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מספרי העמודים
הסופיים של המאמר
יעודכנו רק אחרי
שתיסגר החוברת
המודפסת.

דוד שניאור

צל עצימ כתיאור ריאלי וכ מל ב יפור המקראי
רקע
במקומות רבימ במקרא מופר על ישיבה או פעולה אחרת שנעשו תחת עצ או שיח:
אברהמ הושיב את אורחיו בצל העצ )בראשית י"ח ,ד ,ח( ,הגר השליכה את ישמעאל
תחת אחד השיחימ )שמ כ"א ,טו( ,יעקב הטמינ את אלוהי הנכר והנזמימ תחת האלה
אשר עמ שכמ )שמ ל"ה ,ד( ,דבורה מינקת רבקה נקברה תחת עצ אלונ )שמ ,ח( ,דבורה
השופטת ישבה לשפוט את ישראל תחת עצ תומר )שופטימ ד' ,ה( ,מלאכ ה' ישב תחת
האלה בעפרה )שמ ו' ,יא( ,במשלו של יותמ הבטיח האטד לעצימ לחות בצילו )שמ
במ ְכ ָמש )שמ"א י"ד ,ב( ותחת האשל
ט' ,טו( ,שאול המלכ ישב תחת רימונ במלחמה ִ
בגבעה )שמ כ"ב ,ו( ,וגופתו וגופות בניו נקברו תחת האלה ביבש גלעד )דה"א י' ,יב(,
הנביא מיהודה ישב תחת אלה )מל"א י"ג ,יד( ,אליהו הנביא ישב במדבר תחת רותמ
)שמ י"ט ,ד-ה( ,יונה חיפש צל מתחת לקיקיונ )יונה ד' ,ה( ,והרעיה מתארת את
ההתעוררות לדודה תחת עצ התפוח )שה"ש ח' ,ה( .כמו כנ ,בשני מקומות במקרא
תקופה של שקט ושלווה מתוארת במילימ " ִאיש ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו" )מל"א ה',
ה; מיכה ד' ,ד(1.
ניתנ לראות שבמרבית המקרימ המקרא אינו מתפק בציונ העובדה שהפעולה
נעשתה תחת עצ ,אלא הוא מציינ את שמ העצ שבו מדובר .נקודה זו מעוררת את
השאלה האמ לזהותו של העצ יש תפקיד משמעותי בעיצוב היפור המקראי ,או שמא
אינ זה אלא פרט שולי ביפור ,חלק מנ ה'תפאורה' שלו ,ואילו היה מוחלפ העצ בעצ
אחר לא היה היפור נגרע דבר.
*
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מחקר זה נכתב ביוע התמיכה שקיבלתי מהבמה לתולדות ארצ ישראל והעמ יהודי לשנת תשע"ז
מטעמ אוניבריטת חיפה.
בנופ יש גמ תיאור מקראי של עבודה זרה " ַּת ַחת ָּכל ֵעצ ַר ַענָ נ" )דברימ י"ב ,ב; ירמיה ג' ,ו ,יג ועוד(.
פולחנ עבודה זרה של עצימ קשור יותר לנושא של עצימ קדושימ שאינו מענייננו כאנ; ראו :ש'
אילנ' ,העצ המקודש – גורמ לשמירת נופ קדמונ' ,אופקימ בגיאוגרפיה  ,1תשל"ה ,עמ'  ;86-81א'
דפני ,עצימ מקודשימ בישראל ,רעננה תשע"א; ז' עמר' ,ה"בוטניקה הקדושה" של ארצ ישראל
במורת הנוצרית' ,בתוכ :א' שילר )עורכ( ,נצרות ונוצרימ בארצ ישראל )אריאל ,(156-155
ירושלימ  ,2002עמ' F.J. Simoons, Plants of Life, Plants of Death, Wisconsin ;214-206
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אנו בורימ כי לזהותמ ולתכונותיהמ של הצמחימ המוזכרימ במקרא ,כמו גמ
לתיאורימ ריאליימ אחרימ ,ישנה תרומה משמעותית לעיצוב היפור ולהבנת
משמעותו .הכרת הריאליה המקראית תורמת לדעתנו לא רק להבנת ההקשר )(Context
המכונה 'מושב החיימ' ) ,(Sitz im Lebenאלא להבנת מכלול הטיפולוגיה והימבוליקה
של הטקט .לכנ מלבד קריאת הטקט בעזרת פרשנות ועקרונות פרותיימ ,יש
להעמיק את היכרותנו עמ הפרטימ הריאליימ המופיעימ ביפור ולעמוד על תרומתמ
לנרטיב שלו .להלנ נדגימ את הדבר בתחומ הצמחימ ,אולמ הדבר נכונ גמ בתיאור
פרטימ גיאוגרפיימ וריאליימ אחרימ.
הכרת הצמחימ ותכונותיהמ חשובה במיוחד בניתוח המשלימ המקראיימ .משל
הוא מעינ צופנ שאותו יש לפענח כדי לקלוט את המר 2,ואמ המשל כולל צמחימ
ששממ ותכונותיהמ אינמ מוכרימ לקהל הקוראימ או השומעימ ,ייתכנ שגמ המר לא
יהיה מובנ ומשמעותי.
ככ תיאר עמר את חשיבות זיהוימ של הצמחימ והכרת אופיימ להבנת הטקט
המקראי:
ואכנ אזכור צמחי המקרא רובמ ככולמ היו ידועימ לבני התקופה ,תנאי הכרחי להבנת
העלילה ולמר היוצא ממנו .ככ למשל כאשר נשאל הנביא ירמיהו מה הוא רואה בחזונו,
הייתה תשובתו' :מקל שקד אני רֹאה' )ירמיהו א' ,יא( .ועל ככ השיב לו ה'' :היטבת לראות
כי שֹקד אני על דברי לעשֹתו' )שמ ,יב( .יוצא ,אפוא ,שללא זיהוי ברור של הצמח שבמשל
לא ניתנ היה להבינ את הנמשל3.

להלנ נראה שבכמה מנ המקומות במקרא שבהמ מוזכרת ישיבה תחת עצ מוימ ,הכרת
תכונותיו הבוטניות הייחודיות מאפשרת לנו לבאר מדוע נזכר דווקא עצ זה ולא אחר,
וכיצד הדבר תורמ לעיצוב היפור4.
יש לציינ שבחלק מהמקומות במקרא העצ המדובר נותנ צל רחב ומשמעותי,
ובמקרימ אחרימ צילו של העצ מועט מאוד 5.להלנ נעוק קודמ בעצימ הנותנימ צל
משמעותי ואחר ככ באלו שצילמ מועט וזניח.
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ראו :י' ברקאי ומ' פרימנ' ,אירועימ תקשורתיימ במקרא' ,מימ מדליו  ,15תש"ד ,עמ' .204
ז' עמר ,צמחי המקרא ,ירושלימ תשע"ב ,עמ' .21
גפני התייח אפ הוא לדוגמות שונות של אזכורי עצימ במקרא וניה לבאר על פי פשטי המקראות
ועל פי חז"ל מדוע הוזכרו דווקא עצימ אלו ומה משמעותמ; ראו :ר' גפני' ,למשמעותמ של עצימ
במקרא' ,עלונ שבות  ,144-143תשנ"ה ,עמ' .180-170
המונח 'צל' במקרא מתייח פעמימ רבות להגנה מפני קרני השמש היוקדות ,כגונ" :וַ יְ ַמנ ה' ֶאל ִֹהימ
יקיֹונ וַ ּיַ ַעל ֵמ ַעל ְליֹונָ ה ִל ְהיֹות ֵצל ַעל רֹאשֹו ְל ַה ִּציל לֹו ֵמ ָר ָעתֹו" )יונה ד' ,ו( .מונח זה משמש באופנ
ִק ָ
ּופ ְריֹו ָמתֹוק ְל ִח ִּכי" )שה"ש ב' ,ג( ,להגנה" :ה'
לקרבהְּ " :ב ִצּלֹו ִח ַּמ ְד ִּתי וְ יָ ַש ְב ִּתי ִ
מטפורי גמ כביטוי ִ
ש ְֹמ ֶרכָ ה' ִצ ְּלכָ ַעל יַ ד יְ ִמינֶ כָ " )תהילימ קכ"א ,ה( ,ולחופשְּ " :כ ֶע ֶבד יִ ְשַאפ ֵצל) "...איוב ז' ,ב( .למרות
היח החיובי לצל וליתרונותיו ,זקוביצ ושנאנ מציינימ כי "בשל ארעיותו של הצל הוא משמש גמ
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אִ " .איש ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו"
הּודה וְ יִ ְש ָר ֵאל ָל ֶב ַטח ִאיש ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת
...וְ ָשלֹומ ָהיָ ה לֹו ִמ ָּכל ַע ָב ָריו ִמ ָּ ִביב .וַ ּיֵ ֶשב יְ ָ
ְּת ֵאנָ תֹו ִמ ָּדנ וְ ַעד ְּב ֵאר ָש ַבע ּכֹל יְ ֵמי ְשלֹמֹה

)מל"א ה' ,ד-ה(6.

