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משפחת הדלועיים
Cucurbitaceae

סוגים100כולל כמעט 
מינים960ומעל 

מקומם בטבע באזורים חמים וחמימים



מיני דלועיים משמשים למאכל20מעל 

Cucumis species      מלון ומלפפון

Citrullus species              אבטיח

Cucurbita species     קישוא ודלעת

Lagenaria siceraria          קרא

Luffa species

Benincasa hispida

Momordica charantia

Trichosanthes species
....ועוד





שמותיהם של ארבעה דלועי מאכל 
: מופיעים במקורות שלנו

מלפפון, אבטיח, דלעת, קישוא

האם מדובר באותם מיני  , אולם
?דלועיים



מלפפון, אבטיח, דלעת, קישוא
?  האם מדובר באותם מיני דלועיים

1492לא לפני . מיבשת צפון אמריקה: קישוא

1492לא לפני . מישבות אמריקה: דלעת

זהה: אבטיח

500לא לפני שנת , יבשת הודו-מתת: מלפפון



קישואים
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם 
את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר  

ואת הבצלים ואת השומים

('ה, א"במדבר י)

? ראשוןמה מוזכר , בין הירקות: יש לשים לב
?מה זה אומר



קישואים

ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה  
.במקשה כעיר נצורה

('ח', ישעיה א)

מאבטחה  ולא , מקשהצוין : יש לשים לב

?מה זה אומר. כולימדלע ולא 



(קישות)קישואים 

חיי במדף קצרים אני לומדים על , בתוספתא
ניתן היה לתרום אותם באותו יום של  : מאוד

('ה', תרומות ד)הקטיף עד למחרתו 

אנו לומדים על תכונה מאפיינת של , במשנה
הכשות של  (: קישות: ביחיד)הקישואים 
('א', עקצין ב)הקישות 



(קישות)קישואים 

?באיזה דלוע מדובר, אז

Cucumis sativus

(מלפפון)

Cucumis melo

(Adzhur Group)

(ור'מלון עג)



(קישות)קישואים 

השערות נושרות עם הזמן כאשר  
הפרי מגיע להבשלתו הפיזיולוגית

!היה שעיר ונאכל בצעירותו



קישואים
את ( להסיר את השיערות)סּקְלפ  היה צורך , יתרה על כך

('ה', מעשרות א, משנה)הקישות לפני אכילתו 

?PIQQUSּוסּקּפ  בשמו , LEFAQQESמנין הפועל לפקס 

":  תוספתא כפשוטה"ב, שאול ליברמן

.  שערות רכות= ביוונית עתיקה PEKOSֶּפּכֹוסמהמילה 

קוספלהסיר את ה= לפקס 



קישואים

,  (PIQQUS)מהמילה פקוס 

המילה  ' א4' ע', ד', מעשרות א, יש בתלמוד ירושלמי
שפרושה ערימה של  , (PAQQESUSIYYA)פקסוסיה 
קישואים  

ומכאן בערבית פקוס

(FAQQOUS.)



פקסוסייה
Pile of faqqous (snake melons) 

“paqqesusiyya”



קישואים
Qishu’im = Cucumis

:כךcucumisפליניוס תיאר את ה, באימפריה הרומית

The cucumis …. is covered with white down, especially 
when it is growing. It grows in any shape it is compelled to 
take, usually in the form of a coiled serpent.



The Piqqus of the Faqqous



קישואים
Qishu’im = Cucumis = Faqqous

:זהות הטקסונומית

Cucumis melo Flexuosus Group

(Snake melons)



(דלועין)דלעת 

,  תוספתא)מתאימים לתרומות מיום הקטיף למחרתו 
פרי צעיר: חיי מדף קצרים מאוד(: 'ה', תרומות ד

', מעשרות א, משנה)היה צורך לפקס את הדלועין 
השתמש  פרי הצעיר ה, כלומר היו שעירים(: 'ה

. למאכל



(דלועין)דלעת 
Lagenaria siceraria

הם שעירים בצעירותם  : קראאלו פרות ה

,  השיערות נושרות, ובמשך גדילתם

:הקליפה שלהם מתעבה ומתקשה והפנים מתייבש

.  לא ניתן לאכול את הפרי הבוגר



(דלועין)דלעת 
אנו  ( 'ד' כלאים א)ומהתוספתא ( 'ה', כלאים א)מהמשנה 
:לומדים ש

, (הארמי)=המצרי, היווני: היו שלושה זנים של דלועין
(.הי', כלאים א, משנה)הרמוצהו

.  היתה קטנה ומרההרמוצה

היה צורך לרווח יותר מהזנים האחרים ולא לשים  לדלעת היוונית
: לפחות לא עם הרמוצה, אותה יחד איתם

, במשך הגידולהיווניזה מראה שקטפו פרותיו הצעירים של הזן 
.דבר שהיה גורם לצימוח רב יותר



Cucurbita( = דלועין)דלעת 

Columella (Book 11: 49–50): 

אחד ארוך ודק למאכל כאשר צעיר  : cucurbitaשני זני 
(.יבש)והאחר רחב לשימושים רבים כאשר בוגר 

Pliny (Book 19, 24: 71): “….cucurbita have …. 
long been actually employed as jars for storing 
wine. The rind of the cucurbita while it is green is 
thin….when they are served as food . . . The 
longer and thinner cucurbita are, the more 
agreeable they are for food.”



