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/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  )מתוך חזון החמד(

 משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

לאחר מחלוקת קורח ועדתו, שערערה על הנהגתם של משה ואהרון, 
הייתה חשיבות רבה לחיזוק מעמדם של משה ואהרון. מלבד האדמה 
שפערה את פיה ובלעה מיד את קורח ועדתו ואת דתן ואבירם, אחת 
ישראל  שבטי  כל  נשיאי  של  המטות  איסוף  הייתה  שננקטו  הפעולות 
ַוֲהִׁשֹּכִתי  ִיְפָרח  ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר ּבֹו ַמֵּטהּו  והנחתם באוהל מועד, 
כ(.  יז,  )במדבר  ֲעֵליֶכם  ַמִּליִנם  ֵהם  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּתֻלּנֹות  ֶאת  ֵמָעַלי 
ַוְיִהי  בו.  וזה חיזק את הבחירה  זו פרח מטה אהרון,  כתוצאה מפעולה 
ָּמֳחָרת ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן ְלֵבית ֵלִוי ַוֹּיֵצא  ִמֽ
מעץ  עשוי  שהיה  המטה  כג(.  ז,  )במדבר  ְׁשֵקִדים  ַוִּיְגמֹל  ִציץ  ַוָּיֵצץ  ֶפַרח 

שקד – פרח, הוציא ניצני עלים והבשיל שקדים. 

לסמליותו  להתייחס  מפרשים  הביאה  שקד  מעץ  במטה  הבחירה 
ולמה שקדים, הוא הפרי  ולמסר שעולה ממנו בנסיבות אלו:  של העץ 
פורענותו  הכהונה  על  המעורר  אף  הפירות,  מכל  להפריח  הממהר 
ממהרת לבא )רש"י במדבר יז, כג(. השקד מקדים לפרוח בחורף לפני 
שמתכסה בעלים, ושורשיו שוקדים להעמיק בין הסלעים כדי לנצל את 
הרטיבות שבהם, ובכך הוא מסמל את החריצות ואת השקידה. בנבואת 
ההקדשה של ירמיהו מופיע השקד במשמעות זו. ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר 
ֵהיַטְבָּת  ֵאַלי  ַוֹּיאֶמר ה'  ה.  ֹרֶאֽ ֲאִני  ַמֵּקל ָׁשֵקד  ָוֹאַמר  ִיְרְמיהּו  ֹרֶאה  ַאָּתה  ָמה 
יהודה  פרופ'  יא-יב(.  א,  )ירמיהו  ַלֲעֹׂשֽתֹו  ְּדָבִרי  ַעל  ֲאִני  ֹׁשֵקד  י  ִּכֽ ִלְראֹות 
פליקס מדגיש דווקא את הנס שאירע בעץ השקד, שהלבלוב והבשלת 
הפרי אירעו בו-זמנית. כדי להדגיש את הנס, שהלבלוב והבשלת הפרי 
היו סימולטניים, בעוד שכרגיל עוברת כמחצית השנה בין הוצאת הניצה 
למיניהם:  עצי-פרי  יהודה,  )פליקס  הגלעין  הבשלת  לבין  השקד,  של 

צמחי התנ"ך וחז"ל, עמ' 143(.

ֻׁשָּקִדים  פריחת השקד העניקה השראה לעיצוב המנורה ְׁשֹלָׁשה ְגִבִעים ְמֽ
ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפּתֹר ָוֶפַרח )שמות כח, לג(. כיום ניתן לראות את פריחתו 
ראשית  של  לסמל  הפך  ובזכותה  בשבט,  ט"ו  סביב  והוורודה  הלבנה 
הפריחה בארץ ישראל ולסמלו של ט"ו בשבט. זה מאה שנה מוכר עץ 
השקד בכינויו 'שקדייה'. ככל הנראה, את המילה הזו חידש לוין קיפניס 
בשירו 'לשנה טובה, שקדייה', שכתב בשנת תרע"ט )1919(, שיר העוסק 
באיחולי שנה טובה לפירות האילן לכבוד ראש השנה לאילנות. בהמשך 

הופיעה השקדייה בשירי ילדים נוספים, והמוכר ביניהם הוא "השקדייה 
פורחת", שכתב ישראל דושמן. 

הארץ  ברחבי  בר  וגדל  מטרים  שמונה  עד  של  לגובה  מתנשא  השקד 
ובהרי  בשומרון  בכרמל,  בגולן,  העליון,  בגליל   – תיכוני  הים  בחורש 
מבניו  כשביקש  יעקב,  כבר  התחתון.  בגליל  משמעותי  ובאופן  יהודה 
ישראל,  ליוסף תוצרת משובחת מארץ  ירידתם למצרים שייקחו  לפני 
ֲעׂשּו  ֹזאת  ֵאפֹוא  ֵּכן  ִאם  ֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ֲאֵלֶהם  ַוֹּיאֶמר  הזכיר את השקד 
ְּדַבׁש  ּוְמַעט  ֳצִרי  ְמַעט  ִמְנָחה  ָלִאיׁש  ְוהֹורידּו  ִּבְכֵליֶכם  ָהָאֶרץ  ִמִּזְמַרת  ְקחּו 
שקדים  מגדלים  בימינו  יא(.  מג,  )בראשית  ּוְׁשֵקִדים  ָּבְטִנים  ָוֹלט  ְנֹכאת 
ברוב אזורי הארץ, ואף בדרום הארץ ובנגב מצליחים לגדלם בהשקיה 

מועטת.
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פרשה ארץ ישראלית      קרח


