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  אליהו נתנאל

  

  בשביל העברית של ערוגת הקטורת
  

  מבוא

 שהוקטרה -להתחקות אחר שמותיהם של סממני הקטורת , מטרת מאמר זה היא

אדון ). מוצא, זרוןִג(ומבחינה אטימולוגית ) משמעות( מבחינה סמנטית - במקדש 

וכיוון שבקטורת עסקינן ; בהיבט הבוטני רק אם תהיה לו תרומה לצד הלשוני

: ואף במשמשיה, לעצמנו לדון במסגרת זו אף במושגים כלליים הקשורים בהנרשה 

  .מי רגלים, יין קפריסין, כיפת הירדן, מעלה עשן, מלח סדומית, בורית כרשינה

  

  מקורות  .א

  מקרא  .1

 בד בבד נה זכהסמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבֹאל משה קח לך ' ויאמר ה

ושחקת ממנה . דשלח טהור קֹקח מֻמקח מעשה רורת רֹועשית אתה קטֹ. יהיה

  .1)לח-שמות ל לד(' הדק וגו

  תלמוד  .2

מור וקציעה שיבולת ... הצרי והציפורן והחלבנה והלבונהר פיטום הקטרת "ת

בורית  תשעה וקינמון שלשה קילופה שנים עשר הקושט... נרד וכרכום

מר חאם אין לו יין קפריסין מביא ... יין קפריסין תשעה קבין )א(כרשינה

כיפת נתן אומר אף '  כל שהוא רמעלה עשן רובע חיווריין עתיק מלה סדומית

 שרף הנוטף מעצי הקטף בורית כרשינהא הצרי אינו אלא "רש...  כל שהואהירדן

 מי רגליםוהלא ... יין קפריסין ששורין בו את הציפורן... ששפין בה את הציפורן

  .2)ב"ע, א"ע' תות וכרי(יפין לה אלא שאין מכניסין מי רגלים למקדש 

  
  יח-בן מירא כד יז; ל-טא ט כ"ידה; שם כה ו;  שם שם ז-וכן    1
הדברים הובאו בצורה מקוטעת בהדגשת שמות ). 'א ד"מ(ה "ד ה"יומא פ, השווה לירושלמי   2

  .הסממנים ומשמשיהם בלבד
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  ודייק  .ב

 זאת -אין לנו קושי בהגייתם הנכונה של שמות סממני הקטורת המוזכרים במקרא 

כמו כן נדע להגות נכונה את שמותם של סממני . כיוון שניקודם וטעמם עמהם

רובם של שבעת הסממנים (הקטורת המובאים בגמרא ומובאים גם במקרא 

ברצוני לעמוד על . 3שאינם מעין הקטורתאם כי בהקשרים אחרים , )הנותרים

  :הגייתם של עיצורים בשניים משבעת הסממנים הנותרים

שהרי בברייתא שבמסכת כריתות באים רק ארבעת , קושט. א היידוע" ללא ה- קושט

, כרכום ועוד, שיבולת נרד, קציעה, מור: וכל היתר, א היידוע"השמות הראשונים בה

 -) 2הערה (י ליידן של הירושלמי "בכ. קושטהרא  בא בגמקושטא ורק "באים ללא ה

  .4איש מצליח ובסידור אבודרהםוכך גם בסידור , א"ללא ה, קושט

 ן"יׂשאו ) ימנית(ן "יהאם ש: ן"י הש-נקודה נוספת בשמו של סממן זה היא 

י ליידן "מכ. ן ימנית"יבׁש, ט קוׁש- 5בתלמוד המנוקדיוסף עמר מנקד ' ר? )שמאלית(

גם בסידור (כך ברוב רובם של הסידורים . כיוון שאינו מנוקדאין להיוושע 

האם ניתן . "קוסטקושט שנים עשר בערבי : "בסידור אבודרהם, לעומתם). ש"הרש

ין בׂש, טקוׂש - מציע איש מצליחסידור ? )יןבׂש(ך "ללמוד מכך שגם בעברית בסמ

ח הביא שני "הב): "ז"ע' עמ( בהערת שוליים 6אוצר התפלותוכך בסידור , שמאלית

. ן שמאלית"ין ימנית כאשר היא בסידורים או הקושט בש"יפירושים או הקשט בש

' ט שנים עשר וכוׂשט הקׁשקוראיתי כתוב כי הרוצה לצאת ידי שניהם יאמר ה

  ."ויאמר האחד בלחש

ן "י ש- שוב . נאמר בברייתא,  הנוטף מעצי הקטףשרף הצורי אינו אלא - שרף

, "ףַרק ַׁש"יו: "ובהערת שוליים, ףַרהמנוקד מנוקד ַׂשבתלמוד ? שמאלית או ימנית

 ,רף ׂש-ש ובאוצר התפילות "הרשבסידור . ףֶרֶׁש -) שאמי (7שיח שפתותינוובסידור 
  

לבנה ולבונה ח, לתחש, נטף -מוזכרים ארבעה סממנים בלבד , לח-שמות ל לד, ארשהרי במק   3

קח לך : "...ב מגיעה למניין של אחד עשר סממנים בדרך זו"ע'  והגמרא במסכת כריתות ו- זכה

ולבונה זכה , הא עשרה, וסמים אחריני חמישה. הא חמישה, נטף ושחלת וחלבנה. תרי, מיםס

  ."יהא חד סר, חד
בראשות הרב " (רחמים-כסא"הוצאת ישיבת , )עורך(אדיר עמרוצי ' ר,  השלםחאיש מצלי   4

מן .  הידוע בגדולתו בתורה ואף שבילי הלשון העברית נהירין לו- א "מאיר מזוז שליט

מראשו ועד סופו בדקדוק .] נ. א-הרב מזוז [ה זכינו שעבר על כל הסידור "עוב: "...ההקדמה