על פי הקשרו ,הביטוי " ִאיש ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו" מתאר שלווה מדינית ,העשויה
הּודה וְ יִ ְש ָר ֵאל ַר ִּבימ ַּכחֹול
להוביל לשלווה אישית-משפחתית ,כפי שמתואר לפני כנ" :יְ ָ
ַא ֶשר ַעל ַהּיָ מ ָלרֹב א ְֹכ ִלימ וְ ש ִֹתימ ְ
ּוש ֵמ ִחימ" )שמ ד' ,כ( 7.ישנו קשר ישיר בינ שלווה
מדינית לבינ שגשוג חקלאי ,כפי שמתאר גורנ את מלכות שלמה:
אומה של איכרימ זעירימ חופשיימ רואה בכל מלחמה ,בינ שהיא נחוצה ובינ שהיא נכפית
בידי אויב חיצוני ,מטרד המאיימ על האיכר .גמ אמ המלחמה תתיימ בניצחונ ,איש לא
יחזיר לו את היבול שאבד ,כי לא הפיק לזרוע את נחלתו כשיצא למלחמה .ארבעימ שנות
שלומ נחשבו כמתנת שמימ8.
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כדימוי לקוצר ימיו של האדמ ,ש'ימיו כצל עובר' )תהילימ קמ"ד ,ד(" )י' זקוביצ וא' שנאנ ,פר
יונה :פירוש ישראלי חדש – מ עות יונה בימ ה פרות היהודית לדורותיה ,תל אביב תשע"ה ,עמ'
.(125
יהמ לְ ַמזְ ֵמרֹות לֹא יִ ְשאּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב וְ לֹא
יהמ ְל ִא ִּתימ וַ ַחנִ ית ֵֹת ֶ
וכנ במקומ נופ" :וְ ִכ ְּתתּו ַח ְרב ֵֹת ֶ
יִ ְל ְמדּונ עֹוד ִמ ְל ָח ָמה .וְ יָ ְשבּו ִאיש ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו וְ ֵאינ ַמ ַח ִריד ִּכי ִפי ה' ְצ ָבאֹות ִּד ֵּבר" )מיכה
הּודה
ד' ,ג-ד( .לדעת פרוינד ,ההבדל הגדול בינ הפוק במל"א ובינ הפוק במיכה הוא השמטת "יְ ָ
וְ יִ ְש ָר ֵאל" .היבה לככ לדעתו היא האוניברליות שעליה מיכה הנביא מנבא בפוק העוקבִּ " :כי ָּכל
עֹולמ וָ ֶעד"; ראו :י' פרוינד"' ,ונהרו עליו
ָה ַע ִּמימ יֵ ְלכּו ִאיש ְּב ֵשמ ֶאל ָֹהיו וַ ַאנַ ְחנּו נֵ ֵלכְ ְּב ֵשמ ה' ֶאל ֵֹהינּו ְל ָ
עמימ) "...הייחוד בחזונו של מיכה(' ,בית מקרא קט ,תשמ"ז ,עמ'  .161-154הגפנ והתאנה מודגשות
גמ בפוק נופַּ " :בּיֹומ ַההּוא נְ ֻאמ ה' ְצ ָבאֹות ִּת ְק ְראּו ִאיש ְל ֵר ֵעהּו ֶאל ַּת ַחת ּגֶ ֶפנ וְ ֶאל ַּת ַחת ְּת ֵאנָ ה"
)זכריה ג' ,י( .גמ בפנייתו של רבשקה לאנשי ירושלימ ניתנ למצוא הדגשה מיוחדת של הגפנ
והתאנה לפני כל שאר היבולימ כביטוי לשלווה שלה יזכו אמ ייכנעוַ" :אל ִּת ְש ְמעּו ֶאל ִחזְ ִקּיָ הּו ִּכי כֹה
ּושתּו ִאיש ֵמי בֹורֹוַ .עד ּב ִֹאי
ּוצאּו ֵא ַלי וְ ִא ְכלּו ִאיש ּגַ ְפנֹו וְ ִאיש ְּת ֵאנָ תֹו ְ
ָאמר ֶמ ֶלכְ ַאּשּור ַעשּו ִא ִּתי ְב ָר ָכה ְ
ַ
ַאר ְצ ֶכמ ֶא ֶרצ ָּדגָ נ וְ ִתירֹוש ֶא ֶרצ ֶל ֶחמ ְּוכ ָר ִמימ ֶא ֶרצ זֵ ית יִ ְצ ָהר ְּוד ַבש וִ ְחיּו וְ לֹא
וְ ָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכמ ֶאל ֶא ֶרצ ְּכ ְ
ָת ֻמתּו" )מל"ב י"ח ,לא-לב(.
יחד עמ זאת ,יש לציינ כי תקופת מלכות שלמה התאפיינה גמ במיימ רבימ שהועלו למלכ בעזרת
הנציבימ כדי למלא את שולחנו ,להאבי את ויו ולהאכיל את משרתיו הרבימ )מל"א ד' ,ז; ה',
ז( .בנופ לככ ,העמ גוי לעבודות מפרכות שנדרשו לממלכת שלמה הגדולה ,כגונ היציאה ללבנונ
לייע בכריתת עצי הארז ובהעברתמ לירושלימ )שמ ה' ,כז-כח( .ואכנ ,עמ מותו של שלמה ביקש
העמ מבנו רחבעמ להקל את עבודתו ולהפחית מהעול הכבד )שמ י"ב ,ד(.
י' גורנ ,קווימ לתולדות עמ ישראל בתקופת התנ"כ ,רעננה תש"ט ,עמ'  .121גמ זקוביצ רואה
בנבואת מיכה )ד' ,ג-ד( קשר בינ הרית כלי המלחמה והפיכתמ לכלימ חקלאיימ ובינ הצגת השלומ
כשלווה חקלאית; ראו :י' זקוביצ ,משמיע שלומ מבשר טוב – שבעה פרקי חזונ לשלומ ירושלימ,
חיפה תש"ד ,עמ' .160-159
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מדוע נבחרו עצי הגפנ והתאנה לייצג דימוי של שלווה? ובכנ ,בשונה משאר שבעת
המינימ ,פירות הגפנ והתאנה ,מהפירות החשובימ בתקופה המקראית  9,ניתנימ
לאכילה באופנ ישיר מהעצ בלא עמל מיוחד 10.את שניהמ ניתנ גמ לייבש ולשמור
לאורכ זמנ )צימוקימ ודבלות( ,וכנ ניתנ להפיק מהמ תוצרימ חשובימ נופימ )יינ
ודבש( .כל זאת בנופ לצל הרב שהגפנ והתאנה מעניקימ ליושב תחתמ .לדברי גלעד,
יש להויפ לככ את העובדה כי בתקופה המקראית מרבית עצי הפרי ניטעו הרחק מנ
היישוב ,אולמ לעיתימ נטעו גפנ או תאנה בחצר המוכה לבית ,שבה נעשו רוב
עבודות הבית .ישיבתו הנינוחה של האיכר בצל העצימ בחצר המוכה לביתו ואכילת
הפירות שגדלו בה מעבירות מר של שלווה ורוגע )ראו איור מפר 11.(1

