
ַעִין ְיהּוִדית-ֲחִסיִדית ים ּבְ ֲעֵלי ַהַחּיִ רּות ִעם ּבַ ֶהּכֵ

אחד
הוצאה לאור

ֵחֶלק ב' - עופות
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רּוִכים  ּבְ
ִאים  ַהּבָ

ְלַמְחֶלֶקת 
ים! ּקִ ַהּשַׂ

ַׂשְקַנאי

ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?

ְקַנאי.  ם: ׂשַ ׁשֵ

ים. ְקָנִאּיִ ָחה: ׂשַ ּפָ ִמׁשְ

ְקַנאי ָמצּוי. ֵעֶרְך: ׂשַ ּבָ ין ׁשֶ ַהּמִ

ה. פּוָצה: ַאְפִריָקה-ֵאירֹוּפָ ּתְ

ָנה. ים: 60 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ

ָּגדֹול  עֹוף  ַהַּׂשְקַנאי,  ֶאת  ְלַפְסֵפס  ָקֶׁשה  ָּדִגים,  ְּבֵרכֹות  ְלַצד  ַאְרֵצנּו  ִּבְכִביֵׁשי  ִּבְנִסיָעה 
ּבֹוֵלט ַהּׂשֹוֶחה אֹו ְמַדֶּדה ְלַצד ַהְּבֵרָכה. ַהַּׂשְקַנאי ַהָּמצּוי הּוא עֹוף ְּבִמְׁשַּפַחת ַהַּׂשְקָנִאִּיים. 

ָלֹרב הּוא ּדֹוֵגר ְּבַמִים ְמתּוִקים: נֹוֵפי ִּבּצֹות, ֶּדְלּתֹות ֶׁשל ְנָהרֹות, ֲאַגִּמים ְוַכּדֹוֶמה. 
ְמַקֵּבל  הּוא  ַהִּקּנּון  ְּבעֹוַנת  ָלָבן.  ִצְבעֹו  ְּכָלל,  ְּבֶדֶרְך  ְוָכֵבד.  ָּגדֹול  עֹוף  ִהּנֹו  ַהַּׂשְקַנאי 
ְׁשֹחרֹות  נֹוצֹות  ֵיׁש  ַהְּמֻבָּגר  ַלַּׂשְקַנאי  ְּבֹראׁשֹו.  נֹוצֹות  ֶׁשל  ִציִצית  לֹו  ֵיׁש  ְוַרְדַרד.  ֶצַבע 
ִּבְקצֹות ַהְּכָנַפִים, ֶּכֶתם ָצֹהב ַעל ֶהָחֶזה, ָמקֹור ָוֹרד, ַׂשק ָוֹרד אֹו ָצֹהב, ַרְגַלִים ְּכֻתּמֹות 

אֹו ְוֻרּדֹות. ִצְבֵעי ַהְּצִעיִרים חּוִמים. 
ַהַּׂשְקַנאי ֵמיִטיב ִלְׂשחֹות. ּגּופֹו ֵאינֹו ָׁשקּוַע ְּבֵעת ַהְּׂשִחָּיה ַּבַּמִים, ֶאָּלא ִנָּׂשא ָּגבֹוַּה ֵמַעל 
ֶאל  יֹוֵצא  ֶאָּלא  ִמְּׁשָעַתִים  יֹוֵתר  ַּבַּמִים  ִנְׁשָאר  ֵאינֹו  הּוא  ֹרב,  ִּפי  ַעל  ַהַּמִים.  ְלִמְפַלס 

ַהחֹוף ִלְמנּוָחה, ְלֵסרּוק נֹוצֹוָתיו ּוְלִׁשּמּוָנן. 
ֶׁשְּמזֹוָנם  ֲאֵחִרים,  ַיִּמִּיים  ֵמעֹופֹות  ׁשֹוֶנה  הּוא  ּוְבָכְך  ִמָּדִגים  ַרק  ִּכְמַעט  ִנּזֹון  ַהַּׂשְקַנאי 
ְמֻגָּון יֹוֵתר. הּוא ָצד  ְּבֶעְזַרת ְמקֹורֹו ָהֲעָנק ּוְבֶעְזַרת ַׂשק ָהעֹור ַהָּגִמיׁש, ַהְּמֻחָּבר ְלֶחְלקֹו 
ִּבְקבּוצֹות, ּתֹוְך  ַנֲעָׂשה  ַהַּדִיג  ְׁשמֹו.  ֶאת  ָלעֹוף  ַמְקֶנה  ַהֶּזה  ַהַּׂשק  ַהָּמקֹור.  ֶׁשל  ַהַּתְחּתֹון 

ְּכֵדי ְׂשִחָּיה ְּבׁשּוָרה ְלִכּוּון ַהחֹוף. 
ַאְלֵפי  ֶׁשל  ּוְצפּופֹות  ְּגדֹולֹות  ְּבמֹוָׁשבֹות  ַנֲעָׂשה  ַהִּקּנּון  ְמאֹוד:  ַחְברּוִתִּיים  ַהַּׂשְקָנִאים 
ְּבצּוָרה  ִנְבִנים  ַהַּׂשְקָנִאים  ִקֵּני  ְלַקֵּנן.  ְמֻסָּגִלים  ֵהם  ֵאין  ֶחְבָרִתי  ֵּגרּוי  ְלֹלא  ְּפָרִטים. 

