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אמוץ כהן
רק פעם אחתמובאיםשניהשמוח האלה במקרא (במדברו',ד).מתוך הקונטכסט
לאניתןלקבוע את משמעםהמדויק .ברור רקכייש להםשיכות למאכלותשנאסרו
עלהנזירושמוצאםמןהגפןאומפריהגפן.פירושםהמסורתיהוא:זרעיהענביםלנבי
חרצכם וקליפת הענביםלגביזג .במשמעם זה מוזכריםשני השמות הללו בספרות
התלמוד הרבהפעמים .ולאזו בלבד אלא שהשםזגמופיע שםברבים (מסכתנזיר).
אולםעיון מעמיק בפרשתהמיר במקראעשוי לעורר אצל הקורא ספק בנכוצת
הפירושהמקובל.וזאת מהטעמיםהבאים:
א) מקרא מלאאומר":מחרצניםועדזגלאיאכל".מכאן אתהשומעכיהחרצנים
והזג הם בו אכילה והרי זרעי ענבים וקליפותיהם אינם אכילים .אסטוסים אף
מקפידים לפלוטאותם .הזרע ,אם הואנשחק בשעתלעיסה ,משאיר בפה טעם קהה
לאנעים מחמת החומר הבורסי(טון) המצףבו .אף הקליפה מכילה כמות שלטנין
וכל כולה קרום שאש בר אכילהואינו ברעיכול .לאיתכן איפוא ,שהכתוב ידבר
מפורשות עלאיסוראכילהלגביחלקיפרישאינםאכיליםבכלל.
ב) אם מדובר עלאיסוראכילתענבים,הריכוללהדיבור את כלחלקיהענבים
וממילאגם אתקליפתםוזרעיהםהנכלליםבפרי .מה ראה הכתוב למחד אתהדיבור
עלחלקיםטפלים שלהפריו
ם בעניןאיסוראכילהע"יהמירדנים בספר "במדבר"שניפסוקיםנפרדים.
פסוק אחדדןבענבים,היינובפרי הבשלשלהגפןובכל מהשניתןלהכיןמןהפרי
הבשל:יץ ,שיכר ,חומץיץ ,חומץ שיכר ,משרתענבים ,ענבים לחיםוענביםיבשים.
אנכו 11יסמוך לראשון מדבר על כל אשרייעשה מגפןהיין .בפסוקזה מדובר
איפתה ,לא עלפריהגפן הבשל ,אלא על מה שמכיפם מהגפן עצמה,היינו מחלקי
הגפן האחרים ,שמחוץ לפרי הבשל,כגון מהעלים אומהלולבים (הםהגידולים הרכים
שלהענבים בתחילתליבלובם).
ודוקא בפסוקשניזה משובץעניןהחרצניםוהזג.אילוהיו אלה חלקים מהפרי,כי
אזהיה מקומם בפסוק הראשון,מיד אחריהפירוט שלענבים לחיםויבשים כהמשך
וסיום לשורה הארוכההדנהבפירותהגפןשבפסוקהראשון.
העובדה שהמאמר מפסיק במאכלות שמקורם בפרי ופותח בקטגוריה חדשה -
"אשריעשהמגפןהיין" -ורקכאןהואמזכיר אתהחרצניםוהזג ,מעורר הרהורששני
המונחים ,השגויים בדיותו ,אעםבייבים לפרי אלא יש לראות בהם מיני מאכל
המותקתם לאמפריהגפן ,אלאמחלקים אחרים שלאילוהגפן.
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ד) מקובלת הדעהכי כלפירוששבמסורת קדשה פא בחזקת אמת שאץלהרהר
ם לא
אטריה .במקרה שלנו ,לפחות,איןניתן להשלים עם דעהזו .גםביןהסיעי
נתקיימה הסכמהאחידהלגביפירושם שלחרצניםוזג.הרידברי המשנה,נזירו' ,ב:
"אלוהןחרצניםואלוהןזגים? חרצתם אלו,חיצונים,הזגים אלוהפנימיים דברי
ר'יהודה .רבייוסי אומר :שלא תטעה,כזוג של בהמה,החיצוןזוגוהפרמי."~asw
נראהכיהפירושהמקורינתעלם במרוצתהזמןוסס~ץיםביקשולגלית את המשמע
הנכוןשלשתיהמליםוהיהצורך לפסוק ,בדרךשרירותית,תוך הסתמכותעלצלצול

מלים.

