מדע החקלאות כפירוש למקרא ומקורות חז“ל

נתונים חקלאיים
עבר  -הווה
 .1בעבר כ 92%-מהאוכלוסייה עסקה
בחקלאות.
 .2בהווה – פחות מ 1%-עוסק בחקלאות
 .3לפני  1500שנים ויותר  92%מכלל
תושבי הארץ האכילו את אוכלוסיית
תושבי הארץ.
 .4כיום  1%מכלל התושבים מאכלים את כל
תושבי הארץ ,בדרך כלל בעודף גדול
 .5לפני  1500שנים פירנסה החקלאות כ-
 92%מכלל תושבי הארץ
 .6כיום בקושי  1%מכלל תושבי הארץ
מצליח להתקיים מחקלאות..

מקורות ארץ ישראל על החקלאות
•
•
•

•
•

בעבר  -רוב מוחלט של האוכלוסייה עסק בחקלאות ונגע בה מקרוב.
מקורות ארץ ישראל הקדומים – מעניקים מידע יחסית מועט אקראי,
נקודתי ומפוזר ,וכל זאת על תחום העיסוק המרכזי בחייהם.
עניינם של מקורות ארץ ישראל אינו הריאליה בתקופתם ובתוך כך גם אינו
מפרט על חקלאות העבר.
יתכן גם כי הסיבה למידע המועט במקורות ארץ ישראל ,מקורו באי הצורך
בהסברים הידועים לכל.
בהנחה כי האקלים הקרקע והתנאים הסביבתיים לא השתנו ב2000-
השנים האחרונות יתכן כי ידע עדכני של החקלאות בהווה ייתן פשר
מחודש לסוגיות מקראיות וחזל"יות

ברכת 'המוציא לחם מן הארץ'
•
•
•
•
•

על הירקות מברך" :בורא פרי האדמה"
על הלחם מברך" :המוציא לחם מן הארץ"
מדוע שלא יברך על הלחם" :בורא פרי האדמה" או המוציא לחם מהאדמה?
בשנת  1906גילה אהרן אהרונסון את 'אם החיטה' הוא גילה אותה באחד
הנקיקים שבאזור ראש פינה ,אחר כך הוא מצא עוד מספר פרטים באזור
הגלעד המערבי ,רמת הגולן ודרום סוריה.
אהרונסון מיהר לדווח על כך לעמנואל לעף ,ובתשובתו הוא כתב :אתמול
קיבלתי מפרופ' אשרזון את מאמר אדוני על החיטה ,הנה הפליא אדוני
לעשות בעניין הזה והשם הצליח דרכו למצוא את החיטה בקרב הארץ
הקדושה! הנה לא בחינם מתחלת התורה בשבח הארץ באמרה" :ארץ חיטה
ושעורה !

ברכת 'המוציא לחם מן הארץ'
•
•

•
•
•
•
•

ראשית ביות החיטה היה בתקופה הנאולתית קדם קרמית 5500 – 8300
לפנה"ס
ממצאים ראשונים של חיטה ושעורה ודגנים מבוייתים נמצאו במספר תילים:
יריחו ,אבו חורירה ,מורייבת ,אל אסוואד שבסוריה.
משם הופצה החיטה לרחבי העולם.
מכאן שברכת "המוציא לחם מן הארץ" מדויקת מאוד.
'ארץ חיטה ושעורה גפן תאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש'
אמר רבי יצחק :כל המוקדם בפסוק זה לארץ קודם לברכה? (ברכות מא ע"ב)
עתה ניתן להבין פסיקתו של רבי יצחק זו לא רק כמדרש אלא במציאות ממש.

מוצא המינים – תורת האבולוציה?
צ'ארלס רוברט דרווין 1882 - 1809
• תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל עמוד ב
• תנו רבנן :לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי .מעשה בשני בני אדם
שהמרו זה את זה ,אמרו :כל מי שילך ויקניט את הלל  -יטול ארבע מאות זוז .אמר אחד
מהם :אני אקניטנו .אותו היום ערב שבת היה ,והלל חפף את ראשו .הלך ועבר על פתח
ביתו ,אמר :מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו .אמר לו :בני ,מה אתה
מבקש? ...אמר לו :שאלה יש לי לשאול .אמר לו :שאל בני ,שאל!  -מפני מה עיניהן של
תרמודיין תרוטות? אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת  -מפני שדרין בין החולות .הלך
והמתין שעה אחת ,חזר ואמר :מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו .אמר לו:
בני ,מה אתה מבקש?  -אמר לו :שאלה יש לי לשאול - .אמר לו :שאל בני ,שאל!  -מפני מה
רגליהם של אפרקיים רחבות?  -אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת  -מפני שדרין בין בצעי
המים - .אמר לו :שאלות הרבה יש לי לשאול ,ומתירא אני שמא תכעוס .נתעטף וישב לפניו,
 אמר לו :כל שאלות שיש לך לשאול  -שאל - .אמר לו :אתה הוא הלל שקורין אותך נשיאישראל?  -אמר לו :הן - .אמר לו :אם אתה הוא  -לא ירבו כמותך בישראל - .אמר לו :בני,
מפני מה?  -אמר לו :מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז - .אמר לו :הוי זהיר ברוחך ,כדי
הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז  -והלל לא יקפיד.

