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' המינים שבעת' תפיסת, הרשימה את המרכיבים פרטיםמרחיבים ב כבמקומות אחרים שבהם שלא

 ל"חז באגדת שכיחה איננה, בוטניים פריטים שבעה של מלאה הרשימ – כמכלול או מאגד כמושג
 דרשות עיצוב לכאורה מעודד' שבעה' המובהק הטיפולוגי שהמספר אף בעקבותיה הבאות ירותוביצ

 אחרים ארץ ושבחי המפורסמת הרשימה על הנשען רעיון פותח שבהם מקרים שנינציג  להלן. מיוחדות
 '.עקב' בפרשת השזורים
 של פשוטהה המשמעות בין ההבדל את להבהיר מיטיבים ח:ח 'לדב רקנאטי הקבלי הפרשן דברי

 : לדעתו בהם טבועהה הסמליות ביןו המינים שבעת שבחי
 שבעה לארץ שבחוצה המקומות מן באחד כי, לבדו הפשט כפי היתה השבח שכוונת לומר אין

 כלולה הנזכרת והארץ, בראשית ימי לשבעה רמז מינים בשבעה נשתבחה אמנם, מאד לרוב אלו מינים
 . מכולם

 שנשתבחו אזורים .בפרשתנו לשיבוצם הביא' המינים שבעת'ב המקופל הריאלי השבח לא, אם כן
 מוביל שלהם אלגורי-הסימבולי הפוטנציאל 1.לפרשן המוכר בעולם בדרך כלל קיימים אלו במינים
-ימי שבעת את מזכירים' ארץ'ב בפסוק הקשורים מינים שבעה .שטווה הלכת מרחיק הסמלי למהלך

  .ונשתכללה' הארץ' נבראה שבהם הבריאה
 2:במדרש מובע, בהיקפו שמורחב הגם, זה מעין עיוןר

, טובה ארץ אל מביאך להיך-א' ה כי 4משה אמר 3(,ו:י משלי) צדיק לראש מצות ה"זש בראשית
 וכאן, טוב כי האור את להים-א וירא הראשון ביום כתב, העולם בריאת לענין נכתב הזה הענין
 הארץ תדשא בשלישי. מים נחלי ארץ' כת ןוכא, המים בתוך רקיע יהי בשיני. טובה ארץ אל כתב
 ישרצו בחמישי. ודבש שמן זית ארץ כתב וכאן מאורות יהי ברביעי. ושעורה חטה ארץ כתב וכאן

                                                           
  ם. פרופ' ישראל רוזנסון הוא ראש מכללת אפרתה בירושלי 
  ועשרים מאה עד .עשורים מיני שבעה לו במלאת חזן אפרים' פרופ וידידי למורי! 
1
 .מולדתו איטליה של החקלאיים מנופיה הסתם מן הושפע( 1052-1012) רקנאטי מנחם' ר  
2
 .11' עמ, ו"תשכ, יד-על קובץ', ילמדנו – תנחומא שרידי, 'אורבך' א  
3
 '.צדיק לראש ברכות' במקור  
4
 במקום' איש לראש מצות' הטעות את להסביר כדי זהב ישש ואפשר. דברים ספר נאמר משה מפי כי התפיסה ותבעקב  

 .מצוות עיקרו דברים שספר משום' איש לראש ברכות'
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 אבניה אשר ארץ כתב וכאן אדם נעשה' כת בששי 5,במסכנות לא אשר ארץ כתב וכאן מיםה
 ". עתושב ואכלת וכאן השביעי יום את להים-א ויברך כתיב בשביעי 6.ברזל

 וכלל, ושעורה חיטה – תבואות בשתי' המינים שבעת' לפתיחת רומז לבריאה השלישי היום של' דשא'ה
 שנבראו 7מאורות-לאור סמל שניהם – 'ודבש שמן זית' – מסיימיה ידי-על נרמזים שברשימה העצים

 ולםהע לשבחי ,שבפרשתנו' טובה ארץ' – ישראל ארץ שבחי כלל את משווה המדרש. הרביעי ביום
 גם ולבריאה לארץ במהותה אופטימית גישה מובילה' טובה' מול' טוב' העמדת .'טוב כי' בסימן שנברא

