
 ה ל כ ל כ ל1 ק ש מל ר 1 דמ

 )הנדלר( אביצורשמואל

 העתיקה בספרותנו בארץ-ישראל לנפטאותות
 בעירק, בנפם, יתרה או פחותה במידה העשירות ארצות, של בטבורן יושבתארץ-ישראל

 ההלו האחרון בזמן מכבר. זה נפט מופק לה, מדרום-מערב במצרים, וכן מארצנו,צפונה-מזרחה
 ובמחוז הצפונית שבמוריה באל-ניזירה נפט סימני נתגלו וכמו-כן ע"ב. בחצי-אי נםלהפיקו
 נמצא נפם, כיום מעלים בו אשר לארץ-ישראל ביותר הקרוב המקום )אלכסנדריטה(.הטאי

 לקרקעיתו מתחת מזה יותר ועוד ארצנו, אדמת במעמקי שנם ספק, אין אולם סיני.בחצי-אי
 ו, נ י מ י ב הנפפ סימני בא"י שמתגלים וכשם זה. רב-ערך נוזל של אוצרות צפונים המלה, יםשל
 הנוזל הנפם בצורת והן גזים, בצורת הן ביטומן(, ואבני )חמר-אספלט הקרוש הנפט בצורתהן

 הנפפ את בפרט הזה, החומר של מציאותו את הכירו אבותינו שגם לשער, יש כן -הרגיל
 המפורש. בשמו הנפפ את המזכירה הראשונה היא המשנה כי אם 1 התנ.ך בימי שדהנוזל,

 לא שאבותינו עדיין מוכיח זה אין הרי בפירוש, בתניך הנפט נזכר לא נם אםאכן
 המונחים בכל ומדוקדקת קפדנית בדיקה לאחר רק בו. השתמשו ולא הזה השמן אתהכירו

 חזיונות של מקרים בכל מעמיק עיון ולאחר וזיפות, הצתה דלק, חמרי שמנים, עלהמסוכים
 בהתפרצויות ובין בפרם, קפסטרופליים טבע ובתיאורי הטבע, בתיאורי בין - במקראאש
 לעברים הנפם היה ידוע אם משפפ, לחרוץ נוכל - לעם, ולמופתים לאותות ששימשואש,

 לא. אוהקדמונים
 דוגמאות. כמהנציין
 מלים וכמה כמה של והמדויקת הנכונה הוראתם את עדיין יודעים אנו אין ם. י ח נ 1מ
 יותר ובתקופה זפת לפר, מקר, השמות: הם זה מסונ נפם. של מושגים הכולליםבעברית,
 נתוח השמיות, בשפות בלשנית בריקה 93רית. נם מסויימת, במידה ואולי, עטרן,מאוחרת
 לעזר לנו תהיה בערבית(, היום עד נשמרו האלה המלים )כל כערבית האלההמושגים
 הזה.ברבר

 משרף- המופקת שבימינו, האירופית הנפת אותה לא היא התנ"כית שהזפתברור,
 : שהתיאורים הדעת על אופן, בשום להעלות, אין 1. ז זפת של פסלתה 1 נ י א העטרן וכן ;עצים

 עזבה, לא ויומם לילה מעסה; לפת חך1ה ומתה למרית, י92ר" nexi, וסליס"מסככו
 נ'(- ב', )שמות וכקסת" לחמר ,נהססךה המשפם נם וכן ט-י(, ל"ד, )ישעיהו 4?וה' יקלהלעילם
 איזה ובמשנה בתנ.ך אחת פעם אף מוצאים אנו ואין עץ. כפרי זפת על בדברים כךיפלינו
 מהעץ. השרף להפקת הנעשות יעבורות תעשיות על או מהעץ, הזפת של מוצאה עלרמו
 וכן זה, ממין לזפת מקור המשמשים שהם ארנים, של יערות מעולם היו לא בארץ-ישראלאכן,
 לציין כדאי ולהיפך שמות. בספר הנ"ל הפסוק מדבר בה אשר במצרים, כאלה יערות היולא

 לאספלט לקרוא נהנו אחרות שפות בכמה וכן בגרמנית הרים. זפת ביונית, פירושושאספלט
 הקרושות. מצורותיו אחת הנפם, של מנילוייו אחר היא שזפת לשעני, מקום יש היהודים.'זפת