איור מ פר  :1וכת גפנימ בחצר בית )צילומ :ד' שניאור(.
 .9עמר )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .121 ,89
 .10הפעולה החקלאית הייחודית לגפנ ,בנופ לבציר ,היא הזמירה ,כפי שניתנ ללמוד מאזכור
המלאכות החקלאיות האורות בשנת השמיטהֵ " :שש ָשנִ ימ ִּתזְ ַרע ָש ֶדכָ וְ ֵשש ָשנִ ימ ִּתזְ מֹר ַּכ ְר ֶמכָ
בּוָאתּה" )ויקרא כ"ג ,ה( .לדעת קאוטו ,ייתכנ שפעולת הזמירה )'זמר'( המוזכרת
ָ
ָא ְפ ָּת ֶאת ְּת
וְ ַ
בלוח גזר כאחת מנ הפעולות החקלאיות היא למעשה בצירה; ראו :מ''ד קאוטו' ,לוח גזר
ומשמעותו ההיטורית-דתית' ,פרות מקראית ו פרות כנענית ב ,ירושלימ תשל''ט ,עמ' .182
)'נוצר'( היא הנטיעה; ראו :א' כהנ' ,נNצר תאנה
ֵ
לדעת כהנ ,הפעולה החקלאית הייחודית לתאנה
יאכל פריה' ,בית מקרא פ ,תש"מ ,עמ'  .82-81לדעתנו ,הפעולה החקלאית הייחודית לתאנה היא
השמירה על הפרי לאורכ תקופת הקטיפ והארייה בשעות הבוקר המוקדמות; ראו :ד' שניאור,
'"נֹצר תאנה יאכל פריה ושֹמר אדניו ֻיכ ָּבד" )משלי כז:יח( – הצעה לבירור המטאפורות בגישה
ריאלית ופרותית' ,כתב העת המקוונ שיח שדה  ,4תש"ז.
 .11ח' גלעד' ,איש תחת גפנו ותחת תאנתו' ,בית מקרא צז ,תשמ"ד ,עמ' .116-114
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בהשוואה לגפנ ולתאנה ,שאר העצימ הנמנימ עמ שבעת המינימ אינמ מעניקימ
צל ,או שיש טרחה רבה בתהליכי העיבוד וההכנה לקראת אכילתמ .יבולמ של הזית,
הרימונ והתמר אמנמ איננו תלוי באופנ ישיר בגשמ ,אכ עבודת המיק של הזית הינה
מורכבת ומאמצת ,וגמ תהליכ כבישת הזית והשמנ ארוכ ומייגע .אכילת רימונ אמנמ
זמינה ,אבל העצ איננו מפק צל רחב .גמ עצ התמר איננו מפיק צל משמעותי ,וכדי
שיהיה יבול רב יש צורכ להפרות את העצ הנקבי ולשמ ככ יש להתאמצ ולטפ גבוה.
נמצאנו למדימ שהביטוי " ִאיש ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו" ,המשמש כדימוי לשלווה
מדינית ,מתאימ באופנ אופטימלי לשלווה שניתנ למצוא בצל הרחב של עצימ אלו ,לצד
היכולת ליהנות מזמינות אכילת הפירות ואפ לשמור אותמ לתקופה ארוכה.
ב .לח ות בצל האטד
במשל יותמ מופר על האטד שהכימ למלוכ על כל העצימ ואפ הזמינ אותמ לחות
בצילו ,אולמ אמ לא כנ ,תצא אש מהאטד ותשרופ את ארזי הלבנונ:
ַאּתמ מ ְֹש ִחימ א ִֹתי ְל ֶמ ֶלכְ ַע ֵל ֶיכמ ּבֹאּו ַחּו ְב ִצ ִּלי וְ ִאמ ַאיִ נ
ָאטד ֶאל ָה ֵע ִצימ ִאמ ֶּב ֶא ֶמת ֶ
ֹאמר ָה ָ
וַ ּי ֶ
ַארזֵ י ַה ְּל ָבנֹונ
ֹאכל ֶאת ְ
ָאטד וְ ת ַ
ֵּת ֵצא ֵאש ִמנ ָה ָ
)שופטימ ט' ,טו(.

כדי להבינ טוב יותר את משמעות ה'הגנה' וה'מחה' שהאטד מציע על פי משל יותמ
עלינו להכיר את תכונותיו הבולטות של צמח זה ,ומכאנ נוכל להבינ כיצד הדימוי של
אבימלכ לאטד ממחיש בצורה הטובה ביותר את הביקורת של יותמ כלפיו .האטד נזכר
ָאטד ַא ֶשר ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדנ וַ ּיִ ְ ְּפדּו
במקרא לראשונה במע קבורת יעקב" :וַ ּיָ בֹאּו ַעד ּג ֶֹרנ ָה ָ
ָשמ ִמ ְ ֵּפד ּגָ דֹול) "...בראשית נ' ,י( .מהו מקור שמ המקומ 'גורנ האטד' ומדוע בחרו
יופ ואחיו לחנות שמ? לדעת הראובני 12,האטד הוא עצ קטנ ממדימ הנקרא שיזפ
מצוי ) 13( Ziziphus spina-christiומכונה בערבית ִ' ֵידר' או 'ּדֹומ' .אחד ממאפייניו
המובהקימ הוא מערכת שורשימ שטוחה וצפופה ברדיו גדול למדיי מביב לגזע
המרכזי ,המונעת מצמחימ אחרימ לגדול ביבו .כאשר חקלאי חיפש שטח אדמה
מיושר ללא עשבימ להכנת הגורנ ,הוא חיפש אטד וביבו עשה את הגורנ .ככ ניתנ
להבינ שיופ ואחיו בחרו שטח 'נקי' מעשבימ עבור השיירה .לפי זיהוי זה ,המר של
יותמ הוא שניתנ אמנמ ליהנות מצילו של האטד ,אכ תכונת ההשתלטות הנתרת שלו
)בתוכ האדמה( הינה מוכנת.

 .12נ' הראובני ,שיח ועצ במורשת ישראל ,נאות קדומימ  ,1984עמ' ) 66-58ראו גמ באתר של נאות
קדומימ.(http://www.n-k.org.il/?CategoryID=326&ArticleID=768 :
 .13משמעות השמ בלועזית הוא 'שיזפ קוצי המשיח' ,ומקורו באגדה נוצרית; ראו :א' דפני ואחרימ,
'השיזפ המצוי – עצ הרקיע השביעי' ,אופקימ בגאוגרפיה  ,71תש"ט ,עמ' .94-82
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את הבחירה להפיד את יעקב בקרבת האטד המזוהה עמ עצ השיזפ אפשר אולי
להביר גמ באופנ אחר :לעצ זה מיוחת קדושה בדתות שונות ,והדבר בא לידי ביטוי
גמ בטקי קבורה14.
לדברי עמר 15ופליק 16,הזיהוי המקובל יותר קובע שאטד הוא שמ קיבוצי
ָאטד
לקוצימ 17,דבר המתיישב עמ אזכור יציאת האש מהאטד" :וְ ִאמ ַאיִ נ ֵּת ֵצא ֵאש ִמנ ָה ָ
ַארזֵ י ַה ְּל ָבנֹונ" )שופטימ ט' ,טו( .ככ אפשר להבינ ש'גורנ האטד' הוא תיאור
ֹאכל ֶאת ְ
וְ ת ַ
למקומ מגודר בקוצימ ,כפי שנאמר גמ בדברי רבי אבהו' ":ויבאו עד גורנ האטד' – וכי
גורנ יש לו לאטד? אמר רבי אבהו :מלמד שהקיפוהו כתרימ לארונו של יעקב כגורנ זה
שמקיפימ לו אטד" )וטה יג ע"א(.
על פי הצעות זיהוי אלו האטד הוא עצ בוכ וקוצני ,וגמ כיומ מוכר השימוש בו
לגידור שטחימ חקלאיימ )ראו איור מפר  .(2אפ שהאטד איננו צמח גדול ומרשימ

