרעב חיצוני.

 של )רעב fames canina מחלת שהיא ,orexis kynodes לבין הבולמוס בין להבחין יש
 בגלל רעבים תמיד הכלבים" ב״רעב חולים יחד. אותם כורכים כלל בדרך אשר כלבים(,
 אצל זאת, מחלה לעומת 393שמן. בשר ולהאכילם יין להשקותם צריך ולכן הקרה הקיבה

 שיטות והאוזניים, השערות את ולמתוח הלסתות בין להפריד צורך היה הבולמוס חולי
 חזקה רעב תחושת מופיעה הבולמוס במחלת היום. עד מכירה העממית הרפואה אשר

 חסרה fames canina^ בעוד חולפת, התחושה אך רבה, ובעוצמה קרובות לעתים
רבה. בכמות מזון קליטת אחרי גם לחלוטין, השובע תחושת
 הבשר ידי על דבר של בסופו רעבונו את משכך עריות של בולמוס אחרי שלהוט מי
394ובנותיו. לוט כמו עצמו, של והדם

ו ת ל ח ך של מ ל מ ם ה ר ו ה י
ובכל ובנשיך ובבניך בעמך גדולה מגפה ניגף ה׳ ״הנה הנביא ידי על נאמר יהורם למלך

9 • • • • • P ■ ■ • • ■ ■ • ■ץ• • ק ■ • • P • • ך • W • • ץ - • • P • •ך■

על ימים החלי מן מעיך יצאו עד מעיך במחלה רבים בחליים )תענש( ואתה רכושך.
״ • 9 • • • ן » ך ■ ן • « • • • • 9 • • ■ • • ■ « • • « • •ך• • • • • 9 • r ■ ■ • ■y» • ״ ■

וגם המלך לבית הנמצא הרכוש כל את וישבו ויבקעוה ביהודה ״ויעלו כך ואחר ימים״
p■ • ״ ״ • ך • • ■ » • • 9 ■p ך • • • ■ ■ • ■ ■ • • 9 • • • • ■ ■ ■ ■ • ■p • ■ ■

במעיו ה׳ נגפו זאת כל ואחרי בניו. קטין יהואחז אם כי בן לו נשאר ולא ונשיו בניו
T  T  I T T : ־ ־ : T : ״ ״ ״  T  . T T ־ ־ ־ : • ־ ־ : T  ; T  : T

חליו עם מעיו יצאו שנים לימים הקץ צאת וכעת מימים לימים ויהי מרפא. לאין לחלי
ך ■ ■ • • • • p• • • • • 9» •ך• ך • 9 9 • • • • • • • • ■ p • »■י • • •  ■ ■ • ■ p» • ך • •

395אביתיו״. כשרפת שרפה עמו לו עשו ולא רעים בתחלאים וימת
T־־  T : ־ ־ T :־־ - . T : ־־ T : ־ T ״ \ :

 החלחולת בסרטן חלה אשר ארבעים כבן באדם שמדובר ההנחה את תואם התיאור
(Mastdarmkrcbs, rectal cancer) של חלקים לעת מעת נפלטו ממנו כתוצאה אשר 

כשנתיים. לאחר למותו שהביא רב סבל לו ונגרם שלו (rectum) החלחולת
 1672 בשנת כבר ואמנם בדיזנטריה, שמדובר חשבו הקדומים הפרשנים כל כמעט

Dysenteria longus morbus non est זאת: דיאגנוזה נגד (Bartholin) ברטולין טען
אין הדיזנטריה שבמחלת להוסיף היה יכול הוא מתמשכת. מחלה אינה דיזנטריה -

כט יד שם 389.
ברומא ופעל השישית במאה שחי רופא היה אלכסנדר . .ed. Puschmann 2:25a 390

Oribasius, 6:36, vol. 5:315, ed. Daremberg 391
Idem,. Eupor. 3:10, vol. 5:668 392
Idem, Synops. 9:10, vol. 5:476 393

ני ילקוט 394  אותו מאכילין סוף עריות של בולמוס אחר להוט שהוא מי ״כל פו: רמז וירא, שמעו
וכר״. לו נתאוו בנותיו אם או לבנותיו נתאוה לוט אם יודעין אנו אין מבשרו.

ט. כא הימים-ב דברי 395 ד-י י
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 Enteritis) קרומית מעיים דלקת על כאן לחשוב יותר וסביר מעיים, חלקי של פליטה
membranacea.)

ם ת ל ח ס של מ ו כ ו י ט נ ס א ו ד ר ו ה  ו
אנטיוכוס: אודות על כך מסופר מקביס-ב בספר

 ואיננה לריפוי ניתנת שאיננה במכה הכהו ישראל, אלוהי ה׳ הכול, על המשקיף ״אך
 חריפים ועינויים בקרביו הפסקה בלא כאב בו פגעו מלדבר חדל כאשר מיד נראית.
ומוזרים. רבים בסבלות אחרים של קרביהם את עינה שהוא מאחר רב, בצדק בתוכו,

 על בזעמו נושף התנשאות, מלא גם בעודו מיוהרתו, חדל לא בכלל הוא אולם
 ברעש הדוהרת המרכבה מן נפל גם שהוא וקרה הדרך. את להאיץ ומצווה היהודים
 שזה והוא ביותר. קשה באופן גופו איברי כל שעוקמו קשה כה הייתה והנפילה

 ונישא הארץ לפני חזר הים... גלי על לפקד כעל־אנושי פניו בהעמדת סבר עתה
 הנבל שמעיני כך האלוהים, של הגלוי כוחו על כול לעיני הצביע ובכך - במיטה
 סבל סירחונו ובגלל ובכאבים במכאובים בשרו התפרק חי ובעודו תולעים, בצבצו

 איש - השמים בכוכבי לנגוע סבר מועט זמן אך שלפני והוא, מריקבונו. הצבא כל
 לסבול היה יכול לא וכאשר נסבל... הבלתי הסירחון עומס בגלל לשאתו יכול לא
 לו ואל לאל, כפוף להיות יש ׳בצדק האלה: הדברים את אמר הוא סירחונו, את

396אל״׳. לשווה עצמו את לחשוב תמותה, בן בהיותו לאדם,

 שגרם לסבל תסמין בעצם היה במעיים שהכאב האחד: פירושים. שני מאפשר זה סיפור
 - )צפקת( peritonitis - בצפק נקבים הייתה שהמחלה ייתכן כן, ואם למוות כך אחר
 שחלקים כך כדי עד המצב את הרעה המרכבה מן הנפילה מורסה; של התפתחות עם
 הבטן שכאב אומר פרידריך, ידי על המובא שני, פירוש ונפלטו. נמקו הבטן קרום של
 המרכבה. מן הנפילה מן נגרמו המתוארות התופעות ואילו עצמה בפני מחלה היה

 שהפיצו חתיכות נפלו מכך כתוצאה אשר (gangrene) לנמק גרמו והחבלות הפצעים
397נסבל. בלתי ריח

 לצחנה גרמה שהמחלה מכיוון התולעים. הופעת את להבין ניתן הפירושים שני לפי
 המעיים תולעי התפתחו ולכן בפצעים לטפל היה ניתן לא לשאתה, היה ניתן שלא

(Maden, maggots) תולעים עם כיב הייתה והתוצאה (Rusts Ulcus verminosum.) 
רגע עורי עפר וגוש רמה בשרי ״לבש איוב: של טענתו את גם להזכיר ניתן כאן

9 ־ 9 י : ז T : ז ״ ז  • T  T -

398וימאס׳׳.
־• ־ז־ ־ ־־

אך 399ומת, תולעים ידי על חיים נאכל שהוא החדשה הברית מספרת הורדוס על גם

ה-יג. פ״ט מקביפ-ב, 396
Friedreich, Zur Bibel 1:235 397

ה. ז איוב 398
את כג: יב השליחים מעשי 399 ( כהו י ו  לאלהים הכבוד נתן לא אשר עקב פתאם ה׳ מלאך הורדוס( ״

ויגוע״. תולעים ויאכלוהו



 במשך חזקים גוף מכאבי סבל שהורדוס מספר יוספוס מחלתו. עצם של תיאור שום אין
 המעיים של ניקוב היה המוות שגורם 401בנס רירסון הסיק זה לפי 400ומת. ימים חמישה

 (.peritonitis) חריפה וצפקת (ulceration) המעיים לכיוב שגרם דבר תולעים, ידי על
 קיים היה שלא דבר הגוויה, בניתוח צורך היה להוכחתה כי סבירה, אינה זאת אבחנה
 בבטן מורסה הייתה הורדוס של שמחלתו ההנחה לגבי גם קיים זה ספק העתיק. בעולם

 גישתו את לקבל יותר סביר שלשולי(. )כרץ תולעים והכילה החוצה נפלטה שמוגלתה
402מהרעלה. מת שהורדוס רנן של

והמדרש 403רעה״, הארץ רבת מוצאי ״האנשים מתו כי התורה מספרת המרגלים על
רז T T V T T - ״ ״• ״ ,ז

 תולעים והיו טיבורם על ונפל לשונם שנשתרבב מלמד משונה... ״מיתה שמתו אומר
 דומים סיפורים 404בלשונם״. ונכנסות ומטיבורם בטיבורם ונכנסות מלשונם יוצאות

 עמדה המספרים עיני כשלנגד דיוקלטיאנוס, של מותו לגבי קדרנוס ידי על מתוארים
405הלשון. סרטן של מסוימת אבחנה

 חלק הן כלומר החי, האדם מן באות אלה תולעים אם בתלמוד דעות חילוקי קיימים
 אליעזר ר׳ הגוף. של הפרשה שהן או המחלה, בזמן תולעת שנעשה האדם, של מבשרו

 וחודרות מבחוץ באות אלה שתולעים הדעה בשנייה. יהודה ור׳ הראשונה בדעה דוגל
מאוחרת. מאוד לפצע,
 על שיאכלו סביבתם, בעיני או בעיניהם חן מצאו שלא דמויות שתיארו סופרים היו

 לדבר, למכביר דוגמאות ישנן Bochart & Geber)406) וגבר בוכרט אצל תולעים. ידי
 התלמוד מן הביניים. בימי ומושלים כנסיות וראשי העתיק בעולם ורודנים מלכים לגבי

 כך אחר ונכנס בחוץ והקטיר צדוקי שהיה גדול כהן על הסיפור את כאן להזכיר יש
שמת. עד 407תולעים״, מזנק חוטמו ש״יצא עליו ומסופר הקודשים לקודש

 מכינמת מתו והורדוס שאנטיוכוס הדעה את שהביע הראשון היה מי יודע אינני
 כדעה זאת דעה הביא ,1672 בשנת (,Bartholin) ברטולין כבר (.Phthiriasis) הערווה
 מכיוון רק הוא ונימוקו ברעיון, בתקיפות (Trusen) טרוסן תומך החדשה בעת נפוצה.

ספרותיים מקורות מביא גבר העתיקה. בעת מאוד נפוצה הייתה הכינמת שמחלת
• •

 דבר המחלה, מקרי של מפורטת רשימה מביא הובר גם המחלה. את המזכירים רבים
דבר זה מכל להסיק אין כמובן, 408נפוצה. הייתה זאת במחלה האמונה כמה עד שמעיד

מעיים בכאב התייסר רצופים ימים ״חמישה :2 ח פרק יט, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 400
 בן יוסף אך חורדוס על מדבר )המחבר להיוולדו״. וארבע החמישים בשנת נשמתו את והוציא

המתרגם.( - אגריפס המלך על זה תיאור מביא מתתיהו
Ridson Bennet, The Diseases of the Bible, p. 173 401 

Renan, Die Apostel, Leipzig 1866, p. 269 402
לז. יד במדבר 403
מתו״. באסכרה אמר: יצחק בר נחמן ״רב נוספת: דעה מביאה הגמרא ע״א; לה סוטה 404

Bochart, Hierozoie, 1675, 2 col. 620 405
Eulenburg, Real Encykl. s.v. Pediculosis 406

 לא אמרו, בעולם. ימים האיש אותו יאריך אם אני ״תמיה (:60) ע״א לט פ״א, יומא ירושלמי 407
תולעים״. מזנק חוטמו יצא אומרים: ויש שמת, עד קלין ימים באו

Huber, Klinische Entomologie, part 1, pp. 22-24; Küchenmeister, Parasiten, p. 550 408
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 שהמקורות לציין יש והוררוס. אנטיוכוס אצל כמו המחלה של המפורטים המקרים לגבי
 זה יהיה מוגבלת, הטבע חובבי את הערכתנו אם גם תולעים. על במפורש מדברים

 מאמינים שעדיין האנשים מספר לכינים. תולעים בין הבחינו לא שהם לטעון נועז מאוד
אגב. דרך רק מוזכרת והיא ביותר, מצומצם העתיק העולם במונחי בכינמת

ם רי חו ט
 מחלה שזאת כך על רק מעיד השם "תחתוניות״. בשם בתלמוד מוזכרת המחלה - 1

 מפרשני באה זה בהסבר תמיכה לטחורים. זה שם משייכים אנו אך הגוף, בתחתית
 מחלת עם זה מונח לקשור אין 409״פיג״ש״. במילה זה מונח מסביר רש״י - התלמוד
 Condyloma^ התייחס לא זה מונח לספירה( 1100) רש״י של בתקופתו כי העגבת,

 של דורו בן רופא היה כטחורים תחתוניות שהגדיר הראשון הרופא חרוטית(. )יבלת
לנו. ידוע אינו ששמו בסכסוניה, 410רש״י,

 תרבה "אל אומר: יוחנן ר׳ הבאים: הנתונים את הטחורים מחלת לגבי נותן התלמוד
 אולי )לב ללב קשה שעמידה בעמידה תרבה ואל לתחתוניות, קשה שישיבה בישיבה,

 זמנך חלק אלא לעיניים״, קשה שהליכה בהליכה תרבה ואל קיבה(, של במשמעות
 ה׳ ״ונתן אזי הקב״ה בקול שומע אינו ישראל עם כאשר 411שווה. במידה ופעולותיך

העיניים את שמכלה דבר ו״איזהו - 412נפש״ ודאבון עינים וכליון רגז לב שם לך
• ■ ^  P «  • • «  • • r • • ■ ■p »  • ■ ^  9 •

 האדם את מביאין דברים ״עשרה 413התחתוניות״. אלו אומר הוי הנפש? את ומדאיב
 דג של ושדרו בהמה ומוריגי גפנים ולולבי גפנים ועלי קנים עלי האוכל תחתוניות: לידי
 והמקנח ובחרסית, בסיד והמקנח יין, שמרי והשותה צרכו, כל מבושל שאינו מליח ודג

414מדאי״. יותר הכסא בבית עצמו התולה אף אומרים ויש חבירו, בו שקינח בצרור
 (,fístulas) נצור כולל האנאלי האיזור של המחלות לכל רמז זה בפרק למצוא ניתן

(.prolapse) וצניחה (Condyloma) חרוטית יבלת
 רעה מחשבה דברים: שלשה ״מבטלות שתמרים רק מוזכר למחלה כתרופה
415)טחורים(״. ותחתוניות )שלשול( מעיים וחולי )מלנכוליה(,

 למחלת ״רושחתא״ בשם מחלה משווים אנו הפרשנים של עמדתם פי על - 2
שם את מזכיר רק התלמוד ״שיחתא״. בשם זאת מחלה מכנה הערוך התחתוניות.

 העתיקה הצרפתית מן figues מסביר במקום וש׳ ״פיג״ש״; תחתוניות: ד״ה רש״י ע״א; פא שבת 409
טחורים. פצעים, ומשמעותה

Mitteilungen aus einer Handschrift Sammlung, in Magazin für die Wissenschaft des 410
Judentums, 1885, p. 185, no. 3

ע״א. קיא כתובות 411
סח. כח דברים 412
ע״א. כב נדרים 413
 למורג דומה אלא חלק שאינו שבבהמה בשר ״כל בהמה: מוריגי ד״ה רש״י ע״א; נה ברכות 414

 שמתוך ברכיו על אלא יושב ״שאינו התולה: ד״ה רש״י והלשון״; החיך כמו חלק שאינו חרוץ
ן נקביו כך מדאי״. יותר נפתחי

 כמותן. אין - בצהרים רעות; - במנחה יפות; - וערבית שחרית ״תמרים, ע״ב: י כתובות 415
וכר. דברים״ שלשה ומבטלות



 ואלווי אקיקא צמח יביא לרושחתא ברורים: אינם פרטיה אשר תרופה וכן 416המחלה,
 אלה 419יונים. וצואת 418בשמים של וצרור 417כסף( )סיגי ומרתכא )כספית( ואספירכא

 כך אחר זאת שיניח אומרים הפרשנים בחורף. בכותנה או בקיץ פשתן בסמרטוט יצרור
מהול. בשיכר התערובת את שישתה או האנאלי( )באיזור הכאב במקום
 עגבת בריפוי לעזור יכול כזה מתכון איך בעצמו שיחקור בכך, תענוג שמוצא מי

420מיוער. הוא שלריפויה אחרת מחלה או
 מזכירין ואין מבקרים אין בוררם יוחנן: ר׳ ״אמר 421״בוררס״: או ״בוררם״ - 3

 בור־ הוא המחלה ששם גם מכאן הנובע״. כמעיין שהוא מפני אלעזר: ר׳ אמר שמו...
 ״שלא אלה, חולים אצל מביקורים להימנע יש מדוע מסביר הרא״ש דם. של כמעין דם,

 לזה״ מזה ״שקופץ מכיוון בבורדם חולה מבקרים שאין אומר ורש״י החולה״. יתבייש
 יתבייש שלא הראשונה, הסיבה בגלל 422מדבקת. במחלה מדובר כלומר הנובע, כמעיין
 אסתטי. לא בנושא מדובר כי אחרים, אנשים לפני שמו את מלהזכיר נמנעים החולה,

מדממים. טחורים או דיזנטריה כמו מדממת מחלה על לחשוב שיש ייתכן

ם עי ל תו
 שבבני כינה ש״הורגת גם מונים שחרית לפת שיש היתרונות עשר שלושה בין - 1

 העולם בכל מקובלת שהייתה דעה 424לשום, גם מייחסים תכונה אותה 423מעיים״.
 עשר על המקראי בסיפור ״כינים״. התולעים את מכנים היו המסורות בשתי 425העתיק.
לכינים. כיום המקובלת המשמעות את כינים למכת כלל בדרך מייחסים המכות

תה ״שיחתא״ 416 לעף. - צרעת גם אולי לכלוך חלודה, בסורית משמעו
 האקציה מעצי )שרף אקיקא ליתי טחורים(, תחתוניות, )מחלת ״לרושחתא ע״ב: סט גיטין 417

[acacia)] ואילווא (aloe) ושיאפא דפילון וחומרתא כסף( )סיגי ומרתכא )כספית( ואספירכא 
 בערבית ב(,186 ׳עמ א, כרך )הערוך, ״אספדיכא״ ערך הערוך לפי אספירכא דחמימתא״.

׳עמ אילווא, על ;234 ׳עמ אקציה, על וזהר לב )ראה לכספית. כינוי לבנים, מים משמעותה
״רושחתא״. במקום ״שחיתא״ גרסה המביאים יש המתרגם.( - 74

ך: ״חומרתא 418 לו l. 269 דפי ö w , Pflanzennamen, no. 209 p: ט  שנותנים זהב או מכסף תכשי
בושם. עם שמן בו

ה ״שיאפא 419 א ר ( א״ ת מ מי ח  ולשון יונים ״צואת דחמימתא: ושייפא ד״ה רש״י לפי (.417 הערה ד
ך. צואת מורי לי גו כרך בערך הערוך כותב וכן תרנ מתא״)  יונה על המדבר ב(428 ׳עמ ב, ״חמי

Löw, pflanzennamen p. 205 מדברית;
420 213 Fischer, in Bivctorf’s Wörterbuch 1:93 note

ב״בורדס״. רק מדובר יד שבכתבי טוען לעף 421
ע״ב. מא נדרים 422
 הצנה... ומן החמה מן מצלת שחרית: בפת נאמרו דברים עשר ״שלשה ע״ב: קז מציעא בבא 423

״תולעים״. מעיין: שבבני כינה ד״ה רש״י מעיים״; שבבני כינה והורגת
 כנים והורג ומשהין... משביע בשום: נאמרו דברים חמשה רבנן: ״תנו ע״א: פב קמא בבא 424

מעיים״. שבבני
 תכונות בהודו מייחסים עוד כיום גם .Coelius Aurelianus 4, p. 540; Celsus 4:17 לדוגמה: 425

Cassel, Mischle Sinbad, p. 138 לשום: אלה
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 שעורים קמח תולעים. של שונים לסוגים ספק ללא מתכוונים ״קוקיאני״ במונח - 2
 שילדים החושבות האמהות וכדעת 426האדם, של במעיים תולעים להיווצרות גורם

 שעורים בקמח שרק אומרת אחרת מסורת לחם. מאכילת כתוצאה תולעים מקבלים
 מומלץ מונע כחומר קמח. תולעי מתפתחות שנטחן מאז יום ארבעים עליו שעברו
 במקור 428העתיק. בעולם מקובל שהיה כפי 427שחורים, תמרים שבעה עם אזוב לקחת

 של לחוטמה נכנסת התולעת מבחוץ: החיים לבעל חודרים שהקוקיאני מתואר שלישי
 המכונה הבקר זבוב של מסוים לסוג כאן שהכוונה ייתכן 429ישנה. כשהיא הבהמה
 על התאונן העם כאשר עליה מסופר אשר תולעת גם נקראת דורא 430ראשה״. ״דרנא
לדורא היא והכוונה מאפכם״, יצא אשר ״עד בשר להם הבטיח והקב״ה במדבר המזון 9 9 • • • • • 9 9 • • »■« 9 9 9 *

9 9 9 9

תולעים. הם דודא הערוך לפי 431במעיהן.
 הבטן מחלות בין נזכרות ע״ב סט גיטין במסכת המובאות התרופות ברשימת - 3

 בתולעים מדובר רש״י לפי לבנה(. )כירצא חיורא״ ״כירצא וכן ה״כירצא" גם השונות
 לשרות יש לכירצא כתרופה 432לבן. או חום שלשולי בכרץ מדובר לויזון לפי שבמעיים;

 של גרעין לקחת יש חיורא לכירצא וכתרופה גרם(, )כשישים יין לוג ברבע דפנה עלי
 הגרעין מן יזהר אך אותם, ולשתות במים אותו ולשרות בד בפיסת ולקושרו חרדל

 החיות קטנות חיות החרדל גרעיני הורגים פליניוס לדעת גם במעיים. לפגוע שעלול
bestiolas.)433) בגוף
רש״י לפי ומשמעותה 434בתלמוד, אחת פעם רק מופיעה הארקתא מחלת - 4

 רש״י כלל״; עליה לכריך לא - לקוקיאני וקשה הואיל דשערי, קמחא ״אכל ע״א: לו ברכות 426
שבמעיים״. ״תולעים קוקיאני: ד״ה

 דמשתכחא הוא ושומשוק גבעולין שלשה ובהן קלחין שלשה - אזוב ״מצות ע״ב: קט שבת 427
קוקיאני, לסילוק אוכמתא״. תמרי בשבע ליה? אכלי במאי לקוקאיני. ליה? אכלי למאי הכי.

 גבעולים שלושה קלח ובכל אזוב של קלחים שלושה לקחת מומלץ המעיים, תולעת שהיא
 אמר במקום עולא )נענע(. המנטה ממיני כנראה הוא האזוב שחורים. תמרים שבעה עם יחד

׳עמ מצוי״ ״אזוב ערך ועמר, לב של בספרם )ראה לבנה(. )מרוח חיורא״ ״מרוא הוא שהאזוב
המתרגם.( - 62

428 4:17 Celsus על ממליץ Hyssopum כנגד lumbricus latí.
 ועיילי ניים מינם ד״ה רש״י ושבריאה״; שבכבד ״תולעים קוקיאני: ד״ה רש״י ע״ב: סז חולין 429

 משתכחי לא הלכך וכבד, ריאה לקנה ומשם בחוטמה נכנסים ישנה ״כשהבהמה באוסייה: ליה
הרעי״. בית דרך

 לה ומניחין קיסם ומביאין שמו, וחנון הים בכרכי יש אחד עץ הונא: רב ״אמר ע״ב: נד שבת 430
קרציות. ש׳: לפי ״תולעים״; דרני: ד״ה רש״י ראשה״; דרני ויפלו שתתעטש כדי בחוטמה

 נתרעם שלא מי כל בשר. האלהים להם נתן שעה ״באותה ד: ז רבה במדבר כ; יא במדבר 431
 אביתר רבי מאפו... ויוצא בודקו היה מנאץ... שהיה ומי ממנו, ונהנה אוכלו היה האלהים לפני

קלט(, ׳עמ ג )כרך השלם הערוך במעיהן״. דודא נותן שאהיה או לקרדא לזרא? מאי אומר:
ך של ״תולעת על שמדובר כותב ״דרא״ בערך י ט (.466 הע׳ להלן )ראה ח

Lewysohn, Zoologie des Talmud, No. 476 432
Plinius, Hist. Natur. 20:49 433

 לארקתא״; לה? אכלי למאי פותנק. יועזר? מאי יועזר. את הוא אוכל ״אבל ע״ב: קט שבת 434
שבכבד״. ״תולעים לארקתא: ד״ה רש״י



 הארמית למילה המונח את קושר ב״המשביר״( ,Schonhak) שיינהאק בכבד. תולעים
 זאת מחלה מסביר מוספיה שרשור. על וחושב שרוך, או רצועה שמשמעותה ״ארקתא״

נכון. זה אין אך 435כצהבת,
 דרוביא, גירי או שור בשר שמן, בשר נא, בשר מאכילת נוצר זאת במחלה הסבל

 הבבלי בתלמוד המוסבר יועזר, על מומלץ כתרופה 436ריקה. קיבה על מים ושתיית
 הירושלמי ידי ועל לבנות, תמרים שבע עם המרווה, ממיני צמח כנראה שהוא כפותנק,

 השערה שמשמעותו ,herba adiantus בלטינית המכונה בצמח השימוש 437כפוליטריכון.
 עליו; ממליץ אינו הוא אך 438אורליאנוס, קואליוס ידי על גם כתרופה מוזכר ונוס, של

 לקלות או לבנים שחליים לבלוע הן נוספות תרופות 439עליו. ממליץ כן דיוסקורידס
 יש חומץ. לגמוא קלוי בשר של חתיכה שבולעים ואחרי פחמים גבי על שמן בשר

 ממה להביא היא נוספת ריפוי שיטת לכבד. מזיק הוא כי החומץ לבליעת המתנגדים
 שמא למעלה, מלמטה ולא למטה מלמעלה קליפתו את לגרד אך )?( הסנה מן שגורד

 למחרת השלק. את ולבלוע בשכר בערב ולשלוק 440הפה, דרך )ארקתא( התולעים יצאו
 של ענף על זאת יעשה לצרכיו, יפנה כאשר דבר של ובסופו צרכים מלעשות להתאפק

441)?(. דקל
 בחיי פגיעה בכך אין דיסטומה?( שלה; כבד )התליע תולעים בכבד מצויות אם

442ממושך. מאמץ אסיא מבני דרשה יבנה חכמי ידי על זאת בעובדה הכרה הבהמה.

ה ר מ ה
 חילי כל ממך ה׳ ״והסיר המבטיח הפסוק ואת למרה, קשורות מחלות ושלוש שמונים

למחלות כתרופה 444המרה. למחלות שכוונתו אלעזר ר׳ מסביר 443מצרים״ מדוי וכל
ך • • ״ • • • • • • -

445המרה״. את דוקרים ״שהם דקרים מי פירוש האגדה לפי דקרים״. ״מי נחשבים המרה

Lehnworte 2:134 b קרויס, אצל לעף 435
 פשתן זרעי בין מתלבט הערוך תילתן״; ״לולבי דרובייא: ומגירי ד״ה רש״י ע״ב; קט שבת 436

לגפנים.
(.33) ע״ג יד פי״ד, שבת ירושלמי 437

Coelius Aurelianus, Chronicles 3:5 438
Dioscurides 4:134 439

החי. מן בטפיל שמדובר מבאן משמע 440
ע״ב. קט שבת 441
 רגלים שלש אסיא בני עליה עלו זו הלכה כשרה. שלה כבד ״התליע ה״י: פ״ג חולין תוספתא 442

להן״. הכשירו השלישי ברגל ליבנה,
טו. ז דברים 443
ולמה מרה. זו ׳מחלה׳ ותניא - כה( כג )שמות מקרבך׳ מחלה ״׳והסרתי ע״ב: צב קמא בבא 444

V • * י T • * י •

 המונח הוו״. הכי בגימטרייא מחלה - בה יש חלאין ושלשה ששמונים מחלה? שמה נקרא
תו ,choie היוונית למילה דומה ״חולי״ אמר: אלעזר ״רבי ע״ב: קז מציעא בבא מרה; שמשמעו

 דבר אדם, של גופו כל מחלה שהיא מחלה? שמה נקרא ולמה מרה, זו - מחלה מרה... זו
במרה״. תלוין חלאים ושלשה ששמונים מחלה אחר:

המרה״. את דוקרים שהם דקרים... ממי חוץ תנא: דקלים; ממי ״חוץ ע״א: קי שבת 445

« »
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 שעורים שליש יוסף רב לדעת המורכב המצרי׳/ כ״זיתום זה מונח מסבירה הגמרא
 ואחר יחד, מושרים מלח, ושליש הצבעים קרטם שליש חטים(, שליש פפא, רב )לדעת
 בהריון. ולנשים לחולים מסוכן הזיתום 446לעצרת. פסח בין אותו שותים וטחינה קלייה

 כלומר אותו, עוצר המשקה שמשלשל ומי אותו מרפה המשקה במעיו שעצור מי
 על אולי מצביע בתלמוד המקורי הניסוח 447שלשול. ועוצר עצירות משחרר המשקה

 של (Tonus) במתח מעלייה כתוצאה באה שמחלה שהניחו המטודוליסטים, ברוח הנחיה
 כלומר הכיוונים, לשני ריפוי של תכונה כנראה הייתה דקרים למי השונים. האיברים
אוניברסלית. תרופה זאת שהייתה

 וחרבו מראשותיו מעל עומד עיניים... מלא שכולו המוות ״מלאך גוסס החולה כאשר
 פיו ופותח מזדעזע אותו רואה שחולה כיון בו. תלויה מרה של וטיפה בידו שלופה
448המרה(״. )כצבע מוריקות פניו ממנה מסריח, ממנה מת, ממנה פיו, לתוך וזורקה

ל חו ט ה
 עובדי של lienositas^ במקביל ביותר רחב מונח הוא ״טחלא", הטחול, מן הסבל

449זה. בתחום תרופות מספר ישנן בתלמוד התקופה. בני אלילים,

 ישתה יום וכל בצל אותן ייבש דמיא״(, ״ביני )עלוקות; מים תולעי שבע יביא •
ביין. מהן שלוש או שתיים

 ויגיד התנור מול יעמוד בתנור, אותו ידביק המליטה, שלא עז של טחול ייקח •
 ישים תנור, אין אם זה״. חולה של הטחול יתייבש כן זה טחול שמתייבש ״כמו

 גם מביא דומה שיטה דבר. אותו ויאמר חדש בית של הלבנים בין הטחול את
הקוסמים. אצל נהוג היה שכך ומספר 450פליניוס,

 הטחול על אותה ומניחים הנפטר של בידו תופסים בשבת, שנפטר אדם מחפשים •
זה״. חולה של הטחול יתייבש כן התייבשה זו שיד ״כמו ואומרים: החולה של

 451העתיק. בעולם אחרים בתחומים גם נפוצה הייתה הנפטר יד של כזאת לטיפה
 כנגד כתרופה 452Uckermarks זה תרופתי אמצעי מכיר אני אישית מידיעה
כרונית. אקזמה

הנפחייה של במים אותו ויאכל בנפחייה אותו יצלה 453)קרפיון(, ביניתא ייקח •

 פפא רב מילחא. ותילתא קורטמי ותילתא שערי תילתא המצרי זיתום אמר: יוסף ״רב שם: שם 446
 ,214 ׳עמ ועמר, לב של ספרם )לפי Carthamus tinctorius ״קורטמי״: חיטי״. תילתא אמר:

המתרגם(. - הצבעים בקרטם מדובר
ט - ודרפי ליה, מרפי - ״דקמיט המצרי זיתום ע״ב: מב פסחים 447  שהוא מי ש׳: ליה״; מקמי

אותו. עוצר משולשל שהוא ומי אותו מרפא במעיו עצור
ע״ב. כ זרה עבודה 448
ע״ב. סט גיטין 449

Plinius, Hist. Natur 30:17 450
שם 451, 8:11

לברלין צפונית - בגרמניה איזור שם 452 .
Löw, Aramäische Fischnamen no. 3 453 לפי
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 נמצא לא כאלה, נפחייה״ ״מי ששתתה אחת עז אצל הנפחייה. ממי וישתה
 בזמן הרופאים ידי על בשימוש היה זה אמצעי גם 454שחיטתה. אחרי טחול

 יום מדי ראיתי עצמי אני 455היום. עד העממית ברפואה משמעות לו ויש הקדום,
(aphthae) הפה בכיב חולים שהיו ילדיהן פה את שרחצו אמהות בברנדנבורג,

 על ששפכו במים אותו שטבלו או הנפחייה מן הביאו הנייר את סופג. בנייר
ברזל?(. המכילה תרופה של סוג )כלומר לוהט ברזל מוט

 רבא בן אחא רב אומר כך על יין. הרבה ישתה שהחולה כדי יין חבית לפתוח •
 ירפא כבר היין כי לריפוי, אליך יבוא לא הוא יין חבית לחולה יש אם אשי: לרב

 שמועיל דבר בוקר, ארוחת בוקר כל ולאכול להתרגל הטחול חולה על אותו.
הגוף. לכל

 גמליאל רבן לפני אותה הציג שכבר לטחול, מיוחדת תרופה מתאר אמפיריקום מרצלוס
זאת. מזכיר אינו התלמוד 456בדוקים. ניסיונות סמך על הנשיא,

ת נו שו
 ובלא נר בלא בתשנוק ״מתים שם כי כך נקראת בבבל שנער העיר ״תשנוק״. - 1

 צמחו שלא אומרים כי - )חם( מרחץ בלא זית; שמן להם שאין - נר בלא 457מרחץ״.
 458בבבל״. ושתלן ישראל מארץ ועקרן רשע אותו שעמד ״עד וארזים ברושים שם

שם. נחנקו שאנשים כלומר חנק שמשמעותו ״שנק״, הארמית מן בא ״תשנוק״ המונח
המדרש 459קהלת. אומר הבית״, ידלף ידים ובשפלות המקרה ימך ״בעצלתים - 2 9 ״ • ■ך 9 • • • • • • • • « ״ ״ ״ »

 כלומר המקרה״, "ימך אזי כראוי, ראשו לכסות מתעצל האדם שאם זה פסוק מסביר
460פרקים. בדלקת ויחלה - גופו - ביתו יתמוטט

 Aristotle, De Generatione אריסטו: אצל מוזכר חיים בעלי אצל הטחול של המלא חסרונו 454
Landois, Physiologie p. 201 הטחול: של חסרונו מוזכר אדם בני אצל .4:66

455 452 .Coelius Aurelianus, Chronicles 3:4, p
456 23:77 .Empiricus, De Medicam. chapt. בערך נפטר גמליאל רבן ביבנה הסנהדרין נשיא 

לספירה. 118 בשנת
 השניים בין שהקרבה ומכאן הרביעית, במאה בורדו של לאסכולה שייך אמפיריקוס מרצלוס

טעות. היא
וימצאו (:66) ע״ב ז פ״ד, ברכות ירושלמי 457 ב(. יא )בראשית שם׳ וישבו שנער בארץ בקעה ״׳

• T  • • • • T  • • •

 מתים שהם שנער, ד״א המבול. דור מיתי ננערו ששם שנער? שמה נקרא למה לקיש: ריש אמר
מרחץ״. ובלא נר בלא בתשנוק

בתשנוק מתים שהם שנער?... שמה נקרא למה בבל, זו - שנער׳ ״׳ארץ ד: לז רבה בראשית 458
• • • 1

שבת: במסכת דגרסינן ״כהדא נר: בלא ד״ה המדרש על לרש״י המיוחס מרחץ״; ובלא נר בלא
 ברושים ׳גם באגדתא דתנינא ״כהדא מרחץ: בלא ד״ה שמן״; להם שאין בבל אנשי יעשו מה

ה הכרת יעלה לא שכבת מאז לבנון ארזי לך שמחו שעי )י ׳ ו נ ארזים היה לא בתחילה ח(. יד עלי
9 : I T ״״ : ־־ : T ״ ״ T T ־־ : T ־־:־־ V ־־ T ״•

בבבל״. ושתלן ישראל מארץ ועקוץ רשע אותו שעמד עד בבבל
יח. י קהלת 459
ד. יט רבה ויקרא 460
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463ל״שירפה״, היא הכוונה 462המדרש לפי :461חילי״ כל ממד ה׳ ״והסיר - 3
״ ■ קך ¥ • • • . • •

464דימום.
 יצא אשר ״עד בשר שיאכלו להם נאמר כך ועל המן אכילת על התלונן העם - 4

הונא ר׳ מסביר במדרש כגועל. כלל בדרך מוסבר "לזרא״ 465לזרא״. לכם והיה מאפכם
T 9 : ־ ־־ T  :  V  T  T  T  : V

 כל 466במעיהן״. ׳דורא׳ נותן ״שאהיה או ״לקרדא", אומר אביתר ור׳ ובוטנא״, ״זרנא
 467ל״זרנא״, הסבר להיות אמור ״בוטנא״ מחלות. של שמות להיות אמורים הללו השמות

 ״קדר״ המונח דומה. משמעות יש ״קדרא״ או ״לקרדא" הבטן; התנפחות שמשמעותו
 קדרא המילה 468כקדרה״. ששופך שם על קדרה לשון קדר... ״קטילי של במובן בא

 להעדיף שיש או מעיים, לתולעי נחשב ״דורא״ 469ומאוס״. ״רעי של במובן גם מופיעה
deraria ביוונית( diarroria,) שלשול כלומר (diarrhea.)

שואל כך ועל 470שמש״,|ה תחת ראיתי חולה רעה ״יש אומר קהלת מחבר - 5
T-״ 9  T T ד . . . . . 1 v  T

 היא המדרש ידי על הניתנת התשובה טובה?!״. רעה ויש חולה רעה יש ״וכי המדרש
 כמו מונחים גדול לאסון דוגמה בתור מובאים במדרש 471במיוחד. גדול לאסון שהכוונה
 איינהורן זאב ר׳ זאת שחושב כפי מחלות שמות שהם ו״פטרגוס״ ״דגלום״ או ״דגלום״

 לאסון דוגמה בתור מביא במקום למדרש בפירושו לוריא( דוד )ר׳ הרד״ל )מהרז״ו(.
 תשוש, )עני(, מסכן והיה אסונות, ארבעה לו שאירעו דיגלום בשם אדם במיוחד גדול
הגישות. שתי בין להכריע קשה ורעב. ערום

ת ו ו ה מ ל ה ב ל או מ ע ו ג ש מ פ נ
 אדם לו ואמר דעת מבלי כבש בשר אכל אחת פעם כבש. בשר לאכול שנא אחד אדם
מנה וביקשו בפונדק עדשים אכלו חמרים ומית״. ״ואיתכלעס כבש, בשר זה שהיה אחר

טו. ז דברים 461
 חוליים יבואו שלא הוא ממך - חילי׳ בל ממך ה׳ ׳והסיר אחא: ר׳ ״דאמר ח: טז רבה ויקרא 462

מר״. וסופו מתוק שתחילתו הרע יצר זה אמר: אבין ר׳ עליך.
כנראה. סמיך דם לסוג אלא לשרף קשור אינו ״שירפה״ המונח 463
 שירפה אין וזו מצוי שירפה זו זירא: ר׳ א״ל טהורין? שדמיה לבתולה זו בין ״מה ע״ב: י נדה 464

מצוי״.
כ. יא במדבר 465
לזרנא אמר: הונא ר׳ לזרא? מהו - לזרא׳ לכם והיה מאפכם יצא אשר ״׳עד ד: יח רבה ויקרא 466

־ ־ 9 TT : V : ־ ״־ V ד  T T T  : V

 הונא ״רב ד: ז רבה במדבר לקרדא״; אמר: אביתר ר׳ לאסכרא... אמר: לקיש וריש ולבוטנא,
 אביתר ר׳ ולבוטנא. לזרא אומר: שבגולה רבותינו בשם נחמן בר שמואל ר׳ בשם אבין בר הכהן

(.431 הע׳ לעיל )ראה במעיהן״ דורא נותן שאהיה או לקדרא, לזרא? מאי אומר:
 שפירושו לזרא של פירושו שהוא ו׳ בלא לבוטנא לגרוס ״נכון שם: רבה לבמדבר מהרז״ו פירוש 467

בוטנא״. שנקרא הבטן חולי
שם. ורש״י ע״א לג שבת 468
לעיל. 466 בהע׳ המובא רבה ויקרא למדרש תאר״ ״יפה בפירושו אשכנזי יפה שמואל 469
יב. ה קהלת 470
 פטרגוס דגלום כגון חולה? רעה איזו אלא טובה?! רעה ויש חולה רעה יש ״וכי שם: רבה קהלת 471

ורעב״(. וערום כחו תשש עני, ״איש כהונה: )מתנות וכפין״ ערטיל תשיש מסכין
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 כך, מדוע לשאלתם הראשונה. המנה כמו לחיכם טעמה לא השנייה המנה אך נוספת,
 לא ולכן נחש של שדרה עמוד בושל הראשונה המנה של שבסיר הפונדק בעל הסביר
472ומיתון״. ״ואיתכלעסון - הסיר מאותו הנוספת המנה את להם הגישו

 )אולי ״בלעם״ כותבים 474ופליישר 473לוי ברורה. אינה ״כלעס״ של ]המשמעות
 צריך בסוף. ס׳ בתוספת )לבלוע( ״בלע״ מלשון או הב׳( בתוספת ללעוס מלשון
 היא אחרת אפשרות ונחנקו; אוכל מעט בלעו הם האוכל בעת בהלה שמחמת להניח

ונחנקו. הנשימה לקנה חדר והקיא הקיאו הם בהלה שמחמת
 קוהוט גם בהלה; מרוב ומתו כך כל נבהלו שהחמרים מסביר משה״ ״פני בעל

 שלגבי למרות הנכון, כהסבר זה הסבר לי נראה הדברים בהקשר 475אתו. מסכים
 היא המילה משמעות לעף לפי דעה. להביע יכול אני אין הלשוני־הדקדוקי ההסבר
[476גועל״. ״מעורר

והלאה(. 26) ע״א מו פ״ח, תרומות ירושלמי 472
ב.236 ׳עמ א, כרך לוי, של במילון 473
ב.286 עמ׳ שם, 474
להיחנק. - to be chokcd - בלעם מתרגם יסטרוב ב. 100 עמ׳ ב, כרך השלם, ערוך 475

476 Löw, Aramäische Schlangennamen, 8 הע׳ 31 ׳עמ להרכבי, היובל ספר.
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ומומים פצעים
)כירורגיה(

א בו מ
 הכירורגיה וכן פצעים של החבישה הייתה כן, לפני עוד וייתכן המקרא, תקופת לאחר

 של נפרד מקצוע היה לא אך לעיל הוזכר שכבר כפי 1הרופא, של פעילותו בתחום
 ניגש בדרך שהלך אחד, ששומרוני החדשה, בברית שמתואר כפי קרה, אמנם כירורג.

2אותם. וחבש פצעיו על ויין שמן ויצק פצוע אל

לכה ״שמלה לשני אומר אדם כאשר דבר. מוכיח אינו ״חובש״ המקראי ]המונח
T : ״ 9  : T

 יהיו ]המכשלה[ הזה הכושל והעם מכובדת הופעה לך יש )כלומר לנו״ תהיה קןצין
' Pעדיין לבד שמלה כי לחם׳/ אין ובביתי חבש אהיה ״לא נענה הוא בשליטתך(, • • • • • • • • • • •  • •  • ■ • • • “ 9

 ״חובש״ המונח את מבינים והרד״ק ג׳נאח אבן 3לשולט. - לקצין אותי עושה לא
 אך לנו״. תהיה ״קצין הקודם בפסוק לפנייה כתשובה וזאת מנהיג, של במשמעות

פצעים״ יחד ולקשור "לחבוש של נדירה הלא במשמעות ״חובש״ את מבינים אם גם
 רוצה שאיני או המדינה, של במכשלה ולטפל לחבוש ברצוני שאין הכוונה אזי

 הוכחה כל זה בפסוק לראות אין מקרה בכל המנופץ. הגוף של המרפא להיות
החובש.[ מקצוע של לקיומו

לי ח כ ו ת י נ
 כמכשיר מפורשת בצורה מוזכר גולגולת, לפתיחת המיועד רופאים״ של קטן ״מקדח
לאחר עובר להוצאת קיסרי לניתוח המשמשת גדולה סכין הם נוספים מכשירים 4רפואי.

הצרי עמי״. בת ארכת עלתה לא מדוע כי שם אין רפא אם בגלעד אין ״הצרי כב: ח ירמיה 1
T ־־ ־ ״ T 9 ״* ״״ ״ T : ״ : 9 ״* •T: ־־ I T - - - .

פול ביותר הידועה התרופה הייתה מגלעד בפצעים. לטי
 ויהבש אליו ויגש רחמיו. ויהמו אתו וירא עליו ויבא בדרך הלך שומרוני ״ואיש לג־לד: י לוקס 2

ויין״. בשמן ויסכם פצעיו את
ובביתי חבש אהיה לא ידך... תחת הזאת והמכשלה לנו תהיה קצין לכה ״שמלה ו-ז: ג ישעיה 3

F  9 9 9 ““  T  9 9 9 9 9 9 r * f ^ » • •■ • ■ ■ ■ ■ • • ך ■ W • • • • • • • • • • •
• ■ •• • • • •I ■ • • I « •  I I

עם״. קצין תשימני לא שמלה ואין לחם אין
T  • % •  T  • • • •

 באיזה אומרים:... הלל ובית מקדח, כמלוא אומרים: שמאי בית - ״ובגולגולת מ״ג: פ״ב אהלות 4
לשכה״. של בגדול אומרים: וחכמים מאיר; ר׳ דברי רופאים, של בקטן אמרו? מקדח



 ידוע לא 7לניתוחים. וכץ 6לברית המשמשת קטנה סכין שהוא איזמל, וכן 5האם, פטירת
 ששימשו כאלה ישנם י״ג פרק כלים במסכת המוזכרים הרבים המכשירים בין אם לנו

8לניתוחים. מערכת התרונתק שימש הפרשנים לפי כירורגיים. לצרכים
 אדם ידי על תפירה( )מחט במחט הגוף מן בשבת מוציאים קוץ או )סילוא( שבב

 לסדקים מועילים קרים שמים בעוד יעילים, חמים מים זאת למטרה 9מקצועי. לא
 מעט אותו לפצוע בלי הגוף מן קוץ או שבב להרחיק אפשרות אין לרוב 10שבפנים.

 שיכול מוכשר, פחות לא אחר, מישהו יש עוד כל קוץ, לאביו להוציא לבן אסור ולכן
 תינוק של הטבעת כשפי 12מיתה. חייב מהוריו אחד הפוצע שבן מכיוון 11זאת, לבצע
 המקום ואת האור מול התינוק את ומעמידים בשמן אותו מורחים בבירור, נראה אינו

 גורם הוא כי מתכתי במכשיר לא אך וערב, שתי שעורה, של בגרעין קורעים השקוף
 באיבר )פיסטולה( נצור לרפא רוצים כאשר 14בברזל. בשימוש היה מיוחד חשש 13דלקת.
רפואה של בתיאור כנראה מדובר כאן אך 15שעורה, של בגרעין כן גם משתמשים הזכרי

 ומקרעים סכין מביאין בשבת ומתה המשבר על שישבה האשה שמואל: ״אמר ע״א: ז ערכין 5
הוולד״. את ומוציאין כריסה את

 במבוי ששבתו ובאיזמל בתינוק קיימתיה אבהו: ר׳ ״אמר (:50) ע״ד טז פי״ט, שבת ירושלמי 6
המבוי״. בכל לטלטלו אסור ואינו

ת את בו הכית אשר ׳״ומטך ב: כו רבה שמות 7 )שמו אר׳ זה מטה רבש״ע, לפניו: אמר - ה( יז הי
• • • *1 • •

הקב״ה: א״ל המצרים. על מכות י׳ הביא והוא במצרים המים הבאיש הוא הוא?! פורענות של
 בו מכה שאני במה אני אבל ברטיה, ומרפא באיזמל מכה שהוא - ודם בשר כמדת מדתי אין
מרפא״. אני

 מכתב תיק והתער... ומספרים מספרת תיק והפגיון, והסכין הסיף ״תיק מ״ח: פט״ז כלים 8
ותרנתק״.

 הקוץ״; את בו ליטול יד, של מחט האגוזים... את בו לפצע קורנס אדם ״נוטל מ״ב: פי״ז שבת 9
ן שהיו ״שנים מי״א: פ״ז פרה  בקידוש קוצו, לזה זה ונטל זה על זה והגביהו לחטאת ממלאי

כשר״. אחד,
 ש׳: סכנתא״; וחילופא לחספניתא וקרירי לסילוא ״חמימי ע״א: כט - ע״ב כח זרה עבודה 10

 חמימי ד״ה רש״י סכנה״; הוא הדברים וחילוף שבפנים לסדקים קרים ומים לקוץ חמים ״מים
 דרחיץ היכא - סכנתא בני בי סילוא לעיל דאמרינן והא בחמין המכה לשרות ״צריך לסילוא:

גופו(. כל לרחוץ טוב זה )אין וכר״ גופו כל
 מר סילוא. ליה למישקל לבריה שביק לא רב לאביו... דם שיקיז מהו ״בן ע״ב: פד סנהדרין 11

 מתיר היה לא ״רב ש׳: חביל״; דילמא כוותא ליה למיפתח לבדיה שביק לא דרבינא בדיה
 של בועה בתוך פתח לו שיפתח לבנו מניח היה לא רבינא של בנו מר קוץ. לו להוציא לבנו

מוגלה״.
יומת״. מות ואמו אביו ״ומכה טו: כא שמות 12

• ד • : ז

דזריף״. משום לא, מתכות בכלי ״אבל ע״א: קלד שבת 13
 מסרטו ואמרו ולרופאים לחכמים שאלתי זה דבר רב: אמר יהודה רב "אמר ע״א: עז חולין 14

 בבשר חריצים ״עושה זריף: מזרף ד״ה רש״י זריף״; מזרף פרזלא אבל ארוכה, ומעלה בעצם
המכה״. ומכאיב

 ומסרטינן שערתא מייתינן עבדינן? היכי לאביי: אבין בר אידי רב ליה ״שלח ע״א: עו יבמות 15
לרישיה. ליה ופסקינן ליה ומנכתינן גמלא שומשנא ומייתינן ושייפינן תרבא ומייתינן ליה
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 למרות 16הקרום. בעולם נפוץ היה לדלקת הגורם הברזל תכונת מפני החשש עממית.
זאת. ממתכת הניתוח כלי רוב מיוצרים זה

 משתמשים זו בצבת רפואיות. למטרות לא כי אם הפה, לפתיחת ברזל צבת גם מוכרת
 של לפיו מותכת מתכת בשפיכת המתבצעת בשריפה, למוות הנידון של הפה לפתיחת
 לפתוח כדי ברזל של בצבת משתמשים כן כמו 17למותו. לגרום אמורה אשר הנידון,

 בעל הצורך ובמידת סוטה, מי להשקותה מצווה התורה אשר 18סוטה, אישה של פיה
 נידונים של הפה לפתיחת ברזל של בצבת השתמשו גויים של שלטונות 19כורחה.
 אלעזר של פיו את 20המלך. את יקלל שלא כדי הנידון של לפיו חכה והכניסו למוות
21להורג. והוצא הבשר את ירק הוא אך חזיר בשר להאכילו כדי בכוח פתחו הסופר

י ג ת סו עו צי פ
מכה. של שונים סוגים ויש ״מכה״; הוא הטראומה או הפציעה של הנפוץ הביטוי

 הבל של הריגתו המסורת, לפי מתוארת, כך פדע. או פצע דקירה, או מכה - 1
 היה שלא פציעות, פציעות חבורות, חבורות אחיו בהבל קין שעשה ״מלמד קין: ידי על

 מגדל הוא כאשר לאדם יש הנאה מה 22לצוארו״. שהגיע עד יוצאה נשמה מהיכן יודע
 פציעות, רק בר? חיות שאר או הרומאיות( על אהובה שהייתה המחמד )חיית קופים

 ביתור בעת גם 24צורך. ללא מכות ומקבל נפצע לשכרה, השותה 23שריטות. או נשיכות
25ידו. את לחתוך אדם יכול בשר

285 ומומים פצעים

 שיש שעורה מביאין לרפואה? עושים אנו ״כיצד ש׳: זריף״; מזרף פרזלא אבל שערתא, ודוקא
 ועל שתנשוך לה וגורמים גדולה נמלה ומביאים הנקב... סביב אותו וסורטים וחד דק צד בה
לדלקת״. גורם ברזל אבל הנקב... צדי מחברת היא נשיכתה ידי

winer, Bibi. Realwörterb. p. 185 לכך: הוכחות ראה 16
 לתוך וזורקה הפתילה את ומדליק בטובתו שלא בצבת פיו את פותח ״אלא ע״א: נב סנהדרין 17

מעיו״. בני את וחומרת מעיו לתוך ויורדת פיו
מעל״; בו ומעלה אשתו תשטה כי איש איש אלחם ואמרת ישראל בני אל ״דבר יב: ה במדבר 18

־ T : ״ V : ״ ״ י V ״• :־־ T : ־ T : ״• T : ״ : V ״״ ־ : T  T -

המאררים״. המרים מי את האשה את ״והשקה כד: שם שם
: 4 : T  V t ־ V T •• ־ T ד : ־ ־ • ז

 פותחין ברזל של בצבת אומר: יהודה ר׳ כרחה. בעל אותה ״ומשקין ה״ג: פ״ב סוטה תוספתא 19
כרחה״. על אותה ומשקין אותה ומרערעין פיה את

 בשר מדת הוא ברוך הקדוש כמדת שלא וראה בא אלעזר: בן ירמיה ר׳ ״אמר ע״א: יט עירובין 20
ת הריגה אדם מתחייב ודם בשר מדת ודם. ן למלכו  יקלל שלא כדי פיו לתוך חכה לו מטילי

שותק״. למקום הריגה המתחייב אדם הוא: ברוך הקדוש מדת המלך; את
יח. פ״ו מקבים-ב 21
ע״ב. לז סנהדרין 22
קופות מגדלי כגון - יא( ו )קהלת הבל׳ מךבים הרבה דברים יש ״׳כי יא: ו רבה קהלת 23

• T * • T  •

 אמכותי חד או מניהון? חנייה להון אית מה הים. וכלב שדה ואדני הסנאין וחולדות וחתולות
ועקיצה״. נשיכה או אחת מכה או מהם? הנאה יש ״מה כהונה: מתנות מעקוצי״; חד או

׳למי דינין... למי מדינים׳ ׳למי בתורה, עמל שאינו למי אמר: הונא ״רב א: יב רבה ויקרא 24
י • ו י • •

... כדרך וקטטה ריב ״ודברי כהונה: מתנות כט-ל(״; כג )משלי היין׳ על ׳למאחךים פצעים׳
T T

לחבירו״. אדם בין מדון ומגרה השיכורים
(.35) ע״ג מא פ״ט, נדרים ירושלמי 25
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 שמואל של לדעתו 27הן. מסוכנות הרגל ובגב היד בגב פציעות גם רב, של לדעתו
 החנית רש״י לדעת כי למוות, בוודאות גורמת פרסים של מחנית פציעה רופא(, )שהיה

 שיאכילו מגרים מאכלות בעזרת אולם המות״(. סם במי אותן )״שמצרפין מורעלת
 שיצווה עד שיחיה אפשר חי יין אותו וישקו גחלים על שנצלה שמן בשר כגון אותו,

 הפחד מפני ייתכן נשק; כלי של פדעתא - פציעה בכל סכנה ראה שמואל 28לביתו.
29הוזכר. שכבר בברזל, ומגע

 שורשים לגרד יש הפצע את לרפא וכדי בחומץ, שחליים מניחים דימום להפסקת
 משורשי בתחבושת הפצע את ולחבוש הסנה, מצמח וכן ״יבלה׳/ הנקרא צמח של
 באותן השתמשו קדומות בתקופות זרה עבודה רופאי שגם מציין לעף 30הצמחים. שני

31מטרה. לאותה שיטות
 זה לעומת לוהט. מאפר או מגחלת כתוצאה שנוצר פצע כל מכרוה. כוויה, - 2

 כוויה או בעירה(, חומר )המשמשת זיתים מעוגת לוהטת, מאבן מעץ, בעור קלות כוויות
 במונח וכלולות עור למחלות נחשבות כבוי, לא ומסיד חם, מאוויר טבריה, חמי ממי

 אלה הגדרות 32״קדח״. בתלמוד נקרא מחום כתוצאה עור דלקת של שלישי סוג ׳׳שחין״.
 רפואיים. מקצועיים מונחים בהן לראות כוונה גם ואין 33השונים במקורות אחידות אינן

 מאשר יותר חמורה הפגיעה תוצאת כאשר נוזלים, מפרישות או ״זורמות״, כוויות
 בצורתה הדומה שלפוחית בצורת קרום מתפתח כאלה במקרים - בלבד סמוק עור

 אטוני פצע גבי על המתפתחת (flbrin) פיברין לשכבת שהכוונה נראה בצל. לקליפת
(atonischen Geschwüren, atonic wounds) התחתון בשוק קרובות לעתים שמתפתח כמו

ה ויצא הקוץ והכה התנור( )את גורפתו ״היתה מי״א: פ״ח כלים 26 דם״. ממנ
 של כמכה הן הרי הרגל וגב היד גב רב: אמר מתנה בר אדא רב ״אמר ע״א: כ״ה זרה עבודה 27

ן חלל השבת״. את עליהן ומהללי
לביתו. לצוות שיספיק כדי מה זמן עוד שיחיה היא הכוונה ע״א: ע גיטין 28
ן ז: סעיף שכח סימן חיים, אורח 29 ברזל״. מחמת שנעשית מכה כל על שבת ״מחללי
ן היא סכנתא פדעתא האי שמואל: ״אמר ע״א: כח זרה עבודה 30  מאי השבת. את עליה ומחללי

 חרב של ״פצע ש׳: דאסנא״; וגירדא דיבלא גרדא לאסוקי בחלא תחלי דמא? למיפסק אסותא
הפצע״. על בשר להעלות כדי בחומץ שחליים הדם, להפסיק כדי הרפואה? מה היא... סכנה

 שני משורשי תחבושת ויעשה הסנה משיח שיגרד וכן יבלא הנקרא צמח של שורשים יגרד וכן
ועוד. הצמחים

Low, Aram. Pflanzennamen, p. 184 31
 שבא שחין היינו ״קדח קהתי: המורדין״; והקדח והמכוה השחין והזקן, ״הראש מ״ח: פ״ו נגעים 32

 תולדות מחמת אלא ממש אש מחמת באה שלא מכווה או וכדומה, בעץ או באבן מכה מחמת
רותחים״. מים או גחלת או רמץ ידי על כגון האש,

שם. טוב יום תוספות 33



«  »

 35״צלקת״. במקרא מכונה בגלר ומכוסה היטב שנרפא פצע 34״צרבת״. במקרא ומכונה
 תנור של מרדה נפל אחת לאישה 36לפיו. ידו מכנים התנור ניקוי בעת ידו שנכווית מי
 היה אבא בר חייא ר׳ 37המוות. מלאך בידי נפלה כביכול, וכך, התחתונה שוקה על

 בימי כמו אותו יענו ולא מיד שיהרגוהו ובלבד השם קידוש על נפשו את למסור מוכן
 ומניחים באש אותן ומלבנים ברזל של כדוריות מביאים שהיו אדריאנוס(, )בימי השמד

 של נתזים מביאים שהיו הייתה אחרת עינוי דרך מתו. שהמעונים עד השחי בבית אותן
 אם 38מתו. שהמעונים עד לציפורניים מתחת אותם ותוקעים קנים( של )קרמיות קנה
 הניח הוא )כי חייב המניח אין מת, מכך שכתוצאה גחלת אחר של לבו על מניח אדם

 של בגדיו על הגחלת את מניח אדם אם אך מגופו(. הלוהטת הגחלת את יזיז שהאדם
 הוא אחר של ציפורנו את בשיפור כווה אדם אם אבל 39חייב. המניח נשרף, והוא השני
40חבורה. נגרמה שלא למרות צער, דמי לו חייב
 על ואף דם ממנה שיוצא ״מכה היא ״חבורה״ התוספתא הגדרת לפי חבורה. - 3

 שלא חבורה גם יש 42ולהימוק. להתרכך יכולה כזאת חבורה 41לצאת״. יכול שאין פי
44״חבורה״. מכונה הבתולים בקיעת גם 43נקרש. בתוכה הדם כאשר נעלמת

כמו שבירה של המשמעות את ״שבר״ במונח להבין יש אם ספק 45שבר. - 4
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וטהרו הוא המכוה שאת כהה והוא בעור פשתה לא הבהרת תעמד תחתיה ״ואם כה: יג ויקרא 34
: ״ : 9 ־ T־ V- : T--------- ־  T  :  T  V V : • • T ״  : • “  • •  :  T • : ד ״

הוא״. המכוה צרבת כי הכהן
t  r • • » ך • • • • • • • t ך • • I • • • I

)ויקרא ה״ה: ו פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, מ״א; פ״ט נגעים 35 ׳ ן  מורד? יכול - יח( יג ׳״שחי
ה״ג. ז פרק שם שם ספרא ׳שחין״׳; ת״ל צלקת? שיעשה עד יכול ׳ונרפא׳ אי ׳ונרפא׳. ת״ל

ך • • • ״ן• • • • r • • ״ ■ • • • • • • •

 ונתנה ד״ה מברטנורה ר״ע נטמא״; פיה, לתוך אצבעה ונתנה שנכות ״או מי״א: פ״ח כלים 36
בפיהם״. אצבעם שנותנים באצבעם הנכוים ״כדרך פיה: לתוך אצבעה

 האוד את לקחה התנור, את ומכבדת בידה מרדה מחזיקה היתה אחת ״אישה ש׳: ע״א; ה חגיגה 37
 שלא למרות לקחתה היה יכול המות ומלאך מזלה הורע ואז ונכותה רגלה גב על אותו והניחה

לה״. הגיע
 שמו קדושת על נפשך תן אדם: לי יאמר אם אבא: בר חייא ר׳ ״אמר ז: ב רבה השירים שיר 38

 ומה לסבול. יכול איני שמד של בדורו אבל - מיד שיהרגוני ובלבד נותן, אני הקב׳׳ה, של
 אותן ונותנין באש אותן ומלבנין ברזל של כדוריות מביאין היו שמד? של בדור עושים היו

 ומשיאין צפרנן תחת ונותנין קנים של קרמיות ומביאין מהן, נפשותם ומשיאין שיחיהן תחת
 יכולים ושבריהם הקנה גבי שעל הקשה העליון החלק היא ״קרומית ש׳: מהם״; נפשותיהם

ע״ב(. נו )קדושין כסכין״ לשמש
ע״א. כז קמא בבא 39
אומדין חבורה, עושה שאינו מקום צפרנו, על ואפילו במסמר, או בשפוד ״כואו מ״א: פ״ח שם 40

T  •

כך״. מצטער להיות ליטול רוצה בזה כיוצא אדם כמה
הכ״ג. )פ״ח( פ״ט שבת תוספתא 41
אולתי״. מפני חבורתי נמקו ״הבאישו ו: לח תחלים 42

• • ■■ • • • •  • ■■ P ^  •  • •• •  T  T  •

 ד״ה רש״י יצא״; שלא פי על אף הדם נצרר חוזרת? שאינה חבורה היא ״ואיזו ע׳׳ב: קז שבת 43
ונבלע״. חוזר אינו שוב אחד במקום ונקשר ״נאסף הדם: נצרר

 בה שעושה מפני שבת, בלילי הכלה מן החתן את ״מפרישין ה״א: פ״א כתובות תוספתא 44
חבורה״.

מתמיה הרופא והיה רופא, אצל לו ובא שנשבר למי דומה? דוד היה ״למה ג: נא תהלים מדרש 45
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 אסור שבורות רגלו או שידו שכוהן במפורש לצוות צורך שאין מכיוון עצמות, שבירת
 כי משברים, כתוצאה בעצמות לעיוותים היא הפסוק שכוונת ייתכן 46בקודש. לשרת

 שבמונח ודאות אין כן כמו 47ברגל. או ביד עיוותים גם ״שבר״ במונח מבין התלמוד
 שהכוונה או שנשברה, עצם חלקי שני של לאיחוי הכוונה 48השבר״ את מחזירין ״אין

 ושברו ארי ״הכישו האגדה, מספרת התיבה, מן יצא נח כאשר שנקע. פרק להסדרת
 והכישו שלמה... כסא על לישב ״שבא מצרים למלך קרה דומה דבר צולע״; והיה
 50השמיר. תולעת על במלחמתו רגלו שבר אשמדאי גם 49צולע״. והיה ושברו ארי

 נשבה, האלוהים וארון הפלישתים עם בקרב נפלו בניו ששני שמע הכוהן עלי כאשר
51וכבד״. האיש זקן כי וימת מפרקתו ותשבר השער יד בעד אחירנית הכסא מעל ״ויפיל

ך • ״ ״ « « ■ • ״ ^ • ■ ■ • — « • • • ״ ך ״ • « • • » 1• ^ • ״ • ■ ^ ^ ״ 1

 צעיר אדם לנפילת כי 52המפרקת, בשבירת המסוכן הגורם כנראה היה הזקנה עניין
 באכסניה להתאכסן שבא באדם הוא שונה מקרה קשות. כה תוצאות כנראה אין מכיסא
 רצה האורח וכאשר הסולם את הזיז האכסניה ובעל גג בעליית לישון אותו והעלו
 מסוגל היה עוד הוא אמנם מפרקתו; את ושבר נפל בחשיכה, העלייה מן לרדת
 54לבקר. בקשר רק מוזכר מבחוץ, בו להבחין שאין בצלעות, שבר 53מותו. לפני לדבר
שבור״ "צבי 55להקרבה. הבהמה את פוסל אחוריות או קדמיות רגליים של שבר

 לא עלי, לך צר אתה הנשבר: אותו לו אמר מאד. עליך לי צר מכתך, גדולה כמה לו: ואומר
שלך״. השכר אלא נשברתי בשבילך

מזרע מום בו אשר איש כל יד... שבר או רגל שבר בו יהיה אשר איש ״או יט-כא: כא ויקרא 46
• •— • • • • • • • • • • ▼ • • • • • • ״ ▼ ז • י • • • • • • • • • •1• • • • 1 • • •

בו״. מום ה׳ אשי את להקריב יגש לא הכיהן אהרן
• • • •

והקילבן? והעיקל הקישן לרבות מנין רגל׳, ׳שבר אלא לי אין - רגל׳ ״׳שבר ע״א: מה בכורות 47
• • 1 • • • 1" •

למעלה קלוטות או מורכבות אצבעות יד׳, ׳שבר אלא לי אין - יד׳ ׳שבר רגל׳... שבר ׳או ת״ל 9 ד ד 1 ד •\ :״ ד ד ־.״ ד

יד״׳. שבר ׳או ת״ל הפרק... מן
 רוחץ אבל בצונן, יטרפם לא ורגלו ידו שנפרקה מי השבר. את מחזירין ״ואין מ״ו: פכ״ב שבת 48

״ במונח הכוונה )אולי נתרפא״. נתרפא ואם כדרכו, הוא ן  כי שבר, לאיחוי זאת בכל ״מהדרי
המתרגם.( - ידו שנפרקה מי על גם מדובר המשנה בהמשך

׳ניח שנאמר נח זה - ב( ט )קהלת לצדיק׳ אחד מקרה לכל כאשר ״׳הכיל א: ט רבה קהלת 49
• • • • •

ת תמים צדיק איש )בראשי ה׳  צולע. והיה ושברו ארי הכישו התיבה מן כשיצא אמרו: ט(. ו הי
צולע. והיה ושברו ארי הכישו שלמה... כסא על לישב פרעה כשבא אמרו: פרעה. זה ׳ולרשע׳ ז דד :

. לצדיק אחד ׳מקרה הוי: צולע. מת וזה צולע מת זה ולרשע״׳ ד : 9 --- ד ד :א• • ד ד

יב. עח תחלים מדרש 50
א 51 אל- יח. ד שמו
 באהל. מטמא עמה בשר ורוב מפרקת נשברה שמואל: אמר יהודה רב ״אמר ע״א: כא חולין 52

שאני״. זקנה הואי? בשר רוב בלא מפרקת דעלי מעשה אותו וא״ת,
ע״ד. נד פ״ט, רבתי כלה 53
 אין שיכול יד׳ שבר או רגל ׳שבר שנאמר לפי ת״ל? מה ״שבור הי״א: ז פרשתא אמור, ספרא, 54

 שאין צלע שבר יצא בגלוי... שמומן מיוחדים אלו מה רגלו?... נשברה או ידו שנשברה אלא לי
בגלוי״. מומו

 אילא מנה אלה מומין ניכר, שאינו פי על אף רגלו, ועצם ידו, עצם ״נשבר מ״ח: פ״ו בכורות 55
ביבנה״.
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56פרטי. בשדה נמצא הוא כאשר ״מציאה״ נחשב לברוח מסוגל שאינו
 יודע העם אין כיום שגם תופעות שתי הן ונקע. המקום( מן )יציאה פריקה - 5
ואזרעי תפול מ*שכמה ״כתפי איוב של העצמית הקללה ידועה ביניהן. להבחין תמיד

• י • • • • • • • • • • • •
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אחד מקרה לפחות מתואר 58קרים. במים ירחץ ורגלו ידו שנפרקה מי 57תשבר״. מקןנה
 הלסת של פריקה 59מסוימת. בתנוחה היד בהנחת היא לריפויו הדרך אשר ביד נקע של

60לקורבן. הבהמה את פוסלת
 כדי עליה ללחוץ ויש 61״מזור״ במקרא מכונה )אבסס( מוגלה שלפוחית - 6

 מרפאים ״מורסה״. נקראת השלפוחית יותר מאוחרת בתקופה המוגלה. את להוציא
 המורסה. של בקילופה או 62המוגלה, והוצאת לשלפוחית פה בנקיבת המורסה את

 )ביוונית פשוט לחתך כאן שהכוונה ספק אין 63הרופא. ידי על מבוצעות השיטות שתי
818) ^  גם שהכירו הבחנה ק(,61ץע^ו2518 )ביוונית מסביב ולחיתוך לקילוף בניגוד ^

 בשלפוחיות הן הקילוף שיטת את העדיפו הם במורסה. בטיפולם אלכסנדריה רופאי
 או מהול יין גביע מומלץ במורסה תרופתי כטיפול 64יבשות. בשלפוחיות הן רכות

חיצוני. או פנימי לשימוש היא זאת תרופה אם ברור ולא 65אדום, באהל מעורב
T  T

 הסימטא של התפתחותה עם שעולה לחום מקדים סימן היא מוגלה( ״סימטא״)בועת
 כך ואחר באצבע, פעם שישים עליה להכות הוא בסימטא הטיפול אחריה. מיד או

 כלומר לבן, לא עדיין הבועה ראש כאשר טובה זאת שיטה וערב. שתי אותה לחתוך
סכנה בה אין לבנה כבר הבועה אם אך לצאת, עומדת ואינה נסתרת עוד שהמוגלה
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 רצץ אותן ראה בה... והחזיק אחר ובא עליה, ונפל המציאה את ״ראה מ״ד: פ״א מציעא בבא 56
לו״. זכתה שדי, לי זכתה ואמר: שבור... צבי אחר מציאה, אחר

כב. לא איוב 57
 נתרפא ואם כדרכו הוא רוחץ אבל בצונן, יטרפם לא ורגלו, ידו שנפרקה ״מי מ״ו: פכ״ב שבת 58

 בהם ירחץ לא אך הפריקה על להתגבר עוזרים צוננים ומים בשבת במלאכה מדובר נתרפא״.
כתרופה. בשבת

 אמר ידיה. ליה שניא יוסף, דרב קמיה יתיב חוה אויא רב וכר: ידו שנפרקה ״מי ע״א: קמח שם 59
 יוסף רב לפני יושב היה אויא ״רב ש׳: אסור״; ליה: אמר מאי? והכי אסור. מאי? הכי ליה:

 באופן יד לשים מותר האם ושאל: היד הנחת של שונים אופנים אויא רב הראה ידו. לו נקעה
בשבת?״. רפואה משום בזה שיש או כזה

 רגלו, ועצם ידו, עצם ״ושנפגם וביניהם שונים פגמים מתוארים י׳ משנה ר פרק בבכורות 60
שבפיו״. עצמו ושנפסק

מלך אל וישלח אשור אל אפרים וילך מזרו את ויהודה הליו את אפרים ״וירא יג: ה הושע 61
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מזור״. מכם יגהה ולא לכם לרפא יוכל לא והוא ירב
T* ״ I ״ ־ : V T : ״ : V ״ T V

 התר, ולא אסור לא בהם אמר ולא ישמעאל, ר׳ לפני אמרו דברים ״שלשה מ״ה: פ״ב עדויות 62
 להוציא ואם חיב, פה, לה לעשות אם - בשבת מרסא המפיס מתיא: בן יהושע ר׳ ופירשן

פטור״. לחה, ממנה
ת או לקולפה אם - בשבת מורסא ״המפיס ה״ח: פ״א שם תוספתא 63  כדרך פה לה לעשו

חייב״. עושין, שהרופאים
Oribasius, 44:8 ed. Daremberg, vol. 3:577 64

 בתוך יין רביעית מוגלה של ״לפצע :׳ש באהלא״; דחמרא אנפקא - ״למורסא ע״ב: סט גיטין 65
אדום״. אהל
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 את לראות אפוא ניתן ״סימטא״ במונח 66מעצמו. יפתח והפצע דבר לעשות צריך ולא
 ״לחש מוצאים אחר במקום קלו״ג(. בלעז: מסביר שרש״י )כפי ״פרונקל״ כיום המכונה
 משמעות(... ללא )מילים מסמסיך בזבזיך בזיך ״בזך האומר בסימטא לטיפול כשפים״

 תרבה ולא תפרה לא כך לפצע( יאמר )כך ורבה פרה שאינה וכפרדה כקלוט יהיה זרעך
67פלונית״. בן פלוני של בגופו

 במכה כאן מדובר המונח. של המצומצם במובן ״מכה״, של במשמעות פצע - 7
ולא זרו לא טריה ומכה וחבורה ״פצע חדשה: רקמה המפתח טרי פצע שהיא טרייה

: ד • : ־ד ־ ד ־־ : ־ •\ 9

אנושה, מכה שמשמעותה 69נחלה״, ל״מכה היא שהכוונה או 68בשמן״. רככה ולא חבשו
• ^ • ■ • • ך י • • ^ ״ » .1 1 . % • ו •#

חדשה. רקמה מפתחת שאינה מכה כלומר 70הרפא״, מאנה אנושה ״ומכתי עליה שנאמר
• ־ • 1־ ־ ד ״ד : ■ ז ז • • ־ • 9

 אצל אך - 71עולה - מתרומם והבשר גבשושית שנוצרת כך ידי על מתרפא הפצע
 שלא מי ויש מהר בשרו שמתרפא מי ויש שונה, בצורה עולה הוא שונים אדם בני

 הוא ילדים אצל ואילו מהר, מתרפא הבשר אין מבוגר אדם אצל :72מהר בשרו מתרפא
 אם 74)הכהה(. הפצע מן יותר חיוורת צלקת, מתפתחת התהליך בסוף 73מהר. מתרפא

75לנושאה. מום היא אזי כלב, מנשיכת כתוצאה נוצרת כזאת צלקת
י /0הארמ ^פן/רז /*#׳ר ת¿׳/׳(/ ר א ¡ ) : #35רז ר׳ען׳ [

76״:¿ר׳כח״

 77במחלוקת. נתון הדבר - לעצם שמעל הבשר לריפוי עוזר העצם מוח מידה באיזו
 בשר גידולי של משטח שהוא ״גרגותני״, בו מתפתח ראויה לא בצורה טופל הפצע אם

78בשר. של רשת כעין ומסביבו הפצע על הצומחים

ע״א-ע״ב. כה זרה עבודה 66
ע״א. סז שבת 67
ו. א ישעיה 68
כי תדמינה ואל ויומם לילה דמעה עיני תרדנה הזה הדבר את אליהם ״ואמרת יז: יד ירמיה 69

ד : ־ד : ד : ־־ ד : • - -ך : - •• ־ ־ד ־ד ־־ ד •% •• :־־ ״ד : ־־־ ־ד :

מאיד״. נחלה מכה עמי בת בתולת נשברה גדול שבר
: ד : - ד - • ־ ־ ־ : ד : : • ד ••••••

יח. טו שם 70
״ךפאות המונח את מסביר )המחבר לך״. אין תעלה ךפאות למזור דינך דן ״אין יג: ל שם 71

% • ד יד ד • • ״ד • ד

״תועלת״, מלשון ״תעלה״ את מסבירים אחרים ופרשנים רש״י ואילו הבשר, כעליית תעלה״
ו זד

המתרגם.( - מועילות אינן שהתרופות כלומר
 בשדיה סליק דלא ואיכא הייא בשריה דסליק איכא דלמא קושיא? ״מאי ע״א: פד קמא בבא 72

מהר״. בשרו מתרפא שלא מי ויש מהר בשרו שמתרפא מי יש ״שמא :,ש הייא״;
 ״מבוגר ש׳: הייא״; בישרא ביה סליק קטן הייא, בישרא סליק לא דגדול ״משום ע״ב: קלד שבת 73

מהר״. הבשר מתרפא בקטן מהר, מתרפא הבשר אין
מכתך״. נחלה לשברך כהה ״אין יט: ג נחום 74

9 •.״ ד ־־ ד : ־* 9 •% : • : ד ״• 9

מום״. זה הרי צלקת מקומו ונעשה כלב ״נשכה ע״א: עה כתובות 75
ומרפא ארכה לה מעלה ״הנני ו: לג שם ארפאך״; וממכותיך לך ארכה אעלה ״כי יז: ל ירמיה 76

\ :־־ ־־ • \ • ־־ • : ״ 9 •• ־ד : ״.״ 1 • ״־ ־־ • 9 ד ד ד \ ד ע ד •־ : ־ ד ד

ורפאתים״.
ד :

 ליטמא. נמי באהל היא מעליא אבר מבחוץ ארוכה מעלה מבפנים מוח ״ואי ע״א: קכה חולין 77
מבחוץ״. ארוכה מעלה אינו בפנים מוח אומרת, זאת חייא: דרבי בדיה יהודה רב אמר

 מאי גרגותני... מכתו והעלה למכה קשין מתיקה מיני וכל שדבש ״מפני ע״א: פה קמא בבא 78
מת״. ״בשר ש׳: כריכתא״; נאתא אביי: אמר גרגותני?
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 לו: אמרו ויצטער? יניחנה או ויחיה יקטענה ברגלו נימא לו שעלה ״מי נימא. - 8
 אלילים( )עובד מונבז המלך על ומסופר נימא, דמוית היא הערלה 80ויחיה״. יקטענה

 הרופא וגזר בבשרן נומא ש״עלתה לו הודיעו כאשר בניו את למול התיר אשר
 לו: אמר לחותכה, הרופא ונכנס נומי רגלו לו ״עלתה פקסס בן יוסי אצל 81שימולו״.
 היא לגמרי הנימא את יחתוך שהרופא אחרי כי הודיעני״; השערה כחוט בו כשתניח

 על לו להודיע פקסס בן יוסי מבקשת 82בה. הנוגע את המטמא החי״ מן כ״איבר תחשב
 וברגל הרדמה( על דבר מוזכר )לא כאב לא שהניתוח להסיק אולי ניתן הניתוח מהלך

 (.Lepra anaesthetica) מאולחשת בצרעת חרוכה הייתה והיא תחושה הייתה לא הפגועה
 פצע גם להיות יכולה הייתה מונבז המלך של בניו אצל המתוארת ה״דמיונית״ הנומי
 כל נומי במונח זיהו הקדומה שבתקופה להדגיש יש לערלה. קשור אינו שכלל אמיתי

 נמק באיבר יש שכאשר יוספוס גם מציין זאת ברוח 83במהירות. שהתפשט קשה פצע
 התפשטות למנוע כדי הנגוע האיבר את לחתוך יש אזי צחנה, מעלה שכבר )גנגרנה(

85תאכל״. כרקב ״ושיחתם מושאל: במונח גנגרנה על מדבר פולוס גם 84הנגע.
 בערבי שחין. חולי מום בעלי של איברים קטיעת של מקרים על מדברת המשנה גם
 הרופא המתים. האיברים את קוטע היה והוא לרופא השחין מוכי הולכים היו פסחים

 היו לגוף מחוברת שנשארה השארית ואת כשעורה״, בו מניח שהוא ״עד חותך היה
 החולה וגם הרופא גם המדולדל. האיבר את קורע היה והחולה בקוץ לקיר מצמידים

היו ויכולים נטמאו לא ושניהם מהגוף, ניתק שהוא בשעה המדולדל באיבר נגעו לא

ומומים פצעים 291

סימון: ר׳ אמר היו? מי יג(. א )אסתר העתים׳ ידעי לחכמים המלך ״׳ויאמר א: ד רבה אסתר 79
״ * 1 • * 1 • %

)דברי יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר ׳ומבני הה״ד: יששכר. של שבטו זה ישראל׳
• : • ־ : ד ד • • • ד : • - ־ ד- • • ד ד • • •

מכה(׳׳. מחמת העולה קליפה )פירוש הקירוס את לרפאות יודעין שהיו לג(... יב הימים-א
 המתפשט ״פצע ש׳: ומצערו״; מת ״בשר ברגלו: נימא לו שיש מי ד״ה רש״י ע״ב: י זרה עבודה 80

גנגרנה״. כנראה וגם והולך
ת בשר את ״׳ונמלתם י: מו רבה בראשית 81 שי )ברא בגוף. תלויה היא כנומי - יא( יז עךלתכם׳

• 1 • • 1 • • •

וכר״. המלך במונבז ומעשה
 הרופא ונכנס נומי רגלו על שעלת פקסס בן ביוסי ״מעשה (:68) ע״ד נה פ״ז, נזיר ירושלמי 82

והודיעו. השערה כחוט בה והניח חתכה הודיעני. השערה כחוט בו כשתניח לו: אמר לחותכה.
 שאין צא, ואילך מכאן בי לטפל חייב הייתה כאן עד בני, נחוניה לו: אמר בנו, לנחוניה קרא
מאביו״. החי מן אבר על מיטמא אדם

 לו ואמר מכתו על רטיה לו והניח גדולה מכה בנו את שהכה לאדם ״משל ע״ב: ל קידושין 83
 בחמין בין ורחוץ שהנאתך מה ושתה שהנאתך מה אכול מכתך על זו שהרטיה זמן כל בני,
נומי״. מעלה היא הרי מעבירה אתה ואם מתיירא. אתה ואין בצונן בין

 האדם כמעשה היהודים עשו כן ״על :9 ב פרק ו, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 84
 יתר אל יעבור לבל הרקבון, בהם דבק אשר האיברים, את לחתוך רקב, בה עלה אשר בגויה,
הגוף״.

יז. ב טימותיוס אל השניה פולוס אגרת 85



 הנמקים, איבריהם את השחין ומוכי נפליהן, את קוברות היו נשים 86פסח. קורבן להקריב
87הקברות. בית שליד בתל

ת עו צי די על פ לי י ע ם ב חיי
 שוטה לכלב כסימנים שוטה. כלב של מנשיכות הם ביותר המפחידים הפצעים - 1

 ירכותיו על מונח וזנבו סרוחות ואזניו נוטף ורירו פתוח ש״פיו עתיקה מסורת מציינת
 רוח אמר: ושמואל )צרוד(... נשמע קולו ואין נובח אף אומרים ויש דרכים. בצדי ומהלך

 השוטה, הכלב את רק מכירה המשנה ברורה. אינה המחלה מהות 88עליו״. שורה רעה
 מתחכך הכלב אם עליו. שורה רעה שרוח או מכושף בכלב מכיר הבבלי התלמוד בעוד

 בהם נגע שהכלב הבגדים את ולזרוק לפשוט ועליו מסוכן כבר אדם אותו באדם,
 הכלב לנשיכת כתרופה 89בלבד. הנזרק בדבר ויהרגנו בידיים, בכלב יגע לא כן ולברוח.

 להאכיל 91בימינו, פרימיטיביים שבטים גם וכן 90הקדום, הזמן של הרופאים ממליצים
 החדשה בעת רואים כזאת בתרופה 92הנגוע. הכלב של מהכבד בחתיכות החולה את

 שחי חרש, בן מתיא ר׳ רק התלמוד חכמי מבין antitoxin.)93) רעלים נוגד טיפול כמובן
 על נאסר ולכן שלו בתועלת הכירו לא המשנה חכמי שאר זה; בטיפול הכיר ברומא,
 ר׳ של )נכדו נשיאה יודן רבי 94באכילה. האסורים החיים לבעלי שייך הכלב כי ידיהם,
 קיימות 95תועלת. בלא אך הגרמני, עבדו אצל כאלה טיפול שיטות ראה הנשיא( יהודה
 בתרופות שאין אמרו וחכמים זה, בטיפול תועלת כל מצאו שלא נוספות רבות דעות
ובמיוחד שונים, ריפוי אמצעי בעם מקובלים היו האמור למרות 96רפואה. משום אלה

מ״ח. פ״ג כריתות 86
ע״ב. כ כתובות 87
ע״א. פד - ע״ב פג יומא 88
 דנכית מסתכן, - ביה דחייף הנזרק. בדבר אלא אותו הורגין אין אותו ״כשהורגין שם: שם 89

בו״. ״המתחכך ביה: דחייף ד״ה רש״י מיית״; - ליה
.(Dioscorides, 2:49 (Sprengel, p. 185); Galen, Fac. Spl. Med. 11:10 (Kühn, 12:235) 90 
Plinius, Hist. Natur. 29:32; Plinius, Valerian, book 3, . הכבד את לצלות ממליצים שניהם

chapt. 50; Sextus Papyrensis, chapt. 9 de cane tit 21 
Haussa, Ztschr. f. Ethnolo. 1896, Verhandlung, p. 31 :91 לדוגמה

הכבד העיכול: איברי א. הקרביים, .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה הכבד חצר על 92 .
Calvary, Münchener Med. Wochenschrift 1897, p. 537 93

 עיניו. שיאורו עד טמאים דברים אפילו אותו מאכילין בלמוס שאחזו ״מי מ״ו: פ״ח יומא 94
 פירוש מתיר״. חרש בן מתיא ור׳ שלו. כבד מחצר אותו מאכילין אין שוטה, כלב שנשכו מי

 וחכמים סגולה. בדרך אלא מועיל אינו זה כי מתיא... כר׳ הלכה ״אין הרמב״ם: של המשניות
 דבר והוא בטבע המרפאים בדברים ר״ל בלבד ברפואה אלא המצוות על עוברים אין אומרים
 בסגולתן מרפאין שהם בדברים להתרפאות אבל לאמת. הקרוב והנסיון הדעת הוציאו אמיתי

אסור״.
 והאכילו שוטה כלב נשכו נשייא יודן דר׳ עבדיה ״גרמני (:16) ע״ב מה פ״ח, יומא ירושלמי 95

מימיו״. נתרפא ולא שלו כבד מחצר
 כלב נשכו וחיה, חברבר שעקצו אדם לך אמר לא ״מימיו (:36) ע״ב יב פ״ח, ברכות ירושלמי 96

מחצר אותו מאכילין שוטה כלב שנשכו ״מי ע״א: פד יומא וחיה״; פרדה שבעטתו וחיה, שוטה
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 כותב פלונית, בן פלוני ״אני עליו ויכתוב זכר צבוע של עור שיביא למשל: קמעות.
 סלה״. אמן אמן צבאות ה׳ ה, - י ה, - י השם את וכותב קלירוס כנתי כנתי זה לחש
 חודש, עשר שנים לאחר אותם ויוציא קברות בבית אותם ויקבור בגדיו יפשוט כך ואחר

 רק מים ישתה החודשים עשר בשנים דרכים. פרשת על האפר את ויפזר בתנור ישרפם
 אמו ויסתכן. במים משתקפת השד של דמותו יראה שלא מעיין, מי ולא נחושת בקנה

97החלים. והוא זאת, למטרה זהב של קנה לבנה עשתה מניומי, בר אבא של
98יחלו. לא שוטה כלב ידי על ינשכו אשר שאנשים לימד אדיסטו

 מכה 99פרדה. שגרמה מפצע פחדו רגליים, ארבע בעלי אחרים חיים בעלי מבין
 לבנה מברך נגרמה שהמכה או לבנה פרדה היא המכה אם חיים סכנת נחשבה מפה־ה

 לגבי אונים חסר היה ברפואות״, ״בקי שהיה חנינא, ר׳ גם כזאת, מכה לגבי חיה. של
101בנשיכה. ילד של ידו קטע שחמור מקרה היה 100בה. הטיפול

 במיוחד הנפוצים הנחשים, הם המזרח לאנשי ביותר המסוכנים החיים בעלי - 2
 אלה לזוחלים ומצטרף שלהם, ביותר הנפוצים השמות הם ו״נחש״ ״שרף״ במדבר.

 של ממית, נחש של - ארס להן יש השרצים ״כל שמואל של לדעתו 102העקרב. גם
 לאחד נחשב בירושלים״, ועקרב נחש הזיק ״לא שלעולם הנס 103ממית״. אינו שרצים
 דיון אחרי רק שפשע חיים בעל להרוג מותר 104המקדש. בבית לאבותינו שנעשו הניסים

 גם 105זכה. נחש להרוג הקודם כל זה לעומת מועד(, שור )לדוגמה, דין בבית והרשעה
 נחש מנשיכת מיתה 106מוחו״. את רצץ שבנחשים ״הטוב מסוכן נראה לא הנחש אם

 בית מיתות ארבע של שרפה )עונש אדם של לגופו רותחת עופרת לשפיכת שקולה
הולכת שהיתה ריבה ״אותה על ומספרים מקום; בכל הייתה הנחשים סכנת 107דין(.
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ן בפיו והחושש שלו כבד  באילו אומרים: וחכמים חרש. בן מתיא ר׳ דברי בשבת, סם לו מטילי
(.18) ע״א מה פ״ח, יומא ירושלמי גם ראה רפואה״, משום בהם אין

ע״א. פד יומא 97
Aristotle, Hist. Anim. 8:22; Aubert-Wimmer, vol. 2:183 98

 ירושלמי וחיה״; לבנה פרדה מכת על אדם שאלני לא מימי חנינא: ר׳ ״אמר ע״ב: ז חולין 99
לבנה״. פרדה ובלבד וחיה לבנה פרדה ״שבעטתו (:37) ע״ב יב פ״ח, ברכות

הוא״. ברפואות דבקי משום חנינא? רבי שנא ״ומאי ע״א: מט יומא 100
דינוקא״. ידא דקטע חמרא ״ההוא ע״א: פד קמא בבא 101
מים״. אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש והנורא הגדל במדבר ״המוליכך טו: ח דברים 102

״ ־ ־ ־ : • * : T ־ T : ־ T T  T T  T ״ : ־ :9 T • :  T ־ ״ T 9 •״ V ד

ע״ב. לא זרה עבודה 103
.. בבית לאבותינו נעשו נסים ״עשרה מ״ה: פ״ה אבות 104  בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא המקדש.

מעולם״.
 מיתתן - והנחש הרב... והארי, הזאב השור. מיתת כך הבעלים ״כמיתת מ״ד: פ״א סנהדרין 105

 הקודם כל ד״ה מברטנורה ר״ע זכה״; להרגן הקודם כל אומר: אליעזר ר׳ ושלשה. בעשרים
לב״ד״. להביאם וא״צ האדם את ״כשהמיתו זכה: להורגן

(.34) ע״ג סו פ״ד, קידושין ירושלמי 106
 ארבע דין סנהדרי... שבטלה פי על אף המקדש בית שחרב מיום חייא: ר׳ ״תני ע״ב: ח סוטה 107

 שריפה שנתחייב מי דורסתו, חיה או הגג מן נופל או סקילה שנתחייב מי בטלו, לא מיתות
מכישו״. נחש או בדליקה נופל או
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 עליה יצא הכותל על ידה שהניחה כיון המעין. על מים לשתות וירדה וצמאה בדרך
108ומתה״. ונשכה נחש

״וימת שרפים, נחשים ידי על נושכו מישראל שרבים מסופר במדבר ישראל במסעי
T T ”

את הנחש נשך אם ״והיה נס, על אותו ושם נחושת נחש עשה משה מישראל". רב עם
T: ״־ T : ״ ״ T ־־ T ״ T *״ V  T  T

עד ״כי הנחושת נחש את כתת המלך חזקיה רק 109וחי״. הנחשת נחש אל והביט איש
«  •  W W W  ^  ^  • • •  «  »  • mm m m m m

110לו״. מקטרים ישראל בני היו החמה הימים
T ״״ T ־ T ־־  T : ״ : T *י : :

 את להגדיר ניסו 112ואחרים, (Küchenmeister) קוכנמייסטר ולאחרונה 111ברטולין,
 היו, יכולים היהודים נמטודה. של סוג שהוא (,dracunculus) medina כתולעת השרף

 ophis,)113) נחש לה קרא רופוס שגם כפי ״נחש״, מטר שאורכה תולעת לכנות בקלות,
 הערבים שכבר לעובדה חשיבות ליחס צורך אין 114בלוך. איוון ידי על שנתגלה בתיאורו

 שבמקרא בעוד המים באמצעות medina מחלת העברת את הכירו רופוס של בתקופתו
 הדעה (,Fedschenkos, 1869-1874) פדשנקוס של מחקריו עד ב״נשיכה״. מדובר

 היה המקראית לתופעה ההסבר ולכן מבחוץ לעור חודרת שהתולעת הייתה המקובלת
 filaría מתולעי כתוצאה המוני מוות על מסופר לא בספרות מקום בשום אך אפשרי,

 הנכון שההסבר ההנחה נראית לפיכך במקרא. שמתוארת בצורה (medina )ממשפחת
נחשים. מכת של הוא במדבר בספר לפסוקים
 thanatountes מתרגם השבעים תרגום לנחש. רק ניתן במדבר היו נחשים אילו
 feurigen) אש נחשי על מדבר לותר בעוד )שורף(, ígnitos מתרגמת הוולגטה )ממית(,

Schlangen,) 116זה. בתחום שונות השערות העלה 115לוויזון
 אפילו היו השערות; רק שהן הנחושת, נחש של המשמעות לגבי רבות דעות קיימות

 בצורה אומרת המשנה שדה. חולים בבית האדום הצלב של כסמל היה שהנחש השערות
 כלפי מסתכלין שישראל בזמן אלא מחיה?! נחש או ממית, נחש ״וכי חד־משמעית:

 נאמר שלמה בחכמת גם 117מתרפאים״. היו שבשמים לאביהן לבם את ומשעבדין מעלה
 בכח לא ויושע, איש אליו בהביט כי תורתך. מצות לזכרון עמם היה ישע אות כן ״על

118לכל״. מושיע בכחך אך הנראה הדבר
 היה גלויים מים לשתות והאיסור מוצדק, היה הנחש של ארס מפני במזרח הפחד

אדם שתה זאת בכל אם ארסו״. בהם והטיל נחש מהם ששתה ״החשש מפני הגיוני,

ה״ו. פי״ז נתן דר׳ אבות 108
ו-ט. בא במדבר 109
ב 110 פ- ד. יה מלכי

Bartholin, De Morbis Bibi, chapt. 6 111
E. du Bois-Reymond, Reden 2:494 112

Allg. Med. Central. Ztg 1899, no. 60 113
Jwan Bloch, cd Daremberg-Ruelle, p. 216 114

Lewysohn, Zoologie des Talmud, p. 239 115
 אפעה, שפיפון, כמו מדבריים באיזורים הארסיים הנחשים את מכיר התיכון במזרח שחי מי 116

המתרגם. - ואחרים צפע
מ״ח. פ״ג השנה ראש 117
ו־ז. טז שלמה חכמת 118
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 ירחץ לא גם כאלה במים 119מזוג(. )שאינו חי יין גביע מהר לשתות עליו כאלה, מים
 גוף באיברי יש אם רק סכנה זאת ברחצה יש אחרים לדעת ורגליו. ידיו פניו, אדם

 הורג שהחתול משום חתול, בו שיש בבית יחף אדם ילך לא סיבה מאותה 120סירטא.
 האדם של לרגלו כזאת עצם תחדור ואם קטנות, עצמות בנחש ויש אותם ואוכל נחשים

122הארס. מפני מחוסן עצמו החתול 121סכנה. בדבר יש
 כסה - יורד הלילה ״כאשר הערבים: אצל גם קיים מגולים מים לשתות האיסור

123כליך״. את
 היה שמואל באש. מתפרק הנחשים ארם כי מגולים במים להשתמש מותר לאפייה

 היו אם גם שהתקררו, רתוחים מים לשתות והתירו רתוחים; מים רק לשתות נוהג
124בהם. מתערבב אינו והארס כאלה מים שותה אינו שנחש שחשבו מכיוון מגולים,

c ’̂ N jl'f'bri¡ רז/*\/בר p lc ר׳ ג ? p~tN\icr> ¡c^Nbn ין*# k$Nj PtfdJ* p W f\p rJ n 
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 שיהיו למים גורמת אכן מים שהרתחת הניסיון מתוך חכמים השתכנעו האם
 כורש של שבחצרו מספר הרודוטוס התקבלה. כנראה זאת גישה הפרסים אצל שפירים?

 כסף. בכלי לשדה ונלקחו 126והורתחו, כואספס הנהר מן שנשאבו מים רק שותים היו
 )ואליהם שרצים לאכול רגילים היו הם כי גלויים, מים לשתות הותר השמנים לרומאים
 היינו אנו הארס. מפני מחוסן היה גופם כך ידי ועל תולעים, וכן הנחשים( גם השתייכו
 127הארס. כנגד מחוסנים ונעשו גופם נתחמם זאת מאכילה שכתוצאה זאת, מנסחים
128היהודים. מן הוא נחשים מי לגבי פיתגורס של אזהרתו שמקור טוען הרמיפיון

ן 119 י ט י ; ט0 ג ב ״ ר r>ßN j׳!i<br> >i!ßx ע ב ^ iß[ ה  jlfihj ב^רק [\י "b">\] ין* <pic ->icßr 
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 לא אומרים: אחרים ורגליו. פניו מהם ירחץ לא מגולין... ״מים הי״ד: פ״ז תרומות תוספתא 120
זרימה מונע אשר בעור קמט שיש - סירטא מסביר )המחבר סירטא״. בו שיש בזמן אלא אמרו

ת שי פ ו ל ח ם. ש מי ר jppN ji'ifbr) ׳hßx בה£רה ־j>k ה ב ^ .(r>Cnox -ZtiYNß -¡Niki לז

ע״ב. קיב פסחים 121
 לחיויא ליה אכיל דשונרא ארס ליה מזיק ״דלא בשונרא: ד״ה רש״י ע״ב; ל זרה עבודה 122

ע״ב(״. קיב )פסחים פסחים בערבי כדאמרינן
Hammer, Fundgruben des Orients, 1 fol. 375 123

 אלא שותה אני אין זה, רשע לי יעשה מה אמר: ״שמואל (:23) ע״ד מה פ״ח, תרומות ירושלמי 124
ך. צונין ונעשו חמין אמר: מילתיה מותרין... חמין שנעשו צונין אמר: מילתיה חמין. תרי מו

ע״א. יז נדה 125
Herodotus 1, chapt. 188 126

 איידי מתו ולא גילויא שתו דהוו זוקאני ארמאי הני אבוך: אמר ״הכי ע״ב: לא זרה עבודה 127
 דבר שותים שהיו חולי מתוך נפוחים גוים ״אותם ש׳: גופייהו״. הביל ורמשים שקצים דאכלי
 יזיק לא שהארס וגורם גופם נתחמם ורמשים שקצים אוכלים שהם מתוך מתו ולא מגולה
להם״.

 סופר והוא הרמיפוס היה הטובים ״ואחד כב: ראשון מאמר אפיון, נגד מתתיהו, בן יוסף 128
אמר כי הזה האיש לנו מספר פיתאגורס דבר על לספריו ובראשון הימים, בדברי נאמן

295 ומומים פצעים



 מכיוון בושל, הבשר אם גם נחש, ידי על שהוכש חיים מבעל בשר לאכול אסרו
 130מזיק, אינו כזה שבשר מציין אמנם פליניוס 129נפשות. בסכנת באכילתו שמסתכנים

 שונים. נחשים לגבי ניסיון על בהסתמכות מוסבר להיות יכול הדעות שתי בין וההבדל
 לחשוש יש כי חורים, בהם שיש ומלפפונים קישואים ענבים, תאנים, לאכול אין כן כמו

 אדם ימכור ״לא כן כמו 131ארס. בהם להיות עלול ולכן נחש ידי על נוצרו אלה שחורים
 )בטענה שחוטה חיה של בכלל מתה(, חיה של מעור )העשוי מתה של סנדל לחבירו
 132הסכנה״. מפני וב׳ שמתעהו מפני א׳ דברים: ב׳ מפני שנשחטה( חיה של הוא שהעור

זה. בכיוון הסכנה את לחפש יש (anthrax) גחלת לגבי הנוכחיות ידיעותינו עם אך
 134השונמית של שבנה חושבים יש 133הקציר. בעונת בעיקר נפוצות נחש הכשות

 מתפשט אשר אדם גם 135נחש. מהכשת בתרדמת, ששקע אלא חום ממכת נפגע לא
 איבר את להקיף אף עלול הנחש כי 136נחש, בהכשת מסתכן צרכיו לעשות כדי

 שנשכו כמי ״דומה האמרה ומכאן קופץ, הנשוך נושך נחש כאשר 137הזכרי. המין
 בגרמנית לומר כיום שמקובל כמו משמעות באותה נפוצה הייתה זאת אמרה 138נחש״.

 מהר ממיתה הנשיכה כלל בדרך עקרב(. שהכישו )כמי "von der Tarantel gestochen״
מגיע הנשוך כאשר או 139מתנפח הפצע כאשר רק בנשיכה מרגיש שאדם גם קורה אך
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)הערה מי ישתה ולא מתלמידיו... אחד מות אחרי פיתאגורם ן  שמחוני: של הגיליון בשולי צמאו
 כדברים הרמיפוס מוסיף זה ועל אגמים״(, במי או בכלי רב זמן שנמצאו שאובים מים ״כנראה
 אותן וקבל היהודים דעות את חקה כי )פיתאגורס(, ודבר פיתאגורס עשה זאת כל האלה:

לעצמו״.
מ״ו. פ״ח תרומות 129

Plinius, Hist. Natur. 29:18 130
מ״ו. פ״ח תרומות 131
בעור״. נבלע והארס מתה נחש נשיכת מחמת ״שמא הסכנה: ד״ה רש״י ע״א; צד חולין 132
 והלכו היו חסין קציר שילפי שמואל: אמר יהודה רב דאמר שהיה ״מעשה ע״ב: קטז יבמות 133

ומת״. מהן לאחד נחש נשכו חסין, לקצור אדם בני עשרה
ם-ב 134 ראשי אביו אל ויאמר הקצרים. אל אביו אל ויצא היום ויהי הילד ״ויגדל יח־כ: ד מלכי

־ : • • ־ • : ־ V T ־ ־ • ־ T •• ־  V ״ V ־ • : 9 ־ T  V V•

 הצהרים עד ברכיה על וישב אמו אל ויביאהו וישאהו אמו. אל שאהו הנער אל ויאמר ראשי
וימת״.

T ־־

שכיח״ דריחשא אמרי: ורבנן אמר... אל ויביאהו ״׳וישאהו (:31) ע״ד יד פט״ו, יבמות ירושלמי 135
• •

 ונושך קצירה בשעת אז מצוי נחש מפרש: העדה קרבן שכיחה(. זוחל שנשיכת מסביר )יסטרוב
וממית.

 וקדים ותרכיה רומאי חד אתא הכסא, בבית מטייל יתיב חוה אלעזר ״רבי ז: י רבה בראשית 136
יל ד״ה לרש״י המיוחס יתיה״; וקטל יתיה ומחא חויא חד נפק מיד ליה... ויתיב יתיה  מטי

 וישב והקדימו וגרשו רומי מן אחד כוכבים ״עובד כהונה: מתנות נקי״; ״לשון צרכיו: לעשות
והמיתו״. אותו והכה אחד נחש יצא מיד לו...

(.5) ע״א סט פ״ד, תענית ירושלמי 137
 ונשמט עליה מונח שס״ת ונזכר המיטה על יושב שהיה אלעזר בר׳ ״מעשה ע״ב: לב מנחות 138

 אלעזר ברבי ״מעשה הי״ג: פ״ג סופרים מסכת נחש״; שהכישו כמי ודומה קרקע ע״ג וישב
נחש״. שנשכו כמי דומה ועמד עליה וספר המטה גבי על לו שישב

הרבית למה כ(. כג )דברים לאחיך׳ תשיך ׳לא שנאמר לוקה? שהלוה ״מנין ו: לא רבה שמות 139
T  •
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 הוכש פולום כאשר נחש. הכשת של הקבועים לסימנים שייכת זאת התנפחות 140לביתו.
 מקרה היה צלמון ביישוב 141פתאום. מת שיפול או יתנפח שגופו ״ציפו נחש ידי על

 אשר ועד מת״, אני והרי נחש נשכני פלוני, איש בן פלוני איש אני, שאמר, ב״אחד
142לזהותו. יכלו לא כבר אליו הגיעו
 הדמיון מחמת מחבל, אפילו כך אחר מפחד נחש, שנשכו לאחר בחיים שנשאר מי
143נחש. ובין חבל שבין

 יוחן ״מה אומר סירא בן 144לחש. בעזרת נחשים מפני התגוננו המקרא בימי כבר
 ומקבל נחש אל הקרב מכשף על לרחם )אין שן״ חית אל הקרב וכל נשוך חובר

 )ועד למקום ממקום רופא לו קורין נחש שנשכו ש״מי מסופר בתוספתא 145נשיכתו(.
 תפקיד 146הגנה. כאמצעי כרישיך, לו וגוזזין תרנגולת לו ושוחטין הרופא( שיגיע
 שיטה - הפצע ממקום הארס את למצוץ כלומר 147בלשונו״, ״לרפאות היה הרופא

 הנחשים( )מומחי שהאופיוגנים מספר פליניוס קדומה. בתקופה כבר מקובלת שהייתה
 נחש שנשכו מי העממית הרפואה לפי 148שבפיהם. הריר בעזרת נחש נשיכות מרפאים

 )כתושים( יתושים לוקחים שהיו או 149עליו, וישב ויחתכנו לבנה אתון של עובר יקח
150הפצע. על אותם ומניחים

 המונחים לשני זהה ביטוי קיים הקופטים אצל שגם להעיר ברצוני - ויתוש ]אתון
בערבית: גם וכן ו״יתוש״ "אתון״
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 אין הרבית: כך עליו. שנתבטבט עד ידע, ולא נשכו מי הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה?
עליו״. שתתבטבט עד בו מרגיש אדם

שר, כנחש ׳״ואחריתו ה: שמיני תנחומא 140  אינו אדם נושך נחש שאם כנחש, ישך היין אחרית י
בו״. מתחלחלה והמכה לביתו ומהלך לשעה מרגיש

 אפעה יצא החם ומן המוקד על וישם קצים ערמת לו אסף ״ופולוס ג־ו: כה השליחים מעשי 141
 לא והנה בוש עד ויחילו פתאם מת יפל אשר או גופו יצבה אשר הוחילו והם בידו... ויאחז
אסון״. כל קרהו

מ״ו. פט״ז יבמות 142
ל חבלא חיויא דנכתיה מאן אמר: מתלא לוי: בן יהושע ר׳ ״אמר ד: א ז רבה קהלת 143  ליה״; מדחי

 ומתיירא מפחידו לנחש ודומה המתעקם חבל נחש, שנשכו מי אומר: ״המשל כהונה: מתנות
ממנו״.

נאם אתכם ונשכו לחש להם אין אשר צפעינים נחשים בכם משלח הנני ״כי יז: ח ירמיה 144
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ה״׳.
יג. יב סירא בן 145
( שבת תוספתא 146 ו ט״ פ ( ז ט״ הי״ג. פ
נחש״. נשוך בלשונו לרפאות שבא לרופא ״משל יד: כ רבה במדבר 147

Plinius, Hist. Natur. 7:2 148
ע״ב. קט שבת 149
 לבטלה: אחד דבר ברא לא בעולמו הקב״ה שברא מה כל רב: אמר יהודה רב ״אמר ע״ב: עז שם 150

 ״למי לצירעה: זבוב ד״ה רש״י לנחש״; - יתוש לצירעה; - זבוב ברא לכתית: - שבלול ברא
עליו״. ומניחה זבוב כותש צירעה שעקצו



 לו ״שהיה נבוכדנצר: בתקופת לדניאל שהייתה מיוחדת תחבולה על מספרת האגדה
 נבובדנצר לו אמר לפניו. משליבין שהיו מה כל בולע והיה לנבוכדנצר אחד תנין

 רשות לי תן דניאל: לו אמר לפניו. שמשליכין מה כל שבולע גדול כחו כמה לדניאל:
 לפניו השליך מסמרים, לתוכו והטמין תבן נטל עשה? מה רשות. נתן מתישו. ואני

 מזפת, עוגה דניאל עושה והדרקון בל על בסיפור 151מעיו״. בני את מסמרים ונקבו
הדרקון. של לפיו אותה ודוחף ושערות שומן

 המוות את העדיפו וחכמים אסור, היה זר לפולחן בפנייה נחש נשיכות של ריפוי
152כזה. לפולחן פנייה על

 חתיכות יצא והנחש מילין, שלושה וירוץ במלח כשות יאכל נחש שבלע מי
(?Bandwurm, tapeworm) ערקה בתולעת כאן מדובר אולי 153חתיכות.

ודבורה. צרעה עקרב, אדם לבני למסוכנים נחשבו החרקים מבין - 3
לאשתו: ואמר החבית, פי על ונתנו עקרב וצד פרות בה והניח חבית הביא אחד אדם

 הבית מן שיצא כיוון בה. תגעי שלא זאת, מחבית חוץ בידך מסור זה בבית לי שיש כל
 והריני עקרב ועקצתני החבית על השטתי "ידי קראה והיא העקרב ועקצה החבית פתחה
 המזרחי לזן כמובן והכוונה עקרב, לעקיצת שונות תרופות העממית לרפואה 154מתה״.

 את וישפשפו שיכר בתוך לבנה דיה של מרה יקחו :scorpio afer הגדול, העקרב של
 על אותן וימרח אותן יבשל לבנה, ואחת שחורה אחת שממית יקח 155וישתה. הנעקץ

 על ממליץ יהודה רב 157יום. ארבעים ששהו רגליים מי של לוג רבע וכן 156העקיצה,
158העקרב. לעקיצת חמה רטייה

סביב שגדל סיב שישרה חכמה אישה ממליצה )זיבורא( דבורה בעקיצת כטיפול

יג. סח רבה בראשית 151
 סמא איש יעקב ובא נחש, שנשכו דמה בן אלעזר בר׳ ״מעשה הכ״ב: פ״ב חולין תוספתא 152

דמה. בן רשאי אתה אי לו: אמרו ישמעאל. ר׳ הניחו ולא פנטרא בן ישוע משום לרפאותו
שמת״. עד ראיה להביא הספיק ולא שירפאני. ראיה לך אביא אני לו: אמר

 רב מילי. תלתא ולירהטיה במילחא כשותא לוכליה חיויא דבלע מאן ״האי ע״ב: קט שבת 153
 במילחא כשותא אוכליה כפרשא. ליה אידמי חיויא, דבלע גברא לההוא חזייה אשי בר שימי

 במלח כשות שיאכל נחש שבלע ״מי ש׳: גובי״; גובי מיניה ונפק מילי תלתא קמיה וארהטיה
חתיכות״. חתיכות הנחש ממנו ויצא נחש... שבלע אדם ראה אשי רב מיל. שלשה וירוץ

ה״ח. פ״א נתן דר׳ אבות 154
 דמישלם ביומא עקרבא ליה דטרקא שית בר האי אם: לי אמרה אביי: ״אמר ע״א: נ כתובות 155

 בן ״ילד ש׳: ונשקייה״; נשפייה בשיכרא חיורתא דדיה מררתא אסותיה? מאי חיי. לא שית
 במשקה״; וישקוהו וישפשפוהו שיכר בתוך לבנה דיה של מרה יקחו עקרב אותו שעוקץ שש

 עקיצת של ״במקרה ש׳: ונשקייה״; נשפיה במיא, דדיקלא אצותא אסותיה? מאי ״זיבורא...
הנדקר״. את וישקה וישפשפנו במים תומר דקל סביב שגדל סיב יקח דבורה

ע״ב. עז שבת 156
 רביעאה לזיבורא, ברזינא - יום ארבעים בני רגלים מי אמר: חנינא ״רבי ע׳׳ב: קט שם 157

 לנשיכת קטנה כוס דברים: לכמה מועילים יום ארבעים ששהו רגלים ״מי ש׳: לעקרבא״;
עקרב״. לעקיצת מועיל הלוג רביעית צרעה,

 ש׳: סכנתא״; וחילופא לזיבורא וקרירי לעקרבא חמימי יהודה... רב ״אמר ע״ב: כח זרה עבודה 158
סכנה״. הדברים וחילוף לדבורה. קרים ודברים עקרב לעקיצת מועילים חמים ״דברים
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 על ממליץ יהודה ר׳ 159מהמים. וישתה העקיצה מקום את בו וישפשף מים בתוך דקל
 אדם 160מסוכנת. המרחץ בבית רחצה אזי בחום, מלווה הפצע אם קרה. ברטייה טיפול
 חומץ לוג רבע שישתה ורצוי שיחיה סיכוי רואה אבין בר אידי רב אין דבורה שבלע
 באיבר אותו עקצה דבורה אשר אדם 161לביתו. לצוות ויספיק מעט עוד שיחיה חריף,
162העקיצה. מן מת המין,

 לחדור ביכולתם 163צבא, חילות ולהשמיד לגרש יכולים צרעות של גדולים נחילים
 או בעין פוגעת היא אם צרעה, עקיצת 164המתחבאים. בחיילים ולפגוע מסתור למקומות

 בהנחת היה הטיפול 165ההולדה. בכושר ולפגוע לעיוורון לגרום מסוגלת האשכים, בכיס
166העקיצה. מקום על כתושים זבובים

 זאת להשוות יש הצרעת. מקבוצת למחלה שבמקרא הצרעה את קושר עזרא ואבן
[167בוקרט. של לגישתו

 ובמה הסכנה. מפני וישתה, מים לצינור פיו את אדם יצמיד לא תולעים. - 4
 הנהרות מן לא מים אדם ישתה ״לא אומרים התלמוד חכמי בעלוקה. הסכנה? טמונה

 סכנת הסכנה... מפני בראשו דמו שתה, ואם אחת. בידו ולא בפיו לא האגמים, מן ולא
הכרס של לתפיחתה בניגוד אך )צבה(, תופחת הכרס עלוקה של בבליעה 168עלוקה״.
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ע״א. נ כתובות 159
.158 הע׳ לעיל, ראה 160
 והכי אדהכי חיי. לא מיחייא זיבורא דבלע מאן האי אבין: בר אידי רב ״אמר ע״א: ע גיטין 161

דבורה, שבולע ״מי ש׳: לביתיה״; ומפקיד פורתא דחיי אפשר שמזג, דחלא רביעתא נשקיה
 ויצווה מעט שיחיה חריף חומץ של רביעית אותו ישקו כך ובין כך בין יחיה. לא לחיות

לביתו״.
 ולא דחסידי למערתא עיילוהו ושכיב. אאמתיה וטרקיה זיבורא ״אתא ע״א: יז קטן מועד 162

 כיוון ומת. באמתו אותו ועקצה צרעה ״באה ש׳: וקיבלוהו״; דדייני למערתא עיילוהו קיבלוהו,
וכר״. החסידים את קוברים שבה במערה לקברו הכניסוהו חכם תלמיד שהיה

מלפניך״; החתי ואת הכנעני את החוי את וגרשה לפניך הצרעה את ״ושלחתי כח: כג שמות 163
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בחרבך לא האמרי מלכי שני מפניכם אותם ותגרש הצרעה את לפניכם ״ואשלח יב: כד יהושע
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 בל ותרופה וזבובים ארבה אותם בנשך מתו המה ״הלא ט: טז שלמה חכמת בקשתך״; ולא
לנפשותם״. נמצאה

מפניך״. והנסתרים הנשארים אבד עד בם אלהיך ה׳ ישלח הצרעה את ״וגם כ: ז דברים 164
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לפניך׳ הצרעה את ׳ושלחתי כתיב והא - ולא עמהם. עברה לא צרעה ״תנא: ע״א: לו סוטה 165
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ן ר׳ אמר כח(?! כג )שמות  עיניהן וסימתה מרה בהן וזרקה עמדה ירדן שפת על לקיש: בן שמעו
גבהו ארזים כגבה אשר מפניהם האמרי את השמדתי ׳ואנכי שנאמר מלמטה, וסירסתן מלמעלה
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ט(״. ב )עמוס מתחת׳ ושרשיו ממעל פריו ואשמיד כאלונים הוא וחסן
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 אחד דבר ברא לא בעולמו הקב״ה שברא מה כל רב: אמר יהודה רב ״אמר ע׳׳ב: עז שבת 166
לצירעה״. - זבוב ברא לכתית, - שבלול ברא לבטלה:

Bochart, Hierozoicon, book 4, chapt. 13; Francof. 1657, vol. 2, col. 534 ff 167
ע״ב. יב זרה עבודה 168



 הפרעה עלוקה מבליעת כתוצאה הכרס בתפיהת אין מהשתנה, התאפקות של במקרה
169שתן. בנתינת

 שבולע למי 170מים(. של )חוט מים של נימא את התלמוד מזהה עלקא( )או בעלוקה
 171חומץ. שיגמע שיחממו ועד הסכנה, בגלל עבורו בשבת מים לחמם מותר כזאת עלוקה

172הפשפש. משמש בעלוקתא כטיפול
 נחשבו אלה חיים בעלי עלוקה. בשם כיום גם מזוהים ונימא עלוקא המכונים

 מרצלוס גם 173בהם. השימוש לפני חמים במים אותם מניחים והיו לרעל, העתיק בזמן
 פשפש להניח יש עלוקה: בליעת אחרי טיפול כאמצעי הפשפש את מזכיר אמפיריקוס

 התלמוד חכמי אם ברור לא 174תיפלט. העלוקה בוודאי ואז העשן את ולנשום פחמים על
שיטה. לאותה הם גם התכוונו

 ר׳ קם הכיסא. מבית אלעזר ר׳ את וגירש פרסי שבא בתלמוד מסופר ה״דרקוך על
 דרומא, לבר אירע דומה מקרה 175פרסי. אותו של מעיו ושמט דרקון בא ויצא, אלעזר

 ההשגחה ידי על נקבעה אשר החיה גם הוא הדרקון 176מעיו. את לו ושמט דרקון שבא
 מכישה דרקון, בא ללדת כורעת שהיא שבשעה אילה, של להמלטה לעזור העליונה

177ההמלטה. על ומקל הרחם בבית
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 רש״י צבה״; כריסו ונמצא השתין ולא מים להשתין שביקש באחד ״ומעשה ע״ב: מד בכורות 169
צבה. כריסו ונמצא השתין ולא להשתין שבקש לעיל ״דקתני עלקא: משום לי ותיפוק ד״ה

כריסו״. צבה לפיכך שתה... עלקא דלמא ליה חוה המתנה דמשום ממאי
 מופיעה ששם פי״א, רבה, ארץ בדרך גם מופיעה ואגמים מנהרות מים לאי־שתיית האזהרה 170

 בראשו, דמו אחת, ובידו בפיו ומהמדברות ומהנהרות מנחלים ״והשותה עלוקה: במקום נימא
 בתוך תולעת דהינו הנימא ר״ל שורה הנימא ״צ״ל במקום: יעקב נחלת פירוש שירא״; הנימא
מים״. של נימא הבולע נמי קתני ע״ז ובמסכת סכנתא, ואיכא במים שורה המים

 בשבת. חמין לו להחם מותר מים של נימא הבולע חנינא: ר׳ "אמר ע״ב: יב זרה עבודה 171
 )ועד והכי? אדהכי בשבת. חמין לו להחם נחמיה ר׳ והתיר מים של נימא שבלע באחד ומעשה

חומץ(״. )שיגמע חלא ליגמע שיתחממו?(...
 הוא חוטאין שהבריות בשעה נבראו. לצורך לו: ״אמר : (59) ע״ג יג פ״ט, ברכות ירושלמי 172

שכן. כל לא צורך מהן שיש אלו מקיימן, אני הרי צורך בהן שאין אלו מה ואומר: בהן מביט
צרעה, שעוקצתו )מי לעלוקתה״ - פשפש לצירעה; - זבוב צורך: בהן יש הן עוד ליה: אמר

האחרים(. וכן לטיפול, זבוב כותש
Daremberg, Oribasius - Ausg. 2:790 ראה: לפרטים 173

174 Lewysohn, Zoologie des Talmud, p. 328, notes
 ונפק. אלעזר ר׳ קם דחקיה, פרסאה ההוא אתא הכסא, לבית על אלעזר ״ר׳ ע״ב: סב ברכות 175

לכרכשיה״. שמטיה דרקונא אתא
ה דרקונא אתא הכסא, לבית ״על ע״א: נז גיטין 176  )בר ״נכנס ש׳: נפשיה״; ונח לכרכשיה שמטי

ו בני את שמט נחש בא הכסא, לבית דרומא( ומת״. מעי
 שמכישה דרקון לה מזמין אני ללדת שכורעת בשעה - צר רחמה זו ״אילה ע״ב: טז בתרא בבא 177

מתה״. מיד אחד רגע מאחר או אחד רגע מקדים ואלמלי ממולדה. ומתרפה הרחם בבית
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 ול־ היווני drakon^ זהה ״דרקון״ התלמודי המונח את לראות ניתן לשונית מבחינה
draco .179פליניוס 178אריסטו, חיים. בעל של שם מבטא זה מונח אין ספק, ללא הרומי 

 הרופאים בעוד נחש, דמוי אולי יותר, גדול חיים בעל זה במונח מבינים 180ואאליאנום
 .filariasis^ מחלת את בה, לטעות שאין בצורה ,drakontiasis במונח רואים היוונים

 הציטוטים Guinea-wurm.)181) גינאה תולעת הנקראת התולעת את בדרקון רואים הם
 להכריע מבלי לנחש, כלומר הראשון, להסבר יותר נוטים לעיל המוזכרים התלמודיים

 יותר הדומה ,Filaria היא גם מזכירה לעיל, המתוארת מים, של נימא ברורה. הכרעה
 העיקרי שהגורם ציין כבר רופוס שמנה. כלל בדרך שהיא לעלוקה, מאשר לחוט

המים. שתיית היא ערב בארצות הדלקת להתפתחות

א מ שו
השומא היא לגידולים כלל בדרך אותה משייכים אשר היחידה הרקמה לי שידוע כפי

 יש אחת. משפחה בני אצל כזאת שומא להבחין ניתן לפעמים לידה(. )כתם הבהרת -
 לאחר להשתנות עשויה סבר ״מר כי גוויה בזיהוי בשומא להיעזר ניתן אם דעות חילוקי
 רואים החולקים ששני ברור די 182מיתה״. לאחר להשתנות עשויה אינה סבר ומר מיתה,
 יכולה אשר 183שיער, עם שומא גם מכירים שומות. של שונים סוגים עיניהם לנגד

 שומא אם 184מום. בה להיחשב ויכולה אישה של בפניה מופיעה היא אם ביותר לכער
 185הערווה. בשער שמדובר ולחשוב לטעות אפשר ילד של המין באיברי מופיעה כזאת
 והשובים בשבי נפלו ואחותו והוא כתפו על שומא הייתה גדול כוהן צדוק של לבנו
 והיו זה, את זה זיהו הם אחיה אצל גילתה שהאחות שומא אותה ובזכות לזווגם, רצו

 אלה ״על ואומרת: צווחת הקודש ורוח נשמתם שיצאה עד זה את זה ומנשקים מחבקים
מתאים. אינו יבלת היא ששומא רש״י של הסברו 186טז(. א )איכה בוכיה״ אני

־ T * ־ :

ק ס ענ נ נ ו
בראשית בספר 187ענקים. נקראים הממוצע הגובה על בהרבה עולה גובהם אשר אדם בני
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Aristotle, Hist. Anim. 8:131 178 
Plinius, Hist. Natur. 29:20 179 

Hercher, Hist. Anim. ed. 14:12 180 
Bloch, Allg. Med. Central Ztg. 1899, no. 60 :181 לכך הוכחות  

ן "אין ע״א: קב יבמות 182 ד״ה רש״י מעידין״; אומר: מהבאי בן אליעזר ר׳ השומא. על מעידי
יבלת - הצרפתית )מן ״ורוא״ה״ שומא: ).

כשר״ - שיער בה אין פסול, - שיער בה יש אם - שומא בו ״היתה ה״ה: פ״ה בכורות תוספתא 183 . 
יכולה זאת שומא מידה ובאיזו וגודלה השומא במקום דיון יש בגמרא ע״א: עה כתובות 184

באישה מום להיחשב .
ע״א מו נדה 185 .

לסרדיוט זה נפל נקבה. ואחת זכר אחד שנשבו, הכהן צדוק בני בשני ״מעשה מו: א רבה איכה 186  
הנקבה לו ונתן חנוני אצל זה והלך הזכר, לה ונתן הזונה אצל זה הלך אחד. לסרדיוט וזו אחד  
ג(״ ד )יואל וגו״ וישתו ביין מכרו והילדה בזונה הילד ׳ויתנו דכתיב קרא לקיים יין, בעד .

י * י  T  1 •  * 1  •*%* *

בתקופת היהודים של שהגובה למסקנה מגיע הוא  Peris, Magyar Zsidö Szemle 1908, no. 4. 187
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 ידי על ענקים מתוארים מכן לאחר 188קדומים. בימים שחיו כאלה אדם בני על מסופר
 ישראל בארץ חיו אשר הרפאים גם 189אובייקטיביים. נחשבו לא שדיווחיהם המרגלים,

 ״כי משה בימי מסופר עוד עליהם - ענקים כלל בדרך נחשבו ישראל עם שהגיע לפני
ברזל... ערש ערשו ׳׳הנה כי עליו ומסופר הרפאים״, מיתר נשאר הבשן מלך עוג רק

» 9 • • • p  m₪m r a• ץ• • ■ך • • • • • » • • 9 »ך • ' • ■ • ■■ • ■ • • • » • • •

שהיו הענקים על מספר יוספוס 190איש״. באמת רחבה אמות וארבע ארכה אמות תשע
• T ־ ״ : T־ ־ ־ ־ : ־ ־ : 9 . - - ; T  : T

 לכל לפלא היו אדם בני לשאר כלל דומה שאינה גופם, קומת שיעור ״שמחמת בחברון
 שוב מאוחרות יותר בתקופות 192ענקים. של גופות שגילו מתאר פליניוס גם 191רואיהם״.

 במהלך כבר התקצר, החיים שאורך שכשם וייתכן כאלה בממדים דמויות מכירים אין
 על רק הצטמצמו. אדם בני של גופם ממדי שגם ייתכן כך בראשית, ספר של התיאור

 מטרים. שלושה מעל כלומר וזרת, אמות שש היה שגבהו מסופר עוד 193הפלשתי גלית
194גלית. על רבות לספר יודע המדרש

 במונח התלמוד ידי על מצוינת (acromegaly) מסוימים איברים של חריגה התפתחות
 יכול כזה מום 196במקדש. לעבודה פסול שרוע שכוהן עליו אומרת שהתורה 195״שרוע״,
 מתארת המשנה (.atrophy) מנוונת שנייה זרוע לעומת מאוד חזקה אחת בזרוע להתבטא

 קמחית בן ישמעאל ר׳ על גם 197במיוחד. גדול אגרוף לו שהיה בטיח בן בשם אדם
198חופניו׳׳. במלוא קבין ארבעת חופן ״שהיה מסופר

ישא לא ״גבוה 199במקדש. העבודה אסורה ולשניהם הננס, הוא הענק של ההפך

198

הוא: לכך מקור ס״מ. ושבעים מטר עד ושישים מטר היה התלמוד
Grunwalds Mitt. z. Jiid. Volkskd. Heft. 32 (1909, Heft 4), p. 127

בנות אל האלהים בני יבאו אשר כן אחרי וגם ההם בימים בארץ היו ״הנפלים ד: ו בראשית 188
V 9 ״ ״ : ־  T  T  T ־ T ״ T ״ ־ ־ : ״״ ־ ־ ־ 9 ״״ : : V I  T  : T  V ״ V :

השם״. אנשי מעולם אשר הגברים המה להם וילדו האדם
V  T  J T  :  T  T  T ״״ T - . • ־ T ד  • •  V ־

היינו וכן כחגבים בעינינו ונהי הנפלים מן ענק בני הנפילים את ראינו ״ושם לג: יג במדבר 189
: P .  9 T  . . .  . . .  -  v  T  T - • . ״ - : . . . . . ־ . T ד ־  i  • T *

בעיניהם״.
• • . * • • • • •

יא. ג דברים 190
 דומות שאינן עצמותיהם את מראים היום ״ועוד :3 ב פרק ה, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 191

לידיעתנו״. שהגיעו מאלה בריה לשום בגדלן
Plinius, Hist. Natur. 7:16 192

א 193 אל- וזרת״; אמות שש גבהו מגת שמו גלית פלשתים ממחנות הבנים איש ״ויצא ד: יז שמו
t ד ־ • . ------------ : t : ־ • T : •־ ״ V T T

 טפחים חמשה של קטנה אמה יש טפחים, ששה בת בינונית אמה יש קהתי: מ״ט: פי״ז כלים
ואצבע. טפחים ששה של גדולה אמה יש וכן

 לכם ׳ברו שנאמר הקב״ה, לפני פנים בגילוי שעמד יוחנן: רבי אמר - ״גלית ע״ב: מב סוטה 194
א וירד איש - ל א מו ש ( ׳ י ל בשלשה מאיר: ר׳ משום יוחנן א״ר הקב״ה... אלא איש ואין ח(, יז א

T • ״

להלחם יוכל ׳אם ואידך אלי׳; וירד איש לכם ׳ברו אחד - רשע לאותו פיו לכדו מקומות
9 : V  T י :....................................T ־ ״ ״ J ״ T ״״

ם והכני׳ אתי ש ( ׳ ו ג ם אלי בא אתה כי אנכי ׳הכלב לדוד ליה דקאמר ואידך ט(; ו ש ( ת׳ קלו מ ב
• * V  T  T  1*I T

מג(״.
שרוע״. או חרם או פסח או עור איש יקרב לא מום בו אשר איש כל ״כי יח: כא ויקרא 195 9 9: . v  .  Tד . . . . . - T .ד% - .

ע״ב. ג בכורות 196
בטיח״. בן של אגרופו הוא זה גדול, אגרוף כמלא ״שעורו מי״ב: פי״ז כלים 197
ע״א. מז יומא 198
והקיפח הכושי... בו שהכשיר בהמה אם ומה הוא, דין ״והלא ה״ה: ג פרק אמור, ספרא, 199
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200אצבעי״. מהן יצא שמא ננסית ישא לא ננס תורן, מהן יצא שמא גבוהית
 את הממלכה על יקים שהבורא שמשמעותו נבוכדנצר, על שנאמר הפסוק מדברי

202202המדרש. סבור וכן ננס, היה שנבוכדנצר נראה 201באנשים, השפל

204

205

עי צ א ראש פ ר ק מ ב
ראש. פציעות של מקרים שלושה על מספר המקרא

 החביאה אישתו, יעל, הקיני. חבר של אוהלו אל ברח יבין, צבא שר סיסרא, - 1
ותבוא בידה המקבת את ותשם האהל יתד ״את ולקחה בשמיכה, אותו כיסתה אותו,

■ • ■ • P ״ ך ■ • • • a • P  • • • •  ■ • • • ■ p • ך ך • •

תרדמתו 203וימת״. ויעף נרדם והוא בארץ ותצנח ברקתו היתד את ותתקע בלאט אליו
ך ״״ ־ • T ־ — T ־  —  V  I • ~ T : ״ : • ־ V ־  T  T : ־ : ־ ־ T ״ T ־

 תרדמה עליו הפיל שהקב״ה הראשון, אדם של לתרדמתו ודומה ביותר, עמוקה הייתה
204האישה. את יצר שממנה מצלעותיו אחת לקחת היה שיכול חזקה כה

וימינה ת*שלחנה ליתד ״ידה מדויק: יותר תיאור בא דבורה של הניצחון בשירת
9 T * ~  T T• : ״ ״ * ~ :T ״ ״ T

נפל כרע רגליה בין רקתו. וחלפה ומחצה ראשו מחקה סיסרא והלמה עמלים להלמות
I ־ ־ ד : ״ T: ־ ״  T  I T I T ־ : 7 T  :  T  :  T  T ־ ־ 9T ־ T : — 9 ־  “ T  T  V ־ ־

205שדוד״. נפל שם1 כרע באשר נפל כרע רגליה בין שכב
9 T  T ־ T : ־  T  V־ T ־  T ־ T :״־־ ־  V־ T  T ־ T ־

 נפגע כאשר רגליה. בין יהיה שראשו כדי הישן סיסרא אל ברכיה על ירדה יעל
 רצה והוא נעו. ברכיו ורק באדמה, תקוע היה ראשו כי היה יכול לא אך לקום, ניסה

 שם כרע, באשר אך 206מפרכס. אולי נפל, כרע, אז אך העליון גופו פלג את להרים
207ומת. שדוד נפל

ואבימלך גלגלתו״; את ותרץ אבימלך ר'א*ש על רכב פלח אחת אשה ״ותשלך - 2
• • » 9 m • a • ■9 » » ■ן a 9 • • a a • • •  •  • • • a a • • • ך • • ' P

מכאן 208הרגתהו״. אשה לי ייאמרו פן ומותתני חרבך ״שלף לו ואמר כליו לנושא קרא
9 a • • P • • a a  a  a » • • 9 a ך ך •ך• ■ ■ • 9

הפציעה. עם הכרתו את איבד לא שהוא
פניו על ויפיל במצחו האבן ״ותטבע גלית, של במצחו הקלע באבן פגע דוד - 3

p  “  • • «  ' r P■ • • • • ״ • • • ■ « • « p■

 אחורנית הענק את להפיל מספיקה אינה הקטנה האבן של המכה עוצמת 209ארצה״.
האבן ״חדרה זאת: מתאר שיוספוס כפי האבן, מפגיעת כתוצאה בהלם הוכה רק והוא

 ובעלי והננס... הכושי... בו שפסל אדם בנו... ואת אותו בה פסל טהורים, נגעים ובעלי והננס...
בנו״. ואת אותו בו שנפסל דין אינו טהורים נגעים

ע״ב. מה בכורות 200
עלה״. יקים אנשים ושפל יתננה יצבא די ״ולמן יד: ד דניאל 201

• •— 9 • • • • • • • ך • • • • • 9
• • • • •1 • •

ננסא נבוכדנצר זה ד״א - עלה׳ יקים אנשים ״׳ושפל תתרסב: רמז דניאל, שמעוני ילקוט 202
• • 1 • * •

קטן(. )ננס, פושכא״ קטיעא
כא. ד שופטים 203
ויישן״. האדם על תרדמה אליהים ה׳ ״ויפל כא: ב בראשית 204

ד ------------ ־ • : • : ־ ־ ד ״ 9 ד • ־ ד ד ד ־

כו-כז. ה שופטים 205
בלעם. של לסיפורו בקשר להלן ראה והתעווה פרכס משמעותו ש״נפל״ להנחה 206
 אותו בעל בעילות שבע יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: קג יבמות ראה זאת בנקודה התלמוד להסבר 207

להרגו. שתוכל כדי להחלישו רצתה יעל היום״. באותו רשע
נג-נד. ט שופטים 208
אל-א 209 מט. יז שמו



« »
ה פרק 304

 להכות מסוגל היה דוד כך 210פניו״. על ונפל הומם שמיד גלית של למוחו עד שנזרקה
211כידו. חרב וללא קושי ללא ולהמיתו הפלישתי את

 יתכופף ולא במדרגות גוי לפני ירד לא שיהודי התלמוד אזהרת את עוד לציין יש
212גלגלתו״. את ירוץ ״שמא לפניו

ת ק רי ת פ ס ל ת ה ד פ צ ת ו ס ל ה
 הסכנה )מחמת בשבת״ אזנים ש״מעלין חנינא ר׳ אומר ממקומה הלסת יוצאת אם

 וכן תרופה בעזרת זאת לעשות שמותר ואומרת ממשיכה והגמרא הטיפול(, שבדחיית
213ברקמות. פצע להיווצר יכול ידנית שבפעולה למרות ביד,

 פעמים אזנים ״גידי מציין אמינות, מסורות עדיין בידיו שהיו רש״י, הפרשנים, מבין
 אחרים פרשנים גם בדבר״. סכנה ויש להעלותן וצריך הלחיים ומתפרקין למטה שיורדין

 למקומה הלסת את ומחזירים מפיהוק, כתוצאה הפרק מן הלסת ביציאת שמדובר בדעה
 למקומה לסת להחזיר שניתן סביר לא באוזניו. משיכה תוך הרצפה מן הפגוע בהרמת
 מיוחדת תחבושת בעזרת למקומה הלסת את החזירו האלכסנדרונים זאת. בשיטה
 בקיצור או אוזניים״ עם ״ארנבת שמשמעותה ,lagoos syn otiasis ביוונית לה שקראו

syn otiasis. צודקים כנראה הפרשנים 214מפורטת. בצורה זאת שיטה מתאר אוריבסיוס 
 מכוון אינו אזנים״ ״מעלין שהמונח נראה אך הפרק, מן הלסת ביציאת שמדובר בהניחם

 ארנבת דמויית המיוחדת לתחבושת הכוונה אלא חשבו, שהם כפי החולה, של לאוזניים
אוזניים. בעלת

 עליו שהמליצו דבר והשער״, האוזניים ב״משיכת כאן שמדובר גם לחשוב ניתן
 שימוש רבות פעמים ראיתי עצמי אני 215הבולמוס. במחלת בטיפולם האלכסנדרונים

 חנינא ר׳ של שיטתו מכונה בתלמוד אחר במקום בשוק. האיכרים אצל זאת בשיטה
216אוזניים״. בנות ״מעלין במקום בא והמונח ראש״, של עצם ״מעלין

 (.Mundsperre, lockjaw )צפדת הפה בקשיון סכנה ראו היפוקרטס של מתקופתו החל
בתרדמה החולה שוקע הלסת פרק של בנקיעה מטפלים אין שאם לימד היפוקרטס

 נחל... מאבני אחת אבן מילקוטו הוציא ״והוא :5 ט פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 210
ובר״. שנזרקה האבן חדרה גלית. של מצחו כלפי אותה וזרק

אל-א 211 ביד אין וחרב וימתחו הפלשתי את ויך ובאבן בקלע הפלשתי מן דוד ״ויחזק נ: יז שמו P b  • • • ■ • mm ך• • • mmm f a a mm a m a • mm I ך• P • •  a a a a a • • • •  «  •  • • ■ «  a • f mm mmm t 0 a ma • ■■ m mmm m a a a a a l  a a a  l a a a

דוד״.
T ״

ה״ד. פ״ג זרה עבודה תוספתא 212
ן חנינא: ר׳ ״אמר ע״ב: כה זרה עבודה 213  אבל ביד יהודה: בר שמואל רב תני בשבת. אזנים מעלי

י לא אבל בסם דאמרי: איכא בסם. לא פ ל ( ״ ד  מג סעיף שכח סימן חיים אורח ערוך שולחן בי
ן ד״ה ש׳ מותרות(; השיטות שתי  לתקן וצריך בלסת פריקה יש ״שפעמים בשבת: אזנים מעלי
סכנה״. משום בשבת אפילו זה דבר

Oribasius, Coll. 48:15, 48:27, 49:27, vol. 4 fig. 19 214
idem, Synops. 6:36 (vol. 5:315) 215

ן (:15) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 216  אוזניים בנות מעלין בשבת... ראש של עצם ״מעלי
בשבת״.
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 שפבריקיוס עד לאמת נחשבה זאת דעה 217העשירי. ביום מת ולרוב מקיא עמוקה,
 ביטל עשרה( השש במאה איטלקי רופא ,Fabricius ab Aquapendente) אקוופנדנטה

 כירורג Wilhelm von Saliceto) סליסטו וילהלם של ההמצאה את וכן זאת, דעה
 הוא אחורנית. נפרק שכביכול הלסת, פריקת לגבי עשרה( השלוש במאה ביותר מפורסם

 נראה זאת, טען היפוקרטס אם אך בה. טיפל שלא וודאי כזאת תופעה ראה שלא טוען
 באנטומיה מבין שאינו מנתח כרופא סליסטו את מחשיב פבריקוס בתקופתו. היה שכך

^ (218(.chirugici anatomes imperiti הרמב״ם טען סליסטו לפני הרבה שעוד לציין יש 
219סכנה. אין הפה שבקשיון
הלסת. בצפדת תרופתי טיפול של אפשרות על לחשוב היה ניתן איך יודע אינני

ת ו ע י ג ח פ מו
 harten Hirnhaut, הדורה; )קרום הקשית קרום דרך חדירה ושמואל רב של לדעתם

dura mater) בפציעה אין אחרים לדעת מוות. סכנת בה שיש פציעה כבר היא בלבד 
220נפגע. לא (pia mater) העדין״ ״הקרום עוד כל מוות סכנת זאת

 פליניוס, וכן אריסטו, העתיק. בעולם ששלטה הדעה כנראה היא הראשונה הדעה
 והלב השתן שלפוחית של רקמות כן וכמו מתאחה, אינה שוב שנחדרה שדורה מלמדים
222מוות. סכנת יש המוח מרקמות אחת של בקרע 221שנחדרו.

 לתוך הגולגולת מתוך המוח את לשפוך ניתן כלומר 223״המרכה״, המוח, התרככות
 המוח כלומר ״מסמסה״, של במקרה גם נכון זה דבר חיים. לבעל מוות סכנת ויש גביע,
 כבשר ״מסמסה״ המונח מוסבר אחר במקום שטחו. פני על רעידות מראה אלא עומד אינו
מתכוונים המוח של שב״מסמסה״ ייתכן 224החי. לבשר שמגיע עד מגרדו שהרופא רקוב

Hippocrates, De Articulis, fol. 798 ed. Foes 217 
Opp. Chirurg, book 5, chapt. 3 col. 354, ed. Lugden. Bat. 1723 218

 ואם גוי... ידי על צרכיו כל לו עושין סכנה, בו שאין ״חולה ה״י: פ״ב שבת הלכות רמב״ם, 219
ן לפיכך ישראל. אפילו אותן עושין מלאכה בהן שאין לדברים צריכים היו בשבת״; אזנים מעלי

. וצריך הלחיים ומתפרקים למטה שיורדין פעמים אזנים: ״מעלין מסביר: משנה מגיד להעלותן
בדבר״. סכנה שאין רבינו ודעת

תתאה״. אינקיב דלא גב על אף עילאה קרמא תרוייהו: דאמרי ושמואל ״רב ע״א: מה חולין 220
221 Aristotle, Hist. Anim. 3:13: diakopeis on symphyetai מחדש( צמח ולא )נחתך 

Plinius, Hist. Natur. 11:83 cicatrice non solidescit לקדמותה חוזרת שלא )צלקת — 
כאריסטו(.

altern tram rumpi mortiferum est 222
 כל - מסמסה כקיתון, שנשפך כל - המרכה המסמסה? ואיזוהי המרכה ״איזוהי ע״ב: מה חולין 223

 המוח ונעשית שנתרככה מורך, לשון ״המרכה פסול: נתמרך ד״ה רש״י לעמוד״; יכול שאינו
 דרך יוצא היה אותו נוקבין היו ואם לראשו ומסופו לסופו מראשו ונשפך כמים הקרום בתוך

במקום. גרשום רבינו גם ראה הנקב״.
 בשר שיאדים עד בדרוסה רב: אמר אמי... רב רבעי הא זירא: א״ר מהו? ״המסמסה ע״ב: נג שם 224

יהושע: דרב בריה הונא רב אמר אינו... כאילו אותו רואין הבשר נתמסמס מעיים. בני כנגד
דו גורדו שהרופא כל חי״. בשר על ומעמי
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(.gelatinöser Degeneration, gelatinous degeneration) ג׳לטיני ניוון של לסוג
 מונח הוא ״מזמזה״ המונח פתולוגית־אנטומית, דיאגנוזה היא ש״מסמסה״ בעוד

 לראות יש כי ,223גרשום רבינו שחושב כפי בגולגולת לשבר הכוונה אין כנראה קליני.
 במובן - ״מזמז״ - בערבית דומה לשורש באנלוגיה ו״מיזמז״ ״מסמס״ המונחים את
 מוח לזעזוע היא שהכוונה מנענע(, ושם )פה hue illuc movit et agitavit של

(commotio cerebri,) המרחץ בבית נופל אדם ראה לוי כאשר מוות. סכנת בו שאין 
 סכנת אביי לדעת אין כזה באירוע 225מוחו״. שנתמזמז לזה לו ״אוי אמר נבקע, וראשו
 ההפריה ליכולת רק מתכוון אביי אם ברור לא 226נפגע. ההולדה כושר אך מוות,

(potestas generandi) להזדווג ליכולת גם או (coeundi.)
 227אריסטו. גם שתיאר כפי המוח, מן מגיע שהזרע בדעה החזיק אביי שגם נראה

 אל מטה כלפי האוזניים מאחורי העורקים דרך הזרע עובר היפוקדטס של לדעתו
 של לדעתו 228לאי־פוריות. גורמת דם( ניקוז בעת )כמו העורקים פתיחת האשכים.
 שנפרש נוזל הוא שהזרע מציין שאפלטון בעוד המוח, מנוזלי חלק הוא הזרע אלקמון,
229השדרה. מעמוד
 הציפור את לבדוק שיזבי רב נהג ציפור, של המוח בקרום פגיעה יש אם לקבוע כדי

 בדק יימר ורב קש בקנה הקרום שלמות את בדק יעקב בר אחא רב השמש. מול
 סימן עכורים יצאו המים ואם הגולגולת לתוך מים שפך הוא רש״י, לדעת 230במים.

המוח. בקרום פגיעה שיש
 כלומר חורין״, בן יצא עיניו... וחפו מים וירדו מוחו ״על עבדו את מכה אדם אם
 המופרשים שמים הדעה שלטה עשרה השמונה המאה עד 231עבדו. את לשחרר צריך האדון

 אפור כוכב שם ויוצרים בעין לעכירות גורמים האופטי העורק אל ויורדים המוח מן
 ,katarrea היווני המונח מן בא בסלרנו הרפואה חכמי של cataract שהמונח )מכאן

מחוריהן עיניו ״קפצו הראש על שממכה מסופר אף אחד במדרש נוזל(. שמשמעותו

« »
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ך׳ של תפיסתו לפי זאת 225 ״מז״(. ערך השלם, )ערוך ״הערו
איתמר. נתמסמס ההיא - טרפה מוחה שנתמזמז בהמה אומר: רשב״א ״מיתיבי: ע׳׳ב: מה חולין 226

 מוחיה נתמזמז אמר: לרישיה, דטרייה גברא לההוא חזייא מסותא, בי יתיב הוה לוי והא איני,
 ״נתרוקן נתמזמז: ד״ה רש״י מוליד״; שאינו לומר לא, אביי: אמר חיי?! דלא לאו - דדין

מאליו״. מקצתו מהמוח
Aristotle, Problem 10:57 227 

Hippocrates, De Aëre et locis 106, Foes, fol. 293(24) 228
Plutarch, De Plaeit. Philos, book 5 no. 3 229

 אע״פ העצם נשבר - עוף עליהן. יתר בעוף כנגדן בבהמה חכמים שמנו ״טרפות ע״א: נו חולין 230
 קרום לו אין קרום. לו ואין הואיל מים של בעוף התם ליה: אמר מוח. של קרום ניקב שלא

 אחא רב במיא, בריק יימר רב בשימשא, בדיק שיזבי רב רך. וקרומו הואיל אימא אלא ס״ד?!
 יראה אם מסתכל השמש ״נגד בשימשא: בדיק ד״ה רש״י דחיטתא״; בגילא בדיק יעקב בר

 וחוזר מים העצם בנקב מכניס אחרינא ״לישנא במיא: ד״ה רש״י לבדיקה״; יפה שהאור נקב
בהם״. המוח שנתערב בידוע נתלבנו אם ורואה ומוציאו

הכ״ז. פ״ט קמא בבא תוספתא 231
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 של במסגרת קרובות לעתים מוזכרת הראש ביקוע של זאת שיטה 232רגליו״. על ונפלו
 דין לבית אותו מביאים שאין נאמר בטהרה שלא במקדש העובד כוהן על העם. משפט
 עושים וכן 233בגזירין״, מוחו את ומפציעין לעזרה חוץ אותו מוציאין כהונה פרחי ״אלא
 והוא מוחו״ את והוציא טיט של ב״מגריפה המצרי את חיכה משה 234גדול. לכוהן אפילו

 נהרג מהן ״איזה אומר הוא ישראל על לקטרג הקב״ה לפני בא הקטגור כאשר 235מת.
 מסופר 236שמך?״. על נפשו נתן מהן איזה שמך? על מוחו נפצע מהן איזה שמך? על
 של בגיזרין מוחו את ופצעו משלטונו להסירו באו מרומא חרב ששכירי טרויינוס על

 שאנו אחד פר ״הביאו ואמר לפעור להשתחוות הים ממדינת בא אחד שליט 237עץ.
 עשה... מה לו. זקוקים אנו אין לו: אמרו לו. מקריבים שאנו אחד איל או לו מקריבים

 שלא מאהב של ראשו בקעה תקיפה אישה 238בגזירין״. מוחיהן את ומפצעין מכין והיו
בעיניה. חן מצא

העולם? את שברא אחרי הקב״ה עושה מה חלפתא: בר יוסי ר׳ את שאלה ]מטרוניתא
 מה כן... לעשות יכולה אני אף - הוא הדא לו: אמרה זיווגים... מזווג לה: אמר

שורות. שורות אותן והעמידה שפחות ואלף עבדים אלף והביאה שלחה עשתה?
 בבוקר למחרת אחת. בלילה זווגן לפלונית. פלוני לפלונית, ישא פלוני להם: אמרה

[239שמוטה. שעינו והשני פצוע שמוחו אחד בא

 ענישה של שיטה על ידוע יווניים ממקורות 240מוחו. ויצא נבקע שראשו חלם רבא
 לארז השנייה רגלו ואת אחד לארז אדם של רגל וקושרים בחבל ארזים שני שקושרים

כשיטה זאת שיטה על מספר התלמוד ראשו. שנקרע עד החבל את ומתירים השני
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 חזר נפתלי יעקב. או עשו המכפלה במערת יקבר מי ויכוח שהיה מספרת הגמרא ע״א. יג סוטה 232
 שיבוא עד קבורה ללא ישכב יעקב האם דן בן חושים ושאל המכר, שטר את להביא למצרים
 אכרעא ונפלו עיניה נתרן ארישיה, מחייה קולפא שקל בבזיון? מוטל אבא אבי ״יהא נפתלי?
 קפצו ראשו. על עשיו את בה וחיכה אלה ״לקח ש׳: ואחיך״; לעיניה יעקב פתחינהו - דיעקב

וחייך״. עיניו את יעקב פתח יעקב, של רגליו על ונפלו מחוריהן עיניו
 פרחי אלא דין, לבית אותו מביאין הכהנים אחיו אין בטומאה, ששמש ״כהן מ״ו: פ״ט סנהדרין 233

ן לעזרה חוץ אותו מוציאין כהונה ך. מוחו את ומפציעי בגזירי
ך. מוחו את פוצעין גדול כהן ״אפילו ה״ו: פ״א קמא(, )בבא כלים, תוספתא 234 בגזירי
)שמות בחול׳ ויטמנהו המצרי את ויך איש אין כי _ויךא וכיה כיה ״׳ויפן כט: א רבה שמות 235

• • • • • זד •

 את והוציא נטל טיט של מגריפה וי״א: באגרוף. הכהו אמר: אביתר ר׳ הרגו? במה - יב( ב
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 חסר ככלי היא הגולגולת אזי החוצה, נשפך והמוח נשברת הגולגולת עצם אם 241רומית.
242למאומה״. יפה אינו מנפצו שאתה שבשעה מוח של הזה ״כעצם ערך,

תו ל ח ס של מ טו טי
 טיטוס שהחריב לאחר כדלקמן: מתואר שעיקרו סיפור מופיע בתלמוד שונים במקומות

 במוחו וניקר בחוטמו ונכנס יתוש בא ליבשה, כשעלה לרומא, חזרה בדרכו המקדש, את
 והשתתק. המקבת קול את היתוש שמע נפח, של פתחו על עבר אחד יום שנים. שבע
 שלושים אחרי אך לפניו. שיכה נפח מביאים היו יום וכל לכאב. תקנה יש טיטוס: אמר
 גדל שהיתוש ומצאו ראשו את פתחו טיטוס כשמת הנפח. למכות היתוש התרגל יום

 בן כגוזל היה שגדלו מסופר במדרש סלעים. שני שמשקלה דרור ציפור של לגודל
 אחרת מסורת לפי 243ברזל. וציפורניו נחושת של היה פיו ליטרין, שני שמשקלו שנה

 טיטוס של גולגולתו את לפצח פקודה ניתנה והייסורים הכאב מן שכתוצאה מסופר
 הציפור וכאשר בטיטוס, גם חל בציפור שחל השינוי יונה. דמוית ציפור ממנה והוציאו

244טיטוס. של נשמתו גם התעופפה התעופפה
 שההיסטוריונים מעיר כבר ,1613 בשנת שנפטר דוד״, ״צמח הספר מחבר גנץ, דוד ר׳

 הדעה את מביא הוא רבה. במידה עלה שחומו לאחר מת שטיטוס מציינים הרומיים
 כבר־עונשין יופיע לא שטיטוס כדי האמת את בכוונה העלימו הרומיים שההיסטוריונים

 למצוא ניתן יותר מאוחרות בתקופות מלכים בחצרות גם 245היהודי. לעם שעולל מה על
 במדרש, מתוארת כבר הסיפור של המוסרית המשמעות 246דומים. היסטוריים סילופים

 248זה. תיאור מביא למפרונטי יצחק ר׳ גם 247ההיסטורי. בתיאור ספק להטיל מבלי וזאת
 להסיק כדי הסיפור לפרטי נכנס 249עיניים״, ״מאור בעל רוסי(, )דה האדומים מן עזריה

 ביותר החזק השליט את להשמיד יכול העולם שאדון השכל, מוסר ללמד רק שמטרתו
התורכי Kamus^ המופיעה הידיעה מעניינת ביותר. הקטן אלוהים יציר ידי על גם

ע״ב. שם שם 241
כ״ח. כ״ב לירמיה ו, יט רבה ויקרא 242
גרם. 327כ־ יוונית ליטרא ע״ב. נו גיטין 243
ז. י רבה בראשית 244
א. 25 עמ׳ ,1592 פראג דוד, צמח גנץ, דוד 245

246 1:67 Bodenstedt, Erinnerungen aus meinem Leben הרשמי, הרוסי ההיסטורי התיאור לפי 
גבוה. מחום כתוצאה מת אלא נרצח לא פבל הקיסר

 לפני. יכול ואויב צר אין ואמר: הקדשים קדשי לבית נכנס ״טיטוס מט: פרק אליעזר דר׳ פרקי 247
 אותו ונעשה למוח שהגיע עד מהלך והיה חוטמו לתוך אחד יתוש עליו שלח הקב״ה? עשה מה

מאומה״. גבורתו בכוח שאין להודיע - ליטרין שני משקל יונה בן גוזל כמו יתוש
טיטוס. ערך יצחק, פחד 248
 המצא ידומה איך נתפלא ״הלא :185 ׳עמ טז פרק ,1866 וילנא קסל, מהדורת עיניים, מאור 249

 שאין בדיה כל במוחו... ארוך זמן שכן וכל כמוהו, גוזל שיכיל כך... כל לגולגולת המוח בין
 שנים שלוש מלך שטיטוס היסטורי באופן עזריה מסביר כן כמו חודש״. י״ב חיה אינה עצם לה
 הנזכרים המגידים היו אמיתי המעשה היה ״שאם וסותרים, רבים המקורות מקדחת. שמת וכן

ההסכמה״. אל יותר בו נוטים

« »
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(s.v. sakhina,) בפרטי מופיע טיטוס על הסיפור כל נמרוד. של באפו יתוש שמתואר 
 כלל מסורת בפנינו שיש ההנחה 250נמרוד. הוא הסיפור גיבור אך הערבים, אצל פרטים
 הנחה בגדר היא שלו, הלאומי לנבל הסיפור את בה מתאים שבט או עם שכל שמית,
 נמצאה לא כה עד האשורי. נמרוד לגבי מקבילה מסורת תימצא לא עוד כל בלבד

251כזאת. מסורת
 במשך סבל אשר אדם מגלים אנו הרפואי הגרעין את הסיפור מתוך מוציאים אם

 המוות לאחר ניתוח חיצוניים. רעשים ששמע בעת רק לו הוקל אשר ראש, מכאב שנים
 החולה אך הגידול ונמצא גולגולת ניתוח בחולה בוצע האחרת הגרסה לפי גידול; גילה

 היהודים אצל נפוצים היו ראש ניתוחי אפשריות. הגרסאות שתי הניתוח. מן מת
 גידולים גילו אלה שבניתוחים להניח ויש אלכסנדרונים רופאים ידי על בוצעו והם

 את גלנוס של תיאוריו הקדום. בעולם הנפוצים הניתוחים מן היו ראש קידוחי בראש.
 ידוע כיום 252מאוד. עליו האהובות להגזמות שייכים נכח שבהם הראש קידוחי רבבות

 המקורות גם 253הפרימיטיביים. העמים אצל נפוצים היו ראש שניתוחי להוכיח וניתן
 קדיחת על מסופר כן כמו 254גולגולת. מקדח על הוזכר, שכבר כפי מספרים, התלמודיים

 בקליפה הקידוח נקב את כך אחר כיסה הרופא אשר 255בול, בעין שבוצעה גולגולת
 זאת למטרה המשתמשים איים תושבי אצל מקובל כיום שגם כפי דלעת, של מיובשת

256קוקוס. אגוזי של בקליפות
 מתייחסת האף דרך לראש שחדר חרק ידי על התפתח בראש שהגידול ההנחה

 זה זבוב של השפעתו הכבשים. של האף דרך שחודר 257בתלמוד, המוזכר הבקר לזבוב
 כנגד כנראה מכוון ליונה דרור ההופך במדרש )התיאור ידועה. הכבשים בריאות על

מברזל, והציפורניים מנחושת המקור את גם להסביר רוצים אם (258לעף. - השומרונים

Malern (Ibn Batric?) cf Zedar Univ. Lexicon, s.v. Nimrod 250 
Jeremias, Izdubar-Nimrod, Leipzig 1891; G. Smith, die chaldäische Genesis. Leipzig 251

 בין המאבק מתואר (25 ׳עמ ראשון, חדר ילניק, של המדרש )בית אברהם במדרש .1876
זה. סיפור על דבר שם נזכר ולא לנמרוד אברהם

252 46:20 ,Oribasius
253 1:329 Ploss, Das Kind. כבר בוצעו ראש שניתוחי התברר החדשה ובקלדוניה בפרו בחפירות 

פרה־היסטוריות. בתקופות
 בית ובגולגולת? בשדרה... חסרון הוא כמה שחסרו. והגולגולת ״השדרה מ״ג: פ״ב אהלות 254

מקדח״. כמלוא אומרים: שמאי
 הרבה נקבים בה שהיו או ארוך אחד נקב בה שהיה ״הגלגולת ה״ו: פ״ב אהלות תוספתא 255

.. למלוא מצטרפין ת הרופא עליו וטלה גלגלתו שנחתכה אחד בול בעין מעשה מקדח.  מטלי
קרויה״. של

256 67 .Deutsche Med. Ztg. 1896, p. בקליפת כיום גם משתמשים כבסרביה עממיים מנתחים 
Stem, Türkei, 1:191 - בגולגולת פגמים כיסוי לשם דלעת

 לה ומניחין קיסם ומביאין שמו וחנון הים בכרכי יש אחד עץ הונא: רב ״אמר ע״ב: נד שבת 257
״תולעים״. דרני: ד״ה רש״י ראשה״; דרני ויפלו שתתעטש כדי בחוטמה

ן ר׳ ״הלך ע״א: ו חולין 258  טעמא? מאי עליהן. וגזר מאיר ר׳ לפני דברים וספר אלעזר בן שמעו
רש״י אותה״; עובדין שהיו גריזים הר בראש להן מצאו יונה דמות יצחק: בר נחמן ר׳ אמר
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 אולי והציפורניים מיובש, דם שאריות של צבע שהוא הנחושת בצבע להסבירם ניתן
גירי. משקע של צבע על מעידות

ם מי ו ש מ א ר ב
 בבית מלשרת הכוהן את פוסלים האדם, של בחיצוניותו בולטים אשר המומים כל

 מוכרת הייתה בוודאי הטכנית משמעותם אשר מומים של שורה מונה המשנה המקדש.
 שכבר ייתכן 259העם; בשפת מוכרים היו לא אך המקדש, עבודת את שניהלו לכוהנים
 לנו הבהרות. דרשו ולכן העם בשפת אלה במונחים השתמשו לא התלמוד בתקופת

 ברורים, יהיו לא כבר הגמרא הסברי שגם ייתכן כי המונחים בהבנת כפול קושי יהיה
 חלקית, לפחות עמדו, שלרשותם הפרשנים הסברי את לקבל אלא בררה לנו נותרה ולא

עתיקות. מסורות
אלו: הם העבודה פסולי

 הפרשנים ולפי 260חבית, של מכסה דמוי באדם מדובר הגמרא לפי הכילון. - 1
 עולה קודקודו שאמצע ״מי של צורה לו ויש מלמטה ורחב מלמעלה חד שראשו אדם

 ראשו צורת שגם רומי, חכמי של ciloה־ את מזכיר התיאור 261ביצה״. כמו למעלה
מהשמאלית. קצרה הימנית וידו בולט מצחו אבל חריגה
 ומתחדד ומעוגל רחב למעלה כלומר, ללפת, דומה ראשו )לפתם?(. לפתא - 2
 קטן לאוזן( )מאוזן הרוחב חתך הכילון אצל 263גלנוס של שיטתו לפי 262מטה. כלפי

 ילדים אצל לראות רגילים שאנו לחתך הראש חתך דומה הלפתא ואצל משמעותית,
(.rachitis) מרככת הסובלים

 בולט וערפו לפניו בולט שמצחו כלומר, 264)פטיש(. מקבת כמו שראשו המקבן. - 3
גדול(. סגיטלי )חתך שקוע וראשו לאחוריו

 ממצחו שחלק באדם שמדובר או 265קדימה, ומוטה שקוע ראשו שקוט. ראשו - 4
 נראה והראש קצר שצווארו כלומר, הצוואר. בתוך שקוע שהראש שהכוונה או חסר,

בראשו. שקע מעין שיש או שקוע
 כמי ודומה מאחוריו בולט ראשו שאין אדם הקודם. המום מן ההפך הסקיפת. - 5

 קדימה, מוטה שצווארם אנשים שייכים זה לתיאור 266מאחוריו. חתיכה ממנו שנחתכה
הכוונה אין הראשונים לגבי במיוחד. ארוך שצווארם אלה וכן הכתפיים, בין מונח כאילו

« »
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כוכבים״. לעבודת מומרים ונעשו גריזים בהר היושבים ״אותם להן: מצאו ד״ה
 באדם, עליהן יותר באדם. פוסלין עוברין, בין קבועין בין אלה, ״מומין ז: פרק כל בכורות 259

וכר. המקבך׳ והלפתן, הכילון,
חבית״. של לכיסוי ראשו ״שדומה ש׳: לאכלא״; רישיה דדמי - ״כילון ע״ב: מג בכורות 260
 פרטן. וזהו תשעים, באדם, המיוחדין המומין ״כל ה״א: פ״ח המקדש ביאת הלכות רמב״ם, 261

ביצה״. כמו למעלה עולה קדקדו שאמצע מי הן:... ואלו בראש שמונה
דליפתא״. לגדגלידא רישיה דדמי - ״לפתא ע״ב: מג בכורות 262

Oribasius, 3:195 263
פטיש״.( מעין למקבת, ראשו ״שדומה )ש׳: למקבץ״. רישיה דדמי - ״מקבץ ע״ב: מג בכורות 264
שם. שם 265
מאחוריו״.( חתיכה ניטלה כאילו נראה ״שראשו :׳)ש שם. שם 266
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 אלא (apoplektischem Habitus, apoplectic habitus) אפופיליקטית שחזותם לאנשים
 גבנון. בעלי כלומר (,Kyphotische Habitus, kyphotic habitus) קיפוטית שחזותם

 ממך״, עקמותך ״אפשוט לחבירו, אומר אחד אדם כאשר ״עקמות״: המונח גם מוזכר
 כנראה אתה לזה מסוגל אתה אם בלעג: זה לו עונה הגבנון, את לך אוריד כלומר
 מאבותיו שלאחד מתיאס, בשם אדם מזכיר יוספוס 267תטול״. הרבה ושכר אומן ״רופא
268מעוגלת. גיבנת הייתה

 לדעת ולכן 269הרע, ממראהו רק נובעת משירות פסילתו הגיבן. חטרות. בעל - 6
 השימוש 270עצם(. בה שאין גיבנת )זאת העורף באיזור בשרני בגידול מדובר הגמרא
271הגמל. לדבשת הוא ״חטוטרת״ במונח הרגיל

 לעבודה; הכוהן את פוסלת אינה אך מכוערת אמנם 272)סגלגל( כדורית ראש צורת
 היו לא כי היה לכך הגורם הלל לדעת בבל. לאנשי טיפוסית הייתה זאת ראש צורת

 המיילדות של לחכמתן הגולגולת צורת בין הקשר על 273פיקחיות. מיילדות לבבלים
 הגולגולת של מלאכותי עיוות על היפוקדטס של רשימותיו מתוך ללמוד ניתן

(Mikrocephalie, microcephaly.) נפוץ, היה יאומן, שלא בהיקף זה, מלאכותי עיוות 
274פלוס. ידי על שנאסף הרב החומר מן ללמוד יכולים שאנו כפי

 רבן לדעת אזי אדם, בן אצל משמעותיים מומים מתפתחים הנישואין לאחר ]אם
 כדוגמה כופיח מביא ירמיה ר׳ לגירושין. מוצדקת עילה זאת גמליאל בן שמעון
 המונח את מייחם משה פני בעל ברורה. אינה זה מונח משמעות 275כזה. למום

 אשר ורזה גבוה אדם והוא גיבח הוא שהכופיח מסביר העדה קרבן ובעל למקום,
 שהתפתחה באדם אפוא מדובר מאוד. אותו שמכער דבר קדימה, הרבה בולטים פניו

כזה מום קדימה. הראש לנטיית גורמת אשר העליונה בחוליה (caries) גיבנת אצלו
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 אמר ממך... גבנונך ואפשוט בך אבעט אקום אם לי? קורא אתה ״רשע ש׳: ע״א; צא סנהדרין 267
תטול״. הרבה ושכר תקרא אומן רופא כן עושה אתה אם לו:

א. פרק יוסף, חיי מתתיהו, בן יוסף 268
 אבל כשדין חטרות בעלי שניים להם ושאין והקרחנין ״הזבלגנים ה״ב: פ״ה בכורות תוספתא 269

העין״. מראית מפני פסולין
 דפסלא, פליגי לא עלמא כולי עצם ביה דאית וכר: יהודה ר׳ חטרות ״בעלי ע״ב: מג בכורות 270

עצם״. ביה דלית פליגי כי
 אף אומר: יוסי ר׳ ישוב. של חזיר ועור האדם עור כבשרן: שעורותיהן ״אלו מ״ב: פ״ט חולין 271

הרכה״. גמל של חטוטרת ועור הבר חזיר עור
ע״ב. סו נדרים 272
 אתה מה בני, לו: אמר לקראתו. ויצא נתעטף הלל? כאן מי הלל? כאן ״מי ע״א: לא שבת 273

 בבליים של ראשיהן מה מפני שאל. בני שאל לו: אמר לשאול. לי יש שאלה לו: אמר מבקש?
פקחות״. חיות להם שאין מפני - שאלת גדולה שאלה בני, לו: אמר סגלגלות?

Ploss, Das Kind 1:306 ff 274
וכפפו״. בכופיח ירמיה ר׳ קומי עוברא ״אתא (:18) ע״ד ל פ״ז, כתובות ירושלמי 275
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 הננס מן ההפך הוא 277קיפח או 276כיפה הנישואין. אחרי גם להתפתח יכול בהחלט
 גבוהים שאנשים הטענה על 278הגמרא. שמסבירה כפי גבוה, קומה, בבעל ומדובר

 שמדובר ההסבר בא במקדש, מלשרת לפסלם מקום היה ושלא יפים אנשים הם
 רזים גבוהים, גרשום: רבינו שמבהיר כפי וזאת שמיטה להם שיש גבוהים באנשים
 ״קפח מסביר: רש״י הקופיח. לעיל שמתואר כפי קדימה הרבה בולטים שפניהם

״הדרניקוס״ המונח משמעות 279הוי״, דמכוער ובולט שמוט ופרצופו הרבה, ארוך
״קפח״, הוא הנכון היחידי הכתיב 280מומים. ללא ענק כנראה הוא בגמרא שמוזכר
 בגמרא המופיע ״גבוה״ המונח )ריטר(. ״קופיח״ מופיע ליידן יד שבכתב למרות
 בבכורות של״גבח״ מציין 281״גבח״ בערך הערוך ל״גבח״. כנראה מתכוון בכורות

 המונח של ארמית־בבלית צורה זאת אלא 282״גבח״ המקראי הביטוי עם קשר כל אין
)לעף(.[ ״קפח״ המשנאי

ט ה חו ר ד ש ה
 שבר מחמת אם לאורכו, כלשהו במקום נקרע שלה השדרה כשחוט נטרפת בהמה

 רוב שיפגע די 283קצר. זמן תוך למות עומדת היא כי אחרת, מסיבה או השדרה בעמוד
 יעקב ר׳ של עמדתו גיסא מאידך הבהמה. את להטריף כדי השדרה חוט של רוחבו
אחרת קבוצה 284התקבלה. לא רחב, חתך כמו מסוכן השדרה בחוט )פרפורציה( שנקב

• •

אין השדרה בחוט שלפגיעה שאמרו הונא, ורב רב של עמדתם את אימצה חכמים של

 ירושלמי הקיפח״; ואת הלווקן ואת הגיחור ואת הכושי את ״הרואה ה״ו: פ״ז ברכות תוספתא 276
(.71) ע״ב יג פ״ט, ברכות

 וכשרין באדם פסולין והחרש... והננס והקפח והלבקן והגיחור ״הכושי מ״ו: פ״ז בכורות 277
 ברוך אומר: הקפח... ואת הלווקן ואת הגיחור ואת הכושי את ״ראה ע״ב: נח ברכות בבהמה״;

הבריות״. את משנה
 קומה? בבעלי משתבח הוא ברוך שהקדוש מנין זביד... רב תני - ״קפח ע״ב: מה בכורות 278

רב אמר ט(. ב )עמוס גבהו׳ ארזים כגבה אשר מפניהם האמירי את השמדתי ׳ואנכי שנאמר • ד • ״ • •• •- •• •• • • • ••• ־ך■ •• • • — • » • •־ד* • 1 • • • • • • • • • 1 1 •

 ננס תורן, מהן יצא שמא גבוהית ישא לא גבוה לקיש: ריש אמר סניא. שמיטה באריכא פפא:
ט ארוך, - שמיטא או )שמיטה אצבעי״ מהם יצא שמא ננסת ישא לא ומכוער(. שמו

 אחר: לשון מקופחת. קומתו נראית עוביו מתוך גדול, בטן - ״קפח ע״ב: נח ברכות רש״י 279
הוי״. דמכוער ובולט שמוט ופרצופו הרבה, ארוך - קפח

ת 280  לעף ראה - ברורה אינה ע״ב נח בברכות המופיע הדרניקוס המונח של הפילולוגית המשמעו
.2:2226 קראוס אצל

 קשר כל אין שוכבות, עיניו שגביני שכבן״, ״דגבינוי כ׳ כ״א לויקרא עוזיאל בן ליונתן המיוחס 281
ל״גבח״=קפח.

הוא״. טהור הוא גבח ראשו ימרט פניו מפאת ״ואם מא: יג ויקרא 282
־ : ״ ״ : 9 ־ ז • ד ד ־ • • ״ ד - ״

 נקב מח, של קרום נקב הגרגרת, ופסוקת הושט, נקובת בבהמה: טרפות ״אלו מ״א: פ״ג חולין 283
שלה״. החוט ונפסק השדרה נשברה חללו, לבית הלב

 יעקב רבי רבי; דברי ברובו, שנפסק - השדרה חוט רבנן: תנו השדרה. ״נשבר ע״ב: מה שם 284
רובו? וכמה יעקב. כרבי הלכה אין הונא: רב אמר יעקב. כרבי רבי הורה ניקב. אפילו אומר:

עורו״. רוב כ״ש מוחו רוב דאמר מאן מוחו. רוב לה: ואמרי עורו; רוב אמר: רב
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 בקרום פגיעה השדרה. חוט את המקיף בקרום הפגיעה הוא הקובע והגורם משמעות כל
ביותר. כמסוכנת העתיק בעולם אחרים במקומות גם נחשבה זה

 285השדרה. חוט לגבי גם נכון ורגישותו המוח על שנאמר מה שכל אומר פליניוס
 בהתחדשות גרה מעלי אצל אפילו הבחינו בזמננו, בניסויים, שעוסקים מומחים

 בעמדתם תומך זה ממצא 286שנחתך. השדרה חוט של ופיזיולוגית אנטומית )רגנרציה(
הונא. ורב רב של

 לפגיעות שיש הסכנות אותן השדרה בחוט לפגיעות לייחס ניתן אחרות, לפגיעות אשר
 מסכנות ג׳לטינית דגנרציה גם כמו נוזלי, נעשה שהוא עד השדרה חוט התרככות במוח.

מסוכן. אינו בלבד זעזוע ואילו החיים, את

ה פ ה
287ביופיה. פוגמות רק אישה אצל עבות שפתיים
העליונה״, על עודפת ״התחתונה או התחתונה" על עודפת העליונה ש״שפתו כוהן

 ניקבה ששפתה בהמה 288מכוער. הוא כי במקדש מלשרת ונפסל מום, בעל הוא
 ראויה מום ללא בהמה שרק מכיוון 289לקורבן, ראויה אינה נפגמה או נסדקה או

290לקורבן.
 כהנא שרב חשב וחלש, זקן שהיה יוחנן, ר׳ לועג. שייראה לפה גורמת שסועה שפה

291לו. לועג שסועה, הייתה ושפתו לפניו, שישב
292לקורבן. כשרה היא אין מסוימים במקרים אזי בלום, הבהמה של פיה אם

המקרה. באופי תלויה כשרה אינה ומתי לקורבן כשרה כזאת בהמה מתי ]ההבחנה
 קשיי לבהמה כלומר קצרה, הנשימה מכך וכתוצאה )נפוח(, בלום הפה אם - 1

 קשיי אם אך מום. כאן אין אוויר, מחוסר אלא אנטומיות מסיבות שלא נשימה
הוא. מום צר, פה כמו הפה, ממבנה כתוצאה הם הנשימה

הרכים והחלקים צר השפתיים שבין הרווח כלומר מכווץ, הפה אם - 2

Plinius, Hist. Natur. 11:62 285 
Ziegler, Path. Anat 2:608 286

הן״. עבות נאות? שפתותיה ״שמא ע״ב: סו נדרים 287
מ״ה. פ״ז בכורות 288
 שפתו שנסדק, שנפגם, שנקב, חוטמו הבכור... את שוחטין מומין אלו ״על מ״א-מ״ד: פ״ו שם 289

שנסדקה״. שנפגמה, שנקבה,
לכם״. יהיה לרצון לא כי תקריבו לא מום בו אשר ״כל כ: כב ויקרא 290
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 והיו זקן אדם היה יוחנן ״ר׳ ש׳: בסתרקי״; אשבע יתיב חוה יוחנן ״ר׳ ע״א: קיז קמא בבא 291
 את ואראה עיני הגביהו להם: אמר היטב. לראות יכול היה שלא עד למטה יורדים עיניו גביני

ל גביניו הרימו הזה. הגדול האדם ת שפתיו שהיו אותו ראה כסף. של במכחו קו שו ת-פ דו  פרו
ג כהנא שר׳ יוחנן ר׳ סבר ולכן מחייך הוא כאילו ע לו ק- ח  ועל יוחנן ר׳ של דעתו חלשה לו. צו

כהנא״. ר׳ נפטר הקפדתו ידי
ת ורגליו בלום ״פיו הי״ג: פ״ד בכורות תוספתא 292  לא הרוח מחמת ישחט, עצמו מחמת מוהלמו

המתרגם.( - נפוח = ע״ב מ בבכורות בגמרא ש׳ ידי על מוסבר )בלום ישחט״.
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 של חריג ממבנה כלומר מעצם, כתוצאה צר הפה אם אך מום. זה אין מצומצמים,
הוא.[ מום הלסת,

 בקרב נפל ניקנור כאשר העממי. במשפט לא ואף לשון כריתת של עונש אין בתורה
 במת. אלא חי באויב הייתה לא זו כריתה 293לשונו. את לכרות המקבי יהודה ציווה

 אנטיוכום: ידי על שנעשו ביותר האכזריים למעשים שייכת חי אדם של לשון כריתת
 כדרך אותו שקרקפו ולאחר לדוברם, שהיה זה של לשונו את לכרות )המלך( "ציווה

 שבשבעת לגדול ניתן זה צו 294והאם״. האחים שאר לעיני איבריו את לכרות הסקיתים
 לאביו אומר חוקי לא ילד אם חמורבי חוקי לפי חזיר. בשר לאכול סירבו אשר האחים

295לשונו. את קוצצים אמי״, אינך "את או אבי" אינך "אתה אותו המאמצים לאמו או
 ארמי תרגום הוא זה מונח 296כמסוכנת. ״אורדענה״ בשם מחלה מציין התלמוד

 כנראה מתייחס המונח מחלה. של כשם מוכרת אינה אשר "צפרדע״, המילה של
^rana ranula או קטנה( צפרדע בצורת )גידול הרומי ypoglossios) batrachos) 

 לא אך להם, מוכרת הייתה המחלה היווניים. הרופאים שתיארו ללשון( מתחת )צפרדע
297הפה. לכיב ונחשבה כמסוכנת,

 ״עכשמוניתה״, לקודמת, בסמוך המופיעה במילה מתכוונים מחלה לאיזו ידוע לא
למסוכנת. נחשבה היא שגם

 במקרא ״עכשבונית״. השם מופיע 298זרה עבודה במסכת בירושלמי מקביל ןבקטע
 הפסוק של הראשון לחלקו בתקבולת נחש, סוג של במשמעות ״עכשוב״ מופיע
מופיע השבעים בתרגום 299שפתימו״. תחת עכשוב חמת נחש כמו לשונם "שננו

T T  : T  : : T ־ :־־ — I ־־ ־־ T  I ״

aspis 301בוקרט. אצל הנאמר את גם והשווה 300החדשה. בברית הפסוק הועתק וכן 
 גם זאת מסביר כך עכביש. שמשמעותו ב״עכוביתא" ״עכשוב״ את מסביר התרגום

 במילון כעכביש. ״עכשבוניתא״ את להסביר נוטים מכאן בלע״ז״. ״איריינ״א רש״י:
בלשון גם כי הדעת, על מתקבלת כך כל לא זאת דעה סרטן״. "אולי נאמר לוי של

 בחתיכות לתתה אמר הוא מראשו הנבל ניקנור לשון את ״בגזרו לג: פט״ו מקביס-ב, 293
לציפורים״.

ד. פ״ז שם 294
.192 סעיף חמורבי חוקי 295
 בשם חזקיה רבי סכנה. אורדענה הדא אמרי: דקיסרין ״רבנן (:22) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 296

סכנה״. עכשמוניתה הדא דקיסרין: רבנן
Aetius 2 Serm. 4, chapt. 37 fol. 470, cd. Lugd. 1549; Theoph. Nonnus, chapt. 117, vol. 297

1, p. 35, ed. Bernard
 חזקיה ר׳ סכנה. עורדענא הדא אמרי: דקיסרי ״רבנן (:25) ע״ר מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 298

 הכתיב מן שונה שבת במסכת )הכתיב סכנה״. עכשבונית הדא דקיסרין: רבנין משם אמר
זרה.( עבודה במסכת

ד. קמ תהלים 299
שפתימו״. תחת עכשוב חמת יחליקון לשונם גרונם פתוח ״קבר יג: ג הרומיים אל 300

Bochart, Hieroz. 2 col. 379 301

« »
פרקה 314



«  »

 ילד שאפילו וסרטן, עקרב נחש, עבור מילה באותה שישתמשו סביר לא עממית
[302לעף. לדברי גם והשווה ביניהם. להבחין יודע

ו ת ו שו של מ י
 את המתארות המילים מספר מאשר כתבים יותר נכתבו ישו של בצדו הדקירה על

 דם יצאו ומיד ברומח צדו את דקר החיילים אחד ״אולם החדשה: בברית העניין
 כלומר חסד, להמתת הייתה הדקירה אם הוא המעשה תיאור על הוויכוח 303ומים״.
 הדעה תומכי מת. כבר הוא אם לבדיקה אמצעי שהייתה או גוסס, אדם של המתתו

החוצה. זרמו אחרים ונוזלים ודם ללב חדר שהרומח הניחו הראשונה
 מאוד ומעניין אמנות, יצירות ספור באין ישו של מותו מתואר הפולחן לצורכי מלבד

 שתשומת למרות לעיל. המתואר לוויכוח ביחס האמנים של היסוד הנחות אחר לעקוב
 שניים על יודע אני מסוימת, במידה רשלנית הייתה האנטומיות לעובדות שניתנה הלב

 שמאל בצד כבדו את ניקר אשר נשר בהם שמתואר פרומתאוס של מחזות שלושה או
 הפרטים. לכל רבה מחשבה הוקדשה ישו של שבציורים להניח מקום יש 304גופו. של

 בצד נדירות לעתים ורק שמאל, בצד מצוירת הדקירה שראיתי ישו של הציורים ברוב
 בחילוקי נעוץ אלה להבדלים שהבסיס (Neuenahr) בנוינאר לימדני אפלה מר ימין.
 בתחום המתמחים הארכיאולוגים אצל לכך הסבר שום מצאתי לא דוגמטיים. דעות

 את ברומח שכיר חייל דקר הביניים ימי של העתיק הנוהג ״לפי מעיר: גליקזליג 305זה.
 בסבירות היה ״החתך שמידט: הכומר העיר (,1743) לפניו הרבה 306ימינו״. בצד האדון
 ימין בצד הדקירה את 307הציירים״. של הכללית להצגה בניגוד וזאת שמאל, בצד גבוהה

 הארבע המאות של הקתוליים התפילה בספרי למשל כמו עתיקים, בציורים מוצאים
 מבתי בתמונות לפעם מפעם וכן במגנצא, הדום של בפסלים עשרה, והחמש עשרה
 המודרנית התקופה מן דייק. ון של וכן רובנס של זה למשל כמו לאמנות, השונים הספר

 ימין. בצד הדקירה שבו (,1850) בקאסל אירליס של הקבורה ציור את רק מכיר אני
 הוא שהפצע הציורים בכל שמאל. בצד מופיעה הדקירה כלל בדרך צוין, שכבר כפי
 אם גם בלב לפגוע היה יכול לא שהרומח עד נמוך כך כל כלל בדרך הוא שמאל, בצד

 היה יכול לא למרגלותיו שעמד החרב ששכיר עד גבוה כך כל תלוי היה לא הצלוב
 שתי כלל בדרך מופיעה היא ימין בצד הדקירה בהם בציורים הצלעות. בין לפגוע כלל

האבן בצלב לדוגמה, בכבד. לפגוע צריך היה והרומח החזה, לפטמת מתחת צלעות
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Löw, Aramaische Schlangennamen, no. 15 302
לד. יט יוחנן פי על הבשורה 303
 בעיר ,Ribera היא שנייה יצירה בהאג; ,Giordano Fa Presto in Mauritshius היא האחת 304

ת האורווה של הקדמית בחזית בברלין הפסל אולי היא והשלישית קאסל, החדשה הממלכתי
.(neuen kgl. Marstalls) 

Herman Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, Breslau 1878, p. 214 :305 לדוגמה 
וסלי גם לכך בדומה : Glückselig, Christus - Archäologie, Prag 1863, p. 163 306 

J. E. Wessely, Ikonographie Gottes und der Heiligen, Leipzig 1874, p. 17
Schmidt, Biblischer Modicus, p. 252 307
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 בהיפוכנרריום הצלעות לקשת מחוץ הדקירה מסותתת בקרויצנכט הגשר על העתיק
קדימה. הנופלת רשת כמו נראה מתפרץ, דם לייצג שצריך ומה הימני

 כתוצאה בא שהמוות נראה דעות. חילוקי בה ויש ברורה אינה בצליבה המוות סיבת
 כתוצאה מטה( כלפי דם )נזילת hypostasis^ כתוצאה גם וייתכן כוחות מאפיסת

 בחיים נשארו שהצלובים מספרים )המרטירולוגים( המוות עונשי חוקרי נשימה. מקשיי
 שהיה אחרי גם נרפא שאדם דוגמה יש יוספוס אצל ויותר. ימים שלושה הצלב על

308רב. זמן צלוב
 כאשר חזק בזרם 310דם שותת הצלוב מן 309מותו. אחרי רק אדם תולים המשנה לפי
 של בציור שמתואר כמו 311)מטפטף(, הדם מנטף המת מן זה לעומת גופו, את דוקרים

ממנו. מטפטף והדם ימינו בצד פצוע מצויר שהצלוב ג׳וטו,

ת עו צי ת פ סו ח י תי מ ת ה פ ר ט ת ל מו ה ב
 ללא כמעט מתייחסים הפנימיים, האיברים של בכירורגיה הדנים הבאים, בסעיפים

 פתולוגיות־אנטומיות בבעיות המקרים ברוב מתרכז הדיון חיים. לבעלי הכלל מן יוצא
 לאחר בבדיקה המתגלים ופגיעות לפצעים מתייחסים הנתונים קליניות. בבעיות ולא

 היא נשחטה, אילולא מוות בסכנת הייתה שהבהמה מראות התוצאות אם השחיטה:
כטרפה. ומוגדרת באכילה אסורה

ה מי טו או כ ר ך - ט תו ה חי קנ ה
 אם זאת לעומת בסכנה. הבהמה חיי היקפו, ברוב מנוקב (trachea) הנשימה קנה אם

 לרוחב שפצע הטעם 312לבהמה. סכנה אין ארוך, הפצע אם גם הקנה, לאורך פצע נמצא
 שהפצע עד מעלה, כלפי מושך והצוואר מטה כלפי מושכת הריאה כי מסוכן, הקנה
 ילך הסדק הקנה, לאורך בפצע זאת לעומת להיקרע. ממשיך והקנה להגליד יכול אינו

מסוכנים אחרים פצעים יתרפא. הפצע ולכן יותר, מתוח יהיה שהצוואר ככל וייסגר

עה. פרק יוסף, חיי מתתיהו, בן יוסף 308
אותם ׳והוקע קרא אמר חייא: בר שימי רב אמר ביום... דנין נפשות ״דיני ע״ב: לד סנהדרין 309

במדבר נגד לה׳ ( ש׳ שמ ׳והוקענום דכתיב תלייה? שהיא להוקעה מניין חסדא: רב אמר ד(. כה ה
• • 1 • • •

נגד לה׳ אותם והוקע העם ראשי כל את ׳קח וכתיב ...0 כא )שמואל-ב שאול׳ בגבעת לה׳
T  • T  T  T T  T

; ם על אתו ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהיה ׳וכי השמש׳ )דברי ייתכן כב(״; כא עץ׳
ף “ ■ • • ’ • • • • y  • • • T  ™  •  • • • • • • t t • “״ “ •ך■ • ף

I I • ! ■ • ■  •  • • • •  • • I

פיע כפי עממיים נהגים של עתיק מקור זה לדין שיש  אחלי יהושע ״ויכם כו: י ביהושע שמו
המתה כצורת תלייה על הערב״. עד העצים על תלוים ויהיו עצים חמשה על ויתלם וימיתם כן

• ; ־ ״ • ־ ״־* •״ í • ־ ״• • ״ • t ״ ד - : : • - T . V -ך - . . T

י(, ז )אסתר למרדכי״ הכין אשר העץ על המן את ״ויתלו הפרסים, אצל רק במקרא מסופר
T  T# • T  ■ •* • T  T T •

ת על אותך ותלה מעליך ראשך את פרעה ישא ימים שלשת ״בעוד המצרים: ואצל שי עץ״)ברא
P • • »  w • ף ך ■ • • W • • ך ■  • • P  • • • • —  • • ■ P  • • • •

• I I • • !  • •  • I I • •  •

במסמרים. בצליבה הייתה הענישה ברומי יט(. מ
לארץ״. שותת שדמו העץ על צלוב אומר: ״ר״ש ע״ב: עא נדה 310
 שיהא שדרכו ״כלומר קהתי: מנטף״; שדמו המת אבל שותת... שדמו ״צלוב מ״ה: פ״ג אהלות 311

ן יוצא היינו מנטף, דמו טיפין״. טיפי
טרפה״. ברובן, שנדלדלו סימנים שמואל: אמר חנה בר בר רבה ״והאמר ע״א: מד חולין 312
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 גם נכון פצע של זה גודל אם ספק 313איטלקי. איסר של בגודל הוא הפצע אם רק
 הקנה מן חלק שחתכו כבשה על מספר נהוראי בן יוסי ר׳ בכוונה. שנגרמים בפצעים

 314בחיים. נשארה והיא קנה של בקרומית אותו סגרו כך ואחר חלון, דמוי בחתך שלה
 במקורות הקנה( )חיתוך טרכאוטומיה של ביותר הקדום האזכור זהו לנו הידוע מתוך

 מרופאים ידיעות על אולי מתבסס והוא לספירה השנייה המאה מן הוא זה מידע שמיים.
 על ידיעותינו אמנם, מהם. רחוקים היו לא זה בתחום ניסיונות אשר מאלכסנדריה,

 ולא זאת, לשער רק אותנו להביא יכולות זאת תלמודית וידיעה אלכסנדריה רופאי
לכך. מעבר

 שנה )כמאה אסקלפיאדס רב. זמן ידועה כבר הנשימה קנה של מלאכותית פתיחה
 (,Synanche) לחנק המביאה חמורה גרון דלקת חולי אצל כבר כזה ניתוח ביצע לפנה״ס(

 השלישית )המאה אנטילוס 315המטודולוגיסטים. ידי על ביקורת עליו נמתחה אך
 כפי רבות פעמים זה ניתוח ביצע 3,6לספירה( וארבעים מאה בשנת כבר ואולי לספירה

 מן אחד אף ממנו. מעתיקים הערבים אשר 317מאיגינה, פאולוס אצל שומעים שאנו
 קנה תפר אשר אבולקאסם על מסופר ואמנם טרכאוטומיה, ביצע ולא ראה לא הערבים
של ניסיונות ערך זהר אבן 318והצילה. לחייה, קץ לשים ניסתה אשר נערה של נשימה

* ♦

 וכל אלה לניתוחים עילה שימשו גידולים רק 319ריפאה. כך ואחר בעז טרכאוטומיה
 השלישית הטבעת בין הניתוח את לבצע תאורטי, באופן רק כי אם ממליצים, הרופאים

 מפגיעה להימנע כדי בזהירות להתבצע צריך הניתוח הנשימה. קנה של הרביעית לטבעת
 שכבר כפי לריפוי. ניתנת בלתי בסחוס פגיעה נחשבה היפוקרטס בימי כבר בסחוס;

 אקוופנדנטה פבריקיוס זאת. מוטעית לדעה הסכימו לא התלמוד חכמי לעיל, מוזכר
 רק לרוחב. הנשימה קנה את פתח אך אנכי, באופן הרכים החלקים את חתך אמנם

 שיש אדם בבן ראשונה טרכאוטומיה 320סחוס. טבעת דרך גם חתך (Heister) הייזטר
321עשרה. השש במאה (Brassavoloaus) ברסוולו ידי על בוצעה עדות, עליה
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 תחסר? כמה עד )לאורכה(. שנסדקה או הגרגרת ניקבה בבהמה: כשרות ״ואלו מ״ב: פ״ג שם 313
האיטלקי״. כאיסר עד אומר: רשב״ג

 לו: אמר בכמה? קנה קדירת לוי: בן יהושע ר׳ את נהוראי בן יוסי ר׳ ״דשאל ע״ב: נז שם 314
 שנקדר בשכונתנו היתה אחת רחל והלא לו: אמר האיטלקי. כאיסר עד - שנינו שלמה משנה

וחיתה״. קנה של קרומין לה ועשו שלה קנה
315 193 .Coelius Aurelianus, Acut. 3:4, p. דברי סמך על להוכחה מסכים אסקלפיאדס 

הקדמונים.
Iwan Bloch, in Neuburger-Pagels Handbuch 1:483 316

Paulus Aegineta 6:33, angina reprobamus chirurgiam, etc. 317
. נשחטה עתה שזה בהמה כמו פועה הנערה את מצא הוא  .Abulcasem 2:43 p. 227 318

במאה ערבי רופא אבן-זהר, ) Abhomeron Abynzoar, book 1, tract 10, chapt. 14. fol. 15d 319 
הסכים ולא הניסוי את שעשה אחד אף ראה לא תלמיד שהיה שבזמן כותב הוא עשרה(. השתים  

הנשימה קנה שמעל והקדום העור את וחתך עז לקח בעצמו: אותו שערך עד להוכחה .
Helfreich in Neuburger-Pagels Handbuch 3:168 320

Heymann, ibid p. 580 321
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ט ש ו
 חיי את מסכן בלבד( מהן אחת של ניקוב )ולא הוושט של הממברנות שתי של ניקוב רק

 מול זה גובה, באותו אינם הממברנות בשתי הנקבים שני אם גם קיים הסיכון 322הבהמה.
 המצויה הרופפת החיבור רקמת ומתקצרת מתארכת השאגה ובעת האכילה בעת כי זה,
 לפרוץ עלולים מזון וחלקי זה מול זה להגיע עלולים הנקבים ושני הממברנות, שתי בין

 לדעת (.Mittelfellraum, mediastinal cavity) הבינה לחלל ולהגיע הוושט מן החוצה
 יחסית תנועה ללא בשקט מונח הוא כי עוף, של בקורקבן זה חשש אין אשי רב

 עוצמה יותר הרבה העוף של הקורקבן להתכווצויות פפא רב מייחס לעומתו לסביבתו.
 בשתי נקבים שני שלו בוושט שיש העוף את פוסל הוא ולכן הוושט של לאלה מאשר

323זה. מול זה שאינם נקבים שני שלה בוושט שיש בהמה ומתיר הממברנות,
 והענשתו אדם של בהריגתו האדם. אצל הוושט של פציעתו מסוכנת מידה באותה

ימות אשר יד באבן ״ואם - אדם בן להרוג מסוגל שהוא כזה יהיה ההריגה שכלי נדרש
r  r • ■ • • • • T• • ״• • ♦ • • • • I

״אשר של מפורשת דרישה במקרא מופיעה לא ברזל כלי לגבי ואילו - וימת״ הכהו בה
T  • T 1 ־־ T ד V

 אינו הברזל, אצל בא ״כשהוא מסוכן. לכלי מקרה בכל נחשב הברזל כי 324בה״, ימות
 מחט אפילו כלומר קטנה״, צינורה אפילו אלא בו ימות שלא ולא בו שימות לא אומר

325אדם. בן להרוג יכולים הם לוושט מגיעים הם כאשר כי מסוכנים, וו או
 הוא נקוב הוושט אם אך לחיות, מסוגל אינו )אטום( סתום ושט עם שנולד תינוק

326לחיות. יכול

 נקוב המונח מוזכר לא ברמב״ם מלידה. נקוב ושט של המשמעות מה יודע ]אינני
327נקוב׳״. תשטו ׳הא השמיט למה רבינו על לתמוה ״ויש מציין משנה״ ה״כסף וגם

ושט. העיכול: איברי א. הקרביים, .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה
ה זוטרא מר אמר מהו? זה כנגד שלא זה שניהם ניקבו להו: ״אבעיא ע״א: מג חולין  דרב משמי
 ביה ופעיא ביה דאכלה וושט אדרבה, אשי: רב לה מתקיף פסול. בקורקבן כשר, בוושט פפא:
ין זמנין ליה ופשטה ליה גמרא רווח קאי״; כדקאי נייח דמינח קורקבן הדדי, בהדי דמיהנדז

 עד בנקב ונכנס ומחלחלן שם מתאסף שהמאכל משום ס״ל ״הכי פסול: בקורקבן ד״ה רש״י
השני״. נקב דרך שיוצא
הכהו בה ימות אשר יד באבן ואם הוא... רצח וימת הכהו ברזל בכלי ״ואם טז-יז: לה במדבר

־ ״ \ • • : ־ T ״ Y : ־ T : ־ ״ ־ T ־  Y  Y ־ : T  T  V ״ T

הוא״. ריצה וימת
. ־ך ־ . -

 הקב״ה לפני היה גלוי יד? מלא ברזל אף יד מלא אבן מה ״אי קס: פיסקא במדבר, ספרי
 ירושלמי בצנורא״; ואפילו מחט אפילו אלא ׳יד׳ בו נאמר לא לפיכך במשהו, ממית שהברזל
(.25) ע״א כז פ״ט, סנהדרין

 טהורה״. אמו - אטום ושטו טמאה, אמו - נקוב ושטו רבא: ״אמר ע״ב: כג נדה
 ולמטה מטיבורו חסר שהיה או אטום, שלו ושט ״נברא הי״א: פ״י ביאה איסורי הלכות רמב״ם,

 - חתוכה ורגל חתוכה יד הפילה אם אבל לידה. טמאה אמו ואין ולד אינו אטום... הוא והרי
שלם״. מולד חזקתה הרי
 כלומר אטום, ושטו טמאה, אמו נקוב ושטו רבא: אמר בגמרא ״וגרסינן במקום: משנה כסף

מאת פי׳ טהורה אמו סתום,  שנברא וכל לחיות ראוי אינו סתום שהושט שכיון לפי לידה מטו
ה ויש לידה... טמאה אמו אין נשמה לבריית ראוי שאינו בענין ט למה רבינו על לתמו השמי

322
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 "פתוח״. לביטוי מצפים היינו לאטום המנוגד מונח על רק מדברת הגמרא אם
 לא הסימפונות של פיסטולה אך ,328fistula colli congenita על חושב קצנלסון

בוושט.[ להיות יכולה

 האמצעים אחד השבת. את עליו מחללים ולכן למסוכן נחשב בגרון שנבלע דבר
 329האמורי(. דרכי )משום טפלה לאמונה נחשב שלא הלחש, היה לריפוי המועדפים

 של החיובית בהשפעה דווקא כגואל אדונם פלאי את הראו ישו של הראשונים מאמיניו
 את משבח גלנום גם לעיל, צוין שכבר כפי 330בגרון. עצם שנתקעה במקרה לחשים,

 )״מי בגרון בשר חתיכת נתקעת אם 331בגרון. נתקעה שעצם במקרה פלא( )שיר הלחש
332במים. הבשר את להוריד משתדלים חונקו״( שבשר

 מאי מסוכנת(. מחלה זאת )כי בשבת אונקלי מעלין לוי: בן יהושע רבי ״אמר
333דליבא״. איסתומכא אבא: רבי אמר אונקלי?
 לענה )ניניא(, נענע )כרוייא(, כרויה )כמונא(, כמון יקח זה? לפגע הרפואה מה

 ביין אלה כל את יערב )ליבא( בלב לטיפול )אבדתא(. ואזוב )ציתרי( ציתרה )אגדנא(,
את ישרה )רוחא( הרוח מן שבאה במחלה לטיפול ואילו 334אנוש״, לבב ישמח ״ויין כי

• • • • • 

335בשיכר. אותם ישרה )כודא( יולדת של ולחולי במים, הצמחים
 אצבעותיו חמש מלוא מהם לקח ביחד, התבלינים כל את שחק רבא בר אחא רב
 מלוא לוקח כך ואחר לחוד התבלינים מן אחד כל שוחק היה אשי רב ושתה.
 שתה זה וכל ביניהם, להחזיק היה שיכול ומה הקטנה אצבעו ומלוא הגדולה אצבעו

335ביין.
אותו וימלא חדש כד שיקח אחד ערבי לו יעץ הצלחה. ללא אך הכול, ניסה פפא רב
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נקוב׳?״. דושטו ׳הא
Normale und Pathologische Anatomie des Talmuds, p. 291 328

 עצם לו שיש מי מהני: לבר האמורי דרכי משום בהו אית כולהו ליה: ״אמר ע״א: סז שבת 329
 חד נחית בלע בלע, נחית חד חד הכי: ולימא קדקדו על ליה ומניח המין מאותו מביא בגרונו

האמורי״. דרכי משום בו אין חד,
 ליה חוה בריח ״בר לוי: בן יהושע ר׳ של נכדו על מסופר (41) ע״ד יד פי״ד, שבת בירושלמי 330

 פנדירא מסביר )יסטרוב ואינשם״ פנדירא דישו שמיה מן ליה ולחש נש בר חד אתא בלע.
המתרגם(. - ישו של אביו כיוסף

ת ג: פרק לעיל ראה 331 .88 הע׳ וריפויין, מחלו
 אבין: בר אידי רב אמר מאי? לאפוקי וכר. לצמאו מים ״והשותה ע״א: מה ־ ע״ב מד ברכות 332

 צורך אין בגרון, שנתקע בשר להוריד כדי מים שותים אם אומצא״. דחנקתיה למאן לאפוקי
לברך.

 אחרינא לישנא הלב... שתחת בשר ״דופני דליבא: איסתומכא ד״ה רש״י ע״א, כט זרה עבודה 333
עיקר״. וזהו הנשימה את ומעכב פנים לצד שנכפף ופעמים ניבלא, שקורץ הלב שכנגד תנוך

 כמון, ועמר: לב של בספרם ראה השונים הצמחים )להכרת ע״א. כט זרה עבודה טו; קד תהלים 334
המתרגם.( - 64-62 ׳עמ אזוב, ;142 ׳עמ לענה, ;132 עמ׳ כרויה, ;128 עמ׳

ת פני על מרחפת אלהים ׳ורוח וסימנך: במיא; - ״לרוחא ע״א: כט זרה עבודה 335 שי )ברא ם׳ המי
• » • י • • • • • • • • • • • • • ך • ■ •
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ם על ׳וכדה וסימנך: בשיכרא; - לכודא ב(. א ש ( ה׳ מ כ טו(״. כד ש
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 ולמחרת הכוכבים, באור בחוץ בלילה תלוי שהיה דבש תרווד מלוא לתוכו ויטיל מים
335ונרפא. כן עשה - המים את ישתה היום

 אפשר אי ואף דבר להסיק אסור התרופות ומן ברורה, אינה כלל אונקלי של ]זהותה
 agkyle, מיוונית הוא אונקלי השם שמקור לשער היה ניתן שמה. על להצביע

 בזמן כבר (.ankylosis) העצמות בין )התקשות( איחוי - קשחת משמעותו אך
 בהסבר צורך היה ולכן המדוברת בשפה בשימוש אונקלי השם היה לא התלמוד

 מוסבר ובמקומנו קיבה, או לב הוא ״ליבא״ משמעות דליבא״. ״איסתומכא של
 כמו קיבה, גם אולי הוא אונקלי קיבה. כלומר ״אלמעדה״, חננאל רבינו ידי על

anatropai tou stomachou או 336הקיבה(, )היפוך גלנוס של thlipsis stomachou 
 של הגדרה נותנים לא שניהם לצערנו Aetius.)337) אטיוס של הקיבה( על )לחץ

הסברים. שני ישנם לרש״י בתרופות. המחלה את מרפאים אך הקיבה״ ״היפוך
 - הדיאפרגמה - הקיבה או ללב מתחת הבשרית המחיצה הוא שאונקלי האחד,

 ובצרפתית - הקיבה( )או הלב מול שמונח הסחוס הוא שאונקלי והשני )טרפש(;
״ניבלא" של הסבר הנשימה. על ומקשה קדימה מכופף שפעמים - (nibla) ניבלא
 של בקיבתו גזים להצטברות אולי מתכוון רש״י מאוד. מפוקפק uvula)338) לענבל
בלטיפה.[ הסבל על להקל מנסה אמו אשר התינוק

ת ו ע י צ ה של פ ב קי ם ה י י ע מ ה ו
 החיצוני הכיסוי שרוב או מנוקבת גרה מעלת של הפנימית( )הכרס הראשונה הקיבה אם

(serosa) ,הבטן בקיר רצינית שפגיעה האומר יוסי כר׳ הלכה טרפה. הבהמה אזי קרוע 
 חלל כל את כמעט ממלאת הכרס הכרס״)כי רוב את החופה ״הבשר - לכרם המתייחס

339הבהמה. חיי את מסכנת - הבטן(
 השנייה, )הכרס הכוסות בבית או (omasum השלישית, )הכרס בהמסס יש אם

recticulum) משמעות שום אין זה, לעומת טרפה. הבהמה הבטן, לחלל שחודר נקב 
 שנקבו הכוסות ובית ״המסם כלומר הכוסות, בית ובין ההמסם בין )פיסטולה( לנצור

340זה״. לתוך זה
 גוף אם הכוסות. בית בקיר אחר חד גוף או מחט שנמצא במקרה נערך מיוחד דיון

 בדרך יהיה הוא (Pansen, paunch) הראשונה לכרס ומגיע הבהמה ידי על נבלע כזה
 לעומת נזק. לגרום כדי האיבר לדופן כלל יגיע ולא מזון של עצומה כמות מוקף כלל

 וחדים. קשים גופים של והחדירה המגע את מעודד השנייה הכרס של המבנה זה
הכוסות, בית מאשר לבהמה מסוכן יותר עוד אולי ההמסס של המבנה זאת מבחינה

336 5:483 .Oribasius, Synops. 9:10, vol
vol. 4:557 שם, 337
לשון. מרפא לנדאו, 338
ע״ב. נב חולין 339
ן רבן תחסר? כמה עד שנסדקה. או הגרגרת ניקבה בבהמה: כשרות ״ואלו מ״ב: פ״ג שם 340  שמעו

.. כאיסר עד אומר: גמליאל בן . וכו׳״. זה לתוך זה שנקבו הכוסות ובית המסס האיטלקי
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 פעמיים שעבר אחרי כלומר הגרה, העלאת לאחר דייסה בצורת המזון מגיע לכאן כי
 הקיבה איזור של נקבים למצוא כלל בדרך יהיה ניתן לפיכך הפה. וחלל הוושט את

הכוסות. בבית
 אם אך טרפה, הבהמה הצדדים לשני וחודרת הכוסות בית בדופן מחט נמצאת אם
 טיפת נמצאת אם רק טרפה הבהמה 341טרפה. היא אין - שני לצד חודרת אינה המחט

 הייתה )כשהבהמה השחיטה לפני הייתה שהחדירה סימן זה כי החדירה, במקום דם
 השחיטה אחרי הייתה החדירה הנקב, במקום דם טיפת הייתה לא אם אך בחיים(. עוד

 שהחדירה סימן החדירה, במקום גלד שיש כלומר המכה״, פי ״הגליד כשרה. והבהמה
 החדירה מועד החדירה, במקום גלד אין אם השחיטה. לפני ימים שלושה לפחות הייתה

טרפה. מקרה בכל הבהמה אך ידוע אינו
 הגיד, בצד והוא בשומן הסתום הגרה מעלי של (abomasum) הרביעית בכרם נקב
 מסכן הגדולה הקשת בצד נקב הבהמה. חיי את מסכן אינו הקטנה, הקשת בצד כלומר

342הבהמה. חיי את מקרה בכל
 מפיתול עובר הנקב אם אך הבהמה. את מטריפים הבטן לחלל הפונים במעי נקבים

 רב לדעת דכנתא"(, )״הדורא קרום באותו מכוסים ושניהם שני לפיתול המעי של אחד
343לבהמה. סכנה אין נחמן

 וסתומים הבטן לחלל שיוצאים במעיים נקבים גם גמליאל בן שמעון רבן לדעת
 - בלחיצה המעיים מן המופרש לנוזל הכוונה ״ליחה״ במונח מסוכנים. אינם בליחה,

 או (chyle) שומנית ללימפה ולא המעי מן לריר כנראה הכוונה דמעייא״. ״שירקא
כאלה. שבפצעים הסכנה את לבטל יכולה בשומן סתימה גם 344ללימפה.

 אותה האופפים שרירים בעזרת נסגרים כלל בדרך (rectum) החלחולת של פצעים
 חסרה, כזאת שסגירה במקום לסביבה. להישפך יכולה לא והצואה - הירכיים שרירי -

 נחשב לא הנקב מעל המונח השומן גם הבהמה. להטרפת גורם ביותר קטן נקב אף
345לאיטום.

כך: זאת להגיד ניתן הללו, הקביעות כל את לסכם רוצים אם
לחלל לפרוץ לצואה או למזון לגרום שיכולה המעיים ודרכי הקיבה של פציעה כל

 אחד מצד - הכוסות בית בעובי שנמצאת מחט רבנן: תנו הכוסות. ובית ״המסס ע״ב: נ שם 341
 קורט עליה נמצא לא שחיטה. שלפני בידוע דם, קורט עליה נמצא טרפה. צדדים משני כשרה,

 הגליד לא שחיטה. קודם ימים ששלשה בידוע המכה, פי הגליד שחיטה. שלאחר בידוע דם,
הראיה״. עליו מחבירו המוציא המכה, פי

ין בני אומר: רשב״ג ״תניא: ע״א: שם שם 342 כשרה״. סותמתן, וליחה שניקבו מעי
 רש״י עליה״; מגין חבריה להדי דאינקיב דכנתא הדודא האי נחמן: רב ״והאמר ע״ב: מה שם 343

 באותו ״שניקב לחבריה: דאינקיב ד״ה כעגולה״; סביב אותו הסובבין ״דקין דכנתא: הדורא ד״ה
שבכולן״. חיצון ניקב שלא לחברו שבינו צד

 קרביו״. ומחוי דמו וזריקת שחיטתו השבת: את דוחין בפסח דברים ״אלו מ״א: פ״ו פסחים 344
 סח )שם הגמרא שטיפה. לבין - הקרביים של מיחוי - לחיצה בין אבחנה יש זאת במשנה

דסכינא״ דוחקא אגב דנפקא דמעייא ״שירקא האומר רב בר חייא רב דברי את מביאה ע״א(
הסכין. בדחיקת שיוצאת שבמעיים בליחה מדובר -

ע״ב. מט חולץ 345
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 מסכנת ([pelvis) לאגן או (mediastinum) הבינה ]הלל הסמוכות לרקמות או הבטן
 או (,peritonitis) הצפק( )דלקת לצפקת לגרום יכולה היא כי החיים בעל של חייו את

היום. גם עוררין אין זאת קביעה על (.Jauchung ,suppuration) למיגול
 לפני נוצר הוא אם הבהמה, של הפנימיים בחלקים פצע לגבי ספק מתעורר אם

 346ביניהם. ולהשוות דומה לפצע לגרום חייא בר שימי רב מציע אחריה, או השחיטה
 טיפלו כבר ידיים כמה אומר: והיה ההשוואה פצע את וממשמש לוחץ היה משרשיא רב

 לאור מאוד קשה הפצעים שני בין ההשוואה )כלומר לפנינו לדיון שבא לפני זה בפצע
 ראש בכובד יתייחסו מודרניים היסטולוגים שגם רצוי היה בפצע(. המוקדם החיטוט
ותיק. ניסיון בעל של להערה
 כי לבהמה סכנה קיימת אין מעצמם חזרו אך לגוף מחוץ אל נלחצו המעיים אם

 להבחין יש אותם, החזירה יד אם אך הקודמת, לתנוחתם חזרו הם הטבעית בהחזרתם
 גם טרפה, הבהמה הקודמת לתנוחתם בדיוק חזרו לא המעיים אם תנוחתם. השתנתה אם
 הרגיל. לתפקוד חזרה מאפשר אינו בתנוחה שהוא כל שינוי כי ברקמות, קרע אין אם

 ואין היצור, של בריאותו על לשמור כדי בגוף קבועה תנוחה איבר לכל קבע הבורא
347זאת. בתנוחה שינוי לשום לגרום

 אשר אדם ראה אחד גוי הבא: הסיפור את הגמרא מספרת לעיל לנאמר בקשר
 והעמיד הנופל של בנו את להביא ביקש הוא מעיו. ונשפכו כרסו ופקעה הגג מן נפל

 נבהל זאת בעקבות 348אביו. של עיניו לנגד הבן את להרוג רוצה הוא כאילו פנים
 הבטן את תפר והגוי למקומם וחזרו התכווצו המעיים עמוקות, גנח התעלף, האב,
 בהשוואה יותר טוב הפצוע של מצבו היה זה מזוויע בתהליך במעיים. לנגוע בלי

 למקומם, ומחזירם במעיים בידיו נוגע היה חובב, היה גם שאולי שהמנתח, לאפשרות
 במאה כנראה קרה האירוע תקופה. באותה הנוכרים הרופאים אצל מקובל שהיה כפי

לספירה. השנייה
fig x01) ׳V j i ' f b r/ n ת/*\/גר־ ‘׳ g׳p h  p<op\t\ t׳fg  p n ,"?כג fisCו !co  p i lc n-(¿¡ 

(.n3!An 1kS' pn^'ler

עי צ טן פ ם ב רי ד חו
הבטן: בפציעת להתאבדות הקשור מקרה מתואר מקבים-ב בספר

 חרבו על עצמו את הנחית ולכוד, מוקף בהיותו ירושלים... מזקני אחד ״ראזיס,
שאינו באופן אצילותו ותחולל החוטאים לידי ייפול ושלא באצילות למות ברצותו

שמש בריה משרשיא רב ״אתא ע״א: נ שם 346  ליה: אמר הא? לך מנא ליה: אמר ואידמו. בהו ממ
 נמצאו ״אם מעיים: בבני מקיפין ד״ה רש״י לקמיה״. דליתי מקמי בהני ממשמשו ידי כמה

 ורואין בצידו אחר נקב נוקבין שחיטה, לאחר ואם שחיטה קודם אם יודעין אנו ואין נקובים
היה״. שחיטה שלאחר דבידוע כשרה שוין מראיהן אם

ע״ב. נו שם 347
 ד״ה רש״י עינים״; באחוזת קמיה ״ושחטיה - עיניו במבט להורגו רצה הוא ע״א, נז שם 348

 רוצה היה שלא לפי נשחט כאילו לאביו דנדמה אלא הזיקו ולא בו נגע ״ולא עינים: באחוזת
בהן״. יהפך שלא במעיים ליגע
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351

 המאבק, הפזון בגלל החרב מכת את היטב למקם הצליח שלא מאחר אולם ראוי.
 אל באצילות זינק הוא השערים, פתחי דרך פנימה עצמו את זרק כבר והאספסוף

 מיד אחורה זזו שהם מאחר האספסוף. אל מטה עצמו את השליך ובגבריות החומה
קם הוא מזעם ובוער נושם בעודו שהתרוקן. השטח במרכז נחת והוא חלל, נוצר

 בלא לגמרי כבר בהיותו אז תלול. סלע איזה על נעמד כמעיין... שותתים דמיו -
 שקרא ולאחר לאספסוף, זרקם הוא ידיו בשתי אותם ובלקחו קרביו את בחשפו דם,

349נפטר״. הוא שוב, אליו להחזירם והרוח החיים לריבון

 מנחה, ובידו מואב מלך עגלון אל שבא מסופר ימינו, יד איטר שהיה גרא, בן אהוד על
גם ויבא בבטנו. ויתקעה ימינו ירך מעל 350החרב את ויקח שמאלו יד את אהוד ״וישלח
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הפרשדינה. ויצא מבטנו החרב שלף לא כי הלהב בעד החלב ויסגיר הלהב אחר הנצב
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ויראו באו ועבדיו יצא והוא ונעל. בעדו העליה דלתות ויסגיר המסדתנה אהוד ויצא
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המוות 352המקרה״. בחדר רגליו את הוא מסיך אך ויאמרו נעלות העליה דלתות והנה
9 0 • • 9 “■ 0 • 0 ■ ^ •f» • « • • • • • • ■ ■ • ^ » » ״ • • • • • 1• • T  •  •  • % • I

 הסגורה. הדלת מבעד חשוד רחש כל שמעו לא עגלון עבדי כי במהירות, הגיע כנראה
אדניהם והנה ויפתחו המפתח את ויקחו העליה דלתות פיתח איננו והנה ביוש עד ״ויחילו
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 יוספוס של לדעתו הבטן. של העורקים אב דרך חדרה שהחרב ייתכן 353מת״. ארצה נפל
354בלבו״. הכהו ״ואהוד ללב: החרב בהחדרת מדובר

 מאוד שמנים היו ישמעאל ור׳ אלעזר ר׳ בטן. ניתוח של מקרה על מספר התלמוד
 ר׳ על כריסם. תחת לעבור מסוגל שוורים זוג היה זה מול זה עומדים היו שכאשר עד

 כריסו את וקרעו שיש של לבניין אותו והכניסו מרדים סם אותו שהשקו מסופר אלעזר
 השקפת לפי דומה. שיטה על מספר פליניוס גם 355שומן. של רבים סלים ממנו והוציאו
 אפרוניוס, לוקיוס הקונסול של לבנו הרואית. מעט שומן, להרחקת כזו שיטה עולמנו

השני דדו הנסיך נותח 1190 בשנת 356גופו. על להקל כדי שומן להסרת ניתוח ערכו
*

מקובלות כאלה שיטות 357המיותר. השומן את ממנו להסיר כדי מנתח, ידי על מגרואיג
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. פי״ד מקביפ-ב, 349 לז-מו
.phidionxi מתתיהו בן ויוסף ,machaira ״חרב״ תרגמו השבעים 350
 בן ויוסף השבעים תרגום (.rectum) לחלחולת חדרה שהחרב מסבירים והוולגטה יונתן תרגום 351

ה״ את מסבירים מתתיהו ת ש ר (.prostas) בגוף מסוים מיקום כתיאור ״פ
• • T

כא־כד. ג שופטים 352
כה. שם שם 353
 צהרים שעת והשעה קיץ תקופת ״היתה :2 ד פרק ה, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 354

יחטיא... שמא תקפו, פחד ואהוד כסאו על ישב המלך החום... מחמת מתרשלים והמשמרות
מכסאו... ירד והלה חלום לו לספר אלהים במצות עליו שמוטל ואמר לקום בקשו כן ועל

בלבו״. הכהו ואהוד
ע״ב. פג מציעא בבא 355

Plinius, Hist. Natur. 11:85 356
Hyrtl, Anat. p. 25 357



 מחדש גילתה ימינו של המדעית הכירורגיה גם 358היום. עד פרימיטיביים עמים אצל
359זאת. עתיקה שיטה

ת ו ע י צ ב פ ל ב
 מדייקת המשנה 360למוות. וגורמת אנושה היא בלב שפציעה אומרת היפוקדטית אמרה
 נגרם גלנוס לפי 361חללו״. לבית הלב ״נקב של למקרה המוות גרימת את ומגבילה יותר

 362הלב. של השמאלי בחדר היא הפציעה אם ביותר מהיר והמוות דם, משטף המוות
 הלב ״ניקב השאלה את בהציגו האנושה המוות סכנת לגבי זירא רבי גם חושב זה בכיוון
 צפוי גלנום לדעת 363גדול?״. חלל לבית או קטן חלל לבית זירא: רבי בעי - חללו לבית
 אחרי לילה עוד לחיות לנפגע סיכוי יש פעמים כי אם ללב, חודרני לא בפצע גם מוות

364מיד. הנפגע ימות בלב פגיעה בכל פליניוס של שלדעתו בעוד הפציעה,

ל ו ח ט ה
 366כך. סבור פליניוס וגם 365לחיות, המשנה לדעת מסוגלת שלה, הטחול שניטל בהמה

 העבה בקצהו מנוקב הטחול אם המצב שונה מסוכן. אינו הטחול לתוך ישיר חתך גם
 עוד נשארו הנקב בבסיס אם טרפה. והיא לחיות מסוגלת הבהמה אין אז כי )סומכיה(

 כל אין )קולשיה( הטחול של הדק בצד לנקב כשרה. הבהמה זהב דינר כעובי חוטים
 (hilus) בשער לנקב רק עוירא ר׳ של דבריו מתייחסים גרשום רבינו לדעת 367משמעות.

 שאם המשנה, דברי עם בבד בד 368הטחול. בגוף לא אך ביותר מסוכן שהוא הטחול,
 אצל גם קיים זה שמצב הגמרא אומרת מסוכנת, היא אין הבהמה מן הטחול ניטל

 שיוכלו כדי הרגליים, כפות חקוקי היו וכן הטחול את נטלו אדוניהו של לרצים האדם.
היו שלא ותיקים מומחים שכמה מספר אורליאנוס קואליוס גם 369יותר. מהר לרוץ

Bartels, Medizin der Naturvölker, p. 305 358 
C. Schulz, (Brest-Litewsk): Eine operative Behandlung der Fettleibigkeit. Grenzgebiete 359

der Medizin und Chirurgie, Jena 1908, p. 776 
Demars & Marx, ibid. 1890 ידי על כבר מתואר קודם מקרה

Aphorismus, 6:18 360
 לבית הלב נקב מה, של קרום נקב הושט... נקובת בבהמה: טרפות ״אלו מ״א: פ״ג חולין 361

חללו״.
De Locis 5:2; Kühn, 8:304 362

ע״ב. מה חולין 363
Plinius, Hist. Natur. 9:69 364

 הכוסות ובית חמסס שנסדקה... או הגרגרת נקבה בבהמה: כשרות ״ואלו מ״ב: פ״ג חולין 365
הטחול״. נטל זה, לתוך זה שנקבו

Plinius, Hist. Natur. 37:11 366
ע״א-ע״ב. נח חולין 367
ע״א. שם שם 368
מאי ה(. א )מלכים-א לפניו׳ רצים איש וחמשים ופרשים רכב לו ״׳ויעש ע״ב: כא סנהדרין 369
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נטולי ד״ה רש״י היו״; רגלים כפות וחקוקי טחול נטולי כולן רב: אמר יהודה רב אמר רבותא?
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 הצעה רק הייתה זאת לדעתו אך הטחול, הרחקת על להמליץ העזו מטודולוגיסטים
 שהטחול מספר פליניוס גם 370זה. בתחום מעשי ניסיון על שמע לא והוא תאורטית

372היום. עד בעם נפוצה זה ברעיון אמונה 371המהירים. לרצים נזק גורם
 בפצעי החוצה פרצו אשר והריאות הטחול הכבד, של חתיכות חותך היה קלסוס

373בטן.

ד ב כ ה
 הכבד מן נשאר כאשר ולחיות להמשיך מסוגל הוא חיים, מבעל הכבד הורחק אם

 לפי המרה, לכיס צמודה להיות הנשארת הכבד חתיכת צריכה אחת דעה לפי כזית.
 שחושבים יש גידולה(. )מקום חיותה למקור צמודה להיות השארית צריכה שנייה דעה

 )יותרת לטרפשה בסמוך שמדובר שחושבים ויש 374לכליות, סמוך הוא החיות שמקור
 על חולקים אין 376המקורי. למצב חזרה של אפשרות יש עדיין זה במקרה 375הכבד(.

זאת. גישה
 של אחד קנה הלב, של אחד קנה קנים: שלושה שישנם אמר נחמן רב בשם אמימר

 עצמו( בכבד כזה פצע )וכן הכבד של בקנה גדול פצע הכבד. של אחד וקנה הריאה
 בריאה, לפצע להשוות יש הריאה בקנה פצע זאת לעומת החיים. את מסכן אינו עדיין
 שכל ואמר הפוכה, בדעה היה חייא בר מר החיים. את לסכן עשויה אליה חדירה שכל

 על ולהתגבר להתמתח עשוי הריאה קנה זה ולעומת מסוכנת, הכבד בקנה פציעה
 Lungen-kavernen), הריאה בחללי כאלה הפרעות חייא בר מר ראה האם 377הפציעה.

pulmonary cavity?)
 מטה כלפי פונה המחט ראש אם לבדוק יש אשי רב לדעת בכבד, מחט נמצאת אם
 המחט ראש אם אך המעיים. דרך חדרה שהמחט להניח יש זה ובמקרה הבטן(, )לחלל

 זה דבר )סימפונא(. הכבד צינור דרך הגיעה המחט כי כשרה, הבהמה פנים כלפי פונה
378חזקה. במחט רק נכון
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ל סם, ידי על טחול ״נטולי רגלים: כפות וחקוקי טחול לאדם״. מכבידו שהטחו
370 453 .Coelius Aurelianus, Chron. 3:4, p ט צריך היה )מישהו  את להרחיק ולהעז להחלי

רשמי(. באופן לא אך זאת קיבלנו ואנחנו הטחול
Plinius, Hist. Natur. 26:83, 11:80 371

“Dörchläuchting” ,(Reuters) רויטרס אצל  (Halsbandt) 372 הלסבנדט הרץ את לדוגמה ראה
Celsus, book 5, chapt. 26, p. 295 373

הכבד. העיכול: איברי א. הקרביים, .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 374
 אמר מהו? בטרפשיה ומעורה כבד נדלדלה אמי: מר׳ זריקא ר׳ מיניה ״בעא ע״א: מו חולין 375

 חיה שהיא במקום למ״ד אי איכא, הא מרה במקום למ״ד אי - מהו יודע איני זה דלדול ליה:
הכבד. יותרת - טרפשיה איכא״; הא

פסולה״. ארוכה, להעלות כדי בה נשתייר ולא כבד ״ניטלה ה״ב: פ״ג חולין תוספתא 376
ה אמימר ״אמר ע״ב: מה חולין 377  פריש וחד לליבא פריש חד - הוו קני תלתא נחמן: דרב משמי

 חייא בר מר פליגי. - דליבא ככבדא; - דכבדא כריאה; - דריאה לכבדא. פריש וחד לריאה
פליגי״. - דליבא כריאה; - דכבדא ככבדא; - דריאה איפכא: מתני

למיטרפה. יוסף דרב בריח מר סבר דכבדא, בחתיכה דאישתכח מחטא ״ההיא ע״ב: מח שם 378
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ס ה כי ר מ ה
 הנקב אם רק היא הסכנה יוחנן ר׳ של לדעתו 379החיים. לבעל מסוכן המרה בכיס נקב
 תמר של גלעין 380כשדה״. סותמתה וכבד שניקבה ״מרה אבל הכבד, ידי על סתום אינו

 קנה דרך חדרה בוודאי זאת שאבן כהנא רב ואמר במרה נמצא מרה?( אבן )קשיתא,
 שגלעין אמר מוכר אינו ששמו חכם דרך. באותה משם שתצא אפשרות אין אך הכבד,

 למרה לחדור יכול זית של גלעין אך הכבד, קנה דרך גם למרה לחדור יכול תמר של
381.טרפה והבהמה מבחוץ החודר נקב דרך רק

ת ו י ל כ ה
 ידועה גם זאת קביעה 382כשרה. היא מבהמה, הכליות ניטלו שאם אומרת המשנה

 זאת קביעה להסביר ניתן טעות. בטענת בקלות לשללה אפשרות ואין המסורת מן
 של דרכו ממשיכי הכליות. תפקיד לגבי לקדמונים שהיה המצומצם הידע ידי על רק

 הכליות, שגם וטענו לערמונית הכליות בין הקשר את הכחישו מביתיניה אסקלפיאדס
383מטרה. וללא תכלית ללא נבראו אחרים, איברים כמו

 אצל מוצאים אם החיים. בעל בחיי לפגום כליות מחלת יכולה התלמוד לדעת אך
 אין אזי 384עינב, של בגודל בבקר או שעועית, של בגודל קטנה, כליה כבש או עז

 הכליה מעטפת שקימוט הלב תשומת את מסב נסים רבינו לחיות. יכול החיים בעל
 בהתפתחות פגם על מעידה חלקה שמעטפת בעוד הכליה, הצטמקות על מעיד )קפסולה(

הכליה.
 יד שבמגע כך רקוב, כבשר נעשית אחת כליה כאשר גם טרפה נחשב חיים בעל

 עד מגיע הנגוע האיזור אם תלוי הדבר אמנם, בריאה(. )כמו ומתפורר מתמסמס הבשר
(.Calyces) הכליות״ של ל״לובן

 מימי נוזל אך הבהמה. את מטריפה (Parenchyma) הכליה של היסוד ברקמת מוגלה
385הבהמה. את מטריף אינו צחנה, מעלה שאינו בכליה, צלול

 אי הזינא אשי: רב אמר אלא מר?! טריף הוה בה״ג בבשרא אשתבה אילו אשי: רב ליה אמר
 אבל באלימתא, וה״מ ואתאי. נקט סמפונא - לגיו קופא אי ואתאי, נקיב נקובי - לבר קופא

ואתאי״. נקיב נקובי לבר שנא לא לגיו, קופא שנא לא קטינתא
ובר״. הדקין נקבו המרה, נקבה הקבה, נקבה בבהמה... טרפות ״אלו מ״א: פ״ג שם 379
 סותמתה: וכבד ד״ה רש״י כשרה״; סותמתה וכבד שניקבה מרה יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: מג שם 380

הנקב״. את סותם הכבד וחבור בכבד דיבוקה במקום ״שנקובה
 הא אמר: כהנא רב בי הוינן כי אשי: רב אמר במרה, דאישתכח קשיתא ״ההיא ע״א: מט שם 381

 דדיקלא וה״מ ליה. דרביל הוא מירבל נפקא קא דלא גב על אף ואתאי, נקט סימפונא ודאי
בזע״. מיבזע דזיתא אבל

הכליות״. נטלו הטחול, נטל בבהמה... כשרות ״ואלו מ״ב: פ״ג שם 382
383 35 :2 Galen, De Nat. Fac. book 1, chapt. 14; Kühn. יווני־רומי רופא היה )אסקלפיאדס 

לפנה״ס.( הראשונה המאה בן
באירופה. העינב מאשר גדול יותר הרבה ישראל בארץ שהעינב מעיר לוריא( דוד )ר׳ הרד״ל 384
ה פפא בר רכיש אמר - הכליות ״ניטלו ע״א-ע״ב: נח חולין 385  אחת בכוליא לקתה דרב: משמי

מוגלא״. מליא ״כגון בכוליא: לקתה ד״ה רש״י טרפה״;
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386יחמול׳/ ולא כליותי ״יפלח אומר איוב ואם בכליה, נקב כשיש לחיות אפשרות אין
• • • •

387ביולוגית. במשמעות ולא בלבד ציורית בצורה זאת לראות יש
 לתקופת מאוחרים במסמכים רק מצוי חיים בבעלי כליות אבני של אזכור
388התלמוד.

 389חליפין״. עושה "אינו היא - כליה של התחדשות אין הגלילי יוסי ר׳ של לדעתו

ה כ פ שו ה
הדבר משמעות 390ה״׳. בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יביא ״לא התורה הוראות לפי

T : ־ ־ ־ T ־  : T  :  T ־ ־ * : ״

האחת, משמעויות: שתי זה לביטוי להינשא. אסור גברא, כוח לו שאין שפכה, שלכרות
: 9 T I T

 לתרגום תואם ,abscisso veretro )בלטינית כרות ממנו( חלק )או מינו שאיבר אדם
שלו. בגיד חתך שיש אדם של היא השנייה המשמעות ״מחבל׳׳(; אונקלוס,
 שחסרה המקרים לגבי רק המסורת לפי חל הראשון מהסוג לגבר הנישואין איסור

 כשר האדם - השערה״ ״כחוט רק אפילו העטרה מן נשאר אם אך העטרה, כל
391לנישואין.

 האנשים של גברא כוח לגבי העמים כל אצל הזמנים בכל התקיימו רבים ויכוחים
 השופכה( בתחתית סדק ,Hypospadie) היפוספדיה להם שיש אנשים השני, הסוג מן
 לו שיש שאדם אומרת התוספתא השופכה(. בעילית סדק ,Epispadie) אפיספדיה או

 בעוד הזרע, את שופך שהוא מפני להוליד יכול אינו בה( כלשהו )במקום בשופכה נקב
 ש״המטיל הונא, רב בר רבה גם אומר בדומה 392הזרע. את לזרוק יש להוליד שכדי

 דעה 393השופכה(. לקצה נוסף ממקום מים שמטיל )כלומר פסול״ מקומות משתי מים
 מהכלל( יוצא )ללא מהיפוספדיה הסובלים שלכל אלכסנדריה, לאנשי גם הייתה זהה

 הערבים אצל 394הנרתיק. לתעלת חודר אינו שהזרע מאחר גברא כוח אין נותחו שלא
395זהה. תיאור קיים

יג. טז איוב 386
טז )איוב מרדתי׳ לארץ ׳ישפך יהודה בר׳ יוסי לר׳ חבריה ליה אהדרו ״מאי ע״א: מג חולין 387

T  • *• T  T  •

כליותי ׳יפלח הכי תימא לא דאי נסים. מעשה מזכירין אין להם: אמר קיים? איוב ועדיין יג(
• •

אומר איוב שהרי יוסי לר׳ חבריו לו השיבו מה ש׳: שאני״. ניסא אלא חיי? קא מי יחמול׳ ולא
• •

וכר. לארץ״ ״ישפך
כשרה״. - אבנים בכוליא ״נמצאו ד: סעיף מד סימן דעה, יורה 388
 יתלוש אם חליפין, עושה ובשר לקדמותה ״חוזרת חליפין: עושה ד״ה רש״י ע״ב; קכח חולין 389

תחתיו״. עולה אחר הבהמה מן בשר
ב. כג דברים 390
 כחוט אפילו מהעטרה נשתייר ואם הגיד. שנכרת כל - שפכה ״וכרות מ״ב: פ״ח יבמות 391

כשר״. השערה,
 ניקב ולפנים... העטרה מן הגיד שנכרת כל שפכה? כרות ״איזהו ה״ד: פ״י יבמות תוספתא 392

שמוליד״. מפני כשר, - נסתם ששופך. מפני פסול, - מלמטה
ע״א. עו יבמות 393

Oribasius, 50:3; Daremburg 4:464 394 
Abulcasem, Chirurgie, ed. Charming, p. 269 395
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 כל כי הפריה מונע אינו העטרה מן מרוחק נקב מדויקות. יותר התלמוד הוראות
 השופכה לרוחב )פיסטולה( סדק וכן העטרה בתוך חור אך חסרה, להיות יכולה העטרה

 מקום, באיזה חשוב ולא השופכה, לתוך נקב הפריה. מונע העטרה למרכז הערלה מן
 אך הולדה, כושר שמואל מר לדעת נשאר נסתם, הנקב אם ההולדה. כושר את מונע

 הנקב אם לברר כדי הולדה. כושר אין מחדש נפתח הנקב משגל בעת או קרי בעת אם
 כדי הטבעת בפי ולהניח שעורים של חם לחם להביא יוסף רב מציע לא או כראוי סתום

 להעביר מציע אביי לא. או מחדש נפתח הנקב אם להבחין ניתן ואז זרע, פליטת לעורר
396קרי. לידי ולהביאו לגרותו כדי אישה של צבעוניים בגדים כזה אדם לפני

 מטרה לאותה בצניעות. פגיעה שום הקדמונים ראו לא אלה בשיטות בשימוש
 זבובים עם כוהל תמיסת לאיש לתת (Albrecht v. Haller) הלר ון אלברכט המליץ

 שיטה דין. בבית עדים בנוכחות נעשה שלו המינית היכולת להוכחת והמשגל ספרדיים,
.1677 עד בצרפת נהוגה הייתה זאת

 עליו היה וטבעית, רגילה המינית תשוקתו אך להינשא אסור שופכה שלכרות מאחר
 התירו זאת למנוע כדי זונות. אצל המיניים, צרכיו לסיפוק חוקיות לא דרכים למצוא

 להיות תוכלנה לא לעולם שהן מעבדות, ששוחררה כנענית, שפחה או גיורת לשאת לו
397היהודית. בחברה זכויות שוות

 מכיוון מצומצמת, משמעות הנישואין היתר לגבי אלה לדיונים יש מעשי באופן
 ממחלה(. או )מלידה שמים שבידי אלה ובין אדם בידי הנגרמות פציעות בין שמבחינים

 שלהם שהמום אלה על רק חל הנישואין שאיסור האומר 398שמואל, לפי היא הפסיקה
 איסור עליהם חל לא שמים בידי נגרם שלהם שהמום אלה ואילו אדם, ידי על נגרם

399הנישואין.
 לסגירת פלסטי ניתוח של מסוים סוג גם יש בשופכה, נקב לגבי לדיונים בקשר

 בעזרתו ושורטים וחד דק צד בו שיש )לעף( דגן גרגר מביאים אומר: אביי הנקב.
 גדולה נמלה ומביאים הנקב, מקום על ומורחים חלב ומביאים דם, זוב עד הנקב סביב

 את וחותכים הנקב, צדי את מחברת היא ובנשיכתה המקום, את שתנשוך וגורמים
 גורם היה ברזל כי דגן, בגרגר דווקא )מדובר קבוע חיבור שיישאר כדי הנמלה ראש

שיטה על 400מחדש. יפתח גדול נקב אך קטן, בנקב רק יעילה זאת שיטה לדלקת(.

ע״א. עו יבמות 396
 מלבוא אלא אסורין ואינן ובמשוחררת, בגיורת מותרין שפכה וכרות דכה ״פצוע מ״ב: פ״ח שם 397

ב(״. כג )דברים ה״ בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יביא ׳ליא שנאמר בקהל,
9 T ־ ־ ־ :P;  .  T  : T  : T -

 ולא ׳פצוע׳ דקרינן היינו רבא: אמר כשר. שמים בידי דכה פצוע שמואל: ״אמר ע״ב: עה שם 398
. קרינן בידי להלן מה ממזר׳, יביא ׳ליא ונאמר פצוע׳ יביא ׳ליא נאמר תנא: במתניתא ׳הפצוע׳

*  •  T  1 1

אדם״. בידי כאן אף אדם
 בענין שאמרו פסול ״כל י: סעיף ה סימן העזר אבן ה״ט; פט״ז ביאה איסורי הלכות רמב״ם, 399

 או שפכה כרות נולד אם אבל קוץ... הכהו או אדם שכרתו כגון שמים בידי היה כשלא זה
 זה הרי אלו... איברים ממנו ובטלו גופו מחמת שחלה או ביצים בלא שנולד או דכא פצוע
 שמים בידי מקרי לא והרא״ש לרש״י אבל להרמב״ם, שמים בידי אלו שכל בקהל לבוא כשר
ופסול״. אדם בידי חשיב חולי ע״י אבל אמו. ממעי או וברד רעמים ע״י אלא

ע״א. עו יבמות 400
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 אבולקאסם מאוחרת יותר בתקופה מספר הפצע, שפתי חיתוך ללא רק זאת, מוזרה
 בדומה בחרק, שימוש מתואר אצלו גם 401במעיים• טריים פצעים לריפוי עתיקה כשיטה
התלמודי. לתיאור

 מסביר במקום העדה קרבן בעל 402וקוצץ׳׳, ומשכין נימולין ״מביא נמילא. ]גימלא,
 כך הגיד את המכסה העור את ומושכים רחבות?( )מחטים קטנים סכינים שלוקחים

 סגירה כלומר הכפול; העור את כך אחר וחותכים צדדים משני הנקב את שיכסה
״משכין״ בירושלמי המונח את מסביר העדה קרבן עור. משיכת ידי על פלסטית

 פצעים לאיחוי דומה שיטה מנשכים. - ״נשך״ של הפעיל במקום ׳׳מושכים״, מלשון
 הפצע שפתי את מושכים הסרבית; העממית ברפואה היום עד מוכרת הקדמית בבטן

 חותכים בציפורניים היטב נאחזות שהן ואחרי חזקות חיות חיפושיות עליהן ומניחים
[403אחוריהן. את

 סוגים שני עוד יש הוזכרה, שכבר )פיסטולה(, סדק בצורת פתח לה שיש שופכה מלבד
 יכול לקולמוס דומה שלו שהעטרה שאדם מעיר הונא רב שופכה. של רגילים לא

 להינשא. יכול אינו הוא הפוך לקולמוס דומה או למרזב דומה היא אם אך להינשא,
 בעוד החוצה, שפורץ הזרע על משפיע האוויר אין כי להינשא יכול הוא הראשון במקרה

 העטרה שאם להפך, טוען חסדא רב הזרע. על משפיע האוויר מרזב בצורת העטרה שאם
 במקרה להינשא. יכול אינו לקולמוס דומה ואם להינשא יכול הוא למרזב בדומה חתוכה

 וכך הנרתיק לדופן הגיד בין חיכוך שנוצר המפרשים מסבירים למרזב, דומה שהעטרה
 מכריע רבא קולמוס. דמויית עטרה של במקרה כן שאין מה הגבר, מגוף הזרע קולח

 לחבית בדומה הזרע, שיפלט כדי בחיכוך צורך שאין ואומר הונא רב של דעתו לפי
404בחוזקה. החוצה פורץ והנוזל קטן חור בה שפותחים מלאה

 ההשקפה את מקבלים אם ובמיוחד בגיד, בקעים של בצורות כאן מדובר ספק ללא
 העטרה יכולה נאמר, שכבר כפי המין. איבר לגוף מתייחסים לעיל שהדיונים המסורתית

 שופכה של במקרה ההולדה. בכושר כלומר בנישואין לפגוע בלי לגמרי חסרה להיות
 השופכה(, בתחתית סדק - )היפוספדיאס מלמטה תהיה הזרע נזילת קולמוס, דמויית
 של העליון בחלק סדק - )אפיספדיאס מלמעלה תהיה הזרע נזילת מרזב, של במקרה

השופכה(.
 שפת על מחוזא בעיר באדם טיפל לספירה( החמישית )המאה אשי רב בר מר

 מכן ולאחר קולמוס לצורת הגיד את חתך והוא מרזב דמוי גיד לו שהיה החידקל
 זמנו בן של גישתו את כנראה תואם זה ניתוח לנישואין. כשר שהוא זה גבר על הכריז

לא אך העטרה כל את לכרות כאלה במקרים הציע אנטילוס מאלכסנדריה. אנטילוס

Abulcasem, De Chirurgia 2 sect. 85. ed. Channing, p. 392 401
 מביא יהודה: רב בשם אחא בר יעקב ר׳ עושה? הוא ״כיצד (:27) ע״ב ט פ״ח, יבמות ירושלמי 402

וקוצץ״. ומשכין נימולין
Stern, Medizin... in der Türkei, 1:189 403

ע״ב. עה יבמות 404
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 רמויית בליטה שתישאר כך מעוגלת בצורה אלא השופכה של האורך לציר ניצב בחתך
 405מאיגינה. פאולום אצל לא וכן אנטילוס אצל מופיע אינו ״קולמוס״ המונח עטרה.

 משמעות חסרת העטרה כריתת מרפא. חשוך הוא (frenulum) הריסנית במרכז פתח
 ממנו שנפלט הפתח בין ישיר קשר אין המיני המגע בעת כי הפוריות, כושר לגבי
 יכול והזרע בנרתיק, לפועל יוצאת ההזדווגות (.Orificium uteri) הרחם פתח לבין הזרע

406פתוח. הוא (uterus) הרחם פתח בהריון שאינה האישה שאצל מאחר לרחם לחדור

ם כי ש א ה
 ראוי ואינו מום בעל נחשב אחד אשך רק לו שיש או אשכים לו אין אשר חיים בעל

 של לדעתו מחיצה. ללא אחד בכיס מונחים האשכים שני אם גם חל זה דין לקורבן.
 ואם כיסים, שני גם יש אשכים שני יש וכאשר כזה מקרה לקרות יכול לא ישמעאל ר׳

 להחריג יש עקיבא ר׳ של לדעתו אחד. אשך רק לו יש אזי אחד כים רק יש חיים לבעל
 עכוזו על החיים בעל את מושיבים (.cryptorchidism) סמוי אשך לו שיש זה את גם

 יצא הוא אשך עוד יש ואם 407חריגה(, בצורה המונח באשך )מועכים בביצים ומועכים
 וכאשר יצא, לא האשך אך זאת שיטה נקטו מסוים במקרה דבר. של בסופו החוצה
 Retentio testis של מקרה זהו 408למותניים. דבוק השני האשך נמצא החיים בעל נשחט

lumbalis אשכים(. )עיכוב
 כגודל שגודלו אחד אשך בעל חיים בעל לקורבן לפסול יש יהודה ר׳ של לדעתו

יהודה. ר׳ של לדעתו הסכימו לא חכמים סוג. מאותו חיים בעל של אשכים שני

ח רו שך מ א
 זה למונח מייחסת המשנה 409במקדש. לעבודה ופסול מום בעל נחשב אשך מרוח כוהן
 בתרגום גם זה מונח מסבירים כך 410אחד; אשך רק לו שיש או אשכים לו אין אשר אדם

מסורס. כלומר 411נמעכו, שאשכיו באדם מדובר ישמעאל ר׳ של לדעתו השבעים.

.( השביעית במאה באלכסנדריה רופא ) Paulus 6:54 405
Oribasius, Coll. 50:3, vol. 4:464 406

 על שהושיבוה מנחם בית של אחת בפרה מעשה יוסי: ר׳ ״אמר ה״ח: פ״ד בכורות תוספתא 407
 ובא הכסל, על דבקה שניה ונמצאת ונשחטה אחת, אלא יצאת ולא בביצים ומיעכוהו עכזו

והכשיר״. עקיבא ר׳ לפני מעשה
 כיס אלא לו אין ביצים, שתי לו יש כיסין שני לו יש אם אומר: ישמעאל ״ר׳ מ״ו: פ״ו בכורות 408

 ביצה שם יש אם - וממעך עכוזו על מושיבו אומר: עקיבא ר׳ אחת. ביצה אלא לו אין אחד
בכסלים״. דבוקה ונמצאת ונשחט יצאת, ולא שמעך מעשה לצאת. סופה

או שרוע... או חרם או פסח או עור איש יקרב לא מום בו אשר איש כל ״כי יח-כ: כא ויקרא 409
I . ך . . . . . ך . . ^ . . . . . . . ך - . ך . • -

אשך״. מרוח או ילפת או גרב או בעינו תבלל או דק או גבן
mm f . . . • . ■ ■ . . . ך . ■ • . . . . . ■ ך ■ ■ . • «
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 בתורה. האמור אשך מרוח זהו אחת, ביצה אלא לו אין או ביצים לו ״אין מ״ה: פ״ז בכורות 410
(.412 הע׳ )ראה באשכיו״ שרוח כל אומר: עקיבא ר׳ אשכיו. שנמרחו כל אומר: ישמעאל ר׳

ייתכן ויחי״. השחין על וימרחו תאנים דבלת ״ישאו כא: לח בישעיה כמו ״מרח״ המילה 411
. . . . . . . . . » »

 מריס ״או אומר בויקרא אונקלוס לסירוס. חמים במים וריכוך מעיכה - במריחה שמדובר
ך, תו פחתי ושבורות. מעורבבות שביציו שמשמעו
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 כלומר באשכיו״(, שרוח )״כל באשכיו אוויר שיש באדם מדובר עקיבא ר׳ של לדעתו
 )שק pneumatocele מאיגינה פאולוס ידי על מכונה אשר מום זהו 412נפוחים. שאשכיו

 זאת תופעה מסביר פאולוס מדומה(. ]הרניה[ בקע הוא המונח של מילולי תרגום אוויר,
 של תפיסתה לפי 413הדם. בכלי אוויר ידי על שנוצרת (varicocele) הורידים בהתרחבות
 היווני למונח המקביל )הרניה( לבקע ״קולטוס״ במונח עקיבא ר׳ משתמש התוספתא

kletis, מאשר רחב יותר מונח וזהו ״בקע״. לו שיש לאדם המתייחס pneumatocele 
414המשנה. של אוויר( )שק

 נכונה זיהה 415לוי מפורסמים. פילולוגים של בראשם מהעובר משעשעת דוגמה ]הנה
 במקומנו מתרגם הוא kletis )הרניה(. בקע במונח מסבירו והוא ,qletis המונח את

 דברי את מתקן 416פליישר רוח. חודרת לאשכיו ואשר נשברה שרגלו אדם שהוא
 אוויר )נפיחת לנפיחה וכוונתו רוחות על כותב הוא רוח״ חדירת ״על ובמקום לוי

מהמעיים(.[

 שהוא לקיין, היא הכוונה 418אחת ברייתא לפי 417במקדש. לעבודה פסול המאושכן גם
הברכיים. עד ונפולים ארוכים שאשכיו אדם

419״שעבזוי״. בתרגום: המופיע המונח גם קיים "אשך״ המונח עבור

ך ש ך, א עו ת, מ תו ת כ רו ׳ כ ו כ ו
 420כרות. או נתוק, כתות, מעוך, במקרא מנויים למזבח לעלות הפסולים החיים בעלי בין
המין. איברי של נורמליים לא במצבים שמדובר ספק אין

הערבים אצל המעיכה, של הפרוצדורה .thladias 0 השבעים בתרגום מעוך: - 1
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, ׳״מרוח הט״ו: ג פרשתא אמור, ספרא, 412 ך ש  רבי אשכיו. שנמרחו כל אומר: ישמעאל רבי א
 עקיבא: ר׳ בעקבות אומר עוזיאל בן ליונתן המיוחס התרגום באשכיו״. שרוח כל אומר: עקיבא

ומחוברות. נפוחות שביציו כלומר וקליטין״, נפוחין ״דפחדוי
Paulus 6:64 413

 דברי באשכיו, רוח שנכנסה הקולטוס זה אשך? מרוח הוא ״איזה ה״ד: פ״ה בכורות תוספתא 414
עקיבא״. ר׳

ב. 261 ׳עמ ד כרך במילונו, לוי 415
ב. 480 ׳עמ שם, 416
 ביצים לו אין גבר, ובעל ״המאושכן מוזכר: המקדש לעבודת הפסולים בין מ״ה. פ״ז בכורות 417

 המאושכן: ד״ה מברטנורה ר״ע בתורה״; האמור אשך מרוח זהו אחת ביצה אלא לו אין או
ליחה״. מחמת או רוח מחמת נפוח שהוא בין לארכובה שמגיע עד ארוך ביצים של ״שכיס

 זה משובן תנא: בגיד. גבר ובעל בביצים משובץ תנא: גבר. ובעל ״המאושבן ע״ב: מד שם 418
חקייץ״.

בץ ליונתץ המיוחס בתרגום פרעה״. סריס פוטיפר ויקנהו מצרימה הורד ״ויוסף א: לט בראשית 419
r • • • ״ ״ ^ ^ ״ • • » • '
• • ■ •• • •I

ת נאה ראהו כי על פוטיפר״ ״ויקנהו עברי( )בתרגום נאמר עוזיאל  ומיד זכור משכב עמו לעשו
שעבזוי(. )ויבישו ונסתרס ביציו ויבשו עליו נגזר

תעשו״. לא ובארצכם לה׳ תקריבו לא וכרות ונתוק וכתות ״ומעוך כד: כב ויקרא 420
• • • • • • T  * T  • T  •
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 וכך חמים במים האשכים כיס בטבילת הייתה 421״דמריס״(, אונקלוס )בתרגום
וולגטה(. - 0011^816811011118) אותם למעוך אפשר כך ואחר האשכים מתרככים

שון האשכים שבירת כתות: - 2 ת כחית(, שמן כמו שהוכו אשכים )מל ביווני
ת 61^6111111111116110 8  ללא אך במעוך, לטיפול זהה הפרוצדורה .0181816811011118 ובלטיני

חמים. במים האשכים כיס של מוקדם ריכוך
ת חתוך. נתוק: — 3 ת )מנותק( 0 61<11ן01דו138 ביווני  כאן .860118 16811011118 ובלטיני

 בערבית האשכים. בכיס נשארים עצמם האשכים בעוד הזרע צינור בחיתוך מדובר
אלשריק.

 מדובר .81313118 16811011118 ובלטינית 3ק68ק381וו6ת08 ביוונית כריתה. כרות: — 4
אלקיטה. בערבית הכיס. עם או האשכים מכיס האשכים בהרחקת

תן יעקב בן אליעזר ר׳ של לדעתו  כאשר גם האלה המצבים כל את למצוא ני
ם האשכים וכיס אשכים אדם. בידי המין באיברי מום הוטל לא  או להתכווץ יכולי

היו והם להצטמק ם י ם להיות שיכולים או מעוכים לאשכים דומי  לאשכים בדומה תלויי
422כרותים.

שגים ארבעת שכל הדעה ת בלבד, לאשכים מתייחסים המו די על בתלמוד מיוצג  י
הודה. ר׳  הטלת של שונות בצורות מדובר יעקב בן אליעזר ר׳ לדעת זה לעומת 423י

 מתייחסים וכתות( )מעוך הראשונים המצבים שני יעקב ר׳ לפי עצמו. המין באיבר מום
שכים, שני לא לגיד. מתייחסים וכרות( )ניתוק האחרונים המצבים ו

בעלי אין 424ה״/ בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יביא ״לא הפסוק דברי לפי - 5
ד ד 9 ״ ־ ־ ־ ־ 9 :״־ ״ ז : ד : :

ה לשאת רשאים אלה מום הודיי שה. י לאי

נמעכו שהאשכים שמשמעותה במילה דכה פצוע מוסבר השבעים ]בתרגום
 שלו אחד שאשך אדם הוא דכה פצוע - זהה המשמעות המשנה לפי רכה. מעיכה

,6111111011118 8ת«118 ¥61ל־ הכוונה הוולגטה לדעת 425נפצעו. שלו אשכים שני או
נכרתו.[ או התכווצו שאשכיו חמה, סריס כלומר 3קדח111311816811011118

Abulcasem, p. 313 421
 אליעזר רבי יהודה... רבי דברי בביצים, בולן - וברות׳ ונתוק וכתות ״׳ומעוך ע״ב: לט בכורות 422

 אין, בגיד וכרות נתוק בביצים, אף וכתות מעוך אומר: יוסי רבי בגיד. כולן אומר: יעקב בן
 זמנין נמי דמעיקרא - מומא הוי לא וכתות מעוך סבר יעקב בן אליעזר רבי לא... בביצים

 מתחילה ״שהרי )ש׳: דתליין״ זימנין נמי דמעיקרא - מומא הוי לא וכרות נתוק דמיכווצן,
וכו״׳(. מתכווצות שהן פעמים נכתתו או שנמעכו קודם

רבי יהודה. רבי דברי בביצים, כולם - וכרות׳ ונתוק וכתות ״׳ומעוך ה״ט: ז פרק אמור, ספרא, 423
X  • T  • X  • T

בגיד״. כולן אומר: אליעזר
ב. כג דברים 424
 הן שפכה וכרות דכא פצוע בתרומה... יאכלו לא הטמאים וכל ״הערל מ״א: פ״ח יבמות 425

 אחת ואפילו שלו הביצים שנפצעו כל דכא? פצוע ״איזהו מ״ב: שם שם יאכלו״; ועבדיהן
דכא(. פצוע ובתוספתא דכה פצוע כתוב )בתורה מהן״.



«  »

 426מאשכיו. באחד ונפצע מעץ נפל אדם לספירה( שנה )כמאה נורי בן יוחנן ר׳ בימי
 או שנימוקה או מביציו אחת שנפצע כל דכא? פצוע הוא ״איזה התוספתא ולדעת

 נקב של במקרה ההולדה כושר איבוד לגבי דעות חילוקי ישנם שחסרה״. או שניקבה
 ״חוט ופרץ באשכיו נתקע הדקל של ועוקץ דקל על טיפס שאדם מקרה היה באשכים.

 בכושר ספק הטיל שמואל מר להוליד. היה יכול זאת ובכל זרע?( )פריצת מוגלה״ של
 בנמק הבחין הוא האם 427הם״. מאין בניו על וחזר ״צא ואמר זה אדם של ההולדה
כזאת? דקירה אחרי באשכים
 כזה מקרה 428האם. ברחם עוד הגוף מן ניתקים עובר של המין שאיברי לקרות יכול

מנוסה. לא מיילדת אצל וכן העובר של מסוימת אגן בתנוחת לקרות יכול
 לקדמותו ויחזור ישתפר שהמצב האפשרות את בחשבון מביאים דכא פצוע אצל

(Restitutio ad integrum,) נצור, או כרות בגיד מדובר כאשר שפכה, כרות שאצל בעוד 
 ידי על מוכרת עובדה )זאת רופאים״ מהלכות ״זו - לקדמותו לחזור יכול המצב אין

429הרופאים(.
 כי הגברא מכוח משהו עדיין נשמר חשילתא( )ביעי לעור מתחת מעוכים באשכים

430נרקבים. אינם והם אוויר של כניסה אין
 לעיל המשנה להינשא. אחד אשך רק לו שיש לאדם להתיר אם דעות חילוקי היו

 לאסור ורוצה - מהן״ אחת ואפילו שלו הביצים שנפצעו ״כל - דכא לפצוע מתייחסת
 התנגד שמואל מר המפורסם הרופא אמי. רב גם כך אחר הצטרף זאת ולדעה נישואין,
בדעה החזיק חנין בר יורן רב 431.יבנה חכמי של דעתם הייתה גם וכך זאת לעמדה

 אחת ונפצע ונפל הגזית לראש שעלה מנודי מכפר באחד ״מעשה ה״ג: פ״י יבמות תוספתא 426
הזית(. לראש - גרסאות )יש מביציו״

 כחוט ממנו ויצא הדקל מן קוץ ונקבו לדקל שעלה אחד באדם ״מעשה ש׳: ע״ב; עה יבמות 427
 שמואל שלח והרי ומשיבים בנים, והוליד האשך לתוך עד הקוץ שבקע זרע( )שכבת מוגלה של

 ושהבנים להוליד מסוגל זה שאיש האמין שלא הם, מאין בניו על חפש ואמר רב לפני זה מקרה
זנתה״. שאשתו חשש אלא בניו הם

בקהל״. לבוא אסור הכל דברי מבפנים וסירסו ידו ״הושיט (:21) ע״ד ט פ״ח, יבמות ירושלמי 428
 שפצוע - רופאין הלכות אלא שפכה כרות לבין דכא פצוע בין אין ״תני: (:25) ע״ב שם שם 429

 כל דכא? פצוע ״איזהו רמז: פיסקא דברים, ספרי חוזר״; אינו שפכה שבכרות חוזר, דכא
, ׳וכרות ת״ל מקצתן? אף מנין מהן... אחת אפילו שלו הבצים שנפצעו  שנכרת כל שפכה׳

 אלא לו שאין שמי ביבנה בכרם שמעתי ברוקה: בן יוחנן ר׳ של בנו ישמעאל ר׳ אמר הגיד.
 שפכה וכרות חוזר דכה שפצוע אלא שפכה? לכרות דכה פצוע בין מה חמה. סריס זהו אחת
רופאים״. מהלכת זו חוזר. אינו

 קא מדלא דאסר, מאן שרי. וחד אסר חד - אסי ורב אמי רב חשילתא: ״ביעי ע״א: צג חולין 430
 האי ואידך? בהו. אית חיותא הני מסרחן קא מדלא דשרי, מאן נינהו. החי מן אבר חני בריין
 המעורים זכר ״ביצי חשילתא: ביעי ד״ה רש״י אוירא״; בהו שליט קא דלא מסרחן, קא דלא

דמו״. כחתוכין ביה, דתלו דאע״ג החי מן אבר ״משום אסר: חד ד״ה בגופו״;
 בכרם חכמים מפי שמעתי ברוקה: בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבי ״אמר ע״א: עה יבמות 431

 יהודה רב ״אמר ע״ב: שם שם וכשר״; חמה סריס אלא אינו אחת ביצה אלא לו שאין כל ביבנה
 או וברד רעמים ידי ״על שמים: בידי ד״ה רש״י כשר״; שמים בידי דכא פצוע שמואל: אמר

אמו״. ממעי
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« »
פרקה 334

 בתקופה שגם נראה 432לנישואין. אדם להכשיר כדי להישמר צריך הימני האשך שלפחות
 ויכוחים יש עדיין שלנו במאה ואף 433זו, בשאלה הסכמה הייתה לא התלמוד שאחרי

 אשך בעלי של ההולדה כושר של בשאלה המערב, בארצות משפט בבתי רופאים, בין
 הזוגות שכל האומרת (1585) החמישי סיקטוס האפיפיור של הוראתו גם מוזכרת אחד.
434להיפרד. חייבים אשכים שני אין לזכר אשר

 הזרע. לצינור כלומר ביצים״, ל״חוטי גם מתייחם האשכים לגבי נאמר אשר כל
435מלהינשא. הגבר פסול חתוך או מעוך הזרע צינור אם כלומר,

ס רו סי
 מעשים של פרטיים מקרים הם המין באיברי מום הטלת לגבי כאן המוזכרים המקרים
״סירוס״. במונח הכלולים מגונים

 במקומות ״גוזאה״; המונח את נדירים במקומות מוצאים ״סריס״ הפשוט המונח מלבד
 חיים בעלי סירוס לעניין 436מיוחדת. במשמעות ״שליפא״ המונח את מוצאים בודדים
437״גנח״. השורש את גם ״סרס״ השורש מלבד מוצאים

438פרעה״ סריס ״פוטיפר - במצרים מוכרים הם ביותר. עתיק בסריסים השימוש
 הסריסים סריסים. המקרא מכיר בישראל וכן 441ובבבל; 440ופרם במדי 439באתיופיה -

אצל גם 442ובישראל. במצרים בפרס, כמו המלך בבית ומשרתים נשים שומרי משמשים

 מכשירו... אני אחת ביצה בעל לפני יבוא אם אמר: ״שמואל (:73) ע״א ט פ״ח, יבמות ירושלמי 432
ימין״. של ובלבד חנין: בר יורן ר׳ אמר

 שנידוכה או מהם אחת שנפצעה או מהם אחת או הביצים ״נכרתו ז: סעיף ה סימן העזר, אבן 433
 בעל מתירים כיש ודלא עיקר ״וכן רמ״א: פסול״. זה הרי שניקבה או שחסרה או מהן אחת
וכר״. ימין של ונשארה כשנטלה שלימה שנטלה אותה היתה אם אחת ביצה

Placzek in Neuburger-Pagel’s Handbuch 3:747 434
 שנפצע בין בכולן, פצוע - בכולן כרות בכולן, דך בכולן, פצוע רבא: ״אמר ע״ב: עה יבמות 435

ביצים״. חוטי שנפצעו בין ביצים, שנפצעו בין הגיד,
 שליפא עיקרא ליה: אמר קרחה... בן יהושע לרבי גוזאה ההוא ליה ״אמר ע״א: קנב שבת 436

בשמונה״. מוכרים מסורס ״תיש ש׳: בתמניא״;
ך ומגנחין ארמאי דגנבין תורי ״הלין ע״א-ע״ב: צ מציעא בבא 437 ו ה ת  בהמות גונבים היו )שהגוים י

חיים(. בעלי לסרס אסור שליהודים ביודעם אותן ומחזירים אותן ומסרסים היהודים מן
ב: מ שם הטבחים״; שר פרעה סריס פוטיפר ויקנהו מצרימה הורד ״ויוסף א: לט בראשית 438
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האופים״. שר ועל המשקים שר על סריסיו שני על פרעה ״ויקצף
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אל ירמיהו את נתנו כי המלך בבית והוא סריס איש הכושי מלך עבד ״וישמע ז: לח ירמיה 439
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הבור״.
סריס הגא יד ״אל ג: ב שם אחשורוש״; המלך פני את המשרתים הסריסים ״שבעת י: א אסתר 440
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רבים. ועוד הנשים״, שימר המלך
בבל״. מלך בהיכל סריסים והיו יקחו תוליד אשר ממך יצאו אשר ״ומבניך ז: לט ישעיה 441

־ V T 9 ־ : V 9 ״ : ״״ I ־ : V ״ ״ T T : T ־ •״ : ־ V T 9 V  V

ב 442 מ- שלישה שנים אליו וישקיפו מי אתי מי וייאמר החלון אל פניו ״וישא לב: ט מלכי
T : : T •״ :----- ’ ״ • ״ V ־־ ------ V TT T ־ ־

סריסים״.
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 אנשי על אחראי שהיה סריס על גם מסופר 443וסריסיו. שריו עבדיו, על מסופר יהויכין
 סריסים״ ״רב עמד ובראשם שונות ברמות גם שירתו הסריסים 444בירושלים. המלחמה

 סריס פוטיפר אשת )במו לנשותיהם כבעלים גם מופיעים הסריסים 445סריסים״. ״שר או
 כל המוסלמים אצל גם 446הסריסים. לאלמנות המתייחסות הוראות גם קיימות המלך(.

447נשואים. במסגד המשרתים הסריסים
 או בסריסים באמת מדובר הנזכרים המקרים בכל אם להוכיח אפשרות אין

 שבמזרח ספק אין חשובים. אישים של למשרתים מתייחס ״סריס״ במונח שהשימוש
 מאוד ייתכן בסריסים. רב צורך היה ביותר, בו נפוצים היו הנשים שהרמונות האלילי,

 שלמה המלך של בחצרו דווקא )אמנם, בישראל גם דומה מצב היה המלוכה שבתקופת
 היה לא כבר נשים ריבוי המקרא תקופת אחרי סריסים(. מוזכרים לא נשים שהרבה
 היה לא מכך כתוצאה במפורש. נשים ריבוי נאסר לא שלעולם למרות בישראל, מקובל

 448שיכר, לייצר היה שתפקידו אדם היה סרסיה בישראל. הרמונות בשומרי צורך יותר
 להניח אין 449הדין. בית ואב הנשיא של לרשותם שעמדו משרתים של סוג היה וגווזי
 את להבין )יש 450מסורס היה עיוור(, )שהיה ששת רב של כסרסיה המתואר אידי, שרב

שיכר(. כיצרן או כמשרת ״סרסיה״ המונח

״סריסא״ שבמקום הכותבים יש 451הפרסי אבלט ידי על נשאל אשר סריסא לוי ]לגבי
סיסי.[ בר לקרוא יש אולי
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אתו ויקה וסריסיו ושריו ועבדיו ואמו הוא בבל מלך על יהודה מלך יהויכין ״ויצא יב: כד שם 443
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בבל״. מלך
מראי אנשים וחמשה המלחמה אנשי על פקיד הוא אשר אחד סריס לקח העיר ״ומן יט: כה שם 444
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המלך״. פני
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המלוכה״. ומזרע ישראל מבני להביא סריסיו רב לאשפנז המלך ״וייאמר ג: א דניאל 445
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.. או חולצות או ״יש ה״ה־ה״ו: פ״ב יבמות תוספתא 446  חולצות לא שאמרנו עריות מתייבמות.
חמה״. סריס אשת עליהן מוסיף מתיבמות. ולא

Hurgronje Snouck, Mekka 2:24, note 2 447
 נב קידושין השיכר: מייצר שהוא סרסיה, ומוזכר שיכר ייצור על מדובר ע״ב. מב מציעא בבא 448

 מתמרים שיכר ״עושה סרסיא: ההוא ד״ה רש״י דשיכרא״; בפרומא דקדיש סרסיא ״ההוא ע״ב:
ת הבית בעל של שכר״. למחצי

 וקא גותי אתו ימים? הארכת במה הגדול: נחוניא רבי את עקיבא רבי ״שאל ע״א: כח מגילה 449
 ״רב ע״א: לג קידושין וכר״; אותו משרתים עבדים היו ״סריסין, גווזי: ד״ה רש״י ליה״; מחו

 רב ד״ה רש״י בשוקא״; איכא אבא בר נחמן כמה - תורה לאו אי אמר: גוזאי. משדר נחמן
 רגילין היו ב״ד ואב הנשיא חתן שר שהיה לפי לפניו, תמיד שהיו ״סריסים גוזאי: משדר נחמן

 היה לפניו עוברים זקנים וכשהיו דינא, ציית דלא מאן ולכוף להכות משרתים לפניו לעמוד
 תורה לאו אי דאמר בתורתו, לזלזל שלא לא, עצמו הוא אבל בידם להחזיק סריסים הנך שולח
תורה״. בשביל אלא עצמי בשביל חשיבותי אין הלכך בשוקא, איכא נחמן כמה

מיניה״. שמעה חוה ששת דרב סרסיה אידי ״ר׳ ע״ב: לא בכורות 450
לבר שאל פילוסופוס ״חד ([:37)ע״ג סא פ״ב, ביצה ]ירושלמי (63) ע״א ו פ״ג, שבת ירושלמי 451

טוב(?״. ביום שהוחמו חמין )לגבי לרחוץ ואסור לשתות מותר סריסא: ללוי שאל אבלט קפרא.
שמו״. ״כך - ״סריסא״ על כותב העדה קרבן בעל
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לסרס: המפורש האיסור הוא הסירוס בנושא היהודים עבור ביותר העקרוני הנושא
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 בתוקף היה זה שאיסור סוברים יש הסירוס. עצם לגבי הן מסורס חיים בעל הקרבת
 בתורה עליו שמדובר האיסור 453נח. בני מצוות בשבע כלול והוא תורה מתן לפני עוד
 זה: איסור מורחב בתוספתא למזבח. הכשרים חיים בעלי על הענייני ההקשר לפי חל

 בין קטנים בין גדולים בין העופות, ואת החיה ואת הבהמה ואת האדם את ״המסרס
 מום להטיל אין באכילה האסורים חיים בבעלי וגם 454חייב״. זה הרי נקבות בין זכרים

 אין 455)מחירו( פדיונו דמי את שאפילו כלב, על אפילו חל זה איסור סירוס. ידי על
 לדוגמה כמו 457ארבעים״, לוקה זה הרי המסורס, את ״המסרס אף 456לקורבן. להביא

 אם השאלה על מנותק. כבר שלו הזרע חבל אשר אדם מבן האשכים את שמרחיק מי
 אזרחית( עבירה גם הוא שהסירוס היא לשחררו)המשמעות צריך עבדו את שמסרס אדם

 צריכה הייתה זאת לשאלה החיובית התשובה אחר: לשון 458עוקצנית. תשובה ניתנה
להציגה. מקום היה לא וכלל מאליה מובנת להיות

 עיקר )לגביהם פרים לגבי בעיקר וזאת היהודי לאיכר לקשיים גרם הסירוס איסור
 היו שלא פרים למכור נהגו לכן לגידול. מתאימים אינם פראותם שבגלל הבעיה(,
 על ידעו אשר יהודים לא שידידים פעמים היו עגלים. בהיותם עוד לרבייה, מיועדים

 אותם החזירו כך ואחר אותם סירסו העגלים, את גנבו היהודים, על החל הסירוס איסור
 אסור שיהיה היהודי את קנסו ולכן יפה בעין זאת הערמה ראו לא חכמים לבעליהם.

459כזאת. בבהמה לעבוד לו

 את אוסרת האסלאם( חוקי קובץ - )שריעה שדתנו ״למרות כותב: ]אבולקאסם
 הוא כאשר זה נושא גם להבין הרופא על כי בו לדון ברצוני זאת בכל הסירוס,

דת, שום 460חיים״. בעל לסרס נקראים גם אנו לפעמים כן, כמו כך. על נשאל
לא קונפוציאניזם, לא בודהיזם, לא הסירוס. את אוסרת אינה היהודית, הדת להוציא

וכר. כרות כתות, מעוך, אשך זה: בפרק לעיל וראה כד: כב ויקרא 452
 עריות וגילוי זרה עבודה - נח בני נצטוו מצוות שבע מנשה: דבי ״דתנא ע״ב: נו סנהדרין 453

וכלאיים״. סירוס החי מן ואבר גזל דמים ושפיכות
ה״ו. פ״ה מכות תוספתא 454
אלהיך ה׳ תועבת כי נדר לכל אלהיך ה׳ בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא ״לא יט: כג דברים 455

ך ■ • • • « ו ך 9 ■ • • • • • • • * » • • • • ■ « • ■ • ץ • • • • ■ ■ • • • • • 1
1 • • 1 • • • • • • •1• • • • • •

שניהם״. גם
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• •

תעשר לא ׳ובארצכם להם: אמר כלבא? לסרוסי מהו זומא: בן את ״שאלו ע״ב: יד חגיגה 456
• • • • •

 וכלב בקורבנות נאמר הפסוק הרי לסרס? לא למה תעשו״. לא שבארצכם כל - כד( כב )ויקרא
תעשו״. לא ״ובארצכם הגמרא אומרת אלא לקורבן? ראוי אינו

• • • • •

הכ״ד. פ״ג בכורות תוספתא 457
 הוה לא לא? או דמי שבגלוי כמום - מהו בביצים רבו שסרסו ״העבד ע״א: כה קידושין 458

 רש״י קרנונא״; אלא המנונא לאו ליה: אמרו המנונא. להו: אמר שמך? מה לו: אמרו בידיה.
תורה״. בעל ולא אתה קרנות ״יושב קרנונא: ד״ה

.437 הע׳ לעיל, וראה ע״ב. צ מציעא בבא 459
Abulcasem, 5001< 2, 860.ז 69, .ק 313 460
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 דנו לא כלל וביוון ברומא בבבל, במצרים, מפגע. בסירוס ראו אסלאם ולא נצרות
היהודים־הערביים.[ לרופאים אבולקאסם את לצרף שעלינו נראה זה לפי בסירוס.

 ידי על המסורסים סריסים ויש אמם, מבטן כן נולדו אשר סריסים ״יש מתי אצל
 אלה משפטים על 461שמים״. מלכות למען עצמם את סרסו אשר סריסים ויש אדם,

 אוריגנס הכנסייה אב ובראשם כאלה, היו הנוצרי. בעולם גדול ויכוח התעורר מתי של
 מתי בדברי ראו אחרים עצמם. את וסירסו כפשוטם מתי דברי את שלקחו (,254-185)

 למעשה נחשב ביהדות למקובל בניגוד אשר מינית, נזירות לחיי ועידוד התראה רק
 למרות אוריגנס. של עולמו השקפת את אימצו הוואלסים כת האל. רצון את התואם

 זאת כת נעלמה לא הרביעית, במאה ויוסטיניאנוס קונסטנטינוס הקיסרים של הרדיפות
462זאת. מוכיחים הרוסים שהסקופצים כפי אנו, ימינו עד

 קיבלה בכוהני השם מקור ^1101 עצמם את המסרסים אלה את מכנה יוספוס
 יוספוס עצמם. את לסרס נהגו אשר הקטנה, שבאסיה בפריגיה גאלוס הנהר מן (0ץ6616)

 ששללו אלה, של מחברתם ולברוח מסריסים להיבדל "יש אלה: אנשים על כך אומר
 שנרבה כדי האדם, לבני אלוהים שנתן והרבייה, הפריה פרי ואת גברותם את בידיהם

 היוולדם לפני עוד והשמידו ילדים ברצח הם אשמים כאילו לגרשם עליכם גזענו. את
 נשים, של לנשמה נשמתם שנהפכה משום הדבר: ברור כי המוליד. הגורם את אלה של

463אחרים״. חיים בעלי או אדם בני לסרס אסור גופם... את גם שינו

ס רי ס
השמש״. אל ״סריס המצרי לביטוי במקביל חמה״ ״סריס המונח את תופס ]אני

 על סריס - חמה סריס במקום אומר אשר התלמוד בדברי מוצא אני לכך הוכחה
שמים.[ בידי סריס - הקב״ה ידי

 פוגעים היו לא ואם הולדה כושר לאדם היה שבו זמן שהיה סרים הוא אדם״ ״סריס
 לו היה לא שמעולם אדם הוא חמה״ ״סריס להוליד. יכול היה הוא שלו המין באיברי

 אליעזר ר׳ 464רפואה. אין אדם שלסריס בעוד רפואה, יש חמה לסריס הולדה. כושר
כזה, מצב 465חמה. סריס מרפאים היו מצרים של שבאלכסנדריה אומר לספירה( )כמאה

יב. יט מתי 461
 במאה חיו הוואלסים .531 ׳עמ בו, עברית, אנציקלופדיה ראה והסקופצים הוואלסים על 462

המתרגם. - עשרה השמונה במאה לראשונה הופיעו והסקופצים לספירה, השלישית
.40 ח פרק ד, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 463
 חולץ לא והסריס לאשתו, וחולצין חולץ שהסריס שמעתי יהושע: רבי ״אמר מ״ד: פ״ח יבמות 464

 מפני לאשתו וחולצין חולץ אדם סריס עקיבא:... רבי אמר לפרש. לי ואין לאשתו, חולצין ולא
 שעת לו היתה שלא מפני לאשתו חולצין ולא חולץ לא חמה סריס הכשר. שעת לו שהיתה
 אדם סריס רפואה, לו שיש מפני חולץ... חמה סריס אלא כי, לא אומר: אליעזר רבי הכשר.

רפואה״. לו שאין מפני חולץ... לא
 מתרפאין במינן שכן לאשתו וחולצין חולץ חמה סריס אומר: אליעזר רבי ״תניא: ע״א: פ שם 465

מצרים״. של באלכסנדריא
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 שמש( או תנור )של לחום נחשפה הריונה בעת אישה כאשר נגרם סרים, נולד שתינוק
באכילה. או באפיה עסקה כאשר

חום.[ ידי על - חמה״ ״סרים הערוך קובע זה לפי חום. או שמש = ]חמה

 כל מחליק... ובשרו לקוי ושערו זקן לו שאין ״כל כדלקמן: הם סריס של הסימנים
 וכל הזרם(, עוצמת חסרה כי לקצף, גורם השתן )אין כיפה״ עושה ואין מים המטיל
 ואין הגשמים בימות בצונן הטובל כל אומרים: "אחרים כמים. ושקוף בהיר שהזרע

 ובין איש בין ניכר ואינו לקוי שקולו כל אמר: אלעזר בן שמעון ר׳ הבל. מעלה בשרו
 שהוא לשער יש שערות, שתי הביא ולא זקן לו ואין עשרים לגיל שהגיע אדם אישה״.

466חמה. סרים
 אשכים ללא לידה הוא האחד מצבים. שני רק בחשבון באים ברור באופן

 דחיקת או אמיתי אשכים חוסר של מצב להיות יכול (.Anorchidism )אנאורכידיזם,
 ניתן זאת תפיסה לפי התכווצותם. מכך וכתוצאה (,ectopia) אחר למקום האשכים

 השני המצב 467אחד. אשך בעלי אנשים גם חמה סריסי בין לכלול יבנה חכמי לדעת
 ההתפתחות עצירת ילד. אשכי של התפתחות ברמת נשארת האשכים שהתפתחות הוא

 ממקורות ידיעות בידינו אין 468הצרעת. ממחלת כתוצאה קרובות לעתים במזרח מוכרת
אלכסנדריה. רופאי ידי על כאלה מצבים ריפוי על אחרים

 לסריסים היו אשר אנשים לשייך יש הקבוצות משתי לאיזו דעות חילוקי קיימים
 מתפתחים אם לסריס להיעשות יכול שאדם גם מסופר הלידה. לאחר ממחלה כתוצאה

 שקערוריות הם חטטין 469אותם. קורע או אותם מגרד והוא האשכים כיס על חטטין
 fossulae a scabie maligna נכונה: מתאר שבוקסטורף וכפי פצעונים, או חורים קטנות,
erosae מגרדים(. שקעים בצורת העור של )איכול

 האשכים ניוון של מתקדם בשלב גם אפשרי עדיין זרע פליטת עם מין יחסי קיום
 צלול אלא עכור יהיה לא הנפלט הנוזל 470זרעונים. מכיל אינו הנפלט שהנוזל אלא

 הוא להוליד יכול אינו אך מין יחסי לקיים יכול אמנם חמה שסריס ההסבר כמים.
471.קולע הסבר כנראה
 אלה אצל חסר הוא (.potestas coéundi) הגברא כוח נשמר הסריסים כל אצל לא

הגיד. ובכללם שלהם המין איברי כל שנחתכו שחורים", ״סריסים כיום המכונים
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ע״ב. פ יבמות ה״ו: פ״י יבמות תוספתא 466
 שמעתי אומר: ברוקה בן יוחנן ר׳ של בנו ישמעאל ״ר׳ (:73) ע״א ט פ״ח, יבמות ירושלמי 467

חמה״. סריס והוא מוליד אינו אחת ביצה אלא לו שאין כל ביבנה בכרם
Glück, Arch. f. Derm. u. Syphilis. 52:2 468

 בידי הוא והרי מסיית או בה מחלך מי חטטין שעלת ״הרי (:14) ע״ב ט פ״ח, יבמות ירושלמי 469
שמים״. בידי שהוא כמי אדם

470 9:545 .in Eulenburg’s R. E. vol .באנגלית
(.2) פ״ב ט פ״ח, יבמות ירושלמי 471
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 כזה לסריס 472כזה• יבש״ ״עץ אצל גם להתקיים יכולה (libido) המינית התשוקה אמנם
 474ולהיאנח• - לחבקה רק יכול הוא אך 473נערה• של כבודה לחלל תשוקה להיות יכולה

 את ינשק סריס כאשר בעל יכעס זאת בכל מסוכן, אינו כזה שסריס יודע שאדם למרות
 אשתו את ומצא לביתו נכנם ש״טפסר המדרש מתאר קיצונית יותר בצורה 475אשתו•

 היית יפה - מוליד היה אם שושבינו: לו אמר וכעס. פסל( )דמות לדלפקי מגפפת
476כך״• תעשה שלא ללמדה אלא - זה לדבר כוח בו אין הטפסר: לו אמר כועס.

 להזדווג יכול שלא גברא כוח חסר של לציון ״סרים״ המונח נעשה בהדרגה
impotens coéundi),) להוליד יכול שלא אדם עבור נשאר ״עקר״ המונח בעוד 

((.impotens generandi
נפשות״, דיני לדון כשר ואינו ממונות דיני לדון ״כשר אך 477לכהונה פסול הסריס

 מותר אם דעות חילוקי היו 478ילדים. לו היו שלא או ילדים לו שאין אדם כל כמו
 480ומורה סורר בן לגבי התורה ציווי 479זקן. לו שאין למרות התיבה לפני לעבור לסריס

 של חבותו גיל לגבי הקובעים שהם בגרות סימני לו שאין מכיוון 481סריס, על חל אינו
 ברכת כמו בהן חייב יהודי שכל פולחניות ממצוות פטור לסריס אין ומורה. סורר בן

482וכדומה. מגילה קריאת שופר, תקיעת המזון,
כך על כרבולתו. בחיתוך אימפוטנט( )לעשותו תרנגול גם לסרס שניתן מסופר
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ייאמר ואל עמו מעל ה׳ יבדילני הבדל לאמיר ה׳ אל הנלוה הנכר בן ייאמר ״ואל ג: נו ישעיה 472
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יבש״. עץ אני הן הסריס
משפט״. בכה עושה כן בתולה, שוכב סריס ״תאות ד: כ סירא בן 473
 אשר עשיר כאשר זה כך משפט״. באונס עושה כן ומתאנח, נערה יחבק סריס ״כאשר כ: ל שם 474

סריס. כמו הוא ובזה להיאנח רק ויכול בעיניו רק רואה והוא למחלה לו גורם האל
 אני, מגרשה לשושבינה: אמר לסריס. מנשקת אשתו את שראה למלך ״משל טו: ב רבה במדבר 475

 היא עכשו לו: אמר לסריס. מנשקת שמצאתיה למה? לו: אמר אביה. לבית תלך אני, טורפה
כך?!״. כועס אתה הנאה הימנו שאין דבר ועל וגבורים... נאים בנים לך מעמדת

ז. מג רבה שמות 476
 אדם סריס באדם... פסולין עוברץ ובין קבועים בין אלה ״מומין ה״ב: פ״ה בכורות תוספתא 477

שפכה״. וכרות דכה פצוע חמה וסריס
נות דיני לדון כשר בנים לו ראה שלא ומי ״הסריס ה״ה: פ״ז סנהדרין תוספתא 478  כשר ואינו ממו

נפשות״. דיני לדון
 שנה עשרים בן שיהיה עד כפיו את והנושא התיבה לפני ״העובר הי״ז: פי״ד סופרים מסכת 479

 סריס אפילו אומרים ויש כסריס, שנראה אע״פ עשרים בן והוא זקן לו אין אבל זקן, ובעל
מותר״. עצמו

אתו ויסרו אמו ובקול אביו בקול שמע איננו ומורה סורר בן לאיש יהיה ״כי יח: כא דברים 480
• • • • • • • • •1 • • • • • * • • • • • » • • ץ• ״ • ■■ • • • • • • • • *1• • •

אליהם״. ישמע וליא
• * » • • » • »
• • • •

 בחתימת אלא נידון ומורה סורר בן שאין לפי ומורה סורר כבן נידון הסריס ״אין ע״א: פ יבמות 481
התחתון״. זקן

 נתינים וישראלים... לויים כהנים המזון בברכת חייבין ״הכל הט״ו: פ״ה ברכות תוספתא 482
 מגילה בקריאת חייבין ״הכל ה״ז: פ״ב מגילה תוספתא חמה״; סריס אדם, סריס וממזרים,

 את ומוציאין מגילה בקריאת חייבים כולן חמה... וסריס אדם וסריס וישראל... ולויים כהנים
שופר״. בתקיעת חייבין ״הכל ה״א: פ״ד השנה ראש תוספתא חובתן״; ידי הרבים
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 הסירוס כלומר ממש, סריס נעשה אינו אבל גאוותו את ממנו שלוקחים אשי רב אומר
 לצרעה 484חרדל. במריחת הפוריות כושר את לקחת ניתן מדבורים 483פסיכולוגי. הוא

 בעין בעקיצה גברא כוח לחסר אדם בן לעשות יכולה שהיא התכונה את מייחסים
485485לעוורו. רק ולא ובאשכים,

ת י נ ו ל י אי
 נשים אצל נדירה, אמנם מקבילה, תופעה גם קיימת 486גברים אצל לסריס במקביל

 נשים סירוס לאיל. הדומה נקבה שהיא בעז מקורו זה מונח 487"איילונית״. שמכונות
 שמים״, בידי ״איילונית רק ומוכרת בלבד ההמטולוגיה בתחום הוא העתיק בעולם

 איברי של התפתחות ברמת שנשארו או מנוונים שלהן המין שאיברי לנשים והכוונה
ילדים. של המין

 שאיילונית 488מסביר יצחק בר נחמן ר׳ ברורה. אינה ״איילונית״ של ]האטימולוגיה
 המילה מן כנראה באה ״דוכרנית״ המילה יולדת. שאינה כלומר - דוכרנית היא

 מלשון באה איילונית כלומר, הזכר. כמו היא שהנקבה ומשמעותה - זכר - ״דכר״
 אינה שהנקבה כלומר אילן, מלשון היא להסבר נוספת אפשרות זכר. שהוא איל,

 איילונית בין קשר על חשב 489בריל )קוהוט(. לעץ דומה היא כי ללדת מסוגלת
 היוונית למילה המונח את קשר לעף 490צר״. ״רחמה תלמודית מסורת שלפי לאילה,
 או ״עצי" מובנה אך פואטי אמנם שמשמעותה עברית, סיומת עם עץ( )מוכת

[491״מעוצה״.

 והאמר מאליו. ומסתרס כרבלתו יטול תרנגול שיסרס הרוצה יוחנן: ר׳ ״דאמר ע״ב: קי שבת 483
 כרבולת, לו כשיש בתרנגול שאוחזת היא ״גאוה ש׳: ליה״; דנקיטא הוא רוחא רמות אשי: רב

ממש״. סריס נעשה אינו אבל עוד, משמש ואינו מתעצב ממנו ומשניטלה
 יהודה רב אמר מסרסן? במה ומסרס. נחילין ג׳ נוטל - כוורת ״פירות ע״א: פ בתרא בבא 484

ה במערבא אמרי בחרדל. שמואל: אמר  מתוך אלא מסרסן חרדל לא חנינא: בר יוסי דרבי משמי
דובשנן״. את ואוכלות חוזרות חד שפיהן

לפניך׳ הצרעה את ׳ושלחתי כתיב והא ולא עמהם. עברה לא צרעה ״תנא: ע״א: לו סוטה 485
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 וסימתה מרה בהן וזרקה עמדה ירדן שפת על לקיש: בן שמעון רבי אמר כח(? כג )שמות
מלמטה״. וסירסתן מלמעלה עיניהן

בך יהיה ״׳לא המדרש: אומר יד(, ז )דברים ובבהמתך״ ועקרה עקר בך יהיה ״לא הפסוק על 486
• • •  • • • * T  T  • T  T  •  • •

- ׳ובבהמתך׳ דכתיב בבהמה? אף מנין באדם, אלא לי אין ואילונית. סריסין - ועקרה׳ עקר
V « V • * 1 T  • 1 T

ו(. ג רבה )דברים ובבהמה״ באדם הרי
 לאו קטנות ורוב קטנות, רוב בתר זיל - נינהו סריסי לאו קטנים ״רוב ע״א: קיט יבמות 487

נינהו״. אילונית
 דלא דוכרנית - איילונית נאמר אנו אף יצחק: בר נחמן רב ״אמר ע״א: יא - ע״ב י כתובות 488

יולד״. שאינו כאיל היא ״הרי דוכרנית: ד״ה רש״י ילדה״;
Brüll, Jahrbuch 1879, p. 11 489

 שמכישה דרקון לה מזמין אני ללדת שכורעת בשעה - צר רחמה זו ״אילה ע״ב: טז בתרא בבא 490
ממולדה״. ומתרפה הרחם בבית

Lebensalter, p. 296 note 5 491
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 היא ״ואיזו תשמיש. בעת מכאב סובלת והיא שדיים לה שאין הם האיילונית סימני
 רבן דדים... לה שאין כל שערות... ב׳ הביאה ולא עשרים בת שהיא כל אילונית?

 בן שמעון רבי )רגילות(. כנשים מעיים שיפולי לה שאין כל אומר: גמליאל בן שמעון
492לאיש״. אישה בין ניכרת ואינה עבה שקולה כל אומר: אלעזר

 השמלה של התחתון לחלק והכוונה 493שמלה. שיפולי כמו הם מעיים״ ]״שיפולי
הנמוך. החלק הוא שפל, הוא ״שיפולי״ של והמקור 494הד, של תחתון לחלק או

 כסימן (.mons veneris) הערווה למקום שמעל (labia) הפות לשפתי כאן הכוונה
 ולשומן הערווה למקום סביב כאבים יש שלאישה מציינים לווסת סובייקטיבי
 495הרחם. בית - המעיים שיפולי את מסביר מברטנורה ר״ע המעיים. שבשיפולי

 השומן וכרי הפות שפתי של ראשונית התפתחות לגבי היא מעיים בשיפולי הכוונה
לערווה.[ שמעל

 כתוצאה פוריים אינם והם מלידה שיער להם שאין ונשים גברים מזכיר אריסטו גם
496)מעיכתם(. מהשחתתם או המין איברי מניוון

 לדעתו ישראל(. )וכן ובנים״ אשה לו יש כן אם אלא אילונית ישא לא הדיוט ״כהן
 עבורו תהיה היא כי ובנים, אישה לו יש אם גם כזאת אישה ישא לא יהודה ר׳ של
 מאיר ר׳ של לעמדתו הסיבה גם זאת מין(. יחסי לקיים יכולה שהיא )מניחים זונה כמו

 איילונית, שהיא יתברר שלכשתגדל ייתכן כי 497מתייבמת, ואינה חולצת אינה שקטנה
 אין איילונית היא נשואה שאישה מתברר אם 498כזה. חשש אין כלל שבדרך למרות

 יש אזי נישואיהם בעת בה הפגם על ידע הגבר אם אך 499בטלים, ונישואיה כתובה לה
500כתובה. לה

 רגילה אישה שאונס אדם על כמו עונש אותו עליו חל איילונית אונם אשר אדם
ומוטל הבתולת״( )״כמיהר כסף לשלם עליו זה במקרה 501בתורה. שנאמר כפי וייענש
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ע״ב. פ יבמות 492
 ושפוליה בשוק שמהלבת לאשה? דומה משבן למה ישמעאל: ד׳ דבי ״תנא ע״ב: צח שבת 493

ן בגדיה״. ״שולי שיפוליה: ד״ה דש״י אחריה״; מהלכי
בבקעת גד בעל ועד שעיר העולה החלק ההר )״מן י״ז י״א ליהושע עוזיאל בן יונתן תרגום 494
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ך. טורא ״שפולי חרמון״(: הר תחת הלבנון דחרמו
• • T  •

 כרסה בפי וחוששת הוסתות... הן ואלו שעתה. דיה וסת, לה שיש אשה ״כל מ״ח: פ״ט נדה 495
הרחם״. ״בית מעיה: שיפולי ד״ה מברטנורה ר״ע מעיה״; ובשיפולי

Aristotle, Hist. Anim, book 7, chapt. 1:6 496
 אחיו חייב ילדים ללא נפטר אשר אדם ה( כה )דברים התורה הוראות לפי ע״א; סא יבמות 497

ללדת. מסוגלת היא אם ורק אך הנפטר, אשת את לייבם
ע״א-ע״ב. סא יבמות 498
כתובה״. לה אין - אילונית ונמצאת כשרה שהיא בחזקת ״נשאה ה״ג: פ״א כתובות תוספתא 499
 ואם מזונות... ולא פרות ולא כתובה להם אין והאילונית, השניה ״הממאנת, מ״ו: פי״א כתובות 500

כתובה״. לה יש אילונית לשם נשאה מתחלה
לאשה. לו ימהרנה מהר עמה ושכב אירשה ליא אשר בתולה איש יפתה ״וכי טו-טז: כב שמות 501
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 ערכה כירידת )מחושב האישה של ערכה ירידת על וכן הבושה על כספי קנס עליו
 וחל 502לאישה, הנערה את לשאת החובה חלה לא איילונית של במקרה כשפחה(.

 ניתן אם דעות חילוקי ישנם בתלמוד לה. שנגרם הכאב על כספי תשלום האונס על
 אצל שגם ספק אין זאת לעומת ״נערה״. המונח את לאיילונית משפטית מבחינה לייחס

503בתולים(. )טענת בתולים״ לבתך מצאתי ״לא הטענה להתקיים יכולה איילונית

ס ו נ י ג רו ד אנ
 הזמנים בכל גרמו אשר מין איברי של רגילות לא תופעות שתי עוד נזכרות בתלמוד

להלן. אותן ואתאר למחוקקים, קשיים
 או ונקביים( זכריים מין איברי בעל ,Hermaphrodit) הדמפרודיט אנדרוגינוס; - 1

 איש אם עליו להכריע חכמים יכלו לא ״כי עצמה בפני בריאה זאת (.hybrid) הברידי
 גם יכול שהרמפרודיט ההנחה הייתה התלמוד חכמי אצל גם 504היא״. אישה אם הוא

 )סימן לבן רק או לווסת( )סימן אדום רק רואים רבים 505זרע. לפלוט וגם וסת לקבל
 מוזכרת לא חז״ל בספרות מקום בשום 506לעומקו. הנושא את לבדוק בלי זרע( לפליטת

 עוד עשרה התשע שבמאה דבר להרות, וגם להוליד גם יכול שהרמפרודיט האפשרות
507ברצינות. עליו חשבו

 אין אך החובות כל לו יש כגבר נחות. ההרמפרודיט של מעמדו משפטית מבחינה
 זכאי הוא אין גיסא ומאידך הבנים, שאר כמו אביו בירושת חלק מקבל ואינו זכויות לו

 הוא ואם דין; בבית מתקבלת עדותו אין כאישה אחיותיו; כמו הירושה מן למזונות
 החובות בכל חייב הוא אך ככוהן, משרת אינו וגם בתרומה אוכל אינו כוהן מצאצאי

בניגוד אולי וזאת אדם לבן נחשב הוא זה לעומת 508הגבר. של הדתיות־הפולחניות

. הבתולת״ כמיהד ישקל כסף לו לתתה אביה ימאן מאן אם
. ״  ;  « ;  -  -  :  V  V  T ״ : T T ״   T  :  T

ונתן ונמצאו. עמה ושכב ותפשה ארשה לא אשר בתולה נער איש ימצא ״כי כה־כט: כב דברים 502
ד ז : ־ : • :  T  • ־  ד ־ :  t t :  t t  y ־  :  t  : ד  ־ ־ : ־ ־  • t  :  •

שלחה יוכל לא ענה אשר תחת לאשה תהיה ולו כסף חמשים הנער לאבי עמה השכב האיש
T  : -  -  x  • y :־־ ־־ ־־   T  • : V  : • : V  T  • • ־ ־ : ־ ־ ־ ד־״ד — ־ ד  t ״ •• ־־   • t

. ימיו״ כל
T  T  T

ת להן יש ואילונית ״סומא ה״ג: פ״א כתובות תוספתא יז; שם שם 503  לו כתובות בתולים״; טענ
ת להן ויש קנס להן יש והאיילונית והשוטה החרשת ״ורמינהו: ע״א: בתולים״. טענ

ה״ז. פ״ב ביכורים תוספתא 504
 עליהן שורפין אין אודם, בין לובן בין שראו ואנדרוגינוס ״טומטום ה״ב: פ״ב זבים תוספתא 505

 ד״ה רש״י ע״א כח נדה התרומה״; את עליהן שורפין כאחד ואודם לובן ראו התרומה... את
נדות״. לדם ״דומה אודם: ד״ה לקרי״; ״דומה לובן:

ה״ג. פ״א נדה תוספתא וכן שם, 506
Haller, Vorlesungen über die gerichtliche Arzneiwissenschaft, Bern 1782, vol. 1, p. 205 507

 ונדרים נודרים ואנדרוגינוס טמטום ונדרים... נודרים ונערכין, מעריכין ״הכל מ״א: פ״א ערכין 508
 פ״ה ברכות תוספתא ודאית״; ונקבה ודאי זכר אלא נערך שאינו נערכין, לא אבל ומעריכין,

 חובתן. ידי הרבים את ומוציאין וישראלים... לויים כהנים המזון בברכת חייבין ״הכל הי״ד:
 פ״ד השנה ראש תוספתא חובתן״; ידי הרבים את מוציאין ואין חייבין ואנדרוגינוס טומטום

 ידי הרבים את מוציאין ואין חייבין ואנדרוגינוס טומטום שופר... בתקיעת חייבין ״הכל ה״א:
פ״א ביכורים מ״י; פי״ב פאה מינו״; שאינו את מוציא ואין מינו את מוציא אנדרוגינוס חובתן.
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 עצמו הוא אף 510גולה. בשגגה וההורגו להורג, מוצא ההורגו 509אחרים, בעמים למקובל
511הוריו. את מקלל הוא אם נסקל

 צריך אינו לעבד, למכרו אפשרות אין מוגבלות: האנדרוגינוס של החוקיות זכויותיו
 512ערווה״, כ״מגלה נענש אינו הוא העריות מאיסורי אחד על בא הוא אם לרגל, לעלות

513סקילה. חייב זכרות דרך עליו הבא זכר אך
 טעון וביטולם תופסים אישה עם נישואיו 514השמיני, ביום במילה חייב אנדרוגינוס

515אסורים. גבר עם נישואיו זה לעומת רגיל. אדם אצל כמו גט
 ליהנות רשאי ובעליו בכור דיני עליו חלים לא באנדרוגינוס נולד בהמה בכור אם

516ובאכילה. בעבודה בגיזה, ממנו
 בן ירמיה ר׳ אומר כך ועל 517בראם״, ונקבה ״זכר המקרא אומר הראשון אדם על
518בראו״. אנדרוגינוס - הראשון אדם את הקב״ה שברא ש״בשעה אלעזר

הדבוק. הסתום, טומטום; - 2

 של ההנחה סתום. שמשמעותם: ״טמם״, או מ״טום״ כנראה ״טומטום״ המונח ]מקור
 או )חתוך 11116108 היוונית המילה את ״טומטום״ במונח לראות מוספיה בנימין ר׳

 במונח כמו ״טומטום״ לבטא צריכים היו כך זה היה )אילו מאוד מפוקפקת מהול(
ולא )חתוך 3!ז116!05 המונחים גם מקרה, בכל ליסטים(. שנכתב ,1681618
היווניים.[ במקורות שלנו במובן מוכחים לא חתוך(
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 תוספתא ה״ז; פ״ז בכורות תוספתא ה״ז; פ״ה פרה תוספתא ה״ז; פ״ב מגילה תוספתא מ״ה;
 עצמה התופעה ריבוי על מסקנות להסיק אין אנדרוגינוס של הרב האזכור מן ה״ט. פ״א תמורה

המשפטיים. התחומים בכל קובעת היא הרי ברורה קטגוריה נקבעת אחת שפעם לאחר -
ע מחייב הגדול קונסטנטינוס ידי על תקופה באותה שנחקק החוק 509  ההרמפרודיטים כל את להטבי

.206 ׳עמ (507 הע׳ )לעיל, חלד - רע מזל גורמים הם כי
: פ״ב ביכורים תוספתא 510  שוה דרכים בו ויש לאנשים שוה דרכים בו יש ״אנדרוגינוס ה״ג-ה״ו

 בהן ששוה דרכים כנשים... מקדש בקדשי חולק ואין כנשים הבנים עם חולק ואין לנשים...
מקלט״. לעיר גולה בשוגג נהרג, במזיד ההורגו ונשים... לאנשים

 בת לרבות ?0ט כד )ויקרא איש׳ ׳איש לומר תלמוד מה ׳איש׳, רבנן: ״תנו ע׳׳א: סו סנהדרין 511
ואנדרוגינוס״. טומטום

בעבירה״. נבעל ואין לנשים... בהן ששוה ״דברים ה״ה: פ״ב בכורים תוספתא 512
 סקילה משכבו על שחייבין באנדרוגינוס שמעתי אלעזר: רבי ״אמר ה״ב: פ״י יבמות תוספתא 513

פטור״. - זכרות דרך עליו בא לא זכרות; דרך עליו שבא אמורים? דברים במה כזכר.
ן אין ואנדרוגינוס ״ספק נאמר בשבת מילה בעניין מ״ג: פי״ט שבת 514  השבת, את עליו מחללי

באנדרוגינוס״. מתיר יהודה ורבי
 שוה שאינו דרכים בו ויש ולנשים לאנשים שוה דרכים בו ״ויש ה״ד: פ׳׳ב ביכורים תוספתא 515

כאנשים״. נישא לא אבל נושא לנשים... ולא לאנשים לא
מי״ב. פ״ו בכורות 516
ב. ה בראשית 517
א. ח רבה בראשית 518
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 בניתוח. רק במינו להבחין וניתן נקבה, או זכר או הוא אלא הרמפרוריט אינו הטומטום
 )כנראה שבבירי מספרים ללדת. מסוגל ואינו להוליד מסוגל אינו הוא הניתוח עד

 ואחר המין איבר את המכסה הקרום ונקרע לנתחו כדי כיסא על טומטום הושיבו ביריה(
 שאשכיו מקרים ישנם 519הסיפור. באמיתות פקפק יהודה ר׳ בנים. שבעה הוליד כך
 הדבר אין המקרים ברוב אך 520המפשעה(, בשיפולי )אולי מבחוץ ניכרים הטומטום של
 מתברר הניתוח אחרי אם גם טמיר(. אשך )בעל cryptorchid בעצם הוא הטומטום כך.

 בתחילת רק הם שנמצאו האשכים אם חמה, סריס להיות יכול הוא זכר הוא שהטומטום
מנוונים. שהם או התפתחותם
 לאיךאונות גורמת (testicular ectopia) האשכים מקום שהעתקת הייתה ההנחה

 עיוות גם כולל ״טומטום״ שהמונח או החמה(, סריס אצל כבר המתוארת ההנחה )לפי
 ריש של עמדתו את תואמת האחרונה ההנחה בניתוח. לתקנו אפשר אשר הגיד של

 והנקבה הזכר של המין איברי כי אדם, בן רק להיות יכול ש״טומטום״ האומר לקיש
 מטיל הוא מקום מאיזה להסתכל רק צריך חיים בבעל ואילו בגוף, מיקום באותו מצויים

 אין אילעא( ר׳ )או אלעזר ר׳ של לדעתו נקבה. או זכר הוא אם לקבוע כדי מימיו את
 המין איברי מצויים שבו המקום מן מימיו מטיל טומטום חיים בעל כי מספיק, סימן זה

521זכר. שהוא מתברר אם גם הנקביים
 - וטומטום אנדרוגינוס - להרמפרודיט המתייחסים אלה שלנושאים ברור

 שלהם המין את ששינו אדם בני לגבי הקדמונים של לדמיונות קשר כל אין
qui sexum mutaverunt. של למעמדו הטומטום של מעמדו מקביל משפטית מבחינה 

522האנדרוגינוס.
 ״אברהם כי רבות, שנים לאחר רק בן נולד ושרה לאברהם מדוע מסביר אמי ר׳
523להוליד. יכלו כך אחר ורק )קריעה( אותם לנתח צורך והיה היו״, טומטומין ושרה

ם יהודה רבי ליה עביד מאי אמי: רב ״אמר ע״ב: פג יבמות 519  כורסיה אבי דאותבוה דבירי לטומטו
 אותו ״שהושיבו :,ש הם״; מאין בניו על חזר לך: אמר יהודה ור׳ בנין? שבע ואוליד ואיקרע

בנים״. שבעה הוליד ואח״ב המין איבר על המכסה הקרום ונקרע ניתוח לצורך כסא על
טי קרא איצטריך מי הוא, ספיקא טומטום ״אלא ע״א: ד חגיגה 520  אביי: אמר ספיקא?! למעו

 יבמות הוא״; זכר ודאי דהא טמון, שהגיד ״אלא מבחוץ: כשביציו ד״ה רש״י מבחוץ״; כשביציו
מבחוץ״. ניכרות כשביציו אביי: ״אמר ע״א: עב

ל דמספקא. הוא ונקבה ״זכר ע״ב: מב בכורות 521  פליגי לא עלמא דכולי זכרות, במקום מים מטי
ל פליגי כי הוא, דזכר לנקבותו, זכרותו נהפכה שמא חיישינן סבר מר נקבות: במקום מים במטי
ל בבהמה אלעזר רבי דהורה הא כי חיישינן. לא סבר ומר נקבות״. במקום מים מטי

 האישה של טהרה ימי ירושה, בעיית לגבי דיון יש בגמרא ע״א: קכ״ז - ע״ב קכו בתרא בבא 522
ועוד. נקבה( או זכר לידת לפי )האם לידה אחרי

ן ושרה ״אברהם ע״א-ע״ב: סד יבמות 523  מקבת ואל חצבתם צור אל ׳הביטו שנאמר היו, טומטומי
ה בור שעי )י שם שרה ואל אביכם אברהם אל ׳הביטו וכתיב א( נא נקרתם׳ ( ללכם׳ ב(״. שם תחו

ך • • • • • • ••■« •ך •ץ• • ״ » ף ■ • • • • • • •
1 • • • •1 1• • • • 1 1• • • •

ישמעאל בהולדת ספק מטילים אין שהרי שרה, לגבי רק להיות צריכה לטומטום התייחסות
 ונקרע טומטום היה אברהם גם שאם במקום, התוספות מתייחסים נוסף לקושי אברהם. ידי על

מוליד. אינו שנקרע טומטום ע״א( פא )יבמות יהודה ר׳ לדעת )נותח(,
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ם י נ ב כי א ר ד תן ב ש ה
 נפנה וכאשר שנה עשרה שלוש במשך ומ״צפרנא״ מ״צמירתא״ סבל הנשיא יהודה ר׳

הים. חוף עד צעקותיו שנשמעו עד מכאב צעק הוא קטנים לנקבים

 היה הנשיא יהודה ר׳ של הסוסים שומר כדלקמן: זה כאב מתואר מליצית ]בצורה
 שאפילו באורווה, כך כל רבות בהמות לרבי היו שכן פרס מלך משבור עשיר

 שומר היה כאשר לו. היו בהמות כמה מכאן למד להתעשר. היה אפשר מגלליהן
מילין, שלושה של למרחק נשמע געייתם קול היה במספוא אותם מאביס הסוסים

 קול יישמע שלא הכיסא, לבית נכנס שרבי לשעה ההאכלה שעת את מכוון והיה
 געייתן קול על מתגבר קולו היה כך ואפילו סבל, שמהם הכאבים מפני צעקותיו

 מחמת רבי על באו אלה ייסורים הים. יורדי אותו שומעים שהיו עד הבהמות של
 רבי של בגדו בכנף ראשו ותלה ברח לשחיטה שהוליכוהו עגל לעצמו: שגרם מעשה
[524לשחיטה. - נוצרת״ ״לכך לעגל, רבי אמר ובכה.

 התלמוד של העממית הרפואה ממליצה השתן( בדרכי אבן )רש״י: הצמירתא מחלת נגד
 של טיפות ושלוש עטרן( רש״י, )לפי זפת שמן טיפות שלוש יביא :525הבא הטיפול את

 המין( איבר )על האמה על לאיש אותן וישים נקי יין של טיפות ושלוש כרישא מיצוי
 וישתמש כינה יקח יועיל לא אם (.vulva - השתן יציאת )במקום מקום באותו ולאישה

 ויתלה נאד( של )אוזן דזיקא אונא יביא יועיל לא אם ולאישה. לאיש שיטה באותה בה
 החשודה אישה שטוותה זהורית חוט יביא יועיל לא ואם בדדים, ולאישה באמה לאיש
 ישתין, כאשר בדדים. ולאישה באמה לאיש ויתלה 526בזנות שחשודה אישה בת בזנות
 היוצאת האבן את וישמור הבית סף ליד פטל( של יבשים )קוצים יבשה סיסנא על ישתין

527חום. המלוות למחלות מועילה היא כי השתן, עם
 חומרתא, של המסורתי הביאור נכון אם שתן. בהטלת בקשיים כאן מדובר מקרה בכל

 התרופות שתי קשה. מגוש כתוצאה שתן הטלת בעת בכאב מדובר אזי 528אבן, שהוא
 שרירי על השלפוחית רירית מגירוי כתוצאה רפלקס בצורת להשפיע אמורות הראשונות
 אני בכינה. השימוש היא הריפוי שיטות שתי בין המיוחדת השיטה השתן. שלפוחית

במאמר זאת. במחלה מרפא גורם להיות יכולה שכינה באובייקטיביות להעיד יכול

 ושבע בצמירתא שית שני: תליסר עליה קבל יסורין. חביבין רבי: ״אמר ע״א: פה מציעא בבא 524
 שנה עשרה שלוש עליו קבל ״רבי ש׳: בצפרנא״; ושית בצמירתא שבעה ליה: ואמרי בצפרנא.

 בכליות שבע אומרים: ויש בצפדינא. שנים ושבע כליות( )בחולי בצמירתא שנים שש יסורין:
הצפדינא.( מחלת היא ״צפרנא״ הערוך )לפי בצפדינא״. ושש

ע״ב. סט גיטין 525
עליה. מדברים שאין אישה כלומר ״דום״, מלשון דומא״, בת ״דומא הוא התלמודי הביטוי 526
ת ד: פרק לעיל ראה ״צמירא״ המונח על 527  הקשר מה ברור לא חום. .2 בהן, והטיפול המחלו

 מובן לו שיש ״צמרא״, הסורי המונח את מזכירים לוי וכן בוקסטורף .Dysurie^ צמירתא בין
זהה.

עגול. דבר כל צרור; אבן, טבעת, חומרתא: 528



/The Third Plague of Egypt as a Diuretic" בכותרת  בצורה אמריקאי רופא מספר ׳
 רשם שהרופא ולאחר שתן, מעצירת יומיים במשך שסבל לאיש נקרא שהוא משעשעת

 למחרת לדרכו. הלך מרפא(, צמח ,Digitalis) אצבעונית של חליטה של מרשם לחולה
 שלפוחית התרוקנה לא התרופה, מן כפות שתי בליעת שאחרי שמכיוון לו נודע היום

 דקות שלוש ותוך השופכה בתוך (pediculus corporis) כינה אנשים הניחו השתן,
529השלפוחית. השם, ברוך התרוקנה,
 לבוא נוכל לא עשרה, התשע המאה בסוף רופא ידי על כזה רפואי״ ״הישג לאחר

 של במקרה )קתטר( צנתר על ממליצה שאינה על התלמודית העממית לרפואה בטענות
 של מתקופתו עוד הצנתר את היטב הכירו הקדמונים שהרופאים למרות שתן, עצירת

 גם לפנה״ם(. השלישית המאה בן אלכסנדרוני יווני רופא ,Erasistratus) אדסיסטרטוס
 לטיפול העממית הרפואה במסגרת החתולים׳׳ ״רגלי את לבשל העם ממשיך בתקופתנו

שתן. בעצירת
 וטרינרים בין כבר מקובל היה שתן בעצירת בטיפול )כינה( בחרקים השימוש

 החיה של באוזן נוסף וחרק פרעוש משחילים ״הם (:Vegetus) וגטוס כותב כך רומיים.
 כמעט תיאור 530מדויק״. והמידע בביטחון נאמר וזה - המין לאיבר ומכניסים ושוחקים

 בני אצל גם משתמשים הצורך שבשעת טבעי אלא זה אין 531פלגוניוס. אצל מצוי זהה
זה. באמצעי אדם

ת ל ט ה ה א תן צו ש ו
 כל 532לברזל. חישול כמו לגוף היא השחר בעמוד ושתן( צואה )הטלת לצרכים יציאה

 התלמוד: כדברי נפשתיכם״, את תשקצו ׳׳ולא איסור על עובר יציאותיו את המעכב
 אבא ר׳ אומר לכן 533תשקצו״׳. ׳לא משום עובר נקביו את המשהה אחאי: רב "אמר

 לנקביו נצרך שמואל מר כאשר רבים. בפני אפילו שמשתינים אבא בר חייא ר׳ בן
 לציבור להודיע אביו ממנו ביקש זמן לאחר העם. לבין בינו סדין פרסו דרשה, בעת

 למנוע כדי כשמואל, חשוב אדם אצל כמו אפשרי הדבר כאשר רק רצוי כזה שנוהג
 עד מים מלהטיל ויתאפקו בריאותם את ויסכנו הכרחי כזה שנוהג לחשוב מהציבור

 יכול ולא צבה כרסו ונמצאה מימיו מלהטיל התאפק אשר אדם היה המחיצה. פריסת
 אשר גברים של שלימה שורה מוזכרת 534טיפין. טיפין שתת אלא יפה מימיו להטיל היה

הונא רב של ובמיוחד מדי, ארוכות דרשות בעת מאיפוק כתוצאה עקרות להם נגרמה

The Times & Register, vol. 21, no. 16 p. 362, Oct. 18, 1890 529 
Vegeti Renati, Mulomedieina 2:79 no. 21. ed. Lommatzsch, Leipzig 1903, p. 169 530

Pelagonius, Art. Vet., ed. Ihm, Leipzig 1892, no. 153, p. 63 531
ד יציאה לפרזלא, באסטמא השחר בעמוד ״שינה ע״ב: סב ברכות 532  כאסטמא השחר בעמו

שתן, - שינה המפרשים )יש לברזל״. כחישול השחר בעמוד לצרכיו ״יציאה ש׳: לפרזלא״;
המתרגם.( - המחבר גם מבין וכך

ע״ב. טז מכות כה; כ ויקרא 533
 של בספרו מוזכרים חייא רבי בן אבא ר׳ ידי על לעיל שנאמרו )הדברים ע״ב. מד בכורות 534

המתרגם.( - יוחנן ר׳ בשם המחבר

« »
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347 ומומים פצעים

 במהלך לצאת רצו לא כבודו ומשום מתאפקים היו והתלמידים בדרשותיו מאריך שהיה
 )מחלה הסוסכינתא במחלת חלה הונא רב של בדרשה שהיה יעקב, בר אחא רב הדרשה.
 חומר ממנו ונפלט לרפאותו כדי רב בבית ארז על אותו ותלו שתן( עצירת בעקבות

535תמר. כף של בצבע ירוק

 ניתן שתן(. )עוצר8־ם8מ£11ת3ה־ מחלת של מסוים בסוג מדובר הדברים הקשר ]לפי
הוכחה. כל לכך אין אך ביוונית המכונה במחלה שמדובר לחשוב היה

 מתורגמת ״תחש״ המקראית המילה ״ססגוניתא״. כותבים הערוך בעקבות המילונים,
 שלא ברור ססגוניים. בצבעים נצבע שהגוף במחלה שמדובר חשבו ולכן ״ססגונא״

 יש קמה סימן בשאילתות במילונו. לוי שטוען כפי )סקרלטינה(, בשנית מדובר
 וזו סכנה, שמשמעותה ״סכנתא״, הפרשנים כותבים יד, כתבי סמך על ״סוסביתא״.

 עצמו ״התולה האומרת הגמרא לדברי זאת להשוות יש הנכונה. המשמעות כנראה
 את מסביר רש״י 536)טחורים(. תחתוניות לידי עצמו שמביא מדאי", יותר הכסא בבית

מדאי״.[ יותר נפתחים נקביו כך שמתוך ברכיו על אלא יושב ״שאינו עצמו, התולה

 נגרמת 539לגוף חוזר השתן אם 538)מיימת(. הדרוקן לגוף נגרם 537לגוף חוזרת הצואה אם
 הדרוקן - רבה ״צואה זאת ביטא הונא רב בר שרבה כפי או - 540ירקון - אנמיה לגוף
541רבה״. ירקון - רבץ רגלים מי רבה;

 לקרות יכול ואז שתן הטלת בעת בחוזק ללחוץ קרובות לעתים צריכים זקנים
542הרגלים. מי את מקדימה הנפרשת שהצואה

ר, ח חיג ס פי
 לאחר אבינו יעקב כמו הצדה, מוטה שגופו צולע או הוא רגליו בתנועת שמוגבל מי

 סיסי בר לוי על מספרים סיסי. בר לוי כמו צולע שהוא או 543המלאך, עם מאבקו
כדי ותוך מהי, גדול כוהן של כריעה לו להראות כדי הנשיא יהודה ר׳ לפני שכרע

 שונות: .5 בריאותי, טיפול יז: פרק ובן 536 בהע׳ להלן ראה ״תלייה״ לגבי ע״ב. סד יבמות 535
(.2) כיסא בתי

 התולה אף אומרים ויש תחתוניות... לידי האדם את מביאין דברים ״עשרה ע״א: נח ברכות 536
מדאי״. יותר הכסא בבית עצמו

צואה. של עמוד 537
ת .3 בהן, והטיפול המחלות ד: פרק לעיל ראה הדרוקן על 538 (.Hydrops) בצקת כלליות: מחלו
s מקביל סילון 539 o i e n t .שתן. של לזרם רק היא הכוונה כאן ביוונית
ת .3 בהן, והטיפול המחלות ד: פרק לעיל ראה ירקון על 540 ירקון. כלליות: מחלו
ע״ב. מד בכורות 541
הגשם״; אחר העבים ושבו והכוכבים והירח והאור השמש תחשך לא אשר ״עד ב: יב קהלת 542
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לבוריא. וחדא לחברייא חדא תרתי אמר לוי ר׳ - הגשם׳ אחר העבים ׳״ושבו א: יח רבה ויקרא
9 : T V  T־־ ------- ״ V T

ל בא לבוריא: חדא דמעות. עיניו זלגו לבכות בא לחבריא: חדא ן הגללין מים, להטי  מקדמי
אותו״.

ירכו״. על צלע והוא פנואל את עבר כאשר השמש לו ״ויזרח לא: לב בראשית 543
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 מכך וכתוצאה ברכיו את כפף לא אך בארץ אגודליו שני נעץ העליון, גופו חלק כפיפת
 על יותר שומעים אנו ואין התנועה קשיי על במהירות התגבר כנראה יעקב 544צלע.

 המותן באיזור עיוות חל כנראה סיסי בר לוי אצל זה לעומת הליכה, קשיי ועל פגיעתו
 ״פיסח״ במקרא מכונה הצולע 546בלשון. לצליעה נחשב הגמגום 545צולע. נעשה ולוי

 בבוא חמש בן היה הוא רגלים״. ״נכה היה יהונתן של בנו מפיבשת 547״חיגר״. ובמשנה
 מכתפיה נפל והוא בחפזה אומנתו אותו נשאה מיזרעאל, ויהונתן שאול מפלת שמועת
 על ימיו כל ואכל מוגבל היה נכותו מחמת 548רגליו. שתי על פיסח והיה נפגעו ורגליו

 לא הוא החמור, את לו חבש לא מפיבשת של שעבדו מכיוון 549דוד. המלך של שולחנו
 ייתכן 550היה. פיסח כי בו, שמרדו אחרי לירושלים בשובו דוד לקראת לצאת מסוגל היה

אחד אם השדרה. בעמוד בילדותו מפגיעה כתוצאה משותק היה שמפיבשת נכון שיותר
בו ״ותפשו ההורים על נאמר כי 551ומורה, סורר כבן להיענש הבן יכול לא חיגר ההורים

• 1

הייתה לא צולע רק היה ההורים אחד אילו 552עירו״. זקני אל אתו והוציאו ואמו אביו
ך ■ • • • • • 9

 כלפי דברים הטיח גדול אדם שהרי מעלה, כלפי דברים אדם יטיח אל "לעולם ע״א: כה תענית 544
 לפני קידה קד )לוי ואיטלע״. דרבי קמיה קידה אחוי לוי והא לוי... ומנו? ואיטלע. - מעלה

וצלע.( המאמץ מתוך ונפגע גדול כהן של קידה לו להראות כדי רבי
והתחנה התפלה כל את ה׳ אל להתפלל שלמה ככלות ״׳ויהי (:71)ע״ג ג פ״א, ברכות ירושלמי 545

• • • • • •

ר׳ בריכה? זו ואי כריעה זו אי נד(, ח )מלכים-א ברכיו׳ על מכריע ה׳ מזבח מלפני קם הזאת
1 • * * • • י י * "1

 רבי לפני כריעה הראה סיסי בר לוי רבי ונתרפא. ונפסח רבי לפני בריכה הראה רבא חייא
נתרפא״. ולא ונפסח

 וחגר פום חגר ״אדום עוזיאל: בן ליונתן המיוחס אנכי״; לשון וכבד פה כבד ״כי י: ד שמות 546
אנכי(. דיבור וחיגר פה חיגר )כי אנא״ ממלל

 אינו מהם, כאחד עצמו ועושה פסח, ולא סומא ולא חגר לא שאינו מי ״וכל מ״ט: פ״ח פאה 547
 הרב של הערה - רגליו בשתי ופיסח אחת ברגלו )חיגר מהם״. כאחד שיהיה עד הזקנה מן מת

מקרא. לשון והשני משנה לשון והראשון הם, הך היינו ופיסח שחיגר גורסים יש אך ריטר.(
ב 548 אל- שאול שמעת בביא היה שנים חמש בן רגלים נכה בן שאול בן ״וליהונתן ד: ד שמו

״ ״ : ז ״ ז ־ -ך ד \ • ז : ־ • ד 9 • • • ז ז ־ \ : : ז ז ־

ט שם מפיבישת״; ושמו ויפסח ויפיל לנוס בחפזה ויהי ותניס אמנתו ותשאהו מיזרעאל ויהונתן
• / : : • • ״ ז • ־1־ • ־ ז : ז ־ : ־ • ־ ז ז : ז : • ־ • ד ״ ־ ־ ־ • : : ־ •

ז, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף רגלים"; נכה ליהונתן בן עוד המלך אל ציבא ״וייאמר ג:
' 1 י* / *•' * * 1 י 1 • ״ « 1

 לשמע כי רגלים נכה והוא מפיבשת שמו יהונתן( )של בנו שנשאר העבד ״אמר :5 ה, פרק
 מכתפיה צנח והוא וברחה הילד את האומנת תפסה בקרב נפלו וזקנו הילד שאבי הידיעה
ניזוקו״. ורגליו

ב 549 אל- ד המלך שלחן על כי בירושלם ישב ״ומפיבשת יג: ט שמו שתי פסח והוא אכל הוא תמי
• * • • • • “ • • * • • • • ״ • • • « ״ ■“ • • ““ • • • • • • »

רגליו״.
־ ד : ־

ואלך עליה וארכב החמור לי אחבשה עבדך אמר כי רמני עבדי המלך אדיני ״וייאמר כז: יט שם 550
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עבדך״. פסח כי המלך את
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אתו ויסרו אמו ובקול אביו בקול שמע איננו ומורה סורר בן לאיש יהיה ״כי יח-כ: כא דברים 551
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ואמרו מקמו. שער ואל עירו זקני אל אתו והוציאו ואמו אביו בו ותפשו אליהם. ישמע ולא
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ומרה״. סורר זה בננו עירו זקני אל
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סורר בן נעשה אינו חרש, או סומא או אלם או חגר או גדם מהם אחד ״היה מ״ד: פ״ח סנהדרין 552
- ׳ואמרו׳ חגרין; ולא - אתו׳ ׳והוציאו גדמין; ולא - ואמו׳ אביו בו ׳ותפשו שנאמר ומורה,
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משותק. הוא ״היגר״ שפירוש ייתכן זה לפי ולכן העיר, לזקני אותו שיוציאו מניעה שום
 חיגר משותק. מנותק, עניינית ומבחינה קשור, חגור, הוא החיגר לשונית מבחינה

ה׳ פני את זכורך כל יראה בשנה פעמים ״שלוש - ראייה ממצות מקיום פטור
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שפטור האחת, ברגלו החיגר את גם מכירה הגמרא 554במשנה. שנאמר כפי 553אלהיך״, • • • • • 9 * 7 • • •

 בין אחת ברגל חיגר הוא אם בין 556במקדש לעבודה פסול כוהן 555הראיה. מן הוא אף
 אך 558פיסח, או חיגר חיים בעל המזבח על להקריב אין 557רגליו. בשתי חיגר הוא אם
 559בריא. חיים בעל של ממחירו ארבעה פי כמקובל תמורתו לשלם צריך נגנב הוא אם

 דלת ליד ורק להשיגן, יכול ואינו מפניו בורחות שהעיזים חיגר רועה על מספרת הגמרא
 רק השירותים בתחום לעבוד מסוגל החיגר 560פשען. על אותן ומלקה משיגן הוא הדיר

 היה המסורת לפי 561ביותר. הנמוך השכר הוא שכרו שכזה ובתור קישואיך, כ״שומר
 גם ינוצח, והאויב הגואל יבוא כאשר 562רגליים. בשתי ושמשון אחת ברגל חיגר בלעם

563בביזה. חלק ולקחת לרוץ יוכלו הפיסחים
 "מפני חיגרים נעשים שאנשים השרת מלאכי ידי על נאמר דהבאי בן יוחנן לר׳

 ועל מומים כבעלי להראות היא הקבצנים של השיטות אחת 564שולחנם״. את שהופכים
 אינו מהם, כאחד עצמו ועושה פסח ולא סומא ולא חגר לא שאינו מי ״כל נאמר: כך
565מהם״. כאחד שיהיה עד הזקנה מן מת
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563

טז. טז דברים 553
 ומי והחולה... והסומא החיגר וקטן... שוטה מחרש, חוץ בראיה, חייבין ״הבל מ״א: פ״א חגיגה 554

ת יכול שאינו ברגליו״. לעלו
ם׳ שנאמר הראיה, מן פטור אחת ברגלו חיגר תנחום: רבי ״אמר ע״א: ג שם 555 תלי  כג )שמות ׳

יד(״.
שרוע״. או חרם או פסח או עור איש יקרב לא מום בו אשר איש כל ״כי יח: כא ויקרא 556
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אחת״. ברגלו חיגר בין רגליו בשתי חיגר בין - ״פיסח ה״ז: ג פרשתא אמור, ספרא, 557
רע״. אין וחלה פסח תגישו וכי רע אין לזבח עור תגשון ״וכי ח: א מלאכי 558
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 תשלומי משלם הסומה... ואת החיגרת ואת הקיטעת את ״הגונב הט״ו: פ״ז קמא בבא תוספתא 559
וחמשה״. ארבעה ותשלומי כפל

ע״א. לב שבת 560
 עושה כאילו אותן רואים אין - רגלו וקיטע ידו וקטע ״הכהו ה״ב: פ״ט קמא בבא תוספתא 561

ך. שומר חיגר כאילו אותו רואין אלא ביום, מנה אי שו קי
׳ ׳וילך שנאמר היה, אחת ברגלו חיגר בלעם יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: י סוטה 562  כג )במדבר שפי

ן ג(. ת עלי ׳שפיפן שנאמר היה, רגליו בשתי חיגר שמשו )בראשי שפי מט ארח׳ ״) ) ז - כפול י
• •

לשמשון(. המכוון דן לשבט יעקב של בנבואתו
פסחים מרבה שלל עד חלק אז נס פרשו בל תרנם כן יחזקו בל חבליך ״נטשו כג: לג ישעיה 563
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החלוקה מקום אל לבוא ואחרו לאט, שהולכים רגלים( )נכי הפסחים ״גם מקרא: דעת בז״; בזזו
ז

שיגיעו לפני כלו את לבז ללכת המיטיבים יכלו ולא מאד, רב הבז שהיה משום לבז, בז מצאו
.״

׳. אליו הפסחים׳
 מפני חיגרין השרת: מלאכי לי סחו דברים ד׳ דהבאי: בן יוחנן רבי ״אמר ע״א: כ נדרים 564

 את ״הופכים לחכמים. היא הכוונה השרת במלאכי שולחנם״. את שהופכים מפני הויין? מה
עליו. והאישה שוכב אדם כלומר הרגילה, בדרך שלא האישה על שבאים - שולחנם״

מ״ט. פ״ח פאה 565
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ם תי ו ו ם עי י פי ת בג ו נ תו ח ת ה
 המתייחסות הגבלות, מספר מופיעות בקודש לשרת כוהנים של כשרותם לגבי בהנחיות

 בשלושה מופיעות אלה הנחיות הכוהן. את הפוסלות האדם, של התחתונות לגפיים
 הנחיות 568ובמשנה. 567בתוספתא (,566שמעוני בילקוט מקביל )בניסוח בספרא מקורות:

 המופיעה הרשימה שונות. ובווריאציות במשמעויות השונים במקורות מופיעות אלה
 המקורית. הרשימה כנראה והיא במקרא הנאמר על מסתמכת בספרא
569ככוהנים: לשרת כשרים אינם להלן האמורים המקרא, הוראות לפי

 )כף פרסה והתוספתא רגל גם הספרא מצרף זאת לקבוצה הצולע. הפיסח; - 1
מגל. דמויות או עקומות או חלולות, שהן הרגל(,

 יש המונחים שבשלושת להניח יש מזה. זה אלה עיוותים נבדלים במה יודע אינני
(.talipes calcaneus) ערקומית רגל כף על לחשוב

יחד, מגל״ ו״דמוית ״עקומה״ את וכולל צורות שתי בין רק מבחין ]הרמב״ם
מלולב מוכר למגל״ דומה ״עקום )המונח 570עקומה. לרגל חלולה רגל בין ומבחין
([571עקום.

 נוסף 572רגליו. משרך מכך ותוצאה יריכו״ ״שנשמטה הספרא דברי לפי שרוע. - 2
 אחד חלק אשר אדם לשרוע: פירוש עוד והמשנה התוספתא הספרא, מציינים לכך

כמו: לו המקביל החלק מן יותר גדול מגופו
 - מגדלו״ יוצאה )״פיקה הבהן מתוך הבולטת פיקה כגון בגוף, תפיחות יש אם א.

(.exostosis) בעצם טב גידול משנה(.

 רגלו אחת. ברגלו חיגר בין רגליו בשתי חיגר בין - ״פיסח ה״ז-הי״ב: ג פרשתא אמור, ספרא, 566
 יוצא עקיבו מגודלו, יוצא פיקה יריבו, שנשמטה שרוע שקוע... שחוטמו חרום ועקומה... חלולה

ני ילקוט גבן״; רגל... שבר לאחוריו... תרלא. רמז אמור, שמעו
 והיקשן וקלבן ועקלן ולוקן והלימון והתימוז והליפוד ״הזיוד ה״ט: פ״ה בכורות תוספתא 567

בבהמה״. וכשרים באדם פסולין
: פ״ז בכורות 568  בקרסליו, המקיש באדם... פוסלין עוברין בין קבועין בין אלו, ״מומין מ״א-מ״ו

 זו נושקות ארכובותיו ואין פרסותיו שמקיף כל עקל? איזהו והעקל. פיקה ובעל ובארכובותיו,
 זו מרכבות אצבעותיו אה, כשל רחבה פרסתו לאחוריו, יוצא עקבו מגדלו, יוצאה פקה לזו.
זו״. על

או שרוע. או חרם או פסח או עור איש יקרב לא מום בו אשר איש כל ״כי יח-יט: כא ויקרא 569
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יד״. שבר או רגל שבר בו יהיה אשר איש
• • • • • • 1 • • •

 על שבאים מומים תשעים של פירוט יש זה )בפרק הי״ג פ״ח המקדש ביאת הלכות רמב״ם, 570
 והוא פנים מצד העקב מן שלמעלה העגול העצם היא והפיקה יוצאת שפיקתו ״מי אדם(:
 בו שיש רגלו פס שנמצא למגל, דומה עקומה שרגלו ״מי הנשים...״. בה שטוות לפיקה דומה

 אמצעה שיהיה והוא - חלולה שרגלו מי הקשת. ראשי שני הם כאילו עקבו עם האצבעות
רגליו״. אצבעות ועל עקיבו על עומד כשעומד ונמצא הארץ, מעל גבוה

ע״א. לב סוכה 571
ג׳אנח. אבן 572
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יבלת? לאחור. פונה העקב אם ב.
 רחבה )״פרסתו אווז של רגל כף כמו - שטוחה - רחבה הרגל כף כאשר ג.

 שטוחה״, )״רגל שחייה קרום להיות צריך שלא למרות אה״(, כשל
piattfuss.) הוא לכך הגורם הלל של דעתו ולפי לאפריקאים יש כאלה רגליים 

להתווכח. אפשר ההסבר על אך נכונה העובדה 573בביצות. ללכת רגילים שהם
 הכושי של השטוחה הרגל בין להשוואה מקום אין מורפולוגית שמבחינה למרות

 עד זאת השוואה שעורכים כאלה יש זאת בכל 574שטוחה״, ״דגל תופעת ובין
היום.

 את ״שבר״ במונח לראות שקשה צוין 575זה פרק בתחילת כבר רגל. שבר - 3
נוספים. מונחים כאן כוללים והתוספתא הספרא שבורה. עצם של המשמעות

שן)לפי א. שן)לפי הספרא(, ק  בקרסוליו, המקיש המשנה פירוש לפי התוספתא(. יק
 ״ברך מכונה הראשונה התופעה בזה. זה בברכיים או בקרסוליים מקיש כלומר

 genu)קלובה״ ״ברך מכונה השנייה והתופעה (,0 רגלי - genu varum)עקולה״
valgum - רגלי x.) התחתונות. הגפיים של בעיוותים מוכרות התופעות שתי

 נושקות ארכובותיו ואין פרסותיו שמקיף ״כל )משנה(: עקל או )תוספתא( עקלן ב.
 אצל בזו. זו נוגעות אינן והברכיים עקביו את שמצמיד למי הכוונה לזו״. זו

 בו מבחינים אין אך עומד, או הולך שהאדם בעת רק בעיוות מבחינים ״קשך
 מדובר יושב. שהוא בעת גם בעיוות מבחינים "עקלך אצל יושב. שהוא בעת
עקום(. - )עקל בשוק בכיפוף כנראה כאן

 לרבינו מוכר היה לא כבר זה מונח 576 קילבן או )תוספתא( קלבן )ספרא(, קולבן ג.
 היווני המונח הירך. של בעקמומיות שמדובר סבור )לספרא( הראב״ד גרשום.

kolobos איבר. של חוסר משמעותו
 חדשה הוכחה כאן ויש הרככת, מחלת היא לעיקול הגורמים שאחד ספק אין

 של לקיומה ספק להיות יכול לא העתיקה. בתקופה כבר זאת מחלה של למציאותה
577והרומאים. היוונים אצל המחלה

במשנה פיקה״ ״בעל ובשם 578בתוספתא המופיע הפיקוך ״בעל בשם - נוסף עיוות
בספרא. מוזכר אינו -
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 - שאלת גדולה שאלה בני, לו: אמר רחבות? אפרקיים של רגליהם מה ״מפני ע״א: לא שבת 573
המים״. בצעי בין שדרין מפני

Albert, Lehrbuch der Chirurgie, Vien 1885, vol. 4:503 574
.46-45 הע׳ )שבר(, פציעות סוגי ומומים: פצעים זה: פרק בתחילת ראה 575
 והעיקל הקישן לרבות מנין רגל שבר אלא לי אין - רגל׳ ׳שבר רבנן: ״תנו ע״א: מה בכורות 576

שופנר הרבה; כסתות לו שיש - הפיקין בעל יוחנן: רבי אמר רגל׳... שבר ׳או ת״ל והקילבן?
עיקר״. כל כסתות לו שאין -

W. Ebstein, Janus 1900, p. 332; Aschoff, ibid. 1901, p. 207 577
ה״ה. פ״ה בכורות תוספתא 578



 פיקום; הפיקה, הפוקין, הפיקים, ובמשנה: הקופין; בעל בתוספתא: גרסאות ]שינויי
כתיב.[ שגיאות כנראה הם אלה שינויים הקיפין. ובגמרא:

 )שיופגר( שופנר הרבה. כסתות לו שיש מי הוא פיקים שבעל יוחנן ר׳ מסביר בגמרא
 עיקר. כל כסתות לו שאין והוא חזק, מאוד כעיוות בתוספתא נחשב

קבוצות: לשתי בפירושיהם מתחלקים המום את שמסבירים הפרשנים
 (.malleolus)הפטישון של עיוות לו שיש כמי הפיקים" ״בעל את מסבירים יש - 1

 דומה והוא פנים מצד העקב מן שלמעלה העגול העצם היא ״הפיקה אומר הרמב״ם
 שבעל יוחנן ר׳ דברי את מסביר גרשום רבינו (.570 )הע׳ הנשים״ בה שטוות לפיקה

 רש״י לדברי כפולים. איברים כלומר פיקה, עצמות הרבה לו שיש אדם הוא ״כסתות״
והרגל. השוק חיבור מקום היא 579האיסתוידא

 לעצמות. ולא לבשר רק מתייחסת ״כסתות״ שהמילה אומרים במקום התוספות - 2
 שריר - עגבות למונח זהה ״כסתות״ שהמונח סבור הרמב״ם על בהשגותיו הראב״ד

 מכונה שבלועזית ומציין - 580)עכוז( gloutos וביוונית (,gluteal muscles) העכוז
 המונח גם )מכאן ״פיקה״. מכונה מעוגל גדול גוף שכל מוסיף הוא כן כמו גלוטא.
פיקה״. ״בעל גדול עכוז בעל אדם מכנה הראב״ד גרגרת״.( של ״פיקה

 הרגל שורש עצמות ללא אדם אין ״שופנר״. המונח את מסבירות אינן הקבוצות שתי
עכוז. ללא אדם אין וכן

הבאים: המקרים את עוד מונה התוספתא
 יוצא שעקבו ״מי עם זה מקרה מעמיד הרמב״ם רגלו״. באמצע נתן ״שוקו א.

(.570 )הע׳ עומד״ רגלו באמצע הוא כאילו השוק שנמצא עד לאחוריו
מלמטה״? ומפסיע מלמעלה ״מכיש ב.
 כתוצאה אולי רגלים. אצבעות כלל לו שאין כלומר גדומות, שאצבעותיו אדם ג.

lepra mutilans? — מצרעת
hallux valgus Stromayer אולי עקומה״. גדולה אצבע ״שהיתה ד.
ובמשנה.( בספרא )גם זו״. על זו מורכבות "אצבעותיו ה.
הראשון. לפרק מעל עד הפרק( עד )קלוטות יחד צומחות האצבעות אם ו.
 הפרדה לעבודה. כשר הכוהן ואז להפרידן ניתן חלש האצבעות בין החיבור אם ז.

 582מאיגינה פאולוס 581גלנוס, אצל גם מוזכרת יחד הצומחות האצבעות של
583וקלסוס.

לגדעה. ניתן יתרה אצבע ברגליו או בידיו לו שיש מי ח.
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.570 הע׳ ראה רמב״ם ;232 הע׳ ב פרק לעיל ראה 579
טודיליי״ו - ללועזית פיקה של תרגום מביא (570 )הע׳ הרמב״ם לדברי בהערותיו משנה כסף 580

לי. מובן שאינו -
Meth. Med. 14:17; Kühn, 10:1013 581

Paulus, 6:43 582 
Celsus, book 7, chapt. 32, p. 497 583
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 אצבעות ריבוי של אחד מקרה על מספר המקרא היתרה. באצבע עצם אין קרובות לעתים
(Polydactyly,) בכל אצבעות שש היו הענקים לאחד דוד. בתקופת הפלישתים אצל 

 ר׳ 584אמות. שש גבוה שהיה מספר יוספוס וארבע. עשרים וביחד ורגליו, מידיו אחת
 המוזכרים הרופאים גם 585כיעור. בתופעה רואה יוסי ור׳ יתרון זה בעיוות רואה טרפון
אצבעות. של חריג מספר מזכירים 586פליניוס גם וכן לעיל

 החלק כאשר הרגל, של העליון החלק על או הרגל צדי על שהולך מי גם מוזכר
 )כנראה, מבולמת רגל - 587דכרעיה״ ״ליחתא - מהקרקע מוגבה שלה התחתון

Klumpfuss, club foot.) בכבודו אבין ובר קיפוק בר של מפגיעתם שכתוצאה מסופר 
apoplexy.)) משבץ כתוצאה אולי 588רגליהם, והתעקמו נהפכו אשי רב של

אי אל וברגליו בידיו מומין שיש ״כהן ת ש פ א נ ך>יכ פ ם ימ ע ה כ ש ת ם ןמ י / ל ר 5ב ן 89 א כ ל

 591עקושות. או קשת כמו עקומות 590מעוותות, אצבעותיהם או שידיהם אלה גם שייכים
 מסוימים, שרירים של הגידי־המיתרי הקצה של להתכווצות שהכוונה ייתכן ב״עקומות״

palmer aponeurosis. אדם בודדת. אצבע של צלקתית בהתכווצות מדובר ב״עקושות״ 
592״עקשן״. בתוספתא מכונה השני בסוג הפגוע

אל-ב 584 שש רגליו ואצבעת ידיו ואצבעת מדון איש ויהי בגת מלחמה עוד ״ותהי כ: בא שמו
r • • • • •““ ף P • • • ״ ™ • ■  • • • • • w ■ p■«•» • * • • • ■“ • ף ■ • •
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איש ביניהם ״והיה :2 יב פרק ז, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף מספר״; ואךבע עשרים ושש
T  I • • • *• T

 לאדם שיש האצבעות על נוספת אחת אצבע וידיו מרגליו אחת ובכל גבהו אמות שש אחד
טבע״. לפי

׳ויהי וכתיב מלחמה׳ עוד ׳ותהי דרשו: אחד מקרא ושניהם יצחק: ר׳ ״אמר ע״ב: מה בכורות 585
• X X • *  * •

 בשבחיה סבר ומר משתעי בגנותיה סבר מר ושש׳. שש רגליו ואצבע ידיו אצבע מדון איש
 וברגליו בידיו יתר טרפון ר׳ לפני שבא אחד באדם מעשה יהודה: רבי אמר תניא: משתעי...

 כך ראיה?! משם יוסי: ר׳ לו אמר בישראל. ירבה כמותך לו: אמר וארבע. עשרים ושש שש
ב הנ״ל )הפסוק מישראל״. ונתיני ממזירי יתמעטו כמותך לו: אמר אל-  בתלמוד א, כ כא שמו

המתרגם.( - משובש
Plinius, Hist. Natur. 11:99 586

 שהולך ״מי ש׳: חליץ״; לא דכרעיה ליחתא על דמסגי מאן האי אמימר: ״ואמר ע״א: קג יבמות 587
 החלק על או הרגל צדי על שדורך אדם על מדובר חולץ. אינו הפוכה, שרגלו רגליו, אחורי על

העליון״.
 בר לא אשי: רב דאמר והיינו כרעייהו... ואיתהפוך עלייהו, דעתיה ״חלש ע״ב: כה קטן מועד 588

 רב של רגליו התהפכו ואבל מצער שכתוצאה אומר המחבר חליץ״. אבין בר ולא חליץ קיפוק
 התהפכו מכך וכתוצאה אשי רב של בכבודו פגעו מספידים ששני מסופר בתלמוד אך אשי,

 יכולים אינם הם כי חליצה מצות לקיים יכולים לא שהם אשי רב אומר כך אחר רגליהם.
העקומות. רגליהם בגלל כמצווה נעליהם את לחלוץ

 את ישא לא - וברגליו בידיו מומין שיש ״כהן הכ״ט: פ״ד מגילה תוספתא מ״ז; פ״ד מגילה 589
בו״. מסתכלין שהעם מפני כפיו...

עקימה״. אצבעתיה הוות נפתלי ״ר׳ (:76) ע״ב עה פ״ד, מגילה ירושלמי 590
 ידיו הכי: נמי תניא כפיו... את ישא לא בוהקניות ידיו לוי: בן יהושע ר׳ ״אמר ע״ב: כד מגילה 591

מעוותות״. - ״עקושות ש׳: כפיו״; את ישא לא עקושות עקומות כפיו, את ישא לא בוהקניות
 וכשרין באדם פסולין והיקשן והתימוז... והליפוד ״הזיוד ה׳׳ט: פ״ה בכורות תוספתא 592

בבהמה״.

353 ומומים פצעים
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 המקדש בבית המזבח מעל הדשן את יתרום הכוהנים מן מי לקבוע צריך היה כאשר
 אחד וכל הצביעו״, להם אומר ״הממונה הכהונה( למשמרות שייכת הייתה שלא )עבודה

 אחת אצבע הושיט בריא 593הנוכחים. את לספור אפשר שיהיה כדי אצבע מוציא מהם
 מקומית פגיעה לו שיש לאדם הכוונה ״חולה״ במונח 594אצבעות. שתי הושיט וחולה

צמודות. אצבעות שתי מושיט הוא ולכן אחת אצבע להושיט ממנו שמונעת

ם תי ו ו ם עי י פי ת בג ו נ ו לי ע ה
 שהרופאים גם אפשר מחבלה; או (lepra mutilans) מצרעת או רגל, או יד לאבד אפשר

 ידו להכניס ילד יכול כן כמו 595פצוע; חיי להציל כדי רגל או יד לקטוע ממליצים
 ידי על יד כריתת היה הקדום בזמן הענישה מסוגי אחד 596תימעך. והיד למעגילה

 597חמורבי של החוקים בספר היום. עד במזרח שונים במקומות הקיימת ענישה התליין,
 התעוור או נפטר מנותחו אשר לרופא (,195 )סעיף אביו את המכה לבן כזה עונש ניתן

 לאיכר וכן (226 )סעיף הוראה ללא עבד של גופו את קעקע אשר למנתח (,218 )סעיף
(.253 )סעיף מבעליו זרעים גנב אשר שכיר

 כזה עונש שמוזכר היחיד המקרה מחלוקת. יש כזה, עונש היה היהודי בחוק האם
 ומחזיקה ידה את שולחת היא בעלה את להציל כדי אשר אישה, לגבי הוא במקרא

זה במקרה גם אך 598כפה״. את ״וקצתה הוא המוזכר והעונש המתקיף, של במבושיו
• T  •

 לא זאת אם רק זה וגם כספי, בעונש אלא היד בקטיעת מדובר שלא המסורת אומרת
 אחרת בדרך בעלה את להציל יכלה לא האישה אם אבל להצילו. היחידה הדרך הייתה

599פטורה. היא
 אותו ״ויאחזו בזק אדוני אחרי רדפו ושמעון יהודה ששבטי מסופר שופטים בספר

בחינות מלכים ״שבעים בזק אדוני אמר כך ועל 600ורגליו״, ידיו בחינות את ויקצצו
: T T  : V ־ : : 9 9 T ״ : ״ : T ״ :

אליהים״. לי שלם כן עשיתי כאשר שלחני תחת מלקטים היו מקצצים ורגליהם ידיהם
• • • • • • « • • • • ך » • 1 • ך • ״ • • « • P • « » • • « • ף • • ״ ■ • • • • 9 • ■ ■ • • • • •
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באותה שם הלכו ישראל ומנהיגי אלילים, עובדי העמים של המלחמה נוהג זה היה

 רצין מרובין, שהן ובזמן תורם. המזבח, את לתרום שרוצה מי כל ״בראשונה מ״א: פ״ב יומא 593
 אומר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה. אמות בארבע חברו את הקודם וכל בכבש, ועולין
שתים״. או אחת מוציאין? היו ומה הצביעו, להם:

 כאן קשיא, לא חסדא: רב ו״אמר אצבעות שתי להוציא יש מדוע שואלת הגמרא ע״א. בג שם 594
בחולה״. כאן בבריא

(.28) ע״א נח פ״ט, נזיר ירושלמי 595
 כדרך במעגילה מעגיל היה אבהו: רבי קומי בעא ירמיה ״רב (:59)ע״ג לא פ״ב, מכות ירושלמי 596

ורצצה״. ידו את התינוק והושיט הליכתה
Gesetzbuch (Code of) Hammurabi, ed. D. H. Müller, Wien 1903 597

מיד אישה את להציל האחד אשת וקרבה ואחיו איש יחדו אנשים ינצו ״כי יא-יב: כה דברים 598
i ״  T״T * ״־ : T ־ : T ״ : T  : T ״ ״ T V T V : ״ ־־ T  * V . -

עינך״. תחוס לא כפה את וקצתה במבשיו. והחזיקה ידה ושלחה מכהו
T ״״ ־  V:  V : T T  T  I T  I ״ V T : T  \  I ־ T  T ״״ V״

 להציל יכולה בשאינה לאו מאי ממון. - כפה׳ את ׳וקצתה שמע ״תא ע״א: כח קמא בבא 599
 אחר דבר ע״י להציל יכולה אינה אבל אחר. דבר ע״י להציל שיכולה לא, אחר? דבר ע״י

פטורה״.
ו-ז. א שופטים 600
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 אותם שהכריח או מורדים של ידיהם את לקטוע דרש שיוספוס מסופר כן כמו שיטה.
 קיקרו של אמרתו הייתה זה למעשה היחידה וההצדקה 601ידיהם, את בעצמם לקטוע
 פנים בשום (.silent leges inter arma) החוקים״ שותקים - הנשק כלי המולת ״בתוך

 מפיבשת, להורגי מוות דין להוציא נעריו את ציווה דוד חוקית. בענישה מדובר לא
 משמעות 602ורגליהם. ידיהם את קצצו כך אחר ורק להורג אותם שהוציאו ומסופר
לא אך - הסמכות - העוצמה את לדכא היא 603זרעך״ את ״וגדעתי המקראי המונח 9 «»•  .  « .  • • ^  .

• •  • • I •

בפועל. לגדוע
 אחרים תשלומים מלבד חייב, חבירו יד את קוטע אשר אדם התלמוד, חוקי לפי

 גובה ועוד. הריפוי הנזק, תשלומי מלבד וזאת לו, נגרם אשר הכאב עבור לפצותו גם
 המלכות, של דין פסק לפי בחרב להיקטע חייבת שידו אדם כמה בהערכה נקבע התשלום

 סייף )בין בתרופה אלא בחרב תעשה לא היד שקטיעת הבררה לו ניתנת אם לשלם מוכן
 כלל, כאבים ללא גדיעה לשיטת נחשבת לאחרונה שהוזכרה יד שכריתת מאחר 604לסם(.

605דשינתא״. ב״סמא בנרקוזה, גדיעה זאת שהייתה להנחה מקום יש
 היד את לגדוע היה שראוי אמר כעסו את שעורר בספר עיין בא בר חייה ר׳ כאשר

 אך אביו, היה הספר את שכתב שהסופר לו נודע יותר מאוחר רק הספר. את שכתבה
או בתאונה או הייתה היד קטיעת 606השליט״. מלפני שיצא ״כשגגה התגשמה אמרתו

ך • • • ^ • • p■ • • • • • ״ ™ • P

 היה לא כבר ליהודים כי יהודי, פלילי דין בית ידי על לא ובוודאי הרומאים, ידי על
פלילי. דין בית הספירה( אחרי )מאתיים תקופה באותה

 אצל 607״קיטע״. מכונה הרגל וחסר - ״גידם״ - יד לקטוע ביטוי יש העברית בשפה
608ואוזניים. זנב שקטוע מי היא ״גידם״ המונח משמעות חיים בעלי
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 כי ידיך, שתי שתקוצצנה אתה ראוי ״הן לד: פרק שם, ל; פרק יוסף, חיי מתתיהו, בן יוסף 601
.. התלין אתה היה הנך, טובה כפוי השמאלית״. ידו את וגדע חרבו את לקח לעצמך.

ב 602 אל- על ויתלו רגליהם ואת ידיהם את ויקצצו ויהרגום הנערים את דוד ״ויצו יב: ד שמו
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לקחו״. בשת איש ראש ואת בחברון הברכה
• • • • 1• • ■ך' • • • • •1• • • • • •1 1

אל-א 603 בביתך״. זקן מחיות אביך בית זרע ואת זרעך את וגרעתי באים ימים ״הנה לא: ב שמו 9 .. • 1..!.ך . . ״ • ז : ד : ,ד : ״•• • : :ח־־־ ד־ ז• ״

 בין למלכות המוכתב ידו לו לקטוע ליטול רוצה אדם כמה אומדין ״אלא ע״א: פה קמא בבא 604
לסייף״. סם

ע״ב. פג מציעא בבא 605
 כתיב מה אי אמר: דאגדה, ספר חד חמא בא בר חייה ״ר׳ (:51)ע״ג טו פט״ז, שבת ירושלמי 606

 ידה תקטע - אמרת כן א״ל: כתבה. גברה דההוא אבוי חד א״ל: דכתבתה. ידה תקטע טבאר
ה(״. י )קהלת השליט׳ מלפני שיצא ׳כשגגה כן ליה והוות דכתבתה.

. ד .זז

 משום הוא דירים משמע דקטע הוא הבא ידיו, ״שנקטעו קטע: ד״ה רש״י ע״ב; נח ברכות 607
ע״ב(: סה )שבת כדתנן דרגלים, משמע לחוד קטע דקתני היכא אבל וחגר, קטע תרתי דקתני
שלו״. בקב יוצא הקטע

ומאזניים״. ״מזנב גידמת: ד״ה רש״י וגידמת״; באלמת עסקינן? במאי ״הכא ע״א: עט חולין 608
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 בדינו חייב יימצא הנאשם שאם מכיון 610עד, לא וכן 609שופט לשמש יכול אינו גידם
יוכל לא זה ועד 611להמיתו״, בראשינה בו תהיה העדים ״יד עליו נאמר סקילה, ועונשו

ף • • • • ■ • • ■ן• ״ “ 9 • • * • • ק

 לגבי 612סוטה בפרשת הנאמר את לקיים ניתן לא גידמים, האישה או הגבר אם לסקול.
 זכאית יחיד לדעת אזי רגל או יד מאבד גבר אם 613בבעלה. בבגידה החשודה האישה
 כספי )ערך דמים״ להם ש״אין למרות שחין ומוכה חיגר 614כתובתה. לדרוש אשתו

 קיטע, הרואה 615עלי״(. )״ערכו במקרא המופיעים הערכים בהגדרת כלולים כעבדים(
 ולפיכך הבורא מצד צדק אי בזה ולראות בניסיון לעמוד שלא עלול מום, בעל או עיוור
616האמת״. דיין ״ברוך לברך עליו

 רק היד אם ובושת. שבת ריפוי, צער, נזק, לו נותן וקטעה חבירו יד על אדם היכה
 אדם של ערכו ירידת )שהוא בנזק חייב ואינו דברים בארבעה רק חייב הוא התנפחה

 מגיע עבד הוא הנפגע אם 617בריא(. אדם של לערכו בהשוואה לעבד בהמכדו יד קטוע
 עבדו את מאשר יותר לפרנסו הפגוע העבד בעל של מחובתו אך לבעליו, הפיצויים כסף

 העיקרון לפי להענישו יש דין בבית חייב יוצא אשר אדם המקרא לשון לפי 618הבריא.
נעשה היה צדק חוסר איזה אך 619רגל״. תחת רגל יד תחת יד שן תחת שן עין תחת ״עין
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היה כלל ידיים ללא אדם ואם יד. בריא לאדם קוטע היה גידם אדם אם המשנה לדעת

616

 ובאמו באביו דורש שאת כשם גידם... מהם אחד ״היה (:26) ע״ב כו פ״ח, סנהדרין ירושלמי 609
לחיגרים... פרט - ב( כא )דברים ושיפטיך׳ זקניך ׳ויצאו שנאמר דין בית בזקני דורש את כך

ן דין בית שזקני כשם הכתוב מגיד באיבריהן״. שלימים להיות צריכים הם כך בצדק שלימי
העדים ׳יד דבעינא טעמא? מאי פטור. העדים יד נקטעה שמואל: ״אמר ע״ב: מה סנהדרין 610

דפסילי? נמי הכי דמעיקרא גידמין עדים מעתה אלא וליכא. ז( יז )דברים בראשנה׳ בו תהיה
1 ״ 1 %

 כשר הדין בשעת שגידם מסיקה )הגמרא כבר״. שהיתה - העךים׳ ׳יד קרא דאמר התם, שאני
 אין - הדין גזר ובין העדות בין ידו נקטעה אם ורק אחרים, ידי על נהרג והנאשם לעדות

מלאך(. ד׳ ד״ר הערת - להורג ההוצאה את מבצעים
ז. יז דברים 611
יא-לא. ה במדבר 612
והעמיד דכתיב שותה היתה לא וגידמת שחיגרת כשם אמר: אשי ״רב ע״א-ע״ב: בז סוטה 613 ׳

• • • •

)במדבר על ונתן האשה ראש את ופרע ה׳ לפני האשה את הכהן ה׳ היה אם הוא כך יח(, ה כפי
ז ז • • • ז • ז • ז ז ז

 דכתיב שותה היתה לא שאילמת כשם אמר: אשי רב בר מר משקה. היה לא גידם או חיגר
ם אמן האשה ׳ואמרה ש ( ׳ מן  בירושלמי אך משקה״. היה לא אילם היה אם הוא כך כב(, שם א

ידיה״. על מניפין כהנים שני גידמת ש״סוטה חייה ר׳ אומר (,52)ע״ג יח פ״ג, סוטה
 באחת סומא כגון גדול מום היה אם אומר: ״רשב״ג (:26) ע״ד לא פ״ז, כתובות ירושלמי 614

כתובה״. ויתן יוציא מיד מרגליו באחת חיגר מידיו, באחת קיטע מעיניו,
 ונאמר נערכין לא או שנערכין שונים באנשים דנה התוספתא ה״ב. פ״א ערכין תוספתא 615

ערכין״. להם יש דמים להם שאין פי על אף שחין ומוכי ״הקיטעין
ע״ב. נח ברכות 616
 רפוי, צער, נזק, חמשה: לו נותן וקטעה ידו על ״הכהו (:24) ע״ב ו פ״ח, קמא בבא ירושלמי 617

ובשת״. שבת ריפוי, צער, ארבעה: לו נותן וצבת ידו על הכהו ובשת. שבת
ן עבדים לפרנס ישראל מצווין אחא: ר׳ ״אמר (:2) ע״ג שם שם, 618 ן״. מן יותר קטעי השלמי
כד. כא שמות 619
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 לכל למסורת, בהתאם לכן, 620החוק. לשון לפי להענישו אפשרות אין הפשע את מבצע
היד. של או העין של כספי לערך היא החוק כוונת הדעות,

 על ידו, בקטיעת רק המוכה של חייו את להציל וניתן חבירו של זרועו על אדם היכה
 במשפט לדין לעמוד צריך המכה היה הבסיסי החוק לפי 621הזרוע. עבור לפצותו המכה
 במשפט ולא המוכה( של )מותו שעשה המעשה מן הצפויה הטבעית התוצאה על פלילי
כאן. מענייננו אינה זאת בעיה לגבי המשפטית ההכרעה ליד. שנגרם הנזק על אזרחי

 כי חייב לבקשה הנענה - רגלי״ את שבור ידי, את קטע עיני, את סמא ״האומר:
 התכוון לא וחבירו מאיבריו אחד על מוותר אינו אדם ששום להניח צריך היה הוא

 כמו ריפוי, לשם בהמה שפוצע או חבירו את הפוצע שאדם ברור 622ברצינות. בדבריו
 ללא ריפוי לשם פציעה אם ברור לא 623עונש. מכל פטור חולה, של דם לניקוז לדוגמה

מאשמה. היא אף פטורה מוקדמת הסכמה ללא או מוקדמת ידיעה
 מלעסוק מנוע זאת בכל הנפגע אך יחסית, קטן למום נחשב אצבע של אובדן

 את מונע אחת אצבע של חסרון שאפילו ומשי פשתן של טוויה כמו מקצועות במספר
 נהרות על וישבו שהוגלו היהודים מן דרשו שכאשר מספרת האגדה 624בהם. העיסוק

 אצבעותיהם, קצות את בפיהם וקצצו עמדו שלהם בכינורות ציון משירי שינגנו בבל
 ואיך אצבעותינו״ ונתקטעו כפותים ״היינו ואמרו אצבעותיהם גדעי את לשוביהם והראו
 שכולם איש אלף מאתיים של מחנה היה שלבר־כוכבא מסופר 625ציון? משירי נשיר
626לבם. אומץ את להראות כדי אצבע לעצמם קטעו

627במיוחד. כמסוכנות התלמוד חכמי בעיני נחשבו הרגל ובגב היד בגב פציעות

 ידו את וקיטע קיטע עינו, את וסימא סומא היה ״שאם (:32) ע״ב ו פ״ח, קמא בבא ירושלמי 620
ת זמם כאשר לו ׳ועשיתם מתקיים זה היאך משלם שאינו מגיד יט(? יט )דברים לאחיו׳ לעשו
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ממון״. אלא
(.56) ע״א כז פ״ט, סנהדרין ירושלמי (;56) ע״א נח פ״ט, נזיר ירושלמי 621
מ״ז. פ״ח קמא בבא 622
 מה - כא( כד )ויקרא בהמה׳ ומכה אדם ׳מכה אמר: חיננא בר דימי ״רב ע״ב: פד סנהדרין 623

פטור״. לרפואה אדם מכה אף פטור לרפואה בהמה מכה
 הוליכו עשה? מה אצבעים. גידם בן לו שהיה לאחד יודן: רב ״אמר ב: יא ח רבה השירים שיר 624

אמר: באצבעותיו, מסתכל התחיל אומנות. ללמדו צמר( בסריקת מלאכה )עושה סדקאריס אצל
 ח תהלים מדרש שילמד?״; זה היאך - באצבעים אלא נקנית אינה זו אומנות של עצמה כל
 תיקון )לפי אומנות ללמדו אביו והולך אחת אצבע חסר והיה בן לו שהיה לאדם ״משל ב:

 אביו בא ימים אחר אצבעות. לכלן צריכה אומנות אותה אומנות, של עיסקה וכל יד( בכתב
האצבעות, כל צריכה זו אומנות ליה: אמר זו? אומנות לבני למדת לא למה לו: אמר אצלו,
אומנות...?״. בנך שילמוד מבקש ואתה אחת, אצבע חסר ובנך

 ותיקשו שתעמדו מבקש אני ובוכים... יושבים אתם מה נבוכדנצר: להם ״אמר ד-ה: קלז שם 625
 ונטלו בעצמם ושלטו כלם עמדו אלוהיכם... לפני מקישין שהייתם כדרך שלכם בכנורות לפני

ם משיר לנו ׳שירו אותם. ומרצצים פיהם לתוך ידיהם אליוני )תחלי ׳ ן ו  לא נשיר לא ג(, קלז צי
 ונתקטעו כפותים היינו ואומרים: אצבעותיהם מראים - ד(, שם )שם נשיר׳ ׳איך אלא נאמר,

אצבעותינו״.
ד. ב רבה איכה (;55) ע״ד סח פ״ד, תענית ירושלמי 626
ן חלל של כמכה הן הרי הרגל וגב היד גב רב: ״אמר ע״א: קט שבת 627 השבת את עליהן ומחללי
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 כך אחר ומוצאים 628דייגים ברשת לטפל אולי לים(, )שלשלוהו לים נזרק אדם אם
 בכל בים רגלו שנכרתה שהאדם הנמנע מן אינו כי כמת, עליו להכריז אין שלו, רגל
ולמעלה )ארכובה ברך עם שוק מוצאים אם רק וניצל. לספינה או ליבשה הגיע זאת

 שנים אחרי להינשא לאלמנתו ולתת כמת האדם את לראות יש הקובע( הסימן זהו -
629חודש. עשר

ת ו ז ט ו ר ( פ ת ו ב ת ו ת (
 כתוצאה אם גפיים, שאיבדו אלה של גורלם על דבר לנו ידוע לא הקדומה התקופה מן

(Hegesistratos) הגסיסטרטום על מספר 630הרודוטוס רק אחר. חיצוני מגורם אם מצרעת
• • T

 רגלו כף את חתך מוות עד עינויים מעצמו למנוע וכדי במלכודת נלכד אשר מאלים
 על מספר פליניוס מעץ. תותבת רגל לו שיתקינו ביקש שהחלים לאחר לטגיאה. וברח

 מברזל ימין יד לו שיתקינו וביקש ימינו יד את בקרב איבד אשר (Sergius) סרגיוס
 ואוריבסיום קלסוס גלנוס, היפוקרטם, הרופאים 631להילחם. והמשיך לזרוע אותה וחיבר
 במשנה רבים שבמקומות הדבר אפוא בולט מלאכותיים. איברים על דבר מזכירים אינם

 ניתן לקב נעל. לו משמש הוא כי שלו, בקב בשבת לצאת מותר לקיטע כזה. אזכור יש
 632הריפוד. עבור מיוחד קיבול בית לקב יש ופעמים לריפוד, כתותים סמרטוטים להכניס

 דורו של ההתפתחויות את עיניו לנגד ראה ספק ללא אשר רש״י, של פירושו לפי
 לחץ ומונע הגדם את מרפד אשר הירך עבור עור בכיסוי מדובר עשרה(, האחת )המאה

 בקב ומשתמשים לשוק מקלות קושרים ההליכה בעת לתמיכה תמיכה. משמש אינו אבל
 מצאו הרודוטוס של במקרה אחר. הסבר יותר לי נראה רש״י של להסברו בניגוד 633יד.

החלק פולוקס של לדעתו הוא tarsos הרגל. של הקדמי החלק של חסר לחלק תחליף
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יוחנן: ר׳ בשם אבהו ״ר׳ (:18) ע״ד יד פי״ד, שם ירושלמי ממנה(״; שמתים - חלל של )כמכה
סכנה״. רגלים וגבות ידים גבות

 של למחילה אחד נכנס בירדן, מכמרות מכמרין שהיו בשנים ״מעשה ה״ו: פי״ד יבמות תוספתא 628
 קשרוהו ״אם לב: סעיף יז סימן העזר אבן גם וראה נפשו״. שתצא כדי עליו חבירו ושהה דגים

ן ולמעלה, )ברך( מארכובה רגלו אלא בידם עלה ולא הים אל ושלשלוהו ברגליו  את משיאי
ריטר. - אשתו״

ושוב אסורה... אשתו סוף, להן שאין בין סוף, להן שיש בין - למים ״נפל מ״ד: פט״ז יבמות 629
 הארכובה מן חכמים: אמרו רגלו, אלא בידם עלה ולא לים, ששלשלוהו באחד בעסיא מעשה

תנשא״. לא ולמטה, הארכובה מן תנשא. ולמעלה,
Herodotus, 9:37 630 

Plinius, Hist. Natur. 7:29 631
 קיבול בית לו יש ואם אוסר. יוסי ור׳ מאיר. ר׳ דברי שלו, בקב יוצא ״הקיטע מ״ח: פ״ו שבת 632

טמא״. כתותים,
.. ״חלצה ע״ב: קב יבמות 633  בקב ד״ה רש״י הרגלים״; בסמיכת במוק, הקיטע, בקב במנעל.

 שוקו ראש שם ומכניס קטן קיבול בית בה ויש רגל דפוס כמין עושה רגלו. ״שנקטעה הקיטע:
ט יש הליכה ולמשענת קב. קרוי והוא עליו נסמך ואין ו מ ( ו  קשורה עליו( נשענת שהרגל עץ ל

 עץ של סמיכה להם עושה רגליו, את וגורר בידו שמהלך ״מי הרגלים: בסמיכת ד״ה בשוקיו״;
לתוכו״. ומכניס עור של או
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 החלק את שהחליף תותב של סוג היה שהקב נראה 634האצבעות. כולל הרגל של הקדמי
 היה ולנפגעים מצרעת כתוצאה נפוץ היה באצבעות שנמק ספק אין הרגל. של הקדמי
 משווים בוודאי היו הליכה ולקב לברך בתחליף מדובר היה אלו תחליף. למצוא חשוב

לנעל. להשוותו בהחלט ניתן שלנו, במובן קב 635הסומא. של למקלו זאת
 ורכות עבות במטליות ברגל או ביד הגדם את חבשו כאלה מום מבעלי אחדים
 להשתמש יכול שאינו מי עליהן. לדרוך גם הדחק בשעת ניתן שהיה 636)סמוכות(,

 נמוך כיסא על יושב שהנכה מסביר הפרשן בכיסא. להשתמש צריך לנוע כדי בברך
 גופו הרמת תוך ומתקדם ידיו על נשען הוא להתקדם רוצה הוא וכאשר לגופו, הקשור

637מתיישב. ושוב קדימה וגולש הקרקע מן
 הדיוט על מסופר מקצוע. בעלי של עיסוקם בתחום הייתה זה מסוג תותב התקנת

638עץ. מבול קב בשבת שהכין מקצוע( בעל )שאינו
 תרנגולת הייתה חלפתא בר שמעון לר׳ חיים. לבעל פרוטזה הכנת על גם מסופר
639וחיתה״. קנה של שפופרת לה ועשו שלה ירך ״שנשמטה

ת ו ע י צ ק פ ר פ ך ב ר ל הי ו ס ר ק ב ו
יכיל לא כי וירא השחר. עלות עד עמו איש ״ויאבק יעקב על מסופר האבות בסיפורי
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מעוקם משטח היא ״כף״ 640עמו״. בהאבקו יעקב ירך כף ותקע ירכו בכף ויגע לו
• • • • • • "1" •

 מרחשת - הירך בכף כנראה מדובר וכאן קערה, או מחבת רגל, וכף היד כף כמו
(acetabulum.) כך אילו כי ממקומו, יצא הירך שפרק מדובר שלא בהוכחה צורך אין 

 שהוא נאמר זאת עם יחד ירכו״. על "צלע המקום מן לזוז מסוגל היה לא יעקב היה,
 את להחזיר יכול שהיה כלשהו רפואי ידע בעל אדם שום במקום היה ולא לבדו נותר

 זהה יעקב של הירך פרק שהתרופפות הדעת על יותר הרבה מתקבל למקומו. הפרק
 וברכיו התפרדו חלציו שקשרי המבוהל בלשאצר על בארמית דניאל בספר למסופר

את ישראל בני ייאכלו לא כן ״על במילים התיאור מסתיים יעקב אצל 641לזו. זו נקשו
• T* • • •

 אפשר האם רגל נעקרת ואם במלכודת? נתפסת הרגל כף רק כאשר רגל לעקור אפשר האם 634
מהמוות? מפחדים אם גם ללכת שניתן הדעת על להעלות

במקלו״. סומא ולא נשים, ואחד אנשים אחד בכסא, יוצאים ״אין הי״ז: פ״ג ביצה תוספתא 635
ת היא סמיכתא לאומנא״. חזו ״בסמיכתא ע״א: כ בתרא בבא 636  שמנקז ורך עבה מבד מטלי

ת היא בגמרא עליה שמדובר )״סמיכתא״ הפצע. לניקוי בו משתמש הדם  עבה מבד מטלי
 - לתמיכה מעץ או מעור שהן סמוכות על מדובר הבאן במקור ראה1 בשבת במשנה ואילו

המתרגם.(
 קהתי לפי ״סמוכות״ מדרס״. טמאין שלו סמוכות שלו... בקב יוצא ״הקיטע מ״ח: פ״ו שבת 637

ת הן ע״א: ג חגיגה עליהן: וישען שיסמוך ולשוקיו לארכובותיו עץ של או עור של משענו
 פרט ליה מבעי רגלים והא ׳רגלים׳ שנאמר הראיה מן פטור אחת ברגלו חיגר תנחום: רב ״אמר

ע״א. קג - ע״ב קב יבמות קבין״; לבעלי
וכו״׳. בשבת בבקעת קב שחקק הדיוט מעתה ״אלא ע״ב: יא שבת 638
ע״ב. נז חולין 639
כד-כה. לב בראשית 640
כתל די גירא על נברשתא לקבל וכתבן אנש יד די אצבען נפקה שעתה ״בה ה-ו: ה דניאל 641 י ־ : ־ד :־ ־־ - : . .ך • - .ך : - . ־ף••:ז־ 1 ז : ז־ : ד ־ 9 ד : : •\ ד
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מעניין 642הנשה״. בגיד יעקב ירך בכף נגע כי הזה היום עד הירך כף על אשר הנשה גיד
• ■ ך ■ ■ • ■ • • ■ ■ 9 • ך ■ • 9 » a ■ ך • • • ■ ■ 9 mma •mm 9 • M  • 9 mmm a mm • • »■« —9 • • ך

 ischiadicus), השת בעצב נפצע שיעקב ומתמיד מאז המפרשים מסיקים זה שמפסוק
sciatic nerve.) בשפה מופיע אינו ״נשה״ שהמונח על במיוחד מתבססים הפרשנים 

 יש הירך. עצב משמעותו הערבים ואצל ביאולוגי, כמונח אחר מקום בשום העברית
 מפרק לכל וכן הירך כף של לגיד להתייחס יכול ischion היווני שהמונח להזכיר מקום
 ממצאים מתוך יעקב של פגיעתו על בוויכוח לתוצאות לצפות מאוד קשה 643הירך.