ְמֻרֶּׁשֶלת ֵמֲעָנִפים ָעִבים ּוְמֻמָּקִמים ַעל ֵעִצים, ַעל ִׂשיִחים ְוַעל ַהַּקְרַקע.
ַלֲהָקה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַׂשְקָנִאים ְיכֹוָלה ִלְגֹרם ֶנֶזק ְרִציִני ַלַחְקָלִאים, ַהְּמַגְּדִלים ָּדִגים ִּבְבֵרכֹות 

ְּפתּוחֹות. 
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ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעל  עֹוְבִרים  ַהּנֹוְדִדים  ְקָנִאים  ַהּשַׂ רֹב    -

רֹוָמה, ּוָבָאִביב - ָצפֹוָנה, ְוַרק  ָתו ּדָ ּסְ ָנה: ּבַ ׁשָ ֲעַמִים ּבְ ּפַ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ים חֹוְרִפים ּבְ ְמַעּטִ

ָקל  -061 ס"מ ּוְלִמׁשְ ל ּכְ יַע ְלֹגֶדל ׁשֶ ְקַנאי ַמּגִ  -  ַהּשַׂ

ל 41 ק"ג. ׁשֶ

ל 04 ס"מ,  ׁשֶ ְלֹגֶדל  יַע  ַמּגִ ְקַנאי  ַהּשַׂ ל  ׁשֶ קֹור  ַהּמָ   -

ׁשֹון  ַהּלָ ן.  ׁשֵ ֵיׁש  ּוְבָקֶצָה  חּוָסה  ּפְ ָהֶעְליֹוָנה  ֶסת  ַהּלֶ

ֶלת  ְמֻסְרּבֶ ַהֲהִליָכה  ִמְתַרֵחב.  ִליָעה  ַהּבְ ּוֵבית  ְקָצָרה 

ּוִמְתַנְדֶנֶדת. 

ין 1  ָקָלּה ּבֵ ׁשְ ּמִ ְקַנאי ָזקּוק ִלְמַנת ָמזֹון יֹוִמית ׁשֶ -  ַהּשַׂ

ִל-3 ִקילֹוְגָרם.

ְקָנִאים  ַלּשַׂ ִלְגרֹם  ַחּיֹות  י  ַגּנֵ ּבְ רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ים,  ְלִעּתִ   -

ל  ׁשֶ ָלָיה  ַאׁשְ ַמְראֹות  ֶאְמָצעּות  ּבְ יֹוְצִרים  ן,  ְלַקּנֵ

ים...  ְקָנִאים ַרּבִ ׂשַ

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ֶנֱאַמר ַּבְּגָמָרא ִּכי עֹוף ַהָּׁשָלְך )ַהָּטֵמא( "ֶזה ַהּׁשֹוֶלה ָּדִגים ִמן ַהָּים". אּוַלם עֹוף ֶזה ְמֹזֶהה 
ִּבְסִמיכּות  ַרּבֹות  ְוִנְצָּפה  ֵמַהַּמִים  ָּדִגים  הּוא  ַּגם  ַהּדֹוֶלה  ֶעְרּכֹו(,  )ָראּו  ַהּקֹוְרמֹוָרן  ִעם 

ַלַּׂשְקַנאי.
ַאֶחֶרת  ְוֵדָעה  ֶלֱאֹכל אֹותֹו,  ַהַּמִּתיָרה  ֵּדָעה  ֵיׁש  ַלַּׂשְקַנאי.  ְּבֶקֶׁשר  ַמֲחֹלֶקת  ַּבְּגָמָרא מּוֵבאת 
אֹוֶסֶרת. ַהִּסָּבה ָלִאּסּור ִהיא: ַלְמרֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ִסיָמֵני ַּכְׁשרּות, ַהַּׂשְקַנאי ִנְמָצא ַרּבֹות ַיַחד 
ָּגְזרּו  ְלִפיָכְך  ְטֵמִאים.  עֹופֹות  ֵמאֹוָתם  ַּגם  ֶלֱאֹכל  ְּבָטעּות  ִנַּתן  ְוָלֵכן  ְטֵמִאים  עֹופֹות  ִעם 

ַהֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ֶלֱאֹכל אֹותֹו.
ָמֹסֶרת  ָעָליו  ֵאין  ִאם  ַּכְׁשרּות,  ִסיָמֵני  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  עֹוף  ֶׁשַּגם  ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ִנְפַסק  ְלַמֲעֶׂשה, 
ֶׁשְּבֶמֶׁשְך  ַהַּׂשְקַנאי  ְלִפיָכְך,  ְלָאְכלֹו.  ָאסּור  ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְקִהּלֹות  אֹותֹו  ֶלֱאֹכל  ֶׁשָּנֲהגּו  ְּברּוָרה 

ַהּדֹורֹות ֹלא ֶנֱאַכל ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוׁשֹות ֶנְחַׁשב ַלֲחַסר ָמֹסֶרת ְוֵאין ֶלֱאֹכל אֹותֹו.
ְלִפי ֵחֶלק ֵמַהְּמָפְרִׁשים ַהַּׂשְקַנאי הּוא עֹוף ַה"ָקָאת" ָעָליו ֶנֱאַמר ֶׁש"ַּדְרּכֹו ְלָהִקיא ַמֲאָכלֹו".
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ַאְרֵיהִסּפּוּרֹׂו ֶׁשל

ֶרק יד  ָבִרים ּפֶ ּדְ

ָאת ְוֶאת ָהָרָחָמה  ְוַהּקָ
ָלְך:  ְוֶאת ַהּשָׁ

ַּדְרּכֹו  ַעל  ִסֵּפר  הּוא  ַהֲחִסידּות.  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ִלְפֵני  ֶׁשִהִּגיַע  ִּביהּוִדי  ַמֲעֶׂשה 
ַּבֲעבֹוַדת ה' ַהּכֹוֶלֶלת ַּתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים, ַהְלָקַאת ַהּגּוף ְוִגְלּגּוֵלי ֶׁשֶלג.

ַׂשק  ִּבְקִביעּות  לֹוֵבׁש  הּוא  ֻחְלָצתֹו  ִמַּתַחת  ִּכי  ַלַּצִּדיק  ֶהְרָאה  הּוא  ַהֶּיֶתר  ֵּבין 
ָּגדֹול, ְּכֶדֶרְך ַהִּמְתַאְּבִלים ּוְכֵדי ֹלא ֵלָהנֹות ֵמַהְּלבּוׁש.

ַהַּצִּדיק, ֶׁשִהְבִחין ִּכי ֲעבֹוַדת ה' ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם ֵאיָנּה ְּכִפי ָהָרצּוי, ָאַמר לֹו:
"ִנְרֶאה ִּכי ַהֵּיֶצר ָהַרע ָלַכד אֹוְתָך ְּבתֹוְך ַהַּׂשק"...

ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת

ְּבִאְּגרֹות ֹקֶדׁש )ֵחֶלק ד ַעּמּוד שב( ֵמִביא ָהַרִּבי ָמָׁשל ְמַעְנֵין ִמ...ַׂשק.
ַּכֲאֶׁשר רֹוִצים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ׁשּוב ַּבַּׂשק, ֵיׁש ֹצֶרְך ְלַחֵּטא אֹותֹו ֵמַהַחְיַּדִּקים ֶׁשִּנְכְנסּו 
ַהַחְיַּדִּקים,  ָּכל  ֶאת  ַהַּמְׁשִמיד  ָּגבֹוַּה  ְּבֹחם  ַלַּתּנּור  אֹותֹו  ַמְכִניִסים  ָּכְך  ְלֵׁשם  ּבֹו. 

ַעד ֶׁשִּנָּתן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ׁשּוב.
טֹוֵען  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשלֹוׁש  ְּבִגיל  ָלָאָדם  ַמִּגיַע  ַהּטֹוב  ַהֵּיֶצר  ַּכֲאֶׁשר  ָהַרִּבי,  אֹוֵמר  ָּכְך, 
ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ּוַמֲעִׂשים  ִּדּבּוִרים  ְּבַמְחָׁשבֹות,  "ְמֻׁשָּמׁש"  ְּכָבר  ֶׁשָהָאָדם  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 

ָהַרע....
ַהִּפְתרֹון ְלָכְך הּוא ְלָהִניַח ֶאת ָהָאָדם ְּבָמקֹום ָסגּור ּוְמֻחָּמם, ְּכמֹו ְיִׁשיָבה ּוֵבית 
ִמְדָרׁש, ָׁשם ִיְתַחֵּמם ְּבאֹור ַאֲהַבת ַהֵּׁשם, ּתֹוָרה ְוַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשָּכל ַחְיַּדֵּקי 

ַהֵּיֶצר ָהַרע ַיַעְזבּו אֹותֹו.
ֶׁשל  ָּגבֹוַּה  ְּבֹחם  ִּביִׁשיָבה,  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִלְלֹמד  ֶזה  ְּבִגיל  ֶׁשהֹוְלִכים  ַהִּסָּבה  זֹו 

ְקדֹוָׁשה ְוָטֳהָרה, ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּסן מּול ָּכל ַה"ַחְיַּדִּקים" ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע.

