נשמתם
הסודית ש
העצים
למה ]וקשים על עץ ]גד עין הרע? למה מציבים עץ אשוח בחג המולד? איפה אפשר לר
בן אלף ש]ה? למה קושרים םרטים צבעו]יים על ע]פיהם של עצים קשישים? מדוע]והגין1]'1'iן~ ::l2~i
םליחה מעץ לפ]י )ריתתו? ע]ת מדמו]י ,דוקטור לבוט]יקה ,מתארת את הקשר הגלוי וה]ם
האדם לעצים

כ ן העץ המפןרסם
ה כנב בסיפןר
ים הכודע ל
ילברסטיין,
למושג כחף
 iןלאהבה ללא
 oo :ןבס באןפן
ם מעניסי
תנאי.
ח Iיף ,ןאילן הןא משיב להם רעה תחת
טןבה וכו mאןתם ללא אבחכה ד כמעט
כליה .במשך אלפי שכים רוב כדור הארץ היה
מכוסה יערות ששימשו לאדם הקדמןן מחסה
ומקום מחיה .גם כיום ,למרות שמספרם הולך
ומתמעט באופן מדאיג ,העצים כטועים עמןק
בחייכו ןמושרשים בתרבותכו באופן גלוי וכסתה
באופן גלוי הם מצלים ,משמשיםלכוי ,מעכיקים
פירות ןחומר גלם לבכייה ולתעשייה .באופן
נסתר הם ממלאים תפקיד חשוב בשמירה על
מאזן הגזים באטמוספרה ל כדור הארץ .הם
יצרכי החמצן העיקריים ,מגכים ל הקרקע מפכי
סחף ,עוצרים את תהליך המדבוה האם ידעתם
שעצים משפיעים על האקלים? במקומןת בהם
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צומחים יערות רמת המשקעים עולה ואילו
הטמפרטןרה יוחת .הם מקטיכים את זיהום
האוויר בשל יכולתם לספןח מהאוויר חומרים
מזהמים מבלי להיכזק בעצמם .חשיבות מרובה
יש ליערות הגשם המכסים כשבעה אחןזים
בלבד משטח היבשות ,אולם משמשים מקום
מחיה לכ-סו אחןז ממיכי החיות והצמחים ל
פכי כדור הארץ.
בתחום הכסתר סובבים סביב העצים
מסורות ,אמונות ומנהגים דתיים רבים .הם
קשןרים בתחייה ובפריון ,במןות ןבאלמוות.
העץ ששורשיו כטועים מתחת לאדמה וצמרתו
שואפת לשחקים ,סימל בתרבויות שוכות את
איחוד ממלכות השמים ,האדמה והשאול.
יש להם מקום של חשיבות ביהדות ,בכצרות
בבודהיזם ובמיתולןגיןת רבות.
התכ"ך עמוס אזכורים בשמות העצים .לראשוכה
הם מופיעים בסיפור בריאת העולם ביןם
השלישי ,שם נאמר פעמיים כי טוב .לאחר מכן
הם מכנבים בסיפור הפלאי שהתרחש בגן
עדן .אכילת פריים של עץ החיים ועץ הדעת
הצומחים בגן נאסרה על י אלוהים .חווה
ואדם מפרים את האיסןר וכך משפיעים בצורה

לעצים יש תפקיד בס כו 'ר ו בתכ"ך.
שניים מהכזכרים ביותר הם האלון והאלה,
עצי החורש הטבעי של ארץ ישראל.
בשמותיהם מצוי זוג האותיות א' ל'
הזהה למילה אל ,כלומר
האלוהים ובסמיכןת לה ה
בעלי חשיבות מט פיזית .יעקב מן את
התרפים שגכב מלבן תחת האלה בשכם,
מלאך האל מתגלה לגדעון בעופרה תחת
האלה ומשככע אותו להושיע את ישראל
מפני מדיין .דבורה ,מיכקת רבקה ,נקברה
ליד בית אל תחת עץ אלןן ןאת גופות שאול
ובניו כשאו דרך ארוכה עד שנקברו תחת
עץ אלה .אחד מסיפורי התכ"ך המופלאים
ביותר שהתרחש תחת האלה ,הוא סיפורו
של אבשלום בן דוד הרכוב על הפרדה,
ששער ראשו מסתבך בענפי העץ וכך נתפס