 מעלה אינו הפרשנים מן אחד אף רואה, שאני כפי ביותר. דלים שהם ארכיאולוגיים,
 אחרון כנימוק יעקב בירך המלאך של מגעו את מעמידים מדוע המוצדקת השאלה את

רק ירכו בכף המלאך נגע מדוע לו״(? יכיל לא כי )״וירא בהאבקות השבירה וכנקודת
!

לו? יכול שאינו ראה כאשר
היפוקרטס, האמין כידוע אכילס. גיד של הפציעה העתיק בעולם תופסת מיוחד מקום

 מצויות דומות דעות מוות. היא כזאת פציעה שתוצאת העממית, באמונה מקובל היה וכן
 נאמר בראשית בספר מתואר שהוא כפי לנחש האדם בין המאבק על היהודים. אצל גם

ומקווה עקבי ושומר במארב יושב האויב 644עקב״. תשופנו ואתה ריאש ישרפך ״הוא 9• • ■ ■ • mm mm m 9 m• ׳ • • ! • • •• I

משררר מתארנן 645נפשי״, קרר כאשר ישמרו עקבי המה יצפנו ״יגררר נפשי: את לקחת 9 '  •  • »  P • • •  mm a m  • • mm « mm a •ma •• a • mm 9
• • •  • • I  • I

 משה פצע המדרש לפי 646בעקבר. הרשע את - המרקש - הפח יחזיק זה בגלל תהלים.
 האדם את המתארת לעיל, שההכרה במשנה 647הרגר. רכך בקרסרלר הבשן מלך ערג את

 המררת מלאך בערלם, המררת ״מלאך המררת: כמלאך העקב מתראר כמיקררקרסמרס, רגרפר
648אדם״. של עקביר זה באדם,

 שאין קבער הם למררת. גררמת בעקב שפגיעה הדעה את אימצר לא התלמרד חכמי
 עדרת מרתר. על המעידים עדים בפיררש זאת קבער שלא עד אדם של מרתר על להכריז

 של לדעתר 649מספקת. אינה צלב על שתלרי אר )מגריד( חתרכים שגידיר אדם שראר
 מספקת הרכחה אינה צליבה ראף 650רלהירפא, להיצרב יכרל פצע אלעזר בן שמערן ר׳

של צרראה 651הצלב. מן הצלרב את רתרריד מטררנית במקרם שתעברר ייתכן כי למררת,

יבהלונה ורעייניהי שנוהי זיוהי מלכא אדין כתבה. די ידא פס חזה ומלכא מלכא די היכלא
: T ־ ״ : T ־ : T  T ־ ־״ :T ״ Vi  T : T־ ,״ ־ T  Î • - : ־־ ־ : ״ : ־־ : ״:

ך לדא דא וארכבתה משתרין חרצה וקטרי ש ק וכותבות אדם יד אצבעות יצאו בשעה )בה נ
״ ״1: ״ T : T ״• T %״ : ־־ : 9 ״ ־־ T : ״ ״- : ־־ :  T  : T

מקישות(. לזו זו וברכיו מתפרדים, חלציו וקשרי המלך... זיו שנה אז המנורה... מול
\

לב. לב בראשית 642
643 148 .Rufus, De appelat. ed. Daremberg, p. וכנראה הקעור החלק מול שנמצאת העצם זאת 

המפרק. כל מול
טו. ג בראשית 644
ז. נו תהלים 645
צמים״. עליו יחזק פח בעקב ״יאחז ט: יח איוב 646

: T  T • • ד T ־  T - •

ע״ב. נד ברכות 647
ה״ג. פל״א נתן דר׳ אבות 648
ן ״אין מ״ג: פט״ז יבמות 649  אוכלת והחיה וצלוב מגויד ראוהו ואפילו נפשו. שתצא עד אלא מעידי

בו״.
ה״ד. פי״ד שם תוספתא 650
ן ע״ב: קב שם 651 דץ ואין המגוייד על ״מעידי הצלוב״. על מעי
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 של בחוקיותה להכיר ויש מלאה בהכרה אדם של כצוואה נחשבת זה מסוג פצועים
652הצוואה.
 653שוב. להילחם ממנו ולמנוע האויב גידי את לכרות היה במלחמה האמצעים אחד

 גידי את שאול חתך יוספוס דברי לפי 654הגידים. את חותכים היו האויב לסוסי גם
 לקראתו יצאו לא אשר אלה כל של לבהמותיהם יעשה שכך העם כל את והזהיר בקרו
 הגידים. חיתוך לעניין בשימוש היה ״עקר״ השורש 655הירדן. אל מזוינים המחרת ביום
 כדי המלך סוס של גידיו את חותכים היו מלך של הלווייתו שבעת היה אכזרי מנהג
 חנה בר בר רבה 656חיים. בעלי כצער מתואר זה מעשה עליו. לרכוב אדם יוכל שלא
 הגמל הפסיק ולא גמלו של גידיו את וחתך סייף לקח בכעסו אשר אחד ערבי ראה

657שמת. עד לנעור
 להחזיק רצה נידונג המלך הצפונית. האגדה מן גם ידועים כאלה מחרידים מעשים

 ולנד היה יכול לא ימיו סוף עד רגליו. בשתי גידיו את חתך ולכן ולנד הנפח את אצלו
658להליכה. ברגליו להשתמש

ה ז קו ר נ
 איזה סופר לא 659דשינתא(. )סמא שינה סם לו נתנו אלעזר ר׳ של הבטן ניתוח בעת

 לזכור יש נרקוזה. עם קשר קיים (,605 הערה )לעיל נוסף, במקום גם זה. היה סם
 בדודאים פנימי שימוש כדי תוך כאבים ללא ניתוחים היו העתיק בעולם שכבר

(660(,Mandragora 661 בעזרת מקומית הרדמה ידי על או.Lapis memphiticus
שנאמר דעתו, שתטרף כדי יין של בכוס לבונה של קורט אותו משקין ליהרג ״היוצא

 כל לה ונותנין כותבין - לאשתו גט לכתוב ורמז ומגוייד צלוב ״היה ה״א: פ״ז גיטין תוספתא 652
(.5) ע״ג מה פ״ז, שם ירושלמי נשמה״; בו שיש זמן

סוס ומפיל כנחש נלחם שדן שאמר אחר - יגודנו׳ גדוד ׳״גד י״ט: מ״ט לבראשית ספורנו 653
% • • T

 - עקב׳ יגד ׳והוא ורוכבו... סוס ויכרות שיגוד גידור, דרך שילחם גד על אמר ורוכבו,
ממנו״. יברחו כי עקבם, את יכרות ורוכבו סוס וכשיכרות

כלם את נתן אנכי הזאת כעת מחר כי מפניהם תירא אל יהושע אל ה׳ ״ויאמר ו: יא יהושע 654
״ : ״ T ־ ־ \ : V V ־ • T  T  T  • V ־ *״ T \ V T

תעקר״. סוסיהם את ישראל לפני חללים
ך • • • 9 f • • • t ■ך« • F •  t • •  t • • • • • t t •1 • •1 t  ♦ t

אל-א 655 אשר לאמיר המלאכים ביד ישראל גבול בכל וישלח וינתחהו בקר צמד ״ויקח ז: יא שמו
“ * T  T  V V • • : ־ : ־ • T : ״ : T : ־ ־ ־ ־ ־ T : - ־ ־ : ״ ־ • V ד

ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף לבקרו״; יעשה כיה שמואל ואחר שאול אחרי ייצא איננו
V ״ * • • T • ״ V "״  T ״ • T

 להכריחם וכדי עונש פחד ידי על בעמונים למלחמה העם את לעורר ״וברצותו :3 ה פרק
ת ואיים בקרו גידי את חתך מהירות, ביתר להתאסף  לא אם כולם, של לבהמותיהם כן לעשו

הירדן״. אל מזויינים המחרת ביום לקראתו יצאו
 סוס פפא: רב אמר האמורי. דרכי משום בו ואין המלכים על ״עוקרין ע״א: יא זרה עבודה 656

תוספות, וחותך״; עוקר פרסותיה שעל לבד הגידין ״בהמה. עוקרין: ד״ה רש״י עליו״; שרכב
חיים״. בעלי צער ״והאיכא עוקרין: ד״ה

ע״ב. קב יבמות 657
V. D. Hagen, Altdeutsche und Altnordische Heldensagen, Breslau 1855, 1:93 658

דשינתא״(. סמא )״אשקיוהו זה בפרק 605 ,355 הערות ראה ע״ב, פג מציעא בבא 659
Plinius, Hist. Natur. 25:94 660

Ibid. 36:11 661
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נשים של זכותן היתה המשכר המשקה אספקת 662נפש׳״. למרי ויין לאובר שכר ׳תנו
• • • • ך • 9 • • • • • ץ ך • • ■ ■ • ■ 9 9 9

 צליבתו לפני לישו גם 663המשקה. את ומביאות מתנדבות שהיו שבירושלים, יקרות
664במור. מהול יין הגישו

ל פו ם טי עי צ פ ב
 665בשמן. וריכוכו הבישתו הפצע, וסחיטת מעיכה כלל המקרא בתקופת בפצעים טיפול

666הגלעד. מן הצורי מוזכר כן כמו
 הוזכר שכבר כפי לזכור, יש התלמוד. מתקופת יותר לנו ידוע בפצעים הטיפול על
 רק ולא חבלה כל נכללת "מכה״ שבמונח הנפש(, וציפר[ ציפור ג: הקרביים, :4 ב )בפרק

 בימינו, גם משמעות לה שיש חשובה, הוראה לציין יש רקמות. הפרדת בהן שיש אלה
 הפצע על מניחים לטיפול 667לדלקת. גורם היד מגע כי בפצע ביד מנגיעה המזהירה

 או בחוט אותם ומחברים בצל, וקליפות שום כן כמו ספוג, פשתן( או גפן )צמר מוך
 כן כמו 669עליו. מגן רק אלא הפצע מן המוגלה או הדם את סופג אינו הספוג 668באגד.

671קטן( )סרט בצלצול אותו ומחזקים שנפגעה האצבע על שכורכים 670בגמי משתמשים

ע׳׳א. מג סנהדרין ו; לא משלי 662
אותן״. ומביאות מתנדבות היו שבירושלים יקרות ״נשים שם: שם 663
 בערב הגדל שיח הוא )מור אותו״. לקח ולא במר מהול יין לישוע ״נתנו בג: טו מרכוס 664

יב. ב אסתר - המר״ בשמן חדשים ״ששה ריפוי. וכחומר כבשם ומשמש המזרחית ובאפריקה
המתרגם.[( - 150 עמ׳ ועמר לב של בספרם ]ראה

ולא חבשו ולא זרו לא טריה ומכה וחבורה פצע מתם בו אין ראש ועד רגל ״מכף ו: א ישעיה 665
I V  V 9 •״ ־ : V ־ : ־ T 2 ־ T ״ T  % : T :

בשמן״. רככה
V T 1 : ..־  -  T

שם״. אין רפא אם בגלעד אין ״הצרי כב: ח ירמיה 666
• 9: ־ • . . . T  2  *  i  • •  • T ד

ן חנינא: רבי ״אמר ע״ב: כח זרה עבודה 667  אבל ביד יהודה: בר שמואל רב תני בשבת. אזנים מעלי
 זריף: מזריף ד״ה רש״י זריף״; מזריף טעמא? מאי ביד. לא אבל בסם דאמרי: איכא בסם. לא

 זה - לדלקת גורם ביד שהטיפול שמדובר המחבר כוונת אם המתרגם: )הערת חבורה״. ״עושה
 עדיף ולכן לפציעה לגרום יכול הידני שהטיפול אלא הגמרא, של הנכון ההסבר אינו כנראה

בתרופה.( להשתמש
ה( שבת תוספתא 668 פ״ ( ו  יכרוך שלא ובלבד המכה, גבי שעל ובספוג במוך ״יוצאין ה״ג־ה״ד: פ״

 באגד יוצאין המכה... גבי שעל הבצל ובקליפת השום בקליפת יוצאין משיחא... או חוט עליהם
המכה״. גבי שעל

 יבש ספוג עליה נתן לביתו כשעלה הקטנה... באצבעו נכשל רבי ״כשעלה ד: טו רבה ויקרא 669
 לא - ספוג דברים: ג׳ למדנו מדבריו יוסי: ברבי ישמעאל ר׳ אמר מבחוץ. גמי עליה וכרך

ובו׳״. המכה את משמר שהוא אלא מוצץ שהוא
w במדינה״. לא אבל במקדש, גמי עליה כורך באצבעו שלקה ״כהן מי״ד: פ״י עירובין 670 / n

!cdnrtg >jdN ¡cn6.^ ,or׳ ")־' :6׳"r> i'd ,(¡¿tip )גבז¿/ ,p<׳fo kf>90tf> r׳? בפו/ג
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 יתור הוי קטן צלצול אבל גמי, אלא שנו לא חייא: דרבי בריח יהודה רב ״אמר ע״ב: קג שם 671
אסור. והדבר הכוהנים בגדי על בגד מוסיף והוא קטן סרט הוא צלצול בגדים״.
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 או 673לעוסים חיטה גרעיני גם נחשבים לריפוי 672המכה. על מנופץ צמר שמניחים או
 ככתובת שנראית מפני מכתו גבי על מקלה אפר שיתן לאדם לו ״אסור 674שחוק. כמון

 מוניטין יש במקרא לשמן 676התורה. דיני לפי אסורה קעקע שכתובת וידוע 675קעקע״,
 לחבישה 678חמים. במים או בשמן בפצע לטפל יש שמואל מר של לדעתו 677טוב. ושם

 679מרפאים. חדשים סמרטוטים רק אך )כתיתין(, בסמרטוטים גם כמובן משתמשים
680חבישה. כחומר בזבל גם השתמש העם

 ברנדנבורג של בכפרים ראיתי עצמי אני האשפה. מן רעי חננאל: רבינו פירש וכך
 נגרמה מכך כתוצאה אך הגוף, את לקרר כדי טרי, פצע על והניחו פרות זבל שלקחו
קשה.ן תת־עורית דלקת

 681המגויד. (Achiles tendon) העקב בגיד רק מצאתי אדם בני אצל פצעים של צריבה
 שבר לו שיש חיים בעל לריפוי. נעשתה 682בצרעת נגועים מקומות של צריבה אם ספק
 והוליכה חולה שהיתה ״חמורה 683נצרב. הפציעה מקום אם בחיים יישאר מסובך רגל

 צלקת הייתה ולעיר בן״, וילדה אותה )צרב( וכיוה בהמות( )רופא האפייטרוס אצל
684האם. מצריבת כתוצאה
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 המכה״; על שנותנין סרוק ״פשתן פקורין: ד״ה רש״י ובציפא״; בפקורין ״יוצאין ע״א: נ שבת 672
המכה״. על הניתן מנופץ ״צמר בציפא: ד״ה

שמחמיצות״. מפני בפסח מכתו גבי על ויניח חסין אדם ילעוס ״לא ע״א: קג כתובות 673
 איספלנית עליה ונותנין ומוצצין ופורעין מוהלין בשבת: מילה צרכי כל ״עושין מ״ב: פי״ט שבת 674

ונותן״. בשניו לועס שבת מערב שחק לא אם וכמון.
ע״א. כא מכות 675
ה׳״. אני בכם תתנו לא קעקע וכתבת בבשרכם תתנו לא לנפש ״ושרט כה: יט ויקרא 676

• • T  • • • • • • •  • • •  T  • • •

אסור״. ודאי מכתי, גבי על שמן תן לישראל: שאמר ״גוי הי״ח: פ״א דמאי תוספתא 677
 מעל חמין ולא שמן לא מונעין אין לעולם שמואל: ״תני (:39) ע״א יב פ״ט, שבת ירושלמי 678

בשבת״. מכה גבי
 ואילו מרפאים, המכה גבי על חדשים סמרטוטים - בעתיקי״ הא בחדתי ״הא ע״ב: קלד שבת 679

כך. כל מועילים אינם ישנים
 או הדם(... את להפסיק כדי הרפואה )מה דמא למיפסק אסותא ״מאי ע״א: כח זרה עבודה 680

 שהתרנגולים ״תולעים מקילקלתא: ניקרא ד״ה רש״י מהאשפה(״; )תולעים מקילקלתא ניקרא
האשפה״. מן ״רעי חננאל: רבינו באשפה״; מנקרין

ן - ״נתגייד ה״ד: פי״ד יבמות תוספתא 681  אומר: אלעזר בן שמעון רבי מת(. )שהוא עליו מעידי
ולהחיות״. להכוות הוא יכול

 עד ולטהרה? תעשה. בלא עובר המחיה, את והכווה טומאה, סימני ״התולש מ״ד: פ״ז נגעים 682
הכהן״. אצל בא שלא

 אלעזר בן שמעון רבי פסולה. שלה הגידים צומת וניטל העצם ״נשבר ה״ו: פ״ג חולין תוספתא 683
ולחיות״. ליכוות שיכולה מפני מכשיר,

 והם באש ומלאכתם בהמות, ב״רופא שמדובר מסביר במקום כהונה מתנות ה. ט רבה במדבר 684
נכווית״. ולפיכך ברזל צורפי



 שכותשים או 685הפצע, על דבש מניחים שפשוף, פצעי נגרמו אשר חיים לבעל
 שובר חיים בעל אם 687מקולקל. דבש לאכול לו ונותנים 686הפצע על ומניחים שבלול

688השבר״. גבי על עצים( )גזרי ״קשישין מניחים רגל
 אשי רב עשה כן - בחומץ או ביין הפגוע האיבר את יטבול רגלו או ידו שנגפה מי
 בשמן ובמיוחד בשמן משתמשים מכה גב על לסיכה 689רגלו. גב על דרך חמור כאשר
691במטלית. או במוך נעשית הסיכה 690ורדים.
 אם בפצעים. הטיפול מן חלק העתיק בזמן העממית ברפואה הייתה דיאטה גם

 על ״עבר הדיאטה. עקרונות על לשמור חייב היה הוא ריפוי, דמי לקבל רצה נפגע
 למכה, קשין מתיקה מיני וכל שדבש מפני מתיקה, מיני כל או דבש ואכל רופא דברי

 692ריפוי. דמי לשלם חייב הפוגע יהיה לא פיסטולה(, או )כיב גרגותני״ מכתו והעלה
 יכול הנפגע תזונתו. עבור לנפגע שיש היתרה הכספית ההוצאה גם שייכת הריפוי לדמי

 חייב הוא עכשיו אך ירוקים, וירקות מעדשים חי היה הוא בריא היה שכאשר לטעון
 הפצע גבי על רטייה מניח אדם מתואר משל בדרך 693ותרנגולות. ביצים רק לאכול
 בין ורחוץ שהנאתך מה ושתה אכול מכתך על זאת שרטייה זמן ״כל לנפגע ואומר
 רטיית 694נימי״. מעלה אתה הרי מעבירה אתה ואם ניזוק, אתה ואין בצונן בין בחמין

חיים. סם שהם תורה דברי כמובן היא זאת פלא
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פצע על ליתן כדי ״דבש מ״א: פ״ה שבת 685 ( ת״ תי  הסוס גב שעל ״מכה מסביר: וקהתי שפשוף. הכ
המשאות״(. לחץ מחמת החמור או

 לבטלה: אחד דבר ברא לא בעולמו הקב״ה שברא מה כל רב: אמר יהודה רב ״אמר ע״ב: עז שם 686
לכתית״. - שבלול ברא

 הדבש, ״כשהתקלקל ש׳: דגמלי״; לכתיתא חזי? למאי הדביש ״כשהדביש ע״ב: קנד שם 687
 גמלים״ פצעי בו למשוח - דגמלי לכתיתא ראוי הוא מקולקל? דבש ראוי למה ושואלים:

לאכול(. מקולקל דבש הפצוע לגמל שנותנים אומר המחבר המתרגם: )הערת
 ד״ה רש״י השבר״; גבי שעל ובקשישין המכה גבי שעל באגד הוא יוצא ״אבל ע״א: נג שם 688

 אותן וקושרים ומכאן מכאן דפין לה עושין עצם בה שנשבר ״בהמה השבר: שעל קשישין
ן והן שם די  - סד לקשישין קוראים )בימינו שמתחבר״. עד ואנה אנה ינוד שלא העצם מעמי

המתרגם.(
ע״א. קט שם 689
 ורד. שמן ולא השמן, את הוא סך אבל וחמץ, יין יסוך לא במתניו ״החושש מ״ד: פי״ד שם 690

מכותיהן״. על ורד שמן סכין מלכים בני
 ויתן ובמטלית במוך יטול שלא ובלבד מכתו גבי על שמן אדם ״סך הי״ב: פי״ב שם תוספתא 691

מכתו״. גבי על
 מכונה באסטרחן הפצע(; על שגדלים בשר גידולי כנראה - )גרגותני ע״א. פה קמא בבא 692

ת הדעה לפי כי המתוקה״, ״המחלה (carbuncle) הגחלית ממתקים. דוחה הגחלית העממי
144 .Münch, Die Zaraath der Hebräischen Bibel. Hamburg, p

 אכיל הוינא בקדמיתא מזון? נכאי מהו מזון. ״נכאי (:46) ע״ב ו פ״ח, קמא בבא ירושלמי 693
ך. ביעין אלא מיכל בי ליה וכדון וירק טלופחין לי ותרנגו

מה. פיסקא דברים, ספרי 694
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המילה ו: מס׳ נספח

 עניינו כי היקפה, בכל לתארה המקום כאן ואין ביותר מקיפה במילה העוסקת הספרות
 המחברים בנושא. העוסקים העתיקים היהודיים המקורות אוסף רק הוא זה ספר של

 הניתוח ממציאי של המניעים היו מה שלהם בתאוריות לברר מנסים במילה המטפלים
 שינויים ומציעים הפולחן של בדוגמטיות דנים הם כן כמו הממציאים; של וזהותם הזה

המילה. של הטכני בביצוע
 בלי וזאת המצרים מן המילה את למדו שהיהודים הדעה את מייחסים להרודוטוס

 מה מלבד )זאת אמין היסטוריון כלל בדרך נחשב לא שהרודוטוס בחשבון להביא
 היא ידו על המובאת הדעה ולכן המילה שהונהגה אחרי שנים מאות חי שהרודוטוס

 בגופות מודרניים, ממחקרים מוכח אמנם אחרים(. מפי ששמע סיפור או דמיונו פרי
 שהם הוכחה כל אין עדיין אך קדומות בתקופות כבר במילה עסקו שהמצרים חנוטים,

 את למול נהגו שהיהודים בדעה מחזיק אנדרי גם המילה. את היהודים את לימדו
 קדומים, מחברים של כתבים לפי 1אתם. קשר כל וללא המצרים לפני עוד בניהם

 למול נהגו 2במקסיקו( לדוגמה )כמו רבים קדומים פרימיטיביים עמים חדשים, וכן
 )כמו בעקיפין ולא במישרין לא המצרים מן אותה למדו לא בוודאי והם בניהם, את

 מסוימים ששיקולים היא הדעת על ביותר המתקבלת הסברה מהיהודים(. לדוגמה
 הביאו הקדומה, בתקופה מסוימים עמים של מצטבר ניסיון ואולי הקדום, בעולם
 לשער רק וניתן יודעים, איננו זה למנהג שהביאו הסיבות היו מה הערלה. להסרת

 ניתן חם, אקלים של בארצות רק מוכר היה המילה שמנהג ממה בסיס. בלא השערות
 או הערלה חלב של מפירוק שהתפתחו מקומיות ממחלות כהגנה אולי אותה להסביר

 שום בידינו שאין בביטחון לומר ניתן אך זה, בתחום בתאוריות מחסור אין זרע. שרידי
 המודרניות ידיעותינו שהחדרת לומר רק ניתן זה. לניתוח המניעים את המסביר מסמך

 הביקורת של היסוד חוקי את ברורה בצורה נוגדת הקדמונים, למחשבת עולמנו והשקפת
ההיסטורית.

א בו מ
ברית לאות ימים שמונה בן זכר כל למול אברהם את הקב״ה ציווה המקרא דברי לפי
ההוא הנפש ונכרתה ערלתו בשר את ימול לא אשר זכר ״וערל אברהם: בני לבין בינו
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בנו את 4ותשע, תשעים בן כשהיה עצמו את מל אברהם 3הפר״. בריתי את מעמיה
• • • • • ך • • • • • • • י • • 1 • •

Andree, Arch, fur Antropologie, 1881, vol. 13, p. 67 1
 שאברהם לאחר המילה על לאברהם עצה ממרא נתן ח מב רבה בבראשית המובא המדרש לפי 2

 רש״י גם וראה המילה. על לצו לשמוע לו המליץ ממרא ורק וממרא, אשכול ענד, עם התייעץ
א׳. י״ח לבראשית

זכר. כל לכם המול אחריך זרעך ובין וביניכם ביני תשמרו אשר בריתי ״זאת י-טו: יז בראשית 3
P• • • • • • • • • • • • ■ • • • • • • • * • • T • ״ • • ™ * • - r  t  • • t
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זכר כל לכם ימול ימים שמנת ובן וביניכם. ביני ברית לאות והיה ערלתכם בשר את ונמלתם
־ V : ־־ : V 9 : ־־ : T ־  . . . . . .  . . .  . T T  : Y נ “ T ־ T  T T V  T

לדרתיכם״.
• •

לפנה״ס. 1941 בשנת צונץ, לפי 4
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 אברהם מל יותר מאוחר ביתו. בני עבדיו כל את וכן עשרה שלוש בן שהיה ישמעאל
 בני של בריתות על לנו מספר אינו המקרא 5ללידתו. השמיני ביום בנו יצחק את

 המילה ברית מצוות את ישראל בני הפרו המדרש לפי במצרים. שהותם בעת ישראל
 שמרו לוי שבט ורק 6נימולו, שלא למצרים להידמות רצון מתוך יוסף של מותו לאחר

 שבט בן שהיה שמשה, להסביר ניתן גם מכאן 7במצרים. בהיותם המילה מצוות על
 העברים ״מילדי עליו ואמרה פרעה בת אותו זיהתה ולכן תינוק, בהיותו נימול אכן 8לוי,
,זה".

• •

 היה עדיף שאולי פרשנית מבחינה קשה כה הוא 10במלון שאירע המקרה ]תיאור
 )יש בנו את מל לא שמשה להסיק ניתן בביטחון כלל. כאן אליו להתייחס לא

 בסכנת היו עצמו, משה וכן נימול, שלא הילד מדובר(, בניו משני במי מחלוקת
 לנימול הסכנה בגלל המילה מן משה נמנע הנשיא יהודה רבי של לדעתו מוות.

[11הדרך. מתלאות

 במצרים, שהותם בעת נימולו שלא אלה כל את משה מל ממצרים היציאה לקראת רק
 את להבין יש זאת בדרך 12פסח. בקורבן להשתתף יכול היה לא נימול שלא מי כי

במדבר הילדים העם וכל הייצאים העם כל היו מלים ״כי יהושע בספר הנאמר משמעות
ך . \ ך . ך . ך . ך . . ך . - ך ז - : ״ ־ ־

13מלו״. לא ממצרים בצאתם בדרך
« • • • • 9 • • ^ ״ • • • קך •

 יהושע ורק במדבר שנולדו בניהם את ישראל מלו לא במדבר הנדודים קשיי מחמת
הנדודים שנות ברוב כאשר הפסח, חג את שחגגו לפני לארץ, כניסתם לפני אותם מל

ד. כא בראשית 5
ח. א רבה שמות 6
 במצרים המילה בטלו כלם אלא במצרים למול ישראל בקשו לא אמרו: ״ורבותינו ה: יט שם 7

שמרו ׳כי למה? - ח-ט( לג )דברים ואוריך׳ תמיך אמר ׳וללוי שנאמר לוי של משבטו חוץ
X ״ ״״ •  * V  • V  \ T •

מה זכות. להם היה ולא לגאלן מבקש הקב״ה והיה במצרים. - )שם( ינצרו׳ ובךיתך אמרתך
• • • • T  •

שנאמר: אותם שמל יהושע היה שם וי״א אותם. ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב״ה? עשה
שע ישראל בני את מל ׳ושוב הו י ( ת׳ י  אנשי כל ממצרים ביציאתם נימולו המדרש לפי ב(״. ה שנ

,Weyl. וראה: מלחמה. אנשי היו לא והלויים יהושע, ידי על המלחמה  in Israelit. 1909, no
15

לוי״. בת את ח ויק לוי מבית איש ״וילך א: ב שמות 8
ע׳׳א(. יב )סוטה מהול שנולד דעה גם יש ו. שם שם 9

ערלת את ותכרית ציר צפירה ותקח המיתו. ויבקש ה׳ ויפגשהו במלון בדרך ״ויהי כד-כה: ד שם 10
• T  • • T  • • » • T  • • •

בנה״.
T  :

 אמול אמר: כך אלא המילה מן נתרשל רבינו שמשה ושלום חס רבי: ״אמר ע״ב: לא נדרים 11
אמול כה(; לד )בראשית וגו״ כאבים בהיותם השלישי ביום ׳ויהי שנאמר היא, סכנה ואצא?

* • T  • • •

נענש מה מפני אלא יט(. ד )שמות מצרים׳ שב ׳לך לי אמר הקב״ה ימים? שלשה ואשהא
T  .  %

תחלה״. במלון שנתעסק מפני משה?
בו״. ייאכל ליא ערל וכל זכר... כל לו המול לה׳ פסח ועשה גר אתך יגור ״וכי מח: יב שמות 12

V : ״״ • ״ T ״ :  T  T־ T ״ ־ ־  T  :  T  T  T״ - ״

ה. ה יהושע 13
T  T  T ־  ״ ־ ־  V  T  T
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 "וייאמר הפסוק דברי את המדרש לפי להבין גם יש כך פסח. קורבן הקריבו לא במדבר
שנאמר כפי היא הפסוק הבנת 14מעליכם״. מצרים חרפת את גלותי היום יהושע אל ה׳

9 . . . . .»■« • • • « • ■ ״ • • • ■ • • « ״ « • . . .

 הזכות את הצבאית ולכת לכוהניהם נתנו שהמצרים לקבל רוצים אין אם וזאת לעיל,
 ישראל בני על אסרו )דהיינו הרמאים״ ״הרועים על זאת ואסרו בניהם את למול

לימול(.
דרך רק המילה מוזכרת ליולדת השייכות המצוות של ויקרא בספר השיטתי בתיאור

15ערלתו״. בשר ימול השמיני ״וביום אגב: - - . . . ד : ד - : .

 נחשב נימול שלא מי וכל ישראל לבין הקב״ה בין הברית של הסמל היא המילה
 להפוך רצה אפיפנס אנטיוכוס 16גנאי. לביטוי נעשה ״ערל״ והמונח )טמא(, ל״מחלל״

 על עברו אשר ואלה 17המילה, את עליהם ואסר אלילים לעובדי היהודים נתיניו את
 נסחבו והן אמותיהם בשדי הילדים את תלו מזעזעת: בצורה ידיו על נענשו האיסור

 על שאסרו גזרות נדירות היו לא התלמוד בזמן גם 18החומה. מן ונזרקו העם לעיני
 המילה את החזיר מתתיהו 20בסתר. בניהם את מלו ה׳ לדבר היראים אך 19המילה,

 עד המילה, על ממושכים דיונים התקיימו הנצרות תקופת בתחילת 21כללי. לנוהג
היה לא לעולם זאת לעומת 22המילה. מחובת שוחררו לנצרות דתם הממירים אשר

לדירתם אחריך זרעך ובין ובינך ״ביני הברית חובת על היהודיות הכיתות בין ספק כל
. . . . . .

367 ומומים פצעים

ט. שם שם 14
ג. יב ויקרא 15
לקחת הולך אתה כי אשה עמי ובכל אחיך בבנות האין ואמו אביו לו ״ויאמר ג: יד שופטים 16

־ ,״״ ז ־ • ד • • ־ ־ד : 1 ד ־ . . .ך. ״.״ ־־ ״ ־ ז

א הערלים״; מפלשתים אשה אל- את יכה אשר לאיש יעשה מה דוד... ״ויאמר כו: יז שמו
7־ 7 ד ״ ז •\ ד •• ־ ז־ /■ ־ • ז • : • : • ז •

עורי ״עורי א: נב ישעיה הזה״; הערל הפלשתי מי כי ישראל מעל חרפה והסיר הלז הפלשתי
ף • • • • • ך • . . . . • . ״ • . . • • . • • • • • ▼ • • . . • . » . . . . . . ״ . . 1. • • • .1 . . .1 .

וטמא״; ערל עוד בך יבא יוסיף לא כי הקדש, עיר ירושלם תפאךתך בגדי לבשי ציון עזך לבשי
ז • • • . * ז • • ז • ז ז

חרב״. חללי את תשכב ערלים בתוך תחתית ארץ אל עדן עצי את ״והוךךת יח: לא יחזקאל
• *• • • • • • '» •י • *»' 1 . • " • * * * •

 יהודה... ערי ואל ירושלים אל מלאכים ביד ספרים המלך ״וישלח מד־מח: פ״א מקבים-א, 17
ערלים״. בניהם את ולהניח

 משדיהן בניהן את תלו בניהן. את מלו שהן מאחר נעצרו נשים שתי ״כי י: פ״ו מקבים-ב, 18
 ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף החומה״; מן אותן השליכו העם לעיני אותן... שהובילו ולאחר

 רצון למורת שמלו ובניהם נשיהם ואת אותם צולבים היו ונושמים חיים ״ועודם :4 ה פרק יב,
היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף הצלובים״; הוריהם צוארי על ותולים חונקים היו המלך

 את ולהשאיר אבותיהם חוקי את לעזוב היהודים את אלץ ״אנטיוכוס... :2 א פרק א, ספר
ערלים״. ילדיהם

לה( הביא לא אם אומר: אליעזר ״ר׳ מ״א: פי״ט שבת 19 מי ( \מגלה. בשבת מביאו שבת מערב כלי
עדים״. פי על מכסהו ובסכנה,

הפקודה״. לפי בניהן, את מלו אשר הנשים את ״וימיתו ס: פ״א מקבים-א, 20
 בן יוסף בכוח״; ישראל, בגבולות מצאו אשר הערלים, הילדים את ״וימולו מו: פ״ב שם 21

.2 ז פרק יב, ספר קדמוניות, מתתיהו,
 כדת תמולו לא אם לאמר: האחים את וילמדו מיהודה ירדו ״ואנשים א-ב: טו השליחים מעשי 22

ו וביען ״יען כד: שם שם קלה״; לא ומחלוקת ריב זאת על ויהי תושעון. לא משה  כי שמענ
 את ולשמר להמול לכם באמרם בדברים נפשתיכם ומקלקלים אתכם מבלבלים מאתנו יצאו

אותם״. צוינו לא אשר התורה
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 בין הסכמה קיימת שלגביו היחידי הפולחני התחום אולי היא המילה 23עולם״. לברית
 ביניהם ישנם כי אם והרבניים, הקראים הפרושים, הצדוקים, השומרונים, הישראלים,

הטכניים. בפרטים קטנים הבדלים אולי

ה ל מי ה
 שלה רב פירוט יש זה לעומת המילה, של הטכניקה לגבי נתונים שום במקרא אין

 בהנחה המילה, של ביצוע הוראות לתת התלמוד בכוונת שאין לב לשים יש 24במשנה.
 מצוות בין התנגשות שיש למקרה מתייחסות בתלמוד ההוראות 25ידועות. אלה שהוראות

 בשבת: לנהוג איך מעשיות הנחיות כמקובל, הגמרא, נותנת ואז השבת, לשמירת המילה
וכדומה. המילה בחבישת

 המשנה מציינת בשבת, אפילו המילה, בשעת לעשות שיש ההכרחיות הפעולות בין
ארבע:

 )בלשון המונח. של המצומצם במובן המילה בעצם זאת - הערלה כריתת - 1
חיתוך.( התלמוד: שאחרי

,הפנימי הקרום של והפרדה 26העטרה לגילוי גורמת - פריעה - 2 (Vorhautblattes 
preputial membrane.) 27יהושע. ידי על הפריעה הונהגה המקרא לשון פרשנות לפי 

 הונהגה באיטליה( ישראל חכמת מאנשי ,Reggio, 1855-1784) רג׳ו של ההנחה לפי
 העמים כמנהג גימנסיון בירושלים בנו שהמתיוונים לאחר המקבים, בתקופת רק הפריעה

 שלא כערלים, שייראו ערלה״, לעצמם ״עשו במשחקים שהשתתפו היהודים והצעירים
 מתואר שהדבר כפי פלסטי, בניתוח היה הערלה "ייצור״ 28נימולים. שהם להם ילעגו

 (.Epispasten) הערלה שרידי של במשיכה או 29התקופה של הנוכרים הכירורגים ידי על
 לא שנפרעה או הערלה נפרעה לא אם ״משוך״. ערלתו, את שמושך זה נקרא בעברית

צורך ויהיה נחשבת המילה אין המשנה לפי אזי מכוסה, נשאר העטרה ורוב כראוי,

ז. יז בראשית 23
 )פט״ו(. פט״ז שבת תוספתא וירושלמי, בבלי יט, פרק כל שבת מסכת המילה: לדיני מקורות 24

רס. סימן דעה, יורה שלא; סימן חיים, אורח מילה; הלכות רמב״ם, התלמוד: תקופת לאחר מקורות
 החשובים המוסלמים הדת לחוקי היא שייכת זאת ובכל כלל המילה את מזכיר אינו הקוראן 25

ביותר.
ת ״צפרנים נאמר תשכג רמז תחלים שמעוני, בילקוט כבר 26  שהשתמשו כלומר פריעה״, בהם לעשו

 מנזקי נמנעים כי מועדפות שהציפורניים מציין 2:57 אבולקאסם גם לפריעה. בציפורניים
לת שמיועד הברזל, יותר. מבוגרים למי

 חךבות לך עשה יהושע אל ה׳ אמר ההיא ״בעת ב׳ ה׳ ביהושע הפסוק מוסבר ע״ב עא ביבמות 27
קיים ע״ב כח יומא לפי הפריעה. היא הכוונה ש״שנית״ שנית״, ישראל בני את מל ושוב צךים

״ ו • ״ • י• • \

 חז״ל הנהגות כולל כולה התורה את קיים שאברהם שם שנאמר לפי הפריעה, את אברהם כבר
תבשילין. עירוב כמו

ון ״ויבנו יד־טו: פ״א מקביס-א, 28  ויעזבו ערלה להם ויעשו הגוים. כחוקות בירושלים גמנאסי
לגוים״. ויצמדו קדש ברית

0618ט8 7:25 29
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 אם שמואל של לדעתו 30המעכבים״(. )"ציצין הנותרים החוטים את מכן לאחר להרחיק
31ילדות. זיקפת בעת לפחות מהול להיראות חייב הוא בשר, בעל הוא ילד

 במדרש החתוכה. הערלה את בעפר לכסות הוראה על מדובר 32מאוחר במדרש ורק
 להיות האמור הנביא לאליהו כבוד מושב הברית לקראת להכין המנהג גם מופיע זה

המחזיק שהוא הסנדק לראשונה מופיע גם זה במדרש ברית. בכל נוכח
[33סינדיקנוס. הסנדק מכונה אחר במקור הברית. בעת ברכיו על התינוק את

 את למול כדי צור באבן השתמשה היא במלון בדרך הייתה משה אשת שצפורה בזמן
 מסביר יונתן תרגום אשר צורים, בחרבות יהושע השתמש המקראי התיאור לפי 34בנה.

 התלמוד לפי 35צור. עשויה כסכין מסביר המדרש ואילו חדה( )כסכין חריפיך כ״אזמלון
 ממנו ניתזים כי מחודד בקנה להשתמש אין אך למילה, חד כלי בכל להשתמש ניתן

37בגיניקולוגיה( שעסק השנייה המאה בן יווני )רופא מסורנוס גם לנו ידוע 36שבבים.

369 ומומים פצעים

 ימול׳ ׳המול ״האי ע״א: עב יבמות המילה״; את המעבבין הציצין הן ״אלו מ״ו: פי״ט שבת 30
המילה״. את המעכבים ציצין לרבות יג(, יז )בראשית

 דנה ע״ב, קלז שם הגמרא, העין״. מראית מפני מתקנו בשר, בעל היה ״ואם מ״ו: פי״ט שבת 31
 מעל הבשר להסיר שצריך מהול, נראה אינו שמתקשה שבעת בשר בעל תינוק של במקרה

למולו. צריך אינו מהול נראה ואם לעטרה,
ני ילקוט 32 הרבות לך עשה יהושע אל ה׳ אמר ההיא ״׳בעת ב׳: ה׳ ליהושע טו, רמז יהושע, שמעו

T • W • — י  • • • — . - » •  • • •  »  x — • • • 1 I

אל ישראל בני את וימל צרים חרבות יהושע לו ויעש שנית. ישראל בני את מל ושוב צרים
V 2־ • \ : --------- ״ ״־ *• T 2 * י* V 2 2 ״ \  T T ״״ • : T ״•

המדבר... בעפר אותם ומכסין הדם ואת הערלות את לוקחים ישראל והיו הערלות׳. גבעת
T  •

זרעך ׳והיה שנאמר בו, שנמשלו הארץ בעפר הערלה את מכסין שיהיו חכמים התקינו מכאן
T  T

 יעקב״: עפר מנה ״מי י׳, כ״ג לבמדבר תשסו, רמז בלק, שם, יד(״. כח )בראשית הארץ׳ כעפר
ד יכול מי אמר: ישראל של ערלות מלא המדבר כל את ראה בלעם ״כשבא  דם בזכות לעמו

 בעפר הדם ואת הערלה את מכסין שיהו התקינו מכאן בעפר... מכוסה שהיא זאת מילה ברית
 החוטא בלעם ראה כאשר ויהי לעברית(: )בתרגום שם עוזיאל בן ליונתן המיוחס הארץ״;
המדבר. בעפר ומחביאן ערלותיהם מלין היו ישראל שבבית

 ״בברכיי וביניהם השונים, הגוף איברי של תפקידיהם מפורטים ב׳ ל״ה למזמור תחלים במדרש 33
 מדובר תשכג, רמז תחלים שמעוני, בילקוט ברכיי״; על הנימולים לילדים סינדיקנוס נעשה אני
 בשעת לילדים סנדיקוס עושה אני בהן ״ברכים בהם: נעשות שמצוות השונים הגוף איברי על

ם עצמותי ׳כל נאמר לכך ופריעה. מילה תהלי ( תה׳ מ א י(״. לה תי
T  • • T

את ותכרית ציר צפירה ותקח המיתו. ויבקש ה׳ ויפגשהו במלון בדרך ״ויהי כד-כה: ד שמות 34
• • T  • • • • T  • • •

בנה״. ערלת
2 T ״־ : T

הוולגטה דטינרי״. גלבין נתפרש ב( ה )יהושע צרים׳ חךבות לך ״׳עשה ח: לא רבה בראשית 35
• • %

 הפירושים שני את מאחד השבעים ותרגום אבן, סכין כלומר ,cuitros lapídeos זאת מתרגם
חדה. אבן סכין באומרו:

 ד״ה רש״י בה״; מלין ואין בה שוחטין אין קנה: של בקרומית נאמרו דברים ״ה׳ ע״ב: טז חולין 36
 שלא במילה סכנתא ואיכא ניתזין... קיסמין אותם שכשדוחקין משום ״כולהו דברים: חמישה
שפכה״. כרות ליה ומשוי הגיד תנקוב

Soranus, chapt. 27, p. 117 37
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 לחם של קשה בקרום או חד בצינור בזכוכית, עץ, בקסמי השתמשו שהקדמונים
 מכונה הסכין זאת. למטרה ברזל בכלי השתמשו כלל בדרך הטבור. חוט חיתוך לשם

 לפי המקביל הוא האיזמל ״איזמל״. או 38״סכינא״ ובארמית ״סכין״ או "כלי" במקורות
 היווניים האליל רופאי את שימש ואשר סכין, שפירושו ,smile היווני למונח המילונים

לניתוחיהם.

 לפני מכניסים הערלה את להבים. שני בעל בסכין קרובות לעתים משתמשים ]כיום
 המוסלמים החיתוך. בעת בעטרה פגיעה למנוע כדי מפוצלת מתכת לפלטת החיתוך

 שלתוכה מסוים, מסוג (al-phalqah) בטבעת אבולקאסם של בתקופתו השתמשו
 והעריך זאת שיטה בצדק שלל אבולקאסם המילה. לפני המין איבר את החדירו

הגיונית.[ כלא אותה

 אין ולכן ידועה הייתה הקודמות, הפעולות שתי כמו זאת, פעולה גם - מציצה - 3
 דם את מוצצים אין אם לתינוק סכנה יש פפא רב של לדעתו שלה. מפורט תיאור

 לפי 39כאלה(. מקרים היו )וכנראה הפצע את מוצץ אינו אשר אומן לפטר ויש המילה
 כלי פותחים אלא הדם מכלי נפלט שכבר דם המציצה בעת מרחיקים אין הגמרא תיאור

 כלי את לסחוט היא זאת פעולה של שהמטרה נראה עמוקים. יותר כנראה חדשים, דם
הדימום. להפסקת ולהביא להתכווצותם ולגרום הדם

 ההסבר אם החבישה. גם כמו המצווה של נפרד בלתי חלק אינה כנראה ]המציצה
הדם, את מוצץ המוהל אין אם לכן בלבד. לריפוי נועדה המציצה נכון, לעיל שתואר
 המדרשים המילה(. את שפוסלת מפריעה, הימנעות )לעומת נפסלת אינה המילה

 הפעולות שתי את רק מציינים 40מצווה וכקיום ה׳ כעבודת המילה את המתארים
החבישה. מן או המציצה מן שנמנעו להסיק אין אך והפריעה. החיתוך הראשונות:

 המנהג לפי המציצה. ביצוע על פרטים מציינים אינם קארו יוסף ר׳ גם הרמב״ם גם
 הדם. עם היין את ויורק הפצע את ומוצץ בפיו מחזיקו אדום, יין המוהל לוגם

 )או המילה של זיהום למנוע כדי בצינורית משתמשים אחרות ובארצות בגרמניה
 הפיה דרך מצץ והמוהל גפן צמר נתנו הצינורית של התחתון בחלק המוהל(. של

הגפן.[ בצמר נספג והדם הצינורית, של העליון שבחלק

ע״ב. כו זרה עבודה 38
 מוהל ש׳: ליה״; ועברינן הוא, סכנה - מייץ דלא אומנא האי פפא: רב ״אמר ע״ב: קלג שבת 39

דו אותו ומעבירים לילד היא סכנה מוצץ שאינו זה כמוהל. מתפקי
בפריעה; - יפה׳ ׳הנך במילה; - יפה׳ ׳הנך רבעי; בנטע - יפה׳ ״׳הנך טו: א רבה השירים שיר 40

י 9 ד ד 9ד ״ ד ד 9ד • ד ד ד

ני ילקוט במזוזה״. - יפה׳ ׳הנך שמע; בקריאת - יפה׳ ׳הנך בתפילה; - יפה׳ ׳הנך  שמעו
ת ״צפרניים תשכג: רמז תהלים, הע׳ גם וראה ופריעה״. מילה מצות הגיד פריעה... בהם לעשו

לעיל. 33
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 ופורעין ״מוהלין תחבושת: עליו הונחה חמים במים הורטב המילה שמקום לאחר - 4
 בתערובת השתמשו כן כמו 41וכמון)שחוק(״. )תחבושת( איספלנית עליה ונותנין ומוצצין

 מעל מניחים היו כך אחר אחר. לשימוש או לחבישה אם ברור לא אך ושמן, יין של
 מחדש. העטרה את לכסות הערלה עור משרידי למנוע כדי חור( עם )מטלית חלוק לגיד

 הגיד, עם במגע יבואו לא שחוטים כדי מעלה כלפי החלוק את לקפל שיש מציינים
 אביי של האומנת השתמשה סיבה מאותה החלוק. הסרת בעת בגיד פגיעה למנוע כדי

 הדחק בשעת ופשתן. צמר גם מוזכרים לחבישה הגיד. אמצע עד שהגיע )כיסתתא( בכיס
 שולי את לקפל יש אביי של לדעתו 42בחלוק. במקום לחבישה בסמרטוט משתמשים
 הגיד את לחבוש המוהל נוהג כיום חוץ. כלפי לקפלו כך ואחר פנים כלפי הסמרטוט
מחטא. בחומר ספוגה בתחבושת

 זאת פעולה גם שייכת המשנה לפי התינוק. את רוחצים ואחריה המילה לפני
בשבת. גם לבצען שיש המילה, של ההכרחיות לפעולות

 מרחצה ההימנעות נחשבה לא מקרה ובכל ברחצה, בצורך הסתפק כבר ]הרמב״ם
 וכן המילה לפני סמוך הילד את רחצו לא קארו יוסף ר׳ של בתקופתו כמסוכנת.

 לפני התינוק את לרחוץ מקובל היה הרמ״א, של בתקופתו בגרמניה, לאחריה. לא
 אחידות אין כיום גם המילה. אחרי גם רחצוהו מיוחדת סיבה הייתה אם ורק המילה,

זה.[ נושא לגבי

 יש עזריה בן אלעזר ר׳ של לדעתו בתינוק. הטיפול המשך על מקורות שום לנו אין
 כפי כי התחבושת?(, הסרת בשעת )אולי למילתו השלישי ביום התינוק את לרחוץ

השלישי ביום ״ויהי יום: באותו כאבים מתעוררים שכם אנשי לגבי במקרא שמופיע
• •

(.Wundfieber, wound fever פצעים״ ״כאב אולי הוא זה )כאב 43כאבים״. בהיותם
• T  •

 ריפוי של לזמן תינוקות של והרחצה הריפוי זמן את להשוות ניתן אם מסתפקת הגמרא
 מילתם שאחרי גרים, לגבי יותר. ממושך הריפוי זמן מבוגרים אצל כי במבוגרים, ורחצה
44לפצע. מזיקים מים כי המילה פצע שיתרפא עד שממתינים נאמר לטבול, עליהם

ד ע ה מו ל מי ה
 זה דבר בשבת. חל הוא אם גם ללידתו, השמיני ביום התינוק את למול יש רגיל באופן

מקיימים זריזים אך המילה, שעת לגבי ברורות הוראות אין 45בעם. אחד לכל ידוע היה

 גם )ראה ;Low, Pflanzennamen, p. 206 קימל — cuminum מכאן ״כמון״: מ״ב; פי״ט שבת 41
המתרגם(. - 128 ׳עמ ועמר לב

תו ובלה, מרט שמקורם בליתא, או סמרטוט, 42 בלוי. משהו שמשמעו
 ר׳ של לדעתם אונקלוס. מתרגם וכך לברית, השלישי ביום היה הכאב שיא כה. לד בראשית 43

ליולדת. גם חמור יום הוא השלישי היום אלעזר ור׳ יוחנן
ן ״נתרפא ע״ב: מז יבמות 44  משום טעמא? מאי לא. נתרפא לא אין, נתרפא - מיד אותו מטבילי

מכה״. מרזו דמיא
״משה כב: ז יוחנן בשבתא״; לממהל דשרי ידע לא גברא דההוא ס״ד רבא: ״אמר ע״ב: מב נדה 45
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 ״וישכם נאמר שעליו אבינו, אברהם של הדוגמה לפי בבוקר מוקדמת בשעה המצווה
47החמה. נץ לפני מילה להתיר אין 46בבקר״. אברהם

• T  T

 רוח בו שנושבת וביום מעונן ביום דם להקיז ואין למול אין פפא רב של לדעתו
 48ה״/ פתאים ״שמר ואמרו כך, נהגו לא בימיו כבר אך דשותא(, )יומא דרומית

 אם שיבריא. לפני ימול לא חולה ותינוק בריא, לתינוק רק מתאימות אלה הנחיות
 הכאב. בחלוף מיד התינוק את למול ניתן אזי בעיניים, קל כאב כמו קלה במחלה מדובר

 יש קשה, עיניים במחלת גם וכן הגוף, בכל הפוגעת מחלה כמו קשה יותר במחלה אך
 הגורמת במחלה מדובר אם 49שיתחזק. כדי נרפא שהתינוק לאחר ימים שבעה לחכות
50יום״. שלושים עד לו ממתינין אחת שעה החמה אחזתו ״אפילו שמואל לדעת לחום,

 זה והן הסגר, עליו מוטל רק אשר בצרעת, החשוד הן המצורע, רק הוא חריג
 ביום למול וחייבים, מותר, צרעת של במקרה בצרעת. כנגוע הכוהן ידי על שהוכרז
 בצרעת הנגוע המקום את להסיר המקראי האיסור למרות 51הערלה, את ולהסיר השמיני

52הנגע. את בחן שהכוהן לפני

 כיום אין הבהרת, או הצרעת היא עור מחלת איזו כיום יודעים אנו שאין ]מאחר
 שלבקת היא צרעת במונח כיום מכנים שלנו שהמוהלים מה משמעות. כל זו לקביעה

(herpes) הערלה.[ של מזיקים( )שאינם חלב חלקיקי או הערלה של מזיקה בלתי

 נספג לא עדיין שהדם כלומר רגילה, לא בצורה אדום התינוק אם גם נדחית המילה
 חיוורון, גם סדירה. בצורה יפעל הדם שמחזור עד לחכות ויש הפנימיים באיברים

איברי לכל יחדור שהדם עד המילה את דוחה (53כירקונא לעיל )מתוארת אנמיה כלומר

 את מקיימים אתם בשבת וגם האבות מן אם כי היא ממשה שלא אלא - המילה את לכם נתן
המילה״.

ג. כב בראשית 46
 שעשו וכלן החמה, שתנץ עד טובלין... ולא מלין, ולא המגלה, את קורין ״אין מ״ד: פ״ב מגילה 47

כשר״. השחר, עמוד משעלה
ו. קטז תחלים ע״א; עב יבמות 48
 פ״א מילה הלכות רמב״ם, שיבריא״; עד אותו מוהלין אין - החולה ״קטן מ״ה: פי״ט שבת 49

 אמורים? דברים במה ימים... שבעה לו... ומונין שיבריא עד אותו מלין אין ״חולה הט״ז:
 כיוצא כל וכן מיד אותו מלין שיפתחו... בעת עיניו, לו כאבו אם אבל חמה... כשחלצתו

בזה״.
 חמה חלצתו שמואל: ״אמר ע״א: קלז שבת זה )לעומת (.32) ע״א ט פ״ח, יבמות ירושלמי 50

המתרגם.( - להברותו״ שבעה כל לו נותנין
 בקרבן״; חייב ימול ומוחלט הקרבן מן ופטור ימול מוסגר ״מצורע ה״ו: פ״ג נגעים תוספתא 51

מילי? מנהני בזמנה... שלא בין בזמנה בין הצרעת את דוחה מילה רבנן: ״תנו ע״ב: קלב שבת
יקוץ״. בהרת שם שיש פי על ואף ג( יב )ויקרא ערלתו׳ בשר ׳ימול רבנן דתנו

T  • T  •

• • •הלוים הכיהנים אתכם יורו אשר ככל ולעשות מאד לשמר הצרעת בנגע ״השמד ח: כד דברים 52 • •  9 9 9 • •  • • T 9 9 m T

לעשות״. תשמרו צויתם כאשר • 9 9 9 •
ת ד: פרק לעיל ראה 53 ת .3 בהן, והטיפול המחלו .184 ,180 הע׳ ירקון, כלליות: מחלו
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 ביותר, חמורה בצורה האלה המצבים שני על הקפידו התלמוד שאחרי בתקופה התינוק.
 תינוק להחיות אפשר אי זה לעומת יותר, מאוחר במועד ולמול לדחות ניתן מילה כי

המילה. מן כתוצאה נפטר שחלילה
 הנשיא יהודה ר׳ לדעת אין המילה, מחמת אם אותה של תינוקות שני נפטרו אם

 של תינוקות שלושה נפטרו אם גמליאל בן שמעון ר׳ לדעת השלישי. התינוק את למול
 תינוקות שלושה נפטרו אם גם חל זה דין הרביעי. התינוק את למול אין האם, אותה

 הכרעת 54רביעית. אחות של התינוק את למול אין ואז המילה מחמת אחיות שלוש של
 השלישי, התינוק את למול אין אם אותה של תינוקות שני נפטרו שאם היא ההלכה

 של התינוק את למול אין מילה מחמת אחיות שתי של תינוקות שני נפטרו אם וכן
55השלישית. האחות

 דעה (.hemophilia) דם מחלת של קדומה מאוד בהבחנה כאן שמדובר ודאי כמעט
 נקרש ואינו רפה שדמן עליהן שנאמר משפחות שישנן התלמוד לדברי מתאימה זאת

 מתאים זה עניין 56)נקרש(. קמיט שדמן משפחות וישנן להיעצר, בלי ושותת היטב
 מועברת כלל ובדרך זכרים, אצל רק כמעט מופיעה שהמופיליה הניסיון, מן לנו למוכר

נשים. באמצעות רק בירושה

 שהילד עד הברית את כאלה במקרים לדחות יש קארו יוסף ור׳ הרמב״ם ]לדעת
 זאת שלקביעה העיר - 58ביהודה״ ״הנודע - לנדא יחזקאל הרב 57ויתחזק. יתבגר

 שנשאר כוהן על מסופר שבמשנה הלב תשומת את מסב גם הוא בגמרא. מקור אין
זו דעה במבוגר. מדובר ספק וללא 59מילה, מחמת מתו אחיו כי נימול, ולא ערל

373 ומומים פצעים

 שמעון רבן רבי. דברי תמול, לא שלישי ומת, שני ומת, הראשון מלה ״דתניא ע״ב: סד יבמות 54
 שמלה בצפורי אחיות בארבע מעשה תמול... לא רביעי תמול, שלישי אומר: גמליאל בן

לה: אמר גמליאל, בן שמעון רבן לפני באת רביעית ומת, שלישית ומת, שניה ומת, ראשונה
 רבן רבי. דברי - תנשא לא לשלישי ומת, לשני ומת לראשון ניסת בנישואין... תמולי... אל

תנשא״. לא לרביעי תנשא, לשלישי אומר: גמליאל בן שמעון
הי״ח. פ״א מילה הלכות רמב״ם, 55
דמא״. דקמיט משפחה ואיכא דמא, דרפי משפחה איכא מילה גבי ״בשלמא ע״ב: סד יבמות 56
 את מלה וכן מילה... מחמת ומת ראשון בנה שמלה ״אשה הי״ח: פ״א מילה הלכות רמב״ם, 57

 אלא בזמנו, השלישי את ימול לא זה הרי השני מבעלה בין הראשון, מבעלה בין השני...
 נפשות שסכנת חולי, שום בו שאין ולד אלא מלין אין כחו. ויתחזק שיגדיל עד לו ממתינין

ב. סעיף רסג סימן דעה, יורה הכל״; את דוחה
 למולו שלא חוכך אני ״הייתי האומר קסה סימן דעה יורה תנינא, מהדורה ביהודה, נודע שו״ת 58

 הוא דבריו בסיכום תמול״. לא ״שלישי ע״ב(: סד )יבמות התלמוד דברי על בהתבססו כלל״
 פניו מראה וגם שנים ג׳ בני שאר כל כדרך וחזק בריא שהוא בו רואין הזה התינוק ״אם אומר:

ג׳(״. )בן אותו ימולו ירוקות ולא צהובות
 ״כהן הערל: ד״ה מברטנורה ר״ע בתרומה״; יאכלו לא הטמאים וכל ״הערל מ״א: פ״ח יבמות 59

המילה״. מחמת אחיו שמתו ערל



 שטף שהיה 61וקרבסקי, גולדמן של במקרים 60בזבחים. התוספות בעלי גם מביאים
 מאותה ילדים שני כן לפני כבר בה שנפטרו המופילית במשפחה תינוק אצל דם

 מסוימת שבמשפחה ידוע אם 62גסה. בצורה החוק על עבר שהמוהל ספק אין סיבה,
 התינוק אצל כבר הברית את לדחות ויש לספקות, להכנס מקום אין דימומים יש

הראשון.[

 )מוסלמי נימול שכבר גר או מהול שנולד תינוק למול אפשרות אין אנטומיות מסיבות
 ו״הנולד ערלה, בלא נולדים אדם בני שאין בדעה התלמוד חכמי רוב 63גבנוני(. או

 בבדיקה ברית. לאות דם טיפת להקיז יש זה במקרה "כבושה״. שערלתו הוא מהול"
 רק להשתמש ויש מרבית, ובזהירות רבה בקפדנות לנהוג יש ערלה של למציאתה

 כאב. לתינוק לגרום לא כדי ברזל בכלי פנים בשום להשתמש אין - ובעיניים בידיים
 נולד אשר אהבה בר אדא ר׳ של בנו על מספר התלמוד כי לחכות, מוטב ספק, יש אם

 לפי אשכיו. נמעכו רבות מלחיצות וכתוצאה מוהלים עשר לשלושה לקחו ואביו מהול
64הברית. דם את להוציא בניסיון השופכה, נפגעה אחרת גרסה

 נולדו אחיו ארבעת דבריו לפי אשר שטטין( העיר )מן לוי ד״ר של הודעתו למרות
 שפתח במקרים זה לעומת מלידה. ערלה בהעדר עתה לעת מאמין אני אין 65ערלה, ללא

 העטרה של התחתון בחלק קטן בחריץ אלא העטרה בראש בדיוק ממוקם אינו השופכה
(Eichclhypospadie, glans hypospadias) בצורת השופכה את עוטפת הערלה אין אזי 

 הקצה מגיע לא כלל בדרך השופכה. של החריג הפתח לשפתי מחוברת אלא צינור
 ניתנת אך אליה צמודה והערלה לאמצעה רק אלא העטרה לראש הערלה של החופשי
 ערלה כמחוסר העטרה של העליון החלק ייראה זה במקרה חזקה. במשיכה להפרדה
ערלה. כמחוסרת העטרה כל תיראה לב תשומת ובחוסר

 גם מייעץ כך לעיל. שהוסבר ממה כנראה בא כבושה״ ״ערלה המונח של מקורו
 מעל אותה וימתחו ערלתו את ימשכו ערלה מחוסר ונראה שנולד שתינוק סורנוס,
יוונים. ילדים של הקוסמטיקה את תואמת זאת שיטה 66לעטרה.

 דא״א מילה מחמת אחיו שמתו ערל ״כגון סמיכה: בעי והא ד״ה ע״א, עה זבחים תוספות, 60
ך. בשום למולו י ענ

Gräfe und Walther's, Journal fü r  Chirurgie, vol. 13, part 2 61
Report in Löwenstein, Die Beschneidung, 1897, p. 41 62

בריתי את ׳ואתה אמר: דרב פסולה?... שהיא כוכבים בעובד למילה ׳׳מנין ע״א: כז זרה עבודה 63
ך • • • • • • •

• •  I •

)בראשית )שם ׳המול יוחנן: ורבי ט(. יז תשמר׳ ל׳ מו  מהול וגבנוני מהול ערבי בינייהו? מאי יג(. שם י
רש״י ליכא״; - תשמיד׳ בריתי ׳את דאמר ומאן איכא; - ימול׳ ׳המול דאמר מאן בינייהו. איכא

9 9 9

 בבני ונתערבו המילה על הם גם שנתחייבו קטורה מבני אומה כנראה מהולה״. ״אומה גבנוני: ד״ה
יי שמעיא: רב ״אמר ע״א: עא יבמות ישמעאל; נינהו״. מולין והני מהול וגבעוני מהול ערבי לאתו

(.58) ע״א יז פי״ט, שבת ירושלמי 64
65 1889, 539 .Virch. Arch., vol. 116, p . ״בתקופת פרסום: באותו שנאמר מה מאוד ובולט מוזר 

 לא כלל שלדעתו )הערלה העטרה״ את וכסתה הערלה נדחפה ההליכה, בזמן ההתבגרות
קיימת!!!(.

66 Soranus, chapt. 34, p. 160 Ermerins. שכבר מצאתי לעיל הדברים שנכתבו אחרי רב זמן
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 67בתלמוד, נידונים לברית הקשורות והשאלות ערלות שתי עם נולד שתינוק מקרים
 יותר. מאוחרות בתקופות ההלכה ואנשי הפרשנים בין אלה במקרים דעות חילוקי ויש
 מותר אם מתעורר הלכתי ויכוח 69עטרות. ושתי 68גידים שני של מקרים מוכרים כן כמו

 )אנדרוגינוס(. דו־מיני תינוק וכן קיסרי( מניתוח דופן״)תינוק ״יוצא תינוק בשבת למול
 תינוק למול צורך שהתעורר מקרה של תיאור לראשונה מופיע התלמוד שאחר בתקופה רק

(.Abnorme Phimose, abnormal phimosis)? חיים סכנת בגלל השמיני היום לפני
 המילה להעלים ניסו ושם יווני, גימנסיון נבנה בירושלים לעיל, הוזכר שכבר כפי

 יהודים בין להבחין 70יוספוס, לדברי היה, ניתן לא זאת בדרך הערלה. עור במשיכת
 הגויים אצל נחשבת ומפותחת ארוכה ערלה ערומים. בהיותם גם יוונים ובין נימולים
 בברית הפוגע זה, נוהג על בתוקף מחו ה׳ לדבר שהנאמנים ברור 71גאווה. למקור

 לו אין אבינו... אברהם של בריתו ״המפר נאמר ערלתו שמושך אדם ועל אברהם,
 בחילה מעוררות דוגמאות שהם במדרש מסופר עכן ועל עשו על 72הבא״. לעולם חלק

^Epispastics מן( היווני המונח epispao שמשמעותו .)בר־ של בתקופתו 73למשוך 
 אשר האנשים ואז המשיח בוא על שמועות היו (,136-131) אדריאנוס בימי כוכבא,

 מתוך לפוריותם. או לבריאותם נזק נגרם ולא עצמם את ומלו חזרו ערלתם את משכו
מילה של הסכנה מפני בהזהירו צודק אינו יהודה שר׳ מתברר אלה אנשים של ניסיונם

375 ומומים פצעים

נולדים נוצרים ילדים של אחוז שאותו  (Autenrieth) אוטנרית ידי על נכתב שנה מאה לפני  
:(Reils) ריילס עם בספרו ראה  -  hypospadias עם כלומר יהודים, ילדים כמו מהולים

Arch, fü r  die Physiologie, vol. 7, 1807, p. 296
ע״א עב יבמות ע״ב: קלה שבת 67.

Centralblat fü r  Chirurgie, 1896, p. 387 68 לדוגמה
Ibid. 1895, p. 1106 69

 הם היו הרשות את אנטיוכוס להם ״וכשנתן :1 ה פרק יב, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 70
 מנהגי כל בכלל ונטשו ערומים שהם בשעה גם כהלינים )נראים( שיהיו מילתם את מכסים

אחרים״. גוים של מעשיהם ותיקן אבותיהם
 - טו( כו )ישעיה לגוי׳ ׳יספת ״ד״א ע״א: קצ השמיני״, ״ביום כהנא, דרב פסיקתא השווה 71

 מהד׳ (Sinbad) סינבד בסיפורי ערלה״; לו מושך הוא זכר, בן להם נותן את העולם אומות
 מכוסה יהיה גופו שכל אשתו בשם שביקש אדם על מסופר ,573 ׳עמ (,Cassel) קאססל
ערלה.

 של בריתו והמפר ברבים חברו פני והמלבין אומר:... המודעי אלעזר ״רבי מי״א: פ״ג אבות 72
 לעולם חלק לו אין טובים ומעשים תורה בידו שיש פי על אף השלום... עליו אבינו אברהם
 פנים והמגלה ברית והמפר עול הפורק עליהן ״הוסיפו (:29) ע״ב טז פ״א, פאה ירושלמי הבא״;
 המקרא האיש נמול ״אם יח-יט: ז הקורנתים אל הראשונה הבא״; בעולם חלק לו אין בתורה

 אם כי נחשבה הערלה ואין נחשבה המילה אין ימול. אל הוא ערל ואם ערלתו את ימשוך אל
האלהים״. מצוות שמירת

להתברך... ולא להקריב לא רוצה האיש אותו אין עשו: "אמר ד: תולדות כובד, תנחומא 73
ו ידיו ׳שלח שנאמר - ערלה לו שמשך - המילה דם זה אומרים: ורבותינו בריתו׳ חלל בשלמי

9 T ״־ T T ״ : T ״״ ״ : •

מד סנהדרין רביעית(; )מאה Epiphnias, De Mens. Et, Ponder, chapt. 16 כא(״; נה )תהלים
)יהושע בריתי׳ את עברו ׳וגם הכא כתיב היה, בערלתו מושך עכן אילעא...: רבי ״אמר ע״א:

• • י • V ו

יד(״. יז )בראשית הפר׳ בריתי ׳את התם וכתיב יא(, ז
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 וכן ערלתם את משכו אשר כל של חוזרת מילה מחייב התלמוד 74משוך. של מחודשת
מחדש. אצלם התפתחה שהערלה אלה

ת בו שי ה ח ל מי ה
 כל כנגד ששקולה מילה ״גדולה ביהדות: מקודשת מצווה ומתמיד מאז הייתה המילה

 76פעמים. עשרה שלוש בתורה מוזכרת לאברהם הקב״ה בין שנכרתה הברית 75המצוות״.
 )כמו המילה מצוות קיום על נפשם יהודים מסרו הרדיפות ובזמן הגולה שנות במהלך

78נשמרה. ולכן 77אחדות(, מצוות קיום על גם
 79המילה. וזו הבטן, מפרי מעשר להפריש יש כך האדמה מפרי מופרש שמעשר כמו
כנראה יש 80תמים׳״. והיה לפני ׳התהלך שנאמר שמל עד שלם נקרא לא אבינו ״אברהם ■ • • • • • » ■ץ■ • 9 • • • • • • • 1 • • 1

 וכך נימולים שנולדו מתוארים הם ולכן כמושלמים האומה גיבורי את לראות נטייה
81נימול. שנולד אברהם את גם המדרש מתאר

 )שהיו הרבה והלא לו: אמרו לו. היא שסכנה מפני ימול לא אומר: יהודה ״ר׳ ע״א: עב יבמות 74
ובנות?״. בנים והולידו כוזיבא בן בימי מלו משוכים(

הדברים פי על ׳כי שנאמר שבתורה המצוות כל כנגד ששקולה מילה ״גדולה ע״א: לב נדרים 75
• ■ך : ־־ • ־ 9

מילה שאילמלא מילה גדולה אחר דבר כז(, לד )שמות ישראל׳ ואת בךית אתך כרתי האלה
• • • ז • ז ז • «

כה(״. לג )ירמיה וגו״ ולילה יומם בךיתי לא ׳אם שנאמר - וארץ שמים נתקיימו לא
פעמים. עשרה שלוש ״ברית״ מופיעה י״ז בבראשית 76
זה ׳לאוהבי׳ - מצותי׳ ולשמרי ״׳לאהבי ו׳(: כ׳ )לשמות ו פרשה דבחדש, מסכתא מכילתא 77

• • • « • 1 י

בארץ יושבין שהם ישראל אלו - מצותי׳ ולשמרי ׳לאהבי אומר: נתן רבי אבינו... אברהם
ז • • • • •

 מז יבמות והשווה בני״. את שמלתי על ליהרג? יוצא לך מה מצוות. על נפשם ונותנין ישראל
 פ״א גרים מסכת להתגייר?״; שבאת ראית מה לו: אומרים הזה בזמן להתגייר שבא ״גר ע״א:
 רואה אתה והלא להתגייר לך מה לו: אומרים מיד. אותו מקבלים אין להתגייר ״הרוצה ה״א:

האומות״. מכל ושפילה וכפופה נמוכה הזאת האומה את
 למיתה עליהם עצמן ישראל שמסרו מצוה כל אומר: אלעזר בן שמעון ״רבי ע״א: קל שבת 78

 שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין - ומילה כוכבים עבודת כגון המלכות, גזרת בשעת
 מרופה היא עדיין - תפילין כגון המלכות, גזרת בשעת למיתה עליה עצמן ישראל מסרו

בידם״.
 וזו - עישור צריכים בטנך פרי אף עישור צריכים אדמתך פרי ״מה ה: ג רבה דברים 79

המילה״.
 נקרא לא אבינו אברהם שעשה מצוות שכל מילה גדולה אומר: ״רבי ה״ה: פ״ב נדרים תוספתא 80

א(״. יז )בראשית תמים׳ והיה לפני ׳התהלך שנאמר שמל, עד שלם
ז • • ז • •

ם ״׳לדוד ע״ב: י סוטה - דוד 81 הלי ת ( ם׳ ת מהול״. כשהוא שנולד תמה, מכתו שהיתה א(, נו מכ
ז •

 נולד אומרים: אחרים - ב( ב )שמות הוא׳ טוב כי אתו ״׳ותרא ע״א: יב סוטה - משה
 אלא כאן כתיב אין אברהם׳ ׳מל לוי: ״א״ר ט: מז רבה בראשית - אברהם מהול״. כשהוא
 ה״ה פ״ב נתן דר׳ לאבות השווה מהול״. עצמו ומצא עצמו את בדק כו(, יז )בראשית ׳נמול׳
מלכיצדק, נח, שת, הראשון, אדם איוב, נימולים: שנולדו אלה של רשימה מופיעה ששם
 שנולדו מי״ג אחד ״זה ז: ט תהלים מדרש ועוד; דוד שמואל, בלעם, משה, יוסף, יעקב,

 דוד, שמואל, משה, יוסף, יעקב, תרח, שם, נח, חנוך, שת, הראשון, אדם הן: ואלו מהולים,
ינת )המסורה( האסלם של הסונה ירמיה״. ישעיה, נימול. שנולד כמי מוחמד את גם מצי
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 83אוזניים״ ״ערל וכן 82שפתים׳/ ״ערל גם ומכאן שלמות לחוסר סמל היא הערלה
להניח מקום יש 85לבבכם״. ערלת את ״ומלתם משה: דורש גם וכך 84לב׳/ ו״ערל

ך • • • • • » ״ ' ■ • • • ■ ■ • • • «
• • 1• • ♦ •

שבימי וכמו מסוימת, בחגיגיות נחוג המילה כמו המשפחה בחיי חשוב כה שאירוע
על התלמוד בימי דיברו כך (86זאת״ שבע )״מלא הכלה שבוע על מדובר היה המקרא

• \

 היה עוד זה שימוש 88״חתן״. נימול, עתה שזה בנה את כינתה ציפורה 87הבן״. ״שבוע
89והתלמוד. המשנה בימי מקובל

 שמשמעותו ״חתך/ המונח את הכירו 90אחריו, גם ואולי מוחמר, שלפני הערבים
 להעלות חביבא רב גם היה יכול כך 91נימול. של כמונח רק מאורס, היהודים אצל

 החגיגות את 92במעונו״. ״שהשמחה לברך מהולא( )בי מילה שמחת בעת דעתו על
 היום גם שמקובל כפי החגיגה, התקיימה כך ואחר כנסת בבתי בציפורי לפרסם נהגו

 בתקופות 93הלילה. לתוך מאוחר עד הפתוח״ ״הבית בשיטת התינוק, הורי בבית במזרח,
שלא בבתים 94בה. הקשורה החגיגה גם נמנעה המילה על אסר שהשלטון ובמקומות

377 ומומים פצעים

Risa, die Rituelle Beschneidung Vornehmlich im Osmanischen Reiche. Volkmann’s)
(Sammlung Die Klinische Vorträge, no. 438

שפתים״. ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני ״הן יב: ו שמות 82
: • : T ״• T : ־ •״ : • • 9 • : T • • :־ • • ך ו : —: ־ • ־ך ־

להקשיב״. יוכלו ולא אזנם ערלה הנה וישמעו ואעירה אדברה מי ״על י: ו ירמיה 83
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״וערלתם הפסוק על כ״ג י״ט בויקרא רש״י לדברי לבי תשומת הסב מלאך ד׳ ד״ר טז. י דברים 85
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ת כלומר, אטום״. יהא אטימתו ״ואטמתם האומר פריו״ את ערלתו  הפסוקים בכל ״ערל״ משמעו
)המתרגם(. - ״אטום״ היא

כז. כט בראשית 86
 ואין וקשות... רעות גזירות עלינו שגוזרת הרשעה מלכות שפשטה ״ומיום ע״ב: ס בתרא בבא 87

 סנהדרין שבעה״; לסוף שהיא ״מילה, הבן: לשבוע ד״ה רש״י הבן״; לשבוע ליכנס אותנו מנחת
ע״ב. לב

לי״. אתה דמים חתן כי ״ותאמר כה: ד שמות 88
ד ־  V------t • : ־

 שלם״; כחתן קרוביו ולכל ולאמו לאביו הוא והרי אחד... יום בן ״תינוק מ״ג: פ״ה נדה 89
 לאותו אלא להרוג שטן בקש רבינו למשה לא אומר: גמליאל בן שמעון ״רבן ע״א: לב נדרים
זה אומר הוי חתן? קרוי מי וראה, צא כה(. ד )שמות לי׳ אתה דמים חתן ׳כי שנאמר תינוק,

i  T  •

התינוק״.
חתן״. יומל כאשר לבן לקרוא הנשים ״ומנהג כ״ה: ד׳ לשמות עזרא אבן 90
 השתמשו מאוחרת יותר בתקופה לכאן. שייכים אינם המונח להסברת הפילולוגים של הניסיונות 91

טיהור. - ״טהיר״ במונח החיתוך עבור הערבים הרופאים
/ ׳שהשמחה בריך מהולא לבי איקלע חביבא ״רב ע״א: ח כתובות 92 ״ ו נ  ההלכה אין אך במעו

במילה. לתינוק צער יש כי טרודים התינוק שהורי משום כמותו,
 של אביו שם וסעד מילה לברית שהלך חלפתא בן ר״ש בימי היה ״מעשה א: ט רבה דברים 93

בני. של לשמחתו מיישן אני הזה היין מן להן: אמר שנים, ז׳ בן ישן יין אותן והשקה תינוק
הלילה״. חצי עד סועדין היו

 וקשות... רעות גזירות עלינו שגמרת הרשעה מלכות שפשטה ״ומיום ע״ב: ס בתרא בבא 94
את ועוקרין ״הואיל ה״י: פט״ו סוטה לתוספתא השווה הבן״. לשבוע ליכנס אותנו מנחת ואין



 למסיבות גם להתפתח אלה חגיגות היו יכולות מצוות קיום על כך כל בהם הקפידו
 בבית המילה טקס התקיים לא המשנה שבתקופת להגיד ניתן רב בביטחון 95שתייה. של

96הגמרא. בתקופת לא שגם לומר ניתן גבוהה ובסבירות הכנסת,
 וכן התינוק לאבי למוהל, המיוחדות הברכות מוכרות היו קדומות בתקופות כבר
 שאנו )כפי הברית בעת לתינוק שם מתן על המעיד מקור שום בתלמוד אין 97למברך.
 הרומי, למנהג חיקוי כאן שיש ייתכן (.98ישו לגבי החדשה הברית מן זאת מכירים
 בחגיגיות וזאת ללידתו, התשיעי ביום ולבן ללידתה השמיני ביום שם לבת לתת שנהגו

 מחלוקת יש ישו; של הברית כיום בינואר הראשון את חוגגת הקתולית הכנסייה רבה.
99זה. נוהג קיים ממתי

ח תו י ם נ קו ה מ רל ע ה
התלמוד אך הברית, של הפולחניים בחלקים רק התלמוד עוסק כה עד נידון אשר בכל
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 ושלא בנים להוליד ושלא אשה לישא שלא שמם. שהוא העולם על נגזר מבינותינו, התורה
נות אסרו שכאשר מסופר ע״ב לב בסנהדרין בן״; שבוע להקים  הבן שבוע ולחגוג למול השלטו
 קול תנא: חיל. לברור זכאי בן יוחנן רבן ״אחר והזמנה: הודעה של עקיפה דרך על מסופר
ל משתה שם, משתה - חיל בברור הנר אור הבן; שבוע הבן, שבוע - בבורני ריחים קו ( ם״  ש

 לבבא גם והשווה התינוק(. למכת סממנים שוחקים כי הבן לשבוע להזמנה סימן הוא הריחים
בי ישוע לבי לה ואמרי הבן שבוע לבי איקלעו אסי ורב ושמואל ״רב ע״א: פ קמא ( ״  ישוע הבן
ון שעושים משתה הבן: ן ״ישוע״ הבן: לפדי  כה פ״א, כתובות ירושלמי פדיון(; פורקן, מלשו
 השמד שבטל פי על אף שם... משתה שם משתה בעיר מגרוס קול להן? סימן ״מה (:33) ע״ג

למשתה(. סימן הוא המגרסה )קול בטל״ לא המנהג
 למוהליני שבא ביום היה. ירושלם מגדולי אבא ״אבויה (:38) ע״ב עז פ״ב, חגיגה ירושלמי 95

 דאכלון מן אחד. בבית יהושע ולר׳ אליעזר ולר׳ אחד בבית והושיבן ירושלם גדולי לכל קרא
ן שרון ושתון  אנן נעסוק בדידון עסוקין דאינון עד יהושע: לד׳ ליעזר א״ר ומרקדין. מטפחי
 רבה רות לפי תורה. בדברי עסקו ואלה ורקדו שרו אלה תורה״. בדברי ונתעסקו וישבו בדידן

)״אילוץ יווניים שירים שרו ואלה תהלים שירי שרו אלה יג( ג )רות הלילה״ ״ליני לפסוק ד ו
T

אלפבתרין״(. אמרין ואילין מזמורים אמרין
 מערב המילה( )סכין כלי הביא לא שאם אומרת המשנה מ״א. פי״ט לשבת טוב יום תוספות 96

 דליכא הכלי אצל התינוק ״ויביאו טוב יום תוספות בעל שואל כך ועל בשבת, מביאו שבת
 והוה חולה הוא ואז לאמו להחזיר צריך היה המילה דלאחר וי״ל עצמו? את נושא דהחי איסור
 מרוחקים היו הכנסת שבתי לזכור יש לכך נוסף מסוכנת״. אמו וגם עצמו את נושא דאינו כפות
המגורים. מאיזורי כלל בדרך

 וצוונו במצוותיו קדשנו ׳אשר לעצמו: ברכה צריך ״המוהל הט״ז-הי״ז: פ״ז ברכות תוספתא 97
. על  של בבריתו להכניסו וצוונו במצוותיו קדשנו ׳אשר לעצמו: ברכה צריך הבן אבי המילה׳

 ברית באות חתם צאצאיו שם, בשארו חוק מבטן ידיד קדש ׳אשר אומר: המברך אבינר. אברהם
קודש״׳.

 המלאך לו קרא אשר כשם ישוע שמו ויקרא ימים שמנה לנער במלאת ״ויהי כא: ב לוקס 98
בבטן״. הרה בטרם

Chr. Fr. Wintzler, Historische Untersuchungen der Beschneidung Jesu Christi, 99
Wittenburg, 1753
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 המונח 100מורנא. של במקרה מבוגרים, של ערלה חיתוך גם המילה ברית מלבד מכיר
 בתולעת מדובר כאשר במקומנו המשמעות גם כנראה וזאת לתולעת בתלמוד מוכר

 חסרי נמצאו התולעת, בגלל המילה ברית מצוות את לנמק ניסיונות 101הערלה. במקום
ברית. המחייב 102בגיד( )הכוונה בבשר נומי על גם מדבר המדרש תועלת.

דם הקזת :2 מס' נספה

ת קז דם ה
 של במסגרת הבריאות על ולשמירה ממחלות לריפוי מטרות: לשתי דם הקיזו הקדמונים

 ליישום הווריד מן דם הקזת בתלמוד למצוא ניתן רחוקות לעתים רק מונעת. רפואה
 של במקרה דם להקיז יש אם רעים אחדות אין התלמוד חכמי בין הראשונה. המטרה

 הלא־ הרופאים בין גם היו זה בנושא דעות חילוקי 103דיפטריה(; )אסכרה, ״סרונכי״
 לו נותנים אך אוכל לו לתת אין אחד, יום חום לאדם יש אם 104התקופה. של יהודים
 אם אך 105)סיכורי(; דם לו להקיז אפשר יומיים נמשך החום ואם אחת, מים כוס לשתות

 האומר קלסוס, של דעתו את תואמת זאת גישה 106סכנה. הדם בהקזת יש גבוה החום
 דם הקזת המחלה. של השלישי או השני היום הוא דם להקזת ביותר המתאים שהזמן

107כרצח. כמוה החום שיא בעת
 עיניים, כאב בעת דם הקזת מוזכר, אינו ששמו התלמוד, מחכמי אחד לדעת
 מיועד הוא אם הדם. את מקיזים (plethora) דם עודף לו שיש חיים לבעל 108מסוכנת.
109דמו. את להקיז אין מום, בו מטילה דם והקזת לקורבן

 ד״ה רש״י דלא״; מורנא, לשום לאפוקי - גר לשום הגוי את מל ״ישראל ע״ב: כו זרה עבודה 100
 בעלי בבשר החיה טפילה תולעת היא מורנא בערלתו״. לו שיש ״תולעת מורנא: לשום לאפוקי

הערלה. את חותכים ממנה להיפטר וכדי הערלה, במקום וגם חיים,
ונקבה״. הריאה מן היוצאה ״תולעת מפרש ורש״י מורנא מוזכרת ע״א מט בחולין 101
.81 הע׳ )נימא(, פציעות סוגי ומומים: פצעים ה: פרק לעיל ראה 102
 כבד מחצר אותו מאכילין שוטה כלב שנשכו ומי בשבת, לסרונכי דם ״מקיזין ע״א: פד יומא 103

רפואה״. משום בהן אין באילו אומרים: וחכמים שלו...
Coelius Aurelianus, Acut. 3, chapt. 4:34, p. 193 104

 - יומי תרי בת דמיא; כתא - יומא בת לשימשא אם: לי אמרה אביי: ״אמר ע״ב: סז גיטין 105
 ישתה יום בת חום למחלת ש׳: מרקא״; וחמרא אגומרי סומקא בשרא - יומי תלתא בת סיכורי;

 על אדום בשר יאכל ימים שלושה בת )סיכורי(; דם הקזת יומיים בת חום למחלת מים, קנקן
קלוש. יין וישתה גחלים

 וסיבורא ״אישתא מונה השאר ובין דם להקזת מסוכן מה דנה הגמרא ע״א. כט זרה עבודה 106
סכנה. - דם הקזת ואחריה קדחת סכנתא״:

107 2:10 .Celsus, Med אותו. לקשור צריך חום, לו שיש בזמן דם לחולה מקיזים אם
 דם הקזת ואחריו עיניים כאב ש׳: סכנתא״; - וסבורי עינא ״כאיב ע״א: כט זרה עבודה 108

סכנה.
מום בו שעושה במקום הדם את לו מקיזין אין דם שאחזו ״בכור הי״ז: פ״ג בכורות תוספתא 109

379 ומומים פצעים
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 כלל יכולים אנו אין מנע. כפעולת ההיגייני הצד מן דם הקזת על יותר לנו ידוע
 ההסכמה מידת את להבין ניתן אך העתיק, בעולם דם הקזות של ההיקף את לשער

 שכשם ההנחה את נקבל אם רק גופם לתוך נועזת כה לחדירה הקדמונים הדורות של
 ודלקות דם עודף כך החדשה, העת של )סטיגמה( כתם הם ועצבנות )אנמיה( דם שחוסר
 באותה משתמשים היו שלא הדעת על להעלות שאין וכשם הקדום; בעולם כתם נחשבו
 להשתמש הדעת על להעלות אין כך ההקזה, של הדם״ ״צמאת הריפוי בשיטת תקופה

 אם 111דם. הקזת של מחודשת בהתעוררות האמונה נגוזה לא ועדיין 110בימינו. בה
 מחדש שתתעורר אפשרי בלתי זה אין אזי זורם״, ש״הכל באומרו צדק הזקן הפילוסוף

 חיים וצורת אקלים לשינויי שיש בהשפעה להבחין גם שיש ייתכן דם. להקיז מגמה
להתאים לאדם שיש באומרו זאת לנקודה התייחס אסקלפיאדס דם. להקזת היחס על

• •

 חולים אצל דם ניקז הוא חי. הוא שבו לאיזור בו והריפוי הטיפול דרכי ואת עצמו את
 שיטה באותה בטיפולו אך בכך, והצליח ובהלספונטוס בפריום (pleuritis) הצדר בדלקת
 בתקופות כבר מוצאים, אחרים במקומות גם 112לחולים. נזק נגרם ובאתונה ברומא

 להקיז המנהג על מדווח (P. Guigues) גויגוס בעוד דם. להקזת שונות גישות קדומות,
 מאות כחמש מסון, מעיר פעם, אחרי פעם הקרטוזיאנים הנזירים בקרב פעמים חמש דם

 קצרה תקופה תוך נמות אלה בשיטות בימינו נתנסה שאם (,1687) יותר מאוחר שנה
 דומה הערה 113הדורות. במשך האדם של כוחו בירידת זאת מסביר והוא נזירים, כמו

 באומרו שלנו, בנושא העוסקות בתלמוד הערות כמה לגבי עמדן יעקב ר׳ גם מעיר
 חכמי של מקומותיהם לשל דומה הללו מקומות טבע אין אף הרופאים, דעת כך ״ואין

 בחר נבוכדנצר 114הקדמונים״. עם עכשיו אדם בני של לטבען דמיון שאין לבד הגמרא.
צלקת בהם הייתה לא אפילו התלמוד דברי ולפי 115מאום״, כל בהם אין ״אשר צעירים

 מקיזין אף אומרים: וחכמים מאיר. ר׳ דברי מום, בו עושין שאין במקום הדם את לו מקיזין אבל
 דם שאחזו ״הבכור (:22) ע״ב כח פ״א, פסחים ירושלמי מום״; בו שעושה במקום הדם את לו

 בו יעשה שלא ובלבד יקיז אומרים: חכמים יהודה. ר׳ דברי הדם, את לו מקיזין אין מת אפילו
ישחט״. לא זה הרי מום בו עשה אם מום.

Pelman, Nervosität und Erziehung, Bonn 1888, Introduction 110 
גם וראה  Wenzel, Alte Erfahrungen im Lichte der neuen Zeit, Wiesbaden 1893 111 

של קולות שוב נשמעים באמריקה דם. הקזת ידי על  chlorosis^ המודרני הטיפול את  
- :ראה  (plethora, congestion) דם בגודש כטיפול דם הקזת על הממליצים רופאים

Times and Register, January 12 1895 
Coelius Aurelianus, Acut. 2, chapt. 22:129, p. 131 112 

Annales ord. Cartusiensis v. Innoc, Le Masson, Correriae 1687, Lib. 1, chapt. 39 fol. 113
73

 כוורא ד״ה ע״א, יא קטן מועד תוספות וראה ע״ב; קכט לשבת עמוץ( יעקב )ר׳ יעב״ץ הגהות 114
ג למסרחיה סמוך ד ( י ל ע  סמוך למיכל סכנה תופסים הזה ״ובזמן מעולה(: הוא לסרחונו סמוך מ

 בזמן טובות שאינן שבתלמוד הרפואות כמו נשתנו ושמא אבוה... עלה משתי וגם לסירחון.
הזה״.

ומן המלוכה ומזרע ישראל מבני להביא סריסיו רב לאשפנז המלך ״ויאמר ג-ד: א דניאל 115
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חכמה״. בכל ומשכילים מראה וטובי מאום כל בהם אין אשר ילדים הפרתמים.
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 ביותר חריג זה שהיה להבין ניתן התלמוד דברי מתוך ״6דם. הקזת אחרי הנשארת
 אדם פצע אדם בסדום כאשר דם. הקזת של צלקת ללא אדם תקופה באותה למצוא

 התלמוד חכמי 117דם. הקזת שכר לו ומגיע הפצוע של דמו הקיז שהפוצע נפסק אחר,
 שהיה למנזר 118דם(. )מקיז אומן בה שאין בעיר לדור רשאי חכם תלמיד שאין אמרו

 לאשתו הבעל של הבסיסיות בחובותיו 119דם. מקיז גם היה הביניים בימי כהלכה מצויד
 כמו הירושה מן מתמלאות אלה חובות מותו ואחרי מסוימים, רפואיים צרכים כלולים
 120דם. הקזת על הוצאות גם אלה בסיסיות חובות כללו ישראל בארץ ולפחות מזונות,

 בחלום מותו לאחר נראה ורבא דם, הקזת בעת כאבים יש אדם שלכל להניח אפשר
 בתו 121דם. הקזת בעת ככאב היה המיתה בעת שהכאב לו וסיפר שעורים רב לאחיו

 בעת הכאב את דומות במילים לבעלה תיארה רבא( של אשתו )שהייתה חסדא רב של
 וידוע מוכר היה ההקזה דם צבע 123לו״. מחולין עוונותיו בחלום, דם ״המקיז 122הזיווג.
 דם מהקזת הימנעות 124אחרים. נוזלים של לצבעים להשוואה בסיס לשמש היה ויכול

 במאה עוד כמסוכנת. אפילו מסוימים ובתנאים - שלילי כדבר - כחסרון נחשבה
 כתוצאה בהן לחלות עלולים אדם שבני מחלות של שורה הפר מציין עשרה השמונה

 שחין, מרבה מקיז ואינו דם המרבה - רבה״ שחין רבה, ״דם 125דם. מהקזת מהימנעות
126התלמוד. אומר

קבוצות: בשלוש להבחין ניתן דם להקזת המתנגדים בין
 על גלנוס שמדווח כמו רפואי דעת שיקול מתוך דם מהקזת הנמנעים אלה - 1

דורו. בני רופאים מספר

ע״ב. צג סנהדרין 116
 שהיה מי ש׳: דמא״; לך דשקל אגרא ליה הב ליה: אמרי לחבריה ליה ״דפדע ע״ב: קט שם 117

דם. ממך שהקיז שכר לפוצע לו תן למוכה: אומרים היו חברו את פוצע
ד אין הללו דברים עשרה בה שאין עיר ״כל ע״ב: יז שם 118  רופא בתוכה:... לדור רשאי חכם תלמי

דם״. ״מקיז אומן: ד״ה רש״י ואומן״;
Wiener Klin. Wochenschrift, 1895, no. 34, note 10 המחבר: של מאמרו ראה 119
 שמעון רבן כמזונות. היא הרי רפואה וצריכה יתומין מנכסי ניזונת ״אלמנה ע״ב: נב כתובות 120

אל בן כמזונות. היא הרי קצבה לה שאין מכתובתה, נתרפאת קצבה לה שיש רפואה אומר: גמלי
קצבה״. לה שאין כרפואה ישראל בארץ דם הקזת עשו יוחנן: רבי אמר

 רבא אמר גוסס. אותו וראה רבא לפני יושב היה רבא של אחיו שעורים רב ע״א. כח קטן מועד 121
 לאחר בחלום לו להראות מרבא שעורים רב ביקש יצערו. שלא המוות למלאך שיאמר לאחיו

 ריבדא כי ליה: אמר צערא? למר ליה ״הוה שאלו שעורים ורב בחלום אליו נראה הוא מיתתו.
דכוסילתא״.

 דיון יש בגמרא דכוסילתא״. כריבדא חסדא, רב בת לי אמרה אמר: ״רבא ע״ב: לט כתובות 122
 סכין של דקירה כמו - שמשמעותם רבא דברי נאמרו לכך ובהתייחס הביאה בעת הכאב לגבי

הקזה.
ע״א. נז ברכות 123
הקזה״. ״כדם אומר נחמן ור׳ הנדה דם צבע על בגמרא בדיון ע״ב, יט נדה 124

125 1732 .J. W. Hoefer, De morbis ex intermissa venaesec, Halae Magd, 12 סעיף ביחוד 
.32 ׳עמ

ע״ב. מד בכורות 126

381 ומומים פצעים



« »
ה פרק 382

 הקזת התירו רומיים לחיילים אנושי. ולא מוגזם פינוק דם בהקזת הרואים אלה - 2
127ובושה. קלון מחמת דם

לנפש ״ושרט מצווה התורה דתי. איסור על עבירה דם בהקזת ראו אשר בודדים - 3
• • ז • • •

ביבי רב אומר זה פסוק על 128ה׳״. אני בכם תתנו לא קעקע וכתבת בבשרכם תתנו לא
• • • • “ • • • • • ך • • • ■ • • • ¥

 אלילים, עובדי אצל אבל כאות המקובל על חל במקורו שהאיסור שלמרות אביי בר
129דם. להקזת שנעשה פצע גם בו וכולל מקפיד הוא

ת ו ר י ד ת ת ז ק ם ה ד ה
 במחלוקת. נתונה הייתה בריא יישאר שאדם כדי דם להקיז יש תדירות באיזו השאלה

 קשה ״רובן עליהם שנאמר לנושאים הדם הקזת את התלמוד משייך כללי באופן
 130מועילה. היא ראויה בתדירות אך מזיקה מדי תכופה דם הקזת כלומר יפה״, ומיעוטן

 כך ואחר יום, שישים כל מסוים ובגיל יום שלושים כל דם להקיז המליץ שמואל מר
 הוא חננאל רבינו ולדעת שנה, ארבעים הוא המסוים הגיל רש״י לדעת יום; תשעים כל

 שישים גיל ולאחר יום שישים אחרי רש״י לדעת יקיז ארבעים גיל לאחר חמישים.
 שגרתית, הקזה אפילו כלל, יקיז לא הרמב״ם של לדעתו 131יום. לתשעים אחת יקיז

 בהקזה. בו להתחיל שיש הגיל את כלל מציין לא שמואל מר 132חמישים. גיל אחרי
 משנה, פחות בני לילדים כבר דם להקיז במצרים נהגו אלפינוס פרוספר של דיווח לפי

 פסול מנהג הכיר כבר היפוקרטס 133האוזן. מאחורי או בשוק הווריד מן בהקזה וזאת
 ארבע גיל לפני דם הקזת על אסר גלנוס 134הסקיתים. של אי־הפוריות את לו וייחס זה

 לא יותר מאוחרת בתקופה 135שישים. גיל אחרי הקזה התיר חירום במקרה ורק עשרה,
 ולא הגיל שלא מראה שהניסיון אומר קלסוס כבר גלנוס. של אלה בהנחיות יותר דבקו

דם. להקיז יש אם מכריעים האדם של כוחותיו ורק קובעים, נשים( )אצל ההריון

Gellius, Att. 10:8 127
כה. יט ויקרא 128
ההקזה(. )פצע דכוסילתא״ אריבדא אפילו קפיר אביי בר ביבי ״רב ע״א: בא מכות 129
ע״א. ע גיטין 130
 ובין ימעט, הפרקים ובין יומין תלתין כל - דדמא פורסא שמואל: ״אמר ע״ב: קכט שבת 131

 ״פירקי הפרקים: בין ד״ה הקזה״; ״זמן דדמא: פורסא ד״ה רש״י וימעט״; יחזור הפרקים
 לשני אלא חדש בכל יקיז שלא ״בהקזה, ימעט: ד״ה שנה״; ארבעים לאחר כגון שנותיו,

 כחו שאין לפי חדשים, לשלשה יקיז ששים ״לאחר וימעט: יחזור הפרקים ובין ד״ה חדשים״;
ן וגופו חם דמו ואין עליו,  הגיע הפרקים ״בין במקום: חננאל רבינו דמו״; כשמחסר מצטנ

.. שנה לחמישים מעט יחזור בימים בא ימעט.  לשנה משנה או חדשים לששה חדשים מששה י
קבלה״. מרבותינו קיבלנוהו הפי׳ וזה

 יהיה אם אלא יקיז ולא תמיד, דם להקיז אדם ירגיל ״לא הי״ח: פ״ד דעות הלכות רמב״ם, 132
כלל״. יקיז לא שנה חמישים ומאחר ביותר... לו צריך

De Med. Aegypt, 2:7, p. 50 133
עתיק עם היו הסקיתים  .Hippocrates, De Aere, loéis et aquis., ed. Foes, 1657, fol. 293 134

. הספירה שאחרי הראשונות במאות רוסיה דרום בערבות שישב אירני ממוצא
Galen, De Venaesect, Kühn 19, p. 520, 26 135
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השש המאה בתחילת 136בביטחון. זה טיפול לקבל יכולים חסון וזקן פעלתן נער  
לילדים דם הקיזו בפדובה וכן שבוונציה  (Trincavella) טדינקוולה מדווח עשרה  

מקרים ושלושה עשרים של רשימה סנדן ריכז יותר מאוחר שנה כמאה 137רכים.  
חמניץ 138רכים. לילדים דם בהם שהקיזו שונים, מחברים ידי על שתוארו מתקופתו,  

לאחר הטבור חבל בקשירת מסוים בעיכוב וזאת יילודים אצל דם הקזת על ממליץ אף
חיתוכו•139

ם רי שי כ ת מ ז ק ה ם ל ד
בעצם יש דם ״הקזת״ למונח הווריד. חיתוך לשיטת מתייחסות התלמודיות ההערות רוב  

מזולתו מבקש הוא כאשר עצמו האדם מגוף דם הקזת היא האחת משמעויות. שתי  
״סיבורי המונח מופיע רחוקות לעתים אחר. מאדם הקזה היא והשנייה דם, לו להקיז " 

מווריד ההקזה את זה במונח מבינים הפרשנים 140דם. הקזת של במשמעות או"סיכורי״  
דם כ״הקזת רש״י זאת מסביר אחת פעם רק  .(V. cephalica, cephalic vein) בכתף 

התלמוד נוהג לגמרי ברורה המונח שמשמעות במקומות 141במציצה(. דם )הקזת בקרן״  
״עושה כשהיה שמשמעותו מילתא״, ״עביר היא והדוגמה 142נקייה, בלשון להשתמש

דבר״.143
ועדים המכשירים מבין הבאים המכשירים את התלמוד מזכיר דם להקזת המי :

1 - שבו במקום העור לחיתוך הקטנה הסכין שהוא הקזה, איזמל - כוסילתא 
144. ים יר ״ריבדא״ נקרא הכוסילתא ידי על הנגרם הפצע ההקזה. כוס את מחד

[ זה ותרגום מחגמא, אל הערבית במילה ״כוסילתא״ המונח את מסביר חננאל רבינו  
דם הקזת ולא - רוח כוסות  -  cucurbitula משמעותה זאת מילה כי מדויק אינו

Celsus 2:10 136
Trincavellus, De rat. cur. partic. hum. corp. aff., book 2, chapt. 10 Venctiis 1575, fol 137

42 c
V. Sanden, Diss. Sistens Scmit. Conservat, ex Venaesectione, Konigberg 1737, p. 23 138

Martin Chemnitz, De Sang. Miss. ínfantibus, neonatis, debilibus et noxia et salutarí, 139
Giessen 1766

 ד״ה רש״י ע״א, קיב פסחים מכתפיים״; דם ״הקזת סיבורי: ד״ה רש״י ע״א, כט זרה עבודה 140
דם... הקזת ענין ״פי׳ ״סכר״: ערך השלם ערוך סיכורי״. לשון הכתפיים מן דם ״מקיז דמסוכר:

העור״. נקיבת ידי על הדם שמקפץ קפץ פי׳
ע״ב. סז גיטין 141
 לוי: בן יהושע רבי ״דאמר נקייה: לשון של רבים מקרים מביאה הגמרא ע״א-ע״ב. ג פסחים 142

נקיה״. בלשון משתעי - נינהו הדדי דכי היכא כל מפיו... מגונה דבר אדם יוציא אל לעולם
 חוה ד״ה רש״י לחוד״; ונשי לחוד גברי מחית הוה מילתא עביר הוה ״דכי ע״ב: כא תענית 143

אדם״. לבני דם מקיז ״כשהיה מילתא: עביר
 עד שותה היה יוסף ״רב ש׳: דכוסילתא״; מריבדא דנפיק עד שתי יוסף ״רב ע״א: קכט שבת 144

כוסילתא: ד״ה ״ניקור״, ריבדא: ד׳׳ה רש״י ע׳׳ב, לט כתובות ההקזה״; מחור יוצא היין שהיה
ההקזה. פצע דם, הקזת עבור הארמית המילה היא כוסילתא ש׳: מקיז״; אומן ״כלי

ומומים פצעים 383



 גם וכך הדם, את מקיזים שלתוכו הכלי כנראה היא ההקזה כוס מציע. שקוהוט כפי
 רש״י הדעת. על מתקבל - ההקזה כוס - דכוסילתא" ל״ריבדא הערוך של פירושו
[145המקיזים. איזמל נקב שמשמעותו ,pointure de flieme^ מתרגם

 הווריד. לחיתוך (Scalpellum)חדה סכין הוא הרמב״ם לדעת 146חד. כלי - מסמר - 2
 מן דם כהקזת פי׳ דסיכורי: ״תרפתא ״תרף״, בערך בערוך, מופיע אחד במקום

 148״חסודה״, מונא, ר׳ ידי על שנאמר המונח את להבין קשה לשונית מבחינה 147הצואר״.
 לדעת 149דמים״. שפיכות לידי שמביא מפני לחסודה ״יד אחר מקור לפי שמשמעותו

 )ריבדא הדם הקזת ידי על הנגרם הפצע הוא ״חסודה״ פירוש חננאל ורבינו רש״י
150דכוסילתא(.

 לעצמם בחרו הדם מקיזי אשר תמרים נושאי דקל עצי של קטן מטע היה יוסף לרב
 הדקלים אל ועפו ההקזה דם את ששתו עורבים באו הכפרים; לתושבי להקזה כמקום
בבוכרה היום עד שקורה כמו לארץ, נשפך הדם ההקזה במקום 151התמרים. את וקלקלו

 בכל כי מטבחיים, בית כמו הרופאים בו שגרים הרחוב שם נראה מכך כתוצאה -
 בהם היה שלא בכלים הדם את ריכזו אחרים במקומות 152דם. שלוליות עומדות מקום
 של חרסים על הדם את ששפכו או 153דם״, מקיזי של ״כדין שנקראו שימוש, יותר

155לכלום. ראויים שאינם מלוכלכים חרם בכלי או - 154דאומנא״ ״אחספא - דם מקיזי

 ד״ה רש״י ע״א, כא מכות הוורידים; את בו שפותחים עדין מאוד מכשיר מברזל, עשוי איזמל 145
 השלם ערוך להקזה(״. איזמל עתיקה )בצרפתית פליימ״א בלעז בו, שמכה ״כלי כוסילתא:

״רבד״. ״תרף״, ״סבר״, ערכים
 אומן של ״אזמל הגרע: מסמר ד״ה מברטנורה ר״ע טמא״; הגרע, ״מסמר מ״ד: פי״ב כלים 146

 של ״איזמיל זאת: למשנה בפירושו הרמב״ם הדם״; את שמגרע שם על גרע ונקרא דם. המקיז
המקיז״.

 )רש״י הביאה. בעת לכאב הדומה ההקזה בעת הכאב סוג את מזכירה הגמרא ע״ב. לט כתובות 147
המתרגם.( - ההקזה של הפצע כמקום דסיכורי״ ״תרפתא גרסאות שיש מעיר במקום

 תיקצץ״; לחסודה יד תיקצץ... לחותם יד תיקצץ, לעין יד אומר: היה ״הוא ע״ב: קח שבת 148
 הוא שהפירוש או רופאים; איזמל - בלע״ז״ פלימא״ה דכוסילתא, ״ריבדא לחסודה: ד״ה רש״י
 ׳אל ערבי בלשון חסודה ״פי׳ כותב במקום חננאל רבינו פצע; בו שיש במקום הנוגעת שיד

הדם. ניקוז פצע מקום כנ״ל שפירושו מחגמא״׳
אחרונה(. )שורה ע׳׳א נא פ״א כלה מסכת 149
 מזיק היד שמשמוש הקזה במקום יגע לא ידיו... שנטל מי ״אפילו ד: סעיף ד סימן חיים, אורח 150

לחבורה״.
ע״ב. כב בתרא בבא 151

Floricke, Zeitgeist 1897, no. 2 152
של ככדין אמר: חנינא בר חמא רבי כח(, כב )ירמיה בר חפץ אין כלי ״׳אם ה: י רבה ויקרא 153

• •

דם״. מקיזי של ככדין אמר: נחמן בר שמואל רבי רגלים. מי
טץ 154 ע״א. סט גי
 מלוכלך חרס על מדובר ש׳: לאומנא״; חזי דמיטנף ליה חזי חרס ״כלי ע״ב: כ בתרא בבא 155

 שהוא לו אכפת שלא הדם את בתוכו לקבל - דם מקיז - לאומן ראוי אך לכלום ראוי שאינו
מלוכלך.
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 חזו ״סמיכתא שנקראו שימוש, בהם שאין סמרטוטים על הדם את לשפוך נהגו פעמים
 ולאחר לעור, ומחובר רך הוא שבתחילתו גלד נוצר הדם הקזת במקום 156לאומנא״.

 התערבות דורש ההקזה לאחר הטיפול 157להתקלף. ומתחיל מתקשה הוא ימים שלושה
 לטפל אלילים עובד לרופא לתת אין יהודה ר׳ לדעת זאת ובכל הרופא, של מצומצמת

158ההקזה. איזמל של הדקירה במקום
 של בקרן להקזה משתמשים היו אומן״. ״קרן בעזרת הייתה דם להקזת נוספת שיטה

 אלפינוס פרוספר כך על שמעיד וכפי בחנוטים מממצאים מוכח שהדבר כפי בקר, עגלי
 טובלר וכן הבדווים, אצל 160דווטי ראה בימינו עוד 159מאוחדת. יותר הרבה בתקופה

 בכל בקרן השימוש מקובל שטרן לפי 161דם. להקזת בקר בקרן שימוש בירושלים,
 גם אלה בשיטות הפרימיטיביים העמים נוהגים ברטלס לפי 162היום. עד הקרוב המזרח
 בקרואטיה, בימינו עממיים מרחץ בבתי להקזה בקרן שימוש על נוספים פרטים 163היום.
 את ולהצמיד הקרן של החד הקצה את לחתוך היו נוהגים 164גלקס. אצל למצוא אפשר
 שהמנקז הקצה את הקטום. לקצה מבעד הדם את ולמצוץ החולה של לעורו השני הקצה
 קליפת בעור או 165קלסוס, ידי על שמתואר כפי בשעווה, כך אחר סגרו ממנו מצץ
 ביותר הטבעית השיטה 166במצרים. מקובל שהיה כפי רוק, בעזרת ממנה שהופרד ביצה

 ההקזה של הערבי הביטוי 167אנטילוס. שמציע כפי באצבע, הקרן את לסתום הייתה
 הקדומה. הערבית בתקופה שיטה אותה על מוכיח המוצץ, שמשמעותו חגים״, ״אל הוא
 גם מיוצרת הייתה שה״קרך פי על אף ״קרן״, במונח משתמשת התלמודית השפה גם

168מזכוכית.
169תשקצו״. ״לא על עובר כן והעושה לגסות, נחשב לשתייה ההקזה בקרן שימוש

 סמיכתא :׳ש בריסקא״; לאומנא חזו בסמיכתא דלבושא לקריעה ליה חזו ״מטלוניות ע״א: כ שם 156
ההקזה. מקום את לנגב דם למקיז ראויות אך עבות מטליות הן

 נחשב הוא רך הוא הגלד עוד כל נדה. בטומאת חציצה לגבי נידון הגלד נושא ע״א. סז נדה 157
 - יומי תלתא עד דכוסילתא, רבדי )״הני לחציצה נחשב הוא ימים שלושה ואחרי הבשר כגוף

וכר״(. חייצי לא
מינייהו״. מתסינן לא דכוסילתא ריבדא אפילו יהודה: רב ״והאמר ע״א: כז זרה עבודה 158

Prosper Alpinus, De medic Aegypt., 2, chapt. 13, Venetiis 1591, p. 63 159
Doughty, Travels in Arabia Deserta, Cambridge 1888, vol. 1, p. 492 160

Tobler, Medizinsche Topographie Jerusalems, Berlin 1855, p. 6 161
Stern, Türkei 1:195 162

Bartels, Medizin der Naturvölker, p. 270 163
Glax, Zeitschrift für Balneologie etc., 2 (1910), no. 23 164

Celsus 2:11 ed. Daremberg, p. 55 165
.159 הע׳ לעיל אלפינוס, פרוספר 166

Antyllus, in Oribasius. Coll. 7:16, vol. 1, p. 62 167
 בקרני הונא רב קאמר כי - בשבת הניטלין הכלים את נוטל תנן: ״והאנן ע״ב: קנד שבת 168

 ששימשו זכוכית כלי שהם הניטלין כלים על אומר במקום רש״י ליה״; חזיא דלא דאומנא,
שמאוסים. לפי לכלום בשבת ראויים ואינם הדם למקיזי

יקרא לא משום עבר קא דאומנא בקרנא דשתי מאן ״האי ע״ב: טז מכות 169 ו (  ״אל מג יא תשקצר׳
נפשתיכם״(. את תשקצו
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 בידי ואוירו בפומפי נמצאו ממתכת, כלל בדרך שיוצרו ראש, דמויי מעוגלים, הקזה כלי
 מזכוכית, העשויים הקזה ראשי גם ההקזה קרן מלבד מכיר אנטילום 170רנצי. דה פון

 אפלה של הסבריו לפי ,Zehnpfund) צנפפונד ביותר. שונות בצורות ומכסף מברונזה
Oefele])] בשם בבלי מכשיר תיאר zuqapiqu לצילוק ושימש עקרב של לעוקץ הדומה

(171(.Skarifikation, scarification

ם אי תנ ת ה קז ה דם ל
 כמות לקבוע אין גלנוס לדעת הקזה. בכל להקיז שיש הדם כמות לגבי שונות דעות יש

 בקביעת בחשבון להביאם שיש שונים גורמים ישנם אלא להקיז שיש דם של קבועה
 שניתן סבר הוא ועוד. להקזה הנזקק של מקומו השנה, עונת גיל, הגוף, מבנה הכמות:

 אך לבריאות, נזק וללא במהירות ירד שהחום כדי בערך, ליטרים שלושה עד להקיז
 שזקוק המינימלית הדם כמות 172ליטר. רבע של הקזה אפילו סבלו שלא כאלה היו
 מסוכן יהיה ולכן 173סמ״ק( 150-80) לוג רבע התלמוד לדעת היא לחיות כדי אדם לה

 רוח אפילו אזי המינימלית, הדם לכמות מגיעים אם הדם. הקזת בעת כזו לרמה לרדת
 של המרבית הכמות לגבי אזכור שום אין הצער למרבה 174מסוכנת. תהיה כבר פרצים

 שיוצא הדם מן בצבעו שונה ההקזה בעת שיוצא הראשון הדם להקיז. שאפשר דם
 השונים הגוונים בין ההבחנה רבה. משמעות לדבר יש מסוימות ובמחלות מכן, לאחר

 להלין לנו ואין מאומנת, עין מחייבת ההקזה בעת הווריד מן היוצא הדם צבע של
 ישנם 175מומחה״. ב״ראיית הדרוש את לראייתם ייחסו שלא זוטרא ומר אשי רב על

 ניתן דם. להקזת המתאימים הימים קביעת לגבי ההחלטה על המשפיעים רבים גורמים
 176בהיר; ביום להקיז ניתן כאשר מעוננים בימים לנתח לא ההוראה את להבין בהחלט

 להקיז שאין 177מאוחרת, בתקופה אף מקובלת שהייתה ההנחיה את להבין ניתן כן כמו
אין שלנו מבט מנקודת אך 178כמסוכנת. הידועה מסוים, מכיוון רוח שנושבת בימים

von De Renzi ed. Celsus, Neapal 1852, p. 123 170 
Beiträge zur Assyrlogie, by Delitzsch-Haupt., vol. 4, pp. 220 ff, Leipzig 1902 171 

Galen, De Cur. Rat. Per Venaes. chapt. 14, ed. Charter, vol. 10, fol. 444 172
 תלויין אדם ״חיי דם: רביעית ד״ה רש״י בכם״; נתתי דם רביעית הקב״ה: ״אמר ע״ב: לא שבת 173

 זה לשיעור קראו ולכן בעובר שיש הכמות את זה מזערי בשיעור ראו שחז״ל בדעה ש׳ בה״.
הנפש״. ״דם

 שאב שמא פרצים רוח במקום ישב לא דם לו שהקיזו שמי מסביר ש׳ ע״א. קכט שם 174
 דם מעט ממנו ותשאף רוח ותבוא בלבד, דם רביעית על והעמידו הרבה האומן ממנו

ויסתכן.
י לי מבעי לא להאי האי בין ידענא דלא אנא כגון אשי: רב ״אמר ע״א: כ נדה 175 דמא״. למחז
נן לא - דשותא ויומא דעיבא יומא ״הלכך ע״א: עב יבמות 176  ביה. מסוכרינן ולא ביה, מהלי

ויום מעונן שיום נלמד מכאן ש׳: ו(״; קטז )תהלים ה״ פתאים ׳שמר רבים, בה דרשו והאידנא
T

מסוכן. שהדבר משום דם מקיזים אנו ואין מלים אנו אין דרומית רוח של
Amaldi Villanovi, opp., ed. Taurellus, Basil 1585, fol. 767 177

 ש׳: ע״ב: שם, שם רוח; שנושבת במקום ישב לא הקזה דבר שעושה מי ש׳: ע״א; קכט שבת 178
יבמות רעה; רוח בו שיצאה עצרת של טוב יום משום טובים ימים ערבי כל על חכמים וגזרו
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 בהן, משופעת דם שהקזת המסתוריות־המיסטיות ההנחיות לכל להצטרף יכולים אנו
 העם על רק לא השפעה להן הייתה שנים אלפי שבמשך אסטרולוגיות הערות במיוחד
 בנקודה שמואל מר של הנחיות מוצאים אנחנו בתלמוד הרופאים. על גם אלא הפשוט

 לשכוח אין תקופתו. לאחר שנים אלף עוד במערב רופאים ידי על מוזכרות אשר זאת,
 - האסטרולוגיה למקור נחשבת אשר מארץ הוא רבות תלמודיות מסורות של שהמקור

 נפוצים שהיו ההקזה״, ״לוחות של ההתחלה את למצוא אפשר ובאשור בבבל בבל. היא
הנסיך של רופאו תורניסר ד״ר של בלוח המערב בארצות מכן לאחר

 דם הקזת בין הדוק קשר יש ברנדנבורג. של הנסיך שהיה (,1598-1525) גאורג יוהן
 דם בהקזת הסכנה על 650 בשנת הכריז מקנטרברי תאודור והארכיבישוף לאסטרולוגיה,

 179הגאות. בעת האוקיינוס מי קצף בגלל והן ירח אור בגלל הן מלא, ירח של בלילות
 דם להקזת המתאימים שהימים אומר שמואל 180כדלקמן: הן זה לנושא התלמוד הנחיות

 מעלה, של דין ובית מטה של דין בית יושבים וחמישי בשני ושישי. רביעי ראשון, הם
 ידי על נחשב הוא כי יקיזו לא שלישי ביום מסוכנים. והם מקטרג השטן הדין ובימי

 והוא 181ודם, רצח המסמל מאדים, הלכת כוכב של כיומו הדורות בכל האסטרולוגים
 בשעות מאדים שולט שישי ביום גם אמנם רע. סימן בהן ויש זוגיות בשעות שולט

 ״שמר עליהם ונאמר שישי ביום דם להקזת התרגלו כבר רבים אנשים אך הזוגיות,
 בי״ד בד/ שחלים רביעי בימי דם להקיז שאין שמואל אומר כך אחר 182ה׳״. פתאים
 וכל - החודש סוף עד ימים ארבעה עוד אחריו שאין רביעי ביום וכן בחודש, ובכ״ד

 השלישי וביום מחלישה החודש של הראשונים הימים בשני דם הקזת הסכנה. מפני זה
 ערבי בכל אסורה היא ולכן מסוכנת, שבועות ובערב מחלישה חג בערבי הקזה מסוכנת.

 מאמץ דורשות לחג שההכנות מכיוון נובע שהוזכר האחרון שהאיסור להניח יש החגים.
 דם מהקזת להימנע האזהרות תשתית על יום. באותו דם להקיז גם מומלץ ולא גופני,
 הטבלאות מכן לאחר הוכנו אסטרולוגיים, נימוקים על המבוססות מסוימים, בימים

ההקזה. ימי לקביעת
 בכתב הכתובים מהמקורות הנתונים את תואמות אינן שמואל מר של הנחיותיו

 כנראה )הכוונה המלא הירח יום שהוא בחודש, עשר הארבעה היום רק לפיהם היתדות:
 לוח השתנה לזה מעבר דם. להקזת מוצלח הלא היום הוא המתרגם(, - בחודש לט״ו

 בבבל להסביר. אוכל לא וזאת המקורי, ללוח בהשוואה והסתבך שמואל של ההקזה
עשר, התשעה עשר, הארבעה השביעי, הימים להקזה מוצלחים הלא הימים היו העתיקה
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 והיא מנשבת דרומית שרוח - דשותא יומא המעונן. ״יום דעיבא: יומא ד״ה רש״י ע״א, עב
הרוחות״. מכל קשה

Beda, Hist. Ecclesiast., 5:3, fol. 374 179
ע״ב. קכט שבת 180

181 Lib. Regum de Signifie. Planetar. Prague 1564, Cap. de Marte, אבן אצל פואטית ובצורה 
 ובו חמישי, גלגל חמה גלגל על בהקיפך פליאותיך, יודע ״מי יח: פרק מלכות״ ב״כתר גבירול
ת ומעורר עריץ... כגבור והוא בהיכלו... כמלך מאדים  ולחמי חרב ומכי ואבדן, והרג מלחמו
דם״. לשפך וימהרו ירוצו לרע רגליהם כי כנגדם, חרב ושלופי ומדקרים רשף...

ו. קטז תחלים 182



 לא עדיין אחרים הקזה לוחות מעובר. ואלול בחודש, ושמונה והעשרים ואחד העשרים
183נחקרו.

ם אי תנ ם ה י תי ב בי ס ת ה ע ת ב קז דם ה
 הערות של גדול במספר מופיעים דם הקזת בעת הדיאטתי בתחום רבים זהירות אמצעי

 כי אם ההקזה לפני מוחלט צום דרשו שמואל, מר וכן שונים, רופאים תלמודיות.
 המעיים ניקוי שדרשו אחרים כמו קיצונית כך כל הייתה לא שמואל של דרישתו
 מילאה החיטה כלומר חטה״, לאותה אלא הקיז לא דם, והקיז חטה ׳׳האוכל בחוקן.

 האדם על להקל אלא מועילה אינה האכילה שאחר ההקזה שהקיז. הדם מקום את
 אפילו עליו, המכביד דם לו ״יש כי לרפואה שמקיז מי אבל מאכל, אותו לגבי האוכל
 ש״בהקזה (Zedlers) צדלרם מעיר מכן לאחר שנה 1500 184ומיקל״. מקיז אכילה לאחר

 זאת הערה 185דם״. במקום המזון מיץ של דליפה הפצע במקום רואים האוכל שלאחר
 וכן קטנים, ומדגים מחומץ ההקזה לפני שההנאה שמואל של דבריו את להסביר יכולה

 היה קירותיו שעובי בחדר ההקזה את לבצע היה חשוב 186למסוכנת. נחשבת משחלים,
 ואריח. לבנים שבע היה קירותיו שעובי בחדר דם לו שיקיזו רגיל היה שמואל שווה.

 187הקיר. מעובי אחד אריח שחסר התברר בדיקה ולאחר ונחלש, דם לו הקיזו אחד יום
 נכונה בעבודתו. לתקלה מיידי תירוץ למציאת המקיז של המצאה בוודאי זאת הייתה
 יותר למיתה קרובין ״חמשה מיד: יקום לא דם לאדם שהקיזו שלאחר האזהרה מאוד

 מטתו שימש ועמד, ישן ועמד, דם הקיז ועמד, שתה ועמד, אכל הן: ואלו החיים מן
188ועמד״.

 יקום, כך ואחר מעט ישהה ושמואל: רב אומרים ההקזה לאחר ההתנהגות לגבי
 הרסנית להיות עלולה בהלה שכל סכנה יש יטעם לא שאם יצא, כך ואחר משהו יטעם

 ששתייה בעוד יאכל, כך אחר ורק מיל חצי מהלך כדי לחכות מומלץ זה עם יחד עבורו.
 לישון מותר אם השאלה נידונה סינא אבן מאז הרפואיים הכתבים בכל 189מיד. מותרת

 את לרחוץ שיש מפורשת הוראה יש בתלמוד. מוזכרת אינה היא אך ההקזה, אחרי מיד
 על העונש של מקורו 190ימים. שבעה יפחד זאת עושה שאינו ומי ההקזה, אחרי הידיים
 הדמונולוגיה בהשפעת כנראה הוא כשלעצמה, הגיונית שהיא זאת, הוראה על העובר
הוזכרה. כבר דם הקזת לאחר פרצים לרוח שבחשיפה הסכנה הפרסית. השדים( )תורת

Oefele, Wiener. Med. Blat., 10 (1902); idem, Mitteilungen zur Geschichte der Medizin, 183
vol. 6, p. 151

אקולי. אבל ד״ה במקום, ורש״י ע״ב קבט שבת 184
Universal-Lexicón 1:493 185

ע״א. בס זרה עבודה 186
ע״א. קכט שבת 187
ע״א. ע גיטין 188
 והדר פורתא לישהי מילתא דעביד מאן האי תרוייהו: דאמרי ושמואל ״רב ע״ב: קב״ט שבת 189

יקום. כך ואחר מעט ישהה הקזה דבר שעושה מי ש׳: ליקום״;
ד ידיה משי ולא ״דמסוכר ע״א: קיב פסחים 190  נוטל ואינו דם שמקיז מי ש׳: יומי״; שבעה מפחי

ימים. שבעה מפחד ידיו,
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 שאם נמסר שמואל של בשמו מיידית. עזרה המחייב תסמין הוא ההקזה לאחר רעד
 החמה. בימי ואפילו שיתחמם, כדי אש עבורו להדליק יש ההקזה לאחר קר לאדם

 להסקה מתאימים בעירה חומרי היו שלא נדירים שבמקרים גם, מסופר זה בהקשר
 הקזת לאחר המרחץ בבית רחצה גם 191לאש. שזרקו יקרים ברהיטים אפילו השתמשו

192מסוכנת. הדם,
 זה הרי בתענית וישב דם ״הקיז ההקזה: לאחר לאכול הכרח התלמוד חכמי לדעת

 הביניים, מימי דם הקזת על בספר הודי, רופא גם מביע דומה עמדה 193בראשו״. דמו
 לפחות מאכילה ימנע לא חוקן לו שנעשה אדם וכן דם בכלי שנותח שאדם האומר

194חסון. שיהיה כדי ההקזה, שלאחר ביום
 לו מקילין דם, הקזת בסעודת המקיל ש״כל בתלמוד נאמר ההקזה סעודת לגבי
 אדם "ימכור עליו?!״. אחוס אני חם, לא חייו על הוא ואומרים: השמים מן מזונותיו

 שברגליו מנעלים ימכור יאכל, מה לו ואין דם הקיז לרגליו. מנעלים ויקח ביתו קורות
 חיים בעל של דם )כי בשר אמר רב סעודה? צרכי הם מה סעודה״. צרכי מהן ויספיק

 המליץ שמואל אדום. דם נותן אדום יין כי יין אמר ושמואל חיות( כוח נותן בריא
 התקבלה ההקזה לאחר יין לשתות ההמלצה בדם. ספוג שהוא מטחול, תבשיל להכין
 היה שהיין עד שותה היה יוסף שרב ומסופר המזרחית, ההגזמה ובלשון נחרצת בצורה

 נחמן ורב מאוזניו, יוצא היה היין שריח עד שותה היה יוחנן ר׳ ההקזה, מחור יוצא
 בשר, בעניין ההמלצה גם אומצה בבד בד 195ביין. טחולו צף שהיה עד שותה היה

 נחמן רב 196בשר. לקנות כך ואחר דם להקיז הלך ישראל לארץ בא זעירא ר׳ וכאשר
 עימן לסעוד יבואו שהם לנשותיהם יאמרו דם הקזת שביום לתלמידיו אמר יצחק בר

 זה במקרה תחבולות, להתיר מקום אין כלל שבדרך למרות טובה(. ארוחה שיכינו )כדי
 לחנות להיכנס יין, לקנות כסף לו ואין דם, לו שהקיזו לעני יצחק בר נחמן רב מתיר

 העני יכול זאת תחבולה על יין. טעימת ממנו ולבקש שחוק מטבע למוכר ולהראות
 שאין אדם 197יין. ליטר 1/16 של הדרושה הכמות את שישתה עד חנויות במספר לחזור

ויישן רקותיו על שמן ויסוך שחורים תמרים שבעה יאכל שחוק מטבע אפילו בידו

 אפילו מדורה לו עושין ונצטנן, דם הקיז שמואל: אמר אבין בר הייא רב ״אמר ע״א: קכט שבת 191
 מצאו ״לא דשאגא: תכתקא ד״ה רש״י דשאגא״; תכתקא ליה צלחו שמואל תמוז. בתקופת

בדמים״. מעולה שהוא תדהר, של כסא ובקעו וצוה הקזה, ביום להיסק מוכנים עצים
 דם, שהקיז מי וכן זיבורא... שהכתו מי יהודה: רב ״אמר חננאל: ברבינו ע״ב, כח זרה עבודה 192

היא״. סכנה מרחץ בבית להכנס הדברים אלו לכל
פי״א. רבה ארץ דרך 193

81181-11138 2, נ(1ו3ק1. 39, 0(1. 881011̂• 2:201 194
ע״א. קכט שבת 195
 מיזבון בעי אזל דם. אקיז אזל להכא סלק כד זעירא ״ר׳ (:53) ע״ג ה פ״ב, ברכות ירושלמי 196

טבחא״. מן דקופד ליטרא חדא
 ושאל אחד בא לכזיב ״הגיע הכ״ח: פ״א בפסחים התוספתא לפי משכרת נחשבת זאת כמות 197

 אם לו: אמר הן. לו: אמר האיטלקי? יין רביעית שתינו כלום שעימו: לאחד אמר נדרו. את לו
 נדרו... לו והיתר וישב ונתעטף החמור מן ירד עמו... טייל יינינו. שנפוג עד אחרינו יטייל כן

משכרת״. יין שרביעית למדנו
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 לפי - 199יורה״ אל תמרים ״אכל - היין להשפעת דומה תמרים השפעת 198בשמש.
 200תמרים. אכילת לאחר למקדש כוהן יכנס לא כן כמו הדעת; את טורדות שהתמרים
 שפירות מציין פליניום 201מגרים. למזונות המתוקים התמרים את מחשיב אוריבסיוס

202ראש. ולכאב לשכרות גורמים טריים דקל
 בשר שאוכל שמי אומר ושמואל דם, הקזת שאחרי לסעודה מתאימים אינם עופות

 זאת להמלצה כבוש. בשר לאכול לא מומלץ כן כמו כציפור. יפרח לבו הקזה אחרי עוף
 שאם עד ידועה כך כל הייתה זאת המלצה מדגים. מהנאה להימנע שיש להוסיף יש

 שבעליו ידע והוא ריקים היו הבשר ודוכני בשר לקנות לשוק משרתו את שלח אדם
 ״חגב״ש״ מאכלות לאכול שאסור ידוע היה כן כמו 203דגים. קונה היה לא הוא דם, הקיז

 את מגרים האחרונים ושני מדי קלים הראשונים שני - ושחלים( בצל גבינה, )חלב,
 מרוד עני שהיה פדת בן אלעזר ר׳ על מספרת האגדה 204החלוש. והגוף הריקה הקיבה
 המקיז אם 205והתעלף. שום של שן ואכל לאכול מה לו היה לא דם הקזת ואחרי

 206יין. ורביעית חומץ רביעית של תערובת שישתה אביי אומר חגב״ש, אכל זאת בכל
 חגב״ש אכילת אחרי הצואה של הריח הקזה. אחרי מקרה בכל מועילה זאת תערובת

 207ההקזה, אחרי ביצים לאכול לא מומלץ כן כמו נזק. וגורם מאוד חזק דם, הקזת לאחר
 מופיעות דומות הנחיות צהוב־ירוק. פנים לצבע גורמים שהם חי, כרוב לא ובמיוחד
 הגורמים ממאכלים להימנע יש דם הקזת שאחרי האומר 208דם, בהקזת הדן בספרון

מזיקים. הם כי ודומיהם, ומלוח, קשה בשר גבינה, בירה, חומץ, כמו לעצירות
 לאחריה. והן ההקזה לפני הן גופני ממאמץ להימנע יש התלמוד הנחיות לפי
״ה׳ אומר: יוחאי בר שמעון ר׳ 209המטה. ומתשמיש לדרך מלצאת להימנע יש במיוחד

ע״א. קכט שבת 198
כשיכור״. דעתו שטורדות לפי הוראה ״שום יורה: אל ד״ה רש״י ע״ב; י כתובות 199
כך השכרות מפני למקדש להכנס לכהן שאסור ״וכשם ה״ג: פ״א המקדש ביאת הלכות רמב״ם, 200

 חלב שתה או תמרים אכל אפילו שתוי, כשהוא להורות ישראל בין כהן בין אדם לכל אסור
יורה״. אל מעט דעתו ונשתבשה

Oribasius, Coll. 3:31, vol. 1 201 
Plinius, Hist. Natur. 23:51 202

 נמי ציפרא הכי אי דגים. איניש אכיל דלא עסקינן, הקזה ביום פפא: רב ״אמר ע״ב: כ מעילה 203
 ואוכל דם שמקיז זה ש׳: כציפרא״; ליביה פרח ציפרא ואכל דמסוכר שמואל: דאמר ניכול, לא

העופות״. על ולא הדגים על לא רם מקיזין אין תניא: ״ועוד כעוף; לבו פורח עוף, בשר
 בצלים ולא גבינה ולא חלב לא - חגב״ש יאכל לא דם המקיז רבנן: ״תנו ע״א: כט זרה עבודה 204

שחלים״. ולא
ע״א. כה תענית 205
 הדדי בהדי ונערבבינהו דחמרא ורביעתא דחלא רביעתא נייתי אביי: ״אמר ע״א: כט זרה עבודה 206

ונישתי״.
מליח״. בשר ולא ביצים... ולא גבינה ולא חלב, לא יאכל לא דם ״הקיז ע״ב: נד נדרים 207
הביניים. ימי בתחילת שנכתב דם בהקזת הדן אנונימי ספרון 208
 לבית ונכנס דם הקיז ונתייגע, בדרך הבא הן: ואלו מת, מיד אותן העושה ״ששה ע״א: ע גיטין 209

״. ושימש המרחץ... מטתו
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 והמקיז קלוף... שום האוכל בראשו: ודמו בנפשו מתחייב אותן שהעושה הן דברים
 חלשים, יהיו הילדים מיטתו, לשימוש בסמוך דם הקיז אדם אם 210מטתו״. ומשמש דם

 הזוג בני ששני אחרי מתקיימים המיניים היחסים אם למחלות. ורגישים בדם עניים
 יחסי על אוסרים הקתוליים המוסר אנשי גם 211ראתן״. ״בעלי הילדים יהיו דם הקיזו

 הגרמני בשיר הסכנה. מקור מה צוין לא בדבר. הסכנה מחמת והקזה, רחצה אחרי מין
 בתו אל הלך הדם הקזת לאחר שסמוך תלמיד על מסופר ״Der Schüler von Paris״

 איבד מכך וכתוצאה ההקזה של הפצע נפתח ביחד, היו הם כאשר ובלילה אזרח של
 הזרע, להתמעטות הגורמים לדברים ההקזה שייכת התלמוד חכמי לדעת 2‘2ומת. רב דם

 בחלק הדם שהקזת כשם הגוף. של התחתון בחלק מבוצעת ההקזה כאשר ובייחוד
 החלק בין הגבול כפליים; יפה העליון בחלק ההקזה כך כפליים, קשה הגוף של התחתון
 כבר זה בעניין היפוקרטס של השונה דעתו 213המין. איברי הם התחתון והחלק העליון

 סכנה רואה אינו אבולקאסם ילדים. אצל להקזה ביסודה מתייחסת היא אך הוזכרה,
 מבוצעת ההקזה אם (.Skarifikation, scarification) צילוק לאחר המיטה בתשמיש

 ארנלדו של לדעתו 214בכליות. השומן ונמס הכליות נחלשות הגב, נחלש לצורך שלא
 התשמיש אין (1311-1240 ספרדי, ורופא מלומד ,Arnaldo da Villanova) וילנובה דה

 דבר כל כמו זהירות, בלי נאמרו אלה דברים ההקזה. לאחר הראשונים בימים מועיל
 יש כי לבריאות, מועילה שאינה או המועילה תרופה לגבי החלטית בצורה שנאמר
215אינדיווידואליים. להבדלים לב ולשים להבחין

ת קז לי דם ה ע ב ם ל י חי
 דם הקזת על מספרים אף 216חיים; לבעלי דם מקיזים כך אדם לבני דם שמקיזים כשם

 באיסור אסור כלל שבדרך למרות 217ולעופות״. ולחיה לבהמה דם ״מקיזין לעופות:
 להועיל המטרה אם דם לו להקיז מותר למזבח, לפוסלו וכך בהמה בכור לפצוע חמור

לזרום לדם נתנו ולא גדולה, הייתה לא כלל בדרך חיים מבעל שנוקזה הדם כמות 218לו.

ע״א. יז נדה 210
ת יב: פרק להלן ראה 211  מקיז מר: ״דאמר ע״א: יז נדה ראתן; בעלי השחין: מחלת .2 עור, מחלו

 אמר ראתן. בעלי בנים לו הויין ושמשו שניהם הקיזו ויתקין, בנים לו הויין מטתו ומשמש דם
בה״. לן לית מידי טעים אבל מידי, טעים דלא אלא אמרן ולא רב:

P. Cassel, Aus Literatur und Symbolik, Leipzig 1884, p. 99; Capellman, p. 188 212
 - למטה פפא: רב אמר כפליים. למעלה יפה כך כפליים למטה שקשה ״כשם ע״א: ע גיטץ 213

הביצים״. מן למעלה - למעלה הביצים; מן למטה
214 495 .Abulcasem, de Chirurgia 2:296, ed Channing, p
215 910 .op. eit. fol (.177 הע׳ לעיל )ראה

 טהור״; לרפואה והמקיז טמא, לרפואה שהחולב - מבדם בחלב אני ״מחמיר ע״א: קמד שבת 216
טהור״. לרפואה לבהמתו דם ״המקיז שהחולב: ד״ה רש״י

הי״א. פ״ב קטן מועד תוספתא 217
 מום בו שעושה במקום הדם את לו מקיזין אין דם שאחזו ״בכור הי״ז: פ״ג בכורות תוספתא 218

 אף אומרים: וחכמים מאיר. ר׳ דברי מום, בו עושה שאין במקום הדם את לו מקיזין אבל
.109 הע׳ לעיל, וראה מום״. בו שעושה במקום הדם את לו מקיזין
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 והתלמוד התורה מן החמור האיסור לאור אדם. בני אצל שנעשה כפי הנפש דם עד
 אין הנפש׳/ ״דם כולל דם, הקזת של החריג במקרה גם שהיא, צורה בכל מדם ליהנות

 התוספתא הנפש: דם הגדרת לגבי חלוקות הדעות 219באכילה. להתירו מקום פנים בשום
דעה 220שמקלח״. זמן כל הנפש? דם הוא איזה - יכפר׳ בנפש הוא הדם ׳״כי אומרת

9 9 • • ■■ • • • • • ™ ^ ״ ■

 הנפש״ ״דם לקיש ריש של לדעתו ואילו 221בתלמוד, יוחנן ר׳ דעת על התקבלה זאת
 להסביר ניתן לא. או מקלח הוא אם הבדל ואין השחורה הטיפה יוצאת כאשר רק הוא

 דם עמד דם, בהקזת במיוחד דנה שלא התוספתא, עיני שלנגד אלה, דעות חילוקי
 על יותר הסתכל לקיש ריש זאת לעומת האדם. של הנפש כדם לראותו שיש עורקים,

 ואז החוצה, זרם - 222ההקזה בעת היוצא הוורידי הדם - השחור שהדם וסבר ההקזה
 חייו את לסכן עלול ההקזה המשך ולכן הנפש, כדם אחריו שיוצא הדם את לראות יש
האדם. של

tyQM j v f t n  <it£x /3רז a a־< p ~ > v i צ" $ ׳ 6 p i  -1 p i s / ? .0? ה

 שהנפש הקזה, ודם עיקור, ודם ובעופות... בחיה, בבהמה, שחיטה ״דם מ״א: פ״ה כריתות 219
עליו״. חייבים בו, יוצאה

יא. יז ויקרא הי״ז; פ״ח זבחים תוספתא 220
 תלויה שהנשמה הקזה דם איזהו איתמר: עליו. חייבין בו יוצאה שהנשמה ״דם ע״א: כב כריתות 221

 זמן כל ש׳: ואילך״; המשחרת מטיפה אמר: לקיש ריש שמקלח; זמן כל אמר: יוחנן רבי בו?
שותת״. ואינו ברוח ״שיוצא שמקלח:

 זה ובמקרה טוב, דם הוא ואדום בהיר דם להרחיקו. יש ולכן פגום דם הוא ושחור סמיך דם 222
.0618118 2:10, .ק 82 - אותה להפסיק ויש תועלתו מאשר יותר מזיקה הקזתו
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ם מי ן מו עי ( ב ו (
 בהמה בכור גם פוסלים והם המקדש, בבית מלשרת הכוהן את הפוסלים מומים ישנם

 אלה מומים אם מום. בו אין כאשר לקורבן להקריבו שחובה רחם״, ״פטר טהורה,
 שאין בתנאי אישה נושא אדם אם הנישואין. לביטול לגרום יכולים הם באישה, קיימים

 הפוסלים המומים מסוג והוא חוץ, כלפי נראה לא אשר מום מתגלה מכן ולאחר מום בה
 2עובר; במום או קבוע במום מדובר אם הבדל אין 1בטלים. הנישואין אזי משירות, כוהן
 נכון תיאור 3להירפא. ניתן אינו שהמום משמעותו ואין משפטי מונח הוא קבוע״ ״מום

 חי באובייקט מעשית מהסתכלות רק לקבל ניתן בעין, רק לא אלה, מומים של ואמיתי
 קבוע מום איזה לידע בהמה רועה אצל גדלתי חודשים עשר ״שמונה רב: מספר כך ועל

 משתנים בעין מומים כי נוחה אינה המוות לאחר בעין מום בדיקת 4עובר״. מום ואיזה
 אחרי רק למומחה לבדיקה שנמסר בכור לפיכך אפשרית. אינה שלהם מדויקת והגדרה

 ואחרי לקורבן, הפוסלו בעין מום חיים בעל אצל נקבע אם 5בהנאה. נאסר השחיטה
6בפסלותו. נשאר הוא בחייו, שהיה כפי במום להבחין ניתן לא שחיטתו
 ניתנות עיניים מחלות אחת. הערה להעיר יש כן לפני אך שבעין מומים יידונו להלן

 ביותר. כללי באופן רק העממית, הרפואה מן ובייחוד הקדום, בזמן שמותיהן לפי לזיהוי
 מאחורי )דלקת retrobulbar neuritis־מ אדם בני סבלו קדומות בתקופות שגם להניח יש

 מומים אלה. מחלות להגדיר ידעו לא בוודאי אך ,albuminuric retinitis־מ או העין(
 העתיק, הזמן של בכתבים כלל לחפש אין מזוינת בלתי בעין ברורה בצורה ניכרים שלא

אין זה לעומת סימוכין. לפעמים להם למצוא ניתן רב ובמאמץ נדירים שבמקרים למרות

בנשים״. פוסלין בבהנים שפסלו מומין ״בל ה״ט: פ״ז כתובות תוספתא 1
באדם״. פוסלין - עוברין בין קבועין בין - אלו ״מומין מ״א: פ״ז בכורות 2
 חשיב מאליו מתרפא דאין דהיכא לתרץ יש ״ועוד ברקא: וסימניך ד״ה תוספות, ע״ב: לח שם 3

קבוע״. מום להעביר יכולה גמורה רפואה אבל מום...
ע״ב. ה סנהדרין 4
 אומר: מאיר ור׳ מתיר, יהודה ד מומו, את הראה כך ואחר הבכור את ״השוחט ע״א: כז ביצה 5

אסור״. - מומחה פי על שלא ונשחט הואיל
 שבעין מומין תמים; ונמצא מום בעל בחזקת הבכור את ״השוחט ה״ו: פ״ג בכורות תוספתא 6

ן מפני אותן מבקרין אין י מיתה״. לאחר שמשתנ
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 והפרעות (photophobia) באור בהסתכלות וקשיים כאבים כמונו זיהו שהקדמונים ספק
נפרדות. כמחלות ידם על הוגדרו אלה תסמינים אך בראייה,

ם מי ן מו עי (2) ב
אשי את להקריב יגש לא הכהן אהרן מזרע מום בו אשר איש ״כל כי קובע המקרא

p• • • • ■ • • 0 0 9 • « • « •9 ™ י « r• • • • • •
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 7בעינו״; תבלל או _דק או ״גבן בעין: מומים התורה מפרטת הללו המומים ובין ה׳״,
אלה. מומים הם מה לברר ועלינו

גבות לו שאין - ״גבינים״ לו שאין זה הוא ״גיבן״ המשנה פירוש לפי גיבן: - 1
 הגבות ששתי מסביר ישראל תפארת בעל אחת; )גבה אחד גבין רק לו שיש או -

 כלומר שוכביך, שגביניו ״כל הוא ״גיבן״ דוסא ר׳ של לדעתו לאף(. מעל מתחברות
 9״שכניה״. כאלה גבות מכנה אחר מקור 8העינים; על ושוכבות ארוכות גבותיו ששערות

1010כוהן. של עבות לגבות הגמרא מייחסת "לופיך המונח את גם

 משמעותו ^08 היווני המונח מתקבל. אינו )מוספיה(, בעינים כרעד ״ליפוס״ ]הסבר
 ״גיבן״ המונח את 11עבים. לריסים שהכוונה להסבר מקום אין מקום ובשום ״שמן״,

^, גיבוס ובוולגטה 1ץ^1ז־08 השבעים בתרגום מסבירים ! כ ^  מתאים זה והסבר )
 ושתי גבים שני לו שיש ״מי האומר במשנה אנטיגנוס בן חנניא ר׳ של לדעתו

צרעת.[ לתחילת ידוע סימן היא גבות נשירת שדראות״.

הקרנית. טשטוש דק: - 2

 במקומות גם ומופיע המקובלת בלשון גם שקיים ״דק״ המונח בעצם הוא ]״דק״
 המיוחס התרגום ואילו קומה״, כ״קצר ״דק״ מסביר עזרא אבן רק 12במקרא. אחרים
 לדק היא שהכוונה ברור נראה 13התלמוד לפי כננס. ״דק" מתרגם עוזיאל בן ליונתן
 ephelos דק את מתרגם השבעים תרגום (.nubecula) בעין דק למסך כלומר בעין,
הוולגטה Aelian.)14) אאליאנוס בה שמשתמש משמעות באותה העור(, על חום )כתם

כ-כא. כא ויקרא 7
״ בערך הערוך מ״ב: פ״ז בכורות 8 ן בי  פי׳ שוכבין, שגביניו ״בל דוסא: ר׳ דברי על כותב ״גבךג

עיניו״. על ותלויות גדולות שהן
ע״א. מד בכורות ה״ב: פ״ה בכורות תוספתא 9

 גרשום רבינו זיפיה״. דנפישין לופין עיניה, דמזור זויר והתמיר, והלופין הזדיר ״תנא שם: שם 10
גדולות״. עיניו ״שריסי ״לופין״: מסביר במקום

.490 עמ׳ ב, כרך לוי, מילון ראה 11
בשר״. ודקות מראה רעות היאר מן אחריהן עלות אחרות פרות שבע ״והנה ג: מא בראשית 12

ך •“ • • • • • • ■ • • • • r • ך • ““ ״ • « • • • • “• ’ T X • •1• • • 0 1 0 0 0 1

 שבעין״; בשחור ״קרום - דק קהתי: תבלול״; דק בעיניו ״הרי ע״א(: )לח מ״ב פ״ו בכורות 13
 תוך לבנה כנקודה הגמרא מפרשת ״דק״ את הדוק״. זה ״דק הי״ב: ג פרשתא אמור, ספרא,

שמים״. כדק ״הנוטה כב: מ ישעיה גם וראה עין. של השחור
14 15:18 .Nat. Anim: ת העיניים; על ערפול  )נמש( הפנים עור על כתם היא Ephelis משמעו

האישון. ועל
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 על שמתקבל היחיד ההסבר נכון. אינו שבוודאי הסבר בעין, כמלמלה דק מסבירה
דוק, בעיניו לו שיש ״דק״, מסביר רש״י מימית. עין ולא עכורה קרנית הוא הדעת
״דק״ מתארים אדם שבני כפי עור, כמעטה ורד״ק עתיקה( )בצרפתית טיל״א במונח

עור.[ של דק כיסוי יש כאילו הקרנית, גבי על כעננה היום, גם

 מדובר אזי העכירות נעלמת יום שלושים לאחר אם הראייה. חדות לצמצום גורם ״דק״
 לקורבן. כשר החיים ובעל במקדש לשרות כשר ״דק״ היה שבעינו והכוהן עובר״, ב״דק

 בקרקע המשוקע ולא העין גבי על שצף רוק, הוא ״איזה )רוק(: דוק מגדירה התוספתא
 יש - בעין שנוצר )חושך מום הוא העין״ בקרקע ״המשוקע זה גם אמנם 15העין״.

 מפני ומזהירה מדגישה הברייתא ״דוק״. מכונה אינו אך ]קטרקט[(, ״ירוד״ אומרים
 16העין. גבי על שצף זה לבין - corneal nubecula - בקרנית המשוקע דוק בין החלפה

 ההבדל את והגדירו התופעות שתי בין השוני את חכמים הדגישו מאוחרת יותר בתקופה
 מום. ייחשבו צפה לבנה ועכירות מושקע שחור שדוק והחליטו העכירות צבע לפי ביניהן
 כצלקת השחורה והמושקעת ,nubecula^ לזיהוי ניתנת הצפה הלבנה שהעבירות ייתכן
 umbilication.)17) טיבור עם (hornhautnarbe, corneal cicatrice) הקרנית בעור
 בקורבן שבעין דוקין לגבי 18בעין. דוקין לו שהיו חיים בעל במזבח התיר אליעזר ר׳
 קודם פסח בהלכות ״שואלין היו כמום דוקין שרואים אלה :19שונות דעות היו פסח

 שלו השה את לבדוק היה יכול אחד שכל כך פסח( הלכות )למדו יום״ שלושים הפסח
 לעבודה שהזובח אומר יוחנן ר׳ 20לא. או יעלם nubecula^ אם ולבחון לקורבן שיועד

 עבודה כי אסור מלכתחילה אך פטור, מום, בעלת התורה דיני לפי שהיא בהמה זרה
 לבני מותר אך ליהודים למזבח שפסול למום דוגמה 21לקורבן. קשר בלי אסורה זרה
שבעין״. ״דוקין הם נוח

בסירא הפוסק לבן תבלול? "איזהו המשנה לפי שלו(: בעין )מעורבב תבלול - 3

ה״ב. פ״ד בכורות תוספתא 15
מום״. אינו צף מום, זה הרי משוקע - דק רבנן: ״תנו ע״ב: לח בכורות 16
 לבנה נקודה היה אם הזה ״והדק קאפח(: הרב של )בתרגומו מ״ב פ״ו לבכורות בפירושו הרמב״ם 17

 היתה ואם מום, ואינו כשר זה הרי נמוכה שתיראה עד בעין משוקעת והיתה שבעין בשחור
ן פני על בולטת  בשחור צפה שחורה נקודה הייתה ואם (.staphyloma comeae) מום זה הרי העי
 כל שקע ואם מום, שאינו אלא הקשתית(, של צניחה irisprolaps) דק נקרא זה גם הרי שבעין
המתרגם(. - המחבר של הסבריו הם הלועזיים )המונחים מום״ זה הרי שבעין בשחור שהוא

 ״שאם מדובר שעליהם למזבח שעלו מום בעלי חיים בבעלי מדובר ע״ב: פה מ״ג; פ״ט זבחים 18
 אליעזר ר׳ את מזכיר )המחבר שבעין״. ״בדוקין הוא האלה המומים מן אחד ירדו״. לא עלו
עקיבא.( לר׳ הכוונה כנראה אך

ע״ב. ה זרה עבודה 19
 מצרים פסח בין מה בו... פוסלים ותבלולים דוקים אין ״תני הי״א: פ״ח פסחים תוספתא 20

ן דקין בו נהגו לא מצרים פסח דורות... לפסח  ותבלולין״; דקין בו נהגו דורות ופסח ותבלולי
(.67) ע״ד לו פ״ט, פסחים ירושלמי

 ׳זבח שנאמר פטור? שהוא זרה לעבודה מום בעלת בהמה לזובח ״מנין ע״א: נא זרה עבודה 21
יט(״. כב )שמות לבדו׳ לה׳ בלתי יחרם לאלהים

T T : T  • 7 :  T ־ : ־ ״ : ־
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 הלבן מן נמשך לבן וחוט העין, אישון את המקיף הלבן העיגול היא סירא בשחור״. ונכנס
 ״תבלול״ שבקרנית, העכירות הוא ״רק״ בעוד באישון. ונכנס הסירא את מפסיק שבעין

 ונראה (,pupil) האישון לתוך (iris) הקשתית דרך שמתפשט בקרנית אטום כתם הוא
 בפסוק כבר יוסי ר׳ מוצא זאת לתופעה רמז לאישון. חודר (sclera) העין לובן כאילו

 כמו (sclera) שבעין ללבן הכוונה - שומן - ב״חלב״ 22עינמו״. מחלב ״יצא בתהלים
 במשמעות מום אין העין של שבלבן העיקרון לפי steatodes, pion.23 אריסטו: אצל גם

 מיוחדת מום. זה אין (,coloboma)ללבן חודר שהשחור ההפוך, במצב גם אזי המקובלת,
 דעה על 24הראייה. על משפיע אינו בקרנית שכתם האומר רבא של דעתו היא ובולטת

 מחלה של תוצאה אינו שתבלול ואומר 25הרמב״ם, על בהשגותיו הראב״ד חולק זאת
 Skleralfalz, corneal-scleral)26 ״סירא״ - השחור לתוך חודר שהלבן מלידה, מום אלא

notch,) בלא נשאר האישון כלומר - לאישון( )בניגוד החיצונית השחורה הטבעת שהיא 
27פגיעה. ובלא חדירה

 אטומה עכירות כי אחת בעין מופיע שתבלול היא שההדגשה בצדק מעיר קוטלמן
 כל ״כי נאמר כבר עיוור כוהן ועל לעיוורון, גורמת לאישון עוברת אשר העיניים בשתי
28וגו׳״. עור איש יקרב לא מום בו אשר איש

• • • • ■y* * • • • • ■ ■ • •
I •  • •

 המיוחס והתרגום בעינוהי״, ״חליז במילים תבלול המונח את מסביר אונקלוס ]תרגום
 ערך ערוך בלבן(. שמעורב בעיניו )שחילזון בעיניה״ ״דחילזון עוזיאל בן ליונתן

תבלול? לשון מאי בשחור. ונכנס בסירא הפוסק לבן תבלול? ״איזהו ״תבלול״:
לשחור(, חודר )הלבן בשחור מתערב הלבן הצבע כלומר, העין״; את מבלבל שהוא

 ״קרום השבעים: ובתרגום לבן. כתם בעינו לו יש הוולגטה: מאוד. מתאים זה ותיאור
למסורת.[ בניגוד בהחלט - ריסים ללא - העיניים״ על דק

מופיע זה מונח 29לה׳״. אלה תקריבו ״לא נאמר יבלת לו שיש חיים בעל על - 4
• » • • • • • W • “• •

 ונכנס שחור מום, זה הרי בשחור ונכנס לבן אומר: יוסי ״ר׳ ע״ב: לח שם מ״ב: פ״ו בכורות 22
׳ מחלב ׳יצא דכתיב בלבן... מומין שאין מום אינו בלבן ז(״. עג )תהלים עינמו

Aristotle, Hist. Anim, book 3, chapt. 18 no. 89 23
ע״א. מד בכורות 24
 לבן ״תבלול הי״ג: ג פרשתא אמור, ובספרא, ה״ה, פ״ז המקדש, ביאת הלכות ברמב״ם ראב״ד 25

 בסירא פוסק לבן תבלול? איזהו בלבן. מומים אין אומר: יוסי ר׳ בלבן. ושחור בשחור נכנס
בשחור״. ונכנס

.415-413 הע׳ העין, א. החושים. איברי .3 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 26
27 4:80 .Aristotle, Hist. Anim. ביוונית אישון, המכונה השחור ומרכז שהשחור דבריו: תרגום 

ילדונית.
 Kotelmann, Die Ophthalmologie bei den alten Hebräern, Hamburg 1910, יח; כא ויקרא 28

210 .p
לה״׳; אלה תקריבו לא ילפת או גרב או יבלת או חרוץ או שבור או ״עורת כב: כב ויקרא 29

• • TT • • T T • •

וראה .myrmekionta מופיע השבעים בתרגום פריחה; — impetiginem habens נאמר בוולגטה
5 Celsus .בסופו
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 גם או עצם דמוי חומר להכיל יכול אשר גידול של במשמעות בתלמוד קרובות לעתים
 מסביר רש״י ;pendulasc. cutis)״דלדול״ גם היבלת מכונה מסוימים במקומות בלעדיו.

 ולדעתו בגוף, מקום בכל להתפתח יכולה יבלת (.verruca ורוא״ה: עתיקה בצרפתית
 עזרא אבן 30מהקרבה. החיים בעל את בעין יבלת פוסלת אנטיגנוס בן חנינא ר׳ של

 נסמוך אנחנו דבר, של ״וכללו ואומר מוסיף הוא אך ״תבלול״, כמו "יבלת״ את מסביר
 רצונו אי־שביעות על מעידים אלה דברים החסרה״; דעתנו על נשען ולא הקבלה, על

 עם שיבלת מסבירה הגמרא העפעפיים. על ביבלת שמדובר חושב חנינא ר׳ מפירושו.
 הגמרא מבחינה כן כמו 31העין. של בלבן בגידול ומדובר בעין להיות יכולה אינה עצם
 מן היבלת שאת ייתכן 32שעירה. שאינה ליבלת שערות( בה )שגדלות שעירה יבלת בין

33פרה. של בבולבוס באייר ידי על שמצויד כפי ,Dermoids לתאר ניתן הראשון הסוג
 לו ואמר לרב הדבר שנמאס עד רבות שאלות רב את שאל חכם( של )שמו קרנא

כזה? דבר מישהו פעם ראה וכי - 34בעיניך״ קרן לך שתצא רצון ״יהי
 את הפוסלים מומים מספר עוד המשנה מזכירה בתורה הנזכרים המומים מלבד

:35כדלקמן שחיטתו, ומתירים לקורבן הבכור
 מחלות של כשמות ובתוספתא במשנה מוזכרים אלה שמות שני ונחש: חילזון - 5

 רבה ״דאמר זהות. לראותן שיש נראה יותר מאוחרים ומפרשנים הגמרא מן אך שונות,
 היה״(... ״כהן )רש״י: בשכונתנו היה אחד זקן אלעזר: בן יוחנן ר׳ לי סח חנה: בר בר

 עליו לשחוט קבוע מום זה חילזון - שב בני שב לי: אמר לפניו, עברתי אחת פעם
 36חכמים״. שאמרו נחש וזהו בעינים״( חילזון לו והיה זקן לאותו לו היה ״בכור )רש״י:

המקצועי־הטכני. השם הוא ו״נחש״ הפופולרי השם הוא ״חילזון״ זה לפי
שחילזון בהסברו צדק (1650 בשנת בהמבורג רופא )שהיה מוספיה שבנימין ספק ]אין

ן אלו ״על מ״י: מ״א, פ״ו בכורות 30 ן מומי  אומר: אנטיגנוס בן הנינא רבי הבכור... את שוחטי
ידו״. עצם ושנפגם בעינו שיבלת

ן ויבלת עצם בה שיש ביבלת דיון יש בגמרא ע״ב: מ שם 31  הגמרא מסקנת עצם. בה שאי
עצם. עם ליבלת הכוונה בתורה שמוזכרת שביבלת

 לא לאו ואם ישחט עצם בו יש אם וחתכה, יבלת בו ״היתה ה״ב: פ״ד בכורות תוספתא 32
ישחט״.

Bayer, Bildl. Darstellung des Gesunden und Kranken Auges unserer Haustiere, Wien 33
1892, plate 14 fig. 2

ו נהר שפת על ישבו וקרנא שמואל ע״א: קח שבת 34  לקרנא: שמואל אמר וגאו. הלכו שמימי
, עולים והמים ישראל מארץ בא גדול אדם  אותו ופגש קרנא הלך קנקנו. על תהה לך לכבודו
קרנא. ענה: והוא שמך? מה שאל: שרב עד רבות שאלות אותו ושאל רב והאמורא! שהיה אדם
 הגמרא לפי אך זאת אמר ששמואל כתוב המחבר )אצל בעיניך. קרן לך שתצמח רב: לו אמר
המתרגם.( - רב זה היה

מ״ב. פ״ו בכורות 35
.. שנקב, עין של ״ריס שם: שם 36 ן אחד מום של שמות ״שני קהתי: נחש״; חלזון שנפגם.  שבעי

 ד״ר הרב הערת )לפי ע״ב. לח שם מום״; אותו של צורתו משום נחש או חלזון ונקרא הם...
ית בצורה מדובר לוינגר מ׳ י׳ יה חלזון או נחש דמו  למסכת מאור ראה - העין של בלבן המצו

המתרגם.( - 50 ׳עמ ב, כרך חולין,



 היוונים הרופאים אצל Chalazion של המשמעות .Chalazion היווני למונח זהה
 meibomian) מאובום שם על הבלוטות של כמחלה היום גם המוכרת המחלה היא

glands, Meibomschen Drüsen,) כמו העין כדור של ולא העפעף של מחלה שהיא 
 רק לקבל ניתן זה הסבר החילזון. מוזכר שביניהם במשנה המוזכרים המומים שאר

 (,pterygium) העין נחש שהוא חילזון לגבי 37הרמב״ם של הסברו את מאמצים אם
העין.[ על ברד כגרעין אותו הגדירה העממית שהרפואה

 נחש, גם קרובות לעתים התלמוד חכמי אצל מציין חילזונה( )בערבית שחילזון מכיוון
 חילזון המחלות: שתי בין זהות רופאים, היו שלא המקרא, פרשני אצל מוצאים לכן

38נחש. זחילת לעקבות הדומה לבן בעור מכוסה העין שכדור ומדובר ונחש.
 של ההסבר ולפי ,staphyloma היווני לביטוי זהה גפן, של ענב כמו ענב: - 6

 לבן. צבעו אך ענב דמוית צורה ומקבל מגידול כתוצאה מתנפח האישון כאשר 39גלנוס
41בעין. כתם מיי״ל, - רש״י לענב. דומה 40קלסוס לפי

 אבעבועות שמשמעותו 42שבתלמוד, ״עינבתא״ המונח גם כנראה שייך ״ענב״ למונח
 מוות. לגרום שמסוגלות כלומר המוות, מלאך של שליחיו והן מאוד מסוכנות שהן
 או 44בדבש, אותו ומערבבים 43טיגנא הקרוי צמח לוקחים בעינבתא? לטפל יש ואיך

 זאת תרופה שמכינים בזמן 45טילייא. המכונה מאוד חזק ביין מעורב כרפס שלוקחים
 ענב - האבעבוע מעל הענב את ומגלגלים האבעבוע כמו גודל באותו ענב לקחת יש

שחורה. לעינבתא שחור וענב לבנה לעינבתא לבן

 השחור מן מעט שחפה עד בעינו יתר בשר שיצא ״מי ה״ה: פ״ז המקדש ביאת הלכות רמב״ם, 37
 בערבי ״ושמו מוסיף: משנה כסף ״טפרא״; בשם הרופאים אצל מוכרת זאת תופעה עין״. של

 גם והשווה העין. את המכסה עור של דק לקרום הכוונה (Gauhari) ג׳והארי לפי טפרא״.
 לפי ״נחש״ בשחור״. העוברת אדמומית שורה הוא ״חלזון שם: הרמב״ם על בהשגתו לראב״ד

 ג׳והארי אצל ״נחש״(. וערך ״חלזון״ ערך השלם )ערוך קבוע מום והוא ״חילזון״ הוא קוהוט
בתוכה. או לעין מתחת בולט בשר גוש הוא אחרים ואצל הרך, החלק על מוצק בשר הוא

 בדקה והוא נחש זהו ״חלזון אומר הי״ב ג פרשתא אמור, בספרא, בהערתו ראב״ד ;36 הע׳ ראה 38
, ״חלזון ה״ב: פ״ד לבכורות בתוספתא חלזון״; צורת לה ויש שבעין . נחש כמשמעו ״ כמשמעו

39 (14:774 introduct. 16 (Kühn ת הערבים אצל  ה״עצב״ ענבים. גרגרי היא ״עינבא״ של משמעו
 בגרסאות: שם שמתוקן כפי כתיב, שגיאת כנראה הוא ע״א לח בבכורות במשנה המופיע

המתרגם.( - ״ענב״ כתוב מ״ב פ״ו שם )במשנה ״עינבא״.
40 7:7 Celsus

י״ל״ Littré אצל המילונים. לפי זאת לתרגם יש כך 41 ת ״מי רו )בכו י  שטח הוא ע״א( לח שברש״
רשת. בצורת אחרים קטנים אלמנטים או נימים שמוקף

בלעז״. מלנ״ט לענבא, הדומה ״אבעבוע עינבתא: ד״ה רש״י ע״א; כח זרה עבודה 42
גנא=פיגם= 43  Peganum וגם Ruta גם מזכיר )המחבר Löw, Pflanzennamen, p. 372 — Rutaטי

Harmaia. (,178 )עמ׳ הפיגמיים ממשפחת כפיגם הראשון הצמח מזוהה ועמר לב של )בספרם
המתרגם.( - (224 ׳)עמ הזוגניים ממשפחת לבן לשבר מיוחס השני הצמח ואילו

44 16 .Plinius, Valerius. Book 1, chapt - צמח של בתערובת מריחה דומעות: לעיניים תרופה 
ות יווני ודבש (Ruta) הפיגם י זהות. בכמו

מאוד. כבד יין 45

« »
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46מלנ״ט רש״י בלשון - (pustula) כאבעבוע עינבתא את הסבירו הקדומים הפרשנים
 סכנה מבשרת היא שחורה הפריחה אם אדם. של עורו גבי על המתפתחת כבועה או -

 הרשתית של פטרייתית לדיבקומה גם להתייחס יכולה זאת תופעה חננאל(. )רבינו
(fungöse Gliom der Retina, fungoid glioma of the retina) הדמית של בשרומת או 
(Adcrhautsarcom, sarcoma of the chroid.) שליחיו להיחשב יכולות הפריחות שתי 

 שניתן כפי מסקנה, להסיק אפשרות שום אין המומלצת התרופה מן המוות. מלאך של
העממית. הרפואה תרופות על כללי באופן זאת להגיד
 עכירות של בצורה מדובר כנראה ולכן ״לבן״, היא חיוור משמעות 47חוורור: - 7

 נחשב חוורור (.Keratitis punctata) הקרנית דלקת מסביר שרש״י כמו ואולי הקרנית,
 בן חנניא ר׳ של לדעתו הפסקה. ללא יום שמונים ברציפות מופיע הוא אם קבוע מום

 ונעלם בא המום כי פעמים, שלוש יום שמונים במהלך העין את לבדוק יש אנטיגנוס
לעת. מעת
 השמונה המאה תחילת עד הביניים בימי וכן הקדום, בזמן בעין. מים מים: - 8

 עצב דרך המוח מן חודרים שמים מכיוון נוצר אפור )קטרקט( שירוד חשבו עשרה,
 דן זה בהקשר לקשתית. העדשה בין העין כדור לתוך לחלול, אותו שחשבו הראייה,

 על מדברים והרומים והיוונים מים, זרימת על 48והערבים מים״ ״עליית על המצרי
במקומנו. ״מים״ המונח את גם להבין יש כך בעין. ממים כתוצאה בעיניים״ ״חושך

 הירוד 49לחופשי. יצא עיניו את וחפו מים ויצאו ראשו על עבדו את אדם ]הכה
 היה לא ולכן עשרה( האחת בסלרנו)המאה רופאים אצל לראשונה מוזכר לנו המוכר

מטה.[ כלפי זורמים כמים ירוד של תיאור גם קיים העתיק. בעולם ידוע

 לא בעין והעכירות רטוב שדה מתוך יבש עשב כך ואחר טרי עשב אכל חיים בעל אם
 עין אלעזר בן שמעון ר׳ לדעת 50קבוע. כמום המום את התלמוד חכמי החשיבו נעלמה,
 51קבוע. למום סימן זה הרי נפסקות הדמעות אם אך עוברים, שהמים סימן היא דומעת

 לבאות חיובי סימן הוא בעין שגירוי בדעה מחזיק אלעזר בן שמעון ר׳ זאת עם יחד
ברורה. איננה שהדיאגנוזה למרות

 אסכרה, מגפות: .1 בהן, והטיפול המחלות ד: פרק לעיל ראה ״מלנ״ט״, רש״י, של לפירושו 46
“Malum malannum”, Wiener Med. Blatter 1903, 24 המחבר: של ומאמר ,97-96 הע׳

 המקראי למונח אותה מייחס עוזיאל בן ליונתן המיוחס התרגום מפוקפק. זאת, מילה הסבר 47
יא(. יט )בראשית בםנוךים״ הכו הבית פתח אשר האנשים ״ואת לעיוורון: הקשור ״סנוורים״

• • • • T • T • •

Abulcasem 2:23 ed. Channing, p. 168 48
 בנות ויצאו עיניו על עיניו, את וחפו מים וירדו מוחו על ״הכהו הכ״ז: פ״ט קמא בבא תוספתא 49

חורין״. בן יצא - עינו את וסימא מלך
 אכל כך ואחר היבש אכל שלחים, של ויבש לח גשמים, של ויבש לח ״אכל מ״ג: פ״ו בכורות 50

 ישנם הפרשנים, אצל וכן ובתוספות, בגמרא הלח״; אחר היבש שיאכל עד מום, אינו - הלח
תרופה. או טיפול על מדובר לא כי זה למבחן מנוגדים הסברים

ן ״ר׳ ה״ד: פ״ד בכורות תוספתא 51  שהמים בידוע דומעת, עינו היתה אם אומר: אלעזר בן שמעו
ות פסקה עוברין, ך. שהמים בידוע דומעת, מלהי עי קבו



 לפי אולי וזאת קבוע, במום מדובר סדוק או פגום מחורר, העפעף אם ריס: - 9
 53לריפוי. ניתנים אינם מלידה( חתך )או בעפעף שפגמים שטען 52אריסטו, של דעתו
 )המקרה הגדם עד נשברו או נשרו עפעפיו ריסי אם במקדש לעבודה כשר אינו כוהן

54העין. מראית מפני ״תמיר״(, מכונה הראשון

 או ישר להסתכל יכול אינו ריסים ללא אדם 55פסיודו־גלנוס של המבוא ]לפי
 הערוך 56״תימוז״. בביטוי כאן התוספתא משתמשת ״תמיר״ המונח במקום למרחק.

 באגדה שמקורו בביטוי משתמשת הגמרא גם עפעפים״. עין ״ריסי ״ריס״: בערך
 הגמרא של ההבחנה את מקבל אינו הרמב״ם 57זיפין״. ״תמו האטימולוגי: בתחום

 כנראה הוא זאת הבחנה מקור חלקית. נשירה לבין ריסים של מוחלטת נשירה בין
השונים.[ המונחים בין ההבדל ברור היה לא כבר שבה מתקופה

 כתוצאה קרובות לעתים אדם בני אצל מופיעה (chronic blepharitis) הריסים נשירת
 פרשת על שומעת ״שהיתה בכי, מרוב לאה של ריסיה נשרו המדרש לפי רב. מבכי

 גדולה ללבן, לו יש בנות שתי לרבקה, לה יש בנים שני אומרים: שהיו אדם בני דרכים
 ריסיה. שנשרו עד בכתה כך ועל 58לעשו, מיועדת שהיא כלומר לקטן״, וקטנה לגדול
 שמע בלילה. עליו בוכה והיתה בנה ״שמת שכנה לו שהייתה גמליאל רבן על מסופר

59עיניו״. ריסי שנשרו עד כנגדה ובכה קולה גמליאל רבן

 בדבר גמליאל רבן של תלמידיו הכירו היום שלמחרת ואומר ממשיך ]המדרש
 אחד בלילה נושרים שריסים שמוזר חש רש״י השכונה. מן האישה את והוציאו

 למוזר מצא המדרש בעל דמעות. מרוב העיניים על נפלו שהריסים הסביר ולכן
 ״והיה מוסיף הוא ולכן פשוטה אישה של צערה עם הזדהות מתוך רק יבכה שנשיא

עד עמה בוכה והיה המקדש בית חורבן נזכר והיה קולה את שומע גמליאל רבן

« »
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52 11:69 .Aristotle, Hist. Anim, book 3, chapt :ד״ה ע״ב מג בבכורות התוספות )המתרגם 
. מרוב להיות שרגילים לשערות ריס שקורא ״משמע אומרים: ושנשרו .  דקרי וזימנין דמעה.

ושנסדק״.( שנקב ריס ע״א( )לח לעיל דפרקין ההוא כי העין, את המקיף עור - ׳ריס׳
ן אילו )על שנסדק״ שנפגם, שנקב, עין של ״ריס מ״ב: פ״ו בכורות 53 ן מומי  את שוחטי

הבכור(.
העין״. מראית מפני פסול, עיניו ריסי ״ושנשרו מ״ג: פ״ז שם 54

Introduct. 10 (Kühn 14:702) 55
ד ה״ט: פ״ה בכורות תוספתא 56  וכשרין באדם פסולין והלימון... והתימה והליפוד ״הדו

בבהמה״.
ן - לופין עיניה, דמזור - זויר והתמיר, והלופין הזדיר ״תנא ע״א: מד שם 57 תמיר זיפיה, דנפישי

ך. שתמו - פי י ן עיניו, שמוזרות - זויר ש׳: ז ן - תמיר זיפיו, שמרובים - לופי זיפין. לו שאי
ע״א. קכג בתרא בבא 58
 מרוב העין על ונכפל נופל היה העין שבבבת ״שער עיניו: ריסי ד״ה רש״י ע״ב; קד סנהדרין 59

דמעות״.
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 ומת תשחורת בן לה שהיה אחת ״אישה על מסופר כן כמו 60עיניו״. ריסי שנשרו
!61עיניה״. ריסי שנשרו עד בלילות עליו בוכה והיתה

 עוד ישנם )כוהנים(, אדם לבני והן חיים לבעלי הן המתייחסים אלה, מומים מלבד
בלבד: כוהנים הפוסלים מומים
 יותר נמוכות שהן או הרגיל ממקומן יותר גבוהות העיניים שתי כאשר - 10

 בבת הרואה והפוזל הרגיל, מן נמוכה אחת ועין גבוהה אחת שעין או הרגיל ממקומן
 63פזילה. של אחרת בצורה כי אם פוזל, הוא הלימיז גם 62התקרה. ואת החדר את אחת
64ה״זויר״. גם הוא לכך דומה

 זורחת שחמה מקום לראות יכול ואינו השמש את ״ששונא שמש: סכי - 11
 ב״סני מדובר יוסף רב לדעת ״פזילה״. כמו מונח אותו הוא התוספתא לדעת 65שם״;

בו זורחת שהשמש במקום להסתכל יכול ואינו השמש את ששונא מי כלומר שמש״,
.(photophobia)

 בגלל כפיו ישא לא כוהן הוא אם דמעות. זולפות שעיניו אדם זבליגן: - 12
 בתפילה וכוונתם עוד בו מסתכלים אינם והם בעירו מוכר הוא כן אם אלא כיעורו

 pannus = זבל הערבים אצל 66זולגות. שעיניו באדם מדובר רש״י לפי נפגעת. לא
67)סמרטוט(.

״זוגדוס״ נקרא זהים אינם מרכיביו ששני זוג שכל מסבירה הגמרא 68זוגדוס: - 13

כד. א רבה איכה 60
טו. ב שם 61
 למטה, אחת ועינו למעלה, אחת עינו למטה, עיניו ושתי למעלה, עיניו ״שתי מ״ג: פ״ז בכורות 62

כאחת״. העליה ואת החדר את רואה
 בבהמה״. וכשרין באדם פסולין והתימוז... והליפוד ״הזיוד ה״ט: פ״ה בכורות תוספתא 63

 בולטות; שעיניו אדם הוא ״זויר״ ״זדיר״, ״זיוד״, דומים: שמות ישנם שונות )בנוסחאות
ך ״תימה״, ״תמיר״, מרובים: שריסיו אדם הוא ״לימוד׳ ״לופין״, ״ליפוד״, מי  אדם הוא ״תי

.57 הע׳ ראה - ריסיו.( שניטלו
יחס פירוש מביא ש׳ עיניה״. רמזור - זויר והתמיר, והלופין הזדיר ״תנא ע״א: מד שם 64  המתי

 שהוא האומר אחר ופירוש לנוח, יכול ואינו הזמן כל משוטטות שעיניו אדם הוא שזויר לרש״י
 מ׳ י׳ ד״ר הרב של ספרו )ראה .nystagmus - איסזור ומערבית עיניו, ופוקח הסוגר אדם

במהירות״ לשמאל מימין מחליפה עין - ״זויר :73 ׳עמ ב, כרך חולין, למסכת מאור לוינגר
המתרגם.( -

שמש. סני יוסף רב תני שמש סכי ד״ה רש״י שם; בכורות 65
ן והקרחנין... הזבלגנין ה״ב: פ״ה בכורות תוספתא 66  העין״; מראית מפני פסולין אבל כשדי

 זבלגנין: ד״ה רש״י אהרן״. של בזרעו שוה שאינן לפי פסולין, ״והזבלגנין ע״ב: מג בכורות
 בעירו דש היה ואם כפיו את ישא לא ״זבלגן ע״ב: כד מגילה מים״; וזולגות זבות ״שעיניהם

מותר״.
Abulcasem, 2:18, p. 161 67

מ״ג. פ״ז בכורות 68



70לבנה. וגבה שחורה גבה או 69קטנה ועץ גדולה עץ כמו -
 מקום אותו ״שעגול פירושו "צרך׳ ערך הערוך לפי ברור. שאינו מונח צירן: - 14
 מונח מסביר הרמב״ם 71עגול. עינו שחלל לאדם הכוונה רש״י ולפי בו״, מונח שהעין

 מתקבל זה הסבר 72תמיד״. נוזלות עפעפיו או דומעות ״שעיניו כאדם ברייתא, לפי זה
 דולפות, דומעות, הדמעות: זרם של שונות לרמות בהקבלה זה מונח להשוות ניתן כי

73טורדות.
 למום הדבר נחשב אווז עיני כמו קטנות או עגל עיני כמו גדולות העיניים אם - 15
74במקדש. משרות הכוהן את הפוסל

ם מי ן מו עי (3) ב
 לסימן זיכרון )לשם שהסימן הגמרא מציינת לעיל המוזכרות ״דק״ של הצורות בשתי

 הקרנית של לעכירות מיוחד ציון זה במונח רואים הפרשנים 75״ברקא״. הוא מום( של
(Cornealtrübung, corneal clouding.) לכינוי הלב תשומת את הסב 76הופמן רד׳׳צ 

 נוטים אנו החדשים המילונים בעקבות 77ברקא. משה״: ״מסוה את כינו שהשומרונים
 אחד גם זהו 78לברק. המתייחס הפיניקי למונח הקשר את ״ברקא״ במונח לראות

 את מכנים שההיפוקרטים למה מקביל והוא לעיוורון, בתלמוד הנפוצים הביטויים
 את להסביר יש לפיכך 79)מבריק(. paralampais הקרנית של הלבנה המבריקה הצלקת

 בגמרא 80יתעוור. הכוהן ממנו כתוצאה אם רק מום יחשב ״דק״ כדלקמן: התלמוד דברי
כלומר והבריקה׳׳, החמור את ׳׳השוכר באמרה ״ברק״, המונח מן שנגזר פועל שם מופיע

 ולא לעין בולט להיות צריך האיברים שני בין ההבדל לקורבן. גם החיים בעל פסול זה במקרה 69
 אבל במראה - קטנה ואחת גדולה אחת ״אזנו מ״י: פ״ו בכורות ראה - מדידה של תוצאה

במדה״. לא
ן לפי 70  הסבר שתיים. = dis זוג, = zeugos מילים: משתי זוגדוס המילה מורכבת לוי של המילו

תו ל״זגדיד״ המילה את שקשר הערוך של הסברו גם כמו קשה, זה  - הכלב״ ״מבט שמשמעו
eterogiaukos שונה עיניו שצבע חיים בעל מכונה אריסטו לפי מזו. זו שונות עיניו שגבות

144 .De Generate Anim 5:1, ed Beckker, p.
מתרוטות״. יותר ״עגולות וצירניות: ד״ה רש״י ע״א מד בכורות 71
ות פירוש 72 י  מסביר עוזיאל בן ליונתן המיוחס התרגום גם מ״ג; פ״ז לבכורות הרמב״ם של המשנ

ת לאה ״ועיני י צירנייתן הוון לאה ״ועיני יז( כט רכות״)בראשי נ עי ו דומעות(. היו לאה דבכיא״)
T י* •

, ״יותר דולפות: ד״ה ״מעט״, דומעות: ד״ה רש״י ע״א: מד בכורות 73  טורדות: ר״ה מדומעות״
מדולפות״. ״יותר

מ״ד. פ״ז שם 74
 הרי צף מום, אינו משוקע לבן דק מום, אינו צף מום, זה הרי משוקע שחור ״דק ע״ב: לח שם 75

 הכא מום והוי וצף לבן דהוי ״מייל״א ברקא: וסימניך ד״ה רש״י ברקא״; וסימניך: - מום זה
מום״. הוי וצף דלבן בדוק לך יהא זה סימן נמי

Hoffmann, Israelitische Monatsschrift, 1893, p. 30 76
מסוה״. פניו על ויתן אתם מדבר משה ״ויכל לג: לד שמות 77

r • • • •  ■ p  t • t • • t • • ■ ך • ■ ך • ■ • 9 • • • • •I I  I

השמיות. השפות בכל קיים משמעות, באותה זה, מונח 78
Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde, Leipzig 1899, p. 29 79

לעיל. הרמב״ם עמדת את נקבל אם גדולים לקשיים גורמת זאת עמדה 80

« »
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 חכמי כין כבר אך 81לפניך״. שלך ״הרי למשכיר אומר השוכר שאז התעוור שהחמור
״הבריקה״. המונח לגבי דעות חילוקי ישנם התלמוד

 ייתכן ״בורקא״; או ״ברקית״ המכונה בעיניים סבל מתואר בתלמוד שונים במקומות
 כי צלחת מתוך מים מלשתות מזהירים כן כמו ״ברקא״. למונח קרוב זה שמונח מאוד

 בתלמוד אחר במקום 82עיניים. לכליון - ל״ברוקתי״ לגרום עלולה כזה באופן שתייה
 כדי 83בהן. משופעת העממית שהרפואה התרופות משפע אחת למום, תרופה גם מופיעה

 ולשחוק בצל אותו לייבש צבעים, שבעה בעל זקן עקרב לקחת יש זאת תרופה לייצר
 של מלאים מכחולים שלושה ולמרוח עקרב, אבקת של אחת ומנה כחל של מנות שתי

 מומלץ כן כמו תיבקע. לא שהעין כדי זו ממנה יותר לא אך עין, בכל זאת תערובת
 לעזור יכול עטלף דם 85העין. את בו ולכחול (84)קורא עוף של דם מטרה לאותה לקחת

לברא״ ברא לגוא, ״גוא סימן מציינת הגמרא 86שבעין. )קטרקט( הירוד מחלת לריפוי
 ולריפוי ביישוב, שחי עטלף בדם משתמשים יארוד, כמו העין, בתוך למחלה כלומר -

 לפי 87ליישוב. מחוץ החיה תרנגולת־בר בדם משתמשים לעין, מחוץ שהיא ברקית,
 היוונים. של העין( )עצלות 81כן!ו1ץ0ק13ה־ מחלת את ב״יארוד״ להבין שיש ייתכן זה
 לגבי גם מועיל העטלף שדם מתברר 88זאת למחלה המתייחסים השונים הפרשנים מן

לבעל היו אחרים עמים אצל המתואר הרפואי הטיפול בתחום גם אחרות. עיניים מחלות

לפניך״. שלך הרי לו: אומר והבריקה... החמור את ״השובר ע״א(: )עח מ״ג פ״ו מציעא בבא 81
 עינים״; ״כיליון ברוקתי: ד״ה רש״י לברוקתי״; קשי - בצעי מיא דשתי ״מאן ע״ב: קיא פסחים 82

רגז לב שם לך ה׳ ״ונתן סה: כח דברים העינים״; לכאב קשה בצלחת, מים ששותה ״מי ש׳:
T  * I •  T  •

נפש״. ודאבון עינים וכליון
• • ■ f  9 mmi mm • ( mm • a 9 • • •
• I m m  m m

ע״א. סט גיטין 83
Lewysohn, לפי )תרנגול־בר, חיים בעל אותו של שהדם ע״ב סח בגיטין מסופר זה לעומת 84

267 .Zooiogie des Talmuds, no הראש. של אחד בצד כאב לריפוי משמש לקורא(, הכוונה
 כך לעין. דם ייכנס שלא להיזהר יש אך הראש, של הכואב החלק מעל העוף את לשחוט יש
 ויגלח חמורים, בן בעיר להשתמש יש שלריפויה הירקון, מחלת על ע״ב קי בשבת מסופר גם

החולה. לעיני דם יכנס שלא ויזהר העיר... של ממצחו דם ויקיז ראשו אמצע את החולה
ן ״רבן ה״ח: )פ״ח( פ״ט שבת תוספתא 85  שכך אחת עין לכחול כדי דם אומר: גמליאל בן שמעו

ן ר׳ לברקית. כוחלין  שכך אחת עין לכחול כדי דם מאיר: ר׳ משום אומר גמליאל בן שמעו
לחוורואר״. כוחלין

 אחת. עין לכחול כדי - דם ״תני: (:4) ע״ב יא פ״ח, שבת בירושלמי המקביל בקטע כרושתינא. 86
 דכרושתינא: דמא ד״ה ע״א, עח בשבת רש״י גם עטלף״. בדם יוחנן: ר׳ בשם בון רבי בי יוסי ר׳

החסידה ״ואת - שבמקרא העטלף (.Lewysohn, no. 136 גם )ראה טלפ״א״ שקורין ״עטלף
T י I ״ •

כ־ השבעים בתרגום מתורגם - יט( יא )ויקרא העטלף״ ואת הדוכיפת ואת למינה האנפה
T  T  • T « י T  V  • * V  •  T • ״

nykteris, תו  תרנגולא ״כרושתינא ע״א( עח )שבת חננאל רבינו לפי עטלף. בלשוננו שמשמעו
הבית. תרנגול - דביתא״

ע״א. עח שבת 87
 ״תבלול, ליארוד: ד״ה רש״י לבן. הופך שבעין שהשחור יארוד=חוורור, )שם(: חננאל רבינו 88

העין. מעל עור ערוך: בעין״; הנולדות לובן של דקות טיפות והן לחורור. ראיתי ובתוספתא
 קטרקט שמשמעותו ,descensus ״ירד״, הוא יארוד של שהשורש סבור (Pagei) פגל פרופ׳
פה(. בעל )נמסר



 )שיער trichiasis־n למחלת מיוחדת לתרופה שימש דמו רבה. חשיבות ולרמו זה חיים
90העטלף. בדם העממית הרפואה משתמשת היום עד 89העפעף(. פנים

 ידעתי לא ״ואנכי אשור: מלך שלמנאסר בימי שהיה מעשה על מסופר טוביה בספר
 ואלך לבן תבלולי ויהיו עיני אל חמה צאתן את ויטילו לי ממעל החומה על צפרים כי
 מתבלולי עיני עורון גדל כן בסמים עיני את משחו אשר וככל להתרפא הרופאים אל

 רפאל המלאך נשלח אז 9,וכר״. בעיני לראות יכולתי ולא עור הייתי אשר עד הלבן
 מעיניו הלבן תבלל את להסיר טובי את שניהם את לרפא רפאל ״וישלח לטוביה: לעזור
92האלוהים״. אור את בעיניו יראה אשר למען

 אותה ומרח מררתו את הוציא החידקל, מן לנגדו קפץ אשר דג שלה החולה של בנו
 - נשמט - ונפל אותן שפשף הוא האב בעיני בערה שהמרה ומכיוון 93אביו, עיני על

 שמונה ומקץ עיניו באבוד שנה וחמישים שמונה בן היה ״והוא 94עיניו, מזוויות התבלול
95נפקחו״. שנים

 כנראה מדובר טוביה״ של המעשיות ב״ספר עובדות לחפש בכלל לנו מותר אם
 אשר (,Mauchart) מאוכרט בה. שקופה לא צלקת והתהוות הקרנית של בפציעה
 הקרנית של שבעבירות להוכיח מנסה טוביה, של ללויקומיה מיוחד מחקר הקדיש
 בלטינית 96העין, אישון על לבן כתם :paralampais היוונים ידי על שכונה למה הכוונה

monnullis margarita oculi ובצרפתית Gallis le grand nuage. הזיהוי על הוויכוח את 
 שבזמן מעירים הפרשנים כל לפרשנים; נשאיר ריפוי כוח למררתו אשר הדג של המדויק
97דגים. של מרה של התרופתי לערך רבה חשיבות ייחסו העתיק

השורות". בין "לקרוא יש לכן פעיל גורם איננה שהמרה שמכיוון מציין ]קרייטון
 שהתקבלה אבקה במקום מורחים כך ואחר שבקרנית הכתם את דוקרים היו כלומר

היה ניתן לא שבלעדיה מעיד באבקה השימוש 98דג)קעקוע(. של ולב מרה משחיקת

Papyrus Ebers, ed. Joachim p. 100; Galen, Spl. Fac.l0:2, (Kühn 12:258); Plinius, Hist. 89
Na tur. 30:41

Buck, Medizinische - ביום במו בלילה לראות אפשר עטלף בדם העין את מורחים אם 90   
ם בסקוטלנד בשתן או יונים בדם מטרה לאותה משתמשי  . Volksglauben aus Schwben, p. 44 

De Comp. : זה טיפול כבר הציע גלנוס גם  .Glasgow Medical Journal 7:1895 - החולה של 
.Ned. 4:8; Kühn 12:796

י. ב כהנא( אברהם מהדורת הארוך, )הנוסח טוביה 91
יז. ג שם 92
ב-ט. ו שם 93
ז-יד. יא שם 94
אחר(. גיל נזכר הארוך בנוסח הקצר; )בנוסח ב יד שם 95

96 220:2 .winer, Biblisches Realwórterbuch, p ן )המחבר י  של המקור בידו היה שלא מצי
זה(. מילון

Dioscorides, 2:96; Plinius, Hist. Natur. 32:36; Bochart, Hierozoic. ed. Frankfurt 2: col 97
748 ff 

Janus, 6:357 98
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 את משפר אינו כמובן הקעקוע הקעקוע. את מזכיר גלנוס גם הכתם. את להרחיק
 אין מדובר דג באיזה ידיעות שום לנו שאין מאחר לחולה. חוזרת אינה והיא הראייה

 כמו או Jequirity,99 כמו פועלת שהיא ייתכן המרה. השפעת על דבר להגיד אפשרות
בקרנית.( עכירות יש הצייד לכלבי כאשר בו משתמשים שהציירים שרפה אבק

מונח מסביר השבעים תרגום 100רכות״. לאה ״ועיני המקרא אומר לאה של עיניה על
W • • • • • • • •ן■ •

 הוולגטה ואילו חלש, שפירושה רך(, של במשמעות )איסטניס, astheneis במילה זה
 במשמעות כנאות, ״רכות״ המונח את מסביר רשב״ם שמנוני. שפירושה ,lippi מתרגם

 הוא הפירוש במדרש מקומות ובמספר בתלמוד המובעת דעה לפי 101בהירות. עיניים של
 שהיא ופחדה ליעקב מיועדת הייתה שרחל שמעה לאה מבכי. עמומות היו לאה שעיני
 אביה, של האפשרית הרמאות את דעתה על העלתה שלא ומכיוון לעשו, מיועדת תהיה
102ריסיה. שנשרו עד בכתה

 שבת במסכת ״תרוטות״. התלמודי למונח זהה ״רכות״ המונח פירוש רש״י לדעת
 מה ״מפני אותו ושאל סבלנותו את ולבחון הלל את להקניט שניסה אדם על מסופר
 103החולות״. בין שדרין מפני לו... אמר תרוטות? תדמור( )אנשי תרמודיין של עיניהן
 כל אין יפות ד״ה )רש״י בדיקה צריכה גופה כל אין - יפות שעיניה זמן כל ״כלה,
 כי 104בדיקה״ צריכה גופה כל - טרוטות עיניה יפה״(. גופה כל ״דוראי וכר: גופה

״עינים ידי על מוסבר במשנה לעיל המוזכר "צירן״ גם 105יפות. אינן כאלה עיניים

99 Jequirity שחורים זרעים בעל טרופיים, באזורים הגדל הקטניות, ממשפחת צמח שם הוא 
המתרגם. - ואדומים

.58 הע׳ (,2) בעין מומים זה: בפרק לעיל גם וראה יז. בט בראשית 100
 אין בלבנות״. רכות אינן שחורות ״ועינים מוסיף והרשב״ם )ירוק(, וור״ש עתיקה בצרפתית 101

 כפי בהירים, לגוונים מתייחסים המונחים שני אלא ירוקות עיניים אין וכן לבנות עיניים למעשה
 עבודותיהם את ראה - האור לאיכות ביחס אור כמות של מונחים על לומדים לאחרונה שרק

 Geschichte Entwicklung des Farbensinnes, Leipzig ,(Geiger & Magnus) ומגנוס גייגר של
1877.

 היו לאה ״ועיני לעברית(: )בתרגום י״ז כ״ט לבראשית עוזיאל בן ליונתן המיוחס התרגום 102
 ע״א; קכג בתרא בבא הרשע״; לעשו אותה יזמן שלא ה׳ מאת ומבקשת בוכה שהיתה דומעות

 יפה שהיתה אלא מרחל, כעורה שהיתה ״לא יב: ויצא בובר, תנחומא טז; ע רבה בראשית
עשו רבקה שילדה כיון אלא רכות׳? לאה ׳ועיני אמר למה ובזקיפה. וביופי בנוי שוות כרחל...

T

 לאה והיתה ביניהן... והתנו לאלו אלו אגרות שלחו ורחל, לאה בנות שתי ללבן נולדו ויעקב,
ו שומעת והיתה עשו, במעשה שואלת . בכל בוכה והיתה רעים שמעשי .  נעשו כך ומתוך שעה.

.72 הע׳ לעיל, וראה רכות״, עיניה
 ונכנס נושבת ״והרוח החולות: בין שדרים ד״ה ״רכות״, תרוטות: ד״ה רש״י ע״א, לא שבת 103

. מושב בית עגולות לשון: תרוטות מפרש אחר ובמקום עיניהם. בתוך  אומר אני כאן ואף שלהן
 כשלנו ארוך עיניהם של סדק יהא שלא המקום, אותם שינה החולות בין שדרים ומפני כן.

המתרגם.( - טרוטות ופעמים תרוטות פעמים מופיע )בתלמוד החול״. בו ויכנס
ע״א. כד תענית 104
 אמרו נאה? ראשה ״שמא אישה: של יופיה על שונות שאלות שואל ישמעאל ר׳ ע״ב: סו נדרים 105

הן״. טרוטות נאות? עיניה שמא פשתן; לאניצי דומה נאה? שערה שמא סגלגל; לו:



 זה. במונח להבין צריכים אנו מה ברור לא 106טורדות״. דולפות, דומעות, טרוטות...
 פירוש גם מביא ״טרטות״ בערך הערוך בעוד עגולות, הן שטרוטות מסכימים הפרשנים
מעט״. אלא פתוחות ואינן סגורות שעפעפיו פי׳ עיניה, דמרמצן ״טרוטות

 הלטינית המילה מן נגזרת והמילה ועגול ארוך הוא ״טרוט״ פירוש בוקסטורף ולפי
Teres. רכות האומר אפרים בן את מצטט בתורה לפסוק בפירושו עזרא אבן =

 בן לאותו להוריד שיש באומרו זה לפירוש בתקיפות מתנגד עזרא )אבן ארוכות
 אומרת מדות במסכת המשנה 107פרים(. בן כשל הוא שכלו כי משמו, א׳ אפרים

 גורן כחצי מוקפות אלא )מאורכות( טרוטות היו לא המקדש בבית שהמעלות
 ייתכן למצמץ. שמשמעותו ״טרית״, הערבי המונח את מזכיר במילונו לוי 108עגולה.
 oculus torquere קלסית שבלטינית למרות עקומה, כעין oculi torti להבין שצריך

עיניים.[ לגלגל משמעותן

 ולכאן. לכאן תנועה במובן ״נוד״, במונח בעיניים למצמוץ משתמשים כלל בדרך
 בבית גרו שהם מפני נדו תמיד שעיניהם החידקל, שליד מחוזא אנשי על מספרים

 בלא - זוהמא( )לשון בתשניק מתים שהם שנער אנשי על שמספרים כמו או 109אפל,
110מרחץ. ובלא נר

ת לו ח מ
 ואיש השבת כל צווחה בעין, דלקת בשבת התפתחה שמואל של בביתו אחת לשפחה

 ש״עין היום למחרת שמואל פסק זאת בעקבות העין. פקעה לבסוף אליה, לב שם לא
111בשבת״. לכוחלה מותר שמרדה

שטף - דם לזרם זאת משווה בוקסטורף 112״מרדה״. המונח מופיע התלמודי ]בניסוח

ע״א. מד בכורות ה״ג; פ״ה בכורות תוספתא 106
י״ז. כ״ט לבראשית עזרא אבן 107
 טרוטות= מסבירים למשנה בפירושיהם מברטנורה ר״ע וכן הרמב״ם מ״ה. פ״ב מדות 108

מאורכות.
. בני דחריפי האי רבא: ״ואמר ע״ב: נט ברכות 109 .  דדיירו משום - עינייהו דניידי והאי מהתא.

ונעים״. נדים ״עיניהם עינייהו: דניידי ד״ה רש״י אפל״; בבית
 ״שהחולה היה ובמרחץ באור ממחסור כתוצאה שהחולי מסביר תואר יפה ד; לז רבה בראשית 110

בחליו״. אבריו כל ומנער מניע
ן״ ל״פקעה 111  שעין שישך לבר שאמר רבא על שם שמסופר ע״א, סה זרה עבודה גם ראה העי

שישך. בר של עינו ופקעה תפקע, רעות הרואה
 ורש״י בשבת״. לכוחלה מותר - שמרדה עין רב: אמר טוביה בר זוטרא רב ״אמר ע״ב: כח שם, 112

יוחנן: ר׳ ״בשם (:17) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי ויוצא״. המורד כאדם לצאת, ״שרוצה מפרש
 מ״ח פ״ו בנגעים הר״ש דברי את גם מציין מלאך ד׳ )ד״ר בשבת״. אותה מרפין שמרדה עין

 נרקם ולא יפה נתרפא שלא - שמרדה ״עין ומוסיף כ״ח, זרה בעבודה המקור את המצטט
ן מורר אומרים ויש ליחה, מוציא ועדין העור ׳ ׳דר מלשו המתרגם.( - ג(״ טו )ויקרא בשרו

T
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״מרד״ בערך והערוך ״מורדת״, נקראת לחה אקזמה 113זבה. אישה לזוב בדומה בעין דם
 המכוה והבשר פתוחה ״כשמכה זורם: ריר משורש ״מררה״ למונח הקשר את מציין
 במשמעות מרד שורש בערבית( )כמו בעברית גם יש קאהוט לפי עור״. בלא נראה

 נמנות והן דם מהן שזורם עיניים שהן מרדניות״, ״עיניים מזכירה התוספתא זורם. של
״מרד״, השורש מן ״מרדה״ את מסביר רש״י משרות. כוהן הפוסלים בעין המומים עם

 שלעתים 114קלסוס, אצל הנאמר את גם וראה ויוצא״. המורד כאדם לצאת, ״שרוצה
 זאת תופעה ממקומן. העיניים את המוציאה כזאת בעוצמה המתפרצת חזקה דלקת יש

 פליניוס גם וראה החוצה. בולטות עיניים - (proptosis) פרופטוזיס ביוונית נקראת
(115(procidentia Oculorum .116ואבולקאסם]

 סכנה על המעידים תסמינים )או בעיניים מסוכן סבל של דוגמאות מביא יהודה ר׳
:117בעיניים(

 החלק את שמכסה שקוף )קרום הלחמית מן שנפלט מרובה בכמות ריר רירא: - 1
 ייתכן (.conjunctiva - העפעפיים של הפנימי המשטח ואת העין לובן של הפנימי

 ״שעושה היא ״רירא״ רש״י לפי .blennorrhea מכנים מאוחרים שמחברים במה שמדובר
 blepharitis מחלת עבור xerophalmia במונח משתמש קלסוס תמיד״. שמגליד ריר

 משתמש התלמוד אשר 118ציר, בשם זאת מחלה מכנה הרמב״ם העפעף(. )דלקת כרוני
דגים. לרוטב זה במונח
 הרמב״ם אצל מחט״. כמו ״שנוקב פירש: רש״י דקירה. שהיא ״דוץ״ כמו דיצא: - 2
כלל. מופיע אינו זה מונח
 חננאל רבינו היוונים. אצל amalops כמו דם, מוצפות עיניים או דם, דמא: - 3

 דם בהפרשת ממש זאת הסבירו מאוחרות בתקופות בעין. לדם מתייחסים הערוך וכן
 דם זלג יוסף לפני בעומדו חמה נתמלא יהודה שכאשר מספר המדרש גם העין. מן

119הימנית. מעינו
(.epiphora) דמעות דימעתא: — 4

כה. ב מרקוס 113
Celsus, book 6, chapt. 6:8 114 
Plinius, Hist. Natur. 34:50 115 

Abulcasem, 2:20, p. 165 116
 טוב, ביום העין את לכחול ״מהו אמימר את ששאל אשי ברב כנראה מדובר ע״א. כב ביצה 117

ועוד, קדחתא דמעתא, דמא, דיצא, רירא, סכנה: של דוגמאות מביא והוא סכנה?״, דאיכא היכא
. לכוחלה מותר שמרדה ״עין ע״ב: כח זרה עבודה לעיל; רש״י וראה . דיצא, רירא, כגון בשבת.
אוכלא״. ותחלת וקידחא דימעתא דמא,

 ציר מהם באחת או בשתיהם שיהיה והוא - בעיניו ״החושש ה״ד: פ״ב שבת, הלכות רמב״ם, 118
ו או הכאב״. מרוב מהן שותתות דמעות שהי

י ילקוט 119 נ אשר ׳האיש ואמר: בנימין את יוסף שתפס בשעה יוחנן: ״א׳׳ר תתצז: רמז איוב, שמעו
• •

ת הגביע נמצא )בראשי ׳ ו ד נתמלא שעה באותה גדול... בקול ושאג יהודה כעס מיד יז(, מד בי
T  . T  T

 שמא אמר: - ונבהל נזדעזע מיד בהם, כועס שהוא יהודה של סימניו יוסף שראה כיון חימה.
דם״. זולגת ימין של עינו יהודה? של הסימנים הם ומה יהרגני.
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120

דלקת, - קדחת מלשון וכן קדיחה מלשון ״קדח״, משורש קידחתא: = קידחא - 5
עינים״. מכלות הקדחת ואת לכם... זאת אעשה אני ״אף מדלקת. כתוצאה חום

■ • ״ « ■ ■ • • • • • • • ״ • « ““ * ״ « • • • • • •
• • • • • 1• • • •

ו31מז13ל־ בדומה עיניים, בדלקת מדובר שלנו במקרה היוונים. הרופאים של 0ק1*
 זו מילה מסביר רש״י ברורה. אינה המשמעות )לאכול(. אכל מלשון אוכלא: - 6

 לוי גם זאת(. במשמעות זו למילה מקבילה אין מקום בשום )אך 121כללי באופן כחולי
 קאהוט נאכל. שהוא האיבר, של כיליון ניוונית, כמחלה המילה את מסביר במילונו

)סרטן(. החולי" ע״י ״כליון פירש ״אוכלא״ ערך בערוך
נוספים: מסוכנים מצבים מוזכרים כן כמו

חלשה. עין - במקום משה( פני )בעל מרגלית משה ר׳ לפי 122דעינא: עיימא - 7
 המקור שמרדה. לעין בדומה חולה, עין של רעד להיות יכול המקור במילונו לוי לפי

חשוכה. עין חושך, - ״עמם״ מלשון גם להיות יכול
 או אדומה בעין מדובר אם הפרשנים בין דעות חילוקי יש )אדומה(: סומקא - 8

 ״לוקטין שבמחלה הסכנה בגלל בירושלמי. המוזכרים ברגל, או ביד בפצעים שמדובר
123בשבת״. עקרב עוקץ לו

 ״חושש או ״חש״ הוא העממית הרפואה בשפת עיניים למחלות ביותר הנפוץ המונח
124בעיניו״.

 מה בבירור לדעת אפשרות אין ששוב השנים במהלך התברר דתית מעשית מבחינה
 מוגדרות המחלות שאין למרות אך כמסוכנות. בתלמוד המוגדרות העיניים מחלות הן

 125בתלמוד; המופיעים בשמות משתמש ערוך בשולחן קארו יוסף ר׳ וגם שמותיהן, אומצו
 מתוך אחד רופא רק )ואפילו סכנה שהוא אומרים שהרופאים חולי ש״כל נקבע כן כמו

127בתלמוד. מקור כבר יש זאת להוראה 126השבת״. את עליו מחללין רבים(...

123

127

כב. כה דברים טז; כו ויקרא 120
החולי״. ״בתחלת אוכלא: תחלת ד״ה רש״י ע״ב, כח זרה עבודה 121
 י״ג בויקרא התרגום על פירושו מבסס משה פני בעל (;28) ע״ד מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 122

) כנראה קשור הנגע״, ״כהה ר, א(. בז )בראשית יצחק של עיניו״ ל״ותכחי
 אבון: א״ר סכנה. סומקא ההן יוחנן: ר׳ בשם אבהו ״ר׳ (:20) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 123

ן  שבעיניים, כאדמומית סימוקא מפרש במקום העדה קרבן בעל בשבת״. עקרב עוקץ לו לוקטי
. היא שזו עקרב של עוקץ הסומקא לחולי ולוקטין רפואתו

¿כן (:52) '̂"6 "*,5 ¡(*ע תע/׳ת ה^/גר ‘׳/0^/ ב?«/׳ 124
/< א/ כו :1)& 6) ע״ב, (כה0 \/בר>/ת"; ו ר ( ^ ג/ ¿¡א^ון ר' ״

£ ¿לז״)/׳ £ \ ן [/כ/ 4 ברב׳ ׳01׳ רב׳ /׳ ןה>/׳ר ר׳/0בק׳ א ) ! ׳ (פרז".0/ [

 רירא בו שהיה או ציר... בו ויש בעינו או בעיניו ״החושש ט: סעיף שכח סימן חיים, אורח 125
ן אוכלא, ותחלת השבת״. את עליו מחללי

י. סעיף שם שם 126
ן שהריחה ״עוברה ע״ב: פד יומא 127  דוחה נפשות ספק וכל נפשה... שתשוב עד אותה מאכילי

 שבת ספק אפילו אלא אמרו, בלבד זו שבת ספק לא רב: אמר יהודה רב אמר השבת. את
אחרת״.
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ה י ג לו ו טי ת - א בו סי ת ה לו ח מ ם ל י י נ עי
 המעוברת האישה של החיים שלצורת מציינים אחרים, קדמונים גם כמו התלמוד, חכמי

 בנים לה יהיו )שחליים( תחלי המעוברת האישה אוכלת אם בטנה. פרי על השפעה יש
 אינן שעיניהם בנים לה יהיו 128דגים ציר אוכלת היא אם דמעות; זולגות שעיניהם

 שעיניהם בנים לה יהיו ביצים האוכלת 129רועדות; והן - עיניים מניעי - יציבות
130גדולות.

 מים אדם ישתה לא רבנן, ״תנו עיניים: מחלות על השפעה יש ורוחות לשדים גם
 מאי הסכנה. מפני בראשו, דמו - שתה ואם בלילה, האגמים מן ולא הנהרות מן לא

 לילה. לשברירי יום שברירי בין מבחינה העממית הרפואה 131שברירי״. סכנת - סכנה?
 132לילה. עיוורון או יום עיוורון להיות שיכול חלקי עיוורון - סנוורים הוא שברירי

 לילה(. )עיוור Nyktalopia ובין יום( )עיוור Hemeralopia בין מבחין 133ברגל
הבא: הרפואי הטיפול על מומלץ
 של מטחול בשר חתיכות שבע יביא יום( של )סנוורים דיממא בשברירי לטיפול

 לבית מחוץ אחר ואדם בית בתוך החולה וישב דם מקיז של חרס על וייצלן בהמות
 אחרי ואכול״. קח ״פיקח, העיוור לו יענה כך על שאוכל״. לי תן ״עיוור, לעיוור יאמר

)העיוורון(. הסנוורים אליו יחזרו כן לא שאם החרס, את ישבור שיאכל
 קצה ויקשור משיער שעשוי חבל יביא לילה( של )סנוורים לילה בשברירי לטיפול

 לו ויאמרו אחריו חרסים ילדים ויזרקו כלב של ברגלו שני וקצה העיוור של ברגלו אחד
 נא בשר אומצות שבע בתים משבעה ויקח מובן(, לא תרנגול״)צירוף שוטה, כלב, ״זקן,
 אחרי העיר. אשפות על שיאכלן לכלב וייתן הדלת מזוזת על לכן קודם תלויות שהיו

 134פלונית בן פלוני של ״השברירים )בתרגום( ויאמר מרגלו החבל את העיוור יתיר זה
135הכלב״. של בעינו ודיבקו פלונית בן פלוני את עזבו

 מציצי בני לה הוו - מוניני דאבלה דולפני; בני לה הוו - תחלי ״דאבלה ע״ב: ס כתובות 128
 לה יהיו - דגים ציר האוכלת דמעה, זולגי בנים לה יהיו - שחלים ״האוכלת ש׳: עינא״;

מוזכר אינו ״מוניני״ תמיד״. מים זולפות ״עיניהם דולפני: ד״ה רש״י עיניים״; מניעי בנים
ה#׳י־ p'f’bn >f!e* קטנים. דגים הוא הפירוש רש״י לפי .Löw, Aramäische Fischnamen אצל

¿ß ,Löw, Zeitschr. Deut. Morgen. Geselsch. 37:420 ?No f״j\N׳j"׳ pß ij’k .דל׳
. ונעות פורחות ״עיניו עינא: מציצי ד״ה רש״י 129 תמיד״
עינני״. בני לה הוו - ביעי ״דאכלה ע״א: סא שם 130
ע״א. קיב פסחים 131
ן ופירושה - להאיר - ״ברר״ השרש מן הוא ״שברירי״ המילה מקור 132  עיוורון, סגי־נהור בלשו

ן ״סנוורים״, המקראי המונח כמו  י״א י״ט בבראשית אונקלוס מתרגם כך אור. - נור מלשו
״ויכם - יח ו ובמלכיס־ב בשבריריא״; ״מחו בסנורים״: הכו הבית פתח אשר האנשים ״ואת a  mm ■ • mm •mm a  • • I • m₪mm m •m• mm • •mm • • • • • • • י mm mm • •

• • • • • • I • I

. דאלישע״ כפתגמא בשבריריא ״ומחנן עוזיאל בן יונתן מתרגם - אלישע״ כדבר בסנורים
«p» • • •  • •  • • • • • • » • • • • 1״ 

Bergei, Medizin der Talmudisten, p. 51 133
Goldziher, Zeitschr. Deuts. :134 השווה - כישוף ענייני בכל האם בשמות להשתמש היה נהוג

Morgen. Geselsch. 48:360, 1894 
Blau, Das Altjüdische :135 ראה בתלמוד שמופיעים כפי הכישוף רזי להבנת ע״א. סט גיטין

Zauberwesen, Strassburg 1898, p. 82
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 ״פלוני לו: יאמר עמו אדם יש אם מנהר(, מים בשתיית )ומסתכן בלילה שצמא מי
 לי אמרה אמי ״פלוני, לעצמו יאמר אתו אחר אדם אין אם למים״; אני צמא פלונית בן

 מכוס ואשתה למים אני צמא רי, ירי, רירי, ברירי, ״שברירי, ויאמר משברירי״, הזהר
136אלה. למזיקים סגולה שהיא לבנה״,

 היום עצם עד העם על האהובה זו סימפטיה״, מתוך ב״תרופה כאן להבחין ניתן
״אברכדברא״. כמו הזה,

 בניגוד 137מלך״. ״בת הקרויה הרעה הרוח את מעביר בעיניים ששמים )כחל( פוך
 וכתוצאה מלך״ ״בנות ויצאו העבד של מוחו על האדון חיכה שאם הדין גם קיים לכך
138העבד. את לשחרר האדון על אזי העבד, התעוור מכך

 חננאל רבינו לפי מספקים. אינם 140קאחוט ושל 139בדיל של המלאכותיים ]ההסברים
 שאין הידיים על ששורה רעה )רוח חורין״ ל״בת זהה מלך״ ״בת של המשמעות

בבוקר(.[ אותן נוטלים

ן ו ר ו ו י ע
 במערב. למקובל יחסית גבוה זה באיזור העיוורים שמספר מציינים למזרח הנוסעים כל
 היו לא תורה מתן בעת ורק טוב, היה לא העיניים חולי מצב הקדומה בתקופה גם

 הן חיים, בתיאורים הן עיוורים מוזכרים ובתלמוד במקרא 141חרשים. ולא עיוורים
משפטיות. בעיות ושל רפואיות בעיות של ובהקשר 142במשלים, והן במדרשים

סומא ״סומא״. גם אותו מכנה והתלמוד 143״עיוור״, רואה שאינו את מכנה המקרא

מארמית.( בתרגום הם בגרשיים )הקטעים ע״א. קיב פסחים 136
 שיער ומרבה הדמעה את ופוסק מלך, בת מעביר פוך יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: קט שבת 137

בעפעפים״.
 בנות ויצאו עיניו על עיניו, וחפו מים וירדו מוחו על ״הכהו הכ״ז: פ״ט קמא בבא תוספתא 138

חורין״. בן יצא - עינו את וסימא מלך
Brüll, Yahrbuch 1:157 139

מלך״. ״בת ערך ערוך ראה 140
בהם היה שלא מלמד - טו( כ )שמות ריאים׳ העם ׳״וכל ט״ו: כ׳ לשמות טוב לקח מדרש 141

T  T  T : 1

סומין״.
אל-ב 142 לא לאמיר לדוד וייאמר הארץ יושב היבסי אל ם ירושל ואנשיו המלך ״וילך ו: ה שמו

' ׳ V 9 ־ f V ־  V ־ ־־ T : T ד  T ״ ־־ V ״ י ״ . : ־ V 9 ״״ ־  T  T ־־־ T  : V *

למה משל: לך ״אמשול ע״א-ע״ב: צא סנהדרין והפסחים״; העורים הסירך אם כי הנה תבוא
« • • T  T

 ואחד חיגר אחד שומרים שני בו והושיב נאה... פרדס לו שהיה ודם בשר למלך דומה? הדבר
׳ ׳שתם שנאמר היה מעיניו באחת סומא ״בלעם ע״א: קה שם, וכו׳״; סומא כד )במדבר העין

T T \  i ״

, שהיו וסומא לפקח ״משל ב: לו רבה שמות ג(״; ן  לאיבוד וכו״׳. לסומא הפקח אמר מהלכי
ו מ״מי כתוצאה העיניים ברק  טחורים להופעת או מ״ו(, פ״ח )יומא (״bulimia) בולמוס שאחז

 אלו אומר הוי העיניים... את שמכלה דבר ״איזהו ע״א: כב )נדרים העיניים על גם המשפיעה
לעיוורון. קשר שום אין התחתוניות״(,

נה ״ולא ג: לב שם ושעו״; השתעשעו ותמהו ״התמהמהו ט: כט ישעיה 143 שורש ריאים״. עיני תשעי
x • • • • • • • • • « • •ך • • • • • -י • • • • • •

• • • • 1 • •I » •  • I

השירי. בתחום בעיקר בשימוש אך ראיה, אי הוא אף מובנו ״שעע״ של זה
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 או 145אחת בעין שהתעוור זה וכן 144אור, ראה לא ולעולם עיוור שנולד זה גם הוא
 עיניו שמאור זה בין מבחינים 146לראייה״. ״פיקח הוא העיוור מן ההפך עיניים. בשתי
 קיים מושאל במובן 147מוחלט. עיוור שהוא זה לבין חשוך עיניו שמאור זה לבין כהה

 בדבר אלא מצויה הברכה ש״אין נראים: שלא דברים לגבי ״סומא״ במונח שימוש גם
148העין״. מן הסמוי

״רשע״ לחבירו קורא אדם כאשר 149ברבית״. מלוי של עיניהם סמיות וראה ]״בא
 עדים ״מביאין ברבית מלווי ואילו לו, ומציק שגינהו זה של לחייו יורד הנעלב הרי

 עבר הוא כי ישראל״, באלוהי כפר זה פלוני וחותמין: וכותבין ודיו וקולמוס ולבלר
כנשה לו תהיה לא עמך העני את עמי את תלוה כסף ״אם בתורה מפורש ציווי על

• 9 ■ף • • ■ך • ■ • • • ■■ • • • • • ק • • • • • • • • • • • • • • • • • •1 1 • • • •

אדם שוחד: מקבלי של עיניהן סמויות כמה וראה ״בא 150נשך״. עליו תשימון לא
• ז ״1״ •

 שוה נוטלים והן מתרפא, אינו ספק מתרפא, ספק לרופא, ממון נותן בעיניו חש
לעיוורון גורם )השוחד פקחים׳״ יעור השיחד ׳כי שנאמר עיניהן ומסמין פרוטה

• •

 כדברי סינוור, של משמעות יש עצמו ״סומא״ למונח גם 151המילה(. מובן במלוא
 תלמודו וישתכח עליו דעתו שתטרף סוף שוחד ונטל בתורה חכם ״אפילו שם: רש״י

 שאבן כפי רוחנית, משמעות ״סומא״ למונח יש שונים במקומות עיניו״. מאור ויכהה
 מאנשי וכן 153מאלישע למדים אנו לכך דוגמאות 152והלב״. העין ״מחשך אומר עזרא
להשוות יש 154בסנורים״. הכו הבית פתח אשר האנשים ״ואת עליהם שנאמר סדום

• « • • ■■ » • • • • • • ■ך ^ • • • • • • • • • ! • •1 • • • ■

שחקב״ה עד סומין בחזקת ״הכל אומר בנימין שר׳ רבה, בראשית מדרש לדברי זאת
את אליהים ״ויפקח אשר עד הבאר את ראתה שלא הגר כמו 155עיניהם״, את מאיר

 מאורות ראה שלא כל אומר: יהודה רבי ומתרגם. שמע את פורס ״סומא מ״ו: פ״ד מגילה 144
. על פורס אינו מימיו, שמע״

י בראייה... חייבין ״הכל ע״א: ב חגיגה 145 י מעיניו״. באחת סומא )לרבות( לאתו
, מי אלם עשיתי ואני שבעולם פיות כל בראתי אני ״הלא טו: ג רבה שמות 146  וחרש שחפצתי

. ופקח לראיה ופקח ועיוור, לשמיעה״
יקרא עיני מךאה ״׳לכל ה״ד: ד פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, 147 ו ( ׳ לכהן פרט - יב( יג הכהן

T

 מאור שכהה או בעיניו באחת והסומא עיניו מאור שחשך כהן אמרו: מיכן עיניו. מאור שחשך
הנגעים״. את יראה לא עיניו,

י בדבר אלא מצויה הברכה אין יצחק: ר׳ ״אמר ע״ב: ח תענית 148  ה׳ ׳יצו שנאמר העין, מן הסמו
ם הברכה את אתך )דברי ך׳ ח(״. כח באסמי

• T  T  T  • •

ע״א. עא מציעא בבא 149
כד. כב שמות 150
במקום. ורש״י ח כג שמות ע׳׳א; קה כתובות 151
י״א. י״ט לבראשית עזרא אבן 152
בסנורים ויכם בסנורים הזה הגוי את נא הך ויאמר ה׳ אל אלישע ״ויתפלל יח: ו מלכים-ב 153

»■« • • “ « • • י • • «P ■ ■  •  •  t • ך • • • ״ • • • • • ״ «“■ • • » • י ״ • • • • •
• • •I • I• • • •

אלישע״. כדבר
• T: ־ ־ V

יא. יט בראשית 154
יד. נג רבה בראשית 155
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ממעשה וכן 156הנער״. את ותשק מים החמת את ותמלא ותלך מים באר ותרא עיניה
» ■ך « • • » • • • • • « • • • • » • • • • “ • • ״ • • • • • • » ■ • • • • • • • ■ך • • ■ ■ • • ! •1 • • • • • • • 1 

[157חולין. במסכת המתואר

 והוא הנפגע, של חטאו מחמת בעקיפין, לפחות העיוורון, נגרם הדתית ההשקפה לפי
״יככה באומרו ה׳ בקול שומעים שאינם אלה על מאיים גם המקרא 158הבורא. מן עונש

ז

159באפלה״. העור ימשש כאשר בצהרים ממשש והיית לבב. ובתמהון ובעורון בשגעון ה׳
ך • • ך • • 9 • • • 9 ^ • • 9 ■ ך • • ■ ״ • ■ ך ^ » • • » ק ■ך• • • • • • ■ך• • ■ • • « •

 אלא רואה העיוור שאין רק שלא היא באפלה הגישוש של שהמשמעות מדגיש התלמוד
 של תלמידיו כאשר 160הנכונה. לדרך להדריכו אפשרות אין ולכן נראה לא גם שהוא

יילדיו אם הזה חטא אשר הוא ״מי רבם: את שאלו הם בדרך הולך עיוור איש ראו ישו
9 : ד ד 9 • ״ . • ־ ־ ז :

 עיניו, משתי סומא ״שהיה 162זו״ גם ״איש נחום על מספרת האגדה 161עור״. נולד כי
 גרמתי ״אני עצמו על ואמר שחין״, מלא גופו וכל רגליו משתי קיטע ידיו, משתי גידם

 חמורים... שלשה משוי עמי והיה חמי, לבית בדרך מהלך הייתי אחת שפעם לעצמי,
 מן שאפרוק עד המתן לו: אמרתי פרנסני. רבי לי: ואמר בדרך לי ועמד אחד עני בא

 פניו על ונפלתי הלכתי נשמתו. שיצתה עד החמור מן לפרוק הספקתי לא החמור,
 רגלי יתגדמו, - ידיך על חסו שלא ידיי יסומו, - עיניך על חסו שלא עיני ואמרתי:

 מלא יהא גופי כל שאמרתי: עד דעתי נתקררה ולא יתקטעו. - רגליך על חסו שלא
 מפני הויין? מה מפני ״סומין האומר: דהבאי בן יוחנן ר׳ של דעתו גם כך 163שחין״.

 עומד ובנו הכנסת בבית עומד שהיה אחד באיש ״מעשה 164מקום״. באותו שמסתכלים
 תפלות... של דברים עונה ובנו ׳הללויה׳ התיבה לפני העובר אחר עונים העם וכל כנגדו

 ומת אשתו ומתה האיש אותו שמת עד שילשה ולא שינתה ולא השנה אותה יצאת לא
שוטה ואחד וסומא חיגר אחד אדם בני של אחד זוג אלא לו נשתייר ולא בנו... ובן בנו

יט. כא בראשית 156
טיפשה(. עיוורת, - סומא )ש׳: ע״ב קלט חולין 157
הלא עור או פקח או חרש או אלם ישום מי או לאדם פה שם מי אליו ה׳ ״ויאמר יא: ד שמות 158

V •״ T  • T T T  V  T  * T # ־ ״• ״ ־ •״* ״ •״ ד

ין ירמיה גם ה״׳. אנכי מארץ אותם מביא ״הנני העיוורים: גם כלולים הגולה מן שבשיבה מצי
T י • י * T י• •

ז(. לא )ירמיה ופסח״ עור בם ארץ מירכתי וקבצתים צפון
T  . T  • •  • •  T

ן סוס כל אכה ה׳ נאם ההוא ״ביום ד: יב זכריה גם והשווה כח-כט: כח דברים 159 ורכבו בתמהו
• • T  I • ,  •

ן בעורון״. אכה העמים סוס וכל עיני את אפקח יהודה בית ועל בשגעו
בצהרים ממשש ׳והיית זה: מקרא על מצטער הייתי ימי כל יוסי: רבי ״אמר ע״ב: כד מגילה 160

9 : T ״ T : ־ ״ ״ T:  T“ •

מעשה שבא עד לאורה? אפילה בין לעור ליה אכפת מה וכי - באפלה׳ העור ימשש כאשר
“ V : ־ •• T • ״• T 9 ״־ ד״ T

 ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי ואפלה לילה באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי.
 רואין אדם בני - בידי שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זאת אבוקה בני, לו: אמרתי בידו,
ן אותי וכר״. אותי ומצילי

ב. ט יוחנן 161
 סלקא דהוה מילתא רכל זו? גם איש נחום ליה קרו ״ואמאי נחום. של אימרה היא זו״ ״גם 162

ת זו ׳גם אמר ליה י נ )תע ״ ׳ בה ע״א(. כא לטו
שם. שם 163
ע״א. כ נדרים 164
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 העולם מן נפטר אין שוקיו, את והמעבה כרסו את והמצבה עינו את ״המסמא 165ורשע״.
 ועל עיניו על סמרטוטין ״המכריך נאמר יותר קיצונית בצורה 166כן״. לו שיהא עד

 שמכות )הסוף לאמתו אומר שהוא סוף - זה׳ שחין למוכה לסומא, ׳תנו ואומר שוקיו
 החגר ואת הסומא... ואת הקטע ״את הרואה לכן 167לאמת(״. והופכות מתממשות אלה
168אמת״. דיין ברוך אומר: שחין המוכה ואת

 ובנשיא בקשת כהות: עיניו דברים בשלשה המסתכל ׳׳כל לנאמר גם זאת להשוות ]יש
אשר הקשת ״כמראה נאמר בקשת הבורא. דמות משתקפת שבשלושתם ובכהנים״,
* 9 9 • • • • » • *• • • ■ ■

• • • • • •

בנשיא 169ה״׳; כבוד דמות מראה הוא סביב הנגה מראה כן הגשם ביום בענן יהיה
ן ■■ ״ • • • « ״ • • • • • « • 9 ^ • • • • • • • • • • • • •

 המקדש שבית בזמן העם את מברכים היו והכוהנים 170עליו״; מהוךך ״ונתתה נאמר
 עיניו שבבוקר אדם על המספר המדרש את גם וראה 171המפורש. בשם קיים היה
[172באש. שרופות כאילו נראו ובערב ובריאות, יפות היו

 היגיינית משמעות רק העיניים בעניין התלמוד של ההוראות מן לחלק המייחסים יש
 ידיים לרחוץ יש מדוע מוסבר כך כאזהרה. רק בא בעיוורון והאיום חינוכית, כלומר
 שמטמא יש, סדומית שמלח מפני חובה? אחרונים מים אמרו מה ״מפני הארוחה: אחרי

 אמרו זאת ובכל בידיים אכלו הקדומה שבתקופה לזכור יש זה עם יחד 173העינים״. את
 להזכיר יש כאן היא. חיונית מלח אכילת כי 174מלח״, אכול אכילתך כל ״אחר חכמים

 לעין ״יד אומר הוא שחרית של ידיים רחיצת על שבדיונו מונא, ר׳ דברי את גם
 בדיון שחרית. נטילת קודם בעינו שנוגע מי של ידו לקצץ שיש כלומר 175תיקצץ״,

 ״כשאינו ר״ן(: )בהסבר שמואל אומר הגוף וברחצת בגדים בכביסת הצורך על המתקיים
גורמים דברים ששלושה אומר יוסף רב 176עינים״. סמוי לידי מביאו תמיד ראשו מסרק

כ. ד רבה במדבר 165
הי״ד. פ״ד פאה תוספתא 166
ה״א. פ״ג נתן דר׳ אבות 167
ע״ב. נח ברכות 168
כח. א יחזקאל 169
כ. כז במדבר 170
ע״א. טז חגיגה 171
 ומתגלה אצלו מצוי הנביא אליהו שהיה החכמים אחד על מספרת הגמרא ע״ב; פה מציעא בבא 172

 שביקש הוא הסיפור באש. שרופות כאילו נראו ולערב ובריאות יפות היו עיניו שבבוקר לו,
 אליהו: לו אמר מעלה. של לישיבה עולים החכמים את לראות הנביא מאליהו חכם אותו

 גם והסתכל התאפק לא הוא אך חייא. ר׳ של במרכבתו לא רק להסתכל, יכול אתה בכולם
עיניו. את ועיוורו אש לפידי שני וירדו חייא ר׳ של במרכבתו

ע״ב. יז עירובין 173
ע״א. מ ברכות 174
ע״ב. קח שבת 175
 ערבוביתא ד״ה ר״ן עוירא״; לידי מתיא דרישא, ערבוביתא האי שמואל: ״דאמר ע״א: פא נדרים 176

נו דרישא: והמת עינים, סמוי לידי ״מביאו עוירא: לידי מתיא ד״ה תמיד״; ראשו מסרק ״כשאי שז



 מן המטפטף יין ששותה מי יבש, כשהוא ראשו את שסורק מי העיניים: מאור לעיוורון
177לחות. כשרגליו מנעלים שנועל ומי החבית

הצרעה את ״ושלחתי הפסוק על אומרת לקיש בן שמעון לר׳ המיוחסת אמרה
ד • • ז •

 עמדה ירדן שפת על הירדן(, את ישראל עם )עם עמהם עברה לא ש״צרעה 178לפניך׳,
 המדרש 179מלמטה׳׳. וסירסתן מלמעלה עיניהן וסימתה )ארס( מרה )באויב( בהן וזרקה
 אחר עשב אכלה כך ואחר והתעוורה בשדה עשבים אכלה ינאי ר׳ של שאתונו מספר
 181אחר במדרש גם שבא תיאור מופיע מדרש לאותו בהמשך 180ראייתה. אליה ושבה

 ישבו סומא. ואחד פקח אחד בדרך, מהלכין שהיו אדם בני בשני ״מעשה על המספר
 סומא שהיה וזה נסתמא פקח שהיה זה ואכלו. השדה לעשבי ידיהם פשטו לאכול,
 שאותו זה, מסוג בסיפורים סומכו״. שהיה זה על נסמך שזה עד משם זזו לא נתפקח.

 התחלה לראות אפשר אולי בריאים, של למחלתם גורם בבד ובד חולים מבריא גורם
182זה. מסוג בתיאורים עשירה הלא־יהודית העתיקה הספרות גם הומאופתיה. של

 מן יפול אדם לעיוורון. לגרום יכול )טראומה( נפשי זעזוע שגם להזכיר יש לבסוף
 את תעקור תקיפה שאישה או 183עיניו, מאור את ויאבד רגל או יד וישבור המרכבה

 בני שכאשר מספר אחר מדרש בימינו. גם לקרות שיכול מעשה 184נועז, מאהב של עינו
 ועולים ובלבנים בטיט יגעים שהיו ״מפני מומים בעלי רובם היו ממצרים יצאו ישראל
 והיו נסמא והוא בעיניו נכנס הטיט או הקורה או ידו וקוטעת נופלת אבן הבנין... לראש
186לעיוורון. לגרום עלולה בראש מכה שגם מוזכר כן כמו 185מומין״. בעלי
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עיניו״. מאור מכהה הראש
ש׳. בתרגום ע״ב קיא פסחים 177
כח. כג שמות 178
נה ע״א. לו סוטה 179 Bochart, Hieroz. 2, col. 537 ראה: הצרעה של זאת לתכו
ד. כב רבה ויקרא 180
כב. יח רבה במדבר 181

Casel, Sindbad, p. 120 182
ד. לא רבה ויקרא 183
 את הקב״ה ברא ימים בכמה לו: אמרה חלפתא, בר יוסי ר׳ את שאלה ״מטרוניתא א: ח שם 184

ו עד שעה ומאותה לו: אמרה ימים... לששת לה: אמר עולמו?  אמר ועושה? יושב מהו עכשי
 וכמה לי יש עבדים כמה כן. לעשות יכולה אני אף הוא, הדא לו: אמרה זיווגים... מזווג לה:

 שפחות ואלף עבדים אלף והביאה שלחה אחת... בשעה לזווגם יכולה ואני לי יש שפחות
 בלילה זווגן לפלונית, פלוני לפלונית, ישא פלוני להם: אמרה שורות, שורות אותן והעמידה

שבורה, זרועו והשלישי שמוטה עינו והשני נמחץ מוחו האחד כאשר באו היום למחרת אחת״.
 גם וראה שאמרת״, מה כל אמרת יפה היא, משובחת נאה ״תורתכם ואמרה: יוסי לד׳ שלחה
.239 הע׳ מוח, פגיעות ומומים, פצעים ה: פרק לעיל

א. ז רבה במדבר 185
 בנות ויצאו עיניו על עיניו וחפו מים וירדו מוחו על ״הכהו הכ״ז: פ״ט קמא בבא תוספתא 186

וע עשו רצה יעקב את לקבור באו כאשר ע״א: יג סוטה עינו״; את וסימא מלך  קבורתו את למנ
 עשו של עיניו נקפצו עשו. של ראשו על וחיכה אלה ולקח דן בן חושים ובא המכפלה, במערת

יעקב. של לרגליו ונפלו
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189

רכים? החגב של חחיישנים מדוע 187לקורבן. פסול עינו שנסמית בכור חיים ]בעל
היה והחגב נשברים היו קשים היו הם ואם עשבים בין חיים שחגבים מכיוון

[188מתעוור.

 של עיניהם לנקר זרה עבודה עובדי העמים של הברברי הנוהג גם כלול טראומתי בעיוורון
עיניו״. את וינקרו פלשתים "ויאחזוהו בשמשון: הפלישתים נהגו כך המלחמה. שבויי

י ■■ 9 ״ ד • . . 9 . ■■ . ■1 . . . • •■ •
• • • • • •

 כדי 190ימין, עין כל להם שינקרו בתנאי ישראל עם ברית כריתת היתנה עמון מלך נחש
 את עיוור נבוכרנאצר 191הגדול. במגן מכוסה שמאל עין כי להילחם, כשירים יהיו שלא
 הברבריות בשיטות בוצעו אלה מקרים אם 193בוודאות לקבוע אין 192צדקיהו. המלך עיני
 המדרש גם 194היווני. המלוכה בבית מקובל שהיה כפי מלובן בברזל הקרנית שרפת של

 שום אין 195)הגויים(. המלכים של לאלימות כסמל נתינים עיני לעוור הנוהג את מכיר
 אלה מעשים ימצאו לא וכן יהודים, חיילים אצל כאלה אכזריים מעשים של אזכור

 גלותא ריש על מסופר 197היהודי. בחוק לא וכן 196חמורבי, של החוקים בספר מקומם
 ואמר ברצח, חמא בר בשם אדם בו שנאשם מקרה לבדוק יעקב בר אבא לרב הורה אשר

מיתות כבר שבטלו בתקופה אירע המקרה 198עיניו. את שינקרו - הרג ודאי שאם לו

 עינו, שנסמית בכור הוא... מום ובעל זה בכור הראיתי לומר: הכהן ״נאמן מ״ה: פ״ה בכורות 187
ישחט״. זה הרי רגלו, שנשברה ידו, שנקטעה

ע״ב. עז שבת 188
כא. טז שופטים 189
י נחש אליהם ״ויאמר ב: יא שמואל־א, 190 נ ימין עין כל לכם בנקור לכם אכרת בזאת העמו

T ־V 2 ־  T  T  V ־ ־ : V  T  : V ־ T  V  T  9 I • 9 ־ T 9 ״

ישראל״. כל על חרפה ושמתיה
T ״ 2 ־־ 2  2 V T ־ T 2 ־ T ־״

, בן יוסף 191  האנשים, של הימנית עינם את מנקר היה ״שכן :1 ה פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו
. לפניו נכנעים שהיו . ן עוד יכשרו שלא זאת עושה והיה בשבועה.  שהרי הצבא, לעבודת לחלוטי
הגדול״. במגן היא מכוסה השמאלית העין

בנחשתים ויאסרהו עור צדקיהו עיני ואת לעיניו שחטו צדקיהו בני ״ואת ז: כה מלכים-ב 192
r • • • . ף • • • . . ך ■ ■ • ך • • • י ■ . . . r • . . « . • t ף ״ • • • • • ■ ■ « • • • « . . • • •
« • . • • % • • I • • • 1 •  • I  I

בבל״. ויבאהו
V T . . . .  -

Andreae, älteste Geschichte der Augenheilkunde, p. 71 193
תו ״נקר״, נאמר אחרים במקומות בעוד ״עור״ במפורש כתוב צדקיהו אצל 194  לחפור, שמשמעו

העין. את לעקור לקדוח,
יא. ל רבה שמות 195
ועבדים. עניים בית בני חופשיים, אנשים בין הבחנה עוד ויש ;199 ,198 ,197 סעיפים 196
ם ״נקר״ במונח 197 ת גם משתמשי  זבת ארץ אל לא ״אף יד: טז במדבר - להטעות של במשמעו

ו ודבש חלב בבא נעלה״; לא תנקר ההם האנשים העיני וכרם שדה נחלת לנו ותתן הביאתנ
2 T Tי ~2 ־ T ־ T ״ ״  9 V 2־״-------- T  • T  “ 2 T  . . . .  -  V T  T  V  T • ־ 2 ״ V ר ־

 והעדר עיניה את ומנקר העדר בראש שהולכת עז על הכועס הרועה על מסופר ע״א: נב קמא
 להם ממנה הוא סגי־נהור( )לשון ישראל משונאי נפרע כשהמקום כך, בעקבותיה. ונכשל נגרר

 של חיסולו על בדיון ע״ב: סט יומא סמותא(; לנגדא עביד ד״ה )רש״י מהוגנים שאינם פרנסים
 ״כחלינהו ואומרת העולם, יכלה הרע יצר יהיה לא שאם הגמרא אומרת עריות של הרע יצר

כחול״. ידי על עיניו את ״סימו כחלינהו: ד״ה רש״י ושבקוהו״; לעיניה
והו ד״ה רש״י לעיניה״; ״ליכהיוהו ע״א: כז סנהדרין 198  דבטלו עיניו, את ״ינקרו לעיניה: לכהי

נו יטלו אומרים ויש דין... בית מיתות אחרים פרשנים עיקר״. וראשון ליורשין... ויתנו ממו



« »
פרקו 416

 שהרג הוררוס על מסופר זה לעומת עונשים. להטיל רשאי היה הרין בית אך דין בית
 כך אחר אך עצה, ממנו ליטול כדי בוטא בן בבא את בחיים והשאיר החכמים כל את

 זה צאצא אמנם 199עיניו. את ניקר וכך קיפוד של בעטרה בוטא בן של ראשו את הקיף
יותר. ואכזריים אלימים ממעשים נמנע לא )הורדוס( זרה עבודה עובדי של

כאשר בעמיתו מום יתן כי ״ואיש נאמר באדם גופנית לפגיעה המתייחסים בחוקים
• • • •

עדים של במקרה גם חל זה דין 200עין״; תחת עין שבר תחת שבר לו. יעשה כן עשה 9 9 “ 9 • ״ 9 ■ • • • • ״ • • • • • • ■ך • • 9 • • ^ ^

נוגפים ניצים אנשים שני כאשר גם 201לאחיו״; לעשות זמם כאשר לו ״ועשיתם זוממים:
ך • • « • • • ״ • ״ ״ ״ ך • • ■ •

 אם לקבוע אפשרות אין 202עין״. תחת ״עין התורה אומרת ילדיה ויצאו הרה אישה
 זאת הוראה מילוי נגד נחרצת דעה מביע התלמוד כלשונה. אי־פעם קוימה זאת הוראה

 לעיוורון גורם עיוור אם לדוגמה, לאי־צדק. להביא עלול שלה מילולי קיום כי ככתבה,
 במקרה או עין״, תחת ״עין לקיים אפשרות כל אין אזי לראות מסוגל שהיה אדם של
 מוות כאן יהיה אזי העיוורון, ביצוע כדי תוך מת והנאשם דין בבית עין הוצאת של

 רק שמדובר לגמרי ברור זה לאור לחוק. בניגוד בעין פגיעה על כענישה עין ועקירת
203שנפגע. לאבר בתמורה ממון בפיצוי
 צריך הוא אזי )סמויה(, כן לפני כבר פגועה שהייתה עבדו עין את מנקר אדם אם
 מסופר הרומים רדיפות במסגרת 204מאיבריו. באחד פגע הוא כי העבד את לשחרר
205היהודים. של עיניהם את שדקרו

כלומר, - 206נשר״ בני ויאכלוה נחל ערבי יקרוה אם ליקהת ותבוז לאב תלעג ״עין ״ • • ^ ^ • • « « • • • ^ 9 • • • • « 9 • • ^ ^ • « • • ״ • »

 הבנים״, על האם תקח ״לא את כיבדה ולא אם כבוד ובזתה אב לכבוד שלעגה עין
אותה. וינקרו ונשר עורב יבואו

207

.. אותו ״יכו חננאל: רבינו מילולי. באופן לעניין מתייחסים אינם  הגאונים חכמי ורוב בממונו.
רוחו״. ואת כוחו את ונוטלין אותו שקונסין אמרו

ע״א. ד - ע״ב ג בתרא בבא 199
יט-כ. כד ויקרא 200
יט. יט דברים 201
יענש ענוש אסון יהיה ולא ילדיה ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו ״וכי כב־כד: כא שמות 202

T 2 ״ : T 2 ״ T ־T 2 ״ ׳2  V T  2 2 T : T T  T 2 י T 1 T V ״• T ־•
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עין״.
. - עין׳ תחת ״׳עין ע״א: פד קמא בבא 203  הרי ממש? ׳עין׳ אלא אינו או ׳ממוך אומר אתה ממון

יהיה אחד ׳משפט אמרה והתורה עין׳ תחת ׳עין בזה מקיים אני היאך וסימא... סומא שהיה
• • T  • •

לכולכם״. השוה משפט - כב( כד )ויקרא לכם׳
ן 204  להשתמש יכול אם - והפילה נדודה שינו וסמאה, כהויה עינו שהיתה ״הרי ע״ב: כד קידושי

לחרות״. בהן יוצא עבד שהכהו(, לפני לכן, קודם בהן להשתמש היה יכול )אם כבר בהן
ע״ד. מז דף פ״ח שמחות מסכת 205
Kotelmann, Ztschr. Z. Relig. Psych, no. 1:2, p. 92 גם: וראה .P ל משלי 206
ו. כב דברים 207
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210

 כאן מוזכרים 209חשיכה עליו שנופלת או 208בסנוורים מוכה אדם שבהם המקרים
 210התמונה. להשלמת רק

חרשים ואזני עורים עיני ״תפקחנה הגואל בבוא ורק לעיוורון, רפואה מוכרת לא 9 “ 9 • »■« 9 • • • • • ^ • • • • • • ■

212חשך״. ישבי כלא מבית אסיר ממסגר להוציא עורות עינים ״לפקח וכן: 211תפתחנה״;
ף • ך • » ■ ■ 9 • • 9 ■ ■ • • • • • • • • » • • • » • • • • • • • • • • י • • • • !1 • • • • • • • •

 גדול צער ״אין כי העיוורים, את קודם ירפא הוא העולם את לרפא יבוא האל כאשר
 תחלה מרפא אינו העולם, לרפאות וכשיבא עינים... כעורון וקשים גדולים יסורין ואין
213213עורים״׳. פקח ׳ה׳ שנאמר העורים, אלא

ל ר ר גו ו ו י ע  ה
 בביטויים משתמשים ובמקומם עדינים לא בביטויים מלהשתמש נמנעים המזרח אנשי

 ״סגיא משפטית( בהגדרה מדובר אין )כאשר העיוור את מכנה היהודי מעודנים. חלופיים
 עיוור היה ששת רב 217חמה״. ״רואי או 216״מפתחא״ 215עיניים״, ״מאור או 214נהורא״,
 וחסודה״ נאה ״כלה בבבל שרים הכלה לפני חוה״. נהור ״סגי עליו אומרת והגמרא
 חיגרת היא הכלה אם גם חן״, יעלת - פירכוס ולא שרק ולא כחל ״לא ישראל ובארץ

 שקר ״מדבר המקראי בצו להתחשב מבלי 218וחסודה״, נאה ״כלה לה שרים סומא או
עליו, ומסופר לעיוור רע היה לא הוא שאפילו אשמדאי על מספרת האגדה 219תרחק״.

למציא וילאו גדול ועד מקטן בסנורים הכו הבית פתח אשר האנשים ״ואת יא: יט בראשית 208
ך ^ • • • ■ • • • • • • ■ • * • • • • • ™ • • •“ ״ • ■ ^ “■ • • • •

• • ! • V  • • • • I • ■ • •

יתפלל אליו ״וירדו יח: ו מלכים-ב הפתח״; בסנורים הזה הגוי את נא חך ויאמר ה׳ אל אלישע ו
: ־ T ־־ ־ • ־ V •״ ־ :  T ״ V  T 1 ־ ־ ־ V  T ־ -V ---------״ • ״ :

אלישע״. כדבר בסנורים ויכם
X  • • • •  • • • • • • »  • » • • • •  «1 • • •  •

 עת עד השמש את תראה ולא עור והיית בך ה׳ יד הנה ״ועתה יא: יג השליחים מעשי 209
מועד״.
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ה. לה ישעיה 211
ז. מב שם 212
ה. קמו תהלים מדרש 213
 על ט: ל רבה בראשית (;66) ע״ב לד פי״א, כתובות שם, (;27) ע״א יט פ״ה, פאה ירושלמי 214

ו״)בראשית היה תמים צדיק איש ״ניח הפסוק  של בדורו היה ״אילו המדרש: אומר ט(, ו בדרתי
 בעין רק שרואה לזה קוראים עיוורים של בשוק צדיק״. היה לא שמואל של בדורו או משה
בארמית(. ״עוירא״ המונח קיים כן )כמו נהור סגי - אחת

 להם ענו במקום. חכם תלמיד יש אם ושאלו אחת לעיר הגיעו חייא ור׳ רבי ע״ב: ה חגיגה 215
עיוור(. והוא חכם תלמיד כאן )יש הוא״ עינים ומאור הכא מרבנן צורבא ״איכא

(.47) ע״א מז פ״ב, שקלים שם, (;40) ע״א ג פ״א, שבת ירושלמי 216
 עולם ברואי לכל שהכוונה המקובל והפירוש חמה״ ״רואי על מדברת המשנה מ״ז. פ״ג נדרים 217

 ״רואי המונח את מסביר אשר פטוחובסקי יעקב מרדכי של פירוש מביא המחבר רואה. שהחמה
 מהוצאה המשנה על זה פירוש מצוי המתרגם )בידי לעיוור. והכוונה נהור סגי בלשון חמה״

ע״א. נח ברכות ראה ששת רב על (;1918 בברלין
ע״א. יז כתובות 218
ז. כג שמות 219
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 יאמר אל סומא רבו היה ״אם 220הנכונה. הדרך על העלהו בדרך תועה עיוור שכשראה
 מאוד: עגום העיוור של גורלו 221תפילך״. סלק לו: יאמר אלא חמה, שקעה רבי, לו:

 התעוור ששמשון אחרי 222בנים״. לו שאין ומי וסומא ומצורע עני כמת: חשובין ״ארבעה
 ידי על מובל להיות נאלץ מנכסיו וירד שהתעוור הפקיד 223נער. ידי על הובל הוא

 לו ויתנו יותר יעזרו קבצן, וגם עיוור גם כזה, כפול שלמסכן ברור 224כקבצן. אשתו
 הכנסה לו ותהיה יותר הרבה בו מתעניינים אזי חכם תלמיד הוא העיוור אם יפה. בעין

 פנים הקבלתם ״אתם יפות: במילים ואומר אליו היחס את מעריך והעיוור יותר, גדולה
 אישה 225הקב״ה(״. )של נראין ואינן הרואים פנים להקביל תזכו - רואין ואינן הנראים
226קורבן. מביאה ונרפאה חלתה שלה שהעין

 אומר אשי רב חזקה. יותר בצורה הבריאים האחרים החושים מתפתחים העיוור אצל
 הרעש סוג לפי הבחין ששת רב 227וטעמם. ריחם לפי אמו שדי את מזהה עיוור שתינוק

 בה, שיחנק כדי קטנה עצם ששת רב לפני שהניחו מסופר כן כמו 228במכתש. נטחן מה
229סודרו. בתוך בחשאי אותה והניח המישוש בחוש בה הבחין הוא אך

ורב שבעין״, ואין שאוכלין ״סומין האומר יוסף רב של החשיבה דרך היא מוזרה

( את שאל )בניהו ע״ב: סח גיטין 220  טעי קא דהוה סמיא לההוא חזיתיה כי טעמא ״מאי אשמדאי
ה?״)מה אסיקתיה באורחא,  העלית בדרך, תועה ההוא העיוור את ראית שכאשר הטעם לאורחי

דרכו?(. על אותו
ן זמן לאו לילה כי זאת בדרך לו ירמוז כלומר ע״ג. נב פ״ב, רבתי כלה 221 הוא. תפילי
 אינה ״המיתה שאמר (Meichthai) מלכטהל של אמרתו את להזכיר מקום יש ע״ב. סד נדרים 222

ות אך כלל נחשבת הוא״. אסון - לראות אפשרות בלי לחי
ן ״ויאמר כו: טז שופטים 223 V• • • m w • • • • • • ■>< ■i • mm» m a — • P • a• b mm •mm mmm mm m m W m • •אשר העמדים את והמשני אותי הניחה בידו המחזיק הנער אל שמשו m  i •• • \ V • • I I • • • • •

עליהם״• ואשען עליהם נכון הבית
יתה אשתו, את גירש הגלילי יוסי ר׳ (:60) ע״ב לד פי״א, כתובות ירושלמי 224  של לסמל שהי

ו השומר ירד העיר. לשומר ונישאה הלכה רעה. אישה  בכל עמו מחזרת והייתה והתעוור מנכסי
העיר.

 וסיפרו אחת לעיר הגיעו חייא ור׳ רבי (:25) ע״ב מט פ״ה, שקלים ירושלמי ע״ב: ה חגיגה 225
 מכך להניעו ניסה חייא שר׳ למרות לבקרו החליט רבי עיוור. חכם תלמיד חי שבמקום להם

 פנים הקבלתם אתם להם: אמר עיוור חכם תלמיד מאותו נפרדו כאשר כבודו. לפי אינו כי
וכר. רואין ואינם הנראים

 עולות דכולהו - סיכנה בעינה שמא סיכנה, בים שמא מרדכי:... להו ״אמר ע״ב: סד מנחות 226
נינהו״.

: בריחא אשי: רב אמר ידע? מנא ״סומא ע״א: ס כתובות 227 ש׳ בטעמא״)  הוא מניין עיוור תינוק ו
החלב(. של ובטעם בריח באמו? ומכיר יודע

ין המחבר 228  ששם ע״א, יד לביצה כנראה כוונתו אך ע״א, כג בגיטין הוא לכך שהמקור מצי
 בתבלין, שמדובר בטוח והיה בביתו במדוכה שדכו טוב ביום ששמע ששת רב על מסופר
1c-p׳ofM) ¿׳״י־ ¿ה׳לז ¿¡א™! ph >״/ »־AA/n יf!eב מיוחד. בקול נשמע המדוך שרעש
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ע״ב. סז גיטין 229
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 231המדרש 230ואוכל״. רואה שאינו למי ואוכל שרואה מי דומה ״אינו ואומר מוסיף אסי
אם כי לבעליה כשרון ומה אוכליה רבו הטובה ״ברבות בקהלת בפסוק זה רעיון מוצא

9 9 9 • • ■ ■ ■ ך • • • ■ ך • • 9 • • ■ • • • ^ • •

הסבר ללא בעין. הראייה אלא הטובה? של לבעליה יש תועלת איזו - 232עיניו״ ראות
• ■ • • 9 ץ

 נימא וכל באדם, בראתי )שערות( נימין ״הרבה האומרת התלמודית ההערה נשארת
 שתים שאילמלי אחת, מגומא יונקות שתים יהו שלא עצמה בפני גומא לה בראתי ונימא

233אדם״. של עיניו מאור מחשיכות - אחת מגומא יונקות

ר ו ו י ע ה ה כ ל ה ב
 מצווה התורה 234עליו. להגן שיש ישע כמחוסר העיוור את רואים היהודית בהלכה
 לך דע רואה, אינו איש כך ובין כך שבין סבור אתה ואם מכשיל״: תתן לא עור ״ולפני
236בדרך״. עור משגה ״ארור הלויים קראו עיבל הר מעל 235ה״/ אני מאליהיך ״ויראת

■ • ■ ■■ ״ • ■ • • • • • 9 • 9 ^ • • • • • • • ■ • 1 1 • • • • 1 • • 1 •

 בצדי ללכת נוהגים העיוורים כי הדרך לצדי ולזורקן הרבים ברשות אבנים לסקל אין
 אדם כל שמבייש כמו חייב הסומא את המבייש 237באבנים. להיתקל עלולים והם הדרך
 והעיוורת האפשר, במידת העיוור על להקל השתדלו מאוחרות יותר בתקופות 238אחר.
 ר׳ של לדעתו 239הרואה. באישה להיעזר יכולה לטהרתה עצמה את לבדוק צריכה אשר

 אינו וכן לרגל לעלות צריך אינו עיוור 240שבתורה. המצוות מכל פטור עיוור יהודה,
אינה בבעלה בבגידה החשודה עיוורת 241בשוגג. הרג אם מקלט לעיר לברוח צריך

 אלא יאכלנה שלא מצומצמת סעודה לו שיש מי ואומר: אביי מוסיף זה לרעיון ע״ב. עד יומא 230
)ש׳(. בחשכה הנאכל מאוכל יותר משביעה היא שאז אור, בשעת או ביום

 ויפה למאכל טוב הראשון: אדם שאכל בעץ בו נאמרו דברים ״שלשה יג: סח רבה בראשית 231
. ומוסיף לעינים . )בראשית הוא תאוה וכי למאכל העץ טוב כי האשה ׳ותרא חכמה. ם׳ י נ ג לעי

9 . . . . . • :־־ד ־* • : ז ר־ ־־ : 9 •• ז ״ ז ״ ז . י • ־־ ז

ועשה אמר יצחק וכן ...0 ם׳ לי ׳ הראייה מן נהנה הייתי בתחלה לו: אמר ד(. כז )שם מטעמי
• •

ו הטעם״. מן אלא נהנה איני ועכשי
י. ה קהלת 232
ע״א. טז בתרא בבא 233
 טועם היה שאם )מפונק(, איסטניס והיה עיוור שהיה ששת רב על מסופר שם ע״א. קח פסחים 234

מהאוכל. נהנה היה לא כבר בערב בבוקר, דבר
יד. יט ויקרא 235
יח. כז דברים 236
. מן והסומין באמצע ללכת הרואין ״דרך הי״ב: פ״ב קמא בבא תוספתא 237 ך י ד הצד
חייב״. הישן את והמבייש הסומא את ״המבייש מ״א: פ״ח קמא בבא 238
מ״א. פ״ב נדה 239
 ראה תפילות לגבי בתורה״; האמורות מצוות מכל פוטרו יהודה רבי היה ״וכן ע״א: פז קמא בבא 240

נו ומי ״סומא הי״ד: פ״ג ברכות תוספתא הבאים: המקורות  מכוונין הרוחות את לכוין יכול שאי
ר׳ ומתרגם. שמע על פורס ״סומא הכ״ח: פ״ג מגילה שם, שבשמים״; אביהם כנגד לבם את

 במרכבה דרשו הרבה לו: אמרו שמע. על יפרוס לא מימיו מאורות ראה שלא כל אומר: יהודה
מעולם״. אותה ראו ולא

מ״ג. פ״ב מכות 241
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 מיתה בעונשי נענש העיוור אין יהודה ר׳ של לדעתו 242סוטה. במי להיבדק חייבת
 אישה לגבי לטעון יכול הגבר שאין סבר מאיר ר׳ 243מיעוט. דעת היא דעתו אך ומלקות,

בדברי יכפרו הוריה או האישה כאשר כי 244בתולים״, לבתך מצאתי ״לא טענת עיוורת
■ ך ץ < • • • •9 • • '

 אשתו את להביא יכול עיוור אין כן כמו 245דין. בבית הגנה חסרת תהיה היא הבעל
שנערה חשש יש אחרת מבחינה אישה״. מעיני ״ונעלם נאמר כי סוטה מי שתיית לידי

־ ״ : ״ • ־ ז • ............................ :

 שום אין 246באחריות. מלשאת פטורה שהיא תדע אם בתוליה על פחות תשמור עיוורת
 המפורשת ההוראה גם ומכאן בתורה, המופיע מאיסור העיוור את לשחרר שיכול חוק

247לעירוב. מחוץ במקלו בשבת לצאת יכול העיוור שאין
 העיוור משפטית מבחינה שגם לשכוח אין העיוור כלפי האנושית ההתייחסות כל עם

 248הראייה. הוא ידיעתם שמקור הדברים כל על לעדות פסול העיוור מומו. מחמת נחות
 התלמודית ההלכה לפי כשרה. עדותו המשפט מועד עד אליו חזרה אדם של ראייתו אם
 עדותו אליו, חזרה ראייתו המשפט בעת אך התעוור כך ואחר אירוע ראה אדם אם

 תחילתו או פסול וסופו תחילתו כשר; - כשר וסופו כשר שמתחילתו ״כל מתקבלת:
 למסירת והשליח הגט כותב לגבי גם קיים דין אותו 249פסול״. - כשר וסופו פסול
 מוסר כי - 250וסומא״ וקטן שוטה מחרש, חוץ הגט את להביא כשרין ״הכל - הגט
 ומורה כסורר בן על להכריז אין זה מטעם ברורה. בצורה הזוג בני את לזהות צריך הגט
251סומא. ההורים אחד אם

של דין בבית להשתתף רשאי אחת בעין עיוור שהוא דיין לדון. רשאי אינו עיוור

)במדבר מעיני ׳ונעלם דכתיב: משקה היה לא סומא הוא שאם ״כשם ע״א: בז סוטה 242 ה אישה׳
• • •

שותה״. היתה לא סומא היתה אם היא כך יג(,
ה״ט. פ״ב מכות תוספתא 243
יז. כב דברים 244
ה״ג. פ״א כתובות תוספתא 245
(.11)ע״ג כה פ״א, כתובות ירושלמי 246
 ולא במקלו סומא ולא הנשים ואחד האנשים אחד בכסא יוצאים ״אין הי״ז: פ״ג ביצה תוספתא 247

בתרמילו״. רועה
 פסולין אלו הרי האנשים וידעו הקול שמכירין אע״פ ״הסומים הי״ב: פ״ט עדות הלכות רמב״ם, 248

 שמעיד. הוא לראות ראוי שהוא מי - א( ה )ויקרא ראה׳ או עד ׳והוא שנאמר התורה מן
להעיד״. כשר מעיניו באחת והסומא

 פסול; - בפסלות סופו או שתחלתו ״כל ע״א: קכח בתרא בבא ה״ד; פ״ה סנהדרין תוספתא 249
כשר״. - בכשרות וסופו תחלתו

 בנשותיהם מותרים אדם בני היאך באשתו? מותר סומא ״היאך ע״א: כג שם מ״ה: פ״ב גיטין 250
הקול. לפי אשתו את מזהה אדם( כל )וכן העיוור דקלא״. עינא בטביעות אלא בלילה?

 בן נעשה אינו חרש או סומא או אילם או חיגר או גידם מהם אחד ״היה מ״ד: פ״ח סנהדרין 251
ואמרו מקמו. שער ואל עירו זקני אל אתו והוציאו ואמו אביו בו ׳ותפשו שנאמר: ומורה סורר

• • • • • • ״י- • « • • • •9• • • • • • ־•- • 9 • •“ * • •1• 1• • • • • • • •1 •

.. כא )דברים ומרה׳ סורר זה בננו עירו זקני אל ע״א: עא שם סומין״; ולא זה׳ ׳בננו יט-כ(.
• • * • •

מוכרחים שהם נמצא ומרה״, סורר זה ״בננו בדין היושבים לפני להגיד חייבים שהם מכיוון
• • •

 תירוץ ומשמשים החינוכית השפעתם את מחלישים ההורים של גופניים ליקויים לראותו.
.41 הערה הנ״ל למשנה הופמן ד׳ וראה הבן, להתנהגות מסוים
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 אך תקלה, ללא דרכו את מוצא שעיוור קורה פעמים 252ממונות. בדיני הדן שלושה
 איש כל ״כי במקדש: לשרת פסול אחת, בעין רק אפילו עיוור, 253כך. על לסמוך אסור
רשאי אינו הוא כוהן, העיוור אם כן כמו 254פסח״. או עור איש יקרב לא מום בו אשר

“9 9 • • • • • • • !■ך • • ■ • ♦ ♦ • 1

 כלומר עיניו״, מאור ש״כהה מי גם בבתים. או בבגדים אדם, בבני צרעת נגעי לראות
255נגעים. לראות נפסל נחלשו, שעיניו

 אישה לדרישת עילה הם אשר הגדולים למומים העיוורון שייך המשנה חכמי לדעת
 לגרש הבעל את להכריח שיש שחשבו יש 256כתובתה. ולתשלום מבעלה גט לקבלת

 המגמה התפתחה כאשר מאוחרות, יותר בתקופות לרצונה. בניגוד אפילו האישה את
 והיא לגט אישה לדרישת עילה אמנם הוא הבעל שעיוורון נקבע הגירושין, את להגביל
 ועכשיו היפים הימים את הבעל עם חלקה שהיא מאחר אך הבעל, את לעזוב רשאית

כתובתה. לדמי זכאית אינה היא אותו עוזבת היא עיוורונו בעת
 את מא0" ממנו ביקש חבירו אם וגם לפצותו, חייב חבירו עין את המעוור אדם

 רפואיות מסיבות נעשה הדבר כן אם אלא 257תקפים, זה ציווי או זו בקשה אין עיני״
 את האדון חיכה 259גופניים. מומים בגרימת כמקובל הוא הפיצוי 258החולה. דרישת ולפי
הוא הראייה(, אליו שתחזור שייתכן )אף עיוורת עין על שחיכה או אותו ועיוור עבדו

ם וכל ריב כל יהיה פיהם ׳ועל אומר:... מאיר רבי ״היה ע״ב: לד סנהדרין 252 )דברי גע׳ ה(... כא נ
ז ז • • • • ז »

. ריבים מקיש . בסומין שלא נגעים ומה יד(... יג )ויקרא בו׳ הראות ׳וביום דכתיב: לנגעים.
1 י י

)שם עיני מראה ׳לכל דכתיב ׳ ן ך. שלא ריבים אף יב(, שם הכה מי וגדת זאת דעה בסו לדברי מנ
* * • ז •

 במקום מברטנורה ור״ע לדון כשר ואינו להעיד שכשר שיש האומרת מ״ד, פ״ו בנדה המשנה
 חכמים אומרים מאיר(, ר׳ )דעת משנה״ ״סתם דעת לעומת מעיניו. באחת סומא כגון אומר

נגעים. לראות כשר שאינו פי על אף לדון כשר מעיניו באחת שסומא
ן בלי במקרה, ש׳: בארובה״. כסומא ״ודלמא ע״ב: יב בתרא בבא 253 ו  עיוור עורב גם לכך להתכו

אחד. גרגר מוצא
 בין עיניו בשתי סומא בין ״עיור במקום: ספרא אחת. בעין עיוור גם כלול כאן יח. כא ויקרא 254

 שעיוור זה ״עוירא״ מכונה בארמית גם ה״ו(. ג פרשתא אמור, אחת״)ספרא, בעינו אפילו סומא
אחת. בעין

 שנאמר: נגעים יראה לא עיניו מאור שכהה או מעיניו באחת הסומא ״כהן מ״ג: פ׳׳ב נגעים 255
׳ עיני מראה ׳לכל יב(״. יג )ויקרא הכהן

ז •

ן בו שנולדו ״האיש מ״ט: פ״ז כתובות 256 ן רבן אמר להוציא. אותו כופין אין מומי  בן שמעו
ן אמורים? דברים במה גמליאל: ן אבל הקטנים, במומי להוציא״; אותו כופין הגדולים במומי

ן הן ״ואלו ע״א: עז שם  אישות הלכות רמב״ם, עינו״; ניסמית כגון רשב״ג פירש גדולים: מומי
ן בו שנולדו ״האיש הי״א: פכ״ה  עינו נסמית או רגלו או ידו נקטעה אפילו שנשא אחר מומי

 ואם תשב רצתה אם אלא כתובה וליתן להוציא אותו כופין אין עמו, לישב אשתו רצתה ולא
מורדת״. אישה כל כדין כתובה בלא תצא רצתה לא

ר פ״ח קמא בבא 257 במקו ( ז  ךי...י את קטע עיני, את סמא ״האומר: בתרא(: בבא נאמר הגרמני מ״
בפזיזות. ניתנה שההסכמה להניח יש חייב״.

, עיני את סמא ״האומר: הל״ב: פ״ט קמא בבא תוספתא 258 י ידי את קטע שמזקתני  - שמזקתנ
פטור״.

 של וחובתו אחריותו הרופא: .1 אחרים, רפואיים מקצועות ובעלי הרופא א: פרק לעיל ראה 259
הרופא.
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 הרופא לשחררו. חייב הוא זהירות חוסר מחמת נגרם העיוורון אם גם לשחררו. חייב
260לחופשי. להוציאו חייב טיפול בעת עבדו בעין הפוגע

י פו רי
 נוזלים, קבוצות: לשלוש מתחלקים בעיניים לטיפול בתלמוד המוזכרים האמצעים

 בדיון נתחיל 261מקומי. הוא אלה בכל השימוש תרופתיים; לא ואמצעים משחות
השלישית. בקבוצה

 לקירור. ירוקים עלים מניחים מודלקת עין גבי על היום, עוד שמקובל כמו - 1
 לקומפרסים 262לעין. לנזק כלל בדרך גרמה היא אך ב״כוסברתא״, השתמשו כך לשם
 רק הכשות, סוגי בכל להשתמש מותר היה בשבת כשות. בסוגי גם השתמשו לעין

 כן כמו 263בשבת. שאסורים מרפא לצרכי רק בשימוש הייתה היא כי ב״טרוזא״, לא
 מוזכר אשר מצוי( חרדל בן - Eruca sativa) לעיניים המועיל ״גרגירא״ גם מוזכר

 ואם אוכלו, - לאכלו יכול אם ׳גרגיר׳ ש״המוצא אומר הונא רב 264פליניוס. אצל כבר
 - מצרנאה״ ב״גרגירא בעיקר שמדובר מעיר פפא רב 265עיניו״. גבי על מעבירו - לאו

 "אורות״ הצמח המשובח. והוא טוב יותר מתפתח הוא ששם השדה, בשולי הגדל גרגיר
 ל״גרגיר״ זהה כנראה הוא (266אלישע בסיפורי בשדה ללקטו )שיצאו במקרא המוזכר
העיניים. את ומאיר חוזר שהוא ״אורות״ השם ומקור בתלמוד, המוזכר

 אצל זאת שעשו )כפי ריפוי למטרות העין מעל כלי להעביר מקובל שהיה נראה
 חכמים (,267בשבת״ כלים מעליו והעבירו העין ׳׳שאחזתו עיניו: כאבו כאשר עקיבא ר׳

 בימיו( גם נהוגה הייתה זו ששיטה )נראה מסביר רש׳׳י בשבת. גם זאת לעשות התירו
 להניח או לקדרה כדי העין גבי על ולהניחו מפתח, או סכין כמו מתכת, כלי לקחת שיש

268מתכת. טבעת העין על
ריפוי״. ״חומרי של בהגדרה שהוזכרו הצמחים את לכלול ניתן אם ספק יש

ע״ב. ע׳׳א, כד קידושין 260
ן ד״ה ע״א, קט שבת תוספות, 261  מיירי. דבאכילה בקונטרס ״פירש רפואה: משום בהם אין עלי

העין״. על להשים איירי אלא יצחק, לרבינו נראה ואין
,löw, לפי כוסברתא. ע״א: קט שבת 262  Pflanzennamen מדובר ,209 ׳עמ ^coriander. גלנוס 

׳עמ ועמר, לב )לפי De Com. Med. 4, (Kühn 12:79) - המצח על ירוקים גפן עלי מניח היה
המתרגם(. - הסוככיים משפחת השדה, גד :92

יקת יותר הגדרה 263 לעף. לא גם וכן לתת יכול חננאל רבינו אין מדו
264 20:49 .Plinius, Hist. Natur. המתרגם.( - המצליבים משפחת ,86 ׳עמ ועמר, לב )לפי

ע״ב. יח יומא 265
ס-ב 266 ו וילקט שדה גפן וימצא ארת ללקט השדה אל אחד ״ויצא לט: ד מלכי פקעת ממנ

ך • • • • • • » ■ • • • 9• • ■ ■ » • • ■p ■ ף • • ■ • • • • ך » • י t * • »» • ״ • » • • ■ ■ • 9
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שדה״.
V  T

(.48) ע״ג יד פי״ד, שבת ירושלמי 267
ן גב על כלי ״ומעבירין ע״א: קא סנהדרין 268  דרך ״שכן העין: על כלי ד״ה רש״י בשבת״; העי

ן כגון נמי אי העין. לקרר כדי העין על מתכות כלי ליתן  מקיפים בעינו, שחש לאדם שעושי
. עינו בטבעת״
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 היא 269עיניך׳/ מבין קורה ״טול האמרה העין. של לכירורגיה זכר אין מקום בשום
 העצה וכן 271בעיניים, במגע או 270יד במגע עיוורים של הנהדרים הריפויים אמרה. רק

 מוזכרים 272אותה״, עקור אותך תכשיל עינך ״אם האומרת החדשה בברית המופיעה
 כך ואחר ידו כף על ומניחה עינו את מוציא מכשף התיאור. שלמות למען רק כאן

273למקומה. מחזירה
 העיניים, על ששמים המשקים כל כללי: באופן שמואל אומר נוזלים לגבי - 2

 הגליל יהודי מחשיכים. ואינם שמרפאים ממים חוץ העין, את מחשיכים אבל מרפאים
 בדבר "ומקפידים עניותם: בגלל אחרים, בחומרים ולא בעיניים בטיפול במים השתמשו

 שהציבור טען גלנוס 274במים״. אלא שפין ואין קילור לשוף וחלב יין על וחסין מועט
 שהדברים מאמינים הם שלפחות אומר היה הניסיון בעל פליניוס למרשם. מתאווה
הזמנים. בכל נכון זה משפט 275בהם. מבינים בכלל הם אם לרווחתם, עוזרים

 בו השתמשו כך ואחר לחם בו שטבלו יין, גם בשימוש היה אחרים נוזלים מבין
 ובמיוחד לעין, מיוחדות ריפוי תכונות לבעל הרוק נחשב הקדום הזמן בכל 276לחבישה.

 מלידה עיוור על המספר יוחנן של סיפורו הוא ידוע חשובה. מאישיות בא הוא אם
 את וימרח הרוק מן טיט ויעש הארץ על וירק זאת כדברו ״ויהי ישו: של בתקופתו

 ועיניו ויבא וירחץ וילך השלח... בברכת ורחץ לך אליו: ויאמר העור. עיני על הטיט
 278בעינו. לו ביורקו עינו מאור את לעני החזיר שישו מרקוס מספר כן כמו 277ריאות״;

 כבר ליהודים 279אספסיאנוס. של רוק על דומה סיפור מספרים הרומיים ההיסטוריונים
יותר נחותות דמויות של ברוק להסתפק נאלצו והם משלהם שלטון אנשי היו לא

 היטב תראה כן אחרי מעיניך, הקורה את תחלה הוצא ״צבוע, ה: ז מתי ע״ב: טו בתרא בבא 269
נו הקיסם את להוציא ותוכל מב. ו לוקס אחיך״; של מעי

 בה באת אשר בדרך אליך הנראה ישוע האדון אחי שאול ״ויאמר יז-יח: ט השליחים מעשי 270
לראות״. פתאם וישב קשקשים עיניו מעל נפלו וברגע ותראה... תשוב למען שלחני

 לד: כ שם עיניהם״; ותפקחנה באמונתכם. לכם יעשה ויאמר בעיניהם ״ויגע כט-ל: ט מתי 271
אחריו״. וילכו לראות עיניהם החלו ופתאם בעיניהם ״ויגע

 אחד יאבד אשר לך טוב כי ממך והשלך אותה נקר ימינך עין תכשילך ״ואם כט: ה שם 272
מז. ט מרקוס גיהנם״; אל גופך כל מרדת מאבריך

(.31) ע״ג כג פ״ו, סנהדרין ירושלמי 273
, מסו שקייני כל שמואל: ״דאמר ע״א: עח שבת 274 / ולא דמסו ממיא לבר ומטללי ׳ י  רש״י מטלל

ן ״כל שקייני: כל ד״ה ן משקי : ד״ה קילור״; בהן ששפי ן ומטללי  ומונעין העין, על ״מסככי
ן ונגלדין עבין שהן מפני לגמרי, מראיתו שיכלה עד מראיתו  ״דעדיפי ממיא: בר ד״ה דבק״; כמי
ן מטללי ולא דמסו מכולהו, ן ולא מהר ניגבין או מיד, שנבלעי  מדובר העין״. גב על נגלדי

 בסיס על תמיסה על המליץ כנראה ושמואל לעיניים, תמיסה או משחה שהוא בקילור בגמרא
מים. של

Plinius, Hist. Natur. 29:8 275
העין״. גב על ונותנו ביין פיתו אדם ״שורה ע״ב: קח שבת 276
ו-ז. ט יוחנן 277
יג. ח מרקוס 278

Tacit, Hist. 4:81; Sueton, Vespasian 7; Dio Cass. 66:8 279
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 במקום במקדש לשרת אמורים היו שבתחילה הבכורות והם מכובדות, זאת בכל אך
 אל אותם היפנה הוא להירפא אבהו ר׳ אל באו שכאשר מספר חנינא ר׳ 280הכוהנים.

 מן בכור של רוק רק מרפא במקום, הגמרא דברי לפי 281מרפא. ורוקו הוא שבכור בנו,
האם. מן בכור של ולא האב

 באנגליה 282המשפחה. של השביעי הבן הוא ובצרפת באנגליה בימינו הפלא ]דמות
 דלקת של רבים מקרים של ההזנחה ומכאן הבית, מיילדות לרפואת הרוק שייך

 האב של ברוק מעורב אם חלב (.Ophthalmia neonatorum283) ילודים של עיניים
 blenorrhea.)284)העין בזיבת כטיפול (,Steiermark) בשטיירמרק בשימוש היו והאם

 ליקקו אשר זקנות נשים ראיתי שבמרק־ברנדנבורג להעיד יכול אני אישי מניסיון
ילדים.[ עיני ובמיוחד עיניים, לחולי אותם חשבו שהן אלה של עיניהם את

 לראות יכול לכך, נטייה שיש למי (.saliva jejuna) צמים של לרוק יוחס מיוחד ערך
 מכיל הצם של שהרוק מדווח אדינגר 285בעיניים. לסבל )אנטיספטי( מחטא טיפול ברוק
 286אנטי־בקטריאלית. השפעה לו שיש ,potassium sulfocyanide של יותר גדולה כמות
 מרפאים היו העשרים המאה עד הרוק. של הריפויי בערכו ספק כל היה לא אופן בכל

הרוק. של הריפוי מתכונות תשבחות חסכו לא אשר רציניים
.76 הע׳ ליד ריפוי, לצורך )כישוף( לחש ג: בפרק מוזכרת כבר לחש בעת היריקה

 collyria המכונה במשחה היא בעיניים טיפול של ביותר הנפוצה הצורה - 3
 בשם בשוק המופיע ללחם דמיונה בגלל 287לעיניים(, משחה - קילורית )קילורין,
kollyra. השם השתנה יותר מאוחרת ביוונית kollourion^ collyrion בתרגום )כמו

מבני רחם פטר בבור כל תחת ישראל בני מתוך הלוים את לקחתי הנה ״ואני יב: ג במדבר 280
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. הלוים״ לי והיו ישראל
״ ״ : ־ ״  T  :  • T ״  I ״

מסי - דאבא בוכרא רוקיה... ומסי הוא דבוכרא ברי, שכחת לגבי ״זילו ע״ב: קכו בתרא בבא 281  
. ורוקו הוא שבכור שכחת ששמו לבני )לכו רוקיה מסי לא - דאמא בוכרא רוקיה, . בכור מרפא.  

בכור של רוק ידי על עין לריפוי מתייחס במקום רשב״ם מרפא(״; אינו אם בכור מרפא, אב ;
של רוק גם עוזר וצרעת עור למחלת הוא״; דבכור משום לרפואה יפה ״שרוקו גרשום: רבינו

Plinius, Hist. Natur. 28:7; Galen, Fac. Simpl. Med. 10:2 : שצם אדם
Nederl. Tydschr. voor Geneeskd. 1898, 2:467 282 

Beckerton, in Liverpool chir. Surg. Journal 1897, Jan. p. 85 283
Fossel, Janus 1899, p. 538 284 

: שמואל דאמר ״הא ע״ב: קח שבת  ;Plinius, Hist. Natur. 28:22; Marc, Emp. chapt. 8 etc. 285 
ן גב על אפילו תפל, רוק משניעור כלום טעם ״שלא תפל: רוק ד״ה רש״י )בשבת(״; אסור העי  

ומרפא״ חזק שהוא לפי תפל רוק נקט ״להכי אסור: עין גב על אפילו ד״ה משנתו״; .
Deutsche Medizinische Zeitung 1895, p. 294, 1898, p. 243b; Berl, V. für Innere Medizin 286

18 March 1895
ן גבי על קילורית ״נותנין (:75) ע״ד ג פ״א, שבת ירושלמי 287  מתרפא והיא שבת מערב העי

בשבת״. והולכת
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 דוללה הצורך בשעת ״קילורית״. ובארמית ״קילור״, בשם מופיע הוא בתלמוד השבעים(.
 כמו ריפויי ערך לו גם שייחסו בנוזל או 289במים השתמשו למריחה 288בנוזל. המשחה

293ביצה. חלבון או 292טל 291חלב, 290יין,
 משחה פסח לפני לבער צורך שאין רק ומוזכר המשחה, הרכב על פרטים בתלמוד אין

 מכיל שהקולריון מסופר כן כמו 294חמץ. מוצרי שאר לבער שיש כמו קמח, לה שהוסיפו
 באותו שיתבשל לתבשיל המריר הטעם מן מעביר התבשל הוא שבו והכלי מריר חומר

 296בעיניים, לטיפול לחומר מפורסם מונח הוא שמואל דמר קילורין 295מכן. לאחר כלי
 שנהגו היו הנוכרים בין פרטים. עליו ידועים ולא השם לפי רק אותו מכירים אנו אך

297העין. גבי על אותו שמרחו לפני הקילורין מן לטעום
 השפעה יש אלילים( עובדי לגבי חשש שהיה )כפי לקילורין רעל לתוספת אם ספק
 להרחיקו וניתן לפה זורם כזה שרעל סבר רב הגוף. כל על משפיע שהוא או מקומית
)"דימעתא"(, עיניים למחלת לגרום עלול לעין הגיע שכבר הרעל זאת לעומת בגרגור,

יפא״ למונח זהה למשחה כביטוי ״שיפה״ הערבי המונח 288  שהוא ע״ב( קיא )חולין בארמית ״שי
תו שייף, שוף, משורש  למרוח בשימוש וכאן - משחא״ לה ״שייף - שמן למרוח שמשמעו

קילורין.
. מ״א: פ״ח שבת 289 .  שהיו המים ״כשיעור קהתי: הקילור״; את בהם לשוף כדי מים ״המוציא.

לעיניים״. תרופה משחת היינו הקילור, בתוך נותנים
 שאישה קבע ולכן מדם כנראה היה שמקורו אישה של בלבושה אדום כתם הגדיר מאיר ר׳ 290

 אדום ביין דולל הוא כי אדום מקילור הצבע מקור את לראות היה שניתן שייתכן למרות נדה,
ע״א(. כ - ע״ב יט )נדה

. ה״ח: )פ״ח( פ״ט שבת תוספתא 291 . .. של חלב ״המוציא.  Plinius, הקילור״. על ליתן כדי אשה.
28:21 .Hist. Natur פל רצוי שאוב. אם בחלב יעזר בעינו שסובל מי  של חלב יקבל שהמטו

 Galen, Comp. החיים: לכל זאת ממחלה האדם אותו לפטור יכולה זאת תערובת כי ובתה אם
(2:795 Med. 4 (Kühn אם(. חלב הכולל נוזל מציע הוא מאוד חזק עיניים )לכאב

(.9) ע״א יא פ״ח, שבת ירושלמי 292
 לשוף כדי - קילור של במשיפא ליתן כדי - ביצה של ולובן אשה של ״חלב ע״ב: עז שבת 293

במים״.
 צריך אינו - קמח לתוכן שנתן והרטייה והאיספלנית ״הקילור ה״ג: פ״ב פסחים תוספתא 294

יבות ההפרשות את והיין הקמח מן להפריש שיש מובן לבער״.  תוספתא - ההלכה לפי המתחי
 הדמאי מן פטור ורטייה מלוגמא לעשות וקמח הקילור לתוך יין ״הלוקח הכ״ה: פ״א דמאי
אחרת. פוסק (,49) ע״א כב פ״א, שם הירושלמי בודאי״. וחייב

ע״ב. קיא חולין 295
 שמואל. דמר קילורין מהנך מר לן לישדר עוקבא: למר ינאי רבי ליה ״שלח ע״ב: קח שבת 296

 טיפת טובה שמואל: אמר הכי אלא אנא, עין צר תימא דלא לך, משדרנא שדורי ליה: שלח
ן ורגלים ידים ורחיצת שחרית צונן  אדוני לנו ישלח ש׳: שבעולם״: קילורין מכל ערבית בחמי

 לך דע אבל אני, עין צר תאמר שלא שולח אני ואמר: אליו שלח שמואל. של קילורין מאותם
 שתזהר ומוטב שבעולם קילורין מכל עיניים לרפואת ובבקר בערב רחצה טובה אמר: ששמואל

לרפואות. תצטרך ולא באלה
(.9) ע״ד מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 297
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 מי לדעתו בגרגור. הרעל הרחקת באפשרות פקפק לוי 298לעיוורון. לגרום שעשויה
299בעין. משחה לו שימרח מנוכרי יבקש למות שרוצה

 ״סמא״. ובארמית ״סם״, - אבקה שהיא ,xerocollyria^ השימוש היה ביותר נדיר
 שיתן שמואל לו אמר בעיניו חלה רבי כאשר רבי, של רופאו שהיה שמואל על מספרים

 שמואל: לו אמר זאת. לסבול מסוגל אינו שהוא רבי לו אמר לרפאותה. בעין סם לו
 את שמואל הניח זאת. לסבול יכול לא שהוא רבי אמר אז וגם הסם, את לך אמרח

 סיפור של האחרון לקטע 300רבי. והתרפא לכר מתחת סממנים של בשפופרת התרופה
 הסם חוזק כח ״בוקע אומר: רש״י מספקת. אינה אחת שאף רבות פרשנויות יש זה

 ניתזה הסממנים שמשפופרת סבר אופלר עיניו״. עד ומוחו גולגלתו עצם דרך והולך
 ידי על הייתה לכר מתחת התרופה שהשפעת הוא ביותר ההגיוני ההסבר 301התרופה.
סוגסטיה.

 של ההשפעה בלטה כבר שבה מאוחרת יותר לתקופה שייך בקולריין השימוש
 באבקה השתמשו הקדומה בתקופה היהודים. של החיים סגנון על היווניים המנהגים
 קיימות השפה של שונים דיאלקטים לפי 302״כחל״. השמיים העמים ידי על שכונתה

 רחוקות לעתים רק וכדומה. ״כוחלא״ ובארמית ״כוחל״ בעברית זה: משורש שונות נטיות
 לדעתו 303איפור. כאמצעי נזכר הוא כלל ובדרך לעיניים, כתרופה בתלמוד הכחל מופיע

 זה גיל ולאחר ארבעים, גיל עד רק העיניים מאור את הכוחלא משפר נחמן רב של
 במנור משתמש החולה אפילו משפרו, אינו אך העיניים מאור את הכוחלא משמר
 (,Trachoma) הגרענת במחלת בבירור להבחין ניתן כאן 304בעין. לטיפול כקיסם אורגים
 לקשיי גורמת כך אחר אך רב לסבל גורמת אינה החיים שבתחילת מגפתית מחלה שהיא
305הקרנית. גבי על שמתפתח דק מקרום כתוצאה ראייה

 של עין - מלאכותית עין והוא מוכח, אינו שאמנם אחד נושא להזכיר יש כאן
זהב.

 שהייתה התברר מכן ולאחר כיעורה בגלל מסוימת אישה לשאת לא שנשבע ]אדם
לו מותר ישמעאל ר׳ לדעת מוטעית. הייתה הנחתו כי לשאתה לו מותר יפה,

(?Tränennasengang, nasolacrimal ducts) לאף הדמעות מעבד את הכירו הם האם 298
כוכבים״. מעובד ליכהול - דלימות רבעי מאן האי אמר: ״ולוי ע״ב: נה נדה 299
סדיא. בי תותי ד״ה רש״י ע״א: פו ע״ב, פה מציעא בבא 300

Rohlfs Archiv, f. Geschichte der Medizin 4:66 301
מקורו. גם משם וכנראה זה בחומר השתמשו במצרים גם 302
. כתובת ״הכותב מ״ו: פ״ג מכות - האסורה קעקע לכתובת כצבע גם הוא השימוש 303 .  קעקע.

מבני איש )״ואיש דם לכיסוי גם הדחק בשעת ובכחול״: בדיו ויקעקע שיכתוב עד חייב אינו
• •

. . (1יג יז וויקרא בעפר״ וכסהו דמו את ושפך יאכל אשר עוף או חיה ציד יצוד אשר ישראל.
־ ״״ T : ״ T ד  V ־ ־״ Î ־  9 T־ T  T  !  . .  T  . .  V : 9 ״ y  y  V  T

ך. ונקרת והכחול השחור עליהן הוסיפו ״תנא: ע״ב: פח חולין - לי סו פי
 מכאן עיניים. ומאיר מועיל שנה ארבעים עד בעיניים, שנותנים זה כחול ש׳: ע״ב: קנא שבת 304

 משמר הוא גדולה(, מאוד בכמות משתמש שהוא )כלומר, אורגים כמנור ממלא אפילו ואילך
משפר. אינו אך הראיה מידת את

Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde, p. 30 305
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 גורם סולק כאשר יפתה אך השבועה בעת מכוערת באמת הייתה אם גם לשאתה
 )במקום מזהב שן לה והתקין לביתו, נערה לקח ישמעאל שר׳ מקרה היה הכיעור.

 הבבלי בתלמוד 306ארם. לאותו השיאה מכן ולאחר זהב, של עין או החסרה(, השן
 נראה מזהב עין״ ״תפוח שלטעמנו 307זהב. של עין לא אך זהב של שן רק מוזכרת

 הרגל של עניין רק זהו - לעניין שייך אינו עקורה עין מאשר מעוות פחות לא
יפה. הוא מזהב שכתר חושבים שאנו או בזהב בשן חללים ממלאים שאנחנו

 שמעתיק בהנחה זהב של עין המזכירה בתלמוד ההערה מן התעלם הירשברג
 הקשר את בזכרו חכם, מעתיק ושבעקבותיו זהב של שן פעמיים בטעות כתב טועה

 יש זאת להנחה זהב. של לעין זהב של שן אחת פעם שינה 308לשן, עין בין המקראי
 מסקנות שום אין 309בירושלמי. התיאורים שני בין החיבור ו׳ של בחסרונה תמיכה

 ולהרבה מלאכותיות עיניים הרכיבו שלחנוטים העובדה גם 310הירשברג. של מהערתו
 ודומים יוונים לענייננו. דבר מוכיחה אינה מלאכותיות עיניים יש חנוטים של מסכות
 שיודעים כפי חיים לאנשים בהן השתמשו לא אך כאלה בעיניים פסליהם את קישטו

311מרטיאליס. של הליצנות מן זאת
 אין כנראה שלו הנוסח ולפי מזהב העין את מזכיר אינו העדה קרבן בעל
 לראשונה מופיע מכסף או מזהב מלאכותית עין של ראשון מוכח אזכור לגורסה.

[Ambroise Paré.)312) פרה אמברואה אצל

ם פיי ק ש מ
נכשלו. בתלמוד המשקפיים את למצוא הניסיונות כל

 קערה שגם מכיוון משקפיים, אינה אספקלריא specularium.)313) אספקלריא - 1]
)קהתי( זכוכית של ראי היא אספקלריא מטרה. לאותה לשמש יכולה 314)תמחוי(

 של עין לה עשה כעורה... פלונית את נושא שאיני ״קונם (:62)ע״ג מא פ״ט, נדרים ירושלמי 306
וכו״׳. זהב של שן זהב,

 וייפוה... ישמעאל ר׳ לבית והכניסוה אחותו, מבת שנדר באחד ״מעשה ע״א-ע״ב: סו נדרים 307
משלו״. זהב של שן ישמעאל ר׳ לה ועשה לה, היתה תותבת שן

שן״. תחת שן עין תחת ״עין כד: כא שמות 308
309 356 .Centralblat für Augenheilkunde 1906, p, מיטווך. של הערתו לפי

310 ,Kotelmann, Mitteilungen zur Geschichte der Medizin, part 22, vol. 6:3 p. 243; Mittwoch 
ibid. part 24, p. 514; Kotelmann, Die Ophthalmologie Bei den alten Hebräern. Hamburg

1910, pp. 366 ff
311 12:23 .Epigr: ישת לא את ליליה! ״הו  ובציפורניים תותבות בשיניים להשתמש מתבי

למכירה״. עומדת לא מלאכותית עין מלאכותיות?
312 2:603 .ed. Maigaigne, vol; ות עיניים יל מכוסה בזהב מלאכותי  את המחקים ובצבעים אמי

ים. הצבעים הטבעי
 נסתכל רבינו משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאים ״כל ע״ב: מט יבמות 313

המאירה״. באספקלריא
י טהורה - ״אספקלריא מ״ב: פ״ל כלים 314 מתחלה ואם טמא. - אספקלריא שעשאו ותמחו
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 המונח הוא ״אספקלריא״ מזכוכית(. )קערה מתמחוי גם כזה ראי לעשות וניתן
מראה. של הלועזי

 ביבשה אמה אלפיים וצופה בה מביט שהיה שפופרת הייתה גמליאל לרבן - 2
משקפיים. לא אך משקפת, אולי זאת הייתה 315בים. אמה אלפיים וכנגדה

המקור. מהו ברור לא אך זרה משפה לקוחה זו מילה 316אכסלית. אכסילון, - 3
[319לרפת. או 318עין לתחבושת 317למשקפיים, אותה קושרים שונים ניחושים

ר פו ם אי י י נ עי ה
 במחלוקת נתונה פניהן את לאפר המקרא בתקופת כבר נהגו יהודיות נשים אם השאלה

 בפוך נתנו כשהן הטבע״ את ״לתקן דרך חיפשו שהן ספק אין הארכיאולוגים. בין
 וכן השבעים תרגום (.stibnite, Sb2S3) גפריתי אנטימון כנראה הוא פוך 320עיניהן.

 תרגום סטיביום. הכימי האלמנט שמשמעותו ,stimi במילה פוך מתרגמים הוולגטה
״צרידא״. במילה פוך מתרגם אונקלוס

 איפור כמו באדום, ולא בשחור העיניים את מאפר המקראי הפוך הירשברג ולפי
 322המדרש שאין למרות אך הפוך, צבע לגבי נתונים לנו אין .321fucus הלחיים,

 שוים ששניהם להניח ויש הכחל עם זהה שהפוך להניח מקום יש במפורש, מציין
יותר, בהיר דם לבין דיו כמו שחור דם בין מבחינים שחור. היה לא הכחל בצבעם.
 שאין כך 324לאכילה, כשרה כוחלא כמו הנראית ריאה 323כחל. כמו בהיר ואפילו

לא שקוף לצבע היא הכוונה רש״י לפי עמוק. שחור הוא שהצבע הדעת על להעלות

Ehrentreu, Jahrbuch der Jüdischen Lit. Ges. : גם והשווה טהור״. — אספקלריא לשם עשאו
6:92

 כמה לידע הרוצה בה... וצופה מביט שהיה גמליאל לרבן לו היתה ״שפופרת ע״ב: מג עירובין 315
גיא״. של עומקו כמה וידע בה, ומביט שפופרת מביא גיא של עומקו

ן והבהמה ״המת הכ״ו: פ״ה כלאים תוספתא 316 . והאוהלי . .  גדול כהן ובגדי כהנים ובגדי והאכסילון
כלאים״. משום בהן אין

Rosenzweig, Das Auge in Bibel und Talmod, Berlin 1892, p. 25 317
א.76 ׳עמ א כרך במילונו, לוי 318
בהמות. רפת ״אכסלו״: ערך השלם ערוך 319
ס-ב 320 ״עניה יא: נד ישעיה עיניה״; בפוך ותשם שמעה ואיזבל יזרעאלה יהוא ״ויבוא ל: ט מלכי

: ״״ T ״־ : T״ V : ״ T  :  T  V V ־ V ״  T ״״ ־T V ־ ד T

ומלואים שהם ״אבני ב: כט הימים-א דברי אבניך״; בפוך מרביץ אנכי הנה נחמה לא סערה
2“T ״% p . -  T  «  p -  p . . .  .  T  T  T ־ : • - ״

לריב״. שיש ואבני יקרה אבן וכל ורקמה פוך אבני
r • • • " • • ף • • • • • • • T • • T ' T  •  P

• • I I • • •  • I• • •

321 30 .Geschichte der Augenkunde, p
ן - אבניך׳ בפוך מרביץ אנכי ׳״הנה ע״א: קלה סוערה״, ״עניה כהנא, דרב פסיקתא 322 כהדי

T  • * * T

 השער את מגדל בפוך: נאמרו דברים ושלשה עיניה׳. בפוך ׳ותשם או׳ דאת כמה כחלא,
מלך״. בת ומעביר דמעה, ופוסק שבעפעפים,

 - שחור הכי: נמי תניא שלקה. אלא הוא אדום - שחור חנינא: רבי ״אמר ע״א: יט נדה 323
כחרת״.

ע״ב. מז חולין 324
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 זה לעומת כחול, לצבע ה״כחל״ את יחסו 325מאוחרת יותר בתקופה שחור. ולא ירוק
[326שחור. הוא במזרח כיום בו שמשתמשים שהכחל (Hille) הילה מציין

327כאיפור. ולא עיניים כתרופת אך אחת, פעם רק הפוך מוזכר בתלמוד
 מטרת אזי 328עיניך״ בפוך תקרעי ״כי ירמיה דברי את נכון מבינים אנחנו אם

 דיוסקורידם גדול. יותר ייראה (palpebral fissure, Lidspalte) העין שמפתח היא הפוך
329(Dioscorides) מגדיל אשר (320 הערה אחרי לעיל ראה )אנטימון, בסטביום השתמש 
 calliblepharis,)) עיניים באיפור הפוך את מערבבים שאם אומר שפליניוס כפי העין, את

האישון. להגדלת הכוונה שאין לגמרי ברור 330ומתרחבת. גדלה העין
 קיבול ככלי חיים בעלי של קרן שימשה האנושית התרבות של הקדומות בתקופות

 מאוחרת יותר בתקופה 332הפוך״. ״קרן נקראה איוב של מבנותיו אחת 331נוזלים. של
 הכחול, בית מוזכר כן כמו 333כחול״. בו ״לתת קיבול ככלי חתוך, בקנה השתמשו

 בה שכוחלים הקטנה הכפית את מניחים שבו מכחול, תיק וכן הכחול, של תיק שהוא
335כחול(. של )קופסה דכוחלא״ ״גובתאי מוזכרת כן 334העיניים. את

ן )שקורץ הכחול כמראה אלא כדיו שחורה אינה ״אם ד: סעיף לח סימן דעה, יורה 325 בלשו  
נצבעים ]העפעפיים הכבד״. כמראה שהיא או ככרתי ירוקה או לרקיע(, ודומה בלא״ו אשכנז  

זהה השמים צבע הסורים אצל  .(Jacob, Beduinenleben 48) כהה כחול בצבע הכחל ידי על
[.(Bar Bahiui 467) הערבים של לכוחלי  

Mullet, Essai sur la : לעף של הערתו לפי ראה לכחל, כוחלי בין הבחנה שיש ייתכן  
Kotelmann, : ראה הקדמתים המצרים אצל עיניים איפור לגבי  .minéralogie arabe, p 32 

Die Ophtalmologie bei den alten Hebräern. Hamburg, 1910, p. 33 note 271
Zeits. Deut. Morgenl. Gesel. 1851, p. 236 326

 בעפעפים״. שיער ומרבה הדמעה את ופוסק מלך בת מעביר פוך יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: קט שבת 327
ותלכנה ציץ בנות גבהו ״כי ט״ז: ג׳ בישעיה הפסוק גם מוזכר המחבר של ידו בכתב בהערה

T • • T

ונה ייתכן עינים״. ומשקרות גרון נטויות לעיניים. אדום איפור כחומר ל״סיקרא״ היא שהכו
• X » • * ו

ל. ד ירמיה 328
Dioscorides 5:92 329 

Plinius, Hist. Natur. 33:34 330 
löw, Graph Requisiten 1:185 :331 ו גם ו די יק ז י הח זה בכל ראה - כ  

וב 332 יקרא יד: מב אי ו ימה האחת שם ״ ית ושם ימ נ יעה הש ית ושם קצ יש ; קרן השל וך״ בבא הפ
T  • T • T  T •

: טז בתרא : רב ״אמר ע״ב ורכמא חסדא ישקא ככ ; דר יה״ נ י י במ ורכמא ד״ה רש״ : כ ישקא  דר
ום גדל גן של ״כרכ נה״ ה י יתה )היא בג י ום כצמח יפה ה . הכרכ וה בגינה( ו , גם הש ללעף

216 .Pflanzennamen, p. וסבר ,124 ׳עמ ועמר לב של )בספרם נה מ ו ו ומה שהכ ורכ וכה לכ  אר
פחת , ממש ים יל נגב ( - Curcuma longa הז . המתרגם

ים 333 ופרת מי״ז: פי״ז כל נה ״שפ כה הק , לקבלה שחת ורה יא עד טה וצ י ; כל את ש י״ י  ר״ע הככ
ורה נ כה קנה ד״ה מברט : שחת ול בו ״לתת לקבלה וצא כח י : ד״ה בו״; וכ י וח ככי ן ״המ  הלב

וך . שבת הקנה״
ז שם 334 : פט״ נה מ״ח ים על מדברת המש יק ים ת נ ים שו ומאה המקבל יהם ט יק ובינ ול ת  ובית מכח

. ול הכח
ות 335 . יח ברכ ע״ב
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 כחל ידי על השמיות בשפות מתוארים ריפוי למטרות העיניים ומשיחת האיפור
 הפרסים התורכים, מכנים כיום גם 336עיניך״. ״כחלת במקרא, מתוארים שהם כמו

 יודעים שאנחנו כפי 337"כוחול״. שבשימושו התרופה ואת העיניים רופא את והערבים
 האיפור, חומר ניתן שעליו מקלון או מכחול בעזרת האיפור בוצע אחרים ממקורות

 מיכחל(, )בערבית המכחול נזכר במשנה סגורים. עפעפיים בין ונמשח אופקית, בצורה
 כעין עשוי האחר וראשו ״זכר״, וקרוי בו, לכחול כדי מחודד, שראשו מקלון שהוא
 לניקוי - אוזן כף שימשה שהכף היא הכללית ההנחה 338״כף״. וקרוי קטנה כפית

 שהשתמשו להניח מקום יש 339״המקבל״ על בה שמדובר התוספתא מלשון אמנם האוזן.
 שמכחול להניח יש 340הכלי. מתוך החומר את להוציא כדי המכחול( )בקצה בכפית

 בתקופתו המכחול. בעל של הכלכלי למצבו בהתאם שונים מחומרים מיוצר היה האיפור
341דכספא״. ״מכחלתא מכסף: מכחול מוזכר יוחנן ר׳ של

 342תיק. בתוך שמורים היו יחד ושניהם שפופרת בתוך נתון היה האיפור מכחול
 (obturator)כדוקרן וכן (vaginal speculum) הנרתיק כמפריד גם שמשו ומכחול שפופרת
343גיניקולוגיות. לבדיקות

מוכר המלוכה בתקופת הקדומים. המקרא בספרי כלל מוכר אינו העיניים איפור

זקאל 336 והנה מ: כג יח ו ״ יך כחלת רחצת לאשר בא נ י ית ע . ועד י״ עד
־ ־ T •״ * : 9 ־ : T  V ־ : : T ־ ״״ : : ־ ״ T : 9 ״ ־

337 1:164 Stern, Türkei
ים 338 י״ג כל : פ ול מ״ב יטל ״מכח נ , - הכף ש י טמא נ זכר נטל הזכר; מפ , - ה י טמא נ ; מפ  הכף״

: ול קהתי ו - ״מכח ודד האחד שראש ול מח , את בו לכח ן י והוא העי  האחר וראש ׳זכר׳, קרו
י ו ן עש י נה כף כע י קט ות כד נק . את בה ל ן״ ז יר האו ים בש יר ומר א, ג א רבה הש זר ר׳ א יע  אל
וא יבד שה וא ממה א ורה למד שה ו ת ים כמ זכר מאבד שה ול של כשה  כאשר מהם מאבד המכח

. נטבל הוא ן בהם ו זכר זהה רעי ות נ ׳ באב , פכ״ה נתן דר ׳ ה״ג זר שר יע ומר אל ו ״אם א  כל יהי
ים ימ ו ה ים וכל די גמ ים הא וס ולמ י וכל ק ן אדם בנ י ן לבלר ים אינ ול וב יכ י מה כל לכת ית  שקר

. . . י ולא ושניתי י חסרת יד י אלא מתלמ ול כד יכח ול ש ן המכח . מ ופרת״ השפ
וספתא 339 , ת ים , )בבא כל יעא( ג מצ : פ״ ול ה״ה יטל ״מכח נ זכר ש ו ה יה פי על אף של  המקבל שה

ו ודה מלא של . חל וכר״
י 340 ן רש״ : תלתא ד״ה ע״א סט גיטי י ול מכחל וא ״מכח וף כנף ה ל דק רחב כף או ע וטל עץ ש נ  ש

ול בו . ונותן הכח ן״ בעי
. קיז קמא בבא 341 ופר ע״א ן ר׳ על מס יה יוחנ ו וגביני זקן שה י יה שלא עד ירדו עינ . יכול ה ות  לרא

יקש ו ב יה גב י ותם ש ו א ימ ותם והר . במכחלתא א דכספא
ים 342 ז כל . פט״ נה מ״ח נה המש ים ד ים בכל נ יש שו ית להם ש ול ב יב ן ק ים ולכ , מקבל ומאה  ט

יהם ובר ובינ , ״תיק על מד ול״ וא מכח יק ה ל הת ית ש נה הכפ ים הקט וחל ים את בה שכ י נ י  הע
ית ול״ ו״ב וא הכח יק ה י ת . של הכל ול הכח

ן ראה 343 יקולוגיה: יג: פרק להל ינ ום ג ימ , ד יק ׳ מהנרת וה ,14 הע ו ות והש , ז מכ ׳ ע״א ן שר ו  טרפ
יבא ור׳ ו עק ו אמר יל ו הם שא ים הי ושב ן י י ו לא בסנהדר ים הי יא וצ . אדם מ להורג

ו כאשר ים הי יא ן אדם מב י ילת על לד וה בע ו ו הער ים הי ואל ים את ש ו אם העד יאה את רא  הב
, ול ממש נס כמכח , הנכ ופרת ; אפשר אי כלל שבדרך דבר לשפ ות יעא בבא וראה לרא  צא מצ
. ע״א
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 על ביקורת מתחו הנביאים 344מפוקפק. מוסר בעלות נשים ידי על רק זה איפור
 תרעומת תוך אמנם מדינה כמנהג בעיניים הכחל איפור מוזכר במשנה 345המאפרות.

 מפורש: איסור יש הגבר על אך להתאפר, מותר שלאישה ויכוח אין 346מסוימת. וביקורת
אף בשבת להתאפר לאישה מתירים אפילו אשר יש 347אשה״. שמלת גבר ילבש ״ולא

י •ץ• • « • • • • • • « • • • • • • • • 1

 החיוניים לצרכים שייך איפור 348צביעה. איסור משום באיפור שיש להיות שיכול פי על
 הציבור לתודעת חדר האיפור נושא 349המועד. בחול לעשותם מותר אשר האישה של
האדם בנות את האלהים בני ״ויראו הפסוק על עוזיאל, בז ליונתן המיוחס שבתרגום עד ^ ■ך • • • • • • • ^ • • • • • « 9 ״ 9 9

 הקהילות גם ופוקסות״. וכוחלות הן יפות ״כי לעברית( )בתרגום נאמר 350הנה״ טבת כי
 יתאפרו, שנשותיהם הסכימו האיסיים, כמו לסגפנות, נטו אשר הראשונות, הנוצריות
הכנסייה. אבות של קנאותם על גברה הנשים של שהגנדרנות היא והמסקנה

 המלאכים - האלה ״הפושעים קרתגו(: של הבישוף השלישית, )המאה ]קיפריאנוס
אדום, משהו ולהכניס להן מסביב שחור בקו העיניים את להגדיל הנשים את לימדו

 נוספים צבעים עוד ומוסיף מלאכותי, אדום צבע לעיניים ונותן ומשלה שמטעה
המתים. בתחיית אותך יזהה לא ״האל האישה״. של הטבעי המראה את המזייפים

 מאיפור סולד האל ברא. שהשטן אלה אלא מופיעות אינן כבר ברא שהאל העיניים
351הפנים״.

 352העיניים. להגדלת הגורמת שחורה אבקה מזכיר השלישית( )המאה טרטוליאנוס
[353מבריק. בחומר העיניים את משחו אמר: הרביעית( )המאה קומודיאנוס

ס-ב 344 רחצת לאשר באו ״והנה מ: כג יחזקאל עיניה״; בפוך ותשם שמעה ״ואיזבל ל: ט מלכי
2 * T  :  T  V  V ־־־ V  T ־ • 9 ־ T 9 ״  V : • ״• T ־ ־ ־ T ד  V - : ;

עדי״. ועדית עיניך כחלת
T  : ** :  :  “  T ״

בך מאסו תתיפי לשוא עיניך בפוך תקרעי כי זהב עדי תעדי כי שני תלבשי ״כי ל: ד ירמיה 345
t ״ ״ : ־ ״ ״ ־ ־ : t t • 9 _ ״ ״ : ד ״ 9 ד ר T ־

גבהו ״׳כי ע״א: קלב ציון״, ״ותאמר )בובר(, כהנא דרב לפסיקתא והשווה יבקשו״. נפשך עגבים
• T • • •

יות ותלכנה ציון בנות מתקשטת מהן אחת כשהיתה טז(, ג )ישעיה עינים׳ ומשקרות גרון נטו
* T  * • • 1 • 1 • •

ומשקרות תכשיטיה. להראות כדי ולכאן, לכאן מטה היתה ים/ ׳ נ  שהיו אמר: דקיסרין יוסי ר׳ עי
אדומה״. בקלורית אמר: לקיש ריש בסיקרא. עיניהן סוקרות

ות מול האישה של מעשיה את מתארת התוספתא ה״ג. פ״ג סוטה תוספתא 346  לה שניתנות ההנחי
 לפיכך עיניה לו כחלה היא ראשה... מעל כפה נוטל כהן לכך סדין לו פירסה ״היא - כסוטה
בולטות״. עיניה

ת הרחיבו חז״ל ה. כב דברים 347 איפור. כמו נשים למנהגי זה פסוק משמעו
לאחרות פטורה, - לעצמה - והפוקסת והגודלת ״הכוחלת הי״ד: )פ״ט( פ״י שבת תוספתא 348

ן ״רבי ע״א: צח שבת חייבת״; -  - לעצמה - ופוקסת כוחלת גודלת, אומר: אלעזר בן שמעו
חייבת״. - לחברתה פטורה,

 ולהעביר עיניה... את לכחול ״כגון קהתי: במועד״; תכשיטיה אשה ״ועושה מ״ז: פ״א קטן מועד 349
פניה״. על צבע

ב. ו בראשית 350
Mignes, Patrologie, vol. 4 col. 467, 469 351 

Ibid. vol. 1:1420: de cultu feminarum 352 
Instruct. 60, Migne, vol. 5:247 353



 אינו חמותו או חמיו שמת ״מי אבל. של במקרה רק מקובלת הייתה מאיפור הימנעות
 חמותה, או חמיה שמת היא ובן פוקסת... ולהיות בוחלת להיות אשתו את לכוף יכול
 בנרתה שאישה אמרו ראשונים זקנים 354פוקסת״. ולהיות כוחלת להיות רשאית אינה

הוראה וביטל עקיבא ר׳ שבא עד בעלה, את לגרות לא כדי תפקום ולא תכחול לא
355זאת.

 עין ותגלינה צניעות מתוך אחת עין תכסינה שנשים מקובל היה גדולות בערים
 וקלות שחוק ״שאין קטנים, ביישובים 356המגולה; העין את רק ואיפרו לראות, כדי אחת
ך, ועמה שם מצוי ראש  שתי את מאפרות והן אחת עין מכסות הנשים אין מועטי

 גנדרנות הייתה גלויות, העיניים שתי כאשר אחת עין באיפור זאת, לעומת העיניים.
 נשים היו שבקיסריה מספרים כך. נהגו לא שבפרוצות הגרועות שאפילו פרובוקטיבית,

357זאת. לקבל קשה אך הרואה, בעין רק מאופרות ויצאו אחת בעין עיוורות שהיו
 מקושט בשמן, מרוח תינוק מוצאים אם בילדיהן. גם נשים טיפלו גנדרנות באותה

 358שימות, כדי שנזרק אסופי אינו שהוא להניח יש בכוחלא, מכוסות ועיניו בקמיע
והיוונים. הרומאים אצל מקובלת שהייתה תופעה

 בלשוננו הוולגרי לביטוי כמו משמעות אותה יש העיניים״ את ״לאפר לביטוי
 מתוארות בשירה 359בכחול(. העיניים את )לצבוע ״die Augen blau färben״ )בגרמנית(

 הרמב״ן מציין שכבר כפי כאיפור, היין שותי של האדומות או המבריקות העיניים
360מחלב״. שנים ולבן מיין עינים ״חכלילי לפסוק בפירושו

ך ^ ״ • r • • • 9 • ^ • ■ — • • • • • ״ 9 ■

ע״ב. ד כתובות 354
ע״ב. סד שבת 355
 ״שהולכות צנועות: ד״ה רש״י אחת״; עין כוחלות צנועות שכן הונא: רב ״אמר ע״א: פ שם 356

 כפרים ״בנות בעירניות: ד״ה אותו״; וכוחלות לראות, אחד עין אלא מגלות ואין מעוטפות,
וכר״. כך כל צניעות צריכות אינן

 אבון: א״ר לשוק. ויוצאת מעיניה אחת כוחלת אשה ״שכן (:55) ע״ב יא פ״ח, שבת ירושלמי 357
 חבירתה וכוחלת מעיניה באחת סומה אשה )בקיסריה( כן... עושה אינה שבזונות זונה אפילו

כלה אחתי ״לבבתני ט׳: ד׳ השירים בשיר הפסוק לגבי התלמוד מתייחס לכך לשוק״. ויוצאה
T

מעיניך״. באחת לבבתיני
• •

ע״ב. ע״א, עג קידושין 358
 שאינו וטען עיוור שהיה ששת רב על שלגלג אחד מין על מספרת הגמרא ע״א. נח ברכות 359

ו לגלג עליו. בירך ששת רב המלך בא כאשר המלך. מגיע מתי לראות מסוגל  מין אותו עלי
 עונה מין לאותו קרה מה הגמרא שאלת על רואה. אינו כלל שהוא מי את מברך שהוא ואמר

 יומא לעיניו״; ש״נקרו פירש לעיניה, כחלינהו ד״ה ורש״י, לעיניה״, כחלינהו ״חברוהי הגמרא
 ד״ה ורש״י לעיניה״, ״כחלינהו הגמרא אומרת היצר את לדכא השיטה על בדיון ע״ב: סט

 עיניהן ״ומכחלות הכותב ״כחל״, בערך הערוך וראה כחול״. ידי על עיניו את ״סימו כחלינהו:
כזונות״.

 שתית מרוב עיניו שיתאדמו אדמימות, ענין שהוא המפרשים ״אמרו יב: מט בראשית רמב״ן, 360
 אותם בוחלים אחרים כאשר כי העינים... מכחול כענין והוא הפוך... שהוא בעיני והנראה יין...

. ביין״. הוא אותם יכחול כן בפוך... לי חכלילי=כחלי
עינים״; חכללות למי חנם פצעים למי שיח למי מדינים למי אבוי למי אוי ״למי כט: כג משלי

• • p  • • • • • • • p  • •  T  • • • ■ ■  • • • • T  • • • • • • •  •
I « • I  I • •  • I « • • •  •

יפה וכחם כחולות שעיניהם דרום בני אלו - מיין׳ עינים ׳״חכלילי י: צח רבה בראשית

« »
ו פרק 432
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דעיינין״, ״שמשמין הביטוי את השותה של האדומות עיניו לגבי מציין ]המדרש
[361כשמש. בוהקות שעיניו כלומר

ן ו ז מ ר ה בו ן ע י ע ( ה ה ט א י ד ה (
 collyria^ של הארוכה לרשימה בהשוואה דלה היהודיים במקורות העין עבור הדיאטה

 שאפשר דבר שום על להצביע יכול איני 362העין. לחיזוק ומיועדת גלנוס אצל המופיעה
 מספר מפני לאזהרה רק עצמנו את להגביל עלינו לעיניים״. ״טוב שהוא עליו לומר

 העין עבור במטפחת־אף שימוש חום, אבק, פרצים, רוח לעין: להזיק שיכולים גורמים
וכדומה.
 וטוב ללב יפה - תרדין של ״תבשיל התלמוד מזכיר הצמחיים המזון חומרי מבין
 363היטב. מבושל להיות צריך שהתבשיל אביי של בהסתייגות (,Beta vulgaris)לעינים״

 טוב ״כי עדן בגן האישה ידי על עליה נאמר שכבר התאנה, את להזכיר יש לכך נוסף
)פירות( פירא ש״מיני גם מציין עקיבא ר׳ 364לעינים״. הוא תאוה וכי למאכל העץ
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 ללב ״יפה שהוא עליו שנאמר אספרגוס, יין כאן להזכיר יש כן 365העינים״. את מאירין
 וכל "שהדבש - העין על חיובית השפעה מייחסים לדבש גם 366לעינים״. וטוב )לקיבה(

 אך הסעודה, אחרי נאכל שהוא בתנאי - אדם״ של עיניו מאור מאירין מתיקה מיני
 ממעטין דברים ש״שלשה נאמר כן כמו 367שונה. השפעתו הסעודה לפני נאכל הוא אם
 ויין שמן בשר נקיה, פת הן: אלו העינים, את ומאירין הקומה את וזוקפין הזבל את

 מאוד היו ולכן העיניים את מאירות שהן שהאמינו האווז, ריאות צוינו במיוחד 368ישן׳׳.
 369אחד. זוז רק עלו האווז חלקי ששאר בעוד זוזים, ארבעה היה ומחירן מבוקשות

מחירה לרפואה״. סממנין ממנה ועושין אותה ״מייבשין )שם(: גרשום דבינו של לדעתו

תודה״. לתלמוד
ות ובעל א; יב רבה ויקרא 361 כשמש. אדומות שהעיניים מסביר במקום כהונה מתנ

Galen, 12:738 362
 הסלקיים. ממשפחת שנתי חד גינה ירק והוא סילקא כרגיל מכונה התרדין ש׳: ע״א; לט ברכות 363

המתרגם.( - מצוי סלק :166 ׳עמ ועמר, לב )לפי
 ויפה למאכל טוב התאנה: בגואי נאמרו דברים ״שלשה א: י ה רבה קהלת ו; ג בראשית 364

לעינים״. יפה שהוא מכאן - ו( ג )בראשית לעינים׳ הוא תאוה ׳וכי לעינים...
T  T  .

ע״ב. יז סנהדרין 365
 טחונות. רפואות מיני בו ומערבים ביין השרוי כרוב של סוג הוא אספרגוס ש׳: ע״א. נא ברכות 366

 Plinius, ראה היין לגבי .Löw, Pflanzennamen, p. 51 ־ kyma האספרגוס את מכנה גלנוס
13:19 .Hist. Natur.

ן פי על ״ואף ע״ב: פג יומא 367  מעט טעמתי כי עיני ארו כי נא ׳ראו לדבר: זכר לדבר ראיה שאי
- אכילה קודם אבל אכילה, לאחר אלא שנו לא אביי: אמר כט(... יד )שמואל-א הזה׳ דבש

• •

רעבון״. לתאות הלב את ״ממשיך גריר: מגרר ד״ה רש״י גריר״; מגרר
 ונוטלין הקומה את וכופפין הזבל מרביץ דברים ״שלשה שם: הנאמר לעומת ע״א, מב פסחים 368

 וירק חדש ושכר גרוע(, מקמח )פת קיבר פת הן: אלו אדם, של עיניו ממאור מאות מחמש אחד
חי״.

ע״א. מט חולין 369



 ידעו מאלף( )אחד בודדים שרק מכיוון גבוה מאוד היה לסממנים המעובדת הריאה של
 - בעיניו״ )״לתת שחרית צונן טיפת ״טובה שמואל מר של לדעתו התרופה. את להכין
370שבעולם״. קילורין מכל ערבית, בחמין ורגלים ידיים ורחיצת רש״י(

 ייצור אחרי הנשאר )הנוזל מנסיוב הבבלי: כותח באכילת מוזהרים דברים משלושה
 והכוונה העיניים״, את ״מסמא שהוא נאמר מלח לגבי מעופש. ומלחם ממלח גבינה(,

 ממאור מאות מחמש אחד נוטלת גסה פסיעה 371לעיניים. מסוכן שנחשב סדומית למלח
 372שבת. בליל יין של כוס בשתיית לתיקון ניתן שהדבר אומרת והגמרא האדם, של עיניו

 אל דברים: בשלשה ״הזהר באומרו ועמידה, ישיבה הליכה, בין לאזן ממליץ יוחנן ר׳
 ללב; קשה שעמידה - בעמידה תרבה ואל לתחתוניות; קשה שישיבה - בישיבה תרבה

 שליש זמנו, יחלק שאדם ממליץ הוא לכן לעינים״. קשה שהליכה - בהליכה תרבה ואל
 וכוונתו לעינים״, סמא ״נונא אומר שמואל 373בהליכה. ושליש בעמידה שליש בישיבה,

 דלקת בתחילת רק הוא הדגים של הנזק הגמרא הסבר לפי אך לעיניים; כרעל הוא שדג
 את מזכיר כבר המקרא 374לעיניים. טוב הוא ההחלמה, בשלבי הדלקת, בסוף אך עיניים,

375לעינים״. וכעשן לשנים ״כחמץ לעיניים: לגרום יכול שעשן הנזק
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 כדי חשוך מגורים מקום של בדלת חור לפתוח נהגו ולכן בחשכה מתנוונת העין
 אך לגוף. תזונה כמו הוא לעיניים שהאור מוסיפים שהפרשנים כפי 376העין, את להזין

 מסוכן (377השמש סנוורי - דשמשא )שברירי השמש מן חלק כי להיזהר, יש כאן גם
יותר מסנוורות חשוך לחדר צר פתח דרך החודרות שמש קרני כולה. השמש מן יותר

ת לעיניים. תרופות תחבושת, - קילורין ש׳: ע״ב; קח שבת 370  הבורא ציוויי מושאלת, במשמעו
י בשרו ולבל למצאיהם הם חיים ״׳כי ד: ח רבה דברים העין: עבור כקולריום הם ל ש מ ( ׳ א מרפ

• T  .  T  • • • •

 לעינים, קילורית מעיים. לבני עיקרין כוס למכה, מלוגמא לעין, קילורית חייא: ר׳ אמר כב(. ד
ם מאירת ברה ה׳ ׳מצות דכתיב )תהלי ם׳ י נ  לעיניים מרפא היא שקילורית כמו וכר״. ט( יט עי
לאודיקאה לקהילת למצאיהם״. הם חיים ״כי - התורה מצוות גם כך )לפצע( למכה ורטייה

• • •

 עיניך ולמשח תעשיר... למען באש צרוף זהב מאתי לקנות איעצך ״אני השאר בין נאמר
יה(. ג יוחנן )חזון תראה״ למען קלורית

 העינים, את ומסמא הלב, את מטמטם הבבלי: בכותח נאמרים דברים ״שלשה ע״א: מב פסחים 371
 הוא הגבינה מן הנשאר )הנסיוב דחלבא נסיובי משום - הלב את מטמטם הגוף. את ומכחיש

י בו שיש מלח )משום מילחא משום - העינים את ומסמא וגרוע(; תפל מאכל  להיות העשו
 דברים שלשה הפת(. )עיפוש דאומא קומניתא משום - הגוף את ומכחיש לעיניים(; סכנה

לעיל. 368 הע׳ ראה - וכר״. הזבל מרבין
וטלת גסה פסיעה מר: דאמר גסה. פסיעה יפסיע לא ״אף ע״ב: מג ברכות 372  מאות מחמש אחד נ

 ד״ה רש״י שמשי״; דבי בקדושא להדריה תקנתו(? )מה תקנתיה מאי אדם. של עיניו ממאור
: דבי בקדושא בלילה״. בשבת קידוש של כוס ״ששותה שמשי

ע״א. קיא כתובות 373
דג. של סוג הוא שנונא הטוענים יש לעינים״. קשין ״דדגים ע״ב: נד נדרים 374
כו. י משלי 375
 כלומר להזין, אומרים שמצאתי )הפרשנים עיניו״ את לזון טפח ״בפותח מ״ד: פי״ג אהלות 376

ן ולא להסתכל,  בהן אומר יהודה ״ר׳ ה״ד: פי״ד אהלות תוספתא המתרגם(. - תזונה מלשו
.. שלש כלשהן״. עיניו ולזון ולשמירה לצאת מדות.

. קשו דשימשא ״שברירי ע״ב: כח יומא 377 משימשא״

« »
ו פרק 434
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435 עיניים מחלות

 למרזב מתחת עומד הוא כאשר אדם על היורדים המים בשמים. עצמה השמש מאשר
 378עצמו. בגשם ההליכה מאשר יותר עליו מכבידים
 מהקזת ימנע וכן המרחץ לבית ילך לא עולה, וחומו בעין מכאובים לו שיש אדם

 חולי ולא מעיים חולי לא מבקרין ״אין ולכן עינים לחולי נזק גורם דיבור גם 379דם.
 381זהים. דברים כותב אנטילוס גם 380העין״.

382סוכה. ממצוות פטורים ומשרתיהם עיניים חולי

 משאם האדם על היורד דלף ״קשה דילפא: וסימניך ד״ה רש״י דילפא״; ״וסימניך שם: שם 378
למים״. גופו כל נכנס

 - דם הקזת ואחריו עינים כאב ש׳: סכנתא״; - וסבורי עינא ״כאיב ע״א: כט זרה עבודה 379
סכנה.

 ומועיל לעין קשה הדיבור ש׳: לאישתא״; ומעלי לעינא קשיא ״דיבורא ע״א: מא נדרים 380
לקדחת.

Oribasius, 6:7, ed. Daremberg 1:448 381
 אפילו אלא מסוכן חולה ולא הסוכה, מן פטורין ומשמשיהן ״חולין ה״ב: פ״ב סוכה תוספתא 382

בעינו״. חש אפילו בראשו, חש
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ז פרק

שיניים רפואת

ם כאב י ני שי
 בתקופתנו כמו היום. של לזאת זהה הייתה הקדומה בתקופה השיניים של הפתולוגיה

 - המתנדנדת השן ואת העששת את רק השיניים כאב את מלבד אז גם האדם בני הכירו
מבטח מועדת ורגל ריעה ״שן צרה: ביום אתך עומד שאינו בוגד לרע דומה רעועה שן
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2באפר״; הכפישני שני בחצץ ״ויגרס ואומר מקונן הנביא ירמיה 1צרה״. ביום בוגד
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 כוהן 3שיניו״. ״קהו כי יעקב אחיו עם פגישתו בעת עשו של בכייתו את מסביר המדרש
4העין. מראית מפני המקדש, בבית לעבודה פסול שיניים לו חסרות אשר

 פגיעה מכה, לאדם יש אם 5לעיניים. מזיק שעשן כמו לשיניים נזק גורם חומץ
 הוא בשיניים מכה אין כאשר אבל מרפא, החומץ אזי החניכיים בבשר או בשן

 במקרה עוזר חמוץ פירות מיץ 7לטוב. ורע לרע טוב החומץ לפיכך 6השן. את מרופף
 גם להשתמש מותר הדחק בשעת 8בריאות. לשיניים מזיק ואינו שיניים כאב של

10ושתייה. לאכילה רק מותרים שהם פי על אף 9שביעית. מפירות המיוצר בחומץ

בישתא״. ״שינא היא שם הארמי בתרגום רעה שן יט. כה משלי 1
טז. ג איכה 2
 אלא לנשקו בא שלא מלמד אלא עליו? נקוד למה כן אם ינאי: ר׳ לו ״אמר ט: עח רבה בראשית 3

 המיוחס התרגום רשע״; אותו של שיניו וקהו שיש של יעקב אבינו של צוארו ונעשה לנשכו
וישקהו צוארו על ויפיל ויחבקהו לקראתו עשו ״וירץ ד׳: ל״ג לבראשית עוזיאל בן ליונתן
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צוארו. של הצער על בכה ויעקב שיניו, צער על בכה עשו לעברית(: )מתורגם ויבכו״
העין״. מראית מפני פסול שניו ״ושניטלו מ״ה: פ״ז בכורות 4
לשילחיו״. העצל כן לעינים וכעשן לשנים ״כחמץ כו: י משלי 5
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בר את בהן יגמע לא בשיניו ״החושש ע״א: קיא שבת 6  תרופה הוא והחומץ בשבת החומץ״)המדו
 מרפא החומץ מכה כשיש ש׳: מרפי״; - מכה ליכא מסי, - מכה ״איכא בשבת(. שאסורה
מרופף. הוא מכה וכשאין

. וביש לבישתא ״טב (:74) ע״ג יד פי״ד, שבת ירושלמי 7 לטבתא״
נה במקום הגמרא .6 הע׳ לעיל, ראה 8 )חלא(. יין לחומץ דפרי( )קיוהא פירות חומץ בין מבחי
 שדרכו דבר ולאכול ולסיכה ולשתיה לאכילה נתנה ״שביעית ה״א־ה״ג: פ״ו שביעית תוספתא 9

. לאכול .  ובולע מגמע אבל פולט ויהא החומץ את בהן יגמע לא בשיניו החושש ולשתות.
חושש״. ואינו כדרכו ומטבל

הגרים ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה לכם הארץ שבת ״והיתה ו: כה ויקרא 10
• ■ף « 9 • ■ך • ״ • • •ך » • • • • • ״ • ^ ^ • » • ■ף » • • ^ חד ״ ■■ • ▼ •
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עמך״.
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השיניים. להשחרת גורם ממושך צום 11לשיניים. מזיקים המרחץ בבית אשר האדים
 קוראים כאשר 12ביותר. הקשים העינויים לאחד השיניים כאב את מחשיב קלסוס

 מלובן, בברזל משימוש החל הכאב, לשיכוך ממליץ הוא נעימות״ ״שיטות אילו על
 הנשיא יהודה ר׳ שכאשר מספרת האגדה הנשיא. יהודה ר׳ על המסופר את להבין ניתן
 כדי הכואבות שיניו על אצבעותיו והניח הנביא אליהו אצלו הופיע שיניים מכאב סבל

13מכאביו. אותו לפטור
 שום יביא שיניים(: )כאב ״ככא״ כנגד מיוחדת תרופה על ממליץ הונא רב בר רבה

 הכואב הצד של הבוהן ציפורן על אותו וישים ומלח בשמן וישחקנו לבדו שגדל יחיד
 שהוא מפני הבשר עם במגע יבוא לא שהשום ויזהר לציפורן בצק של שוליים וישים
 תרופות של ארוכות רשימות למצוא אפשר פליניוס אצל 14לשחין. לגרום ויכול קשה

 ״בית מתוך ביותר הזוועתיים הדברים ועל תפלות אמונות על המבוססות שיניים לכאב
15(״.Drecksapotheke) המלוכלך המרקחת

 איום. לניתוח נחשבה הקדומה ובתקופה לתענוג כיום גם נחשבת לא שן עקירת
 עד השן את מנענעים היו כך אחר לשן, סביב החניכיים בשר את חותכים היו תחילה

 לא זאת פעולה אם גדול. סיכון תוך באצבעות אותה תולשים ולבסוף רופפת, שהייתה
 רפואי. למכשיר מאשר נפחים לצבת יותר שדמתה 16בצבת, משתמשים היו הצליחה

 על אפילו שן לו שיעקרו לתת לא חייא לבנו המליץ רב מדוע מסביר בלבד זה דבר
 חננאל רבינו רפואי. לטיפול עקרוני באופן התנגד שלא פי על אף 17מומחה, רופא ידי

 דברים מכך. לסבול עלולה העין כי יעקרוה לא )ניב( שן כואבת שאם מסביר במקום
 יותר מסוכנת עליונות שיניים שעקירת האומר קלסוס לדברי בדיוק מקבילים אלה

 שהעם דבר בעיניים, לפגוע עלולה העליונות עקירת כי תחתונות, שיניים מעקירת
היום. עד בו מאמין

פי ו ם י י י נ שי תן ה או רי ב ו
 שיניים המלבין ש״טוב אומר יוחנן ר׳ יפות. שיניים על מאוד הקפידו המזרח אנשי

הקצובות כעדר ״שניך באומרו רעייתו את משבח האוהב 18חלב״. ממשקהו יותר לחבירו
P • « • • • ■ • 9 • • • ״

לבנות יהיו ששיניו יהודה בנו את בירך יעקב 19לבנות(. כך )כל הרחצה״ מן שעלו
T  T  "1"

לשינים״. רע המרחץ שהבל ״אלא (:54) ע״ד מב פ״ג, זרה עבודה ירושלמי 11
Celsus 6:9, p. 380 12

(.51) ע״א לה פי״ב, כתובות ירושלמי 13
ע״א. סט גיטין 14

Plinius, Hist. Natur. 28:49; 30:8; 32:26 15
Celsus 7:12, p. 443 16

יא רב ליה ״אמר ע״א: קיג פסחים 17  תעקר ולא ניגרא תשוור ולא סמא, תשתי לא בדיה: לחי
.. סמי לשתות תתרגל אל ש׳: ככא״; שן. תעקור ואל מרפא.

ן "טוב ע״ב: קיא כתובות 18 אל - יב( מט )בראשית מחלב׳ שנים ׳ולבן שנאמר שיניים... המלבי
T  T  •

. ׳לבון אלא שינים׳ ׳לבן תקרי שינים״׳
ו. ו ב, ד השירים שיר 19
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גדולה חשיבות יש ובפה בשיניים שלטיפול מכאן 20מחלב״. שנים ״ולבן מחלב: יותר
: 9 V ״ ־ ״ • T 9 ״  T

 בפרק שהסברתי כפי (Fötor ex ore) הפה מן הנודף רע בריח בדיון ראינו שגם כפי
 אך לשיניים" יפה ״טחול חכמים של לדעתם מהפה. ריח הפה: חלל מחלות 4 ד

 יש ולכן מעיים״, לבני ״יפיץ אך לשיניים״ קשין ״כרישין לעומת מעיים״, לבני ״קשה
 21העיכול. למערכת נזק לגרום לא כדי אותו לירוק כך ואחר הטחול את קודם ללעוס

 לחולי 23שיניו. תקהינה בוסר ענבי האוכל 22השיניים. להשחרת גורם ממושך צום
 להניח פליניוס גם ממליץ כן 24מלח(. )גרגיר מלח גלגל מומלץ )״דורשיני״( שיניים

 ריקבון למנוע שיימס, עד ללשון מתחת מלח מעט הסעודה, לפני עוד בוקר, כל
25בשיניים.

 ונראה 26אוכל, שיירי להוציא כדי ספק - עץ( )שבב קיסם מוזכר שונים במקומות
 במברשת לשימוש המקביל לשימוש אותו ללעוס כדי אסתטי, פחות אולי לשימוש יותר

 וכן 27הישם, איבן שלו, הביוגרף ידי על מוחמר על גם מסופר כזה שימוש שיניים.
 מוחמד 29בשמים(. )עצי מריח בעץ השתמשו זה לקיסם 28ההודים. אצל גם מקובל היה

 באלת זאת למטרה השתמשו והרומים Siwak,30 בעץ השיניים את לשפשף המליץ
 ועלול בקלות מתפצל הוא כי בקנה משימוש להימנע מפורשת אזהרה הייתה 31המסטיק.

החניכיים. בשר את לפצוע

אותם, ״שכשדוחקין מכיוון בקנה משתמשים שאין 32חולין במסכת מסביר ןרש״י
בירושלמי הגיד״; תנקוב שלא במילה סכנתא ואיכא הימנה ומפרשים ניתזין קיסמין

יב. מט בראשית 20
 נלעסיה תקנתיה? מאי מעים. לבני וקשה לשינים יפה טחול מר: ״אמר ע״ב: מד ברכות 21

נהו תקנתיה? מאי מעים. לבני ויפיץ לשינים קשין כרישין ונשדייה. ונבלעינהו״. לשלקי
 חנינה: ר׳ ״אמר (:30)ע״ג ז פ״ה, שבת ירושלמי תעניותיו״; מפני שיניו ״הושחרו ע״ב: נב נזיר 22

הצומות״. מץ שיניו והשחירו יצאת אחת פעם
שניו״. תקהינה הביסר האכל האדם ״כל כט: לא ירמיה 23

2 V  T  T  T  T  T ״ T  V ״ T

יר - מלח ״גלגל ע״א: סח שבת 24 י״)גרג נ השינים״. ״לחולי לדורשיני: ד״ה רש״י מלח(; לדורשי
Plinius, Hist. Natur. 31:45 25

ו קיסם אדם נוטל אומר: אליעזר ״רבי מ״ו: פ״ד ביצה 26 י  דמאי ירושלמי שיניו״; בו לחצוץ משלפנ
(.74) ע״ב בג פ״ג,

ed. Wiel 2:348 27
Das Kamasutram des Vatsyayana, ed. Schmidt, Berlin 1907, p. 62 28

פ״ה( שבת תוספתא 29 ( ו ״ . עצי ה״י: פ . ו ״לא בשמים. שיניו״. בו לחצות יקטמנ
30 20 .Hammer, Geisterlehre der Moslimen, p

31 6:72 ,3:82 .Martial, Epigr, 78 ׳עמ ועמר לב גם וראה.
ן אין קנה: של בקרומית נאמרו דברים ״חמשה ע״ב: טז חולין 32 ן ואין בה, שוחטי  ואין בה מלי

ן ן ואין בשר בה מחתכי  שהאור בדבר המקנח מר: דאמר בה... מקנחים ואין שינים בה מחצצי
נושרות״. שיניו - בו שולטת
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קנה״ של ב״קרומית כאן מדובר 33עליה״. שורה רעה שרוח ״מפני האיסור מוסבר
 34ולניסור, לחיתוך המשמשת מקנה, העשויה לסכין אלא 08^08ל־ הכוונה ואין

 או בה למול או (35כתוספתא )שלא בה לשחוט לאיסור משמעות כל אין אחרת כי
 היו מנס שאנשי ומכאן בקנה נהרג שמנס 37כותב אפיפניאס 36בשר. בה לחתוך
 נאמר רבה בקהלת 38לעף. לדברי גם והשווה מקנים; מיטותיהם את לעשות נוהגים

 בחיצים הכוונה קאהוט לפי 39חיצים. מהם לייצר בקנים מחסור אין ישראל שבארץ
 מתקבל הירושלמי. של ההנמקה לפי מקום לו שאין הסבר 40לשיניים, לקיסמים היא

(.[41לעף לפי גם )כך חיצים לייצור קנים היא חיצים שמשמעות הדעת על יותר

 כדי ייתכן 42השיניים, בין קיסם קבוע באופן להחזיק מקובל שהיה הדעת על מתקבל
 שיניך״, מבין קיסם ״טול האמרה את להבין גם אולי יש כך השיניים. את ליישר

43עיניך״. מבין קורה ״טול נענה אותה שהאומר

שן ן ה די ט ב פ ש מ ב ו
 מופיע בתורה שונים במקומות מיוחד. מקום לשיניים היה וההלכה המשפט בתחום גם

 דבר קוים פעם אי אם ביותר גדול ספק אמנם 44שן״. תחת שן עין תחת ״עין הפסוק
 להוציא גוף, נזקי כל על שהפיצוי אומרת התלמודית המסורת וכלשונו. ככתבו זה

 מן ומנומקת הגיונית בצורה להוכיח ניתן זאת מסורת לנפגע. כספי תשלום הוא רצח,
45עצמו. המקרא

(.24) ע״ג יא פ״ה, שבת ירושלמי 33
Plinius, Hist. Natur. 20:2, 32:42 34

ן: ״בכל ה״ה: פ״א חולין תוספתא 35  של בקרומית אפילו בזכוכית, אפילו בצור, אפילו שוחטי
קנה״.

.33 בהערה הנזכר ראה 36
Epiphanias, 6:12 37 

Low, Graph. Requisiten, 1:193 38
ישראל״. ארץ חסרה לא חיצים של קנים אפילו לוי: רבי ״אמר ח: ב רבה קהלת 39
ו לעשות קנים הוא חצים... של קנים ״לפע״ד ״חץ״: ערך השלם הערוך 40  שם לחצוץ עצים ממנ

ונקה״. נקר פי׳ חצץ, מפעל נגזר חץ והשם שינים,
Löw, Pflanzennamen, p. 345 41

)פ״ה( שבת תוספתא 42 ו  נפל ואם הרבים, לרשות ושבסנדלו שבשיניו בקיסם אדם ״יוצא ה״א: פ״
ן יוצאות קטנות ״הבנות מ״ו: פ״ו שבת יחזיר״. לא ן ואפילו בחוטי  מדובר שבאזניהן״. בקיסמי

ל ן ומטרת בשבת בטלטו ייסתמו. שלא לעגילים הנקבים על לשמור באזניים הקיסמי
 שיניך(, הש״ס: )מסורת עיניך מבין קיסם טול לו ״אומר ע״ב: טו בתרא בבא ע״ב; טז ערכין 43

עיניך״. מבין קורה טול לו: אומר
ונתתה יהיה אסון ואם ילדיה... ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו ״וכי כב-כד: כא שמות 44

I: ״ T :־־ T ״ ״ : T 3 ״ T  • :  T  V  T  :  :  T  : T  T  T ״ : T  -  T  : V

כאשר בעמיתו מום יתן כי ״ואיש יט-כ: כד ויקרא שן״; תחת שן עין תחת עין נפש. תחת נפש
• • •  • • T  . .

שן״. תחת שן עין תחת עין שבר תחת שבר לו. יעשה כן עשה
• • • • T  T T

Ritter, Philo und die Halacha, :45 השווה כלשונה זאת הוראה קיימו שהצדוקים להנחה בקשר
Breslau, 1879, p. 133
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 שהביא ההוראה, מילוי את למצוא ניתן הקדום הזמן של הנוכרי המחוקק אצל
 לפי אזי השנייה, עינו את אחת בעין לעיוור עקר אדם אם ביותר. מחמירות לתוצאות

 שובר אדם אם (200 )סעיף חמורבי חוקי לפי עיניו. שתי את לפוגע לעקור יש סולון
 שובר אדם אם הוא; שיניו את לו ישברו שיניו את מקביל, מעמד בעל אחר, לאדם
 בעולם משקל )יחידת כסף מינה בשליש אותו יפצה (201 )סעיף השיניים את לעני

הקדום(.
9 9 • ״ ״ ״ ^ ״ ^ 9 • • • » 9 • • • •

 לא המכה מחמת אם וכן בה, להשתמש היה ניתן עדיין אך התנדנדה כבר השן אם
 שן של במקרה חל זה דין אין 47עוד. בה להשתמש ניתן ולא התנדנדה אך השן נפלה
 העבד יצא בעבדו, טיפולו כדי תוך השן את מפיל הרופא אם גם 48ילד. בעבד חלב

49לחופשי.

ם ניי ת שי בו ת תו
 יחסי. באופן גבוהה לרמה הקדומה בתקופה כבר הגיעה בשיניים טיפול של הטכניקה
 סביב לגרידה שהכוונה אומרים ויש - 50״חתר״ - בשן קדיחה על מסופר כבר בתלמוד
 ששחורה מלוכלכת, שן קלסוס הנחיית לפי האבנית. הרחקת בעצם וזאת השן תושבת
51לגרד. או לשפשף יש בחלקה,

 חיזוק על ביותר הקדומה הידיעה תותבת. שן מתקינים אבדה או שנפלה שן במקום
,הטרוסקית״ ״התותבת היום המכונה גשר של סוג על מספרת שן (truskische Prothese 

truskic prothesis,) אורביטו ידי על מתואר שהוא כפי (Orvieto, החמישית המאה 
 זהב, בחוט בריאה לשן תותבות שיניים בקשירת הייתה יותר נפוצה שיטה 52לפנה״ס(.

 ברומא מקובלות היו הקיסרות בתקופת 53הלוחות״. עשר ״שנים בחוק מוכרת שהייתה
באישון רק אלה שיניים ששלפו לנשים לעג ומרטיאליס לשלפן שניתן תותבות שיניים

ו לחפשי ושחתה אמתו עין את או עבדו עין את איש יכה ״וכי כו-כז: כא שמות 46 תחת ישלחנ
P  “ • ' • • • •  • P • • • • • • • — • •■ • • ™ T י  ™  T ״ • • • • ■ « ״ — • • • • • • • • ■ •• • • •I I

ו לחפשי יפיל אמתו שן או עבדו שן ואם עינו. שנו״. תחת ישלחנ
r • • • • • • « • • • ״ t ■« • ״ p• • • • “ • • • » “ •

• • •1 • * • •I

 בהן משתמש היה אם - ונדדה שינו על וכהת, עינו על ״הכהו הכ״ז: פ״ט קמא בבא תוספתא 47
 לישתמש יכול היה אם - ועקרה נדודה שינו היתה חורין... בן יצא לאו ואם חורין, בן יצא לא

חורין״. בן יצא לא לאו, ואם חורין, בן יצא לשעבר, בהן
 הפיל אפילו אני ״שומע כ״ז(: כ״א )לשמות ט פרשה דנזיקין, מסכתא ישמעאל, דרבי מכילתא 48

 יכולה שאינה השן אף להחזיר יכולה שאינה העין מה - ׳עין׳ לומר תלמוד חלב? של שן
ן הרי ולא העין כהרי השן הרי לא להחזיר...  מומין שהם שבהן השוה הצד השן, כהרי העי
ך. עי קבו

והפילה שיני׳ לי ׳חתור וסימאה, עיני׳ ׳כחול לו: ואמר רופא רבו שהיה ״הרי ע״ב: כו קמא בבא 49
לחרות״. ויצא באדון שיחק -

שם. שם 50
Celsus 7:12 51 

Janus, 1900, p. 96 52 
Cicero, leg., 2:24 53
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 55תושב(. - )תותב תותבת״ ״שן בתלמוד מכונות לשלפן שניתן שיניים 54הלילה.
 להראותה כדי 56אותה לשלוף היא יכולה וכן ברחוב, לאבד אישה יכולה כזאת שן

57לחברתה.
 אשר לאישה לועג מרטיאליס שונים. מחומרים עשויות היו אלה מלאכותיות שיניים

 שן מזכירה המשנה 58שבשיניה. שנהב או קנויה עצם בזכות לעשירה עצמה חושבת
 הרמב״ם 59מעץ. שן גם מזכירים והפרשנים מכסף, בשן דנה והגמרא (55 )הע׳ מזהב
 כדי פגומה שן גבי על מניחה שהאישה מזהב לכתר שהכוונה מזהב״ ״שן במונח מבין

61בטיבט. היום עד משתמשים )מכסף( כאלה בכתרים 60האסתטי. הפגם את להסתיר

 המוות לאחר זהב צופו אלה שיניים כי חנוטים, של זהב שיני זה בתיאור לכלול ]אין
 או חסרה שן להשלים שבאו תותבות שיניים הכירו לא במצרים החניטה. בתהליך

[62מתנדנדת. שן לקשור כדי

 מוזכרים אינם הם ולכן קוסמטיות למטרות רק העתיק בעולם בשימוש היו שיניים תחליפי
 מוזכרת התותבת השן הקישוט. סוגי כל אסורים הגברים על כי יהודים, גברים אצל כלל

 והייתה יקרה הייתה מזהב תותבת שן 63והקישוט. התכשיטנות בתחום נשים, לגבי רק
 גם לעצמם להרשות יכלו אחרים מחומרים תותבת שן עשירות. לנשים רק השגה בת

 לה שהייתה צעירה עבור זהב של שן הזמין ישמעאל ר׳ 64יותר. נמוכה הכנסה בעלי
65להינשא. יכלה וכך כיעורה גורם את העלים זה ובמעשה תותבת, שן
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54 9:37 .3) Epigr.) סריקה בשם אישה על מדובר (Sérica) ״באותו השיניים את שהוציאה 
לילה״.

.. ״יוצאה מ״ה: פ״ו שבת 55  לצאת לאישה מותר במה דנה המשנה זהב״. של ושן תותבת שן אשה.
לעירוב. מחוץ בשבת

 במקומה עליה ומזין טומאה מקבלת זהב של ״שן הט״ז: פ״ג מציעא(, )בבא כלים, תוספתא 56
בשבת״. בה ויוצאין

ע״א. סה שבת 57
58 1:72 .Epigr. ות שיניים לה שיש אישה על שם מסופר י  קרני מחומר או קנויות מעצמות שעשו

יות שהציפורניים )החומר ממנו(. עשו
עץ״. של שהוא תותבת ״שן (:14) ע״ג ח פ״ו, שבת לירושלמי בפירושו העדה קרבן 59
.. תצא ״לא ה״ז: פי״ט שבת הלכות רמב״ם, 60  שנפל, שן במקום בפיה שמנחת בשן ולא אשה.

וכו׳״. בשיניה שיש אדום או שחור שן על שמנחת זהב של בשן ולא
Läufer, Tibetanische Medizin, 1:38 61

Georg Ebers in Geist-Jacobi, Geschichte der Zahnheilkunde, Tübingen 1896, p. 9 62
 זהב, של הוא אם במקומו, אחר ומשימה משיניה אחת חסר ״אם יב: סעיף שג סימן חיים, אורח 63

נה דכיון בו תצא לא  מותר שינים, לשאר שדומה כסף של אבל שינים... משאר במראה שמשו
דאדם״. שן שכן וכל

וכר״. ביוקר לה שעמדה זהב של בשן מסתברא יוסי: ״א״ר (:12) ע״ג ח פ״ו, שבת ירושלמי 64
משלו״. זהב של שן ישמעאל רבי לה ועשה לה, היתה תותבת ״שן ע״ב: סו נדרים 65



 זה לעומת 66״נגרא״. - מלאכה בעל ידי על בוצעה המלאכותית השן התקנת
 הכללי, הרופא :1א בפרק מתואר שהוא כפי הרופא, בידי היה שיניים במחלות הטיפול

.8 הע׳ ליד
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(.15) ע״ג ח פ״ו, שבת ירושלמי 66
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ח פרק

אוזניים רפואת

ם מי ם מו י י נ ז או ב
 כפולה, אוזן בעל גדי להקריב אין 1לקורבן. מתאימים מום בהם שאין חיים בעלי רק
 אוזניים אין עצמות שתי בה יש ואם אחת, עצם יש הכפולה לאוזן כאשר רק זאת אך

 בחסוסה מגופפות ש״אזניו שבכור התוספתא אומרת לכך בניגוד 2מום. נחשבות אלה
 נחשב הוא חסיסות שתי לו יש אם אך לקורבן(, כשר הוא )כלומר ישחט״ לא אחת
 באוזן, הסחוס נפגם אם גם 3לקורבן(. ראוי אינו הוא כי לשחטו ניתן )ולכן מום בעל

 חסר לא אם )גם סדוקה האוזן קונכיית אם למום. הדבר נחשב חלק, ממנו שחסר כך
 ממנה יוצא ולא יבשה האוזן כאשר או אפונה, של בגודל חור בה שיש או חלק( באוזן

 למומים נחשבים אלה כל - האצבעות בין נפרכת האוזן אם וכן דקירתה, בעת דם
 6שרוע כוהן 5לקורבן; האסור מום בעל נחשב ״שרוע״ חיים בעל גם 4לקורבן. הפוסלים

כרותה. שאוזנו ככוהן השבעים תרגום ידי על מוסבר
 של ההגדרות במקדש. משירות הכוהן את פוסלות באוזן בולטות חריגות תופעות

 המשנה בתקופת המדוברת בשפה ברורות היו לא כבר ובחלקן ברורות, אינן אלה מומים
 ולכן המקצוע(, לאנשי רק מוכרים שהיו מקצועיים, מאוד במונחים מדובר כן אם )אלא

 דומות שאזניו - ״הצמם״ קטנטנות; שאזניו הוא ״הצמע״ מפורט. בהסבר צורך יש
נקובות שאוזניו כוהן לשירות פסול כן כמו 8סתומות. שאוזניו - ״הצומח״ 7לספוג;

לכם״. יהיה לרצון לא כי תקריבו לא מום בו אשר ״כל כ: כב ויקרא 1
• • •ך • • • • 9 ■ך • • • 9 • • • • •1 • •1 •

 ואם מום; אחד, עצם שהיא בזמן חכמים: אמרו - כפולה שהיתה הגדי ״אזן מ״ט: פ״ו בכורות 2
מום״. אינה אחד, עצם אינה

 - חסיסות בשתי ישחט, לא - אחת בחסוסה מגופפות ״אזניו הי״ג: פ״ד בכורות תוספתא 3
חסוסה=סחוס. ישחט״.

ן אלו ״על מ״א: פ״ו בכורות 4 ן מומי  על אף נסדקה הסחוס... מן אזנו נפגמה הבכור? את שוחטי
דם״. טפת מוציאה ואינה שתנקב כל יבשה? היא איזו שיבשה, או חסרה... שלא פי

שרוע: ד״ה רש״י ירצה״; לא ולנדר אתו תעשה נדבה וקלוט שרוע ושה ״ושור כג: כב ויקרא 5
־ד ד : ־ ז 7 ד : 9 ־ד 7•• : 7 :־־ - ד : • 7

מחבירו״. גדול ״אבר
שרוע״. או חרם או פסח או עור איש יקרב לא מום בו אשר איש כל ״כי יח: כא שם 6

T ד9: . ״.י :־־ . . . ־ ד\ - . . ך ־

 דומות שאזניו והצמם? קטנות; שאזניו צמע? הוא איזה והצמע. ״הצמם מ״ד: פ״ז בכורות 7
לספוג״.

ן שהן דברים ״יש הט״ו: פ״ד בכורות תוספתא 8 ן כמומי ן ואין במקדש עליהן ושוחטי  שוחטי
או אוזן תנוך חסר יסטרוב )צומח=לפי והצומים״. הצומח הנימוס, הן: ואלו בגבולין, עליהן
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 ותלויות ארוכות שאוזניו כלומר ״צימח״, שאוזניו כוהן וכן 9רצועות( )אוזניו במרצע
10כבשים. אצל שהן כפי

ה ע י ג ן פ ז ו א ס ב ו ח ס ב ו
אצא לא בני ואת אשתי את אדני את ״אהבתי ואומר לחופשי לצאת העומד עברי עבד

• • •— • • • • • • • • ך • • •ך • • • • 1• • • • • • • 1 1 

תיו ורצע המזוזה אל או הדלת אל והגישו האליהים אל אדניו והגישו חפשי. אזנו את א
ך ■ • • • • • ^ ^ • • • • • • « • • • • • • « • ■ ך • ■ ^ ^ • ק • ק

עבדי עבדים ישראל בני לי ״כי סיני בהר ששמעה אוזן כי - 11לעילם״ ועבדו במרצע
- ־ד ־ ז ד - ז : ־ ״• : T 9 : ד -

 ודם, בשר עול עליו וממליך שמים מלכות עול מעליו העבד פורק זאת ובכל 12הם״,
 יהודה ר׳ של לדעתו 13ששמעה״. מה שמרה שלא ותרצע אזן ״תבוא הכתוב אומר עליו

 בסחוס רק כי 14בסחוס, מאיר ר׳ של ולדעתו )״מלת״( האוזן בתנוך הרציעה מתבצעת
15קבוע. למום ונעשה מתרפא החור אין

 אמונה של מסוים כסוג הקדמונים אצל התקבלה להתרפא יכול אינו שסחוס הדעה
16הפתולוגיה. מיסודות כאחד אריסטו אצל ומצויה )דוגמה(
מפורסם, איטלקי רופא ab Aquapendente) אקוואפנדנטה פבריציוס עד

 בהקשר בטרכאוטומיה. הנשימה בקנה האורך חתך את זאת אמונה מנעה (1619-1533
 חיים סכנת רואים ואינם אלה, מדברים מתעלמים אשר המשנה דברי הם מוזרים לכך

17זה. בספר קודם ציינתי שכבר כפי הנשימה, בקנה אורך בחתך
 הכוהן עבד של אוזנו קוצצה כאשר אוזן, ריפוי גם נזכר לישו המיוחסים הניסים בין
18בלבד. בנגיעה אותה ריפא וישו הגדול

המתרגם.( - מאוד קטנה אוזן תנוך
רצועות״. ואזניו צומות ״אוזניו ה״ג: פ״ה שם 9

. ׳״הצימם ע״א: מד בכורות 10 . אף תנא: והצימע׳ . מאי רבנן ידעי הוו לא ׳הצימח׳  שמעו ׳צימח׳
יעא לההוא  אחד ערבי שמעו )ש׳: חזיזא״ גדיא ואישתכח צימח, דבעי מאן קאמר: דהוה טי
 היא הכוונה כן, ואם מאוד ארוכות שאזניו גדי ונמצא צימח? שרוצה זה הוא מי אומר: שהיה
ונופלות(. ארוכות שאזניו לכהן

. כא שמות 11 ה-ו
נח. כה ויקרא 12
ה״ה. פ״ז קמא בבא תוספתא 13
המלת, מן - אזנו׳ את אדניו ׳״ורצע ו׳(: כ״א )לשמות ב פרשה דנזיקין, מסכתא מכילתא 14

• T  *• T  • T  «

 והן נרצע. כהן אין אומר: מאיר רבי שהיה הסחוס. מן אף אומר: מאיר רבי יהודה, רבי דברי
 אין רוצעים כשהן דורש: היה בריבי יורן אלעזר: ר׳ ״אמר ע״ב: כא קידושין נרצע״; אומרים:
 מום״. בעל שנעשה מפני נרצע כהן עברי עבד אין אומרים: וחכמים במילתא. אלא רוצעים
קבוע. מום שיהיה כדי בסחוס, תהיה הרציעה כלומר

ע״ב. לז בכורות 15
Hist. Anim. 3 par. 61 16

טרכאוטומיה. ומומים: פצעים ה: פרק לעיל ראה 17
׳ואחד נ-נא: כב לוקס 18 השיב ישוע אך הגדול, הכהן עבד של הימנית אזנו את וקצץ הכה מהם ׳

אותו״. ורפא באזנו נגע כאן, עד הרפו -
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 אוזן לו שתצמח עד בחמור יחזיק חבירו, חמור אוזן שחתך שמי פסקו סדום שופטי
מתוחכם. דין לעיוות כדוגמה מובא זה דין פסק 19חדשה.

ה כ מ ן ה ז ו א ב
 20)מנה(, זוז מאה יתן יוסי ר׳ ולדעת בושת כדמי זוז חצי לו נותן באוזן לחבירו התוקע

 בשערו, תלש או באוזנו, צרם 21ושבת. ריפוי בדמי גם חייב הוא אם דעות חילוקי ויש
 להשתנות ועשוי המרבי( )או הרגיל הסכום הוא זה סכום זוז. מאות ארבע לו נותן

 מסופר 22כבודו״. לפי הכל הכלל: ״זה - בדבר המעורבים של ולמצבם לתנאים בהתאם
23זכאי. בן יוחנן ר׳ של באוזנו שצרם צדוקי על

 אדם צווח 24לחופשי. העבד יצא לחירשות, לו וגרם עבדו של אוזנו על האדון חיכה
 אם אבל )פטור(, דין בבית בר־עונשין הוא אין לחידשות לו וגרם חבירו של באוזנו

 גוף. נזקי גרימת של באשמה 25דין בבית יואשם אזי לחירשות לו וגרם באוזנו אחזו
 26לעבוד. מסוגל שאינו אדם הוא החרש כאילו אחוזים, מאה של לנכות נחשבת חירשות
 כדברי בר־תוקף, הוא הנדר חרש, לגבי עלי״ ״ערכו בלשון נודר כשאדם זה לעומת
לא־כלום. הוא חרש עבד של ערכו 27ונערכין״. נידרין וקטן שוטה ״חרש המשנה

 והרי עיני נסמית או ״נתחרשתי טוען אשר אדם לפצות אין הרמב״ם של לדעתו
הרמב״ם לדעת מערים. אולי הוא כי נאמן אינו האדם כי שומע״, איני או רואה איני

ע״ב. קט סנהדרין 19
 הרמב״ם פוסק מדוע מבין איני אחרת כי אוזנו, על חבירו את במכה שמדובר לפרש מעדיף אני 20

 תוקע על מדובר וכאן סלע״, חמישים משלם פניו על ״סטרו ה״ט פ״ג ומזיק חובל בהלכות
)סלע מאה שישלם באוזן ז ו  ישלם הלחי על המכה מדוע המתרגם(. - זוזים ארבעה בערך הוא ז

ארבעה? פי כלומר סלע, מאה משלם באוזנו והצורם באוזן, התוקע מאשר שניים פי
ו השנויים הכאות אלו דכל הרמב״ם ״כתב מ״ו: פ״ח קמא לבבא טוב יום תוספות 21  יש במשנתנ

ן ואותו קצובים. דמים חכמים ופסקו נזק( בהם )ואין מעט וצער ביזוי בהן  הוא הקצוב הממו
משלם. הוא כזה צריך, לא בין ושבת לרפואה צריך בין והשבת והריפוי והבשת. הצער דמי

י וצער בושת בשביל אלא אינם הקצובים הדברים שאלו הרי״ף בשם כתב והטור  דברים שבשנ
 יכלו לא ובזה הענין לפי הכל ושבת ריפוי יש ואם לחבירו עושה שאדם היזק ברוב ישנם אלו

קיצבה״. ליתן חכמים
 צרם זוז. מאות ארבע לו נותן ידו, לאחר זוז; מאתים לו נותן ״סטרו, מ״ו: פ״ח קמא בבא 22

כבודו״. לפי הכל הכלל: זה זוז. מאות ארבע נותן בשערו... תלש באזנו,
בו וידע הפרה את לשרוף ובא שמשו שהעריב אחד בצדוקי ״ומעשה ה״ח: פ״ג פרה תוספתא 23

 באוזנו צרם זכאי בן יוחנן שר׳ האומרת דעה גם )יש באזנו״. לו צרם זכאי... בן יוחנן רבן

הצדוקי.( של
 בהן יוצא עבד וחרשו, אזנו על וסמאה, עינו על הכהו רבא: ״מתיב ע״א: צח קמא בבא 24

לחירות״.
חייב״. וחירשו, באזנו אחזו פטור. וחירשו, באזנו ״צווח הט״ז: פ״ו תוספתא שם 25
 לשום מסוגל שאינו כמי נחשב החרש כולו״. דמי לו נותן - ״חירשו ע״ב: פה קמא בבא 26

עבודה.
ן ״הכל מ״א: פ״א ערכין 27  ונערכין, נידרין וקטן שוטה חרש ונידרים... נודרים ונערכין, מעריכי

ן ולא נודרין לא אבל וכר״. מעריכי

445 אוזניים רפואת



 שאבד מוחזק ויהיה מרובה זמן ״שיבדק לאחר אלא נזק דמי כזה לאדם לשלם אין
28נתחרש״. או עיניו מאור

 פתאומית חירשות אין לדעתו כי מיתה, חייב לאביו חירשות שגורם מי רבה לדעת
 ״ומכה נאמר דם, כהוצאת המוגדרת אביו, הכאת ועל 29באוזן, דם ויציאת פציעה ללא
30יומת״. מות ואמו אביו

ד • : ־ ד

ת פו רו ד ת ם כאב כנג י י נ ז או
 וכיצד כליות. ממי חוץ לאוזן קשים הנוזלים שכל הרופא מניומי אומר אוזניים כאב על

גחלים על אותה וישים וערב שתי בצורת יקרענה קרח, תיש של כליה יביא יעשה?
T

31פושר. כשהוא באוזן יתן שיצא הנוזל ואת לוחשות
 - הוולגטה )לפי גדולה חיפושית של מותך שומן לשפוך לריפוי: אחרת שיטה

 שומן על הממליץ פליניום, של הריפוי את מזכירה זו שיטה האוזן; לתוך ^610101^1™
32מקק. של ראשו כורתים כאשר המתקבל
 עשויים חוטים שבעה ולוקחים בשמן השמע תעלת את שממלאים היא נוספת שיטה
 דוחפים השני קצהו ואת החוט של האחד בקצהו ושערה שום עלי מציתים מאספסת,

 אך השני, בחוט אותו מחליפים נשרף אחד חוט כאשר לעשן. מעל ומחזיקים לאוזן
 שבעה למרוח שיש אומרת אחרת מסורת להיכוות(. )שלא פרצים רוח מפני להיזהר יש

 בתהליך לאוזן. השני הקצה ואת לאש אחד חוט של קצה לקרב אפרסמון, בשמן חוטים
 היא כואבת, לאוזן אדים החדרת 33הבוסנית. העממית הרפואה גם משתמשת דומה

היום. גם וידוע מקובל עממי אמצעי
 יטפטף הצמר ששמן )כך לאש קרוב האוזן, על מעובד לא כחול צמר להניח אפשר

פרצים. מרוח להיזהר יש אך האוזן(, לתוך
 של היעילות קשה. במלח ממולא שנה מאה בן קנה לאוזן קרוב לשרוף גם אפשר
 האוזן רפואת בענייני כללי סימן שווה. אינה האוזניים מכאובי לכל האלה האמצעים

 )מלח יבש ודבר נוזל( הפרשת ללא אוזניים )כאב יבש לחולי מועיל רטוב שדבר הוא
 גבי על שמן נותן אזנו ״החושש 34האוזן(. מן נוזל הפרשת בו )שיש רטוב לחולי קשה(
35)בשבת(. בכלי״ ולא ביד לא יתן שלא ובלבד ולוחש ראשו
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ה״ה. פ״ב ומזיק חובל הלכות רמב״ם, 28
 חבורה, בלא לחרישה אפשר שאי נהרג, - לאביו חרשו רבה: ״דאמר ע״א: צח קמא בבא 29

באוניה״. ליה נפלת דדמא דטפתא
טו. כא שמות 30
ע״ב. כח זרה עבודה 31

Plinius, Hist. Natur. 29:39 32
Stern, Türkie 1:221 33

 ליחה בו שיש חולי )לכל לרטיבא״ ויבשתא ליבשתא רטיבא ״וסימנך: ע״ב: כח זרה עבודה 34
ן ולחולי יבשות, בתרופות ישתמש האוזן מן היוצאת  בהן שיש בתרופות ישתמש ליחה בו שאי

רטיבות(.
(.4) ע״ג ח פ״ו, שבת ירושלמי 35
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 מחזיקים היו באוזן(, זמזום )אולי אוזניים מחלת היא הפרשנים שלפי ל״שיחלא״,
 לריפוי המליץ פליניוס 36האמורי״. ״דרכי משום זאת אסרו וחכמים באוזן, חרגול ביצת

 (.32 הע׳ )ראה נמלים ביצי על חירשות
נפשכם ותחי שמעו אלי ולכו אזנכם ״הטו אזי יכאבו לא שאוזניכם רוצים אתם אם

« • • • • • • • • • • • • • • • • • •

בריאים. יותר ותהיו 37עולם״, ברית לכם ואכרתה
ך • • • • • ך ■ ד“ • • • • •
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ת רו ד ש הג ם חר ל אי ו
מתקבל 38פיו״, יפתח לא וכאלם אשמע לא כחרש ״ואני התהלים בעל דברי מתוך

• »  • • • • • • -y* • • •  • • • • •  • «
• •  I • •  • (

 אילמות המקומות ברוב מדבר. שאינו זה הוא ו״אילם״ שומע שאינו זה הוא ש״חרש״
 שומע שאינו זה ״חרש״ כלל בדרך מכונה בתלמוד 39חירשות. של תוצאה רק היא

 בו שדברו ״חרש המשנה שאומרת כפי החלטית כה בצורה לא בוודאי אך מדבר, ואינו
 בגמרא: יונה ר׳ כבר כך על ומעיר 40מדבר״, ולא שומע לא שאינו - מקום בכל חכמים
 חרש התוספתא לפי 41חרש״. אינו - מדבר ואינו שומע חרש, - שומע ואינו ״מדבר

 המשפט מתקיים וכאן 42מדבר. אינו אך השומע הוא ואילם שומע, אינו אך המדבר הוא
 יותר. מאוחר שיידונו מגבלות להוציא דבר״, לכל כפיקח הוא הרי וזה ״זה

 שומע )שאינו חרש על דן התלמוד אם פתורה, לא שאלה מקרים בהרבה נשארת כך
43חרש־אילם. על או מדבר( אך

כל/ג גת#רןי/ n )־־3AMr> fg r׳? ג  Icxin¡ רז?/ p\t\pd l^ f g' oie ...¡cNtont ■T)6\£r>\ jignAn" :f>gna 

0IN ¡enNbnt ,"(f>li'̂ 6Nl p ip^iz) p i je pjjpfiN׳Nje" r>d~< :רג׳ a/<£ה׳>/רז >־ je f  ,ypjtoßz ־׳רז? £là־?p p_ 

lenMbn ryszN f>o nslel ."'loi nü3üf /גר־)/ ג׳•?*/" iei׳lcl Dj'legx"! ”jpÜNig 7y44׳:".PÜNl£ 1y44

.. של ובשן החרגול, בביצת ״יוצאין מ״י: פ״ו שבת 36  מאיר. ר׳ דברי - רפואה משום שועל.
 ביצתו נושאים והיו חגב ״מין קהתי: האמורי". דרכי משום אסור, בחול אף אומרים: וחכמים

 )שעושים לשיחלא״ דעבדי - החרגול בביצת ״יוצאין ע״א: סז שם האוזן״; כאב ריפוי לשם
 בו אין רפואה משום בו שיש דבר כל תרוייהו: דאמרי ורבא ״אביי אוזניים(. לכאב כסגולה

האמורי״. דרכי משום
ג. נה ישעיה 37
יד. לח תחלים 38
לא חרשין ״כלבין עוזיאל: בן יונתן תרגום לנביח״. יוכלו לא אלמים כלבים ״כלם י: נו ישעיה 39

• י • • 1 • • \

. יכלין למנבח״
 חרש תרומה. תרומתו תרם, ואם יתרום; לא שומע, ואינו המדבר ״חרש מ״ב: פ״א תרומות 40

נו מקום, בכל חכמים בו שדברו מדבר״. ולא שומע לא שאי
(.66) ע״ד עה פ״א, חגיגה ירושלמי 41
 חרש. הוא זה שומע ואינו מדבר אילם, הוא זה מדבר ואינו ״שומע ה״ב: פ״א תרומות תוספתא 42

דבר״. לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה
ת לחרש אין מקום בשום 43  סד במנחות מסביר שרש״י כפי מדבר, אינו אך שומע של משמעו

 מתברר שגם כפי טעות, יש כנראה ושם מדבר״. ואינו שומע - ״חרש חרשא: ההוא ד״ה ע״ב
ת דנה שהגמרא (,19) ע״ד מח פ״ה, שקלים הירושלמי מתוך  ואילו אילם, של הנכונה במשמעו
נו אילם ״חד בטעות כותב במקום העדה קרבן מדבר״. ואינו שומע שאי

ע״ב. יג נדה 44



« »
ח פרק 448

47

ש ר ח ת ה בי ן ב י ד ה
 תקלל ״לא נאמר זה ועל שומע שאינו החרש של מומו את לנצל הזכות אין אחד לאף

המסורת לפי 45ה״/ אני מאלהיך ״ויראת אזי שומע אינו אחד שאף תחשוב ואם חרש׳/
■ ■ • • • י ' ■ ך ■ • ^ • ■ • • • • • 9 •

 מי כל לקלל שאסור היא חרש״ תקלל ״לא של המשמעות הארמיים המתרגמים של
 בניסוח מרחק. בגלל אי־שמיעה גם לדוגמה כולל קללתך, את לשמוע מסוגל שאינו

לידי הנתבע את להביא השופט חובת את המסורת רואה 46לאלם״ פיך ״פתח הפתגם
• • • • ״ • »■* •
• •

47טענותיו. לטעון לו לעזור או דיבור
 שכלו אין החרש־אילם 48רוחנית. מבחינה גם פגוע מעט נחשב השמיעה קשה

 החרש־אילם 50)קלישתא(. קלוש חלש, ושכלו - 49הוא״ דעה בר ״לאו - כוחו במלוא
 בבית גם קיים דומה דעת שיקול 51עמוקה. חשיבה לפתח מסוגל אינו אך לעבוד יכול

 בינה של במקרה 52חרש־אילם. כל של הבינה מידת את לברר המחייב המודרני, המשפט
 נקבעות מכך כתוצאה 54האחריות. חבות מבוטלת וכן 53בר־עונשין, החרש אין פחותה

 את רבים במקרים והתואמות החרש על החלות קביעות של ארוכה שורה בתלמוד
 בושת, יש לחרש כי עלבונו את לתבוע יכול החרש אך - השוטה על החלים החוקים

תוקף בנות אינן חרש ידי על הניתנות והתחייבויות הבטחות 55השוטה. כן שאין מה

יד. יט ויקרא 45
ח. לא משלי 46
י ילקוט 47 נ , שמעו וללוקח, ליורש טוענין אין שאם מכאן - לאלם׳ פיך ״׳פתה תתקסד: רמז משלי

• •

ן יודעין שאין אומר הוא היתומים כנגד - לאלם׳ פיך ׳פתה ד׳׳א טוענין. דין שבית ועוד לטעו
• •

הי״א: פכ״א סנהדרין הלכות רמב״ם, בשבילם״; טוענין דין שבית אביהם בעסק יודעים שאין
 שראהו או הדברים, לחבר יודע ואינו לאמרה מבקש דין ובעל מהן לאחד זכות הדיין ״ראה

ו נסתלק והכעס החימה ומפני אמת בטענת עצמו להציל מצטער הסכלות, מפני נשתבש או ממנ
נו מעט לסעדו מותר זה הרי , פיך ׳פתח משום הדבר תחלת להבי בדבר להתיישב וצריך לאלם׳

• •

הדיינין״. כעורכי יהיה שלא הרבה זה
 יעקב את הביאו כאשר טוב. שמע ולא כבדות היו אוזניו דן של בנו חושים, ש׳: ע״א; יג סוטה 48

חושים: שאל המכפלה. מערת על הבעלות שטר את שיביאו עד קבורתו את עשו עיכב לקבורה
עיניו. ויצאו עשו את והיכה אלה לקח ויחכה?! יעקב ישכב אז ועד

 שוטה מה - וקטן דשוטה דומיא חרש קתני כו״. וקטן שוטה מחרש ״׳חוץ ע״ב: ב חגיגה 49
שכלו, במלוא החרש שאין כותב )המחבר הוא״. דעה בר דלאו חרש אף דעה בני דלאו וקטן
 יכול החרש־אילם בימינו כאשר השנים במהלך רבה התפתחות חלה זה בתחום דעה״. בר ״לאו

המתרגם.( - מתאים ומיכשור מתאים חינוך בעזרת מלאה דעה בעל להיות
הוא״. קלישתא דעתא דחרש ליה פשיטא מיפשט אלעזר? דר׳ טעמא ״מאי ע״א: קיג יבמות 50
 שוטה חרש העלן טל... עליהם וירד הכנימה מפני לגג פרותיו ״המעלה מ״א: פ״ו מכשירין 51

 להן ואין מעשה להן שיש - יותן׳ ב׳כי אינן הטל, עליהן שירד שחשב פי על אף וקטן,
מחשבה״.