ּודבָּש:
א ֶרץ ִחטָּ ה ּושְׂ ע ָֹּרה וְׂגֶפֶ ן ּותְׂ ֵאנָּה ו ְִׂרּמֹון אֶ ֶרץ ֵזית שֶ מֶ ן ְׂ
(דברים פרק ח פסוק ח)
•
•

•
•

משנה מסכת ביכורים פרק א משנה ג
אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים לא מתמרים שבהרים ולא מפירות
שבעמקים ולא מזיתי שמן שאינם מן המובחר אין מביאין בכורים קודם
לעצרת אנשי הר צבועים הביאו בכוריהם קודם לעצרת ולא קבלו מהם מפני
הכתוב שבתורה (שמות כג) וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה:
תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א הלכה ה
ר' יהודה אומר עד באר הגולה חייב באחריותן מבאר הגולה ואילך אין חייב
באחריותן ר' שמעון בן יהודה או' משם ר' שמעון שנים אין חייב עליהן חומש
רבן שמעון בן גמליאל או' אין מביאין בכורין תמרין חוץ מן התמרין
שביריחו ואין קורין אלא על הכותבות בלבד ר' ליעזר אומר רמוני עמקים
מביאין וקורין

מהו הדבש? דבש דבורים

מהו דבש? דבש תמרים  -סילאן

גודל הפרי בעבר
 .1פליניוס על זן נקליבס "ניקולאי" (" :)Nicolaiהזן ניקולאי השייך לסוג פרי התמר ,פריו
גדול מאוד אבל אינו כה עסיסי ומיצי (כשלושת הזנים האחרים) ,אורך ארבע מהתמרים הללו
בשורה הוא ( 18אינץ=) ;N.H. XIII. IX. 45) "Cubitorumוכך גם תאופרסטוס.)E.P. II. VI. 6 :
 .2מדבריו של פליניוס עולה כי אורכם של  4תמרים הוא כ 45.72 -ס"מ ,וכי אורכו של תמר בודד
היה כ 11-ס"מ!!
 .3בכל זני התמרים הידועים היום אין תמר בגודל זה.
 .4גם מקורות חז"ל מלמדים על גודלם של זן תמרי 'כותבת' (זן איכות) ,בתלמוד נאמר" :וכותבת
אית ביה שני זיתים" (כריתות יד ע"א) .
 .5הכותבת שימשה מידת נפח ,שוויה שני זיתים  -כ  54גרם (כסלו ,תשמ"ט ,)436 - 435 ,לשם
השוואה ,גודלו של תמר מזן 'מג'הול' ,הגדול מבין זני התמרים המסחריים הידועים בהווה 30 -26
גרם,
 .6בתקופה ערבית מוקדמת ,עדיין קיימות עדיות לייחודם של תמרים אלו" :בצוער נמצא תמר
'האנקלא' שלא תמצא כמותו בעירק או בכל מקום אחר במתיקותו או ביופיו ,צבעו כצבע
הכרכום (זעפראן) ,מובחר באיכותו וארבעה מהם כגודל אמה" (אצטח'רי .)64 ,1967 ,גודלו
היייחודי של הפרי הבודד כ  12ס"מ אורכו!.

