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 Ô˜Ê‰Â ÒÂ�ÈÈ¯„‡ ¯ÂÙÈÒ–ÚËÂ�‰Â ÌÁÂÏ‰ ˙ÂÓÈÚ  

 

באר�  ,"סבא דיהודאי"ה ,סיפור המפגש של אדריינוס שחיק עצמות ע	 האיכר הזק�
 ברוב המקורות 1.בתנחומא ועוד, בוויקרא רבה: ל"ישראל מופיע בכמה מקומות בחז

 האר� אל אותבֹ וכי: "כג, ט"נזכר סיפור זה כחלק מחטיבת דרשות על הפסוק בוויקרא י
". אכל יהיה לכ	 ערלי	 לא ֵישני	 ששלֹ פריו את ערלתו וערלת	 מאכל ע� כל ונטעת	

אינ� רק רקע " מאכל ע� כל ונטעת	"שהמילי	 , ל מפתחי	 את הרעיו�"כמה ממדרשי חז
 2.אלא ה� נדרשות כמצווה בפני עצמה של נטיעה באר� ישראל, ותנאי לאיסור ערלה

, נראה שבאופ� דומה יש להבי� ג	 את משמעות סיפור מפגש	 של אדריינוס והזק�
 .העימות בי� השניי	 נוגע לחשיבותה של הנטיעה. המופיע בי� הדרשות הללו

רתנו כא� היא לקרוא את מט. התשתית הרעיונית של הסיפור ברורה למדיי, באמת
תכני	 ומשחקי מילי	 גלויי	 וסמויי	 , ודרכה לחשו� מוטיבי	, הסיפור בקריאה צמודה

, לאור רקעו ההיסטורי, תחומי�ננסה לקרוא את הסיפור באופ� רב, בנוס�. המצויי	 בו
במסגרת . ובדר� זו להבליט יותר את משמעותו ואת עיצובו הספרותי, המדרשי וההלכתי

נוסח התנחומא הוא כמוב� עיבוד (עסוק בתיארו� הנוסחי	 השוני	 של הסיפור זו לא נ
אלא רק נעמוד על זיקות אינטרטקסטואליות ענייניות , )ותרגו	 של הסיפור בוויקרא רבה

 .ביניה	

‰Î ‰˘¯Ù ‰·¯ ‡¯˜ÈÂ3 

אדריינוס שחיק עצמות הוה עבר באילי� שביליא דטבריא וחמא חד גבר סב קאי	 
אמר . 'אי קרצת לא חשכת, סבא, סבא': אמר ליה. ינצב נציבי�חציב חציבי� למ

בר , סבא, בחיי�': אמר ליה. 'ומה דהני למרי שמיא עבד, הקרצית וחשכית': ליה
ואת בר מאה ': אמר ליה. 'בר מאה שני�': אמר ליה. ?'כמה שני� את יומא די�

אי� ':  ליהאמר. ?'סבר דאת אכיל מנהו�? שני� וקאי	 חצב חצובי� למנצב נציבי�
: אמר ליה. 'כ� אני יגע לבני,  כש	 שיגעו לי אבהתי–וא	 לאו , זכית אכלית

'�הא ': אמר, לסו� יומי� עבדי� תיניא. 'א	 זכית אכיל מנהו� תהוה מודע לי, בחיי
. וסלק וק	 ליה על תרע פלטי�, מלא קרטלא תיני�? מה עבד. 'ענתה נודע למלכא

 

) בובר(תנחומא ; תנחומא קדושי� ח; תקעט�תקעו' מרגליות עמ' מהד, ויקרא רבה פרשה כה .1

 .ב כקהלת רבה פרשה ; 76�77' עמ, קדושי� ח

 .ראו בסו� המאמר .2

 .תקעט�תקעו' מרגליות עמ' מהד .3
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מה ': אמר ליה, כיו� דעל. 'עלו� קד	 מלכא': אמר לו�. ?'מה עסקי�': אמרי� ליה
�, ואנא חצב חציבי� למנצב נציבי�, אנא סבא דעברת עלי': אמר ליה. ?'עיסק

, הא זכיתי ואכילית מנהו�; "אי� זכית תיכול מנהו� תהא מודע לי: "ואמרת לי
 תיתנו� –קלוואני� אנא ': אמר אדרינוס בההיא שעתא. 'והילי� תיניא מ� פיריהו�

קלווני� אנא דתפנו� הדי� קרטלא דידיה ותמלו� ': אמר. 'ו� דדהבא ויתיב ליהסיל
כל הדי� מוקרא תיקריניה להדיה סבא ': אמרי� ליה עבדוהי. 'יתיה דינרי�

 .?'ואנא לא אנא מוקר ליה, ברייה אוקריה': אמר להו�. ?'דיהודאי

מלכא חמי דהדא , בר קבלוי': אמרה לבעלה, אנתתיה דמגירא הות ברת פחי�
. מלא מרעליה תיני� ואזל וק	 קד	 פלטי�? מה עבד. 'רחמא תיני� ומפרגה בדינרי�

שמעית דמלכא רחמא תיני� ומפרגא ': אמר לו�. ?'מה עסק�': אמרי� ליה
חד סבא קאי	 על תרע פלטי� טעי� מלא מרעליה ': עלו� ואמרי� למלכא. 'בדינרי�

ת דמלכא רחמא תיני� ומפרגא שמעי: "אמר ל�, "?מה עסק�: "ואמרנא ליה, תיני�
וכל מא� דעייל , קלווני� אנא דתקימו� יתיה קד	 תרע פלטי�': אמר. '" בדינרי�

: אמר לאנתתיה. באפתי רמשא פינו� יתיה ואזל לבייתיה. 'ונפיק יהא טרי על אפיה
'�דהוו� תיני� ולא הוו� , אזיל גלוג לאמ�': אמרה. 'בכל הדי� יקרא אנא שלי	 ל

 .'ו� בשיל� ולא פגי�דהו, אתרוגי�

אדריינוס שחיק העצמות היה עובר בשבילי	 אלו של טבריה וראה איש : תרגו	[
ל� השחרת לא , זק�, זק�: "אמר לו. אחד זק� עומד וחוצב חציבות לנטוע נטיעות

אמר ". ומה שמהנה לריבו� השמי	 עושה, השחרתי והערבתי: "אמר לו". הערבת
: אמר לו". ב� מאה שני	: "אמר לו". ?אתה היו	ב� כמה שני	 , זק�, בחיי�: "לו
סובר שאתה אוכל ? חציבות לנטוע נטיעות ואתה ב� מאה שני	 ועומד וחוצב"

כ� אני יגע ,  כש	 שיגעו לי אבותיי–וא	 לאו , א	 זכיתי אכלתי: "אמר לו". ?מה�
לסו� ימי	 עשו ". א	 זכית לאכול מה� תהיה מודיע לי, בחיי�: "אמר לו". לבניי

