
 

 הכוסבר – גד
 
 

                                1השדה גד                                              : שם עברי
 

 Coriandrum Staivum                                   : שם מדעי

 

                                                       סוככיים                                                   :    משפחה
 
  

  2 גד                                                        שם מקראי : 
 

 3 ]כוסבר[ אליינדר"א                           שם רש"י  לעז: 
 

 4 ]קוליאנדר"ו[ כוסבר            :         ופירוש רע"ב שם במשנה

 

 כוסבר  , 5כוסברתא                 לי : שם תלמוד בב
 7 גדגדניות 6 כוסבר השדה                                   

 

 8 כוסבר, גד, קוליאנדרו      שם תלמוד ירושלמי : 
 

                                                                                                         10 , כסברא 9כוסבר                      : זצוק"ל שם רמב"ם 
 13 גד 12 צליאנדרי כזבור  11כסבור                          

 

  14 כוליאנדרו                       : לשון ספרדשם ערוך השלם 
 

 15 כסבור                   : זצוק"לשם רבי מאיר אבן אלדבי 
 

            16 כסבור                 :ז"ל שם רבי נתן בן יואל פלקירא 

 

 17 כסבר                             : זצוק"לשם רבי חיים ויטל 
 

  18 קוריאנדרו, קוריאנדרום : ז"ל שם הרב טובי'ה כץ
 

 19 קוריאנדרי                :ז"ל צהלוןרב יעקב שם ה

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 רפא של ארץ ישראל וסביבותי'ה בימי הביניים עי"עמסממני ה -א. לב  

 . מדרש רבא חומש שמות סדר שמות פרשה ה  ט . חומש במדבר פרק יא ה'חומש שמות פרק טז לא' 2
3

 רש"י – חומש שמות פרק טז לא' 

 דמאי פרק א משנה א. כלאיים פרק א משנה ב. מעשרות פרק ג משנה ט משנה מסכת 4
5

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קט א 
 א, מסכת סוכה לט ב  תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לט 6
 . ערוך השלם ערך כוסברתלמוד בבלי מסכת גיטין דף ע א רש"י  7
8

 למוד ירושלמי מסכת מעשרות יז א המעביר תאניםת 
 פרק ח יב  שמיטה ויובלפרק יג א   פרק  ד הלכה יח'  מעשר  פרק ב הלכה ה תרומותפרק א הלכה ט,  פרג ג הלכה  ג   כלאיים -זרעים  היד החזקה ספר משנה תורה  9

10
 משנה תורה היד החזקה ספר זמנים הלכות שבת פרק כא הלכה כב' 
11
 רמב"ם פרקי משה מאמר ט 

12
 421 נררמב"ם סמי המות והתרופות כנגדן. ז.מונט 
13
 41רמב"ם ספר הקצרת  

41
 ז. מונטנר 

 ערוך השלם ערך כוסבר לשון ספרד 14
 שבילי אמנונה רבי מאיר אבן אלדבי זצוק"ל נתיב חמישי ערך כסבור 15
 ז. עמר י. בוכמן  421צרי הגוף ר' נתן בן יואל פלקירא ערך עמ  16
 רפואה מעשית לרבי חיים ויטל י. בוכמן ז. עמר 17
 עשה טובי'ה ערוגות הבושםמ –טובי'ה כץ  18
 הרב יעקב צהלון -אוצר החיים  19

 



 

 
 
 במקורות היהודיים דג

 והמאכל התבלין 'גד' שמו המקראי של צמח 
 עדויות  .'כוסברהבפי כל 'הנפוץ בימינו ושגור 

 ראשונות באשר "מחלוקת הכוסברה" באשר
 למןכבר לאוהבי'ה ולסולדים מפני'ה נמצאים  

 , בקרב תושבי'ה היהודיםיתתלמודתקופה הה
 האהבזכה הכוסבר להערכה ושל חבל יהודה, 

 הי'ה , אולם בקרב תושבי הגלילרבה מאד, 
 וריחו ללגלוג בשל טעמו  מושאהכוסבר 

 ., ונותרה בעינהלא נפתרה עד לימינו אנו 'מחלוקת הכוסבר' משהוא.המיוחדים 
להימנות עם צמחי והוא זוכה  את 'הכוסבר' העליבהדבר לא , נראה שעם זאת