2425



26

ֵאיֶזה 
עֹוִפי!

ַטָּוס

ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?

ס. ם: ַטּוָ ׁשֵ

ְרְנגֹוָלִאים. ים, ּתַ ְסיֹוִנּיִ ָחה: ּפַ ּפָ ִמׁשְ

ס ָמצּוי. ֵעֶרְך: ַטּוָ ּבָ ין ׁשֶ ַהּמִ

פּוָצה: הֹודּו. ּתְ

ָנה. ים: 20 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ

ָקֶׁשה ְלִהְתַעֵּלם ֵמַהַּטָּוס, ְּבֶׁשל ַהָּזָנב ַהְּמֹפָאר ֶׁשהּוא ֹלא טֹוֵרַח ְלַהְסִּתיר. ַהַּטָּוס הּוא עֹוף 
ַּבַעל ָזָנב ְמֻהָּדר ַהִּנְפָרׂש ִּכְמִניָפה ְוִציִצית ֹראׁש ַמְרִהיָבה ְּבָיְפָיּה. 

ֻּדְגַמת ַה"ֵעיַנִים" ַהִּצְבעֹוִנית ֶׁשִּנְרֵאית ַעל ְזַנב ַהַּטָּוס ַהָּפרּוׂש ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּכַהְרָּתָעה ְלַבֲעֵלי 
ַחִּיים ֶׁשֲעלּוִלים ִלְתֹקף אֹותֹו ְוַכּמּוָבן ַּגם ְּכִקּׁשּוט. ִּבְפִריַׁשת ַהְּכָנַפִים ַמְרֶאה ַהַּטָּוס ֶׁשֵאינֹו 
ּפֹוֵחד ִמְּפֵני טֹוְרִפים ְוהּוא ַאִּמיץ ַמְסִּפיק ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ַהּגֹוָזִלים ֶׁשּלֹו. ְּבָכְך הּוא ַמְרִּתיַע 

ּתֹוְקִפים ֶאְפָׁשִרִּיים, ֶׁשִּמְתַרְּׁשִמים ֵמַהַהְכָּבָדה ֶׁשָּנַטל ַעל ַעְצמֹו ַּבֲחִׂשיָפה ַהּזֹו. 
ַהַּטָּוִסים ַחִּיים ַעד 20 ָׁשִנים ְוֵהם ּבֹוִנים ֶאת ַהֵּקן ֶׁשָּלֶהם ַעל ַהַּקְרַקע ַּדְוָקא. 

ְׁשֵני סּוֵגי ַטָּוִסים ַקָּיִמים. ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ַהַּטָּוס ַהֹהִּדי, ֶׁשּמֹוָצאֹו ֵמַהַּיֶּבֶׁשת ַהֹהִּדית ּוָבּה 
הּוא ֶנְחַׁשב ִצּפֹור ְלֻאִּמית. ַהֵּׁשִני הּוא ַהַּטָּוס ַהָּיֹרק. מֹוָצאֹו ֵמָהֲאָרצֹות ַּתְיַלְנד, ִמיַאְנָמר, 

ָמֶלְזָיה ְוַקְמּבֹוְדָיה ּוָבֶהן הּוא ִנְמָצא ְּבַסָּכַנת ַהְכָחָדה.
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ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

ֶמֶטר ֶאָחד.  ס הּוא ּכְ ּוָ -  אֶֹרְך ּגּוף ַהּטַ

ם ִהיא ְלאֶֹרְך ֶמֶטר  יָעה ּגַ ס ַמּגִ ּוָ ְנֵפי ַהּטַ  -  ְמִניַפת ּכַ

ֶאָחד.

ִויָערֹות  ית  ְטרֹוּפִ ָסָוָנה  ֲאזֹוֵרי  ְמַאְכְלִסים  ִסים  ַטּוָ   -

ִקְרַבת חֹוִפים. ֹוְכִנים ּבְ ַהּשׁ

ָג'ָוה ִנְצּפּו  ים ּבְ ִסים ְיֻרּקִ עּוָפה. ַטּוָ ִסים ְיֹכֶלת ּתְ ּוָ -  ַלּטַ

ים  ְקַטּנִ ים  ִאּיִ ֶאל  ם  ַהּיָ ֵאזֹור  ּבְ ִמְתעֹוְפִפים  ים  ְלִעּתִ

ֶהם ׁשֹוְכנֹות ִצּפֹוִרים. ּבָ

ר  ַסְנּדֶ ָאֶלּכְ יֵדי  ּבִ ה  ְלֵאירֹוּפָ ֵמֹהּדּו  הּוְבאּו  ִסים  ַטּוָ   -

מֹוְקּדֹון.