ועלה ועמד לו , מילא סל תאני	? מה עשה". הנה הזמ� נודיע למל�: "אמר, אני	ת
". להיכנס לפני המל�: "אמר לה	". ?מה עניינ�: "אמרו לו. על שער הארמו�

ואני חוצב , אני הזק� שעברת עלי: "אמר לו". ?מה עניינ�: "אמר לו, כיוו� שנכנס
הנה ; ! מה� תהיה מודיע ליא	 זכית לאכול!: ואמרת לי, חציבות לנטוע נטיעות

: אמר אדריינוס באותה שעה". ואלה התאני	 מֵ#רותיה�, זכיתי ואכלתי מה�
מצווה אני שתפנו הסל שלו : "אמר".  תתנו כיסא של זהב וֵישב לו–מצווה אני "

כל הכבוד הזה תכבדו לזק� הזה : "אמרו לו עבדיו". ותמלאוהו דינרי	
 ".?ואני לא אכבדו, דובוראו כיב: "אמר לה	". ?מהיהודי	

ְראה שהמל� אוהב תאני	 , לא יוצלח: "אמרה לבעלה, אשת שכנו הייתה טיפשה
. מילא השקי	 שלו תאני	 והל� ועמד לפני הארמו�? מה עשה". ומחלי� בדינרי	

שמעתי שהמל� אוהב תאני	 ומחלי� : "אמר לה	". ?מה עניינ�: "אמרו לו
 עומד על שער הארמו� טעו� מלוא זק� אחד: "נכנסו ואמרו למל�". בדינרי	

שמעתי שהמל� אוהב תאני	 !: אמר לנו?', מה עניינ�!: ואמרנו לו, השקי	 תאני	
וכל מי , מצווה אני שתעמידוהו לפני שער הארמו�: "אמר ". !ומחלי� בדינרי	
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: אמר לאשתו. לפנות ערב פינוהו והל� לביתו". שנכנס ויוצא יהא משלי� על פניו
שהיו תאני	 ולא , ל� התפאר לפני אמ�: "אמרה".  אני חייב ל�בכל הכבוד הזה"

 ".]שהיו בשלות ולא פגי	, היו אתרוגי	

Á ÌÈ˘Â„˜ ‡ÓÂÁ�˙ 

מעשה באדריינוס המל� שהיה עובר למלחמה והול� ע	 הגייסות שלו להלח	 על 
אמר לו , מצא זק� אחד בדר� שהיה נוטע נטיעות תאני	. מדינה אחת שמרדה עליו

, אדוני המל�': אמר לו. ?'אתה זק� ועומד וטורח ומתיגע לאחרי	': אנדריאנוס
עשה שלש . ' יאכלו בני–וא	 לאו ,  אוכל מפירות נטיעותי–א	 אזכה , הריני נוטע

מה עשה . מצא לאותו זק� באותו מקו	, שני	 במלחמה וחזר לאחר שלש שני	
אמר . נדריאנוסנטל סלסלה וִמלא אותה בכורי תאני	 יפות וקרב לפני א? אותו זק�

אני הוא אותו הזק� שמצאת אותי בהליכת� ; קבל מ� עבד�, אדֹני המל�': לפניו
הרי כבר זכני , "?מה אתה מצטער עומד ומתיגע לאחרי	, אתה זק�: "ואמרת לי

מיד אמר . 'ואלה שבתו� הסלסלה מה� מנת�, המקו	 לאכול מפירות נטיעותי
 . ועשו כ�, 'ותה זהובי	טלו אותה ממנו ומלאו א': אדריינוס לעבדיו

, והתחיל הול� ומשתבח בביתו לאשתו ולבניו, נטל הזק� הסלסלה מלאה זהובי	
אמרה , שמעה מה אמר הזק�, היתה שכנתו עומדת ש	. סח לה	 את המעשה

ואתה יושב , ה נות� לה	 ומזמ� לה	 טובה"והקב, כל בני אד	 הולכי�': לבעלה
ומלא , ת המל� בסלסלה של תאני	הרי שכ� שלנו כבד א? בבית חֹש� באופל

ועתה עמוד וטול סל גדול ומלא אותו כל מיני מגדי	 מ� תפוחי	 , אותה לו זהובי	
שמא ימלא ל� , ל� וכבדו בה�, ותאני	 ושאר פירות יפות שהוא אוהב אות� הרבה

הל� ושמע לאשתו ונטל סל גדול וִמלא אותו . 'זהובי	 כמו שעשה לשכננו הזק�
אני	 ותפוחי	 וטע� על כתפו וקרב לפני המל� בקופנדר ועמד כל מיני מגדי	 ת

שמעתי שאתה אוהב את הפירות ובאתי לכבד� בתאני	 , אדוני המל�': ואמר
. 'טלו אותו ממנו וטפחו אות� על פניו': אמר המל� לסרדיוטי� שלו. 'ותפוחי	

את סימו , עמדו והפשיטוהו ערו	 והתחילו טופחי� אותו על פניו עד שנפחו פניו
והיתה . והל� לביתו בפחי נפש כשהוא עשוי דוגמא בוכה, עיניו ועשאוהו דוגמא

וראתה אותו עשוי דוגמא ועיניו , אשתו סבורה שהוא בא בסל מלא זהובי	
ששמעתי ל� והלכתי ': אמר לה. '?מה ל�': אמרה לו. נפוחות וגופו משובר ומוכה

 ששמעתי ל� והטלתי אלולי. וטפחו אותו על פני, לכבד את המל� באותו הסל
 .'כבר היו מרגימי� אותי את כל גופי בה�, אותו הסל אתרוגי�

‚¯‰Â ‰˙Á˘‰ „‚�Î ‰ÚÈË� 

ונראה שזהו , מעשה זה מופיע כאמור במסגרת רצ� של דרשות בעניי� חשיבות הנטיעה
הדבר בולט יותר .  עימות בי� מלחמה ונטיעה–ג	 שורש העימות בי� אדריינוס לזק� 

 והול� ע	 הגייסות ÓÁÏÓÏ‰מעשה באדריינוס המל� שהיה עובר : "בנוסח התנחומא
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 �ÂÚÈË� ÚËÂ˙מצא זק� אחד בדר� שהיה ,  על מדינה אחת שמרדה עליוÌÁÏ‰Ïשלו 
זהו למעשה עימות בי� העיסוק בחיי	 .  אדריינוס הלוח	 נפגש בזק� הנוטע–..." תאני	

 .ובצמיחה לבי� העיסוק במוות ובהרג

י איסור השחתת נטיעות מופיע בתורה בהקשר של משפטי כ, בהקשר זה יש לציי�
 :והכתוב מדגיש את הניגוד בי� הנטיעה והמלחמה, המלחמה

