
 החקלאית הריאליה באספקלרית גזרלוח

מאת

 גלעדחיים

 והידועה שנה מששים למעלה לפני תל-גזר בחפירות שנתגלתה לוחית-אבןאותה
 קרמת תוכנו לגבי אמנם, לדיונים. נושא היום %ד משמונת גזר", "לוחבשם

 לעונותיהן והכרם השדה עבודיות את הסודר חקלאי לוח מעין שלפנינותמימות-דעים
 חלוקות. הדעות עריין - שבנוסתו אחדים 'מונחים לגבי אולם, ; 'השנה כלבמשך

הנוסח

 : 1 נוסחו וזה עתיק, עברי בכתב כתובות שורות שבע מכילהלוה

 ז ירחו / לאסיף( אסף ירחו - אשורה
 )לקיש( 'לקש ירחו / רע - בשורה
 פשת )עציד( עצד ירח - גכנורה
 שעורים( )קציר שערם קצר ירח - דשורה
 כל( )קצירו ו-יל קצר ירח - השורה
 )זמיר( זמר ירחו - השורה
 , )קיץ( קץ ירח - זשורה

 : הןהבעיות

 ; בא"י החקלאית 'המציאות את הלוח תיאוםמידתא.

 ; "ירח-ירחוע התיבות חילופיפשרב,

 ה'. בשורה החסרהשלמתד. י בלוח הנזכרות מ,העגודות בלקזיהויג.

 החקלאית והמציאות גזר לוחא.

 ובכרם בשדה החקלאיות העבודות חלוקת את להתאים נעשו רביםנסיונו'ת
 של לא-מציאותית תמונה ההתקבלה גזר, בלוח המצויינים ל"ירחים"לעונותיהן,

 ג. ח. מלזג הכתיב לפי הנכון הקרי - בסוגריים1
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- גימדחיים ..~[.
 ובארצנה בעולם החקלאית, לפרובלימטיקה הקרוב כל שכה החקלאית.הריאליה
 אין שכן, השנה, חדשי לפי מסודרות אינן החקלאיות שעונות-העבודהיודע,
 וקביעתה ומוחלט, מסויים קלנדרי תאריך בדיוק התואמת בשדה פעולה כמעטלך

 שערנתה הזריעה מלאכת את למוטל, ניקח, לבארא. כוללנית היא פלוניבחודש
 חשון החודש ברונטית יעג,שהיא - תהילתה למעשה, .ואילו חשון-כסלו,בחדשים

 הדבר טבת. בחודש שזמנו הזריעה גמר לגבי הדין הוא לסופו; נדחית שהיאויש
 וצרובת- חרוכת-השרב האדמה את ומרכך המרווה 2 היורה רדת במועדמותנה
 ולהכינה לסרר המחרישה יתד את .ב" לנעוץ וקשה הקיץ חדשי במשךהוימש
 קימור הוא שכן קבוע מועדה הקציר לכאורה;.יתחילת הקציר. לגבי כןלזריעה.
 השעורה הבשלת כאשר טסויימים, בתנאים אך פולחניים, ובטקסים החגיםבזמני

 ימים, לחודש החג את ועימו הקצור את דוחים כלומה, השנה, את מעבריםמאחרת,
 התהומים ומיטשטשים יש בשנות-ברכה, ". החדש מן העומר את להביא מצוהשכן
 )"והשיג הבהרת של ומנה מגיע כבר נסתיימה טרם שהאחת בעוד העונות:בין
 זרע" את ישיג ובציר בציר את דישלכם

-  אין : דבר של כללו ה(. כ"ח ויקרא 
 ועונתו חודש חודש - לחדשים השנה חלוקת את חופפות החקלאיותהעונות

החקלאית.
 ביצוען בעיתוי עוסקים החקלאיים" ה"לוחות אין המודרנית, בחקלאות בימינו,גם
 סכימתיות מסגרות בקביעת אלא קבועים, תאריכים עפ"י השונות העבודותשל

 סכימה אלא אינו לירחיהם, בו הנזכרות העבודות סדר גזר, לוה שגם מסתבר,בלבד.
 ואלמוני. פלוני בירח הביצוע מועדי את מתנה שאינה בלבדכרונולוגית

 "ירח-ירחו" חילופיב.

