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תקציר
מזון ואיזון :התזונה מהלכה למעשה ,על-פי תורת היסודות ,המזגים והמרות באימפריה
המוסלמית-ערבית במאות ה 9-עד ה16-
אורי מאיר-צ'יזיק
תורת היסודות ,המזגים והמרות (להלן :תוימ"מ) באימפריה המוסלמית-ערבית התפתחה בעיקר
מתורת הרפואה היוונית של העת העתיקה ,והועברה אל הערבית בתהליך המכונה "מעבר הידע".
תהליך מעבר הידע ויצירת מדע הרפואה הערבי היה תופעה בעלת אופי ומניעים תרבותיים
מורכבים .תוך כדי מעבר הידע כבר החלה יצירה מקורית ערבית שהתבססה על תרגומים אלו.
הפילוסופיה ותורת הרפואה היווניות התבססו על שני מרכיבים מרכזיים ששניהם אומצו גם
לרפואה הערבית והיוו מרכיבי יסוד בה .הראשון הוא הפילוסופיה הטבעית

(Natural

) ,Philosophyשבבסיסה ההנחה שהעולם מורכב מארבעה יסודות :אש ,אויר ,מים ואדמה.
היסוד השני של המחשבה היוונית היה תורת הניגודים ,המבוססת על הרעיון שהעולם מורכב
מניגודים ,כוחות מנוגדים או תכונות מנוגדות .לדוגמא :מתוק ומר ,קר וחם ,שחור ולבן וכן הלאה.
עיקרון מרכזי בתורת הניגודים הוא השאיפה לאיזון :בין כל שני קטבים שלה יש נקודה אחת
מאוזנת.
יסודות הרפואה
תוימ"מ יוסדה גם היא על ההנחה כי העולם מורכב מארבעה יסודות :מים ,אש ,אויר ואדמה .הוגיה
קבעו כי פעילותו של הטבע ,וכמוהו גם אופן פעולתו של גוף האדם ,נקבעים על-ידי ארבעה יסודות
אלו ,וכי הם המרכיבים הפשוטים ביותר של כל הגופים הגשמיים בעולם .על פי הכתבים היסודות
אינם ממשיים ,אך נוכחותם ומזיגתם יוצרת "איכות" גשמית .האיכות הנוצרת ממזיגת היסודות היא
הקובעת את המזג או המזגים .אבן סינא מתאר מצב בו מתקיים מאבק תמידי בין תכונותיהם
המנוגדות של היסודות .מאבק מתמיד זה נועד להביא לידי איזון בין היסודות ,על-ידי כבישה
חוזרת והולכת של תכונות מנוגדות האחת לשנייה .תוצאות מאבק זה יוצרות את המזג הראוי
והמתאים .תשעה מזגים בסיסיים מבטאים את איכותם הגשמית של היסודות :חום (חרארה) ,קור
(ברד) ,יובש (יבס) ,לחות (רטב) ,קר ויבש ,קר ולח ,חם ולח ,חם ויבש והמזג המאוזן (מעתדל).
עי רוב של כל שני מזגים מביא לידי ביטוי את איכותו של היסוד .לדוגמא :מזגו של יסוד האש הוא
חם ויבש ,איכותו הגשמית של יסוד המים היא קרה ולחה וכן הלאה .בנוסף לכך ,לכל גוף גשמי
מזג המתאים לעירוב היסודות שבו.
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בנוסף ליסודות המרכיבים את הגופים ובמקביל למזגים הפועלים בגוף ,פועלות בגוף האדם גם
הליחות ,או המרות .המרות הן ,בהגדרתן הבסיסית ,הלחות של נוזלי הגוף הנוצרת מעיכול
המזונות שאנו אוכלים .בתוך כך ,ישנן גם מרה טבעית ומרה לא טבעית.
תהליך יצירת המרות תחילתו בעיכול המזון :המזון שנכנס למערכת העיכול הופך ,על-ידי החום
הטבעי הנוצר במערכת העיכול ,לחומרים שונים ,קרי  -מתעכל .על פי תורת המזגים והמרות,
החום בקיבה והחום אותו היא רוכשת מהאיברים הקרובים לה הופכים את המזון המוכנס לגוף
לחומר סמיך ,דמוי מי שעורה ,המכונה כימוס .הכימוס נספג לגוף דרך המעיים ומגיע לכבד ,שם
הוא מתבשל ומתחמם והופך למרות השונות .המרה הלבנה (בלע'ם) ,המרה הצהובה (צפראא'),
המרה האדומה (דם) והמרה השחורה (סודאא').
המרות ,היסודות והמזגים מקיימים ביניהם התאמות מסוימות בבואם להרכיב את הגופים
הפיסיים .כמו שארבעת היסודות מרכיבים את העולם ,כך מרכיבות ארבע המרות את הגוף החי.
המרות הן המרכיב הפנימי המקנה לגוף את מזגו.
המחשבה על דרך יישום הרפואה
במרכז הרפואה הערבית ,וכשלב ראשון בטיפול הרפואי ,עמדו ששת "הכוחות הטבעיים" .שישה
כוחות המתארים את הגורמים החיצוניים המשפיעים על התנהלותו של הגוף ,אותם אפשר לשנות
באופן מעשי ובתוך כך להשפיע על הגוף ופעולתו .ששת הכוחות הם :האוויר המקיף אותנו ,אוכל
ומשקה ,תנועה ומנוחה ,שינה וערות ,איפוק ושחרור ,ואירועים נפשיים .לעומתם ,הכוחות שסוטים
מהדרך הטבעית הם גורמים משפיעים שאינם חלק מחיי היום-יום ולכן אינם טבעיים ,לדוגמה:
טיפולים כירורגיים או מתן תרופות.
טיפול רפואי שנצמד לכללי התיאוריה הזו כלל שני מרכיבים :המרכיב הראשון הוא טיפול באמצעות
הכוחות הטבעיים והשני טיפול באמצעות הכוחות שסוטים מהדרך הטבעית .הנהגת הבריאות,
המונח המקביל למונח המודרני "רפואה מונעת" ,הייתה המסגרת המרכזית שהִ ְבנ ְָתה את ההבנה
ואת השימוש בכוחות הטבעיים .מן הכתבים ניכר כי הנהגת הבריאות הייתה הדרך בה הועברו
הרעיונות הקשורים בהתייחסות שגרתית של כל אדם לבריאותו-הוא ,ובבסיסם – ששת הכוחות
הטבעיים .בכתבי הנהגת הבריאות מפורטות הדרכים בהן יכול ,או צריך ,האדם לשמור על
בריאותו כשהוא בריא ,בהתחשב בכוחות השונים הנמצאים סביבו.
רפואה תזונתית היא התאמת התפריט התזונתי לאדם על-פי צרכיו הרפואיים ,עיסוק המכונה
בימינו – התאמת דיאטה .רפואה זו הייתה הכוח השימושי ביותר מבין הכוחות הטבעיים .הדיאטה
תפסה מקום מרכזי בספרות התיאורטית הרפואית כך שכל ספר רפואי מכיל פרקים העוסקים
בדיאטה .הרבה לפני התרופות והסכין ביקשו הוגי-השיטה ומתאריה להניח בפני הרופאים והחולים
אמצעים שונים לטיפול ,אמצעים הכוללים שינויים בתזונה ובאורח החיים.
השימוש במזון במסגרת של תורת היסודות ,המזגים והמרות הוא מושאו של מחקר זה.
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תאור המחקר והמתודה
המחקר עוסק במקומה של התזונה על-פי תוימ"מ בתרבות היומיומית ובפרקטיקה הרפואית,
באימפריה המוסלמית-ערבית בין המאה ה 9-למאה ה .16-המחקר בדק את היישום המעשי של
שיטת התזונה על-פי תוימ"מ בתרבות ובחיי היום יום במרחב השליטה של האימפריה המוסלמית-
ערבית במזרח ובמערב ,בציר זמן שמתחיל אחרי התבססותו של מדע הרפואה הערבי במאה
התשיעית ומסתיים במאה השש עשרה עם נפילתו של השלטון הממלוכי ,אירוע שסימל את
התפרקותה הסופית של האימפריה המוסלמית-ערבית.
המחקר מתייחס להיסטוריה של מדע הרפואה בהקשריו המעשיים ובמסגרת התרבותית בהם
פעל .ההקשרים המעשיים כוללים גם את עבודת הרופא וגם את הפעילות הרפואית בחיי היום יום
של הקהל הרחב ,במסגרת התרבותית שהיא החברה הערבית של התקופה הנחקרת .המחקר
בדק כיצד שימשה התיאוריה הרפואית חלק מתהליך קבלת ההחלטות הקשורות בתזונה.
החידוש והייחוד במחקר זה הוא כפול ההתרכזות בחקר התזונה ככלי רפואי בתקופה ובמרחב
הנחקרים ייחודית לעומת המחקר המקובל המתרכז בצד הכירורגי של רפואה זו .כמו כן ,העיסוק
ברפואה תזונתית זו כמרכיב בתרבות הרפואית ,ודרכי ביטויו גם בפרקטיקה הרפואית וגם בחיי
היום יום ,ייחודי לעומת המחקר הקיים .
בשלב הראשון נבחרו מקורות המחקר ,תוך שימת דגש על הצגת מדגם מייצג מתוך המקורות
הראשוניים הזמינים מהתקופה הנחקרת ,ועם זאת גם על הצגת מגוון בפרמטרים נוספים ,כגון
איזורים גיאוגרפיים ונושאי-תוכן .בין המקורות אפשר למצוא גם את הספרות התיאורטית הרפואית
וגם את הסוגות הספרותיות השונות שנכתבו בתקופה זו והיוו חלק מהתרבות .מנעד רחב זה של
מקורות מאפשר לקבל תמונה רחבה המורכבת ממגוון אספקטים של התרבות.
בשלב השני הוגדרו המושגים המאפיינים את תורת היסודות ,המזגים והמרות ,ודרכי האבחנה בין
ההתייחסות למזון ולתרופה בטקסט.
בשלב השלישי נסקרו המקורות השונים ולוקטו מתוכם עדויות הקושרות את "תורת היסודות,
המזגים והמרות" לתזונה בחיי היום-יום ולמסגרת הטיפול הרפואי.
מטרת איסוף העדויות הייתה לבדוק את אופני השימוש והעברת הידע של תורה רפואית זו
לרופאים ולציבור הרחב .באופן ספציפי נבחנה במקורות ההתייחסות למזונות על-פי תוימ"מ
מבחינת דרך תיאורם ,וכן נבחנו ההיבטים הרעיוניים הקשורים באופן ההצגה של תורה רפואית זו.
העדויות
מרכזו של המחקר הוא מאגר עדויות ,הכולל מגוון רחב של עדויות ממספר רב של מקורות .ליקוט
העדויות ופרשנותם הציבו אתגרים במהלך המחקר ,אתגר הניצב בפני כל חוקר המבקש לבדוק
התנהלותה של תרבות במבט היסטורי .לצורך התרגום והפרשנות נעשה שימוש בכלים בלשניים
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מגוונים .בתהליך ליקוט העדויות נבחרו העדויות הקשורות באופן ישיר למושגי הליבה של תוימ"מ,
כפי שהוצגו במחקר ,וכן למזון או לתזונה בשונה מטיפול או יעוץ תרופתי.
העדויות הוצגו על-פי אופי העדות ,וחולקו למספר סוגים.
תיאורי מקרה רפואיים העוסקים ברפואה תזונתית הובאו בעיקר מספרו של הרופא אלראזי
כתאב אלתג'ארב ,שהוא ספר ייעודי של תיאורי מקרה .בנוסף לתיאורים אלו לוקטו תיאורים
נוספים המזכירים את התזונה על-פי תוימ"מ מספרי היסטוריה כמו ספרו של אבן אבי אציבעה,
עיון אלאנבאא' ,וכן מספרי מסע ואגרות שונות .חיבורים רפואיים בעלי אופי ייחודי הם חיבורים
המאופיינים בעיסוק רב בבעיות ובשאלות שאיתן התמודדו רופאים בני התקופה ובדיון בהן ,ביניהם
גם התזונה על-פי תוימ"מ .בחלק זה הובאו עדויות מהספר כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ'
מצר ,שנכתב במצרים במאה ה 11-על-ידי אבן רצ'ואן בתגובה לטענות של הרופא התוניסאי אבן
אלג'זאר; ומהחיבור רסאלה ליעקוב בן אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב ,שנכתב על-ידי יעקוב בן
אסחאק בתחילת המאה ה 13-בדמשק .בנוסף לשני חיבורים אלו הובאו גם כתבי הנהגת הבריאות
שהייתה ,כאמור ,שם כולל לטקסטים שהציבו כללים בסיסיים לשמירה על הבריאות באופן שוטף
ושגרתי ,וביניהם כללי התזונה על-פי תוימ"מ ,ונועדו לציבור הרחב .בחלק זה נכללו גם ענפיה
החיצוניים של הנהגת הבריאות ,כדוגמת חיבורי הנהגת הבריאות שנכתבו על-ידי אנשי רוח שאינם
רופאים ,וכן פרקים העוסקים בהנהגת הבריאות בספרי פרוזה שונים .גם ספרי רפואת הנביא,
אלטב אלנבוי ,הובאו בחלק הזה .אלה נכתבו במבנה דומה לספרי רפואה אחרים שעסקו
בתיאוריה רפואית בסיסית ובהנהגת הבריאות ,אך שולבו עם האמונה הדתית באמצעות סיפורים
הקושרים בין התיאוריה הרפואית למסורות הנביא מחמד ,מייסדה של דת האיסלאם.
תיאורים ומידע קולינארי הובאו מתוך ספרי בישול .ספרים כאלה מכילים בתוכם בעיקר מתכונים,
אך אפשר למצוא בהם גם מידע נוסף על הרגלי האכילה ,מידע על חשיבותם של מרכיבים שונים,
וכן כללים שונים בתזונה .שלושת הספרים שנבחרו לחלק זה מייצגים את שלושת האזורים
המרכזיים בהם עוסק המחקר.
סוגה ספרותית ייחודית היא ספרות האדב ,ספרות חצר שהייתה בעלת מטרה תרבותית ,לימודית
וטקסית בחברה ובתרבות המתפתחות .ספרים אלה כוונו לתת לאנשים את הידע הדרוש להבנת
חברתם המשתנה .הם בעיקרם בעלי אופי אנציקלופדי ,ובין פרקיהם מצויים גם כאלה העוסקים
באוכל ובתזונה .יש ביניהם גם כתבים בעלי אופי סיפורי יותר ,המשלבים רעיונות תרבותיים
וחברתיים לגבי אורחות החיים.
לשירה ,היה תפקיד חשוב ככלי תרבותי .מוסכם על חוקרי התקופה כי השימוש בשירה ככלי
להעברת מסרים" ,קודים" תרבותיים ולהפצת עמדות תרבותיות היה חשוב ביותר .בין הקודים
הללו גם המאכלים השונים ותפקידיהם ,קודים הקשורים למעמדות וכן קודים הקשורים בתזונה
על-פי תוימ"מ .במחקר מובאים שירים אחדים המכילים אזכורים של התזונה על-פי תוימ"מ.
לסיום חלק זה של העדויות הובאו עדויות מספרו של אבן ח'לדון ,אלמקדמה ,עקב ייחודו כספר
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היסטורי שעיסוקו אינו ברפואה אלא בהיסטוריה ובפילוסופיה .תורת המזגים והמרות מוזכרת
בספר זה פעמים אחדות בהקשריה הכלליים והתזונתיים .התורה מוזכרת בחיבור הארוך כחלק
מההסברים להתפתחויות היסטוריות באזורים שונים גם במסגרת תיאורם של עמים ומקצועות.
בנוסף לעדויות הכלליות על תזונה על-פי תוימ"מ ,נאספו בחלק נפרד עדויות ספציפיות העוסקות
באופן ממוקד בהתייחסות התיאורטית והטיפולית ללחם ולבשר .מטרת חלק זה היתה לרכז את כל
ההתייחסויות למרכיביו של מוצר המזון ולקשר שלהם לתוימ"מ .המקור העיקרי ,אך לא היחיד,
לחלק זה היו ספרי המזונות והתרופות הנפרדות .עדויות אלו אפשרו נקודת מבט נוספת על אופן
היישום של התזונה על-פי תוימ"מ באמצעות מציאת פנים נוספות לדרכים בהם שימשה תוימ"מ
בקביעת אופי התזונה.
סיכום ומסקנות
הניסיון ,ליצור תמונת מזגים מדויקת של סוגי הלחמים מהידע שנצבר אודות מזגו של הלחם ,הוביל
למסקנה הראשונה של המחקר – בתורה הרפואית העתיקה שנחקרה ,ההתייחסות למזג האדם או
למזג של כל דבר מורכבת מצירוף של נטיות או תכונות שונות .כדי לקבוע את המזג דרושה
התייחסות בו זמנית לכיוונה של כל תכונה על הגרף ,וגם אז הנטייה המזגית המוצעת אינה מדד
מוחלט ,או מדויק ,אלא נטייה בסיסית בלבד הנתונה לשינוי ולתזוזה בכל רגע נתון .בהשלכה למזגו
של האדם – אבחונו של אדם והרכבת התזונה המתאימה לו תלויים בשילובם של פרמטרים רבים
שיצרו את הנטייה שלו .רק אחרי ההתייחסות אליהם אפשר היה לבדוק את התזונה המתאימה לו
מבחינת נקודת האיזון הרצויה .מסקנה זו משפיעה על אופן הגדרת המושג "מזג" ועל אופן
ההתייחסות אליו במסגרת הפעילות הרפואית.
העדויות אפשרו גם להבין את ההקשר בו פעלו הרופאים ואת תפיסת העולם שהנחתה את
המטופלים:
הרופאים ,כך עולה מתוך תיאורי המקרה והכתבים הרפואיים ,הנחו את חוליהם כיצד לאזן את
מזגם ומרתם באמצעות מזונות בדרכים שונות .כמו-כן הם עסקו בויכוחים ובדיונים שעיצבו את
דרכה של התזונה על-פי תוימ"מ .במקביל אף סיפקו לפעמים טיפול רפואי מתערב ,במקרים
קיצוניים בהם היה צורך ברופא .במקרים אלה הכלי העיקרי ששימש אותם היה הכוחות שסוטים
מהדרך הטבעית (תרופות ,כירורגיה).
עבור המטופלים ,היו כמה מודלים תרבותיים שהנחו אותם כיצד לנהוג בתזונתם במסגרת התורה
הרפואית .מודל אחד היה ללכת לדרוש בעצת רופא .אולם מודל נוסף ,שעל פי ממצאי מחקר זה
היה המרכזי ,היה התנהגותו הרפואית של הציבור בחיי השגרה שנבעה מחינוך ומהנחיה
שהתיישבו עם תוימ"מ.
מסקנה נוספת העולה מהמחקר היא שהתזונה על-פי תורת היסודות ,המזגים והמרות היתה
בתקופה ובמרחב הנחקרים נחלת הכלל .עקרונות התזונה עפ"י תוימ"מ היו חלק מהקוד התרבותי
שרווח בתחום הבריאות והתזונה .כל אדם הכיר את הכללים הבסיסיים על-פיהם יש לנהוג כדי
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להישאר בריא ולמנוע מחלה .אמנם הרופאים עסקו בנושא זה כאנשי מקצוע והבנתם אותו הייתה
מעמיקה יותר ,אולם כלל האוכלוסייה השתמשה בשפת המדע הרפואי כחלק בסיסי בחיי היום יום.
הידע התזונתי רפואי שמציגה תוימ"מ הוא ידע גמיש ,כלומר ,הוא ניתן להתאמה לכל חברה בכל
מקום בעולם תוך כדי התאמה של מרכיבים גיאוגראפיים ,דתיים ותזונתיים מקומיים .אמנם
במקרים שונים יוצרים הכותבים קשר בין הדת המוסלמית כמו בספרי רפואת הנביא ,או היהודית
כפי שעושה זאת הרמב"ם ,לתיאוריה הרפואית ,ובכך עושים שימוש בדת לצורך ביסוס הקוד
הרפואי תזונתי ,אך לאורך כל הדרך הקוד הרפואי תזונתי נשאר מתאים לכל הדתות .עדויות
שונות אף מלמדות על הגמישות הגיאוגראפית של הרפרטואר ושל הקוד הרפואי התזונתי ,תוך
שמירה על בסיס משותף ,פרשנות והתאמה מקומית.
הנהגת הבריאות לא הועברה רק באמצעות הדרך המוסכמת של כתבי הנהגת הבריאות אלא ,כפי
שנראה בעדויות ,גם בדרכים נוספות כמו בשירה ,בספרי רפואת הנביא מחמד ,בפרוזה ,וכן
בספרות האדב ,בדרך כלל בפרק העוסק באוכל.
הידע אודות התזונה על-פי תוימ"מ היה זמין ונגיש דיו על מנת שכלל האוכלוסייה תוכל לעשות בו
שימוש .נוכחותה של הנהגת הבריאות בתרבות ,כפי שמוצגת במחקר באמצעות העדויות שפורטו
לעיל ,מעידה על כך שהידע אודות התזונה על-פי תוימ"מ היה חלק מהשיח התרבותי ומתוך כך
אפשר להסיק שהיה מושרש היטב בתרבות והיה גם חלק מהשיח היום יומי.
שפת היום-יום שהפכה את תוימ"מ לתורה זמינה ושמישה לא נעלמה מן העולם – היא עדיין
בשימוש היום בחלק מהאזורים בהם רווחה בתקופה שנחקרה במחקר זה .מחקר המשך עשוי
לבדוק את שרידיו של הרפרטואר התרבותי הזה ,כפי שהם מתבטאים במקומות שונים בו פעל,
בשפה המדוברת בהם כיום .לדוגמא :בעברית נשתמרו מושגים שמקורם מתוימ"מ ,ביניהם מרה
שחורה המשמש כיום לתאור דיכאון ומזג חם המשמש לתאר אדם עצבני ,אפיונים שמתאימים גם
לידע מהתקופה הנחקרת.
אחד הדברים המרכזיים שאנו יכולים ללמוד ממחקר זה הוא שתורה רפואית-תזונתית זו לא היתה
מוגבלת להשכלתם ולפעולתם של הרופאים בלבד ,אלא היוותה ידע כלל-חברתי מוסכם ונפוץ
בקרב האוכלוסייה כולה ,שאכן קבע בפועל אורחות חיים ותזונה.
בנספח למחקר נעשה נסיון להסביר את התזונה הרפואית כתופעה תרבותית באמצעות תאוריית
הרב מערכת ,מתחום מחקר התרבות ,והתייחסות לתזונה על-פי תוימ"מ כרפרטואר תרבותי.
באמצעות בחינת התורה על-ידי מודל מדעי זה אפשר להעריך כיצד פעלה הרפואה התזונתית
כחלק מהתרבות בחיי היום יום באימפריה המוסלמית-ערבית בימי הביניים .יישום של שיטות
מחקר חדשות על מחקר ההיסטוריה של הרפואה עשוי ללמד אותנו גם על תפוצת התיאוריות
הרפואיות היום.
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פרק  :1מבוא
 1.1הקדמה
מחקר זה עוסק במקומה של התזונה על-פי תורת היסודות ,המזגים והמרות בתרבות היומיומית
ובפרקטיקה הרפואית ,באימפריה המוסלמית-ערבית בין המאה ה 9-למאה ה .16-מתוך שאלות
המחקר האפשריות בנושא ,בחר המחקר לבדוק את היישום המעשי של שיטת התזונה הזאת
בתרבות ובחיי היום יום בתקופה ובמרחב הנחקרים .במרכזו של מחקר זה עומדת אפוא תורת
היסודות ,המזגים והמרות (להלן :תוימ"מ) ,תורה רפואית שיושמה בעת העתיקה ביוון ,והתפתחה
להיות התורה הרפואית השלטת באימפריה המוסלמית של ימי הביניים .תורות רפואה דומות
לתורת היסודות ,המזגים והמרות תועדו גם במזרח הרחוק ,שם הן נהוגות עד היום .תפוצתה
הרחבה של תורת המזגים והמרות מימי קדם ועד ימינו הביאה לה מתעניינים רבים ,ורבים
מהכתבים הרפואיים בנושא תורגמו למגוון שפות ,נערכו ,נחקרו ונבדקו .מידע רב נאסף באופן
שיטתי לגבי הכתיבה הרפואית על היסודות ,המזגים והמרות ,אולם לא הרבה עסקו ביישום
המעשי שלהם.
העבודה הנוכחית בוחנת כיצד שימשה תורת המזגים את הרופאים ואת האוכלוסייה ,באמצעות
עדויות ממקורות מגוונים .היות והפן הנחקר ביותר של הרפואה הקדומה הוא המרשמים
התרופתיים ,צמחי המרפא והספרות התיאורטית ,הרי שכאן נבקש להציג ולצייר פן אחר שלה –
זה שהיום מקוטלג כ"רפואה מונעת" .הרבה לפני התרופות והסכין ביקשו הוגי-השיטה ומתאריה
להניח בפני הרופאים והחולים אמצעים אחרים לטיפול ,אמצעים התערבותיים פחות הכוללים
שינויים בתזונה ובאורח החיים .המחקר מבקש לבדוק כיצד שימשה התיאוריה הרפואית חלק
מתהליך קבלת ההחלטות הקשורות בתזונה.
בתחילה יתוארו בקצרה השיטה ,מקורותיה ומקומה במרחב התרבותי של האימפריה המוסלמית-
ערבית של ימי-הביניים .לאחר-מכן תוקדשנה מילים רבות יותר לעדויות השונות הקשורות בישומה
המעשי של התורה ובעיקר לעדויות הקשורות במזון .מכאן נמשיך ונתמקד עוד בניסיון להראות את
הקשר בין החברה ,התזונה והרפואה ,בהקשר של תורת המזגים והמרות .הטקסטים באמצעותם
ייבחן קשר זה מגוונים ומשויכים לסוגות שונות ,כולן מהאזור ומהתקופה הנחקרים.
כמבוא למחקר ימוקמו נושאיו על מספר צירים חשובים – המיקום במרחב ובזמן ,חקר ההיסטוריה
של הרפואה ,יישומה המעשי של הרפואה וחקרּה ,והמתודולוגיה שנבחרה למחקר זה.
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 1.2הזמן והמרחב
 1.2.1הזמן
תחילתה הרשמית של האומה המוסלמית היא בהיג'רה ( .)622אז היגר מחמד ממכה למדינה
והפך למנהיג .אירוע זה מסמל את יצירתה של דת האסלאם ואת היווצרותה של האימפריה
המוסלמית-ערבית.

1

עם זאת ,הייתה זו רק יריית הפתיחה להיווצרות האסלאם ולהקמת

האימפריה המוסלמית-ערבית .התהליך ארך עוד שנים רבות .ההתייחסות לרפואה באימפריה
המוסלמית-ערבית מחייבת בחינה של האירועים ההיסטוריים מזווית ההתפתחות המדעית.
קמפבל ) (Donald Campbellטוען שמהפן המדעי-ספרותי-רפואי התחילה פריחתה של
האימפריה המוסלמית-ערבית בשנת  ,732השנה בה נבלמה ההתקדמות הערבית לאירופה.

2

תחת שלטון הח'ליפות האומיית החלה תקופת התרגומים ,בה תורגמו טקסטים רבים לערבית,
בעיקר מיוונית ,אך שיאה היה במהלך שלטון הח'ליפות העבאסית בין השנים .850-750

3

כאהן

מתאר בתקופה זו את התפתחותה של "התרבות הערבית-האיסלאמית" שאמנם שיוצריה היו לא
רק ערבית והאיסלאם לא היה השליט היחיד בא אך מרכזה הווצרותה הייתה מהמרחב הערבי
והשפה במסגרתה התפתחה הייתה הערבית והדת השלטת בא הייתה האיסלאם.

4

התפתחות המדע והתרבות הערבים קיבלו דחיפה אדירה עם עלייתה של הח'ליפות העבאסית
והעברת בירת האימפריה המוסלמית-ערבית לבגדאד לאחר עלייתם לשלטון .על-פי לואיס ,המעבר
מהאומיים לעבאסים היווה מהפכה של ממש .כחלק מהתהליך ,שבין השאר נתן כוח רב יותר
לשלטון המרכזי על פני השבטים הערביים ,חווה העולם הערבי גם התפתחות מסחרית אדירה,
מהפכה שהביאה להתפתחות הציביליזציה האסלאמית.

5

הניסיון לבחון יישום של מדע מסוים בחיי היום-יום דורש ניסיון מקדים למציאת הנקודה בזמן בה
התבססו התיאוריות והפכו למדע עצמאי .מובן שככל שמדובר בתהליכים חברתיים-היסטוריים הרי
שלא ניתן למצוא "נקודות" כאלה בזמן ,אלא שיש לבחור זמן מסוים בתהליך השינוי בו נדמה
שהתהליך עבר את הנקודה הקריטית ,והוא יכול להיחשב עצמאי ואחר .קמפבל והיטי ( Philip K.
 )Hittiמציינים כי במקביל לתהליכים שלטוניים שנבעו מעלייתה של השושלת העבאסית ,החלה
התפתחותה של הספרות הרפואית הערבית העצמאית .עצמאותה התבטאה בחשיבה הייחודית
הערבית ובהתייחסות לצרכים המקומיים 6.לואיס מציין שני ביטויים נוספים להיבדלות מהמדע
היווני :באופן ההתבוננות המעשית ,ובניסיון הקליני שנצבר בעולם הערבי 7.מרבית החוקרים
1

לואיס עמ' .47-46
2
קמפבל עמ' .36-32
3
קמפבל עמ'  ;38היטי עמ'  ;363לואיס עמ'  ;142פריאורסקי עמ' .181-171
4
כאהן עמ' .153-152
5
לואיס עמ' .137
6
קמפבל עמ'  ;39היטי עמ' .363
7
לואיס עמ' .137

2

קובעים את תחילתה של היצירה הרפואית הערבית העצמאית באמצע המאה ה ,9-בסוף תקופת
התרגומים ,ומסכימים שהגיעה לשיאה במאה ה .11-כפי שמובן ומקובל כיום במדע ההיסטוריה,
למרות קביעה זו של קו כרונולוגי מפריד ,הרי שההפרדה בין תקופת התרגומים לבין תקופת
היצירה המקורית אינו תמיד חד וברור ,ומדובר בתהליך מתמשך 8.גוטאס מתאר את יצרית המדע
הערבית כתופעה תרבותית רחבת יריעה שהייתה חלק מיצירת "התרבות הערבית -האיסלאמית"
שהוזכרה לעיל.

9

תקופת השלטון העבאסית ידעה סכסוכים ,מרידות וחילופי שלטון רבים.

10

למרות תחילת דעיכתה

של הח'ליפות העבאסית במאה ה ,11-המשיך מדע הרפואה לפעול ולהתפתח מכוח יסודותיו
שהוצבו על-ידי שושלת זו ,גם במסגרת השלטונות שהחליפו שושלת זו ברחבי האימפריה .הוא
התקיים במקביל בשושלות המקבילות ששלטו בחלק משטחי האימפריה המזרחית כמו השושלת
הפאטימית והאיובית ושרידי השושלת האומיית ששלטו באנדלוסיה .הח'ליפות העבאסית נפלה
באופן סופי בשנת  ,1258עם נפילתה של הבירה בגדאד.

11

לאחר הנפילה איבדה האימפריה

המוסלמית-ערבית ,בין השאר ,את ההגמוניה המדעית שהייתה לה מאז המאה השמינית.

12

הממלכה הממלוכית ,שהייתה אחת מיורשותיה של הח'ליפות העבאסית ,הייתה האחרונה לשמר
מסורת מדעית זו בתחום הרפואה ומדע הרפואה המשיך לפעול ולהתפתח בראשית השלטון
הממלוכי באיזורי מצרים וסוריה.

13

בתחילת המאה ה 16-נפלה גם הממלכה הממלוכית והחל

העידן העותומאני .אף שמהמאה ה 11-הייתה האימפריה בתהליך דעיכה ארוך ומורכב ,תרבותה
עדיין שלטה בחלקים נרחבים של העולם המוכר .אטוול (  )Attewell, G.מציין שאחת המשימות
החשובות בחקר ההיסטוריה של המדע המוסלמי בדרך להבנתו ולהבנת תפקידו היא להרחיב את
גבולות הזמן הנחקר מעבר לתקופת הפריחה של האימפריה בין המאה ה 8-ל.11 -

14

לפיכך,

מחקר זה יתייחס לציר הזמן שתחילתו במאה ה 9-לאחר התבססות מדע הרפואה הערבי ,וסופו
בתחילת המאה ה 16-עם נפילתו של השלטון הממלוכי.
 1.2.2המרחב
בבואנו לת חום את המרחב הנחקר שומה עלינו לבדוק כיצד נעשתה תחימה זו במחקרים קודמים.
בדיקה קצרה תעלה שתי דרכים עיקריות לתחימתם של האיזורים הנחקרים :האחת לפי גבולות
גיאוגרפיים והשנייה לפי גבולות מדיניים .שתי הדרכים מציבות אתגרים לקביעת המרחב הנחקר
במחקר הנוכחי .מבחינת התחימה המדינית ,הרי שההגדרה הטובה ביותר תהיה של השטחים
בשליטת האימפריה המוסלמית-ערבית בתקופת פריחתה בימי הביניים המוקדמים .עם זאת ,שטח
8

היטי עמ' .363
9
גוטאס עמ' .60-53
10
לואיס עמ' .122-106
11
היטי עמ' .484
12
היטי עמ' .683
13
היטי עמ' .685
14
אטוול ,עמ' .345
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זה השתנה באופן תדיר וניכר במהלך התקופה הנחקרת ,כך שמדובר בהגדרה דינמית ,כזו שלא
תוכל להיות קבועה לכל אורך התקופה שנקבעה למחקר כולו.
תחימת המרחב במחקר זה תעשה על-פי הגבולות המדיניים בהם שלטה האימפריה לאורך כל
התקופה הנחקרת והם כוללים גם את האימפריה המזרחית וגם את זו המערבית .בבחירת
המקורות למחקר תהיה ההתייחסות העיקרית למרכזים העירוניים ,בהם שלטה האימפריה
המוסלמית-ערבית במהלך התקופה הנחקרת.
 1.2.3סיכום זמן ומרחב
בשל התקופה הארוכה והשטחים הנרחבים שצוינו לעיל ובהם עוסק המחקר ,חולקו התקופות
והאזורים השונים בחלוקה דו ממדית לשלושה חלקים מרכזיים שישמשו לציון הזמן והמרחב
במהלך סווג העדויות והמקורות:
 .1התקופה העבאסית ,ובתוכה החליפות הפאטימית במזרח.
 .2התקופה האיובית והממלוכית .האיובים התרכזו בסוריה והממלוכים במצרים.
 .3החליפות האומיית באנדלוסיה שבספרד.
 1.3חקר ההיסטוריה של הרפואה באימפריה המוסלמית-ערבית
ההיסטוריונים העוסקים בהיסטוריה של הרפואה שונים בגישתם אליה .חלקם בוחנים את
התיאוריה המשמשת את הרופאים ,יש הבוחנים אותה אל מול תורות-רפואה במקומות נוספים
ומשווים ,ואחרים מתמקדים ביישום התיאוריה בחיי המעשה .ננסה להציג כאן את המוקדים
הרלבנטיים בחקר ההיסטוריוגרפיה של הרפואה ולמקם מחקר זה ביניהם.
 1.3.1חקר ספרות התיאוריה המדעית
החקר הנרחב ביותר בשדה המחקר של הרפואה הערבית בימי הביניים נעשה מתוך הסתכלות על
הרפואה הערבית כמדע תיאורטי.

15

חוקרים רבים הקדישו את מחקרם לעיבוד ולפרשנות טקסטים

שונים ,ומתוך כך להצגת התיאוריה הרפואית המדעית כפי שנכתבה בימי הביניים ,על-ידי מדענים
ערבים שונים .חוקרים אלו בחרו להתמקד בתולדות הכותבים וכתביהם ,וכן בפרוש ובתרגום של
הטקסטים ,בניסיון להבין את הטקסט ואת המושגים שהכותבים השתמשו בהם.

16

מחקרים אלה

מספקים סקירה כללית של התיאוריה ושל ההיסטוריה של מדע הרפואה על מרכיביו השונים.
מדובר במחקרים בעלי יריעה רחבה ביותר ,המהווים נדבך חשוב מאוד בכל הנוגע לפרשנות
ולהצגת התיאוריה הרפואית .עם זאת ,הם אינם בודקים ,על פי רוב ,את פעולתה של התיאוריה
כחלק מן המרחב התרבותי בו פעלה ובכך יוצאת הפרשנות לעיתים לוקה בחסר .יוצא מן הכלל
15

אלורז-מילאן ,עמ' .293
16
לדוגמא :עמר ובוכמן; גרונר; היטי מונקיד.
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הוא ספרו של דולס ( )Michael W. Dolsהסוקר באופן מקיף את הרפואה הערבית במצרים בימי
הביניים ומביא תרגום של הספר כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר (ספר דחיית הנזקים
לגוף בארץ מצרים) ,שנכתב על-ידי הרופא עלי אבן רצ'ואן במאה ה.11-

17

כאמור ,המוקד המחקרי העיקרי בתחום ההיסטוריה של הרפואה הוא חקר התיאוריה הרפואית
ופרשנותה .מעבר למחקרים שהוזכרו לעיל ישנם במסגרת זו גם חוקרים העוסקים בנושאים
ייחודיים .בספרם החדש העוסק ברפואה המוסלמית בימי הביניים ,דנים פורמן ( Peter E.
 )Pormannוסבאג'-סמית ( )Emilie Savage-Smithבנושאים הקשורים במרחב התרבותי
ובאספקטים מעשיים .בין הנושאים אפשר למצוא דיונים ביישום של התיאוריה הרפואית ,בקשר בין
הרופא לחברה וברפואה פופולארית .למצער ,בשל קוצר היריעה הנובעת מבחירת תחום רחב כל-
כך של נושאים ,לא עוסקים הכותבים ,ברוב המקרים ,בעומקם של נושאי הכתיבה ,אלא סוקרים
את הידע הקיים אודותיהם באופן כללי.

18

דוגמא נוספת הוא ספרו של גוטאס ( )Gutas, D.מחשבה יוונית ,תרבות ערבית ( Greek
)Thought, Arabic Culture

19

שבוחן את מעבר הידע המדעי לאימפריה הערבית כתופעה

תרבותית .הוא אמנם אינו עוסק ברפואה באופן בלעדי ,אך הרפואה הייתה חלק מרכזי במדע בכלל
ובמעבר הידע בפרט ,ומכאן חשיבותו של המחקר לנושאנו.
 1.3.2חקר היישום המעשי
עם זאת ,מספר מחקרים בחנו גם אספקטים רפואיים שונים שאינם הבנת המדע גרידא ,אלא גם
בחינת יישומו המעשי .כאן מדובר במחקרים שעסקו בתפקידו של הרופא ,בתיאורי מקרה ועוד.
ברי כי אין מדובר במשימה פשוטה .הכתבים המובהקים ביותר העוסקים ברפואה הינם הכתבים
התיאורטיים .על כתפי ההיסטוריון המבקש לנתח את יישומה המעשי של התיאוריה מוטלת
המעמסה של השגת אמצעים נוספים למחקר ושאיבת המידע הנחוץ גם מכתבים אחרים או
מאמצעים אחרים של התרבות החומרית .אולי בשל כך ,רוב המחקרים הללו בחרו לבחון סוגיות
מעשיות אלו בתוך המרחב של הכתיבה הרפואית המדעית התיאורטית בתקופה הנידונה,
במרשמים כתובים או בכתביהם של רופאים .מעטים עד-מאוד החוקרים שפנו לבחינת
האינטראקציה של התיאוריה הרפואית עם תחומים ומקורות ידע אחרים בני אותה התקופה ,אלו
שאינם רפואיים בטבעם.
חוקר ההיסטוריה של הרפואה ,נידהם ) ,(Joseph Needhamחקר את הרפואה הסינית העתיקה,
שהייתה דומה במבנּה שלה לרפואה הערבית .נידהאם טוען כי קיים פער בין התיאוריה המדעית
הקשורה ברפואה מונעת כפי שהוצגה בספרות ,לבין יישומה בשטח על-ידי הרופאים.
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דולס.
18
פורמן וסבאג'-סמית .
19
גוטאס.
20
נידהם עמ' .341-340
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20

במאמרו העוסק בתיאוריה ובמעשה בבתי החולים הראשונים של בגדאד על-פי כתביו של הרופא
אלכאשכארי ,מעלה פורמן את השאלה :באיזו מידה משליכה הספרות הרפואית על הרפואה
המעשית?

21

את מחקרו ,שהתמקד רק בספרות הרפואית ובו לא הצליח להגיע למסקנה חותכת

בנושא ,הוא סיכם באומרו שבין התיאוריה והפרקטיקה יש השפעות הדדיות שקשה למדוד אותן.

22

גם לב ועמר חקרו את היישום של הרפואה המעשית ( )Materia Medicaעל-פי הגניזה
הקהירית ,ומצאו מעיון במרשמים שישנו פער בין המידע התיאורטי והיישום שלו.

23

אלורז-מילאן

) ,(Cristina Alvarez-Millanעסקה באחד ממחקריה במעשה הרפואי ,באמצעות עיון בתיאורי
מקרה של הרופא בן המאה העשירית אלראזי ,וגם היא מצאה פער בין המידע התיאורטי לבין
יישומו המעשי.

24

אטוול התייחס לאופן המחקר של המעשה הרפואי והדגיש את הצורך לחקור את ההיסטוריה של
הרפואה או של המדע כחלק מהתרבות ולא רק באמצעות טקסטים רפואיים .הוא קורא למחקר
כזה "לוקליזציה של חקר ההיסטוריה של המדע" ,ומדגיש שהדרך לבדוק תאוריה כל-כך
אוניברסלית היא דרך הפרקטיקה שלה.

25

דוגמא למחקר המשלב מחקר של טקסטים תרבותיים ורפואיים הוא מחקרם של מרין ( Manuela
 )Marinו-וויינס ( ,)David Wainesשבדקו את הקשר בין תזונה ורפואה באמצעות סקירת ספרי
רפואה ובישול ובדיקת האזכורים הרפואיים בהם.

26

מחקרם זה הוא ייחודי ושונה כי עסק במרחב

התרבותי והרפואי בכפיפה אחת .עם זאת ,לטענת החוקרים ,מדובר במחקר ראשוני בלבד ונדרש
עוד מחקר רב ונרחב בנושא זה.
 1.3.3סיכום
שאלת היישום המעשי היא שאלה מורכבת ובעייתית .בדיקה של תחום מעשי בפרספקטיבה
היסטורית  ,במיוחד אם הוא אינו רק חלק בטיפול הרפואי אלא גם בחיי השגרה ,מזמנת מהמורות
שונות .מחקר זה שם לו למטרה לשלב בין המידע התאורטי מהספרות הרפואית למידע נוסף
מסוגות אחרות כדי ליצור את התמונה הרחבה שהחוקרים חותרים אליה .מחקר זה מתייחס
להיסטוריה של מדע הרפואה בהקשריו המעשיים ,ובמסגרת התרבותית בה פעל .ההקשרים
המעשיים כוללים גם את עבודת הרופא וגם את הפעילות הרפואית בחיי היום יום של הקהל
הרחב .מבחינת המחקר ההיסטורי ,המסגרת התרבותית כוללת גם את הספרות התאורטית
הרפואית וכן את הסוגות הספרותיות השונות שנכתבו בתקופה זו והיוו חלק מהתרבות.

21

פורמן ,עמ' .198
22
פורמן ,עמ' .226
23
לב ועמר.
24
אלורז-מילאן ,עמ' .306-305 ,295
25
אטוול ,עמ' .345
26
מרין וויינס.
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 1.4שאלות המחקר ומתודולוגיה
השאלה המרכזית בה עוסק מחקר זה ,על מקומה של התזונה על-פי תורת היסודות ,המזגים
והמרות בתרבות היומיומית ובפרקטיקה הרפואית ,באימפריה המוסלמית-ערבית בין המאות ה9-
ל ,16-עוסקת בישום המעשי של הרפואה התזונתית על-פי תורת המזגים והמרות .היישום ייבחן
כאן גם בחיי השיגרה של האדם הפשוט וגם בבחירות הטיפוליות של הרופאים .מתוך שאלה
מרכזית זו עולות שאלות משנה ,ביניהן:


איך מוצאים מידע על יישומה המעשי של תורה רפואית במסגרת היום-יומית לאורך
ההיסטוריה?



האם אפשר להסיק מסקנות מתוך מקורות היסטוריים לגבי יישום יום-יומי של מדע
כלשהו?



כיצד יש להבין את הקשר המורכב בין התיאוריה לבין המעשה במדע הרפואה?

 1.5מתודולוגיה
מחקר זה יבקש לבדוק את השאלות שלעיל באמצעות חקר החוליות המקשרות בין הרפואה לבין
התזונה באימפריה המוסלמית-ערבית ,חוליות המצויות גם בספרות הרפואית התיאורטית וגם
בתוך עדויות היסטוריות נוספות במרחב ובזמן הנחקרים.
מחקר זה מתייחד באיסוף מקורות מגוונים ,מסוגות ספרותיות שונות .השימוש בסוגות שונות מצד
אחד הופך את המשימה למורכבת כי כל סוגה ספרותית דורשת התייחסות פרשנית המתאימה
לאופי הכתיבה ומטרותיה ,ומצד שני מאפשר לקבל תמונה רחבה המורכבת ממגוון אספקטים של
התרבות .בנוסף ,מגוון העדויות המגיע מסוגות שונות ,תקופות שונות ואזורים נרחבים בתוך הזמן
והמרחב שהוגדרו לעיל משקף בין השאר אספקטים שונים של חיי היום-יום באימפריה המוסלמית-
ערבית על תקופותיה השונות ואזוריה הנרחבים .כל זאת במטרה ליצור תמונה רחבה ומורכבת
מהפרטים השונים .הסוגות שנסקרו הן – ספרות תיאורטית רפואית ,ספרות קולינארית ,שירה,
פרוזה וספרות הדרכה.
המקורות השונים נסקרו ,ולוקטו מתוכם עדויות הקושרות את "תורת היסודות ,המזגים והמרות"
לתזונה בחיי היום-יום ולמסגרת הטיפול הרפואי .בשלב הראשון ,לפני הסקירה ,הוגדרו המושגים
המאפיינים את תורת היסודות ,המזגים והמרות ,ולאחר מכן נסקרו המקורות כדי לחפש עדויות
הקושרות מושגים אלו בעניינים רפואיים תזונתיים .העדויות פורשו ,והמושגים והרעיונות המוזכרים
בהם הוסברו .עם זאת ,אין במחקר ספירה כמותית של הופעת המילים בסוגות השונות ואין מטרת
מחקר זה להוכיח כמותית את השימוש בתוימ"מ ובתזונה במסגרת הרפואה הערבית בימי-
הביניים .עניין זה אינו פשוט להוכחה בפרספקטיבה היסטורית ,ממרחק הזמן והתרבות .מטרת

7

מחקר זה היא לבדוק את אופני השימוש והעברת הידע של תורה רפואית זו לרופאים ולציבור
הרחב.
מעבר לסקירת המקורות הכללית ,כדי לספק מידע נוסף לגבי ההתייחסות למזונות על-פי תוימ"מ
מבחינת דרך תיאורם וההיבטים הרעיוניים הקשורים באופן ההצגה של תורה רפואית זו ,נאספו גם
עדויות ספציפיות העוסקות באופן ממוקד בקשר בין "תורת היסודות ,המזגים והמרות" למזונות
מסוימים .המזונות שייסקרו הם לחם ובשר ,והם נבחרו בשל היותם מזונות בסיסיים .ניתוח
העדויות האלה יוביל לסיכום ולמסקנות.
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 1.6תעתיק
שמות ומושגים בערבית מופיעים במחקר בתעתיק מדעי; תרגומים המובאים באופן ישיר מובאים
בהטייה וברוחב טקסט מובדל; שמות ספרים מובאים בהדגשה; מושגים ומילים בערבית
מתועתקת המובאים בטקסט מסומנים בהטייה; שמות אישים בערבית מובאים בתעתיק מדעי אך
ללא הבחנה בצורת הטקסט .להלן טבלת התעתיק:
טבלה : 1תעתיק
עברית
א
א'
ב
ת
ה /ת
ת'
ג'
ח
ח'
ד
ד'
ר
ז
ס
ש
צ
צ'
ט
ט'
ע
ע'
פ
ק
כ
ל
מ
נ
ה
ו
י

ערבית
ا
ء
ب
ت
ة
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
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פרק  :2תורת המזגים והמרות ,ביוון העתיקה ובאימפריה המוסלמית-ערבית
 2.1מבוא
העיסוק במדע הערבי ובהתפתחותו אינו שלם בלא התייחסות לקשר שלו למדע היווני ,שהתפתח
בעת העתיקה  .זאת ,מאחר והמדע הערבי הוא תוצר מובהק וישיר של המדע היווני.

27

היות

שכוונותיו של מחקר זה הן לעסוק בחקר תורת המזגים והמרות באימפריה המוסלמית ,הרי
שלצורך כך תוצג הרפואה היוונית והתפתחותה בקצרה ובעיקר בהקשרים שיתרמו להמשך
המחקר ושיובילו להבנה טובה יותר של מקורות התורה ותהליך התפתחותה .בחלק הראשון של
הפרק נתאר כיצד התפתחה תורת המזגים והמרות במסגרת המדע היווני ,ובהמשכו נסקור את
התהליך בו עבר ידע זה לאימפריה הערבית .החלק השני של הפרק יעסוק בתורת המזגים והמרות
כפי שהוא מתוארת על-פי מקורות ערביים בני התקופה ובהמשך יתמקד בתזונה על-פי תורה זו.
 2.2שורשיה של תורת המזגים והמרות
הרפואה היוונית היוותה בסיס לרפואות רבות (ביניהן הרפואה המערבית של ימינו) ,אולם
מקורותיה של הרפואה היוונית עצמה אינם ידועים בבירור .ההתחקות אחרי מקורותיה של
הרפואה היוונית בכלל ,ושל תורת המזגים והמרות בפרט ,היא משימה מורכבת שחוקרים רבים
עסקו ועוסקים בה.

28

העדויות ההיסטוריות הכתובות העתיקות ביותר שיש בידינו לקיומה של

הרפואה המבוססת על הפילוסופיה הטבעית ביוון הן מהמאה החמישית לפני הספירה והלאה.

29

בשל המחסור במקורות ראשוניים ,הרי שהניסיונות לברר את מקורה של התורה היוונית הינם
כולם בגדר השערות מלומדות בלבד .החוקרים בתחום העלו השערות מגוונות ,בחלקן כאלה שאף
מעלות שאלות מעניינות אודות הקשר המדעי והתרבותי בין הציוויליזציות הגדולות של העת
העתיקה.
לדעתו של פיליפס ( ,)E. D. Phillipsהרעיונות הפילוסופיים העומדים בבסיס התאוריה הרפואית
היוונית ,שגובשו לכלל תיאוריה רפואית ,התפתחו בסיוען של המסורות המקומיות היווניות .עוד
הוא טוען כי המבנה הפוליטי המבוזר והפלורליזם התרבותי תרם לכך שהתרבות היוונית
התאפיינה בפתיחות ובאיכות הפעילות האינטלקטואלית ,שהביאו את הדיאלוג והויכוח להיות חלק
אינטגרלי מהחיים האינטלקטואליים היווניים.

30

האופי האינטלקטואלי ביוון אפשר התפתחות

מדעית ומחשבתית ניכרות ,ואת המעבר לרפואה מקצועית .בתהליך שצמח מתוך הפילוסופיה אל
27

בהמשך הפרק נסקור את אופני מעבר הידע מהיוונים לערבים ואת משמעותו של תהליך זה.
28
לדוגמא :פורקרט; נידהם; אקרקנכט; פיליפס.
29
פיליפס ,עמ' .28
30
פורטר ,עמ'  ;55-53אקרקנכט ,עמ'  ;48פיליפס ,עמ' .28
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מדע הרפואה ,עבר מדע הרפואה מהנחות מיתולוגיות להסברים ראציונלים המניחים רכיבים
ממשיים (שניתנים לצפיה ,לתיאור ולבחינה) ביסוד ההסברים הפילוסופיים הנוגעים להרכבו
ולמבנהו של העולם.

31

נידהם ( )Needhamטוען כי לכל אחת מהרפואות המקצועיות הקדומות של העת העתיקה או ימי
הביניים ישנם איפיונים מקומיים משמעותיים או מרכזיים.

32

עם זאת ,שוררת הסכמה בין החוקרים

שמקורה של התורה היוונית אינו ביוון ,הגם שהסברות המחקריות לגבי מקורותיו של בסיס זה
מגוונות ומרובות.
המיקום הגיאוגרפי של יוון באזור מרכזי מבחינה מסחרית ותרבותית תרם גם הוא להתפתחות
הרפואה היוונית ,ואפשר להניח שהייתה תרומה כלשהי גם לציביליזציות הים-תיכוניות העתיקות
ואלו של המזרח הקרוב.

33

חוקרים רבים סוברים כי מקורה של תורת המזגים והמרות היוונית היא

בציוויליזציה שכנה .ג'ונס ( )W. H. S. Jonesמציין שחלק מהחוקרים חושבים שמקורן של המרות
במצריים,

34

ידי היוונים.

דולס מזהה רעיונות שונים בתורת המזגים שמקורם במצריים ועל-פי דעתו אומצו על-

35

גוגנהיים קובע שהידע הרפואי היווני נבנה על בסיס הידע המצרי והבבלי,

36

פורטר

( )Roy Porterמציין שלמרות שנראה שיוון חייבת חלק מהתקדמותה לידע הרפואי המצרי ,היא
מהר מאוד הלכה בדרכה היא.

37

חוקרים שונים מעריכים שאולי חכמי הודו הביאו את הרעיונות של הפילוסופיה הטבעית ליוון.

38

אקרקנכט ( ,)Erwin H. Ackerknechtמציין בהשתאות את הדמיון הרב בין הפילוסופיה הרפואית
ההודית והסינית לזו היוונית 39.ואכן ,עיון בתורות רפואיות אלו מגלה דמיון בתחומים שונים .יסודות
הרפואה הסינית ,כמו-גם אלה של הרפואה ההודית הקלאסית ,הועלו על הכתב בתקופה
המקבילה לכתיבתו של הקורפוס ההיפוקרטי ביון ,סביב אמצע האלף הראשון לפני הספירה 40.לפי
תיאורו של פורקרט ( ,)Manfred Porkertתיאורית הניגודים ברפואה הסינית דומה להפליא
לרפואה היוונית בתפיסתה את הניגודים :בשתיהן יש דגש על כך שהניגודים משלימים אלה את
אלה ,כך שהם יוצרים איזון מחד גיסא ,ומנוגדים זה לזה מאידך גיסא.

41

בדומה לעקרונות

הפילוסופיה היוונית ,מספרים כתבי הרפואה ההודים כי האדם הוא מיקרוקוסמוס של היקום 42.כמו
ברפואה היוונית ,גם בבסיסה של התורה הסינית וההודית נמצאים היסודות ,המזגים והמרות.

31

לונגריג ,עמ' .149
32
נידהם ,עמ' .263
33
אקרקנכט ,עמ' .47
34
ג'ונס עמ' .xlvi
35
דולס ,עמ' .12
36
גוגנהיים ,עמ' .3
37
פורטר ,עמ' .51
38
אריכא ,עמ' .4
39
אקרקנכט ,עמ' .35
40
פורקרט ,עמ'  ;68באשאם ,עמ'  ;19אקרקנכט ,עמ' .36
41
פורקרט ,עמ' .66-65
42
באשאם ,עמ' .22

11

ברפואה הסינית חמישה יסודות ושני מזגים,
מרות.

44

43

ובתורה ההודית חמישה יסודות ,שני מזגים ושלוש

בריאות נחשבה ,ברפואה ההודית ,למצב בו מתקיים איזון בין שלושת הנוזלים (מרות)

העיקריים :רוח ,מרה ,ומוכוס.

45

הקבלה נוספת בין תורות הרפואה העתיקות היא בהתייחסות

לאנרגית-חיים או לרוח-חיים ,הפנאומה ) )Pneumaברפואה היוונית ,הצ'י ) (Chiברפואה הסינית
והפרנה ) (Pranaברפואה ההודית .בשל דמיון זה ומרכיבים דומים נוספים שהוזכרו לעיל ,מכנה
נידהם את סוג הרפואה הזה "רפואה פנאומתית" ,היא הרפואה שבבסיסה נמצאת הרוח המניעה
את הגוף לפעולה.

46

גם פורטר ראה את המקבילות בין הסכימה הבסיסית ברפואה היוונית לבין

הסכימות ההודית והסינית.

47

בהמשך לעמדתם של חוקרים אלו מעלה נגה אריכא ( )Noga Arikhaאת ההשערה שהיו אלו
חילופי ידע מכמה תרבויות שהביאו את הפילוסופיה הזו ליוון.

48

באשאם (,)A. L. Basham

בהמשך לעמדה זו ,טוען כי שאלת ההשפעה במובן הזה היא עניין לספקולציות בלבד ,שכן לא
קיים מידע המצביע על כיוון הזרימה של הידע הרפואי בזמן העתיק 49.נידהם מעריך ,מתוך סקירת
הדמיון בין הרפואות השונות ,כי ציוויליזציה עתיקה יותר משלושתן היא זו שפיתחה את הרעיונות
העומדים בבסיס שלוש הרפואות והפיצה אותם לכוונים השונים .להערכתו הייתה זו מסופוטמיה.

50

 2.3הרפואה היוונית
הרפואה היוונית המדעית שהתפתחה בתקופתו של היפוקרטס ,בשונה מזו המסורתית ,התבססה
פחות על אמונות מיסטיות .היא התבססה על הנחות מדעיות ,שנבעו מהפילוסופיה הטבעית
שמהווה את הבסיס לתוימ"מ .השינוי העיקרי ברפואה היוונית שקרה בתקופתו של היפוקרטס,
היה שהמחלה לא נחשבה יותר כתופעה על-טבעית אלא נצפתה מנקודת מבט מדעית.

51

בניסיון להבדיל בין הרפואות המסורתיות לבין הרפואה המודרנית מציע נידהם ,בבואו לחקור את
הפילוסופיה הטבעית ,להבחין בין ההיפותיזות המתמטיות ,העומדות בבסיס הרפואה המודרנית,
לבין ההיפותיזות הקדומות יותר של ימי הביניים והעת העתיקה ,ולבין ההיפותיזות המטאפיזיות
של הרפואה המסורתית.

52

כדי להבחין בין הרפואה של ימי הביניים והעת העתיקה לבין הרפואה

המסורתית שקדמה לה מסביר נידהם שההבדל המהותי בין רפואות אלו הוא בהתבססות הרפואה
המסורתית על כוחות על-טבעיים או מיסטיקה ,והתבססותה של הרפואה של ימי הביניים והעת

43

אקרקנכט ,עמ'  ;44נידהם ,עמ' .267
44
אקרקנכט ,עמ' .37
45
באשאם ,עמ' .22
46
נידהם ,עמ' .267
47
פורטר ,עמ' .58
48
אריכא ,עמ' .4
49
באשאם ,עמ' .22
50
נידהם ,עמ' .268
51
אקרקנכט ,עמ' .47
52
נידהם ,עמ' .266
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העתיקה על הפילוסופיה הטבעית ) .(Natural Philosophyמשמע ,לפי טענה זו הפילוסופיה
הטבעית ,שתתואר בפירוט בהמשך ,מהווה בסיס מדעי שעל הכללים העומדים בבסיסו התפתחה
הרפואה ,ואילו הרפואה המסורתית התבססה על אוסף אקלקטי של אמונות מיסטיות .התהליך של
המעבר מהרפואה המסורתית לזו המדעית היה הדרגתי ולכן הפילוסופיה הטבעית קרובה לאמונה
המיסטית 53.ג'ונס אף טוען כי מקורה של הגישה הוא בדדוקציה על-טבעית של עובדות פיסיולוגיות
ידועות ובצביעתן בגוונים פילוסופיים 54.כלומר שהפילוסופיה הטבעית לדעתו ,הוותה ,אוסף מאורגן
ומוסבר של אותן אמונות מיסטיות קדומות .לאורך כל התקופה בה התפתחה הרפואה היוונית היו
מאבקים בין הרופאים המסורתיים ,שעדיין פעלו ,והרופאים ההיפוקרטיים.

55

 2.3.1הרפואה היוונית ותורת המזגים והמרות
חוקרי ההיסטוריה של הרפואה היוונית העתיקה זיהו שני רעיונות פילוסופיים מרכזיים במדע יווני
זה ,עליהם הושתתה ,או מתוכם צמחה ,תורת המזגים והמרות .שני רעיונות אלו הם :הפילוסופיה
הטבעית ) ,(Natural Philosophyותורת הניגודים.
תורת החוכמה ,הפילוסופיה ,ותורת הרפואה היווניות התפתחו במסלולים מקבילים והיו קשורות זו
בהתפתחותה של זו באופ ן הדוק .כאשר ביקשה הפילוסופיה להגדיר את העולם באופן מדעי היא
עשתה זאת באמצעות הפילוסופיה הטבעית ,שבבסיסה ההנחה שהעולם מורכב מארבעה
יסודות :אש ,אויר ,מים ואדמה .מסגרת זו אפשרה תפיסה של גוף האדם כהשתקפות של
המערכת הפיסיקלית הכוללת:

56

היסודות מהם גם מורכב גוף האדם ,כפי שמשתקף מתורת

המזגים והמרות ,היוו את המיקרוקוסמוס של היסודות מהם מורכב היקום .על בסיס התיאוריה
הפילוסופית הזו ,שהגדירה את היסודות מהם מורכב גוף האדם והיקום ,נבנתה התיאוריה של
תורת היסודות ,המזגים והמרות.
מרכיב חיוני נוסף ברפואה היונית הוא תורת הניגודים ,המבוססת על הרעיון שהעולם מורכב
מניגודים ,כוחות מנוגדים או תכונת מנוגדות .לדוגמא :מתוק ומר ,קר וחם ,שחור ולבן וכן הלאה.

57

אפשר להתייחס לתורת הניגודים ככזו השואפת תמיד לאיזון :בין כל שני קטבים שלה יש נקודה
אחת מאוזנת .אלקמיאון ) ,(Alcmaeonשנחשב לאחד מאבות תורת הניגודים,
הבריאות כ"מאזן כוחות".

59

58

הגדיר את

התיאוריה אמנם גרסה מנעדים שונים של ניגודים ומאזני-כוחות

ביניהם ,אולם כתבי ההוגים היוונים מראים כי לא הגיעו ביניהם להסכמה לגבי הגדרת המנעדים
השונים ואופיים .היסטוריון הרפואה לויד ( )G. E. R. Lloydמתאר במאמרו על שורשי תיאורית
הניגודים בפילוסופיה היוונית את חילוקי הדעות הרבים שנבעו מתאוריה זו לגבי מיקום מצבים
53

טמקין ,עמ' .152
54
ג'ונס עמ' .xlvi
55
פורטר ,עמ' .53
56
לסלי ,עמ' .4
57
אריכא ,עמ' .5
58
אריכא ,עמ'  ;5לונגריג ,עמ'  ; 156כמו כן הוא הכותב הרפואי המדעי היחיד מלפני תקופתו של היפוקרטס שדעותיו
שרדו בצורה כל שהיא (לונגריג ,עמ' .)155
59
גוגנהיים ,עמ' .4
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מסוימים על סקאלת הניגודים .הוא מסכם שהייתה הסכמה רחבה על הניגוד עצמו ומציין שניתן
לראות בפילוסופיה היוונית את ההתייחסות לניגודים כמשלימים האחד את השני ויוצרים הרמוניה,
אך גם כערכים מנוגדים.

60

תקופות פעילותם של שני רופאים ידועים ברפואה היוונית תוחמות את תקופת גדולתה של
הרפואה היוונית .הראשון משני הרופאים היה היפוקרטס ,שחי במאה ה 5-לפנה"ס ,והאחרון היה
גלנוס ,שפעל במאה השניה לספירה וחתם את התקופה .מעט מאוד חומר ראשוני נמצא
מהתקופה שבין היפוקרטס לגלנוס.

61

רופאים אלו הם גם המוזכרים ביותר על-ידי הרופאים

הערבים בבואם לעסוק בנושאים שונים הקשורים בתורת המזגים והמרות.
פרטי חייו של היפוקרטס אינם ברורים אך ידוע שמוצאו מהאי קוס שביון ,כי הוא חי עד גיל מופלג,
וכי השתייך לגילדת הרופאים.

62

אפלטון ,הפילוסוף והמתמטיקאי היווני בן המאה ה 4-לפנה"ס,

מציין בכתביו שהיפוקרטס היה אסקלפיאד ) (Esclepiadונראה כי הכוונה לקבוצה או לגילדת
הרופאים ,ששמה נגזר משמו של אסקלפיוס ,שהיה אל הרפואה על-פי המיתולוגיה היוונית.
הקורפוס ההיפוקרטי הוא קובץ ספרים ,המייצג את הרפואה היוונית.

64

63

החומר המרכיב את

הקורפוס נאסף רובו סביב שנת  250לפנה"ס בספריה של אלכסנדריה ,בה שכן באותה התקופה
אחד ממרכזי הלימוד של הרפואה היוונית ,והוא כולל בין חמישים לשבעים ספרים המיוחסים
לתקופתו ולהלך רוחו של היפוקרטס.

65

בתוך ספרי הקורפוס ההיפוקרטי ישנן גישות שונות והוא

אינו אחיד .אין טענה שכולו נכתב על ידי היפוקרטס והוא אף משלב מגוון מסורות רפואיות .עם
זאת מדובר במקבץ של ספרים בהם בסיס מחשבתי דומה (שיוסבר להלן) ,גם אם דעות שונות
לגבי דרך הפעולה והטיפול 66.ברובו של הקורפוס ההיפוקרטי אין שם של מחברי הכתבים השונים,
ואיננו יודעים מה ממנו נכתב על ידי היפוקרטס.

67

מהכתבים ההיפוקרטיים עולים ארבעה עקרונות בסיסיים משותפים לרפואה:
 .1המחלה נתפסת כתופעה טבעית .כמו כן ,הפרקטיקה של ההתבוננות במהלך המחלה
זוכה לחשיבות גדולה/רבה יותר מאשר התיאוריה העוסקת במחלה זו או אחרת.

68

מתוך

כך ,הטיפול במחלה ,בקורפוס ההיפוקרטי ,אינו מתואר ביחס למחלה אלא בנפרד ממנה.
 .2מבחינת אופן הטיפול אופיין הרופא ההיפוקרטי ,כפי שהוזכר לעיל ,על-ידי עניין לא
באבחון אלא בתחזית הרופא לגבי התפתחות המחלה ,הניבוי (פרוגנוזה ,התלויה גם

60

לויד ,עמ' .104
61
אקרקנכט ,עמ' .64
62
ג'ונס עמ' .xlii-xliv
63
ג'ונס עמ'  ;xliv-xlvאקרקנכט ,עמ' .49
64
פיליפס ,עמ'  ;121ג'ונס עמ' .xxix
65
פורטר ,עמ'  ;56אקרקנכט ,עמ' .55
66
פיליפס ,עמ' ..31
67
פיליפס ,עמ'  ;34ג'ונס עמ' .xx-xxi
68
אקרקנכט ,עמ'  ;58אריכא ,עמ' .13 ,7

14

במצבו של החולה עצמו ,בגורמים סביבתיים ובקריטריונים נוספים על סיווג המחלה
עצמה).

69

 .3גוף האדם נתפס כמערכת שלמה ולא כחלקים נפרדים.
 .4לטבע יש כוח מרפא חזק ותפקידו של הרופא הוא לסייע לכוח זה בתהליך ההחלמה של
החולה.

70

כלי הטיפול המועדף על היפוקרטס היה הטיפול התזונתי.

71

הספרים השונים המהווים חלק

מהקורפוס מדגישים את טבעם של המזונות מבחינת מזגם כמחממים או מקררים וכן מדגישים את
כוחם ואת השפעתם על הגוף .רק אם נכשל הטיפול בתזונה נעשה שימוש בתרופות.

72

התזונה

הייתה בתקופה זו חלק ממערך שלם שנקרא  , Diateticaשמשמעותה הייתה אורח חיים והיא
כללה בתוכה תחומים רבים ,כמו :פעילות גופנית ,חלומות ועוד.

73

נוטון ( )Nutton, Vטוען

שהקורפוס היה השלב הראשון בהפיכתה של הדיאטטיקה למרכז הרפואה.

74

לדוגמא  -רפואה

עתיקה הוא ספר אופייני לקורפוס ההיפוקרטי המתרכז בהתבוננות ובפרקטיקה תזונתית .הוא
גורס שהרפואה התזונתית מקורה בבישול והתפתחה לאורך זמן של התבוננות במזונות ,דרך
עיבודם ,פעילותם ,ותפקודם במערכת העיכול והגוף.

75

באשר לתורת המזגים והמרות ,הקורפוס ההיפוקרטי מהווה את הבסיס הרעיוני להתפתחות
התאוריה ואף כולל את רוב העקרונות הבסיסיים שלה ,כפי שנתקבלו על ידי הרפואה היוונית.
למשל ,בספר על טבע האדם ,המשויך לקורפוס ההיפוקרטי ,כבר נמצאים תאורי ארבע המרות,
ומכאן הושפעו ככל הנראה כתבים מאוחרים יותר שקבעו גם הם את מספר המרות לארבע ואפיינו
כל אחת מהן על-ידי מזג אופייני.

76

בקורפוס ההיפוקרטי הכתבים חלוקים בנוגע לכמות המרות

ותפקידן ,אולם קיים עיקרון מקובל אחד והוא  -שבריאות היא הרמוניה והתמזגות בין הרכב המרות
בגוף.

77

כפי שתואר לגבי הספר על טבע האדם ,הרי שניכר כי התיאוריה אודות המזגים והמרות

משמשת בקורפוס ההיפוקרטי כמסגרת תיאורטית כללית למדע הרפואה.

78

הרופא החותם את תקופת הזמן הרלבנטית בהתפתחות מדע הרפואה היווני הוא גלנוס
( .)Galenusגלנוס נחשב לגדול הרופאים בתקופה ההלניסטית .הוא נולד בשנת  131לספירה
למשפחה מלומדת בעיר פרגמון ) (Pergamonשבאסיה הקטנה (כיום טורקיה) .אביו היה אדריכל
בעל קרקעות ,ואזרח רומי .גלנוס למד בתחילה בעיר הולדתו ובהמשך באלכסנדריה שבמצרים.
לאחר שובו לפרגמון ב 157-שימש רופא בביה"ס לגלדיאטורים וב 161-עבר לרומא ופתח קליניקה

69

אקרקנכט ,עמ' .61
70
אקרקנכט ,עמ' .61
71
נוטון ,עמ' .96
72
נוטון ,עמ' .97
73
פורטר ,עמ'  .59אקרקנכט ,עמ'  ;62,56טמקין ,עמ'  ;183-4נוטון ,עמ' .97
74
נוטון ,עמ' .102
75
אקרקנכט ,עמ'  ;56נוטון ,עמ' .96
76
פורמן וסבאג'-סמית  ,עמ'  ;9לונגריג ,עמ' .153
77
ג'ונס עמ' .l
78
אריכא ,עמ' .15

15

פרטית .גלנוס הצליח מאוד במשלח-ידו ובהמשך אף מונה לרופא החצר ברומא .עם זאת ,פועלו
העיקרי היה ספרותי והוא ערך מפעל ספרותי רחב היקף שהקיף את כל תחומי הרפואה.

79

אמנם גלנוס פעל באימפריה הרומית תחת קיסרים רומיים ,אולם שפת כתביו היתה יוונית ומשנתו
התבססה על האוסף ההיפוקרטי ועל כתביו של אריסטו .לפיכך משייך המחקר את הרפואה בה
עסק למדע הרפואה היוונית .ככלל מדע הרפואה ברומא הושתת על השפה היוונית ואילו הלטינית
הייתה שפת הכלכלה והאדמיניסטרציה.
היפוקרטס,

81

80

בתוך כך היה גלנוס המבקר החשוב ביותר של

והוא גם זה שהפך את הקורפוס ההיפוקרטי לבעל מעמד של אוטוריטה רפואית.

82

באשר לבני זמנו ,עמד גלנוס "מהצד" ,לא נחשב כמי שמשתייך לפלג כלשהו ואימץ בכל אחד
מזרמי המחשבה של זמנו את מה שמצא כבעל ערך.

83

גלנוס הגה הסברים פיזיולוגיים רבים בנוגע ליסודות ,לאיכויות המזגים ולמרות .הוא קשר את
יצירת המרות לנפש ) ,(Pneumaעסק רבות בדרך בה נוצרות המרות בדם ,ואף כתב ספר אודות
המזגים השונים.
היונית.

85

84

רק אחרי תקופתו של גלנוס הפכה תוימ"מ למייצגת של המורשת הרפואית

כתביו ,שנשתמרו על-ידי תלמידיו ורופאים שונים במאות השנים הבאות ,היו אלו

שאיפשרו את ההעברה של תוימ"מ הלאה אל מחוץ לתרבות היוונית.

86

 2.4מעבר הידע או תנועת התרגומים
" ...אחר כך הביא אלוהים את האיסלאם ,ובניו נחלו נצחונות שלא היו כמותם.
 ...תחילה היו המוסלמים פשוטים בדרכיהם והזניחו את המלאכות ,אבל לימים
התחילו לחיות חיי נוחות ורווחה ,בזכות השלטון והממשל ,וסיגלו לעצמם את
תרבות ישובי הקבע במידה שלא הייתה באומות אחרות .ומשהגיעו לגוון את
המלאכות והמדעים ,נתאווה ללמוד גם את המדעים הפילוסופיים האלה,
....למצוא את מדעי היוונים ולהעתיקם בכתב ערבי .הוא שלח לצורך זה
מתרגמים ,וכתוצאה מזה נאסף ונשתמר הרבה .המלומדים המוסלמים התמסרו
ללימוד מדעים אלה ורכשו להם שליטה בענפיהם ....הם גם חיברו וערכו
במדעים אלה קבצים שיטתיים ,ועלו על קודמיהם".
(אבן ח'לדון ,עמ' )329-330

79

גוגנהיים ,עמ'  ;15-14סרטון ,עמ'  ;15אריכא ,עמ' .19-18
80
סרטון ,עמ'  ;3גוגנהיים ,עמ' .15-14
81
ג'ונס עמ' .xl
82
פורמן וסבאג'-סמית  ,עמ' .9
83
אריכא ,עמ' .30
84
אריכא ,עמ' .28-25
85
אקרקנכט ,עמ' .65
86
אריכא ,עמ' .18
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כך מתאר הפילוסוף הערבי בן המאה ה 14-אבן ח'לדון ,בספרו אלמקדמה ,את מעבר הידע כחלק
אינטגרלי מהמעבר של האומה הערבית מחיי נוודות לחיים בישובי קבע.
מעבר הידע היה מפעל רחב-היקף ומובנה של "העברת ידע" ,שהחל תחת שלטון ח'ליפות בית
אומייה לקראת אמצע המאה ה ,8-התבסס בתחילת הח'ליפות העבאסית והתרחש במהלך כמאה
וחמישים שנה ,בעיקר בבגדאד .בתקופת מעבר הידע תורגמה לערבית כמעט כל הספרות
המדעית היוונית הקלאסית שהייתה זמינה ,וכן כתבי יד רבים נוספים מאזורים אחרים בעולם
המוכר מפרסית ,הודית ,סוריאנית ושפות נוספות.

87

שני הסמלים המרכזיים המיצגים תנועה זו בפי חוקרים רבים הם בית אלחכמה והמתרגם חנין בן
אסחאק .בית אלחכמה (בית החכמה) ,מושג שאומץ על-ידי הערבית מהסאסנית ומשמעותו
'ספריה' ,היה אחד המוסדות המרכזיים שעסק בתרגום ,ואולי יותר מכולם מהווה על-פי
היסטוריונים רבים סמל לתנועת התרגום .הוא הוקם בבגדאד בשנת  830כמרכז לתרגום טקסטים
מדעיים לערבית על ידי הח'ליף אלמא'מון.

88

הרופא חנין בן אסחאק היה אחד המתרגמים המרכזיים של הקורפוסים היווניים .חנין נולד בשנת
 809באלחירה ומשם יצא לבגדאד בצעירותו ללמוד רפואה בבית ספר פרטי ,תחת שרביטו של
יוחנא אבן מאסויה  .שם למד יוונית ,החל בתרגום ספרי רפואה מיוונית לערבית ונודע כמתרגם.
מאוחר יותר יצא חנין למסעות רבים ואסף ספרי רפואה ממקומות שונים .במהלך חמישים שנה
הצליחו חנין ותלמידיו לתרגם כמעט את כל ספרי הרפואה הקלאסיים המוכרים מיוונית ,כולל
ספריהם הרבים של היפוקרטס ,גלנוס ואריסטו .ובמקביל למפעל זה אף כתב חנין כעשרים ספרים
מקוריים משלו בנושאי רפואה .הוא מת בבגדאד ,בגיל .64

89

רבים מאותם כתבי-היד שמקורם

ביוונית ידועים לנו היום בזכות אותם תרגומים של חנין ותלמידיו ,מכיון שלא שרדו בשפת המקור.
עד לאחרונה התייחסו חוקרים רבים למדע הערבי ככזה שהועתק מהמדע היווני ,וראו את הערבים
כמי ששימשו צינור למעבר שלו בחזרה לאירופה אחרי כ 500-שנה ,בימי הביניים המאוחרים.

90

דולס ,לדוגמא ,מדמה את השפה הערבית ל"כלי רכב" ששימש להעברת הידע המדעי מיוונית
ללטינית.
דרכם.

91

כך גם בראון ,הטוען כי הערבים כמעט ולא השפיעו על הידע שהעבירו ,או שעבר

92

אם כן ,רבים ממחקרי ההיסטוריה של הרפואה הם חלק ממחקרים כלליים יותר המתייחסים
נקודתית לאזורים ולתקופות מסוימים .חוקרים שחקרו אספקטים כלליים של מדע הרפואה לאורך
ההיסטוריה לא הקדישו ,לרוב ,מקום נרחב למדע הרפואה הערבי .דוגמא לכך אפשר למצוא
בספרו של ברגדולט (Leib und Seele: Eine Kulturgeschichte des ,)Klaus Bergdolt

87

קמפבל עמ'  ;38היטי עמ'  ;363לואיס עמ'  ;142פריאורסקי עמ'  ;181-171גוטאס ,עמ' .2-1
88
דולס ,עמ  ;6גוטאס ,עמ' .54
89
צ'אנץ.
90
בראון ,עמ'  ;68-67סקירה נוספת בנושא זה ראו :אטוול ,עמ'  ;328גוטאס.
91
דולס ,עמ .6
92
בראון ,עמ' .2
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Gesunden Lebens

93

(גוף ונפש :היסטוריה תרבותית של החיים הבריאים) ,העוסק

בהיסטוריה התרבותית של החיים הבריאים .בספר ,המכיל  366עמודים ומקדיש  62מהם לרפואה
היוונית ,עוסקים שמונה עמודים ברפואה מוסלמית בהקשר זה .פינגריט ( )Pingreet, D.שחקר
מחקרים אלו וחולק על עמיתיו ,מתאר תופעה בקרב היסטוריונים הנקראת הלנופיליה
( (Hellenophiliaאו הטיה הלנופילית .אליבא דפינגריט ,גורמים שונים משפיעים על החוקר
המערבי (בעיקר) ומטים את המחקר כך שהוא נתפס דרך העיניים של המדע היווני ,גם כשבוחנים
מדע של עם או אזור אחר .זאת ,במקום בחינה של המדע בקונטקסט התרבותי בו התפתח .אחת
הדוגמאות שמביא פינגריט מתייחסת למעבר הידע לאסלאם ,אשר לפי דעתו מוצג בטעות על-ידי
חוקרים רבים כתהליך בו האסלאם או האימפריה המוסלמית-ערבית שימשו רק תחנת מעבר לידע.
בפועל ,מתאר פינגריט ,הגיע הידע המוסלמי גם מאומות אחרות כמו ההודים ,הפרסים ועוד.
בנוסף לכך ,לטענתו הידע עובד והפך למדע ערבי ,לפני שהועבר חזרה לאירופה.

94

נראה שגם פינגריט אינו חף מההטיה ההלנופילית עליה הוא מצביע .אחת הדוגמאות שמביא
פינגריט למחקר שאינו מוטה היא מחקר שנעשה על הרפואה האיורוודית ,שמצביע על כך
שרפואה זו מבוססת על הרפואה הגלנית ,באימוץ של מרכיבים מהתרבות ומהאקולוגיה
המקומית.

95

עם זאת ,כפי שהזכרנו לעיל ,רוב החוקרים מסכימים כי לרפואה האיורוודית מרכיבים

ייחודיים משלה ועל-אף שהיא דומה לרפואה הגלנית ,סביר שהתפתחה במקביל לה או לפניה
ומקורה אינו ממנה.
מחקרים רבים העוסקים בהיסטוריה של הרפואה הערבית עוסקים במעבר הידע או בתנועת
התרגומים.

96

כיום ,משהפכו מקורות נוספים לנגישים ומשהמחקר התקדם ,ישנן דעות נוספות

בנושא וכן מחקרים בעלי גישות חדשניות המוקדשים לנושא.
הבולט מבין החוקרים שעוסקים במעבר הידע הוא גוטאס שבספרו מחשבה יוונית ,תרבות ערבית
( 97)Greek Thought, Arabic Cultureהוא בוחן את מעבר הידע כתופעה תרבותית .גוטאס אינו
רואה בתופעה אירוע ממוקד ולא אירוע הקשור באישיות מרכזית מסוימת או במקום מסוים ,אלא
הוא מאתר תופעה בעלת אופי ומניעים תרבותיים מורכבים .במסגרת זו הוא גם טוען שמיצובה של
בית אלחכמה כמרכז התרגומים הוא הטייה היסטורית ,וכי על-פי העדויות ההיסטוריות מקום זה
לא היה בעל חשיבות גדולה בתהליך העברת הידע ותנועת התרגומים ,ולכן מיצובו כסמל לתנועה
זו אינו מוצדק.