תמר אנברה

תמר מג'הול

תמרים מזן מג'הול

תמרים מזן אנברה

תמר אנברה
תמר הנקליבס

תמר מג'הול

נקליבס
מג'הול

אנברה

עשר נטיעות מפוזרות בתוך בית סאה חורשין כל בית סאה בשבילן עד ר"ה היו עשויות שורה
ומוקפות עטרה אין חורשין להם אלא לצרכן:
מעשרות פ"ג מ"ד" :תאנה שהיא נוטה על הדרך ומצא תחתיה
תאנים  -מותרות משום גזל ,ופטורות מן המעשרות"
משנה מעשרות פ"ג מ"ח" :תאנה שהיא עומדת בחצר ,אוכל
אחת אחת ופטור ,ואם צירף חייב"
משנה מעשרות פ"ג מ"י.
"תאנה שהיא עומדת בחצר ונוטה לגינה אוכל כדרכו פטור,
עומדת בגינה ונוטה לחצר אוכל אחת אחת ופטור ואם צירף
חייב"
מדרש שיר השירים רבה פר' ו" :רבי עקיבא ותלמידיו ואית
דאמרי רבי יהושע ותלמידיו ,הוו נהיגין יתבן פשטין תחות
חדא תאנה ,ובכל יום ויום היה משכים בעל התאנה ומלקט
תאנתו ,אמרון נשנה את מקומנו שמא חושדנו"
[= רבי עקיבא ותלמידיו ויש אומרים רבי יהושע ותלמידיו ,היו
נוהגים לשבת וללמוד תחת עץ תאנה ,ובכל יום ויום היה
משכים בעל עץ התאנה ואורה תאניו ,אמרו נשנה מיקומינו
(למקום אחר) מאחר והוא חושד בנו (על אכילת תאנים
גזולות)].

(משנה מסכת שביעית פרק א משנה ו)

משנה שביעית פ"א מ"ב" :איזהו שדה האילן כל שלשה אילנות
לבית סאה אם ראויין לעשות ככר דבילה של ששים מנה
באיטלקי חורשים כל בית סאה בשבילן "...
תוספתא ברכות פ"ד הכ"א; שם מעשרות פ"ב הי"ד.
"פועלין שהיו עודרין בתאנים וגודרין בתמרים ומוסקין בזיתים"
תוספתא בבא מציעא פ"ט ה"כ" :המקבל שדה תאנים מחבירו
מקום שנהגו לעשותן קציעות עושה אותן קציעות גרוגרת עושה
אותן גרוגרות"..
"אמר רבי ניסים משל לכהן שהיה לו גינה של תאנים" (שמות
רבה פרשה טו).
משנה מעשרות פ"ג מ"ד :מצא קציצות (קציעות –תאנים
מקובצות בתהליך הייבוש) בדרך ,אפילו בצד שדה קציצות"
שטר :נחל חבר צאלים ( ,50ירדני ,2000 ,כרך א'.(38 ,
"המקום ההוא ,בתחומו ובגבולו תאנים ,וכל מה שבו ושראוי
להיות עליו כניסה ויציאה כראוי את ההוא מכרתי לכם בכסף,
זוזים שבעים ושמונה שהם סלעים תשע – עשרה ושקל אחד
בלבד"

סיום המבול
יעי ,ב ִ
• ד וַתָּ ַנח ַה ֵת ָּבה ַּבחדֶ ׁש ַּהשְּׁ ִב ִ
ְּׁׁשבְּׁעה-עשר יֹום ַּלחדֶ ׁשַ ,על ,הָּ ֵרי
ש ִ
ירי; בעֲ ִ
ש ִ
אֲ ָּר ָּרט .ה ו ְַּּׁה ַּמיִם ,היּו הלֹוְך ו ְּׁחסֹורַּ ,עדַּ ,החדֶ ׁש העֲ ִ
ירי בְּׁאֶ חד
ְררב ִעים יֹום; וַּיִפְּׁ ַּתח ַּ
ַּלחדֶ ׁש ,נִ ְּׁראּו ר ֵׁ
נח ,אֶ תַּ -חּלֹון
אׁשי הֶ ה ִרים .ו וַּי ְִּׁהיִ ,מ ֵׁקץ ְּׁ
ַּה ֵׁתבה אֲ ׁשֶ ר עשה .ז וַּי ְַּּׁׁש ַּּלח ,אֶ ת-הע ֵֹׁרב; וַּיֵׁ ֵׁצא יצֹוא וׁשֹובַּ ,עד-י ְּׁב ֹׁשֶ ת ַּה ַּמי ִם
ָארץ .ח וַּי ְַּּׁׁש ַּּלח אֶ תַּ -היֹונהֵׁ ,מ ִאתֹוִ --ל ְּׁראֹות הֲ ַּקּלּו ַּה ַּמיִםֵׁ ,מ ַּעל ְְּּׁ נֵׁי
ֵׁמ ַּעל ה ֶ
האֲ דמה .ט ו ְֹּׁלא-מצְָּׁאה ַּהיֹונה מ ַּ
נֹוח ְּׁל ַּכףַּ -רגְּׁלּה ,וַּתׁשב ֵׁאליו אֶ לַּ -ה ֵׁתבהִ --כי-
ָארץ; וַּיִׁשְּׁ ַּלח ידֹו וַּיִקחֶ ה ,וַּי ֵׁבא א ֹתּה ֵׁאליו אֶ לַּ -ה ֵׁתבה .י וַּיחֶ ל
ַּמיִםַּ ,על ְְּּׁ-נֵׁי כל-ה ֶ
ׁשב ְַּּׁעת י ִמים אֲ ֵׁח ִרים; וַּי ֹסֶ ף ַּ
עֹודִ ,
ׁש ַּּלח אֶ תַּ -היֹונהִ ,מןַּ -ה ֵׁתבה .יא וַתָּ ב ֹא ֵאלָּ יו
ַהּיֹונָּה לְׂ ֵעת עֶ ֶרב ,ו ְִׂה ֵנה עֲ ֵלהַ -זיִת טָּ ָּרף ְּ ִ
ְׂפיהָּ ; וַּיֵׁ ַּדע נ ֹ ַּחִ ,כיַּ -קּלּו ַּה ַּמי ִם ֵׁמ ַּעל
ָארץ( .בראשית פרק ח)
ה ֶ