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ְמֻׁשָּבח.  ֶׁשַּטֲעמֹו  ֶנֱאָכל  ְּכעֹוף  ְוַהַּפְסיֹון  ַהַּתְרְנגֹול  ִעם  ְּבַיַחד  ֲחַז"ל,  ְּבִסְפרּות  ִנְזַּכר  ַהַּטָּוס 
ֵמַהְּמקֹורֹות עֹוֶלה ְּבֵברּור ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבעֹוף ָּכֵׁשר. ְּבִסְפרּות ַהֲהָלָכה ֶׁשל ָהַאֲחרֹוִנים ָהיּו ִּדּיּוִנים 
ֲאָחִדים ְּבִעְנַין ַהֶהֵּתר ְלָאְכלֹו, ְוֵכן ִנְזַּכר ְּבׁשּו"ת ֶצַמח ֶצֶדק. ָּבֵעת ַהֲחָדָׁשה נֹוְתָרה ָמֹסֶרת 

ֲאִכיָלה ְּפִעיָלה ִּביֵדי ְיהּוֵדי ִאיַטְלָיה, ֶׁשָּפְסָקה ַּכִּנְרֶאה ִלְפֵני ְּכֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה.
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ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת

"ּבֹוא ּוְרֵאה ַטָּוס ַהֶּזה ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּגָוִנין ִמיֵני ִצְבעֹוִנין ֵיׁש ּבֹו . . 
הֹוי ֵאין צּור ֶּכֱאֹלֵקינּו ֵאין ַצָּיר ֶּכֱאֹלֵקינּו" )ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא(.

ַהַּטָּוס ַהִּטְבִעי ָאֵכן ַּבַעל ְצָבִעים ַרִּבים. ַהּיֹום ָאנּו מֹוְצִאים ַּגם ַטָּוִסים ַּבֲעֵלי ֶצַבע 
ָאִחיד, ְּכמֹו ָלָבן ַמְבִריק, ְּתֵכֶלת, ָׁשֹחר ְוָסֹגל. ֶזהּו ַּתת-ִמין ֶׁשל ַהַּטָּוִסים, ְוַאף ַעל 

ָּכְך ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא.
ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְמָבֵאר ִּכי ֹיִפי ַמִּגיַע ַּדְוָקא ִמְּגָוִנים ַרִּבים, ְוִאּלּו ֶצַבע ֶאָחד ֵאין ּבֹו 
ַהִּמּדֹות  ָּכל  ֶאת  ְמַׁשְּלִבים  ַּכֲאֶׁשר  ַהֹּיִפי הּוא  ַּבֲעבֹוַדת ה',  ַּגם  ְוָכְך  ָּכְך.  ָּכל  ֹיִפי 

ְועֹוְבִדים ִעָּמן ֶאת ה', ְּכמֹו ְּבִמַּדת ַה"ִּתְפֶאֶרת" ַהְּמֻׁשֶּלֶבת ֵמֶחֶסד ּוְגבּוָרה.

ֶרק לט   ִאּיֹוב ּפֶ

ַנף ְרָנִנים ֶנֱעָלָסה ִאם  ְכּ
ֶאְבָרה ֲחִסיָדה ְוֹנָצה. 

 

ַטָּוסִסּפּוּרֹׂו ֶׁשל
ַהִּמָּלה ַטָּוס )אֹו ִטּיֹוָסא( ִהיא ִּבְלׁשֹון ֲחָכִמים, ֲאֶׁשר ְמֻׁשֶּלֶבת ִמְּׂשַפת 
ַהִּדּבּור ִּביֵמי ַהִּמְׁשָנה ַהְּמֹעֶרֶבת ַּבָּׂשפֹות ַהְּקדּומֹות - ֲאָרִמית, ַאַּכִּדית, 

ַּפְרִסית ְועֹוד. 
ַּגם ַהִּמָּלה ַטָּוס ֻמֶּכֶרת ִמַּפְרִסית, ֲעָרִבית ְקדּוָמה, ֲאַרִּמית, ְיָוִנית ּוִמָּׁשם 

ְלָלִטיִנית.
ִּבְלׁשֹון ַהִּמְקָרא ִנְקָרא ַהַּטָּוס ְּבַכָּמה ֵׁשמֹות:

ֻּתִּכִּיים - ְמָלִכים א י כב. דה"י ב ט כא.
ָהְבִנים - ְיֶחְזֵקאל כז טו.

ֲאַדְרֶמֶלְך - ַעל ִּפי ַהְּירּוַׁשְלִמי.
ְּבֹיִפי  ּוְתַרֵּנן  ֶׁשִּתְׂשַמח  ע"ש  ְרָנִנים  "ְוִנְקָרא  יג.  לט  ִאּיֹוב   - ְרָנִנים 

ְּכָנֶפיָה".

3031



50

דֹול ֵנץ ּגָ

ָהָיה ּפֹה!

