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 "תבוא כי" בפרשת התוכחה של החקלאי הרקעעל 
 רובין עמוס

 
 רבהה הלב תשומתומכאן , פסוקים 41 פני על משתרעות הקללות ואילו ,פסוקים 41 מכילות תנושבפרש בתוכחה הברכות
 האישיות, המדיניות בקללותנעסוק  ולא הקללות של החקלאיים האספקטים רק יובאו זה במאמר. לקללות הניתנת

  4.הקדום המזרח מספרות לנו מוכר הברכות מיעוט לעומת קללות ריבוי. והבריאותיות
 מפסוקי ברבים לנו מוכר הדבר. שלו ההישרדות יכולתבו האדם בחיי מרכזי מקום לחקלאות היה המקרא תבתקופ       

 – סדום המילה .יד-ה:יג' בר) לוט ידי על המרעה ארץ העדפת ;בארץ הבצורות בעקבות למצרים אבותינו תנדיד: המקרא
sādu ר יּת  ְוָנת  " :"שמוע אם והיה" בפרשת החקלאיות והברכות (מרעה פירושה ,באכדית ְלקּו ֶרהֹוי ּתֹוע  ּבְ  ַאְרְצֶכם ְמט   ֹוׁשמ 
פְ  יר   ְדָגֶנָך ּתָ ְוָאס  ְצָהֶרָך ָךְׁש ְות  ְבֶהְמ  ְדָךׂשּבְ  בׂשע   יּת  ְוָנת   ְוי  לְ  ָךּתל   בפרשת מדוע להבין אפשר כך(. טו-יד:יא' דבּת" )ָבעְ ׂשוְ ּת ְוָאכ 

 :כמה אופניםבמפורטת  החקלאי והיבול הצמחייה השמדת. החקלאי בתחום הקללות של מקומן גדול התוכחה
ן ..."י ְכָכה ה' :צמחים מחלות. א ָרקו  י  ן ּוב  ָדפו  ש   גידולי על פטריות של מהתקפות הנגרמות צמחים מחלות אלו(. בכ" )ּוב 

 3.כאחד שדה וגידולי במטעים ועלים רותפ   התוקפת פטרייתית מחלה – (כז"ָגָרב" ) 2.וירקות שדה
ע": ארבה קינז. ב י י ְחְסֶלּנּו ָהַאְרֶּבה" ) ֶזר  ף כ  ט ֶּתֱאס  ָשֶדה ּוְמע  יא ה  צ  ב ּתו  גם  והיה העוף שרץמין ממיני  הוא הארבה (.לטר 

א וה(. ועוד ב  ר  אֶ  ב  ר  ַא) ובאוגריתית באכדיתגם  מצויו במקרא פעמים 21 נזכרהוא . מצרים מכות מעשר השמינית המכה
 חולין במסכת .כה:ב, ד:א יואל) גזם( ד( ד:ג' יש) גבים( ג( א:ז' עמ) גובי (ב ארבה( א :במקרא שמות שונים 44-מופיע ב

)יואל א:ד(. בתרגום  ו( חסיל .מתבגר הוא האחרונה דרגתו לאחר( כב:יא' ויק) חגב( ה. ("גובאי זה ארבה: "נאמר [.סה]
לז( ֲחנָ והוא חגב חסר כנפיים.  Bruchusחסיל הוא  תאהשבעים ובוולג )תה' עח:מז( לפי כמה מפרשים הוא ממיני  מ 

קמה המוזכרת בפסוק  ח( מהעצים הבודדים שהארבה אינו מזיק להם. היא הארבה. אין פירוש זה מסתבר מכיוון שהש 
ל י( לפי אהרוני בדרגה ראשונה. ג:טז(  )נחום ( ֶיֶלקט. Saga' יא:כב( חגב גדול חסר כנפיים המתאים לבני הסוג ק)וי חרג 
ְלעָ  ללפי חז"ל )חולין סה:( יש למין זה גבחת.  .' יא:כב(ק)וי םס   1זהו חגב או צרצר. - (מבכח:דב' ) יא( ְצָלצ 
 כתוב הטמאים העופות רשימה אחריייחודו של הארבה שלמרות שהוא נחשב כשרץ העוף הוא מותר באכילה.        