  .במקורותינו י יומיןועתיק יםותיק תבלין ומאכל
נו במדבר לאחר צאתם ' הניתן לאבותי'המןכדימוי ל  מוזכר 'הגד' לראשונה

   במצרים. כברדבר המעיד על היכרות אבותינו עם הצמח וזרעיו מארץ מצרים, 
 

גידול הצמח בארץ ישראל מוזכר בתלמוד הבבלי כגידול גינה לצד הצתרה, 
חייב כצמח מאכל בתרומות ומעשרות, כצמח בר  האזוב והקורנית ועל כן הי'ה

 נלמדיםוגידולו בארץ ישראל,  כוסבר'ה'ת נוספת לנוכחות יועדואינו מחוייב. 
אליה נמלטו פליטי  ,במדבר יהודה 'במערת הרומח'זרע של כוסבר הימצאות, מ

יותו סימן בשפת המ.  20בעת המרד מול הרומאים בר כוכבאלוחמיו של שמעון 
 ראה בהרחבה ערך אורות  אנטונינוסלקיסר בין רבי יהודה הנשיא  ,הסימנים

 

אנו  זוכיםואף לאזהרות, מפני שימוש מופרז בצמח  לשימושי תועלת רפואיים
ת כח הראי'ה בהקשר להחלשמעיד על הצמח  התלמוד הבבליבמקורותינו. 

סותרות הארסים של  ,מגלה את תכונותיו  זצוק"ל הרמב"ם. ופגיעה בפוריות הגבר
. השימוש הגלדת פצעיםומגלה את תכונותיו לריפוי זצוק"ל  ורבי חיים ויטלהצמח 
הצמח הומלץ מאד כתוספת תיבולית יחד עם זעפרן, לעיכול טוב יותר בזרעי 

 .לדעת הרמב"ם וסתירת חומציות במאכלי בשר, לאלו הסובלים מכיבי כיבה
סידרת תועלות רפואיות לצמח המסייע  סוקר זצוק"ל  רבי מאיר אבן אלדבי

ר בנדודי שינה, חלישות הלב, האף שבמקור אחר מוזכר המינון שתית מיץ הכוסב
אינו ממליץ על  ז"ל הרב יעקב צהלוןהנסחט מן העלים כמסוכן לחולי לב. 

אכילה מרובה של הצמח וזרעיו לסובלים ממגרנות. מסתבר כי הצמח נמכר כבר 
 שנים רבות בשווקים ובדוכני ירקות התבלינים בשווקים של ירושלים ורמלה. 

ביומן יווח ד 4371שסייר בארץ בשנת  מאטלי'ה, הנוסע משה חיים קאפוסטו
 21.כי הצמח נפוץ מאד בשווקים ונוהגים לאכלו בכל ארוחהמסעו, 

 

כי בדברים רבים צדקו הרופאים הקדומים. עלי הכוסברה  ,מחקרים חדשים גילו
התורם לקרישת הדם ועצירת דימומים,   Kמכילים כמות גדולה של ויטמין 

מרי הרגעה שדיכאו חומרים אנטיביוטיים נוגדי דלקות, חומרים נוגדי תולעים וחו
תחושת סכנה אצל חולדות. מיץ הכוסברה תורם למניעת סרטן ושינויים גנטיים 

 22.ומכיל כמות גדולה מאד של נוגדי חמצון. מאזן סכרת
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דָמן ְוהוּא  ֶזַרע ג ַ ְדָבש   כ ְּ ת ּבִּ יחִּ ַצּפִּ ן  " 23"ָלָבן ְוַטְעמֹו ּכְ דְוַהּמָ ַרע ג ַ זְּ ֹדַלח הוּא ְוֵעינוֹ  כ ִּ ֵעין ַהּבְ  24" ּכְ
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למוות עלולה לגרום  גרם 11 אוקיות 1מעל  ,'כוסבר' תמצית מיץשתית  
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 ,זהנס  הוא נס המן.בלכתם במדבר, הקב"ה לבני ישראל אחד הניסים הגלויים, שחולל 
 ונמשך ארבעים שנה ,מצריםת לאחר יציאיוק בדחודש  ,בבוקר טז' לחודש אייר מתרחש
 וכך תאורו בתורה. ישראלעד לכניסה לארץ  ,ברציפות