"זת" פירושופעמוןהעשויגוףחיצוניכמין מעטפה ובחללותלויהענבל.ונתן ר'

יוסי.סימן :מההזוגחיצוני,אףהזגהוא החלקהחיצונישלפריהענבים,היינוקליפתם.
היקשזהמזכיר כמהדיוניםדומים ,אחד מהםהואפירוש"פריעץ הדר"לגביאתרוג,
המסתמךעלהצלילהמשותף ל"הדר"ולמלההיוונית"הידיר"(מים),הואילוהאתרוג
גדל בהשקאהבפרדסים.
כך נשתכחו כנראה חרבה מושגיםופירושי מלים שבמקור הקדום מחמת טרדות

. .
גלותוסיבותאחרות
אמרנוכי ,האמור בפסוקהשני שבמקרא בערן מאכלותאסורים עלהנזיר,מכוון
לדבריםהמותקנים שלאמןהפרי.
,
ו
נ
י
מ
י
ב
לביסוס lsnnsnמסהלהסתייעבנוהגיתזונהכפי שהםרווחים
בעיקר אצל
אמניהמזרה.
במחצית הראשונה שלהקיץ רואיםבחנויוא שלפירותוירקות שבמזרחירושלים
ערמות שלעליגפןטרייםלמכירה .מרובההביקושאחריהם.העליםמשמשיםלהכנת
מילואים של בשר קצוץ אואורז ,כדרך שמשמשים לאותה מטרה ל ה כרובבחורף.
ביתר עונות השנה רואים בחנויות האלו מחרוזות רבות של עליגפן שיובשו בעוד
העלים רכים,והם משמשים להכנתלמילואיםהאמורים לאתרשהושרוזמן מהבמים
תעשו רכיםוכפיפים .מעדיפים אתעליהגפן בשל הטעם החמצמץ שלהם .ולאזו
בלבד אלא שהיו מייבאים בתקופת סשלטון העותומניעליגפןמשומרים בקופסות
מאנטוליה .עלים אלההיוקרויים יאפראק ,שפירושה בתורכיהעלה.בימינומכינים
הערבים עליגפן כבחסים בפחים בציר של מלפפונים לשימוש בחורף .כןמכינים
בחברון עלי גפן כבחרם בציר בתוך קופסות ספרות הרמטית .מהשם התורכי
"יאפראק" עזר השם "יאפראקעס" למילואי אורז בעלים בפייהודי ספרד ,והשם
"פראקעס"בפייהודיאשכנז בארץואף בארצותסמוכותלתורכיה ,והשם"יפרוחי"
בפייהודיבורדיסתאן.
לאמןהנמנע הואכי השמושבעליהגפןהיהידוע.לקדמוני%והיואולי משתמשים
בעלים לעטוףריפות(בורגול) ,אם לאהיההאורזידועלהם.
מיצרך מקובל אחר בקרב תושבי הארץ ושכנותיה הוא הבוסר ,כלומר הענבים
לפניבישולם כשהםעדייןירוקיםוחמוצים .גםענבי בוסר ממלאים אתשוקי העיר
העתיקה בסיון-תמוז .הם משמשים כלקקנות ,ביהוד לילדים .בעלות הבית קונות
בוסר לצורך החמצתתבשיליירקות במקוםלימוןובמקוםפריהאוז .הבוסרהקרוי
בערביתח~ךם(קריחוסרום) ,מלההמזכירה הרבה אתהמלה".חרצן".חילוף ה"%ן"
במ"מוחילוףמקוםביןהרי"שוהצד"י -תופעהמצויה בשפותהשמיות .בשלחשיבו-
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תה שלהגפןזכהגם הבוסה שלה לשםמיוחד .מאכלעראי משמשיםגם'לולביהגפן.