Strafs P. O. no. 298 52 
Strafgesetzbuch no. 58 53 

Bürgerlisches Gesetzbuch no. 828 54
 פעמים - קטן בושת; לו אין שוטה בושת, לו יש חרש אומר: רבי ״והתניא: ע״ב: פו קמא בבא 55

לו״. אין פעמים לו, יש
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 עד צוואה לכתוב הזכות את החרש־אילם מן מנע הרומי החוק גם 56משפטית. מבחינה
 ובוודאי אילם, וגם חרש גם 57בלבד. מלידה לחרשים זה איסור הגביל שיוסטיניאנום

 מסוגל אינו הוא כי להעיד יכול אינו האילם דין. בבית להעיד יכולים אינם חרש־אילם,
 החרש 58בימינו. האזרחי למשפט בניגוד בכתב, בעדות מכיר העברי המשפט ואין לדבר,

 לשמוע יכול ואינו הדין בית דיוני אחרי לעקוב מסוגל אינו הוא כי להעיד, יכול אינו
 ניתן טובין מכירת בעת כמו הפרטי, בחוק 59אותו. מזהירים שהדיינים האזהרות את

 מזכיר אף בתירה בן הצדדים; שני ידי על בראש( או )ביד ברמזים ומתן משא לנהל
 לו שיהיה אפוטרופוס לאדם למנות יכול הדין בית 60שפתיים(. )עקימת שפתיים קריאת

 הסכמתו את אפוטרופוס מינוי עבור דורש זה חוק 62הפרוסי; בחוק גם הדבר וכן 61לפה,
 על להכריז אפשרות אין חרש־אילם או אילם הוא ההורים אחד אם 63החרש־אילם. של
 עצות לאורחיו לתת החרש יכול הרוחנית נחיתותו למרות 64ומורה״. סורר כ״בן הבן

65וחשובות. ערך יקרות
 תוקף בני הם קידושין הנישואין. זכויות לגבי שאלות הן יותר וקשות מסובכות

 מקודשת את ״הרי רצונו ובהבעת עדים בנוכחות ערך בעל חפץ לכלה נותן החתן כאשר
זה לקושי מצאו חכמים אך אלה, מילים לבטא יכול אינו החרש־אילם אמנם לי״.

449 אוזניים רפואת

 שאין מפני מעריכין, ולא נודרין לא אבל ונערכין, נידרין וקטן, שוטה ״חרש, מ״א: פ״א ערכין 56
דעת״. בהם

Dernburg, Pandekten vol. 3:129 57
G. V. G. no. 188-189 58

 אע״פ מדבר, ואינו שומע או שומע ואינו מדבר חרש ״ואחד הי״א: פ״ט עדות הלכות רמב״ם, 59
ד ראוי שיהיה או בפיו, דין בבית להעיד צריך נכונה ודעתו מעולה ראייה שראייתו בפיו, להעי

ע ראוי ויהיה ן והאיום הדיינים לשמו ימי עליו״. שמאי
; - ונקפץ קופץ אומר: בתירא ובן ונרמז. רומז ״חרש מ״ז: פ״ה גיטין 60 ״ ן  ע״א, נט שם במטלטלי

. ״עקימת קפיצה: ד״ה רש״י . ינת הגמרא כרמיזה״. ניכר סימן ואינו שפתים.  שה״מחלוקת מצי
, ן ברמיזה״. הכל דברי בגיטין אבל במטלטלי

 נאמר כך ואחר תרומה״. תרומתו שתרם חרש אומר: יהודה ״ר׳ ה״א: פ״א תרומות תוספתא 61
. בו אין ספק דעת בו יש ״ספק . ן לו ממנין דין בית דעת. ן והן תורם הוא אפוטרופי  מקיימי
ידיו״. על אותו

Part 2 title 18, no. 15 62
Bürgerlisehes Gesetzbuch no. 1910 63

 בן נעשה אינו חרש, או סומא או אלם או חיגר או גידם מהם אחד ״היה ע״א: עא סנהדרין 64
׳ אביו בו ׳ותפשו שנאמר ומורה סורר . ולא - ואמו . ׳ גדמין. ׳איננו אלמין... ולא - ׳ואמרו

: T  : T 9 : ״ : ־ : T ״״ V

. ולא - יט-כ( כא )דברים בקלנו׳ שמע ך חרשי
 חרשא, ההוא אתא אכרזו, עומר, אייתי מהיכא ידעי הוו לא עומר מטא ״כי ע״ב: סד מנחות 65

 ׳גגות דשמה דוכתא איכא מי מרדכי: להו אמר אצריפא. ידיה וחרא אאיגרא ירא חדא אותיב
 מהיכן ידעו ולא העומר הבאת זמן הגיע ש׳: ואשכחוה״; בדקו גגות׳? ׳צריפין או צריפיך
מדבר... ואינו השומע חרש־אילם אדם בא לירושלים. שבסמוך השדות כל שממו שכן להביא,

 ששמו מקום יש האם מרדכי: להם ואמר צריף על אחת ויד הגג על אחת יד הניח להם... רמז
.. ״צריפין או צריפין״ ״גגות  וקצרו שעורים שדה שם שהיה צריפין״ ״גגות מקום ומצאו גגות״.

העומר. את מהן
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 המילה כמו נחשבת הנוכחים שעדות בהכרה הקידושין טקס את לבצע ואפשרו פתרון
66בגירושין. גם חלה דומה הלכה המדוברת.

<2(p n $ r ב ^\/גר fß ׳?־[ בכל/ n רן 61 o <N n p ig  nj'le p u f  le nß'leß ~!Nkj כן p ו f l c  pic ין¡¿ ipglc

leg nôlgi £~!s bl.d6\0 ,n  n p tg!׳ *f y d f  ¡e$v p w n  p f t?  p u .ה ^ ב׳ 68ב

ם מי ר ת גו שו ר חי ל
 באמצעות הנענשים ההורים, בין הגונים לא יחסים הוא לחירשות־אילמות הגורם

 מפני - הויין? מה מפני ״חיגרין השרת: מלאכי סחו דהבאי בן יוחנן לר׳ ילדיהם.
הריין? מה מפני אילמים הטבע(, כדרך שלא מין יחסי )מקיימים שולחנם את שהופכים

 בשעת שמספרים מפני - הויין? מה מפני חרשים מקום, אותו על שמנשקים מפני -
 את שמכיר מי 69מקום״. באותו שמסתכלים מפני - הריין? מה מפני סומין תשמיש,
 סיפורי מתוך רק ולו - תקופה אותה של הלא־יהודית הסביבה של המוסריים המצבים

 הגיעו איך יבין - (Geschichte der Lustseuche) התאווה" מגפת ״סיפורי רוזנבאום,
 פה שם ״מי בלבד: האל בידי הדבר נמצא לכך מעבר האלה. העונשים לתיאורי חכמים
נתונה כמובן וכך 70ה״׳; אנכי הלא עור או פקח או חרש או אלם ישום מי או לאדם

^ ^ ^ ^ • • • • • • • • • • F ““ • • • • ך ■ • “ ¥ W

71האילם. של לשונו התרת גם האל בידי
 איש אליו ״ויביאו חרש־אילם, של ריפויו גם היה ישו ידי על שנעשו הניסים בין

 וירק באזניו אצבעותיו את וישם ידו... את עליו לשום לו ויתחננו ואלם חרש היה אשר
נפתחו וברגע הפתח. ופרושו אפתח, אליו: ויאמר ויאנח השמימה ויבט לשונו. על ויגע

־ •״ T ״ -----------

72ברורה״. בשפה וידבר לשונו קשר ויתר אוזניו

.. שנשא ופקח פקחת שנשא ״חרש מ״א: פי״ד יבמות 66  הוא כך ברמיזה כונס שהוא כשם חרשת.
ברמיזה״. מוציא

ה )במדבר אמך אמן האשה ׳ואמרה דכתיב - שותה היתה לא שאילמת ״כשם ע״ב: כז סוטה 67
: T  T : T ״ T  T T

משקה״. היה לא אילם היה אם הוא; כך - כב(
יב. סעיף קעב סימן העזר, אבן (;17) ע״ב ז פ״ו, יבמות ירושלמי 68
ע"א. כ נדרים 69
יא. ד שמות 70
 חסדא. ורב אבודימי בר יצחק רבי יב(? מז )יחזקאל לתרופה׳ ׳ועלהו ״מאי ע״א: ק סנהדרין 71

ה. לה ישעיה וכר״; מעלה של פה להתיר אמר: חד
לב־לה. ז מרקוס 72
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ט פרק

האף מחלות

ם תי ו ו באף עי
 הקשורים בולטים מומים גם נזכרים במקדש משרות כוהן הפוסלים המומים בין

 הוא שהחרום מבינה והמשנה 1לשרות, כפסול ה״חרום״ את מציין המקרא לאף.
 היא הכוונה זאת משנה על הגמרא פירוש ולפי 2כאחת״, עיניו שתי ״הכוחל אדם

 לאף או כולו שהרוס לאף היא שהכוונה ייתכן 3העיניים. שתי בין שקוע שהאף
 במילים והוולגטה kolovo-rüo ״חרום״ את מסביר השבעים תרגום אוכף. דמוי

torto naso. בעל ״חרומף״ המונח( ,חוטם Stupnase, snub nose) של כשם מופיע 
 שחוטמו "חרום במקדש לעבודה פסול ה״חרום״ המסורת לפי 4נחמיה. בספר אדם

 כלפי פונה כלומר ״קופץ״, שאפו הוא ה״סולד׳׳ 5סולד״. חוטמו בלום, חוטמו שקוע,
 שנחיריו אדם הוא ה״בלום״ האף. להתכווצות שגורמת מצלקת או מלידה אם מעלה,

 כלפי הפונה האף מן )ההפך מטה כלפי מוטה או נוטף שאפו אדם יש וכן, סתומים
מעלה(.
 כתוצאה הנוצרים עיוותים של תוצאה הן הללו הצורות שכל רבה בוודאות חושב אני
 הפרה־קולומביאניים בלוחות גם 6גליק. ל׳ אותם ומאייר שמתאר כפי הצרעת, ממחלת

האף. של כאלה עיוותים למצוא ניתן (,Ashmead) אשמיד ידי על ששועתקו
 בתלמוד המתואר מעשה גם מעיד בצרעת הקשורה בתופעה שמדובר האפשרות על
ומת המקובלת ההלכה לפי שלא קורבן שהקריב צדוקי כוהן על אגדה( רק זאת )ואולי

שרוע״. או חרם או פסח או עור איש יקרב לא מום בו אשר איש כל ״כי יח: כא ויקרא 1 ד ״ ־ר ״ 9 ־ ־1־ ד\ - .. . ... tp. . ד

כאחת״. עיניו שתי הכוחל חרום? איזהו פסול. ״החרום מ״ג: פ״ז בכורות 2
ם רבנן: ״תנו ע״ב: מג שם 3 ת .. שחוטמו - ח  ׳או ת״ל מנין? נוטף חוטמו בולם חוטמו שקוע.

כאחת״. עיניו שתי הכוחל אלא חרום אין אומר: יוסי ר׳ חרום׳.
חשבניה״. בן חטוש החזיק ידו ועל ביתו ונגד חרומף בן ידיה החזיק ידם ״ועל י: ג נחמיה 4

t • ך • . . . . • • 9 • ״ • . » » • • ^ • • . • • • • » P •  P . .  t  T ״ . • י . T. • • י
• . • • • I ■ t • •  • . 1 1 •  • • •  I I

 אבא סולד... חוטמו בלום, חוטמו שקוע, שחוטמו - ״׳חרום׳ ה״ז-ה״ח: ג פרשתא אמור, ספרא, 5
כאחת״. עיניו שתי הכוחל החרום? איזהו אומר: יוסי

Mitt. u. Verh. d. Intern. Wiss. Leprakonferenz zu Berlin, 1897, vol. 1, p. 22 ff 6
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 עגל רגל פרסת כמין נראתה צדוקי של אחר ובמקרה 7מאפו, יוצאות תולעים והיו
8במצחו.
 חיים בעלי של האף את לנקב נוהגים היו 9לקורבן. פסול נקב״ ש״חטמו חיים בעל

 מתקופות זאת. לעשות לפעמים נהגו אדם בני אצל וגם הנזם, את בהם להשחיל כדי
 כיום וגם המזרח, אנשי אצל ביותר המקובלים התכשיטים אחד הנזם היה ביותר קדומות
 תיאורים האף. בכנף בחור שנקבע באפן, ונזם הולכות שנשים אלה בארצות מקובל

 בארכיאולוגיה הדנים שונים בספרים וכן 10הרטמן, אצל מוצאים כך על מקיפים
מקראית.

ת ת ח ש האף ה
 של פניהם השחתת הייתה הקדום בזמן המלחמה מערכי של הזוועתיות התופעות אחת

ואזניך אפך בחמה אותך ״ועשו החוטא: ישראל עם את מזהיר הנביא וכן מלחמה, שבויי
״ ד : 9 ״ : ז ״ ־ ז • ״ : ז : 1 •

במקומות נזכרים חמורבי של החוקים שבספר ידוע ״תפול״. בחרב ואחריתך יסירו
^ • • • •

 כלפי לא כזה, נוהג קיים היה לא יהודים אצל כאלה. השחתות הכוללים עונשים שונים
 חתכו אשר עשרה הארבע המאה מן אחד מקרה על רק ידוע פושעים. כלפי ולא שבויים

 אותה להמאיס כדי וזאת היהודית, בקהילה רב לרוגז שגרמה לאחר זונה של אפה את
 נמצאת לא ההלכה בספרי אך מסביבתם, היהודים הושפעו זו בענישה 12מאהביה. על

זה. בכיוון הוראה

ם מו האף מן די
 שיד אומר היה יהודה ר׳ בשם מונא ר׳ הפוליפוס. הרבה פעמים מוזכר האף מחלות בין

לאילמות, לגרום יכולות האצבעות כי שתיקצץ ראוי בפה, או בחוטם בעין, הנוגעת

ן אחד בצדוקי ״מעשה ע״ב: יט יומא 7  גדולה. שמחה שמח היה ביציאתו והכניס. מבחוץ שהתקי
ן פי על אף בני, לו: אמר אביו, בו פגע  כל לו: אמר הפרושים. מן אנו מתיראין אנו, שצדוקי
 מתי אמרתי, - ב( טז )ויקרא הכפרת׳ על אראה בענן ׳כי הזה המקרא על מצטער הייתי ימי

ו ואקיימנו? לידי יבוא ן ימים היו לא אמרו: אקיימנו?! לא לידי שבא עכשי  שמת עד מועטי
ן והיו באשפה, והוטל . יוצאין תולעי  כמין חייא: רבי דתני ניגף. ביציאתו אומרים: ויש מחוטמו

ו ונכנסו פניו, על וחבטו מלאך שבא - בעזרה נשמע קול  עגל רגל ככף ומצאו הכהנים אחי
, בין ז(״. א )יחזקאל עגל׳ רגל ככף רגליהם וכף ישרה רגל ׳ורגליהם שנאמר כתפיו

• • •  • • • • T  T  • • •  • « •

 מצחו״; בתוך רגל פרסת וכמין תולעים מזנק חוטמו ״יצא (:30) ע״ד נד פ״ד, סוכה ירושלמי 8
 אך נפרדים מקרים שני מתאר )המחבר כתפיו״. ״בין - ״במצחו״ במקום נאמר ע״ב יט ביומא

המתרגם.( - מקרה באותו מדובר הגמרא לפי
 שנסדק, שנפגם, שנקב, ״חטמו מנויים לקורבן בכור הפוסלים המומים בין מ״ד: פ״ו בכורות 9

וכו״׳. שנפגמה שנקבה, שפתו
Hartmann, Die Hebräerin am Putztische und als Braut, Amsterdam 1809, vol. 2, p. 10

166 ff
כה. כג יחזקאל 11
ן ה: סעיף קעז סימן העזר, אבן 12 ת כדי הזונות לקנוס הב״ד ״רשאי  באחת ומעשה גדר, לעשו

י״ח(״. כלל הרא״ש )תשר לנוולה כדי חוטמה את וחתכו הכותי עם שזנתה
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 חלה הזוג מבני אחד אם גט לכפות יש המשנה הוראות לפי 13ולפוליפוס. לעיוורון
 הבדל אין 15צרעת. לחולה רק זאת הוראה מגבילה והתוספתא 14בפוליפוס, או בצרעת

 אם אפילו כי לאחריה, רק שהתגלתה או הנישואין לפני כבר הייתה זאת מחלה אם
 לקבל יכולה שאני הייתי ״סבורה לטעון היא יכולה המחלה על מראש האישה ידעה

 שבאפה כעורה לאישה דומה חוטא אשר רשע 16לקבל״. יכולה איני ועכשיו אתו( )לחיות
 מסביר ושמואל 18מהפה, רע כריח ״פוליפוס״ המונח את מסבירה התוספתא 17פוליפוס.

 רופא של בהגדרתו מתמזגות הדעות שתי Ozaena.)19) האף מן רע כריח זה מונח
 בפה או בגרון המתאדה מליחה מתפתח שהפוליפוס האומר (,Susrutas) סוסרוטס הודי,

 אצל מקובל שהיה במובן האף פוליפ 20האף. מן או הפה מן רע לריח גורם זה ותהליך
בתלמוד. מוזכר אינו והיוונים הרומיים הרופאים
 שיכול מום )שהוא ריח חוש לה שאין כלומר תותרנית, היא פלונית שאישה נטען

 צנון מחביא הוא כאשר לחורבה בעלה איתה נכנס כתובה(. ללא לגירושין עילה לשמש
 שהיא ואמרה בהומור הגיבה כך על באפו; עולה צנון שריח לה ואמר לבגדו, מתחת
21סיפור(. לאותו שונים פירושים )ישנם במבחן עמדה היא תמר. של ריח מריחה

 מדימום אריסטו של לדעתו 22האף. על מלחץ הנגרם האף מן הדימום גם כמובן ידוע
 מן ״דם למונח יש העממית ברפואה 23חיים. בעלי ולא אדם בני רק סובלים האף מן

 הגוף איברי של המאורגנת ברשימה גם המאגי־האמוני. בתחום מיוחדת משמעות האף״
 )דם מנחירא״ דאתי ״דמא המכונה הדם בתחום מונח מוצאים אנחנו בתלמוד המופיעה

24הנחיריים(. מן היוצא
 ולכתוב לוי ששמו כוהן להביא היא האף מן לדימום התרופה )שם( התלמוד לפי

פפי ״אנא לחש: ויכתוב הפוך שמו את שיכתוב אדם סתם להביא או הפוך, שמו את

ן יד יהודה:... רבי משום מונא רבי ״אמר ע״ב: קח שבת 13  תיקצץ, - להוטם יד תיקצץ, - לעי
ובו״׳. תיקצץ - לפה יד

ן ״ואלו מ״י: פ״ז כתובות 14  ע״א: עז שם ובו׳״; פוליפוס ובעל שחין, מוכה להוציא: אותו שכופי
 רב הפה. ריח תנא: במתניתא החוטם. ריח שמואל: אמר יהודה רב אמר פוליפוס׳? ׳בעל ״מאי
איפכא״. מתני אסי

 אינה והיא רוצה שהוא בזמן כתובה? ויתן יוציא אמרו ״אימתי הי״א: פ״ז כתובות תוספתא 15
 פי על אף שחין, ומוכה יקיימו. - רוצין שניהן היו אם רוצה. אינו והוא רוצה היא רוצה,

יקיימו״. לא - רוצין ששניהם
מ״י. פ״ז כתובות 16
 פוליפוס״ מעלה וחוטמה כעורה לאשה דומה? הוא למה חוטא והוא ״רשע ח: ז תחלים מדרש 17

רע(. וריחו בתוכו גדל מורסא ומין החוטם חולי - במקום )פירוש
(.14 הע׳ לעיל, )וראה הפה״ ריח זה - פוליפוס ״בעל הי״א: פ״ז כתובות תוספתא 18
.14 הע׳ לעיל, ראה 19

Susrutas, Ayurvedas, 3:22, ed.. Hessler, p. 42 20
ע״א-ע״ב. קמו בתרא בבא 21
ריב״. יוציא אפים ומיץ דם יוציא אף ומיץ חמאה יוציא חלב מיץ ״כי לג: ל משלי 22

Aristotle, Problem, 10:2 23
ע"א. סט גיטין 24



 דלי טעם כסף, במי דלי ״טעם שיכתוב או האדום(; של בנו )אני סמוקי" בר שילא
פגם״. במי

 וחבל אספסת של שורש להביא היא, האחת נוספות. תרופות שתי מוזכרות כך אחר
 יחד, אותם ולשרוף הלולב, עטיפת של האדום והחלק וכרכום, ונייר ישנה מיטה של

 הפתילות את ויגלגלו בחומץ אותן ויטבלו פתילות שתי ממנה וישזרו צמר גיזת ויביאו
 על יסתכל שהמדמם היא, השנייה התרופה המדממים. בנחיריים אותן וישימו באפר
 מצד תהיה אחת שרגל כך רגליו ויפסק למערב ממזרח בה זורמים שהמים מים אמת
 השמאלית רגלו מתחת ימינו ביד טיט ויתן השני, הצד מן שנייה ורגל האמה של אחד
 אותן ויטבול צמר של פתילות שתי וישזור הימנית, רגלו מתחת טיט שמאלו וביד

 של יסודות בהן למצוא ניתן אלה שבתרופות המסתוריות למרות בנחיריו. וישים בטיט
החומץ. והוא הדם, לעצירת רפואי בגורם שימוש תוך הנזילה( מקור )סתימת הטמפון

 ויביאו מרזב תחת ישב שהמדמם היא הגמרא ידי על המומלצת האחרונה התרופה
 בן פלוני של דמו יפסיק כך מלזרום המים שפוסקים ״כמו ויאמרו עליו וישפכו מים

 שכבר תרופה היא הראש, על קרה מקלחת של זאת, תרופה גם מלזרום״. פלונית
 כדי קרים מים לשפוך יש האף מן המדמם אדם שעל אמר אריסטו ברפואה. הומלצה

25ירד. הפנימי שחומו
 מקובל שהיה המנהג את תואמת - התפילה - ההשבעה בנוסח האם שם הזכרת

26המזרח. ארצות בכל
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Proble^77, 33:6 25
001(1211 ו61־ , ZeiY.sc/1«. /)¿¿//א. Ge.se/, 1894, ¥01. 48 26 360 .ק



«  »

י פרק

עצבים מחלות

ה סי פ ל פי א
 שהביטוי מידה באותה 1עינים״. וגלוי ״נפל עצמו את כינה מדין, וכוהן נביא בלעם,
 ״נופל״ שהמילה בטוח אני כך - עתידות מגיד - העתיד לראיית מתייחס עינים״ ״גלוי

 לנו מזכירה ובערבית בעברית ״נופל״ המילה האפילפסיה. הנפילה: למחלת מתייחסת
 iere nousus ביוונית מכונה האפילפסיה הייתה הקדום הזמן של הפגניים העמים שבין

 קדמונים אמונת קודש״. ״מחלת שמשמעותם ,divinus וכן ,morbus sacer ובלטינית
 היהודים אצל לקדושים. ונחשבו האל ידי על נשלחו נושאיה וכן שהמחלה הייתה, אלה

(.morbus sacer) קודש״ ל״מחלת משמעות אין ולכן האל, מן באה מחלה כל

 בטוח אני בלעם? של עינים״ וגלוי ל״נופל זה הסבר נתן אשר הראשון היה ]מי
 ההסבר שזהו מכיוון לאפילפסיה, בלעם של ״נפילתו״ את קושר אשר הראשון שאיני

 פרשני אצל וכן רבים, בתרגומים זה פירוש שחיפשתי למרות אך ביותר. המתבקש
אותו.[ מצאתי לא - במילונים וכן והחדשים, הקדומים המקרא

 ״ויפיל עליו נאמר להתנבא שהתחיל שלאחר שאול, אצל באה זאת ל״נפילה״ מקבילה
אפילפסיה התקפי לו שהיו זאת להסביר ויש 2הלילה״; וכל ההוא היום כל ערים,

T  T ־ :T־T : T ״

חוזרים.

ה סי פ ל פי ת א רו קו מ ם ב י רי צ ו הנ
 כלתופעות החדשה שבברית שד( רעה, )דוח הדמונים מן לחלק מייחס (Trusen) טרוסן

 ״הרוח למדי: ברורים החדשה בברית כאלה התקפות של התיאורים 3אפילפסיה. של
אותו זורקת הרוח ופעמים שיניו״; חורק קצף, מעלה והוא אותו, ומפילה בו אוחזת

ד. כד במדבר 1
כד. יט שמואל-א 2

Sitten, Gebräuche und Krankheiten der Alten Hebräer, p. 239 3
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 או לנהר נופלים פעמים שהאפילפטים 5מעיר אורליאנוס קואליוס גם 4למים. או לאש
 ואולי מדבר; שאינו אילמת(, )רוח אילם - alalon )השר( הרמון את מכנה מרקוס לים.
6מילים. ללא קולות משמיע שהחולה מציע שווינר כפי

 7כאפילפסיה. ותוארה קרנקל מקם ידי על בהרחבה תוארה פולוס השליח של מחלתו
 שהגלטים שמח הוא 8אתנשא״. שלא כדי בבשרי... קוץ לי ש״נתן כך על התלונן השליח

 הוא לדמשק בדרכו 9אפילפסיה. לחולי בהתייחסות רואים כלל שבדרך כפי בו בחלו לא
 בעיניו, ראה לא ימים שלשה ו״במשך קול, ושמע ארצה נפל השמים, מן אור לפתע ראה

 נפלו ומיד עליו... ידיו את ושם נכנס שמו... חנניה תלמיד, היה בדמשק שתה. ולא אכל לא
10התחזק״. שאכל ולאחר ונטבל קם הוא עיניו. ונפקחו קשקשים כמו מעיניו

 פחות אינה זאת הנחה אך באפילפסיה, שמדובר בביטחון להסיק ניתן לא זה מתיאור
11כאפילפסיה. שתוארו המקרים משאר הגיונית
 מתי, אצל המוזכר הירח מוכה את גם לאפילפסיה ייחסו 12וברתולין אונזר מאז
 13למים. קרובות ולעתים לאש נופל הוא קרובות לעתים כי קשה שמחלתו עליו שנאמר

 הנפשי. בתחום ובמיוחד אדם בני של בריאותם על השפעה לירח שיש הניחו הקדמונים
 את היום עד רואים האנגלים 14ומיד. ברתולין אצל זה בתחום נרחב תיאור למצוא ניתן

 ״יומם, שומרו הוא האל אשר האדם על אומר תחלים משורר רוח. כחולה הירח מוכה
15בלילה״. וירח יככה; לא השמש

T־־ V V ־ V : ־ T ; T - ־־ ד

וקס 4 : ט ל והנה לט וח ״ ז ר ו אח וא ופתאם ב וח מצעק ה וצץ והר ו מר יד את ור  ומקשה רירו בה
ור ; לס ו״ נ וס ממ ום ״בבל יח: ט מרק וח מק זת הר וח ילה בו א , ומפ וא אותו , מעלה וה ורק קצף ח

ו״; י י שינ : יז מת : טו יאמר ו , ״ י י על נא רחם אדונ י בנ וכה כ וא ירח מ ו ה י , וחל י רע ים כ  פעמ
ות וא רב ופל ה ים באש נ ות ופעמ וך אל רב . ת ים״ המ

Coelius Aurelianus, Chronicles 1:4 5 
Bibi. Realwörterbuch 1:191 6 

M. Krenkel, Beitrage zur Aufhellung der Geschichte und der Briefe des Apostels 7
Paulus, Braunschweig 7 1890, pp. 47-125

יה 8. נ ים אל הש נת ור ז יב הק
ים אל 9 גלט ולא יד: ד ה ן בחלתם ״ ו י יכם שבא בנס ל על י בש ופ גבתם לא אף ג , ה ז אלא בבו

י קבלתם ות ים״ כמלאך א וה אל .
י 10 ים מעש יח יט ט השל ־ ג .

Kotelmann, Die Ophthalmologie bei den alten Hebräern, Hamburg 1910, p. :11 גם ראה  
■?¡ypN-n iifn'jj fß ipfa plcztN ,־aAA/r׳ fß r?׳ ,¡vfb-n ׳¡iß* .178, Anm. 1215 ff
A. Seeligmüller, War Paulus Epileptiker? :n'odfdho oiftg iß pfss! 1׳n5׳,f pß~>Nj

Erwägungen eines Nervenarztes, Leipzig 1910 
Unzer & Bartholin, De Morbis Biblicis, Francof. 1672, p. 62 12

י 13 ; יז מת ׳ ראה טו . 4 הע יל לע
Bartholin & Mead, Medica Sacra, London 1749, pp. 82 ff 14

ים 15 ו. קכא תהל
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ה י ס פ ל י פ ת א ו ר ו ק מ ם ב י י ד ו ה י ה
 שד(. ידי על )אולי מעוקם ומשמעותו ״נכפה״ האפילפסיה חולה כונה התלמוד בתקופת

 ״׳ויגוע, יעקב על הגלילי יוסי ר׳ שאומר כפי כך, מכונה המוות שלפני העיוות גם
שהסיבה מובא קרובות לעתים 16ומת״. שלו אומן על ונפל שנכפה - עמיר אל ויאסף

ך ■ • » - •• P » y  «  Y  r

 בתלמוד, קרובות לעתים שכמו להעיר, יש המשגל. בעת מגונים יחסים הם לאפילפסיה
 מגונים יחסים מפני כאזהרה רק בא הצאצאים את שתתקוף קשה במחלה שהאיום ייתכן
 והמשמש באפילפסיה, יחלה דולק אור לפני ערום שעומד שמי נאמר כך המשגל. בעת

 מיטה גבי על מיטתו אדם משמש אם אפילפטיים. ילדים לו ייוולדו באור מיטתו
 לגיל הגיע לא עדיין הילד אם וזאת 17באפילפסיה, יחלה תינוק אותו בה, ישן שתינוק

 19הריחיים. בבית סגור בחדר מיטתם משמשים ההורים אם הילדים יחלו כן כמו 18שנה.
 סמוך תשמיש גם 21הקרקע. גבי על מתקיים התשמיש אם 20גדר פורצי יהיו הילדים
 הנולדים הילדים אצל גורם 23דם הקזת אחרי מיד וכן 22הכיסא מבית אדם של לצאתו
 יכול למעלה, והיא למטה שהוא הפוך, במשכב הוא התשמיש אם הנפילה. למחלת

24״הפכפכן״. להיות הוולד
 לעתיד ויקומו באפילפסיה שיחלו קצוצה מריבית המתפרנסים את מזהיר הקוראן

25השטן. ידי על ונגועים דיבוק אחוזי לבוא
 שכתוב היא לכך וההוכחה תורשתית מחלה היא שאפילפסיה הניחו כבר הקדמונים

 תקופת לאחר 26מצורעים״. ממשפחת ולא נכפין ממשפחת לא אשה אדם ישא "לא
 מפרש הוא כאשר במקום בפירושו (1105-1040) רש״י מדברי הדבר מוכח התלמוד
 בדרך כאשר וזאת תורשתית(, מחלה מפני מזהיר )הוא ״חולין״ כללית בצורה ״נכפיך

 של המחלה (:le mal de St. Jean) המחלה של המקצועי השם את מציין הוא כלל
הקדוש. יוהן

ית 16 ות לג; מט בראש ׳ אב ן דר י״א נת ״א פ : - ה וש יר נכפה פ לה - ״ש לת שח . במח ילה נפ נפל ה  ו
ן על ומ ו א ו - של נ י ול שא וד יכ . לעב ותר״ י

ים 17 יב פסח : ק ומד ע״ב י ״הע נ נר בפ ום ה י - ער , הו המשמש נכפה ו ו ור מטת נר לא ן - ה י י  הו
ו ים ל . בנ ן י ו נכפ נ ן ת מש רבנ מש ו ה וק מטה על מטת נ י ן שת , יש יה ו על ות וק א נ י . ת  ולא נכפה

ן י דלא אלא אמר ( )בן שתא בר הו נה י אבל ש ית שתא בר הו ן ל . ל בה״
ן האם 18 יה כך? אכ ום ה יח מק נ וקא לה ו : את ד יפך ילד הה ול ש . גד יחלה
יבה 19 יא הס נה ה ו שבטח ועסק ן ה ופ וע בא : מספר קב ים :7, 20:105 נש 104 ,Odyssey ׳ וכן הע

21.
ום ראה 20 ונתן תרג זקאל י יח וטא כ: כג ל ורץ - ״שמ . פ גדר״
ות 21 וב . ס כת : ע״ב י ש׳ ת מ מש מש ית ש ים בב י יח ים לה יהיו הר ים בנ ול , במחלת ח ילה  ומי הנפ

ת מש מש ים לה יהיו הקרקע על ש י בנ וכ . אר ואר צו
ן 22 יטי : ע ג ית ״הבא ע״א ו ישמש אל הכסא מב ישהה עד מטת ור ש יע י ש יל חצ י מ נ ד מפ ית שש  ב

וה הכסא , מל ימש ואם עמו ו הוויין ש ים ל . בנ ים״ נכפ
יקרא 23 ז א: טז רבה ו י ו ושמש דם ״הק ין מטת יה הו ים ל . בנ ן״ נכפי
י כלה 24 , רבת : נב פ״א וא ע״א י למעלה והיא למטה ״ה ות דרך זה הר ז ולד שמא ע . ה ״ ן הפכפכ
.3 סורא 25
ות 26 . סד יבמ ע״ב



 אפילפסיה חולי בהן שיש שמשפחות בכך גם מוסברת להיות יכולה ביבמות ההנחיה
חיתון. בקשרי עמן לבוא מומלץ לא ולכן חברתית, מבחינה נחותות וצרעת
 28רוחות. משביע ולא 27מומחה רופא המדרש, לדברי מזמינים, אפילפסיה חולה אל

 לנו אין כלל שבדרך כפי בהן, השתמש שהרופא התרופות על ידיעות שום לנו אין
 רפואה לימוד ספר אינו התלמוד התלמוד; בתקופת בהן שהשתמשו התרופות על ידיעות

 באפילפסיה בטיפול רפואי לאמצעי תרופות. על פרטים בו מובאים מזדמן באופן ורק
 קמיע בשימוש: היו קמיעות סוגי שני העם. בקרב גם מקובל היה והוא הקמיע נחשב
 היה הקמיע לצוואר. בשרשרת אותו וקשרו משורשים מורכב שהיה קמיע וכן כתוב

29חלה. לא שעדיין למי מונעת לרפואה גם אלא לריפוי רק לא בשימוש
 יש ״כיפה״. המחלה את כאן לכלול יש אם הקדומים הפרשנים בין דעות חילוקי יש

 התלמוד (.pustules) למוגלית אותה המייחסים ויש לאפילפסיה זאת מחלה המייחסים
 אותה מביא שאני השבעה, נוסחת וכן המחלה שם את זאת למחלה בקשר מזכיר עצמו

 מבחינה מעניינת זאת השוואה ואשוריות. מצריות השבעה לנוסחאות הדמיון בגלל כאן
 יוכב שמיה לא נטושה וקלע שלופה ״חרב כך: אומרת הנוסחה היסטורית־תרבותית.

30ומכאוב(. חולי כאב שמו יהא לא שוחרר. הקלע שלופה, )החרב מכאוביך חולין

ה י ס פ ל י פ ם א ו ח ת י ב ט פ ש מ ה
 כמום האפילפסיה נחשבת לכוהן מיוחדת. משמעות לאפילפסיה אין המשפטי בתחום
 בהתקפים נתקפת אישה אם 31בלבד. אחת התקפה אחרי אפילו משרות אותו הפוסל

 (menstruelle Hystero-Epilepsie? menstrual hystero- קבוע בזמן אפליפטיים
?(epilepsy הנישואין לפני לדעת אמור אינו הבעל אשר שבסתר למום נחשב המום אזי 

 לאחר מתגלית המחלה כאשר התקף(. בעת ייראה שלא אותו להסתיר יכולה האישה )כי
 קבועים בזמנים שלא אפליפטיים התקפים כבטלים. הנישואין את לראות ניתן מכן
 לפני כך על להיוודע או לראות יכול שהבעל תופעה שבגלוי״, כ״מום לראותם ניתן

ך בה שיש מנת על לחבירו שפחה ״המוכר 32הנישואין. מי שיש מומים מספר ומונה מו

יקרא 27 ישראל ״משל ה: כו רבה ו ן ל , וכה ו ן נמסר שנכפ ופא לה ומחה ר וה והיה מ  ישראל את מצ
יח . את ומנ ן יה אמר הכה : ל ן י הכה נ וה אתה מה מפ י? ואתה ישראל את מצ יחנ  זה לו: אמר מנ

וא ישראל ו ה ן להלך ודרכ ות בי . הקבר וכר״
גלל 28 ות ב יר י־הבה ור של א י המק יל המדרש נח קשה לע ים את לפע ופא בין ההבדל  ובין הר

יע . משב ות וח יתכן הר י נת ) ו ו ו המדרש שכ נ י ית את בצי ות ב נה הקבר י ורה א יע קש ות במשב וח  ר
, בהעדפת אלא ישראל י ה ו ית להלך שעש ות בב , שם ולקבל הקבר ן דבר התקף י נה שא י סכ  לגב

ן וה ( - הכ . המתרגם
וספתא 29 : )פ״ד( פ״ה שבת ת זה ה״ט י וא ״א יע ה ומחא? קמ , כל מ יפא נה שר . וש ילש ן וש יע בי  קמ

יע ובין שבכתב ן קמ י יקר ן - שבע וצאי ( י )בשבת ו ן ב יך ואי יכפה לאמר צר נ . שלא אלא ש יכפה״
: סז שבת 30 יפא ע״א ימא ״לכ ; ל י״ : הכ ׳ י ש : רש״ יר יפה מסב ועה - כ וחה אבעב יחה מלאה נפ  ל

. מתחת ו לעור ן הי ו )לש ו ירש ו שפ י( של רבותי ובר רש״ לת על שמד נכפה מח לת - ה . מח ילה הנפ
ות 31 ור ז בכ : פ״ ן מ״ה ים בי ול נה הפס ו יע לכה ופ נכפה מ ו ״ יל . אחת אפ ים״ ימ ל
ות 32 וב ו כת ז - ע״ב ע : ע ים ע״א וחכמ : ״ ים ן בד״א אומר י ומ . במ : רב אמר שבסתר נכפה נחמן  - ו

ן י ומ . שבסתר כמ י י דמ י והנ יל יע מ יה דקב , ל יע לא אבל זמן יה קב ן - ל י ומ י כמ ו . שבגל י״ דמ

« »
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 מום גם וביניהם - )משוגעת(״ שעממת היא, נכפית היא, שוטה היא, ״חולה - בה
 כל גם בה אין שנמנו המומים מן שחלק שמאחר משתכנע הקונה בה, יש שבאמת
 כי בטלה, הקנייה ולכן בריאה שפחה קונה שהוא חושב והוא בה, אין שנמנו המומים

 אבי כאשר החוק: אותו למצוא ניתן אישה בקידושי 33במרמה. שבוצע טעות מקח זה
 מדובר אזי בה, שיש אחד מום ביניהם ויש בה שאין מומים של שורה מונה האישה
34בטלים. והקידושין טעות במקח

 חולי של עדות מסירת לגבי מאוד חמורות אזהרות ישנן התלמוד שאחרי בתקופה
 לעדות פסול האפילפסיה שחולה אומר 35התלמוד, על בהתבססו הרמב״ם, אפילפסיה.

 מקריים. הם אם ובין קבועים בזמנים באים הם אם בין בהתקפים, נתקף הוא עוד כל
 חולי ישנם כי לגמרי, צלול ששכלו בתנאי וזאת בריא, האדם כאשר כשרה העדות

 בקפדנות אלה עדים לבדוק יש לכן התקף. בשעת שלא גם פגוע שראשם אפילפסיה
 השולחן בעל ידי על במילה מילה הרמב״ם דברי אומצו מאוחרת יותר בתקופה 36רבה.

37ערוך.

 תרגום שהוא ביטוי שזהו נופל״, ״חולי האפילפסיה מכונה התלמוד שאחרי ]בתקופה
.[morbus caducus של מילולי

ת י ו ו ע
 המופיע ״עוה״ משורש ״עוית״ המחלה את להגדיר ניתן התלמוד פרשני לפי - 1

ולהתעוות. להתעקם לאיברים הגורמת מחלה של במשמעות 38במקרא,
בישיבה זאת שעושה שמי בעוד בעמידה, מיטתו המשמש לאדם כעונש באה המחלה

י : ד״ה רש״ י נכפה ו ״חול נ ופל שממ יש לארץ נ ; זמן לו ו ן ד״ה לבא״ י ומ : שבסתר כמ י דמי  ״לפ
זהרת נ ום ש י ן מלצאת זמנה ב . בי ות״ י הבר

וספתא 33 : פ״ד בתרא בבא ת וכר ה״ה ו שפחה ״המ יר נת על לחב יש מ . בה ש ן  שפחה לו: אמר מומי
ולה זו . ח . יה היא. ום בה וה ו אחר מ ן עם וסנפ י ומ י - המ . מקח זה הר ות ו לו אמר טע ות ום א  המ

ו אחר ומום ן - עמ . מקח זה אי ות״ טע
וספתא 34 ות ת וב ז כת : פ״ דש לו: ״אמר ה״י נת על זו בתך לי ק ן מ י . בה שא ן וטה לו: אמר מומי  ש

ית היא, ומ ולה היא, שעמ , ח ית היא . נכפ ו אמר אם היא ו ל ות ום א ו אחר ומום המ ן - עמ  זה אי
. מקח ות יה טע ום בה ה ו אחר מ ן בין וסנפ י ומ י - המ . מקח זה הר ות״ טע

ות 35 וב . כ כת ע״א
36 , ות רמב״ם ות הלכ . פ״ט עד ה״ט
ן 37 וש , ח ן משפט ימ יף לה ס נכפה ט: סע וכרח ״ה ול )המ יפ י מחמת לארץ ל ע חול ג ו המש ות  א

ים( ו בעת לעת ית י ול כפ וא ובעת פס יא שה . בר נכפה ואחד כשר ן ה זמ ן מ זמ נכפה או ל ד ה י  תמ
. עת בלא וע יה שלא והוא קב ו תה ובשת דעת יד מש י תמ ים יש שהר גם נכפ ותם בעת ש יא  בר

ורפת דעתם יך מט ישב וצר י ות להת ים בעד נכפ . ה הרבה״
ן 38 ו ות אדם - נפעל בלש ו וך התע ים - וכאב פחד מת יתי ז: לח תחל י ״נעו , עד שחת  כל מאד

ום ; קדר הי י״ יה הלכת ו כן ״על ג: כא ישע י מלא ים - חלחלה מתנ יר י צ נ ו י אחז יר , כצ ולדה י - 1. . - • ; .ך . . ך , »ך • . •ך ד . - - . •ך • ד 9 . ...

יתי ע נעו י משמ . נבהלת ות״ מרא
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 במסגרת יסורים ידי על להיענש אדם בני של עצובה מידה זאת 39דלריא״. ״אוחזתו
 עוית גמל עליו? עוית חמור מימיך ״ראית האם שואל: המדרש והמשפחה. הבית

 סרני על המדבר ביהושע הפסוק על 40אדם. בני על רק באים שייסורים אלא עליו?״,
האגדה אומרת - 41והעוים״ והעקרוני, הגתי האשקלוני והאשדודי ״העזתי - פלשתים ך • • ^ • ■■ 9 • m m  ^  • m m  ■■» ■ 9 m ■ ■ m m m . • ^ » • 1• • •1• • • •1 « I  •  I I

 כאמונה לראות אין טיפולית־רפואית מבחינה 42עוית״. אוחזתו אותם הרואה ״שכל
 שמתואר כמו זאת ריפוי שיטת לראות יש החולה. בהבהלת בעווית הטיפול את טפלה

 ייתכן 43האמורי״. מדרכי ולא שיהוק( או )פיהוק ולפיקה לעוית ״מבעיתין בתוספתא:
 של במקרה בהלם בטיפול בימינו עוד שנהוגה לשיטה מקבילה זאת טיפול ששיטת
החולה. את בה שמבהילים (,singultus) שיהוק

 מלשרת הכוהן את הפוסל נפילים״, בן "רוח המונח את להסביר ניסה קוהוט - 2
 ביוונית, Herakleia nosus) הרקולס של כמחלה גם המתוארת כאפילפסיה, במקדש,

morbus major .)המחלה לכהונה הפסולים ברשימת מופיעה 45בתוספתא 44בלטינית 
 לזהות קשה ולכן אפילפסיה עם ״נכפה״ זהות לגבי ספק אין ״נכפה״. ליד ״נפלים״
 גרשום רבינו לפי נפרדות. תופעות כשתי מופיעים הם כי אפילפסיה, עם ״נפלים״
שיגעון. הם ״נפלים״

ה י ר ט ס י ה
. . . 9מן האליהים אל שועתם ותעל ויזעקו, העבידה מן ישראל בני ״ויאנחו בתורה הפסוק על . .   - •ך •ך ד .  ----------- 9 - . . . .ך . . ך 9 . . . .ך . . . 9 •ך . . - .ך .  

להסביר כדי הבא המשל את תחומין מכפר חמא ר׳ בשם יהודה ר׳ מספר 46העבידה״,
T T י

לעזרה לזעוק ישראל את לעורר כדי אלא כעונש ישראל על בא לא מצרים ששעבוד  
עשה מה שיחתה. לשמוע מתאווה והיה יחידה בת לו שהייתה למלך ״משל לקב״ה. ?

ן 39 יטי : ע ג ו ע״א ן ״תנ מש רבנ מש ו ה ומד מטת ו - מע זת וה , א ית ושב עו י ו - מ זת וה . א יא  דלר
יא למטה והוא מלמעלה ה ו - מ זת וה . א יא י דלר יא? מא ושע רבי אמר דלר יא סם לוי: בן יה דלר

- . : גרסה דרדרא״ יא״ אחרת ׳ ״אלר יא )ש ים מב וש יר ים פ נ : שו , למחלה , כאב ול , שלש  פיהוק
ירת . עצ וך בעל זרע( יא״( )ערך הער יר ״אלר נח מסב ו ית זה מ ו ו . של כע יהוק ים יש פ יר  המסב

נח ו יא - זה מ ילה - אלר ותה זרה כמ ית שמשמע ו ו ל ע . ש וק ים יש צח יר יה המסב  כ־ דלר
del i rium, ו ות ירוף שמשמע ן או ט ו יגע ים זה ודבר ש ותר מתא נח י ו ית למ ו ו ואר ע נש ומת ו  כע

. משכב על וך הפ
יח. א רבה קהלת 40
ושע 41 ג. יג יה
ן 42 י . ס חול ע״ב
וספתא 43 . )פ״ז( פ״ח שבת ת הכ״א
ות 44 ור : מר בכ ׳רוח ע״ב ית ״ ׳ באה קצר ו י י על ינהו? מא : נ ים בן רוח תנא . באה נפל ו״ י י על  רש״

ות ״רוח רבה: זרע שכבת ד״ה י שט ד ע״ ים בן זהו ש יל יש נפ ות ) . - גרסא , נפלים(״ בערוך
ן״ ״בן בערך י יל נפ יל- וסבר נפ נח מ ו . המ יה ילפס וך בעל כאפ יר הער ים״ את מסב יל נפ ן ״ ו  מלש

נפל״ . מחלת - ״ ילה הנפ
וספתא 45 ות ת ור : פ״ה בכ ות ״רוח ה״ג , באה קצר ו ים וכן עלי נפל , באה ה ו ו נכפה עלי יל ן אפ זמ  ל

. מרובה״
ות 46 . ב שמ כג
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 לה ונפלו לעבדיו רמז עשה? מה כשיצאו לקמפון. יפקון עמא כל ואמר: כרוז הוציא
 כך לך עשיתי לא אילו לה: אמר הצילני/ אבא, ׳אבא, צווחת והתחילה בליסטין פתאום

 אילמות של מקרה כאן לראות שיש נראה 47הצילני״/ ׳אבא ואומרת צווחת היית לא
 בתקופות כבר אילמים לגבי מקובלות היו כאלה ריפוי ששיטות להניח ניתן היסטרית.
 את מתאר היפוקרטס כבר בדרשה. כמשל אותן לצטט היה שניתן כך כדי עד קדומות,

 שקיבלה (,Polemarch) פולמרכיה - האילמת־ההיסטרית האישה של המחלה סיפור
 המחרת, יום לצהרי עד נדם שקולה במותן, כאבים suppressio mensium^ כתוצאה

48הכאב. מקום על והצביעה הבינה שמעה, היא אך
 ידיעותי לפי הוא מהיסטריה כתוצאה אילמות של ביותר הקדום הידוע המקרה

 שפרסי ראה כאשר 49לגמרי. שפוי אך אילם היה שבנו קרסוס בשם אדם של המקרה
 את תהרוג אל אדם, ״בן פחד: מתוך בצעקה פרץ להרגו כדי אביו על התנפל אחד

 כן כמו ימיו. סוף עד דיבר ומאז מפיו הוציא אשר הראשון הדיבור היה זה קרסוס״.
 אילם. שהיה אכילס, בשם סמוס, העיר מן אחד אתלט על 50מקסימום ולריוס מספר
 בקול ברח והוא שכרו את וכן והכבוד ההערכה את ממנו מנעו בקרב שניצח לאחר
 גודגדא, בן יוחנן ר׳ של אחותו בני או נכדיו האילמים, שני גם היו שכך ייתכן כעוס.

 בשפתיים. ומנענעים כמבינים חכמים לפני ויושבים נכנסים שהיו רבי, של תלמידיו
 משמע, 51וש״ס. ספרי ספרא, הלכה, יודעים ונמצאו ונרפאו עליהם רחמים רבי ביקש
ללמוד. יכול לדבר יודע שאינו מי שגם

 לו ואמר גבריאל המלאך דיבר בנים, לו היו לא שקודם יוחנן, של אביו לזכריה,
 והנה בן(. לך )שיוולד האלה... הדברים יקרו אשר עד לדבר תוכל ולא תאלם ״הנה

 כאשר רק אלם״. ועודנו להם רומז היה עצמו הוא לדבר... יכול היה לא משם בצאתו
52לשונו. והותרה פיו נפתח יוחנן וקראוהו הילד נולד

 הקדמונים ומים. האשלגן בברומיד ומטופלת להיסטריה כיום נחשבת נכזבת׳׳ ״אהבה
 להיסטריה שגרמו במניעים וטיפלו (,59 הע׳ )ראה רחם על תמיד להיסטריה בהקשר חשבו

 הרופאים אצל המחלה״. תעלם ואז ״שתתחתן שאמר אפלטון של הקטגורי הביטוי לפי
האהבה במחלת מקיפים דיונים מוצאים הביניים, ימי של וכן הקדומה, התקופה של

יר 47 ים ש יר וק ב יד ב רבה הש י ״יונתי לפס ו . בחג ל הסלע״ ומה מש ות אך ד יע יפה פח ופ על מ mm • • mm ft • a mm • m •m• •

ו ות וק א ות פס ופר ה בא רבה בשמ , המלך מן ובקשה שצעקה מלך בת על שמס ילה ע להצ  שמ
. המלך ילה ים לאחר והצ יקש ימ ישא ב ותה ל ישה א יתה ולא לא י . ה ירה רוצה ים בה ג יסט י ל  כד

. וכך שתצעק : לה ״אמר היה יתי לכך המלך , הי וה וע מתא . לשמ יה כך קולך״ , ה ים  כאשר במצר
ו לא ישראל ירה לצאת רצ וף פרעה את הקב״ה ג יהם ״לרד נאמר אחר 'ה ש ות ׳ופךע )שמ ׳ יב הקר

• •

יד י(, יד יצעקו מ ו י ׳ . אל ישראל בנ ותה ה״ : אמר שעה בא יתי לכך הקב״ה וע מבקש הי לשמ
V ״״ T . ״ ״ •

. ולכם״ ק
Epid. 5:91, ed. Littré, vol. 5, p. 255 48

Herodotus, 1:85, aphonos = (1:34; ילם ול את )איבד א הק  ,Kophos = (49 ושטש ילם מט )חרש־א
י נ ים לש ור יפ גם ראה הס ) ;Valerius Maximus, book 1, chapt. 8:4, ed. Kempf, p. 52 50

.(Gellius, 5:9
גה 51 י . ג חג ע״א
וקס 52 . א ל כ-כב
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 המלצה על בעיקרו ומתבסס מסובך הריפוי 53קרוהנס. היאלמר ידי על סוכמו אשר
 המתרגם(. - הלב״ על לך שיש מה ״שפוך אומרים היינו )בימינו לדיבורים וכן לנסיעה

 קשורים נפשיות. הפרעות לרפא יכולים שהם המאמינים חכמים אנשים ישנם כיום גם
 אלה, סיפורים שני לקרוהנס. מוכרים היו שלא היהודיים, במקורות סיפורים שני לכאן

 התאהב דוד, של בנו אמנון, בגברים. קשורים וסטרטוניקס אנטיוכוס של הסיפור וכן
אותו שאל שמעה בן יונדב שחבירו כך כדי עד אהבה חולה והיה תמר החורגת באחותו

ן « • “ a • ■■ 9 9 • » • • 9 » ■ך ץ■ •  a a ■■ 9  a a • • •  9 m m

 התלמוד 54אותה. ואנס לחדרו לבוא תמר את פיתה החבר ובעצת לבו סודות את לפניו
 ושאלו ובאו טינא, לבו והעלה אחת באשה עיניו שנתן אחד באדם ״מעשה על מספר

 )אמרו לו. תבעל ואל ימות חכמים: אמרו שתבעל. עד תקנה לו אין ואמרו: לרופאים
 55ערומה. לפניו תעמוד ואל ימות חכמים(: )אמרו ערומה? לפניו תעמוד הרופאים(:

 חילוקי יש 56הגדר״. מאחורי עמו תספר ולא ימות )אמרו(: - הגדר מאחורי עמו תספר
 ואין החכמים גישת ברורה איש אשת לגבי בפנויה. או איש באשת מדובר אם דעות
 ועל - לאישה לשאתה היה יכול האהבה חולה אזי בפנויה מדובר אם אך בהסבר, צורך

 מחבר דברי לפי בנישואין, דעתם תתיישב לא כאלה גברים שאצל בתלמוד נאמר כך
57ינעם״. סתרים ולחם ימתקו גנובים ״מים משלי

a • a a • « ץ• • • • ■ ■ • 9 ■ך■ • • .T
a l a  a a a l a  a

 מכיר התלמוד קנאה. של במובן ״טינא״ המונח מופיע לארמית המקרא מתרגמי אצל
58דגים. של לאפם חודר אשר זה, בשם שרץ גם

 מביא הוא אהבה ובמקום הנזכר הסיפור את בהביאו ברור יותר הירושלמי התלמוד
להיסטריה. המקור את בו ראו שבעבר 59״רחם״, המונח את

ב א ש כ א ר
 ״אמר במזרח. ביותר הנפוץ הסבל הוא ראש״( )״מיחוש הראש כאב דיזנטריה, לאחר

של )במשמעות לב כאב ולא כאב כל מעים; חולי ולא לסבול( מסוגל חולי)אני כל רב:

Hjalmar Crohns, Arch f  Kulturgesch, vol. 3, 1905, part 1 p. 68-86 Lomer, Liebe und 53
Psychose, Wiesbaden 1907

-ב 54. ואל יד יג שמ ג־
י 55 ופעה אול ום ה י או בער ום בחצ ורמת ער י ג ירו י לג . מינ יה נמרץ יה י זה ״ ו וב שג וף לחש שג  

ום יבר או ער וף א ע חש י נה משפ י ית מבח וט ותר אר וף מאשר י . ג וש ים על לב נשים גבר ים ו רב  
Hirschfeld, Jahrbuch für - בגדיו״ את פושט השני המין בן כאשר הפוכה השפעה קיימת 

sexuelle Zwischenstufen, vol. 8, p. 146
ע״א. עה סנהדרין 56
יז. ט משלי 57
 וחזינן בספינתא אזלינן קא הוה חדא זימנא חנה: בר בר רבה ״ואמר ע״ב: עג בתרא בבא 58

 וראינו בספינה הולכים היינו אחת פעם ש׳: באוסייה״. טינא אכלה ליה דיתבא כוורא ההוא
קטן״. ״שרץ טינא: אכלה ד״ה רש״י המים. אותו ודחו והרגתו באפו שרץ לו שישב אחד דג

fißx׳ jl'fitn, 19׳ בפי/ב poj ,nzsüD fg€6 ב p  -t£p h  j'k׳p i  , f -ßn  lej'6 j ' x f  r>kjp=lcj

.taenia sjinÎ
ת ״רחם״ במונח משתמשים (.54) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 59 אהבה. של במשמעו
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 קרא יעבץ כאשר 60רעה״. אשה ולא רעה כל ראש, מיחוש ולא מיחוש כל קיבה(; כאב
 ממנו שירחיק מהקב״ה ביקש הוא 61עצבי״, לבלתי מרעה, ״ועשית ואמר ישראל לאלוהי

 ומיחוש אזנים מיחוש ראש״, ״מיחוש לו יהיה ושלא בריאות ביקש ובעצם הרעה את
 רק ראש ושל יד של תפילין מניח היה יוחנן ר׳ המזרח. של למכות הנחשבים 62עינים,

 63חזק(. היה לא )שראשו בראשו חש כי יד של תפילין רק הניח בקיץ ואילו בחורף,
 שמואל ר׳ זה שהיה אומרים ויש בראשו, חושש שהיה הדור מגדולי באחד היה מעשה

 חיי חיים היו לכן שקודם 64המבול, דור לנו עשה מה ראו ואמר: בראשו שחש נחמן בר
 וקיץ וחים ״וקיר האויר: במזג המהפך חל המבול מאז ורק חולי ובלי צער בלי טובים
 הוליכו חולה, בנו שהיה למלך ״משל מביא המדרש 65ישבתו״. לא - ולילה ויום וחירף,

 ישננו... ׳כאן ואומר: המסעות כל מונה אביו התחיל כשחזרו לרפאותו, אחד למקום
 שכאשר סיפר אשר מסכנין יהודה ר׳ של דעתו היא מעניינת 66ראשך״׳. את חששת כאן

67התאומה. אחותה גם בכך חשה אזי הראש כאב תאומות אחיות משתי לאחת
 של קצף לתוך שנשיפה האומרת אחת הערה רק מופיעה ראש לכאב גורמים לגבי
 ראש כאב גם ידוע שהיה מובן 68לראש״. ״קשה דבש( מי )בירה, תוססים משקאות

 שאחרי יהודה ר׳ על מסופר לשתיה. רגיל שאינו למי ובמיוחד יין, משתיית הנגרם
 מפני 69עצרת, עד מפסח רקותיו את קושר היה פסח בליל יין כוסות ארבע שתיית
 ולו אמרו, אחשוורוש של שמו מקור לגבי גם ראש. לכאב לו וגרם לו קשה היה שהיין

70בראשו״. ״חש שזוכרו, מי שכל בליצנות
 שהומלצה שיטה 71בשמן, רק או בחומץ או ביין, ראשו יסוך ראש מכאב הסובל

שמן, רק או חומץ, יין, מציין )המחבר 72יהודים. לא רופאים ידי על הקדום בזמן גם

ע׳׳א. יא שבת 60
י. ד הימימ-א דברי 61
׳ ברך ׳אם אומר: הנשיא יהודה ״ר׳ ע״א: טז תמורה 62 מרעה׳ ׳ועשית ורביה... בפריה - תברכני

T I T : ״ * ״ : T ״ T ״• T  T

וכר״. עינים ומיחוש אזנים ומיחוש ראש מיחוש בי יהא שלא - י( ד הימים-א )דברי
 תרויהון, לביש הוה רישיה, חזיק דהוה בסיתוא יוחנן ״ר׳ (:11) ע״ג ד פ״ב, ברכות ירושלמי 63

)זרועו(״. דאדרעיה אלא לביש הוה לא רישיה חזיק הוה דלא בקייטא ברם
יא. לד רבה בראשית 64
כב. ח בראשית 65
ג. כג רבה במדבר 66
ע״א. מז דף ״החודש״, כהנא, דרב פסיקתא 67
לראש(. קשה בקצף )לנפוח לרישא״ קשיא - ביה ״מינפח ע״ב: קה חולין 68
 ארבע אחרי פסח של כוסות וארבע והבדלה קידוש של יין טועם אני אם ש׳: ע״ב; מט נדרים 69

ראש. לכאב לי וגורם לי קשה שהיין מפני עצרת עד מפסח רקותי את אני קושר אלה כוסות
 מגילה לכך בדומה ראשו״; את חושש שזוכרו מי שכל אחשורוש אמרי: ״ורבנן ג: א רבה אסתר 70

ע״א. יא
ן בו שעלו מי וכן בראשו, ״החושש הי״א: )פי״ב( פי״ג שבת תוספתא 71  השמן את סך - חטטי

 שני מעשר ירושלמי לסיכה״; דרכן אין וחומץ ויין לסיכה דרכו שהשמן וחומץ יין סך ואינו
(.52) ע״ב נג פ״ב,

Celsus 3:10; Coelius Aurelianus, Chronicles 1, p. 271 72



 האמצעי המתרגם.( - וחומץ יין ולא שמן במפורש נאמר מביא שהוא שבמקורות בעוד
 יעסוק בראשו ״חש בתורה: בעיסוק הוא ראש, כאב גם כולל סבל, כל כנגד האוניברסלי

רצוי 74לגרגרתיך׳. וענקים לריאשד, הם חן לוית ״כי משלי מחבר דברי לפי 73בתורה״;
' • • • » • • F • • • • •  P ץ■* ™ ״• • P • » • • • • • • • •1 • • • •

 ומוטב להם קשה הדיבור כי ראש( )מיחושי ראש מכאב הסובלים אנשים לבקר לא
75ידברו. שלא

ה ר תו ל ש (;Plethora) פ ד ו ם ג ה ד נ ר ג י מ ו
 תלמודי מאמר בתלמוד. וגם הקדום הזמן של בפתולוגיה חשוב תפקיד ממלא דם גודש

 בזמן הקיז שלא דם רוב ידי על אלא מת אדם שאין דם, הוא המיתות לכל ראש אומר:
 דם שאחזם ובהמה אדם גלנוס. של דבריו את לחלוטין תואם זה מאמר 76לו. הראוי
 שאחזו )בהמה( ״בכור 77לצננם. כדי קרים במים אותם מעמידים דם( עודף להם )שיש

 הייתה בהמה אם 78מקורבן. אותו הפוסל מום לו ייגרם אם אפילו דמו את מקיזים דם״
 לבני מסוכן בשרה אין אזי מצוננת, מכן לאחר אך דם( מעודף )חמה דם״ ״אחוזת

79אדם.
 מספר הוזכר שכבר כפי ראש. לכאב הגורם בראש, דם הוא בפלתורה המיוחד

 כדלקמן: בראש דם בעודף לטפל ניתן הריפוי ושיטות הגוף אברי בתיאור פעמים
 )חילפא(, צפצפה )זיתא(, זית דרא(, )אסא לח והדס )בינא( וערבה )שורבינא( ארז יביא

 מאות שלוש וישפוך ביחד אותם ויבשל )יבלא(, עשב ומין דימא( )חילפי ים ערבות
 שגדל לבן ורד יביא יועיל לא אם הראש. מצדי אחד כל על הזה המשקה מן כוסות

 קלסוס גם 80הראש. של צד כל על כוסות שישים וישפוך אותו ויבשל לבד אחת בשורה
 מזועזע אדם )אם הראש על תחבושת להכנת בחומץ, או לבד ורדים, מי להכין ממליץ

 מרשם מתקשר אמצעי בלתי באופן 81טהורים(. ורדים במי להרגיעו ניתן - כעס מרוב
 לוקחים ״צילחתא״(: אחר )במקום ה״צליחתא״ מחלת לריפוי המיועד אחר למרשם זה

שהדם )כך הראש של הכואב הצד על כסף דינר באמצעות אותו ושוחטים 82בר תרנגול

ע״א. נד עירובין 73
ט. א משלי 74
הראש״. מחושי ולא העין חולי ולא מעיים חולי לא מבקרין ״אין ע״א: מא נדרים 75
 שאין דם, הוא המיתות לכל ״ראש דם: אנא מוחא כל בריש ד״ה רשב״ם ע״ב; נח בתרא בבא 76

לו״. הראוי בזמן הקיז שלא דם רוב ידי על אלא מת אדם
ן אין - דם שאחזה ״בהמה ע״ב: נג שבת 77 די . בשביל במים אותה מעמי  שאחזו אדם שתצטנן

ן - דם בשבת, דנה הגמרא חומה(. דם=שעלה )שאחזה שיצטנן״ בשביל במים אותו מעמידי
לרפואה. דווקא ולאו צינון לשם קרים למים נכנס אדם האסורה. לרפואה הם צוננים ומים

 בו שעושה במקום הדם את לו מקיזין אין - דם שאחזו ״בכור הי״ז: פ״ג בכורות תוספתא 78
 אף אומרים: וחכמים מאיר, ר׳ דברי מום, בו עושה שאין במקום הדם את לו מקיזין אבל מום,

מום״. בו שעושה במקום הדם את לו מקיזין
. המעושנת, דם, ״אחוזת הי״ט: פ״ג חולין תוספתא 79 . כשירה״. המצוננת.
ע״ב. סח גיטין 80

Celsus 3:10 81
לוויזון של ההנחה את לקבל קשה 82 (Lewyson, Zoologie des Talmuds no. 268) שהציע
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 כך אחר 83עיניו. את יעוור שלא לעין, יחדור לא שהדם ויזהר החולה(, ראש על יזרום
 בראשו בו יתחכך הוא לבית ייכנס החולה שכאשר הדלת מזוזת על התרנגול את יתלה

 הראש חצי בכאב לטיפול משמש אורן עצי שרף גם 84בצאתו. בראשו בו יתחכך וכן
 )שרף 86קלסוס. ממליץ שגם כפי מוגלה לשאוב כדי משמש הוא ואולי 85)צליחתא(,

 כתופעת לפצע לגרום גם עלול אך המצב את לשפר יכול הרקות לאורך היורד עצים
)חצי ב־^!™™!^! או כאן שמדובר להניח ניתן הפרשנים לפי לוואי.(

 את ממנו גזרו שהצרפתים הקרקפת, מן חלק של בכאב כלומר הקדמונים, של גולגולת(
 מסביר חתיכה, או חלק שהוא ״צלחא״ של המילולי התרגום גם ״מיגרנה׳׳. של המונח

הראש. מן חלק של כאב שהוא ״צליחתא״ את
 אוחזת דקל של גדם על לצרכיו שנפנה מי אשר פלגא" ב״רוח גם קיים דומה מצב

 אולי זה ולפי חצי, חתיכה, חלקי, היא ״פלגא״ של המשמעות 87פלגא. רוח אותו
 \?,egia 88הראש. חצי כמחלת פלגא״ ״רוח המסבירים הקדומים הפרשנים צודקים
זהה ואינה לפצע רק מתייחסת ביוונית קיימת; אינה אליה מתייחס שלעף
89למכה.
 אינה מהותה אך עצמה בפני שעומדת צרדא״, ״רוח בשם מחלה מתוארת בבד בד
 של הזכרתה גם דקל. של גדם על ראשם המניחים אלה חולים זאת במחלה ברורה.

 שהסיבה חשב שהוא מספר אביי מהותה. על אור מטילה אינה אחר במקום צרדא״ ׳׳רוח
 השותה יכעס שמא שותה, שהוא בעת אדם מלפני השולחן מעל כלי נוטלים שאין

 תתקוף מכך שכתוצאה אמר נחמני בר רבה אך ויחנק, יסתכן ויכעס, בכלי חפץ שאולי
השולחן את מפנים היו וכאשר זו מתופעה חששו ברומא גם 90צרדא״. ״רוח השותה את

̂רי/ ביותר. קשה אז כבר הייתה לכידתו כי ,Aurehahn, heath-cock הוא בר שתרנגול בה
p"1flß, ב / כ , iß ׳?־( ב ר ב ^ fß ת  ip fa fß  nMjcj / # ryoNn בר בל/ר/¿(/¡ /*?־ובר /

.Aurehahn
טת ה״ח )פ״ח( פ״ט שבת בתוספתא מומלץ לכך בניגוד 83  ״ברקית״ העינים למחלת ריפוי ששי

אחת. עין בו שכוחלים בדם היא
ע״ב. סח גיטין 84
 חצי ״כאב לצלחתא: ד״ה רש״י לצילחתא״; חזיא? למאי שהוא כל ״עיטרן ע״א: צ שבת 85

)ש׳(. החריף ריחו מפני הוא בעיטרן שהשימוש ייתכן מיגרנה. כנראה הראש״;
Med. 4:2 86

 ראשו שמניח מי מחלה. אותו אוחזת דקל של גדם על לצרכיו שנפנה מי ש׳: ע״ב; קיא פסחים 87
צרדא. רוח גם שם ראה )מיגרנה(. הראש חצי כאב של רוח אותו אוחזת דקל של גדם על

 ״כאב צרדא: ד״ה בפסחים רש״י מסביר כן כמו צרדא=ירקוץ, רוח מפרש ״צרדא״( )ערך בערוך 88
/2בה הראש. חצי כאב = )פלג( פלגא רוח כמו הראש״ חצי ׳ יז^/בר, k ׳?׳ בפ/ב ,p4\ß י

fließ ~!n!cJת /*?־ובר (׳ ׳ ^ ׳ א ה - b"f>0N icini - ב  ‘¿ibn p ip 'ß ־בר׳?*/

89 82 .Löw, Pflanzennamen, p
 דבר ד״ה מלפניו״. כלום לוקחין אין שותה, ״כשאדם למישתי: ד״ה רש״י ע״ב; קה חולין 90

ויחנק״. יסתכן יכעוס וכי הניטל, דבר באותו שחפץ השותה, יכעוס ״שמא קלקלה:
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 משאירה האטימולוגיה גם 91רעות. מבשר סימן בזה רואים היו שותה, היה שהאורח בעת
92״צררא״. מהי להשערות נרחב כר ומשאירה במבוכה אותנו

ה, ט רעד ט ת( ר ת ר (
 לשרת היה מותר ללוויים זקנה. מתוך הרעדה את רק במקורות מצאתי רעידה לגבי

93שירתת״. ״עד אומר חנינא ור׳ שהזקינו, עד במקדש
 כן כמו ומפחד. נפשית התרגשות מתוך ברעדה קרובות לעתים מדובר זה לעומת

 עליה כבדין אבריה עליה, כבד ״ראשה כאשר הם וסת של ראשונים שסימנים מוזכר
94וגוסה״. ורותתת

ק תו שי
 ויכשלו אלקימוס הוכה ההוא ״ובזמן אלקימוס: של סופו מתואר מקבים-א בספר - 1

 בזמן אלקימוס וימות לביתו. ולצוות דבר לומר יכול ולא וישותק פיהו ויסתם מעשיו
(.apoplexy) לשבץ לקירבה להנחה מקום יש כאן 95גדול״. בכאב ההוא

 כנוע ״ויניעהו אותו: שתקף שבץ על לחשוב אפשר לפילופטור שהיה בהתקף גם - 2
 הכה כי דבר למלל יכל לא עד אבריו ונכה דומם לארץ נפל אשר עד רוח לפני קנה

 שלאחר שם מסופר כי אפילפסיה, של בהתקף רק שמדובר ייתכן אמנם 96צדק״. במשפט
מחלתו. מוזכרת לא ושוב החלים כך ואחר המקום מן עבדיו נשאוהו ההתקף

 לו ״והנה עליו: כמסופר לשבץ, נבל של מותו את גם המייחסים פרשנים יש - 3
דבר לו הגידה ולא מאיד, עד שכיר והוא עליו טוב נבל ולב המלך, כמשתה בביתו משתה

• • • • 9 9 9 • • • • • ■■ • • ' • • ■ך •ך• • • • • »■ • • ■ך •p •ך •ך •

הדברים את אשתו לו ותגד מנבל היין בצאת בבקר ויהי הבקר. אור עד - וגדול קטין
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97לאבן״. היה והוא בקרבו, לבו וימת דוד(, מפני לה נתון שהוא הסכנה )את האלה
T •״ T  T  “  9 V : 9 ״: : V  T  : T  T

לעובדה בהקשר ובמיוחד 98נבל, כמו אלים לאיש כזאת פתאומית שלבהלה להניח סביר

Plinius, Hist. Natur, 28:5 91
 המושג את גרשום רבינו מסביר הקדומים הפרשנים מבין ושונים. רבים הסברים ל״צרדא״ 92

תו estourdisson אחד במקום מסביר רש״י כאפילפסיה.  ובמקום ,étourdissement שמשמעו
^paraiysis משמעותה עתיקה צרפתית של מילון שלפי ,palazine אחר ^ ^  בספרו )לנדאו =

זהב.( עורק שהוא ,flux de sang^ רש״י את מסביר לשון מרפא
 זו מילה לקרוא יש (Lôw, Zeitschn. Dents. Morgen. Geselsch. 1893, p. 516) לעף לפי

 צרדא( )ערך קוהוט לפי לגלגני. או עצבני בצחוק מדובר (Schônhak) שיינהאק לפי ״צררה״.
צהבת. ומשמעותו פרסי הוא המקור

ע ולמשרדים למחצרים כאחד ״׳ויהי ע״ב: כד חולין 93 יג(, ה הימים-ב )דברי אחד׳ קול להשמי
• • — • •ך •• » • • • . — . « -• P •« ף• '
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כח״. מאין רותתין ורגליו ״ידיו שירתת: ד״ה רש״י שירתת״; עד חנינא: ר׳ שיזקין... עד
ע״ב. סג נדה 94
. פ״ט מקביס-א, 95 נה-נו
כב. פ״ב מקבים-ג, 96
-לח. כה שמואל־א 97 לו
קשה והאיש תיאר ויפת שכל טובת והאשה אבגיל, אשתו ושם נבל, האיש ״ושם ג: שם שם 98
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כלבי״. והוא מעללים ורע
T
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 על לחשוב צורך אין ביותר. חמורות תוצאות להיות היו יכולות בגילופין, שהיה
 היה ״והוא הביטוי האם ברור לא אותו. הרעילה שאביגיל אפשרית, שאמנם ההשערה,

 99דבריה״, מחמת מת גופו ״וכל נבל, לגבי יוספוס אצל המופיע לביטוי מתייחס לאבן״
 אפופלקטית קומה של במצב קרובות לעתים שקיים כפי קטלפטי במצב שהיה כלומר

(apoplektischen Koma ,apoplectic coma.) של תנועה בחוסר שמדובר גם ייתכן 
עץ״. בול כמו שוכב ״הוא שלנו הגס הביטוי כמו הכרה, מחוסר או משותק

ק ו ת י ת ש רי ב ה ב ש ד ח ה
 ענפה. ספרות קיימת כבר החדשה בברית המוזכרים (paralytics)״משותקים״ לגבי - 4

 גם (paralysis) שיתוק במונח כללו הם כאשר עבודתם את עצמם על הקשו המחברים
 כל את כלל הקדמונים של paralysis בעוד הרפואי־הקליני, במובן נכים וגם משותקים
 100אורליאנוס קואליוס של לדעתו הרופאים מבחינים לדוגמה כך בתנועה. המוגבלים

 כוויצה של השיתוק את התואם באקסטנציה, שיתוק לבין בקונדוקציה שיתוק בין
(Kontraktur, contracture,) רפה שיתוק לבין (schlaffen Lähmung, flaccidity) 

השרירים(. מערכת לשיתוק העצבים מערכת שיתוק בין )הבחנה
 וסובל משותק והוא בבית ״שוכב שהיה נאמר נחום מכפר המאה שר של נערו על
 102שנים״. שמונה זה במטה ושוכב ״משותק והוא אניס בשם איש שכב בלוד 101מאד״.

 אנשים וגם למיניהם וממכאובים ממחלות הסובלים ״החולים ישו אל הביאו סוריה מכל
 נרפאו הם כידוע, 104באלונקות. הובאו שבחלקם 103ומשותקים״, ירח מוכי שדים, אחוזי

 בהשפעה שמדובר בדעה החדשה הברית מפרשני רבים ישו. של מילותיו ידי על
אגרסיביים. טיפוסים או היסטריים אלה ״משותקים״ היו אזי כך אם סוגסטיבית.

 סיר ידי על הוסברה כבר שמחלתו 105משותק מתואר יוחנן פי על בבשורה - 5
במובן מרחץ בית היה הצאן, שער ליד חסדא, בבית 106כרוני. כריאומטיזם בנט רידסון

 וסועד יושב בעלה את מצאה הביתה ״וכשבאה :8 יג פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 99
שקרה. ממה דבר זה ברגע לו ספרה ולא שכרות, מרוב ומטומטם כבד והוא רבים אנשים עם

 מחמת מת גופו וכל עליו דעתו שנחלשה לכך וגרמה הכל לו ספרה למחרת, משהתפכח אולם
ונפטר״. ימים מעשרה יותר האריך לא והוא ידם. על שנצטער הצער, ומן דבריה

Coelius Aurelianus, Chronicles 2:1, p. 342 100
 שוכב נערי אדוני, לפניו: והתחנן אחד מאה שר אליו נגש נחום לכפר נכנס ״כאשר ה-ו: ח מתי 101

מאד״. וסובל משותק והוא בבית
 שמונה זה במטה ושוכב משותק והוא שמו אניס איש מצא )בלוד( ״שם לג: ט השליחים מעשי 102

שנים״.
כד. ד מתי 103
 אל אמר אמונתם את ישוע כשראה אלונקה, על שוכב משותק איש אליו הביאו ״והנה ב: ט שם 104

 וארבעה משותק איש אליו הביאו ״אז ג: ב מרקוס חטאיך״; לך נסלחו בני. התחזק, המשותק:
אותו״. נושאים אנשים

ו והוא אחד איש היה ״שם ה: ה יוחנן 105 שנים״. ושמונה שלושים בחלי
Ridson Bennet, The Diseases o f  the Bible, London 1887, p. 93 106



 הרבה אכסדראות בחמש שכבו כאן 107החלמה. בית גם בו שהיה המונח, של המודרני
 המים, לתנועת חיכו אשר )אטרופיים( ומנוונים אברים יבשי פסחים, עיוורים, חולים,

 זאת בברכה לו. שהייתה מחלה מכל נרפא תנועתם לאחר למים נכנס אשר והראשון
 וכתוצאה הנוראים, בימים ובמיוחד לקורבן, המיועדים החיים בעלי את הכוהנים רחצו
 בדעה היו 108ריכטר, לפניו שנה כמאה ועוד רידסון, בוץ. לברכת הברכה הייתה מכך

 שגם בדעה היה 109אוסביוס ריאומטיזם. חולי לריפוי במיוחד התאימה הבוץ שברכת
 שלה. הניסית להשפעה גרם מימיה, של האדום והצבע לברכה, שהגיע הקורבנות דם

 מן זרם שהדם פרוזאית בצורה ומספר חסדא בית ברכת את מזכיר אינו כלל התלמוד
 קדרון לנחל משם ונשפך 110אחרים, שיירים גם שקלטה מחילה, דרך אמה, דרך המזבח
111לגננים. כדשן שם ונמכר לירושלים בסמוך

 מבטן פסח אחד ״איש על 112השליחים במעשי המתואר בסיפור נעוץ אחר הסבר - 6
 המכונה השער המקדש, בית שער ליד אותו מניחים היו ביום יום מדי לשם, נשא אמו

 עומדים יוחנן ואת כיפא את כראותו המקדש. לבית הבאים מן נדבות לבקש מהדר,
 יוחנן... גם עשה וכן עיניו את כיפא בו נעץ נדבה. מהם ביקש המקדש, לבית להכנס

 ועמד האיש קפץ וקרסוליו. רגליו התחזקו ופתאום אותו והקים הימנית בידו החזיק הוא
 הרבה שבאים במקום ובמיוחד במזרח מושחת קדום מנהג היא הקבצנות רגליו״. על

 בתקופה כבר פרחה וכך ומעוותים, עיוורים מומים, בעלי רק שם היו במקור זרים.
 המשנה בדברי בבירור ניכרת זאת תופעה על הביקורת המומים״. בעלי ״תעשיית קדומה

 מהם, כאחד עצמו ועושה פסח ולא סומא ולא חגר לא שאינו מי ״וכל ואומרת המזהירה
 את ״המסמא התוספתא: גם מזהירה כן 113מהם״. כאחד שיהיה עד הזקנה מן מת אינו
 העולם מן נפטר אין מנוון(, או פגוע שוקיו)שוקו את והמקפח כרסו את והמצבה עינו
 מלאכותית בנכות מדובר בירושלים איש אותו אצל שגם כנראה 114כך״. שיחלה עד

 בפקודה סוגסטיה של שריפוי להניח יש המסווה. את ממנה והסיר אותה זיהה שיוחנן
 שנטה אנטיוכוס של עבדו על מספר המדרש תקופה. באותה כך כל נדיר היה לא

 העבד. את להחיות מתלמידיו אחד את שישלח ממנו וביקש לרבי שלח והקיסר למות
פנה אשר חלפתא, בן שמעון ר׳ זה שהיה אומרים ויש מתלמידיו, אחד את רבי שלח

« »
י פרק 468

א-ד. ה יוחנן 107
George Gottlob Richter, Opuscula Med, Frankfurt & Leipzig 1780, vol. 3, p. 187 108 

Onomasticon .v. v vejatha. (Die Christliche Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte), 109
Berliner Akademie der Wissenschaft, Leipzig 1904; Eusebius, vol. 3, p. 59

 ומשם שם היה מחילה ראייה? משם עקיבה: ר׳ להן ״אמר (:64) ע״ד נז פ״ט, נזיר ירושלמי 110
ך. לנחל ויוצאה מקדרת טומאה היתה קדרו

 החיצון מזבח ושל החיצון מזבח של מערבי יסוד על שופך היה הדם ״ושירי מ״ו: פ״ה יומא 111
 לגננין ונמכרין קדרון לנחל ויוצאין באמה מתערבין ואלו אלו דרומי. יסוד על שופך היה

לזבל״.
ב-ח. ג השליחים מעשי 112
מ״ט. פ״ח פאה 113
הי״ד. פ״ד פאה תוספתא 114
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 וקם העבד נזדעזע מיד עומד? בשאדונך שוכב אתה מדוע לו: ואמר בגערה העבד אל
115מחוליו.

ק ו ת ם שי י ד י כן ב ר ו ט ד אי ן י י מ י
 יגעה כי ״עד בפלישתים חיכה לדוד, המקורבים המלחמה מאנשי אחד שהיה אלעזר,

לבי, תשומת את הסב מממינגן הובר הרפואי היועץ 116החרב״. אל ידו ותדבק ידו,
T • • • • • • •

 Beschaftigungskrampfes), מקצועית״ ״עווית זאת בתופעה ראה 117שאופנהיים
118(.occupational cramp שאלעזר חושב שהוא מכיוון אבשטיין מתנגד זאת לדעה 

 כבר בה נתקפים כתיבה״ מ״עווית הסובלים אלה גם הקרב; בתחילת כבר זו עווית קיבל
119וחולפת. זמנית בעווית נתקף שאלעזר בדעה והוא הכתיבה. בתחילת

 כך: אלעזר של הסיפור את מתאר יוספוס לעווית. רמז שום אין התנ״כי במקור
 לבדו )אלעזר( הוא נשאר וברחו, הפלישתים של המונם מפני ישראל פעם ״כשנבהלו

 להתפלא אין 120הדם״. מן ימינו אל החרב שדבקה עד מהם רבים והרג באויבים והתנגש
תשושה. הייתה היד כזה קרב שלאחר

אטר בחור איש מאות שבע הזה, העם ״מכיל בנימין שבשבט מסופר שופטים בספר
1 • V  -  T  T . - . . -ך . . . .

ברור הדברים הקשר מתוך 121יחטא״. ולא - השערה אל באבן קלע זה, כל ימינו: יד
. ^ ״ . “ 9 . . p״ . • . . 9 ■ ^ . 9 9

 ימין; ביד משותקים היו בנימין שבני היא ימינו״ יד ״אטד שמשמעות ייתכן שלא לגמרי
 שכל צבאית יחידה גופם. של אחד בצד משותקים יהיו עילית יחידת שחיילי ייתכן לא

 למלחמה. אותם מרכזים לא אך להצגה אולי מתאימים שמאלם ביד משותקים חייליה
 ביד להילחם יכלו בנימין בני הוולגטה, של וכן השבעים, תרגום של ההסבר לפי
 ambidextrous), ״דו־ידי״ אותה מכנים שכיום תכונה מידה, באותה שמאל וביד ימין

ambidexter,) 122הדעת. על מתקבל שבהחלט הסבר
שמאל וביד ימין ביד להשתמש היה שיכול כלומר 123ימין״, יד "אטר היה אהוד גם

122

ד י רבה ויקרא 115.  
ב 116 אל- י בג שמו .

במאמר הועתק  ,München, Med. Wochenschr, 1901, 1 1 0 . 12 ,Mitteilungen vom 6.6.1899 117
Ebstein, Medizin im Alten Testament : של הספר על ביקורת

Lehrbuch der Nervenkrankheiten, p. 881 118 
Ebstein, Die Medizin im Neuen Testament und im Talmud, p. 34 119

.4 יב פרק ז, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 120
טז. כ שופטים 121
 תשובתם ישראל לבני ״וכשהגיעה :10 ב פרק ה, ספר קדמוניות, - שגויה יוספוס של עמדתו 122

 למלחמה ושיצאו לאשה בנימין לאיש בתו את מהם איש יתן שלא נשבעו גבע אנשי של
.. וחמשה כעשרים היו בנימין אנשי של נשק ונושאי עליהם...  קלעים מאות כחמש מהם אלפים.
השמאלית״. בידם ביותר משובחים

הימיני, בן גרא בן אהוד את מושיע להם ה׳ ויקם ה׳ אל ישראל בני ״ויזעקו טו: ג שופטים 123
• • T  .  .  • T  .  T  .  T  • • • •

 ״בעיר :2 ד פרק ה, ספר קדמוניות, - שגויה יוספוס של גישתו כאן גם ימינו״. יד אטר איש
 כל וממנה שמאלו ביד יותר חזק והוא גרא... בן אהוד ושמו בנימין משבט בחור ישב יריחו

לעגלון״. ידיד נעשה והוא כחו



 ימינו, ירך על למדיו מתחת חרבו את חגר הוא המיוחדת משימתו לביצוע מידה. באותה
 רוצה שהוא חשד בו עורר ולא מזוין אליו בא שאהוד מואב מלך עגלון הבחין לא וכך

בבטנו. אותו ולדקור החרב את לתפוס
 ביד כותב הוא שמאל: ביד משתמש של במשמעות "איטר״ המונח מופיע בתלמוד

 התואמת ימין ביד תפילין מניח הוא 124ימין; ביד כותבים אחרים שאנשים כפי שמאל
 125הידים. בשתי שווה במידה שולט הוא אין אם וזאת אחרים, אנשים של שמאל יד את

 פוסל אזי ידיו בשתי שולט הוא אם לשרות; פסול 126ברגל או ביד איטר שהוא כוהן
 הידים שתי של שהשוויון בדעה רבי אותו. מכשירים חכמים ואילו משרות, רבי אותו
 איטר כוהן ולכן שמאל, ביד גם נעזר האיטר ולכן הרגיל מן חלשה ימין שיד מכך נובע

 יד חולשת על מעיד זה ואין הרגיל מן חזקה שמאל שיד בדעה שחכמים בעוד פסול,
צודקים. ששניהם האפשרות קיימת למעשה 127ימין. ליד משתווה היא ולכן ימין

 ונרפאה יבשה״, שידו איש שם ״היה על החדשה שבברית התיאור גם מתאים לכאן
 והיתה לאיתנה, שבה ״ואמנם כך עשה והוא ידך״ ״הושט לו אמר אשר ישו ידי על

 שיתוק של אטרופיה של כמקרה זאת תופעה מסביר הפלר 128השנייה״. כמו בריאה
(129(.paralytische Atrophie, paralytic atrophy על הנאמר את זה לעניין לייחס קשה 

)את תפשהו לאמיר המזבח, מעל ידו את ירבעם ״וישלח עליו שמסופר המלך, ירבעם
T ־־ : ״ - 1  V  T  : T T ״ •״ : \

״איש חילה אשר עד 130אליו״, להשיבה יכיל ולא עליו, שלח אשר ידו ותיבש הנביא(;
- . - T ־ : T  V ־ T  : T  T ־ ־ T ־״ T

בתת־ כאן מדובר האם 131כבראשינה״. ותהי אליו, המלך יד ותשב ה׳ פני את האליהים y » •• • ■ך  y ״ — r y  • y  • • • «  ' y  m m  t  m m m  m

לפסוק לוי בן יהושע ר׳ של פירושו את עוד להזכיר יש לבסוף (?subluxation) פריקה

 ש׳: עלמא״; דכולי כימין דידיה שמאל ותהוי שנו, יד באטד ירמיה: ר׳ ״אמר ע״א: קג שבת 124
אדם״. כל של כימין שלו שמאל ״תהיה

ן מניח אטר רבנן: ״תנו ע״א: לז מנחות 125  בשמאלו מניח והתניא שמאלו. שהוא בימינו תפילי
ידיו״. בשתי בשולט ההיא תניא כי אביי: אמר אדם? כל של שמאלו שהוא

 דרך שאין מה תחלה, השמאל רגל עוקר ״שכשמהלך ברגל: איטר ד״ה ע״ב מה לבכורות רש״י 126
כך״. אדם בני

 מכשירין. וחכמים פוסל רבי ידיו בשתי השולט פסול. - ברגל בין ביד בין ״איטר בתלמוד: שם 127
 ביד גם משתמש כך ומשום ימין ביד התחילה חולשה )ש׳: בימין אתחלא כחישותא סבר מר

ד זה ואין חזקה מאוד שמאל יד :׳)ש בשמאל אתחלא בריותא סבר ומר השניה(,  חולשת על מעי
ימין(״. יד

א. ג מרקוס י-יג; יב מתי ו-י; ו לוקס 128
129 368 .Höfler, Janus, 1899, p

ס־א 130 . יג מלכי f ׳fißx בת^רה ד־ו in ׳?־( בכל/ג יון Jn iß׳/ ^גרjiftNß C\p׳ o[n׳p, ר/*צ
i'¿ r)"zpn 0A" :¡en 3 /0?־1כב iß־׳?p׳p ׳(י/ך cow,)־? i'¿ xnpüi ?A/igg ג׳¿ A35Nn 

s[ß ~>ßjt h'r ßx'rt הה"? ׳?־(, r)ßx׳ p׳93̂ (9׳ sfßß וכיון (,9׳ r>ßx׳ ici! צרה
 ,4 טו פרק ח, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף וראה יבשה. שהיד נאמר השבעים בתרגום 131

 ברגע ירבעם של ימינו את עידו שהוביש ״כשם אחאב: אצל האמת ונביא השקר בנביאי בדיון
 ידו ששלח ירבעם של חמתו את עוררו הנביא של אלה ״דבריו :5 ח ושם לתפסו״; שרצה
. וציוה  נשארה והיא אליו להחזירה היה יכול לא והמלך מיד שותקה השלוחה היד אולם לתפסו

ן ומתה... משותקת תלויה,  ממנו ביקש בפיו אלוהים ונבואת הוא אמת שאיש המלך וכשהבי
ימינו״. יד את שיחיה להתפלל

« »
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סוף אזי ביד במחלה מדובר שאם 132עליון״, ימין שנות היא, חלותי ״ואמר, בתהלים
T • • • •

 אין אזי (lepra anaesthetica)? ימין ביד שינוי חל אם אך תקווה, ויש להתרפא החולה
133להתרפא. תקווה
 ב״שדים לאמונה העתיק בזמן שייחסו המשמעות את להזכיר מקום כאן יש

 רבה על סיפור מתייחס לכך היהודים. אצל גם קיימת שהייתה הזוגות״, על הממונים
 מצאו. ולא לתפסו שליחו את המלך ושלח שמד בעת עליו שהלשינו 134נחמני, בר

 המלך שליח לפני שולחן והעמידו נחמני בר רבה של מארחו לבית המלך שליח נקלע
 הלכו לאחוריו... פרצופו וחזר מלפניו השולחן והוציאו יין כוסות שתי אותו והשקו

 והוציאו אחת כוס והשקוהו השולחן את קרבו להם: אמר לעשות, מה רבה עם והתייעצו
 כאן מדובר זוגות(. לשותה מזיקים הזוגות על הממונים )השדים ויתרפא מלפניו השולחן

 אליל, )רופא עממי רופא יכול מסוימים שבמקרים הראש, להטיית הגורם בריאומטיזם
medicus vulgaris) ממשית. לרפואה להביא

ה ק י ט א י כ ; ס ס י י ש י א ( (Sciat ica
 יש המותן. כאב שהוא לסכיאטיקה היא הכוונה שבתלמוד 135״שיגרונא״ שבמונח מניחים

.ischiadikos היווני למונח קשר ורואים ״שיגדונה״ למחלה קוראים אשר

 אינו sch והצירוף ischias המחלה את היוונים הרופאים מכנים היפוקרטס ימי ]מאז
 מן הוא העברי השם שמקור יותר סביר זה בלי גם העברית, לש׳ פעם אף תואם

 שגם לזכור יש אזי ״שיגרון״ המחלה את מגדיר הערוך מחבר כאשר ״שגר״. השרש
פרקים(, )דלקת arthritis של מסויים סוג הוא ischias^ בדעה 136מאיגינה פאולוס

 בסיס יש זאת שלמחלה מפני ולא המותן בפרק מופיע הוא כי נפרד שם לו ויש
שונה.[ פתולוגי

 נגררות היו שרגליה חביבא רב של כבשה על בתלמוד המופיע הסיפור הוא מוזר
 השדרה שחוט רבינא חשב לעומתו מ״שיגרונא״; סובלת שהיא אמר יימר ורב אחריה,

 היה שהצדק ומצאו הכבשה את בדקו שחיטתה לאחר רגליה. גוררת היא ולכן נפגע
המוות אחרי נתיחה בעזרת הדיאגנוזה על מודרנית בקרה לפנינו כאן 137רבינא. עם

יא. עז תהלים 132
אלא כן אינו הקב״ה אבל לי חששה ימיני להם: אמר הגייסות באו אחת ״פעם בג: א רבה איכה 133

ה ה׳ יד קצרה לא ׳הן - שעי י ( ע׳ שי ם ימין ׳שנות א(. נט מהו )תחלי ׳ ן ו אם ארשב״ל: יא(. עז עלי
• • T  «

 דריב״ל״. דעתיה והיא סבר לית ימין שינוי ואם מבריא, סופיה דחשש רכל סבר אית הן חליין
 החולה שכל תקוה, יש עוד הימין כח נשתנית חולי מחמת ״אם כהונה: מתנות בעל ופירש
תקנה״. אין שוב נשתנת אם אבל להתרפא, יכול סופו מאיבריו באחד

ע״א. פו מציעא בבא 134
והקלבוסת״. הירכים ״חולי לשגרונא: ד״ה רש״י ע״ב; סט גיטין 135

Paulus von Aegina 3:77 136
ע״א. נא חולין 137
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(Autopsie, autopsy.) בתנועה להפרעות יותר הנפוצה הסיבה אלה ממצאים למרות 
השדרה. בחוט פגיעה כמו מרכזי סבל ולא ״שיגרונא״ היא

 דגים ציר מלא כלי להביא העממית ברפואה מומלץ אדם בני אצל ריפוי כאמצעי
 על פעם ושישים אחת ירך על 138רבות( פעמים )כלומר, פעם שישים הציר את ולגלגל

 החדש, בזמן המומלצת התרופה של אביה את זה בטיפול לראות ניתן 139השנייה. הירך
 על הדגים ציר את למרוח ההמלצה הכואב. המותן על trimethylamine של מריחה של
 הכללי, בתרגומו רש״י, לומבגו. גם כללו שב״שיגרונה״ כנראה מעידה בנפרד ירך כל

לאמת. מאוד כנראה מתקרב הוא ובזה שרירים, התכווצות וכן ירכיים״ ״חולי מסביר
 שאדם הקבוע היומי הטיפול גם וחומץ. יין של תערובת סך היה במותניו״ ״החושש

 בשמן השתמש לעצמו, להרשות יכול שהיה מי הכאב. על לטובה משפיע בשמן סך
140לסיכה. ורדים

 ולכן היהודים, ידי על גם אומצה והשיטה שש של מכפלות של השיטה מקובלת הייתה בבבל 138
ת  מאה על המדברת העשרונית בשיטה אצלנו לשימוש מקבילה פעם שישים של המשמעו

ת פעמים פעמים. הרבה של במשמעו
 והכוונה אחרים ממקומות מוכר שאינו ״מטחתיה״, המונח מופיע שם בגמרא ע״ב. סט גיטין 139

למותן. הפרשנים לפי היא
 האסורה לרפואה מיועדים הם כי )בשבת, וחומץ יין יסוך לא במתניו ״החושש מ״ד: פי״ד שבת 140

ם את הוא סך אבל בשבת(. שג ( מן ש  שהוא מכירים )שהכל ורד שמן ולא זאת( עושים בריאים ה
לרפואה(״.
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נפשיות הפרעות

ן ו ע ג י ש ל של ה ו א ך ש ל מ ה
 בבל מלך נבוכרנאצר של האחד נפשיות, הפרעות של מקרים שני מוכרים במקרא
ישראל. מלך שאול של והשני

 ועשב אותך... מגרשים האדם ״ומן האל: דבר בו שהתקיים מסופר נבוכדנאצר על
 כצפרים״. וצפרניו גדל, כנשרים שערו אשר עד ירטב, גופו השמים ומטל יאכל... כבקר
 וזיוו הדרו העליון. את ובירך אליו, שבה ודעתו לשמים עיניו נשא שנים שבע לאחר

1מחלתו. תיאור את מלכותי במעמד לעמו סיפר ועתה אליו, שבו
^! הליקנתרופיה מחלת של הפסיכוזה את זה בתיאור ראו ומתמיד מאז ^ן ץ^ךז )^ ,(

 רואים היו הביניים ימי באגדות לזאב(. עצמו את חושב שאדם חולי -
אם היא תשובה ללא בינתיים שנשארת השאלה מחלת את זאת במחלה

 יותר, לי שנראה מה או, ״מלנכוליה״ כזה למקרה קוראים היו ימינו של המינוח לפי
מרעב(. גווע פשוט היה )המלנכולי ״פרנויה״
 בשנה שנה מדי להילחם ניאלץ הוא הנפש. לחולי המלך שאול את לשייך לי קשה
 ננזף חייליו רצון את למלא צעדים נקט וכאשר השכנים, העמים עם גרילה מלחמות

 הוא 2ממנו. הטוב לרעו ותינתן ממנו תילקח שמלכותו ידע הוא הנביא. ידי על ונענש
 לאור העם. ידי על והושמץ שמואל הנאמן חבירו ידי על נעזב האל, ידי על הושפל
 רעה רוח )״ובעתתו נפשי בדיכאון שנתקף פלא זה אין הזיות, היו שלא אלה, עובדות

 מן מוכח וכן משוגע, בו ראתה לא סביבתו 4יוספוס גם אותו שמתאר כפי (.3ה׳״ מאת
ע איש ״יבקשו המלך: על גם מקובלת שהייתה ריפוי שיטת לו שחיפשו העובדה ד י

• •

ל ד דניאל 1 המתרגם(. - מקרא דעת פי על )מתורגם כט-
ך ישראל ממלכות את ה׳ קרע שמואל אליו ״וייאמר כה: טו שמואל־א 2 לרעך ונתנה היום מעלי • ״ד ״ד : ־ 9 ד T •• •• ■ד : ״ : : ־ ד ד־ •• : ־ד •״ ד ־ ״ ״ : ד

ממך״. הטוב
יד. טז שם 3
 רעות ורוחות יסורים מיני קפצו שאול ״על :2 ח פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 4

 היודע איש לחפש וייעצו ארוכה לו להעלות יכלו לא שהרופאים עד ושבץ, מחנק לו שגרמו
 פעם כל שירים וישיר וינגן המלך לראש יעמוד והוא כינור פי על ולפרוט בשיר רוחות לגרש

בעצתם״. זלזל לא והמלך להבעיתו, רוחות עליו שתבואנה
א 5 אל- טז. טז שמו
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מוכרת ולמעשה העתיק בזמן כבר מוכרת שהייתה תופעה העצבים, על מרגיעה השפעה
6היום. עד

 לחצרו הכנים הוא הנבל מנגן הכנסת שעם להכיר המלך נאלץ מאוד מהר אך
״הכה לקראתו: צהל העם עליו. עליונותו את שהראה המלכות, לכתר רציני מתחרה

״ד •

יהונתן העצר ויורש דוד״; את אהב ויהודה ישראל ״וכל 7ברבביתיו״, ודוד באלפו שאול
• T ״״ ־ד : ״ ז : ד : ־ : # ״ד : חר ־ד “ ז ך - 1

את שאול בת מיכל )״ותאהב בו התאהבה המלך בת ומיכל ידו על נחות עצמו הרגיש
» • • • • • • • ^ • • • • • 1 •

לכך ובתגובה עמו״, וה׳ משכיל דרכו לכל דוד ״ויהי מאושר: היה עצמו דוד דוד״(.
T• • ־ ־ ״ : ־ ־ ד ־ ד ־ : ד ־ : ״ ד ־ • : 9 ־

שאול של הדאגה דוד״. את עוין שאול ״ויהי וכן מפניו״(, )״ויגר ממנו פחד שאול
ז ז ד ־ ד ־ 9 • ״ ז ״ : ־ • • ד ׳

הבית בתוך ויתנבא שאול אל רעה אליהים רוח ״ותצלח ברורה: בצורה בלטה לכתרו
• « « 9 • • • • • • • ■ך • • •ן■ ■ף • • • • ■■ « • • » • 1 1! • • •

את שאול ״ויטל עזרה: לא הנגינה אך שאול״; ביד והחנית ביום כיום בידו מנגן ודוד
T ד •ז 9 ז ־ : • ד ־ : : : ז : ״ : • •ד :

מלפני שאול ״וירא - בדוד פגע ולא החטיא שאול ובקיר״. בדוד אכה ויאמר החנית
ך • • • « • • • • • 1 • pך ך • • ■ • • •

לדוד שאול בין המאבק בעצם התחיל וכאן - סר״ שאול ומעם עמו ה׳ היה כי דוד
ד ד ד • • ד ד • • • • 9 9 9

 לב ברוחב נהג דוד כאשר דוד, עם שאול של מפגישותיו באחת המלוכה. כתר על
וקמה תמלוך מלך כי ידעתי הנה ״ועתה אחת: בקשה רק לשאול הייתה שאול, כלפי

ז ו • • ! 1 ד •

את תשמיד ואם אחרי זרעי את תכרית אם בה׳ לי השבעה ועתה ישראל. ממלכת בידך
• « • • • • • • •• • ״ • ■ך • •ן■ • ■ך ^ • • • • • • • « 9 • •ך ■ • • • • « • • ״ך• • •1• • • • •1 •1 1*1 • ■ • •1• • •

מרעיונות ולא ממשיות מעובדות נבעו שאול של אלה חששות גם 8אבי״. מבית שמי
• ד •• • • :

מטורפים.
 נחלו בסיומה אשר בפלשתים, המלחמה פסקה לא בדוד שאול של מאבקו לצד
 שאול הצבא. של ניכר חלק וכן בקרב נפלו שאול של בניו ושלושת מפלה ישראל

 את שאול ח ק ״וי ידם תחת ולהתענות הפלשתים בשבי חי ליפול לא וכדי נפצע עצמו
פסיכולוגית, מבחינה להבין ניתן שאול של ההתאבדות את גם 9עליה״. ויפיל החרב

9 ז ד ז ־\ ־־ 9

10בהם. קרה שהאירוע התנאים לאור
 הפסיכיאטרי במובן כמלנכולי שאול את לראות ניתן אם ספק מטיל אני זאת כל לאור

 ובמיוחד התנהגותו, את להסביר המקרים בכל שניתן לטעון אי־אפשר מכאן המונח. של
האמיתי המצב בלבד. פיזיולוגי בסים על הרעה, הרוח של הפתאומיים ההתקפים בעת

 ה/£׳/ה p\JÑ¡eg ~>Ñlej pg. .r>"o '¡1'¿o <j£ ~n¡cn /כוצר׳ n/J)A/ letr> fg 19׳ בר&רה 6

r> n העפה. fie ה9ÑN £djr> J>־k nppÜÑ״ p /!9a/ />W9/ j'le pfile!3׳) í>lc íTpán^MÍ p/׳a׳

p כ׳ pi'D בה p'poiÜ ¡'Ici #רכה ps7) פ׳ (,919 fa '(fpi P'p~>Q,Ñ pie."
א 7 אל- זה. מפרק הם גם הבאים הפסוקים וכל ז, יה שמו
כ־כא. כד שם 8
ודקרני האלה הערלים יבואו פן בה ודקרני חרבך שלף כליו לנשא שאול ״וייאמר ד: לא שם 9

“ T V : 9 ״״ l T "״ : . : T : ״ T  T  V  T • ״ ״ ־ ־ : T ״״ V T  : V •

שונה תיאור עליה״. ויפיל החרב את שאול ויקח מאיד ירא כי כליו נשא אבה ולא בי, והתעללו
t : : ־ :  t •• •• ד • ״ ״ ־־ : ד v ־  t ־ w ״ • t  v  t

אל-ב בא עלי נא עמד אלי וייאמר אנכי. עמלקי אליו ואמר אתה מי לי ״וייאמר ח-י: א בשמו
־ T ״ ״ V ־  T T ־ ־ ־ ״ T -ד־ T ״ ״ • • T ־ ־ ״* V ״ ־ ־ : T T  T -

יחיה ליא כי ידעתי כי ואמיתתהו עליו ואעמיד בי. נפשי עוד כל כי השבץ אחזני כי ומיתתני
T • • : ״־ T 9 ד ד - • ־־ T ־־2 ״ ״ -״ :  T v: V T • • : ־ : ־ V : • ״ • : -T ־ ־

ראשו״. על אשר הנזר ואקח נפלו אחרי
• • • • • • • t»■« • 9 »ן• • • • • • »  r • « • • I• • • •

 אנוס והוא לדעת עצמו המאבד גדול ״וכן ג: סעיף שמה סימן דעה, יורה יג; לד רבה בראשית 10
ו מונעין אין המלך כשאול  שראה לפי עצמו את שהרג ״כשאול היטב: באר דבר״. כל ממנ

ויהרגוהו״. כרצונם בו יעשו שהפלשתים
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 את לתפוס לניות שליחים שלח הוא כאשר ביטוי לידי בא שאול של הנפשי מצבו של
המה״; גם ויתנבאו אליהים רוח שאול מלאכי על ״ותהי נביאים: להקת פגשו והם דוד

» • • » • • • • • « •ך • • • ■ ■■ • • m m  • m • ץ■ •
• • •I • •  • •  I

 לניות שאול הלך דבר של בסופו הנביאים. מקבוצת נפשית נדבקו שהשליחים לומר יש
הוא גם ויפשט ברמה. בניות באו עד ויתנבא הלוך ״וילך לנביאים: הצטרף הוא וגם

• ־־־ 9 T : ־ T י V ״ T T  T ־ : • ־־ -

התקפים 11הלילה״. וכל ההוא היום כל ערים ויפיל שמואל לפני הוא גם ויתנבא בגדיו
: T  T ־ • : ־ • • T ־  T ־ T 9־־ T: ־ ־ : T

 כן, לפני שהיו מבלי כלל בדרך מופיעים אינם (epilepticus status) כאלה אפילפטיים
 אשר הרעה שהרוח ודאי כמעט נראה דומים. התקפים או בודדים התקפים לעת, מעת
 אפילפטי. להתקף מקבילה תופעה מייצגת פתאומית כך כל בצורה שאול על באה
 אנו אין אפילפטי. מצב גם (mainesthai )ביוונית השיגעון בזעקת לראות יש כן כמו

 שאין העובדה - אמיתיים אפילפטיים התקפים גם שאול אצל הובחנו אם לדעת יכולים
 הם מלך אצל פרכוס או עווית דבר. מוכיחה אינה כך על מדברת המקראית הכרוניקה

 שיראה מי זאת. המחייבת מיוחדת סיבה יש אם אלא עליה, מלספר נמנעים אשר מחלה
 חצר שאנשי העובדה בתיאורו. יגזים אף ואולי ״סקופ״, בכך יראה מלך אצל עווית
 התקף בין ארוכות הפסקות היו מקרה שבכל מעידה שאול את ריפא שדוד טענו המלך

12כריפוי. שנתפסו להתקף,
 )חולי אפילפסיה של מסוים סוג הייתה שאול של שמחלתו התפיסה את מאמצים אם

 (Kambyses)כנבחי של למחלתו רב דמיון למחלתו היה אזי המתרגם( - כפיון הנופלים,
 ״מכאן הקדושה: במחלה חלה שהוא מסופר כנבוזי על הרודוטוס. ידי על המתוארת

 13בריאה״. נשארת אינה הנפש גם אזי קשה ממחלה סובל הגוף שכאשר בולט אינו שזה
 כבר כאשר וזאת שאול(, אצל ״ויתנבא" כמו )בדיוק בשיגעון לדבר התחיל הוא גם

 הנם ביוונית, שמקורם כאן, המופיעים הביטויים אם 14שפוי. כה היה לא הוא כן לפני
 שונאיו של ההיסטוריה את כתב הרודוטוס שהיווני לזכור צריך אזי קיצוניים יותר

 הוא, שאול לבין כנבוזי בין שמבדיל מה לכך. בהתאם והתבטא הברברים, המושבעים,
 סיבה כל לה הייתה שלא מדהימה, באכזריות שנהג מזרחי ברודן מדובר כנבוזי שאצל

רומי. קיסרי של הטירוף את ומזכירה פוליטית,
 שווא דמיון - בהזיה דור בעין האוב בעלת ידי על שמואל של העלאתו הסברת

 )נקרומניה(. כשפים מעשה לגבי העתיק העולם השקפת את נוגדת - מטורף אדם של
 כלל שאול כי עניינית, מבחינה גם דור בעין שאול לסיפור קולע הסבר אין לזה מעבר

 ״משביעת של התיאור לפי רק רוחו להעלאת והתייחס שמואל של רוחו את ראה לא
המתים".

באספקלריא לומר ידי על גם ישו של אישיותו נידונה המודרנית בתקופה
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א 11 אל- כ-כד. יט שמו
עליז ומצאו שאול אל יונתן בא היום ״למחרת :2 יא פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 12

אותך בהצילו גדולה טובה ראשית אתנו שעשה לאיש רעה תעשה אל בדברים... ופתח לב וטוב
אליך״. שנטפלו השדים ואת הרעה הרוח את מקרבך כשגירש אז

Herodotus, 3:33 13
ibid. 30 14
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 הגדולים; הדוגמטיים הקשיים לאור מסקנותיו של ביקורת על לוותר עלי 15פסיכיאטרית.
16זאת. לשאלה סביב ער ויכוח יש ועדיין

ת ד מ ע ם ה י נ פ ד של ה ה דו ל ו ח פש כ נ
 דוד 17נפש. במחלת כחולה גת מלך אצל דוד של הפנים העמדת את מתאר המקרא
על רירו ובהורידו העיר שער דלתות בשורטו משתגע״, כ״איש גת אנשי לעיני הופיע

״ • • • • • •

אלי. אתו תביאו למה משתגע איש תראו ״הנה לעבדיו אמר גת שמלך כך כדי עד זקנו,
« ¥ ¥ • • • • • • • • » • • • « • • «p ץ y • • • ץ

אכיש של בתו הייתה המדרש לפי עלי״. להשתגע זה את הבאתם כי אני משגעים חסר
T m m «  ■ ■ ■■ • • •  •• •• ■■ • ■fi ■ • m m  mmm• • ״, T  • • • • •  • T  T

 מוכרת הייתה העתיק הנוכרי בעולם גם 18ומשתטה״. צועקת והיתה ״שוטה גת מלך
19בוטוס. של הסיפור מן שמוכר כפי נפש חולה של פנים העמדת

 לפני ״אמר :20בעתו״ יפה עשה הכל ״את קהלת דברי את זה לעניין קושר המדרש
 מן חוץ הכל, מן יפה חכמה יפה, בעולמך שעשית מה כל עולם, של רבונו הקב״ה:
 משחקין והתינוקות בגדיו וקורע בשוק מהלך אדם הזה, בשוטה הנאה מה השטות.

 על דוד, לדוד: הקב״ה לו אמר לפניך? נאה זה עליו, משחקין והעם אחריו ורצין בו
 כך אחר לדוד התבררה גת למלך במנוסתו לו״. שתצטרך חייך תגר? קורא אתה שטות
שבדברים. האמת

^רה לז z ג p o z ?׳krfn nzsMn f¿  r צכ׳ר*/ :r!ff\pn  ~>£ic jyNtc Í£  0'Jdr> p k פ?־׳ lê fijf?

W/> p i c vfic. 2־ 1

ובעוררן בשגעון ה׳ ״ינכה בתורה, כבר המוזכרים העונשים כאחד מופיע ״שיגעון״
T • T • ״ T

שיגיעו הצרות מן גם ישתגע שהעם 23הנביאים, ידי על כך מתואר וכן 22לבב״, ובתמהון
T •

הנביא מתואר השבעים תרגום לפי 24תראה״. אשר עיניך ממראה משגע ״והיית עליו:
• m m • ך ■ • • ■ ■ ■ • • • • • • • ¥ • • • • • • • • • • • •

 דברי הנביאים. אבי למשה מתאים אינו כלל אשר תואר עתידות״, כ״מגיד בטעות
 העליון האדם כמו המשוגע מן נבדל הנביא לב. תשומת מעוררים והתנהגותו הנביא

רע רצון ובעלי דעה שחסרי פלא אין דעה. מחסר גאון כמו או הלא־אנושי, האדם מן

Dr. De. Loosten (Dr. George Lomer), Jesus Christus vom Standpunkt des Psychiaters, 15
Bamberg 1905

;Rasmussen, Werner, Baumann, Schäfer, Rünze, :16 הבאים המאמרים את ראה
Zeitschrift für Religionspsychologie vol. 3 ,1909, part 1

א 17 אל- . בא שמו יד-טז
ני ילקוט 18  והיתה שוטה היתה אביש של ״ובתו לעיל: י״ד פסוק על קלא רמז שמואל-א, שמעו

 שחסר אתם יודעים אביש: להם אמר מבחוץ, ומשתטה צועק ודוד בפנים ומשתטה צועקת
אני׳״. משגעים ׳חסר שנאמר אני שוטים

• T  9 T  \  : ------ :

Livius, 1:56 19
לעיל. 18 בהערה והמדרש יא, ג קהלת 20
אל-ב 21 נא תבוא המלך אל אמנון ויאמר לראותו המלך ויבא ויתחל אמנון ״וישכב ו: יג שמו

T  T . - • • • • • •  T  T . • *

וגו׳״. לעיני ותלבב אחיתי תמר
T T ־ - ; •־ - : • ך

כח. כח דברים 22
ן סוס כל אכה ה׳ נאם ההוא ׳׳ביום ד: יב זכריה 23 . ורכבו בתמהו בשגעה״

T ־־ S : ״ ־  V 9 ־־ P T • -  : : 9 T

לד. כח דברים 24
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 מתנשא שמלגלג כך כדי עד אלה, בגבולות להבחין, רוצים שאינם או מבחינים, אינם
כמו 26ומתנבא״. משגע ״איש מכונה המתנבא המשוגע גם כך 25משוגע. הנביא את כינה

• • »  • • y  • • P

ישראל "ידעו כי השקר נביאי לגבי בהם שיתברר פקודה ימי שיבואו המקרא אומר כן
• • 1

מאז להתנבא האמת נביאי פסקו תלמודית אמרה לפי 27הרוח״. איש משגע הנביא אויל
:V ־ ״ T ״ T ־  T  \ I 9 ״ ־

 לשוטים וניתנה הנביאים מן נבואה ניטלה המקדש בית שחרב ״מיום המקדש: חורבן
28ולתינוקות״.

 ששוכנים שהניחו בילדים, שימוש עשו 29הנאו־אפלטונים שאצל להעיר, עוד יש
 נחשבו הילדים מפי שיצאו המילים פיותיהם. דרך דבריהם משמיעים אשר שדים בהם

 הגורמים שדים על להתגבר כאמצעי ושמשו השדים של הישירות בהכרזותיהם
30למחלות.
 המזרח בכל 31רבה, בהערכה הנפש חולי את לראות היום עד מקובל התורכים אצל

32בהם. לפגוע שאין כקדושים אליהם מתייחסים

, ן ו ע ג י ם ש די ת ש ע ב ש ה ת ו ו ח ו ר
 ״המשוגעים״ כל את 33מיוחד במאמר להגדיר העז ברתולין תומס המפורסם האנטומאי

 איך (Pavia) בפביה ראה גם הוא נפש. וכחולי כאפילפטים החדשה הברית של
 Joh. Dom). סלה דומיניק יוהן הרופא ידי על במלקות טופלו שיגעון״ ״מוכי אנשים

Sala) מיד ריצ׳רד מגדיר החלטית מאוד בצורה 34ונרפאו. ומלנכולים כאפילפטים 
 אין סרק, דברי הם האלה הדברים ״כל באומרו השיגעון מחלת של הדיאגנוזה את

 גופנית־ מבחינה מוסבר להיות יכול שאינו דבר מצאנו ולא זאת במחלה קדושה שום
 לרפא יכולה רוחות שהשבעת מאמין שאינו מי שכל ואומר מוסיף והוא רפואית״.
 זרים(. שיקולים מדי יותר יש הרפואי )בעניין רפואה בענייני מעורה אינו משיגעון

 מאז rabies.)35) הכלבת מחלת לדוגמה כמו למכביר השוואות זאת לדעה למצוא ניתן
חלק היום מייצגת והיא יתואר, שלא בהיקף שדים גירוש לגבי ענפה ספרות התפתחה
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ם-ב 25 אליך״. הזה המשגע בא מדוע השלום לו ויאמר אדניו עבדי אל יצא ״ויהוא יא: ט מלכי
: V  T  T ־ *״ : ־ : T ־ ־ T ־ ־ T :״־ V ־ T ־  \ I ־ V ״ • 9 V

ומתנבא משגע איש לכל ה׳ בית פקדים להיות הכהן יהוידע תחת כהן נתנך ״ה׳ כו: כט ירמיה 26
ף • ■ • P • •  P • ך ד • ■ ק ■ • • P • • • • P • • • • • ך • • • ץ ■ • • ■ ■ • • ■1• •1 1 • • •1 •

המהפכת״. אל אתו ונתתה
: V  T  -  T ־ ־ : V V

ז. ט הושע 27
ע״ב. יב בתרא בבא 28
. את אריסטו לפירוש ביותר דומה הנאו־אפלטונים תורת 29 ן  עברית, אנציקלופדיה )ראה אפלטו

המתרגם.( - 780 ׳עמ כד, כרך
Hugo Magnus, Der Aberglauben in der Medizin, Breslau 1903, p. 59 30

Stern, Türkei 1:169 31
Riehm, Handwb. Des Biblisches Altertums, p. 877a 32

Thomas Bartholin, Paralytiei N. T. medico et philology. Comment. Illustr. (ed.l?) 33
ed. sec. Basil 1662; ed.3 Lips 1685

שהלקאת בדעה היה הוא  .De Morbis Biblicis (ed. 1?) ed. second Francof. 1672, p. 66 34
. רציונלית פעולה היא הנפש חולי

׳עמ שם, 35 66, 69.



 הוא )דמון( השד אם ביותר ערני ויכוח היה התרבות. של ההיסטוריה של משמעותי
לא. או )השטן( אנושית דמות

 הכפר מן כומר של כתביו את העתיק הזמן של כקוריוז עוד להזכיר יש
Teichwolframsdorf, ,אדצט גוטלוב יוהן היה האירוניה, למרבה ששמו (Johann 

Gottlob Artzt) 36לשדים. טבעית התייחסות מפני נחרצת בצורה הזהיר אשר
 העיר מן איש ״ויפגשהו הבא: בתיאור החדשה הברית מתארת הדיבוק״, ״אחוז את

 "ותמיד 37בקברים״; אם כי ישב לא ובבית לבש לא ובגד רבים מימים בו שדים אשר
 הדיבוק אחוז כאשר 38באבנים״. עצמו את ופצע צעק ובקברים בהרים היה ויומם לילה
 מסופר כן כמו הפחד(. )דמיון עתנו״ בלא לענותנו הלם ״הבאת צעק הוא ישו את ראה
 מאוד רגזנים והמה הקברות מבתי ייצאים שדים אחוזי אנשים ״שני כך: הדיבוק אחוז על
 בכבלים אסרוהו הרבה פעמים ״כי וכן 39ההוא״; בדרך לעבר איש יכל לא אשר עד

 אחוזי בין היו 40לכבשו״. יכל איש ואין הכבלים את וישבר העבתים את וינתק ובעבתים
 בין הייתה 43המגדלית מרים מלבד 42בו־בזמן. עיוורים או 41אילמים שהיו כאלה הדיבוק
בגברים. רק מדובר ומלבדן 44אחת, אישה עוד רק החולות

 מבחינה כ״מטורף״. בימינו אותו מתאר שהעם טיפוס של היא המתקבלת התמונה
.Furor Melancholicus או Melancholia agitata^ מדובר קלינית
 על רק מספרת החדשה הברית כי 45ישו של הריפוי בשיטת לדון ערך שום אין
 לתוך השטן גירוש של ההסברים לגבי ה״שיטה״. את מזכירה אינה אך השטן, גירוש
 זה ואין הפרשנים אצל לקרוא ניתן בה, וטבעה לכינרת כך אחר קפצה אשר חזירה
 זה מסוג חולים מתוך שדים לגרש מקובל שהיה טוען אמנם יוספוס לענייננו. שייך

 דרך בידיעת אותו חנן שאלוהים אומר הוא שעליו המלך, בשלמה שמקורן בהשבעות
 השבעות". נוסחי אחריו ״והשאיר אדם, לבני ולארוכה לתועלת רעות ברוחות המלחמה

ישו של השליחים בסיפורי גם 46היהודים. אצל בזמנו מקובל מאוד היה זה ריפוי אופן
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.Soluti problematic hermeneut. De Daemoniacis periculum. Lips. 1763, p. 40 ff 4 36
רופא״.( לאל, שבח ״יוחנן, הוא הכומר של שמו תרגום המתרגם: )הערת

כז. ח לוקס 37
ה. ה מרקוס 38
כח-כט. ח מתי 39
ד. ה מרקוס 40
שד״. אחוז אלם איש אליו הביאו והנה יצאו ״המה לב: ט מתי 41
וירפאהו״. שד אחזו אשר ואלם עור איש אליו הובא ״אז כב: יב שם 42
. הנקראת מרים ומחליים: רעות מרוחות נרפאו אשר ״ונשים ב: ח לוקס 43 מגדלית״
 כי דוד בן אדוני חנני אליו: ותצעק ההם הגבולות מן יצאה כנענית אשה ״והנה כב: טו מתי 44

שד״. ידי על מאד מענה בתי
Renan, Apostel, p. 138 לדוגמה כמו 45
 המלחמה דרך בידיעת גם אותו חנן ״ואלוהים :5 ב פרק ח, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 46

 רוחות בהם שדבקו אדם בני יכולים בהם השבעות, נוסחי אחריו והשאיר רעות... ברוחות
היום״. עד אצלנו ביותר יפה כוחו זה ריפוי אופן שיחזרו. בלי לגרשם רעות,
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 וכן להשבעות זכר אין בתלמוד 47ישו. של בשמו שדים גירשו יהודים שמספר מסופר
 כדי כתב אשר את מלבו המציא יוספוס שדים. גירוש של פעילות על דבר מסופר לא

 שיש אנשים היהודים אצל שאין ספריו, את כתב הוא שעבורם הנוכרים, את להרשים
 כך בין ישו בשם בחולים טיפלו אשר יהודים שדים. לגרש הדרושים הכישורים להם
כיהודים. הוכרו לא כבר כך ובין

 בעוד שדים, למגרשי זכר אין שבמקרא העובדה את ציינו כבר הכנסייה אבות
 אנסטסיוס שאל כבר השישית במאה לגביהם. רבים תיאורים ישנם החדשה שבברית

 48הלא־מאמינים. אצל מאשר מומים בעלי יותר הנוצרים אצל מזכירים מדוע סיני מהר
 בריגוש לכך הסיבה את רואה טיילור מספקות. היו לא בנידון שניתנו התשובות כל

 האמונות את מקדמת שהנצרות טען זיבולד אדוארד 49תקופה. באותה ששרר החזק הדתי
 שבהשפעת טוען מגנום 50החדשה. בברית הנפוץ הנסי הריפוי מן כתוצאה הטפלות
 התק אדולף 51נפש. מחלות של מגפה התפתחה הנצרות, בלימודי בשדים האמונה
 בתקופות כבר קיימת הייתה בשדים שהאמונה בטענתו הנכונה לתשובה אולי מתקרב
 בתקופה הנצרות. ראשית של בתקופה מאוד התפתחה אך האלילות, בזמן ביותר קדומות

 בשדים שהאמונה כך חזקה, מספיק הייתה לא עדיין והנצרות נחלשה כבר האלילות זאת
52האדם. בני בתודעת חשוב מקום תקופה באותה תפסה

ה ל רפ כ ש ה
 )שוטט(, מ״שט״ אולי ומקורו השכל, רפה עבור ״שוטה״ במונח משתמשת המשנה
 רפה של הגדרה ונד. נע של חיים המנהל לאדם או דעה למחוסר אולי הכוונה כלומר
 שרפה להגיד ניתן בסיסי באופן אחר. חוקים בספר ולא במשנה לא באה אינה השכל
 ולחרש, לקטן מקביל הוא זאת מבחינה בר־דעה. אינו - באינטלקט שולט אינו השכל
 כאשר החוקי מעמדם לגבי מגבלות של שורה יש וקטן( שוטה )חרש, שלושתם שעל

הנפש חולה את שמכשירים העובדה מן 53כאן. לענייננו שייך אינו הטקסי מעמדם

 ישוע שם את להזכיר הואילו ומלחשים הסובבים היהודים מן ״ואנשים יג: יט השליחים מעשי 47
בישוע״. אתכם אני משביע לאמר: הרעות הרוחות אחוזי על האדון,

Quaestiones. Max. Bibl. vet. patr, vol. 9, Lugdunam 1677, Quaest. 40 48
Tylor, Anfänge der Kultur, 2:139 49

Edward V. Siebold, Geschichte des Geburttshülfe, Berlin 1839, vol. 1:187 50
Magnus, Der Aberglauben in der Medizin, Breslau 1903, p. 61; Medizin und Religion 51

in ihren Gegens. Beziehungen, Breslau 1902, p. 58
Adolph Harnack, Medizinisches aus der ältesten Kirchengeschichte, Leipzig 1892, p. 72 52

 מחרש, חוץ בראיה, חייבין ״הכל מ״א: פ״א חגיגה הי״ח; פ״י שם, ה״א; פ״א תרומות תוספתא 53
וקטן״; שוטה מחרש, חוץ המגילה את לקרות כשדין ״הכל מ״ד: פ״ב מגילה וקטן״; שוטה
 פ״ט מנחות חובתן״; ידי הרבים את מוציאין אין וקטן שוטה ״חרש, מ״ח: פ״ג השנה ראש
 הגט את לכתוב כשרין ״הכל מ״ה: פ״ב גיטין וקטן״; שוטה מחרש, חוץ סומכין, ״הכל מ״ח:

 פ״ב נדה וקטן״; שוטה מחרש, חוץ הגט את להביא כשרין הכל וקטן... שוטה חרש, אפילו
 פ״א סופרים מסכת מ״ד; פ״ה פרה מ״א; פ״ב זבים מ״א; פ״ו מכשירין מ״א; פ״א ערכין מ״א;
.. או עבד או צדוקי... שכתבו תורה ״ספר הי״ג: הכותבו כל הכלל: זה בו, יקרא אל שוטה.
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 שחיטתו ששחט ששוטה שחיטה, למשל כמו מסוימות, וגופניות רוחניות לפעולות
 רואים שהעם כפי או החדשה בברית כמו השוטה את רואים שאין להסיק ניתן 54כשרה,
 מפקידים שאין טבעי זה יהיה הכול למרות חיים. בעל של במעמד כמעט כלומר אותו,
 בכל שגם להניח מקום יש לילד. אותו משווים חוקית ומבחינה רשמיות פעולות בידיו
 בתחום רק עצמאי; כאדם חוקית מבחינה בשוטה מכירים אין החוקיים התחומים שאר
 השוטה אין 55אפוטרופוס. לו שמעמידים מפורש באופן מוזכר הוא האזרחי בחוק אחד
 הבעל אין השוטה, לבעלה בנאמנותה החשודה אישה 56כוהן. בתור במקדש לשרת יכול

 מכתובתה, לפסלה הבעל קנאת לקנא הדין בית ועל סוטה מי להשקותה יכול השוטה
 איני אך 58פטורים, באחרים שחבלו וקטן שוטה חרש, 57סוטה. מי להשקותה אף ואולי
גורם. שהוא אחרים פליליים למעשים אחריותו מדת מה המשנה מן יודע

 הפוצע אדם חייב התלמודי החוק לפי מיוחד. עניין מעוררות חוקיות בעיות שתי
ימי על פיצוי - שבת רפואי; טיפול דמי - ריפוי דברים: בחמישה לפצותו חבירו את

• • • •

 ערכו ירידת - נזק שסבל; הכאב על פיצוי - צער לעבוד; מסוגל היה שלא העבודה
 הפציעה. מן כתוצאה סובל שהוא הבושה על פיצוי - ובושת לעבד; נמכר היה אם
 אך הראשונים, הדברים ארבעת על פיצויים לו מגיעים נפגע שוטה שאם ספק אין
 שאלה היא השאלה כך. על לפיצוי זכאי הוא ואם מבושת סובל הוא אם מחלוקת יש

 אינו הנפגע שהאדם במקרה בר־עונשין הוא עלבון האם עקרונית, במחלוקת פרטית
 של משפחתו האם ומאידך־גיסא, העלבון. על יודע שאינו או אותו שהעליבו יודע

 של עלבון לתביעת מקום שאין הוכרעה השאלה עלבון? תביעת להגיש זכאית הנפגע
59שוטה.

 בני שני אם תופסים אינם נישואין השוטה. של הנישואין חוקי הם יותר חשובים
נישואין לאשרר הוא יכול האיש, הבריא 60מהם; אחד רק אפילו או נפש חולי הזוג
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חובתן״. ידי הרבים את מוציא
ן ״הכל מ״א: פ״א חולין 54  יקלקלו שמא וקטן, שוטה מחרש חוץ כשרה, ושחיטתן שוחטי

. כשרה״. שחיטתן אותן, רואץ ואחרים ששחטו וכולן בשחיטתן
 שנתחרשו שור פטור... פקח של שור שנגח וקטן שוטה חרש ״שור ה״ד: פ״ד קמא בבא תוספתא 55

. או בעליו . . ן אומר: יוסח ר׳ שנשתטו ך. עליו מעמידי פי אפטרו
 נאמר: ושם כוהנים לגבי וכן בכורות בהמות של כשרותן לגבי דיון מובא מ״ו פ״ז בבכורות 56

. ״והחרש . בבהמה״. וכשרין באדם פסולין טהורין, נגעים ובעלי והשוטה.
ן דין שבית ״ואלו מ״ה: פ״ד סוטה 57  חבוש שהיה או נשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנאי

להשקותה״. אף אומר: יוסי ר׳ מכתובתה. לפוסלה אלא אמרו, להשקותה לא האסורין. בבית
באחרים שחבלו והם חייב, - בהן החובל רעה. פגיעתן וקטן שוטה ״חרש, ע״א: פז קמא בבא 58

ך. - רי פטו
בושת״. לו אין שוטה בושת, להן יש וקטן חרש שמע: ״תא ע״ב: פו שם 59
 אחת בכפיפה נחש עם דר אדם דאין דרבנן תקנתא קיימא דלא ושוטה ״שוטה ע״ב: קיב יבמות 60

ימת ״שאין ש׳: נשואין״; רבנן תקינו לא  יכול אדם שאין לפי זה, בעניין חכמים תקנת מתקי
 אין הסתם ומן אחת׳ בכפיפה נחש עם דר אדם ׳אין הפתגם שאומר כמו משוגע, עם לחיות

 ושוטית ״שוטה ב: סעיף מד סימן העזר, אבן שוטה״; זוג בן עם ימים לאורך לדור יכול אדם
דעתו אם אבל גמור שוטה ודוקא סופרים... מדברי ולא תורה מדברי לא קידושין, להם אין
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 הנישואין, את לפרק אפשרות אין אזי נפש במחלת נשואה אישה חלתה אם 61קורמים.
 זאת קביעה 62הפקר. מנהג ההגנה חסרת באישה ינהגו לא )הגברים( אדם שבני כדי

 הגבר אם המזרח. בארצות הנהוג הנשים ריבוי ידי על משמעותה את למעשה מאבדת
 הסיבה הנישואין. את לפרק אפשרות אין התלמודי החוק לפי אזי נפש במחלת חולה
 ותנאי שליח, ידי על או אישי באופן הגט על לחתום הגבר שעל בעובדה נעוצה לכך

63ונפשית. רוחנית מלאה, בהכרה להיות שעליו הוא לכך הכרחי
אפילפסיה. חולה לגבי גם לעיל לנאמר להתייחם יש

 רק להעיד יכול הוא ממחלתו נרפא אם וגם דין, בבית להעיד יכול אינו נפש חולה
 ספר לפי 64כשר״. - בדעת וסופו שתחילתו כל הכלל: ״זה מחלתו: לפני שאירע מה על

65חוליו. תקופת על גם החלמתו אחרי להעיד אדם יכול המודרני החוקים
 בריא, הוא ופעמים חולה הוא שפעמים לסירוגין, אותו תוקפת הנפש שמחלת אדם

 לכל חולה נחשב הוא חולה הוא וכאשר דבר לכל בריא נחשב הוא בריא שהוא בזמן
 התלמוד חכמי של שקביעתם ציין ממינכן, פסיכיאטר :811111111) בום א׳ 66דבר.

 המשפטי־הפסיכיאטרי בהיבט גם אלא המחלות סיווג בתחום רק לא התקדמות מהווה
 התלמוד חכמי של זאת גישה להעריך יש 67היוונית. הפסיכיאטרית לגישה בהשוואה

 חולה שלפיה המוטעית, הדעה לקויה. בריאות של ההשפעה את יותר שמבינים ככל
 הראשונה למחצית עד המשפטי בטיפול מקובלת הייתה חלקית, באחריות נושא נפש
עשרה. התשע המאה של

 מלהצהיר הורים הפוסלים המומים בין נחשבת אינה הנפש מחלת מפתיעה, בצורה
68לדין. כך על ולהעמידו ומורה סורר בן שהוא בנם על
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 שהוא העת ידענו ולא צלול, ועתים שוטה עתים וכן הרבה, וקלושה דלה שהיא אע״פ צלולה
, עומד ן בדעתו לקידושין״. הוששי

 שרצה מפני מאתיים, כתובתה - שוטה או חרשת שנשא ״פיקח ה״ג: פ״א כתובות תוספתא 61
 אף פיקחת שנשאו ושוטה חרש לאישה(. נכסים ולתת לעצמו להזיק רוצה )הוא נכסים לה לזוק

מנה״. כתובה נותן - לקיים רצו כתובה. להם אין ונשתפה שוטה ונתפקח, חרש שחזר פי על
ע״ב. קיג יבמות 62
 גט כתבו אמר: כלום. אמר לא לאשתי, גט כתבו ואמר: קרדיקוס שאחזו ״מי מ״א: פ״ז גיטין 63

, אל ואמר: וחזר קרדיקוס ואחזו לאשתי לו: ואמרו נשתתק כלום. האחרונים דבריו אין תכתבו
 ועל לאו - לאו על אמר אם פעמים. שלשה אותו בודקין בראשו, והרכין לאשתך? גט נכתוב

מסוים. לזמן אנשים התוקף שגעון מין )ש׳( = קרדיקוס ויתנו״. יכתבו אלו הרי הן - הן
 כשר״; - ונשתפה וחזר ונשתטה שפוי פסול... ונשתפה... ״שוטה ה״ד: פ״ה סנהדרין תוספתא 64

מ״ו. פ״ב גיטין
Prof. Aschaffenburg. Mediz. Reform. 1905, p. 308 65

 הוא הרי ששוטה זמן כל הכלל: זה חלום, פעמים שוטה ״פעמים ה״ג: פ״א תרומות תוספתא 66
דבר״. לכל כפיקח הוא הרי חלום דבר, לכל כשוטה

Spuren Griechisch Psychiatrie im Talmud, Private printing, circa 1902, p. 14 67
 רוצה אינו ואביו רוצה אמו רוצה, אינה ואמו רוצה אביו ״היה ה״י: פ״ז ממרים הלכות רמב״ם, 68

 נעשה אינו חרש, או סומא או אלם או חגר או גדם מהן אחד היה ומורה... סורר בן נעשה אינו
ומורה״. סורר בן
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 חכמי גם נפש. לחולה שימושית הגדרה והפסיכיאטרים המשפטנים בידי אין היום עד

 והלן בלילה יחידי היוצא שוטה? הוא ״איזה זאת: לשאלה תשובה חיפשו התלמוד
 מיד מתעוררת כי מספיקה, אינה זאת הגדרה 69כסותו״. את מקרע הקברות, בבית

 סימן כבר זהו אזי - שטות בדרך האלה הדברים אחד את עושה החולה האם השאלה,
 מעידים אינם יחד הסימנים כל אזי שטות בדרך זאת עושה לא הוא ואם - מספיק
 הזאב״ ל״מחלת סימן להיות יכולה בלילה יחידי הולך שאדם העובדה שוטה. שהוא

(Lycanthropy,) בצורה מסביר שרש״י כפי או נפש, למחלת נחשבת לא זאת ומחלה 
 בלילה יחידי היוצא כלומר, האויר״. למקום ויוצא גופו ״שנתחמם פשוטה יותר הרבה
 אינו כן גם הקברות״ בבית ״הלן נפש. מחלת שום כאן ואין צח אוויר לשאוף רוצה
 טומאה״ רוח עליו ״שתשרה כדי זאת לעשות יכול ואדם לשוטה, סימן להיות צריך
 מהיר להיות יכול בגדיו״ ״והקורע 70נפוץ. היה שהדבר כפי כשפים, לעשות ויוכל
 מה ״והמאבד בגדים(; לקריעת כסיבה מופיעים הדברים )שני ציני או (choleric) חימה

 אלה הסברים (.morbus cardiacus) לב ממחלת סובל שהוא להיות יכול לו״ שנותנין
 דעת על התקבלו לא נפש, מחלת של ההסבר את השוללים השונות, התופעות לגבי

 כאן אין אך השוטה. להגדרת מספיקה המתוארות התופעות אחת כבר ולדעתו אבין ר׳
 המשפט בבתי כמו נשארת, ההגדרה המשפט. בבית הדרושות ההגדרות לגבי סיוע כל

 עם להתייעץ שיכול 71השופט, של ולשיקולו הוכחות למערכת כפופה כשהיא בימינו,
 אמצעי ננקטו הגדולה הסנהדרין כהונת בעת לשיפוט. בעצותיהם ולהשתמש מומחים
72וברפואה. במדע רבות ידיעות בעלי להיות הדיינים מן שדרשו בזה זהירות

 באירוע לראות אפשר ההמונים של סוגסטיה עם יחד שמיעתי תעתועים לחזון דוגמה
 למחנה מחוץ שישבו מצורעים ארבעה שומרון; העיר את כבש ארם מלך מלכים. בספר

השמיע ״ואדני איש: שם היה לא והנה ארם למחנה באו הם ארם. למחנה ליפול החליטו
־ ־ ״ : ״ T ־

עלינו שכר הנה אחיו אל איש ויאמרו גדול חיל קול סוס קול רכב קול ארם מחנה את
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ויעזבו בנשף וינוסו ויקומו עלינו. לבוא מצרים מלכי ואת החתים מלכי את ישראל מלך
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וילכו נפשם... אל וינסו היא כאשר המחנה חמריהם ואת סוסיהם ואת אהליהם את
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 מקרע הקברות, בבית והלן בלילה יחידי היוצא שוטה? הוא "איזה ה״ג: פ״א תרומות תוספתא 69
 אחד כל אם דנה הגמרא בתרומות, כמו ע״ב, ג בחגיגה לו״; שנותנין מה והמאבד כסותו את

גופו; שנתחמם בלילה, יחידי היוצא את מסביר שם רש״י יחד. כולם או סימן הוא מהסימנים
(.20) ע״ג מח פ״ז, גיטין שם, (;29) ע״ב מ פ״א, תרומות ירושלמי וראה

ע״א. יז נדה טומאה״; רוח עליו שתשרה כדי הקברות בבית ״ולן ע״ב: סח סנהדרין 70
 ולא מצוות. בן שאינו לפי התורה מן לעדות פסול ״השוטה ה״ט: פ״ט עדות הלכות רמב״ם, 71

נמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה  ו
. דעתו . פסול, כפייתו בעת הנכפה דברים... בשאר כענין ושואל מדבר שהוא אע״פ משובשת.
תמיד״. משובשת דעתו תהיה שלא והוא כשר... - בריא שהוא ובעת

ן ״אין ה״א: פ״ב סנהדרין הלכות שם, 72 אנשים אלא בקטנה בין בגדולה בין בסנהדרין מעמידי
. וחשבון רפואות כגון חכמות משאר קצת יודעים ונבונים... חכמים . המעוננים ודרכי ותקופות.

אותם״. לדון יודעים שיהיו כדי באלו וכיוצא ע״ז והבלי והמכשפים והקוסמים

« »
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73בחפזם״. ארם השליכו אשר וכלים בגדים מלאה הדרך כל והנה הירדן עד אחריהם
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חודש, וארבעה עשרים במשך להינשא אסור מניקה, והיא בעלה מת אשר לאישה
 שתינוק מקרה היה לגמילה. עד ההנקה בזמן בהתחשב זאת תקופה המקצרים ויש
 תום לפני בשנית להינשא לאישה להתיר סירב אשי רב בר ומר גמילתו לפני מת

 תהרוג היא הזמן לפני להינשא תרצה שאישה אחר שבמקרה מחשש הנדרשת התקופה
 שוטה ״ההיא אשי רב בר למר אמרו כך על מסוים. במקרה שקרה כפי תינוקה, את

 תהרוג לא שפויה אישה כי שוטה, הייתה כזה מעשה שעשתה ההיא האישה - הואי״
 פסיקתו את קיבלו לא חכמים ואכן, 75השוטים״. מן ראיה מביאין ו״אין 74בטנה, פרי את
אשי. רב בר מר של
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הייתי קהלת ״אני ואומר הפתחים על מחזר שהיה 77שלמה המלך על מספר המדרש
■ • ץ• • • • • 9 • 9

הגיע כאשר נפש. לחולה חשבוהו אלה דברים ובעקבות 78בירושלם״, ישראל על מלך
1 V  V ־ ־ : T ״ T 9 ״ ״  T

 בחדא דבריו)״שוטה על חוזר ואינו באמרותיו דבק אינו שוטה חכמים: אמרו לסנהדרין
 משלי מחבר אומר זאת לדעה בניגוד תעתועיו. את מחליף אלא סריך״( לא מילתא
באותה הקיבה מן חוזר שהקיא כמו כלומר 79באולתו״, שונה כסיל קאו על שב ״ככלב
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 חוזר מקבילה בצורה דבריו. על הכסיל חוזר כן ואוכלו, חוזר והכלב לשם שהגיע דרך
80בארמית. כך על המדרש

81ביינו״ משתטה זה ״אדם - הנפש לחולה השיכור בין דמיון שיש היטב ידוע
 בהיותו פקודה, נתן פילופטר אנטיוכוס המלך לשכחה. אלכוהול בין הקשר גם כמו -

 אשר על מאד ״ויתמה מיינו התעורר וכאשר פילים לכלוב היהודים את להכניס שתוי,
 מילאו אשר עבדיו על מאוד וכעס 82צווהו״, כבר אשר את עוד זכר ולא ככה... על שקד

בהריגה. עליהם איים ואף פקודתו את
בין האדע היום אנכי שנה שמנים ״בן זקנה: בעת השכל בכוח הידרדרות גם ידועה

• 9 • • P • • •ץ p■ 9 • • • ״ a m

ב 73 ס- טו. ו-ז, ז מלכי
ע״ב. ס כתובות 74
ע״ב. ל נדה 75
ע״א. נ נדרים 76
ע״ב. סח גיטין 77
יב. א קהלת 78
יא. כו משלי 79
ט. טז רבה ויקרא 80
וחמתו מיד בחמריה אשתטי גברא ״וההוא ע״ב: יב מגילה 81 יב(״. א )אסתר בו׳ בערה ׳

:־־־ד ז ״ד ד־ ־״

כז-כט. פ״ה מקבים־ג 82
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 בן 84הזקנה. עם משתנה השכל של השיפוט שכושר הגמרא אומרת כך על 83לרע״. טוב
 יחסר אם וגם חייך, ימי כל תעזבהו ואל אביך בכבוד התחזק ״בני כך על אומר סירא
85חייו״. ימי כל אותו תכלים ואל לו עזוב מדעו
 וביקשו ממנו, דעתו שניטלה עד לקיש, ריש וגיסו רעו תלמידו, על התאבל יוחנן ר׳

86ומת. נפשו ונחה עליו רחמים חכמים
 את מוצאת נפשית חולה הוא פושע שכל הקדומה, בעת כבר נפוצה שהייתה הדעה

 רוח בו נכנם כן אם אלא עבירה עובר אדם ״אין לקיש: ריש בדברי בתלמוד ביטויה
 מן להסיק רוצים וזאת נפשית, פגועה היא אם אלא בבעלה בוגדת אישה אין 87שטות״;
 גם 88״שוטה״. מלשון ״תשטה״ - אשתו״ תשטה כי איש ״איש סוטה בפרשת הפסוק
 מואב בנות על אומר שהתלמוד כפי נפשיות לסטיות קשורות הגבר של מיניות סטיות
ומורה, סורר בן לגבי גם 89מואב״. בנות אל לזנות העם ויחל בשטים ישראל ״וישב

■ ■ • ■ • • • • ■ ך • • • • • ■ •» < 9 '

 יש זאת מהשקפה כתוצאה 91נפשית. פגוע בבן מדובר 90הענשתו, את דורשת שהתורה
נפשית. מהפרעה כתוצאה האלילים עבודת את גם לראות

 אינו מה מפני זרה בעבודה רצונו אין אם ברומי: זקנים את פילוסופין ״שאלו - ן
 והרי מבטלן, היה - עובדין היו צורך להן שאין לדבר אילו להן: אמרו מבטלה?

 העולם הנח אלא השוטים? מפני עולמו יאבד ולכוכבים, וללבנה לחמה עובדין הן
 בתינוק מעשה ״שוב 92הדין״. את ויתנו יבואו שקילקלו והשוטים כמנהגו, שינהגו

 שנאמר כענין לאלוהיהן זועקין והיו נחשול עליהן ועמד בספינה באין שהיו אחד
נשטין? אתם מתי עד תינוק: אותו להן אמר אליהיר. אל איש ויזעקו המלחים ׳וייראו

ז • • • • • ז •

93הים״. שברא למי זעקו

ב 83 אל- אשר את עבדך יטעם אם לרע טוב בין האדע היום אנכי שנה שמנים ״בן לו: יט שמו
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אל למשא עוד עבדך יהיה ולמה ושרות שרים בקול עוד אשמע אם אשתה אשר ואת אכל
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המלך״. אדני
• • •

 טוב בין האדע היום אנכי שנה שמנים ׳בן לדוד אמר הגלעדי ברזילי ״ואף ע״א: קנב שבת 84
משתנות״. זקנים של שדעותן מכאן - לרע׳

יב-יג. ג סירא בן 85
ע״א. פד מציעא בבא 86
ע״א. ג סוטה 87
כתובות בירושלמי יב(. ה )במדבר אשתו״ תשטה כי איש ״איש של בפסוק בש׳ ש׳ בהחלפת 88

• • •

שוטה. פיה״ על פיו נותן אותו ״שראו איש מכונה (,25)ע״ג לא פ״ז,
 שטות בדברי שנתעסקו אומר: יהושע רבי שטים?... לשון ״מאי ע״ב: ה בכורות א; כה במדבר 89

 כאן יש מואב״. בנות את ״לזנות שטות: בדברי ד״ה רש״י אלהיהן״׳; לזבחי לעם ׳ותקראן
״שוטה״. עם ״שטים״ לקשור ניסיון

אמו״. ובקול אביו בקול שמע איננו ומורה סורר בן לאיש יהיה ״כי יח: כא דברים 90
• T  • • • • • •

ני ילקוט )מורה=שוטה(״; פעמים שני ומורה ״סורר ריח: פיסקא דברים ספרי 91  תצא, כי שמעו
תתקכט. רמז

ה״ז. פ״ו זרה עבודה תוספתא 92
ה. א יונה הי״ז; פ״ה נדה שם 93
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 94נפשית, הפרעה ובין פשיעה בין עקרונית הפרדה קיימת שבמקרא טוען קורנפלד
 לעסוק יכול אינו חוקים שספר אלה לדברים להיות שיכולה היחידה והמשמעות

להיאמר.[ צריכים היו לא הדברים אחרת כי פסיכיאטרית מבט מנקודת בחוקים

 ומטורפים מופרעים נפש. במחלות בחולים הטיפול לגבי במקורות אזכור שום אין
 מקובל שהיה כפי אותם היכו או אותם הרעיבו וכן בשלשלאות קושרים היו אלימים

 אצל המקובלת הטיפול שיטת הייתה גם זאת (,Pinel 1795) פינל עד הקדום בזמן
 בן לצפניה אמר ירמיה 96החדשה. בברית לעיל לנאמר גם מתאימה והיא 95הרופאים,

 כותב אינו התלמוד 97ולצינוק. למהפכת ומתנבא משוגע איש כל שייתן הכוהן מעשיה
 רפואה סם בידינו שאין נאמר ואף אחרת, טיפול שיטת על לא ואף אלה שיטות על דבר

98נפש. בחולי לטיפול
 שוטה, היא moria היוונית המילה של שמשמעותה 99ראובן ר׳ של להערתו נוסף

 מצוה נתן ולא רעה נפשו והייתה הרבה נכסים לו שהיה באחד ״מעשה המדרש מספר
 וזהבו כספו ונטל שלו, בבתים והצית אש ונטל נשתטה אחת פעם מימיו. )צדקה(

 זאת? כל לו גרם מי לו. שהיו משקים של החביות את ושיבר קרדום נטל לים, והשליכו
100ה׳״. את כיבד שלא ידי על

 משמעותה את שוטה המילה איבדה בשפה שחלו והשינויים הדורות במהלך
 הביטוי שימוש לידי בא וכך ״טיפש״, שלנו למונח יותר והתקרבה הפסיכיאטרית

101בך״. אני ״משטה
 להורות ונחפז יטעה שלא בעצמו שבוטח דיין כלומר בהוראה״, לבו ״הגס

מוסיף ג׳אנח ואבן 102בעיניו; חכם שהוא מפני שוטה הוא הרי ומתינות, עיון ללא

94 Kornfeld, Verbrechen und Geistesstörung im Lichte der Altbiblischen Tradition, Halle 
35:5 .1904, p

95 3:18 Ceisus: פל החולה  במכות אביו שמייסרו יסורים ידי על ונרפא אופטימלית בצורה מטו
באזיקים. כפות כשהוא

באזיקים״. לא גם אותו, לכבל עוד יכול לא ״ואיש ג: ה מרקוס 96
. כט ירמיה 97 כה-כו
 )של רפואתו סם ״אין בידן: סמיה לאו ד״ה רש״י בידן״; סמיה לא ״שוטה ע״ב: ע גיטין 98

בידינו״. השוטה(
 האומות כל על אימתן נפלה ממצרים ישראל שנגאלו ״בשעה לא: פיסקא רבה דאיכה פתיחתא 99

שטותא לאו ה׳... בקול שמעה לא הזה השבח כל אחר יד(... טו )שמות יךגזוך עמים ׳שמעו
T  •  T

וכר״. הוי מורא לשטותא צווחין הוא יווני לשון ראובן: א״ר היא...
ע״א. קכז כה, פרשה תעשר״, ״עשר רבתי, פסיקתא 100
ת בך״ אני ״משטה של דוגמאות אלה - ע׳׳א קעה בתרא בבא ע״א; קטז קמא בבא 101  במשמעו

)המתרגם(. עליך״ ״עובד כיום בלשוננו או עליך, צוחק
ת בא ״שוטה״ שהמונח דוגמאות של שורה הנה 102  מ״ז: פ״ד אבות - ״טיפש״ של במשמעו

ו פורק הדין, מן עצמו ״החושך רוח״; וגס רשע שוטה, - בהוראה לבו והגס וגזל... איבה ממנ
 עירובין לבנו(; שטות שונה השוטה )אביו לבניה״ שטותא מתני שטיא ״אבין ע״ב: קכא שבת

נלך דרך באיזו לה: אמר לברוריה, אשכחה באורחא, אזיל קא הוה הגלילי יוסי ״רבי ע״ב: נג
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 שוטה הוא התחומים בכל ומומחה בקי עצמו ורואה שמתנשא מי שכל ואומר
מוחלט.

 לא ואמר: )צוואה( רייתיקי עושה שהיה באחד ״מעשה הבא: הסיפור הוא משעשע
 את לשאול ורבי יהודה בר יוסי ר׳ הלך שוטה. שיעשה עד משלי מאומה יורש בני יהא

 רגליו ועל ידיו על מרגיע אותו וראה מחוץ, והוציאו קרחה בן יהושע לד׳ הזה המעשה
 והכניסו עצמן הטמינו אותו שראו וכיון בנו. אחר נמשך והוא פיהו לתוך נתון וגמה

 ששאלתם המעשה זה חייכם להם: ואמר משחק התחיל המעשה אותו שאלו אצלו,
 רואה שאדם מכאן להם: אמר לשאלתכם(, התשובה את ראיתם עתה )זה הגיעני עכשו
103הוא״. משתטה כאילו בנים

ם שדי
 החדשה. בברית מהגדרתם שונה בתלמוד ורוחות שדים שהגדרת פעמים מספר צוין כבר

 רק זאת קושר התלמוד כמטורף, שד בו שנכנס האדם מוגדר החדשה שבברית בעוד
 הנפש חולה את מזהים נדירות לעתים ורק לשד, או לרוח הקשורות גופניות למחלות

104שד. בו שנכנס כאדם
 שאל הבא: המעשה את שומעים אנו נפשיות להפרעות גם גורם אשר רוח לגבי

 בגדר אינו 105אדומה פרה שרפת טקס האם זכאי, בן יוחנן רבן את אחד כוכבים עובד
 ואחד אפרה את ונוטלין אותה וכותשין אותה ושורפין פרה מביאים ״אתם - כישוף

 יוחנן רבן לו ענה טהרת״. לו אומרים ואתם טיפין וג׳ ב׳ עליו מזין למת, מטמא מכם
 רוח בו שנכנסה אדם ראית לאו. לו: אמר מימיך? תזזית רוח בך נכנסה ״לא זכאי: בן

 עיקרין מביאין )הנוכרי(: לו אמר לו? עושין אתם ומה לו: אמר הן. לו: אמר תזזית?
 שאתה מה אזניך ישמעו לו: אמר בורחת. והיא מים עליה ומרביצים תחתיו ומעשנין

 שיצא לאחר בורח. והוא נדה מי עליו מזין טומאה... רוח הזו הרוח כך - מפיך מוצא
 לא - חייכם להם: אמר אומר? אתה מה לנו בקנה, דחית לזה רבינו, תלמידיו: לו אמרו
 דכתיב גזרתי... גזרה חקקתי חקה הקב״ה: אמר אלא מטהרין, המים ולא מטמא המת
 יין כונס שהיה באחד ״מעשה שד? אותו 107תזזית, אותה מהי 106.,התורה״ חוקת ׳זאת
 תזזית רוח בו הכנים הקב״ה? לו עשה מה כראוי. מעשרותיו מוציא היה ולא ושמן
המקל את נטל לו? עשה מה ביתו, בן בו גער בחביות, משבר והתחיל המקל את ונטל
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, עם שיחה תרבה ׳אל חכמים אמרו כך לא שוטה, גלילי ליה: אמרה ללוד?  לך היה האשה׳
ר׳ באיזה לומר: ( ״ ד  ללוד הדרך איזו אותה ושאל ברוריה את ופגש בדרך הלך הגלילי יוסי ללו
בשטותו״. ״עומד הביטוי מופיע שם (,30)ע״ג נז פ״ט, נזיר ירושלמי וכר(;

יג. צב תהלים מדרש 103
 אילימא מאן? כפאו יצא. - מצה ואכל כפאו דשמואל: לאבוה ליה ״שלחו ע״א: כח השנה ראש 104

הדעת״. טירוף מתוך זאת שעשה כלומר שד, ״שכפאו ש׳: וכר״. שד כפאו
יט. במדבר 105
ח. יט רבה במדבר 106
 רעה; רוח פירושו ״תזז״ הערוך לפי - תזזית ע״א. מ דף פרה״, ״פרשת כהנא, דרב פסיקתא 107

אדם. של דעתו המסירה רעה רוח והוא - תזזית רוח
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 שהיא ובשעה החיה מן מתיירא היא תשייה זו יעלה ״מה או 108ראשו״; על ופצעו
 )החיה( והיא בקרניה מקרקשת והיא תזזית של רוח בה מכניס הקב״ה לשתות מבקשת
 שייכות שוטה כלב אצל המצויות תופעות גם אם ברור לא 109ובורחת״. קולה שומעת
110זו. לקבוצה

להתענות, אסור רעה, רוח ידי על או שודדים גויים, ידי על נרדף אשר לאדם
 באחת הנמצאים אנשים להציל כדי השבת את לחלל ומותר 111רוחו; תיפול שלא כדי

112אלה. מצרות

ת ו ע ר פ ת ה ו י ש פ נ
 נפשיות הפרעות מספר כוללים והם השוטים הם המונח של המצומצם במובן הנפש חולי

 גם מזכירים 113)נכפית( האפילפסיה וחולה השוטה ליד קשה. עדיין ביניהן שההבחנה
 לשלושה לחלוקה מקבילים הללו המונחים שלושת האם ברור לא 114ה״משועממת״. את

 טירוף )שיגעון, mente capti, dementes furiosi, הרומי: בחוק המקובלת תחומים,
 בגדים גם שמואל מר של לדעתו 115ובלבול. טירוף לידי מביאה בטלה הדעת(. והיסח

116שיגעון. לידי מביאים מלוכלכים
x גלז^ררז p o x ׳k!r> fg  n אצ׳ב׳ר p ic 'ר fg  \jx  p  legle'M 'ר N' n g f g  t ip p g j” tífjrv׳p 

n g f g  ~¡sief y f s x ׳N׳fptf? n x g p j  p,ר ״ סג׳ ה jico" p-?lc <jx p ו g  r>le-)t p f f a "  rvng 1>x¡ef 

?־ פגן p ג g i "/117.גגגצ׳ז

 זמני באופן להופיע יכולות הדעת( )טירוף הדעת בשיקול וכן בהכרה הפרעות
לשבור אפשרות אין - הנפש על גם משפיעים בגוף וכאבים מחושים 118רגילות. במחלות

487 נפשיות הפרעות

הדעת. בטירוף ולא זעם בהתקפת כנראה מדובר ע״א. צז דף תעשר״, ״עשר שם, 108
ט. יב רבה בראשית 109
 סרוחות, אזניו יורד, רירו פתוח, פיו שוטה: כלב ״סימני (:15-12) ע״ב מה פ״ח, יומא ירושלמי 110

 נובח הוא אף אומרים: ויש בו. נובחין והכלבים לצדדין, מהלך יריכותיו, שתי בין נתון זנבו
נשמע״. קולו ואין

ן ומפני גוים מפני נרדף שהיה היחיד ״וכן הי״ב: פ״ב תענית תוספתא 111 רעה רוח ומפני ליסטי
כחן״. את לשבר שלא בתענית, עצמן לסגף רשאין אין -

ן ומפני גוים מפני נרדף שהיה יחיד ״וכן ה״ח: פ״ד עירובין שם 112  הרי - רעה רוח ומפני ליסטי
ן אלו עצמן״. את ומצילין השבת את עליהן מחללי

 היא, ניכפית היא, שוטה זו שפחה לו: ואמר לחבירו שפחה ״המוכר ע״א: פ מציעא בבא 113
עממת היא״. משו

ח 114 עממת=מו ן מטושטש. מבולבל, משו עמום. מוח מלשו
ן ״רבן ע״ב: נט כתובות 115  יוציא מלאכה מלעשות אשתו את המריר אף אומר: גמליאל בן שמעו

ך. רש״י: שיעמום״; לידי מביאה שהבטלה כתובה ויתן עו ג ״שעמום=שי
 ערבובית בבגדיו ״כשיש ר״ן: שעמומיתא״; לידי מתיא - דמאני ״ערבוביתא ע״א: פא נדרים 116

נו זוהמא, של ד מכבסן שאי לב״. ותמהון שעמום לידי מביאו - מזוהמין כשהן ולובשן תמי
א. ג רבה רות 117
 מחמת - דעתה ״שנטרפה קהתי: דעתה״; ושנטרפה והסומא והשוטה ״החרשת מ״א: פ״ב נדה 118

חולי״.



 הכרתו לטשטוש גורמים דין בית ידי על ליהרג ליוצא 119יינה. את ולשמור החבית את
 ״תנו במשלי הפסוק לפי 120דעתו, שתיטרף כדי יין של בכוס לבונה של קורט בהשקייתו

122צליבתו. לפני זה במשקה להשקות ניסו ישו את גם 121נפש״; למרי ויין לאובד שכר • • p  • P • «“ • • • • ■ p■ • • 9 9 ■ • -ך

 מבוכה של הפיזיולוגי הרחב בתחום הדעת״ ״טירוף במונח משתמשים קרובות לעתים
123לטועה. בניגוד שוטה, מונחים: שני בין להבחין יש לפיכך לטעות. שגורמת נפשית

ס קו די ר קו
 גט לכתוב ומבקש מבולבלת( )שדעתו הקורדיקוס במחלת חולה שהוא בו שניכר מי

 124בתבונתו. מוגבל הוא ולכן מופרעת הכרתו כי כלום״, אמר ״לא לאשתו כריתות
 מקני אחד באף עומד אינו הוא כי שוטה, של החוקי במובן הקורדיקוס את לכלול אין

 משווה לקיש ריש לשוטה. דומה הוא יוחנן ר׳ שלדעת למרות 125לעיל, הנזכרים המידה
 לדעתו 126דמדומים(. של )מצב תרדמה בעת אדם של למצבו הקורדיקוס חולה את
 של לדעתו 127הגת. מן חדש יין שותה אדם כאשר הוא המחלה מקור שמואל מר של
 מומלץ רפואית טיפולית מבחינה 128הראש(. )בלבול המים הוא המחלה מקור יוסי ר׳

 זאת דיאטטית אכילה מזוג; יין ולשתות אדום בשר לאכול הקורדיקוס במחלת לחולה
הטרטינה. למחלת גם מועילה
 Morbus^ הנוכריים הרופאים ידי על המתוארת ממשית במחלה שמדובר ספק אין

cardiacus, כפי למחלה הקשור הסבל של והתיאורים שהמונחים חבל לב. מחלת שהיא 
 ברורה תמונה לקבל מאוד וקשה ברורים, אינם אלה רופאים ידי על מתוארים שהם

מספק. מידע מקבלים אין 129אורלינוס קואליוס של התיאורים מן אפילו המחלה. של

ע״א. טז בתרא בבא 119
ינת הנשים של לפסיכולוגיה ע״א. מג סנהדרין 120  בתרומתן כוסתה זה יין שעלות ההערה מעני

בירושלים. אצילות נשים של
ו. לא משלי 121
קבל״. לא והוא במר מזוג יין לו ״ויתנו כג: טו מרקוס 122
.. את מתקנין שאתם עד יהושע: ״א״ר ע״א: נד - ע״ב נג נדה 123  נינהו? שוטות הני השוטות.

טועות״. תני אלא נינהו, טועות
 גט כתבו אמר: כלום. אמר לא לאשתי, גט כתבו ואמר: קורדיקוס שאחזו ״מי מ״א: פ״ז גיטין 124

, אל ואמר: וחזר קורדיקוס ואחזו לאשתי לו: ואמרו נשתתק כלום. האחרונים דבריו אין תכתבו
 ועל לאו - לאו על אמר אם פעמים, שלשה אותו בודקין בראשו, והרכין לאשתך? גט נכתוב

ויתנו״. יכתבו אלו הרי הן, - הן
נפש. חולה של הגדרה נפשיות, הפרעות זה: בפרק לעיל ראה 125
ע״ב. ע גיטין 126
ע״ב. סז שם 127
 זאת מילה בפירוש המים״. יוסי: א״ר קורדייקוס? ״מהו (:37) ע״ב מ פ״א, תרומות ירושלמי 128

בטבע! שהשתמר לחלב זאת קושר פרייטג, בעקבות קוהוט, המם; אולי שונות; אפשרויות יש
ן ואולי p\ßx rntßp nj'lc n/wn ‘fy ׳?־ בפ>/ג ‘׳/w)0 חום? או חם מלשו f  {# 1'pfafg

ß׳N/\f p׳p!f\ ¡!elu ,p.
129 Acut. 2:30 ff
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 קדם־ הררה עם delirium tremens^־ אותנו מקרבים שינה וחוסר המרובה הזיעה גם
 מפורשת בצורה כותב קלסוס אבל (.Präkordialangst, precordial anxiety) לבבית
 רק שמדובר דעתו 130הכרה. איבוד אין ,phrenesy לחולי בניגוד אלה, חולים שאצל

 לגבי הוא נתוניו את סותר גלנוס נכונה. אינה בוודאי הגוף, של מופרזת בחולשה
 המוח תאי ממלוי המתהוה ״חולי הוא morbus cardiacus הרמב״ם לדעת 131המחלה.
 הסברים מספר עוד מרכז פושמן 132העלפון״. ממיני מין והוא מחמתו מתבלבלת והדעת

 אצל אותם פוגשים שאנו כפי במצבים שמדובר לנדסברג של לדעתו מצטרף והוא
 כפי נראית, אינה זאת דעה chlorosis.)133 ירקון; )חולי וכלורוטיים אנמיים אנשים

 את מסביר זיגרס אחרים. ורבים (Ziegers, 1843) זיגרס של דעתו נראית אינה שגם
 זה מכל ללב. סביב בדימום המתבטאת בצפדינא, הלוקים לאנשים כאופיינית המחלה
 ורואים המחלה מהות לגבי אחידה בדעה אינם השונים שהמחברים הרושם מתקבל

morbus cardiacus^ של הכפולה שהמשמעות ייתכן שונות. מחלות cardia ללב 
morbus cardiacus.^ הכלולות המחלות למגוון מובילה ולקיבה

 המוח בלבול של מחלה הקורדיקוס במחלת לראות התלמוד, חכמי של להשערה
 הסיבות כאחת vinolentia - היין מחלת את קושר קלסוס )גם אלכוהול משתיית כתוצאה

134הירושלמי. התלמוד מן ידיעה עוד מתוספת (morbus cardiacus להתפתחות
 וגיבב שחור לתוך אדום לארוג אמור שהיה אחד אורג על לפקח הוטל יוסי ר׳ על
 כפי קורדיקוס זהו דברים. וגיבב אדום לתוך שחור לארוג אמור היה כך אחר 135דברים,

 שבמקרא ״לעי״, במילה בתלמוד מופיע דברים״ ״גיבב המונח חכמים. ידי על שהוגדר
ישתו קדשי הר על שתיתם כאשר ״כי השותה: של פטפוטו את שמתארת המילה היא

• ■■ • • • • P • 0 •ך• »■ ■■ • • • • • • •
• • • • I• •

ופטפטו. שתו הם כלומר 136היו״; כלוא והיו ולעו ושתו תמיד הגוים כל
T ״ ־ T ־  : T  : T  : T  : T

 מן שונה אינו שכנראה ה״שופטני״, את עוד כאן להזכיר יש העניין להשלמת
 על החומר וכן הטיפש, על החומר החכם. של הניגוד שהוא טיפש, וכן 137השוטה,
כאן. ולא הפסיכולוגיה בתחום יובאו המקרא, של הכסיל

489 נפשיות הפרעות

130 3:19 Celsus
Landsberg in Henschel's, Janus, 2:53 ff השווה: 131
 קאפה הרב קאפה(. הרב של תרגומו )לפי מ״א פ״ז לגיטין הרמב״ם של המשניות פרוש 132

שהיתה ״מי כותב הוא ששם הי״ד, פ״ב גירושין, מהלכות הרמב״ם את מצטט במקום בהערותיו

המתרגם. - אותו״ מבעתת רעה רוח
Puschman, Alexander von Tralles, vol. 1, p. 214 ff 133

׳ חכמים שאמרו קורדייקוס ״זהו (:29) ע״ג מח פ״ז, גיטין ירושלמי 134  שהוא בשעה חלום, פעמי
 )בפירוש דבר״. לכל כפיקח הוא הרי חלום שהוא ובשעה דבר לכל כשוטה הוא הרי שוטה
המתרגם.( - ובשיעמום״ בבהלה ״פירש הגיליון: על הקצר

לשחור. הופך שאינו למרות אדום יין דילול של נושא מזכירה ואדום שחור של האריגה 135
ולער במקום: מקרא )דעת טז. א עובדיה 136  שתה בערבית שעניינו לע״ה ששורשו סוברים יש ״׳

המתרגם.( - ׳לער״ בערבית פטפט, שעניינו ואפשר לרוות, בלי הרבה
 מ מציעא בבבא אלא ״שופטני״, את מצאתי לא אך ע״א, פה קמא בבבא מקור מזכיר המחבר 137

המתרגם. - ״שופטני=שוטים״ רש״י: עסקינן״; בשופטני ״וכי ע״א:
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עור מחלות

הצרעת מחלת ו.

 הצרעת, במחלת הרן ויקרא, בספר י״ג פרק על שנכתבו והדיונים הכתבים מספר
 לשוני פרט שכל לחשוב היה ניתן מילה. בברית הדנים הכתבים למספר כמעט מגיע

 אתו מביא חדש פרסום וכל הנכון, הוא ההפך אך פתרונו, את מצא וארכיאולוגי
 במאמץ ומרצם גאוותם כל את משקיעים רבים מחברים ישנים(. )או חדשים רעיונות

 רבים וצודקים. נכונים גם הם אם לשאלה אדישים נשארים אך מקוריים להיות
 המקור ואם אותה, להוכיח מאמר, במסגרת כך, אחר ומנסים השערה לעצמם הבונים

 אחרים יש לעומתם 1אותו. לתקן מנסים הם אזי להשערה להיכנע רוצה אינו המקראי
 ונאלצים המודרניות מהשקפותיהם להשתחרר יכולים אינם עתיקים במקורות שבעסקם

 שמכל לציין יש להלן, שיתברר כפי לכך. בהתאם המקראיים המושגים את לפרש
 הגדולים הקשיים את הצרעת מחלת על הפרק מעורר שבמקרא הרפואיות ההערות

ביותר.
 הקשורים הפרטים מן רבים מבין שאיני בזה בצרעת שעסקו קודמי מכל שונה אני

 לענות ניתן לא שכלל בעיות בפנינו מעמידים הפרטים מן שחלק אפילו חושב אני בה;
 זאת ואשלים המקראי, הכתוב לתרגום עצמי את מגביל אני הדברים בעיקרי עליהן;

כלליות. הערות במספר הדברים את אקדים להבנה. הדרושים הכרחיים בהסברים

ת ע ר צ
 שהמקרא הטוען 2מינש, ידי על במיוחד המיוצגת המקובלת הדעה על לחלוק עלי ראשית

 כל ללא זה היה אזי המצב היה זה אילו התפתחותה. שלבי בכל המחלה תיאור את נותן
 חוקים. ספר וראשונה בראש הוא התנ״ך והרי - החוקים ספרי בכל למקובל השוואה

 טמא, אינו ומי טמא מי הקביעה הוא במקרא המחלה תיאור בכל והקובע המכריע הגורם
 לגישה נוספת הוכחה הנפגעים. לבידוד החמורות המגבלות נקבעות זאת הבחנה ולפי
בצרעת, שמדובר בקביעה מסתפק המחוקק אין רבים שבמקומות העובדה היא זאת

pfssix p$׳nr> g¿׳ '>¡3ñ lein ^־aa/d [g, ׳?ח גפל/ב 1 1¡e~)f p ר#>/3ה Í6 f3ye 'tôNlc 
x p כ?־׳ j1d$Ñ nos P'jriio ׳?־׳ p f?  ifyj ויזמ ,pri'í'6 P'tfxipÑ 1׳r> ¡eíf p'gjlc V¿/ p׳

3Ar> jÑ pp'h-riít pgnàf p-?Ñ%Ñ pie־(n.

2 1893 Münch, Die Zaraat (Lepra) der Hebräischen Bible, Hamburg & Leipzig
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 לאור ״טמא״. ההגדרה מתוספת תמיד אלא הרפואיות, למטרות מספקת שהייתה קביעה
(.Lepra legalis) הצרעת" "חוקת על המדבר 3הוט צודק זאת עובדה
להסיק ברצוני 4אתו״ וטמא הכהן וראהו הוא צרעת ״נגע הכפולה הקביעה מן

y  y  • •• »  y  • w f 9 • • ״ • • • • r

 לקבוע הפשוט האיש על המקשים במצבים רק מדובר כולו הפרק בכל נוספת. מסקנה
 אך מספקת כמובן זאת דעת חוות מומחה; של דעת בחוות צורך ויש הרפואי המצב את

 הובא מקרה שכל להנחה מקום אין ממושכת. הסתכלות מחייבת היא קרובות לעתים
 של המקרה את גם הפסוק מציין ולכן המחלה, התפתחות של ראשון בשלב כבר לכוהן

 התפתחותה, במלוא היא כאשר רק המחלה מתגלה מסוימים במקרים 5נושנת״. ״צרעת
 היטב מוכר היה כן כמו הפשוט; האיש ידי על גם נכונה להגדרה ניתנת היא ואז

 כבר בשרו וחצי אמו מרחם היוצא לנפל דומה החולה שבה מתקדמת מחלה של המצב
המסופקים במקרים רק לא חלה 7הוא״, צרעת הכהן ״וטמאו הכפולה, הקביעה 6נאכל.

T •

 ברציפות מקננת והיא ספק בה שאין מחלה של במקרים גם אלא במקרא המפורטים
 המוטלות שההגבלות נוספת פעם מדגיש הפרק כל את המסכם הפסוק החולה. בגוף

 האבחנה של המכרעת ההחלטה הנגע. בו אשר אדם לכל ומתייחסות חלות הצרוע על
וכל ריב כל יהיה פיהם ״ועל נאמר שלגביהם הכוהנים, כלומר, - המומחה בידי נתונה

T : ״ V ־־ :  V ״ : T

8נגע״.
T ־

 פרק כל שאת האומרת התאולוגים מצד שבאה לה, מתנגד שאני דעה, קיימת
 הנפש״. ״צרעת על רק לדבר רוצה ושהתורה אלגורית בצורה לראות צריך הצרעת

 אדם כל רשאי המקרא, של המילולית ההשקפה ליד האלגורית ההשקפה מתקבלת אם
 איננו להתפתחותה. הגורמים הרוחניים הגורמים את מחלה בכל ולראות חופשי להיות

 המילולי, להסבר במקביל האלגורית הפרשנות את לראות שרוצה אדם כלפי טוענים
 לראות אך שונות, במשמעויות המחלה של השונות צורותיה את לראות אדם כל וזכאי

 המילולית המשמעות את נוגד המחלה של היחידה המשמעות את האלגורית במשמעות
 שיר של למשמעות דומה זה מקרה מילים. כך על להוסיף מקום ואין המקרא, של

 לקב״ה ישראל כנסת בין דו־שיח השירים בשיר ראו ביותר קדומות מתקופות השירים.
 אינה והנצרות היהדות של זאת השקפה הקודש. בכתבי המגילה את כללו זאת ובעקבות

 את השירים בשיר המתוארות בתמונות לראות מחויב עצמו יראה שהארכיאולוג מונעת
נאהבים. רועים זוג בין הקשר

ת ו ה ת מ ל ח ת מ ע ר צ ה
 בסימנים מסוכנות, ואינן מזיקות שאינן אחרות, ממחלות הנבדלת מחלה היא הצרעת

החברה מתוך החולה את שמשלחים לסביבה מסוכנת כה היא העור. גבי על חיצוניים

ibid. p. 48 3
ג. יג ויקרא 4
יא. שם שם 5
בשרו״. חצי ויאכל אמו מרחם בצאתו אשר כמת, תהי נא ״אל יב: יב במדבר 6

t : • ־ t •״ ״ —  • v  v  :  v • t : ״ ד ־

ח. יג ויקרא 7
ה. כא דברים 8



 היו המצב היה זה אם כי במטה, לשכב צריך אינו החולה חי. הוא שבה הבריאה
 אך כרוניות, עור מחלות יש המצורעים. לבית או הביתה אליו הכוהן את שולחים

 היא שצרעת האפשרות כנגד )סיפילים(. ומעגבת מצרעת רק לחשוש סיבה יש
 הפך השער הנגוע שבמקום והיא פעמים מספר המוזכרת העובדה מדברת עגבת
 המקובלות התופעות את תואם הצרעת של התיאור אין אחרים במובנים גם לבן.

 הראשונית הפגיעה ובמיוחד עגבת של האופייניות התופעות זאת ומלבד בעגבת;
(Primäraffektien, primary lesion) אנו לפיכך לצרעת. בקשר כלל מוזכרות אינן 

 9החוקרים, רוב ידי על שנים עשרות כמה לפני עד מקובלת שהייתה לדעה מצטרפים
.Aussatz, leprosy^ למחלת הצרעת את לשייך שיש

 מבודדים היו שלא להוכיח אי־אפשר מוחלטת; אינה זאת שהוכחה להודות עלי
 מציין המקרא אין סיכון; בהן אין כיום השקפתנו שלפי כאלה עור מחלות חולי

 הייתה לבידוד שהסיבה רק מניחים אנו המחנה. מן להוצאה שהביאו השיקולים את
 האם חולה. של לבידודו אחרת סיבה שום מכירים אנו אין כיום כי להידבקות, החשש

 דחייה אתית, משמעות לה שיש או הידבקות סכנת באמת היא התורה של ה״טומאה״
 בלבד. השערות בגדר יישאר זה כל אחרת? משמעות בעלות או אסתטיות סיבות מתוך

 פטרת מחלת את בצרעת הרואים 10וזק קצנלסון של לדעתם להתנגד סיבה שום אין
 בעוד (Herpes) בשלבקת החולה אדם לבודד מוזר לנו ויראה (.trychophytosis) העור

היטב. לנו מוכר (lepra) בצרעת החולה אדם של שבידודו
 בצרעת לראות נחרצת בצורה מתנגד (,2 )הע׳ הוזכרה שכבר שלו במונוגרפיה מינש,

 ראה לא הוא לנושא הקדיש שהוא הרבה הלב תשומת למרות כי ,leprosy^ מחלת את
 לפי הצרעת את המאפיינים הסימנים בו שניכרו leprosy של מקרה שום רוסיה בדרום
 מחלת בתורכסטן (Sartén, sarts) הסרטים אצל מצא הוא זה לעומת התורה. תיאורי

 אנדמית בבהקת שם מדובר המקראית. הצרעת של תסמינים עם pjesj המכונה עור
(endemische vitiligo, endemic vitiligo) ממנה מתרפאים בה החולים אדם ובני 

ימים. ומאריכים
 באיזורים המופיעות למחלות הצרעת את להשוות אסור עקרוני שבאופן סבור אני

 נמצאים לא המחלה שביסוד בטוחים להיות עלינו כזאת להשוואה מוגבלים; גאוגרפיים
 החיים שמי, ממקור יהודים אצל מחלות להשוות אין כן כמו לאיזור. הקשורים גורמים

 שיכולה נוסף גורם אסיה. במרכז החיים נוכרים אצל המופיעות למחלות ישראל, בארץ
 כפי אדמה ועובדי ברועים מדובר שכאן בחשבון, להביאו יש ואשר השפעה, לו להיות
תורכסטן. בהרי ציידים לעומת המקרא בתקופת היהודים שהיו

ידי על שנה חמישים לפני שהוזכרה אחת אפשרות עוד לפחות להזכיר ברצוני

« »
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:(Ebstein) 9 ן של בספרו מרוכזות אנשים מספר של דעותיהם י אבשטי
Die Medizin im Alten Testament, Stuttgart 1901, p. 85 ff 

Arnold Sack, Was ist die Zaraat der hebräischen Bibel? Virchow's Archiv f. path. 10
Anat. 1896, Suppl. p. 201
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 חלו לא אנשים אשר במחלות לחלות יכולים זמננו בני שאנשים טען הוא 11ישראלס.
 קיימות ואינן שנעלמו מחלות הקדמונים אצל היו ולעומתם קדומות, בתקופות בהן

 הדורות במהלך צורתן שינו מסוימות שמחלות שסביר ראה הוא לכך נוסף בתקופתנו.
 ללא הבסיסי הסבל נשאר מסוימים שבמובנים למרות שונים, תסמינים בימינו להן ויש

 לדוגמה, - הגוף במבנה שינויים לחולל עשוי חיים בעל של החיים צורת שינוי שינוי.
 יכולים החיים בתנאי שינויים גם ארוכים; למעיים להשתנות יכולים קצרים מעיים
 אפשרות יש זאת מבט מנקודת מחלה. כמו גופניות ותופעות התנהגות לשינויי לגרום

 נתון שהעור בחשבון נביא אם ובמיוחד רב, זמן לפני שנעלמה מחלה היא שהצרעת
 במיוחד זאת, השקפה אימצו רבים חוקרים למעשה, הסביבה. בהשפעת רבים לשינויים

 היו ״לא ועדיין המקרא, מן נתונים הרבה להסביר מסוגלים היו לא שהם העובדה לאור
 לשון את הבנתם חוסר את במקום המקרא מחברי את בזה להאשים מודרניים״ מספיק

המקרא.
 ולמען אחת, אפשרות היותר לכל היא leprosy^ כמחלת הצרעת את להסביר

 הקדום. הזמן מן מחלות של רב למספר מקום להשאיר חייבת זאת אפשרות האמת
 מנסח שהרמב״ם וכפי כללי, כשם הצרעת מושג את לראות ניתן ביותר הזהירה בצורה

12לזה״. זה דומין שאין הרבה עניינים כולל בשותפות, האמור שם הוא ״הצרעת זאת

ת רו ד ג י של ה ג ו ת ס ע ר צ
 המושגים את תחילה להסביר צורך יש לצרעת הקשורים השונים התורה חוקי להבנת

 המשמש לכוהן הוראות נותנת היא אך רפואה ספר איננה התורה השונים. הטכניים
 נאלצים אנחנו המחלה. של היסוד במונחי מתמצא שהוא ומניחה פקיד־רפואי־מומחה,

 הקשיים את לפרט צורך אין המילה; צורת לפי השונים המונחים את ולהבין לנסות
 מושגים להשוות הוא מסוכן יותר עוד אחרת. אפשרות בידינו אין אך בכך הכרוכים
 בתקופות להם שניתנו למשמעויות היסוד מושגי את להשוות או אחרות בשפות מקבילים

 והאנגלים הצרפתים של ״the auricles,״ ״Les oreillettes״ המונחים מאוחרות. יותר
 Frauenzimmer המונח משמעות שלנו; האנטומים של הלב״ ״פרוזדור עם זהים אינם

 הגרמנית בשפה זה מונח של המשמעות את תואמת אינה לסינג של בתקופתו
כיום.
 והם קצנלסון, ידי על תלויה בלתי ובצורה 13פגל, ידי על תואר ״צרעת״ המונח - 1

 יש זה הסבר נגד העור. גבי על זריעה - ״זרע״ בלשון המונח של המקור את רואים
 ערך כל אין 14״צרעת״. ולא ״בוהק״ מכונה העור גבי על כתמים של שהופעתם לומר
צרעת. המילה להסבר שנעשו הניסיונות כל את כאן לפרט
מוגבה מורם, נישא, מלשון ״שאת״, מבריק; בהיר, לכתם היא הכוונה ״בהרת״: - 2

Israels, Nederl. Tydschr. Voor Geneeskd. 1861. fol. 203, "De Geschiedenis der 11
Diphtheritis"

ה״י. פט״ז צרעת טומאת הלכות רמב״ם, 12
Pagel, Deutsche Mediz. Zeitung, 1893, p. 683 13

הוא״. בהק - לבנת כהות ״בהרת לט: יג ויקרא 14
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 לחספוס, הקשורה קשקשים של תופעה היא ״ספחת״ העור; מעל בליטה לסביבה, מעל
15מחוספס״. ״רק כמו

 הכתמים צרעת (:leprosy) צרעת של שונות צורות בשלוש כאן מדובר
(Fleckenlepra, spotty leprosy) הקשרים או השלפוחיות צרעת הבהרת, היא 
(Knollenaussatz, nodular leprosy) היא ו״ספחת״ השאת, היא psoriasis, כפי או 

 את לראות יש זה לפי בקשקשים. המאופיינת ,lepra vulgaris דלן, ידי על שהוגדרה
 ב־ שמדובר הטוען 16טובלר, של גישתו את נאמץ אם אלא קיבוצי, כללי כשם ״צרעת״

lepra squamosa .אמיתית
 חולה שאדם קדומה עולם השקפת לפי וזאת ״מגע״ מלשון בא זה מונח ״נגע״. - 3

 גוף עם החולה גוף של במגע לבוא יכול כזה גורם לגופו. מחוץ גורם עם מגע מחמת
 "שיתפוס במונח היום עד משתמשים כך שד. או רוח עם הוא המגע כלל בדרך אך אחר,
 (contagium) בלטינית משמעות ובאותה (,der Schlage soll dich treffen)השבץ״ אותך

 של העברה שהיא הדבקה, לגבי שלנו התפיסה התפתחה מכאן (.e synapheia) וביוונית
 ה״נגע״ בעולם. המקובל במובן מחלה קיימת ל״נגע״ בניגוד לאחר. אחד מאדם מחלה
״נגע״ למוות. וגורמת רבים אנשים התוקפת למגפה וגורם שמדבק הדבר, מן גם נבדל

• •

 כמו המדויקת, הגדרתו את ה״נגע״ מקבל נוסף מונח בהוספת ורק כללי, מונח הוא
 מציין הוא כאשר הרמב״ן, מביא צרעת״ ל״נגע ״נגע״ בין אחרת הבחנה צרעת״. ״נגע

 צרעת, נגע בתחילתן בהן הכתוב יאמר ״ולכך הצרעת של מוקדם שלב הוא צרעת שנגע
 ההסגר לאחר גמורין הטומאה סימני ובהיות גמורה, צרעת איננה צרעת, של מכה כלומר
 הכהן ׳וטמאו בטומאה יאמר ופעם גמורה. צרעת שהיא יתכן היא׳, ׳צרעת שיאמר

 צרעת נגע הוא כי מעכשיו שיטמאנו לומר והכוונה כה(, יג )ויקרא הוא׳ צרעת נגע
 18זק מנסה האחרונה בתקופה 17העם״. מן מעתה להבדל וראוי צרעת, לידי ודאי שיבוא

 מופיעים בפסוק כאשר בטלים הניסיונות כל אך צרעת״, ל״נגע "צרעת״ בין להבחין
 מן מתעלם הוא שלו ההשערה את להציל זק ברצות 19זהה. במשמעות המונחים שני

 )במובן מדבקת מחלה הוא במקרא ״נגע׳׳ אם יודעים אנו אין הפסוק. של השני החלק
 20מטמא. ואינו היא ׳׳מספחת״ כי טומאה מחייב אינו שנגע אומר הפסוק כי שלנו(

המקרא. פסוקי אחרי שיטתי באופן נעקוב אלה ראשוניות הערות לאחר

א ר ק ת יג פרק וי ו ד סו י ם( ) ליי ל כ
דעת חוות לפי אלה, ממחלות )אחת בהרת או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה כי ״אדם

y  y • • • • • • • ך ' • • • • « « » ״ • • • ■

הארץ״ על ככפר דק מחספס דק המדבר פני על והנה הטל שכבת ״ותעל יד: טז שמות 15.
• • •p ״ «T- • • • 9 ך • • “ • • • ■■ • • • • ך■ • ■■ • • •  ••
• I I  • I * %  • 1 •  • • I  •

Tobler, Medizinische Topographie von Jerusalem, p. 50 16
ג׳. י״ג לויקרא רמב״ן 17

Arnold Sack, Was ist die Zaraat der hebräischen Bibel? Virchow's Archiv f. path. Anat. 18
1896, Suppl. p. 210

צרעת נגע הכהן אתו וטמא פרחה, במכוה הוא צרעת - העור מן עמק ״ומראה כה: יג ויקרא 19
p ־־ : T  T T T  V ד“ ״ “ ־ ־ : * S T  T  T 9 ״ ״ ־ ״ ״ ״ V ־ T“ ־

הוא״.
הוא״. מספחת הכהן וטהרו - בעור הנגע פשה ולא הנגע כהה ׳׳והנה ו: שם שם 20
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מבניו אחד אל או הכהן אהרן אל והובא צרעת לנגע בשרו בעור והיה מקצועית( לא
9 V  : T  : : T T I־ T T ־־ : V  T ־ ־ • ־ 9 ך V ״  P ־ ־־ T  T

 דרושה. אינה קבוצתית התייעצות יבוא(. לא הוא החופשי מרצונו כי ב; )פס׳ הכיהנים״
בשרו מעור עמק הנגע ומראה לבן הפך בנגע ושער הבשר בעור הנגע את הכהן ״וראה

: T  T ־־ : ־7־ 9 ״״ ־־ T  T : ״״ T ־־ V־ T 9 ־־ T  T ־־ V ־־ T  : 9 T

ג(. )פס׳ אתו״ וטמא הכהן וראהו הוא צרעת נגע
T : ־ ־T ־7  T -

 .lepra^ חשודה אינה ובהרת( ספחת )שאת, הנזכרות התופעות משלוש אחת אף
 מן אדם של עינו למראית בתופעה כלשהו שינוי שיחול לאחר רק להתעורר יכול חשד

 - הכוהן - המומחה לפני יובא כזה חשוד מראה שינוי. איזה יודעים אנו ואין השורה,
צרעת״. כ״נגע הנגע יוכרז אישורו לאחר ורק

בשרו״ מעור עמוק ״הנגע וכן לבן׳׳ הפך ׳׳הנגע - המידה אמות שתי אם ברור לא
 לבהרת. רק מתאימות שהן וכנראה ובהרת(, ספחת )שאת, הצורות שלוש על חלות -

 הבשר בעור בשקיעה לא אך השיער צבע בשינוי מדובר אמנם ב״שאת״ מפורט בדיון
 שלא הקשרים״, ״צרעת היא ש״שאת׳׳ הדעה את תואם זה וגם בשרו״(, מעור )״עמוק

הבשר. מעור בה עמוק שהנגע ייתכן
 נראה הוא כלומר הבשר״, מעור עמוק הנגע ש״מראה הביטוי את מדגישה המסורת

 בהיות מוסבר הבשר מעור עמוק המראה שקוע. אינו הוא שבעצם ייתכן אך שקוע,
 שטח גבי על גוף של צל נראה גם כך העור; של הכהה בעור הבולט בהיר כתם הנגע

ד(, )פס׳ העור״ מן מראה אין ועמק בשרו בעור הוא לבנה ״בהרת גם יש אך מואר.
T ־־ 9  T  : V  V 9 : : ״ T  : T *7 : ״־ 9 ״ T  9 •  T

כ(. )פס׳ העור״ מן שפל ש״מראה ו״שאת״
T : ־  * T  T  T  V

 הרופאים של התיאורים את תואמות במקרא המתוארות צרעת של המידה אמות
 ״תופעה שלו. אישיות הבחנות על המעיד סינא, אבן של ובמיוחד הערבים,

 עוד כל וזאת צרעת, של מוקדם שלב להיות צריכה אינה (Morphoea alba) לבנה״
 בעור ושקועה וסובין קשקשים לה יש מחוספסת, התופעה אם העור; בגובה היא

(magis depressa,) בעוד צבעו, את משנה השיער אין פשוט בכתם בצרעת. מדובר אזי 
 צרעת של שבמקרה מציין אריסטו גם 21ולבן. דק הופך השיער צרעת של שבמקרה

22השערות. מאפירות ,leuke ביוונית המכונה (,exanthema) העור

ת ע ר ל צ ר ע ה עו הי ר ש א עו רי ב
בהרת א.

לבן הפך לא ושערה העור מן מראה אין ועמק בשרו בעור הוא לבנה בהרת ״ואם
T ־־ ״ :  T  T  : T  T  7  : 9 • •  T  : T  : : .  T  T  : V V 9 ־־ T  T

בעיניו עמד הנגע והנה השביעי ביום הכהן וראהו ימים. שבעת הנגע את הכהן והסגיר
־V ־־ 7 ״ ־ : T : ״ T ־־ : ״ ־  T ־־ ״״ ״ : ״ : ־־ ־ ״ ״״ V־ T ״* i ־־ T ־

וראה שנית. ימים שבעת הכהן והסגירו בעור הנגע פשה לא הכוהן( עיני ראות )לפי
9 T T ־7־ T ״ : ״ ״ ״ T ־ : ״ 9 ״ ״ — : ״ T : ״  T

וטהרו בעור הנגע פשה ולא )דהה־נחלש( הנגע כהה והנה שנית השביעי ביום אתו הכהן
• ־־ 9 ״• ־־ • : ־ ־ ־7 ־־ T ״• ״ T : ־  T ־7־ T : ד ״

אל הראתו אחרי בעור המספחת תפשה פשה ואם וטהר. בגדיו וכבס הוא מספחת הכהן
T : 7 ״ I ״ ־־ ״־ I ״ 9 ״״ ־־  : T T *״ : ״ T ־ ־ : י ־ 7 : ״ T ״* :״־״״ ־ T

וטמאו בעור המספחת פשתה והנה הכהן וראה הכהן. אל שנית ונראה לטהרתו הכהן
T : ״ ״* ־־ T :  T : ־ : T 9 •״ ־־ 7 ״ ״־ :T I T  T  T ־ ־ : ״ ־ T : . :

ד-ח(. )פס׳ הוא״ צרעת הכהן

Hensler, Vom Abendländische Aussatze im Mittelalter, Hamburg :21 ראה לכך להוכחה
1790, p. 104 

Aristotle, Hist. Anim. 3, chapt. 11, no. 70 22
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 י״ט: בפסוק נידונה (Morphoea rubra) לבנה־אדמדמת אלא לבנה שאינה בהרת
שערה גם שבה המחלה של מתקדם שלב היא לבנה בהרת אדמדמת״. לבנה ״בהרת

■■ • • • • • x ך• » • » • p• • • • • •1 1 . •1 •

 כתם של התפשטות תהיה אם להמתין יש אזי לבן הפך לא השיער אם אך לבן, הפך
 הבוהק הלבן והכתם התפשטה לא הבהרת אם חדשים. כתמים שיופיעו או הבהרת

 ל״ספחת״ זהה ש״מספחת״ נראה צרעתית; לא במספחת מדובר אזי הברק את איבד
 של שלב ואולי בהרת, של מסוים סוג היא שספחת ייתכן זה ולפי לעיל, המוזכרת

המחלה. נסיגת
 עור מחלת שום כיום מכירים איננו זה לעומת בקשקשים, מכוסים lepra כתמי הרבה

 (.Dissemination) פיזורו או הכתם של התפשטות רואים שאיננו ממאירה או תמימה
 התופעה יציבות זה לעומת ממאירה; למחלה סימן הכתם בהתפשטות לראות אין לפיכך

תמימה. עור למחלת סימן להיות בהחלט יכולות העור מצב השתפרות או

שאת ב.
והיא בעור לבנה שאת והנה הכהן וראה הכהן. אל והובא באדם תהיה כי צרעת ״נגע

V ״־ T״ ״ ־ ־ : V  T  : T  T  : V •״ ״ : T  T : ״• : T  T  T : ״

לא הכהן וטמאו בשרו בעור הוא נושנת צרעת בשאת. חי בשר ומחית לבן שער הפכה
T I T ״״ T  T  T ־־ : ״ T  T ־־ T־ ־ ־ V ־  V ״ : : T : ״ ־* ־ : ״

ט-יא(. )פס׳ הוא" טמא כי יסגרנו
•״ T ״ V ״ : ־־

 אך 23מבושל״, ל׳׳בשר כלל בדרך מנוגד (Lebendes Fleisch, live flesh)חי״ ״בשר
 לתרגום תואם גם זה מונח לעור. מתחת נראה שהוא כפי אדום לבשר היא הכוונה כאן

 wildem) פרא״ שגדל ״בשר שהוא (rohem Fleisch) חי בשר של העממי הגרמני
Fleisch, wild flesh.)

 שנראה כך נסיגה, של במצב (nodular leprosy) קשרים בצרעת כנראה כאן מדובר
 שבסיסו צרעתי, (ulcer) כיב ובראשו לבן שיער ולו העור משטח מעל מוגבה בהיר כתם

 התפתחות של ממושך זמן אחרי מתקבלת כזאת תמונה גרגירי. כהה אדום נראה
המחלה.
רגליו ועד מראשו הנגע עור כל את הצרעת וכסתה בעור הצרעת תפרח פרוח ״ואם

I ״ T ־ ־ : ״ ־ ־ ־ ־T ־ ־ ־ ־ T : ״ : T ־ ־ “T ־ ־ T ״* ־ T־ : -  -  :  . .  - V

כלו הנגע את וטהר בשרו כל את הצרעת כסתה והנה הכהן וראה הכהן. עיני מראה לכל
T I ־ M  I ־ ״״ ״ ־ T: 9 ״  T - • ״ • ״ • • : T ־ ־T ־ T ־* ־  : T  V : ־ ״ ־ V ־ — T ־

וטמאו החי הבשר את הכהן וראה יטמא. חי בשר בו הראות וביום הוא. טהור לבן הפך
T ״ ״־ T  p T  T : ״ ״ T T  T ־ ־ P־ . .  -  T T :  T I ... ־ T  T : ״ : ־ ־ ־ ־

הכהן. אל ובא ללבן ונהפך החי הבשר ישוב כי או הוא. צרעת הוא טמא החי הבשר
p .. - v T pt: ־־ - TT־־ T ״ ־־ -T ״״ T ־־- TT־־ t :  p_;v

יב־יז(. )פס׳ הוא״ טהור הנגע את הכהן וטהר ללבן הנגע נהפך והנה הכהן וראהו
: T  T - • • ־ ״ • • ״ V* ־ ־ ־ : ־ ״ . ־״ T 9 : ־  T : ״ ״ ״ ־־ ־־ ״ V ״ V ״־ T

 הגוף שכל המחלה תיאור הדעת. על מתקבל פירוש היום עד נמצא לא אלה לפסוקים
 ״פריחה״, במילה משתמשים היו לא אז אך (,vitiligo) ״בהקת״ להיות היה יכול לבן
 מופיע חוקיות( להנחיות קשורים )שאינם במקרא צרעת תיאורי במספר בצמחים. כמו

זמן אחרי החלימו החולים אלה שבתיאורים בעובדה בהתחשב 24כשלג״. ״מצורע הביטוי

א ראה 23 אל- ממך יקה ולא לכהן, לצלות בשר תנה הזבח לאיש ואמר הכהן נער ״ובא טו: ב שמו
• - -------- -ך • - -ך . ? • T : — — ז  T  T : ״ ״ : 9 ״״ ־ ״ 9 1 ״ ־

חי״. אם כי מבשל בשר
T  \  :  T  T ״ ״ T

ת 24 מצרעת ידו והנה ויוצאה בחיקו, ידו ויבא בחיקך ידך נא הבא עוד לו ה׳ ״ויאמר ו: ד שמו
T 7 ־  • •  T :9 ד : • • 99•\ ״ ״ ך ־ ־ • 9 ־ • : T ־ • T  • •  • :  T : ־ ־ ־ ־

ם-ב כשלג״; מצרעת מרים והנה האהל, מעל סר ״והענן י: יב במדבר כשלג״; כז: ה מלכי
־ \ T ־ ־ ״״ T 9ד T ••״ : • .. ד - ־ ־ : T : ״ ״״ ״ : T ־

ו ויצא לעולם, ובזרעך בך תדבק נעמן ״וצרעת י כשלג״. מצרע מלפנ
. - ך - . P ך- - - .  . P . P -  . . P . ך ך . . . ך . - . ץ. - . .
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 בקשקשים כולו הגוף בכיסוי אלא (lepra) בצרעת מדובר שלא המסקנה מתבקשת קצר
 מתוארת במקרא האלה המקרים שבשלושת מאחר אך (.psoriasis) בפסוריאזיס ומדובר

 לתיאור הוכחה מהם להביא אפשרות אין חריגה, בדרך כלומר נסית, בדרך ההחלמה
 הוראות לפי נידונה הייתה הגוף, בכל כצרעת המתוארת מרים, של מחלתה אילו זה.

 הקב״ה הוראות לפי אך כטהורה, מיד עליה להכריז צריך אהרון היה יג( )פס׳ התורה
ימים. שבעת שתיסגר עליה נאמר

 בזמן שנרפאת מחלה הייתה שבעבר בפסוריאזיס, שמדובר נניח אם גם מכך, יתרה
 מחלה שהוא לכיב, כך אחר שהופך חי״ ״בשר עם מתקשר התיאור איך ברור לא קצר,

 שהפרשה עוד מה בלבד, מקרית היא פסוריאזיס של במקרה כזאת תופעה לגמרי. אחרת
 צריך פסוריאזיס. שלפנינו נראה מתרפא, החי הבשר ואם מדבקת. אינה כזה כיב של

מהר. נרפאות צרעת חולי אצל שפציעות טוענים הצרעת מומחי שכל להעיר
 כאילו נראה העור כל פתאומי שבאופן פעילה, צרעת על מספרים קדומים מחברים

 המחלה של קריטי כשלב הזה השלב את לראות נטייה יש כזאת בצרעת לבן; נצבע
 בשלב נמצא כזה שחולה בצדק, משה, הניח 25פרידריך של לדעתו במהירות. נרפא אשר

 אינה כמובן זאת דעה כטמא. עליו להכריז יותר צורך ואין להחלמה וקרוב המשבר
שמבריא. זה את ולא הבריא שכבר זה את רק כטהור לראות ניתן כי נכונה,

צרעת, של כזאת תופעה עיניו במו ראה הקדומים המחברים אחד אם מפקפק אני
 השלימו שהקדמונים להעיר יש המקראי. התיאור על רק מבוססים המחברים שכתבי או

 הפוך בתהליך נוהגים שאנו כפי ולא בפועל, ראו אשר את המקרא תיאורי בעזרת
בפועל. רואים שאנו תופעות בעזרת המקרא תיאורי את להסביר ומנסים

 אנו אין ברורות: ובמילים הסבך; מן לצאת לנו קשה והוגנת אמיתית בביקורת
 את לראות יש 26התלמוד דברי לפי במקרא. המתוארות התופעות את להסביר יכולים

27כבוהק. במקרא המתואר

ת ע ר ל צ בי ע ר ג ה עו ל ו ( ח ה נ ת ש ה ש (
לבנה בהרת או לבנה שאת השחין במקום והיה ונרפא. שחין בערו בו יהיה כי ״ובשר

T  T ״ ־ V  I : : 9 : ״ : ״ : • T  T  : T ״ • : 9 • : ־־ : T  T ־ T  T  : V V

לבן הפך ושערה העור מן שפל מראה והנה הכהן וראה הכהן. אל ונראה אדמדמת
:------V  T  1 * 1  V  T  S ״ #״ ־־ T  T  I ־־ ״״ # : 9 ״״ ־־ : T  T  T  V ״ ״ T  T  T  T T  : T

לבן שער בה אין והנה הכהן יראנה ואם פרחה. בשחין הוא צרעת נגע הכהן וטמאו
I ־ : ״ T ״ ״ * ״ ־־ ־־ T ״־ V 9 ״״ ־  T T : ״ ״ P — T  V  J . *״ T ״״ T  T  T

בעור תפשה פשה ואם ימים. שבעת הכהן והסגירו כהה והיא העור מן איננה ושפלה
T  T V  T  T  I : ״״ ״ I T ־ ״ ״* ־ ״ : ״ í ־ T ״ I ״ T  V  í T

הוא השחין צרבת פשתה לא הבהרת תעמד תחתיה ואם הוא. נגע אתו הכהן וטמא
p • • • • ■■ ■■ • •  «  •p • • • »  • • • «  • • r • • « • • • •• ף ץ• ■ך■ • • • • « ■ • W • • • • • •• • •l i l i  ■ •  • I

יח-כג(. )פס׳ הכהן״ וטהרו
• •

 מופיע אם בהמשך. בכך שנדון כפי לאקזמה, כנראה הכוונה ״שחין״ המקראי במונח
 בגוונים צלקת במקום תתפתח אזי קודם( )שהייתה לחה אקזמה גבי על צרעתי לבן כתם

טרייה הצלקת ואם לבנה, תהיה היא ישנה הצלקת אם הצרעת: לגיל בהתאם שונים

Friedreich, Zur Bibel, 1:218 25
מקרי״. בוהק ההוא הוא׳? טהור לבן הפך ׳כולו תימא וכי איכא, מי טהור ״נגע ע״א: יט נדה 26
טהור בעור פרח הוא בהק לבנת, כהות בהרת בשרם בעור והנה הכהן ״וראה לט: יג ויקרא 27

9 : T  V  T T  : : • . . . » • • -  T  T ״־ : T 9 ״־ T  T “ T

הוא״.



 רקמה היא הצלקת כי קשקשית תופעה כאן מוזכרת לא אדמדם. יהיה צבעה ועדינה
קשקשים. להתפתח יכולים לא ולכן חדש, עליון עור ולא חיבורית

 שקועה האקזמה וצלקת הבריא, העור״ מן ״עמוק להיות צריכה לא כאן הפריחה
אמות שתי חסרות אם העור״. מן שפל מראה ״והנה נאמר ולכן העור מן מעט רק

T  • • •

מדובר אזי - העור״ מן איננה ״ושפלה ומתפשט, כהה אלא בוהק אינו הכתם - המידה
9 : T  T ״• T  T V

חיוב אין ולכן צרעת אינו אך הוא״( נגע אתו הכהן )״וטמא לטומאה הגורם בנגע אמנם
• •

המחנה. מן הנגוע את להוציא
 האקזמה של מיוחד במצב רק מדובר אזי בצלקת מתפשטת אינה הבהרת אם

 )טרייה( דלקת או הוא זה מונח של פירושו השחין״. כ״צרבת המוגדרת קודם, שהייתה
ההחלמה. בתהליך האקזמה גבי על קרום איזה של היווצרות או השחין של

 יכולה הצלקת שבה בהרת לגבי ספק רק קיים שטוחה; כלל בדרך האקזמה צלקת
שאת. לגבי קיים שאינו דבר שקועה, מעט או שטוחה להיות

או אדמדמת לבנה בהרת המכוה מחית והיתה אש מכות בעירו יהיה כי בשר ״או • • ■ף ■ץ■ • • • • • • • • • p • •f■ • • ן- ^ • • • • • « •ץ• • • ״ ״■ •• « • • • • •
1 1• • • I • • ! • 1 •  • • • •  I I• • • •

הוא צרעת העור מן עמק ומראה בבהרת לבן שער נהפך והנה הכהן אתה וראה לבנה.
• 9 “ : V  ••  • • I ••  -  T  T  T I T  T ״״  T  T  T------V  V ־־ : T  T  T  T  V- -

שער בבהרת אין והנה הכהן ידאנה ואם הוא. צרעת נגע הכהן אתו וטמא פרחה במכוה
T : ״ ־־  T T  T : 9 ״• ־־ •״ ״ T  *  V- 9 ״ ״ ״ ־־ . . » • • • . - T V  J ־־ ־־ T  *• V  V

ביום הכהן וראהו ימים. שבעת הכהן והסגירו כהה והוא העור מן איננה ושפלה לבן
T  T  : T  T *״ I T  T V ״״ ״ I T ״ I ־ : ״ 9 ״״ ־־ ״ T ״ : T  T - •• ו

תעמיד תחתיה ואם הוא. צרעת נגע אתו הכהן וטמא בעור תפשה פשה אם השביעי
• t  • • • t  • t  • • nr •

המכוה צרבת כי הכהן וטהרו הוא המכוה שאת כהה והוא בעור פשתה לא הבהרת
־ ־־ T ־  T  : T  V  V : ״״ ״' T : ״ ־ ״ ״ : T ־ ״ : ־ T ״ 9 ־־ ־־ :  ; • -  V  V  T

כד-כח(. )פס׳ הוא״
 גרגירי משטח גבי שעל מכוויה, פגוע מקום אלא שנרפאה כוויה כאן מתוארת אין

עמוק נראה הוא העור״( מן עמק )״ומראה שוקע זה שטח כאשר בהרת. מתפתחת
T

 בכך מדובר אזי עמוקה(, בכוויה שמדובר להיות יכול )לא לבן נהפך השיער וגם יותר
צרעת׳׳. ב״נגע אפוא ומדובר צרעת היא שהבהרת

 של במקרה )כמו לצרעת חשד אין הכוויה גבי על שאת של דומה בהיווצרות
 ואינה דהויה אלא בוהקת לבנה שאינה כזה, בסים על בהרת - לעיל( שהוזכרה אקזמה

 בצמיחת ומדובר לצרעת קשר שום לה אין לכוויה, מעל )שאת( בולטת והיא מתפשטת
(.keloid) צלקתית יתר

 מיומן לא שאדם עד מחכים לעיל, המוזכרות השונות הצרעת לצורות בהתייחסות
 הלא שהאדם עד מחכים שאת או בהרת מופיעות כאשר צרעת; בנגע שמדובר יחשוש
 אזי צלקת של גילוי של במקרה זה לעומת צרעת. נגע שהתפתח דעתו את יביע מיומן
 ממאירות. כאלה שתופעות ידוע היה קדומות בתקופות שכבר נראה מידי. חשד קיים
 משמשת כוויה בעקבות שמתפתחת (baras) שבהרת ההערה את מוצאים סינא אבן אצל
28להסתירה. או להחליקה ניתן ולא ריפוי, למטרות לאימון הרופאים אצל

« »
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הע׳ ראה 21.  -  Hensler, p. 116 28
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הוא״ הזקן או הראש צרעת הוא נתק הכהן אתו וטמא דק צהיב שער ובו העור מן עמק
P •ך ■■ ■ך “ ■״ •ך 9 • י ץ■ ■ן■ •ך • • •ך P • P ■ך y ״

כט-ל(. )פס׳
 חלקי בשאר בבהרת כמו לבן להפוך צריך אינו השיער אך הבהרת, בסימני כאן מדובר

 הוא ה״צהוב״ 29והתוספתא הספרא דברי לפי ולצהוב־דק. לצהוב, רק להיהפך אלא הגוף
 שהשיער מדובר הרמב״ן של לדעתו בשפתנו. הרגילה במשמעותו הוא ו״דק״ ״זהוב׳׳,

 לשיער ב״דק״ הכוונה המשנה לדעת אמנם 30וקצר. דק צהוב, שיער גדל ובמקומו נושר
 (.favus) קרום עליה שמתפתח אקזמה מזכירה המתוארת המחלה תמונת 31קצר.

אין שחיר ושער העור מן עמק מראהו אין והנה הנתק נגע את הכהן יראה ״וכי
• • • • ■ • ■■ • • 9 • • • • • » • • • • t •  •  v  • p • • • »  9 • P • • • »  9 • •  • • • •  I • • I T • • ״ • • • •  ■ T  I

והנה השביעי ביום הנגע את הכהן וראה ימים. שבעת הנתק נגע את הכהן והסגיר בו
• • • • • • 9 • • • • ■■ » • • • • 9 • • » p■ • • •9 • • « ^ ■ן • • ■■ • • • • • • • • • • ™ « ״

• • • • • • ■1 •1 1 • • • •

ואת והתגלח העור. מן עמק אין הנתק ומראה צהיב שער בו היה ולא הנתק פשה לא
T  T ־ T  T  í  I V  V ״״ T  T 9 ־ ״״ : ־־ V  V 9 ״־ í  T  T ״ í ־ V  : T

שבו שטח להסתיר לא )כדי שנית ימים שבעת הנתק את הכהן והסגיר יגלח לא הנתק
I • • • • •  ••  9 • • — • • • •  — • • — • I • • • • • • ■ ■ך — • • ■■ • • • I • י • • • •

הנתק פשה לא והנה השביעי ביום הנתק את הכהן וראה להתפשט(. המחלה עלולה
: T  T ־" I V  V  *  V ״ : ־־ ־־ : • • • T  T ־ I v  V

יפשה פשה ואם וטהר. בגדיו וכבס הכהן אתו וטהר העור מן עמק איננו ומראהו בעור
T ־־ Z ־״ T  T  V : 9 ״״ — ־־ ״ J ״ T  : T T  : V *״ : ״ T ״ : V

לשער הכהן יבקר לא בעור הנתק פשה והנה הכהן וראהו טהרתו. אחרי בעור הנתק
T ־־  I V  V ־־״״ ־־: T  T  : T T :  T 9 ״־ ־־ J ״* ״ T  T ־ Í T ־  I V  V ״״ ־ 9 ־״ ־־ T

הוא טהור הנתק נרפא בו צמח שחר ושער הנתק עמד בעיניו ואם הוא. טמא הצהיב
T ־־  T ״״ : ״ : ״״ T  T ־־ * V  V * : ״״ T  T  T ״ ־־ : T ״־ V  V י T

בשרם בעור יהיה כי אשה או ואיש הבהרת(. אצל כמו חוקית מבחינה )גם הכהן וטהרו
T ״ ״ T ״ ״ : 9  T  : I V  I

פרח הוא ביהק לבנת כהות בהרת בשרם בעור והנה הכהן וראה לבנת. בהרת בהרת
T  T  : T  : T  V  T  V ״״ ״ : 9 ״* ־ : : T  V  T T ״״ : T ־ T ־  I־

לא-לט(. )פס׳ הוא״ טהור בעור
 מטמאת אינה שהיא מודגש ולכן המחלה, של מיוחד סוג מייצגים הבהרת כתמי

 הדהויות הבהרות להפך: טומאה. לקביעת לגרום היה שיכול סימן שום שאין למרות
אמנם הכהן״(. וטהרו הנגע... כהה ׳׳והנה ר, פסוק לעיל )ראה לטהרה מובהק סימן הן

• « • T  •

 32העין. מראית משום וזאת בוהק חולי כוהנים לקחו לא המקדש לעבודת
מ(. )פס׳ הוא״ טהור הוא קרח ראשו ימרט כי ״ואיש

I - ״ ״ T ו ־־ ״•״״״ ־־

לא אריסטו של ולדעתו 33נדירים, במקרים רק קרחת אישה פליניוס של לדעתו
34כזאת. תופעה כלל קיימת

מא(. )פס׳ הוא״ טהור הוא גבח ראשו ימרט פניו מפאת ״ואם

32

 בנתק טומאה סימן שאינו לבן שער ומה הוא, ״ודין ה״ד: ב פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, 29
 טומאה סימן שיהא דין אינו בנתק, טומאה סימן שהוא צהוב שער בנגע, טומאה סימן הוא הרי

ן ה״ד: פ״א נגעים תוספתא צהוב״; ולא לבן שער לומר תלמוד בנגע,  דק צהב בשיער ״ומטמאי
הזהב״. כתבנית שמראיו

. ינתקו בראשם הנגעים בבוא ״כי כ״ט: י״ג לויקרא רמב״ן 30 .  הצהוב השער בו ויצמח מתחילה.
הקצר״. הדק

קצר״. לקוי - דק׳ צהוב ״׳בשער מ״א: פ״י נגעים 31
 כד מגילה בוהקות״; ובעל העין... מראית מפני פסולין ״אבל ה״ב-ה״ג: פ״ה בכורות תוספתא 32

כפיו״. את ישא לא - בוהקניות ״ידיו ע״ב:
Plinius, Hist. Natur. 11:47 33 

או ׳ואיש להזכיר ״וטעם כ״ט: י״ג לויקרא עזרא לאבן והשווה  .Aristotle, Hist. Anim. 3:11 34 
והגיבח הקרח על לאמר צריך הוא כי ועוד לאשה(, ולא לאיש רק )שיש הזקן בעבור אשה׳
קרחת(״ לה )שאין האשה להוציא כלל, אדם ולא איש .
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 יכול אינו אך הגוף של עור למחלת סימן להיות עשוי )קרח( שערות ללא ראש
 של חלקית שערות נשירת רק אלא מלאה קרחת להיות יכולה לא בנתק כי נתק, להיות
ל(. )פס׳ דק צהוב שער שם קיים כי והזקן הראש

בגבחתו. או בקרחתו הוא פירחת צרעת אדמדם לבן נגע בגבחת או בקרחת יהיה ״וכי
I ״ ־ V  S ״־ T ־ ----------------- V־ T : ־  T------T  T : ״ ־ ־ ־־ ־־ : T : :----------:

עור צרעת כמראה בגבחתו או בקרחתו אדמדמת לבנה הנגע שאת והנה הכהן אתו וראה
• • • • • • ״ • • ״ ^ ^ • • ■ ך • • • • ■ « •ן• ■ • ■■« • • • • • • r • p■ ך • • • « • • »■« « • • * ■ »
•1 1 • • • •1 1• ! • • • • ■ • • I

מב-מד(. )פס׳ נגעו״ בראשו הכהן יטמאנו טמא הוא טמא הוא צרוע איש בשר.
T  T ״ T ־־ T ־ ״* ־־ ״״ ־ :V I ן ״״ I ״ I

)פס׳ שנרפאה אקזמה גבי על צרעת של במקרה רק בלבךאדמדם דובר כה עד
= חלב )הפרשת קלה דלקת עם עור עדיין עליה שיש בקרחת כאן מדובר אולי יט(;

.(seborrhea

ת ע ר ד צ ו מ ל ת ב
 הכלולות רבות הוראות באות במשנה המקרא; תיאורי בסים על הצרעת תוארה כה עד

35נגעים. מסכת של פרקים בעשרה
 קבוצות שתי ׳׳נגעים״ במונח וכוללת "צרעת״ בביטוי משתמשת אינה המשנה

 משתי אחת לכל אלא נפרדת כקבוצה מופיעה אינה הספחת ושאת. בהרת עיקריות:
 הראש צרעת ספחת; המכונה קשקשים של משנה תופעת קיימת הנגעים של הקבוצות

36הנגעים. בין נחשבת אינה והזקן
 כמו לבנה שהיא תת־קבוצה גם לה ויש 37שלג כמו )נוצצת?( לבנה ׳׳הבהרת״: - 1
 הבהרת יכולה התוספתא לפי אחידה. בצורה בלובנה בוהקת נראית כלומר 38בקיר, הסיד

39סיד. כמו בוהק למראה שלג כמו נוצץ ממראה להשתנות
 השאת של משנה קבוצת הצמר. לצבע מושווה וצבעה לבנה השאת ״שאת״: - 2
 לבן הוא השאת של תת־הקבוצות שתי של צבען הביצה. עור קרום דמוי שצבעה היא

מבריק. ואינו עמום
לעיל, שחשבנו כפי לעור, ביחס גובהם בהבדל אינו הנגעים סוגי שני בין ההבדל

 הרושם מתקבל השאת של העמום הלבן הצבע בגלל הלבן. הצבע ובסוג בגוניהם אלא
 ההסתייגות המואר. למישור מעל הוא כאילו נראה שצל כפי העור, לפני מעל שהיא
לעיל. הוזכרה כבר המסורת, לפי המקובלת שהיא זאת, מדעה

 לשתי הוא גם מתחלק זה צבע אדמדמת, צורה גם במקרא מופיעה הבהרת לגבי
 ישמעאל ר׳ לדעת סיד. דמוי לבן או שלג דמוי לבן הוא היסוד צבע כאשר תת־קבוצות,

 השני ובמקרה בשלג, אדום יין כמו מעורב צבע השלג( )דמוי הראשון במקרה מתקבל
צבע המקרים בשני מתקבל עקיבא ר׳ לדעת בחלב. דם כמו צבע מתקבל הסיד( )דמוי

)המתרגם(. נגעים במסכת פרקים עשר ארבעה ישנם למעשה 35
ן אינן והזקן... ״הראש מ״ח: פ״ו נגעים 36 בנגעים״. מצטרפים ואינן בנגעים מטמאי
סבון? כמו או 37
 ״עוד משה: של ידו את מתאר הוא שם ,3 יב פרק ב, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף ראה 38

 בצבעה ודומה לבנה היא והנה הוציאה לדברו וכשנשמע לחיקו, ימינו יד את לשים צווהו
לסיד״.

לשלג״. הסיד ומן לסיד השלג מן נשתנית ״בהרת... ה״ו: פ״ב נגעים תוספתא 39



«  »
501 עור מחלות

 ואילו יותר עמוק האדמדם הצבע שלג רמויית שבבהרת רק מדולל, יין של כמו מעורב
40יותר. בהיר הצבע הסיד דמויית בבהרת

 המבחינים ויש הבהרת, צבע גוני של יותר גדול מספר על המדברים חכמים ישנם
41גוונים. ושניים בשבעים

 עמום נראה הגרמני הגזע בן של עורו גבי על לבנה בהרת שכתם ההסתכלות חשובה
 המתקבלים. לניגודים רבה חשיבות ויש נוצץ, נראה כתם אותו כושי של עורו על ואילו
 לברר מנת על בוק. עץ של לצבע ודומה ביניים, צבע הוא המזרח איש של עורו צבע

 בגוון בצבע לכתם שסביב העור את לצבוע עקיבא ר׳ ממליץ יסודית בצורה זאת בעיה
42הצבעים. את להשוות ואז לבן, ואינו שחור שאינו בינוני,
 הבית בתוך לא דמדומים, בשעת לא וכן המוקדמות הבוקר בשעות נגעים לראות אין

 אין כן כמו בוהק; כלבן להראות עשוי חלש לבן כתם שאז מאחר מעונן, ביום לא וכן
הפוך. החשש אז כי עוצמתה, במלוא זורחת השמש כאשר צהרים, בשעות נגעים לראות

 ניכוש בעת כמו מורמות, תהיינה וידיו רגליים בפישוק הגבר יעמוד הבדיקה בעת
 נגועים(; להיות שעשויים והשיער הגוף איברי שייראו )כך זיתים קטיף ובעת עשבים
 יד לבדיקת - הנקה בעת או בצק לישת בעת כמו תעמוד לבדיקה שעומדת האישה

 הנבדקת היד )כאשר טוויה בעת כמו שמאל יד ולבדיקת אריגה בעת כמו תעמוד ימין
מורמת(. תהיה

 השפה בשימוש עוד ו״שאת״ ״בהרת״ המונחים היו הספרא מדרש שנכתב בתקופה
 היא ו״שאת״ תת־קבוצה של משמעות יש ל״ספחת״ להגדרה. נזקקו לא ולכן החיה
 מן שונה במשמעות אך ידועה עוד הייתה הבוהק מחלת גם ״בוהק״. כמו עמומה לבנה

נוצץ. רב־גוני לכתם הוא ב״בוהק״ השימוש במקרא המקראי. הבוהק
 מן אחרים גם סובלים הספרא ולדעת הנגוע, החולה רק לא סובל הצרעת ממחלת

43שלו. וההפרשות הזיעה
במחלה. הידבקות של כנושא ממנה והטהרה הצרעת טומאת את רואה אינה המשנה

 lepra) נוכרים על חלים אינם הנגעים שחוקי העובדה היא זה לעניין ההוכחות שאר בין
44(,legalis אבחנה הייתה האם 45הוא. טהור בהרת עם הנולד קטן גם נטמאים; שאינם 

כזאת? צרעת של קיומה אפשרות מבטלת זאת שהוראה או בעובר צרעת של
 בישראל היה ופלא אות אלא עולם של ממנהגו "אינו הצרעת: על כותב הרמב״ם

א45הרע״. מלשון להזהירן כדי

מ״ב. פ״א נגעים 40
 הרכינס בן דוסא רבי עשר. ששה נגעים מראות אומר: הכהנים סגן חנינא ״רבי מ״ד: שם שם 41

ושנים״. שבעים אומר: מהללאל בן עקביא וששה. שלושים נגעים מראות אומר:
המתרגם. - תודתי לו נתונה כך ועל מ״א פ״ב לנגעים לבי תשומת הסב עסיס משה פרופ׳ 42
ב. פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, 43
ן ״הכל מ״א: פ״ג נגעים 44 וכר״. הגוים מן חוץ בנגעים, מטמאי
לד״)בהרת בקטן ונתגיר, בגוי טהורות... בהרות ״אלו מ״א: פ״ז שם 45 ו נ  טרם בו שהייתה בקטן ו

לידתו(.
ה״י. פט״ז צרעת טומאת הלכות רמב״ם, א45
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ה י ח ר - מ ש חי ב
 פעם מקרים: בשני לטומאה גורמת המקראי החוק ולפי לביב, מביאה חי בשר הופעת

 ופעם י־יא(, )פס׳ נושנת״ ״צרעת והיא בשאת המופיע לבן שיער של במקרה אחת
 קובעת המשנה יד(. )פס׳ יטמא״ חי בשר בו הראות ״וביום צרעת: של במקרה שנייה

 לקביעת סימן ואינם 46מחיה״, משום מטמאין שאינן באדם אברין ראשי וארבע ״עשרים
 אלו: הם אברים ראשי וארבעה עשרים חשופים?(. פצעים שם להיות יכולים )כי טומאה

 הדדים. וראשי הגוויה ראש החוטם, וראש אזניים ראשי ורגלים, ידים אצבעות ראשי
 מדולדל בשר בראש או יבלת בראש היא המחיה אם גם דין אותו חל אליעזר ר׳ לדעת
 47והתוספתא הספרא דלדולין(. - בו תלוי והוא האדם מן שנתלש )בשר בו תלויה והיא

עור )רכיכת פטרייתי לגידול אולי היא והכוונה ״מסמרות״, גם זאת לרשימה מצרפים
?(.1וד01118נ(111ךד =

 התורה כי מטמאה, אינה הפה, ובתוך באף באוזן, )בלחמית(, העין בתוך בהרת
 הרגל בכף בהרת אין כן כמו רירי. בקרום בהרת ולא הבשר בעור בהרת רק מזכירה

שיים בגלל כי מטמאה, ובציפורן כעור. לראותם אין קו
שחין לחה לאקזמה הכוונה שאין הספרא מציין - )שחין( צרעת - באקזמה גם ( 
 בתהליך מדובר אלא אקזמה( אינה כבר )צלקת מצולקת לא וגם נרפא( שלא מורד
 קליפת כמו חדש עור עליו שיתפתח עד )צרבת( הנגע נרפא לא עדיין אך ריפוי
48שום.

ק ת ש נ א ר ת ה ח ר ק ה ו
ת שתייך המלבין, השיער בעניין התורה קביעת היא מעניינ מני המ  אם הטומאה. לסי

 כל לכך אין שחור( הוא לנגע הקרוב )החלק לבן העליון וקצה שחור השערה בסיס
שמעות,  בכיוון אמנם - בריא אדם של שיבה בשערות גם קיימת כזאת תופעה כי מ

 49טהור. - כשתיים ונראית מעלה כלפי ומתפצלת מלמטה אחת שערה הייתה הפוך.
קודמת הבהרת כלומר ללבן, לההפך השיער צריך בבהרת טומאה לקבוע כדי

ן שאינן באדם אברין ראשי וארבע ״עשרים מ״ז: פ״ו נגעים 46  קהתי )פ׳ מחיה״. משום מטמאי
 אברין בראשי נגע וכשיש כאחד, והמחיה הנגע את לראות צריך שהכוהן זאת מנמק במקום
אומר: אליעזר ״רבי המתרגם.( - כאחד לראותו יכול אינו והכוהן ולכאן לכאן משופע הריהו

ן היבלות אף ן אינן והדלדולי מחיה״. משום מטמאי
ן והיובלות המסמרות אומר: אליעזר ״ר׳ הי״ב: פ״ב תוספתא שם 47 ן אינן והתלתלי  משום מטמאי

 והדלדולים היבולות אומר: אלעזר ״ר׳ ה״ט: ב פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, מחיה״;
ן אינן והמסמרות  המכה קרום שנתייבש המורסות הם )המסמרות מחיה משום מטמאי
כמסמר(״.

 עד יכול ׳ונרפא׳ אי ׳ונרפא׳. ת״ל מורד? יכול ״׳שחין׳ ה״ה: ו פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, 48
ן ׳צרבת למטה אומר הוא וכן נרפא, ולא נרפא כיצד? הא ׳שחין׳. ת״ל צלקת? שיעשה  השחי

השום״. כקליפת שתקרום עד הוא׳
 משחיר, וראשן מלבין עקרן טהור. מלבין, וראשן משחיר עקרן שערות, ״שתי מ״ד: פ״ד נגעים 49

טהור׳׳. כשתים, נראית והיא מלמעלה ונחלקה מלמטה אחת היתה טמא...
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 50טהור. הנגוע אזי בהרת מתפתחת כך ואחר לבן שיער יש אם אך השיער; להלבנת
?vitÍligo^ morphoea alba בין הבחנה כאן יש האם

החי)המחיה( הבשר של לכוויה לגרום אסור וכן השתנה שצבען שערות לתלוש אסור
 מופיעה אם הבהרת. פצע כל את לחתוך אסור כן כמו 51הכוהן; את להטעות מנת על

52המילה. בברית אותה לקוץ מותר אזי הערלה, בקצה בהרת
 עצמה, בפני כמחלה אלא הנגעים בין הזקן או הראש נתק את כוללת המשנה אין

 אותנו מחזירים ביטויים מספר לא(. )פס׳ הנתק נגע על מדברת שהתורה למרות וזאת
 אותם משייכים היינו שהיום מסוימים מצבים עיניהם לנגד ראו שחכמינו להשערה

 בשתי מדברים )ההדפס(. השלבקת למחלת יותר עוד וייתכן (,favus) היערת למחלת
 )בריאות(, רגילות שערות של בפס ביניהן ומופרדות לזו זו סמוכות נתק, של הופעות

 ביניהם המפריד הבריאות השערות שפס האחר, בתוך אחד נתק, של איזורים שני או
 קולעת די תמונה זאת 53שקוע. עצמו והשטח וזהוב קצר הנתק בכתם השיער מנותק;

גזזת. של
 או קדמית קרחת של התמונה מתקבלת הראש מן השערות נשירת התפשטות תוך

 פעם שאף לשטחים כינויים הם ו״קרחת״ ״גבחת״ של המקראיים המונחים אחורית.
 שערות בהם יגדלו שלא השטחים נתק. לשטחי בניגוד שערות, יותר בהם יגדלו לא

 הסך או שהאוכלו סם הוא נשם - בנשם הראש מריחת או נשם אכילת לאחר נוצרים
 שנגזר מונח זהו פרשנים ולדעת סם, אותו היה מה לנו ידוע לא 54נושרות; שערותיו בו,
 והכוונה וערבים(, )בבלים אחרים שמיים עמים אצל גם בשימוש שהיה ״סם״, המונח מן

אבקה. בצורת לסם היא
 )מקומית ממחלה כתוצאה נשרו השערות אם גם טמא יהיה לא לעולם קרח ראש

55כללית(. או

ם חי מ מו ת ה ע בי ק ם ל עי ג נ
 אדם וכל הכוהן, של הדעת חוות של חשיבותה ירדה המקרא תקופת שלאחר בתקופה

 האדם על להכריז מוסמך היה הכוהן רק אמנם המחלה; מצב את לקבוע מוסמך היה
היא אין אם תופסת הטהרה הכרזת אין זה עם יחד 56טמא. שאינו או טמא שהוא הנגוע

טהור״. לבהרת, קדם לבן שער ואם טמא; לבן, לשער קדמה בהרת ״אם מי״א: שם שם 50
תעשה״. בלא עובר המחיה, את והכווה טומאה סימני ״התולש מ״ד: פ״ז שם 51
ימול״. - הערלה בראש ״היתה מ״ה: שם שם 52
מ״ו. פ״י שם 53
 היא איזו שער. לגדל ראויה שאינה מכה נשם, סך נשם, אכל קרחת? היא ״איזו מ״י: שם שם 54

 השופע הקדקד מן גבחת? היא איזו צואר. של פקח עד לאחוריו השופע הקדקד מן קרחת?
. שער כנגד עד לפניו ך ל ע מ ל מ

 טמא, יהא חולי מחמת ראשו נמרט אפילו ״יכול ה״ו: י פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, 55
 לגדל ראויה שאינה גבחת אף שער לגדל ראויה שאינה קרחת מה וגבחת. קרחת לומר תלמוד

קרחת, ת״ל נשם, סך נשם, אכל מנין שמים. בידי גבחת אף שמים בידי קרחת מה אי שער.
ריבה״. קרחת

אומרים כהן. בידי והטהרה שהטומאה אלא הנגעים, את לראות כשרים ״הכל מ״א: פ״ג נגעים 56
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באחת סומא כוהן 57הכהן״. וטהרו הוא טהור הנתק ״נרפא מדגישה התורה כי מוצדקת,
9 • ■ — ■ • • •ץ• 9 9 9 9 9 9 9

• 1 • • 1 • •

 אינו כוהן 58והטומאה. הנגע מהות את לקבוע רשאי אינו עיניו מאור שכהה או מעיניו
59קרוביו. נגעי לא ואף עצמו נגעי רואה

 אינו המומחה הנגע. בקביעת מצומצמת מאוד סמכות לכוהן מוענקת הספרא לפי
 אפילו לכוהן, ואומר הנגע את בודק והוא ישראל להיות גם ויכול כוהן להיות חייב

 השלב וזהו ״טמא״, ולומר לחזור רק הכוהן ועל טמא" ״אמור נפש, חולה הכוהן אם
60הקובע.
 סוגי בכל המומחה אדם שרק המקיפות הנחיותיה בראש מעמידה התוספתא גם

 בדיקת את עצמו על שקיבל כוהן הנגע. אופי את לקבוע מוסמך ונגזרותיהם הנגעים
 מקרה כמובן להוציא מתפשט, הנגע אם לעקוב שיוכל כדי המקרה אחר יעקוב הנגע
 מומחים, של מסוים סוג התפתח הזמן שבמהלך להניח יש 61חלה. או מת הכוהן שבו

 לקבוצת נגעיהם. על מקצועית דעת חוות ולקבל לבוא נוהגים החולים היו שאליהם
64ואחרים. 63נחמני בר רבה 62אליעזר, ר׳ השתייכו זאת מומחים

ו ת ו ג ה נ ת ע של ה ר ו צ מ ל ה ו פ י ט ה בו ו
 הריפוי אם יודעים אנו אין 65בצרעת. רפואי טיפול לגבי אזכור שום במקורות אין

ספונטני ריפוי היה - 66הצרוע״ מן הצרעת נגע נרפא ״והנה עליו מדברת שהתורה
: • • • : ד • ־ ־״•״ ־ ־ ־ ״ ־ ז ־ ״ ״ ־ ז

, אמור לו: . אומר והוא ׳טמא׳  מומחה הישראל )אם ׳טהור׳״ אומר והוא ׳טהור׳, אמור ׳טמא׳
המכריז(. והוא לכהן אומר המומחה הישראל אזי לא, והכהן לנגעים

 ׳וטהרו ת״ל לו, וילך יפטור יכול הוא׳ ״׳טהור הט״ז: ט פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, 57
. ׳ ׳וטהרו אי הכהן׳  וטהרו ׳טהור ת״ל טהור? יהא טהור טמא על כהן אמר אם יכול הכהן

הכוהן. של הכרזה וגם ריפוי גם מחייב התהליך הכהן׳״.
 הנגעים את יראה לא עיניו, מאור שכהה או מעיניו, באחת הסומא ״כהן מ״ג: פ״ב נגעים 58

יקרא עיני מראה ׳לכל שנאמר: ו ( ׳ יב(״. יג הכהן
 נגעי לא אף אומר: מאיר ר׳ עצמו. מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים ״כל מ״ה: שם שם 59

קרוביו״.
 ואומר הנגעים את רואה שבישראל חכם כיצד? ״הא ה״ט: א פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, 60

׳טהור״׳. אומר והוא ׳טהור׳ אמור ׳טמא׳; אומר והוא ׳טמא׳ אמור שוטה: אעפ״י לכהן
 שבוע בסוף ראהו ראשון, שבוע בסוף לו נזקק בתחלה שראהו ׳׳כהן הט״ו: פ״א נגעים תוספתא 61

 ושוב לך לו יאמר ולא לו, נזקק אחר כהן, שחלה או מת שני... שבוע בסוף לו נזקק ראשון
מיד״. לו נזקק אלא

 הלכות מאות שלש שונה שאני אלא עוד ״ולא אליעזר: ר׳ בשם נאמר ע״א סח בסנהדרין 62
מעולם״. דבר בהן ששואלני אדם היה ולא נגעים״( מראות ״בהלכות )רש״י: עזה בבהרת

באהלות״. יחיד אני בנגעים, יחיד אני נחמני: בר רבה ״דאמר ע״א: פו מציעא בבא 63
 ובקש ידו, נתמטה הנגעים, את רואה שהיה אחד בכהן ״מעשה ח: תזריע בובר, תנחומא 64

, קרא לארץ, לחוצה לצאת  את להראות אצלי לבוא רגילין אדם שבני בשביל לה: אמר לאשתו
הנגעים״. את רואה שתהא אלמדך ואני בואי נגעיהם,

 לחשים וריפויין: מחלות ג: פרק לעיל ראה אדם בדם רחצה ידי על בצרעת טיפול לגבי 65
.112-107 הע׳ החולה, לריפוי )קמיעות(

ג. יד ויקרא 66
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 תוקף בכל לעמוד יש האדם. של מקצועית התערבות נחוצה שהייתה או )מעצמו(
 את 67חיטוי; של תהליך בהרחבה בתורה המתואר הטהרה בתהליך לראות הניסיון נגד

 חלקים לשני מתחלק הטהרה טקס 68לעיל. פרטתי כבר זה לניסיון הנמרצת התנגדותי
 גבות זקנו, ראשו, שערו, כל את המיטהר יגלח שבהם ימים שבעה ביניהם שמפרידים

 ועליו לאוהלו, לא אך המחנה אל יבוא ואחר במים בשרו וירחוץ גופו, ושאר עיניו
 המצורעים טבלו שבה מצורעים לשכת הייתה במקדש ימים. שבעה לאוהלו מחוץ לשבת

 פירושו ולפי 70הכוהן, אל הובא אלא לבדו בא לא המיטהר 69נוספת. פעם המיטהרים
 מהבאת להתחמק האפשרות את ממנו למנוע כדי הייתה לכך הסיבה 71עזרא אבן של

הקורבן.

 פעמים שבע בירדן הארמי השר של ברחצה לראות רוצה אינו שהמקרא ספק ]אין
 ישראל שמלך לזכור יש המקובל. במובן ריפוי של תהליך אלישע, של הוראתו לפי

 בירדן הייתה אילו 72מת. להחיות לקושי הצרעת ריפוי בתהליך הקושי את השווה
 רק לא ידוע היה שהדבר להניח יש הצרעת מחלת לריפוי רגילה רפואית סגולה
הציבור.[ לכלל אלא אלישע לנביא

בגדיו הנגע בו אשר ״והצרוע המצורע: של מוחלט בידוד התורה דורשת זה לעומת
ז : ־7־ ד ד ־ ז ־ : ז

בו הנגע אשר ימי כל יקרא. טמא וטמא יעטה שפם ועל פרוע יהיה וראשו פרמים יהיו
ז ־־ : ־־ ז ד : • : \ : : • ־ • • : ד ד9 : ״ ״ ״ ד •״ ד : 7 : ־ ז ־ 7 : ־7 ־

מה-מו(. )פס׳ מושבו״ למחנה מחוץ ישב בדד הוא טמא יטמא
• ז : ״ • ז ז ז ד :־־ ־־ ־־ ״ • •• •״ ז

 ואבן אונקלוס לדעת במצורע. שמדובר בסביבה לפרסם היא אלה ציוויים מטרת
 יראה שהמצורע היא אבל, סימני שהן הראש, ופריעת הבגדים פרימת מטרת 73עזרא

 )״ועל לשפה מעל עד הפה כיסוי מטרת המחלה. ידי על נענש הוא שעליו חטא שלרגל
 ברוח יזיק )״שלא פיו מהבל הדבקה למנוע אחדים, פרשנים לדעת היא, יעטה״( שפם

פיו״(.
 נפגעת בכך כי נשים, על ולא גברים על רק חל פרוע יהיה המצורע שראש הציווי
בצרעת, נגוע הוא כאשר הגדול הכוהן כולל חריגים, שום אין גברים עבור 74צניעותן.

א־לב. שם שם 67
הקטע(. )בסוף דבר מגפות: .1 בהן, והטיפול המחלות ד: פרק 68
מ״ח. פי״ד נגעים 69
הכהן״. אל והובא טהרתו ביום המצרע תורת תהיה ״זאת ב: יד ויקרא 70

ז ז : ז : ־־ ־ ״•• : • 9 ז 9 ״• ״־ ״.״ ז : :

 להביא ירצה לא הצרעת נגע שיסור אחר כי חבריו, כמו - ׳והובא׳ ״וטעם שם: שם עזרא אבן 71
שמחוייב״. מה

ם-ב 72 להמית אני האלהים ויאמר בגדיו, ויקרע הספר את ישראל מלך כקרא ״ויהי ז: ה מלכי
- . . . .1 ... <. . . .ך . . . . ... - . . . ז : - . • • 7: ־ 7 ־ ז ״ ז : ז

חולה החזרת הוא מצרעתו״ ״לאסוף המונח מצרעתו״. איש לאסף אלי שלח זה כי ולהחיות
. « . . . • • “ . . •“ • • . . • ק■ . . » . . ״ . . . . . . 1.

לחברה. הצרעת
, רוע על שיתאבל ״והטעם, מ״ה: י״ג לויקרא עזרא אבן 73 ו ו בעבור כי מעשי  זה לו בא מעשי

פיו״. ברוח יזיק שלא והטעם - יעטה׳ שפם ׳ועל הנגע.
• / : - ז ז ־ : 9

 בבעלה בבגידה חשודה שהיא במקרה רק מותרת אישה של שערותיה פריעת יח. ה במדבר 74
סוטה. במי אותה וכשמשקים
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 ראשו )לפרוע המדינה כמנהג אבלות מנהגי לנהוג עליו נאסר אבלו שבעת למרות וזאת
(.75בגדיו ולפרום

 בן יהושע ר׳ של לדעתו כי כפשוטו, טמא״ ״טמא המונח את רואה אינו התלמוד
 מומלץ אלא 76״טמא״( הביטוי )כמו מפיר׳ מגונה דבר אדם יוציא אל "לעולם לוי

 ״להודיע כדי היא וההכרזה הפרסום מטרת הגמרא לדעת 77״פרוש״. זה במקום לקרוא
 הצרעת ממחלת אדם של שחרורו כי 78רחמים״, עליו מבקשים ורבים לרבים, צערו
 הארצות, בכל מצורעים אצל מוצאים דומות הוראות 79בתפילה. האל מן הבקשה היא
 לב תשומת את ולעורר מיוחדים בגדים ללבוש חייבים המצורעים החדשה: לעת עד

בידיהם. מחזיקים שהם ברעשנים ממרחק, עוד סביבתם
 המלך של בנו יותם, מחלתו; בתקופת אשתו עם מין ביחסי המצורע על הגבלה אין
 להצטרף מותר היה שלאישה להניח יש 80המלך. אביו של צרעתו בעת נולד עוזיהו,
 כאשר טהרו בימי הוא שבהם הימים בשבעת רק לבעלה אסורה האישה בגלותו. לבעלה

 כנימוק 81מאשתו(. פרדה של )במשמעות לאוהלו מחוץ יושב אך למחנה חוזר כבר הוא
 שגם 82)וכאבל(, כמנודה שיהיה הספרא אומר אלה, בימים האישה עם מין יחסי לאיסור
 בשבעת דווקא חל האיסור מדוע לי ברור לא אבלם. בימי אלה יחסים אסורים לאבלים

למחנה. חוזר כבר המצורע שבהם הימים
 לקליטת מצורעים״ ״בית היהודי בעולם הקדום בזמן קיים היה אם לנו ידוע לא
 ב׳׳בית וישב מצורע שהיה המקרא מספר עוזיהו המלך על מצורעים. של גדול מספר

בית - פליטים בית שהוא זה מונח להסביר מקום יש 83מותו. יום עד החופשית״

לא ובגדיכם תפרעו אל ראשיכם בניו ולאיתמר ולאלעזר אהרן אל משה ״ויאמר ו: י ויקרא 75
־ ־ ד ד ד - 1 ז 9 : ז : ״ . ״ ד • : : ד ד ־ד : ״ - ד ד ד

תמתו״. ולא תפרימו,
\  T  :  : •

 עקם שהרי מפיו, מגונה דבר אדם יוציא אל לעולם לוי: בן יהושע ר׳ ״דאמר ע״א: ג פסחים 76
ו מגונה דבר הוציא ולא אותיות שמונה הכתוב הבהמה ומן הטהורה הבהמה ׳מן שנאמר מפי

ד ״״ : ־־ 9 • ז : ־־ ד ״• : - 9 ״

ח(״. ז )בראשית טהרה׳ איננה אשר
ד •• 7 * ז : :

וטמא ה״ז: יב פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, 77 פרוש״. אומר - יקרא׳ טמא ״׳
ע״א. סו נדה 78
 להם ואסור העיר מן גירש המצורעים את ״ואילו :3 יא פרק ג, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 79

 ונשתחרר לאלוהים מהם מי התפלל ואם ממת. במאומה נבדלים ואינם יחד מישהו עם לדור
שונים״. קרבנות לאלוהים לשלם עליו עליו, קרם בריא ועור ממחלתו

 וכר: היה לא יותם ד״ה רש״י חלוטו״; בימי אלא לעוזיהו לו היה לא ״יותם ע״ב: ז קטן מועד 80
 כריתות מוחלט(״; מצורע )כשהיה דעוזיהו חלוטו בימי אלא דיותם אמו נתעברה לא ״כלומר

יקרא יהיה וראשו פרמים יהיו ׳בגדיו דכתיב ופרימה פריעה טעון ״דמצורע ע״ב: ח ו ( ע׳ יג פרו
ז ז ז « • • •% • *

המטה״. בתשמיש ואסור מה(
אל יבוא ואחר וטהר במים ורחץ שערו כל את וגלח בגדיו את המטהר ״וכבס ח: יד ויקרא 81

ד : 7 - 7 ״ : 9 ז ד : ד 7 ־ • : ד T ־ ־ : •• ז : • - - 9 - :

ימים״. שבעת לאהלו מחוץ וישב המחנה,
־------- ד ד : 9 • ־־ ־ד : ע ד • ־־ : • : ז

׳ מחוץ ״׳וישב הי״א: ב פרשתא מצורע, ספרא, 82 בתשמיש אסור ויהא כמנודה יהא - לאהלו
ז ז ז • »

ני ילקוט אשתו״; אלא אהלו אין - ׳אהלו׳ המטה.  מחוץ ״׳וישב תקסא: רמז מצורע, שמעו
׳ המטה״. בתשמיש אסור ואבל כמנודה שיהא - לאהלו

ד ד : :

ם-ב 83 בן ויותם החפשית, בבית וישב מתו יום עד מצרע ויהי המלך את ה׳ ״וינגע ה: טו מלכי
• « ק■ • • • ““ “ • • • • “■ • • « ״ • ■“ • • • • •ף • • • • • • • » ״ • • ץ * • • 1* •1»

ס-ב דברי וראה הארץ״; עם את שפט הבית על המלך מי כא. כו הי
• ז ז •



«  »
507 עור מחלות

 שחלה למלך רק מיועד היה החופשית״ ש״בית גם להסביר ניתן אך - מצורעים
 הציבור, לצרבי משועבד היה אז ועד נצטרע כאשר מלכותו מכס הוסר שהרי בצרעת,

 לנו אין החופשית״ ״בית על מלבד 84השם. מקור אולי וזהו חופשי; היה ומשנצטרע
 מזכיר אונקלוס מצורעים. בית של קיומו על המעידות והתלמוד המקרא מן ידיעות שום

 על הספרא מדברי מצורעים. בית הכיר לא וכנראה לירושלים, מחוץ שהה שהמלך רק
טמאים עם ישב לא שהמצורע היא הכוונה 85מושבו״ למחנה מחוץ ישב ״בדד הפסוק
ז 9 • ז ־ ־ ־ ״ ״ ״״ ״ ז ד :

 מצורעים עם לשבת היה שיכול וייתכן גלמוד שישב מכאן להסיק אין אך אחרים,
(.90 הע׳ )ראה אחרים

 המונח הוא )״סגירותא״ סגירותא״ ״בית התרגום מתרגם החופשית״ ״בית ]את
 על הוסבר זה שם 86גרב״; ל״גבעת גם מוצאים אנו זהה תרגום לצרעת(. המקובל

צרעת, היא ״גרב״ של המשמעות אם גם אך מקום. כשם ופרשנים מתרגמים ידי
 במקום שמדובר היא המשמעות המצורעים. בבית ולא המצורעים בגבעת מדובר אזי

למחנה.[ מחוץ לצאת הנאלצים אלה מתכנסים שבו 87בשדה, פנוי מקום או טמא

 להם ונתנו המצורעים, להסגרת רבה כה בחומרה כנראה התייחסו לא המשנה בתקופת
 אמות. ארבע רוחב על טפחים עשרה גבוהה מחיצה לו ״עושים אך הכנסת, לבית לבוא
 הזמנים בכל שיוחסה החשיבות את להעריך יש מכאן 88אחרון״. ויוצא ראשון נכנם

תורה. ללימוד
 המצוות מן אחת באף מוזכר אינו המצורע 89כמת. המצורע נחשב חברתית מבחינה
 משחררים ואין הרוח, חולה את כמו דתיות מפעולות אותו מפקיעים אין הפולחניות.

 בשער המצורעים ישבו כלל בדרך הנכה. או העיוור את כמו מסוימות ממצוות אותו
מן שאנשים לקרות היה יכול אזי העירה להיכנס המצורעים העזו זאת בכל אם 90העיר.

 מכלל: ד״ה רש״י וכתב הוה״; עבד השתא דעד מכלל החפשית׳ ׳בבית ״מדקאמר ע״א: י הוריות 84
רבים״. עול עליו שמוטל לפי לו, הוא עבדות ״דשררות

 בלבד זה אלא לי אין - ישב׳ ״׳בדד הי״ב: יב פרק נגעים, פרשת תזריע, ספרא, מו; יג ויקרא 85
. ׳בדד ת״ל המנוגעים? שאר לרבות מנין ישב״׳

שער עד חננאל ממגדל לה׳ העיר ונבנתה ה׳, נאם באים ימים ״הנה לז-לח: לא ירמיה 86
ף » • • • • • • • • • •“ • • • • • “ • • • ״ • • • ,״ • ז ו • •1 1 • • •

רב ונסב גרב, גבעת על נגדו חמדה קו עוד ויצא הפנה. ג ( דברים ראה - שחין מין הוא געתה״
ז ז ־ ־ ז ־ ,ד ־ : • ־ : •% ז • ־־ 9ד : ז ז : 9 9 ז

כז(. כח
לעיר מחוץ אל אתהן והשליכו הנגע בהן אשר האבנים את וחלצו הכהן ״וצוה מ: יד ויקרא 87

• ז • : 9 • ז ד ד • ז ז ••• : • : 9 ״ ־ ־ 9 • \ • : • : ז . ז י • 9 ד : •

טמא״. מקום אל
ו כותב )המחבר מי״ב. פי״ג נגעים 88 . ומכאן המדרש לבית לבוא למצורעים שנתנ  אך מסקנתו

המתרגם.( - הכנסת בית כותבת המשנה
 דכתיב מצורע בנים... לו שאין ומי וסומא ומצורע עני כמת חשובין ״ארבעה ע״ב: סד נדרים 89

בתקופת כי המקראית, בתקופה מדובר המתרגם: הערת יב(״. יב )במדבר כמת׳ תהי נא ׳אל
• ז

.88 הע׳ לעיל, ראה - הכנסת לבית להיכנס להם נתנו המשנה
ב 90 מ- אנחנו מה רעהו אל איש ויאמרו השער, פתח מצרעים היו אנשים ״וארבעה ג: ז מלכי

ז ז : - ־ : ־ ״•״ • ז : ז ״ ז ד ־ ז ־ ־ ־ ־ • ••״ • : ־ : —: ז •״ ״

מתנו״. עד פיה ישבים



« »
יב פרק 508

 תזהמו ואל למקומכם לכו עליהם: וצועקים אבנים עליהם זורקים היו משכילים, היישוב,
 נראה 92המצורע, שמשון של לביתו עניה בבית להיכנס היה יכול ישו אם 91הבריות. את

 זה לעומת בתורה; המתוארת הצרעת עם הזאת הצרעת את זיהתה לא החדשה שהברית
 וקראו ישו אל התקרבו ולא מרחוק שעמדו מצורעים אנשים עשרה בלוקס מתוארים

 לדעתו טהורים. שהם הכריזו אשר הכוהנים, אל אותם שלח ישו 93עלינו״. נא ״רחם לו
המהיר. הריפוי את אמונתם עליהם הביאה ישו של

 מצורע ״אמרו כי במערה, ולא למלכים" אשר הקבורה ״בשדה נקבר עוזיהו המלך
94הוא״.

ת ע ר צ ש ה נ ו ע כ
 משה, באחיה רכיל הלכה אשר מרים, הרע. לשון על כעונש הצרעת מוזכרת במקרא
 אחרי החלימה משה תפילת ואחרי להסגר הוכנסה היא 95כשלג. למצורעת פתאום הייתה
 שהכתמים מספר המדרש 96הביא. שזה בקורבן המצורע על כיפר הכוהן ימים. שבעה

 97דיבה. הוצאת בגלל בה נענש הנחש אשר צרעת של תוצאה הם הנחש של עורו על
 על רק הטומאות מכל למה השאלה לגבי 98רע״. מ״מוצא יסודה ״מצורע״ המילה גם

ניתנת מו(, )פס׳ מושבו״ למחנה מחוץ ישב, ש״בדד עד החמרה יש הצרעת טומאת
• •

 ׳בדד תורה אמרה לפיכך לרעהו, איש בין לאשתו איש בין הבדיל ״הוא התשובה
 שחטאו וכיון ומצורע... זב בהן היה לא סיני... הר על ישראל שעמדו ״בשעה 99ישב״׳.

 אומר הוא שעה אותה על ומצורעים, זבין בהן שנמצאו עד קלים ימים עברו לא
100זב״׳. וכל צרוע כל המחנה מן ׳וישלחו

T ז : ״־־ ז ד . -

צרעת זרחה כך על וכעונש קטורת, ולהקטיר בכהונה לעסוק התיימר עוזיהו המלך

ג. טז רבה ויקרא 91
ו. כו מתי 92
 וישאו מרחוק. עומדים והם מצרעים אנשים עשרה ויפגעהו אחד כפר אל ״ויבא יב־יג: יז לוקס 93

חננו״. מורה ישוע לאמר: קולם את
מצורע אמרו כי - למלכים אשר הקבורה בשדה אבתיו עם אתו ״ויקברו כג: כו הימים-ב דברי 94

: ' : • ־ ־ ז :״ ־ • t ר • ־ : • • t : ־־ v ד t : ד

המתרגם.( - המלכים״ לקברי סמוכה שדה, חלקת ״וענינו מקרא: )דעת הוא״.
והנה מרים אל אהרן ויפן כשלג, מצרעת מרים והנה האהל מעל סר ״והענן י: יב במדבר 95

T  T T V  I •־־ ״ V  T : ״ •• ״ : T : ־ ־־ ״־ V T ־־ • V ־ ־ ״ : 1 V ״ : T : ״ ״•

מצרעת״.
: T ־ ־

הכהן עליו וכפר המטהר, ראש על יתן הכהן כף על אשר בשמן ״והנותר יח-יט: יד ויקרא 96
• • • • • • T  •

ת הכהן ועשה ה׳. לפני ״. המטהר על וכפר את־החטא מטמאתו
T  • % • • T  • T  T  • •

 לפיכך בוראו על הרע לשון שאמר על הקדמוני בנחש מוצא אתה ״וכן ב: מצורע תנחומא 97
עיניכם ונפקחו ממנו אכלכם ביום כי אלהים יידע ׳כי לוי: בן יהושע ר׳ אמר אמר? ומה נצטרע.

' • • ■ » • • ך • • • • • • ■1 • • • • • • • 9 • • • • ■ •
• • • • • • • •

 מומין בעלי כל אלא עוד ולא צרעתו. היא הנחש על שהן הסלעים ה(... ג )בראשית וגו״
ן יד(״. שם )שם הבהמה׳ מכל אתה ׳ארור שנאמר מתרפא, אינו והנחש הבא, בעולם מתרפאי

 ׳זאת בענין שקראו ממה מנין? - בצרעת ילקה הרע לשון שמספר מי ״כל א: מצורע תנחומא 98
רע״. שם המוציא אלא ׳המצורע׳ תקרי אל - המצורע׳ תורת תהיה

ע״ב. טז ערכין 99
ב. ה במדבר ד; יח רבה ויקרא 100
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 101מותו. יום עד מצורע ונשאר ה׳״ נגעו ״כי המקדש, מבית גורש זאת בעקבות במצחו.
 ידי על מוסבר אחשורוש שערך במשתה להופיע ושתי הפרסית המלכה של סירובה
 אותן ומפשיטה ישראל בנות מביאה שהייתה על כעונש צרעת בה שפרחה בכך המדרש
102בשבת. מלאכה בהן ועושה ערומות

 צרעת: הוא עליהם שהעונש חטאים מספר עוד מביאים 104והמדרש 103התלמוד
 צרות גזל, הרוח, גסות עריות, גילוי שווא, שבועת דמים, שפיכות אלילים, עבודת

 מובאות אלה לכל ועוד; רוח, גסות הרבים, את גוזל השם״, ״ברכת השם, חילול העין,
 על כעונש בצרעת המלך דוד גם לקה המדרש לפי המקרא. מן והוכחות דוגמאות

105חטאו.
 נידתה בעת אשתו עם מין יחסי המקיים אדם הזימה. תחום על מושם מיוחד דגש

 של הראשון ביום היחסים מתקיימים אם מצורע; יהיה אלה מיחסים שיוולד הילד אזי
 השביעי ביום ואם עשרים, בגיל יחלה השני, ביום אם עשר, בגיל הילד יחלה נידתה
 הנביא אומר בזימה הרדופות ישראל לבנות הנביא של באזהרותיו 106שבעים. בגיל יחלה
107יערה״. פתהן וה׳ ציון, בנות קדקד אדני ״ושפח קודקודיהן: על בצרעת יוכו שהן

♦ T • • T • • T T • •

 והכוונה בתורה, מוזכרת אינה שאמנם הראש, לספחת ״שפח״ בין קשר רואה 108המדרש
(.Pityriasis capitis) קשקשית לצרעת היא

 השר נעמן, אלישע. עבד גיחזי של הצרעת למחלת מתקבל מאוד הסבר לנו יש
אשר ובגדים, זהב במתנת לנביא תודתו את להביע רצה מצרעתו, נרפא אשר הארמי

ס-ב דברי 101 והצרעת הכיהנים עם ובזעפו להקטיר, מקטרת ובידו עזיהו ״ויזעף יט-בא: בו הימי
b • b  • • P • a  • f • • ■p • •p • • 9 ■■ • • mm • • » ך■ a

• ,1• • • • • • • • • 1■ I a

. זרחה . עד מצרע המלך עזיהו ויהי ה׳. נגעו כי לצאת נדחף הוא וגם משם, ויבהלוהו במצחו.
ף • • r• • • • ■ ■ • • “■ • •p • • • ״ ■ t י ■ t • • • • • ™ • • • • ^ ״ • • • • *T״ • • « •

I • • •  1 % • • I • • I  • • • ! • I

מותו״. יום
 מודד שאדם שבמדה ערומה. שתהא ובלבד אין, לו: אמרו לראותה? ״רצונכם ע״ב: יב מגילה 102

ן בה .. ומפשיטן ישראל בנות מביאה הרשעה ושתי שהיתה מלמד לו. מודדי  היינו ערומות.
)אסתר עליה׳ נגזר אשר ואת עשתה אשר ואת ושתי את זכר האלה... הדברים ׳אחר דכתיב

־ ־־ T־ ־  J ״ T ״״ T  V ־ V ־5 ״״ : ־ : ־ T  T  T  V : ־־ ״״: V ־ 2 ״ T  V  T

 מלמד חנינא: בר יוסי ר׳ אמר אתאי? לא טעמא מאי עליה... נגזר כך שעשתה כשם - א( ב
צרעת״. בה שפרחה

 לשון על באין: נגעים דברים שבעה על יוחנן: ר׳ אמר נחמני בר שמואל ״א״ר ע״א: טז ערכין 103
 ועל הגזל, ועל הרוח, גסות ועל עריות, גילוי ועל שוא, שבועת ועל דמים, שפיכות ועל הרע,
העין״. צרות

ני ילקוט 104  ועל אלילים... עבודת על באים: נגעים דברים עשרה ״על תקסג: רמז מצורע, שמעו
הרע״. עין ועל הרע לשון מספרי ועל השם... קללת ועל השם חילול

 שכינה הימנו ונסתלקה דוד נצטרע חדשים ששה רב: אמר יהודה רב ״אמר ע״א: קז סנהדרין 105
ו ופירשו ומשלג תכבסני ואטהר, באזוב ׳תחטאני ט(: נא )תחלים דכתיב נצטרע סנהדרין, ממנ

• ■ • • T  • • • • • •

מצורע. אצל כמקובל אותו, שיטהר לה׳ התפלל דוד אלבין״׳.
בצרעת״. לוקין הבנים נדתה בימי אשתו עם אדם שמש אם אחא: ״א״ר א: מצורע תנחומא 106
יז. ג ישעיה 107
מה בצרעת... לקו לכך בזנות שטופין שהיו ע״י בירושלים מוצא את ״וכן יא: תזריע תנחומא 108

י ׳ושפח שנאמר בצרעת אותם הלקה הקב״ה? להם עשה ת )ראה בנות קדקד א ׳ ן ו (,107 הע׳ צי
• •1 1• *

ולשאת שנאמר צרעת אלא ׳ושפח׳ ואין נו(״. יד )ויקרא ולבהרת׳ ולספחת ׳
• • • • • 1 •
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 חלה מכך וכתוצאה המתנות את וקיבל ביקש גיחזי העבד אך לקבלם, סירב הנביא
ישירה. הדבקה על אנו שחושבים ומובן 109בצרעת,
 המחברים מן כמה ידי על המובעת לדעה אזכור שום היהודיים במקורות אין

 לצרעת גורם הוא כי חזיר בשר אוכלים אינם שיהודים וטקיטום, פלוטרך כמו הנוכריים
110קיימת. שכבר צרעת מחלת מחמיר או

 ישראל שבני כך על מצביעים דגים מאכילת להיגרם יכולה שצרעת בדעה המצדדים
דגים כנראה אכלו שהם כלומר 111במצרים״, נאכל אשר הדגה, את ״זכרנו מזכירים

T ־־ : V ־ T  T ־ ! V ־

 תיעבו המצרים בעוד היהודים, אצל לצרעת גרמה זאת שאכילה וייתכן גדולה בכמות
 שנאלצו החד־גוני האוכל על היו היהודים טענות 112במחלה. חלו לא ולכן דגים אכילת
 ולשומים, לבצלים לחציר, לאבטיחים, לקישואים, התגעגעו והם )המן( במדבר לאכול
 אין בחינם. היה לא שאולי למרות במצרים אליו רגילים שהיו צמחוני לאוכל כלומר
 כלשהו בקשר התומכת דעה שום אין כיום הצרעת; למחלת הצמחוני האוכל את לקשור

לצרעת. דגים אכילת בין
 של בגופו (.plethora דם, )עודף דם לגודש הצרעת את המדרש קושר זה לעומת

 רבין שהמים פעמים שחוטא ״ובזמן אך: ומים, דם של דומות כמויות קיימות רגיל אדם
 המים על רבץ שהדם ופעמים (hydropisch, hydropic) אדריפיקום ונעשה הדם על

 תרדין אוכלים ששם מאחר בבבל מצורעים אין יוחנן ר׳ של לדעתו 113מצורע״. ונעשה
114הפרת. במי וטובלים בירה ושותים

ן שו ה ל י י ק ר - נ ב ד ר ״ ח ׳,א
 נקיים במונחים והמדרשים הגמרא מדברים נקייה לא בלשון משימוש להימנע מנת על

 קיים אחר״ ״דבר הגרמנית. בשפה גם קיימות מקבילות תופעות אחר״; ״דבר כמו
 הכוונה. למה להבין ניתן תמיד ולא צרעת, במקום וגם מין יחסי במקום גם במקורות
 בדבר פגע ״אי או אחר״, ל״דבר סכנה יש דם הקזת אחרי מיד אוכלים אין אם לדוגמה,

 לצרעת, קשה בחזיר פגש שאם במקום, רש״י ומסביר - 115אחר״ לדבר קשה - אחר
 116חזירים״. נטלו תשעה לעולם, ירדו נגעים קבים ״עשרה הם״; מנוגעים ״שהחזירים

 בשר עם דגים יחד לצלות אין כן כמו לצרעת. וגם לחזיר גם כאן משמש אחר״ ״דבר
117לצרעת. כלומר אחר, ולדבר בפה רע לריח גורם הדבר כי

ם-ב 109 ו ויצא לעולם, ובזרעך בך תדבק נעמן ״וצרעת כז: ה מלכי י כשלג״. מצרע מלפנ
• T  T - T  T • T  « • • • • * T . T  .

לחזיר. נגעים בין קושר המחבר שם ,116 ,115 הערות ליד להלן ראה המתרגם: הערת 110
ה. יא במדבר 111

Herodotus 2:37 112
 רבה, שחין רבה, דם לקיש: ריש אמר קטינא רב ״אמר ע״ב: מד בכורות ב; טו רבה ויקרא 113

 מטתו משמש ואינו אשה לו שיש ״מי וכר: רבה דם ד״ה רש״י רבה״; צרעת רבה, זרע שכבת
צרעת״. מרבה

ע״ב. עז כתובות 114
ע״א־ע״ב. קכט שבת 115
ע״ב. מט קידושין 116
הבשר טעם משום בכותח אותו לאכול אסרו בשר עם יחד שנצלה דג ש׳: ע״ב; עו פסחים 117
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 חוקית(, כהגדרה )לא דיבור בלשון ״ספחת׳׳ המונח בא בתלמוד ספורים במקומות
118כספחת״. לישראל גרים ״קשין אומר: חלבו ר׳ לצרעת. נרדפת כמילה

ו ג ^ J ה ^ N׳ גה^רה ̂ר פ £/( עיוד ן>אר■ ¿¡ר] ח' /0׳ך\/ "

119׳^קג״ ג׳>/ $/׳ !¿^0/1 ה^ר־ ו//ןרז /,0^?־/*י/
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119

 תקנתיה? מאי לבעלה, צרעת - רעה "אשה אחרת: עממית אמרה קיימת זה לעומת
120מצרעתו״. ויתרפא מביתו יגרשנה

השחין מחלת .2

תו ל ח ב של מ איו
 121דמיוני. גיבור נחשב וגיבורו פיוטי כספר התלמוד חכמי ידי על כבר נחשב איוב ספר

 והיה רבים, ועבדים גדולים עדרים בעל מאוד, עשיר איש היה שאיוב מספר המשורר
 כמו בצער, ולהשתתפות ללעג נושא היה לא הילדים מספר ילדים. בעשרה מבורך

 באל אמונתו את לבחון כדי לאחרים. לקנאה ויסוד לאב לגאווה מקור אלא בימינו,
 ויקח קןךקןדו• ועד רגלו מכף רע "בשחין הוכה עצמו והוא לו אשר כל מאיוב נלקח

שמעו אשר איוב, מחברי שלושה 122האפר״. בתוך יישב והוא בו, להתגרד חרש לו • • • • ^ ״ • •• • ״ •• ■ך • • • • • • •

 אתו ״וישבו הכירוהו, לא מרחוק ראוהו וכאשר ממקומו, איש־איש באו אסונו, על
123מאיד״. הכאב גדל כי ראו כי דבר אליו דיבר ואין לילות, ושבעת ימים שבעת לארץ • • • • — ״̂  • ץ■ • ■ך ^ •• •• 9 • • • •• • • • • • ^ • • 9 • •̂  ^

 הכוונה )כנראה נמס אשר עפר גוש ועורו תולעים מלא שבשרו ואמר התלונן האומלל
 עורו וכל 124מהם(, זבה ומוגלה גבשושיות כמו בולטים פצעים מלא היה שעורו היא

 126החניכיים(. )בשר הפה עור הוא לו שנשאר והעור לעצמות נדבק בשרו 125שחור.
נוספים תיאורים באים וכן 128בכי; מרוב להטו ופניו 127בלהות בחלום הופרעה שנתו

 או שנתבשל משום אסור בותח בלא במלח לאבלה אפילו אמר: אשי רב בר מר בו. שנבלע
אחר=לצדעת. ולדבר הפה מן רע לריח וגורמת דגים עם נצלה

ע״ב. יג נדה 118
א. יד ישעיה 119
ע״ב. ק סנהדרין 120
 לא איוב וקאמר: ויתיב נחמני בר שמואל דרבי קמיה מרבנן ההוא ״יתיב ע״א: טו בתרא בבא 121

היה״. משל אלא נברא ולא היה
ז-ח. ב איוב 122
יג. שם שם 123
וימאס״. רגע, עורי עפר, וגוש רמה בשרי ״לבש ה: ז שם 124
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חרב״. מני חרה ועצמי מעלי, שחר ״עורי ל: ל שם 125
T״״ ־ T T : ״“ T T  I

שני״. בעור ואתמלטה עצמי, דבקה ובבשרי ״בעורי כ: יט שם 126
T ־ : T : ״־ : V T ״ : ־ T I T ״ T : ״ ״ :

. בשיחי ישא ערשי, תנחמני אמרתי ״כי יג־יד: ז שם 127 ומחזיינות בחלמות, וחתתני משכבי a 0 •ך• —• • ■■ mm « « ■ m • •  • • •  « • • • mm» mm a a a mm • • • • •
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תבעתני״.
• ■ « • • •

צלמות״. עפעפי ועל בכי, מני חמרמרו ״פני טז: טז שם 128
T ־־ :T ־־ ־ ־־ : ־־ ־ : ״ ״ : : ־ : V T
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 וכן - נמשכה זמן כמה - המחלה ממהלך דבר מתואר לא 129איוב. של הגופני לסבלו
 חזר איוב הסבל תקופת שלאחר רק כותב המשורר ריפויה. דרך על דבר כתוב לא

 עשרה שוב לו נולדו וכץ בתחילה לו שהיה ממה כפול רכוש לו והיה הקודם למעמדו
130ימים״. ושבע זקן איוב, ״וימת ילדים:

ז ז ־ ' ־ד ״ ־ • ז ־־ : 1 •״

 למחלתו, איוב של תלונותיו כל את כמובן קשרו הרפואה של ההיסטוריה חוקרי
 שלהם. הרפואית לאבחנה הוכחות מהן להסיק כדי מגדלת בזכוכית מהן אחת כל ובחנו

 יהיה שמקורן מבלי גורלו מר על להתלונן סיבות די היו שלסובל לב שמו לא הם
 וירידתו הרם החברתי מעמדו את תיאר עצמו איוב איך לב לשים יש המחלה. מן דווקא

 כולם מתו וילדיו 132אחת״; "קשיטה אחד כל לו נתנו שקרוביו כך כדי עד 131מנכסיו,
 לא נפשיים משברים הרבה כך כל עליו שעוברים שאדם הדבר מפליא האם אחד. ביום

 נודדת ובלילה בכי מרוב לוהטים פניו רזה, שהוא הדבר מפליא האם חבריו? יכירוהו
 של למחלתו בוודאות לייחס שניתן היחידי הנתון יטרידוהו? זוועה וחלומות שנתו
 להסיק שניתן המסקנה להתגרד. כדי חרס לקח שאיוב המשורר של הערתו היא איוב

 הצורך את ומעוררת חזק לעקצוץ שגורמת בעור בתופעה שמדובר היא, זאת מעובדה
 133חיים מסכנת אינה אמנם אשר קשה מחלה להיות צריכה הייתה זאת מחלה להתגרד.

 אקזמה איוב של במחלתו נראה אם נטעה לא החיים. טעם את האדם מן לוקחת אך
 העקצוץ זאת. מחלה רקע על השונות התלונות את להסביר ניתן אופן בכל כללית.
 לפצעים גורם הגירוד הגוף; כוחות את ולהחליש שינה למנוע עלול אכן פוסק הבלתי

 לזיהומים פתוחים, לפצעים לגרום יכול הוא וכן שחור(, העור )ולכן כהות ולצלקות
המשורר. של הגזמות גם איוב של בתלונותיו לראות אפשר זה עם יחד ולמוגלה.

 המונח של השורש המחלה. אופי על מסקנה כל להסיק אין רע״ ״שחין המונח מן
 אין מקרה בכל דלקת. להיות עשוי שחין כלומר חום, ומשמעותו ״שחן״, הוא שחין
שלעיל. ההנחה את נוגד שחין

 זאת בשיטה השתמשו קדומות בתקופות כבר ואכן אפר, בתוך שישב איוב על מסופר
 שאנשי לזכור יש זה עם יחד 134למדי. יעילה בצורה וכנראה עקצוץ, של ריפוי כשיטת
 למען ולמוות. החיים של לארעיות וכסמל אבל לאות באפר הארץ על ישבו המזרח
 של שחבריו העובדה גם מדברת אבל, לאות באפר הישיבה לגבי המוזכר השני הנימוק

זהו דיבורים. ללא האדמה על אתו ישבו לילות ושבעה ימים שבעה לנחמו שבאו איוב

ואחז הייתי ״שלו יב-יג: שם שם 129 י פדפדנ י עלי יסבו למטרה. לו ויקימני ויפצפצני, בערפי ו
ך • • ▼ • • • י • • • “ • » • • ■ • • • • • • • “ • ״ • • “ ץ • • " • ד ״ • • ך * ף • ■ ““ 1 1 • • • •1 •1• • • • • •1 1 1 1

מרדתי״. לארץ ישפך יחמל, ולא כליותי יפלח רביו
• ז • • ז ז • • • • ז

יז. מב שם 130
כט. פרק שם 131
וינדו בביתו, לחם עמו ויאכלו לפנים ידעיו וכל אחייתיו וכל אחיו כל אליו ״ויבאו יא: מב שם 132

ז ־ \ ״• : ״•״״.• ״ : ־ • ז : ז : ז : ז : - ז : ז ״.• ד ז •״ ־ ז ~

זהב נזם ואיש אחת, קשיטה איש לו ויתנו עליו, ה׳ הביא אשר הרעה כל על אתו וינחמו לו
־ : ־ : ז ז ־ ־ • ז ז • • ־ : ״ :״ י ~ ד ד ״ : ז ;• ד • • ד \ ז ז •

אחד״.
ז •\

שמיר״. נפשו את אך בידך, הנו השטן אל ה׳ ״וייאמר ר: ב׳ שם 133
• • • • ז • ז ז • •

 והאומר האפר, על וישב שק וילבש אבילות ״כדרך האפר: בתוך ד״ה ח׳ ב׳ לאיוב עזרא אבן 134
ן לקרר באפר שבתו כי ן שהיה ראיה להביא צריך השחי ולח״. חם השחי
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 שנמשכת איוב(, של ילדיו על האבל )כמו משפחה קרוב על באבלות המקובל המנהג
 בדרך בשיחה. פותח הוא אין עוד כל האבל עם מדברים שאין הוא והמנהג ימים, שבעה

 זבל ערמת שהיא למזבלה, היא הכוונה בו ישב שאיוב שבאפר ההנחה בטלה גם זאת
 והיא בקרבתה, שהו הצרעת חולי אשר הערים, בחוצות הערבים אצל היום גם הקיימת

האשפה(. )גל sterquilinium התנ״ך של הלטיני ובתרגום korpria ביוונית מכונה
 לו לייחס שרצו מפני לא כצרעת, איוב של מחלתו את הסבירו המקרא פרשני

 לכל כללי שם בצרעת ראו שהם מכיוון אלא הכירו, שהם ביותר הקשה המחלה את
 מחלת את תרגמו ליוונית המקרא מתרגמי 135נוזולוגי. בסיס על ולא העור, מחלות
 ביאורו .lepra הכללי המונח מן מוגדר פחות עוד ביטוי שהוא )פצע(, elkos^ השחין

 הניסיונות ובכל הרפואה, של ההיסטוריונים בין למחלוקת נושא הוא lepra המונח של
 לכל כללי שם אלא מלכתחילה היה לא lepra^ מלטעון להימנע יכלו לא הם להסבר
 המוכרת המחלה הוגדרה מאוחרת יותר הרבה בתקופה ורק הקשקשיות, העור מחלות

^leprosy. שום אין היוונים שבכתבים ולטעון אחרת, גם הדברים את לנסח אפשר 
l הוכחה e p r a e בשם כיום לנו המוכרת למחלה הייתה הכוונה leprosy. מכך, יתרה 

 .elephantiasis אלא lepra השחין מחלת נקראה לא היוונים שאצל ספק שום אין
 הלטיני המונח את מכירים ואנו ,leprae להשתמש התחילו הערבים המתרגמים רק

lepra arabum, היווני למונח שזהה elephantiasis graecorum. אוריגנס, הכנסייה אב 
 שאין מובן 136איוב. של האלפנטיאזיס מחלת על מדבר לספירה, השלישית המאה בן

 leprae חלה איוב אם לוויכוח משמעות שום אין זאת. לטענה הוכחה שום מביא הוא
.elephantiasis^ או

 בתיאורים גם משתקפים הרפואיות ובהשקפות הרפואי בניסיון שחלו השינויים כל
 בעל הספר את התנ״ך משקף מאמין אדם כל עבור שבתנ״ך; המחלות סיפורי של

 להיות צריכה חדשה תגלית וכל הצרופה, האמת את והכולל ביותר הרבה התבונה
 למצוא מיהרו באירופה (syphilis) העגבת מחלת נתגלתה כאשר במקרא. כבר כלולה

 כל יש זאת למחלה אך איוב; אצל לראשונה נזכרת אכן והיא במקרא עקבותיה את
 אחד תסמין שלה. התסמינים אחד את חולה בכל למצוא שניתן עד תופעות, הרבה כך

 עוררו מיוחד חשד לעגבת. איוב של מחלתו את לייחס מנת על לפרשנים הספיק
 שכאב העובדה לישון. יכול היה לא הוא איוב של כאביו שלרגל המשורר של דבריו
 את לו שייחסו הפרשנים, את הרבה עניינה לא לישון מאיוב כנראה שמנע הוא נפשי

 המשורר הוא(. שקרן בעגבת שנגוע מי )כל omnis syphiliticous mendex האמרה
״עצמי" המונח ואת 137ישכבון״, לא וערקי מעלי, נקר עצמי - ״לילה בפירוש אומר

״ ״ ־־ T :־־ T : ־ T ־״ ־  T : : ״ ־־״ : T  T -

 איוב של תלונתו בלילה. עצמות בכאב שמדובר לומדים זה ומפסוק לעצמות, מייחסים
138דקי״, בלעי עד תרפני, ״לא מוסיף והוא כאבים, ללא לנום לו נותן האל שאין היא

• • %

עגבת. של תיאור כביכול מוכיח האלה התופעות כל שילוב גרון. כאב על המעיד תיאור

)המתרגם(. המחלות סיווג תורת היא נוזולוגיה 135
Contra Celsum 6 136

יז. ל איוב 137
יט. ז שם 138



 דוגמה זאת הייתה לא אם זאת, בנקודה במילים להרבות שווה היה ולא ראוי היה לא
 אחד החדשה. בעת גם עליהם חזרו רציניים שמחברים שטותיים, מחקרים של לשורה

 הרצון הוא אחר גורם גרועים; תרגומים הם אלה שטות לדברי האחראיים הגורמים
 בתמונות המשוררים דיברו הזמנים שבכל העובדה גם ולאחרונה מקוריות, דעות להביע

ובהגזמות.
 הגרון של הסורי הדבר כמחלת איוב של מחלתו את פענח ברתולין תומס

(syrische Halspest, Syrian throat pestilence) ארטאוס. ידי על מתוארת שהיא כפי 
 מחלת היא ארטאוס ידי על המתוארת שהמחלה ספק להיות יכול לא כבר כיום

 השערות הרבה גם כמו ברתולין, של השערתו את לבטל שניתן כך 139הדיפטריה,
אחרות.
 השחין שמחלת משער הוא 140אבל. של האחרונה עבודתו את עוד כאן להזכיר יש

 במחלת חלה שאיוב היא השערתו שחורות(. )אבעבועות variola^ מחלת היא המקראית
 של הרבות שתלונותיו דבריו, בסוף בזהירות אמר שהוא כפי או השחורות, האבעבועות

 שום אין אך קיימת, אמנם זאת אפשרות 141הווריולה. למחלת להתייחס יכולות איוב
142לנכונותה. הוכחה
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ו ת ל ח ך של מ ל מ ה ה י ק ז ח
 תיאור ידי על האבחנה לקביעת כלשהי אחיזה נקודת לנו יש איוב של מחלתו בתיאור

 חזקיה, המלך של מחלתו לתיאור אחיזה נקודת שום לנו אין זה לעומת העקצוץ,
 ישעיה אליו בא ואז למות חלה המלך חזקיה 143מקומות. בשלושה במקרא המוזכרת

ובעקבות ה׳ אל התפלל חזקיה 144תחיה״. ולא אתה, מת כי לביתך ״צו לו ואמר הנביא
• ״ • • • •9 • • • ■ ך 9 • • • • • ״ ״ • * 1• • •

הנני תפלתך... את שמעתי ה׳... אמר ״כה לו ואמר הנביא ישעיה אליו חזר תפילתו
־ ־ ד : ד ״ : ־־ ־ד ז ד ־ ״ : • ,״

ישעיה 145שנה״. עשרה חמש ימיך על והספתי ה׳. בית תעלה השלישי ביום לך ריפא
■ך ^ • • ■ • • • • • ״ • ■ ■ך » • • « • ■ • • • ״ • ■ • » ״ 9 • •

 אמר החלמתו לאחר ריפויו. לשם השחין על וישימו תאנים דבלת שיקהו ביקש הנביא
146תשלימני״. לילה עד מיום עצמותי, כל ישבר כן כארי ביקר עד ׳׳שויתי המלך חזקיה ך • « • • • 9 9 ך • • « • 9 • • • ״1 • • • ״ « • ״ ^ • « • ■ • • • • » ץ

שנאמר כפי למות, שעליו הצער או המלך לחזקיה הציקו אשר הם הכאבים אם ספק

ת ד: פרק לעיל ראה 139 אסכרה. מגפות: .1 בהן, והטיפול המחלו
Ebbell, “La Variole dans l'Ancien Testament et dans le papyrus Ebers”, Nord Med. 140

Arkiv 1906, Inre Med. section 2, part 4, p. 30 ff
הקודמת בהערה )ראה מאמרו של 40 בעמוד עצמו אבל ידי על מצוין 141).  

Koteh-nann, Die :142 ן גם וטלמ י מתבטא ק ות לגב ל אפשר ות ש וע . אבעב ות ור ראה שח
Ophthalmologie bei den alten Hebräern, Hamburg 1910, p. 216 ff

-ב 143 ים : כ מלכ יב ים א- ימ ו חלה ההם ״ב יה , חזק ות יבא למ ו ו י ו אל יה וץ בן ישע יא אמ יאמר הנב ו
״ ־ ! ־ ־ T ״״ T ־  T .  * T T ־ T  • •  T ד ־ : ־ ־ : T "" T  V ־ י

ו י ׳ אמר כיה אל יתך צו ה יה ולא אתה מת כי לב ׳״; תח יה וגו : לח ישע י ים א- ימ חלה ההם ״ב
T ״״  T ־ ־ • : ״ T ״״ T ״ T ־ V : ״ ג T ״־־ ״״ ״ V 9 ״  t

ו יה , חזק ות יבוא למ ו ו י ו אל יה וץ בן ישע יא אמ ׳; הנב י וגו״ -ב דבר ים ימ : לב ה -כט ים כד ימ ״ב
T . ״  T ־T *״ T : ־ ־ :T  V  T ״ T ־ ' ״ T .

יהו חלה ההם , עד יחזק ות יתפלל למ ׳ אל ו ׳. ה וגו״
T • T ״  -  T f. .  • -  T  T

־ב 144 ים א. כ מלכ
. שם שם 145 ו ה-
יה 146 יג. לח ישע
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יתר פקדתי שאול, בשערי אלכה ימי בדמי אמרתי ״אני שהחלים: לאחר במכתבו ™ • • • • • y » • • • • ך■ • — — P • • • • • •

על וישימו ויקחו תאנים, דבלת ״קחו נאמר הנביא ישעיה של בהוראתו 147שנותי״. • 9 • ץ■ • • • • • • • • • ' » • • P « ״ • ■ך

למות, עד יחזקיהו חלה ההם ״בימים רק נאמר הימים שבדברי בעוד 148ויחי״, השחין
— . . 1 - p ־־ T ״ T־ T״ T״ : ״ :T P ־־ T

149לו״. נתן ומופת לו ויאמר ה׳ אל ויתפלל y « 9 • • • • ״ • • • • ״ ״

 של הוראתו ואת )פצע(, elkos במילה ״שחין״ את מתרגמים היוונים המתרגמים
 על התאנים את לשפשף חזקיה על שהיה מתרגמים הם תאנים דבלת להניח ישעיה
 מן כתוצאה שהתרככה מוגלה מלאה באבעבועה שמדובר הדעה מקור ומכאן הפצע,

 המצומצמות הידיעות לגבי הפרוסי הנבחרים בית בחצר שהתנהל הגדול בוויכוח התאנה.
 על נחרצת מאוד בצורה (Virchov) וירכוב דיבר המקראית בהיסטוריה לתלמידים שהיו

 גם המקראי. במקור בסיס כל כך על אין אך מפשעתו, על חזקיה המלך שהניח התאנים
 הייתה רקמות לריכוך תאנים של התועלת עור. במחלת שמדובר יותר הרבה סביר כאן

 בדעה היו התלמוד חכמי מסקנה. כל להסיק ניתן לא אך 150הקדום, בזמן כבר ידועה
 בדעה היה ברתולין תומם נסית. הייתה חזקיה של והחלמתו לשחין, מזיקות שתאנים
 אשר (Halsabszess, throat abcess) בגרון מורסתי כיב הייתה חזקיה של שמחלתו

 כן עגור ״כסוס האומר עצמו חזקיה דברי על מסתמך הוא השלישי; ביום מעצמו פוקע
רוצים אם בגרונו. החולה של כקולו נשמע הציפורים ציוץ - 151כיונה״ אהגה אצפצף,

f • • • ““ “ • • • • ך• • י ■ • • • ■ • I

 בהערכתו טעה שהמלך להניח יש אזי רציונלית בצורה חזקיה של מחלתו את להסביר
 כי לביתך ״צו הנביא ישעיה של מקריאתו נבע חזקיה של פחדו מחלתו; חומרת את
 חוסר 152לחולה. כאלה מילים להגיד אנושי זה אין המדרש לדעת תחיה״. ולא אתה, מת

 שאין האמת, את לחזקיה להגיד לעצמו חובה ראה שהנביא לכך הביא הזאת הרגישות
במהרה. תחלוף ושהמחלה לדאגה, מקום

 הסברים כמו מתקבלת וסבירותם חזקיה של למחלתו נוספים בהסברים מחסור אין
 חזקיה שלדעתם 153ופרידריך, וינר של דעתם עוד זכאית נוספת לב לתשומת אחרים.

 מחנה על שבאה המכה פרשנים )לדעת כן לפני עליה שמדובר הדבר ממחלת נדבק
 הייתה אשור מחנה על שבאה שהמגפה ההנחה אם גם 154דבר(. מגפת הייתה אשור
לדבר. שחין בין כלשהו קשר לראות הצדקה שום אין דבר,

י. שם שם 147
-ב 148 ים ז. כ מלכ
י 149 ים־ב דבר ימ . לב ה כד

Plinius, Hist. Natur. 23:63; Dioscorides, 1:184 150
יה 151 יד. לח ישע
לה ״בשעה ו: ה רבה קהלת 152 יה שח זק : הקב״ה אמר ח יה ישע ור לך ל יתך ׳צו לו: אמ מת כי לב

• •

, . ולא אתה ׳ יה יה לו אמר תח זק : ח יה ישע , ל יה והג ישע ולם בנ ולך אדם שבע  את לבקר שה
ולה ומר הח ן לו: א ים מ ו השמ , ירחמ יך ופא על ולך והר ו ה ומר אצל  לא וזה תאכל זה לו: וא
, , לא וזה תשתה זה תאכל ו תשתה יל יראה ואפ ו ש ות י א ות נטו ו למ ומר אינ יתך צו לו: א  לב

, יחלש שלא ו ומר ואתה דעת י א יתך ׳צו ל . ולא אתה מת כי לב ׳?״ יה תח
Friedreich, Zur Bible, 1:206; Winer, Biblisches Realwörterbuch, p. 588 153

-ב 154 ים : יט מלכ יהי לה ילה ״ו וא בל יצא הה ׳ מלאך ו נה ויך ה ור במח ים מאה אש נ ו וחמשה שמ
T .  mmm • • ך • • ״•  • P ■■ “ ״ ״ • • • » ״ ■■ ך  ■ • *“  •  • • •

• « I  9 #  • I • ■

, ו אלף ימ ישכ ים כלם והנה בבקר ו . פגר ים״ מת
V T ״ ״ I ״ י I V י* י *% T i  T*
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 והוא אישה, נשא שלא כך על כעונש המלך הזקיה חלה תלמודיים מקורות לפי
 כמוכן 155מעולים, יהיו לא ממנו שיצאו שילדים ידע שהוא בנימוק כך על התנצל

 ורביה פריה במצוות שצווית מה לו: ונאמר 156התקבלה, ולא נחשבה לא זאת התנצלות
 וה׳ ייעודו, את למלא צריך אדם כל הקב״ה. של סתריו עם לך ומה לקיים עליך היה

 הכירו לא העגבת תולדות של המודרניים שהחוקרים טוב בעיניו. נראה אשר את יעשה
 מפחד אישה נשא לא שהמלך אומרים היו בוודאי אחרת כי הללו, התלמוד דברי את

תורשתית. בעגבת יחלו שצאצאיו

157

ן חי ם ש רי צ מ
 של המקראי התיאור מן בא אבעבועות מחלת השחין במחלת לראות שהמקור ייתכן
המצרים: על שבאה השישית המכה

משה וזרקו כבשן פיח חפניכם מלא לכם קחו אהרן ואל משה אל ה׳ ״וייאמר m ¥ • • « • • • • • • • • ך • • • •ך• ¥ • • • • • • • ■ • • • • p■ ¥ • ■ך■ P • •
■ • 9 9 9 • • • I • I • • • I  • ■ I

הבהמה ועל האדם על והיה מצרים ארץ כל על לאבק והיה פרעה. לעיני השמימה
T ־־ T ־  J . . . . T : : ״־־ .  T  : T  T *״ T  T  I • T : •  V  V  T ־־ I T T T־ T # ״ — ־

פרעה לפני ויעמדו הכבשן פיח את ויקחו מצרים. ארץ בכל אבעבעית, פרח, לשחין
9 9 9 ¥ p  • • «  «  • • • P • • ™  •  ■ p  • • ¥ 9 9 9  •  • p  •  • • ■ ■  •  m m■ ¥ ״ » • • • ■ • ■ » •

9 9 9 \ •1• • •1 9 • •1 • 9 •

החרטמים יכלו וליא ובבהמה. באדם פרח, אבעבעית, שחין ויהי השמימה משה אתו ויזריק
P  • m — • • 1* ״ p  • x■ • • • • ¥ ״ ■ 9 • • ^ ^ • « • 9 9 9 ™ • • ■ • ״ • ■ ■p  x  ■ T • • 1 1! • • • % • • •I • 1 •  1 1 T

157מצרים״. ובכל בחרטמם השחין היה כי השחין מפני משה לפני לעמיד
» • • • • • • • ך • P • • ״ • m ״ ^ ■ m ¥ » ך • • • ״ ך • • ■ ■ •

 אחר מקום בשום מופיע אינו במצרים השחין בתיאור המופיע "אבעבועות״ המונח
 בחלק בועה או 158בריאה שלפוחית של במשמעות ״בועה״ מופיעה זה לעומת במקרא.
 המונחים, שני של משמעותם לשונית מבחינה 159אותה. לנקב יש אשר הגוף של החיצוני
 - עור מחלת הוא השחין אם התרוממות. - התנפחות רק היא והתלמודי, המקראי
 לשלפוחיות כך אחר מתפתחות אשר שלפוחיות של נבטים הן הבועות אזי - אקזמה

 שמדובר אפשרות יש כן כמו העור. של חריפה בדלקת מראש שמדובר או גדולות,
 רוצים אם השחין. של המקוריים הפצעים מגירוד כתוצאה מדלקת שנוצרה במורסה
 כפריחת בשפתנו זאת לראות יש אזי 160כמונח, אבעבועות״ ״שחין המילים את לראות

 מ״אבעבועות״ קרוב יותר והרבה (Blasenausschlag, rash of blisters) שלפוחיות
(Pocken, pox,) החדשה ובעת עשרה התשע המאה בתחילת הרופאים ידי על שניתן 

הנילוס כגרענת זאת מחלה להסביר אין 161פרידריך של דעתו למרות אבל. ידי על

ות 155 : י ברכ י ע״א ׳? ולא אתה מת ׳בי ״מא יה ולם אתה מת תח , בע ולא הזה ׳ ׳ יה ולם תח . לע . .  הבא
ום יה עסקת דלא מש . בפר ום ליה: אמר ורביה י מש זא וח לי דח י הקדש בר נפק י ד נא י ין מ  דלא בנ

. ו״ מעל
. שם 156 שם
ות 157 . ט שמ יא ח-
ן 158 י ו חול : מ ימר ״אמר ע״ב יה אמ : משמ ן דרבא ן אי י יפ ; מק י״ י בבוע ן ד״ה רש״ ן אי י יפ : מק י  בבוע

ועה יקבה ״ב נ יאה ש . בר ׳ וכו״
ן 159 י : פד סנהדר יה ״מר ע״ב נא בר י יק לא דרב יה שב יפתח לבר יה למ ותא ל ו ילמא כ יל ד  והוה חב

יה גת ל ג ; ש : איסור״ ו ״מר ש׳ ל בנ נא ש י יה לא רב יח ה ו מנ יפתח לבנ וך פתח לו ש ועה בת  ב
גלה של ו ול כך אגב שמא מ יה בו... יחב גה זו ותה ג . ש ור״ יס שבא

י 160 ים כפ יד י גם כך על שמע . טעמ ולגטה המקרא ו ובר ב ורף בפצע מד . ומתפשט ש ות יר במה
Friedreich, Zur Bible 1:107 161
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(Nilkdrnerkrankheit, granular illness of the Nile) של אקזמה הייתה זאת מחלה כי 
 מעוררת הייתה לא שהופעתה 162מקובלת, מקומית מחלה שהייתה קטנות שלפוחיות

 בעלי אצל זאת מחלה של הופעתה של אזכור שום מצאתי לא זאת ומלבד רב, עניין
כעונש העם על באה אשר המחלה של קשה מאוד כסוג נחשב מצרים״ ״שחין חיים.

ועל הברכים ״על פוגע אשר רע שחין עם זהה והוא - 163מצרים״ בשחין ה׳ ״יככה -
» • P • • • קך • ״  • • P » • • • • • »

164קדקדך״. ועד רגלך מכף להרפא, תוכל לא אשר השקים,
« • • P ״■“ ■ ״ • • ■ך • • • » • • ״ • W ״ «  P • ״  ̂P • • ין P • • F

164

 דם כלי כלומר פציעה(, או כיב ;vulnera )או ulcera על מדבר הוולגטה ]תרגום
 כותב ויוספוס במהירות ומתפשט השורף פצע על מדבר השבעים תרגום נפוחים.

[165נשחתו״. ומעיהם נורא באופן התנפחו המצרים של גופיהם ״כי

 שעמדו שהאנשים ייתכן השמימה. הפיח זריקת של המשמעות את יודעים אנו אין
 ואחר משה״, לפני לעמד יכלו ״שלא כך בעור בדלקת נתקפו - החרטומים - בסמוך

אחרים. גם בה נדבקו כך
 מהם ודרשו היהודים את ששעבדו המצרים על כעונש השחין מכת באה המדרש לפי

 שחין. לחולה נזק גורמים מים הפרשנים לדעת כי 166לרחצה, מים להם ולצנן לחמם
 ממגע להימנע מאקזמה הסובלים לאנשים החדשה בעת רופאים של החמורות האזהרות

קדום. נוהג כנראה הן במים
 "תלמיד על מספר הירושלמי התלמוד כעונש. שחין נזכר המקרא שאחרי בתקופה גם
 ולקה רבי של דעתו הסכימה ולא המרכבה במעשה אחד פרק ודרש לרבי לו היה וותיק

168לשחין. גורמת )ערבוביתא( בגוף הטיפול הזנחת שמואל מר של לדעתו 167בשחין״.

ת ל ח א מ ב כי ה
 גורם הגוף אי־נקיון ה״כיבא״. גם השחין עם יחד במקורות מופיע שונים במקומות

 פפי בר חנינא ר׳ את להביא רצתה אחת מטרוניתא 169ולכיבא. לשחין שמואל מר לדעת
 היא עשתה וכיבא; בשחין גופו ונתכסה לחש לחש הוא להרחיקה מנת ועל עבירה, לידי

השטן התגנב פלימו החכם אצל 170המרחץ. בבית והתחבא הוא הלך והתרפא; כשפים

Pruner, Die Krankheiten des Orientes. Erlangen, 1847, p. 138; Scheube, Die Krankheiten 162
der warmen Länder, p. 582

כז. כח דברים 163
לה. שם שם 164
.4 יד פרק ב, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 165
 ולצנן חמין, להם לחום ישראל את ששמו מפני עליהן? הביא למה ״שחין ה: יא רבה שמות 166

בגופן״. ליגע יוכלו שלא כדי בשחין לקו לפיכך הצונן. את להם
(.49) ע״א עז פ״ב, חגיגה ירושלמי 167
 שיגעון, לידי מביא בבגדים לכלוך עיוורון, לידי מביא בראש לכלוך ש׳: ע״א; פא נדרים 168

וכיבי״(. )״שיחני ופצעים שחינים לידי מביא בגוף לכלוך
.168 הע׳ לעיל, ראה 169
ע״ב. לט קידושין 170



 ליד הסועדים עם וישב וכיבא, שחין מכוסה גופו כל אשר עני בדמות כיפור יום בערב
 )״חלופי כיבא הוא ליופי שהניגוד אומרים אדם בני 171מאוסים. מעשים ועשה השולחן
 ״חרב נוסחה: היה וזה השבעה לערוך מקובל היה כיבא כנגד 172כיבא״(. - שופרא
 ומכאוב(״. חולי כאב, שמו יהא )לא מכאובין חולין יוכב שמיה לא נטושה וקלע שלופה
 אלה כך: ואחר מלאכים, של שמות בקריאת מתחילה וכיבא שחין לריפוי אחרת השבעה

 כך רבה ואינה פרה אינה שפרדה וכמו שחין, לרפא סדום מארץ שהשתלחו המלאכים
173פלונית. בן פלוני של בגופו המחלה תרבה ולא תפרה לא

 דלקת אולי הן וכיבא שחינא לעור. מתחת ליחה היא (172 )הע׳ כיבא רש״י לדעת
המתרגם.( - אבעבועות מסביר שרש״י ״כיפא״ מופיע 173 )בהע׳ (.impetigo) עור

פוי ן רי חי ש ה
 על הונהג אשר עבד, של מכירה במסמך השחין. ריפוי על מאוד מעט מופיע במקורות

 שנתיים במהלך שחין, העבד אצל יתגלה אם תתבטל שהמכירה נקבע יהודה, רב ידי
 אם והן לראשונה העבד אצל יתגלה השחין אם הן תתבטל המכירה המכירה; מיום

 השחין לחזור יכול היה כזאת תקופה במהלך 174קודמת. מחלה של בהתעוררות מדובר
 על האחריות את עצמו על קיבל העבד שמוכר היה ומקובל לכן, קודם לעבד שהיה

 למנוע כדי וזאת חדשה, תופעה זאת הייתה אם והן חוזר שחין זה היה אם הן השחין,
משפטיים. וסיבוכים ויכוחים
 כסף סיגי פסולת )זנגביל(, ״גינברא" על ממליץ אביי הריפוי? שיטת הייתה מה

 שמן של כלשהו מרכיב וכנראה זית, ושמן ויין חומץ 175)״כבריתא״(, גפרית )״מרתכא״(,
אווז. של בנוצה למרוח יש התערובת את 176חיורא״(. )״נטפיק אדמה

 177הקדום, העולם מן אחרים עמים אצל וכן המצרים, אצל גם ואולי האשורים, אצל
 תרופה להם שאין בכך והפגינו ברחובות מחלותיהם את הציגו שהחולים המנהג קיים היה

 הוא דאסותא״( )״מילתא תרופה אליו הגיעה שכאשר מספרים, הונא רב על 178למחלה.
 179התרופה. מן ויקח יבוא הנזקק כל ואמר: הבית משקוף על אותו ותלה כד ממנה מילא

 היה הספירה( לאחר שנה )כמאה חנניה בן יהושע ר׳ של שבתקופתו מספר התלמוד
 יתירו והם בידם, ופלך בשוק דמנגע״( )"כל הנגועים כל את להושיב ברומא מקובל

שבת מקרה היה בעדם. ויתפללו אותם יראו אורח שעוברי כך הפלך מן הפקעות את
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ע״א. פא שם 171
מוגלה״.( - יופי ״במקום זה מונח מתרגם )ש׳ ע״ב. סב שבת 172
ע״א. סז שם 173
ע"א. פו גיטין 174
 )סודה(, בורית היא שכבריתא מסבירה הגמרא ע״א סב בנדה כבריתא=גפרית; שם: שם רש״י 175

״גפרית״. כבריתא: ד״ה רש״י בנדה גם אך
שם. גיטין 176

Sprengel-Rosenbaum, p. 73 177
Strabo, de Assyriis book 3, p. 415 178

ע״ב. ב תענית 179
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 אלה לחולים היחס 180הפלך. מן חוטים של פקעות והתירה בשוק ישבה שחלתה הקיסר
מרפא. חסרי כאל היה

ס גרב, ר ת ח רו צו ת ו פו ס ו ן של נ חי ש
 גם לראותם שיש 181וחרס, גרב גם מצרים שחין ליד נזכרים דברים בספר בתוכחה

 הוא וכן בקודש, מלשרת כוהן הפוסלים למומים גם שייך הגרב עור; כמחלות כן
 בהמה הפוסלים למומים שייכת ״ילפת״ גם 182המזבח; גבי על מלהקריבה בהמה פוסל

 כנראה זהה הילפת השחין. של המחלות בקבוצת ״חזזית״ גם כלולה במשנה למזבח.
 קיימת מלבדה אך (,ägyptischen chazazith, Egyptian chazazith) מצרים״ ל״חזזית

 שני קיימים כן כמו (.chazazith vulgaris) וולגרית חזזית המכונה שפירה חזזית גם
 שפיר. שני וסוג במקדש משרות הכוהן את הפוסל גרב של אחד סוג גרב, של סוגים
 לח במשנה, המופיע השני, הגרב ואילו ומבפנים, מבחוץ יבש המקראי, הראשון, הגרב

 יבלות. בו מתפתחות כי מבחוץ ולח מבפנים יבש מצרים שחין ואילו ומבפנים, מבחוץ
 אם 183לריפוי. ניתנים אינם מצרים ושחין היבש הגרב ואילו לריפוי, ניתן הלח הגרב
 השונות המחלות שהגדרת להבין ניתן לחרס, זהה גרב אחת מסורת שלפי בחשבון נביא
 המחלות של המקראיים שהשמות לעתים, קורה שהדבר כפי להניח, יש ביותר. קשה

 בשמות להחליפם או להסבירם צורך והיה המדוברת, השפה מן השנים במהלך נעלמו
חדשים.

 והוא 184במדרש, מקורו לקבלו, קשה שאמנם המחלה, לשם אפשרי מקור ]חרס:
 הוא אחר הסבר לגירוד. בחרס משתמשים ולכן קשה לעקצוץ שגורמת עור ממחלת
לחרס, ״האימר חרס: גם איוב בספר הנקראת השמש, מן הוא העור מחלת שמקור

• •

וזאת בערבית, ל״חזז״ כנראה זהה ובארמית, בעברית חזזית, המונח 185יזרח״. ולא
״ ׳ ׳ •ך • • • • • 1

 צלקות נשארות שבסוף להם והמשותף בהמות, שחין ואולי הספחת מחלת כנראה
[186וחתכים. חטטים עם

שיצא עד חדשה במחבת אותן ויקלה וקשות גדולות חיטים שבע יביא החזזית לריפוי

ע״א. ס חולין 180
להרפא״. תוכל לא אשר ובחרס ובגרב ובטחרים מצרים בשחין ה׳ ״יככה כז: כח דברים 181

V : ־ T  V TT - : - T ־: V ״־ : "T #•

עור אליהיו... לחם להקריב יקרב לא מום בו יהיה אשר לדירתם מזרעך ״איש יז-כ: כא ויקרא 182
r « » ך • • • ““ • • • P •  “ “  • •“ P • •  • • • •  • » ■ M• • • • • • • • • • ך*“ •

• • • 1 • • • • • • * • • • •I

שבור... או עורת תקריבו... לא מום בו אשר ״כיל כ-כב: כב שם ילפת״; או גרב או פסח... או
• • • • • • • TT

ילפת״. או גרב או
TT ־ V V

 מבחוץ לח דמתני׳ מבחוץ, בין מבפנים בין יבש דקרא הוו: תלתא ״אלא ע״א: מא בכורות 183
י(״. ט )שמות פךח׳ אבעבעית שחין ׳ויהי דכתיב מבחוץ ולח מבפנים יבש דמצרים ומבפנים,

• • • • %

כדכתיב לחרס שיצטרך מין - ובחרס׳ ״׳בגרב כ״ז: כ״ח לדברים זוטרתא( )פסיקתא טוב לקח 184
שבאה )מחלה שמש״ לשון ובחרס לפרש ויתכן ח(, )ב בו׳ להתגרד חרש לו ׳ויקח באיוב

'# \ • • 1 * *

והחום(. השמש בעקבות
ז. ט איוב 185
ב.202 ׳עמ ב, כרך לוי, של במילונו פליישר ראה 186
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 לנוכרי כזאת תרופה הכין אשי בר שימי רב הנגוע. העור גבי על וימרח השמן, מהן
187ונרפא. )צרעת(, אחר״ ב״רבר שחלה אחד

 שמשמעותה החיכוך, מחלת לגבי גם קיימת המחלה במהות אי־ודאות אותה
 מבחינים זאת במחלה גם .psora וביוונית מגרדת=מחככת, מחלה גם היא המילולית

 והמחלה לחים, בפצעים מלווה הקשה המחלה - קלה ומחלה קשה מחלה סוגים: בשני
 שהיא להעיר יש החיכוך של המחלה של החומרה בהערכת יבשים. בפצעים הקלה

 אם דנה שהגמרא ועקרבים, נחשים יתוש, צרעה, זבוב, חגב, עם אחת ברשימה מופיעה
 מחלה על מדובר החיכוך במחלת 188ובחצוצרות. בשופרות בשבת עליהם להתריע מותר
 מחלה כי חיים, סכנת ללא כנראה אך אנשים של גדול מספר זמנית בו תוקפת אשר

דבר. למגפת מייחסים זמנית, בו רבים, אנשים והתוקפת חיים המסכנת
 )מגלבין( פורענויות חמש העולם בבריאת הוא ברוך הקדוש ברא המדרש לפי

 צרעת גם אומרים ויש ומכווה, שחין בהרת, ספחת, שאת, אדם: בני על לבוא שעתידים
189ונתק.

 לעולם, ירדו נגעים קבים ״עשרה בחזירים: בעיקר פוגעות )נגעים( עור מחלות
 מה הנגעים, בין להחשיב ניתן )ורדת( שושנה 190העולם״. כל ואחד חזירים נטלו תשעה
 ש״נגעים״ לגמרי ברור 191המקרא שאחרי בספרות כי (,trichinosis) שערונית כן שאין

עור. למחלות רק מתייחסים

ן חי ה ש כ מו ן ו חי ש
 הגדרת לפי עור. מחלות של גדול למספר המיוחס כללי מונח הוא ש״שחיך נראה

 מעץ, ממכה מקורה ויהיה ״חום״( מלשון )״שחן״ דלקת כל ב״שחיך כלולה 192המשנה
 חמי כמו חמים מעינות ממי או בעירה( כחומר )ששמשה זיתים מעוגת מכוויה מאבן,

 הייתה שזאת ייתכן הגוף. מתוך שמקורה מדלקת גם מציין שהרמב״ם וכפי טבריה,
מיני וארבעה ״עשרים גמליאל בן שמעון לרבן שאמר בירושלים זקן אותו של כוונתו

 קשות או גדולות גסות, חטים ארזנייתא: וניקלינהו״. ארזנייתא חיטי שב ״ליתי ע״א: ע גיטין 187
אותן(. ויקלח גדולות חיטים שבע )יביא כארז

 ובאות המתרגשות פורענויות ושאר מיתיבי: בשבת... החיכוך על ״מתריעין ע״ב: פ קמא בבא 188
 מתריעין היו לא ועקרבים, נחשים ושילוח ויתוש צירעה זבוב, חגב, חיכוך, כגון הצבור על

 הקדוש שהביא שחין לוי: בן יהושע רבי דאמר ביבש. כאן בלח, כאן קשיא, לא צועקים. אלא
רש״י וגו״״; פרח אבעבעת שחין ׳ויהי שנאמר מבפנים ויבש מבחוץ לח המצרים על הוא ברוך

•״ « • • •

 מבחוץ דהיינו ״בפריחתו, פורח: אבעבועות ד״ה עליה״; האדם שמתחכך ״שחין חיכוך: ד״ה
יבש״. הוי דבפנים מכלל לח, דהיינו מבעבע הוא

ד. יג רבה במדבר 189
ע״ב. מט קידושין 190
ת גם ״נגעים״ המונח מופיע במקרא 191  אחד נגע ״עוד א׳: י״א בשמות לדוגמה כמו אחרות, למכו

בכורות. מכת על נאמר זה פסוק מזה״, אתכם ישלח כן אחרי מצרים, ועל פרעה על אביא
• • • • • • • • •

 שאינו כל טבריא. במי או בגפת או באבן או בעץ לקה השחין? הוא ״איזה מ״א: פ״ט נגעים 192
 זו האש, מחמת שהוא כל ברמץ. או בגחלת נכוה מכוה? היא איזו שחין. הוא זה האש, מחמת

מכוה״. היא
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 סוגי וארבעה עשרים בין להבחין יודעים אנו אין ששוב למרות 193הן׳/ שחין מוכת
שחין. סוגי שני עוד להזכיר ויש השחין.
 זאת מחלה שחין״; ״מוכי נקראים בו והחולים ״שחין״, בקיצור מכונה אחד סוג
 האיברים את קוברים היו השחין ומוכי החולה, מגוף איברים של לנשירתם גורמת

 שעמד האיבר את חותך שהיה הרופא אצל שחין מוכי הלכו פסחים בערבי 194שנשרו.
 שהיה המדולדל, האבר של זאת חתיכה ותקע לגוף, מחוברת כשעורה בו והניח ליפול
 זאת בדרך התנתק. שהוא עד ממנו נמשך והחולה )במסמר( בקיר לגוף, עדיין מחובר

 להקריב ויכלו טהורים היו הם ולכן המנותק באיבר החולה, ולא הרופא לא נגעו, לא
 היו שלא מום, בעלי צרעת חולי אפוא היו השחין מוכי 195כהלכתו. בטהרה פסח קורבן

 בשתי סומא שהיה גמזו, איש נחום של המפורסם בסיפורו מתואר כזה חולה נדירים.
 בבית מוטל והיה שחין, מלא גופו וכל רגליו משתי קיטע ידיו, משתי גידם עיניו,
 נקבר שהוא והאומר ליפתח המתייחם בשופטים הפסוק ידוע לשונית מבחינה 196רעוע.
 בכל אברים, בנשילת מת ״יפתח שהוא זה פסוק על אומר והמדרש - 197גלעד״ ב״ערי
 מדרשי מקור לפי 198שם״. אותו קוברין והיו הימנו נישול אבר היה בו, הולך שהיה מקום
 ניבא אודותיה שעל המגפה גם 199אברים. מנשילת הארץ דיבת מוציאי האנשים גם מתו

 בשרו ״המק - ירושלים על צבאו אשר העמים את ה׳ יגוף בה אשר זכריה, הנביא
ידי על מתוארת - 200בפיהם״ תמק ולשונו בחדיהן תמקנה ועיניו רגליו, על עמד והוא
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אברים. כנשילת זה מדרש
 לו ואסור טמא נחשב צרעת חולה הצרעת. חולי בין כלולים אינם שחין מוכי
 כל לטומאת הצרעת חולה גורם כן כמו הפסח; קורבן את ולהקריב למקדש להיכנס

 לבית בכניסתו נטמא שהיה לרופא עוזר היה לא לכן 201בבית. אתו יחד מצוי אשר
 העובדה (.195 בהערה )ראה מהחולה שניתק באיבר מנגיעה נמנע היה אם גם החולה

 באבר נגעו לא עוד כל טהור, הרופא וגם טהור שהנגוע זאת נקודה מדגישה שהמשנה
שחין. למוכה צרעת חולה בין הברורה ההפרדה על מעידה המנותק,

הי״א. פ״ז כתובות תוספתא 193
 שחין ומוכי נפליהן שם קוברות שהנשים מתוך חנינא: רבי ״אמר ע״ב: כ כתובות 194

זרועותיהם״.
 שמענו. לא לו: אמרו מהו? בבהמה המדלדל אבר עקיבא: רבי שאלן ״ועוד מ״ח: פ״ג כריתות 195

 הולך עושין, שבירושלים שחין מכי היו שכך טהור, שהוא באדם המדלדל באבר שמענו אבל
וכר״. הרופא אצל פסח ערב לו

ע״א. כא תענית 196
גלעד״. בערי ויקבר הגלעדי, יפתח ״וימת ז: יב שופטים 197
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ג. ס רבה בראשית 198
יב. ט רבה קהלת 199
יב. יד זכריה 200
 שהוא מצרע הזבה, מן למעלה בועלה. את מטמאה שהיא זבה הזב, מן ״למעלה מ״ד: פ״א כלים 201

המת, מכלם חמור שבעה. טמאת מטמא שהוא כשעורה עצם המצרע, מן למעלה בביאה. מטמא
ך. כלם שאין מה באהל, מטמא שהוא אי מ ט מ



 את אמנם שייכו המשנה שבתקופת והיא זה, קושי לפתרון אחרת אפשרות ]קיימת
 המתייחסות התורה הנחיות על יותר הקפידו לא אך ה״צרעת״ לחולי השחין מוכי

 אפשרות לדחות יש אזי המקדש בתקופת דנה שהמשנה מאחר אך זאת. למחלה
לחלוטין.[ זאת

 בעת חולה היה הוא אם מבחין אינו מאיר ור׳ מאשתו, להיפרד חייב שחין״ ״מוכה אדם
 חולה היה כבר שהאיש הראשון, במקרה מכן. לאחר רק נתגלתה שהמחלה או הנישואין
 לחיות יכולה שהיא חשבה שהיא לטעון האישה יכולה לו, להינשא הסכימה והאישה

 חכמים שחין במוכה לכך. מסוגלת היא שאין כך אחר והשתכנעה מחלתו, למרות עמו,
 מיחסי כתוצאה כי האישה, של לרצונה בניגוד גם הזוג בני של גירושיהם את דרשו

 היו מאיר, ר׳ לדעת לפחות שחין, מוכת עם נישואין 202יירקב. הגבר אלה בתנאים מין
 תהיה ״ולו - לאישה לשאתה האונס את מחייבת שהתורה אונס, של במקרה מותרים.
 אשר מלכים בת על מספר המדרש 204שחין. מוכת על גם חל זה דין - 203לאשה״
 אדם אם 205המלך. בעלה לדרישת נשמעה שלא כך על כעונש שחין למוכה השיאוה

 שחין מוכה הוא האח ואם אחיו, אשת את לייבם המת אחי צריך ילדים, ללא נפטר
206לייבם. ולא לחלוץ אותו כופים

לי ע תן ב א ר
 )ראה אשתו את לגרש דין בית אותו כופה המשנה לפי אזי בשחין, חלה נשוי אדם אם
 מצבו להדרדרות גורמים המין יחסי כי אתו להישאר רוצה האישה אם גם (,202 הע׳

 אחר מקור ולפי גמליאל, בן שמעון לרבן אמר בציפורי שחין ממוכי אחד זקן הגופני.
אומרים וחכמים שחין, מיני וארבעה עשרים שיש 207יוסי, לר׳ ירושלים מזקני אחד זקן

 עד בם שהיו בין פוליפוס... ובעל שחין מכה להוציא, אותן שכופין ״ואלו מ״י: פ״ז כתובות 202
 היא יכולה עמה, שהתנה פי על אף מאיר: רבי אמר כולן ועל נולדו. משנשאו ובין נשאו שלא

 מקבלת אומרים: וחכמים לקבל. יכולה איני ועכשיו לקבל, יכולה שאני הייתי סבורה שתאמר:
ש ידי ״שעל קהתי: שממקתו״; מפני שחין ממכה חוץ כרחה, על היא היא ממסמסת התשמי

• •

לו״. היא וסכנה בשרו את
כט. כב דברים 203
 אפילו לאונס( היא והכוונה בו שבחר בכלי )שותה בעציצו? שותה ״כיצד מ״ה: פ״ג כתובות 204

שחין״. מכת היא ואפילו סומא היא אפילו חיגרת, היא
 מלכים, בת שנשא ב״ו למלך למה״ד? אומר: טבלא בר יצחק רבי ״היה ה: קלז תחלים מדרש 205

 ביתו מתוך והוציאה עליה כעס להשקותו. רצתה ולא אחד, כוס והשקיני עמדי לה: אמר
 השחין למוכה נישאה שהיא נאמר לא במדרש המתרגם: )הערת שחין״. למוכה ונשאת והלכה

כעונש.(
כה )דברים שנאמר אותה? חוסמין שאין שחין מוכה לפני שנפלה ליבמה ״מנין ע״א: ד יבמות 206

״אין חוסמין: שאין ד״ה רש״י יחדו״׳; אחים ישבו ׳כי ליה וסמיך בךישו׳ שור תחסם ׳לא ד(
• • * 1• י • י

וחולץ״. אותו כופין אלא לו, להתייבם לכופה טענותיה סותמין
 רבן אמר יקיימו. לא - רוצץ ששניהם פי על אף שחין ״ומוכה הי״א: פ״ז כתובות תוספתא 207

מיני וארבעה עשרים לי: ואמר בציפורי שחין ממוכי אחד בזקן מצאתי גמליאל: בן שמעון

« »
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 מין שיחסי כנראה היא הכוונה 208מכולם. קשה ראתן ובעל להם קשה המטה שתשמיש
 לנגרהנם גם מאשר זאת עובדה גברא. כוח של מוקדם לאיבוד גורמים שחין חולה עם

 המדרש גם 209ירושלים. ילידי צרעת חולי מפי הדברים אותם שמע אשר (0:1131181̂1̂)
שכאשר המספר למדרש הבסיס גם זהו 210גברא. לכוח נזק גורם ראתן שחולי מציין
המדרש אומר כך שעל 211גדלים״, נגעים פרעה את ״ה׳ ניגע פרעה לבית נלקחה שרה
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 קשה שהתשמיש מכולן לך אין שחין מיני וארבעה ״עשרים שמכל בראתן, לקה שפרעה
212הרשע״. פרעה לקה ובו בלבד לראתן אלא לו

 לו הויין מטתו ומשמש דם ה״מקיז שאדם המסורת אומרת ראתן למחלת כגורם
 של לדעתו ראתן״. בעלי בנים לו הויין ושמשו, שניהם הקיזו )תשושים(. ויתקין בנים
 לא טעם אם אך התשמיש, לפני דבר טעם לא מטתו המשמש אם רק זה דבר נכון רב,

213הבנים. יחלו
 ונחים מפיו ריר ויוצא נחיריו וזבים עיניו דולפות ראתן? מחלת סימני הם מה
עליו. זבובים

 ומה אגוז, של מגורדת וקליפה עשבים מיני לוקחים אביי של לדעתו רפואתו? ומה
 יחד אותם ומבשלים אדום, דקל של המתחל ואת מלכא וכליל העור, מן שמגרדים
 אחרים במקומות גם מוזכר שיש )חדר לגמרי. אטום שיש לבית החולה את ומכניסים

 שבע בעובי שקירותיו לבית החולה את מכניסים שיש בית אין אם (214ניתוח. כחדר
ראשו על ושופכים (215דם להקזת גם משמש כאלה עבים קירות עם )בית ואריח לבנים

א: טז רבה ויקרא בלבד״; ראתן לבעלי אלא לו רעה שהאשה בכולן לך ואין הן שהין מוכת
 אחד זקן מצאני לצפורי מטבריא בדרך מהלך הייתי אחת פעם גמליאל: בן שמעון רבן "אמר
ש קשה לך ואין הן שחין מיני כ״ד לי: ואמר ר׳ אמר בלבד... ראתן מבעל חוץ המטה לתשמי
וכר״. הן שחין מיני כ״ד ירושלים: מאנשי אחד זקן לי שח יוסי:

ע״ב. עז כתובות 208
Virchow's Archiv, vol. 50, p. 453 209

.207 בהערה לעיל רבה, ויקרא ראה 210
יז. יב בראשית 211
 אמר מציפורן שחין מוכה אחד זקן בי פגע רשב״ג: ״אמר (:32) ע״ד לא פ״ז, כתובות ירושלמי 212

 לך שמעוני ילקוט ראתן״; אלא לו רעה ושהאשה מכולם קשה לך ואין הן שחין מיני כ״ד לי:
 הה״ד בנגעים, ביתו וכל הוא לקה אחת לילה פרעה שמשכה ידי על שרה ״שכן סט: רמז לך,

ת את ה׳ ׳וינגע )בראשי רבי אמר בראתן... לקה פרעה קפרא: בר בשם לקיש ריש יז(. יב פרעה׳
• • •

בן יוסף אבדם׳״; אשת שרי דבר ׳על אומרים והכל הרשע... פרעה לקה ובו גמליאל: בן שמעון
X  • %* * T  •

 עצרה אלוהים מאת בו שנשתלחה קשה מחלה ״אולם :1 יב פרק א, ספר קדמוניות, מתתיהו,
 מתייחס האחרון )המקור בשנתו״. חלום ראה הרופאים ממנו וכשנתיאשו זה של תאוותו את

המתרגם.( - פרעה אצל ולא אבימלך אצל שרה למעשה
 אמרן ולא רב: אמר ויתקין... בנים לו הויין מטתו ומשמש דם מקיז מר: ״דאמר ע״א: יז נדה 213

בה״. לן לית - מידי טעים אבל מידי טעים דלא אלא
 ש׳: לכריסיה״; וקרעו דשישא לביתא ועיילוהו דשינתא סמא ״אשקיוהו ע״ב: פג מציעא בבא 214

כרסו. את קורעים - אותו מנתחים ושם שיש לבית אותו ומכניסים שינה סם אותו משקים
 ״שמואל ש׳: ואריחא״; לביניא דשב בביתא מילתא ועבד רגיל הוה ״שמואל ע״א: קכט שבת 215

ת רגיל היה ואריח״. לבנים משבע ועשויים עבים שקירותיו בבית הקזה לעשו
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 כלומר מוחו, את וקורעים מתרככת שגולגולתו עד הנזכר מהנוזל כוסות מאות שלוש
 שם, שנמצא השרץ של הרגלים ארבע תחת הדס עלי ארבעה ומניחים גולגולתו, את

 תחזור כן לא שאם השרץ, את ושורף העלים את במלקחיים הרופא לוקח כך ואחר
216המחלה.

 את מעבירים שהם ראתן, בעלי על המצויים מזבובים היזהרו מכריז: היה יוחנן ר׳
 אמי ר׳ ראתן; בעל של מכיוון רוח בו שנושבת במקום יושב היה לא זירא ר׳ המחלה.

 לוי בן יהושע ר׳ לעומתם, ראתן. בעל בו שגר ממבוי ביצה אוכלים היו לא אסי ור׳
עליו. יגן התורה שלימוד בטוח והיה בתורה ועוסק ראתן בעלי עם יושב היה

 של שיכר ושותים תרדין שם שאוכלים מפני בבבל ראתן בעלי אין חנינא ר׳ לדעת
 ושותים תרדין שם שאוכלים מפני בבבל מצורעים שאין אומר יוחנן ר׳ )כישות(; היזמי
217הפרת. במי ורוחצים שיכר

 הקליניות בתופעותיה בתלמוד מתוארת שהיא כפי זאת מחלה כיום מכירים אנו אין
 הקדום. הזמן מן אלה לתיאורים מקביל תיאור גם לי מוכר אין האנטומי; למצב התואמות
 זאת מחלה של הקשים במקרים כאשר ,lepra של כמו להיות יכולים אולי התסמינים

 (,Augenbindehaut, conjunctival membrane) הלחמית בקרום משתנה. הרירי הקרום
 הסמוכים האיברים צרעתיות. תופעות מופיעות הגרון ושל הפה של האף, של ברירית

 בוודאי גבשושיות. מהתפתחות כתוצאה קשיחים נעשים והשפתיים( האף )העפעפיים,
 תיאור גם ביותר. כמדבקות תחושה, חסרות כלל בדרך שהן אלה, צלקות לראות מוצדק
 המודרניות בתקופות נכונה. הסתכלות על מעיד זבובים ידי על וההדבקה המחלה העברת
 )יתושים(; זבובים ידי על מועברים והקדחת השינה מחלת של שהנגיפים בעובדה הכירו

 גורם שהאל היום(, של )לוב בקירנאיקה אשר הקדמונים של דעתם מוכחת גם כך
218זבובים. מגרש שהאל אמרו וביוונית עכברושים, ידי על הדבר להפצת

״ • • • •

 מאיזור עקרון אלוהי זבוב״ ״בעל את הקטנה באסיה מוצאים אנו המלכים בתקופת
 - 219מחוליו יחיה אם בשאלה זבוב לבעל פנה אחזיה שהמלך מקרה זה אין פלשתים.

המחלות. אלוהי או הריפוי מאלוהי אחד היה זבוב שבעל כנראה
המחלה, להעברת זכר אין הזבובים אלי על התיאורים שבכל העובדה את להדגיש יש

 מתקבלת פחות לא הטסה־טסה. זבוב או האנופלס יתוש נקבת אצל לנו שמוכר כמו
220מוות(. )זבוב חרק של עקיצה ידי על שנגרם ישיר נזק של ההנחה
מחלת ראתן. בעלי מחלת את המתאר בתלמוד, הזה לקטע בהסברים מחסור אין

שם. דש״י ראה ״מתחל״ של הסבר ע״ב. עז כתובות 216
שם. שם 217

Plinius, Hist. Natur. 10:27 218
מ-ב 219 ויאמר מלאכים וישלח ויחל בשימרון אשר בעליתו השבכה בעד אחזיה ״ויפיל ב: א מלכי

X ״ “ • •  • “  T T * "  “  • T •— • • “ • • “ “ ■ך ™ ' • • • * ד ־ ׳ " • • • • •1• • I • • • •  1 •  V I •  • I •

ברור לא המתרגם: )הערת זה?״ מחלי אחיה אם עקרון אליהי זבוב בבעל דךשו לכו אלחם
• T  • • • • • •  •• • • • • • •

 מתתיהו, בן יוסף יהודה(; שבשפלת לעקרון בקשר הקטנה אסיה את מזכיר המחבר מדוע לי
 ושלח וחלה נפל ביתו מגג פעם אחזיה שברדת הדבר ״וקרה :1 ב פרק ט, ספר קדמוניות,

שלומו״. בדבר ולשאול האל, של שמו היה זה - עקרון אלהי זבוב בבעל לדרוש
מעט״. סכלות מכבוד מחכמה יקר רוקח, שמן יביע יבאיש מות ״זבובי א: י קהלת 220

V 9 •• : י  V -  • -  • : -  Y T ד ־ T ״• ז  : : • T  * T : T
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 מחלה למצוא לנכון מוצאים ההיסטוריונים אך הקדמונים, בכתבי מוזכרת אינה העגבת
 לזהותה הרוצים של מהגורל הראתן מחלת ניצלה לא גם כמובן וכך מקום, בכל זאת

 כנגד המקובל התכשיר את לכך בקשר שמוצאים בצדק מעיר פיפרס רק זה, עם כעגבת.
 rogna או scabbia^ האיטלקית הצרעת את מזהה פריצי 221וכספית. יוד המכיל עגבת,

ברגל 222שרץ. לגבי רש״י של פירושו את בכך תואם והוא הגוף, לתוך החודרת כמחלה
• •

 לפי 223שגויה. לצערי זאת דעה אך כיח, על מעידים המחלה של שהתסמינים בדעה
 של המראה בגלל וזאת לתולעת, הקשורה במחלה שמדובר לחשוב אפשר היה גישתו
לתולעת. הדומים העור גבי על הלימפה חבלי

 ׳,״ראה השורש עם הקשר ברורה. אינה כלל ״ראתן״ של המילולית המשמעות גם
 ,rytos, ryas, היווניים המונחים עם הקשר לא גם מידה ובאותה הדעת, על מתקבל אינו

נוזל. שמשמעותם
 אם לקבוע אפשרות אין הנידונה המחלה של האבחנה לגבי אי־הוודאות לאור
 lepra מלבד הן. מוצדקות זאת מחלה לגבי בתלמוד הניתנות ההיגייניות ההנחיות

 בהנחה (.ulzerierenden Lupus, ulcerating lupus) הזאבת במחלת שמדובר גם ייתכן
 כיום להתגרש. הזוג בני את המחייב החוק מוצדק lepra היא בה שמדובר שהמחלה

 היא המקובלת הדעה הפרימיטיביים. העמים אצל רק ולא כללי, באופן זה חוק מקובל
 (Sticker) שטיקר של טענתו למרות וזאת ,lepra של להידבקות הבסיס הוא שהזיווג

 היצר שטרן לטענת 224אחרת. בדרך או האף דרך להיות יכולה במחלה שההידבקות
 הערה )ליד לנגרהנס של לתצפיות בניגוד וזאת חזק, מאוד leprosy חולי של המיני

 שהדרישה ייתכן 225בירושלים. ישו של המחסה מבית החולים עורקים ולכן (,209
 קורה שאינו דבר ,leprosy חולי יוולדו שלא המגמה מן נובעת מין מחיי להתנזרות

 חזקה נטייה הייתה שלמצורעים הטענה את מקבל אינו טובלר תורכיים. מחסה בבתי
 במידה מינית תאווה הייתה שלמצורעים טוען פרידריך 226מין. לחיי המקובל מן יותר

 שאין העובדה את מנמק מיכאליס 227תאוותם. את להשביע היה ניתן ולא קיצונית
 בעלי החולים, את מרחיקים הנישואים בהיתר כי להינשא, המצורע על אוסרת התורה

 הכל בריאים אנשים אצל גם כמו אלה, חולים שאצל ברור 228זרות. מנשים התאווה,
המחלה. למצב בהתאם משתנה ואף אישי,

Peypers, Nederl. Tydschr. Voor Geneeks. 1893, part 2, p. 397 221
ע״ב עז כתובות רש״י גם ראה  .Frizzi, Bened. Petach Enayim, Livorno 1878, 4, p. 85 ff 222

. במוחו״ לו יש ״שרץ ראתן: בעלי ד״ה
Bergei, Die Medizin der Talmudisten, p. 50 223

Bloch, Ursprung der Syphilis, Jena 1901, 1, p. 110224 ב־ למצוא ניתן לכך הוכחה
Stem, Tiirkie 1:120 225

Tobler, Mediz. Topographie von Jerusalem, Berlin 1855, p. 55 226
Friedreich, Zur Bible 1:220 227

Michaelis, Moses Recht No. 210 228
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 229עכורים, הפרת מי הערבים; אצל רבה להנאה היום עד גורמת הפרת בנהר רחצה
האדם. גוף על לטובה משפיעים במים מוצקים שחלקיקים וייתכן

 שהטיפול להניח היה נוח הראתן. למחלת לעיל המומלצת התרופה את להבין קשה
 למחלה כריפוי בעצם משמש ובירושלמי, בתוספתא חסר אשר הבבלי, בתלמוד הנזכר
 הזמן לאחר שנה כמאתיים שחי אביי הוא הטיפול את כאן שמתאר מי לגמרי. אחרת

 לפנה״ס(. שנה וחמישים מאה עד )מאה המחלה של הקלינית הידיעה בו שמתוארת
 ולכן והנכונה, הקולעת התשובה את מייצג הנוח ההסבר אין הגון ביקורת חוש לבעל
תשובה. בלא הבעיה את להשאיר עלינו

 רגיל רפואי טיפול במקום בישול, של מסובך תהליך שעבר בנוזל הגולגולת ריכוך
 העיקרי כמייצגה אביי את לראות ניתן אשר עממית, רפואה על מצביע קידוח, של

 להגיד אפשרות ואין המוח׳׳ ב״קרקעית מדובר כאשר מילולי קושי קיים בתלמוד.
 התלמוד היה זה במקרה כי הגולגולת, של מלאכותית בפתיחה מדובר אם בביטחון
 אשר בגידול שמדובר אפשרות קיימת מידה באותה ״גולגולתא". במונח משתמש

 שיש בשרץ שמדובר מסביר אמנם רש״י חור. להתהוות וגורם הגולגולת מן חלק מאכל
 של לרגליים דומה שצמיחתו גידול גם לראות ניתן מידה באותה אך המוח, מן להרחיקו

 בציסטה מדובר אם לדון מקום אין ביותר. רבה זהירות מחייבת הרחקתו ואשר זוחל,
לכך. דומה מה בדבר או

 של התרופות ספר מתוך במרשם אפלה מוצא בתלמוד המובא לטיפול מדהים דמיון
 להרחיק כדי בתלמוד. המופיעה לתרופה מאוד הדומה (,Gothaer Arzneibuch) גוטהר
 ובעזרת התולעת של אחת רגל ומרימים הגולגולת את לחולה פותחים הראש מן תולעת
 רגלי לכל נותנים דומה טיפול לרגלה; מתחת גפן צמר מעט שמים מתאים מכשיר

 יש התולעת. את במהירות מושכים ובעזרתה מתאימה צבת לוקחים כך אחר התולעת.
 ושיניה רגליה את תתקע היא אחרת כי תתחמק, שלא כך בכוח התולעת את להחזיק
230ימות. והחולה בגולגולת אחר במקום

ן טי ט ח
 יכולים חטטין 231חטטין. אדם של בגופו מתפתחים - רעב בשנות - רעות בשנים

 בעל של ארס 232הרחצה. אחרי היטב מתנגבים אין אם הזנחה מתוך גם להתפתח
 הנפוץ המקום 233למוות. לגרום יכול נחש של וארם לחטטין, גורם למים החודר חיים

בגוף אחרים במקומות גם להתפתח יכולים הם אך 234הראש, הוא חטטין להתפתחות

. י״ח ב׳ לירמיה בהערתו  Rosenmüller, Morgenland, 229 
Oefele, Arch. de Parasitologie, 1901, p. 87 230

הטטין״. מעלה בריות של גופן רעות שהשנים ״בשעה ד: פט רבה בראשית 231
הזה שהאדם ע״י יה(... י )קהלת ידים׳ ובשפלות המקרה ימך ״׳בעצלתים ד: יט רבה ויקרא 232

• • • T  • • •

חטטין״. גופו יעלה כראוי גופו לקנח משתפל
ן מעלין הארסין כל בא: בר חייה ר׳ בשם ירמיה ״ר׳ (:76)ע״ג מה פ״ח, תרומות ירושלמי 233  חטטי

ממית״. נחש ואירס
ן לו שהיו או חולה היה ״ואם ע״ב: עז יומא 234 חושש״. ואינו כדרכו סך - בראשו חטטי
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 להרס לגרום יכולים הם מריכוך, או מגירוד כתוצאה ושם, האשכים, בכיס כמו האדם,
235האשכים.

 יש הסיכה עם 237בשמן. הדחק ובשעת 236ובחומץ ביין בסיכה הוא בחטטין הטיפול
 לריפוי מיוחדת תועלת 238החולה. חיי את מסכנת ממנה והימנעות ברחצה, חיוני צורך

 אשר מים שהם משרה, במי וכן המלח ים טבריה, במעיינות לרחצה יש חטטין של
239פשתן. בהם השרו

 מחלות של לקבוצה כלומר הצרעת, לקבוצת החטטין מחלת את מייחס המדרש
 סוג של יותר מפורטת לקביעה נוספים לניסיונות רב סיכוי אין לדעתי 240הקשות. העור
 לחטט, בלשוננו: כמו היא ״חטט״ של המשמעות לשונית מבחינה זאת. מחלה של הסבל

 את המגרדות התרנגולות שעושות מה - )לדוגמה שטחיות שקערוריות לגרד לקדוח,
 שמשמעותה לחפירה, בניגוד וזאת וכתיבה, לציור זה שורש קושרים הערבים הקירות(.

 לגרדת מתייחסים שחטטין ברצינות לחשוב מקום אין לנקב. או עמוקים חורים לעשות
 הסדקים את ומוחקים העור את מחליקים שבגירוד מסביר שבוקסטורף למרות וזאת

בו. המצויים

ת ו ל ח ר מ ת עו ו פ ס ו נ
קשה. היא אף הגדרתן אשר מחלות מספר של שמותיהן את להזכיר עוד יש לבסוף

 שנה עשרה שלש במערה הסתתרו אשר ובנו יוחאי בר שמעון ר׳ על מספרים א.
 הם בצניעותם, לפגוע לא זה עם ויחד בגדיהם, על לשמור מנת על הרומאים. מפחד
 אשר החרוב מעץ אכלו צווארם, עד בעפר מכוסים במערה ערומים וישבו בגדיהם פשטו

מן כשיצאו 241חלודה. גופם שהעלה עד במערה שנבע ממעיין ושתו המערה בפתח גדל

 בידי הוא והרי מסיית או בה מהלך מי חטטין שעלת ״הרי (:14) ע״ב ט פ״ח, יבמות ירושלמי 235
שמים״. בידי שהוא כמו אדם

 השמן את סך - חטטין בו שעלו מי וכן בראשו ״החושש הי״א: )פי״ב( פי״ג שבת תוספתא 236
לסיכה״. דרכן אין וחומץ ויין לסיכה, דרכו שהשמן וחומץ, יין סך ואינו

ן בו שעלו או ראשו את ״החושש (:16) ע״א לח פ״ח, שביעית ירושלמי 237  שמן סך - חטטי
 הם כי וחומץ ביין ולא בשמן שסכים מציינות 237ו־ 236 )הערות וחומץ״. יין יסוך לא אבל

המתרגם.( - בשבת האסורה לרפואה משמשים
(.45) ע״ב ה פ״ב, ברכות ירושלמי 238
 חטטים לו שיש פי על ואף סדום של ובימה משרה ובמי טבריא במי ״רוחצין ע״ב: קט שבת 239

אסור״. נשתהא אבל נשתחא שלא אמורים? דברים במה בראשו.
.231 הע׳ לעיל ראה 240
 עבדין בדיה, ור״א ״רשב״י ע״ב: פח בשלח״, ״ויהי כהנא, דרב פסיקתא ו: עט רבה בראשית 241

 חלודות חלודות גופן שהעלה עד חרובין אכלין דבקע, מערתא בחדא שנין, עשר תלת טמירין
, ״׳ממתים יג: יז תהלים מדרש )ראסט(״;  שעלתה עד הצוררים מפני הנחבאים אלו מחלד׳

 ע״ד לח פ״ט, שביעית ירושלמי וכר״; במערה שעשה יוחאי בן שמעון ר׳ כגון חלודה גופם
(25.)



 פנחס ר׳ אותם ראה המרחץ לבית נכנסו כאשר )סדקים(. ״פילי״ גופם על היו המערה
242כאב. מרוב וצעקו עליהם, מעיניו דמעות ונשרו בוכה והיה יאיר בן

 ונסדק, מחוספס עורם נעשה הלקויה ותזונתם בעפר הארוכה מהישיבה ברור. הרעיון
צורב. לכאב להם גרם שבדמעות והמלח

 שהעלתה ״מחט כמו ברזל, של לחלודה כלל בדרך משמש ״חלודה״ ]המונח
 סדקים הם ״פילי״ העור. גבי על שנוצר בקרום כאן שמדובר ייתכן 243חלודה״.
בעור.[ שנוצרים

 - בבשרו סדקים שמואל של לדעתו נעשים מתנגב ואינו פניו שרוחץ מי ב.
 כנגד עוזרים חמים מים 244תרדים. במי הרבה שירחץ מומלץ לרפואתו ״חספניתא״.

 וחילוף בפנים(, )סדקים חספניתא כנגד קרים ומים דקל( של מקוץ )פציעה סילוא
245סכנה. הדברים

 יותר בצורה אך א׳, בסעיף המתוארת לזאת דומה בתופעה כאן שמדובר ייתכן
העור. קילוף או קשקשים על מדבר הערוך חלשה.
 ״כמין ״חפפית״: מסביר רש״י 246חפפית. כנגד לעזור אמור הנחש( )בשר נחש ג.

 לבן, ונחש שחור נחש לבשל היא חפפית לריפוי המומלצת הריפוי שיטת שחין״.
 כלומר ״חפף׳/ השרש מן הוא ״חפפית״ המונח מקור הפצעים. את בהם ולמרוח

לגרד. לשפשף,
 ויצאו פניו על אותו וסך שמן לו הביאו אחד, לפונדק הזדמן שמואל בר יצחק רב ד.

 248ממכה. כתוצאה בגוף גם לעלות יכולים צמחים 247בפניו. )אבעבועות( צמחים לו
249חיים. בעלי של באיברים גם מופיעים ״צמחיך

 מטפל והיה המרחץ לבית הכניסו לקראתו. ויצא חתנו יאיר בן פנחס ר׳ שמע ש׳: ע״ב; לג שבת 242
ת ונשרו בוכה והיה בגופיה״( פילי ביה )״דחוה סדקים בו שהיו ראה בבשרו.  וצערו עיניו דמעו

שמעון. ר׳ את אותו
טמאה״. לאו ואם טהורה, התפירה את מעכבת אם חלודה, שהעלתה ״מחט מ״ה: פי״ג כלים 243
 מאי בפניו. פצעים נעשים מתנגב ואינו פניו שרוחץ מי ש׳: ע״א; קלד - ע״ב קלג שבת 244

תרדים. במי הרבה שירחץ תקנתו?
 ״מים :,ש סכנתא״; וחילופא לחספניתא וקרירי לסילוא ״חמימי ע״א: כט - ע״ב כח זרה עבודה 245

סכנה״. הוא הדברים וחילוף בפנים לסדקים קרים ומים לקוץ חמים
 אחד דבר ברא לא בעולמו הקב״ה שברא מה כל רב: אמר יהודה רב ״אמר ע״ב: עז שבת 246

ת ונחש לנחש יתוש לצירעה, זבוב ברא לכתית, שבלול ברא לבטלה. ״חפפית ש׳: וכר״; לחפפי
בעור״. גירוי מין -

ע״א. קא סנהדרין 247
 שחייב המכה ונסתרה המכה מחמת צמחים בו עלו שאם מנין רבנן: ״תנו ע״א: פה קמא בבא 248

יט(״. בא )שמות ירפא׳ ורפא יתן שבתו ׳רק ת״ל שבתו? לו ליתן וחייב לרפאותו
• • •

 כשרה... א״ל: מהו? צמחין העלתה משמואל: חנה בר בר רבה מיניה ״בעא ע׳׳א: מח חולין 249
 גבי על באבעבועות דנה הגמרא כשרה״. - זכים מים טרפה, - מוגלא מליא מתנא: רב דאמר

לא. או כשרה הבהמה האם במים, או במוגלה המלאות הריאה או הכליה

« »
יב פרק 528
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 בתלמוד אך הבוטני, בתחום בעיקר משמש פריחה, לבלוב, שמשמעותו ״צמח״,
האדם. בגוף פריחה של במשמעות בצמח מדובר
 של חייו ומסכנת העור לקילוף חלתית של רבה אכילה גורמת הונא רב לדעת ה.

250האדם.
 עשיר. של דלתו לפני ששכב החדשה הברית מספרת ישו של הכירו אלעזר על ו.

 את לקקו וכלבים פצעים מלא היה אלעזר של שגופו לותר, וכן מתרגם, הוולגטה
 ואנחנו כשחין, eikos את תרגמו שהיוונים פעמים מספר לעיל הזכרנו כבר 251פצעיו.
 שלא בוודאי .sukna ובסורית שחנא, הוא ״שחין״ המונח מקור בארמית כאקזמה. הסברנו
 לביתו. להתקרב צרעת לחולה נותן היה לא עשיר אותו כי בצרעת, אלעזר אצל מדובר

 לזריטים וכן (,Lazarus häuser, Lazarus houses) אלעזר״ ״בתי שהביטוי העובדה
(Lazarette,) לעיל. שהובעה הדעה את נוגדת אינה מצורעים לבתי רק במקור שימשו

 אם ״גלודה״. מכונה מחלה או מעבודה כתוצאה התקלף עורו אשר חיים בעל ז.
 כשר החיים בעל אזי ולהתרפא מחדש לגדול לו שמאפשרת פיסה העור מן נשארה

 השדרה לאורך עור של רחב פס שיישאר צריך שמואל לדעת 252ולאכילה. לשחיטה
253הטבור. במקום סלע של בגודל עור שיישאר דורשים ואחרים סלע, ברוחב
254צלקת. מתפתחת ובמקומם מחדש גדלים אינם ועור בשר ח.

ר ע שי ה
 שלל שאריסטו כך כדי עד נדירה קרחת אישה אצל 255הוא. קרח נעקר שערו אשר גבר

256קיומה. אפשרות בכלל
הבאות: הסיבות מן להתפתח יכולה קרחת

ממחלה. כתוצאה א.

257להגדירה. שניתן סיבה ללא כלומר - שמים בידי ב.

 הונא רב הוא. בריאים מאכל עצמה חלתית אמר: ״שמואל (:69) ע״ג יז פ״כ, שבת ירושלמי 250
נחלץ״. ועורו מסתכן מיניה זוזא מתקל דאכל מאן אמר:

 ויתאו אבעבעות. מלא והוא ביתו שער פתח משכב לעזר ושמו אביון ״ואיש כ-כא: טז לוקס 251
אבעבעותיו״. וילקו באו הכלבים וגם העשיר שלחן מעל הנפלים הפרורים מן לשבע

ת כדי בה שייר ולא העור את שהפשיט כל הגלודה? היא ״איזו ה״ז: פ״ג חולין תוספתא 252  להעלו
ת כדי שייר ואם ארוכה, ת כדי היא וכמה כשרה. שהיא מודים הכל ארוכה להעלו ארוכה? להעלו

אל בן שמעון רבן ת - האיטלקי כאיסר עד אומר: גמלי איבריה״. משאר ולא חללה מבי
 ולא מלאכה מחמת או שחין מחמת או עורה ״שניטל הגלודה: ד״ה רש״י ע״א; נד חולין 253

 יהודה רב אמר היכא? כשרה... כסלע בו נשתייר אם מר: ״אמר ע״ב: נח שם כלום״. נשתייר
וכר״. כולה השדרה פני על שמואל: אמר

 ומזיק חובל הלכות רמב״ם, צלקת״; מקומו נעשה בשר אשי: רב בר מר ״אמר ע״א: נח נדה 254
 אלא חוזר אינו שהעור דברים בחמשה חייב בשרו מעור כשערה חסרו ״אפילו ה״ו: פ״ב

צלקת״.
הוא״. טהור הוא, קרח ראשו ימרט כי ״ואיש מ: יג ויקרא 255

Aristotle, Hist. Anim. 3:11 256
אף שער, לגדל ראויה שאינה קרחת ״מה ה״ו: י פרק ה פרשתא תזריע, נגעים, פרשת ספרא, 257
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 לפי השיער. גבי על אותו מורחים אשר - ״נשם״ - מאכל מחומר כתוצאה ג.
258״נשם״. אוכלים אם גם נושר השיער אחת מסורת

 יחויב צומח אינו ושוב שערו נושר מכך וכתוצאה נשם אחר לאדם מורח אשר אדם
259דברים: בחמישה

והכאב; הסבל עבור - פיצוי - 1
 שיש הגולגולת בעור דלקת נוצרת המאכל החומר מן כתוצאה כי - ריפוי - 2

לרפאה;
 מרזח בבתי רוקד אשר קומיקאי הוא הנפגע אם מחלה, ימי דמי - שבת - 3

שערו; נשירת לאחר ממנו שנמנע דבר ללהטוטים, בשערו ומשתמש
 לעסוק יותר יכול אינו שהנפגע מכך כתוצאה לצמיתות נזק נגרם אם - נזק - 4

התפרנס; שממנו בעיסוק
 260בראשו; ומפצעים שערות מנשירת סובל שהניזוק הבושה עבור פיצוי - בושת - 5

261הרמב״ם. של הסברו הוא כך
 נחש וראה זה כוב מדבר בתוך אדם עבר אחת ״פעם עצבים. מזעזוע כתוצאה ד.

 אותו קורץ והיו שערו ונשר נתבהל חרדה, בו שנכנסה מרוב ראהו, לא והוא ישן... אחד
(60 פרדט החדש. בזמן גם מוכרות דומות תופעות 262מרוטה״. ?  נערה על מספר ^

 שערות כל נשרו חיים, בסכנת קשור שהיה פתאומי, זעזוע שבעקבות עשרה, שבע בת
263שנתיים. אחרי גם לגדול חזרו ולא גופה

 על אבל לאות הראש שיער כל את לגלח כלומר קרחה, לקדוח היה קדום מנהג ה.
 עיניכם בין קןרחה תשימו ״ולא היהודים: על אסור זה מנהג השיער״. ״קורבן - מת

לא זקנם ופאת בראשם, קרחה יקרחו ״לא הכוהנים: על חל מיוחד איסור 264למת״;
• • * • ז ד : : יריד : - : ״ד : ־ד :1״

 בפסוק: שמופיע כפי הראש של הקדמי בחלק מקובלת הייתה השיער הקפת 265יגלחו״.
עיניכם״. ״בין

רק ולא הנביאים, בתקופת אבל לאות מוזכר הוא הראש גילוח על האיסור למרות

שמים״. בידי גבחת אף שמים בידי קרחת מה אי שער. לגדל ראויה שאינה גבחת
שער״. לגדל ראויה שאינה מכה נשם, סך נשם, אכל קרחת? היא ״איזו מ״י: פ״י נגעים 258
 של וחובתו אחריותו הרופא: .1 אחרים, רפואיים מקצועות ובעלי הרופא א: פרק לעיל ראה 259

הרופא.
 סם לו שסך במקרה דנה הגמרא נשא״. שסכו כגון עסקינן? במאי ״הכא ע״א: פו קמא בבא 260

חוזרות. ואינן נושרות שהשערות לכך שגורם ״נשא״, בשם
 מפני בלבד בשתו דמי לו נותן חבירו ראש שיער ״המגלח ה״ד: פ״ב ומזיק חובל הלכות רמב״ם, 261

דברים״. בחמשה חייב לחזור השיער סוף שאין עד שכוואהו או בסם גלחו לחזור. שסופו
ד. כד רבה שמות 262

Samuel in Eulenburg's R.E. s.v. Trophoneurosen. vol. 20:211 263
א. יד דברים 264
ה. כא ויקרא 265
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 269הקרחה ומן 268הגוף משריטת ההימנעות 267יהודים. אצל גם אלא 266נוכרים אצל
מגונה. נחשבה

 מצא המנונא רב 270והזקן. הראש שיער את מורטים היו האבל של האקסטזה מתוך
 לא כדי האבל בעת שערותיהן לתלוש לא נשותיהם את שיזהירו לחבריו להגיד לנכון
271קרחה. איסור לידי לבוא

ת ח ר ק
 באלישע התקלסו קטנים ונערים קדומות בתקופות כבר לעג כינוי היה ״קרח״ הכינוי
 נערים אלה היו שלא אומר התלמוד 272קרח״. עלה קרח ״עלה אחריו וקראו הנביא
 הקדוש ידי על יענשו ציון בנות 273כנערים. שהתנהגו מבוגרים אנשים אלא קטנים
 עונש הוא אישה אצל קרחת 274קרח. יהיה שראשן בזה היתרה גאוותן על הוא ברוך
 קיימת 275ביותר. נדירה תופעה היא אישה אצל שקרחת צוין שכבר במיוחד ביותר, קשה

 הראש מאחורי לאוזן מאוזן שער פס אצלה נשאר אשר אישה אצל קרחת אם מחלוקת
 מתוארות לכיעור, סמל שהן מכשפות, 276נישואין. להתרת עילה שהוא למום נחשבת

 דברים חילופי על מספרת והגמרא ללעג, ביטוי הוא ״קרח״ הכינוי 277כקרחות. הן אף
 רקע על ביניהם ״מחמאות״ שהחליפו מין, שהיה אחד לסריס קרחה בן יהושע ר׳ בין

ישראל חכמי ״כל אומר שהיה מסופר עזאי בן על 278קרחה. בן יהושע ר׳ של שמו

קרחה, ראשיו בכל ייליל מואב מידבא ועל נבו על לבכי הבמות ודיבן הבית ״עלה ב: טו ישעיה 266 ז ' ד :9ד ז ז : ״ ז ז : •• - : : ־ •7: ז ־ 9 :• --- ז

גרועה״. זקן כל
״ ז ז ז : ,ז

קרחה״; ראשיהם ובכל בושה פנים כל ואל פלצות אותם וכסתה שקים ״וחגרו יח: ז יחזקאל 267
• ז 7 : ז - ז ז : • : ־ : ז : 9 • ז ז . ״ ״ • ז ז ד :9ד :

כל ועל שק מתנים כל על והעליתי לקינה שיריכם וכל לאבל חגיכם ״והפכתי י: ח עמוס
• 7 ־• ־ • : ־ ז : • • • • • ז ״• : •״ ״ ז : : • • • : • • ז ־־ : • ג ז ־־ : 9 ז ז

קרחתך הרחבי תענוגיך, בני על וגזי ״קרחי טז: א מיכה יחיד״; כאבל ושמתיה קךחה, ראש
ז » » ז * « ז » ז ז • • ז ז ז• ז

כנשר״.
• •

בעור. וקעקוע שריטה העור: ד. החושים, איברי .3 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 268
ולא יתגידד ולא להם יספדו ולא יקברו לא הזאת, בארץ וקטנים גדלים ״ומתו ו: טז ירמיה 269

ך • ״ • • 9 • • • • • • • • • • • • # • ״ 9 9 •ך■ ■ • • 1 1• 1 • • • 1 # • # •

להם״. יקןרח
וזקני, ראשי משער ואמרטה ומעילי, בגדי את קרעתי הזה הדבר את ״וכשמעי ג: ט עזרא 270

ד ״ • • • • ▼ • • ^ ״ ״ • # • ! ך • • • • • • • • • • ך • • • • • • ■ ■ • • ץ • •ן«™ • • ■ « 1 « • 1 1 «1• • • • » • • !1 • •1

משומם״. ואשבה
: ז : •״ ז

(.45) ע״ג סא פ״א, קידושין ירושלמי 271
ב 272 ם- ויתקלסו העיר מן יצאו קטנים ונעךים בדרך עלה והוא אל, בית משם ״ויעל כג: ב מלכי

* ז . • ז ז * • • ז •

קרח״• עלה קרח עלה לו ויאמרו בו
• • •

 שהיו ׳קטנים׳ המצות, מן שמנוערים אלעזר: ר׳ אמר קטנים׳? ׳ונערים ״מאי ע״ב: מו סוטה 273
 שנתרפאו בשביל פרנסתם שפסקה דואגים ״שהיו אמונה: מקטני ד״ה רש״י אמונה״. מקטני

המים״.
י ׳׳ושפח יז: ג ישעיה 274 ת יערה״. פתחן וה׳ ציון בנות קדקד א

״ ־ ־ : : ״ ז ז ־ 7ז : 9 ״• : ז ־* 9 • : :

.256 הע׳ השיער, הקודם: הסעיף בתחילת ראה 275
 מקפת שיער של שיטה קרחה אשה שאיל ירמיה ״רבי (:4) ע״ד לא פ״ז, כתובות ירושלמי 276

לאוזן״. מאוזן
ע״א. קי פסחים 277
ר׳ לו וענה לקרחינא, מכאן המרחק מה קרחה: בן יהושע ר׳ את שאל המין ע״א; קנב שבת 278
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 שהיה עקיבא, לר׳ הייתה וכוונתו 279הזה״, הקרח מן חוץ השום כקליפת עלי דומין
יהושע. ר׳ של אביו

 למרות וזאת 280לאוזן, מאוזן שיער פס לפחות לו אין אם לעבודה פסול קרח כוהן
 קרח כוהן על האיסור העבודה. בעת לראשו חובש שהכוהן במצנפת מכוסה שהקרחת

 בכוהן מוסרי פגם איזה שיש משום חלילה ולא 281העין״, מ״מראית רק נובע לעבוד
הקרח.

 שמתעופף מוץ - בגורן אדם עומד אם השיער. בעל על לקרח יתרון גם קיים
 מגיע המוץ כאשר זה לעומת שם. ומסתבך שיער בעל של לשערותיו נקלע מסביב
282אותו. ומסיר ראשו על ידו מעביר הוא הקרח, של לראשו

לא לדבר, איש יוכל לא יגעים הדברים ״כל הפסוק שעל רק לומר אוכל הריפוי לגבי
p  f w• ״ • • • • • »■ • • • • • • '

 ל״מוגדלה הלך יונתן ר׳ של שערו נשר שכאשר המדרש אומר 283לראות״, עין תשבע
 בקי והיה אדם בני שערות שסיפר אחד ספר היה ושם להתרפא צבעים( דצבעיה״)מגדל

 ענה לרפאו? רוצה שאתה שערך בגלל לכאן באת בשאלה: מיד קיבלו אשר ברפואתן,
 כדי בא, ולכן תרופה לו שיש שמע והוא הבשר מן יוצא שהשיער יונתן ר׳ כך על לו

 בנושא דיברתי הבוקר רק לו: ואמר יונתן ר׳ של לרגליו הספר נשכב הריפוי. את לזרז
284השיחה. מסתיימת אלה במילים רב; עם זה

ר ראש שעי
 נאסר עליו - והצפוף הארוך השיער בעל הקווץ, השעיר, האדם ישנו לקרח, בניגוד
 שיער של יתר גידול של מקרה על 285בשערו. כסף שיסתיר החשש מחמת כקופאי לעבוד

(hypertrichosis) 286שער״. כאדרת ״כלו עליו נאמר שבהיוולדו עשו, על המקרא מספר
*• • • •

על 287חלק״. ״איש שהיה ליעקב בניגוד שער״, ״איש שהוא עליו נאמר מכן לאחר גם

חן הרי עד מכאן כמו יהושע:  את זה להקניט המשיכו וכך סריס(, פירושו שגוזא לו )ורמז ג
זה.

 עלי דומין ישראל חכמי כל אומר: עזאי ״בן ע״א: נח בכורות (;5) ע״ד יז פ״כ, שבת ירושלמי 279
עקיבא״. רבי ״היינו וכר: מן חוץ ד״ה רש״י הזה״; הקרח מן חוץ השום כקליפת

 לאזן, מאזן מקפת שער של שטה לו שאין כל קרח? איזהו פסול. ״הקרח מ״ב: פ״ז בכורות 280
כשר״. זה הרי לו, יש ואם

 משום אלא פסול אמרו ולא כשרים, - והזבלגנין והננסין הקרחנין ״רתניא ע״ב: מג בכורות 281
(.34) ע״ב מ פ״ב, יומא ירושלמי העין״; מראית

 הגורן שפת על עומדין שהיו וקרח )שעיר( לקווץ משל אמר: לוי ״רבי טו: סח רבה בראשית 282
והעבירו״. ראשו על ידו ונתן בקרח המוץ עלה בשערו, ונסתבך בקווץ המוץ ועלה

ח. א קהלת 283
לעיל. לפסוק רבה קהלת 284
 שהוא ״מי העדה: קרבן החשד״; מפני יתרום לא ״קווץ (:37) ע״ג מז פ״ג, שקלים ירושלמי 285

בשערו״. יביא שמא יתרום לא שיער בעל
עשו״. שמו ויקראו שער, כאדרת כלו אדמוני הראשון ״ויצא כה: כה בראשית 286

T • •  • • F • • x  • • • •  • • • • • • »  P • ■p • • • •• • •  I •  • • *, • I

חלק״. איש ואנכי שער איש אחי עשו הן אמו, רבקה אל יעקב ״ויאמר יא: כז שם 287
־ V ־־ : T ׳ ־  T  * * •  T  :  * V ״ ״ T  : T ״ T  T
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 נוי הרי ״זקן 288ארוכה. מונוגרפיה גבור כתב ושעירה אדומה כמפלצת עשו של תיאורו
289באשה״. ומום באיש

 בעל "איש בכינוי לו ולעגו שעיר שהוא אליהו הנביא את לישראל ישלח הקב״ה
 ״עלה קרח, בהיותו לו לעגו אשר אלישע, הנביא גם נשלח זה לעומת 290שער״.
 של רצונם את להשביע אפשרות שום אין כך ״קרח״, וזה שער״ ״בעל זה - 291קרח״

292ישראל.

זיבה :1 מס׳ נספח

ר או ה תי ל ח מ ה
 ותיאור ״זבה״, - הנגועה ״זב״, מכונה הנגוע ״זוב״, מכונה המין מאיברי נוזל הפרשת כל

 הסמיכות מן להוכיח שניתן כפי המין מאיברי בהפרשה כאן מדובר ״זיבה״. - המצב
 את לחלוטין לשלול ויש 293בספרא, בפירוש שמובא וכפי הנידה, לחוקי הזיבה חוקי של

 ברור ״זיבה״ במונח לטחורים. הזיבה נושא את לקשור שרצה 294בייר, של הרעיונות
דם זבה תהיה כי ״ואשה המין: איברי מתוך חריגה דם בהפרשת רק שמדובר לגמרי

ך • • 9 9 9 ■ • • • • • p■ ך ■ך ■

. T T 9 9בין הסמיכות למרות 295יט(. טו )ויקרא בנדתה״ תהיה ימים שבעת בבשרה, זבה יהיה . . . .  . .  T  -  .  .  T  T  :  * T  V  S ■

מבשרה. זב דם - זיבה על מדובר האישה שאצל התורה מדגישה לזבה זב
)פס׳ הוא״ טמא זרבר מבשרו זב יהיה כי איש ״איש אומר זב לגבי המקראי החוק
9 9 • ■ • • • • ■ ■ ■ך • • ■ך •

 מסתימה כתוצאה מצטמצמת שההפרשה או המין מאיבר היא הזיבה אם הבדל ואין ב(,
epididymitis)) - ג(. )פס׳ מזובר׳ בשרו החתים "או הפסוק ובלשון

• • T

ואיש יטמא. עליו ישב אשר הכלי וכל יטמא, הזב עליו ישכב אשר המשכב ״כל
T ־ T ־ : ־ V :״־־ T : ־ ־  T ־ T ״ T ־  :  T  I ־־־־ ־ : ־: T  T  V ״ : T : ״

ישב אשר הכלי על וחישב הערב. עד וטמא במים ורחץ בגדיו יכבס במשכבו, יגע אשר » • • p « ■ך • ■ך •ן• • • • ■■ • ״ ■ך . • •  ■■ P• • • •ך■ • • ■■ » • • . . • • ■ ■

Gebühr, Regiomonti, 1687, 12, p. 40 288
(.10) ע״ד לא פ״ז, כתובות ירושלמי 289
מ-ב 290 התשבי אליה ויאמר במתניו, אזור עור ואזור שער בעל איש אליו ״ויאמרו ח: א מלכי

״ T ״ ״ --------- ״ T ״״ : ־־ ״ : T I T :  T ״ •״ ־־ ־־ T ״ ־ : •

הוא״.
.272 הע׳ לעיל, ראה 291
ע״א. קכט כו, פרשה שסרחה״, בעת ״ויהי רבתי, פסיקתא 292
 מקום זבה מה בזבה, וטימא בזב טימא הוא: ״ודין ה״ג: א פרשתא זבים, פרשת מצורע, ספרא, 293

 מטמא קלה בטומאה שמטמא במקום הזב אף חמורה, טומאה מטמאה קלה בטומאה שמטמאה
חמורה״. טומאה

294 1792 C.A. Beyer, De Haemorrhoid. Ex lege mos. Impuris. Leipzig תאולוג היה )המחבר 
 Rosenbaum, Lustseuche, p. 307 בלייפציג(. בנצרות, צדקה חלוקת על ממונה - ודיאקונוס

notes
שיהיה״. אבר ״באיזה עזרא אבן אומר הזב״, בבשר ״והנגע ז׳, בפסוק הנאמר לגבי 295

T • •

וינר של המודרנית שההנחה מכאן דווקא. המין לאיבר ״בשר״ במונח הכוונה אין כלומר,
(373 .Winer, Biblisch. Realwörterbuch, p,) החלמתו נכונה. אינה רפואית בבדיקה שמדובר 

צרעת. של במקרה כמו הכהן ידי על נקבעת לא הזב של
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ורחץ בגדיו יכבס הזב, בבשר והנגע הערב. עד וטמא במים ורחץ בגדיו יכבס הזב, עליו
T T 5 ־ T 2 ״״ ־ T  : • -  -  “  T  2 T  T ־ •־ V T T : - ־ ־ : ״I T ־־ ״ ״ T ~ 9 ־  I T T  I

הערב. עד וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס בטהור, הזב יריק וכי הערב. עד וטמא במים
— - . 2 T 2 ־־ ״״ V  T  T9 ־ T ־־ T ״־ T : ״ T  I T T  2 V ״ ־ ־ 9 ־־ : T ־־ ״״ V  T  T

עד יטמא תחתיו יהיה אשר בכיל הנגע וכל יטמא. הזב עליו ירכב אשר המרכב וכל
2 S T  2 V  “  T,־ V : T ־ י  T ־־ T 2 ״ T  2 T ד : ־־ ״״ ־־ V  : •  V ־־ : T  : • T -

הזב בו יגע אשר וכל הערב. עד וטמא במים ורחץ בגדיו יכבס אותם והנושא הערב,
I V  T  T ־ T ! 2 ״״ ״־ T  : T  T ־ ־• 9 ־־ • : T ״• — V  T  T : ד V ״־ ״־־ ״ T

בו יגע אשר חרש וכלי הערב. עד וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס במים, שטף לא וידיו
2 T  T T ־־ T ״ S ״ T :  T T  2 V ״ ־ ־־ ״ ־ : T •־־ ״ V  T  T : ״ V  V ־־: V ־ ״

ד-יב(. )פס׳ במים׳׳ ישטף עץ כלי וכל ישבר, הזב
T ״ ״ -״ ״ : T : ״״ T ״ T ־־  -  T .