98

כמוהו גם פינגריט ,הטוען שידע מדעי הועבר מתרבות לתרבות לאורך כל

ההיסטוריה וכי כל תרבות הפכה ידע זה למשהו חדש ,כך שהמדע הוא יצירה של התרבות.

99

בכך

שוללים למעשה שני חוקרים אלה את הדעות שרווחו בתקופות מוקדמות יותר הרואות את
93

ברגדולט
94
פינגריט ,עמ' .555
95
פינגריט ,עמ' .558
96
אטוול ,עמ' .325
97
גוטאס.
98
גוטאס ,עמ' .60-53
99
פינגריט ,עמ' .563
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האימפריה המוסלמית-ערבית רק ככלי להעברת המדע היווני לדורות מאוחרים יותר באירופה.
ממחקריהם עולה ,כי אמנם המדע היווני תפס מקום דומיננטי בתרבות הערבית ,אך הוא לווה גם
ברעיונות מדעיים נוספים שהגיעו מתרבויות שכנות .בנוסף לכך ,היתה זו התרבות הערבית שיצרה
מהם את מה שמכונה במחקר זה "המדע הערבי" ,שתורת המזגים והמרות היא חלק ממנו.
חוקרים רבים ,גם כאלו שלא רואים את המדע הערבי כעומד בפני עצמו ,מדגישים אספקטים שונים
של התהליכים שעבר מדע זה .לדוגמא :דולס טוען במחקרו שמה שעשה המדע הערבי לרפואה
היוונית היה להפוך אותו לפשוט יותר על-ידי העלמת חוסר העקביות ,המעורפלות והכברת המילים
של גלנוס ,ובניית התאוריה על היסודות הקונספטואלים אותם הוא מביא.

100

גוטאס ()Gutas

משווה את תנועת התרגומים לתנועות שיצרו מהפכות מדעיות אחרות וביניהם אף המהפכה
המדעית של המאות השש עשרה והשבע עשרה באירופה.
במאמרו את תרומתו של המדע ההודי לרפואה הערבית.

101

חמארנה ( )Hamarnehמתאר

102

חשיבותו של תהליך מעבר הידע למחקר זה הוא מהותי ,בשל האופי של תהליך מעבר הידע
ויצירת מדע הרפואה הערבי .גם בתהליך מעבר הידע עצמו כבר הייתה הצהרה של האנשים
שעסקו בתרגום ובהעברת הידע בכך שהחליטו איזה סוג ידע ומאילו מקורות ,יתורגם ויועבר
לערבית ,וישפיע על אופי הרפואה שנוצרה .וכן ,תוך כדי תהליך זה כבר החלה יצירה מקורית
ערבית שהתבססה על התרגומים.
 2.5תורת המזגים והמרות על-פי המקורות הערביים
אבן סינא ,הפילוסוף והרופא הפרסי הידוע שפעל במאה האחת-עשרה ,תאר את מדע הרפואה
בפתח ספרו אלקאנון פי אלטב (הקאנון של הרפואה).

103

שם הוא הסביר כי ברפואה ,התיאוריה

הרפואית והמעשה הרפואי אינם מקצועות נפרדים .לפי אבן סינא הם שזורים זה בזה ,ויש להבחין
כי גם למעשה הטיפולי חלק בתיאוריה של מדע הרפואה .הוא מחלק את התיאוריה לשני חלקים:
האחד הוא יסודות הרפואה ,העוסקים באופן פעילותו של גוף האדם (אנטומיה ,מזגים ומרות);
והשני הוא המחשבה על דרך יישום הרפואה ,העוסקת בטיפול הרפואי .האחרונה כוללת ,למשל:
את הרפואה המונעת ,את תיאורי הפתולוגיות השונות ואת התרופות או שיטות הריפוי.

100

דולס ,עמ' .21
101
גוטאס ,עמ' .8-7
102
חמרנה.
103
אבן סינא.
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כך אבן סינא:
"...כי כל אחד משני חלקי הרפואה הוא מדע ,אולם אחד משניהם הוא מדע
יסודות הרפואה ואילו השני מדע אופן התחלתה".
(אבן סינא ,כרך  ,1עמ' )29
הוא מציין כי פעמים רבות מייחסים לתאוריה של הטיפול הרפואי את המושג "מעשה" ,אך הייחוס
אינו נכון .זאת ,משום שהמעשה הוא האופן בו יושמה התאוריה של הטיפול הרפואי ולא התורה
המתארת כיצד ראוי לו לטיפול להתרחש.
בחלק זה תתואר הרפואה הערבית על-פי המקורות הערבים בני התקופה והמרחב הנחקרים.
התאור יחולק לשני חלקים :החלק הראשון יעסוק ביסודות הרפואה ,שבמרכזם תורת המזגים
והמרות; החלק השני יעסוק במחשבה על דרך יישום הרפואה ויתמקד בטיפול התזונתי ובאופן
סיווג המזונות ,שהוא חלק ממחשבה זו.
 2.5.1יסודות הרפואה
שלושה מרכיבים עומדים במרכזה של תורת המזגים והמרות ,והם :היסודות ,המזגים והמרות.
חלק זה יתאר את התאוריה הרפואית ליסודות ,המזגים והמרות מתוך כתביהם של הרופאים
בתקופה הנחקרת.
 2.5.1.1היסודות (אלארכאן)
שיר של המשורר אבן ערבי

104

105

בן המאה ה 13-מתאר את חשיבותם של היסודות ,האיזון והמרות

בגוף האדם:
האם אתה לא רואה שבכל מצב /
בו אני אהיה ,אקרא אדם.
האלוהים עשה את האדם כדבר שמקבל כל צורה /
הוא סידר חלקים וסידר יסודות
אלוהים הוציא אותו כגוף מסודר המאוזן /
104

אבן סינא ,עמ' .33
105
אבן ערבי ,עמ' .458-457
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על-ידי ארבע המרות וקרא לו גוף
והוא הכניס בו רוח מקודשת /
כדי להגן על הרוחות וכדי לשבור את השטן.
לפי תורת המזגים והמרות ,המרכיבים הראשוניים של כל דבר בעולם ,ומתוך כך גם של גוף
האדם ,הם ארבעה יסודות :אש ,מים ,אדמה ואויר .פעילותו של הטבע ואופן פעולת הגוף נקבעים
על-ידי ארבעה יסודות אלו .למעשה ,על פי התיאוריה הזאת ,כל דבר בעולם מורכב ממזיגה או
מתערובת כל שהיא של ארבעת היסודות האלה .בספר מחאצ'ראת אלא'דבאא' מביא המחבר
תאור של משחק קוביה .הוא מדמה את לוח המשחק לעולם ,שבו יום ולילה ,והזמן בו הוא כימי
החודש ויש בו אור וחושך וגם ארבעה בתים כארבעת היסודות אדמה ,אויר ,מים ואש.

106

הדימוי

מדגיש את היותם של היסודות חלק אינטגרלי מהחיים בעולם כמו היום והלילה.
לכל אחד מהיסודות ,על-פי המדע הערבי ,תכונות מרכזיות משלו:
אדמה (ארצ') :האדמה היא יסוד כבד בעל טבע קר ויבש ,והימצאותו טובה ליציבות ולאיתנות
ולשמירה על הצורות והמבנים.

107

מים (מאא') :המים הוא יסוד פשוט ,שקשור ליסוד האדמה וכלול ביסוד האויר ,כי הוא גם כן אויר
במצבו הטבעי .היסוד מתאפיין בטבע קר ולח .בגוף הוא יכול לקבל כל צורה שהיא ,אך לא לשמור
עליה ,שכן הוא מאוד דינמי בשל לחותו.

108

אויר (הואא') :יסוד הנמצא מתחת לאש ומעל למים מבחינת משקלו ,109טבעו חם ולח ,והוא מועיל
אצל היצורים השונים לריפיון ,עידון והקלה.

110

אש (נאר) :יסוד הנמצא מעל ליסודות הבסיסיים כולם .הוא קל בצורה מוחלטת ,טבעו חם ויבש.
יסוד האש טוב בקרב היצורים לשם הבשלה ,עידון והתמזגות.

111

בפרשנות למושגי יסוד אלו מדגיש גרונר ( )Gruner, O.שהיסודות אינם חומרים בפני עצמם ,אלא
רק הגדרות שנועדו לשמש כדימוי לכוחם או לאיכותם של יסודות אלו.

112

אבן סינא בעצמו מסביר

בפרק העוסק באוויר הסובב אותנו ובהשפעתו עלינו ,את ההבדל בין המושג אוויר ,שמשמעותו
האוויר באטמוספרה הסובבת אותנו ,לבין האוויר כאחד מארבעת היסודות .אבן סינא גורס כי
האוויר הסובב אותנו הוא יסוד רק אם מתייחסים אליו במנותק מחומרים אחרים .בדוגמה אחרת,
106

אלא'צפהאני ,עמ' .829-828
107
אבן סינא ,עמ' .33
108
אבן סינא ,עמ' .33
109
ראו הסבר בנשא משקלם של הליחות להלן.
110
אבן סינא ,עמ' .33
111
אבן סינא ,עמ' .33
112
גרונר ,עמ' .34
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הנוגעת למים ,נאמר כי מי שתיה או מי ים אינם היסוד מים ,שהוא איזו אידאה של מים בנפרד מכל
השתייכות פיסית מוכרת.

113

בכדי לחדד את נושא היסודות מובא שירו של המשורר אבו אסמאעיל :114
 -1אני נשבע באלוהים לא רמזתי ולא /
שמרתי אף סוד מהסודות שלי
 -2המים והאדמה הם המקור של יצירתנו /
הם סודרו בעזרת האויר והאש
 -3הם [היסודות] חשופים וברורים מול העיניים /
הם לא מכוסים או מוסתרים על-ידי הוילונות
 -4המשקלים שלהם הם הסוד שלהם אם יודעים אותם /
הרי הדוגמא שלהם שווה לקנטר (מאה רוטל)
 -5הצבע 115של היצירה של אלוהים נולד על-ידי /
ערבוב של היסודות (ארכאן) שלהם לפי מידה מסוימת
 -6זה דומה לצמח שצמח בתוך המים שלו והאדמה שלו /
ועל-ידי השמש והוא בא אלינו עם פרחים
 -7האדם החכם ביותר ביצירתו /
הוא זה המחקה את יצירותיו של אלוהים
השיר עוסק בשאלת זיהויים של היסודות .כבר בתחילתו הוא רומז שהעניין מורכב והיסודות אינם
ברורים ואינם נראים כמו כל דבר אחר ,וזאת על-ידי הפנייה אליהם כסוד .אך הוא גם מציין שהסוד
הזה אינו סוד שהוא שומר לעצמו .בבית השני מתאר המשורר את המים והאדמה שסודרו על-ידי
האויר והאש .בפילוסופיה הטבעית נחשבים יסוד האויר והאש קלים יותר ואחראים על יצירת
הרוחות והזזת האיברים ,יסוד האדמה והמים כבדים יותר.
113

גרונר ,עמ' .202
114
אבו אסמאעיל.
115
אולי הכוונה לצבע לא במובן של צבע אלא גוון או אופי.
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כך גם טוען אבן סינא:
"שני [היסודות] הכבדים מסייעים יותר ביצירת האיברים ברגיעתם ואילו שני
הקלים מסייעים יותר ביצירת הרוחות ,תנועתן ,ובהזזת האיברים"
(אבן סינא ,עמ' )33
ככל הנראה כוונת המשורר היא שבשל קלותם ותנועתם היסודות הקלים הם אלו היוצרים ומסדרים
את היסודות הכבדים יותר .בבית השלישי הוא מדגיש כי היסודות אינם מוסתרים אלא גלויים לכל.
בית זה חשוב ,כי מצד אחד הוא מדגיש שכל אחד יכול לראות את היסודות ,אך העובדה שהוכנס
לשיר מראה אולי שיש ביסודות מימד מוסתר ולא כל כך פשוט לראותם ,והדבר דורש את ההבנה
הבסיסית של משמעותם .בבית הרביעי מדגיש המשורר שכדי להבין את היסודות צריך להכיר את
משקליהם ,ונותן דוגמא לכך שמשמעותה להכיר את משקליהם ממש כפי שאנו מכירים את
המשקל הסגולי של עצם .בבית החמישי הוא מציין שהאופי של כל דבר נקבע על-ידי ערבוב
היסודות שבו ,ובבית השישי הוא מביא את הפרח כמשל לערבוב היסודות :כמו שהערבוב של
השמש ,האדמה והמים בצמח יוצרים את הפרח כך ערבוב היסודות יוצר תמיד משהו .בבית
השביעי חוזר המשורר ,אחרי שהסביר באמצעות כלים שונים את פעולת היסודות ,ומדגיש את
הנסתר שבהם על-ידי רמיזתו לכך שהתערובת או הערבוב שלהם הוא פעולתו של אלוהים והאדם
החכם הוא זה שמנסה לחקות פעולה זו .כך הוא מרמז שהיצירה האנושית עושה גם היא שימוש
ביסודות .באמצעות הבנתם ,הבנת הדרך בה הם מרכיבים את הטבע ,וחיקוי הטבע  -הוא יוצר
יצירה חכמה.
 2.5.1.2המזגים (אלאמזג'ה)

116

מזיגה היא התערבבות תכונותיהם של היסודות .כל דבר בעולם הגשמי מורכב מאיזו מזיגה

117

(תערובת) של היסודות .איכות מזיגה זו יוצרת את המזג .אבן סינא מצייר את התמזגות היסודות
לכלל מזג ,באמצעות מטאפורה של מאבק ,כפי שמתאים גם לתורת הניגודים עליה התיאוריה
מתבססת :הוא מתאר מצב בו מתקיים מאבק תמידי בין תכונותיהם המנוגדות של היסודות .מאבק
מתמיד זה נועד להביא לידי איזון בין היסודות ,על-ידי כבישה הלוך וחזור של תכונות מנוגדות
האחת לשנייה .תוצאות מאבק זה יוצרות את המזג שהוא הראוי והמתאים.

118

קיימים תשעה מזגים בסיסיים המבטאים את איכותם הגשמית של חום (חרארה) ,קור (ברד) ,יובש
(יבס) ,לחות (רטב) ,קר ויבש ,קר ולח ,חם ולח ,חם ויבש והמזג המאוזן (מעתדל) .ערוב של כל
שני מזגים בודדים (מהמזגים היסודיים :חום ,לחות ,קור ויובש) מביא לידי ביטוי את איכותו של

116

אבן סינא ,עמ' .35
117
מלשון התמזגות.
118
אבן סינא ,עמ' .387 ,35
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יסוד אחד כמו שנראה בטבלה  ,2לדוגמא :מזגו של יסוד האש הוא חם ויבש ,איכותו הגשמית של
יסוד המים היא קרה ולחה וכן הלאה .בנוסף לכך ,לכל גוף גשמי יש מזג ,המתאים לעירוב היסודות
שבו.
איור זה הוא סכימה של מרכיבי היסוד של תוימ"מ כפי שמובאים במספר ספרי מחקר 119.הסכימה
מכילה את שלושת המרכיבים הבסיסיים של תורת היסודות ,המזגים והמרות ,ומאפשרת להבין
בצורה יותר ברורה את התאוריה הבסיסית.
טבלה  :2תורת היסודות ,המזגים והמרות

לכל מזג (פרט למזג המאוזן) יש מזג מנוגד לו .בין כל שני מזגים מאוזנים קיימת נקודת האיזון.
הרופא היהודי אלאסראא'ילי מסביר שגוף או מצב מזג לא מאוזן ,המנוגד לטבע ,שאיפתו היא

119

עמר ובוכמן ,עמ'  ;71 ,68עמר די-סילוה ,עמ'  ;113אדמסון ;12-11 ,אריכא ,עמ' .11
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120

להגיע לידי איזון.

רעיון זה של איזון ,כרעיון מרכזי ברפואה הערבית ,מקורו ברפואה היוונית,

בתורת הניגודים שהוזכרה לעיל .נקודת איזון זו היא נקודה אליה יש לשאוף .אבן סינא מציין שמזג
ברפואה או בגוף האדם לעולם לא יכול להיות מאוזן לגמרי ,כמו שאינו יכול להיות מעורער
לגמרי 121.מזג מאוזן לגמרי הוא קיום מושלם ומזג מעורער לגמרי מוביל למוות.
נקודת האיזון הינה דינמית .לכל מצב ,מקום או אדם יש נקודת איזון שונה בכל זמן נתון.
אלאסראא'ילי מסביר את הדינמיות הזו כך:
" ...לשום איש נורמלי אין ספק שהאיזון במזון לגבי צעירים איננו האיזון לגבי
זקנים .והאיזון בזמן האביב איננו האיזון בזמן הסתיו .והאיזון בזמן הקיץ איננו
האיזון בזמן החורף .והאיזון בארצות הצפון איננו כמו האיזון בארצות הדרום.
והאיזון אצל אנשי ספורט ופועלים איננו כאיזון אצל אנשים לא אקטיביים ולא
פעלתניים"
(אלאסראא'ילי  ,עמ' )12
אבן סינא מביא שמונה דרכים על-פיהן ניתן להגדיר את מזגו המאוזן של אדם ,תוך השוואת מזגו
לפרמטרים שונים ,כמו :המקום ,בעלי חיים אחרים ומצבי בריאות וחולי.

122

הוא מגדיר כי האדם

הקרוב ביותר לאיזון הוא האדם המאוזן ביותר מקבוצת האנשים (הגזע) המאוזנת ביותר ,בחלק
המאוזן ביותר של העולם.

123

מזג האדם מושפע מגורמים סביבתיים רבים ,ולכל מצב או גוף יש

נקודת איזון .לכן לאדם מסויים גורמים סביבתיים שונים המשפיעים על מזגו וקובעים את איזונו.
האדם המאוזן ביותר צריך אפוא להיות המאוזן ביותר בתוך הסביבה המאוזנת ביותר ,ולא האדם
המאוזן בסביבה לא מאוזנת  -כי אז איזונו יהיה יחסי רק לסביבה בה הוא נמצא ולא ביחס לעולם.
כאשר מתאר רבי נתן בן יואל פלקירה ,רופא יהודי שפעל באנדלוסיה במחצית השניה של המאה
ה ,13-את תורת המזגים והמרות ,הוא מציין שלכל אדם יש מזג בסיסי שונה שהוא מסגל לעצמו
וכשהוא נמצא במזג זה – הוא בריא ,משמע מאוזן.
שיר האהבה של המשורר אבן חמדיס,

125

124

משורר אנדלוסי בן המאות ה 11-וה ,12-מזכיר גם הוא

את המזג המאוזן:
 תאמר לרופאים "שטעיתם בתרופה שנתתם לי" /זה שגרם לי לחולי הוא בעצם הרופא.
120

אלאסראא'ילי  ,עמ' .12
121
אבן סינא ,עמ' .35
122
אבן סינא ,עמ' .38-36
123
שאה ,עמ' .27
124
עמר ובוכמן ,עמ' .69
125
אבן חמדיס ,עמ' .273

25

 (חסרה מחצית שורה במקור)/ ......זה דומה לשמש של אש ,שלא נחשפת לבני האדם
 המזג של הלב שלי נעשה מאוזן /כאשר הנשימות הקרות שלה מתמזגות יחד עם הנשימות החמות
שלי.
על-פי השיר ,האהובה המוזכרת בשיר דומה לשמש ,היא זוהרת ויפה כמוה .השמש עשויה מאש.
בגלל שהאהובה בוערת בתוכו של המשורר ,היא גורמת לבעירה פנימית .ההבדל בין האהובה
לשמש הוא שהשמש כן נחשפת לבני האדם ,אבל האהובה אינה נחשפת .אילו היתה נחשפת
בפניו ,אילו היה רואה אותה ,אז מחלתו הייתה פוחתת .וזאת הדרך בה הלב שלו הופך למאוזן,
כאשר הנשימות קרות המזג שלה מתמזגות עם הנשימות חמות המזג שלו .השיר מדגיש את
חשיבותו של איזון המזג בריפוי של המחלה .תהליך האיזון מודגם בשיר על-ידי התמזגות
הנשימות החמות של הגבר עם הנשימות הקרות של האישה.
שיר המובא בספרו של אבן אבי אציבעה ,עיון אלאנבאא' ומיוחס לרופא המדען והמשורר
אלענתרה:

126

 אזן את המזג שלך כמה שאתה יכול ואל תהיה /כמו אדם בעל כוח סבל שהערבוב [בין המזגים] פגע בו.
-

ואתה צריך לשמור לך חום שהוא מזוג בלחות /
עזיבתך את זה היא בגדר ההזנחה

-

אתה צריך לדעת שאתה כמו המנורה שהאור בה נשמר /
כל עוד השמן נמצא בתוך הפתיליה

בשיר זה העוסק במזגו של גוף האדם מובא אחד העקרונות הבסיסיים של הקיום האנושי על-פי
תורת המזגים והמרות ,והוא נטייתו של גוף האדם באופן טבעי לחום ולחות .אבן סינא כותב שהלב
והרוח הם שורש החיים ,ולכן הגוף נוטה לחום ולחות .בתוימ"מ החיים תלויים בחום והצמיחה

126

אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .293

26

תלויה בלחות ,ולכן על-פי תפיסתו החום מוזן מהלחות,

127

משמע החיים מוזנים מהצמיחה .כך גם

בשיר יש לשמור על החום במשולב בתוך הלחות כדי לשמור על מזג הגוף הנחוץ לבריאות.
 2.5.1.3סיווג המזגים
לפי אבן סינא יש שני סוגי מזגים :המזג הראשוני והמזג השניוני .מזג ראשוני הוא מזג הנוצר
מהיסודות בחומר מסוים כתוצר ראשוני של הטבע .מזג שניוני הוא המזג שנוצר בדבר המורכב
מחומרים ,שלהם יש מזג מוגדר משלהם והם מורכבים על-ידי האדם (תוצר אנושי או מלאכותי).
דוגמה לחומר בעל מזג שניוני היא תרופה המורכבת מצמחים שונים ,שמזגה נקבע על-ידי הרכב
המזגים של החומרים השונים מהם היא מורכבת .דוגמא אחרת היא תבשיל המוכן ממזונות שונים
שעברו תהליך מסוים כמו בישול או אפייה .חלב ,לדוגמא ,הוא חומר המורכב מחומרים שונים ,כמו
שומן ומי גבינה .אמנם ,לכל אחד ממרכיבי החלב מזג שונה כשהוא נפרד ,אך מכיוון שבמקורם
הטבעי הם אינם נפרדים ,אלא מורכבים ביחד ל"חלב" ,הרי שמזגו של החלב הוא מזג ראשוני ולא
שניוני.

128

כלומר – מזגו של דבר-מה הוא ראשוני אם הוא המופע הטבעי של החומר ,גם אם

אפשר לחלקו ולהפרידו .במזג שניוני ניחנים אותם הדברים שאינם מופיעים בטבע ,אלא שיש
להרכיבם מחומרי הטבע כדי לתת להם קיום.
כמו שהוזכר לעיל ,כל מצב או דבר בעולם הפיזי והרוחני אפשר להגדיר על פי מזגו .סיווג כולל זה
נועד לאפשר לאדם להגדיר את מזגו באמצעות ההתיחסות לשאר המצבים או הדברים בעולם ,וכן
להשתמש בידע זה כדי להביא את עצמו לידי איזון.

129

למשל ,לעונות השנה יש מזג אופייני :הקיץ

הוא חם ויבש ,החורף קר ולח ,האביב חם ולח והסתיו קר ויבש .מידע מזגי זה משתלב גם
בשרטוט (ראו טבלה  .)2לכל עונה מתאים מזג ,וכל עונה עומדת בניגוד לעונה אחרת .לדוגמא
הקיץ נמצא במקום המנוגד לחורף .הרופא אבן זהר ,בספרו כתאב אלאע'ד'יה ,מציין שבחורף
צריך שכמות המזון תהיה רבה ושהמזון יהיה בעל מזג חם ויבש ,כדי לאזן את העונה המאופיינת
כקרה ולחה .הוא כותב גם שבקיץ ,המאופיין במזג חם ויבש ,העיכול חלש וההתרוקנות לא טובה.
הסתיו מאופיין במזג מפוזר ובמזגים מנוגדים ,130ולכן הוא מחליש את כוח הגוף וגם בו
ההתרוקנות לא טובה.

131

האיברים בגוף מוגדרים על-פי המזג השולט בהם .אבן סינא בספרו אלקאנון פי אלטב ,מגדיר את
ארבעת האיברים המרכזיים בגוף על-פי מזגם :הלב הוא חם ,המח הוא קר ,הכבד לח והעצמות

127

אבן סינא ,עמ' .37-36
128
אבן סינא ,עמ' .387
129
פרוט על אופן השימוש במזג לטיפול ראו להלן.
130
ב"מזגים מאוזנים" הכוונה למזגים המנוגדים למזג הטבעי של האדם ,שהוא חם ולח ,ולפיכך מתאים למזג של
האביב.
131
אבן זהר ,עמ' .9
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יבשות 132.גם גילו של האדם מאופיין על-ידי מזג .מזגם של הזקנים נוטה לקור ויובש ושל הצעירים
לחום ולחות .הרמב"ם כותב שהמזג היבש הוא הרע ביותר ,שכן הוא מה שקורה לזקנים ,ומזג
הזקנים קר ויבש .את מזג הבוגרים מתאר הרמב"ם כמאוזן ומשובח.

133

 2.5.1.4המרות (מרה ,ח'לט ,אח'לאט)
המרות (ליחות)

134

הן ,בהגדרתן הבסיסית ,הלחות של נוזלי הגוף ,הנוצרת מעיכול המזונות שאנו

אוכלים .בתוך כך ,ישנן גם מרה טבעית ומרה לא טבעית .המרה הטבעית היא זו המסוגלת
להתמזג עם רקמת הגוף והיא מרה איכותית ,וזו שאינה טבעית מתבטאת במשקעים הנוצרים תוך
כדי יצירת המרה הטבעית .משקעים אלו הגוף צריך לפנות.

135

תורת המזגים והמרות עוסקת

בארבע מרות :המרה הלבנה (בלע'ם) ,המרה הצהובה (צפראא') ,המרה האדומה (דם) והמרה
השחורה (סודאא').
אבן אבי אציבעה ,בספרו עיון אלאנבאא' ,מספר על אדם בשם אלחארת' בן קלדה אלת'קפי –
רופא מחצי האי ערב שלמד רפואה בפרס .על פי דבריו של אבן אבי אציבעה פעל אלת'קפי ,ככל
הנראה ,בין תקופתו של הנביא מחמד לבין תקופת עלי.

136

בשיחה בין אלת'קפי לאדם אחר שאל

האדם האחר :כמה תכונות (ג'בל) וטבעים יש בגוף?
"והשיב אלת'קפי :ארבעה טבעים :המרה השחורה ,שהיא קרה ויבשה ,והמרה

הצהובה שהיא חמה ויבשה ,והדם שהוא חם ולח ,והפלגמה שהיא קרה ולחה.
וישאל אותו ,ומדוע לא טבע אחד? ויאמר אלת'קפי :לו היה נברא מטבע אחד
הוא לא היה אוכל ולא שותה ולא חולה ולא מת .וישאל :האם יש שני טבעים
שניתן להצטמצם אליהם וישיב :אין זה ניתן משום שיש שני ניגודים הנלחמים זה
בזה .וישאל :והאם יש שלושה? וישיב לא ניתן לשניים העולים בקנה אחד ואחד
מנוגד .והרי ארבעה הוא האיזון והמבנה (קיאם)".
(אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' )111-111

132

אבן סינא ,עמ' .37-36
133
רמב"ם ,עמ' .40 ,38
134
למרות שהמושג העברי התיקני הוא ליחות ,המושג המוכר והנפוץ יותר ששימש לתאור המרה גם בשפה העברית
הוא מרה ולכן המושג שישמש לתאור המרה לאורך המחקר יהיה "מרה".
135
אבן סינא ,עמ' .47
136
אם כך ,הרי שמדובר בשנים  661-622לספירה .מעניינת העובדה שסיפור זה ,שעוסק באופן מובהק במזגים
ובליחות ,מ יוחס לרופא שחי בתקופתם של הנביא מחמד ואחיינו עלי ,כלומר – עוד לפני תקופת האימפריה
המוסלמית-ערבית  .עד כמה שידוע לנו על התורה ,זו לא הייתה מקובלת בתקופה ההיא בחברה הערבית .ישנן שתי
אפשרויות הנובעות ממידע זה :הראשונה היא שהטקסט המיוחס לרופא זה הוצמד לו בתקופה מאוחרת ,והשניה היא
שבזכות לימודיו בפרס ,שקיימת הסברה שממנה מוצאה של תוימ"מ (ראו לעיל סעיף  ,)2.4היה לרופא ידע בתוימ"מ,
גם בתקופה בה לא רווחה באזור פעילותו.
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על פי תורת המזגים והמרות ,החום בקיבה והחום אותו היא רוכשת מהאיברים הקרובים לה
הופכים את המזון המוכנס לגוף לחומר סמיך ,דמוי מי שעורה 137,המכונה כימוס ,שהוא מיץ המזון
המעוכל .הכימוס נספג לגוף דרך המעיים ומגיע לכבד ,שם הוא מתבשל ומתחמם והופך למרות
השונות.

138

הרמב"ם מתאר דרך נוחה להבנת המרות ,מהותן וההבדל בינן לבין נוזלי הגוף עצמם .הוא מסביר,
בפתח הפרק העוסק במרות ,כי הדם הוא אחד מארבע המרות ,אך יש גם דם המורכב מארבע
המרות כולן ,והוא זה שמוציאים בהקזת דם .כמו שתארנו לעיל כי היסוד "מים" הוא אידאה כלשהי
של מים טהורים ,הרי שכך גם המרות אינן החומר עצמו .אלה הם שני דברים שונים.

139

המרה האדומה (דם)
הדם מוגדר כמרה האיכותית מכל המרות .זאת ,בשל העובדה שרוב בני האדם ,כפי שהוזכר לעיל,
הם בעלי נטייה ל'חום ולחות" ומרה זו היא חמה ולחה בטבעה .כמו כל מרה ,גם למרה זו מופע
טבעי וכזה שאינו טבעי .כמו שניכר משמה ,המרה האדומה הטבעית היא אדומה בצבעּה .כמו כן,
היא גם מתוקה בטעמה ואין לה ריחות לוואי .המרה האדומה שאינה טבעית הינה ,למעשה ,זו
הטבעית כשחל שינוי במזגה לעודף חום או קור .כך היא מתקלקלת .המרה עלולה גם להתקלקל
על-ידי התערבבותה עם מרות אחרות .לדוגמא :מרה אדומה שמרקיבה (שארייתית) חלקה הופכת
למרה שחורה טבעית וחלקה הופכת למרה שחורה לא טבעית.

140

המרה הלבנה /פלגמה (בלע'ם)
מרה זו הינה בעלת מזג קר ולח וגם היא ,כמובן ,עשויה להיות טבעית או לא טבעית .מרה לבנה
טבעית עשויה להפוך לדם ,מכיוון שהיא הצורה הבשלה שלו .המרה הלבנה קרה יותר מהגוף רק
במעט וקרה יותר מהמרות החמות (המרה האדומה והצהובה) .המרה הלבנה נישאת על-ידי הדם
משום שהיא נחוצה לפעילות רקמת הגוף במקרים שונים ,וכן משום שהאיברים הקשורים למרה
הלבנה נזקקים גם הם לכמויות לא מבוטלות שלה .הדם מסייע בהעברתה אליהם .ישנם ארבעה
סוגים של מרה לבנה לא טבעית הקשורים בטעמה וארבעה נוספים הקשורים במרקמה.

141

142

המרה הצהובה (צפראא')

גם המרה הצהובה מתחלקת לשני סוגים ,טבעית ולא טבעית .המרה הצהובה הטבעית היא
ה"מסיעה" ,או "הקצף" ,של הדם .באופן מפתיע ,המרה הצהובה היא למעשה אדומה ,והיא גם
קלה וחמה .ככל שהמרה הצהובה אדומה יותר כך היא גם קלה יותר .אחרי שהיא נוצרת בכבד,
137

מי שעורה הוא מאכל או תרופה ידועים בתקופה הנדונה ,שהוא ציר שעורה במים( .קאהל ,עמ' )22
138
אבן סינא ,עמ' .55-54
139
הרמב"ם ,עמ' .32
140
אבן סינא ,עמ' .48
141
אבן סינא ,עמ' .49-48
142
הרמב"ם מכנה את המרה הצהובה מרה כורכומית (הרמב"ם ,עמ' .)35
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מתחלקת המרה הצהובה לשני חלקים :חלק אחד הולך למחזור הדם ,שם יש לו תפקיד מרכזי
בהזנת רקמות שונות ,וחלק שני מתפנה לכיס המרה משם זורם העודף שלו למערכת העיכול.
במערכת העיכול יש למרה הצהובה תפקיד חשוב בתקינות תהליך העיכול ,במיוחד של ניקוי
המעיים מהמרה הצמיגית ועידוד התנועה הפריסטלטית .גם למרה הצהובה הלא טבעית שני
סוגים :הראשון ,כשהיא מתערבבת עם נוזלים אחרים ,והשני ,כשהיא משנה את הרכבה.

143

המרה השחורה (סודאא')
המרה השחורה הטבעית מיוצרת בכבד והיא למעשה המשקעים של הדם .המרה השחורה
מועברת למחזור הדם ,ממנו היא מזינה איברים חשובים כמו העצמות .עודפי המרה השחורה בדם
מגיעים לטחול ,שם תפקידם הוא לנקות את הגוף מחומרים עודפים .זאת ועוד ,עודפי המרה
השחורה ,הניגרים מהטחול ,ממשיכים למערכת העיכול ,שם תפקידם לעודד את התאבון.

144

למרה השחורה הלא טבעית מספר סוגים ,הנוצרים משארית שריפה או התכה של המרות
השונות .יש לזכור כי עבור הרופאים בני התקופה הנחקרת ,תהליכי הגוף התרחשו בחום ודמו
לתהליכים המתרחשים בטבע .על כן ,כשמדובר על שריפה או התכה ,הרי שאלו תהליכים הקורים
לחומרים הללו בתוך הגוף ,ולא מחוצה לו.
קיים דמיון רב בין אופן הפעילות של המרה השחורה והצהובה .מצב בו קיים עודף של המרות
הצהובה והשחורה נקרא ממרורין .אבן אבי אציבעה כותב בספרו סיפור ,שסיפר לו רופא נוצרי
אודות רופא אחר שהיה אחראי על הטיפול בחולים בבית החולים אלעצ'די .הוא כותב שיום אחד
היה הרופא בבית החולים וביקר במקום שנקרא "אולם הממרורין" כדי לבדוק חולים ולטפל בהם.
בביקורו זה ניגשה אליו אישה ושאלה אותו לחוות דעתו כיצד לטפל בבנה .הוא אמר לה שמן הראוי
שהיא תקפיד על כך שיאכל דברים קרים ולחים 145.ואכן המרה הצהובה מתאפיינת ביובש ,והמרה
השחורה – בחום .לא נמצאו מקורות בהם מוגדר באופן ברור המושג ממרורין ,אך הוא מוזכר
במספר רב של מקורות ומאזכורים אלו אפשר להצביע על משמעותו .במקורות בני התקופה הוא
מוזכר יותר בעיסוק בנפש מאשר בעניינים רפואיים פיזיים .לדוגמא בספרו של אבן קתיבה ,עיון
אלא'ח'באר ,חיבור שמטרתו העיקרית היא כמעין מילון אנציקלופדי תרבותי,
לאנשים המכונים ממרורין ולצורת התנהגותם.

143

אבן סינא ,עמ' .52-50
144
אבן סינא ,עמ' .53-52
145
אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .254
146
משתייך לסוגה ספרותית הנקראת "אדב" ואודותיה יפורט בפרק המקורות.
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146

מוקדש פרק שלם

אבן סינא מסביר שללחות ולחום תפקיד מהותי ביצירת המרות בגוף .חום טבעי יוצר מרה אדומה,
חום רב יותר יוצר מרה צהובה ,וחום רב עוד יותר ,השורף את החומר ,מייצר מרה שחורה.
לעומתם ,כל קור ועודף קור יוצרים מרה לבנה.

147

מורכב מאוד להבין את תפקידן ופעולתן של המרות בגוף ,כיוון שהן גורם הנסתר מהעין .בעולם
העתיק מצאו דרכים שונות כדי להסביר נושא זה ,ואחת מהם הייתה באמצעות המשלת המרות
במשלים שונים.
הרופא הערבי אבן אבי אציבעה מביא מדבריו של גלנוס ,שהמשיל משלים על ארבע המרות ודרך
הטיפול בהן:
"המרה הצהובה היא כמו כלב פראי בגן ,אם נכנס לביתך מהר להוציאו ולהרגו.
המרה הלבנה היא כמו מלך ,כל פעם שתסגור אחריו דלת הוא פותח בעצמו
דלת אחרת ואינך רוצה לפגוע בו או להזיק לו וצריך להוציאו בחמלה.
המרה האדומה :כאישה השתלטנית אך מתנהגת ביושר ואדוקה .ובשל אורך
לשונה ומהירות התרגזותה מזיקה אך חוזרת במהירות למצבה השקט.
המרה השחורה היא כמו האדמה ,כאשר היא זזה זז גם כל מה שעליה ,וגם
כמו אדם נטרן ,העושה רע ואיננו חוזר לעשתונותיו אלא אחרי הפעלת מאמץ
רב".
(אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' )90
גלנוס אם כן ממשיל את המרות לבעלי חיים או בני אדם שונים .בתחילת כל משל הוא מנסה לתאר
את התנהגותן של המרות בגוף ,ובהמשכו את דרך הטיפול בהן .המרה הצהובה מוצגת כיישות
פראית שצריך להוציאה מהגוף במהירות ולחסלה; המרה הלבנה ,לפי תיאורו ,נמצאת בכל מקום,
וצריך להוציאה בעדינות מבלי להזיק לה; המרה האדומה שולטת ועלולה להזיק ,אך גם יכולה
להירגע במהירות ,והמרה השחורה משפיעה על הגוף כולו ודרוש מאמץ רב להרגיעה.
אבן בטלאן בספרו רסאלה דעוה אלאטבאא' ,מסיים את אחד מסיפוריו במטאפורה על אופיין של
המרות:
המרה הצהובה היא כמו נער שפרי משביע רצונו אך מילה יכולה לרגש אותו.
המרה השחורה היא כמו שור המובל על-ידי אישה ונער.
המרה הלבנה כחיית טרף שנלחמת כדי לנצח.

147

אבן סינא ,עמ' .50

31

הדם עשיית שלום איתו היא כמו עשיית שלום עם חברך.
(קלין-פרנקה ,עמ' )19
התייחסותו של אבן בטלאן עוסקת בעיקר בתכונותיהן של המרות .המרה הצהובה שאפשר
להשתלט עליה אך מהר מאוד גם לאבד את השליטה ,המרה השחורה שהיא פראית וחזקה כמו
שור וקשה לשלוט בה ,המרה הלבנה שהיא במלחמה מתמדת בגוף ,והדם הוא החבר החשוב
ביותר.
במקרים רבים משתמשים הכותבים במילה אח'לאט על מנת לתאר תערובת של מרות בגוף ,או
במילה ח'לט ,למרה מסוימת 148.שיר המובא בספרו של אבן אבי אציבעה ,עיון אלאנבאא' ומיוחס
למשורר אמין אלדולה בן אלתלמיד' 149,מדבר על המרות תוך שימוש במושג זה:
 האם אתה יודע שאחת התכונות של הלילות הקשים היא לעשוק את המאוהבזה דומה למרות 150שלרוב אתה רואה אותן שופכות את
הרוע שלהן בתוך האיבר החלש.
גם פה מואנשות המרות ותכונותיהן מומשלות לתכונות האדם .התכונות שלהן המוגדרות כרעות,
הן כמו נוזל אשר הגוף שופך לאיבר החלש ,כמו שהלילות הקשים שמקבילים למרות הרעות הם
אלו שעושקים את המאוהב – משמע ,יוצרים את הבעיה; או ,בהשאלה ,המרות הרעות יוצרות כך
את המחלה באיבר החלש.
בספרו תדביר ספר אלחג' מביא הרופא אבן לוקא הסבר לשאלה איך נוצרת תשישות
151

מהמרות:

"הגופים המלאים [בהם יש] מרות דביקות קשיחות הנוטות לקור ולחות  -אם הם
מתעייפים עקב תנועה ,הרי שהתנועה ממיסה את אותן מרות וגורמת להן להיות
בשלות ,והדבר הופך לדם עדין שמתמלאים בו חללי הגוף ,והדבר מוסיף לדם
הגוף באופן ברור .אם כוח הגוף חלש ,הרי שתוספת דם זו מתישה אותו .הוא
חש עקב כך בכובד רב יותר שאיננו מסוגל לעמוד בו והדבר מוביל לעייפות
מכבידה .אם כח הגוף חזק הוא שולל את עומס המרות אלא שחלליו ,כלומר
העורקים ,הם צרים ולא מסוגלים להכיל את המרות שיש בהן תנועה ,ולפיכך
148

בערבית מודרנית משמעותה של המילה אח'לאט היא תערובת .בערבית קלאסית ,בהקשר הרפואי ,משמעותה
היא – מרות ,או – התערובת של המרות.
149
אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .269
150
ח'לט
151
אבן לוקא ,עמ' .29-27
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נוצרת עייפות מתמשכת והאדם חש כאילו עורקיו ואיבריו מתרחבים ממש עקב
התוספת שיש במרות המומסות על-ידי תנועה ומתערבבות בהן .באשר למה
שמתהווה עם חימום וחום והתשישות שמתלווה לה כאב ,הוא חש זאת
באיברים והם מתהווים בגוף אשר מרותיו עדינות ורכות; ואם הגוף הזה נמצא
בתנועה רבה הרי שהמרות אשר בו מתחממות ועולה חומן עקב התנועה ,שכן
בטבען יש נטייה לחום ומתוך כך עייפות שצוינה קודם בפרק זה".
(אבן לוקא ,עמ' )27-29
מדבריו של אבן לוקא אפשר ללמוד כי גורמים רבים משפיעים על המרות ועל אופן פעולתן בגוף.
בין השאר :הדביקות או הקשיחות של המרות ומרקמן ,המזג שלהן ,התנועה שלהן ועוד .הוא קושר
בקטע זה בין תנועת הגוף ,כוחו של הגוף ואופי המרות שבו .הוא מבקש להסביר את השפעתם
של מאפיינים אלה זה על זה בכלל ועל המרות בפרט .פעולת המרות והשתנותן בגוף מורכבות,
ורק הבנה עמוקה של אופיין מאפשרת להבין את תפקודן.
 2.5.1.5הרוח
התורות העושות שימוש במושגים כמו "מזגים"" ,מרות" ו"יסודות" ,מתאפיינות גם ביחס מיוחד
לאלמנט המפעיל את המערכת ,אנרגיה המניעה את הגוף .הפנאומה ) (Pneumaברפואה היוונית,
הצ'י ) (Chiברפואה הסינית והפראנה ) (Pranaברפואה ההודית,

152

היא ברפואה הערבית –

הרוח (רוח) .בהקבלה לתיאוריות הרפואיות מסין ומהודו ,משמעות הרוח היא כוח החיים ,או הכוח
המניע את החיים .הרוח אינה חומר ממשי ,אלא סוג של אנרגיה המאפשרת קיום לגוף והיא
עומדת מאחורי כל פעולותיו 153.לרוח מצטרף הכוח המניע לפעולה והוא זה המפעיל את הגוף.
אבן חלצ'ון ,בספרו כתאב אלאע'ד'יה ,מתאר את הרוח ואת תפיסת הרופאים לגבי תפקידה:
"הרוח [בתפיסת] הרופאים היא אדים עדינים היוצאים מהלב מהחדר השמאלי
שלו .הם [הרופאים] סוברים שיש שלושה סוגי רוח :הרוח החייתית היוצאת
מהלב ,הרוח הטבעית היוצאת מהכבד ,והרוח הנפשית היוצאת מהמוח... .
התועלת שברוח היא בכך שהיא חומר החיים וההוכחה הראשונה ל[קיום] הנפש
אשר הגוף משתמש בה ואם היא כלה (נעלמת) בסופו של דבר [[הרי שהיא
עוזבת את הגוף ]] ואז מתה החיה".
(אבן חלצ'ון ,עמ' )18

152

גרונר ,עמ' .125 ,14
153
גרונר ,עמ' .127-125
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שני כוחות מרכזיים בעלי תפקיד משמעותי בפעילותו הסדירה של הגוף מניעים את המזגים ואת
המרות בגוף ,והם :הרוח (רוח) והכוח המניע לפעולה (אלא'פעאל) .תיאור פעולתם של שני אלו
מסביר את פעולת הגוף כולו .ביניהם ,הרוח היא המניעה את הכוח המניע והכוח הוא המפעיל את
הגוף.
הרופאים הערבים מחלקים כוחות אלו לשלושה:
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 .1הרוח והכוח המניע הטבעי (טביעי)  -מקורה של רוח זו בכבד ,והיא נעה דרך הורידים.
הכוח הנובע ממנה הוא האחראי לגדילה ולפוריות.
 .2הרוח והכוח החיוניים (חיואני)  -אלו הם הרוח שמקורה בלב ונעה דרך העורקים ,והכוח
הנובע ממנה הוא האחראי לנשימה ולרגשות.
 .3הרוח והכוח הנפשיים (נפסאני)  -מקורה של הרוח הנפשית הוא במוח והיא נעה דרך
המערכת העצבית ,והכוח הנובע ממנה הוא שאחראי על התפיסה החושית ועל תהליך
המחשבה.
במהותה קשורה הרוח לעיצוב ולקביעת מזגו של האדם .בספר ההדרכה מחאצ'ראת אלא'דבאא',
מסופר סיפור המדגים את הקשר בין המזג לרוח .הסיפור עוסק באדם בשם מאלכ ,שביקש מרופאו
שיבדוק את הדופק שלו .בעקבות הבדיקה השיב לו הרופא שמזגו מאוזן ,אלא שיש בו עכירות,
והמשיך ושאל אותו אם הגיע אליו היום מישהו שנוא .לשאלה זו השיב מאלכ בחיוב .או-אז אמר לו
הרופא שזו הסיבה ,וכי הישיבה בסביבה של "קשיי תפיסה" היא כמו (עודף) חום לרוח.

155

הרופא

מסביר למאלכ בסיפור זה איך הרוח מושפעת גם היא ממזג האנשים ,ומסביר לו שהשפעה זו
שינתה גם את המזג שלו" .קשיי התפיסה" בסיפור הם דוגמא לאנשים בעלי מזג מסוים ,ומזג זה
משפיע באמצעות תכונה נפשית זו על רוחו של האדם היושב לצידם ,מוסיף לרוחו חום וכך יוצר
את העכירות במזגו .המזג אינו מושפע ומשפיע רק על גורמים פיזיים אלא גם מהמצב או
האירועים הנפשיים .גם אבן ח'לדון כותב שמידות האופי של האדם מותנות בטבע על-ידי המזג
שבו הן מתגבשות.

156

 2.5.2המחשבה על דרך ישום הרפואה ,או – רפואה תיאורטית
כפי שתואר לעיל ,תורת המזגים והמרות היתה הבסיס על-פיו פעלה הרפואה באימפריה
המוסלמית-ערבית .העקרונות הבסיסיים של היסודות ,המזגים והמרות עמדו במרכז הרפואה
היישומית .הבסיס לשיטה הטיפולית היה המזג .על-פי המזג אפשר להגדיר גם את היסודות,
המרות וכל מצב אחר ,ולכן שימש כסמן ,כפי שיודגם להלן .בספרו כתאב אלאע'ד'יה וואלא'דויה
כותב אלאסראא'ילי ש:
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פורמן וסבאג'-סמית עמ'  ;45עמר ובוכמן ,עמ'  ;77רמב"ם ,עמ' .94
155
אלא'צפהאני ,עמ' .802
156
אבן ח'לדון.135 ,
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"מטרת הרפואה והשלמת פעולתה היא איתור המזג הטבעי על מצביו [השונים]
התואמים וההולמים והשבת המזג הסוטה מהמתינות למצב הטבעי ממנו סטה
או שנגרם ממנו"
(אלאסראא'ילי  ,עמ' .)12
כפי שהוגדר בתיאור היסודות התיאורטיים של תוימ"מ ,מטרתו הבסיסית של הרופא ומטרתה
הכוללת של הרפואה ,היתה לפי התפיסה ההיא – להביא את החולה לידי איזון ,בלשונו
"המתינות" .זאת מדגיש אלאסראא'ילי בדבריו – נקודת האיזון שהוא מזכיר היא המזג הטבעי,
המזג המאוזן המתאים לאדם ,ומטרת הטיפול היא להחזיר את האדם למצבו הטבעי ,אם מזגו
סטה ממנו .כאן ,אנחנו נוכחים כי למזג תפקיד רב חשיבות באבחון ,בקביעת הטיפול ובריפוי
החולה .למעשה ,איבחון המזג הטבעי והסטייה ממנו הינם אבן-יסוד במעשה הרפואי ,על פי
תיאוריה זו.
אבן אבי אציבעה מגדיר גם הוא את חשיבותו של המזג בתהליך הריפוי בצורה ברורה אף יותר,
באמצעות סיפור שהוא מספר בספרו ,עיון אלאנבאא' .הסיפור מתאר כיצד בעקבות צורך רפואי
של הארון אלרשיד ,ה"ח'ליף העבאסי" הידוע בן המאה השמינית ,הגיע אליו רופא ששמו ג'ברא'יל.
הח'ליף ביקש מן הרופא שייתן לו הגדרה למדע הרפואה לפי ראות עיניו.
"  ....ויאמר [הרופא] :אני מקרר את החם ומחמם את הקר ומלחלח את היבש
ומייבש את הלחות הסוטה מהטבע ,ויצחק הח'ליף ויאמר :זה כל מה שזקוקים לו
במקצוע הרפואה".
(אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' )121
כמו סיפורו הקודם של אלאסראא'ילי  ,גם סיפורו של אבן אבי אציבעה מדגים ומחדד את תפקידו
של המזג בתהליך הריפוי והחזרה לאיזון .זאת ,על-ידי שימוש במזג הנגדי כדי לאזן מזג סוטה,
דהיינו – אם המזג סוטה לכיוון החום יש לקררו ,וכן הלאה בהתאמה .בסיפור נוסף מראה אבן אבי
אציבעה כיצד אפשר להשתמש בכלי זה של איזון המזג גם בצורה רשלנית ,אם הטיפול קיצוני
מידי .לאחר שהוא מזכיר בספרו רופאים המתארים שהדבר הראשון ברפואה הוא ,לשיטתם,
ידיעת מידת המחלה לשם החלטה על מידת הטיפול ,מספר אבן אבי אציבעה על רופא שהיה
לטענתו בור בכגון אלו .אליבא דאבן אבי אציבעה טיפל אותו רופא בבעל חום בתרופות קרות ,או
קרות בצורה קיצונית ,על מנת להוריד את החום .או אז ,כך המספר ,השתלט קור על גופו ועל
קיבתו של החולה ,מה שהביא לטיפול שני ,הפעם באמצעות תרופות ומזונות חמים ,באותו אופן
כמו לגבי המצב הראשוני – הכל בהגזמה .כך פונה הרופא בסיפור לחום קיצוני כדי לבטל את הקור

35

ולקור קיצוני כדי לבטל את החום ,והחולה חולה לנצח וגופו נחלש בעקבות הטיפול.
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באמצעות

סיפור זה מדגים אבן אבי אציבעה כיצד יכול טיפול שגוי לגרום נזק על ידי יצירת סטייה של המזג
למצב הנגדי ,במקום החזרתו לאיזון .מסיפורים אלו ומאחרים עולה כי למזג ולאיזונו נודע תפקיד
מכריע בתהליך הריפוי.
גם למרה בשילוב עם המזג היה תפקיד מרכזי שלהבנתו יש חשיבות בתהליך הריפוי.
אלאסראא'ילי נותן דוגמא לדרך שבה משפיעים על המרות באמצעות תזונה .הוא מתאים לכל
אדם הסובל מבעיות הנובעות מעודף במרה מסוימת ,את המזג באמצעותו צריך לטפל בה.
לדוגמא – אדם הסובל מעודף מרה צהובה ,המאופיינת בחום ויובש ,יידרש להשתמש במזונות
המנוגדים במזגם לסימפטום זה ,קרי כאלה שמזגם קר ולח  ,כדי לאזן את המרה .בנוסף ,הוא
מזכיר את האופן המידתי בו הדבר צריך להעשות בהתאם ליכולתו של הגוף .במילותיו של הרופא:
"דוגמא לכך :היא כאשר מתגבר על אדם המזג של המרה הצהובה ,שמים לב
שהוא משתמש במזונות שמקררים את מזגו ונותנים לו לחות; וכאשר ראינו
שהמרה הלבנה גוברת שמנו לב שעליו להשתמש בסוגי מזון המחממים את
מזגו ומיבשים אותו .וכאשר ראינו שהמרה השחורה גוברת במזגה ,שמנו לב
שעליו להשתמש בסוגי מזון המחממים את מזגו מלחלחים אותו .אלא שמצב זה
מחייב גם שאיכות המזון המגיע לגוף תהא מתאימה לאיכות מזגו של הגוף וזאת
כדי שישנה המזון את מזג הגוף ,לא יותר מידי ולא פחות מידי".
(אלאסראא'ילי  ,עמ' )12
המזג שימש בתוימ"מ כסמן שבאמצעותו היה אפשר לכוון ולהגדיר מצבים רבים ,אך מעבר
להבנתו של המזג והבנת אופן פעולתו היה צורך בהבנת המרות ופעולתן וכן בהבנת הפיזיולוגיה
של גוף האדם והכרת המחלות.
 2.5.2.1הפעולה הרפואית
באימפריה המוסלמית-ערבית הייתה התאוריה הרפואית של המזגים והמרות חשובה ומרכזית,
אולם בשביל להוציאה לפועל נדרשה ,בסופו של דבר ,פעולה רפואית .המחשבה על דרך יישום
הרפואה ,היא התאוריה של המעשה ,היתה נדבך נוסף על המזגים ,המרות והיסודות או הכלי
שאיפשר את הוצאתם אל הפועל .התאוריה של הפרקטיקה התייחסה לפעולת הרפואה וחילקה
את ד רכי הפעולה הרפואית לשתי קבוצות" :הכוחות הטבעיים" ו"הכוחות שסוטים מהדרך
הטבעית".
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אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .168
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 2.5.2.2הכוחות הטבעיים
במרכז הרפואה הערבית ,וכשלב ראשון בטיפול הרפואי ,עמדו ששת "הכוחות הטבעיים" .המושג
'כוחות טבעיים' היה המושג המוקדם ביותר ואף המקובל ביותר לאורך התקופה ,אך בתקופות
שונות ובמקומות שונים היו גם רופאים שכינו את הכוחות האלה בשמות אחרים.

158

רנב"י ,למשל,

מזכיר בכתביו את מה שהוא מכנה "ששת הסוגים ההכרחיים של שמירת הבריאות".
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אבן

רצ'ואן ,בספרו דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר ("דחיית הנזקים לגוף בארץ מצרים") ,מכנה
כוחות אלו "ששת הגורמים הקובעים את הבריאות והחולי במצריים".

160

בסופו של דבר ,מסקירת

הכינויים השונים למושג "הכוחות הטבעיים" בפרספקטיבה כרונולוגית וסמנטית עולה כי הכינויים
המוקדמים ביותר בתחום במחקר ,היו אלה שנתן הרופא חנין בן אסחאק .הרופא כינה את הקבוצה
האחת  -הכוחות הטבעיים ,ואילו את השנייה  -הכוחות שסוטים מן הדרך הטבעית 161.מושגים אלו
הם שישמשו במחקר זה.
העיקרון שעומד מאחורי הכוחות הטבעיים ואלו שסוטים מהדרך הטבעית חוזר על עצמו בצורות
מעט שונות אצל רוב הרופאים בני התקופה בכתביהם התיאורטיים ,והוא ששישה כוחות אלו הם
הגורמים החיצוניים המשפיעים על התנהלותו של הגוף ,ושניתן לשנותם באופן מעשי ובתוך כך
להשפיע על הגוף ופעולתו .ששת הכוחות ,כפי שמשתקפים עם הבדלים מזעריים בכתביהם של
רופאים שונים בני התקופה ,הם :האוויר המקיף אותנו ,אוכל ומשקה ,תנועה ומנוחה ,שינה וערות,
איפוק ושחרור ואירועים נפשיים.

162

לעומתם ,הכוחות שסוטים מהדרך הטבעית הם גורמים

משפיעים שאינם חלק מחיי היום-יום ולכן אינם טבעיים .כוחות אלה אינם מפורטים בשמם
ומשתנים במקומות שונים בספרות ,כנראה בהתאם לאופי המקום ולפעילויות האדם השונות
בתקופות ובמקומות השונים .דוגמה לכוחות שסוטים מן הדרך הטבעית הינם טיפולים כירורגיים או
מתן תרופות.
טיפול רפואי שנצמד לכללי התיאוריה הזו כלל שני מרכיבים :המרכיב הראשון הוא טיפול באמצעות
הכוחות הטבעיים והשני טיפול באמצעות הכוחות שסוטים מהדרך הטבעית .החוקר דולס כותב כי
לרעיון הכוחות הטבעיים היה חלק גם בשמירת הבריאות וגם בטיפול הרפואי .דולס מוסיף ומציין
שששת הכוחות הטבעיים ,כשלב ראשון בפעולה רפואית ,הם המשימה המרכזית של הרופא.
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פורמן וסבאג'-סמית טוענים כי הכוחות הטבעיים ,ובתוך-כך גם הדיאטטיקה (הנכללת בכוח –
"אוכל ומשקה") ,שלטו ככלי טיפולי .זאת לטענתם ,בשל הגישה שיש להעדיף ,כשלב ראשון,
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אדמסון ,עמ' .21-18
159
עמר ובוכמן ,עמ' .79
160
דולס ,עמ .89
161
חנין ,עמ' .13
162
על-פי תרגום המושגים של דולס ,דולס ,עמ  .89ראו בנוסף :אולמן עמ'  ;99פורמן וסבאג'-סמית עמ'  ;44דולס,
עמ' .89-93
163
דולס ,עמ' .117 ,14
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מניפולציה על הכוחות המרכיבים את חיי השגרה של האדם לפני השימוש בפעילות קלינית
חיצונית ,כמו מתן תרופות וטיפולים למיניהם.
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דוגמאות לדרך בה תוארה גישה זו בפועל אפשר למצוא בספרות הרפואית בת התקופה.
אבן חלצ'ון ,הרופא האנדלוסי בן המאה ה ,13-כותב בפתיחת ספרו ,ספר המזונות:
"בקשת ממני ,אתה אחי האהוב ,שאכתוב לך ספר מקוצר בתחום הרפואה
שיגרום לך לוותר על [הליכה לרופא] .אומר ,כי מדע הרפואה נוצר לשתי מטרות:
לשמירה על בריאות האדם ולדחיית מחלותיו .באשר למטרה הראשונה ,מי יתן
ואלוהים יאריך את חייך ,הרי שבאפשרותי לגרום לך לוותר על רופא באמצעות
הדברים שאוכיח לך בספר זה בעזרת אללה .ובאשר למטרה השנייה ,מי יתן
ואללה יבריא אותך ,לגבי הטיפול במחלות ,אין צורך ברופא בגלל שהן מסובכת
ובשל קשיי האבחון הקיימים".
(אבן חלצ'ון ,עמ' )11
כאן ,בפתיחת ספרו של אבן חלצ'ון העוסק בהנהגת הבריאות והתזונה ,מסביר הרופא כי המטרה
העיקרית שלו היא שמירת הבריאות ,וכי באמצעות שמירה על הבריאות הוא יימנע מלהגיע לרופא.
הוא מוסיף ומעניק חשיבות לכך שבאמצעות הכלים שיינתנו בספר יוכל גם האדם הפשוט (שאינו
עוסק במדע הרפואה) לטפל במחלותיו ולהימנע מלהגיע לרופא .עיון בתוכן הספר מעלה כי רוב
האמצעים שמציע אבן חלצ'ון לקוראיו קשורים לכוחות הטבעיים.
בהמשך לתפיסה חשובה זו של רפואה מונעת אפשר לספר כי רופאים רבים בני התקופה תארו
שלושה מצבים בחיי האדם ,והם בני פעולה רפואית :מצב חולי ,מצב בו האדם בריא ומצב הביניים
שבין בריאות לחולי ,שנקרא גם הנהגת החיּות.
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אבן חלצ'ון כותב שרוב האנשים סבורים שהם

בריאים בבריאות המושלמת ,אבל הם לא .הוא מתאר כי פעמים רבות חלק מהאיברים ,או איבר
מסוים ,חולים או נמצאים על סיפה של מחלה והאדם אינו חש בכך כי המחלה במצב חבוי
ומעומעם שלא ניתן לאבחנו באמצעות החושים.
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 2.5.2.3הנהגת הבריאות
להנהגת הבריאות (תדביר אלצחה) מוקדש פרק כמעט בכל ספר תאוריה רפואית בתקופה
הנדונה .בחלק העוסק בהנהגת הבריאות בספרי הרפואה מפורטות הדרכים בהן יכול ,או צריך,
האדםלשמור על בריאותו כשהוא בריא ,בהתחשב בכוחות השונים הנמצאים סביבו .למעשה,
המונח מקביל למונח "רפואה מונעת" ,המקובל בימינו .מן הכתבים ניכר כי הנהגת הבריאות הייתה
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פורמן וסבאג'-סמית עמ' .181 ,49
165
גרונר ,עמ'  ;29רמב"ם ,הנהגה ,עמ' .43
166
אבן חלצ'ון ,עמ' .44-43
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הדרך המרכזית והיעילה ביותר להעברת הרעיונות הקשורים בהתייחסות שגרתית של כל אדם
לבריאותו-הוא ,ובבסיסם – ששת הכוחות הטבעיים.
הנהגת הבריאות הייתה האופן המרכזי בו הוצגו הכוחות הטבעיים בספרות התאורטית .עם
זאת,גם לכוחות שסוטים מהדרך הטבעית היה מקום ברפואה המונעת ,ואף ביתר שאת ברפואה
הקלינית .הרופא בן המאה התשיעית ,אלטברי ,מציין בספרו פרדוס אלחכמה ,בפתיחתו של
הפרק העוסק במזונות ובתרופות ,שראה לנכון לפתוח קודם בסקירת כוחם של המזונות ורק אחר-
כך בכוח התרופות משום שדרך זו מתאימה לאופן בו פתח את הספר – קודם כל בשמירה על
הבריאות מפני מחלות ומפגעים ואחר-כך טיפול בחולי 167.באמירה זו מדגיש אלטברי את הנושאים
שהם החשובים עבורו בהתאמה :הוא משווה את הנהגת הבריאות לתזונה ,שהיא הראשונה
מבחינתו ,ואת השלב השני ,שהוא הטיפול במחלות ,לתרופות.
 2.5.3רפואה תזונתית :המזונות ותורת היסודות ,המזגים והמרות
הרפואה התזונתית משמעה ,התאמת התפריט התזונתי לאדם על-פי צרכיו הרפואיים .רפואה
תזונתית היא גם הכוח החשוב והמרכזי מבין הכוחות הטבעיים .הדיאטה תפסה מקום מרכזי
בספרות התיאורטית הרפואית כך שכל ספר רפואי מכיל פרקים העוסקים בדיאטה.

168

מכך ומן

האמור לעיל ברורה מרכזיותה של התזונה כעקרון חשוב גם במסגרת רפואת המזגים והמרות.
פורמן וסבאג'-סמית מחזקים טענה זו ומדגישים שהתזונה הייתה הכלי המרכזי בתהליך הטיפול
הרפואי.

169

יעקוב בן אסחאק ,באגרתו העוסקת בטעויותיהם של הרופאים בדמשק ,מקדיש חלק

מרכזי מהאיגרת לטענה כי אחד המרכיבים החשובים בטיפול בחולים ובבריאים הוא התאמת מינון
התרופות והמזונות אותם רושמים הרופאים .הוא מוסיף ומדגיש כי לרופא צריכים להיות גם
כישורים ראויים להתאמת תרופות ומזונות ,אך גם אינטואיציה חזקה לגבי הסיבות והעומק של
המחלה ,כדי להגיע לטיפול המדויק.

170

מנקודת מבט אחרת ומשלימה מדגיש הרמב"ם ,בספרו

הנהגת הבריאות ,את חשיבות הצורך בידיעת כוחם של המזונות.

171

כלומר – חשוב לרופאים

לה דגיש את הידע הרפואי ,את כישורי הרופא ואת יכולתו להשתמש באינטואיציה שלו ,בבואו
לטפל בתרופות ובמזון.
בפרק הראשון של ספרו כתאב אלאע'ד'יה ואלא'דויה ,עוסק הרופא היהודי אלאסראא'ילי
בשאלה :מדוע צריך לעסוק בטבע המזונות? הרופא טוען כי כשה"ראשונים"

172

באו לחקור את

הבריאות ואת הסיבות לה הם מצאו שישנן שתי סיבות מרכזיות לצורך זה :הראשונה היא שיש
לתת לבריאות כוח שישמור על תקינותה ,דבר הנעשה על ידי צריכת הרכב מזונות מתאים;
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אלטברי ,עמ' .374
168
ראו :אבן סינא; אבן רשד; אלטברי; עמר ובוכמן; רמב"ם; אלג'וזיה.
169
פורמן וסבאג'-סמית עמ' .49
170
קאהל ,עמ' .57,39
171
רמב"ם ,עמ' .227
172
ככל הנראה כוונתו לרופאים ולפילוסופים היוונים.
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והשניה היא הימנעות ממזונות הנוגדים את מזגו ואת טבעו של הגוף.

בהמשך מציין

אלאסראא'ילי את חשיבות הידיעה וההבנה של טבע הגוף .הוא מדגיש כי ידיעותיו של האדם אינן
שלמות גם אם הוא יודע היטב את טבעם של המזונות ואת פעולתם ,מכיוון שיש להכיר בנוסף להם
גם את חכמת טבע הגוף שניזון ממזונות אלו .הוא מפרש שגופו של כל אדם שונה מבחינת מזגו
והרכבו ,ועל-פי כך צריכים להתאים את מזונותיו.

174

 2.5.3.1איכות המזג או המרה
התאמת המזון לאדם לא נעשתה רק על-פי המזג ,אלא התחשבה גם במשתנים נוספים .בספרו
כתאב אלאע'ד'יה כותב אבן חלצ'ון שיש להשגיח על איכות האוכל בהתאם לארבעה עקרונות:
איכות ,כמות ,זמן וסדר .בנוגע לאיכות הוא מפרש כי מדובר באיכותו של המזון על-פי מזגו .קביעת
איכות המזג נעשית:
"באמצעות מזונות הדומים למזג ,כלומר למזג של המשתמש בהם ,ואילו
הטיפול במחלות יהא בנוגדים להם .דוגמא לכך היא שמירה על המזג החם על-
ידי מזונות חמים ושמירה על [המזג] הקר באמצעות מזונות קרים ושמירה על
הלח באמצעות מזונות לחים ושמירה על היבש באמצעות מזונות יבשים ושמירה
על המזג המאוזן באמצעות מזונות מאוזנים .הרחקת מחלה חמה תהיה
באמצעות מזון קר והרחקת מחלה קרה באמצעות מזון חם ושמירה על
הבריאות בדומה והרחקת המחלה בנוגד".
(אבן חלצ'ון ,עמ' )43
העקרון המשתקף בשורות אלו מכונה עקרון הדומה והשונה ברפואה ,והוא עקרון מרכזי בטיפול על
פי המזג .על-פי עקרון זה ,כשאדם בריא עליו לצרוך מאכלים שמזגם דומה למזגו ,ואילו כשאדם
חולה – עליו לצרוך מזונות או תרופות הנוגדים למזג המחלה .בנוסף עולה שהמושג "איכות"
ברפואה היה מכוון לאיכות טבעו של הדבר על-פי תוימ"מ .האיכות נוגעת למחקר זה כי היא
עוסקת בליבה של תוימ"מ .העקרונות הנוספים שמזכיר אבן חלצ'ון אינם נופלים בחשיבותם ,אך
גם אינם מהווים חלק ממושגי הליבה של תוימ"מ ,ולכן לא יפורטו במהלך הסבר תאורטי זה.
 2.5.3.2דרגות המזג וסיווגו
מרכיב חשוב נוסף בהבנת השימוש בתוימ"מ הוא דרגת המזג ,מדד שאיפשר את תאור המזג
בדרך מפורטת יותר .רנב"י ,המתאר את האופן בו מסווגים דברים על פי מזגם ,מציין כי לא ניתן
173

אלאסראא'ילי  ,עמ' .11
174
אלאסראא'ילי  ,עמ' .14
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לדעת במדויק את הרכב היסודות בכל דבר ודבר .יוצא מכך שלא ניתן להגיע לרמת דיוק בקביעת
המזג הנובעת מהרכבם המדויק של היסודות .במקרים כאלה ,הוא כותב ,ישנן דרכים נוספות
לסווגם .הרופאים קבעו לשם כך ארבע דרגות בסיסיות לכל מזג ,המאפשרות לסווג בצורה ברורה
ופשוטה כל דבר.

175

אפשר להקביל את משמעות דרגות המזג ,כפי שמסביר אותן רנב"י ,ליחידות

מידת המרחק שאנו משתמשים בהם כיום .כאשר אנו עומדים במרחק מה מדבר מסוים ואיננו
יכולים לדעת את המרחק המילימטרי המדויק ,אנו משתמשים במידות מרחק מוסכמות אך
מדויקות פחות ,כמו מטרים .ברפואת המזגים ,בגלל חוסר האפשרות לדעת את המידה המדויקת
של המזג נקבעו מידות מוסכמות מדויקות פחות ,ואלו הן דרגות המזג.
אבן חלצ'ון מפרט את אופן העבודה עם דרגות המזג .הוא מסביר שאם אדם בעל מזג חם מקבל
דיאטה של מזונות חמים ,ראוי שהמזונות יהיו קצת פחותים בחומם מחום מזגו בכשתי דרגות.
זאת ,הוא מנמק ,מכיוון שהטבע הופך את המזון לדומה ומעלה אותו בדרגה אחת ואז הוא בעל
דרגה אחת פחות מחומו המקורי של אותו אדם ,כך שהוא מגן על עצמו מפני המחלות החמות .כמו
כל ההתייחסות למזג ,יש להביא בחשבון כי גם העצות הללו תלויות בתנאים הנוספים בהם האדם
מתקיים .למשל בעונות השנה  -בחורף ובקור ממליץ הרופא לתת לאדם מזון הפחות בשתי דרגות
בחומו .לעומת זאת ,באביב ,כשהחום רב יותר ,מומלץ להוריד את מזג המזונות בשלוש דרגות,
ובקיץ אף מקובל להציע לאדם מזונות בעלי מזג קר של ממש .כך הדבר גם בהתייחס לגיל האדם,
בהתייחס למינו ,למקום מגוריו ולכל שאר התנאים המשפיעים על מזגו.

176

 2.5.3.3קביעת מזגם של המזונות
כדי להבין לעומ ק את התאוריה הרפואית מדעית שהוצגה לעיל יש להבין את הפן המקצועי שלה,
משמע כיצד נעשה סיווג המזונות וסיווג על-פי מזג בכלל .ספרי תיאוריה רפואית רבים עוסקים
בסיווג של דברים ומצבים שונים .מביניהם ידועים בעיקר הספרים העוסקים בסיווג המזונות
והתרופות .זאת ועוד ,מעבר לסיווג עצמו ,מציעים ספרים אלו גם הסברים לדרך בה אפשר לדעת
או לקבוע סיווג של מוצר מסוים .סיווג זה נקבע בהתאם לידע המסורתי שהועבר אל הרופאים
הערבים באמצעות הרפואה היוונית ,שעסקה גם היא בסיווג על-פי מזג .בנוסף לכך ,נוצר הצורך
למצוא דרכים כלשהן לעמידה על מזגם של המצבים או הדברים שלא היה עליהם ידע מוקדם.
רנב"י קובע כי הדרך לדעת בוודאות את מזג הדברים עוברת בידיעת הרכב יסודותיהם ,אך כי
יכולת זו אינה בידי האדם.

177

לדבריו ,סיווג המזונות איננו מדע מדויק ,ואין תנאים נייטרליים

כלשהם בהם אפשר היה לבדוק את הרכב היסודות של כל דבר שהוא ולהסיק מכך את מזגו .אכן,
לא תמיד הייתה הסכמה בין הרופאים על סיווג מזגם של הדברים .למשל ,כשרנב"י מתאר בספרו
את תורת המזגים והמרות ,הוא מספר על רופאים הטוענים שהחום של הבחורים חזק יותר
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עמר ובוכמן ,עמ' .73-72
176
אבן חלצ'ון ,עמ' .45-44
177
עמר ובוכמן ,עמ' .102
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מהחום של הילדים .בציינו זאת ,הוא ממשיך ומסביר כי הוא עצמו אינו מסכים עם קביעה זו.

178

אחד המקורות הנוספים המדגימים היטב את המורכבות שבסיווג מדויק של מזונות הוא קובץ של
חמש אי גרות שהוחלפו בין הרופא הבגדאדי אבן בטלאן והרופא המצרי אבן רצ'ואן ,באמצע המאה
ה .11-חמש האיגרות הללו מכילות התפלמסות פילוסופית מפורסמת ורחבת יריעה ,שתולדתה
בטענות שהעלה הרופא אבן בטלאן בעקבות ביקורו במצרים .עיקר ההתפלמסות בשאלה :מי בעל
מזג יותר חם ,האפרוח או הפרגית? שני הרופאים מעלים טענות לכאן ולכאן – אבן בטלאן מחזיק
בעמדה שהאפרוח הוא בעל מזג חם יותר ,מכייוון שהצעירים הם בעלי מזג חם יותר באופן טבעי,
וכי הפרגית מפצה על עניין זה בעודף לחות; ואילו אבן רצ'ואן טוען שהפרגית היא בעלת המזג
החם יותר ,והוא מסביר זאת בכך שהיא מתנועעת הרבה יותר לעומת האפרוח ,שתנועתו עדיין
נוקשה ואיטית .בהמשך מגיע דיונם הכתוב גם למהות העיסוק הרפואי ולסוגיות נוספות.

179

אנו

למדים מ דוגמא זו על מורכבות השאלות המדעיות שניצבו בפני מדעני התקופה בנוגע לקביעת
המזג .והרי כך גם המצב במדע המודרני בו נערכים ויכוחים בין המדענים השונים בנוגע לנושאים
מדעיים שונים .לא רק לגבי העופות ,כי אם גם לגבי טבעה של הביצה ממנה הם בוקעים נודעו
הסברים שונים על-ידי רופאים שונים .אלטברי טוען שטבע הביצה של עוף דומה לטבע העוף
שהטיל אותה,
שהטיל אותן.

180

ואילו אבן זהר מציין שביצי העופות חלושות יותר בחומן וביובשן מאשר העוף

181

למרות הויכוח המדעי הפורה וההכרחי ,גם הרופאים היו מודעים ,כמובן ,לצורך בהצעת פתרונות
מוסכמים .אלאסראא'ילי מסביר שהעמידה על טבע המזונות (קביעת המזג שהם יוצרים) יכולה
להעשות בשתי דרכים :הניסוי (תג'רבה) וההיקש (קיאס) .הוא ממשיך ומדגיש כי שניהם ,גם
ההיקש וגם הניסוי ,צריכים להבדק במקביל על מנת שתיראה ביניהם התאמה.

182

לגבי הניסוי ,בתוך שהוא עוסק בעקרונות המנחים רופאים לקביעת מזגן של התרופות או לסיווגם,
גורס אבן סינא כי הניסוי הוא זה המוביל לידיעת כוחות התרופות בביטחון ובלבד שיובאו בחשבון
מספר תנאים .לגבי הניסוי גורס אבן סינא ,כי הניסוי הוא המוביל לידיעת כוחן של התרופות
בביטחון ,בתנאי שהניסוי נערך בתנאים מסוימים .אמנם ,ההתייחסות לניסוי באה בתוך פרק
העוסק בתרופות ,ותוך כדי דיון בעקרונות המנחים את הרופאים בקביעת המזג או סיווג אחר של
183

התרופות ,אך התיאור הוא כללי ונוגע לאופיו של הסיווג.

לפיכך ,הוא עוסק בכוחות התרופתיים

של כל חומר ,בין אם בעלי הכוחות התרופתיים הינם מזונות ובין אם לאו .כך שקוים מנחים אלו
מסייעים "בייצור התמונה" המתארת גם סיווג מזגם של חומרים אחרים ומצבים שונים .אחת
הדוגמאות המובהקות מעולם המזון המובאות בפרק היא המים ,ומזגם המשתנה .אבן סינא מציין
178

עמר ובוכמן ,עמ' .69
179
שאכט ומאירהוף ,עמ' .16-15
180
אלטברי ,עמ' .386
181
אבן זהר ,עמ' .19
182
אלאסראא'ילי  ,עמ' 16
183
אבן סינא ,עמ' .391
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את הידיעה שאנו יכולים לשנות את המזג של הדבר על-ידי טיפול בו .למשל ,חימום המים משנה
את מזגם לחם ,אף על פי שבטבעם הם קרים.
ואלו הם התנאים ההכרחיים שמונה אבן סינא בניסוי להכרת מזגם של הדברים:
 .1כאשר מנסים חומר צריך לנסותו על עניין פשוט ולא מורכב .כך ישנה ודאות שהתוצאה של
נטילת החומר היא מהעניין הזה ולא מעניין עקיף אחר .בתנאי זה משתמש אבן סינא
במושג נפוץ ברפואה התיאורטית שנקרא מחלה נפרדת או תרופה נפרדת .הכוונה במלה
"נפרד" בהקשר זה היא פשוט או ראשוני.
 .2כאשר מנסים חומר ,הוא יכול להשפיע באופן ישיר על המזג ,או להשפיע באופן עקיף על
המרה והיא תשפיע על המזג .השפעה עקיפה זו מכנה אבן סינא היקרות .על המנסה
להחליט איזו השפעה התרחשה במקרה הנדון.
 .3כדי להבין את כוחו ואופן פעולתו של החומר הנבדק יש לנסותו בהדרגה ולראות כיצד מגיב
האדם שצורך אותו.
 .4יכול לקרות שהחומר הנבדק משפיע בתחילה בהיקרותו ,משמע באופן עקיף ,ואחרי זמן
מה במהותו ,באופן ישיר על המזג .לדוגמא :המים החמים משפיעים בתחילה בחומם ,אך
לאחר שהם חוזרים למצבם הטבעי ומתקררים בגוף ,הם משפיעים במהותם.
 .5יש לשים לב לתגובת הגוף לחומר הנבדק .התגובה אמורה להיות ארוכה או מרובה ,שכן
אם אינה כזו הרי שככל הנראה היא מקרית .זאת מכיוון שהתגובות הטבעיות הן מתחילתן
ממושכות או רבות.
 .6ניסוי של חומר כלשהו על בעלי-חיים או על אנשים שונים אינו מעיד בהכרח על תגובתם
של אנשים אחרים .בנושא זה מרחיב הרמב"ם ומציין ,כאשר הוא עוסק במאכלים ומזגם,
שכל אחד צריך לנסות אילו מהמאכלים טובים לו עצמו ,ולפעול על פי התוצאות של ניסוי
זה.

184

התהליך המקביל שהציע אלאסראא'ילי היה ההיקש .היקש הוא הסקת מסקנה מעניין אחד לעניין
אחר .המילה קיאס בערבית ,שמשמעותה היקש והיא המשמשת את הרופאים ,משמשת גם את
חכמי ההלכה המוסלמיים כמושג בסיסי בפסיקות ההלכה המוסלמית ,במהלכו הם מקישים מעניין
לעניין .בדבריו לגבי ההיקש במשמעותו הרפואית התכוון אלאסראא'ילי להסקת מסקנות לגבי
המזג של דבר מסוים ממידע הנובע ממקור אחר – מקור קדום ,או מצב מסוים .אחת הדוגמאות
לידע כזה הם המזגים והטעמים .בספרות התאורטית מוזכרים הטעמים ומזגם .לכל טעם מוצמד
מזג האופייני לו ,לדוגמא :הטעם המתוק מאופיין על-ידי מזג חם באופן ממוצע ,והטעם החמוץ על-
ידי מזג קר 185.ממידע זה ניתן להקיש לגבי מזגם של מאכלים שונים מתוך הכרת טעמם.

184

רמב"ם ,עמ' .214
185
נסראללה ,עמ'  ;100עמר ובוכמן ,עמ' .100-99
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 2.6סיכום
שיר המובא בספרו של אבן אבי אציבעה ,עיון אלאנבאא ,מסכם את ענייניה המרכזיים של
הרפואה ומוגש כצוואה של המחבר (ככל הנראה רופא) לבנו .השיר מיוחס לרופא המדען והמשורר
אלענתרי ,אך אבן אבי אציבעה מציין שיש המייחסים אותו השיר גם לאבן סינא ולאחרים.