 של ידועות צורות )או האספלט את המציינות וחמר, עיר שהמונחים לציין, הראוימן
 מובא וכן הזפת שם נזכרת מאד קרובות לעתים במשנה, נזכרים אינם בתתך, קרוש(נפם
 כלל, במקרא נזכר אינו האחרון זה העפרן.נם

 e~oaa .ftYAeicKaa ברוסית: Judenpech, בגרמנית:*
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 שימוש, אינמנםיבי, ליקוט על לנו ידוע הלועזיים הסופרים ומדברי פלביום יוסףמכתבי
 המלה את בתלמוד פוגשים אנו וכן השני. הבית בימי המלח מים האספלט שלואכספורם
 המתואר לפי זפת. במלה הזה המושג את מתרגמים והמפרשים )כופר(, כופראהארמית
 אניות לזיפות נם השאר ובין שונים, לצרכים בכופר בו השתמשו כתלמוד שוניםכמקומות
 משחות-רפוי. ולהכנת האניות( ל2פמי כופרא' ,בני מיוחד כינוי גם)נשתמר

 פלביום יוסף נם יהד. קרובות לעתים נזכרים והגפרית הכופר או החמרהזפת,
 על מדבר יודפת, נצורי של ההתגוננות אמצעי את בתארו כ'(, ז', נ', היהודים,)מלחמת
 שטמנו המוקש על במפרו א'(, ג', )ו', אחר במקום אחת. בנשימה והגפרית., והזפתהיכפר
 ויש והזפת, החמר על שוב מדבר הוא הר-הבית, מאולמי באחר לרומאים הנצוריםהיהודים
 במוצאם. נם אלא ותכליתם, בתכונתם רק לא לזה זה דומים אלה ששנילשער,

 שהוא ויש וכו' שחור-ירקרק שחום, שחור, נוזל לו: וצבעים צורות הרבה כידוע,הנפט,
 מוצאים אנו ומגובש קרוש נפט *. כ"ו( )שכת שבתלמוד הלבן הנפם זהו - לנמרי צבעמחוסר
 לתוך נספג וכשהוא ?(, העטרן זהו אולי ; דונג-הרים או )שעות-הרים אוזוקריט אספלם,בצורת

 המכילה נכי-מוסה, שבסביבת השחורה האכן היא לאבן-הביטומן, נהפך הוא הריאבני-סיר
 ונפתית. סיד גם וכן מאבני-ביטומן נפט מפיקים שונות בארצות נפריח. קצת ונם נפט שלכמות

 באבני- במקצת מוסקים בארץ הקטרים היו 1914-18 מלחמת בזמן שבימינו, לנו,ידוע
 המלח, ים בסביבת הקדמונים ישובי שנם הרעיון, לבנו על יעלה לא וכלום השחורות.ביטומן
 ? לצרכיהם אותה וניצלו הוו האבן טיב על עמדו הצומח, מן הבא דלק בחמרי מאד דלהסביבה

 לפתרון. מחכה זהכל
 כתוב בראשית, בספר בריתם, ובני כדרלעומר אמרפל, מלחמת של הידועבתיאור

 י'(. י-ד קמר')בראשית בארת ונארת השדים .ונומק המלח; השדים-הואים עמקעל
 מסופר, שלהלן גם, ומה ; בכלל קרושים ולגושים לרגבי-אספלט, מתאים בארות המונחאין

 קרומי על הוא שהמדובר לשער, וקשה הבארות. אותן לתוך נפלו בריתם ובעלי מרוםשאנשי
 הנה אולם ו, י על נופלים אם כי נופלים, אין מוצק דבר לתוך הקרקע. פני שעלאםפלם
 וזו 1874, בשנת המלה ים את עבר אשר ריתה, החוקר מאת כמובן, מאוחרת עדות,לפנינו
 האפר. כעין שחור עיגול דמות מהחוף, מטרים כעשרה ידו, ועל שחור סלע .ראיתילשונו:

 וקמרה מטרים כשני שעמקה שקערורית, ובאמצעה ומבריקה שחורה עיסה וראיתינתקרבתי,
 בעינול שלפוחיות עלו פעמים שחום-שחור; שמני נוזל מלאה והיא **, מטרים כשני הואאף

 *** " - ! הנפם הוא הרי שבה והנוזל חמר. אלא אינה הזאת העיסה והתבקעו,.. הזההשחור
 המקום את לרותה לו סימנו והערבים כאר-חמר, באר, לקרוא אפשר כזולשקערורית

 כמה אבל הזה, המעין את הים כיסה שנים, כמה לאחר החמר(. )לעין עין-אל-חמרבשם
 ? הדורות במשך ונתגלו שקעו ושקעו, נתגלו כאלהמעינות

 בדיקה עיון, טעונים באורח-פלא, התגלות-אש כל אש, התפרצות המלווים הנסיםכל
 ספורים, שני של דונמאות נביא בהירות. ביתר הדבר את להבלים כדי יסודית,והקירה
 מסוימים. ובשינויים שונות, תקופות בשתי מסופר שהוא כלומר כפולה, בצורה בא מהם אחרשכל