 המשנה בתקופת 296למחנה; מחוץ אל הזב את שולחים היו במדבר הנדודים בזמן
 הזיבה כאשר 297הבית. הר עד בירושלים, כלומר ישראל, במחנה לשהות לזבים התירו
וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ בגדיו וכבס לטהרתו ימים שבעת לו ״וספר פסקה

9 2 T ־־ : ״ ־־ T 2 ״ T T :  T : ־ T  : T T  : V 2 9 ־־ T  I ״ ־־ ״ ״־־ : T •״ —

יג־יד(. הכהן״)פס׳ אל ונתנם יונה... בני שני או תרים שתי לו יקח השמיני
■“ • • • • »9 • • • • • • • • • 9 • • ״ • • ^ ^ • ■ך •

 הזיבה במחלת כאן מדובר לנו המוכרות המחלות כל שמתוך לגמרי ברור
(gonorrhea.) זרע זיבת של נדירים מקרים אירעו הקדום בזמן אם (spermatorrhea) 

 לא השופכה, של (benignem Katarrh, benign catarrh) שפירה קטרלית דלקת או
 ההוראות כוונת על דבר יודעים אנו אין מיוחדים. חוקים עבורם לקבוע צורך היה
 את גם להסביר ניתן זה רקע על לגמרי. ברור שלהן ההיגייני הערך אך התורה, של

 הזב של המוחלטת החלמתו שהוכחה לאחר רק הובא הקורבן אבל להביא, שיש הקורבן
 בדרך לקשור מקום מוצאים אנו אין זה לעומת וטהרתו. במים רחיצתו ואחר ממחלתו

המודרניות. החיטוי לשיטות הקורבן פולחן את כלשהי
 בגדיו את לכבס הזב עליו שישב כלי על היושב אדם חייב מדוע שהסיבה להבין ניתן

 ימים שבאותם להבין ניתן כך ומתוך מכנסיים ללבוש הכוהן על השרות בעת ולהתרחץ.
 עליו ישב שהזב כלי על ליושב החיוב ומכאן כתונת, רק ללבוש נוהגים היו אדם בני

ולהתרחץ. בגדיו לכבס
 תשמיש מכלי לעיניים( )לדוגמה המחלה העברת של האפשרות את לשלול אין

 להביא יש אך מזיק, נחשב זיבה חולה של הכיח מדוע ברור לא בהפרשות. מלוכלכים
 לדוגמה, רוק. או ריח של תופעה מכל המזרח לאנשי שהייתה הרתיעה את בחשבון

 שניתז אדם 298לחי. סטירת מאשר יותר לגרועה נחשבה אחר אדם על אדם של יריקה
 כל ברחיצת רק להיטהר שיוכל כך כדי עד טמא עצמו מרגיש זיבה מחולה כיח עליו
 מין. יחסי לקיים זיבה לחולה איסור במשנה, וכן במקרא, אין ידיעתנו מיטב לפי גופו.
 מדבקות. מחלות של הדבקה סכנת לגבי מידע כל היה לא שלקדמונים לציין צריך

המחלות, של מושב מקום הקדמונים לדעת היה שהכבד מציין (Notthafft) נוטהפט

לנפש״. טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו ישראל בני את ״צו ב: ה במדבר 296
•\ ץ־ ז •• T : T T 2 ד ד דד ־ ־ ״ • 2 ־־ ״ •• T : • •• 2 •\ ־

 )קהתי לשם״. נכנסים ויולדות נדות וזבות זבים שאין ממנו, מקודש הבית ״הר מ״ח: פ״א כלים 297
 כך - ישראל ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה - מחנות שלושה במדבר שהיו שכשם מסביר

 ניקנור שער עד הבית הר ומפתח ישראל, מחנה הבית הר עד ירושלים מפתח בירושלים: היו
שכינה.( מחנה ולפנים ניקנור ומשער לויה, מחנה

 בשערו, תלש זוז... מאתיים לו נותן סטרו, סלע... לו נותן לחברו, ״התוקע מ״ו: פ״ח קמא בבא 298
זוז״. מאות ארבע נותן רוקו... בו והגיע רקק
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 על ההשערה פותחה עשרה השלוש במאה רק זרע. של לזרימה נחשבה שזיבה בעוד
מזיהום(. )בתוצאה דלקות

 זכר אין שבתלמוד לציין צורך אין מין, יחסי לקיים הזב על איסור שאין למרות
 אמונות הקדום. בזמן מקובל שהיה כפי המחלה, ריפוי לשם מין יחסי לקיים להמלצה

הזה. היום עד העולם מן נעלמו לא לצערנו תפלות

ה ן מ ב בי ו ע ז ר לז
 רפוי(, מין )איבר המת מבשר בא זוב זרע. לבין זוב בין ההבדל את מציינת התוספתא

 בהיר, והוא שעורים בצק למי דומה זוב קשוי(. מין )איבר חי מבשר מגיע שזרע בעוד
 ביצה ללובן דומה שזרע בעוד 299)מופרית(, המחרת ביצה ללובן ודומה דוהה הוא

 אין האחרון, בקטע התיאורים בין ההבדלים למרות 300מופרית(. )שאינה מחרת שאינה
 במשך אך הזרע. שכבת של ההפרשה מן במהותה שונה הזיבה של שההפרשה ספק

רופאים. ידי על אפילו זאת, הבחנה הוזכרה לא שנים מאות
 נחשבת השופכה מתוך חד־פעמית זרימה זיבה. של באבחנה בעיקר עוסקת המשנה

 במהלך פליטות שלוש עד שתיים יש אם אך רפוי(, כבר המין איבר כאשר )גם כפליטה
 יכולים סריס, וכן וקטן, שוטה חרש, גם 301כזב. האדם מוגדר אזי שעות וארבע עשרים

 מסוגלים אלה שאנשים שמאחר זאת מנמקים היינו כיום 302מזיבה. כתוצאה להיטמא
 אין אם לבדוק יש הזיבה להגדרת בזיבה. לחלות גם הם יכולים אזי מין יחסי לקיים

 גורמים 303לזיבה. הדבר יחשב לא ועדיין זרע של חוזרת לשפיכה לגרום היכולים גורמים
 קיום כמו לתוצאות, אחראי הוא שאין למרות החולה, מצד רצוניים להיות יכולים אלה
זוב של קביעה כזה במקרה 304השופכה. מן פליטה תהיה מהם כתוצאה אשר מין יחסי

 המת מבשר בא זוב זרע זרע? לשכבת זוב בין ״ומה ה״ד: פ״ב זבים תוספתא ע״ב; לה נדה 299
 ביצה כלובן קשורה זרע ושכבת המחרת ביצה כלובן דוהה זוב החי. מבשר זרע ושכבת
 זרע שכבת הוא בתורה האמור ״הזב ה״א: פ״ב כפרה מחוסרי הלכות רמב״ם, מחרת״; שאינה

 ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב וכשיוצא בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי הבא
המחרת״. ביצה כלובן כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה ולא תאוה ביציאתו

שקוף. לא אטום צבע והכוונה האור״, מן סולד ביצה ״לובן ״דהא״(: )ערך ערוך
 טהור... אלא טמא האמה ומפי מפיו היוצא דם ואין טמא הוא הוא׳, טמא ״׳זובו ע״א: נו נדה 300

ויוצא... מתעגל שאין דם יצא ויוצא. שמתעגל כל אף ויוצא שמתעגל רוק מה דרוק, דומיא
מת מתעגל אינו הזוב וכו״׳. מטמא ויוצא מתעגל שאין זובו מה שמתעגל. רוק לעו

 בשתיים מדובר זב לגבי בימים״. הזבה ואת בראיות הזב את הכתוב ״תלה ע״א: כד קמא בבא 301
טת מדובר הזבה לגבי ואילו אחד, ביום ראיות שלוש עד  שלוש הנדה, בימי שלא דם בפלי

רצופים. ימים בשלושה פעמים
ן ״הכל מ״א: פ״ב זבים 302  טמטום חמה. סריס אדם, סריס וקטן, שוטה חרש, בזיבה... מטמאי

ן האשח: וחמרי האיש חמרי עליהן נותנין ואנדרוגינוס,  כאיש, ובלבן כאשה, בדם מטמאי
בספק״. וטמאתן

 ובמשתה, במאכל, לזיבה: נזקק שלא עד הזב את בודקין דרכים ״בשבעה מ״ד: פ״ט נזיר 303
ובהרהור״. ובמראה, ובחלי, ובקפיצה, במשא,

מן יוצא רבות ״פעמים מ״ג: פ״ב לזבים קאפח( י׳ הרב )תרגום הרמב״ם של המשניות פירוש 304



 זיבה. זאת שאכן בעליל שיוכח עד שעות וארבע עשרים במשך מסופקת להיות יכולה
 במאכל, כזב(: יוגדר שלא )עד לזיבה נזקק שלא עד הזב את בודקין דרכים ״בשבעה
 אומר: יהודה ״ר׳ - ״במראה״ 305ובהרהור״. ובמראה, ובחלי, ובקפיצה, במשא, במשתה,

 לדעת האשה״; צבע בגדי ראה אפילו זה, עם זה מתעסקין ועוף, חיה בהמה, ראה אפילו
 הקביעה כלומר, משקה. כל ושתה מאכל כל אכל אפילו זיבה על להכריז אין עקיבא ר׳

 לא לעולם זאת גישה שלפי לו ענו כך על ריקה. בטן על רק להיות צריכה זיבה על
306זבים. יהיו

זיבה״, לדבר ה״המדגילים מסוימים מאכלים ישנם בתירה בן יהודה ר׳ של לדעתו
 של דרכה הגמרא, לדעת 307פול. של וגריסין ישן יין שמן, בשר גבינה, חלב, כמו

 להביא יש ילדים אצל זיבה של במקרה 308זיבה. לידי להביא יתרה ושתייה יתרה אכילה
 להביא יש המילה לאחר תינוק אצל בזיבה האם. אצל מחלה של אפשרות גם בחשבון
 309ממנה. כתוצאה מכאבים התינוק סובל עוד כל וזאת המילה, השפעת את בחשבון

310הכיפורים. ביום גם כדרכם טובלים טבילתם, זמן שמגיע וזבות זבים
 באים הנוזלים שני כי החולה, של והשתן הזרע שכבת כן וכמו טמאה, הזב הפרשת

 )דם טמא. אינו השופכה דרך הנפרש דם זה לעומת 311ומתערבבים. זה עם זה במגע
 שהתערבב או לזיבה הקשור דם מאשר יותר במזרח נפוץ היה - hematuria - בשתן
 טומאת 312שטיפות. שלוש מחייב הלילה במהלך הזב של בשימושו שהיה כלי בה.(

 דם המכילות הפרשות גם כמו הזב של ידו כתב את גם כוללת הזב של ההפרשות
שתולים כיס נידון כן כמו 313טמאות. אינן וצואתו זיעתו זה לעומת האף; והפרשות
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 המרבים אנשים מזה סובלים והרבה זרע, שכבת יציאת אחרי בשל שאינו דליל זרע האמה
שקדמה״. זרע שכבת מחמת זה זוב כי לרופאים... ואומרים בתשמיש

 אומר הרמב״ם רק מדובר. מחלה באיזו מסביר אינו הפרשנים מן אחד אף מ״ד; פ״ט נזיר 305
 למערכת הקשור מקומי לחולי המתייחסת במחלה ולא האדם בגוף כללית במחלה שמדובר

המין.
מ״ב. פ״ב זבים 306
ה״ה. פ״ב זבים תוספתא 307
 לאתויי יתירא דמישתיא ודרכא זיבה לידי לאתויי יתירא דמיכלא ״דדרכא ע״ב: ב קידושין 308

זיבה״. לידי
 ובקפיצה, במשא ובמשתה, במאכל דברים: בחמשה לו תולין ״תינוק ה״ו: פ״ב זבים תוספתא 309

אמו״. ושל שלו בחולי
הכיפורים״. ביום כדרכן טובלין והזבות ״הזבין ה״ה: )פ״ד( פ״ה יומא שם 310
ע״א. סו נזיר 311
 דברים במה טהור. שלשי מטמא, ושני ראשון זבה ושל זב של ״חרסן ה״ג: פ״ה טהרות תוספתא 312

טמא״. עשירי עד אפילו מים לתוכו נתן שלא בזמן אבל מים, לתוכו שנתן בזמן אמורים?
 טמאים, יהו והרעי סרוחה והליחה הזיעה ״יכול הי״ג: א פרשתא זבים, פרשת מצורע, ספרא, 313

ם שאינן אלו את אוציא ׳הוא׳, ת״ל וכר״. משקים טומאת מטמאי
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 הרבו לא כי אם 315ממתכת, או מעור עשוי שהיה 314הזוב, את לקלוט כדי באמתו לזב
זרע. לשפיכת מכך וכתוצאה להתחממות גרם הוא כי בו להשתמש

 מין. יחסי לקיים לזב ההיתר על פרטים ובמשנה במקרא אין הוזכר, שכבר כפי
 קורבנו, והקרבת הזב טהרת ולפני הזיבה, הפסקת שלאחר הימים שבשבעת נאמר אמנם
 אינו זה מפורש היתר 316יפגע. הטהורים הימים שמניין מבלי מין יחסי לקיים לו מותר
 מאשר יותר חמורה הזבה האישה של הטומאה מדת הקודמים. הזיבה ימי על מעיד

 להיטמא מין יחסי איתה המקיים הבריא הגבר לטומאת גורמת האישה כי הזב, טומאת
 יחסים מקיים הוא שאיתה הבריאה האישה לטומאת גורם הזב בעוד ימים, לשבעה

 מפני הזבה עם הזב יאכל ״לא 317בריא. אדם כמו לערב(, )עד בלבד אחד יום להיטמא
318עבירה״. הרגל

 תחילת ניסוח כי המחלה, עם היכרות מתוך בזיבה דנה התוספתא אם ספק קיים
 שמחלה מעניינת, עובדה כאן תתברר אזי מבוסס, זה חשד אם חשוד. נראה התוספתא

שנים. אלף כחלוף נעלמה המקרא בתקופת קיימת שהייתה

 עליה מדברים המוסר של הקתוליים שהתאולוגים distillation ספק אין זה, ]לעומת
 spermatorrhea את מייצגת אינה ,Pollution, Pollutio לבין בינה בצדק ומבחינים

l.(gonorrhea) הזיבה מחלת את אלא 319קפלמן של דעתו )לפי

ה ב י ת ז ע ר צ ו
 בתוכחה מופיעות שאינן למרות רעות, כמחלות במקרא כבר נחשבו וצרעת זיבה

כל ואל יואב ראש על יחלו נר בן אבנר ש״דמי דוד איחל הצבא, שר ליואב כעונשים.
• • • • • ״ • • • • r • •ך• • ■ • ■ן■ •

עליו אומרת ראויה בצורה חי אב אם 320ומצרע״. זב יואב מבית יכרת ואל אביו, בית
T ״ ־ : ״ T, • ״ , T ״  : T  T

 חי לא 321ושנים; חכמה עושר, כוח, נוי, דברים: חמישה בבנו לראות שיזכה הגמרא
מחלה אין כי כוח, במקום וזוב נוי במקום צרעת בבנו יראה אזי ראויה בצורה האב

 בתוכו נמצא ואם אותו ובודקין אותו ומלבישין עור של כיס לו ״עושין ה״ט: פ״ב נדה תוספתא 314
 אותו ומאכילין אותו שמטבילין שוטה על מדובר טהור״. - לאו ואם טמא - זרע שכבת
 שלו: בכיס ד״ה רש״י שלו״; בכיס הזב יצא ״לא ע״א: נג שבת נטמא; אם ובודקים תרומה

ראיותיו״. מנין ולבדוק זוב לקבל באמתו לו ״שתולין
מתכת״. של כיס לו עושין עור... של כיס לו ״עושין ע״ב: יג נדה 315
ש מותר ״זב ה״ט: פ״א זבים תוספתא 316 יומו״. אלא סותר ולא גמרו בימי המטה בתשמי
ת את מטמאה שהיא זבה, הזב, מן ״למעלה מ״ד: פ״א כלים 317 א מ טו ( ה״ ל ע  בעוד ימים(, שבעה בו

אחד. יום רק נטמאת היא בריאה אישה הבועל שהזב
)>~״$ p’j£~driè xpoj »־,aNr> fy r׳? בכי/ג ,ji'f'in ׳figx ע״א. יג מ״ג; פ״א שבת 318

jd  Ng pmfiN ( m\j6~,xNגנ׳רר! ׳# e f¡ ׳ ןי!צגה הצב ׳¿/כ/ןA,־? r>fp 0Ndpn pif

.p n i

319 97 .Capellmann, Pastoralmedizin, p
אל־ב 320 כח-כט. ג שמו
קמב. רמז שמואל-ב, שמעוני ילקוט (;37) ע״א סא פ״א, קידושין ירושלמי 321
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 לזיבה העיקרי שהגורם ללמוד אולי ניתן אחד מדרש מתוך 322הזיבה. כמו המחלישה
 תקופה. באותה כבר ידוע היה שהדבר כפי טהורה, לא אישה עם מין יחסי קיום הוא

 משה לפיכך ובצרעת, בזיבות ילקה הוא אדם חטא בחרותו בימי שאם אומר המדרש
שאחד במיוחד לציין יש 323מבשרו״. זב יהיה כי ״איש להם ואמר ישראל את הזהיר

T 5 ״  V ־ : T

 ״וכפר מוסיף והמקרא חטאת, קורבן הוא החלמתו לאחר מביא שהזב הקורבנות משני
 המחלות, שתי כונו יותר מאוחרת שבתקופה גם לציין יש 324מזובו״. ה׳ לפני הכהן עליו
 למחלות ציון כלומר (,contagia) נגיעה מלשון ״נגעים״; משותף: בכינוי וצרעת, זיבה

מדבקות.

קוסמטיקה :2 ,מס נספה

ם רי שי כ ל מ ו פ י ט ר ל ע שי ב
 הוא ההפך - שערם את גידלו היהודים הגברים הקדומה שבתקופה לטעון נכון זה אין

 שיש בתקופות הגברים, נהגו בהמשך, שיוכח מה מתוך יודעים שאנחנו שכפי הנכון:
 על בבוז דברו נשים( )שונאי המיזוגנים שערותיהם. את לקצר עליהן, מידע בידינו
 בתואר המקצועי הספר מכונה במקרא 325שד(. )כמו כלילית״ שער ״מגדלת אשר אישה

 ״ספר״. פעמים הרבה מכונה הוא המקרא שאחרי בתקופה ואילו 326״גלב״,
שיער: להרחקת המיועדים מכשירים מספר ישנם

 ,110¥3נ(1113 ובוולגטה ברזל( )כלי 81(101*08 השבעים בתרגום המכונה - 327מורה א.
לתער. היא והכוונה

תו זב )לעיל( שמעוני ילקוט לפי 322  על לקח הוא יואב את חיכה שלמה כאשר חלש. משמעו
 שנאמר שלמה בן רחבעם של חולשתו את להבין אולי יש זה רקע על דוד. קללת את עצמו
במילה השתמש התנ״ך יח(. יב )מלכיס-א במרכבה״ לעלות התאמץ ךחבעם ״והמלך עליו

ל • • • • *ד • • • • • T ״

 חלוש. אדם היה הוא אחרים לדעת ואילו בזיבה חולה היה רחבעם כי אחדים, לדעת ״התאמץ״,
 נתקיימו יואב את דוד שקלל הקללות ״כל נאמר: יג כג רבה בבמדבר וכן ע״ב מח בסנהדרין

ת התאמץ רחבעם ׳והמלך - שנאמר שלמה, בן מרחבעם - זב דוד. של בזרעו במךכבה׳; לעלו
• • • • • • • • •

ט(״. טו )ויקרא יטמא׳ הזב עליו ירכב אשר המרכב ׳וכל בזב וכתיב
־ ז : ד ־ ד : : ־.״ : ד ־ • 9 ד : ״ ד ־ ד

ב. טו ויקרא א; יח רבה ויקרא 323
טו. טו שם 324
ע״ב. ק עירובין 325
ראשך על והעברת לך, תקחנה הגלבים תער חדה חרב לך קח אדם בן ״ואתה א: ה יחזקאל 326

ד ד • ״ ! * • • • ד ד ד • » » » ד ד « ד

ז?ןנך׳. ועל
• • 1 •

הנער״; יהיה אלהים נזיר כי ראשו על יעלה לא ומורה בן וילדת הרה הנך ״כי ה: יג שופטים 327
ד ,ד • ״ ד • • : : ־ ־ ־ ד : : • : * ״ • : ״ ־־ ד ־ : ----------

אל-א ה: י רבה במדבר ראשו״; על יעלה לא ומורה חייו ימי כל לה׳ ״ונתתיו יא: א שמו
־ ד ד ־־ ״ • : ד ־־ • ־־ : : ־ ד ־

 של גילוח מגלחו שהוא תער מן אלא מתיירא השער שאין ׳מורה׳? תער של שמו נקרא ״למה
הולך היה ששמשון הקב״ה לפני היה גלוי - הבטן׳ מן הנער יהיה אלהים נזיר ׳כי השחתה...

• • • ••• • • • • ׳ 9 • • ץ• 9 • •• • • • • • • 1 •

זמה״. לידי מביא שהיין לפי יין שותה יהיה שלא בנזיר הזהירו לפיכך עיניו, אחר
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 הכוונה 329נוצה(; של קולמוס לחידוד )המשמש הסופר תער גם קיים - 328תער ב.
 קרובות לעתים מוזכר התער גילוח. סכין שימש התער למסורת, בהתאם לסכין. כנראה

 הוולגטה ואילו חד(, קצה )שמשמעותו xyros במונח משתמש השבעים תרגום בתלמוד.
.rädere או novacula^ כאן גם משתמשת

 תער שמשמעותו ב״מספר״, ו״תער״ ״מורה״ המונחים מתורגמים בארמית ג.
הספרים.

 בתקופה ורק השערות, לחיתוך ביותר הקדום הכלי הוא ספק ללא - סכין ד.
 מכנה לספירה( השנייה )במאה פולוקס המספריים. לשימוש באו יותר הרבה מאוחרת

 אנו מוצאים בבד בד psalis.)330 או diple macharía) כפולה״ ״סכין המספריים את
 כך כפולה. סכין שמשמעותם ״מספרים״, ״מספר״, של הזוגית הלשון את במשנה

 זה במכשיר 333זוזא, או 332״זוג״ ובקיצור 331ספרים״, של ״זוג במונח גם משתמשים
 גם אלא ספרים אצל רק מצוי היה לא והוא ראש, ושל יד של חלקים, בשני מבחינים

 שמשמעותו 335פרקים״, של ״מספרת היה זה למכשיר נוסף כינוי 334עשירים. בבתי
 המתייחסים ״מספריים״ או ל״מספרת״ בניגוד וזאת חלקים, משני המורכבים מספריים
 של וציורו גאון האי רב של הסברו אם אחד. מחלק עשוי שהיה חייטים שבידי למכשיר

 המשמשים למספריים כמו צורה אלה למספריים הייתה נכונים 336טוב, יום תוספות בעל
 בקצה מלוטשת אשר מעוקמת גמישה פלדה מחתיכת שעשויים הכבשים, לגזיזת אצלנו
כסכין.

 דמויית בליטה המחולקים המספריים של אחד בחלק הייתה גאון האי רב של ]לדעתו
 את מחדירים היו במספריים לשימוש חור. המסמר מול היה השני ובחלק מסמר,

ציר.[ ויצרו החור לתוך המסמר דמויית הבליטה

לטהרם להם תעשה ״וכה ז: ח שם ראשו״; על יעביר לא תער נזרו נדר ימי ״כל ה: ו במדבר 328
T - : V T : ־־   V ־ ־ ־ ד :״־־ ־־ : ־ ־  : • V V T : •״ 

י יגלח ההוא ״ביום כ: ז ישעיה בשרם״; כל על תער והעבירו חטאת מי עליהם הזה ת בתער א
־ ״  :  T   2“ ־ ־  “  :  T T  :  T ־ ״  ־ ־ ־ ־  V :  V  :  T ־  ־  V  , , ד

תספח״ הזקן את וגם הרגלים ושער הראש את אשור במלך נהר בעברי השכירה .
V , ־ :  T T ״   V ־2 ״   T ־ :  T ־ ־ 2   T  V ־   P V  V  2 T T ״• 2   V  2 T ״ 2 ־ 

הספר״ בתער יקרעה וארבעה, דלתות שלש יהודי כקרוא ״ויהי כג: לו ירמיה 329 .
״״ ״־ ־־ ״  : T  V T 9 T ״ :  T 2 2 ־־ T  2 T 9 2 ״I ״ ״ 2 ־

Onomast, Amsterdam 1706, book 2, chapt. 3, 31 fol. 166-167 330
וכר״. שנחלקו ספרים, של וזוג והרימה... והפגיון, והסכין, ״הסיף, מ״א: פי״ג כלים 331
 ראש ״מלא וכר: הנוטל ד״ה רש״י חייב״; )בשבת( הזוג פי מלא ״הנוטל ע״ב: צד שבת 332

המספרים״.
 זוזא מביתו״. מספריים והביא והלך אותו ״ורחץ ש׳: מביתיה״; זוזא ״ואייתי ע״א: טז מגילה 333

 את בהם לספר מספריים שהביא בהמן, מדובר ספרים״. של ״זוג זוזא: ד״ה רש״י לפי היא
ד. י רבה באסתר גם מופיע זה רעיון מרדכי.

כאלה. מספריים היו המן של שבביתו עובדה 334
טמאה״. זו הרי פרקים של ״מספרת ה״ב: פ״ג מציעא(, )בבא כלים, תוספתא 335
 טהרות לסדר הגאונים בפירוש ראה ציור(. )כולל במקום טוב יום ותוספות מ״א פי״ג כלים 336

 ״וזוג גאון: האי לרב המיוחס מ״א פי״ג לכלים תרפ״א-תרפ״ד ברלין אפשטיין י״נ ידי על ערוך
 ׳מספרת׳״ ושמו אחד לצד אותו ומכפלים ראשין משני אותו ויחודו ברזל של רדיד ספרין... של

)המתרגם(.
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 לתספורת, המיועד במכשיר להשתמש רוצים אין אך המכביד השיער על להקל רוצים אם
 337במספריים. במקום ובמספרת בתער, במקום רגילה בסכין משתמשים אזי

 מגל. דמוי מעוקם היה התער אולי רגילה; מסכין תער נבדל במה יודע איני
 curva novacula.338 על מדבר מרטיאליס
 ב״קריצה או 339)זוג( במספריים נעשית שיער שנטילת בעוד בתער, רק נעשה גילוח

 340בזוג״.
 המכשירים לתיק קראו הרומאים 341מיוחד. תיק היה ותער מספריים מספרת, עבור

 תיק והוא מעור עשוי שהיה ספריך׳, של ״תרבוס גם קיים theca.342 בשם הספר של
 343הצורך. בשעת עליו לשבת אף שניתן גדול

 שניתן לשערות, קטנים מספריים הוא הפרשנים מן חלק לדעת - 344שחור ה.
לפרקם.

 רהיטני שערות. להרחקת מיועד והוא לפרקו שניתן מכשיר זה גם - 345רהיטני ו.
 זהה הרהיטני הפרשנים מן חלק לדעת 346המקצועה. והוא הנגר, של בשימושו גם היה

348קורה. לחיתוך גם כנראה משמש זה מכשיר גרזן. שהוא 347״מעצר״, המקראי למונח

 מיקל זה הרי זה אחר זה אבליו שתכפוהו ״הרי (:10) ע״א פב פ״ג, קטן מועד ירושלמי 337
 רש״י בתער״; מיקל - שערו ״הכביד ע״א: יג תענית במספריים״; לא אבל ובמספרת בסכין

 בתער״. ראשו משער וחותך מיקל ביותר, שערו הכביד ״אם ש׳: שינוי״; ״דרך ובתער: ד״ה
 השינוי בתענית הבבלי שלפי בעוד בתער, במקום בסכין השימוש הירושלמי לפי )המתרגם:

בתער.( בשימוש הוא
Martialis, 11:58 338

 ר׳ בצפרן. לקרוץ כדי אומר: אלעזר ר׳ ובנגעים... בפרה האמורות שערות ״שתי מי״ב: פ״ו נדה 339
שבכולם״. הקטן השיעור והוא מספריים, ״של קהתי: בזוג״; נטלות שיהו כדי אומר: עקיבא

 וראשן מלבין עקרן טהור. - מלבין וראשן משחיר עקרן שערות, ״שתי מ״ד: פ״ד נגעים 340
 לקרוץ ״כדי קהתי: בזוג״; לקרוץ כדי אומר: שמעון ר׳ בלבנונית?... יהא כמה טמא. - משחיר

במספריים״. הלבן השער את לחתוך אפשר שיהא כדי - בזוג
והתער״. ומספרים מספרת תיק והפגיון, והסכין הסיף ״תיק מ״ח: פט״ז כלים 341

Becker-Göll, Gallus 3:240 342
 שהם תרכוסין... גורסים יש קהתי: ובו׳״; ספרין של הן, תרבוסין ״שלשה מ״ה: פכ״ד כלים 343

המסתפר. את עליו להושיב עשוי והוא ספרים של ארגזים כעין
טמאין״. אלו הרי שנחלקו, ספרים של וזוג והשחור והפגיון... והסכין ״הסיף מ״א: פי״ג שם 344
 שיטלנו עד חייב ואינו חייבין... שניהם חבירו של זקנו פאת ״המקיף ה״י: פ״ד מכות תוספתא 345

פטור״. - וברהיטני במספרים נטלו בתער.
 מקדח מתחת והיוצא במגירה... והנפסק במעצר מוציא שהחרש ״מה ע״ב: קיט קמא בבא 346

 - ״רהיטני :׳ש רהיטני״; של ואיזמל פרקים של ״מספורת ע״ב: מח שבת רהיטני״; ומתחת
מקצועה״.

העמים חקות ״כי ג: י ירמיה יצרהו״; ובמקבות בפחם ופעל מעצד ברזל ״חרש יב: מד ישעיה 347
T ~ ־ ־ V : ־ T :־־ ־  T ־ ־ T  V ־ ־ • : ״ ״T ־ . - T 9 \ ״

במעצד״. חרש ידי מעשה כרתו מיער עץ כי הוא הבל
V  V ־ • • ד ־ T : — • 9 ־ T  ״  t----------------T 

 ברהיטני נטול שהוא כליניס ראש אחר לפניהם ״והביאו ה״ב: פ״ב בתרא(, )בבא כלים, תוספתא 348
וטיהרתיו״. יושב הייתי זה על ואמר:
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 של צורתו הייתה מה יודע איני שבגרזן. הברזל כנראה הוא 349רהיטני״ של ״איזמל
שערות. לחיתוך ששימש הרהיטני

 אפשר (.Epilation) שערות לתלישת ששימשה צבת הייתה - 350מלקטת מלקט, ז.
 בהן ללקט מלקחיים כעין פשתן, של ממסרק שנעקרו שיניים בשתי גם להשתמש

 קטנים מלקחיים שהם ,forflex הרומיים הספרים של למונח זהה מלקט 351שערות.
 ״מלקחיים״ את מתרגם אונקלום תרגום (.Zwickeisen, tweezer) שערות לתלישת
)ציבתהא(. ב״צבת״ גם 352המנורה לניקוי ששימשו

 354אנגיסטר, גם וכן [knesterion^ מקבילה מגרדת, מוספיא ]לפי - 353גנוסטרא ח.
 לקיצוץ במספריים השתמשו לא הקדמונים ציפורניים; לקיצוץ סכין ספק ללא שהוא

 מאשר חשוב יותר הרבה מקום הקדמונים אצל תפס בציפורניים הטיפול 355ציפורניים.
עבודתם. במקום הספרים ידי על טופלו והן אצלנו,

י ג ה נ ת מ ר ו פ ס ת ה
 יוסף: זאת שעשה כפי להתגלח, היו נוהגים חשובה, אישיות לפני מופיעים היו כאשר

כדי וזאת 356שמלתיו״, ויחלף ויגלח הבור מן ויריצהו יוסף את ויקרא פרעה ״וישלח
• * • • • • 9 ■ ■ • • • • “ • ״ ״ • • • « » ■ « • »■ « • ■ ך ■ • 9 • • ■ • • • •1• • \ • • 1 1

 לקוות הוא ויכול 358לו, יפה סימן בחלום, ראשו המגלח 357למלכות״. כבוד "לחלוק
ליוסף. שהייתה כמו ומפוארת גדולה לקריירה

359שבת. בערבי הספר לפני אדם ישב ולכן וחג שבת להכנת גם שייך הגילוח

ע״ב. מה שבת 349
 רבי חייב... זקנו... פאת והמשחית ראשו, פאת והמקיף בראשו קרחה ״הקודח מ״ה: פ״ג מכות 350

חייב״. ברהיטני, או במלקט לקטו אפילו אומר: אליעזר
 שתים ממנו נטלו טמא... שתים, בו ונשתייר שניו שנטלו פשתן של ״מסרק מ״ח: פי״ג כלים 351

טמאות״. למלקטת, ועשאן
ומלקחיה שבעה נריתיה את ״ויעש כג: לז שם טהור״; זהב ומחתתיה ״ומלקחיה לח: כה שמות 352

"" T V T I ־ :  T  T  T T V---------T  V  ״ : T ־ : T  V  T

מלקחיה״. ואת נרתיה ואת המאור מנדת את ״וכסו ט: ד במדבר טהור״; זהב ומחתתיה
T T ־*  T  T  V  I : ״ V : — ־־ V S T  V  V : T ־־ : T  V T

עד 353  אסור לציפורניים מיוחדים ״מספריים ש׳: אסור״; ובגנוסטרא רב: ״אמר ע״א: יח קטן מו
 מפני הרבים, לרשות וזורקן צפרניו ״והנוטל ע״א: יז נדה בשינוי״; שיעשה שראוי ליטול
 בגנוסטרי: ד״ה רש״י בגנוסטרי״; דשקיל אלא אמרן ולא ומפלת. עליהן עוברת מעוברת שאשה

״מספריים״.

סטר - לשנים נחלק טמא, - ״אגניסטר הי״ב: פ״ג מציעא(, )בבא כלים, תוספתא 354 אגני ר״)  טהו
ציפורניים(. חותך גם

Bottiger, Sabina 1806, 1:320 and 516 355
יד. מא בראשית 356
ט. פט רבה בראשית 357
 גדולה ״סימן המגלח: ד״ה רש״י לו״; יפה סימן - בחלום ראשו ״המגלח ע״א: נז ברכות 358

וגו״״. ויחלף ׳ויגלח כמו לו, היא ותפארת
שיתפלל״. עד למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב ״לא מ״ב: פ״א שבת 359
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 מלאכה לעשות שלא שנהגו במקומות גם פסה בערב לעבוד לספר התירו זאת למטרה
360להג. ההכנה בגלל פסחים, בערבי

 בין להבחין יש 361ברכיו״. על ספרין של מעפורת ״משיניח היא התספורת התחלת
 ספרים למטפחות ידיים(, לניגוב )המשמשות ידיים למטפחות התספורת, בעת כיסוי

362הגוף(. כל את בהן )שמנגבים ספג ולמטפחות תורה( ספרי בהם )שעוטפים
 נוכרי אצל מסתפר שהיה אדם במראה. התספורת בעת מסתכל היה חשוב אדם

 אם וזאת הנוכרי, הספר של תנועותיו אחרי לעקוב כדי במראה להסתכל חייב היה
 363הנוכרי(. עושה אשר את לראות יכולים אנשים )ששם ברחוב נעשתה לא התספורת

364אשה׳׳. שמלת גבר ילבש ״ולא משום במראה להסתכל לגבר אסור עקרוני, באופן T• ״ • ■ • • • • ״ • • • *
• • • • •

 בכותל. קבועה הייתה שלא מתכת של קטנה במראה בשבת להסתכל היה מיוחד איסור
 למנוע מנת )על המדולדליך נימין בה להשיר עשוי שאדם ״מפני היה האיסור טעם

365בודדות(. שערות של תיקון
 היה הגדול הכוהן 366עיניך״. תחזינה ביפיו ״מלך יום: מדי להתגלח חייב היה המלך

 הממונה את שיראו וראוי התחלפו המשמר אנשי שאז שבת, ערב כל להתגלח חייב
 מעמד ואנשי משמר אנשי יום. לשלושים אחת יסתפר הדיוט כוהן ביופיו. עליהם
367השבת. כבוד מפני חמישי בימי ולכבס לספר מותרין
 המרחץ, בבית ולא ערום כשהוא ולא מסתפר שהוא בשעה המלך על להסתכל אין
/ אימתו ״שתהא - מלך״ עליך תשים ״שום שנאמר משום ׳ ך י ל  על גם חל זה דין 368ע
 שנאמר המרחץ, בבית ולא מסתפר כשהוא ולא ערום אותו רואין ש״אין גדול כוהן

369גדולה״. בו נוהגין הכהנים אחיו שיהו - מאחיו׳ הגדול ׳והכהן
9 ■ך • • • • ^ • 9 • • •

365

369

 עד פסחים בערבי מלאכה עושין אין שאמרו במקום ״אף הי״ח: )פ״ג( פ״ב פסחים תוספתא 360
ך. והספרין החייטין עושין: אומנויות שלש חצות, הכובסי ו

 על ספרין של מעפורת משיניח אבין: רב אמר תספורת? התחלת ״מאימתי ע״ב: ט שבת 361
בגדיו״. על השער יפול שלא ברכיו על ונותנו ״סודר מעפורת: ד״ה רש״י ברכיו״;

ת מ״ד: פכ״ח כלים 362 הן אם מחלוקת ויש מצוירות״, שאינן בין מצוירות בין ספךים ״מטפחו
• 1"

ת מ״ג: פ״ט כלאים לא; או טמאות ת הידים, ״מטפחו ת הספךים, מטפחו בהם אין הספג מטפחו
T  •

ת כלאים... משום כלאים״. משום אסורות הספרים, מטפחו
במראה״. רואה כוכבים מעובד המסתפר ״ישראל ע״א: כט זרה עבודה 363
 משום הטעם כי ונראה במראה, לראות לאיש שאסור ״משמע המסתפר: ד״ה תוספות, שם שם 364

ם שמלת גבר ילבש ׳ולא )דברי שה׳ ה(״. כב א
• • • • •

 מפני אסורה׳? מתכת של ׳מראה אמרו מה מפני בשבת... במראה רואין ״אין ע״א: קמט שבת 365
 מספרים להביא צריך ״שאינו מתכת: של ד״ה רש״י המדולדלין״; נימין בה להשיר עשוי שאדם
השער״. מגלחת עצמה שהיא

וכו״׳. עצמו ומתקן יום בכל מסתפר ״המלך ה״ה: פ״ב מלכים הלכות רמב״ם, יז: לג ישעיה 366
 מפני מותרין ובחמישי ומלכבס, מלספר אסורין מעמד ואנשי משמר ״אנשי מ״ז: פ״ב תענית 367

מנוולין״. כשהן למשמרתם יכנסו שלא ״כדי ע״א יז שם ובבבלי השבת״; כבוד
 בבית ולא ערום כשהוא ולא מסתפר כשהוא אותו רואין ״ואין מ״ה: פ״ב סנהדרין טו; יז דברים 368

 פ״ב מלכים הלכות רמב״ם, עליך״; אימתו שתהא - מלך׳ עליך תשים ׳שום שנאמר המרחץ,
״ג. ה

ה״א. פ״ד סנהדרין תוספתא י; כא ויקרא 369
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ו מי נ ר אי פ ת ס מ
מתספורת. להימנע לגרום יכלו מיוחדות סיבות רק
 מוצריהם או ענבים לאכול לו אסור בנדר נזירות עצמו על שמקבל מי נזירות. א.

עד ראשו על יעבר לא תער נזרו נדר ימי ״כל )שיכר(. דקלים יין לשתות לו אסור וכן
• •ך • • • • • • ■■ • ••• 1 • • • • •

יגלח נזרו ימי בסוף 370ראשו״. שער פרע גדל יהיה קדש לה׳ יזיר אשר הימם מלאת
• ■ • • • • •ץ• » • • ■ ■ * ך ■ • • ■ ■ ■ ■ • • • • » • » 1 • 1• • 1 • • • •

תחת אשר האש על ונתן נזרו ראש שעד את ״ולקח קורבן: ויביא שערותיו את הנזיר ■■ ■■ • • ^ ■■ ״ ■■ ^ • « • • • 9 ■■ ^ •9 9

״הריני אומר אדם אם ומספיק במפורש הנדר את לבטא צורך אין 371השלמים״. זבח
ד • •

ראשי. שער פרע אגדל ואילך מעתה כלומר: 372מכלכל״, הריני מסלסל,
 ורק הקב״ה, ידי על רצויה אינה נזירות שום רבות. סיבות להיות יכולות לנזירות

 אשר צעיר רועה בעיניו: נראה הצדיק, שמעון ידי על המסופר נזירות, של אחד מקרה
 לאבדו וביקשו יצרו עליו וגבר היפות עיניו ואת בבואתו את המים שאיבת בעת ראה

 לא למטרות בו להשתמש מחשבה בו ועלתה יופיו את ראה הרועה )כלומר, העולם מן
 נרקיסוס סיפור של היהודית הגרסה הוא זה סיפור 373עצמו. על נזירות נדר ואז כשרות(

היוונית. המיתולוגיה מן
 נזיר לבין מוגבלת, בלתי לתקופה נזיר כלומר עולמים, נזיר בין מבחינים במשנה

 עולמים לנזיר 374יום״. שלושים נזירות ״סתם יום: שלושים מינימום - קצובה לתקופה
 השערות מעומס זאת הקלה במספריים. שערותיו את לדלל מותר עליו כבד ששערו
 נזירים, היו ושמשון שמואל אם מחלוקת יש 375חודש. עשר לשנים אחת מותרת הייתה

 נזירות קבלת כאן הייתה ולא ראשו״ על יעלה לא ״ומורה נאמר לידתם לפני עוד כי
 הפסוקים דברי מתוך עולם. נזיר היה המלך, דוד של בנו אבשלום, זה לעומת 376בנדר.
אבשלום היה לשנה אחת 377בו. להתגאות כדי ליופי שערו מגדל שהיה לחשוב אפשר

ה. ו במדבר 370
יה. שם שם 371
 הריני מסלסל, הריני נזיר... זה הרי אהא, האומר כנזירות. נזירות כנויי ״כל מ״א: פ״א נזיר 372

נזיר״. זה הרי מכלכל...
ע״ב. ט נדרים 373
מ״ב־מ״ג. פ״א נזיר 374
את ׳ובגלחו שנאמר: חדש עשר לשנים אחד ומגלח היה... עולם נזיר ״אבשלום ע״ב: ד שם 375

• • •

מאתים ראשו שער את ושקל וגלחו עליו כבד כי יגלח אשר לימים ימים מקץ והיה ראשו
ד : ־ • ד 9 • ד ד ־ • ־: ד ד ־ • ״ ־ ״ • ד ד . - -ך - . 7 -י ד : : 9 : ד

וכר״. כו( יד )שמואל-ב המלך׳ באבן שקלים
• • • • • ד •

א ה; יג שופטים 376 אל-  מה נהוראי... רבי כדברי שמואל, היה ״נזיר מ״ה: פ״ט נזיר יא; א שמו
 מורה אין והלא יוסי: רבי אמר נזיר. בשמואל האמורה מורה אף נזיר, בשמשון האמורה מורה
ודם״. בשר של אלא

ב רד״ק 377 אל- שמו ת שערו ליופי שערו מגדל היה הוא כי אפשר ״כי כ״ו: י״ד ל  בו להתגאו
 עולם בנזיר שנדר מי כי מזה ולמדו מגלחו... היה עליו... כבד כשהיה לשנה ומשנה ולהתנאות

׳והיה שנאמר חדש עשר לשנים חדש עשר משנים בתער מיקל שערו כשהכביד חייו ימי כל
ד 9 ד :

ב לימים׳ ימים מקץ אל- מו ש תהיה ׳ימים כמו שנה הוא ימים כי לשנה, משנה זהו כו( יד )
• ד ד• ד• •• •

כט(״. כה )ויקרא גאלתו׳
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מאתים ראשו שער את ״ושקל גלחו וכאשר 378עליו, כבד שהיה שערו את בתער מיקל
■ ״ •ך ■■ • ■ • 9» ץ■ • ' 9

הסתבך שאבשלום מניחים 380מתתיהו בן יוסף של תיאורו לפי 379המלך״. באבן שקלים
• • • • • ז •

 במסכת גם מופיע וכן בדרכו המשיך רכב שעליו הפרד כאשר עץ בסבך בשערותיו
 זה ותיאור בשערותיו רק ולא בסבך בראשו נתקע הוא 381הפסוק שלפי בעוד סוטה,

הדעת. על יותר מתקבל
שבעת וכל נדר ״כל - נדרה להפר זכות לבעלה יש בנזיר, נדר נודרת אישה כאשר

» • • • • • •ף “ T . . ״ . ד•

לסגפנות. הקשור אחר נדר בכל כמו - 382יפרנו״ ואישה יקימנו אישה נפש לענית אסר
9 • ■ • • • • • • • 9 • • •ך • • • ■■ • •ך •

 בהקרבת הוחל שכבר לאחר גם הנדר את להפר הבעל של זכותו אם מחלוקת יש
 שזכותו בדעה הפוסקים רוב השערות. גילוח המחייב הנזירות, תקופת בסוף הקורבן,

 באשה אפשי ״אי לטעון יכול שהבעל משום זה, במצב גם וקיימת שרירה הבעל של
 יכול שהבעל אומר מאיר ר׳ אך נוכרית, בפאה להשתמש האישה יכולה אמנם מנוולת״.

383זוהמה. משום זר בשיער לו נוח ולא מגולחת, אישה רוצה שאינו לטעון
 דין פסק לפני שעומד אדם לחרדה. נתון הוא אם שערו את מגלח אינו אדם ב.

 כאשר 384יוצא״. דינו היאך יודע שאינו זקנו, ומגדל שחורים ומתעטף שחורים ״לובש
 הירדן בעבר משפחותיהם את ראובן ובני גד בני השאירו לשבטים הארץ חולקה
 חזרו חלוקה שנות ושבע כיבוש שנות שבע אחרי 385אחיהם; עם יחד הארץ את וכבשו

 שערותיהם מגדלים ראובן ובני גד בני היו המדרש לפי הירדן. בעבר למשפחותיהם
 ארבע אחרי נפגשו כאשר רק והתגלחו ילדיהם, גם עשו וכן שנה, עשרה ארבע במשך
386שנה. עשרה
387כדוב״. שער ״מגדלין שהיו הפרסים על מספר יוסף רב ג.

 עשר לשנים ואחד היה עולם נזיר אבשלום אומר: הנשיא יהודה ״ר׳ הט״ז: פ״ג סוטה תוספתא 378
 שבת מערב לגלח מלכים דרך שכן מגלח היה שבת ערב כל אומר: יוסח ר׳ מגלח... היה חודש
 יהודה ״רבי א׳(: ט״ו )לשמות ב פרשה דשירתא מסכתא ישמעאל דרבי מכילתא שבת״; לערב
לי יוסי ר׳ חודש... עשר לשנים מגלח והיה היה עולם נזיר אומר:  היה ימים נזיר אומר: הגלי

 לגלח מלכים דרך שכן מגלח היה שבת ערב כל אומר: רבי יום... לשלושים אחת מגלח והיה
שבת״. ערב כל

ב 379 אל- כו. יד שמו
 שהיה אבשלום על השתערו דוד אנשי ״וכל :2 י פרק ז, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 380

 במרוצתו השוטף הפרד על רכוב ובהיותו וברח. המלך פרד על עלה יופיו... מחמת לעין נראה
הלאה״; רצה והבהמה תלוי... ונשאר מאד בדים ורחב עבות בעץ נסתבכו ושערותיו התרומם...

בשערו״. נתלה לפיכך בשערו... נתגאה ״אבשלום ע״ב: י סוטה
אל־ב 381 ראשו ויחזק הגדולה האלה שובך תחת הפרד ויבא הפרד על רכב ״ואבשלום ט: יח שמו

ד ־־ ־ ״• ־ד : : ד ־ ־־־ד ד \ ------- ד 7־ ד : - ד •• ד 9 • : 9 ־7

עבר״. תחתיו אשר והפרד הארץ ובין השמים בין ויתן באלה T ** T %׳ ד 1 •״ • - ז ־ 9 •״ 9 ־ ־ : T T ד : ־־ ד :־ דד ־ : 9 ד

יד. ל במדבר 382
ע״ב. כח נזיר 383
(.8) ע״ב נז פ״א, השנה ראש ירושלמי 384
לטפנו״. וערים פיה למקננו נבנה צאן גדרת ויאמרו, אליו ״ויגשו טז: לב במדבר 385 • • « • • ■ף • • • • • 9 • • • ץ■ * « • • ■■ • 1 • • • • • • • 1 •

טו. צח רבה בראשית 386
ע״א. יא מגילה 387
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 יהיה וחוליו לחוליו״, החולה את המחזירים דברים ל״עשרה שייכת התגלחת ד.
מכך. להימנע החולה על ולכן 388הראשון, בשלבה המחלה מן יותר קשה

ת נ פ ו ת א רו ע ש  ה
הבאים: במקרים אסורה התספורת

 ״הבא הם: ואלו להסתפר להם שמותר חריגים ישנם מועד של בחולו ובחג. בשבת א.
390בראשו. מכה שקיבל מי וכן 389האסוריך, מבית והיוצא השביה ומבית הים ממדינת

 הוא גם כי ראשו, שיער לגלח שמואל, לדעת מותר, המועד בחול שנולד תינוק
 ארוכות שערות לו יש אם לתינוק הכוונה רש״י ולפי אמו(; )מרחם האסורים מבית יצא

 לחכות אפשרות שאין כך כל ארוך שיער לתינוק שיש נפוץ זה אין 391אותו. המצערות
 שאצל תינוק, של ראשונה בתספורת כאן מדובר כנראה החג. אחרי עד ימים מספר
 האומרת אחרת תלמודית אמרה להעדיף שיש ייתכן 392בחגיגיות. נעשית רבים עמים
 באופן 393מעיקרא״. נולד שנא ולא במועד נולד שנא לא במועד, לגלחו מותר ״קטן

 לחולו החגיגה את לדחות מותר אך הראשון, ההולדת ביום זאת חגיגה מתקיימת עקרוני
לכן. קודם היה ההולדת יום אם מועד של

 במאה עוד ירושלמי כמנהג היהודיים, במקורות מוזכרת הראשונה התספורת חגיגת
 או כנסת בבתי אפילו וריקודים, מוזיקה בליווי מתקיימת זאת חגיגה עשרה. השמונה

394צדיקים. קברות ליד
fig x׳ p 'b b is  p d S ^ ê  ,nxsN n  xp!o  j v f b n ־?£ n)׳r ) p f s ”n p ic  -iNtfa b " fx  p," 

r>f j\h!o £ \Î£  'jx  p n f'7 1  p ic  r)jtgic'> p~>l90p p n $ 0 N  nglco׳V fV / iT  p q jo

 בימי שערו את לגדל במפורש נאסר גדול לכוהן 395משפחה. לקרובי אבל בימי ב.
כאשר אהרון בני על גם חל זה איסור 396יפרם״; לא ובגדיו יפרע לא ראשו ״את אבלו:

T : ־  T  : T 9 : ״

 בשר האוכל הן: אלו קשה, והליו להליו החולה את מחזירין דברים ״עשרה ע״ב: נז ברכות 388
וכר״. ותגלחת שמן... בשר שור,

מ״א. פ״ג קטן מועד 389
 שעלתה ומי והכובסין... והספרין החייטין עושין אמנויות ״שלוש הי״ח: פ״ב פסחים תוספתא 390

במועד״. מספרץ בראשו מכה לו
 בית לך שאין במועד, לגלח מותר - במועד הנולד קטן שמואל: ״אמר ע״א: יד קטן מועד 391

מזה״. גדול האסורין
Ploss, Das Kind, vol. 1, pp. 290 ff 392

ע״ב. יד קטן מועד 393
 שערי הרגל״; קודם נולד אפילו במועד לגלח מותר ״קטן ו: סעיף תקלא סימן חיים, אורח 394

ל כדי לקטן שעושין התגלחת שמחת להשהות ״ומותר במקום: תשובה  במועד... השמחה להגדי
 ההולכים הראשונה... בתגלחת שמחה שעושין כן גם ישראל ארץ מנהג הוא השמחה של והענין

וכר״. רשב״י קבר על
תפרעו׳ אל ׳ראשיכם אהרן לבני רחמנא להו מדקאמר בתספורת אסור ״אבל ע״ב: יד קטן מועד 395

T  • T

אסור״. עלמא דכולי מכלל - 0 י )ויקרא
י. כא ויקרא 396
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 דעות אחדות ויש מקובל, מנהג הייתה מתספורת ההימנעות 397ואביהו. נדב אחיהם מתו
 שעל לכך ביטוי כנראה היא זאת מפורשת הוראה בתספורת. אסור שהאבל בתלמוד

 להימנע עליו כן וכמו 398בשמן, הגוף וסיכת רחצה כמו נוחות מכל להימנע האבל
 היא האבלות דיני קביעת התספורת. גם כלולה אלה בנושאים 399יפים. בגדים מללבוש

מקובלים. שהיו אבלות למנהגי ביטוי
 עליו שבאו בימים ראשו את גילח איוב הפוך. מנהג בהן מקובל שהיה תקופות היו

 כסימן השערות גזיזת את מיכה הנביא גם מזכיר כך 400ילדיו. מות ובכללן הצרות, כל
 של מנהג רבים עמים אצל קיים בימינו, ואף הקדום, שבזמן להוכיח ניתן 401לאבל.

 השערות. לקורבן קשר גם לתספורת היה לעיל, כבר שהוזכר כפי האבל. בימי תספורת
 שנהרגו משפחתה בני על כאבל ראשה את מגלחת בשבי הנלקחת תואר״ יפת ״אשת גם

402במלחמה.
■ ף • • • • • • « • • ■ ■ ״ • » • ■ 9 . • ״ ■ • • • • • • •1 •

 והמצח, האוזניים מאחורי כמו חלקות יהיו שהרקות כך לראש סביב לגלח אין התלמוד
 הזקן שיער את מגלחים היו הפרשנים לפי 404בלורית. תישאר הראש באמצע וכאשר
 השיער 406שרשרת. דמוית וצמה זנב כדמות 405בעורף בלורית ומשאירים לראש וסביב
 כלשהי בדרך קשור היה זה עניין לשנה. אחת אותו וגילחו זרה לעבודה שימש בעורף

בלורית בגידול זרה. עבודה של הפולחני המנהג כנגד הוא בתורה והאיסור לפולחן,

לא ובגדיכם תפרעו אל ראשיכם בניו ולאיתמר ולאלעזר אהרן אל משה ״ויאמר ו: י שם 397
......  T  : ״ ־   V  T  T  T  T  T : ״   T  T  :  V  : ־ ־  ״ :  V  V  V ־ 

שרף אשר השרפה את יבכו ישראל בית כל ואחיכם יקצף העדה כל ועל תמתו ולא תפרימו
״ “• ף ■ • • x  • • • ™ ״  *  • • • • • T  • •  • • T ך • • ף • • • •  " ״ 9 . . • ״ " • • • P  » ך • •  • • • •
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ה׳״.
ב 398 אל- ולבשי נא התאבלי אליה וייאמר חכמה אשה משם ויקח תקועה יואב ״וישלח ב: יד שמו
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שמן״. תסוכי ואל אבל בגדי נא
• • T  1 • •

רקמתם בגדי ואת מעיליהם את והסירו הים נשיאי כיל כסאותם מעל ״וירדו טז: כו יחזקאל 399
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יפשיטו״.
ראשו״. את ויגז מעלו את ויקרע איוב ״ויקם כ: א איוב 400

־ 1T ־  T ־ : ״ ־* ״ T ־ ״ : V ״ T

ממך״. גלו כי כנשר קרחתך הרחבי תענוגיך בני על וגזי ״קרחי טז: א מיכה 401
9T: ״ T ־ ־ ״״ : ־ : T ״ : ־ ״ • T  :  T 9 ־ .. . T .  V  V

צפרניה״. את ועשתה ראשה את וגלחה ביתך תוך אל ״והבאתה יב: כא דברים 402
— •— • • V  T *״ V : ״ : V  T  :  T  :  T  V  T ״ T  V  :  T

כז. יט ויקרא 403
 זה ראשו? סוף ואיזהו ראשו, סוף ראשו׳ ׳פאת רבנן: תנו ראשו: פאת ״והמקיף ע״ב: כ מכות 404

ולפדחתו״. אזנו לאחורי צדעיו המשוח
 דלמא או בלוריתו והנחת זקנו תגלחת יום קתני? היכי להו ״איבעיא ע״ב: יא זרה עבודה 405

 אותה שמגלח שנה ״לסוף בלוריתו: והעברת ד״ה רש״י בלוריתו?״; והעברת זקנו תגלחת יום
לבדה״. בלורית

 ולא תנקור שלא אומר: בבא בן יהודה ״ר׳ ה״ט: יג פרק ט פרשתא מות, אחרי לספרא ראב״ד 406
 עצמו את לנאות אלא במראה עצמו שרואה אדם תנקור לא פי׳ קומי, תספר ושלא ציצת תגדל
ן הגוים דרך והוא  כמו ציצת תגדל ולא בהם. עיניהם שיתנו כדי לזנות עצמן את שמקשטי

שער שמספר קומי תספר לא ראשו. ציצת מגדל שהיה ג( ח )יחזקאל ראשי׳ בציצת ׳ויקחני
T  •

 גידול צ״ל ואין הם. אמורי מעשה הם אלה כל אחריו. ושל שבצדדין מה ומניח פניו כנגד ראשו
 ועיקר זרה... לעבודה אותו מגדלין שהן לי וכמדומה אסור... והוא הגוים מעשה שהוא בלורית

שרשרת״. כמין אותו וגודל כזנב אותו ועושה לאחוריו השער את מגדלין אשר הוא הבלורית
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 של לשמה אלא מגדלה אינו בלורית ״העושה 407האמורי״. ״מדרכי לראות יש זה מסוג
 אגרופים, ובעלי צבאו של גייסות ראשי שהיו דוד בני לגבי גם 408כוכבים״. עבודת
 שהותם בעת ישראל בני שגם מספר המדרש 409בלורית״. ״מגדלי שהיו הגמרא מספרת
 את האב מושך לבן, זוכה נוכרי אם 410המצרים. כמו בלורית״ ״מגדלים היו במצרים

 411האלילי. למקדש הבן את האב מביא הבן, גדל בלורית. לו ומגדל התינוק ערלת
 לאזור ומגיע נוכרי המספר יהודי 412פאה״. ״קצוצי הגויים את מכנה הנביא ירמיה

413אלילים. בעבודת לסייע לא כדי ידו״ את ״שומט הבלורית
414עבורו. חג יום הוא ובלוריתו זקנו את בו מגלח שהנוכרי היום

 צור בת כזבי )של בבלוריתה ״תפשה זמרי נוכריה. אישה של בבלורית גם מדובר
 תאמר ואם מותרת? או אסורה זו - עמרם בן לו: אמר משה. אצל והביאה המדינית(

415לך?״. התירה מי יתרו בת אסורה,
 נושא היה בלורית גידול 416הציצית. גידול או הבלורית מגידול שונה קומי תספורת

 - כוכבים״ עבודת של לשמה אלא מגדלה אינו בלורית ״העושה - מובהק נוכרי פולחני
 קומי״ ש״תספורת בעוד ואופן, פנים בשום להתירה שאין אלילים בעבודת כאן ומדובר
פאת גולחה זו בתסרוקת 417האמורי״. ״דרכי משום רק ונאסרה נוכרי מנהג רק הייתה

 בלורית והעושה קומי המספר האמירי: מדרכי דברים ״אילו ה״א: )פ״ו( פ״ז שבת תוספתא 407
וכר״.

 אלא מגדלה אינו בלורית העושה האמורי... דרכי מפני אסורים דברים ״אלו יה: ב רבה דברים 408
כוכבים״. עבודת של לשמה

 בלוריות ומגדלי היו, תואר יפת בני וכולן לדוד לו היו ילדים מאות ״ארבע ע״א: כא סנהדרין 409
דוד״. בית של אגרופין בעלי היו והם היו...

 דכתיב: הוא הדא ליגאל, הקב״ה לפני קשה ישראל של גאולתן היתה ״כך ב: כג רבה ויקרא 410
אלו ערלים, ואלו אלו לד(, ד )דברים וגר׳ גוי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלהים הנסה ׳או

־ T • ד  •  7 :  T ״ • ד / ד

בלורית״. מגדלי ואלו בלורית מגדלי
 הוא זכר, בן להם נותן את העולם ״אומות ע״א: קצ עצרת״, השמיני ״ביום כהנא, דרב פסיקתא 411

מגדל ערלה לו מושך ומכעיסך״. שלו זרה עבודה לבית מוליכו הוא - הגדיל בלורית, לו ו
פאה, קצוצי כל ועל מואב ועל עמון בני ועל אדום ועל יהודה ועל מצרים ״על כה: ט ירמיה 412
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ערלים״. הגוים כל כי במדבר הישבים
־ ־ • : ־ ״ • ־־־ ז • ז : • ־ ״ ־ ״ ד

 את שומט - לבלורית שהגיע כיון הגוי את המספר ״ישראל ה״ו: פ״ג זרה עבודה תוספתא 413
ידיו״.

 מן בו שעלה יום ובלוריתו, זקנו תגלחת יום גוים:... של אידיהן ״ואלו מ״ג: פ״א זרה עבודה 414
האסורים״. מבית בו שיצא ויום הים

ע״א. פב סנהדרין 415
ל ה״ט יג פרק מות, אחרי לספרא ראב״ד ראה 416 .406 בהערה לעי
 קומי המספר האמורי. דרכי מפני אסורים דברים אלו חכמים: שנו ״כך יח: ב רבה דברים 417

 את סופג קורצין... תפיסות ועושה ראשו פאת המספר זה קומי? המספר מהו בלורית. והעושה
 קשה עונש ואין כוכבים, עבודת של לשמה אלא מגדלה אינו בלורית העושה אבל הארבעים.

( שבת תוספתא כוכבים״; עבודת משל פ״ו (  קומי המספר האמירי: מדרכי דברים ״אלו ה״א: פ״ז
ובו׳״. בלורית והעושה
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423

 לאנשים התירו חריגים במקרים רק 419צמה. לא אך 418שוליים בעורף והושארו הראש
 לאנשי גם 420״קומי״. לספר ראובן, בר אבטולמוס כמו השלטונות, עם בקשר שעמדו

 איסטרבולי בן ראובן 421למלכות״. זקוקין ״היו כי ״קומי״ מספרים שיהיו התירו רבי בית
 מילת ועל שבת שמירת על שאסרה גזרה ביטול הרומיים השלטונות אצל להשיג רצה

כיהודי. אותו יזהו שלא כדי 422עמהם״, וישב והלך קומי ״וסיפר הלך הבנים,
 שערות שהשאירו הרודוטוס מספר - הבלורית - התספורת של הראשון הסוג על

 הסוג מסביב. טבעת בצורת העור עד השערות כל את שתלשו בעוד הראש, באמצע
 להתפזר לשערות נתנו מאחור ואילו הקדמי, החלק את שגלחו היה התספורת של השני
 שם וגילחו לדלפי לבגרות שהגיעו הצעירים הלכו פלוטרך של תיאורו לפי לעורף. מעל
423לאלים. אותן והקריבו שערותיהם של הקדמי החלק את

זקנם ״ופאת נאמר הכוהנים ואצל 424זקנך״, פאת את תשחית ״ולא אומרת התורה ד.
• • • • • • • 9 ■ך• • ' 9 •• 9 • •

 בגילוח מדבר ישראל, כל על שחל הראשון, האיסור שגם לומדים מכאן 425יגלחו״. לא
 בו שיש גילוח על רק חל האיסור אסורה. אינה ב״מלקט״ השיער הרחקת ואילו בתער,

אסורות. אינן גילוח בלא השחתה או השחתה בלא שיער הרחקת אך השחתה,
 וכן התחתונה( ובלסת )בפאה לסת בכל שתיים הזקן: פאות חמש בין מבחינים

 היו זה מחוק שכתוצאה כנראה כולו. הזקן על בעצם חל שהאיסור כך 426בסנטר,
כאלה. ונשארו זקנים לבעלי היהודים

 גופו כל את לגלח חייב המצורע בתער: בהם לגלח שמותר מקרים שלושה רק יש
 הם כאשר הלויים, גם 427טהרתו; של השמיני ביום עיניו, וגבות זקנו ראשו, כולל

הנזיר וכן 428בתער, גופם כל את לגלח חייבים המקדש, בבית בעבודתם לשרות נכנסים

 יגלח ולא ראשם ציצית כמו ראשו ציצית יגדל ״ולא ה״א: פי״א זרה עבודה הלכות רמב״ם, 418
בלורית״. הנקרא וזה עושין שהן כמו באמצע השער ויניח הצדדין מן

 כעין אחריו של השער והניח מצחו שעל השער ״שגילח קומי: וסיפר ד״ה ע״א, יז מעילה רש״י 419
יהודי״. שהוא בו יכירו שלא כדי עושין כוכבים שהעובדי בלורית

 לספר לו התירו ראובן בר אבטולמוס האמורי. מדרכי זה הרי קומי ״המספר ע״א: פג קמא בבא 420
למלכות״. קרוב שהוא מפני קומי

 מספרין ושיהו במראה רואין שיהו רבי: לבית התירו דברים ״ג׳ (:55) ע״ד ז פ״ו, שבת ירושלמי 421
ן ושיהו קומי למלכות״. זקוקין שהיו יוונית בניהן את מלמדי

ע״א. יז מעילה 422
 Dionysius Vossius, [Voss], Maimonidae. De Idololatria liber, ווסיוס דיוניסיוס אצל עדות 423

.144 ׳עמ ,1642 אמסטרדם
כז. יט ויקרא 424
ה. כא שם 425
 הראש על חייב שהוא מלמד זקנך, סוף זקנך, ״פאת ה״ה: ו פרק ג, פרשתא קדושים, ספרא, 426

. ואחד מיכן ושתים מיכן שתים הזקן ועל מיכן, ואחת מיכן אחת שתים, ך ט מ ל מ
ת זה: בפרק ראה 427 בו. והטיפול המצורע של התנהגותו הצרעת: מחלת .1 עור, מחלו
וכבסו בשרם כל על תער והעבירו חטאת מי עליהם הזה לטהרם להם תעשה ״וכה ז: ח במדבר 428
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והטהרו״. בגדיהם
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 (.429הראש על רק הגילוח חובת חלה אצלו )אך נזירותו תקופת סיום עם
 430בתער. לגלח שיש מפורשת הדגשה יש הללו המקרים בשלושת

 שנאה ופעמים לגלוג פעמים עוררו ליהודים, שניתנו אלה שהנחיות להבין ניתן
 קיבלו שהיהודים לציין יש אחרים. מנהגים נהגו ואשר ביניהם, חיו שהם העמים אצל

 המילה מצוות את עצמם על שקיבלו כפי גאווה באותה אלה ציוויים עצמם על
431והציצית.

קן הז
 על ו״יורד ארוך היה הגדול הכוהן אהרון של זקנו 432באישה. ומום באיש נוי הוא הזקן

 ושילוחם חנון אל דוד שליחי של זקנם גילוח 434זקן. מחוסר הסריס רק 433מדותיו״. פי
 שליחי של זקנם חצי את גילח חנון אחרת מסורת לפי 435קשה. לעלבון נחשב חזרה
 ספרטה אנשי אצל יצמח. שזקנם עד ביריחו להישאר שליחיו על ציווה דוד 436דוד.

 של זקנו מיפי מתפעל אדם אם 437לב. ומוג פחדנות על כעונש זקן חצי גילוח נחשב
 אמגוש על מסופר 438השחצנות. מן בזה יש זקנו, את שיגלח היא חבירו ותגובת חבירו,

 אותו שתפס מתנה בר טובי רב של לקברו שהגיע עד בקברים מחטט שהיה )מכשף(
 לשחררו וביקש אביי ובא מעשה אותו חזר שנה לאחר לשחררו. וביקש אביי בא בזקנו.

439זקנו. את וגזרו מספריים שהביאו עד הניחו ולא

על ונתן נזרו ראש שער את ולקח נזרו ראש את מועד אהל פתח הנזיר ״וגלח יח: ו שם 429
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האש״.
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 שלא שגילחו וכולן ולוים. ומצורע נזיר מצוה: ותגלחתן מגלחין שלשה התם ״תנן ע״א: מ נזיר 430
כלום״. ולא עשו לא - שערות שתי ששיירו או בתער

שעה באותה יא( ב )ישעיה לבדר ה׳ ׳ונשגב בו שכתוב היום אותו ״לכשיגיע יז: ב רבה איכה 431
• • •

ובציצית״. ובתגלחת במילה המצויינין בנים - ציון׳ בת ׳בתולת אנחמך.
באשה״. ומום באיש נוי הרי זקן ״הרי (:10) ע״ד לא פ״ז, כתובות ירושלמי 432
מדותיו״. פי על שירד אהרן זקן הזקן על ירד הראש על הטוב ״כשמן ב: קלג תחלים 433

T • • T  T  T • •

סריס. ומומים, פצעים ה: פרק לעיל ראה 434
מים-א דברי 435 ם את ויכרית ויגלחם דויד עבדי את חנון ״ויקח ד-ה: יט הי ה תי עד בחצי מ
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נכלמים האנשים היו כי לקראתם וישלח האנשים על לדויד ויגידו וילכו וישלחם. המפשעה : • t־ t ״ • ; ־ : ־t ־־ •t: •— ־־••: ־ :t• ־ ־ : • ־ t•:״ ־  • t  t ז ז • * ר ד ־ : •

• •ושבתם״. זקנכם יצמח אשר עד בירחו שבו המלך וייאמר מאיד  • • • • • P  ■■ • ■*“ • • • mm a mm ■ I • • • ■  mm • • mm •
• • • • • •  • • •  • • •  • •
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וישלחם״. שתותיהם
• • • •

Plutarch, Agesilcios 30: meros tes ypenes xerontai 437
 המשחיתים״; כנגד יהיה להם: אמר מגודל, זקנך לו: שאומרים לאחד משל ע״א: יא ברכות 438

 אומר והוא ומגודל, נאה זקנך לו: שאומרים לאחד דומה שלך ״משל וכר: לאחד ד״ה רש״י
 לתער נתון יהיה הזה הגדול המשחיתים, כנגד יהיה הוא אף - אותו וקלסתם הואיל להם:

ואשחיתנו״. עליו שאביא ולמספרים
זקנו את תפס שהמכשף נאמר שם מעט: שונה המחבר אצל המעשה תיאור ע״א. נח בתרא בבא 439

המתרגם. - התלמודי המקור את תואם בעברית כאן הניתן התיאור אביי. של
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 כנראה כזה מנהג היה נדירים במקרים 440לאבל. סמל הוא הזקן גילוח הנוכרים אצל
 מתייחס זקנם פאת את לגלח הוזכר( )שכבר לכוהנים האיסור 441היהודים. אצל גם

442אבל. לאות זקן לגדל נהוג היה ברומא גם אבל. למטרות לגילוח בפירוש
a,Mr> x p n  ji'fiir) <fi\£x־ « £6d־N׳o £0(??־׳/ p ic  (Af i t -ר&£ f)\jx-)\p443׳.p n

 מפיבושת על ״שפם״. בלשוננו, גם כמו בתלמוד, מכונה לאף הפה בין השיער
עד 444שפמו״, עשה ״ולא בגופו טיפול כל והזניח המלך דוד לקראת שבא מסופר

T  : T  T  : 1 9

 לעשות חייב היה וכן 445שפמו את לכסות שעליו נאמר באבל בשלום. דוד שב אשר
שפמו את לכסות המצורע שעל אומרת המסורת 446יעטה״. שפם ״ועל המצורע: גם

T ־ !  T ־־ : V

 של שתספורת בעוד זוז, עולה איש מאה של תספורת אחרים. יסכן לא פיו שהבל כדי
 בו שיום האמרה מקור גם מכאן הראש. תספורת במחיר וכלולה חנם היא שפמים מאה

 כלומר דשפמי״, )״יומא השפם״ ״יום נקרא המדרש לבית באו ולא התעצלו התלמידים
447תועלת(. בו ואין שאבד יום

ת נ פ ו ת א ר ו פ ס ר ת ב הג
 448לו״. היא חרפה ראשו שער פרע יגדל איש כי אתכם ילמד העצמי הטבע גם ״הלא
 היהודים בין מקובלת שהייתה לדעה כנראה תאמה החדשה הברית של זאת אמרה

 של שאביו מספר המדרש 449לו. לועגים היו בשערו״ ״מהפך שהיה מי תקופה. באותה
באותה 450כבתולה״. בשערו ומסלסל ״מתפתה שהיה מכיוון פתואל נקרא יואל הנביא

קרחה ראשיו בכל ייליל מואב מידבא ועל נבו על לבכי הבמות ודיבין הבית ״עלה ב: טו ישעיה 440
־ ד ־־ 9 • : ---------- ד ד ־ ״ ״ . ״ ד :9ד ד ד : • ז ז : ־־ : : :

מתנים ועל גדדית ידים כל על גרעה זקן וכל קרחה ראש כל ״כי לז: מח ירמיה גרועה״; זקן כל
ד ד ד ד : ד :9ד ד ד : 99ד • - ד \2 99ד ־ ד ״ : ד - : \2 ז ־

שק״.
בגדים וקרעי זקן מגלחי איש שמנים ומשמרת משלו משכם אנשים ״ויבאו ה: מא שם 441

״ ד 1 99דד • : 9 : ״ • • ד : ־ :-ז• ־ד

• • • •ומתגידדים״. • •

442 27:34 ^ .1
וכר״. לסטים שגלחוהו או גלח יום. שלושים נזירות ״סתם מ״ג: פ״ו נזיר 443
אל-ב 444 כה. יט שמו
ברגליך תשים ונעליך עליך חבוש פארך תעשה לא אבל מתים דם ״האנק יז-כב: כד יחזקאל 445 9 • • ^ • • * • • • • • 9 • • • ^ ״ •* ^ * 9 • • ^ 9 • • • • • • *

ולחם תעטו לא שפם על עשיתי כאשר ועשיתם תאכל... לא אנשים ולחם שפם על תעטה ולא ד - ד : ־ : ז ד ד : ז ד ד ־ :־־ •• ־ ד ד - • • ד ד ־ ד ד ג : ־־ ד

תאכלו״. לא אנשים
״ ד

מה. יג ויקרא 446
 כי יוסף: רב אמר כלום. ולא שפמי מאה בזוזא, רישי מאה בזוזא, קרי ״מאה ע״ב: קכט שבת 447

 יומא ד״ה רש״י הוא״; דשפמי יומא האידנא אמרי: רבנן ביה דמפגרי יומא הונא רב בי הוינן
, ׳יומא ליה קרי המדרש בבית מלבא מתעצלין התלמידים ״שהיו רבנן: ביה דמפגרי  דשפמי׳
 אולם בזוז, ראשים מאה בזוז, הקזות ״מאה ש׳: תועלת״; בו ואין לו, אבד הזה היום כלומר
כלום״. שוה אינו שפמים מאה לתקן

יד. יא הקורנתים אל הראשונה 448
 ידעו ולא והיפוך״. חיפוש לשון שהסלסול ״למדנו בשערך: מסלסל ד״ה רש״י ע״א, יח מגילה 449

 מהפך שהיה לאיש אומרת שהייתה רבי של אמתו של מפיה ששמעו עד סלסול מהו חכמים
בשערך?״. מסלסל אתה מתי ״עד בשערו

אמרו: רבנן נתקיימה. פתואל בן יואל בימי הזאת הפרשה רבותינו: ״אמרו א: פ תחלים מדרש 450
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 התלמוד ודברי זה מדרש מלבד צניעות. חוסר על ללעג ביטוי כנראה זה היה תקופה
 לגברים ביחס שיער וסלסול גידול של אזכור ובתלמוד במקרא אין (449 )הע׳ במגילה
 451יהודים.
 אומר יחזקאל לכוהנים. ומתייחסת יחזקאל אצל המוזכרת בתספורת עוד לדון יש

חלה המסורת לפי 452ראשיהם״. את יכסמו כסום ישלחו לא ופרע יגלחו לא ״וראשם
• • • • • • ^ • • « • ״ • • • • « • ^ • ■ • • • ק

 מסבירים החדשים, וכן הקדומים, הפרשנים רוב הגדול. הכוהן על רק זאת הוראה
 - מיוחדת תספורת הייתה הגדול שלכוהן מציינת הגמרא בינוני. היה שערותיו שאורך

 שהתספורת המסבירים יש 453לוליאנית. תספורת שהייתה יחידאה״)יחידתא(, ״תספורתא
 בשורה השיער בשורשי נגע התחתונה בשורה השיער שקצה כך מדרגות, בצורת הייתה

 מחיר עבורה דרשו והספרים מאוד יקרה הייתה זאת מיוחדת תספורת 454גבוהה. יותר
 של חתנו אלעשה בן כמו מאוד עשירים אנשים רק 455רבה. עבודה דרשה היא כי גבוה
 שמו: על גם זאת תספורת נקראה לפיכך 456כזאת, תספורת לעצמם להרשות יכלו רבי

אלעשה״. בן של ״תספורת

ת נ פ ו ת א ר ו פ ס ה ת ש אי ה
העזים כעדר ״שערך באומרו לאהובתו מחמיא הצעיר קישוט. הוא אישה של יפה שיער • ״ 9 • • • ■ך■ • 9 •

457גלעד״. מהר שגלשו
״ : ז ד ־ • ז : ״ ־

 לפני הופיעה שיהודית לפני בשערותיה. הטיפול על מקפידה שהאישה הוא טבעי
וסידרה ראשה שיער את ומלמלה בשמן גופה את מכה בשרה, את רחצה היא הולופרנס

כבתולה״. בשערו ומסלסל מתפתה שהיה פתואל? שמו נקרא למה
 וכן בשערו, שסלסל יוסף על מסופר ח וישב בתנחומא מקומות: במספר מוזכר בשיער סלסול 451

 להם ״העמדת ע״א: קכט כו, פרשה שמרחה״, בעת ״ויהי רבתי, פסיקתא אליהו, על לגלגו
מ״א פ״א בנזיר וכן קווצותיו״; מסלסל הרי עליו ומשחקים מלעיגים והיו קווצות בעל אליהו

המתרגם. -
כ. מד יחזקאל 452
 יחידתא׳ ׳תספורת לוליאנית תספורת ״כמין ע״ב: ט לשבת חננאל רבינו ע״ב; כב סנהדרין 453

 שלמעלה השיער בעיקר נוגע השיער זה ראש כזר, בשיער מכוסה הראש שתהיה כלומר היא
 ׳כסום מאי ע״ב. כב בסנהדרין מפורשת אלעשה בן ״תספורת במקום: גאון נסים רב הימנו״;

תספורת שמואל: אמר לוליאנית... תספורת כמין תניא כ(? מד )יחזקאל ראשיהם׳ את יכסמו
•״ * * ז ״• • • *

 כהן של תספורת והיינו זה... של עיקרו בצד זה של ראשו רבה: אמר דמי? היכי יחידאה
גדול״.

למדרגה. לול המונח את מוספיא קישר מכאן 454
ת ופזר היה, רבי של ״חתנו אלעשה: בן ד״ה ע״ב ט לשבת וברש״י ;453 הע׳ ראה 455  ללמוד מעו

 כל מניח אלא לגמרי ולא ראשו, כל מספר שהיה ע״א(, נא )נדרים גדול כהן של תספורת
זה״. של עיקרו בצד זה של ראשו שיהא כדי קצת, השערות

 כהן של תספורת בהן להראות אלא מעותיו את אלעשה בן פיזר לחנם ״לא ע״א: נא נדרים 456
נאה״. תספורת - יחידתא ״תספורתא ר״ן: ראשיהם״׳. את יכסמו ׳כסום דכתיב גדול

• ד : : • ד ; 9

א. ד השירים שיר 457



 460השערות. מן מגדל בונות שהיו או 459)גודלת(, שערן את קולעות היו נשים 458אותו.
 לא שהשערות כדי קמה( של )נפה נפה״ של ב״ים הנערות את מושיבה הייתה הספרית

461הרצפה. על תתפזרנה
 שהקב״ה מספר המדרש האישה. של המשיכה כוח את מעלה האישה של יפה תספורת

 מיוחדת, תספורת עדן בגן לחווה שיער( לעניין בניה בלשון משתמש )המדרש ״בנה״
 עקיבא ר׳ 463חוה. של שערותיה קלע הקב״ה 462האדם; אל שהביאה לפני כלה, של כמו
 של אשתו בה קנאה זה בעקבות כאשר לראשה. כקישוט זהב״ של ״עיר לאשתו קנה
 היא עקיבא? ר׳ של אשתו שעשתה מה עשית וכי גמליאל: רבן לה אמר גמליאל, רבן

 שיוכל כדי לבעלה התמורה את ונתנה אותן ומכרה )קליעתא( ראשה שערות את מכרה
465בהם. עסקו שהנשים השיער כישופי גם ידועים 464הפרעה. ללא תורה ללמוד

 להסחת יגרום שהוא לוודאי קרוב לכן לגבר, משיכה גורם אישה ששיער מאחר
 נחשבים תאווה מבטי אסורות. מחשבות אצלו ויעורר מכוונתו המתפלל של דעתו

 אינו ששערה נשואה אישה בנוכחות להתפלל אסרו ולכן ניאוף, כמו מגונה למעשה
 אפילו ראש בגילוי האל אל תתפלל שאישה יאה לא החדשה הברית לפי 466מכוסה.

 קבוע באופן ראשיהן לכסות ישראל" בנות ״דרך זה היה לפיכך 467לבדה. היא כאשר
 אישה נשא האיש ראש. בגילוי ללכת נהגו נוכריות נשים ורק 468התפילה, בעת רק ולא

 לגרשה בעלה רשאי פרוע וראשה היוצאת ואישה וישראל״, משה ״כדת שתנהג בתנאי
 היו צנועות נשים 469וישראל״. משה כדה עמו נהגה שלא מפני כתובה ללא ו״תצא
של )אמו קמחית בשם אחת לאישה זרים. גברים בנוכחות רק לא ראשן לכסות נוהגות

 ותרחץ אלמנותה בגדי את ותסר לבשה אשר השק את ״ותפשט כהנא(: )מהדורת ג י יהודית 458
ראשה״. שער ותסלסל שמן במר ותסך במים בשרה את

 שערה״; את קולעת - ״גודלת :׳ש הפוקסת״; וכן הבוחלת וכן הגודלת ״וכן ע״ב: צד שבת 459
: - מגודלת מאי ממש? גדולה - מגודלת ״מאי ע״א: מט קידושין ש׳ ת״) דל  שערות, קולעת ג
ספרית(.

נשים״. שער קולעת הייתה ״מרים ש׳: הואי״; נשיא שער מגדלא מרים ״אמו ע״ב: קד שבת 460
 בתוכו יושבות שהבנות מפני מושב, טמא גודלת של אף אומר: יהודה ״רבי מ״ג: פט״ו כלים 461

וגודלות״.
 אית לו, הביאה כך ואחר ככלה קישטה יוחאי: בן ר״ש בשם לה ״תני א: יח רבה בראשית 462

בנייתא״. לקלעתא דקריין אתרץ
 - שערות לקליעת ״קוראים :׳ש אוצר״; כבנין לחוה הקב״ה שבנאה ״מלמד ע״א: סא ברכות 463

בנייתא״(. - לקליעתא קורץ הים בכרכי )״שכן בניך׳
(.5) ע״ג כד פ״ט, סוטה ירושלמי 464
(.49) ע״ד כה פ״ז, סנהדרין שם 465
 רב אמר התורף... במקום מסתכל כאילו אשה של קטנה באצבע המסתכל ״כל ע״א: כד ברכות 466

א(״. ד השירים )שיר העזים׳ כעדר ׳שערך שנאמר ערוה באשה שער ששת:
״ / י • * • ז

 בגלוי האלוהים אל להתפלל לאשה הנאוה בנפשכם נא ״שפטו יג: יא הקורנתים אל הראשונה 467
ראש?״.

מכוסות״. ראשיהן להיות ישראל בנות ״שדרך טז: ט רבה במדבר 468
 - אדם כל עם במרחץ ורוחצת פרוע... ראשה שיוצאה היא ״וכן ה׳׳ו: פ״ז כתובות תוספתא 469

וישראל״. משה כדת עמו נהגה שלא מפני כתובה בלא תצא

« »
יב פרק 552
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 חכמים שאלוה גדולה. בכהונה שימשו וכולם בנים שבעה היו קמחית( בן ישמעאל ר׳
 אמרו שערי". קלעי ביתי קורות ראו לא ש״מימי להם וענתה לכך?׳/ שזכית עשית ״מה
 את פורע הכוהן היה )סוטה( בניאוף החשודה אישה 470הועילו׳׳. ולא כן עשו ״הרבה לה

 אזי ופרוע גלוי בשיער ביתה לפני עומדת אישה אם 471הקורבן. הקרבת לפני ראשה
 באשתו שהיה מעשה על מספרת והגמרא המקום, מן מסתלקים אותה הרואים האנשים

 של ראשה הפורע אדם 472קודח. מעדת בעלה את הצילה זאת שבדרך פלת בן און של
 באת בשוק, האשה ראש שפרע באחד ״מעשה זוז: מאות ארבע לה נותן בשוק אישה
 לו ונתן זמן, לי תן רבי, לו: אמר זוז. מאות ארבע לה לתת וחייבו עקיבא ר׳ לפני
 הכד את ושבר חצרה( בפתח שתעמוד עד )חיכה חצרה פתח על עומדת שמרה זמן.

 )ספגה ראשה על ידה ומנחת מטפחת והיתה ראשה את גלתה שמן. כאיסר ובו בפניה
 אמר עקיבא. ר׳ לפני ובא עדים עליה העמיד שערותיה(, את בו וסכה השמן מעט את
 שאינה סימן ראשה, את גלתה שמן מעט )עבור זוז? מאות ארבע נותן אני לזו רבי, לו:

 פטור, רשאי, שאינו פי על אף בעצמו, החובל - כלום אמרת לא לו: אמר מקפידה(?!
 מן ליהנות כדי ראשה לגלות בעצמה שזלזלה זאת אישה )כך חייבין בו שחבלו אחרים
473זוז(״. מאות ארבע לשלם חייב ראשה את הפורע אדם אך פטורה, השמן
 מבית היוצאת הבתולה הכלה גם ראש. כיסוי ללא הולכת נשואה שאינה אישה רק
 סותרים שנפטרה כלה 474מפוזר. שערה כאשר יוצאת הייתה החתונה לבית הוריה

475הקבורה. לפני שערותיה
 נותנים אין לבתה, שערותיה את יתנו מותה שלאחר ומבקשת למות שעומדת אישה

476בהנאה. אסורים מתים כי אותן לה

ה נ י י ג י ת של ה רו ע ש ה
של ב״מסרק דיוק וביתר 477במסרקי, או במסרק משתמשים השערות לסידור

ע״א. מז יומא 470
את כפיה על ונתן האשה ראש את ופרע ה׳ לפני האשה את הכהן ״והעמיד יה: ה במדבר 471
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הזכרון״. מנחת

 שלו בטענה קורח מעדת אותו הצילה פלת בן און של אשתו ע״א: קי - ע״ב קט סנהדרין 472
ת לקורח. כפוף שיהיה או למשה כפוף שיהיה או - יעזור לא המרד כל פלת( בן )לאון  לטענ

 והתיישבה אותו והשכיבה שכרות כדי עד להשקותו החליטה לקורח, התחייב שהוא פלת בן און
 בן און ניצל וכך הסתלק, אותה, וראה שבא מי וכל כמתרחצת שערותיה וסתרה הפתח ליד

פלת.
מ״ו. פ״ח קמא בבא 473
 - נשאתיך אלמנה אלא כי לא אומר: והוא נשאתני, בתולה אומרת: ״היא מ״א: פ״ב כתובות 474

מאתים״. כתובתה פרוע, וראשה בהינומא שיצתה עדים יש אם
חתנים״. של פניהן ומגלים כלות של שערות ״סותרים ע״ב: מז דף פ״ח שמחות מסכת 475
 מתה לה. נותנין - לבתי׳ שערי ׳תנו אמרה: ליהרג שיוצאה ״האשה ה״ד: פ״א ערכין תוספתא 476

בהנאה״. אסורין שהמתים לה, נותנין אין - סתם
 לאמי ״אמור ש׳: דכוחלא״; וגובתאי מסרקאי לי תשדר לאימא לה ״ואימא ע״ב: יח ברכות 477

כחול״. של וקופסא מסרקי לי שתשלח



 היה המסרק 479מתכת. של בשן אותה תקנו מסרק של אחת שן נשברה אם 478ראש״.
 שלא בודדות שערות גם מרחיקים היו במסרק משנהב. או מאשכרוע כלל בדרך עשוי

 ולכן למגרדת יותר דומה היה המסרק 480מדולדלות״. ״נימין - לתסרוקת התאימו
 במסרק השתמשו הרומים 481סוסים. של מגרדת עבור גם ״סרק״ שורש באותו השתמשו

 עקיבא, ר׳ עונה כך 482המעונים. של בשרם את בו שסרקו עינויים כמכשיר ברזל של
483ברזל״. של במסרקות בשרו את סורקים ש״היו

 484האישה. של והן הגבר של הן והקישוט הלבוש מן חלק היא התסרוקת
 מקטף שהוא נאמר הנתר לגבי בחול. או )סודה( בנתר השתמשו הראש לחפיפת

 שהוא נאמר חול ולגבי בטבילה(, חציצה מהווה ולכן ולבלבול שיער לניתוק )גורם
 חמים במים לחפיפה להשתמש רצוי חציצה(. מהווה ולכן השער להדבקת )גורם מסריך

 להקשיית גורמים הם כי קרים במים ראש לחפוף אין בשמש. רק המים את חממו אם גם
485עובר. לכלוכן ואין השערות

 לחפיפה השתמשו בה שגם באדמה, בשימוש גם יש החפיפה על דומה השפעה
 גורם ראש לחפיפת וחול )סודה( בנתר שימוש גם 486שערות. לנשירת גרמה היא וגם

 488נשים. אצל והן גברים אצל הן מקובלת הייתה ראש חפיפת 487שערות. לנשירת
של החובה 489נדתה. ימי סיום עם הטבילה לפני ראש לחפוף חובה הייתה נשים לגבי

 אלו הרי מתכת, של ועשאן משיניהן אחת שניטלה ראש של מסרק ״וכן מ״ז: פי״ג כלים 478
ך. אי מ ט

שם. שם 479
ת נימין להסיר הסורק, ״כל ע״א: מב נזיר 480 ך. מדולדלו י תכו  ;מ״ח פי״ב כלים ראה - אשכרוע מ

מ״ט. פ״ג יומא
עד 481 סוסיא״. לסרוקי שרא ״רבא ע״ב: י קטן מו
 במסרקי לבשרייכו מסריקנא - לאו ואי מוטב, - לי אמריתו אי להו: ״אמר ע״ב: נז גיטין 482

דפרזלי״.
 סורקים והיו היה, שמע קריאת זמן להריגה עקיבא רבי את שהוציאו ״בשעה ע״ב: סא ברכות 483

ברזל״. של במסרקות בשרו את
אפיה״. מניה מחוור שעריה סרק טב לב ״עביר ח: ה רבה ויקרא וכן 477 הע׳ לעיל, ראה 484
 דמסריך. משום ובחול דמקטף משום בנתר בחול. ולא בנתר לא תחוף לא ״אשה ע״ב: סו נדה 485

חמה. בחמי ואפילו בצונן לא אבל בחמין אלא תחוף לא אשה דרבא: משמיה אמימר ואמר
מקטף: ד״ה ״שערה״; תחוף: לא ד״ה רש״י מזייא״; ומשרו דקרירי משום לא? טעמא מאי צונן

 ״די חמה: בחמי ואפילו ד״ה וחוצץ״; השער ״מדביק סריך: ד״ה וחוצץ״; ומתבלבל שער ״נותק
עובר״. לכלוכן ואין השערות את ״מקשין מזיא: דמשרו ד״ה בשמש״; שהוחמו בחמין לה

 מפני באדמה יחוף לא אומר: ישמעאל ר׳ סורק. לא אבל ומפספס חופף ״נזיר מ״ג: פ״ו נזיר 486
משרת שהיא אדמה ממיני מין - באדמה יחוף ״לא מברטנורה: ר״ע השער״; את שמשרת

• • •

השער״.
 ״אבל שם נאמר כך ואחר בשבת, כלים ניקוי לגבי ובחול בנתר בשימוש דיון בא ע״א נ בשבת 487

בשבת. שערו״ בהם יחוף לא
ראשו״. את חפף והלל היה שבת ערב היום ״אותו ע״א: לא שם 488
 לא אשה דרבא: משמיה אמימר ואמר בחול... ולא בנתר לא תחוף לא ״אשה ע״ב: סו נדה 489

.485 הע׳ ראה בצונן״, לא אבל בחמין אלא תחוף
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 סריקה כמובן קשורה לחפיפה 490עזרא. בתקנות כלולה הטבילה לפני הראש חפיפת
 כאשר 491נפרדים. מונחים שני הם ו״סריקה״ ש״חפיפה״ למרות השיער, של יסודית

 גוף בחלקי או בזקן הראש, על בחזה, 492"קילקית״ בשיער יחד נדבקים ואבק זיעה
 השיער בריא אדם אצל 494בכלי׳׳. או בצפרניו ״מפספס - ביניהם מפרידים 493אחרים

 שאין מה וחזק, בריא ששערו לפי בחזקה שמפספס פי על אף הפספוס בעת משיר אינו
 הדיר שבוע כלבא שחותנו )לאחר מרוד עני שהיה עקיבא, רבי 495חלש. אדם אצל כן

 את מלקט היה בוקר וכל במתבן, אשתו עם ישן היה מרכושו( הנאה עקיבא רבי את
496אשתו. של משערה התבן

שמלת גבר ילבש ״ולא משום שחורות מתוך לבנות שערות )ללקט( לתלוש אסור
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 498לבנות. מתוך שחורות שערות לברור אסור וכן 497אישה׳׳,

ה א ת פ רי כ ו נ
 האישה נהגה הרצויה התסרוקת את לעצב כדי האישה בראש שיער די היה לא כאשר

 לאחר שנותרו עצמה שלה שער״ ״חוטי לקחה היא זאת למטרה - זר בשיער להשתמש
 אין אמנם חיים. בעל משיער או )חברתה( אחרת אישה של משיער שלקחה או הסריקה,

 שהיא ייתכן הרמב״ם של הערה לפי כי אחרת, אישה של בשיער להשתמש היגייני זה
 כמו שערותיה. נשרו ממחלתה ושכתוצאה (Alopecie, alopecia) הנשרת במחלת חלתה

היה שראשה אישה השתמשה נוכרית בפאה 499נוכרית״. ״פאה חבשו שנשים ייתכן כן

 שאין לבדוק ויש חציצה שתהא ואסור בטבילה צורך יש התורה מן ע״א-ע״ב: פב קמא בבא 490
הטבילה. לפני שערן את תחפופנה שנשים ותיקן עזרא ובא חוצצות, שערות

 זו שערותיו ״שמפריד מפספס: ד״ה רש״י סורק״; לא אבל ומפספס חופף ״נזיר ע״א: מב נזיר 491
 אינה בהנת וסורקת, חופפת ״נדה (:14) ע״ב בז פ״א, פסחים ירושלמי במסרק״; לא אבל מזו

לנדה״. נדה בין תחלוק שלא וסורקת חופפת בחנת נדה וסורקת, חופפת
 בקילקית ולא שעליו בצואה ולא ״בו ה״ה: ד פרק ב פרשתא זבים, פרשת מצורע, ספרא, 492

הצפורן״. ואת השער את מוציא שאני יכול או בנזמין... ולא בשירים ולא שעליו
מ״ג: פ״ט מקואות 493  אלו באשה... הסתרים ובית והזקן הלב קלקי באדם... חוצצין ״אלו מ״א-

באיש״. הסתרים ובית השחי ובית הראש קלקי חוצצין: שאין
 בידו; מחכך - ״חופף מברטנורה: ר״ע סורק״; לא אבל ומפספס חופף ״נזיר מ״ג: פ״ו נזיר 494

להשיר״. יתכוין שלא ובלבד בכלי, או בצפרניו - ומפספס
 אין תני תניי ואית בקליקין מפספסין תני תניי ״אית (:22) ע״ב נה פ״ו, נזיר ירושלמי 495

 בגיליון קצר פירוש בתש״; מפספסין אין דאמר מאן בבריא, מפספסין דאמר מאן מפספסין...
 לפי בחוזק... שמפספס פי על אף בפספוסו השער משיר אינו בריא ״באדם קראקא: כבדפוס
חלוש״. באדם כן שאין מה בעיקרן, וחזקים בריאים ששערו

ע״א. נ נדרים 496
 חייב, אחת שאפילו שחורות מתוך לבנות במלקט אליעזר לרבי חכמים ״ומודים ע״ב: צד שבת 497

ה(״. כב )דברים אשה׳ שמלת גבר ילבש ׳ולא שנאמר משום אסור בחול אף זה ודבר
T  • • • • •

 זה הרי - שחורות מבין ולבנות לבנות מבין שחורות ״הבורר הי״ג: )פ״ט( פ״י שבת תוספתא 498
חייב״.

 בהמה... משל בין חבירתה משל בין משלה בין שער בחוטי אשה ״יוצאה מ״ה: פ״ו שבת 499
שער״ ב״חוטי הרבים לרשות בשבת לצאת יכולה אשה אם דנה המשנה לחצר״. נכרית ובפאה



 היה כן כמו 501יתד. על אותה תלתה היא כפאה השתמשה לא האישה כאשר 500מגולח.
״קפילמנטה״ שייבאו הרומיות, הנשים שנהגו כפי אחרת, מארץ שיער לייבא מקובל

 502גברים. שיער לקנות מקובל היה וכן מגרמניה,
 503נקובה״. שאינה ב״מחט משתמשת אישה הייתה השיער לחיזוק

 האישה אם משמעות אין זה בתחום ולתכשיטיה. האישה לקישוט שייכת התסרוקת
 בכל אישה כי הקבר, סף על עומדת כבר היא אם ואף סבתא כבר היא כאשר וגם זקנה,

504להתייפות. רוצה עדיין גיל
 צמר״, "ציפי וכן ״פוקריך מוזכרים גבר. של נוכרית פאה אזכור לגבי ספק יש

 וכן 506ק!חננא רבינו 505הראש. על ומניחים בחוט וקושרים בשמן אותם צובעים שהיו
 להיות יכולים המנופץ והצמר הסרוק שהפשתן אומרים 507ערוך בשולחן קארו יוסף ר׳

 רואה הרמב״ם טבעי. שיער הם כאילו נראים והם נוכרית, פאה כמו הראש על מונחים
508חטטין״. ״בעלי שהם אנשים על הגנה כעין וב״ציפה״ ב״פוקריך

ר ע ה שי ו ו ר ע ה
 עבור השחי; בית שיער ואת הערווה שיער את להרחיק המזרח בארצות מקובל היום עד

מנת על זאת לעשות נהגו גברים גם דתית. הוראה היא זאת פעולה מוסלמיות נשים
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 בהן וקולעת חוטין כמין אותו שעשתה תלוש שער - שער ״חוטי מברטנורה: ר״ע בפאה; או
 בראשה ומשימה אחרות נשים שער לוקחת שער רוב לה שאין אשה - נוכרית פאה שערה;
 מחלת חברתה בראש שיש ״שאפשר זאת: למשנה הרמב״ם ובפירוש שערה״. הוא כאילו ונראה
 המשיר חולי בערבית ונקרא השועל ״הוא בפירושו: קאפח )הרב עליה״. וימאסו נתק או ת׳עלב

ע״ב. סד שבת המתרגם(; - שנה״ בכל שערו המשיר השועל שם על השער את
 באשה אפשי אי לומר: שיכול מפני יפר, טהרה בתגלחת אפילו אומר: ״ור״מ ע״ב: כח נזיר 500

מגלחת".
ע״א. קיב סנהדרין 501
 שער מוכר אתה אפילו עקיבא: רבי לו ״אמר נאמר אישה בכתובת בדיון מ״ה: פ״ט נדרים 502

כתובתה״. לה נותן אתה ראשך,
 בה אוגרת ואשה הואיל יוסף: רב אמר חזיא? למאי נקובה׳: שאינה במחט ״׳ולא ע״א: ס שבת 503

(.31) ע״ב ג פ״א, שם ירושלמי שערה״; את בה אוספת ״אשה ש׳: שערה״;
מדת ואפילו דאימך אימא ואפילו אמך ״אפילו ע״ב: ט קטן מועד 504  אינשי: דאמרי קברה על עו

גיל(. בכל מקישוט הנאה יש )לנשים רהטא״ טבלא לקל שית כבת שיתין בת
 לשמן שצבען בזמן אימתי? צמר, ובציפי בפוקורין ״יוצאין ה״ב: )פ״ה( פ״ו שבת תוספתא 505

 ע״א נ שבת בשבת״; בהן יוצאין אין במשיחא, כרכן ולא לשמן צבען לא במשיחא. וכרכן
 על הניתן מנופץ ״צמר בציפא: ד״ה המכה״; על שנותנין סרוק ״פשתן פקורין: ד״ה רש״י

המכה״.
 בראשו״. נותנן והקרח בקפח שעושה שיער והוא נכרית ״פאה ע״א: נ לשבת חננאל רבינו 506

 נראה הוא בשמן אותו צובעים אם בשבת. פצע על ששמים מנופץ וצמר סרוק בפשתן מדובר
הטבעי. כשערו ונראה הקרח בראש אותו ונותנים כלבוש

המכה״. על שנותנים מנופץ וצמר סרוק ״פשתן כד: סעיף שח סימן חיים, אורח 507
 בזמן אימתי? חטטין. בעלי שבראשי ובציפה בפקריון ״יוצאין הט״ז: פי״ט שבת הלכות רמב״ם, 508

יום״. מבעוד אחת שעה בהן שיצא או וכרכן בשמן שצבען
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 מתלונן פליניום הפרשה. כל לאחר לבצעה שיש המין אברי של יעילה רחצה לאפשר
 אצל גם קיים היה זה נוהג 509שרף. בעזרת הערווה שיער את גילחו שהרומאים כך על

כי ביפיך בגוים שם לך ״ויצא חוק: או חיוב היה שלא למרות נשואות יהודיות נשים
• 9 • • • ^ ״ • • 9 ■ך • ■ • • « ״

להן ״שאין כך על אומר המדרש 510ה״׳. אדני נאם עליך שמתי אשר בהדרי הוא כליל
ך ך ״ • ■ ■ • • • « • • ^ ■ ■ך ■ 9 • ■ « • 1 • • ■ 1 • % • 1

 כל חייבות הן שאין כלומר 511הערוה״, בית ולא השחי בית שער לא ישראל לבנות
 היו - נשים של ערוותן - פתחיהן אם אחרים. כמו הערווה, שיער את לגלח פעם

 הערווה בבית יש שאם דעה הייתה 512ודוחה. למגעיל הדבר נחשב כיער שיער מלאים
 המשגל. בשעת בשיער להסתבך יכול הזכרי המין אבר אזי שיער, הרבה האישה של
 את לעזוב נאלצה היא ולכן 513בגבעה פילגש של העצוב במקרה היה כך המדרש לפי

 החורגת לאחותו מאהבתו אמנון, אצל שחל המהפך את גם מסביר המדרש כך 514בעלה.
 של זה נוהג מוכר לא כבר כיום 516לאנסה. שניסה לאחר וזאת 515יתרה, לשנאה תמר

517המזרח. בארצות היהודיות אצל השיער הרחקת
 ילבש ״ולא המקראי הצו על עבירה נחשבת והיא אסורה גברים אצל השיער הסרת

518נשים. מנהגי לנהוג ולא אשה״ שמלת גבר
•  •

ר שי ר מ ע שי
 מספריים, סכין מספריים, הוזכרו: שכבר המכשירים בכל משתמשים השיער להסרת

ק0ת111דך  כמרכיב היום עוד גם הסיד משמש עקרוני באופן רגילה. סכין גם וכן ,6^
שיער. כמשיר ומשמש במזרח גדולות בכמויות בו שמשתמשים של עיקרי

 פעולה השיער; עם יחד המשחה את מקלפים כך ואחר משחה בצורת אותו מורחים היו
519מכאיבה. זאת

Plinius, Hist. Natur. 29:8; Rosenbaum, Lustseuche pp. 333, 424 (India) 509
יד. טז יחזקאל 510
ע״א. כא סנהדרין 511
- ״פתחיהן ש׳: כיער״; פתחיהן שנעשו יז(... ג )ישעיה יערה׳ פתחן ״׳וה׳ ע״ב: סב שבת 512

• T  • • T

לתשמיש״. ונמאסות שער ״נתמלאו כיער: ד״ה רש״י כיער״; שער מלאים )ערוותן(
יט. שופטים 513
 ולא השער את להשיר היה ״ודרכן מקום: באותו ד״ה רש״י מקום״; באותו ״ונימא ע״ב: ו גיטין 514

אימתו״ מפני וברחה עליה הקפיד הוא, דסכנתא ומשום שפכה, כרות ליעשות בועלה ליסכן
שערה(. = )נימא

אל-ב 515 אשר מאהבה שנאה אשר השנאה גדולה כי מאד גדולה שנאה אמנון ״וישנאה טו: יג שמו
T : ״ ־  V T ״ : ־ • : T  : • : T  : T ־ • : T ־ : V ג •• T  T ־ : V

אהבה״.
t •• ד־

 נימא יצחק: רבי אמר טעמא? מאי - מאד׳ גדולה שנאה אמנון ״׳וישנאה ע״א: כא סנהדרין 516
שפכה״. כרות ועשאתו לו נקשרה

Tobler, med. Topographie von Jerusalem, p. 19 517
אשה׳ שמלת גבר ילבש ׳ולא משום לוקה הערוה ובית השחי בית ״המעביר ע״א: נט נזיר 518

T

• • • • • • • • • •• • • • •

ה(״. כב )דברים
 תיתן שלא מסביר קהתי לה״; הוא שניוול מפני תסוד לא אומר: יהודה ״ר׳ מ״ז: פ״א קטן מועד 519

בו השתמשו אשר לחומר מקביל שהוא )כנראה צער. לה יגרום הוא כי במועד בשרה על סיד
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 שתים לגיל הגיען לפני נערות אצל המתפתח ערווה ששיער אומר יוחנן ר׳
 עשירים השיער, להרחקת בסיד משתמשים עניים מוקדמת. לבגרות סימן הוא עשרה

 המכיל )שרף המור בשמן משתמשות והנסיכות 520ב״סולת״, זאת למטרה משתמשים
 ייצרו אחרים לדעת 522.818^6ב־ שמדובר הטוענים יש 521(.831831ךו0(161(ך11־0וז /\]1ץ1־ד1ד36

 אצל מכונה בוסר מזיתי המיוצר ששמן בצדק מעיר יהודה ר׳ בוסר. מזיתי זה שמן
 גם אלא השיער להסרת רק היה לא המור( )בשמן בשרף השימוש .31^1מ011 היוונים
523הבשר. לעידון

 לפי ״משחיר״. לקרוא יש השערות, נשירת מלשון ״משיר״, שבמקום טוען ]הערוך
[524השיער. את משחיר המור שמן ששרף האחרון המשפט את להבין צריך זה

״וראשית ביותר: המשובח בשמן השתמשו 525בציון״ ש״השאננים טוען עמוס הנביא 9 »■« • • • • • ״ י • • « •
• • •

אסטקטון בשמן מדובר שמנים״ ״ראשית שבמונח מסביר המדרש גם 526ימשחו״. שמנים
T  • T

^ 52ד(.01־1קו1ו3;נ(1ךן111)וו אנפיקינון בשמן או (813)
 ונתייפתה בהפסקות, איבר, אחר איבר בסיד, אותה מרח והוא בת הייתה ביבי לרב
 לנדוניה. נוסף כמתנה זוז מאות ארבע קיבל והוא רבה, בהצלחה נישאה מכן ולאחר

 ומרח ביבי רב כמו לעשות ורצה בת לו גם והייתה בשכנותו אחד נוכרי שם היה
 ביבי רב את נוכרי אותו והאשים ומתה, באחת, גופה בכל 528)״טפלה״( בסיד אותה

 נהג אביה כי בסיד לטיפול זקוקה הייתה ביבי רב של שבתו הסביר נחמן רב בהריגתה.
בטיפול צורך אין דקלים יין שותים אנו שאין אנו אך דקלים(, )יין ״שיכרא״ לשתות

(. המתרגם - ״משעי״ המסחרי בשם העשרים המאה במחצית
״סלתא״ המונח אלא שיער השרת של תכונה אין לקמח כי לקמח הכוונה אין ״סולת״ במונח 520  
Low, Pflanzennamen, p. : גלנוס ידי על  Geoponica של הסורי בתרגום המופיע  (rhusma)

.263
.246 ׳עמ שם, לעף, 521
המור. כשמן יב(, ב )אסתר (stakte) טכסת מתרגם התרגום 522
ת עניים ״בנות ע״א: מג פסחים 523  בנות בסולת, אותן טופלות עשירים בנות בסיד, אותן טופלו

אסתר בשמן חדשים ׳ששה שנאמר המור בשמן מלכים (  הונא רב המור? שמן מאי יב(. ב המר׳
 יהודה רבי תניא, שליש. הביא שלא זית שמן אמר: אבא בר ירמיה רב סטכת. אומר: ירמיה בר

 השיער את שמשיר מפני אותו? סכין ולמה שליש. הביא שלא זית שמן - אנפיקנין אומר:
ת עם מעורב שמן ״סוג - סטכת ש׳: הבשר״; את ומעדן בשם״. תמצי

״אנפקינון״. ערך ב,153 עמ׳ א, כרך השלם, ערוך 524
א. ו עמוס 525
ו. שם שם 526
 שמן זה אמר: יחזקאל בר יהודה ר׳ - ו( ו )עמוס ימשחו׳ שמנים ״׳וראשית ג: ה רבה ויקרא 527

הגוף״. את ומצהיר השער את משיר שהוא אנפיקינון, שמן זה אמר: ינאי רבי אסטקטון.
״בסיד״. טפלה: ד״ה ע״ב פ לשבת רש״י 528
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530עבה. לעור גורם וכן השיער גידול לריבוי גורם דקלים יין 529לבנותינו. זה
 בשנות אפרוחים ויאכילנה חלב אותה ישקה ועדין לבן יהיה בתו שעור הרוצה

531התפתחותה.
 למטרות כנראה שימש לא לנו, ידוע אינו שהרכבו 532לעיל, המוזכר ה״נשם״

העור. באיכול לו שהייתה השלילית האפשרית ההשפעה בגלל קוסמטיות
 זקנים גברים אצל הראש. לשיער יחסית קצר, השחי בית שיער של חייו משך
533הזמן. במהלך זה שיער נושר ושמנים

ר פו ם אי פני ה
 בימי יהודיות נשים אצל כבר מקובל היה הפנים איפור אם דעות חילוקי ישנם

 בעיקר להתקשטות, המקובלת הדרך נפוץ. היה כבר האיפור המשנה בימי 534המקרא.
 על כחול )שמה כוחלת )גודלת(, מסתרקת הייתה שהאישה הייתה החגים, לקראת
 ״פוקסת״ במונח 535פניה. על אדום( )צבע שרק ומעבירה )מתאפרת( פוקסת עיניה(,

 )בגלל טווה איסור משום בזה יש בשבת ולכן השיער לסריקת כביטוי בבבל השתמשו
 במונח השתמשו ישראל בארץ 536התלתלים. מבנה של ״בנין״ משום וכן הצמות( שזירת

 כוחלת להיות אשתו את לכוף רשאי אינו אדם 537)איפור(. צביעה במשמעות ״פוקסת״
 היה 538באבל. בעלה כאשר להתאפר אישה רשאית לא וכן באבל, היא כאשר ופוקסת

 לא כדי צבעונין בבגדי תתקשט ולא תפקוס ולא תכחול לא נדתה בעת שאישה מנהג
 שלא כדי להתאפר לאישה והתיר עקיבא ר׳ שבא עד אליה, להימשך לבעלה לגרום
 נעשתה האישה של פניה על אדום( )צבע שרק העברת 539בעלה. בעיני מגונה תהיה
 540מטפחת. בעזרת פניה על הצבע את מפזרת הייתה שהאישה או ביד, כלל בדרך

שומע הוא כאשר מיד נודרת, שאשתו נדר כל להפר הבעל רשאי התורה דיני לפי

ע״ב. פ שבת 529
הבשר״. את ומעבה השער מגדל ״דשכר טפלא: בנתין בעיין ד״ה רש״י ע״ב; ט קטן מועד 530
ע״ב. נט כתובות 531
ת זה: פרק ראה 532 השיער. השחין: מחלת .2 עור, מחלו
ע״א. נט נזיר 533
הלוך עינים ומשקרות גרון נטויות ותלכנה ציון בנות גבהו כי יען ה׳ ״ויאמר טז: ג ישעיה 534

־ I I T 9 9 9-------- ־ • ־ î : “ ״  T  :  T • ״• T ״ T

תעכסנה״. וברגליהם תלכנה וטפף
: 9 T • ־ : T : ־ • ־ : ־ • T  :  -  -  ;  V

עד 535 ה׳ אשה ״׳ועושה ע״ב: ט קטן מו טי הן אלו רבנן, תנו - תכשיטי  כוחלת נשים: תכשי
ט( שבת תוספתא פניה״; על )שרק( סרק ומעבירה ופוקסת פ״ ( י ״  מבין שחורות ״הבורר הי״ג: פ

חייב״. זה הרי שחורות מבין ולבנות לבנות
... וכן הכוחלת וכן הגודלת ״׳וכן ע״ב: צד שבת 536  משום כוחלת אורגת, משום גודלת הפוקסת׳

 שערה מתקנת אומרים: מרבותי ״יש הפוקסת: וכן ד״ה רש״י טווה״; משום פוקסת כותבת,
בידיה״. או במסרק

צובעה״. משום חייבת ״הפוקסת (:6) ע״ד יב פ״י, שבת ירושלמי 537
עד 538 ע״ב. כ קטן מו
ע״ב. סד שבת 539
ע״א. צח שם 540
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 חייב אזי הנדר, את הפר לא והבעל תתאפר ולא תתקשט שלא האישה נדרה כך. על
 להתאפר הנדר, לאחר לה, אסור ענייה האישה אם כתובתה. את ישלם אך לגרשה הוא

 עשירה, האישה אם מסוימת(. לתקופה נדרה קצבה לא היא אם )זאת, שלמה שנה במשך
 תתאפרנה לא עשירה וגם ענייה גם אחרת דעה לפי 541יום. שלושים במשך תתאפר לא
542הבא. החג עד

ה ק טי מ ס קו
 אסור אך יפה, להראות מנת על שונים באמצעים תשתמש שאישה פסול שום אין

 וייפוי תיקון הוא )״פירכוס״ ״פירכוס״ לידי העין״, ״גניבת לידי הונאה, לידי לבוא
 אין :543עבד של והן סחורה של הן מכירה, כל לגבי גם קיים ההונאה איסור מלאכותי(.

 בעבד שהיה מעשה 544למכירה(. עצמך )הכן גרמך״ ״צור למכירה העומד לעבד להגיד
 אדונו ביקש לימים ונמכר. בשחור וזקנו שערו צבע לעבדות, עצמו למכור שרצה זקן

 זקן אני זקנו: מעל הצבע את הסיר שבינתיים העבד, לו ענה מים, להשקותו החדש
 מיורשי מזונות לה אין נישאת, לא אך ומתאפרת מתפרכסת אלמנה אם 545מאביך. יותר

 ואין ביורשים תלויה היא ואין להינשא רוצה שהיא מראה היא האיפור ידי על כי הבעל
 על לכסות מנת על זו את זו מפרכסות זונות אפילו 546הראשון. בעלה על מתאבלת היא

547זאת. לעשות חכמים תלמידי חייבים וכמה כמה אחת על קלים, כיעורים

ה כ ה סי ח רי מ ו
 העם, מבני לשבויים בשמן. הגוף סיכת הוא המזרח אנשי של הבסיסיים הצרכים אחד

 אבל, בתקופת רק 548לסיכה. שמן וכן ומשקה אוכל נעליים, בגדים, נותנים שנפדו,
 המלך דוד עשה כך הגוף. מסיכת גם נמנעים עינוגים, של שונים מסוגים בה שנמנעים

שמלתו״. ויחלף ויסך וירחץ מהארץ דוד ״ויקם שמת: בנו על מאבלו קם כאשר
ד 9 ז ־ך : ״ 9 •״ ־ : ־ 9 •\ ־ך ־־ 9 ־ ;״ ־ 9 ״.״ ־ד ־ך •• • ד ־

פי אל בא לא ויין ובשר אכלתי, לא חמדות ״לחם אבלו שבעת מסופר דניאל על גם
ד - ד \ :־־ ד ״.״ ז 9 • - ז* ד

שתבוא הקללה התוכחה, בתיאור 550ימים״. שבעים שלשת מלאת עד סכתי לא וסוך
» ■ ■ך • ^ • • • • » • • ^ 9 •

549

 יגדשנה נדרה לקיום זמן לאישה קצב לא הבעל אם רק המתרגם הבנת לפי מ״ג. פ״ז כתובות 541
 על קהתי, של פירושו לפי לעשירה; יום ושלושים לענייה חודש עשר שנים עד היא והקיצבה

נדרה. הפר לא ולכן אותה שונא כנראה הוא כי לגרשה הבעל
ת ישראל בנות שכן רגל, אבימי: אמר חסדא ״רב ע״ב: עא כתובות 542 ברגל״. מתקשטו
 את ולא האדם את לא מפרכסין אין העין. את כגונב אלא שאינו ״... מי״ב: פ״ד מציעא בבא 543

הכלים״. את ולא הבהמה
(.74) ע״ד ט פ״ד, מציעא בבא ירושלמי 544
ע״ב. ס מציעא בבא 545
ע״א. נד כתובות 546
שכן״. כל לא חכמים תלמידי זו, את זו מפרכסות זונות ״יאמרו ע״א: לד שבת 547
ם-ב דברי 548 מי מערמיהם וכל בשביה ויחזיקו בשמות נקבו אשר האנשים ״ויקמו טו: כח הי

•״ ד\ ־־ ז : ז : ״ ־־ 9 • :־־— ־• : • ד ד ״ :־ז ז ־־־ד.•

כושל״. לכל בחמירים וינהלום ויסכום וישקום ויאכלום וינעלום וילבשם השלל מן הלבישו
• • ץ• • ■ ■■ • ■■ • • « 9 • « »■« • — • »■« • • « ■■ • • • “■ וך ■ך• « 9 • • • • • 1 1 • % • • • • \ • • • •1

ב 549 אל- כ. יב שמו
ג. י דניאל 550
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ישל כי תסוך לא ושמן גבולך בכל לך יהיו ״זיתים היא ה׳ בקול ישמע שלא העם על 9 • • • • • ^ • • •9 • • • • ״ ״ ■ך 9•

551זיתך״.
* ■ • • 9

 הימנעות יותר. מאוחרות בתקופות גם שינוי כל חל לא לסיכה, המקראית בגישה
מקרא הזה השביעי לחירש ״ובעשור נאמר הכיפורים יום לגבי 552לעינוי. נחשבת מסיכה

־ ז ד ד • : ־ ־ ד9 : • •

בתשעה וכן זה; ביום הסיכה נאסרה ולכן 553נפשיתיכם״, את ועניתם לכם יהיה קידש ף • • • • • • 9 ■ • • • • • • • • ״ “ 9 9 9 9 9 •
• • • 1• • • 9 • 9

 וכן 555משפחה קרובי על אבל לגבי גם חל סיכה איסור 554ושתייה. אכילה כמו באב,
556ישראל. על צרה ימי באים כאשר גוזרים דין שבית תענית בימי

ם מני ה ש כ סי ל
 ישירות אותו שסוחטים או במלאי שנמצא הזית, שמן הוא לסיכה ביותר הנפוץ השמן

 הטוב השמן את שהכילו מחסניו את בגאוה לאורחיו הראה המלך 557הגוף. על הפרי מן
 השמן שבתוכו הבקבוק את שמחממים או חם בשמן משתמשים כלל בדרך 558והבשמים.

 של שונים סוגים קיימים היו 559המדורה. מול השמן, שעליהן הידיים, את שמחממים או
 ביניהם. ההבדלים את כיום מכירים אנו אין אך - 560סיכות״ ״מיני - לסיכה משחות

 זית שמן הכירו כן כמו 561לסיכה. משמש אשר - ערב״ ״שמן - ריחני שמן מוזכר
 562אחרים. לבנים בושם עלי או ורדים עלי בו שהשרו

 בשימוש הייתה קודש משחת חולין. של למטרות קודש בשמן להשתמש היה אסור
קידש כמהו, תעשו לא ובמתכנתו ייסך לא אדם בשר ״על נאמר ועליה המקדש בבית

• ו • • \ • ז ״ד ז •

שמן״. תסוך ולא זית תךריך אתה תקצור ולא תזרע ״אתה טו: ו מיכה מ; כה דברים 551
• • T  • T  . . T

 שם הסנדל״; ובנעילת ובסיכה וברחיצה ובשתיה באכילה אסור הכפורים ״יום מ״א: פ״ח יומא 552
ת ׳לחם דכתיב עינוי? דאיקרי לן מנא וסיכה ״רחיצה ע״ב: עו לא ויין ובשר אכלתי לא חמדו

T י( • • •  T  . T

ג(״. י )דניאל סכתי׳ לא וסוך פי אל בא
• • 1 •

ז. כט במדבר 553
 ולשתות בשר לאכול אסור באב תשעה מסעודת שהוא ״כל הי״א: )פ״ג( פ״ד תענית תוספתא 554

ל יין, ולסוך״. לרחוץ תבשילין שני לאכו
 בחמין בין גופו כל לרחוץ אסור אבל והלכתא: שבעה כל בתכבוסת אסור ״אבל ע״ב: יג תענית 555

אסור״. שהוא כל אפילו לסוך אבל שבעה... כל בצונן בין
 אוכלין הצבור. על אחרות תעניות שלש גוזרין דין בית נענו ולא אלו ״עברו מ״ו: פ״א שם 556

ד ושותין ובסיכה״. וברחיצה במלאכה ואסורין יום, מבעו
פטור״. בשרו, על זיתים ״הסוחט מ״א: פ״ד מעשרות 557
הבשמים ואת הזהב ואת הכסף את נכתה בית את ויראם חזקיהו עליהם ״וישמח ב: לט ישעיה 558

■ ״ • • ■ • • • • • ' 1 י י • •——» ץ • • • • • • • • • — • • • • f • • ל t ״ • • • • • t י ״ • • • • »1 • • • • • • • • 1 1• • •1

הטוב״. השמן ואת
9 9 9

 כדי ולא המדורה, כנגד ונותנו שמן של צלוחית אדם ״ממלא ה״ה: )פ״ג( פ״ד שבת תוספתא 559
חושש״. ואינו המדורה כנגד ומתחמם שמן עצמו את אדם סך צינתו... שתפוג כדי אלא שיחם

סיכות״. מיני כל ״סכין ה״ו: שם 560
ן ״אין הי״ג: פ״ו שביעית תוספתא 561  מקום מכל ערב שמן לוקחין אבל שביעית שמן מפטמי

לסיכה״.
Lów, Pflanzennamen, p. 132; Goldmann, Der Oelbau in Palestina, 1907, p. 66:9, 562
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568

״שמן ומבשמים: זית משמץ מורכבת הייתה קודש משחת 563לכם״. יהיה קידש הוא,
P a • • • P P m m a a P ״

קודש משחת שמן 564יהיה״. קידש משחת שמן רקח מעשה מרקחת ריקח קידש משחת
• • ■■ a a P a■ • • W a • a a «  P • • • • « a  »  9 ■■ • • P • • P • • • P ״ ■

 ״משח״ במונח משתמשים זאת למרות אך והמלכים, הגדול הכוהן להכתרת שימש לא
 משתמשים החילוני לשימוש כאשר ״המשוח״(, ״משיח״, המונח גם ולכוהן)מכאן למלך

״סיכה״. במונח ובתלמוד במקרא
 שהסיכה מאחר אך הסיכה, הייתה מה לשם מקום בשום מוזכר לא ידיעתי מיטב לפי
 בן כשהיה חנינא, ר׳ רפואית. הייתה שהמטרה להניח נצטרך לעיסוי קשורה הייתה

 את 565זקנותי״. בעת לי עמדו הן בילדותי אמי שסכתני ושמן ״חמין אמר שמונים,
 במהלך שהזדהמו מלוכלכות ידיים 566לכבוד. וסמל כאות וסכו רחצו העייף הנודד רגלי

 ששמן אומר משלי מחבר 567זוהמתן. להעביר הארוחה, לאחר בשמן סכים היו הארוחה
568לב״. ישמח וקטירת ״שמן לגוף נעים

• • «  • ••  P • P • a a • P

חודר שהשמן בדעה היו שהקדמונים הרושם מתקבל תהלים משורר של ביטוי לפי
התלמוד אומר זה לעומת 569בעצמותיו״. וכשמן בקרבו כמים ״ותביא המים: כמו לגוף,

• • » • • • • 1

 570ממנו. נהנה שהגוף למרות לגוף, השמן את מחדירה אינה שמן שסיכת במפורש
 זה. לנושא המתייחס בפרק תידון טורקי מרחץ לאחר בשמן סיכה
שנאמר כמו מיוחדת, לברכה סימן זה היה בשמן; השיער את לסוך נוהג היה בעבר

בשמן: ראשו את משח לא ששמעון התלונן ישו 571ראשי״. בשמן ״דשנת הקב״ה: על
• 1 * •

 יוצקים היו החתונה שבעת מנהג היה בבל יהודי אצל 572ראשי״. את משחת לא ״בשמן
573לכבדם. מנת על החכמים ראשי על שמן

 רפואיים לנושאים להתייחם )בלי אחרים בחומרים הגוף את למרוח היה גם מקובל
 וחומץ". יין יסוך ולא שמן סך חטטין בו שעלו או ראשו את ״החושש מובהקים(.

 להעביר ניתן מזיעה מריח הגוף כאשר 575ביין. מדיחים היו זיעה שטופי שהיו ילדים
576דחמרא״(. )״קיוהא וביין בחומץ הריח את

570

573

574

לב. ל שמות 563
כה. שם שם 564
ע״ב. כד חולין 565
ת רגליו את להרטיב ותחל ותבך מאחריו לרגליו ״ותעמד לח: ז לוקס 566  אתן ותנגב בדמעו

ג. יב יוחנן בשמן״; אתן ותמשח רגליו את ותשק ראשה בשערות
 הסעודה בסוף להביא רגילין שהיו ״שמן הברכה: את מעכב שמן ד״ה ע״ב נ״ג לברכות רש״י 567

זוהמתן״. את להעביר אחרונים, מים אחר הידים, את הסעודה אחר לסוך
ט. כז משלי 568
יח. קט תחלים 569
ותשמיש״. וסיכה רחיצה הן: אלו מהן, נהנה והגוף לגוף נכנסין אין ״שלשה ע״ב: נז ברכות 570
ה. כג תהלים 571
מו. ז לוקס 572
ע״ב. יז כתובות 573
(.52) ע״ב נג פ״ב, שני מעשר ירושלמי 574
הזיעה״. מפני ביין בנה אשה היא ״מדיחה (:66) שם שם 575
קהה(. )יין ע״א עה כתובות 576
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ן בו ס
 577בחומץ. נסתר אשר ״נתר״, הוא במקרא המוזכר לגוף ביותר החזק הניקוי חומר
 מצמחים שמופקת 578ומ״בורית״ האדמה, מן המופקים סודה מגבישי הוא הנתר מקור

 צמחים אפר מתוך אשלגן מלחי מיצוי הייתה ההפקה שיטת אשלגן. מלחי המכילים
579לכביסה. גם שימשה הבורית שרפתם. אחרי באשלגן, עשירים

 במונח המשנה, מן רק מוכר כסבון 580Leontopctalon של בשורשים השימוש
 יותר קדום אלה בשורשים השימוש היה לדעתי אך 582״שלגא״. ובתלמוד 581״אשלג״

שלג במי התרחצתי ״אם נאמר איוב אצל כבר המקרא. בתקופת כבר שימוש בהם והיה
■ • • • • • • ■ ■  ■ r  • • •
• I • • I •

ספק ללא מקביל ״שלג״ שחת. מכוסה ואהיה אטהר לא זאת ובכל 583כפי״, בביר והזכותי
T •

 המקובל התרגום את לקבל קשה ל״בורית״. היא שהכוונה לפקפק מקום ואין ל״בור״
 לניקוי. מיוחדת תכונה אלה למים לייחס בסיס כל אין כי שלגים, כמי שלג״ ״מי של

 את בזה לראות ויש בארמית, כ״שלגא״ באיוב ״שלג״ המונח את לראות יש לפיכך
 האומר באיוב המקורי המונח את גם להבין צריך כן סבון. המשמש הצמח של השורש

584שלג״. ל״מי אותו שינו המסורה אנשי שרק שלג״, ״במו
 היה שבסיסה מבושמת סבון באבקת משתמשים היו עדינות היגייניות למטרות

 עשבי של שווים מחלקים מורכבת הייתה ״ברדא״ הכביסה אבקת Salsola.)585)״אהלא״
 מדובר רש״י )לפי ״סיגלי״ ושליש הדס( - )רש״י ״אסא״ שליש "אהלא״, שליש סבון:

 ב״כוספא משתמשים היו כן כמו (.Viola עלים: שלושה בו ויש ויאו״ל שקורין בעשב
 אותה ייבשו כך ואחר יסמין של ורד בה שהשרו שומשומין( פסולת רש״י )לפי דיסמיך
 רש״י פילפלי״)לפי ״עפר המכונה פלפלים באבקת השימוש מוזכר אף לאבקה. ועשאוה
586הנתר. כמו השיער את משירה ואינה עדינה זאת אבקה רק פלפלין(. שחיקת
רק ומשמש אפר עם שומן של תערובת הנו סבון הקדמונים אצל שמכונה מה

נתר״. על חמץ קרה ביום בגד ״מעדה כ: כה משלי 577
V 9 :־־ ־  T 9T  I V  V V ־ V T

לפני״. עוינך נכתם ברית לך ותרבי בנתר תכבסי אם ״כי כב: ב ירמיה 578
• • • « « • ■ ■ • • • • • • ך • • • ■ P • • • •ך• • « r • • י  • r• ״ • • • • • • • 1• •1• I

וכברית מצרף כאש הוא כי בהראותו העמד ומי בואו יום את מכלכל ״ומי ב: ג מלאכי 579 * : : • ••־ד : •• t ־• : ־ : : 9 ד

מכבסים״.
• • • • •

Löw, Pflanzennamen, p. 304 580
 יהודה רבי בסבכה. קטן בגד בהן לכבס כדי ואשלג, קמוניא ובורית, ״נתר מ״ה: פ״ט שבת 581

ואשלג״; הכתם... על מעבירין סמנין ״שבעה מ״ו: פ״ט נדה הכתם״; על להעביר כדי אומר:
 וכנראה ברור אינו אשלג של זיהוי ש׳: אשלג״; רוץ. שלוף יהודה: רב ״אמר ע״א: צ שבת
נתר. הופק גם שממנו ים מעשב הופק

 מנקבי האשלגא שמקור הסבירו אשר ים יורדי ששאל מספר שמואל אשלגא. גם ע״א, סב נדה 582
בים. המרגלית

מקרא. דעת ראה ל, ט איוב 583
שלג״. ״במי הוא והקרי שלג״ ״במו הוא במקרא הכתיב 584

Löw, Pflanzennamen, p. 43 585
המתרגם.( - 162 ׳עמ ועמר, לב של בספרם גם סיגלי לגבי )ראה ע״ב. נ שבת 586
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 באבקה השימוש החל לספירה הרביעית המאה מן החל רק כהה. שיער של להלבנה
בגדים. ולכביסת הגוף לרחיצת גם זאת

ם ש ה בו ק טי מ ס קו ו
 יכול ברומא גם התפשט זה נפסד נוהג וכאשר ביותר גדולה הייתה הבשמים צריכת

 מתוך ומנדפות בעליהן הון כל את מבזבזות שהנשים בצדק להגיד הלץ לוקיאנוס היה
שני חיבר פלוטינה, הקיסרית של הבית רופא שהיה קריטון, ערב. טוב כל את שערותיהן

I

שערות. שמן של שונים סוגים וחמישה עשרים בהם שמתוארים קוסמטיקה על כרכים
 בשמים״, של ״קופה עבור דינרים עשרה לאשתו לתת החתן שעל אומרת המשנה

 מדרישה מסתייג גמליאל בן שמעון רבן בנדוניה. מקבל שהוא דינר מאה כל תמורת
 אם דעות חילוקי יש 587המדינה״. כ״מנהג להיות צריך הסכום שגובה באומרו זאת

 הבית להוצאות קבוע באופן מצטרף אשר סכום שהוא או חד־פעמי הוא שנקבע הסכום
 עשרה של שהתשלום אומרים התוספות בעלי 588חודש. מדי או שבוע מדי יום, מדי

589קישוטה״. "כדי צרכיה לפי החתן לה יתן כך ואחר חד־פעמי הוא דינרים
 (phyllon)פילון כדורי שהם בושם( של ״כובלת״)צרור מוזכרים הבשמים סוגי מבין

פליטון של צלוחית וכן כדורים בצורת שנסחרו (malabathrum) למלבטרום זהים שהם
T

(590(,pholiaton אונגנתום עם זהה שהוא (unguentum,) המיוצר למריחה שמן שהוא 
 הכוונה (,folium) פוליום במונח נוספים. בושם צמחי של ומעלים נרדינון משמן

 costus )כשרתא, כשת לשורשי היא הכוונה (radix) רריקס וכמונח 591לנררינון, היא
592(.roots ראשו על מאוד ויקר טהור נרד שמן שפכה אשר היני בבית אישה על מסופר 
 להשתמש לא החורבן, אחרי הנשים, על גזר בבא בן יהודה ר׳ 593לכבדו. כדי ישו של

״שמן מאוד: יקר לשמן נחשב זה שמן 594הלאומי. לאבל כסמל )פלוטון( נרד בשמן

 בן שמעון רבן ומנה. מנה לכל לקופה, דינרין עשרה עליו מקבל ״החתן מ״ד: פ״ו כתובות 587
המדינה״. כמנהג הכל אומר: גמליאל

 דברים נאמרו לא אשי: רב ואמר בשמים. של קופה אשי: רב אמר קופה? ״מאי ע״ב: סו כתובות 588
הגמרא. בהמשך דיון וראה בירושלים״; אלא הללו

ויום. יום לכל או ראשון ליום ד״ה תוספות, שם שם 589
 שם פליטון״; של בצלוחית ולא בכובלת ולא הנקובה... במחט אשה תצא ״לא מ״ג: פ״ו שבת 590

 בו שקשור ״קשר דפילון: חומרתא ד״ה רש״י דפילון״; חומרתא רב: אמר - ״כובלת ע״א: סב
עליה״. טוענתו רע שריחה ואשה בלסמ״ו ובלעז ערב וריחו פילון ששמו סם

ראשי כל עם ואהלות מר לבונה עצי כל עם וקנמון קנה וכרכם ״נרד יד: ד השירים שיר 591
T  9 T  : V  T ־ ־ ־ T : ״״ : T ״ T :־־ ־  T

המתרגם.( - 134 ׳עמ ועמר לב של ספרם ראה ולבונה כרכם )לגבי בשמים״.
• T ״

592 2:14 Bóttiger, Sabina המתרגם.( - 162 ׳עמ ועמר לב של ספרם ראה נרדינון )לגבי
 ובידה אשה ותבא השלחן אל ויסב המצרע שמעון בית חיני בבית בהיותו ״ויהי ג: יד מרקוס 593

ראשו״. על ותצק הפך את ותשבר מאד ויקר זך נרד שמן פך
 ולא פלטון, על ״אף בבא בן יהודה ר׳ גזר אבלות מנהגי על בדיון ה״ט: פט״ו סוטה תוספתא 594

פלייטון.( פילייטון, )פלטון, חכמים״. לו הודו
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596הרע. הריח על ומתגבר נרד שיבולת של ריח נודף הטינופת במקום גם 595טוב״.
 לצוואר סביב וקשור מזהב או מכסף עשוי שהיה קטן בכלי נושאים היו הנרד שמן את

פעמים 597ילין״. שדי בין לי דודי המר ״צרור הרועה: על שמסופר כמו או החזה, על או
' • • • • • • W •ן■ • • P

 של בצלוחית החזיקו הנרד שמן את הבושם. צלוחית את בגאווה מראה אישה הייתה
 599נשבר. פעמים אשר צוואר היה לצלוחית 598מבולוס. עשויה שהייתה שקופה, זכוכית

 ריחה היה לא מכוסה הייתה וכאשר מגולה הייתה הצלוחית כאשר רק נדף הבושם ריח
601אלבסטרוס. הצלוחית את כינו היוונים 600נודף.

 היה אך שבמקדש, הקטורת גם שייכת הייתה מעולה ריח בעלי היקרים לבשמים
 "איש המקדש: לבית שהוכנה במתכונת חילוניות למטרות קטורת להכין מפורש איסור
היו אבטינס בית אנשי 602מעמיו״. ונכרת זר על ממנו יתן ואשר כמהו ירקח אשר

« « »ך ״ • • • • • • • • • • r • • • »■« ^ • • • ■■ ■ • ■■

 חולין, למטרות בקטורת שימוש של חשד לידי לבוא לא וכדי הקטורת, במעשה בקיאים
 מעיר אישה נשאו אבטינס בית בני כאשר מעולם. מבושמות לצאת לא נשותיהם נהגו

 לאישה שאסור הנישואין בהסכם במפורש התנו הם בה, ידוע היה לא שמנהגם אחרת,
 גינו וחכמים הקטורת, הכנת סוד את לגלות רצו לא אבטינס בית אנשי 603להתבשם.

604כך. על אותם
 ״מפני להתבשם. צריך האיש ואין להתבשם טבעי צורך לאישה יש המדרש לדעת

 מאדמה נברא אדם להם: אמר להתבשם? צריך האיש ואין להתבשם צריכה האשה מה
 בלא ימים ג׳ בשר תניח אם משל מעצם. נבראת וחוח לעולם מסרחת אינה והאדמה

 הנשים, אצל התקבל ולא אבירי כך כל היה לא הזה הרעיון 605מסריח״. הוא מיד מלח
 שפתי לפירכוס הנחרצת בהתנגדותם הכנסייה אבות של המאמצים הועילו שלא כשם

 נוהג הגרמניות; לנשים להידמות כדי שערותיהן על זהב אבקת ולפיזור ולחייהן הנשים
606צעירות. נוצריות בקהילות נשים אצל קיים היה זה

ת ״׳שמן הכ״ו: פ״א דמאי שם 595 ל ה ק ( ב׳  היו לא פוטרין... הלל ובית מהייבין שמאי בית א(, ז טו
פילייטון״. בשם אלא פוטרין הלל בית

 הטנופת, במקום מונחת שהיתה פלייטון של לצלוחית דומה? הדבר ״למה ע״א: קח סנהדרין 596
הבוסם״. במקום שבן וכל נודף ריחה במקומה

יג. א השירים שיר 597
ת כדי ״בולס הכ״א: )פ״ח( פ״ט שבת תוספתא 598  פילייטין״ של קטנה צלוחית ממנו לעשו

זכוכית(. של )בולס=גוש
טהורה״. פיה, שניטל וגדולה טמאה. פיה, שניטל קטנה ״צלוחית מ״ד: פ״ל כלים 599
ר שמניך ׳לריח דכתיב ״מאי ע״ב: לה זרה עבודה 600 שי ( ם׳ בי חכם תלמיד למה ג(? א השירים טו

• "T • •

ת דומה? נודף״. ריחה אין - מכוסה נודף, ריחה - מגולה פלייטין: של לצלוחי
ב השבעים תרגום וכן ז, כו מתי 601 ם- יג. כא למלכי
לג. ל שמות 602
(.61) ע״א מא פ״ג, שם ירושלמי ה״א; פ״ב יומא תוספתא 603
 בית של הפנים. לחם מעשה על ללמד רצו לא גרמו, בית של לגנאי: ״ואלו מי״א: פ״ג יומא 604

הקטורת״. מעשה על ללמד רצו לא אבטינס
ח. יז רבה בראשית 605

Cyprian, De Habitu Virgin; Tertullian, De Cultu Feminism Migne, Patrol, vol. 1, cols. 606
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 כמקובל מוכרים ולא בעיירות״ מחזירין רוכלין ״שיהו היה עזרא שהתקין התקנות בין

 לבית סלו עם רוכל הגיע כאשר 608פירות. גם אמנם מכרו אלה רוכלים 607בשווקים;
 אפרסמון עמך? יש פלייטון עמך? יש טוב ״שמן נשאל שהוא הראשונה השאלה הייתה

 רוכל פצעי היו ״רבים באהדה: אלה רוכלים ראו לא רציניים גברים 609עמך?״. יש
 לרוכל, הנשים בין להתגלות יכולות היו שליליות תופעות 610ערוה״. לדבר המרגילים

 ידוע מכר. שהוא הבושם באמצעות בעקיפין גם ואולי כסרסור, הרוכל פעל ופעמים
 כך על כתבו 612בלוך איוון ולאחרונה 611קלוקט מיני. לגירוי לגרום עשוי שבושם היה

 כקרובת האסורה שאישה בבושם להריח במפורש אסרו התלמוד חכמי מיוחדים. ספרים
 את מיוחדת מאוד בצורה לבשם מקובל היה הפרסי המלך בחצר 613בו. מבושמת עריות

 והתהליך אסתר, במגילת מתואר שהדבר כפי המלך עם לשכב אמורות שהיו הנערות
 ימי ימלאו כן כי חידש עשר שנים הנשים כדת לה היות ״מקץ חודש: עשר שנים נמשך

את 614הנשים״. ובתמרוקי בבשמים חדשים וששה המיר בשמן חדשים ששה מרוקיהן,
■ ק■ » 9 • • • — ■ • ■ך • ““ • ^ קך • • ■■ 9 • ■ • ■ • • ^ ״ 9 • • •

מלא אשר במשכב ״וישכיבהו כך על ונאמר בתבלינים, מילאו אסא המלך של קברו
• • • • • ■ך • • • 9 ״ • % • 1 • •

לזנות. מעוררים בשמים כי 615מעשה״, במרקחת מרקחים וזנים בשמים
ץ• • • • • ^ • ' • • • • • • י ■

 הוא כי ופוגע, נפוץ היה כנראה אשר זונות, של ערמומי נוהג מתאר התלמוד
 נוהג מתאר לספירה, השנייה או הראשונה במאה שחי יצחק, ר׳ רבות. פעמים מוזכר

נטויות ותלכנה ציון בנות גבהו כי ״יען ישעיה: הנביא של בלשונו פרוצות נשים של
• • » • • »• ״ ^ • 9 «

יצחק: ר׳ ״אמר - 616תעכסנה״ וברגליהם תלכנה וטפוף הלוך עינים ומשקרות גרון
• •״ ־ : י ד 9 -ך . _ _ . ד ; 9 ץ- • 9 ץ- ז

 וכשמגיעות ירושלים( בשוקי במנעליהן)ומהלכות ומניחות ואפרסמון מור מביאות שהיו
כארס הרע יצר בהן ומכניסין עליהן ומתיזות בקרקע בועטות ישראל בחורי אצל

1417 ff
ע״א. פב קמא בבא 607
 עד אוכלים בעירות המחזרין והרוכלין ליהודה... הגליל מן פרות ״המעלה מ״ג: פ״ב מעשרות 608

הלינה״. למקום שמגיעים
ה״א. פי״ה נתן דר׳ אבות 609
 ובא ניאוף, בו ומצוי בהן, להתקשט לנשים בשמים ״המוכר רוכל: ד״ה וברש״י ע״ב; סג יבמות 610

ופצעו״. בעלה
Cloqet, Osphresiologie, Paris 1821 611 

Alb. Hagen, Sexuelle Osphresiologie, Charlottenburg 1901; Krafft-Ebing, Psychop Sex 612
p. 17; Ellis Havelock, Gattenwahl, pp. 111 ff

 ״ואסור א: סעיף כא סימן העזר, אבן ה״ב: פכ״א ביאה איסורי הלכות רמב״ם, ע״ב; סב שבת 613
ט או עמה... לשחוק ואסור מהעריות לאחד בעיניו ולרמוז ברגליו או בידיו לקרוץ  ביופיה להבי
אסור״. שעליה בבשמים להריח ואפילו

יב. ב אסתר 614
ם-ב דברי 615 מי  אמר: נחמני בר שמואל רבי ... וזנים׳? ׳בשמים ״מאי ע״ב: טז קמא בבא יד; טז הי

זימה״. לידי בא בהן המריח שכל בשמים
טז. ג ישעיה 616
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 להבין היטב ניתן האצבעות קצות על כלל בדרך הולכות שגנדרניות מאחר 617בכעוס״.
 תרנגולת של זפק בתוך בושם על מסופר יותר מאוחרים במקורות הזה. התיאור את
 שלפוחית של שונים הסברים שהם 619תרנגולת, של בשפופרת או 618ביצה, בקליפת או

תרנגולת. של

ם ש ם בו רי ב לג
 אלא 620שבח, מביא בושם אין חכם לתלמיד ובמיוחד לגבר לנשים. רק מיועד בושם
 האישה על הסיפור הוא מוזר לכן 621לשוק. מבושם יוצא כשהוא חכם לתלמיד הוא גנאי

 שבדבר, הבזבוז על רק כעסו והתלמידים ישו של ראשו על נרד של יקר בושם שיצקה
 כנראה היה זאת למרות 622לעניים. תמורתו ולתת הבושם את למכור היה אפשר כי

623נאים. בגדים ולובש בשבתות מתבשם היה הגבר שגם שונים, באיזורים מנהג

ע״ב. סב שבת ע״ב; ט יומא 617
 תרנגולת של שלחופית מביאה מהם אחת כל ״שהיתה תתרלג: רמז איכה, שמעוני ילקוט 618

 עומדת בחורים של לכת מגעת וכשהיתה למנעלה עקבה בין אותו ונותנת אפרסמון וממלאו
מפעפע ממנה יוצא הריח והיה נבקעת והיא עליה ודורסת  אבא ״רבי א: טז רבה ויקרא בהם״; ו

 ביצה של שפופרת מביאה היתה אמרי: ורבנן במנעליה, דרקון צורות שהיתה אמר: כהנא בר
יח. ד רבה איכה וכר״; אפרסמון אותה ממלאה והיתה

גד לעף 619 ת ביצה של שלפוחית מסביר אשר ארנטרוי של להסבר מתנ  רצוץ״ ״קנה במשמעו
 תשל״ח קוק הרב מוסד ובלשונם, חז״ל בדברי עיונים ארנטרוי, )ח׳ ג׳ מ״ב בישעיה המופיע

יב(. ׳עמ
ה( ברכות תוספתא 620 פ״ ( מבושם״. שיצא חכם לתלמיד שבח שאין ״לפי ה״ה: פ״ו
ד לו גנאי דברים ״ששה ע״ב: מג ברכות 621 וכר״. לשוק מבושם כשהוא יצא אל חכם: לתלמי
ז-ט. כו מתי 622
 ובכלים מבושם כשהוא שבת במוצאי אלא הירח על מברכין ״ואין ה״א: פ״כ סופרים מסכת 623

נאים״.
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 שיש מאישה במהותה עקרוני באופן שונה - המין מאיברי שמדממת אישה - הזבה

כדלקמן: בתורה מתוארת התופעה 1תקין. וסת מחזור לה
ימי כל נדתה על תזוב כי או נרתח עת בלא רבים ימים דמה זוב יזוב כי ״ואשה

״ :V  : • — • T  T T  T  T ״T T ״ T ־־ •T  T T

ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה ואם הוא... טמאה תהיה נדתה כימי טמאתה זוב
\ 2 T  T • •• ״ T  T ־ V J : ״״ T ״ : ״ T ־:T  T  : T  : T  • T ־ ן ״ T ״

אל אותם והביאה יונה בני שני או תרים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר. ואחר
I ־־ ־־ : T ־־״ ״ ״ : ־־ ־־ T : ״ ״ ״־ • : ״ ״ : T : ״ T  T

עליה וכפר עלה האחד ואת חטאת האחד את הכ'הן ועשה מועד. איחל פתח אל הכהן
V 9 99 ־־  V ־־ V ״״ : T  T *״ ״ T  V  T  V ־ i T  T  V  T  V  5 T ״ T  V  T  V

2טמאתה״. מזוב ה׳ לפני הכהן
• 9 • • ״ • • ■ך ^ • •

 באיסור צורך היה לא הווסת, בימי כמו הוא לבעלה, ביחס הזבה, של שמצבה מכיוון
 )טעות peccatum mortale נחשבת האישה הזיבה. בימי מיני ממגע להימנע מפורש
הווסת. בימי כמו מוות(,

 ללא המיני המגע את אלה במצבים מתירים הקתוליים ההלכה שמורי מאוד ]בולט
 היא להרות כדי מדי חלשה שהאישה שמאחר הוא לכך הטעם הסתייגויות. כל
 משכב של התוצאה שתהיה שפחדו כפי מפלצתיים, או מצורעים ילדים תלד לא

 כה תקופה מין מיחסי להימנע הגבר על להכביד רצו לא כן כמו 3הווסת; בימי
[4ארוכה.

 אופייני. שאינו הוא ואחר מתמשך, האחד רגיל: לא דימום של סוגים בשני מדובר בתורה
 שנדרש אלא רגילה בווסת כמו הדימום הפסקת עם נפסקת אינה הטומאה המקרים בשני
 להביא האישה על מכן לאחר לחלוטין. פסק שהדימום לוודא כדי דם ללא שלם שבוע

חייבת היא 5לעיל שנאמר וכפי רגילה, וסת לה שיש מאישה נדרשים שלא קורבנות

(.1) הווסת האורוגניטלית: המערכת ד. הקרביים; .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 1
ל. כה, טו ויקרא 2 כח-
.1 הע׳ ראה 3

4 6:925 Liguori, book, טט קפלמן. לפי מצו
.2 הע׳ ראה 5
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 ופתולוגי תקין כלא מוחזק זבה של שדימום בבירור מעידה הזאת הפעילות כל בטבילה.
6במדרש. גם מתוארים שהדברים כפי רגילה, מווסת מהותית ושונה
 לאיסורים שהביאו הנסיבות על מאומה יודעים אנו שאין בבהירות להדגיש יש

 לנו ידוע לא וביחוד אחרים, איסורים של טעמם על דבר יודעים שאיננו כמו הנזכרים,
ישראל בני את ׳׳והזרתם שכתוב פי על אף זה. באיסור בריאותית מטרה הייתה אם

• • • • • • • • • • •ץ■ • ■ ■ • • • • • • • • • •

נרחב כר קיים מסקנה. כל מכך להסיק ניתן לא 7בטמאתם״, ימתו ולא מטמאתם
r •• • ■ ך * ך*“ ^ • • • • • • • .T T • • . .  •.  T  • T T

 האחת, עובדות: שתי רק להדגיש ברצוני עליהן. בחזרה ערך כל אין אך להשערות
 שעבור ואחרת, רבה; אי־נוחות לאישה גורם הטומאה מצב של הממושכת שהתקופה

 רבן שבימי מספרת המשנה כלכלי. לקושי להקריב שיש הקורבן גורם הנשים מן חלק
 שהיה תקופות שהיו מכאן 8זהב. אחד דינר תורים בני זוג עלה גמליאל בן שמעון

 ההימנעות של ביתרון לזלזל אין כן כמו הקורבנות. במחיר גם להתחשב צורך בהן
 מעודדות אלה סיבות שתי האישה. של המין איברי ריפוי את לאפשר כדי מין מיחסי

 ההיצמדות בעתיד. דומים מצבים למנוע כדי לדימום וריפוי טיפול למצוא הנשים את
משמעותיים. בריאותיים יתרונות לאישה נותנים התורה הוראות של והקיום

 נימוק גם אולי יש הווסת בתקופת הזוג בני בין להפרדה הובאו שכבר לטעמים נוסף
 שמשה, להניח יהיה מגוחך כלכלי־לאומי. נימוק וכן הזוג בני שני של בריאותם לשמירת

 מחוקק 9ילדים. של גדול מספר של לידתם למנוע רוצה היה כמדינאי, והן כרופא הן
 הדעת על יעלה לא אנשים, של יחסית קטן ציבור עם מדינה על להשתלט שבתוכניתו

 בהיסטוריה מקום לו היה לא כן עושה היה ואילו הנזכרים, הטעמים מן חוקים לחוקק
 עליו היה הילודה, את לצמצם כוונה למשה הייתה אילו רוח. לחולי חולים בבית אלא

 לסיום סמוך הפריון יכולת הפוך. המצב בפועל הנשים. ריבוי את מלכתחילה לאסור
 אף הפוריות 10התלמוד. בתקופת אופן ובכל קדומים, בזמנים ידועה הייתה כבר הווסת
 תום עד הזוג, בני בין הפרדה של תקופה המין ליחסי קדמה אם ברורות, מסיבות עולה,

 כתוצאה מתמיד. פיזי ממגע כתוצאה בעלה על תימאס לא שהאישה כדי הווסת, תקופת
11לחופה״. כניסתה כשעת בעלה על ״חביבה האישה תהיה הפרדה מן

 האישה הבית חורבן לאחר גם בטבילה. מסתיים "אי־טהרה״)טומאה(, של מחזור כל
 תנאי היא והטבילה הרחם, מן אחר דימום כל לאחר או הווסת לאחר בטבילה חייבת
מאשתו הבעל התרחקות של זאת, מצווה מין. יחסי לקיים לזוג שמותר לפני מוקדם

ת הרבים בימים ״׳ויהי לד: א רבה שמות 6 מו ש ( ם׳ ה  קורא לפיכך היו, צער של ימים - כג( ב ה
 של שהיו לפי - כה( טו )ויקרא רבים׳ ימים דמה זוב יזוב כי ׳ואשה ודכוותה ׳רבים׳. אותן
׳רבים״׳. אותן קורא צער

לא. טו ויקרא 7
מ״ז. פ״א כריתות 8

Landau, Gesch. der jud. Aerzte, Berlin 1895, p. 12 9
 ויקרא לוסתה״; סמוך אלא מתעברת אשה אין אמי: רבי אמר יצחק ר׳ ״ואמר ע״ב: לא נדה 10

ובסמוך״. נדתה אחר אלא קולטת האשה אין אבא: בר חייא ״א״ר ה: יד רבה
 בה שרגיל מפני לשבעה? נדה תורה אמרה מה מפני אומר: ר״מ היה ״תניא: ע״ב: לא נדה 11

 כניסתה כשעת בעלה על חביבה שתהא כדי ימים שבעה טמאה תהא תורה אמרה - בה וקץ
לחופה״.



 קהילה לכל 12היום. עד היהודים ידי על בקפדנות נשמרות הטבילה, וכן המדממת,
 לנו, יותר. מאוחר בפירוט יתוארו וציודה שהיא טהרה מקווה כיום גם יש יהודית

 בבתים אפילו ושירותים רחצה חדר יש הגדולות, בערים המודרנית, התרבות אנשי
 בתי של במציאותם רואים אנו ואין שלנו, יומיים היום הצרכים מן כחלק הפרטיים,

 בבתי השימוש עשרה והתשע עשרה השמונה במאות כאשר חריג. דבר )מקוואות( רחצה
 בערים )המקווה( היהודי המרחץ בית היה בגרמניה, לפחות שנעלם, כמעט מרחצאות

 דווקא ולאו יישובים, של שמות לציין יכול אני היום גם 13היחידי. הרחצה מתקן קטנות,
 ינקותם. מאז באמבטיה גופם כל את רחצו לא כלל שתושביהם השחורה, באפריקה

הרחצה. של הרפואי בערכה זה כהוא פוגם אינו הטבילה של הדתי האופי

ם מו ק די תי ר הנ מ
 עם מין יחסי המקיים גבר מין. יחסי מקיום כתוצאה שבא בדימום יש מיוחד עניין

 חמורות לכך הקשורות וההלכות חמורה, עבירה עובר המקור״ ״מן המדממת אישה
 סדיר. אינו וסתה אשר אישה כל אצל קיימת מין יחסי בעת דימום של סכנה ביותר.

 התלמוד חכמי את שהביאו מעשי, ניסיון מתוך ייתכן נוספים, שיקולים שהיו נראה
 כאשר כיום, הדברים. בהמשך שיתוארו כפי זה, בנושא ביותר חמורות תקנות להתקין

 רבה במידה לשער יכולים אנו הרחם סרטן של והתולדות התופעות את מכירים אנו
עליו. התבססו אלה שתקנות המעשי הניסיון היה מה ביטחון של

להתגרש, חייבים הם הזוג בני של מיני מגע לאחר הדימום חוזר פעמים שלוש אם
 הבעל אצל גם עצמה על חוזרת תקלה אותה אם אחר. לגבר להינשא מותר לאישה אך

 בעת המופעל הכוח וכן הזכרי המין איבר כי שלישית, פעם להינשא לה מותר השני
 שלושה אצל עצמה על חוזרת שהתופעה אחרי הגברים. כל אצל זהה אינו המשגל
עצמה. את לבדוק האישה על גברים

 איפור מכחול שבתוכה שפופרת, לוקחת היא עצמה? את בודקת האישה כיצד
 הגפן צמר ראש על דם ימצא אם לנרתיק. השפופרת את ומכניסה גפן, צמר ובקצהו

 מתברר אזי הגפן צמר ראש על דם אין אם )הרחם(; ״המקור״ מן בא שהדימום ברור
 מתואר )בתוספתא 14טהורה. והאישה הנרתיק מדפנות בא המשגל בעת הדם שמקור

 הנרתיק.( מדופן נוגב שהדם סימן זה הרי השפופרת של הצדדים״ ״על דם נמצא שאם
 ושוליה מעופרת תהיה שהיא שמואל מר דורש לפציעה תגרום לא שהשפופרת כדי
 ולפחות תיעשה, לא שהבדיקה נראה הנזכרת התוספתא לפי פנים. כלפי כפופים יהיו
אחרת. אישה ידי על אלא עצמה האישה ידי על המקרים, בכל לא

(.1) הווסת האורוגניטלית: המערכת ד. הקרביים; .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 12
Bäumer, Gesch. der Badewesens, p. 18 13

 שתבדוק עד תנשא לא מכאן יתר שלש; עד לינשא? מותרת כמה ״עד ה״ב: פ״ח נדה תוספתא 14
 ונתן מוך ומביא מכחול, לתוכה ונותן שפופרת מביא אותה? בודקין כיצד בשפופרת. עצמה
 הרי - הצדדין ועל המקור; דם שהוא מפני טמא, זה הרי ראשו, על נמצא - המכחול בראש

 לה יש ואם לווסתה; חוששת זו הרי - ווסת לה יש אם הקינוח. דם שהוא מפני טהור, זה
תולה״. אינו זה הרי - מכתה מדם משונה נרתח דם היתה אם בה. תולה זה הרי - מכה
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 ״המקור״ ולא לדימום הגורם להיות יכול הפצע אזי המין באיברי פצע לאישה יש אם
 מיני. מגע לאחר שנראה הדם מן שונה הפצע של הדם שמראה בהנחה וזאת )הרחם(,

 מפצע בא שהוא ברור אם גם המקור, מן הבא דם כל גמליאל בן שמעון רבן לדעת
 הזוג ובני זאת אישה על יחולו לעיל המוזכרות ההנחיות ולכן טמא, כדם יחשב ברחם,
 וטוענים גמליאל בן שמעון רבן של לדעתו מסכימים אינם אחרים 15להיפרד. חייבים

טהור. הוא הרי ברחם מפצע הנובע שדם
 דווקא כאן אך רפואיים, גורמים או נימוקים על תקנותיו את מבסס אינו התלמוד

 לדימום ביותר השכיח הגורם אלה. תקנות על ובהקפדה בשמירה היתרונות בולטים
 משלבים יותר, חשוב או הרחם, מצוואר מהפרשה הרחם, בצוואר שחיקה הוא מיני במגע

 מגע לאחר דימום של חוזרים שאירועים יודעים הזוג בני ממאיר. גידול של ראשונים
 זוג בן למצוא קשה יהיה כאלה מסיבות שיתגרשו ולנשים פרידתם, את מחייבים מיני

 אשר הדימום סיבת תהיה מתאימה. רפואית עצה במהירות מלבקש יהססו לא ולכן אחר,
 מתאים, בטיפול מיד להתחיל מאפשר מוקדם גילוי תהיה, אשר הרופא ידי על תיקבע
המוקדמים. בשלביה מתגלה היא כאשר סרטנית תופעה של במקרה וביחוד

 16אטיוס מפשק(. ,speculum) הספקולום של האזכור הוא מיוחדת לב לתשומת ראוי
 המאה בן יווני )רופא מאיגינה פאולוס מאוחרת יותר ובתקופה השישית, המאה בן

 ספקולום( או )צינור dioptron^־ את שהזכירו הראשונים למחברים נחשבו השביעית(,
 את ולראות לחשוף כדי הנרתיק( )פתח הרחם של החיצון הפתח להרחבת שימש אשר
 מר כבר כי בתלמוד קודם הרבה מתואר הספקולום ספק, כל ללא אך הנרתיק. עומק

 הספקולום בספקולום. לשימוש ברורות הנחיות נתן לספירה, 257 בשנת שנפטר שמואל,
17העתיק. בעולם ידוע היה לא בתלמוד, מתואר שהוא כפי הרחם, לראיית

 בעת שדממה לאחר שאישה, - האחד מקרים. שני התלמוד מתאר הניסיון מתוך
 עשה והוא להבהילה עוזרו לאבדן שהורה הנשיא, יהודה ר׳ לפני באה המיני, המגע

 ייתכן זאת״. ״נתרפאה הכריז הנשיא יהודה ור׳ דם( )חררת דם קריש ממנה ונפל כן
הבהלה בגלל החוצה ונפלט המיני המגע בעת שדימם רופף פוליפ( שרירן)או זה שהיה

T

 נפלט לא אך להבהילה הורה הוא וגם שמואל, מר לפני באה אישה - השני הפתאומית.
 כתוצאה ממנה שנפלט דם מלא זאת אישה של שהרחם הכריז שמואל מר כלום. ממנה
18לריפוי. ניתנת לא זאת מחלה מין. מיחסי

ר קו עי
סורנוס חיים. בעלי של נקבות לעקר מקובל היה קדומות בתקופות שכבר ספק כל אין

ע״א. סו נדה 15
Aetius, Tetrabibi. 4, sermo 4, c. 108 16

D. Haussmann, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 3, p. 366 17
 ממנה ונפל בעתה, אזל בעתה. זיל לאבדן: ליה אמר דרבי, לקמיה דאתאי ״ההיא ע״א: סו נדה 18

 לרב ליה אמר שמואל, דמר לקמיה דאתאי אתתא ההיא זאת. נתרפאה רבי: אמר דם. הררת
 ונופצת ממלאה זו שמואל: אמר מידי. ולא ממנה נפל ולא בעתה אזל בעתה. זיל יוסף: בר דימי
תקנה״. לה אין ונופצת הממלאה וכל היא,
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(Soranus,) השמינו החזירות שבגלטיה מספר לספירה, הראשונה המאה בסוף שפעל 
 האשכים הורחקו כאשר תופעה אותה מתאר גלנוס 19הרחם. הרחקת לאחר יותר

 יצאה שלא תורוס הרופא בשם מקומות במספר מסופר בתלמוד 20)השחלות(. הנקביים
 הגזע על לשמור כדי וזאת 21רחמה, את שכרתו לפני חזירה או פרה מאלכסנדריה

 שתמיסון לעיל הנזכר במקום מדווח סורנוס למצרים. מחוץ הפצתו את ולמנוע המשובח
(Themison) אישר יותר מאוחר פטאלית. פעולה אישה של רחם בכריתת ראה לא 

 הטענה לגבי הרבים הציטוטים לנכונות ביחס ספק יש 22זאת. הצהרה מאיגינה פאולוס
 הנעורים. יפי את לשמור מיועדת הייתה הקדומה, בתקופה במזרח, השחלות שהרחקת

 על האוסר בתורה מופיע שכבר באיסור דן אשר בתלמוד למצוא ניתן זאת לדעה חיזוק
 )מקור( אישה ברחם הדיון 23לנשים. ביחס גם האיסור הרחבת על ומדבר גברים סירוס

בלבד. תאורטי אופי נושא 24לארץ, ונפל שנימוק היא והכוונה ממקומו, שנתלש

ל פו ם טי מו די ק מן ב תי ר הנ
 מספר 25מתי ״זוב״. התלמודי למונח בדומה דימום של מקרה מתואר החדשה בברית

 תחת הרבה ״סבלה שהיא עליה מספר 26ומרקוס שנה״, עשרה שתים דם זבת ״אשה על
 27לוקס, מאד״. חזק חליה ויהי להועיל ולא לה אשר כל את והוציאה רבים רפאים ידי

 לרפאתה״. יכל איש ואין לרפאים קנינה כל ש״הוציאה עליה מספר 28רופא, שהיה
 בבגדו... ותגע מאחריו העם בהמון ״ותבוא ישו( )אל התקרבה שהאישה מספר מרקוס
נגעה״. נרפא כי דמיה... מקור וייבש

 מהם יש אך מהרחם, כרוני מדימום סבלה שהאישה מניחים הפרשנים מרבית
 שהאישה התופעה מהות על בוויכוח היגיון כל אין 29לטחורים. התופעה את שקושרים

 הווסתות בין לדימום כי הדם, של האנטומי המקור את להבהיר לנסות או ממנה סבלה
 בדעתם מאוחדים הפרשנים כל שונות. סיבות להיות יכולות (metrorrhagia )מטרורגיה,

זאת תופעה אחרי היטב(. ידוע היה כבר ישו של הריפוי )כוח פסיכולוגי היה שהריפוי

ed. Ermerius p. 15; Oribasius, 24:31, vol. 3:337 19
Oribasius, 22:2, vol. 3:45 20

 עד מאלכסנדריא יוצאה וחזירה פרה אין הרופא: תודוס ״אמר ע״ב: כח שם מ״ד: פ״ד בכורות 21
תלד״. שלא בשביל שלה, האם את חותכין שהם

Chirurg. chapt. 88 22
)ויקרא וכרות׳ ונתוק וכתות ׳ומעוך שנאמר חייב שהוא מסרס אחר ״במסרס ע״א: קיא שבת 23

T 1 T  1

באשה״. אלא לנערותי?! החזירוני הן הן יוחנן: רבי והאמר כד(... כב
 טמאה, לארץ ונפל שנעקר מקור נשיאה: יהודה רבי משום לקיש ריש ״אמר ע״ב: מא נדה 24

לו(״. טז )יחזקאל ערותך׳ ותגלה נחשתך השפך ׳יען שנאמר
\ I י ״ ״  I T ״ * T  * V V T ״

 בגדו. בכנף ונגעה מאחריו התקרבה שנה עשרה שתים דם זבת שהיתה אשה ״והנה כ: ט מתי 25
אתרפא״. בבגדו אגע רק אם בלבה: אמרה כי

כו-כט. ה מרקוס 26
מג. ח לוקס 27
החביב״. הרופא ״לוקס, יד: ד הקולוסים אל 28

Friedreich, Zur Bible, 1:279 29
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 מסבירים 31והמסמריטים 30גבורה״. ממני יצאה אשר ידעתי כי אדם בי ״נגע ישו אמר
והשקפתם. רוחם לפי זה משפט

 שהיו מהנרתיק, בדימום לטיפול ריפוי אמצעי של ארוכה רשימה באה בתלמוד
 מקום יש הזמנים. אותם של הרופאים ידי על גם והומלצו העם ידי על נרחב בשימוש

 מיוחדת וחשיבות גדול, יהיה מהותי כה כרוני סבל לריפוי האמצעים שמספר לצפות
שביניהם. הסימפטיים״ ל״טיפולים תהיה

הבאים: האמצעים מוזכרים לריפוי האמצעים בין
 משקה מכינים יוחנן ר׳ לדעת שורשים״. ״שיקוי נכון יותר ואולי 32עקןרין״, ״כוס

 ויערבבו זוז, במשקל מהם אחד כל 34וכרכום, 33אלום אלכסנדרי, קומוס של בשחיקה זה
 גביעים שלושה תשתה הזבה 36יוגש. וכך 35)שיכר(, דקלים ביין או ענבים ביין אותם

 37״ירקון״, באנמיה, החולה אם זאת לעומת עקרה; שתהיה חשש ואין זה, משקה של
 תהיה אך ממחלתה תירפא אמנם היא גביעים, שני תמרים ביין זאת מתערובת תשתה
הרכבו. על פרטים אין אך 38עקרין״ ״שמן גם היה עקרה.

:39הזבה ריפוי אמצעי של נוספת רשימה להלן
 לשתות, לאישה ותן ביין, אותו בשל גדול, פרסי בצל של מדות שלוש קח •

מזובך״. ״חדלי השתייה בעת לה ואמור
 מאחוריה, יבוא שאדם ודאג יין, כוס בידה תן דרכים, בצומת האישה את העמד •

מזובך״. ״חדלי ויקרא אותה יפחיד
 את והשקה ביין אותם ובשל תלתן וחופן כרכום וחופן כמון חופן מלוא קח •

מזובך״. ״חדלי לה ואמור האישה,

מו. ח לוקס 30
 של ריפוי בשיטת דגלה אשר עשרה, השמונה המאה בסוף מסמר א׳ היה שמייסדה תנועה 31

.229 הע׳ ד פרק לעיל ראה להיפנוזה, קרובה שהיא החי״, של ״מגנטיזם
 קומא זוזא מתקל לייתי יוחנן: ר׳ אמר עקרין? כוס מאי - עקרין ״וכוס ע״א: קי שבת 32

 יביא ש׳: אלכסנדריא״; של אילנות ״שרף אלכסנדריא: קומא ד״ה רש״י וכר; אלכסנדריא״
 מינים ישקה לזבה יחד. וישחקם כרכם זוז ומשקל אלום זוז ומשקל אלכסנדרי קומוס זוז משקל

עקרה. תהיה ולא מהזוב ותתרפא ביין אלה
33 83 .Lôw, aram. PJlanzennamen. p; גפרת הוא אלום 274 ׳עמ ועמר, לב של ספרם ולפי 

(.KA1JOH1 [so ו ) Alunite במינרל בטבע מופיע וחמרן אשלגן
2 4 6 5

34 Lôw, 134 ׳עמ ועמר, לב וראה ;162 ׳עמ.
35 Lôw, 231 ׳עמ.

 המכילה תרופה לכל הכוונה שב״שורש״ נראה שורשים. מכיל אינו השורשים״ ״שיקוי 36
צמחים.

ת ד: פרק לעיל ראה 37 ת .3 בהן, והטיפול המחלו ירקון. כלליות: מחלו
 דקלים ממי חוץ שותה, המשקין וכל לרפואה אדם אוכל האכלין ״כל מ״ג: פי״ד שבת 38

 שלא עקרין שמן וסך לצמאו, דקלים מי הוא שותה אבל לירוקה. שהן מפני עקרים, וכוס
לרפואה״.

שטיינזלץ. הרב של הסבריו את שם וראה ע״א-ע״ב, קי בשבת מופיעה בשלמותה הרשימה 39



 ״חדלי לה ואמור האישה את ומרח 40אותן, ושרה חבית מגופות שישים קח •
מזובך״.

 ומרח אותו והשרה ביין ובשל הקרקע( על שמתפשט עשב )בנראה פשטינה קח •
מזובך״. ״חידלי לה ואמור האישה את

 ובבלאי בקיץ פשתן בגד בבלאי האפר את והנח אותה, שרוף 41״חרנוגא״, קח •
בחורף. כותנה בגד

 כוס האישה ביד ותן ערלה, גפן של צעירות זמורות בהם ושרוף בורות שבעה כרה •
 בבור העמידנה כך ואחר שני, בור על והושיבנה אחד בור יד על והעמידנה יין,
מזובך״. ״חדלי לה אמור ואחד אחד כל ועל השלישי, בבור והושיבנה שני

 ״חדלי לה ואמור ומטה גופה מחצי האישה את וסוך 42סולת קמח הבא •
מזובך״.

 ובמטלית בקיץ פשתן במטלית אפרה את ותן אותה ושרוף יענה בת ביצת הבא •
בחורף. כותנה

 תשתה שהאישה הכוונה רש״י של פירושו ולפי האישה, שם על יין חבית פתח •
מתאימה. הפחות התרופה ספק ללא זאת מדממת, לאישה יין. הזמן כל

 יום השעורה את תחזיק אם לבנה. פרדה בגללי הנמצאת שעורה תחזיק האישה •
 תיפסק יומיים השעורה את תחזיק אם יומיים; לאחר זיבתה תיפסק אזי אחד,

 זיבתה תיפסק ימים שלושה השעורה את תחזיק ואם ימים, שלושה לאחר הזיבה
לעולם.
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פות בשישים מדובר התלמודי המקור לפי 40 פות שש על כותב המחבר חבית. מגו  של שמן טי
מגופה.

 כותב ארמי־עברי במילון מלמד צ׳ ע׳ ,Acaciae Loranthus עם החרנוגא את מזהה המחבר 41
ל ״הצמח כותב שטיינזלץ הרב קוצני״. צמח ״מין  ז שבת גם ראה הרומאי״. ההגה על הטפי
המתרגם. - קוצני צמח כנראה ״היגי״ מוזכר שם ע״א

ת לגבי 42 ת יב: פרק לעיל ראה ״סולת״ משמעו  שיער, משיר קוסמטיקה: :2 מס׳ נספח עור, מחלו
.520 הע׳
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פיזיולוגיה ו.

ן ו רי )ו( ה
 מלאה חבית לוקחים אם למדרש. רב חומר מספקת והלידה ההריון בנפלאות ההסתכלות

 ויהפוך מעות של ארנק אדם יקח אם בחבית; אשר כל יישפך בתחתיתה שפתחה מים
 נתון והולד רבוצה מהלכת זו ״בהמה גם לארץ; יפלו שהמעות ברור מטה כלפי אותו
למטה ופיה פתוחה - אשה במעי העובר צר ״הקב״ה אך - שק״ כמין מעיה בתוך

 מלמעלה קצר זה אוצר ״מה תבואה: אוצר כמו האישה את בנה הקב״ה 1ומשתמר״. -
 כדי מלמטה ורחבה מלמעלה קצרה אשה אף חפירות, את לקבל כדי מלמטה ורחב
2הולד״. את לקבל

 והדם הווסת נפסקה ההריון התחלת שעם הדעה מקובלת הייתה העתיק בעולם
 של בתו יוסטני, הראשונה: הווסת קבלת לפני עוד תהרה שאישה אפשר 3לחלב. הופך

 בת בהיותה וילדה שש בת בהיותה אותה שהשיאו לרבי סיפרה אנטנינוס, בן אסוירוס
 בימינו גם 5שש. בת בהיותה שילדה מסופר המלך דוד של אשתו שבע בת על 4שבע;
אין חכמים לדעת המזרח. בארצות נדירה מאוד תופעה אינן צעיר כך כל בגיל לידות

 בחמת חפץ נותן ודם בשר מדת ודם: בשר מדת הקב״ה במרת שלא וראה ״בא ע״א: לא נדה 1
 אשה במעי העובר צר הקב״ה ואילו משתמר, אין ספק משתמר ספק למעלה, ופיה צרורה
 של ארנקי אדם נוטל אם שבעולם, ״בנוהג ג: יד רבה ויקרא ומשתמר״; למטה ופיה פתוחה

 שלא משמרו והקב״ה אמו במעי שרוי והולד - מתפזרות? המעות אין למטה הפה ונותן מעות
 - שק במין מעיה בתוך נתון והולד רבוצה מהלכת זו בהמה שבעולם בנוהג וימות... יפול

 מדרש וימות״; יפול שלא משמרו והקב״ה מעיה בתוך נתון והולד זקופה מהלכת זו והאשה
 אם או שבתוכה, מה ישפוך למטה פיה ויתן מים מליאה חבית אדם יטול ״אם ו: קג תהלים

ת יפלו למטה פיה ויתן שק( )כים, פונדא אדם יטול  שתים על מהלכת האשה אבל לארץ, המעו
מעיה״. בתוך שמור והוולד

ע״א. סא ברכות 2
הנקה. זה: בפרק להלן גם וראה חלב״. ונעשה נעכר דם - מאיר רבי ״לדברי ע״א: ט נדה 3
ע״א. מה שם 4
 דורות שלושה שנולדו טוענת והגמרא אחיתופל של נכדתו הייתה שבע בת ע״ב: סט סנהדרין 5

 שאולי זאת, דעה סותרת הגמרא שמונה. בגיל הוליד אחד כל כלומר שנים, וארבע בעשרים
בריאה. להיות דרכה שאישה שש, בגיל ילדה שבע ובת תשע בגיל הולידו ובנו אחיתופל
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 חכמים אמנם, האם. בחיי לעלות יכולה כזאת לידה כי צעיר כך כל בגיל רצוי ההריון
 המדינה, מנהג היו צעיר בגיל נישואין כי צעיר כך כל בגיל הריון על לאסור יכלו לא
 לפני שהרתה אישה הונא רב של לדעתו 6מניעה. באמצעי להשתמש המליצו הם אך

 היא הווסת לפני התעברות טענת סורנום לדעת 7בלידה. ימותו ובנה היא התבגרותה,
 כידוע 10כמוהו. בעקבותיו כותב אטיוס 9התעברות״. אין וסת "ללא כי 8שקר, טענת

צודקים. הם אין
 יצחק: לידת של המקראי הסיפור זכור נס. הוא הווסת הפסקת לאחר הריון

 בישרו וכאשר אמיתית(, זקנה אלא זמנה שלפני זקנה )לא זקנים היו ושרה אברהם
כנשים״, אירח לשרה להיות ש״חדל מסופר בן של העתידה לידתו על לשרה המלאכים

־ 9 ־ • ־ ־ד ״ד : : ־ ז ז ־ ־

 על צחקה שהיא אומר המדרש - 11בקרבה״ שרה ״ותצחק פסק. שווסתה שמשמעותה
נם אירע לשרה 12שרה״. בנים היניקה לאברהם מלל ״מי - גופה בפנימיות הנעשה

• • ד • ד : - : • ״ י ־ • ז ד ד ־ ד

 שהביאו וזקנה זקן ראיתם ואומרים: מרננים העולם ״אומות והיו תשעים, בגיל שילדה
 בעיני זאת תופעה נראתה כך - הוא״ בנינו ושרה:( )אברהם ואומרים השוק מן אסופי

 של ילדיהן את וחניקה מעיינות״ כשני דדיה ״ונפתחו לשרה, נוסף נס קרה וכאן העולם.
13העולם. אומות לנציגי ערך שאברהם הגדולה בסעודה להשתתף שבאו הנשים כל

 - עשרים בת ששים, עד יולדת - עשרים מבת פחותה ש״ניסת אמר חסדא רב
 וילדה נס אירע משה אם ליוכבד, יולדת״. אינה שוב - ארבעים בת ארבעים, עד יולדת

14ושלושים. מאה בת
 של לדעתו 15ההריון. בעת פוסקת אינה שהווסת אפשרי בלתי זה אין התלמוד לפי
1616ההריון. התחלת לאחר מה זמן עוד הווסת נמשכת אריסטו

ן ו רי (2) ה
העונש זהו - 1,והרינך״ עצבונך ארבה "הרבה שונים. קשיים בעקבותיו מביא ההריון

ך ■ • ״ - • • • • • •9 • • • • • «
• 1 • • • •

ת נשים ״שלש ע״ב: יב יבמות 6  תתעבר שמא - קטנה ומניקה. מעוברת קטנה, במוך: משמשו
ת ושמא ובר״. תמו

 ובנה היא שערות שתי הביאה שלא עד וילדה ״עיברה (:70) ע״ג לה פ״ח, פסחים ירושלמי 7
מתים״.

Soran, chapt. 6, p. 32, ed. Ermerins 8
Ibid. p. 34 9

Aetius, book 16, chapt. 51, ed. Zervos 10
- לאמיר׳ בקךבה שרה ״׳ותצחק יח: שופטים תנחומא יז; מח רבה בראשית יא-יב: יח בראשית 11

T  « • T  T  •

חלב?״. מושכין שצמקו הללו שדים ולד? טוענים הללו מעים ואמרה: בקרביה מבטת היתה
ז. בא בראשית 12
ע״א. פז מציעא בבא 13
ע״א. קב - ע״ב קיט בתרא בבא 14
ע״א. ט נדה 15

Aristotle, Hist. Anim. 7:2, 20 16
טז. ג בראשית 17
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 ראשה 18ודוחה, מתכערת בהריון אישה עדן. בגן חטאה לאחר האישה על הבורא שהטיל
 שאינן נאמר צדקניות נשים על רק 20דמיונות. מדמיינת והיא 19עליה כבדים ואיבריה
 )אצל מיוחדות תשוקות בהריון האישה את תוקפות פעמים 21חוה. מקללת סובלות
 בכך המאמינים רבים וישנם לאישה, חיים לסכנת נחשב ואי־מילוין (,1088311 היוונים

 בהריון האישה את לפטור טעם שום אין פיזיולוגי, מצב הוא שההריון מכיוון היום. עד
 האכילה תשוקת אם מתעורר קושי הכיפורים. ביום מאכל כל האוסר שבתורה הצו מן

 להאכילה: יש אותה מרגיעה אינה היום קדושת ואם הכיפורים, ביום האישה את תוקפת
 כך שבין מזון על מדובר אם 22נפשה״. שתשיב עד אותה מאכילין שהריחה, ״עוברה

 לה ש״תוחבין תשוקתה, את ולהרגיע לנסות יש חזיר, בשר כמו באכילה, אסור כך ובין
 אותה מאכילין לאו, ואם מוטב; דעתה נתיישבה אם - פיה על לה ומניחין ברוטב כוש

 שאין עצמו. שומן אותה מאכילין לאו, ואם מוטב; דעתה נתיישבה ואם - עצמה רוטב
 ראו חכמים 23דמים״. ושפיכות עריות וגילוי מע״ז חוץ נפש פקוח בפני שעומד דבר לך

כלומר מרחם״, ךשעים ״זרו הפסוק לפי שייוולד, לעובר רע סימן אסור לדבר בתשוקה
• T

 רבקה: של הריונה בעת עשו על גם המדרש מספר כך 24זרים. שהם התברר אמם מרחם
מדרשות, ובתי כנסיות בתי על עומדת שהיתה בשעה - 25בקרבה׳ הבנים ״׳ויתריצצו

־ : ״ ־ ־ : : : • ד ־ ״ ז ־

על עוברת שהיתה ובשעה 26ידעתיך׳, בבטן אצרך ׳בטרם הה״ד - לצאת מפרכס יעקב
• • • • • • • • •

מסופר כך 27מרחם׳״. רשעים ׳זרו הה״ד - לצאת ומפרכס רץ עשו כוכבים עבודת בתי
ז ״ ז : 9 • • 7 9

 אליה הגיעה ישו אם מרים כאשר רקד בבטנה שהילד אלישבע על החדשה בברית גם
 על עוברת והייתה עמו בהריון הייתה אבויה בן אלישע של אמו כאשר 28הריונה. בזמן

 וחדר נחש של כארס בגופה מפעפע הריח והיה מין, מאותו הריחה זרה עבודה בתי יד
29העובר. של לגופו

 הבנים התרוצצו כאשר כאבים. לה לגרום יכולה האם ברחם העובר של תנועתו
נגרמו אצלן גם אם ושואלת נשים של פתחיהן על מחזרת הייתה רבקה של בקרבה

 מקבלת שהאשה ״שבזמן ח: יד ב רבה השירים שיר במקום; רד״ל ובן ד, מה רבה בראשית 18
 ככלה ביתה בתוך יושבת היתה עקרה אמנו שרה שהיתה השנים שכל מתכערת... היא הריון
זיוה״. נשתנה שעיברה כיון חופתה, בתוך

עליה״. כבדין ואבריה עליה כבד דראשה ״משום ע״א: ט נדה 19
ה. לד סירא בן 20
 מכאן בצער. שלא לידתה אף בצער שלא הורתה מה - להורתה לידתה ״מקיש ע״א: יב סוטה 21

חוה״. של בפיתקה היו שלא צדקניות לנשים
מ״ה. פ״ח יומא 22
ע״א. פב שם 23
ד. נח תהלים 24
כב. כה בראשית 25
ה. א ירמיה 26
ו. סג רבה בראשית ד; נח תחלים 27
 רוח אלישבע ותמלא במעיה הילד וירקד מרים, ברכת את אלישבע כשמע ״ויהי מא: א לוקס 28

הקדש״.
(.73) ע״ב עז פ״ב, חגיגה ירושלמי 29
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 הוא כך ״אם אמרה כך, שאכן בחיוב לה ענו הן וכאשר הריונן, בזמן כאלה כאבים
30עיברתי״. לא והלואי בנים של צערו

 ״שחת שעשו במיוחד ומציינים יצא, שממנו הרחם את יכבד שתמיד אדם ראוי
31יעקב. עם יחד שהה שבו הרחם את כיבד ולא רחמיו״

ת נ ח ב ן א ו י ר ה ה
 32חודשים. שלושה אחרי מאיר, ר׳ בשם סומכוס דברי לפי היא, ההריון של חיצונית הכרה

 אמו אלישבע, 33חודשים. שלושה אחרי תאומים, שהרתה תמר, של הריונה ניכר גם כך
 ניכר ראשון הריון 34חורשים. חמישה במשך הריונה את הסתירה המטביל יוחנן של

 נשים של הריון מזכיר המקרא המתקדמים. ההריון בחודשי רק או בקושי כלל בדרך
 זלפה אצל רק ותלד״. ״ותהר ומנסח חיצונית, מבחינה ניכר כבר שההריון אחרי רק

בכולם - לאה׳ שפחת זלפה ׳״ותלד הלידה: רק אלא ההריון מוזכר לא לאה שפחת
ז ״״ ־־־ : • ־ד : • ד ״• ״־־ 9 9

35בעיבורה׳׳. ניכרת היתה ולא היתה בחורה אלא - ׳ותלד׳ וכאן ׳ותהר׳ כתיב
• • • • « ״ » « »

 שלושה שיחלפו לפני נוספת פעם להינשא אסור נתגרשה או שנתאלמנה לאישה
 לזרעו הראשון הבעל של זרעו בין להבחין כדי הגירושין, ממועד או הבעל ממות חדשים

 מאפשר אך (1313 )סעיף חודשים עשרה של המתנה מחייב האזרחי החוק 36השני. של
 להריונה, אישה נבדקה מי, ידי ועל איך, אזכור אין מיוחד. אישור לפי המועד הקדמת
 הפרשנים צעידתן. את בחנו רק אלא נבדקו לא בשנית שנישאו שנשים רק ומוזכר

 קבעו הרגליים עקבות עומק ולפי רך חומר על לצעוד לאישה שנתנו מסבירים הקדומים
 האישה, של הילוכה דרך על שהסתכלו להניח יותר סביר לאו. אם בהריון היא אם

 בהסתכלות לזהות יכולים היו הבודקים אם טיפוסית. מאוד הליכתה מתקדם שבהריון
 חכמי אפשרית. ההליכה צורת על ההנחה גם אזי חודשים שלושה של הריון חיצונית
 גרושה לדוגמה, וכך, נשים, ידי על רמאויות להיות שיכולות היטב ידעו התלמוד
 כביכול שייוולד שהילד כדי הריונה את להעלים מאמצים עשתה בשנית שנישאה

 אילו מצאתי לא זה למרות השני. הבעל מן לירושה זכאי יהיה השניים מהנישואים
 תעז לא שאישה הייתה שההנחה מאוד ייתכן זה. מסוג רמאות למניעת ננקטו צעדים

תתגלה. כזאת שרמאות מחשש עצמה, את לסכן

ו. סג רבה בראשית 30
ו לא ארבעה ועל אדום פשעי שלשה ״על יא: א עמוס 31 ו בחרב רדפו על אשיבנ ושחת אחי

ד ־ : 7: • ז : ־־ ז : : ־־ ד • ד - .״״•• ד •• • ג ״ ד ־־״

ו ״ושחת במקום: עזרא אבן רחמיו״; ו - רחמי . ברחם שהי 11̂ו1ז16ז מ¡ אחד״
T •

M 1898, .ק 6 o n a t s c h n f t

ן ואע״פ חדשים. שלשה מאיר: ר׳ משום אומר סומכוס העובר? הכרת ״וכמה ע״ב: ח נדה 32  שאי
כד(״. לח )בראשית חדשים׳ כמשלש ׳ויהי שנאמר לדבר, זכר לדבר ראיה

ז ז • •

. תמר זנתה לאמיר ליהודה ויגד חדשים כמשלש ״ויהי כד: לח בראשית 33 כלתך״
־ ז דר : ״ \ ד ד :ד ״• ז • • 9 ;• ד - ד

. חמשה ותתחבא אשתו אלישבע ותהר האלה הימים אחרי ״ויהי כד: א לוקס 34 חדשים״
ט. עא רבה בראשית י; ל בראשית 35
ע״א. מב יבמות 36
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 נפוץ היה זה ביטוי 37שיניה״. בין ש״כריסה רואים אם אישה של בהריונה ספק אין
38הדיבור. בשפת

ך ש ן מ ו י ר ה ה
 את העריך מבבל הרופא שמואל מר חודשים. תשעה הוא אדם בני אצל ההריון משך
 מכיוון 40יום. 274 עד הארץ־ישראלית המסורת ולפי 39יום, 273-271ב־ ההריון משך

 זה תשמיש יכול התורה חוקי ולפי הראשון, התשמיש מן החל נעשה זה שחשבון
 לחשבון אלה נתונים תואמים אזי 41הווסת, אחרי ימים משבעה פחות לא להתקיים
 הזיווג שבין בזמן תלוי יום 273ל־ יום 271 בין הפער יום. 280 של שלנו המקובל
 הביצית את הפרה לא הזרע אם כי ימים, משלושה יותר להיות יכול ואינו להפריה

 לא הראשונים ״חסידים 42מתפרק. הוא כי להפרות יותר מסוגל הוא אין זה זמן במשך
 )בעת שבת חלול לידי נשותיהן יבואו שלא בשבת, ברביעי אלא מטותיהן משמשין היו

43הלידה(״.
 שבעלה אישה על מספרת הגמרא זמן. יותר שנמשך הריון גם מוצאים חריג באופן

 אם 44הילד. בחוקיות והכירו צאתו לאחר חודש עשר שנים וילדה הים למדינת הלך
 הלידה דחיית אזי בתלמוד, כך על אזכור שום אין שאמנם מת, היה שהעובר מניחים

אפשרית. בהחלט חודשים בשלושה
 כאלה איחורים של ברורים מקרים עשר שנים על פרנקל א׳ פרסם לאחרונה

התיאור לפי להפתיע. צריך זה אין חי שהעובר בחשבון מביאים אם גם אך 45בלידה.

שיניה״. בין כריסה שהרי מזו, גדולה עדות ״מה ה״ו: פ״א כתובות תוספתא 37
. רבן וקבלן נראה, לא עיבורו ובליל בזמנו ראינוהו ״ואמרו: מ״ה: פ״ב השנה ראש 38  גמליאל

 בין כרסה ולמחר שילדה האשה על מעידים היאך - הן שקר עדי הרכינס: בן דוסא רבי אמר
שניה״.

ולדת מתעברת אשה אין שמואל: אמר ״והא ע״א: לח נדה 39 י  יום ואחד ושבעים למאתים אלא ו
. ושבעים למאתים או יום ושנים ושבעים למאתים או ושלשה״

ולדת האשה אין לעולם שמואל: בשם ברכיה ״ר׳ (:15) ע״ב מט פ״א, נדה ירושלמי 40  אלא י
. או רע״ג או רע״ב או לרע״א רע״ד״

הנגע וכל בנדתה תהיה ימים שבעת בבשרה זבה יהיה דם זבה תהיה כי ״ואשה יט: טו ויקרא 41
9 : • t • • ג v s •  t  t  t  v ד ד ד : y ־ : V : • • T ־ : * •  : T  T - -

. לגלות תקרב לא טמאתה בנדת אשה ״ואל יט: יח שם הערב״; עד יטמא בה ערותה״
T  : • T ־־ T  • V 2 V T T : • — \ : ־־ : ־־1 : ״ ד ד T  T : V

ולטת ״מנין ע״א: פו שבת 42 נכינים ׳היו שנאמר טמאה? שתהא השלישי ביום זרע שכבת לפ
• • •

מסרחה לא אכתי השלישי ״דיום טמאה: שהיא ד״ה רש״י טו(״; יט )שמות ימים׳ לשלשת
T  • •

וט וראויה זרע, שכבת ות לקל י - זרע שכבת וקרינן הימנה, נוצר ולד ולהי  ראה להזריע״; הראו
בשמות. רש״י גם

. לח נדה 43 ע״א-ע״ב
ז^גר ¡c'^n ji’ftri ׳figx ע״ב. פ יבמות 44  :pnfJllcD (¡eflc ?־"ח ,h'"6 כצ r¡-y) p\do\pr! ?בר׳ p¡c י

'\"ß דרוב cn1N¡c׳¡f  p׳p ־רבח /הו? pntfr!) xpio p”xÑnr> ¡Ni pdop) "nkdop 
mo'lc ב׳^ה r! \"6d"6׳) "Ici!גר ׳ כן כמו ?׳¿״.a #¿ר p'jß fy ־p׳ tMlc $׳nx r¡np¿N ^ו
ד המחבר מעיר  כלומר ״ואכשריה״, היא והתשובה בגדה האישה אם בשאלה רק עוסק שהתלמו

כשרה. שהאישה
45 351 .figx .E. Fränkel, Volkmann's Sammlung Klinische Vorträge, 1903, N. F׳ ji'i'tn
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 אחד ויום הראשון בחודש אחד יום רק בחשבון מביאים ואם חודש, עשר בשנים מדובר
 שלושים או ותשעה עשרים לפי הלבנה חודשי את מחשבים ואם עשר השנים בחודש

 המרבי המספר מן פחות ימים חמישה עדיין הוא זה מספר יום. 297ל־ מגיעים אזי יום
 המספר מן פחות והרבה (1592 סעיף ,Bürgerliches Gesetzbuches) האזרחי החוק של

 שהריון מצא הוא לידות. אלף שלושים של נתונים מתוך וינקל עליו שמדווח המרבי
46יום. 336 עד להימשך יכול כבדים ילדים ממנו שנולדים

 אם 48אריסטו, גם וכן 47חודש עשר אחד לאחר שנולדים ילדים על מדבר היפוקרטס
מסוימת. בספקנות כך על כותב אריסטו כי

k'xsi ji'f'tr) <f\£x גר ^^/ ׳ pk ה ר ג , jxk ד ׳ r\x pnfynß<\£1 #צך:¿ ׳# ג ה ת£ כ ׳ כ pnil/r) "כ
A npi'1 ,nA/rp n$p pn״pnf[)r> pn pnxoji p ד ^ ׳ $<£ר, ג ג כ / n~6£pi P'oiMo pr) p ר n fjn 

P ^ ? a,״ P i' 259 km jirn if x!$pr> ,¿75# ¡*k f# p tf? f ,£<׳׳ jinnr)! p<N< 273 'S^ kn
49 P'M' 287 km ynkn.

 לדעת היא בריא תינוק להיוולד יכול שבעקבותיה ביותר הקצרה הריון תקופת
עצבונך ארבה ״הרבה הפסוק פי על מילים משחק יש זה בהקשר יום. 212 שמואל

• T • • •

b) האזרחי החוק 50.212 בגימטריה ״הרבה״ - והרינך״ g b) של הריון תקופת מציין 
לפחות. יום 181

ftg x׳ (AMn k'xM ji'f'br׳ ^ p k ׳ n ?־גר g k n "  ? n ft j s f lß n ה ׳ r> p ג#/<ה £ה j n t i x׳p ז£הה p e 

g׳"N ~>p1׳ i s  x דה/ ׳ ג רAk ז ״ ד ?־^A ׳ / ז k ה d¡־ ׳?/ h!k 'ftNx n הן m ß\ ׳;ר/ך n"׳V ß't x׳

Wf#:¿ג^צ ־p/ 75AW pdo."51 ׳m ,km kpbtfd?' וכיון י
 Vagitus uterinus,)) אמו ברחם יבכה שתינוק האפשרות את שללו התלמוד חכמי

 Vulva.)52) לפות מחוץ נמצא כבר הראש שלפחות בטוח אזי תינוק בכי שומעים ואם
 53יצא. גופו שכל לאחר רק אלא זה במצב לבכות יכול התינוק אין אריסטו של לדעתו

התלמוד. חכמי עמדת מאשר המציאות מן יותר רחוקה זאת דעה
 לקב״ה תהילה שירי על שמספרות שבמדרש שונות אמרות מילולי באופן לקבל אין

54אמותיהן. במעי שרים שתינוקות

ג£ןגר ־וגר A׳, lie pnÿofili r>Mkpr> j'k ה. doN71<~ תלבוה ?^ pic ,\jj\0׳j  'dis ־־):wa/o xpio
.p׳N< $01 kir) tj f הא»פר ב׳ןו/ך 

׳ המוזכר בפרסום 45). בהע ) Winckel, Ibid. 1901, no. 292-293 46 
Hippocrates, De Septim. Partu., cd. Foes, fol. 255, p. 48 47 

Aristotle, Hist. Anim. book 7, chapt. 4 no. 31-34 48
ב׳. ב׳ לשמות הארוך( )הפירוש עזרא אבן 49
(.18) ע״ב מט פ״א, נדה ירושלמי טז; ג בראשית 50
יד. סעיף ד סימן העזר, אבן 51
ית ע״ב: מב נדה 52 יץ ולד ״שמע י אפניא דצו  האי ליה: אמר שבתא, עד אתיליד ולא שבתא דמעל

הוא״. לפרוזדור חוץ ראשו הוציא
Aristotle, Hist. Anim. book 7, chapt. 10, no. 61 53

י עוברין אפילו אומר: מאיר ״ר׳ ה״ד: פ״ו סוטה תוספתא 54  שנאמר שירה, אמרו אמותן שבמע
במקום. רש״י גם ראה בז(״. סח )תחלים אלהים׳ ברכו ׳במקהלות

• • • T •
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ה ט א י מן ד ן בז ו רי ה בן ה א ״ ׳ ו ה מ ו ק ,ת
 לאשה קשה תשמיש - הראשונים חדשים ״שלשה ההריון. בזמן דיאטה על דיונים אין
לולד ויפה לאשה יפה - אחרונים לולד, ויפה לאשה קשה - אמצעיים לולד, קשה וגם

 מציין אריסטו גם 55מהר(״. )נולד ומזורז עדין( )עור מלובן הולד נמצא כך שמתוך -
 שזיווג טוען סורנום 56יותר. מהר יולדת הלידה, לפני בעלה עם הרבה ששוכבת שאישה

 הפוגעות מהתכווצויות סובל הרחם וכן הגוף, תנועות בגלל מסוכן ההריון בתקופת
 של מוקדמת ודליפה השליה מקריעת חושש הוא האחרונים ההריון בחודשי בהריון;

 לעורר כאמצעי זיווג על הרפואה בספרי הומלץ עשרה השבע במאה עוד 57השפיר. מי
 אצל ותיקות. מיילדות היום עוד ממליצות זאת המלצה intra partum.)58) לידה צירי

 צירים שמתחילים ברגע כי מקובלת, אינה הלידה צירי את לזרז זאת שיטה היהודים
בעלה. על אסורה האישה ללכת, יכולה לא כבר והאישה

 בני את להוציא משה על ציווה הקב״ה כאשר קל. אוכל מומלץ היה בהריון לאישה
 התקנת רכוכין מיני כמה ובמשתה... במאכל לספק לי ״מנין משה שאל ממצרים ישראל

 להם התקנת אנונס מיני ״כמה 59לתינוקות?״; התקנת ואגוזין קליות כמה למעוברות?
 זיתום 61בסולת. אוכלות היו בהריון שנשים ה״זרד״ מהו יודע איני 60שבהן?״. לחיות
 ושכר יין שתיית על לאיסור 62משלשל. חומר הוא כי בהריון לנשים מסוכן נחשב מצרי
 בניגוד וזאת להריון, ולא ההפריה לתהליך לא קשר כל אין שמשון של אמו על שחל

 שהילד כדי היה האיסור מקור 63רפואיים. מחוגים האחרונה בתקופה המושמעת לדעה
נא השמרי ״ועתה - האם על כבר נאסר ולכן הבטן מן אלוהים נזיר יהיה שייוולד

־ : 9 9 9 T ־  • T : ־ T

על יעלה לא ומורה בן וילדת הרה הנך כי טמא. כל תאכלי ואל ושכר יין תשתי ואל
• »■« • • • ■■ • f • • • ^ • ■■ • • ^ • • • • ך■ P ^ ך■ • • • • • W ^ ■■

ע״א לא נדה 55.
¿¡ין #ן? פ/  jfnnn ï!t׳i>r> pic pnpM p״<ftpp>r> ־ ow d ׳Sjicg ר ה^\/ג  n׳ÿw הל-׳/ץ ׳ f\gx

.r ifyn f p-itbi p 5 V ic\n׳

10c. cit. chapt. 4, no. 30 56
Soran, chapt. 16, p. 79, ed. Ermerins 57

Johanus Eleri Ulyssi philosophi ac Medici Libellus de Partu, Lunaeberg 1626 58
(Osiander)

ד. ג רבה שמות 59
אנונס=צידה. א. ז א רבה השירים שיר 60
 הפניו במלוא קבין ארבעת חופן שהיה קמחית בן ישמעאל ר׳ על עליו ״אמרו ע״א: מז יומא 61

 קבין ארבעת כדי חופן היה ישמעאל ר׳ ש׳: לגג״; עלה אימא וזרד זרדו הנשים כל ואומר:
 כך כל שגדל כולם, על גבר אמי שבררה ומה בררו הנשים כל אומר: והיה חופניו במלוא
 יפה )ערסן=סולת הסולת בברירת - בערסן הייתה שכוונתו אומרים ויש ובאברים. בקומה

יותר. בנה גדל זה מכוח הסולת, את היטב אמו שבררה וכיון לחולה(
 מלח ושליש כרכום שליש חיטים, שליש או שעורים שליש הוא זיתום ש׳: ע״ב. מב פסחים 62

 הוא מרופה שהוא הה מעיו את מרפה הוא הרי עצור שהוא מי עצרת. עד מפסח אותו ושותים
סכנה. הוא ולמעוברת ולחולה מעיו, את מחזק

Ebstein, die Medizin im alten Testament, p. 168 63
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)כל הנזיר על אסורים הדברים שני כי - 64הבטן״ מן הנער יהיה אלהים נזיר כי ראשו
• • 1 • • ■ך ■■ * • « •

• • • • • 1 •

 של היוולדו על בבשורה גם מופיע זה איסור 65להיטמא(. והאיסור הגפן מן היוצא
66המטביל. יוחנן

׳^ ¡/ ׳ ׳ר ה¿ ׳ ״ן £>/״>/ #/< ור-0'£10ר *א*ר■17ר א# י/« £>/ ׳  ין1¿¿ /י&״יי ה/צפר־

ץ 110^' £0\ $ י ) ^ ז ״ן ׳>/7ב ו £ ׳ ^ / . ׳ן/ ברזר

 ״אבן ההרה האישה נשאה האישה, על לבוא שעלולים רעים מקרים בפני להגנה
 עצמן על להגן ורצו הפילו שכבר נשים של בשימוש רק הייתה לא זאת אבן תקומה״.

 נשים של בשימושן גם אלא הרות נשים של בשימושן רק ולא נוספת, הפלה מפני
67הפלה. למנוע ורצו להרות שקיוו

צור. חלוק שבתוכה חלולה אבן שהיא הנשר״ ב״אבן כאן שמדובר נראה
 מפני והעובר האישה על ומגינה 68נשרים בקן פליניוס של לדעתו נמצאת כזאת אבן

 פליניוס 69הלידה. נמנעת אזי האישה מן במועד אותה מורידים אין אם מוקדמת. לידה
 שומעים אותה מנענעים וכאשר בהריון כביכול עצמה שהיא האבן, פעולת את מסביר

 ידי על גם מובא זה רעיון 70אמו. שברחם הוולד את ששומעים כמו שבפנים, החלוק את
 קוטאנ״א התקומה״ ״אבן מכונה עתיקה בצרפתית 72אטיוס. ידי על וכן 71דיוסקורידס

.8101180111188 ובגרמנית )רש״י(
 שמשקלן באבנים גם השתמשו ולכן מאוד נדירה הייתה אמיתית תקומה״ ״אבן
(.67 הע׳ )ראה תקומה״ אבן ״משקל כונתה והיא מטרה, לאותה תקומה אבן כמשקל

 שהיה גבורים״, ״שלטי בעל - פורטליאוני - אריה משער דוד בן אברהם ר׳
טוען אך עם התקומה״ ״אבן את זיהה (,1612-1542) מנטובה העיר מן רופא

״יספר״ המינרלוגים ידי על המכונה באבן שמדובר וחושב 73עמוק, ירוק שגונה

ה. יג שופטים 64 ד-
ו-ז: שם שם ייאכל״; לא זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכיל נזרו ימי ״כיל ד: ו במדבר 65

• • •• • T • • • •

במתם להם יטמא לא ולאחיתו לאחיו ולאמו לאביו יביא. לא מת נפש על לה׳ הזירו ימי ״כל
T ״ ־ ־ • • T : V T T ־־ ״ ־־ : י T : ״ : * T : T ־• ־ ־־ :

ראשו״. על אליהיו נזר כי
:T V ־

אמו״. בבטן ימלא הקדש ורוח ישתה לא ושכר יין ה׳, לפני יהיה גדול ״כי טו: א לוקס 66
 בשבת. תקומה באבן לתחום מחוץ לצאת מותר אם בשאלה הוא בתלמוד הדיון ע״ב. סו שבת 67

 אישה שכל בחושן, ראובן של האודם אבן על חיים״ ״ארחות בספר דן אשר בן בחיי רבינו
 ר׳ של האבנים״ ״כח )בספר לילד. המקשה לאשה טוב והוא לעולם מפלת אינה שנושאתה

ש השתים והמאה הנקדן ברכיה שלו ה ה- ר ש  בתחום שונות למטרות אבנים נזכרות עשרהו ע
המתרגם.( - האישות ויחסי הלידה

68 30:40 .Plinius, Hist. Natur. באוקיאנוס מופיעה ״איטיטא״ שאבן כותב הנקדן ברכיה )ר׳ 
ת ובפרס. ל לא האשה כי ספק בלי רב האבן ״כה ״הרה״: היא המילה משמעו  אשר בבית תפי

המתרגם.( - הרות״ כשהן נשים עליהן ישאוה כן על שם, היא
ibid. 36:39 69

ibid. 10:4 70
Dioscorides 5:90 71

Aetius, book 16:21, ed. Zervos, p. 26 72
יפילו שלא נשים אותה שנושאות אבן - תקומה ״אבן :126 ׳עמ תרכ״ה, אודסה לשון, מרפא 73
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(Si02 Jasper) .עם זהה אינה זאת אבן 74ירוק Actit, לאשורים מוכרת הייתה וכנראה 
 קמיע ושימשה מסופוטמיה, דרום של הקדומים לתושבים לפניהם הרבה עוד ואולי

 לירך אותה לקשור ונהגו מטרה, לאותה זאת אבן שימשה היוונים אצל 75הלידה. לזירוז
 על האבן את הביניים בימי נשים ענדו התחתונה בגרמניה 76צירים. שאחזוה האישה
(.75 )הע׳ האצבע

 או הלידה לזירוז נוספים אמצעים התלמוד מן מכיר איני אלה אמצעים מלבד
 של טפלות אמונות של ריכוז למצוא אפשר מודרנית היותר בתקופה העובר. לשמירת

77אוסיאנדר. של (mönchischen Arnamentarium obstetricium) מינזריים לידה עזרי

ן ו רי ל ה פו כ
 בתלמוד מופיעים ולפיכך לירושה, לזכותו המוקדמים התנאים אחד היא ילד של חוקיותו

 בהפריית בעלים, משני אחד עובר הרתה שאישה האפשרות זה. בנושא דיונים מעט לא
 נעשית שההפריה מאחר הירושלמי. התלמוד ידי על מוכרת ביאות, משתי ביציות שתי

 יכול אלה בימים שני גבר עם מיני מגע מתקיים אם הזיווג, מאז ימים שלושה במהלך
 הייתה אם אבות. שני יהיו מכך כתוצאה שיוולד ולילד הזרע תאי של ערבוב להיות

 של מהזרע הפריה כבר שהייתה או הזיווגים שני בין ימים משלושה יותר של הפסקה
 בלתי זה מזרע שהפריה הדבר )שמשמעות נהרס הראשון של שהזרע או הראשון הגבר

78השני. הגבר עם לזיווג ורק אך מתייחסת ההפריה אפשרית(,
 ולהפרות לחדור יכולים זרע תאי שמספר מניחים אם תלויה זאת בשאלה דעה הבעת

 זאת דעה ואם כזאת באפשרות שמכירים החדש בזמן אמבריולוגים ישנם אחת. ביצית
התלמוד. לעמדת להתנגד אפשר אי מתקבלת,
 זיווג בעת נוספת פעם להרות יכולה הרה כבר שהיא אישה אם היא אחרת שאלה

 בעלי של לזאת האדם של הביולוגיה את השוו אשר הקדמונים, (.Supcrfötation) נוסף
בקרן הפריה להיות ויכולה קרניים שתי חיים בעל של ברחם שיש שכשם סברו חיים,

 בתוכה כי הנשר, אבן - aetitis בשם הקדמונים אצל ידועה זאת ואבן קוטאניא... לה וקורץ
 לאשה שתועיל ר בספר פליניוס לנו ספר זאת אבן סגולת בנקישה. המורגשת אחרת אבן יש

 שצבעו אבן הוא האיטיטי באומרו מ״ט פרק הגיבורים שלטי בעל כתב וכן תפיל, שלא הרה
תקומה״. אבן חז״ל בלשון ונקראת ירוקה ויאולה פרח כמו עז ירוק

Fühner, Lithotherapie. Berlin 1902, p. 110 74 
Oefele, Allgemeine Medizinische Centralzeitung, 1899, no. 20 75 

? ׳ f׳Cpg -!*stir) (fo!N 11׳(-jxiert p ה tr> .Dioscorides, book 5:89 (Kühn 1:818) 76׳
.3/ ׳דרז ׳ ה/ a  /g nfpM ׳רק npn'ßpi p ה fy n  pfy\N

Osiander, Handbuch der Entbindungskunst, 2 p. 81 77
 כאחת... אדם בני משני מתעברת אינה שהאשה מינה ״שמע (:71)ע״ג ה פ״ד, יבמות ירושלמי 78

 כאחת, אדם בני משני מעוברת האשה - הזרע נסרח שלא עד - פליגין ולא מתנייה: רבי אמר
 העשרים המאה של הידע לפי כאחת״. אדם בני משני מעוברת האשה אין - הזרע משנסרח

מלאך(. ד׳ )ד״ר גברים משני תתעבר שאישה אפשרות אין ואחת
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 כותבים והיפוקרטס 79אריסטו גם אדם. בני אצל גם כך שנייה, בקרן כך ואחר אחת
 כפולה, מינית מערכת לאישה שיש מאוד, חריגים במקרים זאת. אפשרות על במפורש

 בחודש ההריון. של שונים בשלבים להבחין יש רגיל ברחם כזאת. אפשרות קיימת אכן
 עדיין והשלישי השני בחודש כפול, להריון אפשרות קיימת בהחלט ההריון של הראשון

 הזרע בין למפגש אפשרות שום אין עשר השנים השבוע מן והחל כזה, להריון סיכוי יש
 מתנגד זאת לעמדה נוספים. וגיניקולוגים 80שרדר ידי על מיוצגת זאת עמדה לביצית.
השנייה בקרן נוסף להריון אפשרות כל שולל אשר קליינווכטר נחרצות

81הרחם של
 הריון של אפשרות כל שללו הבבלי התלמוד חכמי הדעות. שתי נזכרות בתלמוד

 יולדת זאת בכל אישה ואם - ומתעברת״ וחוזרת מתעברת אשה ״אין - הריון אחרי
 לדעתו אזי בחיים, נשארים התינוקות ושני שנייה, פעם יולדת חודשים שלושה ואחרי

 בסוף ואחד ז׳ בתחלת צורתו נגמרה אחד לשתים, ונתחלקה היתה אחת ״טיפה אביי של
 כדי הזיווג בעת )מוך( מניעה באמצעי להשתמש בהריון לאישה המליץ ביבי רב 82ט״׳.
פחוס(. יהיה שלא - 83סנדל״ עוברה תעשה )״שמא בעובר לפגוע לא

 ארבעים תוך ורק אך בשנייה להרות יכולה שאישה סברו הירושלמי התלמוד חכמי
84הראשון. ההריון מתחילת יום

ר ב עו ה
 ״אם בלבד: ״פרי״ המונח גם במקרא ומופיע 85מקראי הוא בטן״ ״פרי המונח מקור

של במשמעות ״פרי״ המונח בתלמוד מופיע מספר במקומות 86פרים״. נשים תיאכלנה
• ־ד : ־ 9 ד : ״ ד

״עובר״. המונח מופיע כלל בדרך אך 87עובר
של התהוותו את משווה הטבע, במדעי ידיעות לו מייחסים אשר איוב, ספר מחבר

־ ״ . - יד ד •\ : . . ד ״ : ־־־ : .

 )של לבנה טיפה נופלת האל וברצון הווסת בעת נפלט כלל בדרך אשר דם, מלא הרחם
לתוכו נותן אם - בקערה שנתון ״לחלב בדומה העובר שם מתפתח ומיד לרחם זרע(

Aristotle, De Generatione 4:87-88 79 
Schröder, Lehrbuch des Geburtshilfe, p. 79 80 

Eulenburgs Real-Encyclopedia 5. v 81
ע״א. כז נדה 82
ת נשים ״שלוש ע״א: מה שם 83 (.6 הע׳ )ראה ומניקה״ מעוברת קטנה, במוך: משמשו
xn 1רptdoijm (0!6 דבר׳ pie ה^בר ¡e׳xn [׳¡¡,ר!¿ ׳figx (.71) ע״ג ה פ״ד, יבמות ירושלמי 84

:r>lcN ד״ה ¿״ב, q/ j ״£ד ( e fgרAה !a p N e o  p i l e  <jx >jgN p - i x f t p N  r tg ie r ¿הצר

c¡׳¡ J 0 N  f n ^ p N  n g le n׳ p■?le <jx כp s j e" (.78 הע׳ )ראה
בטן״. פרי ממך מנע אשר אנכי אלהים התחת וייאמר ברחל יעקב אף ״ויחר ב: ל בראשית 85
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כ. ב איכה 86
 בשחיטה, האם עם פרי נאסר בשחיטה, פרי עם פרי נאסר שלא במקום ״ומה ע״ב: קיד חולין 87

אמו׳״; ׳בחלב ת׳׳ל בבשול?! האם עם פרי שנאסר דין אינו בבשול פרי עם פרי שנאסר מקום
ע״ב. קלה שבת

י. י איוב 88
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 אנכי ״גם שלמה׳: ב׳הכמת גם מתואר כך 89רופף״. הולך לאו ואם ועומד, נקפא מסו
 הקפאתי בדם ירחים בעשרה עצבתי. לבשר אמי וברחם האנשים... ככל תמותה בן אנוש
91אריסטו. אצל גם בא זהה תיאור 90יחד״. גם המשכב ומחמת גבר מזרע

ספרך ועל עיניך ראו ״גלמי - מתארו תחלים שמשורר כפי גולם, נוצר בתחילה
• 9 • • • « • ״ • • • • ■ך ■ • ק

93בשר. כגוש מתאר, שאריסטו וכפי - 92בהם״ אחד ולו יצרו ימים יכתבו כלם
« • • • ־7* • • ^ • • ■ך■ • ^ • • ״ • • ^ » 1 • 1 1• • ז % 1 1 %

 האב איבר שאין התלמוד הערת את להביא יש הוולד היווצרות על זאת להשקפה
 גם עיוור של ולד היה צריך כך היה אילו כי העובר, אצל המקביל האיבר את מייצר

 בהשקפה תומך התלמוד 94רגל. קטוע ולד להוליד צריך היה קיטע וכן עיוור להיות כן
 מכל מסופק שהזרע טען אשר פיתגורס, ידי על במיוחד העתיק, בזמן יוצגה אשר
 להפריך ניסה שאריסטו לנו ידוע לעומתו האיברים. כל של תמצית כמין הגוף חלקי

95זאת. השקפה
 עצמות שממנו הלובן מזריע אביו ואמו. ואביו הקב״ה באדם: יש שותפין ״שלשה

 ובשר עור שממנו אודם מזרעת אמו שבעין, ולובן שבראשו ומוח וצפרנים וגידים
 ושמיעת העין וראיית פנים וקלסתר ונשמה רוח בו נותן והקב״ה שבעין, ושחור ושערות

 העולם מן להפטר זמנו שהגיע וכיון והשכל. ובינה רגלים והלוך פה ודבור האוזן
 להם אמר בוכין. ואמו ׳׳ואביו 96לפניהם״. מניח ואמו אביו וחלק חלקו, נוטל הקב״ה

 לפניו: אומרים שלי. אלא נטלתי לא משלכם? נטלתי כלום בוכין, לכם מה הקב״ה:
 ועכשו ותולעה, רמה מן שמור חלקנו היה בחלקנו מעורב חלקך שהיה זמן כל רבש״ע,
97ותולעה״. לרמה ונתון מושלך חלקנו הרי חלקנו מתוך חלקך שנטלת

ת ו ח ת פ ת ר ה ב עו ה
 העובר. של התפתחותו מתחילה בגוף איבר מאיזה השאלה באריכות נידונה במדרש

 הטבור מן אומר שאול ואבא הראש, מן מתחילה שההתפתחות שסברו החכמים מן יש
 עושה גדולה ״טובה אבהו ר׳ של לדעתו 98הגוף. חלקי לכל שורשים נשלחים ומשם

שאלו ועצמות, בגידים הולד בצורת התחיל שלא הזה בעולם זו אשה עם הקב׳׳ה

דין סם ״מין במקום: כהונה מתנות לפי - )מסו ט. יד רבה ויקרא 89  נקפה שתהא החלב בו שמעמי
המתרגם.( - עגל״ של קיבה בתוך הנמצא קפואה חלב או

א-ב. ז שלמה חכמת 90
Aristotle, De Generatione 1:88 91

 נכר לא שעוד בשעה יצירתו בתחלת גופי את ראית ״אתה מקרא: דעת )לפי טז. קלט תחלים 92
ת וזו האיברים חתוך בו  והכחות האיברים כל יכתבו ספרך ועל המשנה. בלשון גלם משמעו

המתרגם.( - בגלמי״ להתפתח העתידים
Aristotle, Hist. Anim., book 7, chapt. 3, 23 93

ע״א. סט חולין 94
Aristotle, De Generatione 4: 36 ff 95

ע״א. לא נדה 96
ב. י ה רבה קהלת 97
ע״ב. מה סוטה 98



 אינו אמו במעי שהוא זמן כל זה תינוק ״מה 99ויוצא״. כריסה מבקיע היה כן התחיל
 שמת האיבר גם והוא הלב תחילה נברא אריסטו של לדעתו 100מטיבורו״. אלא חי

 כי הראש נוצר שתחילה (Alkmäon) אלקמאון של בשמו כותב פלוטרכוס 101אחרון.
 הוורידים שבו הלב, נוצר שתחילה הניחו הרופאים (.egemonikon) ״הגמוניקוך הוא

 102הטבור. נוצר שקודם סבורים ואחרים האגודל נוצר שקודם שחושבים יש והעורקים.
 ולאחר הלב נוצר שקודם כותב פליניוס ואילו 103הכבד, תחילה נוצר גלנוס של לדעתו

104הפוך. התהליך במוות ואילו העיניים, ולבסוף המוח מכן
 או משמעות זאת לשאלה אין האדם. לגוף הנשמה נכנסת מתי היא נוספת שאלה

 הנשיא יהודה ר׳ את שאל אנטונינוס הקיסר מוזכרת. היא זאת ובכל להלכה חשיבות
 יצירה. משעת א״ל: יצירה? משעת או )זיווג( פקידה משעת באדם, ניתנה מאימתי ״נשמה

 בלא ימים שלשה עומדת )העובר( בשר של חתיכה אפשר יהודה(: לר׳ )אנטונינוס א״ל
 ואכן, להפריה(״. עד הזיווג בין ביותר הארוך הזמן כאמור )שזהו מסרחת?! ואינה מלח

 105הזיווג. עם מיד נכנסת שהנשמה אנטונינוס של עמדתו את קיבל הנשיא יהודה ר׳
 לעובר נכנס היה ואילו הלידה, בעת רק לאדם נכנס הרע שיצר גם מופיע מקור באותו

106ויוצא״. אמו במעי ״בועט היה מוקדם יותר
הקדומה, התקופה מן החל ענפה ספרות יש נשמה לעובר יש אם השאלה על

 מסכם הקדומים הפילוסופים של דעתם את החדשה. לעת ועד הכנסייה אבות דרך
 שיש בעובר הרואה ההלכה מבחינת מעשית משמעות יש זאת לשאלה 107פלוטרכוס.

 זה, לעומת הרופאים רצח. על כעונש הוא הפלתו על והעונש אדם, בן חיים רוח בו
 אינו עצמו והוא האישה מגוף חלק בעובר הרואים הסטואים של לרעיונות הצמודים

 התשוקות כל אמו. במעי החי העובר את לחתוך רבה בקלות מחליטים חיים, בעל
 לדעות הקדמון. לחטא השונות הדתות ידי על מיוחסות הרע ליצר הקשורות והתאוות

ביהדות. אחיזה אין אלה והשקפות

ו ת ח ו נ ר של ת ב עו ה ה נ ח ב ה ן ו ר בי כ ה ז ב ק נ ל
אמו? במעי דומה ולד ״למה אלעזר: ר׳ ידי על מתוארת אמו ברחם העובר של תנוחתו

T  :

108ולכאן״. לכאן שוקע עליו אצבעו נותן אדם - מים של בספל מונח לאגוז

ט. יד רבה ויקרא 99
ג. ז רבה השירים שיר 100

Aristotle, De Generatione 2:78 101
Plutarch, De Placitis Philos 5:17 102
Galen, De Formatus Fötus 5:292 103

Plinius, Hist. Natur. 11:69 104
ע״ב. צא סנהדרין 105
י. לד רבה בראשית שם; שם 106

107 5:15 .Plutarch, De Placitis Philos; ראה: - מאוד עשירה ספרות ובן
1724 Hansen, de termino animationis foetus hum, Halle במעי לעובר הנשמה מגיעה )מתי 
אמו(.

ע״א. לא נדה 108
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 על ידיו ומונח שמקופל לפנקס אמו? במעי דומה הולד למה שמלאי: רבי ״דרש
 עקביו ושני )מותניו( ארכובותיו שתי על )מרפקיו( אציליו שתי 109)רקותיו(, צדעיו שתי
 ואוכל פתוח וטבורו סתום ופיו ברכיו בין לו מונח וראשו )אחוריו( עגבותיו שתי על

 אמו. את יהרוג שמא רעי מוציא ואינו שותה שאמו ממה ושותה אוכלת שאמו ממה
 לחיות יכול אינו כן שאלמלא - הפתוח ונסתם הסתום נפתח העולם לאויר שיצא וכיון

110אחת״. שעה אפילו
 ושתי מראשו ברייתו תחלת אומר: שאול ״אבא כחגב. העובר נראה יצירתו בתחילת

 זבוב... של טיפים כשתי חוטמין שני מזה, זה מרוחקין זבוב... של טיפין כשתי עיניו
 היתה ואם - כעדשה מינו( )איבר וגויתו השערה כחוט מתוח ופיו לזה זה ומקורבין

 לידע אותו בודקין ״במה 111לו״. אין ורגלים ידים וחתוך - לארכה כשעורה נדונה נקבה
 ומנענע חלק שראשו קיסם מביא אומר: נש בר שאול אבא היא? נקבה אם הוא זכר אם

 זאת בדיקה היא״. שנקבה בידוע לאו ואם הוא, שזכר בידוע מסכסך אם - מקום באותו
 התנועה הופרעה אולי לצד, מצד נעשית היא אם אבל למעלה מלמטה להיעשות צריכה

 נחמן רב של לדעתו הוא. שזכר מעיד זה ואין הרחם בכותלי נתקל הוא כי הקיסם של
 הביצים זה שבשלב ואומר אביי עונה כך על אך ביצים, של בחוט להיתקל עשוי הוא

112הביצים. בין מפריד הביצים חוט שאין ובוודאי התפתחו לא עדיין
 שתי גם וכן זהורית של חוטים כשני הן הרגליים שתי עמרם רב של לדעתו
 השיער יגדל כאשר רק נקבה לבין זכר בין להבחין שניתן אומר שמואל מר זרועותיו.

(.111 )הע׳

ת ע בי ן ק ר מי ב עו ( ה ו (
 האיש אם זכר, יוולד תחילה מזרעת האישה אם הזיווג: בעת נעשית העובר מין קביעת
 ומבקש מתפלל הבעל אם 114זהה. דעה מביע אריסטו גם 113נקבה. תיוולד תחילה מזריע

 יש אמנם שווא; כתפילת זאת תפילה לראות יש הופרתה כבר שהאישה לאחר זכר בן
 לנקבה זכר בין ברורה הפרדה אין עדיין יום ארבעים לעובר מלאת שלפני שחושבים

 בבת מזריעים והאישה שהבעל ייתכן ערך. יש זאת בכל זאת שלתפילה ייתכן ולכן
(.113 )הע׳ מוגדר לא עדיין העובר של מינו ואז אחת

הטבע. לחוקי חכמים שייחסו ההערכה את להכיר ניתן אלה הערות מתוך

 והזרועות שהידים הטוען (,Aetius 16:22 p. 28)ידי על שניתן התיאור מאשר יותר נכון זה נתון 109
ראה: - סורנוס של דעתו את תואמת זו עמדה לגוף. צמודות

Soran ed. Ermerins, chapt. 62, p. 271
ע״ב. ל נדה 110
ע״א. כה שם 111
 ליכא נקבה דאי גיד היינו - המעכב דבר שיש ״הקיסם, מסכסך: אם ד״ה רש״י ע״ב. שם שם 112

עיכובא״.
 אשה נקבה, יולדת - תחלה מזריע איש אמי: דרב בריה יצחק רב ״והאמר ע״א: ס ברכות 113

קרא וילדה תזךיע כי ׳אשה שנאמר זכר, יולדת - תחלה מזרעת )וי כר׳ ב(״. יב ז
T • י י * T״  I T  .  T

114 4:25 Aristotle, De Generatione



 והעובר יום, ואחד ארבעים אחרי הזכרי העובר נגמר במשנה ישמעאל ר׳ של לדעתו
 לאחר נגמרים הנקבה וגם הזכר גם חכמים לדעת יום; ואחד שמונים אחרי נגמר הנקבי

 אלכסנדריה מלכת קלאופטרה של ששפחות ישמעאל לר׳ סופר 115יום. ואחד ארבעים
 ידי על השפחות הופרו מסוים ביום רפואיים. לניסויים לרופאים ונמסרו למוות נידונו
 הזכרים העוברים גם הגיעו ואחד הארבעים שביום והתברר נותחו מותן ולאחר עבדים

 בטענה ובצדק, ישמעאל, ר׳ התנגד זאת להוכחה זהים. התפתחות לשלבי הנקבות וגם
 ואחד ארבעים בהריון כבר להיות הייתה יכולה הנקבה העובר נמצא שברחמה שהשפחה

 )רש״י: דנפצא״ ״סמא קיבלו הן הרו שהשפחות שלפני חכמים ענו כך על קודם. יום
 אינו שגופן נשים שיש ישמעאל ר׳ אמר כך על זרע״(. כל ומנפצא בו שמפלת ״סם

זה. לסם מגיב
 אחרי נגמר הזכר שהעובר שגילו ישמעאל ר׳ של גרסתו הייתה זה תיאור לעומת

 הוכחה להביא שאין חכמים ענו כך על יום. ואחד שמונים אחרי והנקבה יום ארבעים
 שווה ושוב יותר, מאוחר יום ארבעים הרתה נקבה היה שעוברה שהשפחה ייתכן כי

 נמסרה השפחה אם גם הזכר. העובר התפתחות לזמן הנקבה העובר התפתחות זמן
 ״אין עדיין הניסוי( את )להבטיח זכר עם מיני במגע תבוא שלא שישמור כדי לשומר
 אילו השפחה. עם מין יחסי קיים עצמו שהשומר וייתכן השוטים״, מן ראיה מביאים

 הנקבה העובר שהתפתחות מגלים היו יום ואחד ארבעים אחרי האישה את מנתחים היו
116הזכר. העובר להתפתחות זהה

 וציפורניה, שערה נקבה, איברי ששיעור אומר בתלמוד, העממית הרפואה נציג אביי,
ואחד. הארבעים ביום הזכר אצל כשיעורם ואחד, השמונים ביום

 יותר לאט מתפתח הנקבה שהעובר האמינו הקדומה בתקופה יווניים חכמים גם
 להבחין ניתן יום ארבעים בן זכר עובר שאצל נאמר אריסטו אצל הזכר. העובר מאשר

 החודשים בשלושת מפילה אישה אם זאת לעומת המין, איברי כולל שונים באיברים
 להבחין ניתן הרביעי מהחודש באיברים, להבחין ניתן לא נקבה עובר הראשונים

 העובר התפתחות את מהר משיגה נקבה עובר שהתפתחות כך מואצת בהתפתחות
 שלושים אחרי כבר צורתו את הזכר העובר משיג היפוקרטס של לדעתו גם 117הזכר.

118יום. ושניים ארבעים אחרי רק זאת משיג הנקבה שהעובר בעוד יום,

ת ע בי ן ק ר מי ב עו (2) ה
 של לדעתם הוולד. מין על המשפיעים בגורמים להבחין רב עניין היה ומתמיד מאז

 להיווצרות השמאלי והאשך זכר, להיווצרות הימני האשך מיועד וגלנוס היפוקרטס
 אחד אשך הרחיק בישוף ״9זהה. דעה הביע (Anaxagoras) אנקסגיוריס גם הנקבה.
שחיה הראה זאת ובכל (Meerschweinchen, Guinea pig ים, חזיר גינאה, )חזיר מקןביה

מ״ז. פ״ג נדה 115
ע״ב. ל שם 116

Aristotle, Hist. Anim. 7:3 117
Hippocrates, De Nat. Pueri, ed. Foes. sect. 3 fol. 239 p. 57 118

Aristotle, De Generatione, 4:9 119
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 הראתה והתוצאה נשים אצל שחלה כרתו החדש בזמן שונים. ממינים צעירים ילדה זאת
 את לחלוטין לבטל שניתן היא המסקנה הוולד. מין על השפעה כל לכריתה שאין

 שהמין בתלמוד שהובעו הדעות לשתי כלשהי אחיזה עוד יש הקדמונים. של השקפתם
בטוחה. מלהיות רחוקה היא גם אך אחריה, מעט או ההפריה בעת נקבע

 שרוצה שמי קטינא רב הציע העובר מין את הקובע הוא שהבעל לדעה בהתייחס
 תחלה׳׳( נשותיהן שיזריעו )״כדי הזרע יציאת את שאפשר ככל יעכב זכר בן לו שיוולד

 האישה של האורגזמה )כי הזיווג פעולת על שנייה פעם שיחזור לכך מסוגל הוא ואם
 האשך את ויחזיק חזק ילחץ נקבה עובר הרוצה גלנוס, של לדעתו 120יותר(. מאוחרת

 של הזרע מן ונקבות הימני האשך של מזרע נולדים שזכרים מניח גלנוס 121הימני.
 אצל גם זאת דעה נפוצה מפתיע באופן לעיל. כבר שהובאה דעה 122השמאלי, האשך

 גורמת אשר זאת היא שהאישה מקובל ששם אחד, בהבדל בהודו הינדיים איכרים
 צפון בין מיטתו יעמיד זכרים בנים שהרוצה אמר יצחק ר׳ 123האשך. על ללחיצה
 אצלם מקובל שהיה הרועים, אצל שהיה הנוהג את מזכירה זאת המלצה 124לדרום.
 ולאחרונה 126רייכנבך, הברון 125נקבות. ילדו הזיווג בעת צפונה שהסתכלו החיים שבעלי

 מחזקת צפון כלפי מופנה בראש ששינה גילו Harrison Mettler,)127) מטלר הריסון גם
 ״מה בתלמוד: גם חסרות אינן המוסרי, לתחום המשתייכות זה, מסוג עצות הגוף. את

 תשמיש. בשעת עצמו ויקדש לו ההוגנת אשה ישא זכרים?... בנים לו ויהיו אדם יעשה
 האמת ספור. לאין והמלצות עצות ישנן כך 128הועילו״. ולא כן עשו הרבה אמרו:
יודע אינך ״כאשר 129אשה״. של בעיבורה מה יודע אדם "אין המדרש: בדברי מצויה

• • •

יעשה אשר האלהים מעשה את תדע לא ככה המלאה בבטן כעצמים הרוח דרך מה
T ־  9 V  V ־ ־ : T ״ : V  V ״ T  T  T •• ״־ V ־ • ד ־ V י  v :  T ־ : V ־

 דאמר זכרים... בניהם שיהו תחלה נשותיהן שיזריעו כדי בבטן עצמן ״שמשהין ע״ב: לא נדה 120
ת יכולני קטינא: רב ת הרוצה רבא: אמר זכרים. בני כל לעשו  יבעול זכרים בניו כל לעשו

וישנה״.
Kühn, 17:2, p. 212 121

Comment, ad lib. 6 Epid. Hippoeratis Comment. 4:27; Kühn, 17:2, p. 212 122
Münchener Mediz. Wchschr. 1906, no. 12 fol. 561 123

 לדרום צפון בין מטתו הנותן כל יצחק: רבי אמר חנינא ברבי חמא רבי ״דאמר ע״ב: ה ברכות 124
זכרים״. בנים ליה הויין

Aristotle, De Generatione, 4:32 125
Rahmer''s Litteratur Blatt. 1883, p. 119 126

Deutsch. Medizinische Zeitung, 1894, fol. 109b 127
 שהבנים ממי רחמים יבקש אלא הועילו, ולא כן עשו הרבה ״אמרו: ע״א: עא - ע״ב ע נדה 128

ג(״. קכז )תחלים הבטן׳ פרי שכר בנים ה׳ נחלת ׳הנה שנאמר שלו
V 9 9 ־ • : T T ״  i------T־  T

יב. סה רבה בראשית 129
 דחיי נשמתא רוח יהלך איכדין ידע דליתך היכמא ״כאשר זה: לפסוק והתרגום ה, יא קהלת 130

 עד נוקבא או דכר או תנדע דלא והיכמא מעברא דאמיה במעינא דשרי שלילא עולימא בגוף
כולא״. ית בחוכמתא דעבד דה׳ עובדא ית יריע ליתך היכדין דאתיליד זמן
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ה ע פ ש ה ת ה י כ י ס פ ל ה ר ע ב עו ה
 חלש, או חזק יהיה האדם אם נקבע גם אלא העובר מין רק לא נקבע הזיווג בעת
 בידי נתון זה כי רשע או צדיק יהיה אם נקבע לא אך עשיר, או עני טיפש, או חכם

 המשפיעות חזקות התרשמויות או לאישה או לגבר שיש רעיונות גם 131עצמו. האדם
 מעולם במקרא מובאת ביותר הקדומה הדוגמה היילוד. על להשפיע עשויים עליהם,

 לפני אותם והציג לבנות רצועות בהם ופיצל וערמון לוז מקלות לקח יעקב כאשר החי,
 נקודים עקודים, הצאן ילדו והזיווג השתייה לאחר לשתות. באו העדרים כאשר השקתות
 אדום ״כוס לקחו אדומה פרה לגדל רצו שכאשר בתלמוד מספר כהנא רב 132וטלואים.
 הקדום האלילי בעולם גם 133זכר״. עליה שעולה בשעה הפרה( )לפני לפניה מעבירין

 ההסברים אותם. מתארים 135ואופיאנוס 134שסורנוס כפי כאלה, מעשים מוכרים היו
הדמיון. בתחום הם המקראיים לתיאורים הכנסייה אבות ידי על שניתנו

 בשער שישב יוחנן ר׳ על מספר הוא אך אדם, בבני ניסויים מכיר אינו התלמוד
 בנים להן ויוולדו ביופיו, אותו יראו הטבילה אחרי היוצאות שהנשים כדי הטבילה בית

 לא התשמיש בעת אדם שום - רגשי לקשר כאן הכוונה שאין ברור 136לו. שדומים
 גרוש על 137ממזרות. לידי כמעט יבואו שיוולדו הילדים אז כי אחרת באישה יהרהר
 מקביל רעיון מכתביו באחד מביא גתה 138במטה״. דעות ש״ארבע נאמר גרושה הנושא
 לו ומתאווה בחור ורואה לשוק שיוצאת אישה על מספר המדרש 139בתלמוד. לנאמר

140לבחור. הדומה ילד מבעלה יולדת כך ואחר
עקיבא, רבי את ערביים מלך ״שאל לענייננו. שייך אשר נוסף סיפור מובא במדרש

 ביתך צורות לו: אמר תחתי? שזינתה אהרגנה לבן, בן וילדה כושית ואשתי כושי אני
 נתנה עמה מתעסק כשהיית עקיבא(: )ר׳ לו אמר לבנות. לו: אמר לבנות? או שחורות

 מחברים אצל רב פרסום נתפרסם זה סיפור 141בהן״. כיוצא וילדה הלבנות בצורות עיניה
בשם אותו מצטטים והם ההריון", של מראש ל״צפייה הקשורים בנושאים שדנים רבים

 הקב״ה לפני ומעמידה ספה ונוטל שמו, ׳לילה׳ ההריון על הממונה מלאך ״אותו ע״ב: טז נדה 131
עני? או עשיר טיפש, או חכם חלש, או גבור - עליה תהא מה זו טפח רבש״ע, לפניו: ואומר
 שמים, מיראת חוץ - שמים בידי הכל חנינא: דא״ר קאמר... לא ׳צדיק׳ או ׳רשע׳ ואילו

ם ה׳ את ליראה אם כי מעמך שאל אלהיך ה׳ מה ישראל ׳ועתה שנאמר )דברי ך׳ יב(״. י אלהי
:V V 9 “״ T : ״ T ־־ :  T 9 ״ ״״ ״״ T ״ : I V V:  V T

לז-לח. ל בראשית 132
ע״א. כד זרה עבודה 133

Soran, chapt. 10, ed. Ermerins p. 51 134 
Oppian, Kynegeitikon, book 1 Sp. 358; Poet buc. et did. ree. Lehrs, Paris 1846, vol. 135

1, P• 7
ע״א. כ ברכות 136
ע״ב. כ נדרים 137
 דאמר בעלה. בחיי גרושה ניהו? מאי חבירך. בה שבישל בקדירה תבשל ״לא ע״א: קיב פסחים 138

במטה״. דעות ארבע גרושה שנשא גרוש מר:
Göthe, Wahlverwandtsch, vol. 1, chapt. 11 139

ז. כו רבה בראשית 140
לד. ט רבה במדבר 141
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 142הובר. כתב שכבר כפי היפוקרטס, אצל זה תיאור למצוא אין האמת למען היפוקרטם.
 המתארים המחברים המדרש. מן הוא הסיפור שמקור אני גם הוכחתי תלוי בלתי באופן

 את ומזכירים שני ממקור אותו מצטטים אלא מקורו את מביאים אינם הסיפור את
 עברית שידע שהירונימוס, משער אני זאת עובדה לאור לסיפור. כעד הירונימוס

 אותו וייחם מיהודים הסיפור את שמע 143אחרים, וחכמים חנינא בר אצל מלימודו
 שאין נכונים, מינייה של דבריו אם בטלה, זאת השערה גם 144להיפוקרטס. בטעות
 משגה או הוספה זאת תהיה זה במקרה 145הירונימוס. של בכתביו הסיפור את למצוא

146מרוטרדם. ארסמוס של המו״ל של
 סיפור יש האתיופיים בסיפוריו אהבים סיפורי למספר שגם להזכיר יש לכך נוסף

147שבמדרש. לסיפור מאוד הדומה
 כתוצאה הילד על האם של נפשית השפעה רק נזכרת כה עד שנכתב מה בכל

 השפעה על התייחסות התלמוד חכמי אצל מוצאים שאין וכמעט הזיווג, בעת ממחשבות
 שגם המספר במדרש אחד תיאור רק יש ההריון. בתקופת העובר על האם של אפשרית

 148הנואף. לצורת הוולד צורת מהפך הקב״ה נואף עליה ובא מבעלה התעברה אישה אם
 והביאו חולה שהייתה אתון על המדבר נוסף מדרש על לספר המקום גם שכאן ייתכן
149כוויה. דמוי סימן בו שיש ולד וילדה אותה שכיווה בהמות לרופא אותה

 גוף על האם של נפשיות השפעות על לומדים אנו יותר מאוחרות בתקופות רק
 שהזכרתי שלי במונוגרפיה הזכרתי זה לעניין רבות דוגמאות ההריון. שלבי בכל הילד
(.144 )הע׳ לעיל

ן ו רי ה ה ב רו ם מ רי ב עו
 טיפת בהתחלקות נוצרים תאומים אחד. עובר רק ברחמה האישה נושאת כלל בדרך

 שטען היפוקרטם של לדעתו הסכימו התלמוד חכמי אם גדול ספק 150לשתיים. אחת זרע
 שברחם מזכיר אינו התלמוד 151שברחם. המפרצים לאחד נכנס הזרע מטיפת חלק שכל
העתיק. בעולם המלומדים על מקובלת שהייתה דעה קרניים, שתי ישנן אישה של

Friedreich's Blätter 1886, p. 321; cf. Wolff, Deutsche Medizinal Zeitung, 1894, no. 59 142
 לדעת צמא היה הירונימוס ״המלומד :445 ׳עמ תרנ״ג, ורשה ב, ישראל, ימי דברי גו־ץ־שפ״ר, 143

ת על וישקד ראשון, ממקור הקדש וכתבי עברית לשון  לו היה חנינא ובר ישראל חכמי דלתו
למורה״.

Preuss, Vom Versehn der Schwangeren. Berliner Klinik 1892, no. 51, note 6 144
Migne, Patrologie, vol. 23, p. 1035 145

S. Hieronymi, Quaest. Hebr. In Genes, chapt. 30, Basel 1526, vol. 3 fol. 222c 146
Heliodori, Aethiopic, book 4 chapt. 10 147

 הולד צורת מהפך הקב״ה הנואף, עליה ובא מבעלה מעוברת היא ״אפילו א: ט רבה במדבר 148
הנואף״. לצורת

 בן וילדה אותה וכיוה האפייטרוס אצל והוליכה חולה שהיתה לחמורה ״משל ה: שם שם 149
אמו״. שנכות למה? מרושם,

לשתים״. ונחלקה היה אחת דטפה תאומים אחין שני ״דהא ע״א: צח יבמות 150
De Nat. Pueri. ed. Foes, sect. 3 fol. 248, pp. 10 ff 151
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 עובר יכול המקרים בשני נפרדות; שליות בשתי או אחת שליה בתוך מונחים התאומים
 עם מיד הטבור חבל את לחתוך יש תאומים של במקרה 152לחיות. והשני למות אחד

153בסכנה. העוברים אחרת כי הלידה
 שחמות־אשתו אכסניה, בכבוד דרשה בעת אמר הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעזר ר׳

 שטיפלו לטיפול כגמול אחד ברחם תינוקות שישה ילדו כלותיה וכן האדומי עובד של
כזה סיפור 154ביתר׳; כל ואת אדים עיבד את ה׳ ״ויברך נאמר כך שעל ה/ ברית בארון
ך ••• •• ״ • »ך • ״ ״ * 9 ״ • • ■

וירבו וישרצו פרו ישראל ״ובני עליהם שנאמר במצרים, ישראל על המדרש מספר
• ד : • : ־ ד • : • ־־־ : : ״ ־

 מקרים או שקרו למקרים מתייחסים אינם אלה מדרשים אך 155מאיד״. במאיד ויעצמו
 אריסטו כבר מיוחדת. ברכה להביע כדי בו שהשתמשו בביטוי מדובר אלא מדומים

156חמישיה. מעל לידה אין שבפועל מציין

ה ד ת לי מ ד ק ו מ
 שתינוקות נדיר זה אין זאת עם יחד חודשים, תשעה אחרי אישה יולדת רגיל באופן

יותר. קצר הריון אחרי נולדים
 שתינוק התלמוד אומר לחיות מוקדמת בלידה הנולדים תינוקות של הסיכוי על

 אין יותר קצר הריון אחרי 157וחצי. חודשים שישה של הריון אחרי כבר לחיות יכול
 הקדום הזמן בכל המודרנית. בתקופה הניסיון את תואם זה ותיאור לחיות, סיכוי לתינוק

 שאין מה לחיות, סיכויים אין להריון השמיני בחודש שנולד שלתינוק ספק היה לא
 גלנוס, וכן היפוקרטס ידי על הובאה זאת דעה השביעי. בחודש שנולד לתינוק כן

 נולדו שבמצרים כותב אריסטו רק העתיק. העולם מלומדי כל ידי על ובעקבותיהם
 פליניוס, גם כותב בעקבותיו 158מום; בעלי היו אם גם חיו, והם השמיני בחודש תינוקות

 שנולד שתינוק נחרצת בצורה כותבים התלמוד חכמי 159בעניין. מגזים אף דמיונו ומתוך
160השבת. את עליו מחללים אין ולפיכך יחיה, לא חודשים לשמונה
 בתיאורים מאשר בהסתכלות יותר טובים היו התלמוד שחכמי לציין יש זאת עם יחד
 לעיבור השמיני בחודש שנולדו ילדים הציפיות לכל שבניגוד ראו הם ובפועל עיוניים,

דגל העולם שכל התאוריה ביטול על להחליט יכולים היו לא הם בחיים. נשארו

160

 רבי טמא. - מת והשני חי הראשון טהור: - חי והשני מת הראשון ״יצא מ״ה: פ״ז אהלות 152
טהור״. - שפירים בשני טמא, - אחד בשפיר אומר: מאיר

ע״ב. קכט שבת 153
ב 154 אל- ע״ב. סג ברכות יא; ו שמו
בכרס ששה ילדה ואחת אחת כל ז(... א )שמות וישרצו׳ פרו ישראל ״׳ובני ח: א רבה שמות 155

• י. . T : « ״ ך . - - : ;

אחד״.
Aristotle, Hist. Anim, book 7, chapt. 4:36 156

ע״א. מב יבמות 157
Aristotle, Hist. Anim, book 7, chapt. 4:33 158

Plinius, Hist. Natur. 7:4 159
( שבת תוספתא 160 ט״ו פ ( ט״ז  עליו דוחין אין שמונה בן השבת, את עליו רוחץ שבעה ״בן ה״ה: פ

 הרי - שמונה בן השבת; את עליו דוחין אין - שמונה בן ספק שבעה בן ספק השבת. את
״. ואסור כאבן הוא לטלטלו
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 זקוקים שמלכתחילה עוברים ישנם בריאה: של צורות שתי שישנן הניחו ולכן בה,
 שבעה אחרי והתפתחותם בריאתם הושלמה שכבר כאלה וישנם הריון, חודשי לתשעה
 נולד חודשים שבעה אחרי הושלמה שהתפתחותו תינוק אם לפיכך, הריון. חודשי
 הוא בשמיני ונולד חודשים לתשעה נברא אם אך יחיה, הוא חודשים שמונה לאחר
 חודשים תשעה אחרי גם לחיות יכול שתינוק בדעה נמצא לקושי אחר פתרון 161ימות.

 אחר הסבר היה ליוונים 162התשיעי. החודש של קטן חלק רק עבר אם כלומר מקוטעים,
 163בחשבונותיה. טעתה שהאישה והוא יחיה, השמיני בחודש שנולד שתינוק לאפשרות

 אלכסנדריה, יהודי אצל ואולי היוונים, אצל גם התעוררו יותר מאוחרת בתקופה
 ביוונית מילים משחקי כדי תוך היתולי הסבר נתן אבהו ר׳ לתאוריה. ביחס ספקות

זטו המילה של והמשמעות שבע, המספר את מסמלת זטה היוונית שהאות באומרו
• • ״ • • • •

 ומשמעות שמונה המספר את מסמלת אטה היוונית האות זאת לעומת ׳׳שיחיה״; היא
 בשינויים מקומות במספר מופיע זה הסבר וכליה(. הרס )או ״שישקע״ היא המילה
164קלים.

 ״סימניו השמיני: בחודש תינוק של מוקדמת בלידה מבחינים יוסי ר׳ של לדעתו
165גמרו״. שלא וציפרניו שערו בו, ניכרין

ה ד לי ה
במדור דר ולד - אמצעיים התחתון, במדור דר ולד - הראשונים חדשים ״שלשה

 לתשעה נוצר לתשעה. שכן כל חיי, לשמונה ונולד לז׳ ״נוצר (:3) ע״ד ה פ״ד, יבמות ירושלמי 161
חיי״. אינו לשמונה ונולד

 יולדת שהאשה מינה שמע את שלימים... לחדשים יולדת שהאשה ״ש״מ (:71) ע״ג שם שם 162
מקוטעין״. לחדשים

Aristotle, loc. cit 163
 תנינן מ(. ג )במדבר ומעלה׳ חדש ״׳מבן ג: ד רבה במדבר (;6) ע״ד ה פ״ד, יבמות ירושלמי 164

 ואין טיבורו את חותכין ואין השבת את עליו מחללין אין חדשים לח׳ שנולד תינוק תמן:
ן  אבן כמטלטל בשבת והמטלטלו ומניקתו. עליו גוחנת אמו אלא למקום, ממקום אותו מטלטלי

 טיבורו את חותכין ואין השבת את עליו מחללין אין שמונה בן שהוא וספק שבעה בן בשבת.
ן ואין שלייתו טומנין ואין  חי, שבעה בן שהוא בריא דבר ואם למקום. ממקום אותו מטלטלי

ן הולד, יצטנן שלא כדי שלייתו וטומנין טיבורו וחותכין השבת את עליו מחללין  ומטלטלי
 אבל חיים, של שהוא מפני ז׳? בן הנולד על השבת את מחללין למה למקום. ממקום אותו

 לרבי שאלו השבת. את עליו מחללין אין לפיכך חיים, של ואינו חדשיו כלו לא לח׳ הנולד
 אי׳׳טא אי״פטא זיט״א - לכון ממטי אנא מדידכון א״ל: חי? שהוא ז׳ בן לנולד מנין אבהו:

 ויצירה לאדם יצירה יצירות: שני - ז(, ב )בראשית ״׳וייצר׳ ב: יד רבה בראשית אוכ״טי״;
חי, לתשעה או לח׳ ונולד לשבעה נוצר אמר: הונא רב לתשעה. ויצירה לשבעה יצירה לחוה;

 שהנוצר מנין אבהו: דרבי קמיה בערן לשבעה. וחומר קל חי, אינו לשמונה ונולד לתשעה נוצר
 בראשית אוכט״א״; איט״א אפט״א זיט״א - לכון ממטי אנא מדידכון להון: אמר חי? לשבעה

כא. במדבר בובר תנחומא ו; כ רבה
̂'pic ic יוןf׳ir> ׳figx ה״ז. )פט״ו( פט״ז שבת תוספתא 165 M ׳הו?ה ר' ?־גר׳ <gjr׳c¡ ׳(fiiMx

p 'fa tp n  pr> p 'jN 'ong d: ״n tib  Icn ...nNb lefg ,t'f$  j'S'OiM J’JN'O - 

".jjnN lc
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 ויוצא. מתהפך לצאת זמנו שהגיע וכיון העליון, במדור דר ולד - אחרונים האמצעי,
166אשה״. חבלי וזהו

חבל שמשמעותו אשורי מונח גם שתואם ״חבלים׳/ הביטוי במקרא ניתן לידה לצירי
 האובייקטיבית המציאות ולא היולדת של ההרגשה היא לידה״ ״חבלי משמעות קשר. -

 מקרית שבמקרא השירה בספרי רק ״חבלים״ המונח הופעת הרחם. התכווצויות של
ביותר.

 ובהלה: לפחד כסמל בציריה אישה של תיאור קרובות לעתים מופיע הנביאים בדברי
תזעק תחיל ללדת תקריב הרה ״כמו 167יחילון״; כיולדה ייאחזון וחבלים צירים ״ונבהלו

I ״ : T ־־ ־־ ״: T ־ ״ ־ 1 ״ ״ ״ T  T  : 9 • : T ״9 : ־־ P -  : .  T  V  V  T

בלידה אישה של כסמל מופיעה ובכי צעקות של תמונה 168ה״׳. מפניך היינו כן בחבליה
T  T  V  T 9 9 ״ ״ V  T

כפיה׳׳. תפרש תתיפח ציון בת קול כמבכירה צרה שמעתי כחולה קול ״כי ראשונה:
• P • 9 ^ • • « • ■ך ^ ^ ■ך • P • • ״ • • » • ^ • • “ • • ^

 ומביע לצעוק, רוצה הוא ועתה מבכי התאפק כה שעד הוא, מצבו את גם מבטא הנביא
כיולדה אתאפק אחריש מעולם ״החשיתי היולדת: האישה של לתגובותיה בדומה זאת

• • • • • •• • • T ■ך • • • • • • ■ך • • • P
I • ■  • I

בהריונה: אישה כמו סובל הוא סוד לשמור כסיל על כאשר 170יחד״. ואשאף אשם אפעה
™  ^  p «  • • • •  • •  • • • • •1 • • •  •  • • •

171עולל״. מפני כיולדה כסיל, יחיל דבר ׳׳מפני
 כאילו שהאישה היא המילה ומשמעות 172״חולה׳/ נקראת לידה צירי לה שיש האישה
ללדת תקריב הרה ״כמו נאמר ללידה הקרובה ההרה האישה על 173ציר. כמו מסתובבת

9 : T  T ״9 : ־־ V  V  T

הפתיחה״. ו״זמן לידה״ כ׳׳צירי מתארים שהיינו המצב וזהו 174בחבליה״, תזעק תחיל
T“ * ״ • ״ P T  V  T  " J

 יולדת כל המוקדמים הצירים שבעת (Nägele) נגלה תיאר כבר מדויקת הסתכלות לאחר
 מרגישה היא בצירים והפסקות הפתיחה בעת וגם וחזור, הלוך שקט בחוסר מסתובבת

אלה. תופעות על להעיד יכול רופא כל להסתובב; צורך
 המקרא, מן מוכיח שהתלמוד כפי ״כרע״, המונח האישה. כורעת עצמה הלידה בעת

 ״נועצת היא אביי, אומר ללדת, כורעת האישה וכאשר 175הברכיים, על לכרוע משמעותו
178והתלמוד המקרא 177מותניה. אל ידיה לוחצת גם היא 176ויולדת״; בירכותיה עקביה

ע״א. לא נדה 166
ח. יג ישעיה 167
יז. כו שם 168
לא. ד ירמיה 169
יד. מב ישעיה 170
יא. יט סירא בן 171
כמבכירה״. צרה שמעתי כחולה קול ״כי לא: ד ירמיה 172

ד דד 9 : - ד ד : 9 • : ־ ־ :

א 173 אל- בטנה״. דלתי ״צירי רש״י: צריה״; עליה נהפכו כי ״ותלד יט: ד שמו
• ־ ד ד ••• ד : ד ד • ״.״ •

יז. כו ישעיה 174
.. שלמיה ככלות ״׳ויהי ע״ב: לד ברכות 175 א על מכריע ה׳ מזבח מלפני קם להתפלל. ם- )מלכי ׳ ו ברכי

— • • • — • • • ״ ״ ״ • P-r • • • • • • • — • *7• • ״ ״ ״ • • • • • • 1 • • • • ■

ם אפים שבע בת ׳ותקיד שנאמר אפים, על - קידה ת״ר: נד(. ח ש ( על - כריעה לא(; א ארץ׳
# • •

שם על ׳מכריע שנאמר ברכים, ( ו׳ נד(״. ח ברכי
ז • * •

ע״א. קג יבמות 176
כיולדה״. חלציו על ידיו גבר כל ראיתי ״מדוע ו: ל ירמיה 177

• ד ־ ד ־ ־ • .״״ ד ־ דד ״ ד ־ ־ ־ : ד ־ • ״

 בשעה להן: אמר קרבן? מביאה יולדת תורה אמרה מה ״מפני ע״ב: לא נדה ע״ב; נד שבת 178
בתרא בבא קרבן״; תביא תורה אמרה לפיכך לבעלה, תזקק שלא ונשבעת קופצת לילד שכורעת
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 180חיים. בעלי אצל והן 179אדם בני אצל הן ״כריעה״, הלידה לקראת זאת תנוחה מכנים
 גורמים שהצירים הלידה, תחילת לגבי לפחות הטבעית, התנוחה היא זאת שתנוחה נראה

 ללידה מיוחדת באלה מכירה היוונית המיתולוגיה גם ולכרוע. ברכיה את לכופף לאישה
^ 181(.6ת §0מ381הברכיים= )על בשם ! ^ו ס ח ( בון מ מתנה שניתן פסל ראה ס

182ברכיים־מרפקים. בתנוחת ללדת כורעת אישה המראה עתיק, רומי למקדש
 ונותנות ברכיהן על כורעות שהן בשלב כבר הלידה את מסיימות ההרים יעלות רק
תחיל ״בטרם צירים: ללא היולדת האישה נדירה אך 183צירים, להן ואין לצאת לוולד

• • •

נשים נפגעו לא מאוחר מדרש לפי 184זכר״. והמליטה לה חבל יבוא בטרם ילדה
ד ד • ד • • • • • • ד : ד ד ד ״ : • : ד ־.״ •

משה, אם יוכבד, לפחות יוספוס לפי 185בנים״. תלךי ״בעצב חוה מקללת צדקניות
• . . •

 המסורת מתוך נוסף מקרה מובא יוספוס לדברי בהמשך 186קשים. כאבים ללא ילדה
 ילדה הנשים, בכל הצדקת הנוצרים לדעת שהייתה מרים, הקדושה שהבתולה הנוצרית

כאבים. ללא

שבר מ א - ה ס ה כי ד לי ה
 לביתה להגיע תנסה הדברים מטבע זר, בבית בשהותה צירים אותה שתוקפים אישה
 מסוגלת תהיה לא היא נפתח הרחם אם בגפיה. אותה שישאו או ברגליה תלך והיא

אפשרי. זאת בכל שהדבר יודעים אנו כיום 187ברגליה. ללכת
 מלבד צורך, יש וסורנוס מוסכיון של לדעתם לבדה. האישה אין הלידה בעת

 תתמוכנה הנשים ושתי הגב מן ביולדת תתמוך אחת אישה נשים: שלוש בעוד המיילדת,
 ליולדת מצטרפות נשים שעוד הפסול הנוהג 188עליהן. תישען והיא צדיה בשני בה

במידה רגישות היו בלידה שצפו הנשים אמנם, 189הקדומה. בתקופה מקובל היה כבר

. וכר״ ללדת שכורעת בשעה בניה, על אכזרית זו ״יעלה ע״א-ע״ב: טז
-א 179 ואל ו יט: ד שמ וכלת נחס אשת ״ י ועה את ותשמע ללת הרה פ ן הלקח אל השמ ו ים אר האלה

V:  T ־  :  T  * V  T ־ :   V ־“ ־  ־ ־ : ״  T  T T  T  : V T ״״  ־ : 

יה ומת ישה חמ י ותלד ותכרע וא ו כ יה נהפכ יה״ על צר .
T  V ״ T  V T  : V  V  • V ־  ־ : • ־ •״ ־ ־  T  • I T T ״ 

וב 180. י נה ג: לט א ן ״תכרע יה נה ילד יהם תפלח ״ חבל נה תשלח
T • — — • • •  • • • • • -ך-   • — — • I • •  • •  • — -r “ ״  • •• • • • •  1 •  • •  • 1 • •

Pausanias, descr. Graec,. book 8, chapt. 48 181 
British Medical Journal, 1895, vol. 2:147 182

וידעת תמלאנה ירחים תספר תשמר. אילות חלל סלע יעלי לדת עת ״הידעת א-ג: לט איוב 183
T־־ : V  V  T - ך - •• T - ־־ •״ T:  : • : T • ־ ־ :T V ־ ז : : T

ה ילדיהן תכרענה לדתנה. עת תשלחנה״. חבליהם תפלחנ ד ד : • • :— * T  :  -  -  :  .......  T  :  -  -  : 1 .. ... -  T

ז. סו ישעיה 184
 זבינא: בר יהודה ר׳ אמר ב(. ב )שמות בך ותלד האשה ״׳ותהר ע״א: יב סוטה טז; ג בראשית 185

 צדקניות לנשים מכאן בצער. שלא לידתה אף בצער שלא הורתה מה - להורתה לידתה מקיש
חוה״. של בפיתקה היו שלא

.4 ט פרק ב, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 186
 או עצמה בכוחות לבית מבית האישה במעבר טומאה בענייני דנה המשנה מ״ד: פ״ז אהלות 187

 היא שאין כותב והמחבר להלך״, פנאי אין הקבר ״שמשנפתח במשנה ונאמר אחרים. בעזרת
המתרגם. - ברגליה שתלך זמן שאין כנראה הכוונה אך מסוגלת,

188 51 .Soran, chapt. 21, p. 103; Moschion, chapt לספירה(. הראשונה המאה יווני, )רופא
(.43) ע״א ל פ״ה, כתובות ירושלמי 189



יענה הוא אמך את שענה ״מי באומרן היולדת של לבה את מאמצות שהיו עד מספקת
190אותך״.
 על אותה ומושיבות בגפיה האישה את החברות נושאות הלידה תחילת עם

משבר עד בנים באו ״כי הנביא: בדברי במקרא כבר מופיע ״משבר״ המונח 191ה״משבר״.
.ך -ך 9

שהכוונה ייתכן - ברורה כה אינה במקרא המונח של המשמעות 192ללדה״. אין וכיח
ז •

 בו משתמשת שהיולדת למתקן היא שהכוונה וייתכן האישה של הלידה מאיברי לאיבר
הלידה״. ״כיסא היא המונח משמעות ורש״י אונקלוס של לדעתם הלידה. בעת

 הכלים ברשימת כלול והוא הלידה, כיסא הוא ״משבר״ בתלמוד והן במשנה הן
 כאשר מתה שאישה גם נזכר הדיון במסגרת 193לישיבה. משמשים אינם כלל שבדרך

 תשעים המשבר על ישיבתה בעת זועקת שאישה זעקות מאה מתוך 194המשבר. על ישבה
195לחיים. אחת ורק למוות הן ותשע

 מלכי ״יתיצבו לפסוק )בקשר פרעה גזרת על האומר תחלים למדרש בפירושו ]בובר
196דאמהון״, כורסיא תחות דקוקין ״דאינון ב( ב תחלים יחד״, נוסדו ורוזנים ארץ

• • • • • ^

 שמדובר מביא הוא נוסף פירוש ללידה. סמוך כלומר האם, כרס ״כורסיא", מסביר
הלידה. כיסא כלומר המשבר כיסא מתחת הלידה, אחרי התינוק השמדת על

 אבנים המונח את מסביר אונקלוס גם 197רבה. בויקרא הנאמר את תואם זה פירוש
1=מתבר=משבר.

 עד המילולי מובנו את ושכחו ללידה, נרדף לביטוי היה המשבר״ על ״לשבת הביטוי
על יושבת כשהיא הזו האיילה ״מה בו: משתמשים חיים לבעל ביחס שאפילו כך כדי

198המשבר״.
וראיתן העבריות את ״בילדכן אומר פרעה ברור. אינו כלל ״אבנים״ המקראי המונח • ■ף •• ••• • • • ■ן■ • ^ • • •9

היה לא התלמוד בתקופת 199וחיה״. הוא בת ואם אתו והמתן הוא בן אם האבנים על
־ ־ ״ ״ ד : ד ד ־ ־ ־ 9 ״ ־ • : ״ ד ״ : 9 ד ד ד • ־

ים 190 ומה? הדבר ״למה יא: ב רבה דבר ישבה לאשה ד ילד המשבר על ש יתה ל . מצטערת וה ילד  ל
: ו י אמר נה מ וא אמך את שע נה ה ; יע ותך״ דרש א ים מ . כ תהל ד

: קבט שבת 191 י ע״א ימת יחת ״מא : אמר הקבר? פת י י עה אב ב מש . על שתש . . י המשבר : ואמר  לה
עה יה מש ות ות שחבר ושא ותה נ . א יה״ באגפ

יה 192 ז ישע ושע ג; ל יג. יג ה
ים 193 ג כל : פכ״ ל והכסת והכר ״המטה מ״ד י מת ש ו הר ן אל י . טמא ל כסא מדרס  ומשבר כלה ש

. של . ן חיה. ום בהם אי . מש ושב״ מ
ן 194 י : ז ערכ ישבה ״האשה ע״א , ומתה המשבר על ש ן בשבת י יא ן מב י ים סכ יסה את ומקרע  כר

ן י יא . את ומוצ ולד״ ו ה
יקתא 195 , דרב פס נא ור כה ו ״ש , א ז כשב״ : ע ות ״ממאה ע״ב י יע ה פ אש ועה ש יא בשעה פ ושבת שה  י

, על ים המשבר , ותשעה תשע יתה ; ואחת למ ים״ י יקרא לח ז. כז רבה ו
דרש 196 ים מ וק על ד ב תהל ים הפס ׳ בתהל . ב ׳ ב
יקרא 197 יא. כז רבה ו
דרש 198 ים מ א. מב תהל
ות 199 . א שמ טז

« »
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 הפרשנים כל כמעט החכמים. לפירושי כולו נתון והיה המדוברת בשפה בשימוש זה מונח
האישה אם - האבנים׳׳ על וראיתן העבריות את ״בילדכן הלידה׳׳. כ״כיסא הסבירוהו

: • / ־ ־ • : ז ז ״־ 9 •% : ־ : • ז ד 9 ־.־ : ז

על מצביעים אחרים אבן(. מלשון )״אבנים״ אבן כמו קרים שוקיה יהיו ללידה כורעת
ז ז

וכך 200האבנים״; על מלאכה עישה והנהו היוצר בית ״וארד החרס: מתעשיית ״אבנים״
ך ■ • • ■ • • • » • • • • • ^ ■ ך ״ ק ך ■ ■ • ^ • * 9

מכאן וירך מכאן ירך זה יוצר מה - האבנים׳ על מלאכה עשה ״׳והנהו היולדת: גם
: • • • : ז ז ־ ד ד : • 9 9 9 9 ז

אתו׳ והמתן הוא בן ׳אם באמצע. והולד מכאן וירך מכאן ירך אשה אף באמצע, וסדן
• •

 201למעלה״. פניה - בת למטה, פניו - בן )פרעה(: להן מסר גדול סימן חנינא: א״ר -
 מקום - האבנים׳ על ״׳וראיתן בנייה: מלשון ״האבנים״, את נוסף הסבר מסביר המדרש
 כאבנים קשה אשה של אבריה עושה שהקב״ה נבנה(... מפרש: )רד׳׳ל בו נפנה שהולד
 דבר שהוא סדן אלא אבנים אין מתה... כן שאילולי לילד המשבר על שיושבת בשעה

 שממנה בארץ באמו שמביט זכר שהוא דעו למטה פניו אם חנינא:... א״ר קשה:...
 נוספות משמעויות 202בצלע״. בברייתה שמבטת נקבה היא למעלה פניו וכשהוא נברא,
203במכילתא. באות

 מציין רביצקי 204״משבר״. המקראי למונח חדשים פירושים מספר מביא ]פרידריך
זה קשר להזכרת קשר ובלי עצמאי, באופן ״בנה״ לשורש אבנים בין הקשר את

ז ז

 היה פרימיטיביים עמים מספר שאצל מזכיר כבר שפלוס מדגיש שפירו 205במדרש.
לשתי הכוונה באבנים שגם סבור והוא אבנים, שתי על יושבת שהיולדת מנהג

T : •ד

שגם אבנים במקום ״אבנים״ המילה את קורא כן גם סרובסקי 206אלה. אבנים ז • ז
 אלעדי״, ״אבאן מסתורית, לאבן ומתכוון 207אלה, אבנים לשתי היא הכוונה באבנים

 את לגלות יכולה הייתה לא ובוודאי קמיע רק הייתה זאת אבן אך 208הבבלים. של
הלידה. בעת העובר מין

 כיסא ביוון: לפחות המיילדת עבור חיוני כלי ״שהיה מזכיר כבר אנטילוס
בן בנימין בשם פייטן 210בפירוט. זה כלי מתארים ומוסכיון סורנוס 209הלידה׳׳.

 בדאגה אשר גלגל, ברגליו ומסובב מלאכתו על יושב יוצר ״אף כט: לח סירא בן ג; יח ירמיה 200
ד הוא מעשהו״. כל ובמספר מלאכתו על תמי

יז. א שמות ע״ב; יא סוטה 201
יד. א רבה שמות 202
אמרו הן אבן׳, כמו במצולת ״׳ירדו ה׳(: ט״ו )לשמות ה פרשה דשירתא, מסכתא מכילתא 203

V • • • ו  T

ת על ׳וראיתן שמו ( ם׳ ם( כאבנים המים להם עשית אתה אף טז(, א האבני ו)המי הי אותם מכין ו
T  • T  T

הזרע(. לאברי כינוי אבנים שפירשו )נראה האבנים״ מקום על
Friedreich, Zur Bibel, 1:117 ff 204

Rawitzki, Heber die Kephalotrypsie, Dissertation, Berlin 1871, p. 7 205
Schapino, Revue des études juives, vol. 40, p. 37, 1900 206

Obstétrique des anciens Hébreux, Paris 1904, p. 108 207
Sarowsky ,23 208 ׳עמ (,1907) 1 הקדם

Oribasius, 10:19 ed. Daremberg 2:425 209
Soran, chapt. 21, p. 100, Ermerins; Moschion, chapt. 44, p. 133, Dewitz 210
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 שלושה לה שיש שי״ן האות את מתאר 211אירופה( בדרום 1058 משנת )כנראה סירא
 הצד משענות לשתי כנראה וכוונתו המשבר״, ״כיסא הלידה, לכיסא כמו אגפים

!212הגב. ולמשענת

 אישה. או גבר ברכי על הלידה מן כנראה ומקורה יחסית חדשה לידה כיסא על הלידה
 ובתקופות אסיה, מעמי כמה אצל היום עד מקובלת אישה או גבר ברכי על הלידה

 מזכירים ומוסכיון 214סורנוס גם 213באירופה. רבים במקומות גם מקובלת הייתה קדומות
 שהיולדת רצוי לידה׳ ׳כיסא לעצמה להרשות יכולה האישה אין עוני שלרגל ״במקומות

 הגרמנים אצל גם 215תלד״. ושם בכוח להחזיקה יש ושם אחרת אישה של ירכיה על תשב
 - זה מסוג ללידה זכר אין בתלמוד 216הגבר. ברכי על ללדת מקובל היה הקדמונים

 והיא ללדת יכולה היא שאין ראתה רחל כאשר כזאת, לידה מוזכרת במקרא אמנם
אנכי גם ואבנה ברכי על ותלד אליה בא בלהה אמתי ״הנה ליעקב: שפחתה את נתנה

• • • • ״ ך • • » • • « • • • • • • • • • ■ך• • • ■ ץ ך »■« • • ■ • •

218יוסף״. ברכי על ילדו מנשה בן מכיר בני ״גם נאמר יוסף על גם 217ממנה״.
9 • • • • • • • • • • « • 9 • ■ • •ך • • • «“ 9 • • •

•1 •1■ * . • • • •

 של לשייכות כסמל אחר אדם של ברכיו על הלידה את לראות יש במקרא לפחות
 כיסא משמשת רחל הייתה לא כן לא שאם נולד, הוא ברכיו שעל לאדם הנולד הרך

 המקרים בשני 219לפילגש. לאברהם שפחתה את שנתנה שרה גם וכך לשפחתה, לידה
השפחות. מן להיבנות רצו רחל וגם שרה שגם מדובר

218

רי ה צי ד לי
 מאשר יהודיות נשים בלידת יותר קלה המיילדות טרחת הייתה המקרא תיאור לפי

אלהן תבוא בטרם הנה חיות כי העברית המצרית כנשים לא ״כי מצריות: נשים בלידת ״ ד ,־ ד ז :״.״••• ד •• ד ״ • : • ד • : • ־־ ״ ־־ז

ברור ובתלמוד, במשנה לידה תיאורי ובייחוד במקרא, תיאורים לפי 220וילדו״. המילדת
״ ■ך « • • • • • ■■ • • • • •1 1

היהודיות. הנשים של גזעי אפיון כאן היה שלא לגמרי

Zunz, Literaturgeschichte der synagogische Poesie, p. 121 211
 לשבת יוצר - (755 עמ׳ ישראל, עבודת )סידור ומשבר״ כסא כמו לה יש ענפים ״שלשה 212

ת כתוב ישראל עבודת בסידור השבועות. חג שלפני ״משבר״. במקום ״ומשבר״ בטעו
Ploss, Das Weib, 2:180 213

Soran, chapt. 21 214
De mul. pass., chapt. 44, ed. Dewitz, p. 133 215

Höfler in Neuburger-Pagels Handbuch der Geschichte der Medizin, 1:474 216
ג. ל בראשית 217
 יצאתי מבטן אמות מרחם לא ״למה יא-יב: ג איוב גם כאן להזכיר שיש ייתכן כג. נ שם 218

Stade, Zeitschrift für גם: והשווה אינק״. כי שדים ומה ברכים קדמוני מדוע ואגוע.
: T  :  V - 7 - • ־ך : • • 2 9 • ־ p T  • - T

143-156 .alttestamentisches Wissenschaft, 1886. p ליולדת שסמוך מסביר מקרא )דעת 
 זה ידי ועל עליהן מונח יהיה מהרחם בצאתו שהוולד כך מכוונות היו שברכיו אדם יושב היה
המתרגם.( - נולד ברכיו שעל מי ובין הוולד בין קרבה יחסי נקשרים היו

אבנה אולי שפחתי אל נא בא מלדת ה׳ עצרני נא הנה אברם אל שרי ״ותאמר ב: טז בראשית 219
T ־  V ־ ־ V ־ T ״״ ״ T : ־  T״ ״ ־ V  T  V  V ״ T  I ״ ־ ״ V  T

ממנה״.
T ״  V

יט. א שמות 220

T ־  ־ :
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 בן. בלידת מאשר יותר קשה והלידה יותר חזקים בת בלידת לידה צירי כלל בדרך
 הפנים עם והנקבה מטה כלפי הפנים עם הזכר תשמישם, כדרך נולדים והנקבה הזכר
 צריך אינו והזכר הלידה עם פניה להפוך הנקבה צריכה מכך וכתוצאה מעלה, כלפי

 שחושבים שיש ייתכן יותר. חזקים הנקבה בלידת הלידה צירי ולכן 221פניו, להפוך
 חנינא ר׳ של תיאורו לפי העובר, יציאת עם כלומר בעיניים זה סיבוב לראות שניתן
 שהבנים גרמנים רופאים האמינו עשרה השבע במאה עוד האבנים(. על )בדיון לעיל

222לאחור. הפנים עם והבנות קדימה הפנים עם נולדים
 אך הלידה, בדרכי רקמות בקריעת מקורו אשר לידה בכל דימום יש רגיל באופן

 ראו חכמים אם התלמודי המקור מן ברור לא 223יבשה״. ״לידה מוצאים רחוקות לעתים
בלבד. וטהרה בטומאה מתרכז דיונם כי ליולדת, סכנה זאת בתופעה
 שהמיילדת נראה 224היולדת. אל בשבת להביאו שמותר שמן דרוש לידה לכל

 מחייבים הקדמונים הלידה שעוזרי כפי הלידה, דרכי את לשמן כדי בשמן השתמשה
המדעיים. הלידה עוזרי ידי על מתחייב הדבר בימינו שגם וכפי 225בפירוש,

ה לי ש ( ה ו (
 בך ״הרכה נאמר: רעב של מצב המתארת בתוכחה במקרא. כבר מופיע שליה המונח

חיקה באיש עינה תרע ומרך מהתענג הארץ על הצג רגלה כף נסתה לא אשר והענגה
ך • ■ » ך • ״ 9 « ^ • • • • ■ ך • ״ ך « • • « ■ ך • • “ • • ״ ■ • • • « • • • ■ ״ • • ^ ק ■ • • • •

כיל בחסר תיאכלם כי תלד אשר ובבניה רגליה מבין היוצת ובשליתה ובבתה. ובבנה
ך • • ך • • • ^ • • • ד • • • « 9 • • • • • » • • • • • • • • ■ • • • • • • • •1 •1 • •1 1 • ■ •

226ובמצוק״. במצור בסתר
־ ד ־ \ ־ י ד : ז : •

 שיוצא תרנגולת, של לקורקבן השליה את בתלמוד משווה גמליאל בן שמעון רבן
 שתי )באריגת הערב לחוט הטבור חבל את השוו חכמים הטבור(. )חבל הדק המעי ממנו

 228חצוצרת. כמו חלולה השליה 227שטוחה. עדשה דמוית השליה היווצרות של וערב(
 היא - ברומא טיטוס של הניצחון בשער לראות ניתן הקדומה החצוצרה תמונת את

229צר. שלה והקנה יותר ארוכה אך שבימינו לחצוצרות דומה

: לא נדה 221, י ע״א ן נקבה ״הבל י וב ל מר ו כדרך בא זה זכר: מש יש זה תשמ ו כדרך בא ו יש תשמ
ופכת זו יה ה נ זה פ ן ו י ופך א ו״ ה י פנ .

לפי צוטט : Joh. Eleri Ulyssei, philosophi libellus de partu, Lunaeburg 1626 222
Osiander, Lehrbuch der Geburthilfe vol. 2 p. 24

ות 223 ית : י כר וק ע״א יפ י ״ת יא דטמאה ל ום ה ידה - נדה מש ; בל ישתא״ י יב ״ה רש״ : ד  יבשתא
. ״בלא דם״

בת 224 : קכח ש ואם ע״ב יתה ״ יכה ה ן צר ירתה לשמ יאה חב ן לה מב . שמ וכר״
225 : גמה ו Soran, chapt. 21, p. 99 לד
ים 226 . כח דבר נו-נז
וספתא 227 : פ״ד נדה ת יה ה״ט ו ״של לתה - שאמר וט תח ורמס וראשה הערב כח ולה כת  וחל

. ות״ וצר בחצ
ו נדה 228 . כ ע״א
וסף 229 ן י , ב ו יה , מתת ות י נ ו יא ״משה :6 יב פרק ג, ספר קדמ ן גם המצ י וצרה מ ה חצ א עש . ש  כסף

זאת יתה וכ , ה ותה ות קצת ארכה דמ , פח נה מאמה , קצת ועבה צר הק יל ו מחל יל  הפה יד על וא
יה פקת במרה רחב ה . קבלת לשם מס ימה״ נש ה



 במונחים ואילו העובר, את המקיף הדק העור את רק ״שליה״ במונח מבין ]הרמב״ם
 קצוות ולא ההיווצרות וסוף ההיווצרות התחלת את רואה הוא וסוף התחלה של

[230נבון. זה אין ולדעתי השליה; של פיזיים

 כן כמו 231ימים; ושלושה עשרים אחרי רק תיפלט שהשליה לקרות יכול חריג באופן
232למחרת. רק שני וחלק אחד ביום ייפלט השליה מן שחלק לקרות יכול

 שהוולד ייתכן שמעון ר׳ לדעת אזי כזאת שליה נמצאת ואם עובר, ללא שליה אין
 שעשתה בעת קטן עובר פלטה שאישה נוספת, אפשרות גם ידועה 233)נספג(. נימוק

השליה. את רק ילדה ועתה דימום, כדי תוך צרכיה
 קושרים הלידה לאחר השליה. פליטת את לזרז שיכול תהליך על דבר יודע איני

 בשבת הטבור חבל את לחתוך שאסרו חכמים היו 234אותו. וחותכים הטבור חבל את
 עד ולשליח הטבור לחבל מחובר התינוק את והשאירו חודשים( לשמונה נולד )כאשר
 מוצאי עד ממתינים אין בתינוק או באם מצוקה בסימני מבחינים אם 235שבת. מוצאי
 גם הלידה, עם מיד הטבור חבל את לחתוך שיש נפסק הדעות חילוקי למרות שבת.

236בשבת.
 נפלטת לא השליה ואם פליטתה, עד לשליה קשור נשאר שהוולד מניח סורנוס גם

237הטבור. חוט של קשרים בשני צורך יהיה ברחם ונשארת

ה לי ש (2) ה
 שיחם "כדי לילה, בסיר ואולי בקערה, השליה את שומרים שהיו היה העממי המנהג
 עשירים בנות שמן, של בספלים טומנות מלכים בנות גמליאל: בן שמעון רבן אמר הולד.

השיליא את ש״טומנין גם מלמדת התוספתא 238במוכין״. עניים בנות צמר, של בספוגים

 הולד נוצר שבתוכה חמת כמו שהיא העבה ״החותלת הי״ג: פ״י ביאה איסורי הלכות רמב״ם, 230
 ברייתה ותחלת שליא הנקראת היא ויוצא אותה קורע לצאת זמנו וכשיגיע אותו... מקפת והיא
התרנגולים״. כקרקבן ועבה כחצוצרת וחלולה ערב של לחוט דומה

 יוסף: רב ליה אמר ימים. כ״ג עד בולד השליא את ותלו מעשה יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: כז נדה 231
כ״ד״. עד

 ביום ומקצתה ראשון ביום מקצתה שיצתה שליא אלעזר: א״ר עולא ״ואמר ע״א: יא קמא בבא 232
הראשון״. מן לה מונין שני

יצא״. שלא עד הולד נמוק אומר: שמעון ר׳ ולד. בלא שליא ״אין מ״ד: פ״ג נדה 233
( שבת תוספתא 234 ט״ו פ ( ט״ז  את וטומנין חותכין אף אומר: יוסי ור׳ הטיבור. את ״קושרין ה״ג: פ

השיליא״.
 את חותכין ואין השבת את עליו מחללין אין חדשים לח׳ שנולד ״תינוק ג: ד רבה במדבר 235

ן ואין טיבורו  בריא דבר ואם ומניקתו... עליו גוחנת אמו אלא למקום ממקום אותו מטלטלי
וכו״׳. טיבורו וחותכין השבת את עליו מחללין חי, שבעה בן שהוא

 את וחותכין אותו... ומרחיצין צרכיו כל לו עושין שנולד ״הולד ז: סעיף של סימן חיים, אורח 236
הטבור״.

Soran, chapt. 26 p. 118 237
בת 238 . קכט ש יא המחבר אצל )הקערה ע״ב נראה ה ות הספל כ ור ים במק י וד ( - התלמ . גם המתר
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 בתלמוד 239תבן״. של ובקופה ובכסות שמן של בסופלי כגון הוולד, ייצן שלא כדי
 טומנין והעניים בשמן אותן טומנין עשידין בשבת הזאת ש״השיליא מסופר הירושלמי

 הטמנת 240לארץ״. ערבון ליתן כדי בארץ אותן טומנין ואילו אילו וחול. בתבן אותן
הערבון. היא והשליה לאדמה לחזור הוולד של סופו כי לסגולה, היא באדמה השליה

 דרכי ״מפני אילן, על לתלותה ואין דרכים בפרשת השליה את לקבור אסור
 פרימיטיביים עמים אצל נהוג אילן על השליה את לתלות שהמנהג מעניין 241האמורי״.

242היום. עד
 243אחרים, ובמקומות כאן המופיעים האמורי, דרכי משום האסורים נוכריים, מנהגים

 התלמוד. בתקופת היהודים של העממית ברפואה אחיזה לפעמים להם מצאו זאת בכל
244״סליתא״. בשם בעם, מקובל שהיה הארמי בניב לפעמים מכונה השליה

 שליית את יביאו נושם אינו תינוק שאם אמרה ״אם״( )המכונה אביי של המינקת
 שליית את שיביאו מדי, קטן שהוא וולד על נאמר דבר אותו וינשום. עליו ויניחוה אמו
 אל הרחב הצד מן מדי, גדול הוא ואם הרחב, לצידה הצר מצידה בו וישפשפוה אמו
244הצר. הצד

 באכילה מותרת היא ממנה, סולדים ואין השליה, את שחוטה בבהמה מוצאים אם
 מן נפלטת כשהיא מגופה. לחלק נחשבת היא הבהמה בתוך נמצאת היא עוד כל כי

 לכלבים להשליכה ויש מבכירה( של )במקרה בהנאה אסורה היא בחיים בעודה הבהמה
 246אדם. בן של שליה אפילו לאכול נוהגים יווה שבאי כותב פלוס 245לקוברה. או

247הדמוני. בתחום להשבעה משמשת שחור חתול שליית

ת ט ת מי ד ל ו הי
 נאלץ שהעני מקרים קרו מיטתה. על הלידה אחרי היולדת את השכיבו כלל בדרך

 להשכיבה״; כדי דבר לי ואין ילדה "אשתי בבקשה אליהם ולפנות אנשים בין להסתובב
 מ״עושרו״ נתן הוא אשתו את להשכיב תבן רק היה לעני כאשר שגם מקרים גם קרו

248ממנו. לנזקק

( שבת תוספתא 239 ו ט״ פ ( ז ט״ ה״ג. פ
(.70) ע״ג טז פי״ח, שבת ירושלמי 240
ע״א. עז חולין 241

Ploss, Das Weib, 2:251 242
(. שבת תוספתא 243 פ״ו ( האמורי״. ל״דרבי הקשורים בנושאים דן הפרק כל פ״ז
ע״א. קלד שבת 244
מ״ז. פ״ד חולין 245
.248 ׳עמ (,242 הע׳ )לעיל, פלוס 246
 שחורה... בת שחורה חתולה שלית יביא המזיקים( )את לראותם שרוצה ״מי ש׳: ע״א; ו ברכות 247

אותם״. ויראה ממנה בעיניו וישים וישחקנה באש וישרפנה
 על ישנו והם נכסיו מכל הנאה שהדירה שבוע כלבא של לבתו נישא עקיבא ר׳ ע״א: נ נדרים 248

 מידעם לי ולית אתתי דילדת דתיבנא, פורתא לי ״הבו ואמר הנביא אליהו בא במתבן. קש
 לשמוח יכולים אנו עקיבא: ר׳ אמר ש׳: עליו(. להשכיבה דבר לי ואין ילדה )אשתי לאגונה״
עליו. לשכב לנו יש תבן שלפחות בחלקנו
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 בשבת, אש עבורה מדליקים אף הצורך ובמידת חם במקום לשכב צריכה היולדת
 שהיא החמים המשקאות את בשבת גם ליולדת לתת שיש פסק יוחנן ר׳ 249בקיץ. ואפילו
 250חול. בימי להם רגילה

טמאה: היולדת
נקבה ואם תטמא... דותה נדת כימי ימים שבעת וטמאה זכר וילדה תזריע כי "אשה
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251כנדתה״. שבעים וטמאה תלד
_

 אצל הן אחרים, עמים אצל גם הקדומה בתקופה מוכרת הייתה היולדת טומאת
 ארבעים במשך למקדשים יולדת נכנסה לא וביוון שמיים, עמים אצל והן ארים עמים

 בהתאם הנהיגה, הנצרות בימינו. גם טהורה כלא היולדת נחשבת רבים עמים אצל יום.
 היום זה היה כי מרים׳/ ׳׳טהרת כיום פברואר בחודש השני היום את המקרא, לחוקי

 החדשה בברית ישו. של הלידה יום שהוא בדצמבר וחמישה עשרים לאחר הארבעים
 הקורבן הקרבת שעם תקופה, באותה ליהודים מאליו מובן שהיה דבר במפורש כתוב
252היולדת. של טהרתה ימי מלאו יום ארבעים אחרי

 מאשר יותר ארוכות וטהרתה, בת, לידת אחרי היולדת טומאת מדוע יודעים אנו אין
 כפי העתיק, בזמן הרופאים על גם מקובלת הייתה זאת הבחנה זכר. בן לידת אחרי

 ימי את קובע הספר מחבר .De natura pueri הפסודו־היפוקרטי בספר נאמר שכבר
 להקדיש צורך אין 253זכר. בלידת ושלושים נקבה בלידת ושניים לארבעים הטומאה

 המשמעות גם זה. לעניין שניתנו וההסברים הרעיונות שפע את להביא כדי מאמץ
 של בדימום מדובר הראשונים הימים בשבעת ברורה: אינה במקרא זאת טומאה של

 - נוספים ימים ושלושה שלושים של מדממת הפרשה על מדובר כך ואחר הנידה
 צבע חסרי נוזלים הפרישו או דיממו תקופה באותה שנשים לקבל יכולים אנחנו האם

 וזאת חודשים, שלושה כמעט כלומר הלידה, אחרי יום שמונים או ארבעים במשך
 היו הקדום בזמן הנשים חריגים? ולא רגילים במצבים דן שהמקרא לגמרי ברור כאשר

 את בעצמן והניקו מודרניות לנשים מאשר ימינו של הפרימיטיביות לנשים יותר קרובות
 מאי־התכווצות סבלו תקופה באותה הנשים שכל להניח צריכים אנחנו האם - ילדיהן
 מוכרות שאינן השקפות על מבוססים אלה שחוקים ספק אין (?subinvolution) הרחם

לנו.
 הלידה לאחר הראשונים הימים בשבעת הדם שמקור סבור רב התלמוד, חכמי מבין

 באים אלה, תקופות לאחר שנפלט הדם וכן נקבה, אצל יום עשר וארבעה זכר אצל
 האישה הראשונה שבתקופה הטעם, את לנו להגיד בלי קובעת, והתורה מקור מאותו
׳׳נפתח מקורות: שני שישנם סבור לוי זה לעומת טהורה. היא השנייה ובתקופה טמאה

 ולא הגשמים בימות שנא לא הגשמים... בימות בשבת לחיה מדורה ״עושין ע״א: קבט שבת 249
החמה״. בימות שנא

(.47) ע״א יב פ״ט, שבת ירושלמי 250
ה. ב, יב ויקרא 251
דו לירושלים ויעלהו משה תורת לפי טהרה ימי ״וימלאו כב־כד: ב לוקס 252  ה׳... לפני להעמי

יונה״. בני שני או תורים שתי ה׳ בתורת כאמור קרבן ולתת
ed. Foes, vol. 3, p. 239 253
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 הטמא נסתם לנקבה, וי״ד לזכר שבעה ולסוף הטהור ונסתם הלידה ימי כל הטמא
254הטהור״. ונפתח

 ״שאלו בתלמוד. כמובן נידונה חטאת קורבן להביא היולדת על מדוע השאלה
 להן: אמר קרבן? מביאה יולדת תורה אמרה מה מפני יוחי: בן שמעון רבי את תלמידיו

תביא תורה אמרה לפיכך לבעלה, תזקק שלא ונשבעת קופצת לילד שכורעת בשעה
255קרבן״.

 כלומר נדתה, בימי כמו טמאה האישה הימים, עשר בארבעה או הימים, בשבעת
לאחר 256תביא״. לא המקדש ואל תגע לא קדש ״בכל וכן בעלה עם במגע לבוא לה אסור

9 : Y P T ״ V  J T *״ * . T  T

 להתייחם התחילו כי השתנה זה איסור אך השני. האיסור רק נשאר האלה הימים תום
 הדימום של מוחלטת להפסקה עד לחכות רק לא דרשו ומיולדת 257לזבה כמו לנדה
 לבוא לה שמותר לפני דימום כל ללא ימים שבעה כלומר נקיים״, ״שבעה עוד אלא

 כלשהו, צבע בעלת פליטה שום אין כאשר גם לחכות שנוהגים יש אך בעלה. עם במגע
 רבה במידה תואם זה נוהג 258לנקבה. יום 66+14 או לזכר יום 33+7 מחכים כלומר

 מתירים הקתוליים המוסר אנשי האישה. לגוף ביחס לנו שיש ההיגיינית ההשקפה את
 לה ויגרום ליולדת מסוכן הוא כן אם אלא למחרתו, או הלידה ביום אפילו המשגל את

259קיימת. מחלה של ניכרת להחמרה או קשה למחלה
 אם גם וזאת מסוכנת, נחשבת הראשונים הימים בשלושת יולדת כל השבת, מבחינת

 היולדת על השבת את מחללים מכן שלאחר ימים שבעה במהלך בטוב. מרגישה היא
 לגבי הקובעות ההנחיות היולדת על חלות מכן לאחר בכך. צורך מרגישה היא אם רק
260חולה. כל

 בעלה אם אך תצטנן. שלא כדי שילדה לאחר יום שלושים תוך לטבול לאישה אל
 אותה. יחמם ובעלה לטבול היא יכולה אזי לעיל( אתו)ראה להיות כבר לה ומותר עמה

האישה. של מוקדמת טבילה מחייב היולדת עם הגבר של מגע כל

 ד״ה דש״י טהדתו״; והתורה טמאתו התורה הוא, אחד מעין דאמר לרב ״הניחא ע״א: יא נדה 254
 ד״ה הוא״; אחד ממעין שבעה לאחר הבא ודם לידה של ז׳ בתוך הבא ״דם הוא: אחד מעין
ללוי. אלא

ע״ב. לא נדה 255
ד. יב ויקרא 256
(.3) הווסת האורוגניטלית: המערכת ד. הקרביים, .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 257
 וצריכות בזוב יולדות חשובות היולדות כל הזה בזמן ״עכשיו א: סעיף קצר סימן דעה, יורה 258

 נקבה והיולדת לזיבה, לנקיים וז׳ ללידה ז׳ יושבת זכר שיולדת אומר נמצאת נקיים. ז׳ לספור
 לזכר מ׳ תוך טובלין שאין שנוהגין מקומות יש לזיבה... נקיים וז׳ ללידה שבועיים יושבת

 איסור שיש ואמר זה מנהג על תגר קרא ״שהרמב״ם כותב במקום היטב באר לנקבה״. ושמונים
מינות״. לצד ונמשך לנהוג

Capellmann, p. 178 259
 עליה מחללין אני׳, צריכה ׳לא אמרה: ובין אני׳ ׳צריכה אמרה בין - ״שלשה ע״א: קכט שבת 260

 אין אני׳ צריכה ׳לא אמרה: השבת, את עליה מחללין אני׳ ׳צריכה אמרה: - שבעה השבת. את
השבת, את עליה מחללין אין אני׳ ׳צריכה אמרה אפילו - שלשים השבת. את עליה מחללין

ארמאי״. ידי על עושין אבל
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ד ל ו ו ה
 של לבשלותו הסימנים 261גדומה(. )אמה וחצי אמה הוא הנורמלי הוולד של גודלו

262וציפורניים. שערות הם התינוק
 מנשקים הכל זאת ובכל ודם, ריר מלא ומלוכלך, מטונף אמו מרחם יוצא התינוק

 בתלמוד רבים במקומות מבוטאת זכר לבן ההערכה 263זכר. נולד כאשר ובייחוד אותו
 הזכר כי הוא זאת להערכה ההסבר הזה. היום עד העמים בכל כמעט לראותה וניתן

 זאת מבטא אמי ד׳ מועדף; חברתי מעמד לו יש ולכן פרנסה מקור ביצירת יותר מעורב
 כפר המכונה יישוב על מספר המדרש 264בידו״. ככרו בא בעולם, זכר ״בא באומרו
 שמאוד האנשים כל לגור עברו זה לכפר זכרים; בנים היו בו הנולדים שכל דיכרין,

 לדאגה, נושא היא הבת זאת לעומת 265אותו. עזבו בנות שרצו ואלה זכרים בנים רצו
 נומה. תפריע ודאגתה שקר מטמנת לאב ״בת עגומים: בצבעים סירא בן שמצייר כפי

 תשטה. לא בעלה ובבית תפותה פן בבתוליה תשנא. פן ובעולה תגור, פן בנעוריה
 סימן - תחלה ״בת אך 266תלד(״. )ולא תעצר פן אישה ובבית תהרה פן אביה בבית

הבנים. בחינוך ההורים לימין תעמוד היא כי 267לבנים״, יפה

ל ו פ י ט ד ה ל ו ו ב
ביום ״ומולדותיך יחזקאל: הנביא מפי שומעים אנו המקרא בתקופת בוולד הטיפול על

• •

לא והחתל המלחת לא והמלח למשעי רחצת לא ובמים שרך כרת לא אותך הולדת
• • • ^  ■ ■  • • • ^  • ■ • • • • • ■ ■  • ■ ■  • f • • ^  ^  r ^  • • • •

268התלת״.
ך • ■ • •
• • T .״

 הפעולות שכל ואומר השבת חוקי שמירת במסגרת אלה בנושאים דן התלמוד
 הפעולות כל 269בשבת. מותרות ולכן לוולד חיוניות יחזקאל הנביא ידי על שהוזכרו

 ועלינו בכתובים פרטים עליהן לנו אין ולכן התלמוד בתקופת ומקובלות מוכרות היו
נוכרים. של מפיהם שבידינו ידיעות על להסתמך

 גם בסכין מלבד משתמשים היוונים, הלידה עוזרי מזכירים הטבור, חבל לחיתוך
ממכשירים חלק 270צינור. של קנה וכן חדה אבן לחם, של קשה קרום כלים, בשברי

ו. יב רבה בראשית 261
ע״ב. פ יבמות 262
 מלוכלך אמו ממעי יוצא הזה שהתינוק ״אע״פ ע״ב: עז כשב״, או ״שור כהנא, דרב פסיקתא 263

זכר״. כשהוא וביותר אותו, מנשקים והכל אותו מחבקים הכל ודם, רירין מלא ומטונף
ע״ב. לא נדה 264
ד. ב רבה איכה 265
. מב סירא בן 266 ט-י
ע״א. קמא בתרא בבא 267
ד. טז יחזקאל 268
 הולדת ביום ׳ומולדותיך בשבת... לחיה עושין תוכחה בפרשת האמור ״כל ע״ב: קכט שבת 269

 בשבת; הטבור שחותכין מכאן - שרך׳ כרת ׳לא בשבת, הולד את שמיילדים מכאן - אותך׳
מכאן - המלחת׳ לא ׳והמלח בשבת; הולד שרוחצין מכאן - למשעי׳ רחצת לא ׳ובמים

• • • • • • . • T • ״« • •

וכר״. בשבת הולד שמולחין
Oribasius, 3:117; Soran, chapt. 26, p. 117 270
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, כאמצעי בתלמוד גם מוזכרים אלה ך ו ת 271הטבור. חבל לחיתוך לא כי אם חי
 הראויה במידה בהמלחה הצורך את מזכיר גלנום ביילוד. בטיפול חיונית ההמלחה

 לסורנום 272הפנימיים. האיברים מאשר יותר וחזק עבה יהיה שהעור כדי והנכונה,
 לכן בתחומו, ומומחה מקצוע בעל היה שהוא ומכיוון ההמלחה, על מיוחד פרק יש

 רחצו שהקדמונים כותב מוסכיון 273יותר. מתוחכמים ואמצעיו יותר מסובכות הנחיותיו
 התינוק על זורים המומחים המחבר( )בתקופת בימינו 274ויין. מלח במי התינוק את

 לכווץ גם בזמן ובו לנקות אמורה זאת המלחה - 275סודה של וקצף דק מלח בעדינות
 בעקבות כותבים הערבים (.277 )הע׳ פריחה מפני ועמיד חזק יותר שיהיה כדי העור את

 את זה בהסבר מסביר רש״י גם 276קשה. יהיה שהעור כדי היא ההמלחה שמטרת גלנוס
דתי. פולחן איזה על פנים בשום כאן מדובר לא אכן 277ההמלחה.

,Natrium subcarbonicum crudum הוא במקרא המוזכר שהמלח מניח !אוסלנדר
 במצרים מאגמים היום עד מופקת אשר (,Na2C03) טבעית סודה או הנתרן פחמת
 המקרא בתקופת מוכרת הייתה הסודה 278סבון. משמשת שומנים בהוספת ואשר

(.[NaCl) בישול מלח של משמעות ל״מלח״ יש במקומותינו ״נתר״. מכונה והייתה

 שכונו אנשים קבוצת על אישים״( ״חיי עברי )בתרגום מספריו באחד מספר פלוטרכוס
Lace-dàmonier, היה זה מנהג 279אותם. לחזק כדי ביין שלהם הוולדות את שרחצו 

 רק לא אך ביין ילדיהן את רחצו אשר התלמוד בתקופת יהודיות לאמהות גם ידוע
280רפואיות. למטרות

 התינוק שאיברי ומטרתו היום גם קיים זה נוהג הוולד. את מחתלים ההמלחה לאחר
 מוכר החיתול 281מיוחד. פרק זה לנושא גם היה ליוונים כאלה. ויישארו ישרים יהיו

 אבריו שיתיישבו לקטן שעושין ״כמו מסבירו שרש״י ינוקא״, ״לפופי במונח בתלמוד
שיטת על מושג לקבל ניתן (Antigènes) אנטיגנס של בכתביו מקריאה 282יתעקם״. ולא

 שוהטין ולעולם שוחטין הכל כשרה. שחיטתו ובקנה, בצור יד, במגל ״השוחט מ״ב: פ״א חולין 271
ך ובכל טי ח (.10 הע׳ בריאותי, טיפול יז: פרק להלן גם )ראה שו

Galen, De Sanit. Tuend. 1:7; Kühn 6:32; Oribasius, 3:118 272
Soran, chapt. 27, p. 120 273

Moschion, chapt. 66 274
Aphronitron. Natr. carb. depur; Puschmann, Alexander von Traites 1:308 :275 ראה

Avicenna, book 1, fen. 3, doctr. 1,chapt. 1 276
בשרו״. שיתקשה כדי הולד את שמולחין ״מכאן ד׳: ט״ז ליחזקאל רש״י 277

Osiander, Handbuch der Entbindungkunst, Tübingen 1820, 2:213, notes 278
Plutarch, cd. Reiske, vol. 1, p. 197 279

אל בן שמעון ״רבן הי״ג: )פי״ב( פי״ג שבת תוספתא 280  אף ביין בנה מרחצת האשה אומר: גמלי
לרפואה״. לו שמתכוונת פי על

Soran, chapt. 28 281
ן ״׳ואין ע״ב: קמז שבת 282 פי יוחנן: ר׳ אמר חנה בר בר רבה אמר הקטן׳. את מעצבי  ינוקא לפו

דמי״. שפיר בשבת



 השיטה גם וווים. ברצועות לקרש הוולד את שקשרו מקובלת, שהייתה זוועתית חיתול
 את תואם זה תיאור 283אנושית. יותר הרבה נראית אינה סורנוס ידי על המתוארת

 איבר כל של והידוק בקשירה מדובר 284ל״אסוריך. ״חיתול״, המונח של הארמי התרגום
285במפורט. זאת מתארים ומוסכיוץ וסורנוס הגוף מאיברי
 כמו מעוקמים, להיות שאמורים איברים על בלחיצה האיברים את לסדר מקובל היה

 את למתוח יש דבר של בסופו ישרים. להיות שאמורים איברים של ובמתיחה הרגליים,
286להרפותו. כך ואחר הגוף כל

 לעצב דורש מוסכיון לראש. צורה לתת גם צורך היה הגוף סידור של זאת במסגרת
 היו האסיאתיים העמים אצל שהמיילדות כותב והיפוקרטס מעוגלת, בצורה הראש את

 באומנות דן התלמוד גם 287אחרים. וכלים תחבושות בעזרת מוארך ראש לעצב מסוגלות
 ״מפני וענה סגלגלות?״, בבליים של ראשיהן מה ״מפני נשאל הלל המיילדות: של זאת

288הראש. את להאריך המסוגלות פקחות״ )מיילדות( חיות להם שאין
 ולכן ימים כמה בן היה כבר הוולד כאשר כנראה בוצעו אלה מטיפולים חלק
 ביטויים שאר או ״תינוק״, או ״ולד״ במונח ולא ״קטן״ במונח התלמוד משתמש

 להמלחה בניגוד בשבת, אסורים אלה מיוחדים טיפולים שנולד. תינוק המתארים
 והגמרא )בשבת(, הקטן״ את מעצבין ״ואין אומרת המשנה בשבת. שמותרות ולרחצה
 את שתופסים )באירוניה(, זה ״נעים״ טיפול מתאר סורנוס 289שדרה״. ״חומרי אומרת
 ועמוד וגמישות משוחררות תהיינה שהחוליות עד למטה, וראשו בקרסוליים התינוק
290וכפיף. גמיש יהיה השדרה
 מתפרקים ואיבריו נולד כשהוא הוולד של איבריו את ליישר מקובל היה כן כמו
 והוא )אפיקטויזין(, הקאה בסם משתמשים היו להקאה התינוק לגירוי ינוקא״(. )"אסובי

 הריר את מפיו לסלק וכדי הוולד של הפה לניקוי לגרום כדי הלידה עוזרי לכל שימש
291שם. שהצטבר

אמו שליית את שיביאו שלו( )האומנת אביי של אמו מציעה נושם שאינו לתינוק
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.281 הע׳ לעיל, ראה 283
: ט״ז ליחזקאל עוזיאל בן יונתן תרגום 284 אתאסר״. לא ובאיסורין - התלת׳ לא ״׳הוזתל ד

•  « T  \ * * •  T

Moschion, chapt. 91 285
שם. 286

De aëre et loéis, ed. Foes 3:289 287
ע״א. לא שבת 288
ן ״ואין מ״ו: פכ״ב שם 289  ״לתקנו מברטנורה: ר״ע השבר״; את מחזירין ואין הקטן את מעצבי

שדרתו״. וחוליות עצמותיו ולישב
Soran, chapt. 34, p. 156 290

 אבריו נולד כשהוא אבריו, סדר ״להחליק מיועד ינוקא״ ש״אסובי אומר רש״י ע״א: קכג שבת 291
 גרון לילד שיש ינוקא״( ״אסובי )ערך הערוך בעל מסביר לעומתו ליישבן״. וצריך מתפרקין

ת או גידול להרחיק כדי לגרונו אצבעה מכניסה והמיילדת נפוח  שעשויה פעולה וזאת שלפוחי
״אסב״(. ערך ב,116 ׳עמ א, כרך לוי, של מילונו גם )ראה להקאה לגרום
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296

 השליה שבעזרת מניח וונדרבר 292בו. ישפשפוה מסוימים ובתנאים עליו אותה וישימו
293בה. שנותר הדם מן יספוג עוד הוא

 ומורחים )אדמדמני( בשלים לא מענבים עיסה מכינים היו שמאי״ ״גובת בשם ביישוב
 ממקורות לי מוכר אינו זה נוהג 294יעקצוהו. לא שיתושים כדי התינוק של ראשו על

 לבעל חשבו הוא כי תינוק של בקודקודו שניקר תרנגול סקלו בירושלים לא־יהודיים.
 מן לשומרו צריך אין חי, יומו בן ״תינוק אלעזר בן שמעון ר׳ של אמרתו מכאן 295חיים.

 ובורח״, אותו רואה ארי עיניו, את ינקרו שלא הנחש ״מפני העכברים״, ומן החולדה
 ׳ומוראכם שנאמר העכברים ומן החולדה מן לשומרו צריך 297מת הבשן מלך עוג "אבל

הבריות, על מוטלת אימתו חי שאדם זמן כל - 298הארץ׳ חית כל על יהיה וחתכם
■ ■ • • • • • • • •ץ■ • ■■ * • ' ״ 9 • • ץ

299אימתו״. בטלה שמת כיון
 יוצאת היולדת הייתה לידה, זמן כשהגיע מצרים, עבדות שבזמן מספר המדרש

 כפי בו ולטפל התינוק את לרחוץ מלאך שלח והקב״ה התפוח עץ תחת ויולדת לשדה
 שהאם או 301בשמן אותו וסך רוחצו טבורו, חבל וחותך 300עושה, הייתה שהמיילדת

302חדה. צור באבן הטבור חבל את חתכה עצמה
 בעריסה ישן התינוק אין בלילה 303אותה. ומנדנדים בעריסה התינוק את משכיבים

 להתיישב אדם היה יכול ובטעות נמוכה, כלל בדרך הייתה העריסה אמו. בחיק אלא
304התינוק. את ולחנוק עליה

302

304

הנקה
רק החלב להיווצר מתחיל רבים לדעת 305לחלב. הווסת דם הופך הרה, האישה כאשר

ל )ראה ע״א. קלד שם 292 .(244 הע׳ ליד (2) השליה זה: בפרק לעי
Wunderbar, Biblisch-Talmudische Medizin, 1, 3:52 293

טו. לד רבה בראשית 294
 ראה הנפש. את שהרג בירושלם שנסקל תרנגול על ״תנינן (:45) ע״א בו פ״י, עירובין ירושלמי 295

וניקרו״. הלך רופף תינוק של ראשו
הי״ט. )פי״ז( פי״ה שבת תוספתא ע״ב: קנא שבת 296
הוא הלה ברזל ערש ערשו הנה הרפאים מיתר נשאר הבשן מלך עוג רק ״בי יא: ג דברים 297

9 T  T  -  9 V  V ״ ־ : ״ V V : -  • •  • • T  : T  V V ־ : V ־ ־ :

איש״. באמת רחבה אמות וארבע ארכה אמות תשע עמון בני ברבת
־ : ־ ־ ־ ־ ־ ״ ״ ־ ־* •״ 9 : T ־ : T : ־ ־ ־ : ־ T ־  :  T :-------------

ב. ט בראשית 298
.296 הע׳ לעיל, וראה יב, לד רבה בראשית 299
ע״ב. יא סוטה 300
ח. כג רבה שמות 301
א. ה רבה ויקרא 302
י. נג רבה בראשית 303
ת ירושלמי 304  גבי על לינתן התינוק דרך ואין ביום מיטה גבי על ״ישב (:63) ע״ג לא פ״ב, מכו

 על לו ישב גולה. אינו בלילה, מיטה גבי על הנתון התינוק ודרך בלילה גולה. ביום, המיטה
 התינוק דרך ואין בלילה, גולה. אינו ביום, עריסה גבי על לינתן התינוק ודרך ביום עריסה גבי

גולה״. בלילה, עריסה גבי על לינתן
ר״מ״. דברי חלב, ונעשה נעכר ״דם ע״א: ט נדה 305



 מהיווצרות כתוצאה הדימום מפסיק ההנקה בתקופת 306הריון. חודשי שלושה אחרי
 יונק התינוק אין אם 308הבית. עבודות בעת מדדיהן נוטף שחלב נשים ישנן 307החלב.
309הדדים. על חלב טיפות נשארות בחזקה

 שם והופך לדדים עובר הווסת שדם הדעה מקובלת הייתה הקדום העולם בכל
 ובהרחבה 312גלנוס, וכן 311מוסכיון, סבר וכן 310אריסטו, גם החזיק זאת בדעה לחלב.
 הווסת מדם העובר ניזון הלידה שעד כותב עבס אבן עלי הערבים. אצל נזכר העניין
 וזהו ההריון, בעת בה ניזון שהוא זאת את התואמת לתזונה זקוק הוא הלידה ואחרי
 לבלוטות הרחם מן ישיר ורידים קשר שיש כותב סינא אבן 313הווסת. מדם שנוצר החלב

 הדוק יותר עוד קשר שיש הדעה שוררת הפרימיטיביים העמים מן חלק אצל 314הדדים.
 יכול שהתינוק מחשש מין יחסי לקיים מינקת על אוסרים הם ולכן לרחם, החזה בין

315החלב. עם יחד זרע לקלוט
 מסוגל הוא עבורו; טפל השאר וכל היונק לתינוק ביותר החשוב הדבר הוא החזה

 כל צריך )כך היום שעות בכל לינוק צריך תינוק 316נזק. לו שיגרם מבלי היום כל לינוק
 משמרות, לשלוש מתחלק הלילה 317היום(. שעות בכל בתורה להתייגע מישראל אדם

ביזוי או בושה פסול, שום אין 318אמו. משדי יונק תינוק בוקר, לפנות ובשלישית,
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 חדש וארבעה עשרים אומרים שמאי ״שבית ע״ב: ס כתובות (;70)ע״ג יט פ״ד, סוטה ירושלמי 306
 האומר לדברי אכריע: אני גמליאל: בן שמעון רבן אמר חדש. עשר שמונה אומרים הלל ובית

 לאחר אלא נעכר החלב שאין לפי חדש... ואחד בעשרים לינשא מותרת חדש וארבעה עשרים
 וכמדומני הריון, חודשי שלושה אחרי להיווצר מתחיל שהחלב כותב )המחבר חדשים״. שלשה

ך יכולה שהאישה אומרת שהגמרא  ולכן שוב שהרתה אחרי חודשים שלושה ולהיניק להמשי
אל בן שמעון רבן לדעת חודש ואחד עשרים אחרי כבר להינשא יכולה המתרגם.( - גמלי

 לעת״; מעת מטמאה חודש וארבעה עשרים בתוך בנה שמת ״מניקה ה״א: פ״ב נדה תוספתא 307
(.29) ע״ב מט פ״א נדה ירושלמי

f iß x׳ j v f b n ח^בר־ h jw fß ״p>k'3>wß f o p N  fß  p->517)g le rn  .p d o \ j p tftM g N  ß< ”p p 'jN

«fi> l) r׳x m  p׳( .x "n  6 "d  P 'f o )  n x 'lc ß i p

טמא״. התנור, לאויר ונפל מדדיה חלב שנטף ״האשה מי״א: פ״ח כלים 308
ע״א. יג כריתות 309

Aristotle, Hist. Anim. 7, 3:21 310
. ברחם העובר של התזונה הנו הדם  Moschion, chapt. 12 311

.( הדם מן החלב היווצרות ) Galen, De Saint. Tuend, vol.l, chapt. 8; Kühn 6:36 312
Avicenna, Trois Traités d'Anatomie Arabes, ed. Koning, Leiden 1903, p. 419 313

.640 ׳עמ שם, 314
Ellis, Gattenwahl, p. 31a 315

 לישראל... עיקר המן היה כך לו טפל והכל לתינוק עיקר זה דד ״מה ה״ג: פ״ד סוטה תוספתא 316
 ישראל שאפילו המן נעשה כך מזיקו, אינו היום כל הימנו יונק תינוק אפילו הזה הדד מה

ך. אין כולו היום כל אותו אוכלין קי י מז
(.9) ע״ד יד פ״ט, ברכות ירושלמי 317
 תינוק - שלישית צועקים, כלבים - שניה נוער, חמור - ראשונה ״משמרה ע״א: ג ברכות 318

אמו״. משדי יונק
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 גם מפסיק אזי לינוק, מפסיק תאומים משני אחד כאשר 319אמו. משדי התינוק ביניקת
320מתכווצים. והשדיים השני,

 וארבע עשרים )תוך אמו שדי ליד ללידתו סמוך התינוק את להניח מקובל היה
 לגרום עלולה בהנקה דחייה כי 321הטבור, חבל את חתכו לא עדיין אם ואפילו שעות(

 לתת כך ואחר יומיים במשך הנולד הרך את להרעיב ממליץ סורנוס 322ליולדת. נזק
 תקבל האם עיזים; בחלב מועשר שלפעמים דבש מי לתינוק תיתן והיא למינקת אותו

 ממליץ לכך בדומה 323ערך. לחלב אין כן לפני כי יום עשרים אחרי רק התינוק את
 התינוק אם חודש. וארבעה עשרים במשך מיניקה האישה רגיל במצב 324מוסכיון. גם

 אליעזר(; ר׳ של דעתו )כך פסולת יונק שהוא דומה חודש וארבעה מעשרים יותר יונק
 אשר ילד מוזכר מקבים בספר 325חמש. גיל עד אף לינוק תינוק יכול יהושע ר׳ לדעת

 יניקה כתקופת חודש עשר שמונה של תקופה רואים הלל בית 326שנים. שלוש ינק
327מספקת.

 במצרים גם שנתיים. עד וחצי שנה של היא מוסכיון, לדעת נאותה, יניקה ]תקופת
 שנחתמו בחוזים מתבטא שהדבר כפי המקובלת התקופה זאת הייתה ההלניסטית

 שלוש הרגילה היניקה תקופת הייתה העתיקה ובמצרים העתיקה בבבל באלכסנדריה.
 שוברט 329שנים. שלוש ההנקה תקופת נמשכה קונפוציוס חוקי לפי גם 328שנים.
 תקופת הייתה היהודים אצל שגם חנה, של בסיפורה הערה מתוך 330בטעות, מסיק

חייבת שאם קובע הפרוסי המדינה חוק 331שנים. שלש בת המקרא בזמן ההנקה

ת מתבייש אינו הזה שהתינוק ״כשם כ: ד רבה במדבר 319  לפניך נפשי שויתי כך אמו לפני להתגלו
לכבודך״. לפניך להתבזות נתביישתי שלא

מה - ה( ד השירים )שיר צביה׳ תאומי עפרים כשני שדיך ׳״שני ב: ה ד רבה השירים שיר 320
• : ״ 1 ״ ־ T •״ : T: ״  T ־ : ״ T ״ : •

וכר״. נסתם דדן מדדיהן מהן אחד שפורש כיון הללו תאומים
(.1) השליה זה: בפרק לעיל ראה 321
 אין שמונה בן ספק שבעה בן ספק השבת, את עליו מחללין אין שמונה ״ובן ע״א: קלה שבת 322

הסכנה: מפני ד״ה רש״י הסכנה״; מפני ומניקתו שוחה אמו אבל לטלטלו ואסור עליו... מחללין
חולי״. לידי ומביאה בדדיה הרבה שחלב ״מפני

Soran, chapt. 29, p. 130 323 
Moschion, chapt. 73, p. 94 324

 - שקץ כיונק ואילך מכאן חודש, וארבע עשרים והולך יונק ״תנוק ה״ג: פ״ב נדה תוספתא 325
שנים״. חמשה בן אפילו והולך תינוק יונק אומר: יהושע ור׳ אליעזר. ר׳ דברי

ם-ב 326  שלוש והיניקתיך חודשים תשעה בבטני אותך נשאתי אשר עלי, רחם ״בני, כז: פ״ז מקבי
שנים״.

 עשר שמונה אומרים הלל ובית חדש וארבעה עשרים אומרים שמאי ״שבית ע״ב: ס כתובות 327
בכך״. לינק לתינוק דיו - חדש עשר ״שמונה חדש: עשר שמונה ד״ה רש״י חדש״;

Schubart, “Die Amme im alten Alexandrien”, Jahrbuch fur Kinderheilkunde 1909, vol. 328
70, part 1, p. 93 

Mayet, Mediz. Reform, 1905, p. 414 329
.84 ׳עמ ,328 הע׳ לעיל, ראה 330
אל-א 331 יקם אך אתו גמלך עד שבי בעיניך הטוב עשי אישה אלקנה לה ״ויאמר כג-כד: א שמו

V ־־  T  V ג T  -  • :  -  .  - 2 T  .  t  t : ־ ״ י ־ • • ך ־
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 גורמות קביעתו תוצאות אם האב. ידי על נקבעת ההנקה ותקופת ילדה, את להיניק
[332מומחה. של לדעתו להיכנע עליו אזי התינוק או האם לבריאות סבל

 אזי מיניקה אישה של בעלה נפטר אם גדולה. מעשית משמעות הייתה אלה לקביעות
 מחשש חודש עשר שמונה חודש. וארבעה עשרים אחרי רק שוב להינשא לה מתירים

 הילד את להיניק תוכל לא והאישה החלב וייעצר החדש מבעלה שוב תהרה שהאישה
 אך בחיים נשאר הבעל אם גם כמובן קיים החלב לעצירת חשש הראשון. הבעל מן

 אחרי התינוק הזנת את לאפשר כדי וביצים חלב עבור משלם הבעל היה זה במקרה
 בשנית( נישאה והאישה נפטר האב )כאשר חורג אב של במקרה אך ההנקה, הפסקת

 או הרה גרושה או הרה אלמנה נושא אשר אדם 333התינוק. הזנת עבור ישלם אם ספק
תביא״. אל יתומים ובשדי עולם גבול תסג ״אל משלי מחבר דברי על יעבור מיניקה 9 » » • • • • • • • • • • • ץ ץ

 של הריון למנוע כדי 335חברו״. מעוברת אדם ישא ש״לא גם נאמר זה פסוק דברי לאור
 התשמיש בעת להשתמש ממליצים התינוק, להרעבת לגרום כך ידי ועל מיניקה אישה

 וזורה מבפנים ״דש חודש וארבעה עשרים שבמשך ממליץ אפילו מאיר ר׳ בטמפון;
 חודשים שלושה להינשא לאישה מותר גמליאל בן שמעון רבן של לדעתו 336מבחוץ״.

 האמונה 337חדשים״. שלשה לאחר אלא נעכר החלב ״שאין ההנקה, תקופת סוף לפני
 הקדומה, בתקופה מקובלת הייתה לא כנראה הריון מונעת שחנקה המודרנית העממית

 היא בתה את גמלה שהיא שבעת הושע הנביא של אשתו על שמסופר למרות וזאת
338בן. וילדה הרה הייתה

334

338

בפרים גמלתו באשר עמה ותעלהו אתו. גמלה עד בנה את ותינק האשה ותשב דברו את ה׳
T  I ״4 ־ T  V ״ T ״* ־ T  : 9 V ־ T  : T --------־ : • ־ T ־ • T :־־ ־  : V ־ : T ״

של הנקה תקופת להסיק רצה שממנה שלוש, בת בבהמה ולא פרים בשלושה מדובר שלשה״.
T  •

שנים. שלוש
Thema 2, title 2 no. 67-69 332

 את יממן והוא הראשונים מנישואיו ילד יש שלבעל מצב מתארת הגמרא ע״ב. מב יבמות 333
 והבעל להיניק, ומפסיקה שוב הרה והיא ראשונים מנישואים ילד יש לאישה אם אך מזונותיו,

ת עלול הוא שלה, הילד מזונות את מממן אינו השני  מדוע לשאלה גם עונה אביי מרעב. למו
 לבא בושה ״אשה ועונה לילד, וחלב ביצים לממן הראשון הבעל מיורשי האישה תתבע לא

בנה״. את והורגת דין, לבית
י 334 ל ש ג מ . כ f ג£ו/<׳ י i n יון vgw־ !aNr־ « piodx "pfi<$" nfhjfg צח £' ,ptfiÜ" iNeT) jy ß n 'd  'JO," 

5! >~N \i׳n£ צה <d .y j 'ß f  t^lcM far׳f\'6" ~N\h ,"phi" far) nsk ß n׳P,׳כ ״?t t V

המתרגם(. - שם קהתי של פירושו )וראה /w ״ה3
ה״ז. פ״ב נדה תוספתא 335
ת נשים ״שלש ה״ו: שם שם 336  את תהרוג שמא מניקה ומניקה... מעוברת קטנה, במוך: משמשו

וכר״. חדש וארבע עשרים כל אומר: מאיר ר׳ שהיה בנה.
 וארבעה עשרים לה שיהיו עד תינשא ולא תיארס לא זו הרי בעלה שמת ״מינקת ה״ב: שם שם 337

 לדברי גמליאל: בן שמעון רבן אמר חדש... עשר שמנה אומר: יהודה ר׳ מאיר. ר׳ דברי חדש,
 עשר שמנה האומר לדברי חדש, ואחד לעשרים לינשא מותרת חדש וארבעה עשרים האומר

חדשים״. שלשה לאחר אלא נעכר החלב שאין חדש, עשר לחמשה להנשא מותרת חדש
לא־רחמה, את גמלה שבעת ראיה )אין בן״. ותלד ותהר רחמה לא את ״ותגמיל ח: א הושע 338

“ * : T  T  \  V ״״ ־־ “־ V

המתרגם.( - הרה הייתה הושע של אשתו
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 להתנגד זכאית מיניקה שאישה ומפורש נפרד בסעיף כותב הפרוסי המדינה חוק
 בתקופת התשמיש את במפורש מתירים הקתוליים המוסר אנשי 339המיטה. לתשמיש

340ההנקה.
 יהושע. ר׳ לדעת אפילו ולהניקו לחזור אין אזי ילדה את להניק הפסיקה אישה אם
 מותר ממחלה, נבעה ההפסקה אם אך מוחלטת הייתה ההפסקה אם נכונה זאת הוראה
341ולהניק. להמשיך ההחלמה לאחר

ת ק ס פ ה ה ק הנ ה
 נדרה שאישה לנדר תוקף יש אם מחלוקת הייתה 342האם. של חובתה היא התינוק הנקת
נדר ידיר כי ״איש הפסוק דברי את לקיים יש שמאי בית לדעת ילדה: את להיניק שלא

• •

ולכן 343יעשה״, מפיו הייצא ככל דברו יחל לא נפשו על אסר לאסיר שבעה השבע או לה׳
ך • • ^ ״ ך • • • • ■ • « • • “■ • • • “ • • • • »■« • •

• • 1 ♦ 1 • • ו 1

 וכופים תופס, אינו כלל כזה שנדר אומרים הלל בית אך מהנקה; להימנע האישה על
 אם אך להיניק, חובתה פוסקת מבעלה האישה נתגרשה ילדה. את להיניק האישה על

 להמשיך האישה את כופים אזי אחרת, מאישה מלינוק ונמנע האם דדי את מכיר התינוק
344ההנקה. עבור לאישה לשלם הבעל על רק - נפשות סכנת מפני בהנקה

 באינטליגנציה תלוי הדבר אחרת? אישה לבין אמו בין להבחין התינוק יודע גיל מאיזה
 אחרים יום, שלושים אחרי כבר זרה אישה בדדי שמבחינים תינוקות ישנם התינוק: של

חודשים. שלושה אחרי רק שמבחינים ויש יום חמישים אחרי
 לא 345נפשות״. סכנת מפני אחרת למינקת אותו נותנין אין אמו את המכיר ״תינוק

 עשוי שהתינוק מפני או החלב מחילופי נובעת הנפשות סכנת אם המקורות מן ברור
 אחרת אישה של לחלב אמו חלב בין מבחין עיוור תינוק אחרים. מדדים לינוק לסרב
346ובטעמו. החלב בריח

 חודש וארבעה עשרים תום לפני להינשא אלמנה על לאסור רצה אשי רב בר מר
 על להינשא. שתוכל כדי תינוקה את חנקה שאישה מקרה היה כי מת, תינוקה אם גם
 חונקת הייתה לא שפויה אישה כי ״שוטה׳׳, הייתה זאת שאישה ספק שאין לו אמרו כך
347שפויים. אדם לבני רק נקבעים וחוקים תינוקה את

שתניק בעלה את כופה האשה ואין חברו בן את להניק אשתו את כופה האיש ״אין

.180 סעיף 332 הע׳ לעיל, ראה 339
Capellmann, p. 180 340

(.57) ע״ב מט פ״א, נדה ירושלמי 341
ת ״אלו מ״ה: פ״ה כתובות 342  המטה לו מצעת בנה, את ומניקה לבעלה... עושה שהאשה מלאכו

וכר״.
ג. ל במדבר 343
ה״ה. פ״ה כתובות תוספתא 344
ה״ה. פ״ב נדה שם 345
ע״א. ס כתובות 346
ע״ב. שם שם 347
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 אלא התינוקות שני את להניק להכריחה אין תאומים שילדה אישה 348חברתה״. בן את
349מינקת. ישכרו ולשני מהם אחד תניק

משום יגרשה בעלה כלומר ״תצא״, מאיר ר׳ לדעת ברחוב, ילדה את המיניקה אישה
350בפריצות. שנוהגת
 הוא״. דידה צערא לה, שומעין להניק שלא אומר והוא להניק ״אומרת האישה אם
 או חלב, מעודף כתוצאה או הפטמות, התכווצות בגלל או - בכאב חשה היא כלומר,

 נוהגי לפי נוהגים להיניק, מסרבת האישה אם הפוך, במקרה התינוק. מן הפרדה מן
 חוקים 351לה. שומעים מיניקות הבית נשות היו לא במשפחתה ואם האישה, משפחת

להיניק. המסוגלות נשים לגבי רק כמובן תקפים אלה
 כבוד פחיתות של עניין בהנקה שראו נשים היו קדומות בתקופות שכבר נראה
 התלמוד מדברי מאוד והתרחקו במקרא, שמתואר כפי האימהיים, הרגשות מן והתרחקו

 מן דדיה שמונעת אישה 352להניק״. רוצה פרה לינק רוצה שהעגל ממה "יותר האומר
 שד חלצו תנים ״גם לאכזרית: נחשבת מרעב, למות קרובה עצמה היא אם גם התינוק,
עוללים בצמא חכו אל יונק לשון דבק במדבר. כיענים לאכזר עמי בת גוריהן היניקו

. 2 - .ך . - . . - - ן ד 9 • ״ד ״ד ־־ • 9 •• 9 : 9 ־־ ד ד : • ־ . . ך ״

המלך במשפחת מינקת החזיקו מדוע יודעים אנו אין 353להם״. אין פרש לחם שאלו
• • • ך 9 • • ״ 9 9 9 • • ■

 היו הקדומה בתקופה שגם ודאי 355דבורה. היא מינקת, לרבקה הייתה ומדוע 354אחזיהו
 חמישי יום כל מתענים היו המקדש בבית המעמד ואנשי חלב, מעצירת שסבלו נשים

 ולא להיניק רצו שלא בנשים שמדובר ייתכן אך 356כראוי. בניהן שיניקו מיניקות על
להיניק. מסוגלות היו שלא בנשים

 רק לא לאם, סלחו הם אך האם. של ההנקה את חייבו הקתוליים המוסר אנשי ]גם
 לאלה גם אלא האישה, של בריאותה לטובת המציאות בכורח היניקה שלא לאם
[357מיוחסות. במשפחות כמקובל היניקו, שלא

תחת רבצת תהום ברכת מעל שמים ״ברכת בירכו הוא מותו לפני ליוסף יעקב בברכת
• ^ • • • • • • • ^ ״ ■ך • • 9 9

רחל את יעקב אבינו חיבב היכן ״עד המדרש אומר כך על 358ורחם״. שדים ברכת

ה״ה. פ״ה כתובות תוספתא 348
(.34) ע״א ל פ״ה, כתובות ירושלמי 349
תצא״. אומר: מאיר רבי בכולן - בשוק הניקה בשוק, גירגרה בשוק, ״אכלה ע״א: פט גיטין 350
ע״א. סא כתובות 351
ע״א. קיב פסחים 352
ד. ד איכה 353 ג-
ם־ב 354 אתו ותגנב אחזיה בן יואש את אחזיהו אחות יורם המלך בת יהושבע ״ותקח ב: יא מלכי

• * • • mm mm mm • • • • ״ a  9 • • *  * • *1* * *r • ■ץ » • • • • • • 1• • •1 • 1 • • •1 •

ת בחדר מנקתו ואת אתו המומתים המלך בני מתוך עתליהו״. מפני אתו ויסתרו המטו
• 9 • 1• * • • • • 9 ■■ mmm 9 • • •  • • • •  • ■p ■■ ■■ • ״ • • • • • • » .T • • • I » • • • • • • •

אנשיו״. ואת אברהם עבד ואת מנקתה ואת אחיתם רבקה את ״וישלחו נט: כד בראשית 355
- : - : v • : ד 9ד v s  t • v 9: • ״  v  v s  t —ד ד : : v דד-:

 על בחמישי תעניות... ארבע ויושבין הכנסת לבית מתכנסין מעמד ״אנשי ע״ב: כז תענית 356
בניהם״. את שיניקו מיניקות יפילו, שלא עוברות ומיניקות, עוברות

Capellmann, p. 57 357
כה. מט בראשית 358
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359וכר״. ורחם׳ שדים ׳ברכת לה: טפילה עשאו בנה את לברך שבא בשעה אפילו -
־ T : ־ י T ״ ־ T ־

 התליין מול אל הצעיר בנה את החזיקה בניה שבעת את הרג אנטיוכוס אשר האם
 וגידלתיך שנים שלש והינקתיך חודשים תשעה בבטני אותך נשאתי ״אשר לבן: ואמרה

360והזנתיך״. הזה לגיל עד והדרכתיך
 לעומת 361ינקת״. אשר והשדים נשאתך אשר הבטן ״אשרי לישו: אישה קראה גם כך

362נבל. להיות שגדל תינוק מיניקים אשר שדיים מקוללים זה

ת ק נ מי
 אחרת. אישה במקומה באה תינוקה את להיניק רוצה אינה או יכולה אינה אם כאשר

 נותנו שפחה לו אין ואם שתניקהו, לשפחה נותנו בן לו יש אם אדם שבעולם ״בנוהג
זקנה ׳ועד אלא כן אינו הקב״ה כביכול שנים. וג׳ ב׳ אותו? מניקה היא וכמה למניקה.

T  •

363אסביל״׳. יאנ בהשי ועד הוא אני
» ■ץ• ■ • « • • • ■ • • ■

• • • I • •

 לא להניק בן לה שניתן ׳׳האשה תקופה ובמהלך לשנתיים היא מינקת של שכירות
 לפי 365היא. תינוקה את לא ואף 364אחר״, תינוק עמו תניק ולא מלאכה עמו תעשה

 איסור על שעוברת מינקת של דדיה את חותכים חמורבי של ה״אנושיים״ החוקים
 על קנסות נזכרים שנתיים, של לתקופה תקפים שהיו מאלכסנדריה, מינקת בחוזי זה.

366החוזה. סעיפי את המפרות
 ולמקום; לזמן בהתאם השתנתה ודעתם נוכריה מינקת של בהעסקתה נחלקו חכמים
 לשהות המינקת את מחייבת המשנה 367היסוס. ללא העסקתה את מתירה התוספתא

 (.366 )הע׳ המינקת לבית התינוק את לתת נהגו כלל בדרך כי 368התינוק, אבי בבית
 התינוק, את להרוג רוצה הנוכריה המינקת אם יועיל לא פיקוח שום מאיר ר׳ של לדעתו

אנשי 369ההנקה. בעת התינוק את להרוג וכך השד על מוות סם למרוח יכולה היא כי

כ. צח רבה בראשית 359
ב 360 פ- בז. פ״ז מקבי
כז. יא לוקס 361
 דכן ביזא ליט דאמר: כאינש הארץ? נתקללה ״למה (:26) ע״ב כז פ״א, כלאים ירושלמי 362

 שהניקו השדים ארורים הרשע: על לומר העולם דדרך ״פי׳ הגיליון: על קצר פירוש איינק״.
כשקלקל״. האדם עבור נתקללה הארץ גם ולכן לזה,

ד. מו ישעיה יב; ז רבה דברים 363
 ואחד בנה אחד - חדש וארבעה עשרים כל בנה בטיפול אשה ״חייבת ה״ד: פ״ב נדה תוספתא 364

 תינוק עמו תניק ולא מלאכה עמו תעשה לא להניק בן לה שניתן האשה להניק. בן לה שניתן
אחר״.

חברתה״. בן ולא בנה לא עמו תניק לא זו הרי להניק בן לה שנתנו ״הרי ע״ב: ס כתובות 365
.93 ,91 ,89 ,84 ׳עמ (,328 הע׳ )לעיל, שוברט ראה 366
טמאה״. הבהמה ומן מהנכרי תינוק ״יונק ה״ה: פ״ב נדה תוספתא 367
 של בנה מניקה נכרית אבל נכרית, של בנה תניק לא ישראל ״בת מ״א: פ״ב זרה עבודה 368

ברשותה״. ישראלית
 שפיכות על שחשודה מפני ישראל בת של בנה את תניק לא כוכבים ״ועובדת ע״א: כו שם 369

בזמן ישראל בת של בנה את מניקה כוכבים עובדת אומרים: וחכמים מאיר. רבי דברי דמים,
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ראו ואף האלה החששות מכל פחדו לא עוינת, פחות בסביבה שחיו ישראל, ארץ
מלכים ״והיו ישעיה הנביא של נבואתו קיום את נוכריה מינקת ידי על ילדיהם בהנקת

• 1 1

אומה בנות מיניקות העדיפו שברומא מספר גליוס 370מיניקתיך״. ושרותיהם אימניד
• ^י• • ״ ״ • • • • • ״ • » * • •
• • 1 •

 מיניקות מעדיפות הגדולות הערים נשות שבימינו טעם מאותו כנראה 371וברברית, זרה
 היה זה טעם רעב. הסובלות העירוניות למיניקות בניגוד טבעי, כוח להן שיש כפריות,

התלמוד. בתקופת יהודיות לנשים משני טעם רק
 )הע׳ נשואות נשים וגם רווקות גם מיניקות עצמן השכירו (366 )הע׳ באלכסנדריה

 המצריות כל אל אותו הביאו המדרש, מספר משה, את מצאה פרעה בת כאשר (.369
 את מסביר יוספוס 372טמא?!״. דבר יינק השכינה עם לדבר שעתיד ״פה מהן: ינק ולא

 קרבה להן הייתה ולא השבט מאותו היו לא הן כי המצריות מן לינוק משה של סירובו
373העבריות. מן אישה להביא מרים המליצה ולכן משה, אל גזעית

 שמתה לתינוק דומה? הוא למה השוק מן תבואה הלוקח אומר: יאשיה בן אחאי ״ר׳
 לתינוק דומה משלו האוכל שבע... ואינו אחרות מיניקות פתחי על אותו ומחזירין אמו

374אמו״. שדי על המתגדל
 לנו מספרת כך - התינוק במשפחת מכובד מעמד קרובות לעתים היה למינקת

 375חשובה. אישיות של מותה כעל רבקה מינקת דבורה של וקבורתה מותה על התורה
 ״הנסיך כאשר גם התינוק לשלום וכפוחדת כדאגנית המינקת את מוצאים אחרת מבחינה
 376במצבו. פגיעה בכל אותה שיאשימו יודעת היא כי בעריסתו, בשקט שוכב הקטן״

 השתייכה העתיקה במצרים 377מיניקתו. של בניה ארבעת ידי על נרצח חירום של נכדו
378להיניק. שהפסיקה אחרי גם המלוכה, לחצר המלכים בני של המינקת

 דזימנין לא, נמי גבה על עומדות אחרות אפילו אומר: מאיר ורבי גבה... על עומדות שאחרות
רש״י. וראה ליה״, וקטלא מאבראי לדד סמא ליה דשייפא

׳והיו דבתיב ישראל בת של בנה מיניקת נכרית ״אבל (:73)ע״ג מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 370
1

כג(״. מט )ישעיה מיניקתיך׳ ושרותיהם אימניך מלכים
Gellius, 12:1 371

ע״ב. יב סוטה 372
 על שיחקה זו תרמותיס, ושמה בת ״ולמלך :5 ט פרק ב, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 373

 צוותה התיבה... את אליה להביא שלחה בזרם... הנשאת המקלעת את ראתה והנה היאור שפת
 המלכה תקראי לחנם מרים: אמרה השד... את קבל לא זה ואילו שד שתחלוץ אשה להביא

 מן אשה להביא תצוי אם ואולם אליו קרבה שום להן ואין הילד את להיניק האלה הנשים את
עמו״. מבת השד את לקבל ימהר אולי העבריות

ה״א. פל״א נתן דר׳ אבות 374
שמו ויקרא האלון תחת אל לבית מתחת ותקבר רבקה מינקת דבירה ״ותמת ח: לה בראשית 375

. fT״־  -  pt  .  .  Pv v  . .  T  :  T T . . . - - : • T ---------- ״״ ״  • * “" -  T :

בכות״. אלון
 למה? ובוהא. תוהא מניקתו והיתה עריסה גבי על ישן שהיה מלך ״בן ב: ב רבה בראשית 376

ידיו״. מתחת שלה את ליטול עתידה שהיא יודעת שהיתה
 בנו מלכותו את ירש חירום מות ״אחרי יח: ראשון מאמר אפיון, נגד מתתיהו, בן יוסף 377

.. בנו מלך ואחריו בעליעזר...  ארבעת עליו התקשרו כי שנים תשע מלכותו וימי עבדעשתרת.
והמיתוהו״. מינקתו בני

.83 עמ׳ (,328 הע׳ )לעיל, שוברט ראה 378
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 אם 379מזונותיה״. על לה ומוסיפין ידיה ממעשה לה פוחתים מניקה, הייתה ״אם
 את להשלים חייבת היא מזון, מעט רק לה מבטיח אשר הסכם על חתמה האישה
 השולחן פוסק יותר מאוחרת בתקופה 380התינוק. את להניק כדי ממקורותיה מזונה
 שהיא המזון את למינקת להשלים התינוק אבי שעל וקובע חוקי, אינו כזה שחוזה ערוך

381הפרטיים. ממקורותיה להשלים הייתה אמורה
 מרבה שהוא ״יין לוי בן יהושע ר׳ אומר לתזונתה למינקת מוסיפים מה השאלה על

382החלב״. את
 תבואה נבטי כהנא, רב לדברי כמו, לחלב המזיקים מאכלים לאכול למינקת אסור

 רב ולדעת וחבושא( )קרא וחבוש דלעת אפילו אביי לדעת ואדמה; קטנים דגים )חזיז(,
 בקטנותן(; תמרים הם כופרא רש״י ולדעת וכופרא, )קרא דקל וענפי דלעת אפילו פפא

 שמפסיקים אלה ממאכלים יש בקמח. מטוגנים קטנים ודגים כותח אפילו אשי רב לדעת
 מאכילתם להימנע שיש המאכלים אלה כנראה 383החלב. את שעוכרים ויש החלב את
 המתייחסים והמצרים היוונים בחוזי המופיע ואמיתי" נקי "חלב של בחיוב לעמוד כדי

להיניק. המיניקות שעל לחלב
 לא כה עד 384משוחררות. המיניקות אין הציבור על שנגזרו הראשונים התענית מימי

לתינוק. ולא לאם לא נזק, גורם שצום הוכח

ה ק י נ ל י ע ב ם מ י ק או חי בו ק ב מ
 שונים במקומות תינוקות. של מלאכותית הזנה על התלמוד מן ידיעות שום בידי אין

 מבהמה לינוק לתינוק שמותר הכריעו החכמים ורוב חיים, מבעל תינוק ביניקת מדובר
 לתינוק חיוני החלב נחשב הונא רב של לדעתו ולגמל. לחמור בעיקר הכוונה טמאה;

 החיים בעל של מהדדים ישירה ביניקה מדובר בסכנה. חייו אזי חלב מקבל אינו ואם
 כשרה בהמה מדדי ישירה יניקה בשתייתו. כר ואחר לכלי בחליבה לא פנים ובשום

להם שהיו שחולים נפוץ היה הקדומה בתקופה 385מבוגרים. אצל גם מכירים אנו

מ״ט. פ״ה כתובות 379
ע״ב. סה ע״ב, ס שם 380
 ומוסיפים ידיה ממעשה לה פוהתין בנה את מניקה שהיא זמן ״כל יא: סעיף פ סימן העזר, אבן 381

לה״; יש אם משלה לאכול צריכה לה, הוסיפו לא לחלב. שיפים ודברים יין מזונותיה על לה
משלה״. שהוציאה מה לה לשלם צריך ״דהבעל )יג(: היטב באר

 על ומוסיפין ידיה ממעשה לה פוחתין מניקה היתה ״אם (:73) ע״ב ל פ״ה, כתובות ירושלמי 382
החלב״. את מרבה שהוא יין אמר: לוי בן יהושע ר׳ מוסיף? מהו מזונותיה.

ע״ב. ס כתובות 383
ת מציינת הגמרא ע״א. יד תענית 384  בתעניות להתענות מיניקות של לחובתן ביחס שונות דעו

ת ומיניקות ״עוברות ישראל: על צרה או בצורת בעת קובע שהציבור  ואין בראשונות מתענו
ת ואין באחרונות מתענות אידך: ותניא באחרונות. מתענות  אין אידך: ותניא בראשונות. מתענו
באחרונות״. ולא בראשונות לא מתענות

 ואפילו מהם יונק ומכולן טמאה... ומבהמה מנכרית והולך תינוק ״יונק ע״א: קיד יבמות 385
 אומר: שאול אבא חלב... אצל מסוכן תינוק סתם יהושע: דרב בריה הונא רב אמר בשבת...

טוב״. ביום טהורה מבהמה שיונקים היינו נוהגים



386שלה. החום קליטת תוך בהמה מדדי ישירות ינקו בחזה כאבים
 כך אחר והאכילו קערה או כוס לתוך חלב מדדיהן חלבו שנשים מקובל שהיה ודאי

 כן כמו 387נפש. פיקוח של במקרה אלא בשבת אסורה הייתה זאת פעולה אך תינוקן, את
 בגלל ההנקה את להפסיק נאלצה אישה אם 388חיים. בעל של קרן בעזרת תינוק האכילו

 במקרה מדובר לא כלל בדרך 389התינוק. להזנת וביצים חלב קונה האב היה נוסף הריון
 מקובלות שהיו ההוראות אחרי שמילאו להניח שאין פי על אף צעיר, מאוד בתינוק כזה

 לחייו הראשונות בשנתיים שתינוק כותב הוא עליהן. מספר שאוריבסיוס באלכסנדריה,
390מעורבת. לתזונה הורגל שנתיים אחרי ורק מחלב ורק אך ניזון

 הרומית במיתולוגיה והיוונית. הרומית המיתולוגיה מן כבר מוכרת חיים מבעל יניקה
 של העז על מסופר היוונית ובמיתולוגיה מזאבה, שינקו ורמוס רומולוס על מסופר

 אמיתית תמונה אלה ביניקות ובצדק, רואה, פלוס זאוס. של המינקת שהייתה אמלתאה,
391האיטלקית. הרועים אוכלוסיית אצל שקורה מה של

 מתנות של עתיק רומי ציור גבי על מוצאים אנו (Sambon) סמבוץ של באוסף
 הכלי אם ספק אך קטן. תינוק של יניקה בקבוק שנחשב כלי רומי, למקדש שניתנו
392זאת. למטרה שימש שבציור

 הלר פון אלברכט 393גבר. של החזה מבלוטות חלב של הפרשה מתאר אריסטו
(Albrecht von Haller) הפרשה להם שהייתה גברים על בהם שמסופר רבים מקרים ריכז 

 והניחה אשתו שמתה באחד ״מעשה כזאת: תופעה על מסופר בתלמוד גם 394חלב. של
 לו ונעשה מוכרת( הייתה לא עוד מבקבוק )הזנה ליתן מניקה שכר לו היה ולא לינק בן
 כשינוי במפורש מתואר זה מקרה בנו״. את והניק אשה דדי כשני דדין לו ונפתחו נס

 שהיה מרדכי על שמספר הפסוק את דרשה בעת ציטט אבהו ר׳ 395בראשית. מעשה
397אסתר. את היניק שמרדכי זה פסוק ופירש 396דדו״, בת אסתר היא הדסה את ״אמן

• • r • • » ך ■ • • • • • • ■ ■ r r

« »
יד פרק 616

 שמים לשם מעשיו כל שהיו בבא בן יהודה ר׳ על עליו ״אמרו הי״ג: פ״ה קמא בבא תוספתא 386
 חלב אלא רפואה לך אץ לו: אמר אצלו, רופא נכנס חלה, אחת פעם דקה... בהמה שגידל אלא

רותח״. חלב ממנה יונק והיה המטה בכרעי וקשרה עז לו לקח רותח.
 הקערה לתוך או כוס לתוך ותחלוב מדדיה אשה תקל ״לא הכ״ג: )פ״ט( פ״י שבת תוספתא 387

נפש״. פיקוח בפני שעומד דבר לך אין סכנה של דבר היה ואם בנה... את ותניק
ן הי״ז: )פי״ג( פי״ד שם שם 388 התינוק״. את להשקות השופר את ״מטלטלי
ע״ב. מב יבמות 389

Oribasius, Synops., book 5:5, vol. 5:202 390
Ploss, Das Weib, 2:429 391

British Medical Journal 1895, vol. 2, pp. 147, 216 392
Aristotle, Hist. Anim. book 3, chapt. 20, no. 102 393

Elem. phys., vol. 7, book 28, sect. 1 no. 13, p. 18 394
ע״ב. נג שבת 395
ז. ב אסתר 396
ולא המניקות כל על חזר אחת פעם יורן: רבי אמר ופירנס. זן ״מרדכי ח: ל רבה בראשית 397

לקליה״. ציבורא גחוך בציבורא, אבהו ר׳ דרש כד הוא... מניקה והיה לאסתר... מצא
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 כאשר 398״אומן״. מכונה הנסיך מחנך היה העתיקה שבמצרים עיניו לנגד ראה הוא אולי
 פי על אף (,397 )הע׳ הציבור גיחך מרדכי, על הפסוק את זאת בדרך הסביר אבהו ר׳

 למקרים גם מתייחסת חוקים, כספר המשנה, 399הזכר״. ״חלב את מזכירה כבר שהמשנה
 שחלב מעיר התוספות( )מבעלי משאנץ שמשון ר׳ אפשריים. הם עוד כל חריגים מאוד
 מדרש הזכר. גוף של הפרשה הוא אלא האישה לחלב דומה אינו במשנה המוזכר הזכר
400השומר. רק היה והוא אסתר את היניקה מרדכי של שאשתו זה לעניין אומר אחר

 לערוך האבות, בתקופת ולפחות המקרא, בימי מקובל היה תינוק של הגמילה בעת
 מתוך יותר. מאוחרות בתקופות זה בתחום מקובל היה מה יודעים אנו אין 401סעודה.

 זאת שסעודה הרושם מתקבל הגמילה סעודת של המקראי הסיפור על בתלמוד הדיון
402יותר. מקובלת הייתה לא

פתולוגיה .2

ת רו ק ע
 הנישואין של העיקרית ״המטרה כי הנישואין לחוק בהקדמה כותב הכללי הפרוסי החוק

 הם ש״הנישואין הרומית להגדרה בהתאם וזאת 403ולחנכם״, לעולם ילדים להביא היא
 הרעיון, מבחינת לפחות מצוי, זה משפט וחינוך״. לידה שמטרתם אנשים שני של חברה

 התורה מצוות את לקיים כדי אישה לשאת מחויב אדם כל היהודי: הנישואין בחוק גם
 מתבטא המדינה של הקיום לזכות כביטוי האזרחי החוק מן שמתחייב מה 404וךבו״. ״פרו
שופך כאילו ורביה בפריה עוסק שאין מי ״כל מוסרית. כדרישה האל, כרצון כאן

.83 ׳עמ (,328 הע׳ )לעיל, שוברם ראה 398
ן לא ״אלו מ״ז: פ״ו מכשירין 399  הזכר חלב אומר: אלעזר בן שמעון רבי מכשירין... ולא מטמאי

טהור״.
 והבטחתני היא, ומתה אמי ילדה אבא, מת אמי נתעברה אסתר: ״אמרה כג: כב תחלים מדרש 400

מינקת היתה מרדכי של אשתו הדסה׳. את אמן ׳ויהי שנאמר אמי, שדי חילוף שדים לי ונתת
T  • • •

אותה״. אומן היה ומרדכי אסתר את
יצחק״. את הגמל ביום גדול משתה אברהם ויעש ויגמל הילד ״ויגדל ח: כא בראשית 401

T : ־ --------- ־ T״ ־ V V ־ ־ : ״ ־  V : T  T : ״ T ״״ T  : * V

ת הוא ברוך הקדוש עתיד ויגמל׳? הילד ׳ויגדל דכתיב ״מאי ע״ב: קיט פסחים 402 סעודה לעשו
T  * V /  • *

 לברך ברכה של כוס אבינו לאברהם לו נותנין יצחק... של לזרעו חסדו שיגמל ביום לצדיקים
 איני להן: אומר וברך, טול ליצחק: לו אומר ישמעאל. ממני שיצא - מברך איני להן: ואומר
 שנשאתי - מברך איני להם: אומר וברך, טול ליעקב: לו אומר עשו. ממני שיצא - מברך

 איני להם: אומר וברך, טול למשה: לו אומר עלי. לאוסרן תורה שעתידה בחייהן אחיות שתי
וברך, טול ליהושע: לו אומר במותי. ולא בחיי לא ישראל לארץ ליכנס זכיתי שלא - מברך
 שחנה טקס על המקרא מספר שמואל )על וכו״׳. לבן זכיתי שלא - מברך איני להן: אומר

המתרגם.( - שילה למשכן והבאתו שמואל גמילת בעת עשתה
Allgemeines Landrecht, Thome 2, title 1, no. 1; Hinschius 403

כח. א בראשית א; סעיף א סימן העזר, אבן 404
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 אמצעים בידך שיהיו האחת מטרות: לשתי רק תורה ספר למכור ומותר 405דמים״;
406אישה. לשאת והשנייה תורה ללמוד

 בחוק מבוטא אשר את הנישואין מטרת של הפרוזאית בהגדרה רואים תאורטיקנים
 פזמון עם שיר הנישואין בטקס פלוני שר בצדק האנושי. המין שמירת והוא המדינה,

 שורה יש לתלמוד תמותה. בני אנו כי מתחתנים אנו 407שנמות״. לנו ״אוי חוזר,
 לראותם אפשר מודרנית השקפה שלפי ומטרותיהם, הנישואין לגבי הוראות של שלמה

 בעוד לחוקים. זאת בכל נחשבים הם אך טובות כעצות לסווגם ואפשר מוסריים כחוקים
 לפועל ההוצאה באמצעות החוקים את לאכוף יכול שהוא רק קובע המודרני המחוקק

 בני שאינם חוקים בו להיות שיכולים היתרון יש דתי, חוקים ספר שהוא לתלמוד, הרי
האל. ידי על אלא אדם בני ידי על ענישה
 את ממלאים אינם ילדים ללא נישואין אזי ילדים הולדת הוא הנישואין ייעוד אם

נחשבים ארבעה 408אנכי״. מתה אין ואם בנים לי ״הבה רחל קוראת ייאוש מתוך ייעודם.
ד י ד • ד ד 9 9 ד

 שנשא אדם 409בנים. לו שאין ומי סומא מצורע, עני, הם: ואלו כמתים, חייהם בימי עוד
 שישא או כתובתה דמי לה וישלם ממנה ייפרד ילדה, ולא שנים עשר עמה ושהה אישה
 עשר השני בעלה עם ולחיות שנית להינשא רשאית גירושיה אחרי האישה נוספת. אישה
ועל 411לו״, ילדה לא אברם אשת ״ושרי מסופר שרה על 410ילדה. לא אם גם שנים,

־ ד : ״ ־ ־ ד • ז : ז ז : ־

 הפילה אם 412ילדה״. - לאחר נשאת אילו אבל ילדה לא לאבדם ״לו המדרש אומר זה
 או חולים האישה או האיש אם 413ההפלה. מן החל השנים עשר את מחשיבים האישה

 עשר במניין נחשבת אינה המאסר או המחלה תקופת הסוהר, בבית אסורים ששניהם
 414שנים, עשר אחרי אשתו את לגרש הגבר על כופים אם בגמרא מחלוקת יש השנים.
 אבל מרובות, ששנותיהן הראשונים ״בדורות מתאימות היו השנים עשר רב של ולדעתו
שהיא ומחצה, שנים בשתי להסתפק צריכים מועטות״ ששנותיהן האחרונים בדורות

 האדם דם ׳שפך שנאמר דמים שופך כאילו ורביה בפריה עוסק שאין מי ״כל ע״ב: סג יבמות 405
ורבו״׳. פרו ׳ואתם בתריה וכתיב ו( ט )בראשית ישפך׳ דמו באדם

: 9 •• ד • ד ד ד ד ״ . • ־ ־ : :

 ללמוד אלא תורה ספר מוכרין אין מאיר: רבי משום יוחנן רבי דאמר שמע: ״תא ע׳׳א: כז מגילה 406
אשה״. ולישא תורה

 שכבר שסבר ומאחר מר, לנו ישיר אמרו: רבינא של בנו מר של בחתונתו ש׳: ע״א; לא ברכות 407
שנמות״. לנו ״אוי שר הגבולות את השמחה עברה

א. ל בראשית 408
ע״ב. סד נדרים 409
 גירשה, ליבטל. רשאי אינו ילדה, ולא שנים, עשר עמה ושהה אשה ״נשא מ״ו: פ״ו יבמות 410

שהפילה״; משעה מונה הפילה, ואם שנים. עשר עמה לשהות השני ורשאי לאחר. לינשא מותרת
כתובה״. ויתן יוציא - ילדה ולא שנים עשר עמה ושהה אשה ״נשא ע״א: סד שם

א. טז בראשית 411
א. מה רבה בראשית 412
.410 הע׳ לעיל, ראה 413
ע״א. עז כתובות 414
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 מן מחייב הקתולי, לחוק בניגוד היהודי, הנישואין חוק 415עיבודים. שלושה של תקופה
להוליד. אפשרות גם אלא גברא כוח רק לא הנישואין בברית הבאים

 שלא הקב״ה של בידו מפתחות ״שלשה ברצונו: ותלויים האל ברכת הם ילדים
 תחיית של ומפתח חיה של מפתח גשמים, של מפתח הן: ואלו שליח ביד נמסרו

 רק בגשמים.( תושביה של הכלכלי קיומם תלוי החקלאית ישראל )בארץ 416המתים״.
 ״וכשרצה המדרש: שאומר כפי לאלישע, מיוחדת שליחות ניתנה אחד חריג במקרה
 ׳למועד שנאמר 417לאלישע, מסר עקרה של - המפתח( )את לצדיקים להן נתן הקב״ה

אין ולפיכך 419מלדת״, ה׳ עצרני נא ׳׳הנה אומרת שרה 418בך״. חיבקת את חיה כעת הזה
■ ״ ^ • • » ק • • •9 ■ • • « •ן• ■ך• 9• • • • • “ « 1

 על 420צריכה׳׳. היא הימוס צריכה, היא ׳׳קמיע האומרים האנשים בקול לשמוע ערך כל
1לתרופה׳׳, ועלהו למאכל פריו ״והיה הנביא אומר לבוא לעתיד שיצמח הפלאי העץ
ז •: ,י :ז :״־דז •: :זז 9

 שלמעלה פה להתיר אמר: חד אבדימי, בר יצחק ורב חסדא ״רב הגמרא: אומרת זה ועל
 )רש״י: שלמטה פה להתיר אמר: וחד נרפא"(, ממנו האוכל אלם שכל - "אלמים )רש״י:

 האמהות מן היו ומכווצים. סגורים נחשבים ששניהם 422עקרות״(״, של רחם - ״פה
 לתפלתן מתאוה שהקב״ה ״מפני זאת מנמקת והאגדה נישואיהן, בתחילת עקרות שהיו

 שבגן אומר המדרש כאשר ילדים, ריבוי הוא זה רעיון של הרחבה 423צדיקים׳׳. של
 או ילדים רצח נגד מיוחדים חוקים ביהדות אין 424יום״. בכל שתלד אשה ׳׳עתידה עדן

נטישתם.

42

י ע צ מ ה א ע י ם מנ י י ל ר או
 תלד, לא נישאת כך ואחר בעלה מות לאחר שנים עשר במשך באלמנותה שנשארה אישה
425חריגים. יש לזה גם אמנם, ולהינשא. לחזור השנים כל בדעתה היה כן אם אלא

 שאינן אלו של לקבוצה ללדת. מסוגלת שאינה האישה לבין העקרה בין להבדיל יש
 כמו מפותחים, לא או חסרים המיניים שאיבריה האישה גם שייכת ללדת מסוגלות

426זה. בספר דנו כבר אודותיה שעל האיילונית,

ע״ב. סד יבמות 415
 גשמים של שמפתח אומרת הגמרא ע״א קיג שבסנהדרין העיר מלאך ד׳ )ד״ר ע״א. ב תענית 416

המתים.( תחיית של מפתח גם ביקש והוא לאליהו גם ניתן
ה. עח תהלים מדרש 417
ב 418 ם- טז. ד מלכי
ב. טז בראשית 419
 (,oin'n ienpf ß< 01M (mimos׳r¡ pipMxß -¡!¿n 1¡'¿iß jvfitr) ׳fiß* xpn ב. מה רבה בראשית 420

Löw, Wiener Ztsehrf. z. K des Morgenlandes, p. 189 :¡¡cy ßjii'x tpiüMßrJß
יב. מז יחזקאל 421
ע״א. צח מנחות 422
ע״א. סד יבמות 423
ע״ב. נב פ״ב, רבתי כלה 424
 אמר יולדת. אינה שוב ונשאת שנים עשר בעלה אחר ששהתה כל יוחנן: ״א״ר ע״ב: לד יבמות 425

מתעברת״. - להנשא דעתה אבל להנשא דעתה שאין אלא שנו לא נחמן: רב
איילונית. ומומים: פצעים ה: פרק לעיל ראה 426
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430

 כוס לשתות מותר לאישה להוליד, לא כדי עקרים״ ״כוס לשתות אסור שלגבר בעוד
 הטבע מבחינת 427הגבר. על רק מוטלת ורבייה פרייה של החובה כי תתעבר, שלא כדי זו

 שאם לחשש התייחסות ללא וזאת עליו, מוטל החיוב ולכן התוקפני הצד הוא הגבר
 לאשר מקום אין זה לעומת הזנות. לעידוד חשש היה אזי האישה על מוטל היה החיוב

 428במשנה, ברוקא בן יוחנן ר׳ שלדעת הריון, ולמניעת לעקרות לגרום נשואה לאישה
אליהים להם ויאמר אלהים אתם ׳ויברך אומר הוא שניהם ׳׳על המקרא: על המתבססים

• • • • • • •ן■ • • ■■ • • • • ■ך ״ • • * • •
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סכנה או להרות לאישה חיים סכנת יש כאשר רק 429הארץ״׳. את ומלאו ורבו פרו
ד ד : ״ : : 9:ד 9 9

 במוך. בשימוש מין יחסי לקיים לאישה מתירים חלב( עצירת )בגלל היונק לתינוק
 ידיעת וללא מאוד, קשות היו שלידותיה חייא, ר׳ של אשתו יהודית, פעלה למעשה כך

 כאשר רב צער לבעלה גרמה אשר דעקרתא״, ״סמא הריון, נגד תרופה לקחה בעלה
משמעותי. באופן זה איסור הוגבל התלמוד תקופת לאחר 431כך. על לו נודע

 שונים הרכבים שהיו להניח ואפשר 432לעיל, דנו כבר עקרין״ ״כוס של הרכבה על
זאת. לכוס

 433יופיה. וייפגע תתעבר שלא כדי ער, ידי על לתמר האגדה לפי ניתן כזה משקה
 ואחת ורביה לפריה ״אחת נשים, שתי לקח מהם אחד שכל המבול, אנשי גם עשו כך

 שהיתה וזו בחייה, אלמנה כאלו יושבת היתה ורביה לפריה שהיתה זו לתשמיש.
 434כזונה׳׳. מקושטת אצלו יושבת והיתה תלד, שלא עקרים של כוס משקה היה לתשמיש

 והיא ברורה, אלה סיפורים מגמת במבול. מתו המבול ואנשי הקב״ה ידי על הומת ער
 ליד פילגשים להחזיק במזרח שליטים בחצרות היום עד המקובלים המנהגים נגד מחאה
גדולה(. היותר ההשפעה בעלות הן היולדות הנשים בימינו כי )אם היולדות הנשים

 "לא נאמר במקרא כבר הגבר. מעקרות כתוצאה להיות גם יכולה המשפחה עקרות
״הוא לאשתו: מנוח בין מחלוקת הייתה המדרש לפי 435ובבהמתך״. ועקרה עקר בך יהיה 9 9 ^'■ך ״ 9 ץ• ץ■ » • • • • •

 436ילדתי׳׳. לא ולכך עקר את לו: אומרת והיא יולדת, אינך ולכך עקרה את לה: אומר
 דרשותיו בגלל עקרים היו הונא רב של מתלמידיו שרבים מספר יעקב בר אחא רב

ודבר הדרשה כל במשך רגלים מי מהטלת בחוזקה התאפקו שהתלמידים הארוכות,

 האיש בנים... לו יש בן אם אלא וריביה מפיריה אדם יבטל ״לא ה״ד: פ״ה יבמות תוספתא 427
 כוס לשתות רשאי אינו האיש איש... ללא לישב רשאית והאשה אשה בלא לישב רשאי אינו

 פט״ו אישות הלכות רמב״ם, תלד״; שלא עקרין כוס לשתות רשאה והאשה יוליד שלא עקרין
ה״ב.

המתרגם(. - ברוקא בן יוחנן כר׳ ההלכה שאין להעיר )יש מ״ו פ״ו יבמות 428
כח. א בראשית 429
ת נשים ״שלש ה״ו: פ״ב נדה תוספתא 430 ומניקה״. מעוברת קטנה, במוך: משמשו
ע״ב. סה יבמות 431
הנרתיק. מן בדימום טיפול גיניקולוגיה, יג: פרק לעיל ראה 432
עבד טעמא מאי ער ״אלא ע״ב: לד יבמות ה״׳; בעיני רע יהודה בכור ער ״ויהי ז: לח בראשית 433

' • • • • • ■■ *ן• * * • • • • *
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יפיח״. ויכחיש תתעבר שלא כדי הכי?
ב. כג רבה בראשית 434
יד. ז דברים 435
ה. י רבה במדבר 436
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 סיבה הגבר של עקרותו אין האישה של לעקרותה בניגוד 437לעקרות. להם גרם זה
במזרח. הגבר של מעמדו לאור לצפות שניתן כפי לגירושין,

n g ' k f ß  ‘f'OlsJ ' ) x s s J n £ f>< ׳ i n f  fb io sJ  i j ' k ß  ff ixsJ  n x i p D i  Cb f y x p f  p n^ n׳r> כ׳ ׳ p 1p<> k 
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 היה כי שנה עשרים במשך לצאצאים וחיכה ארבעים בגיל אישה שנשא יצחק כך,
רוצה הדיון בתחילת - 440לו״ ויעתר הוא עקרה כי אשתו לנכח לה׳ יצחק ׳׳ויעתר עקר:

r •• • ״ ״ • ™ * ■ך • • ״ * * "" TT TT ■ » •• ך• •• W

 ששניהם נאמר הדיון בסיכום אך לו, נעתר ה׳ כי עקר היה יצחק שרק לטעון הגמרא
441עקרים. היו

442הסריס. על בדיון העקרות לנושא מוקדשים רחבים ודיונים הבהרות
xpD x mfis! nxssin ׳ff  j 'k £  'S¡ fy  r v בp v n f  i f  m o k ß  P'J ,/׳0 ?־״ ~<N p׳ £ j £׳ x  \ f׳k i n  p

442

443./A/A׳)

444

ה ל פ ה
 וכל מפילות, ומיעוטן ההריון תקופת סוף עד עובריהן נושאות המעוברות הנשים רוב

444נקבות. ומחצה זכרים מחצה יולדות היולדות
 של ריח וכן 445נובח כלב מפני האישה של בהלתה מוזכרת להפלה הגורמים בין

446שרוף. בשר
AVn־<̂ ¡o ís/ p ׳ t i g x g ־׳?ר?n  p i é1׳ ksJ p m b o  p ' g j9 ,אb  n i־־< \a p k  tk~> ~>£ko1״kr> >f6׳sJ££  1k  x\־ 

r> o f p  p k׳A5V p i f d s /1 l*> f k  t_¡> p i p f ' f j  t.447?־

ע״ב. סד יבמות 437
 ורביה, בפריה חייבת אינה היא והרי גט לדרוש זכות לאישה יש מדוע השאלה על ע״ב: סח שם 438

 ״עץ לידה: חוטרא ד״ה רש״י לקבורה״! ומרה לידה חוטרא איתתא חך בעיא ״לא הגמרא עונה
ת ואם זקנתה, לעת עליו שתישען יקברנה״. תמו

 והוא גט ושואלת עליה לבא אנשים גבורת לו אין טוענת ״אם ז: סעיף קנד סימן העזר, אבן 439
מיד״. להוציא אותו וכופין שנים()טור( י׳ שהתה לא )ואפילו נאמנת שהיא י״א מכחישה

כא. כה בראשית 440
אשתו׳. לניכח לה׳ יצחק ׳ויעתר שנאמר היה עקור אבינו יצחק יצחק: רבי ״אמר ע״א: סד יבמות 441

• • • ■ • •

 ׳ויעתר לו׳, ׳ויעתר הכי אי היו. עקורים ששניהם מלמד - ׳לנכח׳ אלא נאמר לא אשתו׳ ׳על
רשע״. בן צדיק לתפלת צדיק בן צדיק תפלת דומה שאינו לפי ליה! מיבעי להם׳

סריס. ומומים: פצעים ה: פרק לעיל ראה 442
 יהודה רבי בנים. לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין מושיבין אין ״דתניא ע״ב: לו סנהדרין 443

אכזרי״. אף מוסיף:
ע״ב. כ בכורות 444
 נבח בית, שבאותו בתנור לאפות לבית נכנסה הרה שהייתה אחת ״אישה ש׳: ע״ב; סג שבת 445

ולדה״. ונעקר ונבהלה הכלב בה
 בשר מריח אשה הפילה לא המקדש: בבית לאבותינו נעשו נסים ״עשרה מ״ה: פ״ה אבות 446

וכר״. הקדש
שהיו וי״א ומפילות, ראשו את רואות שהיו אומרים ״יש (:10) ע״א ח פ״ו, שבת ירושלמי 447
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 הנוטל 448בגללה. להפיל שעלולה מעוברת, לאישה מסוכנת נחשבת דרומית רוח
 ולכן ותפיל, עליהן תעבור מעוברת שאישה לסכנה גורם הרבים ברשות וזורקן ציפורניו

 באיזור 449רשע״. - זורקן צדיק, - קוברן חסיד, - שורפן בצפרנים: נאמרו דברים ״ג׳
 ״רפאתי ולכן המים, נרפאו אלישע של ובזכותו להפלות גרמו אשר רעים מים היו יריחו
הסכנה קיימת אנשים בין תגרה בעת 450ומשכלת״. מות עוד משם יהיה לא האלה, למים • •••• ■ך • • • • 9 9 • • ■ך • • ■ • ■ך ץ■ • ■

 אשת את שהמכה תקנות היו הרשעה בסדום 451זמנה. לפני ותפיל הרה אישה שתותקף
 בתחום 452נוספת. פעם אותה שיעבר למכה אשתו את האישה בעל ייתן והפילה, חבירו

 לנאמנים כברכה 453תפיל. השונא שאשת הוא חינם שנאת על שהעונש נאמר המוסרי
בבית מתכנסים היו מעמד אנשי 454בארצך׳. ועקרה משכלה תהיה ״לא נאמר ה׳ לדבר

ד :־־ ־־ ז ״• ־־ : ד : ״־ ״ ד : ״־ : ז

455ולדיהן. תפלנה לא מעוברות שנשים כדי חמישי בימי ומתענים הכנסת
 מחוץ )תלוליות( קטנות בגבעות שלהן הנפלים את קוברות היו יהודיות נשים

 של אחת שפחה 457שלהן. הטמאות בבית הנפלים את קוברות היו כותיות נשים 456לעיר;
 שחולדה להניח היה אפשר חכמים ולדעת לבור, שלה נפל הטילה רמון ביישוב מציק

458המקום. מן מיד אותו גוררים היו וברדלס

455

458

ה ל פ קי של ה ל ם ח רי ב י עו ס ח י ן ו ם מי לי ע ע ם ב י י  ח
 במקרא מכונה העולם אור את ולראות לחיות מסוגל שהוא לפני שיוצא עובר כל

 אשר הקונכיה מן היוצא לשכלול הנפל את משווה תהלים משורר 459״נפל״. ובתלמוד
מן ימים שבעה תוך שנעלם שעובר אריסטו מתאר לכך בדומה 460בשמש. מתמסמס

זה״. את זה והורגין בזה זה נדחקין שהיו ידי על וי״א ומפילות, קולו שומעות
 רב: אמר עכשיו. נושבת שדיא הקרויה ״הרוח ש׳: מכולן״; קשה דרומית ״ורוח ע״ב: לא גיטין 448

בגללו״. מפלת אשה
ע״א. יח קטן מועד ע״א; יז נדה 449
ב 450 פ- כא. ב מלכי
ילדיה״. ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו ״וכי כב: כא שמות 451

־ ז ״ • : ז ז • : ״ד : • ז : ד : : ־ד : ז ז ז

ע״ב. קט סנהדרין 452
 אדם של ביתו בתוך רבה מריבה חנם שנאת בעון אומר: נחמיה רבי ״תניא: ע״ב: לב שבת 453

נפלים״. מפלת ואשתו
כו. כג שמות 454
 בשבת, בשני תעניות, ארבע ויושבין הכנסת לבית מתכנסין מעמד ״אנשי ע״ב: כז תענית 455

 על ברביעי מדברות, הולכי על בשלישי הים, יורדי על בשני ובחמישי. ברביעי בשלישי,
 יפילו, שלא עוברות - ומיניקות עוברות על בחמישי התינוקות, על תיפול שלא אסכרא

בניהם״. את שיניקו מיניקות
ה״א. פט״ז אהלות תוספתא 456
 ובסביבות בחדרים הנמצאים מן חוץ טהורין, מקום בכל הנמצאים הכתמים ״כל מ״ד: פ״ז נדה 457

ת בית הטמאות. בית ן כותים, של הטמאו הנפלים״. את שם קוברין שהם מפני באהל, מטמאי
 - ל״ברדלס״ הכוונה כנראה אך ״ברדלה״ כתוב בתוספתא הי״ג. פט״ז אהלות תוספתא 458

המתרגם.
אור״. ראו לא כעללים אהיה לא טמון כנפל ״או טז: ג איוב 459

• • • • ז 9 9 • 9 9 9 9 9 ״ • • • 1 » • • • •

שמש״. חזו בל אשת נפל יהלך תמס שבלול ״כמו ט: נח תחלים 460
• ז ז • • ■ • • • •
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 מוגדר ההתעברות, מן יום ארבעים תוך שנופל ועובר נוזלים, כפליטת ההתעברות
 ההתעברות, מן יום ארבעים עד אפשרית העובר התמוססות נחשבת בתלמוד 461כפג.