 בעיקר והפרשנים, החוקרים בקרב מבוכה גרם "ירח-ירחו" השם צורתחילוף
 למספר מכוון ש"ירחו" ההנחה, נתקבלה הכול דעת על אמנם, הנוספת. הו414ובשל
 החדשים חשבון גם לפי"ז ירחים. שני : דהיינו - שניים רבים ומיעוט -רבים

 : תענית . במסכת פלוגתות שתי מוצאים אנו )היורה( הגשמים ראשית מועד בעניין2
 - בו בז' : אומר גמליאל רבן הגשמים. את שואלין במרחשון "בג' : מג( מ"א, במשנהא.
 פרת". לגהר מחו"ל( הרגל ,לעולי )הכוונה מישראל אחרון שיגיע כדי )סוכות( החג אחר יוםט"ו

 כר"ג". הלכה - אלעזר ר' "אומר עמ"א(: " )תענית מוסיפהוהגמרא
 : רביעוני לשלוש שמחולק ליורה )הכוונה יאשונה רביעה "איזוהי : עמ"א( )ו' בגמראב.

 - אפילה בה, בז' - בינונית במרחשון, בג' הבכירה ג.( ה. - ואפילה בינוניתבכירה,
 ובר"ח בכ"ג בי"ז, אומר: יוסי ר' ובכ"ג; בי-ו בז', אום: יהודה ר' מאיר; ר' דברי - בובי"ז

כסלו".
 יכולה שהזריעה כך בחשון, ג' לפני אינו היורה שזמן למדים אנו זו מפלוגתא מקוש.מכל
 הגשש מי את קרבה אל ולספוג לרוות הספיקה שהאדמה לאחר בחשון י' לפני לאלהתחיל

 יוסי. ר' של גירסתו לפי כסלו בר"ח ירד היורה אם כסלו עד להידחות גם יכולה השאך
 "מן לקחו החדש מן היה לא שאם מהחיטה, שהם בשבועות הלחם" "שתי לגבי כן לא3

 באסם. השמורה אשתקד של מהחיטה כלומרהעליה"

544

תמוז-אלול תשל"ו בית מקרא (סז)

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



]ק החקלאית הריאליה באספקלרית גזרלוח

 סך-הכול .-- חדשים 4 --- "ירח" פעמים ו-4 חדשים 8 הרי "רחף פעמים 4 : 12עולה
 הסביה פתרונה על בזה שה לא יאנו חידת אפס, חודש.12

 "ירחו" התיבה צורת את ובכלל 4 שבע בעיית ליח?דב ההצעות מרוב כידימה,
 חילופי - יוהיא לבעייתנו, הפתרון מצוי שבה פשוטה אחת עובדה ממנונתעלמה

 5. דוגמאות להביא מיותר ריבויים שמחמת במקר24 לרוב המצויים ביוע"דוארו
 ביו"ד "ירחי" של הכתיב חילוף אלא אינו גזר שבלוח ש"ירחו" אפוא,נראה,
 אולי אחד, )ירח( מחודש יותר שפרקה לעבודה הכוונה - דידן בנידון ;הריבוי
 יותר. ואולישמים

 העבודות שכל מראה, החקלאית הריאליה מהיבט הדברים בחינתואמנם,
 כגון: ארוך, פרק-זמן פני על בדרך-כלל מתמשכות "ירחו" בת-בההמסומנות

 חלקו(; או )כולו חשון-כסלו-טבת - ה ע י ר י ; )בחלקו( אלול-תשרי-חשון - ף י סא
 תמוז-אב-אלול - בציר - ר י ו'מ ; )בחלקו( )בחלקו(-אדר-ניסן שבט - ש ילק

 ושאר תאנים )קטיף קיץ קציר, : כגון יחסית, קצר שפרקן העבודות ואילו)בחלקו(,
 וירח", בתיבה מסומנותפירות(

 גזר בלוח שונות עבודות זיהויג.

 וקציר זרע אסיף, : ברור זיהויין מהן שלוש גזר, בלוה הנזכרות העבודות 8מבין
 בירור. טעונות השאר ואילו-

 במקרא6. מצוייה אינה ל'ק'ש' השורש של זו צדהה )ובלקיש(. "לקש"1.
 ראשית של .הגשמים( לאו לגשם ככינוי "מלקוש" : המונחים מצויים זהמשורש
 עלות בתחלת גבי יוצר )-והנה עמוס של המראות בחזון ו"'לקשע )ניסן(,האביב
 בני מונחים שלושה אפוא לפנינו י. א( ז', - המלך" גזי אחר לקש והנההלקש,

 וכן י( ג', )תהלים שדה היחו ע"מ חלומה( )וא"ו "ירחו" 1( : הצעות מבחר הרי4
 ח( קי"ד, )תהלים מים מעינו 1 ג( כ"ד, )במדבר ,בעוט בנו ; ועוד ארץ ודה, עםבציפופים