  ).'וכו" רב
 שנת חמשת אלפים, הוצאת המנוקד, ירושלים, אהרון עמר הלוי' ף בריוס, התלמוד המנוקד   5

  .ע"שבע מאות וארבעים לב
  .הוצאת נהורא דאורייתא, ק"ך לפ"תש, ירושלים, נוסח ספרד, אוצר התפילות   6
  .ד"נתש, ים-בת, הוצאת אגודת אחים, בעריכת שלמה עמיהוד   7
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ך שונתה " והסמסרף - ך "כתוב היה בסמ) 'א ד"מ(י ליידן "בכ. ףָר ְׁש-באיש מצליח 

 השווים בהגייתם - ן "יך לׂש"שאם לא כן לשם מה לשנות סמ, כנראה ימנית(ן "לשי

  ).?S-ל

  .שאינן מסממניה דווקא, נסיים בדיון בניקודן של שתי מילים מפרשת הקטורת

, א היידוע"על בליעתה של ה'מורה , מכתשתַל, ד בפתח" הלמ- ומחזירן למכתשת

מכתשת מכתשת המסויימת שנבנתה לצורך כתישת הסממנים ולא ְלדהיינו לתוך ַה

  !עשה הקטורת בכלי קודש צריך להיעשותשהרי חולין היא וכל מ, כלשהי

 צורת רבים של -ים ִמָשְּב כל הסידורים גורסים ַל- מפני שהקול יפה לבשמים

כשם שהדיבור רע '): ב"ע' כריתות ו(ר יוחנן "א"...? הקול לבשמיםמה עניין . בושם

 - אנו מוצאים הסבר רק לרישא ) א"עז "פ(במנחות . '"ליין כן הדיבור יפה לבשמים

, י פתיחת הנקב בחבית"עבודקין את טיב היין . שם מדובר בבדיקת היין. ןליי

, מדבר ולא נוקש.  נוקש בחבית כסימן לסגירתה- האחראי לכל החביות -והגזבר 

מה ). ?שמא ההבל היוצא מן הפה עלול לקלקל את היין (שהדיבור רע לייןכיוון 

מעם  בשם 8י הקטורתבקונטרס ליקוטמובא ? הדיבור יפה לבשמים -בדבר הסיפא 

הדק : "שבשעת הכתישה היה עומד אדם על גבי הכותשים והיה אומר, לועז

שלא נושענו מן , מודה אני.  יפה לבשמים- אומר המלקט -מפני שהקול , "היטב

שאת המילים , נאמר) 25הערה , 33' עמ, שם(אולם בהמשך ההסבר . ההסבר הזה

י האמירה היה הבל הפה מונע "עכיוון ש,  היה אומר השוחק עצמוהדק היטב

  .מאבק השחיקה להיכנס לפיו של השוחק ומונע בכך נזק לגרונו

, יםִמָּשַּבשמים אלא לא ְּב: בשמיםהסבר שונה מחייב שינוי ניקודה של המלה 

, )'הערה א, ה"מ' עמ (שיח שפתותנוזאת מצאתי ב. שם העוסקים בכתישת הבֹינּוְיַה

 משמשת היתה קריאת עידוד -  היטבהדק -שם מסביר העורך שקריאה זו 

 בשעה שכתשו עלי -ח ח ִא ִא-שמים כקריאת העידוד של מעבדי העורות בעירם לַב

): טז י(כפי שמובא בישעיהו ,  ביקביםהידדאולי כאותם קוראי . אטד לצרכיהם

ויין ): "...מח לג(וכן בירמיהו ; "ירך הידד השבתך הדֹיין ביקבים לא ידרֹ"...

י "רש). נא יד; וכן שם כה ל ("הידד לא הידד הידד לא ידרך מיקבים השבתי

הוי שצועקין עושי מלאכה כבדה בקול רם לזרז זה '  ל- הידד: "ה ל אומרנבירמיהו 

  ?יםִמָּשואולי גם הַב". את זה ולהתחזק ודורכי גתות רגילים בה

  
ם בורשטיין שהעמיד לרשותי קונטרס תודה לרב מנח. ו"י שמואל בן רחמים כהן ה-המלקט    8

גזרי עיתונים , קונטרסים, עלוני בתי כנסת, מאמרים, מקורות:  עצום ורב-זה וחומר נוסף 

ה וילבש צורת ספר " בע"ייגאל"אנו תקווה שחומר זה .  כולם בנושא סממני הקטורת- ועוד 

  ).רשטייןואוסף ב -להלן (בנושא זה 
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  .יםִמָשְּבאם כי הוא אינו פוסל גם את הצורה , 9ץ"י גם בשם מהר- שם - יםִמָּשַּב

