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 בבא בתרא פ ב : האגדה
 

י ינִּ ר לּוְליָּ א ּבַ ּיָּ י חִּ ַרׁש ַרּבִּ  : ּדָּ
יב  ְכתִּ ּדִּ יק ( " תהלים צב : ) ַמאי  ַצּדִּ

ה ּגֶ ש ְ נֹון יִּ בָּ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ח ּכְ ְפרָּ ר יִּ מָּ ּתָּ  , "ּכַ
ם ֶנֱאַמר  ר'אִּ מָּ ה ֶנֱאַמר ', ּתָּ ּמָּ  '? ֶאֶרז'לָּ
ם ֶנֱאַמר  ה ֶנֱאַמר ', ֶאֶרז'ְואִּ ּמָּ ר'לָּ מָּ  '? ּתָּ

ר  מָּ ּתָּ ֶנֱאַמר  ְולֹא  ֶאֶרז  ֶנֱאַמר  ם  , אִּ
י אֹוֵמר  יתִּ יִּ ה :  הָּ ה ֶאֶרז ֵאין עֹוש ֶ י מָּ אִּ

ֹות  ר ה ,  ּפֵ ֹוש ֶ ע ן  ֵאי ק  י ַצּדִּ ַאף 
רֹות  ְך ֶנֱאַמר ,ּפֵ ר'ְלכָּ מָּ  '; ּתָּ

ֶאֶרז  ֶנֱאַמר  ְולֹא  ר  מָּ ּתָּ ֶנֱאַמר  ם  , ְואִּ
ֹוֵמר  א י  תִּ י יִּ ֹו :  הָּ ְזע ּגִּ ן  ֵאי ר  מָּ ּתָּ ַמה 

יף  יף ,  ַמֲחלִּ ְזעֹו ַמֲחלִּ יק ֵאין ּגִּ , ַאף ַצּדִּ
ְך ֶנֱאַמר ֶאֶרז  . ְלכָּ

 
 .”דעת”מתוך אתר  -הגרסה המנוקדת 

 הרקע בגמרא
ובין השאר מציינת את ,  הגמרא עוסקת בדיני קניין אילנות 

היא מקשה על .  העובדה שארז שנקצץ אינו מחדש את גזעו 
שלפיה הארז דווקא מחדש את ,  נתון זה מהאגדה שלפנינו 

 . ומסבירה שיש סוגי ארזים רבים ושונים, גזעו
 
 
 
 
 
 

 שאלות הכוונה ללימוד עצמי
” גזעו מחליף ” ו ”  עושה פרות ” מה משמעות המושגים  

 ?בהקשר של הצדיקים
למה חשוב להביא בפסוק את שתי התכונות של הצדיקים 

 ?ולא רק אחת

מותאם .  בעזרת עלון וירטואלי ודף פייסבוק ,  ל דרך אגדות התלמוד  ” מציע מענה למעוניינים להרחיב מעט בלימוד עולמם הרעיוני של חז   אגדה היום 
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 יציבותו וקיומו -הצדיק 



 

