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ביאור:
לבשר ודם - לבני אדם.  .1

ולהדבק בשכינה - )אי אפשר(   .2
להתקרב אל ה'. 

לא נתעסק... במטע תחילה -   .3
ה' עסק בנטיעה.

ָבט - ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ׁשְ ט"ּו ּבִ
ָרֵאל? ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה' ַהֶזּה? ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ּבֹו ִמּפֵ ל 'ֹראׁש ַהּשָׁ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ָנה ָלִאיָלנֹות'. ַמה ַהּמַ ָבט הּוא 'ֹראׁש ַהׁשָּ ׁשְ  ט"ּו ּבִ

ִטיעֹות'? 'ּנְ ַהִאם ֵיׁש ִמְצָווה ְמיּוֶחֶדת ּבַ
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ּבְ ל ְנִטיַעת ֵעִצים ַוֲאִכיַלת ּפֵ ָמעּויֹות ְמיּוָחדֹות ׁשֶ ם ַעל ַמׁשְ ָבט ּוִמְנָהָגיו, ְוִנְלָמד ָגּ ׁשְ ָדף ֶזה ִנְלַמד ַעל ִהְלכֹות ט"ּו ּבִ ּבְ

ָנה ָלִאיָלנֹות ָ ֹראׁש ַהּשׁ
ק: ֲאִריְך ַהְמֻדּיָ ָנה ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ַהּתַ ׁשְ ּמִ ָנה ָלִאיָלן. ּבַ ָ ִנים, ּוֵביֵניֶהם, ֶאת ֹראׁש ַהּשׁ י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ֶנת ַאְרּבָ ָנה ְמַצּיֶ ׁשְ ַהּמִ

מי הוא 'הנוטע הראשון', ומה לומד מכך רבי יהודה? )מקור 15(  .1
מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? )מקור 6(  .2

מתי סימן זה מופיע?  .3

ָרֵאל  מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִיׂשְ  .4
היה בגלות? )מקור 10(

מה מצב החקלאות בארץ ישראל בימינו?  .5

מה לדעתכם הרגיש הרב עוזיאל כשחיבר את תפילת הנוטע?  .1
איך אתם הרגשתם כשקראתם את התפילה?  .2

הנוטע מבקש מהקב"ה מספר בקשות. מהן?  .3

15. מדרש רבה ויקרא פרשה כה פסקה ג
ר ָוָדם1,  ר לֹו ְלָבׂשָ ן ִסימֹון: ְוִכי ֶאְפׁשָ י ְיהּוָדה ּבֶ קּון' )דברים יג( - ָאַמר ַרּבִ ֵלכּו... ּובֹו ִתְדּבָ 'ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ּתֵ

ִכיָנה2?  ְ ּשׁ ק ּבַ ּבֵ ַמִים ּוְלִהּדָ ָ ר ָוָדם ַלֲעלֹות ַלּשׁ ר ְלָבׂשָ "ה? ְוִכי ֶאְפׁשָ ּבָ ַלֲהֹלְך ַאֲחֵרי ַהּקָ
ָרֵאל,  ם ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאּתֶ ׁשֶ ם, ּכְ ה3... ַאף ַאּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ "ה ֶאּלָ ּבָ ק ַהּקָ ל עֹוָלם ֹלא ִנְתַעּסֵ תֹו ׁשֶ ִרּיָ ִחיַלת ּבְ א ִמּתְ ֶאּלָ

ל ֵעץ ַמֲאָכל'. ם ּכָ ה... - ']ְו[ִכי ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ קּו ֶאּלָ ֹלא ִתְתַעּסְ

16. על פי הספר תקופת חיבת ציון
מֹוִנים ֶאְתרֹוִגים, ּוֵמָאה ִרּמֹוִנים. ַבע ֵמאֹות ּוׁשְ ן יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיָלנֹות: ׁשְ ּגַ ָנַטְענּו ּבַ