  דיון לשוני  .ג

  שמות כללים  .1

. לריח ניחוח, שהיו מקטירים על המזבח) סמים( תערובת מיני בשמים -  10קטורת

. מתנדף באוויר, ר ועולהֵּמַּתִמ, ןֵש ָע- ומשמעותו קטר -שורשה של מלה זו 

 קטורתאולם השם , היקרויותיו של שורש זה במקרא הם גם בהקשר של קורבן

" רותעת החצר חצרות קֻטבארבעת מקצֹ: "לבד מהיקרות אחת, עילר למכוון לאמּו

אולם , )עשן(א ָרְט ִק-בארמית . 11קשרשבה המשמעות היא , )יחזקאל מו כב(

 מתאימות -  העלאת עשן והדפת ריח -שתי המשמעויות . נדף ריח = רַתַקבערבית 

  . נמצאת בוקטורתלהקשר שהמלה 

, אד (הקיטור מכונה המונעת בכוח -  רָּטַק:  במלים- היום -שורש זה נמצא בלשוננו 

  . ועודקטרתִמ, )הבל הנוצר כתוצאה מהרתחת מים

שתי המילים ?  מה בין בשמים לבין סמים- )סממנים, יםִנָּמַס(ים ִּמ ַס-בשמים 

ר בשמים לשמן המשחה שמן למאֹ): "כה ו(מוזכרות באותו פסוק בחומש שמות 

 שמן: ים שנמנים בפסוק זה שני חומריםמפרשים אחדים סובר". רת הסמיםולקטֹ

כך מציע גם תרגום השבעים ). לשמן המשחה ולקטורת הסמים (ובשמים) למאור(

אונקלוס מכנה הן . "ולסמי הקטרתאר בשמים לשמן המשחה ושמן למ: "רגמובַת

 למשחא בוסמיא, א לאנהרותאחמש": בוסמיא -את הבשמים והן את הסמים בשם 

אף . 12מפרשים אחרים סוברים שיש הבדל בין השניים. "בוסמיאדרבותא ולקטרת 

שהוא טעם  ) ( בא הטעם טפחאולקטרתבמלה . הטעמים שבפסוק רומזים לכך

אלא ולקטורת ,  מהווה צירוף סמיכותולקטרת הסמיםולפיכך אין הצירוף , מפסיק

ם בפירושו עומד על כך שבפסוק מוזכרים שלושה מוצרים " רשב13!הסמים -

,  לשמן המשחה- בשמים,  למאור- שמן:  הביאו-ו שיעורו של הפסוק וזה, ותכליתם

לו ). לצורך הקטורת הביאו סמים =  הסמים-ולקטורת תחת ( לקטורת - והסמים
  

ת ספרי "ו חיבר ספרי ש-  מגדולי פוסקי תימן -) 1805-1715, ה"תקס- ה"תע(ר יחיא צלח "מהר   9

" חיים-עץ"והוסיף לו פירוש ) י עתיקים"י נוסח הקדמונים וכ"עפ(וכן ערך הגדה לפסח , הלכה

  ).ההגדה בתוך סידור תכלאל(
  .)דברים לג י( באפך וכליל על מזבחך הָרטֹוְקואולם פעם אחת ישימו , כ במקרא"דכך ב   10
  .קשר = קטראף בארמית ). עשן (קיטור מפרשים אחרים סוברים לשון .ק"די ר"עפ   11
 מביא בפירושו את מכלול בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמיםה "ד -  שמות כה ו -ן "רמב   12

  .הדעות
 המעובדים לקטורת נקראים ובשמים, אולי ניתן לומר שקיים הבדל בין בשמים לבין סמים   13

  .סמים
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 )( בטעם מרכא ולקטורתהיו מטעימים את המלה , הטעמים אחרת הבינו בעלי

  .14ייניםהיפוך סדר המילים בפסוק סממן קישוט הוא לחיתום ענ. שהוא טעם מחבר

 - יםִנָמְמַס, יםִנָּמַס, סמיםאולם . סמים לבין בשמיםמה בין , אם כן, ראינו

ם ַס). סממשורש ( סם -צורת היחיד הראשונית של כל השלושה היא ? מאי בינייהו

ים הוא ִנָּמצורת היחיד של ַסלעומת זאת . ים ועודִּג ַח-ג ַח, יםִּנ ַג- ן ַג:  כמויםִּמַס -

כיצד נוצרה ).  אחת של השורש בחברתהם" מורה על טמיעת מם"הדגש שבמ (ןּמַס

מעלה השערה שריבוי זה )  שם2 והערה 4113' עמ(בן יהודה במילונו ? מןַס -צורה זו 

 נצנים -וברבים , ן ָ-צ ן שנוצר מן המלה ֵנָּצכמו ִנ, ן"בהחדרת נו, סםהוא ריבוי של 

 -] צדדים[צד (ים ִדָד כמו ְצם"ל המ בכפסממנים -ן כו; יםִנָּמ ַס>ן ָּמ ַס> סם -וכך 

ם "הרמב). יםִּל ִטל"צ - טלל - ] טללים[ל וכן ַט; יםִּד צריך היה להיות ִצ- צדדשורש 

וה ממיני העקרים ובלשון רבים ווסם הוא איזה עיקר שיה: "מפרש) 'ה' שבת א(

  ."סממנין

  שמות סממני הקטורת  .2

I  ריֳצ  

הצרי אינו אלא שרף הנוטף מעצי ג "בבברייתת הקטורת שבמסכת כריתות אומר רש

 הסם הראשון מתוך סממני הקטורת המוזכר - נטףצרי זה אינו אלא אותו . הקטף

כך . שם המשמש גם לרפואה בא במקרא אולם במשמעות של בֹריֳצאף . בשמות ל לד

, )ירמיהו מו יא(ת תעלה אין לך אֹולשוא הרבית רֻפ... צריעלי גלעד וקחי : בירמיהו

שם ח (פא אין שם  אין בגלעד אם רֹיִרֳצַה, )שם נא ח(רפא  למכאובה אולי ֵתצריקחו 

מדברים ) וכן יחזקאל כז יז; מג יא; בראשית לז כה(שאר שלושת הפסוקים ). כב

ונחלקו בו חכמים אם שרף ,  המקראיהנטף שהוא כאמור מזוהה עם צריבבושם 

  .ואאו אם תערובת תבלינים ה) נהלבֹ, קטף(אם עץ הוא , הוא

וייתכן שנוהגת , )אם יואב ואבישי (צרויה - שם פרטי משורש זה מצוי במקרא 

).  נוהגת היתה להתבשם בבשמים שוניםבשמתואולי גם  (בצוריהיתה להתבשם 

כך עולה מן האנציקלופדיה . אולם נראה שהשתמשו בזה גם לתרופה ולקטורת

משו בצרי כבושם כי אבל כנראה לא השת): "768' עמ' כרך ו (צרויההמקראית ערך 

  ".אם לתרופה ולקטורת

  .15אולם אנו אך בשורש העברי באנו לעסוק, כינויים מדעיים רבים יש לבושם זה

  
  .88' עמ, המקרא בין טעמים לפרשנות, ה קוגוטשמח, ראה על כך בהרחבה   14
, תבלינים ובשמים: וכן; 1968, הוצאת מסדה,  המקראיחעולם הצומ, ראה יהודה פליקס   15