 ָעָליו ִלְנ4ַֹח ֵעָצ1 ֶאת ַת3ְִחית לֹא ְלָתְפ12ָ ָעֶליָה ְלִה0ֵָח	 ַרִ-י	 ָיִמי	 ִעיר ֶאל ָתצ�ר ִ&י
  ַ-7ָצ8ר ִמָ#ֶניָ� ָלבֹא ַהָ>ֶדה ֵע� ָה9ָד	 ִ&י תִתְכרֹ לֹא ְואֹת8 תֹאֵכל ִמ67ֶ� ִ&י 5ְַרֶז�

 ).יט', דברי	 כ(  

Ï˘ ‰˘Ú˘ : "המפגש השני בי� אדריינוס לזק� מתקיי	 בחזרתו של אדריינוס מהמלחמה

‰ÓÁÏÓ· ÌÈ�˘	,  וחזר לאחר שלש שני	מצא לאותו זק� באותו מקו .‰Ó ‰˘Ú אותו 
" שלש שני	". " וקרב לפני אנדריאנוס ÌÈ�‡˙ È¯ÂÎ· ‰˙Â‡ ‡ÏÓÂ ‰ÏÒÏÒ ÏË�˙ÂÙÈ? זק�

הדבר מתקשר ". בכורי תאני	 יפות"היא אפוא ג	 תקופת המלחמה וג	 תקופת גידול 
 ערלתו וערלת	 מאכל ע� כל ונטעת	 האר� אל אותבֹ וכי("באופ� ברור למצַוות ערלה 

נוגעות שסיפור זה מופיע במסגרת הדרשות ה, )כג, ט" ויקרא י–..." ˘�Ï˘ ÌÈ˘ פריו את
הזיקה למצַוות ערלה מעמידה את העימות והניגוד שבי� המלחמה והנטיעה . אליה

: של אדריינוס והזק�' עשייה'ניגוד זה מתחדד בהשוואת ה. במישור דתי ותאולוגי
נטל סלסלה ומלא ?  אותו זק�Ú˘‰מה : "לעומת, " שלש שני	 במלחמהÚ˘‰"אדריינוס 

4".אותה בכורי תאני	 יפות
 

דיו קסיוס . דד ויעמיק א	 נזכיר את הרקע ההיסטורי של מעשה זההעימות יתח
 ידוע לנו ג	 על מטבע 5. בדרכו למצרי	130שאדריינוס עבר באר� ישראל בשנת , מציי�

כפי שכתוב , "ביקור הקיסר ליוידיה"שהוציאו בשנה זו לכבוד ) sestertius(ססטרטיוס 
של אדריינוס בבית שא� כשטרנוס  ביקורו Adventui Aug[usti] Judaeae”.(6“(עליו 

מקבל את פניו מתועד במספר כתובות שנתגלו בשטח ) Quintus Tineius Rufus(רופוס 
יש סוברי	 שלכבוד ביקורו של אדריינוס נבנה כביש . המקדש שבאגורה בבית שא�
 ).כביש ששרדו ממנו אבני	(המקשר את אשקלו� וירושלי	 

" ÂÈÏÚ ‰„¯Ó˘ ˙Á‡ ‰�È„Ó"להילח	 ע	 בסיפור מוזכרת הליכתו של אדריינוס 
והיא אר� ישראל , ידוע לנו בבירור על מדינה אחת כזו. "ÓÁÏÓ· ÌÈ�˘ ˘Ï˘ ‰˘Ú‰"ו

שפר� סמו� לביקורו של אדריינוס באר� , כוכבא�שמרדה באדריינוס במרד בר, עצמה

 

 ,Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine:ראו, לחשיבות גידול התאני� בתקופה זו .4

London 1994, p. 77. 

5. Dio Cassius, Historia Romana, 69.12.1-2. 

נעשתה באימפריה הרומית רק לרגל טביעת מטבע כזה . K-4983, אוס� קדמ� במוזאו� אר� ישראל .6

 .מאורעות חשובי� ביותר
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 לדברי דיו 135.7 עד 132משנת , ˘ÌÈ�˘ ˘ÂÏכוכבא נמש� 
מרד בר. ובעקבות ביקורו

 8.אדריינוס היה באר� ישראל בזמ� המרד, קסיוס

כפי שמתאר למשל , בואו של אדריינוס לאר� ישראל נתפס ככרו� בהרס חקלאי

 :התלמוד הירושלמי

 יוסי רבי אמר לא :יקי� בר שמעו� רבי אמר .לזתי� שכחה אי� :אומר יוסי רבי

 ÒÂ�ÈÈ¯„‡ Ú˘¯‰ ·È¯Á‰Â ˙‡ ÏÎ ˘·‡ ,מצויי� הזתי� היו שלא ,בראשונה אלא

ı¯‡‰, 9.שכחה לה� יש מצויי� �שהזיתי עכשיו אבל 

חמשי� עיירות מבצרות ותשע : "דיו קסיוס מתאר א� הוא את ההשחתה במסגרת המרד

כ� שכל אר� יהודה נעשה ... מאות ושמוני� וחמש מכפריה� היותר ידועי� נחרבו

10".זאבי� וצבועי� רבי מספר סובבו מיללי� בעריה�... מדבר
 

כי בתשתית הסיפור עומד הניגוד החרי� שבי� ההשחתה , ומרלאור זאת נית� ל

כי , נית� להוסי�. וההרס מצדו של אדריינוס לבי� היצירה והנטיעה מצדו של הזק�

במיוחד היה "כאשר כבר ציינו כי , "באילי� שביליא דטבריא", הסיפור התרחש בגליל

11."'לפני שנטרפה שעה, 'החורב� בגליל שהיה מיושב בצפיפות גדולה
 

העמדת החורב� וההרס שזרע אדריינוס כניגוד לנטיעה ולצמיחה עולה ג� ממקורות 

 :בירושלמי) כוכבא
העיר שבה נפל בר(כ� למשל מתואר חורב� ביתר . אחרי�

Ì¯Î ÏÂ„‚ ‰È‰ ÒÂ�ÈÈ¯„‡Ï Ú˘¯‰ מיל עשר שמונה על מיל עשר השמונ ÔÈÓÎ 

‡È¯·ÈË È¯ÂÙÈˆÏ, 12.ידיי� וטופיש קומה מלא ביתר מהרוגי גדר והקיפו
 

אול� בהקשר למעשי אדריינוס משמש הכר� , הכר� אמור לשמש לנטיעה ולהצמחה

מעי� זה ג� בברייתא בתלמוד הבבלי בהקשר של חורב� . כביטוי לממדי ההרג והחורב�

 Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÓ„Ó Ô‰ÈÓ¯Îעובדי כוכבי� את ·ˆ¯Â שבע שני� : במתניתא תנא: "ביתר

 ).א"גיטי� נז ע" (בלא זבל

מעמידה את ההרס , המתארת את מה שהוביל לנפילת ביתר,  ש� לפני כ�א� הגמרא

 :לצמיחה ולהמשכיות, והחורב� כניגוד ללידה

 