186

בשל

התייחסותו הנרחבת לנושאי הרפואה ,נביא כאן בתים שונים של השיר העוסקים בתוימ"מ ומיד
לאחריהם את פרשנותם:
 -1הוי בני זכור את הצוואה שלי ועשה לפיה/
הרפואה מסוכמת בתוך דברי השיר הזה
בבית זה מסביר המחבר שהשיר נכתב כצוואה עבור בנו ומטרתה לסכם עבורו את נושא הרפואה
 - 2עליך להעניק עדיפות ראשונה לדאגה לחולה/ 187
כדי לשמור על הכוח שלו בהתקדם הזמן
המחבר מסביר שהתפקיד המרכזי הוא הטיפול והדאגה לחולה על ידי שמירת כוחותיו ,לפני כל
טיפול אחר בחולה .יכול להיות שהכוונה כאן היא שלפני שהרופא מרפא את החולה הוא צריך
לדאוג לו ,ובשמירת כוחו הכוונה היא ככל הנראה לכוח שלו בכדי שגופו יוכל לרפא את עצמו.
 - 3על-ידי הדבר הדומה אתה שומר את הבריאות הקיימת/
ובדבר המנוגד תמצא תרופה לכל מחלה
פה מסביר המחבר את עקרון הדומה והשונה ברפואה ,על-פיו כשאדם בריא עליו לצרוך מאכלים
שמזגם דומה למזגו ,ואילו כשאדם חולה – עליו לצרוך מזונות או תרופות הנוגדים למזג המחלה
שהוסבר לעיל.
 - 4המעט ביחסי המין ככל שאתה יכול ,הרי הם/
המים של החיים שמתרוקנים לתוך הרחמים
בבית זה עוסק המשורר במשגל ,והוא מייעץ לגברים להמעיט בו .הרמב"ם מרחיב בנושא זה,
וכותב שהמשגל עדיף כאשר הגוף נוטה לחום וללחות מאשר ליובש וקור מבחינת מזגו ,וכן שהוא
מזיק לאנשים בעלי מזג הנוטה ליובש.

188

יכול היות שכוונתו של המשורר בדימוי של מים היא

לחות המתרוקנת מהגוף בעקבות המשגל ,וכך דבריו מתאימים לדבריו של הרמב"ם שלטענתו
המשגל מיבש.
 - 5התקן את האוכל שלך פעם אחת ביום/
והזהר ממאכל לפני עיכול מאכל אחר
כחלק מההוראות הכלליות לגבי תזונה מורה המשורר בבית זה שהבריא ביותר הוא לעסוק בהכנת
האוכל רק פעם אחת ביום ,וכן לא לאכול מאכל נוסף עד שאתה מעכל את המאכל הראשון.
 - 6אל תזלזל במחלה הקטנה הרי היא/
186

אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .291
187
לפני ש אתה מרפא את החולה (באמצעות תרופה) תן לו את הדאגה.
188
רמב"ם ,עמ' .140 ,213
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כמו האש למחרת אתה מוצא אותה מלובה
בבית זה הוא מדגיש את חשיבות שימת הלב גם למחלות קלות ,כי אם לא מתייחסים אליהן הן
עלולות להפוך לגדולות ,כמו האש אשר יכולה להתלבות ולהפוך לשריפה.
 - 7אם מצב מסוים שלך משתנה ויוצא /
עשה את המיטב כדי להחזירו על-ידי התרת המחרוזת
הגוף הוא כמו מחרוזת שהסתבכה (כמו שחוטיה של שרשרת מסתבכים) וכדי שיהיה אפשר
להשתמש בה צריך להתירה .כך גם הגוף ,אם הוא יוצא מאיזון בעקבות מצבו שהשתנה ומסתבך
כמו השרשרת יש לעשות את המיטב כדי להתירו או להשיבו לאיזון.
 - 8אל תפרד מההקאה ,אבל עזוב את כל/
מה שהכימוס שלו הוא הסיבה למחלה
כוונתו של המשורר היא שההקאה היא לא רעה ,היא דבר טוב ,שחשוב לשמירה על הבריאות כי
הוא מפנה מהגוף מה שלא מתאים למערכת העיכול .עם זאת חשוב מאוד לא להגיע לידי הקאה.
אפשר להמנע מהקאה אם נמנעים מאכילת מזונות ,שהכימוס

189

שנוצר מהם גרם למחלה -

הכימוס הוא הנוזל שנוצר מהמזון בקיבה.
 - 12קח את התרופה כאשר הטבע נעשה לעכור/
על-ידי החלומות על-ידי החלומות הרבים

190

טבעו של האדם יכול להעשות "עכור" על ידי גורמים סביבתיים שונים ,ביניהם הרוח ,כפי שהוזכר
לעיל ,וכן חלומות ,המשפיעים על הרוח ועלולים להעכיר את המזג.
 - 13אם הטבע מנקה את התוכן שלך/
הרי התרופה של מה שפוגע בעור היא בית המרחץ
בהמשלה זו ,הטבע אחראי על בריאות תוכנו של הגוף ,כלומר על הגוף מבפנים ,ובהתאמה אחראי
בית המרחץ על בריאות החלק החיצוני של הגוף ,כלומר העור.
 - 14הזהר מלאכול סוג מסוים של אוכל/
בזה תגרום לרוע לשלוט בטבעך

191

בחלק זה מדגיש המחבר את השפעת המזון על טבע האדם.
 - 15עליך להוסיף לתערובת המרות 192במידה והיא תחסר/
ואם היא תתרבה אתה צריך להפחית את העודף על-ידי
קיום של מאזן (קואם)
פה מובא אחד מעקרונות היסוד של תורת המזגים והמרות שמטרתו שמירה על האיזון
 - 16הרפואה ,אם אתה מיישם אותה כולה/
היא התרה וקשירה לקשר של הטבע בתוך הגוף
189

ראו הגדרת המושג כימוס בסעיף 2.5.1.4
190
אפשר גם להבין :התרופה שלך אם הטבע נעשה לעכור על-ידי החלומות היא החלומות הרבים.
191
מילולית :על ידי רסן – הוא יחזיק ברסן של הטבע שלך
192
אח'לאט
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עוד מטאפורה מעניינת המדמה את תהליך הריפוי ,שהוא מעשה של איזון הטבע בגוף ,לתהליך
של התרה וקשירה של קשר.
 - 17הנהגת המזג בצורה חכמה יש בה תועלת/
החולה מתרפא באמצעותה וגם באמצעות המחשבות
פה מודגם שוב הקשר בין הרוח והמזג לתהליכי הריפוי .המחבר מציין שהנהגת המזג והרוח
שניהם מהווים חלק מתהליך הריפוי.
שיר זה מדגיש בתוכנו את העקרונות הבסיסיים של הרפואה  -דאגה לחולה ושמירה על הבריאות.
בשיר נזכרים גם עקרון הדומה והשונה ברפואת המזגים והמרות ,עקרון האיזון בהפחתת עודף
ובתוספת לחסר ,הוראות תזונתיות שונות וכן הוראות לגבי מזגים ומרות .סופו של השיר מתרכז
באופן נרחב וספציפי בתוימ"מ ובתזונה :הכותב מתאר כיצד יכול אדם לשלוט ברסן מזגו באמצעות
התזונה .הוא מסביר את חשיבותה של השליטה בתערובת המרות בגוף ,וכותב על חשיבות יישום
הרפואה בכללותה כדי לחזק את טבעו של הגוף .כמו כן ,מתאר המשורר את הנהגת המזג
לתועלתו של החולה .סיומו של השיר עוסק ביישום התזונתי של רפואת המזגים והמרות ומדגיש
את חשיבותו .בהמשך נחקור ונבדוק כיצד אכן התבצע הדבר בשגרת הטיפול הרפואי.
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פרק  :3המקורות
 3.1מבוא
בחירת המקורות וסיווגם
המטרה באיסוף המקורות היתה להשיג מידע איכותי ,להבדיל מכמותי ,לגבי תרבות התזונה על פי
תוימ"מ כחלק מחיי היום-יום והפרקטיקה הרפואית .הכוונה היא להשיג את המידע והתמונה
המקיפים ביותר שאפשר ,באמצעות סקירת מגוון של מקורות ראשוניים מהתקופה הנדונה
המשתייכים לסוגות ספרותיות שונות .מקורות אלה נבחרו על-פי קריטריונים מוגדרים ,ומתוכם
הוצאו העדויות ,שהן המידע הרלוונטי למחקר העוסק בתזונה על-פי תוימ"מ .העדויות השונות
שנאספו מהמקורות יהוו את מאגר הידע ,שלאחר ניתוחו ופרשנות הטקסטים ישמש במחקר זה
להבנת התזונה על-פי תוימ"מ
המקורות שיידונו בפרק זה הם החיבורים מהם הוצאו העדויות הנוגעות לתזונה על-פי תוימ"מ.
המקורות סיווגו בפרק זה לפי קהל היעד או הנושא המקצועי של הכתיבה שלהם ,הסוגות מסודרות
על-פי סדר אקראי ובתוכן המקורות השונים על-פי סדר כרונולוגי .העדויות יובאו בהמשך בפרק
העדויות ,שם הן מובאות לפי קריטריונים שיוצגו במבוא לפרק ,ללא קשר לסיווג בפרק המקורות
אלא על פי תוכן העדות ולא המקור.
הספרות הערבית מהתקופה הנדונה עשירה ומגוונת .לצורך המחקר נבחר מדגם מייצג מתוך
המגוון הספרותי ,לפי ארבעה פרמטרים :ייצוג לסוגות הספרותיות השונות ,הקשר לתזונה
ולרפואה ,נגישות הטקסט והמיקום במרחב ובזמן.
 .1ייצוג הסוגות השונות  -בשל הרצון לשקף את המרחב התרבותי המגוון ,שיאפשר הבנה
של הקשרים תרבותיים שונים של התזונה על-פי תוימ"מ ,נבחרו מקורות המייצגים מגוון
של סוגות ספרותיות :ספרות רפואית ,פרוזה ,ספרות קולינארית ,שירה ועוד.
 .2הקשר לאוכל ותזונה – מתוך המגוון הספרותי בחרנו לעיין במקורות שהסבירות שיכילו
מידע על תזונה ורפואה גדולה יותר ,לדוגמא :אגרות רופאים העוסקות בטיפול רפואי,
ספרו של אבן אבי אציבעה המכיל מידע רפואי וסיפורים רבים ,וכן בספרות האדב -
הפרקים העוסקים בהדרכה לגבי תזונה.
 .3נגישות – למחקר נבחרו טקסטים בעלי רמת נגישות גבוהה ,כאלו שלא נדרש עבורם
עיבוד נוסף .לא נעשה שימוש בכתבי יד או בטקסטים הנמצאים בספריות מחוץ לתחומי
ישראל והנגישות אליהם מוגבלת .השימוש בכתבי יד היה מאפשר להתייחס רק לכמות
מוגבלת מאוד של ספרים ,שכן המשאבים הדרושים לניתוחם רבים יותר ,והמשאבים
שעמדו לרשות מחקר זה לא היו מספיקים לבחינת כמות מספקת שלהם .עם זאת ,השפה
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לא היוותה מכשול ולא היה לה חלק בבחירת הטקסטים .רוב הספרים נסקרו בערבית,
שפת המקור ,חוץ מאחד שנסקר תרגומו לאנגלית 193,וספרים אחדים שנסקרו בעברית.

194

מעבר לכך נגישותם של הטקסטים כיום במקרים רבים מעידה גם על בולטותם של
הטקסטים בחברה בה נכתבו ,ושרידותם מהווה הוכחה לכך.
 .4המיקום במרחב ובזמן – חשיבות רבה מצאנו למציאת מקורות ממגוון אזורים ותקופות,
שישקפו את מנעדי המרחב והזמן המוצגים במחקר.
נתוניהם הבסיסיים של המקורות המפורטים להלן מובאים בטבלה .3
טבלה  :3ריכוז המקורות
שם החיבור

שם המחבר

הזמן

המרחב

פרדוס אלחכמה

אלטברי

 850לספירה

האימפריה

עיון אלא'ח'באר

אבן קתיבה

אמצע המאה ה9-

תדביר ספר אלחג'

אבן לוקא

המאה ה9-

מנאפע אלאע'ד'יה

אלראזי

תחילת המאה ה10-

המזרחית

סוגה
ספרות רפואית

195

האימפריה

פרוזה

המזרחית
האימפריה

ספרות רפואית

המזרחית
האימפריה

ספרות רפואית

המזרחית
אלעקד אלפריד

אבן עבד רבה

מאה 10

אנדלוסיה

פרוזה

קצצ וחכאיאת אלמרצ'י

אלראזי

תחילת המאה ה10-

האימפריה

ספרות רפואית

כתאב אל תג'ארב

אלראזי

תחילת המאה ה10-

המזרחית
האימפריה

ספרות רפואית

המזרחית
כתאב אלאע'ד'יה וואלא'דויה

אלאסראא'ילי

המאה ה 10-מחצית ראשונה

צפון אפריקה

ספרות רפואית

כתאב אל-טביח'

אבן סיאר אלוראק

המחצית השנייה של המאה ה10-

האימפריה

ספרות

המזרחית

קולינארית

דפע מצ'אר אלאבדאן

אבן רצ'ואן

המחצית הראשונה של המאה ה-

צפון אפריקה

ספרות רפואית

רסאלה דעוה אלאטבאא'

אבן בטלאן

11
בשנת 1054

193

קונסטנטינופול

פרוזה

אלסיוטי.
194
עמר ובוכמן; רמב"ם הנהגה; רמב"ם.
195
האימפריה המזרחית הוא הכינוי המקובל למזרחה של האימפריה המוסלמית-ערבית שכלל את המזרח התיכון,
חצי האי ערב ושטחים נוספים שנכבשו ממזרח לאזורים אלו.
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מחאצ'ראת אלא'דבאא'

אלא'צפהאני

ככל הנראה במאה ה11-

לא ברור

פרוזה

חכאיה

אלאזדי

המאה ה11-

האימפריה

פרוזה

כתאב אלא'עתבאר

אבן מנקד'

מאה ה12-

המזרחית
האימפריה
המזרחית
כתאב אלכליאת

אבן רשד

המאה ה12-

אנדלוסיה

ספרות רפואית

כתאב אלאע'ד'יה

אבן זהר

המאה ה12 -

אנדלוסיה

ספרות רפואית

הנהגת הבריאות

הרמב"ם

סוף המאה השתיים עשרה

צפון אפריקה

ספרות רפואית

פרקי משה ברפואה

הרמב"ם

סוף המאה ה12-

צפון אפריקה

ספרות רפואית

רסאלה ליעקוב בן אסחאק

יעקוב בן אסחאק

תחילת המאה ה13-

האימפריה

ספרות רפואית

המזרחית
צרי הגוף

רנב"י

המחצית השנייה של המאה ה13-

אנדלוסיה

ספרות רפואית

כתאב אלא'פאדה

עבד אללטיף

1204

צפון אפריקה

ספרות רפואית

ואלא'עתבאר

אלבע'דאדי

אלג'אמע למפרדאת

אלביטאר

המחצית הראשונה של המאה ה-

האימפריה

13

המזרחית

פצ'אלת אלח'ואן

אלתג'יבי

בין  1238ל1266 -

אנדלוסיה

עיון אלאנבאא'

אציבעה

המאה ה13-

צפון אפריקה

כתאב אלאע'ד'יה

אבן חלצ'ון

המאה ה13-

אנדלוסיה

אלטב אלנבוי

אבן קים אלג'וזיה

המחצית הראשונה של המאה ה-

ספרות רפואית
ספרות
קולינארית
ספרות רפואית
אנציקלופדית
ספרות רפואית
ספרות רפואית

14
אלמקדמה

אבן-ח'לדון

 1377לספירה

צפון אפריקה

מטאלע אלבדור פי מנאזל
אלסרור

אלע'זולי

המאה ה15 -

האימפריה

ספרות
היסטורית
פילוסופית
פרוזה

המזרחית

אלטב אלנבוי

אלסיוטי

המחצית השנייה של המאה ה15-

צפון אפריקה

ספרות רפואית

כנז אלפואא'ד

לא ידוע

השלטון הממלוכי במצרים

צפון אפריקה

ספרות
קולינארית

בטבלה זו מרוכזים לפי סדר כרונולוגי המקורות שיוצגו בהמשך הפרק .לצורך הטבלה סיווגו
המקורות על-פי שלושה אזורים מרכזיים .הראשון הוא מזרח האימפריה המוסלמית-ערבית ,השני
הוא צפון אפריקה והשלישי אנדלוסיה .האזור המיוצג ביותר הוא ערש האימפריה ,האימפריה
המזרחית ,ושנים עשר מהמקורות הגיעו ממנו .לאחריו צפון אפריקה ,ממנה הגיעו תשעה מקורות,
וגם אזור אנדלוסיה מיוצג במחקר על-ידי שישה מקורות.
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מבחינה תקופתית מתפרסים המקורות על כל התקופה הנחקרת .החלוקה הכרונולוגית של
המקורות מציגה תהליך בו תוך ההתקדמות בזמן עולה כמותם של המקורות שאינם מהמזרח
הקרוב .הדבר מתאים מבחינה כרונולוגית לקצב ההתפשטות של האימפריה והתבססותה באזורים
נוספים לחצי האי ערב והמזרח הקרוב.
בחלק זה יוצגו המקורות על-פי הסוגות בסדר הבא:
 .1ספרות רפואית
 .2פרוזה
 .3שירה (רשימת המשוררים מובאת בטבלה נפרדת בסעיף  ,3.4כי לא מדובר בחיבורים כמו
בטבלה שהובאה לעיל אלא במחברים)
 .4ספרות קולינארית
 .5מקורות שונים
כל מקור המתואר כולל את שמו ואת שם מחברו את התקופה והאזור בו נכתב וכן פרטים נוספים
על אופיו של החיבור ופרטים ביוגראפיים על המחבר.
לאורך המחקר יכונו החיבורים השונים והמחבריהם על-פי השם המקוצר המובא בכותרתו של כל
תאור של מקור לדוגמא :פרדוס אלחכמה (אלטברי).
 3.2ספרות רפואית
 3.2.1מבוא
סוגה ספרותית זו מורכבת ממגוון חיבורים בעלי אופי ומטרות שונות .בתוך הסוגה הספרותית
המכונה פה "ספרות רפואית" קיימות עוד מספר קטגוריות המאפיינות את החיבורים או חלקים
מהם .הקטגוריות החשובות הן:
תאוריה רפואית :ספרים או קטעים מספרים המציגים את התאוריה הרפואית הבסיסית הכוללת,
ברוב המקרים ,את תאור היסודות ,המזגים והמרות ,את תיאור האיברים ואת דרכה של הרפואה.
ספרי המזונות והתרופות הנפרדות :ספרים ,או חלקים מספרים ,המכילים מידע המוצג בצורה
אנציקלופדית אודות התרופות והמזונות השונים .ישנם גם חיבורים העוסקים באופן הזה במזונות
בלבד.
הנהגת הבריאות :חיבורים העוסקים בכללים הבסיסיים לשמירה על הבריאות ,ומיועדים ברובם
לקהל הרחב.
תאורי מקרה :ספרים או קטעים מספרים המתארים בצורה שיטתית או באופן ספוראדי מקרים
רפואיים שונים.
אגרות  :חיבורים נפרדים העוסקים בפולמוסים או בסוגיות רפואיות שונות מהתקופה הנחקרת.
בדרך כלל נכתבו כאגרות בנושאים מסוימים ,והפכו בהמשך לחיבורים מוכרים וידועים שהופצו
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כספרים .ברוב המקרים מדובר בסוגיות המתקשרות למקום מסוים ,כמו בחיבורו של אבן רצ'ואן,
כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר (ספר דחיית הנזקים לגוף בארץ מצרים).
לעיתים חיבור אחד יכול להכיל חלקים בעלי אופי שונה השייכים למספר קטגוריות ,כמו חיבורו של
רנב"י ,צרי הגוף ,המכיל גם פרק העוסק בהנהגת הבריאות ,גם חלק העוסק בסיווג המזונות וגם
חלק העוסק בתאוריה רפואית 196.להלן מוצגים המקורות לפי סדר כרונולוגי תוך ציון תת הסוגה או
תת הסוגות הרלוונטיות.
 3.2.2פרדוס אלחכמה (אלטברי)

197

שם החיבור ופרושו :פרדוס אלחכמה פי אלטב (גן העדן של החוכמה בתחום הרפואה)
תת סוגה :תאוריה רפואית ,ספרי המזונות והתרופות הנפרדות.
מחבר :אבי אלחסן עלי בן סהל אבן אלטברי (אלטברי)
תקופת החיבור 850 :לספירה
אזור :בגדאד
על המחבר :אלטברי נולד בשנת  770לספירה למשפחה נוצרית פרסית .בהמשך חייו המיר דתו
לאסלאם .הוא למד מאביו גאומטריה ,רפואה ופילוסופיה וגם שלט בסורית (סוריאנית) ויוונית.
לאחר מות אביו התמחה ברפואה והפך לרופא מפורסם ,הוא פעל בתחילה בעיר א(ל)רי ובהמשך
עבר לבגדאד .תרומתו העיקרית למדע הרפואה הייתה ספרו פרדוס אלחכמה פי אלטב ,שכתב
בשנת  850לספירה ,הוא הלך לעולמו בשנת  861לספירה.

198

תאור כללי של הטקסט :ספר רפואה תאורטי ,הסוקר את יסודות הרפואה ואת הכללים לשמירת
הבריאות ,מפרט את המחלות ונושאים נוספים .הוא מקדיש פרק לתזונה ולסיווג המזונות.
 3.2.3תדביר ספר אלחג' (אבן לוקא)

199

שם החיבור ופירושו :רסאלה' פי תדביר ספר אלחג' (האגרת באשר להנהגת העלייה לרגל)
תת סוגה :אגרות ,הנהגת הבריאות
מחבר :קסטא בן לוקא אלי אלחסן בן מח'לד (אבן לוקא)
תקופת החיבור :המאה ה9-
אזור :המזרח הקרוב

196

עמר ובוכמן.
197
אלטברי.
198
אלג'רארי ,עמ' .10-9
199
אבן לוקא.
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על המחבר :נולד בבעלבכ בשנת  820לספירה והיה רופא נוצרי ידוע .חי בבגדאד ופעל תחת
החליף אל מסתעין .בין  860-870עבר לארמניה ,שם נשאר לשארית חייו .האגרת הזו היא אחת
מכתביו הרבים .הוא מת בשנת .912

200

תאור כללי של הטקסט :האגרת היא תיאור האופן בו על העולים לרגל למכה לשמור על
בריאותם ,גם מבחינת תזונה וגם מבחינות אחרות.
 3.2.4מנאפע אלאע'ד'יה (אלראזי)

201

שם החיבור ופירושו :מנאפע אלאע'ד'יה ודפע מצ'ארהא (התועלת שבמזונות ודחיית הנזק
שבהם)
תת סוגה :ספרי המזונות והתרופות הנפרדות
מחבר :אבו בכר אלראזי (אלראזי)
תקופת החיבור :תחילת המאה ה10-
אזור :בגדאד
על המחבר :רופא מוסלמי ידוע ,פילוסוף ואלכימאי .נולד בשנת  865לספירה בדרום טהראן.
אלראזי למד רפואה מהרופא חנין בן אסחאק ,רק אחרי שעבר את גיל  .40הוא היה הרופא הראשי
של בית החולים בטהראן ואחר כך גם בבגדאד .תרומתו לרפואה הייתה בכתביו הרבים (יותר
ממאתיים) והנרחבים מתוכם משתמש מחקר זה בספרי המזונות ,בתיאורי המקרה הרבים
שהשאיר (ר' להלן) ובספרו כתאב אל תג'ארב .אלראזי מת בשנת  925לספירה.

202

תאור כללי של הטקסט :ספר העוסק בתאור המזונות השונים ותכונותיהם הבריאותיות בהרחבה
על-פי חלוקה למזונות השונים שהיו ידועים בתקופתו.
 3.2.5קצצ וחכאיאת אלמרצ'י (אלראזי)

203

שם החיבור ופירושו :קצצ וחכאיאת אלמרצ'י (סיפורי החולים ומעשיהם)
תת סוגה :תאורי מקרה
מחבר :אבו בכר אלראזי (אלראזי)
תקופת החיבור :תחילת המאה ה10-
אזור :בגדאד
על המחבר :ר' לעיל.

200

אבן לוקא ,עמ' .2-1
201
אלראזי.
202
אלג'רארי ,עמ'  ;25-20אלורז-מילאן ,עמ' .294
203
מאירהוף.
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תאור כללי של הטקסט :שלושים ושלושה תאורי מקרה המיוחסים לרופא הידוע אלראזי שככל
הנראה היו חלק מהספר כתאב אלחאוי פי אלטב .תיאורי המקרה נמצאו ותורגמו מכתב יד יחיד.
התאורים מפורטים והמתרגם מדגיש כי תורגמו ,הועתקו או נכתבו בצורה בעייתית על-ידי אדם
שהערבית אינה שפת אימו וככל הנראה אינו בקי במדע הרפואה.
 3.2.6כתאב אלתג'ארב (אלראזי)

204

205

שם החיבור ופירושו :כתאב אל תג'ארב (ספר תאורי המקרה /ניסויים)
תת סוגה :תאורי מקרה
מחבר :אבו בכר אלראזי (אלראזי)
תקופת החיבור :תחילת המאה ה10-
אזור :בגדאד
על המחבר :ר' לעיל.
תאור כללי של הטקסט :ספר תאורי המקרה של אלראזי ,הכולל כמעט  900מקרים שטופלו או
פוקחו על-ידו .תאורי המקרה קובצו ולוקטו לספר על-ידי תלמידיו לאחר מותו.
 3.2.7כתאב אלאע'ד'יה ואלא'דויה (אלאסראא'ילי )

206

207

שם החיבור ופירושו :כתאב אלאע'ד'יה ואלא'דויה( 208ספר המזונות והתרופות)
תת סוגה :ספרי המזונות והתרופות הנפרדות
מחבר :אסחאק בן סלימאן אלאסראא'ילי (אלאסראא'ילי )
תקופת החיבור :המאה ה 10-מחצית ראשונה.
אזור :צפון אפריקה
על המחבר :רופא יהודי ,גדל במצרים ,בהמשך נדד לאזור תוניס והיה ,בין השאר ,רופאו של
מייסד השושלת הפאטמית בצפון אפריקה .אבן אבי אציבעה משבח את כישוריו כרופא ומדען
ומספר שחי עד מעל גיל מאה .ככל הנראה נפטר אלאסראא'ילי בין  930ל 940-לספירה.

209

תאור כללי של הטקסט :ספרו של אלאסראא'ילי העוסק במזונות ובתרופות .בספר חלק נרחב
העוסק בתאורית סיווג המזונות והשימוש בהם ברפואה ,והחלק המרכזי בו עוסק במזונות השונים
בצורה קטגורית ומרחיב לגבי טבעם ואיכותם.

204

מאירהוף ,עמ' .331-330
205
אלראזי תג'ארב.
206
אלורז-מילאן ,עמ' .294
207
אלאסראא'ילי .
208
במקומות מסוימים נקראה גם כתאב אלאע'ד'יה (אלאסראא'ילי  ,כתב-יד)
209
אלאסראא'ילי  ,כתב-יד ,הקדמה.
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 3.2.8דפע מצ'אר אלאבדאן (אבן רצ'ואן)

210

שם החיבור ופירושו :כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר (ספר דחיית הנזקים לגוף בארץ
מצרים)
תת סוגה :אגרות
מחבר :עלי אבן רצ'ואן (אבן רצ'ואן)
תקופת החיבור :מחצית ראשונה של המאה ה.11-
אזור :מצרים.
מקור :עיבוד של מספר כתבי יד.

211

על המחבר :נולד ב 998-לספירה בפרבר של קהיר ,הכשיר את עצמו לרפואה כאוטודידקט .בגיל
שלושים ייצב את עצמו כרופא שרת שליטים ,והיה ידוע כסמכות רפואית.

212

על-פי העדויות הוא

מעולם לא יצא ממצרים בכלל ,ומאזור קהיר בפרט 213.הלך לעולמו בשנת .1068
תאור כללי של הטקסט :אגרת שנכתבה על-ידי אבן רצ'ואן כתגובה לטענתו של הרופא התוניסאי
אבן אלג'זאר (מת בשנת  ,)980שמצרים היא מקום לא בריא .כתב היד של אבן אלג'זאר לא נמצא,
אך ידוע שהויכוח ביניהם נסב סביב השאלה מה גורם או מביא למחלות במצרים .טענתו העיקרית
של אבן רצ'ואן כנגד אבן אלג'זאר היא שהוא אינו מבין את המזג הייחודי למצרים ,ומתוך כך נובעת
שרשרת הטעויות שלו.

214

מעניין הוא שהרופא אבן אלג'זאר ,על-פי העדויות ,מעולם לא היה

במצרים באופן פיזי.
אבן רצ'ואן טוען שהייחוד של סיפרו הוא ,שהוא אינו פילוסופי אלא עדות מיד ראשונה על החיים
ועל שמירת הבריאות במצרים.

215

ספרו של אבן רצ'ואן הוא תיאור ציורי למצב הרפואה במצרים

בתקופתו.
 3.2.9כתאב אלכליאת (אבן רשד)

216

שם החיבור ופירושו :כתאב אלכליאת (ספר המכלולים)
תת סוגה :תאוריה רפואית ,ספרי המזונות והתרופות הנפרדות.
מחבר :אבו אלוליד מחמד אבן רשד (אבן רשד)
תקופת החיבור :המאה ה.12-
אזור :ספרד
210

אבן רצ'ואן; אבן רצ'ואן תרגום.
211
אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .73-72
212
אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .57-56
213
אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .58
214
אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .vii-ix
215
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;101אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .77
216
אבן רשד.
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על המחבר :רופא ומדען ,אחד הגדולים והידועים במערב האימפריה המוסלמית-ערבית ,שהתעניין
יותר במחקר מאשר בפרקטיקה .נולד בקורדובה בשנת  1126לספירה ,וחילק את זמנו בין ספרד
למרוקו .הוא כתב ספרים רבים ,אך עבודתו המרכזית היא כתאב אלכליאת .הוא נחשב לזה
שגילה את תפקידה האמיתי של רשתית העין ,וגם לרופא הראשון שהכיר בעובדה שאדם שחלה
באבעבועות מפתח חיסון ולכן לא יחלה שוב.

217

תאור כללי של הטקסט :הספר מתאר את העקרונות הבסיסיים של הרפואה ומחולק לשבעה
חלקים .הספר תורגם עוד בימי הביניים ללטינית ולעברית.

218

219

 3.2.10כתאב אלאע'ד'יה (אבן זהר)

שם החיבור ופירושו :כתאב אלאע'ד'יה (ספר המזונות)
תת סוגה :ספרי המזונות והתרופות הנפרדות
מחבר :אבו מרואן עבד אלמלכ אבן זהר (אבן זהר)
תקופת החיבור :המאה ה.12 -
אזור :אנדלוסיה.
על המחבר :אבן זהר הייתה משפחה של רופאים שפרחה באנדלוסיה מתחילת המאה ה 10-ועד
תחילת המאה ה 13-לספירה ,שאבו מרואן עבד אלמלכ אבן זהר היה המפורסם בבניה .הוא נולד
בין  1091ל 1094 -לספירה ,למד רפואה מאביו ,כתב מספר ספרי רפואה

220

והיה חברו של

הרופא אבן רשד .הוא מת בעיר הולדתו בשנת  1162לספירה.
תאור כללי של הטקסט :ספר המזונות של אבן זהר סוקר את המזונות השונים ואת תכונותיהם
מבחינה בריאותית.
 3.2.11הנהגת הבריאות (הרמב"ם)

221

שם החיבור :הנהגת הבריאות לרבנו משה בן מימון
תת סוגה :אגרות ,הנהגת הבריאות
מחבר :משה בן מימון (הרמב"ם)
תקופת החיבור :סוף המאה השתיים עשרה או תחילת המאה השלוש עשרה לספירה.
אזור :מצרים

217

אלג'רארי ,עמ'  ;75-74מונטנר ,עמ' .63-62
218
אלג'רארי ,עמ'  ;76מונטנר ,עמ' .64
219
אבן זהר.
220
אלג'רארי ,עמ' .70-68
221
רמב"ם הנהגה.
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מקור :האיגרת נכתבה במקורה בערבית ,אולם העדויות למחקר זה נלקחו מהתרגום לעברית
שנעשה על-ידי רבי משה אבן תבון בשנת  ,1244בשל הקושי בהשגת המקור הערבי .הנוסח
ששימש במחקר זה הוא בתוספת ביאורים והשלמות על-פי המקור הערבי בידי החוקר זיסמן
מונטנר.
על המחבר :אחד הרופאים היהודים המפורסמים בתקופתו ,כתב ספרי רפואה רבים והיה רופא
ידוע ומקובל שפעל רוב חייו במצרים.

222

בנוסף לעיסוקו ברפואה היה גם איש דת ,פילוסוף ופרשן

דתי חשוב.
תאור כללי של הטקסט :אגרת שכתב הרמב"ם בעקבות בקשתו של שליט מצרים בתקופת
החיבור ,אלאפצ'ל בנו של צלאח אלדין .האגרת מחולקת לארבעה חלקים :הראשון עוסק בהנהגת
הבריאות הכללית ,השני בטיפול בחולים כאשר רופא אינו בנמצא ,השלישי בהנהגת הבריאות
הקשורה לאלאפצ'ל בפרט ,והרביעי בעניינים כלליים הקשורים בבריאות וחולי.
 3.2.12פרקי משה ברפואה (הרמב"ם)

223

שם החיבור :פרקי משה ברפואה
תת סוגה :תאוריה רפואית
מחבר :משה בן מימון (הרמב"ם)
תקופת החיבור :סוף המאה השתיים עשרה או תחילת המאה השלוש עשרה לספירה.
אזור :מצרים
על המחבר :ראו לעיל.
תאור כללי של הטקסט :אחד מספרי הרקע התאורטיים של הרמב"ם .הספר מכיל  25פרקים
העוסקים בנושאים שונים הקשורים בתאוריה רפואית ,החל מעיסוק במרות ובמזגים וכלה בעיסוק
בדופק ככלי אבחוני ,בחוליים מיוחדים ואף בביקורת ובספקות באשר לטענות שונות של גלנוס.

 32.2.3רסאלה ליעקוב בן אסחאק (יעקוב בן אסחאק)

224

שם החיבור ופירושו :רסאלה ליעקוב בן אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב (אגרת של הרופא יעקב
בן יצחק הישראלי)
תת סוגה :אגרות

222

מונטנר רמב"ם.
223
רמב"ם.
224
קאהל.
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מחבר :יעקוב בן אסחאק אלאסראא'ילי (יעקוב בן אסחאק ,בשונה מאסחאק בן סלימאן
אלאיסראא'ילי)
תקופת החיבור :תחילת המאה ה13-
אזור :דמשק
על המחבר :רוב הידוע לנו על המחבר ידוע מספרו של אבן אבי אציבעה ,בו הוא כותב" :רופא
יהודי שנולד במצרים ופעל בדמשק ,בשנת  1201ערך מסע לדמשק ,היה מעורב שם במספר
עימותים מקצועיים ,ולאחר זמן קצר חזר למצרים"
תאור כללי של הטקסט :בהקדמה מעיד המחבר שהחיבור נכתב לבקשת עמיתיו ,ששמו לב
לטעויות הנעשות על-ידי עמיתיהם למקצוע .הוא מתאר כי כתב אגרת זו במהלך שהותו בדמשק,
אליה עבר ממצרים לזמן קצר אך לא ידוע.

225

ההיסטוריון קאהל טוען כי יעקוב בן אסחאק מביע

באגרת את ביקורתו על הגישה התיאורטית ועל הגישה המעשית של עמיתיו.
 3.2.14צרי הגוף (רנב"י)

226

227

שם החיבור :צרי הגוף לרבי נתן בן יואל פלקירה.
תת סוגה :תאוריה רפואית ,הנהגת הבריאות ,ספרי המזונות והתרופות הנפרדות
מחבר :רבי נתן בן יואל פלקירה (רנב"י)
תקופת החיבור :המחצית השנייה של המאה ה13-
אזור :אנדלוסיה.
מקור :עריכת וההדרה של חלקים מהטקסט מכתבי יד שונים על-ידי עמר ובוכמן.
על המחבר :רופא יהודי ,שחי בספרד במחצית השנייה של המאה ה.13-
הרפואית באנדלוסיה.

229

228

הושפע מהאסכולה

230

תאור כללי של הטקסט :עמר ובוכמן מסווגים את הספר לסוגת הנהגת הבריאות .על-פי מבנהו
הוא בנוי כמו ספר תיאורטי בסיסי העוסק ברפואה ,אולם על-פי הגדרתו של המחבר הוא מיועד
לקהל הרחב הקורא עברית ולא מבין את הערבית ,בספרד הנוצרית.

231

מעבר לחלקים העוסקים

באופן ישיר בהנהגת הבריאות ,מכיל הספר חלק נרחב העוסק במזונות ובתרופות .חלק זה,
כשלעצמו ,מתאים להגדרות הסוגה הרפואית  -ספרי המזונות והתרופות ,המוזכרת לעיל.

225

קאהל ,עמ' .6
226
קאהל ,עמ' .6
227
עמר ובוכמן.
228
עמר ובוכמן ,עמ' .47-44
229
עמר ובוכמן ,עמ' .13
230
עמר ובוכמן ,עמ' .62
231
עמר ובוכמן ,עמ' .16,14
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 3.2.15אלג'אמע למפרדאת (אבן אלביטאר)

232

שם החיבור ופירושו :אלג'אמע למפרדאת אלא'דויה ואלאע'ד'יה (קובץ שמות התרופות
והמזונות)
תת סוגה :ספרי המזונות והתרופות הנפרדות
מחבר :עבדאללה בן אחמד אבן אלביטאר (אבן אלביטאר)
תקופת החיבור :המחצית הראשונה של המאה ה.13-
אזור :דמשק /אלשאם
על המחבר :נולד בשנת  1197באנדלוסיה .אבן אלביטאר נחשב לבוטנאי והפארמקולוג הידוע
והגדול ביותר ברפואה האיסלאמית של ימי הביניים .הוא סייר ברחבי האימפריה המוסלמית-
ערבית במשך זמן רב ולמד את הצמחיה המקומית ובשלב מסוים התיישב באזור אלשאם .233הוא
מת בדמשק בשנת .1248

234

תאור כללי של הטקסט :ספרו על התרופות והמזונות הנפרדים הוא אנציקלופדיה אלפביתית
לתיאור המזונות והתרופות הנפרדות שהיו מוכרים בתקופתו ממקורות יווניים וערביים ,ובעקבות
מחקרו האישי.

235

 3.2.16כתאב אלאע'ד'יה (אבן חלצ'ון)

236

שם החיבור ופירושו :כתאב אלאע'ד'יה (ספר המזונות)
תת סוגה :הנהגת הבריאות ,ספרי המזונות והתרופות הנפרדות
מחבר :אבו עבדללה סידי מחמד בן יוסוף בן חלצ'ון (אבן חלצ'ון)
תקופת החיבור :המאה ה13-
אזור :אנדלוסיה.
על המחבר :רופא מוסלמי ומשורר ,שחי במאה ה 13-באזור אנדלוסיה .גר בכמה מקומות בגרנדה
ובמלגה והיה לו ידע מעמיק במדעי הדת ,ובמיוחד בסופיזם.

237

תאור כללי של הטקסט :הספר הוא ספר הנהגת הבריאות ומכיל ידע תיאורטי רב ואת סיווג
המזונות .הספר דומה מאוד לספרו של אלאסראא'ילי  ,כתאב אלאע'ד'יה ואלא'דויה  ,אך מצומצם
יותר ודומה יותר במבנהו לספרי הנהגת הבריאות.

232

אבן אלביטאר.
233
אזור סוריה רבתי בתקופת השלטון הערבי (ארץ ישראל הייתה חלק מאזור זה)
234
אלג'רארי ,עמ' .80
235
אלג'רארי ,עמ' .81
236
אבן חלצ'ון.
237
אבן חלצ'ון ,עמ' .17-16
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 3.2.17אלטב אלנבוי (אבן קים אלג'וזיה)

238

שם :אלטב אלנבוי
תת סוגה :הנהגת הבריאות ,ספרי המזונות והתרופות הנפרדות
מחבר :אבן קים אלג'וזיה
תקופת החיבור :המחצית הראשונה של המאה ה.14-
אזור :דמשק
על המחבר :כל הידוע לנו על המחבר הוא כי היה רופא ומת ב.1350-
תאור כללי של הטקסט 277 :פרקים העוסקים בנושאים רפואיים שונים ומגוונים .בנוי כמו ספר
תאוריה רפואית קלאסי המשלב ידע רפואי תאורטי עם כללי הנהגת הבריאות .בחלקו הראשון
עוסק הספר ביסודות של הרפואה ,ובכך גם באנטומיה של הגוף ,במחלות ובתרופות .בהמשכו
ישנם פרקים העוסקים במצבים (המחלות) השונים ובהתמודדות איתם ,וכן פרקים על השימוש
בכוסות רוח ,התזונה ועוד.
 3.2.18אלטב אלנבוי (אלסיוטי)

239

שם :אלטב אלנבוי
תת סוגה :הנהגת הבריאות ,ספרי המזונות והתרופות הנפרדות
מחבר :אלסיוטי
תקופת החיבור :המחצית השנייה של המאה ה.15-
אזור :מצרים
מקור :לשם המחקר נעשה שימוש בתרגום לאנגלית ,כי לא ניתן להשיג בארץ את הטקסט
בערבית.
על המחבר :נולד ב 1445-במצרים ומת בשנת .1505

240

משפחתו ממוצא פרסי .היה איש דת

וכתב חיבורים רבים ,חיבורו זה הוא אחד המפורסמים שבהם.

241

תאור כללי של הטקסט :על-פי המתרגם מבוסס הספר על חיבורים קדומים יותר של רפואת
הנביא.

242

238

אלג'וזיה; אלג'וזיה תרגום.
239
אלסיוטי.
240
אלגוד ,עמ' .150
241
אלסיוטי ,עמ' .v
242
אלסיוטי ,עמ' .v
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 3.3פרוזה
 3232.מבוא
בחברה הערבית ,שבזמן קצר ביותר הפכה מחברה נוודית שהייתה מרוכזת בחצי האי ערב
לחברה השולטת על אזור מיושב נרחב ,התפתחה הספרות המכונה "אדב" .המשמעות המקורית
של המושג אדב היא "נימוסים" או "מנהגים" .בתקופת בית אומיה ועבאס ,בראשיתה של
האימפריה המוסלמית-ערבית ,המושג קיבל משמעות אינטלקטואלית חדשה ,והיא :הידע שאדם
צריך כדי להתאים את עצמו לחברה העירונית המתרחבת .בין השאר כלל קורפוס הידע הזה
שירה ,רטוריקה ,תחביר ,לקסיקוגרפיה ,משקלי השירה ,היסטוריה ,מסורת השבטים ועוד.
בתקופה העבאסית ,בה התפתח ופרח מושג זה ,כלל ידע זה באופן מיוחד גם את כל הידע המדעי
שהועבר מתרבויות שכנות .מתוך משמעות זו ומתוך הצרכים היחודיים שתוארו לעיל ,התפתחה
סוגה ספרותית ייחודית המכונה ספרות האדב ,ספרות החצר ,שהייתה בעלת מטרה תרבותית,
לימודית וטקסית בחברה ובתרבות מתפתחות.

243

הכתבים המשתייכים לסוגה זו כוונו לתת

לאנשים את הידע הדרוש להבנת חברתם המשתנה.
המושג אדב שימש להסברת כל מה ששייך לאנושיות ולבני האדם ,ולסביבה בה הם חיים את
חייהם הפיזיים והרוחניים .הסוגה שנקראת אדב כללה בראשיתה ספרות הדרכה בעלת מבנה
אנציקלופדי ,אך בהמשך נכתבו בה גם ספרים לא אנציקלופדיים .בראיה היסטורית ,עם התפתחות
הספרות הערבית הפך האדב להיות הכינוי או השם הכולל לכל החיבורים הספרותיים הערביים,
לכל הפרוזה.

244

ספרי האדב שמהווים את ספרות ההדרכה הם ספרים המנסים לאגד בתוכם את

הקודים התרבותיים הערביים כפי שנתפסו בתקופה ובמקום בו נכתבו .הם מובאים בדרך כלל
245

במבנה אנציקלופדי על-פי קטגוריות שונות ומשובצים בהם קטעים של פרוזה ושירה.

הספרים שנבחרו למחקר זה הם הספרים המשתייכים בעיקר לתת הסוגה הספרותית הנקראת
אדב במשמעות של ספרות ההדרכה ,בשל הרלוונטיות שלה ושל הידע הקיים בה למחקר זה,
הנובעת מהיותה סממן למרכיבים שונים בתרבות הערבית באזור ובזמן הנחקרים .עם זאת ,נעשה
כאן שימוש גם במקורות נוספים המשתייכים לסוגת האדב רק באופן חלקי.

 3.3.2עיון אלא'ח'באר (אבן קתיבה)

246

שם החיבור ופירושו :עיון אלא'ח'באר (מעיינות הידע)
מחבר :אבו מחמד עבדאללה בן מסלם בן קתיבה אלדינורי (אבן קתיבה)
243

גיב ולנדאו ,עמ'  ;52גבריאלי.
244
גיב ולנדאו ,עמ' .71
245
ון חלדר ,עמ' .39
246
אבן קתיבה

61

תקופת החיבור :אמצע המאה ה9-
אזור :בגדאד
על המחבר :אבן קתיבה היה קאדי בדינור ומורה בבגדאד.

247

הוא היה מלומד בגדאדי ,שעסק

בתחומי דעת רבים ביניהם :דת ,לשון ,היסטוריה ושירה .כמי שנחשב למייסדה של סוגת ה"אדב"
הוא כתב מספר רב של ספרים ,שהמרכזי מביניהם הוא עיון אלא'ח'באר .הוא מת ככל הנראה בין
 884ל 889-לספירה 248.החוקר גולדהיצר טוען כי כתביו של אבן קתיבה נועדו באופן מוצהר לצייד
בידיעות ההכרחיות את המשמשים בתפקידים ציבוריים ,ובכך הוא כותב מובהק של סוגת
האדב.

249

תאור כללי של הטקסט :זהו ספר האדב המקיף ביותר שנכתב על-ידי אבן קתיבה ,שכתב מספר
ספרים בז'אנר ,והוא נחשב כאבטיפוס של ספרות האדב.

250

הכותב אינו מתמקד כאן בנושא

מסוים ,אלא כולל בטקסט נושאים רבים .זהו מעין "אוצר ערכים ספרותי" ,הכולל עשרה חלקים ,ובו
כל חלק עוסק בנושא אחר .לדוגמא  -אחד מהפרקים עוסק באוכל (כתאב אלטעאם) ,ובסופו יש
חלק מיוחד העוסק בתועלות שבאוכל .הפרקים מסודרים בצורה היררכית על פי חשיבות
הנושא.

251

בכרך השלישי ,שבסופו גם נמצא הפרק על האוכל ,יש פרקים על יחסי אהבה ,ידידות

ויושר ,הצרכים ,השוחד ,תודות ,הפצרות ועוד.
252

 3.3.3אלעקד אלפריד (אבן עבד רבה)

שם החיבור ופירושו :אלעקד אלפריד (מחרוזת הפנינים שאין משלה)
מחבר :עמר אבן עבד רבה ()860-940

253

תקופת החיבור :מאה 10
אזור :קורדובה
תאור כללי של הטקסט :הספר כולל  25פרקים ,כל אחד מהם עוסק בתחום אחר במדע ,והוא
בנוי באותו מבנה כמו ספרו של אבן קתיבה ,עיון אלא'ח'באר .הפרק הלפני אחרון הוא זה שעוסק
באוכל .בהקדמה לפרק זה מדגיש המחבר שכבר הזכיר את טבעי האדם והחיות ועכשיו יעסוק
באוכל ובמשקה .הוא מדגיש את חשיבות המזון והמשקה ,ומציין שיעסוק בתועלת המזונות ובנזק
שבהם 254.בתוך הפרק על האוכל עוסק חלק נפרד באספקטים הרפואיים שלו.

247

גולדציהר ,עמ' .77
248
גולדציהר ,עמ'  ;78גיב ולנדאו ,עמ' .71-70
249
גולדציהר ,עמ' .78
250
גיב ולנדאו ,עמ' .70
251
ון חלדר ,עמ' .40
252
עבד רבה
253
גולדציהר ,עמ'  ;79גיב ולנדאו ,עמ' .94
254
עבד רבה ,עמ' .290

61

לאחר שיצא לאור ,תפס ספר זה את מקומו של עיון אלעח'באר בתור ספר האדב האנציקלופדי
הנפוץ ביותר במזרח ובמערב.

255

 3.3.4רסאלה דעוה אלאטבאא' (אבן בטלאן)

256

שם החיבור ופירושו :רסאלה דעוה אלאטבאא' לאבן בטלאן (אגרת סעודת הערב של הרופאים
מאת אבן בטלאן)
מחבר :אבן בטלאן
תקופת החיבור :בשנת 1054
אזור :קונסטנטינופול
על המחבר :רופא ופילוסוף נוצרי שחי בבגדאד .בשנת  1048עזב את בגדאד ונדד .הוא חי בחלב
( )Aleppoשבהרי הלבנון (כיום בשטח סוריה) ,בקהיר ובהמשך הגיע לקונסטנטינופול שם נשאר
ושם גם מת ,לא ידוע בדיוק מתי.

257

תאור כללי של הטקסט :המחבר כתב את הסיפור לאחר שהגיע לקונסטנטינופול ,ובמהלך שהותו
במנזר .סיפור המסגרת הוא על רופא העוזב את בגדאד בשל יוקר המחיה ומהגר לפרובינציה
מרוחקת ,שם הוא נקלט על-ידי הרופאים המקומיים .חוקרים רואים בו מעין אוטוביוגרפיה על חייו
של הכותב .רוב הסיפור מתרחש בארוחה משותפת שעורכים הרופאים המקומיים עם הרופא
הבגדאדי ,במהלכה עולים נושאים שונים הקשורים לרפואה.
נמצא בגניזה הקהירית.

258

כתב יד המכיל חלק מהחיבור

259

260

 3.3.5מחאצ'ראת אלא'דבאא' (אלא'צפהאני)

שם החיבור ופירושו :מחאצ'ראת אלא'דבאא' (הרצאות המשכילים)
מחבר :אל קאסם אלראע'ב אלא'צפהאני (מת בשנת )1108

261

תקופת החיבור :ככל הנראה במאה ה11-
אזור :אצפהאן
על המחבר :שמו האמיתי של המחבר ,על-פי עדותו של איש הדת אלסיוטי ,הוא אלפצ'ל בן
מחמד.

262

המהדיר שחקר את הספר ומחברו כותב שידוע שמחבר זה כתב הרבה ,אך כותבים

255

גיב ולנדאו ,עמ' .94
256
קלין-פרנקה
257
קאהל ,עמ' .16-14
258
קלין-פרנקה ,עמ' .5-4
259
בייקר.
260
אלא'צפהאני.
261
גולדציהר ,עמ' .79
262
אלא'צפהאני ,עמ' .5

62

רבים מתקופתו התעלמו ממנו מסיבה לא ברורה ,ומציין שחוקר האדב הגרמני הידוע ברוקלמן
טוען שחיבורו הראשון היה על הקוראן.

263

תאור כללי של הטקסט :הטקסט כתוב בצורה פחות מסודרת ושיטתית משאר ספרי האדב .יש בו
התייחסות ספציפית בטקסט למזונות ומאכלים בפרק מיוחד ,אולם אין תיאור שיטתי של המלצות
בריאותיות ,אלא סיפורים ,פתגמים ,שירים ואנקדוטות שבתוכם וביניהם גם המלצות תזונתיות
בריאותיות.

264

 3.3.6חכאיה (אלאזדי)

265

שם החיבור ופירושו :חכאיה אבו אלקאסם אלבע'דאדי (סיפורו של אבו אלקאסם אלבע'דאדי)
מחבר :מחמד בן אחמד אבו אלמטהר אלאזדי
תקופת החיבור :המאה ה.11-

266

אזור :בגדאד
על המחבר :לא נמצא חומר ביוגראפי.
תאור כללי של הטקסט :הספר הוא פרוזה בדיונית על אדם בשם אבו אלקאסם אלבע'דאדי
ותיאור התנהגותו במסיבה באצפהאן .ביצירה זו האוכל הוא בעל חשיבות רבה בשל היותו חלק
מהאירוע המתואר.
267

 3.3.7מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור (אלע'זולי)

שם החיבור ופירושו :מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור (הופעת הירחים במקומות השמחה)
מחבר :עלאא' אלדין עלי בן עבדאללה אלבהאא'י אלע'זולי
תקופת החיבור :המאה ה.15 -
אזור :דמשק
על המחבר :הכותב פעל ומת בדמשק ,אך ביקר רבות בקהיר .זהו חיבורו היחיד .לא ידוע מתי
נולד ,אך הוא מת ב.1412-
תאור כללי של הטקסט :הספר הוא ספר אדב ,מחולק לפרקים על-פי נושאים ומשלב ידע עם
פרוזה ושירה .על-פי הגדרתה של ון חלדר ,הוא מנסה לאזן בין הנאה ספרותית ומידע נחוץ.

263

אלא'צפהאני ,עמ' .9-6
264
אלא'צפהאני ,עמ' .766-703
265
אלבע'דאדי אבי אלקסם.
266
ון חלדר ,עמ' .74
267
אלע'זולי.
268
ון חלדר ,עמ' .47

63

268

 3.4שירה
 3.4.1מבוא
גם השירה הערבית ,אחת הסוגות הנכתבות ביותר באימפריה המוסלמית-ערבית ,הייתה חלק
מהספרות הערבית הקלאסית .לצורך חקר השירה במחקר זה לא נסקר מקור יחיד אלא מאגר
מידע ממוחשב ,הכולל כמות מקיפה ביותר של שירים מהאזורים ומהתקופות השונות בהם עוסק
המחקר .המאגר נסרק על-פי מושגי הליבה של תוימ"מ כפי שהוגדרו במבוא לפרק העדויות.

269

בנוסף נאספו שירים שהופיעו בספרים השייכים גם לסוגות אחרות ,ספרות קולינארית ,ספרות
רפואית ופרוזה .כך נמצאו לנו שירים רבים המתארים נושאים שונים הקשורים לתוימ"מ .חלקם
מובאים בפרק העוסק בתוימ"מ ,ואילו במסגרת פרק העדויות מובאים רק השירים המשלבים בין
תוימ"מ לתזונה.
מספר משוררים ערבים מתקופות ומאזורים שונים מצוטטים במחקר זה .רשימתם מובאת בנפרד
מטבלת המקורות המרכזית שלעיל ,מפני שמדובר בכותבים ולא בחיבורים ספציפיים .בנוסף
למחברים אלו נמצאים בעדויות שירים נוספים שלא ידוע מחברם ולכן לא נמצאים בטבלה.
טבלה  :4משוררים
שם המשורר

אזור

תקופה

אבן מעתז

המאה ה9-

בגדאד

תמים בן אלמעז לדין אללה

המאה ה10-

מצרים

270

אלפאטמי

אלצאחב בן עבאד

271
272

אבו מנצור אלת'עאלבי
אבן זידון

273
274

אלשריף אלעקילי
275

אבן ערבי

המאה ה10-

פרס

המאה ה10-11 -

פרס

המאה ה11-

אנדלוסיה

המאה ה11-

מצרים

המאה ה13 -

נולד באנדלוסיה ומת בדמשק

אבן מעתז ,משורר שהיה חליף ליום אחד ומת בשנת  908לספירה.
תמים בן אלמעז ,משורר ונסיך פאטימי .נולד בתוניס בשנת  ,949היגר למצרים ומת בשנת
.985

276

269

ראו סעיף 4.1.4
270
תמים בן אלמעז.
271
אלצאחב.
272
אבו מנצור.
273
אבן זידון.
274
אלעקילי.
275
אבן ערבי.
276
תמים בן אלמעז.

64

אלצאחב בן עבאד ,משורר פרסי שנולד בשנת  938באזור קזוין ,היה וזיר (שר) ומת בעיר רי
בפרס בשנת .995

277

אבו מנצור אלת'עאלבי ,משורר פרסי .חי בניסאבור ,נולד בשנת  961ומת בשנת .1038
אבן זידון ,משורר אנדלוסי שחי בין השנים  1111-1113לספירה.

278

279

אבן ערבי ,משורר שמוצאו מאנדלוסיה .היה אחד המיסטיקנים הידועים בתקופתו ומת בדמשק
בשנת .1240

280

אלשריף אלעקילי ,משורר שפעל בעיקר במצרים .מת בשנת  1058לספירה.

281

 3.5ספרות קולינארית
 3.5.1מבוא
הספרות הקולינארית הערבית התפתחה בעיקר בתקופה העבאסית,

282

וכמו הספרות הערבית

בכלל התפשטה עם התפשטות האימפריה .רודינסון ( )Maxime Rodinsonמסכמת שלמרות
עושרה הרב של הספרות הקולינארית הערבית היא עדיין נחקרה רק מעט יחסית.

283

שלושת

המקורות שנבחרו לחלק זה מייצגים את שלושת האזורים המרכזיים בהם עוסק המחקר.
 3.5.2כתאב אל-טביח' (אבן סיאר אלוראק)

284

שם החיבור :כתאב אל-טביח' (ספר התבשילים)
מחבר :אבן סיאר אלוראק
תקופת החיבור :בתחילת המחצית השנייה של המאה ה.10-

285

אזור :בגדאד
מקור :הטקסט בערבית ,שנערך מתוך כתבי היד שנמצאו באוקספורד ובהלסינקי,

286

ותרגום

לאנגלית של כתבי היד על-ידי נסראללה ( .)Nawal Nasrallahהתרגום נכתב על-פי שני כתבי היד
שהוזכרו לעיל ,בתוספת כתב יד נוסף חלקי בהתאמתו ,שנמצא באיסטנבול.

287

על המחבר :כל שידוע על המחבר הוא ששמו ,אלוראק ,מעיד על כך שהיה בעסקי הספרים.
277

אלצאחב.
278
אבו מנצור.
279
אבן זידון.
280
אבן ערבי.
281
אלעקילי
282
רודינסון ,עמ' .94
283
רודינסון ,עמ' .115
284
אלוראק.
285
נסראללה ,עמ' .11-10
286
אלוראק
287
נסראללה

65

288

תאור כללי של הטקסט :קובץ שעיקרו מתכונים להכנת תבשילים שונים ,הכולל גם סיפורים,
שירים ומידע נוסף אודות המזון ,שנאסף ונערך על-ידי המחבר לספר מקיף בנושא .ייחודו של ספר
זה לעומת ספרי הבישול האחרים הוא רוחב היריעה של הנושא הרפואי והבריאותי במסגרתו.
 3.5.3כנז אלפואא'ד

289

שם החיבור :כנז אלפואא'ד פי תנויע אלמואא'ד (אוצר התועלות בגוון השולחנות)
מחבר :לא ידוע
תקופת החיבור :ככל הנראה בתקופת השלטון הממלוכי במצרים.
אזור :העורכים מעריכים כי הספר נכתב במצרים.

290

291

תאור כללי של הטקסט :הספר הוא ספר בישול ,הכולל פרקי מבוא העוסקים בהוראות כלליות
לגבי בישול ומזון ופרקי מתכונים על-פי נושאים שונים .החוקרים שעסקו בעריכת כתבי היד של
הספר מציינים שאפשר למצוא בספר זה אזכורים רפואיים רבים המשובצים בין המתכונים
ובתוכם.

292

 3.5.4פצ'אלת אלח'ואן (אלתג'יבי)

293

שם החיבור :פצ'אלת אלח'ואן פי טיבאת אלטעאם ואלא'לואן (שבח השולחן הערוך על
המאכלים הטובים ביותר וסוגיהם)
מחבר :אבן רזין אלתג'יבי (אלתג'יבי)
תקופת החיבור :כנראה נכתב בין  1238ל ,1266 -בראשית תקופת בני מרין.
אזור :ואלנסיה
על המחבר :ככל הידוע לנו ,המחבר היה חכם דת וסופר.

295

תאור כללי של הטקסט :ספר מתכונים המתייחד במתכונים מאנדלוסיה.

288

נסראללה ,עמ' .12
289
מרין וויינס.
290
מרין וויינס ,עמ' .7
291
מרין וויינס.7 ,
292
מרין וויינס.6 ,
293
אלתג'יבי.
294
אלתג'יבי ,עמ' .16
295
אלתג'יבי ,עמ' .14
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 3.6ספרי הסטוריה ופילוסופיה
 3.6.1מבוא
בחלק זה מובאים מספר ספרי הסטוריה שנכתבו בזמן ובמרחב הנחקרים ,אשר עוסקים בין השאר
בתוימ"מ .הראשון הוא הספר ,כתאב אלא'פאדה ואלא'עתבאר ,שנכתב על-ידי עבד אללטיף
אלבע'דאדי ועוסק בהיסטוריה של מצריים .השני הוא ספרו הידוע של אבן-ח'לדון ,אלמקדמה ,ספר
פילוסופיה והיסטוריה .ספרו של אבן מנקד' ,כתאב אלא'עתבאר ,שהוא ספר אוטוביוגרפי המביא
סיפורים מחייו של המחבר ,וספרו הידוע של אבן אבי אציבעה ,עיון אלאנבאא' ,העוסק בהיסטוריה
של הרפואה.
 3.6.2כתאב אלא'פאדה ואלא'עתבאר (עבד אללטיף אלבע'דאדי )

296

שם החיבור :כתאב אלא'פאדה ואלא'עתבאר (ספר התועלת והחשיבות)
מחבר :עבד אללטיף אלבע'דאדי
תקופת החיבור1204 :
אזור :קהיר
על המחבר :מדען וסופר ,נולד בבגדאד בשנת  ,1162-3ומת גם כן בבגדאד בשנת .1231-1
במהלך חייו הסתובב ברחבי המזרח קרוב ולמד מאנשי דעת שונים באימפריה המוסלמית-ערבית.
הוא כתב כמעט בכל תחומי הדעת שהיו מוכרים בתקופתו.

297

תאור כללי של הטקסט :ספר זה הוא תמצית מתוך ספר רחב יותר ,שהיה אחד מספריו
המפורסמים והידועים של הסופר ושמו " -ההיסטוריה של מצרים" 298.התמצית חשובה למחקר זה
כי היא תיעוד רק של העניינים שהמחבר עצמו חזה בהם במו עיניו.
 3.6.3אלמקדמה (אבן ח'לדון)

299

שם החיבור :אלמקדמה פי עלם אלתאריח' (אקדמות למדע ההיסטוריה)
מחבר :עבד אלרחמאן אבן ח'לדון (אבן ח'לדון)
תקופת החיבור 1377 :לספירה
אזור :הרי אלג'יריה (צפון אפריקה)

296

אלבע'דאדי.
297
גיב ,כרך  ,1עמ' .74
298
ספר זה לא נמצא כיום וידוע רק מעדויות היסטוריות אודותיו .אלבע'דאדי ,עמ' .6
299
אבן ח'לדון מקור.

67

על המחבר :מוצא משפחת המחבר מחצי האי ערב .במאה השמינית היגרה המשפחה משם
לספרד ,וכמאה שנים לפני הולדתו היגרה המשפחה לצפון אפריקה .אבן ח'לדון נולד בתוניס,
בשנת  ,1332שם מלאה משפחתו תפקיד חשוב במערכת השלטונית .עד שנות החמישים לחייו חי
בצפון אפריקה ,עבר בחצרות השליטים המקומיים ופעל בשרותם ,תוך שהוא מפתח במקביל את
השכלתו .את המשך חייו עשה בקהיר ,שם שימש כשופט דת עליון ומורה .את חיבורו אלמקדמה
כתב במהלך שהותו בטירה מבודדת השייכת לבני השבט בני-עריף בהרי אלג'יריה ,כאורחם.

300

תאור כללי של הטקסט :ספר פילוסופיה המנסה להתחקות אחרי התפתחותם ההיסטורית של
העמים והאנשים.
מעמדו של המקור :נכתב לקראת סוף התקופה הנחקרת ,באזור מרוחק ממרכז האימפריה שהיה
בסימן ירידה תרבותית ,התפצלות מדינית והתקשחות דתית.
 3.6.4כתאב אלא'עתבאר (אבן מנקד')

301

302

שם החיבור :כתאב אלא'עתבאר (ספר החשיבּות)
מחבר :אסאמה בן מנקד' (אבן מנקד')
תקופת החיבור :המאה ה12-
אזור :סוריה
על המחבר :נולד ב ,1095 -בשיזר ,בצפון סוריה לשליט המבצר של שיזר .לוחם ,ציד ,אדון
ומשורר .מת בשנת .1188

303

תאור כללי של הטקסט :זיכרונותיו של אבן מנקד' ,המתארים בגוף ראשון מאורעות שהתרחשו
באזור בתקופה מרכזית  -התקופה הראשונה של מסעי הצלב באזור סוריה.

304

המאורעות

המתוארים בספר קשורים בעיקרם למפגשיו של הכותב עם תרבות הצלבנים ,והתרחשו ברובם
בשנים .1140-1143

305

בספר מספר תיאורים רפואיים ,אך רק שניים מהם מזכירים דיאטה

ותזונה ומובאים בפרק ההבטים המתודולוגים.

300

אבן ח'לדון ,ט"ז-כ"א.
301
אבן ח'לדון ,ט.
302
מונקיד.
303
היטי מונקיד ,עמ'  ;3גיב ולנדאו ,עמ' .109
304
היטי מונקיד ,עמ' .3
305
בראון ,עמ' .69-68
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 3.6.5עיון אלאנבאא' (אבן אבי אציבעה )

306

שם החיבור :כתאב עיון אלאנבאא' פי טבקאת אלאטבאא (ספר הידיעות החשובות על מעמדות
הרופאים)
מחבר :אבן אבי אציבעה
תקופת החיבור :המאה ה13-
אזור :מצרים
על המחבר :בן למשפחת רופאים ,נולד ב 1198-ומת ,ככל הנראה ,ב 1269 -או ב .1270-היה
רופא בסוריה ובמצרים ,אך התפרסם בעיקר בעקבות חיבורו המוצג פה.

307

תאור כללי של הטקסט :הספר הוא לקסיקון ביוגרפי היסטורי מקיף של רופאים והרפואה
באימפריה המוסלמית-ערבית ומכיל מידע רפואי ,ביוגרפי וכן סיפורים שונים .הספר הוא חלק
מסוגה של ספרים העוסקים בהיסטוריה של הרפואה.

306

אבן אבי אציבעה
307
הילוואלה ,עמ' .26
308
הילוואלה ,עמ' .13

69

308

פרק  :4הבטים מתודולוגים
 4.1מבוא
בחלק זה ,החלק המרכזי בעבודת מחקר זו ,יוצגו וינותחו העדויות שנאספו ממקורות שונים,
הנוגעות לתזונה ולתורת המזגים והמרות .המבוא לחלק זה יעסוק בדרך בה נקבעו הפרמטרים
ששימשו לאיסוף העדויות ,ובבעיות שנקרו בדרך לאיסופן מהמקורות שנבחרו .לצורך מהלך זה
נעשה שימוש בכלים שונים ממדע הבלשנות שיוסברו להלן.
 4.1.1שפה
הלשון העברית נתקלה במהלך התחדשותה במצב מיוחד ,בו לאחר שתקופה ארוכה הייתה לשון
שהתקיימה בעיקר כלשון כתב ,התגבר השימוש בה והפכה ללשון רווחת ומדוברת .תהליך יחודי
זה יצר מצב בו נדרשה השפה להגדיר מחדש מילים ומושגים שלא היה בהם שימוש במהלך
תקופה ארוכה .בנוסף לכך ,עקב המקום היחודי בו התחדשה השפה ,ארץ ישראל ,היה צורך
להתאים מחדש מילים למושגים שנדרש בהם שימוש במקום זה ,משמע ירקות מקומיים ופעולות
יחודיות לאזור .דוגמא מביא איתמר אבן-זהר במאמרו הנוגע למעמד הדנוטאציה בלשון העברית
המתחדשת.

309

הוא כותב כי בספרו של ברנר בחורף אוכלים "קישואים חמוצים" ,והרי לנו לא

מוכרים קישואים שמחמיצים אותם .באותו הזמן לא היתה קיימת בעברית דנוטאציה למילה
מלפפון ולכן הושאל שמו מן הערבית "קוסא" ונקרא קישוא ,אך אדם הקורא זאת היום לא ידע כי
כך היה ,ויכול לטעות בכך שיחשוב שהקישואים הוחמצו.
כל שפה הנחקרת במחקר היסטורי נתקלת בקשיים דומים לאלו שהוצגו לעיל .גם הלשון הערבית,
שגם היא לשון שמית ובה עוסק מחקר זה ,עברה תהליך דומה לשפה העברית .עם זאת ,הערבית
עברה תהליך זה מוקדם יותר מבחינה כרונולוגית ,עם עליית האסלאם ,וכן באופן הפוך ,הערבית
הפכה משפה שהייתה בעיקר מדוברת בחצי האי ערב ,לשפה הכתובה הרשמית של האימפריה
השולטת על שטחים נרחבים בשלב הראשון ,ולשפה המקומית בשטחים שנכבשו בשלב השני.

310

תהליך זה שעברה השפה הערבית מתבטא גם בתחומים נוספים ,שאחד מהם הוא העושר הלשוני
של השפה .חיי הנוודות במדבר אמנם דרשו מעגל מושגים שהיה מתאים לאורח החיים במדבר,
אך כמשקל נגד הביאו את הערבית להתפתחות לשונית עשירה בתוך מעגל המושגים הזה.
במסגרת מושגים אלו ,שעסקו בעיקר בחיים החומריים ,כל פעולה או מצב בעלי שוני קל ביותר זכו
לביטוי ,גם בהמשך התפתחותה ובעת הפיכתה לשפה אימפריאלית.

311

על פעולת התרגום כי הוא דורש הבנה של מושגים שרווחו בימי קדם.

309

אבן-זהר דנוטאציה.
310
שנער ,עמ' .12
311
גיב ולנדאו ,עמ' .17-16
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עושר זה של שפה מקשה

מבחינה מדעית וכשפה מדעית ,התפתחה השפה הערבית במסגרת תהליך תרגום והעברת הידע
מיוונית ושפות אחרות .במהלך תקופה זו נוצר צורך בעזרים שיאפשרו להגדיר מחדש מושגים
שונים בערבית המתייחסים למדע החדש .פילוסופים ערבים שונים נדרשו לפרשנות של מושגים
חדשים ששימשו להגדרת הפילוסופיה והמדע ויצרו ספרי הגדרות ,מעין מילונים למושגי יסוד
בפילוסופיה ומדע .ספרים אלו כונו "ספרי ההגדרות של מדע הפילוסופיה" (כתאב אלחדוד) .מספר
רופאים כתבו ספרים כאלו ,ביניהם מוכרים ספריהם של אלקנדי ואלאסראא'ילי .

312

אחד מספרים

אלו הוא ספרו של אבן סינא ,שחלקים ממנו תורגמו לאנגלית על-ידי קנדי-דיי ( Kenedy-Day,
.)K.

313

דוגמא למושג המוגדר בספרו של אבן סינא הוא המילה אש (נאר) ,היא אחת מהיסודות.

אבן סינא מגדיר את האש כאחד מהיסודות הראשוניים ,שהוא בעל איכות חמה ויבשה ,הנע באופן
טבעי מהמרכז החוצה כדי להתיישב באופן יציב תחת השפעת הירח .הגדרה זו מציגה את האש
כיסוד במדע ומשלבת תחומי ידע שאינם רק ממדע הרפואה ,והיו חלק מהפילוסופיה לגבי הטבע
(כאסטרולוגיה ,למשל).

314

בהתייחסות זו ,אבן סינא גם מגדיר את הבעיה וגם מציג את הפתרון.

פתרונות תקופתיים אלו ואחרים משמשים במחקר זה ומסייעים בתהליך פרשנות הטקסט ,אך
הגדרות אלו היו חלקיות ,ולא כל מושג או משמעות הוגדרו .כתוצאה מכך ,עבודת הפרשנות צריכה
להעשות בראייה הסטורית תוך הסתמכות על פירושים בני התקופה וכן על הכרות עם טקסטים
שונים בני התקופה העוסקים בנושא.
בשל הבעיות שהוצגו לעיל ,נדרש חוקר הרוצה לעסוק בבחינה ובפרשנות של טקסטים בשפה
הערבית הקלאסית למצוא כלי עזר לשוניים שיסייעו להגיע לרמות פרשנות וניתוח גבוהות של
הטקסט.
פתרונות לבעיות שהוצגו לעיל אפשר למצוא בשני מישורים .המישור הראשון הוא אופן ההתיחסות
אל השפה ,והשני הוא הכלים הלשוניים בהם משתמשים במהלך התרגום .אופן ההתיחסות אל
השפה תהיה כאל מערכת בעלת פנים רבות אשר משפיעים עליה גורמים שונים בתרבות ובחברה,
הן גורמים הסטוריים בני התקופה והן גורמים המשפיעים על אופן ההתיחסות לשפה ממרחק
הזמן .במהלך ניתוח העדויות ,עקב מורכבות השפה כפי שהוצגה לעיל ,נדרש שימוש בכלים
בלשניים שיסייעו לפתרון הבעיות שהוצגו לעיל ולהבנת הטקסט באופן הטוב ביותר האפשרי.
ביניהם האטימולוגיה ,העוסקת בחקר שורשי המילה ,גזרותיה ומקורותיה ,והסמנטיקה ,שעניינה
פרושי המי לים וגלגולי משמעויותיהן .בנוסף על אלו ,יש בפרשנות הנדרשת במחקר זה פן תרבותי
רחב .קשה להבין מה כתבו הרופאים העתיקים מבלי להתייחס לתרבות בה חיו ולהקשרים
התרבותיים בהם פעלו .כלי חשוב המאפשר לגשר על הפער בין תרבותו של החוקר בן-ימינו לבין
תרבותם של הכותבים אותם הוא מנסה לפענח היא הסמיוטיקה.

312

אלטמן; קנדי-דיי.
313
קנדי-דיי.
314
קנדי-דיי ,עמ' .109

71

הסמיוטיקה היא תחום העוסק בחקר מערכות של סימנים ויחסי הגומלין ביניהן .הסמיוטיקה היא
כלי המאפשר לבחון את מוצר המזון או המושג הרפואי כסימן בתוך מערכת של סימנים המייצגים
אותו ולבחון אותו לפי ההקשר בו הוא נמצא ,הקשר המכונה  -הקוד הסמיוטי של המונח או
מילה.

315

האופן בו מבינים השומעים והקוראים מושגים שונים מושפע מטקסטים אחרים וכן

מהתרבות והמדע בתקופה ובמקום בו נכתבו .מכלול הדברים הללו ,המשפיעים על הבנת הכותב
את דבריו ועל הבנת קוראיו את הכתובים ,הוא המהווה את הקוד הסמיוטי.
גוטאס מציין שכדי להבין טקסטים בני התקופה הנחקרת בצורה שלמה ,יש לנסות ולהבין את
הסמיוטיקה שלהם – את האופן בו כוונו לקהל בתקופה בה נכתבו .הוא מוסיף ומציין כי מחקר
שיעשה זאת יוכל לפתח כלים פרשניים איכותיים יותר.
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ון-חלדר ()Greet Jan van Gelder

מציינת שתאור של אוכל ואכילה בספרות מתפקד תמיד בתוך מערכת הקוד הסמיוטי
הקולינארי.

317

במסגרת זו ,משמש האוכל כסמן תרבותי בהקשרים שונים של מעמד ,מסורת ועוד.

הקוד הסמיוטי הקולינארי הוא קוד תרבותי מורכב ובעל משמעויות רבות ,אך למחקר זה חשוב
להתעכב במיוחד על מרכיב אחד בו והוא  -הקשר שלו לתורת היסודות ,המזגים והמרות ,כחלק
מהתרבות.
שתי מערכות מושגים מרכזיות משמשות במחקר זה להבנת הטקסט והקשרו :המושגים הקשורים
במזון והמושגים הקשורים ברפואה .הסעיפים הבאים יציגו את מקורן של מערכות מושגים אלו ,את
הרקע התרבותי ממנו הן נובעות ,ואת הדרך בה שימשו במחקר.
 4.1.2שפה ,מזון ומעמד
מערכת המושגים הראשונה היא זו הקשורה לתזונה ואוכל .חקר האוכל והתרבות במרחב גדול כל-
כך כמו זה של האימפריה המוסלמית-ערבית ,שהתפרסה מאזור הודו ועד לספרד ,המייחס
לטקסטים מתקופות רבות ומאזורים שונים מסגרת משותפת וכן במרחב תרבותי כל-כך מגוון
מבחינה מעמדית ,מעלה צורך להתייחס למימדים אלו כאשר בוחרים ובוחנים את מערכת
המושגים התזונתית.
אֹוביי-סאלנאב ( ,)Aubaile-Sallenave, F.שכתב מאמר על מאכל המכונה אלקשק ,חקר את
המאכל ואת שמו הן מבחינה אטימולוגית והן מבחינה סמנטית (משמעות) .במאמרו הציג אוביי-
סאלנאב את השתלשלות היווצרותו של שם המאכל והאופי אותו ייצג השם לאורך ההסטוריה.

318

האלקישק הוא מאכל שמקורו ,על-פי המחקר ,באזור פרס ,שם היה מורכב מלחם שעורה.
בתקופת האימפריה המוסלמית-ערבית היה האלקישק מורכב גם מחלב מוחמץ ,והיו שינויים
315

אבן-זהר.
316
גוטאס ,עמ' .7
317
ון חלדר ,עמ' .5
318
אוביי-סאלנאב.
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בהרכבו באזורים אחרים של האימפריה בתקופות מאוחרות יותר .המאמר מציג את ההתפתחות
המעניינת של שם המאכל ומשמעותו ,המלמדת על השינויים שעוברים שמות של מאכלים שונים
לאורך המרחב והזמן .במאמר מדגיש החוקר מצד אחד את השינויים העוברים על מאכלים כשהם
מוגשים לאורך זמן רב ובמקומות שונים ומגוונים .מן הצד השני הוא גם מראה את המכנה
המשותף עליו שומר המאכל לאורך כל התקופה ובמרחב .החוקר מסכם ,שאפשר ללמוד על הקשר
בין התרבויות השונות ועל הקשר התרבותי ביניהן מתוך המידע המוצג במאמר.
את מורכבות השימוש בשמות מאכלים בתקופה ובאזורים הנחקרים אפשר לראות באמצעות תאור
מקרה של שמו של מאכל שהיה נפוץ בתקופה זו ונקרא מרי .ויינס עסק במחקרו במקורותיו
ובניסיון לעמוד על טיבו של המרי ,רוטב ) (condimentהמופק בהתססה באמצעות תמיסת מלח
בריכוז גבוה .מתוך העדויות שאסף ,הוא הסיק שלמרי הערבי היו שתי גרסאות – גרסה המופקת
מדגים וגרסה נוספת המופקת מדגן .הוא ציין שמקורו של המרי הדגני במזרח האימפריה ,ואילו
את הדגי הוא קשר לרוטב שנקרא מוריה ( )Muriaומקורו ביוון העתיקה .במחקרו ציטט ויינס את
אלאסראא'ילי ,
והמרי הדגני.
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320

שהשווה בין תכונותיהם הרפואיות של מה שהוא כינה  -המרי שהוכן מדגים

מסקירתו של המרי למדים כי הוא היה מאכל בסיסי וחשוב ,שנאכל על-ידי אנשים

רבים כחלק מתזונתם היום יומית .המאכל נזכר במקורות רבים בני התקופה ,ובאופן בסיסי היה
בעל תכונות משותפות בכל מקום בו נאכל (למשל ,מופק על-ידי התססה בתמיסת מלח בריכוז
גבוה) .עם זאת היה שונה בהרכבו במקומות השונים .במערב האימפריה ,במקומות הקרובים יותר
לים ,הוא הופק מדגים; ובמזרח ,שם השעורה היתה הדגן הנפוץ ,הוא הופק משעורה .הגרסה
הנפוצה בכל אזור היתה זו המתאימה מבחינת מרכיביה למאפיינים המקומיים ,אולם השם – אותו
שם .תוספת מעניינת למחקרו של ויינס היא הקישור בין המרי למאכל נוסף המופק מפולי סויה על-
ידי התססה בתמיסת מלח בריכוז גבוה במזרח אסיה ושמו מיסו (.)Miso

321

המיסו מוכר לנו עד

היום וגם בימינו מכינים אותו בדרכים שונות ומרכיבים שונים (חיטה ,סויה ,אורז ,שעורה ועוד),
כולם – מיסו.
באימפריה המוסלמית-ערבית היה ערבוב בין מסורות בישול מקומיות לבין כאלו שהגיעו עם הכובש
הערבי מחצי האי ערב .האוכלוסיה הערבית שהתיישבה באזורים הכבושים הביאה איתה מסורות
בישול שהתמזגו עם המסורות והמרכיבים המקומיים .ויינס ווינגרטן ( )S. Weingartenמעריכים
על-פי העדויות כי ,בסופו של דבר ,במהלך שלטון האימפריה המוסלמית-ערבית תפס המרי הדגני
בהדרגה את מקומו של המרי הדגי גם בחלקה המערבי של האימפריה.

