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 גדילה וצמיחה בעבודת ד'

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת קדושים

הולך עם גייסות שלו להלחם על מדינה אחת היה ו ,מעשה באדריאנוס המלך שהיה עובר למלחמה

אתה זקן עומד וטורח  :א"ל אדריאנוס .תאניםמצא זקן אחד בדרך שהיה נוטע נטיעות ו בו, שמרדה

ואם  ,אם אזכה אוכל מפירות נטיעתי .הריני נוטע ,אדוני המלךלאדריאנוס: א"ל  ?ומתיגע לאחרים

 .מצא לאותו זקן באותו מקום ,וחזר לאחר שלש שנים ,עשה שלש שנים במלחמה .לאו יאכלו בני

 .וקרב לפני אדריאנוס ,בכורי תאנים יפותלא אותה יומ (להיסלס)= כלכלה נטל ,מה עשה אותו זקן

אתה זקן מה "ואמרת  אלו התאנים, שאני הוא זקן שמצאת בהילוכך,אדני המלך קבל  :אמר לפניו

שבתוך  וואל ,לאכול מפירות נטיעותי קב"הכני היהרי כבר ז ?"יגע לאחריםימתואתה מצטער 

היתה  יו, וסח להם את המעשה.כלכלה מלאה זהובים, והתחיל הולך ומשתבח בביתו לאשתו ולבנה

 ,והקב"ה נותן להם ם,כל בני אדם הולכי :אמרה לבעלה .שמעה מה אמר הזקן ,שכנתו עומדת שם

 ,של תאנים כלכלההרי שכן שלנו כבד את המלך ב .ך באופלוחש ךואתה יושב בבית ,ומזמן להם טובה

 ,ני מגדים מן תפוחים ותאניםומלא אותו כל מי ,תה עמוד וטול סל גדולאו ,זהובים אותה לא לויומ

כמו שעשה  ,לך זהוביםאותו ימלא  אולי ,לך וכבדו בהן .הרבה ןשהוא אוהב אות ים,ושאר פירות יפ

רב יפו וקיוטען על כת תפוחים ותאניםלא אותו יהלך ושמע לאשתו ונטל סל גדול ומ .לשכננו הזקן

ובאתי לכבדך  ,פירותאוהב  שמעתי שאתה ,אדוני המלך לו: ואמר )=סל(, לפני המלך בקופנדר

וכן עשו וטפחו  .על פניו לווטפחו  הסלטלו  )=חיילים(: טיןואמר המלך לסרדי .בתאנים ותפוחים

עשוי דוגמא לביתו כשהוא והלך  ,ועשאוהו דוגמאאותו על פניו, עד שנפחו פניו, ושברו את עיניו, 

 .בר ומוכהושוגופו מ ,נפוחות פניווראתה אותו  ,סבורה שהוא בא בסל מלא זהוביםא והי ,בוכהו

 .וטפחו אותו על פני באותו דורון,אותו  וכבדתיששמעתי לך והלכתי  מר לה:א? מה לך :אמרה לו

לפיכך  .את כל גופי בהןו את פניכבר היו מרגמין מיני פירות קשין,  סלבטלתי ילולי שמעתי לך והיא

לישראל  הקב"האמר  .אפילו זקן ,עוד יוסיף ויטע -אלא כשם שמצא  ,לא יבטל אדם מן הנטיעות

 .)בראשית ב(" ים גן בעדן מקדםוקויטע ה' אל" אמרכביכול  ,למדו ממני

 