 .101' בובר עמ' מהד, איכה רבה פרשה ב ב; ב"בבלי סנהדרי� צז ע: וראו .7

 .5הערה , לעיל .8

 .א"כ ע, ז"ירושלמי פאה פ .9

 –כוכבא �מרד בר, 'אופנהיימר' שהוכ� למאמרו של א, איזק' � של ב תרגו.2�69.14.1, 5הערה , לעיל .10

 .12' עמ, �"ירושלי� תש, Ó-‡·ÎÂÎ¯„ ·¯, )עור�(אופנהיימר ' א: בתו�', יחודו ומחקרו

החקלאות היהודית באר� ישראל בתקופת , 'פליקס' י: ראו. ג"כב ע, ה"על פי ירושלמי עירובי� פ .11

‡¯Â·ÈÎ‰ „ÚÂ È�˘ ˙È· Ô·¯ÂÁÓ Ï‡¯˘È ı˘ , )עורכי�(אחרי� ברס ו' צ: בתו�', המשנה והתלמוד

 ÈÓÏÒÂÓ‰כוכבא כבר דנו רבי��בשאלת השתתפות הגליל במרד בר. 422' עמ, ב"ירושלי� תשמ, א ,

 .ואי� זה מענייננו כא�

' עמ, וראו לעיל ש�. 104' בובר עמ' מהד, וכ� באיכה רבה פרשה ב ב, א"סט ע, ד"ירושלמי תעניות פ .12

 ".דריינוס קיסר שהרג בביתר שמוני� אל� רבוא בני אד�א: "101
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 Ê¯‡ ÈÏ˙˘ ‡˜Â�È „ÈÏÈ˙Ó, ˙˜Â�È‡דהוו נהיגי כי הוה , על שקא דריספק חריב ביתר

‡˙È�¯Â˙ ÈÏ˙˘‡ ,È·Ò�ÈÓ ÂÂ‰ ÈÎÂ,‡��‚ Â„·ÚÂ Â‰Ï ÈˆÈÈ˜  . יומא חד הוה קא חלפא

, אתו נפול עלייהו,  ועיילו לה ˜ˆÊ¯‡ Â‡,אתבר שקא דריספק, סרברתיה דקי

 .אתא עלייהו. מרדו ב� יהודאי: אתו אמרו ליה לקיסר. מחונהו

ÂÈ‰ ˜Â�È˙ „ÏÂ� ‰È‰˘Î שנוהגי� היו , על יתד של מרכבה חרבה ביתר: תרגו�[

Ê¯‡ ıÚ ÌÈÏ˙Â˘ ,‰ËÈ˘ ÌÈÏ˙Â˘ ÂÈ‰ ˙˜Â�È˙ ‰„ÏÂ�˘Î , ÂÈ‰ ÌÈ�˙Á˙Ó ÂÈ‰˘ÎÂ

‡ ÌÈˆˆÂ˜‰ÙÂÁ ÌÂ‡˘ÚÂ Ì˙Â. עברה בת הקיסר ונשברה יתד במרכבתהיו� אחד  .

Ê¯‡ ‰È„·Ú Âˆˆ˜הלכו . באו היהודי� ונפלו עליה� והיכו�.  ותקנוהו למרכבה

 ).]הקיסר(עלה עליה� . מרדו ב� היהודי�: ואמרו לקיסר

 :ובהמש� ש�

: �ר יוחנ"ר אבהו א"ר זירא א" א–) ג', איכה ב(' גדע בחרי א� כל קר� ישראל'

והרגו בה , אלו שמוני� אל� קרני מלחמה שנכנסו לכר� ביתר בשעה שלכדוה

 .אנשי� ונשי� וט� עד שהל� דמ� ונפל לי� הגדול

נראה אפוא שהעימות הרעיוני המתבטא במפגש שבי� אדריינוס לזק� בא על רקע המרד 

 . ותוצאותיו הקשות

התאני� . של הזק� ‰˙‡�ÌÈמול מוטיב ההשחתה מצדו של אדריינוס עומדת נטיעת 

ÏÁ· אר� זבת "שהיא , נזכרות במקורות רבי� כמאפיי� טיפולוגי של פוריות אר� ישראל

˘·„Â."13פע� אחת הל� רבי יהושע לסכני� ומצא עז רבוצה : " כ� למשל במדרש תנאי�

 מעי� זה ג� 14". יוצא מ� התאנה ומתערבי� זה בזהÂ„·˘ שותת ממנה �È‡˙‰ ·ÏÁÂ‰תחת 

 15". מעורבי�„·˘ ÏÁÂ· ובא ומצא ˙‡�È‰מעשה באחד שקשר עז ל ":בתלמוד הירושלמי

 :ובתנחומא

 מלאה ‰˙‡�‰והיתה , מעשה ברבי יונת� ב� אלעזר שהיה יושב תחת תאנה אחת

˙ÂÙÈ ÌÈ�‡˙ .באתה . והיה הרוח מגבל� בעפר, והיו התאני� שואבי� דבש, ירד טל

בואו וראו דוגמא : וקרא לתלמידי� ואמר לה�, ÏÁ· ·„·˘עז אחת והיתה מנטפת 

16.מעי� העול� הבא
 

 

י בא "כמו המכילתא דרשב, המקשרי� פסוק זה לדבש תמרי� דווקא, זאת בניגוד למקורות אחרי� .13

אר� "ג� הפסוק ". זה דבש תמרי� "–" אר� זבת חלב ודבש": 38' מלמד עמ�אפשטיי�' מהד, ג ה"י

' מהד, ספרי דברי� פיסקא רצז: ה מקורות לדבש תמרי�מקושר בכמ) ח', דברי� ח" (זית שמ� ודבש

 .171' הופמ� עמ' מהד, ו ב"מדרש תנאי� דברי� כ; 316' פינקלשטיי� עמ

 .174' הופמ� עמ' מהד, ו ט"מדרש תנאי� דברי� כ .14

 –' אל אר� זבת חלב ודבש': "ח', שמות ג, ראו ג� פסיקתא זוטרתא. א"כ ע, ז"ירושלמי פאה פ .15

 ".ומתערב זה בזה, והדבש מ� התאני�, והחלב זב מ� הבהמות, רועי� תחת התאני�שיהיו הצא� 

 .ומעי� זה בתנחומא תצוה יג, 102' עמ, תצוה י) בובר(תנחומא  .16
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ÌÈÁÂÙ˙/˙ÂÁÂÙ�/ÔÈÁÙ ˙¯· 

ג	 בחלקו השני של המעשה בתנחומא נית� למצוא רצ של משחק מילי	 המבליט את 

שכנו של . הניגוד בי� צמיחת הֵ�רות היפי	 ובי� צד האלימות המתגלה אצל אדריינוס

 : ובתאני	·˙ÌÈÁÂÙהזק� שמע בקול אשתו ובא לכבד את המל� 

 ותאני	 ושאר ˙ÌÈÁÂÙועתה עמוד וטול סל גדול ומלא אותו כל מיני מגדי	 מ� '...