<

נשמ Jlם

הסודי Jl

של העצים
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מימיו :אלה אטל  Jטית ,אלוו ,אורו ובווש .עצים קשישים ב  Jי מאות ש  Jים פזורים ברחבי הארץ
בידי אנשי דוד והומת .מותו של אבשלום
רומז על הקשר בין עץ האלה למוות ומדגיש
כי גורלו המר ביטא את רצונו של האל.
האמונה בכוחם המאגי של העצים באה לידי
ביטוי בפולחן האשרה הנזכר במקרא .פולחן
אלילי זה שהיה נפוץ בקרב הכנענים ,נעשה
ליד עץ מקודש שסימל את אלת הפריון.
האשרה הייתה בת זוגו של אבי האלים ,ולכן
נקראה גם בשם "אלת" ,מילה המציינת ישות
אלוהית נקבית .העץ המזוהה עם עץ האלה
הוא כנראה אלה אטלנטית .כדי למגר את
עבודת האשרה ,שהינה פולחן אלילי ,נאסר
לטעת עצים בבית המקדש והנביאים נלחמו
במנהג בציווי" :לא תיטע לך אשרה כל עץ
אצל מזבח ה'אלוהיך) "...דברים ט"ז.( 21 ,
דומה שעד היום לא תם בארץ פולחן העצים.
המטייל ברחבי הארץ נתקל בעצים עתיקים,
מגודלי נוף וגזע ,הסמוכים בדרך כלל לאתרים
קדושים :בית תפילה ,מקום פולחן ,קבר
שיח< או אתר קבורה מימים עברו .עצים
אלה הם לרוב בעלי שלושה מאפיינים :גודל
חריג ,מאסיביות ואריכות ימים .העמידות
לאורך שנים רבות בפני איתני הטבע ופגעי
ההיסטוריה ,היא שהקנתה לעצים העתיקים
את יסוד הקדושה .ברבים מהמקרים "העצים
הקדושים" ממוקמים בראשי גבעות ,כיפות
הרים ובאתרים שיש מהם תצפית נוף טובה.
הם חולשים על הסביבה ונמצאים "קרובים
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לאלוהים" ,כשהם בולטים בנוף הצומח החדש
יחסית והנמוך הנמצא סביבם .אגדות רבות
נקשרו למקומות צמיחתם והעובדה שנתפסו
כקדושים הגנה עליהם מידן של האדם.
חורשת טל בגליל ,הינה חורשת אלוני תבור
שגילם נאמד במאות שנים ,ויש הסבורים
שהיו מקודשים לאל כנעני .מסורת מוסלמית
מספרת כי העצים צמחו מתוך מוטות שתקעו
~שרה מרעיו של הנביא מוחמד ,ומכאן שמה
הערבי של החורשה סג'רת אל עשרה .סמוך
לכפר חנניה בגליל ,ליד הקבר המיוחס לרבי
אבא חלפתא ,גדל אלון תבור הגדול ביותר
בארץ שגילו מוערך ב  600-שנה .ברחוב
בנימין מינץ בנתניה ,גדל עץ שקמה שגילו
המשוער כ  1,000-שנה .על פי האגדה ,תחת
העץ נקברה צאבחה אום ח'אלד ,אמו של
אחד ממפקדי הצבאות הערביים שכבשו
את הארץ לפני כ 1,400-שנה .אחד העצים
הקדושים המתועדים והמפורסמים ביותר
הנו אשל אברהם הגדל במערב חברון.
מהתקופה הצלבנית נהגו לספר שתחתיו
אירח אברהם את שלושת המלאכים .לפי
המסורת הנוצרית ,המשפחה הקדושה נחה
תחתיו בעת בריחתם למצרים .העץ נכרת
בשל התייבשות בשנת , 1995לאחר שהגיע
לגיל של כ  850-שנה.
במקומות רבים ניתן לראות עצים
קשישים שעל ענפיהם קשורים סרטי בד