 הוולד נחשב משפטית מבחינה ואילך. הארבעים מיום רק נחשב אישה של והריון
 462חיותו. מוכחת לא עדיין זה מועד עד כי הרחם, מן מצאתו יום שלושים עד לנפל

 גרגיר של בגודל עגל של עובר חנינא ר׳ ראה ובשפיר ״שפיר״, מכונה השפיר שק
463אפונה.

 בסיום נורמלי לא עובר בלידת או ההריון, תקופת סיום לפני נורמלי עובר בלידת
 הוולד״ את אבדה ש״האישה אומרים אלא ״לידה״, במונח משתמשים אין ההריון תקופת

 מן נבעה לכך שהסיבה ייתכן זמנה״. ״לפני שילדה או ״שפיר״ או נפל״ ״הפילה או
464לנפלים״. קושי ״אין - צירים אין הפלה של שבמקרה ההנחה

 תוצאה או וסת של תוצאה הוא הדימום אם רבה חשיבות יש האישה טומאת לגבי
 טמאה שהיא או נידה טומאת האישה על חלה אם נקבע הדם סוג לפי כי לידה, של

 על כמו הקפדה באותה המין בתחום התורה חוקי על לשמור הרצון יולדת. טומאת
 הלכתיות, וקביעות בתלמוד יסודיים דיונים המצדיק הגורם הוא האחרות המצוות

הנישואין. חיי של האינטימיים ביחסים לדון הרצון לא פנים ובשום
 אין שונים( בצבעים )נוזל גנונים מלא או דם מלא מים, מלא שפיר מפילה אישה אם

 אזי עובר( צורת בו )שמרוקמת מרוקם השפיר אם אבל ולד, שהיה או ולד שיש לחשוש
465עובר. כהפלת נחשבת כזאת הפלה כי יולדת טומאת דיני האישה על חלים

 שנימוח בעובר זאת בכל מדובר לא אם ספק מתעורר ״גנונים״ מלא שפיר לגבי גם
 שתתה חי יין כמה שואל: הוא )כאשר כמגוחכת זאת אפשרות רואה אביי שנרקב. או

 לא השפיר נימוח היה העובר שאילו סבור רבא בעוד שנימוח(, עובר אותו של אמו
 היה השפיר תוכן אזי נימוח היה העובר שאילו חושב אהבה בר אדא רב מלא. היה

 הבחנות השפיר תוכן של בהבדלים ראה שמואל 466מגוון. ולא אחיד בצבע להיות צריך
 אחד בצד להניח שניתן עד לחלוטין, צלול השפיר תוכן אם רק ולדעתו בלבד, עיוניות

 שמואל לדעת 467שנימוח. בעובר מדובר אין השני, מצדו בה ולהבחין שערה השפיר של
 מדובר השפיר תוכן של האחרות האפשרויות ובכל עובר, היה לא שקוף בשפיר רק

שונות. ברמות שנרקב או שנימוח עובר של בהפלה
 חתיכה, רק אלא שפיר נפלט לא כאשר היא אישה טומאת בדיני יותר קשה שאלה
האישה דם מכילה הבשר חתיכת אם אזי חתיכה רק מפילה אישה אם לבדיקה. שנמסרה

Aristotle, Hist. Anim. 7:3, 21 461
אל בן שמעון רבן ״תניא: ע״ב: קלה שבת 462  נפל, אינו באדם יום שלושים ששהה כל אומר: גמלי

ר הדש מבן ׳ופדויו שנאמר ב מד ב ( ה׳ ד פ טז(״. יה ת
• • • • T  •

בשפיר״. כאפון עגל ראיתי אני חנינה: ״דא״ר (:43) ע״ב נו פ״ז, נזיר ירושלמי 463
ע״א. לח נדה 464
 היה ואם לולד. חוששת אינה - גנונים מלא דם, מלא מים, מלא שפיר ״המפלת מ״ג: פ״ג שם 465

ולנקבה״. לזכר תשב - מרוקם
ע״ב. כד שם 466
ע״א. כה שם 467



 אפילו יכולה כזאת חתיכה )שומה(; הרחם מתוך גידול היא זאת חתיכה כי טמאה,
 כי טמאה, חתיכה, מרחמה שנפלטת אישה כל יהודה ר׳ של לדעתו דם. בלא להיפלט

 צריך הרחם אזי הרחם מתוך שנפלט בגידול באמת מדובר ואם דם, בקרישי מדובר
 כל התורה חוקי לפי 468דם. פליטת מחייב והדבר לצאת לחתיכה לאפשר כדי להיפתח

 לפי לבנה, או צהובה שחורה, להיות יכולה החתיכה טמאה. מרחמה, מדממת אישה
 חגב, דג, כמו ולהראות שונות בצורות להיות יכולה החתיכה בה. המעורבת הדם כמות
 שמדובר ספק אין אזי שנפלטו רקמות עם יחד בחתיכה עצם יש אם תולעת. או זוחל

בעובר.
 נחשבת היא אזי ורמשים״ שקצים חגבים, דגים, ״כמין הנראה דבר מפילה אישה אם
 חכמים נקבה. או זכר יולדת של החומרות עליה ומוטלות כיולדת מאיר ר׳ לדעת

 לאישה פסקו גם כך 469ולד״. אינו אדם מצורת בו שאין ״כל כלל: קובעים אחרים
 לה: ואמרו חכמים לפני מעשה ובא פעמים שלוש עורב דמות ״שהפילה בצידון אחת

470ולד״. אינו אדם מצורת בו שאין כל
 היום, עד הקיים הגדול, הקושי ומתעורר בתלמוד בהרחבה נידונים המשנה דברי

 לבין ברחם שנשאר צעיר עובר של שרידים להיות שעשויות חתיכות בין ההבחנה לגבי
 שלא מכיוון במיוחד, גדול הקדומה בתקופה היה זה קושי 471נוזלי. לא מוצק וסת
 להיות כאלה מוצקות חתיכות יכולות כן כמו מיקרוסקופית. בדיקה לבצע היה ניתן

 בדיקות בוצעו לא כי בו להבחין ניתן ולא ונפלט, ממקומו שניתק גידול של חלקים
 שנפלטים לידה של שרידים וכן דם קרישי של אפשרות גם שהייתה מובן גיניקולוגיות.

כווסת. להגדיר יש דימום כל שלא בבירור להסיק ניתן זה מכל הרחם. מן
 על שנקראו והרופאים אדומות, בצל קליפות מעין מאישה שנפלטו מקרה היה

 של הפנימי בחלק )מכה( פצע היה שלאישה התופעה את הסבירו 472חכמים ידי
ץם81וו61ך01^(!!■ד של מקרה זה היה האם אלה. קליפות נפלטו זה ומפצע המין איברי

1וו6־וכןךח31ו8€63?
 ובאה אדומות שערות כמין מפלת שהיתה באשה ״מעשה מסופר שני במקרה

 שממנה מעיה בתוך לה יש שומא להם: ואמרו לרופאים וחכמים לחכמים ושאלה...
 יעצו הרופאים, מן פקחים יותר כנראה שהיו החכמים, אדומות״. שערות כמין מפלת

להשרות האדומות, השערות של במקרה וגם הבצל( )דמויות הקליפות של במקרה גם

 ונעשה ונקדש הוא נדות דם יהודה ר׳ ״דקסבר בחתיכה: אלא ד״ה ע״א, כא נדה תוספות, 468
חתיכה״.

 טהורה. - לאו ואם טמאה, - דם עמהם יש אם חגבים... דגים, כמין ״המפלת מ״ב: פ״ג נדה 469
 נקבה ואם לזכר, תשב זכר אם - טהורים בין טמאין בין - ועוף חיה בהמה, מין המפלת

 שאין כל אומרים: וחכמים מאיר. ר׳ דברי - ולנקבה לזכר תשב ידוע אין ואם לנקבה; תשב
ולד״. אינו אדם מצורת בו

ה״ו. פ״ד נדה תוספתא 470
 מנסיא בן שמעון רבי היה וכן מאיר, ר׳ משום אומר סומכוס - חתיכה ״המפלת ע״ב: כא נדה 471

טהורה״. - לאו ואם טמאה, - בתוכה דם יש אם קורעה, כדבריו: אומר
מקצועית. הכשרה הרופא: .1 אחרים, רפואיים מקצועות ובעלי הרופא א: פרק לעיל ראה 472

« »
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 בקרישי שמדובר סימן יתמוססו ואם שעות, וארבע עשרים במשך פושרים במים אותן
473בשערות. ולא דם

 הלא־יהודי, הקדום העולם כל חיים? בעל ללדת יכולה שאישה חכמים האמינו האם
 מקיום הרתה שאישה הייתה ההנחה אפשרי. שהדבר ספק הטיל לא 474אפלטון, כולל
 הועלתה, מקובלת, יותר נוספת, אפשרות סדום״. כ״מעשה חיים, בעל עם מין יחסי
 חיים בעל ידי על הופחדה או הסתכלה המשגל בעת אך מאדם הרתה שהאישה והיא

 להריון אפשרות שום אין התלמוד לדעת החיים. לבעל הדומה יצור נולד מכך וכתוצאה
 מכולן אדם ולא הטהורה... מן יולדת טמאה בהמה ״אין חיים: בעל עם מין יחסי מקיום

 להיהפך יכול אינו חיים בעל עם שמזדווג שאדם אחר, בתיאור או 475מאדם״; כולן ולא
או מבשרי״ ובשר מעצמי עצם הפעם ״זיאת אדם בני על לנאמר בניגוד אחד, לבשר

- - - V  V ־ ״״ : T ־ T ״  T ״ : T ״

פסוק על 476אחד״. לבשר והיו באשתו ודבק אמו ואת אביו את איש יעזב כן ״על
־ ־ 9 ״ ״ ־ ־ ־ T ״ T :״  V 5 ״ V ״ : T : 9 : : ״ T  V  T  T  :  T

 בשר נעשין שאין וחיה בהמה יצאו - אחד בשר שנעשים ״מי התלמוד: דורש זה
 478וללדת. להוליד יכולים שווים הריונם ומשך הזדווגותם שצורת יצורים רק 477אחד״.

 כבר הוולד, על להשפיע יכולה משהו על המשגל בעת האישה שהסתכלות האמונה על
 מקום בשום דן אינו שהתלמוד מפתיע זה אין זה כל אחרי אחר. במקום זה בספר דנתי

 מקרה קיים אמנם חיים. בעל תלד שאישה או אדם המליט חיים שבעל האפשרות על
 ירמיה ר׳ העלה גיחוך לידי ראש, כבד מאוד שהיה זירא, ר׳ את להביא שכדי הפוך,

 של המדויקות המהדורות כל 479לוולד. נחשבת אישה במעי בהמה אם השאלה את
 ציפור, או חיים בעל כמו הנראה עובר מצוי ברחמה אשר אישה על מדברות המשנה
 לעובר כאשר ולד לידת על לדבר אין שלדעתם בזה רק מאיר ר׳ על חולקים וחכמים

 האישה על מוטלים לא חכמים שלדעת היא המתבקשת המסקנה אדם. צורת כלל אין
 היוצא כזה, ייצור חכמים שלדעת הוא זה לחוק שהטעם ייתכן יולדת. טומאת חוקי

בר־קיימא. אינו אישה, מרחם

ת ד ת לי צ ל פ מ
 המתעניינים הקתוליים, המוסר אנשי אנושי". ל״ייצור נחשב מה רבים דיונים קיימים
 לוולד כאשר אנושי ליצור מתייחסים ולד, של לטבילה בהקשר זאת בשאלה במיוחד

 בתחום שונים דברים זה בהקשר ללמוד ניתן התלמוד מן 480אדם. בן של וחזה ראש יש
יכולים אנו הקדמונים. של המולדים( המומים תורת - teratology) הטרטולוגיה

ע״ב. כב נדה 473
Kratylos, 393 C, ed. Wohlrab, Leipzig 1887, 1, p. 19 474

ה״ט. פ״א בכורות תוספתא 475
כג-כד. ב בראשית 476
ע״א. נח סנהדרין 477
שן ״כל ע״א: קכז חולין 478  תשמישן שאין וכל מזה, זה ומגדלין יולדין - שוה ועיבורן שתשמי

מזה״. זה ומגדלין יולדין אין - שוה ועיבורן
מ״ב. פ״ג ע״א; כג נדה 479

Capellmann, p. 129 480



 שאין ובמקרים בימינו, גם מכירים שאנו מומים על רק מדבר שהתלמוד להתרשם
 גבוהה, בסבירות היא, לכך הסיבה בתלמוד המוזכר מסוים מום לזהות מסוגלים אנו

 ההסתכלות כאשר הביניים, ימי ברוח רק בתלמוד. המובא המונח בהבנת שלנו הקושי
 מסובכים מומים לתאר האומנים של דמיונם בעזרת ניתן לספקולציות, הביאה בטבע

^ ליקוסתנס של מעבודותיהם להיווכח שניתן כפי לציירם, ואף ץ ^ ^ ! ^ ושל 481)
• •

 483)לותר(, התאולוגים או ההיסטוריונים מאשר אמינים יותר אינם הרופאים גם 482פינצל.
485בוהין. וקספר 484פרה אמברואז של ציוריהם זאת שמראים כפי

 אם גם אנושיים, פנים תווי לו יש אם אנושי ליצור ולד נחשב התלמוד חכמי לדעת
 הם האנושית הדמות את הקובעים הגורמים התייש. גוף לחלקי דומים הגוף חלקי שאר

 הפה, צורת בעוד 486הזקן, גבות וכן הלחיים העיניים, העיניים, גבות המצח, התפתחות
קובעים. גורמים אינם והאוזניים האף

הבאות: התופעות מוזכרות השונים הגוף בחלקי מומים לגבי
 שאין כלומר טוחות״, ״פניו גבוהה: יותר דרגה מוסמסיך. ״פניו - בפנים מום •

487חייא. ר׳ של בניו לפני לדיון בא כזה מקרה פנים. בתווי להבחין כלל
 בצד או קיקלופ, אצלנו המכונה הפנים, באמצע אחת עין רק לו שיש עובר •

(.1\40ת0ק816, 1011̂ו0ק8) הפנים
^1161ך06ק1ו31118 - מוח חסר הפרשנים ולדעת היכר, ללא אטומה הגולגולת •
488ורגלים. ידים חסרות וכן חסר, ומטה הטבור מן הגוף של התחתון החלק כל •
 וכלפי כגזע נראה מטה כלפי דדיקלא(: )אפקתא דקל כמו להיראות יכול העובר •

(.81ז61ך0וח6113) נפרדים עלים כמו מעלה
 כי יולדת טומאת דיני עליה חלים בודדת יד או בודדת רגל יולדת אישה אם •

שלם. ולד היה ודאי
 או חריצים ללא שלם גוף או פתחים או חריצים ללא ראש עם ולד נולד אם •

 הרחם מתוך גידול כלידת נחשב כזה מקרה יולדת. נחשבת האישה אין פתחים
489חשבו. מאוחרים מלומדים שמספר כפי מום, בעל אדם בן לידת נחשב ואינו
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Wunderwerck... durch Johann Herold Verteutscht, Basel 1557 481
Job. Fincelius, Wunderzeichen, Jhena 1556 482
Luther, Tischreden, no. 2290, ed. Irmischer 483

Ambroise Paré, book 19, ed. Malgaigne vol. 3, p. 24 484
Caspar Bauhini, de Hermaphrodit... natura, chapt. 11, Oppenheim 1614, p. 115 485

סנטר״. הזקן, וגבות עינים... ״גבות הגבינים: ד״ה רש״י ע״ב: בג נדה 486
 אמרו לידכם? מעשה בא כלום להם: אמר דאבוהון, לקמיה אתו הייא... רבי ״בני ע״א: כד שם 487

שטמאתם״. מה וטהרו צאו להם: אמר וטימאנוה. לידינו בא טוהות פנים לו:
 טמאה אמו תהא יכול חתוך, שאינו ראש ובריית חתוך שאינו גוף בריית ״המפלת ע״ב: שם שם 488

ב-ג( יב )ויקרא ערלתו׳ בשר ימול השמיני וביום וגו׳ זכר וילדה תזריע כי ׳אשה ת״ל לידה?
T T  T ־ ־ Í ־ י ״ ״ ־ : T : T «

שמנה״. לברית ראויין שאינן אלו יצאו שמנה, לברית שראוי מי -
Fortunatus Licetus, De Monstris, Amstelod 1665, p. 56; Hufeland, Harles Journal für 489

praktische Heilkunde, April 1816
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 שהיו רגיל ילד ילדה היא חכמים לדעת - )שדה( לילית דמוי ולד שילדה אישה •
491ארוכות. ששערותיו בשד מדובר אחרים ולדעת 490כנפיים, לו

 הרואים יש שדרה(״. )עמודי שדראות ושני גבין ״שני לו שיש להיראות יכול ולד •
 המתואר את הרואים ויש 492״שסועה״, בהמה על הנאמר את זאת בתופעה

 מדובר שימי רב של לדעתו 493בקודש. לשרת האסורים כוהנים אצל "גיבן״
 עקומה ששדרתו אלא ממש גבין שני ״לאו כלומר עקומה״, ״ששדרתו בוולד
494כשתים״. ונראין

 שיש חיים בעל וכן 495במקרא, מתואר כבר ברגל או ביד אצבעות שש בעל אדם •
לגבי 496בהמה. בכור לקדושת כפסול במשנה המוזכר רגליים, חמש או שלוש לו

יד ;

497הלכתי־משפטי. דיון יש ראשים שני לו שיש יום שלושים בן ולד
498בספר. אחר במקום כבר נידונו הגוף איברי של אחרים עיוותים וכן אנדרוגינוס •

ל ד סנ
נפרד. דיון מחייב ״סנדל״ בתלמוד המכונה המום

 מדובר ״סול״. המכונה שטוח ים דג כמו נראה שסנדל ללמוד ניתן החכמים מדברי
 שמעון רבן ונפחס. כלשהו באופן נלחץ כך ואחר נורמלי עובר היה שבתחילה בעובר

 ,1)01^108808 מכונה שביוונית שור של גדולה ללשון דומה שסנדל אומר גמליאל בן
 השוד, ללשון והדמיון הסול לדג הדמיון ההסברים, שני הסול. דג של היווני שמו שהוא

 לחי מסטירת שכתוצאה אדם כמו נראה שהעובר כך מסובב שהצוואר פעמים 499דומים.
אחורנית. ראשו מסיט

 ואמרו: חכמים לפני מעשה ובא לילית דמות שהפילה באחת בסימוני ״מעשה ע״ב: כד נדה 490
 ויש אדם פרצוף לו יש שד - ״שידה לילית: דמות ד״ה רש״י כנפים״; לו שיש אלא הוא ולד

כנפים״. לו
״שד״. כלילית: ד״ה רש״י כלילית״; שער ״מגדלת ע״ב: ק עירובין 491
 ולד, אינו - באשה רב: אמר - שדראות וב׳ גבים ב׳ לה שיש בריה ״המפלת ע״א: כד נדה 492

 במאי באכילה. מותר - בבהמה ולד, - באשה אמר: ושמואל באכילה, אסור - בבהמה
שדראות״. וב׳ גבין ב׳ לה שיש בדיה - ׳השסועה׳ דאמר...: אבא בר חנין בדרב קמיפלגי?

כלול הגיבן - אשך״ מרוח או ילפת או גרב או בעינו תבלל או דק או גבן ״או כ: כא ויקרא 493
ך • • • • • • 9 “ ״ • • ׳ ¥ • • « • • • • • » ••• ■ 1 1 • • • 1 •

 גבים שני לו שיש מי אומר: אנטיגנוס בן חנינא ״ר׳ מ״ב: פ״ז בכורות לשרת: האסורים בין
שדראות״. ושתי

במקום. ורש״י ע״א כד נדה 494
אל־ב 495 מספר וארבע עשרים ושש שש רגליו ואצבעות ידיו ואצבעת מדון איש ״ויהי כ: כא שמו
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להרפה״. ילד הוא וגם
T : ־ \ ־ :  T T

ע״א. מ שם מ״ז; פ״ו בכורות 496
תפילין?״. מניח מהן באיזה ראשים, שני לו שיש ״מי ע״א: לז מנחות 497
התחתונות. בגפיים עיוותים אנדרוגינוס: בראש; מומים ומומים: פצעים ה: פרק לעיל ראה 498
 אלא הוא ולד מתחלתו - ים של לדג דומה סנדל רבנן תנו וכר: סנדל ״המפלת ע״ב: כה נדה 499

אל בן שמעון רבן שנרצף.  צריך סנדל הלכה: הגדול... שור של ללשון דומה סנדל אומר: גמלי
פנים״. צורת



 נורמלי. עובר נולד הסנדל עם יחד כאשר רק מתרחשת סנדל דמוי עובר לידת
 של חציו על מונח הנורמלי העובר כלומר בזה, זה כרוכים העוברים שני יוצאים בלידה
 יוצא ראש בתנוחת יוצאים שניהם אם עליו. ולוחץ הסנדל( של טבורו על )ראשו הסנדל

 קודם יוצא רגלים בתנוחת נולדים שניהם ואם הנורמלי, הוולד ואחריו הסנדל קודם
 הבריא, העובר הלידה שבעת לקרות יכול בשליה עטופים שניהם אם הנורמלי. הוולד
 של זה בתיאור לראות יש החוצה. מחליק הסנדל בעוד לשליה צמוד נשאר חיותו, מכוח

 ברורה הפרדה יש אם רק חשיבות לעניין יש ההלכה מבחינת בלבד. עיוני תיאור הלידה
500לאו. אם בכור הוא החי הוולד אם לקבוע כדי לסנדל, הנורמלי העובר לידת בין

 תקיים הרה שאישה מומלץ לחוץ, או נייר כמו פחוס עובר של היווצרותו למנוע כדי
 הייתה ההנחה 501סנדל. יהיה לא שהעובר כדי )טמפון( במוך בשימוש רק מין יחסי

 הראשון מן יותר חלש יהיה יותר מאוחר נוצר שהוא ומאחר עובר עוד נוצר שבתשמיש
 אחר עובר לוחץ חי כשעובר רק נוצר סנדל לסנדל; וייעשה ילחץ הזמן ובמשך וימות,
502בר־חיות. אינו הסנדל עם יחד הנולד שהעובר מסביר הירושלמי התלמוד למוות.

ן ו רי ה ה מ ו ד מ
 היה לא רחבה, משמעות הנוכרי העתיק בעולם לו שהיה (,Mole)״שומה״ הכולל המונח
 הנוכריים שהרופאים ללמוד ניתן אריסטו של מכתביו אחד מתוך התלמוד. לחכמי מוכר
 הקביעות באחת Steinkinder, stone children.)503) אבן ילדי גם זה רחב במונח כללו

 ״,Mole״ במונח מוגלתי חוץ־רחמי הריון כולל הוא ידוע( לא )שמקורו אוריבסיוס של
 מניח אוריבסיוס כוחות. מאפיסת האישה של למותה ומביא החלחולת דרך חודר אשר

 תוצאה אינו אשר להריון האישה של מדמיונה כתוצאה מתפתחת Mole^ שמחלת
 (Windeier, wind eggs, zephyr eggs) רוח״ ״ביצת במונח 504גברי. בזרע הפריה של

 נותנים בגרמניה( )לפחות בימינו 505הופרו. שלא ציפורים לביצי אריסטו גם משתמש
 ביחס גם רוח״ ״ביצי בשם משתמש אוסיאנדר קליפה; ללא תרנגולת לביצי זה שם

506לנשים.
 התלמוד ״רוח״. בקיצור מכונה היא וכאן בתלמוד משמעות גם יש רוח״ ל״ביצת

רוח הפילה כך ואחר דם וראתה מעוברת בחזקת ״שהיתה אישה של מקרה על מדבר

« »
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 לעיל כדאוקמינן תחלה סנדל שיצא כגון בכורות, ״וגבי מיניה: שמע ד״ה רש״י ע״א; כו שם 500
ש ולד דפוטר סלעים״. מחמ

ת נשים ״שלש ה״ו: פ״ב נדה תוספתא 501  סנדל״. עוברה תעשה שמא מעוברת, במוך... משמשו
המציאות. את תואמים אינם בודאי במקום, המובאים (Janus, 1901) רביצקי של דבריו

 ״שרצצו״[ ןצ״ל שרצמו אלא סנדל אין יהודה: רב בשם בא ״ר׳ (:39) ע״ד נ פ״ג, נדה ירושלמי 502
המת״. עם אלא החי עם יוצא ואינו חי

Aristotle, De Generat. Animal, book 4, chapt. 7 no. 107 503
Oribasius, 22:6; vol. 3, p. 66 504

Aristotle, Hist. Anim. 6, no. 8, 10 505
Osiander, Handbuch der Entbindungskunst, 1, T, p. 793 506
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 רוח״ "ביצת של בהריון 508הנפל. מן שונה ה״רוח״ 507קיימא״. של שאינו דבר כל או
 לתאר ברצותו ישעיה, הנביא 509אמיתי. בהריון כמו חודשים, שלושה אחרי להבחין ניתן
ישועת רוח ילדנו כמו חלנו ״הרינו אומר לישועה, ומקווה ישראל עם מצוי שבה צרה

9 T ־ ״ : ־־ : ־־ T : : ־

510ארץ״. נעשה בל
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 כמו הפריה, ללא ברחם המתפתח ייצור ב״רוח״ ראו התלמוד חכמי אם ברור לא
 ל״רוח״ הנדרשים ההריון סימני הם מה יודעים איננו אנו שגם מאחר היוונים. שחשבו

 להלן )ראה הכוריון של או הרחם של חדש בגידול מדובר אם להגדיר יכולים אנו אין
(.605ל־ 604 הע׳ בין

ה ד ה לי ש ק
 באופן להבין שצריך וייתכן רב, זמן והנמשכת הכואבת הלידה מן נבדלת רגילה לידה

 וניתן בהתכווצויות הלידה בעת מתקשה הרחם ללדת״: ״מקשה המונח את מילולי
יצא הוולד אך 511בלדתה״, ״ותקש רחל, אצל מופיע זה ביטוי מבחוץ. קושי להרגיש

T  • • •

חי.
 שיכולים ובדימום, בכאבים מלווה והיא ימים מספר להימשך יכולה קשה לידה
 512ימשך. הדימום ורק יפסקו שהכאבים ייתכן כן כמו שוב; ולהתחיל ויותר ליום להיפסק
והרדמה תשישות מחמת הכאבים את יותר תרגיש לא שהיולדת לקרות יכול זה במקרה

513)תונבא(.

ף שו ה כי ד לי ב
 "אשה על מספר המדרש התלמוד. בתקופת כבר ידוע היה הלידה בתחום שהכישוף ברור

 יכולין, אתם אין אמרה: לרפאותה, הרופאים באו תלד. שלא לעצמה כשפים שעשתה
 פרשני מסורת שלפי רטיבי, בת יוחני הייתה כזאת מכשפה 514לעצמי״. עשיתי אני

 אמורה הייתה אישה כאשר מוזכר(. אינו הדבר עצמו )בתלמוד אלמנה הייתה התלמוד
 המכשפה, הציעה מאוד סבלה האישה וכאשר בכישוף, רחמה את סגרה היא ללדת

 ביטלה היא למעשה הקטן. בחדרה היולדת עבור להתפלל צדקת, עצמה מראה שהייתה
לביתה הלכה שהיא ובזמן יום שכיר בביתה היה אחד יום 515נולד. והילד הכישוף את

ע״ב. ח נדה 507
 אם הפילה, נפל אם לידע בו והציץ כהן ובא נפל... כמין אימא ״אלא ע״א: טז - ע״ב טו שם 508

הפילה״. רוח
 עד מאיר: ר׳ משום אומר סומבוס העובר? הכרת כמה ״עד (:22) ע״א ו פ״ד, יבמות ירושלמי 509

לח )בראשית חדשים׳ כמשלש ׳ויהי שנאמר לדבר, זכר לדבר ראייה שאין אע״פ חדשים. ג׳
T• • י • * • T י

רוח״. מעוברת אפילו יודן: א״ר כד(.
יח. כו ישעיה 510
טז. לה בראשית 511
מ״ד. פ״ד נדה 512
ת מחמת בצערה מרגשת ״שאינה תונבא: ד״ה רש״י ע״ב, לז שם 513 מי החולי״. שעמו
תתמה. רמז ואתחנן, שמעוני ילקוט 514
רטיבי. בת יוחני כגון ד״ה רש״י ע״א, כב סוטה 515



 תנועת של לרעש דומה שהיה תיבה, בתוך שדון של רעש היום שכיר שמע יולדת של
 הכירו אז נולד. והתינוק חמק והשדון התיבה את היום שכיר פתח אמו. במעי עובר
מכשפה. אלא אינה הצדקת שהאישה הכל

 האמונה את המכשפה באלמנה יכיר עממיות באמונות במעט, ולו שמתמצא, מי
הקדומה. בתקופה רק ולא רבים, עמים אצל הנפוצה התפלה

ה י מ ו ט ו י ר ב מ א
(Embryotomie,  Embryotomy, ת א צ ו ר ה ב ו ע ( ה ח ו ת י נ  ב

 אברים, אברים אותו ומוציאין במעיה העובר את מחתכין לילד מקשה שהיא ״האשה
 דוחין שאין בו, נוגעין אין ראשו(, אחרים )ולדעת רובו יצא לחייו. קודמין שחייה מפני
516נפש״. מפני נפש

 עובר על מדובר היה שאילו אמו, במעי חי עובר חיתוך על מדברת שהמשנה ברור
 ולא חוקית בבעיה כאן שמדובר ברור כן כמו גוויה. חיתוך על רק מדובר היה אזי מת

 לחתך יש קשה לידה שבכל מדובר לא כמובן, ליולדת. העזרה בתחום רפואית בבעיה
 את לחתך יש תנאים באילו רב, ובצדק קובעת, המשנה אין אמו. במעי העובר את

 על המנתח, בידי ההחלטה את ומשאירה אחר, ניתוח להעדיף יש תנאים ובאילו העובר
 אם זה. בנושא לדיון להיכנס סיבה שום לתלמוד אין בלבד. רפואיים שיקולים בסיס
 למות וגורם אמו במעי העובר את מחתך לכך, רישיון לו ויש זה, בעניין העוסק אדם

517בשגגה. ההורג אחר אדם כל כמו מקלט לעיר לגלות חייב הוא האישה
 אם המנתח. עבור מעשית כהוראה לעיל המוזכרת החוקית ההוראה את לראות יש
 אך המנתח, על מגבלות שום אין אזי יד( רק יצאה )לדוגמה: העובר רוב יצא לא עדיין

 למקרים מוגבלת לחלקיו העובר את לחתוך האפשרות העובר של ראשו כבר יצא אם
 (Bauchtumor, abdominal tumor) בבטן גידול (,Ascites) מיימת כמו ביותר חריגים

 זאת ובעקבות רב זמן יימשכו העובר להוצאת הניסיונות אלה, במקרים מהותי. ומום
 מצב תקפות. תהיינה לא כבר דלעיל ההוראות ולכן ימות, כלל ובדרך העובר יסבול

 רוב יצא אם הדין מה בה שמדובר במשנה, השנייה הדעה את נאמץ אם גם יחול זהה
 ללידת הכוונה )אולי אגן לידת של במקרה גם הראש(. שיצא המקרה )במקום העובר

 )גם ימות העובר יוצא, אינו הראש ורק יצא כבר העובר רוב כאשר המתרגם(, - עכוז
 - שני ליום אפילו ראשו, ״יצא האומרים התוספתא דברי הראש(. את תולשים אין אם
גוזמה. הם (516 )הע׳ בו״ נוגעין אין

 התפרסם 1884 שבשנת מדווח קפלמן אלה. הוראות אימצה לא הקתולית הכנסייה
 זמן לפני (.Kraniotomie, craniotomy) הגולגולת ריצוץ על איסור הקדוש הכס ידי על
 בהישמעה אמבריוטומי, בניתוח לסייע בסירובה הריינוס בארץ מיילדת נשפטה רב לא

אפילו ואולי העובר, למות לחכות אלא בררה שום נשארת לא לרופא האפיפיור. לצו

« »
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ה״ד. פ״ט יבמות תוספתא מ״ו; פ״ז אהלות 516
 זה הרי - והרג דין בית ברשות אמו במעי העובר את ״המחתך ה״ה: פ״ב מכות תוספתא 517

גולה״.
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 שום לעשות רשאי אינו הוא הכנסייה ידי על המורשים האמצעים לפי כי האם, למות
518האם. או העובר להצלת דבר

 מסכן העובר כאשר בתלמוד: כבר מופיעה האמבריוטומיה של המוסרית ההצדקה
 האם( זה )במקרה לנרדף וניתנת זולתו, חיי לקחת הרוצה כפושע נחשב הוא אמו חיי את

 אך 519לרופא. זה ובמקרה שלישי, לאדם גם ניתנת זאת זכות העובר; מפני ההגנה זכות
 לתלות אין ולכן לו גרם הוא שלא במצב נמצא התינוק כי זאת, טענה דוחה התלמוד

 ״מפני אמו במעי העובר לחתך מותר ולכן רודף בתינוק רואה הרמב״ם האשמה. את בו
 צריכים היו אילו כי שונים, חכמים התנגדו זאת לדעה 520להורגה״. אחריה כרודף שהוא

 לשלב עד כי בחוץ, כבר גופו רוב כאשר בעיקר חל זה דין היה אזי רודף בעובר לראות
52,עצמה. בפני ולאישיות לנשמה כלל נחשב העובר אין זה

 העובר של האמבריוטומיה מוזכרת הלא־יהודית המשפטית התאולוגית בספרות
 מאתיים לשנת סביב שחי טרטוליאנוס הכנסייה אב ידי על רק מפתיע, באופן החי,

מקיפים. תיאורים לנושא הקדישו הקדום הזמן של הכירורגים שכל למרות 522לספירה,

ח תו י רי נ ס ם קי תי מ ב
 הדוגמה - מתה אישה של קיסרי ניתוח המחייב חוק ישנו העמים כל אצל כמעט

 - Numa Pompilius)523 של Lex regia) רגיה לקס של המקרה הוא ביותר הקדומה
 היוונית במיתולוגיה כבר 524זה; מכלל יוצאים במזרח עמים של מצומצם מספר ורק

 מציין הוא בהפלות הסכנות את מתאר שפליניוס לאחר זה. לניתוח עקבות מוצאים
 ראשון כמו מאושרים, יותר תינוקות הם הלידה בעת מתות שאמותיהם שהעוברים

 שיוליוס חשב פליניוס 525אמו. של הפתוחים ממעיה בא הוא כי כך המכונה הקיסרים
 כאשר בחיים הייתה עוד אורליה כי טעה, הוא אך המתה, אמו מעי מתוך הוצא קיסר

 רומא, קיסרי אבי (,primus Caesarum) הראשון הקיסר בגליה. לגור עבר קיסר יוליוס
שהשם יוסיפון( )לפי מספרים התוספות בעלי 526״יוליה״. בשם משפחתי מענף יצא

Capellmann, p. 25 518
ע״ב. עב סנהדרין 519
 מקשה שהיא שהעוברה חכמים הורו ״לפיכך ה״ט: פ״א נפש ושמירת רוצח הלכות רמב״ם, 520

בו, נוגעין אין - ראשו משהוציא ואם ביד... בין בסם בין במיעיה העובר לחתוך מותר לילד
עולם״. של טבעו וזהו נפש, מפני נפש דוחין שאין

R. Meschullam Weibs (Phöbus?), “Gutachten der späteren Geonim”, Turka 1764, no. 521 
משום לאו הבא דהא לכאורה תמוה ״והוא מ״ו: פ״ז אהלות למשנה איגד עקיבא ר׳ ;45 , p. 51a 

נקרא לא דעובר משום הטעם ע״כ אלא בו, נוגעין אין רובו ביוצא דהרי עליה אתינן רודף
וכר״ נפש .

Siebold, Geschichte der Geburtshilfe, p. 202 522
Digest, 1:11 tome 8 523 

Ploss, Das Weib, 2:327 524 
Plinius, Hist. Natur. 7:7 525

Siebold, Geschichte der Geburtshilfe, 2:135; Osiander, Handbuch des Entbindungskunst 526
2:279, notes



 המתה; אמו של רחמה מתוך הוציאו הראשון הרומי הקיסר שאת מכיוון בא ׳׳קיסר״
 נקראו שמו ועל (,0365118) בעברית ׳׳כרות״ לשון שהוא רומי, בלשון ״קיסר״ נקרא הוא
 עשרה השבע במאה רק הונהג קיסרי״ ״ניתוח המונח 527״קיסר״. שלאחריו המלכים כל
 היסטורי בסיס על ואינו חיה באישה לניתוח כינוי וזהו פליניוס, של ספריו תרגום עם

שמתה. אישה בניתוח שהיה
 סכין מביאין בשבת ומתה המשבר על שישבה ״האשה אומרת התלמודית ההלכה

 טיפת כאשר האם לפני העובר מת כלל בדרך הוולד׳׳. את ומוציאין כריסה את ומקרעים
 מאשר יותר קטן העובר של החיות כוח כי האם, לגוף חודרת המוות מלאך של רעל
 סימן זה שאין שטוענים יש פעמים. שלוש פירכס כזה שעובר מקרה קרה האישה. של

 מגוף שניתק אחרי גם לפרכס ממשיך הוא הלטאה זנב את חותכים כאשר שהרי לחיות,
 הוולד את ומוציאים בתוקף, דלעיל ההלכה נשארה זאת השוואה למרות 528הלטאה.
 היו לא אחרת דיחוי, ללא מיידי, באופן לנתח צורך שיש ידעו כמובן, שיחיה. בסיכוי

 לנכון מצא לא התלמוד מחכמי אחד שאף לציין יש בשבת. הניתוח את לבצע מתירים
 ביותר עליו מקפידים כלל שבדרך דבר המת״, ״ניוול של מובהק מקרה כאן שיש להעיר

 של נפש להציל הקלוש, ולו הסיכוי, היא לכך הסיבה נחרצת. בצורה אותו ואוסרים
 הקיסרי הניתוח את לבצע הכומר, מן אפילו דורשים הקתוליים המוסר חכמי חי. אדם

529המת. העובר של טבילתו לאפשר כדי במת,
 מאפשר אינו התלמוד למוות. שנידונה באישה בטיפול בתלמוד נידון כזה אירוע

 חנינה, העברי במשפט אין וכן מושבעים, במשפטי אצלנו כמו דין פסק על ערעור
 אומרת לפיכך מיותר. סבל הנידון מן לחסוך כדי דיחוי ללא הדין גזר את לבצע ויש

 על "ישבה אם ורק שתלד׳׳, עד לה ממתינין אין להרג יוצאה שהיא ׳׳האשה המשנה
 לה ממתינין ידה את עובר ש״הוציא שבמקרה או 530שתלד״, עד לה ממתינין המשבר,

 אך האם, של לאיבר נחשב הוא אמו של ברחמה נמצא העובר עוד כל 531שתלד״. עד
 היוצאה ש״האשה סבר שמואל עצמאי. לייצור נחשב הוא מהרחם יוצא שהוא בעת

 לידי תבא שלא כדי תחילה, הוולד שימות כדי הריון בית כנגד אותה מכין ליהרג
 לעיל, הניתן התיאור ייפלט. האישה דם וגם לצאת כדי יפרכס שהוולד במקרה ניוול״,
 הגוף שמערכות האישה, של טבעי במוות רק נכון האישה לפני מת הוולד כלל שבדרך
532להורג. המוצאת בהריון בריאה אישה של במקרה ולא קורסות
תומך הרמב״ם שגם פי על אף אי־פעם, יושמה שמואל של דעתו אם רב ספק
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 אחד עליהם מלך שנים כמה ״ולסוף נשיאיה: כל גרסינן הכי ד״ה ע״ב, י זרה עבודה תוספות, 527
 רומי בלשון ׳קיסר׳ ונקרא עליהם ומלך חי ומצאוהו בטנה ונבקעת בלדתה אמו שמתה בחזקה

קיסר״. שלאחריו המלכים כל נקראו שמו ועל בעברית כרות לשון והוא
לעיל(. הנאמר )לכל ע״א ז ערכין 528

Capellmann, p. 34 ff 529
מ״ד. פ״א ערכין 530
ה״ד. פ״א ערכין תוספתא 531
לעיל(. הנאמר )לכל ע״א ז ערכין 532
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 מערכת ליהודים הייתה לא כבר לספירה, השלישית במאה שמואל, מר של בזמנו 533בה.
 דין גזר שגזירת להוסיף יש לזה תאורטית. בבעיה כאן מדובר ולכן פלילית, שיפוט

 לשבע אחת להורג שהוציאה שסנהדרין כך כדי עד ביותר נדירה תופעה הייתה מוות
 ור׳ טרפון ר׳ שנה; לשבעים אחת אומר עזריה בן אלעזר ור׳ ״חבלנית״, נקראה שנים

534מוות. דין גזר אדם שום על גוזרים היו לא בסנהדרין, היו שאילו אמרו עקיבא

א צ ו ן י פ ו ד
 של ומשמעותה חריגה, ללידה שונים במקומות המשנה מתכוונת דופן״ ״יוצא במונח
בפרטים. הוגדרה לא ולכן הימים באותם מוכרת הייתה כזאת לידה

 גם כמו אדם, ובכור 535לאחיו, בהשוואה בירושה כפול לחלק זכאי בכור שבן ידוע
 היולדת טומאת 536לכוהן. ניתן אשר בכסף נפדה אדם ובכור לה׳, קדושים בהמה, בכור
 ואחרי טובלת, היא כך ואחר לנקבה יום עשר ארבעה או לזכר ימים לשבעה היא

 כפי קורבן, מביאה היא )לנקבה( ימים ושישה שישים או )לזכר( ימים ושלושה שלושים
בהנחיותיה. המשנה מתייחסת התורה של אלה דינים לגבי 537לעיל. מתואר שכבר
 לגבי ולא ירושה לגבי לא לבכורות נחשבים לא אחריו הנולד וגם דופן יוצא גם
 יוצא לגבי נכון שאינו דבר 538׳׳נולד״, שהוא במפורש נאמר לירושה הבכור לגבי פדיון.
 שאינו דבר רחם׳׳, כל ׳׳פטר שהוא במפורש נאמר לכוהן המגיע הבכור פדיון לגבי דופן.
 אין כי חלים, הבכורה דיני אין הדופן׳׳ אחרי"יוצא הנולד על גם הדופן. יוצא לגבי נכון
 539לפניו. בן היה כי בכור הוא אין וכן רחם, פטר לגבי שנדרש כפי אנו״ ״ראשית הוא
 זה ומונח כיולדת מוגדרת להיות צריכה היא ״יולדת״ בדיני חייבת תהיה שאישה כדי
 גם השמיני ביום תתקיים המילה ברית 540דופן. יוצא שעוברה לאישה לייחס ניתן לא

542דופן. יוצא לידת של במקרה ולא 541רגילה, בלידה ילדה האישה אם רק אך בשבת

 אפילו ביומו. יהרג אלא אותו משהין אין דינו ״משנגמר ה״ד: פי״ב סנהדרין הלכות רמב״ם, 533
תחלה. הולד שימות עד ההריון בית כנגד אותה ומכין שתלד, עד לה ממתינין אין עוברה היתה
שתלד״. עד לה ממתינין המשבר, על ישבה אם אבל

מעולם״. אדם נהרג לא בסנהדרין, היינו ״אלו מ״י: פ״א מכות 534
האהובה בן את לבכר יוכל לא לו יהיה אשר את בניו את הנחילו ביום ״והיה טז-יז: כא דברים 535
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לו ימצא אשר בכל שנים פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכר את כי הבכיר. השנואה בן פני על
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שפט לו אינו ראשית הוא כי הבכירה״. מ
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הוא״. לי ובבהמה באדם ישראל בבני רחם כל פטר בכור כל לי ״קדש ב: יג שמות 536
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טת פיזיולוגיה: .1 זה, פרק 537 היולדת. מי
לשניאה״. הבכיר הבן והיה והשנואה האהובה בנים לו ״וילדו טו: כא דברים 538
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לכהן״. ולא לנחלה לא - בכור אינן שניהם אחריו, והבא דופן ״יוצא מ״ב: פ״ח בכורות 539
 עליו חיבין ואין טהרה וימי טומאה ימי עליו יושבין אין - דופן ״יוצא מ״א: פ״ה נדה 540

קרבן״.
בשר ימול השמיני וביום ימים... שבעת וטמאה זכר וילדה תזריע כי ״אשה ב-ג: יב ויקרא 541
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ערלתו״.
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 וחד השבת, את עליו מחללין אמר: חד ערלות... שתי לו שיש ומי דופן ״יוצא ע״ב: קלה שבת 542
ך. אין אמר: לי ל ח מ



 לא מקפידים חיים. בעלי אצל דופן יוצא לגבי ההנחיות נבחנות מידה באותה
 חיים בבעל שמדובר לב לשים יש כן כמו ״לידה״; במונח דופן״ ״יוצא לגבי להשתמש

הרחם. לדופן מבעד אלא טבעית בצורה הרחם מן יצא שלא

 למרות 543בתלמוד, דופן יוצא לגבי ״אוליד״ המילה את למצוא ניתן זאת ]בכל
[544״המפלת״. היא רגילה לא לידה כל לגבי הנכונה שהמילה

 מאחר קיסרי. בניתוח ניצל אשר הוולד את דופן״ ״יוצא במונח מבינה היהודית המסורת
 הקיסרי הניתוח שתוצאות להסיק יש חי ובוולד ביולדת דנות לעיל המוזכרות שההלכות

 של המפורטים והמונחים ההלכות את מתאר התלמוד אין ולוולד. לאם חיוביות היו
 המדוברת. בלשון מקובל דופן״ ״יוצא המונח היה הדברים שנכתבו ובעת דופן׳/ "יוצא
 שלגבי בעוד בהם, משתמש שהוא למונחים ברורות הגדרות התלמוד מביא כלל בדרך
 לדון רק לנו נשאר לפיכך 545כמשמעו׳׳. - דופן ״יוצא בתלמוד נכתב דופן״ "יוצא

״דופן׳׳. במילה
 בתיאור מוזכר ובמיוחד קיר של מיוחד לסוג המתייחם מונח כלל בדרך הוא ״דופן׳׳

 שהוא ל״כותל״ בניגוד וזאת קרשים, של דק לקיר כלל בדרך הכוונה ששם 546הסוכה,
אבן. קיר כלל בדרך

0fV nxsÑn/׳?־ גנכל/ב ׳ £x ifpto” A/fA/n pb p"p0׳ Ji0."/547)־A
 של החזה קיר אולי צלע, של בהקשר ״דופן׳׳ במונח משתמשים חיים בעלי לגבי

 עד החומש, אל בחנית עשהאל את חיכה אבנר 548עליו. נשענות שהריאות חיים בעל
 'שמרה ש״מקום החמישית, הדופן הוא ׳׳חומש״ הגמרא ולפי 549מאחריו, יצאה שהחנית

 יש הצלעות. שבין הרך לרווח רק להיות יכולה שהכוונה ברור 550בו״. תלויין וכבד
 ניתן כך המקראי. ה״חומש״ היא ״דופן״ משמעות כאן( רק )ולא שכללית להניח מקום
נאמר עמשא את הרג יואב כאשר גם כך שבבטן. מחיצה גם ״דופן״ במונח להבין
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 דרך דאוליד קדשים לבהמת וחד ואקדשה, דופן דרך דאוליד חולין לבהמת ״חד ע״א: מא נדה 543
דופן״.

 ביוצא מחיב ר״ש ד'פן, ויוצא ארבעים, יום המפלת מביאות... שאינן ״אלו מ״ה: פ״א כריתות 544
דיפן״.

ה״ו. פ״ז בכורות תוספתא 545
טפח״. אפילו ושלישית כהלכתן שתים רבנן: תנו דפנות. שלש לה ״ושאין ע״ב: ו סוכה 546
ה היינו אימא בעית ״אי ע״א: ג נדה 547  אתי. הוה מעיקרא - דם דחוה איתא ראם דשמאי: טעמי

 ע חולין דם״; מוקמי לא הרחם בית כותלי - ושמאי העמידוהו; הרחם בית כותלי - והלל
ע״א.

ודופן שנקבה ריאה לה... חוששין אין לדופן הסמוכה ריאה נחמן: רב ״אמר ע״א: מח חולין 548
כשרה״. סותמתה

תחתו״.
T : ־

ע״א. מט סנהדרין 550
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551ארצה״, מעיו וישפיך החמש אל בה ויכהו יואב ביד אשר בחרב נשמר לא ״ועמשא
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 את להבין ניתן זה לפי החזה. בדופן הייתה הדקירה אילו לקרות יכול היה שלא דבר
 את לייחס ניתן ולכן הוולד מוצא שדרכה הבטן, מדופן כיוצא דופן״ ״יוצא המונח
קיסרי". ל״ניתוח קושי ללא המונח

 לנו אין הלשוני. ההסבר כמו מידה באותה קשה המונח של הארכיאולוגי ההסבר
 ניתוח נזכר המקורות ובכל חיה, באישה קיסרי ניתוח לגבי הקדום העולם מן מידע שום
 ידי על מוצלח ניתוח על רק ידוע כך אחר .1500 בשנת בשוויצריה בהצלחה שעבר כזה
 דניאל ד״ר ידי על למתרגם נמסרו אלה )פרטים 1794 בשנת הברית בארצות בנט ד״ר

 גרון מחלת של כמגפה "אסכרה״ המונח את רבים במקומות מזכיר התלמוד מלאך(.
 לפקפק היה וניתן הקדום, הזמן של נוכריים בכתבים מוזכרת אינה אשר ילדים, אצל
 שדן ארטאוס, של בכתביו מתואר ביותר מקרית בצורה כזאת. מחלה בכלל הייתה אם

נפוץ כך כל כנראה היה מחלה של זה שם ״אסכרה״. בשם בגרון סורי דבר במחלות,
• •

 בהקשרים מופיע זה שם היהודים. אצל כמו אחרים עמים אצל גם לשימוש שבא
 והן הרפואית הן הענפה, היוונית הספרות שבכל בעוד היהודיים, בכתבים ביותר שונים

 סורי דבר לא וכן האסכרה מחלת נזכרת לא ארטאוס אצל יחיד אזכור מלבד הכללית,
 שהיו להניח צורך אין דופן״? ל״יוצא קרה דומה שמקרה ייתכן לא האם 552הגרון. של

 שהיה מאוד ייתכן - יהודים ידי על בוצע לא זה שניתוח ייתכן וכן כאלה מקרים הרבה
 לא הניתוח לתלמוד. להכנסתו גרם קיומו עצם אשר קיסרי, ניתוח של בודד מקרה זה

 זה שהיה מאוד ייתכן בלידה. המתמחה כירורג מקצוע בעל ידי על להתבצע צריך היה
 )לעיל (Bauhini) בוהין מספר שעליו חזירים, קצב שהיה (,Nufer) נופר של כמו מקרה

 לאישה מתייחסת דופן״ ״יוצא הזכרת ואולי הבטן. את לאשתו פתח אשר (485 הע׳
 לה מלאה, בבריאות ולדה את להוציא והצליחה הבטן את לעצמה פתחה אשר נואשת
553באנגליה. בימינו עליו שדווח למקרה בדומה ולוולד,
 ראו שהיהודים הניחו הדעת על יותר מתקבלת תופעה הקיסרי בניתוח לראות כדי

 ניתן כזה נבלה מעשה אך 554נשים. של כריסיהן מבקעים אויביהם איך במלחמות
 את הנוכרים מן אחד אף הסיק לא זאת ובכל הדורות, בכל בהמיים בחיילים למצוא
 שהיה קיסרי בניתוח שדן וייס של דיווח על מספר ישראלס קיסרי. ניתוח של הרעיון

 על המבוססים וייס, של דבריו אמיתות את לבחון מסוגל איני 555ההודים. אצל קיים
 כפי הקדום הזמן של האגדות אזי נכונים שנתוניו נניח אם גם אך םנסקריטיים, כתבים

 כבר איש כיום מזמן. הוכחשו כבר הרפואיים הסנסקריטייס בכתבים מתוארות שהן
 שהמקרא טוען אשר רבים, ובמאמרים בספרים המופיעים נורק, של לדבריו מאמין לא

לפי הנכון. הוא שההפך יותר סביר - הודיים מקורות של ספרותית גנבה הם והתלמוד

ב 551 אל- י. כ שמו
ת ד: פרק לעיל ראה 552 אסכרה. מגפות: .1 בהן, והטיפול המחלו

Lancet, 1886, no. 8, May 22 553
מ-ב 554 ישראל לבני תעשה אשר את ידעתי כי ויאמר בכה אדני מדוע חזאל ״וייאמר יב: ח מלכי  

תבקע״ והרתיהם תרטש ועלליהם תהרג בחרב ובחריהם באש תשלח מבצריהם רעה .
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 וללא קרע ללא צד, באותו אמו מבטן ויצא ימין מצד אמו לבטן חדר בודהא האגדה,
ל ברורה בצורה המעיד תיאור הטמאות, הלידה בדרכי להשתמש ובלי פצע ן ע ו עי ר  ״

הטהרה״.
 ניתוח הרחם בהרחקת ראו לא שהיהודים 556הוזכר, שכבר הרעיון, הועלה כן כמו
 רק מתייחם התלמודי התיאור רגיל. חתך לחתוך העזו שגם להניח יש ולכן חיים, המסכן
 שסירוס לטעון ניתן זה רעיון נגד גם בהריון. אינה שהבהמה למקרה ורק חיים לבעלי
 ולמרות ליהודים, כמו הקדום, הזמן של אחרים לעמים גם ידוע היה נקביים חיים בעלי
קיסרי. בניתוח חיה אישה לנתח אחד אף העז לא זה ניסיון

 קיסרי ניתוח לגבי הוראותיהם את קבעו התלמוד שחכמי נוספת: אפשרות ישנה
 הוצג זה רעיון מתים. אצל כזה ניתוח ביצוע על ידיעותיהם שיחזור מתוך חיה באישה

 עמדה לקבל אין הטוב הרצון בכל אך אפשרי, יחידי כהסבר Fulda)557) פולדה ידי על
כבלעדית. זאת

שהיה, מעשה על המבוססים תיאורים התלמוד מביא תמיד, לא כי אם לעתים,
 אישה של רחמה את שפתחו מעשה תיאור בתלמוד אין מקום שבשום להודות יש אך

 ברור מיותרים. היו בנידון הדיונים כל אזי כזה תיאור היה אילו ולד; להוציא כדי חיה
 בעיה ללבן כדי דמיוניים, מקרים כלומר תאורטיים, נושאים לפעמים מביאה שהגמרא

 - אחרים למקרים משמעות בעלי כללים לקבוע ניתן הדיון בסיכום כאשר בה ולדון
 משפטיים בסמינרים בימינו כמו משמעות בעלי שיקולים לעלות יכולים כזה בדיון

 שהוצמדו במקרה בבכור הדיון מן מצוינת דוגמה להביא ניתן לכאן היטב. המנוהלים
 הבהמה של לרחם ונכנס אחד מרחם יצא והוולד רחם, מול רחם חיים, בעלי שני

 מטרה יש כזה לדיון 558לא? או לבכור נחשב הוא האם - ולד נולד כך ואחר השנייה
 על "אף התקיים שהדיון הכותבים התוספות, בעלי מציינים שכבר כפי בלבד, דידקטית

 לענייננו, הנוגעת שאלה גם מועלית לגמרי תאורטית בצורה 559לעולם״. יבא שלא פי
 דרך שלישים ושני הדופן דרך יוצא הוולד מן שליש כאשר הדין להיות צריך מה

 הרמב״ם אותם מונה כלל, מעשיים ואינם תאורטיים אלה שמקרים למרות 560הרחם.
561ממשיים. כחוקים החזקה׳ ב׳יד

כדי והדיונים הוויכוחים כל את המביא התלמוד, מן באות הללו הדוגמאות כל

בוולד. הטיפול פיזיולוגיה: .1 זה, פרק 556
Siebold, Journal filr Geburtshilfe... 1826, vol. 6, part 1 557

 לא דידיה דלאו פטר דידיה - מהו לזה ונכנס מזה ויצא רחמים שני ״הדביק ע״א: ע חולין 558
פטר?״. נמי דידיה דלאו דלמא או פטר,

 שאינו בדבר הש״ס דמיירי אשכחן ״ומיהו הגולל: משיסתום ד״ה ע״ב, מז סנהדרין תוספות, 559
תוספות, לזה״׳; ונכנס מזה יצא רחמים שני ׳הדביק ע״א( ע )חולין המקשה בהמה ׳בפ הוה

 הגולל; שיסתם עד ד״ה ע״ב, ד כתובות תוספות, הגולל; שיסתם עד ד״ה ע״ב, קנב שבת
גוונא. האי כי איכא ומי ד״ה ע״ב, קב יבמות תוספות,

 רבה קדוש, אינו אמר: הונא רב - רחם דרך שליש ושני דופן דרך שליש ״יצא ע״ב: סט חולין 560
קדוש״. אמר:

וכו״׳. לזה ונכנס מזה ויצא לזה זה רחמים שני ״הדביק הי״ח: פ״ד בכורות הלכות רמב״ם, 561
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 להלכה, מקור משמשת אך הלכה, ספר שאינה במשנה, זאת, לעומת ההלכות. את לקבוע
המצאה. על או דמיון על כולו שנשען מקרה למצוא קשה יהיה

ח תו י רי נ ס 562 קי
 נפתחו סם ידי ׳׳על האומרת הערה רש״י אצל למצוא יש הקדומים התלמוד פרשני מבין
 תרופה של שם הוא ״סם״ 563ונתרפאת״. לחוץ העובר את והוציאו יולדת( )של מעיה

 פעמים השתמשו רש״י של בתקופתו 564מאכל. חומר מדויקת, יותר בצורה ולפעמים,
 לתאר יכול היה ורש״י לדימום, שחששו במקומות במיוחד בסכין, במקום מאכל בחומר
 הוא שבפועל מובן מאכל. חומר בעזרת והרחם הבטן את פתחו קיסרי שבניתוח לעצמו

 במקום (.1105 בשנת נפטר )רש״י בימיו כזה ניתוח היה לא וכן כזה, ניתוח ראה לא
565וסכין. בסם הגוף פתיחת על רש״י מדבר בתלמוד אחר

 איברי דרך יצא לא שהתינוק סבר (,1028 בשנת )נפטר גרשום רבינו אחר, פרשן
 והאישה הרחם נרפא מכן לאחר הצד; מן יצא והתינוק האישה בטן את פתחו אלא המין
 שטען לוי יצחק רבינו החזיק למטרה, קולעת אינה שבוודאי יחיד, בדעת 566הרתה. שוב

 בתוספות כבר נשללה זאת דעה 567הטבעת. ופי המעי מערכת דרך יוצא דופן שיוצא
מוזרים. מטעמים כי אם שם,

 בעניין במשנה חכמים של דיונם את כמופרך רואה הוא זה. בנושא נבוך הרמב״ם
 אחר ותלד תחלים היא בניתוח רחמה את לאישה שפתחו שאחרי שסבורים דופן״, "יוצא

 כי תמות, כזה ניתוח שמנותחת שאישה מאליו כמובן רואה הרמב״ם רגילה. בלידה כך
 מסביר דומה בצורה 568למות. מאוד קרובה האישה כאשר רק כזה ניתוח מנתחים לדעתו

 שמנותחת ייתכן שלא סבר (484 הערה )לעיל פרה אמברואז גם 569הערוך. בעל גם זאת
 קיסרי ניתוח לאחר נוספת לידה של לעיל המשנה להסברת מוות. עד תדמם לא כזאת

יצא שהראשון בתאומים, שמדובר לכת, מרחיקות הנחות להניח חייב הרמב״ם היה

במתים. קיסרי ניתוח לעיל: הדיון גם ראה קיסרי ניתוח לגבי 562
דופן. יוצא ד״ה רש״י ע״א, מ נדה 563
ע״א. בח זרה עבודה 564
 נפתח לידה ובגמר וסכין סם ידי על ״תחילה דופן: דרך שליש יצא ד״ה רש״י ע״ב, סט חולין 565

שלישים״. שני ויצאו רחם
 ויצא שקרעוהו כגון אלא ממש הרחם דרך יצא שלא דופן ״יוצא גרשום: רבינו ע״א, יט בכורות 566

 דרך - אחריו והבא יצא. והדר הרחם בית כתלי שנגממו המקשה בבהמה כדאמרינן או הצד מן
שלם״. מרחם זה יצא ואחר כקודם... והיה הרחם והבריא שחזר כגון הרחם

 הולד. והוציאו לכריסה פתחו סם ידי על ״פירוש, דופן: יוצא ד״ה תוספות, ע״ב, ז כריתות 567
וכר״. נראה ואין הרעי. בית דרך דיצא פירש לוי יצחק ורבינו

 אמו ״שנקרעת דופן: יוצא ד״ה מברטנורה ר״ע אחריו״; והבא דופן ״יוצא מ״ט: פ״ב בכורות 568
 המשניות פירוש הרחם״; דרך אחריו ״הנולד אחריו: והבא ד״ה דפנותיה״, דרך העובר והוציאו

 את ומוציאין הבהמה דופן שקורעין הוא דופן ״יוצא קאפח(: הרב של )בתרגומו הרמב״ם של
סכנה״. לה ונשקפה ללדת הקשתה אם באשה גם כן ועושין משם, העובר

ויוצא״. בבטנה אותה קורעין חי, והולד ומתה מעוברת האשה היתה ״אם ״דפן״: ערך הערוך 569



 לא 570האישה. מתה הוולדות שני יציאת ולאחר הרחם דרך כך אחר יצא והשני בניתוח
 הוראות כי דופן, יוצא שילדה אישה של ובחובות בזכויות דנה המשנה מדוע מוסבר

 הייתה שההנחה ייתכן מתה. האישה קיסרי ניתוח ואחרי חיה אישה על רק חלות אלה
מיד. תמות לא שהאישה
 תינוק הוא דופן שיוצא ביותר, לה שהתנגדו דעה, 571רביצקי הביע החדשה בעת

 בתופעה לראות לא סיבה כל רואה אני אין הבטן. ברקמת שנקרע קרע דרך לעולם שבא
 מקרה לראות לא סיבה רואה ואיני הרחם, מתוך היוצא תינוק כלומר רחם, פטר זאת
 הקדמונים ברוח כ״נולד״. דופן״ ה״יוצא את רואים אין כלל בדרך כאשר כלידה, כזה
 של במקרה בעוד אמו, ובכוח הוא בכוחו לעולם מגיע תינוק כאשר לידה להגדיר יש

 לראות אין ולכן לעולם ומביאו אמו מבטן התינוק את מוציא אחר מישהו דופן יוצא
 לא־נורמליות בתנוחות או אלכסונית, בתנוחה מונחים שהיו עוברים ״לידה״. זה בתהליך
 לעובדות בניגוד איברים. איברים מוצאים או מנותחים אלא נולדים״ ״לא כן גם אחרות,

 שתינוק מקרה גם יכלול דופן״ ש״יוצא המילולי, התיאור לפי לקרות, יכול אכן אלה
 של לגישתו הסכים לא אחד אף ידיעתי מיטב לפי כוחו. בהפעלת אך הדופן דרך יצא

 מייחס שאני להגדרה התייחס לא אחד אף 573התלמוד. חוקרי ולא 572רופאים לא רביצקי,
התינוק. של כוחו והפעלת פעילותו והיא רב, משקל לה

 הייתה לא הקדומה שביהדות מציין הוא (,557 )הע׳ הוזכר שכבר פולדה, של במחקרו
 בזמן מקובלת הייתה זאת גישה האם. חיי את מסכנים היו שבגללה לעובר התייחסות

 פילוסופית )אסכולה הסטואיקנים של גישתם את אימצו אשר העמים כל אצל הקדום
 שגם שכח הוא אך עצמו. בפני קיום זכות לו שיש אדם אינו שהעובר יוונית-רומית(

האם. לחיי דאגה מתוך קיסרי ניתוח מסוימים במקרים מבצעים אנו בימינו

ן ו י הרי מ ח ר ־ ץ ו ח
 האישה של והרחם הבטן פתיחת הוא קיסרי שניתוח ברור כה עד נכתב אשר מכל

 חוץ־רחמי בהריון ניתוח גם כלל קיסרי שניתוח הדעה את שוללת זו מסקנה אין ההרה.
 ניתן כי קדומות, בתקופות כבר לנתח שהעזו ספק אין כזה הריון לגבי 574בטני(. )הריון

הקדום, שבזמן ספק אין גם הבטן. למכסה מתחת ממש מתנועע העובר את לראות היה

 זה דבר ״אפשרות קאפח(: הרב של )בתרגומו מ״ב פ״ה לבכורות הרמב״ם של המשניות פירוש 570
 כך ואחר מהם אחד והוציאו דפנה את וקרעו בשנים, מעוברת האשה שתהא הוא אני, לדעתי

 שהאשה שיש בספורים שמספרים מה אבל השני. יציאת אחרי ומתה העולם, כדרך השני יצא
 )הרב מאד״. מופלא דבר והוא הסבר לכך יודע איני ותלד, ותחרה דפנה קריעת אחרי תחיה
ת שעם בהערותיו מציין קאפח  ומוציאים שקורעים יום בכל מעשים בימינו הרפואה התפתחו

המתרגם.( - ויולדת ומתעברת חיה והאם הילד את
Virchow Archiv, 1800-1884 571

ibid.) Israels-Pinkhoff, Nederl. Tydschr. voor Geneeskund, 1882 no. 8 572
Magazin für das Wissenschaft des Judentums, 1881 no. 4 573

Wunderbar, Biblisch-Talmudische Medizin Part 1, 574 וונדרבר אצל כבר זאת דעה מצאתי
section 3, p. 54
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 חוץ־רחמיים, בהריונות (laparotomy) בטן פתיחת נעשתה עשרה, השש המאה עד
 הושלם, שהריונה אישה אצל כיום שמבוצע כזה, ניתוח מתקדם. בהריון שהיו בנשים

 בגלל וזאת דומים, בתנאים שיבוצע רגיל קיסרי ניתוח מאשר יותר ליולדת מסוכן הוא
הקדום. הזמן לגבי דבר אומרת אינה זאת עובדה ודימומה. השליה פיצוץ סכנת

 לימוד לשם רק מובא שהוא וייתכן בתלמוד, המובא מקרה להסביר ניתן זאת בהנחה
 שהיה, להניח ניתן 575רחם דרך וסנדל דופן דרך ולד יולדת אישה אם הבעיה: וליבון

 המונח של הרחבה כאן לראות צריך אך חוץ־רחמי. והריון תוך־רחמי הריון בו־בזמן,
כה. עד לתיאורים ביחס ״סנדל"
 מאכל חומר בעזרת בוצע שהניתוח (563 )הע׳ רש״י ידי על המצוטטת ההגדרה גם

העניין. את להסביר יכולה אולי
 של אפשרות מזכיר שהתלמוד ספק אין לסכם: ברצוני כה עד שנאמר מה כל לאחר

 בפתיחת שמדובר ודאי כמעט נראה ולוולד. לאם חיוביות שתוצאותיה לא־טבעית לידה
 מן אחד בפועל שבוצע חותכת הוכחה אין חיה. באישה קיסרי בניתוח ואולי הבטן

התלמוד. בתקופת האלה הניתוחים

ה ד א לי צ ו י ן ו פ ו ל ד צ לי א ע ם ב י י  ח
חריגה. לידה של צורות שלוש ישנן חיים בעלי אצל
 בבעל מדובר המשנה דברי לפי יתום. כבר לעולם שבא חיים בעל - היתום - 1
 שנשחטה או הלידה במהלך מתה הבהמה 576נשחטה■ או מתה שאמו לאחר שנולד חיים

לסיומה. עד חיצונית בעזרה או טבעי באופן נמשכה והלידה אונס( )שחיטת
 ניתן 577חי• עגל ברחמה נמצא חיתוכה ולאחר נשחטה בהמה אם - פקועה בן - 2

 מוזכר כזה מקרה מתה. באישה קיסרי לניתוח פקועה״ ״בן בין ודמיון השוואה למצוא
גלנוס. ידי על גם

 שאינן מסיבות חיה בהמה של כריסה שפתחו להניח צריך כאן - דופן יוצא - 3
 לרצון שלא הרתה הנקבה אשר במיוחד יקר חיים בבעל שמדובר ייתכן לנו. ידועות
 ונמצא אותה שקרעו בהמה על במפורש מדברת המשנה לשחטה. רצה לא וזה בעליה

578 נשחטה לא אמו הרי כי כדין לשחטו יש לאכלו, רוצים אם חי. ולדה

 להסיק אין אך דופן״, "יוצא תכופות מזכירים למעשרות וכן לקורבן המתייחסות בהלכות
 גם הזדמנות בכל להזכיר בתלמוד מקובל כאלה. רבים מקרים שהיו התכוף האזכור מן

 החרש מוזכרים פולחנית במצווה דיון של הזדמנות בכל לדוגמה: - חריגים מקרים
והשוטה.

 קרבן דמייתא רחם דרך וסנדל דופן דרך ולד תלד שאם הלכתא? ״למאי ע״א: כו נדה 575
אסנדל״.

שנשחטה״. או אמו שמתה כל יתום? ״איזהו מ״ד: פ״ט בכורות 576
ע״א. עד חולין 577
אמו״. נשחטה שלא לפי שחיטה טעון חי, תשעה בן בה ומצא ״קרעה מ״ה: פ״ד שם 578
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 580ממולדה״. ומתרפה הרחם בבית שמכישה דרקון לה ״מזמין ולכן 579צר רחם לאיילה
 קשיותו ידי על נפתרת והבעיה אריסטו ידי על מוזכר כבר בזיווג לאיילה שיש הקושי

 וקולטים הבהמה של בטנה על לוחצים הלידה את לזרז כדי 581הזכרי. המין איבר של
 השפתיים, תחילה הלידה בעת יוצאות כבשים אצל 582לארץ. ייפול שלא כדי הוולד את

583האוזניים. תחילה יוצאות עיזים ואצל
 מתוך ראש ואפילו רגל להוציא הוולד יכול בהמה של קשה שבלידה מניחה המשנה

 את חותכים הבהמה אצל גם אזי בלידה קושי מתעורר אם פנימה. ולהחזירו הנרתיק
584האם. בתוך העובר

, שמזלפים דעה ויש הוולד של חוטמו לתוך אוויר נופחים ההמלטה לאחר ן י כן 585י  ו

 על מניחים הוולד את דוחה האם אם שיינק. כדי הוולד לפי האם של דדיה מכניסים
 על מזלפים כן כמו להיניק. הרצון בה מתעורר מכך שכתוצאה מלח של גוש רחמה
 את מרחיקות אינן טמאות בהמות עליו. ותרחם אותו תריח שהאם כדי שליה מי הוולד

 תועלת ואין חזרה אותן מקרבות אינן שוב אותן, הן מרחיקות זאת בכל ואם וולדותיהן
586שהוזכרו. באמצעים

 587לה. קודם יום כבר ואפילו ההמלטה בעת ריר פולטים החיים בעלי כל
588חיים. בעל אצל לתהליך אדם של והמיילדות הלידה תהליך את להשוות אין

ת ו ו ת מ ו ל ח מ ת של ו ד ל ו י
אחרי רק אליה חוזרים וכוחותיה האישה של איבריה מתפרקים הלידה מן כתוצאה

 אף ראשונה, כשעה ושעה שעה כל בועלה על וחביבה צר רחמה אילה ״מה ע״ב: נד עירובין 579
ראשונה״. כשעה ושעה שעה כל לומדיהן על חביבין תורה דברי

ויולדת. הרפיה מלשון ״מתרפה״ ע״ב. טז בתרא בבא 580
Aristotle, Hist. Anim, book 6:29, p. 99 581

 נחמן רב לארץ; יפול שלא הולד את אוחז אמר: יהודה רב מסעדץ? ״כיצד ע״ב: קכח שבת 582
הולד״. שיצא כדי בבשר דוחק אמר:

ל מותר יהודה: ״א״ר ע״א: לה בכורות 583  ״גדי ש׳: העולם״; לאויר שיצא קודם בבכור מום להטי
ת יש עזים ל כבשים של טלה ואלו ראשונות, ויוצאות ארוכות שהן באזנים המום לעשו  מטי
הראש״. אחרי ויוצאות קטנות האזנים כי ראשונות שיוצאות בשפתיים מום

 הוציא באכילה. מותר והחזירה, ידו את העובר והוציא לילד המקשה ״בהמה מ״א: פ״ד חולין 584
כילוד״. זה הרי שהחזירו, פי על אף ראשו את

 ידו ונותן חוטמו לתוך ונופח יין מביא הסיוע? זהו ״אי (:59) ע״ג טז פי״ח, שבת ירושלמי 585
פיו״. לתוך ונותן דדיה ושומט ומקבל למטה

 טהורה... ודוקא עליו ותרחם ריחו שתריח כדי ולד גבי על שליא מי ״ומזלפין ע״ב: קכח שבת 586
 ולדה את מרחקת אינה ״טמאה ש׳: מקרבא״; לא ולדא מרחקא ואי ולדא מרחקא לא טמאה

אלה״. באמצעים תועלת ואין אותו מקרבת אינה שוב ולדה את מרחקת ואם
לידה״. קודם אחד ״יום מטנפות: ד״ה רש״י מטנפות״; היולדות ״כל ע״א: כט נדה 587
 - יליף לא מבהמה דאדם בבהמה? לן משמע וקא באדם אשמעינן תימא ״וכי ע״א: סח חולין 588

דידיה״. פנים פרצוף דחשיב - ילפא לא מאדם ובהמה לבהמה; פרוזדור דאין
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590 590ברחם. נזק כל נגרם לא שלוולד בעוד 589חודש וארבעה עשרים
 ה״כודא״, מחלת מלבד הלידה לתקופת הקשורה מחלה שום התלמוד מן מכיר אני אין
 של משמעותה הסורים אצל 591המשבר. על יולדת של הצטננות הפרשנים לדעת שהיא

 כמון)כמונא(, לקחת יש כתרופה 592ולאחריה. הלידה בעת דם זיבת היא ״כודא״ המילה
 יבושלו אלה וכל )אבדתא(, ואזוב )ציתרי( ציתרה )אגדנא(, לענה )ניניא(, נענע כרוויא,
593בשיכר.

 עברות שלש ״על לאחריה. סמוך או הלידה בעת מתה שאישה מוזכר קרובות לעתים
 ״שלשה 594הנר״. ובהדלקת ובחלה בנדה זהירות שאינן על לדתן: בשעת מתות נשים
 )דיזנטריה(, מעיין חולי הן: ואלו חיות( הרבה בהם שיש )כלומר מספרין כשהן מתין
 כי תכריכים להכין יש אלה לכל הפה(״. חולי מסביר )רש״י והדרוקן )יולדת(, וחיה

 מדיזנטריה למוות יולדת של המוות הזכרת של הסמיכות מתוך 595למות. עלולים הם
 עורק מסתימת כתוצאה היולדת של פתאומי למוות הכוונה שאין להבין ניתן ומיימת
 אצל ביותר מחרידה בצורה זאת שרואים כפי מלאה״, ״בהכרה מוות אלא הריאות

 אחרי מתו שנשים בהם שנזכר במקרא מקרים שלושה (.sepsis) דם אלח עם יולדת
להלן. בהרחבה יתוארו 597עצמה, הלידה בעת אחרת מסורת לפי או 596קשות, לידות

רי ו פ י ה ס ד א לי ר ק מ ב
רבקה אצל הלידה תיאור א.

לה ה׳ ויאמר ה׳. את לדרש ותלך אנכי זה למה כן אם ותאמר בקרבה הבנים ״ויתרצצו
ך « • • « ■ • • • r • ך ך •ץ■ 9 • • • • • » • • r • • • • • • •ך■ • • ■ • • • • • •

 עד חוזרת נפשה ואין מתפרקין אבריה שמעון ורבי יהודה ורבי יוסי רבי ״לדברי ע״א: ט נדה 589
 עד עליה חוזרת נפשה ואין הימנה מתפרקין ״איבריה ע״ב: ו בכורות חדש״; וארבע עשרים
חדש״. וארבעה עשרים

אברים״. ריסוקי משום בו אין הרחם ״בית ע״א: נא חולין 590
ת יולדת אשה ״חולי לכודא: ד״ה רש״י בשיכרא״; - ״לכודא ע״א: כט זרה עבודה 591 מצטננ  ו

 לאשה שבאה ממושכת דם זיבת כנראה ענינה סורית, בארמית מלה ״כנראה ש׳: המשבר״; על
לידה״. לאחר

ב.448 עמ׳ ג, כרך לוי, של למילונו בהערותיו פליישר 592
ע״א. כט זרה עבודה 593
מ״ו. פ״ב שבת 594
ע״ב. מא עירובין 595
 ואשת רחל, הן: ואלו חיות כשהן ומתו לידתן בשעת שנתקשו הן ״שלשה ז: פב רבה בראשית 596

פינחס: אשת טז(; לה )בראשית בלךתה׳ ותקש רחל ׳ותלד רחל: שאול. בת ומיכל פנחס,
T  « •  • T  .

ואישה חמיה ומת האלהים ארון הלקח אל השמועה את ותשמע ללת הרה פינחס אשת ׳וכלתו
I ־ T 1 ״ V ״״ T ־  T T  T ־ ־ ־ ־ : ״ ־ ־ V ־ V : ־  T ״ T ־ • VI T 9 :״־ ,־ T ״ : T ״ T ״

ילדת בן כי תיראי אל עליה הנצבות ותדברנה מותה וכעת צריה. עליה נהפכו כי ותלד ותכרע
- • : - - v ״ T  V T  í  V V ״ T  : T  V ״־ “ : ־־ : T ״ ־־ T  V T  T ״ ־־ Í ־ ״ I T T :

א שתה ולא ענתה ולא ל- א מו ש ( ה׳ ב לה היה לא שאול בת ׳ולמיכל שנאמר מיכל: יט-כ(; ד ל
:T T : T : T־T ־ ־ ־ ־ • :T T T  T

ב יום עד ילד ל- א מו ש ( ה׳ ת ביום לה, היה לא מותה יום עד סימון: בר יהודה א״ר - כג( ו מו
T  T

אותה קורא הוא ולמה - ג( ג )ד״ה-א אשתו׳ לעגלה יתרעם ׳חששי הה״ד לה. היה מותה
• T  • V  « T • •

ומתה״. כעגלה שפעת סימון: בר יהודה א״ר עגלה?
 ומיכל פנחס, ואשת רחל, ומתו: בלדתן שנתקשו הן ״שלש קג: רמז שמואל-א, שמעוני ילקוט 597

שאול״. בת
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וימלאו צעיר. יעביד ורב יאמץ מלאים ולאים יפדרו ממעיך לאמים ושני בבטנך גוים שני
• • r • י • • • • 1 • •  •  «  • • •  • • •  •  a • • ך ■ • • • • • • • • • ך • • • • » • ״ • 9 • • • • % • • I • • I • • • •  • I • •

שמו ויקראו שער כאדרת כלו אדמתי הראשון ויצא בבטנה. תומם והנה ללדת ימיה
• • P • ■ m • • • ■ • • • • • • ■ך■   P • ך • ■ • • ך  * • • • •  • • • • •  ■ • • •  ^  »
• I • • • \  • I I • •  • • • I I • !

שנה ששים בן ויצחק יעקב שמו ויקרא עשו בעקב אחזת וידו אחיו יצא כן ואחרי עשו.
T T ״ V  T : ״ : ״ ־ד  : Tp: ״ ־־  T ״• T . * T T T ־־:־״״: T

(599. ושלוש עשרים בת המסורת לפי הייתה )רבקה 598אתם״. בלדת
• • •

הבנים ״ויתריצצו - ההריון בזמן לה ידוע היה כבר תאומים היו רבקה של שבבטנה
• •

שעיר ילד היה עשו 600״והנה״. הפליאה לקריאת בסיס בעצם היה לא ולכן - בקרבה״
• • T

(hypertrichosis.) בכל לבלונדיני? או לאדום באמת הכוונה ״אדמוני״ במונח האם 
 השיער מצבע בולטת בצורה ששונה העור(, בצבע )ולא השערות בצבע מדובר מקרה
601שחור. שהוא השמי, הגזע של הרגיל

 צבע בערבית הוא ״אדמו״ הקרקע. שם הוא ו״אדמה״ העדשים, צבע הוא ]״אדום״
״ויתריצצו - ה׳ את לדרש רבקה הלכה המקרא לדברי בהתאם בשלות. חיטים של

• •

לאשתו יצחק דאג יוספוס דברי לפי ואילו - ה״׳ את לדרש ותלך בקרבה... הבנים
ך • P • • • ך— « ■ ™ • • • • " • • • • 9

[602הקב״ה. אל פנה הוא ולכן המידה, על יתר תפחה בטנה כי

מקובל שאינו תיאור עשו״, בעקב אחזת ״וידו המוזר הביטוי מופיע הלידה בתיאור
ך • ״ « • • • • ■ • • • P • • ך ■ ' P

 שאנחנו כפי לכתוב, היה סביר - מילולי באופן לקבלו רצו לא והפרשנים בלידה,
 זאת במשמעות מוצאים שאנו וכפי אחר, אדם אחרי עוקב אחד שאדם מתבטאים,

ייתכן במקומנו אך 603יעקב״. עקוב אח כל "כי וכן פעמים״ זה ״ויעקבני בפסוקים
• T T T • • • •

 נורמלית, בלידה נולד שהראשון מניחים אם המילולית המשמעות את לקבל בהחלט
 של ברגלו אחזה אשר השני של ידו יצאה רגלו שיצאה אחרי ומיד ראש, בתנוחת
 התפוצצה כבר נולד הראשון שכאשר משמעותו אזי המצב, היה זה אכן אם הראשון.

 זאת, לקבל צורך אין אמנם, 604גדולה. כפליאה רואה עזרא שאבן דבר השני, של השליה
 משותף (chorion )עטיף, כוריון אחד. (amnion) בשפיר להתפתח יכולים תאומים כי

 גם להבין אפשר זאת בהנחה אחת. מביצית התפתחו העוברים שני כאשר למצוא ניתן
605אחיו״. את עקב ״בבטן הושע הנביא דברי את מילולי באופן
9 « • • • • P ^ ך • • 9 ״ ■ •

כב-כו. כה בראשית 598
שנה. ששים בן ד״ה רש״י כו: שם שם 599
והנה בבקר ׳ויהי וכן כן. לומר רגיל חידוש דבר ״בכל תומם: והנה ד״ה כ״ד, לפסוק רשב״ם 600

• • • •

ת הוא שי א ר ב ( ה׳ א חלום׳ והנה פךעיה ׳וייקץ וכן רחל. שהיא סבור היה עתה עד כי כה( כט ל
•  •  • T

משנתו״. שניעור עד חלום שהיה סבור היה לא כי ז( מא )שם
בו״. אין שחר ושער העור מן עמק מראהו אין ״והנה לא: יג ויקרא 601

ז ז • • ז »

 יצחק של אשתו הרתה אברהם מות ״אחרי :1 יח פרק א, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 602
אלוהים״. את ודרש בפחד שרוי יצחק היה חמדה על יתר בטנה וכשתפחה

ג. ט ירמיה לו; כז בראשית 603
 יוצא אדם בן שכל בעבור הלידה, זאת היתה גדולה ״ופליאה כ״ה: כ״ה לבראשית עזרא אבן 604

אחד״. רגע נפתחו השליות שתי והנה עליו, מכסה שהיא בשליא
ד. יב הושע 605
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606

תמר אצל הלידה תיאור ב.
״והנה״(. בהתפעלות וקראה המיילדת הבחינה )אז בבטנה תאומים והנה לךתה בעת ״ויהי

ו • • • • ז • • •

זה )לקביעה( לאמיר שני ידו על ותקשיר המילדת ח ותק יד ויתן אחד( )ילד בלךתה ויהי
• ז • ■ • ז • • • •

עליך פרצת מה המיילדת( או )האם ותאמר אחיו יצא והנה ידו במשיב ויהי ראשינה. יצא
ז : T • ז ״ ־ ־ • • ד ז : ־ ד ־ • ״ • : • ־ ־־ ״.״ — ז ן ד ז ז : ז

606זרח״. שמו ויקרא השני ידו על אשר אחיו יצא ואחר פרץ. שמו ויקרא פרץ
ד ־־ ־ : 9 •\ ד : ד9 : ״ ־־ 9 ״.״ ד • ד ז־ : ד9 : ־ ־ ״ ד ־־ ז ־־ :־־־•% ז

הלידה: למהלך הסברים שני מאפשר זה תיאור
 ראשו א׳. של ראשו ליד הייתה ב׳ של וידו ראש, בתנוחת היו התינוקות שני - 1

 והנרתיק פנויה הייתה הדרך כאשר ולכן ב׳ של ידו את לצד ודחף קדימה נדחף א׳ של
 ידי על החדש בזמן יוצגה זאת עמדה ב׳. יצא כך ואחר ראשונה א׳ יצא התרחב
607וינקל.
 ואז קדימה מושטת הייתה שלו אחת יד ולכן כתף בתנוחת מונח היה הראשון - 2
 אחריו ורק ראשון, נולד והשני לרחם הראשון חזר מכך וכתוצאה השני התאום נדחף
 שהוא או קדימה, ידו הושיט אשר הראשון התאום התהפך זה לפי ה״ראשוך. נולד
 אם קלות ביתר להתקבל יכולה זאת דעה מקופל. ויצא תנוחה באותה כך אחר נולד

 של רגיל סיום לפני כלומר מוקדמת, בלידה ילדה שתמר המדרש עמדת את מקבלים
 נובעת המדרש של עמדתו המלא. לגודלם הגיעו לא עדיין והעוברים ההריון, תקופת

״ויהי נאמר תמר אצל בעוד ללדת״, ימיה ״וימלאו רבקה אצל המפורשת מהאמירה
■ ך • • • ■ ■ • • »■« • • • • » • •

608לדתה״. בעת ד : • :

 תאומים, של מציאותם היא האחת תמר: בלידת חריגות תופעות שתי מדגיש המקרא
 התופעות שתי בתיאור ראשונה. לצאת כדי השני התאום של דחיפתו היא והשנייה
אחיו״. יצא ״והנה בבטנה״; תומם ״והנה ״והנה״: ההתפעלות קריאת מוזכרת

״ ד ד ד •״ ״ : ד : • : •• • : 9

 בוודאי אך תאומים, של בהריון שמדובר הלידה לפני עוד גילתה שהמיילדת ייתכן
 התינוק של ידו לסימון משמעות הייתה לא אחרת שכן הלידה, בתחילת זאת ראתה

 יש ולכן האחים, מחלק כפול חלק אביו בירושת יורש שהבכור ידוע ידו. שהוציא
 עדות קובעת זה במקרה התאומים. מבין הבכור מי לקביעה החוק מבחינת רבה חשיבות

 מידה באיזו מסתפקים התלמודית ההלכה לפי שגם להעיר יש 609המיילדת. של יחיד
לבכורה. כסימן התינוק של היד הושטת את להכיר יש

הקודם. התיאור לגבי שצוינה ההערה את כאן להעיר יש השליה לגבי
ההבנה לפי קושי. יש פרץ״, עליך ״פרצת לח(, )בראשית כ״ט בפסוק הנאמר בהבנת

» ז • ז ז

למתקף״ עלך סגי תקוף ״מה אונקלוס, תרגום ידי על מוסבר שגם כפי - הפשוטה
צריך היה ההסבר הטעמים חלוקת לפי להתחזק. עליך רב חוזק מה לבאר: יש -

כז-ל. לח בראשית 606
Winckel, Handbuch der Geburtshilfe, Wiesbaden 1903, vol. 1:19 607

 מהרז״ו: רבקה(״; )אצל מלאים וכאן חסרים להלן - ללדת׳ ימיה ״׳וימלאו ח: סג רבה בראשית 608
 ט׳ - ׳וימלאו׳ רבקה( )אצל וכאן חדשים, ט׳ מלאו שלא ימיה׳ ׳וימלאו כתיב לא תמר ״אצל

כז. לח שם כד; כה בראשית שלמים״;
חיה ואמו. אביו חיה, הן: אלו הבכור, על נאמנין שלשה נחמן: רב ״אמר ע״א: עד קידושין 609

לעולם״. אביו שבעה, כל אמו לאלתר,
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 פרץ. לך מאחלת אני פריצתך על כגמול כלומר פרץ״, עליך תבוא פרצת, ״מה להיות
 מלך יצא שממך 610במיכה, הפסוק על המדרש את גם תואמת הפסוק של זאת חלוקה

 לתינוק גרם מי לקבוע וקשה התינוק אל זאת קריאה מופנית דקדוקית מבחינה המשיח.
 כפי הכוונה, שאין ודאי מדובר. פריצה־קריעה ובאיזו המיילדת, אם האם, אם לפרוץ,
 אינה והאם השליה את רואה אינה המיילדת כי 611השליה לקריעת לטעון, מנסים שרבים

 רק נשארת לידה. אין ובלעדיה לגמרי רגיל דבר היא השליה קריעת - בה מרגישה
 הצעקה זה במקרה 612טוען. שסלפוגט כפי הנקבים, בחיץ בקרע שמדובר אחת, השערה

 פציעה להגדיר תדע לא לידה, עוזר)ת( לכל כידוע היולדת, כי המיילדת מן יצאה אכן
חתך. או כוויה מרגישה הייתה אלא כ״קריעה״ כזאת

 הביטוי המונח. של המדויק במובן ב״קריעה״ כאן שמדובר להניח צורך כל אין
 הקדום. הזמן של רבות בשפות השימושים אחד רק הוא קריעה במשמעות פרץ״ ״פרצת

 לא ״פרץ״ למילה מלחמה״. "ללחום אומרים שבתרגום ביטויים ישנם בלטינית גם
 ״מדוע אחרות: במילים רעיון אותו להביע היה וניתן מילולית משמעות להיות צריכה

 613להתרחבות "פרץ״ בשורש השימוש נדחפת?״. ״מדוע כך?״ כל עצמך את הרחבת
 יתאים גם זה לפי 615במקרא. נדיר אינו 614מאוד גדולה כמות של במשמעות גם וכך

 היה שאב שמות אינם שלילית( )במשמעות ״קורע״ או ״קרע״ שנולד. לילד פרץ השם
יותר. נפוץ היה ״פרץ״ שהשם הקדומה, בתקופה לא ובמיוחד לבנו, מעניק

רחל אצל הלידה תיאור ג.
ויהי בלדתה. ותקש רחל ותלד אפרתה לבוא הארץ כברת עוד ויהי אל מבית ״ויסעו

ז ד ז ן ד ז ז ־־ : ״ י : ־ •• •• • : • ־־ • ד ,״ ־ ז : • ״ ז ־ ־ : ־ • : — ז־ : : ־

נפשה בצאת ויהי בן. לך זה גם כי תיראי אל המילדת לה ותאמר בלדתה בהקשתה
ז• » • • • • • « ״ • ¥ ■ך • • • • • • • « • • • • « ■ » •ף • • « ■ך • • • ^ ״ • ■■ •

■1 ■ • • • •1 • • •

אפרתה בדרך ותקבר רחל ותמת בנימין. לו קרא ואביו אתי בן שמו ותקרא מתה כי
ז ״ ז : • 9 ד : ד9: ־ — ז ״• ״ ז ־ ז ז 9 • : ז ־ • ־ • ־ ז ״ • ־ ז ד 9 ד ד : ״״ ז ז :

616לחם״. בית הוא
ד ז

 השנייה, בלידה כן שאין מה רגילה, בצורה עליה עברה רחל של הראשונה לידתה
יודעים אנו אין המוות סיבות על בחייה. לה ועלתה אחריה שנים כעשר שהייתה

בראשם״; וה׳ לפניהם מלכם ויעבר בו ויצאו שער ויעברו פרצו לפניהם הפרץ ״עלה יג: ב מיכה 610
: v - ז ז ז : V •״ : ״ ז : - :־־— : — ־ - :־־— ז

 הפרץ ׳עלה יעמוד. ממך הפריצים כל על רבה זה וגו״. ידו כמשיב ״׳ויהי יד: פה רבה בראשית
 ״שאחד מהרז״ו: עומדין״; ממך הפורצים כל אמרי: רבנן בשם רבי - יג( ב )מיכה וגו״ לפניהם
 על גדול שיהיה הפורץ׳... ׳עלה משיח, זה פרץ מזרעך... הנשיאים אחיו על יתגבר מזרעך
ה וגבה ונשא ׳ירום בפסיקתא כמ״ש דוד נשיאי כל ועל האבות עי ש )י ד׳ א יג(״. נב מ

ז * ז ז

Siebold, Geschichte der Geburtshilfe, p. 36 זיבולד: ידי על לראשונה 611
612 1700 Slevogt, De Partu Thamaris difficili et perineo inde rupto, Jenae. מקבל וינקל גם 

זאת. דעה
מאד״. מאד האיש ״ויפריץ מג: ל בראשית 613

• ז •

יפרצו״. יקביך ותירוש שבע אסמיך ״וימלאו י: ג משלי 614
־ : ז • : ז v 9 ז : ״ : • : ז : ״ V 9 ז

בעזה פרץ ה׳ פרץ אשר על לדוד ״ויחד ח(: ו )שמואל-ב עוזה אצל מוצאים אנו שונה במובן 615
• ז • • ז • • • \ T

ת כאן הזה״. היום עד עזה פרץ ההוא למקום ויקרא והרגו. עוזה את קרע שה׳ במשמעו
,י» ז .״ •״ י• ז ז : •

ט. לה בראשית 616 טז־י
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 הפעיל( או )פיעל ״קשי״ השורש את לראות שיש שייתכן הוזכר כבר לעיל דבר.
 יכולה השורה מן אדם של ידו שגם דבר התקשה, רחל של שרחמה מילולית, בצורה

 (Tetanus uteri) הרחם צפדת היה הרחם לקשיות הגורם אם לוויכוח מקום אין להרגיש.
 בלידה״ קשה ״היה בביטוי משתמשים כלל בדרך העובר. של חריגה תנוחה או

 ברחם מדימום כתוצאה מתה שרחל ההשערה את העלה קוטלמן מושאל. במובן
(Uterusatonie, uterine atony) כתוצאה וכן ארבעים( )כבת בגילה בהתחשב וזאת 

 בהרגעתה שהסתפקה המיילדת, את להאשים ומוצדק נכון זה יהיה לא 617הדרך. מתלאות
 את הרגיעה היא לעשות. עוד אמורה הייתה היא מה יודעים אנו אין כי היולדת, של

 יוסף: לידת אחרי וביקשה רצתה אכן שרחל כפי בן״, לך זה ״גם לה באומרה היולדת
 שהכאבים הקדום, בזמן מקובל שהיה כמו סברו, התלמוד חכמי 618אחר״. בן לי ה׳ ״יסף
 היולדת. של להרגעתה מתאים היה זה וגם בן, בלידת מאשר יותר חזקים בת לידת בעת

 לצאצאים מקובלת שהייתה הרבה ההערכה לאור בת, מלידת פחדה שרחל גם ייתכן
זכרים.

פינחס אשת של הלידה ד.
חמיה ומת האליהים ארה הלקח אל השמועה את ותשמע ללת הרה פינחס אשת ״וכלתו

ז ד : 7 •• ז ־־ : ־ ז ״ ־ ז ־ : • ־ ־ ־ד • 7 ז : ־ 7 ־ ז ״ ז ״• 7: ז 9 :

אל עליה הנצבות ותדברנה מותה וכעת צריה. עליה נהפכו כי ותלד ותכרע ואישה
־ ד • : ־ : • ־ י ־ ־ 7 • 7 י • ־ : ־־ ד : ד ז 7 ז :7 ־־ ז 7 ז ז ״ ־ ד : •

כבוד גלה לאמיר כבוד אי לנער ותקרא לבה. שתה ולא ענתה ולא ילדת בן כי תיראי
• : • • • •1: : : ז ז ז : ז : ז ז ז ז • ״ : • ־ • ז • ----------- ־ ז • ז ז

619ואישה״. חמיה ואל האלהים ארון הלקח אל מישראל ^ • • • • • • • •ך ״ “ ■■ ^ • • • • • ■ך • • •

לדעת סיכוי כל אין אך מוקדמים, לצירים לגרום יכולה שבהלה ומפורסם ידוע
מוקדמת, בלידה מדובר יוספוס של לדעתו פינחס. אשת של המוות סיבת הייתה מה
 סיכויים לו היו כי - אי־כבוד - שם גם לוולד נתנה האם השביעי. החודש של

620לחיות.

שאול בת מיכל ה.
היום נכבד מה ותאמר דוד לקראת שאול בת מיכל ותצא ביתו את לברך דוד ״וישב

»  ^  ^  ^  • • - ך “* ״ • • « « • • • • • • 9 • • ך ״ ״ ״ • ■

וייאמר הרקים. אחד נגלות כהגלות עבדיו אמהות לעיני היום נגלה אשר ישראל מלך
-  9 .  . . 7 7 . - ז : • 7 :־־ • • ז : • ״ . . . ז : ־־ . ז ־ ־ ז - - : • ז • : :

על ה׳ עם על נגיד איתי לצות ביתו ומכל מאביך בי בחר אישר ה׳ לפני מיכל אל דוד
ך  • -  -  - • • -  : ••  T  • • • ־• ז 7 ד • ־־ 7 ז ״ 9 • ז •

אמרת אשר האמהות ועם בעיני שפל והייתי מזאת עוד ונקליתי ה׳. לפני ושחקתי ישראל
• •־ ז : ״ ״ : ־ ־ • ״ : • : ז • ז : • • ־ ־ ז • : ז •• : ז ־ ז : ז 7 :  : :

621. . עמם יכל אכבדה ול בת ולמ יה לא שא ותה״ יום עד ילד לה ה מ
־ ז ״• ז ־ ־ ״ ז ז : ז

Kotelmann, Die Geburtshilfe Bei den Alten Hebräen, Marburg 1876 617
כד. ל בראשית 618
אל-א 619 ט-כא. ד שמו י
 שלא בנו, פנחס של אשתו גם מתה יום ״אותו :4 יא פרק ה, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 620

 הגיעה בעלה את שקרה האסון דבר על השמועה בעלה. של אסונו מחמת עוד לחיות יכלה
 חוסר פירוש כבוד, אי בחיים לו וקראו חדשים שבעה בן ילד מלטה והיא הריונה בשעת אליה
הצבא״. על שירד הקלון מחמת כבוד

אל-ב 621 כ-כג. ו שמו



 חסדא רב ש״אמר מספר והתלמוד /,מותה יום עד ולד היה לא שאול בת ״למיכל
622לה״. היה מותה ביום לה, היה לא מותה יום עד

623בלידתה. אסתר המלכה של אמה גם מתה המדרש לפי

« »
יד פרק 646

ע״א. בא סנהדרין 622
רב אמר לי? למה ז( ב )אסתר ואמה׳ אביה ׳ובמות - ואם׳ אב לה אין ״׳בי ע״א: יג מגילה 623
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אמה״. מתה - ילדתה אביה, מת - עיברתה אחא:
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ריפוי אמצעי

ה מ ד ק ה
 מן כתוצאה ביותר. זהירים להיות עלינו הקדמונים של הפרמקולוגיה על לדון בבואנו

 תרופות לייצר היום ניתן האחרונות השנים בעשרות הכימיה של העצומה ההתקדמות
 בין בהשוואה יותר. פשוטה ונעשתה השתנתה התרופות ייצור שיטת וכל רבות, פשוטות

 המרשם. באורך אפילו ההבדל את לראות ניתן שנה מאה מלפני למרשם ימינו בן מרשם
 במאה עוד בהיסטוריה. אחורנית שהולכים ככל בולט הוראותיו, בתוכן גם זה, הבדל
 נמלים, גשם, תולעי שלהם במלאי להחזיק החוק, לפי הרוקחים, על היה עשרה השש

 מלבו קרע נקבר, שלא מת של גולגולת לכך ובנוסף סרטנים צפרדעים, עקרבים, נחשים,
 לב פיל, של עור בר, חזיר של שיניים ארנבת, של מוח )ציפור(, דרור של מוח צבי, של
 שיצאו בהוראות 1ועוד. האדם, מן ושומן זאב של מעיים שועל, של ריאות צפרדע, של

 הבא: באופן כיב לפתוח מומלץ ברלין עיריית ביוזמת 1585 בשנת רופאים מוועדת
 בצבעים יונים או תרנגולת או אדום או שחור תרנגול לוקחים חזק, מאוד הכאב ״אם
 והם הפצע גבי על בחיים בהיותם אותם וקושרים מאחור נוצותיהם את ומורטים אלה

2ודומיהן״. צפרדעים על גם אומרים דבר אותו הרעל. את ביעילות סוחטים
 לשימוש תרופות לייצור בחנוטים 1843 שנת עד השתמשו באוסטריה מרקחת בבתי

 הרשמית ברפואה הדבר היה כך ואם הרשמי, התרופות לאוצר שייך היה זה כל 3פנימי.
העממית. ברפואה מקובל היה מה לדמיין ניתן

k'^Ñ ¡\'fbn <<f\£x ר ג ^ ז ר׳ pk ר ב ? (k~> Ñbf £7א,<ץיר jÍnd צ r?fnr ptkld'i ר50 "¿;
4.‘,p 'Ñ o f s  i f <"£~( /«ב׳ר0א גגרכז ><r)£ ?$  f o £  p k£0׳ nר x  k í  p i d n p׳l £ p
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Ferd. Winkler, Wiener Med. Pr. 1904, no. 51 1
Kurtzer Bericht wie menniglich... die Ertzney... in dieser Seuche der Pestilentz 2 

gebrauchen sol. Von einem Erbam Rath doselbst in Druck verfertiget. Berlin 1585
Wiedemann, Ztsehr. d. V f  rhein. u. westfäl. Volkskd 3

 ספר שגנז ד״ה רש״י ע״ב, י ברכות (;56) ע״ד יח פ״א, סנהדרין ירושלמי מ״ט; פ״ד פסחים 4
 דברים ד׳ עשה יהודה מלך ״חזקיהו ה״ד: פ״ב נתן דר׳ אבות רחמים״; שיבקשו ״כדי תרופות:

המקום״. לדעת דעתו והסכימה רפואות ספר גנז המקום: לדעת דעתו והסכימה
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עי צ מ פוי א ח מן רי מ צו ה
 בעתיד שיצמחו העצים על הצומח. מעולם ברובם היו התלמוד של המרפא חומרי

כל ומזה מזה שפתו על יעלה הנחל ״ועל נאמר המקדש מבית שיצא הנחל שפת על
• ■■ « • י « • • ■■ » • • • • • ז • • • • • ץ • • • • • 1 • •

לפעמים בפרי, השתמשו סם לייצור 6לתרופה״. ועלהו למאכל פריו והיה מאכל... עץ
ז ־ד :־־ ־- 1 ״• ז ז : • •• ־ד : יד : : • :

 כל מבשלים היו המקרים ברוב 7בקליפות. או בשורשים רחוקות ולעתים בעלים, רק
 מכונה כזה תרופתי נוזל - ביחד סמים מספר מבשלים היו לפעמים אך לחוד סם

 בין היא מרפא שיקויי לשתות ביותר המתאימה העונה שמואל של לדעתו 8״שקייני״.
 להרוג ״עת באומרו מתאים זמן יש דבר שלכל ציין המלך שלמה כבר 9לעצרת. פסח
8 בהערה הנזכרות התרופות את לקחת מקובל היה העממית ברפואה 10לרפוא״. ועת

״ י • • • • •
• •

 החדשה בברית השליחים על יום. עשר שנים או שבעה שלושה, במשך ריקה קיבה על
11אותם. וריפאו בשמן כרוניים חולים שסכו מסופר

 או יבשה בצורה אותה לוקחים כך ואחר לאבקה התרופה את טוחנים היו לעתים
 לחייא המליץ רב 12משלשל. כחומר דנפצא״ ״סמא את שותים היו כך - במים מושרית

יש אם 13ממנו(. להיגמל תוכל שלא הרגל שתייתך תעשה )שמא סם לשתות לא בנו
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 היה רפואות ״ספר קאפה(: הרב של תרגומו )לפי מ״י פ״ד בפסחים למשנה בפירושו רמב״ם 5
 התורה התירה שלא )בדברים בו להתרפות הדין מן שאין במה רפואות סדר בו שהיה ספר

 מרכיבין פלוני סם כגון המזיקין סמים הרכבת בו שיש ספר שהיה ואפשר בהם(... להתרפא
 אותם הרופא שכשיראה וכך, בכך ורפואתו וזו, זו למחלה וגורם כך, אותו ומשקין כך, אותו

 אדם בני קלקלו וכאשר שיצילוהו, נגדיים דברים לו ונותן השקוהו פלוני שסם ידע המחלות
רש״י. של להסברו חריפה בצורה מתנגד הרמב״ם גנזו״. בו הורגין והיו

יב. מז יחזקאל 6
 לתוך הרבה שמן נותן אבל בשבת תחלה בשמן יערענו לא בגרונו ״החושש ע״א: לו ברכות 7

בשבת(. אסורות שתרופות )מכיוון ובולע״ אניגרון
 כל ד״ה רש״י ותריסר״; ושבעא תלתא שקייני כולהו אם, לי אמרה אביי: ״אמר ע״א: ע גיטין 8

 אותם שותים לרפואה ששותים המשקאות כל :׳ש לרפואה״; שותה שאדם משקין ״כל שקייני:
שיתרפא. עד עניינו לפי אחד כל יום, עשר שנים או שבעה, שלשה,

 כל ש׳: מעלו״; עצרתא ועד מדיבחא שקייני כולהו שמואל: דאמר שמע, ״תא ע״ב: קמז שבת 9
מעולים. הם עצרת עד הפסח מן הרפואה שיקויי

ג. ג קהלת 10
וירפאום״. רבים חלשים בשמן ״ויסוכו יג: ו מרקוס 11
 ומנפצא בו שמפלת ״סם דנפצא: סמא ד״ה רש״י אשקינהו״; דנפצא סמא ״ורבנן ע״ב: ל נדה 12

שמדת או להפלה הגורם בסם מדובר רש״י )לדעת לכן״. קודם שבמעים זרע כל  ולא זרע לה
המתרגם.( - משלשל בחומר

 לא ד״ה רש״י ניגרא״; תשוור ולא סמא תשתי לא בדיה: לחייא רב ליה ״אמר ע״א: קיג פסחים 13
סממנים״. לשתות רגיל תהא ״לא סמא: תשתי
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 ״סם׳/ מכונה הייתה לתרופה אבקה 14חיטה. של בקש אותו בודקים בפה פצע לאדם
 גם להיות יכול אך 15לתרופה, שהוא חיים״ ״סם להיות יכול והסם ״סמא״, ובארמית

 כאשר לרעל גם השתמשו ״סם״ במונח רעל. שהוא 16המוות״, ״סם או מיתה״ ״סם
 חזה על סם למרוח חשודה שהיא מפני יהודי ילד להניק כוכבים לעובדת לתת נאסר

 יש 18לכתיבה. לחומר גם המשנה משתמשת ״סם״ במונח 17התינוק. את להמית כדי
,8[804]3) ארסן גפרת הכתיבה בסם לראות הרוצים פרשנים  שום שאין פי על אף ^

 סם 20הרחב. במובנו ״סם״ המונח מופיע היתדות בכתב בלוחות גם 19זה. לפירוש בסיס
 פתוח פצע גבי על יבש סם מורחים אם 21מזיק. ואינו מועיל אינו בריא עור על יבש
 ר׳ של בשוקו פתוח פצע על סם הניח ״המין״ יעקב 22ויורד״. מחלחל מכה שם יש ״אם

 לקטוע צריכים היו הרעל את ומוציאים מלקקים אבהו ר׳ תלמידי היו לא ואילו אבהו
 מכך וכתוצאה חריף( )סם חריפתא״ ׳׳סמא חבירו בשר על שם אדם אם 23רגלו. את

גם 24הבשר. גון את להחזיר כדי מרפא סם להביא המזיק חייב אזי בשרו, עור הלבין
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 הפה מן שיוצא ״לדם ש׳: דחיטתא״; בגילא ליה בדקינן מפומא דאתי ״לדמא ע״א: סט גיטין 14
 לו מטילין בגרונו, ״החושש מ״ו: פ״ח יומא נדבק״; אם ורואים חיטה של בקש אותו בודקים

השבת״. את דוחה נפשות ספק וכל נפשות, ספק שהוא מפני בשבת, פיו בתוך סם
ת בם יש תורה דברי ״אף ע״ב: פח שבת 15  בה למיימינים רבא: דאמר היינו ולהחיות. להמי

ם דחיי, סמא  חיים סם טוב... רצון מתוך בתורה לעוסקים ש׳: דמותא״; סמא בה למשמאילי
 בשר מדת - ודם בשר מדת הקב״ה כמדת ״שלא ע״א: נד עירובין מוות; סם בה ולמשמאילים

 סם לישראל תורה נתן כן: אינו הקב״ה אבל קשה, ולזה יפה לזה לחבירו סם נותן אדם ודם
 וכל חיים... סם לו נעשית תורתו לשמה בתורה העוסק ״כל ע״א: ז תענית גופו״; לכל חיים

המות״. סם לו נעשית לשמה שלא בתורה העוסק
 שמים״; בדיני וחייב אדם מדיני פטור חבירו בהמת לפני המות סם ״הנותן ע״ב: מז קמא בבא 16

 משום מותרת שוטה, כלב שנשכה או נחש הכישה כשרה. המות סם ״אכלה ע״ב: נח חולין
בדדיה״. שפה המות ״סם סמא: דשייפא ד״ה רש״י נפשות״; סכנת משום ואסורה טרפה

 על שחשודה מפני ישראל בת של בנה את תניק לא כוכבים ״ועובדת ע״א: כו זרה עבודה 17
מאיר״. ר׳ דברי דמים, שפיכות

 דבר ובכל בסקרא... בסם, בדיו, כתב חיב. אחד, בהעלם אותיות שתי ״הכותב מ״ד: פי״ב שבת 18
ר ה^בר חיב״. רושם... שהוא 0 ח¿׳/¡'!/ ב¿¡/׳ ^׳ 0 £ / ו ^ ^ p 1&7ר )/רועה ג ^¡N~<ו

0 »#!?־ 0 - או ו או ה כ ג פ/׳ ״ א/!ו/הור )¿7ר / }/<#/(. 11׳

 סממנין שבעה שיש מציין סממנין( שבעה מסדר חוץ )ד״ה ע״ב מט לסנהדרין בפירושו רש״י 19
ארסן. גפרת דווקא הוא שסם בסיס שום שאין ומכאן הנדה, דם לבדיקת

001^16, ./¿/¿/¿ל■ Apothekerzeitung, 1902, .ק 33 20
 לפי ושתי, בוריך על עמדי את, שטהורה הדבר לך ברור אם בתי לה: ״אומרים ע״ב: ז סוטה 21

ויורד, מחלחל מכה שם יש אם - חי בשר על שמונח יבש לסם אלא דומין המרים מים שאין
כלום״. מועיל אינו מכה שם אין

 מכה שם ולכשמוצא מזיקו ואין חי בשר גבי על שנתון יבש ״סם ה״ו: פ״א סוטה תוספתא 22
ויורד״. מחלחל

ע״א. כח זרה עבודה 23
ע״ב. פה קמא בבא 24
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 מכונה וכן 25)סממנים(, ״סממניך מכונים הווסת דם לזיהוי המשמשים הראגנטים שבעת
26צבע. לייצור המשמש החומר ״סמניך

 ומשמש ״סם״ הוא אף ומכונה תואר, לא שהרכבו נוסף חומר הוא "אפיקטויזיך
 בשימוש היו תרבות צמחי גם יווני. ספק ללא הוא המילה מקור 27להקאה. הגורם חומר

 השיטה 28הקאה. חומרי לייצור שביעית בפרות להשתמש היה אסור הקאה. כחומר
 בתקופת הגרגרנים הבליעה. לבית האצבע בהחדרת היא להקאה לגרום ביותר הפשוטה
 בית את טווס נוצת בעזרת לדגדג דשנה, מנה אכילת לאחר נהגו, הרומיים הקיסרים
 היה זה שנוהג נראה הבאות. המנות אכילת את ולאפשר הקאה לגרום כדי הבליעה

 ״הפסד - אוכל בזבוז למנוע כדי להקאה לגרות באוסרו נחמיה ר׳ של עיניו לנגד
 בדיונים 30הכבוד״. ״מפני ראוי, לא מעשה נחשבה ברחוב מקיא חומר בליעת 29אוכליך.

31וסלידה. בחילה לידי להגיע אדם יכול גועל מעוררי נושאים על
 של סוג הוא הפרשנים שלדעת ״סמתרי״, הוא מפליאות ריפוי תכונות לו שיש סם
 שהניחו לאחר שוב נרפאה שלוחותיו כל על הנשה גיד את ממנה ניקרו אשר ירך עשב.
 על והניח אדם בא מת, שהוא והניחו מרומח או מחץ נפגע אדם 32ה״סמתרי״. את עליה
 בעזרת לרפאותו ניתן אדם של ראשו כרתו אם שאפילו הטוענים יש 33וחי. סמתרי הפצע
34הרוח. בכיווני תלוי הכל אך - הדם את לעצור היא תכונתו שכנראה זה, עשב

רופא של לצרכיו 35ושעווה. חלב יש שביסודה משחה היא תרופה של נוספת צורה
■ • • •

.1.<011ץ1־101:<,011תץ3י :£011ץ1ך111ן1 ונקראה ממרח בצורת ששווקה משחה הוכנה עיניים

 כתמים האודוגניטלית: המערכת ד. הקרביים, .4 ותפקודיהם: הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 25
צבע. או דם - אדומים

אחד״. לצבע עולין כולן ליורה, סמנין נותן צבע אחר: ״דבר ע״א: לא נדה 26
 ד״ה ע״א קמז שם רש״י הקטן״; את מעצבין ואין אפיקטויזין עושין ״ואין מ״ו: פכ״ב שבת 27

״להקיא״. אפיקטויזין:
ולא - ׳לאכלה׳ לזילוף, ולא - ׳לאכלה׳ למלוגמא, ולא - ׳לאבלה׳ רבנן: ״דתנו ע״ב: מ סוכה 28

: T״  : T  :  9 T I T :  T J T

לאכלה״. לכם הארץ שבת ״והיתה ו: כה ויקרא אפיקטויזין״; ממנה לעשות
T  : T  :  V  T  V  T  T  --------- T  :  T  2 9 9 9

 הפסד מפני ד״ה רש״י אוכלין׳׳; הפסד מפני אסור בחול אף אומר: נחמיה ״רבי ע״ב: קמז שבת 29
ואוכל״. וחוזר רעב הוא כך ומתוך ״שבמעיו, אוכלין:

הכבוד״. מפני הרבים ברשות אפיקטויזין עושין אין נחמיה: רבי לה ״ואמרי ע״א: יב שם 30
תה ליה: אמר מהו? בעצמו ״המערה ע״א: נה סנהדרין 31 א ״) תן בס וסלידה(. גועל לי גורם ק
 פתחנו אתנו, בשר של ירך והיה במדבר הולכים היינו אחת ״פעם ש׳: ע״ב; עד בתרא בבא 32

 הירך נתרפאה עצים שהבאנו עד עליה. עשבים והנחנו והחלב הנשה גיד את וניקרנו הירך את
.samthere סורי: כנראה הוא סמתרי המונח מקור אותה״. וצלינו

ע״ב. קיד יבמות 33
 הרוח... זה אמר: ושמואל ארץ, בדרך ואחד רעה בעין ותשעה ״תשעין ע״ב: קז מציעא בבא 34

 נשיבת על מיתה ותוצאות החלאים ״כל ברוח: הכל ד״ה רש״י ברוח״; הכל שמואל: דאמר
וכר״. והאדם השעה לפי הכל באין, הרוח

 כיבי דכולהון איספלניתא אם, לי אמרה אביי: אמר איספלנית. עליה ״ונותנין ע״ב: קלג שבת 35
 חלב מנות שבע לעשותה יש הפצעים כל של איספלנית ש׳: קירא״; וחרא תרבא מינאי שב

שעווה. אחת ומנה



«  »

 36מיוחד. ריפוי כוח לו ייחסו אשר נוזל עם לפעמים משחה, הכינו לצרכים בהתאם
בתחבושת. או ברטייה גם השתמשו קרובות לעתים
37ו״מלוגמא״. ״איספלנית״, ״רטייה״, סוגים: שלושה מוזכרים הרטיות סוגי בין

 אמנם, 38בריא. בשר על לא ולעולם פצע על ורק אך רטייה מניחים ״רטייה״. - 1
 כל הגג, מראש אדם יפול ״אם 39נרפא. שכבר פצע על להגן כדי רטייה להניח ניתן
 ובכל ברגליו וכן בידיו וכן בראשו רטייה לו ונותן אצלו נכנס והרופא לוקה, גופו

 אין 41ברטייה. מטופל אזמל, ידי על לאדם שנגרם פצע 40רטיות״. כולו נמצא אבריו,
 מוזכר הדבר כי חיטה קמח הכילה וכנראה רטייה, מורכבת הייתה ממה ידיעות לנו

 וצריך המקום מן לזוז עשויה הרטייה 43אחרים. בהקשרים וכן 42בפסח לחמץ בקשר
45נופלת. שהיא ופעמים 44מחדש, אותה למרוח

 ייתכן ה״רטייה״. מן שונה ״סיפלני״ או ״איספלנית״ במה ברור לא ״איספלנית״. - 2
 שביוונית רק הוא וההבדל המילונים בעלי שכותבים כפי זהים, מונחים בשני שמדובר

 של הסמיכות במידת הוא שההבדל ייתכן 46רטייה. על ובעברית איספלנית על מדובר
 על מניחים היו הראשונה שאת תקופה, באותה הגויים אצל מקובל שהיה כפי החומר,

 האיספלנית את 47.?(38111111111) הפצע על מורחים היו השנייה ואת הפצע
מתאים. £1קוו13811־111ו1ה־ רק כן ואם 48הפצע, את לנקות כדי הצד מן להרים ניתן היה

651 ריפוי אמצעי

ת ו: פרק לעיל ראה 36 ריפוי. עיניים, מחלו
 תוספתא כלאים״; משום בהן אין ורטייה מלוגמא ״איספלנית, הכ״ה: פ״ה כלאים תוספתא 37

ה״ט. פ״ו כתרא(, )כבא כלים,
ם תנחומא 38  לתקן ורק אך ״אבל יוסף: ענף המכה״; גב על אלא רטיה נותנין ״יש ה: משפטי

 כבתחילה שיחזור הבשר לרפאות מכה גב על אלא רטיה נותנים שכלום יותר, ולא הירידה
מהנמנע״. שזה מבתחלה יפה יותר להיות לא אבל

 אלא שאינה רטייה עליה נותנין שנתרפאת ״מכה (:14) ע״ב ח פ״ו, שבת ירושלמי 39
כמשמרת״.

ט. כז רבה שמות 40
ח י״ד )לשמות ה פרשה בשלח, ויהי מכילתא 41 ״ שקף ד״ה כ של ״רפואתו מצרים: מחנה אל ה׳ ד

• • • •

 מכה אלא מרפא, אינו מכה שהוא במה - ודם בשר רפואת ודם: בשר כרפואת אינה הקב״ה
 את וכשהכה מרפא. הוא מכה שהוא במה אלא - כן אינו הקב״ה אבל ברטייה; ומרפא באזמל

- יז( ט )איוב חנם׳ פצעי והרבה ישופני בשערה ׳אשר שנאמר בסערה אלא הכהו לא איוב
T : ״ V :־־ T : • T : ״ : י ״  :  T ״ ־ T

וכו״׳. א( לח )שם הסערה׳ מן איוב את ה׳ ׳ויען בסערה: אלא רפאהו לא כשרפאהו
לבער״. צריך אינו קמח לתוכן שנתן והרטיה והאספלנית ״הקילור ה״ג: פ״ב פסחים תוספתא 42
ת וקמח הקילור לתוך יין ״הלוקח הכ״ה: פ״א דמאי תוספתא 43 ורטייה״. מלוגמא לעשו
 ״מחליק רטיה: ממרח ד״ה רש״י ממחק״; משום חייב בשבת רטיה ״הממרח ע״ב: עה שבת 44

המכה״. על תחבושת
 ואם המכה, גבי שעל וברטייה ובמלוגמא באיספלנית ״יוצאין ה״ה: )פ״ה( פ״ו שבת תוספתא 45

יחזיר״. לא נפל
זהים. המונחים לעף לדעת 46

Celsus 5:17 47
ה( שבת תוספתא 48 פ״ ( מתקן״. שהוא מפני ומקנח מיכן איספלנית מקצת ״מגלה ה״ו: פ״ו
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 איספלנית 49האיספלנית. את לחתוך יש לכאוב החל איספלנית עליו שהניחו טרי פצע אם
 הייתה 51צמר. מסמרטוטי או מפשתן גם לעשותה וניתן 50מאריג. או מעור מיוצרת
 של לדעתה 52הנסקל. שור של משומן שהוכנה רטייה של יעילותה לגבי טפלה אמונה

 שבע המכילה ברטייה בשימוש מיוחדת תועלת יש אם״( לי )״אמרה אביי של האומנת
53שעווה. של אחת ומנה חלב של מנות

 שמכונה ,malagma היווני המונח את ספק ללא תואמת המלוגמא מלוגמא. - 3
 54בצק. לישת של הפעולה מן יש בהכנתה .cataplasma יותר מאוחרת בתקופה

 זמן מונחת מלוגמא אם 55תאנים. או חטים כגון צמחיים מחומרים מורכבת ה״מלוגמא״
 השחין גבי על תאנים עוגת שהניח מסופר חזקיה המלך על 56מסריחה. היא ממושך
57בו. שהוכה

עי צ מ י א ו פ חי מן רי ה
 ש״בשר נאמר שעליו הדבש, את ראשון במקום להזכיר יש החי מממלכת ריפוי כאמצעי

 הקימו דבש שבעזרת שומעים אנו המקרא בתקופת עוד 58המר״. את מרפא במתוק ודם,
 והוא הבולימיה למחלת בקשר תפקיד הדבש מילא התלמוד בתקופת וגם לתחייה, אדם

 גם הוא וכן פצוע, ידי על נאכל הוא כאשר מזיק דבש 59העיניים. מאור את מחזיר
 במישרין רופאיו, עצת לפי עיזים, חלב שותה גונח חולה 60אחרים. ממתקים באכילת
אותו של הכבד מן אותו מאכילין שוטה כלב ידי על ננשך אשר אדם 61העז. מעטיני

(.4) ע״ד מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 49
טהורה״. - בעור בין בבגד בין אספלנית, ״העושה מ״ג: פכ״ח כלים 50
 צריכים מקום בכל מצויה שהפשתן עכשו ״אבל (:14) ע״ד לב פ״ט, כלאים ירושלמי 51

בדיקה״.
 שבתורה איסורין שכל לפי פטור, מכתו גבי על הנסקל שור של חלב ״הניח ע״ב: כד פסחים 52

הנאתן״. דרך אלא עליהם לוקין אין
.35 הע׳ לעיל, ראה 53
(.51) ע״ב י פ״ז, שבת ירושלמי 54
 ״כל קהתי: לאדם״; מלוגמא ממנו עושין אין אדם, למאכל המיחד ״כל מ״א: פ״ח שביעית 55

 - לאדם מלוגמא ממנו עושין אץ בהן, וכיוצא תאנים חיטים, כגון אדם למאכל המיוחד
המכה״. את לרכך וסממנים מקמח שעושים ורטייה תחבושת

ה״ג. פ״ב פסחים תוספתא 56
ת יב: פרק לעיל ראה 57 חזקיה. המלך של מחלתו השחץ: מחלת .2 עור, מחלו
ת יכלו ולא למרה ״כשבאו כד: בשלח תנחומא 58  שהקב״ה סבור משה והיה ממרה מים לשתו

ן והמים דבילה או דבש שם שישליך לו אומר ה׳ אל ׳ויצעק שם, כתיב מה ראה - מתמתקי
• •

דרכי אין הקב״ה: ליה אמר כה(. טו )שמות המים׳ וימתקו המים אל וישלך עץ ה׳ ויורהו
• • • •

 בשר מדרכי יותר הקב״ה של דרכיו מופלאין כמה וראה בא אומר: רשב״ג ודם... בשר כמדת
המר״. את מרפא במר הקב״ה אבל המר, את מרפא במתוק ודם בשר - ודם

ת .8 בהן, והטיפול המחלות ד: פרק לעיל ראה 59 )בולימיה(. אכילה בולמוס העיכול: דרכי מחלו
 שדבש מפני מתיקה, מיני כל או דבש ואכל רופא דברי על שעבר ״הרי ע״א: פה קמא בבא 60

למכה״. קשין מתיקה מיני וכל
שמים לשם מעשיו כל שהיו בבא בן יהודה ר׳ על עליו ״אמרו הי״ג: פ״ח קמא בבא תוספתא 61
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 בספר היום. עד הטבע עמי נוהגים וכך הקדומה בתקופה הרופאים המליצו כך - 62כלב
 עקרב ידי על שנעקץ ילד 63דג. של וכבד לב בעזרת שדים גירוש על מסופר טוביה

 ידי על הומלצו זקן תיש של כליות מי 64בשיכר. לבנה דיה של מרה אותו מאכילים
 66מעוכים. יתושים מניחים נחש הכשת מקום על 65אוזניים. לכאב כתרופה מניומי הרופא

 גם היה הגבוה ערכה ובגלל הפנינה, את גם לכלול יש החי עולם של הריפוי מוצרי בין
 המשפטיות הבעיות נידונו בתלמוד רבה. הייתה עזרתה וגם אצלנו( גם )כמו גבוה מחירה

 במשקה לעתיד חתנו את והשקה זוז אלף ששווייה פנינה טחן אדם כאשר שהתעוררו
 משקה לשתות שרים שדרך מסביר במקום הרשב״ם מת. והוא הפנינה אבקת את המכיל

 המסה אשר קלאופטרה על לסיפור להתייחס מקום אין פליניוס של לדעתו 67לרפואה. כזה
68לאנטוניוס. ללעוג כדי רק התמיסה, את ובלעה בחומץ, ביותר, רב היה ששווייה פנינה,

 היוונית בתרבות למתואר בהשוואה מצומצמות יותר הרבה בתלמוד הצואה תרופות
 ולטומאה לזוהמה הקשור לכל המזרח אנשי של ההתנגדות הוא לכך הרקע והרומית.

 מועילים יום ארבעים ששהו רגליים שמי אומר חנינא ר׳ אסתטי. שאינו מה ולכל
 לוג רביעית צרעה, שעקצתו מי שותה ״ברזינא״ ששמה מאוד קטנה כוס דברים. לכמה
 תרופה הוא שלם ולוג גלויים מים ששתה מי שותה לוג חצי עקרב, שעקצו מי שותה

 צואה חיצונית. או פנימית תרופה שימשה זאת תרופה אם נכון אל ידוע לא 69לכשפים.
(C בוויטמין ממחסור )הנגרמת צפדינא נגד המשמשת בתרופה כלולה ילד של יבשה

 71לרושחתא. בתרופה כלולה יונים צואת 70רומית. מאישה יוחנן ר׳ למד זאת תרופה -
 כאן (.pleuritis) הצדר דלקת שהיא ל״ברסם״, בתרופה כלולה כלבים של לבנה צואה

לפירוק גורמת היא כי זאת תרופה מלקיחת להימנע רצוי האפשר שבמידת להעיר יש
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 חלב אלא רפואה לך אין לו: אמר רופא, אצלו נכנס חלה, אחת פעם דקה. בהמה שגידל אלא
גונח״. שהיה - רותח חלב ממנה יונק והיה המטה בכרעי וקשרה עז לו לקח רותח.

ת פ״ח יומא 62 א ז ( ו ״ מברטנורה(. ד״ע - זאת שיטה חייבו לא חז״ל אך הרופאים המלצת מ
 או האיש לפני יקטירום באדם, רעה רוח או שד יפגע כי והכבד הלב לו: ״ויאמר ח: ו טוביה 63

יפגעו״. עוד ולא האשה
ע״א. נ כתובות 64
 ממי חוץ לאוזן מזיקים קשים המשקים כל הרופא: מניומי לי ״אמר ש׳: ע״ב. כח זרה עבודה 65

 והמים לוחשות גחלים על אותה וישים וערב שתי ושיקרענה קרח תיש של כליה שיביא כליות.
פושרים״. אלא קרים ולא חמים לא באוזן, ישים ממנה שיוצאים

 לכתית, שבלול ברא - לבטלה אחד דבר ברא לא בעולמו הקב״ה שברא מה ״כל ע״ב: עז שבת 66
ת ונחש לנחש יתוש לצירעה, זבוב ברא ת נחש( מין )רש״י: לחפפי לעקרב״. וסממי

 והשקו חמיו לבית רבות מתנות הביא שהחתן מקרה מתארת הגמרא ע״א. קמו בתרא בבא 67
ת והבעיה הפנינה, עם היקר המשקה את החתן את  ההוצאה את לממן צריך מי היא המשפטי

לפועל. יוצאים לא הנישואין כאשר הגדולה
Plinius, Hist. Natur. 9:58 68

ע״ב. קט שבת 69
(.33) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 70
ת ד: פרק לעיל ראה 71 ת .8 בהן, והטיפול המחלו טחורים. העיכול: דרכי מחלו



 הרופאים ידי על מוערכת תרופה הקודמת במאה עוד שימשה כלבים צואת 72איברים.
עכברים. לצואת בניגוד וזאת הגרמנים,

 הזמן של מוזרה תערובת שהיא תורייקי(, ״תרייקי״)תריאקה, לגבי הערה עוד לבסוף
 חיים, בעלי נשיכת של רעל נגד בתחילה שימשה אשר החדשה, העת של וכן הקדום,
 שמה את אימץ התלמוד לתארם. ניתן בדמיון שרק ומשונים שונים חומרים והכילה

 למי תרופות הן ו״תירייקה״ "אבנגר״ ״אניגרוך, היוונים. מן ערכה ואת התרופה של
 הנחשים רעל השפעת את לנטרל היה ניתן התרופה בעזרת )אשר גלויים מים ששתה
 החומרים שבתערובת מחשש 75מגוי, תורייקי רכישת על אסרו 74לכשפים. וכן 73במים(

רעל. גם יוסיף בו הכלולים

ר׳ בשם מסכנין יהושע ר׳ שבו המדרש להסברת הפרשנים ידי על הושקע רב ]מאמץ
 מזג בעלת הייתה מהן שאחת באלכסנדריה, כוהנים של משפחות שתי על מספר לוי
 מנת על חומר להביא הרופאים שלחו אלה למשפחות חם. מזג בעלת והשנייה קר

 הכוונה שאין מפרש לוריא( דוד )ר׳ הרד״ל 76ריפאו. הם שבעזרתו תריאקה להכין
 בעל 77התריאקה. הוכנה המבושל שמבשרם לנחשים אלא כוהנים משפחות לשתי

 וממיזוגם קר, והשני חם האחד חלב, סוגי שני שהיו כותב במקום כהונה מתנות
 הפרשנים צבעונים. - כוהנים במקום גם מסבירים המדרש בפרשנות התרופה. הוכנה

 להם והוציאו שמנים מאוד היו שהכוהנים מסבירים הכוהנים על מפרשים אשר
 התריאקה. הוכן זה ומשומן 78שמעון ר׳ בן אלעזר לר׳ עשו שפעם כפי שומן,

 של בשתן שמדובר האפשרות את שלל לא אינהורן( ישראל בן זאב )ר׳ המהרז״ו
 השתן את לקחו ורופאים מתוק שתן הרבה נתן אחד שחולה שמע הוא אדם. בני

!79אחרים. חולים בו וריפאו

 לא נפקא דאפשר וכמה בנטפא, וניגבול חיורא דכלבא נפקי ליתי לא, ״ואי ע״ב: סט גיטין 72
דמפריק״. ניכול,

חיים. בעלי ידי על פציעות ומומים: פצעים ה: פרק לעיל ראה 73
 לכשפים״; בין לגילויא בין מעלו ותירייקה ואבנגר אניגרון יוחנן: רבי "אמר ע״ב: קט שבת 74

 וסתם בנגרי, ששמו עשב מין בנגרי, בהם שנשלק ״מים ותירייקי: ואבנגר אניגרון ד״ה רש״י
גלויים( )מים לגלוי בין ״מועילים ש׳: ע״ב(״; לה )ברכות כדאמרינן תרדין שלק מי אניגרון

לכשפים״. בין
 אמר: יוחנן רבי אסורה; אמר: סימון רבי תורייקי, ״הדא (:11) ע״ד מ פ״ב, זרה עבודה ירושלמי 75

מותרת״.
אוהב היה שאהרון ואהרון, למשה משל הוא המדרש שדיך״. ״שני ה: ד רבה השירים שיר 76

«

 הנחשים שני כמו ישראל, על ההנהגה נתמזגה ומשניהם ישראל, על מקנטר היה ומשה שלום
למדרש. פרשנים ושאר רד״ל וראה התרופה, הוכנה הקור ומן החום שמן

Plinius, Hist. Natur. 29:21 77
 מקום שהיה השיש, לבית אותו והכניסו שמן שהיה אלעזר ר׳ על מסופר ע״ב. פג מציעא בבא 78

 והניחו חלב של סלים ממנו והוציאו כרסו את קרעו שינה, סם אותו שהשקו ואחר הניתוחים,
צחנה. העלה ולא בשמש הקיץ בחודשי אותם

חולה אחד איש שהיה שמעתי ״כאשר (:76 הע׳ לעיל, )ראה ה ד רבה השירים לשיר מהרז״ו 79
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655 ריפוי אמצעי

ח ק רו ם ה ש ב ה ו
 בזמן המזבח גבי על שהוקטרה הקטורת הכנת התרופות. את הכין מי להכריע קשה

 מסופר הימים דברי בספר 80הרוקח. של מעניינו הייתה קיים היה המקדש שבית
שזה ספק אין 81לבשמים״; המרקחת ריקחי הכיהנים בני ״ומן כוהנים: היו שהרוקחים

ז • • • • ♦

 הבשמים. לאיש מקביל תפקיד היה שלרוקח נראה 82נחמיה. של בתקופתו המצב היה
 גם נעזרו המלכים, בחצרות כמו בושם, של גדולות בכמויות שהשתמשו במקומות
 המרקחים״. ״בית הוא הרוקח מוצרי של המכירה מקום 83רוקחות. לתפקידי בשפחות

 84הנעים, הריח את מקרה בכל סופג מוכר, או קונה אינו אם גם המרקחים, לבית הנכנס
 התלמוד של )הבשם( הבסם 85שיחכים. עליו שנאמר חכמים, עם הולך אשר אדם כמו
 המלווה המשובח הריח על רק שומעים ואנו התרגום(, )לפי המקרא של הרוקח הוא
בורסקי ובלא בסם בלא לעולם אפשר ״אי הבורסקי: על לנאמר בניגוד מקצועו, את
 מקדש שאדם בעת אם 86בורסקי״. שאומנותו למי לו ואוי בסם שאומנותו מי אשרי -

 נעשה כך אחר ורק בורסקי הוא באמת כאשר בסם״, אלא ש״איני עצמו מציג הוא אישה
 הכיסא בבית אדם של פעולותיו על בדיון 87להפך(. )וכן מקודשת האישה אין בסם,

 כן כמו 88הבשמים. את כותשים שבו העלי שהוא בשמים״, של קטנה ״מדוכה מוזכרת
 והמכירה לבשמים, עטיפה כנייר נפרעו( )שכבר ישנים שטרות שמכר מי על מסופר

 89אונאה״. להם ״יש השטרות, על שכתוב מה לצורך ולא הנייר של גופו לצורך היא
 כל בושם של בחנות עומד ״היה נאמר זה ועל ״חנות״, נקרא הבשמים ממכר מקום
 לבישום רק היה בבשמים השימוש אם ברור לא 90אחת״. פעם אלא מברך אינו היום,

לרפואה. גם או הכיסא בבית ולשימוש

כאן״. יתכן וכן לרפואות אותם לוקחים הרופאים והיו ורבים מתוקים רגליו מי שהיה
רוקח״. מעשה רקח קטדת אתה ״ועשית לה: ל שמות 80

•1*1 1 • * * •

א דברי 81 ס- מי ל. ט הי
הרקחים״. בן חנניה החזיק ידו ״ועל ח: ג נחמיה 82
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א 83 אל- ת לרקחות יקח בנותיכם ״ואת יג: ח שמו ולאפות״. ולטבחו
: \ • • • • ■ • : ז ־ : די ־ : ד ״ :

הוא ולמה כ(, יג )משלי יחכם׳ חכמים את ׳הולך אומר הוא ״וכן כה: פרק אליעזר דר׳ פרקי 84
1 • • ״ • *•

ויצא״; לקח טוב ריח נתן, ולא לקח שלא פי על אף המרקחים לבית נכנס שהוא לאדם דומה?
תתקנ. רמז משלי, שמעוני ילקוט

יחכם״. חכמים את ״הולך כ: יג משלי 85
ד : ־.״ ״ ז ד ״.״

ע״ב. פב קידושין 86
ה״ד. פ״ב קידושין תוספתא 87
ע״א. פא שבת (;9) ע״ג יא פ״ח, שבת ירושלמי 88
 המוכר ד״ה רש״י אונאה״; להם יש לבשם שטרותיו המוכר אמרו: ״מכאן ע״ב: נו מציעא בבא 89

ש לצורך אלו של ממכרן נמצא סממנין אבקת בהם ״לצור לבשם: שטרותיו הוא״ גופן תשמי
מטלטלין(. כשאר אונאה להם ויש נפרעו שכבר עליהם, הכתוב לגבי )ולא

מד ״היה הי״ב: פ״ו ברכות תוספתא 90  אחת. פעם אלא מברך אינו היום, כל בושם של בחנות עו
ואחת״. אחת כל על מברך - ויוצא נכנס ויוצא נכנס



 תרופותיו את רקח אשר רוקח גם הקדום בזמן הרופא היה מידה באיזו ברור לא
91בעצמו.

עי צ מ פוי א ם רי נ אי ם ש איי פו ר
 בטן כאבי בעת לא־רפואיים. שונים ריפוי אמצעי גם מקובלים היו התרופות ליד

 )שקודם מהבילה כוס מניחים שהיו או 92הבטן, גבי על מחוממים סמרטוטים מניחים
 כמו יבשות. רוח כוסות של פעולה כאן שיש 93הטבור, גבי על חמים( מים ממנה עירו

 לו שקוראים חרם )כלי ״עדשה״ המכונה עדשה, דמוי חם בבקבוק משתמשים היו כן
 מים מלאה קערה או 95)קומקומוס( קומקום להניח אין זה לעומת 94צורתו(. שם על כך

96הבטן. גבי על )עריבה(
 ליישן קול להשמיע כדי בתחתיתו נקוב מכלי טיפות מטפטפים חולה להרדים כדי

 מכלי מים הזרים אשר מטראלס אלכסנדר של לשיטתו דומה זאת שיטה 97החולה. את
 עוזרת נפש חולי של להרגעתם 98מרדים. המים זרימת של הקל הרעש כי למשנהו, אחד

100בשבת. הנר את לכבות מותר קשה חולה של שנתו לאפשר כדי 99המוזיקה.
 כדי ירק עלי מניחים בעין דלקת על 101העין. גבי על לרטייה משמש ביין שרוי לחם

103המצח. על )דלעת( ״קרא״ מניחים הגוף את לקרר כדי 102אותה. לצנן
גם אלא 104היוונים אצל רק ולא הקדום, בזמן כבר ידועות היו שמש אמבטיות

« »
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והרוקח. השכיר הרופא, הרופא: .1 אחרים, רפואיים מקצועות ובעלי הרופא א: פרק לעיל ראה 91
בשבת״. מעים בני על ומניחה אלונטית אדם מיחם רבנן: ״תנו ע״ב: מ שבת 92
 - בשבתא אטיבורי כסא סחופי גוריא: בר חמא רב אמר הונא בר אבין ״אמר ע״ב: סו שם 93

 על וכופהו חמין, מים ממנו שעירו כגון הבל, בו שיש ״כוס כסא: סחופי ד״ה רש״י דמי״; שפיר
במקומן״. ומושיבן המעיים, את אליו ומושך הבשר את הכוס ואוחז במעיו שחש למי הטיבור

 מלאה עדשה יתן לא מעיו. על ונותנה אלונתית אדם ״מייחם ה״ז: )פ״ג( פ״ד שבת תוספתא 94
Celsus 2:17 p. 95 (21) מעיו״; על חמין

 קומקומוס יביא שלא ובלבד בשבת מעים בני על ומניחה אלונטית אדם ״מיחם ע״ב: מ שבת 95
הסכנה״. מפני אסור, בחול אפילו זה ודבר בשבת. מעים בני על ויניחנו חמין מים של

 מעיו גבי על ויתננה חמין מליאה עריבה אדם יטול ״לא (:52) ע״א יב פ״ט, שבת ירושלמי 96
בשבת״.

ה״ח. פ״ב שבת תוספתא 97
השינה. גורמי העצבים: מערכת ה. הקרביים, .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 98
המלך. שאול של השיגעון נפשיות: הפרעות יא: פרק לעיל ראה 99

 שיישן, החולה בשביל ואם גוים... מפני מתירא שהוא מפני הנר את ״המכבה מ״ה: פ״ב שבת 100
פטור״.

בשבת״. העין גב על ונותנו ביין פיתו אדם שורה שמואל: ״מדאמר ע״ב: קח שם 101
 ״פי׳ חננאל: רבינו רפואה״; משום בהם אין עליז שמואל: אמר עוקבא מר ״ואמר ע״א: קט שם 102

רפואה״. משום בהן אין העין לצנן ירק עלי
לצנן אמצעי מחפש אדם כאשר כיפור, ביום מדובר בקרא״. מצטנן יהודה ״רב ע״א: עח יומא 103

עצמו.
Marcuse, Diätetik im Altertum, Stuttgart 1809, pp. 13, 25 104
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 106השמש, קרני של הברוכה בהשפעתן מכיר התלמוד גם 105הגרמניים. השבטים אצל
ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם ״וזרחה באומרו הנביא ידי על כבר מוזכרת אשר

: : \ ד ״ : • ד:• ז ז ״ ז : • ־ ז • 2 ־ •

והוא פנואל את עבר כאשר השמש לו ״ויזרח יעקב על המקרא דברי על 107בכנפיה״.
ך • # • • • • ■ • • • • • • • • ״ 9 ץ ■ • • • • • • ץ • • • • • • •

 מתוך 109לרפאותו״. לו אלא השמש זרחה ש״לא ברכיה ר׳ מעיר 108ירכו״, על צלע
 בר חייא ר׳ חולים. על חיובית השפעה המזרח( )בארצות לגשם שגם השתכנעו ניסיון

 מרגישים שחין מוכי ואף עליהם׳׳, רפין ואיבריהון מרויחין החולין ״אף אומר אבא
110הקלה.

̂ 011מ^זץ1) לעיניים כתמיסה או כמשחה בהם שמשתמשים חומרים על בדיון
 את מחשיכים אבל מרפאים העין על ששמים המשקים שכל מבבל, שבא שמואל, אומר
 להשתמש הרבו עניים, שהיו הגליל, אנשי מחשיכים. ואינם שמרפאים ממים חוץ העין,
 במים מעמידים דם מגודש הסובלים חיים ובעלי אדם בני 111העיניים. לרפואת במים
 בשימוש היו מים אמבטיות 113ביין. אותם רחצו ילדים לרפא כדי 112לקררם. כדי קרים

 לטיפול הן הגוף לניקיון הן משמשות והן )חמאם(, זיעה מרחץ בצורת בעיקר במזרח,
 של הטיפול 114הדתי. בפולחן חשוב תפקיד המים ממלאים וטיפול ניקיון מלבד בגוף.
 בוגדני, רצח הנו רפואי, כטיפול להיראות יכול אשר מלכים, בספר הדד בבן חזאל

 מדמשק הדד בן המלך במזרח. השלטון בחצרות פעמים סוף אין אותו שמוצאים כפי
 הדד. בן של פניו על אותה ופרש במים אותה טבל )מכבר( שמיכה לקח וחזאל חלה

 ״אולם באומרו רבה בבהירות זאת מתאר יוספוס 115תחתיו. מלך וחזאל מת הדד בן
 116המלוכה״. את בידו ותפס בחניקה והמיתו במים טבול מכבר עליו השליך למחרת

החניקה את לזרז וכך לפנים היטב אותה להצמיד נועדה השמיכה הרטבת אם ברור לא
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Höfler, in Neuburger-Pagel's Handbuch, 1:477 105
אבק ש׳: מסי״; דיומא חרגא מיניה שמע אביי: אמר - ומךפא׳ צדקה ״׳שמש ע״ב: ח נדרים 106
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ב(. ג )מלאכי בכנפיה״ ומרפא צךקןה ״שמש נאמר שכן מרפא השמש בקרני הנראה היום של
כ. ג מלאכי 107
לא. לב בראשית 108
 לאחרים אבל - לרפאותו לו, אלא השמש? זרחה לא ולמי ברכיה: ״א״ר ה: עח רבה בראשית 109

בעשו״. ומלהטת יעקב באבינו מרפא השמש היתה כך אמר: אחא ר׳ בשם ר״ה אורה.
טז. יג שם 110
 ממיא לבר ומטללי, מסו שקייני כל שמואל: דאמר שנו... בגלילא אביי: ״אמר ע״א: עח שבת 111

 יין על וחסץ מועט, בדבר ומקפידין עניים ״שהן שנו: בגלילא ד״ה רש״י מטללי״; ולא דמסו
 על מסככין קילור, בהן ששפין משקין ״כל שקייני: כל ד״ה במים״; אלא שפין ואין וחלב...

דבק״. כמין ונגלדין עבין שהן מפני לגמרי, מראיתו שיכלה עד מראיתו ומונעין העין
ן אין - דם שאחזה ״בהמה ע״ב: נג שם 112 די  אדם שתצטנן. בשביל )בשבת( במים אותה מעמי

ן - דם שאחזו די שיצטנן״. בשביל במים אותו מעמי
״ב( שבת תוספתא 113 פי ( ״ג לרפואה״. לו שמתכוונת פי על אף ביין בנה מרחצת ״האשה הי״ג: פי
והטבילה. הרחצה וטבילה: רחצה .4 בריאותי, טיפול יז: פרק להלן בהרחבה ראה 114
ב 115 ם- חזהאל וימלך וימת פניו על ויפרש במים ויטבל המכבר ויקח ממחרת ״ויהי טו: ח מלכי
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תחתיו״.
T : ־־

.6 ד פרק ט, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 116
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 על קרה רטייה בהנחת לחולה עוזר חזאל כאילו יראה שהמעשה הייתה שמטרתה או
פניו.

 לריפוי בשבת הרחצה לריפוי. מעיינות ובמי טבעיים במים שימוש שהיה ספק אין
 שמשרים )מים משרה במי אסורה אך טבריה( של )ימה כינרת ובים התיכון בים מותרת

 ובים המשרה במי גם הרחצה מותרת מסוימים במקרים אך המלח; בים וכן פשתן( בהם
 להועיל. אמורה זאת רחצה מחלות לאילו חוקים בספר שיפורטו סיבה אין 117המלח.

 הנביא דברי על בהתבססו זורמים, נהר למי שיש הריפוי לתכונות רמז מביא המדרש
118הנחל״. שמה יבוא אשר כיל וחי וירפאו האלה המים שמה באו ״כי

ך ץ־ ־ ך • 1־ . - - ־ • \ • : ד ־ • • • ־ד ז : / ־ ־ ־ ־ד ־־ ד ז ד : ־

 רחיצתו לאחר הארמי נעמן של החלמתו את טבעית בדרך להסביר יש אם גדול ספק
 על דבר שומעים אין מאוחרת יותר בתקופה 119אלישע. הנביא של עצתו לפי הירדן במי

 להסביר יש רבים. במקומות מוזכרת שהצרעת למרות בירדן, ברחצה הקשורות תכונות
 "יביא אומר אלישע כאשר בפסוק שנרמז כפי נסית, בהשפעה נעמן של ההחלמה את
 ״ ̂ • • • ■ ̂ • • • •« • • « • ■ ^ אחרת עור מחלת הייתה נעמן של שהצרעת או 120בישראל״, נביא יש כי וידע אלי נא

מרחצה כתוצאה גם מצורעים, אין שבבבל מציין יוחנן ר׳ אותה. מרפאים הירדן שמי
121הפרת. במי

יותר. מאוחר אדון השילוח במי הריפוי על
 מרפא. כגורם ומוכרת ידועה (1.<111ךו31:01116ז3ק16, 0מע13101:1ו6ז3)ץק קלימטותרפיה גם
 במספר מופיע במדרש 122מגורים. מקום שינוי גם נחשב הגורל גזרות את הדוחה כגורם

 הנשיא, יהודה ר׳ מרפא. למקום החולה בנו עם נוסע אשר מלך של תיאור מקומות
123מבושם. בה והאוויר גבוה במקום שממוקמת בציפורי, לגור עבר שערים, בבית שגר

 משרה במי לא אבל הגדול, ובים טבריא במי אדם ״רוחץ הי״ג: )פי״ב( פי״ג שבת תוספתא 117
 זה הרי - לטהרה מטומאה לעלות ואם לרפואה; שמתכוין בזמן אימתי? סדום. של בימה ולא

מותר״.
׳והיה שנאמר מחלה לו שיש כל בהם ומרפא מירושלים חיים מים ״מוציא כא: טו רבה שמות 118

: T ז

שמה באו כי מאיד רבה הדגה והיה יחיה נחלים שם יבוא אשר כל אל ישריץ אשר חיה נפש כל
־ ז 1 : ״ ד ד ז ־־ ״.•״•• ד ד •.״ : • ---------:־־ ד ז ״.״ ד ד ז : ז ־ ז ז • : ד ־ ״ ז

ט(״. מז )יחזקאל וגו״
ב 119 ם- נער כבשר בשרו וישב האליהים איש כדבר פעמים שבע בירדן ויטביל ״וירד יד: ה מלכי

• • • • »• • ״ • “• • • • * • • ■ ך • • ■ ף ״ • • • • ■ ך ■ ך • • ■ • • ■“* « »■« •1 • 1• • * • ״ • 1 ■ • 1 •

ויטהר״. קטין
ד : ״ - 9 9ד

ח. שם שם 120
 ושותין תרדין שאוכלין מפני בבבל? מצורעין אין מה מפני יוחנן: רבי ״אמר ע״ב: עז כתובות 121

פרת״. במי ורוחצין שכר
 ותשובה... וצדקה תפלה הם: ואלו רעות גזירות מבטלים דברים ״שלשה יב: מד רבה בראשית 122

עוד יקרא ׳וליא מאברהם: השם שנוי טוב. ומעשה שם שנוי אף אמר: יוסף רב בר הונא ר׳
• ■

 ׳וירא שנאמר נינוה, מאנשי טוב מעשה ה(; יז )בראשית אברהם׳ שמך והיה אברם שמך את
׳וייאמר שנאמר מקום שנוי אף וי״א י(; ג )יונה הרעה׳ מדרכם שבו כי מעשיהם את האליהים

\ ״• :״־־ ־ 7: ד ד ד : ־־ • ד ״ ״ ;״ ־ 9 9 ד ד

ג. כג רבה במדבר א(״; יב )בראשית לך׳ לך אברם אל ה׳
• • ז • •

טל ״רבי ע״ב: קג כתובות 123  אמטיוהי דחלש כיון שערים... בבית לו מוכן ומקום בציפורי מו
א לציפורי אותו( )העבירו  ומקום בצפורי ״בחליו מוטל: רבי ד״ה רש״י אוירא״; ובסים דמדלי

 נקרא למה ע״א( ו )דף מגילה במסכת ״דאמרינן דמדליא: ד״ה שערים״; בבית לו מוכן קברו
כציפור״. ההר, בראש שיושבת צפורי? שמה



«  »

 על שהוגלו הזרים את המיתו אשר האריות מעשי את מסבירים הרציונליסטים הפרשנים
מגורים מקום בשינוי 124הארץ״, אלהי משפט את ידעו ״לא כי לשומרון האשורים ידי ״ * 9 • • ^ ^ • • • • • ״ • • ■ ■ • ^ 9

 בידי ונתינתו מצרים גירוש גם רגילים. היו לא הגולים האקלימיים שלתנאיו לאזור
126זאת. בדרך מוסברים יחזקאל של בנבואתו 125גוים״ ״איל

 נידונו כבר המתרגם( - לקמיעות כנראה )הכוונה לריפוי סימפטיות" ״שיטות
128דם. בהקזת הריפוי גם וכן 127בהרחבה,
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ה ט א די
 ובמיוחד החיים אורח של נכון ארגון של בחשיבותו ההכרה להתחדש מתחילה בזמננו
 התלמוד הרופא. של הנאצלים מתפקידיו היה הקדום שבזמן תפקיד - החולה של הזנתו
 הוא הרופא( שלדעתו)של פי על שאף לחולה, לומר ועליו אנושי יחם הרופא מן דורש
 שאמר ישעיה הנביא כמו ינהג ולא תאכל״, אל זה ואת תאכל זה ״את למות, עומד
• ״ ״ » להגיד ניתן המשפחה לקרובי 129תחיה״. ולא אתה מת כי לביתך "צו חזקיה למלך • • • •  י ״ • • • • • ^ « •

 כאוות לאכול יכול באמת והוא החולה של במצבו דבר ישפרו לא המביכות שההוראות
 מה כל לאכול יכול שהוא במפורש להגיד ניתן זה מסוג שלחולה בדעה אחרים נפשו.

שני מות "אחרי בתורה המסופר מן ללמוד ניתן רפואית־מעשית לגישה רמז 130שירצה.
• •

זה מעשה להשוות נוהג היה עזריה בן אלעזר ר׳ 131וימתו״. ה׳ לפני בקרבתם אהרן בני
־ : ־ ־ ־ ־ . : ״ : ־ : ״ ז ז ז \ ״ ז 9 ־

ואמר אחר בא בטחב. תשכב ואל צונן תאכל אל לו: אמר רופא, אצלו ״שנכנס לחולה

ב 124 ם- ידעו לא שמרון בערי ותושב הגלית אשר הגוים לאמיר אשור למלך ״ויאמרו בו: יז מלכי
• ■ p  9 9 • • y  • • •  T  • • •  ♦ • " • • • • •  • «■»
•  I • I • •  I • • •  «  •  I  t

את יידעים אינם באשר אותם ממיתים והנם האריות את בם וישלח הארץ אליהי משפט את
: ״  T V ד ־   T • : T  ‘ T - :  T  V  T  •  ■  J ־  V  V T  T  • • 7 : ־   S #

. הארץ״ אליהי משפט
9 V  T  T ״״ 7: ־ : 

גרשתיהו״ ברשעו לו יעשה עשו גוים איל ביד ״!־אתנהו יא: לא יחזקאל 125 .
T • • • • • • • • •

Frankei's Monatschrift, 1900, p. 66 — חיים בן אברהם בן לוי 126
ת ג: פרק לעיל ראה 127 בכשפים. ריפוי וריפויין: מחלו
דם. הקזת :2 מס׳ נספח ומומים, פצעים ה: פרק לעיל ראה 128
ב 129 ם- א. לח ישעיה א; כ מלכי
 מה כל האכילוהו ביתו: לבני אמר לבקרו, אצלו הרופא שנכנס לחולה ״משל כב: ל רבה שמות 130

 לראשון לו: אמרו פלוני. דבר יאכל שלא בו הזהרו להם: אמר אחר, אצל נכנס מבקש. שהוא
 לחיים, אינו הראשון להם: אמר פלוני?! דבר יאכל שלא אמרת ולשני שירצה מה שיאכל אמרת
 רבה קהלת בו״; הזהרו אמרתי לחיים, שהוא זה אבל שירצה, מה כל שיאכל אמרתי לפיכך

 אמור לך לישעיה: הקב״ה אמר חזקיה שחלה בשעה יהודה מלך בחזקיה מוצא את ״וכן ו: ה
 בנוהג ישעיה, לישעיה: חזקיה לו אמר א(. לח )ישעיה תחיה׳ ולא אתה מת כי לביתך ׳צו לו

 אצלו הולך והרופא עליך, ירחמו השמים מן לו: אומר החולה את לבקר שהולך אדם שבעולם
ת נטוי אותו שיראה ואפילו תאכל... לא ופלוני אכול פלוני מילתא לו: ואומר  אומר אינו למו

תחיה׳?!״. ולא אתה מת כי לביתך ׳צו לי: אומר ואתה דעתו, יחלש שלא לביתך׳ ׳צו לו:
« " • • • • ״ ״ • • • • • • • ך • • • 9 9 9 9

• • • I  • 9  9 9

א. טז ויקרא 131



 זרזו ״זה - 132פלוני״ שמת כדרך תמות שלא בטחב, תשכב ואל צונן תאכל אל לו:
133אהרן״/ בני שני מות ׳אחרי נאמר לכך מכולם, יותר

 שמצוי מה אוכל שהבריא לומר נוהגים להחלמתם מצפים עדיין אשר חולים לגבי
 יפה״, ש״ריחן תפוחים שייכים אלה תענוגים למיני 134תענוגים. מיני אוכל והחולה בידו,

 שכר שאדם מקרה מובא פועלים שכר בדיני 135אותם. מבקשת האהבה חולת שהשולמית
 זקוק היה ולא שהבריא או מת ומצאו לחולה, ושזיפים תפוחים ענבים, להביא פועל

 להסוות מנסים אשר אדם בני 136הפועל. של שכרו מה השאלה ונשאלה לפרות, עוד
 האמצעים, את אצלם מקדשת שהמטרה אנשים או צדקה, במעשי הרעים מעשיהם את

 בין הם 139ודגים 138יומה בת ביצה 137לחולין״. וחולקת בתפוחים ל״מנאפת מושווים
לחולים. המומלצים המאכלים

 כדי רופא בא החולה ירמיה ר׳ אל )קרא(. דלעת אכילת החולה מן למנוע יש
 מותא ׳׳מלאך באומרו המקום את מיד עזב בחדר דלעת הרופא ראה וכאשר לרפאותו,

 לו נמצא ]הדלעת[ המוות )מלאך יתיה?!״ לאסאה איעול ואנא בביתיה, לדין ליה אית
 140רכות״, ״היטריות החולים אוכלים זה לעומת אותו?!(. לרפא אכנס ואני בביתו לזה

141לפת. כתוספת
 יונתן ר׳ של לדעתו לרפואתו״. לחולה "יפה שהוא נאמר ״ערסן״ בשם מאכל על

 גדולים(, גרגירים הניפוי)כלומר שמתחילת קלופות, ישנות משעורים תבשיל הוא ערסן
 ישנות שעורים של סולת הוא הערסן יוסף רב ולדעת שור, בשר כמו לבשלן ויש

עבור שהכינו ״טיסן׳/ הוא המקורי ששמו ל״פטיסך, זהה הערסן 142הניפוי. מתחילת

תקעא. רמז מצורע, שמעוני ילקוט א׳; ט״ז לויקרא רש״י 132
ה״ג. א פרשתא מות אחרי ספרא 133
: רבה השירים שיר 134 א ה חולה שאני אע״פ - ה( ב השירים )שיר אני׳ אהבה חולת ״׳כי ב

T  T

 מיני כל לאכול מבקש שחלה כיון שמוצא, מה אוכל אדם יחלה שלא עד תני: לו. אני אהובה
תענוגים״.

סופרים מסכת אני״; אהבה חולת כי בתפוחים רפדוני באשישות ״סמכוני ה: ב השירים שיר 135
־ - ־ ״ • ---------------- : - • :־־ T : ־־ : T . ך -

יפה שריחן - בתפוחים׳ ׳רפדוני המאוששות; הלכות אלו - באשישות׳ ״׳סמכוני ה״ד: פט״ז
• • T  •

אני״׳. אהבה חולת ׳כי כתפוחים:
־ ״־ ־־ ״ : T  T •

ה״ד. פ״ז מציעא בבא תוספתא 136
 וכשהם ובוזזין וגוזלין לעיירות יוצאין שהן ואפרכין ודוכסים הגמונים ״כגון יז: לא רבה שמות 137

 וחולקת בתפוחים מנאפת אומר: הדיוט והמשל ונפרנסם. עניים לנו הביאו אומרים: חוזרין
לחולין״.

שו ולא לחולה יומא בת ביעתא ״איבעו ע״א: סד סנהדרין 138 פ חי ״) שכחו  יומה בת טרייה ביצה א
מצאו(. ולא לחולה

ימצא״. ולא לחולה דג שיתבקש עד בא דוד בן אין חנינא: רבי ״אמר ע״א: צח שם 139
תו ,athare היווני במונח שהמדובר מתקבל לא וכן קמח לדייסת הכוונה אין 140  כן גם שמשמעו

קמח. דייסת
 על שמדובר ייתכן פיתן״. בהן אוכלין שהחולין רכות בהיטריות ״ואסור ע״א: מט נדרים 141

ן ״היטריות מסביר במקום ר״ן ומבצק: מדלעת עשויות אטריות של מסוים סוג עי  רכות=דלו
קטנים״.

ע״ב. מא שם 142
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144חזקים. יהיו שוולדותיהן כדי ערסן אוכלות כהריון נשים 143במדרש. ונזכר החולה,
f i n יון /oía/ f ה^\/בר ‘׳ 1¡c גר׳•? x¡c״ N(¡, ( ”pic 4  r n N k ”) l íe  f>JN\kr> p ¿ x׳

fe!ג efts ׳x׳k׳ ׳רק רm׳t fie fe j$׳k píc\ npx 4ft fe ek* \p\k nf4׳ft 4  j
p׳ x  e ^ p e׳N0> ,רגרז>$ W c r־ p f 'o k 145׳ הג£ר־.Àf>V l" r>f>e

 )סמיכה( עבה בצורה צורות: בשתי שהוכנה ה״שתיתא", גם שייכת דיאטטיות לתרופות
 146לתרופה. הרכה ובצורה לתזונה שימשה היא העבה בצורה )דלילה(; רכה ובצורה

 בתנור שיובש קליות מקמח הוכנה ה״שתיתא״ רש״י, ידי על שנמסרה המסורת לפי
 כמשקה, גם מוכרת ״שתיתא״ אמנם 147לתבשיל. דבש ונותנות לחות השיבולים בעוד

 148שתיתא, לו והביאו לשתות מים וביקש לפונדק שנזדמן ינאי ר׳ על שמסופר כפי
 כמשקה גם מוכר ״שתיתא״ של אחר סוג סמיכה. דייסה לו שהביאו להניח וקשה

 לדוד ברזילי ידי על נשלחו ה״שתיתא״ סוגי שני חומץ. בתוספת עדשים מקמח שהוכן
 המיוצרת ה״שתיתא״ שימשה כן כמו 150למקומו. ועייפים רעבים שהגיעו 149ואנשיו,

151עצמות. של אש - קדחת מין שהייתה ה״אחילו״, למחלת תרופה עדשים מקמח
 152לתענוג. וגם לתרופה גם ששימש רק אנו יודעים ״קרורטיך התרופה משקה על

 עשבים יין שהוא ,claretum המאוחרת, בלטינית כמקובל זה מונח מוסבר במילונים
(Krauterwein, medicated wine,) לקבלו. שקשה הסבר
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ת היה ״והחולה כב: בשלח בובר תנחומא 143 א ( מו ע  כטיסני ודבש בשמן המעורב כסולת המן( טו
לחולה״. שעושין זו

 ״וסתם דאמרי: איכא ד״ה רש״י לחולה״; יפה ערסן בערסן... דאמרי ״איכא ע״א: מז יומא 144
 אותן להברות וערסן חיטין... מאכל מיני שהן וערסן זריד ואוכלות חולות מעוברות נשים

והעוברים״.
ע״ב. כט עירובין 145
 מזונות׳ מיני ׳בורא אמר ושמואל בדברו׳, נהיה ׳שהכל אמר רב - ״שתיתא ע״א: לח ברכות 146

לה״. עבדי קא לרפואה - רכה לה, עבדי לאכילה - עבה ברכה. הא בעבה הא פליגי: ולא
 דבש ונותנין בתנור שנתיבש קלי מקמח שעושין ״מאכל שתיתא: ד״ה רש״י ע״ב, כט עירובין 147

התבשיל״. לתוך
ע״ב. סז סנהדרין 148
 וכלי וספות ׳משכב דכתיב לדוד, הגלעדי ברזילי שדר שתיתאה מיני ״תרי ע״ב: לח זרה עבודה 149

שתיתאה: ד״ה רש״י כה(״; יז )שמואל־ב וקלי׳ ועדשים ופול וקלי וקמח ושערים וחטים יוצר
t 1• •*% * • י" . T ״ • T י

 שהן ולפי עדשים, מקמח אותו שעושין ויש בתנור שייבשן קליות של מקמח העשוי ״תבשיל
חומץ״. שם נותן מדאי יותר מתוקין

אל-ב 150 אל בן ומכיר עמון בני מרבת נחש בן ושבי מחנימה דוד כבוא ״ויהי כז-כט: יז שמו עמי
־ ־ ״ T : ״ I ־ ־ T T 9 V ־ I T : T ר ־ ־ ־ ״ ״ ־ V 9 ־ T 9 ־ ־״ : •

ופול וקלי וקמח ושערים וחטים יוצר וכלי וספות משכב מרגלים. הגלעדי וברזלי דבר מלא
• • •  P• • • • • • • • • •  •  • • •  • • • • • • •  •  t  • • ■■ •p • •

I • • •  • • • • 1 •  • 1 •  • 1 •

אמרו כי לאכול אתו אשר ולעם לדוד הגישו בקר ושפות וצאן וחמאה ודבש וקלי. ועדשים
T T : ־ : ״ 1T : ״ T :־־ ־  : 9 : T : V ״ ״ : T T : * T ־ : VS V * V ״ T :

במדבר״. וצמא ועיף רעב העם
T  T  T *״ : T  ;  • —  • •  T  :  T

 רפואתו(?״, )מה אסותיה מאי עצמות... של אש אלעזר: רבי אמר אחילו? ״מאי ע״א: ע גיטין 151
 יחד אותם ללוש ויש ישן, יין חופן ומלוא עדשים חופן )מלוא שתיתא עונה: והגמרא

ולאוכלם(.
 ליה: אמר בשובתא? קרורטין מישתי מהו שאל... ברנש ״חד (:30)ע״ג יד פי״ד, שבת ירושלמי 152

אסור״. לרפואה אם מותר, לתענוג אם
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 של בערבו אש. ידליק לא איש ימים שלושה שבמשך אחת פעם ציווה אדריאנום
 יאכל לא אם יחלים לא שהוא קבע והרופא חלה אחד שפקיד לו ונודע אור ראה יום

153חם. מאכל
 ר׳ רומיים. רופאים של דיאטטית מרפא תזונת על מסופר אדריאנוס של מתקופתו

 מתאנים רק וניזון שנה ארבעים במשך מאכילה ונמנע ירושלים חורבן על התאבל צדוק
 כלשהו מאכל בלע שכאשר עד כך כל רזה הוא פלט. כך ואחר לעם שאותן יבשות,

 רבן ביקש ירושלים של כניעתה לפני הבליעה. תנועות כל את בגופו לראות היה ניתן
 השקו הראשון ביום צדוק. ר׳ את שירפאו רופאים וביניהם דברים שלושה זכאי בן יוחנן
 )מיא גסים בסובין מעורב בקמח מים השני ביום דפארי(, )מיא סובין מי הרופאים אותו

 מספר ישנם 154לאט. לאט מעיו שהתרווחו עד בקמח, מים השלישי וביום דסיפוקא(
 עממית כרפואה לנו הנראית בצורה מופיעים והם לכאן שייכים אשר נוספים נושאים

 לחליו החולה את מחזירין דברים ״עשרה הזיכרון. על המקילה בצורה לנו ומוגשים
 צלויה, וביצה צפרים בשר צלי, בשר שמן, בשר שור, בשר האוכל הן: אלו קשה, וחליו

 אף אומרים ויש אגוזים, אף אומרים ויש והמרחץ, והגבינה והחלב ושחלים, ותגלחת
 כרוב הן: אלו רפואה, ורפואתו מחליו החולה את מרפאין דברים ״ששה קשואים׳׳.

אומרים ויש הכבד, ויותרת והרת וקיבה (Kamillen, camomile) יבשין וסיסין ותרדין
• •

155קטנים״. דגים אף

ה רי ט א רי ג
תי יבקשו עבדיו לו ויאמרו לו. יחם ולא בבגדים ויכסהו בימים בא זקן דוד ״והמלך א ל

• 9 • ״ ^ ■ך ״ ״ ^ • • »■ • ^ ״ ■ך P 9• • ^ • ■ך 9 • • • • ״ •

תי וחם בחיקך ושכבה סכנת לו ותהי המלך לפני ועמדה בתולה נערה המלך א המלך. ל
■§ ■ • • • 9 •« » • ״ • • • • • • • • ץ■ • ץ• • ץ• • • • • » • • • • « • “ ״• • י • •• • •ך • •ך • • • • ■1 • 1 • 1 • 1 • • • • ■ ■ • 1 ■ 1 • • • • •

למלך. אתה ויבאו השונמית אבישג את וימצאו ישראל גבול בכיל יפה נערה ויבקשו
־ ז 9: ־ : ־ ד ״ ד ־ ־ ד : : • ־ ,י ז : • : : ד ־ • : ז • ־ ־ ־ ״ 7 ד ־ ז • ־

156ידעה״. לא והמלך ותשרתהו סכנת למלך ותהי מאיד עד יפה והנערה
• 9 • • •• ״ • • ״ • •ך ■ך ״ך• ^ • — ״ • • • • “• • • • • • • • • • * • • •1 1 1 • • • • • • •1• • • • •1

 המילים את אבישג של לפיה המדרש הכניס דוד של )הסניליות( השטיון בעקבות
 המלך 157שלום״. כאיש עצמו עושה הוא לגנוב, מה לגנב לו חסר ״כאשר המרושעות

 שהתייחס על כעונש חיממהו ולא ייעודם את מילאו לא והבגדים שבעים, בן היה דוד
159שאול. המלך של בגדו כנף את כרת כאשר 158בביזיון, אליהם
הרופא דבר. יודעים אנו אין תוצאותיהן ועל אלה ריפוי לשיטות שיש ההשפעה על

ג. א ט רבה קהלת 153
״דסיפוסקא״. יש גרסאות בתיקוני ע״ב: נו גיטין 154
ע״ב. נז ברכות 155
ם-א 156 א־ד. א מלכי
 ותשש שזקנת שמפני מסביר )רש״י נקיט״ לשלמא נפשיה לגנבא ״הסריה ע״א: כב סנהדרין 157

לך(. אסורה שאני אומר אתה כחך,
ל כנף את ויכרית דוד ״׳ויקם ע״ב: סב ברכות 158 א לשאול אשר המעי ל- א מו ש ( ט׳ ל אמר - ח כד ב

ד ז - t • ־ • v : ״ ־ : - ״ ־ ־ ־ : T ד  -  x  :  v

בא זקן דוד ׳והמלך שנאמר מהם, נהנה אינו סוף הבגדים את המבזה כל חנינא: ברבי יוסי רבי
T T  T  • •

לו״׳. יחם ולא בבגדים ויכסהו בימים
־ : ״ T : ־־ \ ״־ i ־־ ״ T ־־ י

א 159 אל- לשאול״. אשר כנף את כרת אשר על אתו דוד לב ויך כן אחרי ״ויהי ה: כד שמו
״ •— • • — • • • • • T  • •  P —  —  P • — • — • ך • •— • ך • ך • • י • » •T

• • • • ! • •I I• • •
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 וניתן זה בתחום השערות של שורה העלה מינסטר העיר מן קוהאוזן היינריך יוהן
 על ידיעות 160הקרום. בזמן הנוכרי התחום מן מקבילות גם מביא הוא בכתביו; לקוראן

 חימום של לשיטה נתן גם אשר (,1922-1872) בלוך איוון אסף החדש בזמן הגריאטריה
161(.8^3עז!1151וו118, 81ו111131ו11118)דח ״שונמיות״ השם את נערות ידי על אדם בני

ל פו ם טי לי חו ב
 אזכור חסדים; גמילות של המקודשות לחובות שייכים חולים, ביקור וכן בחולים, טיפול
 זאת חובה לומדים התלמוד חכמי 162סירא. בן אצל מופיע חסדים גמילות של ראשון

 של בתכונותיו להידבק החובה מן נובע הדברים יסוד כאשר במקרא, מקומות ממספר
ביקר המדרש לפי 163תדבקוך. ובו תעבדו ואתו תלכו... אלהיכם ה׳ ״אחרי הקב״ה:

• ״ • • י » ■ך• • • • • • • • • • ■1 

אדם בני שגם רצוי וכן 164המילה(, ברית )מחמת חלה כאשר אבינו אברהם את הקב״ה
ביתו ואת בניו את יצוח אשר למען ידעתיו ״כי אברהם על אומר חקב״ה 165ינהגו.

ף • • • • » • • • ״ *— • • • —• • • ן■ ■ ■ • • • • ■
• • • • • • ■ • 1 1 • •

ביקור היא המדרש, אומר ה׳״, ו״דרך 166ומשפט״ צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אחריו
ז ־ ־ » ! .ך . . 9ד ד . ־: ־ ״ ד ד : ז : :

אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם ״והודעת במשה מפציר יתרו 167חולים.
• « • • • « • • ■ • ץ • • • ״ • • • ^ • • • ■■ « • • • •1 1• • • 1 • • • • • •

גמילות זה - ׳בה׳ מתים; קבורת זה - ׳ילכו׳ חולים; בקור זו - הדרך׳ ׳״את :168יעשון״
תהלים, מחבר אמר לעני, שדואג מי אשרי - דל״ אל משכיל ״אשרי 169חסדים״.

״ ״ ^ • • • • “ • • • •

 חולים ביקור מתואר בתלמוד 171דבר. לרכוש יכול שאינו החולה הוא האמיתי והעני
172אותן״. מבקרים אדם ובני בעריסתן מוטלים ׳׳חולים כך:

/ רי ^ לז " ג ] ! /0א» £0 ר ׳ ג /\^ ר לז ^ן ^/(׳ ל/׳ / /0ג\ רי *ן ר//

17\p 1 f e p
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170

172

Johann Heinrich Cohausen, Der Wieder lebende Hermipuss oder... sein Leben durch 160 
das Anhauchen Junger - Mügdehen bis auf 115 Jahr zu verlängern... 1753, 8 

Albert Hagen, die sexuelle Osphresiologie, Charlottenburg 1901, pp. 191 ff 161
תאהב״. ממנו כי מאוהב לב תשא ״אל לה: ז סירא בן 162

־ 1 . V ־ . . . . • V ״ . • T ״ ״

ה. יג דברים 163
היום״. כחם האהל פתח יישב והוא ממרא באליני ה׳ אליו ״וירא א: יח בראשית 164

• ך-------- • : -ך • • V  T  V :

 אליו ׳וירא דכתיב חולים ביקר הקב״ה הקב״ה... של מדותיו אחר להלך ״אלא ע״א: יד סוטה 165
חולים״. בקר אתה אף א(, יח )בראשית היום׳ כהים האהל פתח יישב והוא ממרא באליני ה׳

יט. יח בראשית 166
ד. מט רבה בראשית 167
כ. יח שמות 168
כ׳(. י״ח )לשמות ב פרשה דעמלק, מסכתא מכילתא 169
ב. מא תהלים 170
שנאמר חולה, אלא דל אין - ה״ ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל ׳״אשרי ע״א: מ נדרים 171

״ : ־ ־ • ״ : : I ־  T  T  : T V

יב(״. לח )ישעיה יבצעני׳ ׳מדלה
* * • : ו *

 כל כמות ׳אם שנאמר מנין? התורה מן חולין לביקור רמז לקיש: ריש ״אמר ע״ב: לט נדרים 172
רבא: אמר משמע? מאי כט(. טז )במדבר עליהם׳ יפקד האדם כל ופקדת אלה ימתון האדם

P \ :  T  T  T • ־ : V ״ ״ ־ • . T  T  T  T ״ T ־ V •״ ד

אותן״. מבקרים אדם ובני בעריסתן ומוטלים חולים שהן אלה - ימתון׳ האדם כל כמות ׳אם
 המיוחס העמידה״; על שכר נוטלין ואין הישיבה על שכר שנוטלין ״ובמקום ע״א: לט נדרים 173

עמו ויושב החולה את לבקר שהולך ״שכר הישיבה: על שכר שנוטלין ובמקום ד״ה לרש״י



 לתחום שייכת זאת משימה אך החולים, מבקרי של תפקידם על רמזים בידינו יש
 מחבר בודד. מקרה בכל ותרומתה מהותה את לפרט אפשרות אין ולכן חסדים גמילות
כלומר (,170 )הע׳ דל״ אל משכיל ״אשרי אלא לדל" נותן "אשרי כותב אינו תהלים

• • ■

 החולה של האישיים לצרכיו מתייחס אשר האדם כלומר - בשכל - בחכמה שעוסק זה
 לחולה עוזר בחולה, לטיפול דוגמה משמש אשר הקב״ה, 174לו. לעזור ניתן איך ושוקל
175בחליו״. הפכת משכבו כל דוי ערש על יסעדנו ״ה׳ מיטתו: את והופך חוליו במיטת

ד ־־ •% ״ד : • 9 : ז : ז : ־ ז ז : ״ ־ד ז : ד

 ר׳ ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא ר׳ מתלמידי אחד בתלמיד ״מעשה
 עקיבא( ר׳ של הוראותיו לפי )התלמידים לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו. עקיבא

 כאילו חולים מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא ר׳ יצא החייתני. רבי, לו: אמר חיה.
 לו גורם החולה את המבקר ״כל )שם( דימי רב אומר רוח באותה 176דמים״. שופך

 ההלכה קובעת אלה דברים מתוך שימות״. לו גורם החולה את מבקר שאינו וכל שיחיה,
 המטפל או חולים בביקור העוסק של מתפקידיו היא החולה חדר לניקיון הדאגה שגם

 אסור שנטמא תרומה שמן החולה. בחדר דולק אור השאירו צורך היה אם 177בחולה.
 להאיר בו להשתמש ומותר משרפתו ליהנות לכוהנים מותר אבל לשורפו, ויש באכילה

 שהשמן הכהן, ברשות זה וכל אפלות, סמטאות להאיר וכן מדרשות ובתי כנסיות בתי
 רשותו ללא אף שנטמא תרומה בשמן חולים חדר להאיר שמותר סוברים ויש ברשותו;

בחולה. לטיפול המיוחסת לחשיבות נוספת הוכחה זאת 178הכהן. של
 הפקיד או הלוה אם החולה, של ענייניו ״על הדעת את לתת יש צורך שיש במקום

179מהמות״. זה מפני יפחד ואל אצלו הפקידו או הלוו אחרים או אחרים אצל
 אפילו צורך יש ואם קטן״, אצל גדול ״אפילו מבקר ולכן חולים לביקור שיעור אין
חולי עם גוים חולי ״ומבקרין קובעת, אינה החולה של דתו גם 180ביום״. פעמים ״מאה

« »
טו פרק 664

מד ״אבל העמידה: על נוטלין ואין ד״ה אותו״; ומשכירין לצוותא  שכר נוטלין ואין הואיל עו
מהבירו״(. הנאה ״המודד של במקרה הוא )הדיון מותר״ - העמידה על

ל ׳אשרי אלא כאן כתיב אין לדל׳ נותן ״׳אשרי (:30) ע״ב בא פ״ה, פאה ירושלמי 174 אל משכי
• • •

לעשותה״. היאך במצוה דמסתכל הדא - דל׳
ד. מא תהלים 175
ע״א. מ נדרים 176
 הראש לחולי ולא העין לחולי ולא מעים לחולי לא מבקרין ״אין ח: סעיף שלה סימן דעה, יורה 177

 בבית נכנסין אלא בפניו, אותו מבקרין אין דיבורא ליה וקשה עלמא ליה דתקיף חולי לכל וכן
צערו״. ושומעין בו, וכיוצא לפניו ולרבץ לכבד צריכין אם בו, ודורשין ושואלים החיצון

 האפלין, ובמבואות מדרשות ובבתי כנסיות בבתי שרפה שמן ׳׳מדליקין מ״י: פי״א תרומות 178
 בבתי שריפה שמן ״מדליקין (:48) ע״א מה פי״א, שם ירושלמי כהן״; ברשות החולין גבי ועל

 קדמייתא מתני הא כהן, ברשות החולים גבי ועל יוחנן... ר׳ בשם בא בר שמעון כנסיות...
כהן״. ברשות שלא אפילו

ז. סעיף שלה סימן דעה, יורה 179
 אין למימר יוסף רב סבר שיעור׳? לה ׳אין מאי שיעור. לה אין חולים ״ביקור ע״ב: לט נדרים 180

ת וכל אביי: ליה אמר שכרה. למתן שיעור  זהיר הוי תנן והא שכרן?! למתן שיעור יש מי מצו
 גדול אפילו אביי: אמר אלא מצות! של שכרן מתן יודע אתה שאין כבחמורה קלה במצוה

ביום״. פעמים מאה אפילו אמר: רבא קטן. אצל
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 משישים אחד אליו שיעבור פי על אף אותו, יבקר 182החולה של גילו בן גם 181ישראל״.
 ולאחר וחברים קרובים החולה אל נכנסים שתחילה הוא הנוהג 183החולה. של ממחלתו
 ואלו "אלו פתאומית במחלה מדובר אם אך רחוקים, גם לבקר יבואו ימים שלושה
184מיד״. אצלו נכנסין
 בהערכת לטעות לא כדי ערב, לפנות לא וכן בבוקר השכם חולים לבקר רצוי לא
 צורך שאין סבור יהיה והמבקר נחלשת המחלה הלילה, מנוחת לאחר בבוקר, 185מצבם.

 סבור יהיה והמבקר החולשה מתגברת אחרונות שעות ובשלוש 186החולה, על להתפלל
 שחלצתו למי אלא החולה את מבקרין ״אין אמר שמואל יאוש. לאחר כבר שהחולה

 שסובל ומי עיניים חולי ולא מעיים חולי לבקר אין 187עזבו. שהחום כלומר חמה״,
 ולא פעם מדי לצאת נזקק שהחולה הבושה, מפני לבקר אין מעיים חולי ראש. מכאב

 אך 188עולה, וחומם להם קשה הדיבור כי לבקר אין עיניים חולי האורח; מפני לו נוח
189למצבם. לשאול נכנסים
 ניתן היה זה לפי בחליו״. מששים אחד לו פוחתים החולה את שמבקר מי ״כל
 ושלם. בריא הבית מן ויצא יחלים הוא חולה לבקר יבואו איש שישים שכאשר לחשוב

 שנשאר ממה משישים אחד לוקח מבקר שכל כך המשפט את להבין שצריך מובן אך
 זאת לתוצאה להגיע כדי גם החולה. של חוליו מקצת נשאר לעולם ולכן החולי, מן

190כנפשו. החולה את לאהוב המבקרים מן אחד כל צריך
 השלים לא כן עושה שאינו ומי לשלומו, להתפלל חולה המבקר אדם כל של חובתו

191הביקור. חובת את

 מפני ישראל, מתי עם גוים מתי וקוברין ישראל חולי עם גוים חולי ״ומבקרין ע״א: סא גיטין 181
שלום״. דרכי

 ובבן ד״ה ר״ן לזקן״; זקן או כמותו, ״בחור גילו: ובבן ד״ה לרש״י המיוחס ע״ב, לט נדרים 182
חולה״. של במזלו המבקר ״שנולד גילו:

היינו חולים. ביקור זה - כ( יה )שמות בה׳ ילכו הדרך ׳את מר: ״אמר ע״ב: ל מציעא בבא 183
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בחליו״. מששים אחד נוטל גילו בן מר: דאמר גילו, לבן אלא נצרכה לא - חסדים גמילות
 אצלו נכנסין והרחוקים מיד אצלו נכנסין הקרובים הארץ ״דרך (:45) ע״ד יז פ״ג, פאה ירושלמי 184

מיד״. אצלו נכנסין ואלו אלו החולי, עליו קפץ אם ימים. שלשה לאחר
ע״א. מ נדרים 185
 ״עלה ש׳: קצירא״; אידלי יומא אידלי אינשי: דאמרי היינו אביי: ״אמר ע״ב: טז בתרא בבא 186

החולי״. היקל היום
 הוא החמה, מגופו ניטלה ״שלפתו, חמה: חלצתו ד״ה רש״י ע״ב, לד ברכות ע״א; מא נדרים 187

הקודחו״. החולי
.177 הע׳ לעיל, גם וראה שם. שם 188
.177 הע׳ לעיל, ראה 189
 אחד לו פוחתים החולה את שמבקר מי כל הונא: רב ״דאמר א: לד רבה ויקרא ע״ב: לט נדרים 190

ששים, להם: אמר לשוק? עמהם וירד ששים יעלו כן אם הונא: לרב אותיביה בחליו. מששים
כנפשו״. אותו אוהבין שיהו ובלבד

 קרובה ורפואה מלזעק היא שבת אומר: החולה את לבקר הנכנס רבנן: ״תנו ע״א: יב שבת 191
 איש שבנא ישראל. חולי בתוך עליך ירחם המקום אומר: יוסי ״רבי ע״ב: שם שם לבא״;

ורחמיו לבא קרובה ורפואה מלזעק היא שבת אומר: וביציאתו שלום, אומר: בכניסתו ירושלים:

665 ריפוי אמצעי



 לו שמור שכרו עיקר אך הזה, בעולם נהנה אדם ומשכרו חולים ביקור מפרות
 אלא גיהנם... של מדינה ניצול החולה את המבקר ש״כל מלמדנו רב 192הבא. לעולם

194אייביר״. בנפש תתנהו ואל בארץ ואשר ויחיהו ישמרהו ׳ה׳ 193הזה? בעולם שכרו מה
• • ■ • • • ■ ך • • • • ■ ך ■ • • • • • » • ״ • • • • • • ז • • • • » % 1 1• • • • • • •

הרועה כמו ביניהם יפריד והאל העמים כל אליו יאספו המשפט שביום אמר ישו גם
 ״באו אמר לימינו העומדים על - לשמאלו העתודים ואת לימינו הכבשים את המעמיד

 גם יאמר ואז ותבקרוני... חולה ותכסוני, ערום ותאכלני... הייתי רעב כי אבי... ברוכי
 ערום אותי, אספתם ולא הייתי גר הארורים... אתם מעלי לכו לשמאלו: הנצבים אל

195אותי״. בקרתם ולא ובמשמר חולה אותי, כסיתם ולא
 את להשאיר לא כדי לעניים הדואג ממלכתי ארגון מוצאים אנו קדומה בתקופה כבר
 ובתלמוד במשנה כך אחר נעשה זה ארגון הנכסים. בעלי של הטוב״ ל״לבם להם הדאגה
 196עיר״, ״חבר המקדש בזמן כבר קיים היה רבות בערים לזולת. לעזרה חוקית לשיטה

 חסדים בגמילות גם עסקו אחים אגודות הצודקת. וחלוקתן תרומות באיסוף עסק אשר
 ״חבורתא בפירוש: מוזכרת כזאת ואגודה במת, העיסוק כמו מצומצם, היותר במובן
 ״אבימי על מספר המדרש בחולים. בטיפול שעסקו חבורות היו כן כמו 197במתא״. איכא

 לדאגה כמו ממלכתי ארגון היה לא חולים לביקור 198חולים. מבקר שהיה חבריא״ מן
 בשני חופשית יד הייתה מנהיגיהם, הוראות ללא דבר עשו שלא לאיסיים, גם לעניים.
199וצדקה. לזולת עזרה והם עצמם, דעת על לפעול יכלו שבהם תחומים
 ״חברה בשם אחים אגודות בימינו עוד קיימות הישן( הסוג )מן יהודית קהילה בכל

 קיימות כן כמו חסדים. גמילות משום מתים ובקבורת חולים בביקור העוסקות קדישא״,
 ההיסטוריה הצער שלמרבה בחולים, ולטיפול חולים לביקור נפרדות אגודות גם לידן

נכתבה. לא עדיין שלהן
 שנוהג מי גם התלמוד. בזמן ולא המקרא בזמן לא חולים בתי היו לא זה לעומת

 החופשית״ ״בית זה. לחסרון הסבר לתת יוכל לא העבר מנהגי על בקנאות לסנגר
שהמלך מפלט מקום רק כנראה אך מצורעים, בית היותר לכל היה עוזיהו המלך של

« »
טו פרק 666

בשלום״. ושבתו מרובין
 הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל אדם דברים ״ששה ע״א: קכז שם 192

וכר״. חולים וביקור אורחין הכנסת הן: ואלו
ע״א. מ נדרים 193
ג. מא תחלים 194
לג־מג. כה מתי 195

Kohler, in Festschrift zum 70 Geburtstage A. Berliner, Frankfurt a. M. 1903, p. 197 196
עד 197  לבדם שלהם מתים קוברין שאלו הן, ״חבורות איכא: חבורתא ד״ה רש״י ע״ב, כז קטן מו

לבדם״. שלהם מתים קוברין ואלו
 שם הוא ש״חבריא״ כותבים חבריא דמן ד״ה ע״ב, יב בחולין תוספות טז; יג רבה בראשית 198

מקום.
 אשר מבלי דבר עושים אינם ״האסיים :6 ח פרק ב, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 199

 מעשי והם עצמם, רעת על לעשותם הרשות להם אשר דברים שני לבד פקידיהם, עליהם יצוו
הצדקה״. ומעשי העזרה
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 לגור נאלצו נחותים היותר המצורעים בעוד העיר, לתחום מחוץ לעצמו בנה המצורע
200עלובות. ובבקתות באוהלים

 בתבונה מהותי בחסרון החולים בתי של חסרונם את לראות יש רפואית מבחינה
 של העולם השקפת בכל מחשבתי היפוך בזה היה חולים, בתי היו אילו אך ההיגיינית.

 המשפחה חיי של הבסיסי ברעיון פוגע זה היה היהודים. של רק ולא המזרח, אנשי
 וקיבלו הבית דלתות את פתחו בריא אורח לעובר אורחים. הכנסת של המקודש והמנהג

 אורח עובר בפני הדלת את סוגרים שהיו הדעת על להעלות ניתן והאם באהבה, אותו
 לבית אותו מביאים היו בדרכו חלה אורח עובר שאם היה המקובל הנוהג חולה?!

 לעיר להגיע יכול הוא ואם היום(, גם לעשות שיש )כפי הדרך אם על הקרוב ההארחה
לארחו. אמור בית כל הקרובה
 היה לא אם אותו. ומארחים אותו מקבלים היו יישוב למקום שהגיע אורח כל
 גדולה אירוחם שחשיבות עניים, היו האורח עוברי כאשר ובמיוחד הפרטי, בבית מקום

 לכל ודאגו בדרך שנקלע מי כל בהם שאירחו )פונדק( הארחה בתי מקימים היו במיוחד,
 )״נטע פונדק הקים שאברהם מספר המדרש הבריאות. בקו היה לא אם וכמובן מחסורו,

 הירונימוס על מספרת האגדה 202אורחיו. את מקבל היה ושם שבע בבאר (201אשל״
 האשל מן חוטר העבירה ברומא, ראשון נוצרי חולים בית תרמה אשר פביולה, כי שסיפר

 חיקוי בעצם היה החולים בית אחר: לשון 203הנהר. חוף על אותו ושתלה אברהם של
 במונח הקדומה בתקופה שהובן מה כל אורחים. הכנסת במוסדות היהודים אצל למקובל

 שמשמעותו (,hospes המונח מן ,hospital) הארחה בית אלא היה לא חולים״ ״בית
 של משמעות באותה בא ״גרות״ המונח גם כנראה הקדום. היהודי המנהג שהיה אירוח,

 מצורעים. בתי לראשונה נבנו הביניים בימי רק 204אתך. לגור שבא מי כלומר מגורים,
 כבית ,1703 בשנת תחילה, נבנה ברלין בסביבות שנבנה הראשון החולים בית גם

עשרה. התשע המאה לתחילת מתוארך הראשון המודרני החולים בית מצורעים.

 היה לא ולחיילים, לעבדים מיועד שהיה (,Valetudinarium) הרומי ]לוולטודינריום
 ניתן היותר לכל חולים. לבתי לא ובוודאי ההומניים למוסדות דמיון או קשר שום

אם, השאלה את הכרעה ללא להשאיר רוצה אני בימינו. סוסים לאורוות להשוותו
 המלך של הבודהיסטיים החולים למוסדות חולים בתי להשוות ניתן מידה, ובאיזו

 המונח 205קולומבוס. שלפני התקופה מן מקבילים מכסיקניים למוסדות או אשוקה
בברלין 206בקלן. עשרה האחת המאה מן היהודים אצל מוכר חולים לבתי ״הקדש״

ת יב: פרק לעיל ראה 200 בו. והטיפול המצורע של התנהגותו הצרעת: מחלת .1 עור, מחלו
 ומשהיו השבים ואת העוברים את מקבל היה אברהם פונדיק, - ׳״אשל׳ ו: נד רבה בראשית 201

בריבו״. לון: אמר ושותין אובלין
עולם״. אל ה׳ בשם שם ויקרא שבע בבאר אשל ״ויטע לג: בא בראשית 202

- • - • • V ־ : ״ t: ״ ־ ־ T ״  • •  : t  r

203 Kohler - 196 הע׳ לעיל, ראה.
מצרים״. לבוא ללכת לחם בית אצל אשר כמהם בגרות וישבו ״וילכו יז: מא ירמיה 204
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205 1:498 ,Bloch in Pagel-Neuburger's Handbuch
206 Kohler - 196 הע׳ לעיל, ראה.
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 של שובם לאחר .1573 בשנת הגירוש לפני עוד הראשון היהודי החולים בית היה
.[1703 בשנת חדש כ״הקדש״ חולים״ ביקור ״חברת הוקמה היהודים

 ולא שקט בו שרר כי 207לחולים, חדר בתור לשימוש הגג עליית הועדפה התלמוד בזמן
 באו כאשר 208לבקרו״ ״כשעלו מסופר לכן הבית. את והיוצאים הנכנסים רעש נשמע
ך ש״הרופאין מסופר וכן חולים, לבקר 209בחולים. לטפל כדי עולי

« »
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לבקרו״. כשעלו חזקיה... בן חנניה בעלית שאמרו ההלכות מן ״ואלו מ״ד: פ״א שבת 207
שם. שם 208
ך. החולים שכל כדרך אותם מבקרין והן עולין ״והרופאין יב: יח רבה במדבר 209 מתבקרי
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טז פרק

משפטית רפואה

הקדמה
 לחלק עיקריים, חלקים לשני זה בספר הנאמר כל את לחלק יכול הייתי רב בצדק

 הצד את כולל הראשון החלק היה זה ובמקרה עממית, רפואה של ולחלק משפטי
 רבי מטעמים המדרשים. מתוך לנושא המתייחסים החלקים את השני והחלק ההלכתי

 אמור שהיה ממנו חלק מכך וכתוצאה החומר של אחרת חלוקה על החלטתי משקל
 הגוף פצעי נושאי את במיוחד לציין יש נידון. כבר המשפטית, הרפואה לתחום ליפול

 - למין הקשורים הנושאים בעיקר זה לפרק שנשארו כך נידונו, שכבר הנפש, ומחלות
 )זכר המין הגדרת לגבי הספקות נידונו וכן הבגרות סימני נידונו כבר זה בתחום וגם
1נקבה(. או

ה הדת א הרפו ם ו חו ת המין ב
 שמענו כמרים( )רפואת פסטורלית״ ״רפואה וכן מוסרית״ ״תאולוגיה כמו מונחים על

 אמנם זאת ספרות (.Mariaberger) מריאברגר של האומלל המשפט מתוצאות רק רובנו
 האם של הדמיון השפעת לדוגמה כמו מסוימים, פרקים - קדומה די אך מאוד מקיפה

 נושאים מיוצגים הביניים בימי הכנסייה. אבות אצל למצוא אפשר כבר העובר, על
 עטו מפרי מקיפה עבודה בידינו יש החדש ובזמן הישועים, של עשירה בספרות אלה
 הכתבים כל זה. בספר רבות פעמים צוטט שכבר קפלמן, של בספרו ובעיקר רופא, של

קתולית. השקפת מתוך נכתבו בעיני, שנראה כפי האלה,
 לספרות לשייכם שצריך חשבו ולכן מין בשאלות עוסק זאת מספרות ניכר חלק

 על מדבר גרמני( פרוטסטנטי ותאולוג היסטוריון ,1910-1844) שירד גם הפורנוגרפית.
 מוטעית למסקנה להגיע היה ניתן ספק, ללא 2הישועים״. של המגונה המוסר ״חכמת

 )מגונה( גסה ספרות ממנה. הגיעו אלה שכתבים לסביבה ער היה לא הכותב אם רק זאת
 מחשבות קוראיהם בחוג לעורר כדי נכתבו ובתוכנם בצורתם אשר ספרים רק לכנות יש

 רפואי ספר כל הפורנוגרפית לספרות לשייך צריכים היו זאת הסתייגות ללא מגונות.
 המונח, של הרגיל במובן מגונה״, ״ספרות גיניקולוגיות; ובשאלות מין בענייני העוסק

 צבוע או ניסיון חסר אדם רק הכנסייה. של הצנזורה של האישור את מקבלת הייתה לא
מייחל היה הרופא אדם. כל של בחייו תופסים המין שחיי החשוב המקום את ישלול

אנדרוגינוס. איילונית, סריס, ומומים: פצעים ה: פרק לעיל ראה 1
Emil Schürer, Geschichte d. jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Christ 3, 2:494 2



 הציבור של בנטייתו להתחשב צריך אך אליו, רק תופנה במין הקשורה שאלה שכל
 הוא הציבורי המוסר בתחום ובעיות לבריאות, הקשורים בעניינים רק לרופא לפנות

 ולכן הדת עם מזהה האנושות מן גדול שחלק תחום הוא מוסר אחר. גורם לפני יביא
 מקום אלה לנושאים יש במיוחד אלה. לנושאים הכתובת הוא התאולוג מדוע מובן גם

 בתחום לעצה זקוק שאדם הזדמנות בכל להישאל, וכן לשאול, ניתן ששם 3הווידוי, בתא
 בזו, זו כמתנגשות שנראות או מתנגשות דתיות והוראות רפואיות שהוראות במקום זה.

 כך ולכפרה. לסליחה אליו יפנו עבירה נעברה שכבר ובמקרה להכרעה הכומר ישאל
הרופא. מאשר המינית הסטייה על יותר גבוהה מידע רמת הווידוי כומר קונה

 הדברים את שהעלו והם זה, בתחום וניסיון ידע אצלם שהצטבר וידוי כמרי ישנם
 הכרעותיהם. את מבססים הם ובעזרתם אחרים, מספרים הבהרות בהוספת הכתב על

 רגילים; לאנשים לא פנים בשום אבל מנוסים פחות כנסייה לאנשי מיועדים אלה ספרים
 רגילים, לאנשים מובנת שאינה סכולסטית לטינית בשפה כלל בדרך נכתבו אלה ספרים

גסה. או מגונה כספרות אותם לראות ואין
 ללא שמת גבר ההינדית האמונה לפי בהודו. דומה מצב להזכיר יש זאת בהזדמנות

 (,Metempsychose) משפיל נשמות גלגול לעבור ויצטרך עדן לגן יתקבל לא זכר צאצא
 של גדול מספר אפוא ישנו זכר. בן לעולם להביא הודי מאמין כל שואף זה ומטעם
 ברורה בפורנוגרפיה האירופאי בעיני יראו אשר קדומות, מתקופות (Ars amandi) כתבים

 את למלא אותו מכוונים הם כי ומוסריים, מדעיים ככתבים יראו ההינדו שבעיני בעוד
 צרפת שממשלת האיסור את מובנת ולא קשה בצורה ההודים קיבלו לפיכך חייו. יעוד

4אותה. החרימה ואף הזאת, הספרות מן חלק אסרה
 לא ״הגס״, כלל בדרך המכונה מטורינו, המצרי הפפירוס גם אם אפוא לבחון ראוי

דומה. תפקיד מילא

ש ח אי רו ט ה פ ש מ ה רי ו ב ע ה
 הוא לכך העיקרי הטעם התלמודית. לרפואה כלל מתאימות אינן לעיל הקביעות
 כפרת - ולמחילה לסליחה להביא יכול באוזניהם וידוי אשר קדושים אין שביהדות

 הכלל, מן יוצא ללא האדם, בני כל לחלוטין. ליהדות זרה אדם בני ידי על עוונות
 הכרעתו את לקבל כדי רוח״ ״איש אל ביהדות פנייה יש ואם חוקים. לאותם כפופים
 אלא שבו כלשהו אלוהי כוח בסיס על זה אין אזי לפנייה, נענה והוא הדתי בתחום

 הרוח איש של ידיעותיו רק ההלכה. - החוקים בידיעת והתעמקותו ידיעותיו בסיס על
 ובשום הפשוט האיש מן מדורגת בצורה אותו מבדילה אשר היחידה, קדושתו הן בהלכה

 היה הקדומה בתקופה ביהדות ניתן אשר ביותר הגבוה התואר מהותית. הבדלה לא פנים
״מורה״. רק היא שמשמעותו ״רבי", התואר
 את מקיפה בצורה מסדירה גם אשר והיא התורה על מבוססת היהודית ההלכה כל

 לגבי ברורות הוראות מורים יותר, המאוחרים ההלכה ספרי וכן התורה, המין. יחסי
במשנה ההיגייני. לתחום היום משייכים שאנו נושאים מספר לגבי וכן וזימה נישואין
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 שניסיון כפי מיוחדים מקרים גם הכוללות המפורטות הביצוע הוראות מופיעות ובתלמוד
 חטאיו על וידוי אדם משום דורש אינו היהודי הרוח״ "איש מעורר. יומי היום החיים
 לדוגמה כמו מפורשת דתית הלכה שיש במקום רק לפניו. להתוודות חייב אינו ואיש

 איךאונות כמו לפרטם, שיש מין לנושאי הקשורים מקרים קיימים לגירושין, בהנמקות
 מטפל יחיד דיין אין כזה במקרה בפירוש. מלציינה להימנע דרך שאין )אימפוטנציה(,

 בבית כמו ההלכה, לאור המקרה את לבחון שעליהם שלושה, של דין בית אלא בעניין
 ממונות, דיני בהם נידונו לפלילים דין בתי ליהודים היו עוד כל בימינו. הממשלתי הדין

 בעצת לשאול הזמנים בכל נהגו לכך נוסף וכדומה; עריות דיני בנישואין, משברים
הפסוקה. להלכה בניגוד להתנהג לא כדי ספקות, היו כאשר רבנים

 מודרניים דין בפסקי עקיב באופן לדון יש אזי וניאוף בזימה כאן לדון רוצים אם
 דיון ימצא התלמודית שבספרות חושב איני פרטיו. כל על מקרה כל מבררים אשר

 אדם( לכל ונגיש בגרמנית )המודפס הגרמני הממלכתי המשפט בית להכרעת מקביל
 ודאי 5לזימה. נחשבת ישן אדם של לפיו המין איבר החדרת אם בשאלה רב בפירוט שדן

 הייתה לא התלמוד חוקי על המבוסם דין בית לפני כזאת שאלה מגיעה הייתה שאילו
 הבדל להיות צריך ולא יכול לא משפטן שום עבור בנושא. מדיון להימנע אפשרות

 אחר; בנושא משפטית דעה להביע צריך שהוא או מוסרי, או כלכלי בפשע דן הוא אם
 לגבי הן הנאשם של כבודו לגבי הן ועניין, חשיבות המשפטית לדעה יש מקרה ובכל
 אלא כאלה בשאלות העוסקים השופטים את להאשים אין לציבור. להיגרם שיכול הנזק

כאלה. עצובים לדיונים גורמים אשר היחסים את או האנשים את

ט פ ש מ חי ה ר אז ט ה פ ש מ ה רי ו ב ע ה
 שירר, לדוגמה כמו החושבים, אלה שצודקים לחשוב היה ניתן לעיל האמור לאור
 Jurisprudenz) המשפטים" ״תורת רק בעצם היא היהודית והתאולוגיה האתיקה שכל

,6(.Jurisprudence ובתלמוד במקרא רואים אם רק להסיק ניתן כזאת שגויה מסקנה 
 האדם בין היחס את רק מקיפה החדשה בעת הדת המונח. של המודרני במובן ״דת״

 טרנסצנדנטיים נושאים בעיקר מבטאת והיא קבוצה, כל ידי על נתפס שהוא כפי לאלוהיו
 ליד ציבור בכל קיימים המעשיים העניינים עבור - האנושית( ההכרה לגבול )שמעבר

 חוק לדוגמה יש בגרמניה לנו מודעות. כלל בדרך אין היקפם שלגבי מדינה, חוקי הדת
 אזרחות סדרי וכן עונשים ספר ביצוע, הוראות ולידם סעיפים אלפיים שמונה אזרחי

 הכנסייה חוקי קיימים לידם וכדומה. ועונשיהם, צבא וחוקי מסחר חוקי ענישה, ותהליכי
 הרחבות עוד יש חוק ולכל משטרה. צווי וכן מקומיים, וצווים הוראות לאלפיהם,

 למצוא ניתן הללו החוקים כל של תוכנם את הגבוהים. המשפט בתי של והסברים
 המדינה חוקי בין מוחלטת זהות הייתה היהודית שבמדינה הפשוט הטעם מן בתלמוד

 - האל מחוקי בנפרד בה התקיימו לא מדינה שחוקי תאוקרטיה זאת הייתה הדת. לחוקי
אדמות עלי חוק לכל אם הדת. חוקי גם בזמן בו היו המדינה חוקי כל אחרת: ובלשון

« »
671 משפטית רפואה

Entsch, Strafgesetzbuch, vol. 20, 1890, p. 225 5
.491 ׳עמ 5 הע׳ לעיל, 6



« »
טז פרק 672

 היה אפשר אזי המוסריות, את לקדם כדי להיות, צריך שהיה כפי הגיונית, מטרה הייתה
המשפט. בתורת נמסה האתיקה בימינו שגם נמרצת יותר עוד בצורה לטעון

 אינם המשטר שחוקי מהם, טוב ואולי החדש, הזמן חכמי כמו ידעו, כמובן חז״ל
 למדונו לכן - מחדל״ ״בררת רק והם האדם, בני של הראויים האידיאלים את מגשימים

 7תתבטלנה. המצוות כל ביותר, הגבוהה לדרגתה תגיע האנושות כאשר המשיח, שבבוא
 האדם בני את לעשות כדי מספיקים אינם והמצוות הציוויים שכל גם ידעו חז״ל

 אומרים הם לפיכך הסופית, המטרה היא שזאת מוסרית, לשלמות אותם ולהביא לטובים
 ראשו על והעבירו בקולמוסו דיו נשתייר התורה את כתב משה שכאשר אלגורית בצורה

 מגונים נושאים הרבה ישנם 8התורה. מדברת שעליו אלוהי, בברק פניו עור קרן ומזה
 שמים. בידי עליהם נענשים אך הדין בית ידי על נידונים אינם שאמנם מדגישים שחז״ל
 ״עברות כיום מכונה אשר את מייצגים אולי במפורש, כתובים אינם שאולי אלה, חוקים

חוקיות״. ל״עברות בניגוד מוסריות׳/

והזיווג הנישואין ו.

ת ר ה ן ט מי ה
 ולא במקרא לא במפורש מוזכרת אינה כלל ולכן 9מאליו, מובן דבר היא לרווק צניעות

 התורה בתורה. כבר הצניעות לדרישת בסים אלעזר ר׳ מוצא זאת בכל אך בתלמוד,
ומאחר 10זמה״, הארץ ומלאה הארץ תזנה ולא להזנותה בתך את תחלל ״אל אומרת

־ ־ : ־ • ־ • :• : • : ד : ־־־ : 1 : ״ ד • : ד ד ד : ד 9ד ד ־ ז • ״ ז

 11מיתה, חייבים והאישה והגבר יתרה בחומרה אסורים נשואה אישה עם מין שיחסי
 רווקה עם מין יחסי המקיים )פנוי( לרווק רק מכוון ״זמה״ שהמונח אלעזר ר׳ לומד

 ״שלשה הבאות: הדוגמאות כמו זה, בכיוון אזהרות מופיעות קרובות לעתים 12)פנויה(.
 אבידה המחזיר עני ועל חוטא, ואינו בכרך הדר רווק על יום, בכל הקב״ה עליהן מכריז

 בכרך, וגר רווק שהיה ספרא, רב כאשר בצינעה׳׳. פירותיו המעשר עשיר ועל לבעליה
אלא הדברים נאמרו כמוך לאנשים לא רבא: לו אמר פניו. זרחו אלה דברים שמע

 יוסף: רב אמר למת. תכריכין ממנו עושה ״אבל נאמר כלאים איסורי על בדיון ע״ב: סא נדה 7
לבא״. לעתיד בטלות מצות אומרת זאת

 נשתייר בקולמוס כותב שהיה עד אומר: רשב״ל בשם נחמן בר יהודה ״ר׳ ו: מז רבה שמות 8
 פניו׳ עור ןךן7 כי ידע לא ׳ומשה שנאמר ההוד קרני לו נעשו וממנו ראשו על והעבירו קימעה
כט(״. לד )שמות

בתולה״. על אתבונן ומה לעיני כרתי ״ברית א: לא איוב 9
• : • ד~ • : • ז ד • ז : —9•• : ;

כט. יט ויקרא 10
הניאף יומת מות רעהו אשת את ינאף אשר איש אשת את ינאף אשר ״ואיש י: כ שם 11

■ • • • • • • • • • • • ״ • • • • • • ״ • • • • • 9 9 1 • • • 1 ¥ ■
• # • 4 # • •

והניאפת״.
ד ז - :

 פנוי זה אומר: לעזר ר׳ כט(... יט )ויקרא זמה׳ הארץ ״׳ומלאה ה״ד: פ״א קידושין תוספתא 12
 אשה על כבא המקום לפני שענוש מנין אומר: לעזר ר׳ אישות. לשם שלא הפנויה על הבא

כ )שם הוא׳ זמה אמה ואת אשה את יקח אשר ׳ואיש להלן ונאמר ׳זמה׳ כאן נאמר ואמה?
־ • : 9 9 ־ ד : ד • ד • ::• ד • ,־

יד(״.
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 מנעלים ועשו זונות של בשוק וישבו סנדלרים שהיו אושעיא ורב חנינא רב כמו לאנשים
13בהן. להסתכל עיניהם הרימו לא והם אליהם שנכנסו לזונות

 שהתנזרות הקדום בזמן מדגיש סורנוס וכבר 14עליו״. קופצת זקנה בזמה, השטוף ״כל
15לנשים. ולא לגברים לא בריאותי, נזק גורמת אינה מינית

 אומר יוחנן ר׳ אמרות. בשתי מבוטאת חוקיים לא מין ליחסי בקשר התלמוד עמדת
 אם אומר: אילעאי ״רבי 16שבע״; - ומרעיבו רעב - משביעו באדם, יש קטן ״אבר
 ויתעטף שחורים וילבש אותו מכירין שאין למקום ילך עליו, מתגבר שיצרו אדם רואה

 שהיצר היא המשמעות 17בפרהסיא״. שמים שם יחלל ואל חפץ שלבו מה ויעשה שחורים
 הבדוק האמצעי היא וההתנזרות האסור, הפרי מן טעמו שכבר אלה אצל בעיקר מתגבר
 בו להילחם אדם חייב להתגבר מאיים זאת בכל שהיצר במקרים התאווה. נגד ביותר

מיד. לו להיכנע ולא
 גם ובייחוד חזק, מוסרי יסוד הוא הפיתוי נגד בתאווה במאבק תמיכה אמצעי

 בן צעיר - שיוסף הופתעה רומית גברת ההורים. מבית המקובלות בחומרות הזיכרון
 הסבירו חכמים פוטיפר. אשת של פיתויה בפני עמד - נעוריו חום במלוא עשרה שבע
לפניו אביו דמות את ראה 18)להזדווגות(״, מלאכתו לעשות הביתה ״ויבא שכאשר זאת,

־ ־ T : ־ ־ T ־ :

20בקרקע״; ידיו ש״נעץ ידי על וזאת 19צפרניו״, דרך ויצא זרעו ו״נתפזר דמו את וצנן

ע״א־ע״ב. קיג פסחים 13

עליו״. קופצת זקנה - בזמה השטוף וכל הוה, בזמה שטוף הגלעדי ״ברזילי ע״א: קנב שבת 14
Soran, De mul. Pass, chapt. 7, p. 35 cd. Ermerins 15

ע״ב. נב סוכה 16
 שהותר ח״ו ר״ח ״פי׳ חפץ: שלבו מה ויעשה ד״ה ע״א, מ קידושין תוספות, ע״א; יז קטן מועד 17

 משברים שחורים ולבישת והאכסנאות דרכים יגיעת אלעאי: ר׳ אמר כך אלא עבירה לעבור לו
י ¡c'xn ׳fe* העבירה״. מן אדם ומונעים הרע יצר ג ^ ה p\d0\pr! pic ה ¿ ׳ jc”t צ6 ^
or>->é)x icf! npox 135a ngftg P ¿ג(A?־/ ÜNßN .nÑbf' :fda ¿/¡בו dñ nßftt ?־״ה fie f 1f׳lc 

le ¡cpfaß? le'íioi ...fiejjrs \jx~> gn'do icf\](כ?גר׳ן ׳ pfxppÑ ic f p!dopr> p frf) "Icón
x~> fß iptf?׳piD-ixx .(pnxin fß póigdo le fie ficjjs \j ׳6 ה">~S' Pkß ,¡c-)Ñtr) p-1N1lc ¡C 

 ÜNß plenp ic~p' - lief piel ,xC!Ñ - 1A$j pie..." גו/ורה p\o?j x!6rt ר3ה׳ f'¿ ~>xtpÑ הר#
1icf pie! ,xólÑ - \s$) pie - ■עכור if !׳NT> p׳rp." סופה y :6" #״גbd pie' גק fjJÑ צלז 

f צה ר#׳ו/ ה^דר£״. p׳xf inogÑ הר#׳( )׳$>־  jißwpx pà ftd\Ñ ;״ג# ß p׳p פ?־ %’ie: ״le'ID 
f<׳p ffa lepnx r ׳ ׳.51׳A Icñi־? \i>f׳lenxí ¡emnf lc ."'וכן nlcn vaJe pv :'ß 9 ׳01׳ ר׳Ale p~?le 

nß<׳p'$\pr> xpj r סב׳ג x׳C'xñi p בבי/! בה( fß ׳01׳ ר׳ pffa np»r>g 1׳(é.)׳ Ñlc(־ ):f 
r>Ñ ?1 צה/ >~Ñlc: ,רב׳ icf nß'lcf r>/\p1ftf pie צפ׳>/׳ - i>¡c Icf rpilcnfכה? (:pxf) r>f ~)ñ¡c 
1£ .,pinxn pie p-¡6$Ñ pie ,pxב׳ d/J־?' !fßy fie! בק jx׳ .pile

יא. לט בראשית 18
ת באיתן ׳ותשב הה״ד וחזרה; הקשת נמתחה אמר: ״ר״ש ז: פז רבה בראשית 19 שי )ברא שתו׳ מט ק

• T  * !  •

ם זרעי ׳ויפזר שנא׳ צפרניו, דרך ויצא זרעו נתפזר אמר: יצחק ר׳ קשיותו. - כד( ש ( ׳ ו די שם(. י
ישראל׳ אבן רעה ׳משם דכתיב דמו, וצנן ראה אביו של איקונין אמר: מתנא רבי בשם ר״ה

T  • •  • •

כה(״. )שם ויעזרך׳ אביך ׳מאל כן? עשה מי - שם( )שם
• • • • T

 אמרה והיא שלהם, זרה עבודה לבית כולן והלכו היה, חגם יום היום ״אותו ע״ב: לו סוטה 20
וגו״ לאמיר בבגדו ׳ותתפשהו - הזה כיום יוסף לי שניזקק יום לי אין אמרה: היא. חולה להן

673 משפטית רפואה
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 במקומות גם ייצרו. על התגבר וכך בידיו ציפורניו נעץ הוא פשוטה: יותר בצורה
21זאת. למטרה בקרקע הציפורניים את לנעוץ מומלץ בתלמוד אחרים

 על מוסכום יוהנס ידי על שסופר הסיפור מאשר אתית מבחינה יותר מכובד זה סיפור
 לבית והלך שלו הבשרים תאוות בפני לעמוד היה יכול לא אשר פנטוקלה ממנזר נזיר

22למנזר. חזרה מיהר זאת ובעקבות בצרעת הותקף אליו נכנס וכאשר ביריחו, זונות
 אשר עד אליה לשאוף יש אשר היא כאן המתוארת שההתנזרות בצדק מציין בלוך

 רפואיים יסודות על המבוססת המינים, בין והיגיינית נקייה יחסים למערכת להגיע ניתן
האישה. מצד רק ולא המינים, משני נדרשת שהצניעות מובן 23מוסריים. או

ן אי שו ני
 את ״האוהב המניעה. בדרך חכמים מצאו הרע היצר נגד ביותר היעיל האמצעי את

 סמוך לבנו אשה והמשיא ישרה בדרך בניו והמדריך מגופו יותר והמכבדה כנפשו אשתו
ופקדת אהלך שלום כי ״וידעת איוב אומר זה ועל 24חטא״, לידי שיבא קודם לפרקו
ד : ־־־״ ד ״ ד דד ז ז • ד : ד- : 9 9

אשתו: כלפי הבעל של חובתו על גם הגמרא לומדת זה מפסוק 25תחטא״. ולא נוך
ך • • 9 • • • • ■ ך • ■
1• • • • • 1

כי ׳וידעת שנאמר חוטא נקרא פוקדה ואינו שמים יראת שהיא באשתו היודע ״כל
ז • ז

 שהוא בשעה אשתו את לפקוד אדם חייב לוי: בן יהושע רבי ואמר וגו״. או־זלך שלום
מלמד - 26תשוקתך׳ אישך ׳ואל וגו״... אהלך שלום כי ׳וידעת שנאמר לדרך, יוצא

- ד : 9 י\ :ד ד ד ד : ד~ : 9 9 .. 9ד : י •

 את לספק שניתן ההכרה 27לדרך״. יוצא שהוא בשעה בעלה על משתוקקת שהאשה
 מי דומה שאינו ״לפי עליה, להתגבר ביותר הטוב הפתרון את נותנת עת בכל התאווה

 רק 28בסלו״. פת לו שאין למי לרעוב(, לפעמים צריך הוא אם )גם בסלו פת לו שיש
 הזנות מפני ״אך נאמר החדשה בברית 29בטהרה. תורה ללמוד יכול אישה לו שיש מי

 יש הצעירים של המוקדמים לנישואין 30בעלה׳׳. אשה לכל ויהי אשתו, איש לכל תהי
 בזמן כבר לביקוש. קשור ההיצע זה בתחום גם כי הניאוף, מניעת על אדירה השפעה
)לדרך לנכון מצאו וחכמים מנוגדים, אינטרסים בין מסוימת התנגשות הייתה הקדום

 יוסף, לו: אמר בחלון, לו ונראתה אביו של דיוקנו באתה שעה באותה יב(. לט )בראשית
 רועה ותקרא מביניהם שמך שימחה רצונך ביניהם, ואתה אפוד אבני על שיכתבו אחיך עתידין

לי יאבד זונות ׳ורעה דכתיב זונות ש מ ( ׳ ן זרעו שכבת ויצאה בקרקע ידיו נעץ מיד... ג(? כט הו
• • • •

ידיו״. ציפורני מבין
ה הונא רב ״אמר ע״א: יח שבועות 21 שימות״. עד בקרקע צפרניו עשר נועץ דרבא: משמי

In Rosenbaum's Lustseuche, p. 417 22
Bloch, Das Sexualleben Unserer Zeit, Berlin 1907, p. 730 23

(.10) ע״ב נו פ״ב, ארץ דרך 24
כד. ה איוב 25
טז. ג בראשית 26
ע״ב. סב יבמות 27
ע״ב. יח יומא 28
ם עומדת טהורה ה׳ ״׳יראת ע״ב: עב שם 29 לי ה ת ( ד׳ ע תורה הלומד זה חנינא: רבי אמר - י( יט ל

T : ־ ״  T -

תורה״. לומד כך ואחר אשה נושא היא? מאי בטהרה.
ב. ז הקורנתים אל הראשונה 30
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 הונא רב אומר בצדק אך 31אישה. ישא כך אחר ורק כרם וייטע בית יבנה שאדם ארץ(
 ורב עבירה״; בהרהור ימיו כל בעבירה... ימיו כל אשה, נשא ולא שנה עשרים ש״בן
 זאת עם יחד 32עשרה. שש בגיל כבר אישה נשא כי מחבריו מעולה שהוא אמר חסדא

33כזנות. עשרה שלוש גיל לפני נישואין נחשבים
 מאוחרת יותר בתקופה 34לנישואין. ורגיל כמתאים עשרה שמונה גיל נחשב במשנה

 אפילו במדרש 36וארבע. עשרים גיל אף אחרים ולדעת 35עליון, כגבול עשרים גיל נקבע
 אלה תופעות 37שנה״. מ׳ ובן שנה, ל׳ בן אשה נושא אדם שבעולם ״בנוהג על מדובר
 ורדיפות הכלכליים התנאים כאשר ישראל, בארץ עת באותה ששרר החזק בלחץ אירעו

38העצמאיים. החיים על מאוד הקשו דיאוקלטיאנוס של בתקופתו הדת
 התורה כי 40אדם, להיקרא ראוי ואינו 39השמים, מן מנודה נחשב אישה לו שאין מי
אשה לו שאין אדם ״כל 41אדם״. שמם את ויקרא אתם ויברך בראם ונקבה ״זכר אומרת

ז ד ד : ז ד \ ד9: • ־ ד 9 ד:• : - : ד ד : • 9 ד

 את בו להסביר מנסים אשר הטעמים אחד 42טובה״. בלא ברכה, בלא שמחה, בלא שרוי
 ניתן דומות התבטאויות 43נשים. להם היו שלא הוא אהרון בני ואביהו נדב של מותם

 כי 45קרוב, במועד שישאנה ראוי אישה, שארם מי 44בתלמוד. שונים במקומות למצוא
חיים ״ועץ לעומת לב״, מחלה ממשכה ״תוחלת ללב: למחלה גורמת שנדחית תקווה ■ 9 • • • * • • •ץ• ^ • • • • • 9

38

 אשה. ישא כך ואחר כרם ויטע בית אדם שיבנה ארץ: דרך תורה ״לימדה ע״א: מד סוטה 31
לי ובנית אחר לך בשדה ועתדה מלאכתך בחוץ ׳הכן בחכמתו אמר שלמה ואף ש מ ( ך׳ ת כד בי

• T  T  T ■ T  T  • • *• • T

זו - ביתך׳ ובנית ׳אחר כרם, זה - לך׳ בשדה ׳ועתדה בית, זה - מלאכתך׳ בחוץ ׳הכן כז(;
• T * • י• • * ״ * 1 * • T ו  * T *״ •

אשה״.
ע״ב. כט קידושין 32
ג. סעיף א סימן העזר, אבן 33
לחופה״. עשרה שמונה ״בן מכ״א: פ״ה אבות 34
ע״ב. כט קידושין 35
 ומתי אשה. לו להשיא צריך אתה עליו ושליטה סמכות לך יש עוד ״כל ש׳: ע״א; ל שם 36

ת זה, זמן הוא  עשרים עד עשרה משמונה אומרים ויש ושתים, עשרים ועד עשרה שש משנ
וארבע״.

ב. ג ז רבה השירים שיר 37
Funk, Frankels Mtschr. 1905, p. 541 38

וכר״. אשה לו שאין מי הן: אלו לשמים, מנודין ״שבעה ע״ב: קיג פסחים 39
אדם״. אינו אשה לו שאין אדם כל אלעזר: ״א״ר ע״א: סג יבמות 40
ב. ה בראשית 41
ע״ב. סב יבמות 42
 להם היה שלא ידי על אומר: הנין אבא אהרן... בני מתו דברים ד׳ ״בשביל ט: כ רבה ויקרא 43

קרא ובעד בעדו ׳וכפר דכתיב נשים, )וי ׳ תו אשתו״. זו ביתו - ו( טז בי
• • • •

ם על לך תהיה ״׳ויתד תתקלד: רמז תצא, כי שמעוני ילקוט 44 )דברי ובלשון בסוד - יד( כג אזנך׳
• • • ■ • T  •

 סוף שלופה וחרבו לחוץ יוצא שהוא מי אשה... בלא לך תשב לא תורה: דברי נאמרו נקיה
ובו׳״. בו שולט הרע יצר שלופה וחרבו אשה בלא שיושב מי כל כך בו... שולט השטן

לב׳ מחלה ממשכה ׳תוחלת פתח: בא בר חייא ״ר׳ ע״א: מד ״החודש״, כהנא, דרב פסיקתא 45
T  * 1  ™ T T  \ : V  V

זה - שם( )שם באה׳ תאוה חיים ׳ועץ זמן; לאחר ונוטלה אשה המארש זה - יב( יג )משלי
• • I״

מיד״. ונוטלה אשה שמארש
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 יום, שלושים ולאלמנה חודש עשר שנים היא לבתולה הארוסין תקופת 46באה״. תאוה
47הנדוניה. להשגת הדרושה התקופה זאת כי

ה ד ל הו
אלהים... אתם ״ויברך בברכתו היו אדמות עלי הראשון לזוג בהן פנה שהקב״ה המילים

• •  I • I •

ניתן זה מתוך הדורות. בכל זה ציווי תקף המסורת ולפי 48הארץ״, את ומלאו ורבו פרו
• T T  • •  • •

 לא שהזיווג ביותר, לחמור הנחשבים דם, קרבת קרובים עם זיווג איסור שלמעט להסיק,
 על עונה הוא אם וראשונה בראש חל הזיווג על הציווי אך מוסרי. לא למעשה נחשב
 ענף בני רק ידיעותינו, מיטב לפי הסיקו, הזיווג נגד קיצונית מסקנה ורבו״. ״פרו היעוד

 הנישואין)תוך לחיי בזו ואף 49נשים נשאו לא כלל הכת בני רוב האיסיים. כת של אחד
50הנישואין(. את ביטלו )לא עקרונית אותם לפסול בלי וזאת הזיווג(, בענייני זלזול

 הם עיקרית. חיים כמטרת לצאצאים השאיפה את ראו הכת של אחר ענף אנשי
 להוליד היא היחידה שהמטרה להראות כדי בהריון, נשים עם מין יחסי קיימו לא

 יוספוס ידי על המסופר לפי 51מינית. ומשיכה תאווה מתוך לא פנים ובשום ילדים
 על שלהם; הסגפנות מנהגי מבחינת הנצרות למקדימי האיסיים כת את לראות יש

 והכמרים הנזירים אצל הנישואין איסור 52פליניוס. גם מדווח נשים לשאת לא מנהגם
 53לנישואין, הדת בין התנגשות הייתה לא הראשונים בימיה - יחסית מאוחר בנצרות
 מהקשר 54בתאווה״. בער מהיות בנישואין להתחבר טוב ״כי במפורש כותב ופולוס

 ״בעילת היא ורבייה לפרייה מיועדת שאינה בעילה שכל האומר יהודה, ר׳ של הדברים
יכולים שאינם היה ברור שמראש זיווגים עיניו נגד ראה שהוא להבין ניתן 55זנות״,

יב. יג משלי 46
מ״ב. פ״ה כתובות 47
כח. א בראשית 48
 לאלוהים... הכל להניח האיסיים של ״ותורתם :5 א פרק יח, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 49

נשים״. לבתיהם מכניסים הם אין
 בראותם הבשר, מתענוגי מרים ״הם :2 ח פרק ב, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 50

 נשואי את להעביר בזה רוצים הם אין אמנם בעיניהם... נמאסים הנשואים חיי גם רעה... בהם
הנשים״. מפריצות עליהם גודרים הם אולם האשה...

 על במשפטם ורק במנהגיהם... שונים אינם ואנשיה לאיסיים שניה כת עוד ״ויש :13 שם שם 51
 גדול חלק מעליהם פורקים נשים נושאים אינם אשר האנשים כי בחשבם מהם נבדלו הנשואים

העולם... מן האדם זרע יעבור זאת יחשבו האנשים כל אם הן אלוהים... נחלת את - החיים מן
 נשים להם לקחו תאותם את למלא לא כי להראות הריונן בעת נשיהם אל נגשים אינם והם
האדמה״. על זרע החיות למען רק

Plinius, Hist. Natur. 5:15 52
 האלוהים בראם אשר מאכל ממיני ומנעים אשה לקחת ״איסרים ג: ד טימותיוס אל הראשונה 53

בתודה״. שיאכלום
ט. ז הקורנתים אל הראשונה 54
שע ולא הזנו ישבעו ולא ׳ואכלו דכתיב יהודה? דר׳ טעמא ״מאי ע״ב: סא יבמות 55 הו ( ׳ פרצו ד י

• •  • • • ^  • • •  •  ■p •• • •  1 •  •  • 1 •

זנות״. בעילת אלא אינה ורביה( )פריה פירצה בה שאין ביאה כל - י(
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 לאסור אפשרות כלל אין הנישואין. על איסור היה לא לעולם היהודים אצל להוליד.
 ״פרו התורה של היסוד מצוות את נוגד היה כזה חוק כי כלשהו, מעמד על נישואין

 ייתכן לא וודאי הכלל, מן יוצא ללא יהודי, כל על חלה ורבייה פרייה מצוות ורבו״.
 לשמירת לדאוג המפורשת החובה מוטלת עליהם כי בה כלולים יהיו לא שהכוהנים

 נאמר מפרטת, שהמשנה הגדול, הכוהן על המוטלות המיוחדות בהנחיות 56המצוות.
 ״שם בצורת 58ולסריסים לעקרות אשר 57אחת. לאישה רק אמנם - נשוי להיות שעליו

 ועליהם להוליד, מסוגלים שאינם לאלה ופיצוי נחמה לשמש היותר לכל יכול טוב"
חפצתי באשר ובחרו שבתותי את ישמרו אשר לסריסים ה׳ אמר כיה ״כי במקרא נאמר

• ״ 9 ־ ז • ״ ז ־ • • • ״ ־ ־ : ־ ד : : • : ־ : ״ ז . ״ • : - • : ז ז

עולם שם ומבנות, מבנים טוב ושם יד ובחומתי בביתי להם ונתתי בבריתי. ומחזיקים
\ ז • — ז : • : • 1 ״ • ד ־־ • : •• : • • ז ז ־ • ז ״ • ז ״ ־ ז •

ביהדות אין כי נישאו לא הנביאים אם לשאלה כלל מקום אין 59יכרת״. לא אשר לו אתן
• ״ • • • • • ¥ 9 9 • • ■ף • • • • • • • •

 ההפך ופסולות. זרות למחשבות רק מביאה אשר מנישואין, בהימנעות קדושה שום
 הם לביתם מחוץ רב זמן להתעכב נאלצו הנביאים שאם מספר המדרש כי הנכון, הוא

 התלמוד דברי לפי 60נשים. ריבוי על איסור היה לא כידוע כי נוספת, אישה קידשו
 של וילדים נשים על מספר המקרא 61אישה. ללא בישראל וחשוב רב ישהה לא לעולם

 אחרי רב זמן 65והושע. 64יחזקאל 63ישעיה, (,60 הע׳ )ראה אליהו 62שמואל, הנביאים
 על נישואין איסור של השאלה את היהדות של הפילוסופים העלו התלמוד תקופת

 אין 66אותו. חייבו אחרים בעוד גאון, סעדיה רב ידי על בצדק נשלל והאיסור הנביאים
 ליהדות, מחוץ שהושמעו דעות של השפעה מורגשת זאת בשאלה שבהתעסקות ספק

 שבע כידוע נמשך בכנסייה הוויכוח הרומית. בכנסייה זה בנושא המלחמה ובמיוחד
מתנגדי של בניצחונם 1074 בשנת השביעי גרגוריוס של בצו והסתיים שנה, מאות

677 משפטית רפואה

פיהם ועל ה׳ בשם ולברך לשרתו אליהיך ה׳ בחר בם כי לוי בני הכיהנים ״ונגשו ה: כא דברים 56
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נגע״. וכל ריב כל יהיה
• : v ־ ז : • ז ז

 אחרת אשה אף מביתו... גדול כהן מפרישין הכפורים יום קודם ימים ״שבעת מ״א: פ״א יומא 57
זו ׳ביתו׳ - ו( טז )ויקרא ביתו׳ ובעד בעדו ׳וכפר שנאמר אשתו, תמות שמא לו, מתקינין

• • • •

אשתו״.
משכב״. ידעה לא אשר נטמאה בל העקרה אשרי ״כי יג: ג שלמה חכמת 58
ד־ה. נו ישעיה 59
ם-א, שמעוני ילקוט 60  האישה עם מין יחסי קיים שאליהו מספר המדרש רט. רמז מלכי

בצרפת.
 ליום עמי להתחתן מוכנה מי מכריז: היה דרשיש למקום מזדמן רב ״כשהיה ש׳: ע״ב; יח יומא 61

 רב על גם מסופר זה דבר ממנה״. יתגרש כך ואחר במקום אשה בלא יהיה שלא כדי אחד,
לשכנציב. מזדמן כשהיה נחמן

אל-א 62 הבכור בנו שם ויהי לישראל. שפטים בניו את וישם שמואל זקן כאשר ״ויהי א-ב: ח שמו
• ״ • • — * • • * * • • ״ “ ״ • T  T • • t ‘ ״ * • • • • • — • • • •I • •  • I I • • •  • I • • • •

שבע״. בבאר שפטים אביה משנהו ושם יואל
• • • • • • • • • • • • • • T • י  • • Tr“ ™ • • • I • • I

בישראל״. ולמופתים לאיתות ה׳ לי נתן אשר והילדים אנכי ״הנה יח: ח ישעיה 63
• ״ • • ־ • ז : - : ז : v ז : ״ : • : : : 9 ־ ז • •

צויתי״. כאשר בבקר ואעש בערב אשתי ותמת בבקר העם אל ׳׳ואדבר יח: כד יחזקאל 64
9 : ז v • • —ז ז ז ז ־ ״ ״ . • ־ ־ ז v ז ז • : • ־ ־ ־ ־ . ״ ־ ־ ־ ־ : v

הארץ תזנה זנה כי זנונים וילדי זנונים אשת לך קח לך הושע אל ה׳ ״וייאמר ב-ג: א הושע 65
• • י• • • • • ז ז • • ז

בן״. לו ותלד ותהר דבלים בת גימר את ויקח וילך ה׳. מאחרי
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Frankels Mtschr. 1900, p. 215, notes 66



 הדעות את וסתר בהרחבה הנושא את תיאר (1270 בשנת )נפטר הרמב״ן הנישואין.
67הנישואין. של לאי־המוסריות כביכול הטוענות
 שהתנצל עזאי, בן והוא רווק שהיה אחד חכם רק לנו מוכר התלמודית הספרות מכל

 ידי על שיתקיים לעולם אפשר בתורה, חשקה שנפשי אעשה ״ומה באומרו רווקותו על
 בתנאי חריגה להיות לעצמה להרשות יכולה עזאי לבן הדומה אישיות רק 68אחרים״.

 ״שלא רק זאת וגם ימיו״, כל בה ודבק עזאי כבן בה ושוגה תמיד בתורה נפשו ״שחשקה
 היו ואפילו אשה לישא חייב עליו, מתגבר יצרו היה אם אבל עליו, מתגבר יצרו יהיה

 להומוסקסואליות המפורסמים המודרניים המטיפים 69הרהור״. לידי יבוא שמא בנים, לו
 יזדרזו בוודאי והם 70אוהבת, אישה עם מקשרים נמנעו הגדולים הרוח אנשי שכל גילו

עזאי. בן את אליהם לצרף

ס חו י ן י אי שו בני
 של ולבחירתה הכלכליים, היחסים את רק בחשבון מביאים אין לנישואין קשר בקשירת

 לכאן. שייכים אינם שפרטיהם המוסדי, בתחום גורמים מספר בחשבון להביא יש זוג בת
 בנשיאת היה מיוחד עניין במשפחותיהם. גם אלא הנישאים, הזוג בבני רק להתחשב אין

 מיוחד עניין יש לכן האם״ לאחי דומין בנים ש״רוב מאחר חכם. תלמיד בת אישה
 )נכפין( אפילפטית ממשפחה לא אישה, אדם ישא לא 71הנישאת. האישה באחי לבדוק

תורשתיות. הן אלה מחלות ששתי הדעה אז שררה כי 72מצורעים, ממשפחת ולא

ת בו ן חו אי שו הני
 פיזיולוגיות מסיבות אם גם הזיווג, הוא הדדי באופן בהם מחויבים הזוג שבני החובות אחד

 ורוב העתיקים ההלכה ספרי כל ילדים. להולדת קשר לו אין הווסת( הפסקת )הריון,
 חילוקי להיות יכולים אמנם, זה. בעניין ברורות הוראות כוללים החדשים ההלכה ספרי
 האפשר במידת לשחרר שמבקש מי אך אלה, הלכות של לפרטים שיש הערך לגבי דעות

 אלה. ברורות להוראות יסכים בוודאי הדין גזר בעת אישיות מתחושות השופט את
 בצורה שרואים כפי עליונה, חשיבות שלנו בנושא יש היחיד של האובייקטיבי לניסיון
 רופא ,Albr. von Haller, 1777-1708) הלר פון אלברכט של מהסבריו ביותר הטובה
 אחר לו הייתה ואשר מדעית מבחינה הבא המשפט את קבע אשר שוויצרי( טבע וחוקר

מסוגל והוא לחו( נם )לא מועטים כוחות עדיין יש הזה ״לאיש מעשית: משמעות כך

Graetz, Geschichte Der Juden 1894, vol. 7, p. 41 67
ע״ב. סג יבמות 68
ה״ג. פט״ו אישות הלכות רמב״ם, 69

Freimark, Der Sinn des Uranismus, Leipzig 1906, p. 27 70
אלישבע את אהרן ׳ויקה שנאמר באחיה, שיבדוק צריך אשה ״הנושא ע״א: קי בתרא בבא 71

• • • • •

שמע - כג( ו )שמות לאשה׳ לו נחשון אחות עמינדב בת יודע איני עמינדב׳ בת׳ שנאמר ממ
T T • • • ו

 שיבדוק צריך אשה שהנושא מכאן נחשוך? ׳אחות לומר תלמוד מה היא?! נחשון שאחות
באחיה״.

ע״ב. סד יבמות 72
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 1766 בשנת Elementa של זה כרך הופיע כאשר 73בשבוע״. זיווגים משני יותר ללא
ושמונה. חמישים בן הלר היה

 את החטיא הכללי הפרוסי החוק קביעות לגבי (Hinschius) הינשיום של הכעס
 נחשבים הם המשפט בית ידי על אלה חוקים לאכוף ניתן שלא נכון אם גם 74המטרה.
 הגיוני זה היה לכן לגירושין. להביא עלול ואי־קיומם הנישואין של חוקיים כחובות

הנישואין״. ב״חובת שכלול מה על שאפשר, ככל מפורטות, הוראות לתת

ג ו ו י ז
 אחת כל עם להיות ערבי כל חייב גרמני( מזרחן ,1815-1733) ניבור של דיווח לפי

 76בחודש. זיווגים שלושה מחייבים סולון של חוקיו 75בשבוע. אחת פעם לפחות מנשותיו
 פעמיים ביחד הזוג בני שני יהיו רגילים נישואין שבחיי מתאר המעשית, בגישתו לותר,

 החובות אי־מניעת על רק מדבר הפרוסי החוק 77שבוע. במהלך פעמים שלוש עד
שבנישואין.

 שלילית לתופעה הזוג בני משני לאחד לגרום יכול הוא אם הזיווג את לחייב אין
 האזרחי החוקים ספר 78מין. ליחסי לסרב בצדק רשאיות מיניקות נשים רפואית. מבחינה

זה. בנושא כלל דן אינו
 מוכר אדם אם התורה. ממצוות באחת דיון אגב הזוג בני בין בחובות דן התלמוד

 והתורה לבנו; שישיאנה או לאישה יישאנה שהקונה התורה אומרת לשפחה, בתו את
79יגרע״. לא ועינתה כסותה שארה לו יקה אחרת ש״אם מוסיפה

V ־־  V ־־״ ״ : T  T  : T  : T ״ : T

 ״חובת ולגבי האישה, של אלה זכויות שלוש מפורטות במשנה זו מצווה בהוראות
 יום; מדי היא החובה בטל שלהולכי ואומרת המשנה מוסיפה בתורה האמורה העונה״

 בחודש; פעם - הגמלים בשבוע; פעמיים - לעיר מחוץ עובדים אינם אם פועלים, לגבי
 אישור ללא ליישוב מחוץ לצאת רשאי חכם תלמיד חודשים. לשישה אחת - והספנים

 שנים, שלוש עד שתיים אפילו אחרים ולדעת 80לחודש, אחת רק אשתו עם ולהיות אשתו
הקשורים רבים דינים 81עליו. שיסכימו זמן כל להיעדר הבעל יכול האישה ובהסכמת

679 משפטית רפואה

Elem. Physiol, vol. 7, section 3, book 27 no. 14, p. 571 73 
Title 1, no. 174, ed. Koch, vol. 3, p. 128 ,2 74 לחלק 

Karsten Niebuhr, Beschreibg. von Arabien, Kopenhagen 1772, p. 74 75
Plutarch, Solon, chapt. 20, 6 76 

.(1931-1848 , שוויצרי פסיכיאטר פורל, אוגוסט ) Forel, Die Sexuelle Frage, p. 81 77
חע׳ ראה הפרוסי, בחוק 74). ) Title 1, no. 178-180 ,2 78 לחלק

י כא שמות 79 .
ד יוצאין ״התלמידים מ״ו: פ״ה כתובות 80 בראשית וכר״; יום שלשים ברשות, שלא תורה לתלמו

ז עו רבה .
ללמוד הלך אשר עקיבא, ר׳ של סיפורו גם מופיע זה בהקשר ע״א. סג - ע״ב סב כתובות 81  

אשתו ואמרה תלמידים, 12,000 עם שנה עשרה שתים אחרי וחזר אשתו בקשת לפי תורה :
אמר עקיבא ר׳ זאת שמע כאשר ולומד. שנה עשרה שתים עוד יושב היה מקשיב היה לי אם :

ד וחזר עושה, אני ברשות תלמידים 24,000 עם וחזר שנה עשרה שתים עוד ללמו .



« »
טז פרק 680

 נמצאת ערוך בשולחן אחר ובמקום 82ערוך, בשולחן מפורטים ובינה שבינו ליחסים
 לו, הקצובה העונה לקיים ויכול בריא שגופו ״במי תקף האמור שכל האומרת תוספת

83לקיים״. שיכול אותו שאומרין מה לפי אלא חייב אינו בריא, שאינו מי אבל
 בית לדעת אך שמאי, בית לדעת לשבועיים, מעונתה אשתו את להדיר רשאי אדם

 האישה זכאית ממושכת יותר לתקופה אשתו את מדיר הוא אם אחד. לשבוע רק הלל
84כתובתה. דמי ולקבל גט לדרוש

 טובה ״מדה וזאת אותם, תתבע שלא רצוי מין ליחסי האישה של זכותה למרות
 הקב״ה כאשר 85בפה״. תובע ש״האיש בעוד בלבה תשוקתה תשמור אלא בנשים״,

כן ועל 86בך״, ימשל והוא תשוקתך אישך ״ואל נאמר עדן מגן וחוה אדם את גירש
• • * ז ז • י • ז • י

ארבה הרבה אמר האשה ׳אל שנאמר שעה באותה חוה נתקללה קללות ״עשר נאמר
־ ז • ז 9 9 ד : ־־ ז : ־ ז

 והאשה בפה תובע שהאיש בעלה... על משתוקקת שהאשה מלמד והרינך׳... עצבונך
87בלב״. תובעת
 מים כדי שתמלא ממנה דורש הוא אם מגונות. דרישות מאשתו לדרוש לבעל אין

 היא הדרישה מטרת 88כתובתה. ודמי גיטה את לדרוש היא יכולה אזי לאשפה ותשפכם
 שעל וכדומה, במעגלים, והסתובבות קפיצות כמו נמרצות בתנועות לנוע לאישה לגרום

 בשימוש היו כבר אלה תכסיסים התשמיש. לאחר הזרע את פולטת האישה כך ידי
 והם 90מהפריה, להימנע כדי רופאים ידי על ומומלצים 89זונות, ידי על העתיק בזמן

 חמור שחטא מלמדים הקתוליים המוסר חכמי 91רבות. נשים אצל כיום גם מקובלים
 עושה או קופצת הזרע, את שוטפת האישה הזיווג אחרי מיד כאשר מוות, שעונשו הוא,

 זהה בהחלט זאת ששיטה בצדק אומר התלמוד 92הזרע. את לפלוט כדי אחרות תנועות
 אמורות השיטות שתי 93נסוג(. משגל גם )כמו לבטלה זרע להוצאת מהותית מבחינה

וההתעברות. ההפריה את למנוע

רמ. סימן חיים, אורח 82
ג. סעיף עו סימן העזר, אבן 83
מ״ו. פ״ה כתובות 84
ת אישך ״׳ואל ע״ב: ק עירובין 85 שי )ברא קתך׳ שו בעלה על משתוקקת שהאשה מלמד - טז( ג ת

T  . * • •

שם( ימשל ׳והוא לדרך; שיוצא בשעה ( בפה. תובע והאיש בלב תובעת שהאשה מלמד - בך׳
T  T

בנשים״. טובה מדה היא זו
טז. ג בראשית 86
ה״ז. פ״א נתן דר׳ אבות שם: שם 87
 ״אמר ע״א: עב שם כתובה״; ויתן יוציא לאשפה, ומערה ממלאה שתהא ״או מ״ה: פ״ז כתובות 88

 שתשמש ״לאחר ונופצת: ממלאה שתהא ד״ה רש״י ונופצת״; שתמלא שמואל: אמר יהודה רב
ותתעבר״. יקלוט שלא ותנפצנו, ברגליה תרוץ - זרע שכבת רחמה וימלא

תתעבר״. שלא כדי מתהפכת מזנה אשה יוסי: ר׳ ״קסבר ע״א: לז שם 89
טט (,Saliceto) סליצטו 90  ברלין (,Oscar Basch) באש אוסקר של הדוקטורט בעבודת שמצו

.25 ׳עמ ,1898
Bumm, Deutsch. Med. W., 1904, p. 1757b 91

Scavini, vol. 4, p. 575 92
(.61) ע״ב לא פ״ז, כתובות ירושלמי 93
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 94מנומס. לא למעשה נחשב הפרסים, אצל מקובל שהיה כפי בבגדים, מין יחסי קיום
 ״האומר וכן ערום״ מטתו ״המשמש הוא המדרש, לפי שונאן, שהקב״ה הדברים בין

 לשמים מתחת מין יחסי לקיים אסור כן כמו 95בפרהסיא״. אשתו לבין שבינו דברים
 דין לבית והביאוהו התאנה תחת אשתו את )בעל( שהטיח אחד ״אדם על מסופר גלויים.

 בגדרי מזלזלים שהיו )מפני לכך צריכה שהשעה אלא לכך שראוי מפני לא והלקוהו,
דוגמה. לעשותו ורצו 96צניעות(״,
 מתעברות שאמותיהם שילדים היא מודרנית, גישה גם שתואמת חשובה, הערה

 97ופושעים״ ״מורדים הנביא ידי על מכונים שיכורה, כשאמם שיונקים או שכרות מתוך
 נפש, במחלות חולים אלה בתנאים הנולדים ילדים 98בתלמוד. גם זאת בצורה ומתוארים

99השיכורים. להתנהגות רבה במידה דומה והתנהגותם
 כתובתה מדמי לפחות רשאי ובעלה נענשת בעלה עם יחסים לקיים המסרבת אישה

 לפחות אפילו מותר יוסי ר׳ של לדעתו הכתובה; של חיסולה כדי עד דינרים, שבעה
 אם גם קיים דומה דין יותר. מאוחר במועד לה שתגיע ירושה חשבון על מכתובתה

 שבוע לכל דינרים שלושה אשתו לכתובת להוסיף חייב והוא יחסים, לקיים מסרב הבעל
100סירוב. של

 ארבע עליה ״מכריזין דין לבית מגיע המקרה כאשר שונה: הדין חכמים לדעת
 שאצלנו כמו הציבור, לידיעת מובא העניין אחר: לשון (״.102 זו)הערה אחר זו שבתות

 כן כמו 101המשפט; בית של רשמית בהודעה או המשפט בית בכתבי נושא מתפרסם
 אישית שהודעה אומרים ויש - הדין בית פקיד ידי על רשמי באופן לאישה מודיעים

102כתובתה. כל את לאבד עלולה היא שבועות ארבעה שבחלוף - לפרסום קודמת

681 משפטית רפואה

 פרסיים מנהג בה ינהג שלא בשר. קרוב זו - יז( יה )ויקרא ״׳שארה׳ ע״א: מה כתובות 94
 לגבי (12) ע״ב ב פ״א, יבמות בירושלמי בא זה לעניין חריג בלבושיהן״. מטותיהן שמשמשין

ת וחמש חרש חרישות חמש אחיו אשת את ייבם חלפתא בן יוסי ״דר׳ ייבום:  ודרך נטע נטיעו
 בעילות ה׳ אותן ואף נטיעות. ה׳ בהן ונטע בעילות ה׳ אלא בעל ״שלא פירוש: בעל״; סדין

להולדה״. לבעול מוכרח שהוא מה לפי אלא מגופה ליהנות שלא כדי בשר בקירוב בעל לא
 אוהבן... איני אני אף שונאן הקב״ה דברים ד׳ יוחאי: בן שמעון רבי ״אמר ח: כא רבה ויקרא 95

וכו״׳. ערום מטתו והמשמש
ע״א. מו סנהדרין 96
אותם״. אוציא מגוריהם מארץ בי והפושעים המרדים מכם ״וברותי לח: כ יחזקאל 97
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מדות... תשע בני אלו לוי: רבי אמר - בי׳ והפושעים המרדים מכם ״׳וברותי ע״ב: כ נדרים 98
ך - • • • • ■ • — • • • ״ • •

• • • ■ I

שיכורים. היו שההורים בזמן הייתה שיצירתם שכרות בני ש׳: שכרות״; בני
 הם... ואלו ממזרים ואינם כממזרים עשרה אמרו מכאן ״ברייתא: ע״א: נב פ״א, רבתי כלה 99

 תשתכרין׳ מתי ׳עד דכתיב... שכורים כאלו בנים שיוצאים שכרות בני ]גמרא[:... שכרות... בני
ומשתטיא״. ומתרגמי׳ יד(, א )שמואל-א

מ״ז. פ״ה כתובות 100
Biirgerlisches Gesetzbuch, no. 1567:2 101

 בשבת... דינרים שבעה מכתובתה לה פוחתין בעלה על ״המורדת ה״ז: פ״ה כתובות תוספתא 102
 על יותר בשבת. אחת פעם זו אחר וזו זו אחר זו שבתות ארבע בה שמתרין התקינו רבותינו

ע״ב. סג כתובות הכל״; את איבדה מנה מאה כתובתה אפילו כן,



 שהאיש דורש פולוס ׳.,לדיון ״זימון במסגרת אצלנו לנעשה הקבלה בזה לראות ניתן
 כן אם אלא ההדדית, התחייבותם וזאת לבעלה, האישה וכן לאשתו העונה חובת ימלא

 שהשטן כדי יתאחדו שוב כך ואחר תפילה, או צום לשם הפסקה על ביניהם הוסכם
103אותם. ינסה לא

ת ו נ ו א ־ ן י א
 שישה לחכות יש חובתו, את לקיים יכול אינו מחולשתו וכתוצאה האיש חלה אם

 רצון שבעת האישה כן אם אלא הנישואין את להתיר יש ולא, שיחלים, כדי חודשים
104זה. ממצב

 כדי או רוחה מצב מפני ולא עליה, נמאס בעלה כי חובתה למלא האישה מסרבת
 כשבויה שאינה ״לפי הרמב״ם כך על ומוסיף 105לגרשה; הבעל מן לדרוש יש להכעיסו,

107האישה. בהסכמת שלא מין יחסי לקיים שאין הוא כלל 106לה״. לשנוי שתבעל
 הבעל. של אי־אונותו על טוענת האישה כאשר המשפטי הקושי קיים כיום גם

 איש ואין יודעים, בשמים )רק ובינך״ ביני ״שמים אומרת האישה שאם נאמר במשנה
 מובא כך אחר אך גט. לאישה לתת הבעל את להכריח יש מין(, יחסי בינינו שאין יודע,

 כדי בעלה את )משמיצה בעלה״ על ומקלקלת באחר עיניה נותנת אשה ש״תהא החשש
 ינסה הדין שבית רצוי ואז לטענותיה, להאמין אם יודע אינו הדין ובית ממנו( להיפטר

108כפייה. ללא לגירושין הזוג בני בין הסכמה לידי להביא
 שאין טוענת שהאישה במקרה מוצא יש רבא, כמו נשים, ריבוי המתירים של לדעתם

 הגברא כוח את יוכיח ואצלה שנייה אישה לשאת יבקש שהאיש גברא, כוח לבעלה
109זאת. אפשרות נפסלת במונוגמיה, דוגלים אשר מדרשו, ולבית אמי לר׳ אך שלו.

 לבעלה. האשה כן וכמו לאשתו העונה חובת יקים ״האיש ג-ה: ז הקודנתים אל הראשונה 103
 אם כי גופו על שלט איננו האיש גם כן וכמו בעלה אם כי גופה על שלטת איננה האשה
עו אל אשתו.  פנוים להיות קבוע זמן על שניכם בהסכמת זולתי מזה זה עצמכם את תמנ

יצרכם״. פריצות בעבור השטן אתכם ינסה פן ותתאחדו ותשובו ולתפלה לתענית
 ששה ימתין לבעול יכול ואינו כחו תשש או חלה ״ואם ה״ז: פי״ד אישות הלכות רמב״ם, 104

כתובה״. ויתן יוציא או רשות ממנה יטול או ואח״כ חדשים...
 אבל ליה׳. ומצערנא ליה ׳בעינא דאמרה: אמימר: אמר מורדת? דמיא ״היכי ע״ב: סג כתובות 105

 מורדת? היא כיצד ש׳: לה״; כייפינן אמר: זוטרא מר לה; כייפינן לא עלי׳ ׳מאיס אמרה:
אמרה: אבל אותו. לצער רוצה אני אבל לו נשואה להיות וחפצה אותו רוצה אני שאומרת:

עליו. שמאוס מי עם להיות אדם כופין שאין אותה כופין אין עלי, הוא מאוס
ש בעלה שמנעה ״האשה ה״ח: פי״ד אישות הלכות רמב״ם, 106  הנקראת היא המטה מתשמי

 לפי לגרשה לשעתו אותו כופין מדעתי, לו להבעל יכולה ואיני מאסתיהו אמרה: אם מורדת...
וכר״. כשבויה שאינה

)תשמיש(. מצוה״ לדבר אשתו שיכוף לאדם ״אסור ע״ב: ק עירובין 107
 לומר:... חזרו כתובה... ונוטלות יוצאות נשים שלש אומרים: היו ״בראשונה מי״ב: פי״א נדרים 108

ל גם ראה בקשה״. דרך יעשו לבינך, ביני שמים עקרות. פתולוגיה: .2 מיילדות, יד: פרק לעי
 אמר: רבא כתובה. ויתן יוציא אשתו על אשה הנושא כל אמי:... רבי ״אמר ע״א: סה יבמות 109

וכר״. אשתו על נשים כמה אדם נושא
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 המשפט בבית מעשית בעדות כאלה במקרים נעזרו הביניים בימי נוכריים משפט בתי
 היהודי הדין בית המשפט. בבית השופטים, בנוכחות מין יחסי לקיים הזוג מבני ודרשו
 בעלי בנוכחות אף ואולי אחרים, אדם בני בנוכחות מין יחסי קיום כי כזה מפתרון מנוע
 על הרמב״ם רומז המשפט בתי בחוקי שבהתחשב ייתכן 110התלמוד. לפי אסור חיים,

111אותה. פוסל אך זאת אפשרות
 הזוג שבני הונא רב מציע נפשיות, מבעיות נובעת שאיךהאונות חשש שיש במקום

112שיתפייסו. ייתכן ובמהלכה סעודה יחד יערכו
 שמובא כפי האישה, מן יותר מין יחסי מאי־קיום הגבר סובל יוחנן ר׳ של לדעתו

 של פיזיולוגית בקרירות מאמינים שאינם יש 114ובבבלי. 113בירושלמי לדלילה בהקשר
 זה דבר 115אחרים. גברים אצל סיפוקה מצאה שדלילה האפשרות את ומעלים האישה

 הימנעות כי השוכר, הוא הגבר מי? את שוכר מי - הרחוב זונות אצל לראות ניתן
 שהימנעות אחרת, חשבו הביניים בימי 116לאישה. מאשר יותר לגבר קשה מין מיחסי
117לגבר. מאשר יותר לאישה קשה מין מיחסי
 עליה יתנפל לא וכן מין יחסי אתו לקיים אשתו את להכריח לגבר אין כן, פי על אף

119עצלנים. יהיו שינה כדי תוך מין יחסי מקיום הנולדים ילדים 118שנתה. כדי תוך

ם סי ח ם י י י ע ב ט ־ א ל
 בין גם לא־טבעית תנוחה על להעניש נוהגים היו אשר המשפט אנשי בין זרם היה

האדם: לטבע שמתאימה הגישה מקובלת כי התקבלה לא זאת דעה אך נשואים. זוגות
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ז טז נדה 110  איני ואני שונאן הקב״ה דברים ארבעה יוחאי: בן שמעון רבי ״אמר ע״א: ע״ב-י
חי״. כל בפני מטתו והמשמש אוהבן...

 מורדת זו אומר: הוא דין, לבית שבאו ואשתו ״איש הט״ז: פי״ד אישות הלכות רמב״ם, 111
 בפני התיחדו להם: אומרין עמו... אני הארץ כל כדרך אלא כי לא אומרת: והיא מתשמיש,

 לפי אפשר אי אדם בני בפני לבעול אבל פשרה... ועושין טוענין... הם ועדיין נתיחדו עדים,
בדיה״. כל בפני לבעול שאסור

סעודה״. דרך לבא מתרגלין והן סעודה ״יעשו (:65) ע״ד מב פי״א, נדרים ירושלמי 112
 - האשה מן יותר מרובה איש של צערו יוחנן: רבי דמר ״כיי (:33) ע״ב ל פ״ה, כתובות שם 113

ם נפשו ותקצר ותאלצהו הימים כל בדבריה לו הציקה כי ׳ויהי דכתיב הוא הדא טי פ שו ( ת׳ מו ל
T : • ד ״ ״ ״  T  V T ־ T ״ • ־ : ־ ־ : • ־ T ־ "7 ־  i

׳ותקצר מתחתיו; עצמה שומטת שהיתה לעזר: בר יצחק רבי אמר ׳ותאלצהו׳? מהו טז(. טז
• • •

ת׳ נפשו עושה שהיתה אומרים: ויש למות. נפשה קצרה לא היא למות, נפשו קצרה הוא - למו
T

באחרים״. צורכה
נשמטה ביאה גמר בשעת אמי: רבי דבי יצחק רבי אמר ׳ותאלצהו׳? ״מאי ע״ב: ט סוטה 114

• • • ■■ 0 ■i• •

מתחתיו״.
.113 הע׳ סוף ראה 115
את שוכר מי זונות, של משוק ולמד צא ליה: אמר למורדת? מורד בין ״מה ע״ב: סד כתובות 116

מי?״.
 Petrus de Sancto Floro, Amandschen. Konkordanz, Neue :(Pagel) פגל אצל מובא 117

30 .Literatur; Beitrage zur Mittelalterlischen Medizin, Berlin 1896, p
הישנה״. על לבא אסור ״אבל ישנות: בין ד״ה ע״א, יב נדה תוספות, 118
העצלנים״. אלו ישנה בני פנים, עזי אלו חצופה ״בני ע״א: נב פ״א, רבתי כלה 119



 רצה הטבח, מבית הבא לבשר משל עושה. - באשתו לעשות רוצה שאדם מה ״כל
 הבא דג וכן אוכלו; - שלוק אוכלו; - מבושל אוכלו; - צלי אוכלו; - במלח לאכלו
 הכנסייה של המוסר אנשי של השקפתם את גם תואמת זאת עמדה 120הצייד״. מבית

 מותר. הדבר - תהיה אשר תהיה אחת, תנוחה רק אפשרית שאם מלמד גורי הקתולית.
 או הצד מן ארבע, על הולכי כמו בישיבה, בעמידה, זיווג כמו טבעית שאינה תנוחה כל

 את לקיים שאפשר עוד כל חמור פשע אין אלה בכל - למעלה והאישה למטה האיש
 משפטית לאסור חכמים של התנגדותם 121סבירה. בצורה - הביאה״ ״חובת - העונה

 מוסרית. מבחינה רפיון מייצג אינו ואף מצדם, מפוכח צעד הוא כאלה חריגים מין יחסי
 להיות צריכות היו אשר לטבע, המנוגדות שהפעולות מתברר בתלמוד רבות מהערות
 בן יוחנן לר׳ פעם. אף אושרו לא שבאזור, היוונים־הרומיים השבטים מן היטב מוכרות
 מין מיחסי הנולדים שהילדים עצמם, שהחכמים וייתכן השרת״, מלאכי ״שחו דהבאי
 כמעשה ״ועושים 122שולחנם״, את שהופכין ״מפני מה? ומפני - ״חגריך יהיו כאלה

 מפני מה? מפני חרשים מקום; באותו שמסתכלין מפני מה? מפני ״סומים הבהמות״.
 הם 123מקום״; באותו שנושקים מפני מה? מפני אלמים תשמיש; בשעת שמספרין

 בדליריום יחלה בישיבה מין יחסי שמקיים מי 124ובראייה. בשמיעה בדיבור, חוטאים
 )המוסרי( המסלול של הדרך וזאת )אפילפטי?(, ״הפכפכן״ להיות עשוי והילד )הזיה(
 התינוק ישן, שאינו תינוק עליה ששוכב מיטה על שמשמש זוג לעיקשות. שגויה, לדרך
 יהיו ובניו 126מגונה״, זה הרי הנר לאור מטתו ״המשמש 125)אפילפטי(. נכפה יהיה

 לדעת ביום, מיטתו שמשמש מי 128עוית״. אוחזתו מעומד מטתו ״המשמש 127נכפים.
 באמצע ובעיקר 130בלילה, הוא מין ליחסי הנכון הזמן כי 129מגונה״, זה ״הרי יוחנן ר׳

״בערב אחשורוש: המלך אצל הנוכריות הפרסיות הנערות על גם מסופר כך 131הלילה.
• •

132הנשים״. בית אל שבה היא ובבקר באה היא
T  T ־ V ״ ״V ־  T  T ־* ״״ T ״

ע״ב. כ נדרים 120
Guri, Pas tor aimedizin, p. 175 121

ע״א. כ נדרים )בסופו(; ע״ד נא פ״א, רבתי כלה 122
ע״ד. נ כלה מסכת 123
 בשעת שמספרים מפני חרשים... מקום: אותו על שמנשקים מפני ״אילמים... ע״א: כ נדרים 124

מקום״. באותו שמסתכלים מפני סומין... תשמיש;
 הולד שמא עזות דרך זה הרי למעלה והיא למטה ״הוא )בסופו(: ע״א נב פ״א, רבתי כלה 125

 ישן שהתינוק המטה על מטתו ״המשמש עקש״; דרך זו הרי כאחת שניהם שמשו הפכפכן...
בה״. לן לית נים אבל נים, דלא אלא אמרן ולא נכפה. תינוק אותו עליה,

ע״א. יז נדה 126
ע״ב. קיב פסחים 127
ע״א. ע גיטין 128
ה. סד רבה בראשית 129
ן ואין הן קדושים ישראל הונא: רב ״אמר ע״א: פו שבת 130 ע״ב. כ נדרים ביום״; מטותיהן משמשי
 לא להם: אמרה אצליך? מהו תשמיש בשעת יפים? בניך מה ״מפני ע״א: נב פ״א, רבתי כלה 131

ת אלא אחרונה במשמרה ולא ראשונה במשמרה לא עמי מספר היה וכר״. באמצעי
יד. ב אסתר 132
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 כשדה "נשותיכם כללי, משפט רק בקוראן נכתב 135היהודים אצל למקובל בניגוד
הגבלות. כל ואין 136כרצונכם״, והרשתם לכם

 את בתיאורם ביותר הטובה בצורה מוכחת מין יחסי על חכמים של העולם השקפת
 לעולם המבטיחה הכללית המזרחית ההשקפה את מבטא מוחמד בעוד הבא. העולם

 התלמוד מתאר 138שקופים, עצמותיהן שקצות עד עדין ועורן שבשרן 137בתולות הבא
 יושבין צדיקים אלא ורביה... פריה ולא שתיה ולא אכילה לא בו ש״אין הבא העולם את

 יהודית השקפה 140השרת. מלאכי כמו 139השכינה״, מזיו ונהנים בראשיהם ועטרותיהם
 יהיו אך תנשאנה ולא נשים ישאו ״לא המתים שבתחיית ישו, אצל גם מתבטאת זאת

141השמים״. כמלאכי

ל שג ג מ ו ס נ
 שאם לחוק, כך אחר שהיה נוהג היהודים אצל מוצאים אנו במדבר הנדודים בעת כבר
 שם על יקום שייוולד והבכור אלמנתו את לשאת אחיו על ילדים ללא מת נשוי אדם
 גם מתבטא שהדבר כפי בידיה, יישאר המשפחה שרכוש גם מובטח כך 142המת. אחיו

היה שיכול כפי 143מטה״, אל ממטה ישראל לבני נחלה תסב ״ולא אחרת, בקביעה mmm t • '  f ^ • • • • . • ך• • • • • • . . • • 0 0 1 0 0 1 0 0 0

אחר. לשבט נישאת הייתה המת אשת אם לקרות
 את לאישה נשא ער הגדול שבנו יהודה, על גם לנו מסופר קדומה תקופה מאותה

 אל ״בא אתן השני לבנו אמר יהודה בנים. ללא והמיתו ה׳ בעיני רע היה אך תמר,
הזרע״)כפירושו יהיה לו לא ״כי ידע אונן אך לאחיך״, זרע והקם אתה ויבם אחיך אשת

r• .  t  • t  • • “■ • P • ■p • • • • • • ״■ • ^ • r r r • • • • • •• •1• I • •  I •  •  I •  I

תמר עם המין יחסי בעת ארצה״ ״שחת ולכן הזרע( יקרא שמו על שלא אונקלוס של
T

לתת חשש יהודה אתו״. גם וימת עשה אשר ה׳ בעיני וירע לאחיו, זרע נתן "לבלתי
.״־ T t 9 * : ״ : . --------- . y : ״ . . . ־ . : T  T  V ־־V  T ־־

ע״א. ח בכורות 133
ע״ב. מב סוטה 134

Hammer, Fundgruben des Orientes 1:460 135
.223 הפרה״, ״בשורת (,1971 אביב תל שמש, בן א׳ )בתרגום קוראן 136
 טהורות זוג בנות בו ימצאו וכן לכם... מיועד הנהרות יוצאים שממנו עדן גן ״כי :20 שם, שם 137

.60 הנשים״, ״בשורת שם גם וראה לנצח״. ישארו שעמהן
138 1:364 ,Fundgruben (.135 )הע׳

ע״א. יז ברכות 139
ע״א. טז חגיגה 140
כה. יב מרקוס ל; כב מתי 141
החוצה המת אשת תהיה לא לו אין ובן מהם אחד ומת יחדו אחים ישבו ״כי ה-ו: כה דברים 142

• .1 ♦ • • • 1

אחיו שם על יקום תלד אשר הבכור והיה ויבמה. לאשה לו ולקחה עליה יביא יבמה זר לאיש
T ־ :  T : T  V T  T T  T  l T : ״ T : י : T  T : T ־־ : ־־: V 9 ״״ •״ T ־־ ״־־ T ״

המת״.
• •

ז. לו במדבר 143
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את הסבירו הז״ל 144כאחיו״. הוא גם ימות פן אמר ״כי לתמר שלה השלישי בנו את
־ ד • ד • • ־ ־ T ד ־ T ד : ־

 145בחוץ״, וזורה )בנרתיק( בפנים ״רש באומרם החקלאי ניסיונם מתוך אונן של מעשהו
 אוננות במעשה מדובר לא כן, אם 146נסוג(. )משגל לאשפות״ ומערה בגנות ״חורש או

 בצורה מוסבר וכך אחיו; אשת אל לבוא צריך היה לא אונן כזאת לאוננות כי )בלשוננו(
 אם הכתובים מן ברור לא 147הקתולית. הכנסייה של המוסרית התאולוגיה ידי על נכונה

 התנהגותו. של הסוציאלי הרקע על נענש שהוא או לעונש הגורם היה עצמו המעשה
 מספיקים המסורת מבחינת כזה. מעשה של איסור על נוסף דבר שום במקרא מופיע לא

של מפורש לאיסור להגיע כדי עשה״, אשר ה׳ בעיני ״וירע המקרא דברי בהחלט
{ - ״ - . . . . ־ . ־ ־ך ד ד :

 כפשע נחשבים שניהם - אוננות וכן נסוג משגל כולל זה איסור לבטלה. זרע הוצאת
148מיתה. חייב בהם שהחוטא שווה במידה

 נסוג משגל של קבועה שפעילות להסיק יכולים רציונלי באופן שחושבים רופאים
 של שלילית השפעה של האפשרות את לשלול אין האיש. של למותו לגרום יכלה

הטבע. חוקי את הנוגדת פעולה בכל כמו הזוג, בני שני על נסוג משגל
 חטא ובאותו מיתה״ באותה הוא ״אף מסבירים וחכמים - אונן( איתר׳)את גם ״וימת

 ער אונן: אצל מאשר אחרת הייתה ער אצל לחטא המוטיבציה אך ער. אחיו שהיה כמו
149תמר(. )של יופיה״ ויכחיש תתעבר שלא ״כדי המעשה את עשה

 שכבר לאחר השלישי בנו את לתמר לתת סירב כאשר יהודה צדק התלמוד דברי לפי
 תינשא שלא התלמוד אומר נפטרים אישה של בעלים ששני במקרה בעליה. שני מתו

 הוא הבעלים למות שהגורם הטוענים יש דעות. חילוקי יש המוות סיבת ועל לשלישי,
 נפל שאדם במקרה למשל כמו הסיבה, זו שאין טוענים ואחרים האישה, של בבריאותה

 של רע במזל היא שהסיבה חושבים והם לחלוטין, חיצונית המוות וסיבת ומת מדקל
150לאסון. גורם אשר - הרע בכוכבה - האישה

 לשבעה נתנה כי באחמתא... רעואל בת ״שרה על מסופר טוביה של האגדות בספר
 טוביה וכאשר הנשים״, כמשפט אתה יהיו בטרם אותם הרג הרע השד ואשמדי אנשים

 כאשר ויהי עשנם. ויעל כבדו ואת הדג לב את וישם הקטרת גחלת את ״ויקח אליה בא
151וכר״. העליונה מצרים ירכתי אל ויברח הריח את השד הריח

ו-יא. לח בראשית 144
 מבפנים דש חדש וארבעה עשרים כל מיתיבי כדרכן. שלא שמשו ואונן ״ער ע״ב: לד יבמות 145

אליעזר״. ר׳ דברי מבחוץ, וזורה
ד. פה רבה בראשית 146

147 915 .Gury, comp, theol. mot: ed. 3 vol. 2, p, הבאה: בצורה מתרחשת אוננות קפלמן לפי 
 את למנוע כדי בחוץ הזרע את ומפזר נסוג ההזרעה, ולפני הזיווג התחלת אחרי הגבר,

ההפריה.

 ׳וירע שנאמר מיתה, חייב - לבטלה זרע שכבת המוציא כל יוחנן: רבי ״דאמר ע״א: יג נדה 148
י(״. לח )בראשית אתו׳ גם וימת עשה אשר ה׳ בעיני
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ע״ב. לד יבמות 149
ע״ב. סד שם 150
ב-ג. ח שם ז־ח; ג טוביה 151
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ת שו רי ה פ ד ל הו מ
 ערירי מות ״טוב... אל חסרי הבנים שכאשר האומר סירא בן של החכמים דבריו למרות

 מסופר ילדים. להוליד חובתו את מלמלא אדם ימנע לא 152רבים׳/ בנים לו שהיו ממי ...
אתה מת כי לביתך צו ה׳ אמר ״כיה לו ואמר המלך חזקיה אל שבא ישעיה הנביא על

• •  • W • • • • •  • •  ■■ 9 r

 ועל ורביה״, בפריה עסקת רלא ״משום זאת לו שאמר אומר והתלמוד 153תחיה׳/ ולא
 לו וענה הגונים, שאינם בנים ממני שיצאו הקודש ברוח שראיתי משום חזקיה: ענה כך

 רניחא ומה למעבד, לך איבעי דמפקדת מאי לך? למה דרחמנא כבשי ״בהדי ישעיה
 ]במצוות שצווית מה הקב״ה, של סתריו אצל לך לעביד״)מה - הוא בדיך קודשא קמיה
 של תיאורו לפי 154יעשה(. - הקב״ה לפני שראוי מה לעשות, צריך היית ורבייה[ פרייה

 עצבותו גם המחלה על ש״נוספה כותב והוא מהולדה, מרצונו נמנע לא חזקיה יוספוס
 בלא למות... לכתו ועל בנים... חשוך היותו על והמחשבה עצמו המלך של הנוראה

 מכן. לאחר נולדו שגם 155יורשים, וכן החלמה לו הבטיח הנביא חלציו״. יוצא יורש
 החלמתו. אחרי רק אישה שנשא או מחלתו לפני נשוי כבר היה המלך אם ברור לא

 אביו בדרכי הלך לא והוא ושלוש, ארבעים בן כשהיה - מנשה - הבן נולד לחזקיה
 שתים בגיל כבר לשלטון הגיע שמנשה להעיר יש )אמנם זרה. עבודה עבד אלא הצדיק
(156עשרה.

ם מני סי ז ח ם מין שי רי סו ם א בה
 ששימש ״באחד מסופר ואחיות. אחים הורים, על ה״שבעה״ בימי אסורים מין יחסי

 אסורים מין יחסי 157מינו(״. איבר את )או גוייתו את חזירים ושמטו אבלו בימי מטתו
 שבעה לאוהלו מחוץ לשבת ועליו לחברה, חוזר שהוא לפני שהחלים, מצורע על

 התענוגות שאר בין 159מין. מיחסי הימנעות גם זה ציווי כולל המסורת ולפי 158ימים,
 לקיים אסור וכדומה, רחצה שתייה, אכילה, כמו הכיפורים ביום האסורים החומריים

 האישה דימום של זמן בכל וכן הווסת, בתקופת מין יחסי לקיים האיסור 160מין. יחסי
161זה. בספר נידון כבר הלידה, לאחר וכן המין, מאיברי

ג. טז סירא בן 152
א. לח ישעיה 153
ע״א. י ברכות 154
.1 ב פרק י, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 155
ב 156 פ- בירושלם... מלך שנה וחמש וחמשים במלכו מנשה שנה עשרה שתים ״בן א-ב: כא מלכי
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הגולם". כתועבת ה׳ בעיני הרע ויעש
גוייתו. ד״ה רש״י וראה ע״א, כד קטן מועד 157
אל יבוא ואחר וטהר במים ורחץ שערו כל את וגלח בגדיו את המטהר ״וכבס ח: יד ויקרא 158

T 2 ״״ ־ ״ ־ V ״ 2 9 T  2 V 9 ־ ״ “ T 2  T  :  T  V ־ ״־ • : T ־ ־ : ־״ T

ימים״. שבעת לאהלו מחוץ וישב המחנה
־2--------- T ־  :  V 2 9 9 ־ T:  T ־־־ : ־ T ״

 בביאה... מלטמא טהור וטבל. בגדיו, וכבס החיה... הצפור את לשלח לו ״בא מ״ב: פי״ד נגעים 159
המטה״. בתשמיש ואסור ימים שבעת מביתו מנודה

 הסנדל ובנעילת ובסיכה וברחיצה ובשתיה באכילה אסור הכפורים ״יום מ״א: פ״ח יומא 160
המטה״. ובתשמיש

הפרוזדור, האורוגניטלית: המערכת ד. הקרביים, .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 161
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162נימוס. מתוך כנראה מין, יחסי יקיים לא באכסניה המתאכסן
לאבל, כסימן גם ואולי הגוף כוחות על לשמור כדי רעב, בעת גם אסורים מין יחסי

163הרעב״; שנת תבוא בטרם בנים שני ילד ״וליוסף באומרה התורה מעידה כבר כך ועל
ך » • • • 9 ך • • • • ך • • ■ך• • • • • • • ■ ך • ך ■ ■ '

164רעב. בתקופת מין יחסי מותרים ילדים למחוסרי רק
 כאלו אשתך את רואה הוי גלמוד, לעולם בא וכפן לעולם בא חוסר ראית ״אם

 ״ובאת שנאמר ורבייה, בפרייח לעסוק לתיבה כשנכנס נח על נאסר ולכן 165גלמודה״,
לו נאמר שיצא כיוון לעצמן; 166בניך״ ונשי ״ואשתך לעצמך, ובניך״ אתה חתבה אל

• 9 • • • • ״ • •ך • • • • • • • • 9 9“ 9

וקיימו האיסור על עברו שלושה 167אתך״. בניך ונשי ובניך ואשתך אתה התבה מן "צא
9 9 ■ן • ״ • • •ן • • • ״ ^ ״ * • • • •ך • ■ך • • « 9 9 • •

 - כלב והשחיר; בעורו שלקה - חם כך: על ונענשו המבול בתקופת בתיבה מין יחסי
168הנקבה. לפי זרעו את היורק - והעורב התשמיש; לאחר זוגו לבת שנקשר

 מסופר ולכן החודשים מבשאר יותר מגוף גוף נהנה שבו החודש הוא טבת חודש
 אסתר ״ותלקח פרס: מלך אחשורוש של מלכותו לבית זה בחודש שנלקחה אסתר על
169טבת״. חידש הוא העשירי בחירש מלכותו בית אל אחשורוש המלך אל

• ״ • • • • • ■ ך • • « • « • • ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1• • 

סי ח ה מין י א הנ ה ת ו י נ מי ה
 וסיכה רחיצה הן: אלו מהן, נהנה והגוף לגוף נכנסין אין ל״שלושה שייכים מין יחסי

 וזאת עבירה״, לעוברי וניתנה ביאה טעם ניטלה המקדש בית שחרב ״מיום 170ותשמיש״.
 קשה ״רובן נאמר שעליהם דברים לשמונה שייכים המין יחסי 171ומצער. רבות מדאגות
שינה, יין, מלאכה, עושר, )תשמיש(, ארץ דרך )הליכה(, דרך הם: ואלו - יפה״ ומיעוטן

(.1) הנקביים המין איברי - והחדר העלייה
 ׳וישכמו שנאמר המטה? בתשמיש שאסור לאכסנאי מנין הונא: רב ״דאמר ע״א: סה כתובות 162

ה״ ויזכרה אשתו חנה את אלקנה וידע הרמתה ביתם אל ויביאו וישבו ה׳ לפני וישתחוו בבקר
ד :•% : • ־ : ״ T ־ ד ״ד זר : ״\ ------- T T TT ״ד •• ״.״ ״־־ד \ ־־־ד ״• : ״ ד- ־־ : • ״־ 9:• ־־

יט(״. א )שמואל-א
נ. מא בראשית 163
 ילד ׳וליוסף שנאמר רעבון, בשני מטתו לשמש לאדם אסור לקיש: ריש ״אמר ע״א: יא תענית 164

ת שנת תבוא בטרם בנים שני שי )ברא בשני מטותיהן משמשין בנים חסוכי תנא: נ(. מא הרעב׳
1 ״ 1 • T  T ז

רעבון״.
ז. לד שם יב; לא רבה בראשית 165
יח. ו בראשית 166
טז. ח שם 167
ע״ב. קח סנהדרין 168
תו בית אל אחשורוש המלך אל אסתר ״׳ותלקח ע״א: יג מגילה 169 חידש הוא העשירי בחירש מלכו
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ר ת ס א ( ת׳ ב ותשא הנשים מכל אסתר את המלך ׳ויאהב הגוף. מן גוף שנהנה ירח - טז(, ב ט
T T • •  • • •  • • •

ם מכל לפניו וחסד חן ש ( ת׳ לו תו ב הצינה, ״מפני הגוף: מן נהנה שהגוף ד״ה רש״י יז(״; שם ה
בעלה״. על לחבבה השמים מן מתכונין שהיו הכתוב לך והעיד

ע״ב. נז ברכות 170
ת הכח ״כשל המקדש: בית שחרב מיום ד״ה רש״י ע״א; עה סנהדרין 171  רוח ואין רבות מדאגו

 ״שיצר עבירה: לעוברי וניתן ד״ה ביאה״; טעם ניטל לפיכך לאשתו, תאב להיות באיש קמה
תאותן״. ומרבה תוקפן הרע



«  »

 מין, ליחסי קבוע זמן לקבוע מאוד )רצוי 172דם. והקזת ושתייה( )לרחצה חמים מים
 בעל סלוא בן זמרי 174לבריאות. מזיק תשמיש ריבוי (173לאחריה. או החמה הנץ לפני

 בילדותו עושה שאדם ״דברים 176כוחו. תשש אשר עד הרבה כך כל 175המדינית את
 אישה אם מין. מיחסי כתוצאה למות אפילו אדם יכול 177זקנתו׳׳. לעת פניו משחירים

 דין ש״לית הפרשנים כך על אומרים זיווג כדי תוך מת שאדם או בעלה, את ממיתה
179מין. יחסי קיום כדי תוך שאירעו מוות מקרי שני על מספר פליניוס 178דיין״. ולית

 שאחאב מספרת האגדה מיני. גירוי לידי להביא עשויה מגונות בתמונות הסתכלות
 אותן שיראה כדי במרכבתו זונות צורי שתי איזבל לו ״ועשתה מינית מבחינה קר היה

 דמו את שטפו מרכבתו, גבי על ניתז דמו כאשר אחאב, של מותו אחרי 180ויתחמם׳׳.
 שטפו שבו יזרעאל במעין זונות רחצו יוספוס של מסורת לפי 181הזונות. תמונות מעל
 בעלי של בהזדווגות הסתכלות גם 182בדמו. מגואלת שהייתה אחאב של מרכבתו את

 הרבה דנים החדש )בזמן 183מיני. לגירוי לגרום עשויים צבעוניים, נשים בגדי וכן חיים,
 מהסתכלות להיגרם עלול אשר המיני הגירוי למרות נשים.( בגדי בהשפעת מיני גירוי על

 במשקו חיים לבעלי הצורך, במידת לעזור, לחקלאי מותר חיים בעלי של בהזדווגות
 שכתוצאה מכיוון הנקבה, של לנרתיקה הזכר של המין איבר בהחדרת ואפילו בהזדווגות
184מתגרה. הוא אין לעבודתו החקלאי של המרובה הלב מתשומת
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ע״א. ע גיטין 172
 ושכח החמה הנץ עם לבא רגיל שהיה לאורח משל אבינא: בר רבינא ״אמר ג: ד רבה ויקרא 173

 כאן המשמשת ״אורח״, המילה את הבין לא שהמחבר )נראה החמה״. הנץ קודם מטתו ושמש
מלאך.( ד׳ ד״ר של הערתו - כהונה מתנות ראה - לווסת ככינוי

ש אילימא דמאי? ״תשמיש ע״ב: נז ברכות 174  )הזדווגות כחיש״ מכחש הא - המטה תשמי
מחלישה(.

מבני איש והנה מואב... בנות אל לזנות העם ויחל בשטים ישראל ״וישב יד: ו, א, כה במדבר 175
T *,־  : .  V . T־ . . - .  : V  : * T T  V T : * *״״ : # ״ ״

איש ושם ישראל... בני עדת כל ולעיני משה לעיני המדינית את אחיו אל ויקרב בא ישראל . . T-----T  ״״ T : ״  . . .  T  . . . . .  . . . . .  .  T  .  .  -  v  T v : . . . . .

לשמעני״. אב בית נשיא סלוא בן זמרי המדינית את הכה אשר המכה ישראל
m m  • . . • “  • • • r . . • • . ך ך . . ״ . • • • . . . . • • x  P • * • • ד • . . “ ״ •1 • ■ % • • • % •1 • •1 • • I

 לו והמתין היום אותו רשע אותו בעל בעילות וארבע ועשרים מאות ״ארבע ע״ב: פב סנהדרין 176
כחו״. שתשש עד פנחס

ת והשחרות הבלדות ׳כי דכתיב מאי יצחק: רבי ״ואמר ע״א: קנב שבת 177 ל ה ק ( ל׳ ב דברים י(? יא ה
• T  • • .

זקנתו״. לעת פניו משחירים - בילדותו עושה שאדם
 דרבא: משמיה מהגרוניא אבימי אמר הכי אשי: לרב מרדכי רב ליה ״אמר ע״א: צז מציעא בבא 178

 הרבה בעילות בעל הרגוהו)רש״י: שנשים גבר ש׳: דיינא״; ולא דינא לא - קטלוהו דנשי גברא
דיין. ולא דין לא כאן אין - ומת(

Plinius, Hist. Natur. 7:54 179
ע״ב. לט סנהדרין 180
א 181 ם- רחצו״. והזנות דמו את הכלבים וילקו שמרון ברכת על הרכב את ״וישטף לח: כב מלכי
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.6 טו פרק ח, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 182
 באשה מהרהר והוא אשה ״של צבעונים: בגדי לפניו מעבירין ד״ה רש״י ע״א, עו יבמות 183

ונקרי״.
באשה אדם יסתכל שלא - י( כג )דברים רע׳ דבר מכל ״׳ונשמרת ע״א-ע״ב: כ זרה עבודה 184

T : ״ :  : T ״ T  T T

בחמור ולא אשה של צבע בבגדי ולא מכוערת, ואפילו איש באשת פנויה, ואפילו נאה
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י רו ת גי ו או ן ת מי ה
 המין; תאוות את המעורר גורם שמיים, אצל וגם ארים אצל גם במזרח, משמש השום
 בהרחבה מתוארת זאת תכונה 186קטנים. דגים גם וכן 185הזרע״, את ״מרבה נחשב השום
 כתב המכונה )סנסקריט(, עתיק הודי יד בכתב 1890 בשנת שנתגלה לשום תהילה בשיר

187באואר. יד
 על נאסר ולכן 188מינית, מבחינה מגרה כגורם מפתיעה, בצורה נחשב, חלב גם
 בשירת נאמר שכאשר מספר המדרש 189הכיפורים. יום לפני חלב לשתות הגדול הכוהן
זה היה 190נתנה״, חלב שאל ״מים הנמלט סיסרא את אירחה אשר יעל על דבורה

־ ־ T ־ ־ T ־ T ד ־ ד ^

 ולהביאו לגרותו רצתה החלב ידי ועל המנוסה מן עייף שהיה סיסרא את לגרות כדי
 לסיסרא יעל נתנה יוספוס דברי לפי 191רודפיו. לידי קלות ביתר ולמוסרו לתשישות

192אותו. הרדים אשר מקולקל, חלב
 אחד ״כוס אומר עתיק פתגם האישה. לגירוי ובמיוחד היין גם שייך המיני לגירוי

 תובעת חמור אפילו - ארבעה בפה, תובעת - שלשה הוא, ניוול - שנים לאשה, יפה
 שתו לא הרומאים, אצל וכן היהודים, שאצל מזכיר זה עניין 193מקפדת״. ואינה בשוק

 הגברים כאשר הארוחה. לאחר רק אלא הארוחה בשעת האוכל עם יחד יין ימים באותם
ממקומן. הנשים קמו לשתות התחילו

 המקובל גברים״ ״ערב של לנוהג מסוים דמיון יש הגברים של זאת לעדיפות
 במגעו להתאפק מסוגל אינו הוא מבוסם הגבר ואם לגבר, גם מסוכן היין אך אצלנו.

רע שם 194)וסת(. ראיתי" אדומה ״כשושנה בפירוש לו אומרת היא אם אף אשתו עם

 כמכחול להכניס מותר במינו מין יהודה: רב דאמר לזה... זה שנזקקין בזמן בחמורה... ולא
בהמה״; ״בהרבעת במינו: מין ד״ה רש״י טריד״; בעבידתיה אלא מסתכל? קא הא בשפופרת.

 ושוכח מלאכתו על ״לבו טריד: בעבידתיה ד״ה הזכר״; אבר בידים להכניס ״לאדם מותר: ד״ה
בהרהור״.

בעתו׳ יתן פריו ׳אשר דכתיב עונה, משום בע״ש שום אוכלין ״ושיהו ע״א: פב קמא בבא 185
• • • •

וכו״׳. הזרע ומרבה בשום... נאמרו דברים חמשה ג(... א )תהלים
אדם״. של גופו כל ומברין ומרביץ מפרין קטנים שדגים אלא עוד ״ולא ע״א: מ ברכות 186

Aschoff, Janus, 1900, p. 493 ff 187
זיבה״. לדבר מרגילין שמן... ובשר והגבינין ״החלב ה״ה: פ״ב זבים תוספתא 188
 יין״ ולא ביצה ולא גבינה ולא חלב לא טומאה... לידי המביאין דברים כל ״ולא ע״א: יח יומא 189

ועוד.
כה. ה שופטים 190
רגליה ׳בין שנאמר היום, באותו רשע אותו בעל בעילות שבע יוחנן: רבי ״אמר ע״א: קג יבמות 191

• •

ם נפל שם כרע באשר נפל כרע רגליה בין שכב נפל כרע טי פ שו ( ד׳ כז(״. ה שדו
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.4 ה פרק ה, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 192
ע״א. סה כתובות 193
)משלי יתאדם׳ כי יין תרא ׳אל הה״ד ט(. י )ויקרא תשת׳ אל ושכר ״׳יין א: יב רבה ויקרא 194

• • • • T  •

 לשון - כתיב ׳בכיס׳ - )שם( עינו׳ בכוס יתן ׳כי זבה. ולדם נדה לדם יתאוה כי לא(... כג
ם יהיה אחד ׳כיס כדכתיב הוא, נקי ש ( ׳ ו נ ל כ אדומה כשושנה לו: אומרת שאשתו סוף יד(. א ל
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פורש״. ואינו ראיתי,
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195לזנות״. הגוף את מפתה יינם ״שהיה נאמר שעליו מפתוגתא, ליין במיוחד היה
 שלושה יקח - גברא כוח לו שאין מי כלומר - ארץ״ בדרך בקי שאינו ״מי

קרקע גבי על שגדל 881ו01־831ז16)ח דחוחי" ״קורטמי של נפח( קפיזי)מדת
 לו החזיר אשר זה אמצעי שיבח יוחנן ר׳ ביין. אותם וישתה יבשלם יכתשם, מדושנת,

196תשמיש. לעניין נעוריו את
 על ושינה בכייה, )צרעת(, והנתק והרעב, המלח, הן: ואלו הזרע את ממעטים ״שמונה

 האשכים(, מן )למטה כפלים למטה דם והקזת בזמנה שלא וכשות וגדגדניות קרקע, גבי
 רב של לדעתו כפלים״. האשכים( )מן למעלה יפה כך כפלים, למטה שקשה כשם תנא
 בזמן )כלומר כשות של זמנה כפול. ערכה - למעלה והקזה הגבול הם האשכים פפא

197טבת. חודש הוא בזמנה ושלא תמוז, חודש הוא הזרע( לריבוי פועלת שהיא
 והעומד הספר, מלפני והעומד הדרך, מן הבא המטה: לתשמיש קשין דברים ״ארבעה

198האסורין״. מבית והיוצא החולי מלפני
 199זקפה. לגברים תהיה שלא גורמים מלחמה מפני שפחדים להבין בהחלט ניתן
 היה איךאונות. של מסוימת מידה משתלטת רעב שבתקופת להוסיף עוד יש כאן

 לדיין ואמר אשתו על שבא טען הגבר כאשר הנשיא, יהודה ר׳ לפני לדין שהובא מקרה
 המקרה הייתי". בתולה ״עדיין באומרה הצטדקה והאישה דם״ מצאתי ולא ״בעלתי

 למרחץ והכניסום עליהן צוה )מרעב(, שחורים שפניהם רבי ״ראה בצורת בשנת אירע
 על עורם ׳צפד עליהם רבי קרי דם... ומצא בעל לחדר, והכניסום והשקום והאכילום

200כעץ״׳. היה יבש עצמם
• ־ד : ־־ T די  T 9 •• ד

 ברשימה למצוא שניתן כפי איךאונות כנגד אמצעים מוצאים שאין כמעט בתלמוד
 שמונה פליניוס, של העצות הביניים. ימי של ובכתבים עתיקים בכתבים איךסופית

 רק נותנות 201וכדומה, שוורים של שתן חמור, של המין איבר וחמורים, סוסים אשכי
אחרים. למחברים שהיה ל״ניסיון״ קלוש מושג

ם אי ד דו
בין כלל בדרך שנמנים 202בראשית, בספר המוזכרים הדודאים על נכתב מאוד הרבה

691 משפטית רפואה

ג. ה רבה ויקרא 195
 על המוגדר ה״קורטמי״, את מזהים אשר ,214 ׳עמ ועמר, לב וראה ע״א־ע״ב. ע גיטין 196

 התלמודי המונח את מגדיר שטיינזלץ הרב הצבעים״. ״קרטם עם ,saffiower^ המחבר ידי
)המתרגם(. 134 ׳עמ ועמר לב של בספרם המופיע בברכם, ״קורטמי״

l גם ראה אחר. מצמח נוזלים המוצץ טפיל צמח הוא ״כשות״ ע״א. ע גיטין 197 ö w , Planzennamen
230 .p

ה״ז. פמ״א נתן דר׳ אבות 198
לו - יא( ב )יהושע מפניכם׳ באיש רוח עוד קמה ״׳ולא ע״א-ע״ב: קטז זבחים 199 אקשויי דאפי
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ש ״אבר אקשויי: דאפילו ד״ה רש״י אקשו״; לא נמי אקשו״. לא לתשמי
ח. ד איכה ע״ב; י כתובות 200

Plinius, Hist. Natur. 28:80; 30:49 201
לאה אל אתם ויבא בשדה דודאים וימצא חטים קציר בימי ראובן ״וילך יד-טו: ל בראשית 202
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ולקחת אישי את קחתך המעט לה ותאמר בנך. מדודאי לי נא תני לאה אל רחל ותאמר אמו
~ T I ״ V 2 - : ־ T V - : •״ T ״ • T ״ : T ״• V •״ T V ־
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 ילדה שלאה לאחר מספקת. הנמקה ללא ולדעתי המין, תאוות את לעורר האמצעים
 לתופעה נימוקים מביא אינו אמנם המקרא - 203מלדת עמדה היא בנים ארבעה ליעקב

 קציר בזמן ואז, - רחל לאחותה להתמסר הייתה יעקב של שנטייתו ברור די אך זאת
 לבקשת נענתה לאה אמו. אל והביאם בשדה דודאים לאה, בכור ראובן, מצא החטים

 יעקב לילה. באותו לאה עם ישכב שיעקב לכך בתמורה בנה מדודאי לה לתת רחל
וכן שישי בן גם ילדה ואחריו 204חמישי״, בן ליעקב ותלד ״ותחר נפקדה ולאה הסכים

• + • •

ותלד ותהר רחמה. את ויפתח אליהים אליה וישמע רחל את אליחים ״ויזכיר אז רק בת.
P ״ • • • • ■ • • • • ^ • • • • ״ ״ ^ • • • • ך • « ■ • ™ • ■ ■ • • • • « ״ « « ■

205יוסף״. שמו את ותקרא בן...
p •  •  •  •  •  ™  p  •  •

 הלילה שאחרי ברור כי בעלה, חיבת את שוב ללאה החזירו שהדודאים ייתכן
 ברור הנוספות. הלידות שמעידות כפי נוספים, לילות עוד באו לאחותה ויתרה שרחל

 לח; שהייתה הפוריות את איבדה לא לעולם היא כי פוריות ללאה הביאו לא שהדודאים
 תגיב לא תרופה שום כי רחל, של אי־הפוריות את ריפאו שהדודאים להניח גם קשה
 שלידת שנים שלוש של תקופה בחשבון להביא שצריך להניח ויש שנים, שלוש אחרי

 שתי ייחסו המקרא תיאורי שלפי בחשבון להביא אין נמשכה. לאה של הילדים שלושת
איתי אליהים זבדני לאה ״ותאמר שכרי״, אליהים )״נתן לתפילתן הריונותיהן את הנשים

9 9 T  : V:  T ־ ״ T ־־ V ־  : T ״ ־ :V

העולם השקפת לפי כי (,206אליהים״ אליה וישמע רחל את אליהים ״ויזכיר טוב״, זבד
• ״ ” • • • • • • • • • • ך • • • • • ̂■r* • • • • »■« • • ״ • • - • • • • • •1 • •1• •

 תרופותיו את האל מספק שני ומצד האל, ברכת ללא תועיל לא תרופה שום הדתית
 לאי־ תרופה הם שדודאים הפרשנית לדעה להצטרף יכול איני זה לפי הטבע. בדרך

בין רב מרחק יש 207ריח״. נתנו ״הדודאים האומר השיר אותי מטעה לא גם פוריות.
— • ך • • ■ץ• ■ • — P P

 עקרות על השפעה לבין מפקפק, אינו איש שבה מיני, כמעורר הריח של פעולתו
האישה.
 בצמח שמדובר היא הכללית ההנחה הדודאים. של הבוטנית בהגדרה קושי גם יש

 נזכרים אינם ש״דודאים״ ומכיוון לבשלות, או לפריחה החיטה קציר בימי מגיע אשר
 יש בתלמוד מוקדם. בזמן כבר לפירושם השערות הועלו המקרא תקופת שאחרי בכתבים

 את מייצגים המונחים ושני ב״סביסקי", שמדובר שנייה ודעה ב״יברוחי״ שמדובר דעה
במדרש Cyperus.)209)״סיגלי״ הוא אפשרי שלישי ומונח Mandragora;)208) המנדרגורה

בנך״. דודאי תחת הלילה עמך ישכב לכן רחל ותאמר בני דודאי את גם
T •־־ ״ : ״ T  V ״״ T *״ ־ .״ ״ 9 ״ T ־־ ־ : T ־ ־ T ״־ Í

ותעמיד יהודה שמו קךאה כן על ה׳ את אודה הפעם ותאמר בן ותלד עוד ״ותהר לה: כט שם 203
• T  • • T  • "1* • • • •

מלדת״•
יז. ל שם 204
כב-כד. שם שם 205
כב. כ, יח, שם שם 206
להריון״. יועילו למה ידעתי ״לא האומר: עזרא ואבן רמב״ן יד, ל בראשית יד; ז השירים שיר 207

Lów, PJlanzennamen p. 189 208
 ]סביסקי[ אמר: יונתן רבי סיגלי; אמר: לוי יברוחי; רב: אמר דודאים? ״מאי ע״ב: צט סנהדרין 209

 הרב הבשמים״. ״ממיני שהוא ומוסיף היא״, מאי איתפרש ״ולא רק אומר רש״י )סיבסוך(״.
(.162 ׳עמ ועמר לב )ראה ריחני סגל עם סיגלי את מזהה שטיינזלץ
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 Zurgelbaum, hackberry210.)211) מיישין או שעורים הם שדודאים באפשרות מדובר
 וכן הוולגטה השבעים, תרגום בנידון. ברורה דעה לפיו להביע שניתן בסים שום אין

 חדשים, פרשנים מספר גם נוטים זאת לדעה במנדרגורה. שמדובר מניחים 212יוספוס,
 אשר )אפרודיזיאק( כמעורר במזרח, רק לא נחשב, דודאים של שהשורש משום בעיקר

 ריכז )פרידריך זהות. תכונות עצמו לפרי גם יש הערבים לדעת אי־פוריות. מרפא גם
(213זה. בנושא רב חומר
 בספקנות כמנדרגורה דודאים של לזיהוי מתייחס הזהיר, (J. Chr. Huber) הובר י׳
214רבה.

ת נו ו רי ם ה גי רי ם ח קי פ ק פו מ ו
 נרגש להיות הגבר של גופו כל צריך פורה יהיה שתשמיש שכדי הייתה המקובלת הדעה

 באמצעות להתממש יכולה לא הפריה שום כחץ״; ״יורה לפרוץ צריך והזרע )אורגזמה(
 קביעה בעקבות 215רופא. שהיה שמואל, טען לפחות כך - (Spermatorrhea) זרע זיבת
 באיבר חריגים פתחים או סתימות להם שיש בגברים הדנים דין פסקי הרבה יש זאת

 המשפט רופאי את העסיקו אשר אלה, שאלות 216להוליד. מסוגלים שאינם שנפסק המין,
מוחלטת. בצורה פרטיהן על להסבר בימינו גם ניתנות לא הנישואין, ומשפטני

 ממגע כתוצאה ההריון שאלת היא בשנים מאות במהלך שנידונה אחרת שאלה
 דרך מפני ומזהיר 217עקיפה מאוד בצורה זאת אפשרות מזכיר התלמוד בעמידה. מיני
מין יחסי מאשימים בימינו 218אדם. של גופו מחלישים הם כי מין יחסי של זאת

Löw, p. 269, 250 210
ת וימצא חטים קציר בימי ראובן ״׳וילך ב: עב רבה בראשית 211 שי )ברא ם׳ דאי הייא ר׳ - יד( ל דו
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מיישין״. אמר: סימון בר יהודה ר׳ שעורין; אמר: יצחק ר׳ יברוחין; אמר: אבא בר
 דודאים תפוחי לאה של הבכור בנה ״כשהביא :7 יט פרק א, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 212

 לה שמעה וכשלא במאכל. חשקה כי מהם חלק לה שתתן ובקשה רחל אותם ראתה לאמו
 של כעסה את רחל שיככה בעלה, בעיני ערכה את ממנה ששללה בזה להסתפק ממנה ודרשה
ההוא״. הלילה אצלה ישכב ובעלה מקומה את לה שתפנה באמרה אחותה

213 Friedreich, Zur Bibel, vol. 1, p. 158 ff
214 12 .Münch Med. Wochnschr., 1901, no אבשטיין. של ספרו על בביקורת

 מאי מטמאה. אינה בה מרגיש גופו כל שאין זרע שכבת כל שמואל: ״אמר ע״א: מג נדה 215
 זרע שכבת כל שמואל: ״אמר שם: שם להזריע״; בראויה - רחמנא אמר זרע׳ ׳שכבת טעמא?
מזרעת״. אינה כחץ יורה שאינו

אשך. מרוח ומומים: פצעים ה: פרק לעיל ראה 216
 האיש את כתבו ה׳ אמר ׳כה שנאמר הכל, על מכפרת גלות אמר: יוחנן ״רבי ע״ב: לז סנהדרין 217

ביהודה׳ עוד ומשל דוד כסא על ישב איש מזרעו יצלח לא כי בימיו יצלח לא גבר ערירי הזה
־ t : ־ 2 • ״ v ־ t • • ־ • : • • ־ • • ־ • • • ־ך • ד • ״

)דברי שאלתיאל אסר יכניה ׳ובני כתיב דגלה ובתר ל(, כב )ירמיה ׳ ו ם-א בנ מי ׳אסר׳ יז(. ג הי
• ׳ • • t ך ך • • ■ — 1 • * # * • » ■ « • • « • • •1*1 • • •

 שאין גמירי הנשתלין. כדרך שלא אל ששתלו - ׳שלתיאל׳ האסורין; בבית אמו שעיברתו -
מד מתעברת האשה  בית ״שהיה מעומד: נתעברה והיא ד״ה רש״י מעומד״; נתעברה והיא מעו

אשה״. שם ושילשלו לשכב, מקום ואין צר האסורין
 מעומד, ושתה מעומד, אכל הן: ואלו אדם של גופו מתיזין דברים ״שלשה ע״א: ע גיטין 218

מעומד״. מטתו ושימש



 hyperemia.)219) השררה בעמוד מקומי דם יתר של לתופעות כגורמים בעמידה
 שזמן באמבטיה רוחצת היא אם להרות יכולה שאישה האמינו לעיל לאמור בניגוד

 לזקנים 220שמואל. לדברי מנוגדת זאת אמונה זרע. בה ופלט גבר בה רחץ כן לפני קצר
 אוורואס מוזר. זה עניין נראה לא לרופאים, גם וכן להדיוטות, רק ולא קדומה, בתקופה

Averroës), בספרו מביא ורופא(, הערביים הפילוסופים מגדולי ,1198-1126 רושד, אבן 
 Canon})ובקאנון דומה, דעה ,Colliget הלטיני בשמו הידוע (,Kitab al-Kulyat) כליאת

 תיאור מביא סינא אבן בתלמוד. המובאת הדעה את המוכיח סיפור מופיע סינא אבן של
 חמים, במים באמבטיה ספונה כשהייתה הרתה שהיא חמורה שבועה שנשבעה אישה של

 אבמקלדיס של בספרו אלה. במים התרחצו כאשר זרע גברים כן לפני פלטו שבהם
 כי אפשרית, בהחלט הריון של זאת ששיטה טוען הוא 221רומים. ממצאים מופיעים
222רושד(. אבן מסיים לי״, נוח זה כמה )״או עצמו בכוחות הזרע את מושך הנרתיק
 המערב, ארצות של הרופאים לכתבי דרכו את הסיפור מצא המפורסם הקוליגט מן

 לפורטוגל, נדד הסיפור זה. לנושא נפרד פרק עשרה השמונה למאה עד הקדישו אשר
 כדי ,1550 לשנת סביב חוקר(, יהודי, רופא ,1568-1511) לוזיטנוס אמטוס בו והשתמש

גלנוס, של דעתו את אפילו נגדה זאת עמדה נפל. שילדה חמור, מחשד נזירה לטהר * • • • # * • •

 ואת סינא אבן את צרף אמטוס 223מין. ביחסי אלא להיווצר יכול אינו נפל גם שלפיה
 כך - זאת באפשרות המפקפקים שיש ברור בדעתו. כתומכים Algazar)224) אלג׳זר
 לרגע מפקפק שאינו פי על אף זאת, אפשרות (1659 בשנת )נפטר זכיה פאולו מכחיש
226בעמדתו. תומך שוריג גם 225לכל; המסוגל סיוט הוא שהשטן

 227היום. עד באמבטיה ההתעברות על האמונה בתורכיה נפוצה שטרן של לדעתו
מאקווינו תומס מספר כך הביניים. ימי זה לנושא תרמו מה הוא ידוע

Pick, in Eulenberg R.E. 17:22 219
 יורה שאינו זרע שכבת כל שמואל: והאמר עיברה? באמבטי שמא ״והיישינן ע״א: טו חגיגה 220

 אדם שם שהטיח לומר ויש הגוף, כל בו שרוחצין ״כלי באמבטי: ד״ה רש״י מזרעת״; אינו כחץ
במעיה״. ונכנס זרע שכבת

221 Avemciadis, De Spermate; וויסטנפלד ידי על מוזכר אינו שגם ידוע לא רופא
Wüstenfeld).)

222 1553 Colliget, vol. 2, chapt. 10 fol. 14b, ed. Junten, Basel
223 1556 Amatus Lusitanus, cent. 3, curat 36, fol. 352, ed. Froben, Basel. סיפור מספר הוא 

ה אוננו גברים מספר חכמים: של כאגדה לו ״מכר״ שמישהו בדים  הנביא וכאשר באמבטי
ה אותו משכו בהם, גער ירמיה  לאותה ירמיה של בתו נכנסה זמן לאחר אותו. ואוננו לאמבטי

 מופיע ירמיה בת של הריונה על הסיפור סירא. בן את וילדה אביה מזרע והרתה אמבטיה
וכן 43 ׳עמ תשט״ז, יורק ניו גרוסמן הוצאת המדרשים, באוצר סירא״ דבן ביתא ב״אלפא

המתרגם. - 32 ׳עמ תשמ״ה, מאגנס הוצאת יסיף, עלי של סירא בן בסיפורי
.221 הע׳ לעיל, ראה - ידוע לא רופא הוא גם 224

P. Zacchias, Quaest. Med. Legales, Amsterdam 1651, liber 3, tit. 1, quaset 8, fol. 145 225
ff

Schurig, Spermatologia, Francof. 1720, p. 223 226
Stern, Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben in der Türkei, Berlin 1903, 2:289 227

« »
טז פרק 694



«  »

(Thomas von Aquino, 1274 בשנת נפטר) לכן שקודם במטה בשוכבה הרתה שאישה 
 וסמוך גבר עם ששכבה אישה על מספר לעיל, שהוזכר לוזינטוס, אמטוס זרע. בה נשפך

 (Havre) בלה־האבר המשפט בבית ילד הוכרז 1637 בשנת עוד אחר. מגבר הרתה לכך
 מן שנעדר שבעלה, חלמה שהיא העידה שהאם לאחר משפטית, מבחינה חוקי כילד
 המודרני למדע 228בעבר. כמו להיטות באותה אותה חיבק שנים, ארבע במשך הבית

229בדים״. "סיפורי אותם מכנה כבר הלר מסופקים; האלה הסיפורים כל נראים
 חריגה תופעה אך 230ראשונה״, בביאה מתעברת אשה ״אין אלעזר ר׳ של לדעתו

232לוט. ומבנות 231מהגר המדרש מכיר לכך
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ואונס עריות גילוי .2

י ו ל י ת ג ו י ר ה מן ע ר תו ה
כמעשה אליהיכם. ה׳ אני אלחם ואמרת ישראל בני אל דבר לאמיר. משה אל ה׳ ״וידבר

« • — • • • • • • » • • • • • • • • ך • • ■ • • • • ^ ^ • • • ק • • • • • • • • ■

שמה אתכם מביא אני אשר כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ
• • • • 9 • • » • ■ • • • • • • • ■ • — ק • • • • • 9 ■ • 9 • • • • ״ • ך ז ״ • • • • • • • •1 • • • • • ■ • • • • • • 1

ה׳ אני בהם ללכת תשמרו חקיתי ואת תעשו משפטי את תלכו. לא ובחקיתיהם תעשו לא
• • • • • • • • • ף • ו • ■ ■ « • ך • • • 9 • • • • • ■ • • • • • • ,״ • ■ • 1• • • \ • • • •

ה״׳. אני בהם וחי האדם אתם יעשה אשר משפטי ואת חקיתי את ושמרתם אליהיכם.
• • • • • • ך • • • • • « ״ • • • • • • « • • ך • • ״ « • ף • ך ■ ■1 • ■ « -ך• ■ ■ • • • • • • • • % • • ״ . 1• • • 1 1 1 1 1 1• •

 עריות גילוי של השונים האיסורים את לפרט התורה מתחילה זה מכובד מבוא לאחר
כדלהלן: אסורים, ונישואים

בוטלו שכבר או נשואים שהם או חורגת, אם או אמיתית אם - אב אשת - 1
מגירושין. כתוצאה או האב ממות כתוצאה הנישואין

האם. מצד אחות או האב מצד אחות או ואם מאב אחות - 2
נכדה. - 3
האם. אחות או האב אחות - 4
אח. אשת - 5
כלה. - 6
האישה. של חורגת אם וכן האישה אם - חותנת - 7

חוקים שניתנו שבזמן ייתכן כי חורגת, בת או בת איסור במפורש מזכירה התורה אין

Th. Bartholin, Hist. Anat. Et Med. Rar., cent. 6 Hafniae 1661, hist. 61, p. 296 228
Haller, Elem. Phys., liber 29, sect. 2 p. 92 229

ע״א. לד יבמות 230
ת הגר אל ׳״ויבא ד: מה רבה בראשית 231 )בראשי תהר׳ מביאה אמר: הייתא בר לוי רבי - ד( טז ו

T ־  T V T-------------------

נתעברה״. ראשונה
לעולם ר״א: אמר - לו( יט )בראשית מאביהן׳ לוט בנות שתי ״׳ותהריז ט: נא רבה בראשית 232

• • • • I • •

 ונתעברו עדותן והוציאו בעצמן שלטו תנהומא: ר׳ אמר ראשונה... מביאה מתעברת האשה אין
שניה״. כמביאה

א-ה. יה ויקרא 233
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 מאותו הוא לכך שהטעם גם ייתכן מיותר. נראה היה כזה איסור שניתנו, ובסביבה אלה,
 דעתו על כלל העלה לא המחוקק כי אביו, רוצח של עונשו את מציין אינו שסולון טעם

 לומדת התלמודית המשפטית התפיסה כזה. נבזה מעשה לעשות מסוגל שבן אפשרות
 הבת עם מין יחסי של האיסור ולפיכך הנכדה, מאיסור ישירה כהקשה הבת איסור את
234מדרבנן. איסור רק ולא תורה איסור הוא

י ו ל י ת ג ו י ר ן ע נ ב ר ד מ
 משפחתית קרבה של נוספות דרגות התלמוד חכמי הוסיפו שבתורה העריות לאיסורי
 הבדל ללא הרשימה אורך לכל מתרחבים סופרים מדברי איסורים ״שניות״. המכונים
:235הם ואלו מהתורה; האסורה לקרבה מעבר אחת בדרגה עולים ופעמים בקרבה,

רבה. וסבתא האב מצד סבתא - 1
רבה. וסבתא האם מצד סבתא - 2
האם(. של חורגת )אם אמו אבי אשת - 3
האב. מצד הסב אחי אשת - 4
האם. ומצד האב מצד הסב אחות - 5
האם. מצד הסבתא אחות - 6

אמו. אחי אשת - 1
האם. מצד רק אחיו שהוא האב אחי אשת - 2

 בין וכן לאחיינית דוד בין וכן דודים( )בני ואחיות אחים ילדי בין מותרים נישואין
 התלמוד לפי אך 236משותפים. אם או אב להם שאין האם, ומצד האב מצד חורגים אחים

 הגרמני האזרחי החוק מן נבדלים אלה חוקים הותרו. לא אלה נישואין הירושלמי
 בין הקשר את אוסרת שהיהדות בזה רק (5.0.6.173) העונשין ומחוק (8.0.8.1310)

דם. קרבת זאת בקרבה ורואים לאחיין, מנישואין( או )אמיתית דודה
 אינו התלמוד והקנוניים. הרומיים החוקים הם אלה מקביעות מסובכים יותר הרבה

 אין לעיל; במבוא מוסבר שהדבר כפי שנקבעו, מההלכות וחריגה סטייה שום מכיר
237משפחה. קרבת מחמת האסורים נישואין להתיר אפשרות שום מכירה היהדות

 הבת אותה בת ממנה והוליד זנות דרך אשה על ״הבא ה״ו: פ״ב ביאה איסורי הלכות דמב״ם, 234
 הבת בת שאסר מאחר תגלה׳, לא בתך ׳ערות בתורה נאמר שלא ואע״פ בתו. משום עליו ערוה
סופרים״. מדברי ואינו התורה מן ואיסורה הבת מן שתק

 מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות שהן אחרות נשים ״ויש ה״ו: פ״א אישות הלכות שם, 235
שנייה״. נקראת מהן אחת וכל לעריות שניות שהן מפני שניות הנקראות והן סופרים

אותה אחר מאיש בת לה ויש אשה אביו נשא אם ״אבל ה״ג: פ״ב ביאה איסורי הלכות שם, 236
לו״. מותרת הבת

Frankel, Grundlin d. mos. Eherechts. Breslau 1860, pp. 17 ff 237



«  »
697 משפטית רפואה

24

ם שי נ י על עו לו ת גי ו רי ע
 יחסים על העונשים מן נבדלים התורה מן האסורים יחסים על המוטלים העונשים
 העונשים העונש. את במפורש מציינת שהתורה במידה וזאת חכמים, מדברי האסורים
 בסקילה, הם וכלה חורגת אם עם עריות לגילוי העונשים מוות: ברובם הם תורה לאיסורי

עריות גילוי 238בם״; ״דמיהם הפסוק אומר ועליהם ביותר החמור המוות עונש שהוא
T  ♦ •

 אשת עם עריות גילוי על העוברים ואלה בשרפה; עונשו ובת, סבתא חותנת, נכדה, עם
 האחרים המקרים לגבי 239עיבל. הר מעל שקוללו אלה בין כלולים וחותנת אחות אב,

ולפי 240האלה״, התועבית מכל תעשו ולא ישביח... את הארץ ״ותקא רק התורה אומרת
• ^ ^ 9 • ^ ״ • ״ • • • • ך • ■ • » •“ • » • • ^ • • • • '

 דן אלא אלה מקרים על להורג מוציא אינו דין ובית שמים בידי הוא העונש המסורת
241מלקות. דין רק

 נבדלת מרדות מכת מרדות״. ״מכת הוא העונש ״שניות״ המכונים חכמים איסורי על
 242מטה, כלפי ולא מעלה כלפי לא מוגבל אינו המכות שמספר שבתורה מלקות מעונש

243הדיינים. עיני ראות לפי הכול אלא
 )עונשי שונים בעונשים עריות גילוי על התורה מענישה מדוע יודעים אנו אין
 בת. עם מאשר יותר חמור העונש כלה עם עריות גילוי שעל למשל ושרפה(, סקילה

 244״תבל״ חיים בעל ועם כלה עם עריות גילוי מכונה מדוע יודעים אנו אין כן כמו
שניתן הסבר לכל 247״נדה״. גיסה ועם 246״חסד״, אחות ועם 245״ץמה״, בת עם ואילו

• • ז

 לו. הנוגדים הסברים למצוא ניתן אלה להבדלים

ט ו ע י ה מ א צ ל הו ע ו פ ם של ל שי נ ו ע ה
העונשים במציאות. לגמרי אחרת בצורה מתקבלים לעיל שנזכרו החמורים העונשים

דמיהם שניהם יומתו מות גלה אביו ערות אביו אשת את ישכב אשד ״ואיש יא: כ ויקרא 238
• • » • • • • • “ • • • • • ף • • • • • • • ״ ך • • ץ • • ק » • • • • • • « 1 • • • * • •1 • • 1 1 • « • • •

בם״.
ז

ארור אמן... העם כל ואמר אביו כנף גלה כי אביו אשת עם שכב ״ארור כ-כג: כז דברים 239
• ״ ״• ז ז ז ־־ ז : • ז ״- : ז ״ • ז ״ ז ז ז

העם כל ואמר חתנתו עם שכב ארור אמן. העם כל ואמר אמו בת או אביו בת אחיתו עם שכב
• ־ :־־ ד ד ־־ ז : • ־ ז : • •• ז ״ ז ד ך ד ־־ ז : ־ - ד

אמך.
כה-כו. יה ויקרא 240
 אחות ועל אמו, אחות ועל אביו, אחות ועל אחותו, על הבא הלוקין: הן ״ואלו מ״א: פ״ג מכות 241

וכר״. אביו אחי אשת ועל אחיו, אשת ועל אשתו,
במספר. רשעתו כדי לפניו והכהו השפט והפילו הרשע הכות בן אם ״והיה ב-ג: כה דברים 242

ז : ז ־־ 9 ״ ״ ז ״ ז ז ״ ז ״• ־ : • ז : ז ז : • : ד : :

ייסיף״. לא יכנו אךבעים
 שיעור ניתן ולא חכמים... דברי על במזיד ועובר הפושע כל שמכים המלקות ש׳: ע״ב; מ שבת 243

הדיינים. עיני ראות לפי הכל אלא תחתון שיעור ולא עליון שיעור לא אלה למלקות
כג: יח שם בם״; דמיהם עשו תבל שניהם יומתו מות כלתו את ישכב אשר ״ואיש יב: כ ויקרא 244

״ • • י • • • י ■ • ך — ״ - • • • • • • • • • . -ך* • . • • • - ץ - ו • 1 • • • • • • • ! • • • •

הוא״. תבל לרבעה בהמה לפני תעמד לא ואשה בה לטמאה שכבתך תתן לא בהמה ״ובכל
״ ־ ז • : ז ז : ז : 9 : : ד : 9 •• • ז •• : ז : ד ד ז : • : ז •• : • :

הך. אתו ישרפו באש הוא זמה אמה ואת אשה את יקח אשר ״ואיש יד: כ שם 245 ת א ו
• • • • • • • " ך • • • ״ ף • • • » • • " • • ■ • • ף— • ■ • • • • • • • * * • 1• • 1 1 1 • • • • • •

את תראה והיא ערותה את וראה אמו בת או אביו בת אחיתו את יקח אשר ״ואיש יז: שם שם 246
־ • : \ ד ״ ״ • \ ־ ־ ־ :״־ • ז ״ ־ ז ז ז ״.״ : ז : ״ . \ : ״ • : ״ •

הוא״. חסד ערותו
\ ז : •\ ד •

הוא״. נדה אחיו אשת את יקח אשר ״ואיש כא: שם שם 247
: • • ״ ״.־ ד ־ • ד ,״ ד • ז ז •



« »
טז פרק 698

 האיסורים על והעוברים תחילה בכוונה בוצעו החטאים אם רק מוטלים להיות יכולים
 הפושע, על מגינה החוק אי־יריעת העונש. חומרת על עדים ידי על מראש הוזהרו

 העונש את להוציא אפשרות אין הנאשם בזהות טעות או משפטית טעות שיש ובמקום
 בבית הפושע את להעניש היה ניתן שלא ובמקרה קיים היה המקדש שבית בזמן לפועל.

חטאת. קורבן להביא רק הפושע על היה דין,
 עדות על ורק אך המבוסם התלמודי, השיפוט תהליך מתוסף הנזכרות לטעויות

 העדים את לחקור יש המשפט בעת לדיון. לבוא יכולה אינה הנאשם הודאת ואף ראייה
 ראיתם האם כמו: במשנה מופיע שכבר כפי מפורטת מאוד בצורה עדים( שני )לפחות

 מאוד רחוקות לעתים שרק חמורות כה היו המשפט הוראות 248בשפופרת״?; כ״מכחול
 )אחת בשבוע אחד ההורגת ש״סנהדרין אומרת המשנה מוות. דין פסק לפועל הוציאו
 יש 249שנה״. לשבעים אחת אומר: עזריה בן אלעזר ר׳ חבלנית, נקראת שנים( לשבע
עריות. גילוי על רק היה לא המוות שעונש לזכור

ם מי ע רי ט סו אי ן ל אי שו הני
 אינם אלה איסורים הנישואין. לאיסורי הטעמים את מסבירה התורה אין מקום בשום

 שאיסורים נכון זה אין גם החיות; מעולם להיווכח שניתן כפי בטבע המקובל את תואמים
 זאת ובכל גבוהה תרבות הייתה העתיקה למצרים מתורבת. אדם כל של ביטוי הם אלה

 עם חוקיים נישואין חיי חיו ופיניקים פרסים 250שם; מקובלים היו ואחות אח נישואי
 נשא אתונאי( מדינאי לפסה״נ, 449-510) שקימון אנו זוכרים כן כמו ובנות. אחיות

 רומי, והיסטוריון )סופר נפוס קורנליוס כך על שכותב כפי אלפיניס, אחותו את לאישה
 במצרים מקובל שהיה למה מפורש בניגוד עומדים התורה חוקי 251לפנה״ס(. 24-99

בה ישבתם אשר מצרים ארץ ״כמעשה זה: תת־פרק בתחילת שמפורש כפי ולחוקיה,
• ״ * • • • • • p ■ • ״ • » ז • • » • • • • •

 בניו. נשות עם מין יחסי מקיים שהאב 253היום גם מקובל ברוסיה 252תעשו״. לא
 חוקי את לגמרי תואמות משפחה קרובי עם מין יחסי בתחום שלנו המודרניות ההרגשות

 מבחילה, התנגדות הטבע בדרך אצלנו מעוררים אם ועם אחות עם מין ויחסי התורה,
 רואים אנו זה מכל 255שהתאלמנה. לאמו להינשא בן מחויב הערבים שאצל פי על אף
השנים. אלפי בת התורה של החינוכית להשפעה נתונים אנו כמה עד

 על עריות, גילוי של גנטית מבחינה המזיקה ההשפעה אם השאלה מתעוררת
 עם מין יחסי שרק מציינת אמנם התורה הקדום. בזמן כבר ידועה הייתה הצאצאים,

נאמר האח אשת של הראשון ובמקרה - ערירים החוטאים להיות יגרמו דודה ועם גיסה

254

בשפופרת?״. כמכחול ראיתם תרוייהו: דאמרי ורבא ״אביי ע״א: ז מכות 248
מ״י. פ״א מכות 249

Erman, Aegypten, p. 221 250
Nepos, Cimon, chapt. 1 251

ג. יח ויקרא 252
המתרגם. - הצארים לתקופת כנראה המחבר כוונת 253

Forel, Die Sexuelle Frage, Münchcn 1906, p. 174 254
Ploss, Das Weib, 1:373 255
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 ביחסים השני, שבמקרה בעוד החטא מן צאצאים יהיו שלא כלומר 256יהיו״ ״עךירים
במקום צעיר. בגיל ימותו שייוולדו שילדים כלומר 257ימתו״, ״ערירים נאמר דודה, עם

־ • ד

דור גם ה׳ בקהל ממזר יבא ״לא עשירי: דור עד השפעה על מדובר יותר מאוחר
« » 9 • • • • • « »«ך

למסגרת ממזר צאצאי של כניסתם למנוע כדי זאת 258ה׳״; בקהל לו יבא לא עשירי
• ו «

 שמובן דבר כאלה, ממזרים של מהיר ניוון לראות אין אחר: בלשון חוקיים. נישואין של
ניאוף. ממעשה כתוצאה הנולדים ילדים לגבי

ן אי שו ם ני רי סו ם א פי ס ו נ
 כאן יוזכר אלא והתלמוד התורה חוקי לפי הנישואין חוקי את כאן לתאר הכוונה אין
 אסורים. ואדומית, מצרית וכן למולך, העובדת כנענית אישה עם שנישואין בקיצור רק

 בניגוד 259אחר. לאיש בינתיים נישאה היא אם גרושתו להחזיר לאדם אסור כן כמו
 נישאה אם רק גרושתו את להחזיר רשאי שאדם בקוראן נאמר זאת להוראה מוחלט
 לצמצום גורם משמשת המחוקק של זו מופלאה הוראה איך להבין קשה 260אחר. לאדם
261הגירושין. מקרי

 גרושה לשאת לו שאסור כוהן, של נישואין לגבי נוספים מיוחדים חוקים קיימים
 לשאת גם אסור גדול לכוהן 262אסורים; נישואין של במסגרת שחייתה אישה וכן

263אלמנה.
 עבירה כאן שיש פי על ואף עריות, גילוי של עניין שום אין האלה המקרים בכל

מוות. עונשי פנים בשום כאן אין החוקים על
אחרים. בהקשרים יידונו נישואין חוקי על נוספות מגבלות

י לו ת גי ו רי ע ט של ה ו לו תי ו נ ב ו
ובנותיו. לוט בין - לבנותיו אב בין עריות גילוי של אחד מקרה על מסופר במקרא
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יהיו״. ערירים גלה אחיו ערות הוא נדה אחיו אשת את יקח אשר ״ואיש כא: כ ויקרא 256
• • • # • • • • • י • « ■ • • • • •p • • ■ך״ • ך » ■ • • r■ • ■ • • • •
• • • • •1 t l  I • •  I •

ימתו״. ערירים ישאו חטאם גלה דידו ערות דירתו את ישכב אשר ״ואיש כ: שם שם 257
־ *2 ! V ‘ : ־ V  T V : ־ • T  • T  2 V T ־ ד T \

ג. כג דברים 258
ערות בה מצא כי בעיניו חן תמצא לא אם והיה ובעלה אשה איש יקח ״כי א-ד: כד שם 259

T ״ ,־ 4  T 2 T T  2 T 2 ״ ־ T : ״• T ־ V  T T T : ־

אחר. לאיש והיתה והלכה מביתו ויצאה מביתו. ושלחה בידה ונתן כריתת ספר לה וכתב דבר
T : T T ־־ T ״ J V ־ T T  : T  I : ״ : T 2 ״״ ״ T  2 T ״״ ״ :T  2 T  2 T I T : ״• ־־ ״

האיש ימות כי או מביתו ושלחה בידה ונתן כריתת ספר לה וכתב האחרון האיש ושנאה
T 2 ״״ T ־ T 2 1 ־2 ־ T ״ T T ״״ 2 T  2 T 2 \  * 2 V 2 ״ T * ״״ * T  T ״

לו להיות לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל לא לאשה. לו לקחה אשר האחרון
T 2 ־2 9 “2 ־־ T T  2 V ״ T 2 ־ ־ T T 2 “2 9 ״ • T  2 2 T T  2 V

הטמאה״. אשר אחרי לאשה
T ־ \ V -2 נ־־״״ ־ T ״ 2  T

 אלא עוד בו לחזור הבעל יוכל לא סופיים גירושין של ״במקרה :330 הפרה״, ״בשורת קוראן, 260
 יינשאו אם יחטאו לא כזה במקרה רק יגרשנה. והלה אחר לבעל הגרושה אשתו תינשא כן אם

שוב״.
Nork, Etym-mythol. — symb. Realwörterbuch, Stuttgart 1843, 1:432 261

הוא קדש כי יקחו לא מאישה גרושה ואשה יקחו לא וחללה זינה ״אשה ז: כא ויקרא 262
T “ 2 ״ 9  T־־ T T 2 ״ T ״ T • •• T  ; T ״ T * T

לאלהיו״.
T

אם כי יקח לא אלה את זינה וחללה וגרושה אלמנה יקח. בבתוליה אשה ״והוא יג-יד: שם שם 263
2 * T 2 ״ T  9 T  V 2 ־־ T  2 T T ־־2 ־־ V  T T  T ״״ V 9 ״T

אשה״. יקח מעמיו בתולה
2 T ־ ״״ T • ״ 1־ T
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266

 המנוסה בעת הפכה אשתו - ממשפחתו וחלק לוט רק ניצלו ועמורה סדום ממהפכת
 חרב העולם שכל האמינו לוט בנות בהרים. במערה הסתתרו ובנותיו ולוט מלח לנציב

 ולא צאצאים ללא לעולמן תלכנה שהן ביותר, הגרוע מן חששו והן המבול בעת כמו
 לא והן מינית, פעילות שחיפשו זונות היו לא הן האנושות; של לקיומה המשך יהיה
 הצעירה: אל הבכירה פנתה אז (.271 )הע׳ מין יחסי אתן לקיים לאביהן לפנות העזו

יין אבינו את נשקה לכה הארץ. כל כדרך עלינו לבוא בארץ אין ואיש זקן ״אבינו
• ד 9 ד •\ : •• ד ד 9 ד:• ד 9 • : 99ד•• ״ד : ד ״ : ״־ ז : 9ד ־ ד ד ״ ז ״ ־

בהרים במערות היין את החזיקו האיזור מנהגי לפי 264״.זרע מאבינו ונחיה עמו ונשכבה
״ 9 ■ ■ך • • • • ״ • ■ ■ך • • • •

הבכירה ותביא הוא בלילה יין אביהן את ״ותשקין 265.יין ברשותן שהיה כך לשמרו, כדי
ז 1 • • * ז » ״1•

הן הצעירה אל הבכירה ותאמר ממחרת ויהי ובקומה. בשכבה ידע ולא אביה את ותשכב
• ־ : • ־ ־ : ז ״ ז ד ״ ־ ז ז • ״ : ־ ז 9 : ז : ״ : ז ז . .ך . . - ;• ד ״ : ־־ ד ־־ : . 9

ותשקיז זרע. מאבינו ונחיה עמו שכבי ובאי הלילה גם יין נשקנו אבי את אמש שכבתי
• • ■ך • • • • • • ך ״ • • • « » • » • • • • « • • • • • • » » ״ • ■■ 9 • • • ״ ■ ■ך • •

ובקמה. בשכבה ידע ולא עמו ותשכב הצעירה והקם יין אביהן את ההוא בלילה גם
■ך■ * • • • • • «מ• • • ״ • • ״ •ך • • » 9 -ך• ^ ■■ ״ • ■ך ״ • • • • • • » • ■■ • •1 • • •1 1 1 •1 • • 1 • • ■ • % ■

266״.מאביהן לוט בנות שתי ותהריז
• ״ « • • • • • • • • ■ • ■ • 9

 שהיו עמים שני כך אחר התפתחו שמהם עמון, ואת מואב את ילדו הבנות שתי
לישראל. כאויבים ידועים

 על המבוסם עממי סיפור זה במעשה רואה ^ \Vettes) ווטה דה של האסכולה
 מנסה הוא אך לוט, בנות עם מסכים אינו אמנם התלמוד זה לעומת לאומית, שנאה

 אמותיהן של מעשיהן את להעמיד ולא אנושית מבחינה שלהן המוטיבציה את להסביר
 ליברלית גישה בעלי המקרא פרשני גם זנות. כמעשי לישראל האויבים העמים של

267.זאת בשיטה הולכים
 המצייר התלמודי והמונח השתכר, ספק ללא לוט נוספות. שאלות מעניינות אותנו

 יחסי לקיים כאלה שיכורים של בכוחם לפקפק אין 268״.כלוט ״שכור הוא קשה שכרות
 מינית לפעילות גירוי חומר האלכוהול משמש הוזכר שכבר כפי להוליד; ואף מין
 מינית. פעילות למנוע שעשויות המוסריות המגבלות את משתק שהוא משום רק ולא

 להניח ויש המינית בפעילות פעיל חלק נטל לא השיכור לוט לוט, בנות של במקרה
 כאן שהייתה להניח אין זאת עם יחד שכרות. של מאוד גבוהה רמה כאן שהייתה
 חכמי מפקפקים זאת לאור לבנותיו. מגיב היה לא לוט אז כי מוחלטת, אלכוהול הרדמת

 ״ובקומה״, המילה מעל נקודה מופיעה בתורה דבר. הרגיש לא לוט באמת אם התלמוד
 היה ״בשכבה״, דבר הרגיש לא לוט אם גם כלומר - שאלה סימן משמעותה אשר
 להעירו צריכה הייתה הזרע יציאת בעת האורגזמה כי ״בקומה״, משהו להרגיש עליו

המעשה, נעשה שכבר אחרי דבר לשנות יכול היה לא כבר הוא אם וגם כלשהו. באופן

לא-לב. יט בראשית 264
ן וכי - וגו״ בלילה יין אביהן את ׳״ותשקי) מג: פיסקא דברים, ספרי 265  במערה? יין להם מאי

.271 הע׳ להלן, וראה לשעה״; יין להם שנזדמן אלא
. יט בראשית 266 לג-לו
במקום. והערותיו (,Nowack) נובק אצל (,Gunkel) גונקל 267
ן מיתה, בה שיש עבירה עבר ממכר; וממכרו מקה מקהו ״שיכור ע״א: סה עירובין 268  אותו; ממיתי

ן מלקות,  שני לא הנינא: רבי אמר דבריו... לכל כפיקח הוא הרי דבר: של כללו אותו. מלקי
מכולם״. פטור לוט של לשכרותו הגיע אבל לוט, של לשכרותו הגיע שלא אלא
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 בביקורתו חוסך התלמוד אין לפיכך 269.השני בערב וזהיר ערני יותר להיות עליו היה
 בביאה מתעברת אשה ״אין כלל שבדרך בתלמוד, מתעוררת נוספת שאלה לוט. על

 זאת בכל והן הבנות מן אחת כל עם אחת ביאה רק הייתה התיאור, לפי וכאן, ראשונה״,
 הביאה ולכן ערותך, והוציאו בעצמן ״שלטו שהן זאת תופעה מסביר המדרש 270.הרו

271.התעברו והן שנייה, ביאה כמו פעלה הראשונה

ן ו נ מ ר א מ ת ו
 מתקופת לנו מוכר לאחות אח בין נישואין איסורי על לעיל הנאמר מן חריג מקרה

 בנו שהיה ואמנון, תמר, בשם יפה אחות הייתה המלך דוד של בנו לאבשלום המלכים.
 מרוב ורזה שחלה עד מאוד מיצר היה אמנון מאוד. אותה אהב אחרת, מאישה דוד של

 ואמנון מביתן יוצאות אינן בתולות המזרח מנהגי ולפי בתולה, שהייתה בתמר, חשקו
 והתברר ורזה, הולך שאמנון לב שם אמנון של ידיד מאומה. לה לעשות יכול היה לא
 וכאשר להתחלות, לאמנון יעץ זה ידיד לתמר. העזה אהבתו היא לכך שהסיבה לו

 ההפרדה למרות - בו לטפל תמר את אליו לשלוח אמנון ביקשו לבקרו בא דוד המלך
 אל באה תמר בחולה. לטפל צורך היה כאשר אחרת נהגו לנשים גברים בין המקובלת

ואמר: בה החזיק האוכל את לו הגישה וכאשר אוכל, לו והכינה אמנון
אל בישראל כן יעשה לא כי תענני אל אחי אל לו ותאמר אחותי. עמי שכבי ״בואי

ך « • • » • • ■ • • • • ך • • • • • • * • » • ■ • • • • • 9 • • ך • • • • ■ ■

בישראל הנבלים כאחד תהיה ואתה חרפתי את אוליך אנה ואני הזאת. הנבלה את תעשה
ך • « • • • • ך • ■ » • • • ■ • ק ך ״ • • ךp • • • • • ״ ■ ק ■ • • • • • » ■ ■ • • • ■ • • •

ויענה ממנה ויחזק בקולה לשמע אבה ולא ממך. ימנעני לא כי המלך אל נא דבר ועתה
• • • • • ץ • • • ק • • •1 • • ך • • • ״ • • • • • • • ך • ״ • • • • ■ן■ • ״ • • • 9 • • • • • » ך • • ץ •

מאהבה שנאה אשר השנאה גדולה כי מאיד גדולה שנאה אמנה וישנאה אתה. וישכב
* • • ״ ד ״ ■ ״ ד • • ■ ■ ^ • • ״ ך • • 9 • ■ ך • • « • • ■ • • • • • - ך ז « • • - ■ ״ • ■ 1 ■ ! •1■ •1*1• •1 •1• • •1 •

הזאת הגדולה הרעה אודית אל לו ותאמר לכי. קומי אמנון לה וייאמר אהבה אישר ד ־ ד ־־ י •י .ך ז ••• ד־ ־־ ז : ־ ד ד

יותר חמור היה מלפניו )גירושה לה לשמע אבה ולא לשלחני עמי עשית אשר מאחרת ד ״־ ״״ • • • ז • ז ד ד־ ד • • : ־ ־ ד : : ד ־־ : • ד

ונעל החוצה מעלי זאת את נא שלחו וייאמר משרתו נערו את ויקרא אותה(. מבעילתו ד ״.״ ד9 : • ־־ : ז - ־־ ־ך • ־ ד ד : • ד ־־ : ־ד : ־

אותה וייצא מעילים הבתולית המלך בנות תלבשן כן כי פסים כתנת ועליה אחריה. הדלת
• . . « . . . . ״ ך • • ^ . ץ ז • « . • . . « ״ . . . « . »•1 . « . • ״ • • • • • • . . • •

 לומר בכירה? של ׳ובקומה׳ וי״ו על נקוד למה הוני: רב בר יוסי רבי משום ״תנא ע״א: כג נזיר 269
ועונה היה, שהיה מה הרי ושואלת הגמרא וממשיכה ידע״. בקומה אבל ידע לא ש׳בשכבה׳

T : ״ .

 בלילה לו שאירע במה שרצה משמע שתה ואם יין לשתות צריך לוט היה לא הבא שבערב
הקודם.

ראשונה״. בביאה מתעברת אשה אין ״והא ע״א: לד יבמות 270
ו - זקן׳ אבינו הצעירה אל הבכירה ״׳ותאמר ה-ט: נא רבה בראשית 271 שנתכלה סבורות שהי

T ״ T T ״ V T ״ : ־־ V ־

) יין... אבינו את נשקה ׳לכה המבול. כדור העולם  של וי״ו על נקוד - יין׳ אביהן את ותשקי
- הצעירה׳ אל הבכירה ותאמר ממחרת ׳ויהי ידע. בקומה ידע, לא ש׳בשכבה׳ - ׳ובקומה׳

: 9 T : 9 : ״ T ״ ״ : ־ :TT־  T ־־ V ״ : ־־ T . : -  T

ין ממה אלא במערה? יין להם היה מנין ן היו להן מרובה שהי . אותו מחביאי . ׳ותחריף במערות.
ת לוט בנות שתי )בראשי ׳ הן ( יט מאבי מביאה מתעברת האשה אין לעולם ר״א: אמר - לא-לו

. . . .

׳?! לוט בנות שתי ׳ותהרי) כתיב והא אתיבין, ראשונה.  בעצמן שלטו תנחומא: ר׳ אמר מאביהן
בר שניה״. כמביאה ונתעברו עדותן והוציאו f* *׳¿¡n לז^/ ! e׳ <W " f i i N x 'x  ¡en*!¿?) p i c  ¡ v h r

¡ Nie"\ £"ב ? l e n k t e  r1j1gjc~> r tie 'x x  ~Np> ¡cnר f<׳N p  :r~< /:ב>3£ב gW,ברך iN jc'ï- ׳ רב׳pA3: ¡/פ 

f g  p [ 0 $ \N /<רב׳ ב׳ 'r>ic~>) " n fa 3 ic x  r o f jN g  ~>Np g '%  ? '- ! t ip ' ¡n £  k~>pj rw /i , fNg '~ ,N p

j f n f ׳(.366 ר&׳
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273

לבושה שהיא לראות צריך היה שהנער פי על )אף אחריה הדלת ונעל החוץ משרתו
9 9 ^ » • • • • « ״ ^ • 9 ״ ^ •

עליה אשר הפסים וכתינת ראשה על אפר תמר ותקח נסיבה(. לבוש שהוא פסים בכתונת ז •־־* • ״־ ז ד ז ד ד . - - : .ך ־־ ־.״ •• ז

272״.וזעקה הלוך ותלך ראשה על ידה ותשם אבל( )לאות קרעה
־ ז דיד \ ־ד ־ ־ דד • ־ ־ ז ־ \ ״ ,ז ז ז : י ד 9 •

 הזדמנות כך אחר וניצל אמנון על מאוד כעס אשר אבשלום, אחיה לבית ברחה תמר
להורגו.

העסיקו ממך״, ימנעני לא "כי אותה לו לתת המלך את שיבקש לאמנון תמר דברי
• ז •

 המודרניים הפרשנים אחות. עם נישואין אוסרת התורה שהרי הדורות, בכל הפרשנים את
 המלכים תקופת מאשר יותר מאוחר משה בתורת זה שחוק בטענה בעניין מקילים

273.חורגת לאחות להינשא איסור היה לא עדיין המלכים ושבתקופת
 שחוקי אומרת התלמודית המסורת אחרת. תשובה מציעה התלמודית המסורת אך

אחת פעם עמה לשכב תיאר״ יפת ״אשת במלחמה הפוגש לחייל מתירים המלחמה
• • • • • ■■ ■■ • •

 יתגבר שהוא חשבו כזה חד־פעמי במעשה - זה( היתר השוללים התלמוד מחכמי )יש
 ולתת לביתו להביאה עליו אזי לאישה לשאתה ירצה החייל אם אך - הרע יצרו על
 לכל זכאית והיא לאישה לשאתה יוכל אז ורק הוריה, על להתאבל יום שלושים לה

 למכרה יוכל ולא לחופשי לשלחה עליו בה חפץ אינו החייל אם איש. אשת של הזכויות
 אחרים לילדים זכויות שווי הם תואר״ יפת ל״אשת מנישואים שיוולדו ילדים 274.לשפחה

 האישה לנפילת סמוך נולד אשר ילד לגבי תקף זה כלל אין אמנם, איש. לאותו שיש
 קיימה שהיא יחסים של תוצאה להיות יכול הילד כי נישואיה, לאחר סמוך ואף בשבי

275.הנוכחי בעלה לפני אחרים חיילים עם או הנוכרי בעלה עם
שדוד תיאר״, יפת ״אשת הייתה ותמר אבשלום אם שמעכה מניחה המסורת כך, ואם 9* • • • • • ■ • ■■ — * • •

 בתה הייתה תמר בעוד החוקי בנה היה ואבשלום ממלחמותיו, מאחת לביתו הביאה
 צריכה הייתה לא תמר לפיכך אביה. היה מי ביטחון כלל היה לא ואשר לפניו שנולדה
276.מלך כבת המלך בבית שגדלה פי על אף לאחות חוקית מבחינה להיחשב

 אנו שאין מעניינות פסיכולוגיות נקודות של בשורה מלווה המקראי הסיפור כל
 אמנון של החד למעבר מתייחס שהתלמוד להזכיר יש אך כאן, עליהן להתעכב רוצים

 למטרתו הגיע כמעט שהוא חשב אמנון שכאשר מוסבר זה מעבר לשנאה. מאהבה
בכך. אשמה הייתה שלא תמר על כעסו את והוציא 277,גברא כוח חסר שהוא לו נתגלה

276

אל-ב 272 יא-יט. יג שמו
הנישואין. לאיסורי טעמים זה: בפרק לעיל ראה 273
י-יד. בא דברים 274
ע״ב. בא קידושין 275
 דבר ׳ועתה שנאמר היתה, תואר יפת בת תמר רב: אמר יהודה רב ״ואמר ע״א: בא סנהדרין 276

 הואי, נישואין בת דעתך סלקא ואי - יג( יג )שמואל-ב ממך׳ ימנעני לא כי המלך אל נא
 מובאת בתוספות, שם שם היתה״; תואר יפת בת מינה שמע אלא ליה?! שריא הוה מי אהתיה

 כן ש״על מובא ובסיכום שנייה. ולביאה ראשונה לביאה מותרת תואר יפת אשת אם המחלוקת
. כשבאת מעוברת היתה כבר שאמה דוד, בת היתה לא דתמר למימר נראה למלחמה״

יצחק: רבי אמר טעמא? מאי טו(. יג )שמואל-ב מאד׳ גדולה שנאה אמנון ה ״׳וישנא שם: שם 277
ז • ז • ז • • ז • »

 את לו קשרה שתמר שייתכן אומרת כך אחר )הגמרא שפכה״. כרות ועשאתו לו נקשרה נימא
ותו וגרמה הנימה בדבר אשמה הייתה לא שהיא המחבר של הערתו זה במקרה שפכה. כרות להי
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278

ם בו יי
 במקום מותו, לאחר גם אחיו אשת עם גבר נישואי התורה אוסרת אחד שבמקום בעוד
מיוחדים. בתנאים אך כאלה נישואין התורה מתירה אחר

לאיש החוצה המת אשת תהיה לא לו אין ובן מהם אחד ומת יחדו אחים ישבו ״כי
• • • • • ■ ■ • • -ן- • ■ ■ « • • • ■ • • « • • J • • • ך »■■ • • »■« ■ ■ • • • • • ■

• •1 • • • • I •

אחיו שם על יקום תלד אשר הבכור והיה ויבמה. לאשה לו ולקחה עליה יבא יבמה זר
T  T  : T  V  T  T  T  T  l  T : ״ T  T  : T  : • : T ־ : ־־ T 9 ד  • •  ••  V ״״ ־־ T ־

יבמתו ועלתה יבמתו את לקחת האיש יחפיץ לא ואם מישראל. שמו ימחה ולא המת
« • • • • ^ • • • • • • ^ • • • • ■■ • 9 ^ ^ 9 • • • • • • ■ ^ • p״ • • •

וקראו יבמי. אבה לא בישראל שם לאחיו להקים יבמי מאן ואמרה הזקנים אל השערה
■ « • ^ • • • 9 • • P • • ■ • • ■ p • ך ■ • • 9 • y • ך ך • • • • • • ■ ■ • • ^ • • 9̂  ץ

לעיני אליו יבמתו ונגשה לקחתה. חפצתי לא ואמר ועמד אליו ודברו עירו זקני לו
״I 9 ״ T ״־ I ״ J ״ ״  : T ״־ : T ״־־ T ״ : ־־ . : T : ״ : T : ״״ : ״ T : •־

לא אשר לאיש יעשה ככה ואמרה וענתה בפניו וירקה רגלו מעל נעלו וחלצה הזקנים
: T  : T ־ ־־ T : : ־־ ־־ ״״ ד  T  T  : T  : T I T : T T l T  : T ״• T  V  T ־ ־ V ד

278״.הנעל חלוץ בית בישראל שמו ונקרא אחיו. בית את יבנה
• • • ^ ■■ 9 • • • ■ ■ קך • • • ■ "•ך • • • • ^ •• •• •

שנפטר( הבעל של )אחיו גיס עם שנישואין הוזכר יהודה בני ואונן ער על בדיון כבר
 בתורה שהייבום הרושם ומתקבל 279,הנדודים בתקופת כבר היהודים בין מקובלים היו

 אנו הייבום של קדמותו על תורה. מתן לפני עוד בעם קיים שהיה מנהג מנציח בעצם
המת. אחיו אשת את הנושא לאח ״יבם״ במונח התורה משימוש גם למדים

 למנוע היא הייבום מטרת אגרו־פוליטי. רעיון הוא הייבום מאחורי שעומד הרעיון
 אלמנה מנישואי כתוצאה לשבט משבט קרקעות והעברת השבטים בין קרקעות פיצול
 דומה ובצורה 280,צלפחד בנות של המיוחד במקרה בהרחבה נידון זה נושא אחר. לשבט

רות. של במקרה גם
 את פוסלים אשר מקרים של שורה התלמוד מונה הייבום בנושא התורה פסוקי מתוך

 יכולה היא אין מהן שכתוצאה המין, באיברי מגבלות לאישה יש אם כדלהלן. הייבום,
 גם חלה אינה הייבום מצוות ואסורים. הם תועלת חסרי הגיס עם נישואיה אזי ללדת

 מקרה גברא. כוח חסר היה האח אם למשל חייו, בימי עוד הנפטר של שמו נמחה אם
 נישואין, האוסרים ליבמה, הגיס בין קרבה יחסי יש אם הוא ייבום מאפשר שאינו נוסף
 אם הוא ייבום הפוסל נוסף גורם 281.היבם של חמותו או בתו היא שהאישה במקרה כמו
 חולה היה הבעל אם כמו נפטר, היה לא שהבעל במקרה גירושין שהצדיקו עילות היו

 לגירושין, עילה מקצועו היה שאם שנפטר, הבעל של מקצועו גם שייך לכאן 282.צרעת
הגיסה. לייבום הצדקה אין 283,בורסקאי כמו

המתרגם.( - נכונה אינה
. כה דברים 278 ה־י
לאונן יהודה ״וייאמר ח: לח בראשית נסוג; משגל והזיווג: הנישואין .1 זה: בפרק לעיל ראה 279

T • 1 • ♦

לאחיך״. זרע והקם אתה ויבם אחיך אשת אל ביא
T  • T  .  T  • T  • * *  •

ת ידבקו בנחלתו איש כי אחר למטה ממטה נחלה תסיב ״ולא ט: לו במדבר 280 ישראל״. בני מטו
• • • T “• ״ • • • • ™  W 9  • • T  " "  • • • • • T • •1 • • • • 1 • • • •

 היבום ומן החליצה מן צרותיהן וצרות צרותיהן פוטרות נשים עשרה ״חמש מ״א: פ״א יבמות 281
וכר״. אשתו בת בנו, ובת בתו ובת בתו הן: ואלו העולם, סוף עד

 חוסמין שאין שחין מוכה לפני שנפלה ליבמה מנין עזריה: בן אלעזר ״רבי ע״א: ד יבמות 282
)דברים שור תחסם ׳לא שנאמר אותה? ׳ רש״י יחדו׳״; אחים ישבו ׳כי ליה וסמיך ד( כה בךישו

T  • • • •

ן ד״ה ן ״אין חוסמין: שאי וחולץ״. אותו כופין אלא לו להתייבם לכופה טענותיה סותמי
ן ׳׳ואלו מ״י: פ״ז כתובות 283 ו בין והברסי, נחשת והמצרף שחין... מוכה להוציא: אותן שכופי  שהי

נולדו״. משנשאו ובין נשאו שלא עד בם
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 קודמת ש״חליצה אומרים אשר התלמוד, חכמי על כך כל מקובל היה לא הייבום
 היא זאת לקביעה הניתן ההסבר החליצה. היא המחדל ברירת אחר: ובלשון ליבום״,

 מאוחרים בדורות כן שאין מה התורה, מצוות קיום לשם הייבום נעשה קדומים שבדורות
 כל או רכושה יופיה, בגלל יבימתו את שהכונס הדעה את הביע שאול אבא 284.יותר
 הקראים 285״.ממזר הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה פוגע ״כאילו אחרת, צדדית סיבה

 הייבום מצוות היהודים, אצל רלוונטי אינו כבר האגרו־פוליטי שהגורם שמאחר סוברים
 כיום, המקובלת הדעה גם זאת 286.גיסה עם נישואין על התורה איסור חוזר ולכן בטלה

287.לביגמיה גורם היה והייבום נשוי הנפטר שאחי המקרים בכל פנים כל על

ניאוף
 בתחרות משפטית מבחינה לעמוד יכולים עריות, גילוי כולל לעיל, המוזכרים הפשעים

 עם גבר של מין ויחסי נשואה, אישה עם רק מתקיים ניאוף ופיתוי. אונס ניאוף, עם
 איסור 288.בניאוף לא אך קדשה, באיסור הרמב״ם לדעת אסורים נשואה לא אישה

 וגם הנואף שגם בתורה נאמר נוסף במקום 289;הדיברות בעשרת כבר מוזכר הניאוף
 החדשה שבברית בעוד 291,חנק הוא עונשם המסורת ולפי 290,מיתה חייבים האישה
 שכבר כפי לב, לשים יש כאן גם 292.בסקילה הנואף של שעונשו שגויה בצורה מסופר
 האיסור על העוברים כאשר רק לפועל מוצא להיות יכול מוות דין שפסק לעיל, נאמר
 ראייה. עדי שני לפחות היו עצמו ולמעשה התראה( הייתה )כלומר במזיד עליו עברו

 המקדש שבית בזמן להורג. אדם להוציא אפשרות אין אלה תנאים שני מולאו לא אם
חורבן עם 293.סוטה מי להשקותה לדרוש היה יכול באשתו חשד אדם כאשר קיים, היה

 מצוה: לשם מתכונין שהיו בראשונה חליצה. למצות קודמת יבום ״מצות מ״ז: פ״א בכורות 284
ו ן ועכשי  גזרת )מזמן יבום״. למצות קודמת חליצה מצות אמרו: מצוה, לשם מתכונין שאי

זים שתיקן גרשום רבינו לאשכנזים, ייבום מצות ממילא נתבטלה נשים ריבוי לאסור לאשכנ
המתרגם.( - הייבום את בזמנם התירו ספרדיים ופוסקים הרמב״ם אך

ע״ב. לט יבמות 285
L. Löw, Ges. Sehr. 3:76 286

 וראה להם, אסורה הייתה לא ביגמיה כי ביבום צידדו המזרח״ ״עדות בני האחרונים לדורות עד 287
המתרגם. - הבאה בהערה גם

 הוא רצה אם בשוק אשה פוגע אדם היה תורה מתן ״קודם ה״ד: פ״א אישות הלכות רמב״ם, 288
 נאסרה התורה משנתנה קדשה. הנקראת היא וזו והולך, אותה... ובועל שכרה לה נותן והיא,

יח(״. כג )דברים ישראל׳ מבנות קדשה תהיה ׳לא שנאמר הקדשה
•• • T • ״ • T

תנאף״. ״לא יג: כ שמות 289
הנאף יומת מות רעהו אשת את ינאף אשר איש אשת את ינאף אשר ״ואיש י: כ ויקרא 290

• • • • • • • • • • •

פת״. והנא
V T ־ :

.. הן ״אלו מ״א: פי״א סנהדרין 291 . איש״. אשת על והבא הנחנקין
כאלה״. נשים לסקל בתורה צונו ״ומשה ה: ח יוחנן 292
בו ומעלה אשתו תשטה כי איש איש אלהם ואמרת ישראל בני אל ״דבר יב-יד: ה במדבר 293

• ־ • V : • • T : ״ ״ : T : ״  T ־ • ד • V ״ • • : V ־ : T T

ני ונעלם זרע שכבת אתה איש ושכב מעל. והוא בה אין ועד נטמאה והיא ונסתרה אישה מעי
T ־ : T ״ ־ T ־־ : ״ V־ : V : ־ ............................ T : ״ : : T : ״ ״ : T T : ״״ ־י T : ״

ו ועבר נתפשה. לא ו עבר או נטמאה והוא אשתו את וקנא קנאה רוח עלי וקנא קנאה רוח עלי
״ TT ־־ T : TT״: :״״•״ T : ״• TT * T T T : ״ :״ ״: V ,,,״ J T:p־

וגו״׳. נטמאה לא והיא אשתו את
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 הגבר של חובתו הייתה אז אך האישה, בגידת את לקבוע האפשרות בטלה הבית
 כתובתה את כזה במקרה מאבדת האישה בנאמנותה. חשד הוא כאשר מאשתו להיפרד

 גירושין של או הבעל מות של במקרה מקבלת שהייתה המוהר( של שוויו הערכת )או
 הנישואין ואם בנישואין, בגידה על לאשתו לסלוח יכול הבעל אין אחרות. עילות מחמת

בשנית. להינשא אפשרות להם אין זאת, מעילה מתפרקים
 וגם משפטית, תביעה מוגשת אם רק בר־עונשין הוא ניאוף המודרני החוק לפי גם

 כאשר במוסר הפגיעה על מעניש המקראי החוק 294.התפרקו הנישואין אם רק זאת
 על רק החוק מגן בימינו בזולת. אישית פגיעה בגלל רק ולא החוק, על היא העבירה

 בעבירה מדובר כי לבעל רק ולא תביעה זכות אדם לכל יש התורה דין לפי הבעל.
 )כלומר הרומי החוק לפי או לתבוע, יכול הבעל רק )בגרמניה( שאצלנו בעוד פלילית,

משפחה. לקרובי הקתולית(, הכנסייה של
 לפי אמנם, והנואפת; הנואף בין הגירושין( חוקי)לאחר קשר אוסר הגרמני החוק גם

 מן ביהדות אפשרי בלתי שהוא דבר 295,כזה לקשר אישור לקבל אפשר המדינה חוקי
 הנואף בין משותפים חיים למנוע אין הגרמני המדינה חוק לפי לעיל. שהוזכרו הטעמים

 המתרגם(, - בציבור״ כ״ידועים )בלשוננו פילגשות בתנאי הגירושין, לאחר והנואפת,
בעונש. החייב מוסרי לא למעשה הדבר יחשב היהודי החוק שלפי בעוד

שבה ניאוף מח ב
 תחמיד "לא גם שם נאמר אלא הדיברות בעשרת נאסר המילה מובן במלוא ניאוף רק לא

 ליהנות )כדי אשה של קטנה באצבע המסתכל ״כל אמר ששת ורב 296״;רעך אשת
 החדשה הברית לדברי דומה זאת אמירה 297״.התורפה במקום מסתכל כאילו ממנה(

298״.בלבו נאפה נאף אותה לחמד באשה יביט אשר ״כל המפורסמים
 הוא גם יחשב אחרת אישה על חושב אשתו עם מין יחסי קיום בעת אשר אדם
 כאלה מין מיחסי שייולדו וילדים המילה, של המדויקת במשמעות לא אם גם כנואף,

 מר ״דאמר גרושה, עם נישואין שוללים אשר יש זה מטעם 299.לממזרים כמעט נחשבים
300״.במטה דעות ארבע גרושה, שנשא גרוש
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Strafgesetzbuch no. 172 294 
Bürgerliches Gesetzbuch no. 1312 295

יד. כ שמות 296
ע״ב. סד שבת 297
כה. ה מתי 298
 ״שיש תמורה: בני ד״ה רש״י אחר״; בכוס עיניו ויתן זה בכוס אדם ישתה ״אל ע״ב: כ נדרים 299

י ילקוט אחרת״; על ובא זו על לבא וכסבור נשים, שתי לו נ  ״׳האשה שה: רמז ירמיה, שמעו
חזקאל תחת המנאפת י ( ׳ אף רבותינו: אמרו אישה?! תחת מנאפת אשה יש וכי - לב( טז אישה

V 2 ־  T  T ״ ־ ־ T ' י I

יחדת שהיא אשה תשמישה, בשעת באחר עיניה נותנת והיא עמה משמש והוא בעלה עם מתי
ניאוף״. הוא אף

 דאמר בעלה. בחיי גרושה ניהו? מאי חבירך. בה שבישל בקדירה תבשל ״לא ע״א: קיב פסחים 300
וכו״׳. גרושה שנשא גרוש מר:
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ה ט סו
 כבדיקה - ״סוטה״ - בבעלה בגדה אישה אם כבדיקה המתואר התהליך את לראות יש

ה׳. לפני והעמדה הכהן אתה והקריב הכהן... אל אשתו את האיש ״והביא אלוהית:
V • • • • • • • • • -ך* ■ • • • • • •  I• ך • ■ • • ״ • ■ • • • • • • • •*ך• • •
■ I • • • •  I • •  • •  • I •

הכהן יקה המשכן בקרקע יהיה אשר העפר ומן הרש בכלי קדשים מים הכהן ולקח
• ^ ■■ 9 • • ■■ 9 • • • P ■ • • • ך■ • • • r • • ^ ״ •ך ■ ■ ״ ^ 9 « • 9 • ■ • • • ■ • • ■9 • ■ mma V

אתה והשביע הזכרה... מנחת את כפיה על ונתן האשה ראש את ופרע המים... אל ונתן
V  T I ־־ T ״ T ־־ T  V ״ T  : T ״־ ־ ן ־T V״ ־ ״ ־ : ־ T 9 ״ ־־ ״ ־ ״ : • : T

הנקי אישך תחת טמאה שטית לא ואם אתך איש שכב לא אם האשה אל ואמר הכהן
9 • ״p • 9 • • ■ ^ • • 9 ■ך • ^ ^ ^ • • ■■ ^ • 9 • ■ ■■

את בך איש ויתן נטמאת וכי אישך תחת שטית כי ואת האלה. המאררים המרים ממי • 9 • • • « ■■ • ^ • • ■■ • • • • • ■ך • ^ ^ ■■ • • • • • • • ■ • 9 ■ך■ • 9 • • • ■■ •

יתן לאשה הכהן ואמר האלה בשבעת האשה את הכהן והשביע אישך. מבלעדי שכבתו
I T I * ־ I ־ ־ :, ״ 1 ״ ״ ״ , : ״ ־ ־־ : T ״ ״ ״  V  p ״ T י ״ . . T ־,:  :  T T T 1״״ ־־ “״ T ־ T

המים ובאו צבה. בטנך ואת נפלת ירכך את ה׳ בתת עמך בתוך ולשבעה לאלה אותך ה׳
9 : T \ I m I T  T  :  T ״״ : ־ V • ״ * t  T  T  P • •  :  • V  :  V  V - - .

האלית את וכתב אמן. אמן האשה ואמרה ירך ולנפל בטן לצבות במעיך האלה המאררים
V : ־־ • V ״ * T ״ :־־״ T : ־־  V, ״ : ־ ־ ״ : T 9 ״ : T  T  : T ״ T  T  T 9 ״״ : T ־־ T  T  V

המאררים המרים מי את האשה את והשקה המרים. מי אל ומחה בספר הכהן האלה
T ״ ״ V ״־ ״ ״ ־־ V T  T  V ־־ ״־ T ״ : ״ : T  V PT ״ V  T *״־ ״ T ״ - ; T:- .

והקריב הקנאית... מנחת את האשה מיד הכהן ולקח למרים. המאררים המים בה ובאו
T  x : ־ ־ T־  : • - : T ״ : T ־ 9 ״״ ־־ ־ ־ ״״ T ״ T ״ ״ : T: ־ ״ p

מעל ותמעל נטמאה אם והיתה המים... את האשה את ישקה ואחר המזבח... אל אתה
- ■ך . . . . T : ־־ ״־ ־־ : ־  V  PV ״ V  T ״־ T ״ : t  ; ; * • T  : T - • : - -

לאלה האשה והיתה ירכה ונפלה בטנה וצבתה למרים המאררים המים בה ובאו באישה
T  T  :  T T ״   T : T :  T ״ ״   :  T : T :  T : T ״ I T : T ״   : ־  ״ ד  T  :

301 301״.זרע ונזרעה ונקתה הוא וטהרה האשה נטמאה לא ואם עמה. בקרב
־ ״•־1״.״ : • T־ T : : ״ :  T״T  : T 1 : ״ : ״ T : ״ : : T -ד

 הצפויות והתוצאות הצפוי העונש את רציונלי באופן להסביר גדולים מאמצים נעשו
 זלשיץ 302.האישה ביציות של במיימת כאן שמדובר הציע מיכאליס זה. מהליך

 ואשר מראש שהוכנה תמיסה היו המאררים״ ש״המים בדעה החזיק (1863-1801)
 השפעות להם היו לא לזה מעבר ואשר היה(, )אם ההריון תחילת על לרעה השפיעה

 צריך לא מין יחסי קיום הרי כי הדעת, על כלל מתקבלת אינה זאת הנחה 303.נלוות
 לאישה שהוגש שהמשקה כותב שגוי, תרגום על שהתבסס אבשטיין, להריון. מיד לגרום

 מביתה עפר מעט גם להם הוסיפו שהוספו, זרות תוספות שמלבד קדושים, מים היו
 כתוצאה הבטן בצביית מדובר אם להחליט מסוגל אינו הוא 304.בניאוף החשודה של

 בתופעה שמדובר או ההריון את לסבך עלולה אשר במיימת שמדובר או הרחם מהרחבת
 מתוך הסוטה של הימנית השוק שתיפול מוסבר יוספוס אצל 305.אחרת פיזיולוגית

 לא מהם אחד אף כאשר להסבר נוספים ניסיונות כאן להביא טעם שום אין 306.הפרק
 וכן והמרגש, רגיל הבלתי התהליך של שהפרטים ספק אין אך והגיוני. סביר נראה
 אותה להביא יכולים האישה על בהן מאיים שהכוהן הגופניות התוצאות מפני הפחד

 שום אין - אשתו את לגרש החובה הבעל לפני עומדת כזה במקרה באשמתה. להודאה
וכפי לבגידה, עדים אין כאשר רק מבוצע התהליך כל הרי כי אותה להעניש אפשרות

טו־כח. ה במדבר 301
Michaelis, Mos. Recht, T.V. p. 272 302
Saalschütz, Das mos. Recht, p. 574 303

״ בקרקע יהיה אשר העפר ״ומן הפסוק שמזכיר ״משכן״, המילה את 304 יז(, ה )במדבר המשכן
T  • • • ♦ • • • T  T  •

. המקדש לקרקע כמובן הכוונה אך הנואפת״, ״דירת  (Kautzsch) קאוטש מתרגם
Ebstein, Die Medizin im alten Testament, Stuttgart 1901, p. 137 305

, בן יוסף 306 .6 יא פרק ג, ספר קדמוניות, מתתיהו



«  »
707 משפטית רפואה

 גם והתראה, עדים ללא ולהעניש לרין להעמיד אפשרות אין פעמים מספר נכתב שכבר
הנאשם. של הודאה יש אם

 האומרת ההערה מאשר הגמרא של עמדתה על טוב יותר להצביע שיכול דבר אין
 יותר בתקופה 307.לאשתו נאמן הבעל כאשר רק פעולתם את פועלים המרים שהמים

308״.הפסיקן זכאי בן יוחנן ורבן המרים, המים פסקו המנאפים, ״משרבו מאוחרת,

ס נ או
 גבר, עם מין יחסי לקיים נאלצת הגבר, על האסורה אחרת אישה או איש, אשת אם

 אין שעבר. לאיסור בהתאם מיתה חייב הוא למעשה, עדים ויש כדין הוזהר הגבר ואם
 יכולה האישה אין כן כמו חנק; במקום סקילה כמו המיתה עונש את להחמיר אפשרות

 עניין הפלילית. לתביעה מעבר לה, שנגרם נזק על אזרחית בתביעה הנאשם את לתבוע
 שניאוף במקרה מעשה. אותו על עונשים כפל שאין התלמוד, חוקי בכל עיקרון הוא זה

 נידון הנואף איש( )אשת נשואה חותנת עם מין יחסי כמו עריות, גילוי עם משולב
309.בחנק במקום בשרפה זה ובמקרה יותר, החמורה במיתה

 רק האנס אם אך בכוח, נאנסה היא אם כמובן, עונש ללא יוצאת הנאנסת האישה
 אותה, יהרוג או בגופה יפגע אזי לו תתמסר לא שאם איש( )אשת האישה על איים
 יותר התלמודי החוק מחמיר זה במקרה 310.להיאנס ולא עצמה את להקריב חייבת היא

311.המודרני החוק מאשר
 יחסי לקיים נאנס שהוא לטעון יוכל לא לעולם וגבר לאישה, ביחס רק יש אונס

 רבא, נגד טענה מעלה הגמרא אמנם, לדעת״. אלא קישוי ״אין רבא שאמר כפי מין,
312.שינה כדי תוך גם קישוי שיש

ס נ י או תו פי ו
 קיימה לא שעדיין למרות כנשואה הנחשבת מאורסה״ בתולה ״נערה היא הנאנסת אם

 ״כי נאמר בעיר היה האונס אם בשדה. או בעיר היה האונס אם מבחינים מין, יחסי
אל שניהם את והוצאתם עמה. ושכב בעיר איש ומצאה לאיש מאירשה בתולה נער יהיה

־ V 2 ״ ־ ־ :T  T  :  T  I T : ״ : T  :  •  T  •  T  T ־ V # ־  V  :  T : ־ V ־

בעיר״, צעקה לא אשר דבר על הנער את ומתו באבנים אתם וסקלתם ההוא העיר שער
״ : • ־־ • t ־־ ־־ t : ־  v ״ ז ר :v-------T  ״־ t ז ־ ־־ : — - : v ־ ז • t ד :

שומע השכנים אחד היה צועקת הייתה אם שהרי הסכמתה, הביעה כנראה הנערה כי

בזמן - לא( ה )במדבר עונה׳ את תשא ההוא והאשה מעון האיש ״׳ונקה ע״א: כח סוטה 307
: * T  T ״״ ״ T  :  9 T ״ T ־ P T ״ ״ ־  V  T

ן מנוקה שהאיש , את בודקין המים - מעו ן מנוקה האיש אין אשתו  בודקין המים אין - מעו
אשתו״. את

מ״ט. פ״ט שם 308
 שתי בה שיש עברה עבר בחמורה. נדון דין, בית מיתות בשתי שנתחיב ״מי מ״ד: פ״ט סנהדרין 309

בחמורה״. נדון מיתות,
על איש יקום באשר ׳כי אומר רבי דתניא: כדרבי, דמים ושפיכות עריות ״גילוי ע״א: עד שם 310

T  •

רוצח מה - לרוצח המאורסה נערה ומקיש כו(... כב )דברים הזה׳ הדבר כן נפש וךצחו רעהו
• 1 T  • • T  •

תעבור״. ואל תהרג המאורסה נערה אף יעבור ואל יהרג
Strafgesetzbuch, no. 177 311

ע״ב. נג יבמות 312
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בה והחזיק המאירשה הנער את האיש ימצא בשרה ״ואם זה לעומת לעזרתה. ובא אותה
. -ך -ך : ־ ־־״ך:--------- ד • T ד : • ד ז ־ ״ : . . . . . די .