הל� ושמע לאשתו ונטל סל גדול וִמלא אותו כל מיני מגדי	 תאני	 ... 'פירות יפות

ÌÈÁÂÙ˙Âשמעתי שאתה אוהב את הפירות ובאתי , אדוני המל�' ... וטע� על כתפו

 .'˙ÌÈÁÂÙלכבד� בתאני	 ו

 :בעד התפוחי	 היהאול	 הגמול שקיבל 

עמדו . ' אות� על פניוÂÁÙËÂטלו אותו ממנו ': אמר המל� לסרדיוטי� שלו

סימו את עיניו ,  פניו˘�ÂÁÙאותו על פניו עד ÔÈÁÙÂË והפשיטוהו ערו	 והתחילו 

והיתה אשתו .  נפש כשהוא עשוי דוגמא בוכה·ÈÁÙוהל� לביתו , ועשאוהו דוגמא

 וגופו �ÂÁÂÙ˙ה אותו עשוי דוגמא ועיניו מלא זהובי	 וראת סבורה שהוא בא בסל

ששמעתי ל� והלכתי לכבד את ': אמר לה. ?'מה ל�': אמרה לו. משובר ומוכה

 .' אותו על פניÂÁÙËÂ, המל� באותו הסל

, מעבר לביטוי שיש בה� לאכזריותו של אדריינוס, "ÌÂ¯Úוהפשיטוהו "ג	 המילי	 

ÁÁÙ'.17'רמית הוא בא' ערו	'שכ� , עשויות להתקשר לאותו משחק מילי	
 

מתקשר לאותו , "·¯˙ ÔÈÁÙ", ייתכ� שג	 כינויה של השכנה בוויקרא רבה, בנוס

השכנה שגרמה למהפ� . נפוחות/בפחי/נפחו/טפחו/משחק מילי	 בתנחומא של תפוחי	

" ברת פחי�"יש שהציעו שהכינוי ". ברת פחי�"מתוארת כ" טופחי�"ל" תפוחי	"מ

', פחינוס' או על המילה 18,בסורית' פחח'שורש והוא מבוסס על ה', ריקה'פירושו 

', בת מֵארה' אחרי	 פירשו שפירוש הכינוי הוא παχύνος.(19(' טיפש'שפירושה ביוונית 

ג	 א	 מבחינה אטימולוגית פירוש הכינוי הוא ,  לאור דברינו20.'פחת'מ� השורש הארמי 

תקשר למשחק שכ� הוא מ, עדיי� יש בו הדי	 להפסד ולמֵארה', טיפשה'או ' ריקה'

 . 'נפוחות וכו/ טפחו/המילי	 של תפוחי	

 

 .ב', תרגו� יונת� לישעיהו כ; א"מגילה כד ע .17

 ˙¯·ıÈ', �עיו� בכמה כינויי� תלמודיי� ותולדותיה": בר פחתי"ו" ב� פיחה" "בר פחי�", 'עמית' א .18

 .בהרחבה, 489�504' עמ, ג"תשס, עב ד

 H.G. Liddel and R. Scott, A;180' עמ, ח"וינה תרל', בר פחי�'ער� ,  אÌÏ˘‰ ÍÂ¯Ú, י קוהוט"ח .19

Greek-English Lexicon, Oxford 1948, p. 1351. 

,  רבה פרשה לו בעל פי בראשית, 158' עמ, ג"ירושלי� תשכ, Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙Â�ÂÂÈÂ ˙È�ÂÂÈ, ליברמ�' ש .20

 .ועוד; ג"מא ע, ט"ירושלמי נדרי� פ; 1277' עמ, ש� פרשה צט ז; 336' אלבק עמ�תיאודור' מהד
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ÈÂÏ·˜ ¯· 

בנוסח (מכונה השכ� עצמו בפי אשתו , "ברת פחי�", במקביל לכינויה של אשת השכ�

.  תרג� כינוי זה בצורה לא עקיבהÌÏ˘‰ ÍÂ¯Úי קוהוט ב"ח". ·¯ ˜·ÈÂÏ) "ויקרא רבה

" איש יודע תחבולות"ו ופירוש) χόβαλος( כתב שמקורו ביוונית 21'בר קבלוי'בער� 

 כתב 22'קבל'ואילו בער� ; )שהוא פתי ות�', בר פחי�'והוסי� שזהו בדיוק ההפ� מ(

' קבל'בזיקה למילה הארמית ', ב� אפלה'הוא " בר קבלוי"שהפירוש המילולי של 

  24".הושאל לצרה וכאב" אלא שביטוי זה 23',חוש�'שפירושה 

י� וקלע למשחק מילי� נוס� אפשר שבחוסר עקיבות זה צדק קוהוט בלא יודע

הקשור , לאור� הסיפור פזורי� ביטויי� שוני� ומנוגדי� של מוטיב החוש�. בסיפור

 Ï‡ אי קרצת: "אדריינוס טוע� כלפי הזק�. רעיונית בהשוואת גורל� של הזק� ושכנו

˙Î˘Á) " א� שזכית : "ל"רד'; אי� ל� להתייגע בזקנות�, א� יגעת בנערות� '–כלומר

: ומשיבו הזק�"). אינ� יודע א� תזכה לחיות ולראות חשכת ערב, ה�ֹקר הזהלהשכי� חי 

, יגעתי בנערותי ויגע אני ג� בזקנותי'" (עבד ומה דהני למרי שמיא,  ÈÎ˘ÁÂ˙הקרצית"

אני מקווה שכש� שזכיתי להשכי� אזכה ג� ': ל"רד'; ומה שמהנה לרבו� השמי� עושה

 ÔÈÓÂÈ ÛÂÒÏ"ואז .) 'לריבו� השמי� עושה מה שמהנה –וא� א� לא אזכה לכ� , להעריב

אי� מדובר בסו� ימיו של הזק� אלא .  בסו� הימי� נתבשלו התאני�–" עבדי� תיניא

משמעית �תמיהתו הדו. מתוארת כא� אריכות ימי� מבורכת ומופלאה של הזק�, אדרבא

מנהו� א� זכית אכיל , ·ÍÈÈÁ... ?בר כמה שני� את יומא די�,  סבא,·ÍÈÈÁ: "של אדריינוס

זוכה , "ÔÈ„ ‡ÓÂÈ"ב� מאה שני� ב, הזק�.  של הזק�·ÂÈÈÁ אכ� מתקיימת –" תהוה מודע לי

 ".ÔÈÓÂÈ ÛÂÒÏ"לאכול מהתאני� 

אמרה "שכנתו של הזק� , "ÈÎ˘Á˙הקרצית ו... Î˘Á˙אי קרצת לא "א� לעומת 

 ואתה יושב בבית... כל בני אד� הולכי�"או , )בנוסח ויקרא רבה..." (·¯ ˜·ÈÂÏ: לבעלה

ÏÙÂ‡· Í˘…Á) "באפתי ", ולבסו�). בנוסח התנחומא ‡˘Ó¯פינו� יתיה ואזל לבייתיה" ,

, )שכנו, של הזק�" ÔÈÓÂÈ ÛÂÒÏ"בניגוד ל( ÌÂÈ‰ ÛÂÒ ב25,לפנות לילה וחשכה, כלומר

 ". בית חֹש� באופל", משחררי� אותו לביתו

 

21. ÌÏ˘‰ ÍÂ¯Ú 181' עמ, )19לעיל הערה ( א. 