322

מה שמדגיש את

טענתם שבמקביל לשמירה על מאפיינים מקומיים נודע גם מקום של כבוד בתרבות למאכלים
שהגיעו מהאזורים מהם הגיע השלטון המרכזי .בניגוד לטענתם זו מציין ויינס במאמר נוסף שאוכל
הוא עניין שמרני ,ושמסורות הקשורות באוכל ובמאכלים ,ובעיקר בהתקנתם ,נשמרות לאורך שנים
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לב ,עמ' .31
320
ויינס מורי עמ' .374
321
איוגי ושורטלף עמ' .193
322
וינגרטן ,עמ'  ;71ויינס מורי.388-387 ,
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רבות,

323

ממידע ומסקנות אלו אפשר להניח שההשפעה הייתה הדדית .האזורים שנכבשו הושפעו

גם מהמסורות הקולינריות של הכובש וגם שמרו על הצביון הקולינארי המקומי.
אם מתייחסים לאוכל כקוד סמיוטי בטקסטים שונים אפשר ללמוד רבות על החברה בה נכתבו
הטקסטים ,בהקשרים מגוונים .אחד ההקשרים החשובים לאיזכורי המזון בכתב הוא המעמד
החברתי .במאמרו על האוכל כקוד סמיוטי בספרות הערבית מסביר חאפז ( )Sabry Hafezכיצד
מזונות ומאכלים בספרות הערבית הקלאסית מעבירים מסרים חברתיים ומעמדיים שונים
באמצעות הקוד הסמיוטי שלהם .זאת ,במיוחד בהתייחס למקומות השונים בהם הם מופיעים
בטקסט.

324

לבנוני ( )Amalia Levanonyמדגימה זאת גם היא ,במחקרה על התרבות הקולינרית

במצרים הממלוכית ,וטוענת כי השלטון הממלוכי המצרי העביר באמצעות הקוד הסמיוטי של
המזון ,ושל מרכיבים אחרים בתרבות החומרית ,את הקונספט של המעמד החברתי שאיפשר את
שלטונן של האליטות על ההמונים .זאת ,באמצעות שימור תרבותם של הממלוכים ,ובתוכה
האוכל.

325

בדיקה מעמיקה של מחקרים רבים העוסקים בתזונה שהיתה נהוגה בתקופה הנחקרת מעלה כי
מרבית התזונה של המעמד הנמוך היא חידה בקרב החוקרים כי אין לה עדויות טקסטואליות .עם
זאת ,החוקרים מנסים לקבל תמונה לגביה ממבט בתזונת המעמד הבינוני ,בשילוב מקורות נוספים
המעידים על החיים החומריים .אחת הדוגמאות למחקר הבוחן באמצעות הכלים שהוצגו לעיל את
התזונה במגוון רחב של מעמדות היא מחקרו של אשתור ( ,)Eliyahu Ashtorהבוחן את התזונה
היום יומית של המעמדות השונים בלבנט בימי הביניים .המחקר מביא מקורות שונים ,כגון ספרות
גיאוגרפית וספרי מסעות ,וכן ניתוח כלכלי של הכנסת המעמד הנמוך ,והאפשרויות של משפחה
מבחינת קניית המוצרים .בעזרת הנתונים הללו מנסה החוקר לנתח את התזונה של החברה
העירונית בתקופה הנחקרת.

326

עם זאת קיימים גם קשרים ודימיון בין תזונת האליטות לבין תזונת המעמדות הנמוכים יותר.
נסראללה מציינת שרוב התרבות הקולינארית של המעמד הנמוך הייתה אוראלית ,אך כי המקורות
מספרים על חלק מן התבשילים שנאכלו גם בגרסה פשוטה יותר ,ממרכיבים זולים ,על ידי העניים
וגם בגרסה מורכבת ויקרה יותר על-ידי המעמד הגבוה.

327

היא מספרת על החליף אלמא'מון,

שהלך פעם לאכול עם חברים למקום המתמחה בהכנת מאכל הנקרא ג'ודבה 328.שם ,כשהזכירו לו
שמדובר במאכל עממי ,הוא אמר" :העם שותה את המים כמו שאנו שותים ,האם אנחנו צריכים
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ויינס אנדלוסיה ,עמ' .734 ,725
324
חאפז
325
לבנוני ,עמ' .22-21
326
אשתור; אשתור לבנט; אשתור חיטה.
327
נסראללה ,עמ' .34
328
על-פי נסראללה משמעות שמו של המאכל ג'וד'אבה היא מאכל הדומה לפודינג מלחם ,אפוי בתנור .אליו מוסיפים
חתיכות של בשר ,שהרוטב שהם יוצרים מטפטף על הלחם במהלך האפייה (נסראללה ,עמ' .)608

74

להפסיק לשתות מים אלו עבורם?".

329

כמו נסראללה לעיל ,גם ויינס מציין שספרי הבישול

הערביים בתקופה בה עוסק מחקר זה ייצגו בעיקר את הבישול של מעמד הביניים העירוני.
במקומות שונים בספרות הקשורה למעמדות שונים מוזכרים מאכלים דומים.

331

330

אולם מניתוח

החומר הקיים סביר להניח שהמרכיבים הבסיסיים ששימשו את מעמד הביניים להתקנת מזונו
שימשו גם את המעמדות האחרים .זאת ,בהתבסס גם על התמונה הרחבה יותר הנוצרת לא רק
מספרי הבישול אלא גם מחיבורים נוספים – חיבורים רפואיים ,ספרי מסעות ועוד .סביר להניח
שהמעמדות השונים צרכו מאכלים בעלי דמיון מסוים ,שהותאמו ליכולת הבישול ולמצרכים שהיו
זמינים לאותו המעמד.
 4.1.3שפה ורפואה
גם במושגים רפואיים ,כמו במושגים קולינאריים ,קיימים קשיים בתרגום בכלל ובתרגום שאינו בן-
הזמן בפרט .גם כאן דרושה הבנת המרחב המשמעותי ונדרש שימוש בכלים סמנטיים וסמיוטיים.
על הפרשן להיזהר ,שכן לפעמים עלול להיווצר בלבול הנובע מפרשנות מוטעית של הטקסט בשל
הבדלי הזמן ,הגישות והמרחב .לדוגמא ,בספרו של אבן סינא ,אלקאנון פי אלטב ,בהסבר על
המרות ,מסביר אבן סינא כי ישנה מרה טבעית (טביעי) ומרה לא טבעית (ע'יר טביעי) 332.בתרגומו
של החוקר והרופא גרונר לספר (לשפה האנגלית) מתורגמת המרה הטבעית כ""Good Humour
והמרה שאינה טבעית כ" ."bad Humouredבנוסף ,מכנה גרונר את השניה "מרה לא בריאה".

333

גרונר מציין בהערת שוליים שבשפה העתיקה הבנת משמעותם של המושגים הללו עשויה היתה
להיות שונה ,אך הוא אינו מפרט כיצד .בתרגומו של שאה ( )Shah, M.לאותו הטקסט מוצמד
המושג " "Normal Humourלמרה טבעית והמושג " "Abnormal Humouredלמרה לא
טבעית.

334

משמעויות המושגים המובאים באנגלית מבטאות שתיהן את הרעיון הכללי ,אך ללא

הסבר מתאים הן אינן מדויקות מספיק כדי להביא להבנת המושגים המקוריים .גם בעברית קיימת
בעיה זו :בתרגום ישיר משמעות המילים הן "מרה טבעית" ו"מרה לא טבעית" .טוביה ,הרופא
הירושלמי בן המאה ה 17-בספרו מעשה טוביה ,מכנה מרות אלו :מרות תועליות ומרות
פסוליות.

335

כל המילים ששימשו לתרגום המושגים הנ"ל הם תרגומים המשקפים את המשמעות

הבסיסית של המושג ,אך ללא הידע בהקשריה התרבותיים של השפה הערבית בלתי אפשרי
להגיע להבנה הכוללת של מושג מרכזי זה.
דוגמא נוספת הנוגעת למושג תיאורטי בסיסי נמצאת אצל החוקר הידוע היטי שתרגם את יומניו של
אסאמה אבן מנקד' .באחת מן האנקדוטות הרפואיות המצויות בספר מתוארת אישה שסבלה ממה
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נסראללה ,עמ' .35
330
ויינס אנדלוסיה ,עמ' .726
331
ון חלדר ,עמ' .100
332
אבן סינא ,כרך  ,1עמ' .38
333
גרונר ,עמ' .77
334
שאה ,עמ' .36
335
טוביה ,עמ' ויתר.

75

שמכונה בכתב היד נשאף ,שמשמעותו בערבית היא – יובש .החוקר מתרגם תופעה זו כ-
( Imbecilityמחלת השיטיון) ומציין בהערת שוליים לתרגום שלא מצא מחלה שמשמעותה יובש,
ולכן שאל לצורך התרגום את הפירוש הפרסי של המילה ,שמשמעותו – שיטיון.

336

לאחר עיון

בתאוריה של תורת המזגים והמרות ברור שיובש הוא תופעה שאפשר להגדירּה אף כבעיה
רפואית שעשוי אדם לסבול ממנה .מה גם שהגדרתה של הסיבה למחלה ,כפי שעושה זאת
הרופא ,כעודף במרה שחורה שמתאפיינת באיכות יבשה 337,וחזרתה של התופעה לאחר שהאישה
אוכלת שום וחרדל שלשניהם תכונות חמות ומייבשות על-פי מזגם,
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מחזקות את הפרשנות הזו.

על כן שאילת המשמעות מן השפה הקרובה ,פעולה שעשויה היתה להתאים בתרגומים אחרים,
איננה מתאימה במקרה זה.
 4.1.4מושגים שנסקרו במחקר
עניין נוסף הנוגע ל בחירת העדויות הוא ההחלטה אילו מהן להכליל במחקר ואילו מהן אינן עוסקות
במושא המחקר" :תורת המזגים ,המרות והיסודות" .תורת המזגים והמרות היא תורה רפואית
רחבה ,המורכבת מאספקטים שונים ועושה שימוש במושגים רבים .מושגיה הבסיסיים והראשוניים
הם ,כמובן – מזג ,מרה ויסוד ,וכן אלו הקושרים את היסודות ,המזגים והמרות ביניהם ומפרטים על
אופיים .מכיוון שחלק מהמחקר הנוכחי עוסק בבחינת תפוצתה וחשיבותה של תורת המזגים
והמרות  ,הרי שבבואנו להחליט אילו מן העדויות מלמדות על השימוש בתורה ובמושגיה היה עלינו
להיות זהירים ביותר ,שלא נעוות את התמונה .על כן בחרנו אך ורק בעדויות בהן נעשה שימוש
מובהק וברור במושגי הליבה של התיאוריה ,כפי שהוצגו לעיל בפרק הראשון של מחקר זה.
אלו הם המושגים והמונחים שעל-פיהם ,או על-פי נגזרותיהם השונות ,נקבע הקשר לתוימ"מ
בטקסטים השונים:
אלא'רכאן (היסודות) ,ארצ' (אדמה) ,מאא' (מים) ,הואא' (אויר) ,נאר (אש) ,אלאמזג'ה/אלאמזג'
(המזגים ,מזג) ,חאר (חם) ,יאבס (יבש) ,בארד (קר) ,רטב (לח) ,מרה/ח'לט/אח'לאט (מרה או
תערובת המרות) ,צפראא' (מרה צהובה) דם (מרה אדומה) ,סודאא' (מרה שחורה) ,בלע'ם (מרה
לבנה/פלגמה) ,ממרורין (ראו סעיף ) 2.5.1.4
מושג מורכב נוסף שהוכנס לרשימת המושגים המהווים את מושגי הליבה ,למרות מורכבותו ,הוא
המושג – טבע (טבעיה) .למושג זה נודעת משמעות חשובה בהקשרו לתוימ"מ אך ישנן גם
משמעויות רבות בהקשרים שאינם רפואיים ,ולכן עשוי להיווצר בלבול .למרות מצב זה ובשל
חשיבותו ותכיפות השימוש בו בהקשר לתוימ"מ הוחלט להוסיפו למושגי הליבה.
בספר הפרשנות של אבן סינא ,כתאב אלחדוד ,כתב הרופא את פרשנותו למילה "טבע" (או -
"טבעי") והגדיר את מורכבותה .הרופא מסביר ,כי כתואר המושפע מהנושא אותו הוא מתאר
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היטי מונקיד ,עמ' .162
337
המרה השחורה על-פי תוימ"מ היא בעלת איכות יבשה.
338
שום וחרדל הם מזונות בעלי מזג חם יבש מאוד (עמר ובוכמן ,עמ' )125 ,146

76

עשויה המילה לקבל משמעויות שונות בהקשרים שונים .לדוגמא :בתאורי המקרה שנכתבו על-ידי
אלראזי ויוצגו להלן ,משמשת המילה לעיתים לתאור יציאה צואתית ,אולם במקומות אחרים היא
משמשת בהקשרים מובהקים לתוימ"מ .את ההקשר המתאים למחקר זה אפשר למצוא בהמשך
ההגדרה בספר כתאב אלחדוד ,שם הוסיף אבן סינא והגדיר את המושג כמרכיב בסיסי בעולם,
הקשור לכל שינוי או תנועה .הכותב מוסיף ומסביר כי בתחום הרפואה מגדירה המילה "טבע" את
תמהיל המרות ,היסודות והמזגים בדבר מסוים.
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פרשנותו של אבן סינא ,בן התקופה הנחקרת,

מתייחדת בהיותה מורכבת מהכרות כוללת עם החומרים שנכתבו בנושא ועם תפיסת העולם
שהנחתה את הכותבים .הכרות אותה ללא ספק קשה להשיג ממרחק הזמן והשפה.
דוגמא נוספת לשימוש במושג "טבע" המכוון לטבעו של מזון מבחינת מזגו וליחתו מצויה בספר
כתאב אלטביח' לאבן סיאר אלוראק .בספר מופיע המושג בשמות הפרקים העוסקים במזגים
ובמרות שיוצרים המזונות השונים ,לדוגמא" :טבע (טבע) הגרעינים והלחם מהחיטה ומהאורז".

340

גם נסראללה ,כאשר תרגמה את הספר כתאב אל-טביח' לאנגלית ,התייחסה למושג זה ותרגמה
אותו על-פי הקשרו ,וציינה זאת בהערת שוליים.
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בחירה ברשימת מושגי ליבה מובהקים אינה מבטיחה כי נסקור את כל הטקסטים הנוגעים
לתוימ"מ .הוראות בריאות רבות אינן כוללות אף לא אחד ממושגי הליבה של תוימ"מ ,כפי שהוגדרו
לעיל ,ועדיין הן קשורות לתיאוריה .זאת ,משום שמושגי בריאות רבים הם חלק מהתאוריה
הרפואית ,אך אינם חלק ממושגי הליבה המאפשרים לבסס קשר ברור לתוימ"מ .דוגמא למושג
הקרוב מאוד לתורת המזגים והמרות אך שאיננו אחד ממושגי הליבה הוא הכימוס ,הנוזל שנוצר
במערכת העיכול לפני היווצרות המרה בכבד .הכימוס הוא חלק מהפיזיולוגיה של תורת המזגים
והמרות  ,אך אינו אחד ממושגי הליבה ,מכיוון שלא נעשה בו שימוש במסגרת הבסיסית של
הפילוסופיה הטבעית .אשר-על-כן ,למרות שהוא מוזכר רבות ,לא השתמשנו בו כמושג שקיומו
בטקסט מעיד על שיוך מובהק של הטקסט לשימוש בתוימ"מ .אם מצאנו את הכימוס בטקסטים,
חיפשנו לצידו מושג מן המושגים האחרים על מנת להגיע לשיוך מובהק של העדות לעניינינו .מכיוון
שהטענה המחקרית הרווחת היא כי לא היה שימוש נרחב בתוימ"מ על דרך השגרה ,בפרט לא
כזה הנוגע לתזונה ,הרי שכדי לבחון את אמיתותה היה עלינו להיות שמרניים ביותר בהכללת
עדויות במחקר .אם למרות שמרנותנו יימצא כי העדויות מרובות והז'אנרים מגוונים ,הרי שרק אז
נוכל להסיק מסקנות אל-נכונה באשר לפופולריות של השיטה .בתהליך בדיקת הטקסטים ופירושם
נעשה שימוש מקסימלי בכלים המצויים בידינו על-מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר בהבנת
משמעות הטקסט באופן הנאמן ביותר לתקופה המדוברת ולהקשרים התרבותיים המקומיים
והאזוריים.
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קנדי-דיי ,עמ' .107-106
340
אלוראק ,עמ' .3
341
כך גם חושבת נסראללה בתרגומה לאנגלית .נסראללה.220 ,
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 4.1.5ההבדל בין מזון לתרופה
העיסוק של מחקר זה במזון ותזונה ,דורש לא רק את הבדלת תורת היסודות ,המזגים והמרות
מכל הרפואות ,אלא גם את בחינת מושגיה התזונתיים והשגרתיים בנפרד מן ההתערבויות
התרופתיות .מגיע אדם לרופא ,מבקש סעד וסיוע במחלתו ,מבקש להבריא .בוחן הרופא את מזגו
של החולה ,בוחן את אופיה של המחלה שתקפה אותו ולאחר מכן – מציע לאדם דרך ,כזו שאם
יצעד בה אולי יבוא סוף למחלתו וישוב האיזון לגופו .עד כאן עסקנו הרבה באבחון האדם והמחלה
בעזרת התיאוריה הרפואית .כאן ננסה לגעת באופי הפתרון המוצע .באמתחתו של הרופא הערבי
של ימי הביניים נחו מספר כלים בהם יכול היה לעזור לפונים אליו – שיחה עימם ,שינוי תזונתם,
רקיחת תרופות ולבסוף – פעולה כירורגית .את התזונה ,במידה זו או אחרת של דיוק לפי קוויה
המנחים של התיאוריה ,הרכיבו רוב האנשים לעצמם .עבור רקיחת התרופה המתאימה – נדרש
רופא .אם כך ,אבחון מדויק של המצב ,התאמת תפריט נאמן יותר לשיטות הרפואה וכן רקיחת
תרופה מתאימה ,אם יש בה צורך לטעמו – אלה היו תפקידיו העיקריים של הרופא כפי שהם
משתקפים בכתובים .כעת יש לבחון – מה בין תרופה לבין מזון?
התפריט התזונתי המותאם לאדם מורכב ממזון ,כמובן ,המשמש כטיפול רפואי-תזונתי.
המרתרופות מורכבות קחות ותמציות הצמחים שהציעו הרופאים למטופליהם היו ,ללא כל ספק –
תרופות ,ששימשו בטיפול רפואי-תרופתי .רבות מן התרופות וכל המזונות נצרכים באופן אוראלי,
באמצעות הפה .רובם ככולם הינם חומרים מן הצומח או מן החי ,חלקם עברו עיבוד כלשהו וחלקם
לא .עד כאן – קריטריונים הנכונים הן למזונות והן לתרופות .עם זאת ,מרכז המחקר הנוכחי הוא
השימוש במזון על ידי רופאי האימפריה המוסלמית-ערבית .על כן יש להבחין כאן בין אותם שהם
מזונות לבין כל שאינו נשוא מחקר זה ,ויוגדר כתרופה .אבחנה זו אינה משימה פשוטה ,לא רק
בשל הדימיון בחומרים ובאופן הצריכה ,אלא גם בשל ההגדרות המילוניות .בהגדרתה המילונית
המודרנית מוגדרת התרופה לא על-פי הרכבה או לפי אופן השימוש בה ,אלא על-פי פעולתה
המרפאת .אולם רופאי העבר ייחסו גם למזון פעולה מרפאת .למעשה ,הם ביקשו לפנות לריפוי
בעזרתו עוד לפני שפנו לתרופות .כך שהניסיון להיאחז בהגדרות מילוניות עשוי להקשות אף יותר
על ההבחנה בין שני הדברים 342.לצורך כך ,נפנה שוב לרופאים וננסה לדלות מהם פתרון לבעיה.
בהתייחסם בכתביהם התיאורטיים לבעיה זו הגדירו רופאים שונים את ההבדל בין מזון לתרופה
בצורות שונות .הרופאים הקדומים הגדירו את אותו ההבדל על-פי אופי פעילות החומרים בגוף.
פאוול ) (Owen Powellמציין ,כי גלנוס גורס שכדי להבין את השפעת התזונה ,המטפל צריך
להבין מה עושה הגוף למזון בתהליך העיכול ,בשונה מהבנת פעילות התרופה שלצורכה נדרש

342

ההגדרה המילונית של תרופה "במילון חדש" של אבן שושן היא "סם מרפא" .אבן שושן ,עמ' .1826
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להכיר את פעולת התרופה על הגוף.

343

עם זאת ,בשל מורכבות ההבחנה הזו נותרים הגבולות בין

תרופה למזון מטושטשים.
בבואם להניח יסודות משלהם לרפואה ,התבססו רופאים ערבים רבים בכתביהם על הגדרה זו של
גלנוס ,הרחיבו ופרשו אותה .רנב"י מביא גם הוא מדבריו של גלנוס על ההבדל בין מזון לתרופה,
במילותיו שלו:
"המזון הוא שיפעל בו הגוף ,והסם הוא מה שיפעל בגוף".
(עמר ובוכמן ,עמ' )73
בהמשך להגדרה זו ,הוא כותב בפרק מיוחד המוקדש לנושא:
"גדר המזונות הוא מה שיפעל בו הגוף ויתהפך חלק אבר מהאברים ,ועל זה הוא
מגדל אברים .וגדר הסם הוא מה שיפעל בגוף ומשנה טבעו ומהפך אותו אל
החמימות אם הוא קר או אל הקרירות אם הוא חם ,וכן לשאר הכוחות".
(עמר ובוכמן ,עמ' )95
על-פי הגדרתו ,שדומה להגדרתו של גלנוס אותה הבאנו לעיל ,מזון הוא חומר שהגוף הוא שפועל
ומתאים אליו את טבעו והוא מזין את הגוף .לעומתו ,התרופה היא מה שמשנה את הטבע של
הגוף.
אבן רשד ,בספרו כתאב אלכליאת כותב:
"וכאשר היה המצב כולו כמו דובר באופן גלוי זה מכבר /על מזון שהוא מאוזן/
והתרופה שהיא גם כן מאוזנת /וכמו שנאמר על כל אחד מהם שכשהוא יוצא
מהאיזון /אם היה האיזון הראוי מתאים המזון במצב זה /כמו שביציאה מהאיזון
הראוי מתאימה התרופה".
(אבן רשד ,עמ' )202
בקטע זה מדגים אבן רשד עקרו נות הקשורים לרפואה בתרופות מול רפואה במזונות ,ומחדד את
הגדרתו של גלנוס שהביא רנב"י .על-פי הגדרתו ,המזונות שומרים או מחזקים את האיזון ,משמע
– מחזקים את המזג ,והתרופות דומות ליציאה מאיזון כי מתפקידן לשנות את המזג בכדי להחזירו
לאיזון.
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פוול עמ' .3
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הרמב"ם ראה גם הוא חשיבות בהגדרת ההבדל בין מזון לתרופה .בהגדרתו הבסיסית הוא הבחין
בין מזון לתרופה על-פי כוחם:
" הרפואות במזונות ,אשר יש בהם כח רפואי ,יותר משובח מן הרפואות ,שיש בהן
כח מזוני .והזהר מעשות הרפואות הגמורות ,עד שיכריחך ענין מן הענינים ,אז
תעשם".
(רמב"ם ,עמ' )242
גם אבחנתו זו של הרמב"ם אינה פותרת את סוגיית ההבחנה לגמרי .הרי על נקלה נוכל לדמיין
מזונות שכוחם חזק עד כדי שיהיו כתרופה או תרופות שכוחן כמזון .נראה שמה שביקש הרמב"ם
להדגיש אינו ההבחנה בין הדברים אלא דווקא את הרצף ביניהם .כלומר – שיש להשתמש
ברפואות הניתנות לאדם על פי כוחן ,להתחיל מאלו שכוחן כמזונות יום-יומיים ,להמשיך במזונות
שכוחם כתרופה ולהגיע לתרופות של-ממש רק אם המצב מחייב זאת .כך שניסיוננו להגיע לידי
הבחנה מדויקת לצורך המחקר אינו משרת את הצרכים הטיפוליים כפי שהם משתקפים מתיאורי
הרמב"ם.
כאמור ,רבים מבין הרופאים באותה תקופה התייחסו ,או דנו ,בתרופות ובמזונות באותה הנשימה.
לעומתם ,היו מספר אחרים שהפרידו ביניהם .בתרגום לעברית של "ספר המזונות" לאבן זהר,
המובא גם על-ידי לברון ,שחקרה את ספרו זה ,נמנים אמנם המזונות על-פי קטגוריות (כמו:
לחמים ,בשר ,פירות ועוד) ,אולם באותן קטגוריות נמנות גם תרופות מורכבות שניתן להכין
מהמזון ורפואות אחרות ,שהן תרופות עממיות.

344

ב"ספר המזונות והתרופות" מביא

אלאסראא'ילי בכפיפה אחת מוצרים רבים היכולים להחשב הן כמזונות והן כתרופות.
ביטאר ,רופא ובוטנאי ערבי בן המאה ה 13-שפעל במזרח הקרוב,
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אבן אל-

קיבץ גם הוא את התרופות

ואת המזונות בספר משותף ושמו" -הקובץ על התרופות והמזונות הנפרדים" ("אל-ג'אמע
למפרדאת אל-אדויה ואל-אע'ד'יה"),

347

'הנפרדים' ,משמעו – המוצרים כפי שהם בטבע ,ולא

כתרופות מורכבות .
הגדרות אלו יכולות להביא את הקורא לידי בלבול ,בלבול המתומצת בשיר "אש ומים" ,שנכתב על-
ידי המשורר אבן זידון בן המאה ה:11-
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אני שלחתי את זה [המשקה] כמזון
העלם חושק בו אבל בעצם הוא גם תרופה
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לברון.
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אלאסראא'ילי .
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עמר אל-ביטאר עמ' .50
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אבן אלביטאר.
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אבן זידון ,עמ' .160
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הוא [המשקה] מרפא את הגוף וגורם למזג של מי שחולה בדלקת להתקרר
ומסלק את המרה הצהובה
ויעזור לאדם שצם לתקופה ארוכה
הקור שלו עובר בתוך הגוף ומשקה את הצמאים
כפי שרק שירה יכולה לעיתים לעשות – מציג השיר את מורכבות הנושא בתארו משקה אחד בעל
שני פנים .המשורר מספר כיצד הביא לעלם כלשהו משקה בו הוא חושק ,כמזון ,וכיצד יכול העלם
להשתמש בו גם כמזון וגם כתרופה.
אם כן ,בבואנו להגדיר את המבדיל בין מזון לבין תרופה בעקבות אותם רופאי-עבר ,הרי שהמוטיב
המרכזי העולה מן ההגדרות השונות שהובאו לעיל הוא כי על האבחנה להיות איכותית ,על פי
ההקשר בו מופיע המוצר ,ולא על-פי סיווג ידוע מראש .כך שלעיתים רבות לא נכון יהיה לקבוע אם
מוצר כלשהו המוזכר במקורות הוא תרופה או מזון רק על פי שמו .עם זאת ,כבכל עבודת-חקר ,יש
להציב גבולות למחקר ולעדויות שתבחרנה להיסקר להלן .לצורך ההחלטה אם לכלול מוצר כלשהו
במחקר הטיפול התזונתי או לסיווגו כתרופה ולהותירו לחוקרי המרקחות ,נעשה שימוש במדד
איכותי – הקביעה בין מזון לבין תרופה תתבצע על-פי ההקשר בו מופיע המוצר .משמע – השימוש
במוצר ,כפי שמתואר בכתובים ,ושִ יומו על ידי הרופא בכתביו (אם עשה זאת) הם שיגדירו אם
מדובר במזון או בתרופה ,ואם העדות שייכת למחקר זה או לאחרים .בגלל שמחקר זה אינו עוסק
בתרופות וצמחי מרפא ,הובא פרוש ותרגום שמו של תרופה רק המקרים שהפרוש היה זמין
ומובהק ,ובמקרים אחרים בהם אין חשיבות לשמה של התרופה בטקסט שתורגם ,מושא רק השם
בתעתיק עברי.
 4.1.6המתודה לניתוח העדויות ולהצגתן
בשלב הראשון של עבודת המחקר נסקרו המקורות על-פי מילות החיפוש הקשורות למזון ותזונה,
המהוות חלק ממושגי הליבה של תוימ"מ כפי שהוצגו לעיל .לאחר הסקירה הראשונית נבחנו מתוך
הקטעים השונים שנאספו אלה המשלבים בין שתי מערכות המושגים – התזונה ותורת המזגים
והמרות .קטעים העוסקים בתזונה על-פי תוימ"מ שנמצאו מתאימים למחקר תורגמו לעברית ,ויוצגו
בהמשך בליווי פרשנות והסבר ,בעזרת הכלים הפרשניים שהוזכרו לעיל .ברוב המקרים,
התרגומים המוצגים אינם מובאים בתרגום מילולי ,אלא מביאים את הנאמר בטקסט בתרגום
חופשי בתחביר עברי מודרני ,בצרוף ניתוח ופרשנות .צורת תרגום זו נועדה להבהיר את משמעות
הטקסט ,מכיוון שכאמור ,חלק נכבד ממנה אינו נמצא במלים בלבד ,אלא בידע הדורש הקשר
היסטורי-תרבותי והתמצאות בחומר המדעי והספרותי.
המגוון הרחב של העדויות ,שנאספו ממקורות שונים ,מסוגות מגוונות ועוסקות בנושאים שונים,
הביא לצורך בסיווג העדויות באופן שייצור רצף רעיוני בהבאת העדויות במחקר .על כן סיווגו
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העדויות על-פי ההקשר בו מוזכרת בהם התזונה על-פי תוימ"מ .הסיווג נעשה על-פי ההקשרים
הבאים :תאורי מקרה ,מקורות רפואיים יחודיים ,מידע קולינארי ,שירה ושונות .כל זאת ללא קשר
למקור העדות ,אלא לאופי העדות עצמה ולאופי הופעת התוכן הנחקר בה .משמע – יכולות להיות
שתי עדויות ממקור דומה המסווגות להקשרים שונים מכיוון שהאחת מציגה תיאור מקרה והשניה,
לדוגמא ,מידע קולינרי או שיר .לכל עדות מצורף תג המציין את מקורה ,את האזור בו נכתבה ,אם
הוא ידוע ,ואת התקופה בה נכתבה .העדויות יופיעו בתוך הנושאים באופן כרונולוגי .סדר
ההקשרים בהם מובאות העדויות מתחיל בנושא הקשור ביותר לרפואה המעשית והוא תאורי
מקרה ,ומקורות רפואיים יחודיים ,ונע לנושאים הקשורים פחות לרפואה מעשית ויותר לתרבות
הרפואים הכללית ,מידע קולינארי ,השירה ועוד.
בנוסף לאיסוף העדויות על פי נושאיהן ואופן כתיבתן ,נאספו עדויות שונות גם על פי מוצרי המזון
המופיעים בהן .בהמשך להצגת העדויות לפי נושאים ,נציג גם עדויות הנוגעות למוצרי מזון שרווחו
באזורים ובתקופות בהן עוסק המחקר .גם עדויות אלו נאספו מהמקורות השונים ומן הסוגות
המגוונות ונבדק בהן הקשר בין תוימ"מ ותזונת המזון הנבחר .הדבר יאפשר נקודת מבט נוספת
ומעניינת על הקשר בין המזון לבין הרפואה ,שהיתה נהוגה על פי תיאורית המזגים והמרות .מכיוון
שלא נוכל להציג את כל המזונות כולם ,בחרנו לצורך כך שניים מן המרכזיים שבהם  -לחם ובשר.
הצגה של הידע הקשור בתוימ"מ לגבי מזונות אלו מאפשרת לבדוק גם את עומק החדירה של
תוימ"מ לתרבות התזונה המקומית ,וכן למצוא פנים נוספות לאופי בו סיווגו את המזונות והשתמשו
בסיווג זה.
 4.2תיאורי מקרה
 4.2.1הקדמה
תיאורי המקרה הם למעשה סיפורים רפואיים .סיפורים ,קצרים או ארוכים ,המתארים את מצבו של
אדם כלשהו ,פנייתו לרופא ,המלצת הרופא והטיפול שבהמשכה .את תיאורי המקרה כתבו לרוב
רופאים ,בדרך-כלל הרופאים המטפלים עצמם .למרות שבשכבה הקוראת והכותבת של ימי-
הביניים היה לרופאים מקום של כבוד ,אין זה פשוט למצוא תיאורי מקרה מהתקופה ומהאזור
הנחקרים .מכיוון שבתקופה הנחקרת לא הייתה שיטתיות בתיעוד תאורי מקרה ובהעלאתם על
הכתב ,אין רבים כאלה שנשמרו באופן מכוון .יתר על כן ,גם ממצאים פתולוגיים ארכיאולוגיים,
שיספקו מידע על מקרים שונים ,אינם בנמצא ,וגם אם היו  -היו מעידים מעצם אופיים רק על
המחלות השונות ולא על אופן הטיפול בהן.
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אחד הרופאים היחידים שכתב ותיעד טיפולים רפואיים באופן ייעודי היה הרופא אלראזי ,שעשה כן
בעזרת תלמידיו .המקור הראשון ממנו נסקור תיאורי מקרה של טיפול בעזרת תזונה ותוימ"מ ,אם
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פורמן וסבאג'-סמית  ,עמ' .117-115
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כן ,יהיה ספרו של אלראזי ,כתאב אלתג'ארב ,שהוא ספר ייעודי של תאורי מקרה .המקור השני
שיסקר יהיו תאורי מקרה שנאספו מחיבורים שונים בהם הזכירו רופאים והמחברים השונים
סיפורים של חולים ואת אופי הטיפול בהם .תאורי מקרה אלו נכתבו לעיתים לצורך תיעוד רפואי אך
גם שלא לשם כך אלא לצורך העברת רעיון מסוים או כאנקדוטה .עם זאת הם יכולים לשמש
כתאורי מקרה אותנטיים מהתקופה.
מתוך העיסוק בתאורי מקרה ,גם בתאוריו של אלראזי ובתאורים ספרותיים נוספים ,עולה השאלה
 באיזו מידה מאפיינים או משקפים התאורים את המציאות הטיפולית היומיומית בתקופתם?נראה סביר להניח כי לא כל מקרה נבחר להיות מוצג כתאור בספרות הרפואית או בפרוזה .אם כן,
עד כמה מייצגים המקרים המתוארים את התמונה כולה?
בתחילתו של הספר מצויין בשורה אחת שהתאורים נערכו בהתאם לאיברים ,ושנבחרו להצגה
תאורים שהם "יפים" ושהיה קל לשמר אותם.

350

עולה מדברים אלו שבהחלטה על שיבוצו של

תאור מקרה היו גם מרכיבים שאיננו יכולים במרחק הזמן להבין את משמעותם ,כמו השאלה מה
הם מרכיבים "יפים" בתיאור מקרה? או – מה הופך תיאור מקרה ל"קל לשימור"?
על כן ,קיים חיסרון מסוים במקבץ תיאורי מקרה כפי שמובא בספר כתאב אלתג'ארב .עלינו להניח
כי קיימת האפשרות שתיאורי המקרה המסוימים נבחרו כדי להעביר מסר מסוים או להציג את
הרופא ואת תלמידיו באור מסוים .מצב או השערה זו הייתה בעייתית אם היה זה המקור הרפואי
היחיד עליו מתבסס מחקר זה ,אך מכיוון שזה מקור אחד מיני רבים הרי שהשפעת אפשרות
הבחירה המכוונת קטנה יותר.
 4.2.2תאורי מקרה מהספר כתאב אלתג'ארב של אלראזי
אלוארז-מילאן ) ,(Cristina Alvarez-Millanהמתמחה בחקר הרפואה המוסלמית בימי הביניים,
עסקה באחד ממחקריה במעשה הרפואי ,באמצעות עיון בתיאורי מקרה של הרופא בן המאה
העשירית אלראזי ,מהספר כתאב אלתג'ארב .בניתוח העדויות היא התייחסה גם לתפוצת
המחלות במזרח-התיכון בימי הביניים וגם לשאלה אם יושמו הוראות המעשה בפועל על פי תיאורי
המקרה.
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הקושי העיקרי שהציגה אלורז-מילאן בפרשנות תאורי המקרה של אלראזי הוא

העובדה שהמקרים המתוארים מורכבים מסימפטומים השייכים למחלות או לחלקי גוף שונים,
ואינם מורכבים מתיאור של מחלות ,כנהוג בתאורי מקרה מודרניים .לדעתה ,ההתייחסות של
אלראזי לסימפטומים ולא למחלות מקשה על הניתוח ,מכיוון שבסיכומו של המחקר נוצרת אי
התאמה בין הוראות הטיפול במחלות על-פי הספרות התיאורתית שכתב אלראזי לבין הטיפול
בפועל על פי תאורי המקרה 352.כלומר – הספרות הרפואית שכתב אלראזי עוסקת בהוראות טיפול
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אלראזי תג'ארב ,עמ' .73
351
אלורז-מילאן.
352
אלורז-מילאן ,עמ' .306-305 ,295
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במחלות ,בעוד שתיאורי המקרה אינם מצהירים על מחלות שניתן לשייכן לפרקים בספרות
הרפואית .כך שלא ניתן לנתח לאחור ולשייך את תיאורי המקרה למחלות ואת המחלות לספרות
הרפואית .לטענת החוקרת ,הדבר יוצר בלבול ואף יש בו דבר-מה לא הגיוני לדבריה.
הדבר מתבהר אם בוחנים את תאורי המקרה על פי התאוריה של תורת המזגים והמרות .מנקודת
המבט הזו אלראזי מדייק באבחנותיו ,בהתייחסו לסימפטומים השונים .זאת ,מכיוון שלפי תאוריה
זו ,מטרת עבודתו של הרופא היא להחזיר את האדם לאיזון ,כך שעליו להתייחס לסימפטומים
השונים המעידים על חוסר איזון ולטפל בהם ,ולא במחלה .האיזון יחזק את האדם ויביא להבראתו.
האם אין ,אם כך ,סתירה בין הפרקטיקה המתועדת לבין הספרות הרפואית שנועדה להנחות
אותה? נכון הוא שבספרות התאורטית ,אף זו שכתב אלראזי ,ישנם תאורי מחלות ,אולם ברוב
המקרים הם רק משניים לתאוריה העוסקת באיזון .לא זו אלא גם זו  -ההתיחסות אליהם בכתובים
אינ ה כעניין נפרד ,אלא כחלק אינטגרלי מפעילות הגוף ,המשתלב עם סימנים נוספים ומאפשר
לאבחנו ולהשיבו לאיזון .אפשר להמשיל זאת למצב בו יתייחס הרופא בטיפולו לעונה מסוימת
ולהשפעתה על המזג מבלי להתייחס לגורמים אחרים המשפיעים על הגוף במקביל כמו תזונה או
מחלה.
ספר תיאורי המקרה של אלראזי ,כתאב אלתג'ארב ,מורכב מפרקים שונים .כל פרק עוסק
בחוליים אחרים .בספר מאות תאורים ,אך לצורך מחקר זה נבחרו שני פרקים :הפרק העוסק
בכאבי ראש ומיגרנה 353והפרק העוסק העוסק במחלות הקיבה וההקאה.
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הפרק על כאבי הראש והמיגרנה כולל  35תאורי מקרה .מתוכם נמצאו  16תאורים המזכירים את
אחד ממושגי הליבה של תורת המזגים והמרות 15 ,מקרים העוסקים בטיפול תזונתי ו 7-מקרים
העוסקים גם בתורת המזגים והמרות וגם בתזונה 7 .תאורים אלו יובאו להלן וינותחו.
הפרק העוסק במחלות הקיבה וההקאה כולל  99תאורי מקרה .מתוכם נמצאו  32תאורים
המזכירים את אחד ממושגי הליבה של תורת המזגים והמרות 50 ,מקרים העוסקים גם בטיפול
תזונתי ו 19-מקרים העוסקים גם בתורת המזגים והמרות וגם בתזונה 19 .תאורים אלו יובאו להלן
וינותחו.
התאורים מתוך הפרק על כאבי הראש והמגרנה
תאור מספר  :1גבר סבל מכאב ראש כתוצאה מאדים של מרה צהובה שעלו מהקיבה שלו.
אלראזי הורה לו לאכול כוסברה יבשה וסוכר תברזד ,355תבשילים הכוללים מי סומאק
(סמאקיה) ,356והרבה דברים שיוצרים חמיצות.

357

353

אלראזי תג'ארב ,עמ' .89-79
354
אלראזי תג'ארב ,עמ' .173-155
355
גוש סוכר מעובד מאיכות גבוהה (נסראללה ,עמ' .)602
356
(נסראללה ,עמ' .)299
357
אלראזי תג'ארב ,עמ' .79

84

תאור מספר  :5לאיש אחד היה כאב ראש[ ,והשתן שלו] כמו שמן זית ירוק [ורב] עם יובש בבטן,
עיניו לא הצהיבו וגם לא לשונו( .אלראזי) אמר ש[עליו ליטול] מראר כראת'י כחומר משתן ,וגם
הורה לו לעשות חוקן שיקל עליו ,ולשתות מי אגסים (אג'אצ)

358

עם סוכר ,בלילה ועם השחר .כמו

כן הורה לו לשתות בצהריים מי שעורה ,ולשים על ראשו סמרטוט הספוג בחומץ ,מי ורדים ושמן
ורדים ,ולהיזון מתרד ושמן שקדים.

359

תאור מספר  :7לאיש היה כאב ראש וחום עקב שתייה( .אלראזי) הורה לו לאכול אגסים וסוכר
בשל יובש בטבע שלו .למחרת חזר (כאב הראש) ו(אלראזי) התיר לו לשתות תרופות משלשלות
והוסיף :אם תשתה תרופות משלשלות יהיה לך חום (של קדחת) .הוא אמר לו גם (שוב) לצרוך
אגסים וסוכר ליציאות קלות.

360

תאור מספר  :8אישה שהיה לה כאב ראש בכל חלקי ראשה מזה חמישה ימים והיא בעלת טבע
יבש ,החל לה כעת כאב ראש במצח( .אלראזי) הורה לה על כוסות רוח במצח העליון באופן
אינטנסיבי ועל תחבושות תלתן (שוצה) באותו המקום ולמחרת לשתות מרק רותח.

361

תאור מספר  :13איש התלונן על כאב ראש ,מרירות בפה ושפתיים צורבות( .אלראזי) הורה לו
ליטול מי שעורה ,בעקבות הנטילה השתן שלו נטה לצבע צהוב ,עם יובש בטבע .אז אלראזי השקה
אותו.

362

תאור מספר  :24גבר עם קוצר נשימה התלונן על כאבי ראש חדים ויציאות דמיות מעבר למידה.
הרופא בדק דופקו (מישש עורקיו) ,ומצא כי הוא "מלא במרה אדומה" .ואמר :זה מתוך אב
העורקים (שראינכ) שלך ,ואילו זה היה מהעורקים הדבר היה יותר קל .ואתה בזבזת דם רב ואתה
זקוק לתרופות כנגד החום הזה ולחזק את עצמך במזון ,שכוי (תהיוג') עד כי תוכל המרה האדומה
לצאת פעם נוספת .הוא הורה לו לשתות בכל צהריים שני שליש רוטל מי רימונים שעשוי כריבה
יחד עם במבוק (תבשיר),

363

וכן שמזונו יהיה תבשיל חמוץ וקר של גדי ,או מי ורדים או פרגיות

מיובשות יחד עם חלמון ביצה והרבה לחם פיגם (סד'אב) .כמו כן הורה לו לשים על חזהו צנדל ,מי
ורדים וכאפור ,364להרבות בהרחת כאפור וצנדל ומי ורדים ,לגרגר מי ורדים מקוררים במי שלג,
ולשים סחבה רטובה על עכוזיו בכדי לשמור על מקום אב העורקים ועל המקומות [שיוצרים] את
התקפות כאבי הראש.

365

תאור מספר  :28לגבר היה כאב ראש עד כי הייתה ראייתו חלשה .ואמר המורה :יש לו נפיחות
(אנתשאר) ובבת העין שלו מורחבת ואין לכך תרופה אלא מזונות ומשקאות לחים כגון מי שעורה,

358

העורך מעיר שיכול להיות שמדובר בשזיף.
359
אלראזי תג'ארב ,עמ' .81
360
אלראזי תג'ארב ,עמ' .82
361
אלראזי תג'ארב ,עמ' .82
362
אלראזי תג'ארב ,עמ' .83
363
לב ועמר גניזה ,עמ' .107-106
364
קמפור (שרוני ,כרך ג' ,עמ' )1039
365
אלראזי תג'ארב ,עמ' .86

85

סירופ מתוק ממי ורדים (ג'לאב) ,ושמן סיגליות שהוא צריך לשים באף ועל הראש ,ולהכנס לחמאם
כניסות קצרות .ואם הוא יטופל בכך חודש והדבר לא יועיל – אז שלא ישתמש בכלום.

366

התאורים מתוך הפרק על מחלות הקיבה וההקאה
תאור מספר  :1איש בעל קיבה חלושה ויבש בטבעו .נאמר [ע"י אלראזי] לתת לו ג'וארש(ן),
כנדרא

368

עשוי במי כמון ,ולעיתים גם זרעי איארג'.

369

להגיע לידי שובע ו[לשתות] יין צימוקים בדבש ואפאויה

367

כמו כן צווה עליו להפחית באכילה ,לא

371 370

.

תאור מספר  :2איש התלונן שכאשר הוא אוכל מתפרק המזון בקיבתו ,אח"כ מחמיץ ,קיבתו
משמיעה קרקורים ויש לו יציאה .אמר (אלראזי) :בקיבתו זורמת מרה צהובה המקלקלת את מזונו.
צווה עליו לשתות סכנג'בין

372

במים חמים ,והורה שעליו להגיע לידי הקאה לפני האוכל ואף עד

לעילפון במשך שעה ,ועליו להיזון בלחם טבול במי רימונים חמוצים ועל קיבתו להימשח (חיצונית)
בצנדל 373וכאפור .374ואם תהיה לו חולשה עליו לבשל פרגית במי ענבים חמוצים ולאכול.

375

תאור מספר  :3איש התלונן על יובש בטבעו עם נפיחֹות שמתגברות בלילה בקיבתו .צווה עליו
ליטול בעשרה דרהם פלוס(מטבע) ח'יאר שנבר

376

במשקה סיגליות ,ולשים בו משקל שלושה

דרהם 377שמן שקדים מתוק ולהיזון מאספידבאג' 378או ממי חומוס.

379

תאור מספר  :9גבר התלונן שהאוכל שלו לא מתעכל ויש לו יובש בבטן והוא לא רגוע ,אלא לאחר
שהוא מקיא את כל האוכל ,והקיא יוצא חמוץ עד כדי כך שהשיניים שלו כהו מרוב חומץ .הורה לו
(אלראזי) ליטול גלולות של כוכב 380בצבר ושמזונו יהיה מי חומוס.

381

תאור מספר  :23אישה התלוננה על חולשה בקיבתה ובטבורה .השתן שלה לא העיד על חום רב
ומיוחד והטבע שלה היה מתון .אלראזי הורה לה ליטול עשרה דרהאם ג'לנג'בין 382במי כמון ולהיזון
מזיתים בחומץ

384 383

.

366

אלראזי תג'ארב ,עמ' .87
367
לחם שיוצר מדוחן ושהוכנס למרק באיכות ירודה שלא התאים למטבח העילי (נסראללה ,עמ' )562
368
אולי מהמילה כנדר שמשעותה לבונה (שרוני ,כרך ג' ,עמ' )1067
369
שם כללי לתרופה משלשלת מורכבת (נסראללה ,עמ' .)753
370
על-פי הערת שוליים של המהדיר ,הכוונה היא למרקחת .המתואר על-ידי אלראזי הכולל בעיקרו דבש ופלפל גרוס.
371
אלראזי תג'ארב ,עמ' .155
372
סירופ של דבש עם חומץ (נסראללה ,עמ' .)555
373
עץ האלגום (שרוני ,כרך ב' ,עמ' )816
374
קמפור (שרוני ,כרך ג' ,עמ' )1039
375
אלראזי תג'ארב ,עמ' .155
376
ח'יאר שנבר  ,צמח ששמו בעברית "כסיית האבוב" ,ושמש כצמח מרפא בימי הביניים (לב ,עמ'  .)164משמעות
צמד המילים דרהם פלוס היא מטבע וככל הנראה מדובר על יחידת נפח של צמח זה.
377
יחידת מידה השווה לחצי כפית או  3גרם (נסראללה ,עמ' .)800
378
ככל הנראה הכוונה היא למאכל אספיד'באג' שנכתב עם ד' .פירוש שמו של המאכל "ציר לבן" ,והוא הוכן מבשר עם
גבינה והיה ידוע כתבשיל מאוזן מבחינת מזגו (נסראללה ,עמ' )608
379
אלראזי תג'ארב ,עמ' .155
380
פטריה (עיסא ,עמ' )85
381
אלראזי תג'ארב ,עמ' .157
382
סירופ של עלי ורדים (נסראללה ,עמ' .)397
383
ח'ל זית – ככל הנראה מדובר על זיתים משומרים בחומץ או חומץ ששומרו בו זיתים.

86

תאור מספר  :33אשה התלוננה שיש לה כאבים בקיבה ,בשל טעות של כמה [רופאים] בורים
שהשקו אותה בכוסברה שיש בה חום רב וצורב .והרופא (אלראזי) אמר שהדבר הרי נוגד שכן
הכוסברה עשתה בקיבתה פעולה של אפתימון.

385

הוא צווה להשקותה בשמן שקדים חם פעם

אחר פעם ולאחר מכן במי שעורה חמים מעט ולאחר מכן במים חמים אם החום שלה ירד .מזונה
יהא ריבריאג' בשמן שקדים ועליה ללגום ממנו כשהוא חם.

386

תאור מספר  :38גבר התלונן על כאב וכבדות ומעין ריח בקיבתו בצדה השמאלי ושהוא מוציא
מרה לבנה (בלע'ם) וקיא והוא נח[ .387אלראזי] אמר שעליו ליטול תרופת קיא לניקוי קיבתו ולאכול
כל יום חמישה דרהם ג'לנג'בין במי ראזיאנג'

389 388

.

תאור מספר  :46ניתן [מרשם] של גלולות כוכב לנער שהיו לו כאבים בקיבה מזה זמן והדבר היה
מוביל אותו לקיא חמוץ[ .אלראזי הורה ש]המזון שלו יהיה לחם בדבש ,אם יהיה לו יובש בטבע עליו
ללגום פלוס חיאר שנבר במי אניס ואם יהיה לו כאב בקיבה מבלי זאת והקיא שלו יהיה גם כן חמוץ
מבלי שיגרום לכהות בשיניים הרי שאז הוא נתן לו שלושה דרהאם ג'לנג'בין ומי אניס.

390

תאור מספר  :51הייתה תלונה על אישה שמתעלפת רבות ושיש לה חולשה שלאחריה בא חום
למשך חמישה ימים וקיא שמכביד עליה[ .אלראזי] צווה לתת לה סיגליות יבשות חמישה דרהם
ושני שליש אגס המורתח ומסונן ויש לבזוק עליו עשרים דרהם סוכר דבר שיקל לה את הטבע
ואח"כ עליה ליטול גלולות של עוד
לא יהיה לה שיעול.

391

בשמן של רכז רימונים ומזונה יהיה חומץ ו(חסר במקור) אם

392

תאור מספר  :54אישה התלוננה על-כך שהיא חשה צריבה בקיבתה וחום
ועינה .הוא הורה לתת לה מי רימונים באבן גיר וכן שמזונה יהא טפשיל

393

העולה לראשה

395 394

.

תאור מספר  :65גבר פלט את כל מה שהוא אכל כחמוץ באופן חמוץ ביותר והטבע שלו היה יבש.
[אלראזי] אמר לתת לו גרגרי צבר בלילה או גלולות כוכב בצהריים ומזונו יהא לחם בדבש.

396

תאור מספר  :79גבר התלונן על כאב בקיבתו ,על כך שטבעו יבש מאוד ושהשתן שלו נוטה
לאדום[ .אלראזי] הורה לתת לו פלוס חיאר שנבר במשקל עשרה דרהם עם מי כמון ואם זה יגרום

384

אלראזי תג'ארב ,עמ' .159
385
לענה .עיסא ,עמ' .22
386
אלראזי תג'ארב ,עמ' .160-161
387
המהדיר מוסיף כי חסר ככל הנראה חלק מהמשפט במקור ולכן משמעותו לא ברורה.
388
זרעי שומר (נסראללה ,עמ' .)669
389
אלראזי תג'ארב ,עמ' .162
390
אלראזי תג'ארב ,עמ' .164
391
מכונה בעברית עץ הבושם ההודי (לב ,עמ' .)208
392
אלראזי תג'ארב ,עמ' .165
393
במקור משתמשים במילה חרארה שמשמעותה ,סביר להניח ,היתה מזג חם ,ולא חום של קדחת המכונה בספרות
חמי.
394
תבשיל דמוי דייסה המבושל עם בשר ומספר דגנים וקטניות (נסראללה ,עמ' .)618
395
אלראזי תג'ארב ,עמ' .166
396
אלראזי תג'ארב ,עמ' .168

87

לו לשלשול עליו להוריד לחמישה דרהם ואח"כ ליטול בצהריים גלולות ורד ומזונו יהא חומץ ושמן
זית.

397

תאור מספר  :81הייתה תלונה אודות אישה שמקיאה דם שחור וכל מה שהיא אוכלת מחמיץ
בקיבתה והיא מקיאה ומוצאת צריבה בקיבה .הוא [אלראזי] אמר שזו מרה שחורה הניגרת
מהטחול לקיבתה .הוא הורה לה לשתות משקה ג'לאב
לה לקיא ולבצע הקזת דם

399

חומר המרה השחורה בקיבה.

398

כל יום יחד עם מים חיים דבר שיגרום

על הטחול בלי שום תנאי ,ועליה ללגום תבשיל אפתימון שיעצור את
400

תאור מספר  :82הייתה תלונה אודות גבר שאיננו מצליח לעכל את האוכל שלו ושהשתן שלו
אדום ,ואין לו חום [גוף] או חום [מזג][ .אלראזי] הורה שיקיא באמצעות סכנג'בין פעם אחר פעם
ואח"כ יטול בצהריים חמישה דרהם ג'לנג'בין סכרי עם מי כמון ,וייזון ממי חומוס.

401

תאור מספר  :83אישה התלוננה שמזה חודשיים היא מוצאת כובד בקיבתה שבכל פעם שהיא
אוכלת מחמיץ האוכל בקיבה[ .אלראזי] הורה שתקיא באמצעות מים חמים ומלח .הטבע שלה היה
יבש .הוא הורה לה ליטול בלילה שיאף
פושרים ולהמעיט במזונה.

402

ולמחרת ליטול ג'לנג'בין וגלולות עוד תוך שתיית מים

403

תאור מספר  :85גבר התלונן על חוסר תאבון והטבע שלו היה מאוזן .הוא (אלראזי) הורה לו
ליטול ג'לנג'בין במים חמים קודם כל ושמזונו יהא אהאל 404ומאכלים חמוצים.

405

תאור מספר  :86גבר התלונן שהוא פולט דבר שהוא כמו חלוב (חלבי) ,ושיש לו דם בשיעול
ושהשתן שלו אדום .הוא (אלראזי) הורה לתת לו עשרה דרהם ריבת בנפסג' 406ולאחר מכן לשתות
מי שעורה ולהזון מאספידאג' בשמן שקדים .אם יהיה לו חום (חררה) מועט עליו להחליף את מי
השעורה במי זוטא ואח"כ בחזרה במי שעורה.

407

תאור מספר [ :87אלראזי] הורה לאדם בעל קיבה חלשה עם יובש בטבע בלילה ,ליטול שביאר
שהוא צבר עם אלת המסטיק ולהזון מג'לנג'בין במי כמון.

408

תאור מספר  :95אלראזי הורה לגבר שהתלונן על קיא חמוץ וכאב בקיבה לקחת גלולות כוכב ,אך
זה הובילו לחלות בעווית וכאבי מעיים .הוא הורה לו להמנע מאכילת דברים חמוצים ודברי מזון
מנפחים .הוא הורה לו לאכול אסקאקל ואז התחרט ואמר שזה ינפח לו את הדם .הוא הורה לו
ליטול ג'וארשין כמוני ואלאספידאג'ים עם דבש .ואבחן שבקיבתו יש מרה לבנה דביקה העולה לפה
397

אלראזי תג'ארב ,עמ' .170
398
סירופ המיוצר ממי ורדים בתוספת סוכר או דבש (נסראללה ,עמ' .)552
399
לא ברורה המשמעות המדויקת ,על פי המה דיר הכוונה להקזת דם ,אך לפי משמעות המשפט כולו נראה שהכוונה
לכוסות רוח.
400
אלראזי תג'ארב ,עמ' .170
401
אלראזי תג'ארב ,עמ' .170
402
ככל הנראה סוג של תרופה.
403
אלראזי תג'ארב ,עמ' .171-170
404
במקום אחר כותב אלראזי שאהאל הוא מרק סיכבאג' מקורר ומסונן משומן (אלראזי ,עמ' .)127
405
אלראזי תג'ארב ,עמ' .171
406
סיגליות (נסראללה ,עמ' .)749
407
אלראזי תג'ארב ,עמ' .171
408
אלראזי תג'ארב ,עמ' .171
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שלו פעמים רבות .הוא הורה לו לבשל לפת ולשים [מגבת] על ראש תוך אדים לאחר יציאה
מהחמאם.

409

ניתוח התאורים:
מכיוון שהעיסוק של מחקר זה הוא בתזונה נבחר פרק אחד בעל קשר מובהק לתזונה ,העוסק
במחלות במערכת–העיכול ,ופרק שני שאיננו קשור במובהק לתזונה  -העוסק בכאבי ראש .בדיקת
המקרים להם הוצע טיפול תזונתי בשני הפרקים מראה כי הטיפול התזונתי היה חלק מהפרקטיקה
הרפואית באופן כללי ,ללא קשר לסוג הבעיה הרפואית .טיפול תזונתי מוצע גם למקרים רבים של
כאבי ראש ,והוא מוצע רק למעט יותר מקרי מחלות בדרכי העיכול .בפרק על כאבי הראש 43%
מהתאורים מזכירים טיפול תזונתי ובפרק על מחלות הקיבה מזכירים זאת  50%מהם .לגבי
השימוש במושגי היסוד של תוימ"מ ,מתוך המקרים העוסקים בין השאר גם בטיפול תזונתי :בפרק
על מחלות הקיבה  20/33מזכירים גם את תורת המזגים והמרות ובפרק העוסק בכאבי ראש 7/16
מזכירים גם את תוימ"מ .תאורים אלו הובאו לעיל.
תאורי המקרה שהובאו לעיל מעלים כי דרכי הטיפול היו זהות במבניהן ,בין אם הסיבה לפניה
הייתה כאב ראש או שהתלונה נגעה לבעיות במערכת העיכול .מבנה תאור-המקרה מורכב ברוב
המקרים מ:
 .1הגדרת סיבת הפנייה בתחילתו.
 .2אבחנה של הבעיה.
 .3הטיפול אותו מציע אלראזי.
ברוב המקרים המובאים העוסקים בתזונה על-פי תוימ"מ מובא בתחילה תאור הבעיה הרפואית,
לעיתים בצירוף מידע על המזג או המרה של המתלונן .לדוגמא :בתאור מספר  ,79בפרק על
מחלות הקיבה ,מסופר על 410גבר שהתלונן על כאב בקיבתו ,על כך שטבעו יבש מאוד ועל שהשתן
שלו נוטה לאדום .לעיתים מוזכר המידע על המרה או המזג של החולה בהמשך התיאור ,כחלק
מאבחנתו של אלראזי .כמו בתיאור מספר  2בפרק על מחלות הקיבה

411

 -אחרי שמסופר על

תלונותיו של האיש אומר אלראזי בתחילת דבריו שבקיבתו זורמת מרה צהובה ומקלקלת את
מזונו.
הוראות התזונה על-פי תוימ"מ משולבות לרוב בתאורים אלו בחלק בו נותן אלראזי את הוראות
הטיפול הרפואי .דוגמא לכך אפשר למצוא בתאור מספר  ,28בפרק על כאבי הראש והמיגרנה,

412

בו קובע אלראזי שלמטופל יש נפיחות ובבת העין שלו מורחבת וכי אין לכך תרופה אלא מזונות
ומשקאות לחים כגון מי שעורה ,ג'לאב ושמן סיגליות .לעיתים משולב המידע התזונתי גם בתאור

409

אלראזי תג'ארב ,עמ' .172
410
אלראזי תג'ארב ,עמ' .170
411
אלראזי תג'ארב ,עמ' .155
412
אלראזי תג'ארב ,עמ' .87
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ובאבחנה .כמו בתאור מספר  2של מחלות הקיבה ,שהוזכר לעיל,

413

בו המטופל מתלונן כי המזון

מתפרק בקיבתו ומחמיץ ובכך מעיד על תהליך העיכול (תזונה) ,וכן שקיבתו משמיעה קרקורים ואז
יש לו יציאה.
תאורי המקרה שנכתבו לשם תיעוד מקרים שונים ומובאים בחלק זה מפרי עטו של אלראזי ,כפי
שנאספו על-ידי תלמידיו ,משקפים בעיקר טיפול בחולים עם בעיות מסובכות .אלראזי היה רופא
מפורסם שראה חולים רבים

414

וסביר להניח שמי שהגיע לטיפול אצלו עשה זאת בדרך כלל רק

משנתקל בבעיה שהוא או רופאיו לא היו מסוגלים למצוא לה פתרון .זאת אפשר גם ללמוד
מהתיאורים עצמם כמו בתאור מספר  33בפרק על מחלות הקיבה,

415

בו אישה מתלוננת על בעיה

שנגרמה עקב טעות של רופאים.
העדויות מעלות ,כי למרות שהתזונה הייתה חלק אינטגרלי מהטיפול ,הרי שבפרקטיקה הרפואית,
זו שעסקה בחולים ,היא הייתה משנית למתן התרופה .הדבר אינו עומד בקנה אחד עם הצהרות
הרופאים בכתביהם ,כפי שהובאו בפרקים הקודמים ,שם הם נחרצים בכך ששינויים באורח החיים
קודמים למתן תרופות .אפשר לשער שהפער בין ההצהרות לבין הפרקטיקה ,כפי שהיא משתקפת
מן התיאורים של אלראזי ,נובעת מהיותו רופא מומחה ומפורסם שאליו הגיעו חולים בעלי מאפייני-
מחלה מורכבים ,כפי שציינו בדיון שלעיל ,ובכך שהטיפול הרפואי המוצג משקף רק מרכיב אחד
במסגרת טיפולית מגוונת.
בתאורים שבספרו של אלראזי לא מדובר על חיי היום יום ,אלא על השימוש בתזונה ובתורת
המזגים והמרות כחלק מהפרקטיקה הרפואית על ידי רופא שמטופליו פנו אליו באופן מיוחד ,שלא
כדרך שגרה .משימוש זה ,בשילוב עם הידע המובא בתאורים אודות תוימ"מ ,אפשר ללמוד מספר
דברים על התזונה על-פי תוימ"מ:
במספר תאורי מקרה מופיעים חולים המגיעים אל אלראזי ויודעים לתאר לו את מזגם מראש.
למשל בתאור מס'  3בפרק על מחלות הקיבה" :איש התלונן על יובש בטבעו" ,הגבר או בתאור
מספר  1בפרק על כאבי הראש והמיגרנה ,בו מוגדר מראש שהמטופל הגיע עקב כאב ראש
כתוצאה מאדים של מרה צהובה .גם המתלונן בתיאור מקרה מס'  ,79בפרק על מחלות הקיבה,
יודע למנות את טבעו היבש ברשימת התלונות .אמנם מדובר במספר תיאורים אנקדוטלי ,אך עצם
עובדה שניתן להצביע על חולים אנונימיים שיודעים לציין את טבעם ולהתייחס למזגם ,יש בה כדי
ללמדנו דבר מה .ייתכן שהגיעו לרופא הגדול אלראזי לאחר שכבר אובחנו על ידי רופא אחר וממנו
למדו פרטים אלו .או ,שאולי ידיעות שכאלה עשויות להעיד כי האנשים שבאו לטיפול עקבו אחרי
מזגם כשגרה וכך ידעו לתת מידע זה כעזר לרופא ,משהגיעו אליו עם תופעות כלשהן .על מנת
להתייחס להשערות הללו ,יש לשים את ליבנו לכך שמדובר בעדויות מעבודתו של רופא מפורסם,
אירוע לא שגרתי בחייהם של המטופלים .על כן ,נניח כרגע את ההשערות האפשריות בצד ונתייחס

413

אלראזי תג'ארב ,עמ' .155
414
בראון ,עמ' .45-44
415
אלראזי תג'ארב ,עמ' .161-160
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אליהן בסיכום המחקר .נשוב לדון במקומה של תורת המזגים והמרות בחיי היום-יום כשנפנה
לסקירת עדויות יום-יומיות יותר.
מתוך הידע המובא לעיל עולה כי העדויות המופיעות בתיאורי המקרה מכילות עירבוב של שימוש
במזון ובתרופות .אולם בחלק הזה של העדויות כמעט אין חשש לבלבול .תאורי המקרה מציגים
הפרדה ברורה בין מזון לבין תרופה ,גם מבחינה מושגית – באמצעות שימוש במילים המעידות
על מתן הוראות תזונתיות ,כמו המילה אלע'דאה שמשמעותה "מזונו" ומוזכרת במקרה מספר 33
("מזונה יהא ריבריאג' בשמן שקדים") ,וגם מבחינת מבנה התיאור – בו בדרך כלל מוזכר קודם
הטיפול התרופתי ורק אחריו התזונתי .היות וכמעט בכל התאורים מובאות ההוראות התזונתיות
בסוף התאור ,נראה שמוצג כאן מבנה אחיד של טיפול ובו בשלב הראשוני מאבחנים את הבעייה,
לאחר מכן רושמים תרופה ולבסוף מרכיבים תזונה מתאימה.
נושא נוסף העולה בתאורים אלו מחזק את הטענה שהוצגה במבוא לפרק ההבטים המתודולוגים,
שיש להבדיל בין מזון לתרופה על-פי המשמעות .לעיתים נרשם מרכיב כלשהו כתרופה לאדם אחד
וכמזון בתאור אחר .לדוגמא ,הג'לנג'בין ,416המוזכר בתאור מספר  23בפרק על מחלות הקיבה
כתרופה ,ובתאור מספר  38באותו הפרק מוזכר שצריך לאוכלו עם זרעי שומר.
בנוסף לכך אנו נוטים לחשוב ,בשל האופן בו מוגדרת הדיאטה בעולם המודרני ,שרופא שנותן
דיאטה רושם הוראות לתזונה מלאה .אולם בתאורים הנדונים הדיאטה מסתכמת ברוב המקרים
במתן הוראה לאכילה של מזון אחד או שניים ספציפיים .אשר על כן ,סביר להניח שהמרכיב האחד
מוצע כמרכיב דומיננטי לתזונה ולא מרכיב יחיד .למשל  -שכשמציינים שמזונו של מישהו צריך
להיות חומץ

417

אין הכוונה שיהיה זה כל מזונו ,אלא שהוא צריך להוסיף חומץ לתזונתו .כך גם

במקרים הנוספים בהם מוזכר מרכיב אחד או מרכיבים מועטים.
 4.2.3תאורי מקרה כלליים
לאחר שסקרנו תיאורי מקרה שתוייגו באופן שיטתי יובאו להלן תאורי מקרה נוספים ,שנאספו
מכתבים שונים בני התקופה .ביניהם גם תאורי מקרה של אלראזי שאינם חלק מהספר כתאב
אלתג'ארב .ספרים שונים מן התקופה ,בעיקר בערבית אך גם כאלה שתורגמו לעברית ולאנגלית,
נסקרו כדי למצוא תאורים של מקרים רפואיים המזכירים שימוש בתזונה על-פי תורת המרות.

416

סירופ של עלי ורדים (נסראללה ,עמ' .)397
417
לא ברור מה הכוונה במושג ח'ל זית  ,יכול להיות שהכוונה לזיתים כבושים בחומץ או אולי שחסרה מילה במקור.
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תאורי מקרה מספרו של אלראזי ,קצצ וחכאיאת אלמרצ'י ,שנכתב במאה ה 10 -בבגדאד.
תאור 1
התאור נקרא "סיפורו של אבן עמרויה",

418

ובו מסופר סיפורו של אדם שחלה במחלה ששמה

סרסאם .הסיפור מתאר בפרוט את הטיפול שקיבל אותו אדם לפני שהגיע אל אלראזי ,וכיצד זה
הוביל להתפתחותה של מחלה נוספת .לאחר תאור הטיפול מנתח אלראזי את תוצאות הטיפול.
הוא מציין שנשארו משקעים של מרות לא טבעיות בגופו של החולה ,בגלל שלא נתרפא מהמחלה
הראשונה .שהחולה אכל ראש של כבשה וענבים בכמות גדולה מידי ,מה שגרם לו לחום ,419חוסר
נחת ומזג יבש .בשל החום והמזג היבש הוא שתה מיצי פירות ומשלשלים ,אבל הקיא אותם.
שלושה ימים אחרי-כן ראה אותו אלראזי .הוא רשם לו תרופות וחוקן אך מצבו רק החמיר .כאשר
ראה אותו שוב היו בידיו רק מי שעורה ,שאותם נתן לו ,הוא רשם לו בנוסף גם מי דלעת ולעאב
אלבזר קטונא ,420אך החולה לא ביצע את הוראותיו ומצבו נעשה קשה עוד יותר .אלראזי מספר
לסיכום ש"הרופא הבור" שטיפל בחולה לפניו ,חשב שהוא סובל ממחלה אחרת הנובעת מלחות
למרות שלא כך היה המצב.
ניתוח ופרשנות :כאן מתואר טיפול רפואי בכמה שלבים של מחלה .טיפול ראשוני שניתן על-ידי
רופא שאינו אלראזי ,פנייה של החולה אל אלראזי שמנתח את מצבו באמצעות מזגים ומרות
בלבד ,מציין שיש לו משקעים של מרות לא טבעיות ומתייחס לאורך הטיפול למזגו .בסופו של דבר,
נראה שהחולה אינו מבצע את הוראותיו של אלראזי ומצבו אינו משתפר .על פי אופי הטיפול
והאבחון ניכר כי מוענקת חשיבות פחותה למחלה עצמה בקביעת אופי הטיפול וכי ניתנת חשיבות
רבה לסיבה ממנה היא נובעת ,הנעוצה בשינויים במזג .במקרה זה המזג והמרה שבשלם
התפתחה המחלה מוזכרים יותר ומנותחים יותר מאשר המחלה ,אשר שמה מוזכר רק בפתיחת
התאור ולא נראה שיש לכך חלק בבחירת הטיפול אלא רק כמרכיב נוסף בקביעת מזגו של האדם.
תאור 2
לאחר שאלראזי מתאר מקרה רפואי כלשהו ,הוא מספר שהחולה הסביר לו שעשו לו הקזת דם
והיא לא הועילה לו ,אך שאכילת מאכלים מחממים הביאה לו מעט הקלה .אלראזי מציין שלא ידע
מה לעשות במקרה זה ורק אחרי שירד לעומקו של הנושא ,רשם לו תרופות שונות.

421

ניתוח ופרשנות :גם בתאור זה ,כמו בתאורי המקרה של אלראזי מהספר כתאב אלתג'ארב,
נראה שהחולה הגיע מוכן עם אבחנה שהיא על-פי דעתו הנכונה וזאת על-פי ניסוי וטעיה במסגרת
תורת המזגים והמרות ועל-פי תזונתו היום יומית .לא ברור כי האבחנה שהוא צריך לאכול מאכלים

418

מאירהוף ,עמ' ( 335-334 ,4-2ערבית).
419
הוא משתמש במילה חמי ,לכן המשמעות היא חום גוף ולא חום מזג.
420
מאירהוף בתרגומו מפרש מושג זה כ :ריר של צמח הנקרא לחך בלוטי.
421
מאירהוף ,עמ'  ,335עמ' ( 4ערבית)
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מחממים היא אבחנה שלו ויכול להיות שניתנה לו על-ידי רופא ,אך האבחנה שמאכלים מחממים
אלו הביאו לו הקלה היא שלו.
תאור 3
אלראזי מספר על בתו של חסין בן עבדויה ,ששתתה חלב גמלים באופן קבוע מבלי להתייעץ עימו.
הוא מתאר את המחלה שהופיעה אצלה בעקבות החלב ,את הטיפול שקיבלה ואת החמרתה של
המחלה בעקבות הטיפול .בשלב בו אלראזי התחיל לטפל בה ,הוא עשה כן קודם כל באמצעות
תרופות בעיניה ,ולאחר מכן רשם לה מי שעורה .לטענתו מי השעורה לא השפיעו על הטבע שלה.
בשל כך הוא מנתח שנשארו מעט משקעים מהקדחת החמה (חמי חארה) ומעריך שזה קרה בשל
הזכרון של המרות הלא טבעיות שלא פונו באמצעות העיכול .הוא מתאר שלא יכול היה להסתכן
בפינוי ,עקב חולשתה של החולה ,ולכן רשם לה משמש מיובש בבוקר ומי שעורה בצהריים.
בעקבות כך היו לחולה שתי יציאות ביום ,דבר שהביא לפינוי מחלתה לחלוטין.

422

ניתוח ופרשנות :תיאור זה הוא אחד הראשונים בהם נתקלנו בשמו של החולה .לא זו בלבד אלא
שמהדברים נראה גם כי העובדה שהחולה לא התייעצה איתו בנוגע לתזונתה הפתיעה את
אלראזי .מהמידע אפשר להסיק כי כפי הנראה אנשים שהיו קרובים לאלראזי ונמצאו איתו בקשר
יום-יומי לא השתמשו בשרותיו רק כשהיו חולים ,אלא גם התייעצו עימו לגבי תזונתם על דרך
השגרה כדי לשמור על בריאותם .אלראזי מסביר את מחלתה של האישה באמצעות תאור טבעה -
הוא מציין את המרות שיצרה המחלה ,אך גם את סיבת המחלה עצמה כ"קדחת חמה" (חמי
חארה) ,מושג שיכול להעיד על כך שלקדחת היה מזג חם או על חומה של החולה .על פי רוב
משמשת המילה חארה לתאור מזג ,מה שמביא אותנו להעריך כי זו היתה משמעותה גם כאן.
למרות זאת ,הטיפול של אלראזי אינו במחלת הקדחת ,אלא בסימפטומים שיצרו המרות שנוצרו
ממנה.
תאור 4
אלראזי מספר על בנו של אבן אלחסין בן עבדויה ,שהרופאים חשבו שהוא בעל מזג לח בגלל גודל
גופו ,אך זאת רק בגלל שלא ידעו להבחין בין אדם עב בשר (לחים) לבין אדם שמן (שחים) .היה לו
כאב חד במפרקים ששקט לאחר זמן .אלראזי הקיז את דמו ורשם לו תרופה לנטילה פעם בשבוע,
שמפנה את המרה הצהובה ,בגלל שתערובת המרות לא הייתה בריאה .הוא גם רשם לו דיאטה
הכוללת מאכלים חמוצים ,מרים ועפיצים ומנע ממנו מאכלים מתוקים ,חריפים ושומניים .המחלה
שככה והוא סבל רק מהתקפות קלות .כאשר המשיך על-פי ההוראות לאורך זמן נרפא לגמרי והחל
לאבד מעובי בשרו.

423

422

מאירהוף ,עמ'  ,339-338עמ' ( 6ערבית).
423
מאירהוף ,עמ'  ,339עמ' ( 7ערבית).
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ניתוח ופרשנות :בתאור זה מבחין אלראזי בין אדם שמן לאדם עב בשר .כפי הנראה מוסכם כי
אדם שמן הוא בעל מזג לח וכי אין הדבר נכון לגבי אדם עב בשר .הוא אינו מסכים עם אבחנת
רופאיו הקודמים של החולה ומאבחן את בעייתו כבעיה בתערובת של המרות ,הדורשת פינוי של
מרה צהובה .בנוסף לתרופה ולפעולה כירורגית (הקזת דם) הוא רושם לחולה מזונות בעלי איכות
מקררת ואומר לו להמנע ממזונות בעלי איכות מחממת .את ההבדל בין האיכויות יכול החולה
לזהות בעזרת הטעם ואלראזי נותן לו סימנים לזהותם כך.

424

תאור 5
במקרה מסופר על שכנו של אלראזי – מוכר הבגדים מרחוב האספסת.

425

למוכר הבגדים הייתה

אפילפסיה מאז ימי נערותו והוא היה כחוש .אלראזי משער שמחלתו איננה בשל עודף מרה לבנה,
הוא הורה לו להקיא כמה פעמים .אחר-כך השקה אותו במשקה שמוציא מרה שחורה בכוח ולא
היו לו התקפים אפילפטיים במשך שלושה חודשים .בהמשך מספר אלראזי שהגיעו אליהם שכני
הרחוב והודו להם .לאחר זמן מה הוא אכל דג

426

ושתה [יין?] רב ובאותו לילה היה לו התקף.

לאחר ההקאה הוא שב לשתות כפי שעשה קודם לכן ואלראזי שיפר את מצבו ,והוא המשיך להקיא
ואת אותו המשקה המשיך לקחת עד שיצאו אלראזי ואנשיו מבגדאד .בעבר הוא טופל בבית
החולים עם נוזלים משלשלים והדבר לא הועיל לו מאומה.

427

ניתוח ופרשנות :בתאור זה מודגם כיצד התזונה משפיעה על המחלה .אלראזי מאבחן את המחלה
ככזו שנובעת מעודף מרה שחורה .הוא מפנה את המרה השחורה ,אך תזונה לקויה מחזירה את
המחלה .בספרו של אבן סינא ,אלקאנון פי אלטב ,כותב הרופא על מחלת האפילפסיה ,שהיא
ברוב המקרים נוצרת מעודף של מרה לבנה ,אך גם מזכיר סיבות אחרות למחלה כמו נטייה למרה
שחורה .הוא אף כותב שאפילפסיה של מרה לבנה תדירה יותר ,אך של מרה שחורה גרועה יותר.
דבריו של אבן סינא מסתדרים מבחינה רעיונית עם פעולתו הרפואית של אלראזי שאבחן את
הסמפטום (האפילפסיה) כנובע ממקור אחר ממה שחשבו הרופאים לפניו.

428

תאור מקרה מספרו של הרמב"ם ,הנהגת הבריאות ,שנכתב בסוף המאה ה 12-במצרים.
הפרק השלישי בספרו של הרמב"ם הנהגת הבריאות הינו למעשה תיאור מקרה עשיר ונרחב.

429

האגרת כולה נשלחה כתשובה לאלאפצ'ל ,בנו של צלאח אלדין ושליט מצרים ,ובפרקה השלישי
נותן הרמב"ם המלצות רפואיות ספציפיות לאלאפצ'ל על-פי מידע שנמסר לו מצד שלישי.

430

חלק

מההמלצות הן כלליות ,אך חלקן ספציפיות ומיועדות באופן ישיר לנמען .בחלקו השני של הפרק
424

לפרוט הטעמים ומזגם ראו סעיף 2.5.3.3
425
את המילה אלנפל אפשר לתרגם גם כתעבורה.
426
דגים באופן כללי הם קרים ולחים במזג שהם יוצרים ,כמו המרה הלבנה ולכן הגבירו אותה (נסראללה ,עמ' .)111
427
מאירהוף ,עמ'  ,342-341עמ' ( 8ערבית).
428
אבן סינא ,כרך  ,2עמ' .130
429
רמב"ם הנהגה ,עמ' .64-51
430
ככל הנראה שליחו של אלאפצ'ל.
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השלישי מציין הרמב"ם במפורש כי על-פי מה שנאמר לו אודות מזגו של אלאפצ'ל ,הוא ממליץ לו
על מזונות המתאימים למזגו.