 כסיומת "ירחא" 3( ; יונה אבי מ. - שרוקד( )וא"ו "ירחו* 2( ; המפרשים רוב כך-
- ,טז( כ"ש )בראשית קשת מטוחי ע"מ "ירחוי" 4( הארמית; ע"דאל"ף  לדעת 5( טור-מיניי 
 ביחיד. ושניהם הם אחד וירחו ירחקמוטו
 )שמות במקנך" הייה ה' יד "הנה : ביחד משמשים והיו"ד הוא"ו במקרא אחד במקום5
 חילוף ראוי מיוחדת לנ לתשומת חסר. בכתיב ניהוה" או מלא, בכתיב "הווה" תחת ג(ט,,

 לפסוקים רשב"ם דברי גם ראה יג-יד(. ג', )שמות "יהוה,-אהיה" : ההויה בשם בוא"והיו"ד
 מה כי : כמו יו"ד, במקום וא"ו יהוה - יהיה אותו קורין ואנו אהיה עצמו קורא "הואאיה:
- ב"ש א"ת שיטת לפי נכתבו רשב"ם )דברי לאדם".הוה  ח.ג.(. בזה. להרחיב המקום כאן ואין 
 לאפיל. כנרדף מאוחר, בהוראת "לקיש" מצוי הבתר-מקראית בספרות6
 ו( ע"ב, )תהלים ארץ" זרזיף כרביבים גז, על כמטר "ירד הכתוב עפ"י מבואר המלך" "גזי7

 - המלך" ל"גוי המקובל הפירוש המלקוש. הוא הלוא והמטר קצור, לירק כנראה,שהכוונה,
 מסתמכים כך שהמפרשים הכתוב שכן ,ביותר, דחוק - סוסיו להזנת למלך כמס שנועדקציר
 רג לזמן לאחסן שניתן והתבן, השעורים המוגמר, הזבול מן מס על מדבר ח( ה', )מל"אעליו
 לי, נראה המלך. של האספקה למרכזי להעברה ניתן ואינו מידי לשימוש המיועד נרק עלולא
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 גלעו 'חייםי .]4[

 עניין והוא צרכו כל ברור אינו הפונקציונלי-יישומי שמשמעם ' משותףמוצא
 בו. לענות לשוןיוחקלאותלחוקרי
 המחדשים לצמחים כינוי הוא שבעמוס "ה"לק,2" 'והחקלאים הבלשנים עלמקובל
 גדילתם תהליך בעצם עדיין כשהם המלך"( )"גזי לראשונה היקערם לאחרגדילתם
 אספסת תלתן, : כגון רב-קציריים, צמחים לגבי רק לא אמורים הדבריםושגשוגם.
 חיטה שועל, שבולת שעורה, : כגון חד-קציריים, צמחים לגבי גם אלאוכיו"ב

 לקצור נהגו ימינו, כחקלאי הקדמונים, שהחקלאים נראה fs אחרים דגנייםוגידולים

 שימורם לשם ואם לשחת ייבוש לשם אם ירוקים בעודם מסויימים שדהגידולי
 לאחר הלקש, המחודשת, 'הצמיחה בשדה. 'מרעה תוסר של לתקופה עסיסיכמזון
 ולא מוקדם נפסקו שהגשמים בשנה - והבקר הצאן לעדרי כמרעה שיתשה"גז",
 - לקציר" חדשים וכלשה בעוד הגשם מכם מנעתי אנכי "וגם מלקושירד
 של ,ליבול סיכוי ואין נחרץ הקמה גורל שאז בצורת, בשנת - דהיינו ז( ד',עמוס
 יורד המלקוש כאשר כתיקנה, בשנה ואילו ; למקנה למרעה-שלף לא וזוףגרגרים
 ומלקוש מורה גשם לכם ויורד . . . ושמחו גילו ציון )"זבני "בראשון"כסדרו

 "ומלאו ברכה ובול עושה הלקש גם ניסן, בחודש דהיינו כג( ב', יואל -בראשון"
 שהלקוט fle -מלקוש" נקהא הלקש" "עלות בעונת הגשם 9. כד( שם )שם, בר"הגרנות
 : החוון של מהרישא למדים אנו )אדר-ניסן( האביב בראשית אהד, זמנםוהמלקוש

 שלא )הלוואי בארצנו הארבה של זמנו וכידוע ארבה היינו גבי", יוצר"והנה
 האביב. ראשית הוא ( . . . יוגב כל ,יתפלל ולזאתנדעהו,