צבעוניים מוזרים .כך על ענפיה של האלה
הארץ ישראלית הסמוכה לקבר יונתן בן
עוזיאל ביער ביריה ,שגילה מוערך ב 800-
שנה ,תלויים וקשורים מאות גזרי בדים
ומטפחות הודיות .תליית בד על ענפיהם
של עצים קדושים ,נחשבת סגולה נגד
עקרות ומציאת שידוך .האצלת קדושה על
"העצים הצבעוניים" היא דוגמה לכוחות
המאגיים שמייחסים לעצים עד היום.
אנשים מכל קצות הארץ נוהגים לבוא אל
העץ המסוים הזה ,להתפלל ,לבקש בקשות
ולקוות לנס .בעבר היה המנהג שכיח בעיקר
בקרב הכפריים הערבים ,אולם ב  20-השנה
האחרונות הוא נעשה רווח גם בקרב יהודים.

לנקש את םליחתן של העז
בשירו "כי האדם עץ השדה" ,משווה נתן
זך בין האדם לעץ .הסבר אחד לשיר מציע
השוואה בין האדם לעץ ,שהוא יצור בעל
נשמה אנושית ,ולכן יש להתייחס אליו בכבוד
השמור לבני האדם .רעיון זה הוא הבסיס
לאנימיזם ,אמונה קדומה הגורסת כי בכל
עצם  -חי ,צומח או דומם  -קיימת נשמה.
מכיוון שהעצים זוהו כבעלי נשמה ,היה איסור
על כריתתם .כריתת עץ הייתה עלולה לגרום
למזל רע .ככל שהעץ גדול ועתיק יותר ,כך
נשמתו מבוססת יותר וכריתתו נתפסת
כחטא .כאשר נאלצו לכרות עץ לשימוש
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האדם ,היו מבקשים את סליחתו.
אפשר לפגוש את האמונה על נשמת העצים
במיתולוגיה היוונית .הדריאדות ,הלא הן
נמפות עצים )ביוונית  Drysפירושו "אלון",
וממילה זו התפתחה המילה האנגלית ,( Tree
קשורות קשר אמיץ לעץ שלהן ,וכשהוא מת,
מתו אף הן .מפורסם במיוחד הוא הסיפור
על עץ הדפנה ,הקרוי על שמה של הנמפה
דפנה ,שאפולו המאוהב רדף אחריה .היא
סירבה להתמסר לו והתפללה לזאוס ,ראש
האלים ,כדי שיחוס עליה והוא הפך אותה
לעץ .מאותו שורש ,Drys ,נגזרה המילה
האנגלית  .druidהדעה הרווחת היא כי
"דר ואיד" מקורו בפירוש הקלטי לעץ האלון.
דרואידיות או דרואידיזם הוא השם הכולל
למנהגיהם של הדרואידים הקדמונים ,אנשי
הרוח והדת בחברות קלטיות קדומות,
שפעלו ברוב אירופה המערבית שמצפון להרי
האלפים ובאיים הבריטיים .מקומות הפולחן
העיקריים שלהם היו במעבה היער בינות
לעצים עתיקים ,שם ניתן היה למצוא מקלט
רוחני ,שלוות נפש ,רענון הרוח ומנוחה בימים
של מצוקה .הדרואידים חשו בקשר הדוק
מאוד לעצים .כל חודש יוצג על ידי עץ ואפילו
אותיות הא'-ב' הדרואידי הסודי ,הקרוי
אויים )  ,(Oghamנקרא על שם עצים שונים.
עד היום מזהים את האמונה בקיומן של
רוחות עצים במנהג הרווח לנקוש בעץ כדי
להתחמק מגורל רע .בדרך כלל נוקשים בעץ

