כתובת סוד העיירה עין גדי

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

פרשה ארץ ישראלית מקץ
קחו מזמרת הארץ בכליכם – על הצרי ,האפרסמון
מאת :טליה זיסקין

כשנגמר השבר שהביאו ממצרים ,והאחים מתבקשים לרדת לשם שוב
להביא אוכל ,מסכים יעקב בלית ברירה לשלוח אתם גם את בנימין .הוא
םּ-כן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּוְ ,קחּו ִמּזִ ְמ ַרת
מצרף סכום כסף ואומר להם כךִ :א ֵ
הֹורידּו ָל ִאיׁש ִמנְ ָחהְ :מ ַעט ֳצ ִריְּ ,ומ ַעט ְּד ַבׁש ,נְ כֹאת וָ ֹלט,
ָה ָא ֶרץ ִּב ְכ ֵל ֶיכם ,וְ ִ
ּוׁש ֵק ִדים (בראשית מג ,יא).
ָּב ְטנִ ים ְ
מהי אותה 'זמרת הארץ' שלקחו בני יעקב? רש"י על הפסוק מביא
את תרגום אונקלוס ומסביר ִמ ִדּ ְמ ַשׁ ַבּח ְבּ ַא ְר ָעא – שהכל מזמרים עליו
כשהוא בא לעול.ם .זמרת הארץ היא מה שמשובח בארץ ,שאותו זו�מ
רים ואז עליו מזמרים ואותו משבחים .משלוח זמרת הארץ הוא מתנה
למושל המצרי ודרך למציאת חן בעיניו בעת בקשת השבר .נוסף על
כך ,ייתכן כי הטעם והריח הטובים שהצטרפו אל בנימין ,אחיו האהוב
של יוסף ,אכן נגעו בנימי נפשו של יוסף ופתחו לו את הלב.
מה הם הצרי ,הדבש ,הנכאת ,הלט ,הבוטנים והשקדים שבני יעקב לקחו
עמם בירידתם למצרים? לצמחים השונים אפשר למצוא כמה זיהויים.
עץ השקד ופריו מוכרים ,את הבוטנים מקובל לזהות עם הפיסטוק,
אלת הבוטנה ,וייתכן שהדבש הוא דבש דבורים או דבש תמרים .לפי
חלק גדול מהפירושים ,הצרי ,הנכאת והלוט ,הם בשמים שהיו בשימוש
ברחבי המזרח הקדום .אורחת הישמעאלים שמגיעה לאחר השלכת
יוסף לבור נושאת עמה את שלושת סוגי הבשמים האלו למצרים ,שלא
אלים ָּב ָאה ִמ ִּג ְל ָעד ּוגְ ַמ ֵּל ֶיהם
הייתה משופעת בהם ,וְ ִהּנֵ ה א ְֹר ַחת י ְִׁש ְמ ֵע ִ
הֹוריד ִמ ְצ ָרי ְָמה (בראשית לז ,כה).
הֹול ִכים ְל ִ
נ ְֹש ִׂאים נְ כֹאת ְּוצ ִרי וָ ֹלט ְ
על הצרי ניתן ללמוד עוד מהמקרא ומדברי חז"ל .מאזכוריו של הצרי
בספר ירמיהו נלמדת התכונה הרפואית שלו לאיחוי שברים וריפוי
אּולי
אֹובּה ַ
פצעים ִּפ ְתאֹם נָ ְפ ָלה ָב ֶבל וַ ִּת ָּש ֵׁבר ֵה ִילילּו ָע ֶל ָיה ְקחּו ֳצ ִרי ְל ַמ ְכ ָ
ֵּת ָר ֵפא (ירמיהו נא ,ח) .בדברי חז"ל קיימת זהות בין ה'צרי' המקראי לבין
האפרסמון שנקרא בשם העברי ְק ָטף ובשם היווני בלסם ,צרי בלסם
קטף (בראשית רבה ,צא ,יא) .האפרסמון מופיע במקורות יהודיים,
יווניים ורומיים רבים וכן בממצא הארכיאולוגי מתקופת המשנה והתמ
למוד .הוא מוכר כבושם יוקרתי שגדל ביהודה ,לאורך אגן ים המלח
ובבקעת הירדן והיה לסמלה של ארץ ישראל .פליניוס הזקן – סופר,
חוקר ומפקד צבאי רומאי ,כתב במאה הראשונ ה לספירה אין מכל ה�ב
שמים מי שידמה לאפרסמון .הארץ היחידה שלה הוענק צמח זה היא
יהודה (פליניוס ,תולדות הטבע ,כרך .)12

יהודי יריחו ועין גדי התמחו בגידול האפרסמון ,ואת מלאכת הפקת
הבושם שמרו בסוד .ברצפת בית הכנסת היהודי בעין גדי ,שנבנה
במאה ה 5-לספירה ועמד על תילו עד תחילת המאה ה 6-לספירה,
מופיעה כתובת שבה מוזכר 'סוד הקריה' ,סודם של אנשי עין גדי .מדומ
בר ,ככל הנראה ,בטכניקות הפקת השרף של צמח האפרסמון .הסיבה
לשמירתן בסוד קשורה לפוטנציאל הכלכלי הגבוה של גידול האפרסמ
מון בעקבות שימושיו הרבים לקטורת ,לבושם ולתרופות .בזכות ריחו
זכה להצעה לברכה מיוחדת אמר ליה רב חסדא לרב יצחק :האי משחא
דאפרסמון מאי מברכין עלויה (=זה שמן האפרסמון מה מברכים עליו?)
אמר לו הכי אמר רב יהודה בורא שמן ארצנו (בבלי ברכות ,מג ע"א).
בשמורת עינות צוקים התגלתה בחפירות חווה ובה מפעל חקלאי ,שעל
פי פרופסור יזהר הירשפלד ,נועד להפקת שמן האפרסמון.
האפרסמון גדל בארץ ישראל כנראה עד ראשית התקופה הערבית,
ומשם עבר למצרים עד המאה ה .17-בדורות האחרונים גדל הצמח בחצי
האי ערב ובמזרח אפריקה ,ולאחרונה הושב לארץ ישראל .על השבתו
לארץ כתבו פרופ' זהר עמר ודוד אילוז אנו מקווים שהחזרת גידולו של
האפרסמון לארץ–ישראל והמחקרים שכותבי מאמר זה שוקדים עליהם
בשנים האחרונות ,יאפשרו לחשוף עוד כמה מצפונותיו של צמח זה .אולי
בכך יתעורר מחדש הביקוש לבושם האפרסמון ,והוא יזכה להשבת המוניב
טין לו זכה בעבר (עמר ואילוז ,האפרסמון בארץ ישראל ,עמ' .)70
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" /בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה ...מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"

(מתוך חזון החמד)

