
הערה

 המחולות" "על גלעד ח. שלמאמרו

 דל שילה שאזור גלעד חיים שלהראיה
 הוכחה לשמש יכולה אינה כיום גפניםבמטעי
 נמצאת זו בסביבה קדומה. תקופהלגבי
 ומה- בגפניה, שנתפרסמה גופנה,העיר
 יין הביאו ובית-לבן בית-רימה שלכרמים
למזבח.
 הע- החגיגה על הסיפורים בהבנתהקושי
 לכרם גפן כרם בין בהבדל לא הואממית
 שמתוך עצמו "כרם" במונח אם כיזית

 הרא- להוראתו לב שמים אנו איןשיגרה
שונית.
 קדומה דעה בלא בכתובים נעייןאם
 בין מבדילה המקראית שהעבריתניווכח
 הראשונית הוראתה גידוליה. לביןהקרקע
 למצות בקשר קרקע. חלקת - "כרם"של

 כלאים" הזרע לא ך ד "ש נאמר:כלאים
 תזרע "לא ובהקבלה: יט(, י"ס,)ויקרא

 ט(. ב"ב, )דברים כלאים" ך מ רכ
 על האשכולות הלויים עודם באבבט"ו
 על יעלה וכי ההר. כרמי ברובהגפנים
 ?! הפרי את ולקלקל בכרם לרקודהדעת

 את הגפן השירה לא עוד הכיפוריםביום
 הענפים את גזם לא עוד והכורםהעלים
 - מודלית או מורכת היא אם -והגפן
 אפשר אי - ובכלל האדמה. אתמכסה
 קרוב נטועות  הגפנים כי בכרמ,לרקוד

 למחוללות. מספיק  מרחב ביגיהו  ואין לווזו
 אינן מבוגרות שבנות בחשבון להביאויש

 יוצ- אינן המגורים, ממקום להתרחקנוהגות
 הר- ולכרמים לגנים ולמשחק לבילויאות
 הבית. מןחוקים
 יתפרש ישעיהו שבפי הכרם משלגם
 הראשוני במובנו שכרם נאמר אםכהלכה
  פעולות חככם לנטיעה. שנועדה חלקההיא

 נטע, סקל, עזק, הכרם: במשל  הנביאמוגה
 מגדל-שמירה בלי כרם יתכן וחצב,בנה
 כרם של קיומו יתכן לא אבל יקב,דגלי
 אם הנטיעה. רלפני הקרקע הכשרתלפני
 סדר יהיה בלבד הקרקע הוא ש"כרם"נאמר

 סביר:הפעולות
 המת- החלקה את הידיד בחר תחילהא(

אימה;
 מסביב; אותה גדרב(
 והוציאן הגדולות האבנים את סקלג(

 לגדר; מעברהחוצה,
 הגפן; בנטיעת החלד(
 כדי הקיץ בסוף ישהה בו מגדל, הקיםה(

 וה- השועלים מפני שמירה מעליולקיים
גנבימן

 יקב. חציבת ע"י המפעל את השליםו(
 גם נשתמר "כרם" של זה ראשונימובן
 לנבות... היה "כרם היזרעאלי: נבותבפרשת
 נבות: אל אתאב וידבר ... אתאב היכלאצל
 ירק". לגן לי ויהי כרמך את ליתנה

 גפנים, נטועה היתה לא נבות שלחלקתו
 היתה והיא המלך, לבית קרבתהמפאת
 ירק. לגןכשרה
 שימ- הכרם, לבית, הסמוכה שהחלקהכיון
 וזיתים. גפנים לנטיעת כלל בדרךשה

  וית", ו"כרם גפן" "כרם המושגיםנוצרו
 לגבי זו בתיבה השימוש נפוץ הימיםברבות
 לא שכך כיון בלבד. לגפן ונתייחסגפנים
 המושג ונוצר הנוספת בהגדרה צורךהיה
 הכתובים ברוב מצוי והוא גפנים, גן -כרם

במקרא.
 בערבית קוראים היום שעד מעירדלמן
 לנטיעות, שנועדה לכפר, הסמוכהלחלקה
 "כרם".במונח

 לוריאב"צ
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