לנער אין דבר תעשה לא ולנער לבדו. עמה שבב אשר האיש ומת עמה ושכב האיש
T  : • T י •• ד • ־־ ד — : ־ : T ״ ־־ ד ד ד ד ־ • T 9 ד ד ־ :  T------------ד ־ ־ :

313״.הזה הדבר כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כי מות חטא • • •” ^ ■ך ״ • . .... ^ • . . . . »■ . 9 ^ « . • • ■ך • . .

הנערה לאבי לשלם האונס על אזי אירשה״ לא אשר בתולה ״נער על מדובר אם
ז ־ ־ ־ ד : ד ״ד ז ד :

זכותו את ומאבד ימיר׳ כל שלחה יוכל ו״לא לאישה, לשאתה חייב והוא כסף חמישים
ד ז T ד : - - 9

 חרשת, הנערה אם גם תנאי, בכל חלה הנישואין חובת התלמוד חוקי לפי 314.לגרשה
 לנערה יש זאת לעומת העריות. ברשימת כלולה היא אם לא אך מצורעת, או עיוורת
אלה. לנישואים לסרב זכות ולאביה

 ו׳׳צער״ ערך(, )ירידת ״פגם״ ״בשת״, גם לשלם האונס חייב כסף חמישים מלבד
 יש כי מחלה, ודמי ריפוי גם לשלם יש הצורך שבמידת ספק אין 315(.הגופני )הכאב
גופנית. פגיעה כל על כמו אונם על לפצות

 המפתה גם התורה חוקי לפי נערה. המפתה על העונש גם אלה לעונשים מאוד דומה
 לאבי לשלם המפתה על לנישואין מסרב אביה אם אך לאישה, הנערה את לשאת חייב

לפי לגרשה. זכות למפתה יש כאן אך 316,כסף חמישים שהוא הבתולית״, ״כמיהר הנערה
• •

 עליו, חל אינו ״צער׳׳ בעוד ו׳׳קנס״, ׳׳פגם״ ׳׳בישת׳׳, לשלם המפתה על התלמוד חוקי
 עם התייעצו התלמוד חכמי בהסכמה. מין ביחסי מדובר שהרי מיוחד כאב כאן אין כי

 המפתה של במקרה אך 317,כאב יש מין יחסי קיום שבכל להם הסבירו אשר נשותיהם
 המפותה, אצל עליו המדובר הגיל של העליון הגבול בושת. שיש בעוד חריג כאב אין
 בחוק מאשר יותר צעיר גיל וזהו במזרח, למקובל בהתאם וחצי, שנים עשרה שתים הוא

318.עשרה שש הוא הגיל שבו הגרמני,
 האמהות. של ביותר הטוב המעשי הביטוח הוא התורה של זה עתיק חוק לדעתי,

 באומרם הנזכרים החיובים של ההוראות את מרחיבים התלמוד של המוסר אנשי
 עליהם. ישמרו אשר לאלה יוטב שגם אלא לעונש צפוי החוקים על שהעובר רק שלא

319/,אחריך ולבניך לך ייטב למען תיאכלנו ״לא דם, אכילת באיסור גם נאמר כך
• • • . ז • • • •

 ממנו הפורש ממנו, קצה אדם של שנפשו הדם אם ״ומה המשנה אומרת כך ועל
 על מהן הפורש ומחמדן, להן מתאוה אדם של שנפשו ועריות גזל שכר, מקבל
העריות לחוקי במבוא מובא לפיכך 320״.ולדורותיו לו שיזכה וכמה כמה אחת

. כב דברים 313 כג-כו
כח-כט. שם שם 314
וקנס ופגם בשת נותן המפתה ארבעה. והאונס דברים שלשה נותן ״המפתה מ״ד: פ״ג כתובות 315

ו מוסיף - הצער״. את שנותן אונס עלי
: כב שמות 316 לאשה. לו ימהרנה מהיר עמה ושכב אירשה ליא אשר בתולה איש יפתה ״וכי טו-טז

T :־־ T : ״ V “ 2 ״ 2  :  T  T  V ״ ־ T  V  T  :  * T  T : ״ T

הבתולית״. כמיהר ישקיל כסף לו לתתה אביה ימאן מאן אם
T  T :  T ״ V  V  T * :  T ״ : • י . - - :

 איש של ראשו על חמים מים כמו שהוא כך כל קשה אינו הזה שהצער ש׳: ע״ב: לט כתובות 317
בחניכיים. קשה לחם כמו אמר: פפא רב הקזה. סכין של דקירה כמו אמר: רבא קרח.

Strafgesetzbuch, no. 182 318
כה. יב דברים 319
. פ״ג מכות 320 מט״ו



«  »
709 משפטית רפואה

321״.בהם וחי האדם אתם יעשה אשר משפטי ואת חקיתי את ״ושמרתם הפסוק
״ 1 . ״ : ־ ־ ־ ״ \ •% : ־ ד ד ־ ז : • ד : ־ : ז ז ז ד ־ ־ ז ־ ד T ז

 הרחב במובן עריות״, שמ״גילוי היא התלמודיים המוסר אנשי של נוספת הערה
 אצל גם מופיע זה רעיון של פירוט 322״.הבא ולעולם הזה בעולם ״נפרעין המונח, של

 יירשו לא זכר, במשכב העוסקים וכן עריות, איסורי על העוברים שגם האומר פולוס,
323.האלוהים מלכות את

ת ר ד ג ל ה ג ש מ ה
 עוד בולט ההגדרה חוסר משגל; של הגדרה אין שלנו האזרחי שבחוק לעיל נאמר כבר
 )בסעיפים זיווג על רק מדבר (Strafgesetzbuch) העונשין חוק העונשין. בחוק יותר
 מתייחסים אלה ומונחים (,176 ,174 )בסעיפים ניאוף בעסקי או (179 ,177 ,173

 המשפט בית לפני מקצועית. בזנות הדנים (6 ,361 הסעיפים גם )וכן מיניים למגעים
 גם 324.ברורות להגדרות המחוקקים בית את המחייבים קשיים לפעמים להתעורר יכולים

 הראשון במונח ״ביאה״. לבין ״העראה״ בין ומבחינים המשגל, בהגדרת עוסק התלמוד
 אצל המכונה 325״,השפיות בין נראית אצבע שתהא כדי ״עד היא הכוונה )״העראה״(
 מלא. למשגל היא הכוונה השני במונח ;Coitus inter labia המודרניים המשפטנים

 מלאה להחדרה הביא מיני מגע אם חשיבות אין 326;המערה כבר מתחייב המלא בעונש
 זיווג שלהגדרת אומר אשר הממלכתי, החוק גם פוסק כך להעראה. רק או 327הזרע של

(Coitus, Beischlaf) ביאה האוסטרי החוק לפי 328.משמעות כל הזרע להחדרת אין 
329.מלא משגל רק היא שלמה

 ביאה לבין העראה בין הבחנה אין העונשין, ובחוק הגרמני האזרחי בחוק גם כמו
 מפסיקה אנטומית, משמעות לו אין שעדיין הראשון, המיני המגע אחרי וכבר שלמה,
 אונם ניסיון שהיה אחד, במקרה רק 330.לשאתה גדול לכוהן ואסור בתולה להיות האישה

 מסקנה מהסקת נמנעו הנאנסת, של ברכיה בין זרע שכבת הטיל רק אשר חייל ידי על
331.בתרומה לאכול לה והתירו חוקית

ה. יה ויקרא 321
ו נפרעין אותן, העושה אדם דברים ״ד׳ ה״א: פ״מ נתן דר׳ אבות 322  הבא: ולעולם הזה בעולם ממנ

ובו׳״. דמים ושפיכות עריות וגילוי כוכבים עבודת
 אל האלוהים, מלכות את יירשו לא הרשעים כי ידעתם ״הלא ט: ו הקורנתים אל הראשונה 323

 אל הראשונה זכר״; את השוכבים ולא אלילים... עבדי לא הזנים, לא נפשותיכם את תתעו
י. א טימותיוס

Entschliessung in Strafgesetzbuch, vol. 20, p. 225; vol. 4, p. 23 324
(.21) ע״ב ז פ״ו, יבמות ירושלמי 325
המתרגם(. - זה מקור מצאתי )לא (29) ע״א כד פ״ז, סנהדרין ירושלמי 326
ע״א. נד יבמות 327
.324 הע׳ לעיל, ראה 328

Haberda, in Casper-Liman, vol. 1:182 329
ביאה״. גמר על דעתו - הבועל כל דרבא: משמיה אמימר ״אמר ע״א: י קידושין 330
ות (:58) ע״ד מב פי״א, נדרים ירושלמי 331 ות ואמרה: אשה ובאת לעיר נכנסו ״איסטרטי  איסטרטי

בתרומה״. לוכל והתירה ברכיי, בין זרע שכבת והטיל חבקני



 מגע הוא נשיקה ״נשיקה״. המונח עם ״העראה״ המונח את מזהים אחדים ]מחברים
 ואז שפתיים, בין מגע כלל בדרך היא הכוונה ובתלמוד ובמקרא דברים, שני בין

 לא הערה מעיר (Baas) בס הגפיים. הצמדת זאת לדעה תהיה העראה משמעות
איברים.[ של נשיקה הזיווג את כינו התאוה״ חדורי ש״הרבנים באומרו מכובדת

 אין כלשהי מסיבה אם המין. איבר בקישוי בזיווג צורך היה בר־עונשין להיות כדי
 יכול אך 332עריות גילוי על לתביעה מקום אין הסריס, אצל כמו לקישוי, אפשרות

333.מוסרי לא מעשה על מרדות״ ״מכת של עונש להיות
 האישה לנרתיק הזכרי המין איבר בהחדרת מדובר אם חשיבות אין העונש מבחינת

 334״.כדרכה שלא ל״ביאה כדרכה״ ״ביאה בין מבחינה אינה התורה כי הטבעת, לפי או
 השלים לא ואפילו באישה, מערה רק הגבר אם גם ההזדווגות עצם על חל התורה איסור

 כמו במיתה( כלל )בדרך נענשים הזוג בני שני איש, באשת מדובר כאשר 335.המשגל את
כזה. במקרה המודרני העונשין חוק אומר מה לי ידוע לא רגילה. ביאה בעת

 אלא לעינוי הכוונה אין וכמובן בר־עונשין, הוא המטה בתשמיש אשתו את המזיק
 קיום בעת מחויב הוא שאליה הלב ותשומת הזהירות מן התעלם שהגבר במקרה מדובר

 כמו הוא תשמיש בשעת לאשתו המזיק הגבר על המוטל הכספי העונש 336.מין יחסי
337.נזיקין דיני בכל

ם לי תו ב
 הבעל כאשר וזאת הנישואין, לביטול עילה המתורבתים העמים בכל הוא הבתולים חוסר

 בא הבעל אם לפיכך חסרונם. על לדעת צריך שהיה או בחסרונם מראש הכיר לא
על מוטלת 338״,בתולים לה מצאתי ולא אליה ואקרב לקחתי הזאת האשה ״את ואומר

T ״ T ־ V  T  I T : ״״T  T  T  : T V :

 כבוד על בהגינו האב בו שמשתמש הביטוי בתם. כבוד על להגן החובה הנערה הורי
עם יחד תופיע האם שגם היא התלמודי החוק דרישת בתי״. בתולי ״ואלה הוא בתו

• • • • • • • • • • 9
■ ■ •

גם דורש החוק הקדום. הזמן של החוקית במסגרת מקובלת לא מאוד דרישה - האב

 באבר פירש הא "... אומרת: זאת ד״ה רש״י פטור״; בעריות, מת ״המשמש ע״א: יח שבועות 332
ן - פטור מת נ פטור״. מת באבר בעריות שהמשמש מינה שמעי

 האבר שהיה אלא קישוי בלא אסורה ביאה הבא ״בל הי״א: פ״א ביאה איסורי הלכות רמב״ם, 333
. שלו . ולד מי או מדולדל. חייב... אינו בידו האבר את שהכניס אע״פ חמה סריס כגון כך שנ

ן וב״ד התרומה מן הוא פוסל אבל ביאה, זו שאין מרדות״. מכת שניהם את מכי
ה גיורי בר יעקב רב בר יצחק ״רבי ע״א: מו כתובות 334  מצינו שלא גב על אף יוחנן: דרבי משמי

 אבל ולעונשין, למכות כדרכה שלא לביאה כדרכה ביאה בין הכתוב שחלק כולה התורה בכל
חלק״. - רע שם מוציא

חייב״. ביאתו גמר לא שאפילו - כגומר ״מערה הט״ז: פ״א כריתות תוספתא 335
 נכנס, לרשותו וזה נכנס לרשותו שזה יער ומה - וחומר קל רבא: ״אמר ע״א: לב קמא בבא 336

 לא )לאשתו( נכנס חבירו שלרשות זה נזק(, גרם )אם וחייב חבירו לרשות שנכנס כמי נעשה
לה(״. שגרם נזק על )שחייב שכן?! כל

בנזקיה״. חייב המטה בתשמיש לאשתו ״המזיק יב: סעיף תכא סימן משפט, חושן 337
יז. יד, כב דברים 338
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היה אפשר 339״;לקחתי הזאת האשה ״את שכתוב כפי הדין, בבית הבת של נוכחותה את
9“ • • ^ • ■ ■ ק ך ■ ״ • • ■

 הציווי הכוונה. זו אין כמובן אך הנאשמת האישה של גופה להצגת שהכוונה לחשוב
- )ופרשו העיר״ זקני לפני השמלה ופרשו בתי בתולי ״אלה ההורים: על הוא המפורש

• • • • • • • • •ך • • • • •ך • • • קך ■ • 9 • • •

 האישה של לגופה הכוונה שאין בברור מעידה ו״השמלה״ ההורים(; כלומר רבים, בלשון
 כפי העיניים, מול והצגתו הסדין על דם כתמי בעזרת בהוכחה שמדובר לגמרי וברור

הטבע. מעמי בהרבה היום עד מקובל שהדבר
 איבר על שמדובר בביטחון להבין שניתן מבלי ״בתולים״ על רק מדובר בתלמוד גם
האחרון. לדבר שהכוונה ודאי כמעט הבתולים; לדם שהכוונה או כלשהו

של לדעתו השמלה״. ״ופרשו המונח משמעות על דעות חילוקי ישנם בתלמוד
9 : ז : • ־ ז

 היא הכוונה חכמים לדעת ואילו ממש; ״שמלה״ - ככתבן דברים יעקב בן אלעזר ר׳
 כל על אחרת. עדות מכחישים או המעידים בעדים ומדובר בתי", בתולי כשרי ״ואלה
 בתלמוד 340.עדים בעזרת לאשורו, הנושא לבירור היא הכוונה השמלה בפרישת פנים,

 הדימום וחוסר דימום, מחייב הראשון המיני שהמגע האומרת לדעה רבה התנגדות יש
 משכנעת בצורה אומר מבבל, הרופא שמואל, בתולים. לחוסר הוכחה כביכול הוא

 אפילו יכולה כך דימום. הופעת ללא בתולה אצל חוזר למשגל אפשרות שקיימת ביותר
 341״,אישה יקה מעמיו בתולה אם ״כי לגביו שנאמר גדול, כוהן לגבי השאלה להתעורר

 השוואה המודרנית בתקופה לחפש נכון זה יהיה לא 342.הרה בתולה לשאת לו מותר אם
 שהיה זומא, לבן הופנתה השאלה ישו. של לידתו את זאת בדרך להסביר כלשהי
 הייתה לא שעוד בזמן כלומר הספירה, אחרי הראשונה במאה עקיבא, ר׳ של תלמידו
דימום. ללא בתולה עיבור להיות שיכול הדעה נפוצה

 משתי אחת על חשבו וחכמים ההלכתית, כגישה התקבלה לא שמואל של עמדתו
 שמדובר או גובריה״(, )״רב מאוד חזק איש של חריג, במקרה שמדובר או אפשרויות:

 הבינו שרבים כפי המין, איבר של הטיה רק אלא אמיתי משגל כלל היה שלא במקרה
 את רואה ימינו של המשפטית הרפואה 344.גמורה בעילה אינה והטיח 343,העניין את

 )שאמנם זהירה וחדירה קשה לא מין ואיבר גמישים בבתולים כנכונה. שמואל של גישתו
 דימום. יהיה שלא מאוד ייתכן נדירה(, תופעה זאת - גובריה רב - החזק הגבר אצל

פתח אל הנער את והוציאו לנער. בתולים נמצאו לא הזה הדבר היה אמת ״ואם
ד ״ד ־ד ־־ ד

בית לזנות בישראל נבלה עשתה כי ומתה באבנים עירה אנשי וסקלוה אביה בית
ז - ד 9ד : ד • ד • • ד ־ ־ ד ד ד : ד • ד 99 ד ז ד : • • ז : • : : •

)דברים האשה את ׳״ואמר דלה: פיסקא דברים, ספרי 339 ן מלמד - יד(, בב הזאת׳  דבריו אומר שאי
דין(״. בבית )כשהיא בעמידתה אלא

ע״א. מו כתובות 340
יד. כא ויקרא 341
 לדשמואל היישינן מי - גדול לכהן מהו שעיברה בתולה זומא: בן את ״שאלו ע״ב: יד חגיגה 342

שכיחא?״. לא דשמואל דלמא או דם בלא בעילות כמה לבעול אני יכול שמואל: דאמר
ע״ב. ו כתובות 343
 שעיברה בתולה גבי ע״ב יד דחגיגה שני בפרק ״וכן שמואל: שאני ד״ה תוספות, ע״ב: סד נדה 344

 לכהן דכשרה ומסיק בתולה שהיא נודע ובזה נודף ריחה ואין החבית פי על שהושיבוה פירוש:
. טפי דשכיח עיברה באמבטי למימר דאיכא גדול .  אינה דכתובות דהטיה לומר ויש מדשמואל.

ביאות״. כבשאר בה שתתעבר גמורה בעילה
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347

חוקית משמעות כל בלבד דם של לחסרונו אין בתלמוד 345.,מקרבך הרע ובערת אביה
. . 9 . . ד •ך -ך . - . •ך . -ך . 9 9 9

 זאת אשמה ומוכיח מצאתי״ פתוח ״פתח טוען הצעיר הבעל אם ורק לעונש, חיוב או
כנואפת. או כזונה נסקלת והאישה בטלים הנישואין אזי אמינה בצורה
את ההוא העיר זקני ״ולקחו נענש: הוא אזי דברים״, עלילת ״שם שהגבר מתברר אם

״ ז : • ד : • ד ז : • * • ־־ • יד • • :

בתולת על רע שם הוציא כי הנערה לאבי ונתנו כסף מאה אתו וענשו אתו. ויסרו האיש
• : : : • : ז \ ז •• ד ז------- • ד ־ : ״ד : ״ ד • ־ ־ : ־ ז •״ ־ • :

שזה צעיר בחור בא נחמן רב אל 346״.ימיו כל לשלחה יוכל לא לאשה תהיה ולו ישראל
• ד : • 9 ד ד ד ד : ־־ : ־ ־ד • : ד : • : •

 כי מרדות, מכת להלקותו נחמן רב ופסק מצאתי״ פתוח ״פתח וטען אישה נשא עתה
 זנות. בבעילת שלו קודם מניסיון בא צעיר בעל אותו של שהידע בצדק הניח הוא
 מפני בתולים״, ״טענת כלפיה לטעון יכול אינו הנישואין לפני אישה עם שמתייחד מי

 הקשות למשימות היום עד שייכת כאלה במקרים נכונה הכרעה 348.עמה שהתייחד
 פגיעה של החוקית והמשמעות לנישואין, ביחס המריבות המשפטית, הרפואה של ביותר

 המוסר חוק בתורת רבים כרכים היום עד ממלאות בהם פגיעה על וההענשה בבתולים,
רבים. עמים של

 הגופנית הבדיקה צוין שכבר כפי כי במיוחד, קשה הייתה ההכרעה התלמוד לחכמי
 זה לעומת רצויות. היו לא זה מסוג שתביעות הרושם מתקבל עליהם. אסורה הייתה

 להביא שיכלו ומרמה, ראש קלות מוסריים, לא מעשים למניעת רבים מאמצים הושקעו
האישה. להאשמת

 על הושבתה היה בתולה, היא אישה אם בו לקבוע שאפשר שחשבו עתיק, אמצעי
 זהה זו שיטה 349״.נודף ריחה אין - בתולה נודף; ריחה - ״בעולה יין: חבית פתח

 אצל ההפריה אפשרות את לקבוע כדי היוונים הרופאים אצל מקובלת שהייתה לשיטה
פון (£1161101)־ אונור אישה. רי או שיבו (81קץ־״1ו0)ןז ו שה את הו  הלידה כיסא על האי
שה מפי נדף הריח ואם - חריף שריחה קטורת לכיסא מתחת והעלו חו אזי האי  הני
 שלל ביקורתי, מאוד שהיה סורנוס, 351.אטיוס גם מביא דומה תיאור 350.פוריה שהיא

 אלברטוס אצל 353.אותה מביא כבר היפוקרטס שגם פי על אף 352,וכל מכל זאת הוכחה
ס ם מגנו מדי מלו תן אחרים ו מיו זה אמצעי למצוא ני דו 354.ו

כ-כא. כב דברים 345
יז-יט. שם שם 346
ע״א. י כתובות 347
ו אצל ״האוכל מ״ה: פ״א שם 348 ן יכול אינו בעדים, שלא ביהודה חמי  מפני בתולים, טענת לטעו

עמה״. שמתיחד
מצאתי ולא בעלתי רבי, ליה: אמר רבי, בר גמליאל דרבן לקמיה דאתא ״ההוא ע״ב: י שם 349

ין רבי, ליה: אמרה דם.  ואחת בתולה אחת שפחות, שתי לי הביאו להן: אמר אני. בתולה עדי
 ריחה אין - בתולה נודף; ריחה - בעולה יין: של חבית פי על והושיבן לו הביאו בעולה.

במקחך״. זכה לך לו: אמר נודף. ריחה היה ולא הושיבה זו אף נודף.
Soran, chapt. 9, ed. Ermerins p. 45 350 

Aetius, 16:7, ed. Zervos, Leipzig 1901, p. 10 351
.350 הע׳ לעיל, ראה 352

Hippocrates, De Nat. Mul. ed. Foes, section 5 fol. 565(30) 353
Albertus Magnus, De secretis mulierum, p. 108 354
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ס הקדוש שים, מתנזרים בגברים גם להבחין היה אמור נרי פיליפו  355.ריחם פי על מנ
ת היו המלחמות של עתיק חוק לפי ת בתולו ם שייכו שלל. ללוחמי  מספרת האגדה כ

ת בין שהבחינו שים בתולו שיטה נבעלו, שכבר לנ שיטה 356.לעיל שהוזכרה ב  זאת ב
סו ם״ ״טענת טען הגבר כאשר להיעזר גם ני שה בעוד בתולי עדיין טענה האי  בתולה ״
 בקיאים שאיננו היין, חבית בדיקת לגבי נאמר יותר מאוחרים הלכה בספרי 357״.אני

ם סי מנו ם 358.בה ו ם באיזורי שונה ביהודה כמו מסוימי שבינין היו "ברא שו שנים ה  בבית י
שנים וכלה שחתן בגליל בה י שין היו לא ו הג שלא וכל כן, עו  אינו הזה כמנהג נ
תו לפי 359״.בתולים טענת לטעון יכול ם הנוצרים אצל מקובל פלוס של עדו  הקתוליי

ם אצל וכן במצרים, ם, עד האתיופי ת היו שית שההזדווגו 360.עדים לפני נע

ת ו עי ת ב רו שו ק ם ה ד ם ל י ל תו ב ה
שי חד קו  האם - בבתוליה שפגע בפצע שנפצעה או נאנסה ילדה אם מתעורר מיו

ם חוזרים ילדה אצל שנפגעו בתולים ם לא כלל צעיר בגיל שבתולים או ומתפתחי  יכולי
שאלות לשתי התשובה להיפגע? ת, ה  אצבע להחדרת דומה ילדה בבתולי פגיעה כי חיובי

עין, שון 361.דומעת פעם כל אשר ל ה ביאה בכל אחר: ובל הי ם. שוב י מו די
 ברפואה קבועה שאלה היא - עץ״ ״מוכת - עץ מקיסם נפגעה אישה אם השאלה
שפטית, חד ובמקרה המ  מעשה היה 362.ההוכחה חובת מי על מחלוקת יש זה מיו

שה רבי לפני המעשה ובא בתולים לה מצאו שלא באישה  בבית שהמדרגות טענה והאי
ת היו אביה הו שרו גבו  משפחה על גם מסופר 363.הטענה את קיבל ורבי בתוליה; ונ

שלים שהיו בירו הן ״ תי היו גסות פסיעו הן ו תי שרות, בתולו שו נו טילו כבלים להן ע ה ו

713 משפטית רפואה

Ellis, Gattenwahl p. 77 355
ן ר׳ ״אמר ע״ב: ס יבמות 356  בידוע - מוריקות שפניה כל הציץ: לפני העבירום הסידא: שמעו

נה בידוע - מוריקות פניה שאין כל ליבעל, ראויה שהיא נחמן: רב אמר ליבעל. ראויה שאי
וימצאו אומר אתה בדבר כיוצא הדרוקן. לעבירה סימן נערה מאות ארבע גלעד יביש מיושבי ׳

T  • • T  • T  • • *

כהנא: רב אמר ידעי? מנא - יב( כא )שופטים זכר׳ למשכב איש ידעה לא אשר בתולה
: t ־־: v : t ־־ : • : • ד ד  t

נודף״. ריחה אין - בתולה נודף; ריחה - בעולה יין: של חבית פי על הושיבום
.346 הע׳ לעיל, ראה 357
 ועדיין עלי בא לא אומרת והיא בתולה מצאתיה לא ואמר ״טען ד: סעיף סח סימן העזר, אבן 358

 בשום בקיאין אנו ״ואין במקום: היטב באר יין(״; של חבית )ע״פ אותה בודקין בתולה אני
בדיקה״.

ע״א. יב כתובות 359
.1:306 (,255 הע׳ )לעיל, פלוס ראה 360
 בתולין אף ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין... אצבע כנותן מכאן ״פחות ע״א: מה נדה 361

ואתו״. אזלי מיזל
 - את איש דרוסת אלא כי, לא אומר: והוא אני, עץ מוכת אומרת: ״היא מ״ז: פ״א כתובות 362

 זו הרי אלא חיין, אנו מפיה לא אומר: יהושע ורבי נאמנת, אומרים: אליעזר ורבי גמליאל רבן
לדבריה״. ראיה שתביא עד איש דרוסת בחזקת

(.4) ע״א כה פ״א, כתובות ירושלמי 363



 היום עד 364״.נושרות בתולותיהן היו ולא גסות פסיעותיהן יהיו שלא ביניהן שלשלת
 ורוב בריצה, או הרגליים בפיסוק להיקרע הבתולים יכולים אם השאלה הוכרעה לא

 לפני בא צעיר זוג יותר. פשוט נראה אחר משפטי מקרה זאת. שוללים בשאלה העוסקים
 הייתי בתולה עדיין אמרה: והאישה בתולים, דם מצאתי ולא בעלתי טען: והבעל רבי,
 למרחץ והכניסום עליהן צוה שחורים, שפניהם רבי ״ראה בצורת. שנות עלי עברו אך

 רבי קרי במקחך. זכה לך לו: אמר דם. ומצא בעל לחדר, והכניסום והשקום והאכילום
והרעב הבצורת מן שכתוצאה נראה 365״/כעץ היה יבש עצמם על עורם ׳צפד עליהם

T ־ ־ T ־ T : * ־  T ״ • p 9 . .  t  r  T

 )מניפולציה באצבע בשימוש גם להיהרס יכולים הבתולים גברא. כוח היה לא לגבר
366(.דיגיטלית

 על 367.בתולין טענת אין עיוורת, גם מאיר ר׳ ולדעת שוטה, חרשת, של במקרה
 יותר נמוך שלהן ההתנגדות כושר ולכן נפשית, מבחינה כנחותות מסתכלים אלה נשים
 עיוורת אישה אצל קודמת. בעילה שהייתה האפשרות את בחשבון להביא הבעל ועל

אונס. של גדולה היותר הקלות את בחשבון להביא צריך
 דם ולא בתולין דם לא דימום, נמצא לא נשותיהן שאצל משפחות גם הכירו

בבתוליהם ״נשים לצאצאים. מצפה אשר הבעל עבור מאוד גרועה זאת תכונה 368;נידה
גפן ויש מרבה שיינה גפן ויש שחור שיינה גפן ויש אדם שיינה גפן יש כגפנים: \

369״,דורקטי זו הרי יין בה ושאין יין, בה יש גפן כל אומר: יהודה רבי מעט. שיינה
••

 והדור ללדת אפשרות אין קטוע״, ״דור כלומר דורקטי, שהיא לאישה 370״.״טרוקטי או
371.ידה על נקטע

 372.כלל דימום ללא נשים על מדווחים הערבים הרופאים גם
 אחרי בה השתמשו שנשים לרמאות, שיטה מוכרת הייתה קדומות בתקופות עוד
 מציינת (Casuistry) הקזואיסטיקה בדם. מוכתם סדין להראות כדי הראשון, הלילה
מוטלת הגבר שעל )ברור 373.ציפור של הוא הסדין על הדם שכתם טען שגבר מקרה
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ע״ב. סג שבת 364
ח. ד איכה ;200 הע׳ ראה ע״ב, י כתובות 365
הא\/גר• ׳/ow באצבע?״. הנבעלת לבין בינה ״מה (:50) ע״ב כה פ״א, כתובות ירושלמי 366

xg9׳/ p1Mx ״ב# nMp fy חר$ברה£ njigien nle'xM כ׳ "M fa3tcx:"כ/ #כיז " ptoftw

x ig׳p ,3’ רב׳lex mftNg nMp pg ?'-!Np/ jNg icnpj ntjft .jNg ’-)Np."#לעיל ראה ג
.271 ,197 הע׳

ה״ג. פ״א כתובות תוספתא 367
בתולין״. דם ולא נדה דם לא להן שאין אני, דורקטי ממשפחת ״רבי, ע״ב: י כתובות 368
דורקטי=יבש. מי״א. פ״ט נדה 369
(.50) ע״א כה פ״א, כתובות ירושלמי 370
 לאשה. יפיץ דמים כך לעיסה יפה שהשאור כשם חייא: רבי תני קטוע. דור ״תנא: ע״ב: סד נדה 371

מרובין״. בניה - מרובין שדמיה אשה כל ר״מ: משום תנא
Niebuhr, Beschreibung von Arabien, p. 37 372

 אלא כי, לא אומר: והוא היא, בתולים דם אומרת: ״היא (:66) ע״א כה פ״א, כתובות ירושלמי 373
הוא״. צפור דם שמא לומר ״וחש (:7) ע״ג כח פ״ד, שם היא״; צפור דם
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 אשר בתולים, סימני ליצור כדי אמצעים של גדול מספר ריכז בלוך ההוכחה.( חובת
374.בשימוש היום עד נמצאים

 נידה דם נידה: לדם בתולים דם בין הדם צבע לפי להבחין שניתן סבר מאיר ר׳
 הדם צבע לפי להבחין ניתן מאיר ר׳ לדעת 375(.)בהיר דהוי בתולים ודם הוא, אדום

376.זהה הדמים כל שמראה טוענים חכמים אך במקורו,
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והומוסקסואליות זנות .3

ת ו נ ז
 "אל מפורש איסור קיים אך נשואה לא נערה של זנות על מפורש איסור בתורה אין

עם זנות שעל מכיוון 377״.זמה הארץ ומלאה הארץ תזנה ולא להזנותה בתך את תחלל
V : ״ : T : ־ I 9 I ״ V ,״ ־ :  T  T  T  : T  V  T  T  V 9 ״ T

 נענשים בו המשתתפים ששני לניאוף נחשב והדבר מפורש איסור יש נשואה אישה
 אלעזר ר׳ שאומר כפי נשואה, לא לנערה רק להתייחס הנזכר הפסוק יכול מוות, בעונש

עונש 378״.אישות לשם שלא הפנויה על הבא פנוי זה - זמה׳ הארץ ׳״ומלאה בתוספתא
9 V  T  T  T I T ״ T

 תחל כי כהן איש ״ובת נאמר שעליה כהן, בת לגבי רק המקרא מזכיר זה לעניין מיוחד
שאינה התגלה אשר מאורסה נערה אך 379״.תשרף באש מחללת היא אביה את לזנות

ך • • ■ ■ « • • ^ ^ • • • • ך • • • ■ ■ ■ ■ r P

380.תיסקל וכדומה, מאונס כתוצאה חפותה את להוכיח ניתן לא אם בתולה,

 על אף מאורסה נערה על רק נואפת אישה על מלבד מוות עונש מוטל המסורת ]לפי
 חייבת שהיא 381,רווקה נערה על לא אך בעלה, עם מין יחסי קיימה לא שעדיין פי
של פילגשים או מאהבות ,Hetaerae) ההטיירות על מספר פילון כאשר 382.מלקות רק

+

Eug. Dühring, Das Geschlechtsleben in England, Charlottenburg 1901, vol. 1:370 374
ה״י. פ״ט נדה תוספתא 375
 דם אדום, - נדה דם כיצר? מזה. זה הן משונים דמים מראה אומר: ״ר״מ ע״ב: סה נדה 376

המקור, מן בא - נדה דם זיהום; אינו - בתולים דם זיהום, - נדה דם אדום: אינו - בתולים
. מן בא - בתולים דם . . הן״. אחת - דמים מראה כל אומרים: חכמים אבל הצדדין

כט. יט ויקרא 377
ה״ד. פ״א קידושין תוספתא 378
ט. כא ויקרא 379
כי ומתה באבנים עירה אנשי וסקלוה אביה בית פתח אל הנער את ״והוציאו כא: כב דברים 380
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בתולים; ואונס: עריות גילוי .2 זה: בפרק לעיל וראה אביה״; בית לזנות בישראל נבלה עשתה
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הבתולים. לדם הקשורות בעיות
ט׳. כ״א בויקרא הפסוק על רש״י 381
 שיבוא מי לכל מוכנת הבתולה בתו הניח אם ״אבל הי״ז: פ״ב בתולה נערה הלכות רמב״ם, 382

)דברים מבנות קדשה תהיה ׳לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה היא הרי עליה... ישראל׳
P • • • • • ■זד • • • • ״ד • •• •
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 בית הוראות על ריטר של השערתו לפי כנראה מדובר שנסקלו, מכובדים( אנשים
[383באלכסנדריה. הדין

 מתאים בעל לך )ואין בגרה ״בתך מוקדמים. בנישואין היה זנות למניעת מקובל אמצעי
כן כמו מחיר. בכל בנישואין מדובר שלא ברור 384״;לה ותן עבדך שחרר - עבורה(

להזנותה״; בתך את תחלל ״אל - זקן איש עם צעירה נערה של נישואין מפני מזהירים
• • ■ • • 1

 ר׳ ולדעת בוגרת״ בתו המשהא ״זה עקיבא ר׳ לדעת עובר התורה של זה איסור על
 רב 385.קטן לבנו אישה המשיא גם שניהם ולדעת לזקן״, בתו את המשיא ״זה אליעזר

386״.לו סלח ה׳ ייאבה ״לא הפסוק אומר אלה דברים שעל רב בשם אומר יהודה
 ״ר׳ הגופנית. העבודה ובייחוד העבודה, מומלצת זנות למניעת שלישי כאמצעי

 שהבטלה בצמר, לעשות כופה שפחות, מאה לו )האישה( הכניסה אפילו אומר: אליעזר
 וסכו הרחיצו בן לו שהיה אחד לאדם ״משל יוחנן: ר׳ אמר 387״.זמה לידי מביאה

 יעשה מה זונות, של פתח על והושיבו צוארו על כיס לו ותלה והשקהו והאכילו
 הגורמים כסף, שפע בתוספת בבטלה אפוא מדובר כאן 388?״.יחטא שלא הבן אותו

לזימה.
 זנות ביותר חמורה בצורה אוסרת שהתורה היא להדגישה שיש נוספת חשובה נקודה

 הקדום, בזמן מאוד מקובלת הייתה זרה עבודה של לכבודה זנות זרה. לעבודה הקשורה
 מחוץ מינית בפעילות לראות האפשרות נדחית זה נוהג ולאור המזרח, בארצות רק ולא

 היה שלא נשים, שריבוי גם בחשבון להביא יש לא־מוסרית. פעולה המשפחה לחיי
 המונוגמיה. אפשרה מאשר יותר חוקי מיני קשר לקיים נערה על הקל החוק, לפי אסור

 זאת בדרך כי פילגשים, או מאהבות עם החוקית ההתקשרות את עודד שסולון מסופר
נשואות. מנשים גברים הרחיק הוא

 את הן החיצוני, העולם מן האישה את לנתק המזרח של המנהג מתוסף זה לכל
 יצאה יעקב בת דינה שכאשר כטבעי רואים הרווקות. הנערות את והן הנשואה האישה
מלינים אף הארץ. משליטי אחד של בנו ידי על נאנסה היא 389״הארץ בבנות "לראות

• ז • ■

 390״,לקראתו לאה ״ותצא בביטוי הפסוק משתמש אצלה שגם דינה, של אימה לאה, על
לאה״ ״בת דינה מכונה לפיכך יעקב. בעלה לקראת יצאה שלאה מדובר ששם למרות

« »
טז פרק 716

Biichler, Frankels Mtschr., : דאה זאת לעומת  .Philo und die Halacha, Leipzig 1879, p. 92 383
1906, p. 673

ע״א. קיג פסחים 384
 בשביל אותה ״שמשהא הוא?: ערום רשע לאו בוגרת בתו משהה ד״ה רש״י ע״א; עו סנהדרין 385

ובר״. מלאכה
ע״ב. עו סנהדרין יט; כט דברים 386
מ״ה. פ״ה כתובות 387
ע״א. לב ברכות 388
א. לד בראשית 389
שכרתיך שכר כי תבוא אלי ותאמר לקראתו לאה ותצא בערב השדה מן יעקב ״ויבא טז: ל שם 390
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בני״. בדודאי
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 ״היוצאת״ במונחים הזונה את מכנים לארמית התנ״ך מתרגמי 391״.יעקב ״בת ולא
.544 הערה ליד הומוסקסואליות, להלן: ראה ״קדש״ המונח על ברא". ו״נפקת

 הספיקו בעניים, תמיכה של ומפותחת חוקית מערכת עם יחד אלה, וחוקים מנהגים
 כפי זנות, קיימת שהייתה מובן ישראל. בנות אצל זנות המקרא בתקופת למנוע כנראה

 את רואה משלי שמחבר להדגיש יש אך משלי, בספר ובמשלים בפתגמים שמוצאים
״ולמה 392״,החליקה אמריה מנכריה זרה מאישה ״להצילך נוכריה: אישה עם בעיקר הזנות

ד ״ר ״ ״״ : • — : 9 ד ל ־ 7: ד ז ד ז ד יד ״ : ■ד ■ ד ד :

394״.נכריה צרה ובאר זונה עמקה שוחה ״כי 393״,נכריה חק ותחבק בזרה בני תשגה
ד : ״ : ד : • ־ ד • ד ״ : ד 9 ״• 9 ״• ־־ : ד ז : ז 9ד \ : ד ״ : T ז

 שלטון בתקופת מקובל שהיה כפי מפניקיה או מסוריה שהגיעו זונות על שמדובר ייתכן
 הזימה: כארץ עךביא נחשבת בתלמוד 395.מסוריה זונות על לדבר הרומיים הקיסרים

 )ערביא כולו העולם כל ואחד ערביא״ נטלה תשעה לעולם, ירדו זנות קבים ״עשרה
 שהיו נאמר המצרים על גם 396(.אדום ארץ המזרחי, הירדן עבר בדרום כנראה הייתה

 מילדי הנקבות את ולהחיות הזכרים את רק להמית פרעה החלטת בזימה. שטופים
 רוזנבאום של מחקריו גם 397;זימה למטרות ישראל בנות את ברצונם מוסברת ישראל
 בבל נחשבת החדשה בברית 398.העתיק בעולם הזימה מקור היו וסוריה שמצרים מראים
 התאווה הגיעה סעודה בעת הפרסים אצל כאשר 399״.האדמה ותועבות הזנות כ״אם

 401.הרודוטוס שמאשר וכפי 400אסתר במגילת קוראים שאנו כפי הנשים, הוזמנו לשיאה,
 מהן, ושישים מאות שלוש החזיק והמלך פילגשים של גדול ״מלאי״ היה המלך בחצר

בתקופה 403.בפרטים כך על מסופר השני דריווש המלך על 402;השנה ימות מספר לפי
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ת ׳ותצא דכתיב היית, זונה לאה אימנו ״וכי (:17) ע״ד כ פ״ב, סנהדרין ירושלמי 391 )בראשי ה׳ נ י  ד
׳ לאה ׳ותצא דכתיב לפום א״ל: א(?! לד ן - טז( ל )שם לקראתו מיציאה״. יציאה פשטי

טז. ב משלי 392
כ. ה שם 393
כז. כג שם 394

Hartman, Die Hebräerin am Putztische und als Braut, Amsterdam 1809, vol. 2:494; 395
Winer, Biblisch Realwörterbuch 1:612, note 1

 הכמה לך ואין תורה של כאהבה אהבה לך ״אין ה״א: פכ״ה נתן דר׳ אבות ע״ב; מט קידושין 396
 כרטא אטלס ראה ערביא על ערביים״; של כזנות זנות לך ואין ארץ... דרך של כחכמה

המתרגם. - 90 מפה והתלמוד, המשנה שני, בית לתקופת
׳ הבת ״׳וכל יח: א רבה שמות 397 ן אלא הנקבות? לקיים לפרעה צורך מה - כב( א )שמות תחיו

• 1 •

בזימה״. שטופים המצריים שהיו לפי לנשים, הנקבות ונקח הזכרים נמית אומרים: היו כך
Rosenbaum, Geschichte der Lustseuche im Altertum, Berlin 1904, p. 226 398

ה. יז יוחנן חזון 399
ואבגתא בגתא חרבונא בזתא למהומן אמר ביין המלך לב כטוב השביעי ״ביום י-יא: א אסתר 400

״ ד ־ •״ : • ״ : ־ ״־ ־ ד ד ־ ״ ״ ד ־ : ־ ד t :־ t : ״ 9 ד • ־ : : ־ ־ ־ ד :--------־

לפני המלכה ושתי את להביא אחשורוש. המלך פני את המשרתים הסריסים שבעת וכרכס זתר
• T  • • • T  • • • • •  • •  • T  • T  ■ • •

. היא״ מראה טובת כי יפיה את והשרים העמים להראות מלכות בכתר המלך
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Herodotus, 5:18 401 
Diodorus, 1:97 402 

Plutarch, Artax. 27 403



 זנות של חלקים ״עשרה ערביא: של מקומה את אלכסנדריה תפסה יותר מאוחרת
404״.העולם בכל ואחד באלכסנדריא תשעה בעולם,

ובמוזיקה, ביין החיים שמחת את והעריכה לסגפנות הטיפה לא העתיק בזמן היהדות
 הקוראן אשר שפחה, עם מין יחסי גם זו. לשמחה קשורות היו לא לעולם נשים אך

406.כך על עונש דורש אף והתלמוד בתלמוד נאסרים 405,מגבלה שום ללא מתירם
 מן להתרחק מיוחד בצו החדשה בברית מזהירים לנצרות דתם שהמירו האנשים את
מאליו. מובן הצו היה עבורם כי כזה, בצו צורך היה לא שהתנצרו ליהודים 407;הזנות

 בתופעה; להילחם חז״ל מצד נוסף טעם וזה לזימה, אלילים עבודת שבין הקשר ידוע
 התחלת בושה. חסרת זנות בזכות התקיימו העתיק בעולם מסוימים שפולחנים ידוע

 אלילים מזמת זמה ראשית ״כי נאמר שלמה״ ב״חכמת לאלילים. הפנייה היא הזנות
 ״וישב נורמלי: כמצב ההפוך המצב את רואה התלמוד 408״.נפש משחית ומחוללם

וייאכל אליהיהן לזבחי לעם ותקראן מואב. בנות אל לזנות העם ויחל בשטים ישראל
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במדרש, 409״.בישראל ה׳ אף ויחד פעור לבעל ישראל ויצמד לאלהיהן. וישתחוו העם
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 פירוט. ביתר זה עניין מתואר הרומאים, התנהגות את עיניהם לנגד ראו מחבריו אשר
 של מסוים סוג מעדניות שימשו ברומי )גם מאפה למיני מכירה מתקני העמידו במדיין

 ואת מבחוץ הזקינה את הושיבו כיסנין. מיני מוכרות נשים שם ״והושיבו (,410זונות בתי
 הזקינה והיתה לטייל... יוצא מהן אחד והיה ושותין אוכלין ישראל והיו מבפנים הנערה
 צרצור שם היה בפחות... לך וטול בא לו: אומרת והנערה בשוויו החפץ את לו מוכרת

 לו: אומרת והיתה לזנות... מפתה הגוף את והוא קשה שהוא העמוני היין מן יין מלא
 שהיה וכיון שותה. והוא לו נותנת והיא הין, לה: אומר והוא יין? כוס לשתות רצונך
 טפוס לו מוציאה היתה מיד לי... הישמעי לה: אומר והוא בו... בוער היין היה שותה

 ישנו 411״.לך נשמעת ואני לזה השתחוה לו: אומרת והיתה שלה חיקה מתוך פעור של
 בו שעומד פנימי חדר שמשמעותו celia הרומי למונח דומה אשר ״קינקליך, המונח גם

פסל.
 נשים נוכריות. לנשים מלכים בין הקשר תופס השלטון של בהיסטוריה נכבד מקום

דומה תופעה 412;לביתו אלילים עבודת להכניס כדי שלמה המלך של לבו את היטו

יז. א רבה אסתר 404
 שפחותיהם או נשותיהם עם מאשר חוץ המין, יצר את ״הכובשים :5 המאמינים״, ״בשורת קוראן, 405

דופי״. אין שבזה
 חייב הכותית על הבא גזרו: חשמונאי של דינו בית אמר: דימי רב אתא ״כי ע״א: פב סנהדרין 406

 נדה, - נשג״ז משום אמר: רבץ אתא כי איש. אשת גויה, שפחה, נדה, - נשג״א משום עליה
להו״. לית - אישות משום אבל - זונה. גויה, שפחה,

 כא שם הזנות״; ומן האלילים מטמאת ירחקו אשר אליהם לכתב ״רק כ: טו השליחים מעשי 407
הזנות״. ומן החנק ומבשר הדם ומן אלילים מזבחי להשמר ״רק כה:

יב. יד שלמה חכמת 408
. כה במדבר 409 א-ג
.103 ׳עמ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום 410
ן (;7) ע״ד כח פ״י, סנהדרין ירושלמי 411 ע״א. יג זרה עבודה - קינקלי
היה ולא אחרים אלהים אחרי לבבו את הטו נשיו שלמה זקנת לעת ״ויהי ד-ה: יא מלכים-א 412

T : V: ״ -  • T T : - p ־־־• ־־: VS ״ •״ ד ״ : T  T
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 413הצידונית. איזבל אשתו בהשפעת אחאב, אצל ישראל, בממלכת אירעה

ח ו נ י מ אי ה ר ק מ י ה ד ו מ ל ת ה ה ו נ ו ז ל
 שהמתרגמים למונח מקביל והוא ״זונה״ הוא פרוצה לאישה במקרא המקובל המונח

 המונח מתורגם במשנה בחוץ״; ״יוצאת שמשמעותו ברא״, ״נפקת קוראים לארמית
 במילה לארמית המונח מתורגם נדירות לעתים 414חוץ״. ״יוצאת לעברית: שוב הארמי

 בהרבה מתרגמים זונה אישה על מדבר שהמקרא במקומות 415״מטעיתא״. או ״מטעיא״
 כך סרסור. שהיא או למזון אדם כל המארחת הפונדקאית והיא ל״פונדקיתא״, מקרים
 האישה וכן 417הגלעדי יפתח של אמו נקראה וכך 416יהושע, בזמן ביריחו רחב כונתה

 419המפורסם. למשפט המלך שלמה אל שבאו הנשים ושתי 418בעזה, אליה בא ששמשון
 אין 420לעיל(. )ראה ברא״ ל״נפקת זונה״ ״אישה המונח מתורגם אחרים במקומות

 מספקת אינה שפונדקאית באומרו צודק בוודאי הרד״ק המונחים. בין משמעותי הבדל
 בפונדקים 422ואמין. טוב שם לפונדקאית אין במשנה גם 421ומשקה. מזון רק ללקוחותיה

ושירותי משתה מאכל, ללקוחות שסיפקו זונות ישבו עליהם המליץ שבלעם בחנויות או

ו ה׳ עם שלם לבבו מלכם ואחרי צדינים אליהי עשתירת אחרי שלמה וילך אביו. דויד כלבב אלהי
ך • • • • • • • ך ״ • • ■ ■ • • ■“ • • • • 9 • » • • ““ • • • • • • • • • . • ““ • • • • •1 1 • • 1 •1 1 • • 1 . . . . • • •

עמינים״. שקץ
בחטאות לכתו הנקל ויהי לפניו. אשר מכל ה׳ בעיני הרע עמרי בן אחאב ״ויעש ל-לא: טז שם 413

ד • “ * • • • • ■ ך • ״ • * • • ■י • • • • • • • • ■ • • • • • ■ך■ • • » ■ • ! • ו • 1 • • • •1 1 • •1 • • •

וישתחו הבעל את ויעבד וילך צידנים מלך אתבעל בת איזבל את אשה ויקח נבט בן ירבעם
•* *• ז * T • • ״ד • • • • * • • • • •

לו״.
י החוץ, יוצאת של חלוק מדרס... טמאה הסבלין, ״כסת מ״ט: פכ״ח כלים 414  כסבכה, העשו

טהור״.
א ״אתתא אונקלוס: תרגום יקןחו״, לא וחללה זנה ״אשה ז: כא ויקרא 415 יסבון״; לא ומחללא מטעי

ן ״לא עוזיאל: בן יונתן תרגום זונה״, אתנן תביא ״לא יט: כג דברים מוהבות אגר תעלו
• י• 1

. מטעיתא״
את ראו לכו לאמיר חרש מרגלים אנשים שנים השטים מן נון בן יהושע ״וישלח א: ב יהושע 416 • • • • •• •••• •• • • ק• • “■ • • • 9 • 9 9 • •• • • *■ • • •• • • % • • • • ! • • • • •

העיר ״והיתה יז: ו שם שמה״; וישכבו רחב ושמה זונה אשה בית ויביאו וילכו יריחו ואת הארץ
• ד : 9 ד••• ד ד : • ־ ד ד : ד ד • • T ד T : ד ד : ד •

בבית״. אתה אשר וכל היא תחיה הזונה רחב רק לה׳ בה אשר וכל היא חרם
ד9- ־ ד ••• ד* ד : • ״•״.״ ---------- .ך . ;״ ד ד : • ״•• : • T ״־ ד

יפתח״. את גלעד ויולד זונה אשה בן והוא חיל גבור היה הגלעדי ״ויפתח א: יא שופטים 417
י : ״ : ־ ז T ־ ד : ־ ־  T • ד 9 9 •\ : • ־ T ד : 9 ד ד : • ־

ן ״וילך א: טז שם 418 אליה״. ויביא זונה אשה שם וירא עזתה שמשו
ד 9 : • ד - —: T T  •  T ד ־ ד •% •״ ־

לפניו״. ותעמדנה המלך אל זנות נשים שתים תבאנה ״אז טז: ג מלכים-א 419
• • - : T ז ד ־----------------9 ד ־.״ ־ ד ז ־ ד ד : : ד :

יחזקאל הכלם״; מאנת לך היה זונה אשה ומצח היה לוא ומלקוש רבבים ״וימנעו ג: ג ירמיה 420
- 9 : ד 9 : - 9 9 : ד ־ T ד 9 - 99 ד  T  T ״ : ז : ־ ־ • 9 99 ד 9 •

טז שם הזמה״; אשית אהליבה ואל אהלה אל באו כן זונה אשה אל כבוא אליה ״ויבוא מד: כג
ד ד ד ד T ד ד 9 ״.• : ד \9 9 9 - . ד : . .ך ד . ד . - • .ך . .

; זונה אשה מעשה אלה כל את בעשותך ה׳ אדני נאם לבתך אמלה ״מה ל: בירמיה שלטת״
־ ד ־ ״ ד \ ד • ז ־ ד :״״ \ : ״ י ־ ־ ״ ז ••־ 9 9 9 ך ••• 1־ — ד ד 9 99 ד - ד •

 המונחים. שני מופיעים לא שבמשלי בעוד ברא״, ״נפקת המונח בתרגום מופיע וביחזקאל
כלל. לכאן שייך אינו יל!חו״, ליא וחללה זינה ״אשה ז׳, כ״א בויקרא הנאמר

.. שת״י כמו מזון מוכרת או כמשמעה - ׳״זונה׳ א׳: ב׳ ליהושע רד״ק 421  דעת והאמת פונדקיתא.
 ודעתו זונות׳... נשים ׳שתים וכן פונדקית זונה לתרגם במקומות דרכו כן כי ממש זונה יונתן

לכל״. עצמה שמפקרת כפונדקיתא שהזונה לפי
נדקית ״הנותן מ״ה: פ״ג דמאי 422  מפני ממנה, נוטל שהוא ואת לה נותן שהוא את מעשר לפו

ז יבמות לחלוף״,* שחשודה מ״ז. פט״
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המונחים בין כלל בתרגומיהם מבחינים אינם הוולגטה וכן השבעים תרגום 423.מין
ז1ז1ו־ ק0ד!10, וברומא, ביוון מקובל שהיה למה לגמרי מתאים זה תיאור .800^

 מסביר יוספוס גם 424.הזונות ובתי הזונות של ברמה הועמדו ונשותיהם האכסניות שבעלי
 ומפונדקות מתגרנות מתפרנסת אשר אישה היא לכוהן להינשא אסורה אשר שהזונה

425.מרזח מבית או
 ״פונדק״, במונח יוספוס משתמש רחב ידי על שנוהל ההארחה בית בתיאור
 כאישה רחב מתוארת החדשה בברית 426.ומכובד נקי מונח הוא אצלו שמשמעותו
 שם שגם פי על אף 428,טוב שם בעלת כאישה ומתוארת 427ישי יצא שמצאצאיה

 מופיע ושמה גיורת רחב נחשבה היהודים אצל גם הזונה״. ״רחב לה לקרוא ממשיכים
429.והחיוביות החסידות הנשים ברשימת

 אך ואחיותיה אחיה הוריה, את להציל ביקשה היא נשואה. הייתה רחב אם ברור לא
430.דבר אמרה לא עצמה על שגם לציין יש כי אם בעל, הזכירה לא

ב חו ( ר ק שו ת ) ו נ ו ז ה
 מיוחדים מבנים שהיו מדבריו להסיק אין 431הזונות שוק על מדבר התלמוד כאשר

מסוים מענף מקצוע שבעלי במזרח מקובל בימינו זונות(. )בתי הזונות בהם שהתרכזו

לכה לעמי הולך הנני ״ועתה לעברית(: )מתורגם י״ד כ״ד לבמדבר עוזיאל בן יונתן תרגום 423
•1 * • 1• י • *# *

, והולך מתפנה הנני ועתה - הימים״ באדןךית לעמך הזה העם יעשה אשר איעצך לך לעמי
T . • • • • • • • ז ז • • T

 העם ויבא משויין בפחות ומשתה מאכל קנה זונות, נשים בהן ותמנה חנויות הזמן לך איעצך:
. וישמשו וישכרו וישתו ויאכלו הזה עמהן

.102 ׳עמ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום 424
, בן יוסף 425  או זונות... לשאת עליהם אסר הכהנים... ״על :2 יב פרק ג, ספר קדמוניות, מתתיהו

ומפונדקות״. מתגרנות המתפרנסות נשים
 קודם הובאו שם מקום החומה בסביבת לפונדק סרו הערב ״כשהגיע :2 א פרק ה, ספר שם, 426

לסעוד״.
ן ה: א מתי 427 ישי״. את הוליד ועובד מרות עובד את הוליד ובעז מרחב בעז את הוליד ״ושלמו
 אל המרגלים את אספה כי הסוררים עם הזונה רחב אבדה לא ״באמונה לא: יא העברים אל 428

 את באספה במעשים נצדקה הלא הזונה רחב גם ״וכן כה: ב יעקב אגרת בשלום״; ביתה
אחר״. בדרך ותשלחם ביתה אל המלאכים

י ילקוט 429 נ  כל וזנתה ממצרים ישראל כשיצאו היתה שנים י׳ בת ״אמרו: ט: רמז יהושע, שמעו
 בשלשה רבש״ע, לפניו: אמרה נתגיירה. שנה חמשים לסוף במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
 שנאמר ובחומה, בחלון בחבל, - לי מחול בשלשה ובהדלקה( בחלה )בנדה, לפניך חטאתי

ו שיצאו זכתה אומר: ר״א כך? על נטלה שכר ומה טו(. ב )יהושע וגר׳ בחבל ׳ותוךךם ממנ
• •

ושלום... חנמאל נריח, בן ברוך ומעשיה, ושריה וחלקיה ירמיה הם: ואלו וכחנים נביאים שמנה
 אשת ויעל רות רחב, פרעה, בת פועה, שפרה, צפרה, אסנת, הגר, גיורות: חסידות נשים יש

הקיני״. חבר
להם״. אשר כל ואת אחיותי ואת אחי ואת אמי ואת אבי את ״והחיתם יג: ב יהושע 430

* • • • • • • ף“ • • • • • » • • • ף • • • “ • « • • • ״ “ • ■ • • ך • • • ■ • • • • • • • * • • • • 1■ • • •

בשוק יושבים והיו ישראל בארץ סנדלרים שהיו אושעיא ורב חנינא ״רב :׳ש ע״ב; קיג פסחים 431
.. נכנסות והזונות לזונות מנעלים ועושים דזונות( )בשוקא זונות של  לא החכמים והם אליהם.
ו. צא רבה בראשית בהן״; להסתכל עינים מרימים היו
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 של 433,רבנים של 432,רצענים של קצבים, של שוק התלמוד גם מכיר וכך ביחד; גרים
436.במקרא כבר מוזכר אופים של שוק 435.מוהלים של 434,ארמים

 היו הרומית בתקופה שגם מקום 437,החומה בקיר הזונה גרה האלילית בכנען
 ממיקום וכתוצאה (fornix) קשת פעמים הייתה העיר בחומת הזונות. בתי בו ממוקמים

 היה הדירה מן fornix.438 בשם הזונות בתי גם פעמים כונו החומה בקיר הזונות בתי
(.437 הע׳ )ראה לחומה שמחוץ לשדה לצאת היה ניתן שממנו חלון

 אינו זונות״ ״בית 439.זונות לבית במקרא שהכוונה וייתכן ״קובה״, המונח גם מוכר
 אחת שפעם מספר התלמוד מרומי. פרטיו כל על היטב המוכר מונח אלא יהודי מונח
 תורה בלמדו נתפס תרריון בן חנינא ור׳ תורה, לימוד על איסור רומי שלטונות גזרו

 היו שנשבו בחורות גם 440״.זונות של בקובה ״לישב גזרו בתו על ואילו למוות ונידון
 לשבת נוצרית בחורה נידונה דיוקלטיאנוס של בשלטונו 441.זונות של בקובה מושיבים

 קיסריה אנשי שכחו המלך אגריפס של מותו שלאחר מספר יוספוס 442.זונות בבית
 אותן והביאו בנותיו של האנדרטאות את ושדדו לביתו והלכו טובותיו את וסבסטיה

443.זונות לבתי

 מן הזונות של מבטן מהטיית בא 444סוף ים ליד ״חידת״ שהשם מספרת והאגדה
[445הישראלים.
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ך. דגלדאי: ד״ה דש״י דגלדאי״; ״שוקא ע״א: מה חולין 432 י ״דצענ
דרבנן״. ״שוקא ע״ב: שם שם 433
דארמאי״. בשוקאי כרוז אמי רבי ״ואפיק (:24) ע״ד לח פ״ד, נדרים ירושלמי 434
דגזוראי״. דשקתא בפתח חזא להכא סלק פינחס ״רבי (:52) ע״ד כב פ״ה, עירובין ירושלמי 435
ליום לחם ככר לו ונתן המטרה בחצר ירמיהו את ויפקדו צדקיהו המלך ״ויצוה בא: לז ירמיה 436

״ . ״ ־ : ״.״••• ־ • 9 *ד : ־ד ־ד ־ ־ -----: - ד : :״ ״.״ 9• : — ״ד : ״ י ״.״ ד ־ ־

העיר״. מן הלחם כל תם עד האפים מחוץ
• •

יושבת״. היא ובחומה החומה בקיר ביתה כי החלון בעד בחבל ״ותורדם טו: ב יהושע 437
־ • • ־ ״ • . ״ • • • • * 9 --------- ־ : ־ ־ ד ־ •י : ־ד • ־ • ד ־ \ ז •

.1 הע׳ 96 ׳עמ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום 438
האשה ואת ישראל איש את שניהם את וירקד הקבה אל ישראל איש אחר ״ויבא ח: כה במדבר 439

ז ־ ־ ־ \ 9 : • - ד •״ ד : • • ־ ״ • : • • ד י • ח״ : • • • •ך . x ד : ״

הבתה״. אל
־ד : T ז

באורייתא? עסקת קא אמאי ליה: אמרו תרדיון בן חנינא לרבי ״אתיוהו ע״ב: יז זרה עבודה 440
)דברים ה׳ צוני ׳כאשר להו: אמר ׳ ו גזרו מיד ה(. ד אלהי ועל להריגה אשתו ועל לשריפה עלי

• • • • 1

זונות״. של בקובה לישב בתו
 לפדותה. חסידים שני אחריה והלכו שנשבית, אחת בריבה ״מעשה ה״ז: פ״ח נתן דר׳ אבות 441

חשדתני?״. במה לחברו: אמר כשיצא זונות. של לקובה מהם אחד נכנס
.4 הע׳ 404 ׳עמ (,398 הע׳ )לעיל רוזנבאום 442
.1 ט פרק יט, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 443
בעל לפני הים ובין מגדל בין החירת פי לפני ויחנו וישבו ישראל בני אל ״דבר ב: יד שמות 444

« • # • • • • • • • • •ן• • • • ■ • • • • • • • מ ■ • # ״ • • • ■ ך ■ ■ • • • • « » • •י 1 • 1• • • • • • 1 •

הים״. על תחנו נכחו צפן
• • • 7

 פניהם, הפכו ישראל את וכשראו היו, זונות אלא החירות? זכו ״מה ע״ב: נד פ״ז, רבתי כלה 445
׳חירות׳״. נקראו לפיכך
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446.במדרש כבר אולי מצוי בושת בית עבור 1וחוו01ד111ךו היווני המונח
 ״שוכר של מעשיו הירושלמי. בתלמוד מוזכר - זונות שוכר - זנייתא״ ״מיגר גם

 להביא היה תפקידיו שבין תייטרוך, ״משפר גם וביניהם כעברות נחשבים הזונות״
447447.לפניהן ולשחק לרקוד וכן המרחץ לבית לזונות הבגדים

ת ו נ ו ת ז פ ו ק ת א ב ר ק מ ה
 אתם דיבר הוא במצרים ואחיו יוסף של הראשונה שבפגישתם מספר המקרא

 לחפש גם החליטו הם למצרים יוסף אחי הגיעו שכאשר מספר המדרש 448.קןשות
 לעצמם אמרו הם הרם; מעמדו את ידעו לא כמובן הם כאשר יוסף, אחיהם אחר

 של בשוק אותו חיפשו ולכן הוא״, בקובא שמא מראה ויפה תואר יפה יוסף ״אחינו
 כך ועל שם מצאם האחים, של בואם על ידע כבר אשר יוסף, של משרתו 449.זונות
 ערות את "לראות בפניהם וטען זונות של בשוק מעשיהם על אותם וחקר יוסף כעס

 על כאן שמדובר מאוד ייתכן זונות״. של ל״קובה הלכתם ולכן 450״,באתם הארץ
(Kynaden-Bordell, Kynaden brothel,) 451.הרומית הקיסרות בתקופת מקובל שהיה 

 נעשו אשר מוסריות לא תופעות נגד להטיף כדי המקרא בסיפורי השתמשו מוסר מטיפי
 אירעו שבו ולמקום לזמן קשר בלי לדרשות בסיס משמשים המקרא סיפורי בתקופתם;

בדרשותיהם. אליהם מתייחסים שהמטיפים המעשים
 שם ישבה הזונה 452;המעיין יד ועל הדרך אם על הזונה ישבה האבות בתקופת

 המעיין. ליד ונחו בדרך עברו אשר לקוחות למצוא סיכויים לה היו הדרך אם על כי
 מעיינות היו לא ליהודים פולחן. מקום שהיה קדוש מעיין להיות המעיין יכול כן כמו

 התקופה מן עוד בוודאי מקורו הבאר, אלת כלומר 453״,באר ״בעלת והמונח קדושים,
לחם המלך ״וייאמר שלמה: על שמסופר כפי המעיין, ליד הייתה מלך הכתרת האלילית.

. T  • • •

אתו והורדתם לי אשר הפרדה על בני שלמיה את והרכבתם אדניכם עבדי את עמכם קחו
0  0  • • • • • ■■ • • •  ••  • • • • • • • • • • ך■ • •   m m 0  0  0  0  —» 0  0  0  0  0 9 ך■ • 
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454״.ישראל על למלך הנביא ונתן הכהן צדוק שם אתו ומשח גחון. אל
9 T 9 ־ T  T ־ ״ ־ • 9 : 9 T T ־ V : ״ T ־  V ״ ־ ״ : T ״״

454

ן כן?... קוראן הוא ולמה מימרם. ״תפתיא ט: ז רבה השירים שיר 446  זנות״; על הרע יצר שמפתי
הרד״ל. הדושי וראה

 ״בתי תייטרון: משפר המונח את מסביר משה פני (;56) ע״ב סד פ״א, תענית ירושלמי 447
ן התרטיאות  ומרקד ומטפח ליפותן, להמרחץ בגדיהן ומכניס הזונות לפני ומרקדין ששוחקי

הזונות״. לפני
קשות״. אתם וידבר אליהם ויתנכר ויכרם אחיו את יוסף ״וירא ז: מב בראשית 448

-------- . .------- -ך 9 . . . . . . . . 9ד 1־ ״ - .

ו. צא רבה בראשית 449
לךאות אתם מרגלים אלהם וייאמר להם חלם אשר החלמות את יוסף ״ויזכיר ט: מב בראשית 450

. . . . . . .  . T  1" . . .  .

באתם״. הארץ ערות את
ז ״ זד ז ־ : ••״

לקלון״. שם שנמכר זונות של ״בקובה :449 להע׳ כהונה מתנות 451
ותה בגדי ״ותסר יד: לח בראשית 452 אשר עינים בפתח ותשב ותתעלף בצעיף ותכס מעליה אלמנ

. — •ך “ . . • י •ך ״ • • ״ ״ • -ד — ״ “ ▼ • • ץ■ • • ־ך* • • — . • • • • . —• • ״ • • — . • • • . 1 . * .1 1 . 1. 1 .1 . . . . .

. דרך על תמנתה״ .ך .ך . . 9 ד ד

נגב״. ראמת באר בעלת עד האלה הערים סביבות אשר החצרים ״וכל ח: יט יהושע 453 דד ־־ ז ״• : --: ־ ־־ •\ •• ז ״ ד ״.״ • : ד ד •״• ד ־ ד :

ן ״ואין ה״י: פ״ד סנהדרין תוספתא לג-לד; א מלכים-א 454 ן״. גבי על אלא מלכים מושחי י המעי
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י ק ו ס י ת ע ו נ מ ו א ה של ה נ ו ז
^1151^3) אמבובג׳ה זונות. של שונות אומנויות על מסופר  )משורר הורטיוס של !!

, גריטן של המפורסמות והנערות 455(לפסה״נ 8-65 רומי ^ ^ מ  456,העתיקה מרומי )
המשווה הנביא למוזיקה. זנות בין הקשר על מעידים 457,המזרחיות המוזיקה נערות וכן

9 • « • • • • ■■ 9 • • » • • • • ^ ^ • • ■ך • • • • 9 •

 מטיף סירא בן 459.לפיתוי סמל הזונה שירת משמשת אחרים במקומות גם 458״;תזכרי
 בלקותיה. תלכד פן תסתייד אל זונה עם במצודתיה. תפול פן זרה אשה אל תקרב "אל
 שום במקורותינו מוצא איני זה לעומת 460״.בפיפיתם ישרפך פן תדמוך אל מנגינת עם
 ניסו אשר זונות, של מיוחדים תככים זונות. אצל מקובלים שהיו ארוטיים לריקודים זכר

 תוחבת שאישה התעלול 461.זה בספר מתוארים כבר בשמים, בעזרת הגברים את לגרות
462.הוזכר כבר חיים בעל של בשר חתיכת אחרת אישה של ל״נרתיק״

שי ו ב ל ה מ נ ו ז
בצעיף״, ״ותכם בביטוי לראות רצו אשר היו זונה. מלבושי על המקרא מן פרטים לי אין

ז •

 לא הגונה אישה גם כי נכונה אינה זו הבנה אך לזונה, סמל 463,תמר אצל הנזכר
 כסבכה, העשוי חוץ״ ״יוצאת של חלוק מוזכר במשנה צעיף. ללא ברחוב הולכת הייתה
 כסבכה העשויים מלבושים שלושה 465.היווניות הזונות שלבשו כמו 464,שקוף כלומר

 המלבושים שלושת בין ההבדלים 466.זונות ושל זקנות של ילדים, של מוכרים: היו
 לא המשנה שפרשני עד מכן, לאחר נשכחו אך המשנה בתקופת היטב מוכרים היו
 של הראש שכיסוי ייתכן הדעת. את מניחה בצורה ההבדלים את להסביר מסוגלים היו

467.אותו החזיק ולא השיער רוב את כיסה לא ולכן קרוע קרובות לעתים היה הזונה

Satyr. 1, 2:1 455 
Nork, Wörterbuch s.v. Hierodule 456

.102 ,88 עמ׳ (,398 הע׳ )לעיל, דוזנבאום 457
טז. כג ישעיה 458
יהיה שנה שבעים מקץ אחד מלך כימי שנה שבעים צר ונשכחת ההוא ביום ״והיה טו: שם שם 459

: T  T ״ - -------------: ־ : ־ ־ T  T ״* T  T  :  * T  V  9 V  V ״ : V

הזונה״. כשירת לצד
־ ״ : : T ־ ־

ג-ה. ט סירא בן 460
ופריצות. בושם קוסמטיקה: :2 מס׳ נספח עור, מחלות יב: פרק לעיל ראה 461
ע באותו נבלה כזית חבירתה לה שתחבה ״כגון ע״ב: מב נדה 462 ו ל ב ( ם״ הסתרים(. בבית או מקו
.452 הע׳ לעיל, ראה 463
י - החוץ יוצאת של חלוק מושב. משום טמאה זקנה, של ״סבכה מ״ט: פכ״ח כלים 464  העשו

טהור״. כסבכה,
.88 עמ׳ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום 465
 טמא טמאה זקנה, של מדרס; טומאת טמאה ילדה, של הן: סבכות ״שלש מט״ז: פכ״ד כלים 466

מכלום״. טהורה לחוץ, יוצאת ושל מת;
 ילדה ושל מדרס טמאה זקנה של הן: סבכות ״שלש ה״י: פ״ב בתרא(, )בבא כלים, תוספתא 467

מכלום״. טהורה - השער רוב את מקבלה ואינה נקרעה מת. טמא טמאה
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 מותנית הייתה 469,בקישוטיהן לזו זו שעזרו או 468זו את זו שנאו הזונות אם השאלה
ומקרה. מקרה כל של בנסיבות

 שזונה לקרות יכול לזולת. עזרה של מעשים זונות אצל למצוא היום גם ניתן לעתים
 תיתן מכן ולאחר 470,למעדן העתיקה בעת שנחשב תפוח, תמורת שירותיה את תספק

 את מקדשת המטרה שאין להוכחה זאת דוגמה מובאת במדרש 471.לחולה התפוח את
 מסופר כך - אציליים ממניעים כתוצאה לזימה נדחפו שאנשים מקרים היו האמצעים.

472.השבי מן בעלה את לפדות כדי גופה את למכור שרצתה אישה על
 )בגלל אתנן לה לשלם רוצים לא שאם כך כדי עד הזימה למעשה מתרגלת הזונה

 לבסוף שנשכרת זונה ״כל בתלמוד שנאמר כפי או 473,אתנן לעצמה משלמת היא זקנה(
474״.שוכרת היא

ת ר כי ה ש נ ו ( ז ן נ ת א (
 לספירה( השלישית מהמאה יווני סופר ,Diogenes Laertius) לארטיוס דיוגנס באמצעות

 בימינו מסוימים למכובדים בדומה אשר מכובד, רומאי של התקציב את מכירים אנו
 אלה היו 475.עתק סכומי מקציבים הם לפילגשים אך לרופאים פעוט סכום מקציבים

 ולאים פרינה כמו 476,גבוהים אתנן סכומי דרשו אשר במיוחד מבוקשות נשים בוודאי
גרה שהייתה אחת זונה על מוסרית, משמעות בעל סיפור מספר התלמוד גם 477.ביוון

 אומרים ויש וההברין; והתרנגולין הכלבים הן: אלו זה, את זה שונאין ״שלשה ע״ב: קיג פסחים 468
הזונות״. אף

ו ע״א: לד שבת 469 ית ״עכשי  תלמידי זו, את זו מפרכסות זונות יאמרו: עמנו, ונמנית עמנו שהי
 חברתה את מיפה אחת כל זאת בכל בזו זו מתחרות שהן אף ש׳: שכן?!״; כל לא חכמים
לה. ועוזרת

: רבה השירים שיר 470 א ה ׳כי כתפוחים. וטעמן שריחן ההגדות אלו - בתפוחים׳ ״׳רפדוני ב
9

 מיני כל לאכול מבקש שחלה כיון שמוצא, מה אוכל אדם יחלה שלא עד אני׳... אהבה חולת
תענוגים״.

י דלים לחונן ותרבית בנשך הונו ״׳מרבה יז: לא רבה שמות 471 )משל ׳ ו קבצנ חונן ואיזה - ח( כח י
• • •  • • • • • •  • I

. זה דלים?  ודוכסים הגמונים כגון אלא הוא?! דלים עושק והלא הוא דלים חונן עשו וכי עשו
ן  ונפרנסם. עניים לנו הביאו אומרים: חוזרין וכשהם ובוזזין וגוזלין לעיירות יוצאין שהן ואפרכי
וט והמשל לחולין״. וחולקת בתפוחים מנאפת אומר: הדי

(.52) ע״ב סד פ״א, תענית ירושלמי 472
לבוא אותם ותשחדי מאהביך לכל נדניך את נתת ואת נדה יתנו זנות ״לכל לג-לד: טז יחזקאל 473

9 : T ״ : V : ־ : T • ג : T  : T : : T ״ T: : ״ ~ ------־  T

ואתנן אתנן ובתתך זונה לא ואחריך בתזנותיך הנשים מן הפך בך ויהי בתזנותיך. מסביב אליך
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להפך״. ותהי לך נתן לא
״• "% • * י

נתן לא ואתנן אתנן ׳ובתתך שנאמר שוכרת, היא לבסוף שנשכרת זונה ״כל ע״א: יז זרה עבודה 474
• • • • • • •

 שוכרת היא חפץ בה אין שוב כאשר שלבסוף עד לעניין כך כל נקשרת היא ש׳: וכו״׳; לך׳
עמה. לזנות אנשים

 וגובה עבודה תנאי הרופא: .1 אחרים, רפואיים מקצועות ובעלי הרופא א: פרק לעיל ראה 475
לרופאים. התשלום

.97 ,86 עמ׳ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום 476
Plinius, Hist. Natur. 33:51 477
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 אדם מראש. ניתן היה והתשלום שירותיה, עבור זהובים מאות ארבע שדרשה הים בכרכי
 שפחתה נכנסה הפתח. על וישב בא זמנו ו״כשהגיע הנדרש, הסכום את לה שיגר אחד

 היא: אמרה הפתח. על וישב בא זהובים מאות ארבע ליך ששיגר אדם אותו לה: ואמרה
 הרומי המנהג )לפי זהב של ואחת כסף של שש מטות, שבע לו הציעה נכנס. יכנס,

 עשירים שרק מותרות אלה היו 478;וזהב בכסף הנשים של המיטות את מצפים היו
 זהב. של ועליונה כסף של סולם ואחת אחת כל ובין (479לעצמם להרשות יכלו ביותר
 ד׳ באו כנגדה. ערום לישב עלה הוא ואף ערומה, כשהיא עליונה גבי על וישבה עלתה

 על וישבה נשמטה היא ואף קרקע גבי על לו וישב נשמט פניו, על לו וטפחו ציציותיו
 כמותך יפה אישה ראיתי ש״לא לה אמר בי?״, ראית מום ״מה לשאלתה קרקע". גבי

זונה 480״׳.אלהיכם ה׳ ׳אני בה וכתיב שמה וציצית אלהינו ה׳ ציונו אחת מצוה אלא
• • • •

• • • ■

 להגיע וכדי לשירותיה כשכר דינרים כיס לקחת נוהגת והייתה הים בכרכי ישבה אחרת
 שהיא ״נדה״, משלמים רגילות לזונות גם 481.נהרות שבעה לעבור צורך היה אליה
 המתחבר 483.לה שיוסיפו כדי אותו ומבזה לאתנן לועגת זונה כל אך 482,ראויה מתנה

 תזונתו היא אשר 485,לחם לפת שמגיע עד 484מנכסיו יורד זונות, כרועה זונות, עם
והילדה בזונה הילד ׳׳ויתנו אזי זונה לשירותי נזקק ואדם הכסף תם כאשר היחידה.

T• * • •ץ■ « • • • • • • » • • • 1 • ■

486״.וישתו ביין מכרו
 מפורש איסור על אפילו מדבר יוספוס זונה. עם נישואין יפה בעין ראו לא לעולם

כוהן. על רק חל זה איסור אך 487,לזונה להינשא
 שאתה מקום ״כל לאלתר: עליה מעניש שהקב׳׳ה שנאמר היחידה העבירה היא זנות

כמו היא בבית זנות 488״.ורעים טובים והורגת לעולם בא אנדרלמוסיא זנות, מוצא

725 משפטית רפואה

שולחנות לו שהיו עד העולם מן נפטר ש״לא עקיבא ר׳ על מסופר ה״ב: פ״ו נתן דר׳ אבות 478
זהב״ של בסולמות למטתו שעלה ועד זהב ושל כסף של .

Benzinger & Frohnmeyer, Bilderatlas zur Biblekd. Stuttgart :479 נה ראה ו ל תמ יטה ש זאת מ כ
1905, fig. 296

ות 480 נח ; מד מ ו במדבר ע״א . ט מא
ודה 481 : יז זרה עב ו ע״א ו ״אמר י יא בן ר״א על על ורד יח שלא ד ונה הנ ולם אחת ז  בא שלא בע

. יה ע אחת פעם על יש שמ י אחת זונה ש ים בכרכ יתה ה וטלת וה יס נ ן כ . בשכרה דינרי וכר״
זקאל 482 ז יח ות ״לכל לג: ט ו זנ יך את נתת ואת נדה יתנ יך לכל נדנ י מאהב ותם ותשחד וא א לב ״ ״ — T • •• • — T • •••• • • *T • ״ •I . —. —. — • *T ״ • • T r  • TM • I • ■  I • 1 •  ( • I • • • • I •

יך יב אל . מסב ותיך״ נ בתז
T י ״  • I  * X

ית לא ״בזה לא: שם שם רד״ק 483 י ונה ה נה כי כז ו גת הז וע ן על ל נ זה האת ו ומב ות י א יף כד וס י  ש
וד לה . ע ועלה״ ב

י 484 יש ג: כט משל ו ישמח חכמה אהב ״א י ות ורעה אב ונ . יאבד ז הון״
2 T  :  T ־ ־ P V ־ : V : ־ T ״

י כו: ו שם 485 יש ואשת לחם ככר עד זונה אשה בעד ״כ . יקרה נפש א וד״ תצ
־2 T ״ ־  T ־ ־ ״ ־ V 2 ־  T • T ״ V ״  T  T  :  V  V

ואל 486 ג. ד י
וסף 487 , בן י ו יה , מתת ות י נ ו וד :23 ח פרק ד, ספר קדמ וע ור ״ ו אס ות ל י נה בעל לה ו ום לז ן מש י  שא

ים וה ות את לקבל יכול אל נ יה קרב וא ות מחמת נש גה ההפקר נה י ש . לגב ופה״ ג
וט 488 י ילק נ ו י שמע , אחר ז מות : רמ , תקפה ו ״כך י ים ישראל כשה ו במצר ים הי י המצר  זנות, בעל

נאמר ים בשר ׳אשר ש וך זקאל חמ יח ( ׳ ו כ(. כג בשרם נס נכ ן לארץ כש ו כנע ים הי נ נע י הכ ות בעל  זנ
, ים נאמר וכשפ ונה זנוני ׳מרב ש ובת ז ום בעלת חן ט נח ( ׳ ים : אמר ד(. ג כשפ ו בני, להם שלא הזהר

T  • • T

ו ו כמעשה לא תעש . כמעשה ולא אל . . י אלו וא אנ ד ה י יפרע שעת י ל ושה ממ יהם שע . כמעש וכר״



 את מחרבת הזנות כך השומשומין את מחסלת שהיא שכמו בשומשומין, תולעת
489.הבית

ק ה חו ל לי ן ה שו א ר ה
 לפנה״ס(: 165) אפיפנס באנטיוכוס המקבים למרד הגורמים על מדובר תענית במגילת
 יוון? מלכי להם מצרים היו ״ובמה מירושלים, יוונים גורשו אלול לחודש עשר בשבעה
 ומנעו לבעליהן נשואות היו כך ואחר הכלות את מענים בעיירות, קסטריאות מושיבין

אחר ואיש תארש ׳אשה שנאמר מה לקיים - נשותיהם עם לשמוח שלא ישראל את
p  • v• • ■ן• • • • • ■ ■ • •

 הכלות את למסור מהחובה להתחמק מאמץ כל עושים היו ל(״. כח )דברים ישכבנה׳
 להינשא, זמנה וכשהגיע הגדול הכהן יוחנן בן למתתיה היתה אחת ״ובת לקסטריאות,

 יון מלכות על ידם וגברה ובניו מתתיה וקנאו אותו הניחו ולא לטמאה הקסטרין בא
490״.טוב יום עשאוהו שבטלום היום ואותו והרגום, בידן ונמסרו

 מאוחרת, יותר בספרות מופיעים הראשון הלילה חוק של יותר מקיפים תיאורים
למשל: הצעירות, הנשים של נחרצות התנגדויות גם ומתוארות
 הדבר ונהגו לבעלה. תחזור ואח״כ תחלה להגמון תבעל אשה שנושא מי שכל ״גזרו

 אצל שהוליכוה כיון כ״ג. יוחנן של בתו שנשאת עד חדשים ושמונה שנים שלוש הזה
 יהודה נמלא מיד העם. בפני ערומה ועמדה בגדיה וקרעה ראשה פרעה ההגמון, אותו
 סכנת מפני למלכות זה דבר יתגלה ואל לשרפה הוציאוה ואמר: עליה חימה אחיה

 אתבזה האיך לו: אמרה אז הזה. העם כל בפני ערומה להיות פנים שהעיזה נפשות
 נועצו כך, וחבריו יהודה ששמע כיון וטמא?... ערל בעיני אתבזה ולא ורעי אחי לפני

491״.ההגמון להרג יחדיו
 ההגמון עם לנישואיה הראשון הלילה את לבלות אישה כל שעל נאמר אחר במקור

 במערומיה אותה ראו האישה אחי שכאשר מקרה בספרו מביא יליניק מגוריה. מקום של
 דומה ניסוח 492.אותה להרוג כדי וקמו אבל( )לאות בגדיהם וקרעו לארץ מבטיהם היטו

 ושני ,1435 משנת מינכן בכ״י מופיע השלישי המקור 493;שלישי במקור מופיע גם
 והקטלוג בלייפציג, העירונית בספריה שנמצאים יד בכתבי מופיעים הקודמים המקורות

זמנם. את מציין אינו
בעוד קדומה שהיא בדעה 495ודרנבורג 494גרץ תענית. מגילת נכתבה מתי ידוע לא

; קריא כי בביתא זנותא הסדא: רב ״אמר ע״ב: ג סוטה 489  ״תולעת קריא: ד״ה רש״י לשומשמא״
ן של , שומשומי הבית״. את מהרבת הזנות כך האוכלתן

 ׳עמ הכלאיים, נוסח הסכוליון, באלול״, ״יז תשס״ד, ירושלים נעם, ורד מהדורת תענית, מגילת 490
92-90.

.133 ׳עמ לחנוכה, מדרש ראשון, חדר ,1853 לייפציג ילינק, המדרש, בית 491
.3-2 ׳עמ שישי, חדר שם, 492

Berliner, Magazin fur die Wissenschaft des Judentums, Hebr. Beil. Ozar tob, 1878, p. 493
400

Gratz, Geschichte der Juden, vol. 3, p. 561 494
Derenbourg, Essai sur l'histoire de la Palestine, 1867, p. 439 495
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 השמינית המאה לפני נכתבה שהיא ספק אין אך יותר, מאוחרת שהיא חושבים אחרים
 ספר לתרגום )סמוך 496.לספירה הראשונה במאה נכתבה היא שירר של לדעתו לספירה.

 המגילה בקדמות הדנה 1490 הע׳ וראה תענית מגילת של מדעית מהדורה התפרסמה זה
המתרגם.( - לפרטים מקום כאן ואין

 הוא ה״קסטראך ואילו העיר, מפקד או היוונים של המנהיג כמובן הוא ״הגמון״
תפקיד. לאותו רומי מונח שהוא מ״קסטרא״

 למרד אחר נימוק מובא 497המקבים שבספר מציין, שהרצפלד כפי הוא, נכון
 מובא לא בתלמוד גם 499.יוספוס ידי על מובאים שהדברים וכפי 498,החשמונאים

 שמידט קרל שעשה כפי זה, סיפור לשלול אין זה עם יחד אך לעיל, המוזכר הנימוק
 בדברי ההגמון על הזוועתי התיאור את לכלול ניתן רבה בקלות 500.הביקורתי בספרו

 ביהודה נעשו אשר התועבות את ״וירא הכהן מתתיה על נאמר ששם המקבים, ספר
 מוכיחה אינה עדיין אלה מעשים על המתבולל יוספוס של שתיקתו 501״.ובירושלים

 מאוחרת יותר בתקופה שמכונה מה על מדובר שבאמת שמידט של פקפוקיו דבר.
 כלה משמעותה אין אשר ״כלה״, המונח של תרגום משגיאת נובעים האדון״ ״זכויות

 שיש הגבר. של שלטונו ניכר שאז נישאה, עתה שזה צעירה אישה אלא נישואין טרם
שמידט. גם מודה היסטורית אמת של גרעין לפחות זה בסיפור

סי ח ן עם מין י מו הג ה
בתלמוד. למצוא שניתן הערות מספר לקשור לדעתנו אפשר אלה היסטוריות לעובדות

 שאין התברר ואם הבתולים הוכחת את לדרוש היה יכול חתן שכל הוזכר כבר
 להוציא יש אירוסיה, בימי נאפה אם היהודי החוק לפי אזי בתולה, הצעירה הכלה
 היהודי, הפלילי החוק לפי שפטו לא כבר כאשר מאוחרת, יותר בתקופה להורג. אותה

 יחסי התקיימו כבר אם בטלה כמובן זאת אפשרות להתגרש. הזוג בני שני צריכים היו
 יהודה, על שמד גזרו ״בראשונה להלן: מובאת כזה למקרה דוגמה האירוסין. לפני מין

בעירף ׳ידך דכתיב רומי( לאבי עשו)הנחשב את הרג יהודה מאבותם, בידם מסורת שכן
• • • T

״אונסין שהיו מסופר כן כמו 502״.בהן ומשעבדין הולכין והיו ח( מט )בראשית אייביך׳
■ •

 עודה עליה בא בעלה שיהא התקינו תחילה. בועל איסטרטיוס שיהא וגזרו בנותיהן את
 אין מקום מכל נגררת. היא עוד עליה בעלה שאימת יודעת שהיא שמתוך אביה, בבית
503״.לביתה מותרת ואנוסה היא, אנוסה מאיסטרטיוס. להיבעל סופה

נהגו ואילך הסכנה ״מן נאמר למשנה, המקביל עתיק הלכתי מקור שהיא בתוספתא,

Schürer, Geschichte des Jüdischen Volkes, vol. 1, p. 156 496
. פרקים מקבים-א, 497 ב-ג

Herzfeld, Geschichte des Volkes Israel, vol. 2, p. 239 498
, בן יוסף 499 ו. פרק יב, ספר קדמוניות, מתתיהו

Karl Schmidt, Das jus primae noctis, Freiburg 1881, p. 169 500
ו. ב פרק מקבים-א, 501
(.11) ע״ב מז פ״ה, גיטין ירושלמי 502
(.502 בהע׳ גם לנאמר )בהמשך (26) ע״ג כה פ״א, כתובות ירושלמי 503
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505

 רבה מסביר הסכנה״ ״מן את 504״.חכמים בידם מיחו ולא שלישי ליום )נישואין( לעשות
 תיבעל אישה שכל ציווה הזר שהשלטון בתקופה שמדובר בערך( לספירה 250 )בשנת

505.ההגמון ידי על קודם נישואיה עם
בנות את האלהים בני ״ויראו הפסוק את הסביר יודן ר׳ ידוע. היה עצמו העניין
ך • • • • • ■■ 9 9 9 ■ • • • • • • •

שררה אנשי אותם שכאשר 506״,בחרו אשר מכיל נשים להם ויקחו הנה טבת כי האדם
״ • - ז • • • ז ז ז • •% ז : ז ד ד ״ ז ז

 מחבר אין 507.איתה ושכב מהם אחד הלך בעלה, עבור אישה ומאפרים שמקשטים ראו
 - בה דן שהפסוק הקדומה התקופה לגבי היסטורית כעובדה בפסוק משתמש המדרש

 ולמקום ההיסטורי לזמן להתייחס לא דרשנים, אצל שמקובל כמו המדרש, חכמת זאת
 על הפסוק ציטוט מקראי. לפסוק היצמדות תוך שומעיהם לקהל להטיף אלא ההיסטורי

 הלילה ״חוק ידוע היה יורן ר׳ של בתקופתו שגם להוכיח כדי רק הוא האלהים״ ״בני
הראשון״.
 508סופרים במסכת מקוצרת בצורה כבר מופיע והוא כאן, להזכירו שיש נוסף נושא

 הגיע אברהם עבד כאשר מדרשים. אוסף שהוא שמעוני, בילקוט נרחבת יותר ובצורה
 ואביו לבן הדיון של הראשון בשלב השתתפו ליצחק אישה להביא כדי ארם לפדן

 לבן רק בדיון נזכרים בהמשך המוצע; לשידוך הסכמתם את נתנו והם 509,בתואל
 מת מה ״ומפני מת. שבתואל המדרש אומר כך על יותר. מוזכר אינו והאב 510,ואמו

 ראשונה לילה אותה בועל שתנשא בתולה וכל נהרים בארם מלך היה שהוא בתואל?
 שעשה כשם לבתו עושה הוא אם ואמרו: השרים כל נתקבצו לבעלה. חוזרת כך ואחר

 אליעזר שינצל כדי מת, לפיכך בתו. ואת אותו הורגים אנו לאו ואם מוטב, לבנותינו
 כדי בתו כלפי אפילו שלטונו את מנצל שרודן כזאת, בתועבה שמאמין מי 511״.ורבקה
 רבים עמים שאצל כותב הוא פלוס. של בדבריו שיעיין ראוי המגונה, דמיונו את לספק

 512.הנישואין לחיי בתו את להכשיר האב שעל הרעיון מונח שביסודו זה, מנהג היה
ל״ביאה זכותו על מוותר החלש שהאסיאתי רוזנבאום של שטענתו עולה הנאמר מכל

512

ה״א. פ״א כתובות תוספתא 504
ע״ב. ג כתובות 505
ב. ו בראשית 506
ו ה: כו רבה בראשית 507 ן ״משהי  הוא הדא תחלה. ובועלה נכנס גדול היה לבעלה אשה מטיבי

- ב( ו )בראשית בחרו׳ אשר מכיל נשים להם ׳ויקחו הבתולות: אלו - הנה׳ טבת ׳כי דכתיב
T י1 • ־ T  V  T • • ־ T ד  T  V

אנשים״. נשי אלו
 אביה, מבית כשיצאת רבקה היתה ימים( )ושלשה שנים שלש ״בת ה״ט: פכ״א סופרים מסכת 508

ע מנהגן בת להן כשתוליד מלכים של דרכן שכן אביה, שמע שלא ולפי ימים. ג׳ לאחר לשמו
בתולות בנותיהם עם לשכוב ארמיים של מנהגן היה שכך תטמא. שלא נס לה נעשה ולכך
ן כך ואחר אלא איש ואין טז[ כד ]בראשית ידעה׳ לא ׳ואיש דכתיב שם )על אותן משיאי

1• י • 1

אביה(״.
טוב״. או רע אליך דבר נוכל לא הדבר יצא מה׳ ויאמרו ובתואל לבן ״ויען נ: כד בראשית 509

--------- T  T : *״״ : ״־ ״ T  T ־ T  T ״ ״־ ־־ ־־־• V ־ ״

תלך״. אחר עשור או ימים אתנו הנער תשב ואמה אחיה ״וייאמר נה: שם שם 510
- •% T  • • T  • T . . . ־-------- . :T ״ T  T ״ x - -

י ילקוט 511 נ קט. רמז שרה, חיי שמעו
.1:555 (,255 הע׳ )לעיל, פלוס ראה 512
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 ואינה מתאימה אינה בוודאי 513,אחר למישהו זאת משאיר נוחות ומתוך ראשון״ ללילה
היהודי. הנוהג לגבי נכונה

ת ו נ נ ו א
 כללו והם לפשע, 514,הוזכר שכבר כפי התלמוד, חכמי אצל נחשבת לבטלה זרע הוצאת
 כמו מוות, עונש למאונן מגיע יוחנן ר׳ של לדעתו הנסוג. המשגל את גם זה בנושא

 516נפשות הורג כאילו 515,דמים שופך כאילו לבטלה זרע המוציא אונן. על שמסופר
 הנביא דברי אלילים. עבודת מסוגי אחד הוא אוננות מעשה כי 517,אלילים לעובד ודומה

איבר את בה בודק שאדם היד 519.ביד המנאפים לאלה מיוחסים 518״מלאו דמים "ידיכם
ן • • • • • • ״ • • •

 השחיתו כי לעולם בא המבול 520.תיקצץ טמא( הוא שאז זרע אליו נדבק )אם מינו
אליעזר ר׳ 521״.הארץ את משחיתם והנני מפניהם חמס הארץ מלאה ״כי לארץ: זרעם

ד ז ז : ז • 9 ז ן ז ־ ז • ־ • • : •ז ז ד ז ־ : ״־ • : • : • ; 9

 תיפולנה זה במקרה דומה. לאסון לגרום יכול ההשתנה בעת באמתו שמחזיק שמי אומר
 סדק לו )שיש להיפוספדיוס ויחשב לעדות פסול ויהיה רגליו ועל בגדיו על שתן טיפות

 לעז ילדיו ועל עליו שיוציאו עדיף אך כשרים, לא יחשבו וילדיו השופכה( בתחתית
 אדם אם פסול אין נחמן רב של לדעתו 522.האל לפני חוטא לרגע ולו שיחשב מאשר

ידו הכניס ״לא נשוי אדם אם 523.ההשתנה בעת באשכים( לא )אך באמתו מחזיק נשוי

729 משפטית רפואה

.133 ׳עמ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום 513
נסוג. משגל והזיווג: הנישואין .1 זה, בפרק לעיל ראה 514
 בעיני ׳וירע שנאמר מיתה, חייב לבטלה זרע שכבת המוציא כל יוחנן: רבי ״דאמר ע״א: יג נדה 515

׳ גם וימת עשה אשר ה׳ דמים, שופך כאילו אמרי: אמי ורבי יצחק רבי י(. לח )בראשית אתו
• ז ז ז • •

ה סעפי תחת בנחלים הילדים שחטי רענן עץ כל תחת באלים ׳הנחמים שנאמר ישעי ( ם׳ הסלעי
״ ־ • ז • ז • ־ ־ • • • ז ־ ־ 9 • ־ 9 ז ־ • ד ־ • ז : ־ • ־ ״ ג ־ ־ • ז : ־ ־ ז : ־

׳ תקרי אל - ה( נז . אלא ׳שוחטי ׳סוחטי״׳
 נפשות״, הורג כאילו לבטלה זרע שכבת המוציא כל אומר: אליעזר ״ר׳ ע״ב: נב פ״ב, רבתי כלה 516

.515 הע׳ לעיל, וראה
כל תחת באלים ׳הנחמים הבא כתיב - זרה עבודה עובד כאילו אמר: אסי ״רב ע״א: יג נדה 517

־ • ־ ז ־ ־ • ז • ז •

)דברים עץ כל ותחת הגבעות ועל הרמים ההרים ׳על התם וכתיב רענן׳ עץ ׳ ן וראה ב(״; יב רענ
ז * • * ז * • • * ז * • ז : ז ז ז #

.515 הע׳ לעיל,
טו. א ישעיה 518
ה דמים ׳ידיכם דכתיב מאי אלעזר: ר׳ ״ואמר ע״ב: יג נדה 519 י שע י ( ׳ ו המנאפים אלו טו(? א מלא

. T • ז .

בין ביד בין ניאוף, בך תהא לא - יג( כ )שמות תנאף׳ ׳לא ישמעאל: רבי דבי תנא ביד.
ז • *

ברגל״.
 ״הוא ע״ב: קח שבת תקצץ״; ובאנשים משובחת: בנשים, לבדוק המרבה היד ״כל מ׳׳א: פ״ב שם 520

ן יד אומר: היה תיקצץ״. לאמה יד תיקצץ... לחוטם יד תיקצץ, לעי
יב-יג. ו בראשית 521
ן באמה האוחז ״כל ע״א: יג נדה 522  אליעזר: לר׳ לו אמרו לעולם. מבול מביא כאילו ומשתי

ממזרים? שהן בניו על לעז מוציא ונמצא שפכה ככרות ונראה רגליו על נתזין נצוצות והלא
 לפני אחת שעה רשע עצמו יעשה ואל ממזרים שהן בניו על לעז שיוציא מוטב להן: אמר

המקום״.
שם. שם 523



 524.הנשיא יהודה ר׳ על הדבר שמסופר כפי מיוחדת, לקדושה הדבר נחשב אבנטו״ תחת
 - מטבורו למטה ידו המכניס ״כל באומרו חומרתו בכל זה נושא העמיד טרפון ר׳

 למנוע )כדי לא להן: אמר !יטלנו? לא בכריסו קוץ לו ישב טרפון: לר׳ לו אמרו תקצץ.
 ירד ואל כריסו תבקע מוטב להן: אמר נבקעת? כריסו והלא הגוף(. של זה בחלק מגע

 מתחת מכנסים ללבוש מותר אם ספקות להם היו שאף כאלה היו 525״.שחת לבאר
 רב של לדעתו יש פריצות( ממחשבות )כתוצאה לגירוי גורם שבכוונה מי על לכתונת.

 את מזכיר זה עניין 526;הגב על בשכבו הישן את קילל לוי בן יהושע ר׳ חרם. להטיל
 ישנים אינם הם כי בלילה זרע פליטות אין חיים שלבעלי האומר אריסטו של הערתו

 שעליהם לבדם, ולומדים היושבים לצעירים גם לדאוג הרופא שעל ייתכן 527.הגב על
שיושבים חכמים תלמידי של שונאיהם על חרב - 528׳ונאלו הבדים אל ״׳חרב נאמר

ז • • • •

 רק לא לבדם הלומדים כלומר 529״,שמטפשים אלא עוד ולא בתורה ועוסקים בבד בד
 בדרך הם כי בתרומה לאכול אסורים גמלים רוכבי חוטאים. גם אלא מטפשים שהם
530.זרע ומוציאים הגמל בבשר ומתחממים אוכף ללא הגמל על יושבים כלל

 רצו )כאשר בקישואים והאישה גדולות בדלעות )מאונן( הוא אומרת: עממית אמרה
 לזימה אישה מוצא אינו הגבר כאשר הערוך, בעל של הסברו לפי 531(.מושחת זוג לתאר

 לאיבר כתחליף מלפפון לוקחת האישה וכן ומאונן, חור בה קודח דלעת, לוקח הוא
 שהכומר השאלות בין כי כך, כל נדירים אינם כאלה שמקרים נראה 532.הזכרי המין

 המשגל את ביצע המתוודה אם השאלה גם ישנה הווידוי בעת לשאול חייב הקתולי
 הזרע ניתז מכך וכתוצאה חלול, לעץ כמו חודר המין שאיבר נוהגים, שאנשים כפי

533.הנאה מתוך
 שנשים הוא מוסכם אישה. של אוננות על בתלמוד איסור אין ידיעתי מיטב לפי

האישה על לצוות חוששים אין ולכן הרגשה״, ״בנות הן ואין מהר כך כל מתגרות אינן

« »
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 לא מימי להו: אמר הקדוש׳? ׳דבינו לך קראו טעמא מאי לרבי: ליה ״והאמרו ע״ב: קיה שבת 524
אבנטו״. תחת ידו הכניס שלא ביה: הוה אחריתי מילתא ברבי שלי. במילה נסתכלתי

ע״ב. יג נדה 525
ע"א. יד שם 526

Problem. Sect. 10:16 527
לו. נ ירמיה 528
ע״ב. סג ברכות 529
 ״אבריהם גמלים: רוכבי ד״ה רש״י בתרומה״; לאכול אסורין גמלים ״רוכבי ע״א: יד נדה 530

זרע״. ומוציאים הגמל בבשר מתחממים
 אנשים שאומרים ״והוא ש׳: בבוציני״; ואתתיה בקרי איהו אינשי: דאמרי ״היינו ע״א: יב מגילה 531

 זה דברים עושים והאשה הבעל כלומר בקישואים ואשתו בדלעות הוא - מקובל בפתגם
לזה״. בדומה

: ערך הערוך, בבוציני״; ואתתיה בקרי ״איהו ע״ב: שם שם 532  ימצא לא האיש ״פי׳ ״קרא״)דלעת(
ן תעשה זכר תמצא לא אם האשה וכך בו, לזנות קטן נקב ב׳קרא׳ נוקב לזנותה אשה  מקישואי
בו״. לזנות זכרות מקום

Forel, Die sexuelle Frage, München 1906, p. 371 533
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 534.בעלה על אותה לאסור שיכול המין, באיברי דימום על מטפחת בעזרת עצמה לבדוק
מאוננות. כך כל לחשוש אין נשואות בנשים רק כאן שמדובר מאחר

 יוצאים הם הקתוליים. המוסר אנשי ידי על יסודית מאוד בצורה נבחנת השאלה
 הגבר, אצל הזרע לפליטת שמקבילה פליטה האישה אצל שאין המוצא מנקודת בצדק

 של לתחום האישה אצל האוננות את משייכים הם לכן האישה. לרחם זרע חדירת ואין
 אצל בהרחבה נידון זה עניין מותרת? זאת אוננות מידה באיזו צנוע״. לא מיני ״מגע

535535.קפלמן

ת ו י ל א סו ק ס מו הו
 נאמר: שעליהם ובכנען במצרים מקובלים שהיו למעשים שייכת הומוסקסואליות

אני אשר כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ ״כמעשה
■ • • • • • • • • 9 • • . . . • • • • ^ • • . . . . 9 • ■■ ■■ 9 ■
• • ו . « . . . • . « . . • • • • •

תשמרו חקתי ואת תעשו משפטי את תלכו. לא ובחקתיהם תעשו לא שמה אתכם מביא
• • • • • . • • ▼ ^ . . . . • • • ו • • • « » • • • • « ■■ • « • • • • • % • • •1 • • •

האדם אתם יעשה אשר משפטי ואת חקיתי את ושמרתם אלהיכם. ה׳ אני בהם ללכת
. • . . • • ק■ . . . . . • » ■ . « •ך • ■ • ■ • » 9 . . . • • . « * . T ״ך ק• . ■ • ■p 1• • 1• • • • • 1 1 • • \ • • •1 • • • • 1 1 1

536״/ה אני בהם וחי
־ ־ ־ ד ז ז ־ : •

נידה, עם משפחה, קרובי עם מין יחסי כולל נישואין, קשרי של שורה מונה התורה
תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר ״ואת נאמר ידם ועל למולך, והקרבה איש אשת עם

ך • • • * ״ • • • ■ ך . • ^ • • • • • • ■ •

 של אזכור ללא רק דומה, בהקשר האיסור במקרא מופיע יותר מאוחר מעט 537״.הוא
יומתו מות שניהם עשו תועבה אשה משכבי זכר את ישכב אשר ״ואיש למולך: עבודה

ך ־ 1 ״ 7 ־ ! 1 ך - - . . . . ך . . - . ך . ך - • . . . . . T

538״.בם דמיהם
״ . ״ • • ז :

 - רבים לשון מופיע הקובעים, המקורות בעצם שהם אלה, מקראיים מקורות בשני
 ידי על זכרים שני בין מין ביחסי רק הכוונה שאין נאמר בתלמוד אך - אישה״ ״משכבי
 וכל איברים, הצמדת גם אלא השני הגבר של הטבעת לפי האחד של המין איבר החדרת

 מתחיל רק אלא גמורה בעילה בועל )שאינו בעצמו״ ״המערה את הכוללים מין יחסי
539.בסקילה מיתה חייבים אחר זכר עם זכר של מין יחסי כל ועל בה(,

בין המין יחסי שאיסור בדעה החזיקו 540בהומוסקסואליות המודרניים התומכים

539

 שנא ומאי נשים מ״ש תקצץ. ובאנשים משובחת בנשים לבדוק המרבה היד ״בל ע״א: יג נדה 534
תקצץ״. - נינהו הרגשה רבני אנשים משובחות; - נינהו הרגשה בנות לאו נשים אנשים?

535 ftßx .Capellmann, Pastoral Medizin, Aachen 1892, p. 88 ff׳ (vn nßN ¡1'f'brב>־/\ kokf
ti P "_(׳£»־ <\f6 ~>tikjC ׳חן?ח '& p fj¡ ר0ד p t[  ■i'fjxk ~>€k P'ffbrj f s  p k

xkhJ rno '1 w k rto^N p k׳npSisN p k  kok p n y !  nnß'kf pSfdM npßß ~)£k r>n /׳¿ר) p//\ ! t T * * . T T ' T . .* ■ T * • . . T '  T . ! T .

o[n) " jh ^p׳C k  p\ ,)01׳ ר' ן/<?בר׳ ׳ב-׳ל׳/‘, <xoNr׳No" :"piidN" hjwn p k  n ין <r p S i  p n 3 i

ה f ׳ה׳י/ה /  p fa j! צרה #»?־« ׳&״ w? ״?<k.) הגוף חלקי ב: פרק לעיל גם וראה 
הגיד. האורוגניטלית, המערכת ד. הקרביים: .4 ותפקודיהם:

ג-ה. יח ויקרא 536
. להעביר תתן לא ״ומזךעך כא-כב: שם שם 537 . וגו״׳. אשה משכבי תשכב לא זכר ואת למלך.

T . . . T T . . . . .  . .

יג. כ שם 538
 כמו העראה על חייבים זכר במשכב הי״ד: פ״א ביאה איסורי הלכות רמב״ם, ע״א; נה סנהדרין 539

כרבא. ביאה, גמר על
"Homosexualität und Bibel. Von einem katholischen Geistlischen", Jahrb. f. sexuelle 540
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 מן מביאים הם לדבריהם והוכחה אלילים, לעבודת משמשים הם כאשר רק חל זכרים
 (.537 )הע׳ זכר משכב עם למולך העובד את קושר כביכול אשר הנזכר, הראשון המקור

 משכבי לאיסור למולך עבודה בין קשר אין השני שבמקור לטעון יש זאת דעה כנגד
 הראשון במקור איש; ואשת עריות גילוי לאיסורי צמוד שם והאיסור (,538 )הע׳ זכר

 ללא גם צורותיה, בכל התועבה ביעור בהמה. למשכב זכר משכב בין סמיכות גם ישנה
 העם היה - התועבה ארץ - שבמצרים וכשם ישראל, מתורת חלק הוא אלילים, עבודת
542.כנען בארץ גם שיהיה ראוי כן 541״,החוחים בין "כשושנה היהודי
 גם מוזכרים פולחניות, למטרות מין יחסי קיימו אשר ונקבות, זכרים אדם, בני
מונחים במקרא מופיעים אלילים לעבודת הקשורים אלה מין ליחסי - 543חמורבי בחוקי

יהיה ולא ישראל מבנות קדשה תהיה ״לא אליל(: של שם ו״קדשה״)שהוא ״קדש״ כמו
• ■ • "1" • • • • •

!1 • • • « • • • ̂ •• •••• הוריש אשר הגוים התועבית ״ככל לעשות חזר ישראל עם כאשר 544״.ישראל מבני קדש • • • • • • 

אסא המלך התאווה. גם חזרה רחבעם, המלך של בתקופתו כמו 545״,ישראל בני מפני ה׳
• • • • • • ) • * 9“ 9

 - 547המלאכה את השלים יהושפט בנו רק אך 546,הארץ מן הזרה העבודה את העביר
 כי בנותיכם על אפקוד "לא לעם והטיף הושע הנביא חזר מכן לאחר שנים מאה אמנם,
לא ועם יזבחו הקדשות ועם יפרדו הזנות עם הם כי תנאפנה כי כלותיכם ועל תזנינה

. 1- . . • • ז : ״־ ״ ״• • ז : ־־ ד : • ד ־־ ־־ : ז ד : ״ ־ . :, ז : ,

 העמים ידי על המקדש ״התמלא יווני שלטון תחת הייתה ירושלים כאשר 548״.ילבט יבין
 וגם הקדושות בעזרת לנשים וקרבו זונות עם השתעשעו ואלה ובהוללות בפריצות

 שהתקיימה זאת, זנות רק 550וירץ של לדעתו 549״.ראויים שאינם דברים פנימה הכניסו
 את עזבו הזכרים ״גם באומרו החדשה( הברית )של ״השליח״ עיני לנגד עמדה במקדש,
 שכר ויקחו זכר, עם זכר תועבה ויעשו בתשוקתם בזה זה ויחמו כדרכה האשה תשמיש

551״.גופם בעצם להם הראוי משובתם

Zwischenstufen, vol. 4, 1902; Wirz, "Der Uranier vor Kirche und Schrift", ibid. vol.
6, 1904

ב. ב השירים שיר 541
 במצרים כשהייתם לישראל, אמור לך למשה, הקב״ה אמר ברכיה: רבי ״אמר ז: בג רבה ויקרא 542

ן הייתם ו החוחים, בין לשושנה דומי ן היו כנען לארץ נכנסין שאתם עכשי  בין לשושנה דומי
 ארץ ׳כמעשה הה״ד אלו. כמעשה ולא אלו כמעשה לא תעשו שלא דעתכם ותנו החוחים,

יקרא ו (  במאמר: Numa Prätorius חבירו שלל כבר (Wirz) וירץ של הסבריו את ג(״. יח מצרים׳
Jahrbuch für Sexuelle Zwischenstufen, vol. 8, 1906, pp. 826 ff

.182-181 סעיפים 543
יח. כג דברים 544
כד. יד מלכים-א 545
אבתיו״. עשו אשר הגללים כל את ויסר הארץ מן הקדשים ״ויעבר יב: טו שם 546
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הארץ״. מן בער אביו אסא בימי נשאר אשר הקדש ״ויתר מז: כב שם 547
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יד. ד הושע 548
ד. ו פרק מקבים-ב 549
.38 עמ׳ ,542 הע׳ לעיל, Wirz - ראה 550
כז. א הרומיים אל 551
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 הקדשה 552.שלהן למקדש כקורבן הנוכריות הזונות מן רבות הביאו האתנן את
(6־!0<11116)  ישירות נמסר ואתננה שירותיה עבור תשלום במישרין קיבלה לא 553^

יהיה ולא ישראל מבנות קדשה תהיה ״לא המקראי הציווי מכאן האלילי. למקדש
9 9 9 ■ ך • • • • ץ « • • • • • • •

בית כלב ומחיר קדשה( )לא זונה אתנן תביא "לא נאמר ומיד ישראל", מבני קדש
p9 ך• • ■ • • • • • 9 ץ• 9 »■« • • • • ■ך• ' • ■ ■ך • • • • • • • ■

אין אי־הבנה, כל למנוע כדי 554״.שניהם גם אלהיך ה׳ תועבת כי נדר לכל אלהיך ה׳
• • • • • • 9 • • • • • • ■ • • • •ך • 9 • • • • • • • • • 1 • • • • • • • •

 על רק ולא הכול על אסור זה ודבר תועבה, ממעשה שממומן קורבן ה׳ למקדש להביא
 אתנן מכספי לבנות אין הגדול הכהן עבור כיסא בית שאפילו נאמר בתלמוד הקדשה.

 מתנות או כסף המקדש עבור לקבל מותר היה שלכוהנים פלוס של טענתו 555.זונה של
הנכון. הוא וההפך נכונה, אינה 556בזנות שמקורן אחרות

 מופיע הידוע, החיים לבעל כלל בדרך מכוון אשר כלב״ ״מחיר המקראי הביטוי
 צריך בתלמוד. גם כמו 557,חוצפה של במשמעות ישו בתקופת יוונית דוברי יהודים אצל

 שהכלב סביר האדם; את מסכן הוא אלא האדם לידיד נחשב הכלב אין שבמזרח להבין
 לבעל נחשב הכלב 558.ברחובות המשוטט בעלים, ללא כלב הוא עליו מדבר שהמקרא

הפלשתי ״ויאמר גלית לדברי בקשר בתלמוד, בזויות. מיניות תכונות לו שיש בזוי חיים
• • •

שלנו, במשמעות לכלב היא הכוונה 559״,במקלות אלי בא אתה כי אנכי הכלב דוד אל
x ד ד ד ״ • ־ • ז ״ ז ז ־ • • ״ ״ : ־ ־ ־ ־

561.לוויזון גם כותב כיוון באותו 560.בזוי לדבר כינוי הוא גלית בפי אך

 מכירת של בתמורה המקדש לצרכי שימוש על התלמוד לאיסור הרקע אולי ]זהו
הרבעת עבור מקבל שאדם בשכר להשתמש האיסור את מזכיר יוספוס גם 562.כלב

ן כי שממה אשים עצביה וכל באש ישרפו אתנניה וכל יכתו פסיליה ״וכל ז: א מיכה 552 מאתנ
! T : ״ T  V \ 2 : ־ V  T ־ T ־  V ״ T  2 T ״״ : : T--------T  T  V ״ : T  T ״״ ״ V ! ״ ־

ן ועד קבצה זונה ישובו״. זונה אתנ
2 T  X  T ־ T 9 ־ : V ־  T

פולחנית. בזנות שימשה אשר במקדש שפחה 553
יח-יט. כג דברים 554
ון בשוק מהלך הייתי אחת ״פעם ע״א: יז זרה עבודה 555  אחד אדם ומצאתי ציפורי של העלי

די  תביא ׳לא בתורתכם כתוב לי: אמר - שמו סכניא כפר איש ויעקב הנוצרי, ישו מתלמי
לי: אמר כלום. לו אמרתי ולא גדול? לכהן הכסא בית הימנו לעשות מהו - וגו״ זונה אתנן

T

ן ׳כי הנוצרי, ישו לימדני כך ׳ זונה אתנן ועד קבצה זונה מאתנ ממקום - ז( א )מיכה ישובו
X 2 •״ *  T  2 V  • T  T  X

ופת למקום באו הטנופת נות נתפסתי זה ידי על הדבר, והנאני ילכו: הטנ וכר״. למי
.486 ׳עמ ,255 הע׳ לעיל, פלוס ראה 556
 אהב וכל האלילים ועבדי והמרצחים והזנים והמכשפים הכלבים לה ״ומחוץ טו: כב יוחנן חזון 557

ועשהו״. שקר
558 fißx׳ y*/ ji'ítn׳:le"' f j pfojn pie In le: /צ׳ "(יזפ/ג׳פ£ .nÑn\ le í ¿dj ׳ם/’ר#
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מג. יז שמואל־א 559
ע״ב. מב סוטה 560

Lewysohn, Zoologie des Talmuds, para. 511 561
 שני וכן זה; כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו: האומר כלב? מחיר הוא ״איזה מ״ג: פ״ו תמורה 562

ן , שותפי גד - וכלב תשעה נטל ואחד עשרה נטל אחד שחלקו  תוספתא אסורים״; הכלב שכנ
ן ה״ה: פ״ד שם כלב כנגד ואחד ארבע כנגד ארבע חלקו וכלב, בהמות תשע להן שהיו ״האחי

גד - אסורה״. כלב שכנ



 המיועד חיים בעל לקנות כדי עדרים, שומר כלב או ציד כלב עם רגיל כלב
[563לקורבן.

 הוא ההומוסקסואליות של התיעוב שמקור טוען (Peter Hamecher) המשר ]פטר
 וההומוסקסואליות והמדוכאים העניים של עולם השקפת הייתה במקורה שהנצרות

 העולם השקפת בעלי הראשונים שהנוצרים העשירים, של מבישה לפעילות שייכת
להומוסקסואליות, ההתנגדות של מעתיקותה התעלם הוא 564.אותם הענישו המוסרית

 להאמין היה יכול מרקוזה איך לי ברור לא הנצרות. מאשר יותר הרבה עתיקה שהיא
[565ההומוסקסואלים. את הכחידה שהנצרות

 מבטא אינו שהוא ממה וכן הלסביות את המקרא מאי־הזכרת מסקנות כל להסיק אין
 האישה בגידת את מעניש זה ולעומת לסביים, יחסים בקיום מוסרית פגיעה של רגש כל

 הוא שבה ולסביבה חקיקתו לזמן בהתאם לראות יש חוק כל מוות. בעונש הנשואה
 אינם אלא לסביות על עונשים מטילים שאינם רק לא שלנו העונשים חוקי גם נחקק.

 עם להסכים צריכים אנו 566(.)נקרופיליה גוויה עם משכב כמו תועבה על עונש מטילים
 כמו בדיוק ל״עבירה״, רק היא הכוונה ״תועבה״ המקראי שבמונח הטוען הקתולי הכומר
 עונש אלא בגוף מפעולה כתוצאה תגובה על מעיד אינו זכר משכב בגין המוות שעונש

 על עונש אותו קיים שלנו העונשין שבחוק לומר ניתן לתקופתנו כאנלוגיה עבירה. על
רצח. על כמו במדינה בגידה

 באותה זכר עם מין מיחסי להתנזר ממנו ודורש ההומוסקסואל אל מתייחס המקרא
 המקרא לנישואים. מחוץ מין מיחסי להתנזר אדם כל מחייב שהוא יותר, ולא חומרה,

 אולי יש מין. מאותו אדם בני שני בין בנישואין מכירים אינם אחרות עולם השקפות וכן
 למשהו תשוקה או חמידה כל המקראית הגישה שלפי ולומר, נוסף צעד עוד לצעוד
דתית. חובה היא והרחקתה העבירה בתחום כלולה עצמה, הפעולה רק ולא אסור,

ב כ ש ר מ כ ז
אחר אדם רואה אדם שכאשר לפשעים התלמוד חכמי של לדעתם שייך זכר משכב

« »
טז פרק 734

, בן יוסף 563 ן קרבנות להקריב ״אסור :9 ח פרק ד, ספר קדמוניות, מתתיהו  כי זונה אשה מאתנ
 כלב הרבעת בעד שכר מישהו קבל אם בו כיוצא בעוון... הבא דבר משום נהנה אלוהים אין
ממנו״. להקריב אסור עדרים שומר או ציד כלב אם

564 ”Entrechtet“ ־מ צוטט זכויות( )שלילתJahrbuch fü r  sexuelle Zwischenstufen, 8 כרך, 
.757 ׳עמ ,1906 לייפציג

565 40 .Marcuse, Sexuelle Frage und Christentum, Leipzig 1908, p. המשר של )הערתו 
המתרגם.( - לעיל המובא הקדש לתיאור הקשר בגלל רק כנראה כאן מופיעה

 איקרי נמי מיתה לאחר הואיל אמינא: דעתך דסלקא מתה. למשמש פרט ״אלא ע״ב: נה יבמות 566
יקרא ו ( ׳ ע :׳ש לן״; משמע קא איש? באשת עלה ליחייב אימא ב(, כא ׳שארו  שביאה לנו משמי

עליה. חייב ואינו ביאה קרויה אינה מתה על
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 שייך זכר משכב 567.התוקף בחיי אפילו להצילו, יש אזי זכר למשכב חבירו אחר הרודף
568.לוקה חמה שבגללם דברים לארבעה

 איך לראות טובה הזדמנות לחז״ל הייתה התלמוד של התהוותו בתקופת דווקא
 והקיסרים הגבוהה, בחברה ולמקובלות המתורבת לשיח שייכת הייתה היתרה״ ״האהבה

 את מפתה היה הורדוס, של בנו אלכסנדר, 569.לכך ביותר המבחילה הדוגמה את סיפקו
 הבינו התלמוד שחכמי בנקל להבין ניתן 570.אתו שישכבו כדי גדולות במתנות חבריו
למשכב היא שהכוונה 571״,בביתו איש בכבוד שכבו כלם גוים מלכי ״כל הנביא בדברי

T" • • • • • ך•—  ^  *Y ■ • • • ' T  • • T  T  % • T •

יפה יוסף ״ויהי עליו שנאמר יוסף, את קנה פוטיפר כאשר 572.המלכות גדולי של זכר
• #

 מסוכן יהיה שלא סירסו הקב״ה אך זכר למשכב הייתה כוונתו 573״,מראה ויפה תיאר
574.ליוסף
 לו: אמרו לזה. זה נזקקים אנשים שני איך הגג מן אחת פעם ראה פזי בן יהודה ר׳

575.שניים ואנחנו אחד שאתה דעתך תן רבי,
הכסף ״תם לו ואמרו יוסף אל המצרים באו במצרים הרעב שנות שררו כאשר

• •

הם - 576״ואדמתנו גויתנו אם בלתי אדני לפני נשאר לא אדני אל הבהמה ומקנה
ך • ■ • •“ • • » • • ■ • • • • • « • • • • «m m ■ • • • • • ■ ך ■ • • • ^ • •
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 577.יוספוס שמסביר כפי ומשפילה, מוסרית לא בצורה גוויותיהם את לשעבד נאלצו
 זה מונח הבין ויוספוס גוף, של במשמעות כלל בדרך משמש שבמקרא ״גויה״ המונח

 ושל גוף של כפולה, משמעות Soma למונח יש ביוונית גם המין. איבר של במשמעות
578.האמה גיד ראש של במשמעות הגויה״ ״ראש המונח מופיע במשנה המין. איבר

 מיתות חייבי ואחר הזכר... ואחר להרגו חבירו אחר הרודף אחד רבנן: ״תנו ע״א: עג סנהדרין 567
ן דין... בית בנפשו״. אותן מצילי

 ואינו שמת דין בית אב על - לוקה חמה דברים ארבעה בשביל רבנן: ״תנו ע״א: כט סוכה 568
. נערה ועל כהלכה, נספד . כאחד״. דמן שנשפך אחין שני ועל זכור, משכב ועל המאורסה.

.119 ׳עמ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום ראה 569
, בן יוסף 570 .7 כד פרק א, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו
יח. יד ישעיה 571
 איזה לידע מלכות גדולי על פור מטיל שהיה מלמד הונא: רב בר רבה ״אמר ע״ב: קמט שבת 572

וגו״״. כלם גוים מלכי ׳כל וכתיב זכור משכב של יומו בן
9 T ״ ״ . - ״ • : ־ T ״

ו. לט בראשית 573
לקחו שלא מלמד בגופו. שנסתרס - א( לט )בראשית פרעה׳ ״׳סריס ג: פו רבה בראשית 574

• •

 פכרון אמר, - אדוניה בבני משכלת שהיתה לרובה משל בגופו. הקב״ה וסרסו לתשמיש, אלא
 פוטיפר ״׳ויקנהו ע״ב: יג סוטה הקב״ה״; וסרסו לתשמיש אלא לקחו שלא מלמד כך: ניביה.
: ד״ה רש״י וסרסו(״; גבריאל )בא לעצמו שקנאו רב: אמר - שם( )שם פךעיה׳ סריס לעצמו

• •

יופיו״. מתוך זכור, ״למשכב
 בני שני וראה מדרשא דבי לעיליתא סלק פזי בן יודה ״ר׳ (:4)ע״ג כג פ״ו, סנהדרין ירושלמי 575

תרי״. ואנן חד דאת דעתך הב ר׳, ליה: אמרו לזה. זה נזקקין אדם
יח. מז בראשית 576
, בן יוסף 577  את ששיעבדה בלבד זו לא ״והפורענות :7 ז פרק ב, ספר קדמוניות, מתתיהו

 של בקדמוניות הערה )ראה מזון״ של משפילה לרכישה לבסוף אותם והכריחה גויותיהם...
(.H. St. Thackeray תקריי

מ״ז. פ״ו נגעים 578

735 משפטית רפואה



 פרטים יראה המעוניין הומוסקסואלים; נאהבים זוג היו ויוחנן ישו וירץ של לדעתו
579.בספרו

ת ע י נ ב מ כ ש ר מ כ ז
 בטלית רווקים שני יישנו ש״לא המשנה הוראות ספק ללא שימשו זכר משכב למניעת

 סולון של לחוק זה עניין משווה לעף 581.קטנים ילדים רווק ילמד שלא וכן 580״,אחת
 חוק על והעובר הספר, לבית להיכנס מבוגר לאדם לתת ספר בית מנהל על אוסר אשר

 זכר משכב נגד התורה שלחוקי סברה הגמרא אמנם 582.מיתה בעונש להענישו רצה זה,
 את הסבירה ולכן כזה, לחשש מקום היה שלא עד היהדות על חזקה כה השפעה הייתה

 ממשכב חשש מחמת אינו קטנים ילדים ללמד רווק למורה שהאיסור האחרונה, המשנה
 ילדיהן את מביאות שהן בזמן הילדים של אימותיהם את שכשיראה מחשש אלא זכר

 עם המורה של זכר למשכב חשש היה נוכרים אצל 583.יצרו עליו יתגבר הספר לבית
584.ביחידות הייתה ההוראה כאשר ובייחוד התלמיד,

שי ע ה מ ב ע ו ן ת ם בי י מ ח ו ל ה
 כטוב עשו הגליל אנשי היהודים. ממלחמת יוספוס שמביא תיאור מעניין רבות מבחינות
 תעתועים מעשי עוללו נפשם וכשבע בזדון... בנשים והתעללו גברים ״רצחו בעיניהם,

 התיפות ולמען המור בשמן בשרם את ומשחו נשים שמלות ולבשו שערותיהם עשו כי
 להם חמדו נשים עגבת גם כי עליהם שמו הנשים עדי רק ולא עיניהם, בפוך קרעו

 זונות בבית כמו העיר בקרב התגוללו הם אסורים. אהבים דרכי בקשו זמתם ובעצמת
585״.במעשיהם כלה אותה וטמאו

 הגרמניות במושבות הסניטריים השירותים במסגרת שהוקמו הזונות שבתי ייתכן
586.דומה ניסיון מתוך הוקמו לגרמניה(, מחוץ גרמניים שלטון וריכוזי )קולוניות

ם ו ד ה ס ר ו מ ע ו
יותר רב דגש החדשים הסופרים הדגישו ועמורה סדום מהפכת על המקראי בסיפור

 ׳עמ ,1905 שנייה, מהדורה ;32 ׳עמ ושם (540 הע׳ )לעיל, וירץ של מאמרו על פרטים ראה 579
78.

מי״ד. פ״ד קידושין 580
סופרים״. רוק אדם ילמד ״שלא מי״ג, שם שם 581

Solon, Ges. Sehr. 3:19, notes 582
 אמהתא משום רווק אלא הבהמה, על ולא זכור משכב על ישראל נחשדו ״לא ע״א: פב קידושין 583

 תינוקות של ״אמותיהם דינוקי: אמהתא משום ד״ה רש״י דינוקי״; אבהתא משום אשה דינוקי,
ות י הספר״. לבית בניהן את להביא אצלו שמצו

 ללמדו תינוק לו מוסרין ואין שלהן לרועה בהמה מוסרין ״ואין ה״ב: פ״ג זרה עבודה תוספתא 584
ות וללמדו ספר עמו״. ולהתייחד אמנ

, בן יוסף 585 .10 ט פרק ד, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו
R של ואחת השמונים הישיבה של בפרוטוקול פרטים ראה 586 e i c h s t a g e במרץ 31 מיום

1906.
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 המסורתיים. המקרא פרשני אי־פעם הדגישו מאשר הזכר ומשכב ההומוסקסואליות את
זאת: מספר המקרא

ואראה נא ארדה מאד. כבדה כי וחטאתם רבה כי ועמירה סדים זעקת ה׳ ״וייאמר
ז • ד :־־ ־־ : 9—:־־ ד ־ ז ז ז ־ ־ ־ : ז : ד • : ד • ד : ד : ז ז •

סדים אנשי העיר ואנשי ישכבו טרם אדעה... לא ואם כלה עשו אלי הבאה הכצעקתה
־ ־ : ״ ־ ־ ־ ז ז די : ז • • ־ • ז ז ־ ז • : ז ז • ד • \ • ז : • • • : ־ ״ : • ־ ז : ״״ : ־

האנשים איה לו ויאמרו לוט אל ויקראו מקצה. העם כל זקן ועד מנער הבית על נסבו
־ ז ״ ־ : ----------- . - - - ־ ״ • • ז ז ז • : ־־ ד :9: • ־־ ד ,ז • ז • • ־ ז ר ז

והדלת הפתחה לוט אלהם ויצא איתם. ונדעה אלינו הוציאם הלילה אליך באו אשר
• • • • • » ■ך • • • • • • • ■ך • » ״ • • • • ץ• • • • • • • ■■ • •ך • • • « • • • • • • •1 • 1 • 1 • •1 1 • • • • ! • • • 

אוציאה איש ידעו לא אשר בנות שתי לי נא הנה תרעו. אחי נא אל וייאמר אחריו. סגר
־ ־ ז ־־ ז ־ ־ ־ : ־ ז ־־ ־־ ־ ־ ־ • ־ ״ • • ז ־ ז •• : • ז • : ד : ז • ז

כן על כי דבר תעשו אל האל לאנשים רק בעיניכם כטוב להן ועשו אליכם אתהן נא
• 9 ד : ד ז • • • • ־ ״ \ ז :־־ ־־ : ״ ״־ 9 • . ״ • • • • ־ ז 9 ־־ : • • ז : • 9 • • - . .ך .ך - - ז

לך נרע עתה שפוט וישפיט לגור בא האחד ויאמרו הלאה גש ויאמרו קירתי. בצל באו
• •• : ז ז ־ ז : • ״־ ז ז ז ד ז : ־ ז : ז ד : ־־ ״ ־ ז ־ 9 : ז

את ויביאו ידם את האנשים וישלחו הדלת. לשבר ויגשו מאיד בלוט באיש ויפצרו מהם

737 משפטית רפואה

ז •% • ז ד ז• • ״ ז ־־ ז

מקטין בסנורים הכו הבית פתח אשר האנשים ואת סגרו. הדלת ואת הביתה אליהם לוט
״ • ^ ^ » »י • • • • ^ » »• • • • • • ״ • • • • • 9 ק• • • • • ■ » ״ • • • • • • • • ! • • ו •1 1 • • • !1 • • • • 1

ה׳ מאת ואש גפרית עמירה ועל סדים על המטיר וה׳ הפתח... למציא וילאו גדול ועד
־ : ״ ז ־ : : ־ ־ • ־ ז ־ • ־ ־ : ז ־ : : ־־ • ־ : • : • ז • • ז • • •

587״.השמים מן
• 9 • ז ז -

 שחיתות של כסמל המקרא, תקופת שלאחר בספרות וכן במקרא, נחשבת סדום
 הוא סדום״ ״ענבי 588.שבחברה והמדוכאים העניים כלפי קשיחות של כסמל ובמיוחד
 וחסרי קשוחים היו סדום קציני 589.מוסר מחוסר שהסתאב מסחר לתוצאות השירי הביטוי

 אומרת סדום מדת את המתארת המשנה 590.לשמצה ידועים והיו אלטרואיסטי רגש כל
 זו אומרים ויש בינונית; מדה זו שלך, ושלך שלי שלי האומר באדם: מדות ש״ארבע

 זכר״, ״משכב גם להם ייחסו סדום לאנשי שייחסו השחיתויות כל ליד 591״.סדום מדת
 מוזכר זה עניין אך מין. יחסי עימם נקיים כלומר אתם״, ״ונךעה הפסוק דברי פי על
 592.הסאה כהגדשת ונחשב סדום, אנשי של השחיתות מעשי כל אחרי אגב, דרך רק

 חפצים שהם לו שאמרו אחרי אך סדום, אנשי על סנגוריה ולימד עמד לוט כלומר,
 הסטייה את מדגיש האלכסנדרוני פילון רק פה. פתחון עוד לו היה לא זכר במשכב
 פרשנות אילו 593.נשית מינית ברגישות נגועים היו סדום שאנשי כותב כשהוא המינית

שחיתויות את רבות פעמים שהזכירו הנביאים, היו אזי הקדום בזמן שלטת הייתה זאת

כד. ד-יא, יט כ-כא, יה בראשית 587
: טז יחזקאל 588 נ לה היה השקט ושלות לדום שבעת גאון אחותך סדים ערן היה זה ״הנה מט־

• ז ז • • ז • • • • ז • • ז ז

כאשד אתהן ואסיר לפני תועבה ותעשינה ותגבהינה החזיקה. לא ואביון עני ויד ולבנותיה
• • • • ך « • ^ • • • • • • • P • • • • • • » • • • • י • • ■ ■ — •“ • • P  • •  T“ • ד ד ־ ף ״r* ״ • • • • • • • P • • • •

• • •1 1 1 1• I I • •  I • • •  I • • •  • • •  I  • I • • • • •

ראיתי״.
• ז

למו״. מרדת אשכלית רוש ענבי ענבמו עמדה ומשדמת גפנם סדים מגפן ״כי לב: לב דברים 589
• • • • • ף • ““ • * • T •ך■ • ״ • • •  •  •  ■ ■  •  •  •  •  •  •  ■ f

• • • •1 • • ■ •I • • • •

עמ'רה״. עם אליהינו תורת האץינו סדים קציני ה׳ ךבר ״שמעו י: א ישעיה 590
• • • • • • ז • *

מ״י. פ״ה אבות 591
ן והיו רחמים, עליהם מבקש לוט היה הלילה אותו ״כל ה: נ רבה בראשית 592  ]המלאכים[ מקבלי

נו ׳הוציאם סדום[ ואנשי לו שאמרו כיון ממנו. , אותם ונדעה אלי והמלאכים[: לו אמרו ׳לתשמיש׳
י ילקוט יב(״; יט )בראשית פיה׳ לך מי ׳עיר נ , בן יוסף תקפה; רמז מות, אחרי שמעו  מתתיהו

 בקלסתר מצוינים שהיו הצעירים את סדום אנשי שראו ״כיון :3 יא פרק א, ספר קדמוניות,
 אין ואם יצרם... את שיכבשו לוט להם ואמר בגסות... בהם נוהגים התחילו ביותר... יפה פנים

בנותיו״. את תאוותיהם מילוי לשם בידיהם להסגיר מוכן הוא בכך ספוקם את מוצאים הם
593 20 .De Abrahamo, p, 175 עמ׳ (,398 הע׳ )לעיל, לרוזנבאום והשווה.
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 של מינית שחיתות מזכירים הנביאים אין מקום בשום אך זה, נושא גם מציינים סדום,
 אחת שהייתה אורחים, בהכנסת שהביזיון מתרשם משוחד הבלתי הקורא סדום. אנשי

 התנהגותם סדום. בשחיתות הקובע הגורם היה המזרח, אנשי של הקדושות החובות מן
 אמונתו ואשר ביניהם שהופיע הזר כלפי מרושעת התנהגות על מעידה סדום אנשי של

 להכירם. ביקשו הם לוט של המכובדים באורחיו ובחשדותיהם ובקנאתם אחרת, הייתה
 את להם מציע היה סדום אנשי של הומוסקסואליות נטיות על חושב היה לוט אילו

 לכך, נוסף הבתולות. בנותיו את במקום בביתו, שהו כן שגם 594,בניו את או חתניו
 המצב היה זה אילו קשה. הומוסקסואליים, כולם היו זקן, ועד מנער העיר, שכל הרעיון

 חפות היו זה שבמקרה הנשים, גם נענשו סדום הריסת בעת מדוע השאלה תישאל אזי
 את מזכיר אינו כלל הכתוב כי נשים היו לא כלל שבסדום לטעון רוצים ואולי מפשע;

סדום. נשות
 הייתה ועמורה סדום של להריסתן שהסיבה לטענה חד־משמעית בצורה להתנגד יש

 שהזימה מפוקפקת, הייתה כך ובין כך שבין הטענה, נדחית כן כמו מינית, שחיתות
פולחניות. למטרות רק הייתה

 ״מתוך בנותיו: את להפקיר מנכונותו לוט של אופיו על ללמוד ניתן זה לעומת
 אותם להציל שלו אכסניא על מאד טורח שהיה גנותו, לידי באנו הזה האיש של שבחו
 רוע אם כי זה אין בנותיו בהפקר העיר אנשי שיפייס אבל קורתו, בצל שבאו מפני

 כפי גדול חמס לבנותיו עושה היה ולא בעיניו, רחוק בנשים הזמה ענין היה שלא לב,
 מתואר היהודיים במקורות 596,צדיק איש בלוט יוחנן רואה החדשה בברית אם 595״.דעתו
597.מחמיאה פחות בצורה אופיו

 כפי אך חיים, בעלי עם הזימה את סדום" ״מעשה במונח מבינה הרפואית השפה
 )פדופיליה( ילדים עם מין יחסי רק נכון. זה אין היסטורית מבחינה לעיל, שהוסבר

 ילדים עם לזימה הכינוי באנגליה באנגליה. מקובל שהדבר כפי זה, מונח לשאת יכולים
 בעוד מוות, עונש היום עד הוא לפדופיל באנגליה והעונש ,feminal Sodomy הוא

598.עולם מאסר הוא חיים בעלי עם מין יחסי על העונש

ש ג ל ה פי ע ב ג ב
הייתה אפרים שבט בתחום שגר ללוי שופטים. בספר מופיע סדום לסיפור דומה סיפור

לך אשד וכל ובנתיך ובניך חתן פה לך מי עד לוט אל האנשים ״ויאמרו יד: יב, יט בראשית 594
־ ־ T : ־ : T ״ V 9 ״ V  I  V T  T T  9 l : ־ ־ : I V

.. מן הוצא בעיר המקום מן צאו קומו ויאמר בניתיו לקחי חתניו אל וידבר לוט ויצא המקום.
• • T  . .  T  T  . • • T  T

חתניו״. בעיני כמצחק ויהי העיר את ה׳ משחית כי הזה
ך • • • • • • • ■“ ■ • « • • • • • • 9 • • • • • • • • T X

* I • •  • •  1 •  t

ח׳. י״ט לבראשית רמב״ן 595
 בדרך ההם בליעל אנשי הלאוהו אשר הצדיק לוט את ״ויצל ז: ב השניה פטרום אגרת 596

זמתם״.
 מכולם רע ולוט בסדום היו דיינים ״חמשה י״ב(: י״ט )לבראשית כא וירא בובר תנחומא 597

)בראשית בשער ישב ׳ולוט כתיב שכך ביניהם, והושיבוהו  של בביתו שגדל לפי א(... יט סד'ם׳
אצלו״. המלאכים הכניס לפיכך ממנו. למד ושבים עוברים מקבל וראהו אברהם

Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, Leipzig 1890, vol. 1, p. 142 598
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599

 האיש הלך חודשים וארבעה שנה אחרי אביה. לבית וחזרה מביתו ברחה אשר פילגש
 להישאר החליט והוא הלילה ירד חזרה ובדרכו אליו, להחזירה כדי לביתה משרתו עם

 תבן להם שהיו פי על אף לארחם רצה לא איש אך בנימין, שבארץ בגבעה לילה ללינת
 והזמינם מעבודתו חזר בגבעה, שגר אפרים, הר מתושבי זקן איש אוכל. וכן ומספוא

ומספר: המקרא ממשיך וכך בביתו; ללון
אל ויאמרו הדלת על מתדפקים הבית את נסבו בליעל בני אנשי העיר אנשי ״והנה

• • • • « • • • ^ • ך • ■ • • • « « • • • » • • 9 • » ^ • • ■ ■ • • • • •1 • • • 1• • • 1• • •

אליהם ויצא ונדענו. ביתך אל בא אשר האיש את הוצא לאמיר הזקן הבית בעל האיש
• -ך■ « • ■■ » • 9 • • • •• ■ך • • • • •ך •• •• •• 9 9» • • »•■ • • « • • • • • • • • 1 1 • ו • • • ! • • ! • • •

ביתי אל הזה האיש בא אשר אחרי נא תרעו אל אחי אל אלהם וייאמר הבית בעל האיש
• ך • - - - - 7 ״• ־: 7 ־ • - — - - • ך• 7־ • ז ד ד ד־• - -ך ־

אותם וענו אותם נא אוציאה ופילגשהו הבתולה בתי הנה הזאת. הנבלה את תעשו אל
־ - ־ ־ ־ ך . _ : ך . . - . . . . ך . - . . . . . . . ־ : ד ד ד . ז ־

האנשים אבו ולא הזאת. הנבלה דבר תעשו לא הזה ולאיש בעיניכם הטוב להם ועשו
• ״ • • • ■ך • • • • • • • ״ • ▼ • • • ״ • ״ חד חד • ״ ▼ ז י ״■ ״ • • • ״ד • • 1• • ■ •1 ■ • • •1■ • 1 1• ■

הלילה כל בה ויתעללו אותה וידעו החוץ אליהם וייצא בפילגשו האיש ויחזק לו לשמע
• • • « • »■ • • • ץ■ 9 • • •■■ ״ « « • • ז » •ץ• •ך • « • • « • • • « 9 • • • • • • • • •1 • • • • • ■ • !1 1 •

האיש בית פתח ותפיל הבקר לפנות האשה ותביא השחר. כעלות וישלחוה הבקר עד
־ ־ ־ ז : ־ ־ ׳7 ־ ־ ־ ד ־ ־ ־ ־ : • ד • ז ז ־ . - .״• ״7 ״ . -ך .

לדרכו ללכת ויצא הבית דלתות ויפתח בבקר אדניה ויקם האור. עד שם אדוניה אשר
־ • • —• ־ ד • י • • — — • — — • • — — •ץ■ •״ — ״ך* •ך — ד — ד • • — • • ״ • • ד • • • • •1 1 1 ■1■ • • • • • 1• • ■ •

599״.הסף על וידיה הבית פתח נפלת פילגשו האשה והנה
9 « ״ ■ך • •̂  • • « ״ » • • • • • • • • • ^ ^ • • • •

 ישראל, שבטי שאר לכל בנימין שבט בין מלחמה פרצה זה זוועתי מעשה בעקבות
600.בנימין שבט מבני רבים בה שנהרגו
ביתך אל בא אשר האיש את ״הוצא הדרישה אם השאלה נשארת זה בסיפור גם

• —• • ■ך• • • • • • •ך • • • • • ■ 1 • • • • •

כי המטרה, הייתה זאת שלא להניח יש תשובה. ללא זכר״, ל״משכב הייתה ונדענו״
7 •־־ד :

 שהו ופילגשו האורח עובר כאשר זכר למשכב יותר נוחה הזדמנות גבעה לאנשי הייתה
 הזר; שנאת הוא העיקרי המוטיב כאן שגם יותר סביר ללון. מקום מצאו ולא ברחוב
 שלושה של שקבוצה עוד כל אחרת. אמונה בן הזר היה לא סדום לפרשת בניגוד אמנם,

 ידי על הוזמן האורח עובר כאשר אך בהם, עניין העיר לאנשי היה לא ברחוב שהו
 הדיווח בעת ואכזרי; ברוטלי לאירוע היה כך אחר אשר החשד, עלה לביתו זר תושב

 ולהשקיט גבעה אנשי את להרגיע כדי 601״.להרג דמו ״אותי האיש אומר המקרה על
 הנשים. את ואורחו הזקן להם הציעו - המינית תאוותם את להשקיט לא - כעסם את

 )הפילגש( אחת אישה אליהם מוציאים כאשר אך אותם, הרגיעה לא שההבטחה מובן
 לא הומוסקסואליות שנטיות ברור נשכח. הכול יותר, מוזכרת אינה השנייה והאישה

אחת. מאישה סיפוקן על לבוא יכלו
 למשוך גבעה אנשי של כוונתם על מצביעים שוב וירץ, ובמיוחד חדשים, פרשנים

 ולא יהודית בעיר אירע האירוע שכל לב שם לא הוא אך אלילית, לזנות האיש את
זאת. לזנות הדרוש אלילי מקדש היה לא כלל בדרך יהודית ובעיר הנוכרית, בסדום

 לא כנראה הקדמונים הבנת שלפי האירוע, את יוספוס מתאר ברורה מאוד בצורה
 להם להוציא גבעה אנשי של דרישה הזכיר לא כלל ויוספוס זכר, במשכב כלל בו דובר

הציע המארח יפיה״. על ״השתוממו אשר האישה את רק מזכיר והוא הגבר־האורח, את
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. יט שופטים 599 כב-כז
אלה כל איש ומאה אלף וחמשה עשרים ההוא ביום בבנימן ישראל בני ״וישחיתו לה: כ שם 600

• ז : ־ : • : — ז • : ־ ־ • : - 9 ־ : : ״ ד ״ ־ • . • • • • • ך • ך . - . . . . .

חרב״. שלף
ה. שם שם 601
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 כלפי זדון מעשה בלא תאותם את לכשימלאו יותר החוק מן זה ״שיהיה בתו, את להם
 הפגיעה 602״.ביתו אל שאספם לאנשים עוול ייעשה לא זה שבאופן חשב, כי האורח

 שעליה הקובעת הנקודה היא המזרח, אנשי בעיני קדוש מעשה שהיא אורחים, בהכנסת
 על מצביעה סדום לסיפור בגבעה המעשה בין ההשוואה מכך, יתרה הדגש. מושם

 גם סדום; של לחורבנה גרמה כזאת, הייתה אם המינית, התועבה שלא נוספת הוכחה
 הנתעב, במעשה מעורב היה בגבעה הציבור כל לא אם וגם דומה. ניסיון היה בגבעה

 לקרות כזה למעשה נתנו הם כי עונשין בני הם פעיל באופן השתתפו שלא אלה גם
 אלוהית. התערבות על כאן שומעים אנו אין זאת עם יחד למניעתו. פעלו ולא בעירם

 שופטים, ספר למחבר מאמין היה לא איש השוואה בני באמת היו האירועים שני אילו
סדום. של המפורסם המעשה את הכיר ספק שללא

״ ת ו י מ ו ד ס ״
 ״מעשה - שגויה בצורה - מכונה חיים בעלי עם תועבה מעשה גם כך הפדופיליה כמו

וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ ״כמעשה מתואר הוא ובמקרא סדום",
« • « • • • • • • • • * • • » • • • • » • • • ^ • • • • • • • • • •

לפי סקילה. חייב בו והחוטא 603״,תעשו לא שמה אתכם מביא אני אשר כנען ארץ
״ 9 « • י • • • • • • • • • • • • • • • • • « ק■ ■ך • • ״ ' • • • • • • • • • 1 1 •

 הרובע רק ולא 604.ושלושה עשרים של דין בבית הוא אלה מעשים של השיפוט המשנה
 כאן מדובר שלא פי על אף )הסביל(, הנרבע החיים בעל גם אלא מומת, )הפעיל(

 בעל אותו עם יחטא נוסף שאדם תמנע החיים בעל המתת החיים. בעלי של באחריותם
 עוברת הבהמה תהא ״שלא החיים בעל המתת את מסבירים אחרים נוספת. פעם חיים

 התועבה; מעשה יכופר האשם בהמתת 605״.ידה על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו: בשוק
606.לקורבן כזה חיים בבעל להשתמש שאין מאליו ומובן

 אחת פעם מקומות. בארבעה חיים בעל עם מין יחסי קיום על האיסור מופיע במקרא
״ובכל ויקרא: בספר מופיע האיסור ופעמיים 607״,יומת מות בהמה עם שכב ״כל נאמר

• ד • : • ״ ד : 9 ד ד ־

הוא״, תבל לרבעה בהמה לפני תעמיד לא ואשה בה לטמאה שכבתך תתן לא בהמה
“ • • • • ■ך • • • ץ■ • • • • • • • ^ ^ ^ ^ • 9 • • ^ ■ 9 • • • ^ • • •

תקרב אשר ואשה תהרגו. הבהמה ואת יומת מות בבהמה שכבתו יתן אישר ״ואיש וכן
ך • ״ • • • • • • • ■ • • • • • ■ ■ • ■ • « • • • ^ ץ » « ק • • • ^ • • • •
• • • •1• •1 1■ ■ •1 ■ •1• • •

609״.בם דמיהם יומתו מות הבהמה ואת האשח את והרגת אתה לרבעה בהמה כל אל
־ : ד ־ד : • : ז •״ : ז ״ ד ז •״ : ״־ ״% : ז • ־ד ד ז : ז • ״ ״ ־ ז :

 והלוויים עיבל והר גריזים הר על עמד ישראל עם כאשר נוספת, פעם מוזכר הנושא
הראשון במקור מדוע יודע איני 610״.אמן העם כל ואמר בהמה כל עם שכב ״ארור קראו

. . ד ד 9 . ד ד ד ד - -ך . ד . . 9 9 9

608

, בן יוסף 602 .8 ב פרק ה, ספר קדמוניות, מתתיהו
ג. יח ויקרא 603
ושלשה״. בעשרים והנרבע הרובע ושלשה. בעשרים נפשות ״דיני מ״ד: פ״א סנהדרין 604
מ״ד. פ״ז שם 605
 והמוקצה והנרבע הרובע שהן: כל אוסרים המזבח גבי על האסורין ״כל מ״א: פ״ו תמורה 606

זה, במעשה שמעורב החיים בעל המתת על מצווה שלנו הכללי החוקים ספר גם וכר״.
(1070 .vol. 2, 20 no.) ן״ ״חוקי כלל. זה נושא מזכיר אינו (175 )סעיף העונשי

יח. כב שמות 607
כג. יה ויקרא 608
. כ שם 609 -טז טו
כא. כז דברים 610
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 עם אישה משכב איסור וכן זכר משכב איסור גם מוזכר לא ודברים( )שמות והרביעי
)ויקרא(. 611והשלישי השני במקור מופיע שהוא כפי בהמה

לא )״ואשה האישה מצד המוזכרת ב״רביעה״ אם הפרשנים אצל הסכמה אין
T

שמדובר או סדום״, ״מעשה של ממשית בפעולה מדובר לרבעה״( בהמה לפני תעמד
־ ־ ־ T : ״ : T ״״ : ״״ : ״ :״

 אפיס של הפר בפולחן מקובל שהיה כפי האישה של בושה חסרת בהתערטלות
(Apisstieres, Bull of Apis) 612) במצרים 0מנד של האיל של או(.Bockes Mendes 

 או נוכרי לרועה חיים בעל למסור נאסר זה, מסוג מוסרי לא למעשה לסייע לא כדי
 בהמה כרועה רווק להעסיק רצה לא יודה ר׳ 613.נוכרי של באורווה או ברפת להעמידו

 המליצו לאלמנה 615.חיים מבעלי עקרוני באופן התרחקו ה׳ לדבר החרדים 614.דקה
 נעשה אשר את בימינו המכירים לאלה 616;תתאוה שלא כדי כלב, בביתה תחזיק שלא

 נערה על קוף של או רועים כלב של התקפה מופרך. זה חשד יראה לא ציד כלבי עם
 אדם בני שני ראה בדרך מהלך שהיה אחד חסיד 617.משפטי לדיון בסים הייתה צעירה
 ומאחר אותם, יאשים שהוא לפני סדום״ ב״מעשה להאשימו החליטו והם לכלבה נזקקין

 חנינא ר׳ ראה וסדיזם סדום״ ״מעשה של שילוב 618.תתקבל עדותם שניים היו שהם
 ירמיה ר׳ ואכלו. צלאו חנקו, מכן ולאחר ורבעו השוק מן אווז לקח אחד נוכרי כאשר

 צלה כך ואחר רבעה לתוכה, קדח השוק, מן ירך לקח אשר אחד ערבי ראה מדיפתי
619.ואכלו הבשר את

 ״שגל״, ידו על החזיק ארתחשסתא המלך 620.אתונו על בא שבלעם מספר המדרש
 בתקופות כבר 621.למשכב לו אותה מייחם שהיה כלבה זאת שהייתה אומרת שהגמרא
נשים להם ויקחו הנה טבת כי האדם בנות את חאליהים בני ״ויראו נאמר ביותר קדומות

T ־״ : :,־ 9  T  T  : V  VI  T ״• ״ T 9 : ״ ־־ y  V  T .

ישכב אשד ״ואיש יג: כ שם הוא״; תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר ״ואת כב: יה ויקרא 611
• « ך • ך • ■ • • • • • • • • • * • P• • • • • • • • •“

• •I I • •  •  I I • • • •

. בם״ דמיהם יומתו מות שניהם עשו תועבה אשה משכבי זכר את
T V : T V  : T T ״״ T ״ ״״ : : ״   T T

Saalschütz, mos. Recht, p. 584, note 743 612
ן ״אין מ״א: פ״ב זרה עבודה 613 י גוים, של בפונדקאות בהמה מעמידי ן מפנ  על שהשודי

הרביעה״.
ה״י. פ״ה קידושין תוספתא 614
 ששת רב בו. נמצא שהיה השדה מכל הבהמות את אותן מוציא היה אביי ש׳: ע״ב; פא קידושין 615

)הגדר(. המיצר של השני לצד הבהמה את מעביר היה
 ד״ה רש״י כלבא״; )תגדל( תרבי לא )אלמנה( ארמלתא יוסף: רב ״דתני ע״ב: כב זרה עבודה 616

עליה״. ותרביענו תתאוה ״שמא כלב: תרבי לא
 כופרי כלב ורבעה הבית את מכבדת שהיתה בהיתלו אחת בריבה ״מעשה ע״ב: נט יבמות 617

 גדולים ״כלבים כופרי: ד״ה מקום״; ״שם בהיתלו: ד״ה רש״י לכהונה״; רבי והכשירה מאחריה
ן  שהיתה בהיתלי אחת בריבה מעשה יוסי: ״א״ר ע״ד: נה פ״א, ארץ דרך חיות״; בהן שצדי

הכהונה״. מן פסלוה ולא חכמים לפני מעשה ובא מאחוריה ובעלה הקוף ובא הבית מכבדת
(.76) ע״ב כג פ״ו, סנהדרין ירושלמי 618
ע״ב. כב זרה עבודה 619
 שכב׳ ׳כרע הכא כתיב אתונו... על שבא בלעם(: )על אמר דרבינא בריה ״מר ע״א: קח סנהדרין 620

כז(״. ה )שופטים וגו״ שכב נפל כרע רגליה ׳בין התם וכתיב ט( כד )במדבר
T : ־ 9 ״״  - T  T  V ־־ T y

׳ יושבת והשגל המלך לי ׳ויאמר מהכא: דאחמיץ? ״מנלן ע״א: ד השנה ראש 621 ב )נחמיה אצלו
• • • • • • • •

)למשכב(״. כלבתא דרב: משמיה לימא בר רבה אמר שגל? מאי - 0



נכתבו שאפילו מספר המדרש בסמוך(. )להלן חיים בעלי ואפילו 622״,בחרו אשר מכל
ז ״1״ • •

 ביותר הגדולות התועבות את מתאר המדרש חיים. לבעלי אדם בני בין נישואין שטרי
 מן חוץ אף מאריך חקב״ה הכל ״על ומציין המבול, לדור אותן ומייחס בזמנו, שהכיר

623.המבול בא אלה תועבה מעשי ועל הזנות״,
 שבתו שנאמר כך כדי עד לבהמה הושווה אשר הארץ, בעם זלזלו גבול ללא זלזול

 דומים הם שגם נוודים, רועים של בנותיהן לגבי גם נעשית דומה השוואה 624.שקץ
 אמר עולא חיים(. בעלי )עם סדום מעשה עשו שבה הקלות בגלל כנראה חיים, לבעלי
 לפי למנאפין נזקקות ונשותיהן לרחוץ רחוק במקום ״והולכין מרחצאות״ להן ״שאין

 רחוק במקום לטבול הולכות שהנשים אומר יוחנן ור׳ איש״)רש״י(, מאין עזובה שהעיר
625.ונואפים אחריהן הולכים זרים וגברים

 626.איש מהרבעת כתוצאה עקרה( )נעשית נעקרת שנים משלוש פחות שגילה פרה
 איש מהרבעת כתוצאה חיים בעל של להריון אפשרות שום שאין סברו התלמוד חכמי

 של מלומדים של לדעתם בניגוד וזאת חיים, בעל מהרבעת כתוצאה אישה של הריון או
 בין מין שמיחסי חשבו הביניים בימי 627.הביניים בימי והן הקדום בזמן הן אחרים, עמים
 החיים בעל עם יחד לשורפה ויש לעולם, אסון שתביא מפלצת תצא חיים לבעל אדם

הגרמני. והפלילי האזרחי בחוק לחקיקה הביאה זאת אמונה 628.אותה שילד

ת ו בי ס ל
 שהם פי על אף מצרים״, ארץ כ״מעשה חז״ל בעיני נחשבו נשים בין תועבה מעשי גם

 הלסבית לאישה המקובל המונח עליהם. ענישה מוזכרת ולא במקרא מוזכרים אינם
אישה עם מזדווגת שאישה ומשמעותו 629״,״סולדת הירושלמי ובתלמוד ״סוללת״, הוא

« »
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ב. ו בראשית 622
ו כתיב: ׳טבת׳ יודן: רבי אמר - הנה׳ טבת ״׳כי ה: כו רבה בראשית 623  לבעלה אשה מטיבין משהי

 להם ׳ויקחו הבתולות; אלו - הנה׳ טבת ׳כי דכתיב הוא הדא תחלה. ובועלה נכנס גדול היה
הונא רבי ובהמה. זכר זה - בחרו׳ אשר ׳מכל אנשים: נשי אלו - בחרו׳ אשר מכיל נשים

T ־ ״ ״ : T  T  V ״־: T  T  V

ות שכתבו עד העולם מן נימוחו לא המבול דור אמר: רבי בשם  אמר ולבהמה. לזכר גמומסי
: ר׳ ר׳ ורעים. טובים והורגת לעולם, באה אנדרלומסיאה זנות מוצא שאתה מקום בכל שמלאי

 הזנות״. מן חוץ אפו מאריך הקב״ה הכל על אמר: ריב״ל בשם סימון ר׳ בר יהודא ור׳ עזריה
ות ונישואין. כתובה שטר - מהרז״ו מסביר גמומסי

 הוא בנותיהן ועל שרץ. ונשותיהן שקץ שהן מפני הארץ עמי בת ישא ״ולא ע״ב: מט פסחים 624
כא(״. כז )דברים בהמה׳ כל עם שכב ׳ארור אומר

. ־ך . . T : ״־ T

ע״ב. נה עירובין 625
 ג׳ בת נעקרת, - שנים ג׳ מבת פחותה לה: יש גבול אמר: יוחנן ״רבי ע״ב: כד זרה עבודה 626

נעקרת״. אינה - שנים
חיים. בעלי עם מין ויחסי עוברים חלקי של הפלה פתולוגיה: .2 מיילדות, יד: פרק לעיל ראה 627

Petermann, Der Zeitschrift für Sexualwiss., 1908, p. 291 628
ו נשים ״שתי (:70) ע״ג מט פ״ח, גיטין ירושלמי 629  פוסלין שמאי בית זו, את זו מסלדות שהי

מכשירין״. הלל ובית
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63

633

 כאלה נשים ראו שמאי, בית וכן 630,הונא רב כמו בודדים רק גופה. את בה ומחככת
 אלה מעשים ראו אחרים לאישה. לשאתן כוהנים על ואסרו חוקית מבחינה כזונות

631.פורמלי לעונש אותו קשרו לא אך כפריצות
זה״, מדבר אשתו על להקפיד לאיש ש״יש הרמב״ם סבור התלמוד שאחרי בתקופה

632.גט מתן דורש אינו הוא אך
 תתרגלנה שלא כדי יחד לישון הפנויות הבוגרות בנותיו על אסר שמואל של אביו

633.תועבה מעשה למנוע אחרת ובלשון זר, גוף עם לישון
 התשמיש את החליפו ש״נשיהם באומרו לסביים ליחסים מתכוון פולוס שגם נראה

634״.כדרכן כשלא כדרכן

ה ש ע ל מ ע ר ב עו פ
 את גם במקרא התועבה מעשי בין כוללים והחדשים, המסורתיים המקרא, פרשני

פעור: בעל על בלק פרשת בסוף המתואר
אלהיהן לזבחי לעם ותקראן מואב. בנות אל לזנות העם ויחל בשטים ישראל ״וישב

ך ״ ^ • • • • ■ • « ך • • » ■ ך1 • •1 • • ״ •ץ■ • • • • • •ך• • • ץ • • • • • • • •9

ויאמר בישראל. ה׳ אף ויחר פעור לבעל ישראל ויצמד לאלהיהן. וישתחוו העם ויאכל
• ך ■■ • • ^ « • • • ך • • • ■ 9 • • • • ■ • • • • 9 • • • • • • ■■ • • ץ

ה׳ אף חרון וישב השמש נגד לה׳ אותם והוקע העם ראשי כל את קח משה אל ה׳
״ • ד ד :• ־ ד • ״ : ד ־ ז ־ ־ ־ ־ ד : ״.״ ז ־ ־ 9 : 9 ־

ויהיו פעור... לבעל הנצמדים אנשיו איש הרגו ישראל שיפטי אל משה ויאמר מישראל.
• • • • ן • ■ • ■ ■ • • • • • • • • • ן■ • • • • • ץ ■ • ן ך • • ■ • • • « ■ ■ • • *

635״.אלף ועשרים ארבעה במגפה המתים
• « • • • » ■ ■ • • • • • ק ״ • • ק

 שחז״ל רוזנבאום של טענתו זה. אליל של הפולחן היה מה המקרא מן להסיק אין
 התרגום מתוך שלו בציטוט )גם נכונה אינה הבתולים קרום כאל פעור לבעל התייחסו
 הוא בתלמוד מוצא שאני ומה זה(. לעניין אזכור שום אין 636עוזיאל בן ליונתן המיוחם
 לפני והפרשות התערטלות העכוז, בחשיפת התבטא פעור בעל שפולחן דעים אחדות
 גם עונשין ובת אסורה לאליל פולחן עבודת שכל כדוגמה מובאת זאת מציאות האליל.

היה 637.מכבד מאשר יותר מבזה נבונים, אדם בני של לדעתם הפולחן, זה, במקרה כמו אם

 ד״ה דש״י לכהונה״; פסולות בזו זו המסוללות נשים הונא: רב ״דאמר ע״א-ע״ב: סה שבת 630
תשמיש". תאות משום ״מתחככות המסוללות:

 אשה אבל איש ה״מ זונה. עשאה אישות לשם שלא הפנויה על הבא ״פנוי ע״א: עו יבמות 631
. פריצותא בעלמא״

 הוא מצרים וממעשה אסור בזו זו המסוללות ״נשים ה״ח: פכ״א ביאה איסורי הלכות רמב״ם, 632
יקרא לא מצרים... ארץ ׳כמעשה שנאמר עליו שהוזהרנו ו ( ׳ היו מה חכמים: אמרו ג(. יח תעשו

• • • • • •

.. נושא ואשה איש נושא איש עושים? ן אין אסור זה שמעשה אע״פ אשה.  שאין עליו, מלקי
וחד לאו לו  תיאסר ולא זנות משום לכהונה נאסרות אין לפיכך כלל. ביאה שם אין והרי מי

וכו״׳. זה מדבר אשתו על להקפיד לאיש ויש זנות... כאן שאין בזה בעלה על אשה
ן דנפקי לבנתיה להו שביק לא דשמואל ״אבוה ע״א: סה שבת 633  גבי גניאן להו שביק ולא בחוטי

בתולות״. בעודן זו אצל זו ״לישן הדדי: גבי גניאן ד״ה רש״י הדדי״;
כו. א הרומיים אל 634
ט. א-ה, כה במדבר 635
.71 ׳עמ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום ראה 636
. והמנשק ״המגפף מ״ו: פ״ז סנהדרין 637 . . בלא עובר והמכבד. . פעור, לבעל עצמו הפוער תעשה.
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 עצמו וקינח פעור( )לבעל ״נכנס צרכיו שעשה לאחר אשר אלם בן סבטא של מקרה
 אדם היה לא מעולם ואומרים: לו מקלסין זרה עבודה משרתי והיו פעור( )של בחוטמו
 יכולה צרכים עשיית שגם ידוע אך מוגזם, זה שתיאור להניח יש 638״.בכך לזו שעבדו
 לראשונה מופיעה הירונימוס הכנסייה אב אצל רק 639.סקסואלי למעשה ביטוי להיות
 שנשים זכרי מין איבר ידי על המיוצג - הפריון אל - פריאפוס הוא שפעור הדעה

 כן כמו 640.זכרי מין איבר בפה ומחזיק פעור פיו כאשר מתואר פעור במציצתו. כיבדוהו
^ שיבא את מכירים להולדה. כסמל בפה זכרי מין איבר המחזיק ההודי, בפולחן (8)

ה פ ג מ ה ה א ב ש ש נ ו ע ל כ א ע ט ל ח ע ר ב עו פ
 אחיזה, נקודת יש אזי פעור בעל פולחן על חז״ל של קביעתם את לקבל רוצים אין אם
 הקשורה המגפה על פרטים יותר ולהבין לקבוע כדי האליל, של בשמו חלשה, ולו

 בא שאם הספרותי, בתחום רק ולא תחום בכל מומחה, לכל אופייני פעור. בפולחן
 בטעות מגיע חולה אם )אף מומחיותו מתחום הסבר לו ימצא הוא כלשהו נושא לעיונו

 פעור בבעל )סיפיליס( העגבת מומחי גם עסקו כך החולים(. בבית נכונה לא למחלקה
 לו סגדו שהם אחרי בה הוכו ישראל שבני שהמגפה להכריז הצליחו סוף שסוף עד

 אשר (,1839) רוזנבאום בא ואחריו (,1797) סיקלר היה זה בנושא החלוץ עגבת. הייתה
 היו זאת אלילים לעבודת שגרם שמי היו ההנמקות 641.שיטתי באופן הרעיון את פיתח

 הגברים את היהודים הרגו במדין במלחמה מין. מחלת הייתה שהמחלה ומכאן הנשים,
בדבר ישראל לבני היו הנה ״הן באומרו העם על כעס ומשה הנשים, את בחיים והשאירו

• • 9 • ך • י : • 99 ד : T • 9 ־

מגפת נגרמה וכך עגבת של זיהום זה והיה - 642״פעור דבר על בה׳ מעל למסר בלעם
ז : ז ״ : ־ ־ ־ ----------- • : : 9

למשכב איש יידעת אשה וכל בטף זכר כל הרגו ׳׳ועתה הייתה משה ודרישת הדבר
• . ״ ״ . ־ : ״ ־ ז ״ ד : 9 ד - ד ד ד : 9 ד ־ ־ : • : ״ ־ ־ ־

לא אשר בנשים הטף ׳׳וכל עגבת. כחולות הנשים כל את לראות יש כי הרגו׳׳, זכר
• • 1" • •

הירג כיל )לחיטוי(, ימים שבעת למחנה מחוץ חנו ואתם לכם. החיו זכר משכב ידעו
• ד ▼ ״ • • ״ ד • « ״ • • ך ■ • • • • • » ■ • • « • • • • ־7* — • • • • ■ • 1 1 • 1• ■ • • • • • 1

וכל בגד וכל ושביכם. אתם השביעי וביום השלישי ביום תתחטאו בחלל ניגע וכיל נפש
ף • • »■« • • • • • • • ז • • • • • • • • • • • • • • • » • « • • ■ • • ■ ■ •1 1 • • • • • • • ! ■ • • • 

פינחס אמרו יהושע של בזמנו 643״.תתחטאו עץ כלי וכל עזים מעשה וכל עור כלי
^ « • • ״ • • • • ^ • • • • • ״ ^ • • •

הטהרנו לא אשר פעור ערן את לנו ׳׳המעט פעור, למעשה ראייה עדי שהיו והנשיאים,
» • » ■ • • • ק • • ״ « • • • • ¥ •

נעלמה. לא המחלה הטיפולים כל למרות 644״׳.ה בעדת הנגף ויהי הזה היום עד ממנו

עבודתו״. היא זו
ע"א. סד סנהדרין קלא; פיסקא במדבר, ספרי 638

Krafft-Ebing, Psychop. sex., p. 28 639
אבותיכם ראיתי בראשיתה בתאנה כבכורה ישראל מצאתי במדבר ״כענבים י: ט להושע הערה 640

נ ״ ״   T  T  • 5 ־  T ״  ״  S ״ T  T T ״ :   T  T ״ “ ״ 2   T ־ 

Oseam, chapt 9, 10; Mignes, Patrologie, vol. 25, col. ," לבשת וינזרו פעור בעל באו המה
• • T  •

940
ואילך. 70 ׳עמ (,398 הע׳ )לעיל, רוזנבאום ראה 641
טז. לא במדבר 642
יז-כ. שם שם 643
יז. כב יהושע 644
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 ביותר גדולה הייתה העגבת סכנת 645.בזנות בשטים שעסקו מספרת האפוקליפסה גם
נימולו. לא בו הנולדים אשר במדבר,
 ברור בעגבת. שמדובר המקראי מהסיפור דעתו על מעלה היה לא מומחה שאינו מי
 האישה״ את ״חפש והאמרה הנשים, מן יצאה פעור לבעל לעבוד העם שהסתת לגמרי

(cherchez la femme) ולתמיד אחת למנוע וכדי הזמנים, בכל כנראה נכונה הייתה 
 מי וכל קודם(, נהרגו כבר )הגברים כולן את להרוג צורך היה הסיתו שהן ההסתה את

 כה הוא אלילים עבודת עוון להיטהר. עליו והיה התורה דיני לפי נטמא במת שנגע
 שם בנו הירדן בעבר שהתנחלו השבט וחצי השבטים ששני ראה פינחס שכאשר חמור
הזח״. היום עד פעור( )מבעל ממנו הטחתו "לא אמר הוא התורה לחוקי בניגוד מזבח

9 ■ a ■ ■ •  mm mm » ■ « » ■ « • • ■■ י

אל הגיעה אשר דבר( )כנראה מגפה אלא אינה המקרא מדבר אודותיה שעל המחלה
• •

646׳.ה אף בחרון העם
 במקרה הדעת על מתקבל שאינו מספר שהוא ,24,000 היה במגפה הנספים מספר

 גרמה עוגבים זוג להרוג יצא אשר פינחס, של והקנאית הגברית הופעתו עגבת. של
המגפה. לעצירת

 פינקהוף הראה כבר וזאת דבר, מוכיחות אינן ויוספוס פילון רוזנבאום, של דעותיהם
 מדבר ויוספוס זיהומית מגפה על מדבר פילון Peypers.)647) פייפר נגד שלו בפולמוס

 העם מן רבים למיתת גרם דבר של סוג איזה לקבוע יכולים אנו אין כן, אם 648.דבר על
ביותר. הקלושה ההסתברות היא והעגבת במדבר, הנודד

745 משפטית רפואה

Apoc. 2:14 645
יצמד ג: כה במדבר 646. ו ור לבעל ישראל ״ יהד פע ׳ אף ו ״ ה ישראל ב

ך  • •• • • « P •  «  • • • ■ p ך • • • •  ■ •
I • •  • • I • • !

Nederl, Tijdschr. voor Geneeskd., 1893, vol. 2, p. 782 647
וסף 648 ן י , ב ו יה , מתת ות י נ ו ים :12 ו פרק ד, ספר קדמ ואחר ו ״ גפה מת י במ ים כ וה לה אל  בהם ש

זו״. מחלה
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יז פרק

בריאותי טיפול

המזון חוקי ו.

 לתאר יכולים אנו שאין מכיוון ההיגיינה על בפרק כלולים המקראיים המזון חוקי
 ברורה בצורה להדגיש יש אך הסניטרי. הטעם מאשר אלה לחוקים אחר טעם לעצמנו

 אותם מנמקים יותר מאוחרים מקורות וגם אלה, חוקים כלל מנמקת התורה שאין ביותר
 בלבד. השערות הן המובאות ההנמקות שכל לומר וניתן ביותר; חריגים במקרים רק

 באותה אך בחשבון, הובאה גופניים בריאות בגורמי שהתחשבות להניח ניתן אמנם
 אתי או פולחני שאופיים המזון לחוקי נימוקים ישנם יותר, רבה במידה אף ואולי מידה,
(.1אחד״ ביום תשחטו לא בנו ואת אתו שה או ״ושור של האיסור לדוגמה )כמו • . . • • • ז• • • !»• •• •

 אותם ואציין מבשר, ליהנות אסור שבלעדיהם התורה חוקי לפי תנאים מספר ישנם
כאן:

 צריך זה חיים בעל לאוכלו; מתירה שהתורה חיים מבעל לבוא צריך הבשר - 1
טהור. להיות
 - ועזים כבשים בקר, - מבויתים חיים בעלי של מינים שלושה מונה התורה א.

 הסימנים וזמר. תאו דישון, אקו, יחמור, אייל, צבי, חיות: של סוגים ושבעה
 חד־ בצורה 2.פרסה ומפריסי גרה מעלי שהם אלה חיים לבעלי המשותפים

 הסימנים להם שאין והחזיר, השפן הארנבת, הגמל, הכלל מן מוצאים משמעית
 נותן חיים בעל לטהרת נוספים סימנים נוכרים. ידי על נאכלים אך הדרושים
בשלמותו. החיים בעל נמצא שלא במקרים התלמוד

 רב קושי יש 3,בתורה בפירוש המוזכרים אלה באכילה אסורים הכנף בעלי מבין ב.
בתלמוד המופיעים המאפיינים גם זואולוגית. מבחינה אלה כנף בעלי להגדיר

יקרא 1 . כב ו כה
; יא שם 2 ז ים ג- : יד דבר -ה זאת ד ו אשר הבהמה ״ ור תאכל ים שה ש . ושה כשב ים יל עז י א וצב

• • ■ך • • . . . • •ך • . . • • . . •ך • • • • י
•1• • •1• 1 •

ור יחמ ו ו ן ואק יש ו וד . ותא זמר ע ושסעת פרסה מפרסת בהמה וכל ו י שס ות שת לת פרס גרה מע
ך • י . . ״ * • . • ך • • • ■ ך • • . ■ ך • ״ • • . . . »■« • •ז . « • . . . ״ • • ■ . . . • • 1 1• •1*1 . . . •1• • • •1 •

. אתה בבהמה ו ו לא זה את אך תאכל י תאכל גרה ממעל י ה יס ועה הפרסה וממפר גמל את השס ה
' ! ־ ' -״ T 7 ״ ך . . ״.״ 7 ־ . • . . . . . . . ך . ך . - . ך - .״. . ך - -

נבת ואת ן ואת האר י השפ לה כ ו לא ופרסה המה גרה מע יס ים הפר . הם טמא יר ואת לכם ז הח
ך . • • ■ • • . . . . . . . ך • • ^ • • • • “•* • . • •ן• » “ . ■ • . • . ק . . . . . . • • ^ * » . . . • . . . . .1. . . . . 1 1 . 1 1 .1 . . 1. . . .

י יס כ וא פרסה מפר וא טמא גרה ולא ה ו לא מבשרם לכם ה נבלתם תאכל . לא וב ו״ תגע
• ד ••ד : ד :־־ ״ ־ ד ד:• • ז : • • ד • ד : • : • T

יקרא 3 : יא ו יט ואת יג־ ו אלה ״ ן תשקצ וף מ ו לא הע נשר את הם שקץ יאכל ואת הפרס ואת ה
. . . . . . . . ■*“ . 9 . 9 9 • • . ■ף . • . .1 9 . . . . « . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . • 1. . . . . . . . . . .

יה נ ז . הע ׳ וגו״



 מסורת פי על אלא כנף בעל לאכול אין ולכן בטוחים אינם עופות של לטהרתם
 הם טהרתם לגבי ספקות בהם שאין היחידים הכנף בעלי טהרתו. לגבי ברורה

ויונה. הודו תרנגול ברווז, תרנגול, אווז,
 לא הם וגם באכילה, אסורים האדמה פני על השורצים קטנים חיים בעלי שמונה ג.

אחרים, ומקורות תלמודיים, מקורות סמך על מנסה הופמן 4.ברור לזיהוי ניתנים
5.בגרמנית שמותיהם את ומביא בתורה המוזכרים השרצים את לזהות

 6.בבירור הנראים וקשקשת סנפיר להם שיש אלה באכילה מותרים הדגים מבין ד.
 השלפוחית הראש, השדרה, עמוד )צורת לטהרה בחנים עוד מביא התלמוד

 של סוגים אכלו )בהולנד הצלופח לדוגמה נאסר אלה נתונים סמך על ועוד(.
צלופח(.

 גם וכן באכילה, אסורים ים( סרטני סרטנים, צבים, )צפרדעים, הדו־חיים כל ה.
 ומוצריהם הדגן סוגי בכל לחשוש יש תולעים אכילת מאיסור כתוצאה 7.תולעים

 לבודקם ויש אקריות או תולעים בהם להתפתח שיכולים סולת(, גריסים, )קמח,
האכילה. לפני לבודקו יש תולעת להתפתחות חשש בו שיש פרי כל היטב.

 גם 8.הארבה כמו חגבים, של מסוימים סוגים רק באכילה מותרים החרקים מבין ו.
 אסורות הכלל, מן יוצא ללא החיפושיות, כל החרקים. בזיהוי קשיים יש כאן

שהם. כל חרקים בהן שאין בישולן לפני קטניות לבדוק יש לפיכך באכילה.

 כל לפיכך ברורים. כללים לפי בשחיטה חייבים כנף ובעלי ארבע על הולכי - 2
 שנורה או )טרפה(, אחר חיים בעל ידי על שנהרג או )נבלה(, שמת חיים בעל של בשר

באכילה. אסור שחיטה, שאינה דרך בכל שהומת או אדם, בן ידי על
 הלוך חיתוך וללא לחץ וללא פגם ללא בסכין לשחוט יש השחיטה הלכות פי על
 של הדם עורקי בחיתוך וכן והוושט הקנה בחיתוך מבוצעת השחיטה הסכין. של וחזור

 השחיטה, בסכין ביותר הקטן הפגם דם. מאיבוד נגרם החיים בעל של ומותו הצוואר,
 ונבהל בידו נחתך השוחט אם )למשל, השחיטה בעת ביותר קצרה הפסקה וכן לחץ, כל

 של הבשר את ואוסרים השחיטה את פוסלים השחיטה(, את ביותר קצר לזמן והפסיק
החיים. בעל
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: שם שם 4 ־ל זה כט ו ד הארץ על השרץ בשרץ הטמא לכם ״ . והצב והעכבר החל ו נה י נקה למ והא
״ - ד ״.* : \ ־ ד • - 1 ״.״ • ־ 9 • ־ 9 ד:• ד ־ 9דד -2 ד : • : ד ־ : ד : - ד : ד ־

ימט והלטאה והכיח . והח נשמת״ והת
ד — : ד : - : ־ : ד ־ : - ״•• ד : • ־

יקרא ספר 5 ורש ו י מפ יד וד הרב ב י ד , צב ן ופמ ים ה ושל ג יר ״ י . ׳עמ תש וש )בגלל רלח ימ  הש
ות ים חלק בשמ ים מהשרצ יע ופ ורה המ ית בת ית בעבר נ ודר ו המ , כמ , עכבר ולד צב , ח  לא ועוד
ים ובא ן מ ות כא ים שמ י השרצ ו כפ וה ז י על ש ן יד ופמ ( - ה . גם המתר

יקרא 6 : יא ו י ו זה ״את ט- יל תאכל ים אשר מכ ו אשר כיל במ יר ל נפ ים וקשקשת ס ים במ ימ ב
• “• ■■ • “ • • 9• • • • ■ך • • •• • • • • • • • 1 • • • • •

ים נחל . אתם וב ו ן אשר וכל תאכל ו אי יר ל נפ ים וקשקשת ס ימ ים ב נחל יל וב ים שרץ מכ יל המ ומכ
• • • 9 • • • • • • ץ• • • • 9• • • 9 •“ • • “■ • 9 • • • • *»• • • • •ך • ^ ״ •1 1 • • • • •1 • •

יה נפש ים אשר הח . הם שקץ במ לכם״
׳ י• ׳ ז • • ו / ׳ ז * י• / /

: שם שם 7 וכל מא וא שקץ הארץ על השרץ השרץ ״ . לא ה יאכל״
• ז • • * ז • • ז

: שם שם 8 ו מהם אלה ״את כב ו הארבה את תאכל נ י ו הסלעם ואת למ נה י יל ואת למ ו החרג נה י למ
•• • • • • • • • • •• ■ך •• •• • • • • • • • • ^ • « • • • • • • • »■« • • • • • • • • •1• • • • • • •1• • • • •

גב ואת . הח ו״ נה י למ
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12

 להיות יכולה הסכין הנשחט. החיים בעל של לגודלו ביחס הוא השחיטה סכין גודל
 בו שוחטים אשר שהמכשיר רק הוא הקובע 10.וכדומה 9מקנה מאבן, שונים: מחומרים

 את לבדוק יש פגם. שום בו יהיה שלא ובמיוחד המתחייבים התנאים כל על יענה
 אחרי פגם בה נמצא ואם אחריה, גם אלא השחיטה לפני רק לא הסכין של תקינותה
 באופן נאסר. והבשר אליו לב שמו ולא השחיטה לפני היה כבר שהוא מניחים השחיטה

פלדה. בסכיני לשחיטה משתמשים מעשי
וזבחת שם שמו לשום אליחיך ה׳ יבחר אשר המקום ממך ירחק "כי הפסוק מן

T • T • T • T ••• • ••  1 •

11״,נפשך אות בכיל בשעריך ואכלת צויתך כאשד לך ה׳ נתן אשר ומצאנך מבקרך
• • " ך ■ • 9 • • P • • ך - — 9 w •  •  • • • «  9 • P • ^ ^ • • « • » ״ » • • • F

12.מסיני למשה הלכה הן השחיטה הלכות שגם המסורת מסיקה
 וכתוצאה מאיבריו, אחד שנשתנה או פנימי, או חיצוני פצע פצוע חיים בעל - 3

 באכילה. אסור השחיטה, ללא גם חודש עשר שנים תוך מת היה השינוי או הפציעה מן
 גם השחיטה. לפני רב זמן אם לשחיטה, סמוך אירעה הפציעה אם זה לעניין הבדל אין
 על להקל כדי בגולגולת מכה שקיבלה או הצוואר בחוליות בעורפה הבהמה נדקרה אם

 באכילה. היא אסורה הבהמה, של השלכתה בעת רגל או צלע נשברה אם וכן השחיטה,
 שהוא לפני באיבריו שינויים או פציעות בו אין אם להיבדק חייב שנשחט חיים בעל כל

השחיטה. מן להימנע יש השחיטה לפני הפציעות התגלו אם באכילה. מותר
 חיים בעל ידי על להיפצע יכול החיים שבעל פצעים של רשימה מופיעה במשנה

 והדרכה הנחיה משמשת זאת רשימה - כטרפה ומוגדר נפסל הוא מהם וכתוצאה אחר
 של הכירורגיה תנאי על משוערת תמונה נותנת הרשימה חיים. בעלי של לבודק

 זרה בשפה אחד מונח אפילו כוללת הרשימה שאין מכיוון הווטרינרית. הפתולוגיה
זרים. ממקורות השפעה עליה שאין להסיק ניתן

 בעמוד שבר בלב, נקב המוח, בקרום נקב בקנה, פגיעה בוושט, נקב כוללת ״טרפה״
 וכן נקב כלום״, הימנו נשתייר ולא הכבד ״ניטל השדרה, בחוט פגיעה עם השדרה
 שכתוצאה ומעיים( )קיבה העיכול במערכת ופגיעה המרה, בכיס נקב בריאות, פגיעה
ועוד. העיכול, למערכת שמחוץ לאיברים מזון שאריות חודרות ממנה

 פגיעה בקנה, אורך חתך או פשוט נקב אלו: הם חיים סכנת בהם שאין פגמים
 ללא השדרה בעמוד שבר בלב, לא־חודרת פציעה המוח, בקרום פגיעה ללא בגולגולת

 השנייה הקיבה בין (fistula) נצור קשר הכבד, של חלקי חסר השדרה, בחוט פגיעה
 לחי נטל הכליות, נטלו הטחול, ״נטל גרה, מעלי של הכוסות( ובית )המסס והשלישית

1313״.וכר )הרחם( שלה האם נטלה תחתונה(, )לסת התחתון

9 : Secare Har undine, Plinius 20:2 ראה
ן הכל כשרה. שחיטתו ובקנה, בצור יד, במגל ״השוחט מ״ב: פ״א חולין 10 ן ולעולם שוהטי  שוהטי

, ובכל ן ך. שהן מפני והצפורן והשינים והמגרה קציר ממגל חוץ שוחטי נקי  דעה, יורה וראה חו
שחיטה. הלכות

כא. יב דברים 11
הן״. מסיני למשה הלכה שחיטה דהלכות ״כיון אתא: למאי וקרא ד״ה רש״י ע״א, כז חולין 12
מ״א-מ״ב. פ״ג חולין 13
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 בפרקים מופיעים כבר הגמרא של הביצוע והוראות השונות בפציעות דיונים
14.קורמים

הבאים: החלקים או האיברים את לאכול אסור כשר או טרף חיים בעל בכל - 4
 לבלתי חזק ״רק רבה: ובחומרה במקרא רבים במקומות מופיע זה איסור דם. א.

עולם ״חקת והוא 15״,הבשר עם הנפש תיאכל ולא הנפש הוא הדם כי הדם אכיל
ד ד ־־ ז ־־ :־־ ז ״ : ־ . • • . ״ ־ ־ ־ ד • ־ ד ד \ -

דם על וגם בהמות דם על גם חל דם אכילת איסור 16״.מושביתיכם בכל לדיריתיכם
• 1 1 • • • • • • • •

חייב הדם ואוכל 18״,כמים תשפכנו הארץ על תאכלו לא הדם ״רק 17.כנף בעלי
ך ״ ״ ■ • • ^ ^ • • 9 • • • • ' • ^ ״ •

 ״אך סיני: הר מעמד לפני הרבה עוד במקרא מופיע דם אכילת איסור 19.כרת
מן רבות שללו אשר לנצרות, שעברו יהודים גם 20״.תאכלו לא דמו בנפשו בשר

״ •״ ד : ~ : ד ד

 לא )בשר שנחנק בשר מאכילת נמנעו ביהדות, המקובלים הפולחניים החובות
השחיטה, לאחר גם רב דם מכילים אשר גדולים עורקים 21.דם ומאכילת שחוט(

 השוק של הוורידים את להרחיק יש כן כמו הבשר. אכילת לפני להרחיק יש
 אכילת איסור 22.המוח קרום וכן והפדר הלב ורידי והצוואר, הלשון ורידי והירך,

 לחם שאוכל מי הבאה: ההוראה מן ללמוד שניתן כפי מאוד חמור נחשב הדם
 הדם את לגרד חייב הלחם, על נראה שדם עד בפיו קלה לפציעה וגורם קשה

 כביכול שהוא עין״ ״מראית למנוע כדי הלחם את יאכל כך אחר ורק הלחם מן
 אלה על התורה חוקי של החינוכית ההשפעה גדולה הייתה כמה עד 23.דם אוכל
 אדם של שנפשו האומר רבי בר שמעון ר׳ מדברי ללמוד ניתן אותם שמרו אשר
את מוכיחה דם אכילת איסור על התורה של שהחזרה למרות 24,הדם מן קצה

יחסות פציעות ומומים: פצעים ה: פרק 14  של פציעות ושט: טרכאוטומיה: בהמות; לטדפת המתי
ועוד. הטחול בלב; פציעות חודרים; בטן פצעי והמעיים; הקיבה

.20-17 הערות להלן, וראה בג יב דברים 15
יז. ג ויקרא 16
ולבהמה״. לעוף מושבתיכם בכל תאכלו לא דם ״וכל כו: ז שם 17

: T  :  :  :  T  T { : ־ : • T ״

טז. יב דברים 18
ו כל הוא דמו בשר כל נפש כי תאכלו לא בשר כל ״דם יד: יז ויקרא 19 יMב יכרת״. אכלי

1 I • • T • T : T  T  T  T  T T T T

k£ ‘ftotü10׳~ if\ pno■ ־<f'¿ p ״?־êdjrt p" ג#ן?־ ?"¿d£ p n xk  Py"i ”p ’S.Npr1 p"£~' 
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fox \fg x i0 ׳' r> <Jc־?fk  nÿN  P .ר £ הג

ד. ט בראשית 20
הנחנק״. ומבשר הדם ומן אלילים מזבחי תרחקו ״אשר כט: טו השליחים מעשי 21
א. סעיף סה סימן דעה, יורה 22
 ובולעו מוצצו - השינים בין של ואוכלו. גוררו - ככר גבי שעל דם ״תניא: ע״ב: כא כריתות 23

חושש״. ואינו
ן ״רבי ע״ב: כג מכות 24 הדם כי הדם אכל לבלתי חזק ׳רק אומר הוא הרי אומר: רבי בר שמעו

T  * T  • • • •

)דברים הנפש׳ הוא ׳ ו ג ו הפורש ממנו, קצה אדם של שנפשו הדם אם ומה כג(. יב ו מקבל ממנ
T

, להן מתאוה אדם של שנפשו ועריות גזל שכר,  וכמה כמה אחת על מהן הפורש ומחמדתן
הדורות״. כל סוף עד ולדורותיו... לו שיזכה
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 דם ממאכלי מאוד נהנים השורה מן שאנשים בימינו רואים שאנו כפי ההפך,
(Schwarzsauer, black vinegar) דם. מנקניקי וכן

מושביתיכם בכיל לדיריתיכם עולם ״חקת תורה: איסור הוא חלב אכילת איסור חלב. ב.
• • • • • X  \ •

האיברים את מקיף זה אסור שומן הגמרא לפי 25״.תאכלו לא דם וכל חלב כל
9 9 9 • • ^ ^ • • • • • ■ך

 הכוונה 26.החלב עם יחד להסירו שניתן קרום מוקף והוא איתם מתאחה ואינו
 הפדר (,grosse Netz, Large omentum) הקרב את המכסה לחלב היא כאן

Gekröse, mesenterium)) בתוכו. מונחות שהכליות השומן וכן
 Hüftnerven, sciatic) השת עצב הנשה, גיד את לאכול האיסור הנשה. גיד ג.

nerve,) כן ״על מחייב: חוק להיות שהפך קדום מנהג היה המקרא סיפורי לפי 
נגע כי הזה היום עד הירך כף על אישר הנשה גיד את ישראל בני ייאכלו לא

« ■p • • • ״ ™ mmm 9 • ץ•! ״ 9 ״ ״ • • ■ך “ • • • • • ^ • • • • • ■

מתוך הסתעפויותיו כל על זה עצב של הרחקתו 27״.הנשה בגיד יעקב ירך בכף
• 9 • 9 • F • M ■ ״ p■ • • » • • • • I •

 לאכול לא כלל בדרך מקובל ולכן הבשר, את מפוררת ואף ביותר, קשה הבשר
הבהמה. של האחורי החלק את

 מתן לפני עוד בתוקף שהיו לחוקים הוא גם שייך החי מן איבר אכילת איסור ד.
 חי חיים מבעל נחתך אשר נא בשר 28.נח בני מצוות משבע אחד הוא כי תורה

29.הקדום בזמן הנוכרים העמים של המעדנים אחד הוא

לאיסור למסורת בהתאם מורחב 30״אמו בחלב גדי תבשל ״לא המקראי החוק - 5
9 9 • • • • • • • •

 מפורשת הוראה גם קיימת 31(.וגבינה ומוצריו)חמאה חלב עם בשר ולאכול לבשל כללי
 זה לעומת בשר. אכילת לאחר שעות מספר במשך ומוצריו חלב ולשתות לאכול שאין

 הבשר ומוצריו חלב אכילת אחרי קצר שזמן כך בקיבה, במהירות נעכל שחלב מניחים
בקיבה. חלב שרידי יפגוש לא שיאכל

32״.אחד ביום תשחטו לא בנו ואת ״אתו - 6

T

• • • • • • ■ • •

 להמס כדי במים שעה חצי במשך להשרותו יש הבשר את שמבשלים לפני - 7
אשר גם גרגירי מלח של עבה שכבה עליו לזרות יש מכן ולאחר אליו, הדבוק הדם את

יז. ג ויקרא 25
 ונקלף״; קרום כל אף ונקלף, קרום הקרב את המכסה הלב מה אומר: ״ר״ש ע״ב: מט חולין 26

ו יש דק ״קרום ונקלף: קרום ד״ה רש״י  כל בו אדוק שאינו החלב מעל הקרום ונקלף עלי
כך״.

לב. לב בראשית 27
חיה בבהמה נוהג החי מן אבר הכי: נמי תניא נח... בבני נוהג איסורו ״שכן ע״א: קב חולין 28

שאתה כל - כג( יב )דברים הדם׳ אכל לבלתי חזק ׳רק שנאמר טהורה בין טמאה בין ועוף
t 1 י • י # •

 על מצווה אתה אי דמו על מצווה אתה שאי וכל אבריו על מצווה אתה דמו על מצווה
אבריו״.

der Abessynier, Nöldeke, Zeitschr. Deut. Med. Gesel. 1895, p. 71b 29
כא. יד דברים כו: לד שם יט: כג שמות 30
 עם להעלותו ואסור וחגבים. דגים מבשר חוץ בחלב, לבשל אסור הבשר ״כל מ״א: פ״ח חולין 31

וחגבים״. דגים מבשר חוץ השלחן על הגבינה
כח. כב ויקרא 32
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 שעה למשך המלח עם הבשר את להשאיר יש בבשר. שנשאר הדם את אליו סופח
 את להרחיק כדי יסודית שטיפה הבשר את לשטוף יש מכן ולאחר מחורר בכלי אחת

בדם. הרווי המלח
הוא בדם הבשר נפש ״כי הדם: אכילת לאיסור רק הסבר ניתז האלה הציוויים מכל

9 9 - T  T ־ T

ובמקום 33״;יכפר בנפש הוא הדם כי נפשתיכם על לכפר המזבח על לכם נתתיו ואני
y■ « • • • • • « • • 9 » • • • • • • » « • • « • ״ • a • • ™ • • •ך • « • • I • •  • •  • I • • •

אך 34״.הבשר עם הנפש תיאכל ולא הנפש הוא הדם כי הדם אכיל לבלתי חזק ״רק אחר
ך ך— — • • • • • « « • • • ^ ״ • • • • 9 » 9 « • P

נכתב. לא דם לאכול אין מדוע
 בתורה לא הסבר, כל בשר לאכילת בקשר הציוויים שאר לכל אין הוזכר, שכבר כפי

 יש אלה לאיסורים וטעמים כנימוקים נכתב אשר וכל יותר, המאוחרים במקורות ולא
 לנו קשה ויהיה שלמים כרכים למלא ניתן ההשערות כל בריכוז כהשערות. רק לראות
נקודות. של מצומצם במספר כאן נתרכז ולפיכך העקרוני, הנושא את בעזרתם לקדם

 העמים אצל גם ספק ללא קיימת הייתה וטמאים טהורים חיים בעלי בין ההבחנה
 הטהורים החיים בעלי נחשבו הקדמונים העמים שאצל המהותי ההבדל הקדמונים.

 האלים כאויבי נחשבו הטמאים החיים בעלי ואילו וטופלו, כובדו ולכן כ״קדושים״,
 למאכל הטהורים החיים בעלי את ומייעדת ההפך את אומרת התורה להשמידם. שיש

והטמאים. הטהורים החיים בעלי בין ההבחנה מהות מהי יודעים אנו אין האדם.
 ליציאה גורמות היהודיות השחיטה ששיטות הוכיחו החדשה בעת מפורטים מחקרים

 נשמר ממנו, הופרד הדם אשר הנשחט, הבשר החיים. מבעל הדם של ביותר הטובה
35.ביותר כהיגיינית השחיטה שיטת את לראות יש כך יותר. ארוכה תקופה

 בהנאת שפוגעות החיים, בעלי פציעות לגבי הקביעות כלומר הטרפות, הוראות
 מסיני״ למשה ״הלכה שהן המצוות בין התלמוד לפי כלולות החיים, בעל של החיים
 אינו איש 36.פה שבעל בתורה וכלולות לדור מדור במסורת עברו נוספת הנמקה וללא
 יכול הטרפות, בין כלול ולכן מפציעה כתוצאה שנפגם החיים, בעל של שסבלו טוען

 כלומר בר־קיימא, להיות צריך שחיטתו לפני החיים שבעל רק מודגש אדם. לבן להזיק
 שאלה היא השאלה כל כטרפה. מוגדר הוא ושלכן חלה או שנפגע חיים בעל לא

 החל נכתב, אשר וכל המודרנית, הווטרינרית בפתולוגיה המקובלות מן שונה עקרונית,
בלבד. השערות הוא אלה חוקים של התברואתי האופי לגבי 37,הרמב״ם מן

יא. יז שם 33
כג. יב דברים 34

Dembo, Das Schächten im Vergleich zu ändern Schlachtmethoden, Leipzig 1894, p. 35
38

זה. בספר המחבר של המבוא תחילת ראה 36
, ירושלים קאפח, י׳ הרב תרגום מח, פרק שלישי חלק הנבוכים מורה 37  "ואומר, שצב: ׳עמ תשל״ז

נו שאסרה מה שכל  שנאסר במה ואין )מגונה(, גרועה תזונתן כולן המאכלות, מן התורה עלי
ן לחשוב שיש מה עלינו  על יותר לח החזיר כי כן, הדבר ואין והחלב: החזיר זולת נזק בו שאי
 טנופו רבוי מחמת התורה מאסתו מכן ויותר והמותרות(, )הפסולת העודפים בו ורבים המרה

במחנה במדבר אפילו הלכלוכים, ראיית על התורה הקפדת ידעת וכבר מטנופים, ניזון ושהוא
 הבתים ואף השווקים נעשים היו למזון חזירים מגדלים היינו ואלו הערים. בתוך שכן כל -

ם בארצות רואה שאתה כמו הכסא, מבית יותר מטונפים )העמי ׳ ג פרנ וכבר עתה. הסלווים( ה׳
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 את תשקצו ׳׳אל אומר אסורים מאכלות על המדבר הקטע לגבי בתורה הסיום פסוק
תטמאו ולא אני קדוש כי קדשים והייתם והתקדשתם אלהיכם ה׳ אני כי נפשתיכם...
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 אולי מותר המאכלות, איסור כוונת את מבטא זה שפסוק מניחים אם 38״.נפשתיכם את
 בשרו אכילת של השלילית ההשפעה תצטמצם כן בריא יותר חיים שבעל שככל להניח

האדם. גוף של הנפשית הפעילות על
 המותרת החיים בעלי קבוצת של מהותה את מסבירה אינה זאת הנחה גם אך

 חיים כבעלי - הטהורים - המותרים החיים בעלי את לראות אין אדם. לבני באכילה
 אחרת. בהנמקה צורך יש מסוימות טרפות של האיסור למהות גם גבוהה. יותר שרמתם

 לפני ספורות דקות רק אירעו אולי אשר בעצמות, טריים שברים לו שיש חיים בעל על
 לבעל מלהתאכזר למנוע הוא זה לאיסור שהטעם וייתכן אכילה, איסור חל השחיטה,

 לגבי גם תקף זה שנימוק ייתכן לשחיטה. והכנתו קשירתו בעת שחיטתו לפני חיים
 של שחיטה של האיסור לגבי עצמה. השחיטה בעת ביותר, הקלה ולו בהפסקה, האיסור

טהור. נפשי טעם מניחים אחד׳׳ ביום תשחטו לא בנו ואת ״אתו
 חשיבות לגבי שתפיסתנו ולמרות תהיינה אשר הנזכרים לחוקים הסיבות תהיינה
 הבשר, של חזותית בדיקה של הרעיון עצם שבתלמוד, מזו שונה הפתולוגיים הממצאים
 כבר מקובלת שהייתה ביותר משמעותית תופעה הוא 39,בית בשחיטות גם המחויבת

בימינו. מקבילות כמעט לה ואין תקופות באותן
 בימינו. הבדיקה מן התלמוד בתקופת החזותית הבדיקה שונה אחת בנקודה רק

 מוכרת אינה לבריאות, המזיק מקולקל, פגוע, בשר בין החדש בזמן המוכרת ההבחנה
 בעל גוף של מסוימים איברים השמדת מכיר התלמוד אין כן כמו התלמוד. בתקופת

 כשר החיים בעל שכל מניח התלמוד - ממחלה כתוצאה מקולקלים שנחשבים החיים
 בעל כל ואז מסוכנת מחלה סימני יש מאיבריו שבאחד או באכילה, מותר כולו ואז

 יותר שמורים השיטות משתי באיזו להכריע היום עד קשה באכילה. ואסור טרפה החיים
 לכלכלה עדיפה שיטה איזו להחליט מסוגלים אנו שאין כמו הרפואיים, האינטרסים

הלאומית.
 חיים בעל אכילת איסור הוא המזון בחוקי כה עד נידון אשר מכל במהות שונה

 שוטה. כלב או נחש ידי על שננשך או המוות( )סם אדם לבני מסוכן רעל שאכל
 לכאן, מתאים שאינו ביטוי שהוא ״טרפה״, בגדר אינו כזה חיים בעל אכילת איסור

 חיים בעל לאכול איסור אין זה לעומת חיים. מסכנת באכילה שההנאה כאן מדובר כי
 הרדוף, עלי כמו אדם לבני נזק גורמים אינם אך נזק לו הגורמים מאכלים שאכל
 האופי לגבי ספקות שאין מובן 40.רעים מים ששתה או פלפל חלתית, תרנגולים, צואת

אלה. חוקים של התברואתי

׳ עוברת כצואה חזיר ׳פי ז״ל אמרם ידעת ע״א(״. כה )כרכות דמי
. יא ויקרא 38 מד - מג
39 «N mgr״$xr>£ -1xr\Nr> f׳^A/a nfs pp\<f\r! np׳pOsgx pb nv
ננת והמעושנת הדם, ״אחוזת מ״ה: פ״ג חולין 40  תרנגולים צואת ושאכלה הרדופני ושאכלה והמצו

 טרפה משום מותרת נחש, שהכישה או המות סם אכלה כשרה. - הרעים מים ששתת או
הי״ט. פ״ג חולין תוספתא נפשות״; סכנת משום ואסורה
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הטהרה חוקי .2

 מבוכה וקיימת ו״טמא" ״טהור״ למונחים מיוחדת משמעות יש והתלמוד התורה בדברי
 והטומאה הטהרה מחוקי אחד אף מנמקת התורה שאין מכיוון בהבנתם, מסוימת

הפרשנים. של לדמיונם הכול ומשאירה
כדלהלן: טומאה, של שונים בסוגים להבחין יש
 התורה מן אסורה אלו של אכילתם הקודם. בפרק שנמנו האסורים המאכלות א.

בעונש נענש וחלב דם האוכל בעוד מלקות, בעונש נענש האכילה איסור על והעובר 9* • • • •

תיקון. לדבר ואין בכרת, יותר, חמור
 להיטמא יכול אדם בטהרה. תיקונה את למצוא יכולה האדם של גוף טומאת ב.
 יש כן וכמו טומאה, של שונות דרגות ישנן טמא. חיים בבעל או טמא באדם ממגע

 המין מאיברי נוזלים לפליטת הגורמות ממחלות או גופניים מתהליכים הנובעת טומאה
 השורף ניטמא כן כמו הצרעת. מחלת היא לטומאה נוסף גורם נשים; או גברים של
 לעזאזל השעיר את המשלח וכן 41,בהם והנוגע הנידה מי את המזה האדומה, הפרה את

42.הכיפורים ביום
 יכולים השנייה הקבוצה מן שטמאים כללי באופן להעיר יש לפרטים להיכנס מבלי
 ולגעת המקדש לבית להיכנס אסור לטמא בלבד. במגע לאחרים הטומאה את להעביר

 או אחרים אנשים יטמא שהטמא החשש מן כתוצאה המקדש. לעבודת המיועדים בכלים
 להיטמא, איסור אין שסביבו. לאנשים רצוי לא להיות עלול הוא מזונות, או כלים יטמא
 כפי למת, להיטמא חובה שיש מקרים אפילו ישנם מסוימים; במקרים לכוהן, מלבד
 מי 44.טמא משקה לשתות או טמא מאכל לאכול איסור שום היה לא 43.ראינו שכבר
 החברתיות אי־הנעימויות את עצמו על לקבל ומוכן למקדש כניסה על לוותר שמוכן

 פסח קורבן לשחוט חייב היה אדם כל אמנם, טמא. להישאר רשאי לטומאה, הקשורות
גם הפסח. בתקופת טהור להיות להקפיד חייב היה הוא כלומר 45,בטהרה ולאוכלו

שם שם הערב״; עד וטמא במים בשרו ורחץ במים בגדיו יכבס אתה ״והשרף ח: יט במדבר 41
• ד 9 • • - : ־ ־ ־ ז : : ־ ------------- ז ־ ד ־ ד 1: \ ז ז “ :די• ד• - : ■

ו יכבס הנדה מי ומזה עולם לחקת להם ״והיתה כא: הערב״. עד יטמא הנדה במי והנגע בגדי
: ד : ד : • ־״ ־ ז \ : 9ד ־ • ־ : ז • ־ • ־ ־ : דד : • • ־ ד ״״ : ־ • י דד:• ־ ד : 9 -

ו יכבס לעזאזל השעיר את ״והמשלח כו: טז ויקרא 42 יבוא כן ואחרי במים בשרו את ורחץ בגדי
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המחנה״. אל
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הגוף. של החיצונית הצורה בהקדמה: ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעיל ראה 43
ן טומאת הלכות רמב״ם, 44 ן אוכלין לאכול שמותר ״אע״פ הי״ב: פט״ז אוכלי  ולשתות טמאי

ן ן בטהרה חולין אוכלין היו הראשונים חסידים טמאים, משקי  כל כולן הטומאות מן ומהרי
 אדם נבדל שיהיה חסידות ודרך היא. יתירה קדושה זה ודבר פרושים הנקראים והן ימיהם,
עמהם״. וישתה יאכל ולא בהם יגע ולא העם משאר ופורש

דברי שם״; שמו לשכן ה׳ יבחר אשר במקום ובקר צאן אלהיך לה׳ פסח ״וזבחת ב: טז דברים 45
ך • ך • “ • ■ « • ״ ״ • • • • • ״ •ך• « * ■ץ* » ״ י • • • • • • • י • ״ ך • י • • •1• • • «• • 1 1 1 • • • * • 1 

טהור לא לכל הפסחים שחיטת על והלוים התקדשו לא אשר בקהל רבת ״כי יז: ל הימים-ב
־ - ז ־ ־ ״ • ז • • ־ ־ ז : • : ״ ״ ־ ״ : ־ ־ ז : • ז : - ־ ״ : ־ :

לפני ירושלימה הארץ מן עלו רב ועם ליהודים הפסח ימי ״ויקרבו נח: יא יוחנן לה״׳; להקדיש
• •

יטהרו״. למען הפסח
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 ר׳ בשם נאמר בגמרא 46.בטהרה שם ולאוכלו לירושלים להביא אדם חייב שני מעשר
 הקפידו ה׳ לדבר החרדים והאנשים 47,הרגלים בשאר גם עצמו לטהר אדם שחייב יצחק

48.בהקדם ולהיטהר לחזור השתדלו נטמאו ואם טהורים להיות
 כל 49.אדומה פרה באפר צורך יש במת במגע נטמא אשר הפרט של הטהרה לתהליך

 בהמשך תידון זאת טבילה טהרתו; לפני לטבול צריך היה הכלל, מן יוצא בלא טמא,
 נאמנותו על שסמכו או כלשהי בדרך ההיטהרות על פיקחו אם יודעים אנו אין הדברים.

המיטהר. האדם של
 להוראות טעמים המקרא פרשני וכן הדת של הפילוסופים חיפשו טבעי באופן

 בפני עומד אינו שנבחן הבעיה של פתרון שום אך הטהרה, תהליך לגבי התורה
 50,מוסריים למונחים מתייחסים אינם ו״טמא״ ״טהור״ שהמונחים לגמרי ברור הביקורת.

 משמעות, אלה למונחים שמייחסים יש נקי". ו״לא ל״נקי" זהים אלה מונחים אין וכן
 מזוהם אינו והטהור ונגוע מזוהם שהטמא ברצינות, לקבלה עשוי רופא שאינו שמי

(aseptisch, aseptic.) אף אך טמא מעשה זרע בשפיכת רבים עמים ראו הקדום בזמן 
 דעתי את תופס. אינו הזה הרעיון שכל המוכיח דבר מדביקה, תופעה בה ראה לא אחד

 לקבל אלא מנוס שום אין 51.בהרחבה הבעתי כבר התורה לפי ההיטהרות שיטות על
 או טרנסצנדנטלית, מטפיזית, רוחנית, בצורה ו״טמא״ ״טהור״ של התורה מונחי את
אחר. שם בכל לקרוא שתרצו כפי

/0fN גח^רה p£ רז^בר ׳ n ׳NT) ¡c<f" !,'? 1M Í p f  ~>Ñk p  ¡j n־<k i t  k Ñ Ó Ñ  J ערה

p p ^  n p A  ~>Ñlc ¡cfk ,¡nuÓÑ P ' N n  k í l  d~íd6ñ/.צרה מ■¿ .Tiple j'lc ,p~>i>t 

ר ו ג ¿ / fó ,ב ¿צר>/׳ פג/׳ ? <'pp_s p k í . רה"' 52רזי/ו

 לא קדושה שאין ובמקום הקדושה, בתחום הם והטהרה הטומאה מונחי המסורת לפי
המעשית המשמעות גם למעשה בטלה הבית חורבן עם ולפיכך 53,טומאה להיות יכולה

ה׳ לפני ואכלת שנה. שנה השדה היצא זרעך תבואת כל את תעשר ״עשר כב־כג: יד דברים 46
: ־ : ד ־• : ״־ ־ ״ ־ ד •\ ד - •• ד ד ד • ז : - ז : ד

למען וצאנך בקרך ובכרת ויצהרך תירשך דגנך מעשר שם שמו לשכן יבחר אשר במקום אלהיך
• 9 • • 1 1 *ןי* • “ • ״ ■ך י ״ • • • »■« • • • » 9 ^ ■■ י • • • • • • 9 • ■■ • ״ • » • ״ ץ■ • • ״ • • • • • • • • • • • • 1 • •1• * • •1• • •1• • • •

הימים״. כל אלהיך ה׳ את ליראה תלמד
״ ז ־ ז 9 •% 7: ד ד : • : ־ : •

ברגל״. עצמו את לטהר אדם חייב יצחק: רבי ״ואמר ע״ב: טז השנה ראש 47
.44 הע׳ ראה 48
ו ונתן החטאת שרפת מעפר לטמא ״ולקחו יז: יט במדבר 49 כלי״. אל חיים מים עלי

• 9ד: : י ז ־ • : --------: •״ ־ ־ • ־ ־ ז 1 ־ ז : ז ־ ־ ־ ז ־ * ־ ־ 7 ״•״ ״ ־

אל־א רלב״ג 50 בזה הרצון - טהור׳ לא כי הוא טהור בלתי הוא מקרה אמר ׳״כי כ״ו: כ׳ לשמו
ז ז • • • *

 במרד לא הלחם אל דוד בא שלא שקרה הוא מקרה שאול אמר שכבר שאחשוב, מה לפי
ו במעל ולא  כי הערב עד טמא והוא מטתו ששמש הוא טהור בלתי אולי או בבונה, ולא ממנ
, מלשמש נשמר שלא ר״ל טהור לא הוא דוד  כמו המשגל רבוי אל נוטה היה טבעו כי מטתו

 יחדו והטהור הטמא שיאכלו נכון לא כי המלך. שולחן אל מלבא נשמר ולזה מענינו שנתבאר
שלמים״. זבחי אוכלים שהיו אפשר שכבר עם המלך בשלחן

דבר. מגפות: .1 בהן, והטיפול המחלות ד: פרק לעיל ראה 51
ח. חקת תנחומא ב; יט במדבר 52
ד העומדים דברים שני הם וה׳קדושה׳ ״׳הטומאה׳ קלג: עמ׳ מט, שלישי מאמר כוזרי 53  תמי

ן ומקום חברו, בהמצא אם כי מהם האחד ימצא לא זה: מול זה . אין ׳קדושה׳ שאי ׳  ׳טומאה״
את כי הקהל מתוך ההוא הנפש ונכרתה יתחטא ולא יטמא אשר ״ואיש כ: יט במדבר והשווה

• • ■ך • • • • • • • • • •ך 1 מ■ • 9 • • ■■ • • 1 « »■ ץ■ • • • • ■ך — •
• • • •1• • • 1 1 •
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 מציינות המקדש, לתקופת קרובות עוד היו אשר והתוספתא, המשנה וטהרה. טומאה של
 אותן מזכיר שהתלמוד פי על ואף וזבים(, נגעים )כמו מעשיות הלכות של שורה עדיין

אחרות. במצוות נותן שהוא כפי מפורטות ביצוע הוראות נותן אינו הוא
 חורבן עם משתנות אינן אסורים מאכלות הלכות וטהרה, טומאה כהלכות שלא אך

המקדש.
 הייתה ביותר החמורה הטומאה לנושא. מנושא שונות הטהרה ודרך הטומאה חומרת

 שנמצא או טבעי מוות שמת אדם של זו תהיה בגוויה, שנוגע מי מת. טומאת )וחינה(
 מי עליו להזות ויש ימים שבעה טמא המת, לאוהל נכנם שרק אדם ואפילו בשדה, הרוג

 אדומה פרה בשחיטת הוא החטאת מי של מקורם השביעי. וביום השלישי ביום חטאת
 מי את מעיין. במי מערבבים הפרה אפר ואת תולעת, ושני אזוב ארז, עץ עם ושרפתה
 השורף אזוב. קלח בעזרת לטהרו שיש העצם על או המיטהר על הכוהן מזה החטאת

 הנוגע וכל נטמא, המת באוהל פתוח כלי כל ולטבול. בגדיו לכבס צריך הפרה את
54.טמא בקבר, או אדם בעצם

המקור, את לקרוא יכול איני לשוני מקושי שכתוצאה רוסי, רופא בעקבות ]קצנלסון,
 למנוע היא החוק מטרת והטהרה: הטומאה חוקי על הבאה ההשערה את משער

 במצרים הקדום בזמן נפוצה הייתה אשר האבעבועות דבר מחלת של התפשטותה
 נמשכת המחלה של הדגירה תקופת הזיהומיות. למחלות שייכת ואשר ובסוריה

 אותו נקבע דוממים לעצמים גם ימים. שבעה נמשך הטומאה זמן ולכן ימים שבעה
 55.להקל במקום ימים בכמה להחמיר ומוטב ההנחיות את לאחד כדי טומאה של זמן

 הרוג שאצל למרות בדבר, חולה אל כמו בחרב להרוג מתייחסים גם זאת מסיבה
 מתי את לקבור שמיהרו הסיבה גם זאת מהגוויה. הרעלה של סכנה רק יש בחרב

 פעולת בהם. המצויים האלקליים בחומרים מוסברת החטאת מי פעולת המלחמה.
 של קטנה וכמות בעץ השרף של מושלמת לא שרפה של תוצאה הייתה החיטוי

56.שבאפר אנטיספטיות( תכונות בעל שמן - Kreosot) קראוסוט
 יש בנושא; שהועלו והפנטזיות הלב שרירות על במילים להכביר צורך אין
 מחולה הדבקה של בסכנה הכיר שהמחוקק מאמינים אם זלזול כאן לראות אפילו

 להכניסו במקום ימים שלושה חופשי באופן להתהלך עצמו לחולה איפשר אך דבר
החוקים מספרי אחד באף ולא בתורה שלא נוספת פעם להדגיש יש להסגר. מיד

." ו זרק לא נדה מי טמא ה׳ מקדש הוא טמא עלי
• • T T T 9 ־  T ־ ״ • •• •  ״ :

: יט במדבר 54 יא והשרף ח- ו יכבס אתה ״ י ים בגד ו ורחץ במ ים בשר . עד וטמא במ ואסף הערב
״ — T : V T  T ־־ ״״  T T ״ :  ־   T :  T : ״ ־־ ־  T T ״״ ־־ :   : T I ״־־ 99 9 

יש ור א יח הפרה אפר את טה וץ והנ נה מח ום למח ור במק יתה טה דת וה י לע למשמרת ישראל בנ
V  V : •״ : ״  T T : ־־ ״ :  :   : T  : T  T I ״ . ״ ־ ד 9 ״ ־ ״ ״   J T T ־   V ״״ ־ • T

י . חטאת נדה למ וא יסף וכבס ה ו את הפרה אפר את הא י יתה הערב עד וטמא בגד י וה ישראל לבנ
T ״״ ״ ״• : ־ :   T : T  : V T  T ־־ ״  • T  : T T  : V  T T V ־־  V T •״   V ״ S ״ T ־־ T I ״ 99 

: גר ולגר וכם ה . לחקת בת ולם גע ע נ עת וטמא אדם נפש לכל במת ה ב ; ש ים״ ז שם שם ימ -ט ו ט
־־ : ״ ־ ״ T י  T : T T V V T : ־־ T ן־ \ : T T 2 ־־

וכל י ״ וח כל ן אשר פת יד אי יל צמ ו פת י . טמא על וא י על יגע אשר וכל ה דה פנ חרב בחלל הש
V V V ־־ :    T  -  • ־ ״ : ־־ ־ • V ־ : ״  ד • T T T 9 T  9 T  9 99 V :־־ ־־   T 9 : I

. ו ו במת א ו אדם בעצם א עת יטמא בקבר א ב ים״ ש ימ
t ־ ־ • ד : 9 ד ד   : t  t  y  y : ״״ : 

Die rituellen Reinheitsgesetze in der Bibel und im Talmud, Frankel's Mtschr. 1899,  p. 111 55
Ibid. p.  112 56



 הנוזל זה ויהיה נוזל, של שבהזאה אחת מילה אפילו מוזכרת לא שבמקורות
 מדבקת ממחלה אדם לחטא שניתן או הדבר ממחלת אדם לחטא ניתן ביותר, המרוכז
 גילוי עם מיד נוהגים, היו נבונים אדם שבני כפי זאת, מבצעים היו אילו גם כלשהי

המחלה.[

 שמונת גם וכן טמאה, או טהורה חיה של או טמאה או טהורה בהמה של פגר ג.
 מי כל הערב. עד רק מטמאים זה(, בפרק ג סעיף 1 )חלק לעיל המוזכרים השרצים
 זה יהיה - נטמא עליו נופל מת ששרץ מה כל בגדיו. לכבס גם צריך כזה פגר שנושא

 שנפל חרס כלי בכל הערב. עד ויטמא במים לטובלו ויש - עור כלי או בגד עץ, כלי
 המיועד מאכל כל לנתץ. יש הכלי ואת טמא יהיה בכלי אשר כל השרצים, אחד לתוכו

 להיטמא. יכול משקה כל וכן טומאה, לקבל מוכשר יהיה מים עליו שבאים לאכילה
 מים ובור מים מקור רק לטהרם. ניתן לא כי לנתץ, יש שנטמאו מחרס וכיריים תנור

 הוא נזרע, אשר זרע על פגר נופל אם טהורים. נשארים כלי( לא )אך מים בו שמרוכזים
57.נטמא הזרע - שרץ של פגר עליו ונפל רטוב היה הזרע אם אך טהור,

 עבודתו - 58לכהן במיוחד חמורים הטומאה דיני אך יהודי כל על חלים התורה חוקי
טהור. הוא כאשר רק לעשותה יכול והוא המקדש עבודת היא

 ובמיוחד שלהם, התברואתי הערך על מחשבות עולות בוודאי אלה חוקים בקריאת
 מיתה מתו אשר חיים בעלי בפגרי רק מדובר שלא קצנלסון, לפי מניחים, כאשר

 אשר כאלו גם אלא גוויה״, ״רעל היותר לכל להתעורר עשוי אצלם אשר טבעית,
 ואולי (Milzbrand, Anthrax) הסילוס דלקת כמו למוות לגרום העשויות ממחלות מתו
 בעל של נבלתו את הנושא (.Septikämie, septicemia) הדם אלח או בהמות דבר אף

 לתוך חודרים הרעל חומרי כי לנתץ יש חרס כלי בגדיו. את לכבס חייב כזה חיים
 צמחים בזרעי אבן. כלי לנתץ התורה דיני לפי צורך אין חרם, לכלי בניגוד הכלי.
 מוזרים פרטים עוד רטוב. בנבט כמו המחלה העברת של סכנה כנראה אין יבשים
 הטומאה מסתיימת המסורת שלפי עוד להדגיש ברצוני בשפע. למצוא ניתן כאלה
 שדבר להניח ויש גבוהות, בטמפרטורות מתנדף הגוויה רעל 59.נרקבת הגוויה כאשר

 מסנגור בריגד. שהראה כפי ימים, עשרה עד שמונה אחרי כבר במזרח קורה זה
 מכשירים משקאות סוגי שבעה רק המשנה שלפי שמעתי גבוהה, עצמית הכרה בעל

מגיבים הם כי - 60ומים דבורים דבש טל, חלב, שמן, דם, יין, - טומאה לקבל
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יקרא 57 : יא ו ־לה ז י ל וכ נבלתם יפיל ״ וע זרע כל על מ זרע אשר זר ור י . טה וא ן וכי ה ים ית על מ
/ ־ 1־ ״ד ג • • ״ נ 9 • ד ך ־ ״ —ז ״ ז ־ ״ ־ 9 - \ ״ : ז ־ •

נפל זרע נבלתם ו ו מ י וא טמא על . ה לכם״
־ ״ ־ ז : / ז ־ ז : • ז • • ז • ״•• ז ז

נפש ו-ז: כב שם 58 גע אשר ״ יאכל ולא הערב עד וטמאה בו ת ן י ים מ ו רחץ אם כי הקדש בשר
.״■•• ־ • ־ ז : ז : - • ••• ד • ־ / ז ז 9 • - : ז ד : ז : 9 - ז • • • ־

. ים מש ובא במ יאכל ואחר וטהר הש ן י ים מ י הקדש ו כ . לחמ וא״ ה
־ ־ ז • ז ־ • ז : 7 ד ־ ־ : • ־ ־ ־ ־ ז 9 ״ ־ ד : ־ ־ • ־ : ־

ות 59 ור : כג בכ ומאה ע״א וחה ״ט נבלה סר נה ) י יה שא ו ילת רא ים ולדעת גר, לאכ נה אחר י יה א ו  רא
ילת , לאכ נה כלב(״ י . א מטמאת

ן 60 י יר ו מכש ; פ״ , מ״ד ות רמב״ם ומאת הלכ ן ט י וכל : פ״א א ו ה״ב־ה״ד ואל ן ״ ן השבעה ה י  משק
ן י יר ן את שמכש י וכל , הא ומאה ים לט ן והטל המ ן והשמ י , והדם והחלב והי ן והדבש ן ואינ י יר  מכש

ו עד יפל ן על ש י וכל ן הא ו , ברצ ים ו ולא הבעל ן יהי י וח ה סר ק המש וח ש ו הסר יר אינ וכיון מכש



«  »
757 בריאותי טיפול

לחיידקים. מצוין גידול בית לשמש יכולים הם ולכן אלקלית או נייטרלית בצורה
 אשר המחוקק של יחסו יותר מדהים כך החיטוי״ מ״שיטת יותר ש״מתלהבים״ ככל

 מכאן חיים. בעל של פגר בבור שמונח פי על אף מהם לשתות ומתיר מבור מים מטהר
 מקורות את מחיר בכל להסביר רוצים כאשר להגיע ניתן אבסורד לאיזה לראות אפשר

והטהרה. הטומאה
 בכלי או עור, או פשתן או צמר בבגד צרעת נגע מבחינים אם הבגד. צרעת ד.

 הבגד את להסגיר הכוהן על לכוהן. להראותו יש אדמדם, או ירקרק בצבע 61,עור
 הנגע אזי הנגע בהתפשטות הכוהן הבחין אם ימים. שבעה אחרי נוספת פעם ולראותו

 התפשט לא וגם התרפא לא הנגע אם אך 62,הבגד את לשרוף ויש ממארת״ ״צרעת הוא
 ימים שבעה בתום אם נוספים. ימים שבעה ולהסגירו הבגד את לכבס הוראה הכוהן יתן

 אך 63׳/כ״פחתת ולהגדירו הבגד את לשרוף יש אזי לטובה, או לרעה שינוי, חל לא אלה
 הנגע אם הבגד. מתוך הנגוע החלק את לקרוע הכוהן על יותר בהיר נעשה הנגע אם

 יש הנגע נעלם הכביסה לאחר אם אך הבגד, את לשרוף יש בבגד שוב כך אחר יראה
64.טהור והוא נוספת פעם הבגד את לכבס
0\N f i ' f t r )  <f!£x/ I £<£ ׳ j x x  n f t \ p x  p$->$r> p k  p i k p M  r>npn£ k f d p n f

i s k  , P ? k ך j /0גגל<?־׳ כ ' k  1 £ k o  p k 5 !  , P ß  i p i k  p i t V p n  f o f  p j p \ J \  , p ' p x x  ‘f o x f t 

p ! ê /־?A יון p i ^ 'S k i גp!J1£r) p t f â l p ר ?A׳n ח?־ג n¡) ׳ f  ip j j t  p t fä lp n  f o  p k  l>skNr 

3r?A/£ k i n  ‘¡ p iß M  P£6* >־ p " x \ k r )  f ß  p i ' f f e  p i f à i p׳,p1>k ,j x )  p ' j t g n  p 

d f o  p ' t s p d p M n  ( p p x i׳ .f i s

 הבגד צרעת מהות ודאות, של מסוימת במידה להגדיר ניתן האדם צרעת שאת בעוד
 יכולים והם וכלים לבגדים לעבור יכולה האדם שצרעת החושבים יש מובנת. לא כלל

 מידה. באותה מופרך רעיון שהוא בבגדים, עובש על חושבים אחרים אדם; בני להדביק
 שהייתה א64מופלאה כתופעה הצרעת את ומחשיב טבעי הסבר כל על מוותר הרמב״ם

ישראל. בארץ ורק הקדומה בתקופה רק קיימת
נגע ונתתי לאחזה לכם ניתן אני אשר כנען ארץ אל תביאו ״כי הבית. צרעת ה.

ך • • • • • • r • ״ »■« w • ף • « • • •ץ■ ״ • • • • • • ף • ■ ■ » • • • • I • I *0 •  • I  • • ■ •  • •  •  I •

וכשר וכל שה ״פ הא יבש אע י ש וא והר וב ה י נג . מקבל זה הר ומאה וכל ט יה א ול שה י בל  במ
ות יר ן פ ו י כג ים מ ות ים ת נ ו ״פ ורמ וא אע ול שה נגע בל ו ו זב ב ו ה י המת בשר א וא הר ור ה  טה
י נ לא מפ וכשר ש עה באחד ה ב . מש ן י ן המשק ל משקה שם אי ב ומאה שמק עת אלא ט ב ן ש י  המשק

ו נ י נ , שמ י שאר אבל בלבד ות מ יר ן כדרך פ י ן שא י יר ן כך מכש י ן א י ומאה מקבל . ט כלל״
יל ראה 61 ות יב: פרק לע , מחל לת .1 עור : מח ות הצרעת גדר ל ה י ש . סוג צרעת
יקרא 62 . יג ו ג נ ז־ מ
וראה נח: שם שם 63 ן ״ י הכה גע את הכבס אחר נ נה ה גע הפך לא וה נ ו את ה נ י גע ע נ פשה לא וה

• • • • • • • ■■ י • • » • • • • • • • • • • • • ״ * ^ • • • • • • •1 1 • % • • • 1 • • « • 1 

וא טמא ו באש ה נ וא פחתת תשרפ ו ה ו בקרחת . א ״ ו בגבחת
• • • ז • ״ ז . ״ : : • ״ . •״ • • ־ : • : ״ :---------: : ז

ו-נח: שם שם 64 ואם נ נה הכיהן ראה ״ גע כהה וה נ י ה ו הכבס אחר ו וקרע את ן את גד מ ו הב ן א מ
9 # • ״ • • • • • • • • • • • • •ץ• • • • • • • “ • • • •1 1 • 1 • • •. •1 • •

ור ו הע ן א י מ ו השת ן א . מ וד תראה ואם הערב גד ע ו בב י א ו בשת ו בערב א י בכל א ור כל ע
־ ז 9 • • : ־ 9 • ד . • • • : • • • • ז • ״ ״ : ־ ד ד ־ • . ״ • • ך • ז . : •

ירחת וא פ ו באש ה נ ו אשר את תשרפ . ב גד הנגע ו והב י א ו השת ו הערב א י כל א ור כל אשר הע
• ־ ־־ ־־ • ״ ז • • : : ־ - ד :־־ ״• • ״ ־ד־ . • • • • ־ ־ ״ ״ : ־ : • • ״ • ד ד ז • : ז ז

גע מהם וסר תכבס נ ית וכבס ה נ . ש וטהר״
־ ד : ־ : \ ״ ־ ־ • ־ ד ־ ״ • . : • • ד : • • ״

, א64 ות רמב״ם ומאת הלכ ז צרעת ט : פט״ י . ה״ . . ו ״צרעת נ י ו א ג נה ל ממ ולם ש ות אלא ע יה ופלא א  ה
ישראל י ב ן כד יר זה ן לה ו ׳״. הרע מלש ובו
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בבית. לי נראה כנגע לאמיר לכהן והגיד הבית לו אשר ובא אחזתכם. ארץ בבית צרעת
• « ״ ■ך • • • • • • P »» • » • ■ ■ -*־ • • p — • ™ a a a ••  r mm  ~  • • • • »  «  • a■ • T T • • •  • • T

בבית אשר כל יטמא ולא הנגע את לראות הכהן יביא בטרם הבית את ופנו הכהן וצוה
ך • • ■ « • • P • • • ״ ■ • • • • • ™ ״ • • a «  • a ^  ^  • • a • • «  • ■ • • P

שקערורית הבית בקירית הנגע והנה הנגע את וראה הבית. את לראות הכהן יביא כן ואחר
• » ■ ■ • • P •ך• » P • • »  •  P • • «■» a • «  • • •  • ■ ■  • • «  • • »  ^  ^  «  • • • • P a a

הבית פתח אל הבית מן הכהן ויצא הקיר. מן שפל ומראיהן אדמדמת או ירקרקת
• •• • •«« P • • • • • »  •  • «  • •  P ך• • P • •  P • ן •ך • « • • P • P ■« »■« • • • • • • •« ך■ •

בקירית הנגע פשה והנה וראה השביעי ביום הכהן ושב ימים. שבעת הבית את והסגיר
״ : ״ : v ־ ״ : T ״  : * T ״ ־ 1 •• ־־ : ־ I T : ״ ־  T״ ״ T ״ T ־ V־ ״ ״ ״ :

אל לעיר מחוץ אל אתהן והשליכו הנגע בהן אשר האבנים את וחלצו הכהן וצוה הבית.
• P•• « • • • •ך ■■ • • • ^ •»• ■ף •• • •• • P • • ■ף • • •  " • • • • •  • • • •  m  »  P ך■ a • •

I • • • • • • I  I • •  I • ! •  • •  1 •  I •

לעיר מחוץ אל הקצו אשר העפר את ושפכו סביב מבית יקצע הבית ואת טמא. מקום
f■ • • ^  • ■■ • ■■ • 9 • »  • »  • • • • • ^  P •p» • • • • • ך• P a ••  P • • ••  «•• ■p •

I a a • • I I • • • ! •  I • • •  I I

את וטח יקח אחר ועפר האבנים תחת אל והביאו אחרות אבנים ולקחו טמא. מקום אל
T  T ״״ : T • ־ : T ״ ״״ : ,־ ד ״ V ־ ־־ T : ״ T :־־ T ־  T 1־־ ״ ״• ־ : T

ואחרי הבית את הקצות ואחרי האבנים את חלץ אחר בבית ופרח הנגע ישוב ואם הבית.
• « • • •ך ק• • • P • • • • ״ • • ■■ ■p • • • •ך • • • ץ■ « • • • • • 1 »■ • • ■■ »■« • • P» • •

ונתץ הוא. טמא בבית הוא ממארת צרעת בבית הנגע פשה והנה וראה הכהן ובא הטוח.
T ־־ T ־־  T  í ״ ״ ״ : T T ־V־ T ״־ ־־ ״־ T ־ T ־־ ־  • V  V  J ״* T ־2 P־

מקום אל לעיר מחוץ אל והוציא הבית עפר כל ואת עציו ואת אבניו את הבית את
V :־־ V ״ ־־ ־־  : T  T ״״ T : ״״ T ־ T ״ T ״ V ״ : ״ T ־־ ־ :  V

בגדיו את יכבס בבית והשיכב הערב. עד יטמא אתו הסגיר ימי כל הבית אל והבא טמא.
T ״־ : ״״ T  • -  — V  T : ״ ״ * : T ־־ V  T  T : ־ . T ״״ ־ : • - - . T  : V

אחרי בבית הנגע פשה לא והנה וראה הכהן יביא בא ואם בגדיו. את יכבס בבית והאיכל
• I • -  -  T ־ T T  : V  M : ״ T 9 ״* ־־ : T  T : ־* ״ T  T ״־ V־ ״ ־־ ״ ־־ ־־ ־ ־ :

לבצע יש הבית טהרת לאחר 65״.הנגע נרפא כי הבית את הכהן וטהר הבית את הטיח
P • • «  “■ • • • ^  ■■ • • a • • ״ ״ • • • • ^ ^ “

הצרעת. מן הנרפאים האדם לבני לתהליך זהה קורבן והבאת טהרה תהליך
 המלחת את הבית בצרעת לראות שרצו יש כה. עד צלח לא הבית צרעת זיהוי גם

(Saltpeter,) הועלו כן הבית. לקירות גם לעבור יכולה האדם שצרעת חשבו ואחרים 
להזכירם. כלל ראוי שלא נוספים, רעיונות

אל תביאו ״כי במפורש נאמר בתורה הצרעת לתיאור שבמבוא מדגישה המשנה
T

ומכאן, אחזתכם״, ארץ בבית צרעת נגע ונתתי לאחזה לכם ניתן אני אשר כנען ארץ
P • • • • •  • • • •  P «• •  a P • • • • —-ך • • P a a a »  a a P • • • a  a a a a■ v  »  — a a a •  •p a ^  a a»• v

a a %  a a •  • I • 1 • ! % •  a l  a • •  • a a

 אלה על רק חל אשר דתי־פולחני בטקס שמדובר לגמרי ברור ההוראות, מפרטי וכן
 חלו לא נוכרים של ובגדיהם בתיהם שעל מסיקים מכאן עליהם. חלות התורה שמצוות
 בארץ המקרא תקופת לאחר כלל חזרו לא אלה שתופעות ייתכן 66.הבית צרעת הוראות
 בתקופתו להיות". עתיד ולא היה לא חמנוגע ״בית לטעון יכולה שהתוספתא כך ישראל

 חורבתה קורין והיו עזה בתחום היה ש״מקום מסופר שמעון ר׳ בן אליעזר ר׳ של
 המשכנעת ההוכחה היא הצרעת חוקי מתחום הנוכרים הוצאת מקרה, בכל 67״.סגירתה

החיטוי״. ״תאוריית נגד הדעת על להעלות שאפשר ביותר
 מאוד האדם צרעת הבנת שגם כמו הצרעת, את לזהות מסוגלים אנו אין אם גם

 הגיונית. בהחלט רגילות, הבלתי בתופעות שהמלחמה להגיד מותר מקום מכל מפוקפקת,
 בגדים לשרוף וכן (Lepra) לפרה חולי לבודד שנכון בדעה מחזיקים אנחנו בימינו גם

 ואם פגועים, להיות שעשויים וטיח אבנים לחלץ וכן לאנשים נזק שיגרמו חשש שיש
הבניין. כל את להרוס - מספיקות אינן אלו פעולות

יקרא 65 . יד ו -מח לד
ים 66 גע י״א נ : פ ים ״כל מ״א גד ן הב י , מטמא ים וץ בנגע ל ח . מש ים וקח נכר ים הל גד ן ב , מ ים  הנכר

ו ; ירא ״ י״ב שם בתחלה : פ ים ״כל מ״א ן הבת י , מטמא ים וץ בנגע ל ח . מש ים וקח נכר ים הל  בת
ן , מ ים נכר ו ה . ירא ״ בתחלה

וספתא 67 ים ת גע ו נ ורבה ה״א פ״ ועה )ח ג נ . בצרעת ה ית( הב
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תוארו כבר האדם, צרעת וכן מין, יחסי זיבה, לידה, נדה, כמו הטומאה מקורות שאר
68.זה בספר

וקבורתו המת .3

ם ס אד ס ו ג
 לקשור אין נשמה. יציאת לאחר רק להתבצע שאמורים בטיפולים גוסס באדם לטפל אין
 מכשיר כל או מתכת כלי להניח ואין הטבעת, פי ואת אפו את לסתום אין לסתותיו, את

לא אשר ״עד המשורר דברי קיום עד 69,למות העומד של פיו על לקרר שעשוי אחר
• •

70״.הבור אל הגלגל ונר־ץ המבוע על כד ותשבר הזהב גלת ותרץ הכסף חבל ירתק
ץ• • 9 • • • • ״ • • • • 9 • • •*■ך• • ■ • « ■ • • « ״ ך ד • • ■1“ ״ » • • ״ “ » » ■ך■ • • “ ״ ״ « • • » 1 • • % % ! • • • 1 1• ■ • •1 • •

בהתנפחות בתלמוד מוסברת המבוע״( על כד )״ותשבר קהלת משורר של התבטאותו
ץ • : 9 ־ - ד - _ - ־

 חול או מלח על להניחו ואין למות הנוטה את להזיז אין 71.המוות לאחר הבטן של
 נחשב מזיזו או בו והנוגע למות הנוטה של עיניו לעצום אין לחלוטין. ימות אשר עד

 מכבהו, אדם, בו שנגע כיון מטפטף, שהוא לנר ״משל כך על אומר מאיר ר׳ לרוצח.
72״.נשמתו נוטל הוא כאילו עליו מעלין הגוסס עיני המעמץ כל כך

 לשלוף האיסור נמצא עשרה( הארבע המאה הטורים, )בעל אשר בן יעקב ר׳ אצל ]כבר
פורטליאוני, אברהם ר׳ מיטתו. את עליו להקל כדי למות לנוטה מתחת הכר את

 הוא החריפה התנגדותו שלמרות קשות, מתלונן (,1612-1542) במנטובה רופא שהיה
החולה, של לראשו מתחת הכר את לשלוף השגוי הנוהג את לבטל מסוגל היה לא

 מאיגרא נתן ר׳ החולה. את מלעזוב הנשמה את מונעות שבכר שהנוצות באמונה
ר׳ גם 73.למות הנוטה באדם לגעת שאין לעיל לאמור התנגד אך זה, נוהג אישר

י ב: פרק - נדה 68 וף חלק , הג יהם וד , .4 ותפק ים י ; המערכת ד. הקרב ית יטל נ ג ו ור ידה הא  פרק - ל
, יד: ות ילד י יה: .1 מ ולוג י ז י : פ ידה יבה הל ות יב: פרק - ז , מחל ׳ נספח עור יבה; :1 מס צרעת ז
ות יב: פרק - , מחל לת .1 עור . מח הצרעת

כת 69 ות מס ״א שמח . פ ה״ב
ו. יב קהלת 70
בת 71 נא ש : ק ו ע״ב נ : ״דת ן ן רבנ י יא י מב יקר כל י מ ות וכל ן מתכ י יח ו על ומנ יס י כר לא כד , ש וח  תפ

ן י וקק ו את ופ י י נקב לא כד נס ש יכ ן ת . בה וח למה ואף הר ו אמר ש ירתק לא אשר ׳עד בחכמת
• •

• 1 • •

כת 72 ות מס . פ״א שמח ה״ד
י 73 , שלט ים ור ועד גב ן מ ז קט י ע״ב ט י״ף בדפ ות הר ן ד(: )א ומכא יה ״ ור נראה ה ן מה לאס י והג  שנ

ים קצת נש וסס כשהמת א ן ג נשמה ואי ולה ה ן לצאת יכ י ומט ו הכר שש י י מתחת ות כד ימ , ש  מהרה
ים ומר י שא ות במטה יש כ וצ ל נ ות ש ופ ן ע י ורמ נפש שג לא ל , ש ים וכמה תצא י פעמ  צעקת
יא וכ יר ככר ג להס נה , עלה ולא הרע המ י י ביד ות ו ורב י חלק ן והר״ר על יש נת גרא א י  כתב ז״ל א

. זה על יר״ להת



 75.אותו מזכיר אינו עדיין הרמכ״ם בעוד 74,זה איסור לציין לנכון מצא קארו יוסף
 כתב 1678 בשנת שכבר ממה ללמוד ניתן יהודית טפלה באמונה פה מדובר שלא

 להזכיר בלי ומשפטי מוסרי בסיס על זה נוהג נגד עמודים חמישים קווסטל קספר
 אותה ומחשיב הסוף את המקרבת כפעולה הכר סילוק את מתאר והוא היהודים, את

I77.למת מתחת הכר את לשלוף מקובל היה ומתמיד מאז אך 76.כרצח

 שבמילה וייתכן הרוח״, בהן תיכנס שלא ״כדי המת של שבגופו החורים את סותמים
 שרוצה מי 79.שתישמר כדי חול גבי על הגופה את מניחים 78״.״שדים להבין יש ״רוח״
 בן שמעון רבן של לדעתו 80.פניה על יניחנה ריח להעלות שתתחיל הגופה מן למנוע

 ריסי בין שמן ולתת בחוטמו יין לו לנפוח יש מת של עיניו שיעצמו רוצים אם גמליאל
81.מאליהם הריסים נסגרים ואז רגליו, אגודלי שני את )לקשור( ולאחוז עיניו

ת ו ו ט מ ל ח ו מ
 הקביעה את לציין יש שלו. ברורה והגדרה המוות של סימנים לגבי נתונים מצאתי לא

 עד במשא מטמאין שמתו, והמצורע והיולדת והנדה והזבה ״הזב המשנה של הבאה
 לאחר רק ומושב משכב טומאת מבחינת כמתים נחשבים הם כלומר, הבשר״. שימוק
 כדברי בחשבון, להביא יש אלה אנשים שאצל הוא לכך הרקע 82.להירקב החל שגופם

 להגדרת דורש אפילו אלעזר ר׳ החי. של הטומאה עקרונות חלים עדיין שאז עילפון רב,
הנ״ל וכר והזבה הזב של המוות הגדרת לגבי השאלה מקור כריסו״. שיבקע ״עד המוות

ו קושרין אין דבריו: לכל כחי הוא הרי ״הגוסס א: סעיף שלט סימן דעה, יורה 74 י  סכין ואין לחי
ן ואין אותו ן ואין נקביו את פוקקין ואין אותו מדיחי ו הכר שומטי  על אותו נותנין ואין מתחתי

 מגריפה ולא קערה לא כריסו על נותנין ואין אדמה גבי על ולא חרסית גבי על ולא חול גבי
.. של גרגיר ולא מים של צלוחית ולא  שהוא מי כגון מהרה שימות למת לגרום אסור וכן מלח.

ו והכסת הכר להשמט אסור להפרד יוכל ולא ארוך זמן גוסס  נוצות שיש שאומרים מכח מתחתי
וכר״. ממקומו יזיזנו לא וכן זה שגורמים עופות מקצת

יו קושרין אין דבר: לכל כחי הוא הרי ״הגוסס ה״ה: פ״ד אבל הלכות רמב״ם, 75  פוקקין ואין לחי
ן ולא אותו סכין ולא יתפח שלא טבורו על מיקר וכלי מתכות כלי מניחין ואין נקביו  מדיחי
ן ולא אותו  שופך זה הרי בו והנוגע שימות שעה עד המלח על ולא החול על אותו מטילי

יכבה״. אדם בו שיגע כיון שמטפטף לנר דומה? זה למה דמים.
Caspar Questel, De pulvinari morientibus non Subtrahendo, Jenae 1678 76

בת 77 ג ש : פכ״ ן מ״ה י וש י כל ״ע , צרכ ן המת י ן סכ י יח , ומד ו לא ובלבד אות ו יזיזו ש . ב ן אבר י ומט  ש
ו הכר את י ן מתחת י יל ו ומט ות ול על א יל הח ן בשב י ימת . ש יח(״ )מלהסר

בת 78 נא ש : ק ן ע״ב י וקק ופ ו את ״ י י נקב לא כד נס ש יכ ן ת )ראה בה ״ וח ׳ הר (.71 הע
י 79 ושלמ בת יר , ש ״ד ו פ״ד ן (:43) ע ן ״תמ נ י ן תנ י יל ו מט ות ול א יל לח ן בשב נ יצט )ש ״ ן י ימת  ולא ש

. יסריח(
ודה 80 : כ זרה עב וצה ע״ב לא ״הר יח ש , יסר ו ו מת נ . על יהפכ ו״ י פנ
בת 81 נא ש : ק ן ע״ב ן ״רב ו ן שמע יאל ב : גמל ומר וצה א ו הר יתעצמ ו ש י ל עינ ופח - מת ש ו נ  יין ל

ו וטמ ותן בח ן ונ ן שמ י בי יס ו ר י ז עינ וח י וא נ י בש ודל ו ג י ן והן רגל י . מתעצמ ן״ יה מאל
י נדה 82 . פ״ מ״ד
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 לא וכן אלה אנשים היו מי ברור לא 83.אלכסנדריה אנשי ידי על שנשאלה שאלה הוא
 מתאר פליניום כבר אלה. בקטגוריות דווקא מוות ספק לגבי השאלות נשאלו מדוע ידוע
 צרעת חולי לגבי (Katalepsie, catalcpsy) מדומה מוות מתארות אשר היסטריות נשים
 המעבר את מרגישים אין וכמעט ביותר ארוכה שגסיסתם Lepra mutilans,)84) גדמת

 במשך המתים״ על ו״פוקדין הקברות לבית שיוצאים מוזכר שמחות במסכת למוות.
 מן גם 85.האמורי לדרכי חוששים ואין מת( באמת האדם אם לבדוק )כדי ימים שלושה
 ואחרי אלישע, של מותו לאחר קצר זמן מדומה. מוות של מקרה להביא ניתן המקרא

 אליהם מתקרב מואבי אויב הקוברים ראו והנה מת אשר אחר אדם לקבור עמדו קבורתו,
קברים הם ״ויהי אלישע: של הקבורה למערת המת גופת את השליכו בהלה ומרוב

• • •ן • • • • » « • ■■ • • ■ן• • • • • • • • • » • • « • ■■ ¥ • • • • ■ך• •

על מיוחסת הרביעי ביום מקברו לעזר של קימתו גם 86״.רגליו על ויקם ויחי אלישע
9 9 ד : ־־ ־־ 9ד ד ־־ • : ־־ ז • 7:

 מוסרית משמעות רק לייחס יש זה לעומת 87.כזה למקרה החדשה הברית פרשני ידי
 ר׳ ואילו הגולל״, שיסתם עד יודע המת בפני שאומרים ״כל באומרו אבהו ר׳ לדברי

88.הבשר שיתעכל עד שומע שהמת בדעה החזיק חייא

ם שו ת של בי מ תו ה ט י נ ח ו
 לערות המערב בארצות גם מקובל היה הקדום בזמן 89.אותו וסכים המת את רוחצים

 מדומים. מתים רק אולי שהם כאלה לעורר כדי היה לכך והנימוק המת, על חמים מים
 הביא שנקדימון החדשה, בברית שמסופר כפי ריחניים, בבשמים בוצעה המת סיכת

הבשמים עם בתכריכין ויחתלוה ישוע גופת את ויקחו לטרין. כמאה ואהלות מר ״ערוב

 עד אמרו: אליעזר ר׳ משום תנא: יתעלפה. שמא גזרה רב: אמר טעמא? ״מאי ע״ב: סט שם 83
חנניא: בן יהושע רבי את אלבסנדריא אנשי שאלו דברים עשר שנים רבנן: תנו כריסו... שיבקע

 והזבה הזב חכמה: דברי ג׳ ארץ. דרך דברי ג׳ בורות, דברי ג׳ הגדה, דברי ג׳ חכמה, דברי ג׳
הבשר״. שימוק עד להן: אמר במשא? מטמאין מתי עד שמתו והמצורע והיולדת והנדה

Plinius, Hist. Natur. 7:53 84
 חוששיץ ואין ימים ג׳ עד המתים על ופוקדין הקברות לבית ״יוצאין ע״א: מז דף שמחות מסכת 85

 והוליד אחר מת. ואח״כ שנים וחמשה עשרים וחיה אחד שפקדו מעשה האמורי. דרכי משום
מת״. ואח״כ בנים ה׳

ב 86 מ-  הנביא אלישע חלה זמן ״באותו :6 ח פרק ט, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף כא; יג מלכי
 האחרונים... ברגעיו הוא והנה וכשמצאו לבקרו ישראל מלך אליו בא לזקנה. הגיע שכבר
 ששורדים הדבר גם קרה שעה אותה ומכובד... בצדקתו מפורסם איש הנביא, מת זמן ולאחר

לתחיח״. קם בגופו המת וכשנגע אלישע של קברו תוך אל שהרגו אחד איש השליכו
בקבר״. שכב ימים ארבעה זה וימצאהו ישוע ״ויבא יז: יא יוחנן 87
 בה פליגי הגולל. שיסתם עד יודע, המת בפני שאומרים כל אבהו: רבי ״אמר ע״ב: קנב שבת 88

 מאן הבשר. שיתעכל עד אמר וחד הגולל, שיסתם עד אמר חד ברבי: שמעון ורבי חייא רבי
ב עליו ונפשו יכאב עליו בשרו ׳אך דכתיב הבשר שיתעכל עד דאמר ו אי ( ל׳ ב א מאן כב(; יד ת

T  • • ■ T  T  • •  T  • T  T T  !

ז(״. יב )קהלת וגר כשהיה׳ הארץ על העפר ׳וישב דכתיב הגולל שיסתם עד דאמר
: T  T  V  T "9 ־ T  T  V  : 9 V  T  T

אבר״. בו יזיזו שלא ובלבד אותו ומדיחין סכין המת, צרכי כל ״עושין מ״ה: פכ״ג שם 89
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 המתים את לחנוט המצרים נהגו זה לעומת 90״.מתיהם את לקבר היהודים נהגים כאשר
 לפי לא יעקב גופת את לחנוט ביקש יוסף התפוררות. מפני הגופה את לשמר כדי

 הובלת את לאפשר כדי המציאות, מחויב שהיה הצורך, לפי אלא היהודית המסורת
 את חנטו צורה באיזו לנו מספרת התורה אין המדבר; דרך כנען לארץ ממצרים הגופה
 פרטים על 92.במצרים בארון אותו ושמו אותו חנטו יוסף מת כאשר גם 91.יעקב גופת
 דרך הוצא המוח 93.ולדיודורוס להרודוטוס להודות יכולים אנו החניטה שיטות לגבי
 ובשמים דקלים ביין הבטן ואת הגולגולת את ומלאו הבטן, את ופתחו וו בעזרת האף
 תקופה לאחר יום. שבעים למשך Saltpeter במלחת כך אחר הניחו הגופה כל ואת
 ולכן יקרה הייתה זאת שיטה בשרף. מרוחות פשתן בתחבושות הגופה את עטפו זאת
 יעקב את חנטו שיטות באילו לנו ידוע לא יותר. וזולות פשוטות שיטות, שתי עוד היו

ויוסף.
 להנשא רצתה לא והיא חשמונאי מבית בבת עיניו שנתן הגמרא מספרת הורדוס על

 לשמר כדי בדבש שנים שבע טמנה שהורדוס מסופר הגג. מן בקפיצה והתאבדה לו
 דעה לפי ובבבל. במיקני מקובלת הייתה זאת שימור שיטת 94.ירקב שלא גופה את

 יהודה, כמלך עצמו להציג ויוכל נשא״ מלך ״בת שיאמרו כדי הורדוס זאת עשה אחת
 הזימה את להורדוס לייחס צורך אין יצרו. את לספק כדי זאת עשה אחרת דעה ולפי

 כדי בדבש גוויה לשמר יעץ אשר דמוקריטוס של בעצתו נזכרים אם גוויה, עם ששכב
 הוא 95.להירקב מגופים מונע שהוא הדבש של שטבעו אומר פליניוס לתחייה. שתקום

 שרעיו נראה אך 96.טפשי רעיון נצח, חיי לכונן כדי בדבש גוויה לשמר העצה את מכנה
 עד בדבש רב זמן מונחת הייתה שהורעל, אריסטובלוס, של גופתו גם בשיטה. האמינו

97.לקבורה ליהודים שלחה שאנטוניוס

מ. יט יוחנן 90 לט־
ישראל. את הרפאים ויחנטו אביו את לחניט הרפאים את עבדיו את יוסף ״ויצו ב-ג: נ בראשית 91

־ : T V T ד־ V ־ T : ־ ־־:  * T V----T : : ״ T : * V ״•

יום״. שבעים מצרים אתו ויבכו החנטים ימי ימלאו כן כי יום ארבעים לו וימלאו
• •  • • ™  • •  • • m m  • • ■ M  ™  • I  • • ( • r • * • • • p  • »  • • • ™• • •  % • • • •  1 •  • •

במצרים״. בארון ויישם אתו ויחנטו שנים ועשר מאה בן יוסף ״וימת כו: שם שם 92
t ״ ־־ :---- ־ T V V T T ״־ V 9 9 #י T T ״־  : • : 9 T T V .

93 1:91 ,Herodotus, 2:85; Diodorus
 תינוקת באותה עיניו נתן היה, חשמונאי בית של עבד ״הורדוס ש׳: בתרגום ע״ב, ג בתרא בבא 94

 וקפצה לגג עלתה אותה לשאת רוצה שהוא ילדה אותה ראתה כאשר חשמונאי... בית של
 אומרים יש ירקב. שלא גופה את לשמר בדבש שנים שבע טמנה הורדוס כי ומסופר מהגג,
עליה״. בא שלא אומרים ויש מותה לאחר עליה שבא

Plinius, Hist. Natur. 22:50 95
Ibid 7:56 96

 כי התקוות... מן נהנה לא אריסטובלוס ״אולם :4 ז פרק יד, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 97
 קיסר של מפלגתו אנשי בידי נקבר והוא ברעל אותו והמיתו הקדימו פומפיוס של שלומו אנשי

 וציוה ליהודה כן אחרי אותה שלח שאנטוניוס עד רב זמן בדבש שמורה מונחת היתה והגוויה
 ברעל אריסטובלוס הומת ״כי :1 ט פרק א, ספר היהודים, מלחמת המלכים״; בקברי להניחה

 נצפנה גופתו כי אבותיו בארץ להקבר זכה לא רבים וימים פומפיוס אוהבי לו הגישו אשר
ת בין להקבר היהודים אל אנטוניוס בידי נשלחה אשר עד למשמרת בדבש המלכים״. עצמו
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100

ד בו ת אי ע ד ל
 מעמד. בעלי אנשים וכולם לדעת, איבוד של מקרים שלושה על לנו מסופר במקרא
 והוא מצבאו ניכר חלק וכן הפלשתים עם בקרב נפלו בניו ששלושת ראה שאול המלך
 אחד אחיתופל, 98.עליה ונפל חרבו את לקח האויב בידי ליפול לא וכדי נפצע עצמו

 כאשר דוד; על להתנפל ויעץ אבשלום של המורדים למחנה הצטרף דוד, של מיועציו
 בעשא בן אלה במלך זמרי מרד כאשר 99.והתאבד לביתו הלך התקבלה לא שעצתו ראה

 עמדי עמרי. את במקומו והכתיר המלוכה בית כל את שהשמיד על העם מחה והרגו,
העיר נלכדה כי זמרי כראות ״ויהי זמרי, התמקם שבה תרצה העיר על צרו ישראל וכל

• ״ • • • ■ך■ ■ך■ • • ♦ 1 • •1 1 

100״.וימית באש מלך בית את עליו וישריף המלך בית ארמון אל ויביא
« ^ • • ■ ■ • ¥ • • » • • • • ¥ ■ ך ^ 9 • • ■ • ק • • • • • • ך 9• ■ ■ • ■ ך ■ ■

ן/<׳ ר ן״3^1 רז¿׳/¡̂׳ ̂ג ג ^ £$׳ ה 1 \ב £אר׳ לזר?•״ק, >([ 1 / < א>/ ׳

צאר׳.
 רצה שניקנור ירושלים מזקני אחד ראזיס של הוא לדעת איבוד של נוסף מקרה

 ההמונים עמדו כאשר אך אותו... לתפוס כדי חיילים מאות מחמש יותר ו״שלח להורגו
 מאחר אולם חרבו... על עצמו את הנחית ולכוד מוקף בהיותו המגדל... על להשתלט

 השליך ובגבריות החומה אל באצילות זינק החרב... מכת את היטב למקם הצליח שלא
 אנטיוכוס באוזני הואשם מאקרון הקרוי תלמי 101״.האספסוף אל מטה עצמו את

החיים את והשאיר עצמו את ״הרעיל והוא אפיפאנס, לאנטיוכוס ועבר שבגד אבפטור
ד : -

102״.מאחוריו
מעצמותי״, מות נפשי מחנק ״ותבחר של האפשרות על כבר חשב בצערו איוב
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מתו רעואל של לבתו 103״.ומת אליהים ברך בתמתך מחזיק עדך אשתו לו ״ותאמר
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104.להיחנק שחשבה עד עצמה ייסרה והיא בעלים שבעה
 ידי על ההתאבדות הערכת לגבי שהובאו הסיפורים מן מסקנות להסיק מאוד קשה

נפשי־פסיכולוגי: בסיס על ההתאבדויות כל את להבין ניתן המתאבדים. של זמנם בני

א 98 אל- האלה הערלים יבואו פן בה ודקרני חרבך שליף כליו לנשא שאול ״וייאמר ד: לא שמו
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עליה״. ויפיל החרב את שאול ויקח מאיד ירא כי כליו נישא אבה ולא בי והתעללו ודקרני
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אל-ב 99 ביתו אל וילך ויקם החמור את ויחביש עצתו נעשתה לא כי ראה ״ואחיתיפל כג: יז שמו
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אביו״. בקבר ויקבר וימת ויחנק ביתו אל ויצו עירו אל
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א 100 ם- יח. טז מלכי
מג. פי״ד מקבים־ב, 101 לז-
יג. פ״י שם 102
 והם המחבר, ידי על מוזכרים שאינם התאבדות, סיפורי עוד במקרא )יש ט. ב שם טו; ז איוב 103

די שני את שמשון ״וילפית שמשון: סיפור אחד עליהם ויסמך עליהם נכון הבית אשר התוך עמו
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הסרנים על הבית ויפיל בכיח ויט פלשתים עם נפשי תמית שמשון וייאמר בשמאלו. ואחד בימינו
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טז )שופטים בחייו״ המית מאשר רבים במותו המית אשר המתים ויהיו בו אשר העם כל ועל
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המתרגם.( - נד( ט )שם אבימלך סיפור וכן כט־ל(,
 ואשמדי אנשים לשבעה נתנה כי רעואל... בת לשרה אנה הזה היום ״בעצם ז-י: ג טוביה 104

 כאשר עמהם... לכי אותנו... מיסרת את למה כמשפט... אתה יהיו בטרם אותם הרג הרע השד
 תהיה זאת אעשה ואם לאבי אנכי יחידה בת הן ותאמר: להחנק עד מאד התעצבה זאת שמעה

שאולה״. ביגון שיבתו את והורדתי לחרפה לו



 סוף שהעדיפו להבין וניתן בחיים ישאר אם לו צפוי מה ידע המתאבדים מן אחד כל
 להן שהיה בדמויות מדובר המקרים ובכל אויב, בידי ממושכים עינויים פני על מהיר

 סלחנית. בצורה מלכותית התאבדות על להסתכל ניתן החדש בזמן רק לא חשוב. מעמד
 הכתובים המקבים בספרי המתוארות )מאקרון(, תלמי ושל ראזס של התאבדותם תיאור
 אין מקרה בשום אצילי. כמעשה מופיעה וההתאבדות היוונית הרוח מן מושפע יוונית,
 105״ביתו אל ״מצוה אפילו אחיתופל - שיגעון התקפת בעת התאבדות על לדבר מקום
 מאוזנת, הייתה ולא 106בהרחבה תוארה כבר שאול של אישיותו מתאבד. שהוא לפני

 במחשבה אלא השיגעון רוח בהשפעת בוצעה לא עצמו את להמית חרבו הפניית אך
 במפורש נמצאת שרוי היה הוא שבו במצב התנהגותו של מפורשת הצדקה צלולה.
107.במדרש
 לפי אשר קריות, איש יהודה של התאבדותו את להזכיר יש החדשה הברית מן
 ארצה פניו על נפל השליחים במעשי התיאור ולפי 108,עצמו את חנק מתי של תיאורו
109״.מעיו כל וישפכו בתוך ״ויבקע

• T

 אין חוקים כקובצי למתאבד. המשנה של השלילית בגישתה לפקפק מקום אין
 ופילוסופיים, מוסריים ערכים מתארות ״הקטנות״, והמסכתות והברייתות, המשנה

 לדעת עצמו ״המאבד המתאבד: של בגוויה לטפל איך הוראות ניתנות שמחות ובמסכת
 )לפי נטלה׳ הוי נטלה, ׳הוי עליו קורין אומר: ישמעאל ר׳ דבר. בכל עמו מתעסקין אין

 תכבדהו אל בסתמו, לו הנח עקיבא: רבי א״ל נתלה׳(. הוי נתלה, ׳הוי הגר׳׳א גירסת
 האבלות )מנהגי עליו מספידין ולא עליו חולצין ואין עליו קורעין אין תקללהו. ואל

 כבוד שהוא מפני אבלים ברכת עליו ואומרץ בשורה עליו עומדין אבל המקובלים(,
 חיים של כבוד שאין כל בו, מתעסקין חיים של כבוד שהוא כל דבר, של כללו חיים.

110״.דבר לכל עמו מתעסקין הרבים אין
 נקבר אחיתופל אחרת: במיתה מת לבין מתאבד בין הבחינו לא קבורה מקום לגבי
 הרומאים אצל מאשר סלחני יותר להיות ביהדות מקובל היה זה בתחום אבותיו. בקבורת

 וגדעו הקברות לבית מחוץ המתאבדים את קברו היוונים קבר. המתאבד מן מנעו אשר
הימנית. ידו את למתאבד

נוספות: הגבלות יש שמחות מסכת של להנחיות
 ונפל הגג בראש ומת, ונפל האילן בראש שעלה לא לדעת? עצמו המאבד ״איזהו

 ואמות, עצמי ואפיל האילן לראש או הגג לראש עולה הריני שאמר: זה אלא ומת,
עצמו את המאבד בחזקת זה הרי ומת ונפל האילן לראש שעלה )עדים( אותו ורואין

.99 הע׳ לעיל, ראה 105
המלך. שאול של השיגעון נפשיות: הפרעות יא: פרק לעיל 106
ת המדרש דברי על מהרז״ו יג: לד רבה בראשית 107 שי )ברא אך׳  עצמו... החונק את להביא ד( ט ״׳

ם והיו להרגו שבאו פלשתים ביד נפל ששאול על אלא כשאול... יכול ם בו מתעללי  ומטמאי
עצמו״. שיהרוג בחר כן ועל יותר יתברך שמו חילול בזה והיה אותו

ויחנק״. וילך ויפן ההיכל אל הכסף את ״וישלך ה: כז מתי 108
יח. א השליחים מעשי 109
ה״א. פ״ב שמחות מסכת 110
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765 בריאותי טיפול

 המאבד בחזקת זה הרי הסייף גבי על ומושלך הרוג באילן, ותלוי חנוק מצאוהו בדעת...
 הבסיסי החוק קיים כאן גם 111״.דבר כל הימנו מונעין ואין בדעת שלא עצמו את

 לטובת להכריע יש ספק של ובמקרה ראייה עדי ללא אדם לתבוע או להאשים שאין
הנתבע.

 כתוצאה אותן רואים אשר ילדים, של בהתאבדויות גם דנה שמחות במסכת ההלכה
המודרנית: התרבות של קיצונית

 ונתירא באזנו אביו לו והראה הספר מבית שברח בלוד גורנוס של בבנו ״מעשה
 בשבת צלוחית ששבר ברק מבני אחד בתינוק מעשה בבגד... עצמו ואבד והלך מאביו
בבור״. עצמו ואבד והלך מאביו ונתירא באזנו אביו לו והראה

 ולא ישתוק או מיד מלקיהו אלא באזנו לתינוק אדם יראה ״אל חכמים הסיקו מכאן
112״.כלום לו יאמר

 רוצים האם עצמו״. ״ממית ולא לדעת״ ״איבוד בביטוי שמשתמשים לעין בולט
 שהמתאבד הכוונה האם נצחית? היא זה אדם של שהאבדה המשמעות את בזאת לבטא
העולמות? בכל חלקו מאבד

 אחד בתלמיד ״מעשה מהתאבדות. הנלמד המוסר לגבי מיוחדת גישה לתלמוד
 אחת זונה ובאת צרכיו(, לעשות )כדי הרבים לרשות הסמוכים בחורין תפיליו שהניח

 אותו ששמע כיון בשכרי. פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית ובאת ונטלתן
 ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה באותה ומת. ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד
 חשמונאי בית בת על מסופר וחניטתו, המת של בבישום הדן הקודם, בקטע 113״.ונכנס
 טורנוסרופוס החריב כאשר 114.לשאתה ורצה בה עיניו נתן הורדוס כי התאבדה אשר

 אחד, הגמון עלה הגזרה את לבטל כדי להריגה. גמליאל רבן על גזרה נגזרה ההיכל את
 מהם, אחד ומת גזרה הרומאים גוזרים כאשר המסורת הגג)לפי מן וקפץ להצילו, שרצה

 באדם ״מעשה 115.גמליאל רבן את להרוג הגזרה בטלה וכך גזרתם(, את מבטלים הם
 בנו בא לפניהן. והניחן ביצים ג׳ לו והיו בצורת בשני אורחין שלשה אצלו שהכניס אחד
 וכיון השלישי. וכן השני וכן לו ונתן חלקו מהם אחד נטל לפניהם, ועמד הבית בעל של

 וחבטו קומתו מלא והגביהו עמד בידו ושתים בפיו אחת אוחז שהוא ומצא אביו שבא
 שראה כיון ומתה. ונפלה הגג מעל עמדה שמת בנה את כשראתה אמו אף ומת. לארץ
 אמור שהיה רחומי, רב לבעלה, חיכתה אחת אישה 116״.ומת ונפל הגג על עמד כך אביו

 והורידה דעתה וחלשה בא ולא עסק בה הסוגיה אותו ומשכה כיפור יום בערב להגיע
 אחד אדם 117.ונפטר מתחתיו הגג נפתח הגג, על רחומי רב ישב שעה באותה דמעה.
על צף ושמן יין חבית לו ששלחו גילה ואז סעודה להם להכין ורצה אורחים הזמין

ה״ב-ה״ג. שם שם 111
ה״ד-ה״ו. שם שם 112
ע״א. כג ברכות 113
.94 הע׳ לעיל, ראה 114
ע"א. כט תענית 115
פ״ט. רבה ארץ דרך 116
ע״ב. סב כתובות 117



 אשתו ברוריה, על מספרים 118.בושה מרוב עצמו וחנק הלך שמן, חבית במקום פיה
 119.בעלה של מתלמידיו לאחד נתרצתה כי צער מרוב עצמה שתלתה מאיר, ר׳ של

 בעצמם והרגישו אוניה על והועלו לקלון שנשבו וילדות ילדים מאות בארבע מעשה
 קל הילדים ונשאו לים, קפצו מהן, רוצים מה הילדות ששמעו כיוון להם. מייעדים מה

 לו הסבירו אשר אחד סריס על מספרים 120.וטבעו לים הם אף וקפצו לעצמם וחומר
 של אחותו בן יקום 121.שמת עד בקיר ראשו את סרים אותו ודפק ערך, חסר הוא כמה

 בארץ נעצה קורה, ״הביא דין: בית מיתות ארבע את עצמו על גזר יועזר בן יוסי ר׳
 החרב את ונעץ לפניה מדורה ועשה אבנים של גדר והקיפן העצים וערך נימא בה וקשר

 האש קדמתו ונחנק. בקורה ונתלה האבנים מתחת העצים תחת האור והצית באמצע.
122״.ונשרף גדר עליו ונפל חרב, קידמתו לאש, נפל הנימה נפסקה

 את הרג זקן ליסטים הבאים: המקרים את להביא ניתן מתתיהו בן יוסף ספרי ]מתוך
 לשאת העדיף כי עצמו את השליך ובסוף לתהום והטילם אשתו ואת בניו שבעת

 שמא מחשש ידו בעצם לחייו קץ שם הורקנוס 123.העבדות את מאשר המוות את
 מכל כבוד מיתת שטובה סבור בהיותו הוא אף התאבד פצאל 124.וייענש ייתפס
 על שנפלה מפני מתה לא אולם הגג מעל עצמה הפילה פירורא אשת 125.החיים
וילדים, אישה הורים, משפחתו, כל את קודם רצח אשר שמעון, בן שאול 126.רגליה
 רבים 127.הניצב עד בבשרו חרבו את בתקעו עצמו את ושחט ימינו את בסוף הרים

)ההתאבדות128הרומיים. שונאיהם בידי למות מיאנו כי התאבדו היהודים מהלוחמים

ע״א. צד חולין 118
 על ליגלגה אחת ״שפעם דברוריא: מעשה משום דאמדי ואיכא ד״ה רש״י ע״ב: יח זרה עבודה 119

 להודות סופך חייך, לה: ואמר עלייהו, הן קלות דעתן נשים ע״ב(, פ )קדושין חכמים שאמרו
דיו לאחד וצוה לדבריהם.  שנתרצית, עד רבים ימים בה והפציר עבירה, לדבר לנסותה מתלמי
וכר״. עצמה חנקה לה וכשנודע

ע״ב. נז גיטין 120
ז. י רבה קהלת 121
ז. יא תחלים מדרש כב; סח רבה בראשית 122
.5 טו פרק יד, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 123
 וייענש ייתפש שמא וחשש גדול חיל שלאנטיוכוס הורקנוס ״וכשראה :11 ד פרק יב, ספר שם, 124

נכסיו״. את תפס ואנטיוכוס ידו בעצם לחייו קץ שם לערבים, שעשה מה על ידו על
 שטובה סבור ומהיותו הכבלים חרפת את לשאת יכול לא פצאל ״ואף :1 ב פרק טו, ספר שם, 125

בנפשו״. יד שלח כולם, החיים מכל כבוד מיתת
.2 ד פרק יז, ספר שם, 126
 הפנים נשואי אחד שמעון בן ״שאול :4 יח פרק ב, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 127

 אשר אמו את שחט זה ואחרי בחרבו אותו ודקר שיבתו בשערות אביו את משך הוא בעיר...
 ברצון חרבו על אחד כל נפל וכמעט ובניו אשתו את המית אלה ועל באהבה המות את קבלה

 את ושחט כל לעיני למעלה ימינו את הרים השונאים... ישחטום טרם למות שקדו כולם כי
הניצב״. עד החרב את בבשרו בתקעו עצמו

 כי בכפם נפשם לטרוף יוסף חיל מבחורי רבים העיר הזה ״והדבר :34 ז פרק ג, ספר שם, 128
ת ידם לאל אין אשר בראותם ת מאנו הרומאים מן אחד אף להמי ונאספו שונאיהם בידי למו
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 בשמעו בכפו נפשו טרף אשר אתון זאת שעשה כפי הרומי בצבא גם נהוגה הייתה
 .([129מפלתו על

 לאשתו איוב של תשובתו בדברי להיזכר ראוי לדעת איבוד של המוסרית להערכה
אליהים ברך בתמתך מחזיק עדך אשתו לו ״ותאמר - להתאבד אותו עודדה היא כאשר

. ״ • • ▼ . . 1 • ״ . • • • • * . . . . • • • • % 1 * 1 • •

האלהים מאת נקבל הטוב את גם תדברי הנבלות אחת ״כדבר לה ענה כך ועל - ומת״
• • • • ^ • . . . • • 9 • • • • • • • » • •ך ■ » « “ • • • •ך
■0* • ■1• ■ . 1• •

בעצמו לחבול רשאי שאדם שסבורים אלה גם התלמוד לפי 130?!״.נקבל לא הרע ואת
. . . 1- . •ך •ך . .

 את ״ואך בפסוק מפורש איסור רואה המדרש 131.עצמו את להרוג לו מתירים אינם
אמרו תרדיון בן חנינא ר׳ את להורג להוציא עמדו כאשר 132״.אדרש לנפשתיכם דמכם

. . . . • » . . . . . . . . 9 9

 מוטב להן: אמר המיתה(; לזרז )כדי האש בך ותכנס פיך פתח אתה ״אף תלמידיו לו
 133״.בעצמו הוא יחבל ואל שנתנה מי שיטלנה
 שמטרת ונראה לדעת איבוד כנגד מרשימות במילים מתבטא מתתיהו בן יוסף

134.עורו את להציל כדי הייתה התבטאויותיו

ן רו ם א י ת  מ
 את להוביל צורך שהיה במקרים מלבד בארון קוברים היו קדומים בזמנים אם גדול ספק

 משמעות יש שבמקרא ״ארון״ למילה כנען(. לארץ מצרים מארץ לדוגמה )כמו הנפטר
ארון מכירים התלמוד בתקופת 136.באבן חצוב לארון - ובמשנה 135,חנוטים ארון של

 ״וכאשר :10 א פרק ד, ספר שם, )יודפת(; בנפשם״ יד ושלחו העיר בקצה אחד מקום אל יחד
ם״)גמלא(; אל אתם והתגלגלו ונשיהם טפם את רבים תפסו מעזרה, היהודים נואשו שם, התהו

במצדה. וההתאבדות ההרג על מקיף תיאור ,1 ט פרק ד, ספר
.9 ט פרק ד, ספר שם, 129
ט-י. ב איוב 130
פטור״. - רשאי שאינו פי על אף בעצמו ״החובל ע״ב: צא קמא בבא 131
 לכם שהתרתי פי על ״אף דמכם: את ואך ד״ה ה׳ ט׳ לבראשית רש״י יג; לד רבה בראשית 132

 החונק ״אף לנפשותיכם: ד״ה עצמו״; דם מהשופך אדרוש דמכם את בבהמה נשמה נטילת
 כל עצמו, את ההורג ״וכן ה״ב: פ״ב רוצח הלכות רמב״ם, דם״; ממנו יצא שלא אע״פ עצמו
דין״. בית מיתת בהן ואין לשמים מיתה וחייב בידו הריגה ועון הוא דמים שופך מאלו אחד

 ואותיות נשרפין גוילין להן: אמר רואה? אתה מה רבי, תלמידיו: לו ״אמרו ע״א: יח זרה עבודה 133
 יחבל ואל שנתנה מי שיטלנה מוטב להן: אמר האש; ובך[ ותכנס פיך פתח אתה אף פורחות;

בעצמו״. הוא
 חכמה: בדברי האנשים אל פנה לו ״ובצר :5 ח פרק ג, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 134

 הגוף היקרים, הדבקים שני בין נפריד ולמה בנפשנו? יד לשלח חברי, זה, מה ועל זה מה
והנשמה?״.

במצרים״. בארון ויישם אתו ויחנטו שנים ועשר מאה בן יוסף ״וימת כו: נ בראשית 135
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מלמטן בה הנוגע - בתוכה והמת מלמעלן וצרה מלמטן רחבה שהיא ״ארון מט״ו: פ״ט אהלות 136
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מלמעלן טהור, - טמא״. - ו



 של בארון המדרש, לפי המצרים, הניחו יוסף את 138.מאבן עשוי ארון או 137מעץ עשוי
 תחתית גבי על או עץ ארון או שיש בארון קוברים 139.ביאור אותו והשקיעו מתכת
 בארונו שוכב הנפטר 141.עפר גבי על או לבנים על או 140(שיש של טבלא או )רצפה
 ה״רקב״ אזי אבן או שיש בארון ערום שוכב שהמת במקרה בבגדים. לבוש או ערום
 הסבירה גם שהיא הירושלמי, התלמוד של המסורת לפי 142.בלבד הגופה משאריות הוא

 הגופה של הרכים החלקים נתאכלו וכאשר במערה תחילה המת את קוברים היו ביותר,
 קרובות לעתים מופיע עצמות״ ״ליקוט 143.עץ של למיכל העצמות את מלקטים היו

144.קדושה לחובה ונחשב בתלמוד
ונפטר, רותחת( )יורה חמים מים ובו מיכל לתוך נפל יוחנן ר׳ של האחרון ילדו

ייסורים עליו שבאו לאדם אותה מראה שהיה מעצמותיו עצם אצלו שמר יוחנן ור׳

עד 137 אל בן שמעון רבן טוב. יום מערב המנוסרין מנסרין ארון לו ״ועושין ע״ב: ח קטן מו  גמלי
ביתו״. בתוך בצינעא ומנסרן עצים מביאין אף אומר:

עד ירושלמי 138  ליקוט משום בו אין למקום ממקום ארון ״המעביר (:1) ע״ד פ פ״א, קטן מו
 ליקוט משום בו יש עץ של בארון אבל אבן, של בארון אמר דאת הדא אחא: א״ר עצמות.

עצמות״.
 נשתיירה אשר בת סרח אמרו: קבור? יוסף היכן רבינו משה יודע היה ״ומנין ע״א: יג סוטה 139

 של ארון לו: אמרה קבור? יוסף היכן יודעת את כלום לה: אמר אצלה משה הלך הדור. מאותו
 שפת על ועמד משה הלך מימיו. שיתברכו כדי הנהר בנילוס וקבעוהו מצרים לו עשו מתכת
 והגיעה אתכם גואל שאני הוא ברוך הקדוש שנשבע העת הגיע יוסף, יוסף לו: אמר נילוס,

 מנוקין אנו הרי - לאו אם מוטב, - עצמך מראה אתה אם - ישראל את שהשבעת השבועה
יוסף״. של ארונו צף מיד משבועתך.

 או שיש של בארון ערום הנקבר רקב? לו שיש מת זהו ״אי (:70) ע״ב נו פ״ז, נזיר ירושלמי 140
 גבי על או עץ של ארון על בכסותו נקבר אבל שיש. של טבלה גבי על או ריצפה גבי על

וכר״. רקב זה אין עץ של טבלה
 גבי על אבן, של בארון ערום הנקבר רקב? לו שיש מת ״ואיזהו ה״ג: פ״ב אהלות תוספתא 141

 לו אין עפר, גבי על עץ, של ובארון בכסותו, הנקבר אבל שיש. של טבלא גבי ועל הרצפה,
תרווד״. מלא קברות עפר זהו מתחתיו עפר והנוטל רקב

 ״אבל ערום: נקבר רקב תורת לו שיש מת איזהו ד״ה רש״י ושם ע״א, נא נזיר ע״ב: כז נדה 142
 שיהא מסיני למשה הלכה רקב... תורת לו אין - שיש של בארון אפילו בכסותו, נקבר אם

תערובות״. בלא עצמו המת מן הבא רקב אלא מטמא, רקב
עד ירושלמי 143  ואמו אביו עצמות אדם מלקט מאיר: א״ר ״ועוד (:74) ע״ג פ פ״א, קטן מו

 את מלקטין היו הבשר נתאכל במהמורות; אותן קוברין היו בראשונה לו. היא ששמחה מפני
 אבותיו שנינוחו לומר שמח, היה ולמחר מתאבל היה היום אותו ברזים. אותן וקוברין העצמות

הדין״. מן
ת את מפרקין ״אין ע״ב: מט דף פי״ב שמחות מסכת 144  אלא הגידים, את מפסיקין ואין העצמו

ת נתפרקו כן אם ת כל מעצמן. הגידין ונפסקו מעצמן עצמו ת חוץ מלקט אדם העצמו  מעצמו
ת ליקוט אומר: עקיבא רבי נורי. בן יוחנן רבי דברי ואמו, אביו הבשר. שיכלה עד אינו עצמו
ת אדם מלקט בעצמות. ניכרת הצורה אין הבשר, כלה  בראש אלו ונותן כאחת מתים שני עצמו

אבא: לי אמר כך צדוק: בר אליעזר רבי אמר וכר. אפיקרסין בראש ואלו מכאן אפיקרסץ
 תלקוט ואל ברארין בגלוסקמא ותנם עצמי לקט ובסוף בבקעה תחילה קברני מיתתי בשעת

לו״. עשיתי וכן בידך. אתה
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של (08 שמורה״ ל״עצם מקבילה זאת עצם האם 145לנחמו. כדי רבים
הרומאים?

15

ם רי קב
 מלאכותית או טבעית במערה קבורה היא האחת קבורה: צורות שתי מכיר המקרא

 לאחוזת אותה ועשה מערה החתים מן קנה אבינו אברהם באדמה. קבורה היא והשנייה
 וגופתו לאה ורבקה, יצחק ושרה, אברהם מנוחתם את בה ומצאו 146משפחתית, קבר

 מכרו מחברון נזירים כאשר ,1119 בשנת רק ממנוחתם הופרעו הם יעקב. של החנוטה
 קבר להכין מקובל היה ישעיה של בתקופתו 147המערב. לארצות קודש כשרידי עצמות

 חצב אשר בקבר יוסף ידי על נקברה ישו של גופתו גם 148האדם. של חייו בימי עוד
 קברי מעל כמו קבורה, מערות גבי על מונומנטליים מבנים מוצאים לעתים 149בסלע. לו

151הילני. המלכה של קברה מעל וכן 150המקבים
 בני מדינה. מנהג אלא דווקא ליהודים ייחודית הייתה לא קברים של זאת צורה

ממך יכלה לא קברו את ממנו איש מתך את קבר קברינו ״במבחר לאברהם הציעו חת •• ■ 9■■•• •• 9 • ץ■ 9 • « ■ • • • ■■ •9■ • • • • • • 9 • • •1 • • • • • • •

152מתך״. מקבר
 נפטרו אחרים ורבים ומרים, רחל דבורה, באדמה. קבר מוזכר לא מקום בשום

 קבר שחפרו מוזכר לא מקום בשום אך באבן, קבר לחצוב היה ניתן ולא בדרכים
 את כאלה במקרים מניחים שהיו נראה בעפר. וכיסוח הגופה את בו והניחו באדמה
 אבנים שערמו אבשלום, של במקרה כמו או בחול, אותה ומכסים האדמה גבי על הגופה

אין מקום ובשום רגילים, אנשים לגבי גם תקופה באותה חל דבר אותו 153קברו. על

 והא כלל ליה הוו דלא הא אלא ביר! דעשיראה גדמא דין יוחנן: רבי אמר ״והא ע״ב: ה ברכות 145
 ד״ה לו״; שמת עשירי, בן של עצם ״זה ביר: דעשיראה גרמא דין ד״ה רש״י ומתו״; ליה דהוו
 יוחנן כרבי רבא וגברא נפש, לעגמת בסודרו ממנו מכשעורה פחות עצם וצר בר, ״כמו ביר:

 אהבה, של יסורין להו ״הוו ומתו: בנים להו דהוו ד״ה אהבה״; של שאינן יסורין לו באו לא
העמוד. בשולי בהערתו גאון נסים רב וראה עוונותיו״; על מכפרת שהאבלות

בג. בראשית 146
ברמאות. נעשה לא זה שמסחר במידה זאת 147
בסלע חקקי קברו מרום חצבי קבר פה לך חצבת כי פיה לך ומי פיה לך ״מה טז: כב ישעיה 148
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לו״. משכן
 וילך הקבר פתח על גדולה אבן ויגל בסלע לו חצב אשר החדש בקבר ״וישימה ס: בז מתי 149

לו״.
ם-א 150  מאחוריו גזית באבן למראה, אותו ויגביה ואחיו אביו קבר על שמעון ״ויבן כז: יג מקבי

ומפניו״.
שית החומה ״וראשית :2 ד פרק ה, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 151  היה השלי

 מצבת מול אל ירדה כן ואחרי פספינוס מגדל עד השתרעה צפון לרוח ומשם הפיקוס מגדל
הילני״.

ו. כג בראשית 152
אל-ב 153 אבנים גל עליו ויצבו הגדול הפחת אל ביער אתו וישלכו אבשלום את ״ויקחו יז: יח שמו
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לאיהלו״. איש נסו ישראל וכל מאד גדול



 "לערום״ של משמעות "קבר״ למונח באדמה. חפור לקבר בביטחון לייחסה שניתן עדות
 גבי על עפר של לערמה ובן חטים לערמת זה במונח להשתמש ניתן הסורית. בשפה
 "שהנשים במפורש מסופר לעיר הקרובות תלוליות על החריגים. הם אלה קברים גופה.

154איבריהן״. את שחין ומוכי נפליהן את שם קוברות

הבל, של גופתו יד על אצלנו. המקובל במובן קבר מוזכר מאוחר במדרש ]רק
 אשר אחד עורב ראו בגופה. לעשות מה ידעו ולא הוריו ישבו אחיו, ידי על שנרצח

 את להביע רוצים כאשר 155הם. גם עשו וכך וקברו באדמה בחופרו שני עורב קבר
[156וקבור״. ״חפור אומרים ברורה בצורה הזאת הקבורה פעולת

 פתח על האבן את ״ויגל ישו: של בסיפורו שמופיע כפי סגרו, הקבורה מערת פתח את
 כלל בדרך הוא הגולל הפתח. לפני לגוללו שניתן ״גולל״, מכונה זאת אבן 157הקבר״.

 המחזיקה נוספת אבן ישנה ב״דופק״. אותו תומכים הזזתו את למנוע וכדי גדולה, אבן
 בין בקורה, לפעמים השתמשו באבן במקום 158דופקין״. ״דופק מכונה והיא הדופק את

 או לקבר, גולל ועשאוה בחבית השתמשו הדחק בשעת צדה. על מוטה בין עומדת
159הגולל. לפני וקשרוה בהמה שלקחו

 מופיעה שהיא כפי ההלכה, משפחתיות; קבר אחוזות כלל בדרך היו קבורה מערות
 שהוא או קבר לו שתשמש כדי חלקה קונה אדם אם לכך. כללים קובעת אף במשנה,

 שבשתיקה: בהסכמה הבאים החוקים חלים אזי אחר לאדם קבר לאחוזת חלקה רוכש
גם יהיו זה נפח ובתוך אמות שש על ארבע על ארבע יהיו המערה של הפנים מידות

ה״א. פט״ז אהלות תוספתא 154
משמר שהיה הכלב טו(. ד )בראשית אות׳ לקין ה׳ ״׳וישם לח: רמז בראשית, שמעוני ילקוט 155

T %* י י

 ועזרו אדם והיו השמים. עוף ומכל השדה חיות מכל נבלתו משמר היה הוא הבל של צאנו
 אני אמר: רעהו שמת אחד עורב לעשות. מה יודעים היו ולא עליו ומתאבלין ובוכים יושבים

 כעורב אדם: אמר וקברו. לעיניהם בארץ וחפר רעהו את נטל לעשות. מה זה לאדם מלמד
 הזה בעולם לעורבים טוב שכר הקב״ה ושלם בארץ. וקברו הבל של נבלתו נטל נעשה, הזה

וכו״׳.
 אמו שמתה לתינוק דומה? הוא למה השוק מן תבואה ״הלוקח ה״א: פל״א נתן דר׳ אבות 156

דומה? הוא למה השוק מן פת הלוקח שבע. ואינו אחרות מיניקות פתחי על אותו ומחזירין
וקבור״. חפור כאילו

.149 הע׳ ראה הקבר״, פתח על גדולה אבן ״ויגל ס: כז מתי 157
 אליעזר רבי במשא. מטמאין ואינן ובאהל, במגע מטמאין והדופק ״הגולל מ״ד: פ״ב אהלות 158

 ואם במשא, מטמאין קברות עפר תחתיהן יש אם אומר: יהושע רבי במשא. מטמאין אומר:
טהור״. דופקין, דופק אבל עליו. נשען שהגולל את הדופק? איזהו במשא. מטמאין אינן לאו,
הט״ו. פ״ב מת טומאת הלכות רמב״ם, ח; ס״ק שעג סימן דעה, ליורה היטב באר ראה

מדת בין לקבר, גולל שעשאה ״קורה מ״ח־מ״ט: פט״ו אהלות 159  טמא אין צדה, על מוטה בין עו
 טמא בה הנוגע לקבר, גולל ועשאה טהורים... משקים מלאה שהיא חבית הפתח... כנגד אלא

 טומאת טמא בה הנוגע לקבר, גולל שעשאה בהמה טהורין. והמשקין והחבית שבעה, טומאת
שבעה״.
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 כוך כל של אורכו שניים. הכניסה וממול כוכים שלושה יהיו צד כל לאורך כוכים.
 ורוחבו טפחים שבעה היה הכוך גובה אדם, של הממוצע אורכו שהוא אמות ארבע היה

 רבן של לדעתו המיטה. את בה מניחים שהיו חצר הייתה למערה בכניסה אחת. אמה
 והכול וגודלם הכוכים מספר ואת החצר גודל את לקבוע ניתן לא גמליאל בן שמעון

 שלתוכם כוכים עם הסלעי הקבר את ׳,״קבר במונח מבינים כאן גם 160הסלע. בטיב תלוי
 מן חלק רק מתאר ״כוך׳׳ בעוד מקיף, מונח הוא ״קבר״ לאורכה; הגופה את משחילים

 את ״כוך״ במונח הבינו התלמוד, בתקופת מאוחרת, יותר בתקופה הכללית. התמונה
161השטח. פני שמעל הבנוי הקמרון את ״קבר״ ובמונה בסלע החצוב הקבר

היום עד הקיימות יהודיות )קטקומבות( קבורה מערות מתאר ברלינר אברהם

161

162ברומא.
 הדבר 163משפחתי. קבר בו שאבד שדה שהוא כוכין״, ״שדה גם מכירה התוספתא

 של העליון החלק התמוטט החריש ובעת לאדמה מתחת נחצבה כשמעדה לקרות יכול
כל על מתפרסת )שהטומאה הפרס׳׳ ״בית נקראה כזאת חלקה נשברו. והעצמות הכוך

ז •

 ומצאו בדקו בקרדומות מהרסים וכשהיו למערה נכנסו שפועלים מקרה אירע 164השדה(.
 כתוצאה באדמה בור לתוך ייפול שאדם לקרות יכול כן כמו 165עצמות. מלאה מכתשת

 המונח מתאים קברים הרבה בו שיש לשדה 166המערה. של העליון החלק מהתמוטטות
 מינקת דבורה על שמסופר כפי 167לעץ, מתחת לקבור נטייה הייתה קברות׳׳. ״בית

אלה שמו ויקרא האלון תחת אל לבית מתחת ותקבר רבקה מינקת דברה ״ותמת רבקה: 9 “ • ך י • • ״ 9 • ^ » « • • • • • « » • • • ״̂  • » 9̂  • • 9 • ■ • • •• ^ • ■ך ץ • ■ » 9

ת לחברו מקום ״המוכר מ״ח: פ״ו בתרא בבא 160  לו לעשות מחברו המקבל ובן קבר, לו לעשו
 מכאן שלשה כוכין, שמונה לתוכה ופותח שש, על אמות ארבע מערה של תוכה עושה קבר,

 ועושה ששה... ורחבן שבעה ורומן אמות ארבע ארכן והכוכץ מכנגדן, ושנים מכאן ושלשה
 מכאן אחת מערות, שתי לתוכה ופותח וקובריה, המטה כמלא שש על שש המערה פי על חצר

אל בן שמעון רבן מכאן... ואחת הסלע״. לפי הכל אומר: גמלי
 בבנין. וקברות בחפירה כוכין יהודה: רב אמר קברות? ומאי כוכין ״מאי ע״ב: ח קטן מועד 161

ך. וקברות בחפירה כוכין קברות? הן ואלו כוכין הן אלו הכי: נמי תניא בבני
A. Berliner, Geschichte der Juden in Rom, Frankfurt a. M. 1893, pp. 51 ff 162

 היא כוכין שדה כוכין, שדה והיא בתוכה קבר שאבד ״שדה הי״א־הי״ב: פי״ז אהלות תוספתא 163
לצדדין. הכוכין את ומבליע בארץ שחופר כל כוכין? שדה היא ואיזו בתוכה. קבר שאבד שדה
 אין בתוכה: קבר שנחרש בידוע אילן, בה יש אם - טיבה מה ידוע ואין מצויינת שדה מצא

בתוכה״. קבר שאבד בידוע אילן, בה
 מלא עושה? הוא כמה עד הפרס. בית עושה זה הרי הקבר, את ״החורש מ״א: פי״ז אהלות 164

הפרס״. בית עושה הוא שם עד זה, בצד זה כרשינין שלשה שיצמחו מקום עד מענה...
ה״ו. פ״ח נדה תוספתא 165
וכר״. תחתי מערה נפתחה אחת פעם הייתי, מתים קובר אומר: שאול ״אבא ע״ב: כד נדה 166
( הארץ, על מיסך שהוא ״אילן ע״א: נז שם 167 תי כו אמן) ד שאינו לפי קבר, תחתיו אין לומר נ  מעי

 אך שם, קבור מת שיש בידוע ״מיירי המיסך: אילן ד״ה תוספות, קבר״; של גופו על אלא
וכר״. ענף איזו תחת ידוע שאין
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 מקרה קרה - נופל הוא סערה ובעת הגופה דרך גדל שעץ להיות יכול כן 168״.בכות
169.העץ שורשי בין שלמה גולגולת ונמצאה כזה

 חומה המוקפות בערים 170.העיר מחומת אמה חמישים קבורה מקום להרחיק יש
 את בה מלינין ש״אין בירושלים, יש יתרה חומרה 171.מת בתוכן לקבור שאין מקפידים

 דוד בית מקברי חוץ קברות בה מקיימין ואין אדם... עצמות בתוכה צוברין ואין המת
 בית של לקברים מתחת 172״.הראשונים הנביאים מימות שם שהיו הנביאה חולדה וקבר

 והיתה שם היתה ״מחילה קדרון: לנחל מים שניקזו מערות היו הנביאה וחולדה דוד
 בבית מים אמת להוליך במפורש נאסר זה לעומת 173״.קדרון לנחל טומאה מוציאה
 מבית המגיעה מים אמת 174.עשבים שם ללקט ואין בהמה שם לרעות ואין הקברות
 המים מאמת ״והשותה גם יש ללימוד הקשים דברים עשרה בין 175.טמאה הקברות,
176״.הקברות בבית העוברת

 במערה להיקבר כדי דיינים. של מערה וכן חסידים של קבורה מערת גם מוזכרת
177.מיוחדות הנחיות שהיו נראה כזאת

 שלבים שני היו וחנק( הרג שרפה, דין)בסקילה, בית ידי על להורג שהוצאו לאנשים
 מלקטין הבשר, ש״נתעכל ולאחר הבשר שיתאכל עד אותם קברו תחילה קבורה. של
 שכבר כפי מתאבדים, עבור 178(״.המשפחה )בקבר במקומן אותן וקוברין העצמות את

מיוחדות. הנחיות היו לא הוזכר,

ח. לה בראשית 168
 ולא בדקוהו טומאה, בו מהזיקין שהיו סבא שבכפר בשקמה ״מעשה ה״ה: פ״ה נדה תוספתא 169

 דבוקה שלמה גלגלת נמצאת משרשיו, ופרכתו הרוח באה אחת פעם כלום. תחתיו מצאו
בשרשיו״.

 חמשים העיר מן הבורסקי ואת הקברות ואת הנבלות את ״מרחיקין מ״ט: פ״ב בתרא בבא 170
אמה״.

 המצורעים, את מתוכן שמשלחים ממנה, מקודשות חומה המוקפות ״עיירות מ״ז: פ״א כלים 171
אותו״. מחזירין אין יצא, שירצו. עד מת לתוכן ומסבבין

ת )יש ה״ב פ״ו נגעים תוספתא 172 ן׳ שנאמר מקומו די מעמי  הלכות רמב״ם, ׳צובריך(; שנאמר ויש ׳
ת בתוכה מעבירין ״ואין הי״ד: פ״ז הבחירה בית  נתן דר׳ באבות גם בא זה ניסוח אדם״; עצמו

שפט אין ע״ב פב קמא בבבא ואילו ה״ב: פל״ה ע זה מ פי כלל. מו
הי״א. פ״א בתרא בבא תוספתא 173
ע״א. כט מגילה 174
 המים אמת את מטהרים שאתם צדוקים, עליכם אנו קובלין הפרושים, ״אומרים מ״ז: פ״ד ידים 175

הקברות״. מבית הבאה
ע״ב. יג הוריות 176
 שלא מאחר נידויו. את להתיר אם דיון ונערך אותו שנידו באדם מדובר ע״א. יז קטן מועד 177

 ולא נחש שם ועמד חסידים, במערת לקוברו ורצו ומת צרעה ידי על נעקץ הוא הנידוי הותר
 אינו הסיפור כל )אם בתורה גדול היה כי דיינים, במערת אותו וקברו למערה להיכנס נתן

בלבד(. אגדה
מ״ו. פ״ו סנהדרין 178
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מצורעים. קבורת לגבי חריג מקרה עוזיהו המלך על בסיפור לראות ניתן אם ]ספק
)ולא הקבורה בשרה אביתיו עם אתו ויקברו אביתיו עם עזיהו ״וישכב עליו מסופר

־ ״ T ״ % ־ : ־ ־־ : T : ' : ״ ־ T 9 : ־־ ״ ״ : T :־־־ ״ ־

בתנאים בו נדבקה המלך של הצרעת 179״.הוא מצירע אמרו כי למלכים אשר במערה(
T  : — V 9 9 ״ ־ T  : :  T

העונש.[ המשך להיות יכולה הייתה החריגה הקבורה שגם וייתכן מיוחדים מאוד

 היהדות אין 180.נצחי עולם בית הוא - אחר לשימוש ניתן ואינו שמור הקבורה מקום
 כדי או נוספת גופה להכניס כדי רק קבורה מערת ופותחים מוגבלת, קבורה מכירה

 להזיזו מותר לציבור נזק גורם אשר קבר גם יותר; מכובד אחר, למקום עצמות להעביר
 משפחה טענה ירושה על בריב קבר. הזזת מצדיקות אינן אחרות סיבות 181.ממקומו

 ודרשו צוואה, לכתוב זכאי היה לא ולכן לבגרות הגיע לא שהמוריש בירושה זכתה שלא
 לאחר כי הגופה את לבדוק סירב הדין בית הגופה. את לבדוק כדי הקבר את לפתוח
182.ממקומו המת את להזיז אסור הגולל סתימת

xp io  ¡v f'tr t <f\gx ־ ר ג ^ rn ה p V ה p ?־וארז !k צ k  \fic£\ 1 lex" : i f ג־ב׳ k x ’pÜ:

e : p n f  n^Jk \r>N׳¡ p p k רfgl (j\NN 'J'JÜ f 'x g x )  i f l l j f  P 'ieg,־? 'JN'O) J'JN'O 

10$ (p n b x¡״ A/ ~>hkf p j j p ê n f/ ( n."183׳

 לביזה מתיהם של הגוויות את השאירו ולכן לקדושים ואש אדמה החשיבו הפרסים
 הגוויות את החוצה להשליך כדי זרים של קבורה מערות פתחו אף הם חיים; בעלי לפני

 המאה תחילת מלכא; )שבור שהפור המלך 184.לסוסיהם אבוסים המתים מארונות והכינו
 נוהג רק שזהו או אלוהי צו אכן היא באדמה הקבורה אם היהודים את שאל הרביעית(

 מנהג על רק מדובר אולי כי ברורה תשובה ניתנה לא שלום. דרכי מפני לשנותו שניתן
הוא 186״,ובאבותיכם בכם ה׳ יד ״והיתה העם את מזהיר שמואל הנביא כאשר 185.אבות

: T  : T ־־ V  T ־ ־־ : V

אידם ביום ששמחים מפני - שכבי מחטטי "קא מקבריהם: האבות את שיוציאו התכוון

182

ובאבותיכם״׳ בכם ה׳ יד ׳והיתה שנאמר
V :־־ ־־   V  T T ־־   : T  :

187

ב דברי 179 פ- מי כג. כו הי
הסופדים״. בשוק וסבבו עולמו בית אל האדם הלך ״בי ה: יב קהלת 180 v ־ 9  T  T  T ך- : p -  :  t - : .

 ואסור טהור מקומו - פינהו לפנותו. מותר הרבים את המזיק ״קבר ע״ב: מז סנהדרין 181
בהנאה״.

 והיו משפחתו את והניח לאחרים נכסיו שכתב אחד בתינוק ״מעשה הי״ב: פ״ד שמחות מסכת 182
שפחתו בני  שנסתם מאחר - יבדק אל ואמרו: לחכמים ושאלו ובאו יבדק. ואומרים: מעוררין מ

ממקומו״. המת את מזיזין אין הגולל
מדובר. שינויים באילו הפרשנים בין דעות חילוקי ויש ע״א, קנד בתרא בבא 183
 תבן״; בו אוכל מדי סוס שאין ישראל שבארץ וארון ארון כל לך ״ואין ע״ב: צח סנהדרין 184

 אבוסים מהן ועושין לקרקע חוץ הארונות ״שמוציאין תבן: בו אוכל מדי סוס שאין ד״ה רש״י
ומגוג״. גוג במלחמת

ע״ב. מו שם 185
א 186 אל- טו. יב שמו
מקבריהם״. הנקברים ״מוציאים שכבי: מחטטי ד״ה רש״י ע״ב; סג יבמות 187
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 וקוברים משפחתיות קבר חלקות על הבעלות את לכבד אין מלחמה או מגפה בעת
 הנופלים את להביא מלחמה בעת אפילו לנסות יש אך 188;מקום בכל הגוויות את

 נקברו, למוות הנידונים גם 190.לבור לפחות זרקו האויב גוויות את 189.אבותיהם לקברות
 פושע, של דמו ללקק מכלב מונעים אין חריגים במקרים רק 191.הוזכר שכבר כפי
 של קבורתם את שעיכבו מתתיהו בן יוסף של טענתו 192.קבורתו את מונעים אין אך

193.נכונה אינה פשוט השמש שקיעת עד מתאבדים

ת א מ ם טו קברי
 לו אסור זאת מטומאה וכתוצאה 194,טמא שהוא המקרא אומר בקבר שנוגע מי כל על

 חשיבות המקדש. בעבודת לשמש שאמור בכלי לגעת לו אסור וכן למקדש להיכנס
מלהתקרב ישמרו לירושלים הרגלים בשלושת שעלו הרגל שעולי הייתה מיוחדת

9 ז ״

 ואי־ הארץ רחבי בכל היו קבורה שמערות מכיוון במיוחד קשה היה זה דבר לקברים.
 לפני הקברים את לסמן הצורך נולד מכאן גוויה. בהן יש אם מבחוץ להבחין אפשר
בחולו אפילו 196.העצמות צבע את מזכיר שאף בסיד, נעשה הקברים סימון 195.החגים

לקברות״. חזקה אין המלחמה בשעת הדבר, ״בשעת ע״ד: מט דף פי״ד, שמחות מסכת 188
ב 189 ס-  כדי יהודה אנשי הלכו המשימה את )לבצע( הזמן הגיע כאשר ״ולמחרת לט: יב מקבי

קרוביהם״. עם יחד האבות לקברי ותיאספנה שנפלו אלה גוויות שתובאנה בכך( )לטפל
שמעאל שם השליך אשר ״והבור ט: מא ירמיה 190 הו ביד הכה אשר האנשים פגרי כל את י גדלי

״ ־ : ״• ״ ז •• •״ ז : • ז 9 ״ : ״ ד : ז : ־ : ־ : ז ״ ••״ ד־ • ז ז :

שמעאל מלא אתו ישראל מלך בעשא מפני אסא המלך עשה אשר הוא חללים״. נתניהו בן י
ז ד ד ־ ז ז 9 7 7 ־ • ז : • 9 ד ד ז : ־ • ז • • • • ז : • • ־ : 9 7 • ז ־ * ז ד :

 שנידונו אותם כל גם ימותו כזאת ״מיתה :24 ח פרק ד, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 191
ם מאילו החוקים לפי למיתה  גופת תהא ואל האויבים את גם לקבור חייבים וכן שהם. טעמי

טלת אחת מת  ידי על נורא באופן )עכן( שנלכד ״לאחר :14 א פרק ה, ספר קבורה״; ללא מו
 כראוי לקבורה״, ונמסר הומת שהיות וללא הגנובים... החפצים את והביא בגנבה הודה אלוהים
תת לנידון וזירוזה. הקבורה עיכוב להלן: וראה דין. בית למי

ם־ב 192 ה ״ויאמר לג-לז: ט מלכי ויבא וירמסנה. הסוסים ואל הקיר אל מדמה ויז וישמטוה שמטו
ז ״ ־ ז : : • ־־ ז : • 7 ־־ ז ז - ז 7 : : • ־־ ״ ־־ 7 : 9 • ״־ 7 •

ולא לקברה וילכו היא. מלך בת כי וקברוה הזאת הארורה את נא פקדו ויאמר וישת ויאכל
ף • • ^ ״ • • • • • • • • • • “* ״ ■ • ■■ ■ « • • 9 • • ך • • ״ « • • • • 9 • * • • • « ך • • « • • • • • 1 • 1 • 1 • •1 • • • •1*1 •

אשר הוא ה׳ דבר ויאמר לו ויגידו וישבו הידים. וכפות והרגלים הגלגלת אם כי בה מצאו
: ז ־ - : ״ ־־ : ־ ז : : \ ־־ • ־ ז ז 7 ד־ ־־ : 7 ־־ ------ \ ז ־ • ז

נבלת והית איזבל. בשר את הכלבים ייאכלו יזרעאל בחלק לאמיר התשבי אליהו עבדו ביד דבר
• • • • ■ ■ ■ ך • • • • » • « • • • • • • • • • •9• • • • • • • “1“ • • • • ■ ך • • • ^ • ״ ד • ■ • • • ״ • • • 1 • • • • • • • •1 • • 1 • • 1 • 1 •

פ״ח, תרומות ירושלמי איזבל״; זאת ייאמרו לא אשר יזרעאל בחלק השדה פני על כדמן איזבל
• • • • • • • • • • ■ך■ —■ • • ■ « 9• • • • • 9 • » • • ״ • • ך • • • • ״ ״ • • ■

• 1• • • • • • • • • 1 •

 שתה אחת פעם וטריפות. נבילות ישראל מאכיל שהיה בציפורי בטבח ״מעשה (:60)ע״ג מה
בדמו״. מלקקין כלבים והיו ומת ונפל לגג ועלה שבת בערב יין

טט המקור את מצאתי לא 193  המתרגם. - 5 ג פרק ג, ספר היהודים, במלחמת המחבר ידי על המצו
המתרגם. - 198 הערה גם ראה

הנפשות ועל הכלים כל ועל האהל על והזה טהור איש במים וטבל אזוב ״ולקח יח: יט במדבר 194
־ : ־ •• ,ז ד : • ־ ־ ז ז ״ - ״ . - -ך - : 7 ז ־־ : . ז:- ־־ : .

בקבר״. או במת או בחלל או בעצם הנגע ועל שם היו אשר
ז 7 7 7 ־־ ־ •״ ־ ־ : ז ז 7 :־־ 7 9ד - •״ ־ ז

עין באדר ״באחד מ״א: פ״א שקלים 195  הרחובות ואת הדרכים את ומתקנין השקלים... על משמי
הקברות״. את ומציינין הרבים צרכי כל ועושין המים, מקואות ואת

ת דחיור סימנא - בסיד קברות ״ושל ע״א: סט קמא בבא 196  ד״ה רש״י ושופך״; וממחה - כעצמו
הקבר״. סביבות ושופך במים הסיד את ״ממחה ושופך: וממחה
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 פרשנים ישנם 197.הסימונים את שטף הגשם אם הקברים, את לסמן נוהגים היו מועד של
לכך. התכוון לא שאיש מובן אך חיטוי, של בתהליך זה סיוד לקשור שרצו

ב ו כ י ה ע ר ו ב ק ה ה ז ו ר י ז ו
 מכירים אינם היהדות של העונשים )חוקי עץ על אותו תלו להורג אדם שהוצא לאחר

הגוויה את להלין ואסור (198הרומי בשלטון מקובל שהיה כפי חי אדם של תלייתו
• • • • ■■ • 9 • • « • • • • 9 • • 9 ץ■ • 9 • • ^ « •ץ■ • • 9 • •ץ• 9

 וכמה כמה אחת על 199,לקב״ה ״כאב״ היא פושע של הלא־קבורה גווייתו אפילו תלוי״.
 או 200,המת של לכבודו אלא מת להלין שאין מכאן קבור. שאינו צדיק של גווייתו

 יעקב כמו ישראל, בארץ לקבורה הנפטר את להביא רוצים כי הקבורה את שמעכבים
 מהיר יותר הרבה במזרח הגופה שריקבון מההנחה יוצא הקבורה של החיפזון ויוסף.
 המתים לחדר הגופה להעברת אצלנו להשוואה ניתנת במזרח הלוויה באזורנו. מאשר

 ימים שלושה הגופה את השהו ולא אצלנו(, כמו בארונות היו לא במזרח הגוויות )כי
חיים. סימני יש אולי לראות זאת בכל לאפשר כדי

 שעת הייתה אם אבל מיוחד, טעם אין אם למהר שלא ראוי ואם אב קבורת לגבי רק
 כעובדה לקבל קשה 201.ואמו אביו בקבורת גם ימהר גשמים או שבת ערב או הדחק

 במשך גג בעלית מונחת הייתה שמעון בן אלעזר ר׳ של שגופתו הסיפור את היסטורית
 כעובדה לקבל קשה כן כמו 202.מאשתו שביקש מפורשת בקשה לפי שנה, עשרים

 בתוך יהויקים המלך של גולגולתו את שמר אבויה בר חייא שר׳ הסיפור את היסטורית
203.משי בבד עטופה תיבה,

ך. היו מועד של שבחולו ״משמע (:25) ע״א מו פ״א, שקלים ירושלמי 197 אי צ יו
 ממיתין כך ואחר אותו תולין אומר הייתי ותלית׳ ׳חטא נאמר אילו רבנן: ״תנו ע״ב: מו סנהדרין 198

ת כדרך אותו שפט חטא כאיש יהיה ׳וכי לומר תלמוד עושה, שהמלכו ותלית והומת מות מ
־ : ״ I ״* ־ : V : ״ ״ : 9 T ־  2 T  :  V  T ״ T

 אותו משהין כיצד? הא אותו. תולין כך ואחר אותו ממיתין - כב( כא )דברים עץ׳ על אתו
אותו״. תולין כך ואחר אותו וממיתין דינו את וגומרין החמה לשקיעת סמוך עד

 מלחמת מתתיהו, בן יוסף תלוי״; אלהים ״קללת הביטוי את המשנה מבינה כך כג. כא דברים 199
שפט התלויים את וגם אדם בקבורת להזהר ליהודים חוק כי ״אף :2 ה פרק ד, ספר היהודים,  במ

אותם״. וקוברים השמש בוא לפני מורידים הם דין בית
 ארון לו להביא - לכבודו הלינו תעשה. בלא עובר מתו את המלין ״כל מ״ה: פ״ו סנהדרין 200

עליו״. עובר אינו - ותכריכים
 בעסקו. מרבה ואינו המטה את דוחק הוא כולן המתים כל ״על ע״א: מח דף פ״ט, שמחות מסכת 201

 דוחק שעת היתה אם אבל משובח. זה הרי דוחק ואינו בעסקו המרבה - אמו ועל אביו על
בעסקו״. מרבה ואינו המטה את אמו ועל אביו על אף דוחק יורדין, גשמים או שבת ליל או

 אני יודע לאשתו: אמר שמעון בר אלעזר רבי של נפשו נחה כאשר ש׳: ע״ב; פד מציעא בבא 202
טפלו ולא עלי כועסים שהם בחכמים ת מותי לאחר אותי השכיבי בקבורתי. יפה י  הגג בעלי

 אותו הניחה שנה. ושתים מעשרים יותר ולא שנה עשרה משמונה פחות לא ממני, תפחדי ואל
בעליה.

ירושלים בשערי מושלכת שהיתה אחת גולגולת מצא אבויה בר חייא ״ר׳ ש׳: ע״א; פב סנהדרין 203
זאת אמר: ובצבצה. וחזרה קברה ובצבצה, וחזרה קברה אחרת׳. ועוד ׳זאת עליה כתוב והיה
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 אצל כבר ובמהירות. עיכובים ללא המתים את לקבור מקובל היה היוונים אצל גם
ת ביקש שפטרוקלוס מסופר חומתם  נוספים מקורות 204״.האפשרי בהקדם ״קברוני מחבי

205.בקר ידי על מובאים היוונים אצל המהירה הקבורה על המעידים

י ג ה נ ה מ ר בו ן ק ו ו י י ב מ ו ר ב ו
 שכל מקובל היה שם גם וברומא. ביוון הדים מוצאים לעיל המתוארים למנהגים

 משותפים קברים היו וזרים קרקע מחוסרי עבור ורק שדהו, בתחום נקבר שדה בעל
) ק ! ^ ^  נקברים היו העיר בתוך בתים שבעלי מקובל היה ברומא העיר. לחומת מחוץ )

 החפירות העיר. בתוך קבורה כל אסר הלוחות״ עשר ״שנים שחוק עד ביתם, בגינת
פיתם. בצורת היו שהקברים ברורה בצורה מוכיחות הארכיאולוגיות

 שרפה מנהגי גם הקבורה חוקי ליד למצוא ניתן שהוזכר הלוחות״ עשר ״שנים בחוק
 ורק 207,המתים את לקבור ברומא מקובל היה פליניום של תיאורו לפי 206.הגופה של

 בד המנהגים שני מקובלים היו ביוון הגופה. את לשרוף הונהג מאוחרת יותר בתקופה
 ואחרי מיוחד, שרפה במשטח או בחפירה או במדורה הגופה את הניחו תחילה בבד.

 אותן והניחו אותן ייבשו העצמות, את ואספו הלוחשות הגחלים את כיבו השרפה
 גם קבר. במצבת או בחפירה בצנעה הצנצנת את הטמינו ימים מספר לאחר בצנצנת.
 לפני ציווה טיטוס כאשר הקבורה, לפני הרומאים אצל הגופה שרפת מתוארת בתלמוד

208.ימים שבעה פני על אפרו את ויפזרו גופתו את שישרפו מותו
 אדם תבנית שעשו משום אלילים, עבודת התהוות את מתאר שלמה חכמת ספר

209.לו וסגדו מת

ת פ ר ת ש ו פ ו א ג ר ק מ ב
 פרשנות על מבוסם הקדומה בתקופה היהודי בעולם גופות שרפת על שמסופר מה

אבותיך ובמשרפות תמות ״בשלום ירמיה ניבא צדקיהו המלך על במקרא. שגויה
9 9 9 • ^ ^ • • • • • • 9

ת אדון והד לך ישרפו כן לפניך היו אשר הראשנים המלכים ספ המלך על 210״.לך י
ך • ^ ^ ^ • « ■ • •9 • •9 • • ך • ■ 9 • ^ 9 • • • 9 9

מלא אשר במשכב וישכיבהו דויד בעיר לו כרה אשר בקברתיו ״ויקברהו מסופר אסא
• • • • • ■ך• • • » • • • » ״ ^ •ץ״ • • ■•י• • 9 • • • • 9 • • » • ,״ • • •1 • • 1 1 • 1 •1• •

ירושלם׳ לשערי מהלאה והשלך סחוב יקבר המור ׳קבורת בו שנאמר יהויקים של הגולגולת
״ 1 ־ : : • • ״ ך ־ • T : ״•T 5 T : ־ T : ״ד ־  T

 והניחה במשי כרכה הגולגולת, לקח לבזותו. ארץ דרך ואין הוא, מלך אמר: יט(. כב )ירמיה
תיבה״. בתוך

Ilias 23:71 204
Becker, Charikles, Leipzig 1840, 2:178 ff 205

Cicero, De Lege 2:23 206
Plinius, Hist. Natur. 7:54 207

 ויעמידנו היהודים אלוהי אותו ימצא שלא כדי היה טיטוס של לצוואתו הטעם ע״ב. נו גיטין 208
לדין.

 תבנית עשה עתו, בלא פתאום נאסף אשר בנו על כאב אכול אב ״הנה טו: יד שלמה חכמת 209
רזים״. ועצרת סתרים אספות יערך ולנתיניו יעריצהו כאל ועתה מאז מת אדם

ה. לד ירמיה 210
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לעומת 211״.למאיר עד גדולה שרפה לו וישרפו מעשה במרקחת מרקחים וזנים בשמים
ך • • • • • • • * ■ • • • ■ ך • • • ■ ■ ך • ■ • • • • • • • 1 •י • • 1• • • • • ■ • 1 • 

עם מעיו יצאו שנים לימים הקץ צאת וכעת מימים לימים ״ויהי נאמר יהורם על זה
• • • • • • « • • 9 9 • • • • • • • ק ך • • • ק • •

שורפים כלומר: 212״.אביתיו כשרפת שרפה עמו לו עשו ולא רעים בתחלאים וימת חליו
« • • « • -ך• • ך • ■ • ך • • • ■ ^ • • • • » % 1 • 1 •1 • •

מן לומדים המלך עבור ששורפים מה עצמו. המלך את שורפים אין אבל המלך עבור
 נוכרי הוא זאת שרפה של מקורה 213״.תשמישו וכלי מטתו עליו ש״שורפין התוספתא

 בהסכמה או גינוי ללא מזכירה היה לא המקרא אם אותה מתירים היו לא ולעולם
 מסוימות דעות ולפי עממי)״חשיבותא״(, ככבוד למלכים בשרפה הכירו אף שבשתיקה.

 הגר אונקלוס עליו שרף הזקן גמליאל רבן מת כאשר הגולה. ראש של לכבודו אף
"ואמרת העם: רצון של תוצאה הם ישראל בעם המלכות נהגי כל 214.צורי מנה שבעים

* ד : 9 ז : ־

אצל לנאמר גם זאת להשוות ניתן 215״;סביבתי אשר הגוים ככל מלך עלי אשימה
־ ד 9 ד ־ \ ד • \ ־ ־ ד : 9 • • • ־ ־ 9 ד ״ : :

אל ישראל איש ״ויאמרו גדעון: ואצל 216״,הגוים ככל לשפטנו מלך לנו ״שימה שמואל
ן ^ • ך • 9 • • • • ■ ך • • • • • ■ * • »■« •ץ• • • • • ■ • • • • •

דרישת כאשר 217״.מדין מיד הושעתנו כי בנך בן גם בנך גם אתה גם בנו משל גדעת
־ ד ד : 9 2 • ־ ״ ־ ד ־ ־ 9 : ״ ־ \ 2 • ־ ד 2 י ־ • ז : ־ ״ 1 •

 ובעיקר הנוכרים המלכים אצל המקובל מתוך מסוימים מנהגים גם אומצו התקבלה העם
 סביב החגיגיות גם שייכת הייתה אלה כיבוד למנהגי המלך. של מעמדו כיבוד בתחום
 הוא שגם חיים, בעלי צער של איסור גם אלה במנהגים יש 218.שמת מלך של לגופתו

 יוכל לא שזר כדי המלך של סוסו של וגידיו פרסותיו לעקירת הכוונה :219בתורה נאסר
 תשחית״ ״בל על לעבור גם ומאפשרים עין״ ״עוצמים היו למלכים ביחס 220;עליו לרכב

 עושר המלך שלמה הניח המלך דוד של מותו שאחרי מסופר חיים״. בעלי ״צער ועל
שיסיר כדי רב כסף לאנטיוכוס לתת נאלץ הורקנוס שכאשר עד 221בקברו ועצום רב

ב דברי 211 מ- מי יד. טז הי
יט. בא שם 212
הי״ה. )פ״ז( פ״ה שבת תוספתא 213
 שורפין היא... השיבותא אלא היא חוקה לאו שריפה עלמא דבולי ״אלא ע״א: יא זרה עבודה 214

ת ׳בשלום שנאמר האמורי, דרכי משום בו ואין המלכים על המלכים אבותיך ובמשרפות תמו
־ : : • : ד ד : 9 ״ : ״ ד : ־ ד

 על שורפין הם ומה הנשיאים. על שורפין כך המלכים על ששורפין וכשם ה(. לד )ירמיה וגו״
 מנה שבעים הגר אונקלוס עליו ושרף הזקן ר״ג שמת ומעשה תשמישן. וכלי מיטתן המלכים?

.224 הע׳ וראה צורי״.
יד. יז דברים 215
א 216 אל- ה. ח שמו
כב. ח שופטים 217
ת״ ״בל משום יש רב כספי ערך בעלי בשמים בשריפת אמנם, 218  תצור ״כי יט: כ דברים - תשחי

ת ליא לתפשה עליה להלחם רבים ימים עיר אל גרזן״. עליו לנדיח עצה את תשחי
־ די • ד • 2 ־ ־ ־ ״.־ • 2 ־ ד : ד 2 ד ••• ד • ד 2 • ־ר * ד •••״ 2־ ־

ע״א. לא מציעא בבא 219
 פפא: רב אמר האמורי?! דרכי משום בו ואין המלכים על עוקרין ״והתניא ע״א: יא זרה עבודה 220

וחותך״. עוקר פרסותיה שעל לבד הגידין ״בהמה, עוקרין: ד״ה רש״י עליו״; שרכב סוס
 כל לפי בירושלים אותו קבר שלמה ״ובנו :3 טו פרק ז, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 221

 אלף של זמן אחרי צר כשאנטיוכוס ועצום... רב עושר אתו בקבר ושם הנהדרים... המנהגים
המצור... את שיסיר מנת על כסף לו ליתן זה רצה הגדול, הכהן הורקנוס על שנה מאות ושלוש

 המלך פתח רבות... שנים כעבור כיכר... אלפים שלושת והוציא דוד של בקברו אחד חדר פתח
רב״. כסף והוציא אחר חדר הורדוס
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 אומרים זאת בכל 222.דור של מקברו כסף כיכר אלפים שלושת הוציא הוא המצור, את
 בכל 223״.ושטות ״הבל הם האלה המנהגים שכל וברורה חדה בצורה התוספות בעלי
 לשרוף ואין 224,ונשיאים מלכים של אלא תשמיש( וכלי )מיטה חפצים לשרוף אין מקרה

הדיוטות. של חפציהם
 להגזים המנהג התפשט כי חיוני היה פרטיים אנשים של חפצים שרפת על האיסור

 ההוצאות את לממן הצער היה הנפטר משפחת שלקרובי עד והקבורה, הלוויה בהוצאות
 שהנהיג עד ובורחין, מתיהן ״מניחין שהיו מקרים וקרו המת, על הצער מאשר יותר גדול
 לפי אחד בסדין נקבר רבי 225״.גמליאל כרבן הכל נהגו בעצמו, ראש קלות גמליאל רבן

 בגד אותו ילבש לא כך ובין כך בין המתים, בתחיית העת, שבבוא להפגין כדי בקשתו,
226.עולמו לבית אתו שהלך

 בעת כליו נושא עם יחד חרבו על עצמו שהפיל שאול, של המקרה הוא שונה מקרה
 בית חומת על גווייתו את ותלו ראשו את כרתו גופתו, את מצאו הפלשתים הקרב.

 ובניו שאול גופות את ולקחו הלילה כל והלכו כך על שמעו גלעד יבש אנשי 227.שאן
 הימים בדברי 228.ביבש האשל תחת עצמותיהן את וקברו אותן שרפו שאן, בית מחומת

 שרפת את שהמריץ שהגורם מאוד ייתכן 229.הגופות שרפת מוזכרת לא יוספוס אצל וכן
230.להובילן היה שקשה עד ונרקבו רב זמן נקברו לא שהגופות היה זה במקרה הגופות

.4 ה פרק יג, ספר שם 222
שרפינן. היכי היא חוקה ואי ד״ה תוספות, ע״א, יא זרה עבודה 223
 לא אבל הנשיאים על שורפין כך המלכים על ששורפין ״כשם הי״ח: )פ״ז( פ״ח שבת תוספתא 224

תשמישו״. וכלי מטתו עליו? שורפין הן ומה הדיוטות. על
 יותר עליו קשות יציאותיו היו מת לו שיש מי כל ״בראשונה הי״ז: פ״ט נדה תוספתא 225

אל רבן הנהיג ובורחין. מתיהן מניחין הכל התחילו ממתו.  הכל נהגו בעצמו, ראש קלות גמלי
כר״ג״.

 ארוני ותהא תכריכין עלי תרבו אל מוסיף: חזקיה ״רבי (:3) ע״ב לב פ״ט, כלאים ירושלמי 226
 הוא אזל אינש דבר כמה לא אמר: דרבי רבי, נקבר אחד בסדין אמרין: מילתא בארץ. נקובה
ת יעמוד שנקבר בבגד לא בא, כך הולך שאדם כמו )לא אתי״ המתים(. בתחיי

א 227 אל- פרק ו, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף עליה״; ויפיל החרב את שאול ״ויקח ד: לא שמו
T  . T  • • T

.8 יד
כל ויקומו לשאול. פלשתים עשו אשר את גלעד יביש ישבי אליו ״וישמעו יא־יג: שם שם 228

״ T T “״ T : • : ״ : T V ד ״״ T : ״ ״״ T •״ : T ״״ J Î ־

מת בניו גוית ואת שאול גוית את ויקחו הלילה כל וילכו חיל איש יבשה ויביאו שן בית מחו
T ״ : ״״ : T ־־ ״ : V 9 : ״ ־־ T : ־־ ־־ T : ־־״״ ״ ־  T •״״ ־־ ״ T ־־T  T ״• T

׳fax ימים". שבעת ויצמו ביבשה האשל תחת ויקברו עצמיתיהם את ויקחו שם. אתם וישרפו
T : : ״ ־־  T ״ ־־ V ״• : ־ V : ״ : • ־ T •־ T ־־ ־ ־ -  T " T  : V\ ־ : ־ T ־

/oía/ n )זי^גי ׳ d n g n  \ f ¡ c g רז״י/י׳ ¡p o ^ í ׳ /9 z  />A/fA׳e n  rw fie g  p¡ר ן׳צג\T)f)\¡c r>íc. 

p  \N o ־זגר?̂ / p ' p f t \ n  p d n f a  p~> n icn jD היכ׳פ/\p פ׳ D'D j p f j  i c i  f>~>f\íc קגזד/

p i M S f a  p i e

ם־א דברי 229 יבישה ויביאום בניו גופת ואת שאול גופת את וישאו חיל איש כל "ויקומו יב: י הימי
“ T T ״ ״ V ־  Î ־ T ״ • : T T• : ־ T ״* T ־

ובו׳״. ביבש האלה תחת עצמותיהם את ויקברו
• • • • י • • »■ • • y ״ t • • ״ד “ • • • • • • • • • • • ! • ו ו

א רד״ק 230 אל־ שמו  על דעתו או תשמישן. וכלי מטתן עליהם? שורפין הם ״ומה י״ב: ל״א ל
שהעלה שרפו, הבשר כי לפרש ויתכן ב(. נ )בראשית הרפאים׳ ׳!!חנטו כמו בשמים, שריפת

* • ו *

העצמות״. וקברו הבשר ושרפו כבוד דרך היה לא כי התולעים עם לקברם רצו ולא רמה
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 ואולי בשמים שרפת של האפשרות את כאן גם מעלים אחרים ומתרגמים פרשנים
231.חניטה אפילו

 אומר עמוס הנביא נוספים. מקראיים מקורות שני על מסתמכים קרובות לעתים
מלך עצמות שרפו על אשיבנו לא ארבעה ועל מואב פשעי שלשה על ה׳ אמר "כיה

־ ־ ד ־ : ד •• : • ד : ־־ ז ז : ־ ־ ־ : ־־ ד ״ ד 9 •\ ד : ־ ד

את ראה זרה, עבודה עובדי נגד נמרצות פעל אשר יאשיהו, המלך 232״;לשיד אדום
• •

ויטמאהו המזבח על וישריף הקברים מן העצמות את ויקח ״וישלח בהר אשר הקברים
• ■ך • • 9 • ■■ ■■ • • • • • ■■ • « • • • • » ■■ 9 • • » • •ך 9 • « 9 • » • • • ! •1 •1 • • • •

המקרה 234״.עליהם אדם עצמות את ״וישריף הבמות כוהני את הרג וכן 233׳״,ה כדבר
״ • • • • ^ ^ • • 9 • • « י ' ״ • •

 המקרה ואילו הנביאים, ידי על מגונה והדבר ביהודים דן אינו כלל בעמוס, הראשון,
 על דבר מוכיח הדבר אין ולכן המנהיגים לחטא התייחסות של חריג מקרה הוא השני

רגילים. מצבים

ת פ ר ת ש ו פ ו ד ג ו מ ל ת ב
• •

 שבמקומות נראה ברורה. תשובה לענות קשה בתלמוד גופות שרפת של השאלה על
 בעיה בסיס על היוונית. הסביבה של השפעה הייתה מסוימות ובתקופות מסוימים
 יש בתלמוד שנערך בדיון קיימת״. ושלדו שנשרף ״מת על שבתאי רב מדבר הלכתית

 נשרפת ואינה וקשה שלוק ״עור )רש״י: קטבלא״ גבי ״על בשרפה מדובר אם ויכוח אף
 ו״אפודרים״, ״קטבלא" המילים, שתי 235(.שיש )אבן אפודרים״ גבי ״על או המת״( עם

 חריכה על אף מדבר התלמוד ברור. אינו עדיין פירושן אם גם היוונית השפה מן נלקחו
 וטהרה טומאה בתחום דומה בשאלה אחרוכי״(. דאיחרכי )״כגון הרכים האיברים של

 שאם מסופר ירושה על בריב הכרעה בעניין גם 236״.שרופים ״אפר על המשנה מדברת
 אין אם לפלוני, פלוני שדה חצי ותנו עבודה בי ועבדו ״שרפוני במפורש אמר המוריש
237״.נותנין אין שורפין

 עומד והוא התלמוד בכל מקבילה שום אין בי״ ועבדו ״שרפוני שאמר למקרה
 )אין להסבירו. הצליח לא פרשן ושום במת, הטיפול של אחרות להוראות מוחלט בניגוד
 שרופים״.( ״אפר לגבי המצוטטת למשנה בפירושו אשר, רבינו דברי את ברצינות לקחת

כדי דמיוני, במקרה בתלמוד( קורה שלפעמים כאן)כמו שמדובר הדעת על להעלות אין

גוית ואת שאול גוית את ׳ויקהו בשאול תמצא ״וכה מ״ט: פ״ד לפסחים טוב יום תוספות 231
• • • • • -p “  • • • • 9 » • ••  •  1 •  • •

החנטה קראו יב-יג(, לא )שמואל-א ויקברו׳ עצמיתיהם את ויקחו שם. אתם וישרפו בניו...
• • • • • • T  T  • •

נרחב(. דיון שם )וראה שריפה״ בשם
א. ב עמוס 232
ב 233 ם- טז. כג מלכי
כ. שם שם 234
 נראה ועדיין האפר נתפזר שלא קיים, ״גופו קיימת: ושלדו ד״ה רש״י ע״א; כח - ע״ב כז נדה 235

כשלם״.
ם דנה המשנה מ״ב: פ״ב אהלות 236  אומר: אליעזר רבי - שרופים ״אפר ואומרת באהל במטמאי

 ונעשה שנשרף שכיוון באומרו חכמים דברי את מסביר קהתי מטהרין״; וחכמים ברבע שעורו
טומאתו. בטלה אפר,

(.14) ע״ב לד פי״א, כתובות ירושלמי 237
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 אשר בפושע, מדובר אולי שהיה״. ״מעשה במפורש נאמר כי הדעות, חילוקי את לחדד
 ההלכה את ידעו שלא ודיינים צדוקים במדורה. בשרפה להורג הוצא למסורת בניגוד

 שרפה מוזכרת (122 )הע׳ לעיל שצויין יקום של ההתאבדות במקרה גם 238.כך נהגו
 מן למוות. אדם נשרף שבו אסון על מדובר לא פנים ובשום מדורה, גבי על )כעונש(
 הייתה לא הגופה ששרפת לגמרי ברור (237 )הע׳ לעיל שנזכר הירושה של המקרה

נפוץ. נוהג
 ״שחיק שיהיה או 239ישרפו שעצמותיו לפושע "מאחלים״ נדירות לא לעתים

240״.עצמות

ת ו ר ר ו פ ת ה ה פ ו ג ה ה נ ו ב ק י ר ו
 מוסבר זה מונח ל״נצל". הגוף של הרכים החלקים נעשים הגופה ריקבון בתהליך
 241"."מוהל מכונה המת מן שנפרש והנוזל ש״קרש״, המת בבשר שמדובר בגמרא

 משתנה השיער גם 242.לאבקה והתפורר - ב״ קן ״ך - נרקב שהבשר היא נוספת אפשרות
 אחר איבר מכל יותר נשמרות העצמות 243״.נשתנה שערו שמת, ״כיון המוות: לאחר
 קבע צבען ולפי מתים של בעצמות מסתכל והיה קברן היה שאול אבא המת. בגוף

 עצמותיו - חי יין ״השותה בחיים: בעודו הנפטר של השתייה ונהגי החיים צורת את
 וכל )משומנים(. משוחין עצמותיו - כראוי )שחורים(; סכויין עצמותיו - מזוג שרופין;

 עצמותיו - משתייתו מרובה אכילתו שרופין; עצמותיו - מאכילתו מרובה ששתייתו מי
244״.משוחין עצמותיו - כראוי סכויין;

 הלוז עצם רק 245״.שנדקדקו עצמות ״רבע העצמות: גם מתפוררות הזמן במשך
 כבר הלוז לעצם המתייחסות האגדות כלה. אינה השדרה( עמוד בקצה הזנב )עצם

(.366 הע׳ ליד איברים, 248 .2 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: )פרק לעיל מוזכרות

 הוה... צדוקים של דין בית יוסף: רב אמר ובר. שזינתה כהן בבת ״מעשה ע״ב: נב סנהדרין 238
 בת והביאו אבא של כתיפו על ומורכב תינוק כשהייתי זכורני צדוק: ברבי אלעזר רבי אמר
 אותה של דין בית היה שלא מפני ליה, ואמרו ושרפוה... זמורות הבילי והקיפוה שזינתה כהן

בקי״. שעה
ישרפו״. האיש אותו של עצמותיו יוסי: רבי ״אמר (:68) ע״ב לח פ״ח, שביעית ירושלמי 239
ג. כח רבה בראשית 240
ותסס(. שנפרש לנוזל )הכוונה שהרתיח״ ומוהל שקרש, המת בשר נצל? ״ואיזהו ע״א: נ נזיר 241
רקב״. תרוד ומלוא נצל וכזית המת מן וכזית המת באהל: מטמאין ״אלו מ״א: פ״ב אהלות 242
שפחתו את והניח לאחרים נכסיו שכתב אחד בתינוק ״מעשה הי״ב: פ״ד שמחות מסכת 243  והיו מ

שפחתו בני  שנסתם מאחר יבדק, אל ואמרו: לחכמים ושאלו ובאו יבדק, ואומרים: מעוררין מ
נשתנה״. שערו שמת כיון אחר ודבר ממקומו, המת את מזיזין אין הגולל

ע״ב. כד נדה 244
מ״ז. פ״ב אהלות 245
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וסבילה רחצה .4

ה צ ח ר ה ה ל י ב ט ה ו
 שתנאי מכיוון אצלנו, מאשר במזרח נרחב יותר הרבה מקום ממלאות והטבילה הרחצה

 ברגליים לטיפול מיוחסת מיוחדת חשיבות ברחצה. הצורך את מגדילים שם האקלים
 החול על ההליכה מן כתוצאה במיוחד סובלות ואשר בסנדלים היותר לכל מוגנות אשר

 ארוכים, למרחקים לא גם תחבורה, כלי היה לא הפשוט לאדם הקיץ. בחודשי הלוהט
 אשתו את עליהם מושיב היה הוא גמל, אפילו או חמור, לו היה ואם רגליו, מלבד
 אשר בעגלות שימוש היה כן כמו ברגל. הלך עצמו והוא משאו את ומטעין וילדיו

 247.ונסיכים מלכים של להובלתם מרכבות וכן 246,וילדים נשים של להובלה שימשו
 וכלי המקרא, תקופת שלאחר בתקופה רק הונהג מלכים, לנשיאת באפיריון השימוש

הרחב. הציבור לשימוש בחשבון בא לא זה הובלה
 במקרא המזרח. בכל נפוץ היה רגליהם לרחיצת אורח לעוברי מים להגיש המנהג

 וללון, רגליהם לרחוץ אורח עוברי שהזמינו 249לוט ועל 248אברהם על רק לא מסופר
 בא ישו 251.זאת אורחים בהכנסת נהגו שבגבעה והנוכרים 250,חוץ אנשי על גם אלא

 על אמר זה ולעומת נתת״, לא רגלי על ומים ביתך אל באתי ״הנה שמעון אל בטענה
 שאדם לאחר 252״.בשערותיה ותנגב בדמעות רגלי את הרטיבה ״והיא החוטאת האישה

 עשיר אדמה עובד על 254.רגליו רוחץ הוא לישון, לכתו לפני ובמיוחד 253,מנסיעה חוזר
 בו ורחץ חמין של קומקמום שפחתו לו הוציאה לעירו שהגיע ש״כיון הגמרא מספרת

 מה לקיים ורגליו, ידיו בו וטבל שמן מליאה זהב של ספל לו הוציאה ורגליו, ידיו
לרחוץ אישה כל של מחובתה הונא רב של לדעתו 255״/רגלו בשמן ׳וטבל שנאמר

ולנשיכם לטפכם עגלות מצרים מארץ לכם קחו עשו זאת צויתה ״ואתה יט: מה בראשית 246
T * % ״ • T  9 • “ • • T• • • . . . . . . • » ■ « . • ך —• « • . _ . . . • • • • • • •
• • 1• • • • •I • • 1 %  I

ובאתם״. אביכם את ונשאתם
: V V T ״ :־ T V

א 247 אל- שפט יהיה זה ״ויאמר יא: ח שמו לו ושם יקח בניכם את עליכם ימליך אשר המלך מ
• • • • • ״״“ • • • • • »■« • • • 0 0 9 • • • • • « T • r■*• • 0 0 0 0 0 •• •• •• • •  P • • • • 1 0 0 0 0 0 • • • 0 • I •

מרכבתו״. לפני ורצו ובפרשיו במרכבתו
• • • •—• •T T T0 0 0 0 ץ• • ־ •

0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 •

נא יקח עבדך. מעל תעבר נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדני ״ויאמר ג-ד: יח בראשית 248
•X V J " X X  X X • ״ • "• \ X

העץ״. תחת והשענו רגליכם ורחצו מים מעט
T • • • • ״ • • T — ״ —־ • — — • • — •— —•

0 0 0 • • •I • I

והשכמתם רגליכם ורחצו דלינו עבדכם בית אל נא סורו אדני נא הנה ״וייאמר ב: יט שם 249
• • • * • • * •  • •  * • • • •  * • X  • X • "  •

לדרככם״. והלכתם
• • • • • • •

ם ויפתח הביתה האיש ״ויביא לב: כד שם 250 רגליו לרחיץ ומים לגמלים ומספוא תבן ויתן הגמלי
p ^ ““* • ““ • 9 0 0 0 ““ • ״ “ • • 9 0 0 0 0 9 0 0 0 » • ״ 0 “ ■ך »■« •T • • • • • • • •1• I I

אתו״. אשר האנשים ורגלי
• • : ־ ־ : x ־ v ד • x ד

תלן. אל ברחוב רק עלי מחסורך כל רק לך שלום הזקן האיש ״וייאמר כ-כא: יט שופטים 251
X ־ X  9 : :  — T 9 - 9 T  X T  " X  V - ״x: ־ X

וישתו״. וייאכלו רגליהם וירחצו לחמוךים ויבל לביתו ויביאהו
• 0 0 0 0 0 0 X X • •

מד. ז לוקס 252
ב 253 אל- ירושלמי המלך״; מבית אוךיה ויצא רגליך וךחץ לביתך רד לאוךיה דוד ״וייאמר ח: יא שמו

• • X 0 0 0 » 0  T • X •

 להרחיצן שמותר עליו קיהות רגליו והיו הדרך מן בבא אחא ר׳ ״הורי (:50) ע״ב ה פ״ב, ברכות
במים״.

אטנפם״. איככה רגלי את רחצתי אלבשנה איככה כתנתי את ״פשטתי ג: ה השירים שיר 254
x ־ : ־־ x  v  V : ״

כד. לג דברים ע״ב; פה מנחות 255
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 מן בכסף להעסיק לעצמה להרשות יכולה היא אם גם בעלה, של ורגליו ידיו פניו,
 על משם ולפקח הנשים בחדר המוגבהת הקתדרא על ולשבת משרתות ארבע הנדוניה
 נעליו את לו לחלוץ או רגליו לרחוץ עברי לעבד לתת רשאי אדם אין 256.הבית סידורי

 הוא העברי העבד כי במדרגות, עולה הוא כאשר מותניו על להישען לו אסור וכן
עצמה הציעה אביגיל 257.מתלמיד או מבן אלה שירותים לדרוש מותר אך ״אחיך״.

עבדי רגלי לרחיץ לשפחה אמתך ״הנה באומרה שפחה, של ביותר הנמוכה ברמה לשרת
• • • • • • • ¥ • • ^ ״ ^ • • • •1• • •1 • ■ •

 ולחממם מים יום־יום לשאוב הנשים נהגו מצרים עבדות בתקופת אפילו 258״.אדני
 המיועדת רגלים״, ״ערבת מיוחדת, קערה מזכירה המשנה 259.בעליהן רגלי לרחיצת
260.הרגלים לרחיצת

 הכנסייה בחוקי סמלית משמעות יש הכנעה של כסמל הרגלים״ ל״רחיצת
הקתולית.

 מכונה הרחצה מצוות 261.השינה מן הקימה לאחר בוקר כל הידים את לרחוץ יש
 מקור התלמודית המסורת לפי ידים״. ״רחיצת מכונה רגילה ורחצה ידים״, ״נטילת

 ורק 262כהונה ומתנות קודשים אכילת לקראת רק בתחילה היה הידים נטילת חובת
 מתייחסים אם 263.היגייניות מסיבות וזאת חולין, לאכילת הורחבה יותר מאוחרת בתקופה
 של החשוב החלק הוא אשר לחם, לאכילת מוגבלת היא דתית חובה כאל ידים לנטילת

 כמו אחרים מאכלים לפני גם ידים נטילת הונהגה היגייניות מסיבות אך ארוחה. כל
מחזיקים הם שבה היד - אחת יד נוטלים המתארחים אורחים גם 264.פדות אכילת לפני

 על אף הונא: רב אמר הנניא בר יצחק רב אמר בקתדרא: יושבת - ״ארבע ע״א: סא כתובות 256
 ידיו פניו, לו ומרחצת המטה את לו ומצעת כוס, לו מוזגת אבל - בקתדרא יושבת שאמרו פי

 או )כתר( thronos הכינוי היה ביוונית קתדרא. של זה שם מקובל היה ברומא גם ורגליו״;
thiphrax .)כבוד(. במושב - בקתדרא יושבת - שפחות ארבע לה יש )אם )מושב

1:35 ,1806 Böttinger, Sabina. Szenen aus dem Putzzimmer einer Römerin. Leipzig
 כל אני ״שומע ב׳(: כ״א )לשמות יעבד שנים שש ד״ה א פרשה דנזיקין, מסכתא מכילתא 257

קרא עבדת בו תעביד ׳לא לומר תלמוד במשמע? עבודה )וי ירחוץ לא אמרו: מכאן לט(. כה עבד׳
•  TP •

טול ולא מנעליו לו ינעול ולא רגליו לו רשאי״. ובתלמידו בבנו אבל המרחץ... לבית כלים לו י
א 258 אל- מא. כה שמו
 בשעה ממצרים. ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים ״בשכר ע״ב: יא סוטה 259

 מים מחצה ושואבות בכדיהן קטנים דגים להם מזמן הוא ברוך הקדוש מים לשאוב שהולכות
 ומוליכות - דגים של ואחת חמין של אחת - קדירות שתי ושופתות ובאות דגים, ומחצה

 להן ונזקקות אותן ומשקות אותן ומאכילות אותן וסכות אותן ומרחיצות לשדה בעליהן אצל
וכו״׳.

 קבין תשעה ועד לוגין משני שהיא הרגלים ערבת על וגמרו נמנו ביום ״בו מ״א: פ״ד ידים 260
כשמה״. הרגלים ערבת אומר: עקיבא שרבי מדרס, טמאה שהיא שנסדקה,

וכו״׳. ואמרה קול בת יצתה ידים ונטילת עירובין שלמה שתיקן ״בשעה ע״ב: יד שבת 261
הידים״. על טומאה גזרו והלל ״שמאי שם: שם 262
 תקנוה תרומה סרך משום והלא ״וא״ת חכמים: דברי לשמוע מצוה ד״ה ע״א, קו חולין תוספות, 263

נקיות״. משום דתקנו וי״ל ׳ועוד׳? מאי וא״כ
 משום אלא לפירות ידים נטילת אמרו לא אושעיה: רבי אמר אלעזר ר׳ ״אמר ע״א: קו חולין 264

נקיות״.
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 להם ומביאים יושבים הם כך אחר 265.נקיות מטעמי וזאת - הארוחה לפני היין כוס את
266.לאכול מתחילים שהם לפני ידיהם שתי את רוחצים הם ואז מים

 יכול נחמן שרב עד מיוחדת, קדושה לעצמם לשוות כדי ידים בנטילת מרבים יש
267״.הרוח מגסי אלא אינו לפירות ידיו ״הנוטל להגיד היה

• •

 של מתמיהתו הפרושים. את להרגיז כדי אולי ידיהם, נטלו לא כידוע וחסידיו ישו
 הידים נטילת את דחה הוא אם בבטחה להסיק אין ידיו נטל לא שישו על אחד פרוש

 שאלו אשר ולפרושים לסופרים מתשובתו מסקנות להסיק אין כן כמו 268.עיקרון מחמת
באכלם ידיהם את רוחצים אינן כי הזקנים קבלת את עוברים תלמידיך ״מדוע אותו
269?״.לחם

 בעוד הסעודה. לאחר ידים לרחוץ נוספת: להוראה הביא באצבעות לאכול הנוהג
 רואים מצווה, נחשבת והיא דתית כחובה רואים הארוחה לפני הידים נטילת שאת

 להוראה הטעם הבריאות. בגורמי בהתחשב חובה הארוחה אחרי אחרונים״ ב״מים
 יכול והוא בו נגע שאדם סדומית״, ״מלח של קיומו הוא אחרונים״ ל״מים הבריאותית

 שרק אפשר אמנם, המלוחות. באצבעותיו עיניו את ישפשף זה אדם אם לעיוורון לגרום
 להידבק עלול כזה גרגיר דווקא אך מלח, בחבילת יימצא סדומית מלח של בודד גרגיר

 גורמים חמים מים כי קרים, במים להשתמש ממליצים אחרונים״ ל״מים לאצבעות.
 את לסוך מקובל היה כן כמו 270.הלכלוך את מרחיקים ואינם ולסידוקן הידים לרכות
271״.אחרונים ״מים לאחר בשמן הידים
272״.״שיבתא בשם שד העממית האמונה לפי שורה אותן נוטלים שאין ידים על

ת כיצד בם׳ אמר ״וכי לפירות: ידיו הנוטל ד״ה ע״ב, יה חגיגה תוספות, 265  ע״א( מג מברכין)ברכו
 נקיות משום התם אחת, ידו אחד כל נוטלין - הבית בעל אצל לשתות מסובין שהיו אורחין

הוי״.
 גבי ועל ספסלין גבי על ויושבין נכנסין אורחין הסבה? סדר כיצד ״מיתיבי: ע״א: מג ברכות 266

יין להם בא אחת; ידו נוטל ואחד אחד כל - מים להם הביאו כולם. שיכנסו עד קתדראות
 נטל ואחד אחד שכל פי על אף - מים להם ובא והסבו עלו לעצמו; מברך ואחד אחד כל -

 לפני ששותה כוס בה ״לקבל אחת: ידו נוטל ד״ה רש״י וכר״; ידיו שתי ונוטל חוזר אחת, ידו
המזון״.

ע״א. קו חולין 267
לז-לח. יא לוקס 268
א-ב. טו מתי 269
 בצונן, אלא נוטלין אין אחרונים בצונן... בין בחמין בין נוטלין ראשונים ״מים ע״א: קה חולין 270

הזוהמא״. את מעבירין ואין הידים את מפעפעין שחמץ מפני
 אינו אומר: זיואי רבי זילאי. רבי דברי - הברכה את מעכב שמן רבנן: ״תנו ע״ב: נג ברכות 271

 אחר לסוך הסעודה בסוף להביא רגילין שהיו ״שמן הברכה: את מעכב שמן ד״ה רש״י מעכב״;
זוהמתן״. את להעביר אחרונים, מים אחר הידים, את הסעודה

אל בן שמעון ״רבן ע״ב: עז יומא 272  לתינוק פת ונותנת במים אחת ידה אשה מדיחה אומר: גמלי
 להאכיל עליו וגזרו אחת בידו להאכיל רצה שלא הזקן שמאי על עליו אמרו חוששת. ואינה
 רעה שרוח ״לפי ידה: את מדיחה ד״ה רש״י שיבתא״; משום אביי: אמר טעמא? מאי ידים. בשתי
 הגאונים ״בתשובות :׳ש שיבתא״; השד ושם שחרית, נטלן שלא בידים הנלקח הלחם על שורה

היא ההסברים ולפי צעירים וילדים תינוקות בעיקר ממנה שנפגעים כמחלה ה׳שיבתא׳ מתוארת



 שמכיל קטן כד ביתו סף על לתלות נהג הוא חדשה תרופה הונא לרב הגיעה כאשר
 הוא אחרת מסורת לפי ממנה. ולקחת לבוא יכול לה שזקוק מי שכל מכריז והיה אותה

 וכל לביתו, בכניסה מים כד תלה ולכן ״שיבתא״ ונקראים שמזיקים שדים במנהג האמין
273.יסתכן שלא כדי ידיו את רחץ לביתו שנכנס אדם

 רגישים מאוד אנשים במפית. הידיים את לעטוף נהגו במים מחסור היה אם
275.במים ידיהם שרחצו פי על אף זאת עשו 274()איסטניסים

 גם משמשים אשר סיפורים שני כאן מובאים הידיים רחצת חשיבות את לחדד כדי
רפואיות. הוראות העם בקרב להחדיר איך דוגמאות

 חזיר ובשר טהור בשר מבשל שהיה מישראל אחד בחנוני הגזירה בשעת ״מעשה
 ולא שלו לחנות שנכנס מי כל מנהגו: היה וכן יהודי, שהוא בו ירגשו שלא ומוכר

 ומברך ידיו שנטל מי וכל חזיר, בשר לפניו ונותן כוכבים עובד שהוא יודע ידיו נטל
 נטל ולא שם לאכול יהודי נכנס אחת פעם טהור. בשר ומאכילו ישראל שהוא יודע
 ולא אכל חזיר, בשר לפניו נתן כוכבים. עובד שהוא המסעדה( )בעל סבור והיה ידיו

 מן וכך כך עליך לי יש לו: אמר הבשר, ועל הפת על חשבון עמו לעשות בא בירך.
 והיום בח׳ אותה אכלתי אתמול לו: אמר מנה. עשרה עולה שחתיכה שהאכלת, הבשר

 כך לו שאמר כיון היא. חזיר של שאכלת זו לו: אמר עשרה?! ממני ליטול רוצה אתה
 לו: אמר חזיר?! בשר לי ונתת אני יהודי בצנעה: לו אמר ונחפז. נבהל שערותיו עמדו
 שאתה סבור הייתי ברכה ובלא ידים נטילת בלא שאכלת שכשראיתי - רוחך תיפח
 את הרגו אחרונים חזיר. בשר האכילו ראשונים ׳מים חכמים: שנו מיכן כוכבים. עובד
276״׳.הנפש

במדרש(: וגם בגמרא גם )המופיע שני וסיפור
אחרונים״. ב״מים ידיו נטל ולא והלך וקם עדשים שאכל אדם על מספרת הגמרא

 באותו עדשים שאכל נתנו וסימן כסף לקבל אותם שלח שבעלה בטענה אשתו אל באו
 וגירשה; אשתו על כעס הסיפור, את ושמע עדשים שרידי ועליו הבעל חזר כאשר יום.
 277״,הנפש את הרגו אחרונים ׳׳מים נאמר זה ועל למוות. אותה חיכה אחרת דעה ולפי

 - הראשונים מים אמר: דימי רב אתא ״כי קצרות: במילים אלה סיפורים שני מזכירים
ראשונים אמר: רבין אתא כי מבעלה. האשה את הוציאו - אחרונים חזיר, בשר האכילו

278״.הנפש את הרגו - אחרונים נבלה, בשר האכילו -
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נקיות״. בלתי בידיים מגע ידי על מאכל מזיהום ובפרט מזיהום הנובעת מחלה
ע״ב. כ תענית 273
(.40) ע״א יב פ״ח, ברכות ירושלמי 274
 כדין?! עבדין ליה: אמר במפה. דקאכיל לרב אשכחיה דשמואל שמע: ״תא ע״א-ע״ב: קז חולין 275

 ידיו על מפה לפרוש מהו ידיו נטל שלא ״מי במפה: ד״ה רש״י עלי״; קצרה דעתי ליה: אמר
 דעתי ד״ה נטילה?!״; בלא לאכול כן עושין ״וכי כדין: עבדין ד״ה ויאכל?״; באוכלין יגע ולא

בידי״. לאכול אפשי אי ידי, שנטלתי דאע״פ אני ״אסטניס קצרה:
כא. כ רבה במדבר 276
ע״ב. פג יומא 277
ע״א. קו חולין 278
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 אחרי ידיים ליטול רגילים אנו אין אצלנו, מצוי סדומית מלח שאין מאחר
279.הסעודה

 שערותיו שגוזז מי ימים; שבעה מפחד ידיו, את כן אחרי נוטל ואינו דם שמקיז מי
 מפחד ידיו, את רוחץ ואינו ציפורניו שנוטל מי ימים; שלושה מפחד ידיו, נוטל ואינו

 כנראה הוא מקורן אך ידים לנטילת אלה בהנחיות מסוים היגיון אמנם יש 280.אחד יום
 עוד נוספו הביניים, בימי ובעיקר התלמוד, תקופת לאחר הפרסית. השדים מתורת
 נטילה צריך דברים ״אלו מוצדקים: רעיונות שבבסיסן ידים נטילת לגבי נוספות הנחיות
 והנוגע מנעליו, והחולץ המרחץ... ומבית הכסא מבית והיוצא מהמטה, הקם במים:

 מופיע זה בהקשר 281״.בידו בגופו והנוגע מטתו... והמשמש ראשו... והחופף ברגליו,
282.הפה את בוקר כל לשטוף המנהג גם

 התרופה בפצעים. שמואל, לדעת עורו, מתכסה כראוי מנגבן ואינו פניו הרוחץ
 קונו בשביל יום בכל ורגליו ידיו פניו אדם ״רוחץ 283.תרדים במי הרבה שירחץ היא

 חבירו בגלימת וניגבן ידיו רחץ אשר באדם 284׳״.למענהו ה׳ פעל ׳כיל שנאמר משום
 ״שלי״ בין כך כל מבחין ואינו חבירו ממון לו אכפת היה שלא כיון זוטרא מר חשד

285״.ל״שלך
 התלמוד ובלשון פנימי, ניקיון לידי מביא שהוא בהדגשה נאמר חיצוני ניקיון על
286׳׳.פרישות לידי מביאה ״נקיות

ה ל י ב ט
 הכיפורים: ביום טובל הגדול הכוהן הפולחן. בתחום רק במקרא מוזכרת הגוף כל טבילת
האוכל אדם כל חייב כן כמו 287׳׳;בגדיו את ולבש קדוש במקום במים בשרו את ״ורחץ

־ ז : ־ ד : 9 ־ ־ ־ ־ ד : 9ד 9 ד : ״ ־ • ־ ז : ; 9 ז

 ליטול רגילין שהיו להם ״דוקא אחרונים: מים אלו קדושים והייתם ד״ה ע״ב, נג ברכות תוספות, 279
 אנו ואין בינינו מצוי סדומית מלח שאין אנו אבל סדומית, מלח מפני הסעודה, אחר ידיהם
טול רגילין  הרגילין מעונגים אנשים ומיהו, לברך. עלינו מעכבת הנטילה אין הסעודה אחר לי
טול וצריכים המזון, ברכת לברך הנטילה מעכבת להם ודאי הסעודה אחר ידיהן ליטול  את לי
חובה. ואחרונים מצוה ראשונים מים ד״ה ע״א, קח חולין תוספות, המזון״; ברכת קודם ידיהם

ע"א. קיב פסחים 280
יח. סעיף ד סימן חיים, אורח 281
הפה״. שבתוך הרירין מפני שחרית פיהם לרחוץ נוהגין ״יש יז: שם שם 282
ע״א. קלד - ע״ב קלג שבת 283
לכבודו״. ברא ״הכל למענהו: ה׳ פעל כל ד״ה רש״י ד, טז משלי ע״ב; נ שם 284
 בר לההוא חזיא מאושפיזא. דכספא כסא ליה אגניב חסידא זוטרא ״מר ע״א: כד מציעא בבא 285

 דחבריה, אממונא ליה איכפת דלא האי היינו אמר: - דחבריה בגלימא ונגיב ידיה רמשי רב בי
 ידע ולא שלו המלון בית מבעל כסף של כוס לו נגנב החסיד זוטרא מר ש׳: ואודי״; כפתיה

 שלא האיש זהו אמר: חבירו, של בגלימה אותן ומנגב ידיו שרוחץ אחד תלמיד ראה גנבו. מי
הכוס. את שגנב שהוא והודה אותו כפתו חבירו. ממון לו אכפת

 נקיון גם נכלל זה שבכלל כותב ריעב״ץ חטא״. באין ״נקי נקיות: ד״ה רש״י ע״ב כ זרה עבודה 286
בנפשו. תיקון לאדם גורם הוא שאף כפשוטו, והבגדים הגוף

כד. טז ויקרא 287



« »
יז פרק 786

 גם חלה טבילה חובת 289.השרצים בשמונת או במת הנוגע וכן 288,לטבול וטרפה נבלה
 291(,קרי )בעל זרע ממנו שנפלט גבר 290,מין יחסי אחרי ואישה גבר הבאים: האנשים על
 293.ימים בשבעה פעמיים טובל החלמתו אחרי והמצורע 292,פסקה שהזיבה אחרי זב

 ״ימי אחרי היולדת וכן לטבול, דימום כל אחרי וכן הווסת אחרי אישה חייבת כן כמו
 התורה אין אמנם 294(.לנקבה ימים ושישה ושישים לזכר ימים ושלושה טהרה״)שלושים

 קדומות מתקופות נהגו כך אך הטהרה, ימי אחרי היולדת טבילת על במפורש כותבת
לבית נפתח מקור יהיה ההוא ״ביום בזכריה הנאמר מן ללמוד אולי שניתן כפי ביותר,

• • • «p • • 9 ץ• • • • • « • 9 9

שיש הרושם מן להימנע אין אלה בהוראות 295״.ולנדה לחטאת ירושלם ולישבי דויד
ך ך • • • • • • ■ ■ • ך • • « • • ץ ■ 9 9

 כל זאת למטרה שאין להדגיש שיש פי על אף והיגיינה, הגוף ניקיון של מטרה כאן
 הקבוע המונח הנמקה. כל ואין לטבול ציווי יש - הקדומים במקורות מפורש אזכור

 בגוף. לטיפול שמיועדת ל״רחיצה״ בניגוד ״טבילה״, הוא פולחנית״ ל״רחיצה בתלמוד
 יש המטרות בשתי אך חמים, במים היא והרחיצה קרים במים כלל בדרך היא הטבילה
הכלל. מן יוצאים
fgx׳ iß  nxsMrt ‘fo\N jl'ftn}! /י ד׳ ו י׳ pßfß d ׳ jsNx xgf>\" ~)p)\0N /׳A׳k$f>\ P >/בכ 

x fry fk n fft u f f<׳P'M n/AA/3 fsnpi mfk f,״ kft" ~)Nicj£ 'd h  ‘fk 
a ׳?־£  <N< h  r>f>\k £'k״nßjN p iM pl'M d .296ג#/<ה״

 בזמן דק נהגו הטהרה, הוראות שאר כל כמו הטהרה, שטבילות מלמדת המסורת
 המקדש לעבודת המיועדים בכלים שנגע או למקדש שנכנס מי כל קיים: היה שהמקדש

 הטבילה הייתה המוזכרות הדרכים באחת שנטמא מי וכל 297,טהור להיות צריך היה
 המעשית משמעותה את הטבילה איבדה הבית חורבן עם להיטהר. כדי לו הכרחית
הבאים. החריגים שני להוציא

עד וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס ובגר באזרח וטרפה נבלה תאכל אשר נפש ״וכל טו: יז שם 288
: î V  V T־־ V ״ : ־* T : ״״ T : V T T ״ T ״ : ־ :  T T  : V ״ ־ ־ 9 ־ : T ־• -

וטהר״. הערב
t ד •• t : ד

ם ״אלה לא-לב: יא שם 289 וכל הערב: עד יטמא במתם בהם הנגע כל השרץ בכל לכם הטמאי
. . . . - . . . . T  : V T ־ T  9 V T ־ ״״ ־ T  : V  T ״ : T ־ V T T :

יעשה אשר כלי כל שק או עור או בגד או עץ כלי מכל יטמא במתם מהם עליו יפל אשר
T : • T ״״ T T ״ V ד  : V ״ T T  V V * î T : ־ ״ V T ״ ״ V ד

וטהר״. הערב עד וטמא יובא במים בהם מלאכה
: T  : T  . -  -  V T T T ־ ,״ T  : V V  T ״•

הערב״. עד וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אתה איש ישכב אשר ״ואשה יח: טו שם 290
: * 2 T״ ־־ : ״ 7 ־ T ״־ : ״ T־־ :T ־ V ־־ : T : ״------- י  T  T

למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה לא אשר איש בך יהיה ״כי יא־יב: כג דברים 291
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ת והיה המחנה. תוך אל יביא לא המחנה״. תוך אל יביא השמש וכבא במים ירחץ ערב לפנו
• •ך •ך • • • .»■ « ““ P • • •ך • • • • • • . V ״ •  • y  • • ■ • “  • • “T“ ™ f • ““ ■«. • • I • •  • I • • •  • I I • • •  • I • • •

בשרו ורחץ בגדיו וכבס לטהרתו ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר ״וכי יג: טו ויקרא 292
9 S ־ ־־ 2 ״ ״T ״ : T ־־ : ״ ־ T ״ :TT:  T : ״ T : T  T : V 9 ־ : T

וטהר״. חיים במים
. T : • - ״ ־ : .

פני על החיה הצפר את ושלח וטהרו פעמים שבע הצרעת מן המטהר על ״והזה ז-ח: יד שם 293
- : T “ ־T ־ T - - • 9 ״ :  V ־ ״ : ״ . - T - - ״ ־ V ־ ״ : : . .

המחנה אל יבוא ואחר וטהר במים ורחץ שערו כל את וגלח בגדיו את המטהר וכבס השדה.
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ימים״. שבעת לאהלו מחוץ וישב
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ה. יב שם 294 ד-
א. יג זכריה 295
כב. טז שם ז; יב יהודית 296
הטהרה. חוקי .2 זה, בפרק לעיל ראה 297
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 לגבי רק תקפה הייתה 298מין יחסי אחרי לטבול שצריך המקראית ההוראה - 1
 פליטת כל אחרי לטבול שיש לעזרא, מיוחסת אשר תקנה, קיימת אך למקדש. כניסה

 הייתה עזרא לתקנת 299.בתורה לעסוק חוזר שאדם לפני רצונית, לא או רצונית זרע,
 מדי. תכופים מין מיחסי האדם ימנע הטבילה של אי־הנוחות שמחמת הברורה המטרה
 את הזניחו אשר אנשים היו אחד שמצד רצויה, בלתי תוצאה גם הייתה זאת לתקנה
 הריבוי לצמצום וגרמו המין יחסי את הזניחו אשר כאלה היו שני ומצד התורה, לימוד

 מכיוון עקרות בגליל נשים נשארו לוי בן יהושע ר׳ של בתקופתו הרצוי. הטבעי
 קריין לבעלי שמותר הונא רב פסק זה בעקבות הקרים. במים לטבול סירבו שהגברים

 מים של באמבטיה יושב היה זירא ר׳ עליו. חלק חסדא רב אך חמים, במים לטבול
 מקרי, להיטהר עלי ושפוך מים קבין תשעה לי והבא לך לשמשו: ואמר המרחץ בבית
 לפחות מקובלת הייתה ממשית לטבילה הדרישה ממש. טבילה דרשו החכמים רוב בעוד

 לך יש ריקא! לו: אמרה עבירה. לדבר אשה שתבע באחד ״מעשה מסוימת: לתקופה
 בתלמוד מסופר קיצוני יותר עוד סיפור 300״.פירש מיד בהן? טובל שאתה סאה ארבעים

 שחיפשו ועד איש״, אשת עם להיזקק שבא אחד כרמים בשומר ״מעשה הירושלמי:
 שהתייחסו ללמוד ניתן זה מסיפור 301.העבירה ובטלה ושבים עוברים עברו לטבול מקום

 בני ששני אומרת שהתורה איש, אשת לאיסור מאשר חמורה יותר בצורה עזרא לתקנת
 מיוחדת, כת אולי היו אשר אנשים, קבוצת הייתה 302.מיתה חייבים בו שחטאו הזוג
 כתוצאה שנטמאו מיוחדת לב תשומת לעורר לא כדי בשחרית בוקר מדי טבלו אשר

303(.קריין )בעל בלילה זרע מפליטת
 מחויב כבר אשר דבר מין, יחסי אחרי אישה לטבילת מתייחסת עזרא תקנת אין
 רומז זירא ור׳ מעמד החזיקה לא מין יחסי אחרי הבעל טבילת גם אך 304,תורה מדברי

 בעל טבילת לגבי עזרא שתקנת במפורש כותב הרמב״ם זה לעומת 305.בתלמוד כך על
306.השנים במהלך הפסיקוה שנהגו במקומות וגם ישראל, בכל פשטה לא לעולם קרי

.290 הע׳ לעיל, ראה 298
 לבעלי טבילה ותיקן בשבת... במנחה שקודין עזרא: תיקן תקנות ״עשרה ע״א: פב קמא בבא 299

קריין״.
ע״א. כב ברכות 300
(.25) ע״ג ו פ״ג, ברכות ירושלמי 301
עם השכב האיש שניהם גם ומתו בעל בעלת אשה עם שכב איש ימצא ״כי כב: כב דברים 302
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 את מזכירים שאתם פרושים עליכם קובלני שחרץ: טובלי ״אומרים בסופה: ידים, תוספתא 303
 כת הייתה זאת שכת ״יתכן ע״א: כב בברכות ש׳ הערת וראה טומאה״. בו שיש הגוף מן השם

טהרה״. דיני על במיוחד מקפידה שהיתה איסיית
.290 הע׳ לעיל, ראה 304
ע״א. כב ברכות 305
 בעל תורה בדברי יקרא שלא תקנו דינו ובית ״ועזרא ה״ח: פ״ד שמע קריאת הלכות רמב״ם, 306

 היה ולא ישראל בכל זו תקנה פשטה ולא שיטבול. עד הטמאין שאר מכלל והוציאוהו לבדו קרי
ד הציבור ברוב כח  קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל נהגו וכבר בטלה, לפיכך בה לעמו

לעולם״. בטהרתן עומדין אלא טומאה מקבלין תורה דברי שאין לפי קריין, בעלי והן שמע
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לירה( או )וסת פיזיולוגיות מסיבות אם המין, מאיברי דימום לאישה יש כאשר - 2
 אישה עם מין יחסי לבעלה. להיזקק לה ואסור למקדש להיכנס לה אסור ממחלה, ואם
 ולאישה; לגבר כרת הוא עליהם העונש אשר 307,בתורה מפורש איסור הם נדתה בעת

 אלא מעצמה פוסקת אינה זאת טומאה 308.לשמים אלא דין לבית נתון אינו העונש
 הוא הטבילה זמן הבית. חורבן אחרי גם בתוקפו בטבילה והחיוב כהלכה, טבילה מחייבת

לבעלה. להיזקק שוב לה מותר האישה של הטבילה אחרי ורק הדימום, גמר לאחר
 בני לשני שצפוי החמור בעונש האיום מחמת חשובה, לטבילה נחשבת זאת טבילה

האישה. של טבילה ללא מין יחסי בקיום הזוג
בחשבון הובא - 309״בשרו כל את במים ״ורחץ - קרי בעל לגבי בפסוק הנאמר

t  • t  • nr  •

 שום כשאין טובלים אם רק טבילה מועילה ולפיכך פולחנית, טבילה כל לגבי כהנחיה
 כל את ולהסיר הבגדים כל את לפשוט רק לא צורך יש למים. הגוף בין חציצה

 שהצטבר דם וכן לציפורניים( מתחת )גם הגוף מן לכלוך כל להרחיק גם אלא התכשיטים
 חמה באמבטיה לרחוץ מקובל הטבילה בעת הגוף ניקיון את להבטיח כדי 310.הגוף על
 מים. באותם נשים מספר טובלות קרובות לעתים הטבילה. לפני להתקלח או קרה( )או

 המים את מחליפים שהיו בגרמניה, בזמנו שהיו השחייה ברכות את מתאר )המחבר
 - המקוואות מניקיון השוואה, כל ללא יותר, גרוע היה וניקיונן בלבד רחוקות לעתים

(311המתרגם.
 ניקיון על הקפדה גם מחייבת מים עם במגע לבוא צריך בגוף מקום שכל ההוראה

 )כמו לגוף המים בין יחצוץ זר שגוף חשש יש המים ניקיון על מקפידים אין אם המים.
 היה ואביהן פרת, בנהר רוחצות היו שמואל של אחיותיו תעלה. לא והטבילה שערה(

 מן ולמנוע למים הטיט בין להפריד כדי הנהר שבקרקעית הטיט על מחצלות מניח
312.לגוף המים בין לרחף הטיט

m ׳ןר?־׳/ "¿¡ין p (f׳?fg  p g  Icirtg ,"r)N ר ה / 1p 'f tp n p x  6'6 g 'g ? ר ן ה׳ \ fifft ן 'fk 

fr\r>f׳p ג ^׳ ר ח 1t~!0 בל׳?־׳/. ¡/  g't׳lc” p׳j 0?׳׳ןר p )  Ic.Mif'df,זר?־׳/*ה(״ dg׳r>~6p* \g n 
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312

ה קוו ה מ הר ט
המסורת לפי אך ומצורע, זב טומאות לגבי רק חיים״ ״מים של מקור נדרש המקרא לפי

עדותה״. לגלות תקרב לא טמאתה בנדת אשה ״ואל יט: יה ויקרא 307
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את גלתה והוא הערה מקרה את ערותה את וגלה דוה אשה את ישכב אשר ״ואיש יה: כ שם 308
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עמם״. מקרב שניהם ונכרתו דמיה מקור
טז. טו ויקרא 309
ט הצפווץ... שתחת ובצק בשרו, שעל צואה ״וגלדי מ״ב: פ״ט מקואות 310 טי  כל ושאר היוצרים... ו

רגליו״. שעל באבק יטבול ולא הטיט...
 את החליפו שבבוהמיה (Johanisbad) שביוהניסבד חריגה, כתופעה ,1905 בשנת לי ספרו 311

 רב מספר גם אלא הקבועים המקום אורחי רק לא שם ורחצו יום מדי הציבורית בברכה המים
אורח. עוברי תיירים של

/0W ->xhNr> ע״א. ה0 שבת 312 nifpA/D pic fold p'Nr! ¡[׳,gg ‘׳

במקום. קהתי ופירוש מ״ו, פכ״ב שם 313
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 נהרות מי ובן מעין מי הם חיים״ ״מים פולחנית. טבילה בכל חיים מים מקור נחוץ
 תהום מי הם נוסף מקור 314.ים מי וכן שלגים( והפשרת גשמים תקופת )להוציא

ומצטברים לאדמה המחלחלים גשמים מי שהם 315״,רבה תהום "מעינות של במשמעות
־ ־ : : : ־ T ־

 שזאת ליטר(, 550)כ־ 316סאה ארבעים לפחות שמכיל שקע לתוך ושופעים בעומק
 שלוש בן להיות המים גוף על גופו. כל את בה לטבול יכול מבוגר שאדם הכמות
 אמות. שלוש בגובה ויהיה מרובעת אמה של שטח שיכסה כלומר מעוקבות, אמות
 השקע מתוך בהם. הטובל האדם את וכן המים כמות את להכיל צריך )המקווה( השקע

 ניתן השמים, לכיפת מתחת כלל בדרך מצוי אשר המים, בו שמצטברים )המקווה(
 אי־ 317.המקווה לתוך מברזל, עשוי יהיה שלא צינור, באמצעות הגשמים מי את להזרים
 שהם גשמים מי או מעין למי אותם להוסיף ניתן אך שאובים, במים להשתמש אפשר

 ״אך - אמבטיה כמו סגור כלי בתוך לטבול אסור כן כמו הדרושה. המינימלית בכמות
המקרא. אומר 318״,טהור יהיה מים מקוה ובור מעין

9 ״ ^ • • • • • • • • 9 • • 9 ^ • «

 מקום הוא הטבילה שמקום שמשמעותם 319״,טבילה ״שערי מוזכרים בתלמוד כבר
ונעול. סגור

 מחמת בו לטבול קשה בחורף אך השנה ימות בכל דרושה במקווה טבילה
 מחממים היו איסטניס או זקן היה הגדול הכוהן אם המים. של הנמוכה הטמפרטורה

 מסורת ולפי 320;המקווה למי רותחים מים בהוספת הכיפורים, ביום אפילו מים עבורו
 לשיטה הפוכה זאת שיטה 321.הכיפורים יום מערב שלוהטו ברזל מוטות בהכנסת אחרת

 אבנים על חמים מים שפכו ששם העתיקה, בגרמניה האבן באמבטיות המים חימום של
 מצויים שהם ובמקומות מקום, בכל מצויים אינם מעיינות מי 322.אדים ליצירת לוהטות
 היה שקשה או תהום מי היו שלא במקום בחורף. בהם להשתמש ניתן לא לפעמים

אך חמים, מים בהוספת ולחממם בשקעים גשמים מי לרכז קהילות נהגו אליהם, להגיע

 דברי י(, א )בראשית ימים׳ ןךא7 המים ׳ולמקוה שנאמר כמקוה, הימים ״כל מ״ח: פ״ח פרה 314
 ימים מיני בו שיש אלא ׳ימים׳ נאמר לא - כמקוה הגדול הים אומר: יהודה רבי מאיר. רבי

הרבה״.
יא. ז בראשית 315
ך. טובלין סאה מ׳ בו שיש מקום ״כל מ״ו: פ״ה מקואות 316 לי בי ט מ ו
 כלי אפילו קטנים, כלים ואחד גדולים כלים אחד - הצנור תחת כלים ״המניח מ״א: פ״ד שם 317

המקוה״. את פוסלין אבנים... כלי גללים,
לו. יא ויקרא 318
 הכי להו: אמר דטבילה. אשערי ויתיב אזיל קא דחוה רגיל חוה גידל ״רב ע׳׳א: כ ברכות 319

 רגיל היה גידל רב ש׳: הרע?״; מיצר מר מסתפי קא לא רבנן: ליה אמרי טבילו. והכי טבילו
 תטבלו וכך תטבלו כך להן: אומר והיה הנשים של הטבילה בית שערי על ויושב הולך שהיה
וכר.