431

הוא לא מציין במפורש מהו אותו מזג ,אך כותב שהוא ממליץ לו

לרכך את טבעו וכן שכאשר הטבע מתייבש צריך לרככו כדי שלא יעצר ,כי עצירתו של הטבע
גורמת לתופעות קשות ,ביניהן קלקול המרות והרוחות .הרמב"ם נותן לאלאפצ'ל רשימת מזונות
המתאימים לו ,ביניהם תבשיל מיוחד המכיל לימון שעשויה בו תרנגולת שמנה עם תבלינים שונים,
וכן ממליץ לו לאכול לפני האוכל ירקות טבולים במורייס שעורים
שמנה .בחלקים הנוספים הוא מתאר תרופות מורכבות

432

ולימוניי"א

433

עם תרנגולת

המתאימות למצב בו יזדקק לרפואה

ובהמשך לכך עוסק בהנהגת בריאות הנפש.
ניתוח ופרשנות :כאן אנחנו פוגשים מטופל עשיר ומכובד שלגביו אין כל ספק שכבר התייעץ
ברופאים אחרים בחייו ,טרם שפנה לרמב"ם .המטופל יודע את מזגו ,סביר שקיבל מידע רב
מהרופאים שהתייעץ בהם בעבר ,ומייחס לו חשיבות באורחות חייו .גם הרופא המטפל מייחס
חשיבות לטבע ולמזג של המתייעץ איתו .בנוסף לכך ,אפשר לראות ששניהם – המטופל והרופא –
סוברים שיש חשיבות למזג לא רק בימי מחלה ,אלא גם על דרך השגרה .בתהליך הייעוץ מעביר
הרמב"ם למתייעץ עימו יעוץ תזונתי לימי בריאות עוד לפני שהוא כותב עצות למצבי מחלה שונים.
הכל בהתאם למזגו ,כפי שנמסר לרמב"ם על-ידי צד שלישי.
תאורי מקרה מספרו של אבן מנקד' ,כתאב אלא'עתבאר ,שנכתב במאה ה 12 -בסוריה.
תאור 1
לתאור המקרה שלפנינו יש שם ,והוא נקרא" :הספור על רפואתם המוזרה של הצלבנים" .בסיפור
מסופר שהשליט של מנטרה ,שנמצאת בלבנון ,כתב לדודו של אוסמה (הכותב) וביקש ממנו לשלוח
רופא כדי לטפל בחולים בקרב אנשיו .הדוד שלח לו רופא נוצרי מקומי בשם ת'אבת .הרופא חזר
לביתו אחרי  10ימים ,שם נשאל כיצד ריפא את החולים מהר כל-כך .הוא סיפר שהצלבנים הביאו
לפניו אביר שברגלו צמחה מורסה ,ואישה שסבלה מיובש (נשאף) .434לאביר הוא שם רטייה קטנה
עד שהאבצס יפתח ויחלים .לאשה נתן דיאטה (חמיה) שתהפוך את מזגה ללח .מיד לאחר מכן
הגיע רופא צלבני ואמר להם שהוא ,הרופא הערבי ,אינו יודע כלום על טיפול בחולים האלו .הוא
שאל את האביר אם הוא מעדיף לחיות עם רגל אחת או למות עם שתיים .האביר ענה לו שהוא
מעדיף לחיות עם אחת .הרופא ביקש שיביאו לו אביר חזק עם גרזן חד ,הרופא השכיב את רגלו
של האביר על בלוק עץ ,והורה לאביר השני להכות ברגלו באמצעות הגרזן ולקטוע את רגלו במכה
אחת .האביר לא הצליח במכה הראשונה ונתן מכה שנייה והאביר מת במקום .לאחר מכן ניגש
הרופא לבדוק את האישה ואמר שזו אישה שבראשה יש שטן שהשתלט עליה ושיש לגלח את
431

רמב"ם הנהגה ,עמ' .52
432
מורייס הוא בערבית מורי שמשמעותו :רוטב מותסס באמצעות מלח בריכוז גבוהה (ויינס מורי; וינגרטן)
433
תבשיל של בשר וירקות מבושלים במיץ לימון ומומתקים בסוכר ותבלינים (פרי בגדאדי ,עמ' )38
434
להסבר על התרגום ראו לעיל סעיף 4.1.3

95

ראשה .ראשה אכן גולח והאישה חזרה במקביל לדיאטה שאכלו כולם – השום והחרדל .לאחר
מכן ,כשהחמירה ההתייבשות שלה ,אמר הרופא שהשטן שוב חדר דרך ראשּה וניתח את הראש
כדי להוציאו .החולה מתה .הרופא הערבי מתאר כיצד שאל לאחר שמתה אם שרותיו עוד דרושים
וכשהשיבו לו שלא ,הוא חזר .בסוף הסיפור מציין אסאמה שלמד על רפואתם מה שלא ידע לפני
כן.

435

ניתוח ופרשנות :נדמה כי הדבר הבולט ביותר לעין בסיפור שלעיל הוא ההשוואה בין הרפואה
הצלבנית ,הורתה של הרפואה המערבית ,לבין הרפואה הערבית .הסיפור מגלם היטב כיצד דעתם
הנחרצת של הרופאים הערביים (בעקבות הרפואה היוונית) כי יש להניח לפעולות הכירורגיות
ולהשתמש בהן רק במקרי קיצון ,אינה עומדת בחלל ריק .על פי הסיפור ,הרפואה הצלבנית הציעה
שימוש בסכין עוד הרבה לפני שהיה עושה זאת רופא ערבי .הרופא בחר לעשות שימוש בתרופות
ובשינויים תזונתיים.
מעבר להשוואה הזו ,מעניינות גם בחירותיו של הרופא הערבי ביחס לשני המקרים שעמדו בפניו.
המקרה האחד טופל באמצעית רפואיים שסוטים מהדרך הטבעית (רטייה) ולמקרה השני הוצע
טיפול באמצעות תזונה .התזונה המוצעת הוגדרה על-פי המזג ועל-פי המרה אותה הוא יוצר -
המחלה הוגדרה כנוצרת ממרה שחורה ,שמתאפיינת באיכות יבשה 436.הסיפור מתאר כי כשחזרה
האישה לתזונתה המקורית ,שכללה הרבה שום וחרדל שלשניהם תכונות חמות ומייבשות על-פי
מזגם,

437

התגברה שוב מחלתה .ברי לקורא כי הרופא המספר מייחס חשיבות רבה לתזונה

ולחלקּה בבריאות האדם .בסופו של הקטע מציין המחבר שכך למד על רפואתם של הצלבנים.
אפשר רק להסיק מהסיפור מה למד המחבר ,כי הוא לא מפרט עניין זה .הרעיון שמביא סיפור זה
הוא מובהק ,ומטרתו להראות את ההבדלים בין הרפואה הערבית המקומית לזו הצלבנית .הבדלים
אלו נראים בעיקר מדרך ההתייחסות למחלה והנסיונות של הרפואה הערבית לתת לטבע לטפל
באדם ולהחזיר את הגוף לאיזון ,לדוגמא על-ידי התייחסות הרופא הערבי למזגה של החולה אל
מול נסיונו של הרופא הצלבני המתייחס למחלה עצמה ,כניסתו של השטן לראשה .הבדל נוסף
נמצא בשימוש של הרופא הערבי בגורמים הטבעיים ככלי טיפולי ובעיקר בתזונה ,לעומת השימוש
של הרופא הצלבני באופן מיידי בגורמים שסוטים מהדרך הטבעית כמו ניתוח.
תאור 2
כאשר שהה אסאמה אבן מנקד' בשיזר ,הוא הרגיש קור רב וצמרמורות בלי חום

438

למרות שהיה

לבוש היטב .בכל פעם שזז בישיבה הרגיש צמרמורת ,שערו סמר ושריריו התכווצו .הוא קרא
לשיח' אבו אלופאא' תמימא ,הרופא ,והתלונן בפניו על התופעה .השיח' הורה לו לאכול בטיח'ה

435

מונקיד  ,עמ'  ;162היטי מונקיד ,עמ' .132-133
436
המרה השחורה על-פי תוימ"מ היא בעלת איכות יבשה.
437
שום וחרדל הם מזונות בעלי מזג חם יבש מאוד (עמר ובוכמן ,עמ' )125 ,146
438
הכוונה היא לחום גוף ולא חום מזג.

96

הנדי .439אסאמה אמר לו שהוא ממוטט מקור ,והרימון

440

קר ושאל איך הוא יאכל אותו בקור? אך

ה שיח' התעקש שיאכל את תוכנו של האבטיח .הוא אכל ומיד אחר כך הרגיש איך הקור נעלם .ה
שיח' העיר
"מה שסבלת ממנו היה בשל עודף מרה צהובה ולא קור אמיתי".
(מונקיד  ,עמ'  ;217היטי מונקיד ,עמ' .)180
ניתוח ופרשנות :בסיפורו זה מספר אבן מנקד' על מקרה שקרה לו עצמו .על-פי תאורו הוא הבין
וידע את בעיתו ,הוא הבין שהוא סובל ממזג קר וזאת אפשר להסיק מתחילת הקטע בו הוא מספר
שהוא מרגיש קור רב בלי חום ,וכבר הוסק שהכוונה בחום היא לא לחום מזג אלא לחום גוף ,ומתוך
כך הקור אליו הוא מתכוון לא יכול להגיד את מה שכבר אמר באותו משפט שאין חום ,ולכן הוא
מתכוון בכך לקור המזג ולא לקור גוף .הסיבה שהוא הזמין רופא הייתה בגלל שלא הצליח לפתור
בעיה זו ,והרופא למרות חששותיו של אבן מנקד' הצליח לפתור את הבעיה ואף להסבירה בכך
שהקור שסבל ממנו הוא לא אמיתי ונגרם מעודף מרה צהובה .אפשר להניח בכך שקור לא אמיתי
הוא קור שלא נובע ממזג קר .במהלך התאור נערך דיון על מזג בטיח'ה הנדי והשפעת מזגו על
הגוף ,עם הרופא.
תאור מקרה מספרו של יעקוב בן אסחאק ,רסאלה ליעקוב בן אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב,
שנכתב במאה ה 13-בדמשק.
בבוא יעקוב בן אסחאק לתאר את השימוש בציר עוף כמזון לצורך טיפול רפואי הוא מתאר עוד
לפני כן את מזגו של העוף .הוא מציין שהעוף מייצר דם רב (מרה אדומה) ,441שהזכר חם יותר
מהנקבה ,שהשחום חם מהבהיר ושהצעיר חם מהזקן .הוא מוסיף ומסביר שאין הבדל במזג בין
תרנגול בר לבין כזה החי בשבי ,בשל המזג הבסיסי הדומה .הוא מתאר כי פעם בא לראות אחד
מילדיו של איש מסוים ,שסבל מחמי זחיר

442

והרופא הורה לו להמנע מאכילת עוף .בניגוד לדעתו

של אותו רופא ,הורה לו בן אסחאק כן לאכול עוף וכך שב אליו כוחו .בסוף הסיפור הוא מציין כי
דבר זה קרה לו גם עם קבוצת אנשים נוספת.

443

ניתוח ופרשנות :תיאור זה מציג כיצד גם הרופא בן אסחאק רואה חשיבות רפואית במזונות אותם
צורך האדם .גם הוא בוחן את בריאותו של האדם באמצעות בחינת האיזון או חוסר-האיזון במזגו,
בוחן את איכותו של המזון לפי מזגו ומתאים לפי אלו את המלצות התזונה למצבו של האדם .חשוב

439

ככל הנראה סוג של אבטיח שהגיע לפרס מאזור הודו (נסראללה ,עמ' .)625-626
440
היטי מסביר בתרגומו שהאבטיח ההודי נראה כמו רימון.
441
מרה אדומה נחשבת למרה המאוזנת ביותר עקב נטייתו הטבעית של גןף האדם לחום ולחות.
442
חמי פרושו קדחת ופירושו של זחיר דיזינטריה .לא מצאתי אותם כצרוף בשום מקום אחר אך יכול להיות שהכוונה
לסוג מסוים של קדחת.
443
קאהל ,עמ' .27-26
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לציין שציר העוף המוזכר בחלק זה מוזכר על-ידי רופאים רבים כבעל תכונות מרפאות ,עקב המזג
הלח והחם שהוא יוצר.

444

תאורי מקרה מספרו של אבן אבי אציבעה ,עיון אלאנבאא' ,שנכתב במאה ה 13 -במצרים.
תאור 1
בספר מופיע תאור שסופר במקור על-ידי ת'אבת בן סנאן בן ת'אבת על הח'ליף אלמתוכל.

445

מסופר כי הח'ליף רצה לאכול חרדל באחד הימים החמים והרופאים מנעו זאת ממנו בשל מזגו
הרגזני וכבדו החם .אולם הרופא בח'תישוע אמר לו שיאכילו בחרדל על אחריותו .ביקש הרופא
שיביאו לו דלעת ,מרח עליה טין והניח אותה בתנור עד שיצאו מימיה:
"והדלעת לחה מדרגה רביעית ויאזנו האחד את השני"
(אבן אבי אציבעה ,חלק  ,1עמ' )142
בסופו של הסיפור נכתב כי הח'ליף אכל את החרדל וישן עד הבוקר ,מבלי לחוש בשום נזק.

446

ניתוח ופרשנות :כאן הקשר בין תוימ"מ לבין התזונה בחיי השגרה ברור לכל קורא .הח'ליף וכל
רופאיו מסכימים על אבחנת מזגו ומזג המזון שהוא משתוקק אליו ,הם גם מסכימים כי הסתירה
ביניהם אינה מאפשרת לח'ליף ליהנות מהמזון בו הוא חושק .עם זאת ,פעולת בישול פשוטה של
אחד הרופאים מביאה את המזון לידי איזון כזה שהוא יכול לתת לחליף לאכול חרדל ,למרות כל
זאת ,ומאזן את יובשו באמצעות לחותה של דלעת ,אותה הוא מגיש במקביל .אולם בתיאור
המקרה הזה אנחנו נתקלים בפרט שטרם ראינוהו מופיע באופן מובהק כל-כך  -הקשר בין
המרכיבים הסביבתיים לתזונה .כשמתוארת תשוקתו של החליף לחרדל ,מודגש כי הימים חמים.
החום הסביבתי מובא עוד לפני שמתואר יובשו של הגוף ונוחותו לרגוז .חומו של היום מגביר גם
הוא את חום המזג של האדם ומקשה עוד יותר על עיכול המאכל החם .כזכור מן התיאור
התיאורטי ,מזג-האוויר והאקלים הינם כוח מן הכוחות הטבעיים הפועלים על האדם ,כאן אפשר
לראות את הפן המעשי של התפיסה הזו.
תאור 2
מסופר על הרופא אבן אבי אציבעה שרצה לתת לחולה בבוקר שלושה אבטיחים

447

שקוררו בשלג

בלילה .החולה טען שהרופא בח'תישוע היה מונע ממנו אפילו את ריח האבטיח ,אך אבן אבי
אציבעה טען שזו הסיבה להתמשכות מחלתו ,והוא ביקש ממנו לאכול את האבטיחים חתיכה אחר
444

רוזנר.
445
חליף מהשושלת העבאסית ששלט באמצע המאה ה.9-
446
אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .142
447
מצוין שהם אבטיחים מסוג רמשיה.

98

חתיכה והחולה אכל אותם בתענוג רב .אחרי שאכל החולה שני אבטיחים אמר לו הרופא :אכלת
את שני הראשונים בשביל התענוג ואת השלישי בשביל הריפוי ,ובאמת החולה אכל את השלישי
בסלידה ואחרי כן הקיא פי ארבע ממה שאכל וכל מה שהקיא היה מרה צהובה .לאחר מכן התעלף
ונרדם ,שטפה אותו זיעה וישן עד הצהריים .כשהתעורר היה רעב והביאו לו שלוש פרגיות והכינו
מהן סיכבאג' ואחרי האוכל שוב הלך לישון וכשקם לא הרגיש שום מחלה.

448

ניתוח ופרשנות :כאן מובא סיפור נוסף על חילוקי דעות בין רופאים .הרופא המספר משתמש
באבטיחים כתרופה ,כדי להוציא מגופו של החולה את עודפי המרה הצהובה .לאחר שיצאו
העודפים הוא מאזן את מצבו באמצעות מזון וכך עוברת המחלה.
תאור 3
מסופר על אדם ששתה הרבה מאוד חלב של תאואים (ג'ואמיס) וסבל מכך ,והרופא אמר לו
להפסיק ,אך הוא השיב לו שהוא רעב .אז הרופא אמר כי זה רעב שקרי הנובע מקור הקיבה,
ובחצות כאשר הוא רצה לאכול משהו והובאו לו פרגיות וכרדבאג'
בזבמאורד מתרנגולות וגדי קר ,והוא אכל מהם והשלשול הפסיק.

449

חמים ועוד מאכל ששמו

450

ניתוח ופרשנות :הרופא בסיפור מאבחן כי החולה רעב מכיוון שאינו ניזון כיאות .הוא מאבחן כי
מזונו של האדם גורם לקור בקיבה וכך שולח אותות שקריים של רעב .הרופא מטפל בו בעזרת
מספר מזונות חמים וקרים שייצרו יחדיו איזון ויאזנו את קור הקיבה.
תאור 4
אבן אבי אציבעה מספר בספרו על רופא יהודי נמוך קומה מחלב שהיה לו סגנון ריפוי ייחודי.
לשליט הייתה שפחה שאהב ,והיא חלתה והייתה על סף מוות ורופאים רבים לא הצליחו לרפא
אותה .ורופא יהודי זה הגיע אליה ואמר לה :אני מסוגל לרפא אותך על-ידי שיטה מהירה אך את
חייבת להבטיח שתעני על כל שאלותיי .פה מוסיף אבן אבי אציבעה הערה כי מצבה הבריאותי
נקרא מזגים שהשתנו (מתע'ירת אלמזאג') .היא הסכימה לשאלות והוא שאל אותה בין היתר
מאיזה דת היא? והיא ענתה שהיא נוצריה ,ומה היה המאכל שאכלה רבות במקום מוצאה? והיא
אמרה לו בשר בקר ,והיא אמרה שנהגה לשתות יין .הרופא היהודי בישל לה מאכל מעגל עם שום
ולבן ולחם (שנהגה לאכול במקום מוצאה) ,היא אכלה אותו בהשתוקקות ואחר כך הרגישה עייפות
כבדה והוא כיסה אותה בשמיכה מפרוות של סנאים והיא ישנה שינה עמוקה כמעט יומיים
והתעוררה בריאה .השליט שאל אותו מה לעשות למענו כי הציל אותה .והוא אמר שהוא מבקש
שני שטחי אדמה באזור ואז הוא וילדיו הפכו עשירים.

448

אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .152
449
עוף צלוי על שיפוד מסתובב (נסראללה ,עמ' .)372-371
450
אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,2עמ' .84-83
451
אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,2עמ' .164-163
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ניתוח ופרשנות :בתאור זה מוזכר מושג שטרם ראינוהו מוזכר בכל מקום אחר – "מזגים
שהשתנו" .כמו כן מופיע כאן טיפול יחודי המביא בחשבון את המקום ממנו הגיעה המטופלת ואת
השינויים בחייה .כבר הזכרנו במקומות אחרים כי קיים הבדל במזג בין אנשים הגרים במקומות
שונים ,אך טרם הבאנו טיפול העושה שימוש בידע הזה .והנה  -אישה המגיעה מאקלים ומאופי
תזונה אחד ועוברת לאחר ,מבריא גופה באמצעות חזרה לאופי התזונה המוכר לה .מכיוון שברור
מהסיפור שמזגה של האישה מרוויח מחזרה לשגרה הקודמת ,הרי שנראה שהמושג "מזגים
שהשתנו" מכוון להשתנות מזג המקום או הסביבה ,ולא להשתנות מזג האדם .מכל מקום ,המושג
לא נמצא יותר באף מקור או עדות שסקרנו ובדקנו לצורך עבודה זו.
תאור 5
מסופר על אדם שלא הרגיש טוב והיה חיוור .הומלץ לאותו אדם לאכול יותר בשר צאן מאשר
תרנגולות .ברגע שעשה זאת נוצר לו דם איתן ,שמסוגל לעמוד בצרכים של איבריו ומזגו תוקן
וצבעו השתפר.

452

ניתוח ופרשנות :גם כאן ,שוב ,התזונה משמשת לאיזון מזגו של אדם ומביאה להבראתו .מן האופן
בו מוזכרים כאן שני המזונות ,בשר צאן ובשר תרנגולות  -שעל-ידי אכילת האחד יותר מן השני
מאוזן המזג  -עולה שמזונות אלו אמורים להיות מנוגדים בטבעם.
תאור 6
מסופר על רופא נוצרי שהיה אחראי על הטיפול בחולים בבית החולים שנקרא אלעצ'די בבגדאד.
יום אחד הוא הגיע לאולם ה ממרורין

453

כדי לבדוק ולטפל בחולים ,ושם ניגשה אליו אישה ושאלה

אותו לחוות דעתו כיצד לטפל בבנה .הוא אמר לה שראוי שהיא תקפיד שיאכל מאכלים קרים
ולחים .אחד החולים באולם גער בו ואמר:
"זאת תכונה שאתה יכול לאמר אותה לאחד מתלמידיך העוסק ברפואה ויודע
דב רים על חוקי הרפואה ,בשעה שאישה זו אין לה מושג מה הם דברים קרים
ולחים ,ומן הראוי היה שתתאר לה דברים כהוויתם שהיא יכולה להסתמך עליהם.
ויוסיף ויאמר לו לאחר מכן ,אינני גוער בך על דבריך שהרי עשית דבר יותר
מפליא"
(אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .)254
בשלב זה מתחיל דיון על כותרות הספרים שכתב אותו רופא.

452

אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,2עמ' .195
453
ראו הסבר המושג לעיל סעיף 2.5.1.4
454
אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .254
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ניתוח ופרשנות :בתאור זה יש מספר מרכיבים .הראשון הוא עובדת קיומו של אגף בבית החולים
העוסק בטיפול בממרורין ,עובדה המחזקת את הידיעה לגבי ההתיחסות למזגים והמרות כמרכיב
מרכזי בטיפול .בנוסף חשוב לקטע זה הדיון אודות התזונה המתאימה לאנשים ממרורין .מצד אחד
הרופא נותן הוראות טיפול הכוללות כללים תזונתיים בסיסיים על-פי תוימ"מ ,הכוללים אכילה של
מאכלים קרים ולחים .מן הצד השני מתפתח ויכוח לגבי האם האשה אמורה לדעת או לא לדעת
מהי כוונתו ,ואילו מאכלים הם קרים ולחים .בהקשר זה הוא מזכיר את ספריו העוסקים בנושא .יכול
להיות ש ויכוח זה בא להדגים את הבעיתיות בכניסתה של רפואת המזגים והמרות לחברה
הערבית ,והדרך בה היא נכנסה בהדרגה והפכה לחלק מהתרבות ,אך קשה להסיק מסקנות לגבי
הנושא כי לא מתוארך מתי הסיפור עצמו קרה אלא רק מתי הספר בו הוא מופיע נכתב.
ניתוח התאורים
תאורי המקרה בספרו של אלראזי ,כתאב אלתג'ארב ,שהובאו בחלק הראשון של מקבץ תאורי
המקרה ,מתאפיינים ברקע הכולל את המידע המועט ביותר הדרוש להבנת המקרה הרפואי .תאורי
המקרה שהובאו בחלק השני ונאספו ממקורות שונים הם יותר סיפוריים ,ברובם ,ולכן הם כוללים
פרטי רקע רבים יותר על המקום ועל האנשים .חלקם נותנים רקע כללי ,ולעיתים אף מובא תאור
של נתונים סביבתיים התורם בצורה ניכרת להבנת התהליך הרפואי במסגרת תוימ"מ.
דוגמא לתאור נרחב שכזה אפשר למצוא בסיפורו של אלראזי על שכנו ,מוכר הבגדים ברחוב
האספסת .בסיפור ,שהוא כה שונה מתיאורי המקרה השיטתיים המובאים בספרו הייעודי ,הוא
מספר על ההיסטוריה הרפואית של האדם ,על תהליך הטיפול במחלה ועל תוצאות הטיפולים
שעבר לפני שהגיע אליו (לאלראזי) בצורה מפורטת .תאור ראשוני זה מסייע בהבנת הטיפול אותו
נתן אלראזי ,ואת אבחנתו .דוגמא נוספת היא הסיפור מספרו של אבן אבי אציבעה ,על הרופא
היהודי מחלב .הרופא עוסק במקרה מורכב הנובע משינויים באורח החיים של הפלגש .במקרה
מוזכר המושג מזגים שהשתנו (מתע'ירת אלמזאג') ,הוא מצב בו משתנים המזגים בעקבות
המעבר ממקום למקום והשתנות התזונה.
כמו שנכתב בסיכום המקרים מהספר כתאב אלתג'ארב ,גם כאן התאורים משקפים בעיקר טיפול
בחולים עם בעיות מסובכות .רוב התאורים המובאים בחלק זה אף מזכירים שהחולה מגיע אל
הרופא אחרי שראה או טופל על-ידי רופא אחר שלא הצליח בטיפול ,או כי על כך שנערך דיון או
עימות עם רופא אחר במהלך העיסוק במקרה .דוגמא אחת לכך מצויה בתאורו של אבן מנקד'
שסיפר על טיפול רפואי שנערך במקביל על ידי רופא ערבי ורופא צלבני .דוגמא נוספת הובאה
מסיפורו של אלראזי על בנו של אבן אלחסין בן עבדויה ,בו הוא מדגיש שהרופאים לא ידעו להבחין
בין אדם עב בשר ואדם שמן ולכן טעו באבחנת מזגו .עובדה זו מחזקת את הדעה שמקרים אלו
היוו טיפול מתקדם במחלות ובבעיות מורכבות ולא טיפול יום יומי .לכן הטיפול הוא במקביל גם
בתרופות וגם במזונות ולא מתחיל קודם בטיפול התזונתי ,כפי שמתבקש מהידע התיאורטי.
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על פי רוב מוזכר בתיאורי המקרה הטיפול התרופתי לפני הטיפול התזונתי ,מבחינת סדר הכתוב
וסדרי הטיפול .יוצא דופן בעניין זה הוא המקרה המובא מן הספר הנהגת הבריאות של הרמב"ם,
בו מובא קודם כל הטיפול התזונתי .ההבדל נובע ככל הנראה מהעובדה שאגרתו של הרמב"ם
כוונה לאדם שרצה לשמור על בריאותו בחיי היום-יום ולאזן את מזגו על דרך השגרה .זאת ,בשונה
משאר הסיפורים המתארים טיפול בחולים שסבלו מתופעות חמורות או מורכבות .עדויות נוספות
שנביא בהמשך יראו כי המידע התזונתי היה נגיש על דרך השגרה ,והיה נחלתם של רבים .מן
העדויות ניכר כי המקרים המיוחדים היו אלה שדרשו התערבות תרופתית של רופא לאחר
שהנהגת הבריאות בעזרת תזונה ואורחות חיים לא צלחה.
סיכום כללי
באופן כללי כל תאורי המקרה שהובאו לעיל מצביעים באופן בהיר על השיטה על-פיה ,או הדרך
בה ,בוצע הטיפול ע"י התזונה על-פי תוימ"מ בשלבים המתקדמים של הטיפול הרפואי ,על-ידי
רופא .הרופא משתמש במזונות במקביל לשימוש בתרופות על-מנת לאזן את מזגו של המטופל
ולרפאו מהמצב בו הוא נמצא ,המוגדר על-פי רוב באמצעות המילים – מחלה ,מרה ומזג.
כפי שהזכרנו בתחילת הפרק העוסק בתאורי מקרה ,הרופאים שתאורי המקרה שלהם מובאים
לעיל ,היו רופאים ידועים וחשובים .לרופאים אלו הגיעו חולים שכבר ביקרו רופאים אחרים ובדרך
כלל הגיעו אליהם במצבים אקוטיים .כל הרופאים הללו השתמשו בידע הבסיסי של תוימ"מ
ובתזונה בטיפול בחולים אך הטיפול המתואר לעיל לא יכול להעיד על הטיפול או על היחס היום
יומי לתזונה על-פי תוימ"מ .על השאלה מה עשו בשגרה אנשים שלא היו חולים או שלא היו
עשירים מספיק בשביל להגיע לרופאים אלו ,נצטרך לענות באמצעות מקורות נוספים בהמשך.

 4.3חיבורים רפואיים תאורטים בעלי אופי יחודי
 4.3.1מבוא
חלק זה של המחקר מאגד עדויות משני מקורות רפואיים בעלי אופי ייחודי :חיבורי הנהגת
הבריאות וספרי רפואת הנביא .עדויות אלו ,שהן חלק מן הספרות הרפואית התאורטית ,מתייחדות
בכך שלא התאימו להגדרות האחרות לפיהן רוכזו עדויות מן הספרות הרפואית הכללית .כל אחת
מהן ,בנוסף להיותה חלק מספרות מרכזית זו ,היא בעלת אופי ייחודי המתבטא באחד משני
מישורים :באופי הקהל אליו פונה הכותב ,כמו ספרי הנהגת הבריאות שפונים ברובם לקהל הרחב
ולא לרופאים או לאנשי רפואה ,או בסיבה המוצהרת שבשלה נכתבו הדברים ,כמו בחיבורו של
יעקוב בן אסחאק על טעויותיהם של הרופאים בדמשק ,שנכתב עקב זעמו של הכותב על רופאים
אחרים ופעולתם.
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ראשונות לניתוח תהיינה עדויות משתי אגרות בנושאים רפואיים שונים .אחריהן תובאנה עדויות
מסוגה בספרות הרפואית התאורטית המכונה "הנהגת הבריאות" .לבסוף יוצגו מספר מקטעים
מספרו של אבן קים אלג'וזיה ,רפואת הנביא.
 4.3.2אגרות בנושאים רפואיים
חיבורים אלו ,שהוצגו בפירוט בפרק המקורות שלעיל ,מאופיינים בעיסוק רב בבעיות ובשאלות
שאיתן התמודדו רופאים בני התקופה ובדיון בהן .שני החיבורים שהובאו במחקר זה ושיסקרו להלן
הם:
 .1כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר ,שנכתב במצרים במאה ה 11-על-ידי אבן
רצ'ואן בתגובה לטענות של הרופא התוניסאי אבן אלג'זאר.
 .2החיבור רסאלה ליעקוב בן אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב ,שנכתב על-ידי יעקוב בן
אסחאק בתחילת המאה ה 13-בדמשק.
דפע מצ'אר אלאבדאן (ספר דחיית הנזקים לגוף בארץ מצרים)
בחיבורו ,כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר ,שנכתב במצריים במאה ה ,11-מזכיר אבן
רצ'ואן מספר פעמים את תוימ"מ בהקשריה התזונתיים ,בחלקים שונים של החיבור .הוא מציין
שמוצרי המזון והמאכלים במצרים מתקלקלים ביתר קלות בשל מזגה החם והמעופש .הוא מדגיש
שלמרות שהמזון במצרים לא איכותי ,עדיין זה המזון שהמקומיים רגילים לאכול והוא לא משנה את
מזגם ,אך הוא מוביל לחולשת הגוף ולהמצאות מחלות.
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הוא טוען כי מעבר לכך שהרופא צריך

להשתמש בטיפוליו במאכלים ובתרופות טריים ,כי כך הם חזקים וטרם השתנה טבעם ,הוא צריך
גם להתאים את הטיפול לגופם של האנשים במצרים.

456

הוא מציין שאם אין באפשרות הרופא

לרשום תרופה בזמן חולי ,אזי יש לשקול את האיזון בכל מקרה לגופו ולשפר את האויר ,את המים
ואת מזון ולהתאימם למזגו של האדם ,להרגליו וליכולתו.

457

בתארו את מה שרופא צריך לדעת

בשביל לטפל ולהחזיר לאדם את בריאותו ,הוא מציין שחלק מהטיפול הוא השימוש במזונות
ובתרופות וכן שהרופא צריך לדעת את טבע ומזג המזונות והתרופות כך שיוכל לטפל בעזרתם.
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ניתוח ופרשנות :בתיאורו זה את התזונה במצרים משלב אבן רצ'ואן אמירות כלליות הקשורות
בתזונה ומתאימות לכל מקום עליו היה נכתב הטקסט ,כמו :התאמת מתן תרופות למצב הגוף
והתזונה ,הצורך בשימוש במזון ובתרופות טריים .אלה באים לצד אמירות המדגישות את המימד
התזונתי המקומי ,כגון :כיצד להתאים את הטיפול למזגם של המצרים וכן שהמאכלים במצריים
מתקלקלים במהירות .מהטקסט עולה שכוונתו המרכזית של המחבר היא להדגיש את ייחודה של
455

אבן רצ'ואן ,עמ'  ;131-125אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .93-89
456
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;179אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .126
457
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;204אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .130
458
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;196-187אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .125-119
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מצרים מבחינה תזונתית בכך שמזונה ,הגם שאינו איכותי ומתקלקל מהר בשל האקלים ,הוא זה
המתאים לבני המקום מבחינת מזגם.
בחיבורו מדגים אבן רצ'ואן בין השאר את השפעת המקום על התזונה ,ומתוך כך על מזגם של
האנשים דרך התזונה .תורת המזגים והמרות ,על שימושיה התזונתיים ,מופיעה בכמה מקומות
בחיבורו של אבן רצ'ואן:
 .1בפרק שעל פי הגדרתו עוסק בששת הכוחות הטבעיים כותב המחבר כי מי שמרבה
באכילת אוכל המייצר מרה שחורה ,יהיה גופו חשוף יותר למחלות הנוצרות ממרה זו.
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 .2כשהוא מפרט בפרק אחר לגבי שיפור התזונה והתאמת המזונות למזג האדם הוא מציין
שיש לאכול מזונות טריים ומוצקים.
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 .3בפרק על עונות השנה מסביר אבן רצ'ואן כיצד כל עונה משפיעה על המזונות ועל
הצמחים ,וכך משפיעה בעקיפין על איכות המזון.
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במקום אחר חוזר המחבר על אותו

עקרון בכותבו כי בכל עונה יש לתת את המזונות והתרופות המתאימים למזגה.
 .4עוד מצוין בספר שמכיוון שבמצריים התחתונה
פינוי הרעלים בגוף דרך השתן.

464

463

462

אוכלים מזונות גסים וקרים ,נעשה רוב

החוקר דולס הוסיף ופירש כי הכוונה בכך היא שמזגם

הקר של המאכלים מביא להזעה מופחתת ובמקומה מתפנים הרעלים דרך השתן.
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 .5בפרק על המגפות במצרים מציין אבן רצ'ואן את שינויי התזונה הנגרמים בשל עליית
מחירים או בעקבות מחסורים במזונות ,כגורם לשינוי טבע האנשים .מתוך שהם משנים
את מזגם של האנשים הם מביאים לשינוי במזגו של האויר ,מה שעלול להביא להתפרצות
מגיפה.

466

בפרק העוסק בדרכים למניעת התפרצות מגפות כותב אבן רצ'ואן שבימים בהם

האוויר נעשה חם מידי (ובשל כך יש בהם סכנה להתפרצות מגפות) יש לאכול :סויק
משעורה עם סוכר וכל התוספות המקררות ,להוסיף לתבשילים גרעיני רימון חמוץ ,מיץ של
ענבי בוסר או ענבים חמוצות ,חומץ ,סומאק ,מיץ תמר הינדי ,מיץ לימון והדומים להם וכן
להמנע ממזונות היוצרים מזג חם.
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ניתוח ופרשנות :כאשר מפרט אבן רצ'ואן את הדרכים על-פיהן יש לשמור על הבריאות במצריים
הוא עושה שימוש במספר עקרונות יסוד המשלבים בין תזונה לבין עקרונות תוימ"מ .הוא מדגיש
את חשיבות התזונה המקומית והתאמתה לאקלים המקומי כגורם מרכזי המשפיע על טבע האדם
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אבן רצ'ואן ,עמ'  ;184אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .118
460
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;218-217אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .137-136
461
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;142-135אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .98-94
462
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;180אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .127
463
בחלק הדרומי יותר של מצרים.
464
אבן רצ'ואן ,עמ' .130
465
אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .92
466
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;174-173אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .114-113
467
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;225אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .139
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ועל בריאותו .עוד מודגשים עקרונות אלו גם במסגרת התייחסות כללית לאוכלוסיה במצרים
ולבעיות שיוצר האקלים המיוחד של מצריים ,וכן בהתייחסות לכך שלכל אדם טבע יחודי.
מטרת חיבור זה הייתה להוות תשובה לטענתו של הרופא התוניסאי אבן אלג'זאר כאילו מצרים
אינה מקום בריא .תשובתו היא שאין מקום שאינו בריא ,אלא כי מזגם וטבעם של המקומות
השונים – שונה ,וכי הגרים בהם מתאימים למקום ולטבעו ,כמו גם תזונתם ואורח חייהם .ככל שזה
נוגע לתשובתו בנושאים התזונתיים ,זו מחולקת לשניים :בחלק הראשון מסביר הרופא את
העקרונות התזונתיים הכלליים ובחלק השני מספק עצות פרקטיות ופתרונות מקומיים .אלו ואלו
עוסקים בתזונה על-פי תוימ"מ.
רסאלה ליעקוב בן אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב
בחיבורו של יעקוב בן אסחאק ,רסאלה ליעקוב בן אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב על טעויותיהם
של הרופאים בדמשק ,שנכתב בתחילת המאה ה 13-בדמשק ,מזכיר המחבר מספר פעמים את
תורת המזגים והמרות בהקשריה התזונתיים .החיבור מורכב משישה חלקים:


הפרק הראשון :עוסק בהכנת לחם איכותי ובדרך הבריאה להכנתו,



הפרק השני :עוסק במי שעורה ,בדרך הכנתם ובאיכותם הרפואית,



הפרק השלישי :עוסק בבשר עוף ובמרק עוף ובהשפעתם על האדם.



הפרק הרביעי :מתייחס להרכבן של שתי תרופות מסוימות ומביא הוראות לשימוש בהן
וידע אודותיהן.



הפרק החמישי :עוסק בהרכבן של מספר תרופות מורכבות ובידע התיאורטי על אופן
השימוש בהן.



הפרק השישי :עוסק בדיאטה ובתרופות לטיפול בחולים ,ומתרכז בשלב המשבר במחלה.

בכל החלקים ,רבים הם האיזכורים לתזונה ולהתאמות שיש לעשות בה בסיוע תוימ"מ .בחלק בו
הוא דן בלחם ,מזכיר יעקוב בן אסחאק חיבור נוסף שכתב ושאינו נמצא בידנו ,בשם המזג של
יושבי דמשק.

468

כבר בחיבור ההוא ,כך מציין המחבר ,כתב ודן בלחם בו הוא עוסק בחיבורו

הנוכחי ,ובמזגו .הוא מציין שאם הלחם נלוש יתר על המידה הוא מקבל תכונות של לחם ללא
שאור :הוא דוחה לחות ומחליש את הטבע של האנשים האוכלים אותו (טביעיה לינה).

469

בחלק בו הוא עוסק במעלות של מי השעורה (מאא' אלשעיר) מוזכרים בעיקר יתרונותיה לחולים
ודרך הכנתה ,אך גם נזקה לבריאים המוסבר בעזרת תוימ"מ .הכותב מדגיש שבשל הקור והלחות
של טבעה היא אינה טובה לקיבה בריאה,

470

וכשהוא נותן הוראות להכנת דייסה או ציר משעורה

468

חיבור זה לא נמצא ככתב יד על-ידי חוקרים שניסו לאתרו.
469
קאהל ,עמ' .22
470
קאהל ,עמ' .22
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(כשכ אלשעיר)
מזיק לבריאים.

471

הוא מציין כי טוב להוסיף למתכון מרכיבים מחממים ושהוא טוב לחולים ואינו

472

בפרק העוסק בעוף (פרוג') ,מתאר הכותב את מזגו של העוף בפרוטרוט בפסקה הפותחת .הוא
מציין כי העוף טוב למחלימים ממחלה ,למי שיש להם עיכול חלש ולאלו החיים חיי מותרות 473.הוא
מציין את ציר העוף כמאוזן מבחינת מזגו ולכן מתאים לטבעם של רוב האנשים והמחלות.

474

גם

בפרק השישי ,העוסק בתרופות ובמזונות שיש לתת לחולה ,מזכיר המחבר את הטיפול הדיאטתי
במשבר (בחראן) ומציין שוב מאכלים שונים ואת הקושי בבחירת המאכלים שיש לתת לחולה ואת
עודף המרה שיכולה להיגרם במצב זה.

475

בהמשך הפרק העוסק בעוף מסביר בן אסחאק כי נושא השימוש במזון כרוך בסיכונים שונים
הקשורים לטבע האדם .הוא מפרט את הסיכונים וטוען כי מי שמרפא את האדם הוא טבעו של
האדם וכי רופא טוב הוא זה המזיז את המכשולים מדרכו של הטבע .הוא מציין שהעדנת
הדיאטה

476

באופן קיצוני היא הצום ,ומפרט את המזונות שיש להוסיף בהמשך לצום על-פי סדרם.

הוא מספר כי ישנם חולים שאינם חפצים במזון כלל וכי יש כאלו הרוצים רק מי סוכר ואחרים
המבקשים מי שעורה .הצום בעיניו כה חשוב עד שהוא מציע לרופאים שלא מתמצאים בנושא זה
לא לעסוק במקצוע הרפואה .הוא מספר שפגש רופאים המפחדים להשתמש בצום וכך דנו את
חוליהם לגיהינום (לחיים ביסורים).

477

ניתוח ופרשנות :חיבור זה נכתב ,כרוב הכתבים הרפואיים שהגיעו לידינו ,על מנת לסייע לרופא
בעבודתו .בחיבורו מדגיש הרופא את הטעויות והשגיאות בהן פגש אצל רופאים שונים הפועלים
בדמשק ,ומנסה להסביר את הדרך הנכונה לרפואה .ההסבר כולל הוראות רבות לסיוע ולטיפול
בחולים באמצעות תזונה למטרת איזון המזג ומצב המרות.
מתוך העיסוק בעוף ובמי השעורה אפשר ללמוד על האופן בו מבחין בן אסחאק בין מזון לבין
תרופה .בכתיבתו על מי השעורה הוא מדגיש בעיקר את תכונותיהם הרפואיות ואת המזג שהם
יוצרים ,ובקצרה הוא מציין שהם טובים גם לבריאים .בדונו בציר העוף מדגיש הכותב בתחילה את
איכותו לאנשים באופן כללי ואת השפעתו על טבע האדם ,ורק לבסוף הוא מתייחס גם לתכונותיו
התרופתיות .מבדיקת אופן ההתייחסות עולה מהטקסט ,שהמחבר מייחס ערך רב יותר לתכונות
התרופתיות של מי השעורה ולתכונות המזוניות של ציר העוף .בהמשך הוא אף מחדד את דיעותיו

471

המושג כשכ שימש בתקופות ובאזורים שונים ובאיות והגייה דומה אך לא אחידה לתאור מאכלים שונים ,ראו:
אוביי-סאלנאב.
472
קאהל ,עמ' .24
473
קאהל ,עמ' .24
474
הוא חוזר על –כך ומסביר זאת בפרוט גם בפרק העוסק בדיאטה והמזון הניתנים לחולה; קאהל ,עמ' .33
475
קאהל ,עמ' .33-32
476
יכול להיות שהמושג צום לא כלל רק צום מוחלט כמו שאנו מכירים כיום ולכן הוא מגדיר צום גם כהעדנת הדיאטה
באופן קיצוני שככל הנראה משמעותה של העדנה (הפיכתה לעדינה יותר) זו היא אכילת מאכלים שקלים מאוד לעיכול
ואז מערכת העיכול במנוחה כמו בצום.
477
קאהל ,עמ' .27-25

116

באשר לשימוש במזון ברפואה ,ומפרט את תפקידם של המזונות בסיוע ובהסרת המכשולים מטבע
האדם .משפט זה הוא מטאפורי :הוא מדמה את "טבע האדם" לאדם ההולך במסלול ,ובדרכו ישנם
מכשולים ,ואת המזון כמסייע להסרת המכשולים מהתפקוד התקין של הטבע ,לדוגמא כאשר הם
מאזנים את מזגו או מסלקים מרה לא טבעית.
הספר מחולק לשני חלקים .החלק הראשון העוסק במזונות ספציפיים נותן לקורא מידע מאוד
פרקטי לגבי השימוש במזונות אלו ברפואה ומתוך כך בתוימ"מ ,והחלק השני העוסק בנושאים
תאורטיים מביא מידע כללי יותר על שימוש זה.
כאמור ,בטקסט מוזכר טקסט אחר ,בעל חשיבות רבה לפי טענת הכותב ,שאיננו נמצא בידינו.
נכתב כי הטקסט האבוד עסק כולו במזג של יושבי דמשק .על-פי תיאורו של המחבר עסק הטקסט
ככל הנראה גם במאכליהם ,כך שיש גם במידע זה כדי לקשור בין הרפואה ,התזונה ותוימ"מ,
אליבא דבן אסחאק.
 4.3.3הנהגת הבריאות
הנהגת הבריאות היא סוגה שעומדת גם כסוגה ספרותית בפני עצמה וגם מופיעה כחלק מסוגות
ספרותיות אחרות ,כפי שהוזכר בפרק המבוא .עיון בסוגה זו ,וכן בקטעים העוסקים בהנהגת
הבריאות בספרות הרפואית ובספרות ההדרכה ,יכול לתת מידע נוסף על האופן בו יושמה תוימ"מ
כחלק מחיי היום–יום ,ועל תפוצתה .סוגה זו יכולה להחשב כחלק מהספרות הרפואית התיאורטית,
אולם יש לה גם ענפים חיצוניים כדוגמת חיבורי הנהגת הבריאות שנכתבו על-ידי אנשי רוח שאינם
רופאים ,וכן פרקים העוסקים בהנהגת הבריאות בספרי פרוזה שונים .הנהגת הבריאות הייתה שם
כולל להצבת כללים בסיסיים לשמירה על הבריאות באופן שוטף ושגרתי ,וביניהם כללי התזונה על-
פי תוימ"מ לציבור הרחב .החיבורים הרבים בשם זה שנשתמרו מהתקופה מהווים מדד לחשיבותה
של סוגה זו ומכאן חשיבותה למחקר זה .עדויות על התזונה על-פי תוימ"מ מכתבי הנהגת
הבריאות נמצאו גם כחיבורים בפני עצמם ,המכונים "הנהגת הבריאות" ,וגם כחלקים בחיבורים
רפואיים ואחרים .אדמסון ( ,)Melitta Weiss Adamsonשבמחקרה סוקרת  23חיבורים העוסקים
בנושאי הנהגת הבריאות שנכתבו בין המאה ה 9-למאה ה 14-ונכתבו או תורגמו ללטינית ,סוקרת
גם טקסטים ערביים רבים ומנסה לקבוע מבחינה כמותית ורעיונית את מקומה של התזונה
בחיבורים אלו ,וכן את חלקם במסורת הרפואית האירופאית.

478

בעדויות המובאות להלן מתוך

הטקסטים שנסקרו במחקר זה ננסה ללמוד על האופן בו הובא הידע התזונתי בכתבים אלו הנוגע
לתוימ"מ.

478

אדמסון.
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לרמב"ם שני חיבורים המכונים הנהגת הבריאות .האחד הוא אגרת ידועה בעלת שם זה
הוא הפרק ה 17-בספרו פרקי משה ברפואה ושמו "הנהגת הבריאות על דרך הכלל".

479

והשני

480

האגרת הנהגת הבריאות נכתבה על-ידי הרמב"ם בסוף המאה השתיים עשרה או בתחילת
המאה השלוש עשרה ,במצריים.
שני הפרקים הראשונים של האיגרת עוסקים בהנהגת הבריאות לבריאים ולחולים בעת שרופא אינו
בנמצא או שאינו נדרש.

481

פרקים אלו ,ובמיוחד הפרק הראשון ,רצופים בהמלצות תזונתיות שונות

ובמסגרתן התייחסויות מרובות לתוימ"מ .להלן מספר דוגמאות נבחרות מהפרק הראשון :כל חלקי
הפרק הראשון באגרת עוסקים באספקטים שונים של התזונה .בחלקים הראשונים של הפרק
מזכיר הרמב"ם מספר פעמים שצריך האדם לאכול על פי טבעו.

482

בחלק השישי של אותו הפרק

הוא מציין כי לשם הנהגת הבריאות דרושה גם "השתדלות באיכות המאכלים".

483

בהמשך הפרק

הוא מזכיר מאכלים שונים וגם את טבעם על-פי תוימ"מ .לדוגמא :הוא מציין שהשומן הוא רע ובין
השאר מוליד מרה לבנה.

484

בחלק האחרון של הפרק הראשון הוא מסביר שמזונות דומים יכולים

ליצור אצל אנשים שונים ממקומות שונים מרות שונות בשל האופן בו מסתגל הגוף למזג המקומי
ולמזונות השונים במקומות השונים.

485

בפרק השלישי עוסק הרמב"ם בעיקר בתרופות (רפואות) ובדרך שיש ליטול אותן .המזון והתזונה
נזכרים רק כשמזכיר הרמב"ם שהם הדרך הטובה ביותר להילחם בחולי ,אם השימוש בהם
אפשרי.

486

ניתוח ופרשנות :בשונה מכותבים רבים אחרים המוזכרים במחקר זה ,כתבי הרמב"ם זכו
לתרגומים רבים לשפה העברית .בשונה מכתבי הקודש והדת של הרמב"ם ,כתביו הרפואיים
נכתבו ערבית  .לכן ,יש להפעיל משנה זהירות בקריאתם ובניתוחם .שכן ,כפי שהוזכר בפרק
הראשון ,התרגום משפה לשפה מעלה מכשלות לשוניות אפשריות ומצריך בדיקה מדוקדקת של
המושגים בהקשרם .כשמזכיר הרמב"ם את איכותם של המאכלים ומציין שלכל אדם דרושה ידיעת
איכותם ,נראה כי כוונתו היא לאיכותם על-פי המזג שלהם .זאת ,אפשר להסיק על-פי המשך
המשפט ,המסביר שדרושה גם ידיעת טבעם .כפי שכבר הוזכר לעיל ,המונח "טבע" אופייני
לקביעת השפעות שונות על הגוף מבחינת המזג והמרה והשימוש בו מרמז במובהק על תפיסות
רפואיות שעולות בקנה אחד עם תוימ"מ.
באגרת עוסק הרמב"ם בעיקר בהתאמת המזונות לטבע האדם .הוא מביא כללים המסייעים לאדם
להתאים את מזונו למזגו ,גם כאלה הנוגעים לכל המזונות וגם כללים ממוקדים הנוגעים במזון
479

רמב"ם הנהגה.
480
רמב"ם.
481
רמב"ם הנהגה ,עמ' .51-27
482
לדוגמא :רמב"ם הנהגה ,עמ' .31
483
רמב"ם הנהגה ,עמ' .34
484
רמב"ם הנהגה ,עמ' .36
485
רמב"ם הנהגה ,עמ' .42
486
רמב"ם הנהגה ,עמ' .51-43
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מסוים  .סביר להניח שהרמב"ם בטקסט הזה גם מנסה לתת כללים בסיסיים לגבי מזונות מקובלים
במקום ובתקופה בהם הוא נמצא וכותב ,ולכן מביא את טבעם ופעולתם של מזונות ספציפיים וגם
מנסה לתת כלים כלליים שיסייעו לאדם גם להתמודד עם מזונות נוספים שאינם ברשימתו.
הספר "פרקי משה ברפואה" נכתב על-ידי הרמב"ם בסוף המאה השתיים עשרה ,או בתחילת
המאה השלוש עשרה ,במצריים.
בפרק השבעה עשר של הספר ,המכונה "הנהגת הבריאות על דרך הכלל",

487

ישנם אזכורים של

נושאים שונים הקשורים בשמירה על הבריאות ,הרוח ,הפעילות הגופנית ,המשגל ועוד .התזונה
על-פי תוימ"מ מוזכרת בפרק זה במספר מקומות:
הרמב"ם כותב שראוי שכינון הבריאות בגוף ייעשה בשתי דרכים :הראשונה – להכניס לגוף
בתמורה למה שיוצא מן הגוף ביציאות השונות ,דברים הדומים ומתאימים למזגו של הגוף .השניה
– ניקוי הפסולת שמצטברת בגוף.

488

נראה כי ב"פסולת" כוונתו למרות ,שכן בהמשך הוא מייעץ

לקוראיו שירחיקו את המזונות המולידים מרות רעות ,489אף אם המזונות הללו מתעכלים בצורה
טובה .שכן
"למרות זאת ,המרות הרעות יתקבצו בעורקיו מבלי שהוא יבין וייווצרו ממנה
קדחות רעות".
(רמב"ם ,עמ' .)214
בחלק העוסק בבריאות הזקנים מזכיר הרמב"ם ,בין השאר ,שעליהם לאכול מאכלים מחממים
ולחים 490.במקום אחר הוא מוסיף ומציין שהם צריכים להמנע מכל מה שמיבש או מקרר.

491

הוא מסביר כי מי שסובל מכאבי ראש ,רפואתו היא בהנהגת הבריאות ,כי רוב העצבים צומחים
מהקיבה .הוא מציין שיש לאכול כל יום לפני שהפסולת נכנסת לקיבה ושיש אחר-כך לאכול מאכלים
קלים ,קרים ולחים.

492

ניתוח ופרשנות :הרמב"ם מייחס חשיבות רבה לתזונה כיסוד וכבסיס לרפואה שלמה .הדבר נהיר
הן מכתביו המובאים כאן והן מדברים רבים אחרים שכתב .בדבריו מדגיש הרמב"ם כי נודעת
חשיבות לצריכת מזון המתאים למזג הגוף .נימוקיו מגיעים מתחום התוימ"מ ,בטענו כי אם האוכל
אינו מתאים למזג הגוף הוא עשוי ליצר מרות לא טבעיות,

493

שיצרו בתורן מחלות ומצבי חולי

שונים .גם תפיסתו את היציאות ,כמי שמטרתן היא פינוי הפסולת המרתית או המרות הלא טבעיות
487

רמב"ם ,עמ' .218-212
488
רמב"ם ,עמ' .212
489
ככל הנראה הכוונה כאן לליחות לא טבעיות.
490
רמב"ם ,עמ' .216
491
רמב"ם ,עמ' .217
492
רמב"ם ,עמ' .217
493
ליחות רעות בתרגום לעברית אך ככל הנראה הכוונה למרות לא טבעיות.

119

מן הגוף ,מגיעה מאותה דיסציפלינה .אבן סינא בספר אלקאנון פי אלטב כותב שזו אחת הדרכים
לפינוי המרות הלא טבעיות.

494

הספר צרי הגוף לרבי נתן בן יואל פלקירה (רנב"י) ,שנכתב במחצית השנייה של המאה ה,13-
באנדלוסיה.
רנב"י מקדיש את הפרק השני בספרו לכללי הנהגת הבריאות .בפרק מובאים מספר כללי אכילה
לשמירה על הבריאות הקשורים לתורת המזגים והמרות :מצוין שלא כדאי לאכול בארוחה אחת
מינים רבים של מאכלים .אחת הסיבות המוגדרות לכך היא שלכל מאכל יש מזג אחר וכשאוכלים
אותם יחדיו משתנה אופן עיכולם והם אינם מתעכלים כיאות ,סיבה נוספת המובאת היא שהגוף
מתאווה לכל סוג מזון בנפרד ואם יאכל את כולם ביחד יתהווה מהם מזג ב"שיעור גדול".

495

בחלק העוסק באיכות המאכל ,מדגיש רנב"י שהמאכל צריך להיות "נאות למזגו" של האדם,
וממשיך ומפרט הסברים לעניין זה .הוא מפרט שאם מזג האדם ממוצע גם המאכלים צריכים להיות
ממוצעים (מאוזנים) במזגם ואם מזגו לא ממוצע והוא רוצה להביאו לאיזון עליו לאכול מאכלים
המנוגדים במזגם למזגו ,ואם הוא רוצה לשמור על מזגו עליו לאכול מאכלים דומים למזגו ,הוא
מציין שהכלל האחרון הוא מפיו של גלנוס ורופאים אחרים אך אלראזי הטיל בו ספק ,וטען שאם
יאכל אדם בעל מזג חם מאכלים מחממים אז הוא יחלה בחוליים חמים ושצריך לאכול דברים שהם
מעט למטה מהמזג הקיים ,משמע אם הוא בעל מזג חם יאכל מאכלים בעלי חום מעט נמוך יותר
ממזגו.

496

הוא מתייחס לקשר בין התזונה ,האדם והמקום .גם רנב"י מזכיר את המושג "המזגים

המשתנים" ,מושג שהוזכר לעיל בתאור מקרה שהובא מספרו של אבן אבי אציבעה ועסק באישה
ששינתה את מקום מגוריה ובעקבות כך את תזונתה ומזגיה השתנו .לפי רנב"י ,המזגים המשתנים
הם הסיבה לכך שאם אנשים החיים במדבר יאכלו לחם ,בשר כבוש או תרנגולות הם יבואו לידי
חולי ,אם אנשים החיים בכרך יאכלו את מאכלי המדבר כמו בשר עז מלוח ,הבקר הקשה ,והדג
העבה המלוח ,יכולים הם להגיע לידי מוות פתאומי .הוא מסייג את דבריו בהבהרה ,כי עצתו
מיועדת למי שמזגו ממוצע.

497

בהמשך הוא דן בעוד פרטים על השתנות המזגים ובשילוב גם עם

עונות השנה ,הוא כותב שכאשר חמימות האויר גדולה והגוף של האדם הוא מאוזן ,המאכלים
שנאכלים צריכים להיות קרים ולחים ,ונותן כדוגמא את החסה ,הרגלה ,498הדלועים ,הקישואים,
האבטיחים ועוד וכן כל מאכל חמוץ .ומי שמזגו חם צריך שמאכליו יהיו כאלו כל הזמן בארצות

494

אבן סינא ,כרך  ,1עמ' .55-47
495
עמר ובוכמן ,עמ' .82
496
עמר ובוכמן ,עמ' .83
497
עמר ובוכמן ,עמ' .85
498
רגלת הגינה.

111

הדרומיות החמות .ובזמן הקור בחורף

499

צריך לנהוג הפוך .בחום צריך שהמזון יהיה מייבש מעט

ובחורף רטוב .הוא מציין שמאכלים עבים 500מחדשים בגוף את תערובת המרות הלא טבעיות.

501

ניתוח ופרשנות :אחד הכללים שמביא רנב"י בחלק זה הוא לא לאכול מאכלים בעלי מזגים שונים
ביחד כדי שלא ישתנה העיכול .נראה כי כוונתו בהתייחסות לשינוי בעיכול היא לכך שהמזגים
השונים במזונות מפעילים את מערכת העיכול באופן שונה .על כן ,הוא טוען כי צריכת מאכלים
בעלי מזג שונה מפריעה למערכת לעכלם על-פי מזגם .בנוסף הוא מדגיש את נושא המקום ואופי
התזונה והתאמתה לאנשים ממקומות שונים.
הספר כתאב אלאע'ד'יה שנכתב על-ידי אבן חלצ'ון במאה ה 13-באנדלוסיה:
ספר זה ,למרות שמו שפרושו "ספר המזונות" ,משויך כאן לסוגה הנקראת הנהגת הבריאות ,שכן
על-פי הצהרת מחברו וכן על-פי מבנהו ותוכנו הוא מתאים לסוגה זו.
בפרק בספר הנקרא "הנהגת המזון לשמירת הגוף" ,שמשמעותו התזונה או ניהול התזונה
לשמירה על הגוף ,כותב אבן חלצ'ון שיש לשמור על מזג הגוף המאוזן באמצעות מזונות מאוזנים.
הוא ממשיך וכותב שהשמירה על מזג מאוזן צריכה להתבצע באמצעות מזונות בעלי נטייה קלה
לאותו המזג המאוזן ושיש להתחשב בכך בעונות השנה .כמו כן הוא טוען שגם מזג שסטה ,צריך
להימשר על-ידי מזונות מאוזנים  .הוא מוסיף שיוצא מן הכלל מצב בו צריך להטות את המזג מעט
אל המזג המאוזן .לדעתו ,גם אם טעה הרופא לא יכול להגרם נזק רב מטיפול כזה ,משום שנזקם
של המזונות המאוזנים קל יח סית לנזק שעשוי להיגרם ממזונות הסוטים מאיזון ,ושבאופן כללי
המזונות המאוזנים מזיקים פחות מהסוטים.

502

ניתוח ופרשנות :הרופא אבן חלצ'ון נשען על ההסכמה כי מזגו הטבעי של כל אדם שונה ואינו
דווקא המזג המאוזן הבסיסי ,אלא לכל אדם מזג מאוזן משלו שמאוזן באופן יחסי אליו .מכיוון שכך,
טוען הרופא ,הרי שעל בני האדם לשאוף לאכול מזונות הנוטים במזגם למזגו של האיזון ,כך
ש"ימשכו" את מזגו של האדם קרוב יותר אל האיזון .לדוגמא :אם מזגו המאוזן של אדם מסוים הוא
חם ולח ,עליו לאכול מאכלים מאוזנים עם נטייה לחום ולחות .משמע ,מזונות מאוזנים המתאימים
לנקודת האיזון שלו .הוא מדגיש שעל-ידי הנהגה זו לא יכול להגרם לאדם נזק רב אם טעה במזגו,
כי מזונות שמאוזנים באופן יחסי בטבעם לא יכולים לגרום הרבה נזק.
הספר רסאלה' פי תדביר ספר אלחג' ,שנכתב על-ידי אבן לוקא במאה ה 9-במזרח הקרוב.
איגרת זו היא חיבור העוסק בהנהגת הבריאות במהלך העלייה לרגל למכה .תוימ"מ מוזכרת בה
פעמים אחדות ,והתזונה על-פי תוימ"מ מצויינת בשני מקומות מרכזיים:
499

במקור כתוב סתיו אך הכוונה היא לחורף ,שמות החורף והסתיו הוחלפו במהלך תחיית השפה העברית .וכך גם
עולה מהטקסט ,אחרית הקיץ ותחילת החורף באים האחד אחרי השני.
500
מאכלים קשים לעיכול.
501
עמר ובוכמן ,עמ' .86-85
502
אבן חלצ'ון ,עמ' .44

111

בפרק הראשון באגרת ,העוסק בהתנהלות במהלך המסע עצמו מבחינת הצרכים השונים כגון
אכילה ושתייה והזמן המתאים עבורם ,כותב אבן לוקא שהמזון הטוב ביותר למסע הוא זה המייצר
מרות מאוזנות ,שלא הופך בקיבה למרות לא טבעיות ומשחית אותה .בין מאכלים אלו מצויינים:
בשר של גדי ,טלה ,תרנגול או חוגלה בני שנה ,אם הם מוכנים עם פלפל ,קימל ,קינמון או תבלינים
חמים (חארה) אחרים .מצויין גם שאם האדם מגביל את עצמו לבשר צלוי או מבושל זה טוב .עוד
כתוב שאחד הדברים הטובים ביותר להיזון מהם הוא חלמון ביצה שלוקה ושאחרי האוכל יש לנוח
ולישון עד שמגיע זמן התנועה ושאם הוא שומר כך על הנהגת המרות הוא לא יחלה במחלות
הנובעות מהתנועה הרבה במהלך המסע.

503

המקום השני בו מוזכרת התזונה על-פי תוימ"מ הוא בהמשך אותו הפרק ,כאשר אבן לוקא מתאר
תולעת מעיים מסוימת ,שאופיינית לאזור מדינה ושמה ערק אלמדני .הוא מוסיף ומתאר גם את
התסמינים והסיבות להופעתה ואת דרך הטיפול ,ומצהיר שדבריו נכונים לגבי כל סוגי התולעים ואף
מונה כמה משמותיהן .הוא מציין שהתולעת נובעת מריקבון מאוזן (עפונה אלמעתדלה) ,וכי כל
זיהום נוצר מהתקבצות של חום ולחות בכמויות מסוימות .הוא טוען שהופעתה של תולעת מסוימת
במקום מסוים תלויה באוכל ובאקלים המקומי .הוא נותן מספר עצות כיצד יכול אדם להגן על עצמו
מפני התולעת וביניהן כמה עצות תזונתיות ,כגון :לא לאכול תמרים ,להזהר באכילת מאכלים
שנרקבים מהר (כגון מוצרי חלב) ,לשתות הרבה סכנג'בין ,504ועוד.

505

ניתוח ופרשנות :כמו בטקסטים האחרים ,גם פה מובאות הוראות רפואיות שונות ,וביניהן גם כאלו
לתזונה על-פי תוימ"מ .ייחודו של טקסט זה הוא שכאן מכוונות העצות למצבים שונים הקשורים
לעליה לרגל למכה .בתחום התזונתי מומלץ בעיקר לאכול אוכל המיצר מרות איכותיות ומפורט
איזה אוכל עושה זאת .ההתייחסות לתזונה על-פי תוימ"מ ממשיכה בחלק אחר בו מוזכרת מחלה
והטיפול הספציפי בה.
המושג זיהום מאוזן (עפונה אלמעתדלה) ,המוזכר בנוגע לתולעת מעיים ,נראה כי כוונתו היא
לזיהום שאינו נובע מחוסר איזון חריף ,או מחוסר איזון שנטייתו היא למזג חם ולח שזו היא נטייתו
הבסיסית של בני האדם.
 4.3.4אלטב אלנבוי (רפואת הנביא)
כתבי יד רבים שחוברו בתקופות ובמקומות שונים באימפריה המוסלמית-ערבית ,השונים בזהות
מחבריהם ,נקראים באותו השם – אלטב אלנבוי ,שפירושו בעברית "רפואת הנביא" .חלק הארי
של החיבורים מבוססים אלו על אלו מבחינת המבנה והתוכן .אלגוד ( )Elgoodטוען כי כל הספרים

503

אבן לוקא ,עמ' .27-25
504
סירופ של דבש עם חומץ (נסראללה ,עמ' .)555
505
אבן לוקא ,עמ' .77-73

112

נכתבו לפי תבנית דומה ,שהתבססה על כתביו של אבו נעיים.

506

ספרים אלו נכתבו במבנה דומה

לספרי רפואה אחרים שעסקו בתיאוריה רפואית בסיסית ובהנהגת הבריאות ,אך שולבו עם
האמונה הדתית באמצעות סיפורים הקושרים בין התיאוריה הרפואית למסורות הנביא מחמד,
מייסדה של דת האיסלאם .מטרתם המוצהרת של הספרים הייתה להביא את נקודת מבטו של
הנביא על נושאים רפואיים שונים .חיבורים אלו היו חיבורים שנועדו לקהל הרחב ולכן שייכים
מבחינת המבנה והתוכן שלהם גם לספרי הנהגת הבריאות ,אך מובאים בנפרד כתת פרק עקב
ייחודה של הסוגה.
שני ספרים מספרי רפואת הנביא ייסקרו בחלק זה .האחד נכתב על-ידי אבן קים אלג'וזיה בדמשק
במחצית הראשונה של המאה ה .14-השני ,שנכתב על-ידי אלסיוטי ,במצריים במחצית השנייה של
המאה ה ,15-ישמש בעיקר כמקור לעדויות על המזונות השונים (בפרק זה ראו סעיף  )4.9מכיוון
שהספר נמצא רק בתרגום לאנגלית ולא בשפת המקור ונבחרו ממנו רק מובאות שתרגומן הוא
ברור ומקובל ,שנמצאו מתאימות רק לחלק הנ"ל .מובאות אחרות שנמצאו ,המקשרות בין רפואת
הנביא לתזונה על-פי תוימ"מ ,לא יובאו להלן משום שהן מורכבות יותר ולא ניתן היה לאמת את
התרגום מול הטקסט הערבי.
אבן קים אלג'וזיה
ספרו של אבן קים אלג'וזיה ,אלטב אלנבוי ,שנכתב בדמשק במחצית הראשונה של המאה ה,14-
בנוי כמו ספר תאוריה רפואית קלאסי המשלב ידע רפואי תאורטי עם כללי הנהגת הבריאות.
בחלקו הראשון עוסק הספר ביסודות של הרפואה ,ובכך גם באנטומיה של הגוף ,במחלות
ובתרופות .בהמשכו ישנם פרקים העוסקים במצבים (המחלות) השונים ובהתמודדות איתם ,וכן
פרקים על השימוש בכוסות רוח ,על התזונה ועוד .כל זאת בליווי אמירותיו המיוחסות לנביא מחמד
בנושאים הרפואיים השונים ופרשנותם בהתאמה לטקסט ולנושא .חלקו השני של הספר מוקדש
לחומרים הפשוטים ,הם המזונות והתרופות .כל החומרים מתוארים על-פי טבעם והשפעתם על
הגוף ,בשילוב עם ידע ממסורת הנביא ,מסורת המקושרת לחייו של הנביא מחמד.
העדויות שיובאו להלן מתוך הספר רפואת הנביא לאבן קים אלג'וזיה הן ייחודיות לסוגה זו,
ומשקפות את הקשר בין מסורת האיסלאם לתזונה על-פי תוימ"מ:
בפרק העוסק בהדרכתו של מחמד להסרת הנזק שיוצרים המזון בכלל והפירות בפרט,
המחבר שבקובצי הצחיחאן
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ראה את הנביא אוכל תמרים לחים עם מלפפונים .510הסופר ממשיך וכותב שתמרים לחים הם
חמים ולחים במעלה השנייה ומחזקים את הקיבה אם היא קרה ומתאימים לה אך נזקיהם רבים.
הוא מוסיף כי המלפפון הוא קר ולח במעלה השניה ומכבה את החום של הקיבה הלוהטת ומונה
עוד מתכונותיו הכלליות של המלפפון .הוא כותב שבניגודיות שבין מזונות אלו מבחינת מזגם ,שזה
חם וזה קר ,הם מביאים תועלת האחד לשני ומסירים את רוב הנזקים .לטענתו,
" ...בכך טמון כל הריפוי כולו ,שהרי זה יסוד השמירה על הבריאות .יתר על כן,
מדע הרפואה כולו מפיק מכך תועלת .על ידי השימוש בכך ובמזונות ותרופות
דומים קיים תיקון ואיזון ודחיית האיכויות המזיקות המקבילות להן ,שהרי בכך יש
סיוע לבריאות הגוף ,כוחו ופוריותו".
(אלג'וזיה ,עמ' )184
הכותב מסכם את דבריו בכותבו שאיזון מזג מסוים באמצעות זה הנוגד לו הוא הטיפול מהטובים
ביותר ,ומסכם בספרו על הנבואה שקיבל הנביא לגבי שלמות הלבבות והגוף הבריא המצוי בעולם
הזה והבא.
הפרק העוסק בהדרכותיו של הנביא מחמד לטיפול בגוף באמצעות תרופות ומזונות שהוא רגיל
אליהם ושאינו רגיל אליהם 511פותח בהכרזה ,שטיפול בגוף באמצעות שימוש במזונות שהגוף רגיל
אליהם הוא מן היסודות החשובים של הרפואה .ושאיזון הגוף בתרופות הוא טעות המזיקה לחולה.
הוא מביא כדוגמא את נוודי המדבר מול החקלאים :תרופות שונות המשפיעות על הנוודים אינן
משפיעות על טבעם של החקלאים ,או להיפך בהתאמה .בהמשך מציין אבן קים אלג'וזיה שגם
הנביא מחמד נתן טיפול שמתאים למקום ולהרגלי החולה וכן לדרך בה גדל ,ושמי שיבחן את
הנאמר לגבי הטיפול של הנביא ימצא את כולו מתאים להרגלי החולה ,למיקומו ולבסיס עליו גדל.
הוא מצטט רופא גדול בשם אלחארת' בן קלדה המכונה בפיו הרופא של הערבים או היפוקרטס
בעצמו שאמר:
"האזם (בתעתיק) הוא תרופה .בפרוש המילה אזם :הפסקת אכילה כלומר רעב,
שהוא מהתרופות המועילות ביותר לטיפול בכל המחלות החימה (רוגז) בסערת
מרות ,בחריפותן וברתיחתן".
(אלג'וזיה ,עמ' )211-210
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בפרק העוסק בהדרכתו של הנביא לגבי מזון ומשקה כותב אבן קים אלג'וזיה שלא היה זה ממנהגו
של הנביא לעצור את תאבונו-הוא או את תאבונו של אדם אחר לאחר צריכה של סוג מזון אחד
בלבד .הכותב מתאר כי עצירה שכזו עלולה להזיק לטבע מאוד ,להחליש את האדם ולהביא למותו.
הוא כותב כי אסור להסתפק בסוג אחד של מזון ,גם אם זה המזון המשובח ביותר .בנוסף ,מציין
המחבר שהנביא אכל כפי שאכלו בני המקום בו שהה – בשר ,פירות ,לחם ותמרים ומציין שעניין
זה כבר הוזכר בחלק בספר העוסק בהדרכה לגבי אכילה .עוד הוא מספר כי כשהיה הנביא אוכל
מזון בעל איכות הנזקקת לאיזון ,הוא היה מאזן איכות זו באמצעות ההפך במידת האפשר ,כמו
שמאזנים את חומם של התמרים הלחים על-ידי אבטיח ,ואם אין בנמצא אבטיח ,צריך לאכול
במידה ועל-פי התאבון כדי לא לגרום נזק לטבע.
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בהמשך הפרק מוסיף המחבר שהנביא היה נוהג לאכול לחם מלופת בדבר מה ,או לעיתים ממולא
בבשר ,עליו היה אומר בחדית' של מאג'ה" :זה המלך של המזונות של אנשי העולם הזה והעולם
הבא" .הוא מפרט מזונות נוספים שליוו את לחמו של הנביא לדוגמא אבטיח ,או תמרים על שברי
שעורה .הוא מציין שהנביא היה אומר שהתמרים הם המילוי של שברי השעורה ,והמחבר מוסיף
הערה שבדברים אלו שמובאים מפיו של הנביא יש הליכה אחרי כללי התזונה .הוא מסביר זאת
בכך שלחם השעורים הוא קר ויבש ותמרים הם חמים ולחים ודבר זה מעיד על הרגלי התזונה
הטובים שלו.
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סיכום
העדויות שהובאו לעיל מתוך ספרו של אבן קים אלג'וזיה ,רפואת הנביא ,הכילו שני סוגים של
עדויות הקושרות את התזונה ותוימ"מ.
הסוג הראשון הוא עדויות הדומות במבנה ובמשמעות לעדויות המובאות בספרי הנהגת הבריאות
השונים שהוצגו לעיל .דוגמא לכך היא כאשר עוסק המחבר באיזון המזג ומשמעותו ,או בצום
כתרופה למרות סוערות ובעוד כללים בסיסיים בהם עוסקת תוימ"מ.
הסוג השני הוא הסוג הייחודי לתת סוגה זו ,הקושר בין תזונתו של הנביא מחמד ובין תוימ"מ.
המחבר מביא דוגמאות אחדות מתזונתו של הנביא ומראה שהמזונות שאכל מהווים מזון מאוזן,
עקב השילוב בין מזגים הפוכים ,המבטלים זה את הקיצוניות של זה .המחבר מציג חדית' העוסק
במאכליו של הנביא ובמאכלים עליהם הוא ממליץ ,ומדגים באמצעות ציון מזגם את התועלת
שמזונות אלו מביאים במשותף .דוגמא המובאת לכך היא כשהנביא מציין שהוא אוכל תמרים עם
שברי שעורה והמחבר מציין ששברי השעורים ,שככל הנראה כוונתו לשברי לחם שעורים ,הוא קר
ויבש ותמרים הם חמים ולחים .אפשר להסיק מאיזכור זה שהמחבר מנסה להראות ,שהנביא הבין
את מזגם של המאכלים ולכן אכל ביחד מאכלים שמבחינת מזגם מאזנים האחד את השני .מעדויות
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כאלו ,שמראות על ניסיון פרשנות של מסורת הנביא באמצעות תוימ"מ ,אפשר ללמוד אולי על
הניסיון לתת לתוימ"מ משנה תוקף באמצעות ייחוסה מבחינה דתית לנביא.
חיבורו של אבן קים אלג'וזיה ,רפואת הנביא ,למרות היותו חיבור רפואי תאורטי כללי שמטרתו
להציג את הרפואה כפי שהיא משתקפת ממסורת הנביא ,מייצג באופן מובהק את תורת המזגים
והמרות שמוזכרת ומוסברת בו באופן נרחב .במבנהו דומה החיבור למבנה של ספרי הנהגת
הבריאות ,אך הדבר המודגש בו הוא הקשר שלו למסורות הנביא.
 4.3.5סיכום
שתי האגרות
שני החיבורים שהובאו לעיל  -כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר ורסאלה ליעקוב בן
אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב  -מאפשרים לקורא המודרני להבין אילו נושאים העסיקו את
הרופאים הערבים בתקופת האימפריה המוסלמית-ערבית .חיבורים אלו ,שהגיעו ממקומות
מרכזיים באימפריה ,מכילים מידע רב בנושאים רפואיים ,ובפרט בנושא השימוש בתוימ"מ
במסגרת הטיפול הרפואי .שני החיבורים מציגים מסר דומה בנוגע לאופן השימוש ברפואה
ובשניהם הכוחות הטבעיים ,ובמרכזם התזונה ,מהווים את נושא הדיון המרכזי.
החיבור כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר עוסק בעיקרו בקשר בין רפואה למקום ,תוך
התמקדות בסוגיית מזגּה של מצרים ,באופי המיוחד של המקום ובהשפעתו על מזגם של האנשים,
החי והצומח במקום .החיבור רסאלה ליעקוב בן אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב עוסק בעיקרו
בחידוד הכללים הבסיסיים על-פיהם צריכים הרופאים לפעול ,תוך עיסוק בסוגיות של טיפול רפואי
באמצעות מזונות ותרופות שונים.
שני החיבורים מדגישים את שני העניינים היסודיים בהם עוסק מחקר זה :הראשון הוא התאוריה
עצמה ,זו המכונה תורת המזגים והמרות ,ופעולתה; השני הוא הטיפול הרפואי התזונתי על-פי
אותה גישה תיאורטית .המסר שלהם יכול להעיד על חשיבות הנושא ועל מרכזיותו ברפואה ובחיי
היום יום .אולם לא רק חשיבות ומרכזיות – גם פולמוס וויכוחים ,כמו שאפשר להתרשם מחיבורו
של יעקוב בן אסחאק ,המתלונן על אופן הטיפול של הרופאים בדמשק ,וכן מחיבורו של אבן רצ'ואן,
שהינו תגובה לחיבור אחר של הרופא אבן אלג'זאר .אופי פולמוסי זה יש בו כדי להצביע על
הדינאמיות וההתפתחות של תוימ"מ באימפריה המוסלמית-ערבית ,ולהראות שנערכו דיונים לגבי
מרכיבים בתאוריה שעיצבו את אופייה.
הנהגת הבריאות
יחודם של כתבי הנהגת הבריאות השונים הוא ביעודם – לתת כלים רפואיים לציבור הרחב
באמצעות עיצות וכללים להתנהלות המיטיבה עם הבריאות .הרמב"ם הגדיר אותם בתור כללים
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למצב בו רופא אינו בנמצא או אינו נדרש.
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חיבורים אלו עוסקים בהרחבה בשלושה היבטים

הקשורים לתזונה על-פי תוימ"מ:
 .1העברת הכללים הבסיסיים לתזונה על-פי תוימ"מ לקהל רחב יותר מציבור הרופאים
המצומצם.
 .2המלצות ממוקדות לעניינים הקשורים בתזונה על-פי תוימ"מ.
 .3פירוט הטבע של המזונות השונים.
דוגמאות להיבטים אלו אפשר למצוא בכל אחד מהחיבורים .אם כי האחרון ,פירוט טבעם של
המזונות השונים ,מובא בכל אחד מהחיבורים באופן מעט שונה – לעיתים כחלק מההוראות
השונות (הנהגת הבריאות לרמב"ם) או באופן שיטתי (כמו בחיבורו של רנב"י).
על-פי העדויות שהובאו לעיל ,אפשר להסיק מחיבורי הנהגת הבריאות כי הידע הרפואי זרם
בחברה האיסלמית של ימי הביניים גם לרופאים וגם לאנשים נוספים .בעיקר לאלה שהייתה להם
גיש ה לחיבורים אלו כאוריינים בעצמם או כבעלי משאבים שאפשרו להם להעסיק יודעי קרוא-וכתוב
בקריאה .החיבורים שימשו ללימוד השמירה על הבריאות כחלק מחיי היום יום על-ידי שימוש
תיאורטי בתוימ"מ .מכאן כבר אנחנו למדים כי תוימ"מ לא הייתה ידע השמור לאנשי הרפואה
בלבד ,אלא נחלת הכלל ,וכי השימוש בכלייה היה יום-יומי בעיקר לשם שמירת הבריאות .יתרה
מזאת ,התיאוריה לא רק הופצה אלא אף היתה בעצמה כלי בהנהרת ובהבהרת אופי אורח החיים
הנדרש מן הבריות המבקשות לשמור על בריאותן .נראה שלא רק שהתיאוריה היתה ידועה לציבור
היא אף היתה בעצמה מפתח לעיתים להסברת דברים אחרים ,לפחות עבור המעמדות העליונים.
כעת נותר לנו לבחון אם ישנם כלים אחרים העשויים ללמד על תפוצה רחבה אף יותר של הידע.
רפואת הנביא
עיון ב חיבור מעלה כי המחבר מבקש לייצר באמצעותו קשר בין מסורות הנביא כפי שהובאו בחדית'
לבין תורת המזגים והמרות .ברור שבלתי אפשרי להסיק מהכתבים הללו דבר לגבי תקופתו של
הנביא מחמד ,אולם אפשר להסיק על נוהגיהם ואורחותיהם של בני התקופה בה נכתבו .יתר על
כן ,עיון בטקסט מנהיר לקורא כי המחבר מבקש לעגן את תוימ"מ ולבסס את השימוש בה
באמצעות שימוש במסורות עתיקות ובאמונות דתיות .המחבר מפרש פעולות שונות של הנביא,
כפי שהן מובאות במסורות הללו ,באמצעות הכללים וההוראות של התורה הרפואית ,וכך מעניק
לה ביסוס אמוני .למשל ,באמצעות ציטוטים מן המסורות הנוגעות לתזונתו של הנביא ,בצירוף
פרשנות המראה שתזונתו היתה מאוזנת במזגה .מחבריהם של חיבורים אלו השתמשו בנביא
מחמד כדי לחזק את טענותיהם ואת הרפואה בה האמינו ,תוימ"מ ,בפני הקוראים ,בין אם עשו
זאת ביודעין ובין אם שלא ביודעין.
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רמב"ם הנהגה ,עמ' .51-27
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היות שמגוון הספרים המכונים "רפואת הנביא" מתפרס על תקופות נרחבות ואזורים רבים
באימפריה ,למותר להסיק שכתיבת חיבורים אלו לא נבעה מצורך אזורי או תקופתי ממוקד ,אלא
מצורך מתמשך ליצירת קשר הדדי בין התיאוריה הרפואית לבין התורה הדתית ,כדי לתת גושפנקא
לרפואת המזגים והמרות באמצעות קישורה למסורות הנביא .או לחילופין ,שצורך זה עשוי היה
לנבוע מתפוצתה וישומה הנרחב של תוימ"מ בחיי היום יום ומעומק חדירתם של הרעיונות
הקשורים לתורת המזגים והמרות לחברה הערבית המוסלמית.
סיכום כללי
שלוש תתי הקטגוריות שהובאו לעיל עוסקות בנושאים רפואיים ,אך מבנה תוכנן והקהל שהן פונות
אליו שונה .בחינת הטקסטים בראייה היסטורית מספקת מידע חשוב על הדרך בה שימשו תוימ"מ
והתזונה על-פי תוימ"מ את האוכלוסייה הכללית .המידע שהובא לעיל מחדד באופן ברור מספר
נקודות התורמות למחקר זה:
 .1את עומק החדירה של תוימ"מ ,המודגם בפולמוסים המורים על אופן התפתחותה
והדינאמיות שלה ,וכן ברפואת הנביא המחדדת את הקשר בין הדת המקומית לרפואה.
 .2את הפנייה של תוימ"מ והתזונה על פי תוימ"מ לאוכלוסיה רחבה מעבר לאוכלוסייה
הרפואית ,כמו שהדגימו כתבי הנהגת הבריאות המיועדים לקהל הרחב.
 .3את המרכזיות של התזונה כחלק מהותי בהעברת הידע הקשור בשמירת הבריאות על-פי
תוימ"מ ,המוצאת ביטוי בכמות הידע והחומר הקיימים בנושא.
 4.4תיאורים ומידע קולינארי
 4.4.1מבוא
כטקסטים העוסקים באופן מובהק במזון ,ספרי בישול הם מקור חשוב למחקר זה .ספרים כאלה
מכילים בתוכם בעיקר מתכונים ,אך אפשר למצוא בהם גם מידע נוסף על הרגלי האכילה ,מידע
על חשיבותם של מרכיבים שונים ,וכן כללים שונים בתזונה .בפרק זה יובאו עדויות משלושה ספרי
בישול שתוארו בפרק המקורות :כתאב אל-טביח' ,שנכתב על-ידי אבן סיאר אלוראק בתחילת
המחצית השנייה של המאה ה 10-בבגדאד והוא הספר בעל ההיקף הגדול ביותר .הכנז ,שנכתב
ככל הנראה בתקופת השלטון הממלוכי במצרים ,ופצ'אלת אלח'ואן ,שנכתב על-ידי אבן רזין
אלתג'יבי ,ככל הנראה ספר שנכתב בין  1238ל 1266-בראשית תקופת בני מרין ,בואלנסיה.
שלושת המקורות שנבחרו לחלק זה מייצגים את שלושת האזורים המרכזיים בהם עוסק המחקר.
 4.4.2כתאב אל-טביח' (ספר התבשילים)
בהמשך לשמו של הספר מופיעה בכתב היד מאיסטנבול כותרת נוספת לספר כתאב אל-טביח':
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"ספר הבישול והמזונות המרפאים הניתנים למאכל והטובים שבמטעמים המוכנים.
כפי שהוצא מתוך ספרי הרפואה והגדי הטבחים החכמים".
(נסראללה ,עמ' )65
כותרת זו מצהירה מראש על כוונת המחבר להביא מעבר למתכונים גם ידע איכותי אודות המזונות
השונים ,גם באספקט הקולינארי וגם באספקט הרפואי.
בהקדמה .רוב ההקדמה לספר עוסקת בתיאור הפרקים השונים של הספר והכתוב בהם .בנוסף
לכך ,מתאר המחבר בהקדמה גם את הסיבות לכתיבת הספר כמות שהוא ואת מקורותיו .לפני
שהוא מתחיל בתיאור מבנה הספר וחלקיו ,הוא כותב שבמהלך כתיבת הספר בחר לפשט את כל
ההסברים המסובכים הקשורים בפילוסופיה כך שיתאימו לציבור הקוראים ,וכן שלספר מטרות
בריאותיות במקביל לעיסוקו באוכל:
"ספר מכובד ומלוכד יפה וכולל בדבר התועלת לגוף האדם ומניעת הנזקים".
(אלוראק ,עמ' )1
בחלקו הראשון של הספר  30פרקים העוסקים בעיקר באספקטים שונים של טבע המאכלים
וערכם הבריאותי .מתוארים טבעם של המאכלים וכלי המטבח השונים וכן התאמת המאכלים
מבחינת טבעם לאנשים או למצבים מסוימים .רוב הפרקים בחלק זה עוסקים באופן ישיר ומרכזי
בטבע המזונות ,אולם מספר פרקים מביניהם מכילים מתכונים בלבד .מעבר לעיסוק בסיווג
המזונות על-פי מזגם ובתיאור השפעתם על מערכת העיכול והגוף ,מכיל החלק הראשון פרקים
העוסקים גם במידע תיאורטי המלמד כיצד גורמים כלליים שונים משפיעים על טבע האוכל וכיצד
טבע האוכל משפיע על הגוף .בין אלו אפשר למנות את הפרק השני ,העוסק בהשפעת כלי הבישול
515