אזור נחיתת התיבה

חגורות צמחיה
בהרים הגבוהים

קני ציפורים

קיני ציפורים

חלום פרעה
•

בראשית פרק מא

•
•
•

(א) וַּי ְִּׁהי ִמ ֵׁקץ ׁשְּׁ נ ַּתיִם י ִמים ַּ
ּופ ְּׁרע ֹה ח ֹ ֵׁלם ו ְִּׁהנֵׁה ע ֵֹׁמד ַּעל ַּהי ְּׁא ֹר:
(ב) ו ְִּׁהנֵׁה ִמן ַּהי ְּׁא ֹר עֹֹלת ׁשֶ ַּבע ְּרֹות י ְּׁפֹות ַּמ ְּׁראֶ ה ּוב ְִּׁריא ֹת בשר ו ַּ ִת ְּׁרעֶ ינה בָאחּו:
(ג) ו ְִּׁהנֵׁה ׁשֶ ַּבע ְּרֹות אֲ ֵׁחרֹות ע ֹלֹות ְרחֲ ֵׁריהֶ ן ִמן ַּהי ְּׁא ֹר רעֹות ַּמ ְּׁראֶ ה ו ְַּּׁדקֹות בשר ו ַּ ַּתעֲ מ ֹדְּׁ נה ֵׁאצֶל ַּהְּרֹות
ַּעל שְּׁ ַּפת ַּהי ְּׁא ֹר:
(ד) וַּת ֹא ַּכלְּׁנה ַּהְּרֹות רעֹות ַּה ַּמ ְּׁראֶ ה ו ְַּּׁדק ֹת ַּהבשר ֵׁאת ׁשֶ ַּבע ַּהְּרֹות י ְּׁפ ֹת ַּה ַּמ ְּׁראֶ ה ו ְַּּׁהב ְִּׁריא ֹת וַּיִ ַּ
יקץ
ְַּּ ְּׁרע ֹה:
ׁשנִית ו ְִּׁהנֵׁה ׁשֶ ַּבע ִ
(ה) וַּיִיׁשן וַּיַּחֲ ֹלם ֵׁ
ׁש ֳּב ִלים ע ֹלֹות בְּׁקנֶה אֶ חד ב ְִּׁריאֹות ו ְּׁט ֹבֹות:
(ו) ו ְִּׁהנֵׁה ׁשֶ ַּבע ִ
ׁש ֳּב ִלים ַּדקֹות ּוׁשְּׁ דּופ ֹת ק ִדים צ ֹמְּׁ חֹות ְרחֲ ֵׁריהֶ ן:
ש ֳּב ִלים ַּהב ְִּׁריאֹות ו ְַּּׁהמְּׁ ֵׁלאֹות וַּיִ ַּ
ש ֳּב ִלים ַּה ַּדקֹות ֵׁאת ׁשֶ ַּבע ַּה ִ
(ז) ו ַּ ִת ְּׁב ַּלעְּׁ נה ַּה ִ
יקץ ְַּּ ְּׁרע ֹה ו ְִּׁהנֵׁה חֲ לֹום:
(ח) וַּי ְִּׁהי ַּבב ֹקֶ ר וַ ִתפָּ עֶ ם רּוחֹו וַּיִׁשְּׁ ַּלח וַּיִקְּׁ רא אֶ ת כל ַּח ְּׁרטֻ ֵׁמי ִמצ ְַּּׁריִם ו ְּׁאֶ ת כל חֲ כמֶ יה וַּי ְַּּׁס ְֵּׁר ְַּּ ְּׁרע ֹה להֶ ם
ְֹּותר אֹותם ל ַּ
ֵׁ
ְּׁפ ְּׁרע ֹה:
אֶ ת חֲ ֹלמֹו ו ְֵּׁׁאין
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ואידך זיל גמור...

תודה רבה !