בתקווה שדברים טובים ימשיכו להתרחש.
מקורו של המנהג הוא כנראה פגאני .הרעיון
הטמון במנהג הוא שהנקישה מונעת מן הרוח
שבעץ לשמוע ולהתערב .גרסה אחרת אומרת
כי נקישה משמשת כבקשת הגנה מרוח העץ
שבכוחה להביא מזל טוב .תיאוריה אחרת
גורסת שהמנהג לנקוש בעץ מקורו בנצרות,
והעץ מייצג את הצלב עליו נצלב ישו.
ט"ו בשבט ,חג האילנות היהודי ,אינו כווזכר
בתורה שבכתב ,אך נזכר לראשונה במשנה.
התאריך נקבע במקור כמועד ליישום דינים
הקשורים בפרי העץ ,בדיני תרומות ומעש רות,
כלומר במסי החקלאי .יש הגורסים כי זוהי
תחילתה של השנה החקלאית של האילן.
מכאן שכל הפירות שנחנטו לאחר ט"ו בשבט
נחשבים כפרי של השנה החדשה .מנהג נטיעת
העצים החל ביוזמה פרטית רק בשנת . 1890
יוזמה זו אומצה על ידי הסתדרות המורים
ומאוחר יותר על ידי הקרן הקיימת .במדינות
רבות ברחבי העולם נקבע יום עץ Arbor -
 .Dayבאמריקה הצפונית מקורו של החג
החל בנברסקה במאה ה  , 19-כשה חלוצים
מאירופה התיישבו באזורים שוממים מעצים.
הם קבעו את יום העץ ,בו נהוג היה לטעת
עצים והמנהג נמשך עד ימינו.

מ Iטי] תחיית המתים
חג המולד הנוצרי ,שמועדו סמוך לט"ו בשבט,
ואולי לא במקרה ,קשור קשר הדוק לעצים.

אחד ממנהגי החג הוא להציב עץ ,לרוב אשוח,
או מין מחטני אחר ירוק עד )כמו ארז ,אשוחית
או ברוש( ולקשט אותו .המסורת החלה במאה
ה 16-בגרמניה וצברה פופולריות ק במאה
ה  . 19-מקורה במנהג פגאני ל הצבת ץ ירוק
עד המסמל את החיים בשיאו של החורף .עץ
האשוח היה סמלו של אטיס ,אל שמקורו
באסיה הקטנה ,שמת ושב לתחייה )מוטיב
הידוע ממיתולוגיות( .מניחים שמדמותו ל
אטיס נגזרה דמותו האלוהית של ישו .המנהג
שאומץ עם עליית הנצרות ,מסמל את נצחיותו
של ישו על ידי הצבת עץ ירוק עד בחג המציין
את היוולדו .מבין העצים המחטניים לא רק
האשוח אלא גם הברוש נחשב לעץ המוות
והתחייה .הברוש נחשב לעץ השאול בתקופת
יוון ורומא .ממנו נעשו אלתו של הרקולס )גיבור
אגדי מהמיתולוגיה היוונית( וחציו של ארוס
)אל האהבה במיתולוגיה הרומית( .ממנו נבנתה
גם רצפת ההיכל בבית המקדש בירושלים.
הד למסורת זו מוצאים כיום במנהג שתילת
ברושים בבתי קברות.
בבודה יזם מככב עץ הבודהי ,שתחת צלו
נח גאוטמה סידהרתא ,הבודהה ,ביצע
מדיטציה וזכה להארה )  .(Bodhiהאתר
בצפון מזרח הודו בו מצוי עץ המזוהה כעץ
הבודהי ,הוא המקום הקדוש ביותר היום
לבודהיזם ואתר עלייה לרגל .עצים קדושים
נוספים לבודהיסטים מצויים במקומות
נוספים בעולם ונחשבים לצאצאיו של עץ
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נוקון אצל האוןו הקשוש נאןז
מכביש  1פונים במחלף שורש לכביש  3955המוביל לבית מאיר .כמה מאות מסרים לפני הכניסה למ
ומגיעים למגרש החניה של שמורת המסרק .השמורה ,מהראשונות שהוכרזו בארץ ,מתייחדת בעצי ה
המצויים בה .בשל עשרות עצי האורן שבלסו בעבר על קו הרקיע ,קיבל המקום את השם "המסרק" .ן
עצים עתיקים בלבד .אלו ,כנראה ,האורנים הקשישים ביותר בארץ .אחד מהם הגיע לגיל המופלג של 40
ממוצע אינו עובר את גיל  .(70על פי המסורת ,האורנים השתמרו בשל הקבר המצוי במקום .האמונה החזם'ltJ rמ I