איור מפר  :2עצ אטד המשמש לצורכ גידור )צילומ:
ד' שניאור(.
.14
.15
.16
.17

דפני ואחרימ )לעיל ,הערה  ,(13עמ' .87
עמר )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .213
י' פליק ,טבע וארצ בתנ"כ – פרקימ באקולוגיה מקראית ,ירושלימ תשנ"ב ,עמ' .125-123
ָאטד" )תהילימ נ"ח ,י(.
"ּב ֶט ֶרמ יָ ִבינּו ִּיר ֵֹת ֶכמ ָ
כפי שניתנ ללמוד ממקור נופְ :

צל עצימ כתיאור ריאלי וכמל ביפור המקראי

][7

ואינו בעל פירות משמעותיימ ,הוא עשוי להתלקח בקלות רבה ולשרופ יחד עימו את
הארז שהוא מל העוצמה והכוח ,כפי שניתנ ללמוד ממפר דימויימ במקרא" :קֹול ה'
ַארזֵ י ַה ְּל ָבנֹונ" )תהילימ כ"ט ,ה(; " ַמ ְר ֵאהּו ַּכ ְּל ָבנֹונ ָּבחּור
ש ֵֹבר ַא ָרזִ ימ וַ יְ ַש ֵּבר ה' ֶאת ְ
18
שרפתו על ידי
ָּכ ַא ָרזִ ימ" )שה"ש ה' ,טו( .יש המבירימ שהארז ממל מלוכה ,ולפי זה ֵ
האטד מבטאת באופנ אירוני את השתלטות השומר על המלכ ,דבר שאיזבל ציינה בבוז
בדבריה ליהוא ,שר צבא ממלכת ישראל ,לאחר שהרג את יהורמ מלכ ישראלַ " :ה ָשלֹומ
זִ ְמ ִרי ה ֵֹרג ַאדֹנָ יו" )מל"ב ט' ,לא( .גמ במקור נופ ניתנ למצוא הנגדה בינ הארז החונ
ובינ צמח קוצני :תגובת יהואש מלכ ישראל להזמנתו של אמציהְ " ,ל ָכה נִ ְת ָר ֶאה ָפנִ ימ"
)מל"ב י"ד ,ח( ,הייתה שלא כדאי למלכ יהודה לצאת למלחמה נגד ממלכת ישראל:
חֹוח ַא ֶשר ַּב ְּל ָבנֹונ ָש ַלח ֶאל
הּודה ֵלאמֹר ַה ַ
"וַ ּיִ ְש ַלח יְ הֹוָאש ֶמ ֶלכְ יִ ְש ָר ֵאל ֶאל ַא ַמ ְציָ הּו ֶמ ֶלכְ יְ ָ
ָה ֶא ֶרז ַא ֶשר ַּב ְּל ָבנֹונ ֵלאמֹר ְּתנָ ה ֶאת ִּב ְּתכָ ִל ְבנִ י ְל ִא ָּשה וַ ַּת ַעבֹר ַחּיַ ת ַה ָּש ֶדה ַא ֶשר ַּב ְּל ָבנֹונ
חֹוח" )שמ ,ט(.
וַ ִּת ְרמֹ ֶאת ַה ַ
ליכומ ,ההגנה בצילו של האטד טומנת בחובה השתלטות על הביבה הקרובה
והרחוקה ,וזהו המר של יותמ על אופיו המוכנ של אבימלכ ,כפי שכתב הראובני:
לאחר שנואשו העצימ ,המבקשימ מלכ ,מנ הטובימ שבנותני הפירות ,באשר איש מהמ לא
רצה במלוכה ,פנו כולמ אל האטד .פירותיו ,אומנמ ,אינמ נמנימ על המשובחימ שבפירות
)'קלימ שבדמאי'( ,אבל גזעו גבוה ונופו גדול ,גמ כוח ועוצמ לו וקוצימ דוקרימ .אמ כי לא
חרה כאנ נימת הלעג )באשר לטיבמ של הפירות( ,הרי בעיקרו של דבר מודה כאנ יותמ
בעוצמתו של האיש הנערצ וביכולתו למלוכ .אינ פק שבככ הוא מצליח גמ להחמיא
לכושר שיפוטמ של בעלי שכמ ,ועל כנ המ כורימ לו אזניהמ ברצונ .אולמ דרישתו של
האטד אל כל העצימ 'באו חו בצלי!' ,שהיא דרישה בירה מעיקרה ,עשויה להדליק נורה
אדומה בליבו של כל איכר ,המכיר את יכוייהמ של עצי הפרי להתפתח ,ולו רק להתקיימ,
בצילו של האטד הזה19.

ג .בצל הקיקיונ
צמח הקיקיונ מוזכר חמש פעמימ במקרא ,כולנ בפר יונה:
יקיֹונ וַ ּיַ ַעל ֵמ ַעל ְליֹונָ ה ִל ְהיֹות ֵצל ַעל רֹאשֹו ְל ַה ִּציל לֹו ֵמ ָר ָעתֹו וַ ּיִ ְש ַמח יֹונָ ה ַעל
וַ יְ ַמנ ה' ֶאל ִֹהימ ִק ָ
יקיֹונ ִש ְמ ָחה גְ ָ
ַה ִּק ָ
יקיֹונ וַ ּיִ ָיבש.
ּתֹול ַעת ַּב ַעלֹות ַה ַּש ַחר ַל ָּמ ָח ָרת וַ ַּתכְ ֶאת ַה ִּק ָ
דֹולה .וַ יְ ַמנ ָה ֶאל ִֹהימ ַ
רּוח ָק ִדימ ַח ִר ִ
וַ יְ ִהי ִּכזְ ר ַֹח ַה ֶּש ֶמש וַ יְ ַמנ ֶאל ִֹהימ ַ
ישית וַ ַּתכְ ַה ֶּש ֶמש ַעל רֹאש יֹונָ ה וַ ּיִ ְת ַע ָּלפ וַ ּיִ ְשַאל
יקיֹונ
יטב ָח ָרה ְלכָ ַעל ַה ִּק ָ
ֹאמר ֶאל ִֹהימ ֶאל יֹונָ ה ַה ֵה ֵ
מֹותי ֵמ ַחּיָ י .וַ ּי ֶ
ֹאמר טֹוב ִ
ֶאת נַ ְפשֹו ָלמּות וַ ּי ֶ
אמר ֵה ֵ
יקיֹונ ַא ֶשר לֹא ָע ַמ ְל ָּת ּבֹו וְ לֹא
ַאּתה ַח ְ ָּת ַעל ַה ִּק ָ
ֹאמר ה' ָ
יטב ָח ָרה ִלי ַעד ָמוֶ ת .וַ ּי ֶ
וַ ּיֹ ֶ
 .18ראו :ע' נחשונ' ,המשמעות המלית של עצ הארז' ,דפ שבועי – אוניבר יטת בר-אילנ ,פרשת
תזריע-מצֹרע ,תש"ז.
 .19הראובני )לעיל ,הערה  ,(12עמ' .65
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דֹולה ַא ֶשר יֶ ש ָּבּה
ָאבד .וַ ַאנִ י לֹא ָאחּו ַעל נִ ינְ וֵ ה ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ּובנ ַליְ ָלה ָ
גִ ַּד ְלּתֹו ֶש ִּבנ ַליְ ָלה ָהיָ ה ִ
ַה ְר ֵּבה ִמ ְש ֵּתימ ֶע ְש ֵרה ִרּבֹו ָ
ּוב ֵה ָמה ַר ָּבה )יונה ד' ,ו-יא(.
ָאדמ ַא ֶשר לֹא יָ ַדע ֵּבינ יְ ִמינֹו ִל ְשמֹאלֹו ְ

