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המתבטא בתוקפו בעץ החרוב.' ] מגד ' חשק נטיעת אלינות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים 

 ירחים[

 

 מדרש תנחומא קדושים:

 
אמר להם הקב"ה לישראל, אעפ"י שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא  כי תבואו אל הארץ ונטעתם.

בנטיעות, שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף  זהירין נטע, אלא הוו

נטעו לבניכם, שלא יאמר אדם אני זקן ולמחר  אני מת, ולמה אני יגע בשביל אחרים, אמר שלמה את הכל עשה  אתם

יפה בעתו גם את העולם ]נתן בלבם[  )קהלת ג יא(  , העלם כתיב, למה אילולי  שהעלים הקב"ה מבני אדם יום 

אני עומד ליגע בשביל אחרים, לפיכך   המיתה, לא היה אדם לא בונה, ולא נוטע, שהיה אומר למחר אני מת, למה

 העלים הקב"ה לבות בני אדם מן המיתה, שיהא אדם בונה ונוטע, זכה ]יהיה[ לו, לא זכה לאחרים. 

יהיה לו,  –גם אתם תנטעו לדורות הבאים!. זכה  –אלא הוו זהירין בנטיעות! כמו שנכנסתם וקיבלתם עצים מוכנים ...

 .   יהיה לבניו –לא זכה 

מעשה באדרינוס המלך שהיה עובר למלחמה,  והיה הולך עם גייסות שלו להלחם עם מדינה אחת שמרדה בו, ומצא 

זקן אחד שהיה נוטע נטיעות של תאנים, א"ל אדרינוס אתה זקן עומד וטורח  ומתייגע לאחרים, א"ל לאדרינוס אדוני 

בני, עשה שלש שנים במלחמה, וחזר  לאחר שלש  המלך, הריני נוטע אם אזכה אוכל מפירות נטיעתי, ואם לאו יאכלו

שנים, מה עשה אותו זקן, נטל כלכלה ומילא אותה ביכורים של תאנים יפות, וקירב לפני אדרינוס, א"ל אדוני המלך 

קבל אלו התאנים,  שאני הוא אותו זקן שמצאת בהילוכך, ואמרת אתה זקן מה אתה מצטער ומתייגע לאחרים, הרי 

לאכול מפירות נטיעותי, ואלו  בתוך הכלכלה מהם, אמר אדרינוס לעבדיו, טלו אותה ממנו ומלאוה  כבר זיכני הקב"ה

אותה זהובים, ועשו כך, נטל הזקן את הכלכלה מלאה זהובים, והתחיל הולך  ומשתבח בביתו לאשתו ולבניו, וסח להם 

אדם הולכים,  והקב"ה נותן להם, את המעשה, היתה שכינתו עומדת שם שמעה מה אמר הזקן, אמרה לבעלה כל בני 

ומזמן להם טובה, ואתה יושב בביתך חשוך באופל, הרי ]שכן[ שלנו כיבד את המלך בכלכלה של תאנים, ומילא אותה 

לו  זהובים, ואתה עמוד וטול סל גדול, ומילא אותו מיני מגדים מן תפוחים ותאנים, ושאר מיני פירות יפים, שהוא 

דו בהן,  אולי ימלא אותו לך זהובים, כמו שעשה לשכננו הזקן, הלך ושמע לאשתו ונטל אוהב אותן הרבה, לך וכיב

סל גדול ומילא אותו תפוחים ותאנים, וטען על כתיפו, וקירב לפני  המלך בקופנדר, ואמר לו אדוני המלך שמעתי 

ן[,  טלו הסל וטפחו לו שאתה אוהב את הפירות, ובאתי לכבדך בתאנים ותפוחים, אמר המלך )לסדריוטין( ]לסרדיוטי

על פניו, וכן עשו וטפחו אותו על פניו, עד שנפחו פניו, ושברו את עיניו, ועשאוהו דוגמא, והלך לביתו כשהוא עשוי 

דוגמא ובוכה,  והיא סבורה שהוא בא בסל מלא זהובים, וראתה אותו פניו נפוחות, וגופו מושבר ומוכה, אמרה לו מה 

י וכבדתי  אותו באותו דורון, וטפחו אותי על פני, אילולי שמעתי לך והיטלתי בסל לך, אמר לה ששמעתי לך והלכת

מיני פירות קשין, כבר היו מרגמין את פני ואת כל גופו בהן, וכל כך למה,  ללמדך שהנשים הרעות מפילות את 

 , אפילו זקן, לפיכך לא יבטל אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא עוד יוסיף ויטעבעליהן, 

 הקב"ה לישראל  למדו ממני, כביכול אמר ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם  )בראשית ב ח(  אמר 

 

 



 

 

 ניגונים

 מילים: פניה ברגשטיין

  לחן: דוד זהבי

ָאִבי, ם ִנּגּוִנים ִבי, ִאִמי וְׁ תֶּ ַתלְׁ  שְׁ

כּוִחים. מֹוִרים שְׁ  ִנּגּוִנים ִמזְׁ

ָבִבי  ָשָאם לְׁ ִעיִנים נְׁ ִעיִנים; ַּגרְׁ  –ַּגרְׁ

ִחים. צֹומְׁ  ַעָתה ֵהם עֹוִלים וְׁ

ָדִמי, ִחים פֹּארֹות בְׁ  ַעָתה ֵהם שֹולְׁ

לּוִבים, ַקי שְׁ עֹורְׁ ם בְׁ ֵשיהֶּ  ָשרְׁ

ִשיַרִיְך ִאִמי,  ִנּגּונֶּיָך, ָאִבי, וְׁ

ָשִבים. ִקי ֵנעֹוִרים וְׁ ָדפְׁ  בְׁ

 

ִשי ָהָרחֹוק  ִהֵנה ַאֲאִזין ִשיר ַערְׁ

 ִהִביַע ִפי ֵאם ֱאֵלי ַבת.

חֹוק ַמע ּושְׁ דֶּ ָנה בְׁ ַהרְׁ  ִהֵנה ִלי ִתזְׁ

ל ַשָבת. ִמירֹות שֶּ  "ֵאיָכה" ּוזְׁ

 

ִליל ֵיָאֵלם ָכל צְׁ ה ִיַתם וְׁ גֶּ  ָכל הֶּ

ם ָהָרחֹוק ִכי ֵיהֹום. כֶּ  ִבי קֹולְׁ

ם כֶּ ם ַוֲהֵריִני ִאתְׁ ֱעצֹּ  ֵעיַני אֶּ

הֹום. ַכת ַהתְׁ שְׁ חֶּ  ֵמַעל לְׁ

 

  ה התקופה/ מוקי צור.משמעותו של השיר בחברה הישראלית של אות]

פרסמה פניה שיר בכתב העת דבר הפועלת , שלא נכנס לספר השירים שערכה . המלחין דויד זהבי חבר קיבוץ נען , 'צייד  1944בשנת 

שירים ' אנין טעם גילה את השיר "ניגונים" והלחין אותו . השיר שהופץ מייד בכל רחבי הארץ , היה לאחד השירים החשובים והידועים 

יותר בזמר העברי . הוא הפך לתפילה ולווידוי , מוקד לביטוי של געגוע ומחויבות לרצף הבין דורי . שיר זה ביטא את מחויבות הבנים ב

להוריהם והיווה הד לתחושת האשם שקיננה בלב הבנים .. . . השיר התגלגל ועבר כמה וכמה עונות היסטוריות ונותר בהוויה הישראלית 

 [כתפילה מהדהדת .