נi8ב;:-

כי כאן קבור הספר של מוחמד .את העצים תוכלו לראות אם תלכו במסלול ההליכה המעגלי המקיף א
עצי אורן ,ניתן לראות בשמורה שוחות ובונקרים

ממלחמת השחרור וכן מגוון אדיר של פריחות באביב

...........................................................................................................................................

לזהות i

.

,

מהווים נושא בשסחי האמנות השונים מאז

יכול להגיע לאלפי שנ ב. _."... .

:הרנסנס ועד ימינו .עמודים בצורה מסוגננת

דמויי צ רת לב.

של עץ התמר הופיעו במקדשים המצריים

האדם הוא יצור בר חל '.
•••.
המילה עץ בעברית מן ה w·,ד"•r

גם במיתולוגיות החדשות יש הד לאמונות

כבר באלף השלישי לפני הספירה ,ומאז

פגאניות עתיקות העוסקות ברוחות העצים.

אינם מפסיקים לככב .עצי ברוש מופיעים

על משהו גשמי ומוצק ש
הם מצויים בסכנה מתמך

הבודהי המקורי .באיקונוגרפיה ניתן
את העץ המצויר באמצעות עליו שהם

במיתולוגיה הטולקינית ,ב"שר הטבעות",

ביצירותיו של ואן גוה הזית ברישומיה

שתחושת הקדושה הכמע

מוזכרים שני העצים של ולינור ,הלא הם

של אנה טיכו ,יוקו אונו נודדת בעולם עם

המודרני היא קדושתו של ה

שני עצי האור הקדושים מהם נבראו

עץ המשאלות ואפילו דתיה בן דור ,בשיר

היו כאן הרבה לפנינו ,אך עם

השמש והירח .מקום נכבד תופסים בעלילה

הילדים שכתבה ,שואלת "איך זה להיות

המואץ ,בעיקר של יערות הגשם

האנטים ,עצים קשישים בעלי רוח חיים,
שמטרתם להגן על עולם הצומח בכלל ועל

עץ" .קצרה היריעה מלסקור את המסורות
והאמונות הסובבות סביב עצים .מה קוסם

העצים בפרט .גם בסדרת הספרים הארי

לנו כל כך בעצים? ממדיהם גדולים במספר

פוטר ,שנכתבו על ידי ג'יי קיי רולינג ,מופיע

סדרי גודל מן הממד האנושי ,היכולת שלהם

עץ הערבה המפליקה  -עץ בעל חיים משלו

להגיע לגובה של עשרות מטרים ,מוטת

שהורס כל דבר שנקלע לדרכו .העצים

ענפיו של עץ יכולה לכסות שטח ענק וגילם
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שיישארו אחרינו.
הכותבת היא ד"ר לבוסניקה,
במחקר וכן נותנת שירותי ייע
לבעלי גינות .ספרה "איים ירו:: - ~ i7
גנים וגינות" ,יצא לאור בהוצאת ב"-:

Anat@Madmony.co.il