הקיקיונ נמצא בפרו של עמר תחת הקטגוריה של "שמות הצמחימ שזיהוימ ברמת
התברות גבוהה אכ לא ודאית" 20.עיונ אצל הפרשנימ והחוקרימ מלמד על אפשרויות
זיהוי מגוונות ,כמו גפנ ) 21,(Vineדלעת ) 22,(Lagenaria vulgarisקיו החורש )Hedera
 23(helixאו 'צלוליבא' ) 24,(Ricinus communisויש שבחרו להימנע מזיהוי עמ צמח
מוימ 25.מהפוקימ עולה תוכחה ליונה על חור הצדק בהשוואה בינ צערו על
הקיקיונ לבינ הצורכ של ה' לרחמ על אנשי נינווה ,ובהקשר זה יש לבחונ מהו ייחודו
של צמח הקיקיונ שנזכר פעמימ כה רבות בפוקימ אלו ,על פני צמחימ מוכרימ אחרימ
או אפילו צמח אנונימי.
הרמזימ המצויימ בפוקימ אלו עשויימ ללול עבורנו את הדרכ לזיהוי הנכונ של
צמח הקיקיונ .לאחר שיונה יימ את שליחותו והתריע בפני אנשי נינווה על האפשרות
להשמדת עירמ אמ לא ישובו מדרכמ ,הוא פנה לכיוונ מזרח ובנה וכה עמ צל .יונה
חיפש עמדת תצפית טובה לכיוונ נינווהַ " ,עד ַא ֶשר יִ ְר ֶאה ַמה ּיִ ְהיֶ ה ָּב ִעיר" )יונה ד' ,ה(.
מבחינה פונקציונלית ,אינ פק כי בחירתו בנקודת תצפית מזרחית לעיר מאפשרת לו
זווית ראייה נוחה ברוב שעות היומ חוצ משתי תקופות זמנ קצרות :בשעת הזריחה,
שבה השמש אינה מעליו אלא מזרחית לו ,ובשעת השקיעה ,שבה השמש מנוורת את
מי שפניו פונימ מערבה .על פי הנאמר בפוקימ ,יונה בנה וכה בעלת צל אכ לא בנה
מחיצה כלשהי בצד מזרח ,ולכנ בל מאוד מחומה של השמש בעת זריחתה .משומ ככ
שמח יונה שמחה רבה על הקיקיונ שהתיר את השמש הזורחת 26.רבימ מהתרגומימ
ומהפרשנימ ברו כנראה שהקיקיונ הוא צמח מטפ )כמו גפנ ,קיו או דלעת( ,אכ
.20
.21
.22
.23
.24
.25

בקטגוריה זו נמצאימ גמ :אורנ ,ברוש ,כרפ ,לענה ,מלוח ,קינמונ ועוד; ראו :עמר )לעיל ,הערה ,(3
עמ' .9
ככ מופיע בתרגומימ לאנגלית World English Bible; New Heart English Bible :ועוד.
ככ בתרגומ השבעימ ,וככ מופיע בתרגומימ לאנגליתKing James Bible; Jewish Publication :
 Societyועוד.
ככ נראה מדעת ר' לייא בירושלמי )שבת פ"ב ,ד ע"ג( ,המזהה 'שמנ קיק' עמ 'קיוא' ,וככ מופיע
בתרגומ לאנגלית.Douay-Rheims Bible :
עמר )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  .178זיהוי זה עולה גמ מהבבלי שבת כא ע"א .בימינו נקרא הצמח
'קיקיונ מצוי'.
כמו תרגומ יונתנ שכתב 'קיקיונ' ,וכמה תרגומימ לאנגלית שהתפקו במילה 'צמח' )New :(Plant
International Version; New Living Translation; English Standard Version; NET Bible

ועוד.
 .26הכתוב אומר אמנמ כי הקיקיונ היה " ֵמ ַעל לְ יֹונָ ה ִל ְהיֹות ֵצל ַעל רֹאשֹו" )יונה ד' ,ו( ,אולמ לכאורה
מוכח כי הקיקיונ לא היה בדיוק מעל יונה אלא ממזרח לו ,שהרי נאמר שאילולא התייבש הקיקיונ
היה בו כדי להציל את יונה מנ השמש הזורחת ומרוח הקדימ המזרחית.
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לפי הברנו שהקיקיונ אינו נמצא מעל הוכה אלא מזרחית לה ,הוא יכול להיות שיח
כדוגמת הקיקיונ המצוי )ראו איור מפר  (3המתאפיינ בגדילה מהירה27.
חיזוק נופ לככ שמדובר בקיקיונ מצוי הוא המבנה הפרותי המופיע כאנ .ה'
הוכיח את יונה על הצער והחמלה שהפגינ כלפי הקיקיונ שאותו לא גידל ,לעומת אנשי
העיר נינווה שכלפיהמ לא הפגינ חמלה .הניגוד בינ הקיקיונ לאנשי נינווה נעשה חריפ
ומשמעותי יותר אמ מדובר בצמח בר כמו קיקיונ מצוי.
תכונה נופת של הקיקיונ המצוי תורמת להעמקת המשמעות המלית של
היפור והמרימ העולימ ממנו .לקיקיונ המצוי ישננ תכונות רעילות – קליפת הזרעימ
שלו מכילה את החומר הרעיל 'ריצינ' 28,אכ רעל זה משמש כתרופה )'ריצינה'( כאשר

איור מ פר :3
קיקיונ מצוי )צילומ:
ב' שניאור(.
 .27ראו :מ' לבנה ,לק יקונ החי והצומח של ארצ ישראל  ,1תל אביב תשנ"ד ,עמ' .149
 .28עמר מביא עדות לנטיעת שיחי קיקיונ כגורמ הממית את הארבה; ראו :ז' עמר' ,הארבה והרבה– ...
נזקי הארבה והדברתו בארצ ישראל ובביבתה בעבר ובהווה' ,אריאל  ,168תש"ה ,עמ' .33
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משתמשימ בו בכמות מבוקרת 29.לדעתנו ,ה' מנה ללמד את יונה כי החיימ המ
מורכבימ ולא ניתנ לשפוט כל דבר במידת הדינ .צל הקיקיונ שהיה כה מועיל הפכ
בהיעדרו להיות דבר מזיק ,ואילו הרעל של הצמח יכול להיות מועיל כאשר יודעימ
להשתמש בו במינונ נכונ .ייתכנ שדברימ אלו הולמימ את תיאור אנשי נינווהַ " ,א ֶשר
לֹא יָ ַדע ֵּבינ יְ ִמינֹו ִל ְשמֹאלֹו") 30יונה ד' ,יא(31.
דְּ " .ב ִצּלֹו ִח ַּמ ְד ִּתי וְ יָ ַש ְב ִּתי" – על צילו של התפוח
עצ התפוח ) (Malus pumilaהוא עצ נשיר ,ולכנ האפשרות ליהנות מצילו אפשרית רק
באביב ובקיצ .יחד עמ זאת ,עצ התפוח איננו רחב ואיננו מפק צל מיוחד ,כפי שחז"ל
מתארימ אותו:
'כתפוח בעצי היער כנ דודי בינ הבנימ' )שה"ש ב' ,ג( – ר' חונא ר' אחא בשמ ר' יוי בנ
זימרא :מה תפוח הזה הכל בורחינ ממנו ,שאינ לו צל ,ככ ברחו כל אומות העולמ מלפני
'בצלו ִחמדתי
הקדוש ברוכ הוא ביומ מתנ תורה .יכול אפ ישר]אל[ כנ ,ת"ל ]= תלמוד לומר[ ִ
וישבתי'32.