 משר השדמה .שהע נאמר; ל"א-לה( (t?e, במדבר במפר ועדתה קורחמקרה
 ץאכח לארץ 044ם נעכס שאלה'לסם אשי של הם השי האדם." ול ואת מוסם ואת שתם ותבלע וה, את הארץ שימת :פחיהם

 ם, ל ק ל נכו יכעישקם 1?ר ושראל וכל הההל. פתי

 שונות. אירופיות בשפות גם לו קוראים זה בשם*
 של מיומנו הזה הקטע את המלח" וים הירדן עמק על מדעיים "טחקרים בספרו המביא בלנקהורן, ג'*

 ר. ט ט י צ ד שני על כותברשה
 חטלח-. "ים - סבררלוב ר. של בספרו תובא***
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קגך  גק 4 9 ג ' 91 " כ ם ץ ╨ ñ 1 ק ¢ ג" ז " ק : 4 ק " ú"" 'ה גךוהל í "úגקלí ññקוגז

ñטקהú'.  גñג¢÷ל
á¢ ¢áל ץג╞זל הñזץúזג ñג╞י ¢זף úוקז╨ טזú זוúםץ ז áúג╨ק ╞זלם ñה╨הז ¢זף 
זג╨ףם  ¢á ,ה╨ח הגהק ¢á╞לá ג╨גñ הו¢ז úו גúל ¢á╞לה ,'זיז גá¢ץהז הזםלה זúזו ץגפה
הםזץ  חק╨ם úזו¢םז úו גץזםá, 'ה¢÷ וזהז :¢לזו גúיםה" גúגו¢ז ג╨ק íג÷╞ñ ,(Σ¢וá) כקץז

-  íהל ; גúגגה םףז╨ גסגד ¢לפ םáזףז íגלá גúח╨הז קו¢á חלז¢ה גñú╨יהז .íקם íגúופזהקיז
הקל,  זגה .íגיז¢ח ¢לו גם :(גá¢ץה) כú, ,ט╨זו הל הúו 'קץלזק גúץלקז זגהק ,íגúזזפ

á╞גוí'.  úלו זú¢זúז úלו ז╨וז
,('גה  כגו ,÷ףñ גסדק ףף╨ íגםזץה טזúל íג÷╞לה íגםזםץ í╨ ח÷םúהם קוז,) הופג úול
גםזו  ¢יס úזפ¢ףúה םק ,íגסד היז¢יה ú╞גץ¢á ,הל¢וה הץ÷קק ╞חוú, áזלז÷לה קלגק
á÷¢÷ץ  ¢לזח ú¢גפגם ה╞דוה םץ ,ח¢ז÷ ,כיו íג÷גףלל íגגזםגדה ¢זףגáñק ה ק ╨ ג íג÷╞ל)
:קץ¢ה  ¢פזúק ה╞╨ו כגץל .זס ג╨גגףו úזפ¢ףúהם גס╨ ךף╨ íג¢ץזá וזה

 íגס╨ז (íג¢ץזá ג¢י
¢áה  הל╞וה זםגוי úחúז¢ úץסץ╞סלז ; ג╨קáז íג¢÷לה íג¢יס╨ ,'úזםז÷ה, וםו ז╨זגל╞ק םק

.גםזםל úכיז ╨í "זםז÷םú. ג╨יהí ה╨ח á¢ á¢ 

áזגú¢.  úץףזה íגסד ג¢זסוá ,ךף╨ה ה¢זפá ¢וúלק הá¢ á¢ ¢á ,ה╨ח ז╨גו ¢á╞ ¢ג╞╨

.גםזףי ,ñחו םק ¢זףגú ╞זץז ולדז¢ 
םץ  ¢ףלí áגיםל ,'ו ÷¢ף ,ח"ג ¢זוגáú הי¢ץלה הץז╞גה כגá זהגםו גוגá╨ז םץיה

¢ךול  ,םל¢יה ז╨ו íגו¢ז÷ : ט¢קץ (זהגםו) úק íג÷ה חñ╨גז úו í ñ9¢םñ╨ םí 2ג4ץñ ג
.זקםקה  זוםג ה4כגץ íגגí ñםñ ז÷פכז ם2 הםץם ם2ג ,íגג÷ ¢לול ,ז╨ק 'ז╨קל ¢לוג╨ ,זקגק
Σגגך  íםל úךñ "ך÷ ñú÷ם 4ú úí הם÷גñ וםץ ;íג "י úזלגñ 'הñ;ךñ קל

ú4 9 ¢ ז ו ó ú Σ כ í 4 9 כ ג ñ קםú ñ÷ñגí קגú ÷הםץ "ú 
 ...וגג"ñ םקל╨ קך ,'ה םñוהז