ל: "בדברים לּו" ְוכ  א הּוא ָלֶכם ֹלא י ָאכ  ף ָטמ   הנמוכים הם העוף שרץ: "י"רש אומר הטמאים החרקים על(. יט:יד) ֶׁשֶרץ ָהעו 
 טהור עוף כל(: "'כ:שם) מפרש ע"וראב". שרץ קרויים הם טמאים וחגבים וצרעים זבובים כגון הארץ על הרוחשים

ֶלה א  -ֶאת" :באכילה ומותרים "העוף שרץ" עם הנמנים חרקים מיני ארבעה הם ואלה(. בפרשתנו הנזכר" )כארבה' תאכלו
לּו ֶאת אכ  ֶהם ּת  ינו  ְוֶאת-מ  ינ הּו ְוֶאת-ָהַאְרֶּבה ְלמ  ָסְלָעם ְלמ  ינ הּו ְוֶאת-ה  ל ְלמ  ְרג  ח  ינ הּו" )-ה   (.כב:יאויק' ֶהָחָגב ְלמ 

לסימן יש הכשרים לחגבים ן ע  ר ָּבה  ְגָליו ְלנ ּת  ל ְלר  ע  מ  ם מ  י   בריה אבימי תנא"וכתוב: (. כא:שםָהָאֶרץ" )-: "ֲאֶׁשר לו  ְכָרע 
תב: ולוינגר כ 4".חגבים מיני 421-כ מצויים" פישלזוןבישראל על פי  ולםא ,(שם חולין" )חגבים מיני מאות' ח אבהו דרבי

 ". ניתור רגלי שני לו ויש, הגוף של הקיפו רובו ארכו רוב את החופות כנפיים וארבע, קדמיות רגליים ארבע הטהור לחגב"
 קאפח יוסף לרב הבאתי 4894-ב 6".אכילה מסורת עליו שישנה היחידי הסוג הוא הארבה: "בספרו מצייןהוא ממשיך וו

                                                           
  :עמוס רובין הוא אגרונום, לפנים בעלים של מעבדה להדברה ביולוגית בגבעת שמואלfrubin@netvision.net.il. 

 ת שמואל, על הערותיו החשובות.יחוקר מקרא במכללת שאנן בקרי ,לד"ר דוד שניאורתודתי  
 .498' מוסד ביאליק תשל"ו, עמודה זכרך  אנציקלופדיה מקראית ,אפרים שטרן  1
 חתן פרס ישראל(, ירושלים תשי"ח., 4981-4894)חוברת הרצאות בפיטפתולוגיה של פרופ' ישראל רייכרט   2
ן לחזות ר ניתאלפי רישומים מטאורולוגיים ומכשירי רד .Anti Locust Center :לאומי לחיזוי הארבה-ןבלונדון קיים מרכז בי  3

 והידע המסופק למשרדי החקלאות עוזר להיערך למלחמה כימית בארבה. ,את נדידת הארבה בארצות שונות
 .421כרך א' עמודה  אנציקלופדיה מקראית, "ארבה"ערך  ,יעקב פלמוניראו:   4
 .94ע' , 4898, ת"א חרקים 3, כרך אנציקלופדיה שימושית מאוירת –החי והצומח של ארץ ישראל   5
 .223 - 222, ירושלים תשמ"ה, ע' מזון כשר מן החיראו: ישראל מאיר לוינגר,   6

mailto:frubin@netvision.net.il


2 
 

  

 פנר מאיר' פרופ של ממעבדתו Schistocerca gregaria Forsk – המדבר ארבה את( ישראל פרס חתן ,2111-4849)
  9.מסורת פי על תימן יהודיאצל  הנאכל המדבר ארבה את וזיהה אישר קאפח והרב(, העברית האוניברסיטה)

B. Uvarov  בספרו "מסבירLocusts and Grasshoppersחום להטלת ביציה ל" שנקבת הארבה זקוקה ללחות ו
פעמים.  4המזיק מתנשל בצרור אחד(. מולדת הארבה בסודן ואזור התפשטותו מקיף את כל ארצות המקרא.  416-29)

( לאחר שינויים הורמונליים. המופע Phasis solitaria( נוצר מהארבה הבודד )Phasis gregariaהארבה המתלהק )
 המתלהק נודד במיליארדים של פרטים לאורך מאות קילומטרים בעיקר בעזרת הרוח ומשחית כל צומח ירוק.

ן ֹלא (4: בפרשתנו אחרים מזיקים ע ְוָעָבְדָּת ְוי י  ט  ים ּת  ת" -"ְכָרמ  ָלע  ּת  אכֲֶלּנּו ה  י ת  ר כ  ְׁשֶּתה ְוֹלא ֶתֱאג   זהו – (לט:כח)ת 
ְהיּו ְלָך ְּבָכל (2 ;האשכול עש יוםה הנקרא המזיק ים י  ית  יֶתָך" )-"ז  ל ז  ש  י י   9.הזית זבוב זהו( מְגבּוֶלָך ְוֶׁשֶמן ֹלא ָתסּוְך כ 

 

                                                           
 , יד בן צבי, ירושלים תשל"ח. הליכות תימןוראו בספרו   7
שאינם מוזכרים בפרשת התוכחה, כמו: שינוי גנטי של הצמח, וגם כיום, תקופה המקראית מהקיימים נזקים חקלאיים המוכרים   8

 סוף הצמיחה ענבים באושים )יש' ה:ב(.כמו הגפן המשובחת שלב