 העמקה בסוגיה? והגדת לבנך או לראות את עצמו

לצורך העניין גם תלמיד חכם בעל ,  אב לילדים ,  אדם מבוגר 

יש שתי .  מתיישב לשולחן הסדר בליל פסח ,  שיעור קומה 

ייראה הלילה שלו  עיסוק פנימי עמוק :  אפשרויות כיצד 

או מסירת הסיפור ,  במשמעויותיה הגנוזות של יציאת מצרים 

בידו לבחור אם לחוות בלילה התעלות .  כפשוטו בשפת הילדים 

, נקודתית ,  בליל הסדר .  או להתמסר לבניו ,  רוחנית אישית 

אבל ,  " והגדת לבנך "   –התורה מצווה על האפשרות השנייה  

האם על ?  איזו אפשרות עדיפה :  באופן כללי אפשר לשאול 

 ?  החכם להתמקד בבניית עצמו או בהנחלת המורשת לדור הבא

הפסוק המדמה את הצדיק לתמר ולארז מופיע לאחר התבוננות 

שלא כמו .  הדומים לעשב שאינו מתקיים לאורך זמן ,  ברשעים 

כיצד .  ועוד ינובון בשיבה ,  הצדיקים בחצרות אלוקינו יפריחו ,  הרשעים 

האם אנו רואים במציאות יציבות אצל ?  זה בא לידי ביטוי בפועל 

האופן שבו מסבירה האגדה את ?  הצדיקים יותר מאשר אצל הרשעים 

יכול ,  לתמר שמוציא פירות ולארז שמחליף את גזעו ,  הדימויים בפסוק 

, נראה כי שתי התכונות הללו . אולי ללמד כיצד היא מבינה את הפסוק

הן אופני הביטוי במציאות של הישרדות ,  של התמר ושל הארז 

 .הצדיקים

: האופן הראשון פשוט יחסית 

נראה כי .  הצדיק מייצר פירות 

הכוונה שהוא משפיע אל מחוצה 

אנשים אחרים צומחים בזכות , לו

הוא מעביר את .  הלימוד שלו 

לתלמידיו ולשאר ,  תלמודו לבניו 

היא ,  אם נתמקד בהעברה הלאה לדור הבא .  הסביבה המוקרנת ממנו 

מקרה אחד ,  אמת: יכולה להסביר כיצד הצדיק מתקיים יותר מן הרשע

השאלה היא מה יישאר ,  לצדיק ולרשע וכולם יורדים בסוף אל הקבר 

הכפירה וחוסר המוסריות , האכזריות, רבים מאנשי הרשע. מהם בעולם

אבל ,  הדור הבא אולי יזכור אותם .  אינם מצליחים להעמיד תלמידים 

בלי לקבל באופן מלא את ,  יתייחס לשיטתם בעין ספקנית וביקורתית 

יגידו שהיא התאימה ,  בחלק גדול מהמקרים ידחו את גישתם .  גישתם 

צדיקים ,  מנגד .  לדור הקודם ויחדדו את הגישה החלופית הנכונה 

לדבוק ,  מעמידים בנים ותלמידים שרואים חובה קדושה ללכת בדרכם 

בזכות .  עד כמה שאפשר בדמותם ולאמץ את מידותיהם ומעשיהם 

 .מה שאי אפשר לומר על רוב הרשעים, צדיקים ממשיכים להיות נוכחים גם לאחר מותם, הבנים והתלמידים

גם אחרי שמנסים לכרות אותו ולהפיל , הוא עצמו מחזיק מעמד לאורך זמן. האופן השני מתמקד בצדיק עצמו

, אבל לצדיקים יש יכולת מופלאה להשתקם ;  ושניהם יכולים ליפול ,  מקרה אחד לצדיק ולרשע ,  אמת .  אותו 

כמו של ארזי הלבנון ,  יכולת זו להחליף כוחות מעניקה לו עוצמה מיוחדת . לשרוד למרות הכל ולשוב לצמוח

 .המפורסמים בחוזקם וחוסנם

מניסוח דבריו נראה כי יש , יתרה מזאת. רבי חייא בר לולייני אינו מוותר על אף אחד משני מאפייניו של הצדיק

יכולת ההישרדות .  הוא היה חסר   –ואילו רק דימוי אחד היה מופיע בפסוק  ,  בעיה לציין רק מאפיין אחד 

והיכולת לפתח ,  היכולת להחזיק מעמד ולהחליף כוחות בתור עצמך   –והעמידה נמדדת בשניים  

וכך יימשך קיומו בכל ,  וגם לספר באזני בנו ובן בנו ,  חייב אדם גם לראות את עצמו .  ממשיכי דרך 

 .דור ודור
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 לעיון נוסף
 

 :עוד מאגדות השבוע
י  ָמנִּ ר ַנחְׁ מּוֵאל ּבַ ְׁ י ש  י ,  ָאַמר ַרּבִּ ָאַמר ַרּבִּ

יב :  יֹוָנָתן  תִּ כְׁ ַעל ( " במדבר כא : ) ַמאי ּדִּ
ים לִּ רּו ַהּמֹש ְׁ ן יֹאמְׁ גוֹ : ּכֵ ּבֹון וְׁ ְׁ  ?"ּבֹאּו ֶחש 

ים' לִּ ָרם', ַהּמֹש ְׁ צְׁ יִּ ים ּבְׁ לִּ ְׁ  . ֵאּלּו ַהּמֹוש 
ּבֹון '  ְׁ ּבֹונֹות ',  ּבֹאּו ֶחש  ְׁ ב ֶחש  ֵ ַחש ּ ּבֹואּו ּונְׁ

ל עֹוָלם  ֶ ָכָרּה ,  ש  ֶנֶגד ש ְׁ ּכְׁ ָוה  צְׁ ֵסד מִּ , ֶהפְׁ
ֵסָדּה  ֶנֶגד ֶהפְׁ ַכר ֲעֵבָרה ּכְׁ  . ּוש ְׁ

ּכֹוֵנן '  תִּ וְׁ ֶנה  ּבָ ,  ּתִּ ן ' ּכֵ ה  ה עֹוש ֶ ַאּתָ ם  , אִּ
ה  ַהּזֶ ֹוָלם  ע ּבָ ֶנה  ּבָ ֹוָלם ,  ּתִּ ָלע ּכֹוֵנן  תִּ וְׁ

א  . ַהּבָ
יחֹון '  יר־סִּ מֹו ',  עִּ ים ָאָדם ַעצְׁ ם ֵמש ִּ אִּ

יָחה ָנָאה  ךְׁ ַאַחר ש ִּ ַהּלֵ ּמְׁ ֶ ר ֶזה ש  ַעיִּ ַמה ,  ּכְׁ
יב ַאֲחָריו תִּ ּבֹון : " ּכְׁ ְׁ ָאה ֵמֶחש  י ֵאש  ָיצְׁ " ּכִּ

גוֹ  ים .  ' וְׁ בִּ ְׁ ַחש ּ ן ַהמְׁ ֵצא ֵאש  מִּ ֹתאַכל ,  ּתֵ וְׁ
ים בִּ ְׁ ַחש ּ ֵאיָנם מְׁ ֶ  (עח ב).  ֶאת ש 

 
 :מפרשנות האגדה

ם מפרש על פי האגדה שלנו את "המלבי
, לדבריו ".  צדיק כתמר יפרח ” הפסוק  

הכוונה שהצדיק משאיר אחריו בנים 
ושהוא עצמו זוכה לחיי נצח ,  כמותו 

 .בעולם הבא
 

ת  א דחו  י ם  מקרי ל מה גדו בחלק 
יגידו שהיא התאימה לדור ,  גישתם 

הקודם ויחדדו את הגישה החלופית 
צדיקים מעמידים בנים , מנגד. הנכונה

ותלמידים שרואים חובה קדושה 
 .ללכת בדרכם