/הקñם  íגךñ ¢קם הםגúף
4'הח╨לה  íגק╨ םו ,áם קוהק הח÷םúה ,íג¢הפá זו ╞גל ג¢חו íג¢הפה úזםץי,)

.úגםלגñילה áג╨¢÷ק קלקה זםיג םזץףם ה╞גל áכלס 
:¢ףזñל - ¢ףךí áגו╨זלקחה 'á ÷¢ף 'ו ,(ו"ל-áגי)  ה╨הז ה╞זץú, ú¢חו הלז╞ה .זסם 

¢ףזñלי
 גהגז" ¢קוי זם╨ה ז╨גúזáו הפ¢ו ,í¢ף זח÷ם íג╨היה úו קוה קו) ,ק╞ז÷ה

קגו  ÷זñףí) á¢ז÷ה ¢áñú םץל ,חáסלה ז╨לúגז הúזו החזקá ה÷זלץ ,הקáגז ,ה¢לקם וםז ץ╞ג
íחםקגז  úו .הלז÷ל גהגז Σ÷ל íגלג ח÷גז-íגá¢ (הגלח╨) ג╨áל íג╨היה ¢קו ז╨לך úו קוה
úחúהג,  .הק÷áם íםזו ¢קוי ¢דזה ,ז╨ם ום זופל úו ,קוה גי íו ל ג í ÷ ף 1 ו ג í '* זופל

כל  זפגז הגלח╨ áזוקם úו íגלה ,íוגáהםז גהגז áíג¢÷הú áו כá¢÷ ,'ה זפגז úíזו ÷ז¢סם
 íגלה םץ íגפץה םץז כá¢÷ה ¢קו םץ חáסלה זקץגז .כי ג¢חו ,úíזםי ז ה ק ל ק ג פ וה

íץה  םץ ,Σ¢וה íגáץהז ,זפזף╨ ה╨הז קו íגהםו úח÷םúל ,כí á÷¢áלזúקגז םי
 ,..áגñáל גהגז גי םדזו ,כá¢÷ה זפגז הגלח╨ ú÷פם úו íגלה íג¢úז╨ה םץ הףפ¢ה ז ú ם הך
í¢ף  ¢á╞ה טםלם

 הáהםה ץםúáז הúזו קוה םץל .,חáסלה םםהםז ץ¢ךקי
*  טםל) קו-¢áזץ ñ גי íגל זופל╨ íז÷לá ¢קו ךלף זú áו ,קוה úí¢סץק זגץáה קו םץ

áגñáלז  ,חáסלה קז¢╞גז ¢ז÷חם úו ¢á╞ה ; חיז╨קיז ,úץ╞ם כיק וזה ,¢á╞ה ק¢÷גז úו ,íז÷לה
íג¢חוז *** ñז÷לה וזהה ¢ךגí קí ╨ז : ו¢÷גז" הגלחáñזó ╨╞¢. áז÷ף╞úז÷לם זלג÷ה זí 

."¢ףף╨  זו¢÷ זם

.ג÷פג╨á¢ז áה╞דוה םק ÷גםוג" "ñזל כוי םץ גף ¢ףáץ ╞זלץ .'ו ו"╞ ááו-áו¢ח * 
."íגáץ  ** .ו ו╨úי íד¢í úúגל"

4?ñג. - ¢ךג╨ ג םפו ,ו ו╨הי -  '*? ט╨ זלזד¢áú םק ם÷╨הה ; úזךז÷ךí áג¢חו 
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 אצל נם ן נפוצו' והעבים יצאה ,כשהשמש קרה שהנם רואים, אנו הזה במסורנם
 )שנשארו הנותרים המים את או שבתעלה, המים את האש ה ק ס ל נחמיה אצל ונםאליהו

 לו'- קוראים ש,אהרים ,991ר", השם כן !כמו ,העבים', הקפואים' ,המים המושנלנחמיה(.
 מפק בלי ננזר לגטים"(, מתפלאים שאינם דבר, יודעי ספקנים, אנשים כלומר -),אחרים'
 נפט,מהמלה

 יתכן, כזה ודבר אלה, כנון ואגדות לספורים מציאותי או הסטורי, יסוד איזה ישאם

 המקרים שבשני הסמיכים( - )כלומר העבים' ,המים או "המים. כי להשערה, מקום שישהרי
 קבלו לא ולכן גלותם, בימי אותו הכירו בבל נולי אשר הלבן, הנפט - הנפם הםהממופרים