 כשם הסר( בכתיב "לקש" - גזר )בלוח "לקיש" המונח נגזר ל'ק'ש'משורש
 ה"לקיש" חל בלום מקומו לפי וכיו"ב. בציר מסיק קטיף, לקציר,  בדומהפעולה,
 אחרי הדש-חדשיים דהיינו, שבט-אדר, בחדשי הירוקה, התבואה קצירת :כלומר
 את נמרץ בדיוק תואם זה )ניסן( השינוו-ים קציר לפני וחודש-חודשייםהזריעה
 חוהף, תבואות של מאוחרת לזריעה - רבים כדע'ת - הכוונה חסין 'לעיל.האמיר
 הקירבה בשל חורף תבואות לזריעת עוד כשירים אינם שבט-אדר חדשישכן

 ההבשלה. למועדהיתירה

 המלך ')"דרך הדרך-הראשית. שעניונו המלך", "דרך של כמשמעו המלך" "גזי שלשמשמעו
- ושמאל" ימין' נטה לאנלך  )או הראשי הקציר אפוגג הוא, המלך" "גזי ין( כ',. במדבר 

 המאוחר בקציר כמו לא כולם, וירוקים רעננים זו בעונה הצמחים בהיות רב שיבולוההאשון(
 לשם אם ירוקה קמה לקצור .נוהגים בימיני גם וב. המזוני וערבו יבשים, כבר הםשבחלקם
 החיים. בעלי להאבסת ירוק מרעה' ישאין בעונה לשימוש כתחמיץ, שימור לשם ואם לשחתייבוש

 מסויימים, במקרים ימונו של 'בחקלאות גס נהוגה צמיחה, חידוש לשם ירוקה קמה קצירת 8'
 לירידה לגרום עלולה היתירה המגטטיבית שהההפתחות תשש ויש צפופה כשקמה :כגון
 הצמחים את המלחך השדה על צאן עדר העלאת ע"י לדל,לה נוהגים גבדגנים( הגרגריםכיבול

 מדי, מוקדם משתבל חיטה שדה כאשר יקרה, כן מידלל. השדה ונמצא ביותרהמפותחים
 הבשלת את ולאחר הגדילה את לעכב זה ידי ועל גבוה ולקצרו במקצרה עליו לעבורנוהגים
הגרגרים.

 לירק אחרון קציה לקצור נוהגים תלתן, : כגון בבעל, שמגדלים רב-קציריים בגידולים9
 זה בחודש היורוים הקלים הגשמים בתוספת סבירה מים כמות עוד מכילה האדמה כאשרבניסן,

 לגרגרים. לקציר )לקש( המתחדשת הצמיחה את ומשאירים)מלקוש(,
 הקשין". ועל המלילות שיורו(על ? מלקוש שמו נקרא "למה : חז"ל דרשי יפה10
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1 החקלאית הריאליה באספקלרית גזילוח
 ופרעעים אומנותם,  זוהחקלאות חקלאים, לדעת  אשח", )מציד( "כצד2.

  החקלאות המקראית, הרראליה בחקר  העוסקים חוקרים ובן  בקלאות,  לרירהירוגים
- הקדומה ישהאל ארץ שלוהפלורה  המשחה תלישת לעונת גזר לוח בעל כוונת 
 הקדום. המורה לשונות חוקרי מקהב עוררין קמו זו לדעה אדר-ניסן. בחדשיםשחלה
 - והאחר לשוני האהד טעמים, משני הפשתה, בצמח כלל מדובר אין 11לדעתם
 ואילו המקראית, בספרות כלל מצוי אינו ע'צ'ד' השורש : הלשוני הטעםחקלאי.
 פירושו ,ערבית( ארמית, )אכדית, המזרח בלשונות המצוי ח'צ'ד' לו הקרובהשורש
 תלישה, ע"י הנעשה הפשתה אסיף לעניין עצד הפועל את להס'מיך שאין מכאן ;קצר

 פשתה גודלה לא שבכלל - הלרזוני מ'הטעם פועל-יוצא שהוא החקלאי,והטעם
 העשירית המאה לאמצע אליה, מתייחס  גור  שלוה המלובה,  בתקופת ישראלבארץ
 לא בא"י פשתה גידול "בי בזה, טלמון ש. ע"י מוסברת זו הנתה ספלה"נ(.לפני
 מלבד, המקרא" מחוקת פשתה דיני ענעדרים וכן במקרא" אחת פעם אפילוהוזכר
 : ועוד החוטים. במוצריו, לשימוש אלא הצמח, לגידול 'לא המכוון שעטנז דיןכמובן,