 

ֶֹּקר ָהיְָתה ִשְכַבת ַהַטל ָסִביב ַלַמֲחנֶה:  ַוַתַעל ִשְכַבת ַהָטל ְוִהנֵּה ַעל ְפנֵּי  }יד{ַויְִהי ָבֶעֶרב ַוַתַעל ַהְשָלו ַוְתַכס ֶאת ַהַמֲחנֶה ּוַבב

ֹּר ַעל ָהָאֶרץ:  ֹּאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו  {}טוַהִמְדָבר ַדק ְמֻחְסָפס ַדק ַכְכפ ל ַוי הּוא ִכי ֹלא יְָדעּו ַמה הּוא  ָמןַויְִראּו ְבנֵּי יְִשָראֵּ

ֶֹּשה ֲאלֵֶּהם הּוא ַהֶלֶחם ֲאֶשר נַָתן יְהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלה ֹּאֶמר מ  ...ַוי
ית יִשְ  57 ל ֶאת ְשמֹו ַויְִקְראּו בֵּ זֶַרע ַגדְוהּוא  ָמןָראֵּ ָלָבן  כְּ

 ְוַטְעמֹו ְכַצִפיִחת ִבְדָבש
58

 
 

של עם  נולהשבעת רעבו ,לחם ,לענות על צורך ענייני ומיידי, צידהבא נס המן  ,לכאורה
בעיצוב דמותו  שותף', נס המן הקיומיתנודד על טפו ומקנהו. אך למעלה מסיבתו '

  .הנדרשת בארץ ישראלעבודה לכניסה ולכנה מסע ה , דברשל מסע דור המומהותו 
 

גילוי כבוד  .מציאות חייהם של אבותינו במדבר, לוותה בגילוי אלוקות בראי'ה חושית
 ,המן, ענני הכבודנס  , ואהרון משהלפנים אל פנים השכינה דיבור  ,השם במשכן

 .חוויות רוחניות שעין אדם טרם ראתההיו  ,ובארה של מרים
 

שינוי מהותי במציאות  מתחולל ,על ידי יהשוע בן נון לארץ ת בני ישראל,ניסכעם 
נתפס לרעה שינוי ה , הניסים היומיומיים חדלו ואינן., האלוקות הגלוי'ה נעלמההחיים

לפנות הקיומי נזקק . הצורך הנשגב והנעלה הרוחני םמעמדבבנ"י מפעל ירידה גדולה ו
התעסקות בעניני עבודה ויגיעה,  ,הכוללושגים אל עולם מאל ערוץ חיים חומרי וגשמי, 

 שרדות. היוקנאה, תחרות, גאווה, לצד  ,מסחרבני'ה וזריעה, חרישה, קצירה,  ,העולם
בשיגרת חייו של העם  ,ויום יומי חלק מאורח חיים טבעיך הופה ,מושגים חדשעולם 

 !היהודי, ממש ככל העמים. האמנם 
 

לת התורה וקיום המצוות, מלחמות לצד נסיונות, ארבעים שנות הכנה וגיבוש מדברי, קב
כאן בארץ כלומר  'גילוי אלוקות בטבע המציאות'היו הכנה לתכלית יעודית אחת 

 עולם ולגלות את האלוקות שבתוכו.עניני הלפעול ביש  ,ישראל
 

נמצא איתנו כתנועה המן  ,יוםה במדבר נותר איתנו אףאז שניתן  המןלמרבה "הפלא", 
לגילוי המוביל  ,העצמה, רב 'אימון עצמי' של סוג תבטאמהבנפש. וי'ה סמוי'ה או גל