 אליהו. בימי התמימים אבותיהם אותו שקבלו כשם ,הנם',את
 כל כי ביותר, עליה שעמר הוא ובלנקהורן דעה, הובעה כי להזכיר, למותרלא
 שבעקבותיו ארמה(, )רעירת ברעש מקורה שבלים, חך9ה ועמורה, מדום מהפכת עלהאנדה
 מרעידת כתוצאה שבסביבה. והאמפלפ הנפט את והבעירו התלקח! אשר נזים, התפרצותבאה
 הים של הזה החלק נכון, יותר או המלח, ים של הדרומי בחלקו השקע נם נוצר זואדמה
 ובין הים של המערבי החוף בין שהתהותה הפרצה דרך מצפון המים חדירת ע"ינוצר

 שבימינו. ,הלשון'חצי-אי
 יוצאים נסים ממעשי רק ולא אותו, והכירו הנפט את ירעו שקרמונינו להניח, ישאכן,
 במשך בחפירות שיתנלה החומר עם יחד ובמונחים, בשמות החקירה אליהו. נם כמומהכלל,
 הזו. הבעיה על אור יפיצוהזמן,

 שיט. כלי לתוך המים חדירת מפני שמירה כאמצעי והכופר החמר את מתארהתנ"ך
 י,ד(. ו' )בראשית בלירי ומחוץ טב!ת ~סח ,ן9סךפ שלו: התיבה את לכפור נצטוהנח

 בראשית ספר לפי נ'(. כ' )שמות י:!קת* :חיי ,נמלךךה גומא תבת למשה לקההויוכבד
 "נמחי בקיר: הלבנים לליכוד מלט כעין מחזק, כחומר נם )אספלט( החמר שימש ג'()י"א
 עמק בבל. מגרל את להקים התחילו ובזה לעיר,, לסם לוה 1טסיר ליין, מללנהלסם

 סיר* ולירת לאית מ-דים ,הנמק החמר: כמקור בתנ"ך מתואר המלח ים הואהשרים,
 התנ"ך בתוך מוצאים אנו אין המלח ים מתוך החמר הפקת על אולם י'ד-י'(.)בראשית

 ויוסף סטרבון ס, 1 ר 1 ר א י ד כגון השני הבית מתקופת מאוחרים סופרים רק רמז.כל
 וו. מלאכה על בפרוטרוט ממפריםפלביוס,

 ד'(: ה' ד' היהודים )מלחמת פלביום: יוסף ממפר למשל,כך,
 על נשאים והם שחורים, כפר( )חמר, מלח גושי מקרבו מביא הוא רבים,במקומות

 ננשים הים פני על מלאכה עושי ראש. כרותי לשורים ובנדלם במראם ודומים המים,פני
 מפינותיהם.. תוך אל המדבקים הרגבים את ואוספים האלה הנושיםאל

 צף שנה בכל כי מספר, האספלט(, )ים ים-הכופר המלח לים הקוראודיאורורוס,
 מזה. קטן ולפעמים ריס, חצי של בגודל כופר של קשה גוש הים של מאמצעיותוועולה
 משמשות סירות במקום ביניהם. המתחרים הים, עברי שני תושבי בוזזים הצף הכופראת
 שלשה מתישבים חבילה כל ועל שבימינו( החולה בדואי )כרונמת קנים של חבילותלהם

 קופצים הכופר לגוש כשמתקרבים לקרב. ומוכן קשת תופש ושלישי חותרים, שניםאנשים:
 וחוזרים. "החבילה* את ממלאים סלע. כמתוך ממנו וכותשים בקרדומותעליו

 ריאודורום דברי על הוזר פלביום, יוסף לפני שנה כחמשים חי אשרסטרבון,
 לעתים עולה ,והוא האלה: הדברים את הכופר הופעת לתיאור ומוסיף 16( 2,)ניאונרפיקה

 וכשמתקמרים רותחים, המים כאילו אבעבועות, ומבעבע המצולה מתוך מזומנותבלתי
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 )מצוטט מתנשא' לעין, בלתי-נראה עשן כעין רב, פיח גם נבעה, צורת לו יש היםפני
 סוליפרניק(. ד. של תרגומולפי

 ננזר השורש מאותו חמר. המלה מהות על מושנ לנו לתת אולי, יכול, הזההתיאור
 לדלקה, נם מאוחרת יותר ובספרות ; וערמות נושים להתהוות לרתיחה, המתכוון חמרהפועל

 מום אמר סוטיך, ב:ם .דרכת 2. נ-ד(. מ'ו )תהלים בעיתי', הרים טץ4שו יוניו, ס~סירו ?wn נקים. עלב הרים וימיט ארץ, תלספר נירא לא קן ,ןל 1. : למשל ושרפה.אבעבועות
 המתקבל רבים(, מים חמר )במקום רבים* מים *חטרו : השבעים ובתרגום פיו( נ' )חבקוקרוים
 ב'(. ו' )סנהדרין מעיו' בני את וחוקקת מעיו לתוך יורדת .)הפתילה( 8. הרעת. עליותר