ים טֹוִבים. ֹלא ֶזה, ֵאין ָלֶהם ַחּיִ ֶדה, ְוֶזה ּבְ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ה ִמיֵני ְנִטיעֹות..., ּכִ ּמָ ם, ּכַ ֵ ע, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְועֹוד ִנּטַ
ע ה'  ּטַ תּוב: 'ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ם הּוא ָעׂשָ י ֵכן הֹוָרה ָלנּו ַהּבֹוֵרא, ְוָכְך ּגַ ְנִטיעֹות, ּכִ ֵקנּו הּוא ּבִ ית ִעּסֻ ָלֵכן, ֵראׁשִ

ֵעֶדן'... ן ּבְ ֱאֹלִקים ּגַ

1. משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה א 
ִנים ֵהם... י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ַאְרּבָ

אי. ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ָנה ָלִאיָלן, ּכְ ָ ָבט - ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ּבְ
ר ּבֹוא. ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ל אֹוְמִרים, ּבַ ית ִהּלֵ ּבֵ

"ה: ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ דֹוֶמה ְלַמֲעׂשָ ָעֵלינּו ִלְנֹהג ּבְ ְך ׁשֶ ֲחָכֵמינּו לֹוְמִדים ִמּכָ

ביאור:
ויצאו - ְוָיְרדּו כבר.  .1

ועלה השרף באילנות -   .2
ָרף הוא חומר דביק  ַהּשָׂ

המופיע בעצים.
חונטים - מתחילים   .3

ִלְפֹרַח ּוְלִהָּוֵצר.

1א. פירוש קהתי )הרב פנחס קהתי(
ָנה  ָ ְבעּו ֹראׁש ַהּשׁ ּקָ ַעם ׁשֶ בית הלל אומרים בחמישה עשר בו - ַהּטַ א. 

ָנה,  ָ ֵמי ַהּשׁ ׁשְ ָמָרא: 'הֹוִאיל ְוָיְצאּו1 רֹב ּגִ ּגְ ָבט ְמֹבָאר ּבַ ׁשְ ָלִאיָלן ּבִ
ה'. רֹות חֹוְנִטים3 ֵמַעּתָ ִאיָלנֹות2, ְוִנְמְצאּו ַהּפֵ ָרף ּבָ ְוָעָלה ַהּשָׂ

ָנה ָלִאיָלן.  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ל, ׁשֶ ית ִהּלֵ ַדַעת ּבֵ ַהֲהָלָכה ִנְפְסָקה ּכְ
ָלל: ָמָרא ֶנֱאַמר ַהּכְ ּגְ ָנה ָלִאיָלנֹות? ּבַ ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ָלכֹות ְלָכְך ׁשֶ ָמֵהן ַהַהׁשְ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ְנִטיָעה ָהִראׁשֹוָנה. ד ָהַרב קּוק ּבַ ּבֵ רֹון, ִנְתּכַ ָ ּשׁ ר ּבַ רֹון( ֲאׁשֶ ָ יֵאל )הֹוד ַהּשׁ ַמְגּדִ ִעים ּבְ ֲחִגיַגת ַמּטָ ּבַ

יד-ֵאׁש. ַלּפִ ָמעֹות, ּוָפָניו ָהיּו ּכְ ׁש ְמֹאד, ֵעיָניו ָזְלגּו ּדְ ם ְוָהַלְך ִלְנֹטַע, ִהְתַרּגֵ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ִרְגֵבי-ָהֲאָדָמה, ּכְ ל ּבְ ר, ֵסַרב ְלַקְחּתֹו, ְוִהְתּכֹוֵפף ּוְבָיָדיו ִטּפֵ ְעּדֵ יׁשּו לֹו ֶאת ַהּמַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ְרָעַדת-ֹקֶדׁש. ָנתּון ּבִ