 . יחד
ישראל  ישראל ולעם מציג סדרת כינויים לארץ 8(כב:כו 'פיוט של יניי )מתוך קרובה לבמד קטע

 המבוססים על 'שבעת המינים':
ָתנּו / ַמתָ  ֻעָזְך ִנַחלְּ ָתנּוֶאֶרץ ֲאֶשר ָלּה בְּ ַחלְּ  ָנה טֹוָבה ִהנְּ

גֹוָרל פּור ּובְּ ֶחֶלש בְּ ֻרָשה ֲאֻחָזה ַנֲחָלה ֲחָזָקה / ָבֶחֶבל ּובְּ  יְּ
עֹוָרה ֵראִשית שְּ ֹעָרה / לְּ  ֶאֶרץ ִחיָטה ּושְּ

ֵאָנה ִבּכּור תְּ ֵאיָנה / לְּ טּוֵעי ַכָגֶפן // ֶאֶרץ תְּ  ֶאֶרץ ֶגֶפן / ִלנְּ
ֶפַלח ָהִרּמ הֹוָדם ַּכָזִיתֶאֶרץ ִרּמֹון / לְּ  ֹון // ֶאֶרץ ָזִית / לְּ

ָבש שֹוָנם ָחָלב ּודְּ ַתַחת לְּ ָבש / לְּ  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּודְּ
ֻקָדָשה דֹוָשה ּומְּ ֲחלּו קְּ ִינְּ דֹוִשים וְּ ֵהם קֹוֶדש // ָיבֹואּו קְּ  ִהיא קֹוֶדש / וְּ

חיטה. לעומת הנחיתותה' מן הסתם, בגין ' ,השוואת ישראל ל'שעורה' איננה רווחת: 'ראשית שעורה'
כאן דווקא השעורה מייצגת את צמד התבואות 'חיטה ושעורה', ואין לנו אלא לשער כי פייטננו ו

ה' הטמון בה רעוש' –ית' שארהתרשם מ'ראשיתה' של השעורה המקדימה להבשיל וממשחק הלשון '
מר ראשית "עֹ עומר )הנזכר במבטאו של הפייטן(. 'ראשית' מקורו בביטוי  כאןמשתקף ש)אפשר 

ונרמזת  .מצוות העומראת כלומר זהו כינוי לעם המקיים  ,יא[(, המובא מן השעורים:קצירכם" ]ויקרא כג
בּוָאֹתה ֹקֶדש" כאן עוד 'ראשית' הקשורה בעם: ָרֵאל ַלה' ֵראִשית תְּ  ג(.:ב ')יר "ִישְּ

ָאֹנִכי"פי -לע 'נטועי כגפן': ִתיְך שֹוֵרק וְּ ַטעְּ ב(; "גפן ממצרים תסיע" :ה ')יש "ִיָטֵעהּו ֹשֵרקוַ  כא(;:ב ')יר "נְּ
 ט(. :פ ')תה

 ט(. :ורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם" )הושע בּכפי "כבִ -על 'ביכור תאנה':
ֶפַלח"י פ-: עלפלח הרימון'' ג(, שנדרש "אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות :דה"ש ש) "ָהִרּמֹון ַרָקֵתְך ּכְּ

 ע"א ועוד(. כרימון" )בבלי, חגיגה כז 
 ז(. :)הושע יד "ַכַזִית הֹודוֹ  "ִויִהי פי-: על'הודם כזית'

הסימטרי  צד'דבש' החותם את שבעת המינים. ב ועניינוישראל  כינוי נפוץ לארץ'ארץ זבת חלב ודבש': 
  '.חלב ודבש'ארץ זבת  :', ומסיים בכפלחיטה ושעורההפיוט פותח בכפל 'ארץ 

ַבשפי -עלישראל,  ברכה לעם כינוי 'לתחת לשונם חלב ודבש' שֹוֵנְך "דְּ ָחָלב ַתַחת לְּ  יא(,:ד ה"שש) "וְּ
 הקב"ה., הרעיה נתפסה במדרשי שיר השירים כסמל לכנסת ישראל הנאהבת על ידי דודה ,וכידוע