ּפּוח ַּב ַע ֵצי ַהּיַ ַער ֵּכנ
התפוח מוזכר בשיר השירימ 33בהשוואה ניגודית לעצי היערְּ " :כ ַת ַ
ּופ ְריֹו ָמתֹוק ְל ִח ִּכי" )שה"ש ב' ,ג( .במבט ראשונ,
ּדֹודי ֵּבינ ַה ָּבנִ ימ ְּב ִצּלֹו ִח ַּמ ְד ִּתי וְ יָ ַש ְב ִּתי ִ
ִ
.29
.30

.31

.32
.33

ראו באתר 'צמח השדה'.http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=101 :
רש"י לפוק זה )ד"ה אשר לא ידע( פירש שהיו אלו ילדימ קטנימ .מלבי"מ )רבי מאיר ֵליּבּוש בנ
יחיאל ִמ ְיכל וֵ ייזֶ ר (1879-1809 ,הביר" :שאינ להמ דעת להבחינ בינ עבודת האל המיוחד ...ואינ
להעניש אותמ על חרונ דעתמ".
יש להעיר שהמילה "וַ יְ ַמנ" מופיעה בפר יונה ארבע פעמימ )ב' ,א; ד' ,ו ,ז ,ח( ,בהתאמה לדגמ
הפרותי המוכר של 'שלושה וארבעה' )ראו :זקוביצ ושנאנ ,לעיל ,הערה  ,5עמ'  .(131בדגמ זה
מופיעימ ארבעה פריטימ" ,שמהמ שלושת הראשונימ דומימ זה לזה והרביעי חריג ...הרביעי בהמ
הוא אבר המפנה והשיא" )י' זקוביצ" ,על שלושה ...ועל ארבעה" – הדגמ ה פרותי
שלושה-ארבעה במקרא ,ירושלימ תשל"ט ,עמ'  .(26במקרה שלנו ,המילה "וַ יְ ַמנ" מתארת בתחילה
את הופעת הדג ,הקיקיונ והתולעת ,ובהופעתה הרביעית היא מתארת את רוח הקדימ שגרמה
ליונה להתעלפ ולרצות למות ושינתה את גישתו ממידת הדינ למידת הרחמימ ,כפי שניתנ להיק
משתיקתו בופ הפר )"ושתיקתו של יונה מעידה עליו שהוא נותר ללא מענה ,ושמא אפ חדל
ממריו בהכירו בצדקת אלהיו ממנו" – א' ימונ ,יונה ]דרת מקרא לישראל[ ,ירושלימ-תל אביב
תשנ"ב ,עמ' .(81
פיקתא דרב כהנא בחדש השלישי פקא יב י ,מהד' מנדלבוימ עמ' .210
ּפּוחימ"
ַאּפכְ ַּכ ַּת ִ
יח ֵ
עֹור ְר ִּתיכָ " )שמ ח' ,ה(; "וְ ֵר ַ
ּפּוחימ" )שה"ש ב' ,ה(; " ַּת ַחת ַה ַּת ַ
ּפּוח ַ
וכנַ " :ר ְּפדּונִ י ַּב ַּת ִ
)שמ ז' ,ט( .עמר )לעיל ,הערה  ,3עמ'  (122ציינ כי כל פרשני ימי הביניימ מכימימ עמ זיהוי
התפוח המקראי עמ העצ הקרוי בימינו 'תפוח' .התפוח מוזכר ביואל )א' ,יב( יחד עמ הגפנ ,התאנה,
הרימונ והתמר ,וניתנ ללמוד מככ שהוא נחשב לאחד מפירותיה החשובימ של ארצ ישראל בתקופת
המקרא ,כפי שציינ מלבי"מ )שמ(" :הויפ תפוח שהוא החשוב ביתר מיני אילנות".
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שֹושּנָ ה ֵּבינ
השוואתו לשאר העצימ דומה להשוואה הניגודית שבינ השושנה לקוצימְּ " :כ ַ
ַה ִ
חֹוחימ ֵּכנ ַר ְעיָ ִתי ֵּבינ ַה ָּבנֹות" )שמ ,ב( 34.אולמ לדברי עי קיימ הבדל גדול בינ תיאור
האיש את האישה ובינ תיאור האישה את רצונה להיות בצילו של האיש וליהנות
מפירותיו" :הישיבה בצל מגֵ נה על היושב תחת העצ .האיש השווה את האישה לשאר
הנשימ בכל הנוגע ליופייה ,ואולמ האישה אינה מתפקת בשבח המראה :היא חפצה
בצלו וגמ ליהנות מפריו"35.
ליהנות מאהובה ,לשבת ִ
בשל ככ עלינו לשער שיש לתפוח מליות הקשורה לתחומ האינטימי שבינו
לבינה ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשיר השירימ .ככ טוענ גמ זקוביצ ,אמ כי אינ הוא
מתב על מקורות כלשהמ" :התפוח הוא פרי טעונ משמעות וממל את יחיה עמ
אהובה"36.
הקשר האוציאטיבי בינ תפוח ואינטימיות מוכר לנו כבר מהנייונ לזהות את עצ
הדעת עמ התפוח .לדעת באל ,נייונ זה מבו על הדמיונ בינ שמו הלטיני של העצ,
 ,Malusובינ המילה 'רוע' –  – Maleהנגזרת מאותו שורש .באל תומכת את דבריה
במקורות נופימ כמו יפור גנ העדנ השומרי' ,אנכי ונינחורג' ,המקבילה
המופוטמית הקרובה ביותר לגנ העדנ המקראי ,שגמ בו מוזכרימ התפוחימ פעמימ
רבות .גמ ב'שבועת הנשימ' ,אחד משירי האהבה השומריימ ,מופיע גנ של תפוחימ ,וכנ
במיתוימ עתיקימ נופימ ובמיתולוגיות רבות37.
ה .דבורה הנביאה ועצ התמר
יה ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
ּובינ ֵּבית ֵאל ְּב ַהר ֶא ְפ ָריִ מ וַ ּיַ ַעלּו ֵא ֶל ָ
בֹורה ֵּבינ ָה ָר ָמה ֵ
יֹוש ֶבת ַּת ַחת ּת ֶֹמר ְּד ָ
וְ ִהיא ֶ
)שופטימ ד' ,ה(.
ַל ִּמ ְש ָּפט

תומר הוא העצ המניב את פרי התמר .הוא מזוהה באופנ ודאי עמ התמר המוכר לנו
כיומ ) (Phoenix dactyliferaוקיימת לגביו מורת רציפה .התמר היה עצ התרבות
החשוב ביותר באזורימ הגיאוגרפיימ החמימ והנמוכימ בארצ ישראל בתקופה
הקדומה38.
.34

.35
.36
.37
.38

ישננ הצעות רבות לזיהוי ה'שושנה' )שושנ צחור ,כלנית ,פרח הלוטו ועוד( ,ומכל מקומ אינ פק
שהזיהוי עמ ורד ) (Roseמטעה ,שכנ הקוצימ שבהמ מדבר הכתוב אינמ על צמח השושנה אלא
בביבתו; ראו :י' זקוביצ ,שיר השירימ )דרת מקרא לישראל( ,ירושלימ-תל אביב תשנ"ב ,עמ' .60
הניגוד בפוק זה הוא כנראה בינ פרח נאה בעל ריח טוב ובינ קוצימ מכאיבימ ,תופעה המאפיינת
בעיקר את עונת הקיצ ,דבר המתקשר גמ לעונה של פרי התפוח ולא של פרחיו.
א' עי ,אהבת עולמ אהבתיכ – קריאה חדשה בשיר השירימ ,תל אביב  ,2009עמ' .57
זקוביצ )לעיל ,הערה  ,(34עמ' .63
מ' באל' ,תפוח – כמיהה לגנ עדנ?' ,מעמקימ :כתב עת וירטואלי ל פרות ואמנות  ,9תש"ז.
מופיע במרשתת.http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=334 :
עמר )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .122
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האמ השופטת דבורה ישבה תחת עצ התמר כי רצתה ליהנות מצילו? ביר להניח
שהתשובה שלילית ,משומ שתחת עצ תמר אינ צל ,למעט זמנ מועט בצוהרי היומ.
תרגומ יונתנ ורש"י בעקבותיו ראו את אזכור עצ התמר כרמז למקור פרנתה של
דבורה מתמרימ שגידלה ביריחו ,אולמ הבר זה איננו מתייח באופנ ישיר לישיבתה
תחת עצ התמר .בפירוש מצודת דוד )שמ( ניתנ למצוא הבר ייחודי יותר לאופיו של
עצ התמר ,בעל הגזע החשופ" :לבל תתיחד עמ האנשימ הבאימ אליה למשפט קבעה
ישיבתה תחת אילנ תמר שאינ שמ מקומ ייחוד".
לדעתנו יש להביר את הבחירה של דבורה לשבת תחת עצ התמר באופנ אחר,
תוכ התייחות לציונ המיקומ הגיאוגרפי של מקומ ישיבתה – בינ רמה ובית אל ,בהר
אפרימ .עצ התמר גדל באזורימ חמימ כמו בקעת הירדנ והנגב ,וצמיחתו במקומ הררי
וקריר כמו הר אפרימ ,מחוצ לבית הגידול הטבעי שלו ,נחשבת לדבר נדיר 39.דווקא
בשל ככ הוא עשוי לשמש כימנ מוכר וידוע למקומ שבו דבורה שופטת את ישראל40.
יה ְּבנֵ י
ואכנ ,הכתוב )שמ( מציינ שעמ ישראל ידע לאנ לפנות בענייני משפט" :וַ ּיַ ַעלּו ֵא ֶל ָ
יִ ְש ָר ֵאל ַל ִּמ ְש ָּפט" .יציאתה של דבורה משער העיר שבו ישבו השופטימ בתקופת
המקרא )דברימ ט"ז ,יח; עמו ה' ,טו; זכריה ח' ,טז; תהילימ קכ"ב ,ב-ה; ועוד( ,מלמדת
שהיא ויתרה על הישיבה במקומ מכובד והעדיפה לשבת במקומ בולט וחשוב ,באחת
הדרכימ המרכזיות בתקופת המקרא )'דרכ האבות' ,כביש  60כיומ( ,כדי להיות זמינה
ונגישה לעוברימ ולשבימ .לפי הבר זה ,המחבר בינ מקומ גדילת העצ לבינ וג העצ
וגובהו )והעדר צילו( ,ישיבת דבורה תחת עצ התמר לצד הדרכ הראשית מבטא את
רצונה להיות זמינה לצורכי העמ תוכ הימנעות מכבוד ונוחות אישית הקיימימ בישיבה
בשער העיר.