ֵנץ

ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?
ַהְּמֻיֶחֶדת  ְרִאָּיתֹו  ְּבֶׁשל  ְּכֵסֶמל  ּוְמַׁשֵּמׁש  ְּביֹוֵתר,  ַהְּידּוִעים  ַהּדֹוְרִסים  ֵמָהעֹופֹות  הּוא  ַהֵּנץ 
ּוְפִעילּותֹו ָהַרָּבה ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים "ִמֵּנץ ַהַחָּמה ַעד ֵצאת ַהְנָׁשָמה". ַהֵּנץ ַחי ָלֹרב ַּבְּיָערֹות, 
לֹו  ְמַאְפֵׁשר  ּוְבָכְך  ָאֹרְך  ְזָנבֹו  ְקָצרֹות,  ְּכָנָפיו   - ְצפּוִפים  ֵעִצים  ֵּבין  ַלַחִּיים  ֻמְתָאם  ְוגּופֹו 
ֵמָהעֹופֹות  ֶאָחד  ַהֵּנץ הּוא  ְוַחד,  ָּכפּוף  ָקָצר,  ְמקֹורֹו  ֲאֻרּכֹות,  ַרְגָליו  ָהֵעִצים.  ֵּבין  ְלַתְמֵרן 

ַהְּמִהיִרים. ַהְּנֵקבֹות ְּגדֹולֹות ֵמַהְּזָכִרים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל.
ַהֵּנץ ָידּוַע ִּבְרִאָּיתֹו ַהְּמֻצֶּיֶנת, ֲאֶׁשר טֹוָבה יֹוֵתר ֵמְרִאָּיתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ִּפי ְׁשמֹוֶנה!

ַהֵּנץ ַהָּגדֹול הּוא ֵּבין ַהִּנִּצים ַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלם ְוַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ַהִּמְזַּדֵּמן ְלִיְׂשָרֵאל. ְלִמין ֶזה 
ֵיׁש ֵּבין 5 ְל-11 נֹוצֹות ָזָנב, ְּכֶׁשַּבַהְמָרָאה ִמְתָּפְרסֹות ָלֹרַחב. ִלְקַראת סֹוף ַהָּזָנב, מֹוִפיִעים 
ְּכָתִמים ְקַטִּנים ֶׁשּצּוָרָתם צּוַרת ָהאֹות ַהָּלִטיִנית s. ִצְבָעם ֶׁשל ַהְּכָתִמים חּום ָּדהּוי. נֹוצֹות 
ִנְבַּדל  ַהָּגדֹול  ַהֵּנץ  ָּבִהיר.  חּום  הּוא  ַהּנֹוָצה  ֶצַבע  ּוְׁשָאר  ֵּכֶהה,  ְּבחּום  ְמֻפְסָּפסֹות  ַהָּזָנב 

ִמּדֹוְרִסים ֲאֵחִרים ִּבְגחֹונֹו ַהָּבִהיר ּוִבְכָנָפיו ָהְרָחבֹות ְמאֹוד ְּבַיַחס ְלָגְדלֹו. ְמעֹופֹו ַיִּציב. 
ְּכֹרב ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִסְדַרת ּדֹוְרֵסי ַהּיֹום, ַהֵּנץ ַהָּגדֹול הּוא טֹוֵרף ּכֹוֵלל ֻמְבָהק. ֶאת ִעַּקר 

ַהָּמזֹון ְמַהִּוים עֹופֹות ִּבְגָדִלים ׁשֹוִנים ְויֹוְנִקים ְקַטִּנים ּוֵבינֹוִנִּיים. 
ַּבֲאזֹוֵרי ֲחִפיַפת ְּתפּוַצת ַהֵּנץ ַהָּגדֹול ּוְתפּוַצת ַהְּנִמָּיה ַהְּמצּוָיה, ִנְצּפּו ְׁשֵני ַהִּמיִנים ַּכֲאֶׁשר ֵהם 
ְמַׁשְּתִפים ְּפֻעָּלה ַּבַּצִיד: ַהֵּנץ ְמַאֵּתר ְמאּוַרת ְמַכְרֵסם אֹו ָּכל יֹוֵנק ַאֵחר ֶׁשָּיֹכל ְלַׁשֵּמׁש ָקְרָּבן, 
ּו"ְמַסֵּמן" ַלְּנִמָּיה ֵהיָכן ִנְמֵצאת ַהְּמאּוָרה. ַהְּנִמָּיה ַהְּזִריָזה ִנְכֶנֶסת ִלְמאּוַרת ַהּיֹוֵנק ּוַמְבִריָחה 
ְּפָרִטים ְספּוִרים ִמָּׁשם, ְורֹוֶדֶפת ַאַחר ֵאּלּו ֶׁשִּנְמְלטּו. ַהֵּנץ ַמְמִׁשיְך ַלְחֹּפר ַּבְּמאּוָרה ּוַמִּגיַע 
ַלְּפָרִטים ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבֹעֶמק ַרב יֹוֵתר ֶׁשל ַהְּמָעָרה, ְוָכְך ִמְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ְוטֹוְרָפם. ִמּׁשּום ָּכְך 
ְמֻסָּגל ַהֵּנץ ְלַהְׁשִמיד ַּכָּמה ְמַכְרְסִמים ַּבֲארּוָחה ַאַחת, ְוָלֵכן ַחְקָלִאים ְמַחְּבִבים אֹותֹו ְמאֹוד. 
ִלְגֹּבר  ְוַהְּנִמָּיה ְמַׁשְּתִפים ְּפֻעָּלה. ֵהם ַמְצִליִחים  ַאְרִסִּיים, ַהֵּנץ  ְנָחִׁשים, ְלַרּבֹות  ַּגם ְּבֵציד 
ַעל ַהְּנָחִׁשים ָהַאְרִסִּיים ְּבֶאְמָצעּות ָחְסָנּה ֶׁשל ַהְּנִמָּיה ְלַאְרָסם ֶׁשל ְנָחִׁשים ַרִּבים, ּוִמָּכאן 