הארץ נשתבחה בשבעת  .ישראל לארצו-השקפה בדבר התאמה עקרונית בין עםאפוא לפנינו 
 במדרשי חז"ל לכל מין בפני עצמו.המינים, והעם מושווה במקרא ו

בפתיחה מוכרז על הנחלת הארץ לעם, ומתוארת עצמת אחיזתנו בה  :בקטע המובא שלושה חלקים
באמצעות מגוון תיאורי אחיזה )'ירושה', 'אחוזה', 'נחלה', 'חזקה'( ושיטות חלוקה )'בחבל', 'בחלש', 

אלא  ,עם פעולה שרירותית של הקב"ה. בחלק המרכזי נרמז שאין הנחלת הארץ ל9('בפור', 'בגורל'
קיימת התאמה מהותית ביניהם, ויש לכך ביטוי בוטני סימבולי בשבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ, 
המסמלים פנים מסוימות של העם. בחתימה מתברר הקשר בין העם לארץ במלוא עומקו, קשר שאיננו 

 יהם. הקדושה ההדדית היא המקשרת בינ אלא ,פרי של חיבור שרירותי
תחילה החלטת ה' על מתן הארץ, שהיא בלתי ניתנת להשגה ולתפיסה,  :מדובר במבנה התפתחותי

שני גורמים  .גיון' מסוים, וניתן לכאורה לפענחהיבהמשך הצגת התאמה של הארץ לעם, שיש בה 'הו
לקדושת  נוגעאלו עומדים ביסוד הקדושה המשותפת. מסגרת הפיוט משקפת את מבנה העומק בכל ה

רותיה, לפי "שמביאין ממנה העומר והביכורים ושתי הלחם" עם והארץ. קדושת הארץ קשורה לפֵ ה

                                                           
5
 .לדגים ומתאים, שפע עניינו', במסכנות לא' השבח  
6
 אבניה אשר ארץ'ל שהשוותה האדם בריאת קושי בעניין יוצרת לבריאה בדברים בפרשה השבח ביטויי של ההצמדה  

 החלקית במקבילה אולם ,האדם על משהו ללמד אמור ואה היגדים של טכני מאסף איננו שהמדרש בהבנה .'ברזל
 .שלנו מהפרשה לא ולםא( יט:כ) מדברים נשאב שאמנם", השדה עץ הוא האדם כי" נאמר שמעוני בילקוט למדרשנו

7
 .לאור מקראי לסמהיא  הדבש מתיקותו ,מאור מספק שמן  
 .111רבינוביץ, יניי, ב, עמ'   8
9
 (. יג:לד 'במד) בגורל לשבטים החלוקה את מציינים הם, 03' עמ, ג, זכור, כהנא דרב בפסיקתא  
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הקשר מהותי אלא  ,בפיוט מתברר שאין הבאה זו מצטמצמת לביטוי טכני לקדושהו ,ו( ,)משנה, כלים א
 ישראל הנוחל ועמוק יותר. הקטע מסיים בקדושת הארץ היונקת משבעת המינים וזיקתם הרעיונית לעם

את הארץ, ועליו מוטלת מצוות הביכורים. פתיחת הקטע המזכירה את הנחלת הארץ בעבר מזכירה את 
 שזהו עניינו העיקרי. ,'מקרא ביכורים'

 שעניינם עומק רעיונות לפיתוח מנחה מוטיב משמשים וקבוצה כמכלול' המינים שבעת, 'כן כי הנה
 הקדושה למושג ואחרים, העולם לבריאת 'הארץ' את מקשרים סמויים חוטים :ישראל ארץ של מהותה
 ססגונית לתמונה הללו בנושאים הגולמיים הרעיונות את מתעלת הסמלית הבוטניקה. והלאומי הארצי

 לא כבר אלו אגדיים חומרים שקרא ומי, בשדותיו פוגש שאדם חקלאיים גידולים שבעה של ומרהיבה
 .גרידא גידולים בהם יראה

 
 