אנציקלופדיה ; "ח"מט"בשיתוף " ידיעות אחרונות"הוצאת , ך"אנציקלופדיה של התנ

  .שהוזכר לעיל אוצר התפילות וכן פירושי הסידור צרי בערך -  מקראית ולקסיקון מקראי
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II  ןֶרּפִֹצ  

אונקלוס מתרגם . 16 המקראיתהשחלתמזהים זאת עם . אחד מסממני הקטורת

): שמות ל לד(י "רש? טופראמה טעם תרגם אונקלוס ). ציפורן (17 טופרא- שחלת

ג סובר שזהו שרף היוצא מצמח "סר".  שורש בושם חזק ומצהיר כציפורן- שחלת"

ויש , יש אומרים שהוא מין צמח): "...שם(ודעת מקרא , )הלוטםהמזוהה היום עם (

וכנראה , " יוצא מן הים- צפרן : "ן"כך גם רמב; "אומרים שהוא קליפה של חילזון

  .18דומה חומר זה במראהו לציפורן

  

III  הָנְּבְלֶח  

ריחה רע ועוד , שורש אילן שריחו רע, שרף עז וחד ריח, ף בעל ריח חריףשר

:  שהמכנה המשותף שלהם הוא- שתיארו חוקרים שונים ומילונים -תיאורים 

דעת  (בשמים שאינם סמיםישנם "שכאן אנו רואים . ת וריח רעחדּו, חריפות

בנה החל. 19ובכל אופן הוכנסו לקטורת כאחד המרכיבים) שמות ל לד, מקרא

  .הוכנסה משום חריפותה וריחה הרע פג בהצטרפה לסממנים האחרים

-הופקה החלבנה ממיני ה) 276' עמ, עולם הצומח המקראי(לדעת פליקס 

Ferulaהנקרש חלביגבעוליהם מכילים מיץ . בפרס ובכרתים,  הגדלים בתורכיסטן 

. לבלב או מן הֵחאבן שושן טוען ששמו בא לו מן הָח. בבואו במגע עם האוויר

י תרגמו "רש).  מחלּב-ג תרגמו "רס( מתלהב - חלבניתא וכן בערבית -בארמית 

 הם ,Galbanum - וברומית Chalbaneנראה ששם זה והשמות שביוונית . גלבנא

  .תעתיקי השם המקורי

  
  .'ד' ב, כלי המקדש, ם"ראה הרמב   16
  .ח"לציפורן בע) יםִרָפְט (רֶפטֹהעברית החדשה ניצלה זאת וקבעה את השם    17
איננה צמח בושם אלא חומר העשוי מקליפות חלזונים או ) ציפורן(=  שהשחלת -דעה זו    18

שטיינברג , )המקדשהלכות כלי (ם "הרמב: רכיכות וצדפים מובאת במקומות שונים וביניהם

בשמים לשמן המשחה  - אולמאן . ב.לקסיקון מקראי ואף ש, מילון בן יהודה, )אוצר המלים(

מביא דעה שזו אבן יקרה בשם ) לעיל, 8הערה , מתוך אוסף בורשטיין (ולקטורת הסמים

 - מדוע היה צריך לעבד עיבוד אינטנסיבי את החומר הזה , כנראה, זוהי הסיבה. אוניכס

ואילולא כבוד המקדש ; ביין קפריסין ולשרותה בורית כרשינהבעזרת ) ליפותהאו (לשפותה 

  ").חריפותם"הידועים ב (במי רגליםהיו שורין אותה 
שהרי חלבנה , כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית): "ב"ע' כריתות ו(ל "דרשו חז   19

) חלבנה(= של פושעי ישראל -שריחם הרע , ללמדך". ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטורת

  ).סממני הקטורת(=  יפוג בשעה שיצטרפו לצדיקים -
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IV  20הָנבֹוְל  

מפיקים את הלבונה : "ש"צמחי בושם של שיה כותבת במאמרה 21 מינה פארןר"ד

מתחת לחתך מקלפים רצועה .). נ. א- Boswellia - של עץ ה(גזע  חיתוך לאורך הי"ע

שמתקשה בזמן חשיפתו .) נ. א-ההדגשה שלי  (חלבימופרש נוזל . מהקליפה

הוא זה שנתן לסממן , אדום- לבן עד לבן-ולעיתים צהוב, לבןהשרף שצבעו . "לאויר

 Olibanum - שמו המדעי. נאַּבִל -ובערבית , תאנּולב - וכך גם בארמית ; זה את שמו

  . שכנראה בא בהשפעת השפות השמיותלבן מורה על השורש -

  
V  ֹ22רמ  

כאמור . שימש במקדש כמרכיב בשמן משחת הקודש וכאחד ממרכיבי הקטורת

 - שמשיר השער ומחליק הבשר (שימש כחומר בתעשיית התמרוקים ) 22הערה (

 ערך - אית ראה אנציקלופדיה מקר(לרפואה ואף לחניטה , 23)'ש רבא פרשה ד"שיה

אנו ) דרום ערב ומורח אפריקה(ולמרות מוצאו ,  שמות רביםמורניתנו ל). רמֹ

 על שום מררנראה ששורש המלה הוא . מזהים את שורשו השמי ברוב השמות

 באכדית, )מורא, מירא(בארמית , 24)ררהֻמ, מורה(כך בערבית . טעמו המריר

)murra, murru( , באנגלית)Myrrh (25מלמול - בסומלית. מיתובן ביוונית וברו.  