  .בנפש האדםטבועים ו כוח היולי בחזקתשהם  נעלמיםכוחות 
 

 . כוחות אלו,וגילוי לפועל אלוכוחות  יוצאים ,ובכח האמונה פנימית בעבודת התבוננות
והפיכת  תנוטבע רגילו שינוי , לצדמרשימה ומודעות עצמית אישית חהיצמ מעוררים

  .לרמות ונעלות חיינוב נוחותתכונות לא 
 

 שלים אלוקילגילוי  חיבור פנימי , מאפשר ָלָבן ְוַטְעמֹו ְכַצִפיִחת ִבְדָבש כְּזֶַרע ַגדשתואר המן 

 .יבנפש עמוקהנמצא 
 

 הפוקדים אתניסיונות . 59הרבי מליובאוויטש מלך המשיחמגלה לנו מתורת החסידות, 
לשני סוגים, נסיון של עניות וניסיון של עשירות. גם במדבר היו שני סוגי נחלקים האדם, 

  .קשורים עם המןהנסיונות אלו 
 

לא  ,'מן השמים םלח'הכיל המן עשירות גדולה, שהרי נוסף לכך שהי'ה  ,מחד גיסא
טעמו זכו שיעל פי מחשבה, ו בנוסף, .אלא כולו נספג פסולתכל לאחר עיכולו הי'ה בו 

 שטעמו 'מן'קיבלת  ,גלידהאילו חשקה נפשך ב. בהם היו חפצים המזון כל טעמיבו 
 סטיק שטעמו 'מן'קיבלת  עסיסי ברוטב פטריות, סטייקחשקה נפשך ב, נפלאה גלידה

  .ללא הגבלה בטעמים 'מן'. משובח לעילא ולעילא
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בו  ישנהאף ו לדבר אחד 'לחם' מוגבל בטעמו לחם זה, 'מן הארץ םלחב' משאין כן
 הי'ה במן גם ניסיון של עניות כדברי הפסוק  לאידך גיסא .פסולת

 

ָךְלַמַען ...ַבִמְדָבר ָמןַהַמֲאִכְלָך  " ֹּתְּ ֶֹּתָךּוְלַמַען  ַענ יִטְבָך ְבַאֲחִריֶתָך נַס " ְלהֵּ
60 

גשמי, נהפוך הוא  נהעניות במובבמדובר  איןמשום שהמן לא פעל שובע כראוי. , 'עינוי'
אבנים טובות ומרגליות שירדו  ,והראי'ה לכךעשירות גשמית המן, בהבט זה דווקא פעל 

 .ונשמרו אצל נשיאי השבטים למלאכת בנית המשכן עם המןלבנ"י 
 

ולשבוע תפוס ל ,אדםללו קשה בעניות הקשורה לעין שכלו של האדם.  ,המדובר 
כאשר אנו אוכלים גלידה, רואים אנו ג ל י ד ה לדוגמא, . במוחש השלא רואמדבר 

 את צבעה האדום,כאשר אוכלים אנו עגבני'ה, רואים אנו ובע, ושמתמלאת נפשנו ו
 ,ע ג ב נ י' ה בטעם אחד בלבד כי  אף על פי , אולם וריחה את טעמהמרגישים 
. ראית הדבר במוחש, לצד הידיעה כי יש לי ממנו גם לעתיד שובענפשנו מתמלאת 

 מרגיעה את נפש האדם.
 

לקבל נברא זאת מסוגל האדם ה את ,נפרדבם וטע סוג על פי ,השכלמיקוד 
וללא  כח המחשבהבמתחלפים ה טעמיםו סוגים,מזונותריבוי גדול של  ברם, ."כעשירות"

ריבוי  מהוויםעם המן,  נמצאיםש ,אבנים טובות ומרגליות ובנוסף, ,האדם מצד היגיעכל 
כבר  זה, ושמו מן 'כזרע גד' שהיא צורה אחתב רק ונכלל נראה וכל המוזכר .הפרטים

 . נברא אדםכו המוגבל נגדול לשכל "עינוי"
 

והתפרצות תרעומת  שגררהלאחר שנות הנדודים, עד כדי כך קשה היתה התחושה 
 פי הקב"ה ומשה רבינו.לכ בני ישראל מצדקשה 