 מטווה על יוצאות פשתים, או פשתה של ההזכרות עשרים מבין עשרה"שבע
 הפשתה, ה 'מ צ ל שמתייחסות ההזכרות שלרש 'תנהלו מוגמר" פשתים אריג אופשתה
 הברד( במכת נכו", לא והפשתה )"והשערה לא ט', בשמות האחת - מהןשתיים
 שתיהן - עי"ש( הפשתה, צמח עיבוד תהליכי )בתיאור ט י"ס, בישעיהווהאחרת
 ו, ב', ביהושע בלבד, אחד המז רק יש ,בא"י פשתה גידול לגבי ואילו למצריםבזיקה

 לה הערכות העץ בפשתי ותטמנם הגגה העל,תם )"והיא ,ביריחו המרגליםבפרשת
 או בא"י, פשתה גידלו לא כלל המקרא ביני "כי טלמון ש. מסיק מכאן הגג"(.על

 צמה"2ן. אותו שם על חקלאית עונה ,2ם קריאת מצדיקה שאינה מועטה במידהגידלוה

 אינה - ראימע ולא מצינו "לא שכן איתן, בסיס לדעתנו, לה, אין  זומסקנה
 וצמחי- ובהחם, המהי-מאכל של שלמה שורה לגבי להסיק עלינו זה הגיון לפיראייה.
  במקרא נזכרים שהם משום בארץ גודלו שלא - ואילנות-סרק ועצי-פריבר
 הכול שלדעת החרוב, ,Yy ; לדוגמה 'כלל. נזכרים שאינם או בלבד, אחת פעםרק
 צפוי כזה גורל אהת. פעם אפילו ,במקרא נזכר ואינו קדום, ארץ-ישראלי אזרחהוא
 נס. בדרך  רק ניצלו והם ,במקרא, נזכר לא ששמם השובים צמתים לכמההיה
 לגמרי להיעלם אף ואולי להיגנז, 'השירים שיר ספר של בגורלו עלה אילושכן,

 מפסידים היינו - הקודש כתבי של ל"קאנון" נכנסו שלא אחרים קדומיםכספרים
 או, השירים. בשיר רק נזכר בא"י שגידולם הכופר, ואת התפוח ואת האגוז,את

 הלקת שם )"ותהי יא כ"ג, בשמו"ב היחידאי האיזכור אלמלא ; העדשיםלמשל,
 והעדשים יעקב של העדשים" ש"נזיד היום פוסקים היינו עדשים"( מלאההשדה
- וקלי" ועדשים ופול וקמח ושערים )"חטים אתו אשר ולעם לדודשהוגשו  שמו"ב, 

 העונות ומחזור גזר "לוח טלמון: ק. וכן, 44--נ5; עמ"מ א', וספר לשון סיני, טור ר'11
 תשכ"ז. )כ"ט( א מקרא, בית הקדומה",בכנען
 תשי"ז, מסדה, הוצ' המקראי, הצומח עולם פליקס: י. ר' המקרא בתקופת פשתה גידול על12
 ו"דביר", בירושלים העברית האוניברסיטה הוצ' והתלמוד, המשנה בתקופת בא"י המקלאות :וכן

תשכ"ג.
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 ג'לעדחיים]6[

 על בהסתמך למכביר להביא אפשר כאלה דוגמאות מגהוץ. היו מייהבאים כס(י"ז,
 12א. שונים צמחים לגבי במקרא, ההזברות מספר, אומידת,

 ובפעם במקרא נזכר איננו ד צ ע השם אכן, ששת". *עצר לעניין אפוא,נשוב,
 ד צ ח הפועל יכן ר ד צ ק ענוינו 13 התלמודית בספרות מצוי שהואהיחידה
 והתרחב השתנה משמעם - רבים ופועל עצם שמות כידוע, אולם, קצור.שעניינו

 המלאכה מהתפתחות ואם האדמה מעבודת אם המחייה, מקוהות התפתחותעם
 שדה גידולי לקציר רק התייחס שבמקורו ק'צ'ר' השורש ישמש לדוגמהוהתעשייה.

 עם 'ואולם, חיטה. קציר - במקרא סתם-קציר ואמנם וכיו"ב. שעורה חטה-
 לחלקי ככינוי וגם פירות אסיף על גם ה"קציר" הורחב המטעים, ענףהתבססות

 ומדובר  יב( פ', ותהלים יונקותיה" נהר ואל ים עד קציריה "תשלח  שונים:צמה
 ב"כרם מדובר ושם יא( ב"ז, )ישעיהו קציהם* אביבש או, מצרים". ב"גפןשם

 בקוצר חורש "ונגש י כתוב יג( )ט', בעמוס : מאלפת דוגמה ועוד ?(. )המדחמר"
 בידוע, שכן אבסורד, מעין כאן יש חקלאית מבחינה הזרע". במשך ענביםודורך
 אביב סוף - הקציר ועונת הראשון הגשם רדת עם בסתו היא החרישהעונת
 כמוכח הענבים ר י צ ב ב המדובר אלא ? בקוצר יגש שהחורש אפשר כיצדוקיץ,
 התבה וכן - בוצר במקום בקוצי משתמש עמוס וסופר דקרא,מסיפא
 מתייחס הוא בהרחבתו ואילו קציר לשח הוא  שבמקורו  דור-חצר, בעניין כןבמקרא.

