
 
 

 השקד עץ  – רחורשת קפ

״אתם    רח ועדתו נבלעו באדמה, ולאחר שעם ישראל התלונן על משה ואהרן ואמרוואחרי שק

לקחת מטה מכל נשיא, ולכתוב את שם הנשיא על   אמר ה׳ למשה  המיתם את עם ה׳״ )יז ו(

להניח באהל מועד, ומי שמטהו יפרח את המטות    המטה, ואת שם אהרן לכתוב על מטה לוי.

 למחרת פרח מטה אהרן וגדלו עליו שקדים.  שהוא הנבחר בעיני ה׳.סימן 

 ומדוע צמחו על המטה שקדים? 

כך מי שיערער על   פירש רש״י שהשקדים הם הפירות הממהרים לפרוח יותר מכל הפירות,

 פורענות ממהרת לבא עליו. ,מעמד הכהונה

 ש הקודשים. את מטה אהרן שפרח שמו למשמרת במשכן, ולאחר מכן בבית המקדש בקוד

( הבחירה  בית  בהלכות  הרמב״ם  כתב  א(:וכך  הלכה  ד  הי  פרק  הקודשים  יאבן  בקודש  תה 

 במערבו ועליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה אהרן.

בנבואתו ראה ירמיהו  ,  יב(-)א יא  עץ השקד שימש בתקופה מאוחרת יותר כסימן בנבואת ירמיהו

 א על עם ישראל.וידה לבענף של עץ שקד כסמל לפורענות העת

 ומה המיוחד בעץ השקד? 

כך הקב״ה ימהר להביא   ,שכמו שעץ השקד ממהר לפרוח יותר משאר העצים  פירש הרד״ק: 

 פורענות על עם ישראל.

שהזמן שעובר משעת החנטה של השקד ועד גמר בישולו הוא עשרים    רש״י הוסיף שם בפרושו 

לתשעה באב שבו   ,שבו הובקעה העיר  ,מוזן הימים שבין שבעה עשר בת יוזה כמני  ואחד יום,

 נשרף הבית.

ירמיהו שמסמלים פורענות,  ,כנגד שני העצים הקב״ה   המטה של אהרן ומקל השקד שראה 

על עץ אחד לכתוב יהודה ואת השבטים שהתחברו   מצווה את הנביא יחזקאל לקחת שני עצים,

 יק ביחד את שני העצים. ולהחז ועל עץ שני לכתוב אפרים ואת השבטים שהתחברו אליו, אליו,

  , בנבואה זו מנחם הקב״ה את עם ישראל ומבשר להם שלמרות שהם יצאו לגלות כשני עמים

 הם עתידים לחזור לארץ ישראל כעם אחד.  ,יהודה וישראל

לאחר גלות ארוכה חזרנו לארץ    ב״ה שאת התגשמות הנבואה הזאת אנחנו רואים במו עינינו,

  ישראל כעם אחד.
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