 

ֶֹּשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמְצַריִם ָלמּות ַבִמְדָבר ִכי " ין ַמיִם ין ֶלֶחםא  ַויְַדבֵּר ָהָעם בֵּאֹלִהים ּוְבמ א  נּו ָקָצה  וְּ ש  נַפְּ ַבֶלֶחם וְּ

ל ֹלק   61 ַהקְּ
 

 ,כיצד מתאימים שני הפכים ,62 בשיחה לחסידיואת הרעיון  מה"מ מסביר הרביו ממשיךו
 ומה ההוראה מענין המן עבורנו. בדבר אחד עניות ועשירות

 

ההשפעה כפי שבאה מלמעלה היא תכלית העשירות. מצד האדם שלמטה כל "
 .יתיכולה להיות עשירות אמית ,ורק מצד למעלה ,ענינים הם בהגבלה כנ"לה

 

בשיקולי שכלו  יתרה מזה, אפילו בהשפעה שמלמעלה, אם האדם מתחיל "להתערב" בזה,

הנה לא זו בלבד שאינו יכול להוסיף בזה... אלא אדרבא ע"י התערבותו הרי הוא  ויצריו
 שמצד עצמם הם תכלית העשירות. ,אפילו בעינינים כאלו ,מקלקל ופועל עניות

 

מדידות, מהרגש  –ממציאותו ורצונותיו  )הפשטה(הדרך לקבלת העשירות היא ע"י היציאה 
ולסמוך בבטחון גמור על הקב"ה, ע"י זה נעשים כלי לקבל  "כוחי ועוצם ידי"של 

  ."מלמעלה, גם השפעות בגשמיות, שנברא מצד הגבלתו אינו יכול להכילם ההשפעות
 

ואם ח"ו ינתק עצמו מרוחניות ויתמסר  .היא רוחניות ,ו האמיתית של יהודימהות"
לגשמיות, הנה ככל שתירבה הגשמיות אין ביכולתה להשביעו, כיוון שלא זו היא 

 . "מהותו
 

אם רק יהי'ה "כלי ריקן" לצאת  –רוחניות היא אמיתית מהותו כי דווקא  ,הרבי מנחה
, אלא גם ענינים זיק" לא רק ענינים רוחניםאזי יהי "מח ,מהמציאות והמדידות שלו

הקדושה והרחבה יותר מכפי שנברא יכול  ,הפתוחה ,יושפע לו מידו המלאה גשמיים.
  .63ושניהם יהיו באופן של בלי גבול ,להכיל, כי גשמיות ורוחניות יהיו אצלו דבר אחד

 
 אין הסוףב ותתכללוההפשטה ל אימון ,המן כזרע גד
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 בתלמוד – כוסברתא, גודגדניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משנה סדר מועד מסכת שבת 
 פרק יד משנה ב
י ילְמִׂ ין הִׂ מי מלח מרובים שנותנים לתוך ירקות  ֵאין עֹושִׂ

ה הּוא  שכובשין אותן להתקיים בָּת, ֲאבָּל עֹושֶׂ בַּשַּ
לַּח וְטֹו מֶׂ ן פִּׂתֹו וְנֹוֵתן אֶׂת ֵמי הַּ ֵבל בָּהֶׂ

יל ְבשִׂ ּתַּ בִׂי לצורך תיבול לְתֹוְך הַּ ר רַּ . ָאמַּ
ֲַּהלֹוא  י, ֵבין  מי המלחיֹוֵסי, ו ילְמִׂ הּוא הִׂ

ריכוז המלח במים גבוה או  בין ְמֻרבֶׂה ּוֵבין מּועָּט

יןמועט רִׂ ֻמּתָּ לַּח הַּ  באיזה אופן . וְֵאילּו ֵהן ֵמי מֶׂ

מֶׂ בכל זאת מותר בשבת לָּה לְתֹוְך . נֹוֵתן שֶׂ ן בְַּּתחִׂ
לַּח מֶׂ ִׂם אֹו לְתֹוְך הַּ י מַּ שמן ראשון  מתןעל ידי  הַּ