 התנ"ך בתקופת עור ,הכורים". כין שהיתה ההתחרות מובנת ולפיכך רב, היה החמרמחיר
 .יוסף נם נ'(, ב' שמות י'ד; )בראשית לעיל כאמור שיט, כלי לזיפות בחמר משתמשיםהיו

 למלא שוב, הוא הזה .הכופר הזה: הפרט את מדגיש ד'( ח' צ' היהודים )מלחמתפלביום
 וסטרבון דיאורורום שונים. רפואה בסמי נם לתתו שנוהגים מוסיף והוא אניות', סדקיבו

 רב. במחיר נמכר היה ולפיכך במצרים, המתים לחניטת חשוב חומר משמש שהואמספרים,
 הספרים מן באחד 1. מ צ ע ם פ נ ה את כבר פונשים אנו השני הבית מתקופתכמפרות

 הנערים שלושת ושירת עזריה "תפילת בשם ונקרא דניאל לספר תוספת המשמשהנגוזים,
 הסקת מלאכת תיאור מוצאים אנו כעברינו, במקורו נכתב החוקרים השעית שלפיבכבשך,
 וזפת ונעורת נפט מתחתיהם ,הציתו הנערים, שלושת הושלכו לתוכו אשרהכבשן,

 התרגום לפי כיה-כ'ו )פסוק אמה' וארבעים כתשע הכבשן מעל הלהבה ותעל ת ו ר ו מ זו
 כהנא(. א.של

 מעתה יום-יום, לצרכי בנפם השימוש דרכי את היהורים הכירו בבל גלותבתקופת
 היה מסוימים, שבמקומות הדבר, ונראה בכסף, להשיגה שאפשר למחורה הנפט להםהיה
 למאור, היהירי השמןזה

 בשמן שהשימוש רואים, אנו וכאן ; השבת נרות להדלקת בנפט שימוש על דנההמשנה
 שהחכמים עד שני, בית בתקופת הארץ, של היום-יומיים החמריים בחיים שרשים הכהזה

 שונים הוראה מורי בין הויכוחים הד שבת. נרות להדלקת החמרים כאחר להתירוהוכרחו
 מסופר למשל, כך, מאוחרת. יותר בתקופה נם מוצאים אנו לנרות-שבת הנפם כשרותעל

 עמר בלבד, זית בשמן אלא שבת( של )נר מרליקין אין אומר פרפון ,ר' כ'ו(:)שכת
 אלא שונים( משמנים )שמנים כך ולא כך לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו ומהבהם(... מצוי זית שמן שאין מקומות כמה )מונה יעשו... מה ואמר: רנליו על נורי בן יוחנןר'

 על מוחלטת נזרה מעין נם מוצאים אנו א'( )עמוד שבת שבמסכת כ'ו פרק ובאותו ?,נפט
 הנפט על מתכונותיו וכמה בכמה שעולה הלבן", "הנפט הוא נפם, של אחד במיןשימוש
 זה מעולה במין השימוש ודוקא וכוי(, ופיח עשן מעלה שאינו כמעת ריח, לו )איןהרגיל
 לבן, נפם מה "בשל : בשבת ואצ"ל בחול, לבן בנפם מדליקין ,אין ן לאסור רוצים נפםשל
 שמעון ,ר' : זו הלכה על נם מערערים יש אך להתלקח(; ונוח קל יותר )ז"א עף"... שהואמפני
 הנפפ*. ,מצררי ניצחו סוף שסוף כנראה, ובנפם*. פקועות בשמן מרליקין אומר...שזורי
 דמשתא "שרגא : שבת( מנורות טלטול )על מוצאים אנו שבת מסכת אותה של מ"וובפרק
 של ואילו לפלטול, מותרת שמן של )מנורה רבה', לפלטולה אסור דנפטא לטלטולה,שרי
 הרבה(. לטלפל אסורנפפ

 שהיו להשערה, מקום יש ואולי הנולה. על בעיקר או הנולה, על נם דנים והםישראל, ארץ- מתחומי חורנים שבת נרות בהדלקת הנפט על האלה שהדיונים ספק, כלאין
 היה ארץ-ישראלי בשמן-זית שהשימוש זמנים היו כידוע, הנפט. לאיסור כלכלייםנורמים
 השליטים השתמשו זו בתוצרת-מונופולין המסחר מן ברווחים הנולה. ליהודי שבחובה דברמעין
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 האמצעים מקור ועל יוחנן, ע"י חלב נוש בישר את לדונמא )נזכיר שונים לצרכיםהיהודים
 ובדאנה קיומם, את הנליל אנשי תולים היו שמן-זית במסחר ; פלביום( יוסף לפי זהלביצור