על טבע המזון,

את הפרק השישי על האוכל המומלץ למבוגרים ולצעירים
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ואת הפרק

השביעי ,שנקרא "תחילת הדיון בכוחו של המזון".
בפרק שביעי זה עוסק המחבר בהשפעת אכילתם של מאכלים בטעמים שונים על מזג האדם ועל
היווצרות המרה .לדוגמא – הטעם החמוץ ,שמזגו קר אך לא קר מאוד ,נלחם במרה הצהובה
והאדומה .הוא יוצר עצירות כשמערכת העיכול ריקה ומשחרר אותה כשיש בה מרה לבנה .עוד
כתוב כי הטעם החמוץ מקרר את הגוף ומחליש את מערכת העיכול ,ואת הכבד במיוחד ,מזיק
לעצבים ,מייבש את הגוף ומעורר את התאבון היצרי.
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הפרק העשרים וששה עוסק בפירות העונתיים השונים ,אותם יש להגיש בתחילת הארוחה .דוגמא
נוספת היא הפרק המכיל רשימה של פירות ,ומציין לצד כל פרי את השפעתו על מערכת העיכול
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נסראללה ;90-84 ,אלוראק.15-14 ,
516
נסראללה ;99-97 ,אלוראק.19-18 ,
517
נסראללה ;100 ,אלוראק.20 ,
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ואת תכונותיו הבריאותיות .כך מתוארות ,למשל ,התאנים:
"חם ולח יוצר גזים ומעדן את הקיבה .מחמם ואם נאכל בכמות רבה גורם לגירודים וכינים .מעדן
אם אוכלים אותו לפני האוכל"
(אלוראק)63-62 ,
הצגת המזונות בספר כולו מתייחסת למיקומם ולשיוכם במסגרת תורת המזגים והמרות .גם
בהמשך מוסיף המחבר ומתאר מזונות שונים באופן שהוצג לעיל.
בחלקו המרכזי של הספר מובאים מתכונים רבים למאכלים השונים על-פי קטגוריות מגוונות .חלק
זה הוא הגדול ביותר בספר ומכיל  74פרקים,
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ובהם אזכורים של איכות המזון על-פי תורת

המזגים והמרות המשתלבים כחלק מהמתכונים ומההסבר עליהם ועל תועלותיהם הבריאותיות.
למשל ,בפרק  ,43העוסק בירקות מבושלים ,מצוין כי
"התיאבון [לירקות מבושלים] של כל אדם שונה בהתאם לטבעו".
(נסראללה ;220 ,אלוראק)110 ,
בפרק  ,48העוסק בתבשילי מים ומלח ,מציין המחבר שבשר פרת הבר יוצר דם שקרוב למרה
השחורה.
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חלקו האחרון של הספר מכיל  27פרקים ועוסק במאכלים מרפאים .כאן מופיעים אזכורים רבים
של מושגים רפואיים הקשורים בתורת המזגים והמרות ,במסגרת ההסברים על כוחותיהם
המרפאים של המזונות.
פרק  ,111שנושאו "איכות המים המקוררים באמצעות האויר" ,מכיל מספר אזכורים ישירים של
מזגים ומרות .מצוין בו שהמים מסייעים בשמירת לחותו של הגוף ושהם טובים לאנשים בעלי מזג
חם .אמירות נוספות :מים מלוחים גורמים למרה להתקלקל; מים המקוררים בקרח מקררים את
הכבד והם טובים לאנשים הסובלים מעודף חום ,במיוחד אם זה הדבר הראשון שהם שותים
בבוקר.
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בפרק  ,115ששמו "מניעת נזקי השתייה [של היין] בגוף החלש" ,מובאות מספר דוגמאות
להשפעת היין על אנשים בעלי טבע שונה .לדוגמא,
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מסופר כי יין שהותסס בשמש והוכן מדבש

וצימוקים טוב לאנשים בעלי מרה לבנה ,וכי הוא מסלק את הנזק שגורמות המרה הלבנה והלחות

518

פרקים .104-31
519
נסראללה ;242 ,אלוראק.127 ,
520
נסראללה ;453-452 ,אלוראק.296-295 ,
521
נסראללה ;464-463 ,אלוראק.304 ,
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ולכן אנשים אלו צריכים לשתות הרבה ממנו .יין תמרים טוב לאנשים שסובלים מעודף לחות ,אך
הם צריכים לשתות ממנו במידה ומהול במים .יין כזה מזיק לאנשים בעלי מרה אדומה.
ניתוח ופרשנות:
הכותרת וההקדמה לספר מלמדות כי מדובר בספר בישול ,ואכן הוא מכיל בעיקרו מתכונים .המקור
המוצהר ממנו שואב המחבר את המידע לכתיבת הספר הם ספרי הרפואה והטבחים .הוא גם
מצהיר שמטרתו של הספר היא לפשט את ההסברים כדי שיתאימו לציבור הקוראים .אין לגבי דידו
הפרדה בין הוראות הבישול לבין ההוראות התזונתיות והבריאותיות ,שגם הן מהוות נדבך חשוב
ומשמעותי בתוכנו של הספר .למעשה ,הוראות הבריאות מובאות בספר זה באופן שיאפשר לטבח
להבין את בסיס התזונה על-פי תוימ"מ וליישמו במטבח .נהיר מכאן כי הספר אמנם עוסק בנושאים
השונים לפי תוימ"מ ,אך קהל היעד שלו לא היו רופאים .לא ברור מי היו נמעניו של הספר חוץ
מטבחים אך הידע שנצבר בו הועבר גם אם מיד שנייה לאוכלוסייה רחבה יותר ,על ידי אותם
טבחים שבישלו.
בחלק הראשון של הספר מביא המחבר את בסיס הידע התיאורטי הרפואי הקשור בתזונה ,הוא
פורש ידע בסיסי רחב שהמרכיב המרכזי בו הוא תוימ"מ; והוא מפרט את טבעם של המזונות
השונים ,וכן של גורמים שונים הקשורים בבישול ותזונה כמו טבעם של הטעמים או כלי הבישול.
בחלק זה וכן בהמשך הספר לא מובאים היסודות התיאורטיים של תוימ"מ ,תיאורם של היסודות
המזגים והמרות ,למרות שהספר מיועד לקהל יעד לא מדעי .ככל הנראה מסיק המחבר שקוראיו
כבר מכירים את הבסיס התאורטי של תוימ"מ ולכן אינם זקוקים לרקע תאורטי זה.
 4.4.3כנז אלפואא'ד פי תנויע אלמואא'ד (אוצר התועלות בגוון השולחנות)
בספר זה נמצאו מעט אזכורים פזורים של תוימ"מ במקומות שונים בתוך הספר ,אך אין בו חלקים
נפרדים העוסקים באופן מכוון ברפואה תזונתית .להלן מספר דוגמאות בולטות ומובהקות:
 .1באחת ההקדמות לספר כותב המחבר:
"והכוונה בתבשיל להיטיב את הרכבת המצרכים לתבשיל כדי שיהיו במצב של
איזון ושדבר לא יגבר על רעהו"
(מרין וויינס)8 ,
המובאה הראשונה מן הספר אינה קשורה באופן מובהק לתוימ"מ .בכותבו שיש ליצור איזון
בתוך המאכל ייתכן שהמחבר התכוון לאיזון הטעמים או הרכיבים במנה ולאו דווקא לאיזון
המזג .אולם ,איזון המזג הוא האפשרות הסבירה יותר בשל השימוש במילה הערבית מאוזן
(יעתדל) שאופייני יותר לשפה הרפואית .לא זו בלבד ,אלא שגם ההקשרים הרפואיים הנוספים
המובאים בספר עושים שימוש במילה זו כשהם מציינים במובהק איזון של המזג.
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 .2במתכון לתבשיל שיש בו בעלי כנף (טביח' אלעצאפיר פיהא) ,כתוב בסוף המתכון כי:
" ...אם זקוקים לתוספת של חומץ או מרי ,יש לחשב את כוח החומץ והמרי על-
ידי טעימת הכל ואז יהיה המאכל טעים ובעל מזגים
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מאוזנים .אחר-כך יש

לשפוך [את המרי והחומץ] על הציפורים ועל הרוטב "....
(מרין וויינס)63-62 ,
כוונתו של המחבר היא שכאשר מוסיפים את החומץ והמרי יש לקחת בחשבון שהם משפיעים
גם על טעמו וגם על מזגו של המאכל ויש לטעום את המאכל ולהתחשב בכך גם כדי שיהיה
טעים וגם כדי שיהיה מאוזן מבחינת המזג.
 .3בהמשך מוזכר מתכון זירבאג' (תבשיל בעלי כנף) המיועד לבעלי מרה צהובה,
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ומתכון

נוסף לזירבאג' המתואר כקרוב לאיזון ומביא תועלת לבעלי מזג הנוטה למרה צהובה.

524

 .4במתכון לשיזף כתוב כי הוא חם באופן מאוזן ויותר לח ,וכן כי הוא מלחלח את האיברים.
 .5בכותרת למתכון להכנת חרדל כתוב – "החרדל החם והעדין".
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ניתוח ופרשנות :בשונה מהספר כתאב אל-טביח' ,ספר זה אינו מתאפיין בהדגשת תוימ"מ כנושא
נפרד ואף לא כנושא מרכזי .בספר זה משמשת תוימ"מ נושא לוואי ,המתלווה למתכונים ולנושאים
האחרים של הספר .בתוך הספר אפשר למצוא אזכורים ספורים לתורת המזגים והמרות בין ובתוך
המתכונים השונים  .עם זאת ,למרות שאינה מרכזית כאן כמו בספר הראשון ,הרי שגם כאן העצות
והאזכורים של תוימ"מ מופיעים בצורה המביאה בחשבון כי לקורא ידע בסיסי בנושא וכי הוא מבין
את התזונה לפי תוימ"מ וכלליה.
 4.4.4פצ'אלת אלח'ואן פי טיבאת אלטעאם ואלאלואן (שבח השולחן הערוך על המאכלים
הטובים ביותר וסוגיהם)
ספר זה הוא רובו ככולו מתכונים ,אין בו חלק מיוחד העוסק בהמלצות בריאותיות .אשר על כן רוב
האזכורים הרפואיים של תורת המזגים והמרות בספר נמצאים בהקדמה .בתחילת ההקדמה מביע
המחבר עניין במזונות שהם על-פי הצהרתו המתכון לשמירה על בריאות הגוף והגורם הבסיסי
שיוצר איזון במזגי האדם.
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בהמשך ההקדמה מציין הכותב שבישול בכלי נחושת מעניק ממזגּה

522

במקור כתוב אלמזוז  ,אך ככל הנראה הכוונה היא לשורש מ.ז.ג משום שבצפון אפריקה נהוג היה להחליף במקרים
רבים את הג' ב-ז.
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מרין וויינס.82 ,
524
מרין וויינס.88 ,
525
מרין וויינס.111-110 ,
526
מרין וויינס.173 ,
527
אלתג'יבי ,עמ' .29
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של הנחושת באוכל.

528

כמו כן מוזכרים מאכלים כמו זרעי פשתן ושומשום שיש להימנע מהם ,או

בכל מקרה לא לאכלם ראשונים שכן הם עלולים ליצור בקיבה תערובת של מרה צהובה.

529

בנוסף לעדויות שנמצאו בהקדמה מפוזרים בכתוב עוד אזכורים מועטים לתוימ"מ .לדוגמא ,בחלק
העוסק במתכוני דגים כותב המחבר:
"דע לך שכל סוגי הדגים מזיקים במזגם הלח והקר ומהירים בהתפרקותם ומובילים לרקבון אם הם
לא מעוכלים היטב"
(אלתג'יבי ,עמ' )209
בהמשך לדבריו אלו מייעץ המחבר כיצד להתמודד עם עיכול הדגים בעזרת תוספות למנת הדג
שישנו את מזגה.
ניתוח ופרשנות :ספר זה מכיל אזכורים בודדים של תוימ"מ ושל הוראות התזונה הנובעות ממנה.
זהו הספר המאוחר ביותר מבין שלושת ספרי המתכונים המובאים כאן .למרות מיעוט האזכורים,
אלו המופיעים ברורים מאוד בקשר שלהם לתוימ"מ והם מהווים בסיס חשוב להתקנת המזון
ולבחירת המזונות והמנות .חשיבות זו ניכרת מן ההקדמה ,בה מוזכרת התוימ"מ מספר פעמים
ומודגשת בה החשיבות של יצירת איזון המזגים באמצעות המזון.
 4.4.5סיכום
ספרי הבישול הינם סוגה היסטורית בעלת חשיבות רבה למחקר זה ,המבקש לחקור את האופן בו
התבססה משנתה התזונתית של תורה רפואית בחיי השגרה והפכה לנחלת הכלל .חשיבותה של
הסוגה נוב עת מקהל היעד הבלתי מדעי שלה ומהיותה מקור מידע תזונתי מובהק .ספרי הבישול
מספקים מידע היסטורי חשוב על המאכלים והמזונות שנאכלו בתקופה בה נכתבו .למעשה,
משלושת החיבורים שנסקרו ,רק בספר הראשון שנסקר תופס הידע הנוגע לתוימ"מ חלק מרכזי
ומוקדש לו מקום נפרד ומיוחד .באותו ספר המחבר אף מקדים ומדגיש את חשיבותו של הידע
ומתאר את מקורותיו  .בשני הספרים האחרים שנסקרו משולב המידע בטקסט ובידע הקולינרי כמו
לא היה צורך להעניק הסברים והקדמות לחשיבותו עבור הטבח ,או לאופן בו הוא מתקשר לענייני
תזונה .החיבורים הוצגו כאן באופן כרונולוגי ,על פי מועד חיבורם – מהמוקדם אל המאוחר.
מעניין לציין שככל שהספרים מתקדמים בזמן כתיבתם כך יורדת כמות אזכורי תוימ"מ והם
מאוזכרים רק כחלק מנושאים אחרים ולא מקבלים מקום יחודי .עשויות להיות לכך מספר סיבות:
האם השיטה איבדה מיוקרתה ככל שחלף הזמן? או שמא הפכה לחלק מובן מאליו מחיי היום-יום
ולא היה צורך בפירוט רב של מרכיביה בספרי הבישול ובהקצאת פרקים נפרדים עבורה בספרים?
מבחינה היסטורית ובהתאם לידע שנצבר בחלקיו האחרים של מחקר זה ,נראה שבספר הראשון
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אלתג'יבי ,עמ' .32-31
529
אלתג'יבי ,עמ' .32
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שנכתב בבגדאד במאה ה 10-בראשית צמיחתה של האימפריה עדיין היה צורך לבסס את הגישה.
לכן הוכנסו פרקים מיוחדים העוסקים בתוימ"מ לצורך הטמעתה בתרבות והסברתה לקוראים.
בשלבים מאוחרים נראה שהשיטה הייתה כל כך מוטמעת בתרבות ,שלא היה צורך בפירוט נפרד.
בספרים המאוחרים יותר הובא המידע כמעט כלאחר-יד ,כמו היה מדובר בהקשרים מובנים
מאליהם שיש רק להזכיר לקוראים המצויים כבר ברזי התורה .הידע שהובא בספרות הקולינארית
אינו הידע הפילוסופי-תיאורטי שאנו מוצאים בספרי התיאוריה הרפואית ,אלא ידע העוסק ברובו
בהמלצות פרקטיות שיכולות לסייע לאדם המכיר את מזגו או את ליחתו בבחירת מזונותיו .רמת
הידע המובא (הגם שלא כמותו) אחידה בין הספרים – בשלושתם מובא מידע בסיסי אודות
המאכלים ,מזגם והמרה אותה הם מיצרים וכן מתוארות אותן התכונות של דברים נוספים
הקשורים לאוכל ולבישול ,כמו כלי המטבח או הטעמים.
 4.5אדב
 4.5.1מבוא
פרק זה מכיל עדויות מכמה ספרי אדב ,בעלי אופי שונה זה מזה .חלקם ספרים בעלי אופי
אנציקלופדי כמו ספרו של אבן קתיבה ,עיון אלא'ח'באר ,ספרו של עבד רבה ,אלעקד אלפריד,
הספר מחאצ'ראת אלא'דבאא' ,וספרו של אלע'זולי ,מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור .בספרים
אלו המידע המובא לקורא מסודר על-פי פרקים העוסקים בנושאים שונים ,ובין פרקים אלו מצוי
ברובם פרק העוסק באוכל ובתזונה .בנוסף לספרים אלו מובאות עדויות משני ספרים המשתייכים
לספרות המכונה אדב אך הם בעלי אופי סיפורי יותר ,המשלב בתוכו רעיונות תרבותיים וחברתיים
לגבי אורחות החיים :הספר הראשון הוא ה-חכאיה שעוסק בתאור מסיבה הנערכת בבגדאד,
ומתוך העיסוק במסיבה עוסק גם באוכל ,והספר השני הוא ספרו של הרופא אבן בטלאן ,רסאלה
דעוה אלאטבאא' העוסק גם בעניינים רפואיים שונים.

 4.5.2עיון אלא'ח'באר
הספר עיון אלא'ח'באר שנכתב על-ידי אבן קתיבה באמצע המאה ה 9-בבגדאד
בספר זה ישנו פרק הנקרא "ספר האוכל"
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וכולל כמאה עמודים .הפרק מכיל תתי פרקים שונים

העוסקים בנושאים מגוונים כגון :סוגי המאכלים,

531
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אבן קתיבה ,עמ' .296-197
531
אבן קתיבה ,עמ' .197
532
אבן קתיבה ,עמ' .283
533
אבן קתיבה ,עמ' .277
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הבצל והשום,

532

הקיא

533

ועוד .ההמלצות או

האמירות הקשורות בתזונה על-פי תוימ"מ מפוזרות בתוך הפרק במקומות שונים ,ואין חלק
המיוחד להן .למשל ,בפרק העוסק בבשרים ומה שמתאים לטבע שלהם כותב קתיבה:

534

"אמרו הרופאים :בשר העיזים גורם לדאגות ,ויעורר את המרה השחורה ,וגורם
לשכחה ,ויגרום לטרוף הדעת אצל הילדים ,ויגרום להפסד המרה האדומה ,ויזיק
למי שגר במקומות קרים .ובשר העיזים הטוב ביותר הוא של תיישים מסורסים.
והכבשים הועילו כנגד המרה השחורה ,אלא שאלו שמלאים במרה השחורה,
כאשר יחלו במחלת הנפילה ,כאשר יאכלו את בשר הצאן – יתגבר בהם זה אשר
יפיל אותם חלל בזמן מחלת הנפילה וביום האמצעי של כל חודש".
(אבן קתיבה ,עמ' )280
טקסט זה מפרט את המצבים השונים המושפעים מאכילת הבשרים השונים ,כדוגמת הנזק שגורם
בשר העיזים לאנשים הגרים במקומות קרים ,ובשר הצאן (הכוונה פה לכבשים) המגביר את
תופעות מחלת הנפילה .הסבר לתופעה זו אנו מוצאים במקום אחר ,כאשר אבן סינא בספרו
אלקאנון פי אלטב כותב שהסיבה הבסיסית להתפתחות מחלת האפילפסיה היא לחות,

535

ולעיל

מצויין שבשר הצאן יוצר לחות.
אמירות קצרות המשובצות בפרק:
במסגרת ציטוט מדבריו של הח'ליף עלי מצוין שאין דבר יותר טוב מהחלמת אנשים מלחות,
שהדגים ממיסים את הגוף ושקריאת קוראן ושימוש בסואק 536מסירים את המרה הלבנה.
מצוין ששום מיבש את המרה הלבנה ועוזר כנגד מחלות קרות.
המרה הלבנה ומוריד את הלחות מהראש.

539

538

537

הח'רדל מוזכר כמייבש את

עוד מסופר על אישה ערביה מאזור החיג'אז שהגנה

על המאכל שנקרא סויק וספרה על סגולותיו ,וביניהן ציינה גם שהוא מנקה את המרה הלבנה.
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בחלק העוסק בתועלות האוכל מוזכרת אכילת דגים .מצויין שצריך לאכול דגים מבושלים ,בחרדל
בחורף ובחומץ ותבלינים בקיץ.

541

אמירות אלה אינן מזכירות את מזגו של האוכל ,אך מתייחסות

אליו באופן עקיף ,לדוגמא :בקיץ ,שבו המזג הוא חם ויבש ,הספר ממליץ לאכול את הדגים בחומץ,
שנתפס כמקרר .ואילו בחורף ,שהוא עונה קרה ולחה ,ממליץ הספר לאכול אותם בחרדל ,שהוא
מחמם ומייבש.
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אבן קתיבה ,עמ' .280
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אבן סינא ,כרך  ,2עמ' .130
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ענף רך שמשפשפים באמצעותו את השיניים ,ככל הנראה הכוונה לסלוודורה פרסית.
537
אבן קתיבה ,עמ' .271
538
אבן קתיבה ,עמ' .285
539
אבן קתיבה ,עמ' .293
540
אבן קתיבה ,עמ' .206
541
אבן קתיבה ,עמ' .297
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בחלק בספר העוסק בעבודת הטבח מסופר ,שלמזון שמכין הטבח יכולים להיות כמה סוגי חום,
ונותן כדוגמא חום שבמהותו הוא חום איטי ועדין .הוא מספר על עצמו שהוא בעל מזג חם וטבעו
כשל חיית טרף ,ומשווה את האנשים הסולדים מהחום ליענים.

542

הפרק העוסק באוכל בספר מכיל מידע רב העוסק בתזונה על-פי תוימ"מ .מידע זה הוא בעיקר
מידע העוסק באופן כולל בהגדרות שונות ומצבים ,כדוגמא ,תאור בשר העז והאנשים להם הוא
מתאים או המצבים להם הוא עלול לגרום .או מזגו של ירק זה או אחר .יוצא דופן הוא התאור
המובא של החום ,שעוסק בו באופן מטאפורי ,וכן בהשפעתו של הטבח על מזג המזון.
המידע המובא בספר אינו שיטתי או מסודר לפי נושאים הקשורים בתוימ"מ כמו בספרים רבים
אחרים ,אלא מפוזר בפרק שעוסק במזון ,על-פי הנושא המדובר .חוסר השיטתיות יכול להעיד מצד
אחד על כך שהגישה עדיין לא הוטמעה מספיק באותה התקופה ,ומהצד השני על האפשרות
ההפוכה ,שהתורה הייתה כל כך חלק מהתרבות שלא היה צורך לדון בה כנושא נפרד.
 4.5.3אלעקד אלפריד
הספר אלעקד אלפריד ,שנכתב על-ידי עמר אבן עבד רבה במאה ה 10-בקורדובה ,מכיל פרק
העוסק באוכל והיקפו  83עמודים .הפרק מכיל תתי פרקים רבים העוסקים בין השאר גם בתזונה
על-פי תוימ"מ .בתחילת תת פרק שכותרתו "הנהגת הבריאות" והיקפו עמוד אחד 543,מציין המחבר
שיזכיר את המזונות השונים ,את הנזק שהם גורמים ואת תועלתם .בנוסף ,הוא כותב:
"נגזור דין על כל אחד מהם [מהמאכלים] על פי טבעו"
(עבד רבה ,עמ' )307
תת פרק נוסף העוקב לזה על הנהגת הבריאות עוסק ב"מזונות המתאימים לכל אדם על פי
טבעו" 544,ונפתח כך:
"ראוי לך שתדע את השוני בטבע הגוף ומצביו ,על מנת שתדע בכך את ההתאמה
של כל סוג אוכל לכל טיפוס של אדם .זאת משום שהמזונות שונים ,מהם מאוזנים,
כמו אלו אשר יולידו את הדם הטהור והנקי ,ומהם לא מאוזנים ,כאלו אשר תוולד
מהם המרה הלבנה ,הצהובה והשחורה"
(עבד רבה ,עמ' )309-308
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אבן קתיבה ,עמ' .254
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עבד רבה ,עמ' .307
544
עבד רבה ,עמ' .309-308
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חלק זה מהווה מעין הקדמה לפרקים העוקבים לו ,המתארים את המזונות השונים ואת התאמתם
לאנשים שונים על-פי תוימ"מ .לאחריו יש פרקים על המאכלים העדינים והגסים ואח"כ על
המאוזנים (גם מבחינת מזגם וגם מבחינת נוקשותם) ,החמים ,הקרים ,היבשים והלחים בהתאמה.
לגבי הנוקשות והעדינות של המזון ,נושא זה אינו ממושגי הליבה של תוימ"מ כפי שהוגדרו במחקר
זה ,אך הסופר מתאר כי הוא בעל השפעה על המזג והטבע של המזון .לדוגמא מתאר המחבר
שהמאכלים העדינים מהסוג החריף והחם מעדנים גם את המרה הלבנה.

545

כשאנו מוצאים

התייחסויות כאן לעדינות ולנוקשות של המזון ,הן מלוות גם במילים על השפעתן על המרה ועל
המזג של הגוף או המזון.
כל אחד מפרקי הספר העוסקים במזג מאפיין מזונות שונים לפי מזגם ואח"כ מספק לכך דוגמאות.
כל הפרקים העוסקים במזגי המזונות מגדירים בתחילתם את מזגם של אלה הנזקקים למזון בעל
מזג זה .לדוגמא – לגבי המזונות החמים מצוין כי נזקק להם מי שסובל ממזג נוקשה וקר בזמנים
הקרים ובמדינות הקרות ,וכדומה.

546

הללו מסתכמים במספר מועט של שורות ,בעיקר

אינפורמטיביות .אפשר להביא דוגמאות רבות לכך מהספר .הנה אחת המופיעה בפרק על
המאכלים היבשים:
"נזקק למאכלים היבשים מי שנתגברה בגופו הלחות ,וכן בזמנים הלחים ובמדינות
הלחות[ .ומהמאכלים יבשים] העדשים ,והכרוב ,והסויק ,וכל מה שצלוי ,מבושל
וקלוי ,וכל מה שירבה בו הפיגם והמורי והחומץ ,והתבלין (אבזאר) והחרדל,
והבשר הזקן מכלל החיות".
(עבד רבה ,עמ' )319
אחרי תאור האנשים להם מתאים האוכל בעל המזג בו עוסק הפרק ,מוזכרים המזונות השונים
היוצרים מזג זה ,בתוספת חומר הדרכתי הנוגע לאופי הכללי של המזונות ולדרכי הכנתם .סיפור
המובא בפרק מדגים כיצד אופן האכילה משפיע על המזג .המחבר מספר על איש בשם הבירה
שציין כי הוא אוכל ארוחת צהריים מוקדמת מכיוון שכך היא מייבשת את המרה שלו ,וכן שכך
הארוחה גורמת לטעם טוב בפה ומגבירה את התכונות הטובות שבאדם.

547

עוד מובאים איפיוני

מזגים של מזונות ספציפיים – בתאורו את המזונות הקרים מזכיר המחבר את הדוחן ,השעורה,
האבטיח ,המלפפון ועוד מזונות .באותו מקום הוא מפרט לגבי הרימונים ,שהסוג העפיץ הוא קר
ונוקשה וכי זה החמוץ הוא קר ועדין .לגבי המשקאות העפיצים מצויין כי הינם פחות מחממים.

548

גם כאשר מוזכרים המזונות המייבשים מציין המחבר שכל מה שצלוי ומבושל גם הוא מייבש ,וכך

545

עבד רבה ,עמ' .315-314
546
עבד רבה ,עמ' .318
547
עבד רבה ,עמ' .298
548
עבד רבה ,עמ' .319-318
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גם החיות המבוגרות.

549

חלק מן המזונות מאוזכרים בשתי קטגוריות שונות ,ככאלה שהם גם

יבשים וגם חמים או גם קרים וגם לחים וכן הלאה .האבטיח לדוגמא מוזכר גם במזונות הקרים וגם
בלחים 550.לגבי אף אחד מהם אין סתירה ותמיד אחת הקטגוריות היא מתחום ה"לח-יבש" והשניה
מתחום ה"קר-חם".
תת פרק נוסף הוא "הערכת האוכל :מה יש להקדים ומה יש לאחר".

551

בתחילת פרק זה מובאות

ארבע דרכים בהן יש להעריך את האוכל בטרם התקנתו ואכילתו .הראשונה מבין הארבע רלוונטית
למחקר זה ,והיא הערכת המזון על-פי מזגו .בהמשך מציעים פרקים נוספים שימוש בתוימ"מ
בבחירת מזונות ובהכנתם לאכילה .ביניהם פרקים על המזונות המאוזנים ,על המזונות החמים וכן
הלאה על פי המזגים השונים.

552

הפרק העוסק באוכל ,שממנו הובאו העדויות לעיל ,עוסק גם בטבע האדם וכיצד הוא מושפע
מהמזון ,גם בטבע המזונות ,וגם בקשר ביניהם .באמצעות ידע זה מדריך אבן עבד רבה את קוראיו
כיצד להשתמש בידע על טבעם ומזגם של המזונות ,וממשיך ומפרט את טבעם .המחבר מספק
ידע פרקטי ממוקד ,וגם מלמד כיצד להשתמש בכללים בסיסיים הקשורים בתזונה על-פי תוימ"מ.
הספר אלעקד אלפריד מאופיין גם במידע שיטתי רחב אודות השימוש בתזונה על-פי תוימ"מ וגם
במידע רלוונטי נוסף הפזור בטקסט .המידע המסופק כאן הינו סדור ושיטתי כשלעצמו ואף
בהשוואה לספרי האדב האחרים ,בהם הידע מפוזר יותר .נראה שהכותב ביקש לארגן את הידע
התיאורטי הבסיסי ,וניסה להפרידו ולקצרו כך שיהיה נגיש ופשוט יותר להבנת הקוראים.

 42524מחאצ'ראת אלא'דבאא'
בחיבור זה ,שלא כמו בחיבורי האדב שהובאו לעיל ,החומר אינו מסודר באופן שיטתי ,אך יש פרק
העוסק באוכל ,בו יש רק שני איזכורים אגביים של התזונה על-פי תוימ"מ.
הסיפור הראשון מספר על אישה המתארת את המאכל הנקרא סויק.

553

היא מציינת שהוא מזונם

של הנוסעים והממהרים ,שהוא מנקה את המרה הלבנה (הכוונה לא מנקה את המרה מהגוף אלא
ממרק את המרה הלבנה עצמה) ,ושהשומן שלו מנקה את הדם.

554

הסיפור השני מובא כחלק ממשל ארוך .במשל מסופר על אדם שנשאל מדוע הוא שמן ,והוא עונה
שהוא שמן בגלל שהוא אוכל מאכלים מחממים ושותה מים צוננים ומסב על צד שמאל.
549

555

עבד רבה ,עמ' .319
550
עבד רבה ,עמ' .319-318
551
עבד רבה ,עמ' .310
552
עבד רבה ,עמ' .318-317
553
סויק – דגן קלוי וטחון מעורבב עם סוכר ומכינים ממנו משקה על ידי הוספת מים או חלב; נסראללה ,עמ' .573
554
אלא'צפהאני ,עמ' .704
555
אלא'צפהאני ,עמ' .731
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 4.5.5חכאיה
בספר חכאיה ,כחלק מהסיפור המרכזי ,בשלב מסוים בסיפור ,אחרי שיר העוסק בגזים ,בחלק
העוסק במשקאות ,מוזכר משקה שמחלחל באמצעות האוכל אל מעמקי הגוף וממרק אותו מריקבון
המרות (אלאח'לט) .בהמשך לקטע זה מוזכרות המרות בלווית מטאפורות שונות.

556

עוד בהמשך הסיפור מוזכרת הגבינה הביזאנטית (סוג של גבינה) כגבינה שכאשר אוכלים אותה
היא מסירה את המרה הלבנה; גבינה אחרת ,הגבינה הדינורית ,מונעת את המרה הצהובה,
וכאשר היא טבולה במאכל חמוץ היא:
"הורגת בחמיצות שלה ציפורים מעופפות באביב ועוקרת מהקיבה את המרה
הצהובה ,וניתן להריח את ריחה ממרחק של פרסה".
(אלבע'דאדי אבי אלקסם ,עמ' ).38
במובאה זו מסביר אלבע'דאדי שהחמיצות של הגבינה חזקה מאוד ,ואף משתמש במטאפורה
להבהיר את מידת החמיצות :היא אפילו יכולה להרוג ציפורים מעופפות באביב .הוא מוסיף ומציין,
שחמיצות רבה זו מסלקת את המרה הצהובה מהקיבה.
 4.5.6רסאלה דעוה אלאטבאא'
הספר סעודת הערב של הרופאים (רסאלה דעוה אלאטבאא') נכתב על-ידי אבן בטלאן באמצע
המאה ה 11-בקונסטנטינופול .כחלק מהסיפור שבמרכזו סעודת הערב של הרופאים מובאים
דיונים אחדים שנערכים בין הרופאים במהלך הארוחה ,וביניהם אזכורים של נושאים הקשורים
בתזונה על-פי תורת המזגים והמרות ,שיובאו להלן:
אבן בטלאן מציין במהלך אחד הדיונים את העולש ואת תכונותיו .הוא מתאר את עליו ואת טעמו
המתוק ,הוא מאפיין אותו כלח וקר ,וכן טוען שבתוספת חומץ חזק הוא מועיל כנגד המרה
הצהובה.

557

קשה להבחין מהדברים האם כוונתו של אבן בטלאן היא לעולש כתרופה או כמאכל ,כי

ידוע לנו השימוש בעולש לשתי הפונקציות .עם זאת ,במקרה זה מדובר בארוחה ,ולכן נניח
שמדובר בעולש כמאכל .כיוון שהעולש מתואר כבעל תכונות קרות ולחות מטבעו ,תוספת של חומץ
– שהוא בעל תכונות קרות מובהקות – מגבירה את הקור של העולש ,ולכן עוזרת כנגד המרה
הצהובה ,שהיא בעלת טבע חם ויבש.

556

אלבע'דאדי אבי אלקסם ,עמ' .110-109
557
קלין-פרנקה ,עמ' .15
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כאשר מוגש לשולחן חלב בבשר בקר מסביר אבן בטלאן שהוא חושב מאכל מורכב מסוג זה
לטעים אם חלקיו דומים בטבעם זה לזה ,ולא טעים אם המצב שונה – כי לעיתים התוצאה של
החיבור היא פחות מסכומו.

558

בעקבות ההערה סולק המאכל ,ובמקומו הוגש אורז עם חלב על

טלה .בהתאמה לסיפור זה ,על-פי רנב"י ,מזגם של החלב ובשר הבקר מנוגד בטבעו :החלב קרוב
לאיזון ונוטה לקור וללחות ,ובשר הבקר הוא קר ויבש.

559

ובנוגע למאכל המתוקן שהוגש ,אורז

וחלב על טלה ,על-פי אבן רשד ורנב"י הטלה ,האורז והחלב שלושתם קרובים לאיזון כאשר החלב
נוטה לקור וללחות ,אך מומלץ להגישו עם אורז.

560

אבן בטלאן מתאונן על בורותם של הרופאים ומציג את הטעויות שהם עושים בקשר לטבעם
ולנטייתם של המזונות .הוא מדגיש שהרופאים טועים בכך שהם פחות בקיאים במזג המזונות ,ולכן
גם מתייחסים לכך פחות ,ולעומת זאת מתמצאים יותר במחלות ובבעיות שמייצרים המזונות.
לטענתו הדבר נובע מבורותם של הרופאים בכתבים הרפואיים הקדומים.

561

טענותיו של אבן

בטלאן על בורותם של הרופאים ועל התייחסותם למחלות ולנזקי המזון קשורה לישום של הכוחות
הטבעיים ,כי כאשר לא מכירים את מזג המזון בקרב הבריאים והשפעתו ,ומתיחסים למחלה
במקום לחוסר האיזון שהיא יוצרת ,אז הכוחות הטבעיים נזנחים .ככל הנראה ,בטענה החוזרת על
בורותם של הרופאים יש כוונה להדגיש את מורכבות תפקידו של המזג בטיפול התזונתי.
הוא מצטט את דברי סוקרטס ,שכתב כי בורים הם האנשים הממלאים את בטנם בכל דבר ,ומדגים
את הבעיתיות שבכך על-ידי מתן דוגמאות על המרות השונות שנוצרות מכך:

562

הוא מציין את

התנגדותה של המרה הצהובה לדברים החמוצים ,המרה הלבנה לטעמים המלוחים ,והמרה
השחורה למרקי הבשר הסמיכים והשמנוניים .בין שאר ההמלצות הבריאותיות התזונתיות ,הוא
מורה לצמצם את ריבוי סוגי המאכלים השונים במזגם ,כי לטענתו הם מחממים את הקיבה ונבצר
מכוחה לפרקם .בביטוי "התנגדות של מרה לטעם מסוים" מתכוון אבן בטלאן לכך שטעם זה יגרום
לסילוק המרה .להדגמת העיקרון אפשר להשתמש בדוגמא מהטקסט :מאכלים חמוצים הם בעלי
מזג קר ,בעוד שהמרה הצהובה היא בעלת מזג דומיננטי חם – ולכן המרה הצהובה מתנגדת
למאכלים החמוצים.
ספרו של אבן בטלאן שונה מהאחרים בהיותו ספר פרוזה .אמנם אפשר למצוא בו רעיונות רפואיים,
אך רק כחלק מהנרטיב .אבן בטלאן מביא במהלך הסיפור כמה עקרונות בסיסיים שעוסקים במזג
ובתזונה ומעלה כמה מבעיות היסוד של הרפואה :הוא מזכיר פרטים על מזגם של מזונות שונים,
558

קלין-פרנקה ,עמ' .19
559
עמר ובוכמן ,עמ' .131 ,83
560
אבן רשד ,עמ'  ;227עמר ובוכמן ,עמ' .117
561
קלין-פרנקה ,עמ' .83
562
קלין-פרנקה ,עמ' .19

131

כמו כאשר הוא מזכיר את העולש כלח וקר ,הוא עוסק בהתנהגות המרות – על התנגדות המרה
למאכלים מסוימים ,ועל השפעת מאכלים בטעם מסוים על המרה ,ולבסוף הוא אף מתלונן על
בורותם של הרופאים ,שאינם מבינים מספיק במזגי המזונות.
 4.5.7מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור
בפרק העוסק במזון קיים מידע רב על מזגי המאכלים ואיכותם הרפואית לצד אנקדוטות וסיפורים
שונים .מזגם של המאכלים מרוכז בעיקרו בחלק המרכזי של הפרק 563.בהמשך יש גם תת פרק על
המאכלים ,על תבשילים שונים ,נזקם ותועלתם 564.שתי דוגמאות לפרוט זה על המאכלים:
המחבר מתאר את הדגים כקרים ולחים ,המייצרים מרה לבנה ,מועילים לבעלי חום ומזיקים
לזקנים .הוא מציין שכדי להימנע מנזקם יש לאכלם עם אזוב ומלח ,ואת הדגים הקטנים בחומץ,
וכך יועילו לבעלי מזגים חמים ולמי שיש לו צהבת והכבד שלו חם; הוא מציין גם שדגים מלוחים הם
חמים ויבשים ,מייצרים מרה שחורה ומזיקים לבעלי חום.

565

כאשר הוא עוסק בדלעת הוא מפרט בפרוט רב את יכולת שינוי מזגה באמצעות הכנתה עם
חומרים שונים ,וזאת הוא מצטט מדבריהם של רופאים שונים ,שדעותיהם לגבי מזגה של הדלעת
שונות .הוא מצטט בהרחבה רופא בשם רומס ,שטוען את הטענות הבאות לגבי הדלעת :היא חמה
ולחה; אם אוכלים אותה עם חרדל היא מייצרת מרה חריפה ,ואם אוכלים אותה עם מלח היא
מייצרת מרה מלוחה; כאשר הדלעת מבושלת היא הופכת למזון קל לעיכול ואז היא טובה כנגד
מרה צהובה ,ואילו אם היא מעורבבת בסוכר ויין היא מועילה כנגד כל דבר הפוגע בקיבה וכנגד
מרות רעות ,ומזיקה לאנשים בעלי מרה שחורה ומרה לבנה ,דברים אחרונים אלו כבר מצוטטים
מפיו של ראפע האנדלוסי.

566

מובאה מעניינת נוספת מספר זה עוסקת בבירה .אלע'זולי כותב שכל סוגי הבירה (פקאע)

567

השונים טובים ,מפני שניתן להתאימם למזגו של השותה .אם מזג האדם חם הוא יכול לשתות
בירה בעלת תכונות מקררות ולהיפך.

568

באחד מהסיפורים בספר העוסקים בגבולות השובע מסופר על סופי שנשאל :מה גבולות השובע?
השיב :אין לו גבול ,ואם אלוהים היה רוצה שנאכל בגבולות היה מבהיר זאת כפי שהבהיר את
החדוד (גבולות דתיים שאסור לעברם מבחינת האסלאם) .והכיצד זה יהיה לאוכל גבול ,שהרי

563

אלע'זולי ,עמ' .37-26
564
אלע'זולי ,עמ' .53
565
אלע'זולי ,עמ' .27-26
566
אלע'זולי ,עמ' .31-30
567
פקאע – בירה ללא אלכוהול ,בדר"כ עשויה משעורה; נסראללה ,עמ' .551
568
אלע'זולי ,עמ' .88
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האוכלים הם שונים בטבעם ובמזגם ובהיכרות ובמנהגים .חוכמת האל גלויה בהסתרת גבולות
השובע כך שיש לאכול את כל מה שחפצים בו כפי שרוצים.

569

למרות שבחלק העוסק במזון בחיבורו זה של אלע'זולי הוא אינו עוסק באופן שיטתי בנושא התזונה
על-פי תוימ"מ ,הוא מספק פרטים וכללים שונים המוזכרים כחלק מהטקסט הכללי העוסק באוכל.
הכללים אינם רק כללים נקודתיים העוסקים בתאור מזון מסוים ומזגו ,כמו כאשר הוא מתאר את
הדגים כקרים ולחים ומייצרי מרה לבנה ,אלא גם כללים המספקים כלים להבנת התזונה ,כמו
האמירה שלו שהאנשים שונים בטבעם ובמזגם כאשר הוא עוסק בסוגיית גבולות השובע.
 4.5.8סיכום
סוגת האדב ,אותה מייצגים הספרים שנסקרו בפרק זה ,נושאת חשיבות רבה למחקר הנוכחי מתוך
שחיבוריה מאגדים ידע מהמדעים השונים עם המידה הדרושה להבנת התרבות בכללותה.

570

כפי

שניכר מריכוז המידע מתוך הספרים שהוצגו לעיל ,גם הידע הרפואי והתזונתי הקשור לתוימ"מ
הוצג ובואר בהם לאור הערכים התזונתיים .חוקרי ספרות האימפריה המוסלמית-ערבית קבעו כי
ספרי האדב נכתבו במטרה לייצג ולהנהיר את הקודים התרבותיים שהיו מקובלים ,או את אלה
שהשלטון רצה להנחיל לאוכלוסייה .בעקבות הסקירה האחרונה אפשר לקבוע בבירור כי תוימ"מ
והתזונה על-פיה היו חלק מן הקודים הללו .יתרה מזאת ,מטרה מוצהרת זו ,המעידה על כוונת
המחברים ,יש בה כדי ללמד אותנו על האופן בו רצו להנחיל ידע זה לאוכלוסייה הכללית ,מעשה
שהוא לב ליבו של מחקר זה .אם בחוקרנו סוגות אחרות עלינו לנהוג כבלשים המבקשים להבין
מבין השורות את מידת ההתבססות של התורה התזונתית בחיי היום-יום ,הרי שכאן מוגשים לנו
הקודים התרבותיים כמו על מגש של כסף .עם זאת ,עלינו לזכור כי לעיתים אמנם הדברים כתובים
כפשוטם ,על מנת להסביר את התרבות ,אולם לעיתים הם נכתבים כמשאלת לב ועלינו להבינם
בהתאם.
ספרות האדב הקלאסית מהסוג האנציקלופדי מכילה תמיד פרק העוסק באוכל ותזונה ,ובו מוזכרת
התזונה על-פי תוימ"מ בדרכים שונות .אם באופן שיטתי כמו בספרו של אבן עבד רבה אלעקד
אלפריד ,או בצורת אזכורים במקומות שונים בפרק ,כמו בספרו של אלע'זולי ,מטאלע אלבדור פי
מנאזל אלסרור .הסיבה להבדלים בצורת האיזכור של התזונה על-פי תוימ"מ יכולה לנבוע מאופי
קהל היעד או מהתקופה בה נכתב הטקסט – נושא זה יידון בסיכום המחקר .
גם בשני הספרים הנוספים ,החכאיה וספרו של אבן בטלאן ,רסאלה דעוה אלאטבאא',
המתרכזים כל אחד מהם בנושא שונה ,מוזכרת התזונה על-פי תוימ"מ במספר מקומות .בשני
המקורות אין מגוון רחב של עדויות ,אך העדויות מתאפיינות בעקרונות בסיסיים שעוסקים במזג,
במרות ובתזונה ,וזאת דווקא בשל האופי הספרותי של המקורות .הם לא עוסקים באופן ישיר או
569

אלע'זולי ,עמ' .62
570
גולדציהר ,עמ' .77
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ממוקד בתזונה על-פי תוימ"מ אלא מראים כחלק מהטקסט איך מאפיינים של התזונה על פי
תוימ"מ (עקרונות) הם חלק מהנרטיב אותו הם יוצרים.
 4.6שירה
בתרבות הערבית הנחקרת מעמדה של השירה היה גבוה במיוחד לאורך כל תקופת המחקר
ולאורכו ורוחבו של המרחב הגיאוגראפי .מקורו של מעמד זה עוד בחיי הנוודות הערביים במדבר.
אחד המאפיינים של מעמד זה של השירה הוא הייחוס שלה לנביא מחמד .פתגם ערבי המיוחס
למחמד מדגיש את הקשר בין בני-ערב לשירתם ,כדברי הפתגם" :לא יטשו בני ערב את שירתם
עד אשר יטשו הגמלים גניחת ערגתם".

571

הפתגם העתיק מתאר את השירה כמו היתה אחת

הפעילויות הגופניות הטבעיות של האדם .כמו גניחת הגמלים בעת הייחום ,כך מתוארת השירה
ככלי ביטוי בלתי נמנע של יוצאי חצי האי ערב ,כזה שאי אפשר להם לנוטשו לטובת אמצעי ביטוי
אחרים.
לשירה היה תפקיד ככלי תרבותי .באחד ממאמריה בנושא השירה הערבית טוענת סטטקביץ'
) )Stetkevychשהשירה והרטוריקה שימשו את המשוררים העבאסים ככלי מטאפורי כדי לבטא
מחשבות תרבותיות וחברתיות שנקשרו לחיים החדשים שנוצרו בתקופה זו.

572

ואכן מוסכם על

חוקרי התקופה כי השימוש בשירה ככלי להעברת מסרים תרבותיים ולהפצת עמדות תרבותיות
היה חשוב ביותר .נראה כי השירים הכילו קודים תרבותיים המאפשרים לקוראיהם להבין טוב יותר
את אופן חדירתם של מרכיבים תרבותיים שונים לחברה .בין הקודים הללו גם המאכלים השונים
ותפקידיהם ,קודים הקשורים למעמדות וכן קודים הקשורים בתזונה על-פי תוימ"מ .רבים משירי
השירה הערבית הקלאסית מכילים מידע ואזכורים של תוימ"מ ,אך השילוב של תוימ"מ והתזונה
בשירה נדיר יותר .בחלק זה מובאים רק השירים המכילים תוכן המשלב בין התזונה ותוימ"מ .אלו
מובאים בצורה כרונולוגית וכוללים ניתוח ופרשנות לאחר כל אחד מהם בנפרד .מספור הבתים
בשירים אינו על-פי המקור אלא נועד לצורך נוחות הניתוח וההפניה בו.
שיר של המשורר אבן אלרומי ,שחי במאה התשיעית בבגדאד ,שנקרא "המזג הטוב ביותר".
 -1אני רואה שאתה מרחם עלי בשל השיתוק שפגע בחצי גופי/
וגם בשל המרה הלבנה הסוערת
 -2אם זה נכון ,הוי בנם של אדוננו/
החלף אותם [את השיתוק ואת המרה הלבנה] על-ידי הפסיון
 -3ואם לא ,אסתפק בדגים שלי/
571

שנער ,עמ' .149
572
סטטקביץ'.
573
אבן אלרומי ,עמ' .299
574
אלטאא'ר אלדרג' ,פסיון או קורא (נסראללה ,עמ' )860
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574

573

הדגים יוצרים את המזג הטוב ביותר עבור הגוף
 -4אל תחשוש מ[לתת] מאכל קר לאדם שגופו בנוי מאש בוערת

575

 -5אל תחשבו שהמכה 576של הדיג גמרה את הדגים/
הרי בתוך נהר החידקל ישנו מספר גדול של דגים מספר כפול ממספר
הגלים
ניתוח ופרשנות :השיר עוסק באדם הסובל מחוסר איזון בטבעו .הכותב מציין בבית הראשון של
השיר ששיתוק פגע בחצי גופו ושיש לו מרה לבנה סוערת .המילה "סוערת" מתארת את אופיה של
המרה הלבנה לפי תוימ"מ ,כפי שהוסבר לעיל בפרק התאוריה ,בו הובא קטע מספרו של אבן
577

בטלאן המדמה את המרה הלבנה לחיית טרף שנלחמת כדי לנצח.

בבית השני מציע המשורר

לאדם לו הוא כותב את השיר ,שבמקום לרחם עליו יחליף עבורו את מחלתו ,משמע את השיתוק
ואת המרה הלבנה ,בכך שיביא לו לאכול פסיון (סוג של ציפור) .אפשר להניח כי כוונתו של
המשורר היא שבאכילת פסיון יש כדי לאזן את מזגו של החולה .זאת בהתאמה גם לתיאוריו של
רנב"י ולספרו של אבן סיאר אלוראק ,על כך שהפסיון קל לעיכול ,טוב יותר מרוב בעלי הכנף ולא
מייצר הרבה חום.

578

בבית השלישי בשיר כותב המשורר שאם לא יובא לו פסיון יסתפק בדגים שיש לו .לדעתו אלו
יוצרים את המזג הטוב ביותר עבור הגוף .אפשר להניח שהכוונה במילים" :המזג הטוב ביותר" היא
למזג המאוזן ,באופן יחסי למצבו של הכותב .המשורר ממשיך בבית הבא וכותב כי אין לחשוש
מלתת מאכל קר לאדם שגופו בנוי מאש בוערת וככל הנראה מתכוון בכך לדגים ,הקרים במזגם,

579

שאין לחשוש מלתתם לאדם כמוהו ,שהוא חם במזגו .נראה שהוא מציין זאת משום שמאכלים
קרים במזגם נחשבים למייצרים מרה לבנה ,כך שהוא מדגיש שלמרות עודפי המרה הלבנה אצל
האדם הזה – טובים יהיו לו הדגים הקרים.
שיר מהספר כתאב אלטביח' ,שנכתב במחצית השניה של המאה העשירית בבגדאד .השיר
מיוחס למשורר אבן אלמעתז ועוסק ביין (שהיה גם השם הכללי למשקאות אלכוהוליים ,)580בסופו
של השיר כותב המשורר על פקאע (בירה) ומציין:

581

המשקה הזה מרגיע את החריפות של היין/
הוא מחסל את המרה הצהובה גם בשעות הקור וגם בשעות החום

575

אין בין שתי השורות הפרדה ,הן באות בשורה אחת.
576
כשמושלכת הרשת בדיג
577
קלין-פרנקה ,עמ' .19
578
נסראללה ,עמ'  ;860עמר ובוכמן ,עמ' .122
579
נסראללה ,עמ' .111
580
מאיר-צ'יזיק ,עמ' .70-67
581
נסראללה ,עמ'  ;459אלוראק ,עמ' .301
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ניתוח ופרשנות :המשורר כותב בבית האחרון של השיר על הבירה ,שהיא מחסלת את המרה
הצהובה גם בשעות בהן קר וגם בזמנים חמים ,משמע בכל מצב ללא התחשבות במזג .מתוך כך
עולה שהמשורר מניח כי לרוב יש הבדלים בהשפעת המזון על המרה בהתאם לאקלים .מעניין
לציין ,כי אף על פי שמדובר בשיר המובא בתוך ספר בישול ,מילותיו מתייחסות גם לעניין האקלים
ולהשפעה המשולבת של האקלים והמזג על התזונה.
שיר של המשורר תמים בן אלמעז ,שחי במאה העשירית במצריים .השיר מספר על המחבר
שאכל תמרים ואז אחד המשרתים שלו הביא לו רימונים כדי שיסלקו את הרוע שנגרם ע"י
התמרים:

582

 -1אני אקריב את אבי למען מי שמקרר את החום באמצעות הרימונים/
[שנגרם] על-ידי אחד המאכלים
 -2הלוואי והוא [העלם] יכול לכבות את הגעגועים שבתוכי/
אל פניו [של העלם] תוך כדי שהוא מתקרב אלי
 -3אני משתוקק אליו כשהוא שנמצא לידי/
בדיוק כפי שאני משתוקק אליו כשהוא רחוק ממני.
ניתוח ופרשנות :שיר זה עוסק ביחסיו של האדון עם משרתו .בחומר הרקע המובא לפני השיר
מסופר שהאדון (מחבר השיר) אכל תמרים וכי המשרת ,שבו הוא מאוהב ,הביא לו רימונים .בשיר
מצהיר הכותב כבר בבית הראשון שיעשה הכל בשביל אותו משרת ,המקרר את חומו שנגרם
מהתמרים באמצעות הרימונים .מדבריו אנו למדים על מזגם החם של התמרים ומזגם הקר של
הרימונים ,היכולים לאזן האחד את השני .בהמשך השיר ,לאחר שהבהיר את עניין המזג ,ממשיך
הכותב במילות אהבה למשרתו .בשיר זה המזג אינו הנושא של השיר ,אלא משמש כמעיין פתיח
וקישור לנושא המרכזי והוא – אהבתו של האדון למשרתו .קירור המזג על-ידי הרימונים משמש
כמטאפורה ליכולתו של העלם לכבות את געגועי אדונו אליו.
שיר של אלצאחב בן עבאד ,שחי במאה העשירית בפרס ,שנשלח כאגרת לרופא אבי אלחסין
אלטביב:

583

אנחנו קראנו לך בשמחה
הרעב השפיע על תערובת המרות

584

שלי

אם תאחר לבוא
אכה בעזרת הנעל על העורף של היפוקרטס

582

תמים בן אלמעז ,עמ' .4
583
אלצאחב ,עמ' .241-240
584
האח'לאט.
585
בקראט.
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585

ניתוח ופרשנות  :השיר מכוון לרופא וקורא לו לבקר את החולה .הכותב מציין שהוא קרא לרופא כי
רעבו השפיע על תערובת המרות בגופו ,וככל הנראה בשל כך הוא צריך את עזרתו .במעשיו אלו
ניכר כי החולה מאבחן את עצמו בעזרת תוימ"מ עוד בטרם פנה לעזרת רופאו .המשורר מזהיר את
הרופא שאם יאחר לבוא הוא יכה בנעלו על עורפו של היפוקרטס ,המשמש בשיר כמטאפורה
לרפואה .אותה הרפואה היא רפואת המזגים והמרות שמקורה ברפואה היוונית.
שיר של אבו מנצור אלת'עאלבי ,שחי במאות ה 10-וה 11-בפרס:

586

 -1האביב הופיע במראהו הנאה/
הוא חזר אלינו והביא את החסד הלבן
 -2צא למדבר בימי האביב/
ואז תראה את האדמה האפורה בצבע ירוק
 -3שתה ליד הפרחים האדומים והצהובים/
יין אדמדם שהוא מסלק את היגון של המרה השחורה.
 -4ותעבור להזכיר את אבן משכאן/
שהוא המפורסם ביותר בין הנדיבים והאצילים.
ניתוח ופרשנות :השיר המובא לעיל הוא ציורי ומביא מטאפורות בהן משולבים מושגים הקשורים
בתוימ"מ  ,אך המטאפורות גם הופכות אותו לקשה יותר לפרשנות .הבית הקשור לתוימ"מ הוא
הבית השלישי ,בו כותב המשורר לאדם אליו ממוען השיר שישתה יין אדום ליד הפרחים האדומים
והצהובים מכיוון שיין זה יסלק את היגון שהביאה המרה השחורה .השיר עוסק בעיקרו באביב
ובמאפייניו ,ויכול להיות שגם בבית זה שתיית היין היא משל לבואו של האביב :המרה השחורה
מנוגדת במזגה למזג שיוצר האביב בגוף האדם ,ולכן הדימוי מתאר את האביב כמסלק את המרה
השחורה .שירים כמו השיר הזה מציגים את תוימ"מ כקוד שהוא כל-כך מובן מאליו לקוראים ,עד
שהמשורר יכול לעשות בו שימוש כמטאפורה לדבר מה אחר .הדימוי הלקוח מעולם התוימ"מ אמור
להיות מוכר לקורא ,כך שיעביר בו את תחושת האביב המסלק את מחשכי החורף.
שיר שנכתב על-ידי המשורר אבן זידון ,שחי במאה ה 11-באנדלוסיה ,ונקרא "אש ומים":
אני שלחתי את זה [המשקה] כמזון
העלם חושק בו אבל בעצם הוא גם תרופה
הוא [המשקה] מרפא את הגוף וגורם למזג של מי שחולה בדלקת להתקרר
ומסלק את המרה הצהובה
ויעזור לאדם שצם לתקופה ארוכה
הקור שלו עובר בתוך הגוף ומשקה את הצמאים
586

אבו מנצור ,עמ' .4
587
אבן זידון ,עמ' .160
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587

ניתוח ופרשנות :שיר זה עוסק בהבדל בין מזון ותרופה כפי שהוצג לעיל,

588

אך מכיל גם ידע

רפואי על האופן בו התזונה משפיעה על המזג .מדובר בשיר על משקה הנשלח לעלם כלשהו
כמזון ,אך הוא לוקח אותו כתרופה .כפי שהוגדר לעיל מזון הוא זה השומר ומחזק את האיזון
ותרופה היא זו המשנה את המזג כדי להחזירו לאיזון .בגלל שהאדם רוצה לקחת אותו כתרופה
מסביר מחבר השיר ,שהוא זה ששלח את המשקה ,שהוא יכול לשמש גם כמזון וגם כתרופה -
ומונה את סגולתיו ככזה .מבין סגולות אלו מורכב לברור למה הכוונה כהשפעת מזון ולמה
כהשפעת תרופה .אך אפשר להסיק ,שהוא פועל כתרופה כאשר הוא מוזכר כמרפא את הדלקת
אצל מי שחולה ,ופעולתו כמזון היא סילוק המרה הצהובה ,סיוע לאדם שצם וקירור הגוף.
שיר של המשורר אלשריף אלעקילי ,שחי במאה ה 11-במצרים ,שנקרא "אגרת לחבר".

589

 -1יש לי טבאהג'ה וגדי קר/
ומצ'ירה שהיא לבנה כמו הכסף

590

 -2ונקניקיות כל אחת נראית/
כמו התמרים האדומים
 -3ומטוגן מתוק שבתוכו ישנו עוף/
שאני בחרתי בו והוריו הגיעו מהודו
 -4מאכלים קרים שמראים לך את הטבע/ 591
הם רכים כמו חמאה ודומים לשדה ירוק
 -5ויש דברים אחרים שחלקם מלוח וחלקם חמוץ/
שמתאימים לבעל המרה הצהובה
 -6ויש יין העשוי מענבים כאשר האדם שופך אותו או מוזג אותו/
היין הוא כל כך זך שאפילו המים יעכירו אותו
ניתוח ופרשנות :בשיר זה מתאר המשורר מאכלים שונים באמצעות מטאפורות מגוונות .בבית
החמישי המטאפורה היא במובהק מתחום תוימ"מ .שם מתאר הכותב את "הדברים האחרים",
אותם המאכלים שטעמם מלוח או חמוץ והם המתאימים לגבי דידו לבעלי המרה הצהובה .על פי
תוימ"מ הטעם החמוץ יוצר מזג קר והמלוח מזג חם ושניהם גם-יחד עוזרים לסלק מרה צהובה,
שהיא בעלת איכויות יבשות.
שיר נוסף של המשורר אלשריף אלעקילי

592

 -9ויש דברים חמוצים שהם קופצים בעליזות/
588

ראו סעיף 4.1.5
589
אלעקילי ,עמ' .46
590
היא כמו הכסף הלבן (מילולית)
591
המשורר משתמש במילה סליק שמשמעותה טבע במשמעות טבע האדם (.)Constitution
592
אלעקילי ,עמ' .60
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בתוך כלים שקופים
 -10הם מרפאים מהשכרות ומרפאים כל אדם/
שחולה מהמרה הצהובה
ניתוח ופרשנות :שיר זה דומה גם במבנהו וגם בתוכנו לשיר הנוסף שהובא לעיל של המשורר
אלשריף אלעקילי וגם הוא מתאר מאכלים שונים באמצעות מטאפורות מתחומים שונים .לקראת
סופו מזכיר הכותב דברים חמוצים ומתארם כקופצים בעליצות ומרפאים את המרה הצהובה .זוהי
מטאפורה מעניינת משום שהיא מורכבת משני מרכיבים  -החמיצות ,שהמזג הקר אותו היא יוצרת
מסייע בריפוי המרה הצהובה ,והעליצות ,המאפיינת אנשים בעלי תכונות מנוגדות למרה הצהובה,
שעודפיה מאופיינים בתכונות אופי של רגזנות.593
שיר של המשורר אבן ערבי

594

 -1הטבע שם יחד עם היסודות 595שלו/
את התכונות שהשמות של היסודות נושאים
 -2נתן את האדמה היבשה יחד עם הקור של המים/
יחד עם חום האש ויחד עם לחותו של האויר
 -3בגלל זה בני האדם נבראו מאדמה/
מאויר ,מאש וממים
 -4ולכן אלו ארבע שנתנו לך ארבעה/
מרה אדומה ,מרה לבנה ,מרה צהובה ומרה שחורה.
 -5ההשפעות שלהן אלו :הבאת ודחיקת הרוע ממנו/
עיכול ועצירות
ניתוח ופרשנות :השיר המובא לעיל מתאר את בסיס התאוריה הרפואית של תוימ"מ .במסגרת זו
מצויינת בסופו השפעת המזגים והמרות על העיכול .בשלושת הבתים הראשונים מתוארים ארבעת
היסודות ומזגו הבסיסי של כל אחד מהם .הכוותב מציין שהטבע הוא זה שנתן ליסודות את מזגם
המאפיין אותם ,וכי בני האדם נבראו מתוך ארבעה יסודות אלו .בשני הבתים הבאים ,הרביעי
והחמישי ,הוא מוסיף ומסביר שארבעת היסודות הללו נתנו ארבע מרות ,ומפרט את השפעות
ארבע המרות .בהקשר זה ,של המרות ,עולה נושא העיכול כשהמשורר מציין שהן היוצרות
("הבאת") ומוציאות ("דחיקת") הרוע מן האדם על-ידי העיכול המוציא והעצירות המביאה את
הרוע.

593

ראו לעיל ממרורין ,סעיף 2.5.1.4
594
אבן ערבי ,עמ' .28
595
המונח יסודות מובא פה כ -אלענאצר ולא כמו שבדרך-כלל מובא כארכאן .אלענאצר ככל הנראה היה דרך נוספת
לקרוא ליסודות באנדלוסיה ,בכל מקרה על-פי המשך השיר ברור כי הכוונה פה היא ליסודות.

138

שיר המובא בספרו של אבן אבי אציבעה ,עיון אלאנבאא' ,ומיוחס לרופא המדען והמשורר
אלענתרי.

596

 -1קומו מהשינה הרי התרנגול כבר קם וקרא/
בתוך החשיכה והשקו אותי את היין
 -2יין שמרגיע מהדאגות והטבע שלו/
שולל או מרחיק את המחלה ומרענן את הנפשות
 -3הראיס נתן לי כמתנה הנדיבות שלו זו סגולה אצלו/
הוא נותן את הדברים היקרים בשעות הבוקר ובשעות הערב
 -4צלחת של תפוחים אני עדיין/
אוהב את הפירות ומתאהב בתפוחים
 -5הטבע והמזג השתתפו יחד/
ביקום כאשר הם המציאו אותם [התפוחים]
 -6שניהם עיצבו אותו [התפוח] כמו לקמפור אבל הקליפה שלו/
כאילו הוא הולבש בחגורת עור/בגד שעשויה מדם
 -7כאילו הוא לקח את הצבע שלו מהצבע של אהבתי/
וכאילו הוא הדיף ריח שדומה לבושם של בן האדם
ניתוח ופרשנות :שיר זה נכתב על-ידי רופא .בשיר שני אזכורים תזונתיים לתוימ"מ; ראשון הוא
כאשר מציין המשורר שטבעו של היין מרחיק מחלות ,והשני כאשר הוא כותב שהטבע והמזג היו
שותפים ביצירתו של התפוח – פרי שזוכה אצלו לתיאור אוהב ועתיר דימויים.
שיר המובא בספרו של אבן אבי אציבעה

597

 -1הזהר מהמלאות והתרחק ממנה/
והתרחק מהכנסת אוכל על אוכל
 -2והזהר מלהרבות קיום יחסי מין הרי בו/
למי שאוחז בו הסיבה למחלות
 -3ואל תשתה אחרי האוכל מים/
אז אתה תשמור על עצמך מרוע גדול
 -4ואל תשתה כשהקיבה שלך ריקה וכאשר אתה רעב אלא לאחר/
שתרכך [את הקיבה] על ידי מעט אוכל
 -5וכך ממנו [מים] כמות מעטה זה יועיל/
לבעל הצמאון הרב
 -6תקן את העיכול שלך הרי הוא דבר יסודי/
596

אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,1עמ' .294
597
אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,2עמ' .227
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וגרום לעצמך לשלשול על ידי האיארג' 598פעם בשנה
 -7התרחק מהקזת הדם אלא רק במקרה/
של אדם חולה בטבע לח וחם
 -8אל תנוע אחרי האוכל/
עשה זאת אחרי העיכול
 -9כדי שהכימוס/599
לא יפגע בנקבוביות העור
 -10אל תשב ללא תנועה לתקופות ארוכות [כי] בגלל [הישיבה ללא תנועה]/
מתהוות כל תערובות המרות הראשוניות.
 -11המעט עד כמה שאתה יכול לשתות מים אחרי הספורט והמנע משתיית יין
 -12אזן את הערבוב של המים והיין בכוסך ,והיא תמיד תשמור על החום (חרארה) מוצת
בתוכך.
 -13התרחק מהשכרות ועזוב אותה לחלוטין/
הרי השכרות היא המעשה של האדם השפל.
ניתוח ופרשנות :שיר זה ,המובא על-ידי אבן אבי אציבעה ,הוא שיר העוסק בעניינים רפואיים,
ומזגים ומרות מוזכרים בו מספר פעמים .בבית השביעי ממליץ המחבר על הקזת דם רק לאדם
שחולה במחלה חמה ולחה ,ובבית העשירי הוא מזהיר מפני ישיבה ללא תנועה לזמן ארוך כי זו
עלולה ליצור תערובת מרות לא טבעית .העניין התזונתי היחידי הקשור למזגים ומרות ומוזכר פה
הוא שתיית היין .בבית השנים-עשר ממליץ המחבר לאזן את שתיית היין ובכך לשמור על החום,
שכן היין מצית את החום.
בספר אלעקד אלפריד ,בתוך סיפור המספר על איש שהיה ידוע כאיש גס וגרגרן ואימו העדיפה
אותו על פני אחיו והייתה נותנת לו צידה מועדפת לדרך ,מופיע מידע הקשור לענייננו ומוצג כשיר.
יום אחד ,כך מסופר ,ערבב האיש קמח עם תמרים ושומן ושורר לעצמו שיר העוסק במזונות
אלו 600,אחת משורות השיר מתארת גם את השפעת המאכל על ליחתו של האיש:
ואמרתי לקיבתי תהה לך בשורה היום שכן/
זוהי חסינות אימנו המועילה/
שכן אם אהיה בעל מרה צהובה זאת תרופה לה/
ואם אהיה בעל בחילה הרי שהיום הזה יהיה יום מלא שובע.

598

שם כללי לתרופה משלשלת מורכבת (נסראללה ,עמ' .)753
599
במקור נכתב כילוס אך במשמעותו היא גם כימוס :ליין.
600
עבד רבה ,עמ' .301
601
עבד רבה ,עמ' .302
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601

ניתוח ופרשנות :האיש מספר לקיבתו כי באותו היום תהיה לה בשורה ,משמע – היא תקבל משהו
טוב .זאת ,מכיוון שהאוכל שאמו הכינה יחסן אותה ויועיל לה .הוא ממשיך ומשורר לה שאם יהיה
בעל מרה צהובה אז המאכל ישמש לה כתרופה ,ואם תהיה לה בחילה הרי שהמאכל ישביע אותה.
סיכום
רוב השירים המזכירים את התזונה על-פי תוימ"מ בתוכנם נכתבו בתקופת הפריחה של השירה
הערבית ,בתקופה העבאסית .מתקופה זו נותרו לנו כתבי שירה רבים מזמנים שונים לאורך
התקופה ומאזורים שונים באימפריה .ייתכן שריבוי השירים דווקא מהתקופה הזו נבע גם ,כפי
שהוזכר במבוא לעיל ,מצורך תרבותי להנחיל את התאוריה של תוימ"מ לציבור כחלק מהתרבות.
התזונה על-פי תוימ"מ מיוצגת בשירים שהובאו לעיל בשתי דרכים .הראשונה היא כחלק מהוראות
רפואיות בשירים העוסקים ברפואה ,שירים ששימשו כמו ספרי הנהגת הבריאות .חלק מהם
מובאים בפרק זה וחלקם הובאו בפרק העוסק בתאור תוימ"מ .602מביניהם ,הדוגמא המובהקת
ביותר לשיר כזה היא השיר המובא בספרו של אבן אבי אציבעה  603ועוסק בנושאים רפואיים שונים
כמו :הקזת דם ,תנועה ,אכילה ושתיה ,וביניהם המלצות על התזונה לפי תוימ"מ.
הדרך השניה היא כחלק מסיפורים המובאים בשירים העוסקים בנושאים שונים כמו אהבה ואוכל.
דוגמא לכך היא שיר אהבה שכתב המשורר תמים בן אלמעז,

604

במאה העשירית במצריים .בתוך

שיר שנושאו העיקרי הוא אהבתו למשרתו הוא מזכיר את הרימונים ,שאותו משרת הביא לו,
שקררו את מזגו לאחר שאכל תמרים שחיממו אותו.
מטאפורות רבות משמשות בשירה להסבר של מרכיבים בתוימ"מ .השימוש במטאפורות מאפיין
שירה באופן כללי ,והמרות הן אלו שעבורן נכתבו המטאפורות הרבות ביותר .ייתכן שהדבר נובע
ממורכבות פעילותן וממורכבות הבנתן ,וייתכן שהמטאפורות ממלאות תפקיד בהסברתן כך
שתהיינה פשוטות יותר להבנה.
בשירים רבים מושר על חוסר האיזון ועל איזון המזג על-ידי גורם תזונתי מסוים .לדוגמא איזון
המזג החם שיוצרים התמרים על ידי המזג הקר שיוצרים הרימונים בשירו של תמים בן אלמעז ,או
איזכור הדגים שיוצרים את המזג המאוזן ביותר בשירו של אבן אלרומי .עם זאת ,המוזכרות ביותר
מכל האלמנטים של התוימ"מ הן המרות .יכול היות שהסיבה לכך היא שבתהליך התזונה המרות
הם בעלות התפקיד המרכזי ,והן נוצרות במערכת העיכול על ידי המזון שנאכל .המזג ,לדוגמא ,כפי
שתואר לעיל הוא מושג אוניברסלי שיכול להגדיר כל דבר ,אך המרה הנוצרת בגוף נוצרת באופן
ספציפי מתהליך עיכול המזון ובכך הקשר בינה לבין התזונה יותר ממוקד והדוק .בתוך כך ,המרות
הצהובה והשחורה המוזכרות באופן יחסי יותר מהמרות האדומה והלבנה .ייתכן שמצב זה נובע
מכך שרוב הבעיות וחוסר האיזון נובעים משתי מרות אלו ,לפי הוגי תוימ"מ .בעקבות עודף במרות

602

ראו סעיף 2.5
603
אבן אבי אציבעה  ,חלק  ,2עמ' .227
604
תמים בן אלמעז ,עמ' .4
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אלו גם נוצר המצב המכונה ממרורין (ראו לעיל סעיף  ,)2.5.1.4וכן מרות אלו נחשבות למנוגדות
יותר ,באופן יחסי ,למצב האיזון אצל האדם.
השירה הערבית ,שהיוותה חלק מרכזי וחשוב בתרבות הערבית של אותן תקופות ,מלמדת רבות
על אורחות החיים בתקופה בה נכתבה .באופן כזה ,גם מהידע שמופיע בה אודות התזונה על-פי
תוימ"מ אפשר ללמוד רבות על האופן נלמדה תורה זו ועל המסרים הנוגעים לה שרצו להעביר
לקוראים.
 4.8תאור היסטורי
בחרתי להקדיש סעיף נפרד לחיבורו של אבן ח'לדון ,אלמקדמה ,עקב ייחודו כספר היסטורי,
שעיסוקו אינו ברפואה אלא בהיסטוריה ובפילוסופיה .תורת המזגים והמרות מוזכרת בספר זה
פעמים אחדות בהקשריה הכלליים והתזונתיים .התורה מוזכרת בחיבור הארוך כחלק מההסברים
להתפתחויות היסטוריות באזורים שונים ,וגם במסגרת תיאורם של עמים ומקצועות.
מראה המקום הראשון הוא מההקדמה השלישית :אבן ח'לדון מחלק את העולם למספר אקלימים,
שהמרכזיים ביניהם נמצאים בין האקלימים החמים והקרים והם המאוזנים מביניהם.

605

אקלימים

אלו הם השלישי ,הרביעי והחמישי ,ובהם גם המאכלים והפירות "מצטיינים באיזונם" ובשל כך
האנשים מתונים יותר במאכליהם.

606

הערות נוספות הקשורות לחיים באקלימים השונים מביא אבן ח'לדון בהקדמה הרביעית ,העוסקת
בהשפעת האוויר על תכונות האופי של בני האדם .הוא מציין כי חריפות היין מעוררת את החום
הטבעי במזג האדם ,כדי להדגים את השפעת החום על הגוף והאופי.

607

בהמשך הוא מציין שהחום משתלט על עיצוב דמותם ומזגם של אלו החיים באקלים חם.

608

בהקדמה החמישית העוסקת בהשפעתו של השפע או הרעב הוא מציין כי ריבוי המזון והלחות שבו
יוצרים בגוף הפרשות רעות ,ומשווה בין אנשים שרבה הלחות במזונם וכאלו שהלחות במזונם
מועטה ,במיוחד בין אלו האוכלים תבלינים רבים וחמאה,

609

לבין אלו שנמנעים מתבלים ומחמאה

ולחותם הטבעית נשמרת.
בחלק החמישי של הספר העוסק במחיה ובמלאכות ,ובחלק השישי העוסק במדעים ובהוראה ,יש
610

פרקים קצרים העוסקים במלאכת הרפואה ובמדע הרפואה בהתאמה.

פרקים אלו מתייחסים בצורה מובהקת לתורת המזגים והמרות כבסיס למדע ולמלאכת הרפואה.
בחלק העוסק במלאכת הרפואה מודגש הקשר בין אורח החיים והתזונה להתפתחות המרות
605

המילה בתרגומו של עמנואל קופלביץ מתורגמת כ"מיזוג" אך הפרוש של המושג אעתדאל ,כפי שמוזכר במקור הוא
מאוזן או איזון.
606
אבן ח'לדון ;59 ,אבן ח'לדון מקור.79 ,
607
אבן ח'לדון ;63 ,אבן ח'לדון מקור.86 ,
608
אבן ח'לדון ;63 ,אבן ח'לדון מקור.86 ,
609
אבן ח'לדון ;69-64 ,אבן ח'לדון מקור.91-87 ,
610
אבן ח'לדון ;337 ,296 ,אבן ח'לדון מקור.384 ,
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ולמזג .בסיכומו של הפרק העוסק בבריאות הבדווים הוא מדגיש כי "על-כן העיכול אצלם יותר
שלם ,ומזג גופם יותר בריא".