22. ÌÏ˘‰ ÍÂ¯Ú58' עמ, א"וינה תרנ,  ז. 

 .כ, ד"ראו תרגו� אונקלוס לשמות י .23

, "לא יוצלח"תרג� ביטוי זה כ) 66' מע, ה ,ויקרא רבה כה, ג"אביב תשכ תל, „¯˘ ¯·‰Ó(א מרקי� "מ .24

 .'להיכשל בהתגוששות'שפירושה , )καββᾰλε(' קבלה'על פי המילה היוונית 

 –" מאחֵרי בנש�... משכיֵמי ב�ֹקר("יא ', בישעיהו ה" נש�"הוא תרגומה של המילה " רמשא" .25

ומתורגמת ' חוש�'עצמה מתפרשת לפעמי� כ' נש�'ול� מילת א, שמשמעותה לילה, ")¯ÔÈ˘Óב"

 ").˜·Ïעל טורי  "–" על הרי נש� וקוית� לאור("טז , ג"כמו בירמיהו י, "קבל"כ
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איש יודע "בתחילה כ: עשוי אפוא להתפרש במשמעות כפולה" בר קבלוי"

לאור ', ב� חוש�'אול� בסופו של דבר כ, אשתו הטיפשה, "ברת פחי�"לעומת " תתחבולו

26.התוצאות העגומות של התחבולה שנקט בעצת אשתו
 

 Â�Î˘Â Ô˜Ê‰ ÔÈ· „Â‚È�‰ 

מבטא אפוא הסיפור ג� את הניגוד שבי� הזק� , מלבד העימות שבי� נטיעה וחורב�

ואילו ,  זכה ליהנות ממנה בעצמוועל כ�, הזק� הבי� את ער� הנטיעה עבור אחרי�: ושכנו

 . ועל כ� יצא במפח נפש, השכ� לא הבי� כלל את העיקרו� ובא לקבל ולא לתרו�

כדי לחדד את הניגוד בי� השניי� משתמש הסיפור בביטויי� דומי� במשמעות 

בנוגע . יש לציי� ג� את עניי� הכבוד, שעליו עמדנו לעיל, מלבד מוטיב החוש�. הפוכה

אמר . ?' להדיה סבא דיהודאיÈ�È¯˜È˙ ‡¯˜ÂÓ ÔÈ„‰ ÏÎ‰': ליה עבדוהיאמרי� : "לזק�

 Ê‰ „Â·Î‰ ÏÎ‰': אמרו לו עבדיו[= ?'  ליהÂÓ˜¯ואנא לא אנא , ‡È¯˜Â‰ברייה ': להו�

 Â„·Î˙בוראו ': אמר לה�. ?'לזק� הזה מהיהודי�Â„·ÈÎ ואני לא Â„·Î‡'? ."[ זאת לעומת

'  אנא שלי� ל�·È ÔÈ„‰ ÏÎ˜¯‡': תתיהאמר לאנ: "שלו זכה השכ� בסו� המעשה' כבוד'ה

 ]". ' אני חייב ל�Ê‰ „Â·Î‰ ÏÎ‰ב': אמר לאשתו[= 

קלווני� : "אצל הזק�. מופיע בסיפור פעמיי� במשמעות הפוכה' לַפנות'ג� הפועל 

 הסל שלו ˘˙Â�Ùמצווה אני [=  הדי� קרטלא דידיה ותמלו� יתיה דינרי� ˙ÔÂ�Ùאנא ד

  יתיה ואזל לבייתיה  ÔÂ�ÈÙבאפתי רמשא: "שכ�ואילו אצל ה, ]"ותמלאוהו דינרי�

 ]". אותו והל� לביתוÂ�ÈÙלפנות ערב [= 

". בכורי תאני� יפות"של ) סל קט�" (סלסלה"הזק� מביא , לפי הנוסח בתנחומא

אומר אדריינוס , "אותה בכורי תאני� יפות ÏÓÂ‡ סלסלה�ÏË "בתמורה לכ� שהזק� 

השכ� אינו מסתפק בסלסלה ,  מנגד27".בי� אותה זהוÂ‡ÏÓÂ אותה ממנו ÂÏË: "לעבדיו

אול� בסופו של דבר הסל , של ֵ�רות כדי לזכות לזהובי� רבי�" סל גדול"אלא מביא 

� . כאשר את הֵ�רות המרובי� שבו השליכו על גופו, הגדול היה לו לרוע

עומדי� , כל אחד בתורו, ואילו הזק� ושכנו, בנוסח ויקרא רבה המל� נמצא בארמונו

אול� הזק� הגיע אל הארמו� . ר הארמו� כשֵ�רות בידיה� ומחכי� לתגובת המל�ליד שע

וכפי , "קאי� חציב חציבי� למינצב נציבי�: "כפי שמודגש במדרש, לאחר יגיעה רבה

ולכ� תגובת , "?ואת בר מאה שני� וקאי� חצב חצובי� למנצב נציבי�: "שתמה אדריינוס

 

עולה ג� מ	 הגמרא בסנהדרי	 צב ' בית אופל'לבי	 ' קבל'הזיקה בי	 המוב	 הארמי המושאל של  .26

עשה ', אפל'לשו	 ' קבל'. הוי עניו ותחיה: י"רש[ וקיי� ˜·Ïלעול� הוי : "ואמר רבי אלעזר: "א"ע

 אי	 פותחי	 לו חלונות לראות נגעו ‡ÏÙבית :  א� אנ	 נמי תנינא–אמר רבי זירא ]. עצמ� אפל ושפל

 ]".אי	 מטמא בנגעי�, דכל זמ	 שאי	 כה	 רואהו, נמצא שאפלתו הצלתו: י"רש[

מישה מדינרי הכס� המופיעי� בנוסח השווי� פי עשרי� וח, לפי הנוסח בתנחומא מדובר בדינרי זהב .27

 ).ב"בבא מציעא מד ע: ראו(ויקרא רבה 
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 למע� –]" תתנו כיסא של זהב וֵישב לו[= ליה  דדהבא ויתיב 28תיתנו� סילו�: "המל� היא