 מפני חול, ביום אפילו הלבן הנפפ את לאסור הרצון את לבאר אולי, יש,.לתוצרת-הארץ,
 הרניל. הנפפ מן יותר זית לשמן קשה מתחרה היה המשובח הלבןשהנפט

 הקדמונים, את העסיק החי, מן ולא הצומח מן לא שבא כחומר אביבהנפט
 מקומות. ככמה מוצאים אנו הזה הפולקלור שרידי את ואמרות, למשלים נושא שימשולכן
 : דוגמאות שתיהנה

 שמלכת מסופר, המלך, שלמה עם שבא מלכת פגישת מתוארת שבו במדרש,א.
 לדעת המלכה תוכח אותן, יפתור אם אשר הידות, בשלוש שלמה את לנסות רצתהשבא

 האדמה מן .עפר השניהג החידה לשון וזה סתם. ורם בשר ולא הנהו גדול חכםשאמנם
 המלך( )שלמה ,ענה הואש מה לבית. ומביט כמים נשפך הארץ. מן עפר ומאכלויצא,
 - להואמר

 *. נפם,
 למרור בא ואפרסמון, נפפ מוכר שהיה לארם משל ישמעאל: רבי דבי .תנאב,

 שאמדוד עד לי המתן לו: אמר אפרסמון, למדור בא לעצמך, אתה מדוד לו: אמרנפם,
 רניל דבר היה וקניתו נפם שמכירת למדים, אנו מכאן ואתה'.** אני שנתבשם כדיעמך,
 נפת. למוכר כינוי - ,נפפויא' הכינוי השתמר נם בתלמוד ההם. בימים הארץ-ישראליבהוי

 ? הנפם שימש צרכיםלאיזה

 אש, להבעיר עזר וכאמצעי דנפטא( שרנא )נרות, והארה דלק לצרכי כחומר רקלא
 כך, הומניים. פחות אחרים, לצרכים נם אלא ובקלות, במהרה להשתלהב נוח שהואמשום
 של הידוע הפירופ את מוצאים אנו בו( הלכה כד דף ז' פרק )סנהדרין בירושלמילמשל,
 מיעיו לתוך יורדה דאמר, כמאן ברם, א*. פיו לתוך וזורקה הפתילה, את מדליק"., י בשרפה המיתה את מתארים וכך בית-ריי.מיתות
 ח', פרק )סופה בירושלמי ושוב מותנית'. היא נפפ של בפתילה מיעיו, בני אתוהומרת

 יש שלהקב.ה אומר, הוא למלחמה, היוצאים את מעודד הנדול שהכהן בזמן נ'( הלכהכיב
 שלהן-- )בליספראות( בליצפראות ננד ,ברד כנון האויב, של משחית כלי כנגדאמצעים

 המלחמה. בשעת נם בנפט שהשתמשו אומרת, --זאת שלהן' הנפפ כנגדאש

 י ל כ: לכ ט קל
 הנאצית בגרמניה משקיותםגטות

ש68.0 המלפיותמהארצות
120.000 נקב וחבל המזרחית נליציהמווהלין,

80.000 יסלם שבליזממחוזות
185.000 ובוקובינהמבמרביה

מא,אמליפה
18.000 הררומיתמדוגרודניה

מ890.1ס"ה
 ,הישן". מהרייך הובאו אחדיםאלפים

 לשמת ונמשך. הולך בפולין הנרמניםיישוב
 ממחוזותיה פולנים של רבבות נורשוזאת,

 המוסמכות המשקיות הידיעות הןמעפות
 שנכבשו והארצות מגרמניה אלינוהמניעות

 הופיעו 1940 שנת צאת עם אולם ירה,על
 שאין סיכומים כמה הנייטרליתבעתונות
 מהם. אחדים מובאים כאן במהיימנותם.ספק

 בפולק האוכלוסין חילופיפשלת
 הועברו 1944 ער מאר. נדול בקנה-מדהנעשה

 )המסופחים פולניה של המערבייםלמחוזות
 : נרמניס אלף מאות כארבעלגזייך(

 למות. הנידון של *** א'. שפוד ול-ט ב' עתד ל"ת, יוחא ** משלי. שני- תרגום*
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 ל,ננרל- ונשלחו *ילניח של"מערביים
 שלאחר קרי, פורמם, לא מספרםנוכרנמנט*.