 כי בודאות ה"קובע Juden" der F~ora "Die בספרו לעוו י. מדברי הראיות גם12א
 פשתה שיגדלו ראה לא מעולם "כי דאלמן של עדותו וכן א"י" בכל הפשתה גידול נעלםכיום

 שהישמה ע"י גזר לות של החקלאיים היסודות את להמחיש "שביקש מקאליסטר של וכןבא"י",
 אתר עם הגובל הכפר שושה, אבו בכפר החקלאיות הפעולות סדר עם שבו העונות סדראת
 ש"היעלמות ט. ש. של הערתו גם ראיות. אינן - הפשתה את הזכיר לא כלל - העתיקהגזר
 שאכן ~מד, כדי בה אין בעלמא" מקרה אינה בודאי ישראל ארץ של המשק מן הפשתה שלזו
 הפשתה של קיומה - והיא לסתור ראייה ישנה שכן המקרא. בתקופת פשתה בא"י גידלולא
 של גידולו נפסק כידוע, והשנית, וחשוב; נפוץ כגידול והתלמוד המישנה בתקופתכא"י
 קורה וכך קדם בימי קרה כך ממנו. רימהי בגידול מוחלף והוא כלכליים מטעמים מסויםצמח
 שליש יזרעאל בעמק התירס גידול היווה הארבעים ישנות : לדוגמה אנו. בימינו לעינינוממש

 התירס, שטח והלך פחת החמישים משנות החל ההלת-שגתי(. )המחזור בבעל הפלחהממחזור
 של תהליך נמשך השישים ומשנות יותר, ריווחי - הסורגום - אחר קיצי גידול ע"ישנדחק
 הימים מן שביום לעצמנו, ונתאר )בבעל(. הכותנה ע"י בארץ היהודי מהמשק הסהרגוםדחיקת
 בא"י ומורגום תירס גידלו יא מעולם כי ויפסקו, מומחים ויבואו בארץ סורגות לגדליפסיקו
 . . . ישראל בשדות אלה גידולים מצאו לא ביקורם שבשעת משוםבבעל,
 שבימי הדעת, על יתקבל לא כי דומה, במקראן צמחים אי-איזכור או איזכור לענייןועוד
 במקרא, הנזכרים הגידולים מאותם רק ניזונה האוכלוסיה וכי בא"י ירקות גידלו לאהמקרא

 את )"זכרנו במצרים שגידלו כגידולים נזכרים הם שכן ממצרים, ממובאים היו שהירקותאו
 ואת הבצלים ואת )?( החציר ואת האבטיחים ואת הקשאים את חנם, במצרים נאכל אשרהדגה

 שאר לגבי וכן א"י, כמדולי במקרא מקום בשופ נזכרים ואינם ה( י"מ לסמוברהשומים"
 הירקות את : תאמר ושמא הבתר-מקראית. בספרות בשפע נמצאים אך במקרא שאינםהירקות
 הפירות של התחזוקה ואמצעי ההם הימים של התעבורה באמצעי הרי - ממצריםהביאו

 חמורים גבי על שבועות של "מסע" לאחר לאכילא, כשירים להיות יכלו הס אם ספקוהירקות,
 . . . גמליםאו

 במדרש פינקלשטיין א. ע"י עצד הפועל "גילוי דבר את המבשי הנ"ל במאמרו ט. ש. עפ"י13
 שם. ור' כהנים". תורתהתנאים
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ה[ ת י א התקל הריאליה לרית ק באספ גזרלוח
 לפעולות בנאטהו דומה וטאסיפם נאפתה, -- נטלנו במקרה אחרים, לגידוליםגם

 תלישת - אהדות איסוף שיטות קימות שהיו אפשר הפשתה לגבי ואמנם,הקצירה.
 היינו, ,המעצד, שימש כך לשם ואולי לקרקע, סמוך הצמח וקיצוץ בשלמותוהצמח
 של הברזל מגזרות לבין בינו קשר יש ואולי הגזירה, פעולת היא שפעולתוכלי
 לא4 י"ב, )שמו"ב, רבה אנשי את שפט שבהםדוד