  
היתה יקרה , )כד ז, ויקרא ב א(הוסיפוה לקורבנות , )לח- שמות ל לד(אחד ממרכיבי הקטורת    20

א ט "דהי(לכן שמרוה באוצרות המקדש , ) כו ירמיהו -הובאה משבא ; כד-ישעיהו מג כג(מאד 

ונידונים למוות היו מקבלים גביע יין מעורב בלבונה טרם ) נחמיה יג ט -בלשכה מיוחדת , כט

בסומאלי ובחלקיה הדרומיים , העץ שממנו מפיקים את הלבונה גדל בהודו. הוצאתם להורג

ללמדך , אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה - נאמר ) ד ו(ומעניין שבשיר השירים , של ערב

  ?או שמא לבונה זו אחרת היא, שגידלו בארץ עץ שהפיקו ממנו לבונה
  .) מתוך אוסף בורשטיין- "ייום השש"עיתון  (הברירה הטבעית רּהבמדֹו   21
פעמים רבות עם צמחים (ש "שמונה פעמים בשיה: ך שתים עשרה פעמים" מוזכר בתנמור   22

, ) כמרכיב בשמן המשחה- ל כג (פעם אחת בחומש שמות , )ש"נוספים מגן הבשמים שבשיה

ברוב ). ב יב(ופעם נוספת במגילת אסתר ) ו יז(פעם אתת במשלי , )מה ט(הלים פעם אחת בת

, בא המור עשרות פעמים במשנה, כ"וכמ.  כבושם לתמרוקי הנשים- המוחלט של הפעמים 

 על שטרחה עבור -  ספריית ישיבת הר עציון - דבורה רחמני' תודה לגב(בתלמודים ובמדרשים 

  ).ת בר אילן"שורוייקט פקה חומר רלוונטי מפבַס, מאמר זה
 ואפרסמון ומניחות מור שהיו מביאות - אמר רבי יצחק : "...וכן, ש ואסתר"ראה שיה   23

 "עומכניסות בהן יצר הר, וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן, במנעליהן

  ).ב"ע' יומא ט(
אוניברסיטת , חודשצמח ה, מור, ראה אודות המור ואודות שמותיו במאמרו של שמואל חן   24

  .ד"ניסן תשנ, 116' מס,  הגנים הבוטניים- א "ת
 = למולולכן מ, ר"למנ חילופי אותיות - האם נוכל לגייס לעזרתנו את תופעת הלשון העברית    25

  ?רמורמ
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ובעקבותיו (ג טוען "רס. ש אייל המושק"ע) מוסק (מושקבעברית נקרא הוא אף 

כדאי לשים לב . שהמור מופק מבלוטה ריחנית של האייל) ם ואבן עזרא"הרמב

ראה (על אף שהשערה זו נדחית כבר בגמרא , י המפרשים"שטענה זו נטענת ע

אלך לי אל הר המור ואל גבעת (ש " בשיהבמיוחד על סמך הנאמר) ב"א ע"ברכות ל

  ). ה א ועוד- אריתי מורי עם בשמי ,  ד ו-הלבונה 

, 26)שמות ל כג (דרור-מרהקרוש הוא .  קרוש ונוזלי- שווק בשתי צורות המור

  ). אסתר ב יב- ר ששה חדשים בשמן המֹ (שמן המור - והנוזלי

  

VI  קציעה  

תהילים מה  ("ך כל בגדתיעותקציר ואהלות מֹ: "קציעה מוזכרת במקרא פעמיים

 אחת משלוש -איוב מב יד " (קציעהושם השנית : "ופעם שנייה כשם פרטי, )ט

 -ל מובא שמו של סממן זה פעמים ספורות בלבד "בספרות חז). בנותיו של איוב

 בברייתת -  קציעה -פעם אחת , ל בלוויית דרשות עליהם"נציטוט הפסוקים ה

בהתייחס לבתו של ) ב"עז "ב ע"ב(ת בתלמוד הקטורת שבמסכת כריתות ופעם אח

 בספרות -רוב היקרויותיה של מלה זו . שהיה ריחה נודף כקציעה,  קציעה-איוב 

  .27 הוא בצורת פעלים במשמעות של חיתוך התאנים ושל התאנה המיובשת-ל "חז

, קלף שעיקר משמעותו הוא קצענראה שהשורש הוא ? מהו שורשה של מלה זו

  .28של הפרדה בין חלקיםאשר יש בו מובן 

  
ה  המרֶא- שמשמעותו פנינה דרבא מ) 252' עמ, עולם הצמח המקראי( טוען פליקס דרור   26

ואף שימש כחרוזים במחרוזת ] ש א יד"שיה [רוצרור המ -ות שנמכר בצרור(הגבישי של המור 

לשון , מור זך = מירא דכיא - פירשו ) ב"ע' ב ומגילה י"עט "חולין קל(ל "חז). הנענדת על צואר

וכן וקראתם ...  שיהיה נקי מן הזיוףדרור-מרולכך אמר ): "שמות ל כג(ן "נקיות וכדברי רמב

ל שעבוד בגופם ובאריכותם כלשון ובעל כיים מעבדות ומ שיהיו כל בעלי הארץ נק...דרור בארץ

 ).שם כא כח ("יהשור נק
 .חלק מסממני הקטורת אינו מזוהה בוודאות ולגבי קציעה אי הוודאות גדול יותר, כללית   27

  .אהלותן נראה שהיא "מרמב, קושטם סוברים שזה ה"ג והרמב"רס, קידהי זוהי ה"לדעת רש
הם בעלי משמעות , ים ששני עיצוריהם הראשונים שוויםמוכרת התיאוריה שכל השורש   28