 של עצום במפעל צורך יהיה המלחמהנמר
 לאפשר כדי וחילופיהם, אוכלוםיסהעברת
 וצודקים. תכליתיים מדינייםפתרונית

 פירצה טוף-סוף פרצו ששו שנתסיכומי
 שאלת את האופף הכבד הערפל בתוךנם

 רמם הנרמני-הסוביטקהמסחר
 הממחר"ם חהמכמים כל שעם קרם,שור

 באה לא המעצמות שתי שבקהמקיפים
 באי- למעשה. ההדדי, במסחרן ניכרתעליה
 סיעו הדימוקרטיות במדינות הסוביטיםכות
 שמסתבר כפי וו. דעה להפצת מעטלא
 גרמניה-רוסיה בסחר העליה היתהכעת,
 והאימפורט האכספורט כמויות מאור.ניכרת
 - כמעת מרק מיליון ל-ש4 כ"א ב-1940הניעו
 המסחר של משויו עשרה פי ניהולכלומר
 ההסכם לפי 1%9! בשנת אלו ארצות שתיבין

 סחר- צריך החדש, הנרמני-הסוביפיהמסחרי
 מרק, מיליון ל-500 להניע ב-1944 ההדריההליפין

 הרומי האכספורט היקף של שגלויונראה,
 ארה"ב ממשלת את שהביא הואלגרמניה,

 כמה של יצואם את להפסיק החלפהלידי
 כיון ר., ם. ,ם. ל.ם אמריקאים סחורהמיני

 גרמניה. בשביל הרוסים עיי נקנות אלושמהורת

 ובלתי- רשמיות גרמניות, יריעותלפי
 שויצרית, בעתונות שנתפרסמורשמיות,
 של השנתיות ה מ ח ל מ ה ת ו א צ ו ההניעו
 מילירדים )כ-5 מרק מיליררים ל-68נרמניה
 המלחמה(. שלטני שער-החליפין לפילי"ש
 במשך נרמניה של הלאומית הכנסתהכל
 הנאצים מרק; מילירדים כ-90 הואשנה

 סכום המלחמה לצרכי איפוא,מוציאים,
 האומה. הכנסת כלל של ל-70%השוה

 בדרכים נם בטוי לידי בא זהעומס-הוצאה
 של המך-הכל עלה למשל, כך,אחרות,
 שפרוץ מלירדים מ-% המרינהחובות
 1940. שנת לסוף מלירדים 75 ערהמלחמה
 בנרמניה החיים דרנת הוררתעל

 משפחים הרייך של ,הקימוצים*'שדו
 בשנת- קימצה נרמניה שונים.כלכליים
 כ-5 בצרכי-מחיה צמצום עיי : ש"1המלהמה
 הרגילות ההשקעת דיחוי עיי מרקזמליררים
 )חילופי-מכונות, ומסחר תעשיהבמלאכה,
 הקטנת עיי מילירד; -כ-18 וכוי( בניניםתיקוני
 מרק. מליררים א ם'ה מילירר; כ-8המלאי

 להתנונותו גורם הרנילות בהשקעותהפיגור
 עתיד זה ודבר י, ח ר ז א ה הייצור מנננוןשל

 בעתיד. החיים רמת של נוספת לירידהלנרום

 ברור מעירות ברלין מבורסתהסקירות
 הרבית, של ניכרת הורדהעל

 ממשלתיים ניירות-ערך עלהמשתלמת
 השלטונות שלמו המלחמה בראשיתוצבוריים.
 קופת-המדינה של השטרות כעד%י,י4
 לראשית ~Issch~ .(Reich אט ~ausweisun: 6פ)ח

 עד הרטית צומצמה1%1
~SI1% 

 רמזים ויש
 על הרבית הופחתה כן נוספת. הקטנהעל

 שהממשלה מכיון אחרים. רשמייםנירות-ערך
 נירות- להוציא הרוב על אוסרתהנאצית
 הרכוש בעלי אנוםים חדשים, פרטייםערך
 את למסור בנרמניה משקיעי-הכספיםושאר

 ההולכת ברבית לרשות-המרינהאמצעיהם
 ההלאמה מבטויי אחר הוא זהוקטנה.

 על ומתפשטת ההולכתהממלכתית-הנאצית,
 ורבים. שוניםשטחים
 הקפיםליםםיות-הפרמיות שהחברותלפי
 מניותיהן, על 6% עד לשלם רשאיותעדיין
 אם בבורסה, הפרטיות המניות שערעלה
 וכלל, כלל עלתה לא שלהן הדיביךנךהכי
 חוששים השלפונות אין מאוד. שירדהויש

 נאשר הפרטי, הכספים לשוק השקעותלזרימת
 ממשלתי רשיון צריכה הדשה אמיליהכל

 המשק של חלקו מצער כמה עדמפורש.
 מספרים: שני יעידו האמצעים בשאיבתהפרטי
 וחברות-המניות הבנקים של האמיסיותכלל
 )1006 ד ח א למליארד רק הניעו 1940בשנת

 מכום נדל זה לעומת בדיוק(, מרקיםמליון
 התחיבויותיו ושאר השלטון של החובאנרות
 מליארד. ב-82 הראשונים המלחמה הרשיב-18
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