 כדי הצונן, לתוך ומטילין חמין לו מחמין אסטניס, או זקן גדול כהן היה ״אם מ״ה: פ״ג יומא 320
צנתן״. שתפוג

 לתוך ומטילין הכפורים יום מערב מחמין היו ברזל של עששיות יהודה: רבי ״אמר ע״ב: לד שם 321
צינתן״. שתפיג כדי צונן

Höfler, in Neuburger-Pegel’s Handbuch der Geschichte der Medizin, vol. 1, p. 465 322



 שיהיו רצוי טבילה לכל הדרושה. בכמות מקום ובכל עת בכל מצויים לא גשמים מי גם
 את להחליף אפשרות הייתה לא ולכן ליטר( 450כ־ הוא )המינימום ליטר מאות כתשע
הרצויה. בתכיפות המים

 היהודי" המרחץ "בית בביטוי היום עד הגויים בין הנפוץ השימוש ]מכאן
(Judenbad.) להגיע הרצון הוא לדבר טעם - במרתף כלל בדרך נמצא המקווה 

 אי־הבנה הוא פרימיטיביים מאוד קרובות לעתים שהמקוואות הטעם תהום. למי
 מחסור שאין במקום הקהילה. של כלכליים במשאבים ומחסור בהלכות מספקת

 נפוצים לא כן 323.מעולה ואסתטי היגייני במצב מקוואות למצוא ניתן הדברים בשני
המשותפים. המקוואות

 פי על אף מרחץ לבית מקווה להשוות אין הנאמר, מכל ללמוד שניתן כפי
 לצרכים משמשת המרחץ ובבית במקווה האמבטיה המקומות. בשני דומה שהציוד
 לאמבטיה יש במקווה בעוד עצמה בפני מטרה לאמבטיה יש המרחץ בבית אך דומים,
 למקווה הרחצה מאמבטיית ישירות לעבור שתוכל הטובלת, נוחות אחרת: מטרה

 סמוך אינו הטהרה מקווה שאם הסכנה ישנה לכך נוסף להתלבש. מבלי הטהרה
 במקווה עולה. הטבילה אין ואז קמעה להתלכלך עלול הגוף הרחצה, לאמבטיית

 במקוואות המקום. את ועוזבת פעמים שלוש הנקי גופה את האישה טובלת הטהרה
 מוחלפים והמים טהרה, ומקווה אמבטיה תא שבכל נפרדים תאים יש המודרניים

וטבילה.[ רחצה כל אחרי

 לתוך אדם ובקפיצת 324(,הבריאותי בערכו לזלזל )מבלי דתי מתקן הוא הטהרה מקווה
 סמלי, מעשה היא עצמה הטבילה 325.מגונה מעשה רואים שחייה לברכת כמו המקווה

עשרה. השלוש המאה עד מסוימות נוצריות כיתות אצל גם מקובל שהיה כמו
 האדומה הפרה את ששרף הכהן עבור היה מהם ואחד מקוואות, הרבה היו במקדש

 ניתן שבחומה מדורה לידו ובערה צדדיו משני מדרגות היו למקווה 326.המשחה בהר
 המצורעים״ ב״לשכת היה נוסף מקווה 327.קרים במים הטבילה לאחר להתחמם היה

 ״המשלח טבעיים: במעיינות טבלו המצורעים הלשכה הקמת לפני 328.המצורעים עבור
329״.בנחלים מעינים

״ T : ־־ ״ T : ־

ת כאלה מקוואות מצויים בעברית הספר פרסום )בעת ובפרנקפורט. בברלין לדוגמה: 323  למאו
המתרגם.( - המערבי היהודי העולם ובכל בארץ

הקטע(. )סוף הזיבה גיניקולוגיה: יג: פרק לעיל ראה 324
 זה הרי במקוה פעמים הטובל מגונה. זה הרי למקוה ״הקופץ הי״ד: פ״ה מקוואות תוספתא 325

מגונה״.
ם היו ישראל ״וזקני מ״ז: פ״ג פרה 326 שם״. היה טבילה ובית המשחה, להר ברגליהם מקדימי
ד 327 המדורה״. כנגד ונתחמם ונסתפג, עלה וטבל, ״ירד מ״א: פ״א תמי
המצורעים״. בלשכת טבל והמצורע המצורע. אצל לו בא ביד שקבל ״וזה מ״ח: פי״ד נגעים 328
נגעים בעלי בהם שטובלין מקוואות אלו - בנחלים׳ מעינים ״׳המשלח ט: קד תהלים מדרש 329
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המת״. באהל המטמאים
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 גם שמשתמשים לזה בדומה 330,בספוג נעשה ״סיפוג״, הטבילה, לאחר הניגוב
331.מכה גבי על ספוג מניחים כאשר ברפואה

ה צ חי ר ר ה בנ
המצרית הנסיכה על רק במקרא קוראים אנחנו פולחניות למטרות שלא בנהר רחצה על
 332.היאור לאורך והלכו עליה שמרו נערותיה בעוד לרחוץ ליאור שירדה פרעה בת -

 שלא עד - קשים״ "נגעים - קשה עור ממחלת סבלה פרעה שבת מספרת האגדה
 נהרות במי רחצה על 333.הקרירים היאור במי התרחצה ולכן חמים במים רחצה סבלה

 אשר נעמן, הארמי הצבא שר של במקרה רק במקרא שומעים אנו רפואיות למטרות
 הרחצה את לראות ניתן אם ספק אמנם, 334;הירדן במי הרחצה לאחר מצרעתו החלים
להחלמתו. כגורם בירדן

ר ב ^ ד ה ר ד /¡¿ג)/¡ £׳ (11)»{וןר \og\M 9ן׳
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 בבגדיהם האנשים נשארו ירושלים חומות וחידוש השני המקדש בית בניין בזמן
 למטרות המים עם זה מגע לייחס ויש 336,המים ליד רק אותם פשטו והם ולילה יומם

 במעיין לרחצה הליכה על קרובות לעתים שומעים המקרא תקופת לאחר היגייניות.
 קרים מים של במעיינות רק מדובר אם ברור לא 337.עמם הדרושים הדברים ולקיחת

חמים. במעיינות גם או

338(״.)גופנא גפנא ב״הדא רחץ ירושלים כיבוש בעת אשר אספסיאנוס על ]מסופר

וסיפוג״. טבילה כדי והפסיק אחת ״דאה מ״ד: פ״א זבים 330
ה( שבת תוספתא 331 פ״ (  עליהם יכרוך שלא ובלבד המכה גבי שעל ובספוג במוך ״יוצאין ה״ג: פ״ו

משיחא״. או חוט
ת 332 היאיר״. יד על הלכת ונעריתיה היאיר על לרחיץ פרעה בת ״ותרד ה: ב שמו
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בנגעים מנוגעת שהיתה - היאר׳ על לרחיץ פרעה בת ׳״ותרד קסו: רמז שמות, שמעוני ילקוט 333
• • • •

ביאור״. לרחוץ וירדה בחמין לרחוץ יכולה היתה ולא קשים
ב 334 ם- וישב בירדן פעמים שבע ורחצת הלוך לאמיר מלאך אלישע אליו ״וישלח י-יד: ה מלכי

־ ־ : • ־ ־ .״ ז ־״ ־ ־ ז ־ :״ • 9 ז : ־ ז : :— ״ ז : ־ •% ד : - :ד 9 ז •

אליהיו ה׳ בשם וקרא ועמד יצוא יצא אלי אמרתי הנה וייאמר וילך נעמן ויקציף וטהר. לך בשרך
ז- ״ ״: • ־ ז : 9 : 1 : ז : » וד - ״ - - \ • ״ • ־ ז ״ • • : ־ ־ ז : ז •״ ״ ז : ־ * • : ז ז •

ישראל מימי מכיל דמשק נהרות ופרפר אמנה טוב הלא המצירע. ואסף המקום אל ידו והניף
\ ז 9 • •״ : ־ • ־ ז : 9 ז ־ ־ 9 ־ ־ ז : ־ ־ ז : ז ־ ־ ־ ־ ־ : : • ז :................................... ״ ״ ד ד ־ ־ ״

גדול דבר אבי ויאמרו אליו וידברו עבדיו ויגשו בחמה. וילך ויפן וטהרתי בהם ארחץ הלא
־ : ••• :־־ ״ 9 ־ . ״ • ז : ז ז : < • . ״ ״ ־ • ־ ־״ ־ \ ־ ־ ז •״ : 9 • ז : • ־ ז ־ ־ : - : • ז -ך -ך • •ך ; - -ך ״

פעמים שבע ב!ךדן ויטביל וירד וטהר. רחץ אליך אמר כי ואף תעשה הלוא אליך דבר הנביא
ז • • « • • ז • • • ז ■ • • « • *

ויטהר״. קטין נער כבשר בשרו וישב האליהים איש כדבר
ז ״ 7: ז • ־ : • ז ־ ־ : • ז : ־ ״ -------- ־ ז : ״ ־ 1 ז

מ״ד. פט״ז יבמות 335
ה 336 איש בגדינו פשטים אנחנו אין אחרי אשר המשמר ואנשי ונערי ואחי אני ״ואין יז: ד נחמי
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המים״. שלחו
• ז ־ : •

 היינו בתקוע שמעון ר׳ אצל תורה למד כשהייתי רבי: ״אמר ה״ו)ה״ה(: פ״ח עירובין תוספתא 337
ת שמן מוליכין מגג לגג, החצר מן ואולנטי  ומן לקרפיף, הגג ומן לגג, החצר ומן לחצר, ו
שם״. רוחצים והיינו למעיין אנו שמגיעין עד אחר, לקרפיף הקרפיף

ה׳. א׳ לאיכה לא, א רבה איכה 338



 בפרבר שמדובר נראה ירושלים. בסביבת נהר אין כי נהר, אינו ש״גפנא״ ברור
 רד״ל שגם כפי בתלמוד, שונים במקומות המוזכר ״גפנא״, בשם ירושלים של

מסביר.(

ן י עי ח מ לו שי ת ה ו נ י י ע מ ם ו מי ח
 הבית הר למרגלות נובע ישו, של בהיסטוריה מקום גם לו שיש השילוח, מעיין

 האדמה על ירק אשר ישו, אל בא מלידתו עיוור איש בריכה. לתוך וזורם בירושלים
 השלח... בברכת ורחץ ״לך לו ואמר העיוור עיני על אותו ומרח ברוק אדמה ועירבב
 מתארים רבים 340;ידוע בעיוורון טיפול בעת הרוק תפקיד 339״.רואות ועיניו ויביא וירחץ

 מי על המעיין במי עיניים לרחצת שהייתה הטובה ההשפעה על שהיו הוויכוחים את
 שהכוהנים השילוח, למעיין שהייתה נוספת תכונה על מספרת המסורת 341.בעיניו שסבל

 כדרך במעיהן ומתעכל השילוח מי את שותים היו הקדשים בשר לאכול מרבים ״וכשהיו
 התלמודית הספרות בכל היחידה הידיעה דעתי לפי הוא זה עניין 342״.מתעכל שהמזון

 למי היו דתית מבט מנקודת רפואיות. למטרות מעיין( מינרליים״)מי ב״מים שימוש על
 טובל אפילו אדם, של בידו השרץ יהיה ״אם היהודים: עבור מיוחדות תכונות השילוח

 כך 343״.טהור מיד מידו, השליכו עולמית. טהרה לו אין בראשית במי או שילוח במי
רעים. מעשים בידינו אין אם רק הקב״ה אל ראשנו לשאת יכולים אנו

 שמשמעותו ״חמתא״, בארמית המכונה ליישוב היווני השם הוא ״אמאוס״ השם
 ומיא דפרוגייתא חמרא חלבו: רבי ״אמר בתלמוד: טוב שם אין זה ליישוב מרפא. חמי

 של המרחצאות ומי פרוגייתא של )היין מישראל״ השבטים עשרת קיפחו דדיומסת
 והמרחצאות השתייה תענוגות אחרי שנמשכו - השבטים( עשרת את קיפחו אמאוס

 שמספרים היא אמאוס מי של השלילית להשפעה נוספת דוגמה 344.בתורה עסקו ולא
 לגור הלך רבו פטירת שאחרי זכאי, בן יוחנן רבן של תלמידו ערך, בן אלעזר ר׳ על

 אשתו( בהשפעת המדרש )לפי שם ונשאר - יפה״ ונוה יפים מים ״מקום - באמאוס
נכונה. בצורה בתורה פסוק לקרוא יכול היה שלא כך כדי עד 345,תלמודו את שכח אך

ז. א, ט יוחנן 339
ת ו: פרק לעיל ראה 340 ריפוי. עיניים, מחלו

Friedreich, Zur Bibel 1, p. 59 341
ה״ה. פל״ה נתן דר׳ אבות 342
(.70) ע״א סה פ״ב, תענית ירושלמי 343
 היו ולא בכך, ועסוקים הנאה, בעלי ״שהיו השבטים: עשרת קפחו ד״ה ורש״י ע״ב קמז שבת 344

רעה״. לתרבות ויצאו בתורה, עוסקים
 יושבין היו קיים שהיה זמן כל זכאי. בן יוחנן לרבי לו היו תלמידים ״חמשה ב: ז ז רבה קהלת 345

 יפים מים מקום - לאמאוס אשתו אצל ערך בן אלעזר ר׳ והלך ליבנה. הלכו כשנפטר לפניו,
 הניחתו ולא אצלם לילך בקש באו שלא כיון באו. ולא אצלו שיבאו להם המתין יפה. ונוה

 דרכו מי - העכברים חמת לו: אמרה לי. צריכין הן לה: אמר למי? צריך מי אמרה: אשתו;
 ששכח עד לו, וישב לה שמע העכברים? אצל החמת או החמת אצל העכברים מי, אצל לילך

בלפתן? אוכלה טב מי - שעורים פת או חטין פת אותו: שאלו אצלו, באו זמן מאחר תלמודו.
בליפתן״. להשיבן ידע ולא
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793 בריאותי טיפול

 של למזרחה לו וישב לאימונים והלך בולמוס שאחזו יוחנן ״רבי על מספרים כן כמו
346״.ונתרפא תאנה

 המתאימה והעונה שבועות, שלושה של הייתה אמאוס של במעיינות הטיפול תקופת
347.לשבועות פסח בין הייתה לטיפול

 348״.״אמאוס במקום ״רמסית״ כתוב נתן דר׳ ובאבות ״דיומסת״ כתוב שבת ]במסכת
 עטרת ״הוי בישעיה הפסוק על מקום. שם על מדובר חננאל רבינו של לדעתו גם

נש גיא ראש על אשד תפארתו צבי נבל וציץ אפרים שכרי גאות ״ יףמלה םרמ ן י 349 י
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 כדאמר פרוגיתא מדינת של טוב ביין משתכרין ״שהיו במקום ורד׳׳ק רש״י מביאים
 את המייחסים יש השבטים״׳. עשרת קפחו דפרוגיתא וחמרא דדורמסקית ׳מיא

 יישוב של כשם - ״דימוסית״ - יישוב של שם מזכיר הרמב״ם לדמשק. דורמסקית
[350ישראל. בארץ

 שהם עד חמים כה שם המים ביותר. המפורסמים הם טבריה חמי החמים המעיינות מבין
 אותם מנצלים היו אך 351,שחין אותם מכנה שהמשנה העור, על לפצעים לגרום עלולים

 לצרכים מים לחמם כדי המעיינות אזור דרך קרים מים של צינורות העברת ידי על
 במפורש מוזכר 352.טעמם בגלל לשתות היה ניתן לא עצמם המעיינות מי את ביתיים.

 יוחנן, ביקש הגדול, המרד בזמן 353.רפואיות למטרות טבריה בחמי רוחצים שהיו
354.בגופו לטפל כדי טבריה בחמי להשתמש רשות מתתיהו בן מיוסף הצבא, מפקד

ל והשווה ע״ב. פג יומא יא; ז שם 346 ת ד: פרק לעי ת .8 בהן, והטיפול המחלו  העיכול: דרכי מחלו
 והשיבו דוד לפני שהובא המצרי האיש אצל כמו התרופה, מקור הן שהתאנים וייתכן טחורים.

יא־יב(. ל )שמואל-א ועוד דבלה ופלח מים בעזרת רוחו את
ד ״אסור ע״ב: קמז שבת 347  יהודה רב אמר ומרפא. שמעמלת מפני דיומסת של בקרקעיתה לעמו

 שמימיו נהר ״שם דיומסת: ד״ה רש״י יום״. ואחד עשרים דיומסת של ימיה כל רב: אמר
מלוחים״.

ת אלך אמר: הוא מלפניו ״כשיצאו )סוף(: פי״ד נתן דר׳ אבות 348  למקום מרחצאות( )מקום לדמסי
 את אוהבים מרובים חכמים שתלמידי למקום ליבנה נלך אמרו: והם ונאים, יפים ומים יפה

ת שהלך הוא התורה. תמעט ונאים יפים ומים יפה למקום לדמסי וכו״׳. בתורה שמו נ
ע״ב. קמז שבת אפרים; שכורי ד״ה רש״י א; כח ישעיה 349
 שדורסים זה מתעמל? הוא זה אי בשבת, מתעמלין ״ואין הכ״ח: פכ״א שבת הלכות רמב״ם, 350

ד אסור וכן רפואה, שהיא מפני בשבת שיזיע כדי עצמו את ליגע שאסור בכח... גופו על  לעמו
מוסית בקרקע ומרפאת״. שמעמלת מפני ישראל שבארץ די

טבריא״. במי או בגפת או באבן או בעץ לקה השחין? הוא ״איזה מ״א: פ״ט נגעים 351
 אמרו חמין. של אמה לתוך צונן של סילון והביאו טבריא אנשי שעשו ״מעשה מ״ד: פ״ג שבת 352

 כחמין טוב, ביום ובשתיה: ברחיצה אסורין - בשבת שהוחמו כחמין בשבת, אם חכמים: להן
בשתיה״. ומותרין ברחיצה אסורין - טוב ביום שהוחמו

 - אימתי משרה... במי לא אבל טבריא... במי אדם ״רוחץ הי״ג: )פי״ב( פי״ג שבת תוספתא 353
ת ואם לרפואה, שמתכוין בזמן מותר״. זה הרי - מטומאה לעלו

להשתמש רשות ובקש אלי כתב והוא יוחנן קינא אלה את ״בראותו טז: פרק יוסף, חיי 354
בגופו״. טיפול לצורך בטבריה החמים המים במרחצאות



355.טבריה בחמי שרחצו מסופר לקיש וריש יוחנן ר׳ על גם
oj)n fy׳p >/פ _pir>p p\j'$N " »יז e ך  JJW '■‘Mie״f>ej (ptj'tiN ) r>efe״n
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 זכוכית כוס מזכיר התלמוד 357.מימי לשלשול גורמת טבריה מחמי מים שתיית
 של המודרניות לשיטות דמיון בזה לראות שרצו ויש 358,לטבריה מיוחד כדבר שקופה

 מעיינות הקב״ה ברא אילו מיוחדות. מכוסות מים לשתות שנוהגים מעיינות, במי ריפוי
 צו בגלל בשנה פעמים שלוש לרגל עולים היו לא אנשים בטבריה כמו בירושלים חמים

359.החמים במעיינות לרחוץ לירושלים עולים היו אלא התורה,
fig x׳ Ic'xN j l ' fb n ר ב ^ fa ה  nN'g-i י־50א tN71: 6״'p g f p y360רז¿/(, ~'ן

N ״ן$ x  ~!e!c^ i6׳ \ f lc ׳A n6) ׳N362־״(,leV'~> ti€'flc ~>gk p 'n În  P'N j /׳# ,AI 363£h!e׳ 

365.Aff'gr> ic\r>g j is 't t  364,p n N

וכן 366ווסלי אצל למצוא ניתן ובתלמוד במקרא נוספים חמים מעיינות של רשימה
 ניתן לרחצה שימשו אלה שמעיינות מוזכר לא מקום שבשום מכיוון 367.רפפורט אצל

כאן. עליהם לדלג
j l ' fb n  'iï\Ç,x ר כ׳ צ p€ p א y ^ N n  p ic  ix sM n צפר ,oiIcnIc iao ,roA/׳־ /

ר ג כ ר, £ צכ ה ׳a/a pfA(כ/ o,"368׳A/n p\d~)£N\״ ה׳ ר׳ ג ר ¿ ג כ צפרז, £ p 369ה׳ ”xM~1r> ~t£lc 
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 בהדין מיסהי עלון לקיש בן שמעון ורבי יוחנן רבי ״דלמא: (:24) ע״ב בא פ״ח, פאה ירושלמי 355
דטיבריא״. דימוסין

ע״א. קח סנהדרין יא; ז בראשית 356
 טבריה, מי והשותה סרוחה... והלחה הזעה מכשירין: ולא מטמאין לא ״אלו מ״ז: פ״ו מכשירין 357

נקיים״. שיוצאין פי על אף
 מבחוץ, נראה מזוג כוס יוחנן ר׳ בשם חנה בר אבא ״וכמזגי (:10) ע״ב נ פ״ב, נדה ירושלמי 358

טיברייאה״. כסייא אילין כגון מימר בעיי הוון
 ברא לא מה מפני אומר: יוסי ברבי דוסתאי ״ר׳ ט׳(: י״א )לבמדבר פט פיסקא במדבר ספרי 359

 הא לירושלים, ונעלה נלך לחברו: אדם יאמר שלא כדי טבריה? כחמי בירושלים חמים המקום
לשמה״. שלא עלייה ונמצאת דיינו, אחת, רחיצה בשביל אלא עולים אנו אין אם

ב 360 אל- רגל״. בעין עימךים ואחימעץ ״ויהונתן יז: יז שמו
• • T  T

א 361 אל- אשר בעין חינים וישראל אפקה מחניהם כל את פלשתים ״ויקבצו א: כט שמו
r  » •  • • • •  • V • •• » • • • • ׳ ■ » • • ו « • • • 9 • “• 9 9 ■ ■ t •  • • ■ p
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 370שבע בת לאישה: קשור בבית הגוף כל רחצת בו שמוזכרת במקרא היחיד המקום
 המתרחצות הנשים את לראות היה שניתן מכיוון 371.שושנה אצל רחצה מוזכרת וכן
 כפי הבתים, שבין סגורה בחצר עמדה שהאמבטיה לשער ניתן השכנים, בתי מגג רק

היום. עד במזרח שמקובל

ה חיי ש
 נעזרו לשחות ללמוד וכדי השחייה, הייתה הרחצה בעת האהודות הפעולות אחת

 ועושין אותו שאורגין גומא, של ב״כלי מדובר רש״י לדעת 372״.שייטין של ב״חבית
 ללמדו לבנו האב של חובותיו בין מנו חז״ל 373״.לשוט בו ולמדין ארוכה חבית כמין

 שחו הם בימינו: מאשר אחרת לשחות רגילים היו כנראה קדומות בתקופות 374.לשחות
 חתירה״, ״שחיית כנראה )זו 375.לחילופין למטה, אחת ויד למעלה מונפת אחת כשיד
המתרגם.( - חזה״ ״שחיית על חשב אחרת״, ״שחייה על המדבר שהמחבר, ונראה

ט ב מ א ם ה ח ה
 השימוש חמים, במרחצאות לעת מעת שימוש היה המקרא בתקופת שכבר פי על אף

היוונית־הרומית. התקופה מן כלומר התלמודים, מתקופת רק החל מרחץ בבתי הקבוע
 בית של ומפורט מקיף תיאור בה למצוא אין התלמודית הספרות של אופיה לפי
 את התואמת שלו, תמונה לשחזר ניתן הערות של ארוכה רשימה מתוך אך מרחץ,

 הפרטים את רק להלן אביא הרומי. של יותר ועוד היווני המרחץ בית של התיאור
 הארכיאולוגיה בתחום הנוכרית לספרות ואפנה העתיקה היהודית בספרות המובאים

 לצערי מצפה המקראית־התלמודית התקופה לגבי שימושי יסוד ספר והרומית. היוונית
376.למחבר עדיין

ת ץ בי ח ר מ ה
רחוקות לעתים המרחץ״. ״בית המונח מקובל וכן ״מרחץ״, המונח מקובל חם לאמבט

ב 370 אל- הגג מעל רחצת אשה וירא המלך בית גג על ויתהלך משכבו מעל דוד ״ויקם ב: יא שמו
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ח פסוק שושנה 371 ס ו נ (  ושתי היא שלשום כתמול ותבא המועד שמרו כאשר ״ויהי תאודוטיון(: טו
היום״. כחם בפרדס לרחץ ותבקש לבדן נערותיה

ך. של חבית יעשה שמא גזרה - המים פני על שטין ״ולא ע״ב: לו ביצה 372 טי י רש״י. וראה שי
ך. של ״וחבית מ״ג: פ״ב כלים 373 טי י שי
 תורה, וללמדו ולפדותו, למולו, הבן? על האב מצות היא זו ״אי הי״א: פ״א קידושין תוספתא 374

טו אף וי״א אשה: ולהשיאו אומנות, וללמדו ת והגמרא )המשנה בנהר״. להשי שו  במונחים משתמ
המתרגם.( - לשחייה והכוונה ״להשיט״ ״לשוט״

למטה״. ואחת למעלה אחת ידו צף שאדם ״כשם ז: קיד תחלים מדרש 375
 קראוס שמואל ד״ר של ספרו התפרסם לא עדיין (1911) בגרמנית זה ספר הדפסת בעת 376

(S. Krauss,) התלמוד״ ״קדמוניות (Taimudische Archäeiogie) ,דביר הוצאת )בעברית 
המתרגם. - השנים במהלך שהתפרסמה בנושא, ענפה ספרות קיימת וכן תרפ״ט(,



 ״בית למונח זהים המילונים לפי אשר 378׳/בני ״בי או 377״באני ״בי המונחים מופיעים
 הירושלמי התלמוד 380׳׳.״בני וכן 379״״בלני המונח גם מופיע בודד במקרה מרחץ״.

 בית עבור 382״״מסותא או 381״״מסחותא המונח ומכאן לרחצה, ״סחי״ במונח משתמש
 לרחצה ריפוי. שמשמעותו "אסי", עם ״מסותא״ המונח את לקשור ניסיון גם יש המרחץ.

תוארו. שכבר כפי ב״מקווה״, וכן ״טבילה״, במונח רק משתמשים הפולחנית
 והוא ערומים, היו הכול שבו אחד, חדר חדרים: משלושה בנוי היה המרחץ בית

 לבושים, וחלקם ערומים בו עומדים האנשים מן שחלק שני, חדר עצמו; הרחצה מקום
 החדר 383.המרחץ אחרי בו ונחו לבושים היו הכול שבו שלישי, חדר ההלבשה; חדר והוא
 (;Apodyterium) אפודיטריום והרומים היוונים אצל מכונה שהיה למה מקביל השני
 לשמירת חדר לאריסטו. מוכר היה ולא יותר מאוחרת בתקופה רק כנראה הונהג זה חדר

 לתת היה ומקובל יותר, מאוחרות בתקופות גם היהודים אצל מוכר היה לא בגדים
 בחלון אותם מניחים שהיו או - 384האוליארין - המרחץ בית למשרת הבגדים את
 בגדים. נגנבו כן פי על ואף דלת; מאחורי לסוגרם היה ניתן ששם 385,האוליארין של
 המרחץ בבית בגדים גנב מאוד מכובד אדם של שבנו מקרה מתואר במדרש משל לפי

 לבוש אחד ״בחור - ברורה בצורה תיארו אך בשמו לנקוב התבייש המרחץ ומשרת
386.לזהותו היה יכול אחד שכל - לבנים״

היה השטח וכל בעמודים מוגבלת הייתה מפוארים נוכריים מרחץ בתי של המבואה

 הביאו נתר, לי הביאו לשמעיה: ליה וקאמר באני בי דקאי אשבהיה ״אזל ע״א: מא שבת 377
מד ומצאו ׳׳הלך ש׳: מסרק״; לי  לי הביאו נתר, לי הביאו לשמשיו: ואומר במרחץ שעו

מסרק״.
ת בני, לבי על אבהו ״רבי ע״א: ס ברכות 378  לבית נכנס אבהו ״ר׳ ש׳: מתותיה״; בני בי אפחי

מתחתיו״. המרחץ בית נפתח המרחץ,
(.49) ע״ד נד פ״ד, שני מעשר ירושלמי 379
(.57) ע״ב סד פ״א, תענית ירושלמי 380
 בבית יושב היה חייא רבי ש׳: מסחותא״; בי יתיב חוה חייא רבי ״והא ע״א: לג קידושין 381

המרחץ.
 רבים שהיו אחד מרחץ בית ש׳: תרי״; בי עלה מנצו דהוו מסותא ״דההיא ע״ב: ו מציעא בבא 382

ת ע״א: קמ שבת שנים; עליו  מסותא לבי דעבדי ואפרסמון, צלולין ומים ישן יין - ״אלונטי
 כב ברכות הרחצה(; )מחום להתקרר המרחץ בבית הרחצה לאחר אותו שעושים ש׳: למיקר״;

ה יושב היה זירא ר׳ ש׳: מסותא״; בי דמיא באגנא יתיב חוה זירא ״רבי ע״א:  מים של באמבטי
 בבית יושב היה לוי והרי ש׳: מסותא״; בי יתיב הוה לוי ״והא ע״ב: מה חולין המרחץ; בבית

המרחץ.
 מקרא שם יש - לבושין עומדין אדם שבני מקום למרחץ, ״הנכנס הכ״ג: פ״ב ברכות תוספתא 383

 שם יש - ולבושים ערומים עומדין אדם שבני מקום שלום... שאילת לומר צריך ואין ותפלה
 ואין שלום שאילת שם אין - ערומים אדם שבני מקום ותפלה... מקרא שם ואין שלום שאילת

)לכתחילה(״. נותן שאינו לומר צריך
 היה האוליירין אצל מגיע שהיה כיון מסחי אזיל הוה ״כד (:15) ע׳׳ג ד פ״ב, ברכות ירושלמי 384

חולצן״.
וחתם״. נעל אוליארין של בחלונות כליו ״המניח ה״ח: פ״ח טהרות תוספתא 385
ה. יג רבה במדבר 386
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 חצר הייתה פומפיי של מרחץ בבתי 387.מלכים בארמונות שקיימת כפי בזיליקה, כמו
דוריים. עמודים של בטורים צדדיה משני שהוקפה גדולה
 לברכות פחות. ובקיץ מברכות מים יותר הגיעו בחורף מברכות; הגיעו הרחצה מי
 תעלות ברומי, כמו במזרח, היו מאוחרות יותר בתקופות 388.בצינורות המים הגיעו

 בהתאם התפתלו אלא ישרים בקווים ולא יחסית, גדולים למרחקים שנמשכו מים
390.מרחץ ולבתי כיסא לבתי וגנים, לשדות מים שהוליכו 389,לטופוגרפיה
 חומרי מאוכסנים היו עצים של הכנסת בית או עצים של אוצרות העץ, במחסני

 לקש גם שימוש מצאו פעמים אך בעצים, להסקה השתמשו כלל בדרך 391.ההסקה
 השליכו והבשמים הקש את 392.בשמים בעשבי גם להסקה השתמשו עשירים ולספיחים;

393.לתנור הבלנים
 שישך בר הפרסי לשר המרחץ. למי שהוסיפו התוספות מוזכרות לא רואה שאני כפי

 ערומות וזונות ורדים של במרחץ יושב ומצאו אידם״ ״ביום מתנה להביא רבא רצה
 המדרש אומר צדיקים על 395.ביין ילדים רוחצים היו לריפוי 394.לשמשו לפניו עומדות

בחמאה רוחץ שהיה עשיר כה היה איוב 396.חלב בנחלי להרחיצם עתיד שהקב״ה
397(.)בשמנת

 מלכים, של הן: בסילקאות שלש יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה ״אמר ע״ב: טז זרה עבודה 387
אוצרות״. ושל מרחצאות ושל

 האוצרות את ולא מים של המגורות את לא מכר לא המרחץ... את ״המוכר מ״ו: פ״ד בתרא בבא 388
למרחץ״. מים השופכות ״בריכות מים: של מגורות ד״ה מברטנורה ר״ע עצים״; של

ת היה טיפוסי 389  נמשכו הן כלל ובדרך ישרים בקווים נמשכו הן רחוקות לעתים שרק אלה לתעלו
Schick in zd. 138 - גובה קווי לפי מפותלות בדרכים p v  1878, vol. 1, p

 כסאות ולבתי ופרדסים לגנות נמשכין המים מה דקיסרין: חנינא ״א״ר ג: ב א רבה השירים שיר 390
וכר״. ומרחצאות

 את ולא מים של המגורות את לא מכר לא המרחץ... את ״המוכר מ״ו: פ״ד בתרא בבא 391
 בתים מכר המרחץ את ״המוכר (:59) ע״ג יד פ״ד, בתרא בבא ירושלמי עצים״; של האוצרות
 בימות בין בהן שמשתמש מים של המגורות את מכר לא כך ובין כך בין והחיצונים... הפנימין

עצים״. של הכנסת בית ולא הגשמים בימות בין החמה
 ואם בה. לרחוץ מותר שביעית, של בקש או בתבן שהוסקה ״מרחץ מי״א: פ״ח שביעית 392

 ד״ה קאפח, הרב של בתרגומו הרמב״ם של המשניות פירוש ירחוץ״; לא זה הרי הוא, מתחשב
 שאינו מה העצים בין לשרוף יבואו שמא כבודו שמפני הוא... חשוב אדם ״אם הוא: מתחשב אם

טוב״. ריח בהן שיש דברים כגון המרחץ, ריח שיוטב כדי עצים
בלנין של בתבן. - בתים בעלי של ירק. של באגודות שיעורן הגננים ״קופות מ״א: פי״ז כלים 393

בגבבה״. -
 חגם ש׳: מסביר אידם״ ״ביום וורדים״. של ״במרחץ בוורדא: ד״ה ורש״י ע״א סח זרה עבודה 394

הגויים. של
ב( שבת תוספתא 395 ״ פי ״ג) אל בן שמעון ״רבן הי״ג: פי  אע״פ ביין, בנה מרחצת האשה אומר: גמלי

לרפואה״. לו שמתכוונת
 בראשית ימי מששת בענביו המשומר יין להשקותם הקב״ה עתיד ״לפיכך ב: יג רבה במדבר 396

חלב״. בנחלי ולהרחיצם
שמן״. פלגי עמדי יצוק וצור בחמה הליכי ״ברחיץ ו: כט איוב 397
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 הייתה שאולי - 398״רירה ״בית - מגורים דירת גם המרחץ בבית הייתה פעמים
לבלן. מיועדת

ה נ ב מ ת של ה ץ בי ח ר מ ו ה ת ל ו כ ת ו
 למתקן קראו היוונים ביוונית. שמקורו מונח "אמבט״, מכונה בה שמתרחצים גיגית

 399?(.)גיגית emvasis יותר רחוקות ולעתים )אגן(, pyelos או )קערה( louter הרחצה
 מופיע כן כמו 400;רחצה אגן של במשמעות ״ספליך המונח בתלמוד מופיע אחת פעם

 מאוד אנשים עבור 401.המרחץ בבית בה יושבים שהיו אמבטיה שהיא דמיא", "אגנא
 התרחצו כלל בדרך כאשר אישיות, קטנות אמבטיות להחזיק מקובל היה מכובדים

 היו כלל בדרך 403.אמבטיה בתוך צף היה אבהו ר׳ 402.אמבטיה באותה יחד אנשים מספר
 הרגליים את לתת היה ראוי לא בהם. לשבת רק היה שאפשר עד שטוחים הרחצה אגני

 עלי ידך ״דרום לחבירו יגיד שאדם ראוי לא כן כמו בה; לרבוץ כך ואחר באמבטיה
 הרבה אין כאשר אמור הדבר - שלם" כשהוא משם יוצא אין והאומר, המרחץ. בבית
404״.משתבח זה הרי מרובין במים ״אבל באמבטיה מים

 המרחץ״ את ב״המוכר דנה אשר המשנה מן לומדים אנו המרחץ בית של התכולה על
 דעה לפי 405;במחיר כלולים אינם והווילונות הספסלים שהנסרים, נאמר זה ובהקשר

 מעוניין הקונה אם 406״.שבתוכו המגדלים ולא הקמין ״לא גם במכירה כלולים לא אחרת
 הקונה אם מפורשת. בצורה זאת לסכם יש שבתוכו מה וכל המרחץ בית את לקנות

 ולומר לסכם עליו המרחץ לבית המים את המספקות הברכות את גם לקנות מעוניין
והברכה. התכולה כולל מכור הכל אז ורק לך״, מוכר אני משמשיה וכל ״מרחץ
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חייב״. החיצון פתח - דירה בית לה יש אם פטורה. המרחץ ״בית פ״א: מזוזה מסכת 398
Daremberg, Oribas., vol. 2, p. 870 399

 הבלניות״; ואת הספלין ואת הנסרין את מכר לא המרחץ את ״המוכר ע״ב: סז בתרא בבא 400
לרחוץ״. מים בהן ״לתת גרסאות(: חילופי כאן )יש ספלים ד״ה רשב״ם

 דמיא: באגנא ד״ה רש״י מסותא״; בי דמיא באגנא יתיב הוה זירא ״רבי ע״א: כב ברכות 401
ע״ב. קנז שבת ״גיגית״;

מ״ה. פ״ב מכשירין 402
שט: ד״ה רש״י באמבטי״; דשט אבהו לרבי חזיתיה אנא זירא: רבי ״אמר ע״ב: מ שבת 403

״צף״.
שפט פ״י. רבה ארץ דרך 404 לפרשנים. גם ברור אינו זה מ
 הוילאות. ואת הספסלים ואת הנסרים את מכר לא המרחץ, את ״המוכר מ״ו: פ״ד בתרא בבא 405

 את לא מכר לא כך, ובין כך בין מכורין. כולן הרי שבתוכו׳, מה וכל ׳הוא לו שאמר בזמן
עצים״. של האוצרות את ולא מים של המגורות

 בית החיצונים, ובתים הפנימיים בתים מכר המרחץ את ״המוכר ה״ג: פ״ג בתרא בבא תוספתא 406
 את ולא הקמין את ולא היורות את לא מכר לא אבל האולייארין, ובית הקמין בית היורות,

 על ואף מכורים. כולן הרי לך׳ מוכר אני שבתוכו ומה ׳הוא לו אמר ואם שבתוכו. המגדלים
 ואם מים... מהן המסתפקין הברכות את מכר לא לך׳ מוכר אני שבתוכו ומה ׳הוא לו שאמר פי

ה וכל ׳מרחץ לו אמר מכורין״. כולן הרי לך׳ מוכר אני משמשי
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המרחץ: בית בתכולת הכלולים הפרטים להלן
 בצינור ומשם לתנור המרחץ בית על הממונה ידי על מועברים המרחץ מי - 1

 הוזרמו הם במים השימוש לאחר )מזיגה(. קרים במים מעורבבים וכאן 407,לאמבט )אביק(
 במרחץ רחץ אבהו כשר׳ )נסרים(. בקרשים מכוסה שהיה המרחץ, לבית שמתחת לשקע

 תמיכה עמוד על כשעמד וניצל נס לו ואירע לשקע מעל הקרשים רצפת התמוטטה
 תנור בעזרת המים את בו שחיממו זה, מסוג מרחץ בבית 408.אתו ניצלו אחרים ורבים

 המפולת ומן החמין ומהיזק האש משריפת שתצילני רצון... ״יהי להתפלל צריך היה
 של הרצה תקופת שתעבור עד חדש מרחץ לבית מלהיכנס נמנעו הזהירים 409״׳.וכו

410.חודש עשר שנים
 גם היו שלנו, הרחצה מחדרי בהרבה שונים שאינם הפשוטים, המרחץ בתי מלבד

 כך בפומפיי, כמו חלולים, וקירות חלולה ורצפה מים צנרת להם שהייתה מרחץ בתי
 אלה חללים בין ישיר קשר והיה להתפשט, יכלו עצמה האש ואפילו החם שהאוויר

 יתר חימום למנוע רצו כאשר לסתום היה ניתן החם האוויר מעבר את המרחץ. לחדר
 411.נוספת הסקה ללא החדר של טמפרטורה על לשמור שרצו או המרחץ, חדר של

 אולי מאבן, הייתה המרחץ בחדרי הרצפה 412.מסוים בגודל סמרטוטים היו זאת למטרה
 קירור למנוע כדי עץ בלוחות הרצפה את מכסים והיו חלק, שיש של לוחות או מוזאיקה
 על מספרים אחר. פתרון הזהירים חפשו לרצפה עץ ציפוי היה שלא במקומות הרגליים.

 וכך חלילה וחוזר השני את ומזיז מהם אחד על ודורך לוחות שני לוקח שהיה אבהו ר׳
 שלא מרחץ בית זה שהיה ייתכן 413״.לזיקנותי כחי ״שימרתי אומר והיה מתקדם, היה
414.מוח בזעזוע ולקה בו נפל אחד שאדם עץ, לוחות בו היו

 בצורות נוכריים, ממבנים מוכרים (81^861^ מאוחרת )ביוונית הספסלים - 2
מעץ, ואחת מאבן אחת ופעמים מאבן הן גם הספסל ורגלי אבן, עשוי המושב שונות.

מ״י. פ״ו מקואות 407
 נס, לו התרחש מתחתיו. המרחץ בית נפתח המרחץ, לבית נכנס אבהו ר׳ ש׳: ע״א; ס ברכות 408

ל )ראה אחת ביד אנשים ואחד מאה והציל עמוד על עמד (.378 הע׳ לעי
(.22) ע״ב יד פ״ט, ברכות ירושלמי 409
 חדש למרחץ תכנס ואל רבי... את יהודה ברבי יוסי רבי צוה דברים ״שלשה ע״ב: קיב פסחים 410

 תפחת: שמא ד״ה רש״י חדש״; עשר שנים עד לוי: בן יהושע רבי אמר כמה? עד תפחת. שמא
מים״. מלא חלל ״ותחתיה

 רוחץ שבת למוצאי - שבת מערב שלו נקבים שסתמו ״מרחץ ה״ג: )פ״ג( פ״ד שבת תוספתא 411
בצונין״. ורוחץ ויוצא ומזיע, טוב ביום נכנס - טוב יום מערב שלו נקבים ושסתמו מיד. בה

 ״לסתום )קהתי: המרחץ״ את בו לפוק שהתקינו שלשה על משלשה ״פחות מ״ב: פכ״ח כלים 412
שבמרחץ״(. הנקבים את בו

(.60) ע״ג ס פ״א, ביצה ירושלמי 413
 בשולי דדין״; מוחיה נתמזמז אמר: לרישיה דטרייה גברא לההוא ״חזייא ע״ב: מה חולין 414

מוחר. ונתנדנד בקרקע או בכותל ראשו והכה במרחץ דנפל לרישיה דטרייה ״׳פי׳ הגיליון:
ה״״. ׳טר ערך ערוך



 שבין איצטבא גם הייתה 416״.״איצטבא קרויים אלה ספסלים בארמית 415.לסירוגין
417.שונים חפצים עליה להניח היה שניתן העמודים,

הדלתות. מקום את מילאו הווילונות )וילאות(. וילונות - 3
 kaminos היווני למונח המקבילה את זה במונח רואים המילונאים קמין. - 4

ך 418.בעץ מסיקים הקמין את מרחץ. תנור היא כאן משמעותו אשר )תנור(,  ה״מגדלי
 אלה ארגזים המרחץ. בית מתכולת חלק והיו הכביסה לאכסון ששימשו ארגזים אולי היו
 ששמרו חדר היה אשר ״קנקיליך, על מצביעים הארכיאולוגיים הממצאים ניידים. היו
 בסל מדובר מברטנורה ר״ע לפי דבורים. כוורת דמוי סל זה שהיה או הבגדים על בו

 במונח 419.הבגדים את לחטא כדי גפרית הדליקו שמתחתיו ברזל מחוטי עשוי שהיה
 )שאינני kigulis וכן, ,kaguellon יווניות: מילים שתי לעף לפי משולבות ״קנקיליך

ך לו שעשה אולירין... של ב״דכין 420(.היווניים המרחץ לבתי לקשור מסוגל  פטפטי
421.מוגבה מעמד או מושב או דוכן, אולי שהוא לתלת־רגל, הכוונה אולי

ת ו ו צ ת של ה ץ בי ח ר מ ה
 מביא עסק הוא ביסודו המרחץ בית - פרטית בבעלות המרחץ בתי היו מלכתחילה

רווחים.
 רואים ערעור, ללא שנים שלוש במשך אחד אדם של בבעלות היה מרחץ בית אם

 התחילו מאוחרת יותר בתקופה רק 422.החזקה בעל והוא נכס אותו של כבעלים אותו
 שמות להם אימצה שהגמרא ציבוריים, מרחץ בתי לבנות הקהילה או העיר שלטונות

423.במשנה נזכרים לא עדיין אשר (,velanea) ״וולנאה״ או (demosia) ״דמוסיה״ כמו

 אבן, של ואחת עץ של אחת טמא. עץ, של רגליו ושתי שבמרחץ ״ספסלין מ״י: פכ״ב כלים 415
טהור״.

 שהיה מטהר, נחמיה רבי - מרחץ של האצטבא על או אבן של ספסל על ״ישבו מ״ג: פ״ט נדה 416
כתמים״. מקבל אינו טומאה מקבל שאינו דבר כל אומר: נחמיה רבי

ע״א. ז שבת 417
 ורוחצין ונכנסים שבת מערב הקמין את סותמין היו ״בראשונה (:23) ע״א ו פ״ג, שבת ירושלמי 418

בשבת״. והולכת דליקה והיא שבת מערב עצים אותו ממלין להיות נחשדו בשבת.
 ר״ע טהורה״; ככורת, והעשויה טמאה. כסות, קבלת בית בה שיש ״קנקילין מ״י: פכ״ב כלים 419

 ד״ה שעליו״; הבגדים לעשן כדי וגפרית אש תחתיו שמשימין ״כלי קנקילין: ד״ה מברטנורה
 ״מפולשת ככוורת: ד״ה שעליה״; הבגדים לקבל קבול בית לה ״שיש כסות: קבלת בית בה שיש
צדדים״. משני

Krauss, Lehnwörter, 2:534a 420
 פי על אף אולירין של דכין טמאה. פטפטין לה ״עשה ה״ח: פ״ה קמא(, )בבא כלים, תוספתא 421

טהור״. פטפטין לה שעשה
 תדיר, פרות עושה שהוא וכל והעבדים השלחין ובית הבתים... ״חזקת מ״א: פ״ג בתרא בבא 422

ליום״. מיום שנים שלש חזקתן
 בונים אבל לרבים... נזק בו שיש דבר וכל ואריות רובין להם מוכרין ״אין מ״ז: פ״א זרה עבודה 423

שגוי. דמוסיה שהמונח ואומר זאת משנה מצטט המחבר מרחצאות״. ובית בימוסיאות עמהם
ת גורסים ש״יש כותב )קהתי - בימוסיאות מפרשים ויש ציבור, של מרחץ בתי והן דימוסיאו

« »
יז פרק 800



«  »
801 בריאותי טיפול

 מכונה הפרטי המרחץ בית לבין הציבורי המרחץ בית בין בהם שמפרידים במקורות
 לעתים ורק 424״,״מרחצה או ״מרחץ״ להיקרא ממשיך הפרטי בעוד "דמוסיה״, הציבורי
 426״.״דמוסיה טבריה של המרחץ בתי גם מכונים כך 425ק(.1י¥313) פריבטה קרוי רחוקות

427.רחיצה נחשבת שאינה קרים, במים לרחצה מיוחדים סידורים היו לא
 וולנס ביוונית המכונה את התואם הבלן, הוא המרחץ בית על הממונה

 או )החוכר( האריס מן משכורתו את המקבל המנהל הוא פרטי או ציבורי מרחץ בבית
 429,תשלום מתרחץ מכל גובה היה הבלן 428.החוכר עצמו הוא אין אם וזאת הבעלים, מן

 היו אלה אסימונים הרחצה. עבור בו משלמים שהיו אסימון המתרחצים קיבלו ותמורתו
430.השדה בערי גם לרכשם היה וניתן בירושלים הגדולים המרחץ לבתי תקפים

 יש ולכן לנשים גם קשורים מקצועם מבחינת אשר אנשים לקבוצת השתייך הבלן
 קובעים אינם כלל בדרך והגזע המקצוע הרע. היצר התגברות של סכנה בעיסוקם

 קשורים אשר מקצועות סוגי הם חריגים אך אדם, לבני לייחס שיש הכבוד את ביהדות
 ואף גדול לכהן למלך, דומים מקצועות בעלי או בלן למנות אין לכן מוסריות. לסכנות

 הבודדת באישיות מלראות להישמר יש זה עם יחד 431.ולאפוטרופוסים קהל לראשי לא
432.מקצועו בעקבות נחות אדם

 יהודה )שלמה שי״ר ״אוריאור״. או ״אוליאור״ גם הבלן ליד מופיע קרובות לעתים
ם זה מונח קשר אשר הראשון היה (1867-1790 רפופורט, ^ ז ^ ־  עתיקה, שביוונית ל

 שיובא כפי 433.01631ד118 הלטיני למונח המונח את קשרו אשר אחרים באו ובעקבותיו
שונה היה שתפקידו המתרחץ, את בשמן שסך אדם גם היה מרחץ בית בכל להלן,

המתרגם.( - שעשועים בתי
 בהן להושיב - שווקין תקנו עצמן. לצורך אלא תקנו לא - שתקנו מה ״בל ע״ב: לג שבת 424

 לג )בראשית העיר׳ פני את ׳ויחן שלם׳... יעקב ׳״ויביא עצמן״; בהן לעדן - מרחצאות זונות;
להם״. תיקן מרחצאות אמר: יוחנן ורבי להם... תיקן מטבע רב: אמר - יח(

 פריבטה באילין ברם דומסייא באילין דתימא ״הדא (:72) ע״ב לח פ״ח, שביעית ירושלמי 425
ירחץ״. לא זה הרי הוא מתחשב אם אסור.

 למיסחי עלון עקיבא ור׳ יהושע ור׳ לעזר ר׳ ״דלמא (:22) ע״ר כה פ״ז, סנהדרין ירושלמי 426
דטיבריא״. דימוסין

רחיצה״. צונין רחיצת ״שאין (:46) ע״ב ה פ״ב, ברכות ירושלמי 427
 - הבית בעל מכוח שבאין בזמן והספן, הספר והבלן ״הבייר הי״ד: פ״ט מציעא בבא תוספתא 428

מדינה״. ממנהג משנין ואין אריס. מכוח נוטלין - אריס מכוח הבית, בעל מכוח נוטלין
 לספר... ולא לבלן ולא לביר, לא מלאכה( בשכר שביעית )דמי נותנים ״אין מ״ה: פ״ח שביעית 429

ת נותן הוא ולכולן חנם״. מתנ
 שני מעשר ירושלמי אסימון״; על שני מעשר מחללין ״אין ה״ד: פ״א שני מעשר תוספתא 430

ת על אותו מחללין שאין מודין ״הכל (:2) ע״ר נב פ״א,  מציעא בבא לאולייר״; הנתונות מעו
ת רב: אמר אסימון? ״מאי ע״ב: מז המרחץ״. לבית בסימן הניתנות מעו

דין אין והבנאי והבורסקי ״הגרע פ״י: זוטא ארץ דרך 431 דין ואין הצבור על פרנס מהם מעמי  מעמי
אפוטרופוס״. מהם

 ואוי בסם שאומנותו מי אשרי בורסקי. ובלא בסם בלא לעולם אפשר ״אי ע״ב: פב קידושין 432
בורסקי״. שאומנותו מי לו

1ז.<31188, 1. 2, 1893, .ק 507 ראה: 433



 פי על אף כ״סך״, מתפקידו "אוליאור״ התואר את שקיבל נראה הבלן. מתפקיד
ם לו שהיו ם תפקידי ם ולקיחת 434למרחץ הרחצה בגדי הבאת כמו נוספי  של הבגדי

מו 435.המתרחץ ר( של מקו או תה לבלן 436.הבלן של ממקומו שונה היה ה״סך״)האולי  היי
ך ״קורת שכונתה קורה שב היה שעליה הבלני 437.יו

אור״ המילה שנה, חלקי בכל מופיעה ״אולי שני בתוספתא המ ם, וב  ובדרך התלמודי
שון מופיעה היא כלל ע אינו שוב זה מונח מדוע להסביר עוד יש רבים. בל  אצל מופי

ם ם היווני הקלסית. בתקופה והרומי
ת פעמים  - המנגב - ״הספג׳׳ את גם המרחץ בית בצוות המשנה מזכירה בודדו

438.המתרחץ את לנגב היה תפקידו אשר
שערות, את הבלן סירק לא המרחץ אחרי ם, אצל זאת שעשה כמו ה  אלא היווני

שים סירקו כלל בדרך זאת. שעשה הוא - 440״ה״ספן או - 439״ה״ספר  שערותיהם את האנ
441.אתם שהביאו במסרק בעצמם

ה צ ח ר ה
שנם ת, מטעמי אשר אדם, בני י חו לי נו או  ומסתפקים החמים המים על מוותרים בריאות, ו

 כפי הגוף, מן הזיעה את שיוציא כדי )הבל(, המרחץ בית של והלח החם באוויר בשהות
עה, אינו המרחץ, בבית המתפתח זה, הבל 442.הסביר ששמואל די על אך זי ת י  תנועו

ת גוף ע, האדם שונו הזיעה מזי הג היה לכך נוסף 443.ההבל עם מתערבת ו  במזרח הנו
 רק שמוסק לתנור דומה יהיה האדם אחרת חמים, מים שתו )בסאונה( החם שבמרחץ

עתיקה: במסורת שמופיע כפי לגוף, טובים זיעה סוגי שלושה 444.מבפנים ולא מבחוץ

ת אדם ״מסתפג ע״ב: קמז שבת 434  שחשודים מפני לאוליירין ימסדנה ולא בחלון, ומניחה באלונטי
״סחיטה״. דבר: אותו על ד״ה ״בלנים״; האוליירין: ד״ה דש״י דבר״; אותו על

חולצן״. היה האוליירין אצל מגיע שהיה ״ביון (:15) ע״ג ד פ״ב, ברכות ירושלמי 435
 והחיצונים... הפנימין בתים מכר המרחץ את המוכר ״תני (:56)ע״ג יד פ״ד, בתרא בבא ירושלמי 436

מכור״. אינו האורייר ומקום מכור הבלן מקום אומר: אלעזר בן ר״ש
 קורת ד״ה מברטנורה ר״ע טהור״; הבלנין, קורת על אף אומר: יוסי ״רבי מ״ב: פ״ד זבים 437

הבלן״. ישיבת מקום ״נמצא מ״ח: פ״ח כלים עליה״; יושב המרחץ שבעל ״קורה הבלנין:
ת מ״ג: פ״ט כלאים 438 ת הידים, ״מטפחו ת הספרים, מטפחו  כלאים״; משום בהם אין הספג, מטפחו

ת ד״ה מברטנורה ר״ע שרחץ״. לאחר גופו כל בהם ״שמנגב הספג: מטפחו
ד. י רבה אסתר 439
 והבלן, הבייר וזורה... ומעמר קוצר - מחבירו שדה ״המקבל הי״ד: פ״ט מציעא בבא תוספתא 440

 נוטלים אריס, מכוח הבית, בעל מכוח נוטלין הבית, בעל מכוח שבאין בזמן - והספן הספר
ל והשווה אריס״. מכוח ת יב: פרק לעי  של היגיינה קוסמטיקה: :2 מס׳ נספח עור, מחלו

השערות.
מסרק״. לי הביאו נתר, לי ״הביאו ע״א: מא שבת 441
 הפה דרך שיכנס וההבל הבל מוציא הבל ש׳: הבלא״; מפיק הבלא שמואל: ״דאמר שם: שם 442

יותר. מהר שתצא לזיעה גורם
Oribasius, 6:15 ed. Daremberg, 1 p. 480 443

 הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור דומה - מהן שתה ולא בחמין ״רחץ ע״א: מא שבת 444
מבפנים״.

« »
יז פרק 802



«  »
803 בריאותי טיפול

 מרפאה, החולה זיעת המרחץ. בבית המתרחץ וזיעת העמל העובד זיעת החולה, זיעת
445.המרחץ לזיעת להשוות ניתן לא זיעה שום אך

 התאוששותם בזיעה, המרחץ בבית ביושבם להתעלף עלולים חולניים אדם בני
446.זמךמה להימשך עלולה

 המרחץ בבית לדבר שנמנעו אדם בני היו זה ומטעם לשיניים מזיק המרחץ בית הבל
447.חולין דברי אפילו

 ששופכים ה״משתטפיך, שלב מגיע המרחץ בית בהבל ישיבה או חם אמבט לאחר
 לברזל דומה - בצונן נשתטף ולא בחמין ״רחץ 448.פושרים או קרים מים האדם על

 השתמשו קרים במים לשטיפה 449.שמואל כדברי לצונן״, הכניסוהו ולא לאור שהכניסוהו
 אשר ה״פרביטא" ידי על תבוצע שהשטיפה היא נוספת אפשרות 450.בדלי או היד בכף

נוספת אפשרות היוונים אצל מכונה זה אדם 451.המרחץ בית את שוטף
 ברכות שתי היו כלל בדרך 452.הגוף את לרחוץ או לקרר כדי לצינור מתחת לעמוד היא

 והמתרחצים שונה, הייתה בהן שהטמפרטורה זו, גב על זו צוננים, מים של מטהרות
 המפורסמת בתמונה 453.החמים המים של המרחץ מן שיצאו לאחר בהן משתטפים היו
 מקלחות זה לעומת כאלה. מים מכלי שלושה רואים אנו טיטוס של המרחץ בית של

 חמים במים רחצה לאחר קרים במים שטיפה 454.תקופה באותה היו לא כנראה אמיתיות
 מים עצמו על שופך כך ואחר קרים במים רוחץ אשר אדם 455.לתינוקות מקובלת הייתה
ביזבזם. והוא לרבים מיועדים היו החמים המים כי 456״,הרבים את ״גוזל הוא הרי חמים

 מלאכה. זיעת מרחץ, זיעת חולי, זיעת לגוף: יפות הן זיעות ״שלוש ה״ד: פמ״א נתן דר׳ אבות 445
בו״. כיוצא לך אין - מרחץ זיעת מרפא; - חולי זיעת

 למרחץ... אדם יכנס לא שיתפלל. עד למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב ״לא ע״ב: ט שבת 446
יתעלפה״. שמא גזירה לא? אמאי לכתחלה בעלמא. להזיע - למרחץ׳ ׳ולא

ת אבדימי: בר שמואל ״א״ר (:59) ע״ד מב פ״ג, זרה עבודה ירושלמי 447  שאלו, המרחץ מהילכו
לשיניים״. רע המרחץ שהבל אלא

שתטפין ״אין ה״ד: )פ״ג( פ״ד שבת תוספתא 448  ור״ש מאיר; ר׳ דברי בצונן, בין בחמין בין מ
מתיר״.

ע״א. מא שבת 449
 מערב צונן של דלי לו ממלאין שהיו זונין בן בביתוס ״מעשה ה״ד: )פ״ג( פ״ד שבת תוספתא 450

שייקר״. כדי בשבת, עליו ונותנין שבת
 תחלה? עשו יצא למה - כה( כה )בראשית אךמוני׳ הךאשוץ ״׳ויצא ח: סג רבה בראשית 451

 המרחץ בית את משטף שהוא פרביטא כהדין אבהו: א״ר עמו. סריותו ותצא הוא שיצא כדי
וכו״׳.

 ד״ע יתן״; בכי ובטהור, טמאין. בטמא, לידוח, או להקר הצנור תחת ״עמד מ״ב: פ״ד מכשירין 452
 בטיט מלוכלך שהיה כגון גופו, ״לרחוץ לידוח: או ד״ה עצמו״; ״לקרר להקר: ד״ה מברטנורה

המתרגם(. - להתקלח = )בלשוננו בצואה״ או
ך. מלאה והעליונה שאובין מלאה התחתונה - שבמרחץ ״המטהרת מי״א: פ״ו מקואות 453 שרי כ

454 2:877
 לאחר ובין המילה לפני בין חמים״(, ״במים )קהתי: הקטן את ״מרחיצין מ״ג: פי״ט שבת 455

בכלי״. לא אבל ביד, עליו ומזלפין המילה,
הרבים״. את גוזל ה״ז בפושרים והמשתטף בצונן ״הרוחץ פ״י: רבה ארץ דרך 456
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הנתר, הבית. מן הביאו המתרחץ אשר ב״נתר״ להסתבן מקובל היה המרחץ בבית
457.לעיל נידון אחרים, כימיים ניקוי חומרי כמו

ה כ מן סי ש ב
 רחצה על בשמן. הסיכה הייתה בהן שהחשובה פעולות, מספר נעשו הרחצה לאחר

 נכנסים אינם המים ואשר חבית״ גבי על ל״מים דומה שהיא שמואל אומר סיכה ללא
 ב״פכין או 459()צלוחיתא בצלוחית עצמו המתרחץ עמו הביא השמן את 458.לתוכה
 שושנה נתנה כך המרחץ; לבית אדוניו אחרי השמן את הביא העבד פעמים 460״,גלילין

 להביא עברי מעבד לבקש אסור 461.המרחץ לבית ומשחה שמן אחריה להביא לנערותיה
 המרחץ בבית 462.אדוניו את לסוך עליו להטיל אסור וכן המרחץ, לבית אדונו בגדי את

 המרחץ לבית בכניסה 463.זאת למטרה תיבה גבי על שהונח בכלי שהיה שמן, מכרו
 העמידו השמן בקבוק את הגוף. גבי על לסחטם היה שניתן רכים זיתים גם מכרו

 יתחמם שהשמן כדי )"אשונא"( לאש קרוב העגלה את והעמידו 464״,״עגלתא בתחתית
ת בכלי השמן את להביא אין 465(.1קץ[-003118111)ומ מההיפוקאוסט  הסכנה בגלל זכוכי

 רצפת על החלקה של הסכנה מחמת הרצפה, על לירוק אין כן כמו ישבר; שהכלי
שיער בבית כבר ראשם על השמן את ששפכו אנשים היו 466.האבן  מכל להם שימש וה
שמן  זה היה משה״ ה״פני לדעת 468.מבושם בשמן גם סכים היו רווחה בתקופת 467.ל

מין של ״הוורד ס ש י שומין בשמן ונכב שין שומ עו תו ו  הזוהמא״, את ולרחוץ לסוך או
פו לסיכת ירמיה ר׳ השתמש זאת ובתערובת 469.גו

ת יב: פרק לעיל ראה 457 סבון. קוסמטיקה: :2 מס׳ נספח עור, מחלו
 למים ד״ה רש״י חבית״; גבי על למים דומה - סך ולא רחץ שמואל... ״דאמר ע״א: מא שבת 458

לתוכו״. נכנסים שאינם וצדדיו שוליו ״על חבית: גבי על
 אודייתא״ לזוסימי צלוחיתא יהב מסחי על חזקיה ״ר׳ (:26) ע״א לח פ״ח, שביעית ירושלמי 459

הבלן(. לזוסימי השמן צלוחית את נתן חזקיה )ר׳
למרחץ״. שמן בהן שמוליכין הגלילין ״הפכין ה״ט: פ״ב קמא(, )בבא כלים, תוספתא 460
ח פסוק שושנה פ״ב, דניאל לספר תוספות 461 ס ו נ ( ז  נא הביאינה לנערותיה: ״ותאמר תאודוטיון(: י

ת את וסגרנה תמרוקים לי ארחץ״. למען הפרדס דלתו
 את לו יסמוך ולא למרחץ לפניו כליו יטול ולא עברי... ״עבד )בתחילתו(: פ״ב עבדים מסכת 462

יסיכנו״. ולא ישיפנו ולא מתניו
טמאה״. - במרחץ שמן עליה שמוכרין ״תיבה ה״ד: פ״י מציעא(, )בבא כלים, תוספתא 463
עגלתא״. גוא צלוחיתא מיתן מהו ״א״ל (:50) ע״א ו פ״ג, שבת ירושלמי 464
 בבית חם אוויר של הצינורות מערכת )היפוקאוסט: (.26) ע״א לח פ״ח, שביעית ירושלמי 465

המתרגם.( - הרומי. המרחץ
 אדם ירוק ולא הסכנה, מפני בזכוכית המרחץ לבית שמן אדם יכניס ״ולא פ״י: רבה ארץ דרך 466

הסכנה״. מפני המרחץ בבית
 סך אבל למרחץ, וילך ראשו גבי על שמן אדם יסוך ״לא הט״ז: )פט״ז( פי״ז שבת תוספתא 467

אבר״. אבר גופו כל
עליהן״. מברך אינו - שבמרחץ והבשמים ״האש הי״א: פ״ו ברכות תוספתא 468
(.26) ע״א לח פ״ח, שביעית ירושלמי 469
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מי קראום ]לפי סי לונו שלפי אורייתא״, ״זו מי״ לוי של מי סי  אשר המשרת הוא ״זו
 חושב "ארוותא״ בערך הערוך בעל המרחץ. בית הוא ו״אורייתא" החגורה את חוגר

בטוח.[ אינו זה כל שומר. שמשמעותו ״סדר״, הערבית במילה שמדובר

בי על שמן שפכו לסיכה: נוספת שיטה הייתה כנראה  המתרחץ כך ואחר שיש לוח ג
 בסמוך(: )להלן אחרים במקומות מנוסח שהדבר כפי או 470,השיש גבי על התגלגל

ה״. ״משתבר ת מועדפת זאת שיטה עלי ם; עבור במיוחד מאמצת, ופחו  לבריאים חולי
ת. לפחות זאת שיטה נחשבה אל בן שמעון ״רבן מהוגנ השיש על המשתבר אומר: גמלי

471״.כלב של חבירו - בשוק והאוכל חמור(, כמו )מתנהג חמור של חבירו -
שין עם מתקשרת הסיכה שמ ה 472״,מעים בבני ״ממ הכוונ סוי ו  הבטן איזור של לעי

ם. לעבור לצואה מסייע אשר מי הסידור על במעיי  בית בתוך הכיסא בית של הפני
תן המרחץ שימות מתוך ללמוד ני ריין בקר של הר ש במשנה 473.ו  העם ש״כל רק מודג

שתינין ה״ מ טי )לפני לפני 474(.המרחץ בבית אפרודי
 היה המקובלים התרגילים אחד להתעייף. כדי ההתעמלות, שעת מגיעה הסיכה אחרי
ס להתכופף שטין מסביר חננאל רבינו 475.הרגליים בין הראש את ולהכני מקפלין ש״פו  ו

הן זרועותיהם כן ולאחריהן לפני בי על רגליהן ו הן ג תי עין ומתחממין ירכו מזי  כמין והוא ו
ת הייתה לא מעולם 476״.ואסור רפואה מעשה תנגדו ם של ה  - 477בספורט לעסוק היהודי
ת רק הייתה סיון, התנגדו מנ ת. את גם בו טיפחו הגוף תרבות שמלבד לגי הפריצו

 )בארמית: במגרדת השתמשו כך לשם ה״מתגרד״. היה המרחץ בבית הטיפול סיום
תה אשר מגררתא( או מגרדה רין בבעלות היי אוליי תה 478ה היי חד וו על תלויה ו מיו

 דמאי תוספתא בכביסה״; מגלגל אדם ואין ברחיצה מגלגל אדם מנא: ״א״ר (:9) ע״ב שם שם 470
שעמד עליה, להתעגל שיש של טבלה גבי על שמן שנתן ״גוי הי״ט: פ״א  לישראל מותר מ

 שייש של טבלא גבי על שמן אדם יתן ״לא הי״ד: )פט״ז( פי״ז שבת תוספתא אחריו״; לישב
חין ואין סכין... שאין לפי עליה להתעגל בשבת״. לומר צריך ואין טוב ביום הקרקע את מדי

 משתבר ואינו מתגרד( )הגר״א: מתגרגר ואינו מתעמל אינו למרחץ ״הנכנס פ״י: רבה ארץ דרך 471
 במקום יעקב״ )״נחלת קבל״. ולא השיש שמן לו חלפו חלוש, שהיה בר״ג ומעשה השיש. על

 משתין שאינו כלומר השיש״, על משתין ״ואינו גורס והוא שחר״ לה ״אין זאת שגרסא טוען
אל רבן של ובמקרה מוסתרת. לפינה ילך אלא כל, לעין  הסכים לא הוא חלוש, שהיה גמלי

מוסתר.( למקום להביאו ודרש במקום להשתין
מתגרדין״. ולא מתעמלין לא אבל מעים בבני וממשמשין ״סכין מ״ו: פכ״ב שבת 472

Becker-Rein, Gallus, 3:112 473
אל רבן את פלוספוס בן פרוקלוס ״שאל מ״ד: פ״ג זרה עבודה 474  במרחץ רוחץ שהיה בעכו, גמלי

במרחץ... משיבין אין לו: אמר אפרודיטי? של במרחץ רוחץ אתה מה מפני אפרודיטי... של
מדת וזו אפרודיטי(״. )לפני לפניה משתינין העם וכל הביב פי על עו

ברכיה״. ביני רישיה דכיף האי כגון מתעמל? ״מאי ע״ב: נה פ״י, רבתי כלה 475
 שם, למשנה חננאל רבינו מתעמלין״; לא אבל מעים בבני וממשמשין ״סכין מ״ו: פכ״ב שבת 476

ע״ב. קמז
Ewer, in Pagel-Neuburger ’s Handbuch 3:342 477

אל רבן נחלקו לא נתן: רבי ״אמר הי״ב: פ״ב מציעא(, )בבא כלים, תוספתא 478  על וחכמים גמלי
וכר״. טהור שהוא אולירין של מגררות תלוי



 Mercuriali)480) מרקוריאלי של המפורסם בציור 479.המרחץ בית אורחי של לשימושם
 להסרת משמשת המגרדת בשימוש. ושלוש בטבעת תלויות מגרדות ארבע רואים אנו

 עצמו האדם ידי על נעשה הלכלוך סילוק האדם. של גופו מעל והלכלוך השמן הזיעה,
 )מגרדתא כסף של במגרדת לפעמים משתמשים היו בשבת שכיר. עובד ידי על או

״מגרדיך. למונח זהה 482׳״מפרכסיך היחידאי המונח אם ברור לא 481(.דכספא
 מעילו את שלבש מי 483״.ראשון יצא ראשון שמזיע זה למרחץ, שנכנסו ״שנים

 ידוע 484.אחריו הבאים של מקומם את לקח הוא כי הרבים את גזל הזיעה, למקום וחזר
 איבד לא אדם ההזעה שלמרות התברר ידם שעל המרחץ, בבית במאזניים שימוש על

 המשקל איבוד את המאזנים חמים מים שותה אדם ההזעה שבעת משום 485,ממשקלו
ההזעה. בשעת

 ארוגות היו אשר ידיים״ ב״מטפחות וכן 486״ב״מפה משתמשים הרחצה לאחר לניגוב
 מפשתן עשויות ב״אלונטיאות״ השתמשו היוונית־הרומית בתקופה 487.ופשתים מצמר

(488(,lintea ב״סכניתא״, גם השתמשו נשים הרומים. אצל בלעדי בשימוש היו אשר 
 490״,״אנטיטיה היה נשים של הרחצה בגד 489.כובע עם רחצה למעיל אולי שמקבילה

המרחץ של האביזרים בין הם הרחצה בגדי 491.ברורה אינה המילה של ומשמעותה

אל רבן דברים ״ארבעה מ״ו: פי״ב כלים 479  של )מתלה המגרדות״ ותלוי מטמא... גמלי
המגרדת(.

ת דיאטה, על ספר כתב ,1606-1530 איטלקי, ורופא לשון חוקר 480 והיגיינה. התעמלו
 בן שמעון רבן בשבת. במגררת גוררין אין רבנן תנו מתגררין: לא ״אבל ע״ב: קמז שבת 481

אל  מגררתא אימיה ליה עבדא יהודה בר שמואל רב חושש. ואינו כדרכו גורר אומר... גמלי
״לשבת״. דכספא: מגררתא ד״ה רש״י דכספא״;

בבהמה״. לא אבל באדם ומפרכסין ומדיחין ״סכין הי״ח: )פ״ג( פ״ד שבת תוספתא 482
ט. יד רבה ויקרא 483
תו ״המתכסה פ״י: רבה ארץ דרך 484 מד בטלי הרבים״. את גוזל ה״ז הזיעה במקום ועו
 עצמו ושקל שיצא כיון תכנס... שלא עד עצמך ושקול ורחוץ הכנס ״א״ל ד: ד רבה בראשית 485

יצאת?!״. ממך לא שיצאת הזיעה אותה כל א״ל כלום. חסר לא
 כל את מקנח כך ואחר ראשו את מקנח המפה, את לו והביאו ויצא ״רחץ פ״י: רבה ארץ דרך 486

האיברים״.
ת מ״ג: פ״ט כלאים 487 ת הידים, ״מטפחו ת הספרים, מטפחו  כלאים. משום בהם אין הספג, מטפחו

אוסר״. אליעזר רבי
 יביאם לא אלונטיאות, בעשר אפילו ונסתפג טבריא ובמי מערה במי ״הרוחץ מ״ה: פכ״ב שבת 488

 אותה ומביאין ורגליהם ידיהם פניהם אחת באלונטית מסתפגין אדם בני עשרה אבל בידו,
בידן״.

 לבי נשים בלרי מביאין האוליירין יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי ״אמר ע״ב: קמז שם 489
 ד״ה רש״י למטה״; ראשיה שני לקשר צריך - סכניתא ורובן. ראשן בהן שיתכסה ובלבד בני

בו״. עטוף וראשו כתפיו בין לו שתלוי גדול ״סודר סכניתא:
 משום אסורין נשים בלנרי יוחנן: רבי בשם אבהו ״רבי (:62) ע״א לב פ״ט, כלאים ירושלמי 490

ה״ אמרי: דקיסרין רבנין נשים? בלנרי מהו אנשים. בלנרי היא נשים בלנרי היא כלאים. טי  אנטי
המתרגם(. - צבעוני כבגד מוסבר לוי של )במילון

Löw in Krauss, Lehnwörter 2:70a 491
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 שיכול מי 492.נשים ואצל גברים אצל שונים והם ״בלרי", בקיצור או ״בלנרי״ ומכונים
 לבית אחריו הרחצה בגדי את לשאת לאוליירין או לעבדו נתן לעצמו, להרשות היה

 495.זאת משימה להטיל אסור עברי עבד על ורק 494עולם של מנהגו זהו - 493המרחץ
 את יוביל הוא לו, קשה שהיה מסוים נושא לו שיסביר שמי שגור היה יוחנן ר׳ בפי

496.המרחץ לבית בגדיו
 למרחץ שנכנסים לפני ולבישתם. הבגדים פשיטת בעת מסוים סדר מחייב הנימוס

 את ופושט חגורו את ומתיר טליתו את ומסלק כובעו את ומסלק מנעליו את ׳׳חולץ
 את מקנח המפה, את לו והביאו ויצא רחץ התחתונה. פורקסו את מתיר כך ואחר חלוקו
 כך ואחר הראש את סך השמן את לו הביאו האיברים. כל את מקנח כך ואחר ראשו

 חגורו את וחוגר חלוקו את ולובש התחתונה פרקסו מניח כך ואחר האיברים כל את סך
 שמאל, של מניח כך ואחר ימין של מניח מנעליו, מניח כך ואחר בטליתו ומתכסה
497׳׳.ימין של כך ואחר תחלה שמאל של חולץ חולץ, וכשהוא

 499״.פוטירין ״דיפלי או 498׳׳פוטירין ׳׳פיילי המכונה יין כוס שותים הרחצה לאחר
 הוא והשני שטוח כלי היא הראשון ומשמעות מיוונית, כנראה מקורם המונחים שני

 היה יין, בשתיית רגיל היה לא אשר יוסף, רב מסופק. הנכון שהפירוש אלא כפול. גביע
 שחש אמר יוסף ורב צאתם, לאחר יין אותו השקה והוא עוקבא מר עם המרחץ בבית

 ישן, מיין העשוי אלונטית, יין שתו פעמים רגליו. ציפורני ועד ראשו משערות בצינתו
500.להתקרר כדי ואפרסמון, מים

.490 הע׳ לעיל, ראה 492
.489 הע׳ לעיל, ראה 493
 את מלביש העבד ארץ דרך רבו... את מרחיץ העבד ארץ ״דרך י: בשלח בובר, תנחומא 494

אדונו״.
כל אני ״שומע ב׳(: כ״א )לשמות יעבד שנים שש ד״ה א פרשה דנזיקין, מסכתא מכילתא 495

לא אמרו: מכאן לט(. כה )ויקרא עבד׳ עבדת בו תעבד ׳לא לומר תלמוד במשמע? עבודה
• • 1 •

 ובתלמידו בבנו אבל המרחץ... לבית כלים לו יטול ולא מנעליו לו ינעול ולא רגליו לו ירחוץ
(.257 הע׳ לעיל, גם )ראה רשאי״

 מובילנא בג בג רבן אליבא בבקר לי דמתרגם מאן יוחנן: רבי דקאמר ״היינו ע״ב: כז עירובין 496
 לבית בגדיו אני מוביל בג, בג בן לשיטת בבקר לי שמסביר מי ש׳: מסותא״; לבי מאניה

ע״ב. סב סנהדרין המרחץ;
פ״י. רבה ארץ דרך 497
 פוטירין פיילי לו הביאו שיצא כיון למרחץ. נכנס לרומי )טיטוס( שעלה ״כיון ז: י רבה בראשית 498

לשתותו״. יין של
 אחר פוטירין כדיפלי פוטירין דיפלי אמר: אבון ״ר׳ (:10) ע״ג לז פ״י, פסחים ירושלמי 499

ת ״כוסות קראקא(: בדפוס הגיליון )על פירוש המרחץ״;  המרחץ אחר פוטירין כדיפלי כפולו
אדם״. של אבריו בכל נכנסת שהשתיה המרחץ אחר ששותין ככוסות

 ואיזו אנומלין היא ואיזו אלונטית. עושין ואין בשבת אנומלין עושין רבנן: ״תנו ע״א: קמ שבת 500
 אמר למיקר. מסותא לבי דעבדי ואפרסמון, צלולין ומים ישן יין - אלונטית אלונטית?... היא
ת ש׳: וכר״. באני לבי עוקבא מר בתר עלית חרא זימנא יוסף: רב  לאחר אותו שעושים אלונטי

וכר. עוקבא מר אחר נכנסתי אחת פעם אמר: יוסף רב להתקרר. המרחץ בבית הרחצה



 501(.זמנית )שעה הרביעית השעה לפני הבוקר בשעות המרחץ בבית אדם ירחץ לא
 ״לרוץ ברומא. מקובל שהיה כמו במרחץ לרחוץ כן ולפני לאכול רגילים היו זאת בשעה
502.לתפקיד מוגזמת לנאמנות ביטוי הוא המרחץ״ לבית הצהרים בשעת בתמוז

ה צ ח ת ר ב ר ו ע מ
 לספר מרבים ביחד, מתרחצים ונשים שגברים 503,והיווני הרומי הגרמני הנוהג על

 הייתה מציאותם אך 505,מוזכרים אמנם לנשים חמים מרחץ בתי 504.ומרטיאליס יובנליס
 בהקמת מעורבת, רחצה של השלילי לנוהג סוף לשים ניסה אדריאנוס למדי. חריגה
 במהלך והתחדשו שחזרו וההנחיות האיסורים אך 506,המינים לשני נפרדים רחצה מתקני
 508,זה נוהג השתרש היהודים אצל גם 507.זה נוהג לשרש היה ניתן שלא מוכיחים השנים

 במרחץ ״מרחצת היא אם אשתו את לגרש צריך שאדם חמורה תקנה לתקן צורך והיה
 509״.וישראל משה כדת עמו נהגה שלא מפני כתובה ללא ״תצא והאישה אדם״ כל עם

 המאה של השנייה במחצית שחי מאיר, ר׳ שלפני מתקופה עוד הוא זאת הוראה מקור
 שזוהמת האומר קווינכטיליאנוס של ברוחו הדומה לחוק קודמת והיא לספירה, השנייה

 שלמרות לראות ניתן הנוצרית התקופה מן גם 510.הנשמה זוהמת על גם משפיעה הגוף
 לקהילות הפוריטנית הגישה להחדרת הכנסייה אבות ידי על שהושקע הרב המאמץ

511.המשותפת הרחיצה נמנעה לא הנוצריות,
 כל כרעיון זרים גברים עם יחד מתרחצת הגונה שאישה הרעיון את ראו בתלמוד

 בתוספתא התיאור לפי 512.התוספתא לדברי אחרת פרשנות שחיפשו עד מדהים, כך
 את חד־משמעית בצורה מחייב זה ומעשה בוגדת, נחשבת גברים עם הרוחצת האישה
שר׳ הדעת על להעלות שאין הטוענים התוספות מסבירים שונה בצורה לגרשה. בעלה
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ת ד׳ עד אדם יאכל ״לא פ״ז: רבה ארץ דרך 501 שעות״. ד׳ עד המרחץ בבית ירחץ ולא שעו
 בתר תמוז, בתקופת טהורה בטהרת בעי נש בר ״כמה (:49) ע״ד נד פ״ד, שני מעשר ירושלמי 502

ומיפרקיניה״. פריטין ומיתיה לזורייה מסיק בלני
Promiscué in Fluminibus Perluunter. Caesar. Bell. Gall. 6:21 503

. הראשונה במאה רומיים משוררים הם  (Martialis) ומרטיאליס (Juvenalis) 504 יובנליס
טמאין״ נשים של במרחצאות הנמצאים הכתמים ״כל הט״ו: פ״ו נדה תוספתא 505 .

506 18 Dio Cass. 49:8, Spartian's Hadrian
507 3:89 Becker-Rein, Gallus

Gedara, Dechent in ZDPV 7:192 לדוגמה: 508
וספתא 509 ות ת וב ז כת : פ״ יא ה״ו וצאה ״ה י , ראשה ש יצאו פרוע יה ו . צדד . . וחצת פרומים  במרחץ ור

, בלא תצא - אדם כל עם ובה י כת נ לא מפ ו נהגה ש ; משה כדת עמ ישראל״ וספתא ו וטה ת  ס
: פ״ה ו את ״שראה ה״ט וצאת אשת . וראשה י . . , גס לבה פרוע יה , גס לבה בעבד יה ות בשפח

וצאה וה י ו , וט וק וחצת בש וה - אדם כל עם ומשחקת ר . מצ לגרשה״
Quinctilianus, Inst. 5:9 510 

Cyprian, de habitu virginium, In Mignes Patrol. vol. 4, col. 471 :511 גמה ו לד
דעתך סלקא אדם בני עם אדם. בני עם ורוחצת רע... אדם מדת היא ״זו ע״א-ע״ב: צ גיטין 512 ?

ך אדם שבני במקום אלא צי ח רו .
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 או מאשתו זה סובל אינו רע אדם ש״אפילו מכיוון נשים, עם רחצה לאסור רצה מאיר
 זו רוחצין, אדם שבני "במקום מדובר אלא 513׳,כך עושה אינה שבקלות קלה אפילו
והיתה והלכה מביתו... ושלחה וגר ערות בה מצא ׳כי שנאמר לגרשה התורה מן מצוה

9 V  T  T  T : ־ ד ־ ־ : ־ : • •• :t : t : t : t

 זאת בצורה הרוחצת. את לראות עשויים זרים שגברים במקום כלומר 514״׳,אחר לאיש
 איסור אין שוב התלמוד תקופת שלאחר ההלכה בספרי 515.במדרש גם העניין מובא

 לחזור מיותר זה שהיה רבה כה השפעה לו שהייתה נראה חומרתו לרגל כי מוזכר זה
אותו. ולהזכיר

 שרבים לכך הביאה 516המרחץ בבתי זאת לא־מוסרית לפעילות שהתגובה נראה
 הגוף ש״זוהמת אמר אוגוסטינוס זה. חמור נושא על עמדו הקדומה הנצרות מראשי
 מעורבת רחיצה כינה אלים הוולוק הנשמה״. זוהמת למעשה היא הבגדים זוהמת ואפילו

 ובימי רב זמן מעמד החזיקה לא מעורבת מרחצה הרתיעה 517״.הנוצרי הלכלוך ׳׳פאר
 שבימיו מספר אוסיאנדר בנימין 518.ונשים גברים יחד להתרחץ נהגו שוב הביניים

 רחצה נהוגה ביפן 519.בגרמניה רבים מחוממים מרחץ בבתי מעורבת רחצה התקיימה
 המעורבים המרחץ בתי מכונים ובבלגיה בהולנד 520.בימינו גם המינים לשני מעורבת

bain mixtes משפחתי מרחץ בית ובגרמניה (Familienbäder.)
 בגדים. כל בהם לבשו לא כי לא־מהוגנים מאוד נראים אלה מעורבים מרחץ בתי

 לבשו, הנשים אשר (loutrides) ביצה דמוי ים בגד על מדברים אמנם היוונים הסופרים
 לעיל, הוזכר שכבר מרקוריאלי, של המפורסם בציורו וכן אגרטלים גבי על בציורים אך

 בסינור. עטוף היה המרחץ בית בלן ורק לחלוטין מעורטלים ונשים גברים מצוירים
 להסתיר כדי רחצה מכנסי ללבוש נהגו שיהודים יפה בעין ראו לא לגברים מרחץ בבתי

 לכסות שנהג אבהו, ר׳ בעקבות כך נהגו אשר היו יהדותם. את ולהסוות המין איבר את
521.צניעות מחמת בידיו, מינו איבר את

חמיו, עם אביו, עם מרחץ לבית להיכנס לאדם היה אסור בעירום הרחיצה מחמת
בבית בנו לעזרת ונזקק חולה או זקן אביו היה אם אלא החורג, אביו ועם רבו עם

דעתך סלקא אדם בני עם ד״ה תוספות, שם, שם 513.  
כשהן יציאתן, לאחר לעיניהם נכנסת ״והיא רוחצים: אדם שבני במקום ד״ה רש״י שם, שם 514

ב כד דברים בגדיהן״; לובשין א- .
׳כי שנאמר לגרשה התורה מן מצוה זו רוחצין אדם שבני במקום ״ורוחצת יב: ט רבה במדבר 515  

והלכה מביתו ויצאה מביתו. ושלחה בידה ונתן כריתת ספר לה וכתב דבר ערות בה מצא
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Rosenbaum, Lustseuche p. 350 516
בריטי וסקסולוג רופא היה 1939-1859)  [Havelock Ellis] אליס הוולוק ) Gattenwahl p. 47 517

Ploss. Das Weib 1:416 ff 518
Benjamin Osiander, Handbuch d. Entbdgskunst, Tübingen 1819, vol. 1, p. 250, notes 519

טינגן גרמני מיילד היה אוסיאנדר )בנימין (.1822-1759 מגו
Bain. Centralztg. no. 7, 1902 520

 מטה״; של פניו כנגד ידיו שהניח אבהו לרבי חזיתיה אנא זירא: רבי ״ואמר ע״א: מא שבת 521
צניעות״. משום רוחץ, ״כשהיה ידיו: שהניח ד״ה רש״י



 נהגו כבול ביישוב ורק אחים, של משותפת ברחצה פסול שום היה לא 522.המרחץ
 רבה למהומה גרם והדבר יחד אחים שני רחצו מסויים ובמקרה יחד ירחצו לא שאחים

 נהגו לא אחים של משותפת ברחצה מפגע שראו במקומות לפיכך 523.האיזור בכל
 פוגע הדבר כי מתרחץ המלך כאשר נוכח אדם יהיה שלא ראוי כן כמו יחד. לרחוץ

 הוא כאשר וגם במרחץ, גדול כהן של רחיצתו בעת נוכח אדם יהיה לא כן 524.בכבודו
 525.כבודו על למחול רשאי הוא אין כי לו״ שומעין ״אין אתו ירחצו שאחרים מבקש
526״.הכסא ומבית המרחץ מבית חוץ תורה בדברי להרהר מותר מקום ״בכל

 דמי בו לשלם ויש זרה עבודה לשם נבנה אשר מרחץ בבית לרחוץ אוסרת המשנה
 בבית אם פסול ראו לא ״חרדים״ אפילו זה לעומת 527.זרה לעבודה המיועדים כניסה

 גם מקומות בהרבה כנראה שהיה כפי קישוט, לשם אפרודיטי של פסל היה המרחץ
 יהודים 529.טבריה של בדמוסיה הפסלים כל את לשבור דאג יוחנן ר׳ 528.ישראל בארץ

 יהודי זה לעומת 531.מרחץ בתי ביחד בנו ואף 530מחומם מרחץ באותו רחצו ונוכרים
 שבית ומכיוון בשבתות, פעילותו את יפסיק לא הנוכרי כי מרחץ בית לנוכרי יחכיר לא

 מומלץ 532.שבת מחללים היהודי של שבמרחץ יאמרו היהודי של שמו על קרוי המרחץ
533.הסכנה מחמת המרחץ, בבית בודד נוכרי עם ירחץ לא שיהודי

 בעל וחמיו, מאביו חוץ המרחץ לבית נכנס הוא הכל ״עם ע״ג: מט דף פי״ב, שמחות מסכת 522
 הוא שכן ומדחיצו נכנס חולה או זקן אביו היה אם אומר: יהודה רבי חכמה. שלמדו ורבו אמו

כבודו״.
 ומעשה בכבול. אחין שני רוחצין ואין כאחד אחין שני רוחצין ״והתניא: ע״א: נא פסחים 523

אל רבן של בניו והלל ביהודה המדינה. כל עליהן ולעזה בכבול כאחד שניהם שרחצו גמלי
מינו אמרו: כך״. ראינו לא מי

 המרחץ, בבית ולא ערום כשהוא ולא מסתפר כשהוא אותו רואין ״ואין מ״ה: פ״ב סנהדרין 524
עליך״. אימתו שתהא - טו( יז )דברים מלך׳ עליך תשים ׳שום שנאמר

 המרחץ, בבית ולא מסתפר כשהוא ולא ערום אותו רואין ״ואין ה״א: פ״ד סנהדרין תוספתא 525
ל ׳והכהן שנאמר קרא על יוצק אשר מאחיו הגדו )וי שו׳ נוהגין הכהנים אחיו שיהו - י( כא רא
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עצמו ביזיון לנהג רצה אומר: ר״י בידו. הרשות - עמו אחרים שירחצו רצה ואם גדולה. בו
לו״. שומעין אין -

ע״ב. כד ברכות 526
 קהתי: בטובה״; שלא מהן נהנין מרחץ, או גנה לה שהיה זרה ״עבודה מ״ג: פ״ד זרה עבודה 527

זרה״. לעבודה מהנה שנמצא אסור, זה הרי ההנאה, בעד לכמרים לשלם צריך אם ״אבל
טי מרחץ נעשה אומרים: ״אין מ״ד: פ״ג שם 528  נוי אפרודיטי נעשה אומרים: אלא נוי, לאפרודי

ירחוץ״. לא זה הרי צורה של אדם היה ״ואם (:71) ע״ב לח פ״ח, שביעית ירושלמי למרחץ״;
 אילין כל ותבר חות דרוסיי: לבר אמר יוחנן ״רבי (:74) ע״ד מג פ״ד, זרה עבודה ירושלמי 529

חד״. פרא כולהון ותבר ונחת דימוסין. דגו צלמייא
 רוב אם - בשבת מרחצת מרחץ בה והיה בה דרים ונכרים שישראל ״עיר מ״ה: פ״ב מכשירין 530

החמין״. שיחמו כדי ימתין ישראל רוב ואם מיד, רוחץ נכרים
 עמהם בונים אבל ובימה, ואיצטדיא גרדום, בסילקי, עמהם בונין ״אין מ״ז: פ״א זרה עבודה 531

מרחצאות״. ובית בימוסיאות
שמו״. על נקרא שהוא מפני המרחץ, את לו ישכיר לא מקום ״ובכל מ״ט: פ״א שם 532
המים״. בבית ולא המרחץ בבית הגוי עם ישראל יתייחד ״ולא ה״ד: פ״ג זרה עבודה תוספתא 533
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ת ם מרחץ בי מ חו מ
 כידוע בשבת. שימושו על לדיונים רבה חשיבות יש המרחץ בית של ערכו להערכת

 כדי בנמצא. היה לא בשבת חם שמרחץ כך 534,בשבת אש להדליק התורה אוסרת
 אך לכבותו, ואז השבת כניסת עד התנור את להסיק רגילים היו זה קושי על להתגבר

 שחכמים עד בשבת בהסתר התנור את להסיק המרחץ בית בעלי התחילו מאוד מהר
 בקרשים האמבטיות את מכסים היו כן כמו בשבת. הרחצה את לחלוטין לאסור נאלצו
 את והתירו והלח, החם האוויר מן ליהנות כדי המרחץ בבית השהות את רק והתירו
 ונתנו לוהטים פחמים הביאו טוב ביום לפחות יעילה הזעה לאפשר כדי 535.ההזעה
 להתרחץ כדי הקרשים את מסלקים היו המרחץ אחרי הלהוטים 536.לאוליירין אותם
 במעיינות השימוש את התירו אך המרחץ, בבית הביקור את לגמרי אסרו חכמים ולכן

 קר. מרחץ רק והותר הם גם נסגרו החמים, במעיינות גם רמאויות התגלו כאשר חמים.
 את והתירו וחזרו חם מרחץ על אחד יום ולוותר בגזרה לעמוד יכול הציבור שאין ראו

537.חמים במעיינות הרחצה
החם. למרחץ ההערכה את המוכיחים מקורות מספר עוד ישנם לעיל הנאמר מלבד

 זאת בכל אשר יש אך 538,האבל ימי שבעת במשך חם במרחץ לרחוץ נאסר האבל על
 ושתייה. אכילה כמו להם חשוב החם שהמרחץ באנשים מדובר כאשר לרחוץ מתירים

 ירחק ״כי האומרים שני, במעשר דנים אשר הפסוקים פי על בתלמוד מופיע דומה רעיון
בכסף ונתתה אלהיך. ה׳ יברכך כי שם שמו לשום אלהיך ה׳ יבחר אשר המקום ממך

■ • • • • • ״ ^ »■■ 9 • • ■ • » • ״ ^ ^ ^ * • • • • • «0 9 • ^ ■ ך ■ ■ » ^ • • 9

אשר בכל הכסף ונתתה בו. אלהיך ה׳ יבחר אשר המקום אל והלכת בידך הכסף וצרת
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מתיר והתלמוד - 540״נפשך תשאלך אשר ובכל ובשכר וביין ובצאן בבקר נפשך תאוה
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 חשש שיש חמורה, בצורת בתקופת 541.שני מעשר בכסף חם מרחץ עבור לשלם גם
את ״נועלין המצב בהחמרת ורק שלבים בכמה תענית ימי על מכריזים ורעב, דל ליבול

539

השבת״. ביום משבתיכם בכל אש תבערו ״לא ג: לה שמות 534
 בשבת לההם הבלנים התחילו שבת. מערב שהוחמו בחמין רוחצין היו ״בתחילה ע״א: מ שבת 535

 בחמין רוחצין היו ועדיין הזיעה. את והתירו החמין את אסרו הוחמר, שבת ׳מערב ואומרים:
 בחמי רוחצין היו ועדיין טבריה. חמי והתירו הזיעה את להן אסרו אנחנו׳. ׳מזיעין ואומרים:

 שאין ראו הצונן. את להן והתירו טבריה חמי להן אסרו רחצנו׳. טבריה ׳בחמי ואומרים: האור
מד הדבר עומדת״. במקומה וזיעה טבריה, חמי להן התירו להן, עו

 למוסרן אלא נצרכה לא חייא: רבי תני חזי? למאי פשיטא, פחמין. עושין ״ואין ע״א: לב ביצה 536
להזיע״. רבא: כדאמר שרי?! מי ביום ובו ביום. לבו לאוליירין

.535 הע׳ לעיל, ראה 537
המטה״. ובתשמיש הסנדל ובנעילת ובסיכה ברחיצה ״ואסור ה״א: פ״ו שמחות מסכת 538
 הזאת הרחיצה את מתיר שהוא מי אבון: ר׳ בי יוסי ״א״ר (:42) ע״ב ה פ״ב, ברכות ירושלמי 539

ושתיה״. כאכילה אותה עושה
כד־כו. יד דברים 540
 אבל מתיר. דוסא ורבי אסימון, על שני מעשר מחללין ״אין ה״ד: פ״א שני מעשר תוספתא 541

עליהן״. אותו שמחללין שוין הכל במרחץ סימן והניתנות קטנות פרוטות



 יוחאי בר שמעון ר׳ כאשר 543.החם למרחץ אורח להזמין נוהגים היו 542״.המרחצאות
 חותנו הובילו שנה עשרה שלוש אחרי במערה מחבואו ממקום הראשונה בפעם יצא
 הולך טובה לעסקה המחכה רכוש בעל 544.בעורו וטיפל המרחץ לבית מיד חתנו( )או

 העיר, לסביבות ומגיע סחורתו עם בקרון בדרכים נע אשר אדם 545.המרחץ לבית שמח
 עיר של למדברה שיצא מלכים ״בן 546.המרחץ לבית הולך הקצרה ובדרך לעיר נכנס

 מן מרחץ ומעט מים במעט למדינה נכנם פניו, ונתכרכמו ראשו על החמה וקפחתו
 ״כנסתי אומר שלמה המלך כאשר 547״.שהיה כמו ליופיו וחזר גופו נתלבן המרחציות

כאשר 549.חמים למרחצאות מתכוון הוא 548״האדם בני ותענגות וזהב... כסף גם לי
ך ■ ״ • « • ך ■ ך ^ • • • • »■« • ■ ■
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המרחצאות אובדן את מבכה הוא 550״טובה נשיתי נפשי משלום ״ותזנח אומר הנביא ך . . - . . - . . ך . . . - 9 -ך .

 כמתאימה עליה להמליץ כדי בעיר הדרושים צרכים ברשימת 551.השבי בתקופת החמים
 לענות נודרת אישה אשר נדר כל 552.המרחץ בית גם נזכר חכם תלמיד של למגוריו

 פי על אף 554,חם מרחץ על לוותר שלה נדר גם כולל 553,להתיר הבעל יכול נפשה
 רועים של חייהם 555.ומיאוס כיעור ניוול, משום יש חם ממרחץ אישה שבהימנעות

 להן ״שאין משום כך על אומר ועולא חיים אינם במדבר ונודדים בצריפים החיים
והוא ממנו, נהנה הגוף האדם של לגופו נכנם המרחץ שאין פי על אף 556״.מרחצאות

 תעניות שלש גוזרין דין בית גשמים, ירדו ולא כסלו חדש ראש ״הגיע מ״ה-מ״ו: פ״א תענית 542
 אוכלין הצבור. על אחרות תעניות שלש גוזרין דין בית נענו, ולא אלו עברו הצבור... על

ד ושותין המרחצאות״. את ונועלין במלאכה... ואסורין יום, מבעו
כרצונך״. א״ל: המרחץ? לבית נלך רצונך ״א״ל: ע״ד: נד פ״ט, רבתי כלה 543
 והיה המרחץ לבית הכניסו לקראתו, ויצא חתנו יאיר בן פנחס ר׳ ״שמע ש׳: ע״ב; לג שבת 544

א מטפל ל ( רו ש חתנו(״. או חותנו היה אם ברור בב
ה״ג. פ״ו נתן דר׳ אבות 545
ה נכנס בקפנדריא, לו והלך בספינה או בקרון יינו ״המניח מ״ד: פ״ה זרה עבודה 546 ורחץ למדינ

 במרחץ ורחץ לעיר נכנס הקצרה בדרך והלך בקרון... יינו שהשאיר ישראל קהתי: מותר״; -
שהניח. היין מותר

ג. ו א רבה השירים שיר 547
ח. ב קהלת 548
ומרחצאות״. בריכות אלו - האדם׳ בני ״׳ותענגות ע״א: סח גיטין 549

\ ־ : י ־ : : • ד ד ד •

יז. ג איכה 550
רבי אמר נפשי׳? משלום ׳ותזנח מאי - טובה׳ נשיתי נפשי משלום ״׳ותזנח ע״ב: כה שבת 551

־ ־ : • ־ ז ־ ־ • ־ • : ־ ״ ז ז

המרחץ״. בית זו ירמיה: רבי אמר - טובה׳ ׳נשיתי בשבת. נר הדלקת זו אבהו:
ד אין הללו דברים עשרה בה שאין עיר ״כל ע״ב: יז סנהדרין 552  בתוכה... לדור רשאי חכם תלמי

המרחץ״. ובית הכנסת ובית
ת אסר שבעת וכל נדר ״כל יד: ל במדבר 553 יפרנו״. ואישה יקימנו אישה נפש לענ

ך ■ • • • ך • • • • • •ץ■ • • • •ך• » • « • • •9• • • • • • • • ־»- •
1 • •1 •#• • •1 •1 ו • •1• •

 לא ואם ארחץ אם - נפש ענוי בהם שיש דברים מפר: שהוא נדרים ״ואלו מ״א: פי״א נדרים 554
וכו״׳. ארחץ

 דהיכי לה מיפר הכי משום ארחץ, אם לעולם עלי רחיצה הנאת קונם ״דאמרה: ע״א: פ שם 555
 נאסרת תרחץ, ש׳: ניוולא״; לה אית - תרחץ לא עלה; רחיצה הנאת מתסרא - תרחץ תעביד?

כך. ידי על ומיאוס כיעור ניוול יש תרחץ לא אם עליה, רחצה
עולא טעמא? מאי חיים... אינן חייהן - מדברות והולכי צריפין ״יושבי ע״ב: נה עירובין 556

« »
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 וסיכה רחיצה הן: אלו מהן, נהנה והגוף לגוף נכנסין ש״אין דברים לשלושה שייך
 לא להם אין כי מזוהמא נחנקין שתושביה המדרש אומר שנער אנשי על 557״.ותשמיש

 לקיים הולך שהוא אמר המרחץ בבית לרחוץ הלך הזקן הלל כאשר 558.מרחץ ולא אור
 והמלך המלך לבית מגיע רכושו יורשים לו ואין לעולמו הולך אדם כאשר 559.מצווה

 למדינה נכנם מלך כאשר 560.העניים עבור כיסא ובתי איצטבאות מרחצאות, בו בונה
 מלך שבעולם ״בנוהג 561.מים של ואמה מרחצאות להם לבנות לתושביה מבטיח הוא

 פריבטאות, לה בנה לא ועדיין דמוסיות לה בנה לא ועדיין במדינה מתקלס ודם בשר
 כך אחר ורק שמו מזכיר בתחילה כלומר 562״,שלו קטיזמה ולבסוף שמו מזכיר בתחלה
 בתחילת שמו: מזכיר כך אחר ורק פועל שבתחילה הקב״ה, אצל ולהפך מעשיו. יופיעו
״אלהים״. כך ואחר ברא״ ״בראשית התורה

. . . ד . . 9 ד . .

ת ץ בי ח ר מ ת ה ו פ ו ק ת ת ב ו מ ו ד ק
 בתקופות וכבר מרחץ, בתי של גדול מספר להקמת הביא במרחצאות הכללי הצורך

 חמי עוד יחד ולכולם מרחץ בתי עשר שלושה ישראל משבטי שבט לכל היו קדומות
 סיפר הוא לספירה, 300 בשנת רומי הגדולה העיר על סיפר עולא כאשר 563.טבריה

 מחוץ העשן את מוציאים אשר חלונות מאות וחמש מרחצאות אלפים שלושת בה שיש
התקופה. בני לסופרים מתאימים אך מוגזמים, כנראה המספרים 564.העיר לחומות

ם״ נזקקות ונשותיהם לרחוץ רחוק במקום )״והולכים מרחצאות״ להן שאין אמר:  - למנאפי
רש״י(.

ע״ב. נז ברכות 557
 כהונה: מתנות מרחץ״; ובלא נר בלא בתשניק מתים שהם - ״׳שנער׳ ד: לז רבה בראשית 558

זוהמא״. לשון - ״בתשניק
דיו נפטר שהיה שבשעה הזקן, ״הלל ג: לד רבה ויקרא 559  לו אמרו עמם. והולך מהלך היה מתלמי

ת להם: אמר הולך? אתה להיכן ר׳, תלמידיו:  להן: אמר זו? מצוה מה וכי לו: אמרו מצוה. לעשו
 מלכים של איקונין אם מה הן, להם: אמר היא?! מצוה זו וכי לו: אמרו המרחץ. בבית לרחוץ

 והן ושוטפן מורקן הוא עליהם שנתמנה מי קרקסיאות ובבתי טרטיאות בבתי אותו שמעמידים
 ובדמות, בצלם שנבראתי אני מלכות, גדולי עם מתגדל שהוא אלא עוד ולא מזונות, לו מעלין
ת את עשה אלהים בצלם ׳כי דכתיב שי )ברא ם׳ עאכ״ו״. ו(, ט האד

\ ז ד 7: 7 7 : ד ד ד •

 בלא מת והוא הרבה ממון ומכנס ברבית ומלוה עשיר שהוא אדם ״יש יא: לא רבה שמות 560
 ומרחצאות בימסאות בונה ממון? באותו עושה המלך מה לטמיון. נכנס שלו הממון וכל בנים

העניים״. לצרכי שיהא כדי כסאות ובתי ואיצטבאות
ה נכנס ב״ו מלך שבעולם, ״בנוהג א: כו רבה ויקרא 561  וערב אותו מקלסין המדינה בני כל למדינ

 אמה לכם מכניס אני למחר ומרחצאות, דימוסיאות לכם בונה אני למחר להם: אמר קילוסן. לו
מים״. של

ת יב; א רבה בראשית 562 ״קטיזמא אדם״; בני ותענוגות מרחצאות מיני - ״פריבטאות כהונה: מתנו
שבחו״. -

ת י״ג אייבו: ״א״ר ג: ה רבה ויקרא 563  שגרמו וכיון לכלם, וא׳ ושבט שבט לכל היה דימסיאו
 להודיע בלבד, זו אלא להן נשתייר ולא כולן, נטלו רעים ומעשים עבירות לידי ובאו העונות

טובים״. מרחצאות פירושו וכאן דמסיות... ״י״ג מהרז״ו: גורם״; חטא כמה
ע״ב. ו מגילה 564



 לפי חופשית. הייתה אליהם שהכניסה מרחץ, בתי ושבעים מאה בנה לבדו אגריפם
 ללא זאת פעילות 565.איךסופי למספר המרחץ בבתי המספר מאז גדל פליניוס דברי

 מבחינה גם ההוצאות. את המיסים משלם מכסה בפועל כי מדומה, רק היא תשלום
 במכסאות אוכלת: כותים מלכות דברים ש״בד׳ באומרו גמליאל רבן דברי מתאימים זאת

566(״.המלך שגובה )מס שלהן וארנוניות ותרטייאות במרחצאות במכס(, מדי )יותר
 כשהבלן מראש. מקום בו להזמין צורך היה ולא לרחצה מוכן תמיד היה המרחץ בית

 בלילה 567״.ורחוץ הכנס פתוחה, מרחץ ״הרי להגיד נוהג היה הוא הכניסה דמי את קיבל
568.מחבוא מקום לשמש היה ויכול סגור היה המרחץ בית

ה צ ח ר ת - ה ו א י ר ב ? או ל ה א הנ ל
 טענו רציניים אנשים דבר: של היפוכו - תענוג לשם רק משמש אינו המרחץ בית

 וראשונה, בראש ולא, תענוגות לשם רק המרחץ בבתי שהשתמשו רומי אנשי כנגד
 בריא מאדם 570.במקרא כבר מוזכרת אשר דתית חובה נחשבת הגוף שמירת 569.לריפוי

 במים הרחצה את ה״שבעה״ בימי מונעים ראשונה מדרגה משפחה קרוב על המתאבל
 מות לאחר הראשון בלילה ורחץ מרחצה להימנע היה יכול לא גמליאל רבן אך חמים,
 כשאר ״איני ענה לרחוץ?״ אסור שאבל רבנו, למדתנו "לא תלמידיו ולשאלת אשתו,

571״.אני אסטניס אדם, כל
 של דעותיו לפי להכריע אין לבריאות, חיוניות באמת תכופות רחיצות אם לשאלה

 למען כביכול תכופות, רחיצות על ״השנואים" היוונים הרופאים המליצו לדעתו פליניוס.
 והחולים משנכנס יותר בריא המרחץ מן אדם יצא לא בפועל אך הבריאות, שמירת

 חמים במים רחצו שלא לשכוח אין 572.כגוויות המרחץ מן הוצאו ביותר הצייתנים
 למים שקפץ שבדיון לוהט כך כל להיות היה יכול שהאמבט עד לוהטים, במים אלא
מזכיר קלסוס וגם לוהט, - בוער מרחץ על מדבר פליניוס גם 573.להיכוות היה יכול

Plinius, Hist. Natur. 36:24 565
ה״ד. פכ״ה נתן דד׳ אבות 566
 שהוא מעל, רחץ, שלא פי על אף לבלן, נתנה הקדש... של פרוטה ״נטל מ״ד: פ״ה מעילה 567

ורחוץ״. הכנס פתוחה, מרחץ הרי לו: אומר
 והתחבא הלך עבירה. לדבר פפי בר חנינא רבי את תבעה אחת גבירה ש׳: ע״ב. לט קידושין 568

המזיקים. מפני מסוכן שהיה אחד מרחץ בבית
הן נאים כמה ואמר: יהודה רבי ״פתח ע״ב: לג שבת 569  תקנו שווקים, תקנו זו, אומה של מעשי

 עצמן... לצורך אלא תקנו לא שתקנו מה כל ואמר: רשב״י נענה מרחצאות... תקנו גשרים,
וכר״. עצמן בהן לעדן - מרחצאות

שהשימוש אומר שם מהרש״א ע״ב; לב ברכות לנפשתיכם״; מאיד ״ונשמרתם טו: ד דברים 570
• • • • • • • •

 - זרה מעבודה בשמירה מדובר כי מקרא, של פשוטו זה שאין למרות מאוד נפוץ זה בפסוק
המתרגם.

 אם צערא ואיכא צינה, לשון ומצונן ״קר אני: אסטניס ד״ה מברטנורה ר״ע מ״ו; פ״ב ברכות 571
תענוג״. של רחיצה אלא אבלו בימי אסור ואין רוחץ היה לא

Plinius, Hist. Natur. 29:8 572
יכולה בדיה היתה שלא רותחת לאמבטי חנניא: ר׳ ״אמר ע״א: כז ״זכור״, כהנא, דרב פסיקתא 573

« »
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 התינוקות את מרתיחות היו בתינוקות שהמטפלות מספר אגטינוס 574.כאלה תופעות
 את מגנה סורנוס גם 575.היטב שיישנו כדי חום, מרוב ״שהתרככו״ עד לוהטים במים
שאמבט נטען מטוקיו, כלץ של בכתבים רק 576.רותחים במים הנולדים רחצת
 רוחצים שהיפנים מיפן רפואי מפרסום נודע לאחרונה לבריאות. טוב לוהטים במים
 לטעון קשה 577.עצמם מולגים כך ואחר צלסיוס מעלות שלושים מעל הרבה חמים במים

 לוהטים במים שמרחץ טוען אף כלץ אלה. חמות באמבטיות הרחצה מן נהנים שהיפנים
הצטננות. מפני מגן

 שאם הוא המוזכרים המקרים אחד חם. במרחץ פעמים מספר נתקלנו ההלכה בתחום
 יכול הוא הנישואין לפני בו הבחין שלא גופני מום הנישואין אחרי באשתו אדם גילה

 לטעון. יכול אינו שבגלוי במומין אבל שבסתר, במומין אמורים? דברים ״במה לבטלם:
 בודקה שהוא מפני לטעון, יכול אינו שבסתר מומין אף העיר, באותה מרחץ יש ואם

578(.המרחץ בבית במום להבחין יכלו משפחתו )קרובות בקרובותיו״

ר קו מ ץ של ה ח ר מ ם ה ח ה
 לארצות הגיע ומשם המזרח בארצות הוא החם המרחץ של שמקורו היא הכללית ההנחה

 שמות של רב מספר לעיל מוזכרים זה למרות - לרומי ומשם ליוון תחילה המערב,
 החם המרחץ בהיות זאת להסביר ניתן המרחץ. בבתי וציוד פרטים של בתיאור יווניים
 אלה תרבויות מיזוג היוונים. ידי על שוכללו ועידונו ציודו אך המזרח של המצאה אמנם
 הכתבים מן להוכחה ניתנים אינם הפרטים מן שרבים הטעם באלכסנדריה. למצוא ניתן

 הארכיאולוגים, שטוענים כפי היווני, המרחץ על הכתוב המידע מהיות נובע היווניים
579.ביותר מצומצם

שונות .5

ה ל מי
 ה. לפרק 1 מס׳ בנספח צוינו כבר למילה מביאים הדתיים המקורות אשר הטעמים
רק אך תברואתיים, כללים של במסגרת המילה את להציג כדי נעשו רבים נסיונות

 אחדים״; לפני הקידה אלא שנכווה, אעפ״י לתוכה, וקפץ אחד כליעל כן ובא לתוכה, לירד
מרתיחתך... והפשירך צננך וחום, קור לשון ״ד״א: בדרך: קרך אשר ד״ה רש״י יח, כה דברים

לתוכה, וירד קפץ אחד בליעל בן בא בתוכה, לירד יכולה בדיה כל שאין רותחת לאמבטי משל
ש בפני אותה הקרה שנכוה אע״פ ם״)דר קור(. מלשון ״קרך״ אחרי

Becker-rein, Gallus 3:85; Celsus, De Medicina 1:3 574
Oribasius, Coll. 10:7, vol. 2:396 575

Soran, chapt. 34 p. 154 576
Bain. Centralztg., no. 7, 1902 577

מ״ח. פ״ז כתובות 578
 ארכיאולוגיים פרטים נודעו העשרים המאה בתחילת המחבר ידי על אלה שורות כתיבת מאז 579

המתרגם. - רבים



 את הוכיחו אכן אלה תצפיות המילה. של התוצאות לבחינת תצפיות נערכו החדש בזמן
למילה. שהביאו לטעמים מתייחסות אינן הן אך המילה, של התברואתיים היתרונות
שנימולו, הולנדיים ילידים חיילים 15,000 שמתוך ברייטנשטיין מדווח 1902 בשנת

 מתוכם אשר נימולו שלא אירופיים חיילים 18,000 לעומת בעגבת, חלו אחוזים 0.8 רק
 שתי של וההיגיינית החברתית הגאוגרפית, הזהות למרות אחוזים. ארבעה בה חלו

 כפי למילה, ורק אך התחלואה באחוז ההבדל את לייחס נכון זה יהיה לא הקבוצות,
 מין ליחסי מלזיה תושבי של היחס את לדעת עלינו היה כך לשם ברייטנשטיין. שעושה

 שכאשר לזכור יש הגוף(. )לטהרת אחרות מסיבות והן דתית מבחינה הן לא־חוקיים,
מינית. להוללות נוטים הם הטרופי לאזור מגיעים האירופאים
 580:במנהיים לב של הסטטיסטיקה של מהתוצאות לי נראית משמעותית יותר הוכחה

 המהולים כאשר מהולים, מין חולי 468ו־ לא־מהולים מין חולי אלפיים על מדווח הוא
 מדויקים(. מספרים )חסרים נוצרים כולם היו לא והלא־מהולים יהודים כולם היו לא

 עגבת חולי אחוז עשר חמישה המהולים ואצל אחוז ארבעים הלא־מהולים אצל מצא הוא
למילה. ההבדל את וייחם הראשון(, בשלבה עגבת - Schanker, canker) ושנקר

 אינה ולא־נימולים נימולים יהודים בין במחלות שהשוואה כאן להעיר ]ברצוני
 היהודים הניסיון, לפי המחלה. התפשטות על המילה של להשפעה הוכחה משמשת

 להתעלם אין עמם. בני של אחרים ומנהגים מצוות גם מזניחים ממילה נמנעים אשר
מין.[ במחלות הדבקה על ומנהגים מצוות מקיום להימנעות שיש ההשפעה מן

 מהן להישמר ניתן אשר נוספות מחלות של ארוכה שורה מזכירים שונים מחברים
 לוחם היה הוא ולפיכך 581,כאלה מחלות של רשימה מביא רמונדינו המילה. ידי על

 מחלת בפני לחיסון בדומה מילה, חובת להנהגת לו, שקדמו רופאים מספר כמו תקיף,
האבעבועות.

 582,פוט לוין, ג׳ משתייכים שאליהם משמאל, הקיצוניים מימין. הקיצוניים הם אלה
 אך ובתוצאותיו. )במילה( בניתוח לתינוק הסכנה את מדגישים 583,סנאו הרברט וכן
 לחובת אלא המילה לחובת לזקוף אין אלה מסכנות גדול שחלק ממה מתעלמים הם

 המילה הוראות על מדויקת בצורה מקפיד הוא אין כאשר ובמיוחד )המוהל(, המנתח
 מתו האם אותה של תינוקות ששני פי על אף תינוק מל הוא כאשר )לדוגמה( כמו

 ברית ובעל מוהל אחר ולהדר לחזור לאדם ש״יש גם מדגישה ההלכה 584.המילה מחמת
585״.וצדיק טוב היותר
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Löb, Monatsschrift fü r  Harnkrankheit 1904, no. 6 580 
Remondino, The History o f  Circumcision, Philadelphia 1891 581 

Pott, Münchener Medizinische Wochenschrift 25:1, 1898 582 
Herbert Snow, The Barbarity o f  Circumcision, London 1890 583

.(Karewski) 584 קרבסקי של במקרה כמו  
א סעיף רסד סימן דעה, יורה 585 .
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586

587

ם ו ה י ח ו נ י מ ע ו ב ת - ש ב ש ה
 מנוחה יום הכיר אשר עם עוד הקדום בעולם היה אם בשאלה דיון כאן ייערך לא

 המנוחה יום מהות את תפס לא עם ששום בוודאות להגיד ניתן אך היהודים, כמו שבועי
 וינר דברי את לקבל ניתן אזי הגיונית מבחינה בנושא לדון רוצים אם היהודים. כמו

 לאחר ברוגע, בשבוע האחרון היום את לחגוג סביר רעיון היה חקלאי "לשבט האומר
 הערה לקבל ניתן כך אחר תשושים״. היו ובסופו השבוע כל עבדו והבהמה שהאדם
 מדוע אחרים? מעמים דוגמה לקחת היהודיים המוסדות כל צריכים ״מדוע שלו: נוספת
586?״.מסובכים כך כל הסברים לקבל צריך פשוט כך כל נושא

שבת השביעי ויום מלאכתך. כל ועשית תעבד ימים ״ששת זאת: מצווה התורה T ־•  V ־ ־ ~ T -  . . .  -  . P . -  . T T * T I

אשר וגרך ובהמתך ואמתך עבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא אליהיך לה׳
• • • • • 9 ■ ■ • • F■ • • ■ ץ ך ■ • • • 9 • • • 9 • • • 9 ■ « • • • ך • • 9 • • • • 9 • • • • • • r • • • • • 0 • 1 1 • • • • • • • I • • • # • I I I #  I

וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים את ה׳ עשה ימים ששת כי בשעריך.
־ ז ־  t  v ־  : t  v  : t ד  ־־ 9 ז  t  v s t ־־ •  v ־־   t  t t ־   v  • • v ״ •  t ׳ : 

587. ויקדשהו״ השבת יום את ה׳ ברך כן על השביעי ביום
. . mm • • 9 •mm• ■■ -ץ- ■■ • ■■ 9• •   . • * ״ 

.  .  I . .

 לעבוד ציווי קיים היהודית. השבת על להגיד יש אשר כל כלול אלה במילים
 שיבוא ראוי העבודה אחרי עבד. עצמו הבורא שגם בציון חשיבות מקבלת והעבודה

 בני היו הקדום הנוכרי שבעולם אלה וכן לבהמה לאדם, שעבדו: אלה לכל מנוחה יום
 לתחום כלומר לקב״ה, מוקדש המנוחה יום העבדים. הם הבהמה, כמו מדרגה אותה

 אין בשבת בתורה. גם קוראים המשותפת השבת תפילת בעת לכן וללימוד, הרוחני
 בשבת לסעוד חובה גופנית. וגם רוחנית הנאה ליהנות ויש להתאבל, ואין להתעצב

 שני כ״יום לראותו אין גם אך אבוד עבודה יום בשבת לראות אין סעודות. שלוש
 בגרמניה, מלאכה לבעלי מעבודה חופשי יום שהיה בשבוע שני )יום הכחול"

blauen Montag, blue Monday.) 588״.ענג לשבת ״וקןךאת עונג: בשבת לראות יש
 מסוימים. עסקים של או מסוימים מקצועות של השבת שביתת בחיוב חריגים אין
ימים ״ששת במפורש נאמר בשבת, עבודה לפעמים מחייבת שעבודתו האדמה, לעובד

T ־״  V ״

589״.תשבית ובקציר בחריש תשבית השביעי וביום תעביד mm — • ■■ . . • . . . • 9 ך*“ • -ך . . ■
. . . . . I I

 של הגדרה כולל השבת, הלכות לגבי רבות הלכות נקבעו המקרא תקופת לאחר
 שישוו ראוי התלמודיים האיסורים לדקדוקי ללעוג חושבים אשר אלה ״מלאכה״. המונח
 ראשון, יום של המנוחה יום בחוקי עוסקות אשר בגרמניה המשפט בתי להחלטות אותם
שנה. מעשרים פחות לפני נקבעו אשר

 ליום שיש הלאומית( לכלכלה הערך הבריאותי)ואת הערך את לציין צורך אין כיום
לשבת. - שבועי מנוחה

588

Winer, Biblische Realwörterbuch 2:410 586
ות 587. יא כ שמ - ט

יה 588 יב ״אם יג: נח ישע בת תש גלך מש ות ר ום חפצך עש י י ב בת וקראת קדש וש עינג לש ׳ לקד ה
.  V  T ־ ־   T  T  T  :  :  9T  :  9 V  T ־ 9  ־ ד ־ :  V ־ 2  ־  T ־ ״ ־   T

. ו מכבד ות וכבדת יך מעש וא דרכ דבר״ ודבר חפצך ממצ
T *r . .  mmm • r • • • • . .  P . . •ך . “•» • . • »■ • . ^ ״  .  •

I .  .  . . . • I .  . . » 1 % .

ות 589 . לד שמ כא
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ת ק פ ס ם א מי
 היו והן ביותר רבה חשיבות הייתה 590ציבורית או פרטית בבעלות לבארות - 1
 מצאו כאשר גדול ומזל גדולה הצלחה זאת הייתה 591.ושבטים עמים בין למריבות מקור
 לתקופות מים בבארות השימוש את החכירו שאפילו מקרים היו 592״.חיים מים ״באר

593.מוגבלות
 שאוספים מברכה, או מבור הייתה מים לאספקת ביותר המקובלת הצורה - 2
 הפשוטה, השיטה - א גשמים: מי לאיסוף שיטות בשתי להבחין יש גשמים. מי בהם

 האידיאלי הבור בסלע; חצוב או בקרקע חפור אשר הבור הוא במקרא, גם המוזכרת
 היא בתלמוד רק המוזכרת השנייה השיטה - ב 594״.טפה מאבד שאינו סוד ״בור הוא

 הבור ״ברכה״. ובלשוננו 595,קירות לו ויש הקרקע על עומד אשר ״חדות״, או ה״דות״,
 אך 597,הסוגים שני את למצוא ניתן גדולים בתים של בחצרות 596.נבנה הרות נחפר,

 אתו יחד נמכרים לא בית מוכר אדם כאשר לפיכך הבניין. של נפרד בלתי חלק הם אין
598״.ולרום ״לעומק הבית מכירת את המוכר עם הקונה התנה ואפילו והדות, הבור

 היה התיכון בים הימי המסחר את שירתו אשר מאלכסנדריה הגדולות באוניות
600.סאה ארבעים שהכיל 599,שתייה מי עבור גדול מיכל של במשמעות ״בור״

ן 590 י וב יר : פ״ב ע ור ״אחד מ״ד , ב ים ים ובאר הרב , ובאר הרב יד יח ן ה י וש ן ע . לה ן י ור אבל פס  לב
יד יח ן ה י וש ו ע יצה ל והה מח . עשרה גב ים״ טפח

ית 591 : כא בראש וכח כה וה ימלך את אברהם ״ ת על אב ת ים באר א זלו אשר המ י ג עבד
• ■ T • • • • • • • ד ז • •

ו יט: כו שם 592 יחפר ו י ״ נחל יצחק עבד ו ב ימצא ים באר שם ו . מ ים״ י ח
• 2 ־ :2 — ־ 1 ד 2 • ״ : ־ ד ־ : • ־ ד ־ • • ־ ־

ות 593 ׳ אב ן דר ו נת : פ״ ו אחת ״פעם ה״ג גל ישראל על ים לר ושל יר יה ולא ל ים להם ה . מ ות  לשת
ן הלך ו ימ נקד ן ) : אחד שר אצל גוריון( ב י וא״ל נ י ו ים הל ות עשרה שת נ י ים ע ן מ ום ועד מכא  י

. י י אם פלונ ן אינ ות ים לך נ ות עשרה שת נ י י ים מע י מ ן אנ ות ים לך נ , ככר עשרה שת  וקבע כסף
ו ן ל . זמ וכר״

ות 594 : פ״ב אב וא מ״ח ן )רבן ״ה וחנ ן י י( ב יה זכא נה ה ו : מ ן י שבח זר רב יע ן אל וס ב נ ורק ור - ה  ב
וד ו ס נ י ד שא . מאב טפח״

ות 595 י״א אהל : פ ות מ״ח ית ״החד ורה שבב נ ; ומ ו״ וכ : בת י ות קהת ו ״החד ות כמ ו הד ינ  מרתף והי
י ו . הבנ בקרקע״

: סד בתרא בבא 596 : ע״א יא נ ור אחד ״דת ות ואחד הב ור אלא - בקרקע הד ירה שהב ות בחפ  והד
; יך נ ״ם בב : ד״ה רשב ירה יק קשה ״בקרקע בחפ ז ים שמח ן״; בלא מ י : ד״ה בנ ן י ן כבנ י ופר ור ״ח  ב

וח בעפר יח ו ובונין ת ותל ל ים כ נ י אב . ומקר ות״ ד
ור 597 ־ב - )באר( ב ואל : יז שמ יט ו יח- יבא ו ית אל ״ יש ב ים א ו באר ולו בבחר ירדו בחצר . ו שם

ז ד 2־־•• ״״ ד ־ •״ 2 2 • \ ־־ 2 • ״״ •\ ־

י על המסך את ותפרש האשה ותקח . פנ ות הבאר״ ות - ד י״א אהל : פ ות מ״ח ״ ״החד ית שבב
־ ־״ ״ ־ ־ ד 2 • ־ ד • ז ־ ז ז . - : - ,־ . .

׳ )ראה (.595 הע
: פ״ד בתרא בבא 598 ור את ״לא מ״ב , את ולא הב ות י על אף הר ב פ כת ו ש . ׳עמקא ל ׳ ומא יך ור  וצר

ו לקח , ל י דרך י דבר . רב יבא״ עק
בת 599 : לה ש : ע״א ן ורת ״דתנ ו ורת הקש כ ו ים וכ נ נה ובור הק י ; ספ ית״ נדר י אלכס ור ד״ה רש״  וב

נה י : ספ ית נדר נה אלכס י ולה ״ספ ים גד ורש ים בה שפ , ל ול י הגד ים ומ ן ה י וח ן מל י וש י וע ול כל  גד
ן י , כמ ן בור י ותנ ו ונ וכ ים לת . מ ים״ יפ

ים 600 ו כל : פט״ ור מ״א וב נה ״ י . ספ . . י על אף קטנה ן פ י י - שמקבל )קהת ״ ן י יר טמא ן מסב י ״מקבל ש
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 602.וחימומם המים זיהום למנוע כדי 601באבן והבאר הבור את לכסות מקובל היה
 גדולים, מאוד מים בורות גם היו 603״.הרבים ״בור ציבוריים: מים בורות גם היו בערים

 השליכו האחים 604.גופות שמונים לבור להשליך היה יכול נתניה בן שישמעאל עד
 אותו משליכה הייתה ולדה את המפילה אישה 605.יבש בור זה היה אך לבור, יוסף את

606.לבור
 לעתים יעדיפם בורות מי לשתות שרגיל ומי וטעימים, קרירים כלל בדרך בור מי

 מעיין ממי יותר טריים והם גשמים ממי ישירות הגיעו הם כי מעיין, מי על קרובות
607.הזרימה כדי תוך והתחממו זרמו אשר

 כבר שמוזכר אחד, מעיין רק היה קשה, גיר אבן גבי על בנויה אשר לירושלים, - 3
 מנהרה לאורך הוזרמו הגיחון מי העיר. לחומת מחוץ נבע אשר - 608׳״גיחוך - במקרא
 לתוך הועברו ומשם השילוח לברכת לפנה״ם( 700) המלך חזקיה ידי על מ׳ 535 באורך
 חציבת מתקופת עתיקה כתובת 1880 בשנת נתגלתה המנהרה של הדרומי במוצא העיר.

 שלמה״, מ״ברכות הדרום, מן מים סיפק אשר נוסף מים מקור היה זה מלבד 609.המנהרה
אף היה לא בעיר, הרבים המים ובורות אלה, מקורות בזכות 610.היום עד קיים אשר

.( ״ ן י נה טמא ו ו יא הכ ור ה נה שב י וא הספ נפח ה ל ב ים ש ומאה ומקבל סאה ארבע ט
הבאר מן כי עליה ריבצים צאן עדרי שלשה שם והנה בשדה באר והנה ״וירא ב: כט בראשית 601

״ • : ־ ״ • T  V  T ״ : 9 ״״ 2   V T : T ־״ ״   : V T : ־ ״• : ״״ י :   

הבאר״ פי על גדלה והאבן העדרים ישקו ההוא .
־ • ־ ״ : ־ •  t  :  9 v  v  T  : t ״  2 ־־  t ״ : • ״ ־ 

Baurat Schick, Die Wasserversorgung der Stcidt Jerusalem, ZDPV. 1, 1878, p. 132- 602
176

פסין״. להן עושין היחיד, ובאר הרבים ובאר הרבים, בור ״אחד מ״ד: פ״ב עירובין 603
שמרה משלו משכם אנשים ״ויבאו ה-ט: מא ירמיה 604 בגדים... וקרעי זקן מגלחי איש שמנים ומ

־ ״ : 9 : ״ • ! ״ ־ t :־־ t־ ״ : ״ • . ׳ : ד ־ ז • • • ; : : t •

שמעאל וישחטם העיר תוך אל כבואם ויהי אתו... אשר והאנשים הוא הבור תוך אל נתניה בן י
T 2 ״ 2 ־־  9 V  T 2 • ־ ״ T 2 ״ ״־ V  •• T : 9: ״ V  T ־ : T ־ V ־2 ״ T ד

שמעאל שם השליך אשר והבור הו ביד הכה אשר האנשים פגרי כל את י עשה אשר הוא גדלי
־T 2 ־ V ־־2 ״ T ־־T 2 ״ ״ 2 ״ T ״ ״ י ״ T 2 ״ T 9 ״ V • 2 ־־2 ־2 T ־2 ־  T V “ 2 T 2

שמעאל מלא אתו ישראל מלך בעשא מפני אסא המלך חללים״. נתניהו בן י
T T 9 V ־  V 9 2 ־ ‘״ 2 ״ V  V T 2 ״ T 2 ״ ״״ ״ ״״ T 9 2 ״״ V ־ T - 2 T2 ״

מים״. בו אין רק והבור הברה אתו וישלכו ״ויקחהו כד: לז בראשית 605
־T 2 ־־ ״PT-----2 \  ״ ־ ־ ״ T 9 ״״ 9 ־

לין בור אומר: יהודה ״ר׳ הי״ג: פט״ז אהלות תוספתא 606  מפני טהור... לתוכו נפלים שמטי
מיד״. אותו גוררין וברדלה שחולדה

 שבקיץ ישראל, לארץ מתאימה אינה בורות מי על המחבר של )הערתו .602 הע׳ לעיל, ראה 607
המתרגם.( - סרוחים מים קרובות לעתים מכילים בורות מי

ם-ב דברי 608 מי חה מימי מוצא את סתם יחזקיהו ״והוא ל: לב הי מערבה למטה וישרם העליון גי
2 2 # 2 T ־  T  V...........................9 2 V T 9 ----------2״ T T 2 ־־ T ־ 2 ״

דויד״. לעיר
״ T ״2

 Benzinger-Frohnmeyer, Bilderatlas zur Bibelkunde. Stuttgart 1905, 151, תצלום: ראה 609
 עיר את ״מגלים ,197 ,168 עמ׳ תשט״ז, אביב ותל ירושלים ירושלים״, ״ספר ראה )כן .348

המתרגם.( - ועוד 2009 ירושלים דוד״,
 ואף הבריטי המנדט בשנות גם פעלה אכן המערכת .1911 בשנת המחבר כתב אלה דברים 610

 - היום עד היטב מוכרים המערכת שרידי הימים. ששת מלחמת עד הירדני, השלטון בעת
חי של מאמרו ראה  בארץ הקדומות המים אמות בספר לירושלים״, המים אמות ״סקר מזר, עמי

ת ד׳ בעריכת ישראל, המתרגם. - 195-169 עמ׳ ,1989 ירושלים ואחרים, עמי
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 עיר מחקרי על רבים ספרים נכתבו האחרונות )בשנים 611.בירושלים במים מחסור פעם
המתרגם.( - העתיקים המים מפעלי על אור השופכים דוד

תי א ב ס )ד( כי
כיסא". ״בית היה שימוש לבית המקובל המונח

 את לבסס רצו שעליו ״כסה׳/ המקראי למונח כי מכוסה, מוסתר, למקום הכוונה אין1
 ליחס ניתן הכיסא״ ״בית את לגמרי. אחרת משמעות יש הכיסא״, ״בית המונח מקור

 רחוקות לעתים 612״.הכיסא שתחת ״צואה בירושלמי, שמופיע כפי צואה למקום
 613״״מחראות המקראי המונח ההשתנה. של כמקום המים״ ״בית במונח משתמשים

 בלשון השתמשו המסורה בעלי הצואה. מתרכזת שבו המקום הוא 614״״חראיהם או
 בדברי המשמעות ומכאן ״צואה״; מן ״מוצאות״, ״מחראות״ במקום וכתבו נקייה

 על היושבים שהאנשים אומר הוא כאשר כפולה, כקללה אשור, מלך בשם רבשקה
 המונח רגליהם(. )מימי ״שיניהם״ את וישתו )צואתם( ״חראיהם״ את יאכלו החומה

רגלים״.[ ״מי במקרא הקרי לפי או ל״שתן״, מכוון ״שיניהם״

 לראות עוד היום גם שניתן כפי ביותר פרימיטיביים היו הקדום בזמן הכיסא בתי
 והלכו להתפנות כדי המגורים מאיזור להתרחק נהגו כלל בדרך כפריים. באזורים

 רוכזו שבו מיוחד מקום היה כאן 615(.הליכה דקות )כעשרים מיל של מרחק עד בשדה
 חפירה להם שהייתה שלהם, הכיסא בבתי התפארו הפרסים 616.ישבו שעליהן אבנים

לוותר נאלצו זאת חפירה על 617.הצואה התגלגלה שלתוכה מאחוריהן, או האבנים בין

.602 הע׳ לעיל, ראה 611
 שתחת צואה רבי: שנה כך אמר: לקיש בן שמעון ״רבי (:21) ע״א ל פ״ג, פסחים ירושלמי 612

הכסא״.
ב 613 ס־ )למוצאות( למחראות וישימהו הבעל בית את ויתצו הבעל מצבת את ״ויתצו כז: י מלכי

• . % • ■ • ז . •

המתרגם.( - יציאה מלשון הוא ו״צואה״ ״מוצאות״ המונחים )מקור היום״. עד
הלא האלה הדברים את לדבר אדני שלחני ואליך אדניך העל רבשקה אליהם ״ויאמר כז: יח שם 614

• • ■■■• . . . . • • . •9 ■■ •₪• • •9 . . . . . * • • • • . • • ■ך■ • ^ ■ *" • • • • **"* * • * ״ •
. . . •1 . . . . •1 • • • . 1 1• •

רגליהם( )מימי שיניהם את ולשתות )צואתם( חריהם את לאכל החמה על הישבים האנשים על
ך - ך - ך - - . . - . - - . . . . ך . ך - • : . ;

/ ם׳ האלה הדברים את לדבר אדני שלחני ואליך אדניך האל רבשקה ״ויאמר יב: לו ישעיה עמכ ך . . . 9 . .ך . _ . . . - . - .ך . 9 . . . ; - . . .ך . ד . - . . . .

)מימי שיניהם את ולשתות )צואתם( חראיהם את לאכל החומה על הישבים האנשים על הלא
־ ־ ״ : ־ 9 ד :- ד ־ ד \ 7:ד ד ־ ־ • : ד . :9ד . ״, . . .

עמכם׳׳. רגליהם(
• . ״ • • : ־ . ד 9 ־ ,־

 דוכתא לי פנו לשמעיה: ליה אמר ובליליא מיל עד אזיל חוה ביממא ״רבא ע״א: סב ברכות 615
/ ברחובה א׳ ת מ ת לעיר מחוץ מיל עד הולך היה ביום רבא :׳ש ד  אומר היה ובלילה להפנו
 בית אחרי נמצא מי ראה לשמשו: אמר זירא ר׳ עיר. של ברחובה מקום לי פנה לשמשו:
להפנות. אני שרוצה המדרש

 ״לבנים לבני: ליה שדיין הוו ד״ה רש״י ומערב״; מזרח לבני ליה שדיין הוו ״רבה ע״ב: סא שם 616
ת עליהן שישב למערב". והשני למזרח אחד ראשן צדיהן על וזקופות מתוקנים היו לפנו

ת גב על אף דפרסאי כסאי בתי הני רבא: ״אמר ע״א: כו שם 617  כסתומין צואה בהו דאי
והרעי בשיפוע, והוא הגומא מן ברחוק ופיהם היו, ״בחפירה דפרסאי: ד״ה רש״י דמו״;



«  »
821 בריאותי טיפול

 בגדר הקיפו כזה מקום 618.בה לחפור היה ניתן ולא מים רוויה הייתה האדמה כי בבבל
 619״.קבוע כיסא ״בית שימש והוא

 חכם תלמיד חייב במקום קיומם שעל דברים מעשרה אחד הוא קבוע כיסא בית
 ממון ומכנס ברבית ומלוה עשיר שהוא "אדם 620.בו להתיישב בא שהוא לפני להקפיד

 ממון? באותו עושה המלך מה לטמיון, נכנס שלו הממון וכל בנים בלא מת והוא הרבה
 אשר 621״,העניים לצרכי שיהא כדי כיסאות ובתי ואיצטבאות ומרחצאות בימסאות בונה
 ״מרבה משלי מחבר ידי על הנאמר פי על זה כל מכספם; כזה מבנה לממן יכולים אינם
חוץ עולם ממכר כנסת ״בית למכור מותר 622״.יקבצנו דלים לחונן ותרבית בנשך הונו

9 ״ ״ • • • • • • 9 9 • ■ • •

 623״.המים ולבית ולטבילה ולבורסקי למרחץ דברים: מארבעה
על מחנה תצא ״כי הכיסא: לבית בנוגע מיוחדות הוראות היו מלחמה לתקופת

• ■ • ■ • ^
• •

ויתד חוץ. שמה ויצאת למחנה מחוץ לך תהיה ויד רע... דבר מכל ונשמרת אייביך
: \ ־ : • : 9 • ז • ז : ־ \ : ז : ז ז ד 9 • 9 : • ד ־ ז ז ז ז : ־ • ז : 9 ז •

אליחיך ה׳ כי צאתך. את וכסית ושבת בה וחפרתה חוץ בשבתך והיה אזנך על לך תהיה
• • • • • « ■ ך קך • ״ • • • • • ■ ך • « קך • ״ 9 9 • • • • ך • • • ^ ^ • • • • • • ^ • • 9 • • •9

ומתמיד מאז 624״.קדוש מחניך והיה לפניך אייביך ולתת להצילך מחנך בקרב מתהלך
• • • •9 ■ • ■9• • ■■ • • « • • ך ■ 9 9 • • • ■ ץ■ • ״ • • » • • • * • ^ • • ■■ ק 9 ■ץ• 9 9 9 • • • • • • • • • •1 • • •1• •1 1 • • 1

 למניעת המחנה, של ההיגיינה שמירת על להקפדה יסוד אלה הגיוניות בהוראות ראו
 625.שלום בימי גם אלה הוראות על הקפידו האיסיים מגפות.

 אינו בו השוהה שהאדם ארעי״, כיסא ״בית גם יש הקבוע הכיסא לבית בניגוד
להטיל אין 626״.בקיר ״משתין ביזוי של ביטוי גם נזכר במקרא זולתו. לעיני חשוף

623

625

לגומא״. ונופל מתגלגל
 לו, סמוך הכסא בית שיש במקום דר ״שיהא הכסא: בית זה מצא לעת ד״ה דש״י ע״א, ח שם 618

 לצאת צריכין והיו חפירות, שם לחפור יכולין ואין מים, מצולת בבל של קרקע שהיתה לפי
מאד״. ולהתרחק בשדות

 אלא שנו לא ששת: רב ״אמר אמות: ארבע במרחק תפילין לחלוץ החובה לגבי ע״א, כג שם 619
לאלתר״. ונפנה חולץ עראי, הכסא בית אבל קבוע הכסא בית

 בתוכה... לדור רשאי חכם תלמיד אין הללו דברים עשרה בה שאין עיר ״כל ע״ב: יז סנהדרין 620
וכר״. ואומן רופא הכסא, ובית המרחץ ובית הכנסת ובית

יא. לא רבה שמות 621
ח. כח משלי 622
 יכולים הכנסת בית הכפר אנשי ״כשמוכרים ט: סעיף קנג סימן חיים, אורח מ״ב; פ״ג מגילה 623

ז׳ מכרוהו ואם הכסא, ובית ממרחץ... חוץ שירצה מה בו יעשה והלוקח עולם ממכר למכרו
 בהבנת טעה )המחבר דברים״. ארבעה אלו אפילו הלוקח יעשה העיר אנשי במעמד העיר טובי

המתרגם.( - עולם ממכר כיסא בית למכור שאסור וכותב המשנה
יג-טו. י, כג דברים 624
 נועזים אינם ״כי שבת( לגבי )האיסיים :9 ח פרק ב, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 625

מו כלי להעתיק ת חוץ ולצאת ממקו  הוא וזה במעדר חופרים הם הימים וביתר לצרכיהם. להפנו
במעילם, אותו ומכסים באדמה עמוק חור - החדשים לחבריהם נותנים הם אשר הקטן הגרזן

מו לבל  התחוח העפר את מושכים הם כן ואחרי צרכיהם, את ועושים האלהים אור את יכלי
 היא הצואה הטלת כי ואף שוממים, מקומות להם בוחרים הם הזה ולמעשה החור, את לכסות

במים״. בשרם את אחריה לרחוץ ונוהגים הגוף את מטמאה היא כי חושבים הם הטבע, צורך
א 626 אל- אור עד לו אשר מכל אשאיר אם ייסיף וכה דוד לאייבי אלהים יעשה ״כה כב: כה שמו
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בקיר״. משתין הבקר



 טפח לבנים ומקיר טפחים שלושה חימר מקיר התרחק אם אלא השכן בקיר )שתן( מים
 גם מים להטיל היה אסור בבבל 627.מים עליו להטיל מותר מאבן בנוי הקיר אם אחד.

 גדול כהן טבל שבמימיו עיטם לעין מבבל המים זרמו רב לדעת כי קשה, קרקע על
 להם בסמוך בנהר אותו שמשליכין "לפי מים להטיל אסור כלי לתוך הכיפורים. ביום

 הדרך באמצע מימיו מטיל נוכרי רק 628״.עיטם בעין ומתעכבין הולכין בבל ונהרות
 את לסכן ועלול עומד הוא מימיו מטיל הסוס כאשר 629״.לצדדין ״נפנה היהודי בעוד

 שהאוכל כדי התנור לפני להשתין הנוהג את אסרו נשים על 630.מלחמה בשעת רוכבו
 בסמטאות שעברו לחבריו אומר היה אביי 631״.האמורי ״דרכי משום יותר, מהר יתבשל
 נשים שם יושבות אולי כי לצדדים להסתכל לא בשדה, קבוע כיסא לבית בדרכם מחוזא

632.בהן להסתכל ראוי ואין
<jr )  p \ o f m  p 'xn^r) f$¡¿ p t £  ‘fiotÑ Mr׳£N p d  A  6 ê f  Pi'* p n x b D  1 n f f x  p

3 piéfitfפ׳ /,0רכ׳ה <iño ,pr ,רזערס׳מ (xr> yipx Ico'o p'XN p'ftíb׳h  -)¡)1 0 Ñ p 'ר 
0׳ 1' p>£j !¡¿3' n\d'$Ñ ח ? ¿ / 3 p tê tif/רכ׳רז f j vn'g" j'ppn׳pndoÑ p /ל ג׳  ג

pic fS פ?־׳ (?־",A״ p\£Ñ ־¿0הכ jf pnxtÑ ÜynÍ גו^רז )<x f r>£<ic f633׳iro o n  p 
(N fó n f S 'Ín t׳p p a  p /634צ״׳י mskÑ \k .635¿דר figx׳ AA/n ‘J'o iñ jr ftn•־« xg׳l 

lcjpr> pne¿׳njp71¿ p $£!ירו fn k f uoyox ה P ציז ח׳ t ציז d p~>\£Ñ P 'Jd f,/׳?
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 הדחיק אא״כ חבידו של כותל בתוך רגלים מי אדם יטיל ״לא ה״ד: פ״א בתרא בבא תוספתא 627
 בש״ס התוספתא בשולי המודפס בפירוש מותר״; זה הרי ובצונן טפח ומאבנים ג״ט מלבנים

רגלים״. מי אותה מזיקים שאין צונם( )כמו קשה אבן כלומר - ״ובצונן שטיינזלץ:
 קשה, מקום על ולא חרס כלי על לא מים אדם ישתין לא פפא: רב ״אמר ע״ב: מד בכורות 628

 ״בתוך חרס: כלי על לא ד״ה רש״י עיטם״; לעין מיא מהדרי דבבל מדורי חני רב: דאמר
 ומתעכבין הולכין בבל ונהרות להם בסמוך בנהר אותו שמשליכין לפי רגלים, מימי של עביט
 שבת שבבבל״; מדרון ״מקומות דבבל: מדורי הנך רב ואמר ד״ה עיטם״; בעין ומתערבין( )נ״א:
 מים מחזירין שבבבל ״מדרונות עיטם: לעין מיא מהדרי דבבל מדרי הני ד״ה רש״י ע״ב, קמה

 התלמוד הסבר )את ע״א. לא יומא ישראל״; שבארץ גבוה מקום שהוא עיטם לעין בהן הנשפכים
 הגיעו שממנו שלמה, ברכות שליד עטן עין כנראה שהוא עיטם, לעין מגיעים מבבל שמים

 - וטופוגרפית הידרולוגית מבחינה לקבל מאוד קשה גדול, כהן טבל ובהם המקדש לבית מים
המתרגם.(

ך. נפנה וישראל לדרך נפנה נכרי - ישראל ואחד נכרי ״אחד ע״ב: קד סנהדרין 629 די צד ל
 בעליו הורג שהוא זכר בסוס אלא יודה ר׳ אמר ״לא (:16) ע״א לא פ״ד, פסחים ירושלמי 630

ומשתין״. עומד שהוא אומרים ויש נקיבה, אחר רץ שהוא אומרים יש במלחמה.
 האמורי דרכי משום בו יש - מהרה שתתבשל בשביל קדירתה בפני ״המשתנת ע״ב: סז שבת 631

טפלה(״. )אמונה
ע״ב. סב ברכות 632
ע״א. יט סנהדרין 633
 סמוך זוית קרן יש ״אם זוית: לקרן ד״ה רש״י זוית״; לקרן אלא נצרכה ״לא ע״א: סב ברכות 634

בגלוי״. יפנה ולא כביום, בלילה שם להסתלק צריך
 הגדר לאחורי ופונים הבד בית לפתח חוץ יוצאים שביניהם, התינוקות ״וכן מ״ב: פ״י טהרות 635

צרכיהן(״. )לעשות
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 כדי הדלת ליד שישתעל הנימוס ומן המקובל מן היה הכיסא לבית בא כשאדם
 שימהר ראוי הכיסא בבית שנמצא מי 638.אליו להיכנס יכול והוא פנוי המקום אם לברר

 מומלץ 639.בסבלנות יחכה שהנכנס ראוי ששם המרחץ, בבית המקובל מן להפך לפנותו,
 מקרה קרה 640.היהודי את יתקוף שזה מחשש המים, בבית ביחד נוכרי עם לשהות לא

 נחש בא לצאת נאלץ אלעזר שר׳ ולאחר הכיסא מבית אלעזר ר׳ את דחק אחד שרומאי
 בית היה המקדש שבבית שבעזרה מסופר 641.מת והרומאי הטבעת בפי הרומאי את ונשך
 שאין יודע פתוח, אדם, שם שיש יודע נעול, ״מצאו שאם היה וכבודו מכובד, כיסא

 כיסא בתי היו זה. מסוג כבוד׳׳ ״בתי יותר נמצאו יותר מאוחרת בתקופה 642״.אדם שם
פרטיים. כיסא בתי והיו ציבוריים, כלומר רבים׳׳, ״של
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 פנוי מקום ברחוב מצאו וכאשר להתפנות, מקום למצוא יותר פשוט היה בלילה
 הונא ורב חייא ר׳ אשר העצה מכאן 644.בו להתפנות היה ניתן אדם בני בו שהו שלא
 מן כך כל להתרחק צריכים הם אין שאז ובערב, בבוקר צרכיהם שיעשו לבניהם נתנו
645.העיר

ע״א־ע״ב. פא קמא בבא 636
הכסא״. בבית להדדי סדרן להו דאית מילי כל - ״נשי ע״א: מה גיטין 637
וכר״. אבבא ליה נחר אבא רבי אתא הכסא, לבית על ספרא ״רב ע״ב: סב ברכות 638
 שנכנס זה מקום נותן המרחץ בית שיצא. וזה שנכנס, זה מקום נותן ״בה״כ פ״י: רבה ארץ דרך 639

שנכנס. לזה שיוצא זה מקום נותן הכסא בית הכי: גרס אגודה ״בספר יעקב: נחלת שיצא״; וזה
 לבית אחד בא אם פירושו: דהכי לפרש ונ״ל שיוצא... לזה שנכנס זה מקום נותן המרחץ בית

 לזה מקום ליתן כדי עצמו למהר צריך שיושב אותו בתוכו, שיושב אחד אדם שם ומצא הכסא
איפכא, הוי המרחץ ובבית סכנה. לידי לבוא יוכל גם הנקבים, לעצור הוא שאיסור לפי שנכנס,

 בפושרין תחלה עצמו, להשתטף הרחיצה מעשה כל זה שגמר עד וימתין ימהר, אל שנכנס זהו
לאדם״. היא סכנה מזיע הוא ועדיין יצא שאם לפי בצונן, כך ואחר

 בבית ולא המרחץ בבית לא הגוי עם ישראל יתייחד ״לא ה״ד: פ״ג זרה עבודה תוספתא 640
המים״.

וכר״. רומאה ההוא אתא הכסא, לבית על אלעזר ״רבי ע״ב: סב ברכות 641
ד 642 וכר״. נעול מצאו כבודו, היה וזה כבוד, של כסא ״ובית מ״א: פ״א תמי
וכר״. בישיבה אלא כלים רגלים מי ״אין ע״א: מ ברכות 643
 עצמו את אדם ינהיג לעולם ביום... שנפנה במקום בלילה הנפנה זה צנוע? ״איזהו ע״א: סב שם 644

להתרחק״. צריך יהא שלא כדי וערבית שחרית
ד 645 וכר״. הונא רב ליה אמר וכן בדיה לחייא רב ליה ״אמר ע״ב: כז תמי
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תי א ב ס (2) כי
 אדם, בני ומריכוזי העיר מן כך כל להתרחק שצריך הצרכים, בעשיית אי־הנוחות

 שמייחסים החשיבות ואת העבודה מקום את בחשבון מביאים כאשר בעיקר מתבררת
אומר 646״מצא לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת ״על בתהלים הפסוק על בחיים. לנוחות
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בית ליד שיגור יתפלל שהחסיד כלומר הכיסא, בית הוא מצא״ ״לעת כי זוטרא מר
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 השם. כחילול המודרני בעולם לנו נראית אשר ברכה 649״,לשולחנך סמוך הכסא בית
 שמשמעותו 650״,לשולחנו סמוך הכסא בית לו שיש כל עשיר?... ״איזהו אומר: יוסי ר׳

 להגיע שיוכל בה לחולה שאיחל עד אותו הטרידה כה המזרח אנשי של שהדיזנטריה
 יושבים היו לטפשים חכמה הקב״ה נתן ״אילו אומר המדרש הכיסא. לבית במהירות

 חכמה הקב״ה נתן אלא מרחצאות, ובבתי תיאטריאות ובבתי כסאות בבתי בה והוגין
 לעגה אחת מטרוניתא 651״.מדרשות ובבתי כנסיות בבתי בה והוגין יושבין והם לחכימין

 למגדלי ״דומים שהם מכיוון ובריאים טובים פניך לו: באומרה אלעאי בר׳ יהודה לר׳
 אך התורה, מן ליהודים אסורים הדברים שני לה: ענה כך על ברבית״; ולמלוי חזירים
 מהם אחד כל וליד כיסא בתי וארבעה עשרים יש המדרש לבית מביתי בדרך זה לעומת

 שייחסו החשיבות את גם לראות ניתן מכאן 652.בכך צורך לי יש אם להיכנס יכול אני
כיסא. לבית הגופני הצורך שמתעורר בעת הצרכים, של מיידי לסיפוק

 רק אלא בעמידה להתערטל אין הכיסא: בבית צניעות נדרשת רבה בהדגשה
 בר תנחום ר׳ 654;הכיסא בבית צניעותם על הפרסים את שיבח גמליאל ורבן 653,בישיבה
 העקרבים ומן הנחשים מן דברים: משלשה נצול הכסא בבית הצנוע ״כל כי אמר חנילאי

 ואפילו אנשים, שני אף אליו נכנסים היו שכאשר כיסא בית היה בטבריה המזיקיך. ומן
 ולא אחד אחד בו נכנסים היו אסי ור׳ אמי ר׳ ואילו השדים, ידי על ניזוקין היו ביום,

 ושותק. צנוע להיות צריך הכיסא שבבית הנוהג בגלל זאת הסבירו והם ניזוקים, היו
655.בלילה גם לשמור צריך היה זאת צניעות על

 יושב שאינו כלומר מדאי״, יותר הכסא בבית עצמו ש״התולה מציינת הגמרא
יותר נפתחים נקביו כך ומתוך מטה, כלפי משתלשל ועכוזו ברכיו על נסמך אלא

ו. לב תהלים 646
 בית זה מצא לעת ד״ה רש״י הכסא״; בית זה - מצא׳ ׳לעת אמר: זוטרא ״מר ע״א: ח ברכות 647

מים, מצולת בבל של קרקע שהיתה לפי לו, סמוך הכסא בית שיש במקום דר ״שיהא הכסא:
מאד״. ולהתרחק בשדות לצאת צריכין והיו חפירות, שם לחפור יכולין ואין

ג. כח דברים 648
ע״א. קז מציעא בבא 649
ע״ב. כה שבת 650
ה. ז א רבה קהלת 651
(.36) ע״ג לז פ״י, פסחים ירושלמי ע״א; נח ברכות 652
מד נפרעין ״אין ע״א: סב שם 653 מיושב״. אלא מעו
 צנועין הן הפרסיים: את אני אוהב דברים בשלשה גמליאל: רבן אמר ״תניא, ע״ב: ח שם 654

אחר״. בדבר וצנועין הכסא בבית וצנועין באכילתן
וכר״. לחודיה וחד חד ביה עיילי הוו אסי ורבי אמי ״רבי ע״א: סב שם 655
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יתאמץ ולא מיד ישב לא הכיסא לבית שנכנס מי 656.למעיים נזק להיגרם ויכול מדאי  
שיניים שלוש על תלויה  (Masterdarm, large intestine) הכרכשת כי מדי יותר  

יסתכן והאדם השיניים ישמטו מדי יותר יתאמץ ואם  (Darmzähne, intestinal teeth)
657.(?Masterdarmvorfall, rectal prolapse)

 יש אלא תורה בדברי בו לדבר שאין רק לא ולכן מלוכלך מקום הוא הכיסא בית
 קשה, שאלה לו הייתה שאם זעירא ר׳ אומר זה למרות בהם. להרהר לא להיזהר אף

 אפשר היום גם אך מוזרים, אמנם אלה דברים 658.התשובה את לה מצא הכיסא בבית
 בצורה להיפרד נוהגים היו זה, מלוכלך למקום שנכנסים לפני כזאת. תופעה על לשמוע

 נחשים לעיל, הוזכרה שכבר הסכנה את 659.האדם את המלווים המלאכים מן מכובדת
 ולמציאות הבוצית הקרקע של בהקשר רבים ראו הכיסא, בבית המצויים ועקרבים

 מלהזכיר נמנעים אשר המודרניים הערבים אצל עממית אמונה יש בימינו גם שדים.
 עצמו על מגן הצדיק הערבי שם. השדים מציאות בגלל האל של שמו את הכיסא בבית
 גם 660.הקוראן מן מסוים פסוק קורא הוא הכיסא לבית שבהיכנסו אלה, שדים מפני

 היא )ש׳( לעברית בתרגומה מובנת; אינה שכלל הכיסא, בבית שדים נגד אמרה יש לנו
 הקרוי השד את מצאנו הלביאה של חוטמה ועל האריה של ראשו ״על זאת: אומרת

 שלשד חשבו 661״.היכיתיו החמור ובלחי הפלתיו הכרישין בערוגת פנדא, שיריקא בר
 לקח הכיסא לבית נכנס שכאשר מספרים אביי על איל. של צורה יש הכיסא בית של

 ספל, בתוך באגה קשקשה שאשתו מסופר רבא על לבדו. שם יהיה שלא כדי טלה עמו
 והייתה הכיסא בית של האחורי בקיר חלון לו עשתה ישיבה לראש שנתמנה ולאחר
 האדם את מלווה היה הכיסא בית של השד 662.לשם שנכנס בשעה ראשו על יד מניחה

 צאתו, עם מיד מין יחסי יקיים לא זה שאדם רצוי ולכן צאתו אחרי מסוים זמן עוד
 בית את עוזב אדם כאשר 663.הנפילה בחולי חולים ילדים אלה מיחסים יוולדו שלא כדי

 חללים, חללים נקבים, נקבים בו וברא בחכמה האדם את יצר אשר ״ברוך יאמר הכיסא
 אפשר אי מהם אחד יסתם אם או מהם אחד יפתח שאם כבודך כסא לפני וידוע גלוי

664״.לעשות ומפליא בשר כל ״רופא באומרו תפילתו ויסיים לפניך״ לעמוד
ברומי גוף״. ב״כיסא שימוש תוך בבית צרכיו עושה אדם היה חרום במקרה רק

 עצמו התולה אף אומרים ויש תחתוניות... לידי האדם את מביאין דברים ״עשרה ע״א: נח שם 656
ובר״. ברכיו על אלא יושב ״שאינו התולה: ד״ה רש״י מדאי״; יותר הכסא בבית

וכר״. בהדיא ליתיב לא הכסא, לבית דעייל ״מאן ע״א: פב שבת 657
סבירתיה״. תמן לי, דהוה קשי סבר כל זעירא: ״א״ר (:23) ע״ג ו פ״ג, ברכות ירושלמי 658
 כבוד תנו עליון, משרתי קדושים מכובדים ׳התכבדו אומר: הכסא לבית ״הנכנס ע״ב: ס ברכות 659

וכר: התכבדו ד״ה רש״י אליכם״׳; ואבא רצוני ואעשה שאכנס עד ממני הרפו ישראל, לאלהי
יא(״. צא )תהלים לך׳ יצוה מלאכיו ׳כי שנאמר אומר, הוא אותו המלוים המלאכים ״אל
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Hurgronje Snoiick, Mekka 2:41 660
ע״א. סז שבת 661
ע״א. סב ברכות 662
ת ״בא ע״א: נב פ״א, רבתי כלה 663  בית של ששר מפני נכפין בנים לו הויין ושמש הכסא מבי

מיל״. שיעור עד ישהה? מתי עד עמו. נלוה הכסא
ע״ב. ס ברכות 664



 familiarica היה המלא )השם במשנה גם המופיע ,sella במונח זה כיסא לתיאור השתמשו
 חור בו שהיה בעור, מכוסה ברזל עשוי מושב זה היה הפרשנים לפי (.sella pertusa או

 מונחים 666׳׳.העסלא ״עור במונח בתלמוד גם מופיע העור כיסוי 665.דלי הונח ומתחתיו
 כלי 668״.רגלים מימי ושל רעי של ״גרף או 667״הרעי ״בית הם המוזכרים נוספים

 ״קצרייה״ במונח הערוך לפי 669״.״גסטריות גם מכונה הצואה את לתוכו מכניסים אשר
 ו״ספל" 671מחרס עשוי לילה סיר הוא ״חרס״ 670״.לילה ל״סיר כלל בדרך היא הכוונה
 וכן לשתן, המיועד 673״,רגלים מי של ״עביט המונח מופיע בתלמוד 672.לשתן מיועד

675״.רגלים מי של ״קרון או 674״רגלים מי של ״קנקנין
 מצאו משרתיו אהוד, ידי על נדקר מואב שמלך שומעים אנחנו השופטים מתקופת

 את הוא מסיך ״אך שיערו ולכן נעולות בעלייה, שהיה )המקרה(, החורף גן דלתות את
מספר יוספוס 676״.העליה דלתות פיתח איננו והנה בוש עד ויחילו המקרה. בחדר רגליו
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 הערב רדת עם רק בשינה... שרוי שהמלך היו סבורים כי בשקט ישבו ש״המשרתים
 כנראה הם כי 677״,לחדר ונכנסו הכלל מן יוצא מקרה קרהו שמא חוששים התחילו

 במדרש, גם נאמר כך הבית. בתוך צרכיו את יעשה שהמלך אפשרי שבלתי חשבו
 כאן מטרקליניהון״; לפנים שלהם הרעי בית מניחים להיות מלכים של דרכן ש״אין
לפנות רק להיפנות ויצא מעיים מכאב הלילה כל סבל אשר בלשאצר על גם מסופר
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 טמא והברזל מדרס טמא העור - פרשה מת. וטמא מדרס טמאה ״האסלה מ״י: פכ״ב כלים 665
הכסא״. בבית עליו ויושבים עור המכוסה ברזל מושב - ״האסלה קהתי: מת״; טמא

 בית של כיסוי עור יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה אמר העסלא? עור ״מאי ע״ב: י עירובין 666
הכסא״.

טמא״. הרעי את שמקבל פי על אף משקין, מקבל שאינו הרעי ״בית מ״ב: פי״ז כלים 667
מי ושל רעי של ״גרף הי״ב: )פ״ג( פ״ד שבת תוספתא 668  לתוכו ונותן ושופכו נוטלו רגלים מי

למקומו״. ומחזיר מים
 של קדרות - ״גסטריות קהתי: לתוכן״; מטילין ונכרים שישראל ״גסטריות מ״ג: פ״ב מכשירין 669

רגלים״. מי להטלת העשויות חרס
 שהוא ל״קצריה״, מקביל שגסטרא מציין ב,435 ׳עמ א כרך לוי, של למילון בהערותיו פליישר 670

לילה. סיר ומשמש גבוה כלי
טהור״. שלישי מטמא, ושני ראשון זבה ושל זב של ״חרסן ה״ג: פ״ה טהרות תוספתא 671
 מטהר יוסי רבי המים, על דם ונמצא הספל לתוך צרכיהן שעשו ואשה ״איש מ״ב: פ״ט נדה 672

וכו׳״.
 בהן שאין פי על ואף כנגדן שמע קריאת לקרות אסור רגלים מי של ״ועביט ע״ב: כה ברכות 673

 ביתו בתוך יתרה או חסרה מדה שישהה לאדם אסור רב: ״אמר ע״ב: פט בתרא בבא כלום״;
מי של עביט היא ואפילו רגלים״. מי

 קנקנן על הקב״ה שהקיש הן ד׳ - כג( ב )בראשית וגר׳ האדם ״׳וייאמר יא: יט רבה בראשית 674
רגלים״.' מימי של קנקנין ומצאן

 קרון ומצא הקב״ה שבדקן אדם בני משלושה אחד זה כהנא: בר אבא ״א״ר ו: כ רבה במדבר 675
וכו׳״. רגלים מי של

כד-כה. ג שופטים 676
.2 ד פרק ה, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 677
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 כאילו עצמם ועשו לאלים, שנחשבו מצרים, מלכי אצל גם מקובל היה זה דבר 678.בוקר
המימה ייצא הנה בבקר פרעה אל ״לך למשה נאמר לכן - אנושיים צרכים להם שאין

T
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בית היה לא למלך כי הנכון, ברגע שם אותו ופגוש 679״היאיר שפת על לקראתו ונצבת
• • T • T •

 אין ברומא פיטי לארמון זאת. בדעה היו מודרניים בניין אדריכלי גם 680.בביתו כיסא
בבניין 681.כיסא בית לבנות שכח במינכן, המלכים ארמון בונה קלנצר, וגם כיסא בית

+ +

 הבניין. אדריכל של שכחתו יותר מאוחר בשלב תוקנה בפרנקפורט התיאטרון

ח ו נ י ב - ק ו ג י  נ
 באבנים 682,הקדומות בתקופות כמו השתמשו, הצרכים עשיית לאחר העכוז לקינוח

 בשברי השתמשו כן כמו 683.למקום ממקום אותן נשאו שגם שונים, בגדלים מקורזלות
 שברים כי חלקים, שהם שבורים, כדים של העליון החלק מן שברים ובעיקר חרס,

 כן כמו 684.חרס בשברי קינוח בשעת בבתוליה לפגוע יכולה אף נערה מסוכנים. אחרים
 לקנח אין לנזק. לגרום שעשויים נתזים בגלל קנה״ של ב״קרומית שימוש מפני מזהירים
 כי לחים( בעשבים להשתמש ניתן )אך יבשים עשבים כמו בו״ שולטת ש״האור בדברים
 במים לקנח אין טחורים. של לדימום כאן הכוונה כנראה 685״;נושרות התחתונות ״שיניו

 ששטפו במים ולא כלב, של בפניו ולא כלב, של בפה לקנח ואין בהם, לקק כלב אשר
686.הטבעת לפי נזק לגרום יכולים הם כי אמבטיה, בהם

ב. ד ג רבה השירים שיר 678
טו. ז שמות 679
 רשע שאותו לפי )בבוקר( המימה אלא יוצא היה לא - המימה׳ ייצא ״׳הנה ח: ט רבה שמות 680

 נצרך שהוא בשעה בבקר, יוצא היה לפיכך לנקביו, יוצא ואינו אלוה שהוא ואומר משתבח היה
אותו״. תפוש

681 Döpler in a feuilleton
Pluto 818; Aristophanes. Friede 1232 היוונים: אצל 682

Relandus, De relig. mohammed p. 59, no. 5 הערבים: אצל
 שיעורן? וכמה הכסא. לבית להכניס מותר מקורזלות אבנים שלוש רבנן: ״תנו ע״א: פא שבת 683

 חדודות ״שיהיו מקורזלות: ד״ה רש״י כביצה״; אומר: יהודה רבי כאגוז, אומר: מאיר רבי
!,¡,tico p׳i>0 fnipNr! כר/ר ׳01׳ "ר׳ :ji'firt ׳fßx f'oiÑ ~>xhÑr> לקינוח״. וראויות

"¿tí le׳ ¿גי/ ’Ntfgn׳ (;f׳"\n \b"'d\ ׳"?־í> pxß iepdop) "lfà~> pk גו hjpN\ \f6\J ,n3כג׳
׳\"fb~> fie 1x sjpN\ ifôlj nS'xoi iiileoi P'î>~ f>~>lpÑ ~>n$ 'JP״ (:5)

 צרור״; ידי על עץ מוכת נעשית שלא לכהונה שכשרה אשה לך אין כן ״אם ע״ב: נט יבמות 684
צרור: ידי על עץ מוכת נעשית שלא גדולה לכהונה שכשרה אשה לך אין כן אם ד״ה רש״י
הכסא״. בית קינוח ״של

ל וראה ע״א; פב שבת 685 ת ד: פרק לעי ת .8 בהן, והטיפול המחלו טחורים. העיכול: דרכי מחלו
 אין כן: ותני בהן. לקנח אסור הכלב בהן שליקלק ״מים (:20) ע״ג יא פ״ח, שבת ירושלמי 686

 ביבני דמשזגיגו וההן כלב... בהן שליקלק במים ולא הכלב בפני ולא הכלב בפי לא מקנחין
 שרוחצין מים ״והנך ביבני: דמשזגיגו מסביר העדה קרבן לטבעות״. רע אמבטיתה דמשזג וההן
ת בהן ושרוחצין הביבין בהם  מסביר משה פני הטבעת״; בפי חולי מין לטבעות, קשה האמבטאו

 בתוך משתטף שהוא וזה הזיעה מן נסתפג ולא במרחץ הזיעה אחר משתטף ״שהוא ״טבעות״:
ת או טבעות״. לחולי הוא רע אמבטי
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 הנוגעת יד 687.אוכלים ימין ביד כי ימין, ביד ולא שמאל ביד רק העכוז את מקנחים
 לקינוח שמאל ביד השתמשו הקדמונים שהעמים נראה 688.שתיקצץ ראוי הטבעת בפי

לכך. טעמים מצאתי לא אך 689,העכוז
 שמי נהגו במקדש ידיו. לרחוץ חייב כלשהו במקום הערום בגופו הנוגע אדם
 עדין כביטוי 691,במקרא כבר מופיע רגליו״ ״מסיך הביטוי 690.טובל היה רגליו שהסיך
 בעת רק הרגליים את וכיסתה רגלים בית ללא הייתה הכתונת הגדולים. לנקביו לנצרך

קריסה.
 החדשים הפרשנים מן יש התלמוד. חכמי עבור הלכלוך והתגלמות סמל היה החזיר

 לשרוץ החזיר של להרגל חזיר בשר אכילת על המקראי האיסור את מייחסים אשר
 אמרו, כן כמו 692;נייד כיסא לבית החזיר את להשוות היו רגילים ולכלוך. צואה בתוך

693.בנגעים ביותר הנגוע הוא החזיר החיים בעלי שמכל

ת אשפה; תיו ש ת
 בלשון או לרחוב, הבית מן אותה והוציאו 694,ברחוב וגם בבית מצויה הייתה אשפה

 של הריח 696.בשחיטה שנפסלו עופות לאשפה זרקו אשר אנשים היו 695.לשוק התלמוד
משום אשפה, ערמות לערום היה אסור בירושלים 697.נעים היה לא האשפה ערמות

 ניתנה שהתורה מפני רבא: אמר בשמאל? אלא בימין מקנהין אין מה ״מפני ע״א: סב ברכות 687
מימינו שנאמר בימין, ם דת אש ׳ דברי ( מו׳  קרובה שהיא מפני אמר: חנה בר בר רבה ב(. לג ל

 מפני אמר: יצחק בר נחמן רב תפילין. בה שקושר מפני אמר: לקיש בן שמעון ורבי לפה
 מפני אומר: יהושע רבי בה, שאוכל מפני אומר אליעזר רבי כתנאי: תורה. טעמי בה שמראה
תורה״. טעמי בה שמראה מפני אומר: עקיבא רבי בה, שכותב

 - טבעת לפי יד תיקצץ... - לחוטם יד תיקצץ; - לעין יד אומר: היה ״הוא ע״ב: קח שבת 688
תיקצץ״.

Rosenbaum, Lustseuche, p. 344 note 7 689
ל וכל טבילה, טעון רגליו את המסיך ״כל מ״ב: פ״ג יומא 690  ורגלים״; ידים קדוש טעון מים המטי

גדולים״. לנקבים ״כינוי רגליו: המסיך ד״ה מברטנורה ר״ע
ת והנה ויראו באו ועבדיו יצא ״והוא כד: ג שופטים 691 הוא מסיך אך ויאמרו נעלות העליה דלתו

T T ״ " : T T T ־ •״ ״ : : ״ ־ : T 2 ״ :־ T \ ־ :

א המקרה״; בחדר רגליו את אל- ויבא מערה ושם הדרך על הצאן גדרות אל ״ויביא ג: כד שמו
T ־־ ־־ 9 ־־ : ״ V T־ T : ־ -----: ־־ T : ־־ T  : T  : 9 V  V ־־ T

יישבים״. המערה בירכתי ואנשיו ודוד רגליו את להסך שאול
V T I T ־ : T : T ־ ־ ״: T T ״ ״ : : ־ • : TT : ־־ :

לטל כסא בית חזירא אהן אמר: עוקבא ״מר (:54)ע״ג ד פ״ב, ברכות ירושלמי 692 הוה״. מטו
חזירים״. נטלו תשעה לעולם, ירדו נגעים קבים ״עשרה ע״ב: מט קידושין 693
 דאסור, פליגי לא עלמא דכולי אמרת הא שבשוק, אשפה אילימא אשפה? ״מאי ע״א: יב חולין 694

שבבית״. באשפה פשיטא לאו אלא
 לתוך שהכינה בין המוכן? מן שאינו בין מה המוכן בין ״מה (:60) ע״ד ד פ״ב, שבת ירושלמי 695

ש אדם ״ויש (:62) ע״א ל פ״ג, פסחים ירושלמי לאשפה״; שהשליכה בין הבית  דבר מקדי
לאשפה״. וישליכנה ויקדישנה שלו?! שאינו

 אוסר... יהודה רבי שחוטים ומצאן והלך ותרנגוליו גדייו לו שאבדו הרי ״דתניא ע״א: יב חולין 696
באשפה״. שמצאן - יהודה רבי של דברים נראין רבי: אמר

רע״. שריחה אשפה כנגד ולא שמע... קריאת אדם יקרא ״לא ע״א: כה ברכות 697
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 בירושלים היגייניות. מסיבות זאת הוראה של מערכה מוריד אינו זה נימוק 698;הטומאה
העיר. מן דרכו הוצאה שהאשפה 699״,האשפות ״שער היה

 לא ואם השכן, של הקיר מן טפחים שלושה להרחיק יש וסלעים, סיד מלח, זבל,
700.השכן קיר את לסייד חייב הוא הרחיק

 לספירה(, 200) זעירא בר שמעיה של בתלמוד הערה מעוררת מיוחדת לב תשומת
 בכל להתכבד עשוין ירושלים ש״שוקי האומרת כסף, מציאת על דיון אגב שנאמרה

 בניקיון. מצטיינות אינן במזרח הגדולות הערים כיום גם כי מפתיעה זאת הערה 701״.יום
 ריצפו יוספוס לפי 702.במקרא נרמז כבר מדרגות והתקנת בירושלים כבישים סלילת על
703.קלאבדיוס של שלטונו בעת שיש באבן ירושלים רחובות את

 ואת לירושלים המובילות הדרכים את לתקן התחילו הפסח לפני שבועות ארבעה
 עונת במהלך ונהרסו נפגעו אשר המרחץ ובתי המקוואות את גם וכן והחנויות, הרחובות
704.הרגל לעולי השטח את להכשיר הייתה המטרה הגשמים.

 בבית בו להשתמש היה ניתן ולא נטמא אשר שמן מוכרת. הייתה רחובות תאורת גם
 705״,אפלים ״מבואות להאיר בו להשתמש היה מותר אך להשמידו צריך היה המקדש

 דרכים להאיר כדי אור״ של ב״אבוקה השתמשו כלל בדרך לרבים. שימוש זה היה כי
706.חשוכות

ת ו ב ש ח ת ת ה ל ו ז ב
 עורבים, של לבואם הגורמים חיים, בעלי לפגרי או לדם הקשור עסק לאדם יש כאשר

 השכנים שאחד או ויקפיד יתלונן אחד ששכן די לשכנים, בקרקוריהם המפריעים
הפעילות את להפסיק חייב יהיה זה שאדם כדי הרעש, את סובל ואינו חולה יהיה

ת בה מקיימין ״ואין ה״ב: פ״ו נגעים תוספתא 698 טומאה״. מפני אשפתו
 גרדיים שני שבאו עד המקוה... את פוסלים שאובים מים הין מלא אומר: ״הלל ע״א: טו שבת 699

והעידו״. שבירושלים האשפה משער
 הסלעים ואת הסיד ואת המלח ואת הזבל ואת הגפת את ״מרחיקין מ״א: פ״ב בתרא בבא 700

 אשפה בחזקת אלה שכל מסביר מברטנורה ר״ע בסיד״; וסד טפחים, שלשה חברו של מכתלו
הכותל״. ומרפין לחומה ״קשים

ע״א. כו מציעא בבא 701
ה החזיק האשפות שער ״ואת יד-טו: ג נחמיה ראה 702 יבננו הוא הכרם בית פלך שר רכב בן מלכי
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ת ועד המלך לגן השלח ברכת חומת ואת ובריחיו... מנעליו דלתתיו ויעמיד היורדות המעלו
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דויד״. מעיר
• • ך ־

 בית על ההשגחה הופקדה שבידו ״והמלך :7 ט פרק כ, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף 703
שיש״. באבן העיר את מלרצף מנעם לא אולם בדעתו... שקל קלאבדיוס ידי על המקדש

עין באדר ״באחד מ״א: פ״א שקלים 704  הרחובות ואת הדרכים את ומתקנין השקלים... על משמי
הרבים״. צרכי כל ועושין המים, מקואות ואת

ך. ובמבואות מדרשות ובבתי כנסיות, בבתי שרפה שמן ״מדליקין מ״י: פי״א תרומות 705 לי פ א ה
 הקוצים... מן ומתיירא ואפילה לילה באישון מהלך שהיה לאדם ״משל ע״א: כא סוטה 706

 מן ניצל אור, של אבוקה לו נזדמנה מהלך, דרך באיזה יודע ואינו הליסטין ומן רעה ומחיה
הקוצים״.
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 בתי של הריח על גם חל דין אותו 707.לשכנים יפריע שלא כזה מרחק להרחיקה או
 נזק בכך גורם הוא אם בחלקתו אפילו כיסא בית להקים יכול אדם אין פתוחים. כיסא

 למנוע השותפים מן אחד כל יכול משותפת חצר אנשים למספר יש כאשר 708.לחבירו
 לישון. ממנו מונע והיוצאים הנכנסים של שהרעש בטענה חבירו ידי על חנות פתיחת

 שאדם גדול נזק שכל להגיד ניתן כללי באופן 709.בשוק להתנהל צריך וממכר מקח
 יכולים אחרים אנשים אם גם הרגל, של טענה לטעון יכול המזיק אין לסבול יכול אינו

הנזק. את לסבול
 יותר טובה חוקים מערכת קיימת הייתה השינה( על רק )לא המנוחה על הגנה על
 נוחות בזכויות כלל מתחשבת אינה האזרחית המשפט מערכת אשר אצלנו, מאשר
הפרט.

 תחתם ויושבים דם מקיזי באים ״והיו דקלים היו יוסף לרב ש׳: ע״א: בג - ע״ב בב בתרא בבא 707
 ומפסידים הדקלים על ועולים הדם מן ואוכלים באים עורבים והיו מלאכתם. את שם ועושים

מכאן״. העורבים המקרקרים את לי הוציאו יוסף: רב להם אמר התמרים. את
 שלהם כסאות בתי כעין דוקא שאמרו, הכסא ״בית לה-לט: סעיפים קנה סימן משפט, חושן 708

 ושוב מחל ושתק, ראה אם בחפירות מכוסים שהם פה שלנו אבל ומגולים, קרקע גבי על שהיו
 ויכנסו במקומו, בהן וכיוצא נבילות או דם מלאכת לעשות שהחזיק מי למחות... יכול אינו

 אם ובצפצופם... בקולם חבירו את מצירים הם והרי ויאכלו הדם בגלל בהן וכיוצא העורבים
 אותה לבטל חייב בדם, לו נפסדים שלו שפירות או מזיקו הזה שצפצוף חולה או קפדן היה

 הדין והוא הכסא... בית לריח דומה זה שהיזק מחמתן, נזק לו יבא שלא עד ירחיק או המלאכה
לסובלו״. יכול אדם שאין גדול נזק כל

ת יכול שבחצר, ״חנות מ״ג: פ״ב בתרא בבא 709  מקול לישן יכול איני לו: ולומר בידו למחו
ת יכול אינו אבל השוק, בתוך ומוכר יוצא כלים, עושה היוצאין. ומקול הנכנסין  בידו למחו

ש מקול לא לישן, יכול איני לו: ולומר הרחים״. מקול ולא הפטי
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דיאטטיקה

 אצל יחלה. שלא כדי לשמור שעליו החיים, אורח הפרט; של ההיגיינה היא הדיאטטיקה
 את הגדיר אלא התזונתית, למשמעותו רק הצטמצם לא (Diet) דיאט המונח הקדמונים

 נוספים וגורמים הפנאי, תרבות העבודה, הלבוש, הדיור, האדם: של הכולל החיים אורח
 להבין כדי עם של הנורמלי החיים אורח את להכיר צורך יש הבריאות. על המשפיעים

 לא הנושא היקף בגלל אך נזק, למנוע האמורים שלו הדיאטטיים הכללים את נכונה
 ההנחיות להבנת עצמי את מגביל ואני הכולל החיים אורח של מקיף תיאור לתת אוכל

החיוניות. הדיאטטיות

ת או ברי
 מאשר הכוח ובמלוא ובריא עני להיות שעדיף באומרו לבריאות הלל שיר שר סירא בן

 מבריאות יותר גדול עושר ואין כסף, על עדיפות טובה והרגשה בריאות וחולה; עשיר
 שבת כגון השונים, בדינים ביטוייה את לבריאות ההערכה מוצאת בהלכה 1.הגוף

נפשות. סכנת למנוע כדי הנדחים וכשרות,

ת ו י ח נ ת ה ו י ל ל ם כ ו ח ת ה ב נ ו ז ת  ה
שאפרט. כפי כללים, מספר נקבעו התזונה בתחום

 בארוחה 2.ברעב מאשר הקדרה ליד מתים אנשים יותר באכילה״. תרבה "אל א.
3.מועד בעוד לאכול להפסיק חייא ר׳ מציע ממנה נהנה מאוד שאתה
פנוי, שליש והשאר שליש שתה שליש, אכול נתן: לר׳ שאמר אליהו על מסופר כן

 מהתרגשות שנגרמו פתאומי מוות מקרי ידועים 4;תכעס כאשר מעמד שתחזיק כדי
דשנות. ארוחות אחרי וכעס

טז: ל סירא בן 1 ד- שר־עצם עושר על עושר אין בבשרו... ונגע מעשיר בעצמו וחי מסכן ״טוב י
• T  •  •

לבב״. טוב על טובה ואין
לי ״נפישי ע״א: לג שבת 2 חי קדר קטי כפן״. מנפי
 משוך ד״ה רש״י הימנה״; ידך משוך ממנה, שהנאתך סעודתך חייא:... ר׳ ״תני ע״א: ע גיטין 3

כריסך״. את תמלא ״שלא הימנה: ידך
ס - שליש והנח שליש ושתה שליש אכול נתן: לר׳ אליהו ליה ״אמר שם: שם 4  לכשתכעו

 שליש והנח שליש ושתה שליש מעיך ״מלא שליש: אכול ד״ה רש״י מילואך״; על תעמוד
ד - כעס בטנך ״וימלא ולכשתכעוס: ד״ה ריקם״; בטנך  תמלא אם אבל מילואך, על תעמו
ס ושתיה, אכילה מעיך תבקע״. לכשתכעו



גס )לחם קיבר פת אכל האחד למסעדה, שנכנסו שניים פשוט״. אוכל ״אכול ב.
 הראשון - ישן יין ושתה שמן ובשר נקייה פת אכל והשני וקטניות סובין( ברובו -

 )ראה 5.חולה יצא המעדנים את שאכל השני, בעוד נזק כל לו נגרם ולא בטוב הרגיש
 לחם לאכול שמסוגל מי בריאים.( הם וכמה החיים בעלי של הפשוט החיים אורח את

 ללחם, אוסיף מה השואל 6״.תשחית ״בל על עובר חיטים לחם אוכל זאת ובכל שעורים
 בצל״. ושב בצל ״אכול אמר אילעי בר יהודה ר׳ 7.עצמו הלחם את ממנו שיקחו ראוי

 אל למכרו; תצטרך ולא ביתך בצל לשבת תוכל ואז אחד בצל באכילת הסתפק כלומר,
 ולמשתה למאכל הוצאותיך צמצם קיבתך; תקרקר שלא כדי ותרנגולים אווזים תאכל
 טשי - אליתא ״דאכיל משל מושלים היו ישראל בארץ 8.הדיור הוצאות על יותר והוסף

 דאכיל אחריו(, הרודפים הנושים מפני בעליה, מתחבא שמנה אליה )האוכל בעליתא
 בראש לשבת לעצמו להרשות יכול ירקות )והאוכל שכיב דמתא אקיקלי - קקולי
9(״.מאחרים ירא ואינו חוצות
 10.ברגליים - הכוח תוספת - התוצאה את ותמצא בשיניים טחן לאט״. ״אכול ג.
11.האדם של חייו מאריך האוכל שולחן ליד ממושך בילוי

 מארוחתך הם אף ויחנו עניים יבואו לאט תאכל אם מוסרית: עצה זו רש״י ]לפי
ימים.[ ובאריכות שמים בברכת ותזכה

 גורמים האכילה בסדרי ששינויים אמר שמואל מר וקבועה". אחידה בצורה ״אכול ד.
 המשובח האוכל בגלל עיכול לקשיי השבת גורמת זאת מבחינה בעיכול. להפרעות
 במיוחד בולטים שבת ובין חול בין האכילה בצורת הבדלים בשבת. לאוכלו שמצווים

 בסדרי והשינוי לשבת, המשובח האוכל את ושומר חול בימי ממחסור הסובל העני, אצל
12.והחגים השבתות את לו ומקלקל מעיים לחולי לעני גורם לשבת חול בין האכילה
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יה. א רבה קהלת 5
טי ואכל דשערי נהמא למיכל ליה דאפשר מאן ״האי ע״ב: קמ שבת 6  ׳בל משום קעבר דהי

 משום עובר חיטים לחם ואוכל שעורים לחם לאכול לו שאפשר מי ש׳: יט(״; כ )דברים תשחית
ת״ ״בל צורך. ללא כמבזבז שהוא תשחי

 אוכל ״במה שאומר מי ש׳: מיניה״; סב לחמא - לחמא איכול במאי ״אמר: ע״ב: ק סנהדרין 7
 דואג אם רעב אינו הוא בוודאי כי הלחם את ממנו קח - הפת את אלפת במה כלומר לחם״,

ללחם. לתוספת הוא
דירתך". על ותוסיף וממשתיך ממיכלך פחות בצל... ושב בצל ״אכול ע״א: קיד פסחים 8
שם. שם 9

ה ״תנא ע״א: קנב שבת 10  ותמצא בשיניים טחן ש׳: בניגרי״; ותשכח בככי דוק מאיר: דרבי משמי
ברגליים.

 אדם... של ושנותיו ימיו מאריכין בהן המאריך דברים שלשה יהודה: רב ״ואמר ע״ב: נד ברכות 11
וכו״׳. שלחנו על והמאריך

שלי עני ימי ׳כל לוי: בן יהושע ר׳ ״ואמר ע״א: קא סנהדרין 12 מ ( ם׳  שבתות והאיכא - טו( טו רעי
מעיים״. חולי תחלת וסת שינוי שמואל: דאמר - כדשמואל טובים?! וימים
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 ור׳ קר, באוכל בשבת להסתפק נאלצו 13השבת ביום אש הדלקת על האיסור בגלל
 לר׳ לבריאות. טובים שבת במוצאי חם ואוכל ורחצה( )לשתייה חמים שמים אמר חנינא
 14.אחת כליה אוכל היה שממנו שלוש בן עגל שבת מוצאי כל שוחטים היו אבהו

 היו המעמד אנשי לכן לבריאות, טובים אינם צום לימי אכילה מימי חדים מעברים
 שישי בימי מתענים היו ולא חמישי, יום עד שני מיום בשבוע, ימים ארבעה מתענים
 15.השבת ומן השבת אל הדרגתי מעבר שיהיה כדי וראשון
עינים מראה ״טוב כי היום, בשעות יאכל האוכל מן מלאה הנאה ליהנות הרוצה ה.

• «■» • • • • • «  * W

אינם לפחות או שבעים, אינם אך אוכלים שהם מסופר העוורים על 16״.נפש מהלך
• T  T

17.אותו רואים אינם כי האוכל, מן הנאתם מלוא את ממצים
fißx׳ <fi.r׳ple le'xrJ J1 ־גר׳? (p1>kê 'lle~>ß piNonß leirJbr ׳x foie!׳p י7רle
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1 fpxÿn(׳Vjdx tspdrt pie ppio ler.1 ״
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ם ח ל
 משמעותו לחם״ ״אכילת שהמונח עד ״הלחם״, הייתה האדם של העיקרית התזונה
אתם לקחו נודדים היומית. האוכל מנת משמעותו יומי״ ״לחם והמונח בכלל, אכילה

השבת״. ביום משבתיכם בכל אש תבערו ״לא ג: לה שמות 13
T  • • • • • «

 צריך שאינו אע״פ שבת במוצאי שלחנו אדם יסדר לעולם חנינא: ר׳ ״ואמר ע״ב: קיט שבת 14
 ד״ה רש״י מלוגמא״; - שבת במוצאי חמה פת מלוגמא; - שבת במוצאי חמין לכזית. אלא

״רפואה״. מלוגמא: ד״ה ולרחוץ״; ״לשתות חמין:
 חמישי, יום עד שני מיום בשבוע, ימים ארבעה מתענין היו המעמד ״ואנשי מ״ג: פ״ד תענית 15

 ועינג ממנוחה יצאו שלא כדי בשבת באחד ולא השבת, כבוד מפני שבת ערב מתענין היו ולא
וימותו״. ותענית ליגיעה

ט. ו קהלת 16
 רמז מכאן יוסף: רב אמר ואוכל. רואה שאינו למי ואוכל שרואה מי דומה ״אינו ע״ב: עד יומא 17

שבעין״. ואין שאוכלין לסומין
ע״ב. פג עירובין 18
 ויהא ד״ה הוגנת״; עצה דרך לו ״אומרים מלמדין: ד״ה מברטנורה ר״ע מ״ה: פ״ז מציעא בבא 19

מלשכרו״. ״שימנעו הפתח: את סותם
 המקדש״; בית בבנין עסוקים שהיו בזמן מלוחים אוכלים היו ״אבותינו ע״א: סו קידושין 20

 הוצאות מוציאין והיו עניים והיו הגולה מן שבאו שני ״בית בבנין: עסוקים כשהיו ד״ה רש״י
במלאכה״.

פ״א. זוטא ארץ דרך 21

833 דיאטטיקה
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 וייתכן 23,שעורים לחם והעני חיטים לחם אכל העשיר 22.כנורות ויין לחם לדרך כצידה
 לכותלי מחוץ ונמכר שחור היה - קיבר״ ״פת - סובין לחם 24.בסובין מעורב אף שהיה

 מדוחן מאורז, גם נאפה לחם 26.יומית כמנה זה נחות לחם קיבלו האסירים 25.המאפיה
 לצרכיו, המתאים מזון מישראל אחד לכל שימש במדבר לישראל שירד המן 27.ומעדשים

 דבש, כעוגת הזקנים כלחם, אכלוהו הצעירים שאכלו. מי לטעם בהתאם השתנה וטעמו
28.בדבש מעורב דק מקמח כמאכל והחולים אמם, משדי כחלב התינוקות

iig x׳ f b n יון pic ixstJrt ic'xN פכר רז^?־ר£: ?־גר׳ x fg '׳/  n'llex nip1׳) pאן 
V :~>Nllc gd'Cg 'N ,(nnppn1׳ ׳ 0] pic ■ ? n tn f .צה /A׳ IpdoMl p 'Jp  'Jg Ic'xN ...Ap 'd g 

29ןאןר׳?־(". צח

 ממאור מאות מחמש אחד ונוטלין הקומה את וכופפין הזבל מרביץ דברים ״שלשה
 )כשאוכל חי וירק טרי( תמרים )יין חדש שכר קיבר, פת הן: אלו אדם, של עיניו
 את ומאירין הקומה את וזוקפין הזבל את ממעטין דברים שלשה גדולה(... כמות ממנו

 - שמן בשר נקי; מקמח - נקיה פת ישן״. ויין שמן בשר נקייה, פת הן: אלו העינים,
30.שנים שלוש בן לפחות - ישן ויין התעברה; לא שעדיין מעז

 ורק אחר לאיבר מזיק האדם של בגופו אחד לאיבר המועיל מאכל כלל בדרך
 לחם ארוך, פלפל (,Ginger) לח זנגביל כמו הגוף, איברי לכל טובים מועטים מאכלים

 ים במחלת חולה היה כאשר לביתו רב את הכניס שמואל 31.ישן ויין שמן בשר לבן,
32.שישלשל כדי שיכר, והשקהו קטנים, ודגים שעורים לחם והאכילו

ומבקעים בלים יין ונאדות לחמוריהם בלים ״שקים אתם לקחו הגבעונים ד-ה: ט יהושע 22 ז % • ז ■ • • ז

נקדים״. היה יבש צידם לחם וכל בלות... ונעלות ומצררים.
\ ד : ד ד : 9 ד : ד ד״ ד 99 • • 9 \ • ד

 רכושם כל את בסחר נתנו ״העשירים :2 י פרק ה, ספר היהודים, מלחמת מתתיהו, בן יוסף 23
שעורים״. במרת הסתפקו והעניים חטים באיפת

בסובין״. ״מעורבת ש׳: בלוסה״; בעיסה פתו אוכל עני שכן אביי: ״אמר ע״ב: עו שבת 24
א, חוץ שנמכרת קיבר פת זו יצחק: ר׳ ״אמר ד: ו א רבה השירים שיר 25  שחורה שהיא לפלטי

שעורים״. של מסובים
האפים מחוץ ליום לחם ככר לו ונתן ירמיהו... את ויפקדו צדקיהו המלך ״ויצוה כא: לז ירמיה 26
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העיר״. מן הלחם כל תם עד ז •

אחד בכלי אותם ונתתה ובסמים ודיחן ועדשים ופול ושערים חטין לך קח ״ואתה ט: ד יחזקאל 27
• ז:־־־־ : 9 9 • 9 : ז ־ : 9 : * . : ״ ־ ־ ד ״.״ 9 : ״ ז ז ז־ : :

דוחן... ובפת אורז בפת מערבין שמואל: ״אמר ע״א: פא עירובין ללחם״; לך אותם ועשית
עדשים". בפת מערבץ רב: אמר אבין בר חייא ר׳ ואמר

 מישראל. ואחד אחד כל של כח לפי אלא לישראל יורד היה שלא ״המן ט: ה רבה שמות 28
 ד(; טז )שמות השמים׳ מן לחם לכם ממטיר ׳הנני שנאמר כלחם אותו אוכלין היו הבחורים
אמם, משדי כחלב ויונקים לא(; )שם בדבש׳ כצפיחת ׳וטעמו שנאמר בדבש, כצפיחת והזקנים ז • • • •

במדבר לשד כטעם טעמו ׳והיה שנאמר ( שמן׳ שנאמר בדבש, מעורב כסולת והחולים, ח(; יא ה !*•* • • • :זז

יט(״. טז )יחזקאל האכלתיך׳ וךבש ושמן סילת לך נתתי אשר ׳ולחמי • • • • • • • ז ■ ז ז • • ■ •

ב. יט רבה ויקרא 29
ע״א-ע״ב. מב פסחים 30
ע״ב. שם שם 31
ע״א. קח שבת 32
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 33(״.)חיטה דגן טעם שיטעום עד ואימא אבא לקרוא יודע התינוק ")ש(אין

ל ו ב י ם ת ח ל
 35.החמה בעונה לרענון בעיקר וזאת 34בחומץ או במלח לחמו בתיבול מסתפק העני

 חומץ או מלח לו יהיו שלא רעהו את מקלל אדם כאשר היא ביותר חמורה קללה
 בה שאין סעודה כל רב: ״אמר מאכל, בכל ביותר חיוני תבלין היה המלח 36.בביתו

 37״.סעודה אינה )מרק( שריף בה שאין סעודה ״כל אומר: יוחנן ורבי סעודה״. אינה מלח
 יקר, הפלפל ואילו זול המלח 38״.מלח בו שאין לתבשיל ״דומה אומרת נפוצה אמרה

 חשוב 39.מלח ללא להתקיים יכולים אינם אך פלפל ללא להתקיים יכולים אדם ובני
 בכמות בהם משתמשים כאשר מזיקים דברים שלושה נכון. במינון בתבלינים להשתמש

 מלח שמרים, הם: ואלו מצומצמת, בכמות בהם משתמשים כאשר יפים והם מוגזמת
 הגבוה והריכוז מלח, מי של שונים בריכוזים להשתמש רגילים 40.נימוס מחמת וסרבנות

 נקראים שוקעת ואינה בהם צפה שביצה מלח מי מים. אחד וחלק מלח חלקים שני כולל
 מי מומחה(, )טבח אומן צריכה הילמי מלח? מי בין ומה הילמי בין ״מה 41״.״הילמי

42״.אומן צריכה אין מלח
 מלח אכול אכילתך כל ״אחר חייא ר׳ של ההנחיה מאוד חשובה התזונה לנושא

 אכל ולא מאכל כל אכל אידך: תניא נזוק.... אתה ואי מים, שתה שתייתך כל ואחר
 ידאג - ובלילה הפה; ריח מן ידאג - ביום מים, שתה ולא משקין כל שתה מלח,
43״.אסכרה מפני

או חומץ טיפת לוקחים היו המים, מקורות את ניתק האויב כאשר מלחמה, בעת
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ע״ב. ע סנהדרין 33
במלח״. פתו לאכול נכנס משהעני בעדבין? שמע את קורין ״מאימתי ע״ב: ב ברכות 34
בחמץ״. פתך וטבלת הלחם מן ואכלת הלם גשי האכל לעת בעז לה ״וייאמר יד: ב רות 35

■ ך • • • • ■“ ■ך• • • ■ • “ • • • 9 ■ • • • • • • • • ־׳ך■ • • • • • ■ » • • ״ • 1 • 1• • •1• • • • ! • • • •

 בתוך ומלח חומץ לך יהא אל אדם: בני שמקללין קללה היא ״זו ה״א: פ״כ נתן דר׳ אבות 36
ביתך״.

ע״א. מד ברכות 37
מלח״. בה שאין כקדרה יהא ״ולא ע״ד: נב פ״ג, רבתי כלה ע״א; לד שם 38
 בלא לחיות לעולם איפשר ביוקר. פילפלין בזול ״מלח (:16) ע״ג מח פ״ג, הוריות ירושלמי 39

מלח״. בלא לעולם איפשר אי פילפלין,
וסרבנות״. ומלח שאור הן: ואלו יפה ומיעוטן קשה רובן ״שלשה ע״א: לד ברכות 40
 צפה שהביצה כל יוסף... ורב רבה עזין? מלח מי מאי עזין. מלח מי עושין ״אין ע״ב: קח שבת 41

מיא״. ותילתא מילחא תילתי תרי אביי: אמר וכמה? בהן.
 הם הילמי מלח. מי ובין הילמי בין נוספת הבחנה יש שם (.15) ע״ג יד פי״ד, שבת ירושלמי 42

רגילים, מלח למי שנוסף מלח אך נמס, אינו הוא לתמיסה מלח מוסיפים ואם רוויים מלח מי
שם( ר׳ של הגדרתו לפי נמס.  מלח, מי היא זו שוקעת והיא ביצה לתוכה שנותנים ״כל אבהו)

הילמי״. היא זו שוקעת ושאינה
ת ע״א; מ ברכות 43 ת ד: פרק לעיל ראה אסכרה מחלת למהו  מגפות: .1 בהן, והטיפול המחלו

אסכרה.
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 - לשיניים מזיק שהוא פי על אף 45הנפש את מחיה החומץ כי 44(,תמרים )יין שיכר
46״.לעינים וכעשן לשנים ״כחמץ

־ ־ f V ־ ־ ״ ־ T : ־ ־  T  T  V ״״ T ״

ן ת פ ת - ל פ ס ו ם ת ח ל ל
 של סוג הוא הלפתן אם ברור לא 47.לפתן - תוספת הלחם עם לאכול היה הנוהג

 גם ברורה לא ״לפת״; למילה הדמיון מן להבין ניתן שאולי כפי (Brassica rapa) לפת
 ״אוי - לבריאות מזיקה שהלפת שחשבו יש העיכול. מערכת על הלפת של השפעתה

 אוכלים אם מזיקה שהלפת שחשבו יש - בתוכו״ עוברת שהלפת )הקיבה( לבית לו
 רבא על מספרת הגמרא כראוי. מבושלת כשאינה או יין, ללא או בשר, ללא אותה

 אלא פיתו את ללפת במה אותו ישאל לא שכלל בשוק לפת יראה שאם לשמשו שאמר
 לעצמו להרשות היה יכול שרבא להניח יש 48.וחשוב ראוי מאכל שהיא הלפת, את יקנה

שהיא. צורה בכל הלפת את להכין
 לאכול נהגו (Brassica oleracea49) כרוב של אחר מסוג הכרוב; לסוגי שייכת הלפת

העלים. גם שימשו רפואיות למטרות אך הגבעול את רק

ר ש ב
 מיוחדים בתנאים שעומד בשר רק אך הבשר. הוא תזונתית חשיבות בעל נוסף מאכל
 מתייחס להלן הנאמר כל זה. בספר קודמים בפרקים מתוארים והתנאים לאכילה, הותר
באכילה. המותרים מבויתים, גרה מעלי של לבשר

 לקורבן קשורה הייתה חיים בעל של שחיטה כל במדבר ישראל בני מסעי בעת
 כקורבן הובאו לשחיטה מיועדים שהיו ועז, כבש בהמה, כל מועד. לאוהל שהובא

 לאחר רק 50.אלילים עבודת למנוע כדי לאכילה, הקורבן מן חלקו את קיבל והמקריב
 מן חולין בשר לאכול הותר המקדש מן והריחוק הארץ ברחבי וההתנחלות הכיבוש

נפשך תאוה כי בשר אכלה ״ואמרת לקורבן: להביאו צורך היה ולא הצאן ומן הבקר
ך • 1 » ״ 9 9 9 ■ » • ■ • ק * • • « • • « • • ץ

51״.בשר תאכל נפשך אות בכל בשר לאכל
ד ״•״ ־ — T : ד ־ 1 : : ־ T ־  T

ת מתאוה שאדם בזמן כיצד? ״ובצמא ה״א: פ״כ נתן דר׳ אבות 44  של טפה חומץ, של טפח לשתו
מוצא״. ואינו שכר

הנפש״. את מיישב ״שהחומץ (:10) ע״ד יד פי״ד, שבת ירושלמי 45
כו. י משלי 46
מ״ט. פי״ג נגעים 47
 ותרדין כרוב הן: ואלו רפואה ורפואתן מחליו החולה את מרפאין דברים ״ששה ע״ב: מד ברכות 48

 מרפאה אמנם שהלפת מסבירה והגמרא בתוכו״. עוברת שהלפת לבית לו אוי דבש... סיסין ומי
ת יש הכנתה דרך ועל בשר, עם אותה ולאכול כהלכה להכינה צריך אך כנ״ל. שונות, דעו

49 213 .Löw, Pflanzennamen, p. על ,146 עמ׳ ועמר, לב של בספרם וראה Brassica rapa.
Tישחט אשר או במחנה עז או כשב או שור ישחט אשר ישראל מבית איש ״איש ג-ז: יז ויקרא 50 • • • • • • 4 a« mm m • • • • »• X* • • • • ■ié • • am • • • • • • •
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השדה פני על זבחים הם אשר זבחיהם את ישראל בני יביאו אשר למען למחנה... מחוץ
• • ■■ • • • • • t • • • •M • • • • • • • t  t  • • • • t • • ■p • • W • 9 • • •  9₪m a» ¥  •# 1  • • t  • • • t  1 •  • I • •  t  • •

אחריהם זנים הם אשר לשעירם זבחיהם את עוד יזבחו ולא מועד... אהל פתח אל לה׳ והביאם
• • • ( ■ I  M  • • •  • • « • • mm • • • • • •  • •  • • •  • • •  • •  mm • • « a  mm • • • • • • •
• • • •  • • « • • •  • •  • •  % • • •

וגו״׳.
תיאכל נפשך אות בכל בשר לאכיל נפשך תאוה כי בשר אכלה ״ואמרת כ-כא: יב דברים 51
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הם: ואלו הציווי, מן הנלמדים הבאים העקרונות את מפרט התלמוד
בשר. לאכול תאווה לו יש כאשר רק בשר יאכל אדם - 1
 לגידול )עידוד בשוק יקנה ולא שלו והבקר הצאן מן רק בשר יאכל אדם - 2

עצמי(.
ברשותו. אשר והצאן הבקר כל את יאכל לא אדם - 3

 לו שיש ״מי הכלכלית: ליכולתו בהתאם יאכל שאדם עזריה בן אלעזר ר׳ למד מכאן
 לפסו יקה מנה המשים דגים, ליטרא לפסו יקה מנה עשרה ירק, ליטרא לפסו יקה מנה

 חלות אלה מגבלות יוחנן ר׳ לדעת יום״. בכל קדרה לו ישפתו מנה מאה בשר, ליטרא
 כגון אבל הוה, בריאים ממשפחת ״אבא דל: באוכל להם שדי חזקים אנשים על רק

 ואמר לכת הרחיק אף נחמן רב לחנווני״. יריצנה כיסו בתוך פרוטה לו שיש מי - אנו
52״.ואוכלין לווין ״אנו
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 זולים היו הדגים עזריה בן אלעזר ר׳ שבתקופת מעיר )שם( חולין במסכת ]רש״י
 אדם ילך ״שאם המדרש בשם נאמר במקום בתוספות זאת לעומת הבשר. מן יותר

 דגים, מאכילו ובשני עופות, ומאכילו מקבלו ראשון יום חבירו, וקיבלו לאכסניא
 קיטנית״. שמאכילו עד והולך פוחת כך ירק, מאכילו ברביעי בשר, מאכילו בשלישי
 המזון רמת יורדת כן יותר ממושכת תקופה באכסניה מתארח שאדם ככל כלומר,

[53אותו. שמאכילים

 משלי: ספר מחבר כדברי לעוני, גורמים הם כי הבשר וזוללי היין שותי בין תהיה אל
54״.נומה תלביש וקרעים יורש וזולל סבא כי למו. בשר בזיללי יין בסיבאי תהי ״אל

̂  ״ ^ • • • • • • • ^ ^ ^ • • • • ! ■ ^ • • • • «

ביתך ללחם ללחמך עזים חלב ״ודי ולחם: חלב להאכילם רצוי הנעורים לבני מדאגה
• • • • • • • • • • • • • • • • י • • •
• • • • • • • • •

תורה למדה מיכן - לנערותיך חיים ״תן זוטרא מר למד ומכאן 55״;לנערותיך וחיים
• • • •

56״.ויין בשר בנו את אדם ילמד שלא ארץ דרך

אות בכל בשעריך ואכלת שם... שמו לשום אלהיך ה׳ יבחר אשר המקום ממך ירחק כי בשר.
ד ־ : • • ד ־ ״ ז ־ י : • 9 ־ ד — : • ד : ד : ־ ז : ־ ז : ד : ז ״ ד : — : ״ ז

נפשך״•
• •

שלא ארץ דרך תורה למדה - כ( יב )דברים גבלך׳ את אלהיך ה׳ יךחיב ׳״כי ע״א: פד חולין 52
• • • • • • \ •

ומצאנך׳ מבקרך ׳וזבחת ת״ל ויאכל? השוק מן אדם יקח יכול לתאבון. אלא בשר אדם יאכל
• • ז • ז • ז •

בקרך; כל ולא - ׳מבקרך׳ ת״ל ויאכל? צאנו כל ויאכל? בקרו כל יזבח יכול כא(. שם )שם
• ז •

 נחמן...״; א״ר יוחנן... א״ר עזריה... בן אלעזר רבי אמר מכאן צאנך, כל ולא - ׳מצאנך׳
לפסו=לקדרתו.

 ע״ב(; קצה דף אחרת, )נוסחא עצרת״ השמיני ״ביום בובר( )מהדורת כהנא דרב פסיקתא 53
 בשבעת המדינה בני כל וזימן ימים שבעה סעודה שעשה למלך ״משל טז: פנחס בובר, תנחומא

 נגלגל המדינה בני ידי יצאנו כבר לאוהבו: אמר המשתה, ימי שבעת שעברו כיון המשתה, ימי
ירק״. או דג או בישרא ליטרא שתמצא, במה ואתה אני

כ-כא. כג משלי 54
כז. כז שם 55
ע״א. פד חולין 56
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 של שאלתו גם ומכאן בשר, מעט אכלו הם במדבר ישראל של הליכתם בשנות
57?׳׳להם ומצא להם יאסף הים דגי כל את אם להם ומצא להם ישחט ובקר ״הצאן משה

־ ־ ״ ד ־ 9ד ד 9 : ז •\ ד ״ \ ז ז ך ז ־ ״״ : ז ״.״ • • ־ י ־ • .־ ז ״ ״ ך ־ .. ד ־!־ •

 טבעי זה היה ולכן משא כבהמות דרושות היו ישראל בני לרשות שעמדו הבהמות מעט
 המן "וישבת צמחוני: אוכל לאכול העם התחיל המן והפסקת לארץ כניסתם שעם ומובן

כנען ארץ מתבואת ויאכלו מן ישראל לבני עוד היה ולא הארץ מעבור באכלם ממחרת
ז ד • ז ־ •• ד : ד : : ד : 9 :• ד ד : • : • ד • ז : ״ • ־ : • : - 9 ד • 9---------: 9 ־

58״.ההיא בשנה
ד ־ . - ז ־

ם בשר עי רו אי ם ב די ח ו מי
 ״ראש סירא: בן ידי על מנויים שהם כפי האדם של התזונה ליסודות שייך אינו הבשר

59׳׳ובגד יצהר ענב, דם ודבש, חלב חטה, חלב ומלח, וברזל ואש מים אדם: לחיי צרך כל
ז ז

 שבית ׳׳בזמן כי שמחה בכל מצוי היה הבשר אמנם זאת. ברשימה כלול אינו והבשר -
 משולחן בשר יחסר שלא מקפידים גם ולכן 60״,בבשר אלא שמחה אין קיים המקדש
הבקר ״ואל אבינו: אברהם שעשה כפי בארוחה בשר להגיש יש חשוב לאורח גם השבת.

ד ד : ד -9

אומר? מהו טוב ״אורח אומר היה המנונא רב 61״.וטוב רך בקר בן ויקח אברהם רץ ז ,ז ז : ־ ד 9 ;• ״---- ־ ד 9 - 9ד

 כמה לפני, הביא יין כמה לפני, הביא בשר כמה בשבילי, הבית בעל טרח טרחות כמה
 מהו רע אורח אבל בשבילי. אלא טרח לא שטרח מה וכל - לפני הביא גלוסקאות

 אחד כוס אכלתי, אחת חתיכה אכלתי, אחת פת - זה הבית בעל טרח טורח מה אומר?
62״.ובניו אשתו בשביל אלא טרח לא זה הבית בעל שטרח טורח כל שתיתי,

 המחשבה את גמליאל בן שמעון רבן מעלה שמחה מבטאים ויין שבשר מאחר
 בית שאין אלא יין, נשתה ולא בשר נאכל שלא הוא בדין המקדש בית שחרב ש״מיום

63״.בהם לעמוד יכולים שהן דברים אותן אלא הצבור על גוזרין דין

ה ט א ת די י נ חו מ צ
יהיה ׳לכם דכתיב לאכילה בשר לו הותר לא הראשון "אדם המסורת ולפי התורה לפי

¥ ^ • • • • • •

רמש ״כל המבול לאחר ורק 64״,לכם הארץ חית ולא - הארץ׳ חית ולכל לאכלה.
• ------ ז : ז : ז : : ד •\ •\ ז 9 9 9 ד

מספרת האגדה אמנם, 65׳׳.כיל את לכם נתתי עשב כירק לאכלה יהיה לכם חי הוא אשר
» ך • ^ • • • ■ • • • ^ » • • • ■ • • • • • ¥ • • • • • • • •ץ■ • « ^ •

 לו וצולין לקראתו עדן בגן עומדין השרת ומלאכי עדן בגן מיסב היה הראשון ש׳׳אדם
66״.יין לו ומצננין בשר

כב. יא במדבר 57
יב. ה יהושע 58
בו. לט סירא בן 59
ובו׳״.( ביין אלא שמחה אין קיים, המקדש בית שאין )״ועכשיו ע״א. קט פסחים 60
ז. יח בראשית 61
ע״א. נח ברכות 62
פי פט״ו סוטה תוספתא 63 ל ( ״י  כתב ולפי גמליאל, בן שמעון רבן על מדובר צוקרמנדל מהדורת ה

ישמעאל(. ר׳ על מדובר וינא יד
ל. א בראשית ע״ב; נט סנהדרין 64 כט-
ג. ט בראשית 65
הכנסייה: אבות אצל מופיעים דומים דעות חילוקי ה״ח. פ״א נתן דר׳ אבות 66
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 שהקיצוניים כפי צמחוני, להיות האדם את ייעד שהבורא להסיק אין מקום, מכל
 נהג ולא ידע לא קיומו מתחילת שהאדם הוא הגיוני 67.לטעון רוצים הצמחונים שבין

איתן. ומאבקים עימות כדי תוך זאת לעשות למד אשר עד ולאוכלן, חיות להרוג
 ירושלים כיבוש לאחר דניאל. של סיפורו את לראות גם צריך זאת מבט מנקודת

מראה וטובי מום כל בהם אין אשר ״ילדים נערים, ארבעה נלקחו נבוכדנאצר ידי על
־ ״ ז : 9 ״ ז ד ז ״ ,״ ד : . • : ־ ־ • ״ :

המלך בג ״מפת להאכילם ציוה והמלך מדע״, ומביני דעת וידעי חכמה בכל ומשכלים
9 • • • • « « » • ״ » • • • • ■■ • • • • ■ך • » • • • • •

להיטמא רצה לא הנערים, אחד שהיה דניאל, שלוש״. שנים ולגדלם משתיו ומיין
• ז : ־־ : ז : 9 •• ־ ז ד

ויתנו עשרה ימים עבדיך את נא ״נס הסריסים משר וביקש משתיו וביין המלך בפת
־ 9 9 9 ־ :• ד ־ : • ד 9 :•ד ד • : ד ד - :

חבריו בשם דניאל לבקשת נענה הסריסים שר ונשתה״. ומים ונאכלה הזרעים מן לנו
ך • • • • • ■ « ״ • ■ • • • • ״ •

כלומר, 68״/וגו בשר ובריאי טוב מראיהם נראה עשרה ימים ומקצת עשרה. ימים ״וינסם
• ז ז ז ־ ־ • ז 9: • : ז ז ז ־ ז : : • ״ : • • : ״ - ז • • : ז

 מיין ושתו בשר ואכלו שנטמאו מאלה יותר טוב היה הנערים ארבעת של מראיהם
המלך.
 נבעה המלך משולחן יין ולשתיית בשר לאכילת דניאל של שהתנגדותו ספק אין

 הצמחונית, התזונה של החיוביות והתוצאות צמחונית, בתזונה מרצונו ולא דתיות מסיבות
 שעלולים יהודים לחזק מנת על הובלטו ויין, בשר של התזונה מן יותר טובה שהייתה

 לתזונה חשיבות מייחס דניאל ספר מחבר אין כמה עד דומים. בתנאים להימצא יהיו
 בפיו שם הוא רב זמן לאחר ורק לנושא, חוזר הוא שאין מכך ללמוד ניתן הצמחונית

לחם ימים. שבעים שלשה מתאבל הייתי דניאל אני ההם ״בימים המילים את דניאל של
• • ז ־־ • • ז • :־־ ז • • ־־ : • • ז • • • \ ז ז : • • ד : \ •

שבעים שלשת מלאת עד סכתי לא וסוך פי אל בא לא ויין ובשר אכלתי לא חמדות
ז • : ־־ ז \ ד ־ ז • \ ז : : ־ • : ז 9 : ;• ז ״ ,ז

 האירועים שני בין כשר בשר לאכול הזדמנות הייתה שלדניאל להניח קשה 69״.ימים
המצוטטים.
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ת ל י כ ר א ש ת ב ו י ו מ כ ת ב ו מ ז ג ו מ
 אותו מביאים הוריו אשר ומורה סורר בן הלכות מתוך ללמוד ניתן הבשר מנת גודל על

המשנה 70״.וסבא זולל ו נ קל ב שמע איננו ומרה סורר זה ש״בננו בטענה הדין לבית
9 • • • •• •• •• ■ • • • •• • • •

 יוסי ר׳ האיטלקי. יין לוג חצי וישתה בשר טרטימר משיאכל חייב? ״מאימתי אומרת
 לא בצורה הוכן והמורה הסורר הבן ידי על הנאכל הבשר 71״.יין ולוג בשר מנה אומר:
 )כדי 72.כיאות להכינו שהות להם שאין הגנבים כמאכל צלוי, וחלקו חי חלקו רגילה,

במשנה.( המפורטים נוספים בתנאים לעמוד עליו ייסקל ומורה סורר שבן
משעורה או מחיטה העשויים גריסים מזין. צמחי אוכל מאשר יותר מזין בשר

Frankels Monatschrift, 1899, p. 461 
Baltzer, Vegetarianismus in der Bible, Nordhausen 1872, p. 5 67

. א דניאל 68 טז ד-
ג. י שם 69 ב-
כ. כא דברים 70
גר׳. 370ב־ הוא ומנה מנה, כחצי מוסבר טרטימר מ״ב. פ״ח סנהדרין 71
גנבי״. דאכלי כיבא כבשר בשיל, ולא בשיל - חי ״בשר ע״א: ע שם 72
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 אך 73.פרסאות שלוש מהלך כדי כוח נותן שור בשר ואילו פרסה, למהלך כוח נותנים
 ממצבם מוכח זה ודבר לבריאות, מזיקה עיקרי וכמזון מוגזמות בכמויות בשר אכילת

 בשר לאכול שהרבו משום משלשולים שסבלו עליהם שמסופר הכוהנים, של הבריאותי
 ולהשקותם 74בהם שיטפל מיוחד רופא למנות צורך היה במקדש. יחפים והלכו קורבנות

75.מעיים למחושי המועילים השילוח, מעיין ממי
 כתוצאה במדבר בהן חלו ישראל שבני המחלות את מסבירים והמדרש התלמוד

בשר. מאכילת
בשר. יאכלנו מי ״ויאמרו המן: אכילת על התלוננו ישראל, בני וכן רב, הערב

ז ! •

החציר ואת האבטחים ואת הקשאים את חנם במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו
• ■ ^ » • • • ״ ץ ■ • • • ■ ץ ך • • • ■ • • •ץ■ • • ■ ך • • ■ • • • • « • • •

ואף 76״;עינינו המן אל בלתי כיל אין יבשה נפשנו ועתה השומים. ואת הבצלים ואת • 9•• ״ך■ • • • ■ • ■ « ■ץ■ “• • • •“ • • • • ^ • « • • • • י • • • • ״ •ך •• • • • •1 • • •1• •1 • • 1

 יאכלנו ״מי רק הייתה דרישתם זאת בכל במדבר מצויים היו לא ירקות שגם פי על
תיאכלון אחד יום לא ואכלתם. בשר לכם ה׳ ״ונתן הייתה משה של תגובתו בשר״.

ז \ ז 9 ־־ ז : ז ־ ־ ז ז • 9 : ז ד ״•״ : ־־ ד

אשר עד ימים חידש עד יום. עשרים ולא ימים עשרה ולא ימים חמשה ולא יומים ולא
־ : • ז : • : • ז ז • ד ־ ד ־־ • : : ״ ז ז ז ד ד ד ז

אסף והעם הים מן שלווים של להקה הגיעה כך ואחר 77״.לזרא לכם והיה מאפכם יצא
\ ז ז ז : •% : ־־ ״• ז : • 9 9 9 9 ז

עשרה אסף הממעיט השלו את ״ויאספו יומיים: במשך שלווים של גדולות כמויות
ז ד :----------- 9 : • ־ : ־ ־ ־ ״ ־ ־ ־ ז ז ז ־ ־ :

ואף יכרת טרם שניהם בין עודנו הבשר המחנה. סביבות שטוח להם וישטחו חמרים
ך ■ • ■ ך • • • • • ״ • ק • 9 • ■ ■ • ■ן• « « • • « • • • • • ■ • • • • ^ • • • » 9

״קברות שנקרא במקום נקברו החללים מאיד״. רבה מכה בעם ה׳ ויך בעם חרה ה׳
ז : 9— ז ז ז ז ־ ־ ז ־ ז :,־ 9 9 9 ז

78״.התאוה
ז: - - -

 ישראל בני רגילים היו שאליה צמחונית, מתזונה החריף שהמעבר הדעת על מתקבל
 בריאותי לנזק גרם המדבר, של החם באקלים ובמיוחד בבשר, עשירה לתזונה אז, עד

 מפחד הבשר של החפוזה האכילה או החם באקלים הבשר אחסון גם למוות; ואף חמור
יצא אשר ״עד המקראי שהמונח ייתכן הבריאותי. לנזק הוסיפו ייגנב, או שיתקלקל

• •

ותרגום 79,כדבר המוות גורם את מסביר עזרא אבן רבות. הקאות על מצביע מאפכם״
• • « • • • 9 9

ככולרה. אותו מסביר השבעים

ת ל כי ם א ביי ר ק
 מיני בכל אסור הבשר מן ״הנודר לאו. אם לבשר נחשבים קרביים אם דיון יש בגמרא

 אסור אומר... גמליאל בן שמעון רבן ובלב... ובכבד ובקנה וברגלים בראש ואסור בשר
ואומר ממשיך ורשב״ג ובלב״, ובכבד ובקנה וברגלים בראש ומותר בשר מיני בכל

ע״ב. מט נדרים 73
מ״א־מ״ב. פ״ה שקלים 74
 השילוח מי את שותים היו הקדשים בשר לאכול מרבים ״וכשהיו ה״ה: פל״ה נתן דר׳ אבות 75

מתעכל״. שהמזון כדרך במיעיהן ומתעכל
ד-ו. יא במדבר 76
כ. שם שם 77 ח- י
לב-לד. שם שם 78
עזרא. אבן לג שם שם 79
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 לאכול מקובל היה הנאמר למרות 80.ארם לתזונת מתאימים ואינם בשר״ לאו ש״קרביים
קרביים.

 עצמו הכבד שרק להדגיש יש 81.באכילה שאסור הדם, את בתזונה מחליף ה״כבד״
 לחתוך יש זה דם ולהרחקת שלו, הגדולים הדם בכלי המצוי הדם לא אך באכילה מותר

 ואינו הבישול בעת שבקרבו הדם את פולט הכבד 82.הכנתו לפני וערב שתי הכבד את
 הדם בשיפוד, כבד צולים אם 83.אתו יחד מתבשל אשר מבשר דם או נוזלים קולט

84.מעליו צף והשומן מטה כלפי שוקע הדם שבבשר בעוד למעלה, צף הנפלט
 העיניים: אור בריפוי מיוחד ערך היה שלהן אווזים של ריאות במיוחד מציינת הגמרא

 ויקר מבוקש מצרך היו אלה ריאות 85״.העינים את שמאירה ריאה? שמה נקרא ״למה
זוזים. ארבעה היה שמחירו

 וממה עכבר, שאוכל ממה האוכל התלמוד: את משכחים דברים ״חמשה - ״לב״
 רחיצה, שיורי של מים והשותה בזיתים, והרגיל בהמה, של לב והאוכל חתול, שאוכל
86״.מראשותיו תחת כליו המניח אף אומרים ויש זו. גבי על זו רגליו והרוחץ

 חלוקות ובישולה הכנתה דרך ועל אבא, ר׳ של התרנגולת היה במינו מיוחד מאכל
שנימוחה עד חמים במים התרנגולת הושרתה ממושך בישול שאחרי מניחים יש הדעות.

 לחיך נעמה לא שהיא פי על אף ריפוי, למטרות כנראה כזאת תרנגולת אכל אבא ר׳ -
 ישן יין שתיית ורק כזאת תרנגולת אותו האכילו אחת שפעם אמר ספרא רב אדם. כל

87.מהקאה אותו הצילה
 88,העיניים את ומאיר קומה לזקיפות גורם הגוף, את המחזק מאכל הוא שמן״ ״בשר

ק מעורר כחומר מרשמים במספר ומופיע ^ז מ ^.)ו !™  חסרונות: גם יש שמן לבשר 89^
 לתאווה מגירוי כתוצאה לזיבה בריאים לאנשים וגורם 90לחוליו המחלים את מחזיר הוא

גבינה, לחלב, גם יש דומה השפעה בתירא בן יהודה ר׳ לדעת מינית
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ע״ב. נד נדרים 80
: לן שרא - דמא לן ״אסר ע״ב: קט חולין 81 ש׳ א״)  אכילת לנו התיר - דם אכילת לנו ״אסר ככד

ככד״(.
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ל וראה בה״; מעורבין שהסממנין לפי ארבעה, שוה ת ו: פרק לעי  עבור המזון עיניים: מחלו
העין.

ע״ב. יג הוריות 86
אבא״. דרבי ״תרנגולתא ע״ב, קמה שבת 87
 העינים, את ומאירין הקומה את וזוקפין הזבל את ממעטין דברים ״שלשה ע״א: מב פסחים 88

ישן״. ויין שמן בשר נקייה, פת הן: אלו
ת ד: פרק לעיל ראה 89 ת .8 בהן, והטיפול המחלו )בולימיה(. אכילה בולמוס העיכול: דרכי מחלו
 בשר האוכל הן: אלו קשה, וחליו לחליו החולה את מחזירין דברים ״עשרה ע״ב: נז ברכות 90

וכר״. צפרים בשר צלי, בשר שמן, בשר שור,



 סמוך הגדול הכהן מן טומאה למנוע כדי 91.דגים וציר ביצים פול, של גריסין ישן, יין
92.ישן ויין ביצים אתרוג, שמן, בשר ממנו מונעים כיפור ליום

 נושכין שאינן - המזרח בני את אוהב אני דברים בג׳ גמליאל: בן שמעון רבן ״אמר
 )ולא השולחן גבי על אלא בשר חותכין ואין ואוכלין, חותכין אלא ואוכלין )נוגסים(

 מציין עקיבא ר׳ 93״.רווח במקום אלא עצה נוטלין ואין ביד, אלא נושקין ואין היד(, על
 אלא יועצין אין - ש״כשיועצין גם מתברר ומדבריו המדיים, אצל במיוחד אלה תכונות
94״.בשדה

ם דגי
 על צלויים או 95()שלוקים מאודים מבושלים, צלויים, במלח, לאכול רגילים היו דגים
 חבית לו ממלא ואחד אחד כל ״שיהא נאמר שבת לכבוד ההכנות על 96.גחלים גבי
 דגים לאכול הרגיל רב, לדעת 97״.השבת כבוד משום יום מבעוד דג לו וצולה מים של

 98.האדם של גופו ולחיזוק לפריון תורמים הם וכן מעיים, ממחלות סובל אינו קטנים
 הדגים נכללו בנהרות העשירה בבבל 99.חולים בריפוי חיוביות תכונות קטנים לדגים

100.לחולה המזון של הבסיסי בתפריט הקטנים
 אכילת אחרי דם להקיז אין כן לנזק; וגורמים לעינים׳׳ קשין ׳׳דגים אביי לדעת

101.מלוח ובשר עופות דגים,
 לריח גורמת אכילתם כי ביחד, שהומלחו ובשר דג לאכול אין אשי רב בר מר לדעת

102(.)צרעת עור למחלות גורמים הם וכן הפה, מן רע
 עשר השבעה ביום השביעי, ביום למוות לגרום עלולה מלוח קטן דג של אכילתו

זאת סכנה להמלחתו. ושלושה העשרים ביום אחרים ולדעת ושבעה, העשרים וביום
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 ישן... ויין שמן ובשר והגבינין החלב בתידה: בן יהודה ר׳ ״בשם ה״ה: פ״ב זבים תוספתא 91
זיבה״. לדבר מדגילין

ע״א. יח יומא 92
ב. עד רבה בראשית 93
ע״ב. ח ברכות 94
שלוק אוכלו; - מבושל אוכלו; - צלי אוכלו; - במלח לאכלו רצה ״בשר... ע״ב: כ נדרים 95

הצייד״. מבית הבא דג וכן אוכלו; -
 אוכלו, - צלי אוכלו, - במלח לאוכלו רצה - הצייד מבית הבא ״לדג ע״א: נב פ״א, רבתי כלה 96

אוכלו״. - גחלים גבי על
ד. עב רבה בראשית 97
 שדגים אלא עוד ולא מעים. חולי לידי בא אינו קטנים בדגים הרגיל רב: ״אמר ע״א: מ ברכות 98

אדם״. של גופו כל ומברין ומרבין מפרין קטנים
 דגים אף אומרים: ויש רפואה... ורפואתו מחליו החולה את מרפאין דברים ״ששה ע״ב: נז שם 99

וכו״׳. קטנים
ימצא״. ולא לחולה דג שיתבקש עד בא דוד בן אין חנינא: רבי ״אמר ע״א: צח סנהדרין 100
ע״ב. נד נדרים 101
״צרעת״. אחר: לדבר ד״ה רש״י ע״ב: עו פסחים 102
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 אינו אם וגם סכנה; בו אין היטב צלוי הוא אם אך למחצה, צלוי הדג כאשר רק קיימת
103.סכנה בו אין תמרים יין אכילתו אחרי שותים אך היטב צלוי

 וייתכן נחש מהכשת נוצר שהנקר הסכנה בגלל באכילה אסור נקור דג רב, לדעת
 הארס שאז חי, בדג נוצר הנקר אם רק חל זה שאיסור הסוברים יש בדג. נשאר שהארס

 ניתן מת בדג נוצר הנקר אם אך הדג, בגוף נשאר הוא כי הומלח הדג אם גם נשאר
104.הארס התפשטות של סכנה אין מת בדג כי הנגוע החלק את להרחיק

 וגם שלחם גם דבר של ובסופו ישראל בני את לשלח סירב מצרים מלך ]פרעה
אומר הוא ולהלן פרעה׳ בשלח ״׳ויהי המדרש: אומר כך ועל המכות, מעשר סבל
שנתן למלך דומה? הדבר למה משלחן! הוא וכאן - אשלח׳ לא ישראל את ׳וגם

• • • 1 •

 לו אמר מבאיש. אחד דג לו ולקח והלך אחד, דג לי קח לו: ואמר מעות לעבדו
נותן, אתה דמיו או אוכל, אתה הדג או משלש: מאחת יוצא אתה אין חייך, המלך:

קימעא, ממנו לאכול הספיק לא אוכלו. אני לו: אמר מגלבין. מאה לוקה אתה או
 חמשים ללקות הספיק לא מגלבין. מאה לוקה אני אמר: עליו. נפשו שנקטה עד

 ולוקה מבאיש דג אוכל נמצא דמיו. את נותן אני אמר: למות. שהסכין עד מגלבין
[105דמיו״. את ונותן

ם צי בי
 עדיפה עצמה ביצה כלומר, ממנו׳׳. טובה ביצה כביצה, שהוא כל רבי: אמר ינאי ר׳ ״אמר

 לוגים משישה מעט( )מבושלת ״מגולגלת״ ביצה טובה אמר: רבין זהה. בנפח ממאכל
 מארבעה צלויה וביצה סולת מידות משש מגולגלת ביצה טובה אמר: דימי רב סולת.
 כלומר מבשרא״, לבר הימנו, טובה ביצה כביצה שהוא ״כל בגמרא וביארו סולת. לוגים

106.עדיפה שביצה הכלל נאמר לא בשר על
 ושמן לרחצה חמים במים צורך יש תינוק של שלגידולו 107״״אם בשם אמר אביי
 חמוץ תבלין הוא )כותח ב״כותח״ לביצה זקוק הוא מעט גדל הוא וכאשר לסיכה,
 היה רבה לשברם. כדי לכלים זקוק הוא קצת עוד גדל הילד כאשר בחלב(. מעורב

 נזק שיגרם ומבלי שלהם ההרס יצר את לספק כדי לבניו שבורים כלים לקנות נוהג
108.ממשי

שכן וכל פחמין פת תלמודו(: את שכח )אם התלמוד את משיבים דברים ״חמשה

843 דיאטטיקה

ע״ב. מד ברכות 103
(.21) ע״א מו פ״ח, תרומות ירושלמי 104
 שם יז: יג שמות ח; בשלח בובר, תנחומא ה׳(; י״ד )לשמות א פרשה בשלח, ויהי מכילתא 105

ב. ה
 שתהא עד קצת ״שתצלה שתתגלגל: בשביל ד״ה רש״י ע״ב, לח שבת ע״ב; מד ברכות 106

מגלגלת״.
 האומרת דעה יש ״אם״. אותו שגידלה לאישה קרא והוא בלידתו נפטרה אביי של אמו ״אם״: 107

דודתו. זאת שהייתה
ע״ב. עח יומא 108
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 ובשמים, ביין והרגיל זית, בשמן והרגיל מלח, בלא מגולגלת ביצה והאוכל עצמן, פחמין
109״.ואוכל במלח אצבעו הטובל אף אומרים ויש עיסה. שיורי של מים והשותה

 קלוף שום האוכל בראשו: ודמו בנפשו מתחייב אותן שהעושה הן, דברים ״חמשה
 בבית והלן הלילה, עליהן שעבר מזוגין משקין והשותה קלופה, וביצה קלוף ובצל

110״.מטתו ומשמש דם והמקיז הרבים, לרשות וזורקן צפרניו והנוטל הקברות,
 111.ולקרי הזרע לריבוי לגרום עשוי אך לעיכול קל וביצים מסולת העשוי מאכל

 אך מאכילתה, נגעל שאינו למי באכילה מותרת מופרית( שאינה )ביצה מהרת ביצה
 על דם טיפת הייתה באכילה; אסורה הביצה כל החלמון על דם טיפת נמצאה אם

 והוא דיאטטית משמעות אין זה לאיסור 112.הביצה את ויאכל הדם את ירחיק החלבון
 או אותה, לגמוע שניתן )קלה( ״מגולגלת״ ביצה לאכול נהגו דם. אכילת מאיסור נובע

 במים בישול ללא שהוכנה "צלויה״ ביצה או קושי, ללא לקלפה שניתן ״שלוקה״)קשה(
 בשמש, שנתחממו דרכים באבק או בחול אותה מטמינים היו ביצה לצלות כדי 113.כלל

 אם מידע אין 114.בחומו שתיצלה כדי בשמש שהוחם סודר לתוך ביצה שהבקיעו או
115.חיות ביצים ללגום נהגו

חלב
אין ךךכש״^! חלב זבת ״ארץ שהיא רבות פעמים ישראל ארץ שנשתבחה פי על אף

ז ז ז ז • •

 עמו את מזין שהקב״ה התזונה בתיאור גם לתזונה. בקשר החלב של אזכורים הרבה
 יחד ״7חלב. של אזכור אין אך ודבש, שמן סולת, מוזכרים אליו המיוחד ליחסו כאות

 הוא העושר מסימני ואחד 118,חלב מלאים עטינים הוא השפע מסימני אחד זאת עם
 גם 120,העזים חלב לעצמו כבש מיוחד מקום 119.מחיר בלא וחלב יין לקנות שניתן

 מעלים בעיקר ניזונה העז כי לעיכול ביותר הקל החלב את עזים בחלב ראו הרומאים
במובן וחלב דבש של השילוב לגבי הפוכה הערה מעיר גלנוס 121.כולו הצמח מן ולא

ע״ב. יג הוריות 109
ע״א. יז נדה 110
 הכפורים יום ״ערב אותו: מאכילין ד״ה רש״י וביצים״; סלתות אותו ״מאכילין ע״א: יח יומא 111

למחרת״. לנקביו יצטרך שלא לשלשלו שבמעיו אכילה למסמס כדי וביצים סלתות שחרית
ע״ב. סד חולין 112
מ״ו. פ״ב עוקצים 113
מ״ג. פ״ג שבת 114
 זו״. אחר זו ביצים שלש לגמוע כדי אומר: פתירה בן יהודה ״ר׳ ה״ב: פ״א סוטה תוספתא 115

 מערבין חייא: בר שימי רב ״אמר ע״א: ל עירובין ראה חיות ביצים אכילת על המחבר )להערת
המתרגם.( - שתים״ אמר: סיני אחת. יצחק: בר נחמן רב אמר וכמה? חיות. בביצים

ת ועוד ו ה יהושע ח: ג שמות 116 רבים. במקומו
האכלתיך״. ודבש ושמן סלת לך נתתי אשר ״ולחמי יט: טז יחזקאל 117 1 — • • "• •• T • — •P* * •• י • • • • •ף • •• ••• ■■ • • •
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חלב״. מלאו ״עטיניו כד: כא איוב 118
T ־  T  : T  T

וחלב״. יין מחיר ובלוא כסף בלוא שברו ״ולכו א: נה ישעיה 119
T  T  .  • • • •  • •  •

י 120. י כז: כז משל וד ים חלב ״ ז יתך ללחם ללחמך ע ים ב י יך״ וח ות נער ל
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Plinius, Hist. Natur. 28:33; Bochart, Hierozoic 1:629 121
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 חלב כי דבש גם עזים חלב עם יחד לאכול שחייבים כותב הוא - הדיאטטי־הרפואי
122.מחניקה למוות לגרום ועלול האדם על מעיק בקיבה, מקריש לבד עזים

 עומד טהור חלב ירוק; טמאות בהמות וחלב )לבן(, חיוור הוא טהורות בהמות חלב
 הלסתות שתי אשר שחיות כותב פליניוס גם 123.עומד אינו טמא חלב לגבינה(, )נקרש
 המצב כנראה )זה ממנו גבינה לייצר ניתן שלא חלב נותנות בשיניים מלאות שלהן
 גבינת מזכיר עצמו פליניום אמנם, 124״.״עומד אינו זה חלב כי טמאות(, בהמות אצל

Hippace.125 סוסים,
 בעוד 126,מינית מבחינה מגרה חומר בחלב ראו התלמוד שחכמי לעיל צוין כבר
 הדעות שתי אם המין. מערכת גירוי בעת מרגיע גורם בחלב רואה המודרנית הרפואה
 מאלו שונים היו התלמוד בתקופת חיים בעלי של והתזונה שהגזע ייתכן נכונות,

 התלמוד חכמי גם כי חיים בעלי של שונים במינים שמדובר להניח אין כיום. שמצויים
 וחזיר( סוס חמור, )גמל, הביתיים החיים בעלי שאר כי גרה, מעלי של חלב על דיברו
 כמשקה גם נחשב שהחלב מאחר טמא. הוא אף הטמא מן הבא וכל טהורים, אינם

(.Kumys) חמוץ חלב בצורת החלב את שתו שהקדמונים ייתכן 127,משכר
 128.ומתרכך מלבין עורן אפרוחים ואוכלות ההתבגרות בגיל חלב השותות נערות

129.הבהמה חלב של הטבעי החום עוזר החזה בית במחלות לחולים

ה א מ ח
 בלשוננו, במובנה לחמאה הכוונה האם - ״חמאה״ המונח של פירושו מה ברור לא

 במובנה חמאה )יוגורט(. חמוץ לחלב שהכוונה או שמנת, של מסוימת צורה שהיא
 לנכון מצא פליניוס ולכן יותר מאוחרת מתקופה רק המערב בארצות מוכרת המודרני

 יוקרתי למאכל החמאה נחשבת זרים עמים שאצל מציין הוא 130.ייצורה דרך את לתאר
 לילדים סיכה כחומר ברומא החמאה שימושי את הכיר הוא לעמל; העשיר בין המבדיל

131.מזין כחומר ולא
)סמל אפים ומיץ דם יוציא אף ומיץ חמאה יוציא חלב מיץ ״כי נאמר במשלי

Oribasius, 3:29 (vol. 1:242) 122
וכר״. ירוק טמא חיור, טהור - איהלופי משום אי לה? ניחוש למאי ״חלב ע״ב: לה זרה עבודה 123

Plinius, Hist. Natur. 11:96 124
Ibid. 28:34 125

ת, רפואה טז: פרק לעיל ראה 126 המין. תאוות גירוי והזיווג: הנישואין .1 משפטי
 דעתו ונשתבשה חלב שתה או תמרים אכל ״אפילו ה״ג: פ״א המקדש ביאת הלכות רמב״ם, 127

וכו׳״. טמא - הטמא מן ״היוצא ע״ב: ז בכורות יורה״; אל מעט
לפירקה״. סמוך חלב וישקנה אפרוחים יאכילנה בתו את שילבין ״הרוצה ע״ב: נט כתובות 128
 אצלו, רופא נכנס חלה, אחת ש״פעם נאמר בבא בן יהודה ר׳ על הי״ג: פ״ח קמא בבא תוספתא 129

ה יונק והיה המיטה בכרעי וקשרה עז לו לקח רותח. בחלב אלא רפואה לך אין א״ל:  חלב ממנ
ל )ראה גונח״ שהיה רותח, ת ד: פרק לעי ת .6 בהן, והטיפול המחלו ת ריאה: מחלו  ריאה מחלו

אדם(. בני אצל
Plinius, Hist. Natur. 28:35 130

Ibid. 11:98 131
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 קמח מלבד להם הביאו וצמאים רעבים היו ואנשיו דוד כאשר 132״.ריב יוציא לכעס(
משתמע הפסוק מדברי 133״.בקר ושפות וצאן וחמאה ״ודבש גם ועדשים ופול וקלי

ד : 9 : ד : :• : ־־ : 9 9 9ד

 נאמר דבורה בשירת זאת לעומת גבינה. או חמאה כמו מוצק חומר על שמדובר שייתכן
על נאמר וכן 134״;חמאה הקריבה אדירים ו״בספל חלב העייף לסיסרא הגישה שיעל

־ ז ז 9 . ״ ״ ״ 9 ז : ״.״ ד •9: • • - :

 מקום יש איוב אצל וגם וסיסרא יעל אצל גם 135.בחמאה רגליו רחץ עשרו שבימי איוב
.611ץז11ומג המונח מופיע ובוולגטה השבעים בתרגום נוזלית. היא שהחמאה להנחה

 חנינא: ר׳ ״אמר ממנו. שהוכנה החלב כמות לפי חז״ל אצל נקבעה החמאה איכות
 ר׳ מעשרים. אחד - והקיבר מארבעים; אחד - והבינוני בחלב; מששים אחד - המעולה

 136״.מעשרים אחד - והקיבר מששים; אחד - בינוני ממאה; אחד - המעולה אמר: יונה
 טיב החמאה. איכות ירודה כן יותר גדולה הנוזל שכמות שככל כנראה היא הכוונה
 חצי של ייצור בממוצע, בחשבון, מביאים כיום בחלב. השומן ריכוז לפי נקבע החמאה

חלב. ליטר עשר מחמישה חמאה ק״ג

ה נ י ב ג
 בתוך חלב מהעמדת או Rennet,)137) קיבה מיץ בעזרת חלב מהקרשת מכינים גבינה
 את מורחים היו גויים פרות. בחומצת או בחומץ גם גבינה לגבן ניתן 138.עגל של קיבה

139.חזיר בשומן הגבינה פני
 מבחינה ומגרות 140,לעיכול לקשות נחשבות טרי מחלב המיוצרות גבינות

141.מינית
 ״נסיובי או 142״,חלב ״מי נקרא מתגבנת שהגבינה לאחר החלב מן הנשאר הנוזל

 מאכל שהוא הכמכא(, )או הכותח של המרכיבים אחד היה דחלבא נסיובי 143״.דחלבא
סוסים )חלב אוקסיגלה מחלב, זה מאכל יוצר הפרסים אצל 144.פיקנטי חמצמץ מזרחי

לג. ל משלי 132
אל-ב 133 המתרגם. - בקר מחלב עשויות גבינות הן בקר״ ״שפות מקרא דעת לפי בס; יז שמו
כה. ה שופטים 134
בחמה״. הליכי ״ברחיץ ו: כט איוב 135
יד. מח רבה בראשית 136
דין מפני לו: אמר הגוים? גבינות אסרו מה ״מפני מ״ה: פ״ב זרה עבודה 137  בקבה אותה שמעמי

נבלה״. של
 של עור בנתינת נעשה הגבינה שייצור היא הכוונה קבה״. של בעור ״המעמיד מ״ה: פ״ח חולין 138

(. ולגבן להקרישו כדי החלב לתוך בהמה תו)קהתי או
א ״רב ע״ב: לה זרה עבודה 139 ה מלכי  )של פניה שמחליקין מפני אמר: אהבה בר אדא דרב משמי

חזיר״. בשומן הגבינה(
והגבינה״. והחלב לחליו... החולה את מחזירין דברים ״עשרה ע״ב: נז ברכות 140
 לא אותו מאכילין ש״אין בתירא בן יהודה ר׳ משום נאמר הגדול הכוהן על ע״א: יח יומא 141

טומאה״. לידי המביאין דברים כל ולא יין... ולא ביצה, ולא גבינה, ולא חלב, לא - חגב״י
מ״ה. פ״ו מכשירין 142
ע״א. מב פסחים החלב״; פסולת ״מי בנסיובי: ד״ה רש״י ע״ב; סח מציעא בבא 143
ב.452 ׳עמ ב כרך לוי, של במילונו פליישר 144
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 נאמרים דברים ״שלשה מיוחד. כמאכל הבבלי״ ה״כותח מוזכר בתלמוד ומלח. טרי?(
 את מטמטם הגוף. את ומכחיש העינים את ומסמא הלב את מטמטם הבבלי: בכותח

 מילחא משום - העינים את ומסמא תפל(; מאכל )שהוא דחלבא נסיובי משום - הלב
 ומכחיש (;145העיניים עם במגע בא המלח אם המסמא סדומית למלח כנראה )הכוונה

 פת פירורי בכותח שמכניסים הפת, עיפוש )משום דאומא קומניתא משום - הגוף את
 קנאה שהייתה ייתכן 147.שמרים חתיכות לפעמים הכיל הבבלי כותח 146(״.שהחמיצה

 ישראלי הארץ יוחנן ר׳ הכותח. טעם לגבי בבל לאנשי ישראל ארץ אנשי בין מסוימת
 היו שהבבלים יוסף רב והוסיף הבבלי; בכותח נזכר כאשר גועל מתוך מקיא היה

 שרב הגמרא מספרת זאת עם יחד (.87 הע׳ )לעיל אבא ר׳ של התרנגולות מן נגעלים
 נמצא ממנו. לאכול ישראל ארץ חולי כל וביקשו כותח, והכין ישראל לארץ הזדמן גזא

148.הארץ בני כל של לחיכם מאוס היה לא שהכותח

847 דיאטטיקה

ש ב ד
 צורכי כראש החשיבו סירא ובן הסוכר, של מקומו את הקדמונים אצל תפס הדבש
 בדבש בועט השבע רק 150.לבריאותם הנאה ממנו הפיקו והדיוטות מלכים 149.האדם

פן דיך אכל מצאת ״דבש תגזים: ואל שבעך כדי אכול דבש מצאת אם 151.ברגליו
״ ־ ד ד ד ־־ : 9 9 ד ד

לבו דבש של ״רביעית האוכל 153״.טוב לא הרבות דבש "אכל 152״;והקאתו תשבענו
• • ^ • • 9 ^ » •

 קיבה על הדבש את אוכלים אם רק קיימת זאת סכנה יוסף רב ולדעת נעקר״; )קיבתו(
 הדבש נחשב חמאה עם יחד 155.תשושים של עיניהם ומאיר מעורר הדבש 154.ריקה

 157.ודבש חמץ להוסיף אסור סולת של מנחה בקורבנות 156.לילדים מתאים מזין לחומר
שתסס דבש 158.תיאבון מעורר הדבש הארוחה לפני ואילו משביע, דבש הארוחה לאחר

ל יז: פרק לעיל ראה 145 פו והטבילה. הרחצה וטבילה: רחצה .4 בריאותי, טי
ע״א. מב פסחים 146
(.41) ע״ד כט פ״ג, שם ירושלמי 147
ע״ב. קמה שבת 148
ובר״. ודבש חלב ומלח וברזל ואש מים אדם לחיי צרך כל ״ראש כו: לט סירא בן 149
מאכלה״. בקציר אגרה לחמה בקיץ ״תכין ח׳, ו׳ למשלי בפרפרזה השבעים תרגום 150

T  T T  T  • T  T  . T

מתוק״. מר כל רעבה ונפש נפת תבוס שבעה ״נפש ז: כז משלי 151
I T ״• :  -  T  t  •• : V V : V  T T

טז. כה שם 152
כז. שם שם 153
ע״א. נב פ״א, רבתי כלה 154
אל־א 155 אל ידו וישב הדבש ביערת אותה ויטבל בידו אשר המטה קצה את ״וישלח כז: יד שמו

# • • 9 . • • ״■ • • # • « ■ « »«• • « •ך • # —m ־ך • • ■ « •» « • ■“ • *T  • • T  "* T • •
• • • • • • • I I » • • I  • I■ • •

עיניו״. ותאירנה פיו
T ־  : T •״ T

לדעתו ייאכל ודבש חמאה עמנואל. שמו וקראת בן וילדת הרה העלמה ״הנה יד-טו: ז ישעיה 156
V : ־־ T ־״ ־  V  : T T  T 9 •״ : T  T : ״ T ״״ T  : V : ־ ״״ ־־ : :

בטוב״. ובחור ברע מאוס
T T T  T ־־

תקטירו לא דבש וכל שאיר כל כי חמץ תעשה לא לה׳ תקריבו אשר המנחה ״כל יא: ב ויקרא 157
9 T ״ ־־ : T ־ • ״־ V ר v •• ־ :״  T ״ ״ד P;  -  -  : T  : : T .

לה״׳. אשה ממנו
 מאירין מתיקה מיני וכל שהדבש דבש... אותו מאכילין בולמוס שאחזו ״מי ע״ב: פג יומא 158

אדם(, של עיניו מאיר )שהדבש אכילה לאחר אלא שנו לא אביי: אמר אדם... של עיניו מאור
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 שימש בדבש שעורים קמח התלמוד לדעת 159.הגמל שבדבשת פצעים על למרוח ניתן
 במרשם מצוי לבן דבש 161.לב לחולשת או מעיים לחולשת וכן 160מעיים לכאב תרופה

163.גוויות לשימור השתמשו ובדבש בחבישות־רטיות, השתמשו בדונג 162״.״ברסם נגד
 טהורה אינה אחרים, חרקים כמו הדבורה, אך דבורים. לדבש הכוונה ב״דבש״

 דבורים דבש אמרו מה ומפני באכילה. דבשה הותר כן פי על ואף באכילה ואסורה
 ואינה אותו ופולטת גופה לתוך הפרחים מן הצוף את אוספת שהדבורה מפני מותר?

 חלק כלומר ריר, הוא כי באכילה אסור צרעה דבש זאת לעומת 164.מגופה דבר מוסיפה
 מכנסות אלא אותו מוציאות שאין מותר? דבורים דבש אמרו מה ״מפני החי: של מגופו
165״.ריר אלא שאינו אסור הזיזין דבש אותו.

 התמר; כמו מפרות המופרש המתוק הדביק הנוזל והוא ל״דבש״ יש נוספת משמעות
 אחת ״פעם מסופר דוסתאי בן יעקב ר׳ על 166.תאנים דבש או תמרים דבש מוכר מכאן

 האמיתית המשמעות אולי וזאת תאינים״. של בדבש קרסולי עד והלכתי בנשף קדמתי
167״.ודבש חלב זבת ״ארץ של

־ ז 9 •\ ״•־ ז ־ ד : ז

 קריי 168.בוקרט של בספרו ראה דבש המונח לגבי ומקבילות ולהשוואות רחב ]לדיון
[169לחשיש. דבש בהשוותו משתעשע

נקייה סולת בדבש, שאליה גם מציינת הגמרא תיאבון(״. )מביא גריר מגרר אכילה קודם אבל
T

בולמוס. שאחזו למי מומלצים בדבש, שעורים וקמח בדבש
״החמיץ״. כשהדביש: ד״ה רש״י דגמלי״; לכתיתא חזי? למאי ״הדביש ע״ב: קנד שבת 159
.158 הע׳ ראה 160
טי ברושייאתא תלת ליתי - דליבא לפירחא אמרי. דליבא ״ליוקרא ע״ב: סט גיטין 161  דחי

 הלב לכובד ש׳: עליו״; כבד ״שלבו דליבא: ליוקרא ד״ה רש״י וניכול״; בדובשא ונישטרינהו
 אותן ויאכל בדבש אותן וישרה חיטים של חלות שלוש יביא הלב לפריחת אלה: תרופות

וכר.
ל ראה ״ברסם״ בענין 162 ת ד: פרק לעי ת .6 בהן, והטיפול המחלו ת ריאה: מחלו  אצל ריאה מחלו

אדם. בני
 ש׳: בדובשא״; שנין שבע טמנה לארעא, מאיגרא נפלה ינוקתא ״וההיא ע״ב: ג בתרא בבא 163

 את לשמר בדבש שנים שבע טמנה הורדוס כי ומסופר ומתה לארץ מהגג נפלה ילדה ואותה
יירקב. שלא גופה

ת ואין לגופן אותו שמכניסות מפני מותר? דבורים דבש אמרו מה ״מפני ע״ב: ז בכורות 164  ממצו
קרא שרץ מכל תאכלו זה את ׳אך אומר: יעקב ר׳ דתניא, מגופן... אותו )וי ף׳ זה - כא( יא העו

י • • • • • T

 מה אוכל אתה אבל אוכל, אתה אי טמא עוף שרץ טמא... עוף שרץ אוכל אתה ואי אוכל אתה
דבורים״. דבש זה זה? ואיזה משריץ, טמא שעוף

טמא(. שרץ מין הוא )הזיזין ה״ח פ״א בכורות תוספתא 165
 זיעה טעמא? מאי בדברו׳. נהיה ׳שהכל עלויה מברכין דתמרי דובשא ״האי ע״א: לח ברכות 166

הפרי״. של עיקרו ואיננו הבשל הפרי מן נוטף ״והוא ש׳: הוא״; בעלמא
ה. יג שמות ע״ב; קיא כתובות 167

Bochart, Hierozoic, vol. 4 chapt. 12, col. 517 168
C. Creigh in Janus 8, 1903, p. 240 169
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ם י ל כ א ש מ ם שי ה ש ב ב ד
האלה: המאכלים את להזכיר יש דבש המכילים והמשקאות המאכלות בין

 בתנור קלויות בשלות, לא משיכולים העשוי מאכל הוא השתיתא 170״״שתיתא - 1
 שתיתא בלילת שתיתא: סוגי שני בין מבחינים 171•בדבש מעורב גס, לקמח וטחונות
 מוזכרת לרפואה השתיתא 172•לרפואה שהיא דלילה ושתיתא לאכילה, שהיא סמיכה,
 חום של תופעה )כנראה עצמות״ של ״אש מחלת שהיא 173״׳"אחילו למחלת בקשר
להזעה(. גורמת והתרופה גבוה
 יוחנן ר׳ לדעת מיוצר האנומלין יין(. )שורש יינומלין גם ופעמים ״אנומליך. - 2
ך 174•ופלפלין דבש מיין,  לעוגת גם וכן 175•כללי באופן לתבלינים הכוונה ב״פלפלי

(.Pfefferkuchen, Pepper Cake) פלפלין

 176.זהה הרכב כנראה להם ויש בתלמוד, המוזכר ל״קונדיטוך זהה כנראה האנומלין
 צפויים אם בשבת. ואפילו טרי, שיהיה כדי מחדש פעם כל האנומלין את מכינים
177.בחבית אותו מכינים רבים אורחים

מן ש
 הוכרו מאוד. קרות בארצות הן חמות בארצות הן בתזונה, מיוחד מקום תופס השמן
 הזית. שמן הוא ביותר, המשובח בשמן רק השתמשו לתזונה אך 178,שמנים של רב מספר

והמסקנה למעדן, רק משמש שהוא או תזונתי ערך לשמן יש אם מחלוקת יש בגמרא
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Low, Pflanzennamen, p. 240 170
 דבש ונותנין בתנור שנתייבש קלי מקמח שעושין ״מאבל שתיתא: ד״ה רש״י ע״ב, בס עירובין 171

התבשיל״. לתוך
 לאכילה - עבה ברכה. הא בעבה הא - פליגי ולא חסדא: רב אמר ״שתיתא... ע״א: לח ברכות 172

לה״. עבדי קא לרפואה - רכה לה; עבדי
 אביי: אמר עצמות? של אש מאי עצמות. של אש אלעזר: רבי אמר אחילו? ״מאי ע״א: ע גיטין 173

גרמי״. אש
 ע״א: ל זרה עבודה ופילפלין״; ודבש יין ר״י: בשם יסא ״ר׳ (:64)ע״ג יז פ״כ, שבת ירושלמי 174

ך. ודבש יין אנומלין?... היא ״ואיזו לי פ ל פ ו
 אפשר אי כקונדיטון. והש״ס כיין והמשנה כמים המקרא ״נמשלה ה״ז: פט״ו סופרים מסכת 175

 יעקב: נחלת קונדיטון״. בלא לעולם אפשר ואי יין בלא לעולם אפשר ואי מים בלא לעולם
ך. ודבש יין - ״קונדיטון לי פ ל פ ו

 דבש, בו יש יין, בו יש הזה קונדיטון ״מה ע״ב: קב השלישי״, ״בחודש כהנא, דרב פסיקתא 176
וכו׳״. פלפלין בו יש

 בלגין, - טוב ביום בכוס, - בשבת אומר: יהודה רבי בשבת, אנומלין ״ועושין מ״ב: פ״כ שבת 177
בחבית״. - ובמועד

 צנונות, בשמן אגוזים, בשמן שומשמין, בשמן השמנים: בכל מתירין ״וחכמים מ״ב: פ״ב שם 178
ובנפט״. בעטרן פקועות, בשמן דגים, בשמן
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 עליו שנאמר היין, של התכונה לשמן אין זאת לעומת 179.תזונתי ערך לשמן שיש הייתה
 180״.אנוש לבב ישמח ״ויין

 הוא לבדו נאכל הוא וכאשר 181אחרים למזונות תוספת השמן משמש כלל בדרך
 למשל רפואה, משמש אלא נזק גורם הוא אין באניגרון מעורב השמן אם נזק. גורם

182182.גרון לכאב

 [183לחיך. טעים הוא שאין מציין אך נזק גורם נקי זית ששמן מקבל אינו ןהרמב״ם

 תערובת משמשים אשר סלק מי הוא ״אניגרוך או ״אינגרוך שמואל בר רבה לדעת
 במפורש, כתוב אינו הדבר אמנם יין, גם הכיל שאניגרון נראה 184.גרגור לשם לשמן

 רגילים היו כן 186.רש״י מדברי וכן 185הירושלמי דברי מתוך זאת להבין ניתן אך
 לפי ולא הטעם לפי רק בו להבחין היה ניתן אך כתבלין טחון פלפל לאניגרון להוסיף

 187.הצבע
 מי מכיל שמואל בר רבה שלדעת אנסיגרון, גם מוזכר אניגרון להזכרת בסמוך

 האנסיגרון 188.בלבד סלק מי שבבסיסו לאניגרון בניגוד שונים, ירקות של שלקים
דומה. בשם דגים ומי מחומץ המורכב המשקה עם זהה אינו כאן המתואר

ת ו י נ ט י  ק
 בו מכבדים אשר ביותר הנחות המזון והן לאפונה במיוחד מתייחסת ״קיטניות״ המילה

מאכל היו עדשים 190.מזינים כמאכלים במקרא מוזכרים ועדשים פולים 189.העני את

 מותר המזון מן הנודר והתנן: זיין?! לא ומשהא זיין. לא משחא זיין, ״המרא ע״ב: לה ברכות 179
 לטעון רצתה )הגמרא מזון״. אקרי מילי כל הא מזון, אקרי דלא הוא ומלח מים ובמלח... במים
למזון.( נחשבים לא ומלח מים שרק הוכחה מביאה אך מזין אינו ושמן מזין שיין

טו. קד תחלים 180
Goldmann, Der Oelbau in Palästina, p. 62 181

 אניגרון לתוך שמן נותן אבל בשמן ירדנו לא בגרונו ״החושש הי״ב: פ״ט תרומות תוספתא 182
ובולע״. אניגרון לתוך הרבה שמן נותן בגרונו... ״החושש ע״א: לו ברכות ובולע״;

 השמן מן ושתה בגרונו חושש שהיה אמורים? דברים ״במה ה״ב: פ״ח ברכות הלכות רמב״ם, 183
 היה שלא או לבדו השמן שתה אם אבל בשתייתו. נהנה שהרי בהן וכיוצא השלקות מי עם

השמן״. בטעם נהנה לא שהרי ׳שהכל׳, עליו מברך בגרונו חושש
 דסלקא: מיא ד״ה רש״י דסלקא״; מיא - אניגרון שמואל: בר רבה ״דאמר ע״ב: לה ברכות 184

תרדין״. בהן ששלקו ״מים
(.60) ע״ג כג פ״ו, עירובין ירושלמי 185
יין״. בו שנותנין מאכל ״מין אניגרון: ד״ה רש״י ע״א, עו יומא 186
 כיון שחוקים. פילפלין ובתוכן אינוגרין לפניו ״והביאו (:18) ע״ד סא פ״ב, ביצה ירושלמי 187

שחוקין״. הן טוב יום מערב - להם תחוש אל לו: אמרו מהן. ידו משך שטעמן,
 אנסיגרון, המונח את מזכירה )הגמרא ע״א. לו - ע״ב לה ברכות הט״ז; פ״ב ביצה תוספתא 188

המתרגם.( - אכסיגרון לקרוא יש יד כתבי לפי
 שמן לינה, פרנסת לו נותנין למקום... ממקום עובר לעני פוחתין ״אין ה״ח: פ״ד פאה תוספתא 189

וקיטנית״.
אל-ב 190 הגישו בקר ושפות וצאן וחמאה ודבש וקלי. ועדשים ופול וקלי ״וקמח כח־כט: יז שמו

: V־ ״ די : ־ ״ :“T 9 : ״T ״ : T  T  :  9 I T  : V  S
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 הכהן על נאסר ולכן מינית מבחינה מעורר למזון נחשבים פולים 191.היהודים אצל אבלים
 האסכולה אנשי על אכילתם נאסרה כן כמו 192.הכיפורים ליום סמוך לאוכלם הגדול

 מאכילת נמנעו הברהמינים, וכן במצרים, שהכוהנים גם ידוע פיתגורס. של הפילוסופית
 אכילת לאיסור יש פליניוס לדעת פול. אכילת איסור על נמסרו רבים טעמים פולים.

 לפי 193;נשמות גלגול לגבי פיתגורס של האסכולה של העולם השקפת עם קשר פול
194.האישה לערוות דמיון הפול לצורת יש המצרים דמיון

היתה, כוונתו 195״,מצרים ארץ טוב את לכם ״ואתנה לאחיו הבטיח יוסף כאשר
P • • • • ך• • • • • • • ■ • 9 • • “• • '

 לגריסין שיש יאמין שמישהו להניח אין 196״.פול של ״גריסין להם לתת המדרש, לפי
 ובמדרש בתוספתא שכתוב כפי נפשיים(, )יסורים הנפש״ ״עיקת על השפעה פול של

197.רבה

851 דיאטטיקה

194

ת ו ק ר י
 מוריק חי ירק ״כל זמננו. של הסלט - החי" ה״ירק על רבות דובר העתיק בעולם

 נאכל הוא אם רק )מוריק( לחיוורון חי ירק גורם יצחק ר׳ לדעת 198״.מקטין קטן וכל
 אומר כן כמו יותר. משביע למאכל האדם זקוק שאז דם, הקזת לאחר ראשונה בסעודה

העיקרית הארוחה לפני )כלומר ביום הרביעית השעה לפני חי ירק לאכול שאין יצחק ר׳
 אתו( )לדבר הימנו״ לספר אסור שעות ארבע קודם ירק האוכל ״כל ריקה(. קיבה על -

 למלוא הגיע לא אשר דבר )אכילת מקטין״ קטן ״כל מפיו. נודף אשר הרע הריח בגלל
 )שהוא אחד זוז שערכו גדי לגבי גם נכונה זאת אמרה מזיקה(. כלומר מקטינה, גידולו,

 הגיע לא החיים בעל אם רק נכון הדבר אך (,199רש״י - ערך ובעל שמן כבר אמנם
בוגר. חיים בעל של מגודלו לרבע

הוא, מועיל גידולו לגמר הגיע אם קטן, אפילו יצור, כלומר, נפש״. משיב נפש ״כל

וד'הן ועדשים ופול ושערים הטין לך קח ״ואתה ט: ד יחזקאל לאכול״; אתו אשר ולעם לדוד X  • • X • ■9 • *•ף ““ • ״ י»» •• * •• •ץ ■■ • • ■p • • f  • • r
• ■ •• I »  • • 1 •  • • •  • * I I

על שוכב אתה אשר הימים מספר ללחם לך אותם ועשית אחד בכלי אותם ונתתה וכסמים
-  . .  T  -  V ־  :  • T ־ ־ : י   V  T  :  p ג T  T  • T  :  T V ״ : י   T  T ־   T  :  I % :

. תיאכלנו״ יום ותשעים מאות שלש צדך
• • • • • • t •• • ״ 0 # • 0   • • • •

לדבר״. לו אסור אבל כך פה, לה אין זו עדשה ״מה יד: סג רבה בראשית 191
וכר״. שמן ובשר פול של גריסין מי אותו... מאכילין ״אין ע״א: יח יומא 192

Plinius, Hist. Natur. 18:30 193
Nork, etym.- symb.- mythol. WB, Stuttgart 1843, s.v. Bohnen 194

יח. מה בראשית 195
קנב. רמז ויגש, שמעוני ילקוט 196
 הנפש״; עיקת על שהוא פול של גריס ״זה ב: צד רבה בראשית ה״ט; פ״ח נדה תוספתא 197

שעת ״והשעועית מהרז״ו: שע  נפש עיקת על שבא וחדוה... שעשוע מלשון הלב... את שמ
הדאגה״. שמסיר

ם )כל ע״ב מד ברכות 198  אמרה המחבר מביא הדברים בהמשך זה(. ממקור באים להלן הציטוטי
ר׳ ואילו בבלי אמורא )שהיה יעקב בר אחא רב מופיע שלנו ובגמרות יצחק בר אחא ר׳ בשם
המתרגם. - ישראלי( ארץ אמורא היה יצחק בר אחא

זוז״. ששוה וטוב שמן ״כלומר: זוזא: בר ד״ה רש״י שם, שם 199
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 ״כל המשפט את מסביר יעקב בר אחא רב 200.הקנים בין הגדלים קטנים דגים כמו
 את לקחת ניתן ודרכו שוחטים, שבו לצוואר, שהכוונה הנפש״, את משיב לנפש הקרוב
הנפש.
 201.שבת לכבוד העניים גם קנו שישי בימי לשוק מביאים הגננים אשר הירקות מן

 זול שהירק מכיוון בה", לדור רשאי חכם תלמיד אין - ירק בה שאין עיר "כל
 203פסחים במסכת אמנם 202.תורה ללימוד זמנו להקדיש חכם לתלמיד ומאפשר ובריא
 הירק סוגי את מונה הגמרא 204עירובין במסכת אך לבריאות, מזיק חי שירק נאמר

 מזיקים. אינם הירק סוגי שאר ואילו - וצנון כרישין שום, - לבריאות המזיקים השונים
 יש צנון ועל 205;ירק לחצי נחשבו ,Poireau כנראה שהם הכרישין, ירק; נחשב השום

 כ״סם מוגדר הוא ופעם )תרופה(, חיים״ כ״סם מוגדר הוא פעם מנוגדים: תיאורים שני
 מוות סם הם שהעלים הוא אחד הסבר אופנים. בשני מוסבר זה ניגוד )רעל(. מוות״
 חיים כסם ונחשב מועיל הצנון שבקיץ הוא שני והסבר חיים, סם הם השורשים ואילו
206.מוות כסם ונחשב מזיק הוא בחורף ואילו

207.צמחיים מאכלים יאכל שהחלש מומלץ לרומיים פולוס באיגרת
x׳¿!£ p k  nzSÑr> k 'xÑ  ¡1'fibn ־גר׳? <p"xÑ~!r: /זצך#זע<" p 'p i fs  r>£[fg!f l ' p f t y.

M r>gNt\ k m \ n k ix p  k~>pj71 k m  pr>Ñ '? s k ’r!׳j£r>\ ...p 'C sn  :jy׳ p ' jô p  k i p j n  k m  jrtÑ

[ זרז/ p׳Ü~)î> כ k i ^ p n  jñ f i s  p i k f  fo k jn  p ן ^ו / כ עז jזיז ה \ d k׳k m  ¡DÑ ,ê 'fê n i  ...p 

k ip jr t ^/£1 זיז/ ¿׳/רז, צך#זk~> ¡ j'kê  ~>k״p ^ k  fo k Ñ Í  j, ורז^ר׳ p t k  f ê #רזצר 

bo , p i k  fo kÑ¡! #צר p 'fô x n .../כ£׳צר־#ז זה£זא׳ k n p j  t fk  ,J 'Ñ  fo

f=> «fio /צא k f ê כר k~>pj! k רזצר־# /׳ S ' ï ׳>־p.208״

ם, ל, שו צ ה ב ש רי ן כ ו נ צ ו
 רק אינו השום ושום. כרישה כדוגמת חריפים ירקות לאכול כיום( )וגם אהבו במזרח
בשיר שמופיע כפי אריים, עמים על גם אלא השמיים העמים בני על אהוב מאכל

Lôw, Fischnamen, no. 4 200
ע״ב. כ תענית 201
ע״ב. נה עירובין 202
ע (204 )הע׳ הזבל את המרבץ השלושה בין לעיל. 30 הע׳ גם וראה ע״א, מב פסחים 203 פי  כאן מו

חי״. ״ירק
 מחמש אחד ונוטלין הקומה את ובופפין הזבל את מרביץ ״שלשה ע״א: נו - ע״ב נה עירובין 204

 בין מבחינה הגמרא אך וירק״, חדש ושכר קיבר פת חץ: ואלו אדם, של עיניו ממאור מאות
שונים. ירק סוגי

 יוצאי אצל תאוה כמאכל הנזכר ה״חציר״ המפרשים לדעת הם כרתי, גם המכונים כרישיץ, 205
החציר״ ואת האבטחים ואת הקשאים את חנם במצרים נאכל אשר הדגה את ״זכרנו מצרים:

T ־ : ־ T T ד V ־ T V : ״ -------------: T ־ ״ : \ ״ ״ T * ״ ־ : ״ : ־  V •

וצנון. כרישה בצל, שום, הבא: בקטע גם וראה ה(. יא )במדבר
 לא המות׳? סם נראה - צנון ׳נראה תניא והא חיים. סם נראה - צנון ״נראה ע״א: נו עירוביץ 206

הגשמים״. בימות כאן החמה, בימות כאץ באמהות; כאץ בעליץ, כאן קשיא:
הירק״. את רק יאכל והחלוש דבר כל לאכל נכון כי מאמין ״יש ב: יד הרומים אל 207
ה״ח. פ״א כלאים הלכות רמב״ם, 208
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 (Bower) באואר ידי על ונמצא החמישית במאה הסנסקריטית בשפה שנכתב לשום הלל
209.1890 בשנת

 הלכות אותנו מלמדים לכך ובקשר כירק, לאכול רגילים היו והבצל השום את
 רעבתן. זה הרי - אכל ואם מעליו אלא מראשו ובצל שום אדם יאכל ש״לא אכילה,
210״.גרגרן זה הרי - שתה ואם אחת בבת כוסו אדם ישתה לא בו כיוצא

 פנים, ומצהיל הגוף(, את )מחמם ומשחין משביע, בשום: נאמרו דברים ״חמשה
211״.מעיים שבבני )תולעים( כנים והורג הזרע, ומרבה
 דם, הקזת לאחר לאכול מה לו היה לא אחת פעם מרוד. עני היה פדת בן אלעזר ר׳
212.והתעלף שום פלח לפיו הכניס

 213.ללב יפה כפרי( )כנראה כופרי בצל אך למעיים(, )כנראה ללב רע הבצל ״בצל״.
 מספר מאכילת להימנע יש דם הקזת אחרי 214.בפה רוק להצטברות גורם )״תומא״( שום

 לשלוות המביאה במועט, להסתפקות סמל היא בצל אכילת 215.הבצל וביניהם מאכלים
216.הנפש

מתכונותיה. בחלק רק לירק הכרישה נחשבת צוין שכבר כפי .Poireau - ״כרישה״
 את ללעוס מומלץ ולכן מעים״, לבני ויפין לשינים קשין ״כרישין נאמר הכרישה על

217.אותה לפלוט כך ואחר הכרישה
 218,סורית לפת של מין שהוא ה״קפלוט״ גם שייך החריפים( )הירקות הבצל למיני
220.ופרגיות שזיפים עם הקפלוט מוגש במסעדה 219.דג לתיבול שמשמש

 לא מומלץ ולכן בריא, מעלי", חורפי ״פוגלא הצנון, מן הנפלט המיץ שמואל לדעת
221.המיץ יפסד שלא כדי לפרוסות, חתוך כשהוא הצנון את להמליח

 )קשואין קשואיך ולא חזרת ולא צנון ״לא פסק לא רבי ושל אנטונינוס של משולחנם
222״.הגשמים בימות ולא החמה בימות ״לא בימינו( המלפפונים הם הגמרא בלשון

Aschoff in Janus 1900, p. 493; Grunwald in s .Mitt. z. Jiid. Volkskd., heft 5 (1900) p. 209
65 note 221

ע״ב. כה ביצה 210
ע״א. פב קמא בבא 211
ע״א. כה תענית 212
וכר״. ללב יפה הכופרי והלא ללב... רע ״שהבצל ע״ב: כו מ״ה; פ״ט נדרים 213
ע״ב. קו יבמות 214
וכר״. בצלים ולא גבינה ולא חלב לא חגב״ש יאכל לא דם ״המקיז ע״א: כט זרה עבודה 215
נוח(. במקום ביתך בצל ושב בצל )אכול בצל״ ושב בצל ״אכול ע״א: קיד פסחים 216
 לבני ויפין לשינים קשין - כרישין מעים. לבני וקשה לשינים יפה - ״טחול ע״ב: מד ברכות 217

ם לפלוט, כך ואחר ללעוס שכדאי המחבר, )דברי מעים״. ל יותר מתאימי לכרישין מאשר לטחו
המתרגם.( -

ע״ב. צז חולין 218
ט ״שחיתך (:30) ע״ב סא פ״ב, ביצה ירושלמי 219 הדג״. תחת קפלו
(.1) ע״ג י פ״ו, ברכות שם 220
ע״ב. קח שבת 221
אלא ׳גוים׳ תקרי אל - כג( כה )בראשית בבטנך׳ גוים שני לה ה׳ ״׳וייאמר ע״ב: נז ברכות 222
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 הממלאים אלה ירק בסוגי צורך שהיה רב כה היה השניים של שולחנם על השפע
 מרחיב קישות מאכל, מהפך חזרת אוכל, מחתך ״צנון העיכול: במערכת מיוחד תפקיד
 לו מביאין ״שהיו 224,משולחנו דבר החסירו לא המלך שלמה של הנציבים 223״.מעיים
 קישואים( הגמרא )בלשון המלפפונים 225״.הגשמים בימות וקשואין החמה בימות תרדין

 ״המחזירים המאכלות ברשימות נזכרים הגדולים ואילו קטנים, הם כאשר רק בריאים
 לגוף קשים ״שהן משום קישואים נקראים שהם עליהם נאמר ואף לחוליו״, החולה את

226״.כחרבות
 ממשפחת )שהוא מלון אנשים עשרה של בהאכלתם לאסון גרם שאדם מקרה היה

227227.כולם ומתו נחש, ידי על שננקר המלפפונים(

ל כ ל או ע ר ו מ
 אלישע מנערי אחד צומח. ידי על להרעלה כנראה שקשור מקרה על מסופר במקרא

גפן וימצא ארית ללקט השדה אל אחד ״ויצא לאכילה )ירק( אורות ללקט לשדה יצא
m 9 • • • • • ■ך — • • ■ך • • • • • • — 9 9 m  m m ^ 9 m

ויצקו ידעו. לא כי הנזיד סיר אל ויפלח ויביא בגדו מלא שדה פקעת ממנו וילקט שדה r • • • • ■■ • • x • • • — • * ״ • • • • • ■ד x • • « ™ ד* • • ■ר■ x ™ • • • I I  I • • 1 •  • • I  %  • • • I

הן הפקועות 228״.בסיר מות ויאמרו צעקו והמה מהנזיד כאכלם ויהי לאכול לאנשים
:V ־ T :־־ ־־  V ״ : ־־ : T  I T י T 9 ״• : ״ T ־־ ־  T  T ־־ : V  T ״ ־ ־־ P

 לסיר והכניסן מוכרות הבלתי הפקועות את חתך אלישע ונער 229,השדה גפן פרות
 ממנו. לאכול יכלו ולא בסיר״ ״מוות צעקו הנזיד מן ובאוכלם האנשים, לפני והגישן

 לאוכלים נגרם ולא הנזיד מן אכלו כך ואחר לסיר, קמח הוסיפו אלישע הוראות לפי
נזק. כל

 בשפת קושרים כיום גם ביותר. מריר טעם יש (Cucumis agrestis) השדה לפקועות
 של כתיאור בסיר״ ״מוות הזעקה את להבין ניתן ומכאן רעל, ובין מר דבר בין העם

זה צמח .Koloquinte, Colcynth^ ה״פקועות״ את מתרגם הוולגטה ביותר. מר מאכל

וכר״. ורבי אנטונינוס אלו ׳גיים׳...
ם. ע״א, יא זרה עבודה 223 קישות=קישואי
ס־א 224 שלמיה המלך שלהן אל הקרב כל ואת שלמיה המלך את האלה הנצבים ״וכלכלו ז: ה מלכי

T * ™ • • • • • • • • •ך• • -• • — »• T  • • •  • P ־?־״•• ״ • • — י — • • • • • • 9 •
• • • • • • • \ • I I • • • • • • I  I

דבר״. יעדרו לא חדשו איש
T : : ־ : T  T

ס-א דבר׳ יעדרו לא האלה... הנצבים ״׳וכלכלו ה: א רבה דברים 225 בר חמא א״ר ז(... ה )מלכי
T : ־ : V ״״ T ״ T ־ ־ : : ־ :  T

 הכיל ׳את לומר נאה לזה הגשמים. בימות וקשואין החמה בימות תרדין לו מביאין שהיו חנינא:
יא(״. ג )קהלת בעתו׳ יפה עשה

V T  T  T : 1 ־

ע״ב. נז ברכות 226
 לעשרה מיניה ואכיל נקוד מלפפון טעין הוה נש בר ״חד (:25) ע״א מו פ״ח, תרומות ירושלמי 227

ומותון״. נש בני
ב 228 ם- מ; ד מלכי  יהודה וכן ש׳, גרגיר. הקרוי צמח הוא אירית מאיר ר׳ לדעת ע״ב. יח יומא לט-

המקראי״, הצומח ״עולם בספרו פליקס יהודה על המתבסס למלכים(, מקרא דעת )מפרש קיל
המתרגם. - 86 ׳עמ ועמר, לב גם ראה (,Eraca sativa)מצוי חרדל בן עם הגרגיר את מזהים

 Citrulius) הפקועה אבטיח עם שלקטו הפרי את לזהות שרגילים כותב מקרא( )דעת קיל יהודה 229
colocynthis,) השדה״ ״פקועות הם ופירותיו ערבתיים, באזורים הגדל שנתי רב צמח שהוא 

ם או קטנים לתפוזים הדומים ועמר, לב גם וראה מר. וטעמם רעל, ומכילים קטנים לאבטיחי
)המתרגם(. מדברית בדלעת הפרי את המזהים יש .56 ׳עמ
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 אינו הפסוק אמנם, בצואה. לדימום במהירות הגורם ביותר חריף משלשל חומר הוא
יכלו ״ולא נאמר ורק כלשהן רעליות תופעות או שלשול על המעיד ביטוי שום מזכיר

•  T  •

 התבשיל את הכשירה קמח שהוספת לומר יש ברעל, שמדובר ההנחה נגד לאכל".
230.ביין או בחומץ שרייתו לאחר זה ירק אוכלים היו המשנה שבתקופת וכן לאכילה

 רפואית, משמעות להם אין אשר ירק מיני מספר של שמותיהם לגבי ערבוביה יש
אכילתם. בזמן מיוחד לעונג גורמים אינם גם גיסא ומאידך

ת, ע ל ת ד י ת ל ל ח ד ר ח ו
 הרב לפני לירוק שאין אמר הונא רב לעיכול. הקשים צמחים הם וחרדל חלתית דלעת,

 עופרת של כפתילה לגוף קשים הם כי לפולטם שיש וחלתית, דלעת אדם אכל אם אלא
 231.במעיים הרותחת

 האיום ריחה למרות 232ובמזרחה אסיה במרכז מזון היום עד משמשת ה״חלתית״
 של בתקופתו כמו כתבלין רק ולא (,Teufelsdreck, devil's dirt השטן, )צואת

 233.הרמב״ם
 ואילו מזינה, החלתית שמואל לדעת לחלתית. בנוגע מחלוקת יש התלמוד חכמי בין
 נמס. ועורו בנפשו מסתכן זוז משקל כדי חלתית שאוכל מי רעל. היא הונא רב לדעת
 גופו את לקרר כדי לנהר קפץ הוא החלתית מן מדי גדולה כמות אכל בא ר׳ כאשר

 למחושי תרופה משמשת 235בחומץ או במים המושרית חלתית 234.שתקפו הרב החום מן
236.מעיים

 רבי שימתקו, עד אכלים טמאת מטמאין אינן עדל... ושל זרדים ״לולבי מ״ד: פ״ג עוקצים 230
 לאחר אלא אוכל חשובים שאינם שימתקו״, ״עד מסביר )קהתי פקועות״. של אף אומר: שמעון

ובמלח.( במים או בחומץ או ביין אותם שכובשים
ט לא מידעם ״כל ע״ב: מט נדרים 231  לפתילתא דומין שהן ודייסא, קרא מן לבר רבך, קמיה תפלו

ט לא מידעם כל ד״ה לרש״י, המיוחס פלוט״; מלכא שבור קמי ואפילו אבר. של  קמי תפלו
 דלעת אכלת אם אבל מיתה... חייב רבו לפני הרק כדאמר... רבך בפני רוק תרוק ״לא רבך:

ט - בפיך הרוק לך ונזדמן ודייסא  לגופו קשין שהן נפשות, סכנת בו שיש רבך... בפני פלו
בשריפה.( להורג אדם הוצא כאשר השתמשו עופרת של )בפתילה אבר״. של כפתילה אדם של

ל גם וראה רוק. העיכול: איברי א. הקרביים, .4 ותפקודיהם, הגוף חלקי ב: פרק לעי
Brunnhofer, Ostcisiat. Lloyd. 1901, p. 579 232

 מתבלין ״והרבה קאפח(: הרב של )בתרגומו מ״ה פ״ג לעוקצים הרמב״ם של המשניות פירוש 233
 שהרופאים בכך ודי נעים, ריחן שאין אף על וחלתית ופיגם בתיה הקרות בארצות האכלין את

ם כלומר המזונות״, בספרי אותן מזכירין ועמר, לב גם )ראה כתבלין. רק בחילתית משתמשי
המתרגם.( - 126 ׳עמ

לנהרא״. ופרש מיניה זוזא מתקל אכל בא ״ר׳ (:67) ע״ג יז פ״כ, שבת ירושלמי 234
ם צמח ״מין - )חילתית בפושרין החילתית את שורץ ״אין מ״ג: פ״כ שבת 235  בו שמשתמשי

ך לרפואה לי ב ת ל קהתי(״. - מאכלו״ את בו ומטבל )״בשבת, החומץ לתוך נותן אבל קהתי(, - ו
 ״למאי שואלת והגמרא צוננים, או חמים במים חילתית בשריית דנים בגמרא ע״א. קמ שם 236

 שחש שמי ]רש״י[, עליו״ כבד ״שלבו למי רפואה היא )החילתית דליבא״ ליוקרא ליה? עבדי
ת ישתה בלבו  שהורה עוקבא, מר לפני ובא בלבו חש יוסף בר אחא רב חילתית(. של תמצי

ל גם וראה חילתית. של מסוימת כמות ימים שלושה לאכול לו ת ד: פרק לעי והטיפול המחלו
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 כל יוחנן ר׳ לדעת החרדל. היה ופלפל( מלח )לאחר החשובים התבלינים אחד
 חרדל שאוכל מי אך בביתו, ממחלות נשמר יום לשלושים אחת חרדל לאכול הרגיל

 לירק או חרדל לגרגרי הכוונה אם ברור לא 237.המעיים להחלשת גורם ביומו יום מדי
238.ולעלים
 תחליף חז״ל בימי שימש אשר (,Eruca sativa) ״גרגיר״ הצומח, מן תבלין עוד יש
240(.מיני )לגירוי אפרודיזיאק הגרגיר שימש אלילים עובדי הסופרים אצל 239.לפלפל

 נגד בתמיסה c,)241 בויטמין מחסור - )צפדינא Scurvy^ תרופה שימש הגרגיר
243.לעיניים קומפרסים - לתחבושות וכן 242,במעיים תולעים

ת רו פ
• »

244״.בתפוחים רפדוני באשישות ״סמכוני מיוחס: כפרי התפוח נחשב האילן פרות בין
r • • ך • ■ ״ ■ • « • ■ ■ « « • • ■ •I

 בתהליך לחולה מזיקים נחשבים אגוזים 246.תזונתי ערך אין (245)גדגדניות לדובדבנים
 אדם נתן אם מיוחדת. הלכתית משמעות יש לאגוזים 247.לוז אגוזי ובמיוחד החלמתו,

 וחלה וחזר מביתו ויצא ממחלתו וקם חלה, שבה ממחלה שימות תנאי על גט לאשתו
 248״.גט אינו לאו ואם גט, זה הרי מת, הראשון חלי מחמת ״אם השאלה נשאלת ומת,

 אפילו גריסין, הראשונה ממחלתו החלמתו בזמן אכל החולה שאם נאמר ובירושלמי
 גדולה כמות אף שכן הראשונה, במחלתו המוות סיבת את תולים עדיין גדולה, בכמות

ושוב תוספות, ללא לוז אגוזי אכל אם זאת לעומת מוות. תגרום לא גריסין של

« »
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ת .7 בהן, ת הלב: מחלו כללי. - לב מחלו
 ביתו, מתוך חלאים מונע יום לשלשים אחת בחרדל הרגיל יוחנן: ר׳ ״אמר ע״א: מ ברכות 237

 - 114 ׳עמ ועמר, לב )וראה דלבא״. לחולשא דקשה משום טעמא? מאי לא. יומא כל אבל
המתרגם.(

Low, Pflanzennamen, p. 178 238
 פלפלין, להן היו שלא ראשונים, שכן יוחנן: ר׳ אמר חזי? למאי גרגיר ״זרע ע״ב: כח עירובין 239

לין אותו שוחקין ראה חרדל בן הוא גרגיר שהצמח מסביר ש׳ הצלי״. את בו ומטבי לעיל, מצוי)
(.228 הע׳

240 93 .Low, Pflanzennamen. p המתרגם(. - מצוי״ חרדל ״בן ערך ,86 ׳עמ ועמר, לב )וראה
 מסביר ש׳ לדורשיני״. - מלח גלגל הפה; לריח - פלפל מלח; ובגלגל ״בפלפל ע״א: סה שבת 241

על וראה שיניים. לכאב מלח )גרגר( וגלגל הפה ריח את להפיג כדי פלפל בפיה מחזיקה שאישה

ל צפדינא, ת ד: פרק לעי ת .4 בהן, והטיפול המחלו הפה. דלקת - צפדינא הפה: חלל מחלו
וכר״. גלגילא ביזרא, ליתי לבנה(, )לתולעת חיורא ״לכירצא ע״ב: סט גיטין 242
 שאני לי אפילו ״גרגיר, ש׳: מעלי״; לדידי אפילו - גרגירא ששת: רב ״אמר ע״א: קט שבת 243

לעינים״. יפה עיוור
ל וראה ה, ב השירים שיר 244 דיאטה. ריפוי: אמצעי טו: פרק לעי
245 95 .Low, Pflanzennamen. p; מתקן וש׳ ״איילנדר״א״; גרגרניות: ד״ה רש״י ע״א, ע גיטין 

שפחת רב־שנתי או חד־שנתי בצמח מדובר ש׳ לדעת (.aleindre) לאליינדר״א הקיטניות. ממ
וכר״. גודגדניות מהן: נהנה הגוף ואין לגוף נכנסין ״שלשה ע״ב: נז ברכות 246
אגוזים״. אף וי״א קשה... וחליו לחליו החולה את מחזירין דברים ״עשרה שם: שם 247
מ״ג. פ״ז גיטין 248
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 למחלתו ולא האגוזים לאכילת המוות סיבת את לייחס ניתן אזי ממחלתו, קם לא
249.הראשונה

ורימונים תמרים מוגשים לארוחה והתאנים. התמרים הם ביותר החשובים הפרות
• ■

 ערך לתמרים יש הגמרא לדעת 250.אחרונה כמנה וענבים תאנים ואילו מיוחדת, כמנה
 על הנאכל מר, בוסר, תמר 252.פליניוס של דעתו את גם תואמת זאת דעה 251;תזונתי

 של רפואתם את יודע שהוא אמר רופא( )שהיה שמואל מר לבריאות. מזיק ריקה קיבה
 מי ריקה, קיבה על מרה תמרה שאוכל מי משלושה: חוץ לחולי הגורמים הדברים כל

 אחרי אמות ארבע הולך ואינו לחם שאוכל ומי מותניו על רטובה פשתן חגורת שחוגר
 תמרים 255.לו תועלת ללא לגוף חודרים בוסר ותמרי 254()פפניות תמר ענבי 253.אכילתו

 אחרת אמרה הקיבה. של מאמץ ללא הגוף את ומחזקים משלשלים משביעים, מחממים,
 כמותם. אין ובצהרים רעים הצהרים אחר וטובים, יפים ובערב בבוקר שתמרים אומרת

 256(.)תחתוניות וטחורים מעיים מחלות רעות, מחשבות דברים: שלושה מבטלים התמרים
 כמשכרים נחשבו תמרים 257.מעולף אדם להחיות מספיקים יבשה תאנה או יבש תמר
 שיאכל נאמר יין לקנות בידו ואין דם המקיז על 258״.יורה אל תמרים ״אכל רב אמר ולכן

 לכאב וגורמים משכרים טריים שתמרים מציין פליניוס גם 259.שחורים תמרים שבעה
 במציאות אם לשפוט לי קשה 261.המגרים המאכלים בין תמרים מציין אוריבסיוס 260.ראש

 גלעיני יידון. שעוד תמרים, ליין אנלוגיה רק כאן שיש או משכרת השפעה לתמרים יש
כנראה שהיא ברא", "צימרא נגד תרופה של המרכיבים אחד משמשים )"סופלי"( תמרים
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ת חולי. מאותו שמת כמי לגסה גריסין ״אכל (:56) ע״ד מח פ״ז, גיטין ירושלמי 249  פונדקאו
חולי״. מאותו מת שלא כמי עמד, ולא עצמן )אגוזים(

 ואין לפניהם ברכה טעונים הסעודה... בתוך וענבים תאנים לפניהם ״הביאו ע״ב: מא ברכות 250
לאחריהם״. ברכה טעונים

 שהם חשב כי התמרים, אחרי ארוכה ברכה בירך אם שגם רב תזונתי ערך לתמרים ע״א: יב שם 251
מזינים. שהתמרים יצא, - לחם

Plinius, Hist. Natur. 23:51 252
ע״ב. קיג מציעא בבא 253

254 118 .Low, Pflanzennamen, p. ״כפניות״. יש 255 בהערה ואילו ״פפניות״ מצטט המחבר
 כפניות: ד״ה )רש״י וכפניות גודגדניות מהן: נהנה הגוף ואין לגוף נכנסין ״ג׳ ע״ב: נז ברכות 255

צרכן״(״. כל בשלו ״שלא תמרה: פגי ד״ה )רש״י תמרה ופגי רעים״( תמרים ״מין
 וערבית שחרית תמרים מפנקן... ולא מאשרן משלשלן, משבען, משחנן, ״תמרי ע״ב: י כתובות 256

ת כמותן. אין - בצהרים רעות; - במנחה יפות: -  וחולי רעה, מחשבה דברים: שלשה ומבטלו
)טחורים(״. ותחתוניות מעים,

ככותבת; אומר: רבי נפש? מתיישבת כמה עד יא(. א )איכה נפש׳ ״׳להשיב לט: א רבה איכה 257
: T ־ V  T

כגרוגרת״. אמר: חנניה ר׳
ע״ב. י כתובות 258
אוכמתא״. תמרי שב ליכול לא, ״ואי ע״א: קכט שבת 259

Plinius, Hist. Natur. 23:51 260
Oribasius, coll. 3:31 (vol. 1:249) 261
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263.לעקרות גורמת התמרים גלעיני בהם שהורתחו מים של שתייה 262.הקרחת מחלת
 בהם שנשתבחה לפירות נחשבו ופרותיו 264,ישראל בארץ נפוץ היה התאנה עץ
 תאנים עוגת שהיא דבלה, של בצורה וביחוד מזין, למאכל נחשבות התאנים 265.הארץ

 לאדם חשוב כמזון לתיבה דבלים אתו לקח נדו 266.ודחוסות יבשות מתאנים המיוצרת
 שבועיות כמויות לה לספק חייב מזונות, לה וחייב אשתו עם חי שאינו אדם 267.ולבהמה

 שעורים... קבין מארבעה או חסין קבין משני לה יפחת ״לא וביניהם שונים מזונות של
לעמתן פוסק - לו אין ואם דבלה. מנה או גרוגרות וקב שמן לג וחצי קטנית קב חצי

•״ •

268״.אחר ממקום פרות
269.למריחה משחה גם שימשה הדבלה

 בעקבות עדן; בגן הראשון אדם שאכל האסור הפרי התאנה הייתה המדרש לפי
 ומרבה לעיניים היא תאווה למאכל, היא טובה דברים: שלושה התאנה על נאמרו זאת

270.חכמה
 271.רעב בשנות לעניים מחלקים היו גרוגרות, יבשות, תאנים

 תאנים, הן בלופסין 272.מזון מיני עושים היו ״בלופסיך, תאנים, של מסוים מסוג
 יוצאין ״אין כי לאכלן שאין שמעון ר׳ אומר ועליהן מדי, יותר נתבשלו רש״י שלדעת

273״.מעים מבני

ת ד: פרק לעיל ראה 262 חום. .2 בהן, והטיפול המחלו
 ונישלוקינהו אדרא אטרף גריבי ותלתא סופלי גריבי תלתא ליתי - ברא ״לצימרא ע״ב: סט גיטין 263

 עץ של סאין ושלוש תמרים גרעיני של סאין שלוש יביא שבחוץ לחום ש׳: לחודיה״; חד כל
 ש׳: דמיעקרי״; משום לישתי, לא דסופלי ״ממיא ביניהם. וישב לחוד אחד כל ויבשל אדר

לעקרות. גורמים שהם ישתה לא התמרים גרעיני של מהמים
ומן הרמינים ומן בשנים במוט וישאהו אחד ענבים ואשכול זמורה משם ״ויכרתו כג: יג במדבר 264

* V ־  J T : T  Í Í : ״־: T ״ T  V ״ ־ T \ ־ : T ״ T 9 * ״ ״

התאנים״.
0

ודבש״. שמן זית ארץ ורמה ותאנה וגפן ושערה חטה ״ארץ ח: ח דברים 265
9 V  V ״ T f V  V i T  : T : ״ T : 9 V  V  V  V

א 266 אל- על ותשם דבלים ומאתים צמקים ומאה לחם... מאתים ותקח אביגיל ״ותמהר יח: כה שמו
V ״ ־־ T ,־ ־ ־־ ״ ־־ ״ ד* M ־ J ־  V ״• T ״ \ T ״ ״״ : ־ ־־ ~ V  T “

פ״ח כלים אליו״; רוחו ותשב ויאכל צמקים ושני דבלה פלח לו ״ויתנו יב: ל שם החמרים״;
־ ־ T ־־ ־ ־־ ־״ \ ״ ״״ J T : ־־ V : ״ ־ ״ :  T ״־ T

ודבוקות״(. דרוסות ״תאנים - דבלה )קהתי: מסיאבות״ בידים - דבלה אוכל ״היה מ״י:
ך קח ׳״ואתה יד: לא רבה בראשית 267  עמו הכניס דבילה... עמו הכניס - כא( ו )בראשית ל

שם(״. )שם לאכלה׳ ולהם לך ׳והיה לתאנים... יחורים לנטיעות, זמורות
T  : T : V T  : 9 : T  T :

מ״ח. פ״ה כתובות 268
ב 269 ם- ויחי״. השחין על וישימו ויקחו תאנים דבלת קחו ישעיהו ״ויאמר ז: כ מלכי

ף • ““ • • • ■ • r  «  P • • “ “  • • • •  • • • • •  P■ • ״ ״ • • P ״ • • •
• • • • • ! • • • • I • •

 ומוסיף לעינים, ויפה למאכל, טוב התאנה: בגואי נאמרו דברים ״שלשה א: י ה רבה קהלת 270
ת העץ טוב כי האשה ׳ותרא אחד: בפסוק ושלשתן חכמה. שי א בר ( אכל׳ מ  שהוא מכאן - 0 ג ל

שם( הוא תאוה ׳וכי למאכל; טוב ( ם׳ ני להשכיל׳ העץ ׳ונחמד לעינים; יפה שהוא מכאן - לעי
T T . • • T  T  • •

חכמה״. מוסיף שהוא מכאן - )שם(
ל וראה (;34) ע״א כב פ״ד, עירובין ירושלמי 271 ת ומומים: פצעים ה: פרק לעי עו  בעלי ידי על פצי

.119 הע׳ חיים,
ך כותב המחבר ע״ב: נ נדרים 272 סי פ בלו  ״בלוספיין״ כתוב ע״ב מט ושם ״כלופסין״, כתוב ובגמרא ״

יד. מכתבי גרסאות מביא וש׳
מדאי״. יותר שנתבשלו ״תאנים בלוספיין: ד״ה רש״י ע״ב, מט שם 273
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ת או ק ש מ
 בשתיית הסכנה על בחשיבותם. הראשון המקום את המים כמובן תופסים המשקאות בין

 הטיל שנחש מחשש היא והסכנה בספר, אחר במקום מדובר מכוסים לא שעמדו מים
 לשתות שנהג שמואל על ומסופר רתוחים, במים קיימת אינה זאת סכנה 274.ארס בהם

 לשתות שעדיף יוחנן ר׳ סובר לכך בדומה נחשים. לארס חשש לא ולכן רתוחים מים רק
 )כוונתו לגוף הם שרעים פושרים, מים לשתות ולא מכושפים( מכשפות״)מים של ״כוס

 ניתן אך פטריות, בהם להתפתח שעלולות מתכת, בדוד שעומדים פושרים למים כנראה
 הורתחו, שהמים או ותבלינים, עשבים שורשי למים הוכנסו אם חרס(. מכלי לשתותם

 הנהרות מן לא מים אדם ישתה ״לא 275.מתכת ומכלי פושרים גם אותם לשתות ניתן
 שרויין ישראל ״כשהיו 276״.הסכנה מפני בראשו דמו שתה ואם בלילה, האגמים מן ולא

 שתו לבבל שגלו כיון מעינות, וממי נוזלים וממי גשמים ממי אלא שותין היו לא בארץ
277״.הרבה מהם ומתים הפרת ממי

 מלכים. לשולחן רק אולי לשולחן, גם הוגש אך 278״,משקה ולא אוכל לא אינו ״שלג
 למשקאות ביחס 279.בשלג מעורב יין של צבעו ובכללם צבעים, בהשוואת מוזכר השלג

 ״מי 280״,תפוחים ״יין גם החלב, מלבד מוזכרים, רפואיים, שימושים להם שאין אחרים
 שנוצר אדומי״, ו״חומץ 281״הבבלי ״כותח כמו הדגנים מן המופקים ומשקאות פרות״

 כדי ליין שלמים שעורה גרעיני מכניסים היו רש״י לפי 282.ליין שעורים מי בהוספת
 283.שעורים קמח בו שנתנו שכר הוא המדי שכר ״בסימיה״. הרומי החומץ והוא שיחמיץ,

משקה גם שימש אשר 284,משעורים במצרים עושים שהיו שכר הוא המצרי״ ״זיתום

(.22) ע״ד מה פ״ה, תרומות ירושלמי 274
 בנפשו מתחייב אותן שהעושה הן דברים ה׳ יוחי: בן ר״ש ״אמר ע״א: יז נדה ע״ב; פד חולין 275

מתכות״. בכלי שלנו והוא הלילה... עליהן שעבר מזוגין משקין והשותה בראשו... ודמו
ע״א. קיב פסחים 276
ג. קלז תהלים מדרש 277
ע״א. יז נדה 278
בשלג״. המזוג כיין - שבשלג ״הפתוך מ״ב: פ״א נגעים 279
תפוחים״. ויין תמרים ״דבש ע״א: לח ברכות 280
גבינה. זה: בפרק לעיל ראה 281
ץ יהודה של יינם היה לא מיהודה נסכים מביאין ״כשהיו ע״ב: מב פסחים 282  שנותנין עד מחמי

ץ אדומיים של יינם אין ועכשיו סתם, חומץ אותו קורין והיו שעורין לתוכן  שנותנין עד מחמי
האדומי״. חומץ אותו וקורין שעורין לתוכן

(.42) ע״ד כט פ״ג, פסחים ירושלמי 283
 השרויים משעורים במדי עושים שהיו )בירה( ״שכר המדי: ושכר ד״ה קהתי מ״א; פ״ג פסחים 284

ם ד״ה שעורים״; בו שמערבים אדום מארץ יין ״חומץ האדומי: וחומץ ד״ה במים״; תו  הי
ומלח״. וכרכום משעורים במצרים עושים שהיו שכר ״מין המצרי:



 גם ומכונה מקיטניות מיוצר שהזיתום טוען פליניוס 285.אוניברסלי מרפא
 שיהיה כדי לארוחה סמוך תמיד והוכן 287,אחרים במקומות גם מוזכר שעורים שכר

 אלא )קישואים( קישות שאינו ״כשותא״, השעורים לשכר להוסיף רגילים היו 288.טרי
 289״.״כשות המכונה צמח

 ולעתים ״שכר״ בקיצור מכונה אשר תמרים, יין היה בבבל והעממי הנפוץ המשקה
 כמו 291.ומתותים משעורים מתאנים, היו משקאות של אחרים סוגים 290״.תמרים ״שכר

 שהוא עליו ונאמר 292,ביין רוויים משורשים מיוצר שהיה ה״אספרגוס״, ידוע היה כן
 והמשתכר גופו, לכל יפה - בו והרגיל מעים, לבני שכן וכל לעינים וטוב ללב ״יפה

293״.גופו לכל קשה - הימנו

ן י (1) י
 ביין ״כבס הפסוק כדברי ענבים, דם שהוא יין, היה והחשוב האציל האלכוהולי המשקה

סוגים שישים על מדברים - יין של שונים סוגים היו 294״.סותיה ענבים ובדם לבשו
■ ך•“ »■■ • • • •

ז .

 שהיה העמוני היין היה ביותר החריף והיין 295״,חיורא ״טיליא היה ביינות הגרוע שונים.
 מהול רק לשתותו היה שניתן חריף כה היה ישראלי הארץ היין 296.עגבים למעשי מגרה
שיין כמו אך למים, באשר גם הוא כך לבדו, יין לשתות שמזיק כמו ״שהרי 297,במים
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 ושותים ד״ה רש״י המצרי״; זיתום ושותים בשבת השתית את שבוהשין ״ושוין ע״א: קנו שבת 285
 )שבת לרפואה אדם שותה המשקין כל דתנן: הוא, משקה נמי רפואה ״דבלאו המצרי: זיתום

ע״ב(״. קט
Plinius, Hist. Natur. 22:82 286

 עליהם מברכין - יין שמרי ואחד שעורים שכר ואחד תמרים שכר ״אחד ע״ב: צו בתרא בבא 287
בדברו׳״. נהיה ׳שהכל

 ד״ה שם, רש״י וראה ע״א; ח בכתובות גם נזכרת לארוחה השכר הכנת ע״ב. ח זרה עבודה 288
ל מים בעריבת שעורים שורץ ״יש באסינתא: שערי רמי מכי חופה״. לצורך שכר להטי

289 232 .löw, Pflanzennamen, p: עד  )המתרגם(; לשיכרא״ חזי - ״כשותא ע״ב: יב קטן מו
ע״ב. לא זרה עבודה

ע״ב. צו בתרא בבא 290
ת ומזכירה )תמרים( שכר על לקדש מותר אם שואלת הגמרא ע״א. קז פסחים 291  שונים: משקאו

]תותים[(. וסנה תאנים )שעורים, ואסני״ ותאיני ״פירזומא
Löw, Pflanzennamen, p. 52 292

תו שנוהגים חריף משקה בכלל או יין - ״אספרגוס ש׳: ע״א; נא ברכות 293  השכם בבוקר לשתו
 טחונות רפואות מיני בו ומעורבים ביין שרוי כרוב סוג - ״אספרגוס״ המלה האוכל״. לפני

רציניים. נזקים גורמת ממנו גדולה כמות אכילת אולם מעיים, פעולת לזרה ומשמש
יא. מט בראשית 294
גרוע(. לבן )יין רע״ ״יין טיליא: ד״ה רש״י ע״א. ע גיטין 295
 לזנות מפתה הגוף את והוא קשה שהוא העמוני ״היין (:12) ע״ד כח פ״י, סנהדרין ירושלמי 296

מפעפע״. ריחו והיה
לפי חריפותו את ״להפיג קהתי: מים״; לתוכו שיתן עד היין על מברכין ״אין מ״ה: פ״ז ברכות 297

מאד״. חריף היה שיינם
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 מים חלקים שני הייתה המומלצת התערובת 298״.וכר ועונג טעם חן, יוצר במים מזוג
 כל אלה: ביחסים משובח יין כל למהול אפשרות להיות צריכה 299.שרוני יין אחד וחלק

 בדרך מהלו והיוונים הרומאים 300.יין איננו מים חלקים לשלשה מספיק מושך שאינו יין
 בגביע, לבחוש היא יין״ ״מזיגת משמעות מים. חלקים בשלושה יין חלקים שני כלל

 נגעים: במסכת שמובא כפי אדום, ליין הכוונה ב״ייך 301.המהול היין הוא המזוג והיין
303.יותר מתקיים הוא כי משתבח מבושל יין 302״.בשלג המזוג ״כיין

 אינה היהדות ביהדות. רצוי ולא אלילי לפולחן נושא היו והיין שהגפן נכון זה אין
 שמובא כפי התורה של העיקרון התנזרות. דורשת ואינה החיים לתענוגות מתנגדת

 בהרחבה תיאר 304הרנק הרצויה. ובמידה בהתאפקות החיים מן ליהנות שיש הוא בחז״ל
 גם כמו המקום, תושבי של הבסיסית התזונה מן חלק היה ישראל בארץ שהיין בספרו
 פי על שאף בתורה במפורש מודגש המובהקות. היין ארצות ובשאר ובאיטליה בצרפת

305״,שתיתם לא ושכר ויין אכלתם לא ״לחם במדבר נדודים שנות ארבעים שבמשך ך • • • 9 • « • • ■ • « • • • • 9 ״ ■ • ■ • • • • • • • • •1 • •

 הוא שגם ספק אין ישו, בחיי במפורש נזכר לא היין אם גם מעמד. החזקתם זאת בכל
 רק מוצאים אנו 307.ביין כלומר היהודית, המסורת לפי הפסח חג את וחגג 306יין שתה

 עצמם על שקיבלו 308״,הרכבים ״בית משפחת והיא יין משתיית שהתנזרה אחת קבוצה
 למקדש בכניסתו כוהן לגבי רק ידוע יין שתיית איסור והתנזרויות. איסורים של שורה

309״.מועד אהל אל בביאכם אתך ובניך אתה תישת אל ושכר ״יין העבודה: ובמהלך ך ■ך « ■ • • ■ ״״ ■ץ■ • • • 9 • « 9 • • 9 •ך • 9 • • ■ • ■■ • •
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ב 298 פ-  לתוכו נתן העץ׳... פרי ׳בורא עליו מברכין חי ״יין ה״ג: פ״ד ברכות תוספתא לס: טו מקבי
הגפן״׳. פרי ׳בורא עליו מברכין - מים

השרוני״. מיין יין ואחד מים חלקים שני ״מזג א: ג ז רבה השירים שיר 299
ע״א. עז שבת 300
 זה יין אלא אינו או חי. זה - שכר מזוג: זה - יין אומר: הקפר אלעזר ״ר׳ ח: י רבה במדבר 301

הוא. מזוג שיין היא ומסקנתו מזוג?״; זה ושכר חי,
 לצבע מתייחס נגעים במסכת זה ביטוי בשלג״. המזוג כיין - שבשלג ״הפתוך מ״ב: פ״א נגעים 302

האדום. הצבע את מבטא ויין ה״בהרת״,
ין שהוא מפני מתיר יהודה ר׳ תרומה... של יין מבשלים ״אין מ״א: פי״א תרומות 303 שי ״) חו שבי  מ

יותר(. מתקיים מבושל
E. Harnack, Die Bibel und die alkohol. Getränke, Berlin (1894) 304

ה. כט דברים 305
יח. יא מתי 306
כלכם״. ממנה שתו לאמר להם ויתן ויברך הכוס, את ״ויקח כז-כט: כו שם 307
הלשכות אחת אל ה׳ בית והבאותם אותם ודברת הרכבים בית אל ״הלוך ב-ז: לה ירמיה 308

9 T ״• T • • T ־ ״ : ״ : T T ־ : - : T ״ ־  -  -  v  . .  T

כל ואת בניו כל ואת אחיו ואת חבצניה בן ירמיהו בן יאזניה את ואקח יין. אותם והשקית
T • ״ :  T T 9 ״ V  V T 9 :------: ־־ V  T 9 : : ״ V  T :------״ : T  T T  V  : T V  V : T : ־ ״ T

לשכת אצל אשר האליהים איש יגדליהו בן חנן בני לשכת אל ה׳ בית אתם ואבא הרכבים. בית
T " T ״ T T ״ T ״״ V 9 •• : - : ״ V  9 T  T • : ־־ : VS T  • T • - : . V •• V ד

הו ללשכת ממעל אשר השרים גבעים הרכבים בית בני לפני ואתן הסף. שמר שלם בן מעשי
V 9 ״״ ד* ־־ ־־ : ״ : ־־ ״־ ״ V :־־ ״ T ־־  T 9 ־־ ־־ ״״ \ ־־ V  T *״״ ״* : ־״ : ־ ״ T  , , T * . . .

צוה אבינו רכב בן יונדב כי יין נשתה לא ויאמרו יין. שתו אליהם ואמר וכסות יין מלאים
־ ־־ T : 9 ־ ־ ״ ״4 : T •״ :  : V ״ : 9 ״ : T  V 9 ״ T T ״• ״.״ T  . • T  T

לא וכרם תזרעו לא וזרע תבנו לא ובית עולם. עד ובניכם אתם יין תשתו לא לאמיר עלינו . . •ך . • “• . . • • • » «X “ • • • • • • • ™ 9 • ™ • • • . . • •ך . . .
I .  . . • I • • •  • I» . •

אשר האדמה פני על רבים ימים תחיו למען ימיכם כל תשבו באהלים כי לכם יהיה ולא תטעו
V ד  T T T :־־  • ־ : ־ ־ ־ ־  T V : ״ 2   : T  : • ״ ״  T T:  T ־ V T V 2 ״ í T ״ 

שם״ גרים אתם .
T T ״   V ־־ 

ט י ויקרא 309 .
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314

 קורבן מכן לאחר להביא ועליו מסוימת, בבקרה היין מן להתנזר לאדם מתירה התורה
 גזרה אשר המלכה הילני על מספרת המשנה 311.היין מן עצמו שציער מאחר 310,לכפרה

 יין משתיית התנזר הצדיק יוסף גם המסורת לפי 312.ארוכה לתקופה נזירות עצמה על
 יין משתיית נמנעו האחים וגם אביו, מבית פרידתו של השנים ושתיים עשרים במשך
313׳.עמר וישכרו ״וישתו פגישתם עם ורק מכירתו, על חרטה לאות

r ' » • • » • • • ■

fißx׳ (fioiN j i ' f i r‘ }$ ׳Ic f  p ’f ß n ת pr>p\^!cN !ßp'x p ״ן ת׳ ' i f n i
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T T  / T T  '* ™ • T # J / ״ • * ' T  1 * • ▼ T V  T  J

:A fit׳n \" p p ^ k  p

 יין יש מצווה שמחת בכל להפך: - התנזרות על מצווה או מקור כל ביהדות אין
בשמחה אכל ״לך היין. על מקדשים וחג שבת ובכל ויין, בשר בלי שמחה ואין ובשר,

T  • • • •

מחבר אומר לב״ יעלצו ושכר ״יין 315.קהלת מחבר אומר יינך״ טוב בלב ושתה לחמך
• ״ • • • ™ • • • ••• 9 9 9

 316.סירא בן ספר

ן י (2) י
 כמויות פסח בליל שתה אשר רבא על מסופר לא. אם מזין יין אם מחלוקת יש בגמרא
 של מצה אכילת לקראת התיאבון את לגרות כדי החג סעודת טרם יין של גדולות
 מזין. הוא קטנות בכמויות ואילו לרעב גורם גדולות בכמויות שיין והסיקו 317,מצווה

מזין, רק הוא כלומר יסעד״, אנוש לבב ׳׳ולחם עליו שנאמר לחם, על יתרון יש ליין
T  • • • • • • •

השמחה מקור הוא היין 318״.אנוש לבב ״ישמח גם מזין גם שהוא נאמר היין על ואילו

נדר לנדיר יפלא כי אשה או איש אלהם ואמרת ישראל בני אל ״דבר יא-יב: ב-ד, ו במדבר 310
״ ־ • V : • • T : ״ • ־ T 2 ־ T : ״ : • • V ״ * T ״ ״ : ־ :

ישתה לא ענבים משרת וכל ישתה ליא שכר וחמץ יין חמץ יזיר ושכר מיין לה׳. להזיר נזיר
x • • • ■ • • P • • • ״ • “ • ■  » • •  • x • • י • ך • • • • • ■ • • • x • • • • •

• • I • • ■ • • »  I • •  • 1 •  • I

 לא זג ועד מחרצנים ה!ין מגפן יעשה אשר מכיל נזרו ימי כיל ייאכל. לא ויבשים לחים וענבים
את וקדש הנפש על חטא מאשר עליו וכפר לעילה ואחד לחטאת אחד הכהן ועשה ייאכל...

T T J *״ T : T  V  l T  : T  V : ״ T  T  V ־ ״״ ־ : T  T  V ־ J V ־ ־  T , ־י

יפלו הראשנים והימים לאשם שנתו בן כבש והביא נזרו ימי את לה׳ והזיר ההוא. ביום ראשו
T T : T : Y ״ ״ : V ־ ״ ״ : ־ ־  V  V : ־ T ״ T •

נזרו״. טמא כי
T ״ ״״ :

וכי - הנפש׳ על חטא מאשר עליו ׳וכפר חוטא... נקרא בתענית היושב ״כל ע״א: יא תענית 311
T ״ ־. 9  T V ־ ,״ : T  T V - ־ V  T

היין״. מן עצמו שציער אלא זה? חטא נפש באיזה
 המלחמה מן בני יבוא ׳אם ואמרה: למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני ״מעשה מ״ו: פ״ג נזיר 312

שנים״. שבע נזירה והיתה המלחמה מן בנה ובא שנים׳, שבע נזירה אהא בשלום,
T  •

אחיו׳ נזיר ׳ולקךקיד דכתיב יין טעם טעם לא מאחיו יוסף שפירש ״מיום ע״א: קלט שבת 313
T  • • • T

לד( מג )בראשית עמו׳ וישכרו ׳וישתו דכתיב יין טעם טעמו לא הן אף טז(... לג )דברים
• • •

וכר״.
יב. ב איכה 314
 המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית ״בזמן ע״א: קט פסחים 315

ז. ט קהלת ביין״; אלא שמחה אין קיים
כ. מ סירא בן 316
 ללביה דנגרריה חיכי כי דפסחא יומא מעלי כל חמרא שתי הוה רבא ״והא ע״ב: לה ברכות 317

 תאבונו - לבו את שיגרה כדי פסח ערב כל יין שותה היה רבא ״והרי ש׳: טפי״; מצה וניכול
יותר״. מצה ויאכל

לה ברכות יסעד״; אנוש לבב ולחם משמן פנים להצהיל אנוש לבב ישמח ״ויין טו: קד תהלים 318
X * * B • ••• • mmm ■  t P • ™ • * י X * • ••• »  • •• •• • 9 •• x
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 כחלק יין בנאדות הצטיידו הגבעונים 319.היין על אלא שירה אומרים שאין אמרו וחז״ל
 הרנק 320.ממרחקים כנודדים להראות רצו כאשר אתם לקחו אשר הבסיסית הצידה מן

 של הגבוה לאחוז ומתייחס מזינות, כתכונות הדרום אזור של היין תכונות את מציין
 קורה 322.ילדים בתזונת בסיסיים כמרכיבים גם מוזכרים וחטים יין 321.זה ביין הסוכר
 אדם רק לטעון יכול זאת טענה אך להתקיים, יכול הוא אין יין שללא טוען שאדם

 ״מים האומרת בירושלמי הגמרא אמרת מקובלת 323.לכלל נכונה אינה והיא מסוים,
 324״.מים בלא לחיות לעולם איפשר אי יין, בלא לחיות לעולם איפשר ביוקר, ויין בזול

 בכמויות כלומר יפה״, ומיעוטן קשה ש״רובן עליהם שנאמר דברים לשמונה שייך יין
 הם הקבוצה מרכיבי שאר מזיקים; הם גדולות בכמויות אך וטובים רצויים הם קטנות

 325.דם והקזת תשמיש חמים, מים ספורטיבית(, )פעילות ארץ דרך עושר, שינה, מלאכה,
 שינה 326.לשכרות מביא הסעודה לאחר ששותים יין כי הסעודה בתוך לשתות רצוי

 יושבי של בטלה ושיחה ילדים עם יתרה שיחה בצהרים, יין שתיית שחרית, של ארוכה
 יין שאם אומר פפא בר חנין ר׳ 327.העולם מן האדם את מסלקים אלה כל - קרנות
328.ברכה סימן זה הרי כמים אדם של ביתו בתוך נשפך

 של דבריו את להבין יש זה רקע על 329.להם מזיק טרי ויין למעיים טוב ישן יין
 בטנך בעבור יין מעט קח אם כי מים, עוד לשתות תרבה ״אל טימותיוס אל פולוס
 סוגי של התכונות את בוריין על ידע אחיה בן 330״.אתה חילה רבות פעמים ואשר

לא אדום, יין לשתות יש דם הקזת אחרי 331.המעיים על והשפעתם השונים היין

863 דיאטטיקה

מזין(. אינו ושמן מזין )היין סעיד״ לא ומשחה סעיד ״חמרא ע״ב:
את החדלתי הגפן להם ׳ותאמר שנאמר היין? על אלא שירה אומרים שאין ״מנין ע״א: לה שם 319

• • T  • • • * • T  •

ם אליהים המשמח תירושי פטי שו ( ם׳ שי אנ משמח?״. במה אלהים - משמח אנשים אם יג(. ט ו
T  • • • •

ומצררים״. ומבקעים בלים יין ונאדות לחמוריהם בלים שקים ״ויקחו ד: ט יהושע 320
־־ ״ T .» - ״ - : T  9 • — : V ד \ : ״ • . T .

.12 עמ׳ ושם, 304 הע׳ לעיל, ראה 321
 ושתי חטין של אחד כור לבניך ונוטל בא אתה אין אם לך נהנה שאני ״קונם מ״ז: פ״ח נדרים 322

יין״. של חביות
 שאין מפני לי מתירים שחכמים הייתי סבור אבל ביין אסור שהנזיר אני ״יודע מ״ד: פ״ב נזיר 323

ת יכול אני ביין״. אלא לחיו
(.14)ע״ג מח פ״ג, הוריות ירושלמי 324
ה״ה. פל״ז נתן דר׳ אבות 325
 יין המזון? אחר של יין בין מה המזון שבתוך יין בין ״מה (:52) ע״ד לז פ״י, פסחים ירושלמי 326

משכר״. אינו המזון שבתוך משכר, המזון אחר של
ה״א. פכ״א נתן דר׳ אבות 327
 בכלל אינו כמים ביתו בתוך נשפך יין שאין כל פפא: בר חנין ר׳ ״אמר ע״א: סה עירובין 328

ברכה״.
 והלא לו: אמרו למעיים. רע שהיין - טועם שאני יין ״קונם ע״א(: סו )וכן מ״ח פ״ט נדרים 329

למעיים?!״. יפה המיושן
כג. ה טימותיוס אל הראשונה פולוס אגרת 330
 בשר אוכלים והיו הרצפה על יחפים מהלכין היו הכוהנים (:31) ע״ד מח פ״ה, שקלים ירושלמי 331

שי יועיל יין איזה ידע אחיה ובן מעיים, חולי לידי באים והיו מים ושותין המעיים. למחו
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 צומתה רגלו, או ידו שנגפה ״מי לחבישה: גם הרפואה בתחום שימש יין 332.מהול
 עצמות רואה שהיה ש״בשעה בציפורי עצמות מלקט על מסופר 333״.חושש ואינו ביין

 - לבנות יין, שותי של אלו אומר: - אדומות מים, שותי של אלו אומר: היה שחורות
334334״.חמין מים שותי של אלו

(3) יין
 ליטר( )כשישית יין לוג רבע גורמים. במספר מותנית לשתות מסוגל שאדם היין כמות
 היין אשר אנשים ישנם 335.השיכרות מן להתפכחות גורמת ברגל הליכה אך משכר, כבר

 משערות מרגישים הם יין של קטנה כמות ואף קיצונית, מאוד בצורה עליהם משפיע
 ואחרי יין לשתות רגילים לא שכלל אנשים ישנם 336.רגליהם לציפורני ועד ראשם
 על 337.שבועות עד מפסח כאב מרוב ראשם״ ״מחזיקים הפסח בליל כוסות ארבע שתיית

 שהיה בבית מלהתפלל נמנע ולכן לראש לו עלה שיכר של שריח מסופר שמואל מר
338.שיכר של ריח בו

 מתאר 339שהרנק כפי קולעת בצורה במקרא מודגשת כבר האדם על היין השפעת
מרי להשקות מומלץ 340״.משמן פנים להצהיל אנוש לבב ישמח ״ויין הפסוק פי על ך • • • • • • • • » « • 1 • • • 9 • • • •9 9 9 9

נפש. למרי ויין לאובד שכר ״תנו עוניים: ואת עמלם את שישכחו כדי ביין נפש ך • • • 9 ן • • •ן• ■ 9 • « • • • • ■ • • •

 גורם להתעוררות הגורמות התכונות מלבד 341״.עוד יזכר לא ועמלו רישו וישכח ישתה
 ״אל נאמר כך על וגם השיפוט כושר על השפעה לאלכוהול לטשטוש. גם האלכוהול

וישנה מחקק וישכח ישתה פן שכר. אי ולרוזנים יין שתו למלכים אל למואל למלכים
״ ״ד • • ▼ • ״■ • • ■ • • • ■■ • • • • • • • • « • • 9 • • • • • • • ■ • 9 9 •ך ■ • « • •1 • •1 •1• • ■ • • • • » • % 1 •

 הבסיס הן האדם על היין של אלה שהשפעות להנחה מקום יש 342״.עני בני כל דין
 בני שני של מותם את מסבירה האגדה עבודתם. לפני יין לשתות הכוהנים על לאיסור
אהרון בני שני של מותם תיאור לאחר מיד 343.למקדש יין שתויי שנכנסו לפי אהרון,

ם ימכור יאכל, מה לו ואין דם ״הקיז ע״א: קכט שבת 332  סעודה. צרכי מהן ויספיק שברגליו מנעלי
אדום״(. תמורת ״אדום )ש׳: סומקא״ חלף סומקא יין... אמר: ושמואל בשר... אמר: רב

ע״א. קט שם 333
ת ליקוט על ב. פט רבה בראשית 334 ל גם ראה עצמו ל יז: פרק לעי  המת .3 בריאותי, טיפו

מתים. ארון וקבורתו:
 משכרת יין שרביעית למדנו יום: באותו למדנו דברים ״והרבה הכ״ח: פ״א פסחים תוספתא 335

יין״. שתויי מורץ ואין היין את מפיגה והדרך
 השקה יצאתי וכאשר המרחץ, לבית עוקבא מר אחרי נכנסתי אחת פעם ש׳: ע״א; קמ שבת 336

רגלי. ציפורן ועד ראשי משערות בצינתו וחשתי יין של אחת כוס אותי
ד. א ח רבה קהלת ע״ב; מט נדרים 337
שיכרא״. ביה דאית בביתא מצלי לא ״שמואל ע״א: סה עירובין 338
.304 הע׳ לעיל, ראה 339
טו. קד תהלים 340
ו-ז. לא משלי 341
ד-ה. שם שם 342
.363 הע׳ גם וראה ט כ רבה ויקרא 343



«  »

וסמיכות 344״,מועד אהל אל בביאכם אתך ובניך אתה תשת אל ושכר "יין התורה מצווה
ך • • • 9 • « • » • • • • 9 • 9 • • ■p • • • • • • • • • '

 אסור הכוהן רק לא התלמוד לפי הבנים. של מותם להסבר המקור היא הפרשיות
 מחבר נותן אשר התיאור הוא קולע מאוד 345.השופט גם אלא עבודתו בזמן יין בשתיית

וכשיכב ים בלב כשכב והיית תהפכות. ידבר ולבך זרות יראו ״עיניך לשיכור: משלי ספר
ך • • 9 ■ • • ■ - • • • I • » • • • ך ■ ^ • • ■ • ■ ■ • • • • • • • ץ

אלה 346״.עוד אבקשנו אוסיף אקיץ מתי ידעתי בל הלמוני חליתי בל הכוני חבל. בראש
ך • • • • • • • • • • p  • • T T  «  • • p• • ך • • 9 9 • 9 • « r • •

 של תחושה פטפוטים, הזיות, הראייה, על השפעה השכרות: של הנפשיות התוצאות הן
(347החיצוני. בעזרא מופיע השיכור של מפורט )תיאור ריגושים. וחוסר ים מחלת

 לאדם שיש המעצורים הדחקת היא האלכוהול ידי על הנגרמת מוכרת תופעה
 ובכיסו בכוסו, ניכר: אדם דברים ״בשלשה סוד״. יצא יין ״נכנס - המוסרי בתחום

 על האלכוהול של השלילית להשפעתו מעבר 348״.בשחקו ״אף אומרים ויש ובכעסו״,
 גדלות לרגשות גורם הוא נוספות: תכונות לאלכוהול יש השיפוט וכושר הדעת שיקול

 שכור, שהיה לבריון ״משל זה: סיפור מביא המדרש אלימות. של להתפרצויות ואף
 מושל של איקונין רגם אסירים(, ושחרר בשומר )בעט איסרין והוציא בפלקי בעט

 את מלמדו ואני שרוי העיר מושל המקום באיזה הודיעני אמר: לשוטר, קלל העיר,
 כך, עושה העיר מושל שראה כיון בבימה... יושב העיר מושל לו הראו נכנס, הדין.

 מוגן תמיד לא 349״.העיר מושל כח ידעתי ולא הייתי שכור מכם בבקשה אמר: נתיירא
 שהיה בציפורין אחד בטבח ״מעשה מסופר ובירושלמי מושיע, מלאך ידי על השיכור
 ומת ונפל לגג ועלה שבת בערב יין שתה אחת פעם וטריפות. נבילות ישראל מאכיל

350״.בדמו מלקקים כלבים והיו
 הבושה תחושת של מוחלט דיכוי כדי עד מעוררת השפעה ליין יש המיני בתחום

לוט על ואילו ניח, על מסופר 351״אחלה בתוך ויתגל וישכר היין מן ״וישת המינימלית.
■ ■ • • •ך• • • » 9 • » ״ 9 • • • • • ■ ך 9 • ■ ך • • • »

ונשכבה יין אבינו את נשקה "לכה בנותיו: עם עריות גילוי של הקשה המעשה מסופר
9 • 9 • • • • • 9 ■ • • « •p • • • • ך •

הדם: תחושת את בך מעורר הוא כי היין על תסתכל אל 352״.זרע מאבינו ונחיה עמו
. - . ך . . . - ך ■ 9 9

היין מעורר המדרש לפי 353״.במישרים יתהלך עינו בכוס יתן כי יתאדם כי יין תרא "אל
״ ך ״ ״ • « • • • • » ■ • • • • 9 « • • • • • • 9 • • • 9 m • p
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ט. י ויקרא 344
 למחר. דינו מעבירין זכות( לו מצאו )שלא לאו ״ואם נאמר נפשות בדיני מ״ה: פ״ה סנהדרין 345

ן זוגות זוגות מזדווגין היו וכו׳״. היום כל יין שותין היו ולא במאכל וממעטי
לג-לה. כג משלי 346
 למלך בינתם. יהולל שותיו כל היין, גובר מה חיל, ״בני יח-כד: ג עזרא החיצוניים, הספרים 347

 ולא ולששון לשמחה יהפך בינה וכל ולעשיר. לעני ולאדון לעבד אחת בינה יעשה וליתום
 לאוהבים אהבה יזכרו לא ישתו ואשר מלך... יזכר ולא יעשיר לבב וכל חוב. וכל עצב כל יזכר

חיל, בני הו עשו. אשר את יזכרו לא היין מן יקיצו וכאשר חרבות. והריקו מעט ועוד ואחים
נדם״. האלה הדברים אמרו ואחרי כן, לעשות מאלץ הוא אם היין יגבר הלא

ע״א-ע״ב. סה עירובין 348
יא. ל רבה שמות 349
(.65) ע״ג מה פ״ח, תרומות ירושלמי 350
כא. ט בראשית 351
לב. יט שם 352
לא. כג משלי 353



354.מותר להיות האסור התחום הופך מהשפעתו וכתוצאה נידה, לדם התאווה תחושת את
שנים לאשה; יפה - )יין( אחד ״כוס יין: ששותה לאישה נשקפת מיוחדת סכנה

 ואינה בשוק תובעת חמור אפילו - ארבעה בפה; תובעת - שלשה הוא; ניוול -
 )שם( הגמרא אומרת מזונות, לה ופוסקים בעלה עם חיה שאינה לאישה 355״.מקפדת
 ישנה כי לבושה, ואף גדול״ ל״קצף גורמת שיכורה אישה לאשה״. יינות פוסקין ש״אין
 אשר שיכורה אישה תמצא חריגים במקרים רק 356.ערוותה את תכסה שלא הסכנה
357.לה ימזגו אשר יין של בשתייה להמשיך ולא להתאפק תצליח

ן י (4) י
 והן מוגזמת, בכמות יין שתיית של השליליות מהתוצאות מעטות לא אזהרות יש במקרא

 מקורות מספר רק יובאו להלן 358;זה לנושא שהוקדשה בחוברת ריינלט ידי על רוכזו
בנושא. העוסקים תלמודיים

 אשר והוא 359,הגפן היה וחוח אדם ממנו שאכלו עדן בגן שהעץ אומר מאיר ר׳
 נתקלל יין ״ע״י 361.חם בן כנען את קילל נח היין בהשפעת 360.לעולם הרע את הביא

 ׳אבי נקרא והוא שלישי בנו שהיה חם היה זה - כנען׳ ׳ארור עולם... של שלישי בנו
 עסק ששלמה השנים בשבע 363.למקדש יין שתויי נכנסו כי מתו אהרון בני 362׳״.כנען

 בת את לאישה נשא וכאשר הבנייה השלמת עם יין. שתה לא הוא המקדש בהקמת
 ובאותו - פרעה בת לכבוד והשני המקדש לחנוכת האחד משתאות, שני ערך פרעה,
 דמים לשפיכות לדם, האדם את מביא היין א363הבית. חורבן על הקב״ה גזר לילה

 גורם שהיין לפי המות, לדרכי חיים מדרכי האדם את היין מפריש ״כך ולשחיתות:
הראשון אדם את מתאר והמדרש הרעים את להעניש בא היין 364״.כוכבים לעבודת לו

זבה. ולדם נדה לדם יתאוה כי יתאדם׳? ׳כי מהו - יתאדם׳ כי יין תרא ״׳אל א: יב רבה ויקרא 354
־ד ־ : ״ ־ך •% •״ - י

וכר״. כדכתיב הוא נקי לשון - כתיב ׳בכיס׳ - עינו׳ בכוס יתן ׳כי
ע״א. סה כתובות 355
תכסה״. לא וערותה שכורה אשה גדול ״קצף ח: כו סירא בן 356
 נזירה הריני ואמרה: הכוס את לה ומזגו שכורה שהיתה אחת באשה ״מעשה מ״ג: פ״ב נזיר 357

וכר״. ממנו
Paul Reinelt, Was sagt die hl. Schrift vom Weine und von der Abstinenz?, Hamm 1908, 358

pp. 27 ff
 גפן ממנו הראשון אדם שאכל אילן אותו אומר: מאיר ״רבי ע״א: ע סנהדרין א; יב רבה ויקרא 359

אלעאי. ב״ר ר״י ידי על הדברים נאמרו המדרש לפי היה״,
 עבירות לכל האדם את מביא היין כי היין מן ״הזהרו זה מדרש אומר נח על יא: שמיני תנחומא 360

שבעולם״. עבירות ולכל ולגניבה לזנות... שבעולם,
לאחיו״. יהיה עבדים עבד כנען ארור ״ויאמר כה: ט בראשית 361

V V ־־  T  : T  V ך T ״ • : t v : V

ב. י רבה במדבר 362
 מועד״. לאהל יין שתויי שנכנסו מפני אלא אהרן של בניו שני מתו ״לא ה: יב רבה ויקרא 363
ד. י רבה במדבר א363
 מפריש כך בעבורו... האדמה נתקללה יין לשתות לחוה שהסית ע״י הנחש ״מה ב: שם שם 364

כוכבים״. לעבודת לו גורם שהיין לפי המות, לדרכי חיים מדרכי האדם את היין

« »
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 מות חבלי להביא וגרם מיתה עליו נגזרה היין ידי ועל האדם בני לכל ראש שהיה
אומר השותה 365״.במישרים יתהלך עינו בכוס יתן כי יתאדם כי יין תרא ״אל לעולם. ך « ■ • • ״ • ״ • • • • ״ ■ ■ • • • 9 » • • • • » • • 9 • • • ^ •

 את למכור מעדיף והוא אדם, ידי מעשה נחושת לקדרת זקוק אני מה בשביל לעצמו:
 ובתמורתו ביתו כל את מוכר האדם כזה תהליך בסוף יין; לקנות ובתמורתה הקדרה

אבוי למי אוי ״למי בושות: וגם נזקים נגרמים לשותה 366.אותו ושותה יין קונה הוא
• • •

עינו׳ בכוס יתן ׳״כי 367״.עינים חכללות למי חנם פצעים למי שיח למי מדינים למי
ך • • • • • • « ״ • • • • • ^ • • • • ״ ^ • • • • • • • • ■

 לתן ׳כי בכיס. עינו נותן והחנוני לשתות בכוס עינו נותן השכור - כתיב ׳בכיס׳ -
 ברעי ומתלכלך שותה, ואני לי מזוג לו: אומר והוא שותה חברו את רואה עינו׳, בכוס

תשמישו כלי כל ואת ביתו חפצי כל למכור סופו - במישרים׳ ׳יתהלך רגלים. ובמימי
• ך ■

 שהוא סוף הכל... מן ריקם והבית כלום, ולא הבית תשמישי ולא בגד לא לו ואין
 רעים דברים ואומר פיו את ומנבל כמישור... הפקר אותם ועושה העבירות את מתיר

 מאבד האדם יין, נכנס 368״.עושה ומהו אומר מהו יודע ואינו מתבייש... ואינו בשכרות
. אלא לאדם )בכי( יללה שמביא דבר לך ״שאין 369.דעתו שפיות את ״ ן י  לשיכור תן 370י

 ולא בלבד זמנו)לשירה בלא משתאות בבית פסוק ״והקורא 371.מעצמו יפול והוא לרוץ
 כועס, שאינו מי אוהבן: הוא ברוך הקדוש ״שלשה 372״.לעולם רעה מביא לתפילה(

 על מעמיד ״שאין מסביר רש״י 373״;מידותיו על מעמיד שאינו ומי משתכר שאינו ומי
 קונו״ מדעת בו יש ביינו המתפתה ׳׳כל 374.שמצערו למי רעה גומל שאינו מידותיו׳׳

 375(.הקב״ה של מתכונותיו אחת שזאת לבריות, יותר נוח נעשה יין ששותה )לאחר
 בבית הנרגז שר אהבתי: לא וארבעה שנאתי ׳׳שלשה סירא: בן מספר מביאה הגמרא

 ומשתין באמה והאוחז קרת, במרומי שבת והמושיב ומשתכר(, כנבל )תראה המשתאות
376׳׳.פתאום חבירו לבית והנכנס מים
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ם ז לי הו כו ל ני א רו כ
304 )הע׳ התק של לדעתו כרוני. אלכוהוליזם של תיאורים ובתלמוד במקרא נמצאו לא

לא. כג משלי 365
א. יב רבה ויקרא 366
כט. בג משלי 367
ה. שמיני תנהומא 368
 עמדו היין, בהם שנכנס עד כן עושים היו ביין, יין למזוג אמרו יין, להם ״בא ח: י רבה במדבר 369

השכרות״. מתוך זה את זה והכו
ע״ב. ע סנהדרין 370
ה לרויא, שבקיה אמר: הסרא ״רב ע״א: לב שבת 371  לרויא: שבקיה ד״ה רש״י נפיל״; דמנפשי

מאליו״. יפול שהוא להפילו, צריך אינך ״לשיכור,
 של רבונו לפניו: ואומרת הקב״ה לפני ועומדת שק, חוגרת שהתורה ״מפני ע״א: קא סנהדרין 372

לצים״. בו שמנגנין ככנור בניך עשאוני עולם,
ע״ב. קיג פסחים 373
שציערני״. למי רע גמול ״לשלם מרותי: על עמדתי ולא ד״ה רש״י ע״א; כח מגילה 374
ע״א. סה עירובין 375
ע״ב. טז נדה 376



 יין מקבוצת המשקאות של ייצורם לאחר רק התפתח הכרוני האלכוהוליזם (16 ׳עמ
 ״רליריום״ המונח תוססים; אלכוהוליים משקאות על רק מדובר ובתלמוד במקרא השרף.

(Delirium) לאלכוהול. הקשור לדליריום הכוונה אין כנראה אך 377,בתלמוד מופיע אמנם
 לדבר יכול שעדיין אדם הוא השתוי לשיכור. שתוי בין הבחנה יש הלכתית מבחינה

 אך יתפלל, לא שהשתוי רצוי המלך. לפני לדבר יכול אינו השיכור ואילו המלך, לפני
 וגם השתוי גם 378.תועבה השיכור תפילת זה לעומת - תפילה תפילתו התפלל אם

 מלקות אותו, ממיתין מיתה בה שיש עבירה עבר ממכר, וממכרו מקח ״מקחו השיכור
 אישה שקידש שיכור 379.מכול פטור כלוט שיכור היה אדם אם רק אותו״. מלקין

 כלום מעשיו אין אזי לוט של שכרותו לרמת השיכור הגיע אם 380.קידושין קידושיו
381.כשוטה הוא והרי

י נ מ ה ז ל י כ א
 כמו השתייה. על מרובה תהיה שהאכילה מומלץ לשתייה אכילה בין היחס לגבי

 רצוי האדם: של בתזונתו כך מהנוזלים, מרובים בהם המוצקים שהחלקים בקורבנות,
 מעיים ממחלות נשמר שאדם נאמר אחר במקור 382.השתייה על מרובה תהיה שהאכילה

 עם יחד הרבה שותה האדם אם כלומר מים״, בתוך ״לצוף לאוכל מאפשר הוא אם
 כאן ישנם 384.מעיים במחלת ויחלה דמו את כאוכל לשתות, בלי שאוכל מי 383.האוכל

 על שומנים וסילוק מים בעזרת במעיים מוצקים הולכת המודרני: הטיפול של היסודות
נוזלים. ידי

 ה״לודים״ אצל היה זאת לארוחה והזמן ביום, אחת פעם רק לאכול רגילים היו
 בשעה אוכלים )השודדים( הליסטים 385;הראשונה בשעה אדם( אוכלי רש״י )לדעת

 אחרי לשוט ודואגין עסוקים ואין בו טרחו שלא רב, הון )״יורשי היורשים השנייה;
 בשעה אוכלים הפועלים השלישית; בשעה אוכלים ורש״י[( במלאכה״ ולעסוק מזונות

בשעה אוכל אדם כל פפא רב לדעת החמישית. בשעה אדם כל ושאר הרביעית;

ל וראה דלריא״. אוהזתו מיושב מטתו ״המשמש הפרק: סוף ע״א נב פ״א, רבתי כלה 377  פרק לעי
ת, רפואה טז: .125 הע׳ ליד לא־טבעיים, יחסים והזיווג: הנישואין .1 משפטי

ע״א. סד עירובין 378
ע״א. סה שם 379
 הגיע ואם הרבה. נשתכר אפילו קידושין, קידושיו שקידש ״שיכור ג: סעיף מד סימן העזר, אבן 380

קידושין״. קידושיו אין לוט של לשכרותו
 מה יודע ואינו העושה והוא לוט של לשכרותו הגיע ״ואם כב: סעיף רלה סימן משפט, חושן 381

השוטה״. כמו הוא והרי כלום מעשיו אין עושה,
וכו׳״. משתיה מרובה אכילה תורה, של דת ״מה ע״א: יב מגילה 382
 אכילתו המקפה ד״ה רש״י מעים״; חולי לידי בא אינו במים אכילתו ״המקפה ע״א: מ ברכות 383

במים״. צפה שאכילתו עד אכילתו אחר הרבה מים ״שותה במים:
מעיים״. חולי תחילת וזהו דם; אכילתו - שתה ולא ״אכל ע״א: מא שבת 384
 חלק וכל שווים חלקים עשר לשנים מחולק לשקיעה הזריחה שבין הזמן זמנית. לשעה הכוונה 385

 ד״ה רש״י ע״א, י שבת השנה. עונות לפי משתנה הזמנית השעה אורך זמנית. שעה נקרא כזה
ך. והם הן, אדם ואוכלי שקורץ... ״אומה לודים: רעבתני
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 רוצים אינם )כי השישית בשעה חכמים ותלמידי החמישית בשעה הפועלים הרביעית,
 לחמת״ אבן ל״זורק דומה והוא מזיק, האוכל יותר מאוחר לאוכל מלימודם(. להפסיק

 בבוקר, דבר אכל לא האדם אם רק נכונה זאת אמרה אביי לדעת למכל(. אבן )זורק
 עדיף רגישה שקיבתו למי 386.מזיקה המאוחרת האכילה אין אזי בבוקר אכל אם אך

 אגריפם של ביתו על הממונה 387.אחת בפעם כריסו ימלא ואל ביום פעמיים שיאכל
388.ביום אחת פעם רק לאכול רגיל שהיה עצמו על מספר המלך

f tg x׳ xñ  j i ' fb n3׳AA/n ¡c־( p ie ־בר•׳? j i s n k  f ê  p\x<£t\n f y  f ”5 a :ר ה גז כ ת £ ה "0/ 
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ת ל ט ה ה א ו צ
 מפני מתמיד מחשש רק לא חשוב, מקום המעיים הרקת נושא תפס המזרח אנשי אצל

באזור. ששררו הירודים הסניטריים התנאים לרגל גם אלא הדיזנטריה מחלת
 המתאפק 390.הברזל חישול לתהליך המקביל תהליך היא השכם בבוקר הגוף הרקת
 שאינו אדם 391.,״תשקצו ׳לא משום עובר נקביו, את ״המשהה כלומר צרכיו, מלעשות

 מלותיו ״מוכר היה קפרא בר 392.למות עלול ימים חמישה או ארבעה צרכיו עושה
 אכול - דכפנת ״עד זאת: אומר והיה בדיבורו, מאוד מצמצם היה כלומר בדינרים״,

קדרך דרתחא עד שתה(; - צמא )כשאתה שתי - דצחית עד אכול(, - רעב )כשאתה
 אל - לנקביך צריך אתה כאשר התפנה(״; - שפוך - קדרתך רותחת )כאשר שפוך -

394.אמו למות יגרום שלא צואה, מפריש אינו אמו במעי עובר רק 393.תשהה
חגי ר׳ לדעת 395״;לחולה יפה ל״סימן הנחשבות התופעות עם נמנה השלשול
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שם. שם 386
 חלש אם ביום פעמים ב׳ שיאכל ״וטוב ב: ס״ק א סעיף קנז סימן חיים, אורח על היטב באר 387

אחת״. בפעם כריסו ימלא ואל לבו
 רגיל שאיני אני כגון אליעזר: רבי את המלך אגריפס של אפוטרופוס ״שאל ע״א: כז סוכה 388

ביום״. אחת סעודה אלא לאכול
 שאכל האדם את משיגים לא רצים אנשים שישים )ש׳: ע״ב צב קמא בבא ע״א; קיב פסחים 389

י. מט ישעיה בבוקר(;
לברזל(. )כחישול לפרזלא״ כאסטמא - השחר בעמוד ״יציאה ע״ב: סב ברכות 390
נפשתיכם״. את תשקצו ״ולא כה: כ ויקרא ע״ב; טז מכות 391

• • • • » •

 שאינו ואדם צרכינו עשינו שלא ימים כמה לנו שיש יודעין אתם ״אין כד: טז רבה במדבר 392
מת״. הוא ימים ה׳ או ימים ד׳ צרכו עושה

ע״ב. סב ברכות 393
 אוכלת, שאמו ממה ואוכל פתוח, טיבורו סתום, ״פיו אמו במעי התינוק ח: יד רבה ויקרא 394

 נפתח העולם, לאויר יצא אמו. את יהרוג שמא רעי מוציא ואינו שותה, שאמו ממה ושותה
הפתוח״. ונסתם הסתום

 ושינה קרי, שלשול, זיעה, עטוש, הן: אלו לחולה, יפה סימן דברים ״ששה ע״ב: נז ברכות 395
וחלום״.
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 קיסריה חכמי 396.דיזנטריה מחמת שאינו בשלשול רק היא שבשלשול החיובית התופעה
 צואה כלומר - הארץ״ בדרך מעים ״הלוך - במעיים נורמלית תנועה רק בחיוב ראו
 הדבר לו נחשב צואה הטלת על בשנתו החולם אדם 397.מדי קשה ולא מדי רפויה לא

398.יפה לסימן
 שיעמוד חסדא רב מציע עצירות( לו שיש מצליח, )אינו נפנה ואינו לנקביו לנצרך

 יסיח אומרים: רבנן מקום; באותו )אבן( בצרור ימשמש אומר: המנונא רב לסירוגין; וישב
 דעתו יסיח כלומר שכן, כל אומר: אשי רב אחרים; נושאים על יחשוב כלומר דעתו,

 יכולים זעזוע או פתאומית בהלה גם 399.נקביו בשחרור רק ויתרכז אחרים מנושאים
שר׳ המלכה״, ״ותתחלחל הפסוק מן שלומדים כפי אדם, של נקביו לשחרור לגרום

ז * • •

 ללוקה אם 401.מעיים לפעולת לגרום יכול פחד גם 400.לנקביה שהוצרכה אמר ירמיה
 מפסיקים ההלקאה, כדי תוך רגליים מי ששותתים או צואה יוצאת מלקות ארבעים

402.להלקותו
 403.בספר קודמים בפרקים נידונה המעיים של הדיאטטיקה

ם (ו) צו
 רק מכירה התורה ושתייה. מאכילה מוחלטת להימנעות צום במונח מתכוונים ביהדות

 )י״ז צום ימי חמישה עוד נוספו מכן ולאחר 404,כיפור יום והוא אחד כללי צום ביום
 גם הוכרזו מיוחדים צום ימי אסתר(. ותענית בטבת י׳ גדליה, צום באב, ט׳ בתמוז,

 לאיזורים מיוחדים צום ימי הוכרזו מאוחרות יותר בתקופות 405.ומגפות משברים בעת
מכך וכתוצאה לרדת גשמים איחרו כאשר 406.מיוחד אסון עליהם בא אשר ליישובים או

״אמר יד(: נא )ישעיה להפתח צעה מהר ד״ה ע״א, קנב לג, פרשה אנכי״, ״אנכי רבתי, פסיקתא 396
• * ו י •

 וחסר פתוח היה אם אבל לחמו, חסר כשאינו מת? אינו אימתי אבא: בר חמא ר׳ בשם חגי ר׳
מת״. אינו להפתח׳ צעה ׳מהר מעים חולה ושאינו מת. הוא הרי לחמו

־ ״ • ־ך • : ד ־ ־ • ־

 דרכן כן כי צרכיו, ״עשיית כהונה: מתנות הארץ״; בדרך מעים הלוך ״אף י: כ רבה בראשית 397
מדאי״. יותר ישלשל שלא בו ופי׳ אדם... בני של

לו״. יפה סימן בחלום ״הנפנה ע״א: נז ברכות 398
ע״א. פב שבת 399
ד. ד אסתר ע״א; טו מגילה 400
ג(. כא )ישעיה חלחלה״ מתני מלאו כן ״על ב; ד ג רבה השירים שיר 401

: ז ״ • ־ ״ ־ : ז“ ז ז :

פטור״. - במים בין ברעי בין ״נתקלקל מי״ד: פ״ג מכות 402
ת ד: פרק לעיל ראה 403 ת .8 בהן, והטיפול המחלו ל דיזנטריה; העיכול: דרכי מחלו  יז: פרק לעי

ל (.1) כיסא בתי שונות: .5 בריאותי, טיפו
נפשתיכם״; את תענו לחדש בעשור השביעי בחדש עולם לחקת לכם ״והיתה כט: טז ויקרא 404

־ \ : ד ז ז : ז : 9 ־ ־ ״.״ ז ־ ז ד • : ״ \ ־ : ־ ־ • ד •״ : ־

ועניתם לכם יהיה קדש מקרא הוא הכפרים יום הזה השביעי לחדש בעשור ״אך כז: כג שם
־ \ י ־ ־ ״ : - ־ ז • \ ־ : ד9: • • \ ״ - • ד • • : ד ז ״.״ : • ,״

עבר״. כבר הצום גם ״כי ט: כז השליחים מעשי נפשתיכם״; את
• • •

ה״׳. אל וזעקו הארץ... ישבי כל זקנים אספו עצרה קראו צום ״קדשו יד: א יואל 405
 חיי מתתיהו, בן יוסף מתענה״; העיר אותה מפולת או דבר בה שיש עיר ״וכן מ״ד: פ״ג תענית 406

כללי״. צום יום למחרת לקבוע להמון הציע חנניה... ושמו מהם ״אחד נו: פרק יוסף,
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407 407.כללי צום על להכריז הדין בית נהג ורעב, בצורת צפויים היו
 לא אך התקיימו אמנם אלה צומות - פרטיים לצומות מתייחסת אינה ההלכה

 אויב, ידי על שהוקפה עיר )כדלהלן(. להם התנגדות מוצאים קרובות ולעתים הוכרו,
 או גויים ידי על נרדף שהיה היחיד וכן בים, הנטרפת ספינה וכן עיר, שהציף נהר או

 כחן״, את לשבור ״שלא בצום, להתענות רשאים אינם רעה, רוח ידי על או ליסטים
 עצמו לסגף רשאי היחיד אין אומר: יוסי ״ר׳ להתגונן. יצליחו ולא יחלשו שלא כלומר

 אף מאוחרת יותר בתקופה 408״.לפרנסו צריכין ויהיו הציבור על יפול שמא בתענית
 בתענית היושב ש״כל אומר שמואל מר 409.מגפה בזמן תעניות על דומים מטעמים אסרו
 ההשקפה את גם מבטא זה רעיון פרטית. תענית למתענה והכוונה 410״,חוטא נקרא

 החיים, מתענוגות ההימנעות את ופוסלת הסגפנות את יפה בעין רואה אינה שהיהדות
מהם. ליהנות כדי בעולמו אותם ברא הקב״ה כי

 לגבי בתורה במפורש שנאמר כפי שעות, וארבע עשרים כלל בדרך נמשך הצום
יותר. ארוכות תעניות גם יש אמנם 411״;שבתכם תשבתו ערב עד ״מערב כיפור: יום

■ ■ • ■ • • »■« • • • • • • • • ״ • • • •

ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי ״וצומו שושן מיהודי דרשה אסתר המלכה
■ • • • • • « • • ■■ • ״ ^ • י

ברב לחינם חשד הונא רב כי יום, ארבעים צמו חסדא ורב הונא רב 412״.ויום לילה
ז ז : ״ ״

 לראות כדי יום שמונים התענה יוסי ר׳ 413.שניהם התענו זה את זה לפייס וכדי חסדא,
 שנה ארבעים שצם האגדה מספרת צדוק ר׳ על 414.הגדול חייה ר׳ האהוב רבו את שוב
 לראות היה ניתן משהו בלע כאשר מכך, כתוצאה ירושלים. של חורבנה את למנוע כדי

 מוצץ )גרוגרת(: יבשה תאנה אוכל היה צדוק ר׳ היה. רזה כך כל - בגופו בולט אותו
 וט׳ כיפור יום )מלבד אחד יום בני בצומות 415.מכן לאחר השארית את ויורק לשדה את

 אכלו השקיעה אחרי ואילו היום, במהלך רק מאכילה נמנעו הממושכים ובצומות באב(
שלושה במשך אכילה מכל נמנעים בשושן היהודים היו אילו המדרש לדעת משהו.

 על תעניות שלש גוזרין דין בית גשמים, ירדו ולא כסלו חדש ראש ״הגיע מ״ה: פ״א תענית 407
הצבור״.

הי״ב. פ״ב תענית תוספתא 408
 משום מתאבלין אין הדבר בשעת אומרים ״יש יא: סעיף שעד סימן דעה, ביורה הרמ״א 409

 כלל מתענין אין ״והאידנא ב: קטן סעיף תקעו סימן חיים, אורח על היטב באר ביעתותא״;
 אין זה שמטעם ח״ו... אויר שינוי קולט ושותה אוכל כשאינו הוא דמנוסה הדבר בשעת

הדבר״. בשעת מתאבלין
 לצער לאדם ראוי שאין ש׳: חוטא״; נקרא בתענית היושב כל שמואל: ״אמר ע״א: יא תענית 410

הדין. מן יתר עצמו
שבתכם״; תשבתו ערב עד מערב בערב לחרש בתשעה נפשתיכם את ״ועניתם לב: כג ויקרא 411
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 הלבנה מנין לפי החודש לאותו העשירי ״וביום :3 י פרק ג, ספר קדמוניות, מתתיהו, בן יוסף
הערב״. עד צמים

טז. ד אסתר 412
 יתיב הונא, דרב דעתיה דחלש משום תעניתא ארבעין חסדא רב ״יתיב ע״א: לג מציעא בבא 413

חסדא״. לרב דחשדיה משום תעניתא ארבעין הונא רב
.425 הע׳ ראה (,60) ע״ב לב פ״ט, כלאים ירושלמי 414
ע״א. נו גיטין 415
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 מסוימת במידה דומים אלה צומות 416.מתים והיו מעמד מחזיקים היו לא רצופים ימים
 באכילה מרבים המוסלמים שאצל אחד, בהבדל אך המוסלמים, אצל הרמאדן לצום

 השקיעה אחרי בלילה האכילה היהודים אצל הממושכים בצומות ואילו הלילה במהלך
 היהודי החג הוא כיפור יום הצום. בהמשך מעמד להחזיק כדי רק ומיועדת מצומצמת

 צמים ישראל לארץ מחוץ שגם כלומר גלויות״, של שני טוב ״יום לגביו שאין היחידי
 שלא כדי יומיים, אותם שחוגגים החגים, בשאר כמו שלא יומיים, ולא אחד יום רק בו

417.רצופים יומיים לצום מסוגלים שאינם חלשים אנשים לסכן
 הקולעים לדבריו להתייחם יש בתשובה ולחזרה לחרטה אמצעי איננו הצום כאשר

ראית ולא צמנו ״למה צום: יום בכל הציבור לפני אותם קוראים אשר ישעיה הנביא של
־ ד ד 9 ז ״ ז : : ־

ומצה לריב הן תנגשו. עצביכם וכל חפץ תמצאו צימכם ביום הן תדע ולא נפשנו ענינו
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צום יהיה הכזה קולכם. במרום להשמיע כיום תצומו לא רשע באגדף ולהכות תצומו
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418״.נפשו אדם ענות יום אבחרהו

417

420

ם (2) צו
 מפיו. נודף רע וריח 419,המתענה האדם של ודמו שומנו מתמעטים הצום מן כתוצאה

 של גופו 422.ברק ומקבלים פניו מחווירים 421,האדם של שיניו משחירות ממושך בצום
דלריום, של תופעות להתפתח ומתחילות - 423״רעב ״תפוחי - מתנפח הרעב המתענה

• • *

 אלעזר ר׳ של והבכי הצחוק את לזהות יש טהורה רפואית מבחינה הזיות. של כלומר
 של כתופעות בצומו יוסי ר׳ אצל שהופיעו התופעות ואת 424,כהזיות התשוש פדת בן

מוות. לגרום עלול ממושך צום דבר של בסופו 425.הזנה מחוסר חולשה
ששומר מי בתבונה. תזונתו את בעצמו יגביל שהאדם יהיה נכון רעב בתקופות

 מתים? היו ולא לילות ושלשה ימים שלשה ויום לילה צמים יהו ״יכול ה: כב תהלים מדרש 416
יום״. מבעוד מפסיקין היו אלא

(.56) ע״ב נז פ״א, השנה ראש ירושלמי 417
ה. נח ישעיה 418 ג-
 אלא ממנו מקריבין ואין קרבן ומקריב חוטא אדם קיים המקדש שבית ״בזמן ע״א: יז ברכות 419

ודמי״. חלבי ונתמעט בתענית ישבתי ועכשיו - לו ומתכפר ודמו חלבו
 זכאי בן יוחנן רבן לפני ש״ישב הורקנוס בן אליעזר ר׳ על מסופר ה״ג: פ״ו נתן דר׳ אבות 420

 סעדת כלום בני, אליעזר זכאי: בן יוחנן רבן לו אמר מפיו. רע ריח שיצא ער בירושלים
היום?״.

תעניותיו״. מפני שיניו הושחרו ״תנא: ע״ב: נב נזיר 421
ת עזרא אבן 422 ת ״ישתחקו כ״ט: ל״ד לשמו  לחם אכל שלא בעבור כי שאמר הפושע חוי עצמו

הקרן״. כמו יבשות משה פני שבו
שבירושלים״. רעב תפוחי על מחזר היה הצדיק ״אליהו ע״ב: סג סנהדרין 423
 שן לקח לטעום. דבר לו היה ולא דם הקיז מאוד, עני היה פרת בן אלעזר ר׳ ע״א: כה תענית 424

 ראה דלריום על וצוחק; בוכה אותו ראו לבקרו, באו והתעלף. לבו ונחלש בפיו והניח שום של
ל גם ת, רפואה טז: פרק לעי .125 הע׳ ליד לא־טבעיים, יחסים והזיווג: הנישואין .1 משפטי

חמי יומין תמניי צם יוסי ״ר׳ (:60) ע״ב לב פ״ט, כלאים ירושלמי 425 ולסופא רובה חייה ר׳ למי
עיניו.( וכהו ידיו שרעדו )פירוש: עיניי״. וכהו ידיה ורגזן חמא
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 426״.משונה ״מיתה טבעית, לא מיתה מעצמו מונע מצומצמת תזונה על רעב בתקופת
 לקמץ עליו וצום רעב בתקופת האדם של המוגבלים הגופניים בכוחותיו בהתחשב

427.שלו האישות חיי את אלה בתקופות יגביל וגם גופניים, במאמצים ולחסוך
 ספק אין שאמנם - עדים ללא נפש ההורג את וכן לסורו חזר אשר הפושע את

 אותם ומאכילים )כיפה( סוהר בבית אוסרים - למוות אותו לדון אפשרות אין אך באשמתו
429״.מעיינו שיוקטן ״עד מתבקעת שכרסם עד שעורים, וכן 428,לחץ ומים צר לחם

 לכמות שזקוק אדם יש ואינדיווידואליות, שונות לאדם הדרושות המזון כמויות
לרעב הרגל של תכונה אף יש יותר. קטנה בכמות להסתפק שיכול ואחר יותר גדולה

של לתודעתו מגיע איננו כלל שהרעב פעמים כלומר, - יודע״ ואינו העני ״רעב -
T

 פריס ״הלוא הנביא מציין העני אל ביחסם אדם בני על החלים הצווים מבין 430.העני
שלעני ומפרט זה לעניין מוסיף התלמוד 431״.בית תביא מרודים ועניים לחמך לרעב
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 אותו מציידים לשבת סמוך הזמן אם וקיטניות. שמן נותנים למקום ממקום העובר
 הפתחים על ״המסבב העני לגבי וירק. דג קיטניות, שמן, הכוללות סעודות שלוש כדי
 לשבוע, אחת צדקה מעות ממנה שחילקו קופה הייתה קהילה בכל 432״.לו נזקקין אין
 בעני לתמוך להשתדל יש כלל בדרך 433.לעניים אוכל יום מדי בו שהכינו תמחוי וכן

 בשר לאכול רגיל שהיה אדם מנכסיו. שירד לפני רגיל היה שאליהן ובכמות במידה
 אחראי שהיה נחמיה, ר׳ לו הציע לאחרים, ונזקק מנכסיו ירד משובח יין ולשתות שמן

434״.נחמיה שהרגו לזה לו ״אוי עליו ואמרו העני, מת שאכל אחר עדשים. התמחוי, על

873 דיאטטיקה

ת׳ פךך ׳ברעב שנאמר משונה, ממיתה ניצל רעבון בשני עצמו המרעיב ״בל ע״א: יא תענית 426  ממו
ב(״. ה )איוב

שמש לאדם אסור לקיש: ריש ״אמר שם: שם 427 שני ילד ׳וליוסף שנאמר רעבון, בשני מטתו ל
״ ז ,״ ״* • ״ ג

נ(״. מא )בראשית הרעב׳ שנת תבוא בטרם בנים
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את ראות עיניך והיו מוריך עור יכנף ולא לחץ ומים צר לחם אדני לכם ״ונתן כ: ל ישעיה 428
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מוריך״.
 שעורין אותו ומאכילין לכיפה אותו מכניסים דין בית - ושנה שלקה ״מי מ״ה: פ״ט סנהדרין 429

 צר לחם אותו ומאכילין לכיפה אותו מכניסין - בעדים שלא נפש ההורג מתבקעת. שכריסו עד
שעורין. אותו מאכילין והדר ד״ה מעיו״; ״בני מעייניה: ד״ה רש״י ע״ב, פא שם לחץ״; ומים

 ואיננו העני רעב ש׳: ידע״; ולא עניא כפין אינשי ראמרי היינו אביי: ״אמר ע״ב: ז מגילה 430
יודע.

