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 הפרופוליס –השעוורה השחורה 
 הלוי-מאת אדיר דחוח

בתלמוד במסכת בבא בתרא ג ע"ב סופר על המלך הורדוס, שבתחילת דרכו היה עבד 
חשמונאי, ונתן עיניו באחת מבנות חשמונאי. יום אחד, שמע בת -המלכות של בית-בבית

חשמונאי והותיר -מצליח, קם והרג את כל בית –קול שקוראת: כל עבד שמורד עתה 
נתן עיניו בה. כאשר ראתה הילדה שהורדוס רוצה לשאת אותה לאשה, את אותה ילדה ש

אינו אלא עבד, שלא נשארה  –עלתה לגג וקראה: כל מי שיאמר שהוא מבית חשמונאי 
מבית חשמונאי אלא ילדה אחת. ואותה ילדה נופלת ומתה עתה. ונפלה ומתה. ראה 

ויש אומרים שלא בא הורדוס כן, טמן אותה שבע שנים בדבש, יש אומרים שבא עליה, 
עליה. לאומרים בא עליה, כוונתו היתה ליישב את יצרו, ולאומרים שלא בא עליה מדוע 

 טמן אותה בדבש? כדי שייצא לו שם שנשא לאשה את בת המלך.

א  ינֹוַקת. יֹומָּ ּה תִּ אֹותָּ יו בְּ ַתן ֵעינָּ ה, נָּ וָּ ֵבית ַחׁשמּוַנאי הְּ א ּדְּ וזה לשון האגדה: "הּורּדּוס ַעבּדָּ
הּו חַ  כּולְּ הּו לְּ ינְּ ם ַקטלִּ א ַמצַלח, קָּ ַמֵריד ַהׁשתָּ א ּדְּ ל ַעבּדָּ ה: כָּ ת ַקַאמרָּ וָּ א ַּדהְּ לָּ ַמע ַבת קָּ ד ׁשְּ

א  יקָּ לִּ ַבּה, סְּ ינסְּ מִּ ַקא ַבֵעי לְּ א ּדְּ יא יָּנּוקתָּ ת ַההִּ זָּ א. ַכד חְּ יא יָּנּוקתָּ ַההִּ יַרּה לְּ ַׁשיְּ ֵתיּה וְּ וָּ רְּ מָּ
ה:  ַאמרָּ ַלּה וְּ ת קָּ א ּורמָּ רָּ יגָּ אִּ א הּוא, לְּ א, ַעבּדָּ ֵתינָּ ֵבית ַחׁשמּוַנאי ַקאְּ ּדְּ ֵייַמא מִּ ֵייֵתי וְּ ל ַמאן ּדְּ 'כָּ

ה  לָּ פְּ נָּ א', וְּ ֵתימּות ַהׁשתָּ יּפֹול וְּ א תִּ יא יָּנּוקתָּ ַההִּ א, וְּ יא יָּנּוקתָּ א ַההִּ יַנייהּו ֵאלָּ א מִּ ירָּ יׁשַתיְּ א אִּ לָּ ּדְּ
א ּדְּ  יכָּ א. אִּ דּובׁשָּ ין בְּ נִּ ַבע ׁשְּ ה. ַטמַנּה ׁשְּ . ּוֵמתָּ ַליהָּ א עָּ ַאמֵרי: ֹלא בָּ א ּדְּ יכָּ , אִּ ַליהָּ א עָּ ַאמֵרי: בָּ

יעַבד ַהֵכי?  מִּ ַמה ֵליּה לְּ ַליהָּ לְּ א עָּ ַמר ֹלא בָּ ַמאן ַּדאְּ צֵריּה. לְּ יִּ ַיַתוֵביּה לְּ ַליהָּ לְּ א עָּ ַמר בָּ ַמאן ַּדאְּ
א". נֵסיב ַבת ַמלכָּ יּפֹוק ֵליּה ֵׁשם ּדִּ נִּ י ֵהיֵכי ּדְּ  כִּ

)שו"ת, ח"א, פ( להטיל ספק בהלכה התלמודית הקובעת, אגדה זו הביאה את הרשב"א 
דקם מתולעים, אך אם  –שפירות שדרכם להתליע כשהם עדיין מחוברים לעץ  חייב לבָּ

ם בלא בדיקה. אולם, פירות שאין דרכם  –עשר חודשים -נתלשו ושהו שנים מותר לאוכלָּ
ם בלא בדיקה )רמב"ם,  להתליע כשהם מחוברים לעץ, אינו חייב לבדקן מתולעים ואוכלָּ

 יד(.–מאכלות אסורות ב, יג

הרשב"א והרדב"ז )שו"ת, ח"ב, תרצב( דנו בשאלה, האם יש להתיר לאכול דבש שנפלו 
שים, מפני שזה דומה לפירות שהתליעו לאחר עשר חוד-לתוכו נמלים ועברו עליהן שנים

שנתלשו. לבסוף, הם התירו לאכול את הדבש, אך הרשב"א לא היה בטוח בדין זה לאור 
אותה אגדה על הורדוס, שהרי ממנה עולה שלדבש יש יכולת שימור גבוהה, והרדב"ז אף 

אם  פוסק, שממידת חסידות יש לברור את הנמלים מן הדבש או להעביר אותן במסננת
 אפשר.

 ,ואיני יודע כיצד הביא אותם מאמר אגדי, הרחוק מכל זיקה הלכתית, לידי ספק. ונראה
כי אם אכן היתה לדבש סגולה לשֵמר רחש שנפל לתוכו, הדבר היה נידון בתלמוד 

 .ובמיוחד לאור העובדה שקיימת השערה אגדית בנושא זה, במסגרת סוגיה הלכתית

 בוריםרת הדהפרופוליס בכוו

מת מדעית מופלאה: כאשר בעל חיים חודר לכוורת אמנם, באגדה זו חבויה נקודת א
ידי הדבורים הפועלות עד להמתתו; דא עקא, לאחר המתתו, הוא עלול -הוא נתקף על

י בתוך הכוורת כתוצאה מהתפוררות גופתו )כגון עכבר(. לשם כך,  לגרום לזיהום חיידקִּ
הפולש, וזו ניחנו הדבורים ביכולת להפיק דבק מיוחד אשר אותו הן מורחות על גופת 

 נשמרת לאורך שנים ללא כל התפוררות וכיליון.

שמשמעותו "ֵמֵגן העיר", דהיינו הכוורת. חומר זה  (Pro-Polis)חומר זה נקרא פרופוליס 
ידי הדבורים מגזעי עצים, גבעולים וחלקי -בקטריאלי שנאסף על-הוא ׂשרף צמחים אנטי

רגליהן ובלסתותיהן. בכוורת, צמח אחרים; זהו חומר דביק והדבורים מגרדות אותו ב
בתוך מעי הדבורה, מעובד הפרופוליס, והמוצר הסופי הוא חומר צמיג, הדומה 

 שחור )"השעווה השחורה"(.-לפלסטלינה, שצבעו חום
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בנוסף לשימושו לתחזוקה שוטפת של הכוורת )סתימת סדקים, מילוי חללים, וחיטוי 
ך הכוורת, הוא כנראה שימש בימי תאי הכוורת( ולציפוי ובידוד פולשים שהומתו בתו

הפרעונים כמרכיב מרכזי בתהליך חנטת גופות מלכיהם ׂשריהם ויועציהם. בימינו, 
 נעזרים בחומר יקר זה לפיתוח תעשיית הרפואה והקוסמטיקה.