611

 4.9עדויות על-פי תאורי מקרה העוסקים בבשר ובלחם
 4.9.1מבוא
עד כה סיווגו העדויות לפי הסוגה בה נכתבו ,אולם אין די בכך כדי לתת תמונה מקיפה של האופן
בו השפיעו הדברים על חיי השגרה .בדיקה מכיוון נוסף יכולה להטיל אור חדש על היחס לתזונה
על-פי תוימ"מ ולסייע בהשלמת הפאזל .נקודת מבט נוספת על אופן היישום של התזונה על-פי
תוימ"מ היא באמצעות בדיקת הידע הקיים בנושא זה בנוגע למזונות מסוימים ,אלה שעל-פי הידע
ההיסטורי רווחו באזורים ובתקופות בהם עוסק המחקר .ריכוז הידע באופן הזה עשויה להניב
נקודת מבט מחודשת על אופן ההתייחסות למזון במסגרת תוימ"מ .הצגה של הידע הקשור
בתוימ"מ לגבי מזונות אלו עשוי לאפשר מציאת פנים נוספות לאופנים בהם שימשה תוימ"מ
בקביעת אופי התזונה .בהתאם לכך ,העדויות בחלק זה לא יופיעו באופן כרונולוגי ,אלא באופן
נושאי ,על פי הרעיונות הקשורים בכל מזון ספציפי .זאת ,על מנת לרכז את כל ההתייחסויות
למרכיביו של מוצר המזון ולקשר שלהם לתוימ"מ .וכן בגלל שעל פי הממצאים לא היו הבדלים
כרונולוגיים משמעותיים לאורך ציר הזמן בין האיזורים השונים במרחב הגיאוגרפי שנבחר.
המקורות המרכזיים ששימשו בחלק זה הם ספרי המזונות והתרופות הנפרדות .ספרים אלו
מפרטים את תכונותיהם של המזונות השונים מבחינה בריאותית באופן הנרחב ביותר מכל
הסוגות .בנוסף להם מובאות עדויות ספציפיות שונות שנמצאו במקורות השונים שהוצגו במחקר
זה .כיוון שאין אפשרות להציג את כל המזונות הקיימים ,נבחרו שניים מן המרכזיים שבהם  -לחם
ובשר.
רופאים רבים מזכירים את הלחם והבשר בנשימה אחת ,במקום מרכזי בספריהם ,כמזונות
הבסיסיים והיסודיים בתקופתם .אלאסראא'ילי  ,בספרו כתאב אלאע'ד'יה ואלא'דויה ,מסביר את
חשיבותם של הבשר והלחם בתזונת האדם באמצעות השוואה בין מזונו של האדם למזונם של
בעלי החיים .הוא מצי ין שהטבע יצר התאמה בין כל מזון או צמח לבעל חיים מסוים .כדוגמא הוא
מביא את המים החיים המתאימים כמזון לעצים ,את הזרעים והשעורה המתאימים לסוסים
ולחמורים ,את הבשר הנא המתאים לחיות הטרף ,ואת הלחם העשוי כהלכה והבשר המבושל
המתאימים למזג האדם.

612

מדבריו של אלאסראא'ילי

והמתאימים לו ביותר הם הלחם והבשר המבושל.
611

אבן ח'לדון ;297 ,אבן ח'לדון מקור.384 ,
612
אלאסראא'ילי  ,עמ' .15-14
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עולה שהמזונות המרכזיים של האדם

רופאים נוספים מזכירים את הלחם והבשר זה לצד זה כמזונות מאוזנים המתאימים לאדם .רנב"י
מציין בספרו "צרי הגוף" ,בפרק העוסק בהנהגת הבריאות ,שלחם החיטה הנאפה כראוי ובשר
הכבש בן שנתו אשר אין בו יותר מידי או פחות מידי שומן ,הם המאכלים שמי שמתמיד בהם שומר
על בריאותו.

613

בספרו כתאב אלאע'ד'יה כותב אבן חלצ'ון ,שאם אוכלים את תוכו של הלחם עם

בשר גדי ופרגיות צעירות ובשר ת'ני,

614

הרי ששלושתם מאוזנים באיזון המוחלט.

615

כאחת

הדוגמאות למזון מאוזן מביא אבן רשד ,בספרו כתאב אלכליאת ,את תוכו של לחם הדגן ואת בשר
התרנגולים הצעירים.

616

לא רק אצל הרופאים ,גם בשדה התרבותי אפשר למצוא את הלחם והבשר במקום מרכזי לאורך
ההיסטוריה של האימפריה המוסלמית-ערבית גם אצל הערבים וגם בקרב העמים הנכבשים.
אלסיוטי כותב בספרו ,בפתיחת הפרק העוסק במזונות ,שהשילוב הכי טוב עם לחם הוא של בשר;
הוא מגדיל ומציין שהדבר נכון גם בעולם הזה וגם בעולם הבא 617.בצחיח ,שמובא מפיו של הנביא
מחמד ,נאמר שהעליונות של עא'ישה על נשים אחרות היא כמו העליונות של הת'ריד על מאכלים
אחרים.

618

עא'ישה הייתה אשתו השלישית והאהובה של מחמד והת'ריד היה מאכל ערבי נפוץ

וידוע בתקופה הנחקרת ,המורכב מחתיכות לחם טבולות בציר בשר.

619

מובאה זו מדגישה את

חשיבותם של הלחם והבשר ,שלשניהם חלק בתבשיל ,באמצעות הקבלת התבשיל לאשת הנביא.
ככל הנראה השילוב בין החברה הנוודית אוכלת הבשר לחברה החקלאית אוכלת הלחם ,שנכבשה
והייתה לחלק מהאימפריה ,יצרו בתרבות הערבית מעמד ,וסימליות משותפים לשני מרכיבים אלו
לבשר וללחם.

 4.9.2הלחם
גם על הלחם ישנן אגדות ואמרות רבות בנות התקופה המדגישות את חשיבותו מבחינה תרבותית.
בספר מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור מצוטט אבן עבאס כאומר:
"'כבדו את הלחם!' שאלו אותו מה הוא כיבוד הלחם .השיב אל תכרכו בו ליפות
ואם מצאתם לחם איכלוהו עד שינתן לכם אחר".
(אלע'זולי ,עמ' )41

613

עמר ובוכמן ,עמ' .83
614
ת'ני :בעל חיים כאשר שתי שיני החלב הקדמיות העליונות והתחתונות נופלות (לסאן ,כרך  ,1עמ' .)709
615
אבן ח'לצ'ון ,עמ' .45
616
אבן רשד ,עמ' .202
617
אלסיוטי ,עמ' .96
618
אלג'וזיה תרגום ,עמ' .262
619
נסראללה ,עמ' .619-618
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אלע'זולי מעריך את הלחם עד כדי שהוא מבקש לכבד את המאכל על-ידי אכילתו עד תומו ללא
תוספות .לא זו אלא גם זו – במקום אחר באותו הספר נשאלת השאלה מה הוא שולחן האוכל
היפה ביותר ,והתשובה שניתנת היא ששולחן האוכל היפה ביותר נמדד על-פי ריבוי סוגי הלחם
עליו.

620

כאשר כבשו הערבים מספר אומות שהפיקו גרעינים שונים והלחם היה מרכז תזונתן ,הם הפכו את
הלחם לנפוץ מאוד בכל שכבות האוכלוסיה באימפריה המוסלמית-ערבית ולמובן מאליו כמזון
בסיסי.

621

אשתור מציין במחקרו כי הדגן הבסיסי בשימוש בימי הביניים במזה"ת היה החיטה

ולצידו ,אך בעלת חשיבות פחותה ,הייתה השעורה.

622

מאמרו של ויינס שעוסק בלחם ודרכו

בבחינת מבנה החברה בעיראק של ימי הביניים ,מציין שהשימוש היום יומי בלחם היה נפוץ והפך
לבעל חשיבות בתזונה היום יומית בקרב כל המעמדות.

623

גם ויינס וגם אשתור מדגישים את

חשיבותו של הלחם כמזון בסיסי בקרב האוכלוסייה הנחקרת .ויינס מציין שזה ברור שהמזון
הבסיסי של יושבי הערים באימפריה המוסלמית-ערבית היה חיטה ובשר.

624

הוא מוסיף וכותב

שהחיטה הייתה מאוד נפוצה ושימשה כמאכל בסיסי ויום יומי ,בעוד שהבשר היה מזון יוקרתי ויקר
יותר .הבשר ,הוא מתאר ,נאכל אמנם על-ידי כל האוכלוסייה ,אך במידה מוגבלת ,ומי שאכל יותר
בשר היו אנשי המעמד העליון.

625

כפי שכבר הבהרנו ,ללחם היה תפקיד מרכזי בחברה ,בתרבות וברפואה הערבית של ימי הביניים.
גם בספרו של אלטברי ,פרדוס אלחכמה ,בפרק העוסק במזונות ,התאור הראשון של מזון הוא של
החיטה והלחם.

626

בכל ספר תיאוריה רפואי העוסק במזונות ובטבעם מוקדש מקום נרחב ומרכזי

ללחם .רובם אף עוסקים בסיווג הלחם לסוגים שונים ,ובתיאור השפעתו על הסועדים לפי הסיווגים
השונים האלה .בספרו של אלראזי ,מנאפע אלאע'ד'יה ,המאמר הראשון הוא על:
"התועלת והנזק שנגרמת מהחיטה ומהלחם ומה שירחיק את הנזק וסוגי הלחם המתאימים ביותר
ואלו שצריך להימנע מהם בסיטואציה מסוימת ולא באחרת"
(אלראזי ,עמ' )41
כמו בתיאורים שה באנו לאורך המחקר עד כה ,סיווג מאכל כלשהו על פי תוימ"מ מביא בחשבון
רכיבים רבים של המוצר ואופני התקנתו ועיבודו .כל אחד מהתאורים והסיווגים בספרות הרפואית
הערבית מתייחס למדדים שונים המשפיעים על טבעו של הלחם .מדדים אלו יובאו להלן.
620

אלע'זולי ,עמ' .41
621
פלת.
622
אשתור לבנט ,עמ' .127-126
623
ויינס דגנים.
624
ויינס אנדלוסיה ,עמ' .726
625
אשתור לבנט ,עמ' .145
626
אלטברי ,עמ' .374

145

לפי אלראזי הדבר הראשון שיש לדעת על הלחם הוא שסוגי הלחם השונים שונים זה מזה גם
בתועלת וגם בנזק שהם יוצרים בהתאם לאנשים השונים האוכלים מהם ,מקצועם ומקום
מגוריהם 627.בתחילה נעשה ניסיון לבנות טבלה שתרכז את סוגי הלחמים ובהתאמה את מזגם כמו
שהוגדר על-ידי הרופאים השונים ,אולם הדבר התגלה כמשימה בלתי אפשרית .זאת ,מכיוון שכל
סוג של לחם כולל מספר בלתי מוגבל של וריאציות על-פי מדדים שונים ,המשפיעים על טבעו של
הלחם ועל השפעתו .התנור בו נאפה הלחם ,כמות השאור שהוכנסה אליו ועוד מצבים וחומרים
שמשפיעים על מזגו – כולם משפיעים על סיווגו.
את המורכבות שבניתוח ההמלצות לצריכת הלחם מנהירים דבריו של אלאסראא'ילי :
"שהלחם שהוא מאוזן בין שתי תכונות קצה ,הוא לוקח משתי הקצוות דבר מה,
ונהיה למכסימום האיזון בנקודת האיזון ,למרות שלעיתים הוא עולה או יורד
בהתאם לקרבתו לאחת מתכונות הקצה ולא לשנייה או להיותו במרכז בין שתיהן
בפועל".
(אלאסראא'ילי  ,עמ' )193
הגדרתו זו של אלאסראא'ילי מסבירה את אחד העקרונות החשובים בהבנת המזגים בכלל .הרעיון
בו משתמש אלאסראא'ילי הוזכר בקצרה בפרק הראשון ונקרא "תורת הניגודים" .הרעיון גורס
שהעולם מורכב ממנעדים שונים של ניגודים וממאזני-כוחות ביניהם .כדי להסביר רעיון זה
משתמש אלאסראא'ילי במושג חאשיתין ,שמשמעותו "שתי תכונות קצה" .הוא מסביר כי הלחם
נמצא מבחינה תזונתית-רפואית על מעין גרף – בין שתי תכונות המוגדרות כתכונות קצה ומנוגדות
האחת לשניה .הלחם עשוי להימצא על כל נקודה שהיא בין שני הקצוות ,אולם כשהוא לוקח מידה
שווה של תכונות משני הקצוות הוא נחשב למאוזן ביותר .הדבר נכון לכל מוצר ומאכל ,אולם
הלחם ,בהיותו מזון מורכב (בשונה מפרי או מירק הנאכל לאחר שנקטף) ,נאמד על-פי סקאלות
רבות ומגוונות יותר ממזונות אחרים.
אם כך ,טבלה אינה כלי שיצלח כאן להבהרת המורכבות שבאופן סיווג הלחמים על-ידי הרופאים
השונים .על כן יובא הסיווג בצורה של תאור המשלב בתוכו דעותיהם ואמרותיהם של רופאים
שונים בנושא .במקביל נציג התייחסות לסוגי הלחמים העיקריים ולמשתנים השונים המשפיעים על
מזגם.

627

אלראזי ,עמ' .57
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 4.9.2.1סוגי הלחמים
הגורם המרכזי על-פיו מגדירים הרופאים את מזגו של הלחם הוא הקמח ממנו מכינים אותו.
ההגדרה הבסיסית המבחינה בין לחמים עושה כן לפי כמות הסובין שנמצא בהם .סמיד' הוא הלחם
בו הייתה הכמות הקטנה ביותר של סובין ,לכן הוא נקרא סמיד' שמשמעו  -לבן .ברי כי אין הכוונה
בלחם לבן ללחם הלבן אותו אנו אוכלים כיום ,אלא שסביר כי הוא מכוון ללחם טחון היטב
ומנופה.

628

פרופסור זהר עמר טוען שהכוונה בסמיד' היא לסולת ,חיטה גרוסה שנופתה מרוב

מעטפת הגרעין,

629

טענה זו מסתדרת עם האמור ללהלן שמקמח זה גם מכינים קוסקוס שכיום

אנחנו יודעים שמוכן מסולת .הח'שכאר הוא הלחם שמכינים מקמח שיש בו כמות סובין גדולה
(מקמח שלא נופה).

630

והחוארי מוכן מקמח שכמות הסובין בו היא בין הח'שכאר והסמיד'.

631

אלאסראא'ילי מגדיר את החוארא כלחם העשוי מקמח שלא הוסר ממנו אלא הסובין שלו בלבד,
ונותר קמחו ותוכו.

632

הלחם החוארי פחות מובהק בהגדרתו ,כי תכונתו אינה תכונת קצה אלא

מאוזנת ,ולכן ההתייחסות אליו מועטה .אלראזי מסדר את הלחמים ממיעוט הסובין ועד ריבויו
בהתאמה .הוא מתאר אותם לפי סדר זה בכדי להקל על האבחנה ביניהם :הסמיד' ראשון ,החוארי
ואחרון הח'שכאר.

633

בספרו של אלע'זולי ,מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור ,מובאים דבריו של

אלחסן בן רג'אא' ,שהיה אומר:
"הסמיד' הוא אוכל של מלכים והחוארי הוא אוכל של ההמונים וכך גם הח'שכאר
והשעורה הוא לחם הסגפנים".
(אלע'זולי ,עמ' )41
אפשר ללמוד מסיווג זה שהובא לעיל ,שמעבר להגדרת סוג הלחם על-פי טחינת הקמח ,הלחם
שהאדם אכל העיד גם על מעמדו החברתי .ככזה נחשב הלחם בעל הצבע הבהיר ביותר לאיכותי
ביותר ומיועד לעשירים ,הלחם הכהה ביותר וזה שהוכן משעורה נחשבו לנחותים ביותר ונועדו
לעניים.
באשר להשפעת כמות הסובין על טבעם של הלחמים ,אלטברי קובע כי באופן כללי קליפת הדגן
(הסובין) היא חמה ויבשה.

634

אלאסראא'ילי מפרט ומסביר שקליפת הגרעינים קשה לעיכול בגלל

שיש בה מיעוט של לחות מבחינת מזגה ויסוד האדמה עודף בה ,ולכן היא גם יבשה .הוא מוסיף
628

בתקופה בה מדובר עדיין לא ניתן היה לקלף את קליפת החיטה כמו שנעשה כיום ,אך היו מנפים את הקמח וככל
שהיה מנופה יותר כך היה לבן יותר והיה בו פחות סובין .הלחם הלבן אותו אנו אוכלים מופק מחיטה מקולפת,
בתקופה הנידונה לא הייתה ידועה הטכנולוגיה לקילוף החיטה שפותחה בהונגריה בשנת  ;1840טנהיל ,עמ' .374
629
עמר דגן עמ' .130-127
630
בשונה מהרופאים האחרים מגדיר אבן רשד את לחם הח'שכאר ככזה שהקמח ממנו הוא מוכן אינו רב קליפה ואינו
מועט קליפה (אבן רשד ,עמ'  .)226ככל הנראה הבדל זה נובע מכך שמוצאו של אבן רשד הוא מספרד ושם משמעות
המושג הייתה שונה מעט.
631
אלראזי ,עמ' .41
632
אלאסראא'ילי  ,עמ' .191
633
אלראזי ,עמ' .41
634
אלטברי ,עמ' .374
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ומסביר כי הקליפה בגרעינים נחלקת לשני סוגים :הסוג הראשון דומה במהותו ובטבעו לקמח
המיוצר מאותו הגרעין ,כמו בחיטה ובשעורה ,והסוג השני בו מהות טבעה של הקליפה שונה
מטבעו של הגרעין ,כמו בעדשים או בפול .הוא מדגים נושא זה באמירה על העדשים ,שקליפתם
גורמת ליציאות חזקות ושתוכנם גורם לעצירות מרוב יובש מזגו.

635

לפי תיאוריו השפעת הקליפה

על מזגו של הקמח שונה מגרעין לגרעין :בחלקם המזג של הגרעין כולו דומה למזג הקליפה
ובחלקם הוא שונה ,ולעניינינו – בחיטה ובשעורה מזג הקליפה דומה למזג הגרעין כולו .מזג הגרעין
והקליפה ממנו מיצרים את הקמח משפיע על מזגו של הלחם בכלל.
סמיד'
הלחם הלבן מתואר בספרות הערבית באמצעות מספר מושגים .המושג הנפוץ ביותר הוא סמיד',
אך יש המשתמשים גם במושגים ביצ'אא' ,שמשמעו לבן והוא מגיע מאותו השורש של המילה ביצה
כך שיכול להיות שהכוונה היא ללבן כמו קליפה של ביצה .ונקי ,שמשמעו נקי וככל הנראה מתכוון
ללחם שנופה היטב והוא נקי.
בספרו מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור מתאר אלע'זולי את לחם הסמיד' כמאוזן ומזין את
הגוף.

636

בספר מנאפע אלאע'ד'יה כותב אלראזי לגבי הלחם הלבן (ביצ'אא') שהאוכלים אותו

אינם זקוקים למאכל נוסף מפני שלחם זה מזין את הגוף ויוצר מרה אדומה שמייצרת בשר ואת
המהות

637

של כל האיברים ,ומהות זו מחליפה את כל מה שהלך לאיבוד.

שהלחם הנקי והמאוזן יוצר כימוס משובח.

639

638

אלטברי כותב

אבן חלצ'ון כותב שהסמיד' חם ולח כמזג השומן

(מדהון) .גם אבן רשד מזכיר לחם המכונה מדהון וסביר להניח שכוונתו היא לסמיד' ,מכיוון ששני
הרופאים משתייכים לאותו אזור גיאוגרפי (אנדלוסיה).

640

הוא מוסיף עליו שזהו לחם מזין מאוד,

אלא שהוא איטי לעיכול וליציאה .הוא מציין כי הטוב שמסוגו הוא העשוי מקמח רך ,אותו מתקינים
בשלוש דרכים :לחם ,קוסקוס ,ובישול במים.

641

בשונה מרופאים אלו אלסיוטי מציין שלחם איכותי

שנאפה בתנור מקמח נקי הוא בעל מזג חם ויבש.

642

ח'שכאר
בשני מקומות מזכיר אלראזי את נזקיו של לחם ה ח'שכאר ,המותקן מקמח שלא נופה .הוא כותב
שראוי להימנע מלחם זה מכיוון שהוא מייבש את הקיבה ,ומכיוון שיובשו וקשיותו יוצרים סתימות
בכבד ובקיבה.

643

במקום נוסף הוא כותב שלחם הח'שכאר יוצר דם הנוטה למרה שחורה ,מפני

שאינו טהור (משמע – נקי או לבן) .בנוסף לכך הוא מציין כי ככל שהלחם טהור פחות כך הוא נוטה
635

אלאסראא'ילי  ,עמ' .74
636
אלע'זולי ,עמ' .41
637
ג'והר.
638
אלראזי ,עמ' .58
639
אלטברי ,עמ' .374
640
אבן רשד ,עמ' .226
641
אבן חלצ'ון ,עמ' .79
642
אלסיוטי ,עמ' .58
643
אלראזי ,עמ' .41
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יותר ליצור מרה שחורה וכן מחלות שונות 644.אבן רשד כותב גם הוא שהח'שכאר נהפך לבעל טבע
של מרה שחורה  ,ומסביר שכל קליפה של צמח היא בעלת יסוד אדמה דומיננטי ויסוד זה הוא קר
ויבש ,ובעל טבע של מרה שחורה.

645

לעומת זאת ,בספר מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור

נכתב שחלק מהרופאים טוענים שיש בלחם הח'שכאר חום ,מה שמנוגד לעדויות שלעיל ,ולכן ככל
הנראה גם מודגש בטקסט כסטייה מהדיעה הרווחת .בהמשך מצוין עוד שאם אוכלים אותו עם שמן
הדבר מקטין את נזקי החום שבלחם 646.בנוסף לאלו ,גם הרופא אלטברי כותב שבח'שכאר יש חום
מועט.

647

חוארי
בין הלחם המנופה ביותר לבין זה שאינו מנופה ניצב החוארי ,שאינו מוזכר אצל מרבית הרופאים
אלא כ"מאוזן" באופן כללי ובלי תוספת פירוט .אלראזי מפרט מעט יותר על הקמח כאשר הוא עוסק
בספרו בהתאמת סוגי הלחם .אז הוא מציין שסוג הלחם המתאים ביותר לרוב המצבים הוא
החוארי ,המאוזן במלח ,בבֹורקְ ס ובשאור ,הנאפה בתנור והמאוזן בנוקשותו ועדינותו (מבחינת
החום).

648

תופעה זו של מיעוט בהתייחסות לחוארי אפשר להסביר על-ידי התייחסות לדברים

שכתב אלאסראא'ילי והובאו לעיל :הלחם החוארי נמצא בנקודת האיזון בין שני הלחמים הח'שכאר
והסמיד' שמהווים את נקודות הקצה .קשה יותר להגדירו בפני עצמו כי הוא לא מאוזן לגמרי ואין
דרך לדעת בדיוק מה טבעו .אשר על כן ,הדרך הקלה ביותר להגדירו היא ככזה הנמצא איפה
שהוא על הגרף בין שני הלחמים האחרים ומושפע במידה מסויימת ,בלתי ידועה ,מתכונות הקצה
בהן הם נמצאים.
הידע לגבי טבעם של הלחמים שהוזכרו לעיל הוא אחיד ברובו ,אף שישנם רופאים המזכירים
לחמים בעלי אותם שמות אך מזג שונה ,כמו דבריו של אלסיוטי על לחם הסמיד'.
בשפה הערבית ישנם עוד מספר רב של סוגי לחם שכינוייהם משתייכים לאזורים או לשיטות הכנה
שונות .נסראללה ,למשל ,מזכירה תחת הערך לחם (ח'בז)  34לחמים.

649

עם זאת ,גם חוקרים

מנוסים מתקשים לאבחן את הסוגים השונים לפי שמותיהם ,בשל הדיאלקטים השונים והאזורים
הרבים בהם מדובר.

650

דוגמא למקרה כזה הוא הדרמכ ,המוזכר במספר מקומות בספרות

הנחקרת .הרופא האנדלוסי אבן זהר מזכיר את לחם הדרמכ ,וכותב עליו שהוא המזין ביותר ובכך

644

אלראזי ,עמ' .53
645
אבן רשד ,עמ' .226
646
אלע'זולי ,עמ' .41
647
אלטברי ,עמ' .374
648
אלראזי ,עמ' .57
649
נסראללה ,עמ' .569-563
650
פלת.
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נבדל מלחם החיטה.

651

אבן רשד ,גם הוא מאנדלוסיה ,מגדיר את הלחם הנקרא דרמכ ככזה

המוכן מגרעינים גסים של דרמכ ושהוא עדיף על היובש של הח'שכאר.

652

אבן חלצ'ון כותב

שהדרמכ חם ולחותו רבה ,שהוא מזין מאוד ואיטי לעיכול ,והלחם הטוב ביותר המותקן ממנו הוא
כזה העשוי היטב מן הקמח מיד לאחר הטחינה.

653

ממובאות אלו קשה לדעת האם הכוונה במושג

דרמכ היא לדגן ממנו מוכן הלחם או ללחם או לשניהם ,וכן באיזה דגן ספציפי מדובר .מהאזכור של
אבן זהר עולה שהדרמכ הוא דגן הנבדל מחיטה ,ממנו מכינים את הלחם ,מדבריו של אבן רשד
עולה שהוא נבדל מלחם הח'שכאר ועולה מכך שאולי אינו מסוג אחר של דגן אלא טחינתו שונה,
ואילו לפי אבן חלצ'ון זהו סוג של קמח .נסראללה טוענת בספרה שהדרמכ הוא שם הלחם המקביל
ללחם הסמיד' ,שהיה נפוץ באימפריה המערבית באזור אנדלוסיה.

654

קשה לדעת כיום מה היה

הדרמכ באמת באותה התקופה ,וזה גם אינו עניינו של מחקר זה ,אולם דוגמא זו מבהירה את
מורכבותו של הנושא ואת המגבלה שמורכבות זו יוצרת באופן הצגת המידע.
למרות היכולת לסיווג את הלחמים הבסיסיים לשלושה סוגים בסיסיים ,המוזכרים לעיל ,רוב
האזכורים הקשורים לסיווג על-פי תורת המזגים והמרות עוסקים במשתנים הנוספים ולא דווקא
בסוג-לחם כזה או אחר .כשבאים הרופאים להגדיר את טבעו של הלחם ,הם מתייחסים למשתנים
שונים מעבר לסוגו על-פי אופי הטחינה ומידת הניפוי של הקמח בו השתמשו ,כפי שהוגדר לעיל.
רופאים שונים הגדירו את מהותם של הלחמים השונים על-פי משתנים מגוונים .כל רופא בחר על-
פי אילו משתנים להגדיר את טבעו של הלחם .לדוגמא :אלראזי הגדירו על-פי מידת השאור שיש
בו ,ועל פי סוג התנור בו נאפה.

655

אלאסראא'ילי מגדיר את טבעו באופן כללי על-פי ארבעה

משתנים :יסודו והחומר הגולמי ממנו הוא מיוצר ,אופן הכנתו ,האפייה ,והאופן בו הוא נאכל.

656

גורמים שונים בתהליך הכנת הלחם ,מטחינת הקמח ועד לאפייתו ואופן אכילתו ,משפיעים על
טבעו של הלחם או על המזג והמרה שהוא יוצר בגוף.
 4.9.2.2הלחם והמקום
בספרו כתאב אלכליאת כותב אבן רשד שהרופאים ממליצים פה אחד על-כך שהמזון הצמחי
המתאים ביותר לאנשים הטבעיים ,שגרים ברובם באקלימים הרביעי והחמישי ,הוא הדגן ,אולם
הוא מדגיש שגורמים שונים משפיעים על הדגן כאשר משנים את צורתו על-ידי אפיית לחם.

657

האקלימים היו חלוקה מקובלת בתקופה הנחקרת ,שחילקה את חלקו המיושב של כדור הארץ
לשבעה חלקים שהשתרעו בין מזרח למערב .בכל אחד מהחלקים שררו תנאי אקלים שונים,
651

אבן זהר ,עמ' .11
652
אבן רשד ,עמ' .226
653
אבן חלצ'ון ,עמ' .79
654
נסראללה ,עמ' .559
655
אלראזי ,עמ' .41
656
אלאסראא'ילי  ,עמ' .191
657
אבן רשד ,עמ' .226

151

שהתייחדו במידת החום והיובש שבהם .האקלימים הרביעי והחמישי המוזכרים לעיל היו בעלי חום
מתון ומאוזנים באופן כללי.

658

רצ'ואן כותב על המזונות במצרים ועל קלקולם המהיר בגלל מזגו

החם של המקום ומביא בתור דוגמא את החיטה ,הקמח והלחם כמזונות המושפעים ממזגו של
המקום ומתקלקלים מהר.

659

מבחינת האקלים שלה ,מצרים נמצאת באקלים השלישי ,שהוא

ממוצע במזגו אך חם יותר מהרביעי והחמישי,

660

ולכן הלחם מתקלקל בו מהר יותר .קטע זה

מדגיש את הקשר בין מזגו של הלחם לאקלים של המקום בו הוא נמצא ,בדוגמא זו מצרים.
 4.9.2.3סוג הגרעין

661

אלאסראא'ילי כותב באופן כללי שהלחם הוא חם יותר בטבעו מאשר סוג החיטה ממנה מכינים
אותו 662.לעומתו כותב אלוראק שללחם יש אותן איכויות בהתאמה לגרעין (חבוב) ממנו הוא מותקן
ולכן לחם האורז חם יותר מלחם החיטה.

663

יכול להיות שכוונתו של אלוראק היא שההתאמה היא

יחסית :לחם האורז חם יותר מלחם החיטה ,וגם שניהם ביחד יותר חמים מהדגן ממנו הם מוכנים.
לדוגמא :אלטברי מציין בפשטות כי החיטה היא חמה במזגה ועדינה.

664

ואלג'וזיה כותב שלחם

החיטה הוא חם באמצע המעלה השניה ,וקרוב לממוצע בין הלחות ליובש ,והיובש שולט בו בחלק
שהאש יבשה באפייה והלחות בחלק האחר.

665

ככל שמגיעים ממצאיו של מחקר זה ,ישנה תמימות דעים בקרב הרופאים בתקופה הנחקרת
באשר לקביעה שהחיטה היא הדגן ממנו מכינים את הלחם הטוב ביותר .אלראזי כותב שהחיטה
היא הזרע הטוב ביותר להפקת לחם והמתאימה ביותר לגוף האדם המאוזן.

666

אבן חלצ'ון ואבן

זהר טוענים שהחיטה היא המתאימה ביותר מבין הדגנים לאדם כי היא חמה ולחה באופן מאוזן
ולכן דומה במזגה לנטיית מזגו הבסיסית של האדם 667.אלוראק כותב שהחיטה קרובה למזג החם
והמרה האדומה הנוצרת ממנה היא מאוזנת יותר מכל דגן אחר.

668

גם רנב"י מציין שזרע החיטה

הוא המתאים ביותר לאדם משאר הזרעונים ומדגיש שהיא קלה לעיכול ומייצרת מרה אדומה
איכותית ,ושהחיטה הקלויה נוטה אל היובש.

669

קביעות אלו דומות במהותן .בסיכומן אפשר לטעון

שוב שהחיטה היא המתאימה ביותר להכנת לחם בשל קרבתה למזגו הבסיסי של האדם הנוטה
לחום וללחות או למרה אדומה.

658

אבן ח'לדון ,עמ' .39-38
659
אבן רצ'ואן ,עמ' .121 ,126
660
אבן ח'לדון ,עמ' .59 ,52-3
661
בתקופה הנידונה עדיין לא הייתה מובחנת משפחת הדגניים בשמה זה ,ולכן ההתיחסות הייתה לכלל הגרעינים
ששימשו לשימוש כלשהו במסגרת משותפת .המילה חבוב שימשה אפוא לתאור כל הגרעינים (נסראללה ,עמ' .)557
662
אלאסראא'ילי  ,עמ' .191
663
נסראללה ,עמ' .118
664
אלטברי ,עמ' .374
665
אלג'וזיה ,עמ'  ;492אלג'וזיה תרגום ,עמ' .219
666
אלראזי ,עמ' .58
667
אבן חלצ'ון ,עמ'  ;79אבן זהר ,עמ' .10
668
נסראללה ,עמ' .117
669
עמר ובוכמן ,עמ' .124-123

151

הדגן הנוסף ממנו נאפה לחם ומוזכר בספרי הרפואה הוא שעורה .רנב"י ,אלסיוטי ואלוראק כותבים
באופן כללי כי לחם שעורה הוא בעל מזג קר ומקרר את הגוף.
השעורה הוא קר ויבש במעלה הראשונה.

671

670

אלג'וזיה מפרט וכותב כי לחם

אבן זהר כותב שלחם השעורה הוא המשובח

בלחמים אחרי לחם החיטה וכי הוא קר ויבש באופן מאוזן .הוא מוסיף כי ההזנה ממנו פחותה
מהזנת לחם החיטה וכי לחם השעורה יהיה מתאים לקודחים בחום בתקופת הקיץ.

672

אבן רשד

כותב כי לחם השעורה הולך בעקבות לחם החיטה בטיבו ,אך נוטה אל הקור 673.אבן זהר כותב על
לחם הסולת (שעורה ללא קליפה) שמזגו כמזג לחם השעורה אלא שלחם השעורה טוב ממנו
בתכונות רבות.

674

באופן כללי מגדירים המקורות את הלחם העשוי משעורה כלחם בעל מזג קר,

חלקם מפרטים ומוסיפים גם את היובש כתכונה של לחם זה.
 4.9.2.4שאור
שאור העיסה הוא עיסת דגן שהותססה ומשמשת ראש עיסה ליצירה ולהתפחה של בצק הלחם.
דגנים טחונים (קמח) בתוספת מים יוצרים עיסה או בצק .אחרי זמן מסוים מהיווצרותו יתסוס הבצק
באופן טבעי באמצעות התרבות של שמרי בר ממשפחת חיידקי החומצה לקטית (,)Lactobacillus
שיגרמו לבצק להיות חמצמץ בטעמו .כך מהווה בצק מותסס זה את הבסיס ליצירת לחם שאור.

675

מכיוון שהתסיסה היא סוג של קלקול מבוקר ,עלולה תסיסת יתר להביא לריקבון .תסיסת השאור
היא הגורמת לתפיחת הלחם ולאווריריותו ,אך גורמים נוספים משפיעים על תסיסת הבצק עצמו.
ביניהם לישת הבצק ,המפתחת את הגלוטן ,יוצרת את גמישותו של הבצק ומאפשרת את
תפיחתו.
השאור.

676

677

גורם נוסף המשפיע על יכולת התסיסה הוא המלח ,המעודד את פעילות התססת
גורמים נוספים המשפיעים על ההתססה הם :הרכב המים והקמח ,יחסי הכמויות

ביניהם ,והטמפרטורה בה מתבצעת התפיחה.

678

השאור מכונה בערבית ח'מיר והוא היה מרכיב

חשוב בהכנת הלחם.
לגבי כמות השאור בלחם ,גם כאן קיימים שני קצוות מוגדרים :הפטיר (או לחם לא נחמץ) ,שהוא
לחם העשוי ללא שאור בכלל ,והמח'תמר (ח'מיר ,)679שהוא לחם העשוי עם שאור.

670

680

אבן ח'לצ'ון

אלסיוטי ,עמ'  ;58עמר ובוכמן ,עמ'  ;144נסראללה ,עמ' .118
671
אלג'וזיה ,עמ' ; 492אלג'וזיה תרגום ,עמ' .219
672
אבן זהר ,עמ' .11
673
אבן רשד ,עמ' .227
674
אבן זהר ,עמ' .11
675
מאיר-צ'יזיק ,עמ' .19
676
דוידסון עמ' .101-100
677
דוידסון עמ' .100
678
ווד עמ' .201
679
המילה ח'מיר משמעותה בשפה המודרנית לחם שמרים אך בעולם העתיק משמעותה הייתה שאור ,לחם שהותפח
על ידי התססה.
680
אלראזי ,עמ'  ;41ויינס דגנים ,עמ' .270-269

152

כתב שלחם השאור הוא המאוזן ביותר והמהיר ביותר לעיכול ,שכמות השאור בלחם צריכה להיות
מאוזנת בכדי שלא יהיה בו ריקבון ,וכן שהלחם צריך להיות קליל וקל ודומה לספוג הים.

681

אבן רשד כותב כי עודף שאור בבצק הופך בגוף לתערובת מרות של ריקבון בשל החום הזר שיש
בו.

682

ייתכן שכוונתו ב"חום זר" היא לחום הנותר על-ידי תסיסה או ריקבון במקום חום המגיע

מטבע הבצק עצמו ,החיטה .הוא ממשיך וכותב באשר למה שמתקבל מהשאור ,שהוא עדין ומקרר
במזגו בשל חמיצותו.

683

גם אלאסראא'ילי מזכיר את החום שבשאור .הוא כותב באשר ללחם

השאור באופן כללי שיש לו חום תמידי ,הוא מסביר שיש בו קרירות הנובעת מהחמיצות של השאור
וחום הנובע מהקמח והמלח ובשל כך הוא עדין ותפיחתו מבשילה ללא נזק 684.משמע ,למרות חומו
הבסיסי של הלחם כאשר מפרידים אותו למרכיבי התהליך ,רואים שתהליך ההתססה מביא
קרירות ואילו הקמח והמלח מביאים את חום מזגם ושילוב זה הוא היוצר איזון בהכנת הלחם.
אלטברי כותב על השאור שיש בו קור מועט בשל חמיצותו.

685

אבן זהר כותב על היתרונות

שבשאור שהתסיסה מזרזת את העיכול בשאור ,אם התסיסה מתונה אך אם היא מוגזמת הרי שזו
686

סיבה להאצת נזקי המרות והריקבון שלהן.

תהליך הכנת השאור הוא תהליך של תסיסה שיוצר חמיצות ,אך גם בקלות רבה יכול ליצור רקבון.
כאשר עוסקים הרופאים בתהליך זה הם מתארים את האיכות של שני המצבים בגלל שלא ניתן
להבחין ביניהם בצורה מובהקת .זאת ,מכיוון שהמעבר בין תהליך תסיסה לתהליך של רקבון הוא
לא חד משמעי ולעיתים גם מבצק שהתחיל בו תהליך רקבון אפשר לאפות לחם שיתפח .ההבדל
בין תהליכים אלו מתמצה בהיות תהליך הריקבון חם במהותו ובהיות התסיסה ,שהיא חמוצה
בטבעה ,נוטה יותר לקרירות.
במסגרת הפרק על "מזג הדברים בכלל" בספרו ,כותב רנב"י:
"והדברים הנצמתים הם קרים ויבשים .והדברים שיש בהם רפיון הם אוריריים,
והם חמים ולחים  ,ויש בהם רפיון ,לפי שנקביהם רחבים ויכנס בהם אויר .ועל זה
היה הלחם החמוץ קל להתעכל לפי שהוא אוורירי ,אבל הנצמת הוא קשה לפי
שנקביו צרים ,והוא ארצי".
(עמר ובוכמן ,עמ' )99
הלחם הנצמת (המכווץ) הוא הלחם שלא תפח ,הלחם האוורירי הוא הלחם תפוח .הלחם התפוח
החמוץ הוא חם ולח במזגו על-פי רנב"י ,ולכן קל יותר לעיכול ,ואילו הלחם הדחוס קשה יותר

681

אבן חלצ'ון ,עמ' .79
682
אבן רשד ,עמ' .227-226
683
אבן רשד ,עמ' .227-226
684
אלאסראא'ילי  ,עמ' .195
685
אלטברי ,עמ' .374
686
אבן זהר ,עמ' .13

153

לעיכול והוא קר ויבש במזגו .אלסיוטי כותב בנושא זה שלחם שהוא כמו עוגה (דחוס) ולא תפוח,
מבחינת מרקמו ,מייצר מרות בעלות מרקם צמיגי.

687

הפטיר הוא לחם בלא שאור ,שאיננו תופח .בשל כך היה זה לחם שנחשב לקשה לעיכול ,כפי
שכבר הוזכר מדברי רנב"י .אלטברי כותב על לחם הפטיר שהוא נוקשה ויוצר גזים.

688

אבן זהר

ואבן חלצ'ון כותבים שלחם הפטיר הוא קשה ,איטי ורע לעיכול ,שהוא יוצר בגוף מרה לבנה לא
689

בשלה ומרה שחורה ומתאים ומזין לאנשים המוציאים אנרגיה רבה.
הוא נוקשה וצמיגי ,כמו שכבר הזכירו אבן זהר ואבן חלצ'ון.

אבן רשד כותב שהפטיר

690

 4.9.2.5התנור ואפיית הלחם
בתקופה הנדונה רווחו כמה סוגי תנורים לאפיית לחם ,והלחם כונה לעיתים על-פי סוג התנור בו
נאפה .לחם התנור נאפה בתנור הביתי ,שנבנה בדרך כלל מאדמה.

691

לחם הפרן נאפה בתנור

הלבנים השכונתי .לחם המלה נאפה ברמץ (אפר חם של גחלים או אבנים חמות) ,ולחם הטאבק
נאפה ,ככל הנראה ,על לבנים 692.רופאים רבים מזכירים את הלחמים על-פי התנורים השונים בהם
נאפו ,ומדרגים את לחמים אלו לפי איכותם אך ללא אזכור תוימ"מ.

693

מהעדויות עולה ,כי הדעה

הרווחת הייתה שהתנור ואופן האפייה השפיעו במשותף על מזגו של הלחם.
אלאסראא'ילי מחלק את הלחם לשלושה סוגים בהתאם לגודלו :גדול ועבה ,עדין ודק ,ולבסוף
694

מאוזן .כך הוא מסביר את השפעת הגודל ואופן האפייה על איכותו של הלחם:

הלחם הגדול

והעבה זקוק לזמן אפייה ארוך יותר ,המייבש את חלקו החיצוני והופך את החלק הפנימי של החלק
החיצוני קרוב בטבעו לטבע הקמח הקלוי .בתהליך העיכול מייבש החלק הזה את הלחות של
הפסולת ויוצר עצירות ,והאדם נזקק ללחות ההזנה וללחות הקיבה כדי להתגבר על מצב זה .החלק
הפנימי של הלחם הגדול והעבה הוא בעל לחות רבה מכיוון שהאש וחום האפייה החיצוני אינם
משפיעים עליו .כשהאש לא אופה את כל החלק הפנימי כראוי ובמידה שווה ,נשאר בו חלק נא
המוליד מרה לבנה בעלת מרקם צמיגי .הלחם העדין והדק לא נזקק לזמן אפייה רב באש וקליפתו
מתייבשת לפני שחלקו הפנימי נאפה .האש מייבשת את הלחות שלו כי היא מגיעה אל כל חלקיו,
ובשל כך הוא יבש יותר במזגו .אלאסראא'ילי לא מתאר את הלחם המאוזן ,אותו הוא מזכיר
בכותרת ,אך מדבריו אלו אפשר להבין כי המאוזן בין שניהם הוא לחם בינוני בגודלו ובעוביו,
המאוזן בין יובש ללחות.

687

אלסיוטי ,עמ' .58
688
אלטברי ,עמ' .374
689
אבן זהר ,עמ'  ;10אבן חלצ'ון ,עמ' .79
690
אבן רשד ,עמ' .227-226
691
נסראללה ,עמ' .547
692
אלראזי ,עמ'  ;41ויינס דגנים ,עמ'  ;270-269נסראללה ,עמ' .560-547
693
אבן זהר ,עמ'  ;11אבן חלצ'ון ,עמ' .92
694
אלאסראא'ילי  ,עמ' .192
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 4.9.2.6טריות ,ליפות והערות בנוגע לטבעו של הלחם
כפי שנכתב למעלה ,כמות האבחנות בין סוגי הלחמים והשפעותיהם על טבעם ומזגם מגוונת
ונרחבת מאוד  .תקצר היריעה מכדי להביא את כל האיפיונים בעזרתם אפשר לסווג את הלחמים
השונים ולהתאימם למזג הסועדים .לסיכום נביא כאן עוד מספר הערות בנוגע לטבעו של הלחם,
בהתאם לשתי תכונות שונות נוספות :טריות הלחם וליפות הפת.
על טריות הלחם כותב אבן זהר ,שהלחם המשובח ביותר הוא זה הנאכל מידי יום ביומו כאשר הוא
בעל חום פושר .ככל הנראה הכוונה היא לטמפרטורת הלחם עם צאתו מהתנור .זאת ,בשל
השימוש במילה "פושר" ,שאינו מקובל בתיאור מזג של מאכל .הלחם הגרוע ביותר ,לפי אבן זהר,
הוא זה שנלוש ונאפה לפני זמן רב 695 .רנב"י גם הוא אינו דוגל באכילת לחם ישן ,וכותב כי לחם לא
טרי הופך לח'לטים (תערובת מרות) עפישים/רקובים.

696

גם טריות הקמח חשובה ומשפיעה על מזגו של הלחם .אלאסראא'ילי מתאר שלושה סוגים של
קמח על-פי המרחק מזמן טחינתם :זה שהוא קרוב לזמן הטחינה הוא מחמם במזגו ומייבש בגלל
יסוד האש שהוא רוכש מתנועת האבן בתהליך טחינה .הקמח שרחוק מזמן טחינתו והוא פחות
מחמם ומיבש וזה המאוזן ביניהם .הוא גם מסכם באופן כללי וכותב שככל שמצטמצם הזמן בין
697

הטחינה לאפיה הקמח יותר חם במזגו וככל שהוא מתרחב הוא פחות חם.

ליפות הפת :במקומות שונים מתואר לחם הנאכל בתוספת למאכלים אחרים .בספרו של אלג'וזיה,
רפואת הנביא ,מובא קטע מהספר בו מסופר על הנביא מחמד שנהג לאכול לחם מלופת במאכלים
שונים ,והמחבר מציין שהדברים שבהם ליפת הנביא את פתו היו מאזנים את מזגו של הלחם לפי
כללי התזונה.
שבו.

699

698

אלסיוטי כותב בספרו שפיזור של זרעי כוסברה על הלחם מסלק את יסוד האויר

אבן חלצ'ון ,בספרו כתאב אלאע'ד'יה בחלק העוסק באיכות האוכל ,כותב שאם אוכלים

את תוכו של הלחם עם בשר של גדי או פרגיות צעירות או בשר של ת'ני ,הרי שהם מאוזנים
במזגם.

700

וקואמיח

701

אלראזי כותב שלא מומלץ ללפת ,משמע לתבל ,את הלחם בדברים מלוחים ,חריפים
 ,כי בין השאר הם גורמים ליצור מרה אדומה לא טבעית ,וכן ,השפעתם גרועה יותר אם
702

המקום בו נמצאים הוא חם ויבש במזגו.

כאשר עוסק אבן רצ'ואן בדרך לשמירה על בריאות האנשים הוא מתאר שאת הטוב ביותר במזונות
יש לתת לאלו שהמזג שלהם מאוזן ונותן כדוגמא למזון מאוזן את הלחם האיכותי .הוא מציין כי
כדאי להוסיף ללחם תבלינים שיקלו על עיכולו.

703

695

הרמב"ם קובע באופן כוללני שכל מיני הלחם

אבן זהר ,עמ' .10
696
עמר ובוכמן ,עמ' .124
697
אלאסראא'ילי  ,עמ' .192-191
698
אלג'וזיה ,עמ' ; 336-335אלג'וזיה תרגום ,עמ' .162
699
אלסיוטי ,עמ' .51
700
אבן חלצ'ון ,עמ' .45
701
קואמיח :רוטב חמוץ ומלוח העשוי מלחם עבש ,חלב ותבלינים; נסראללה ,עמ' .576
702
אלראזי ,עמ' .54
703
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;218-217אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .137-136
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מחממים.

704

העובדה שהרמב"ם טוען לחומו של הלחם אינה מורידה מטענתו של אבן רצ'ואן,

משום שהאיזון אצל בני האדם כפי שצוין לעיל מתבטא בנטייה לחום וללחות .טענה זו מקבלת
חיזוק מהרמב"ם שמזכיר את הלחם בין המאכלים הקרובים לדם (מרה אדומה) 705,שגם היא חמה
ולחה בטבעה .אלאסראא'ילי  ,גם הוא במסגרת תאורו את הנהגת הבריאות ,כותב שלחם שלא
נעשה בעבודת יד (כנראה הכוונה שלא נלוש) ,גם אם הוא נוקשה – יש בו עודף לחות ודביקות
ו[כתוצאה מכך] קשה לו להתעכל וגם נוצרת ממנו מרה אדומה לא טובה .הוא מנגיד את הלחם
הזה לבשרים שונים ,שהם נוקשים בעצמם וגם בתגובה שיוצרת המהות שלהם בגוף 706.כוונתו של
אלאסראא'ילי היא שהמראה החיצוני ,או התחושה שיוצר המגע הראשוני של המזון ,אינם מעידים
בהכרח על המזג או על המרה שהוא יוצר בגוף ,ולעיתים התחושה הראשונית שהוא יוצר יכולה
להיות הפוכה למזג או למרה שנוצרת.
 4.9.2.7סיכום
הידע על הלחם כמזון נרחב ביותר ,וכולל אזכורים רבים הקשורים לדרך הכנתו ,למשמעותו,
לתפקידו בתרבות וכן לאיכותו הבריאותית .ישנם נתונים רבים על מזגו ועל המרות שהלחם יוצר.
לפי הכותבים ,ההשפעות השונות של גורמים שונים על איכות הלחם אינן תלויות זו בזו ,דבר
המאפשר אין סוף אפשרויות למזגו של הלחם .מהטקסטים עולה כמות גדולה של משתנים
המשפיעה על מזגם של הלחמים ,ואין כל יכולת להגדיר את הלחם על-פי מדד מוחלט .חשוב לציין
שרוב הרופאים והספרות בכלל מגדירים את איכות הלחם באופן אחיד ,אך לעיתים ישנם גם חילוקי
דעות העולים מן הטקסט.
אלאסראא'ילי פתר בעיה זו כאשר הציג דרך שיטתית בתאורי המזונות ועשה שימוש ברעיון של
גרף ,מנעד .הוא הסביר שהמשתנים השונים שמהם מורכב מזגו של הלחם יכולים להימצא בכל
נקודה בין שתי נקודות ,וככל שהם קרובים לנקודה זו או אחרת הם מושפעים יותר מאותה התכונה
שמשפיעה גם על מזגם .כאמור לעיל ,אלאסראא'ילי הדגים זאת בנושא הלחם בשלושה משתנים:
הסובין ,השאור והאפייה .גם רופאים אחרים מתארים את המזג של הלחם על-פי כללים אלו ,אך
אלאסראא'ילי

עושה זו בצורה שיטתית ,מוסברת וברורה שמאפשרת יצירת בסיס להצגת

המשתנים גם מהמידע הנובע מכתביהם של רופאים אחרים .מידע זה מאפשר ליצור גרף המתאר
את ההשפעות השונות של התכונות השונות על המזג של הלחם .גרף זה מתקשר לגרף שהוצג
בפרק העוסק בתאור תוימ"מ 707ועל גביו נעשה תאור זה.

704

רמב"ם ,עמ' .229
705
רמב"ם ,עמ' .236
706
אלאסראא'ילי  ,עמ' .170
707
ראו לעיל סעיף 2.5
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טבלה  :5מזגו של הלחם

בשרטוט אפשר לראות את השפעת הגורמים השונים על טבעו של הלחם .באופן טבעי מסומנת
נקודת הבסיס בנטייתו של הלחם באופן בסיסי לחום וללחות ,כפי שמוסכם על דעתם של רוב
הרופאים .מנקודה זו יוצאים גרפים שונים המתארים את ההשפעות השונות על מזגו של הלחם.
גרף מספר  1מתאר את השפעת הדגן ומתייחס לדגנים שרווחו באזור :השעורה שמקררת יותר
והחיטה שמחממת במזגה .גרף מספר  2מתאר את מרחק הזמן מטחינת הקמח  -ככל
שמתרחקים מזמן הטחינה יש פחות חום ויובש בקמח .גרף מספר  3מתאר את אופן טחינת הקמח
 ככל שיש יותר סובין והקמח פחות מנופה ,כך הוא יותר קר ויבש במזגו ויוצר מרה שחורה .גרףמספר  4מביא את השפעת כמות השאור  -ככל שיש יותר שאור כך יש יותר קרירות בלחם .הגרף
החמישי והאחרון מתאר את גודל הלחם באפייתו  -ככל שהלחם עבה יותר כן תוכנו של הלחם יותר
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לח וקר .מובן כי ,כפי שתואר לעיל ,אין אלו כל הפרמטרים שמתארים הרופאים בכתביהם ,אלא
העיקריים שבהם בלבד.
שרטוט זה מאפשר את סיווגו של כל לחם על-פי מזגו ,ומדגים גם את המורכבות שבהגדרות
המורכבות ממספר משתנים רבים הנעים על גרף באופן דינאמי .עניין זה חשוב ,כי הוא מראה את
הקשר של הכתוב לתוימ"מ לא רק במושגים אלא גם באופן המחשבה המבוססת על תורת
הניגודים ,שהוותה חלק מהבסיס הרעיוני לתוימ"מ.
 4.9.3הבשר
אגדה שמקורה בתקופה הממלוכית במצרים ,הנסובה סביב יחסי הכוחות בין המוצרים הנמכרים
בשוק ,מלמדת רבות על הבשר ,על האופן בו נתפס ועל מקומו .באגדה מתרעם המלך בשר כבש,
מהידיעות המגיעות אליו על כוחו העולה של יריבו המלך דבש .הוא שולח את שליחו שומן הזנב
עם אגרת המבקשת מיריבו להכנע .האגרת מציתה מלחמה בין שתי הממלכות .בצדו של המלך
בשר כבש אפשר לראות בשרים נוספים מבעלי חיים שונים ,ובצידו של הדבש נמצאים ירקות,
לחם ,דגים ,חלב וממתקים .בהמשך מצטרפים לצבאו של המלך דבש גם הפירות ובסוף גם
הצמחים הארומטיים .האגדה מספקת לנו מידע רב הקשור לתזונה ,אולם לעניינינו ניתן להתרשם
מחשיבותו של הבשר בתזונה .הבשר הוא המוביל והשליט של השוק והוא בעל החשיבות והכוח
הגדולים ביותר.

708

זה לאו דווקא אומר שהוא המאכל הנאכל ביותר ,אך הוא הנחשק והיוקרתי

ביותר ,לפחות לפי אגדה זו .מתוך האגדה גם עולה שבראש רשימת הבשרים עמד הכבש.
אשתור ,שחקר את הנושא ,מציין שבמזרח הקרוב בשר כבש היה תמיד הבשר המועדף .הוא גם
חושב שמסיבה זו הקדישו הרופאים באותה התקופה מילים רבות לתיאורו ולתאור איכויותיו.

709

הבשרים מגיעים מחיות משק או מחיות בר ,וסוגי הבשרים רבים מספור ,אולם קל לסווגם.
הלחמים מותקנים מאותם חומרים בסיסיים (קמח ,מים ,מלח ושלושתם ביחד בשאור) בוואריאציות
שונות או בצורות הכנה שונות ,ונבדלים בשמותיהם בעקבות זאת .לכן תהליך האבחנה בין
הלחמים מורכב ,כפי שהוסבר לעיל .בעלי החיים ,לעומת זאת ,נבדלים זה מזה ברוב המקרים
בצורה ברורה יותר – על פי החיה ממנה מופק הבשר .לכן קל יותר לסווגם לקטגוריות שונות.
כל סוגי הבשר מתוארים בספרות הרפואית ,גם ההולכים על ארבע ,גם העופות וגם בשר הציד.
בספרו מנאפע אלאע'ד'יה מציין אלראזי את סוגי הבשר הנפוצים– צאן ,עיזים ובקר – ומרחיב
אודותיהם.

710

הוא איננו היחיד העושה זאת .אלה סוגי הבשר העיקריים שדנים בהם בטקסטים

708

פינקל.
709
אשתור ,עמ' .4
710
אלראזי ,עמ' .124
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מבין כל סוגי הבשר .אמנם ,בתקופה הנדונה היה מגוון גדול של מזונות מן החי שנאכלו והוזכרו
בספרות ,אך לצורך מחקר זה בחרנו להתמקד בבעלי החיים המרכזיים בהם נעשה שימוש למאכל:
הכבש ,העז והבקר ,בשר ההולכים על ארבע הנפוץ ביותר באזור הנחקר ,לצידם היה גם העוף,
אך מעמדו היה נמוך יותר.
בספרו תדביר ספר אלחג' ,העוסק בהוראות העלייה לרגל למכה ,כותב אבן לוקא שהמזון הטוב
ביותר למסע הוא זה המייצר מרות מאוזנות ושאינו הופך בקיבה למרות לא טבעיות ומשחית
אותה .בין המזונות המתאימים הוא מציין את הגדי ,הטלה ,התרנגול והפסיון (דראג') שלא בושלו
בפלפל שחור ,בקימל ,בגלנגל (ח'ולנג'אן) ,בקינמון או בתבלינים מחממים אחרים.

711

באשר לאיכות הבשר באופן כללי כותב אבן רצ'ואן ,שבשר איכותי הוא בשרה של חיה צעירה,
שרעתה במרעה מתאים והיא בריאה בגופה .לפני שחיטתה צריכה החיה להיות בחדר בעל אוורור
טוב ומרחב תנועה ,כדי שישתחררו הרוחות העודפות בגופה .בנוסף ,הוא מציין כי הבשר הטוב
ביותר הוא זה ששחיטתו הייתה הקרובה ביותר למועד אכילתו.

712

סיווג הבשרים על פי תורת המזגים והמרות
מספר רופאים מסבירים בכתביהם העוסקים בתזונה את האופן בו שונה טבע החיות זו מזו ,ואת
הסיבות לשוני זה .אלאסראא'ילי  ,למשל ,עוסק בהרחבה בטבעם של בעלי החיים השונים על-פי
תוימ"מ ובסיבות להבדלים ביניהם ,ומתחיל בכך מתאור היסודות .הוא מזכיר שישנם שני היסודות
הקלים (אש ואויר) ושני היסודות הכבדים (אדמה ומים) ,וכי לכל אחד מהיסודות יכולה להיות
נטייה למעלה ,נטייה למטה או נטייה ממוצעת ,שזו נטייה שלוקחת משני הקצוות גם מלמעלה וגם
מלמטה (חאשיתין).

713

בשלב הבא של דבריו הוא מסווג את בעלי החיים על פי כמות היסודות

מהם הם מורכבים ,ותנועתם:
 .1בעלי החיים שיש בהם כמות גדולה יותר משני היסודות הקלים (אויר ואש) יש בהם כוחות
תנועתיים ,כמו בבעלי החיים ההולכים על ארבע ונעים ממקום למקום.
 .2בעלי החיים שיש בהם הרכב יסודות בעל כמות שווה בין היסודות הקלים והכבדים .הרכב
זה יוצר את הכוחות האיטיים בתנועתם ,כמו אצל הצדפות.
 .3בעלי החיים שבהרכב היסודות שלהם יש יותר מן הנטייה למעלה של היסודות הקלים.
הרכב זה יוצר את העופות.
 .4בעלי החיים שבהרכב היסודות שלהם יש יותר מן הנטייה למטה של היסודות הקלים.
הרכב זה יוצר את התנועה הקלה ,ובכך את החרקים שעל פני הקרקע.
 .5בעלי החיים שבהרכב היסודות שלהם יש יותר מהנטייה הממוצעת של היסודות הקלים,
הרכב זה יוצר את ההולכים על ארבע.

711

אבן לוקא ,עמ' .27-25
712
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;218אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .137
713
אלאסראא'ילי  ,עמ' .84-83
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 .6בעלי החיים שבהרכב היסודות שלהם יש יותר מן הנטייה למטה של שני היסודות הקלים
והנטייה למעלה של שני היסודות הכבדים .הרכב זה יוצר בהם את בעלי החיים הנמצאים
בימים ובנהרות ,המוצאים להם מחסה במים.
אלאסראא'ילי מסביר שמצבם של בעלי החיים בקבוצה האחרונה נגרם בשל עודף לחות המזג של
המים ,וכן משום שכל חיה נמשכת ליסוד שלה ולמקור שממנו היא מורכבת .הוא מסביר שמזג של
בעל-חיים קרוב במזגו לבעל החיים או הצמח שהוא ניזון ממנו ,ובדרך כלל חיות או צמחים בעלי
מזג נגדי לאותו בעל החיים הם אויביו.

714

אבן סיאר אלוראק כותב שהבשר הוא בעל הכוח הרב מכל המזונות ומוסיף כי מי שיש לו עודף
ממנו נדרש להקזת דם כדי להוציא את נזקו 715.אלראזי כותב שהבשר הוא ,באופן כללי ,מזין מאוד
ויוצר דם יציב ואיכותי .הוא מוסיף שהבשרים שונים האחד מן השני על-פי סוגיהם ,גילם והמקום בו
גדלה החיה ממנה הופקו.

716

רופאים אחרים מפרטים גם הם משתנים כלליים אלו הקשורים לבעלי החיים .אלטברי כותב באופן
כולל שהבשרים חמים ולחים בבסיסם,

717

ומציין בהמשך שישנם משתנים שונים שמשפיעים על

אופי בעל החיים .הוא נותן כדוגמא את הבהמות שרועות במישור במירעה הלח ,הן לחות לטענתו
יותר מאלו הרועות במירעה היבש.

718

אלאסראא'ילי  ,כאשר הוא עוסק במזגם של בעלי-החיים ובהבדלים ביניהם ,כותב שיובש וקור,
אצל בעלי חיים ובכלל ,מזיקים פחות כשהם ביחד מאשר יובש וחום .זאת ,הוא מנמק ,מפני
שהחום מחזק ומגביר את היובש .עם זאת ,שני האחרונים מזיקים פחות כשהחום חלש יותר ,אז
גם היובש מזיק פחות .באשר ללחות ,הכותב מציין שבשר של חיה בעלת לחות רבה הוא רך ועדין,
הוא יוצר מרה לבנה דביקה ,ובמקרה זה עדיפות החיות החמות והלחות על אלו הקרות
והלחות.

719

בנוסף להשפעת גורמים שונים על מזג הבשר ,כתבו הרופאים כי בשר בעל מזג שונה מתאים
לאנשים במצבים שונים .אלראזי כותב שהבשר בעל המזג היבש מתאים יותר לחולים במחלות
לחות כמו מיימת ועוד ,והבשר בעל המזג הלח מתאים לחולי קדחת כחושים ולמי שיש לו מחלות
יבשות.

720

מבוגר וצעיר
בין שלל מאפייני החיות המחושבים בשקלול מזגו של הבשר מופיע גם גילן .הכתובים מדגישים את
ההבדל במזג בין חיה צעירה למבוגרת .הרופאים מסבירים שככל שהחיה צעירה יותר ככה מזגה
714

אלאסראא'ילי  ,עמ' .84
715
נסראללה ,עמ'  ;102אלוראק ,עמ'.21
716
אלראזי ,עמ' .123
717
אלטברי ,עמ' .384
718
אלטברי ,עמ' .384
719
אלאסראא'ילי  ,עמ' .91
720
אלראזי ,עמ' .124
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לח יותר ,שהיניקה נותנת לבעלי החיים לחות מאוזנת ,שכשמגיע בעל החיים לגיל שנה הלחות
הופכת למאוזנת וכי ככל שהוא מתבגר ומזדקן מתגברים בו היובש והקרירות.

721

אבן סיאר

אלוראק מוסיף על עניין זה שהבשר ,ככל שהוא יותר לח ורך כן הוא טוב יותר ,ולכן בשרן של חיות
מבוגרות פחות טוב כי ככל שהן יותר מבוגרות הן יותר יבשות ובשרן מיצר יותר חום.

722

מקום
גם מקום גידול החיה ,שחיטתה ואכילתה חשוב בבחינת השפעתה על הסועד .רצ'ואן כותב שמזג
החיות מתאים למזגם של בני האדם בכך שהוא משתנה מהר ומתאים את עצמו למקום בו נמצא
האדם .כמו שהאדם מתאים את עצמו למזג המקום כך גם החיה ,הוא מתאר ,ולכן טבעה של חיה
במקום מסוים מתאים לטבעו של האדם באותו המקום .הוא נותן בתור דוגמא את מצרים ומסביר
שחיה שמגיעה למצרים מרחוק ישתנה טבעה עם הזמן והיא תתאים את עצמה לטבע המקום.

723

רנב"י מסביר שבעלי החיים השוכנים במדבר בשרם יותר קר ויבש מבעלי החיים המבויתים,

724

ואלראזי מוסיף שבעלי החיים המבויתים בשרם הוא לח ומזין יותר.

725

בישול הבשר
אופן הבישול והחומרים איתם בישלו את הבשר גם הם נחשבו לגורם המשפיע מהותית על המזג
שבשר זה יוצר בגוף .על-פי הרמב"ם ,בשר מטוגן הוא יבש יותר במזגו ,בשר מבושל במים לח
יותר וזה המבושל בקדירה הוא בעל מזג ממוצע בין יובש ללחות.
טענותיו של הרמב"ם לגבי הבשר ובישולו,
הבשר.

728

727

726

אלסיוטי גם הוא מחזק את

ואלראזי מוסיף שצליית הבשר גם היא מייבשת את

אלטברי מסביר שמה שנצלה על האש מקבל מהכוח של האש ונותן כדוגמא את

הקבאב 729.כוח זה של האש הוא יבש.
אבן רשד כותב על מרכיבים שונים שמוסיפים לבשר במהלך הכנתו ומשפיעים על מזגו .הוא מציין
שהדרך הטובה ביותר לבישול הבשר היא במים ,שמן זית ,בצל ומלח .הוא מדגיש ששמן הזית
מתאים מאוד מבחינת מזגו למזג האדם.
מקבל מכוחו הקר של החומץ.
או במיץ ענבי בוסר,

732

731

730

אלטברי כותב שכאשר מבשלים בשר בחומץ הוא

אלראזי מוסיף שלבעלי מזג חם מומלץ להכין את העופות בחומץ

שניהם בעלי איכות מקררת .למי שמזגו לא נוטה לחום הוא ממליץ לבשלם

721

עמר ובוכמן ,עמ'  ;118אלראזי ,עמ'  ;123אלאסראא'ילי  ,עמ' .91
722
נסראללה ,עמ'  ;102אלוראק עמ' .21
723
אבן רצ'ואן ,עמ'  ;121אבן רצ'ואן תרגום ,עמ' .91-90
724
עמר ובוכמן ,עמ' .118
725
אלראזי ,עמ' .123
726
רמב"ם ,עמ' .230
727
אלסיוטי ,עמ' .97
728
אלראזי ,עמ' .130
729
אלטברי ,עמ' .384
730
אבן רשד ,עמ' .228
731
אלטברי ,עמ' .384
732
אלראזי ,עמ' .130
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בשמן ובמרי ,שניהם בעלי איכות מחממת ,ולמי שרוצה לייבש את מזגו להכינם כמו
הכרדנאכ

734 733

.

סיכבאג'
אחד מתבשילי הבשר הידועים באותה התקופה היה הסיכבאג' ,תבשיל בשר שבושל עם חומץ.
בפתיחת הפרק העוסק במאכל זה בספרו של אבן סיאר אלוראק ,כתאב אל-טביח' ,מספר המחבר
על מלך פרסי בשם כסרי' אנושרואן שבחן מספר טבחים וביקש מכל אחד מהם להכין את המאכל
הטוב ביותר שהוא יודע להכין .כולם הכינו סיכבאג' ,אותו מכנה המלך על פי הסיפור  -המלך של
התבשילים.

735

אלע'זולי מספר בספרו מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור שהסיכבאג' הוא חם ומאוזן בלחותו,
מועיל לכבד ,שיש בו מרה צהובה ,הוא מייצר דם טוב ,מחזק את הייצר המיני ,מועיל נגד
שילשולים ואם הוא עשוי מבשר בקר הוא מועיל גם למי שיורדת בקיבתו מרירות/מרתיות (מררה)
רבה.
בספר מחאצ'ראת אלא'דבאא' ,בפסקה המספרת על הסיכבאג' והזירבאג',

736

מסופר על הח'ליף

אלמנצור ששואל את הפילגש החביבה עליו עד מתי הם יאכלו סיכבאג' והיא עונה לו ,שהסיכבאג'
הוא המוח של המזונות  -מי שהסיכבאג' מחמם אותו לא משתעמם ומי שהוא מקרר אותו לא
מתעבו אלא חי ממנו.

737

אמירה זו של הפילגש מדגימה את מורכבותו של התבשיל ,שהוא מאוזן

בבסיסו .למעשה ,יש מתכונים רבים המכילים גרסאות שונות של הסיכבאג' ולכן ,כמו שנאמר לעיל,
אפשר להתאימו על-ידי צורת ההכנה והמרכיבים להיות בעל מזג מחמם או מקרר לחילופין.
מעבר לעיסוק בבעלי חיים באופן כללי נמצאת בספרות המקצועית והכללית התייחסות גם לבעלי
חיים ספציפיים .התייחסות זו תובא להלן על פי בעלי החיים שהוגדרו לעיל.
 4.9.3.1כבש
כבש וטלה מיוצגים בשפה הערבית בתקופה הנדונה על-ידי מספר מילים .הכבש מיוצג על-ידי
המילים :צ'אן ,כבש ו-ע'נם .הטלה על-ידי :ח'רוף וחמל .בשל השמות הרבים יצוין ליד כל אזכור
בתעתיק השם בו נעשה שימוש במקור.
הכבש מתואר על ידי רוב הרופאים כחם ולח בטבעו ,אלסיוטי ואבן זהר מתארים אותו בפשטות
כבשר חם ולח.

738

אלג'וזיה מפרט ומתאר את בשר הכבש (צ'אן) כחם מדרגה שנייה ולח מדרגה

733

עורך כתב היד מעיר שהכוונה בשמו של מאכל זה היא לסוג של בישול בדרך השונה ממה שעושים בדרך כלל לגבי
קבב בתוספת תבלינים .נסראללה מזכירה מאכל שנקרא כרדנאג' שהוא על פי פרשנותה עוף צלוי על גריל (נסראללה,
עמ' )248
734
אלראזי ,עמ' .130
735
נסראללה ,עמ'  ;248אלוראק ,עמ' .132
736
שמות מאכלים שונים.
737
אלא'צפהאני ,עמ' .705
738
אלסיוטי ,עמ'  ;97אבן זהר ,עמ' .21
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ראשונה.

739

אבן חלצ'ון לעומתו כותב שהכבש (כבש) הוא חם ולח מדרגה ראשונה ,משמין את

הגוף ומזין מאוד .הוא מוסיף שבשר הכבש אינו מתאים לא לבעלי מזג חם (מחרורין) ולא לאנשים
הסובלים מקדחות (מחמומין).
(צ'אן),

741

740

אלראזי כותב שמי שסובל ממזג קר ויבש צריך לאכול בשר כבש

ואילו אלאסראא'ילי כותב שהצאן הוא גם מאוזן בחום וביובש אך חם במזגו וכי הצאן

הקשיש הוא חם ויבש.

742

כל העדויות המובאות לעיל מציגות את אותו המידע הבסיסי על מזגו של

הכבש ,גם אם כל אחת מתארת את הבשר באופן מעט שונה .הרופאים כולם הסכימו כי הצאן הוא
חם במזגו .אולם באשר לרמת היובש או הלחות הדעות שונות ,ככל הנראה בשל מיקום גיאוגרפי
ומאפיינים שונים של הכבש.
אלסיוטי כותב שבשר הגב של הכבש טוב ומיצר מרה אדומה טובה.

743

אלע'זולי בספרו מטאלע

אלבדור פי מנאזל אלסרור כותב שבשר הצאן (צ'אן) מועיל כנגד מרה שחורה אלא שבקרב
הממרורין אכילת בשר זה מחזקת את הנטייה למחלת הנפילה.

744

טענה זו מחוזקת על-ידי אבן

סינא שבספרו אלקאנון פי אלטב הוא מזכיר בין הסיבות השונות להיווצרות מחלת הנפילה את
הנטייה למרה שחורה.

745

טבלה  :6המזג והמרה של הכבש
מקור
אלסיוטי
אבן זהר
אלג'וזיה
אבן חלצ'ון
אלראזי
אלאסראא'ילי

פרטים
חם ולח
חם ולח
חם מדרגה שנייה ולח מדרגה ראשונה
חם ולח מדרגה ראשונה ,אינו מתאים לבעלי מזג חם
מתאים למי שסובל ממזג קר ויבש
מאוזן בחום וביובש אך חם במזגו ,הקשיש חם ויבש

תיאור מזגו של בשר מסוים על דרך ההשוואה הוא כלי שמשתמשים בו הרופאים ,והוא בלט
במיוחד בדיונים בבשר הטלה :אבן סיאר אלוראק משווה בין הטלה (חמל) לעז וכותב שהטלה חם
יותר מהגדי ומייצר יותר פסולת

747 746

.

רנב"י כותב שהעז יבשה וקשה יותר לעיכול מהכבש (צ'אן),

שהזכר גרוע יותר מהנקבה מפני היובש ושבשר העז יוצר הפסד בתערובת המרות.

748

אלראזי

מרחיב בעניין זה וכותב כי בשר הכבש (צ'אן) מזין יותר מבשר העיזים ,שהחום והלחות שבשר
הכבש מייצר בגוף רבים יותר והמרה האדומה הנוצרת ממנו יציבה ,דביקה ,לחה וחמה יותר

739

אלג'וזיה ,עמ' ; 653אלג'וזיה תרגום ,עמ' .263
740
אבן חלצ'ון ,עמ' .84
741
אלראזי ,עמ' .125
742
אלאסראא'ילי  ,עמ' .91
743
אלסיוטי ,עמ' .97
744
אלע'זולי ,עמ' .27
745
אבן סינא ,כרך  ,2עמ' .130
746
ככל הנראה הכוונה ביצור פסולת היא למרה לא טבעית.
747
נסראללה ,עמ'  ;103אלוראק ,עמ' .21
748
עמר ובוכמן ,עמ' .138
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מהמרה האדומה הנוצרת מבשר העיזים.

749

הוא מוסיף שבשר הכבש (צ'אן) מועיל יותר לבעלי

המזגים שסטו מאיזון לכוון המזג הקר ולמי שיש להם גזים,

750

ומתאים לאכלו בזמנים קרים

ובארצות קרות ולמי שלא מתנועע הרבה ,מתאמץ באופן מאוזן וזקוק לכח ואנרגיה .הוא מדגיש
בסוף דבריו שלטיפוסים בעלי התכונות ההפוכות לאלו שהוזכרו לעיל עדיף בשר העז.

751

אלראזי

נותן הוראות לבחירה בין אכילת בשר כבש לבשר עז .מדבריו עולה שהבחירה במה לאכול צריכה
להיות על-פי מזג האדם ,הפעילות בה הוא עוסק ,ותופעות נוספות בהתאמה למזג העז או הכבש
והמרה אותה הם יוצרים.
 4.9.3.2הטלה
הרופאים מתארים את בשר הטלה ואת תכונותיו בנפרד מבשר הכבש ,ובהרחבה .אלראזי כותב
שבשר הטלה (חמל) לח יותר מבשר הכבש (צ'אן) ככל שהטלה יותר קרוב למועד לידתו.
כותב על הטלה שבשרו לח מאוד וקר ,מזין לבעלי מרה לבנה וטוב לבעלי מזג חם.

753

752

רנב"י

אבן זהר

כותב שבשר טלה (צע'אר אלע'נם )754שיש בו לחות רבה הוא טעים מאוד אך גם מייצר לחויות
מיותרות בגוף 755.אלג'וזיה כותב שבשר טוב מקורו בטלה מכיוון שבשר הטלה מייצר מרה אדומה
איכותית .בשר כזה מתאים ,כך הוא מתאר ,לאנשים בעלי מזג קר או מאוזן ולאלו העושים פעילות
גופנית רבה במקומות קרים או בעונות קרות .בנוסף לכך הוא מועיל לאנשים בעלי מרה שחורה.

756

אבן חלצ'ון כותב על טלה (ח'רוף) כי הוא חם ולח ביותר ,מתאים לחלשים למשתעלים שיעול יבש
ולקמולים ,אינו מתאים לבעלי לחות בקיבה ולבעלי מרה לבנה ומזיק פחות בזמן הקיץ .הוא כותב
כי יש לברור ממנו את מי שקרנו חזקה וגילו מאוזן 757.בחיבורו על הנהגת הבריאות ,בחלק העוסק
באיכות המאכל ,כותב רנב"י שהטוב במיני הבשר הוא כבש בן שנה (ככל הנראה הכוונה לטלה)
שכמות השומן בו ממוצעת .הוא ממשיך וכותב שיש רופאים הטוענים שהטלאים טובים למאכל אף
שהם יוצרים פסולת רבה ,ומעריך שכוונתם היא לטלאים הנולדים במקומות חמים ויבשים בגלל
שהם יותר ממוצעים במזגם.

758

אבן רשד מרחיב בעניין זה וכותב על הטלאים (חמל) שהם

מייצרים בגוף פסולת רבה .זאת ,מלבד הטלאים שחיים בארצות החמות כי אלו מאוזנים במזגם.
הוא מביא כראיה לכך את העובדה ששערם של הטלאים הגדלים בארצות דרומיות מסולסל ,יבש
וקצר ואילו בארצות הצפוניות הוא מתארך עד שנעשה חלק וארוך.

749

759

אלראזי ,עמ' .124
750
בתרגום מילולי כתוב ,ש"ספגו רוח".
751
אלראזי ,עמ' .125
752
אלראזי ,עמ' .126
753
עמר ובוכמן ,עמ' .127
754
כבש צעיר.
755
אבן זהר ,עמ' .21
756
אלג'וזיה ,עמ' ; 653-4אלג'וזיה תרגום ,עמ' .263
757
אבן חלצ'ון ,עמ' .84
758
עמר ובוכמן ,עמ' .83
759
אבן רשד ,עמ'  ;227אבן סינא מסביר בספרו אלקאנון פי אלטב ששער מתולתל מעיד על יובש מזג אצל בני-אדם
(גרונר ,עמ' .)266
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טבלה  :7המזג והמרה של הטלה
מקור
אלראזי
רנב"י
אבן זהר
אלג'וזיה
אבן חלצ'ון
אבן רשד

פרטים
לח יותר מבשר הצאן
לח מאוד וקר ,מזין לבעלי מרה לבנה וטוב לבעלי מזג חם
יש בו לחות רבה ,מייצר לחויות מיותרות בגוף
מייצר מרה אדומה איכותית ,מתאים לאנשים בעלי מזג קר או מאוזן ,מועיל
לאנשים בעלי מרה שחורה
חם ולח ביותר ,אינו מתאים לבעלי לחות בקיבה ולבעלי מרה לבנה
הטלאים שחיים בארצות החמות מאוזנים במזגם.

העדויות המובאות לעיל שונות האחת מהשניה ואף קיים במקרים מסויימים ניגוד במידע שהן
מביאות אודות מזגו של הטלה והמרה אותה הוא יוצר .לדוגמא רנב"י שכותב שהטלה לח מאוד
וקר ואילו אבן חלצ'ון שכותב שהוא חם ולח .רנב"י מסביר ניגוד זה על-ידי משתנים אזוריים .כדי
להסביר עניין זה הוא מביא מדבריו של אלראזי:
"אמר אלראזי כי בשר הטלה יותר עבה מבשר הגדי ויותר חזק ויותר חם והוא
נוטה למזגו של בשר הגדי כאשר הוא איכותי .ואני אומר כי זה מתמיה ,כי הטלה
יש בו מותרות הרבה והגדי אין בו מותרות אך הוא נוטה למזגו של בשר הגדי.
ואולי מצב זה קורה במדינות החמות שהן לכוון דרום כיוון שמזגו יהפוך לממוצע
בשל חום המזג של האויר".
(עמר ובוכמן ,עמ' )128-127
במובאה זו מסביר רנב"י שהוא אינו מבין את טענתו של אלראזי שהגדי טוב יותר מהטלה ,כי
הטלה חם יותר במזגו וחזק יותר ועבה יותר ,והרי הוא יודע שבטלה יש יותר יתרונות .והוא מסביר
הבדלים אלו בין דעתו לדעתו של אלראזי בהבדלים גאוגרפיים ,שמשפיעים על הגדי ,והופכים את
בשרו למאוזן יותר בשל חומו של האזור בו הוא נמצא.
הבישול
אבן זהר ,כפי שהוזכר לעיל ,כותב על הבעיתיות שבאכילת בשר טלה ,כי בשר טלה (צע'אר
אלע'נם )760שיש בו לחות רבה הוא טעים מאוד אך גם מייצר לחויות מיותרות בגוף .לכן ,הוא
ממשיך וכותב ,צריך להימנע מאכילתו ,ולאוכלו צלוי על שיפוד ,אפוי בתנור או עם מרי.

761

אבן

חלצ'ון כותב גם הוא שאת הטלה (ח'רופ) אפשר לשפר באמצעות בישול בחומץ ומרי עם תבלינים
760

כבש צעיר.
761
אבן זהר ,עמ' .21
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שעוצרים את העודף.

762

אבן זהר כותב באשר לבשר הכבש (צ'אן) כולו כי יש להשתמש בו לאחר

שהתייבשו הלחויות שלו ,כדוגמת תבשיל המורי ,תבשיל בשמן (זית) רב או בישול בחומץ .הבישול
הגרוע ביותר ,לטענתו ,הוא זה שבמרק בשר או בתבשיל מצ'ירה שהוא מזיק כפליים.

763

נראה כי

אבן זהר התכוון ב"עודף" לעודף הלחות והמרות שבשר הטלה יוצר ,כפי שאלו הוזכרו לעיל
בעדויות הרופאים השונים וכן ללחות המוספת על-ידי בישול המוסיף לחות לבשר .רנב"י כותב
בעניין זה שבשר טלה עדיף על בשר מבושל בשל מיעוט לחותו 764.כי הצלייה מפחיתה את הלחות
שבו.
אלראזי מציע דרכים אחדות לבישול בשר הכבש (צ'אן) כדי להתאימו למצב המזג של אנשים
שונים ,ומדגיש שכדי להלחם בנזקים שיוצר מזון מסוים צריך להתאים את דרך הכנתו .הוא מביא
מספר דוגמאות בנוגע לבשר הכבש (צ'אן) ומפרט ,כי מי שזקוק לקרור ועידון צריך לבשל את
הבשר בחומץ ,מי שזקוק לעידון וליציאות מהירות צריך לבשל את הבשר במרי ,ולמי שזקוק רק
לקרור צריך להתקין את הבשר עם מי חלב חבוצים (מצל ראא'ב) ,כשכ ,סמאק וגרגרי רימון.

765

 4.9.3.3העז
באשר לבשר העז ,לסיווגי הרופאים מאפיינים דומים אך הם חלוקים לגבי החום או קור המזג
שיוצר בשר זה .אבן חלצ'ון כותב שבשר העז קר ויבש בדרגה ראשונה ,מזין בצורה שלא משאירה
פסולת ולא מתאים לבעלי מרה שחורה.
העז יותר קר ומייצר פחות פסולת.