ז. נח ישעיה 431
 סאין מארבע בפונדיון מככר למקום ממקום העובר לעני פוחתין ״אין ה״ח: פ״ד פאה תוספתא 432

 שמן סעודות: שלש מזון לו נותנין - שבת וקיטנית. שמן לינה, פרנסת לו נותנין - לן בסלע.
 אתו שמכירין בזמן אבל אתו, מכירין שאין בזמן אמורים? דברים במה וירק. דגה וקיטניות,

דבר״. לכל לו נזקקין אין הפתחים על המסבב אותו. מכסין אף
מ״ז. פ״ח פאה 433
ע״ב. סז כתובות 434



 שהאיש "מפני באישה, התמיכה את להעדיף יש ובאישה באיש לתמוך שיש במקום
435״.לחזור דרכה אשה ואין הפתחים על לחזור דרכו

ם י ק ו ם ח י ב ל ו ש ת של מ ו ג ה נ ת ה ה נ ו ז ת ו
 הנימוסין, לכללי ובחלקם הדיאטטי לתחום בחלקם השייכים הרגלים מספר ישנם

כדלהלן:
השתייה. לאחר אותה ושטוף וחזור ממנה השתייה לפני היין כוס את שטוף -
 מים מעט שפוך לתלמידך, הכוס את שתעביר ולפני מכוס, מים תשתה כאשר -

 ונתן מהן שפך ולא מים ששתה באחד ״ומעשה ממנו. ששתית המקום את לשטוף כדי
 אמרו: שעה באותה בצמא. ומת לשתות, רצה ולא היה איסטניס תלמיד ואותו לתלמידו,

436״.מהן שפך אא״כ לתלמידו ויתן מים אדם ישתה לא

 והדביק המתוק שהיין הוא מים לגבי המקובל לבין יין לגבי המקובל בין ]ההבדל
 ניתן לא ולכן יקר היין לכך ונוסף לכוס, נדבק השותה של פיו עם במגע בא אשר

 כוס לנגב או לשטוף יש לכן במים. שנוהגים כשם הכוס מן יין בשפיכת להסירו
הכוס.[ את לנקות כדי ממנו מעט לשפוך רק ולא יין,

למקום. ממקום אוכל זורקים ואין באוכלים ביזיון נוהגים אין -
 לשבת אפשר יבשות(. )תאנים גרוגרות או תמרים של חבית גבי על לשבת אין -

 מפני דבלה, של עיגול גבי על או 437,בשוק מוכרת אישה אשר קיטניות של חבית על
438.נוהגים היו שכך

 יהודה ור׳ יוסי ר׳ 439.אצבעותיו את ילקק ולא בעמידה יאכל לא חכם תלמיד -
 בכף: האוכל שאל בכף. אכל והשני באצבעותיו אכל האחד קדרה, מאותה דייסה אכלו

 תאכילני מתי עד השני: לו ענה כך על שבאצבעותיך? הלכלוך מן תאכילני מתי עד
440(?בכף שנדבק הרוק )מן מרוקך
441.בספר אחר במקום מדובר ואחריה הארוחה לפני ידיים לרחוץ החובה על -
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ע״א. שם שם 435
ע״ב. כז תמיד 436
(.68) ע״א נב פ״ב, רבתי כלה 437
 ישב לא למקום. ממקום אוכלין זורקין ואין באוכלין בזיון נוהגין ״אין הי״ד: פ״ג סופרים מסכת 438

 או קיטניות מלאה קופה גבי על הוא יושב אבל גרוגרות, או תמרים מלאה קופה גבי על אדם
כן״. שנהגו מפני דבילה של עגול ע״ג

 ולא באצבעותיו ילקלק לא מעומד, יאכל לא חכם תלמיד שהוא ״מי פ״ה: זוטא ארץ דרך 439
פי לצד אחד מצד בפיו המאכל להפך ״דהיינו יגסה: חבירו״. בפני יגסה ל ( ״ י שנ  נחלת פירוש ה

יעקב(.
ע״ב. מט נרדים 440
ל יז: פרק לעיל 441 והטבילה. הרחצה וטבילה: רחצה .4 בריאותי, טיפו
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 כי 442״,לעדות פסול אומרים ויש לכלב. דומה זה הרי בשוק "האוכל אמרו חז״ל -
כבודו. על בגלוי מוחל הוא

 המנות כל את מביאים היו סעודה ערך אדם שכאשר בירושלים מקובל היה -
 היה אולי כלומר, האיסטניסים. מפני למה? כך וכל השולחן, על אותן ומניחים ביחד

 אוכל היה נימוס ומתוך המנות אחת את לאכול מסוגל שאינו חלש אדם האורחים בין
 השולחן, על המנות כל כאשר נזק. לו גורמת הייתה והיא תחילה המוגשת המנה את
443.לו המתאימות המנות את לעצמו יבחר אדם כל

 מטבע להכניס אין האלו: העממיים למנהגים לב תשומת לתת שיש אומר אמי ר׳ -
 לחם להחזיק ואין למטה מתחת מאכלים להעמיד אין 444,הצימאון את לשבור כדי לפה

 כל בון ר׳ בן יוסי ר׳ לדעת 445.באתרוג או בצנון סכין לנעוץ ואין השחי, לבית מתחת
 להחזיק האיסור טעם שזה ייתכן הפנים. מזיעת חוץ מוות סם היא האדם מן שבאה זיעה
446.השחי לבית מתחת לחם

 שאומרת יחד, גם דיאטטית ומבחינה חינוכית מבחינה שנכונה עממית, אמרה ישנה
 את בהערכתה בדבר להתחשב תוכל שהיא כדי אמו״, את הודע לנער פת ״נתת
447.הנותן

י ר ו ע י ת ש ו ג ה נ ת ה
 תרבה ואל )טחורים(; לתחתוניות קשה שישיבה בישיבה, תרבה ״אל אומר: יוחנן ר׳

 כלומר, 448״.לעינים קשה שהליכה בהליכה, תרבה ואל ללב; קשה שעמידה בעמידה,
 כי מדי גדולות פסיעות תפסע אל כן כמו מאוזנת. בצורה אלה פעולות לעשות יש

 רצוי האוכל אחרי 449״.אדם של עיניו ממאור מאות מחמש אחד נוטלת גסה ״פסיעה
 מתעכל אינו כלומר במעיו, האוכל נרקב אמות ארבע לפחות הלך ולא אכל להתנועע;

ועמקים( )גבעות ומורדות מעלות בה שיש עיר כל רב: אמר יהודה רב "אמר 450.כראוי
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ע״ב. מ קידושין 442
ד. ד רבה איכה 443
(.5) ע״ד מה פ״ה, תרומות ירושלמי 444
תן ליזהר ״צריך ה: סעיף קטז סימן דעה, יורה 445 ת מלי  של יבש רוק עליהן יש שמא בפיו מעו

 לחם ככר יתן ולא רע. בסם או במצורע ידו נגע שמא שחיו תחת ידו פס יתן ולא שחין מוכי
 שורה רעה שרוח מפני המטה תחת משקים ולא תבשיל יתן ולא הזיעה מפני השחי בית תחת

וימות״. חודה על ארם יפול שמא צנון בתוך או אתרוג בתוך סכין ינעוץ ולא עליהם
(.5) ע״ד מה פ״ח, תרומות ירושלמי 446
 אמו: את להודיע צריך ד״ה רש״י ע״א; טז ביצה ע״ב; י שבת שמחות; למסכת בהקדמה 447

 ידעו כך ומתוך האות... את תראה - לאמו שיבא קודם יאכלנו שאם וסימן, אות לו ״לעשות
בישראל״. ורעות חבה ותרבה אוהבם שהוא ואמו אביו

ע״א. קיא כתובות 448
ע״ב. מג ברכות 449
רע״. ריח תחילת וזהו מרקבת, אכילתו - אמות ארבע הלך ולא ״אכל ע״א: מא שבת 450
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 451.ימיהם בחצי מזקינים אזי מתים אינם אם וגם ימיהן׳/ בחצי מתים שבה ובהמה אדם -
 הקורה מן חוץ שב, מושב כל על הקרקע, מן חוץ שכב, משכב כל על אומר: עזאי ״בן

 עשו בנערותינו עליהן שישבנו "אבנים אומר: רבי בר ישמעאל ר׳ 452(״.תיפול )שמא
 שלפני האבן ספסל על לשבת שלא חבריו את הזהיר יונה ר׳ בזקנותנו״. מלחמה עמנו
 את רב הזהיר דומה אזהרה ממנו. להצטנן ואפשר קר הוא כי עולא בר של מדרשו בית

453453.אסי רב של מדרשו בית לפני אבן ספסל על ישבו שלא תלמידיו,

456

 שעליהן הונא, רב של דרשותיו גם כמו רב זמן נמשכו עולא בר של שדרשותיו ]נראה
[454שתן. עצירת בגלל עקרים נעשו תלמידים שמספר יבמות במסכת מסופר

 אמר: יוחנן ״ור׳ אדם׳׳; של גופו חצי שוברת ו״אנחה האדם, של לבריאותו מזיקות צרות
 האדם. של כוחו מחלישים ועוון הדרך( )תלאות דרך פחד, 455׳׳.אדם של גופו כל אף

ספרים עשות הזהר בני מהמה ״וייתר האדם: של גופו מעייף מדי מרובה לימוד גם
9 • • ■ • • • • ^ ■ • •ך • • ■ •ך •

העוסקים אנשים אצל גם רואים אנו זאת 457״.בשר יגעת הרבה ולהג קץ אין הרבה ■§ •• 9 ק• » • • • • • • 9 •• •

458.הרומאי הרופא כדברי מרזים, שהם רוחנית, בעבודה
 מימות חכמים. תלמידי של כוחם גם תש הדורות במהלך האדם של כוחו ירידת עם

 גמליאל רבן ומשמת בעמידה, תורה ללמוד רגילים היו גמליאל רבן ועד רבינו משה
459.בישיבה תורה ללמוד והחלו לעולם״ חולי "ירד

ם קו ם מ רי מגו ה
 הוא לכך המקור 460;בכרך ולא פרזות בעיר פתוח: באיזור הוא מועדף מגורים מקום

רש״י 461׳׳.בירושלם לשבת המתנדבים האנשים לכיל העם ״ויברכו נחמיה: בדברי
ז • ״ ז ז : ז : ־ ־ : ״ ־ ז • ד ד ז ״ ז

ע״א. נו עירובין 451
ע״ב. סב ברכות 452
ע כפי אסי לרב התואר את מוסיף אינו הירושלמי (.58) ע״ג ס פ״א, ביצה ירושלמי 453 פי  שמו

ע״א. קיג בפסחים
 דרב מפרקיה איעקר גידל רב הונא. דרב מפרקיה איעקר זברא בר אבא ״דרבי ע״ב: סד יבמות 454

 היו ותלמידיו בדרשותיו מאריך שהיה הונא, רב של דרשתו מחמת עקר ״נעשה ש׳: הונא״;
ם  פרק לעיל ראה לעקרות״. גרם זה ודבר הדרשה משך כל רגליים מי מהטלת בחוזקה מתאפקי

ושתן. צואה הטלת ומומים: פצעים ה:
ע״ב. נח ברכות 455
ועון״. דרך פחד, הן: ואלו אדם של כחו מכחישים דברים ״שלשה ע״א: ע גיטין 456
יב. יב קהלת 457

ב(Aurelianus 0611118,. 0111-011. 5 01ו3ק1.: 4 .ק 600 458
ע״א. כא מגילה 459
 טובה הפרזות ״ישיבת י׳: ה׳ למיכה רד״ק וראה קשה. כרכין ישיבת ד״ה רש״י ע״ב: קי כתובות 460

 ובפרזות בכרכים, צר האויר כי והטעם והכרכים... המוקפות הערים מישיבת הגוף לבריאות
הגוף״. לבריאות וטוב רחב הוא

ב. יא נחמיה 461
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 ודוחקין שם, מתיישבין ״שהכל קשה, כרכים שישיבת התלמוד דברי את מסביר בכתובות
 לבתים, סמוכים ופרדסים גנות יש בעיר אבל אויר, שם ואין לזו זו הבתים ומקרבים

 האישה על 462.גרר באיזור המגורים לרעה צוינו במיוחד ירוקות״(. יפה״)״ריאות ואוירן
 שמעון רבן לדעת להפך. לא אך יותר טובה לדירה גרועה מדירה בעלה אחרי ללכת

 טובה, לדירה גרועה מדירה אפילו בעלה אחרי ללכת חייבת האישה אין גמליאל בן
 463.האדם של החיים בהרגלי השינוי בגלל לנזק לגרום יכול טובה לדירה מעבר גם כי

 לגרום יכולה ואי־התאמה חדשה לסביבה הגוף של ההרגלים בהתאמת קושי יש כלומר,
 אוכל "לא אמר שלוט ההסבר גם זה 464.החיים בהרגלי שינוי כל כמו קלות, למחלות
בהר והמגורים בעמק חי שלוט פי על אף 465״,ומתי הרעה תדבקני פן ההרה להמלט ! " י 1 ־ ! ־ ך ז ך . , - ך ך - ך - . 9 9

 עדיף, אקלימי לאיזור אף שינוי, וכל בעמק לחיות לו שעדיף אמר הוא יותר בריאים
 בהשוואה מבושם בה והאוויר בהר ממוקמת שהיא ציפורי על מסופר 466.לטובה אינו

 מגורים במקום שינוי לשייך ניתן זאת לעומת 467.בעמק שהיא שערים, בית של לאווירה
וממולךתך״ מארצך לך אבינו"לך לאברהם שנאמר כפי רעות גזרות המבטלים לגורמים

• • • • • •

 של החיים ואיכות הנוחות להערכת גם מוקדש מיוחד מקום 468.ולטובתך להנאתך -
 ואשה נאה דירה הן: אלו אדם, של דעתו מרחיבין ״שלשה חז״ל שאמרו כפי האדם,

469״.נאים וכלים נאה

ת כו רי ם א מי י
 לפני שחיו אדם בני של הממושך החיים אורך את להסביר כדי הועלו רבים רעיונות
 אורך של צמצומו על עמדו הקדמונים וכבר זה; במקום להעלותם כדאי ולא המבול,
שנה וחמש שבעים מאה רק חי אברהם 470.אברהם ועד שמניח הדורות בעשרת החיים

877 דיאטטיקה

ת פלשתים מלך אבימלך אל יצחק ״׳וילך ג: סד רבה בראשית 462 לגרדיקי... - א( כו גררה׳)בראשי
ז • * • ׳•׳ * • • • ז • ׳»׳ ז «

רע״. נוח שהוא מפני שבגרדיקי? הנוה על גזרו מה מפני
 ד״ה מברטנורה ר״ע בודק״; היפה שהנוה מפני יפה, לנוה רעה מנוה לא ״אף מ״י: פי״ג כתובות 463

או הגוף ״את בודק: היפה שהנוה מפני מעים״. חולי תחלת לטובה אפילו וסת ששינוי ומחלי
 הרמב״ם בשם מסביר ע״ב קי בכתובות ב״עיונים״ ש׳ .466 להע׳ העדה וקרבן משה פני 464

 יותר להקפיד צריך שם והדר לרעהו איש לב יותר אדם בני שמים יותר משובח ש״במקום
 השינוי כן ואם דמים, לתוספת גם גורם המגורים בתנאי לטובה שינוי צרכיו״. ובשאר בלבושו

גרועות. לתוצאות לגרום יכול
יט. יט בראשית 465
יא. נ רבה בראשית (;48) ע״ב לו פי״ג, כתובות ירושלמי 466
 לציפורי אמטיוהי דחלש כיון אלא חוה, שערים בבית ״רבי ע״א: קד - ע״ב קג כתובות 467

 שהיא לציפורי העבירוהו שחלש כיון שערים, בבית גר היה רבי ש׳: אוירא״. ובסים דמדליא,
אוירה. ומבושם גבוהה

 דכתיב מקום שינוי אף אומרים ויש הן... ואלו רעות גזירות מבטלין דברים ״ג׳ ו: ה רבה קהלת 468
שם. בבראשית רש״י וראה א(״, יב )בראשית מארצך׳ לך ׳לך

• • • •

ע״ב. נז ברכות 469
המבול״; אחר שנתים ארפכשד את ויולד שנה מאת בן שם שם תולדת ״אלה י: יא בראשית 470

. ״״ 1 ״.״ ״״ --------- - - . - ד . -ך . - . - - •ך -ך - • 9 .

היו הראשונים שדורות פי על ״ואף שנה: תשעים הבת שרה ואם ד״ה י״ז, י״ז לבראשית רש״י
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 מאה בן ״ומשה חריגה: תופעה הכתוב מציין ועשרים, מאה בגיל שנפטר משה, ולגבי
היום אנכי הנה ״ועתה הדגיש כלב 471״.לחיה נס ולא עינו כהתה לא במתו שנה ועשרים

• : ־ • ־ : : ז • : ז :־־ ז ז • • ,ז ״־ ״ ז ״־ ; ז

וככיחי אז ככיחי משה אותי שלח ביום כאשר חזק היום עודני שנה. ושמנים חמש בן
ך ^ •” • • • ^ ^ • • • • ^ 9 • • • • ^ • • • • • « • • • • • ״ ■

472.לנחלה מתאים מושב מקום ביקש זה בסיס ועל ולבוא", ולצאת למלחמה עתה
ז • ז : ז ז : ״ ־ ז ז ״ : 9 9

 הרבה אם האדם ימי ״מספר שנה: מאה המרבי החיים אורך היה סירא בן של בתקופתו
 ובני אדם, בני של הרגיל כגיל שבעים גיל את מציין התהלים בעל 473״.שנה מאה
שמונים בגבורת ואם שנה שבעים בהם שנותינו "ימי שמונים: לגיל יגיעו חזקים אדם ך • • • • • ^ 9 ■ • • ■ ■ • •

474״.שנה
ז ז

 הוא ארוכים לחיים שהיסוד חכמים ענו ימים?״ הארכת ״במה התלמידים שאלת על
 אהבה, בר אדא רב אומרים ויש זירא, רב עצמית. ומשמעת ערכים של מוסריים, חיים
 שגדול מי בפני צעדתי ולא ביתי בתוך הקפדתי לא ״מימי בתשובה השאלה על ענו

 תפילין ובלא תורה בלא אמות ארבע הלכתי ולא המטונפות במבואות הרהרתי ולא ממני
 חברי בתקלת ששתי ולא ארעי, שינת ולא קבע שינת לא המדרש, בבית ישנתי ולא
 השאלה על ענה קרחה בן יהושע ר׳ 475(״.לו שיש )בכינוי בהכינתו לחברי קראתי ולא

476״.רשע אדם בדמות נסתכלתי לא ״מימי בתשובה
 בין וביושר. באמונה לחיים כגמול ימים אריכות התורה מבטיחה שונים במקומות

 לשייכן שניתן הוזכרו שכבר מצוות כלולות ימים אריכות קיומן על שמובטחת המצוות
 מיוחסת מיוחדת חשיבות האדם. של בריאותו על לטובה שמשפיעות ההיגייני", ל״תחום
 ימיו כל שעסק רבה, על מסופר ימים. אריכות על והשפעתן חסדים גמילות של למצוות

 בגמילות גם עסק תורה לימוד מלבד אשר אביי, ואילו שנה, ארבעים חי בתורה, רק
477.משפחה אותה בני היו ששניהם פי על אף שנה שישים חי חסדים,

 באו שנה. עשרה שמונה בני מתו שבניה אחת משפחה הייתה שבירושלים מספרים
 478,בחיים יישארו וכך תורה וילמדו שילכו להם ואמר זכאי, בן יוחנן לרבן כך על וסיפרו

 נאמר כן כמו 479״.הבא ובעולם הזה בעולם לעושיה חיים נותנת שהיא תורה ״גדולה כי
חיים ו״עץ 480״,מרפא בשרו ולכל למצאיהם הם חיים ״כי התורה דברי על משלי בספר

• — • • • • • • • • ך • • ך • ■ • « ״ • * • • • — ■

תמעטו אברהם בימי שנה, מאות חמש בני מולידין בעולם״. בה תשות ובאה כבר השנים נ
ז. לד דברים 471
א. יד יהושע 472 י-י
ט. יח סירא בן 473 ח-
י. צ תחלים 474
ע״ב. כ תענית 475
ע״א. כח מגילה 476
ע״א. יח השנה ראש 477
 והודיעו באו שנה. עשרה שמונה בני מתין מתיה שהיו בירושלים היתה אחת ״משפחה שם: שם 478

שפחת שמא להם: אמר זכאי. בן יוחנן רבן את ביתך מרבית ׳וכל ביה דכתיב אתם עלי ממ
• * ״ י • ז :

וחיו״. בתורה ועסקו לכו לג(? ב )שמואל-א אנשים׳ ימותו
מ״ז. פ״ו אבות 479
כב. ד משלי 480
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ויוסיפו ימיר ירבו בי ״כי התורה על נאמר וכן 481״,מאשר ותמכיה בה למחזיקים היא
״ : • 9 ז \ : ז ד : : ז 9 י •~ - ד : ז

)ולכן ליהודים מיוחדת ובהערכה באהבה נחשד שלא טקיטום, אפילו 482״.חיים שנות לך
• •

 לסבול ויכולת בריאה ונשמה בריא גוף יש שליהודים אומר אמין( מקור בו לראות יש
בלבד. הגזע של ליחודיות הימים אריכות את לקשור אין ולכן 483,עבודה
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יה. ג שם 481
יא. ט שם 482

Hist. 5:6 ed. Helm, Lips. 1907, p. 206 — "corpora hominum salubria et ferentia laborum" 483
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יט פרק

ובתלמוד במקרא ברפואה העוסקת ספרות

 הפרסומים מן חלק ליד המחבר הערות שגם כך הגרמני, המקור מן כולו הועתק זה ופרק
המתרגם.[ - במקור כמו הגרמנית בשפה מובאות

 הכתבים את כלל הבאתי לא מושלמת. להלן הביבליוגרפיה אין שונות מסיבות
 מספר רק כאן הובאו בצרעת העוסקת הספרות לגבי ורוחות. בשדים הדנים התאולוגיים

 אשר הכשרות, חוקי על וכן במילה הקשורים נושאים על גם עבודות. של מצומצם
 ולתלמוד, למקרא המתייחסות עבודות רק כאן הובאו היום, עד היהודים ידי על נשמרים

 מתוך מאמרים גם וכללתי הנוהג מן מסוימת במידה חרגתי הזה. הספר מטרת זאת כי
 או בספרים ממאמרים פחותה וחשיבותם שערכם חושב איני כי מקצועית עיתונות

 האפשר, במידת תואר. לקבלת דיסרטציה במסגרת עצמאי באופן בחוברות שהודפסו
 כאן. המובאים הפרסומים כל את עיני במו לראות השתדלתי

ב־*. מסומנים הספר מחבר של מאמריו

Schriften über Medizinisches in Bibel und Talmud

Die folgende Bibliographie erstrebt aus mancherlei Gründen keine Vollständigkeit. 
Gänzlich weggelassen sind die theologischen Schriften über die Besessenen; 
von den Arbeiten über den Aussatz ist nur eine kleine Auswahl aufgenommen, 
und aus der Literatur über die Beschneidung, die Speisevorschriften und 
andere von den Juden noch jetzt befolgte Gesetze ist, dem Plan dieses Buches 
entsprechend, nur dasjenige verzeichnet, was das biblisch-talmudische Material 
behandelt. Dagegen habe ich, von sonstigen Gepflogenheiten abweichend, auch 
Aufsätze aus Zeitschriften eingereiht, schon weil ich nicht einsehen kann, dass 
eine Arbeit, nur weil sie gesondert (z. B. als Dissertation) gedruckt ist, einen 
höheren Wert beanspruchen soll. Soweit es mir möglich war, habe ich gesucht, 
die Schriften selbst zu Gesicht zu bekommen.
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Allgemeines. כללי
1. Gross, Joh. Georg: Compendium Medicinae ex Scripturâ Sacrâ 

depromtum. Basil. 1620. 8°.
Eine Art Kompendium der Medizin mit Hinweis auf entspr. Bibelstellen. 
Vorläufer von Schmidt's bibl. Physicus.

2. Ader, Guil. medici Enarrationes de aegrotis, et morbis in Euangelio. 
Tolosae 1623. 458 pg. 8°.

3. M ussaphiae, Binjamin Alias Dionysii dicti: Sacro-Medicae Sententiae. 
Hambg. 1640. 72 Doppels. 12°.

Verf. Arzt in Hamburg 1606-1675, bekannt durch seine Zusätze zum talmud. 
Wörterb. des Nathan ben Jechiel (,Aruk).

4. Major, Joh. Dan.: Summaria medicinae Biblicae. Kilon. 1672 fol.
5. B artholinus, Th., de morbis biblicis. Francof. 1672. 133 pg. 8°. -  Ed. 

sec. Francof. s. a. [1672] 100 pg. 8°. -  Ed. tert. Francof. 1692. 119 pg. 
8°. -  Francof. 1705. 69 pg. 4°.

Choulant nennt auch noch eine ed. Hafn. 1671. -  Auch in Ugolini thésaurus 
vol. 30 col. 1522 ff.

6. Vogler, Valent. Henric.: De rebus naturalibus ac medicis quarum in 
scripturis sacris fit mentio commentarius. Accessit Ejusdem physiologia 
historiae passionis Jesu Christi. Helmstadi 1682. 2. Teil 1693. 472 + 63 
pg. 4°.

7. Wedel, Georg Wolffgang: Exercitationum medico-philol. decades duae. 
Jenae 1686. Decas tertia ib. 1687. Decas quarta ib. 1689. Decas quinta 
ib. 1691. Bei den beiden letzten Titel: ... phil. sacrarum et profanarum.

8. Schul tz,  Georg Petrus, praes. Conrad Johren: de morbis biblicis N. T. 
Francof. ad Viadrum 1704. 16 p. 4°.

9. Antonius ,  Hermann: Abhdlg. über d. Krankheiten und die Aerzte derer 
Jiiden, so in der Heyligen Schrift Vorkommen. Greifswald 1707. 8°.

10. Calmet ,  Augustin, Benedictin.: Dissertations qui peuvent servir de
r

prolégomènes de l'Ecriture Sainte. Paris 1720. 3 tom. 4°. -  Latein, 
von Mansi, Venet. 1734 fol. Wirceburg 1789. 8°. -  Auszug französ. 
Amsterdam 1723.

Mit zahlreichen Abhandlungen über medizin. Themata.
11. Kerersztési ,  Paul: Diss. med. theolog. complectens historiam gentis 

Hebraeae ex libris V. T., nec non personas praxin medicam exercentes 
maxime subinitiis N. T. Franequerae 1725. 4°.

12. Mieckisch,  Gottfried autor, Hieron. Ludolff praesid.: Diss. med. inaug.
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... Medicinam in S. Script, fundatam. Erford 1726. 24 pg. 4°.
13. Colmar ,  Paul: üb. d. Arzneigelahrtheit der Juden, so in dem alten 

Testamente enthalten ist. Gera 1729. 8°.
14. Götz,  Georg: Variae celeber. medicorum observationes, quibus multa 

loca Novi Testamenti docte illustrantur. Fascic. prim, [einziger], Altorph. 
1740. 223 pg. 8°.

Abdruck von 22 Aufsätzen verschiedener Autoren.
15. Csernansky,  Samuel, Hungaricus, praes. D. Michaele Alberti, de 

medicinae apud Ebraeos et Aegyptios conditione. Halae Magd. 1742. 22 
pg. 4°.

16. Schmidt ,  Johann Jacob, Prediger: Biblischer Medicus, Züllichau 1743. 
761 S. 8°.

17. Mead,  Richard, med. regius: Medica sacra: sive, de morbis insignioribus, 
qui in Bibliis memorantur. Londini 1749. 108 pg. 8°. Amstelaed. 1749. 
76 pg. 8°. Lausannae 1760. 75 pg. 8°; ferner in: Opera medica tom. 
secund., III. Götting. 1749. 85 S. 8°. -  Deutsch: Abhandlg. von den 
merkwürdigsten Krankheiten deren in der heil. Schrift gedacht wird ... 
Lpz. 1777. 90 S. 8°.

Eine ursprünglich englische Ausgabe, wie der Titel der Gesamtwerke vermuten 
lässt (ex anglico in latinum conversa) existiert jedenfalls für die Medica sacra 
nicht; der Verf. gibt in der Vorrede selbst an, er habe lateinisch geschrieben, 
weil dies die Sprache der Aerzte und Theologen sei, und nur für diese sei 
das Buch bestimmt.
Eine engl. Uebers, von Strack, London 1755. 8°. zitiert Choulant.

18. Börner,  Frider. praeses, defens. Wagner, Sam. Aug.: de statu Medicinae 
apud veteres Ebraeos. Witteberg 1755. 82 S. 4°.

19. Michael i s ,  Christ. Bened. praes., Schlcunitz, Joach. Daniel: Ad 
medicinam et res medicas pertinentia, ex ebraea et huic adfinibus 
orientalibus linguis decerpta. Halae Magd. 1758. 54 S. 4°.

20. de Alber t iz,  Anton. German. Albert: An etiam. gens hebraea olim 
medicinam de industria coluerit, ac promoverit ? [Diss. ]. Vindöbonae 
1765. 16 unpag. S. 4°.

Die Frage wird verneint.
21. Reinhard,  Christian Tobias Ephraim, der Arzneygelahrtheit und 

Wundarzneykunst Doctor: Bibelkrankheiten, welche im alten Testamente 
Vorkommen, erster u. anderer Theil. Nebst Augustin Kalmets  
Benedictiner-Ordens Abhandlung von dem Aussatze der Juden. Frankfurth
u. Lpz. 1767. 282+LI S. (Kalmet ) .  8°. Drittes u. viertes Buch ibid. 384
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S. 5. (u. letztes) B. [neues Test.] ibid. 1768. 244 S.
22. From m ann, Erh. Andr. (Prof. theol.) Disquisit. de legibus mosaicis 

climatis contagiones reprimentibus. In seinen Opusc. philol. atque hist. 
Coburg, 1770. tom. I p. 150-160.

23. L indinger, Jo. Simeon, Prof. theol. De Ebraeorum veterum arte medica, 
de Daemone, et Daemoniacis. Servestae et Leucoreae 1774. 188 S. 8 °.

24. Eschenbach, Christ. Ehrenfried: Scripta medico-biblica. Rostoch. 1779. 
134 pg. 8°.

7 überarbeitete Programmschriften.
25. Frizzi, Benedetto: Polizia medica sul pentateuco in riguardo alle leggi, 

e stato del matrimonio. [Pars 1:] Pavia 1788. 140 S. 8 °.
[p. II:] ... alle leggi spettanti alla gravidanza, al parto. puerperio ... ib. 1788.
128 S. 8°.
[p. III:] ... al cibi proibiti ... Cremona 1788. 135 S. 8°.
[p. IV:] ... in istato di malattia, e ceremonie funebri. Pavia 1789. 166
S. 8°.
[p. V:] ... formalita sacerdotali ... Cremona 1790. 124 S. 8°.

26. Levin, Meyer, praes. Curt Sprenge: Analecta historica ad medicinam 
Ebraeorum. Halae 1798. 8 °. 60 S.

27. C arcassonne, David: Essai hist, sur la médecine des Hébreux anciens 
et modernes. Montpellier & Nismes 1815. 83 p. 8 °.

Wenig veränderter Abdruck seiner Dissertation Montpellier 1811.
28. Shapter, Thomas M. D., Medica sacra. London 1834. 191 p. 8 °.
29. F rensdorf, Maximilian: Ueber d. Medizin d. alten Hebräer. Inaug. -  

Diss. Bamberg 1837. 18 S. 8 °.
Nur Biblisches und auch das nur aus sekundären Quellen!

30. Brunati, Giuseppe Sacerdote: della medicina degli antichi Ebrci. Diss.
II seiner Dissertazioni bibliche. Milano 1838. p. 37-52.

31. Trusen, Garnison-Staabsarzt in Posen: Erläuterung einiger Stellen der 
heiligen Schrift, die auf die Medicin Bezug haben. -  Caspers Wochenschr. 
f. d. ges. Heilkunde. Berlin 1842. S. 545, 566, 587, 600, 619.

32. Trusen, J. P.: Darstellung der biblischen Krankheiten. Posen 1843. 199 
S. 8 °. 2. Aufl. unter dem Titel: die Sitten, Gebräuche und Krankheiten 
der alten Hebräer. Breslau 1853. 288 S. 8 °.

33. Goldm ann, Heimann: de rebus medicis vet. test. Vratislav. 1845. 8 °. 
Diss. inaug. 36 S.

34. Opp 1er: Einiges aus der altjüdischen Medizin. Rohlfs' Arch. f. Gesch. 
d. Med. Bd. IV. p. 62.



"Einige Talmudstellen, die ich der freundlichen Mitteilung meines Vaters, der 
sich sehr fleissig mit talmudischen Studien befasst und in jüdischen Kreisen 
Schlesiens als hervorragender Talmudist bekannt ist, verdanke".

35. F riedreich . J. B. [Prof. der gerichtl. Medizin in Würzburg]: Analekten 
zur Natur-und Heilkunde. 3. Bd. Anspach 1846.

36. idem: Zur Bibel. Naturhistorische, anthropol. u. medicin. Fragmente. 2 
Theile. Nürnberg 1848.

37. Geoffroy, J.: Les sciences médicales chez les Hébreux. -  L'Union 
médicale. Paris 1880, t. XXX, pg. 697-701; 757-761; 769-772.

38. Bergel, Joseph: Die Medizin der Talmudisten. Lpz. 1885. 8 8  S. 8 °.
39. Grünbaum , A.: Medycyna w talmudzie, akuszerya i ginekologia. -  

Medycynie 1886. No. 41/42.
40. Bennett, Sir Ridson, M. D., F. R. S.: The diseases of the Bible. By- 

Paths of Bible Knowledge IX. 1887 [Oxford], 143 S. 8 °. -  1891. 1896.
41. Ebstein , Wilhelm: Die Medizin im alten Testament. Stuttgart 1901. 177 

S. 8 °.
42. Ders. Die Medizin im neuen Testament und im Talmud, ibid. 1903. 338

S. 8 °.
43. Piassetzky, Dr. A. A.: Medizin in Bibel und Talmud. 2 Hefte (Med. der 

Bibel). St. Petersburg 1902. 1903. 203 S. 8 °. Russisch.
Nicht mehr erschienen. Vf. ist 1903 verstorben.

44. Seuffert, Ernst Ritter von: Welche Krankheitszustände kennt die Bibel 
und was berichtet sie über deren Bekämpfung. Inaug. -  Diss. München 
1905. 100 S. 8 °.

45. G intzburger, Benj. Wolff, Judaeus, natus Polonus, praes. Georg Gottlob 
Richter: Disp. inaug. med., qua Medicinam ex Talmudicis illustrât. 
Gotting. 1743. 23 p. 4°.

Auch in: G. G. Richter: opusc. med. Francof. et Lips. 1780/1 tom. I No. 7. 
pg. 142/6. Hier wird der Autor Ginzburger geschrieben, das "Judäus" fehlt, 
nicht aber das "Polonus". Im Index steht wieder Gintzburger.

46. Cohn, Sigismund: De medicina Talmudica. Diss. inaug. Vratislav. 1846. 
28 p. 8 °.

47. W underbar, R. J.: Biblisch-talmudische Medizin. Riga und Leipzig 
1850-1860. 8  Hefte zus. 485 S. 8 °.

48. Rittm ann, Dr. Primararzt in Brünn: Die talmudische Medizin im 
Mittelalter. Allg. Wiener med. Ztg. XIII (1868) p. 123 und 131.

Kleine Zahl von Zitaten (aus fremder Sammlung?) zum Teil ganz willkürlich 
gedeutet. Uterussonden als Abortivmittel im Talmud, choli r'a der Bibel =
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Cholera etc.
49. Rabbinow icz, Israel-Michel: la médecine du Thalmud. Paris 1880. 

176 p. 8 °. Die Einleitung deutsch in: Einleitung in die Gesetzgebung und 
die Medicin des Thalmuds ... übers, von Sigmund Mayer. Lpz. 1883. S. 
237-268.

50. Magil, Rabbi Julius M.: Medccine and physicians among the Jews-from 
Bible, Talmud and ancient history. Fort Wayne med. Journal-Magazine, 
vol. XVIII (1898). No. 2. pg. 33-43.

51. Weiss, M.: Die talmudische Medicin. Wiener med. Presse 1898. No. 36 
u. 37. S.-A. 16 S. 8 °.

52. Stern, A.: Die Medizin im Talmud. Frankfurt a. M. 1909. 24 S. 8 °.

Der Arzt. הרופא
53. Lautenschläger, Joh. H.: de medicis veterum Hcbraeorum eorumque 

methodo sanandi morbos. Gratulationsschrift für Jo. Christ. Gottl. 
Ackermann. Schleiz 1786. 14 S. 8 °.

54. Fein, M.: Die Stellung der Aerzte im jiid. Alterthume. Ben Chananja III 
(1860). S. 539-544. -  Nachbemerkungen von L. L ö w ibid. S. 544-549. 
(Diese auch in: Ges. Sehr. Bd. III, 370-375.)

55.* Preuss, J.: Der Arzt in Bibel und Talmud. -  Virchows Arch. Bd. 138 
(1894). S. 261-283. Hebr. Uebers. von Kahan im "ha-measseph" ed. 
Rabbinowitz. T. I. S. 79-91. (המאסף)

56. Delius, Heinr. Friedr.: Prüfung einiger Stellen aus den siebenzig 
Dolmetschern worin die Auferstehung der Aerzte gcläugnet wird. In 
einem Schreiben an Herrn M. Christian Gottl. Kratzenstein ... Halle 
1746, 16 S. 8 °.

Das "Buch" von Chr. Reinecke ist eine Leichenrede auf Prof. Otto: 
"Hebraeorum Dictum talmudicum ... optimum medicum dignum esse Gehenna 
... non ferire optimum medicum ... Joh. Georg Otto ... 1724 ... defunctum 
... ostendit ... Christ. Reineccius". Titel eine, Text (Vita panegyrica) 3 S. 
fol. -  Besitzerin: Univ. -  Bibi. Jena. Bud. var. 382. No. 158. -  Danach ist 
ob. S. 28 Z. 2 zu streichen.

57. Schultz, Georg Petrus, praes. Conr. Johren: Diss. inaug. med. de Christo 
medico. Francof. ad Viadr. 1703 unpag.

58. Christ, am Ende 1־esp., Mich. Alberti praes.: De Medicina Christi divina 
et miraculosa. [Halle] 1725. 54 pg. 4°.

59. Gutsmuths, Hieron. Christ.: Diss. inaug. med. de Christo medico. Jenae 
1812. 54 p. 8 °.
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60. Baudouin, Marcel: Jésus médecin et la médecine des Esséniens. -  Gaz. 
méd. de Paris 1903. No. 19 u. 20.

61. Knur, K., Christus medicus? Ein Wort an die Kollegen und die akademisch 
Gebildeten überhaupt. Freiburg 1905. 74 S. 8 °.

62. Winckler Jo. Dieter., resp. C. Chr. Woog: de Luca Evangelista medico. 
Lips. 1736. 39 p. 4°.

63. Clausewitz, Bencd. Gottlob: de Luca Evangelista medico. Hai. 1740. 4°.
64. Harnack, Prof. Adolf: Lukas der Arzt, der Vf. des dritten Evangeliums in 

der Apostelgesch. Lpz. 1906. V. 160 S.
65. Pagel, Prof. Dr. J.: Dr. Esra, praktischer Arzt? -  Allg. Ztg. d. Judent. 26.

III. 98. No. 12.
6 6 . Hervorragende Aerzte aus der talmudischen Epoche. Ein Beitrag zur 

Geschichte der Medizin. Unterzeichnet: Wien. (Dr. -  1). Wiener med. 
Wochenschr. XXIX (1879) col. 177.

Flüchtige Notizen über einige talm. Aerzte.
67. Krochmal, Abraham: tholedoth Schemuël jarchinaj. Schorr's Hechalûtz I 

(1852). s. 66-89. Hcbräisch. 1852 1 החלוץ - ירחינאה שמואל תולדות
6 8 . Hoffmann, D. Mar Samuel. Lpz. 1873. 79 S. 8 °.
69. Fessier, Sigmund: Mar Samuel, der bedeutendste Amora. Breslau 1879. 

6 8  S. 8 °.
70. Schapiro: Les connaissances médicales de Mar Samuel. Revue des ét.

juives t. XLII. No. 83 (1901). p. 14-26.

Anatomie. אנטומיה
71. Schagen, Petrus, rector Jo. Freder. Reitzius: Specimen anatomes biblicae. 

Traject. ad Rhenum 1750. 15 S. 4°.
72. Reinhard, Chr. T. E.: Untersuchung d. Frage: ob unsere ersten Urältern, 

Adam und Eva einen Nabel gehabt ? Hbg. 1752.
Satire auf die positive Theologie. -  C H O U L A N T  zitiert (mit abweichendem 
Titel) noch: Berlin 1753. Frankf. u. Lpz. 1755. 8°.

73. Stock, Joh. Christ., de sudore Christi sanguineo prolusio I inaug. diss... 
Wistinghausen, Sim. Henr. Ernest., praemissa. Jenae 1756. 4 S. 4°.

id. prolus. II, inaug. diss. de cerevisiae salubritate suspecta a Joanne 
Ad. Magen... praemissa. Jenae 1756. 4 S. 4°.
Weitere alte Schriften über d. Thema bei CHOULANT S. 112/3.

74. Hirsch, Dr. med. Marcus: Die pathol. Anatomie des Talmud. "Jeschurun" 
ed. S. R. Hirsch, XIII (1866). S. 83-91 und 187-198. -XV (1869) S. 
270-278.
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Path. Anat. d. Lunge und Brusthöhle. I. Formfehler. II. Farbenveränderungen. 
III. Verletzg. d. Lunge.

75. Kazenelson L.: Die Osteologie der Talmudisten. S. -A. aus "Haiom". St. 
Petersburg 1888. 138 S. 8 °. Hebräisch.

76. Kazenelson, L.: Die normale und pathol. Anatomie des Talmud. Ins 
Deutsche übersetzt [aus der russ. Inauguraldissert.] von N. Hirschberg. 
Kobcrts histor. Studien. Bd. V (1896). S. 164-296.

77. Löw, Immanuel: Die Finger in Literatur und Folklore der Juden. -  
Gedenkbuch für David Kaufmann. Breslau 1900. S. 61 ff (Sep. -  Abdr 
pg. I-XXV).

78.* Preuss, J.: Die Mundhöhle und ihre Organe nach Bibel und Talmud. — 
Deutsche Mediz. -  Ztg. 1897. No. 16-18.

Enthält, wie die übrigen Arbeiten des Vf.'s, auch die Pathologie und 
Chirurgie.

7 9  * preuss, J.: Materialien z. Gesch. d. talmud. Medicin. Die Organe der 
Brusthöhle, -  Allg. med. Central-Ztg. 1899. No. 61 ff.

80.* Preuss, J.: Materialien z. Gesch, d. alten Medicin. Die Organe der 
Bauchhöhle nach Bibel und Talmud. -  Allg. med. Central-Ztg. 1898. 
No. 39 ff.

81. Moore, George F: ha-jôthereth 'al ha-kâbêd, ( הכבד על היותרת ) "Lobus 
caudatus", and its Equivalents, ... "Orientalische Studien". Theodor 
Nöldeke zum 70. Geburtstag ... S. 761-769.

82.* Preuss, J.: Materialien z. Gesch. d. talmud. Medizin. Das Nervensystem.
-  Deutsche Mediz.-Ztg. 1899. No. 37 f.

83. Rosenbaum, Emanuel: une conférence ... sur l'anatomie et la physiologie 
des organes génitaux de la femme ... Francfort 1901. 89 S. 8 °.

84.* Preuss, J.: Materialien z. Gesch d. bibl.-talmud. Medicin XVI. Die 
weiblichen Genitalien. -  Allg. med. Central-Ztg. 1905. No. 5 ff.

Pathologie und Therapie. ותרפיה פתולוגיה
85. Moles, Vinc.: Patholgia morborum, quorum in sacris scripturis mentio fit. 

Madrid 1642. 4°.
8 6 . Rittmann (Brünn): Moses und die Volkskrankheiten seiner Zeit. -  Allg. 

Wiener med. Ztg. 1867. No. 6 , S. 41 und 7, S. 49.
87. Bibel und Naturwissenschaft. Apologetische Studien eines Naturforschers. 

Erster Teil: Die biblischen Krankenheilungen [Jesu] im Lichte der 
modernen Medizin. Gütersloh 1896. 45 S. 8 °. S.-A. aus Zöckler-Steudc's: 
"Der Beweis des Glaubens".
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8 8 . v. Oefele: Die pneumatische Anschauung des J wisten und die humorale 
Anschauung des Elohisten in der Genesis. -  Prager m. W. 1900. No. 10.

89.* Preuss, J.: Bibl.-talmud. Pathologie u. Therapie. -  Ztschr. f. klin. Medicin. 
Bd. 45. Heft 5/6.

90. Peters (Goslar): Die Pathologie der Bibel. Eine mcd.-histor. Skizze. -  
Medizin. Woche. 1907. No, 49, 50, 51.

91. Johren Conr. praes., Georg. Kuppermann autor: de Philistaeorum plaga, 
I. Sam. V. vers. 6 . -  Francof. ad Viadr. 1715. 24 p. 4°.

Es sind Hämorrhoiden gemeint.
92. Kanne, Joh. Arnold: Die goldenen Aerse der Philister. Nürnberg 1820. 

XII und 101 S. 8 °.
93. Aschoff, L.: Die Bedeutung der Ratten auf dem Bilde Poussins "les 

Philistins frappés de la Peste". 1630. Janus 1900. Heft 10.
9 4  * preuss? j ; £)ie Askara-Krankheit im Talmud. -  Jahrb. f. Kinderkrkht. N. 

F. XL (1895). S. 251-257.
95. Wedel, Georg Wolffgang: Proempticon inaug. de morbo Jorami regis 

Judae. Jenae (1717). 8  S. 4°.
96. Küchenmeister, Med.-R. in Zittau: Ucber die angeblichen Fälle von 

Läusesucht in der Bibel und bei Josephus. -  Göschen's Deutsche Klinik. 
1857. No. 36 u. 38.

Wo ist der in No. 38 angekündigte Schlussartikel, der "über die angeblichen 
Läuse im 2. Buch Moses" handeln soll?

Chirurgie. כירורגיה
97. Halpern, Joachim: Beitr. z. Gesch. der talmudischen Chirurgie. Inaug. -  

Diss. [Breslau 1869], 25 S. 8 °.
98.* Preuss, J.: Chirurgisches in Bibel und Talmud. -  Deutsche Ztschr. f. 

Chirurgie. Bd. 59 (1901). S. 507-534.
99. Higier, H[einrich]: Zur Geschichte der Medizin bei den Juden. Einiges 

über die Chirurgie des Talmud. Medycyna, Warschau 1904. Polnisch.
100. Grünbaum, A.: czy nasza nowoczesna chirurgia istotnie jest nowa? [Ist 

unsere moderne Chirurgie wirklich neu?] Krytyka lekarska, Rok VIII 
(1904) pg. 16-18.

101. Kühn, W.: Etwas vom Verbinden aus alter Zeit. -  Ztschr. f. Samariter -  
u. Rettungswesen XII (1906). No. 7.

102. Bartholinus, Thomas: De latere Christi aperto. Lips. 1685. 144 pg. 8 °.
103.* Preuss, J.: Die männlichen Genitalien und ihre Krankheiten nach Bibel 

und Talmud. -  Wiener med. Wochenschr. 1898. No. 12 ff.
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104. Brecher, Gideon: Die Beschneidung der Israeliten. -  Wien 1845. 78 S.
8°.

105. Glassberg. A.: Die Beschneidung in ihrer geschichtlichen, ethnographischen, 
religiösen und medizinischen Bedeutung. Berlin 1896. 335 S. 8 °.

106.* Preuss, J.: Die Beschneidung nach Bibel und Talmud. -  Wiener klin. 
Rundschau. 1897. No. 43/44.

107. Löw, L.: Aderlässen und Schröpfen. Ben Chananja V (1862). 314-315; 
Ges. Sehr. III, 375-379.

108. Brecher (Eichwald): Der Aderlass im Talmud. -  Prager med. W. 1876. S. 
228-230; 257-260.

Aus dem Nachlass seines Vaters Gideon B.
109.* Preuss, J.: Zur Geschichte des Aderlasses. -  Wien. klin. W. 1895. No. 34 

u. 35.

Auge. עיניים
110. Friedmann, M.: Der Blinde in dem biblischen und rabbinischen 

Sehriftthume. -  Das Blinden-Institut auf der hohen Warte bei Wien. -  
Wien 1873. S. 81-139.

111. Rosenzweig, Adolf: Das Auge in Bibel und Talmud. Berlin 1892. 36 S. 
8° .

112.* Preuss, J.: Das Auge und seine Krankheiten nach Bibel und Talmud. -  
Wiener mediz. Wochenschr. 1896. No. 49 ff.

113. Creighton. C.: Antiquity of tattooing for corneal opacities: the case of 
Leucoma in the book of Tobit? Peypers' Janus VI (1901) p. 357/8.

114. Kotelmann, L.: Die Ophthalmologie bei den alten Hebräern. Hbg. und 
Lpz. 1910. 436 S. 8 °.

115. Nobel, Gabriel, Zahnarzt: Zur Gesch. d. Zahnheilkunde im Talmud. 
[Inaug. -  Diss.]. Lpz. 1909. 6 6  S. 8 °.

116.* Preuss, J.: Materialien z. Gesch. d. talmud. Medicin. Nase und Ohr. -  
Allg. med. Central-Ztg. 1899. No. 76 ff.

Nerven und Geisteskrankheiten. נפש ומחלות עצבים
117. Nascher, S.: Psychiatrisches in der Bibel. Allg. Ztg. d. Judenth. 1898. No.

30. S. 356.
118.* Preuss, J.: Nerven und Geisteskrankheiten nach Bibel und Talmud. -  

Ztschr. f. Psychiatrie etc. Bd. 56 (1899). S. 107 bis 134.
119. Bumm, Prof. Dr. A. [Direkt, d. psychiatr. Klinik] in München: Spuren 

griech. Psychiatrie im Talmud. [Privatdruck 1902.]
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120. Kornfeld, Dr. Herrn.: Verbrechen u. Geistesstörg. im Lichte der 
altbiblischen Tradition. Halle a. S. 1904. 36 S. 8 °.

121. Wülfing, M.: Pathologie nerveuse & mentale chez les Anciens Hébreux 
et dans la Race juive. Thèse de doctorat en méd. Paris 1907. 124 S.
8°.

122. Bartholin, Thom., Paralytici N. T. ed. sec. Basil. 1662. 105 pg. 8 °. -  Ed. 
tert. Lips. 1685. 103 pg. 8 °. -  Auch in Ugolini thesaurus vol. 30 col. 
1459 ff.

123. Pipping, Henric., praes. Casp. Loescher, De Saule per musicam curato. 
Wittenberg 1713. Ed. IV. 64 S. 4°. -  Auch in seinen: Exercitat. acad. 
juveniles. Lips. 1708. pg. 99-223.

124. Sharp, Granville: The case of Saul (1777). London 1807. 187 pg. 8 °.
125. Binet-Sanglé, les prophètes juifs. Etude de psychologie morbide. Paris

1905. 324 S. 18°.
126. Dieulafoy, Saul et David. Acad. des inscript, et belles lettres, séance du 

19. VII. 1895, Comptes rend. pg. 311.
Sauls Anfälle waren grande hystérie de forme démoniaque 
(hystérodémonopathie).

127. de Loosten (Dr. Georg Lomer): Jesus Christus vom Stand-punkte des 
Psychiaters. Bamberg [1905]. 104 S. 8 °.

128. Werner, Hermann: Die psychische Gesundheit Jesu. -  Bibi. Zeit -  und 
Streitfragen IV. Ser. 12. Heft. Gr. Lichterfelde 1909. 64 S. 8 °.

Hautkrankheiten. עור מחלות
129. Crugot, Martin, praes. Nie. Nonnen: Diss. theol. de Leprae Aedium 

Mysterio. Bremae 1744. 60 S. 4°.
Symbolische Deutg. des car'aath-Kapitels.

130. Lehmaier, J.: Ueber den in der Bibel erwähnten Aussatz. -  Inaugural- 
Abhdlg. Nürnberg 1838. 8 °. 30 S.

131. Essinger, David, praes. Autenrieth, H. F.: Ueb. den Zaraath des Moses 
oder den weissen Aussatz. Diss. Tübingen 1843. 50 S. 8 °.

132. Blanc, Henry William: Anthrax, the Disease of the Egyptian Plagues. -  
New Orleans med. and surg. Journ. July 1890. p. 1-25.

133. Münch, G. N.: Der Aussatz in Egypten zu Moses Zeiten. -  Dermatol. 
Ztschr. Bd. I, Heft 3. S. 242-257.

134. idem: Die Zaraath (Lepra) der hebr. Bibel. -  Dermatol. Studien ed. Unna. 
Heft 16. Hambg. u. Leipz. 1893. 167 S. 8 °.

135. Kazenelson, J. L.: schemôth ha-negâ'im bekithbe ha-qödesch. [Namen
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der Hautkrankheiten in den heil. Schriften.] -  Ha-jeqeb, Petersburg 1894. 
S. 41-79. Hebräisch. ( הקודש בכתבי הנגעים שמות )

136. Sack, Arnold, Dr. med. et phil. in Heidelberg: Was ist die Zaraath (Lepra) 
der hebräischen Bibel? Virchow's Archiv f. path. Anat. 1896. Suppl.-Bd. 
S. 201-223.

137. Cohn Naphtali: Die Zaräath-Gesetze der Bibel nach dem Kitäb alkäfi des 
Jüsuf Ibn Salämah. Frankf. a. M. 1899. XVIII und 54 S. 8 °.

138. Pogorelsky, Messala: Was ist die biblische Zara'ath? St. Petersburg 1900. 
221 S. 8 °. Russisch.

139.*Preuss, J.: Materialien z. Gesch. d. bibl.-talmud. Medicin. Die 
Erkrankungen der Haut. -  Allg. med. Central-Ztg, 1903. No. 21 ff.

140. Grünbaum, A.: Jaka wlasciwie postac chorobna nalezy rozurmiec pod 
nazwa biblijna "zoraath"? [Welche Krankheits-form ist unter dem bibl. 
Namen zoraath zu verstehen?] -  Krytyka lekarska. Warschau 1905, No. 
5. pg. 206-210.

141. Lagowski, St., Kritische Bemerkungen dazu. Ibid.
142. Higier, H.: Was findet man über Lepra und Lues in der Bibel, im Talmud 

und im neuen Testament? Medycyna 1906. No. 3. Polnisch.
143. idem: Was lehren uns die Bibel, der Talmud und das Evangelium über 

Lepra und Syphilis ? — St. Petersbg. med. W. 1907, S. 67-70.
144. Withof, Frider. Theod.: De leprosoriis vet. Hebraeorum. Duisburg 1756. 

Auch in seinen Opusc. No. IX. pg. 295-304.
145. Feige, Sam. Gottfr., praes. Fr. Hoffmann: Diss. inaug. med. chir. de 

morbo Lazari. Halae-Magd. 1733. 29 S. 4°.
146. Rogers, Daniel: Naaman the Syrian his disease and cure. London 1642. 

898 S. fol.
147. Reiske, Joh.: de Morbo Jobi difficillimo ... Helmstadii 1685. 4°.
148. Wedel, Ge. Wolffgang: De morbo Hiobi. Jenae 1689. 8  pg. 4°.
149. Hoffmann, Joh. Nie., praes. Benj. Ewaldt: Scrutin. med. Ezechiae morbi 

per ficum curati. Regiom. 1708. 16 S. 4°.
150. Ebbell, B.: La variole dans l'Ancien Testament et dans le papyrus Ebers.

-  Nord. Med. Arkiv. 1906. Afd. II, häft. 4. No. 11. S. 1-58.
151. Pinkhof, H.: antieke lues? Nederl. Tijdschr. voor Geneeskd. 1893 deel I 

p. 130 ff [Raathan (ראתן) des Talmuds soll Lues sein!] Dagegen: Peypers 
ibid. deel II p. 397. Weitere Kontrverse ib. p. 781, 1894 deel II p. 152 
u. 443.

152. Gebühr, Christophor. Hern־., praes. David Bierfreund: Utrum rufus ac 
pilosus Esau fuerit monstrum. Regiomonti 1687 [12 S.] 4°.
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153. Pascal, Nicol. Bened.: quaestio an Esau fuerit monstrum. Viteb. 1671. 4°.
154. Beyer, Carol. Aug.: de haemorrhoidibus ex lege mosaica impuris ad 

Levit. XV commentatio. Gratulationsschrift für Degenkolb. Lips. 1792.
12 p. 4°.

155. Löbl, Jos. M.: ueber die venerischen Krankheiten bei den alten Israeliten.
— Wiener med. Wochenschr. 1895. No. 15/16.

156. Goldstein, Fcrd.: Ueber eine merkwürdige "Krankheit" in der Bibel. 
[Dazu Bemerkungen von J. Preuss.] Neue medizin. Presse. 1901, No.
24.

Der zab Lev. 15 ( טו ויקרא זב ) soll ein mexikanischer passiver Päderast mit 
chron. Spermatorrhoe sein! P. bezweifelt die Beweisführung G. 's.

157. Kroner, Kirchenrat Dr.: Ein Blick in die Geschichte der Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten. Ztschr. f. Bek. d. Geschlechtskrkht. Bd. V. Heft 
5. S. 179-197.

Gynäkologie und Geburtshilfe. ומיילדות גיניקולוגיה
158. Sachs, Aron, Arzt: Die Gynäkologie in der Bibel und im Talmud. Inaug. 

-Diss. Leipzig 1909. 30 S. 8 °.
159. Israels, Abr. Hartog: Diss. hist.-med. inaug. exhibens collectanea 

gynaecol. ex Talmude babylonico. Groningae 1845; Titel f. d. Buchhandel: 
Tentamen hist.-med., exhib. coll. gynäc. quae ex Talm. bab. depromsit.
189 S. 8 °.

160. Redslob, Gustav. Maurit.: de Hebraeis obstetricantibus. Lips. 1835. 14 S. 
4°.

161. Mattei, la maternité et l'obstétrique chez les Hébreux. Paris 1857. 37 S. 8 °.
162. Kotelmann, L.: Die Geburtshülfe bei den alten Hebräern, aus den 

alttestamentlichen Quellen. Marburg 1876. 50 S. 8 °.
163. Sehapiro, D.: Obstétrique des anciens Hébreux. Paris 1904. 162 S. 8 °. -  

Auch in "La France médicale". 49. Jahrg. (1902). No. 1-9.
164.* Preuss, J.: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach Bibel und 

Talmud. -  Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 53. (1904). Heft 3.
165. Derselbe: Die Pathologie der Geburt nach Bibel und Talmud. -  Ztschr. f. 

Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 54. (1905). Heft 3.
166. Wyss, Joh. Franc., praes. Henr. Philiponei de Hautecour: Diss. philolo- 

theol. in qua demonstratur obstetrices illas Aegyptiacas Siphra & Phua 
veritatem Pharaoni tradidisse. -  Francquer. 1706. 19 p. 4°.

167. Gudius, Gottlob Friedr.: de Hebraica obstetricum origine. Lips. 1724. 
Auch in Ugolini Thesaurus vol. 30 col. 1061 bis 1066.
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168. Kraft. Fridr. Guil.: De pietate obstetricum, qua DEUS domos aedificasse 
dicitur Israelitis. Jena 1744. 4°.

169. Kall: De obstetricibus matrum Hebraeorum in Aegypto. Hamburg 1746. 
4°.

170. Goguel, L.: accouchements chez les Hébreux et les Arabes. -  Gaz. 
hebdomad, de méd. et de chir. Paris 1877, No. 23. p. 363.

Er hat zwei arab. Frauen in Tunis auf zwei Steinen niederkommen sehen, auf 
jedem mit einer Glutäe sitzend.

171. Schapiro: Attitudes obstétricales chez les Hébreux d'aprés la bible et le 
talmud. Revue des étud. juives t. 40 (1900) p. 37-49.

172. Slevogt, J. H.: De partu Thamaris difficili et perinaeo inde rupto. Jena 
1700. 4°.

173. Rawitzki, M., weiland prakt. Arzt in Berlin: Ueber die Lehre von der 
Superfötation und der Entstehungsursache des Fötus compressus im 
Thalmud. Peypers' Janus VI. 8 . 9. 10; 1901 p. 410-418, 461-470, 542- 
546. S.-A. 23 S. 8 °

174. Lippe, K.: Thorath ha-‘ubbarin bcm‘êê immân. [talmud. Embry ologie]. 
Jassy 1900. 12 s. 8°. Hebr. ( אימן במעי העוברין תורת )

175. Finalyson, on the care of infants and young children according to the 
Bible and Talmud. Med. Magazine Oktbr. 1893 und Glasgow med. Journ. 
Dezbr. 1893.

Jöce döphen. דופן יוצא
176. Tobia ha-Kohen: Ma'ase Tobijja, T. Ill pereq 18. pg. 138ab ed. Venet. 

1707. Hebr. ( טוביה מעשה הכהן, טוביה )
177. Mansfeld, Ueber d. Alter des Bauch -  und Gebärmutter-Schnittes an 

Lebenden. Braunschweig 1824. 2. Aufl. 1825. 24 S. 8 °.
178. Fulda, L.: Beytrag zur Geschichte des Kaiserschnitts mit besonderer 

Beziehung auf die Schrift des Herrn Mansfeld ... E. v. Siebolds Journal 
f. Geburtshülfe etc. Bd. VI, 1. Stück. 1826.

179. Levysohn, Joce dophen. Littbl. des "Orients". 1849 (X). No. 24. S. 
378.

180. Wunderbar, R. J.: Die im Talmud erwähnte chirurg. Operation joce 
dophen. Littbl. des "Orients" XI (1850), 102-105.

Später in seiner "bibl.-talm. Medizin" abgedruckt.
181. Reich, B.: Ueber einige Andeutungen des Kaiserschnittes an Lebenden 

nach dem Talmud. -  Virch. Arch. Bd. 35 (1866). S. 365-368 und Aerztl. 
Literaturblatt d. Wiener med. Ztg. 1866. S. 18/19.
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182. Spiegelberg, Der K. im Talmud, ib. S. 480, (1866 II).
183. Israels, A. H.: Der K. im Talmud, ib. Bd. 36 (1866 II). S. 290.
184. Löw, L.: Der Kaiserschnitt [nach dem Talmud]. Ben Chananja IX (1866). 

681-700; Ges. Sehr. III, 379-406.
185. Rawitzki M.: Die Lehre vom K. im Thalmud. Virch. Arch. Bd. 80 (1880). 

S. 494-502.
186. [Hildesheime]r: Rezension. Berliner-Hoffmanns Mag. f. d. Wiss. d. 

Judcnth. VIII (1881). S. 48-53.
187. Kotelmann, L.: Kritische Bemerkungen zu dem Aufsatz ... Virch. Arch. 

Bd. 84 (1881). S. 164-176.
188. Rawitzki, M.: Erwiderung ... ibid. Bd. 8 6  (1881). S. 240 bis 262.
189. Kotelmann, L.: Noch einmal die Lehre vom K. im Talmud. -  Virch. 

Arch. Bd. 89. (1882). S. 377-382.
190. Israels, A. H.: De keizersnede bij levenden, volgens den babyl. Talmud. 

Ned. Tijdschr. voor Geneeskd. 1882. II. p. 121-130.
191. Rawitzki, M.: Ueber den K. im Talmud. [Replik mit Bemerkungen des 

Rezensenten.] Berliner-Hoffmanns Mag. XI (1884). S. 31-42.
192. Rawitzki, M.: Wiederum über die Lehre vom K. -  Virch. Arch. Bd. 95. 

(1884). S. 485-526.
193. [Hildesheime]r: Rezension. — Berliner-Hoffmanns Mag. XI (1884). S. 

43-45.
194. Pinkhoff, H.: Bijdrage tot de jotze dofen-quaestie. Nederl. Tijdschr. voor 

Geneesk. 1888. I. S. 158-164; vgl. noch: ( גם ראה )
195. ders.: Janus IV (1889). S. 447-448.

Gerichtliche Medizin. משפטית רפואה
196. Bergei, Joseph: Die Eheverhältnisse der alten Juden. Lpz. 1881. 33 S. 

8°.

197. Schvob, Alexandre: Sur la médecine légale chez les Hébreux. Thèse. -  
Strasbourg 1861. 80 S. 4°.

198. David und der heilige Augustin, zwei Bisexuelle. -  Jahrb. f. sex. 
Zwischenstufen II (1900). S. 288-294.

199. Homosexualität und Bibel. Von einem katholischen Geistlichen. -  Jahrb. 
f. sex. Zwischenstufen IV (1902). S.-A. 47 S. 8 °.

200. Wirz, Caspar, Prof.: Der Uranier vor Kirche und Schrift. Eine Studie 
vom orthodox-evang. Standpunkt. -  Jahrb. f. sex. Zwischenstufen VI 
(1904). S. 63-108. -  S.-A. Lpz. 1904. 44 S.; 2. Aufl. Lpz. 1905. 112 S. 
8 °; ohne den Untertitel und mit "V. D. M." als Titel des Vf.
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201. Rejtö, Sándor: A mózesi tôrvényekrôl. [Von den Gesetzen Mosis.] Budap. 
orvosi ujság. 1905. S.-A. 9 S.

Das Verbot der Kohabitation während und nach den Menses soll die während 
dieser Zeit besonders grosse Gefahr der Bauch-schwangerschaft verhüten.

202.*Preuss, J.: Sexuelles in Bibel und Talmud. -  Allg. med. Central-Ztg.
1906. No. 30 ff.

203.* Preuss, J.: Prostitution und sexuelle Perversitäten nach Bibel und Talmud.
— Monatshefte f. prakt. Dermatol. Bd. 43 (1906).

204. Sickler, Wilh. E. Christ. Aug.: Diss. exhibens novum ad historiam luis 
venereae additamentum. Jenae 1797. 32 S. 8 °.

Die Plage durch Baal Pe'or war Lues.

Hygiene. היגיינה
205. von der Hardt, Herrn.: Officia Judaeorum antelucana pro sanitate et 

studiis. Helmstad 1706. 114 S. 8 °.
206. Gumprecht, Ignaz: De religionis Judaicae in sanitatem influxu. Götting. 

1800. 8 °.
207. Schneider, Dr. P. J., Amtsphysicus zu Ettenheim im Breisgau; 

Medizinisch polizeiliche Würdigung einiger Religionsgebräuche und 
Sitten des israelitischen Volkes, rücksichtlich ihres Einflusses auf den 
Gesundheitszustand desselben. Henke's Ztschr. f. Staatsarzneykd, Bd. X
(1825) p. 213 ff.

1. Beschneidung. 2. Beobachtung der allgemeinen und besonderen Reinlichkeit. 
3. Speise -  und Lebensordnung: a) die Speiseordnung, b) die Feiertäge und 
Festtäge, c) die Gewerbe, 4. Tod und Beerdigung.

208. Kahn, Ignaz: Ueber den medicinisch-polizeylichen Sinn der mosaischen 
Gesetze. Inaug.-Abhdlg. Augsburg 1825. 56 S. 8 °.

209. idem: Medizinisch-polizeiliche Abhandlung über die Mosaischen 
Sanitäts-Gesetze. Augsburg 1833. 54 S. 12°.

210. Manson, Salom. Ludov.: Diss. med. de legislatura mosaica, quantum ad 
hygieinen pertinet. Hagae Comit. 1835. 84 p. 8 °.

211. de Sola, Abraham, L. L. D.: The sanatory institutions of the Hebrews, as 
exhibited in the scriptures and rabbinical writings, and as bearing upon 
modern sanatory regulations, part. I. (einziger) Montreal 1861. [74 pg.]

212. v. Klein, Carl H.: Jewish hygiene and diet. -  Journ. of the Americ. med. 
assoc. 1884. S.-A. 22 S. 8 °.

213. Borchard, Marc: l'hygiène publique chez les Juifs. Paris 1865. 39 S. 
8° .
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214. Guardia, J. M.: Préceptes de Moïse touchant l'hygiène. -  Gaz. med. de 
Paris. 1865. No. 43. pg. 657-660.

215. Adler, Marcus N.: the health laws of the Bible, and their influence upon 
the life-condition of the Jews. -  Imperial and Asiatic quarterly Review. 
Jan. 1892. S.-A. 11 S.

216. Loebl, Jos. M.: Die Hygiene der alten Juden. -  Mitt. d. österr. israel. 
Union. Wien 1894. No. 58. S.-A. 15 S. 8 °.

217. Gillespie C. G. K.: The sanitary code of the Pentateuch. (By-paths of 
Bible Knowledge XXI.) (London) 1894. 96 S. 8 °.

218. Nossig, Dr. Alfred: Die Sozialhygiene der Juden und des altoriental. 
Völkerkreises. Stuttg. etc. 1894. 152 S. 8 °.

S.-A. aus "Einführg. in das Studium der sozialen Hygiene", ib. ib. (Juden: 
S. 31 -  Schluss).

219. Baginsky, Adolf: Die hygienischen Grundzüge der mosaischen 
Gesetzgebung. -  D. Vierteljahrsschr. f. öff. Gesundheitspflege. XXVII, 
Heft 3. -  S. A. 2. Aufl. Braunschweig 1895. 27 S. 8 °.

220. Rattray, Alexander, M. D.: Divine hygiene. Sanitary science and 
sanitarians of Sacred Scriptures and Mosaic code. 2 vols. London 1903. 
655 u. 748 pg. 8 °

221. Wolzendorff, Dr. Gustav: Gesundheitspflege und Medizin der Bibel. 
(Christus als Arzt.) Wiesbaden 1903. 63 S. 8 °.

222. Medvei Bélá: Az ó-testamentumi egészségügy jelenkori világitásban. 
[Die alttestamentliche Hygiene im Spiegel der Gegenwart.] Gyógyászat 
1904. S.-A. 23 S.

223. Steinthal, S.: Die Hygiene in Bibel und Talmud. Berlin 1907. 31 S. 8 °.
224. Hagemann E.: Zur Hygiene der alten Israeliten. Janus XII (1907) pg. 

369-381, pg. 449-461.
225. Piazza, L.: Sul valore della igiene Mosaica. Lentini 1908. 23 pg.
226. Warliz Christ.: De Morbis Biblicis, e prava diaeta animique affectibus 

resultantibus. Vitembg. 1714. 390 S. 8 °.
Eine Diätetik mit Parallelen aus d. Bibel.

227. Troppaneger, Chr. Gottl., praes. Fr. Hoffmann: de diaetetica sacrae script, 
med. Hai. 1728. 59 S. 4°. -Auch in: Hoffmann: Opuscula theol.-physico- 
medica. Hai. 1740. 4°. -  Deutsch: Ulm 1745. 8 °.

228. Aronstam, N. E.: The jewish dietary laws from a scientific standpoint. -  
The med. Age 1904. S.-A. 10 S. 8 °.

229. Wolfshcimer, Salom. Bcrnh.: De causis foecunditatis Ebraeorum, nonnullis 
sacri Codicis praeceptis intuentibus. Halae 1742.
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230. Worms, Simon Wolf, natione Ebraeus: De causa immunditei spermatis 
humani apud Ebraeos ... loco speciminis inauguralis. Gissae 1768. 28 
S. 4°.

231. Burgheim, Salomo Hirsch, praes. Adam Michael Birkholz: De studio 
munditiei corporis penes Judaeos morbis arcendis atque abigcndis apto. 
Lipsiae 1784. 36 S. 4°.

232. Kazenelson, L.: Die rituellen Reinheitsgesetze in der Bibel und im 
Talmud. -  Mtschr. f. Gesch. und Wiss. d. Judent. 1899. S. 1-17; 97-112; 
193-210. 1900. S. 385-400; 433-451.

233. Nicolai, Joh.: de sepulchris Hebraeorum. Lugd. Bat. 1706. 285 S. 4°.
234. Gakenholz, A. C.: programma de immunditie ex contrectatione mortuorum 

secundum legem Mosaicam. Num. XIX, cum anatomen corporis feminini 
institueret. Helmstadii 1708. [22 S.] 4°.

235. Perles, Dr. J.: Die Leichenfeierlichkeiten im nachbibl. Judenthume. 
Frankel's Mtschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judenth. X (1861). S. 345-355 u. 
376-394.

236.* Preuss, J.: Materialien z. Gesch. d. talmud. Mcdicin. Der Tote und seine 
Bestattung. -  Allg. med. Central. -  Ztg. 1902. No. 25 ff.

237. Locard, Edmond: La mort de Judas Iscariote, étude critique d'exégèse et 
de méd. légale sur un cas de pendaison célèbre. Arch. Anthrop. Crim. 15 
juin 1904.

238. Küchenmeister, Fr.: Die Totenbestattungen der Bibel und die 
Feuerbestattung. Stuttg. 1893. 163 S. 8 °.

239. Stössel, Bezirks-Rabb. in Stuttgart. Die Feuerbestattung. Allg Ztg. des 
Jud. 1894. 32/33.

240. Leufstadius, Andreas, praes. Olaf Celsius: De lotionibus Ebraeorum. 
Upsalae 1727. 32 S. 12°.

241. Spitzer, Sam.: Ueber Baden und Bäder ... bei den Hebräern, Griechen 
und Römern. Grünwalds Studien und Kritiken. 1883. S.-A. 43 S. 8 °.

242. Wessely, Wolfgang: Ueber die Heilquellen und Bäder bei den alten 
Hebräern. Oesterr. Blätter f. Litt. & Kunst. März, April 1844. Französ. 
in de Carro's Almanach de Carlsbad, Munich 1844. pg. 66-133.

243. Löw, L.: Dampfbäder in der talmud. Zeit. Ben Chananja IX (1866) S. 
23-25; Ges. Sehr. III, 367-369.

244. Beugnies, Ablutions et bains chez les Sémites. -  Peypers' Janus I (1896) 
pg. 202-215.

245.* Preuss, J.: Waschungen und Bäder nach Bibel und Talmud. -  Wiener 
mediz. Wochenschr. 1904. No. 2 ff.
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246. Krauss Samuel: Bad und Badewesen im Talmud. S.-A. aus "Hakedem" 
I. II. (Frankfurt a. M.) 1908. 65 S. 8 °.

Diätetik. np*’ÜÜK‘H
247. Formstecher (Offenbach): Beiträge zur rationellen Erklärung einiger mos. 

Vorschriften mit bes, Beziehung auf d. Speisegesetze. -  Israelit d. 19 
Jahrhdt. 1847. No. 31-34.

248. Garrault, P.: Die Rindertuberkulose und der Talmud. -  Rev. scientifique 
1902. 3/4; Medizin. Woche 1907. No. 39-48. S.-A. 29 S. 8 °.

249. Rubinstein, Mätyäs: A mozesi talmudi hüshigiene [Fleisch-hygiene]. -  
Jubelschrift für Moses Bloch. Budapest 1905. pg. 187-197. Ungarisch.

250. Baltzer, Eduard: Vegetarianismus in der Bibel. (Die natürliche 
Lebensweise. IV.) Nordhausen 1872. -  2. 3. Aufl. Lpz. o. J. 131 S. 8 °.

251. Wawruch Andr. Ign.: Disquis. med. cholerae, cujus mentio in sacris 
bibliis occurrit (Num. cap. XI). Wien 1832. 8  p. 4°.

Vortrag auf d. X. Naturf.-Versammlung. -  Zur Sache s. o. S. 660.
252. Delitzsch, Franz: Die Bibel und der Wein. Schriften des Institut. Judaicum 

No. 7. Lpz. 1885. 18 S. 8 °.
253. Harnack, Erich: Die Bibel und die alkoholischen Getränke. -  Festschr... 

z. Jubelfeier d. Univ. Halle 1894. S.-A. 18 S. fol.
254. Asmussen, G.: Die Bibel und die Alkoholfrage ... Erwiderung an Prof. 

Dr. E. Harnack. Tages- und Lebensfragen No. 19. Bremerhaven 1895. 32 
S. 8 °.

255. Boas, Kurt W. F.: Trunksucht in der Bibel. -  Zeitschr. f. Religionspychol. 
Bd. I. S. 345-351.

256. Reinelt, Paul: Was sagt die hl. Schrift vom Weine und von der Abstinenz? 
Hamm 1908. 42 S. 8 °.

257. Köhler, K., New-York: Zum Kapitel der jüdischen Wohltätigkeitspflege. 
Festschrift zum 70. Geburtstage A. Berliner's. Frankf. a. M. 1903. S. 
195-203.

258. Cassel, Dr. D., Offener Brief eines Juden an Herrn Prof. Dr. Virchow. 
Berlin 1869. 38 S. 8 °.

Virchow hatte behauptet ("Ueber Hospitäler u. Lazarette", Sammlg. 
gemeinverständl. wiss. Vorträge v. Virch. und von Holzendorff III. Serie, 
Heft 72, p. 6), dass die Juden keine Krankenhäuser gehabt hätten. Dagegen 
verweist C. auf Beth Chophschith II. Reg. 15,5. Virchow's Replik in seinem 
Archiv, Bd. 46, pg. 470.

259. Schervier, C. G., Religionslehrer: Ueber die hohe Lebensdauer der
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Urväter des Menschengeschlechts. Progr. d. Höheren Bürgerschule zu 
Aachen. 1857. 19 S. gr. 4°.

Aeltere Schriften über dass. Thema bei Choulant S. 107.
260. von Seelen, Joh. Henr.: de medicorum meritis in S. Scripturam diatribe 

hist.-crit. Lubec. 1719. 48 p. 4°.
Nicht lückenlose Bibliographie d. Schriften über bibl. Medizin.

261. Steinschneider, Moritz: Schriften über Medizin in Bibel und Talmud und 
über jüdische Aerzte. Wiener klin. Rundschau 1896. No. 25/26.

262.* Preuss, J.: Schriften über Medizin in Bibel und Talmud. Ein Nachtrag 
nebst einigen Berichtigungen zu Steinschneider's Artikel ... Brody's 
Ztschr. f. hebr. Bibliographie II (1897) Heft 1. S. 22.
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291 יא יז, 794 ,789 ,97 ־א ז, מקרא
153 יב יז, 260 ,84 :ב ז,

374 ,369 ,162 יג יז, 260 ג : ז, בראשית
375 יד יז, 688 טז ח, 319 ב א,
178 טז יז, 463 ,237 כב ח, 789 י א,
877 יז יז, 607 ב ט, 236 יד א,

152 כג יז, 838 ג ט׳ 85 כז א,
376 כו יז, 764 ,749 ד ט, 676 ,620 ,617 כח א,

663 ,365 ,198 א יח, 767 ה ט׳ 838 כט א,
781 ג יח, 813 ,618 ו ט׳ 593 ,107 ,82 ז ב,
156 ה יח, 865 כא ט, 303 ,91 ,82 כא ב,
838 ז יח, 161 ,104 ,81 כב ט, 82 כב ב,

576 ,180 יא יח, 67 כג ט, 826 ,625 כג ב,
663 יט יח, 866 כה ט, 508 ה ג,
737 כ יח, 9 כז ט׳ 858 ,433 ,419 ו ג,
738 א יט, 280 ב יא, 76 ז ג,
781 ב יט, 877 י יא, 76 יא ג,

א יט, 737 ד־י 178 ל יא, 508 יד ג,
738 ח יט, 877 ,658 א יב, 360 טו ג,

417 ,411 ,409 ,399 יא יט, 104 טו יב, ,674 ,595 ,580 ,576 טז ג,
738 ,737 יב יט, 523 יז יב, 680

877 יט יט, 70 כב יד, 76 כא ג,
737 כד יט, 169 ד טו, 770 טו ד,

701 ,700 לא יט, 17 כ טו, 675 ,343 ב ה,
865 לב יט, 618 א טז, ,728 ,431 ,104 ,97 ב ו,
700 לג יט, 619 ,598 ב טז, 742
695 לו יט, 695 ד טז, 302 ד ו,
169 יח כ, 376 יז 92 ז ו,

366 ,50 ד כא, 376 ,162 ,153 א יז, 417 ,288 ט ו,
576 ז כא, 658 ,85 ה יז, 729 יב ו,

617 ח כא, 368 ז יז, 688 יח ו,
241 ,67 יד כא, 374 ,51 ט יז, 858 כא ו,

241 טו כא, 365 ו יז, 506 ח ז,
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735 ,334 ,331 א לט, 169 לא כט, 412 יט כא,
735 ,122 ו לט, 692 לה כט, 818 כה כא,

673 יא לט, 618 א ל, 667 לג כא,
674 יב לט, 584 ב ל, 372 ,198 ג כבי

334 ב מ, 598 ! ג ל, 66 ו כב,
207 ז מ, 578 י ל, 769 כג

316 יט מ, 693 ,692 ,691 יד ל, 769 ו כג,
71 כא מ, 717 ,716 טז ל, 80 ב ה כ

394 ,204 ג מא, 692 יז ל, 80 ט כד׳
642 ז מא, 692 יה ל, 319 ,67 טו כד.

206 ,205 יג מא, 692 כ ל, 728 טז ה כ
541 יד מא, 692 :ד כב-> ל, 64 יז כד»
65 מב מא, 645 כד ל, 781 לב ה כ

873 ,688 נ מא, 590 לז ל, 728 ,29 נ ה כ
722 ז מב, 644 מג ל, 728 נה ה כ

722 ט מב, 114 ד לא, 612 נט ה כ
862 לד מג, 183 ,181 ,180 לה לא, 268 ח כה,
407 יז מד, 198 מ לא, 621 ,178 כא כה,

851 יח מה, 359 כד לב, 642 ,577 כב כה,
781 יט מה, 657 ,347 לא לב, 853 ,169 ,168 ,83 כג כה,

80 כו מו, 750 ,360 ,196 ,89 לב לב, 643 כד כה,
123 ,122 כט מו, 436 ,123 ד לג, ,642 ,532 ,118 כה כה,

735 יה מז, 801 יה לג, 803
80 כט מז, 717 ,716 א לד, 642 כו כה,

214 ,110 ,109 א מה, 371 ,366 כה לד, 877 א כי.
122 ,105 ,100 י מה, 772 ,614 ח לה, 818 יט כו,

210 טז מה, 82 יא לה, 408 ,105 א כז,
727 ח מט, 644 ,641 ,629 טז לה, 419 ד כז,

860 יא מט, 53 יז לה, 532 יא כז,
438 ,437 ,432 יב מט, 819 כד לז, 65 טז כז,

67 טו מט, 81 לד לז, 642 ,258 לו כז,
349 יז מט, 686 ו לח, 107 מד כז,
109 יה מט, 620 ז לח, 199 יא כח,
361 יט מט, 703 ח לח, 204 יב כח,
673 כד מט, 729 ,686 י לח, 369 יד כח,

673 ,612 כה מט, 722 יד לח, 819 ב כט,
60 כו מט, 157 יח לח, 122 יא כט,

457 ,214 לג מט, 629 ,578 כד לח, 123 יג כט,
123 א נ, 643 ,168 כז לח, 406 ,405 ,402 יז כט,
778 ,762 ,23 ב נ, 53 כח לח, 642 כה כט,

598 כג נ, 643 כט לח, 377 כז כט,

901
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427 ,356 ,134 כד כא, 170 ו יב, 767 ,762 כו נ,
440 ,14 כו כא, 104 טו יב,
440 ,134 כז כא, 227 כב יב, שמות
210 כח כא, 366 מח יב, 592 ז א,
210 לה כא, 633 ב יג, 52 טו א,
טז כב, - 708 ,341 טו 848 ה יג, 597 ,596 ,52 טז א,
217 יז כב, 193 ,101 טז יג, 597 יז א,
740 יח כב, 843 יז יג, 598 ,52 יט א,
395 יט כב, 721 ב יד, 717 כב א,
411 כד כב, 843 ה יד, 366 א ב,
264 ל כב, 461 י יד, 595 ,580 ,376 ב ב,
417 ז כג, 651 כד יד, 791 ה ב,
414 ,411 ח כג, 544 א טו, 366 ו ב,
349 יד כג, 597 ה טו, 307 יב ב,
750 יט כג, 485 יד טו, 569 ,460 ,220 כג ב,
278 ,34 כה כג, 652 כה טו, 220 כד ב,
622 כו כג, 216 ,34 ,30 ,29 כו טו, 216 ב ג,
414 ,340 ,299 כה כג, 834 ד טז, ה ג, 241 ,216 ב-
541 לח כה, 494 ,85 יד טז, 216 ג ג,
62 א כו, 834 לא טז, 216 ד ג,
173 ד כו, 284 ה יז, 216 ה ג,

161 ,81 מב כח, 122 ז יח, 844 ח ג,
144 יג כט, 665 ,663 כ יח, 496 ו ד,
112 ,73 כ כט, 579 טו יט, 348 ,131 ,122 י ד,

562 כה ל, 212 ה כ, 450 ,412 ,122 יא ד,
562 לב ל, 376 ו כ, 122 טז ד,
565 לג ל, א כ, 817 ט-י 366 יט ד,
655 לה ל, 729 ,704 יג כ, 369 ,366 כד-כה ד,

65 ט לב, 705 יד כ, 377 ,50 כה ד,
65 ט לד, 410 טו כ, 122 כז ד,
817 כא לד, 161 כג כ, 843 ב ה,
750 כו לד, 807 ,782 ב כא, 104 ב ו,
376 כז לד, 444 ה כא, 70 ח ו,
872 ,672 ,115 כט לד, 444 ו כא, 377 ,162 ,125 יב ו,
402 לג לד, 679 י כא, 678 כג ו,
833 ,811 ג לה, 40 יד כא, 827 טו ז,
178 ,144 כב לה, 446 ,284 טו כא, א ט, 516 ח-י
541 כג לז, 75 יח כא, 519 י ט,
66 כא לח, ט כא, ח-י 22 י 104 כב ט,

528 ,43 ,34 ,32 יט כא, 71 כט ט,
622 ,439 ,416 ,54 כב כא, 520 א יא,
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451 ב טז, 494 כ יג ויקרא
677 ,675 ו טז, 494 כה יג 138 טז א,

74 יב טז, 287 כה יג 74 ב ב,
785 כד טז, 642 ,118 לא יג 847 יא ב,
753 כו טז, 497 ,493 לט יג 136 ג ג,

870 כט טז, 529 מ יג 158 ,144 ,90 ד ג,
836 ז יז, - ג 312 מא יג 144 טו ג,

751 ,392 יא יז, 120 מב יג 750 ,749 יז ג,
426 יג יז, 550 ,506 מה יג 420 א ה,
749 יד יז, 507 מו יג 749 כו ז,
786 טו יז, 757 נג מז־ יג 94 לא ז,
695 א יח, 244 מט יג 111 כג ח,

,731 ,698 ,182 ,157 ג יח, 757 נה יג 546 ,545 ,506 ו י,
743 ,740 ,732 757 נו-נה יג 861 ,691 ט י,

709 ה יח, 505 א-לב יד 746 ז יא, - ג
168 ו יח, 505 ב יד 747 ־ - יא, ,ט
161 ז יח, 504 ,23 ג יד 746 יט יג- יא,

788 ט יח, 786 ז־ה יד 403 יט יא,
681 יז יח, 687 ,506 ח יד 848 כא יא,

788 ,579 ,181 יט יח, 99 ט יד 747 כב יא,
731 -כב כא יח, 112 יד יד 747 -ל כט יא,

741 כב יח, 508 יה יד 786 לא-לב יא,
740 ,697 כג יח, מח 758 לד- יד 789 לו יא,

697 כה יח, 244 לז יד 756 לז-לח יא,
448 ,419 ,40 יד יט, 507 מ יד 80 לט יא,

377 כג יט, 509 נו יד 747 מא יא,
548 ,546 ,62 כז יט, 538 ב טו 385 מג יא,

382 ,363 ,116 כח יט, 406 ג טו 752 -מד מג יא,
715 ,672 כט יט, 127 ח טו ,602 ,587 ,182 ,180 ב יב,

704 ,672 י כ, 538 ט טו 633 ,626
697 יא כ, 786 יג טו 372 ,367 ג יב,
697 יב כ, 788 ,181 טז טו 786 ,603 ד יב,

741 ,731 יג כ, 166 יז טז־ טו 23 יג
697 ,672 יד כ, 786 יה טו 248 ,212 ,182 ב יג,

740 שז טו-> כ, ,180 ,177 ,168 יט טו 491 ג יג,
697 יז כ, 579 ,533 494 ,408 ו יג,

788 ,180 יח כ, 180 כא יט- טו 491 ח יג,
699 כ כ, 180 כד טו 491 יא יג,

699 ,697 כא כ, 568 ,180 כה טו 504 ,421 ,411 יב יג,
346 כה כ, 569 לא טו 421 יד יג,

734 ,57 ב כא, 659 א טז 287 יה יג,
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־לז יד, 225 לו 543 יה ה 548 ,530 ,116 ה כא,
274 ,232 לז יה 100 כ ד, 719 ,699 ז כא,
725 מא טו, 534 ,508 כ ה, 715 ט כא,
415 יד טז, 156 יא ה, 810 ,545 ,542 י כא,
663 כט טז, 356 יא־לא ה, 711 יד כא,
225 לא-לב טז, 484 ,285 יב ה, 519 יז כא,
225 יא יז, 704 יב־יד ה, ,396 ,349 ,302 יה כא,
227 יא-יג יז, 420 יג ה, 451 ,443 ,421
225 יג יז, כח ה, 706 טו- ט כא, ח-י 350 י
226 יד יז, 706 יז ה, ח־כ כא, 330 י
169 טו יח, 553 ,505 ,356 יה ה, ט-כא כא, 288 י
623 טז יח, 248 ,83 כא ה, 627 ,312 ,243 ,165 כ כא,
753 כא יח, 450 ,356 כב ה, 394 כ-כא כא,
486 יט 285 ,253 ,245 ,110 כד ה, -ז כב, 756 ו

754 ב יט, 707 לא ה, 443 ,313 כ כב,
753 ח יט, 862 ,582 ,124 ב ו, 519 כ-כב כב,
א יט, 755 ח-י 582 ד ו, 396 כב כב,
85 ,57 יד יט, 543 ,539 ,117 ה ו, 443 כג כב,
טז יט, - 755 טו 582 ו־ז ו, 572 ,336 ,331 כד כב,
754 יז יט, 196 יא ו, 750 ,746 ,100 כה כב,
755 יה יט, 549 ,543 יה ו, 870 כז כג,
754 כ יט, 66 ט ז, 871 לב כג,
753 כא יט, 548 ,539 ז ח, 343 טו כד,
294 כא 294 ט כ כד, ט- 439 ,416 י

ט כא, - 294 ו א ט, 58 י-י 357 כא כד,
104 ב כב, 227 ט י, 416 כב כד,
198 כא כב, ו יא, 840 ד- 650 ,436 ו כה,
121 לה כב, 852 ,510 ה יא, 543 כט כה,
349 ג כג, 834 ח יא, 807 ,782 לט כה,
410 ג כד, 67 יב יא, 14 מו כה,
455 ד כד, כ יא, ה- 840 י 444 נה כה,
741 ט כד, 281 ,278 ,232 כ יא, 34 יא כו,
689 ,484 א כה, 838 כב יא, 408 ,242 ,236 ,225 טז כו,
ג כה, 718 א- 840 לב-לד יא, כו כו, 224 כה-
ה כה,  743 א-
745 ג כה,

 121 ח יב,
508 ,496 י יב,

377 מא כו,

316 ד כה, 507 ,491 יב יב, במדבר
721 ,169 ח כה, 30 יג יב, 424 יב ג,
ט כה, 225 ה- 127 יד יב, 593 מ ג,
225 ט כה, 858 כג יג, 541 ט ד,
413 כ כז, 302 לג יג, 66 י ד,
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522 כט כב, ח 746 ד- יד, 561 ז , כט
332 ,328 ,327 ,162 ב כג, 750 כא יד, 611 ג ל,

699 ג כג, 752 -כג כב- יד, 812 ,544 יד ל,
689 י כג, 811 -כו כד- יד, 744 טז , לא

166 י-יא כג, 753 ב טז, 744 ■כ יז־ , לא
166 יא כג, 349 טז טז, 178 נ , לא

786 יב יא-י כג, 356 ז יז, 544 טז לב
821 יג־טו כג, 777 יד יז, 417 נה לג,

675 יד כג, 810 ,542 טו יז, 15 יא , לה
733 ,715 ,704 יח כג, 169 ג יח, 318 -יז טז , לה

ט ח-י 734 י כג, 164 י יח, 685 ז לו,
336 יט כג, 164 יא יח, 703 ט לו,
296 כ בג, 416 ,357 יט יט,

809 א-ב ה כ 832 ,777 יט כ, דברים
699 א-ד ה כ 84 ב א כא, 17 כ ב,

372 ח ה כ 356 ב כא, 607 ,302 יא ג,
212 טז ה כ 677 ,491 ,421 ה כא, 721 ה ד,
158 ב כה, 702 ד י_י כא, 814 טז ד,

697 ב-ג כה, 546 ,76 יב כא, 547 לד ד,
703 ,522 ד כה, 699 יד יג־ כא, 29 לה ד,

341 ה ה כ 633 -יז טז■ כא, 68 ו ו,
685 ה-ו כה, 484 ,339 יח כא, 101 ,68 ח ו,
703 ה-י כה, 349 -כ יח- כא, 168 יג ז,

126 ט כה, 449 ,420 -כ יט כא, 620 ,340 יד ז,
354 ,161 יב יא־ כה, 839 ,150 ב כא, 281 ,278 ,211 ,210 טו ז,

13 יב כה, 775 ,316 כב כא, 299 כ ז,
68 ח כו, 775 כג כא, 858 ח ח,

419 יח כז, 45 א כב, 293 טו ח,
כג 697 כ- כז, ,542 ,431 ,118 ,68 ה כב, 590 יב

742 ,740 כא כז, 557 ,555 377 ,152 טז
824 ג כח, 416 ו כב, 77 י יא,
411 ח כח, 711 יד כב, 157 ,101 יח יא,

»267 ,243 ,236 כב כח, 710 -יז יד- כב, 730 ב יב,
408 420 ,342 יז כב, 749 טז יב,

,518 ,507 ,228 ,42 כז כח, 712 יט יז־ כב, 837 כ יב,
519 712 כא כ- כב, 836 כ-כא יב,

476 כח כח, 715 כא כב, 837 ,749 כא יב,
412 כט כח כח, 787 כב כב, 751 ,750 ,749 כג יב,

726 ל כח, 708 כג כב, 708 כה יב,
476 לד כח, 707 כו כב, 633 ה יג,

517 ,60 לה כח, 708 ,342 -כט כח כב, 531 ,116 א יד,
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117 יג טז, 794 ז יא, 561 מ כה,
683 טז טז, 794 ח יא, 77 נו כה,
79 יט טז, 341 יז יא, 599 נו-נז כה,
415 כא טז, 460 ג יג, 403 ,275 ,78 סה כה,
418 כו טז, א יד, 878 י־י 201 סז כה,
ל טז, ט- 763 כ 794 ז טו, 861 ה כט,
576 יח 722 ח יט, 720 יג כט,
557 יט 745 ,225 יז כב, 716 יט כט,

781 כ-כא יט, 417 יג כג, 215 יד לא,
כז יט, 739 כב- 299 יב כד, 96 י לב,
739 ה כ, 208 יז לב,
470 טז כ, שופטים 227 כה לב,
739 לה כ, -ז א, 354 ו 738 לב לב,

713 יב כא, 214 כו א, 29 לט לב,
469 טו ג, 828 ב לג,

א שמואל 80 טז ג, ט לג, 366 ח-
543 ,538 ,101 יא א, כד ג, א- 323 כ 67 יב לג,
681 יד א, 829 כד ג, 862 טז לג,
688 יט א, ה ג, כ 826 כד- 781 כד לג,
כד א, - 609 כג 323 כה ג, 58 ו לד,
496 טו ב, 303 ,62 כא ד, 878 ,105 ,63 ז לד,
355 לא ב, 846 ,690 כה ה,
105 ב ג, 303 כו-כז ה, יהושע
113 יא ג, 741 ,690 כז ה, 201 ח א,
105 טו ד, 79 ו ז, 719 א ב,
66 יה ד, 777 כב ח, 691 יא ב,
595 ,594 ,170 יט ד, 80 ל ח, 720 יג ב,
כ ד, ט- 641 ,53 י 863 יג ט, 721 ,720 טו ב,
כא ד, ט- 645 י 84 לז ט, 369 ,368 ,366 ב ה,
228 ו ה, ד ט, -נ ג 303 נ 366 ה ה,
228 ט ה, 763 נד ט, 844 ו ה,
ב ה, א-י 228 י 720 א יא, 367 ט ה,
231 ה ו, 131 ו יב, 838 יב ה,
228 יד ו, 521 ז יב, 719 יז ו,
228 יט ו, ה יג, 581 ד- 65 ח ז,

ב ח, 677 א- 543 ,538 ה יג, 375 יא ז,
777 ה ח, 367 ג יד, 863 ד ט,
781 יא ח, 85 ח יד, ה ט, 834 ד־
122 א י, 62 טו טו, 65 כד י,

415 ב יא, 64 יט טו, 316 כו י,
361 ז יא, 719 א טז, 361 ו יא,
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 773 טו יב,
 18 ב יג,
 847 כז יד,
433 ,272 כט יד,
473 כח טו,
 118 יב טז,
 473 יד טז,
 473 טז טז,
 302 ד יז,
 302 ח יז,
 302 ט יז,
367 כו יז,
 733 ,302 מג יז,
 303 מט יז,
 304 נ יז,

 474 ז יח,
 147 יג יט,
כד יט,  475 כ-
 455 כד יט,
 754 ,167 כו כ,

טז כא, ד-  476 י
 828 ג כד,
 662 ד כד,
 662 ה כד,
 474 כ-כא כד,
 466 ג כה,
 858 יח כה,
 821 כב כה,
לח כה, -  466 לו
 782 מא כה,
 201 יב כו,

 794 א כט,
ב ל, א-י  793 י
 858 ,271 יב ל,

 788 ,763 ,474 ד לא,
 85 י לא,
 778 יא-יג לא,
779 יב-יג לא,

ב שמואל
474 ח-י א,

634 כג ב,
 128 טז ג,
142 כז ג,
ט ג, כ ח- 537 כ
348 ד ד,
198 ה ד,
356 יב ד,
410 ו ה,
644 ח ו,
592 יא ו,
641 כג ו,
כג ו,  645 כ־

 348 ג ט,
 348 יג ט,
 549 ,83 ד י,

 795 ,198 ב יא,
 781 ה יא,
 215 יה יב,
 560 כ יב,
 30 כב יב,
ד יג, -י  462 ג
 476 ו יג,
ט יג, א-י  702 י
 702 יג יג,
 557 טו יג,
 546 ב יד,
 61 ,60 כה יד,
 543 כו יד,
 794 יז יז,
ט יז, ח-י  818 י
 763 כג יז,
 661 כה יז,
ט יז, כ ה-  851 כ
 846 כט יז,

 544 ט יה,
 769 יז יה,
 550 כה יט,
348 כז יט,
 485 ,129 ,125 ,113 א יט,
 635 ,136 י כ,
142 כג כ,

 316 ו כא,
 627 ,353 כ כא,
 469 י כג,
 225 כ כד,
 225 טו כד,
225 כא כד,

א מלכים
ד א,  662 א-
 324 ה א,
 594 לא א,
 794 לג א,
לד א,  722 לג-
101 לד א,
119 נב א,
719 טז ג,
854 ז ה,
172 ח ו,
170 נ ז,
244 לז ח,
71 לח ח,
594 ,348 נד ח,
 127 ג ט,

ה יא,  718 ד-
 72 ט-י יב,
 538 יח יב,
ו יג, -  470 ד
170 ח יג,
 418 ,105 ד יד,
 418 ו יד,
732 כד יד,
732 יב טו,
732 ,731 יב-יג טו,
164 יג טו,
250 כג טו,
 763 יח טז,
א טז, ל  719 ל-
251 יז יז,
 251 כא יז,

 116 כח יח,
75 י כ,
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 689 לח כב,
732 מז כב,
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525 ב א,
533 ח א,

794 ,622 ,24 כא ב,
532 כג ב,
620 טז ד,

24 יח ד,
296 כ יח- ד,

250 כב ח- י ד,
81 כט ד,

111 לה ד,
422 לט ד,

854 -מ לט־ ד,
505 ז ה,

658 ח ה,
ד -י 791 י ה,

217 יא ה,
658 יד ה,

510 ,496 כז ה,
417 ,409 יח ו,

507 ג ז,
483 ו-ז ז,
41 ט-י ח,

635 ,194 יב ח,
658 טו ח,
17 כט ח,

477 יא ט,
17 טו ט,

431 ,428 ל ט,
334 לב ט,

774 ■לז לג ט,
71 לה ט,
820 כז «י
612 ב , יא
70 יב , יא

761 כא יג,
506 ה , טו
659 כו יז,

 294 ד יח,
 125 כ יח,
 820 כז יח,
 169 ג יט,
 515 ,231 לה יט,
 659 ,514 ,214 ,41 א כ,
ב כ,  514 א-י
 514 ה־ו כ,
 858 ,515 ,24 ז כ,

ב כא,  687 א-
 779 טז כג,
 779 כ כג,
 335 יב כד,
 416 ז כה,
335 יט כה,

ישעיה
362 ,290 ו א,
737 י א,
729 טו א,
 121 כ א,
 549 יא כ,
-ז ג, 283 ו
 ,559 ,431 ,429 ,147 טז ג,

566
 ,531 ,509 ,170 ,61 יז ג,

557
208 כ ו,
208 ,130 ו ו,
113 ,103 י ו,
118 ב ז,
טו ז, ד- 847 י
539 כ ז,

677 יח ח,
 594 ,170 ח יג,
 194 טז יג,
 511 א יד,
 280 ח יד,
735 יח יד,
550 ,531 כ טו,
244 ו טו,

870 ,459 ,81 ג כא,
769 טז כב,
723 טו כג,
723 טז כג,
227 ב כו,
32 יד כו,

375 טו כו,
594 יז כו,

629 יח כו,
32 יט כו,
227 כ כו,

793 א כח,
410 ט כט,

873 כ ל,
132 ד לב,

68 ב לג,
542 יז לג,

349 כג לג,
159 ה ו ל
79 ג לה,

417 ה לה,
450 ו לה,

820 ,160 יב לו,
596 ,169 ג לז,

687 ,659 א לח,
514 י א־ לח,

203 ב לח,
214 ה לח,
214 ט לח,
515 י לח.

663 יב לח,
514 יג לח,
515 יד לח,
201 טז לח,

82 יז לח,
561 ב לט,
334 ז לט,
68 יא מ,

75 ,70 יב מ,
394 כב מ,

550 ה מא,
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834 ,721 כא לז, 719 ,62 ג ג, 417 ז מב,
334 ז לח, 152 ד ד, 594 ,259 יד מב,

550 ה מא, 431 ,429 ל ה 103 ח מג,
819 ■ט ה־ מא, 594 לא ד, 540 יב מד,

774 ט מא, 377 ,162 ,113 י ו, 79 כג מה,
667 יז מא, 297 יז ח, 613 ד מו,

550 ,116 לז מח, 362 ,283 ,24 כב ח, 79 ב מז,
730 לו נ, 642 ג ט, 62 ד . מח,

226 כ ט, 869 י מט,(
יחזקאל 547 ,162 כה ט, 67 כב , מט,

452 ז א, 210 ב י, 614 ,54 כג , מט,
413 כח א, 540 י ג י, 112 1 ה נ,

62 : ז ג, 159 כ יא, 344 א נא,
851 ,834 ט ד, 160 ב יב, 344 ב נא,

121 יד ד, 78 כב יג, 870 ,215 יד נא,
538 א ה, 115 כג יג, 367 א נב,
224 טו ז, 290 יז יד, 644 יג נב,

79 יז ז, 290 יח טו, 428 יא נד,
531 יח ז, 531 ,116 ו טז, 844 א נח,

546 ,117 ג ח, 597 ג יח, 447 ,113 ג נח,
81 ב ט, 113 ג יט, 70 יב נה,

219 ו ט, ד- 169 יז כ, 339 ,243 ג נו,
74 ב י, 226 ט כא, 677 ה ד- נו,

69 יח יג, 776 יט כב, 447 ו נו,
75 ,70 יט יג, 384 כח כב, 729 ה נז,

78 כב יג, 693 ל כב, 134 יט נז,
604 ד טז, 65 י כח, ג-ד; 872 נח,
190 ז טז, 485 ו־כו כה כט, 75 ד נח,

147 יא טז, 477 כו כט, 873 ז נח,
557 יד טז, 594 ,245 ,81 ו ל, 817 יג נח,
165 יז טז, 290 יג ל, 471 א נט,

844 יט טז, 290 יז ל, 157 ג סב,
162 כו טז, 412 ז לא, 19 ז סד,
719 ל טז, 80 יח לא, 265 יד סח,

705 לב טז, 438 כט לא, 595 ז סו,
725 לג טז, 507 -לח לד לא, 231 יז סו,

724 -לד לג־ טז, 290 ו לג,
168 -לז לו- טז, 376 כה לג, ירמיה
737 -נ מט טז, 777 ,776 ה לד, 577 ה א,

180 ו יח, 861 ז ב לה, 61 טז י ב,
681 לח כ, 539 כג לו, 563 בב י ב,

909
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81 יא כא,
116 ,80 יז כא,
 145 כו כא,

י כב, 182 ט-
161 י כב,
725 כ כג,

452 כה כג,
82 לה כג,

431 ,430 מ כג,
 719 מד כג,

ח כד, -י 215 טז
 255 יז כד,

551 יז-כב כד,
677 יח כד,
546 טז כו,

659 יא לא,
 367 יח לא,
־ו לג, 227 ג

13 ד לד,
13 טז לד,

116 ו לז,
84 יב לח,
69 יח מד,
551 כ מד,

78 ג מז,
658 ט מז,

620 ,450 יב מז,

הושע
ג א, 677 ב-
610 ח א,
676 י ד,
732 יד ד,
 289 יג ה,
 477 ז ט,
 744 י ט,
 169 יד ט,
 642 ד יב,
 596 יג יג,
194 א יד,

יואל
134 ו א,
870 יד א,
725 ,301 ג ד,

עמום
578 יא א,
779 א כ,
299 ט כ,
135 ו ד,
244 ט ד,
558 א ו,
558 ו ו,

531 י ח,

עובדיה
126 יב א,
488 טז א,

יונה
484 ה א,
30 ה ג,
30 י ג,

מיכה
T 531, 733 א,

546 טז א,
644 יג ב,
 115 ב ג,
134 ה ג,
169 ז ו,
561 טו ו,

נחום
81 ,79 יא כ,
290 ,71 יט ג,

חבקוק
161 טו ב,
125 טז ג,

צפניה
129 יג ג,

הגי
244 יז ב,

זכריה
96 יב ב,
 113 יא ז,
205 ב י,

 476 ,412 ד יב,
 786 א יג,
521 ,226 יב יד,

מלאכי
349 ח א,
563 ב ג,
657 כ ג,

תהלים
197 א א,
199 ב א,
690 ג א,
596 ב ב,
217 ב ג,
123 ח ג,
201 ז ו,
 98 ח ו,
 106 ד י,

 99 ד יא,
 160 ז טז,
 96 ח יז,
 199 טו יז,

 434 ט יט,
 674 י יט,
 121 טו יט,
 125 ח כב,
 130 טז כב,
 562 ה כג,
185 יד כה,
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142 כג ז, 562 יה קט, 824 ה ו ל
130 ז ח, 132 ה א קי 128 ט לד,

879 יא ט, 107 ו קטו, 198 ה יד ל
462 יז ט, 387 ו קטז, 198 טו לד,

30 * ב י, 115 פג קיט, 129 ,125 ו לה,
126 ל י י 241 קב קיט, 287 ו לח,

836 ,436 ,434 ,102 כו י, 129 ב קב, 459 ז לח,
675 ,265 יב יג, 129 ג קב, 447 יד לח,

655 כ יג, 198 ד קכא, 112 ז מ,
170 כה יג, 456 ו קכא, 663 ב מא,

221 י ה י 589 ג קכז, 666 ג מא,
107 יז ה י 549 ב קלג, 664 ד מא,

832 ,268 טו טו, 121 ו ה ל יז ק 199 ט מב,
244 יז טו, 357 ג קלז, 198 כד מד,
785 ד טז, 357 ד קלז, 70 ב מז,
71 יה יז, 130 ו קלז, 159 ח נא,

172 ח יה, 194 ט קלז, 509 ט נא,
112 יב כ, 585 טז קלט, 376 א נו,

96 כ כ, 315 ד קט, 360 ז נו,
172 כז כ, 129 יב קמד, 199 ט נז,

113 יג כא, 255 ט קמה, 577 ד נח,
83 ב כב, 133 ז נח,

107 כד כב, משלי 622 ט נח,
71 כו כב, 464 ט א, 244 יד סח,
63 ב כג, 690 יד א, 124 כא סח,

610 י כג, 717 טז ב, 580 כז סח,
159 -טז טו כג, 644 1 י ג, 396 ,98 ,97 ז עג,
837 נא )ב כג, 879 יה ג, 201 ,99 ה עז,

717 כז כג, 218 כב ג, 471 יא עז,
867 ,432 כט כג, 878 כב ד, 98 י פח,

285 -ל כט כג, 717 כ ה, 878 י צ,
867 ,865 ,690 לא כג, 71 א ו, 217 ט א צא,

865 ■לה לג־ כג, 197 ד ו, א- 217 ז צא,
675 כז ה כ 99 ד ו, 217 י צא,
847 טז ה כ 20 ו ו, 825 יא צא,
436 יט כה, 847 ח ו, 112 ט צד,
563 כ כה, 197 א ו, י-י 70 ח צח,

847 כז כה, 148 כא ו, 136 א קג,
82 ג כי. 725 כו ו, 215 ג קג,

483 יא כר. 96 ב ז, ,851 ,319 ,156 טו קד,
170 יד כו. 96 ט ז, 864
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172 כב כו,
847 ז כז,

562 ט כז,
844 ,837 כז כז,

821 ,724 ח כח,
725 ,674 ג כט,

133 יד ל,
 846 ,453 לג ל,

ה לא, 864 ד-
 488 ,362 ו לא,
-ז לא, 864 ו

448 ח לא,
70 כ לא,

איוב
519 כ א,
168 כא א,
115 ד ב,
512 ו ב,
60 ז ב,
511 ז-ח ב,
519 ח ב,
763 ט ב,
י ב, 767 ט-
511 יג ב,
169 יא ג,
ב ג, א-י 598 י
202 ,201 יג ג,
622 טז ג,
29 יח ה,
873 כ ה,
674 כד ה,
200 ד ז,
511 ,273 ה ז,
ד ז, ג-י 511 י
763 טו ז,
 513 ,126 יט ז,

 519 ז ט,
 651 יז ט,
 259 יח ט,
563 ל ט,

 584 י י,
א י,  115 י-י

 125 ב יא,
 130 ,112 יא יב,
 24 ד יג,
761 כב יד,
121 ל טו,
62 י טז,
512 יב-יג טז,
327 ,146 יג טז,
 511 ,99 טז טז,
 360 ט יח,
 511 כ יט,
 159 כז יט,
 844 כד כא,
 68 ח כב,
 107 ג כז,
ד כז, -  125 ג
 259 ,248 כה כח,
 512 כט

 846 ,797 ו כט,
 130 י כט,
 207 טו כט,
 133 יז כט,

 126 י ל,
 513 ,154 יז ל,
 115 כח ל,
 511 ל ל,

 672 א לא,
 68 ,67 כא-כב לא,
 289 כב לא,
 651 א לח,
 82 ג לח,
 159 לו לח,
ג לט,  595 א-
 595 ג לט,
 244 ח לט,

 169 ,83 ,81 טז מ,
 165 יז מ,

 134 ה-ו מא,
111 ,109 י מא,

107 יב מא,
512 יא מב,
429 יד מב,
512 יז מב,

השירים שיר
565 ג א,
115 ו א,
198 ז א,

565 יג א,
370 טו א,
732 ב כ,
130 ג ב,

856 ,660 ה ב,
151 ,150 יד ב,
552 ,551 א ה

437 ב ד,
125 ג ד,
65 ד ד,

609 ,191 ה ד,
170 יב ד,
564 יד ד,
170 א ה,
117 ב ה,
781 ג ה,
125 יג ה,
79 טו ה,
437 ו ו,

169 ,84 ג ז,
106 ,65 ה ז,

117 ו ז,
692 יד ז,
157 ו ח,

רות
122 יד א,
245 יט א,
835 יד כ,
378 יג ג,
178 יג ד,
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איכה
102 יא ב,
126 טז ב,
96 יה ב,

63 כה - ג, כז
29 לח ג,

126 מו ג,
67 ה ה,

קהלת
532 ח א,

483 יב א,
241 יח א,
812 ח ב,
648 ג ג,

854 ,476 יא ג,
203 ו ה,
419 י ה,

202 יא ה,
281 יב ה,
833 ט ו,

285 יא ו,
565 ,52 א ז,

288 ב ט,
862 ז ט,

162 יד ט,
524 א י,
158 ב י,
355 ה י,

526 ,280 יח י,
114 כ י,

589 ה יא,
232 ו יא,
689 י יא,

347 ,102 ב יב,
,135 ,134 ג יב,

148
202 ,138 ד יב,

773 ה יב,
759 ,194 ו יב,

761 ז יב,

 113 ט יב,
876 יב יב,

אסתר
334 י א,
א א, 717 י-י
483 יב א,
291 יג א,
509 א ב,
334 ג ב,
646 ,616 ז ב,
,558 ,362 יב ב,

566
684 ,243 יד ב,
688 טז ב,
688 יז ב,
870 ,185 ד ד,
871 טז ד,
200 א ו,
316 י ז,

דניאל
335 ג א,
ד א, - 380 ג
טז א, 839 ד-
303 יד ד,
ל ד, ט- 473 כ
76 ל ד,
71 ה ה,
359 ה־ו ה,
82 ,79 ו ה,
79 יא ו,
200 יט ו,
91 ה ז,

 208 כא ט,
 839 ב־ג י,
 560 ,121 ג י,
 170 טז י,
208 כא י,

 משנה המקורות: מפתח

עזרא
כא ג, ח-  865 י
531 ג ט,

א הימים דברי
693 יז ג,
 463 י ד,
 655 ל ט,
 778 יב י,

 291 לג יב,
 83 ד יט,
ה יט,  549 ד-
428 ב כט,

ב הימים דברי
466 יג ה,

 777 ,566 יד טז,
ט כא, ד-י  272 י
 19 ו כב,
א כו, כ ט-  509 י
 506 כא כו,
 773 ,508 כג כו,
 560 טו כח,

 753 יז ל,
 819 ב לב,
 515 כד לב,
ט לב, כ 514 כד־

משנה

ברבות
198 מ״ב פ״א
118 מ״ה פ״א
 814 מ״ו פ״ב
31 מ״ה פ״ה

פאה
75 מ״י פ״ד
610 מ״ו פ״ה
873 מ״ז פ״ח

913
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שקלים ,249 ,114 מ״ו פ״ו 468 ,349 ,348 מ״ט פ״ח
829 ,774 מ״א פ״א 439 342 מ״י פי״ב
840 ,16 מ״א פ״ה 358 מ״ח פ״ו

268 מ״ב פ״ה 447 מ״י פ״ו דמאי
860 מ״ה פ״ז 719 ״ה מ ״ג פ

יומא 312 מ״ו פ״ז
167, 677כלאים מ״א פ״א 425 ,364 מ״א פ״ח

202 מ״ד פ״א 62 מ״ד פ״ח 806 ,802 ,542 מ״ג פ״ט
200 ,72 מ״ז פ״א 563 מ״ה פ״ט

354 מ״א פ״ב 254 ״ו מ ״ט פ שביעית
829 מ״ב פ״ג 649 ״ד מ פי״ב 652 מ״א פ״ח
789 מ״ה פ״ג 573 מ״ג פי״ד 801 ״ה מ ״ח פ
554 מ״ט פ״ג 472 ,364 מ״ד פי״ד 797 מי״א פ״ח

565 ,73 מי״א פ״ג 284 מ״ב פי״ז
468 מ״ו פ״ה 53 מ״ג פי״ח תרומות

687 ,561 מ״א פ״ח 367 מ״א פי״ט 447 מ״ב פ״א
221 מ״ה פ״ח 371 ,363 מ״ב פי״ט 295 מ״ד פ״ח

,271 ,257 ,142 מ״ו פ״ח 803 ,343 מ״ג פי״ט 296 ״ו מ ״ח פ
653 ,649 ,410 ,292 372 מ״ה פי״ט 861 מ״א פי״א

סוכה
369
849

 מ״ו פי״ט
מ״ב פ״כ

829 ,664 מ״י פי״א

244 מ״ו פ״ג 855 מ״ג פ״כ מעשרות
806 מ״ה פכ״ב 566 ״ג מ ״ב פ

ביצה ,650 ,606 ,288 מ״ו פכ״ב 561 מ״א פ״ד
438 מ״ו פ״ד 805 ,788

761 ״ה מ ״ג כ פ שני מעשר
השנה ראש 198 מט״ו פ״ה

25 מ״ז פ״א עירובין
53 מ״ה פ״ב 819 ,818 ״ד מ ״ב פ שבת

579 מ״ח פ״ב 859 מ״א פ״ג 541 מ״ב פ״א
479 ,294 מ״ח פ״ג 208 מ״א פ״ד 537 מ״ג פ״א

647 מ״ט פ״ד 668 מ״ד פ״א
תענית 321 מ״א פ״ו 244 מ״א פ״ב

871 ,812 מ״ה פ״א 94 ״א מ ״ז פ 849 מ״ב פ״ב
561 מ״ו פ״א 362 מי״ד פ״י 656 ,203 מ״ה פ״ב
30 מ״א פ״ב 641 ״ו מ ״ב פ
542 ״ז מ ״ב פ פסחים 844 מ״ג פ״ג

870 ,227 ,224 מ״ד פ״ג 859 מ״א פ״ג 793 מ״ד פ״ג
244 מ״ה פ״ג 647 מ״ט פ״ד 564 ״ג מ ״ו פ
208 מ״ז פ״ג 321 מ״א פ״ו ,441 ,254 ,114 מ״ה פ״ו
833 מ״ג פ״ד 94 מ״א פ״ז 555
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421 מ״ט פ״ז מגילה
703 ,522 ,453 מ״י פ״ז 372 ״ד מ ״ב פ

341 מ״ו פי״א 821 ״ב מ ״ג פ
877 מ״י פי״ג 411 ״ו מ ״ד פ

353 ,71 ״ז מ ״ד פ
נדרים

417 מ״ז פ״ג קטן מועד
863 מ״ז פ״ח 557 ,431 מ״ז פ״א
556 מ״ה פ״ט 545 מ״א פ״ג

,853 ,269 מ״ח פ״ט
863 הגיגה

812 מ״א פי״א 479 ,349 מ״א פ״א
682 מי״ב פי״א

יבמות
נזיר 703 מ״א פ״א

551 ,543 מ״א פ״א 620 ,618 מ״ו פ״ו
543 מ״ב פ״א 373 ,332 מ״א פ״ח
118 מ״ד פ״א 332 ,328 ,327 מ״ב פ״ח
866 מ״ג פ״ב 337 מ״ד פ״ח
863 מ״ד פ״ב 450 מ״א פי״ד
862 מ״ו פ״ג 360 ,106 ,61 מ״ג פט״ז

555 ,554 ,550 מ״ג פ״ו 791 ,358 מ״ד פט״ז
536 ,535 מ״ד פ״ט 297 מ״ו פט״ז

543 מ״ה פ״ט 719 מ״ז פט״ז

סוטה כתובות
156 מ״ה פ״א 712 מ״ה פ״א
245 מ״ד פ״ג 713 מ״ז פ״א
480 מ״ה פ״ד 553 מ״א פ״ב
707 מ״ט פ״ט 708 ״ד מ ״ג פ

676 מ״ב פ״ה
גיטין ,611 ,254 מ״ה פ״ה

479 ,420 מ״ה פ״ב 716
482 ״ו מ ״ב פ 680 ,679 ״ו מ ״ה פ
449 מ״ז פ״ה 681 ״ז מ ״ה פ

488 ,481 ,265 מ״א פ״ז 858 מ״ח פ״ה
856 מ״ג פ״ז 615 מ״ט פ״ה

564 ״ד מ ״ו פ
קידושין 560 מ״ג פ״ז

736 מי״ג פ״ד 680 מ״ה פ״ז
736 ,36 ,31 מי״ד פ״ד 815 ״ח מ ״ז פ

 915 משנה המקורות: מפתח

קמא בבא
 37 מ״ו פ״ב
 419 ,287 מ״א פ״ח
 ,127 ,70 ,40 ,39 מ״ו פ״ח

357, 421, 445, 534,
553

מציעא בבא
289 מ״ד פ״א
560 מי״ב פ״ד

402 מ״ג פ״ו
833 מ״ה פ״ז

בתרא בבא
829 מ״א פ״ב
830 מ״ג פ״ב
772 מ״ט פ״ב
800 מ״א פ״ג
818 מ״ב פ״ד
798 ,796 מ״ו פ״ד
148 מ״ה פ״ה
771 מ״ח פ״ו

סנהדרין
740 ,293 מ״ד פ״א
810 ,542 מ״ה פ״ב
865 מ״ה פ״ה
775 מ״ה פ״ו
772 מ״ו פ״ו
740 מ״ד פ״ז
743 מ״ו פ״ז
118 מ״א פ״ח
839 מ״ב פ״ח
420 ,348 מ״ד פ״ח
707 מ״ד פ״ט
873 מ״ה פ״ט
307 מ״ו פ״ט
216 מ״א פ״י

704 מ״א פי״א
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מכות
698 ,633 מ״י פ״א
419 ,117 מ״ג פ״ב
697 ,181 מ״א פ״ג

541 מ״ה פ״ג
426 ,117 ,116 מ״ו פ״ג
31 ,19 מי״א פ״ג

158 מי״ג פ״ג
870 מי״ד פ״ג
708 מט״ו פ״ג

עדויות
10 מ״ב פ״ב
289 מ״ה פ״ב

זרה עבודה
547 מ״ג פ״א

810 ,800 מ״ז פ״א
810 מ״ט פ״א

741 ,613 ,54 מ״א פ״ב
152 מ״ג פ״ב

846 ,141 מ״ה פ״ב
810 ,805 מ״ד פ״ג

810 מ״ג פ״ד
812 מ״ד פ״ה

אבות
217 מ״ז פ״ב
818 מ״ח פ״ב

210 מי״א פ״ב
32 מ״ב פ״ג
196 מ״ד פ״ג
198 מ״י פ״ג

375 ,246 מי״א פ״ג
485 מ״ז פ״ד

172 מט״ז פ״ד
 ,293 ,167 מ״ה פ״ה

621
227 מ״ח פ״ה
 737 מ״י פ״ה

675 מכ״א פ״ה

343 מי״ב פ״ו 199 מ״ו פ״ו
393 ,350 מ״א פ״ז 878 מ״ז פ״ו

627 ,532 ,394 ״ב מ ״ז פ
451 ,401 ,400 ״ג מ ״ז פ זבחים

443 ,402 ״ד מ ״ז פ 395 מ״ג פ״ט
,330 ,313 ,191 ״ה מ ״ז פ

458 ,436 ,331 חולין
480 ,312 מ״ו פ״ז 480 מ״א פ״א

633 מ״ב פ״ח 748 ,605 מ״ב פ״א
639 מ״ד פ״ט 154 מ״א פ״ב

,171 ,137 ,91 מ״א פ״ג
ערכין 748 ,326 ,324 ,312

449 ,445 ,342 מ״א פ״א ,324 ,320 ,317 מ״ב פ״ג
632 ,58 מ״ד פ״א 326

69 מ״א פ״ה 752 מ״ה פ״ג
640 מ״א פ״ד

תמורה 55 ,53 ״ג מ ״ד פ
740 מ״א פ״ו 639 ״ה מ ״ד פ
733 מ״ג פ״ו 601 ״ז מ ״ד פ

196 מ״א פ״ז
כריתות 750 מ״א פ״ח

634 מ״ה פ״א 846 ,141 ״ה מ ״ח פ
569 מ״ז פ״א 311 ,177 מ״ב פ״ט

521 ,292 מ״ח פ״ג
392 ״א מ ״ה פ בכורות

704 ״ז מ ״א פ
מעילה 637 מ״ט פ״ב

814 מ״ד פ״ה 572 ,25 מ״ד פ״ד
415 ,55 מ״ה פ״ד

תמיד 443 מ״א פ״ו
823 ,790 מ״א פ״א 313 מ״ד מ״א- פ״ו

142 ,93 מ״ג פ״ד ,398 ,397 ,394 מ״ב פ״ו
400

כלים 399 מ״ג פ״ו
537 ,521 מ״ד פ״א 452 ,134 ״ד מ ״ו פ

772 מ״ז פ״א 396 ,179 ,165 ״ה מ ״ו פ
534 מ״ח פ״א 330 מ״ו פ״ו
795 מ״ג פ״ב 627 מ״ז פ״ו
802 מ״ח פ״ח 288 ,129 מ״ח פ״ו
858 מ״י פ״ח 443 מ״ט פ״ו

608 ,287 ,286 מי״א פ״ח 402 ,289 ,63 מ״י פ"ו
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479 מ״ד פ״ה 595 ,178 מ״ד פ״ז 608 מ״ב פ״ט
284 מי״א פ״ז 592 מ״ה פ״ז 20 מ״ג פי״ב
789 מ״ח פ״ח 630 ,221 מ״ו פ״ז 384 ,46 מ״ד פי״ב

767 מט״ו פ״ט 806 מ״ו פי״ב
טהרות 141 מ״ז פי״א 554 מ״ח פי״ב

822 מ״ב פ״י 818 מ״ח פי״א 540 ,539 מ״א פי״ג
434 מ״ד פי״ג 430 מ״ב פי״ג

מקואות 770 -מ״ט מ״ח■ פט״ו 528 מ״ה פי״ג
789 מ״א פ״ד 771 אמ״ פי״ז 554 מ״ז פי״ג
789 מ״ו פ״ה 541 מ״ח פי״ג
799 מ״י פ״ו נגעים 818 ,20 מ״א פט״ו

803 מי״א פ״ו ,859 ,501 מ״ב פ״א 552 מ״ג פט״ו
167 מ״ב פ״ח 861 138 מ״ב פט״ז
555 מ״א פ״ט 501 מ״ד פ״א ,429 ,284 ,12 מ״ח פט״ז

788 ,101 מ״ב פ״ט 246 ,115 מ״א פ״ב 540 ,430
101 מ״ד פ״ט 504 ,421 מ״ג פ״ב 797 אמ״ פי״ז

917

 826 מ״ב פי״ז
302 מ״ט פי״ז

504 מ״ה פ״ב
נדה503 ,501 ,23 מ״א פ״ג

479 ,419 מ״א פ״ב 540 ,502 מ״ד פ״ד 302 ,75 ,20 מי״ב פי״ז
729 503 מי״א פ״ד 429 מי״ז פי״ז

171 מ״ה פ״ב ,502 ,162 ,86 ,72 מ״ז פ״ו 826 ,800 מ״י פכ״ב
246 מ״ו פ״ב 735 596 מ״ד פכ״ג

625 ,624 מ״ב פ״ג 500 ,286 מ״ח פ״ו 540 ,47 מ״ה פכ״ד
623 מ״ג פ״ג 501 מ״א פ״ז 723 מט״ז פכ״ד
600 מ״ד פ״ג 503 ,363 מ״ד פ״ז 12 מ״ה פכ״ו
588 מ״ז פ״ג 503 מ״ה פ״ז 157 מ״ו פכ״ו
186 מ״א פ״ד 125 מ״ו פ״ח 799 מ״ב פכ״ח
629 מ״ד פ״ד 793 ,520 ,287 מ״א פ״ט 652 מ״ג פכ״ח

633 ,177 מ״א פ״ה 499 מ״א פ״י 542 מ״ד פכ״ח
377 מ״ג פ״ה 503 מ״ו פ״י 723 ,719 מ״ט פכ״ח
190 מ״ח פ״ה 530 ,503 ,120 מ״י פ״י 427 ״ב מ ״ל פ
191 מ״ט פ״ה 758 מ״א פי״א 565 ״ד מ ״ל פ
191 מ״א פ״ו 758 מ״א פי״ב
75 ״ב מ ״ו פ 836 מ״ט פי״ג אהלות

421 ״ד מ ״ו פ 507 מי״ב פי״ג 86 ,69 מ״ח פ״א
540 מי״ב פ״ו 687 מ״ב פי״ד 780 ,86 ,85 ״א מ ״ב פ

622 ,182 ״ד מ ״ז פ 790 ,505 ״ח מ פי״ד 779 ״ב מ ״ב פ
177 מ״א פ״ח 309 ,283 ,12 ״ג מ ״ב פ
172 מ״ד פ״ח פרה 770 ״ד מ ״ב פ
826 מ״ב פ״ט 119 ,118 מ״ה פ״ב 780 ״ז מ ״ב פ
800 מ״ג פ״ט 790 מ״ז פ״ג 316 ״ה מ ״ג פ
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שבת 567 ה״ה פ״ו 563 ,187 מ״ו פ״ט
114 ה״ח פ״א 804 הי״א פ״ו ,121 ,110 מ״ה פ״ט

656 ,203 ה״ח פ״ב 655 הי״ב פ״ו ,241 ,184 ,183
799 ה״ג )פ״ג( פ״ד 312 ה״ו פ״ז 341
803 ה״ד )פ״ג( פ״ד 378 הט״ז הט״ו- פ״ז 714 מי״א ״ט פ
561 ה״ה )פ״ג( פ״ד 180 אמ״ פ״י
656 ה״ז )פ״ג( פ״ד פאה 760 ״ד מ ״י פ

826 הי״ב )פ״ג( פ״ד 873 ,850 ה״ה פ״ד
806 הי״ה )פ״ג( פ״ד 468 ,413 הי״ד פ״ד מכשירין
218 ה״ה )פ״ח פ״ה 826 ״ג מ ״ב פ

458 ,218 ה״ט )פ״ד( פ״ה דמאי 810 ,798 מ״ה פ״ב
439 ה״א )פ״ה( פ״ו 363 הי״ח פ״א 803 מ״ב פ״ד
556 ה״ב פ״ו)פ״ה( 805 הי״ט פ״א 479 ,448 ״א מ ״ו פ
791 ה״ג פ״ו)פ״ה( 651 ,425 הכ״ה פ״א 756 ״ד מ ״ו פ

362 ״ד ה״ג-ה פ״ו)פ״ה( 565 הכ״ו פ״א ,160 ,106 ״ה מ ״ו פ
651 ה״ה )פ״ה( פ״ו 17 •הכ״ב הי״ד- פ״ב 846
651
438

 ה״ו פ״ו)פ״ה(
ה״י )פ״ה( פ״ו כלאים

794 ,617 מ״ז פ״ו

601 )פ״ו( פ״ז 651 הכ״ה פ״ה זבים
547 ה״א פ״ז)פ״ו( 428 הכ״ו פ״ה 791 מ״ד פ״א

70 ה״ג פ״ז)פ״ו( 535 ,479 מ״א פ״ב
223 ,204 \ ה״ז פ״ז)פ״ו( שביעית 536 מ״ב פ״ב

110 ,108 ה״ה )פ״ז( פ״ח 436 ה"א ״ו פ 802 מ״ב פ״ד
222 

778 ,777
 הי״א )פ״ז( פ״ח
הי״ח )פ״ז( פ״ח תרומות

136 מ״ט פ״ה

460 הכ״א )פ״ז( פ״ח 479 ,449 ה״א פ״א ידיים
217 הכ״ג )פ״ז( פ״ח 447 ה״ב פ״א 782 מ״א פ״ד

,425 ,403 ה״ה )פ״ה( פ״ט 482 ,481 ה״ג פ״א 772 ״ז מ ״ד פ
465 295 הי״ד פ״ז

565 הכ״א )פ״ה( פ״ט 850 ,257 הי״ב פ״ט עוקצים
287 הכ״ג )פ״ה( פ״ט 479 הי״ח פ״י 844 ,213 מ״ו פ״ב
106 הכ״ח )פ״ח( פ״ט 855 מ״ד פ״ג
271 ה״ל )פ״ה( פ״ט שני מעשר
117 ה״א )פ״ט( פ״י 811 ,801 ״ד ה ״א פ תוספתא

559 ,555 הי״ג פ״י)פ״ט( 205 ,203 ה״ט פ״ה
431 הי״ד )פ״ט( פ״י ברכות
616 הכ״ג )פ״ט( פ״י ביכורים 796 הכ״ג פ״ב

254 ה״ה )פי״ב( פי״ג 343 ה״ג-ה״ו פ״ב 419 הי״ד פ״ג
257 ה״י )פי״ב( פי״ג 343 ה״ד פ״ב 861 ה״ג פ״ד

,463 הי״א פי״ג)פי״ב( 343 ה״ה פ״ב 342 הי״ד פ״ה
527 342 ״ז ה ״ב פ 339 הט״ו פ״ה
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 ,605 הי״ג )פי״ב( פי״ג
657, 658, 793, 797

616 הי״ז )פי״ג( פי״ד
 827 הי״ח )פי״ג( פי״ד
368 )פט״ו( פט״ז

 ,600 ה״ג פט״ז)פט״ו(
601

592 ה״ה ״ו( ט ״ז)פ פט
593 ה״ז פט״ז)פט״ו(
246 ה״ה פט״ז)פט״ו(
 ,12 הי״ג פט״ז)פט״ו(

297
805 הי״ד )פט״ז( פי״ז
804 הט״ז )פט״ז( פי״ז
 ,104 הי״ט )פי״ז( פי״ח

607

עירובין
 487 ה״ה פ״ד
 791 ה״ו פ״ח

128 ה״ה פי״א

פסחים
 864 ,389 הכ״ח פ״א
 652 ,651 ,425 ה״ג פ״ב
 545 ,542 הי״ח פ״ב
 89 ה״י פ״ו
395 הי״א פ״ח

שקלים
 12 ה״ו פ״א
 16 הי״ד-הט״ו פ״ב
62 הי״ד פ״ג

יומא
 565 ה״א פ״ב
 73 ה״ח פ״ב
536 ה״ה )פ״ד( פ״ה

סוכה
435 ה״ב פ״ב

ביצה
 850 הט״ז פ״ב
420 ,359 הי״ז פ״ג

השנה ראש
342 ,339 ה״א פ״ד

תענית
 232 ה״ט פ״ב
871 ,487 הי״ב פ״ב
 30 ה״ג פ״ג
561 הי״א פ״ד

מגילה
 343 ,339 ה״ז פ״ב
 419 הכ״ח פ״ג
353 הכ״ט פ״ד

קטן מועד
 47 ה״י פ״א
391 הי״א פ״ב

חגיגה
16 ה״ט פ״ב

יבמות
 335 ה״ה־ה״ו פ״ב
 620 ה״ד פ״ה
 630 ה״ד פ״ט
 343 ה״ב פ״י
 333 ה״ג פ״י
 327 ה״ד פ״י
 338 ה״ו פ״י

 363 ,360 ה״ד פי״ד
358 ה״ו פי״ד

כתובות
 728 ,714 ,287 ה״א פ״א
 ,420 ,342 ,341 ה״ג פ״א

481
579 ה״ו פ״א

612 ,611 ה״ה פ״ה
681 ה״ז פ״ה

808 ,552 ה״ו פ״ז
150 ה״ז פ״ז

393 ה״ט פ״ז
459 ה״י פ״ז

522 ,521 ,453 הי״א פ״ז

נדרים
376 ה״ה פ״ב

סוטה
844 ה״ב פ״א
649 ה״ו פ״א
156 ה״ז פ״א
285 ה״ג פ״ב
431 ה״ג פ״ג
157 ה״ד פ״ג
97 ה״ט פ״ג

544 הט״ז פ״ג
608 ה״ג פ״ד
808 ה״ט פ״ה
580 ה״ד פ״ו

564 ה״ט פט״ו
838 ,377 ה״י פט״ו
128 ה״ה פט״ז

גיטין
41 ה״ה פ״ג
38 הי״ג פ״ג
15 ה״ז פ״ד
361 ה״א פ״ז

קידושין
715 ,672 ה״ד פ״א
795 הי״א פ״א
655 ה״ד פ״ב
741 ה״י פ״ה

קמא בבא
419 הי״ב פ״ב

919 תוספתא המקורות: מפתח
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55 הי״א פ״ד עדויות 480 ה״ד פ״ד
443 ,313 הי״ג פ״ד 289 ,12 ה״ה פ״א 445 הט״ז פ״ו

443 הט״ו פ״ד 38 ,27 ,15 הי״ז פ״ו
94 ,339 ,311 ה״ב פ״ה זרה עבודה 444 ה״ה פ״ז

499 ,401 736 ה״ב פ״ג 349 הט״ו פ״ז
460 ,444 ,406 ה״ג פ״ה ,304 ,54 ,32 ה״ד פ״ג ,616 ,259 ,22 הי״ג פ״ח

331 ,243 ״ד ה ״ה פ 823 ,810 845 ,652
351 ,301 ה״ה פ״ה 547 ה״ו פ״ג 349 ה״ב פ״ט

,400 ,350 ה״ט פ״ה 62 ה״ב פ״ה 39 הי״א פ״ט
401 62 ה״ו פ״ו ,410 ,399 ,306 הכ״ז פ״ט

634 ה״ו פ״ז 484 ה״ז פ״ו 440 ,414
343 ה״ז פ״ז 126 הל״א פ״ט

זבחים 421 ,39 ״ב הל פ״ט
ערכין 392 הט״ז פ״ה

356 ה״ב פ״א 75 הי״ז פי״א מציעא בבא
632 ,553 ה״ד פ״א 237 ה״ג פ״ז

מנחות 660 ה״ד פ״ז
תמורה 75 הי״ה פי״ג 802 ,801 הי״ד פ״ט

343 ה״ט פ״א
733 ה״ה פ״ד חולין בתרא בבא

439 ה״ה פ״א 822 ה״ד פ״א
כריתות 104 הי״ב פ״ב 772 הי״א פ״א

710 הט״ז פ״א 298 ״ב כ ה ״ב פ 798 ה״ג פ״ג
325 ה״ב פ״ג 459 ה״ה פ״ד

קמא( )בבא כלים 363 ה״ו פ״ג 54 ה״ב פ״ז
307 ה״ו פ״א 529 ה״ז פ״ג
804 ה״ט פ״ב 278 ה״י פ״ג סנהדרין
800 ה״ה פ״ה 752 ,464 הי״ט פ״ג 810 ,542 ה״א פ״ד
804 ה״ט פ״ה 133 ה״כ פ״ג 772 ״י ה ״ד פ
362 הי״ט פ״ו 93 הי״ג פ״ט 481 ,420 ה״ד פ״ה

339 ה״ה פ״ז
מציעא( )בבא כלים בכורות 158 ה״א פ״ט

805 הי״ב פ״ב 848 ה״ה פ״א 158 ה״ג פי״ב
539 ה״ב פ״ג 625 ה״ט פ״א
430 ה״ה פ״ג 393 ה״ו פ״ג מכות
541 הי״ב פ״ג 464 ,391 ,379 הי״ז פ״ג ,40 ,31 ,27 ,15 ה״ה פ״ב
441 הט״ז פ״ג 336 הכ״ד פ״ג 630
804 ה״ד פ״י 397 ,395 ה״ב פ״ד 420 ה״ט פ״ב

399 ה״ד פ״ד 540 ה״י פ״ד
בתרא( )בבא כלים 165 ה״ו פ״ד 336 ה״ו פ״ה

540 ה״ב פ״ב 330 ה״ה פ״ד 158 הט״ו פ״ה
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723 ה״י פ״ב
157 ה״ח פ״ד
651 ה״ט פ״ו

אהלות
91 ,90 ה״ו פ״א
86 ה״ז פ״א
768 ה״ג פ״ב
309 ,12 ה״ו פ״ב
25 ,24 ,21 ה״ב פ״ד
89 ה״ג פ״ד

434 ה״ד פי״ד
 770 ,662 ה״א פט״ז
 819 ,622 הי״ג פט״ז
771 הי״א-הי״ב פי״ז

נגעים
499 ה״ד פ״א
245 ה״ה פ״א
504 הט״ו פ״א
500 ה״ו פ״ב
502 הי״ב פ״ב
125 הי״ג פ״ב
372 ה״ו פ״ג
120 ה״ט פ״ד
120 הי״ב פ״ד
758 ה״א פ״ו
829 ,772 ה״ב פ״ו
182 ה״ג פ״ו
100 ה״ד פ״ח

פרה
445 ה״ח פ״ג
343 ה״ז פ״ה

טהרות
826 ,536 ה״ג פ״ה
796 ה״ה פ״ה

מקוואות
790 הי״ד פ״ה

בבלי תלמוד נדה
342 ה״ג פ״א
608 ה״א פ״ב
610 ה״ב פ״ב
609 ה״ג ״ב פ
613 ״ד ה פ״ב

613 ,611 ה״ה פ״ב
,620 ,610 ה״ו פ״ב

610 ״ז ה ״ב פ
537 ה״ט פ״ב
624 ״ו ה פ״ד
599 ״ט ה פ״ד
56 הי״ז פ״ד

190 ״ד ה פ״ה
123 הט״ו ״ה פ
484 הי״ז פ״ה

192 ,189 ה״ט ״ו פ
808 הט״ו פ״ו
186 ״ט ה ״ז פ
570 ה״ב פ״ה
772 ה״ה פ״ה
771 ה״ו פ״ה
851 ה״ט ״ה פ
188 ה״י ״ה פ
185 ה״א פ״ט
715 ״י ה ״ט פ

270 הט״ז ״ט פ
778 הי״ז פ״ט

זבים
537 ה״ט ״א פ
342 ה״ב פ״ב
535 ״ד ה פ״ב

690 ,536 ה״ה פ״ב
536 ה״ו פ״ב

ידים
787 בסופה

עוקצים
89 ה״ד פ״ב

ברכות
ע״ב ב,
ע״א ג,
ע״ב ג,
 ע״א ה,

ע״ב ה, 62{
589,

ע״א ו,
ע״א ח,
ע״ב ח,

842
ע״א י,
 ״ב ע י,

 ע״א יא,
 ע״א יב,
 ע״ב יג,
 ע״א יז,
 ע״ב יה,
 ע״א יט,
 ע״א כ,

 ע״א כב,
 ע״א בג,
 ע״א כד,

552
 ע״ב כד,

121,

 ע״א כה,
 ע״ב כה,
 ע״א כו,
 ע״ב כה,
ע״א לא,

ע״ב לא, 842
 ע״א לב,
 ע״ב לב,
 ע״א לד,
 ע״ב לד,
 ע״ב לה,
״א ע לו,

850

835
608
199
673

,213 ,71 ,43 ,27
769
601

824 ,821 ,233 ,124 
,824 ,124 ,114

687 ,516 
647 ,204 ,203 

549 
857 

202 ,66 

872 ,685 
553 ,429 

25
789 ,590 

798 ,796 ,787 
821 ,765 

,150 ,121 ,82 ,79

,110 ,108 ,64
810

828 ,752 ,248
826 
820 
266 
618 
101 

716 ,242 
814 
835 

665 ,594 
862 ,850 ,654 
,648 ,277 ,257
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,150 ,129 ,61 ע״א סא, ,849 ,848 ,661 ע״א לח,
575 ,552 ,160 859

142 ,140 ,108 ע״ב סא, 433 ,269 ע״א לט,
,554 ,202 ,149 ,146 ,265 ,253 ,233 ע״א מ,

820 ,690 ,413 ,268 ,266
822 ,820 ,111 ע״א סב, ,856 ,842 ,835 ,823

828 ,825 ,824 ,823 868
,346 ,300 ,127 ע״ב סב, 857 ע״ב מא,
,869 ,823 ,822 ,662 783 ע״א מג,

876 ,567 ,434 ,107 ע״ב מג,
730 ,592 ע״ב סג, 875

48 ע״א סד, 835 ע״א מד,
,253 ,144 ,49 ע״ב מד,

שבת ,836 ,438 ,319 ,269
800 ,574 ״א ע ז, 853 ,851 ,843
803 ,542 ע״ב ט, 860 ,433 ,269 ע״א נא,
868 ,266 ע״א י, 110 ע״א נג,

875 ע״ב י, 785 ,783 ,141 ע״ב נג,
463 ,268 ,265 ע״א יא, 832 ,360 ,209 ,29 ״ב ע נד,

359 ,114 ע״ב יא, ,205 ,204 ,130 ע״א נח,
665 ,650 ע״א יב, ,824 ,347 ,275 ,265

665 ע״ב יב, 825
537 ע״א יג, ,106 ,73 ,30 ע״ב נה,
782 ע״ב יד, 210 ,205 ,204
829 ע״א טו, ,205 ,204 ,133 ע״א נו,

824 ,812 ע״ב כה, 307
,351 ,311 ,77 ע״א לא, 308 ,107 ע״ב נו,

606 ,554 ,405 870 ,541 ,381 ע״א נז,
386 ע״ב לא, ,150 ,111 ,107 ע״ב נז,

867 ,349 ,36 ע״א לב, ,545 ,215 ,201 ,167
622 ע״ב לב, ,689 ,688 ,662 ,562

,248 ,247 ,232 ע״א לג, ,846 ,842 ,841 ,813
831 ,281 ,857 ,856 ,854 ,853

,235 ,232 ,103 ע״ב לג, 877 ,869
814 ,812 ,801 ,528 838 ,432 ,417 ע״א נח,

724 ,560 ע״א לד, ,355 ,312 ,27 ע״ב נח,
139 ,8 ע״א לו, 876 ,413 ,356

843 ע״ב לח, 406 ע״ב נט,
811 ע״א מ, ,796 ,587 ,33 ,31 ע״א ס,

,697 ,656 ,269 ע״ב מ, 799
798 825 ע״ב ס,

,268 ,253 ,161 ע״א מא,
796, 802, 803, 804,

809, 868, 875
 541 ,540 ע״ב מח,

193 ע״א מט,
556 ,554 ,363 ע״א נ,

785 ,563 ע״ב נ,
537 ,364 ע״א נג,

657 ,616 ,464 ע״ב נג,
594 ,309 ,277 ,63 ע״ב נד,

556 ע״א ס,
564 ע״א סב,

,566 ,557 ,518 ע״ב סב,
567

714,621,180,133 ע״ב ג,0
178 ע״א סד,

,556 ,432 ,72 ע״ב סד,
559, 705
,438 ,254 ,250 ע״א ה,0

441, 743, 788, 856
355 ע״ב סה,

,239 ,222 ,219 ע״ב סו,
269, 582, 656
,216 ,203 ,106 ע״א סז,

239, 240, 241, 290,
319, 447, 458, 518,

825
822 ,223 ע״ב סז,

651 ,183 ,76 ע״ב עה,
861 ,99 ,64 ע״א עז,

,364 ,299 ,298 ע״ב עז,
415, 425, 528, 653

657 ,423 ,403 ע״א עח,
432 ע״א פ,
559 ע״ב פ,

 ,655 ,275 ,130 ע״א פא,
827

870 ,827 ,825 ע״א פב,
684 ,579 ע״א פו,

176 ע״ב פו,
649 ע״ב פח,
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עירובין ,550 ,388 ,387 ,386 188 ע״ב פט,
826 ע״ב י, 604 ,600 ,592 ,465 ,254 ,188 ע״א צ,

413 ע״ב יז, 376 ע״א קל, 563
82 ע״א יח, 51 ע״ב קל, 117 ע״ב צ,

199 ע״ב יה, 372 ע״ב קלב, ,552 ,539 ,118 ע״ב צד,
285 ע״א יט, ,47 ,39 ,26 ,21 ע״ב קלג, 559 ,555
807 ע״ב כז, ,650 ,528 ,370 ,50 559 ,431 ע״א צה,
856 ע״ב כח, 785 341 ע״ב צח,

849 ,661 ,266 ע״ב כט, ,268 ,246 ,50 ע״א קלד, 552 ,117 ע״ב קד,
844 ״א ע ל, 607 ,601 ,284 214 ע״ב קה,

641 ,267 ,248 ע״ב מא, 363 ,290 ע״ב קלד, 287 ע״ב קז,
428 ע״ב מג, 609 ,50 ע״א קלה, 834 ,397 ,270 ע״א קח,
485 ע״ב נג, ,623 ,584 ,375 ע״ב קלה, ,413 ,384 ,162 ע״ב קח,

,464 ,269 ,242 ע״א נד, 633 ,434 ,425 ,424 ,423
649 372 ,237 ,163 ע״א קלז, ,828 ,729 ,656 ,453

640 ע״ב נד, 369 ע״ב קלז, 853 ,835
852 ,812 ,742 ע״ב נה, 862 ע״א קלט, ,364 ,357 ,99 ע״א קט,

876 ,852 ע״א נו, ,807 ,796 ,266 ע״א קמ, ,656 ,429 ,422 ,410
868 ע״א סד, 864 ,855 864 ,856

,700 ,199 ,197 ע״א סה, 832 ע״ב קמ, ,297 ,278 ,277 ע״ב קט,
,867 ,865 ,864 ,863 391 ע״א קמד, ,654 ,653 ,527 ,298

868 847 ,841 ,822 ע״ב קמה, 860
834 ע״א פא, 650 ע״א קמז, ,279 ,278 ,183 ע״א קי,

127 ,126 ע״א צט, ,648 ,605 ,93 ע״ב קמז, 573 ,403 ,340
,680 ,627 ,538 ע״ב ק, ,802 ,793 ,792 ,650 403 ,340 ,247 ע״ב קי,

682 806 ,805 572 ,436 ע״א קיא,
362 ע״ב קג, 289 ע״א קמח, 156 ע״ב קיג,
203 ע״א קד, 542 ע״א קמט, 730 ,267 ע״ב קיח,

735 ע״ב קמט, 26 ע״א קיט,
פסחים ,102 ,94 ,64 ע״ב קנא, 833 ע״ב קיט,

506 ,383 ע״א ג, 760 ,759 ,607 ,426 117 ע״ב קב,
652 ,223 ע״ב כד, ,113 ,94 ,90 ע״א קנב, 485 ע״א קכא,

219 ע״א כה, ,138 ,135 ,129 ,125 606 ע״א קכג,
240 ,220 ע״ב כה, ,484 ,334 ,202 ,140 666 ע"א קכז,

173 ע״א לד, 832 ,689 ,673 ,531 ,599 ,177 ע״ב קכח,
,834 ,434 ,433 ע״א מב, 761 ,636 ע״ב קנב, 640

852 ,847 ,846 ,841 848 ,385 ,364 ע״ב קנד, ,383 ,225 ,68 1 ע״א קכט,
,834 ,581 ,279 ע״ב מב, 141 ע״ב קנה, ,390 ,389 ,388 ,386

859 860 ,210 ,48 ע״א קנו, ,602 ,596 ,523 ,510
558 ע״א מג, 209 ע״ב קנו, 864 ,857 ,603
742 ע״ב מט, 798 ע״ב קנז, ,382 ,380 ,49 : ע״ב קכט,
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237 ע״א כט, 810 ע״א נא,
822 ע״א לא, 26 ע״א נב,
789 ע״ב לד, 25 ע״ב נג,
74 ע״ב לח, 240 ע״ב נח,

,302 ,128 ,127 ע״א מז, 31 ע״א נו,
661 ,581 ,553 75 ע״א נז,

74 ע״ב מז, 321 ע״א סח,
293 ,28 ע״א מט, 154 ,94 ע״ב עד,

432 ,415 ע״ב סט, 842 ,510 ע״ב עו,
674 ע״ב עב, 192 ע״ב פד,

833 ,419 ע״ב עד, 257 ע״ב פו,
170 ״א ע עה, 129 ע״א פז,
850 ע״א עו, 10 ע״ב קה,
561 ע״ב עו, 860 ע״א קז,

783 ,526 ע״ב עז, 419 ,137 ,66 ע״א קח,
656 ע״א עח, 862 ,838 ע״א קט,

843 ,202 ,129 ע״ב עח, 531 ,73 ע״א קי,
64 ע״א פ, ,414 ,403 ,70 ע״ב קיא,

577 ע״א פב, 465
221 ,33 ע״א פג, ,388 ,383 ,202 ע״א קיב,

,208 ,150 ,12 ע״ב פג, ,612 ,590 ,410 ,409
,784 ,433 ,292 ,271 869 ,859 ,785 ,705

847 ,793 ,457 ,295 ,162 ע״ב קיב,
,255 ,247 ,233 ע״א פד, 799 ,684

,293 ,292 ,258 ,256 ,223 ,53 ,33 ע״א קיג,
379 ,716 ,673 ,648 ,437

408 ,222 ע״ב פד, 876
84 ע״א פה, ,724 ,720 ,675 ע״ב קיג,
71 ע״א פז, 867

853 ,832 ע״א קיד,

634
סוכה

ע״ב ו,
617 ע״ב קיט,

200 ע״ב כו, יומא
869 ע״א כז, 567 ע״ב ט,
199 ע״א כח, ,842 ,690 ,167 ע״א יח,
735 ע״א כט, 851 ,846 ,844
93 ע״ב כט, ,677 ,674 ,422 ע״ב יח,

350 ע״א לב, 854
650 ע״ב מ, 452 ,72 ע״ב יט,

673 ע״ב נב, 354 ע״א כג,
197 ,77 ע״א נג, 435 ,434 ,368 ע״ב כח,

ביצה
418 ע״א יד,
875 ע״א טז,
407 ע״א כב,

25 ע״א כג,
853 ע״ב כה,
393 ע״א כז,
811 ע״א לב,
172 ע״ב לב,
795 ע״ב לו,

השנה ראש
741 ע״א ד,

754 ע״ב טז,
878 ,30 ״א ע יח,

486 ע״א כח,

תענית
619 ע״א ב,

137 ,110 ע״ב ה,
649 ,266 ע״א ז,

411 ע״ב ח,
,862 ,688 ,196 ע״א יא,

873 ,871
540 ע״א יג,
561 ע״ב יג,
615 ע״א יד,
542 ע״א יז,
307 ע״ב יח,
227 ע״ב יט,

,852 ,784 ,518 ע״ב כ,
878

521 ,412 ,224 ע״א כא,
383 ,225 ,49 ע״ב כא,

181 ע״א כב,
201 ע״א כג,

673 ,405 ע״א כד,
,853 ,390 ,348 ע״א כה,

872
,612 ,236 ,232 ע״ב כז,

622



«  »
925 בבלי תלמוד המקורות: מפתח

,347 ,212 ,178 ע״ב סד, 381 ,215 ע״א כה, 765 ,106 ע״א כט,
,621 ,619 ,457 ,373

876 ,686 ,678 חגיגה מגילה
682 ע״א סה, 411 ע״א ב, 658 ״א ע ו,

621 ,620 ע״ב סה, 448 ע״ב ב, 813 ע״ב ו,
374 ע״א עא, 461 ,359 ,349 ע״א ג, 873 ע״ב ז,

368 ,237 ע״ב עא, 482 ע״ב ג, 7 ע״ב ט,
,372 ,369 ,344 ע״א עב, 344 ע״א ד, 544 ,463 ע״א יא,

386 ,376 ,375 287 ,126 ע״א ה, 868 ,730 ״א ע יב,
333 ע״א עה, 418 ,417 ע״ב ה, 509 ,483 ״ב ע יב,

,328 ,163 ,27 ע״ב עה, 199 ע״ב יב, 688 ,646 ,80 ע״א יג,
334 ,333 ,329 711 ,336 ע״ב יד, 197 ע״ב יג,

,328 ,327 ,284 ע״א עו, 694 ע״א טו, 870 ,185 ,125 ע״א טו,
743 ,689 685 ,413 ״א ע טז, 539 ע״א טז,

339 ,337 ע״א פ,550 ע״א יח,
,338 ,150 ,120 ע״ב פ, יבמות 876 ע״א בא,
604 ,593 ,579 ,341 703 ,522 ע״א ד, ,412 ,401 ,353 ע״ב כד,

344 ע״א פא, 155 ע״א ט, 499
344 ע״ב פג, 576 ע״ב יב, 229 ,160 ע״ב כה,
125 ע״א צז, 701 ,695 ע״א לד, 618 ע״א כז,
591 ע״א צח, ,686 ,620 ,619 ״ב ע לד, 878 ,867 ,335 ע״א כח,

359 ,358 ע״ב קב, 714 ,701 772 ע״א כט,
,353 ,303 ,78 ,77 ע״א קג, 704 ע״ב לט,

690 ,594 592 ,578 ע״א מב, קטן מועד
128 ע״א קה, 616 ,610 ע״ב מב, 506 ע״ב ז,

853 ,128 ע״ב קו, 376 ״א ע מז, 771 ,768 ע״ב ח,
480 ע״ב קיב, 371 ע״ב מז, 559 ,556 ע״ב ט,
448 ע״א קיג, 427 ע״ב מט, 554 ״ב ע י,
481 ע״ב קיג, 707 ע״ב נג, 380 ,202 ע״א יא,

615 ,260 ע״א קיד, 709 ע״ב נד, 860 ״ב ע יב,
650 ע״ב קיד, 734 ״ב ע נה, 545 ע״א יד,

296 ,251 ע״ב קטז, 827 ,741 ע״ב נט, 545 ע״ב יד,
340 ע״א קיט, 713 ,249 ע״ב ס, 772 ,673 ,299 ,85 ״א ע יז,
301 ע״א קב, 341 ע״א סא, 76 ״ב ע יז,

361 ,360 ע״ב קב, 676 ע״ב סא, 622 ,541 ,163 ע״א יח,
675 ,674 ,232 ע״ב סב, 13 ע״ב כא,

כתובות 675 ע״א סג, 157 ע״ב כב,
728 ע״ב ג, ,678 ,618 ,566 ע״ב סג, 687 ,162 ע״א כד,
432 ע״ב ד, 773 166 ,93 ע״א כה,

112 ,72 ע״ב ה, ,619 ,618 ,344 ע״א סד, 353 ,103 ע״ב כה,
711 ״ב ע ו, 621 666 ,270 ,57 ע״ב כז,
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253 ,150 ע״ב עב, 860 ,377 ע״א ח,
,253 ,191 ,151 ״א ע עה, 244 ע״ב ח,

562 ,301 ,290 180 ע״ב ט,
458 ע״ב עו, 712 ע״א י,

618 ,453 ,421 ע״א עז, ,390 ,340 ,275 ע״ב י,
,524 ,523 ,510 ,9 ע״ב עז, 857 ,714 ,691

658 417 ע״א יא,
363 ע״א קג, 713 ע״א יב,

,658 ,267 ,245 ע״ב קג, 417 ע״א יז,
877 562 ״ב ע יז,

411 ,49 ,44 ,11 ע״א קה, 459 ע״א כ,
876 ע״ב קי, 521 ,292 ע״ב כ,

875 ,434 ,275 ע״א קיא, 233 ע״א ל,
848 ,437 ,71 ע״ב קיא, 136 ע״ב ל,

342 ע״א לו,
נדרים 680 ״ב ע לז,

45 ע״ב ד, ,383 ,381 ,131 ע״ב לט,
657 ע״ב ח, 708 ,384

543 ,124 ע״ב ט, 711 ,710 ע״א מו,
197 ע״א טו, 681 ע״א מח,

,412 ,349 ,177 ,78 ע״א כ, 653 ,299 ,298 ,146 ע״א נ,
450 381 ,43 ע״ב נב,

,684 ,681 ,590 ,60 ע״ב כ, 560 ע״א נד,
842 ,705 845 ,559 ,487 ע״ב נט,

410 ,275 ע״א כב, 611 ,418 ע״א ס,
366 ע״ב לא, ,483 ,457 ,409 ע״ב ס,

377 ,376 ,210 ע״א לב, ,613 ,611 ,609 ,608
162 ,85 ע״ב לב, 615

269 ע״ב לז, 782 ,612 ,409 ע״א סא,
663 ע״א לט, 253 ע״ב סא,

,664 ,663 ,33 ע״ב לט, 199 ע״א סב,
665 765 ,679 ע״ב סב,

,664 ,663 ,207 ע״א מ, 682 ,681 ע״ב סג,
666 ,665 683 ע״ב סד,

,270 ,238 ,215 ע״א מא, 866 ,690 ,688 ע״א סה,
665 ,464 ,435 615 ,182 ע״ב סה,

660 ,276 ע״ב מא, 564 ע״ב סו,
660 ע״א מט, 874 ע״א סז,

,855 ,840 ,463 ע״ב מט, 873 ע״ב סז,
874 ,864 ,858 560 ע״ב עא,

601 ,555 ,483 ע״א נ, 680 ,186 ע״א עב,

858 ,213 ע״ב נ,
551 ע״א נא,

 ,841 ,434 ,390 ע״ב נד,
842

 ,507 ,418 ,220 ע״ב סד,
618

427 ע״א סו,
,313 ,311 ,112 ע״ב סו,

405, 441
812 ע״א פ,

517 ,487 ,413 ע״א פא,

נזיר
543 ע״ב ד,

701 ע״א כג,
 556 ,544 ע״ב כח,

119 ע״א לט,
 549 ע״א מ,

555 ,554 ע״א מב,
780 ע״א נ,
72 ע״ב נ,

768 ע״א נא,
91 ,25 ע״א נב,

872 ,438 ע״ב נב,
559 ,557 ,68 ע״א נט,

536 ע״א סו,

סוטה
484 ע״א ג,
726 ע״ב ג,
649 ע״ב ז,

293 ע״ב ח,
683 ע״ב ט,

349 ,249 ע״א י,
544 ,376 ע״ב י,

 ,607 ,597 ,53 ,52 ע״ב יא,
782

 ,577 ,376 ,366 ע״א יב,
595, 614

 ,414 ,307 ,123 ע״א יג,
448, 768
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735 ״ב ע יג,
663 ע״א יד,
829 ע״א כא,
128 ע״ב כא,
629 ע״א כב,
243 ״ב ע כו,

420 ,356 ע״א כז,
450 ע״ב כז,
707 ע״א כח,

274 ,232 ,226 ״א ע לה,
414 ,340 ,299 ע״א לו,

673 ,168 ע״ב לו,
75 ע״ב מא,

183 ״א ע מב,
584 ,302 ,267 ע״ב מב,

733 ,685
675 ע״א מד,

585 ,84 ״ב ע מה,
531 ,214 ״ב ע מו,

128 ״ב ע מז,
198 ,114 ע״א מח,

גיטין
 557 ע״ב ו,

 420 ,418 ע״א כג,
 622 ע״ב לא,
 823 ע״א מה,
 205 ע״א נב,
 134 ,100 ע״א נו,
 ,662 ,308 ,18 ע״ב נו,

776, 871 
 300 ,168 ע״א נז,
 766 ,554 ע״ב נז,
 194 ע״א נח,
 449 ע״א נט,
 665 ע״א סא,
 ,383 ,379 ,238 ע״ב סז,

418, 488
 812 ע״א סח,
,464 ,418 ,403 ,4 ע״ב סח,

465, 483

 ,254 ,133 ,73 ע״א סט,
258, 259, 267, 384, 
403, 409, 437, 453,
649

 ,269 ,266 ,240 ,9 ע״ב סט,
276, 277, 279, 289, 
295, 345, 471, 472, 
654, 848, 856, 858 

,243 ,242 ,156 ע״א ע,
270, 286, 299, 382, 

388, 390, 391, 457, 
460, 520, 648, 661, 
684, 689, 691, 693,
831, 849, 856, 860,
876

 488 ,485 ע״ב ע,
 200 ע״א פד,
 518 ,116 ע״א פו,
 612 ע״א פט,
809 ,808 ע״א צ,

קידושין
536 ע״ב ב,
91 ע״א ו,
709 ע״א י,

190 ע״ב טז,
702 ,444 ,111 ע״ב כא,
422 ע״א כד,
 ,134 ,39 ,14 ,11 ע״ב כד,

416
336 ע״א כה,
48 ע״א כח,
675 ,65 ע״ב כט,
675 ,65 ע״א ל,
291 ע״ב ל,

100 ע״א לא,
796 ,335 ע״א לג,
814 ,517 ע״ב לט,
 875 ע״ב מ,

 552 ע״א מט,
,520 ,510 ,197 ע״ב מט,

828 ,717
335 ע״ב נב,
833 ע״א סו,
207 ע״ב עא,
432 ע״א עג,
643 ע״א עד,
518 ע"א פא,
741 ״ב ע פא,

736 ,46 ,35 ע״א פב,
801 ,655 ע״ב פב,

קמא בבא
210 ע״ב ב,
 127 ע״ב ג,

600 ע״א יא,
195 ,93 ע״א טז,
566 ע״ב טז,
 165 ע״ב יט,
535 ע״א כד,
440 ע״ב כו,
 287 ע״א כז,
 354 ,161 ע״א כח,
 93 ע״ב לא,
 710 ע״א לב,
131 ע״א לה,
28 ע״ב מו,
 649 ע״ב מז,
 415 ע״א נב,
54 ע״א נט,
134 ע״א ס,
 227 ,226 ,118 ע״ב ס,

774 ע״א סט,
378 ,260 ,22 ,11 ע״א פ,
 520 ע״ב פ,

 823 ע״א פא,
 ,566 ,555 ,276 ע״א פב,

690, 787, 853 
 772 ע״ב פב,
 548 ע״א פג,
 416 ,293 ,290 ע״א פד,
,43 ,34 ,28 ,12 ע״א פה,
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678 ע״א קי, 576 ע״א פז, ,528 ,364 ,355 ,290
576 ע״ב קיט, 334 ע״א צ, 652

405 ,400 ע״א קכג, 336 ע״ב צ, 649 ,445 ע״ב פה,
424 ,344 ע״ב קכו, 430 ע״א צא, 530 ע״א פו,

420 ע״א קכח, 689 ,48 ,47 ע״א צז, 480 ,448 ע״ב פו,
604 ע״א קמא, 165 ע״ב קא, 480 ,419 ע״א פז,

,453 ,211 ע״א קמו, 824 ע״א קז, 38 ע״א צא,
773 ע״א קנה ,210 ,112 ,106 ע״ב קז, 767 ״ב ע צא,
58 ע״ב קנד, 650 ,278 ,276 ,211 869 ,278 ,135 ע״ב צב,

190 ע״ב קנה, 48 ע״א קט, 39 ע״א צג,
485 ע״א קעה, 857 ,253 ע״ב קיג, 446 ,445 ״א ע צח,

485 ע״א , קטז
סנהדרין בתרא בבא ,313 ,125 ,99 ע״א קיז׳

393 ,20 ע״ב ה, 848 ,762 ,416 ,168 ע״ב ג, 430
223 ע״א יז, 168 ע״א ד, 540 ״ב ע , קיט

381 ,,33 ,19 ע״ב יז, 84 ע״א ז,
821 ,812 199 ע״א י, מציעא בבא

822 ע״א יט, 30 ע״ב י, 796 ע״ב ו,
128 ע״ב יט, 477 ,421 ע״ב יב, 785 ע״א כד,

,557 ,547 ע״א כא, 511 ע״א טו, 829 ע״א כו,
702 439 ,423 ״ב ע טו, 665 ע״ב ל,

324 ע״ב בא, ,488 ,419 ,119 ע״א טז, 777 ע״א לא,
662 ע״א כב, 595 871 ע״א לג,
551 ע״ב כב, ,340 ,300 ,207 ע״ב טז, 120 ע״א לט,
415 ע״א כז, 665 ,640 ,429 489 ע״א מ,
32 ע״א כט, 124 ע״א יז, 335 ,133 ע״ב מב,
203 ע״א ל, 385 ,359 ע״א כ, 801 ע״ב מז,

378 ,377 ע״ב לב, 384 ע״ב כ, 655 ע״ב נו,
421 ,316 ע״ב לד, 33 ע״א כא, 247 ע״ב נח,

621 ע״ב לו, 39 ע״ב כא, 560 ע״ב ס,
693 ,285 ״ב ע לז, 830 ,384 ע״ב כב, 846 ע״ב סח,

135 ע״א לט, 549 ע״א נח, 411 ע״א עא,
689 ע״ב לט, 464 ,212 ע״ב נח, 487 ע״א פ,

488 ,362 ע״א מג, 377 ע״ב ס, ,361 ,355 ,323 ע״ב פג,
375 ע״א מד, 818 ע״א סד, 654 ,523
356 ע״ב מה, 798 ע״ב סז, 484 ,162 ע״א פד,
681 ע״א מו, 462 ,97 ע״ב עג, 775 ע״ב פד,

775 ,773 ע״ב מו, 650 ע״ב עד, ,255 ,241 ,103 ע״א פה,
773 ,239 ע״ב מז, 340 ע״א פ, 345

538 ע״ב מח, 826 ע״ב פט, 426 ,413 ,27 ע״ב פה,
634 ,142 ע״א מט, 860 ע״ב צו, 504 ,471 ,426 ע״א פו,



«  »
929 בבלי תלמוד המקורות: מפתח

767 ע״א יח, 832 ,511 ,120 ע״ב ק, 285 ע״א נב,
766 ,198 ע״ב יח, ,422 ,268 ,216 ע״א קא, 780 ע״ב נב,

198 ע״ב יט, 867 ,832 ,528 161 ע״א נד,
689 ע״א כ, 822 ,400 ע״ב קד, 731 ,650 ע״א נח,

760 ,279 ,245 ע״ב כ, 741 ,410 ,164 ע״א קה, 336 ע״ב נו,
741 ע״ב כב, 114 ע״א קו, 625 ע״א נח,
590 ע״א כד, 509 ע״א קז, 838 ע״ב נט,

742 ,183 ע״ב כד, 214 ע״ב קז, 807 ע״ב סב,
,613 ,54 ,53 ״א ע כו, 794 ,565 ע״א קח, 872 ע״ב סג,

649 688 ,238 ,115 ע״ב קח, 744 ,660 ע״א סד,
,370 ,51 ,13 ״ב ע כו, ,553 ,445 ,381 ע״ב קט, 482 ,164 ע״ב סה,

379 622 343 ע״א סו,
385 ,374 ״א ע כז, 556 ע״א קיב, 661 ע״ב סז,

,133 ,26 ,21 ע״א כח, 619 ,252 ע״א קיג, 504 ע״א סח,
,286 ,255 ,240 ,134 575 ע״ב סט,
,637 ,398 ,363 ,290 מכות 866 ,839 ע״א ע,

649 698 ע״א ז, 867 ,835 ע״ב ע,
,238 ,103 ,26 ע״ב כה, 869 ,385 ,346 ע״ב טז, 449 ,420 ,150 ע״א עא,
,362 ,304 ,298 ,271 116 ע״א כ, 200 ע״ב עא,
,408 ,407 ,406 ,389 546 ,62 ע״ב כ, 631 ע״ב עב,

653 ,528 ,446 ,363 ,117 ,116 ע״א כא, 735 ״א ע עג,
284 ע״א ■כט, ע״ב- כח, 384 ,382 707 ע״א עד,

383 ,379 ,319 ע״א כט, 749 ,85 ״ב ע כג, ,462 ,220 ,11 ע״א עה,
,542 ,435 ,390 ,388 688

853 ,641 שבועות 716 ע״א עו,
849 ע״א ל, 216 ע״ב טו, 716 ע״ב עו,
295 ע״ב ל, 710 ,674 ,168 ע״א יח, 56 ,19 ע״א עח,

860 ,295 ,293 ע״ב לא, 166 ע״א מא, 873 ע״ב פא,
845 ,565 ,246 ע״ב לה, 775 ,718 ,547 ע״א פב,

846 זרה עבודה 689 ,169 ע״ב פב,
661 ע״ב לח, 395 ע״ב ה, ,357 ,284 ,39 ע״ב פד,
269 ע״ב מ, 860 ע״ב ח, 516

731 ,165 ע״א מד, 291 ע״ב י, ,311 ,158 ,43 ,27 ע״א צא,
395 ע״ב נא, ,778 ,777 ,361 ע״א יא, 410
220 ״א ע נה, 854 586 ע״ב צא,

797 ,406 ע״א סה, 546 ע״ב יא, 199 ע״א צב,
300 ,299 ע״ב יב, 381 ע״ב צג,

הוריות 718 ע״א יג, 842 ,660 ע״א צח,
507 ע״א י, 797 ״ב ע טז, 773 ע״ב צח,

101 ע״א יב, 733 ,725 ,724 ע״א יז, 692 ,26 ע״ב צט,
844 ,841 ,772 ע״ב יג, 721 ע״ב יז, 450 ע״א ק,
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,305 זבחים
,325 69 ע״ב יח,
ע״א מו, 188 ״א ע פח,
ע״ב מו. 57 ע״א ק,
,264 691 ,56 : ע״א , קטז
ע״ב מז,

ע״א , מח, מנחות
,634 74 ע״א יא,

ע״ב , מח, 296 ״ב ע לב,
,325 78 ע״א לג,

ע״א , מט, 172 ע״א לד,
,379 ,157 ,68 ,61 ,60 ע״א לז,

ע״ב , מט, 627 ,470 ,193
ג״א ? נ׳ 61 ע״ב לז,
ג״ב ז נ, 725 ״א ע מד,

ע״א נא, 449 ,418 ע״ב סד,
ע״א נב, 155 ע״ב פ,

״ב ע נב, 781 ״ב ע פה,
״ב ע נג, 619 ״א ע צח,

ע״א נד,
ע״א נה, חולין
ע״ב נה, 309 :״א ע ו,
ע״א נו, 293 ,29 :״ב ע ז,
ע״ב נו, 221 :״א ע י,
ע״א נז, 58 ״ב ע יא,
ע״ב נז, 828 ״א ע יב,
ע״א נח, 438 ,369 ע״ב טז,

״ב ע נח, 76 ״ב ע ׳ יז,
ע״א נט, 288 ע״א כא,
ע״ב נט, 562 ,466 ״ב ע כד,
ע״א ס, 748 ע״א כז,
ע״ב ס, 114 ע״א לח,
״א ע סא, 104 ע״ב לח,
״ב ע סד, 90 ע״ב מב,

ע״ב סז, ,326 ,318 ,137 ע״א מג,
״א ע סח, 327

ע״א , סט, 137 ע״ב מג,
״ב ע , סט, 316 ע״א מד,

ע״א ע, ,193 ,192 ,166 ״א ע מה,
״א ע עד, 305

ע״א עו, ,194 ,153 ,151 ״ב ע מה,

601 ,284 ,12 ע״א עז, ,324 ,312 ,306
355 ע״א עט, 799 ,796
837 ע״א פד, 325 ,145
859 ע״ב פד, ,263 ,262 ,261
426 ע״ב פח, 516
159 ע״ב צב, 428 ,264 ,262

66 ,146 ,90 ,19 ע״א צג, ,528 ,263 ,161
333 ,194 ,192 721

166 ע״ב צג, ,321 ,262 ,213
766 ,296 ע״א צד, 721

853 ע״ב צז, ,326 ,261 ,59
750 ע״א קב, 841 ,433
783 ע״א קה, 750 ,321 ,145

465 ,463 ,259 ע״ב קה, 322 ,321 ,148
784 ,783 ,782 ע״א קו, 321 ,138 ,73

784 ע״א קז, 641 ,471 ,240
841 ,194 ע״ב קט, 91

841 ע״ב קי, 320
841 ,146 ע״א קיא, 305
841 ,425 ע״ב קיא, 529 ,90 ,89

194 ,66 ע״א קיג, 326 ,324
584 ע״ב קיד, 529 ,262 ,159 ,63

290 ,89 ע״א קכה, 306 ,193
625 ,135 ע״א קכז, 322

,134 ,86 ,80 ע״ב קכח, 322
327 359 ,317 ,20

169 ,148 ,119 ע״ב קלד, 15
412 : ע״ב קלט, 649

בכורות
156 ,133 

133
302 ע״ב ג, 519
484 ע״ב ה, 460
641 ״ב ע ו, 143 ,138

247 ,160 ע״א ז, 844
848 ,845 ע״ב ז, 277
685 ,165 ע״א ח, 640

621 ע״ב כ, 585
178 ע״א כב, 637 ,636
756 ע״א כג, 636 ,634

572 ,178 ,25 ע״ב כח, 639
335 ע״ב לא, 196 ,80
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626 ,318 ״ב ע כג, 392 ע״א כב, 640 ע״א לה,
627 ,626 ע״א כד, 444 ,111 ע״ב לז,

,626 ,623 ,97 ע״ב כד, מעילה 398 ,100 ,97 ע״א לח,
780 ,771 ,627 548 ,182 ע״א יז, ,395 ,393 ,97 ע״ב לח,

623 ,587 ,106 ע״א כה, 390 ע״ב כ, 402 ,397 ,396
627 ,587 ע״ב כה, 159 ע״א לט,

639 ,628 ,599 ״א ע כו, תמיד 332 ,165 ע״ב לט,
600 ,584 ע״א כז, ,823 ,197 ,126 ״ב ע כז, 627 ,97 ע״א מ,
779 ,768 ״כ ע כז, 874 397 ,313 ,111 ,63 ע״ב מ,

93 ע״א כה, 196 ע״א כח, 519 ע״א מא,
640 ע״א כט, 344 ע״ב מב,

7 ,483 ,124 ,57 ע״ב ל, נדה ,401 ,311 ,310 ע״ב מג,
648 ,588 634 ,177 ע״א ג, 532 ,451

,575 ,112 ,96 ע״א לא, 181 ע״ב ו, ,401 ,396 ,394 ע״א מד,
,594 ,586 ,585 ,581 629 ,578 ע״ב ח, 444 ,406 ,402

650 ,599 ,577 ,576 ,575 ע״א ט, ,300 ,247 ,163 ע״ב מד,
594 ,589 ,569 ע״ב לא, 641 ,607 ,381 ,347 ,346 ,331

604 ,603 184 ,183 ע״ב ט, 822 ,510 ,460
535 ע״ב לב, 281 ,190 ע״ב י, ,288 ,170 ,85 ,58 ע״א מה,
535 ע״ב לה, 603 ,185 ע״א יא, 351
240 ״ב ע לו, 184 ע״ב יב, 353 ,312 ,303 ע״ב מה,
629 ע״ב לז, ,729 ,686 ,102 ע״א יג, 176 ע״ב מו,

623 ,579 ע״א לח, 731 141 ע״א נה,
637 ע״א מ, ,537 ,511 ,447 ,94 ע״ב יג, 532 ע״א נח,

634 ע״א מא, 730 ,729 46 ע״א קה,
572 ,168 ע״ב מא, 730 ע״א יד,

136 ע״א מב, 629 ״ב ע טו, ערכין
723 ,580 ,371 ע״ב מב, 185 ע״א טז, 632 ,596 ,284 ע״א ז,

693 ,167 ע״א מג, 867 ,683 ,590 ״ב ע טז, 197 ע״ב יא,
713 ,584 ,575 ע״א מה, ,482 ,391 ,295 ,75 ע״א יז, 129 ע״ב טו,

301 ע״א מו, ,684 ,622 ,541 ,523 509 ע״א טז,
190 ,14 ע״א מז, 859 ,844 508 ,439 ע״ב טז,

191 ״ב ע מז, 171 ע״ב יז,
191 ע״א מח, 497 ,428 ,187 ע״א יט, תמורה

192 ,190 ,189 ע״ב מח, 425 ,381 ע״ב יט, 463 ע״א טז,
192 ,119 ע״א נב, 386 ע״א כ,

191 ע״ב נב, 187 ,186 ,185 ע״ב כ, כריתות
488 ע״ב נג, 177 ע״א כא, 506 ע״ב ח,
529 ״א ע נה, 624 ע״ב כא, 599 ע״א י,
426 ״ב ע נה, 625 ,21 ,14 ע״ב כב, 608 ע״א יג,

535 ,93 ע״א נו, 625 ,104 ,97 ע״א כג, 749 ,146 ע״ב כא,
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805 (9) ע״ב לח פ״ח, 280 (66) ע״ב ז ״ד, פ 771 ע״א נז,
780 (68) ע״ב לח פ״ח, 20 (8) ע״ב ט ״ה, פ 186 ע״ב נט,
810 (71) ע״ב לח פ״ח, 853 (1)ע״ג י ״ו, פ 162 ע״ב ס,
801 (72) ע״ב לח פ״ח, 110 (22) ע״ד י ״ו, פ 672 ע״ב סא,
527 (25) ע״ד לח פ״ט, 784 (40) ע״א יב ״ח, פ 563 ,518 ,189 ע״א סב,

תרומות
292
293

 (36) ע״ב יב
(37) ע״ב יב

 ״ח, פ
פ״ח,

466 ,185 ,184 
714 ,711 ,184

 ע״ב סג,
ע״ב סד,

482 (29) ע״ב מ פ״א, 312 (71) ע״ב יג פ״ט, 135 ע״א סה,
488 (37) ע״ב מ פ״א, 300 (59)ע״ג יג ״ט, פ 715 ע״ב סה,

774 (60) ע״ג מה פ״ח, 799 (22) ע״ב יד ״ט, פ ,506 ,186 ,185 ע״א סו,
865 (65)ע״ג מה פ״ח, 608 (9) ע״ד יד ״ט, פ 571
237
526

68

 (71)ע״ג מה פ״ח,
 (76)ע״ג מה פ״ח,
(4) ע״ד מה פ״ח, 29 (73) ע״א טז

פאה
״א, פ

554 
385 ,101 
761 ,251

 ע״ב סו,
 ע״א סז,
ע״ב סט,

,124 (5) ע״ד מה פ״ח, 375 (29) ע״ב טז ״א, פ 589 ,252 ע״ב ע,
875 665 (45) ע״ד יז ״ג, פ 185 ע״א עא,

859 (22) ע״ד מה פ״ח, 207 (46) ע״ד יז ״ג, פ 316 ע״ב עא,
295 (23) ע״ד מה פ״ח, 417 (27) ע״א יט ״ה, פ 184 ע״ב עב,
843
854
282

 (21) ע״א מו פ״ח,
 (25) ע״א מו פ״ח,
(26) ע״א מו פ״ח,

75
794
664

 (38) ע״ג כ פ״ז,
 (24) ע״ב כא פ״ח,
(30) ע״ב כא פ״ח, ירושלמי תלמוד

664 (48) ע״א מח פי״א,
דמאי ברכות

שני מעשר 425 (49) ע״א כב פ״א, 25 (20) ע״א ג פ״א,
801 (2) ע״ד נב פ״א, 17 (42) ע״ב בג פ״ג, 122 (16) ע״ב ג פ״א,

257 (50) ע״ב נג פ״ב, 438 (74) ע״ב כג פ״ג, 348 (71) ע״ג ג פ״א,
562 ,463 (52) ע״ב נג פ״ב, 123 (31) ע״ד ג פ״א,

562 (66) ע״ב נג פ״ב, כלאים 215 (9)ע״ג ד פ״ב,
808 ,796 (49) ע״ד נד פ״ד, 613 (26) ע״ב כז פ״א, 463 (11) ע״ג ד פ״ב,

205 ע״ב נה פ״ד, 806 (62) ע״א לב פ״ט, 802 ,796 (15) ע״ג ד פ״ב,
206 (20)ע״ג נה פ״ד, 778 (3) ע״ב לב פ״ט, 828 (54)ע״ג ד פ״ב,

255 (27) ע״ב לב פ״ט, 26 (55)ע״ג ד פ״ב,
שבת ,871 (60) ע״ב לב פ״ט, 180 ע״ב ה פ״ב,

67 (31) ע״א ג פ״א, 872 811 (42) ע״ב ה פ״ב,
417 (40) ע״א ג פ״א, 134 (9)ע״ג לב פ״ט, 527 (45) ע״ב ה פ״ב,
114 (23) ע״ב ג פ״א, 652 (14) ע״ד לב פ״ט, 801 (46) ע״ב ה פ״ב,
167 (33) ע״ד ג פ״א, 781 (50) ע״ב ה פ״ב,
424 (75) ע״ד ג פ״א, שביעית 389 (53) ע״ג ה פ״ב,
237 (33) ע״ב ד פ״א, 257 (14) ע״א לח פ״ח, 825 (23)ע״ג ו פ״ג,
828 (60) ע״ד ד פ״ב, 527 (16) ע״א לח פ״ח, 787 (25)ע״ג ו פ״ג,
48 (29) ע״א ה פ״ב, 804 (26) ע״א לח פ״ח, 111 (54) ע״ד ו פ״ג,
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,847 (42) ע״ד כט פ״ג, 836 (10) ע״ד יד פי״ד, 209 (10) ע״ב ה פ״ב,
859 304 (15) ע״ד יד פי״ד, 800 (23) ע״א ו פ״ג,

820 (21) ע״א ל פ״ג, 406 (17) ע״ד יד פי״ד, 804 (50) ע״א ו פ״ג,
828 (62) ע״א ל פ״ג, 358 (18) ע״ד יד פי״ד, 335 (63) ע״א ו פ״ג,

822 (16) ע״א לא פ״ד, 408 (20) ע״ד יד פי״ד, 760 (43) ע״ד ו פ״ד,
193 (49) ע״א לה פ״ז, 314 (22) ע״ד יד פי״ד, 438 (30) ע״ג ז פ״ה,
576 (70)ע״ג לה פ״ה, 256 (30) ע״ד יד פי״ד, 548 (55) ע״ד ז פ״ו,
395 (67) ע״ד לו פ״ט, 653 (33) ע״ד יד פי״ד, 621 (10) ע״א ח פ״ו,
807 (10)ע״ג לז פ״י, 27 (38) ע״ד יד פי״ד, 33 (5) ע״ב ח פ״ו,
824 (36)ע״ג לז פ״י, 270 (39) ע״ד יד פי״ד, 218 ! (8) ע״ב ח פ״ו,
863 (52) ע״ד לז פ״י, ,217 (41) ע״ד יד פי״ד, 651 (14) ע״ב ח פ״ו,

319 216 (20) ע״ב ח פ״ו,
שקלים 241 ,219 (48) ע״ד יד פי״ד, 217 (21) ע״ב ח פ״ו,

775 (25) ע״א מו פ״א, 462 (54) ע״ד יד פי״ד, 249 (22) ע״ב ח פ״ו,
417 (47) ע״א מז פ״ב, 183 (58) ע״ד יד פי״ד, 178 (53) ע״ב ח פ״ו,
532 (37)ע״ג מז פ״ג, 221 (67) ע״ד יד פי״ד, 446 (4)ע״ג ח פ״ו,
55 (22) ע״א מה פ״ד, 355 (51) ע״ג טו פט״ז, 114 (9) ע״ג ח פ״ו,

447 ע״ד מח פ״ה, 640 (59)ע״ג טז פי״ח, 441 (12)ע״ג ח פ״ו,
»16 (31) ע״ד מה פ״ה, 601 (70)ע״ג טז פי״ח, 442 (15) ע״ג ח פ״ו,

863 ,268 51 (48) ע״ד טז פי״ט, 12 (17)ע״ג ח פ״ו,
73 (62) ע״ד מה פ״ה, 284 (50) ע״ד טז פי״ט, 242 ,222 (44)ע״ג ח פ״ו,

418 (25) ע״ב מט פ״ה, 51 (42) ע״א יז פי״ט, 652 (51) ע״ב י פ״ז,
374 (58) ע״א יז פי״ט, 425 (9) ע״א יא פ״ח,

יומא 237 (56) ע״ב יז פי״ט, 403 (4) ע״ב יא פ״ח,
51 (37)ע״ג לח פ״א, 849 (64) ע״ג יז פ״כ, 408 (52) ע״ב יא פ״ח,
167 (2) ע״ד לח פ״א, 855 (67) ע״ג יז פ״כ, 432 (55) ע״ב יא פ״ח,

167 (46) ע״א לט פ״א, 529 (69)ע״ג יז פ״כ, 827 (5)ע״ג יא פ״ח,
274 (60) ע״א לט פ״א, 532 (5) ע״ד יז פ״כ, 655 (9)ע״ג יא פ״ח,
72 (17) ע״ב לט פ״א, 827 (20)ע״ג יא פ״ח,
532 (34) ע״ב מ פ״ב, עירובין 439 (24)ע״ג יא פ״ח,
110 (73) ע״ד מ פ״ג, 858 (34) ע״א כב פ״ד, 363 (39) ע״א יב פ״ט,
17 (75) ע״ד מ פ״ג, 721 ,51 (52) ע״ד כב פ״ה, 602 (47) ע״א יב פ״ט,

565 (61) ע״א מא פ״ג, 850 (60)ע״ג כג פ״ו, 656 (52) ע״א יב פ״ט,
64 (73) ע״ד מד פ״ח, ,193 ,61 (45) ע״א כו פ״י, 559 (6) ע״ד יב פ״י,

293 (18) ע״א מה פ״ח, 607 835 (15)ע״ג יד פי״ד,
487 (15 -12) ע״ב מה פ״ח, 203 (31) ע״ג כו פ״י, 661 (30) ע״ג יד פי״ד,

292 (16) ע״ב מה פ״ח, 203 (7) ע״ד כו פ״י, 278 (33) ע״ג יד פי״ד,
84 (25) ע״ב מה פ״ח, 422 (48) ע״ג יד פי״ד,

פסחים 211 (51)ע״ג יד פי״ד,
סוכה 555 (14) ע״ב כז פ״א, 210 (52) ע״ג יד פי״ד,

408 (18) ע״א נג פ״ב, 380 (22) ע״ב כח פ״א, 436 (74) ע״ג יד פי״ד,
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727 (26) ע״ג כה פ״א, קטן מועד 452 (30) ע״ד נד פ״ד,
378 (33) ע״ג כה פ״א, 768 (74) ע״ג פ "א, פ׳ 129 (28) ע״ב נה פ״ה,
714 (7) ע״ג כה פ״ד, 768 ; (1) ע״ד פ "א, פ׳ 110 (67) ע״ב נה פ״ה,
612 (34) ע״א ל פ״ה, 540 (10) ע״א פב ״ג, פ׳
,53 (43) ע״א ל פ״ה, 255 (8) ע״ד פב ״ג, ,פ ביצה

595 876 (58) ע״ג ס פ״א,
51 (44) ע״א ל פ״ה, חגיגה 799 (60) ע״ג ס פ״א,

177 (64) ע״א ל פ״ה, 447 (66) ע״ד עה פ״א, 25 (67) ע״ג ס פ״א,
683 (33) ע״ב ל פ״ה, 517 (49) ע״א עז "ב, ,פ 853 (30) ע״ב סא פ״ב,
615 (73) ע״ב ל פ״ה, 378 (38) ע״ב עז ״ב, פ׳ 335 (37) ע״ג סא פ״ב,
311 (18) ע״ד ל פ״ז, 577 (73) ע״ב עז ״ב, פי 850 (18) ע״ד סא פ״ב,

680 (61) ע״ב לא פ״ז, 70 (39) ע״א סג פ״ה,
484 (25)ע״ג לא פ״ז, יבמות 65 (44) ע״א סג פ״ה,
531 (4) ע״ד לא פ״ז, 681 (12) ע״ב ב ״א, פי

,533 (10) ע״ד לא פ״ז, 155 (27) ע״ג ב ״א, פי השנה ראש
549 ,584 ,583 (71) ע״ג ה ״ד, ,פ 208 (67) ע״ד נו פ״א,

356 (26) ע״ד לא פ״ז, 593 544 (8) ע״ב נז פ״א,
523 (32) ע״ד לא פ״ז, 593 י (3) ע״ד ה ״ד, ,פ 21 (29) ע״ב נז פ״א,

779 (14) ע״ב לד פי״א, 593 (6) ע״ד ה ״ד, פ 872 (56) ע״ב נז פ״א,
418 (60) ע״ב לד פי״א, 629 (22) ע״א ו ״ד, פ 76 (17) ע״ב נח פ״ב,
417 (66) ע״ב לד פי״א, 450 (17) ע״ב ז ״ו, פ 51 (30) ע״א נט פ״ג,
437 (51) ע״א לה פי״ב, 709 (21) ע״ב ז ״ו, פ

37 (40) ע״ד לה פי״ג, 177 (36) ע״ב ז ״ו, פ תענית
877 (48) ע״ב לו פי״ג, 372 (32) ע״א ט ״ח, פ 724 (52) ע״ב סד פ״א,

,334 (73) ע״א ט ״ח, פ 722 (56) ע״ב סד פ״א,
נדרים 338 796 (57) ע״ב סד פ״א,

132 (7) ע״א לז פ״א, 338 (2) ע״ב ט ״ח, פ 792 (70) ע״א סה פ״ב,
721 (24) ע״ד לח פ״ד, 527 ,338 (14) ע״ב ט פ״ח, 224 (19) ע״ד סו פ״ג,

17 (56) ע״ג לט פ״ו, 333 (25) ע״ב ט ״ח, פ 34 (26) ע״ד סו פ״ג,
213 (58) ע״ג לט פ״ו, 329 (27) ע״ב ט ״ח, פ 120 (71) ע״ב סז פ״ד,

285 (35) ע״ג מא פ״ט, 333 (21) ע״ד ט ״ח, פ 357 (55) ע״ד סח פ״ד,
427 (62)ע״ג מא פ״ט, 251 (29) ע״ד יד פט״ו, 63 (61) ע״ד סח פ״ד,

709 (58) ע״ד מב פי״א, 296 (31) ע״ד יד פט״ו, ,163 (5) ע״א סט פ״ד,
683 (65) ע״ד מב פי״א, 63 (36) ע״ג טו פט״ז, 296

נזיר כתובות מגילה
136 (6) ע״ד נב פ״ג, ,180 (4) ע״א כה ״א, פ 51 (11) ע״א עא פ״א,

555 (22) ע״ב נה פ״ו, 713 113 (31) ע״ד עד פ״ד,
291 (68) ע״ד נה פ״ז, 714 (66) ע״א כה ״א, פ 353 (76) ע״ב עה פ״ד,
623 (43) ע״ב נו פ״ז, 714 (50) ע״ב כה פ״א, 51 (70) ע״ג עה פ״ד,
72 (68) ע״ב נו פ״ז, 420 (11) ע״ג כה ״א, פ
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152 (32) ע״ב מא פ״ב, בתרא בבא 768 (70) ע״ב נו פ״ז,
437 (54) ע״ד מב פ״ג, 802 (56) ע״ג יד פ״ד, 486 (30) ע״ג נז פ״ט,
803 (59) ע״ד מב פ״ג, 797 (59) ע״ג יד פ״ד, 468 (64) ע״ד נז פ״ט,
162 (14) ע״א מג פ״ג, ,12 (28) ע״א נח פ״ט,
810 (74) ע״ד מג פ״ד, סנהדרין 354

647 (56) ע״ד יח פ״א, 357 (56) ע״א נח פ״ט,
הוריות 717 (17) ע״ד כ פ״ב,

863 (14)ע״ג מח פ״ג, 62 (73) ע״ב כב פ״ד, סוטה
835 (16) ע״ג מה פ״ג, 741 (76) ע״ב כג פ״ו, 217 (45) ע״ד טז פ״א,

735 (4) ע״ג כג פ״ו, 157 (25) ע״א יז פ״א,
נדה 423 (31) ע״ג כג פ״ו, 356 (52) ע״ג יח פ״ג,
579 (15) ע״ב מט פ״א, 68 (40)ע״ג כג פ״ו, 608 (70) ע״ג יט פ״ד,
580 (18) ע״ב מט פ״א, 709 (29) ע״א כד פ״ז, 84 (61) ע״ג כג פ״ט,
608 (29) ע״ב מט פ״א, 217 (12) ע״ד כה פ״ז, 106 (65) ע״ג כג פ״ט,
611 (57) ע״ב מט פ״א, 801 (22) ע״ד כה פ״ז, 552 (5)ע״ג כד פ״ט,
171 (24) ע״א נ פ״ב, 552 (49) ע״ד כה פ״ז,
794 (10) ע״ב נ פ״ב, 191 (48) ע״א כו פ״ח, גיטין
97 (53) ע״ג נ פ״ג, 356 (26) ע״ב כו פ״ח, 17 (44) ע״ב מג פ״א,
95 (55)ע״ג נ פ״ג, 318 (25) ע״א כז פ״ט, 727 (11) ע״ב מז פ״ה,
63 (64)ע״ג נ פ״ג, 357 (56) ע״א כז פ״ט, 207 (1) ע״ב מח פ״ו,
628 (39) ע״ד נ פ״ג, 12 (67) ע״א כז פ״ט, 361 (5) ע״ב מח פ״ו,

718 (7) ע״ד כח פ״י, 482 (20) ע״ג מח פ״ז,

תנאים מדרשי 860 (12) ע״ד כח פ״י, 489 (29)ע״ג מח פ״ז,
307 (47) ע״ד כח פ״י, 857 (56) ע״ד מח פ״ז,

ישמעאל דר׳ מכילתא 742 (70) ע״ג מט פ״ח,
)לשמות ה דפסחא, מסכתא מכות
170 0 יב 354 (59) ע״ג לא פ״ב, קידושין

יד )לשמות א בשלח, ויהי 607 (63)ע״ג לא פ״ב, 537 (37) ע״א סא פ״א,
843 ה( 124 (4) ע״ג סא פ״א,

יד )לשמות ה בשלח, ויהי זרה עבודה 531 (45) ע״ג סא פ״א,
651 כד( 54 (67) ע״ג מ פ״ב, 293 (34)ע״ג סו פ״ד,
)לשמות ב דשידתא, מסכתא 54 (70) ע״ג מ פ״ב,
544 א( טו 614 (73) ע״ג מ פ״ב, קמא בבא
)לשמות ה דשידתא, מסכתא 652 (4) ע״ד מ פ״ב, 356 (24) ע״ב ו פ״ח,
597 ה( טו 425 (9) ע״ד מ פ״ב, 357 (32) ע״ב ו פ״ח,
)לשמות ב דעמלק, מסכתא 654 (11) ע״ד מ פ״ב, 364 (46) ע״ב ו פ״ח,
663 כ( יח 314 (25) ע״ד מ פ״ב, 356 (2) ע״ג ו פ״ח,

כ ו)לשמות דבחדש, מסכתא 408 (28) ע״ד מ פ״ב, 39 (32) ע״ג ו פ״ח,
376 0 256 (31) ע״ד מ פ״ב,

)לשמות א דנזיקין, מסכתא 21 (35) ע״ד מ פ״ב, מציעא בבא
807 ,782 ב( כא 270 (40) ע״ד מ פ״ב, 560 (74) ע״ד ט פ״ד,



« »
קטנות מסכתות המקורות: מפתח 936

 )לשמות ב דנזיקץ, מסכתא
 444 ו( כא
 )לשמות ד דנזיקץ, מסכתא
 40 יד( כא
 )לשמות ט דנזיקין, מסכתא
440 ,134 כז( כא

ספרא
 דנדבה, דבורא ויקרא,

 138 ה״ט ז פרשתא
 דמילואים, מכילתא צו,

 111 הכ״ב א פרשתא
א פרק נגעים, תזריע,

 504 ה״ט
 ב פרק נגעים, תזריע,

 499 ה״ד
 501 ב פרק נגעים, תזריע,
 ב פרק נגעים, תזריע,

 502 ה״ט
 ד פרק נגעים, תזריע,

 411 ה״ד
 ו פרק נגעים, תזריע,

 502 ,287 ה״ה
 ז פרק נגעים, תזריע,

 287 ה״ג
 ט פרק נגעים, תזריע,

 504 הט״ז
 ה פרשתא נגעים, תזריע,

 529 ,503 ה״ו י פרק
 יב פרק נגעים, תזריע,

 506 ה״ז
 יב פרק נגעים, תזריע,

 507 הי״ב
 ב פרשתא מצורע,

 506 הי״א
 א פרשתא זבים, מצורע,
 533 ה״ג
 א פרשתא זבים, מצורע,

 536 הי״ג
 ב פרשתא זבים, מצורע,

555 ה״ה ד פרק

 א פרשתא מות, אחרי
 660 ה״ג

 136 ה״ג יב פרק מות, אחרי
 170 הי״ז יג פרק מות, אחרי

 ו פרק ג פרשתא קדושים,
 548 ה״ה

 13 הי״ד א פרשתא אמור,
 421 ה״ו ג פרשתא אמור,
 349 ה״ז ג פרשתא אמור,
 ה״ז- ג פרשתא אמור,

 451 ה״ח
 ה״ז- ג פרשתא אמור,

 350 הי״ב
 394 הי״ב ג פרשתא אמור,
 396 הי״ג ג פרשתא אמור,
 331 הט״ו ג פרשתא אמור,
 302 ה״ה ג פרק אמור,
 288 הי״א ז פרשתא אמור,
 332 ה״ט ז פרק אמור,

 225 ה״ב ד פרק בחוקותי,
 243 ה״ג ד פרק בחוקותי,

 ט פרשתא ראב״ד, מות, אחרי
 547 ,546 ה״ט יג פרק

 ג פרשתא ראב״ד, אמור,
 398 הי״ב

 ז פרשתא ראב״ד, אמור,
100 הי״ב

במדבר ספרי
 245 ח

 58 כו
 794 פט

 204 קיט
 744 ,307 קלא
318 קס

דברים ספרי
68 לה
333 לז
700 מג
364 מה

 76 ריב
 484 ריח
711 רלה

קטנות מסכתות

נתן ׳ דר אבות
680 ה״ז פ״א

838 ,298 ,179 ה״ח פ״א
647 ״ד ה ״ב פ
377 ה״ה פ״ב
413 ה״א פ״ג
725 ה״ב פ״ו

,818 ,812 ,253 ה״ג פ״ו
872

721 ה״ז פ״ח
167 ה״ח פ״ח

457 ה״א פי״א
793 ה״ו פי״ד
294 ה״ו פי״ז

566 ה״א פי״ח
836 ,835 ה״א פ״כ

863 ה״א פכ״א
13 ה״ד פכ״ג

430 ה״ג פכ״ה
172 ה״ה פכ״ה
717 ה״א פכ״ח
814 ה״ד פכ״ח

770 ,614 ה״א פל״א
,103 ,98 ,84 ,60 ה״ג פל״א

360 ,147 ,139
772 ה״ב פל״ה

840 ,792 ה״ה פל״ה
35 ,31 ה״ה פל״ו

863 ה״ה פל״ז
709 ה״א פ״מ

267 ה״א פמ״א
803 ה״ד פמ״א
102 ה״ה פמ״א
691 ה״ז פמ״א



«  »
937 אמוראים מדרשי המקורות: מפתח

אמוראים מדרשי)בסוף ע״א נב פ״אסופרים מסכת
,684 ,457 הפרק( 152 ה״ב פ״א

רבה בראשית 868 3 ה״ז פ״א
813 יב א, 874 ע״א נב פ״ב 479 הי״ג פ״א
614 ב ב, 729 ,619 ע״ב נב פ״ב 69 הי״א פ״ג
806 ד ה 418 ע״ג נב פ״ב 296 הי״ג פ״ג
141 ז ה 835 ע״ד נב פ״ג 874 הי״ד פ״ג
74 ז ה, 123 ע״א נג פ״ג 339 הי״ז פי״ד

343 ,82 א ח, 123 ע״ב נג פ״ג 749 ה״ז פט״ו
104 יא ח, 721 ״ב ע נד ״ז פ 660 ה״ד פט״ז

36 ,12 ו י, ,288 ע״ד נד פ״ט 567 ה״א פ״ב
,308 ,296 ,89 ז י, 812 728 ה״ט פכ״א

604 ו יב, 805 ״ב ע נה ״י פ
487 ט יב, שמחות מסכת

666 ,657 טז יג, רבה ארץ דרך 875 הקדמה
593 ב יה ,125 ,77 )בתחילתו( ב פרק 759 ה״ב פ״א

83 י יה 129 759 ה״ד פ״א
201 ה יז, 808 פ״ז 764 ה״א פ״ב

82 ו יז, 765 פ״ט 765 ה״ב-ה״ג פ״ב
565 ,151 ח יז, ,804 ,803 ,798 פ״י 765 ה״ד-ה״ו פ״ב

552 א יח, ,807 ,806 ,805 780 ,773 הי״ב פ״ד
241 א יט, 823 811 ה״א פ״ו

826 יא יט, 389 ,300 ,64 פי״א 761 ע״א מז דף פ״ח
593 ו ב, 553 ע״ב מז דף פ״ח
870 י ב, זוטא ארץ דרך 416 ע״ד מז דף פ״ח
76 יב ב, 833 פ״א 775 ע״א מח דף פ״ט

620 ב בג, 874 פ״ה 768 ע״ב מט דף פי״ב
43 ד בג, 100 ,98 )בסופו( פ״ט 810 ע״ג מט דף פי״ב

742 ,728 ה בו, 801 ,48 ,46 פ״י 774 ע״ד מט דף פי״ד
590 ,89 ז בו,

780 ,92 ג כח, גרים מסכת כלה מסכת
616 ח ל, 376 ה״א פ״א 684 ע״ד נ
417 ט ל, 242 )בסופו( ע״ד נ

369 ח לא, עבדים מסכת 384 )בסופו( ע״א נא

רבתי כלה
)בסופו( ע״ד נא פ״א

684
 ,681 ,242 ע״א נב פ״א

683, 684, 825, 842,
847

804 )בתחילתו( פ״ב

תורה ספר מסכת
152 ה״ב פ״א

מזוזה מסכת
798 פ״א

 יב לא,
 יד לא,
 יא לב,
 ג לג,
 ז לד,
י לה
יא לד,

688 

858 
260 
257 
688 

586 
463 ,237



« »
אמוראים מדרשי המקורות: מפתח 938

רבה שמות 589 ,214 יב סה, 607 יב לד,
592 ,366 ח א, 419 יג סה, 767 ,764 ,474 יג לד,

597 יד א, 532 טו סה, 607 טו לד,
717 יח א, 766 כב סה, 813 ,406 ,280 ד לז,
132 כו א, 121 ,112 ג סז, 253 א מב,

307 כט א, 258 ד סז, 365 ח מב,
569 ,220 לד א, 107 י סז, 658 יב מד,

581 ד ג, 199 יא סח, 618 א מה,
411 ,122 טו ג, 205 יב סח, 619 ב מה,

122 יז ג, 298 יג סח, 695 ,577 ד מה,
834 ט ה, 85 א סט, 114 ז מה,
827 ח ט, 122 יב ע, 153 ה מו,
517 ה יא, 123 יג ע, 291 ,13 י מו,

658 כא טו, 405 טז ע, 178 ב מז,
219 ב טז, 169 א עא, 376 ט מז,
366 ה יט, 578 ט עא, 846 יד מח,
461 ה כא, 693 ב עב, 576 יז מח,
607 ח כג, 842 ד עב, 663 ד מט,
128 א כד, 169 ו עב, 737 ה נ,
530 ד כד, 842 ,114 ב עד, 877 יא נ,
284 ב כו, 679 ז עו, 701 ט ח־ נא,

651 ,12 ט כז, 657 ה עח, 695 ט נא,
865 ,415 יא ל, 436 ,123 ט עח, 607 י נג,

659 כב ל, 527 ו עט, 241 ,237 יג נג,
296 ו לא, 641 ז פב, 411 יד נג,

865 ,821 ,813 יא לא, 686 ד פה, 667 ו נד,
724 ,660 יז לא, 644 יד פה, 2 ח נח,

410 ב לו, 735 ,133 ג פו, 66 ג נו,
339 ז מג, 673 ז פז, 80 ח נט,
19 ד מו, 864 ב פט, 521 ,53 ג ס,

672 ו מז, 526 ד פט, 160 א סא,
66 ו נא, 205 ח פט, 232 ג סא,

541 ט פט, 268 ב סב,
רבה ויקרא 722 ,720 ו צא, 178 ה סג,

190 ד ב, 155 ,135 ו צג, 578 ,577 ו סג,
74 א ג, 851 ב צד, 803 ,643 ,118 ח סג,

140 ,139 ד ג, 257 ה צו, 851 יד סג,
233 ב ד, 432 י צח, 877 ג סד,
689 ג ד, 544 טו צח, 684 ה סד,

149 ,142 ד ד, 613 כ צח, 214 ט סה,
607 א ה, 105 י סח,



«  »
אמוראיב מדרשי המקורות: מפתח

784 כא כ, 596 יא כז, 813 ,691 ,558 ג ה,
658 ,463 ג כג, 414 ד לא, 16 ו ה,
538 יג כג, 17 ה לב, 554 ח ה,

665 א לד, 414 ,307 א ח,
רבה דברים 813 ג לד, 469 ,21 ד י,

854 ה א, 83 ד לד, 384 ה י,
596 יא ב, 269 ב לז, ,866 ,690 ,433 ,285 א יב,
547 יח ב, 867
376 ה ג, רבה במדבר 866 ה יב,
340 ו ג, 84 ד א, 575 ג יה
21 יג ו, 100 ו ב, 569 ה יד,
613 יב ז, 339 טו ב, 869 ,124 ח יד,
434 ד ח, 600 ,593 ג ד, 806 ,586 ,585 ט יד,
377 א ט, 609 ,413 כ ד, 510 ,259 ,248 ,212 ב טו,
112 א י, 100 ט ה, 245 ג טו,

414 א ז, 362 ד טו,
רבה אסתר 281 ,277 ד ז, 182 ה טו,

463 ג א, 591 א ט, 538 טו טו,
718 יז א, 591 ,363 ,55 ה ט, 567 ,523 ,457 א טז,
291 א ד, 809 יב ט, 508 ג טז,
243 ג ה, 552 טז ט, 129 ד טז,
802 ,539 ד י, ,245 ,110 כא ט, 281 ,211 ח טז,

253 483 ט טז,
רבה השירים שיר 245 לא ט, ,148 ,113 ,105 ,92 א יח,

797 ג ב, א, 590 לד ט, 538 ,347
430 א ג, א, 866 ב י, 508 ,281 ,232 ד יה,
812 ג ו, א, 866 ד י, 200 ,20 א יט,
834 ד ו, א, 620 ,538 ה י, 834 ב יט,
581 א ז, א, 867 ,861 ח י, 526 ,280 ד יט,
113 ח א, 797 ב יג, 308 ו יט,
370 טו א, 520 ד יג, 78 ב כ,
50 ,28 ,22 ב ג, ב, 796 ה יג, 864 ,675 ט כ,
724 ,660 א ה, ב, 869 כד טז, 681 ח כא,
287 ז ב, 668 ,33 ,22 יב יח, 12 ג כב,
461 ב יד, ב, ,112 ,107 ,103 כב יח, 414 ,20 ד כב,
577 ח יד, ב, 414 ,127 547 ב כג,
217 ,43 ב טז, ב, 486 ח יט, 732 ז כג,
870 ,827 ב ד, ג, 104 ב כ, 162 ו כה,
74 ו ה, ג, 826 ו כ, 813 א כו,
253 ה ד, ד, 297 יד כ, 458 ,23 ה כו,
656 ,20 ה ד, 121 יח כ, 596 ז כז,

939



« »
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532 ,28 ח א, 609 ב ה, ד,
832 ,460 יח א, 17 יב ד,
439 ח ב, 34 יא ו,
877 ,659 ,515 ,41 ו ה, 861 ,586 ,84 א ג, ז,
858 ,433 א י, ה, 675 ב ג, ז,
585 ב י, ה, 722 ט ז,
281 יב ה, 157 ב ו, ח,
70 יד ה, 357 ב יא, ח,
233 ו ו, 104 יט ח,
285 יא ו,
52 א ז, רבה רות
297 ד א, ז, 113 א ב,
792 ב ז, ז, 214 ח ב,
127 ט ז, 487 א ג,
793 יא ז, 245 ו ג,
139 ג יט, ז, 378 ד ו,
149 ,140 כז ז, 178 יד ז,
864 ד א, ח,
288 א ט, רבה איכה
662 ג א, ט, רבה דאיכה פתיחתא
521 יב ט, 485 לא פיסקא
766 ז י, 205 ,204 יד-יח א,
114 כ י, 471 כג א,

257 ב יא, 401 כד א,
232 ה יא, 103 כה א,
92 ,78 ה יב, 791 לא א,

857 לט א,
שמעוני ילקוט 301 מו א,

76 לד רמז בראשית, 43 נא א,
770 לח רמז בראשית, 307 ג ב,

523 סט רמז לך, לך 604 ,357 ,194 ד ב,
272 פו רמז וירא, ,268 ,102 ,20 ,11 טו ב,

728 קט רמז שרה, חיי 401
851 קנב רמז ויגש, 549 יז ב,

791 קסו רמז שמות, 875 ד ד,
40 שכה רמז משפטים, 567 יח ד,

506 תקסא רמז מצורע, 93 כ ד,
509 תקסג רמז מצורע,
660 תקעא רמז מצורע, רבה קהלת

,725 תקפה רמז מות, אחרי 132 ב א,
737 824 ה ז, א,

 350 תרלא רמז אמור,
 369 תשסו רמז בלק,

 ,22 תתמה רמז ואתחנן,
211, 629 

 484 תתקכט רמז תצא, כי
 675 תתקלד רמז תצא, כי

 215 תתקמא רמז וילך,
 720 ט רמז יהושע,
 369 טו רמז יהושע,

 641 קג רמז שמואל-א,
 476 קלא רמז שמואל־א,
 ,537 קמב רמז שמואל-ב,

538
 470 רא רמז מלכיס-א,
 677 רט רמז מלכיפ-א,

 705 שה רמז ירמיה,
 226 תקפו רמז זכריה,

 ,368 תשכג רמז תהלים,
369, 370 
 44 תשסד רמז תהלים,
 108 תתעד רמז תהלים,
 655 תתקנ רמז משלי,
 448 תתקסד רמז משלי,
 407 תתצז רמז איוב,
 248 תתקטו רמז איוב,
 109 תתקכז רמז איוב,

 139 תתקעו רמז קהלת,
 232 תתקפט רמז קהלת,
 567 תתרלג רמז איכה,

 ,163 תתרסב רמז דניאל,
303

שמואל מדרש
37 ד ד,

תהלים מדרש
596 ד ב,
29 ה ו,
453 ח ז,
357 ב ח,
376 ז ט,



«  »
941 חיצונית ספרות המקורות: מפתח

652 כד בשלח, 40 ע״א קיח שמעו, 233 ,206 ,195 ו יא,
504 ,248 ח תזריע, 431 ע״א קלב ציון, ותאמר 766 ז יא,
226 טז תזריע, 428 ע״א קלה סוערה, עניה 527 יג יז,

593 כא במדבר, קצ עצרת, השמיני ביום 596 ד כ,
837 טז פנחס, 547 ,375 ע״א 872 ה כב,

178 ד תצא, כי )נוסחא עצרת השמיני ביום 617 כג כב,
837 ע״ב קצה אחרת(, 130 כה כב,

אליעזר דר' פרקי 369 ב לה,
76 יד פרק רבתי פסיקתא 11 ב לט,
655 כה פרק השמיני, ביום 596 א מב,
250 לג פרק 100 ג פרשה 287 ,44 ג נא,
308 מט פרק תעשר, עשר 213 ,71 א עג,
214 ,109 ,108 נב פרק 485 כה פרשה 98 ז עג,

שסרחה, בעת ויהי 619 ה עח,
551 ,533 כו פרשה 288 יב עח,

חיצונית ספרות ,215 לג פרשה אנכי, אנכי 550 א פ,
870 486 יג צב,

מתתיהו בן יוסף 191 ג קג,
תנהומא מדרש 575 ו קג,

היהודים קדמוניות 551 ח וישב, 790 ט-י קד,
737 3 יא פרק א, ספר 652 כד בשלח, 55 ד קז,
523 1 יב פרק א, ספר 651 ה משפטים, 795 ז קיד,
81 1 טז פרק א, ספר 96 ו תצוה, 859 ,211 ,67 ג קלז,

642 1 יח פרק א, ספר 867 ,297 ה שמיני, 522 ,73 ד-ה קלז,
693 7 יט פרק א, ספר 866 יא שמיני, 417 ה קמו,

181 10 יט פרק א, ספר 119 ו תזריע,
735 7 ז פרק ב, ספר 509 יא תזריע, כהנא דרב פסיקתא
52 2 ט פרק ב, ספר 509 ,508 א מצורע, 814 ע״א כז זכור,

595 4 ט פרק ב, ספר 508 ב מצורע, 486 ע״א מ פרה,
614 5 ט פרק ב, ספר 754 ח חקת, 675 ע״א מד החודש,
500 3 יב פרק ב, ספר 576 יח שופטים, 463 ע״א מז החודש,
517 4 יד פרק ב, ספר ,596 ע״ב עז כשב, או שור
143 3 ט פרק ג, ספר בובר תנהומא 604
30 4 ט פרק ג, ספר 738 כא וירא, 527 ע״ב פח בשלח, ויהי
871 3 י פרק ג, ספר 375 ד תולדות, 257 ע״ב צד בשלח, ויהי

506 3 יא פרק ג, ספר 112 כא תולדות, 487 ע״א צז תעשר, עשר
,157 6 יא פרק ג, ספר 405 יב ויצא, קא השלישי, בחודש

706 ,248 33 ו בשלח, 78 ע״א
720 2 יב פרק ג, ספר 843 ח בשלח, קב השלישי, בחודש
599 6 יב פרק ג, ספר 807 י בשלח, 849 ע״ב
745 12 ו פרק ד, ספר 661 ,85 כב בשלח, 112 ע״א קיז שמעו,
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727 ו פרק יב, ספר 734 9 ח פרק ה ספר
367 2 ז פרק יב, ספר 725 23 ח פרק ה ספר
778 4 ח פרק יג, ספר 774 24 ח פרק ה ספר
77 5 יג פרק יג> ספר 22 33 ח פרק ה ספר
762 4 ז פרק יד, ספר 337 40 ח פרק ה ספר

766 5 טו פרק יה ספר 720 2 א פרק ה ספר
766 1 ב פרק טו, ספר 302 3 ב פרק ה ספר
766 2 ד פרק יז, ספר 740 8 ב פרק ה ספר

676 5 א פרק יח, ספר 469 10 ב פרק ה ספר
,172 2 ח פרק יט, ספר ,323 2 ד פרק ה ספר

274 826 ,469
721 1 ט פרק יט, ספר 690 4 ה פרק ה ספר

50 4 ב פרק כ, ספר 64 9 ח פרק ה ספר
829 7 ט פרק כ, ספר 645 4 יא פרק ה ספר

232 4 א פרק ו, ספר
היהודים מלחמת 229 6 א פרק ו, ספר

367 2 א פרק א, ספר 415 1 ה פרק ו, ספר
762 1 ט פרק א, ספר 361 3 ה פרק ו, ספר

735 7 כד פרק א, ספר 473 2 ח פרק ו, ספר
13 4 ל פרק א, ספר 304 5 ט פרק ו, ספר

676 2 ח פרק ב, ספר 475 2 יא פרק ו, ספר
666 6 ח פרק ב, ספר 146 4 יא פרק ו, ספר
821 9 ח פרק ב, ספר 166 9 יא פרק ו, ספר

,184 13 ח פרק ב, ספר 467 8 יג פרק ו, ספר
676 778 8 יד פרק ו, ספר

766 4 יה פרק ב, ספר 348 5 ה פרק ז, ספר
774 5 ג פרק ג, ספר 544 > י פרק ז, ספר

766 34 ז פרק ג, ספר 353 2 יב פרק ז, ספר
767 5 ח פרק ג, ספר 469 4 יב פרק ז, ספר

767 10 א פרק ה ספר 777 3 טו פרק ז, ספר
775 2 ה פרק ה ספר 478 ,23 5 ב פרק ח, ספר
767 1 ט פרק ה ספר 178 3 י פרק ח, ספר
767 9 ט פרק ה ספר 470 4 טו פרק ח, ספר

736 10 ט פרק ה ספר 689 6 טו פרק ח, ספר
769 2 ד פרק ה ספר 524 1 ב פרק ט, ספר
834 2 י פרק ה, ספר 657 6 ד פרק ט, ספר
291 9 כ פרק ו, ספר 761 6 ח פרק ט, ספר

687 1 ב פרק יי ספר
יוסף חיי 766 11 ד פרל , יב ספר

311 א פרק 375 1 ה פדל , יב ספר
793 טז פרק 367 ,50 4 ה פרל , יב ספר

355 ל פרק
355 לד פרק

13 לז פרק
870 נו פרק
18 עב פרק

316 עה פרק

אפיון נגד
יח ראשון מאמר
כב ראשון מאמר

החיצוניים הספרים

שלמה חכמת
677 יג פ״ג,
585 א-ב פ״ז,

718 יב פי״ד,
776 טו פי״ד,
 107 טו פט״ו,
294 ו-ז פט״ז,
299 ט פט״ז,

מקבימ־א
 368 יד-טו פ״א,
 367 מד-מח פ״א,
 367 ס פ״א,
 727 ו פ״ב,
 367 מו פ״ב,

 727 ב-ג פרקים
 466 נה-נו פ״ט,
769 כז פי״ג,

מקבימ־ב
 732 ד פ״ו,
 367 ,50 י פ״ו,
 285 יח פ״ו,
 613 ,609 כז פ״ז,
 273 ה-יג פ״ט,
 774 לט פי״ב,
219 מ פי״ב,
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423 כט-ל ט, 831 יד-טז פ״ל, 763 לז-מג פי״ד,
478 לב ט, 202 יט פל״א, 323 לז-מו פי״ד,
861 יה יא, 205 א פל״ד, 314 לג ״ו, פט
470 י-יג יב, 577 ה פל״ד, 861 לט פט״ו,
478 כב יב, 33 ג פל״ח,
218 נח יג, 12 ד פל״ח, מקבימ-ג
783 א-ב טו, 36 ז ד, פל״ח, 466 כב פ״ב,
478 כב טו, 36 יב-יג פל״ח, 483 כז-כט פ״ה,
456 טו יז, 34 טו פל״ח,
337 יב יט, 597 כט פל״ח, טוביה ספר
423 לד כ, 847 ,838 כו פל״ט, קצר( או ארוך )נוסח

685 ל כב, 862 כ פ״מ, 404 ,11 י פ״ב,
666 לג-מג כה, 604 ט-י פמ״ב, 763 ז-י פ״ג,
508 ו כו, 252 ג־ה פמ״ח, 686 ח פ״ג,
565 ז כו, 404 יז פ״ג,
567 ז-ט כו, )תוספות שושנה 404 ב-ט פ״ו,
861 כז-כט כו, דניאל( לספר 208 ז-ח פ״ו,
764 ה כז, תאודוטיון( )נוסח 653 ח פ״ו,
770 ,769 ס כז, 795 טו פסוק 686 ב-ג פ״ח,

804 יז פסוק 404 ז-יד פי״א,
מרקום

213 ל-לא א,
404 ב פי״ד,

467 ג ב, החדשה הברית יהודית ספר
407 כה ב, ,273 ,252 ,222 ,200 ,107 252 ב-ג פ״ח,
470 א ג, ,478 ,477 ,467 ,378 552 ג פ״י,
113 יב ד, ,552 ,550 ,529 ,508 786 ז פי״ב,
 485 ג ה,
478 ד ה,

766 ,761 ,732 ,705 786 כב פט״ז,

478 ה ה, מתי סירא בן
572 כו־כט ה, 720 ה א, 484 יב־יג פ״ג,
252 מא ה, 467 כד ד, 129 יג פ״ה,
218 ד-ו ו, 705 כח ה, 663 לה פ״ז,
648 יג ו, 423 כט ה, 723 ג-ה פ״ט,
450 לב-לח ז, 118 לו ה, 42 י פ״י,
423 יג ח, 423 ה ז, 297 יג פי״ב,
456 יח ט, 467 ה-ו ח, 687 ג פט״ז,
423 מז ט, 478 כח-כט ח, 878 ח-ט פי״ח,
685 כה יב, 467 ב ט, 43 יט-כ פי״ח,
564 ג יד, 35 יב ט, 594 יא פי״ט,
488 כג טו, 572 ,14 כ ט, 339 ד פ״כ,

252 כג ט, 866 ח פכ״ו,

943
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לוקס
 582 טו א,
כב א,  461 כ-
578 כד א,
577 מא א,
378 כא ב,
כד ב, 602 כב-
43 כג ד,
29 לא ה,
-י ו, 470 ו
423 מב ו,
252 ב-י ז,
562 לח ז,
781 מד ז,
562 מו ז,

478 ב ח,
478 כז ח,
252 מא ח,
572 מג ח,
573 מו ח,
456 לט ט,
לד י,  283 לג-

 613 כז יא,
 783 לז-לח יא,
ד יד, 249 ב-
 529 כ-כא טז,
 508 יב-יג יז,

א כב, 444 נ-נ

יוחנן
468 א־ד ה,
467 ה ה,
371 כב ז,

704 ה ח,
792 ז א, ט,
412 ב ט,
-ז ט,  423 ו

 201 יב יא,
761 יז יא,
ד יא, מ - 252 מג

 753 נח יא,
 562 ג יב,
 315 לד יט,
מ יט, ט- 762 ל

השליחים מעשי
764 יח א,
ח ג, 468 ב-
223 טו ה,
25 לו ה,
ט ט, -י 456 ג
423 יז-יח ט,
467 לג ט,
 252 לו־־ט ט,

 273 כג יב,
 417 יא יג,

ב טו,  367 א-
 718 כ טו,
367 כד טו,
 749 כט טו,
ב יט, א-י  222 י
 479 יג יט,
א כ,  252 ט-י

 718 כה כא,
 870 ט כז,

-ו כח,  297 ג
267 ,237 ח כח,

הרומיים אל
743 כו א,
732 כז א,
314 יג ג,

הקורנתים אל הראשונה
709 ט ו,
674 ב ז,
ה ז, 682 ג-
676 ט ז,
ט ז, ח-י  375 י

552 יג יא,

 550 יד יא,
 107 יז יב,
150 לד יד,

הקורנתים אל השניה
ה ו,  200 ד-

 200 כז יא,
456 ז יב,

הגלטים אל
456 יד ד,

הקולוסים אל
572 ,26 יד ד,

טימותיום אל הראשונה
709 י א,
676 ג ד,
863 כג ה,

טימותיום אל השניה
291 יז ב,

העברים אל
720 לא יא,

יעקב אגרת
720 כה ב,
129 ה ג,
31 יד ה,

השניה פטרום אגרת
738 ז ב,

יוחנן חזון
 434 יח ג,

 116 טז יג,
 717 ה יז,

733 טו כב,
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 רבנית, ספרות הגאונים, ספרות מפתח
ישראל ומחשבת המקרא פרשנות

החכמים( שמות או הספרים שמות סדר )לפי

,34 ,4 (1164-1089) עזרא אבן אברהם ר׳
50, 52, 81, 100, 115, 124, 144, 200, 

237, 243, 299, 377, 394, 397, 406,
411, 499, 505, 512, 533, 578, 580,
642, 692, 840, 872 

מנדל זכריה ר׳ היטב, באר
(1718-1641) 104, 152, 202, 474, 

603, 615, 713, 770, 869, 871 
 ?(1028-960) הגולה מאור גרשום רבינו

138, 148, 176, 263, 305, 306, 312, 
324, 351, 352, 394, 424, 433, 460,

466, 637, 704 
 539 ,143 (1038-939) גאון האי רב

 ,52 ,49 ,26 ,4 ?(1053?-990) חננאל רבינו
97, 271, 320, 363, 382, 383, 384, 389, 

399, 403, 407, 410, 416, 422, 437, 
656, 673, 793, 805, 833 

 של )פרשן אשכנזי יפה שמואל ר׳ תאר, יפה
 281 (1595-1525) רבה( מדרש

 (1141-1075) הלוי יהודה ר׳ כהרי,
146, 258, 474, 754 

 (1575-1488)קארו יוסף ר׳ משנה, כסף
100, 318, 352, 398 

 ?(1058-1020) גבירול אבן מלכות, כתר
387, 717 

 האדומים מן עזריה עיניים, מאור
(1578-1513) 308 

 (1614-1550) פלק יהושע ר׳ עיניים, מאירת
35, 147 

של )פרשן איינהורן וולף זאב ר׳ מהרז״ו,

,201 ,140 ,100 (1862)?- רבה( מדרש
281, 643, 644, 654, 742, 764, 813,
851

 ,213 ,35 ,34 (1631-1555) מהרש״א
814 

 לנדאו יחזקאל ר׳ ביהודה, נודע
(1793-1714) 373 

 ,95 (942-882) רס״ג - גאון סעדיה רב
115, 124, 677 

,12 (1530-1445) מברטנורה עובדיה ר׳
31, 46, 69, 72, 95, 162, 246, 249,

257, 287, 293, 331, 341, 373, 384,
406, 421, 429, 537, 554, 555, 556, 

606, 637, 653, 797, 800, 802, 803,
814, 828, 829, 833, 877 

 (1110-1035) מרומי יחיאל בן נתן הערוך,
,92 ,76 ,73 השלם מערוך והשלמות

97, 100, 158, 164, 165, 166, 175, 
176, 188, 213, 236, 240, 241, 245, 
254, 255, 259, 260, 270, 271, 275, 
276, 277, 278, 282, 306, 312, 338,
345, 347, 383, 384, 394, 396, 398,
400, 402, 403, 406, 407, 408, 410, 
428, 432, 439, 459, 460, 465, 471,

486, 528, 535, 539, 558, 606, 637, 
730, 799, 805, 826 

 (1756-1679) למפרונטי יצחק ר׳ יצחק, פחד
153, 308

(1781-1710) מרגלית משה ר׳ משה, פני
51, 282, 311, 408, 722, 804, 827, 877



« »
ההלכה ספרות מפתח 946

(1762-1707) פרנקל דוד ר׳ העדה, קרבן
16, 296, 311, 329, 335, 408, 427, 441,

447, 532, 827, 877 
 מפושקיירה דוד בן אברהם ר׳ ראב״ד,

(1198-1120) 100, 351, 352, 396,
398, 546, 547
יחיאל בן אשר ר׳ )הרא״ש(, רא״ש
(1327-1250) 95, 157, 276, 328, 452 

 רבה( מדרש של )פרשן לוריא דוד ר׳ רד״ל,
(1855-1798) 17, 214, 281, 326, 577, 

597, 654, 722, 792 
 ,131 (1235-1160) קמחי דוד ר׳ רד״ק,

144, 283, 395, 543, 719, 725, 763, 
778, 793, 876 
 הנבוכים מורה מימון, בן משה ר׳ רמב״ם,

(1204-1138) 751 
 של תרגומו לפי הרמב״ם של המשניות פירוש

 קאפח י׳ הרב
 797 מי״א פ״ח שביעית,

 208 מ״ה פ״ב שבת,
 556 מ״ה פ״ו שבת,

 648 מ״י פ״ד פסחים,
 292 ,257 מ״ו פ״ח יומא,
 489 מ״א פ״ז גיטין,
 153 מ״א פ״ב חולין,
 153 מ״א פ״ג חולין,

 637 מ״ט פ״ב בכורות,
 25 מ״ד פ״ד בכורות,
 395 ,97 מ״ב פ״ו בכורות,
 402 מ״ג פ״ז בכורות,
 638 מ״ב פ״ח בכורות,

 406 מ״ה פ״ב מדות,
 384 מ״ד פי״ב כלים,
 47 מ״ה פכ״ד כלים,
 157 מ״ו פכ״ו כלים,

 120 מ״י פ״י נגעים,
 101 מ״ב פ״ט מקואות,

 175 ,174 מ״ה פ״ב נדה,
 241 מ״ח פ״ט נדה,

 535 מ״ג פ״ב זבים,
213 מ״ו פ״ב עוקצים,

 855 מ״ה פ״ג עוקצים,
 התורה( )על נחמן בן משה ר׳ רמב״ן,

(1270-1194) 4, 34, 183, 432, 494, 
499, 648, 678, 738 

 ציטוטים (1105-1040)יצחקי שלמה ר׳ רש״י,
 והתלמוד התורה על פירושו של רבים

הבבלי
 אריה משער דוד בן אברהם ר׳ גבורים, שלטי

 582 (1612-1542) פורטליאוני
 הלר ליפמן טוב יום ר׳ טוב, יום תוספות

(1654-1578) 46, 162, 224, 286, 378, 
445, 539, 779 

 ,68 ,56 ,49 ,46 ,34 ,33 התוספות בעלי
76, 133, 161, 164, 176, 215, 244, 245,

,393 ,380 ,374 ,361 ,352 ,344 ,251
,584 ,579 ,564 ,542 ,422 ,400 ,399
,666 ,637 ,636 ,632 ,631 ,624 ,617
,782 ,778 ,771 »711 ,702 ,683 ,673

837 ,809 ,808 ,785 ,783

 ההלכה ספרות

החזקה יד רמב״ם,

 המדע ספר
דעות הלכות

 202 ה״ד פ״ד
382 הי״ח פ״ד

זרה עבודה הלכות
 548 ה״א פי״א
218 הי״א־הי״ב פי״א

 אהבה ספר
שמע קריאת הלכות

787 ה״ח פ״ד

ברכות הלכות
 141 הי״ד פ״ב
850 ה״ב פ״ח
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מילה הלכות
 368 מילה הלכות

 372 הט״ז פ״א
373 הי״ח פ״א

 זמנים ספר
שבת הלכות

 407 ה״ד פ״ב
 305 ה״י פ״ב

 441 ה״ז פי״ט
 556 הט״ז פי״ט
 254 הכ״ד פכ״א
793 הכ״ה פכ״א

 נשים ספר
אישות הלכות

 704 ה״ד פ״א
 696 ה״ו פ״א

 682 ה״ז פי״ד
 682 ה״ה פי״ד
 683 הט״ז פי״ד
 620 ה״ב פט״ו
 678 ה״ג פט״ו
421 הי״א פכ״ה

גירושין הלכות
489 הי״ד פ״ב

בתולה נערה הלכות
715 הי״ז פ״ב

סוטה הלכות
 243 ה״א פ״א
157 הי״א פ״ג

 קדושה ספר
ביאה איסורי הלכות

 710 הי״א פ״א
 731 הי״ד פ״א
 696 ה״ג פ״ב
696 ה״ו פ״ב

ה״ד פ״ה  175 ה״ג-
 186 הי״ז פ״ה
 318 הי״א פ״י
 600 הי״ג פ״י

 579 הי״ט פט״ו
 328 ה״ט פט״ז
 566 ה״ב פכ״א
743 ה״ה פכ״א

שחיטה הלכות
 153 ,151 ה״ה פ״ו
145 ה״י פ״ו

 הפלאה ספר
נדרים הלכות

45 ה״ה פ״ו

 זרעים ספר
כלאים הלכות

852 ה״ה פ״א

 עבודה ספר
הבחירה בית הלכות

772 הי״ד פ״ז

המקדש כלי הלכות
101 ה״ט פ״א

המקדש ביאת הלכות
 845 ,390 ה״ג פ״א
 100 ה״ד פ״ז
 398 ,396 ה״ה פ״ז
 310 ה״א פ״ה
״ג פ״ה 350 הי״א־הי

 קרבנות ספר
בכורות הלכות

636 הי״ה פ״ד

כפרה מחוסרי הלכות
535 ה״א פ״ב
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ממרים הלכות טהרה ספר
481 ה״י פ״ז מת טומאת הלכות

770 הט״ו פ״ב
אבל הלכות

760 ה״ה פ״ד אדומה פרה הלכות
239 הכ״א פי״ד 257 הט״ו פ״ט

מלכים הלכות צרעת טומאת הלכות
542 ה״ג פ״ב 757 ,501 ,493 ה״י פט״ז

אוכלין טומאת הלכות
756 ה״ב־ה״ד פ״א

542 ה״ה פ״ב

ערוך שולחן 753 הי״ב פט״ז

חיים אורח
202 ב סעיף א סימן נזיקין ספר
384 ד סעיף ד סימן ומזיק חובל הלכות
200 טז סעיף ד סימן 530 ה״ד פ״ב
785 יח סעיף ד סימן 529 ה״ו פ״ב
821 ט סעיף קנג סימן 446 ה״ח פ״ב
869 א סעיף קנז סימן 445 ה״ט פ״ג
141 ה סעיף קפד סימן 40 הי״ג פ״ה
 680 רם סימן
441 יב סעיף שג סימן נפש ושמירת רוצח הלכות
556 כד סעיף שח סימן 631 ה״ט פ״א
286 ז סעיף שכח סימן 767 ה״ב פ״ב
408 ט סעיף שכח סימן 15 ה״א פ״ד
304 מג סעיף שכח סימן 40 ה״ו פ״ה
600 ז סעיף של סימן 124 ה״ד פי״ב
 368 שלא סימן
 545 ו סעיף תקלא סימן
871 ב סעיף תקעו סימן שופטים ספר

דעה יורה
סנהדרין הלכות

482 ,21 ה״א פ״ב
י שחיטה הלכות א, סימן 633 ה״ד פי״ב
429 ד סעיף לח סימן 448 הי״א פכ״א
 151 א סעיף מ סימן
152 ג סעיף מ סימן עדות הלכות
327 ד סעיף מד סימן 482 ,459 ה״ט פ״ט
161 ב סעיף מה סימן 449 הי״א פ״ט
91 א סעיף נד סימן 420 הי״ב פ״ט

748
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328 י סעיף ה סימן 196 ד סעיף נו סימן
358 לב סעיף יז סימן 749 א סעיף סה סימן
566 א סעיף כא סימן 875 ה סעיף קטז סימן
480 ב סעיף מד סימן 189 לא סעיף קצ סימן
868 ג סעיף מד סימן 186 א סעיף קצא סימן
713 ד סעיף סח סימן 603 א סעיף קצד סימן
680 ג סעיף עו סימן 368 רס סימן
615 יא סעיף פ סימן 373 ב סעיף רסג סימן
621 ז סעיף קנד סימן 816 א סעיף רסד סימן
450 יב סעיף קעב סימן 664 ז סעיף שלה סימן
452 ה סעיף קעז סימן 664 ח סעיף שלה סימן

משפטית ספרות

 41 ,27 א סעיף שלו סימן
 45 ,44 ג סעיף שלו סימן
760 א סעיף שלט סימן

חוקים ספרי בספר מוזכרים ההלכה לספרות נוסף 474 ג סעיף שמה סימן
ומדינות אחרות דתות של הלכתיים ומקורות 93 ח סעיף שמה סימן

של מתקופתו והן העתיק העולם מן הן שונות, 871 יא סעיף שעד סימן
ומסביבתו. המחבר

,354 ,314 ,56 ,55 ,44 ,41 המורבי חוקי
משפט חושן

46 ג סעיף ט סימן
732 ,613 ,452 ,440 ,415 459 ט סעיף לה סימן

41 היווני החוק ט סעיף קנה סימן ל ח- 830 ל
705 ,449 ,41 הרומי החוק 34 א סעיף קנו סימן
782 ,671 הכנסייה חוקי 84 ב סעיף קסד סימן
,457 ,452 ,415 ,368 ,354 ,41 הקוראן חוקי 868 כב סעיף דלה סימן

825 ,722 ,718 ,699 ,685 ,663 ,481 48 ח סעיף שו סימן
336 השריעה חוקי 127 א סעיף שפד סימן

שהיו העונשין ופקודת אזרחיים חוקים 38 יח סעיף תכ סימן
המאה בתחילת בפרוסיה מקובלים 710 יב סעיף תכא סימן
העשרים:

Algemeines Landrecht, Burgerlisches העזר אבן
Gesetzbuch, Strafgesetzbuch 617 א סעיף א סימן

,679 ,671 ,617 ,580 ,449 ,448 ,253 ,15 675 ג סעיף א סימן
740 ,709 ,708 ,707 ,705 ,696 ,681 580 יד סעיף ד סימן

709 האוסטרי החוק 334 ז סעיף ה סימן
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הערבים, הרופאים מחשובי אבולקאסם,
,196 ,88 ,9 (Abulcasem) 1013-936 

,337-336 ,332 ,329 ,327 ,317 ,221 
407 ,401 ,399 ,391 ,370 ,368

 רבות עשרות אומנתו( בשם כלל )בדרך אביי
 ציטוטים של

1162-1113 ערבי, רופא זהר, אבן
317 (Abynzoar)

הערבים, הרופאים מחשובי סינא, אבן
,88 ,86 ,69 ,9 (Avicenna) 1037-980 
,174 ,173 ,155 ,151 ,143 ,95 ,94 ,92 

694 ,608 ,605 ,498 ,495 ,388
לי רושד, אבן  הערבים הפילוסופים מגדו

 מכונה ,ibn Rushd) 1198-1126 ורופא,
 Averroes) 694 גם

 פנימית, לרפואה פרופ׳ וילהלם, אבשטיין
 ועל הרפואה תולדות על ספרים כתב

 Ebstein) 1914-1863 בתלמוד, הרפואה
581 ,492 ,469 ,351 ,1 (Wilhelm,

706, 884
 Osiander) עשרה התשע המאה ב/ אוסיאנדר

.628 ,605 ,599 ,583 ,581 ,174 (B,
631, 809

עשרה התשע המאה סוף )אפלה(, אופלה
,388 ,386 ,231 ,15 ,9 ,6 (Oefele)

888 ,649 ,583 ,526

לי אוריבסיוס,  הרפואה חכמי מגדו
403-325 העתיקה, התקופה בסוף

(260 ,230 ,195 ,179 ,166 (Oribasius, 
272, 289, 300, 304, 309, 310, 320, 
327, 330, 358, 385, 390, 435, 572,
597, 604, 605, 616, 628, 802, 803,

815, 845, 857 
 ,Aetius) 7, 314, 320, 571, 576) אטיוס

582, 587, 712 
 שחי ביזנטי יווני רופא מטראלס, אלכסנדר

 Alexander of Tralles), 605-525 ברומא,
256 ,217 ,203 ,138 ,24 (Trallianus, 
272, 489, 605, 656

שית במאה באלכסנדריה כירורג אנטילוס, השלי
,386 ,385 ,330 ,329 ,317 (Antyllus)

597 ,435
 5 הששית המאה בן וסופר רופא הרופא, אסף

 הראשונה במאה חי ומנתח, רופא אסקלפיאדס,
,Asklepiades) 317, 326) הספירה לפני
380
 (Plato) הספירה לפני 347-428 אפלטון,

19, 41, 52, 98, 124, 146, 149, 150,
461, 477, 625 

 המלך של בחצרו כירורג רופא ננה, ארד
 לפני השביעית במאה חי אסרחדון,

Arad Nana) 6) הספירה

 הנציג הוא אביי ואביי. שמואל רק כאן יוזכרו בספר המוזכרים התלמוד מימי האמוראים מבין *
 אשר שלו האומנת בשם מביא שהוא במה הן בשמו שמופיע במה הן העממית, הרפואה של הנאמן
רפואיים. בנושאים רבים במקומות בתלמוד ומופיע רופא היה שמואל כאמו. רבות פעמים מכונה
 הספירה. לאחר למאה הכוונה החוקר חי שבה המאה רק מוזכרת כאשר

ובהערות. הספר בגוף המופיעים שמות מבחר רק כוללת הרשימה
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 וכלי הכליות בנושא עסק ארטאוס,
השניה במאה חי בקפדוקיה, דם

,236 ,234 ,233 ,146 ,96 (Aretäus)
635 ,514 ,264 ,249

הספירה לפני 322-384 אריסטו,
(Aristotle) ציטוטים של רבות עשרות

מד ווילנובה, דה ארנלדו ספרדי, ורופא מלו
391 (Amaldo da Villnova) 1311-1240

 אלכסנדרוני, יווני רופא ארסיסטרטוס,
 וכלי הלב מבנה חוקר אנטומיה, חוקר

שית במאה חי דם, הספירה לפני השלי
346 ,150 ,140 (Erasistratus)

פרוטסטנטי, צרפתי, מקרא חוקר בוכרט,
,299 ,274 ,260 (Bochart) 1667-1599

848 ,844 ,414 ,404 ,314
 לעברית פרופ׳ שוויצרי, מזרחן י׳, בוקסטורף

 Buxtorf) 1629-1564 בזל, באוניברסיטת
.256 ,236 ,235 ,230 ,163 ,105 ,35 (J,

345, 406
 Bloch) 1922-1872 פסיכולוג, א׳, בלוך

566 ,525 ,317 ,301 ,294 ,18 (Iwan, 
663, 667, 674, 715

 בסוף ירמיה, ר׳ בתקופת שחי רופא גירנטי, בר
שית המאה 25 השלי

 בלייפציג חי התלמודית, ברפואה עסק י׳, ברגל
עשרה התשע המאה של השניה במחצית

(Bergcl Joseph)
894 ,884 ,525 ,409 ,46 ,1

ת חי ברטולין,  השבע המאה של השנייה במחצי
 ,Bartholin Th) 272, 274, 294). עשרה

456, 477, 695, 890
 כתב במורביה, ראשון יהודי רופא ג׳, ברבר

 Brecher) 1873-1797 המילה, על ספר
.889 ,209 ,164 ,49 (G

 בסוף יוסף רב בתקופת חי הרופא, נתן בר
שית המאה 26 השלי

 אחרי העתיק העולם של הרופאים גדול גלנוס,
 עשרות (Galenus) ?200-129 היפוקרטס,

ציטוטים של רבות
 באיטליה, יהודי ואסטרונום רופא שבתי, דונולו

982-913 5

 מסיציליה, יווני היסטוריון סיקולוס, דיודורוס
הספירה לפני הראשונה במאה חי

,717 ,58 ,35 ,18 (Diodorus Siculus)
762

ת דיוסקורידס,  הרפואית, הבוטניקה מאבו
לספירה הראשונה במאה חי יווני, רופא

,256 ,247 ,234 ,109 (Dioscorides)
583 ,582 ,515 ,429 ,404 ,292 ,278 ,266

 לפני 550-460 יווני, רופא מקרוטון, דמוקדס
Democedes) 18) הספירה

עשרה התשע המאה בסוף חי הופלר,
789 ,657 ,598 ,470 ,265 ,92 (Hofier)

הספירה לפני 8-65 רומי, משורר הורטיוס,
723 ,142 (Horatius)

 יוון של הרופאים גדול היפוקרטס,
הספירה לפני 370-460 העתיקה,

,92 ,91 ,87 ,45 ,20 (Hippocrates) 
,156 ,155 ,150 ,149 ,140 ,134 ,111 
,249 ,234 ,229 ,209 ,185 ,179 ,157 
,317 ,311 ,306 ,305 ,304 ,265 ,260 
,580 ,471 ,461 ,391 ,382 ,360 ,358

712 ,592 ,591 ,588
ה פרופ׳ הירטל, מי טו בפראג, לאנ

 ועברית ערבית על ספר כתב ,1894-1810
ה ,Hyrtl) 57, 59, 69, 78, 92) באנטומי

94, 153, 194, 323
טבע, וחוקר רופא שוויצרי, א׳, הלר

1777-1708 (179 (Albrecht von Haller,
185, 328, 342, 343, 616, 678, 679, 695
Haeser) 59, 149, 229, 233) הסר

 לפני 425-484 יווני, היסטוריון הרודוטוס,
 ,Herodotus) 11, 19, 45, 178) הספירה

205, 231, 295, 358, 461, 475, 510,
548, 717, 762

 המחקר ממיסדי יווני, רופא הרופילוס,
מי  בתחילת חי האדם, של האנטו

שית המאה הספירה לפני השלי
195 ,60 ,57 (Herophilus)

 בעיר עשרה התשע המאה בסוף חי א׳, הרנק
 ,Harnack E) 26, 479, 861, 863). הללה

867, 886, 898



 על ספר ומחבר והיסטוריון סופר ר׳, וונדרבר
 ריגה, והתלמודית, המקראית הרפואה
(Wunderbar R. J). 1868-1812 לייפציג,

1, 231, 236, 607, 638, 884, 893
 המאה בן רומי סופר מקסימוס, ולריוס

 Valerius Maximus) 461) הראשונה
1564-1514 ועצמות, אנטומיה חוקר א׳, וסליוס

(173 ,164 ,149 ,59 (Vesalius Andreas,
179

ד ל מ י  Siebold E) 479, 631, 636, 644). א׳ ז
25 הרופא טוביה
 ארץ וחוקר בלשן רופא, שוויצרי, ט׳, טובלר

 (Tobler T). 1877-1806 ישראל,
260, 385, 494, 525, 557 

 במאה חי הכנסייה, מאבות טרטוליאנוס,
,Tertuiiianus) 431) לספירה השלישית

631
 התשע במאה חי הרטוג, אברהם ישראלס

 ,Israels A. H) 23, 35, 175). עשרה
234, 235, 493, 635, 638, 892, 894 

 עסקה העיקרית עבודתו וחוקר, רב ל׳, לוויזון
1901-1819 התלמוד, של בזואולוגיה

.(294 ,277 ,231 ,73 (Lewysohn L,
300, 403, 464, 733 

 Langerhans) 523, 525) לנגרהנס
 היהדות, מדעי וחוקר רב ליאופולד, לעף

.(Löw L) בנו, ?(.1870-1811) בודפסט 
 ומדעי צמחים חוקר (,1944-1854) עמנואל

 עשרות (Löw 1). ובתלמוד ברפואה הטבע
 הבן ושל האב של ציטוטים

 פעל ורופא, רב בנימין, ר׳ )מוספיא( מוספיה
 מ״חכמי כאחד ובאמסטרדם בהמבורג

 Mussaphia) 1675-1606 אמסטרדם״,
.343 ,278 ,271 ,270 ,251 ,230 (B,

394, 397, 541, 551, 881
 במאה חי יווני, רופא )מושיון(, מוסכיון

,Moschion) 173, 179, 595) הראשונה
597, 598, 605, 606, 608, 609 

 גרמני, מקרא וחוקר מזרחן דוד, יוהן מיכאליס
 ספר וחיבר לגרמנית התנ״ך את תירגם

התורה״, ״משפט על כרכים בשישה
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Michaelis Johann) 1791-1717 
882 ,706 ,525 ,230 ,179 (David

653 ,446 ,26 ,25 ,21 הרופא מניומי
 רפואי חוקר אמפיריקוס, )מרקלוס( מרצלוס

 הרביעית המאה בין במעבר חי לטיני,
שית (Empiricus Marcellus) לחמי

7, 220, 280, 300
ת ׳פרופ נויבורגר,  כתב בווינה, הרפואה לתולדו
 בתנ״ך, הרפואה על ספר

1954-1866 (Neuburger,) עם יחד פירסם 
 ,Pagel) 6, 15, 18, 179, 317, 334) פגל
598, 657, 667, 789, 805

Susrutas) 5, 389, 453) הודי רופא סוסרוטס,
 ברומא, שפעל יווני רופא מאפסוס, סורנוס

(Soranus, Soran) 150-90 גיניקרלוג,
14, 173, 179, 187, 209, 369, 374, 

571, 572, 576, 581, 587, 590, 595,
597, 598, 599, 600, 604, 605, 606, 

609, 673, 712, 815
 המאה בתחילת חי ג׳ורג׳, )שטיקר( סטיקר

,Sticker Georg) 225, 231) העשרים
525

 Sala Johann) דומיניק יוהן סלה
477 (Dominik
 במאה חי מפורסם, כירורג וילהלם, סליצטו
,Wilhelm von Saliceto) 305) 13ה-

680
במאה חי יווני, רופא מאיגינה, פאולוס

 Paulus Aegineta, Paulus von) השביעית
471 ,352 ,331 ,330 ,317 (Aegina, 
571, 572

 איטלקי כירורג אקוופדנטה, פבריקיוס
1619-1533 באנטומיה, ומומחה

(Fabricius ab Aquapendente)
444 ,317 ,305

ת פרופ׳ י׳, פגל בברלין, הרפואה לתולדו
,45 ,24 ,18 ,15 (Pagel J.) 1912-1851 
,493 ,403 ,334 ,317 ,234 ,179 ,59 ,57

 גם )ראה 886 ,805 ,683 ,667 ,657 ,598
נויבורגר(

,Puschmann) 20, 24, 138, 203) פושמן
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217, 224, 230, 256, 272, 605 
 ,Peypers) 231, 525, 745, 889, 891) פיפרס

893, 897 
של מחברה רומאי, סופר פליניוס,

 ביותר המקיפה הריאלית האנציקלופדיה
 לספירה 79-23 העתיק, העולם של

(Plinius,) ציטוטים של רבות עשרות 
 יווני, ומדינאי סופר פילוסוף, פלוטרכוס,

(Plutarchus ,Plutarch) לספירה 120-45
18, 84, 150, 306, 549, 586, 605, 679, 717 
1885-1819 גרמני, ואנתרופולוג גיניקולוג פלוס,
(601 ,598 ,545 ,311 ,309 ,183 (Ploss, 

616, 631, 698, 713, 728, 733, 809 
 (Preuss Julius) הספר מחבר יצחק, פרויס
 של מאמריו ריכוז כן כמו ,591 ,235 ,9

המחבר
/ פרידמן ,Friedmann M) 16, 102). 1873 מ

889
ת חי נירנברג, ב׳, י׳ פרידריך  המאה במחצי

 ,Friedreich J. B) 23, 221). עשרה התשע
230, 249, 251, 252, 273, 497, 515, 516, 
525, 572, 591, 597, 693, 792, 884 
ת במאה חי אורליאנוס, קואליוס שי החמי

(249 ,234 ,177 (Coelius Aurelianus, 
276, 278, 280, 317, 324, 325, 379,

380, 456, 463, 467, 876 
 Cohausen Johann) 1750-1665 ה׳, י׳ קוהאהן
663 (Heinrich
/ קוטלמן עיניים, ורופא כללי רופא מרבורג, ל

1908-1839 .(Kotelmann L)
47, 396, 416, 427, 429, 456, 514, 645, 

889, 892, 894 
 ,Küchenmeister) 274, 294) קוכנמייסטר

888, 897
 במאה חי הרפואה, בתחום רומאי סופר קלסוס,

,Celsus) 7, 14, 57) לספירה הראשונה
60, 111, 138, 140, 152, 179, 203, 250, 

276, 277, 325, 352, 358, 368, 379, 
382, 385, 386, 392, 396, 398, 407,

437, 440, 463, 464, 465, 485, 489,
651, 656, 814, 815

 ,Capellmann) 36, 182, 537, 568) קפלמן
603, 612, 625, 630, 631, 632, 669,
686, 731 

 יגלי(, בן )בוקי ליב יהודה קצנלסון,
 פרסם ,1917-1847 רוסי, עברי סופר

הטבע וחכמת הרפואה בחקר מחקרים
,154 ,95 ,91 ,88 ,79 (Kazcnelson)
,755 ,493 ,492 ,319 ,264 ,236 ,176

897 ,890 ,887 ,756
 פילולוג היסטוריון, שמואל, )קראוס( קרויס

 הונגריה ,1948-1866 תלמוד, וחוקר
 ,Krauss) 10, 16, 64, 172) ואנגליה

235, 255, 278, 312, 795, 800, 801,
805, 806, 898 

 זכריה(, בן מחמד אבו-כביר )אלראזי, ראזי
 רפואית אנציקלופדיה ערך ערבי, רופא

,Rhazes) 90, 92) ?925-865 גדולה,
151, 174

 על בצרפתית ספר חיבר מ׳, י׳ רבינוביץ
1893-1818 בתלמוד, הרפואה

,236 ,176 ,88 ,1 (Rabbinowicz I. M.)
885

שפרנגל(, עם יחד )פרסם עמנואל רוזנבאום
(Rosenbaum E. & Sprengel) 1900 
,518 ,450 ,236 ,175 ,170 ,28 ,18 

,721 ,720 ,718 ,717 ,674 ,557 ,533 
,743 ,737 ,735 ,729 ,728 ,724 ,723

887 ,828 ,809 ,745 ,744
במאה חי יווני, אנטומיה חוקר רופוס,

,Rufus) 17, 56, 70) לספירה הראשונה
121, 147, 151, 157, 173, 195, 230,
294, 301, 360, 891 

 ,Stem Bernard) 47, 226, 246) ב׳ שטרן
309, 329, 385, 430, 446, 477, 525, 694 
 התלמוד, בתקופת רופא שמואל, מר שמואל,

 ציטוטים של רבות עשרות
לספירה עשרה השש במאה שחי רופא תורניסר,

38 (Thurneysser)
המשנה בתקופת רופא תיאודורוס,

25 ,24 ,21 (Theodorus)
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בלועזית( או בעברית כיום המקובלים שמות או המקורות מן )שמות

 ,520 ,516 ,398 ,255-254 ,229 אבעבועות
 אבעבועות( דבר גם )ראה 816 ,528

 518 ,458 )כיפא?( אבעבועות
 Variola) 514) שחורות אבעבועות

 ,Hydrops) 212, 248) הידרופס אדריפיקוס,
 מיימת( גם )ראה 510 ,249
 229 חודר אולקוס

עבשמונית? )עורדענא, אורדענה
 314 עכשבונית?(

849 ,661 ,242 אחילו
 ,242-241,239-237 יומא( בת )אשתא אישתא

379, 435
 ,216 קדחת( )אש צמידתא )אשתא( אישתא

240, 241
 שלישונית( קדחת גם )דאה תילתא אישתא

239
 242-241 עבבית( )אבבית, אבאבית

 Septicemia) 641, 756) הדם אלח
 Elephantiasis) 513) אלפנטיאזיס

 ,232 ,227 ,226 ,124 )אסכדא( אסכרה
236-233, 253, 255, 274, 281, 379, 

399, 514, 622, 635, 835 
 הנפילה( מחלת כפיון, )נכפה, אפילפסיה

109, 455, 460-456, 457, 458, 466, 
475, 482-481, 487, 684 

457 יהודיים במקורות

 455 נוצריים במקורות
 458 המשפטי בתחום

 ,512 ,502 ,500-497 ,407 ,271 ,253 אקזמה
517-516, 529 

 279 כרונית אקזמה
 278-277 ארקתא

 Vitiligo) 496) בהקת
ת בהקת 492 אנדמי
 ,301 ,287 ,246 הצרעת( )מקבוצת בהרת

372, 494-493, 495, 504-496, 509, 520,
861

 281 הבטן( )התנפחות בוטנא
 ,304 ,272 ,271 אכילה( )בולמוס בולימיה
410, 652, 793, 841, 848-847 

276 )בורדס( בורדם
 ,Hydrops) 212, 248, 347) מיימת בצקת,

630, 641, 706 
 331 שבר( ,Hernia) בקע

 הצדר( דלקת גם ראה )כרסם, ברסם
259-258, 653, 848 

 ,Plethora) 212, 264, 380-379) דם גודש
464, 510

,756 ,296 הסילוס( דלקת ,Anthrax) גחלת
890
 Carbuncle) 364) המתוקה המחלה גחלית,

Abdominal tumor) 630) בבטן גידול

 מונחים בהערות. או הספר בגוף מופיעים המונחים זה. בספר עמודים מספרי מופיעים מונח כל ליד
 שהסתפקנו פעמים אלה ובמקרים מודגש, במספר מצוינים משנה בפרקי או פרקים בראשי המופיעים

 בהם. מופיע שהמונח העמודים כל מספרי את פירטנו ולא המודגשים העמודים מספרי בציון רק
 נפוצים מונחים עמוד. באותו פעמים מספר להופיע עשוי הוא מסוים בעמוד מופיע מונח כאשר

העמודים. מספרי פורטו שלא או במפתח הובאו לא בספר פעמים עשרות המופיעים
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529 גלודה
,243 ,229-228 ,165 השחין( )מקבוצת גרב

330, 396, 507, 519, 627 
 Trachoma) 426) גרענת

 516 הנילוס גרענת
,231-229 ,226-225 ,224 ,109 ,32 ,30 דבר

244, 515-514, 520, 745, 756, 774, 871 
,225 ,109 )בובוני( אבעבועות דבר

231-229, 755 
 756 בהמות דבר
 635 ,514 סורי דבר

281 דגלום דגלוס,
 281 ,277 שלשול( או מעיים )תולעי דורא

לי חו ( ני שי ר  856 ,438 שיניים( דו
 ,267 ,266 ,237 ,229 ,225 ,102 דיזנטריה
272, 276, 462, 641, 824, 870-869 

 המונחים( במפתח שירפה גם )ראה דימום
21, 170, 176-175, 181-179, 186-183,

189, 259-258, 281, 286, 370, 430, 453, 
489, 571-568, 573, 600-599, 603-602, 
608, 620, 624-623, 629, 637, 645, 687,
711, 714-713, 731, 786, 788, 827, 855 

 453 ,452 ,259 האף מן דימום
 570 הנרתיק מן דימום

 572 בו טיפול
 645 הרחם מן דימום

234-233 דיפתריה
 ,489 ,460 )הזיה( דלריא דליריום, דלריום,
684, 868, 872 

,238 ,224 ,221 ,218 ,216-215 ,208 דלקת
245, 262, 277, 303, 333, 361, 374-373,
458, 472, 480, 492

317 גרון דלקת
 Lymphangitis) 12) הלימפה דלקת
 273 קרומית מעיים דלקת
 Anthrax) 296, 756, 890) הסילוס דלקת
 258 סרסם( ,Phrenitis) הסרעפת דלקת
,impetigo) 286, 518-516) העור דלקת
520, 658
 ,422 ,408-406 ,392 ,238 עיניים דלקת

424, 434

(Blepharitis) ריסים נשירת העפעף, דלקת
ת ראה  עיניים מחלו

 צפדינא ראה הפה דלקת
 Arthritis) 249, 280, 471) פרקים דלקת
,Pleuritis) 258, 264, 380) הצדר דלקת

653
 ,Peritonitis) 273) צפקת הצפק, דלקת

274, 322
 399 חוורור( ,Keratitis) הקרנית דלקת
 363 תת־עורית דלקת

,541 ,347 ,268-267 ,249-247 ,232 הדרוקן
713
 248 בצקת אדריפיקוס, גם ראה הידרופס
 462-461 ,460 ,235 היסטריה

 235 היפוכונדריה
373 המופיליה
 זרנא קדרא, )לקרדא, הבטן התנפחות

 281 ובוטנא(
 523 ,391 ,243 חולשה( )ויתקין, ויתק
 520 )שושנה( ורדת
Lupus) 525) זאבת
 ,Gonorrhea) 167, 184, 230, 533) זיבה

536-534, 537, 538, 568, 574, 603, 
690, 759, 786, 790, 841, 842 

 Spermatorrhea) 534, 693) זרע זיבת
 803 חולי זיעת
ת ראה זרנא  הבטן התנפחו
 ,488 ,484-483 ,482 ,481 ,476 נפש חולה

504
 456 ,76 רוח חולה
חולי

 446 רטוב( חולי יבש, )חולי אוזניים חולי
ה חולי  )ראה נכפה( נופל, )חולי אפילפסי

 459-458 ,456 אפילפסיה( גם
 241 אש חולי
 281 הבטן חולי
 665-664 גוים חולי
 453 החוטם חולי
 237 חום חולי
 240 חמה חולי
472 ירכיים חולי
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 345 כליות חולי
816 מין חולי
 ,268-267 ,265 ,16 )מעיין( מעיים חולי

270, 435, 465-464, 665, 832, 863,
868

 665 ,435 עיניים חולי
641 הפה חולי
 761 ,523 ,521 ,497 צרעת חולי
 241 קדחת חולי
 523 ראתן חולי
 468 ריאומטיזם חולי
 438 ,21 שיניים חולי
 319 יולדת של חולי

 לב כאב ראה דליבא חולשא
חושש

 446 באוזנו חושש
 850 ,649-648 ,257 בגרונו חושש
 472 ,364 במותניו חושש
 408-407 בעיניו חושש
 106 הרע מעין חושש
 293 ,258 בפיו חושש
 562 ,527 ,463 בראשו חושש
 436 בשיניו חושש

 519 השחין( )מקבוצת חזזית
 ,556 ,527 ,526 ,463 ,338 )חטטין( חטט

562
 255-254 ,130 חינכא חינכי,

 528 ,284 בפנים( )סדקים חספניתא
 653 ,528 שחין( )מין חפפית
 267 ,243 ,236 חרחר חרחור,

 519 ,229 השחיז( )מקבוצת חרס
 ,174 ,130 ,102 עפולים( )תחתוניות, טחורים

230-228, 271, 275, 276, 347, 410, 
434, 533, 572, 653, 793, 825, 827, 
857, 875

,396 ,330 ,243 ,165 השחין( )מקבוצת ילפת
519, 627 

 Favus) 503) יערת
 בעין מומים ראה (Cataract) ירוד

(Chlorotic anemia, Chlorosis )אנמיה ירקון
232, 237, 243, 247-244, 347, 372,

403, 465, 489, 573
כאב

 653 ,447 ,446 )תרופות( אוזניים כאב
 850 ,513 גרון כאב
 131 בחיך כאב
 )צליחתא, הראש מן חלק כאב

 465-464 צילחתא(
 ,140 דליבא( )חולשא בטן לב/כאב כאב

202, 267-265, 462 
,826 ,274 ,269 ,265 )מעיים( מעי כאב

848
 ,464-463 ,462 ,390 ,309 ראש כאב

665, 857
 ,436 ,259 ,257 ,131 ,73 שיניים כאב

437, 856
 641 המשבר( על יולדת )הצטננות כודא

 840 ,266 ,225 כולרה
 229 אסיאתית כולדה

 ,Ulceration) 262, 364, 497-496, 517) כיב
647
 Throat abscess) 515) בגרון מורסתי כיב
274 המעיים כיב
,Aphthae) 234, 256, 280) הפה כיב

314
 Ulcus) תולעים עם כיב

273 (verminosum 
 Phthiriasis) 274) הערווה כינמת
 518 ,458 כיפה כיפא,
 Rabies) 477) כלבת
ברסם ראה כרסם

 תולעים( מחלת חיורא, )כירצא שלשולי כרץ
274, 277 

ת - לב 856 ,265 ,264 לב מחלו
 320-319 )אונקלי?( דליבא איסתומכא

 Palpitation) 265) מהירות לב דפיקות
 855 ,848 ,266 הלב( )כובד דליבא יוקרא

 כאב ראה לב כאב
 ,Morbus cardiacus) 482) לב מחלת

489-488
,266 מדי( מהר דופק )לב דליבא פירחא

848
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 267-266 הלב( )חרחור דליבא צרחא
 265 לב מחלות שמות

 (Lycanthropy) אדם־זאב ליקנתרופיה,
473, 482 

 הגורמת (Medina )תולעת מדינה
 294 למחלה

 Pustule) 458) מוגלית
ת מחלה, מחלו

 212 מחלה של אבחון
ת גורמי  212 ,211 המחלו
 214 ומוות מחלה

 246 הירוקה המחלה
 457 תורשתית מחלה
 ליקנתרופיה ראה הזאב מחלת
 520 )מגרדת( החיכוך מחלת
 Vinolentia) 489) היין מחלת
 518 ,517 הכיבא מחלת
 326 ,247 כליות מחלת
 אפילפסיה ראה הנפילה מחלת
 Alopecia) 555) הנשרת מחלת
 524 השינה מחלת
 Askaris) 235) תולעים מחלת

 454-451 האף מחלות
 635 ,257 גרון מחלות
 ,653-652 ,267 העיכול דרכי מחלות

793, 827, 841, 870 
 856 ,438 ,253 הפה חלל מחלות
 573 ,372 ,347 ,243 כלליות מחלות
 264 לב( גם )ראה לב מחלות
 ,268-267 מעיים חולי מעיים, מחלות

270, 842, 857, 868 
 278 מרה מחלות
נפש( חולה גם )ראה נפש מחלות

479
 ,574 ,567-490 ,391 ,286 עור מחלות

652, 667, 723, 757, 759, 802, 804,
842, 890 

 455 עצבים מחלות
 ,792 ,651 ,406 ,393 ,217 עיניים מחלות

 בעין( מומים גם )ראה 841
408-407 אוכלא

 465 ,403 )בורקא( ברקית
 425 ,407 דימעתא

407 דיצא
 Blepharitis) 400, 407) העפעף דלקת

 407 דמא
 101 לפלוף
 408 סומקא
 408 דעיינא עיימא

 408 קידחתא קידחא,
 408-407 רירא

 848 ,845 ,258 אדם בני אצל ריאה מחלות
 260 חיים בעלי אצל בריאה, ומומים מחלות

 Perforation) 261) בריאה ניקוב
ת ריאה  Pripneumonia) 262) עץ דמויי
לדלת ריאה  Atrophie) 262) מדו

 514-512 ,511 איוב של מחלתו
 460 הרקולס של מחלתו
 308 טיטוס של מחלתו
 אפילפסיה( גם )ראה הקדוש יוהן של מחלתו

457
 214 יעקב של מחלתו
 475 כנבוזי של מחלתו
 652 ,515 ,514 חזקיה המלך של מחלתו
 272 יהורם המלך של מחלתו
 של שיגעון גם )ראה שאול המלך של מחלתו

 475 שאול( המלך
 240 אסי רב של מחלתו
 259 בבא בן יהודה ר׳ של מחלתו
 257 הנשיא יהודה ר׳ של מחלתו
 258 יוחנן ר׳ של מחלתו
 456 פולוס של מחלתו
 274 ,273 והורדוס אנטיוכוס של מחלתם

 Suppuration) 322) מיגול
 Pyemia) 240) הדם מיגול

 ,Ascites) 212, 248, 347, 630, 641) מיימת
 בצקת( הידרופס, גם )ראה 706

 296 ,251 ,250 ,211 ,111 חום מכת
 ,182 ,124 ,100-99 צרעת( גם )ראה מצורע

212, 220, 248, 372, 418, 457, 482, 
492, 496, 504, 510-505, 524, 525, 
529, 533, 550-548, 568, 618, 658,
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,773-772 ,761-760 ,708 ,687 ,678-666
875 ,790 ,788 ,786

 507 ,492 המצורעים בית
 790 המצורעים לשכת

ה ראה נכפה אפילפסי
 ,Gangrene) 262, 273, 291, 292, 333) נמק

359 
460 נפלים

 ,Fistula) 261, 275, 284, 320, 333) נצור
748

 ,502 ,500-499 ,118 הצרעת( )מקבוצת נתק
504-503, 520, 556, 691 

 347 שתן( עצירת בעקבות )מחלה סוסכינתא
 (Sciatica אישייס, )שיגרונא?, סכיאטיקה

471
 (Psoriasis הצרעת, )מקבוצת ספחת

497-494, 501-500, 509, 511, 
520-519 

 379 ,235 ,233 סרונכי
408 ,314 סרטן

 Rectal cancer) 272) החלחולת סרטן
 274 הלשון סרטן
235 העור סרטן
(Carcinoma ventriculi) הקיבה סרטן

156
 570 הרחם סרטן

 ,Syphilis) 230, 276-275, 338, 492) עגבת
513, 516, 525, 736, 745-744, 816,
891

 684 ,475 ,469 ,460 ,459 עוית עווית,
 242 ,222 עכביתא

 314 עכשמוניתה
 טחורים ראה עפולים
 ,Stranguria) 9, 167, 247) שתן עצירת

347-346, 876 
 Amblyopia) 403) העין עצלות
 ,Gout) 16, 216 צינית?, )שיגרון, פורגרה

249, 250, 471 
 281 פטרגוס
 236 הפה פטריית

Trichophytosis) 492) העור פטרת

 עם המזוהה עלוקה (Filariasis) פילריאזיס
 301 ,300 מים של נימא

 Psoriasis) 497-494 )ספחת? פסוריאזיס
 466 ,278 ,246 צהבת

 858-857 ,240 )חום/קדחת( )ברא( צימרא
 ראש כאב ראה )צילחתא( צליחתא

 Atelectasis) 262) ריאה צמיקת
 אישתא גם ראה השתן, בדרכי )אבן צמירתא

 345 ,241 צמירתא(
 241-240 ,184-183 צמרמורת

 פודגרה ראה צינית צנית,
בשיניים, הפה, )דלקת צפרנא צפדינא,
345 ,258 ,256 ,255 ,21 (Stomatitis, 
653, 856

 ,Lockjaw) 304 הפה, )קשי!ץ הלסת צפדת
305

 Tetanus uteri) 645) הרחם צפדת
 גם )ראה Peritonitis) 274-273, 322) צפקת

 הצפק( דלקת
 ,498-497 ,287 המכוה( )השחין, צרבת

502
 ,244 ,230 ,226 ,220 ,217 ,112 ,23 צרעת

276, 299, 338, 352, 354, 359-358, 363, 
372, 394, 421, 424, 451, 453, 458, 

502-490, 504, 507-505, 511-508,
513, 525-520, 527, 529, 533, 537,
538, 548, 658, 667, 674, 691, 703,
753, 759-757, 761, 773, 786, 791,
 lepra מצורע, גם ראה 880 ,842
,507-506 סגירותא( )בית החופשית בית

666

 493 צרעת סוגי הגדרות
 537 וצרעת זיבה

 491 הצרעת חוקת
 790 המצורעים לשכת
 490 הצרעת מהות
 Scabbia)? 525) איטלקית צרעת
 757 הבגד צרעת
 758-757 הבית צרעת
761 גדמת צרעת
Spotty leprosy) 494) הכתמים צרעת
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(Lepra anaesthetica) מאולחשת צרעת
291

 491 נושנת צרעת
 508 כעונש צרעת
 495 בריא שהיה עור על צרעת
 497 חולה עור על צרעת
 Pityriasis) 509) קשקשית צרעת
 500-499 ,498 ובזקן בראש צרעת
 Nodular) הקשרים השלפוחיות, צרעת

496-494 (leprosy
 500 בתלמוד צרעת

,243-236 ,225,216 ,213 קידחא קדח, קדחת,
267, 308, 379, 408-407, 435, 524, 661,

859
תילתא, )אישתא שלישונית קדחת

239 (Tertiana 
 Colum) הגס? המעי של מחלה )קולום, קולוס

270 
ת קומה  (Apoplectic coma) אפופלקטי

467
מבולבלת, שדעתו )אדם קורדייקוס קורדיקוס,

489 ,488 ,265 (Kardiakos
ת גם )ראה קדרא קרדא,  281 הבטן( התנפחו
 הלסת צפדת ראה הפה קשיון
,526-523 ,522 ,391 ,9 ראתן בעל ראתן,

891
 465 הראש( חצי )מחלת פלגא רוח

 275 )שיחתא( רושחתא
 Rachitis) 310, 351) רככת

 Fames canina) 272) כלבים של רעב
756 גוויה רעל

,496 ,495-493 ,287 הצרעת( )מקבוצת שאת
498-497, 501-500, 520 

,330 ,291 ,287-286 ,229 ,103 ,60 ,24 שחין
381, 391, 412, 437, 498-497, 502, 507,

510, 511, 518-516, 519, 520, 523-521, 
גם ראה 858 ,793 ,652 ,559 ,529-528

Lepra
 ,356 ,292-291 ,124 ,12 שחין מוכה

413, 453, 520, 523-521, 657, 703,
770, 875

 502 ,498-497 השחין צרבת
 518 השחיז ריפוי
502 מורד שחין
 519 ,517 ,516 ,228 ,42 מצרים שחין

 ,260 ,243-242 ,239-238 ,236 ,225 שחפת
267

 662 )סניליות( שטיון
 784-783 שיבתא
פודגרה ראה שיגרון
 ,517 ,487 ,481 ,477-475 ,460 ,412 שיגעון

764
 764 ,656 ,473 המלך שאול של שיגעון

 471 סכיאטיקה גם ראה שיגרונא
 244-243 ,237 שדפון שידפון,
 447-446 שיחלא
 260 ,247 ,236 ,217 שיעול
 ,Paralysis) 195, 465, 467-466) שיתוק

469, 470
 467 החדשה בברית שיתוק
 469 בידיים שיתוק
 Contracture) 467) כוויצה של שיתוק

 Herpes) 372, 492, 503) שלבקת
 ,Diarrhea) 5, 111, 167, 201, 215) שלשול

247, 249, 270-269, 275, 279, 281, 460,
794, 840, 855, 870-869 

 277 ,274 שלשולי כרץ
 Scarlatina) 236) שנית
 816 הראשון( בשלבה )עגבת שנקר

טחורים ראה תחתוניות

Bronchiectasis 262 הסימפונות( )התרחבות 
624 Dysmenorrhoea membranacea 

Lepra 492 ,490 ושחין( צרעת גם )ראה,
497-495, 513, 525-524, 758, 
891-890

Lepra anaesthetica, מאולחשת צרעת 
291, 471 

513 Lepra Arabum גם )ראה 
אלפנטיאזיס(

Lepra legalis, 501 ,491 הצרעת חוקת 
761 ,354 ,352 Lepra mutilans
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494 Lepra squamosa 
צרעת ראה  Lepra vulgaris 
שלפוחיות 494

249-248 Leukophlegmatie
489-488 ,482 Morbus cardiacus גם )ראה

לב(
Quotidian fever 238 יומית( )קרחת

ופציעות מומים

 470 ,469 ,323 איטר
 ,447 ,420 ,412-411 ,356 ,348 ,167 אילם

450-448, 456, 461, 478, 481, 619 
ת תו א ך  ,Impotentia) 243, 344, 671) אי

682, 691 
 352 עקומה אצבע

 יבלת ראה הארץ בת
כופיח ראה גיבח
 627 ,394 ,311 ,230 חטרות( )בעל גיבן

 ,Hypertrichosis) 532) שיער של יתר גידול
642

 ,481 ,449 ,420 ,412 ,357-355 ,348 גידם
521

 מחלות במפתח ראה גרב
 364 ,290 גרגותני
 305 המוח( )התרככות המרכה
ה ר מ  446 ,384 ,362 ,290 ,287 ח

 348 ,131 לשון( כבד פה, )חיגר פום חיגר
 451 ,350 באף( )מום חרום
,342 ,312 ,113 ,103 ,40 חרשת חרש,

349-348, 412-410, 417, 420, 450-445 
 450 לחרשות גורמים
 447 ואילם חרש הגדרות

 461 ,450-448 ואילם חרש
 448 הדין בבית החרש

 הארץ( בת - הרגל בכף )יבלת יבלת
250-249, 301, 351, 397-396, 502 

 348 ,132-131 ,125 לשון( )וכבד פה כבד
 ,520 ,503 ,498 ,286 ,268 ,132 כויה כוויה,

591, 644

ח, פ ח, מ פי  ורזה גבוה אדם )גיבח, קיפח מ
 312-311 ,302 בולטים( פניו אשר

 עיוור ראה עיניים מאור
 ,302 ,291-290 ,288 ,134 ,63 ,61 ,13 מום

311, 314-313, 332-330, 334, 336,
350-349, 356, 359, 379, 380, 391, 
397-393, 399, 416-415, 421, 439, 443,

451, 453, 459-458, 464, 519, 521, 592,
626, 630, 640, 725, 839 
 ,393 ,356 ,330 ,313 ,111 מום בעל

444-443, 626 
 393 ,20 עובר מום
 444 ,399-398 ,393 ,20 קבוע מום

 443 באוזניים מומים
,301 ,253 ,191 ,151 באישה מומים

393, 453, 459-458, 815 
 310 בראש מומים

הזכרי המין באיבר מומים
 Cryptorchid) 344) טמיר אשך
,336 ,334-332 ,331 ,327 כרות אשך

572
 572 ,336 ,332 ,331 כתות אשך
 572 ,336 ,334 ,332 ,331 מעוך אשך
,336 ,334 ,332-331 )חתוך( נתוק אשך

343, 582 
330 סמוי אשך

 (Ectopia) ממקומם אשכים דחיקת
338, 344 

 Anorchidism) 338) אשכים חוסר
 Condyloma) 275) חרוטית יבלת
 ,328 ,327 ,162 ,50 שופכה כרות

333-332, 339, 369, 557, 702, 729 
331 מאושכן

 693,627,331,330,243,165 אשך מרוח
אפיספדיאס השופכה, בעילית סדק

329 ,327 (Epispadie)
היפוספדיאס השופכה, בתחתית סדק

729 ,329 ,327 ,164 (Hypospadie)
,340-338 ,337 ,331 ,243 ,133 ,120 סריס

766 ,735 ,669 ,621 ,549 ,535 ,532
339 Impotent Coëundi



«  »

 535 ,339 ,337 אדם סריס
 ,339-337 ,335 ,333-332 חמה סריס

344, 535, 710 
 ,328-327 דכא( )פצוע דכה פצוע

333-332, 339 
402 ,394 ,393 בעין מומים

 402 הקרנית( )עכירות ברקית ברקא,
 627 ,394 ,350 ,330 ,243 )בעין( גבן
 ,398 ,396-394 ,330 ,243 )בעין( דק

402, 426, 627 
 401 )בעין( זבליגן
402-401 זוגדוס

 בולטות( שעיניו )אדם זיוד זדיר, זויר,
350, 353, 394, 401-400 

 403 ,399 )בעין( חוורור
 398-397 )בעין( חילזון

) ן חלי ( ז  או חילזון )כנראה בעינוהי חלי
 396 תבלול(

ד ת אחד, י ,Cataract) 41, 306, 395 )י
399, 403 

 שריסיו )אדם לימוז לופין, ליפוד,
 401-400 ,353 ,350 מרובים(

 398-397 )בעין( נחש
העפעף )דלקת הריסים נשירת

407 ,400 (Blepharitis,
 401 )בעין( שמש סכי
398 )בעין( ענב

 Trichiasis) 404) העפעף פנים שיער
 404-403 ,397-394 ,11 )בעין( תבלול
 שניטלו )אדם תימין תימה, תמיר,

 401-400 ,394 ריסיו(
Monops 626 הפנים( במרכז אחת )עין 

Proptosis 407 החוצה( בולטת )עין 
 310 בראש מומים

 310 כילון
 310 לפתא לפתן,
 310 בראש( )מום מקבן

 310 בראש( )מום סקיפת
 310 שקוט ראשו

 ,254 ,12 מוגלה( )שלפוחית מורסא מורסה,
256-255, 274-273, 289, 453, 516

 254 בחיך מורסה
 ,126 ,117 ,44 ,13-12 כחבורה( )מכה מכה

158, 180, 186-185, 216, 218, 223, 240, 
249, 250, 273, 287-284, 291-290, 293,
297, 303, 306, 321, 358-357, 364-362,
371, 407, 414, 434, 436, 440, 445, 465,
494, 503-502, 520, 522, 528, 530, 545, 
556, 570, 624, 649, 652-651, 748, 791 

ת כמו )כמגפה מכה  ,225 ,182 מצרים( מכו
229, 232-231, 516-515, 840 

445 באוזן מכה
ה, מו  520 ,498 ,494 ,407 ,287-286 מכוה מ

 (Gelatinous degeneration) מסמסה
306-305

 289-288 ,216 ,90-89 ,18 נקע
 417 עיוור גם ראה נהורא סגיא
 ,359 ,357-356 ,349-348 ,342 ,220 סומא

414-410, 421-416, 447, 449, 468, 481,
487, 504, 507, 521, 522, 618, 791 

 290-289 מוגלה( )בועת סימטא
עיוורון( עיניים, מאור נהורא, )סגיא עיוור

39, 102, 230, 251, 299, 335, 356, 
396, 399, 402, 409, 410, 411, 412- 
416, 417, 418, 419, 423-420, 426,

432, 440, 452, 468, 478, 507, 517,
585, 611, 708, 714, 783, 792, 856 

 Hemeralopia) 409) יום עיוור
 Nyktalopia) 409) לילה עיוור

 627 ,452 ,351 ,288 עיוותים
451 באף

 354 עליונות בגפיים
ת בגפיים  350 תחתונו

ל בעל ע ב ( ן קו פי  בעל הקופין, ה
 352-351 הפיקים(

 351 עקולה ברך
351 קלובה ברך
,347 ברגלו?( משותק )צולע? חיגר

350-348, 356, 359, 410, 412, 449,
468, 481

מזו( זו רחוקות )ברכיו עיקל עקלן,
351-350

961 ופציעות מומים מפתח
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 ,421 ,350-348 ,347 ,330 ,302 פיסח
443, 451, 468, 519 

 351 קילבן( )קלבן, קולבן
 351 קישן יקשן, קשן,
 350 חלולה רגל
 353 מבולמת רגל
עקשן עקושות, עקושה, עקומה, רגל

350, 353 
 350 ערקומית רגל
 351 שטוחה רגל

 שבר ראה רגל שבר
,Acromegaly) 302, 330) שרוע

350-349, 443, 451 
 406-405 ,402 ,112 תרוטות טרוטות, עיניים
 406-405 ,402 רבות עיניים

876 ,621 ,620 ,340 ,339 ,163 עקר
339 Impotentia Generandi

 ריח או החוטם )ריח פוליפס פוליפוס,
 522 ,453-452 הפה(

271-270 פיקעא
,31-29 ,15 ,11-2 פציעות( )פצעים, פצע

40, 52, 54, 58, 95, 109, 114, 118, 166, 
172, 211, 216, 219-218, 228, 234, 240, 
249, 252-251, 261, 264-263, 268-266, 

275-273, 280, 283, 291-290, 296, 299,
303, 306, 307, 311, 332-331, 341-340, 
349, 353-351, 356, 359, 374, 426, 435,

438, 447, 463-462, 472-471, 474, 476, 
479, 488-487, 522, 526, 577, 588, 590, 

602-599, 618, 660, 705, 733, 800 
 362 בפצעים טיפול

ת סוגי עו 285 פצי

 316 בהמות לטרפת המתייחסות פציעות
 292 חיים בעלי ידי על פציעות
 324 בלב פציעות
 320 והמעיים הקיבה של פציעות
 35 ובקרסול היד בפרק פציעות

 749 ,325 ,322 חודרים בטן פצעי
 303 במקרא ראש פצעי

 259 בחיך פצעים
 470 ,289 פריקה
 304 ,289 הלסת פריקת

 350 ,348-347 ,288 צולע
 ,363 ,353 ,305 ,290 ,287 ,235 ,117 צלקת

381-380, 395, 402, 404, 451, 498-497,
502, 529 

Prolapse) 275, 395) צניחה
825 Rectal prolapse

 מחלות( מפתח גם )ראה 502 ,287 צרבת
ה צרבת מ מ  498 ,287 ה
 502 ,498-497 ,103 השחין צרבת

 585 ,521 ,412 ,359-355 ,349 קיטע
 ,351 ,290 ,288-287 ,134 ,68 ,18 שבר

416, 439
 331 )הרניה( בקע שבר,
 193 בגולגולת שבר
 748 ,312 השדרה בעמוד שבר
 288 בצלעות שבר
6 ראש שבר
,351-350 ,288 ,39 יד שבר רגל, שבר

363
 627 עקומה שדרה
 624 ,301 ,253 שומא
313 ,125 שסועה שפה
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מונחים מפתח

 799 אביק
 583-582 הנשר אבן
 583 ,582 ,581 תקומה אבן

599 ,597-596 ,52 אבנים
: T

 345 ,327 ,241 השתן בדרכי אבנים
 827 מקורזלות אבנים
 760 ,586 ,348 ,74-72 אגודל
 798 ,796 דמיא אגנא

 ,258 ,195 ,75 ,19 אגרוף( )כמלוא *אגרוף
302, 307 

אדום
 859 ,779 ,717 ,578 ,547 אדום ארץ

 859 האדומי חומץ
 607 אדמדמני

אדמה
 781 ,37-36 אדמה עובד

 225 אדמה רעידות
 803 ,642 ,594 ,532 ,118 אדמוני

 858 ,240 אדר( )עלי אדר
 563 ,289 ,270 ,188 אהלא

 103 דליבא אובנתא
 805-804 אורייתא

125 )שבשפה( אודם

ה ת  111 או
111 *אוזן

 377 ,162 ,113 ערלה אוזן
 114 אוזניים עגילי
 444 ובסחוס באוזן פגיעה

 111 האוזן פעילות
 446 אוזניים לכאב תרופות

ת )ראה 408-407 *אוכלא  עיניים( מחלו
 97 אוכמא
 264 אוכמי

 802-801 אוליאור
 263 ,149 ,145-144 אתה
,695 ,521 ,342-341 ,131 אישה( )של אונס

707, 709-708, 715, 727 
ת )ראה 319 *אונקלי  לב( מחלו

 551 ,550 ,545 השערות אופנת
241 אופתא

בית של אוצרות ם/  של הכנסת עצי
 798-797 עצים

 576 ,180 כנשים אורח
 ,412 ,345 ,271 ,191 ,177 מקום״ ״אותו

450, 557, 587, 684, 723, 870 
445 ,70 יד אחר

 שסומנו המחבר, של בספרו המופיעה רשימה כולל ומומים( מחלות )למעט המונחים מפתח
 מופיעים עליה שפרטים לוינגר ד״ר ידי על שהוכנה ברשימה מופיעים המונחים שאר בכוכבית*;

 המחלות למפתח הפניה תהיה לוינגר, ר״ר של ברשימתו מופיע שמונח במקרים המתרגם״. ב״רבר
והמומים.

 בהערות. או עצמו הספר בגוף מופיעים המונחים בספר. עמודים מספרי מופיעים מונח כל ליד
 פעמים אלה ובמקרים מודגש, במספר מצוינים משנה בפרקי או פרקים בראשי המופיעים מונחים
 כאשר בהם. מופיע שהמונח העמודים כל מספרי פורטו ולא המודגשים העמודים מספרי רק שצוינו

 המופיעים נפוצים מונחים עמוד. באותו פעמים מספר להופיע עשוי הוא מסוים, בעמוד מופיע מונח
במפתח. הובאו לא בספר פעמים עשרות
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 535 ,523 ,396 ,377 אטום
 626 ,396 אטומה

409 אטיולוגיה
 ,173-172 ,168 ,161 ,158 ,95 ,85 *איבר

176-175, 179
 750 ,336 ,333 ,291 ,86 החי מן איבר

 95 החושים איברי
 161 הזכריים המין איברי
 ,173-172 ,168 הנקביים המין איברי

176-175 
 151 הרם מערכת איברי
 147 הנשימה איברי
 121 העיכול איברי

 135 )קרביים( פנימיים איברים
 541-540 ,385-383 ,284 איזמל

 470 ,469 ,323 *איטר
 ,342-341 ,340 ,184 ,178 ,150 *איילונית

619, 669
ת ךאונו  691 ,682 ,671 ,344 ,243 אי

 652 ,223 ,219 איסורין
 ,814 ,789 ,784 ,448 ,419 ,405 איסטניס

875-874
 652-650 ,371 ,363 ,26 ,21 איספלנית
 352 ,78 איסתוירא

 429 ,428 עיניים איפור
 821 ,813 ,800 איצטבא

 מקומות( עשרות )ועור 551 ,170 ,168 אישה
 429 ,404 ,398 ,396 ,394 ,98-96 אישון
 829 ,412 ,96 לילה אישון

 282-281 איתכלעס
 850 אניגרון( גם )ראה אכסיגרון
428 אכסילון
 806 ,802 ,791 ,656 ,269 )מגבת( אלונטית
 אלונטית( יין גם )ראה

 )ראה 156 ,140 ריקה( )קיבה ריקנא אליבא
 לב( גם

112-111 )באוזן( אליה
 832 ,271 אליה

 73 *אליון
460 *אלריא

,711 ,694 ,657-656 ,570 ,220 אמבטי)ה(

,815-814 ,811 ,798 ,796-795 ,790-787
827

 631 ,630 ,54 אמבריוטומיה
 759 ,162 ,87 ,72 ,69 )האיבר( *אמה

 604 גרומה אמה
 טפלה ראה טפלה אמונה
 619 אורליים מניעה אמצעי
 ,647 ,573 ,292 ,247 ,219 ריפוי אמצעי

648, 652, 656, 856 
62 *אנריפי

 627 ,375 ,344-343 ,342 *אנדרוגינוס
806 אנטיטיה
 849 ,807 יינומלין( )גם אנומלין
 850 ,654 ,648 ,257 אניגרון

606 ינוקא אסובי
 43-42 ,33 ,28-26 ,22 ,20 ,12-11 אסיא

 860 ,433 ,269 אספרגוס
 276 )אספריכא( אספדיכא

 428-427 אספקלריא
818 מים אספקת

 מקומות( עשרות )ועוד 107 ,105 *אף
 451 סולד אף

107 אף בעל
 במפתח גם ראה 452 האף מן דימום

ת  מחלו
 452 האף השחתת

 745 ,743 ,232 ,107 אף חרון
 452 ,107 ,105 האף כנף

 433 אף מטפחת
 107-106 האף מי

845 ,453 אף מיץ
 מומים במפתח גם ראה 451 באף עיוותים

 779 אפודרים
 202 ,105 אפותא
105 אפיים

 107 אפיים ארך
 107 אפיים קצר

 650 ,606 אפיקטויזין
 78 אפסיים

 66 אפקותא
190 אפקריסותן
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 363 ,117-116 מקלה אפר
 807 ,796 ,567-566 אפרסמון
 446 אפרסמון שמן
72 אצבעות *אצבע,

 352 ,143 ,138 יתרה אצבע
 142 הכבד אצבע
 211 משולשת אצבע
 200 ,72 צרדה אצבע
 705 ,552 ,72 קטנה אצבע

 357 ,312 ,303 אצבעי
 346 אצבעונית

 68 ידים אצילי
 864 ,767 ,93 מתים ארון

 878 ,877 ,833 ימים אריכות
802-801 אריס

 358 ,331 ,196 ,90 ,86 ,80-79 ,77 *ארכובה
 ,566 ,526 ,414 ,297-293 ,251 ,12 ארס

577, 843, 859 
804 אשונא
 מומים: במפתח ראה 331 ,330 ,165 *אשך

 ביצים להלן: וכן הזכרי, המין באיבר
 344 טמיר אשך
 589-588 ,334 ימני אשך
 330 סמוי אשך
 589-588 שמאלי אשך

 563 ,188-187 אשלגא אשלג,
 573 ,563 ,461 ,227 אשלגן
 ,828 ,680 ,513 ,451 ,363 )אשפות( אשפה

829
 829 האשפות שער

734-733 ,725 ,724 ,719 ,336 אתנן

819-818 ,412 באר
 722 הבאר( )אלת באר בעלת

 225 שבע באר
 96 )בבת( בבה

 189 מינית בגרות
111 אוזן בדל

 ,263 ,245 ,242 ,236 ,225 ,185 ,29 *בהלה
281, 282, 388, 466, 489, 571, 594,
621, 645, 761, 870

,172 ,159 ,134 בודקין בודקת, בודק,
191-190, 213, 481, 488, 504, 536-535, 

570, 587, 707, 713, 729, 877 
 ,211-210 ,143 ,105 ,92 ,74-73 ,70 *בוהן

437
 501-497 ,493 )בהק( *בוהק
 91 ואסיתא בוכנא
565 בולוס

 במפתח גם ראה 271 אכילה של *בולמוס
ת  מחלו

 272 עריות של בולמוס
 516 ,284 ,263 בועה
 90 דאטמא בוקא

 819-818 ,771 ,574 ,344 ,84 בור
 563 ,518 ,188 ,18 בורית
 ,480 ,382 ,342 ,168 ,80 ,62 ,37 ,14 בושה

531-530, 608, 610, 665, 766, 866-865 
 14 בושה דמי

 741 ,718 בושה חסרת
 753 ,655 ,566 ,565 ,564 ,561 ,276 בושם

 567 לגברים בושם
 761 המת של בישום

655 בשם
T ־

 ,566-564 ,562-561 ,438 ,276 בשמים
655, 692, 723, 761, 762, 779-777,
797, 804, 844 

 655 בושם של חנות
 564 בשמים של קופה

708 ,480 ,448 ,445 בושת
 722 ,177 הבושת בית בושת, בית
 530 ,445 ,37 בושת דמי
 797 בזיליקה

73 בטדא
,323 ,322 ,312 ,169 ,140 ,138-137 *בטן

638-637, 706 
 536 ,156 ריקה בטן

 172 בטן חדרי
 584 ,169 בטן פרי

 ,713 ,710-709 ,701 ,676 ,168 ,166 ביאה
734, 743

710 כדרכה ביאה
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 710 כדרכה שלא ביאה
 728 ראשון ללילה ביאה
 714 ,702-701 ,695 ראשונה ביאה
 731 ,709 ,683 ,175 ביאה גמר

היד רמב״ם ראה ביאה איסורי הלכות

 688 ,128 ביאה טעם
 796 ,284 בני( )בי באני בי
 796 )מסותא( מסחותא בי

 279 ביניתא
 117 )שיער( בינתא

 333 מעוכים( )אשכים חשילתא ביעי
מקומות( )בעשרות ביצה

 213-212 טרומיטא טורמיטא, ביצה
 844-843 ,213 מגולגלת ביצה
 844 מופרית( )שאינה מוזרת ביצה
 843 ,662 צלויה ביצה
 213 רופיטון ביצה

 843 ,827 ,266 ביצה כשיעור
 535 ,425 ביצה של לובן

 567 ,385 ביצה קליפת
 843 *ביצים

 אשך( )ראה ביצים/אשכים
 166 הביצים אשכול

,334 ,166 לאשכים( )סביב הביצים חוט
587

 391 הביצים מן למטה
 391 הביצים מן למעלה

 629-628 ברחם( )המתפתחת רוח ביצת
 666-663 ,270 ,25 חולים ביקור

 668 חולים ביקור חברת
,226 ,217 ,136 ,121 ,119 הבליעה *בית

233, 236, 257, 650 
 798 דירה בית
667 ,294 חולים בית

 569 רוח לחולי חולים בית
 גם ראה 666 ,507-506 החופשית בית

 צרעת מחלות: במפתח
177 חיצון בית

 ,171 ,140-139 כסי( )בי הכוסות *בית
321-320, 324, 748

 עצים של אוצרות ראה עצים של הכנסת בית
 ,751 ,733 ,457 ,300 ,296 ,242 הכסא בית

785, 810, 820, 823-821, 824, 827-825,
830
 821 עראי כסא בית
 821 קבוע כסא בית

ת  268 ,102 הכסא בית דמעו
 ,347 ,275 הכסא בבית עצמו התולה

825-824 
 667 ,644 לחם בית
 823 ,821-820 ,810 המים בית
 813 ,811 ,800 ,798 ,795 המרחץ בית

 מרחץ גם ראה
 136 הנפש בית
 94 הנקב בית
 94 נקובה בית
773 עולם בית
 557 ,118 ,94 ,68 הערווה בית
771 הפרס בית
 ,761 ,482 ,458 ,293-292 )ה(קברות בית

764, 772-771, 844 
 ,341-340 ,300 ,178-177 הרחם בית

 רחם גם ראה 641-640
 637 ,634 הרחם בית כותלי

 826 ,637 ,277 הרעי בית
,559 ,557-556 ,158 ,68-67 השחי *בית

 שחי גם ראה 875
 559 ,557-556 השחי בית שיער

 451 ,313 *בלום
 548-546 בלורית
371 בליתא

 814 ,809 ,804 ,802-801 ,798 ,183 בלן
807-806 בלנרי
 ,319 ,282 ,213 ,136 ,100 )נבלע( *בלע

662, 871 
 665 גילו בן
 460 נפילים בן
 639 פקועה בן

 304 אוזניים *בנות
 731-730 הרגשה בנות

810 בסילקי
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 859 בסימיה
 164 אוב בעל
 524 זבוב בעל
 106 החוטם בעל
 גיבן גם ראה 311 חטרות בעל
 חיים ראה חיים בעל
203 החלום בעל
 במפתח ראה הקופץ( )בעל הפיקון בעל

 בגפיים עיוותים המומים:
 745 ,744-743 ,718 ,226 פעור בעל
 קרי גם ראה 788-786 ,167 קרי בעל

722 באר בעלת
 853 ,852 ,832 ,573 ,390 ,185 ,128 בצל

 624 ,362 ,286 בצל קליפות
 563 בררא

 479 ,448 רעה בר
 148 חוליא בר

 803 ,797 ברבות
 239 מלח ברכות
 288 שחייה ברכות
 822 ,819 שלמה ברכות

 598 ,595-594 ,369 ,81 ,79 *ברכיים
ת מפתח ראה *ברסם  מחלו

 בעין מומים ראה ברקית *ברקא,
 בושם ראה )בסם( בשם

 בושם ראה בשמים
839 ,838 ,836 *בשר

,286 ,278 ,272 ,238 ,167 שמן בשר
433, 536, 545, 662, 690, 832, 834, 

842-841, 851, 873 
 429-428 ,410 ,99 מלך *בת

 100 ,96 )אישון( עין בת
713 ,710 ,179 *בתולים

 803 ,651 ,364 ,191 ,82 *גב
 357 ,286 ,124 ,70 היד *גב

 656 ,424-422 העין גב
99 הקשת גב

 364 ,357 ,287-286 ,79 ,77 הרגל *גב
,101-100 ,99 ,63 גבינים גבין, גבות, *גבה
394, 505, 548, 627-626

 626 הזקן גבות
 757 ,530-529 ,503 ,500 ,120 גבחת
 ,584 ,536 ,434 ,390 ,167 ,141 ,115 גבינה

662, 690, 750, 841, 845, 846, 853, 859 
 626 ,394 גבינים
 507 גרב גבעת

 856 ,691 גדגדניות
 352 )אצבעות( גדומות
 116 גדידה

 764 ,355 ,352 גדע
 357 אצבעות גדעי

 ,301 ,191 ,163 ,69-68 ,61 ,54 ,45 *גובה
318, 495, 500, 564, 771, 789 

 111 אוזן גובה
106 אף גובה
,355 ,54 ,45-44 ,43 תשלום שכר, גובה

724
 797 גובה קוי

 814 ,801 גובה
163 גובתא

 553 ,429 דכוחלא גובתאי
 839 ,771 ,748 ,398 ,317 ,73 *גודל
 559 ,552 ,431 גודלת

 ,274 ,106 ,93,85-84 ,71,58-56 *גוויה־גוף
301, 502, 630, 734, 755, 764, 775-774 

 780 הגוויה התפוררות
 756 גוויה רעל

 779 ,776 גופות שריפת
 623 ,501 ,489 ,246 מגוון גוון,
 473 ,267 ,252 גווע
50 גוזר
 780 ,773 ,770 ,761 ,636 גולל
 758 ,734 ,821-820 ,795 ,419 ,119 ,13 גומא
 70-69 גורמידה גומד,
 260-259 ,21 ,11 מלבו *גונח
 ,759 ,381 ,315 ,279 ,207 ,104 ,56 גוסס

760
 281 נפש גועל

 792-791 גופנא
51 גזורא

499 ,312-311 *גיבח
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 המומים במפתח ראה *גיבן
 ,89 ,86-85 ,80 ,69 גידין( )גידים, *גיד

115, 153, 159, 196-195, 245, 308, 361,
363, 375, 585, 768

,750 ,650 ,360 ,196 ,89 הנשה *גיד
768, 777 

 Achiles tendon) 363) העקב גיד
 363 ,196 הגידין צומת

 ,697-695 ,577 ,509 ,336 ,219 עריות גילוי
698, 699, 704, 707, 710-709, 715, 
732, 865 

 214 גילין
 278 דרוביא גירי
 538 גלב

597 גלגל
 387 ,78 חמה גלגל
 856 ,438 )מלח( גלגל

 104 ,98-96 העין *גלגל
 529 *גלודה

 347 גללין
 688 ,183 גלמודה

178 גלף
 348 ,132-131 גמגום

 362 ,117 גמי
עה גמיאה,  64 גמי
ת  878 ,666-663 חסדים גמילו

 170 )ערווה( נעול גן
623 גנונים

 541 ציפורניים( לקיצוץ )סכין גנוסטרא
826 גסטריות

 גם ראה 710 ,358 ,354 ,350 *גפיים
 עיוותים מומים: מפתח

 856 ,854 ,660 ,436 ,422 ,167 גרגיר
 270 אהלא גרגירי
 623 אפונה גרגירי
239 כמון גרגירי
 783 ,760 ,750 ,438 ,254 מלח גרגירי
 270 סנה גרגירי

 856 ,422 גרגירא
 156 ,128 גרגישתא

853 ,257 גרגרן

 ,317 ,312 ,148 ,128 ,120-119 *גרגרת
320, 324, 352, 464 
 871 ,857 ,148 גרוגרת

 מקומות עשרות עוד ראה 257 *גרון
ת מחלות: ובמפתח  גרון וכאב גרון מחלו

 566 ,559 ,431 ,429 ,147 גרון נטויות
 617 גרות

 663 ,662 גריאטריה
 384 ,46 גרע
826 רעי של גרף

 520 ,510 נקייה( )לשון אחר דבר
 849 ,847 דבש
 מקומות עשרות ועוד 842 דגים

 מחלות מפתח ראה )דגלום( דגלוס
 146 הטחול דד

 341 ,191 ,178 *דדים
 693-692 ,691 דודאים

 788 ,181-180 דוה
 403 ,20 דוכיפת

 דופן יוצא ראה *דופן
 634 הרחם דופן

 266 ,213 ,159 ,71 ,37 דופק
 770 קבורה( )במערת דופק
 281 ,277 במעיים( )תולעים דודא

 714 )טרוקטי( דורקטי
 856 ,438 דורשיני

818 דות
 806 ,659 ,364 דיאטה

 581 ההריון בזמן דיאטה
 838 צמחונית דיאטה

 653 ,298 ,146 לבנה דיה
 672 ,609 ,430-428 ,264 ,187 דיו

 ,801-800 ,793 דמוסיה דמסית, דיומסת,
810, 813

 ,855 ,661 ,321 ,188 ,126 )דייסה( דייסא
874

 793 ,97 דורמסקית
 עיניים מחלות: במפתח ראה *דימעתא

 807 פוטירין דיפלי
עיניים מחלות: במפתח ראה *דיצא
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 119 דקן דיקנא,
 120 דיקנן
800 דכין

 502 ,397 ,325 ,242 דלח־לין *דלדול,
826 ,803 ,453 דלי

 ,660 ,656 ,615 ,309 ,271 ,126 ,12 דלעת
730, 855
 המחלות במפתח ראה דלריום *דלריא,

187-186 דם
 המחלות במפתח ראה דם גודש

 715-714 ,179 בתולים דם
 153 גדולים דם כלי

 להלן ראה הדם מקיז
 ,381 ,373 ,363 ,286 ,194 ,192 ,186 *דמא

386, 403, 407, 453, 841 
101 דמעות

בספר רבים במקומות *דק
 המומים במפתח ראה בעין( )מום דק
 494 ,85 במדבר( )מן מחספס דק

 150 סריס( )של דק קול
 321 ,139 )מעיים( *דקין

 183 ,181-180 נשים דרך
 277 )ראשה( דרנא

183 )דישתנא( דשתנא

 ,778 ,689 ,656 ,540 ,338 ,285 ,240 הבל
803-802

 802 ,188 הפה הבל
 770 ,285 קין( של )אחיו הבל

 765 ,727 הגמון
 321 ,262 ,139 דכנתא הדורא

139 ,8 הובלילא
 739-738 ,731 ,717 ,715 הומוסקסואליות

 660 הטריות
 524 היזמי
 835 הילמי
619 )מימוס( הימוס

 ,324 ,321-320 ,171 ,139-137 ,8 *המסס
748 
305 המרכה

,611 ,610-608 ,607 ,575 ,501 ,483 הנקה

613-612, 616 
 731 ,710-709 העראה

 684 ,457 *הפכפכן
 742 ,623 ,622 ,621 ,583-582 הפלה

131 בדיבור הפרעות
 ,656 ,488 ,487 ,473 ,462 נפשיות הפרעות
764
 ,602 ,557 ,550 ,274 ,246 ,101 הפרשה

617-616
 דם( מקיז גם )ראה 379 ,46 דם הקזת

 391 חיים לבעלי דם הקזת
 383 דם להקזת מכשירים

 382 דם הקזת תדירות
 386 דם להקזת תנאים
 388 דם להקזת סביבתיים תנאים

 790 המשחה הר
576 ,575 הריון

 578 ההריון אבחנת
 581 ההריון בזמן דיאטה

 638 חוץ-רחמי הריון
 583 כפול הריון
 591 עוברים מרובה הריון

 693 חריגים הריונות
 579 ההריון משך

278 התליע

,580-579 ,576 ,373 ,318 ,178 ולד
586-585, 591, 594-593, 601-600, 606,
628-623, 636, 640-639, 646 

 604 בוולד הטיפול
,241 ,211 ,189 ,186-183 ,180 ,110 וסת

268, 342-341, 466, 568, 576, 624-623, 
690, 788, 832, 877 

 749 ,318 ,150 ,139 ,137 ,136 *ושט
 800 ,798 וילאות
154-153 ורידין

 ,703 ,700 ,495-491 ,481 ,468 ,118 זב
726, 729, 763 

,511 ,407 ,186 ,180 ,177 ,168 ,110 זבה
521, 533, 537-536, 569, 579, 690, 826
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 572 ,22 ,14 דם זבת
 572 ,569 ,536 ,535 ,533 ,328 ,180 זוב

 במפתח גם ראה 568 ,537 ,533 זיבה
 המחלות

165 זובן
 בעין המומים: במפתח ראה *זוגדוס

539 זוג זוזא,
 בעין המומים: במפתח ראה *זויר
839 וסובא זולל
 ,452 ,341 ,170 ,168 ,62 ,59-58 ,20 זונה

718-717, 725, 733, 743, 765 
 719 לזונה והתלמודי המקראי המינוח

 722 המקרא בתקופת זונות
 723 הזונה מלבושי
ת עיסוקי  723 הזונה של האמנו

 725 ,674 זונות רועה
 720 הזונות רחוב

 ,724 ,336 ,45 )אתנן( הזונה שכירת
734-733 

 805-804 אורייתא זוסימי
 819 ,784 ,744 ,715 ,535 ,370 ,227 זיהום
117 זייפין
 ,718-716 ,671-670 ,566 ,509 ,48 זימה

724, 730, 738, 762 
 860-859 ,581 ,279 )מצרי( זיתום
164 זכורו

 731-730 ,344-343 ,164 זכרות
 183 ,141 זכרותא

 120 זלדקן
74-73 זמר
 632 ,546 ,355 ,83-82 ,61 זנב

 82 הזנב עצם
 זונה גם ראה 715 זנות
 567 ,143 ,140 ,138 זפק

 549 ,498 ,119 ןן7ז
 626 הזקן גבות

 118 תחתון זקן
 548 הזקן פאות
546 ,119 הזקן שיער

זקז
אל רבן 733 ,53 הזקן גמלי

 813 ,77 הזקן הלל
 34 הזקן יצחק ר׳

 783 ,168 הזקן שמאי
 691 ,73 זקפה

 855 ,581 )זרדים( זרד
 302 ,86 ,58 *זרוע

 68 זרוע איש
 75 זרועות בעל

 המחלות במפתח ראה *זרנא
166 קרי( בעל גם )ראה זרע

 729 ,686 ,680 לבטלה זרע הוצאת
 693 ,534 זרע זיבת
 166 הזרע כיס
 535 לזרע זוב בין מה

 787 ,342 ,338 ,328 ,168 זרע פליטת
 334 ,332 ,163 הזרע צינור

,175 ,168-166 ,164-163 זרע שכבת
181, 333, 510, 537-535, 579, 680,
686, 694-693, 704, 709, 729, 786 
 754 ,537 ,167 זרע שפיכת

72 *זרת

 המומים במפתח ראה )פצע( *חבורה
 214 )קבוצה( חבורה

 666 ,57 חבורתא
615 חבושא
 594 ,170 לידה( )צירי חבלים

 247-246 ,214 ,17 חבר( )רופא חבר
 666 קדישא חברה
818 )דות( חדות
,172 ,171 האישה( של )רחם *חדר

175-174, 177 
 172 בטן חדרי
 148 דכובע חודא
 ביצים ראה הביצים חוט

 759 ,313 ,312 ,195 ,194 ,93 השדרה *חוט
 333 מוגלה של חוט

 556-555 שער חוטי
556 ,154 ,146 חוטין
 729 ,453-452 ,121 ,112 ,105 ,63 ,61 חוטם

451 ,106 החוטם בעל
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 828 ,729 לחוטם יד
 127 החוטם ליחת
 112 ,107-106 החוטם צואת
 502 ,162 החוטם ראש

 760-759 ,554 ,188 ,67 חול
 482 ,476 ,218 ,207 נפש( )חולה חולה

 207 חולה של הגדרה
 482 נפש חולה של הגדרה

 476 נפש כחולה דוד של פנים העמדת
 ,120-119 ,95 ,92-91 ,59 )חוליא( *חוליה
137, 148, 311 
 148 חוליא בר

 120 גרגרת של חוליה
 748 ,94 ,92 ,87 ,25 חוליות

 92 החזה חוליות
 95 ,92 ,90 המותניים חוליות
 148 סחוס חוליות
 95-94 העצה חוליות
 195 ,92-91 ,66 הצוואר חוליות
 606 ,93 שדרה של חוליות

 606 ,93 שדרה חומרי
 345 חומרתא
 564 ,276 דפילון חומרתא
 634 ,142 ,105 *חומש
 254 )צמח( חומתי

91 חור
 המחלות במפתח ראה חושש

156 חזה
 ,152 ,149 ,137 ,91 ,86 ,11 החזה בית

155-154, 157, 261, 845 
 158 ,151 ,94-93 ,86 החזה עצם

 המחלות במפתח ראה *חזזית
 615 חזיז

 854-853 חזרת
 134 חט

 311 חטוטרת
527 חטט
 המחלות במפתח ראה )חטטין( חטט

 ,693 ,691 ,652 ,520 ,279 ,266 ,169 חטים
770, 834 

286 חטרות

 55-53 )מיילדת( חיה
 חטים( גם )ראה 661 ,251 חיטין
חיים

 832-831 ,659 החיים אורח
 ,615 ,391 ,292 חיים בעלי חיים, בעל

622, 639 
764 חיים כבוד
 818 ,789-788 ,754 ,658 חיים מים

 671 החיים נסיון
 107 ,82 חיים נשמת
426 החיים סגנון
 ,221 ,144 ,90 חיים מסכן חיים, סכנת

264-263, 293, 375, 444, 520, 620,
748

 סם ראה חיים סם
 777 ,361 חיים בעלי צער

 751 ,718 החיים הנאת החיים, שמחת
 871 ,861 החיים תענוגות

 ,131 ,130 ,128 חינכי חיכא, חך, *חיך,
255, 257, 275, 841, 850 
 139 תחתון חיך

 254 בחיך מורסה
 המחלות: במפתח גם ראה 329 *חיכוך

 החיכוך מחלת
 407 ,155 )רוגז( חימה

185 חימוד
ת במפתח גם ראה 130 *חינכי  המחלו

 ,662 ,607 ,599 ,500 ,496 ,69 ,67 חיק
718, 862 

 46 ,42 ,27 חכים
 53 )מיילדת( חכמה
 223 ,23 הרפואה חכמת

844 חלב
T  T

 440 חלב שן
 528-527 ,430 ,276 *חלודה

 600-599 ,243 חלולה
 582 חלולה אבן

 69 חלולה עצם
 350 חלולה רגל

 799 חלולה רצפה
599 חלולה שליה

971 מונחים מפתח
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 ,323 ,205-204 ,203 ,201 חלומות חלום,
481, 489, 523, 642 

 723 ,719 ,371 חלוק
582 )צור( חלוק

 628 ,323 ,321 ,272 ,186 ,139 חלחולת
 870 ,459 ,297 ,81 ,79 חלחלה
 מומים: במפתח ראה חליז( )או בעינוהי *חלין

בעין
 651 ,704-703 ,353 ,77 חליצה

 84 )מת( חלל
חלל

 320 הבטן חלל
 156 החזה חלל
 151 הלב חלל
193 העין חלל
 253 ,233 ,130 ,126 הפה חלל
 174 הרחם חלל
81 *חלציים

 855 ,752 ,529 ,156 חלתית
 847-846 ,845 ,750 ,453 חמאה

 שמש( )חום, חמה
 387 ,78 חמה גלגל
735 חמה ליקוי
,339-337 ,335 ,333-332 חמה סריס

344, 535, 710 
 417 חמה רואי

 379 קלוש( )יין מרקא חמרא
792 חמתא

 767 ,761 ,647 ,441 ,427 ,385 ,365 חנוטים
 830 ,655 חנות
 697 ,214 ,44 ,34 חסד

 315 חסד המתת
 199 חסד של חוט

 417 ,384 ,348 חסודה
 443 הסוסה
111 חסחוס

 824 ,741 ,622 ,237 ,76-75 חסיד
 528 ,284 *חספניתא

74 חפינה
802 ,555-554 חפיפה

,302 ,242 ,240 ,74 ,70 ,20 חופניים חפן,

573, 581, 661 
 המחלות במפתח ראה *חפפית

 788 ,555-554 ,385 חציצה
 67 )חוצן( חצן
 292 ,142 הכבד חצר

 820 ,160 )חייהם( חראיהם
 856 ,855 ,340 ,277 ,266 ,186 ,102 חרדל

 856 ,854 ,422 מצוי חרדל בן
המומים במפתח ראה )חרם( *חרום

\ T

262 חרותא
 המחלות במפתח ראה )חרחר( *חרחור

 159 הכליה( )שער חריץ
 360 ,82-81 חרצה

חש
 242 בגרונו חש
 242 גופו בכל חש
 855 בלבו חש
 269-268 ,242 במעיו חש
,411 ,408 ,49 ,44 ,11 בעיניו חש

435
 242 בעצמותיו חש
 255 בצפדינא חש
 464-463 ,435 ,242 בראשו חש

 777 חשיבותא
 333 חשילתא

601 חתולה
 דם( קריש אולי הרחם, )מתוך חתיכה

625-624 
440 חתר

טיבור *טבור,
 ,600-599 ,592 ,383 ,370 הטבור חבל

605-604, 607, 609 
 84 הארץ טבור

 785 ,781 טבילה
 788 טבילה זמן

 789 ,590 הטבילה )בית( שער
 805 ,768 שיש( )של טבלא טבלה,
 ,286 ,66 ט׳( מי ט׳, של ימה ט׳, )חמי טבריה

520, 527, 658, 794-793, 811, 813 
טהרה טהור,
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 17 בטהרה חולין אכילת
 756 ,615 ,393 ,260 טהורה בהמה
 786 ,753 טהרה חוקי

 786 ,633 ,602 ,344 טהרה ימי
 עוד ראה 790 ,788 ,570 טהרה מקוה

במקוה
בספר( רבים )במקומות *טומאה

ת, ני)הלכו  756-755,181 טומאה חוקי( די
 190 טומאה חזקת

 756 סרוחה טומאה
774 קברים טומאת

 755 ,633 ,602 ,181 הטומאה )זמן( ימי
 759 ,181 הטומאה מקור
 503-502 ,499 ,494 ,363 טומאה סימני

 760 הטומאה עקרונות
 486 ,482 טומאה רוח

 316 *טומטום
 70 ,69 )טופרא( *טופרה
 324 ,279 ,146 )טחלא( *טחול
ל דד  146 הטחו

 146 ,140 שוחק טחול
 748 ,326-324 טחול נטולי
 146 הטחול שער

 135-134 ,63 טחנות
 860 ,243 חיורא טיליא
 462 *טינא

369 ,263 טינר
 666 ,663 ,485 ,137 ,47 בחולים טיפול
 ,590 ,589 ,485 ,412 ,147 ,126 ,9 טיפש

834
 488-486 הדעת טירוף

774 טמא
 625 ,615 ,613 ,160 טמאה בהמה

ת בית  622 ,182 הטמאו
,782 ,723 ,719 ,596 ,359 מדרס טמא

826
פיות  178 טפי

608 ,316 טפלא טפל,
 ,652 ,583 ,319 ,183 ,7 טפלה אמונה

760, 822

422 טרוזא
 406-405 ,112 תרוטות טרוטות,

 213-212 )טורמיטא( טרומיטא
714 טרוקטי

 749 ,444 ,317 ,316 טרכאוטומיה
106 דנחירא טרפא

 ,316 ,312 ,306 ,196 ,193 ,152 טרפות
324, 326, 752 
 145-144 )דכבדא( טרפשא

145 דליבא *טרפשא

 703 ,685 ,681 ,522 ,341 ,126 יבם
 692 יברוחי

יבש
 187 יבש דם

 446 יבש חולי
 119 המעיין יבש
 649 ,254 יבש סם
 339 ,243 יבש עץ

 256 יבשה צואה
 875 ,124 יבש רוק

778 גלעד יבש
 בספר( רבים )ובמקומות 469 ,70 *יד

 גם ראה 470 ,469 ,323 יד איטר
 המומים במפתח

114 יד בית
T 773 ,471 ,417 ,228 ,157 ה׳ 
 423 ,74 ,71 יד כף

,T 25, 51, 270, 312, 357, 690 כתב
838

 469 בידיים שיתוק
277 יועזר
 ,639 ,638-637 ,635-634 ,633 דופן יוצא

893
723 ,719 חוץ יוצאת

ת המחלות: במפתח ראה דליבא *יוקרא  מחלו
לב

 662 ,325 ,144-142 הכבד *יותרת
 704 ,703 ,681 ייבום

866 ,864 ,862 ,860 יין
765 ,712 ,574 ,280 יין חבית

973 מונחים מפתח
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ם יין ת ,500 ,489 ,425 ,389 ,370 א
861, 863 

ת יין  807 ,796 אלונטי
 860,433 ,269 אספרגוס יין
 860 ,243 ,167 לבן יין
 860 ,718 עמוני יין

110 ייס
 849 ,807 אנומלין( גם )ראה יינומלין

 המחלות במפתח ראה *ילפת
 552 נפה של ים

 735 ,281 ,122 תאר יפה
 בגפיים עיוותים המומים: במפתח ראה יקשן

 התחתונות
 792 ,285 ,127 יריקה
359 *ירך

 הירך כף גם ראה
 90-89 הירך ראש

 ,851 ,656 ,433 ,253 ,245-244 ירקות ירק,
855-852

 852-851 חי ירק
138 יתרא

 325 ,141 *כבר
 348 ,132-131 ,125 פה כבר

 564 כובלת
 166-165 כובסיה
 545 ,542 כובסין
 המחלות במפתח ראה *כורא
 432 ,428 ,426 ,264 ,116 כוחלא

 553 ,429 רכוחלא גובתאי
 771 )בקבר( כוך

 178 כומז
כוס

 384-383 הקזה של כוס
ת של כוס  859 מכשפו
,573 ,434 )עקרים( עקרין עיקרין, כוס

620
 422 כוסברתא

ן כוספא מי ס  563 ת
 311 *כופיח

75 כורמיזא

ח ת  847 ,843 ,615 ,511 ,266 מ
ח ת  859 ,847 ,434 הבבלי מ

א ב מ * 518-517 
 276-275 כינים

 326 ,146 המרה כיס
א פ מ ת במפתח ראה )כיפה( *  המחלו

ת: במפתח ראה *כירצא  שלשולי כרץ המחלו
 437 ,223 ,133 שיניים( )כאב ככא

133-132 *ככי
 בספר( רבים )במקומות כלבה כלבים, כלב,

 756 כלב אכילת
 239 זקן כלב
 621 נובח כלב
741 רועים כלב
 ,293-292 ,223 ,208 ,150 שוטה כלב

379, 409, 487, 649, 652, 752 
 741 ,734 ,405 צייר כלבי

 227 בוכים כלבים
 733 ,336 כלב מחיר

 379 ,292 ,290 כלב נשיכת
 62 *כלכול

 726 ,553 כלות
)כלים( כלי

 ,370 ,195-194 ,180 ,166 ,153 רם כלי
389, 517, 750 

283 ניתוח כלי
,181 ,101 ,66 המקדש כלי הקודש, כלי

185
 429 קיבול כלי
 781 תחבורה כלי

 778 כלים נושא
 326 ,159 כליות( )מי *כליות

 327 כליות אבני
 160-159 כליות בוחן

ת כליות  160 ,129 יועצו
 653 ,446 ,26 כליות מי
 846 )מתח( כמכא
 263 כנדא
 148 הריאה כנפי
 551 יכסמו כסום
594 ,483 ,158 ,82 )כסילים( כסיל
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 159 ,90 *כסלים
 352-351 ,82 ,69 כסתות

*כף
,359 ,89 ,79 ,75-74 ,72-70 היד *כף

423, 803 
 750 ,360 ,196 ,89 הירך *כף
,351-350 ,249 ,79-76 ,61-60 הרגל *כף

359, 452, 502, 511, 517, 599 
 347 תמר כף

 89 דמוהא כפא
604 דיכרין כפר

ב ת  860 ,836 ,662 ,433 ,390 ,253 כ
 269 כרוב של נבטים
ב קלחי ת  259 ,213 כ
 265 כרוב ראש

 139 גס( )מעי עוביא כרוכת
ת כ ת  139 דק( )מעי קטינא כ

 403 תרנגול( או )עטלף כרושתינא
 ,852 ,438 ,297 ,269 ,238 )כרישה( כרישין

853 
 139 כרכשא
 825 כרכשת

*כרס
 320 ,171 ,138-137 פנימית כרס

 579 שיניה בין כרסה
 ברסם המחלות: במפתח ראה )מחלה( כרסם
 653 ,616 ,260-259 ,11 המטה כרעי

78 כרעיים
 860 ,691 ,422 ,298 ,264 כשותא כשות,

629 ,222 כשפים
 ,552 ,487 ,481 ,453 ,421 ,356 ,341 כתובה

618, 680, 682, 742, 808 
 426 ,117-116 קעקע כתובת
 363 כתיתין
76 עור כתנות
 ,124 ,113 ,94 ,87 ,70 ,68-67 ,66 *כתף

172, 383, 643

 265 ,264 ,156 ,155 ,151 ,140 ליבא *לב,
א אליבא קנ  156 ,140 ריקה( )קיבה ת

155 ,154 שעיר לב

 לב המחלות: במפתח ראה לב מחלות
 94-93 ,87 הלב *מפתח

ת שמות  265 לב מחלו
 152 לבובין( )עורות לבובין

לבנה לבן,
 297 לבנה אתון
 653 ,298 ,146 לבנה דיה
 ,399-395 ,100 ,98-95 ,11 )בעין( לבן

404-403 
 256 לבנה מורסה

ה ת  277 לבנה מ
 528 לבן נחש

 297 לבנה עז
 574 ,293 לבנה פרדה
 653 לבנה צואה

 298 לבנה שממית
 811 ,272 להוט
 856 )אגוז( *לוז

 590 לוז מקלות
 214 )עיר( לוז
 780 ,92 )עצם( לוז

 551 ,176-175 ,173-171 *לול
 551 )תספורת( לוליאנית

 723 ,193 ,137 ,130 ,63 *לוע
 725 ,550 ,441 ,313 ,132 ,125 לועג

 בעין מומים המומים: במפתח ראה *לופין
 748 ,148 ,127 ,120 ,64-62 *לחי

 627 ,534 לחי סטירת
 836 ,835 לחם
 218 ,215 לחש

 217 הוורד לחש
 290 כשפים לחש

 79 *לחתא
593 לידה

 629 בלידה כישוף
 595 הלידה כסא

 599 יבשה( )לידה יבשתא לידה
 639 חיים בעלי אצל דופן ויוצא לידה
 592 מוקדמת לידה
 625 מפלצת לידת

641 במקרא לידה סיפורי

975 מונחים מפתח
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 598 לידה צירי
 629 קשה לידה

 353 ,78 מבולמת( )רגל דכרעיה ליחתא
 בגפיים עיוותים המומים: במפתח ראה

 התחתונות
ה *לימיז, מ  במפתח גם ראה 401 לי

 בעין מומים המומים:
 836 ,792 ,120 )לפתן( ליפתן
 130 הרע( )לשון בישא לישנא

 742 לסביות
845 ,304 ,63 *לסת

 748 ,548 ,59 תחתונה לסת
 305-304 בלסת פריקה

489 לעי
 עיניים המחלות: במפתח ראה לפלוף
 בראש המומים: במפתח גם ראה 310 *לפתן
128 *לשון

 132-131 לשון כבד
160 מחתך לשון
 ,510 ,383 ,296 ,236-235 נקייה לשון

690, 866 
130 רמיה לשון
 509-508 ,235 ,232 ,129 הרע לשון
 129 תרמית לשון

 129 ,125 לשון מחליקי
 223 לשון שבעים

 במפתח גם ראה 790 המצורעים לשכת
צרעת המחלות:

 161 *מבושים
 877 ,804 ,658 ,567 מבושם

 601 ,594 מבכירה
 769 ,552 ,532 ,20 מגדל

 800 מגדלין
 גוון ראה מגוון
 360 ,195 מגויד

 798-797 מים של מגורות
 744 ,228 ,224 *מגפה

 226 אסכרה מגפה
 745 דבר מגפה
479 נפש מחלות של מגפה

 744 פעור בעל חטא על כעונש המגפה
 228 בפלשתים המגפה

 806-805 ,554 ,541 מגרדת
 183 )וסת( מדווה
 550 בשערו מהפך
 591 הוולד צורת מהפך
 ,465 ,326 ,289 ,284 ,262 ,255 מוגלה

516-515, 518 
 333 מוגלה של חוט

 ,372-370 ,51 ,50 ,48-47 ,39 ,13 מוהל
374, 378, 721, 780, 816 

 51 המוהלים רחוב
281 מוות

 640 יולדת של ומחלות מוות
 721 המלך אגריפס של מותו
 689 אחאב של מותו
 761 אלישע של מותו
 102 תשחורת בן של מותו
 777 המלך דוד של מותו
 274 דיוקלטיאנוס של מותו
 366 יוסף של מותו
 123 יעקב של מותו
 315 ישו של מותו
 466 נבל של מותו

192 מח *מוח,
 799 ,306 מוח זעזוע

ת מוח  192 ,91 עצמו
 305 מוח פגיעות

 464 ,194 מוחא
 584 ,570 ,362 ,171 ,114 מוך

 במפתח גם ראה 520 שחין )מוכי( *מוכה
 שחין המחלות:

 827 ,713 ,340 עץ מוכת
 640 ,340 ,300 מולדה
 409 קטנים( )דגים מוניני

820 מוצאות
 מוח גם ראה 194 ,192 )מוח( מוקרא

 566 ,362 ,125 מור
 543 ,539-538 )תער( מורה

 379 ,261 )תולעים( *מורנא
128 הרוק מושכי
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 330 ,95 ,92 ,90 ,87 ,81 ,70 *מותניים
 289 מזור

 799 מזיגה
 306 מזמזה
245 מזרקין

 502 ,162 חי( )בשר מחיה
 לשון גם ראה 129 ,125 לשון מחליקי

ת 117 ,79 מחלפו
 מוצאות חראיהם, גם ראה 820 מחראות

 235 מותנהא *מחת
 803 מטהרת

 472 )מותן( מטחתיה
תא מטעיא, 719 מטעי

ת מטפחת,  ,559 ,553 ,433 ,255 ,222 מטפחו
731

ת  806 ,802 ,542 הירים מטפחו
ת  806 ,802 ,542 הספג מטפחו
ת  806 ,802 ,542 הספרים מטפחו

 662 סובין( )מי רפארי מיא
 722 זונות( )רועה זנייתא מיגר

 גם ראה 462 ראש כאב ראש, *מיחוש
 ראש כאב המחלות: במפתח

 ,725 ,684 ,607 ,457 ,454 ,168 ,146 מיטה
778

 ,537 ,523 ,506 ,390 המיטה תשמיש
682, 689-687, 691, 710, 811 

178 )רחם( מיטרין
 ,595 ,333 ,179 ,55-52 ,51 ,14 מיילדת

630, 645-643 
693 מיישין

 815 ,376 ,371 ,368 ,365 מילה
 376 המילה חשיבות

 371 המילה מועד
 111 האחן( )קצה מילת

 518 דאסותא מילתא
*מים

 772 ,454 מים אמת
818 מים אספקת

 822-821,347-346,178 מים)שתן( הטלת
 107-106 האף מי
851 ,188-187 ,167 גריסין מי

 279-278 דקרים מי
 846 חלב מי
 835 ,605 מלח מי
 806 מערה מי
 793 ,658 ,527 משרה מי
 128-127 )רוק( הפה מי
757 פירות מי
 ,161-160 ,118 רגלים מימי רגלים, מי

167, 188-186, 298, 347, 384, 620,
653, 820, 823-822, 826, 867, 870,
876

 785 ,528 תרדים מי
 785-783 ,562 ,413 אחרונים מים
 654-653 ,295-294 גלויים מגולים, מים

 301-300 מים של נימא
 193 מים עופות
 203 מים שעון

 279 מים תולעי
 ,622 ,176 ,175 ,173 ,172 ,168 ,159 מין

669, 672, 687, 688, 690 
 159 המין איברי
 161 הזכריים המין איברי
 ,173 ,172 ,168 הנקביים המין איברי

175, 176 
 690 המין תאוות גירוי
 669 המין בתחום והרפואה הדת

 687 אסורים מין שיחסי זמנים
 672 המין טהרת

 622 חיים בעלי עם מין יחסי
 ,617 ,614 ,613 ,612 ,610 ,608 ,54 מינקת

771
 614-613 ,54 נוכריה מינקת

 873 ,274 ,232 משונה מיתה
 124 נשיקה מיתת

 570 ,432 ,430 ,403 ,313 ,99 מכחול
 698 ,690 בשפופרת כמכחול

 430-429 מכחול תיק
 730 ,534 ,161 ,94 מכנסיים

שת מכתש,  771 ,418 ,91 ,64 מכת
 581 ,302 ,74 ,72 חופניו מלוא חפניו, מלא

קמיצה ראה קמצו מלוא

977 מונחים מפתח
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 833 ,652-650 ,434 ,425 *מלוגמא
מלח

 856 מלח גלגל
835 ,605 מלח מי

 847 ,785 ,783 ,434 ,413 סדומית מלח
 700 מלח נציב

 Saltpeter) 758) מלחת
 541 ,524 ,130 מלקחיים

 555 ,548 ,541 ,354 ,201 ,47 מלקט
ת מלקט  864 ,772 ,768 עצמו

 130 הלשין מלשין,
 ,699 ,681 ,590 ,580 ,339 ,328 ממזר

705-704, 729 
ת מ  254 )צמח( מ

 502 מסמרות
 573 ,251 מסמריטים

 496-494 *מספחת
147 מסס

 557 ,549 ,541-539 מספריים
 539 פרקים של מספרת
554 מסריך
 802 ,796 ,554-553 ,541 מסרק

 120 מעברתא
 849 ,724 ,182 מערן
 164 מעונן
168 ,161 מעור

 במפתח גם ראה 320 ,270 ,139 מעיים
ת מעיים, כאב מעיים, חולי המחלות:  מחלו

מעיים
 ,270-269 ,232 ,142 ,136 מעיים בני

276, 305, 322, 438, 853 
ם יפה  863 ,269 ,16 למעיי

 274 מעיים כיוב
 139 גסים מעיים
 139 דקים מעיים
 321 במעיים נקבים
 331 ,108 מעיים פיחת

 341 מעיים שיפולי
 856 ,281 ,277 ,273 מעיים תולעי

 818 ,794 ,789 ,722 ,658 ,576 מעיינות
794 ,792 חמים מעיינות

 794 ,789 רבה תהום מעיינות
 542 ,190 )סודר( מעפורת

540 מעצר
,528-527 ,508 ,299 ,103 ,97 מערה

701-700, 773-768, 791, 806, 812, 828 
 731 ,710 ,709 ,686 ,680 ,650 ,257 מערה

 806 ,784 מפה
 פהק ראה: מפהקת מפהק,

 742 ,731 ,625 ,568 ,533 ,164 מפלצת
 624 ,622 ,582 ,227 ,14 מפלת

• •

352 מפסיע
 288 ,195-194 ,66 *מפרקת
 549 ,344 ,229-228 ,109 ,83 ,69 *מפשעה

 94-93 ,87 הלב *מפתח
 417 מפתחא
 608 ,383 ,370 מציצה
 ,790-789 ,788 ,570 ,167 מים מקוה מקוה,

796
 877 ,876 ,659-658 ,434 מגורים מקום
 ,186 ,181 ,176-175 ,168 נדה( )דם מקור

572, 788 
554 מקטף
 238 ,50-48 ,46 ,39 הדם מקיז

 464 ,391-390 ,380-379 ,233 מקיזין
 360 ,351-350 )בקרסוליו( מקיש
 357 )בכינור( מקיש
 117 חזיר( )זיפי מקשה
498 ,495 )הנגע( מראה

,717 ,394 ,380 מראה )רעות( טובות
795, 839 

 735 ,722 ,122 מראה יפה
,504 ,496 ,421 ,411 ,58 עיניים מראה

833 
373 מרד

 ,299-298 ,279 ,278 ,146 ,142-140 *מרה
326-325, 340, 404, 414, 653 

 208 שחורה מרה
 623 מרוקם

558 ,331 מרח
 813 ,811,800 ,798 ,795 המרחץ בית מרחץ,

811 מחומם מרחץ בית
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 813 קדומות בתקופות המרחץ בית
 809 לגברים מרחץ בתי
 809 מעורבים מרחץ בתי

 798 המרחץ בית של המבנה
 800 המרחץ בית של הצוות

 530 ,371 ,20 מרוטה מרט,
 מרמיטה תרדמת ראה: מרמיטה

מרפא
 792 מרפא חמי

 330 מרפא חשוך
 473 ,223 מרפא )סממני( סמי
 595 ,581 ,90 ,87 ,69-68 *מרפק
 518 ,276 בסף( )סיגי מרתכא
 ,486 ,284 ,169 ,79 הלידה( )כסא משבר

595, 598-596, 633-632, 641 
709 משגל

 685 נסוג משגל
 376 ,368 )הערלה( משוך
 562 ,271 ,122 משח

 736 ,734 זכר משכב
 741 ,731 אישה משכבי
שפט  ההלכה ספרות גם )ראה ואזרחי עברי מ

משפטית( וספרות
שפט הרוח איש  670 העברי והמ

שפט האזרחי המשפט  671 העברי והמ
 793 משקאות

 271 )משקדי( חלזוני משקרי
 427 משקפיים

 805 השיש על משתבר
761 ,759 מתים מת,

 761 וחניטתו המת של בישום
 759 וקבורתו המת

57 מצווה מת
 משבר גם ראה 596 )משבר( מתבר

 133 )שיניים( מתלעות
805 ,793 מתעמל

נביאים נביא,
 677 ,601 ,437 ,413 ,369 הנביא אליהו

761 ,531 הנביא אלישע
677 הנביא הושע

 521 ,226 ,205 הנביא זכריה
 732 הנביאה חולדה
 65 הנביא חנניה
550 הנביא יואל

,215 ,165 ,161 ,74 ,69 הנביא יחזקאל
551, 604, 659, 677 

 547 ,436 ,65 ,24 הנביא ירמיה
 677 ,515-514 ,24 הנביא ישעיה

 722 הנביא נתן
 779 ,558 ,132 הנביא עמוס

 715 ,677 ,122 הנביא שמואל
503 *נגעים

 791 קשים נגעים
 נגעים של שיר גם ראה

 744 ,272 ,225 *נגף
442 נגרא
 בספר( רבים )במקומות נדה

 755 ,486 נדה מי
ם נדנד,  799 ,607 מנדנדי

417 *נהורא
 שונים( מובנים )בשני 406 ,67 נוד

 848 ,608 ,451 ,292 ,208 נוטף
 374 ,366 מהול נולד

379 ,291 *נומי
 ,549 ,544-543 ,538 ,124-123 ,118 נזיר

555-554, 582-581, 862 
 544-543 ,118 עולם נזיר

512 נזם
 867 ,703 ,308 ,293 ,239 ,168 נחושת

 294 הנחושת נחש
 785-784 ,782 ידיים נטילת
269 נטלא

 518 אדמה( )שמן חיורא נטפיק
 ,709 ,705 ,704 ,699 ,566 ,552 ,123 ניאוף

729
 437 ,133 )שיניים( *ניב

 134 שפתיים ניב
 827 ניגוב
632 ,58 המת ניוול
 ,379 ,301-300 ,291 ,117 )שערה( נימא

557, 702, 766

979 מונחים מפתח
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 874 ,147 נימוסין
 542 המדולדלין נימין

 256 תמרים( )סוג ניקולאוס
 699 ,698 ,678 ,674 ,672 נישואין

 710 ,627 ,393 הנישואין ביטול
 565 הנישואין הסכם

 449 הנישואין זכויות
 678 הנישואין חובות

 619 ,617 הנישואין חוק
 678 בנישואין ייחוס

 699 ,677 ,333 ,161 אסורים נישואין
 716 מוקדמים נישואין

 378 הערלה מקום ניתוח
,637-635 ,632 ,375 ,283 ,58 קיסרי ניתוח

639-638
 631 במתים קיסרי ניתוח

301 ננס
 847 ,434 דחלבא נסיובי
 799-798 נסרים
 74-73 נעימה
 715 ,181 מאורסה נערה

 694 ,629 ,623-622 )נפלים( נפל
• •

 719 ,717 ברא נפקת
נפש

281 נפש גועל
 488 ,486 ,473 ,462 נפשיות הפרעות

 במפתח ראה נפש( )מחלות נפש חולה
המחלות

 155 ,136 הנפש( )מושב הנפש מקום
 864 ,488 ,362 נפש מרי
 658 ,82 חיה נפש

 616 ,577 ,84 ,41 נפש פיקוח
 362 ,158 הנפש ציפר

780 נצל
 ,94 ונזקים( טבעיים האדם, )בגוף נקבים

163, 261, 273, 309, 318, 321, 825 
 513 ,439 ,423 ,415 ,154 ,39 נקר

 361 ,355 נרקמה
 21-20 )רפואות( נרתיק
 ,180-179 ,177-176 ,174-171 )וגינה( נרתיק

187, 221, 228, 327, 330, 430, 570,

,686 ,643 ,640 ,620 ,573 ,572 ,571
723 ,710 ,694 ,689

 71 כפיים נשיאת
 521 אברים *נשילת

 710 ,124-122 נשיקה
 124 נשיקה מיתת

 ,416 ,315 ,143 ,139-138 ,76 )העוף( נשר
473, 531, 546, 582, 746 

 ,63 ,28 ,20 ,11 ושערות( ריסים )נשירת נשר
102, 107, 133, 180, 191, 401-400, 405,

503, 521, 528, 530, 532, 555, 713 
804 ,802 ,796 ,605 ,563 ,188 נתר

 804 ,605 ,563 ,500 סבון
 692 סביסקי

 723 סבכה
 417 נהורא *סגיא

 507 *סגירותא
112 סגלגל

 405 ,311 הראש( )צורת סגלגל
ת ו מי ת 740 ס

 ,544 ,484 ,356 ,285 ,157-156 ,55 סוטה
553, 706

 ,420 ,285 ,253 ,245 ,110 ,83 סוטה מי
450, 480, 505, 704 

 451 סולד( )אף *סולד
 742 )לסבית( סולדת
 742 )לסבית( סוללת

 ,747 ,660 ,581 ,574 ,558 ,271 סולת
844-843, 848-847 

ת במפתח ראה *סוסכינתא  המחלו
 858-857 ,601 סופלי
ת בו 383 )סיכורי( סי

829 ,557 ,500 ,71 ,59 T0
 361 ,355 ,58 סייף

 845 ,804 ,562 ,561 ,560 סיכה
א סיכי קנ  120 זקן( )זיפי ת

 528 ,284 דקל( מקוץ )פציעה *סילוא
 793 ,347 ,247 סילון

 408 )סומקא( *סימוקא
סימן
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863 ,246 ברכה סימן
,267 ,245 ,167 ,110 ,108 יפה סימן

541, 604, 870 
 869 ,201 ,111 לחולה יפה סימן
 558 לבגרות סימן
 326-325 ,148 סימפונא

 431 ,429 אדום( איפור )שרק, סיקרא
 396 ,97 )בעין( סירא

 572 ,340 ,336 ,334 סירוס
 295 סירטא
 263 סירכא

 806 סכניתא
 120 סכסן
 383 ,236-235 סכר

601 סליתא
 552-550 ,543 )מסלסל( סלסל

סם
 852 ,649 ,364 חיים סם
 649 ,254 יבש סם
 852 ,752 ,649 ,286 ,124 המוות סם
 654 ,523 ,361 שינה סם

 223 רפואה סמי
649 ,254 סמא

 649 חריפתא סמא
 648 ,588 דנפצא סמא
 620 דעקרתא סמא
 523 ,361 ,355 דשינתא סמא

 415 סמותא
385 ,359 סמיכתא
 ,378 ,189 ,187 סמנין סממנים, סממנין,
426, 433, 563, 650-648, 655 

650 סמתרי
,628 ,627 ,584 מיובש( )עובר *סנדל

639
 409 ,399 *סנוורים

 626 ,548 ,121 ,64 *סנטר
 140-139 ,137 דיבי סניא
 ,553 ,542 ,372 ,370 ,115 נספג ספוג, ספג,

600, 802, 806, 823 
 ,798 ,781 ,600 ,586 ,240 ספלים ספל,

826-825, 846

 798 ספלין
 802-801 ספן

800-798 ספסלים
 ,618-617 ,490 ,485 ,479 ,224 חוקים ספר

658
 647 ,526 ,9 תרופות ספר

 המחלות במפתח ראה סרונכי
 295 ,117 סריטה
310 *סריס

 חמה ראה: חמה סריס
 555 סריקה

 559 ,554 )שרק( סרק
477 סרק דברי

120 עבדקן
 383 מילתא )עבד( עביד
 826 ,822 רגלים מימי של עביט

 587 ,352 ,82 *עגבות
 114 אוזניים עגילי

804 עגלתא
 851 ,656 ,599 ,587 ,399 עדשה
 ,591 ,590 ,588 ,587 ,586 ,585 ,584 עובר

622
 ,586 ,221 ,55 ,15 אמו במעי עובר

631-630, 869 
 630 ,54 חי עובר
 630 ,14 מת עובר

 861 ,855 ,817 ,785 עונג
 ,682 ,680-679 ,184 האישה( )של עונה

684, 690 
 835 ,793 ,648 השנה עונת
עוקץ

 194 ,95 ,92 ,83-82 העוקץ( )עצם עוקץ
 333 הדקל של עוקץ
 408 ,386 ,298 עקרב של עוקץ

 497 ,495 ,490 ,116 ,115 *עור
 המחלות במפתח ראה עור מחלות

 157 לילדים( קטן )סינור הלב עור
ן עורות בי מ  152 ל

ערלה עורלה,
378 העורלה מקום ניתוח

981 מונחים מפתח
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 162 ,153 הגוף עורלת
 374 כבושה עורלה
ת עורלה  547 ,375 ,368 מלאכותי

 574 ,240 )בפירות( ערלה עורלה,
 685 ,548 ,546 ,311 ,195 ,119 ,65 *עורף

 ,392 ,306 ,195 ,174 ,166 ,104 עורקים
586, 749
 323 ,153-152 העורקים אבי

 684 ,458 עזות
 139 הטבעת( )פי עזקתא
 404-403 ,195 עטלף
 374 ,371-368 ,330-327 ,164-163 עטרה

 215 ,167 ,111-109 ,108 ,5 עיטוש
ת המחלות: במפתח ראה רעינא *עיימא  מחלו

 עיניים
267 ,140 ,121 עיכול

 ,267 ,233 ,140 ,128 העיכול דרכי
653-652, 793, 827, 841, 870 

 832 ,267 בעיכול הפרעות
 132 עילג

 91 עילעין
 103 ,98 ,95 *עין

428 עיניים איפור
 גם ראה 402 ,394 ,393 בעין מומים

 בעין מומים המומים: במפתח
 433 העין עבור מזון

 במפתח גם ראה 393 עיניים מחלות
 עיניים מחלות המחלות:

 408-406 ,103 שמרדה *עין
 650 ,509 ,210 ,209 ,106 ,73 הרע עין

 טרוטות ראה טרוטות *עיניים
 407 מרדניות עיניים

 405 ,402 רכות *עיניים
399-398 עינבתא

 149 אמצעית( )אונה דוורדא עינוניתא
571 עיקור
 בגפיים עיוותים המומים: במפתח ראה *עיקל

 תחתונות
 684 עיקש
 851 הנפש עיקת

המחלות במפתח ראה עכביתא

 841 ,747 ,231 עכבר
ת במפתח ראה *עכשמוניתא  המחלו

 172 ,171 המין( )באיברי *עלייה
 742 ,506 ,17 הארץ עם

 ,282 ,195-194 ,148 ,93 ,87 השדרה עמוד
306, 312, 348, 606, 694, 748-747, 780 

 780 ,747 ,372 ,199 השחר עמוד
 838 ,398 ,326 עינב *ענב,
 ,858-857 ,744 ,660 ,607 ,543 ,295 ענבים

862
 398 ענבים גרגירי

 860 ענבים דם
 573 ,269 ענבים יין

 862 ענבים משרת
 438 בוסר ענבי
 240 גפן ענבי
 737 סדום ענבי
 737 רוש ענבי
 857 תמר ענבי

 812 נפש ענוי
 312 ,302 ,301 ענק

 20 בדברים עסקן
 230-228 )עפלים( *עפולים

 430 ,101 *עפעפיים
 גם ראה 889 ,455 ,195 ,192 עצבים

 עצבים מחלות המחלות: במפתח
 304 ראש של *עצם

 170 )צירים( עקא
 המומים במפתח גם ראה עקומה

 352 עקומה אצבע
 406 עקומה עין
 350 עקומה רגל

 627 עקומה שדרה
311 *עקמות

 ,617 ,340-339 ,163 עקרות( )עקרים, *עקר
621-620, 876 

 620 ,573 עקרים כוס
 742 ,621-619 ,577 ,573 ,178 ,169 עקרה

 72 אצבעות( )של עקרים
 בגפיים עיוותים המומים: במפתח ראה עקשן

ת תחתונו
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 ,487 ,413 בגופו( מטפל )שאינו ערבוביתא
517

 782 רגלים ערבת
148 )הריאה( ערוגות
 ,403 ,343 ,341 ,228 ,191-190 ,78 *ערווה

556
 557 ,118 ,94 ,68 הערווה בית

 558-557 ,556 ,301 ,118 הערווה שיער
614 ,607 עריסה

 ,377 ,375-373 ,367-366 ,125 ,50 ערל
726
 377 ,162 ,125 שפתיים ערל

 ,581 לחולים( שטוב סולת )מאבל ערסן
661-660 

 257 )לגרגר( ערער
788 ,568 ,559 ,186 ,180 נדתה עת

 547 פאה( )קצוצי פאה
 556 ,555 ,544 נוכרית פאה

 רפארי מיא ראה פארי
 546 ,64 ,62 *פדחת

 381 ,285 *פדע
 313 ,147 ,121 פומא *פה,

 856 ,256 ,255 הפה דלקת
 348 ,131 ,121 פום
 253 מהפה ריח

 184-183 ,121 ,110 מפהקת פהק,
853 חורפי פוגלא

 429-428 ,410 ,99 עינים( )איפור פוך
192 פולין

 559 ,552 ,432-431 פונדקים פונדק,
 719 פונדקיתא

 559 ,552 ,432-431 פוקסת
556 פוקרין
 500 ,158 )פרחת( פורחת
 807 פורקס
278-277 פותנק

,361 ,323 ,267-266 ,245 ,185 ,79 פחד
459, 461, 474, 870, 876 

 165 חיים( בעלי אצל )אשכים *פחד
757 פחתת

 163 פטומיה
 190 ,157 פטמה

 800 פטפטין
281 פטרגוס

 638 ,633 ,424 ,393 ,169 רחם פטר
 ,231 ,229 ,139 ,95-94 ,82 הטבעת פי

271-270, 284, 328, 637, 710, 731, 759, 
823, 828-827 

 528 *פילי
 87 ,74 ,71 היד פיסת

86 ,77 הרגל *פיסת
 ,421 ,416 ,356 ,131 ,54 ,40 ,38-37 פיצוי

439, 480, 530, 677 
 ,350 ,178 ,120-119 ,90 )פיקא( *פיקה

352, 460
 352-350 פיקה בעל

 352 ,148 ,119 גרגרת של פיקה
 120-119 פירקא של פיקה
 120 צואר של פיקה

 481 ,411 ,409 פיקח
 המומים במפתח ראה *פיקעא

 ,436 ,433 ,201 ,102 ,36 פרות( )פירות, פירא
566, 856 

 757 פירות מי
 240 בוסר פירות
 340 כוורת פירות

ת המחלות: במפתח ראה דליבא *פירחא  מחלו
לב
 21 המדרש( )בבית פירקא

 66 מפרקת( )אפוקתא, פירקתא
 465 פלגא( )רוח *פלגא
 564 פליטון
*פנים

 559 ,431 הפנים איפור
 476 ,322 ,126 ,123 פנים העמדת

 683 פנים עזי
 626 טוחות פניו
 626 מוסמסין פניו
 207 רעים פנים

 161 מטה של *פנים
626 פנים תווי

983 מונחים מפתח
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 360 ,71 ידא פס
פסח

 648 ,279 לעצרת פסח בין
 753 ,521 ,367 ,292 פסח קורבן

 שערות מפריד פספוס( )מפספס, פספס
555-554

 ,743 ,718 ,307 ,226-225 פעור( )בעל פעור
744, 745 
 857 פפניות

126 פה פצה
 פקועה בן גם ראה 639 פקועה

 855-854 פקועות
 849 פקועות שמן

 406 )העין( פקעה
803 פרביטא

,172 ,171 הנקביים המין באיברי *פרוזדור
176-174, 640 
 493 ,153 הלב פרוזדור

 358 פרוטזות
506 פרוש
 125 שפה( מפטירי - רפט )פטר, פרט
 584 ,169 בטן פרי

 506 ,370 ,369-368 פריעה
 ,730 ,723 ,676 ,612 ,566 ,179 פריצות

732, 743, 805 
 785 ,687 ,122 *פרישות
163 פרמשתק

 840 ,133 מרחק( )מדת פרסה
 746 ,350 ,133 רגל( )של פרסה

 550 ,543 ,117 )שער( פרע
,627 ,106 ,101 ,98 ,82 ,63-61 *פרצוף
640

 148 ,119 לחי של פרק
 202 ,66 פרקדן

 852 ,834 ,832 ,433 קיבר פת
 203 חלומות( בעל ,Pathora) פתורא

89 ירך( )כף ירכא פתי

צדיקים צדיק,
 נביאים גם ראה 872 הצדיק אליהו

862 הצדיק יוסף

 543 ,124-123 הצדיק שמעון
 ,788 ,653 ,347 ,346 ,259 ,215 ,211 צואה

820, 828, 869, 870 
 112 ,106 האוזן צואת
 112 ,107-106 החוטם צואת

64 צואר *צוואר,
 748 ,92-91 ,66 הצוואר חוליות

 פיקה ראה צואר של פיקה
 571 ,174 הרחם צוואר

 350 ,348-347 ,288 *צולע
 ,833 ,682 ,438 ,388 ,253 ,167 ,30 צום

870, 871, 872 
 363 ,196 הגידין *צומת

 607 ,582 ,369 )אבן( צור
 62 *צידעה
 444 *צימח
 444 *צימם
444 *צימע
,814 ,688 ,260 ,241 ,237 ,211 ,16 *צינה

869
 789 ,604 ,571 ,374 ,203 ,164 ,69 צינור

 334 ,332 ,163 הזרע צינור
 325 הכבד צינור
 148 הנשימה צינור
 88 השמע צינור
 163 השתן צינור

 128-127 )רוק( צינורא
 ,502 ,437 ,262 ,193 ,76-75 ,73 *ציפורן
555, 748, 788, 864 

 556 לגברים( )פאה צמר ציפי
 362 ,158 הנפש )ציפור( *ציפר
 725 ,549-547 ,117 ציצית
,247 ,170 שונים( )במובנים צירים *ציר,

409-407, 472, 539 
 ,598 ,595 ,594 ,581 ,481 ,170 לידה צירי

599, 623 
 97 ציריא
 405 ,402 *צירן

 741 ,266 ,60 צלה
804 צלוחיתא

כאב המחלות: במפתח ראה *צליחתא
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165 זכר צלמי
 ,359 ,347 ,288 ,194 ,91 ,61 צלעות *צלע,

634, 657, 748 
348 צלע

T ־

362 צלצול
 המומים במפתח ראה *צלקת
262 צמוקה

 855 ,756 ,573 ,254 ,246 ,119 *צמחים
 563 ,188 צמחים אפר

 528 אבעבועות - צמחים
 241-240 צמרמורת

 875 ,854-853 ,852 ,453 ,238 צנון
 ,672 ,551 ,432 ,270 ,182 ,122 צניעות

681, 809, 824 
 189 )סבון( צפון

 המחלות במפתח ראה צפקת
 200 ,72 )אצבע( *צררה
המחלות במפתח ראה *צרעת

359-358 קב
 ,169 ,125 ,58 קבורה קברים, קבר,

178-177, 239, 292, 314, 458, 478,
482, 545, 761, 764, 769, 771-770, 
773, 774, 775, 776, 777 

,771-769 משפחתי קבר קבר, אחוזת
774
 774 קברים טומאת
 776 וברומי ביוון קבורה מנהגי
 775 הקבורה חרוז עיכוב

 178-177 )רחם( קבר
 קדחת המחלות: במפתח ראה קידחא קדח,

65 )קדלא( *קדל
ת במפתח גם ראה 281 קרדא קדרא,  המחלו

 733-732 קדש
 733-732 ,715 ,704 קדשה
 722-721 ,169 קובה

 ,509 ,193 ,170 ,61-60 )קדקד( *קודקוד
531 

 532 *קרוץ
 551 ,117 קווצות

150 קול

 341 ,151-150 עבה קול
213 קולחא

 331 הרניה( )בקע, קולטוס
 193 ,90-89 ,87 *קולית
 ,539 ,430 ,411 ,330-329 ,114 ,12 קולמוס

672
 150 קולנית( )אישה קולנית

 101-100 ,98 קומט
 548-546 )תספורת( קומי
 74 קומץ

 656 ,127 קומקום
 849 קונדיטון

 564 ,560 ,538 קוסמטיקה
874 קופה

 564 בשמים של קופה
ת של קופה  25 עצמו
 873 ,46 ,19 צדקה של קופה
277 *קוקיאני
ת במפתח ראה קורדיקוס  המחלו

 691 ,279 קורטמי
120 קורטמן

 599 ,318 ,143 ,140 ,138 *קורקבן
779 קטבלא

 קטיקטון רוח ראה קטיקטון
 ,852 ,850 ,832 ,747 ,405 קטניות קטנית,

856, 858, 860, 874-873
82 קטרי

156 ,140 ,137 *קיבה
 68 *קיבורת

594 ,348 קידה
 קדחת המחלות: במפתח ראה *קידחא

562 דחמרא קיוהא
 ,425-423 ,102 )קילורין( קילורית קילור,

434, 657
 587 ,439-438 ,309 ,277 ,114 קיסם
 כיפח המומים: במפתח ראה קפח( )כיפח, קיפח
 עיוותים המומים: במפתח ראה קישן
 766 ,722 ,645 ,382 ,168 ,129 קלון

 90 *קליבוסת
 552 קליעתא
563 ,189-187 קמוניא

985 מונחים מפתח
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 373 ,279 קמיט
800 ,798 קמין
 ,597 ,583 ,458 ,222 ,219 ,218 ,33 קמיע

619
 75-72 קמצו( )מלוא *קמיצה

 87 ,69 זרוע( )אמה, *קנה
 326-325 הכבד קנה
 325 ,153 הלב קנה
 ,147 ,137 ,119 ,110 ,69 )נשימה( קנה

148, 150, 262-261, 316, 317, 325 
,439-438 ,369 ,317 קנה של קרומית

827 
800 קנקילין

 826 רגלים( מי של )קנקנין קנקן
 726 קסטריאות

 116 קעקוע
 830 *קפדן
 853 קפלוט
 547 פאה קצוצי
 207 ערסא קצור
 265 קצח

665 ,207 קצירא
 855 ,730 ,660 ,656 ,615 ,126 )דלעת( קרא

 840 ,135 קרביים
קרום

 166 האשכים קרום
273 הבטן קרום
 ,420 ,342 ,180 ,179 בתולים קרום

713-710, 715 
 166 ,146 הטחול קרום
 156 ,153 הלב קרום
 ,306-305 ,193-192 ,166 המוח קרום

312, 324, 749-748 
 407 ,396 ,394 שבעין קרום
 263-261 ,258 הריאה קרום

 826 רגלים( מי )של קרון
 661 קרורטין
 531 ,502 קרח *קרחת,

 120 אחורית קרחת
 503 ,120 )גבחת( קדמית קרחת

,788-786 ,328 ,215 ,201 ,167-166 קרי

 קרי בעל גם ראה 869
 540 בזוג קריצה
 625-624 ,571 דם קריש

846-845 ,584 ,141 חלב קרישת

ח ק
 385 אומן קרן
 429 הפוך קרן
 386 הקזה קרן
 822 זווית קרן
 ,360 ,359 ,351 ,196 ,86 ,80 ,78 *קרסול
468, 606, 848 

 811 ,799 ,634 ,606 )עץ( קרש
קרש

 846-845 שקרשה גבינה
 780 ,624 ,373 ,287 שקרש( )דם קרש

 72 אצבעות קשר
קשת

99 בעין קשת
ת )אצבעות קשת  353 כקשת( עקומו
 721 זונות( בית - העיר )בחומת קשת

138 קשתא

 עין( גם )ראה 105 הזקנה( )בגיל ראייה
60 *ראש

 במפתח גם ראה 462 ראש כאב
 כאב המחלות:

 309 ,12 ראש ניתוחי
 במפתח גם ראה 303 ראש פצעי

 פצעים המומים:
 735 ,502 ,86 הגוויה ראש
 777 הגולה ראש
 871 ,812 חדש ראש
 232 המדברים ראש
 19 הרופאים ראש
 137 השוחטים ראש
 532 שעיר ראש

 502 ,77 ,72 אצבעות ראשי
 643-642 ,628 ראש תנוחת

 741 רביעה
76 *רגל

79 ,77 הרגל גב
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 351 אווז של רגל
 351 שטוחה רגל
358 תותבת רגל

 שבר המומים: במפתח ראה רגל שבר
 117 רהטים
 541-540 רהיטני

 חמה לעיל: ראה חמה רואי
 734 ,631 רודף
רוח

 509 ,247 רוח גסות
ת במפתח ראה רוח חולה  המחלו
 110 ,108 ומלמעלה( )מלמטה רוח נחת
ברחם( המתפתחת רוח )ביצת רוח

629-628 
 475-473 ,319 ,107 אלוהים רוח
 586 ,84 חיים רוח
 486 ,482 טומאה רוח
 465 פלגא רוח
 259 ,248 קטיקטון רוח
704 קנאה רוח
,410 ,386 ,292 ,215 ,208 רעה רוח

439, 455, 473, 487-486, 489, 653,
783, 871, 875 

 484-483 ,460 שטות רוח
 486 תזזית רוח
 566 רוכלים

111 אורנה רום
 55 ,43 ,24 ,23 ,18 ,17 ,16 ,13 ,11 רופא

,47 ,43 ,41-38 ,31 ,28-27 אומן רופא
54, 311 

 471 ,222 ,15 אליל רופא
 14 ,13 גיניקולוג רופא
 131 דיבור רופא
17 חבר רופא
 ,142 ,138 ,55 וטרינר - חיות רופא

149, 346
 ,54 ,47 ,16-15 ,13 ,6 כירורג רופא

283, 305, 635 
11 כללי רופא
,437 ,253 ,26 ,23 ,13 ,11 מומחה רופא

458

 13 מיילד רופא
 27 ,24 מעשי רופא
 16 ,4 מקצועי רופא
 650 ,430 ,16 עיניים רופא
 22 ,19 פרטי רופא
17 צבאי רופא
 41 ,39-38 ,28 ,19 ציבורי רופא
 442 ,11 שיניים רופא
 18 שכיר רופא

רופאים
 35-33 ,31 שברופאים הטוב

 333 רופאין הלכות
 647 רופאים ועדת
 ,289 ,60-59 ,57 אלכסנדריה רופאי

317, 330, 338 
 654 ,599 גרמנים רופאים

,346 ,292 ,234 ,20 הקדום הזמן רופאי
461, 602, 631, 656, 659 
 ,45 ,32 ,20-19 ,13 יווניים רופאים

143, 209, 301, 398, 408, 471, 712,
814
,488 ,379 ,322 ,32 נוכריים רופאים

628
 ,164 ,91-90 ,87 ,9 ערבים רופאים

175-173, 250, 258, 337, 377, 495,
714
 876 ,662 ,453 ,13 רומיים רופאים
 24 בתלמוד רופאים
 724 ,34 לרופאים תשלום

 193 ,61-60 רופס
128 ,126 רוק

 424 ,188-187 תפל רוק
 656 ,655 ,524 ,36 ,20 רוקח

 276-275 *רושחתא
 709 ,561 ,323-322 רחבה

 ,424 ,343 ,178-177 ,171 ,169 ,161 רחם
461, 572, 619, 633, 640-636 

169 משכיל רחם
 ,800 ,798 ,795 ,791 ,781 רחיצה רחצה,

 גם ראה 815 ,814 ,813 ,811 ,808 ,802
המרחץ בית

987 מונחים מפתח
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 658 ,652-651 ,364 ,298 ,106 ,12 רטייה
 260 ,258 ,149 ,148 )ריאות( *ריאה
 383 ,381 ריברא

ריח
,453 ,438 ,254 ,253 ,233 הפה *ריח

835, 856 
99 ריסים *ריס,
 ,647 ,518 ,422 ,222 ,218 ,215 ,36 ריפוי

648, 652, 656
 656 ,652 ,648 ,647 ריפוי אמצעי

 218 ,215 ריפוי לצורך לחש
 222 בכשפים ריפוי
 422 עיניים ריפוי
 518 השחין ריפוי

 ,640 ,604 ,523 ,408-407 ,128 רירא *ריר,
898

רך
 838 רך בקר בן

 385 רך גלד
 144 רך לב

 306 ,193 רך קרום
 רכות עיניים ראה: רכות

 660 רכות הטריות
 466 רתת( )רטט, רעדה

 32 ,17 רפאים
479 השכל רפה

ת רפואה  ,297 ,272 ,239 ,8-7 עממי
346-345, 394, 399-398, 404-403,

409-408, 446, 526, 588, 662, 669 
125 רפט

 129 ,126 שפתיים מתרפטות
 104 רפרוף
768 ,130 רצפה
 875 ,780 ,768 ,291 ,72 נרקב רקב,

62 *רקה
רעדה גם ראה 466 )רטט( רתת

378-377 הבן שבוע
לילה( שברירי יום, )שברירי *שברירי

410-409, 434 
741 שגל

 ,477 ,471 ,467 ,208 ,73 ,9 שדים שד,
479-478, 486, 653, 760, 784, 825 

 477 רוחות והשבעת שדים
 208 למחלה כגורם שדים

529 ,312 ,194 ,93-91 שדרה
,313 ,312 ,195 ,194 ,93 השדרה חוט

471, 472, 748, 759 
 ,306 ,282 ,195 ,93 ,87 השדרה עמוד

348, 606, 748-747, 780 
 250 שוכתא

 852 שום
146 שומנא

 804 ,726 ,563 ,266 שומשומין
489 שופטני

 ,327 ,176 ,162 ,50 )שפכה( *שופכה
 במפתח שופכה כרות גם ראה 329-328
 המין באיבר המומים:

 352-351 *שופנר
 358 ,86 ,83 ,79 שוקיים *שוק,

שוק
 51 הגוזרים שוק
 720 הזונות שוק
 מוהלים רבנים, קצבים, של שוק

 721 ואופים
 104-103 *שורייני

 243 )אין-אונות( שחוף
 ,396-395 ,100 ,98-97 ,95 שבעין שחור

402
 ,557-556 ,158 ,68-67 השחי( )בית שחי

559, 875 
ת שחיק  780 ,92 עצמו

מתא )שייפא( שיאפא  276 דחמי
 247 ,194 )דג( שיבוטא
 784-783 שד( של )שם שיבתא

 446 *שיחלא
 276-275 *שיחתא

425 שייפא
 יין שתויי גם ראה 868 ,865 ,700 שיכור
 864 ,558 ,258 ,131 שיכרא

 820 ,160 רגליהם( מימי - )שיניהם שין
רגליים( )מי מים גם ראה
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202 ,196 שינה
 ,119 ,117 שערות שערה, שער, *שיער,

545, 553, 556 
 545 השערות אופנת
 119 שיער גידול

 553 השערות של היגיינה
,191 ,118 הערווה )בית( שער שיער,

301, 556, 557 
 118 הרגלים שיער

 148 כובע שיפויי
 341 מעיים שיפולי

 216 נגעים של שיר
 216 פגעים של שיר

 281 שירפה
 321 דמעייא שירקא

 394 )שכניה( *שכבנה
 ,181 ,175 ,168-166 ,164-163 זרע שכבת

333, 510, 537-535, 579, 680, 686, 
694-693, 704, 709, 729, 786 

 207 מרע שכיב
67-66 *שכם

 700 ,681 ,553 ,467 ,161 שכרות
 867 ,860 ,269 משתכר

 563 שלגא
 779 ,93 ,91 *שלד
 563 ,189 דוץ שלוף

 600 ,599 *שליה
334 שליפא

 747 ,606 ,567 ,516 ,289 ,286 שלפוחית
ת גם ראה חי פו ל ש ( תן  השתן( ש

 654 ,60-59 שלק
 99 עיני שמורות

849 שמן
 238 עתיקתא *שמשא

 434 דשמשא שברירי
 440 ,439 ,437 ,436 ,132 שיניים *שן,

 439 ,255 ,177 ,74 השיניים בין
 438 ,21 שיניים חולי
 437 השיניים יופי
 במפתח גם ראה 436 שיניים כאב

המחלות

 438 שיניים מברשת
 65 השן מגדל

 437 שן עקירת
 133 חותכות שיניים
 437 ,133 עליונות שיניים
 441 ,440 ,427 תותבות שיניים
ת שיניים  437 תחתונו

 439 ובמשפט בדין השן
 441 ,427 מזהב שן
 449 ,134 חלב שן
דנדת שן  441-440 ,436 מתנ
696 לעריות שניות

 המומים: במפתח גם ראה 746 ,627 שסועה
 שסועה שפה

331 שעבזוי
 629 ,487 ,459 ,420 *שעמומיתא

 829 האשפות שער
 125 שפתיים *שפה,
 134 שפתיים ניב

 ,567 ,430-428 ,426 ,359 ,239 שפופרת
570, 608

 698 ,690 בשפופרת כמכחול
867 ,177 שפיות
 642 ,623 ,592 ,581 שפיר( )מי שפיר
 550 ,505 ,255 שפם

 657 ,648 ,423 שקייני
 869 ,211 שרב

835 )מרק( שריף
 559 ,417 אדום( איפור )צבע סרק שרק,
 84 )טבור( שורר שר, שרר,
83 *שת

 868 ,866 ,864 ,483 ,390 יין שתויי שתוי,
 160 ,159 שתן

821 בקיר משתין
,347-346 ,247 ,167 ,9 שתן עצירת

876
,176 ,173 ,161-160 השתן שלפוחית

186, 241, 305, 346-345, 923 
849 ,661 שתיתא

740 ,697 תבל

989 מונחים מפתח



 בעין מומים המומים: במפתח ראה *תבלול
547-546 תגלחת
 ,274-273 ,261 ,235 ,232 ,226 תולעים

276, 278-277, 295, 299, 309, 363, 
452-451, 511, 747, 853, 856 

629 תונבא
 ,743-740 ,737 ,736 ,734-731 תועבה

868
 137-136 הוושט תורבץ
 705 ,177 ,161 ,72 התורפה( )בית תורפה

 שיניים גם ראה 358 )פרוטזות( תותבות
 תותבות

 453 תותרנית
409 ,286 תחלי

 99 עיני( )שמורות רעיני תימורתא
 540 ,483 ,430-429 ,284 ,12 תיק

ט  276 ,250 ,148 תכשי
 238 *תלגא

 802 ,622 תלוליות
 873 ,427 ,44 תמחוי
 401-400 ,394 *תמיר

130 תמר
 326 ,256 תמר של גלעין

 347 תמר כף
 857 תמר ענבי
453 תמר של ריח
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 264 אדום תמר
 857 בוסר תמר
 857 יבש תמר
 552 ,551 ,550 ,546-545 ,542 תספורת

 551 האישה תספורת
 550 לגבר תספורת
 551 יחידאה תספורת
 547 קומי תספורת

 548 ,543 ,540-538 ,117 תער
 ,660 ,249-248 ,191 ,78 תפוחים *תפוח,
724, 856

ם יין  859 ,269 תפוחי
 427 ,99 ,97 העין תפוח

 872 רעב תפוחי
 540 ספרין של תרבוס
 ,658 ,654 ,524 ,510 ,433 ,269 ,238 תרדין

662, 836, 850, 854 
 ,304-303 ,203 ,201 ,140 ,91 ,82 תרדמה

488
 201 מרמיטה תרדמת

 טרוטות ראה תרוטות
 12 תרונתיק

 654 )תורייקי( תרייקי
 384 דסיכורי תרפתא
ש  מיטה ראה המיטה תשמי
280 *תשנוק



ה הספר א א תדפו קר מ ד, ב מו ל ת ב ת1בע בברלין ונה1לראע אור ראה1ע ו  א1ה ,1911 נ
חיד ח״ם מפעל ת ברפואה יריעה רוחב לב1ע7הכ במינו י  פרקיו והכלל״ם. היהודיים ובמקורו
ת הרפואה עולם ל1ע מקיפה סקירה כוללים תקופ התלמוד המקרא ב  ההלכה לאור ו

ת ע\ל מפורט תיאור היהודית,  הניקולוהיה מומים, ,1ונפע הוף מחלות הביולוגיות, המערכו
ת, 1מ/! רפואה על פרקים הם בו 1ויע מין, וח״ תי טיפול מונעת, רפואה פטי  ודיאטסיקה. בריאו

ק עיון על מבוסס המידע ת נה,1במע במקרא, מעמי ספרו ת ב מדרע והרבנית, התלמודי  ים,1ב
ם סף בכתבי החיצוניים, בספרי ת מתתיהו, בן יו ת ה1החדע בברי ת1מע ובספרו טי  קדומה פ

ת. מודרני ת המחבר מביא כן כמו ו ם מקורו ת מן מאלפי  ומספרי והלטינית היוונית הספרו
ם הערבים, הרופאים ת הם בו ונזכרי ם מאו  ע1והתע רה1עע מונה1הע המאות מן פרסומי

רה.11ע/
ס( ■צחק ד״ר המחבר, ליו ס )יו ה קטנה בעיירה נולד (,1913-1861) פווי  ובית בפרוסי

מד הוא בה. היחיד׳ היהודי הבית היה הוריו  לקהילה מקורב והיה בברלין רפואה ל
ת, קר את 11רכ׳ ם1ע האורתודוקסי תיו עי הדות. הרחבות ידיעו  יותר פרסם נים1הע במהלך בי

ם ים1לוע1מע ת והיהדות הרפואה בתחום מאמרי ת,1ע ת1מדעי בבמו  ניהול עם בבד בד ונו
ת מרפאה ס בברלין. כך ואחר הולדתו בע״ר  הוציא1ע לאחר נת״ם1ע לעולמו הלך פרוי

מאמריו. על המבוסס זה, ספר לאור
ת אור וראה רוזנר פרד ד״ר ידי על לאנהלית תורהם הספר ת1בע הברית בארצו  .1978 נ
ט,1ומע רפואה הלכה, על בכנס  עליו ונאמר הספר, צוטט ,1998ב- לים1בירו/! עעהתק״ם פ

ת, המתרהם עברי. להואל עדיין מחכה הוא1ע ■! לעברי רגן־,1אור בו ת על הקפיד !־?  נאמנו
ספר המופיעים המקום ממראי הציטוטים את הרחיב אך ההרמנ׳, למקור  הם והביא ב

ם טי ם. פירו מודרניי
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