 .39ראיה לדבר ניתנ למצוא בדברי המשנה" :אינ מביאינ בכורימ חוצ משבעת המינימ ,לא מתמרימ
שבהרימ) "...ביכורימ פ"א מ"ג( .רש"י מבאר מדוע אינ להביא ביכורימ מתמר שגדל בהר" :אפ על
פי שהמ משבעה מינימ ,דדבש היינו דבש תמרימ ,הני שבהרימ ושבעמקימ איננ מנ המובחר ,לפי
שהנ כחושינ" )מנחות פד ע"ב ,ד"ה מתמרימ(.
 .40מלבד היותו חריג בנופ הבוטני של צמחי ההר ,התמר הוא עצ גבוה הנראה למרחקימ ,כפי שמופיע
קֹומ ֵתכְ ָּד ְמ ָתה ְל ָת ָמר" )ז' ,ח( .יש להעיר שבפוק " ַה ִּצ ִיבי ָלכְ ִצּיֻ נִ ימ ִש ִמי ָלכְ
בשיר השירימ" :זֹאת ָ
רּורימ" )ירמיהו ל"א ,כ( ,רש"י ביאר ש'תמרורימ' הוא מלשונ תמרימ – אנשי יהודה שתלו עצי
ַּת ְמ ִ
תמר שישמשו ימנ לדרכ חזרה מהגלות ,ואילו רד"ק פירש 'תמרורימ'" :לשונ גובה" .בפוקימ
רּורימ" )שמ ל"א ,יד( – ברור שהמילה
רּורימ" )ירמיהו ו' ,כו( ו"נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמ ִ
אחרימִ " :מ ְ ַּפד ַּת ְמ ִ
רּורימ"( אפשר
'תמרורימ' גזורה מנ השורש מר"ר במשקל תנחומימ .בפוק האחרונ )"נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמ ִ
שבמילה 'תמרורימ' יש כפל משמעות :דמעות הבכי של אנשי יהודה הגולימ לבבל השקו את זרעי
התמר שנטעו בדרכמ לגלות.
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ו .אליהו הנביא ורותמ המדבר
כשאליהו הנביא ברח מפני איזבל הוא הגיע למדבר ,ישב תחת רותמ וביקש למות,
ולאחר מכנ ישנ תחתיו ,עד שמלאכ ה' העיר אותו ונתנ לו לאכול עוגת רצפימ:
וְ הּוא ָה ַל ְכ ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶּד ֶרכְ יֹומ וַ ּיָ בֹא וַ ּיֵ ֶשב ַּת ַחת ר ֶֹתמ אחת ] ֶא ָחד קרי[ וַ ּיִ ְשַאל ֶאת נַ ְפשֹו ָלמּות
וַ ּי ֶ
ישנ ַּת ַחת ר ֶֹתמ ֶא ָחד וְ ִהּנֵ ה זֶ ה
ֹאמר ַרב ַע ָּתה ה' ַקח נַ ְפ ִשי ִּכי לֹא טֹוב ָאנ ִֹכי ֵמ ַאב ָֹתי .וַ ּיִ ְש ַּכב וַ ּיִ ַ
ֹאכל
ֹאמר לֹו קּומ ֶאכֹול .וַ ּיַ ֵּבט וְ ִהּנֵ ה ְמ ַר ַאש ָֹתיו ֻעגַ ת ְר ָצ ִפימ וְ ַצ ַּפ ַחת ָמיִ מ וַ ּי ַ
ַמ ְלָאכְ נֹגֵ ַע ּבֹו וַ ּי ֶ
)מל"א י"ט ,ד-ו(.
וַ ּיֵ ְש ְּת וַ ּיָ ָשב וַ ּיִ ְש ָּכב

כדי להבינ את המליות ביפור ישיבתו ושכיבתו של אליהו תחת הרותמ אנו נדרשימ
להכיר תחילה את אופיו של הרותמ .לדעת עמר ,הרותמ המקראי מזוהה בוודאות די
גדולה עמ רותמ המדבר ) 41.(Retama raetamעליו של הרותמ קטנימ וגדלימ רק בחורפ,
ואילו בקיצ המ נושרימ .גמ בתקופת החורפ אינ הרותמ מעניק צל של ממש ,ואכנ,
ביפור המקראי לא נזכר במפורש שאליהו ישב ושכב בצילו של הרותמ 42.אנו בורימ
שציונ שמ הצמח שתחתיו ישב ושכב אליהו רומז למשמעויות רחבות יותר ומייע
בהבנת המר המוי של היפור .ברשימת המעות של בני ישראל נזכר כי חנו
בר ְת ָמה )במדבר ל"ג ,יח( .לדעת רש"י )שמ(ֵ ,שמ המקומ מרמז על לשונ הרע
ִ
שהמרגלימ דיברו על ארצ ישראל .הקשר בינ רותמ/רתמה ללשונ הרע עולה מנ הכתוב
ּומה ּי ִֹיפ ָל ְכ ָלשֹונ
בתהילימ" :ה' ַה ִּצ ָילה נַ ְפ ִשי ִמ ְּש ַפת ֶש ֶקר ִמ ָּלשֹונ ְר ִמּיָ הַ .מה ּיִ ֵּתנ ְל ָכ ַ
ְר ִמּיָ הִ .ח ֵּצי גִ ּבֹור ְשנּונִ ימ ִעמ ּגַ ַח ֵלי ְר ָת ִמימ" )ק"כ ,ב-ד( .רד"ק )שמ( פירש" :וכנ המשילמ
לגחלי רתמימ ,שהמ חמימ מאד ולא יכבו לזמנ רב; אפ בעת שנראימ כבימ מבחוצ
וידמו אפר ,המ מבפנימ אש בוערה – כנ דברי לשונ רמייה ,שמראה בפני אדמ שאינ
לבו רע עליו כדי שלא ישמר ממנו ,וכשייפרד ממנו ידבר עליו רעות" .ייתכנ אפוא
שההקבלה בינ גחלי הרותמ ללשונ הרע קשורה לבעירתמ הממושכת43.
אליהו אכל עוגת רצפימ ,דהיינו עוגה שנאפתה על גבי גחלימ ,ואפשר שגחלימ
אלו היה גחלי רותמ .אכילה זו ייעה לו להתאושש ברמה הגשמית ,אולמ חז"ל ראו
בציונ המאכל שאכל רמז לזהירות הנדרשת מפני לשונ הרע" :מהו רצפימ? אמר ר'
 .41עמר )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .148
 .42לתיאור בוטני של רותמ המדבר ראו :א' שמידע ,מדריכ העצימ והשיחימ בישראל ,ירושלימ ,1992
עמ'  .60לדעת הראובני ,ניתנ למצוא במדבר רותמ המתנשא לגובה ועשוי להעניק צל ליושב
תחתיו; ראו :הראובני )לעיל ,הערה  ,(12עמ'  .28מכל מקומ ,גמ הוא מציינ את הזיקה המלית
שבינ רותמ ללשונ הרע.
 .43בשל תכונה זו היו גחלי הרותמ מקור פרנה חשוב במדבר )ולא שימשו למאכל( ,כפי שמתאר איוב
יח וְ ש ֶֹרש ְר ָת ִמימ ַל ְח ָממ" )איוב ל',
ּלּוח ַע ֵלי ִש ַ
את אורח חייהמ הדל של אנשי המדברַ " :הּק ְֹט ִפימ ַמ ַ
ד( .ראו עוד :פליק )לעיל ,הערה  ,(16עמ'  ;342-341י' רוזנונ' ,על כמה ענייני לשונ הקשורימ
בדחלילימ' ,חלמי"ש  ,2תשמ"ה ,עמ' .68-55