767

766

גם אבן סיאר אלוראק כותב שבהשוואה לכבש ,בשר

לעומתם כותב אלטברי שהעיזים מאוזנות מבחינת החום

והלחות ובשרן מיצר מרה אדומה עדינה המסייעת לבעלי חום.

768

אלג'וזיה ,בספר רפואת הנביא,

מפרט שבבשר העז יש חום מועט והוא יבש מבחינת מזגו ,הוא לא יוצר מרה איכותית וכאשר הוא
יבש במיוחד הוא יוצר מרה שחורה.

769

אלסיוטי כותב שבשר העז הטוב ביותר הוא כשהעז בת

שנתיים ,אז יש בה מעט חום והיא יבשה ומייצרת מרות טובות ,ומדגיש שכאשר העז יותר מידי
יבשה זה לא טוב.
במזגן.

770

אלאסראא'ילי

כותב שהעיזים מאוזנות בלחות וביובש שלהן אך קרות

771

בספרו מטאלע אלבדור פי מנאזל אלסרור מציין אלע'זולי שבשר העיזים מנחיל דאגות ,מזיק,
מניע מרה שחורה ,גורם שיכחה ומעכב התפתחות אצל ילדים.

772

גם אלג'וזיה עוסק בבשר העז

ובמרה השחורה .הוא מביא מדבריו של רופא ,שלטענתו הוא ידוע ומוכר ,שיש להיזהר מאכילת
762

אבן חלצ'ון ,עמ' .84
763
אבן זהר ,עמ' .21
764
עמר ובוכמן ,עמ' .127
765
אלראזי ,עמ' .125
766
אבן חלצ'ון ,עמ' .84
767
נסראללה ,עמ'  ;103אלוראק ,עמ' .21
768
אלטברי ,עמ' .385
769
אלג'וזיה ,עמ' ; 656אלג'וזיה תרגום ,עמ' .263
770
אלסיוטי ,עמ' .98
771
אלאסראא'ילי  ,עמ' .91
772
אלע'זולי ,עמ' .27
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בשר העז בין השאר בשל נטייתו ליצירת מרה שחורה ,ומציין שטענת הרופאים שבשר העז מזיק
היא נקודתית לאנשים בעלי מזג חלש.

773

ככל הנראה הכוונה במזג חלש היא לאנשים שקל

להשפיע על מזגם ולשנותו.
טבלה  :8המזג והמרה של העז
מקור
אבן חלצ'ון
אבן סיאר אלוראק
אלטברי
אלג'וזיה
אלסיוטי
אלאסראא'ילי
אלע'זולי

פרטים
קר ויבש בדרגה ראשונה ,לא מתאים לבעלי מרה שחורה
יותר קר מכבש
מאוזן מבחינת החום והלחות ,בשרה מיצר מרה אדומה עדינה המסייעת
לבעלי חום
חום מועט והוא יבש מבחינת מזגו ,לא יוצר מרה איכותית ,כאשר הוא
יבש במיוחד הוא יוצר מרה שחורה ,מזיק נקודתית לאנשים בעלי מזג
חלש
היא יבשה ומייצרת מרות טובות
מאוזן בלחות וביובש שלו אך קר במזגו
מניע מרה שחורה

אלראזי ואבן סיאר אלוראק מגדירים בכתביהם לאילו אנשים מתאים בשר העז .אלראזי כותב
שבשר העיזים מתאים יותר לבעלי גוף חם במיוחד ולממעיטים בספורט ,שהוא טוב לאלו שעושים
דיאטה ,לתקופות החמות ולמקומות החמים ולאנשים שלא זקוקים לאנרגיה רבה ולא
מתאמצים.

774

אבן סיאר אלוראק כותב גם הוא באותה רוח ,ומוסיף שבשר העז אינו מומלץ

לאנשים בעלי מזג קר או לחולים במחלות קרות ,אלא מומלץ לאנשים בעלי מזג חם או החולים
במחלות חמות.

775

אלראזי מסביר כיצד יש לבחור את העז למאכל ואיך להתקינה .הוא כותב שיש לבחור לאכילה את
העיזים השמנות ולהכינן בצירוף בצל ,שמן זית ,חומוס ,לפת ,גזר ובאופן כללי מה שמכונה
אספיד'באג'את .776הוא מוסיף שאת הלב של העז מומלץ לאכול עם פירות וקיטניות ,ולאחר
האכילה מי שמעוניין שמזגו יתחמם ויקבל לחות בעקבות אכילת העז צריך לשתות יין.

777

אבן

חלצ'ון כותב שיש לבשל את בשר העז במרי ושמן זית רב עם נענע ומרקחת של דבש ופלפל גרוס
(אפאויה).

778

אלראזי מבדיל בין אופן האכילה של העז לעומת הכבש (צ'אן) ומציין שזו הדרך

להבריא מהנזק של כל אחד מהם ולדעת איזה בשר מתאים לאדם מסוים:

779



לאחר אכילת בשר עז יש לשתות יין אדום ולאחר אכילת כבש – יין לבן ועדין.



בהתקנת בשר העז צריך להשתמש ביותר מתיקות ובבשר הכבש בפחות מתיקות.

773

אלג'וזיה ,עמ' ; 656אלג'וזיה תרגום ,עמ' .264
774
אלראזי ,עמ' .124
775
נסראללה ,עמ'  ;103אלוראק ,עמ' .21
776
לא ברור מה הפרוש של מילה זו.
777
אלראזי ,עמ' .125
778
אבן חלצ'ון ,עמ' .84
779
אלראזי ,עמ' .126
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שתייה רבה של משקאות מתוקים באכילת העז ,ושתיית משקאות מתוקים מעטה עם



הכבש.
עם בשר העז צריך להשתמש בפירות מחממים כמו תמרים ,שקדים ,קנה סוכר ונארג'יל.



עם בשר הכבש  -פירות חמצמצים.
מן הכללים אותם מתאר אלראזי עולה באופן מובהק כי הכנת בשר העז בשילוב חומרים מחממים
מיטיבה עם הסועד ,וכי הכנת בשר הכבש עם חומרים מקררים מיטיבה גם היא עם הסועד
ומשפרת את מזגו של הבשר .הוא מדגיש שעל ידי הבדלת אופן האכילה של העז מן הכבש יכול כל
אדם למנוע את הנזק שיוצר הבשר על-ידי אכילת זה שמתאים לו.
 4.9.3.4הגדי
בחיבורו על הנהגת הבריאות ,בחלק העוסק באיכות המאכל ,כותב רנב"י כי הגדיים היונקים טובים
כי הם ממוצעים במזגם 780.אלאסראא'ילי כותב על העיזים הצעירות שהן קרות ויבשות וכאשר הן
יונקות נוצרת בהן לחות משובחת.

781

טבלה  :9המזג והמרה של הגדי
מקור
רנב"י
אלאסראא'ילי
אבן חלצ'ון
אלסיוטי
אלג'וזיה
אלראזי
אבן סיאר אלוראק

פרטים
היונקים טובים כי הם ממוצעים במזגם ולחים ,יוצרים
מרה אדומה איכותית ונקייה
קר ויבש
מאוזן
מאוזן
קרוב לאיזון
מאוזן בחום ,בקור ,בלחות וביובש
מאוזן

לעומת בשר העז ,הגדי מוגדר על-ידי רוב הרופאים כבשר מאוזן .אבן חלצ'ון כותב כי הגדי מאוזן
ומתאים לבעלי כל המזגים השונים ,בכל עונה ,ואינו יוצר נזק .הוא מוסיף שיש לבחור מהגדיים את
זה שעדיין יונק ושמבנה גופו שמן .את אלה ,הוא כותב ,לא צריך לשפר באמצעות הבישול בשום
דרך.

782

רנב"י כותב גם הוא שהגדי לח וממוצע במזגו ,ולא יבש כמו העז או לח מאוד כמו הטלה.

שהוא יוצר מרה אדומה איכותית ונקייה וכי המאוזן יותר מבין הגדיים הוא זה שיונק ולא זה שאוכל
עשב.

783

780

עמר ובוכמן ,עמ' .84
781
אלאסראא'ילי  ,עמ' .91
782
אבן חלצ'ון ,עמ' .84
783
עמר ובוכמן ,עמ' .120
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אלסיוטי מציין שבשר הגדי מאוד מאוזן.

784

אם הוא עדיין יונק אך לא אם אך זה נולד.

אלג'וזיה מתאר את בשר הגדי כקרוב לאיזון ,במיוחד

785

אבן רשד מביא מדבריו של אלראזי ,ועל-פי הציטוט

מסתבר שאלראזי סבור שבשר הטלאים מסווג מבחינת האיכות אחרי בשר הגדיים.

786

אבן רשד

עצמו מוסיף וכותב שבשר הגדי עדיף על בשר הטלה מבחינת איכות הכימוס שהוא יוצר.
הרמב"ם גם הוא מציין את בשר הגדי עם בעלי החיים שבשרם יוצר כימוס טוב.

787

788

אלראזי כותב כי מבחינת ההתאמה לאנשים שונים ,הגדיים לחים יותר מבשר העיזים ומתאימים
לסועדים מגוונים יותר .בשר הגדיים ,הוא כותב ,מתאים והולם לבליינים ולחוגגים ומאוזן בחום,
בקור ,בלחות וביובש; והוא מתאים עבורם יותר מבשר הטלאים ,שהוא משמין במהירות ,אנרגטי
ולא מתיש את הגוף ,ובמיוחד בזמנים ובארצות חמות.

789

אבן סיאר אלוראק כותב כי הגדי מאוזן

ומושלם בכל מובן ,אך אינו מומלץ לאנשים העובדים בעבודה פיזית קשה.

790

רנב"י מסביר שבעוד

הגדייה נוטה לקור וללחות ,התיש לעומתה נוטה ליובש ,ואילו העז היא ממוצעת במזגה .הוא
ממשיך וכותב שכל בעל חיים יונק טוב יותר לאכילה ,במזגו ובעיכולו ,מאשר בשרה של החיה
ממנה הוא יונק.

791

 4.9.3.5הבקר
גם לבשר הבקר מקום מרכזי בספרות הרפואית הערבית .אבן חלצ'ון כותב כי בשר הבקר קר
בדרגה ראשונה .לטענתו ,בשר זה מועיל למי שהוציאו אנרגיה רבה ,לבעלי קיבה חמה ולמי
שמגהק אדים ,אך מזיק לבעלי מרה שחורה ומחליש את הקיבה.

792

גם אבן סיאר אלוראק כותב
793

שאנשים עם נטייה למחלות המרה השחורה צריכים להמנע מבשר בקר.

אלטברי כותב לגבי

הבקר שהוא קר וגם יבש ומייצר כובד וריפיון .לדבריו ,הוא מועיל למי שהוא חם במזגו וגר בארצות
חמות ,ומזיק למי שקר במזגו.

794

רנב"י מוסיף ומחדד את עניין הקור והיובש וכותב שבשר הבקר,

בהיותו קר ויבש ,מוליד מחלות מרה שחורה וכי הכי טוב לאכול אותו בתחילת הקיץ.
כותב שבבקר ,הזכר קר פחות ואילו הנקבה פחות יבשה.

795

אלג'וזיה

796

אבן זהר כותב באשר לבשר בקר שהמהות (ג'והר) שלו קשיחה ובעלת מרה שחורה ,יבשה וקרה
על-פי הידע הרפואי ,ומוסיף על-כך בסוף הקטע על הבקר ש:

784

אלסיוטי ,עמ' .98
785
אלג'וזיה ,עמ'  ;659אלג'וזיה תרגום ,עמ' .264-263
786
אבן רשד ,עמ' .227
787
אבן רשד ,עמ' .227
788
רמב"ם ,עמ' .230
789
אלראזי ,עמ' .126
790
נסראללה ,עמ'  ;102אלוראק ,עמ' .21
791
עמר ובוכמן ,עמ' .118
792
אבן חלצ'ון ,עמ' .84
793
נסראללה ,עמ'  ;103אלוראק ,עמ' .21
794
אלטברי ,עמ' .385
795
עמר ובוכמן ,עמ' .118-117
796
אלג'וזיה ,עמ'  ;659אלג'וזיה תרגום ,עמ' .264-263
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"על-פי ההתיחסות אליו כאל בשר הרי שעליך להתעלם מהראיה הרפואית"
(אבן זהר ,עמ' )21
לא ברורה כוונתו של אבן זהר כאשר הוא מייעץ להתעלם מהראייה הרפואית ,אך אפשר לשער
שכוונתו היא שמזג הוא עניין הנתון לשינויים בהתאם למצבים שונים ,ויותר חשוב להתייחס
למצבים השונים ,במיוחד בבשר אותו מבשלים בדרך כל שהיא ,מאשר לנתונים הרפואיים
התיאורטיים אודותיו.
כפי שמבהירות העדויות המגוונות לעיל ,הרופאים כולם מציינים שבשר הבקר קר ויבש ,ומייצר
מרה שחורה.
טבלה  :10המזג והמרה של הבקר
מקור
אבן חלצ'ון
אבן סיאר אלוראק
אלטברי
רנב"י
אלג'וזיה

פרטים
קר בדרגה ראשונה ,מזיק לבעלי מרה שחורה
בעלי המרה השחורה צריכים להמנע ממנו
קר ויבש; מועיל למי שהוא חם במזגו ,ומזיק למי
שקר במזגו
בהיותו קר ויבש ,מוליד מחלות מרה שחורה
הזכר קר פחות ואילו הנקבה פחות יבשה

ע"י בישול אפשר להשפיע בדרכים שונות על טבעו של הבשר .אלראזי כותב שלאנשים בעלי חום
וקדחות ולבעלי הכבדים החמים ,יועיל סיכבאג' העשוי מבשר בקר ,ובמיוחד המרק שלו המקורר
ומסונן משומן ,המכונה אהאל .שהרי ,הוא כותב:
"מרק זה טוב לחולים בצהבת ,במיוחד אם אוכלים לצידו מלפפונים
ולוגמים אותו".
(אלראזי ,עמ' )127
גם רנב"י ממליץ על אכילת סיכבאג' מבקר.

797

כפי שהוזכר לעיל ,הסיכבאג' הוא תבשיל מורכב

שמזגו יכול להשתנות בהתאם להרכבו .הכנתו מבשר בקר הופכת אותו לקר יותר במזגו ,כי הוא
רוכש חלק מהקור של הבשר.
אלטברי עוסק בבשר מבושל אך מגדיר את טבעו באופן הפוך  -אם אלראזי התאים את אופן
הבישול לאדם הרי שאלטברי מתאים בין טבע האנשים לבישול או למרכיבים ספציפיים בו .הוא
מציין כי למקוררים עדיף לאכול בשר בקר לאחר שהושרה בחומץ ,דבש ,שום ,משמש ,פיגם וגרגר

797

עמר ובוכמן ,עמ' .118-117

171

נחלים ,ולאחר מכן עליהם לאכול חרדל ולהמעיט בשתיית מים לאחר כל זאת .הוא צופה כי הדבר
יביא להקלה בבטן ומציע לשתות בשלב מאוחר יותר משקאות חזקים יותר.

798

אלראזי מציין ,תוך כדי כתיבתו על בשר הבקר ,שכאשר אוכלים בשר עם חומץ חזק – החומץ
אמנם מונע את נזק הבשר ,אך עלול גם ליצור דם הנוטה למרה שחורה .לכן ,הוא מציע למי
שמתמכר לבשר כזה ליצור שילשול של מרה שחורה כדי שהבשר יהיה לו טוב.

799

אלג'וזיה כותב כי בשר הבקר הוא קר ,יבש ויוצר מרה שחורה .הוא טוען שהבשר מביא למחלות
של מרה שחורה אצל אנשים שלא רגילים אליו או לא מסירים את נזקו באמצעות פלפל ,שום,
קינמון ,ג'ינג'ר ותבלינים מחממים אחרים.

800

אבן חלצ'ון מציע לברור מן הפרים את הצעיר ,השמן והאדום .הוא מוסיף וממליץ לבשלם במרקחת
(אפאויה) חמה ,במורי ,שמן זית ונענע.

801

 4.9.3.6העגל
אבן זהר כותב על הבשר בכלל ,שעיכולו איטי ובפרט בשרם של העגלים .גם המהות (ג'והר) של
בשר העגל ,הוא כותב ,היא איכותית מבחינת הרכב המזגים .זאת ,למרות שהם איטיים יותר
לעיכול בהשוואה לבעלי חיים אחרים ,כמו תרנגולות.

802

בשר הבקר נוטה להיות קר ויבש ויוצר מרה שחורה.
מזון מאוזן ,ושהוא חם ולח.

804

803

אלסיוטי כותב שהעגל עדיף על הבקר כי
אלג'וזיה כותב שבשר של עגל שמן הוא

כפי שהוזכר לעיל ,איזון המזג הוא עניין יחסי ולכן יכול להיות

שהמזג הוא גם מאוזן וגם נוטה לחום וללחות .הרמב"ם מציין כי העגל הוא בעל חיים שאכילתו
יוצרת כימוס טוב 805.אלטברי כותב שעגלים בני שנה יוצרים מרה אדומה מאוזנת.

806

בעדויות הללו השתמשו הרופאים במינוחים שונים אולם דבריהם מסתדרים אלה עם אלה ברוב
המקרים .אלג'וזיה מתאר את העגל בתור מאוזן ,חם ולח במזגו ,ממש כמו המרה האדומה
המאוזנת שהוא יוצר ,שמתאר אלטברי .מצב זה ,בו נוצרת מרה אדומה ,הוא ,כמתואר בתאוריה
הרפואית ,המצב המאוזן ביותר אצל האדם ונוצר מכימוס טוב ,כפי שסיווג הרמב"ם ,שממנו נוצרת
המרה.
אבן חלצ'ון מציין שהעגל מאוזן ,נוטה לקור ,מועיל לבעלי מרה צהובה ומזון טוב בקיץ ,ויש לבשלו
בחומץ.

807

הבישול בחומץ מוסיף קור לבשר ,וככל הנראה בשל כך מזכיר אבן חלצ'ון שבקיץ,

שמזגו חם ,צריך לבשלו בחומץ.

798

אלראזי ,עמ' .127
799
אלראזי ,עמ' .127
800
אלג'וזיה ,עמ'  ;659אלג'וזיה תרגום ,עמ' .264-263
801
אבן חלצ'ון ,עמ' .84
802
אבן זהר ,עמ' .21
803
אלסיוטי ,עמ' .98
804
אלג'וזיה ,עמ'  ;659אלג'וזיה תרגום ,עמ' .264-263
805
רמב"ם ,עמ' .230
806
אלטברי ,עמ' .384
807
אבן חלצ'ון ,עמ' .84
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קיים ניגוד בין דבריהם של אלג'וזיה ואבן חלצ'ון :הראשון מתאר את העגל כנוטה לחום והשני
כנוטה לקור .הניגוד יכול לנבוע ממקורם השונה של הרופאים ,אלג'וזיה מדמשק ואבן חלצ'ון
מאנדלוסיה.
טבלה  :11המזג והמרה של העגל
מקור
אבן זהר
אלג'וזיה
אלטברי
אבן חלצ'ון

פרטים
איכותי מבחינת הרכב המזגים
מאוזן ,וכן חם ולח
יוצר מרה אדומה מאוזנת
מאוזן ,נוטה לקור ומועיל לבעלי מרה צהובה

 4.9.3.7סיכום
הבשר היה מרכיב מרכזי בתזונה .לפיכך ,מזגם של סוגי הבשר המוזכרים בחלק זה ,ומזג הבשר
בכלל (כולל סוגי בשר מגוונים אחרים) ,הוא נושא המוזכר בכל ספר העוסק בסיווג המזונות .כפי
שעולה מהמקורות השונים ,ברוב המקרים שררה הסכמה כללית בין הרופאים לגבי מזג הבשר.
אולם לעיתים אותרו חילוקי דעות שונים לגבי השפעת בשר ספציפי ,או אופן התקנתו ,על מזג
הסועד .ידוע לנו כי שררו חילוקי דעות בנוגע למזגם של עניינים ומזונות שונים וזאת מהוויכוחים
הפומביים הרבים המוצגים בספרות ההיסטורית ,כמו הפולמוס שהוזכר לעיל בין הרופא הבגדאדי
אבן בטלאן והרופא המצרי אבן רצ'ואן שעסק בשאלה – מי בעל מזג יותר חם ,האפרוח או
הפרגית?

808

במקרים רבים נבעו חילוקי הדעות מדיונים פילוסופיים ומדעיים כמקובל בכל מדע

מתפתח ,ובמקרים אחרים גם הרופאים עצמם מסבירים את חילוקי הדעות ע"י ההסבר
הגיאוגראפי ,שעל-פיו לאותו מזון יכול להיות מזג שונה בהתאם למקום בו גדל והמזג של המקום;
כפי שראינו לדוגמא מהערותיו של אלראזי אלאסראא'ילי לעיל.
לעומת המאפיינים הספציפיים של מזג הבשר המסוים ומזג הבישול המסוים ,אפשר למצוא
בכתובים דעה גור פת לגבי הכללים הבסיסיים או המאפיינים הנרכשים הקובעים את המזג של בעל
החיים .דוגמאות לכך אפשר למצוא בקביעה החוזרת אצל רופאים אחדים ,שיניקה גורמת ללחות,
וכן בסיווג ההבדל בין בהמה צעירה לזקנה ,ממש כמו במזגם של בני האדם .נראה כי גם הייתה
חשיבות להתאמת הבשר לאנשים שונים על פי משתנים שונים הקשורים לאורח חייהם ומקום
מגוריהם ,וכן מוזכרים בפרוט אופן בישול הבשר והשפעת הבישול והחומרים שמוסיפים לו על מזג
התבשיל המוגמר .לדוגמא ,אבן זהר כותב ביחס לבשר הכבש (צ'אן) כי יש להשתמש בו לאחר
שהתייבשו הלחויות שלו ,כמו בתבשיל המורי או בתבשיל בשמן (זית) רב או בבישול בחומץ.

809

מאפיין דומיננטי נוסף העולה מעיון במקורות לעיל הוא אופן התאור ,שבמקרים רבים משתמש
בדרך ההשוואה .כדי לתאר מזון מסוים לא מגדירים בצורה מובהקת את מזגו ,אלא מתארים את
808

ראו לעיל סעיף 2.5.3.3
809
אבן זהר ,עמ' .21
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נטיתו ומסבירים את מזגו בהשוואה למזון אחר דומה .לדוגמא ,ההשוואה בין הגדי לטלה
בפרמטרים שונים ,כמו ההבדל בין סוג האנשים להם מתאים הבשר ,או במרה אותה יוצרת אכילת
הבשר.
עיון במזונות הספציפיים מלמד על אופן ההתייחסות לנושאים שונים הקשורים במזג ובמזון על-ידי
הקהילה הרפואית בספרות התאורטית:
 .1על הקשר בין הסיווג של המזונות לעקרונות היסוד של תורת היסודות ,המזגים והמרות.
 .2על הדינאמיות של הגישה הרפואית ,ועל היכולת להתאימה למצב ולמקום.
 .3על האופן בו הוסברו והועברו לקהל הרחב המזגים והמרות שיוצרים המזונות השונים.
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סיכום ומסקנות
הקדמה
כוונתי הראשונית בבחירת נושא המחקר הייתה להשיג סיווג מסודר של מזונות על-פי המזג
והמרה שהם יוצרים בגוף ,וללמוד כיצד הרפואה השתמשה בסיווגים כדי לרפא אנשים .כשניסיתי
לסווג את העדויות אודות הלחם כדוגמא וליצור טבלה עם סיווגם המדויק של סוגי הלחמים
השונים ,לא עלה הדבר בידי – במקום סדר ,יצר ניסיון הארגון בלבול נוסף .החיפוש אחר סיווג
מדויק התנגש עם תיאור מזג הלחמים על פי נטייה ,ובהתאם למדדים רבים ומשתנים כמו – מיקום
גיאוגראפי ,מזג האוויר ,מצב החיטה בעת גידולה ומצב הסועד – משתנים שהצירופים ביניהם
יוצרים אינספור אפשרויות .הדבר מצא את ביטויו ,בסופו של דבר ,בשרטוט (טבלה  )5המתאר את
מזגו של הלחם ומתאר את הנטיות של תכונותיו השונות של הלחם ,אך לא מסווג את המזג של כל
סוג לחם על-פי מדדים מוחלטים .בעיון נוסף התברר כי דרך זו לתיאור המזג על-פי הנטייה הייתה
הדרך הנכונה מבחינת הבסיס הרעיוני ,כי בה ביטאו גם הרופאים בני התקופה הנחקרת את
העקרונות הבסיסיים של תורת היסודות ,המזגים והמרות.
אבן סינא התייחס למורכבות זו של התיאוריה בספרו אלקאנון פי אלטב:
"הרופא צריך להקשיב לפילוסוף ,שמודע לכך שמזג שהוא מאוזן
באופן מושלם לא באמת קיים בבני אדם .בנוסף ,המושג מאוזן אשר
הרופאים משתמשים בו בכתביהם איננו מתייחס למשקל או לכמות
אלא לאיכות של הנטייה .הנטייה הזו היא מרכיב בעל ערך חשוב
כאשר מתייחסים לגוף בשלמותו וגם בהתייחס לאיבר מסוים".... .
(אבן סינא ,כרך  ,1עמ' )35
הנטייה המוצגת בתרשים המתאר את מזגו של הלחם תמיד כוללת שני כיוונים ,שהרי לכל נטייה
לכיוון מסוים חייבת להיות נטייה מנוגדת לכיוון השני .גם אלאסראא'ילי משתמש באופן תדיר
בתיאורי המזון בספרו במושג הנטיות המנוגדות כדי לתאר מזג של מזונות או תופעות שונות
הקשורות במזון ובאופן הכנתו ועיבודו.

810

שימוש זה מביא לידי ביטוי מעשי את אחד מעקרונות

היסוד הבסיסיים עליהם מבוססת תוימ"מ ,תורת הניגודים .תורה זו תופסת את העולם כמורכב
מניגודים ,כוחות מנוגדים או תכונות מנוגדות .עיון נוסף בעדויות שנאספו במחקר מגלה כי הדבר
לא התבטא רק בתיאורו של הלחם אלא נראה גם במקומות רבים אחרים .דוגמאות לכך אפשר
למצוא במקומות שונים :בספרו של אבן חלצ'ון ,כתאב אלאע'ד'יה ,בפרק הנקרא "הנהגת המזון
לשמירת הגוף" ,מוסבר כיצד לשמור על מזג הגוף המאוזן .הכותב מפרט כיצד לשמור על האיזון
על-ידי אכילת מאכלים עם נטייה קלה למזג המאוזן של אותו הגוף.
810

אלאסראא'ילי  ,עמ' .193
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בספרו כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר 811מייחד אבן רצ'ואן מילים רבות להסבר סוגיית
היחסיות של המזג ,כאשר הוא מסביר על המזג של האנשים במצריים ומזכיר ,שהוא אמנם שונה
ממקומות אחרים אך מתאים למצרים ,וכן שבעלי החיים והצמחים במצרים גם הם מתאימים למזג
זה .רעיון זה מבטא את העקרון שנקודת האיזון של כל מקום וכל אדם היא שונה ,ויכול להיות
שאדם יהיה מאוזן במקום מסוים ,אך לא מאוזן במקום אחר .מה שמסביר שנקודת האיזון היא
יחסית ,והאיזון תמיד נמדד על מעין גרף וביחס לגורמים אחרים.
בתיאור המזונות השונים חוזר פעם אחר פעם אופן התיאור המצייר גרף ,או המגדיר את הנטייה
של המזון או של תכונה שלו למזג מסוים ,לדוגמא כאשר כותב אלטברי שהבשרים חמים ולחים
בבסיסם 812,משמע יש להם נטייה בסיסית לחום וללחות.
המסקנה הראשונית של המחקר ,בעקבות הדברים לעיל ,היא ,שההתייחסות למזג האדם או למזג
של כל דבר מורכבת מצירוף של נטיות או תכונות שונות .שכדי לקבוע את המזג דרושה התייחסות
בו זמנית לכיוונה של כל תכונה על הגרף ,וגם אז הנטייה אינה מדד מוחלט אלא נטייה בסיסית
בלבד הנתונה לשינוי ותזוזה בכל רגע נתון .עניין זה משפיע על אופן הגדרתו של המושג מזג ,ועל
אופן ההתיחסות אליו במסגרת הפעילות הרפואית .אבחונו של אדם והרכבת התזונה המתאימה לו
הייתה תלויה בשילובם של פרמטרים רבים שיצרו את הנטייה שלו ,ורק אחר כך אפשר היה לבדוק
את התזונה המתאימה לו מבחינת נקודת האיזון הרצויה.
ניתוח זה של משמעות ודרכי השימוש בתזונה על-פי תוימ"מ עבור בני-התקופה התאפשר מתוך
עיון בעדויות .העדויות אפשרו גם להבין את הקונטקסט בו פעלו הרופאים ,ואת תפיסת העולם
שהנחתה את המטופלים.
מהמידע הרחב שהצטבר מתוך העדויות בתוימ"מ ,אפשר ללמוד על נושאים שונים הקשורים
באופן יישום התזונה בתורה זו .להלן שלוש השאלות העיקריות איתן התמודד מחקר זה וסיכום
הידע שנצבר בנוגע לשאלות אלו מובא להלן:
 .1השימוש הרפואי בידע התזונתי על-פי תוימ"מ :כיצד השתמשו הרופאים בידע אודות
התזונה על-פי תוימ"מ?
 .2התזונה על-פי תוימ"מ כחלק מהתרבות :כיצד השפיעה התזונה על האוכלוסייה הכללית
ועל חיי היום יום שלה?
 .3זמינותו של הידע :ההבדלים בדרך העברת הידע התזונתי-רפואי לרופאים לעומת
האוכלוסייה הכללית.

811

אבן רצ'ואן; אבן רצ'ואן תרגום.
812
אלטברי ,עמ' .384
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השימוש הרפואי בתזונה על-פי תורת היסודות המזגים והמרות
מסקירת המחקרים שנמצאו בנושא אפשר להכליל ,כי נושא הרפואה המעשית נחקר עד היום,
בעיקרו ,על-ידי עיון בתיאורי מקרה רפואיים .המחקרים הרבים והחשובים אודות הרפואה
המעשית בהיסטוריה של תוימ"מ עלולים להוביל למסקנה כי מוקד השיטה הטיפולית ברפואה
הערבית העתיקה היה מתן תרופות וצמחי מרפא.

813

בניגוד אליהם ,מנקודת מבט הלוקחת

בחשבון לא ר ק עדויות רפואיות ומחפשת את מוקד הפעילות הרפואית ,מחקר זה מעלה כי
הרפואה היישומית העתיקה הקיפה תחומים נוספים ,להם העניקו רופאי-העבר משקל רב אף יותר
מהטיפול באמצעות גורמים מתערבים .תחומים אלו הם כלי שמירת הבריאות ,ובמרכזם
התזונה.

814

מחקר זה התמקד ברפואה המעשית כפי שהיא באה לידי ביטוי בטיפול התזונתי על-פי תוימ"מ.
תיאורי המקרה שימשו כמקור המרכזי לחלק זה במחקר ,וסיפקו מידע חשוב על דרכי הטיפול
התזונתי בידי הרופא; מידע זה נתמך בעדויות מחיבורים רפואיים תיאורטיים בעלי אופי ייחודי ,כמו
פולמוסים רפואיים ואיגרות ,וכן בעדויות מטקסטים שתיארו את עבודת הרופא.

815

מקור חשוב

נוסף לחקר הרפואה המעשית התזונתית היה כתבי הרופאים הרבים שעסקו במזונות ובתיאור
טבעם.

816

הרפואה המעשית התזונתית
הרפואה התזונתית ,כפי שהוגדרה לעיל ,היא התאמת התפריט התזונתי לאדם על-פי צרכיו
הרפואיים .תיאורי המקרה שנסקרו במחקר היוו מקור מרכזי ,אך סיפקו מידע חלקי בלבד על
התהליך של התאמת התפריט התזונתי על-פי תוימ"מ .היו לכך ככל הנראה שתי סיבות עיקריות:
 .1המקרים המתוארים הם מקרים מורכבים שהגיעו אל רופאים ידועים .כפי שכבר הוגדר
בסיכום תיאורי המקרה,

817

לרופאים אלו הגיעו חולים שכבר ביקרו רופאים אחרים ובדרך

כלל הגיעו אליהם במצבים אקוטיים .על השאלה מה עשו בשגרה אנשים שלא היו חולים
או שלא היו עשירים מספיק בשביל להגיע לרופאים אלו ,עונה המידע שיש בידינו בנושא
התזונה על-פי תוימ"מ כחלק מהתרבות.
 .2רבים מתיאורי המקרה מלמדים כי המטופלים הגיעו לרופאים ובידם מידע אודות מצבם
הבריאותי על פי עקרונות תוימ"מ .נראה כי תוימ"מ ,כפי שתידון בהרחבה בהמשך ,הייתה
חלק מתרבות היום-יום ,וכי עבודה מרכזית של הרופא הייתה שימוש ב"כוחות שסוטים

813

לדוגמא :אלורז-מילאן; לב ועמר.
814
ראו לעיל סעיף 4.2
815
ראו לעיל סעיף 4.3
816
ראו לעיל סעיף 4.9
817
ראו לעיל סעיף 4.2.3
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מהדרך הטבעית" .818לכן ,התיאור של הכוחות הטבעיים ,ובראשם התזונה ,הוא מצומצם
במקרים אלו .למרות שהתזונה הייתה חלק אינטגרלי מהטיפול ,היא הייתה מובנת מאליה
) .(Common Knowledgeכך היה היחס אליה גם בפרקטיקה הרפואית ,וכך היא קיבלה
בפרקטיקה זו מקום מצומצם יותר שהיה זקוק רק לפירוט מועט.
אם כך ,תיאורי המקרה חשובים להבנת הפרקטיקה התזונתית הרפואית ,אולם אינם מספקים את
התמונה כולה .חוקרים שעסקו בחקר נושא זה הניחו שהתזונה הייתה חלק מרכזי בטיפול הרפואי.
פורמן וסבאג'-סמית טוענים כי הכוחות הטבעיים ,ובתוך-כך גם הדיאטטיקה (הנכללת בכוח –
"אוכל ומשקה") ,שלטו ככלי טיפולי (כזכור ,ששת הכוחות הטבעיים היו :האוויר המקיף אותנו ,אוכל
ומשקה ,תנועה ומנוחה ,שינה וערות ,איפוק ושחרור ואירועים נפשיים).

819

גם דולס מציין את

ששת הכוחות הטבעיים כשלב ראשון בפעולה הרפואית ,וכמשימה הבסיסית של הרופא.

820

גם

הפילוסוף הערבי בן התקופה הנחקרת ,אבן ח'לדון ,שדבריו הובאו בפרק העדויות ,התייחס
מנקודת מבטו לעבודתו המקצועית של הרופא והדגיש את מקומה המרכזי של התזונה בפרקטיקה
הרפואית .הוא כתב על התזונה גם כגורם מרכזי בבריאות האדם בחיי היום-יום וגם ככלי רפואי בו
משתמש הרופא ,והדגיש את חשיבות המזג והמרה ככלי אבחוני וטיפולי 821.סיפור נוסף מהתקופה
הנחקרת ,המביא לידי ביטוי רעיונות אלו ברפואה הערבית ,הוא סיפורו של אבן מנקד',

822

שנדמה

כי הדבר הבולט בו ביותר הוא ,שהוא מגלם היטב כיצד דעתם הנחרצת של הרופאים הערביים היא
שיש להניח לפעולות הכירורגיות ולהשתמש בהן רק במקרים קיצוניים .באחד המקרים בסיפור זה
אף נעשה שימוש ספציפי בתזונה על-פי תוימ"מ.
מה היא דיאטה ?
על-פי התיאוריה הרפואית ,המרכיב הראשון בטיפול בחולה היה ששת הכוחות הטבעיים .כך
קובעים בספריהם הרפואיים רופאי התקופה.

823

למרות זאת ,אם מביטים על הרפואה כפרקטיקה

אותה מיישמים הרופאים ,נראה כי היא הייתה האופן המרכזי ששימש ליישום השימוש דווקא
בכוחות שסוטים מהדרך הטבעית (כגון ,תרופות וניתוחים).
בתיאורי המקרה יש אמנם ייצוג טקסטואלי נרחב יותר לתרופות לעומת התפריט ,ככלי רפואי ,אבל
ההתייחסות לאוכל לא נעדרת מהם .הייעוץ התזונתי מופיע בשני אופנים בתיאורי המעשה הרפואי:
רופאים המתייחסים למרכיבי מזון מסויימים ,והוראות הנוגעות לתמונת התזונה הכוללת.
דוגמא להוראה של הרופא לאכילה של מרכיב מזון מסוים אפשר למצוא במקרה בו מורה אלראזי
למטופל להיזון מאספידבאג' או מי חומוס .למטופל אחר מורה אלראזי שמזונו יהיה מי חומוס
ולאחר מכן לעבור לזיתים בחומץ .לרוב ההתייחסות הספציפית היא למזון אחד בלבד .באופן יוצא
818

ראו לעיל סעיף 2.5.2.2
819
פורמן וסבאג'-סמית עמ' .181 ,49
820
דולס ,עמ' .117 ,14
821
אבן ח'לדון.297 ,
822
ראו לעיל סעיף 4.2.3
823
ראו לעיל סעיף 2.5.5.5
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דופן ,מורה אלראזי באחד המקרים על אכילת מספר מאכלים ,תבשיל חמוץ וקר של גדי או מי
ורדים או פרגיות מיובשות יחד עם חלמון ביצה ולחם רב של פיגם (סד'אב) .כפי שניתחנו לעיל
בפרשנות העדויות ,נראה כי ההתייחסות למרכיב דומיננטי בתזונה איננה מכוונת לכך שיהיה
המרכיב היחידי בתזונה ,אלא שהוא יהיה תוספת מרכזית .הרי סביר להניח כי התזונה של אנשים
אלו הייתה מורכבת ממזונות שונים ,והרופא לא מורה להפסיק לאכול את המזונות האחרים אלא
רק להכניס לתזונה את המזון המוזכר .מזון זה ,שהגיע כתוספת לתזונה ,היה אמור ככל הנראה
להשפיע על מזגו של החולה .כמו במקרה בו אלראזי ממליץ לאישה שסובלת ממזג חם לאכול
זיתים בחומץ.

824

הואיל ולפי תפיסתם ,החומץ הוא בעל מזג מקרר ,סביר להניח שמטרת התוספת

התזונתית הייתה לאזן את מזגה החם של האישה באמצעות ניגודו המקרר.
אלראזי גם נתן הוראות כלליות.

825

כמו באחד המקרים בו הורה לאחד ממטופליו לאכול מזונות

סמאקיה והרבה דברים שיוצרים חמיצות .במקרה אחר הוא רשם לאחד מחוליו דיאטה הכוללת
מאכלים חמוצים ,מרים ועפיצים ,והציע לו להימנע ממאכלים מתוקים ,חריפים ושומניים .גם
באגרותיו של הרמב"ם אפשר למצוא הוראות כלליות שכאלה .כמו בעיצותיו לאלאפצ'ל ,בנו של
צלאח אלדין ,לאכול מזונות המתאימים למזגו" ,לרכך את טבעו" והערתו כי "כאשר הטבע מתייבש
צריך לרככו".

826

דוגמא נוספת מופיעה ב"הספור על רפואתם המוזרה של הצלבנים" ,שם מספר

אבן מנקד' שהרופא נתן לאישה דיאטה (חמית) שתהפוך את מזגה ללח.

827

הדוגמאות העוסקות במתן הוראות כלליות לתזונה על-פי תוימ"מ תואמות באופן מובהק יותר את
העקרונות הבסיסיים של תוימ"מ .ההוראות הכלליות מסווגות את המזונות לפי מזגם ,טבעם ושאר
התכונות התואמות את עקרונות תוימ"מ .כשהרופא נותן הוראות כאלה ניכר כי הוא מניח
שהמטופל מבין את התיאוריה ,לפחות ככל שהוא נזקק לה כדי להבחין בין המזונות השונים ובין
המזג והמרה אותה הם יוצרים.
חילוקי דעות בין רופאים
לאורך כל העדויות שנסקרו נראים חילוקי דעות בין רופאים שונים .חילוקי דעות אלו התבטאו
בדרכים שונות ועסקו בנושאים שונים .הויכוחים מעידים ,בין השאר,

828

בדרכים שונות על חיותה

והתפתחותה של התורה:
בתיאורי המקרה מוזכרים במקרים רבים חילוקי דעות בין רופאים שונים לגבי אבחון בעייתו של
חולה מסוים .למשל בסיומו של תיאור המקרה "סיפורו של אבן עמרויה"

829

מסכם אלראזי

ש"הרופא הבור" ,שטיפל בחולה לפניו ,חשב שהוא סובל ממחלה אחרת הנובעת מלחות ,למרות
שלא כך היה המצב .דוגמאות רבות כאלה נמצאו בין העדויות .לצד משפטים קצרים של אי-הסכמה
824

אלראזי תג'ארב ,עמ' .159
825
ראו לעיל סעיף 4.2.2
826
רמב"ם הנהגה ,עמ' .52
827
מונקיד  ,עמ'  ;162היטי מונקיד ,עמ' .133-132
828
כמו כן הם יכולים להעיד על ההבדלים באיכות בין רופאים או על יריבויות אישיות ועוד.
829
מאירהוף ,עמ' ( 4-2 ,335-334ערבית).
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נודעו גם פולמוסים וויכוחים מפורסמים ,כמו קובץ של חמש איגרות שהוחלפו באמצע המאה ה11-
בין הרופא הבגדאדי אבן בטלאן והרופא המצרי אבן רצ'ואן ,על מזגם של האפרוח והפרגית 830.וכן
רסאלה ליעקוב בן אסחאק אלאסרא'אילי אלטביב ,חיבור שנכתב לבקשת עמיתיו של הרופא,
ששמו לב לטעויות הנעשות על-ידי עמיתיהם למקצוע.

831

היו גם ויכוחים שעסקו בגישה התזונתית

על-פי תוימ"מ :אבן בטלאן מתאונן על בורותם של הרופאים ומציג את הטעויות שהם עושים בקשר
לטבעם ונטייתם של המזונות; הוא מדגיש שהרופאים טועים בכך שהם מתייחסים ויודעים פחות
את מזג המזונות מאשר את המחלות ואת הבעיות שמייצרים המזונות.

832

במאמרו על פולמוסים בתחום המדע בחן קונרד את הפולמוס בין אבן בטלאן לאבן רצ'ואן.
מסקנותיו היו שאפשר לראות פולמוס זה ואחרים ככאלו שנועדו לקבוע ,מי יקבע את עתיד הרפואה
ואת תוכן הידע הרפואי המדעי.

833

ובאמת לאחר עיון בפולמוסים ובחילוקי הדעות מתגלה שהם

אינם עוסקים ביסודות של "הפילוסופיה הטבעית" ,אלא רק בפרשנות של הידע הנובע מפילוסופיה
זו ,המקובלת על כולם .משמע ,למרות הויכוחים הייתה הסכמה כללית ורחבה על הבסיס.
לויכוחים היה תפקיד מרכזי בהתפתחות התיאורטית של המדע המעשי ,אנדרסון ( Eugene N.
 )Andersonכותב שחילוקי דעות לגבי מזג המזונות ,שנראים ברגע הראשון לחוקרים שונים
כהוכחה לכך שהתיאוריה מבוססת על אמונות תפלות ,מתבררים לאחר עיון מעמיק כמקור חזק
לשאלות ,שמובילות למסקנות לגבי פעילותה של המערכת ומורכבותה.

834

בהמשך לדבריו של

אנדרסון עולה מהמחקר כי הויכוחים ברובם עוסקים בשאלות מעשיות .כתוצאה מכך סייעו ויכוחים
אלה בתפוצתם לרופאים להבין סוגיות יסוד בתוימ"מ .דוגמא לכך היא הויכוחים שנבעו מהבדלים
גיאוגראפיים ,שהיו מרכיב הכרחי עבור תיאוריה רפואית ששטח הפעולה שלה גדל ומתפתח .מעיון
בטקסטים מתגלים דיונים בין רופאים במקומות שונים אודות מזגו של המקום ,האנשים והמזונות.
ויכוחים אלו בסופו של תהליך מאפשרים גם דיון פורה וגם את הכנסתה של פרשנות רפואית
מקומית לידע הכללי ,התואמת למקום בו הרפואה פועלת .ויכוחים אלו אינם עוסקים בתאוריה
עצמה אלא רק בדיון על אופן הישום של ידע זה בפועל.
לסיכום ,עולה מן הידע שהצטבר כי הרופאים הנחו את חוליהם כיצד לאזן את מזגם ומרתם
באמצעות מזונות בדרכים שונות ,וכן עסקו בויכוחים ובדיונים שעיצבו את דרכה של התזונה על-פי
תוימ"מ .אך כיצד פעלה כלל האוכלוסייה בחיי היום יום?

830

שאכט ומאירהוף ,עמ' .16-15
831
קאהל ,עמ' .6
832
קלין-פרנקה ,עמ' .83
833
קונרד ,עמ' .100
834
אנדרסון תוספות ,עמ' .760
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התזונה על-פי תורת היסודות ,המזגים והמרות כחלק מהתרבות
גוטאס ( ,)Gutasשספרו "מחשבה יוונית ,תרבות ערבית" ()Greek Thought, Arabic Culture
שהוזכר לעיל בפרק העוסק במעבר הידע,

836

835

מתאר את התופעה של מעבר הידע והתפתחות

המדע הרפואי הערבי כתופעה בעלת אופי ומניעים תרבותיים .פינגריט ( ,)Pingreetטוען שהמדע
הוא יצירה של התרבות,

837

ומדגיש שיש חשיבות להבנת המקום בו פעלה הרפואה מעבר לחקר

מרכיביה השונים 838.בתרבות בה עוסק מחקר זה היו כמה מודלים לטיפול הרפואי .הראשון שנידון
לעיל היה הביקור אצל הרופא ,אך מודל נוסף שעל פי ממצאי מחקר זה היה המרכזי היה החינוך
וההנחיה של הציבור ומתוך כך פעולתו הרפואית של הציבור בחיי השגרה.
כל פעולה של בני-האדם בחיי השגרה ,כמו גם במעשה הרפואה ,מתרחשת בתוך קונטקסט
תרבותי וחברתי .חלק זה של הסיכום יעסוק בדרך בה נטמע הידע בציבור ,כחלק מהתרבות
והחברה ,וזאת באמצעות אמצעי הביטוי שידועים לנו מאותה התקופה והוצגו בפרק העדויות.
הנהגת הבריאות בכתב ובע"פ
הדרך המרכזית להעברת הידע אודות התזונה על-פי תוימ"מ לציבור הייתה באמצעות "הנהגת
הבריאות" .משמעות המונח "הנהגת הבריאות" באותה תקופה היתה דומה למשלעות המושג
"רפואה מונעת" בימינו .מהעדויות שהובאו במחקר נראה שהרפואה המונעת תפסה תפקיד מרכזי
בתיאוריה הרפואית של תוימ"מ .היא מוזכרת בעדויות השונות ונאמדת רבות כחשובה במיוחד .בני
התקופה הצהירו באופן גלוי על חשיבותה ,בכתבים רבים ובאיזכורים שונים.

839

הוראות הנהגת

הבריאות שנסקרו בפרק העדויות נמצאו גם בספרות הרפואית התיאורטית ,גם בספרות האדב
(ספרות ההדרכה) בקטעים המוגדרים כ"הנהגת הבריאות" ובאופן מובלע יותר גם בשירה.

840

ייחודם של כתבי הנהגת הבריאות השונים הוא בייעודם – לתת כלים רפואיים לציבור הרחב
באמצעות עצות וכללים להתנהלות המיטיבה עם הבריאות.
הנהגת הבריאות לא הועברה רק באמצעות הדרך המוסכמת של כתבי הנהגת הבריאות ,אלא-כפי
שנראה בעדויות  -הועברו בדרכים נוספות דרך ספרות האדב ,כחלק מספרי ההדרכה; בדרך כלל
בפרק העוסק באוכל ,בספרי רפואת הנביא ובפרוזה.
בנוסף לכל אלה וודאי שהתקיימה גם העברה של ידע רב בע"פ וזו ,אף שאינה יכולה להיחקר
במבט היסטורי ,צריכה להילקח בחשבון .נוכחותה של הנהגת הבריאות בתרבות ,המוצגת במחקר
באמצעות העדויות שפורטו לעיל ,מעידה על כך שהידע אודות התזונה על-פי תוימ"מ היה חלק
835

גוטאס.
836
ראו לעיל סעיף 2.4
837
פינגריט ,עמ' .563
838
פינגריט ,עמ' .554
839
ראו לעיל סעיף 4.3.3
840
ראו לעיל סעיף 4.3.3
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מהשיח התרבותי .מתוך כך אפשר להסיק שהיה מושרש היטב בתרבות והיה גם חלק מהשיח
היום יומי.
פרוזה ושירה
הפרוזה והשירה היוו נדבך חשוב בבחינת התזונה על-פי תוימ"מ כחלק מהרפרטואר התרבותי,
מאחר שבחברה הערבית של התקופה עמדו השירה והפרוזה במעמד מרכזי בתרבות ,בכל שטחי
האימפריה .חוקרים אף מציינים באופן מפורש את הספרות בכלל את השירה בפרט ככלי בידי
המשוררים בתקופה העבאסית לביטוי מחשבות תרבותיות וחברתיות.

841

הרפרטואר הספרותי הערבי היה בעל שורשים בתרבות הערבית שקדמה לתקופת הכיבושים
והאימפריה ,אך בתקופה האמורה הוא כבר אימץ לתוכו מרכיבים מתוך רפרטוארים ספרותיים
ותרבותיים שהתרבות הערבית באה איתם במגע בשטחים שנוספו לאימפריה הערבית.
איזכור הנושאים הרפואיים והתזונתיים בטקסטים בפרוזה מפורש יותר ועשיר בפרטים ,ואפשר
למצוא הרבה סיפורים שונים המשלבים תיאורים שיטתיים של צדדים שונים ברפואה התזונתית
על-פי תוימ"מ .אזכורים אלו מלמדים אותנו בעיקר על הדרך בה הועבר הידע לאוכלוסייה הקוראת.
העובדה שהפרוזה בוחרת להציג את התורה הרפואית הספציפית ואת כלליה ,בצורות ספרותיות
שונות ומגוונות ,מבסס את הדעה באשר למעמדה בתרבות ובחברה.
בתוך סיפורים וקטעים מהפרוזה והשירה נמצאו ביטויים לידע הרפואי תזונתי ,אם כחלק
ממטאפורות ,הבאות להסביר על-ידי הדימוי את פעולתם של המרה או המזג ,ואם על-ידי סיפורים
רפואיים המובאים כחלק מהשיר או מהסיפור.
רופאים לעיתים השתמשו במטאפורות ודימויים של רופאים אחרים ,תוך כדי איזכור המקור או לא,
אך בפרוזה ובשירה המטאפורות והדימויים בעיקרם מקוריים.
התרבות הקולינארית
בשנים האחרונות חלה התפתחות רבה בחקר התרבות החומרית ,ובתוך כך גם בחקר ההיסטוריה
של התזונה והאוכל.

842

בשל חשיבותו המהותית של המזון לחיים ,המקורות העוסקים באוכל אינם

מוגבלים לספרי בישול .בכל חברה לאורך ההיסטוריה אפשר למצוא התייחסויות לאספקטים שונים
של המזון כמעט בכל סוגי המקורות הטקסטואליים שייצרו בני החברה.

841

סטטקביץ'.
842
לבנוני; מרין וויינס.
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החוקרת ון חלדר מביאה במחקריה רבים מייצוגיו של האוכל בספרות הערבית הקלאסית .ון-חלדר
מציינת כי לאוכל מעמד מורכב ,שכן הוא אינו רק חלק מהצרכים היום-יומיים הפשוטים ביותר ,אלא
הוא גם בעל הקשרים תרבותיים רבים בהיותו סמל סטטוס ,חלק מהמסורות הדתיות ועוד.

843

האזכורים של התזונה על-פי תוימ"מ במסגרת הידע הקולינארי שיקפו את היותו של ידע זה עוד
כלי להעברתו של המידע לאוכלוסייה הכללית ולאוכלוסיה מקצועית שאינה רופאים ,כגון טבחים.
מעניינים במיוחד האזכורים העוסקים בעיבוד מזון ,כי עיבוד המזון ,כאשר הוא עושה שימוש בקוד
הזה ,הוא שלב מתקדם בו כבר נלקח הידע הנלמד ומיושם בתוך התרבות הקולינארית .לדוגמא:
בספר מחאצ'ראת אלאדבאא' 844מוזכר הסיכבאג' ומתואר על-פי המסורת המוזכרת בו כ"מוח של
המזונות" – מובאה זו במקורה ,ופרשנותה כפי שהובאו בפרק העדויות ,מדגימה את מורכבותו של
התבשיל ,שהוא מאוזן בבסיסו ,לפי התפיסות של שיטת הרפואה הזו .מובאה זו מלמדת באופן
פרקטי כיצד אפשר לשלוט במזגו של תבשיל מסוים .למעשה ,מתכונים רבים מכילים גרסאות
שונות של הסיכבאג' ולכן אפשר היה להתאימו על-ידי צורת ההכנה והמרכיבים להיות בעל מזג
מחמם או מקרר לחילופין .דוגמא נוספת :בספרו של אבן קתיבה ,עיון אלאח'באר ,בחלק העוסק
בתועלות האוכל מוזכרת אכילת דגים .בתוך כך ,מצוין שיש לאכול דגים מבושלים ,בחרדל בחורף
ובחומץ ותבלינים בקיץ.

845

אמירה זו לגבי בישול הדגים מתואמת לחלוטין עם הידע של תוימ"מ,

ללא קשר למזגו של הדג הספציפי ,מאחר שלפי תוימ"מ החורף מזגו יותר קר ולכן אפשר לאזן בו
את מזג הדג על-ידי החרדל שהוא חם; ואילו הקיץ הוא חם ואפשר לאזן בו את מזג הדג על-ידי
בישולו בחומץ שהוא מקרר.
הדת
באימפריה המוסלמית פעלו רופאים מוסלמים ,נוצרים ויהודים זה לצד זה בתקופה הנחקרת,
ועסקו ברפואה על-פי תורת היסודות ,המזגים והמרות .למרות ההבדלים האמוניים-דתיים החזיקו
כולם בפילוסופיה המשותפת כרופאים .דוגמא לכך היא ספריו של הרמב"ם .את ספריו הרפואיים
כתב הרמב"ם בשפה הערבית ,בשונה מכתביו הדתיים אותם כתב בעברית .כתבי המדע ואורח
החשיבה המדעי ליוו את הרמב"ם גם במחשבה היהודית .אחד מספריו הלא-רפואיים נקרא ספר
המדע ובתוכו תיאור מפורט של הפילוסופיה הטבעית.

846

ספר המדע נכתב כחלק בתוך ספרו של

הרמב"ם משנה תורה ,שעוסק באורח החיים היהודי.
הידע התזונתי רפואי שמציגה תוימ"מ הוא ידע גמיש ,כלומר ,הוא ניתן להתאמה לכל חברה בכל
מקום בעולם תוך כדי התאמה של מרכיבים גיאוגראפיים ,דתיים ותזונתיים מקומיים.

847

אמנם

במקרים שונים יוצרים הכותבים קשר בין הדת המוסלמית כמו בספרי רפואת הנביא ,או היהודית
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ון חלדר.
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כפי שעושה זאת הרמב"ם ,לתיאוריה הרפואית  -ובכך עושים שימוש בדת לצורך ביסוס הקוד
הרפואי תזונתי .אך לאורך כל הדרך הקוד הרפואי התזונתי נשאר מתאים לכל הדתות .עדויות
שונות אף מלמדות על הגמישות הגיאוגראפית של הרפרטואר ושל הקוד הרפואי התזונתי ,תוך
שמירה על בסיס משותף ,פרשנות והתאמה מקומית.
הידע התזונתי הרפואי שמציגה תוימ"מ הוא אוניברסלי .אמנם במקרים שונים יוצרים קשר בין
הדת לתיאוריה הרפואית ובכך עושים שימוש בדת לצורך ביסוס הקוד הרפואי תזונתי ,אך לאורך
כל הדרך הקוד הרפואי תזונתי נשאר אוניברסאלי ומתאים לכל הדתות.
ספרי הרפואה של רפואת הנביא אינם ייחודיים בפנייתם לנושא הנהגת הבריאות או תיאוריה
רפואית במסגרת ספר דתי ,אלא בניסיונם לקשור בין תזונתו של הנביא מחמד ובין תוימ"מ .יצירת
הקשר הישיר בין מחמד לתוימ"מ היא דוגמא לניסיון לחזק את התפיסות הרפואיות באמצעות
קשירתן לדמות היסטורית בעלת חשיבות דתית .זהו ניסיון להסביר את פעולותיו של הנביא מחמד
באמצעות ההיגיון של הידע התזונתי של תוימ"מ ובכך לתת לתורה לגיטימציה דתית.
הקשר בין תזונה ומקום
בעדויות נראו הבדלים במזג של מוצרי מזון שונים או במרה שמייצרים מוצרי המזון בין אזורים
שונים ,וכן התקיימו דיונים לגבי השוני במזגם של המקומות השונים .אחת הדוגמאות הברורות
לגמישותו של הידע הרפואי התזונתי הייתה הקשר בינו לבין המקום .לאורך המחקר נראה
שהתזונה על-פי תוימ"מ זכתה גם לפרשנות מקומית במסגרת הוראות היישום הכלליות שלה.
לאורך מחקר זה נראתה פרשנות אזורית זו בעיקר בחלק העוסק במזונות ספציפיים .בחלק זה
נראו הבדלים בתיאורי המזג או המרה שיוצרים מזונות דומים במקומות שונים .הבדלים אלו אף
הוסברו לעיתים על ידי הרופאים עצמם בהבדלים בין האזורים השונים.
בספרו כתאב דפע מצ'אר אלא'בדאן בארץ' מצר מזכיר אבן רצ'ואן את מזגה של מצרים ,ודן
במזג זה ובהשפעתו בהרחבה .הוא מפרט הן לגבי מזגה המיוחד של מצריים והן לגבי התאמת
המזונות במצריים למזג האנשים במצריים .הוא אפילו מסביר באחת מטענותיו ,שבעל חיים שמגיע
למצריים רוכש עם הזמן מזג שונה ,המתאים יותר למזג המקום.

848

הטענה הזו מחוזקת על-ידי

הפילוסוף בן התקופה אבן ח'לדון ,שכתב בספרו אלמקדמה על האקלימים השונים,

849

והזכיר את

העובדה שבכל אקלים האנשים שונים במזגם .מכאן שהשפעת האוכל על האנשים היא שונה ,ולכן
בכל מקום האוכל מתאים למקום.

850

עדויות אלו מלמדות על הגמישות הגאוגראפית של

הרפרטואר הרפואי התזונתי ,תוך שמירה על בסיס משותף .קיומן של פרשנות והתאמה מקומית
למזגי האנשים והמזונות מצביעה על היותו של הרפרטואר חי ודינאמי.
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זמינותו של הידע
הידע אודות התזונה על-פי תוימ"מ צריך היה להיות זמין ונגיש כדי שכלל האוכלוסיה תוכל לעשות
בו שימוש .הקוד הרפואי התזונתי הופץ בקרב האוכלוסייה הכללית באופן שונה מזמינותו לרופאים.
היה הבדל בדרכי הסברתו לשתי האוכלוסיות .חלק זה הוא החוט המקשר בין חלקו הראשון של
הסיכום ,שעסק ברפואה המקצועית ,לבין חלקו השני ,העוסק בידע כחלק מהתרבות.
אבן ח'לדון מבדיל בספרו אלמקדמה בין יכולת היישומים שאדם רוכש במדע מסוים לבין ההבנה
וההשראה של אותו המדע .הוא מציין שהיכולת היישומית שמורה רק למי שרכש את המיומנות
במדע ,ואילו ההבנה וההשראה של המדע יכולים להיות לכל אחד ,גם לבן ההמון וגם למדען
המנוסה.

851

בכמה מקומות בעדויות נראה כי גם האוכלוסייה הכללית החזיקה בידע הרפואי

התזונתי ,ולא רק הרופאים .כלל האוכלוסייה הייתה הנמענת של חלק לא קטן מהכתבים השונים,
כמו האדב  -ספרות ההדרכה ששימשה להדרכת האוכלוסייה לגבי ההתנהגות החברתית .גם
תיאורי המקרה ,בעלי האופי הרפואי ,מציגים חולים המגיעים לרופא ובידם ידע בסיסי מוקדם
אודות המזג והמרה שלהם .הרופאים מתייחסים ברצינות לדברי הפונים אליהם ,ועושים שימוש
רפואי במידע .הם אינם מבטלים את דברי לקוחותיהם רק מפני שאינם רופאים.
ככל הנראה מהעדויות ומתוך דבריו של אבן ח'לדון אפשר להבין שלכלל האוכלוסייה לא הייתה
חייבת להיות הבנה אנליטית של התזונה על-פי תוימ"מ אלא רק ידע מסוים בחשיבה של תוימ"מ,
סוג הידע שהיה לאוכלוסייה הכללית היה אחר ,ונבע מהחינוך להבנה זו מינקות וממה שמכנה אבן
ח'לדון "ההשראה".
ההבדלים העיקריים בין הידע של כלל האוכלוסייה לבין הידע הרפואי של הרופא היו באופן הבנתו
של הידע .לכלל האוכלוסייה לא נדרשה הבנת הידע כמו שנדרשה לבעלי המקצוע ,הרופאים .הידע
הבסיסי שהיה נחלת הכלל היה חלק מהשפה ושימש את האוכלוסייה בחיי היום יום.
אנדרסון ,שחקר את תפוצתה של התזונה על-פי תוימ"מ במזרח הרחוק בעשורים האחרונים ,טען
במסקנותיו של מחקרו ,שאחד הנושאים שאפיינו את התורה הזו ,הוא שרכישתה הייתה אפשרית
עבור כולם ,כולל נשות האיכרים שלא ידעו קרוא וכתוב והיוו את מרבית המשתמשים .הוא מספר
כי לכל אישה יש אפשרות להבין את התזונה ואת תורת הבריאות ,ולתכנן את הבישולים ואת
הקניות באמצעים פשוטים בעלי כללים בסיסיים ונוחים .הדבר מעניק ,לטענתו ,את הביטחון המגיע
מההרגשה של הבנת הבריאות והחולי ,ובמידה מסוימת של השליטה בהם 852.חקירה מסוג זה לא
אפשרית במקרה שלנו ממרחק הזמן ,אך מהעדויות המובאות במחקר זה אפשר להסיק כי המצב
באימפריה המוסלמית-ערבית היה דומה.
בסקר אתני מזוני שערכתי ,אשה פרסיה בת כשבעים מעפולה שסיפרה בראיון על ילדותה בפרס,
ותוך כדי כך הזכירה אירועים תזונתיים שונים הקשורים במזג ובמרה .היא סיפרה על אביה ,שסבל
מנטייה למזג קר אבל אהב בשר בקר ,בעוד שבשר בקר הוא מקרר במזגו .לכן ,כאשר רצה לאכול
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בשר בקר ,הם טחנו אותו בשבילו וערבבו אותו עם שום ואגוזי מלך שהם מחממים במזגם .כאשר
המשכתי ושאלתי אותה ,איך אבא ש הראשון שנידון לעיל היה הביקור אצל הרופא ,אך מודל נוסף
שעל פי ממצאי מחקר זה היה המרכזי היה החינוך וההנחיה של הציבור ומתוך כך פעולתו
הרפואית של הציבור בחיי השגרה.
כל פעולה של בני-האדם בחיי השגרה ,כמו גם במעשה הרפואה ,מתרחשת בתוך קונטקסט
תרבותי וחברתי .חלק זה של הסיכום יעסוק בדרך בה נטמע הידע בציבור ,כחלק מהתרבות
והחברה ,וזאת באמצעות אמצעי הביטוי שידועים לנו מאותה התקופה והוצגו בפרק העדויות.
לה ידע מה המזג שלו ,או איך היא יודעת מה המזג שלה ,היא התקשתה בתשובה וענתה שכל
אחד יודע מה המזג שלו ,זה משהו שמרגישים על-פי התנהגותו של הגוף בזמנים שונים ואחרי
אכילת מאכלים שונים .תשובה זו משקפת את הדעה שהתזונה על-פי תוימ"מ הייתה קוד רפואי
תזונתי שהיה חלק מחי היום יום והיווה ידע בסיסי שכל אחד ידע ,גם אם לא יכול היה להסביר את
המנגנונים שעומדים מאחוריו כמו שיכול היה להסביר הרופא ,שהכיר את הנושא בצורה אנליטית.
סיכום
מחקר זה הציג את הקשר בין התרבות ,הרפואה והתזונה במרחב ובתקופה הנחקרים על מרכיביו
השונים .פרק העדויות ופרק הסיכום הציגו מבחר רחב של ייצוגים לדרכים השונות בהן התבטא
קשר זה בין התרבות ,הרפואה והתזונה.
אחד הדברים שעולים מהמחקר הוא ,שהתזונה על-פי תורת היסודות ,המזגים והמרות היתה
בתקופה ובמרחב הנחקרים נחלת הכלל .עקרונות התזונה עפ"י תוימ"מ היו חלק מהקוד התרבותי
שרווח בתחום הבריאות והתזונה .כל אדם הכיר את הכללים הבסיסיים בתורה זו שעל-פיהם צריך
לנהוג כדי להישאר בריא ולמנוע מחלה .הרופאים עסקו בנושא זה כאנשי מקצוע והבנתם אותו
הייתה מעמיקה יותר ,בעוד שכלל האוכלוסייה השתמשה בשפת המדע הרפואי כחלק בסיסי בחיי
היום יום.
שפת היום-יום שהפכה את תוימ"מ לתורה זמינה ושמישה לא נעלמה מן העולם – היא עדיין
בשימוש היום בחלק מהאיזורים בהם רווחה בתקופה שנחקרה במחקר זה .מחקר המשך עשוי
לבדוק את שרידיו של הרפרטואר התרבותי הזה ,כפי שהם מתבטאים במקומות שונים בו פעל,
בשפה המדוברת בהם כיום .לדוגמא :בערבית המדוברת במרחב הסורי-לבנוני-פלסטיני קיימים גם
כיום הביטויים דם ח'פיף ,המורה על אדם סימפטי ,ודם ת'קיל ,על אדם אנטיפטי 853.אפשר לחפש
את מקורם של הביטויים הללו בדם ,המרה האדומה של התקופה הנחקרת במחקר זה .דם ח'פיף
משמעותו המילולית יכולה להיות מרה אדומה איכותית ,ודם ת'קיל משמעותו המילולית יכולה
להיות מרה אדומה עודפת .מחקר כזה יכול לחזק עוד יותר את הידע אודות עומק חדירתו של
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ברטלמי ,עמ' .a250
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הידע בתוימ"מ לתרבות .גם בעברית נשתמרו מושגים שמקורם מתוימ"מ ,ביניהם מרה שחורה
המשמש כיום לתאור דיכאון ומזג חם המשמש לתאר אדם מהיר-חימה.
אחד הדברים המרכזיים שאנו יכולים ללמוד ממחקר זה הוא שתורה רפואית-תזונתית זו לא היתה
מוגבלת להשכלתם ולפעולתם של הרופאים בלבד ,אלא היוותה ידע כלל-חברתי מוסכם ונפוץ
בקרב האוכלוסייה כולה ,שאכן קבע בפועל אורחות חיים ותזונה .דבר זה חשוב במיוחד בעולם בו
הידע נעשה פחות ופחות נחלת הכלל ויותר חלקם של מומחים בלבד .אנדרסון ,שערך מחקר
אנתרופולוגי היסטורי ועכשווי בנושא במזרח אסיה טוען ,כי בהתאם למה שאנו יודעים לגבי אופן
קבלת ההחלטות אצל האדם ,לגישה רפואית נפוצה כל-כך שהשתמרה שנים כה רבות ועדיין
משמשת כלי רפואי במקומות רבים על-פני הגלובוס ,חייבת להיות תמורה מעשית כלשהי.
משמעות דבריו היא ששיטות המיושמות בקנה מידה כל-כך רחב גם מבחינה גיאוגראפית וגם
מבחינת הזמן חייבות להביא תועלת למיישמים אותן ,אחרת לא היו מתפשטות ושורדות.
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אם

תורה כזאת מצליחה להתקיים אלפי שנים פחות או יותר באותה הצורה ,זה אכן מעיד על כך שהיא
ממלאת פונקציות חיוניות בתרבויות שבהן היא מתקיימת ויש ערך לחקור את התורה ואת
הפונקציות שהיא ממלאת .מחקר זה מסמן את הפתיחה של חקר פועלה של תוימ"מ כחלק
מהתרבות במקומות בהם יושמה .הוא חושף דרכים שונות בהם התבטאה התזונה על-פי תוימ"מ
כקוד ששימש את הרופאים ואת כלל האוכלוסייה ,ובכך מאפשר בחינה שלה לא רק כתיאוריה
העומדת בפני עצמה אלא גם את יחסי הגומלין שלה עם התרבות כפי שהוצגו לעיל.
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נספח  -התזונה על-פי תוימ"מ כקוד רפואי תזונתי
נספח זה למחקר מסביר את התזונה הרפואית כתופעה תרבותית באמצעות תאוריית ה"רב
מערכת" ,תוך התייחסות לתזונה על-פי תוימ"מ כרפרטואר תרבותי .באמצעות בחינת התורה
הרפואית על-ידי מודל מדעי זה אפשר להעריך כיצד פעלה הרפואה התזונתית כחלק מהתרבות
בחיי היום יום באימפריה המוסלמית-ערבית בימי הביניים .יישום של שיטות מחקר חדשות על
מחקר ההיסטוריה של הרפואה עשוי ללמד אותנו גם על תפוצת התיאוריות הרפואיות היום.
תיאוריית הרב-מערכת היא תיאורייה שפותחה בידי איתמר אבן-זהר .התיאורייה הזאת מאפשרת
לחוקר להתייחס למורכבות בתחום המחקר שלו ,שלא התאפשרה קודם .היא מאפשרת לנו לבחון
את התרבות הערבית של ימי הביניים כמערכת המורכבת מכמה מערכות אשר מקיימות יחסי
גומלין ואף חופפות חלקית האחת לשנייה ,אך מתפקדות כמסגרת אחת שהמרכיבים בתוכה הם
עצמאיים.
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לדוגמא ,כאשר אנו מעוניינים לחקור תחומים של פעילויות כמו ספרות ,לשון ,שלטון

ורפואה בתרבות ,כל אחד מהתחומים האלה יכול להיות גם אוטונומי (או לא) ,כלומר בעל קיום
עצמאי ,ובעת ובעונה אחת גם פתוח ומקיים יחסי גומלין עם תחומי פעילות אחרים בתרבות.
אבן-זהר מאמץ במסגרת הרב-מערכת את המודל הבלשני של רומאן יאקובסון ()Jakobson
לתיאור ולניתוח מבנה התרבות באופן כללי .המודל מציג את הגורמים הפועלים בתוך התרבות,
שבאמצעותם אפשר להסביר בין היתר תופעות תרבותיות.
המודל נועד במקורו לניתוח של השפה כתופעה תרבותית מרכזית ,אך יכול לשמש להצגה ולניתוח
של תופעות תרבותיות מגוונות .נראה שיישומה של התזונה על-פי תוימ"מ דרש שליטה בידע
שהיווה מעין "שפה" או "קוד" מדעי שהבנתו והבנת אופן פעולתו אפשרו את יישומו בחיי היום יום.
השפה הזו ופעילותה היא תופעה תרבותית שהמודל שמציג אבן-זהר יסייע בהבנתה ובהבנת
פעולתה.
בנספח זה אשתמש במודל הרב-מערכת ובמושגיו כדי להסביר את התזונה על-פי תורת היסודות,
המזגים והמרות כתופעה תרבותית .אמנם ,המחקר כולו וכן הצגת העדויות בו לא נבנו מן הבסיס
על-פי מודל תיאורטי זה .עם זאת ,לדעתי המודל יכול לתרום רבות להבנה של מורכבות החומר
הנחקר ,ולכן בחרתי להציג אותו בצורה מאוד כללית וראשונית במסגרת נספח ,כדי לפתוח פתח
למחקר מקיף יותר בנושא.
הגורמים הפועלים בתרבות ביצירת מרכיביה ובפעולתה ,אותם מציג המודל ,הם :הרפרטואר או
הקוד התרבותי ,המוסדות ,היצרן ,הצרכן ,השוק והמוצר .נתחיל בהגדרת הגורמים וקישורם
למקרה של התזונה על-פי תוימ"מ.
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רב מערכת ,עמ' .11
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הרפרטואר הוא הקוד התרבותי ,הוא השפה .ללא רפרטואר ,ללא שפה ,לא יכולה קבוצת אנשים
(עם ,קהילה ,שבט) לנהל את חייה .במקרה בו אנו עוסקים  -יישום תרבות רפואית  -הרפרטואר
הוא תורת היסודות ,המזגים והמרות ,כולל מאגר הטקסטים ,מאגר הרופאים ,המושגים ,צורת
החשיבה וכן הלאה .התיאוריה הזו ,כפי שתוארה לעיל ,מקיפה סט של כללים או חוקים לניהול
החיים מבחינה בריאותית .במסגרת רפרטואר זה ,מתייחס מחקר זה לתזונה ולבחירות
התזונתיות; גם הוא רפרטואר בתוך הרפרטואר שנקרא תוימ"מ ואפשר להגדירו כ"קוד הרפואי
תזונתי".
התוצר
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הוא מערכת הסימנים או ההתנהגות .לקוד התזונתי הרפואי יכולים להיות מגוון תוצרים,

במערכות שונות שהן חלק מהתרבות בה הוא פועל ,לדוגמא :תוצר יכול להיות טקסט של הנהגת
הבריאות המכיל הוראות תזונתיות ,מתכון בספר בישול המתחשב בקוד ,מפגש של חולה עם
רופאו או ויכוח בין רופאים.
היצרן (המפעיל) 857:היצרנים המרכזיים במקרה הנדון הם הקהילה המדעית הרפואית .הם יוצרים
"טקסטים" בסיסיים על פי הרפרטואר או הקוד ,בתוך ההקשר של התרבות ,המיועדים לצרכן .הם
מייצרים תוצרים בצורת טקסטים מעשיים של רפואה שבאמצעותם מתבטא הקוד התזונתי רפואי.
בנוסף קיימים "יצרני משנה" שיוצרים תוצרים נוספים המשתמשים בקוד ומכוונים כלפי אוכלוסיה
מסוימת.
הצרכן (הפועל):
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הצרכנים הם האנשים הבאים במגע עם התוצרים ,משתמשים בהם ומכירים

את הקוד או הרפרטואר .לדוגמא :אנשים המגיעים לטיפול אצל הרופא ויודעים להגיד לו מה
הבעיה שלהם מבחינת המזג או המרה .הסיטואציה בה הם נמצאים היא תוצר והידע המקדים
שלהם נובע מהכרות עם הקוד.
המוסדות:
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סך המרכיבים המעורבים בשליטה על היווצרות הרפרטואר ועל אופן השימוש בו,

במקרה שלנו בעיקר השלטונות והקהילה המדעית.
השוק:
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השוק הוא מצרף המרכיבים המעורבים במכירה ובקניה של הרפרטואר התרבותי .הוא

אחראי על הפיכת היצירה של הרפרטואר לתוצר פעיל .השוק במקרה בו עוסק מחקר זה הוא
התנאים שאפשרו את הפיכתה של התזונה על-פי תוימ"מ לחלק מהרפרטואר התרבותי באימפריה
המוסלמית-ערבית .התנאים מעצם טבעם הם דינאמיים ומגוונים ולכן קשים יותר להגדרה ,אך
ברורה כאן התפתחותה של רפואה מסוג חדש כתוצאה ממגע בין תרבויות בתהליך הווצרותה של
האימפריה המוסלמית-ערבית.
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אבן-זהר רפרטואר ,עמ' .11
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אבן-זהר רפרטואר ,עמ' .14
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אבן-זהר רפרטואר ,עמ' .15
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טבלה  :12רפרטואר תרבותי
המוסדות  -השלטונות והקהילה המדעית

הרפרטואר  -תורת היסודות המזגים והליחות

צרכן  -המיישמים את התזונה על-פי תוימ"מ

היצרן – הקהילה הרפואית

שוק – התנאים שהופכים את הרפרטואר לתוצר
תוצר  -התזונה על-פי תוימ"מ

אז איך כל מרכיבי המודל פועלים ביחד?
במקרה של התרבות הרפואית באימפריה המוסלמית-ערבית ,הרי שהרפרטואר הוא תוימ"מ .הוא
נוצר בסיוע השלטונות ועל-ידי הקהילה המדעית ,שהביאו אותו כקוד מוכן כמעט לגמרי מהמדע
היווני .שכן ,כפי שתיארנו כהקדמה למחקר ,תוימ"מ הייתה בסיס הידע המדעי באימפריה
המוסלמית-ערבית ונבנתה על בסיסה של "הפילוסופיה הטבעית".
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מורכב להגדיר ולהבדיל בין

היצרנים והצרכנים ברמות השונות של יצור וצריכה .ישנם יצרנים שהם אנשי המדע ,אך גם אדם
פשוט יכול היה ליצר טקסט של תוימ"מ מהרפרטואר ,ולכן התאור להלן הוא תאור סכמתי בסיסי.
היצרנית היא הקהילה הרפואית ,הממונה על העברת הרפרטואר לצרכנים דרך תוצריו ,כדי שאלו
ישתמשו בו במסגרת ההתנהלות השגרתית שלהם .התוצר הוא היישום של התזונה על-פי
תוימ"מ .הצרכנים הם כלל האוכלוסייה המיישמת את התזונה על-פי תוימ"מ ,והם היוצרים תוצרים
מהרפרטואר ,המשתמשים בשפת התוימ"מ בחייהם ,באמצעות כוחות השוק.
יתרונו של מודל זה הוא שהוא ,מאפשר לחוקר להבין תופעות שקודם לא הובנו וזאת על-ידי בחינת
תהליכים המתרחשים בין מרכיבי המודל וכן שילוב של מקורות מדעיים נוספים.
התהליכים הבסיסיים המעניינים במודל זה למחקר המשך הם:
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ראו סעיף .2.2
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התהליך בו הועבר הידע והתבססותו
במקרה הנדון ברור שהרפרטואר הוא רפרטואר חדש ,שלא היה חלק מהמדע באימפריה
המוסלמית-ערבית ואומץ מבחוץ ,בעיקר מהמדע היווני .לאחר שאומץ ,הוא התפשט ברחבי
האימפריה המוסלמית-ערבית כתוצאה ממבנה השלטון באימפריה והיחסים בתוכה .מה הניע
תהליך התפשטות זה? ומעניין בהמשך לבדוק גם את הרפרטואר הערבי הרפואי "הישן" ולהבין
כיצד הוא נדחק מתוך המערכת ,או האם לא נדחק וכיצד השתלב בה?
שיווק הידע לצרכן
העדויות מספקות לנו ידיעה על השאלה איך ייצרו היצרנים טקסטים המשתמשים ברפרטואר,
וכיצד ידע זה הועבר לצרכנים .בשביל הצרכן הטקסט הוא הדרך בו הרפרטואר מיושם ,לדוגמא
כאשר אדם הולך לרופא ,הידיעה שלו לגבי מה לעשות וכיצד להתנהג ולמה לצפות נובעות
מהכרתו את הקוד ,פעילותו בפועל היא טקסט תרבותי .ספרי או קטעי הנהגת הבריאות והוראת
הרפואה המונעת היו הדרך המרכזית והברורה לשיווק והפצת הרפרטואר מהיצרן אל הצרכן,
משמע ,מהקהילה המדעית הרפואית לציבור הרחב .מעבר להנהגת הבריאות הייתה מערכת
שלמה של כלים וטקסטים ששימשו להעברת הקוד .מערכת זו ,שאינה רק טקסטואלית גרידא,
יכולה להיחשף על-ידי מחקר מתאים של רפרטואר זה בתרבות.
מיקום הרפרטואר בתוך המערכת
הידע הנ"ל יכול לאפשר לנו גם לנתח את מקומו של רפרטואר זה כחלק מהחברה באימפריה
המוסלמית-ערבית לאורך התקופה הנחקרת .האם הידע נמצא במרכז המערכת בה עוסק המחקר
או בפריפריה? האם התזונה על-פי תוימ"מ הייתה חלק מרכזי ומהותי בתרבות הרפואית
והקולינארית באימפריה המוסלמית-ערבית?
בדיקה זו יכולה להעשות בין השאר על-ידי סקירת המושגים של התזונה על-פי תוימ"מ בשפת
היום יום ,שעדיין נמצאים בשימוש בימינו .משמע ,את החלקים מהרפרטואר שנשתמרו בשפה
ששימשה באימפריה המוסלמית-ערבית ,במבט היסטורי ,וכן בדיקת ידע ומנהגים מסורתיים
שעברו מדור לדור .שילוב של הידע ההיסטורי עם הידע הלשוני והמסורתי יכול לתת תמונה מקיפה
יותר של המערכות בהן פעלה התזונה על-פי תוימ"מ.
לסיכום ,דרוש עוד מחקר רב כדי לגלות את האפשרויות הטמונות בשימוש בתאוריית הרב מערכת
בחקר ההיסטוריה של הרפואה ,אך ברור שהאפשרות הבסיסית היא לזהות תהליכים משמעותיים
ביצור ובשיווק הרפרטואר ,לאבחן מי הם ה"משתתפים" במערכת והיחסים ביניהם.
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