 קציר- או אסיף לגבי לשימוש כשר ע'צ'ד' הפעל : אפוא היא המתבקשתהמסקנה
 גידל הקדום הישראלי שהאכר הצמחים אהד היתה  הפשתה הפשתה. צמחיקיצוץ

 נזרעה הפשתה סימן.  עצירת למטרת ואם חוטים הפקת למטרת אםבשדותיו,
 הפשתה מצב לגבי לנאמר המתאים זמן פשת", עצר ב"ירח חל 'ואסיפה זרע*ב"ירח

 מטעמים פשתה גידלו הארץ אזורן בכל לא אמנם, הברדם. במכתוהשעורה
 ארצנו והקרקעיים-של האיקולוגיים-,האקלימיים שהתנאים כשםאקלימיים,
 אחרים. באזורים המצליחים מסויימים לגידולים מתאימים אינם השוניםבאזורים
 ולא בא"י, נפוין לגידול נחשבה הפשתה כי למדים, אנו התלמודלתמהספרות
 שגידול משום פשוט, אלה ט., ש. כדעת המים", בהספקת מכריע "שינוי שחלמשום
 אין ולכן השקייה מהעב הפשתה שגידול ש.ט, צודק א"י. בתנאי כלכלי  היהזה

 צודק איננו הוא אך מספקת, במידה גשם משקעי שאין במקומות אותומגדלים
 החקלאות וכל כלל, משקעידגשם כמעט בה  שאין מצרים, הרי לא שכן,במסקנתו;
 במרבית גשמים ברוב המשופעת ארצנו כהרי היאור, ממי השקייה עלמבוססת
 המשקעים במי פשתה, לרבות השדה, גידולי מרבית את לגדל יכולהאזוריה,
 במשך השופעים הנהרות מי ניצול מתוך גם כשבן הארץ, חלקי ברובבלבד,
 ועוד. הקישון - מסויימת במידה הירקון, היהמו* הירדן, 1 כמו השנה ימותכל

 יוכיח. ביהושע והאיזכור בהצלחה פשתן גידלו הללו הנהרות שלאורךבשטחים
 גידלו בגשמים, המשופעת בשפלה, שגם הנחתנו חת ומאשר גזר לוח בארהנה
 16. אסיפה לעודר מיוחד שם נקבע ואפילופשתה

 ה. בשורה החס'רה האות בעיית היא גזר בלות ביותר קשה ו-4ל". "קצר3.,
  הוגואלתא1.  המלה  לבה נאמרה טרם כי ודומה, ז'ו, בעירה ליישוב הוצעו הצעותהרבה

 זה צמח של הפנולוגיה ואת בא"י הפשתה גדול תנאי את כנראה הכיר "שמות* סופר14
 ערב של בשלב כלומר "אביב" השעורה בהיות שזמנה הברד מכת בעת מצבו את תאר זהולפי

 כאשר דהיינו, בשעורה, "אביב" למצב מקביל בפשתה "גבעול" מצב דונג"(. )"הבשלתהבשלה
 את הלילה במשך מעבשים היו בבוקר העומר את להקריב בשביל ואמנם 1 רכים עדייןהגרגרים
 הניפוץ. לקראת לייבוש  וזקוקה רכה עדין כשהיא "נענדת" או נתלשת הפשתה בתנור.הגרגרים
 את ויעשו . . . בגלגל בנ"י "ויחנו הכתוב מן כמסתבר הפסח בסביבת ה"ה ורהב  במרגליםהמעשה
 פשת". עצד ב"ירח היינו י(, ה', )יהושע וגו'"הפסח
 לחפש יש הגג אל להעלאתם הסיבה את בשדה. הפשתה גבעולי תבוש  נעשה כנהוג15
 העיר אל ישראל מחנה בהתקרב יריחו בסביבת ההם בימים ששרר המעורער הבטחוניבמצב
 ו'( )שופטים גדעון אצל מוצאים אנו דומה מצב %-י(. בף, )שם רחב של מדבריה שעולהכפי

 מדין". מפני להניס בגת חטיםה"חובט
 : ה שורה להשלמת הצעות מבחר הרי16
- כל קצרו1( - וכלה קצור 2( ; המפרשים .רוב ע"י   בנבנש,תי הד. לוריא ב"צ וכן גינזברג 

 אינה העונה שכן מעיקרה, מסתברת אינה זו הצעה ; קסוטו - ותלים קציר 3( ; תנכי"ב"אטלס

549

תמוז-אלול תשל"ו בית מקרא (סז)