.דבלתיזהיר במחרשהובמעדר ,בסמוךללבלוב.
ילעויבב;ו
"ב
אלונקטפים שלאבמתכווןעל
כשהוא רך הוא המצמץ וטעיםובעלי כרמים,
לולב הגפן קרוי בערבית
י
ר
ח
א
;
ת
ו
נ
ק
ו
נ
ק
ה
וביחודילדיהם ,לועסים אותו לתאבון .כן להוטיםילדים גם
אלו
חוטיםשבעזרתםהגפן מטפסתומתכרכת עלאילנות.בימיהמצורבשנת תש"השימשו
בירושלים הנצורההקנוקנותלהכנתסלט;טעים.
'
זמורתהגפןקרויה בערבית"עריץ"(קריתריס) .שוב מלה המזכירה אתהחרצן.
בשלהדרישהלפירותחמוציםמובאים לשוקגםתפוחים בעודםבוסר.
.
 .גםמספרי הבשל שלהגפןושנםמיש מאכלמקובליםבמזרח.
 .1דבשענבים ,בערביתדבס,,המותקן עלידי הרתחתמיץענבים.
ב .תבשילענבים המותקן עלידיבישולענביםשלמים.
ג" .מלבן" ,רקיקים דמויי יריעות קמךדין (מיץ מיובש של משמשים) המותקן
בסביבותחברון עלידיאיודמיץענביםועיבויו עלגבימשטחים.
דרךאגב,ישלצייןכיהגפןזכתה ,בשלחשיבותהכמקורלהכנתמינימזונותרבים,
לשורה מפונת של שמותספציפייםלגבי הלקיהולגבישלבי צמיחתה ,להלן רשימה
שלשמותובצידםמקביליהםבלשוןהערבית:
שם

עברי (ארס"
דליה

גפה

מורה
עובריתאשרמי)
לולב

סמדר,נץ

בסר
ענבים
ייץ ,חמר
אשישותו(ארם"
צמוקים

שם ערבי
דאליה
חריצ
עיברי
לבלוב
חצרם
ענב
המר
מלבן

זביב

המושג
האילן
הענףהטרי
הענףהמום
המדולהצעיר
הפריחה
הפרילפניבישולו
הפרי הבשל
העסיסבגמרתסיסתו
עוגותדמויות"סרדין
הפריהמיובש

רביםמן השמות שברשימה הנם משותפים לשתיהלשונות .עליהםישלהוסיף את
ה"חרצנים" ,שאתמקבילםיש לראות במלה "חצרם"(וגם במלהחריצ) .דומה שמותר
להפחכיישביןשניהמקביליםשייכותברורה.
אם להיזקק למדרשאטימולוגי אפשר לזהות את החרצנים עם הבוסר ,ההוצרום.
הריהבוסר מוצאבעונתושימוש רבבתזונה .לאלחנםזכההפרי בשלבגידולזה לשם
מיוחד,ספציפי.
צורתהריבוי של החרצן-לעומתהזג שבאביחיד-יש בהמן הרמז שהדברים
אמוריםלגבי צבור שליחידות קטנות ,לאמור:לגביענבים.שכןמבחין המקראבין
ענבים לענב ,וכןבין שעורים לשעורה .שם המין ,כלומר האילן ,בא ביחיד ואילו
הפירותוהגרעיניםבאיםבריבוי".והשעורהנכתה...והחטהוהכסמת לאנכו" שמות
107

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

בית מקרא )מח(

[א

"'רצנים וזג

תשרי-כסלו תשל"ב

טן,לא) -הכוונהלצמחיםשבשדה".וחטיםושעורים" (שמואל ב'י"ז ,כח) -הכוונה
לגרעינים.והוכחה שספת:
"איןענביםבגפןיאין תאמשבתאנה,י(ירמיהוח',ש.
ולו רצית להעםהיינו מעלים השערהכי החרצן הוא התבשיל העשוימילואים,
שבהם משמשעלההגפןחוצן,כמיןחיק,העוטף אתחומרהמילוי(אורזאובשרקצוז
וכו')ויהיהאז השםחרצןמשורשחצן בתוספתרי"שהמשקל.
בשם ישאולי לראות חומרמוכן מענבים ובא בצורתיחיד כמויין,שמן,סולת.
אוליהכוונהלריבהאודבש.
ם
י
ר
ו
ה
ר
ה
הטכסט
ם
י
ל
ע
מ
ח
ו
ת
י
נ
ו
במקרא
נסכם:עיון בפרשת הנזיר
לגבי
חלקי
ודאותם שלפירושיהמליםחרצניםוזג .מכמה'טעמים נוטה הדעהכי חרצכםאינם
גרעיניםוזגאינוקליפה.
יש קרבה אטימולורת מסוימתבין חרצן לבין חוצרום שמובנה בוסר בלשון
הערבים.הנטיהלהסתייעבלשוןהערבית מתבססת עלהעובדה שהרבהמונחים של
חלקיהגפןמשותפים הםביןהעבריתוהערבית.
אולםאחרי הכלאיןבידינו אלא השערותויש מקום.להמשיך בחקירתהדברים.

יג
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