 .נחלש כח הכבישה והבישול של המלח , בכךואחר כך המלח

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קט א

 אב בית דין המבקר תדיר אצל ואמר מר עוקבא

כך שם  שמואל עלין בשםאמר   שמואל הרופא

מר רב אין בהם משום רפואה א העשב

אין בה כוסבר , אלייאנדר''א כוסברתאיוסף 

משום רפואה אמר רב ששת כשות 

אין בהן משום  ן צמח, שממנו מכינים את הבירה"הומלי
 סגי נהור בעצמושרפואה אמר רב יוסף 

אפילו לדידי קשה לי  כוסברתא

אמר רב  משום כאב העניים הנגרם מאכילתולי קשה 
 ת, אורוגולהאורוגרגירא  אף הוא סגי נהורששת 

  מועילה אפילו במצביאפילו לדידי מעלי 

 
 עירובין דף כח בתלמוד בבלי מסכת 

דרב  בשם יהודה משמיה אמר רב א''ר
דרב בשם שילת משמיה בן שמואל בר 

עלי מין  בפעפועין עירוב חצרות ותחומין מערבין

 רגילת הגינה ובחלגלוגות בארמית או ירבוז או לעונין סלק

 בחזיזאבל לא  סברכו ובגודגדניות

 תמרים בוסר בכפניותולא  שחת של תבואה והוא ירק
מי הנוהג לערב  מי מערבין כוסבר בגודגדניותו

 כוסבר גודגדניות בניחותאוהתניא  אלו בסוגים
מרובי בנים יאכלו חשוכי בנים 

אם יובש הגידול  ואם הוקשו לזרע לא יאכלו

  מרובי בנים לא יאכלואף  לצורך זרעים

מרובה, למדים  באכילה, ולכן אינה מומלצת הראי'ה' גורמת להחלשת כח כוסברתאעל המסקנה כי '
האוחז בכינוי 'סיני', משום שידע כל מה שניתן בהר סיני. מניתוח  אנו מדברי רב יוסף, אמורא, בקיא עצום

חז"ל את דברי המשנה במסכת שבת, נבחין בסוגי'ה "מתגלגלת" על דרך ההיקש והמסקנות. תחילתה 
. הראי'האת כח  הכוסברתאבשבת ומתגלגלת עד להיזק  בהילמישל הסוגי'ה, באיסור כבישת ירקות 

ירקות לצורך הנפוץ בימינו העשוי ממים, מלח, תבלינים, ומשמש לכבישת  ראשית, הילמי הוא נוזל כבישה
 שימורן. שיטת

שימורן ועיבודן. שיטת 
שימור ועיבוד ירקות זו, 
היתה נהוגה כבר בתקופות 

 עמי האזור.  הקדומות בקרב
 

באיסור עשיית מלאכות 
בשבת, ישנו איסור 'מלאכת 
מעבד' כאב מלאכה, 
ותולדות מלאכה כפועל 
יוצא. לדוגמא "אין לעשות 
הילמי בשבת" שהוא לצורך 
כבישה, שימור ועיבוד 
ירקות. מהווה תולדה של  
מלאכת מעבד. אולם 
באותה נשימה אומרת 
 המשנה, כי מי מלח מותרין. 

 

תוהה, מה הבדל  רבי יוסיי
בין הילמי למי מלח, ריכוז 
המלח במים? אכן כן 
סוברים התנאים. מבחן 
ציפת ביצה או שקיעתה הוא 

 הקובע. 
 

הכנת מי המלח, למטרות 
תיבול מאכלים ופת בשבת, 
מותרים רק באופן שכזה. יש 
לתת שמן לתוך המים, 
לאחר מכן את המלח, או 
לחליפין יוצקים שמן לתוך 

נותנים  המלח ואחר כך
 המים.

 

בכך מוחלש כח המלח 
בנוזל, ונמנעים מלעבור על 
איסור מלאכת מעבד 
בשבת. באופן שכזה 
מתבלים סלט ירקות בשבת 

 על פי ההלכה.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ריכוז המלח 'בים סדום' 
ושימושי התועלת הרפואיים 
המצויים בו, מניעים את 
הדיון בסוגי'ה, לעבר הקש 

 ואופק לימודי חדש.
 