 משמעותם הבסיסית היא -ס ועוד פר, חפר, דפר, םפר, ךפר, דפר: לדוגמה. בסיסית אחת

ע קטניתן לומר שאף . רקצ, ץקצ, הקצ, בקצ, עקצ: כך ניתן לומר גם לגבי השורשים. הפרדה

 נוטר -נוצר ,  קיט-קיץ : יותט בשפות השמ/שייך לסדרה זו ביודענו על מעתק העיצורים צ

  .קטע/ קצע  -ולפיכך ; ועוד
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 - 29 וביניהם לב-ומקובל על החוקרים , ן הקציעה היא קליפה של עץ מסוייםכא

 cinnamumumשמו המדעי הוא ). או קציעה קינמון(שהעץ הוא הקינמון הסיני 

Cassia .נראה ש-Cassia כך . קציעה הוא גלגול של - cassia -בתרגום הפשיטתא  ,

 -) 1הערה , 6095' עמ( בערך קציעה -ן יהודה ב. בוולגאטא ובתרגום השבעים

יש , כאמור(ה ָּדואפשר שגם ִק,  עברה המלה לרומיתcassiaובכתיב : "אומר

היא אותה מלה במבטאה של לשון זרה שממנה .) נ. א- המזהים אותה עם קידה 

  ".חדרה שנית לעברית

    

VII    ְּדְרת ֵנֶלּבִֹש  

להגנה מפני (השיער . ל ובהימאליהצמח שעיר ממשפחת הוולריאנים הגדל בנפא

 שבלתא -בסורית . שבלת -ל "נתן לו את תוספת השם בפי חז) הקור בגבהים אלו

 ְדְרֵנ:  שלוש פעמים- ש "בשיה( נמצא אמנם במקרא נרד. נרדין-סונבול א -ובערבית 

 ַדַל ַנ- 30אולם מקור השם הוא כנראה מסנסקריט, ])ד יג[ים ִדָרְנ, ]א יב[י ִדְרִנ, ]ד יד[

.  נרדינון- נארדין וביוונית - בפרסית ). ד נַר-ר "חילופי למנ" (ריחני"שמשמעותו 

 - כי הופק מן העלה , ברומית, פולייטון -או  (פלייטוןבושם זה היה יקר ונקרא 

foliatum של העלים" שמשמעותו.("  

  

VIII   םּכְֹרַּכ  

ל "זבספרות ח).  יגש ד"שיה" ( קנה וקינמוןםוכרּכֹנרד : "מוזכר פעם אחת במקרא

צלקת הכרכום  (= קרן כרכום - הוא בא מספר פעמים ובחלק מן המקרים כתוב 

, ְךּוּפקרן ַה,  מספרת שבתו של איוב-ב "עו "ב ט" ב- הגמרא . שממנו הופק הצבע

ם "הרמב. 31אָמֻּכְרֻּכ - בארמית , ּכרכנו -באכדית ). יפה היתה ככורכמא דרישקא

 וזהו גם שמו המדעי סקּוקרֹובמשנה ובתלמוד .  ויטריבמחזורכך גם .  זעפרן- תרגם 
  

עבודתו המדעית שהקנתה לו את עיקר פרסומו היתה חקר ). Löw, ףֶל, לעף(עימנואל לב    29

קר חתרם הן ל Die Flora der Juden - ספרו . הצמחים ושמותיהם בספרות היהודית

  .הבוטאניקה בספרות היהודים והן לבלשנות העברית
 על אף שאינה - חשיבותה לענייננו . הודית עתיקהויש המכנים אותה ,  איראנית- הודו לשון   30

מן ההימאליה וכן בשמים , כנראה,  מוצאונרד היא בזה ש-שייכת למשפחת הלשונות השמיות 

השם המקורי של הבושם דבק בו " ריח"ולכן יש לשער ש, רבים מוצאם מהודו ומן המזרח

  . לארצנו עד הגיעֹו-  דרך הבשמים-בדרכו הארוכה 
ריחוק (אלא שבעברית חלה דיסימילציה , אָמֻּכְר ֻּכ-ייתכן שגם בעברית בא הסממן בקובוץ    31

  .םּכְֹרַּכ > -ם ֻּכְר ַּכ >- ם ֻּכְרֻּכ: a- ראשונה הפכה לuותנועת ) הדבקים
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- Crocus32 . מוצאו ). ?םֻּכְר ֻּכ>ם ֻּכְנ ֻּכ- ר "האם שוב חילופי למנ (םֻּכְנֻּכבסנסקריט

ויש להניח שהמוצר חדר עם השם לשפות השמיות ובתוכן , של הכרכום מהודו

  .לעברית

משנה  (ןָמְּכְרִּכן או רקֵס: העברית אף קיבלה שם זה לתוכה ויצרה ממנו פועל

שמעון ולוי יצאו אף הם , )'ב ט"שם כ (וכרכמֹופת שסרקו ּכֹ, )ב"ו מ"פט, כלים

 ונתכרכמו...  את רבן גמליאללֹו שֵא- ' ד' וכן שם כ' ח; ט"ר צ"ב (מכורכמותפניהם 

כך גם ). 'ד ב"יורה דעה מ, שולחן ערוך( כמראה הדבש כרכומימראיהם , )פניו

  ).כרכםערך , שושן- ראה מובאות במלון אבן(עברית החדשה בעברית ההשכלה וב

  

IX  ְֹטְׁשק  

 שהיה מפורסם הקוסטוסזהו )  לעיל29הערה (ולפי לעף , אין מידע רב על סממן זה

ם "הרמב. Kostosביוונית , כבושם ושימש בקטורת, בימי קדם כחומר נגד רעל

לא , אין מלה זו נראית עברית. הקציעהן מזהה אותו עם "רמב. הקידהסובר שהוא 

  .ולא בצירוף עיצוריה) ודייקראה בפרק (בהגייתה 

  

X  הָפּוּלִק  

אומר עליה .  באההקליפה מן -  כשמה כן היא הקילופה הקציעה אף - כקודמתה 

'  עמ- עולם הצומח המקראי , פליקס( שמקליפת הקינמון באה 33אולמאן. ב.ר ש"ד

משום חשיבותה ). ת שני סוגי קינמון באואומר שהקציעה והקילופה מקליפו, 264

  .באה לפני הקינמון

  