ֶׁשָהַאֲחרֹוָנה ִהיא ַהַּצֶּיֶדת ָהִעָּקִרית.

ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ם: ֵנץ. ׁשֵ

ים, ּדֹוְרֵסי יֹום. ּיִ ָחה: ִנּצִ ּפָ ִמׁשְ

דֹול. ֵעֶרְך: ֵנץ ּגָ ּבָ ין ׁשֶ ַהּמִ

ּדּור ָהָאֶרץ. פּוָצה: רֹב ּכַ ּתְ

ע. ְמֻמּצָ ִנים ּבִ ע ׁשָ ים: ַאְרּבַ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ
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ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ַהֵּנץ ֻמְזָּכר ַּבּתֹוָרה ֵּבין ָהעֹופֹות ַהְּטֵמִאים: ַוִּיְקָרא ֶּפֶרק יא : )טז( ְוֶאת 
ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ַהַּתְחָמס ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו:

ּוְמַחְּבֵבי  ֲעָנִוים  ֲאָנִׁשים  ֵהם  "ָוִתיִקין"  ֶאת  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ַהֵּנץ  ֶׁשל  ְׁשמֹו 
ִמְצוֹות - ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים: ֲאָנִׁשים ְמֻפְלָּפִלים ּוְמֻחָּדִדים - ֶׁשָהיּו ְמַסְּיִמים 
ָהֵנץ ַהַחָּמה ּוַמְתִחיִלים ֶאת  ִלְפֵני  ְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְרכֹוֶתיָה ְמַעט  ֶאת 

ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִמָּיד ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה.
ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ַמְתִחיל 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם ָיֹכל ִלְראֹות ֶאת ֲחֵברֹו ְּבֶמְרַחק ַאְרַּבע ַאּמֹות ּוְלַהִּכיר 

אֹותֹו. 
ְּכ"ָוִתיִקין",  ַׁשֲחִרית  ֶׁשל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶאת  ִלְקֹרא  ַהֻּמְבָחר  ִמן  ִמְצָוה 
ְמַעט ִלְפֵני ָהֵנץ ַהַחָּמה, ּוְבָהֵנץ ַהַחָּמה ְלַהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפַּלת 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה.

ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

ֹגֶדל  ְרָחק 08 ֶמְטִרים ֵחֶפץ ּבְ ץ ָיֹכל ִלְראֹות ִמּמֶ -  ַהּנֵ

ְלַבד! ל ֶסְנִטיֶמֶטר ֶאָחד ּבִ ׁשֶ

ים. ץ הּוא עֹופֹות ְויֹוְנִקים ְקַטּנִ ל ַהּנֵ ִרי ׁשֶ  -  ַטְרּפֹו ָהִעּקָ

ְכָתִמים  רֹות ּבִ ה ְוֵהן ְמֻנּמָ ּלָ יִצים ֲעַגְלּגַ ל ַהּבֵ -  צּוָרָתן ׁשֶ

ים ְלטּוְרִקיז. יַע ְלִעּתִ ְבָעם ַמּגִ ּצִ ים, ׁשֶ ַחְלַחּלִ ים-ּכְ ְיַרְקַרּקִ

ה  ָ ֲחִמּשׁ ִנְצּפּו  ִמּתֹוָכם  ֵנץ,  ִמיֵני   05 ֵמַעל  ָנם  ֶיׁשְ   -

ֵנץ  עֹות,  ָהֶאְצּבָ ְקַצר  צּוי,  ַהּמָ דֹול,  ַהּגָ ָרֵאל:  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ

י ְוֵנץ קֹוָלִני-ָאֹפר. ְסּפִ ם ַהּכַ ַהּיָ

ַמְפִחיד   - ק"  אׁשֶ "ּבָ ֲעָרִבית הּוא  ּבַ ץ  ַהּנֵ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ   -

ַהַחּיֹות!
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ֶרק לט  ִאּיֹוב ּפֶ

יָנְתָך ַיֲאֶבר ֵנץ ִיְפרֹׂש  ֲהִמּבִ
ָנָפו ְלֵתיָמן: ּכְ

ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת

ֵסֶמל  ָהַפְך  ַהֵּנץ  ֵנץ".  ֶׁשל  ְרִאָּיה  לֹו  "ֵיׁש  ִּכי  ַחָּדה  ְרִאָּיה  ַּבַעל  ַעל  לֹוַמר  ְמֻקָּבל 
ָלְרִאָּיה ַהַחָּדה ְוַהּטֹוָבה, ְוֹלא ִּבְכִדי.