ולכ� מצווה המל� כי , לעומתו הגיע שכנו אל שער הארמו� בלי שו� יגיעה. ינוח מיגיעתו

 .יישאר בשער הארמו� ויתייגע בכ� שהעוברי� והשבי� ישליכו את הֵ�רות על פניו

מה בנוסח התנחומא המל� אינו נמצא בארמונו אלא עבר בשדה בחזרתו מהמלח

הזק� ושכנו . באותו מקו� שבו יגע הזק� והמל� תמה עליו ולעג לו בדרכו למלחמה

נטל ? מה עשה אותו זק�: "מנסי� שניה� לנצל את מעבר המל� ש� כדי להתקרב אליו

הל� ושמע "לעומת , " אנדריאנוסÈ�ÙÏ ·¯˜Âסלסלה ומלא אותה בכורי תאני� יפות 

Â˜¯· גדי� תאני� ותפוחי� וטע� על כתפו לאשתו ונטל סל גדול ומלא אותו כל מיני מ

È�ÙÏאתה ("אול� בעוד הזק� מתקרב אל המל� לאחר שעמל והתייגע ".  המל� בקופנדר

כשהוא מביא למל� תרומה צנועה א� רבת , ")?זק� ועומד וטורח ומתיגע לאחרי�

, כלומר באמצעות קיצור דר�, "בקופנדר"השכ� מנסה להתקרב אל המל� , משמעות

הזק� מביא סלסלת ֵ�רות קטנה .  בלי שו� יגיעה ובלי שו� משמעות– 29קפנדריא

, שאפילו המל� אדריינוס המשחית יודע להערי� אותו, שמאחוריה מטע� רעיוני גדול

מי שאינו קולט את המשמעות . ואילו השכ� מביא סל ֵ�רות גדול שמאחוריו אי� דבר

אל� להרגיש את הצד החומרי יי, הרעיונית שבתשורה אלא רואה רק הצד החומרי שבה

 .הזה על בשרו

ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰ 

, "יפות וקרב לפני אדריאנוס·ÌÈ�‡˙ È¯ÂÎ  וִמלא אותה ÏÒÏÒ‰נטל ", תיאור התנחומא

... ˙‡�‰ ˘·Î¯‰יורד אד� בתו� שדהו ורואה : "נשמע כתיאורו של אד� המביא ביכורי�

המוטיב של ). ד! משניות אג"ביכורי� פ..." ( על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה‰ÏÒנוטל 

"ÌÈ�‡˙ È¯ÂÎ· "כדברי המדרש, קשור מילולית ורעיונית ע� הבאת הביכורי�" :'‰�‡˙‰ 

:  וקשור במקביל ג� לביטול הבאת�ÌÈ¯ÂÎ·‰ ÈÏÒ ",30 אלו–) יד', ש ב"שה(' חנטה פגיה

ÌÈ¯ÂÎ·‰ ÂÏË·˘Ó."31 – )יז', חבקוק ג('  לא תפרח˙‡�‰כי '"
 

ונות� הצהרה המזכירה את ) ד"א מ"ביכורי� פ ("מביא וקורא"הזק� עומד כאד� 

הרי כבר זכני המקו� לאכול ... קבל מ� עבד�, אדֹני המל�': אמר לפניו: "מקרא הביכורי�

כ� מקשר ). נוסח התנחומא ("'ואלה שבתו� הסלסלה מה� מנת�, מפירות נטיעותי

 �ÈÎÂ ·˙ֹÂ‡ Ï‡ ı¯‡‰ ÂÌ˙ÚË: "המדרש בי� הפרשה שאותה הוא רואה כפרשת הנטיעה

 

הושבת ). א"י ושבת קלח ע"ב מ"ראו כלי פכ( בלטינית sela; כיסא ביוונית, σελλωίον: סילו� .28

, " ÌÈ·Â‰Êמלאה‰ÏÒÏÒ‰ "אול ש הזק� נוטל , הזק� על כיסא של זהב אינה נזכרת בנוסח התנחומא

 .מלא זהב) סלא בארמית(של זהב וסל ) כיסא (sela: שחק מיליוייתכ� שיש כא� מ

לא יכנס להר הבית : "ה"ט מ"כמו במשנה ברכות פ, בלטינית היא שביל המקצר את הדר�' קפנדריא' .29

 ".ולא יעשנו קפנדריא... במקלו

; 95' מנדלבוי עמ' מהד, פסיקתא דרב כהנא החדש הזה פסקא ה ט; שיר השירי רבה פרשה ב ב .30

 .ב"איש שלו עד ע' מהד, ו"פסיקתא רבתי החודש פט

 .18' שכטר עמ' מהד, ה"ב פ"אבות דרבי נת� נו; תנחומא תצוה יג .31
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ÏÎ ıÚ ÏÎ‡Ó לבי� הפרשה , )כג, ט"ויקרא י" (שני� שלש פריו את ערלתו וערלת�

 È‰Â ÈÎ ‡Â·˙ Ï‡ ı¯‡‰... ˙Á˜ÏÂ‰: "פרשת הביכורי�, העוסקת בסיומו של התהלי�

˙È˘‡¯Ó ÏÎ È¯Ù ‰Ó„‡‰ ¯˘‡ ‡È·˙ Íˆ¯‡Ó והלכת בטנא ושמת ל� ת�נֹ אלהי� 'ה אשר 

 ).ב�א, ו"דברי� כ" (אלהי� 'ה יבחר אשר המקו� אל

 Ú ]  =‰ÓÂ·„דהני למרי שמיאÓÂ‰ : "בוויקרא רבה הצהיר הזק� על נכונותו לנטוע

Â˘Ú לסו� ימי� [=  תיניא ÔÈ„·Úלסו� יומי� ", ואכ�]". ÂÚ˘‰שמהנה לריבו� השמי� 

 ˙‡�ÌÈמילא סל ? Ú ‰Ó˘‰[= מלא קרטלא תיני� וסלק ? Ú ‰Ó·„: "ולכ�, ]"תאני�

שמה שמהנה אותו הוא להעניק לזק� אריכות , כ�להודות לריבו� השמי� על , ]"ועלה

 Ú "//"ÔÈ„·Ú·„דהני למרי שמיאÓ‰ ו: "אל מול התקבולת. ימי� והצלחה במעשיו

‡È�È˙" ,תגובת הזק� היא" :„·Ú ‰Ó//" מלא קרטלאÔÈ�È˙." 