XI  ןמֹוָּנִק  

הקינמון מוזכר מספר . וכן ממרכיבי הקטורת, אחד ממרכיבי שמן משחת הקודש

ם ֶש ֶּב- ן וקנָמ: אולם תמיד בא יחד עם בשמים מפורסמים אחרים, פעמים במקרא

ש ד "שיה(ד וכרכם קנה וקנמון נר, )משלי ז יז(ים וקנמון ִלָהמר ֲא, )שמות ל כג( -

  .י כמאכל עזים וכעץ הסקה"הקינמון היה פעם נפוץ מאד בא). די

, 263' עמ, שם, ראה פליקס(ה ֶניש שגזרוהו מלשון ָק?  מהו-מקורו של השם 

 קרוי הקינמון גם, למשל, בערבית. סין = קינהואחרים גזרוהו מלשון , )16הערה 

  
ה  עקב אהב-על אודות עלם שלאחר מותו , שם זה לקוח מסיפור מן המיתולוגיה היוונית   32

  . הפכוהו האלים לפרח-נכזבת 
  ).אוסף בורשטין(ח 'ניסן תש', חוברת ז', כרך ג, בית הכנסת   33
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 עם מיני התבלין זנגבילא ודרצינאא נמנו "עה "במסכת שבת ס. עץ סיני = ציני-דאר

  .תבלין הבא מסין): בשם הגאונים(הערוך גרס . שאשה נותנת לתוך פיה בשבת

  

  משמשי הקטורת. 3

נמנו בברייתא שבמסכת כריתות עוד מספר , נוסף לאחד עשר הסממנים שנמנו לעיל

, ורתלקט) מרכיבים נוספים שנסתייעו בהם בתהליך הכנת הקטורת(משמשים 

מעלה עשן , מלח סדומית, חמר חיור עתיק, יין קפריסין, בורית כרשינה: ואלו הם

  .ובקצרה על הנותרים, ברצוני לעמוד בהרחבה על שניים מהם. וכיפת הירדן

ית ִרְפבאה על משקל ָּג) ררבשורש  (יתִרבֹ בן יהודה סובר ש- בורית כרשינה. א

המכיל חומר בשם )  סבונית השדה- Saponariaהמכונה (זהו צמח ). יתְרְרָּב(

הוא גדל בערבות ובמלחות ויש בו חומרים אלקליים . המברר ומנקה" ספונין"

אם התרחצתי ): "ט ל( המוזכר באיוב שלגכאותו ) 300-298' עמ, שם, ראה פליקס(

 מלמדת שגם שלג הוא חומר רחצה שלג: רּבֹההקבלה . "י כפרבבֹכותי  והִזשלגבמי 

, ית כפי שפירשנוִריש המפרשים ּבֹ. 'ה' זכר במשנה שבת ט המואשלגוכביסה כ

  .קטורת נוסף לבורית-או כעשב משמש) משם באה הבורית( כשם מקום - כרשינהו

 היה ימה של סדום). המלח(= דום ס מלח שבא ממימי ימת -  מלח סדומית. ב

,  ישראל רוזנסון וישראל זק- ראה על כך (במשך תקופה ארוכה שמו של ים המלח 

וראה על כך ) אלון שבות, "מתצֹ"הוצאת , 428-417' עמ' תחומין ח, מלח סדומית

 מלח -תיתכן גם אפשרות שהמלח נחצב מהר סדום . 12הערה , במאמר הנזכר

  ).איסטרוקנית(מעשה ידי אדם 

  ).ניצב(=  עשב שמעלה עשן המיתמר כמקל - מעלה עשן. ג

דל י של דג הגִעומרים שזהו ְריש א.  בושם שגדל על שפת הירדן- כיפת הירדן. ד

  .34הצף על פני מי הירדן) תֶפמֶז(י ִתְפִזויש אומרים שזהו חומר , בירדן

אולם גם ייתכן ,  ייתכן? האם זהו יין שבא מן האי קפריסין- יין קפריסין. ה

ומיד , "שבא ממקום ששמו קפרס"אומר שהוא יין ) שם( בבריתות י"רש. אחרת

אילן ששמו קפרס כגון הצלף  שעושין מקפרא של יין קפריסין: "מוסיף ואומר

 -  מתעשר הצלף, רבי אלעזר אומר): "'ו' ד(שנינו במעשרות , כ"כמו. "והקפרס

מפרש קהתי שיש להפריש תרומות ומעשרות מן הענפים . "תמרות ואביונות וקפרס

ראה עוד ). קפרס -שומרי הפרי (= ומניצני הפרחים ) אביונות(מן הפירות , )תמרות(

  
מעלה עשן וכיפת הירדן נעשה על יסוד הפירוש , מלח סדומית: הדיון אודות משמשי הקטורת   34

 .אוצר התפילות שבסידור עץ יוסף
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 קפריסיןאין , יין קפריסין המוכיח שבצירוף 35שמואל הכהן וינגרטן מאמרו שלב

, רימונים- יין, תפוחים-ממנו עשוי היין כמו יין) הפרי(אלא שם המוצר , שם מקום

  .דהיינו מיצו של פרי הצלף ששמו קפריסין

נעשה מפירי . משקה חזק ועז דומה ליין בחזקו: "...ץ בסידורו"כך מפרש גם היעב

  .36..."סין הגדלים באילן הצלףקפרי

גרסה זו נראית . חמר חיור עתיק בחלק מן הסידורים מובא -  חמר חיורין עתיק. ו

= חיור יין  = חיורין כיוון ש- חיוורין -ולא כמובא בכותרת , חיור עתיק: "הגיונית

  ?37 שפירושו ייןחמרלשם מה , אם כן. יין לבן

 חוריןמובא שניתן לפרש את ) ה"ע 'עמ (אוצר התפילות שבסידור בעיון תפילה

 יביא יין יין קפריסיןאם אין לו : ואם כן נאמר; אחרדהיינו , ריןחּו -בשינוי ניקוד 

ולכן גם , קפריסין אינו יין ממש- שיין, לעיל, כיוון שהסברנו, תירוץ זה נוח לנו. אחר

  .אלא יין אחר שאינו יין ענבים, התחליף אינו יכול להיות יין לבן

דהיינו יין שבא , )ןָרחֹו (= חמר חוריןאלא ) יין לבן (= ןָיְרַוִחאל תקרי , סףהסבר נו