ַהַהְׁשָּפָעה  ַּבַעל  ְוהּוא  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ַהחּוִׁשים  ֵמֲחֵמֶׁשת  ַאַחד  הּוא  ָהְרִאָּיה  ּכֹוַח 
ַהֲחָזָקה ְּביֹוֵתר ַעל ְמִציאּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם. 

ָידֹו,  ַעל  ֶׁשָּבָאה  ַהְּגדֹוָלה  ַהִהְתַאְּמתּות  ָהְרִאָּיה הּוא  ָהִעָּקִרית ֶׁשל ּכֹוַח  ַהַּמֲעָלה 
ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל "ֵאיָנּה ּדֹוָמה ְׁשִמיָעה ִלְרִאָּיה", ְוֵכן הּוא ַּגם ְּפַסק ַהִּדין ְּבנֹוֵגַע 
ְלִדיֵני ְנָפׁשֹות, ֶׁשִּמי ֶׁשָרָאה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֵאיֶנּנּו ַרַּׁשאי ָלדּון, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשהּוא ָרָאה 
ֶאת ֶזה, ֶזה ַנֲעָׂשה ֶאְצלֹו ָּכל ָּכְך ֲאִמִּתי, ַעד ֶׁשהּוא ֹלא ִיְהֶיה ְמֻסָּגל ִלְמֹצא ְנֻקַּדת 

ֵנץִסּפּוּרֹׂו ֶׁשל
ַהֵּנץ מֹוִפיַע ְּבַכָּמה ִמִּמְׁשֵלי ֲחַז"ל ַהְּמַרְּתִקים, ְּכמֹו )ְלָמָׁשל...( ַּבָּמָׁשל 

ַהָּבא:
ַהְׁשִמיִעִני  ַמְרַאִיְך  ֶאת  ַהְרִאיִני  ַהַּמְדֵרָג  ְּבֵסֶתר  ַהֶּסַלע  ְּבַחְגֵוי  יֹוָנִתי   "
ֶאת קֹוֵלְך ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה" )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים(. ָּתֵני ְּדֵבי ר' 
ְליֹוָנה  ּדֹוִמין?  ָהיּו  ְלָמה  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּיְצאּו  ְּבָׁשָעה  ִיְׁשָמֵעאל: 
ֶׁשָּבְרָחה ִמְּפֵני ַהֵּנץ, ְוִנְכְנָסה ִלְנִקיק ַהֶּסַלע ּוָמְצָאה ָׁשם ַהָּנָחׁש ְמַקֵּנן. 
ְוִנְכְנָסה ִלְפִנים, ְוֹלא ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלִהָּכֵנס ֶׁשֲעַדִין ַהָּנָחׁש ְמַקֵּנן. ַּתְחֹזר 

ַלֲאחֹוֶרָה, ֹלא ָהְיָתה ְיכֹוָלה ֶׁשַהֵּנץ עֹוֵמד ַּבחּוץ. 
ֶמה ָעְׂשָתה ַהּיֹוָנה? ִהְתִחיָלה צֹוַוַחת ּוְמַטַּפַחת ַּבֲאַגֶּפיָה ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַמע 
ָלּה ַּבַעל ַהּׁשֹוָבְך ְוָיֹבא ְוַיִּציֶלָה. ָּכְך ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ּדֹוִמים ַעל ַהָּים. ֵליֵרד 
ַלָּים ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלין, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִנְקַרע ָלֶהם ַהָּים. ַלְחֹזר ַלֲאחֹוֵריֶהם ֹלא 
ַוִּיְצֲעקּו  ַוִּייְראּו ְמֹאד  ָהיּו ְיכֹוִלין, ֶׁשְּכָבר ַּפְרֹעה ִהְקִריב. ֶמה ָעׂשּו? " 

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'" )ְׁשמֹות יד:י( ִמָּיד "ַוּיֹוַׁשע ה' ַּבּיֹום ַההּוא"!
הּוא  ָּכָאמּור  ַטְרּפֹו  ֶׁשִעָּקר  ָיֵמינּו,  ֶּבן  ַלֵּנץ  ְמאֹוד  ַמְתִאים  ַהֵּתאּור 

ֵמעֹופֹות ִּבְגָדִלים ׁשֹוִנים.
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