אני הוא אותו הזק� שמצאת אותי : "ה טמו� הניצחו�"בהודיה תמימה זו לקב, כמוב�

 הרי כבר –?' מה אתה מצטער עומד ומתיגע לאחרי�, תה זק�א': בהליכת� ואמרת לי

È˙ÂÚÈË� ˙Â¯ÈÙÓ ÏÂÎ‡Ï ÌÂ˜Ó‰ È�ÎÊ ."!ג� את דברי המשנה �נוטל : "ניצחו� זה משק

ÈÎ ' ארוממ� ה': הגיע לעזרה וִדברו הלוי� בשיר. הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה

ÈÏ È·ÈÂ‡ ˙ÁÓƒN ‡ÏÂ È�˙ÈÏ„ ')כמו , הניצחו�). ד"ג מ" פביכורי�)" (ב', תהילי� ל

בדומה להגדה , הוא בעצ� הבאת הֵ�רות כהתגשמות ההצהרה הראשונה, בביכורי�

 ÚÂ˙‰. ודבש חלב זבת אר# הזאת האר# את לנו וית� הזה המקו� אל אנוויִב: "בביכורי�

‰�‰ È˙‡·‰ ˙‡ ˙È˘‡¯ È¯Ù ‰Ó„‡‰ ¯˘‡ ‰˙˙� ÈÏ ‰'") י�ט, ו"דברי� כ.( 

הכה� אשר "האיכר הזק� אינו עומד בירושלי� לפני , אמנ� באירוניה המתבקשת

אר# זבת "כי א� לפני האויב אשר השחית בימי� הה� את ה, )ג, ש�" (יהיה בימי� הה�

 אול� הניצחו� הוא 32';איליה קפיטולינה'והחלי� את ירושלי� ב' שנת� ה" חלב ודבש

על , כות ימי�העוסק בנטיעה וביצירת חיי� וזוכה לארי, ניצחונו של הנוטע: ניצחו�

פוריותה של אר# ישראל גוברת על זה , במקביל. העוסק בקיצור החיי� ובהשחתה

 .המנסה להחריבה

Â¯˘˜‰· ¯ÂÙÈÒ‰ 

סיפור אדריינוס והזק� מופיע במדרשי� השוני� במסגרת רצ� דרשות , כפי שכבר הזכרנו

יוצר הניגוד בי� אדריינוס המשחית וההורס ובי� הזק� ה. העוסקות בחשיבות הנטיעה

 . והנוטע מהווה ביטוי ברור לערכי� העולי� מדרשות אלו

 :כ� נאמר בוויקרא רבה

וכי איפשר לאד� לבשר )... ה, ג"דברי� י(' אלהיכ� תלכו ובו תדבקו�' אחרי ה'

אלא מתחילת ברייתו שלעול� לא נתעסק אלא במטע ... ?ה"וד� להלו� אחרי הקב

 ‡Ì˙‡˘Î Ì˙‡ Û ,)ח', שית בברא(' אלהי� ג� בעד�' ויטע ה'ד "הה, תחילה

 

 ).5הערה , לעיל(דיו קסיוס ; א"בבלי תענית כט ע .32
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‰ÏÈÁ˙ ÚËÓ· ‡Ï‡ ÔÂ˜ÒÚ˙˙ ‡Ï Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ÔÈÒ�Î� :' #וכי תבֹאו אל האר

33).כג, ט"ויקרא י(' ונטעת� כל ע# מאכל
 

 :וכ� נאמר במדרש תנחומא

פ שתמצאו אותה "אע: ה לישראל" אמר לה� הקב–' וכי תבֹאו אל האר# ונטעת�'

: שנאמר,  הוו זהירי� בנטיעותאלא, לא תאמרו נשב ולא נטע, מליאה כל טוב

‡ÌÈ¯Á‡ ÂÚË�˘ ˙ÂÚÈË� Ì˙‡ˆÓÂ Ì˙Ò�Î�˘ Ì˘Î , Û. 'ונטעת� כל ע# מאכל'

ÌÎÈ�·Ï ÌÈÚËÂ� ÂÈ‰ Ì˙‡ .מה אני ? כמה שני� אני חי, אני זק�': שלא יאמר אד�

ה העלי� מלבו של אד� "אילולי שהקב!... למחר אני מת? עומד מתיגע לאחרי�

‰ ÌÈÏÚ‰ ÍÎÈÙÏ" È�· Ï˘ ˙Â·ÏÓ ‰˜·... לא נוטעלא היה אד� בונה ו, את המיתה

‰˙ÈÓ‰ ÌÂÈ ˙‡ Ì„‡ ,‰�Â· Ì„‡ ‡‰È˘ : ‰ÎÊ–ÂÏ ‰È‰È  ; ‰ÎÊ ‡Ï–ÌÈ¯Á‡Ï .34
 

 :ואחריו נאמר, בהמש� לדברי� אלו מופיע סיפור אדריינוס והזק�

אפילו יהיה , אלא כש� שמצא עוד יוסי� ויטע, לפיכ� לא ִיָ%טל אד� מ� הנטיעות

' ויטע ה: "שנאמר, כביכול אני צרי�; למדו ממני': שראלה לי"אמר הקב. זק�

 .')ח', בראשית ב" (אלהי� ג� בעד� מקד�

של היגיעה עבור אחרי� ושל , דרשות אלו מבטאות את ערכ� של הנטיעה והצמיחה

ערכי� אלו . למרות התחושה הקיומית של קוצר חיי האד�, הדאגה לדורות הבאי�

לא ִיָ%טל אד� מ� "הניסוח . לימוד ממנו ומיצירתומוצגי� כהתדבקות בדרכי הבורא וכ

לא ִיָ%טל אד� מפריה ורביה אלא א� כ� יש לו בני� בני : "דומה לאמירה" הנטיעות

הנטיעה באר# ישראל . ומשווה אפוא את הנטיעה להולדה, )ו"ו מ"יבמות פ" (בני�

לו של כל זה עומד מול מפע. ה בג� עד�"מושווית בדברי המדרש ג� לנטיעת הקב

35.אדריינוס הרשע שחיק עצמות המשחית וההורס
 

בעקבות ". שביליא דטבריה"בוויקרא רבה המפגש בי� אדריינוס והזק� מתקיי� ב

ועל א� ההרס והחורב� תתחיל ש� , כוכבא תעבור הסנהדרי� מיבנה לגליל�מלחמת בר

 .היהודי� יתרכזו בגליל ויתעסקו בחקלאות. תקופה פורייה

36.בנטיעה, ובעיקר
 

 

 .תקעג�תקעב' מרגליות עמ' מהד, ויקרא רבה פרשה כה .33

 .תנחומא קדושי� ח .34

שהתרחש בתקופה מאוחרת , מעניי� להשוות דברי� אלו ע� מפגש אחר של יהודי ע� המל� הרומאי .35

 לי אית, צריכנא לא']: רבי ליה [אמר ...במטראתא פריכא דהבא ליה שדר הוה יומא כל: "יותר

 כל[=  'עלייהו ניפוק מינייהו ודאתי, בתר� דאתו לבתראי דיהבי דבתר� למא� ליהוו': אמר. 'טובא

אמר ". יש לי הרבה, איני צרי�: "אמר לו רבי... זהב שבור בשקי�) אנטונינוס לרבי(יו� היה שולח לו 

עבודה ]" (והבאי� מה� יוציאו עליה�, ˘Ì‰È¯Á‡ ÌÈ‡·Ï ˙˙Ï È„Î ÍÈ¯Á‡ ÌÈ‡·Ï ÂÈ‰È): "אנטונינוס(

סמ� הממו� היוצאי� מבני� יוציאו הוצאות למלכי רומי העומדי� אחַרי על : "י"רש). (ב"זרה י ע

 ").הלז

 .ב"עוד המובטח בירמיהו ליעל דר� הי .36