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



 ג'לעדהיים:6[

 הפתרון את גם צהובה טומנת "ירחו", של הוא"ו לגבי שהינהנו ההנחה כינראה,
 בוא"ו אלא ה ר ס ה ה 'באות לא הוא הקושי שכן, ה, בשורה החסרלהשלמת

 החיבור וא"ו משמשת היא ההצעות כל שלפי לבא, התיבה שלאחר ה ר י ת יה
 התיבה את משלימה היא דבר של שלאמיתן בעוד שלאחריה, המלה אלונמשכת
 שמועד הגידולים כל קצירי : דהיינו "קצהו"2ב"קצרי"' לכתבה שיום שלפניה,"קצר"

 למדים, נמצאנו לה. בהמשך או וקצירתה, החיטה הבשלת עם יהד הל:;בשלתם

  )"מההל ניסן ממחצית הדשים, שלושה לפחות נמשך החורף תבואות קציר:י
  שכותב  ומאחר  לסוגיהן. התבואות כל  קציר  בגמי סיון,  סוף עד  בקמה"(הרמש
 היה  פטור בל", קצירי "ירה  לגין הש'עורים" קציר  "ירה" בין  הבויל:לוה

 "ירח". במונה פעמיים השתמש "ירהו" תחת ; "ירהו* במונח:;'השתמוו

 יש הרבה16א. "זמירות" נשמעו "זמר" המונה בביאור גם )זמיר(, "זמר"4.
 כריתת - דהיינו "זמירה", מלשון יב( )ב', השירים שבשיר "זמיר" כמועפירשוהו
 העבודות את מונה הלוה בעל שכן, מעיקרו. מופרך זה פירוש מדגפנים.הזמורות

 באמצע שעונתה הגפנים לזמירת התכוון ואם ובכרם, 'בשדה ביצוען סדרלפי
 זה פירושו אפס, פשת". עצד "ירה לפני ומר" "ירח את להקדים צריך היהחהורף,
 הזמירה עונת שכן בעיקרו, מופרך הגיע"( הזמיר )"עת בוזיר-השירים ר י מ זשל
 סמדר ו"הנפנים בארץ" נראו ""הנצנים כאשר באביב ולא טבת-יעבט בחדשיםהיא
 מסתבר, ')שם(. בארצנו" נשמע התור ו"קול פגיה" חנטה ו-התאנה ריח"בתנו
  שבלוח ולזמיר לו ואין הכנף בעלי 'מסידרת הוא השירים ,בשיר שה"זמיר":1פוא,
 כלום. ולאגזר

 ,ייבין סיני, טור כך על עמדו וכבר הענבים בציר עונת הוא זמר-זמיר"""רה
 י!.ואחרים

 הפירות  גם  'ואולי  השקמים התאנים, לאסיף הכוונה הכול לדעת "קץ-קיץ".5.
 )ענבים( יין )אספו "קיץ" ונקהאים הקיץ סוף של .זו  בעונה  המבגויליםתאהרים
 קיץ השם י(. מ', ירמיהו - בכליכם" ושימו )זיתים( ושמן שונים( )פירותוקיץ
 השנה. מסתיימת בו שכן קץ, משורש כנראהגזור

 עוסק הלוה שכן הנושא, מעניין אינה זו הצעה אולברייט. - וגיל קציר 4( תילום;עונת
 אנצ. )ר' סיני טור - וכיל קציר 5( וכיו"ב; חברתיים באירועים ולא חקלאיותכעבודות
 מפרש. ואיננו וכל" "קציר קורא פליקס יהודה גזר(. לוח גזר, ערך ממקראית
 מתמיהים כן מסתברת. שאינה סגולים( )בשני זמר הקריאה הוצעה "זמר" לגבי14א

 לשון )הנ"ל באב" ט"ו זמירות , ראשון( לשון )דלמן, הגפנים" של מאוחרת "זמירההפירושים:
 ~סיר= שפירשו ואה' ייבין סעי, טור יפה כיינו לעומתם )קמוטו(.  הבציר" "ומירות:וחרון(;
 שם(. מקראית, )אים.בציר
 ; מהזמורות האשכולות הסרת לצורת בזיקה הוא הענבים לבציר "זמיר" הכינוי כי דומה,17

 הבציר נעשה כלשהו, "מכני" באמצעי שימוש ללא בידיך, הנעשה האחרים הפירות כקטיףשלא
 שימש "בציר" השם ואילו "זמיר" בשם השתמשו הכורמים שבלשון ואפשר, )כבימינו(במזמרה
 : הספר.כשפת
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