א שימוש דוגמא בגמרא הו
חיצוני במי המלח בגב העין, 

לסובלים מעניים  עפעפיים
 מודלקות. 

 

ומתרחב הדיון, מובא בשמו 
של שמואל הרופא, מפתח 
משחה הנקראת 'קילורין', כי 
נטילת ידים באמצעות 
שפיכת מים על כפות הידיים 
ג' פעמים ולסרוגין, מיד 
כשניעורים ולפני כל פעולה 

מכל הקילורין טובה 
משום שמסלקת  שבעולם,

'רוח רעה' השורה ומזהמת 
את כפות הידים כתוצאה 

 מעצם שינת האדם. 
 

שמירה על כללי נטילת 
ידים, כפי המובא בסוגי'ה, 
מועלת ביותר גם לעיניים 

 למניעת דלקות בעיניים. 
 

ומקביעה הרופא התלמודי  
נלקח הדיון לאופק חדש, 
תועלת והיזק  צמחי מאכל 

יוסף  לראי'ה. תורם לדיון רב
 אכילת כוסברתאכי 

ואף  כח הראי'המחלישה 
 מחזקת כאבי עיניים. 

 

במקום אחר בתלמוד מובא 
גורמת כי  אכילת גודגדניות 

ובאיזה  החלשת הפריון
תנאים ולמי מומלץ לאכלה 

 ולמי כדאי להימנע. 
 

 



 

 גד   -תכונים מ

כנגד עקיצות דבורים וצרעות רטייה 
 11ראה מקור הערה  רמב"ם

 חומרים

 עלי כוסברה טריה קצוצהצרור 
 קנה גבעול חטמית זיפנית ס"מ  21כ 
 

 אופן הכנה:
קוצצים את הכוסברה היטב, קוצצים את 

ר המצוי בתוכה קנה החטמית היטב, הרי
בעל יכולת ריפוי גדולה כנגד כוויות 
ועקיצות. מערבבים את שניהם היטב 
בכלי, מורחים שכבה נכבדת על העקיצה 

 וקושרים בתחבושת.

 

 Alcea Setosaחטמית זיפנית  
 

מסייע לטיפול בדבילות  מטבל כוסברה

 71)מורסות( פנימיות רמב"ם ראה מקור הערה 

 חומרים:

 צרור עלי כוסברה קצוצים

כוס  2\7כוס חומץ רצוי תפוחים +   4\7  -תמיסת חומץ 

 מים  מנרלים

 כף סוכר חום 4

 כפות שמן זית 7

 אופן הכנה:

ממיסים הסוכר במעט מן המים חמים, מוסיפים שמן 

הזית, ויתרת המים כשהם בטמפרטורת חדר עד לכדי 

שני שליש כוס, מוסיפים שליש הכמות חומץ ואז 

מוסיפים עלי הכוסברה הקצוצים. משהים במקרר למשך 

כמות כשתי כפות עם חתיכת  לילה לפחות ואז אוכלים

 פיתה 

רבי חיים  רטייה כנגד פצעים וחתכים

  11ויטל ראה מקור הערה 

 חומרים

 חוןכפות שומשום מלא ט 7

 צרור של עלי כוסברה מרוסקים במעבד מזון

 אופן הכנה :

מערבבים שני המרכיבים ומניחים על הפצע ועוטפים 

 בתחבושת
 

רבי חיים  מי שטיפה  כנגד פצעים בפה

  14ויטל ראה מקור הערה 

 חומרים

 עלי כוסברה צרור 

 כוס חומץ תפוחים 4\7

 םמים קרי 2\7

 או סוכר נבטכפות דבש  7

 אופן הכנה :

ממיסים , במסחטת ירקות סוחטים צרור עלי הכוסברה

 והחומץ הדבש במעט מים חמים מוסיפים יתרת המים

 ומערבבים הכל יחדיו. מנערים היטב והתכשיר מוכן. 