קרא(: דלועין)דלעת 
Dela‘at = cucurbita = Lagenaria siceraria



Pepo (Pepon)= אבטיח
Citrullus lanatus

של גפן לתוך האבטיח שתהא  ' אין תוחבין זמור
כלומר איסור להשתמש באבטיח  זורקת מימיה לתוכן 

תלמוד  )ככנה עבור יחורי ענבים פן יזרוק מימיו לתוכם 
!האבטיח היה מימי: ('א4' ע', ח', ירושלמי כלאים א

כותבים ביוונית ולטינית מהתקופה הרומית מתארים פרי  
ומצנן את הגוף, מימי, גדולpepo, peponבשם 



אבטיח
מעשרות  , משנה)לאחר הקטיף )!( כלומר להחליק ידנית , יש לשלק

!מדובר בפרי בשל: ('ה—'ג', תוספתא מעשרות א\' ה', א

תוספתא )לא היתה מגבלה לזמן לאחר הקטיף עבור תרומות 
(יותר מדלועיים אחרים)הפרי השתמר זמן רב : ('ה', תרומות ד

אם נאכלים ( וענבי מאכל, רימונים, יחד עם תאנים)פתורים ממעשר 
!עסיסי ומתוק, נאכל טרי:('ו', משנה מעשרות ב)בשדה או גינה 

:    ('ב', תלמוד ירושלמי מעשרות א)אין למעשר את הזרעים 
!הזרעים לא היו למאכל



(מלפפון)מלפפונות 

:מקור המילה מלפפון בעברית הוא יוונית

אדם נוטל מעה אחת מפיטמה של אבטיח ומעה אחת  
מפיטמה של תפוח ונותנן בתוך גומא אחת והן נתאחין  

לפום כן צווחין ליה בלישנא יונא  .ונעשין כלאים
.מולפפון

('א2' ע', ב', תלמוד ירושלמי כלאים א)

melopepon= המלפפון , מדובר באותו דלוע



(מלפפון)מלפפונות 

Pliny (Book 19, 23: 67):

1. Curious to say, just recently a new form of 
cucumis has been produced in Campania,

2. Shaped like a quince.

3. It is called melopepo [apple watermelon].

4. Cucumis of this kind grow of a round shape; 
they have a golden colour.

5. A remarkable thing about them, beside their 
shape, colour and smell, is that they                  
at once separate from the stalk when ripe:

Cucumis melo Melon    מלון



":מלפפון"הינתקות ספונטנית של ה

Cucumis meloמלון 



(מלפפון)מלפפונות 
לאחר הקטיף  )!( כלומר להחליק ידנית , יש לשלק

!מדובר בפרי בשל: ('ה—'ג', תוספתא מעשרות א)

תוספתא  )ימים לאחר הקטיף 3ניתנים לתרומה עד 
!מדובר בפרי בשל: ('ה', תרומות ד

תוספתא  )ורה (א)יש לקחת מעשר לאחר כל קטיף  מהי
(!ולא אבטיח)מדובר במלון : ('ו', מעשרית א



(מלפפון)מלפפונות 
Melafefonot = Melopepones (Melons)

De Candolle: It was probably of an indifferent quality, to 
judge from the silence or the faint praise of writers in a 
country where gourmets were not wanting.

Sturtevant: . . . the admiration of the authors of the 
sixteenth century for the perfume and exquisite taste of the 
melon, as contrasted with the silence of the Romans, who 
were not less epicurean, is assuredly a proof that the melon 
had not at that time…. attained its present luscious and 
perfumed properties . . .

Cucumis melo: זיהוי טקסונומי Adana Group



(או קרומלים)קרמולין 
Luffa aegyptiaca

פרי בצבע ירוק כהה: 'ג', תוספתא נגעים א
להיות  ( 1979)ופליקס Loew(1928 )הנחשב על ידי 

היות ולא אוזכרו . Luffaפרות צעירים של הסוג 
הם כנראה היו חדשים בארץ במאה  , במשנה

.השלישית לספירה

,  (קרא)יש להם דמיון לדלועין , חוץ מהצבע החיצוני
והם נכללים עימם בתלמוד הירושלמי בקשר לצורך  

(.1979, פליקס)למעשרם 



: איורים ממצרים העתיקה
ואבטיחים( פקוס)=קישואים



פסיפסי ארץ ישראל  
תקופה ביזנטית








