
~ סבב פתיחה ~
נשאל בסבב << לו הייתי עץ – איזה עץ הייתי?

נניח במרכז המעגל קערת פירות ססגונית – כל אחד 
מהסטודנטים בוחר ומשתף מה שלומו באמצעות הפרי או לו 

היה פרי, איזה פרי היה... 

נבקש מהסטודנטים מראש להביא חפץ עתיק שעובר 
אצלהם בבית – סבב שיתוף כהקדמה ללימוד

“חשק נטיעת אילנות
      נובע מחפץ הטבת 

הדורות הבאים,
   שעיקר תוקפו מובלט    

                  בעץ החרוב”
        )מגד ירחים, הרב קוק(



אדריינוס שחיק עצמות היה עובר בשבילי טבריה, וראה איש זקן עומד וחופר חפירות לנטוע 
 נטיעות.

אמר לו: סבא סבא אילו השכמת לא היית צריך להעריב  .
אמר לו: השכמתי והערבתי והטוב בעיני ה' אלהי השמים עשה  .

אמר לו: בחייך סבא, בן כמה שנים אתה היום הזה  ?
אמר לו: בן מאה שנה  .

אמר לו: ואתה בן מאה שנה ועומד וחופר חפירות לנטוע נטיעות? האם אתה סבור שתאכל מהם?
אמר לו:נוטע, אם אזכה – אוכל, ואם לא, כשם שייגעו לי אבותי כך אני יגע לבניי  ,

אמר לו: בחייך, אם תזכה לאכול מהם, תודיעני . 
 לאחר ימים... עשתה תאנים

אמר: הרי הגיע הזמן להודיע למלך .
מה עשה? מילא סל תאנים ועלה ועמד לו על שער פלטין  .

אמרו לו: מה עסקך  ?
אמר להם: לעלות לפני המלך .

כיון שעלה , אמר לו: מה עסקך  ? 
 אמר לו: אני הזקן שעברת עלי ואני חופר חפירות לנטוע נטיעות  

ואמרת לי: אם תזכה לאכול מהם תודיע לי  .
עכשיו זכיתי ואוכל מהם והנה תאנים מהפירות.

אמר אדריאנוס באותה שעה לעבדיו:  מצווה אני שתתנו כסא זהב וישב לו  .
אמר לעבדיו: מצווה אני שתפנו את הסל שלו ותמלאו אותו דינרים  .

 אמרו לו עבדיו: כל הכבוד הזה תכבד לזקן יהודי זה 
אמר להם: בוראו כבדו ואני אין אני מכבדו ?

אשתו של השכן ,אישה רעה הייתה, 
אמרה לבעלה : לא יוצלח!  ראה שמלך הזה אוהב תאנים ומחליפן בדינרים .

מה עשה? מילא שקו תאנים ועמד לפני הארמון.
אמרו לו: מה עסקך?

אמר להם: שמעתי שהמלך אוהב תאנים ומחליפן בדינרים.
באו ואמרו למלך: זקן אחד עומד על שער החצר ושקו מלא בתאנים... ואמרנו לו:"מה עסקך? 

ואמר לנו: שמעתי שהמלך אוהב תאנים ומחליפן בדינרים."
אמר להם: מצווה אני , שתעמידו אותו בשער המלך

וכל מי שיוצא ונכנס יהא משליכן על פניו.
בערב שחררו אותו לביתו. אמר לאשתו: כל הכבוד הזה ,חייב אני לך...!

אמרה לו: לך תשתבח לאימך! שהיו אלו תאנים ולא אתרוגין ,שהיו בשלות ולא פגות.

ויקרא רבה

~ לימוד מדרש ~



~ שאלות בעקבות המדרש ~
· מי זה אדריאנוס?	

· מיהו הזקן? 	

· למה אדריאנוס מתחיל לדבר עם כל אחד ברחוב? מה תופס אותו בזקן הזה? 	

· מתי לדעתו של אדריינוס כדאי להשקיע/להתאמץ בחיים?	

· מה אתם הייתם עונים לאדריאנוס לו הייתם הזקן? 	

· כיצד אתם מרגישים עם תשובותיו של הזקן ? משכנע? 	

· מה מניע את הזקן? 	

· מדוע הזקן חוזר אל אדריינוס? 	

· מה אדריינוס כל-כך מתרגש??	

· מה מניע את אדריינוס בחיים שלו ומה מניע את הזקן? 	

~ תובנות ~
אחת השאלות שמעסיקות את העולם היום היא "מה יצא לי מזה?" מה התכל'ס? 

יש נטיה לזלזל באותם אלו שמאמינים ברוח. בכח האמונה. במעבר. 

אדריאנוס רוכב על סוסו עם כל שומרי הראש והגדודים שלו בטבריה . מרחוק רואה זקן עובד 
את אדמתו. הדבר לא מסתדר לו.

זקן שככל הנראה יש לו כבר ילדים. נכדים. הוא אמור לנוח בשלב הזה בחיים. הוא שותל עצים 
כשדי ברור לכולם שאת הפירות שלהם הוא לא הולך לאכול. 

אתה בן מאה שנה וחופר גומות לשתול שתילים?! 

הזקן עונה לו תשובה ממרחב אחר << אם אני אזכה ואוכל. ואם אני לא אז בשביל בני. וזה עיקרון 
שקיבלתי מאבותיי.

שמה  אדריינוס  של  בשאלותיו  רואים  הזקן?  את  מניע  ומה  שלו  בחיים  אדריינוס  את  מניע  מה 
שדוחף אותו בחיים זה רק כסף, רווחים, כבוד. הוא לא מכיר סיבה אחרת שבשבילה הזקן יתעסק 
עכשיו בנטיעה. מרוב שהוא נמצא בעולם הזה הוא גם לא מצליח להבין את תשובת הזקן והוא 
נמצא במקום אחר  זאת  לעומת  ממשיך לשאול אותו אם חושב שיזכה לאכול מהפירות. הזקן 
לגמרי. מה שמניע אותו זה נתינה, ערכים, טוב. הוא לא חושב רק על עצמו אלא על הדורות הבאים.

הזקן מבקש לגלות לאדרינוס את נקודת המבט שלו. יש משהו שהוא מעבר לחשבון הפרטי.

כשהזקן חוזר עם פירות הוא קולט שהאדם עומד מולו הוא לא פראייר– הוא חי חיים מלאים 
ושמחים ויודע גם להוציא פרות וליהנות מהם. עכשיו הנוסחה העקומה של אדרינוס מתנפצת. 

בחלק השני של המדרש מחחדד עוד יותר שיש כאן קומה שקונים אותה בעמל. אשתו של השכן 
מבקשת לחקות את הצלחתו של הזקן ובעצם לזייף אותה, אבל זה לא באמת מצליח לה .. יש כאן 

בקשת חיים אמיתית. עולם מושגים שמבקש לבנות. להוסיף. להחיות.