  ).!יין משובח(מן החורן 

ר אלא ַמ איננו ֵחחמר נאמר ש154' שם בהערה שבעמ. אוצר התפילותנשוב לסידור 

כן אחד יהיה לשאת האיפה והבת תֹ): "מה יא(נאמר ביחזקאל .  דהיינו מידהרֶמחֹ

 חומרק שמידת ה"אומר שם הרה. 'וגו" ר האיפהֶמועשירת החֹ,  הבתרֶמהחֹמעשר 

אם יש לו יין : יהא הפירוש כדלקמן, אם כן. היא מדה שווה ליבש ואף ללח

אך אם אין לו יין חזק יביא מיין , קבין' ג+ אין ס' די אם יביא ג) יין חזק(קפריסין 

  !אלוקים חייםאלו ואלו דברי . שהיא גדולה מן המידה דלעיל, מידת חומראחר 

אלא , במי רגליםהברייתא ממשיכה ואומרת שניתן היה להחליף את יין קפריסין 

כבוד בית , כבוד הקטורת(= שאין מכניסין מי רגלים במקדש מפני הכבוד 

ץ "היעב, כן? וכי העלה מישהו על דעתו שיכניסו מי רגלים למקדש; )המקדש

  
 )ירושלים, "ןישורו"לון בית הכנסת ע(, טורי ישורוןמתוך , מי רגלים, חמר חורין, יין קפריסין   35

  .ד"תשל, טבת- חשון, 162-141' עמ
, יום הששי, ר מינה פארן"ד,  עז שבאילנות-צלף קוצני . 1: ראה עוד על כך במאמרים הבאים   36

, בין השאר, מעלה(ב "סיון תשנ, יום הששי,  פנינה צדף- אספי צלפים. 2. 38' עמ, ח"תמוז תשמ

עצי פרי . 3). התפרנס מהכנת תבלין מקפרסי הצלף] ן הגולןמ[אלעזר הקפר ' השערה שר

שיח ועץ במורשת . 4. 190-185' עמ, הוצאת מס, יהודה פליקס, ל"זך וח"י התנחצמ, למיניהם

פקעי הפרחים של , שהקפריסין שם אומר הוא -  45' עמ, נאות קדומים, נגה הראובני, ישראל

ושמו ; ארכובגלית ובערבית שמו הנפוץ הוא  באנCaper -הצלף הם ואף עברו ללשונות אחרות 

  .Capparis spinosal המדעי הוא
  ).לה-לד' עמ (ברוך שאמר בספרו תורה תמימהשאלה זו מעלה הרב ברוך אפשטיין בעל    37
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עים אנו ממקורותינו שמי רגלים ועוד יוד". מי רגלים כמשמען: "בסידורו אומר כך

  ,שימשו לניקוי

 ובגלל מי רגליםהכל בו מפרש שמעיין היה ושמו ! 38לכביסה ולחפיפת ראש

בספרו ברוך (בעל תורה תמימה . לא נאה היה להכניס מים אלה למקדש, שמו

, עין קצראומתרגם יונתן , א יז יז"שמ (עין רוגלמזהה את המעיין כ) לה' עמ, שאמר

במעיין זה שכיבסו בו את הבגדים היו ).  כובס- קצראי "כך פירש;  כובסעיןהיינו 

 לא התירו להכניס -  עבודת הרגליים - על שום כך . משפשפים את הבגדים ברגליים

  !למקדש) רוגל(מי מעיין זה 

  

  סיכום. ד

: מסתורין זה מתבטא במספר תחומים. דק של מסתורין אופף את עניין הקטורת

ארבעה (במעבר מן המקרא ) בדרך לימוד מסויימת" (מחוצ"במספר הסממנים ש

בשמים מדיפי ריח מחד (במרכיביה של הקטורת , )אחד עשר(לתלמוד ) סממנים

של בית אבטינס לא ...("במשמשיה ובדרך הכנתה , )ומרכיבים בעלי ריח רע מאידך

  ).א"י'  יומא ג- " רצו ללמד מעשה הקטורת

חלק מן : כיבי הקטורת ומשמשיהק עוטף אף את שמות מרדומה שאותו דֹ

אחדים מן הסממנים בעלי יותר , ל באחרים"זהשמות המקראיים נתחלפו בלשון ח

ויש בהם ששמם מכסה טפח ומגלה , אחרים בעלי צליל לא עברי, משם אחד

  .טפחיים

ר שבמהרה בימינו יבוא "ויה, השתדלנו לעקוב אחר שמות אלו בשביל העברית

 את פרשת הקטורת על - בתוך שאר גילוייו -ינו ויחשוף בפנ) הנביא(אליהו 

  .מרכיביה השונים ועל שמותיה המדוייקים

  
עוד על סגולתם של מי רגלים ניתן ללמוד בדברי יוסף בן מתתיהו . 35ראה וינגרטן הערה    38

בתארו ) 270' עמ', ד' ח', ד, מסדה, שמחוני. נ.תרגם מ, איםתולדות מלחמת היהודים עם הרומ(

עושי ... שחורים) פרכֹ, מרֵח(במקומות רבים הוא מקיא מקרבו גושי מלח : "את ים המלח

וכאשר הם ממלאים את . קים אל תוך ספינותיהםאוספים את הרגבים המדּב...המלאכה 

ורק , פר הנטפל אליהנדבקת אל הכֹכי הסירה , לא נקל להם להוציא מהן את הרגבים, הסירות

  .)נ.הדגשה שלי א" (רגלים עוצרים להפריד בין הדברים האלה-נדה או מי-דמי
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