דוד שניאור
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שמואל בר' נחמנ :רוצ ֶּפה – רצֹוצ פיות של מי שאמר דילטוריא על בני" 44.ייתכנ אפוא
שגמ ציונ השיח שתחתיו ישב ושכב אליהו – הרותמ – משמש כאזהרה לאליהו מפני
לשונ הרע כלפי עמ ישראל.
תכונה נופת של הרותמ עשויה להיות משמעותית בהקשר זה .לקראת ופ
החורפ מתכימ ענפי הרותמ במעטה של פרחימ לבנימ ,שלדברי זהרי נותנימ לרותמ
דימוי של כדור שלג 45.צבעו הלבנ של השלג הוא מל לטהרה ,וייתכנ שיש כאנ
מטפורה לנגוריה הנדרשת מאליהו ביחו לעמ ישראל .דימוי השלג עשוי להתקשר
ַאחר
גמ להמשכ היפור .אליהו הגיע להר חורב ושמ נתקל ברוח חזקה ,ברעש ובאש" ,וְ ַ
ָה ֵאש קֹול ְּד ָמ ָמה ַד ָּקה" )מל"א י"ט ,יב( .ייתכנ שגמ "קֹול ְּד ָמ ָמה ַד ָּקה" יכול להתפרש
כתיאור של שלג ,המשמש מטפורה לטהרה וללימוד זכות על עמ ישראל46.
זאת ועוד :פריחתו הלבנה והבולטת של הרותמ לקראת ופ החורפ ממלת
התחלה חדשה של מחזור פירות שאחריו זרעימ ומעניקה תקווה להמשכיות .ייתכנ
שהזכרת הרותמ נועדה להנגיד בינ תקווה זו ובינ ייאושו של אליהו ממצבו הרוחני של
עמ ישראל 47.בניגוד בולט לפריחת הרותמ ,אליהו מבקש למות ואיננו רואה שומ
ֹאמר ַרב
תקווה להתחלה חדשה" :וַ ּיָ בֹא וַ ּיֵ ֶשב ַּת ַחת ר ֶֹתמ ֶא ָחד וַ ּיִ ְשַאל ֶאת נַ ְפשֹו ָלמּות וּי ֶ
ַע ָּתה ה' ַקח נַ ְפ ִשי ִּכי לֹא טֹוב ָאנ ִֹכי ֵמ ַאב ָֹתי" )שמ ,ד(48.
.44
.45
.46

.47

.48

שיר השירימ רבה פרשה א ו.
.M. Zohary, Plants of the Bible, New York 1982, p. 144
כשמ שהרוח ,הרעש )רעמימ?( והאש )ברקימ?( נשלטימ בידי ה' ומשמשימ אותו בהנהגת העולמ,
ככ השלג מבטא את עוצמת הבריאה ואת כוחו הכביר של ה' בטבע )ראו :תהילימ קמ"ז ,טז-יח;
איוב ל"ח ,כב( .תופעות טבע אלו של רוח ,רעש ,אש ושלג נזכרות יחדיו כמי שמהללות את ה':
ָארצ ַּתּנִ ינִ ימ וְ ָכל ְּתהֹמֹותֵ .אש ָ
רּוח ְ ָע ָרה ע ָֹשה ְד ָברֹו" )תהילימ
ּוב ָרד ֶש ֶלג וְ ִקיטֹור ַ
"ה ְללּו ֶאת ה' ִמנ ָה ֶ
ַ
קמ"ח ,ז-ח( .מלבד זאת ,התיאור של הדממה ה'דקה' מתקשר באופנ אוציאטיבי אל המנ המתואר
ָארצ" )שמות
כדבר דק כקרח" :וַ ַּת ַעל ִש ְכ ַבת ַה ָּטל וְ ִהּנֵ ה ַעל ְּפנֵ י ַה ִּמ ְד ָּבר ַּדק ְמ ֻח ְ ָּפ ַּדק ַּכ ְּכפֹר ַעל ָה ֶ
ט"ז ,יד( .אינ זה מנ הנמנע שאליהו כיה את פניו באדרתו ביציאתו מנ המערה בהר חורב )מל"א
י"ט ,יג( לא רק מפני עוצמת השכינה )כפי שעשה משה בנקרת הצורִּ " :כי יָ ֵרא ֵמ ַה ִּביט ֶאל ָה ֶאל ִֹהימ"
– שמות ג' ,ו( ,אלא גמ נוכח ביטויה הפיזי של השכינה באמצעות השלג הלבנ והמנוור .להרחבה
בנושא זה ראו :ד' שניאור' ,התגלות ה' ב"קול דממה דקה" :הרהורימ על מליות וראליה' ,כתב
העת המקוונ שיח שדה  ,7תשע"א ,עמ' .51-43
קיבוצ הרמזימ השונימ ביפורי אליהו ,החל ממעמד הר הכרמל )מל"א י"ח( וכלה בבריחתו למדבר
עקב רדיפת איזבל ,דרכ אזכור הרותמ והתגלות ה' במאפייני ערה )שמ י"ט( ,מלמדימ אותנו שזמנ
ההתרחשות היה בופ החורפ .ירידת הגשמ לאחר שחיטת נביאי הבעל בהר הכרמל )שמ י"ח ,מה(
אמנמ אינה נ כה גדול בופ החורפ ,אולמ קיומה של בצורת בדבר ה' בשל חטאי ישראל
משמעותית רק בחורפ!
ֹאמר טֹוב
מצב דומה אנו מוצאימ אצל יונה לאחר התייבשות הקיקיונ" :וַ ּי ְִשַאל ֶאת נַ ְפשֹו ָלמּות וַ ּי ֶ
מֹותי ֵמ ַחּיָ י" )יונה ד' ,ח(.
ִ
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ליכומ ,ישיבת אליהו תחת הרותמ ואכילת העוגה שנאפתה על גבי גחלימ נועדו
להזהיר את אליהו מפני לשונ הרע ,ואילו פרחיו הלבנימ של הרותמ מטרתמ לעודד את
אליהו לקראת הבאות .הרעיונות המליימ הללו מבוימ על זיהוי והכרה של הרותמ.
צמח הרותמ אינו מעניק צל משמעותי ליושבימ תחתיו ,אכ לכמה ממאפייניו עשוי
להיות תפקיד ימבולי חשוב בעיצוב המר של היפור.
יכומ
בדיקת ההקשר של תיאורי ישיבה תחת עצימ במקומות שונימ במקרא בשילוב ידע
בוטני וריאלי מוכיחימ כי לתיאורימ אלו ולאזכור שמות העצימ עשויה להיות חשיבות
רבה בעיצוב היפור ובהבנת משמעותו .העמקת היכרותנו עמ עולמ הצומח בתקופת
המקרא עשויה אפוא לתרומ להעמקת ניתוח הטקט המקראי.