ְך? ל-ּכָ ׁש ּכָ ֹאל ֶאת ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ִמְתַרּגֵ ה ְלַעְצמֹו ִלׁשְ ַאַחד ַהְמֹקָרִבים ִהְרׁשָ
ה ַחְקָלִאית ְרִגיָלה,  ֻעּלָ ָרֵאל, ֵאין זֹו ְסָתם ּפְ ֶאֶרץ-ִיׂשְ ִרי ּבְ יב ְוָאַמר:"ְנִטיַעת ּפְ ְוָהַרב ֵהׁשִ

ה". ִחּלָ ע ָהָאֶרץ ּתְ ַמּטַ ק ּבְ ַאף הּוא ִהְתַעּסֵ "ה, ׁשֶ ּבָ ל ַהּקָ ִמיּדֹוָתיו ׁשֶ קּות ּבְ ּבְ זֹוִהי ִהְתּדַ
)מתוך ספר מועדי הראי"ה(

ת ׁשֶ ְתַחּדֶ ָרֵאל ַהּמִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְנִטיעֹות ּבְ
ְקָוה, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְועֹוד. ַתח-ּתִ ה, ּפֶ ּנָ גֹון ֹראׁש-ּפִ בֹות ַרּבֹות ּכְ ָרֵאל, הּוְקמּו מֹוׁשָ ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

יֶהם: בּו ְיהּוִדים ַמֲאִמיִנים ְועֹוְבֵדי ה'. ְוָכְך ֵהם ְמָתֲאִרים ֶאת ַמֲעׂשֵ ְ ּה ִהְתַיּשׁ ֵעֶמק ַהחּוָלה, ּבָ ֲעָלה ּבְ בֹות ָהִראׁשֹונֹות ָהְיָתה ְיסּוד ַהּמַ ַאַחת ַהּמֹוׁשָ

ר ָעִני ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ
רֹות.  בּוָאה ּוִמן ַהּפֵ ים ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּתְ רֹות, אֹוָתם ָאנּו ְמֻצּוִ ה סּוֵגי ַמַעׂשְ ּמָ ָנם ּכַ ֶיׁשְ

ָנה.  ָכל ׁשָ ים ּבְ ר מּוְפָרׁשִ ֲעׂשֵ רּוָמה ְוַהּמַ ן ְלֵלִוי. ַהּתְ ר ִראׁשֹון ִנּתָ ֶנת ְלֹכֵהן, ּוַמֲעׂשֵ רּוָמה ְגדֹוָלה ִנּתֶ ּתְ  •
ית  ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָנה ָהְרִביִעית ּוַבּשָׁ ּשָׁ ה, ּבַ ִנּיָ ְ ָנה ַהּשׁ ָשׁ ָנה ָהִראׁשֹוָנה, ּבַ ָשׁ ים ּבַ ִני ַמְפִריׁשִ ר ׁשֵ ָלִים. ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָעִלים ּבִ ֱאָכל ַעל ְיֵדי ַהּבְ ר ַהּנֶ ִני הּוא ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ  •

ָכל ָמקֹום. רּוָטה ְואֹוְכִלים אֹותֹו ּבְ ִני ַעל ּפְ ר ׁשֵ יֹום ּפֹוִדים ַמֲעׁשֵ ִנים א, ב, ד, ה(. ּכַ ׁשָ ִקיצּור - ּבְ ה )ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשְ
ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִנים ג, ו( ְלַאַחר ׁשְ ׁשָ ית )ּבְ ּשִׁ ִ ָנה ַהּשׁ ית ּוַבּשָׁ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ר ֶזה ּבַ ים ַמֲעׂשֵ ים. ַמְפִריׁשִ ּנֹוְתִנים ַלֲעִנּיִ ר ׁשֶ ר ָעִני הּוא ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ  •

2. תלמוד בבלי ראש השנה דף טו עמוד ב
ָאה. ָנה ַהּבָ ר ַלׁשָ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ָעְבָרה, ַאַחר ֲחִמּשׁ ָנה ׁשֶ ָ ר ַלּשׁ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ירֹוָתיו ֹקֶדם ֲחִמּשׁ ָחְנטּו ּפֵ ִאיָלן ׁשֶ

מה המיוחד בחודש שבט שמסמל תחילת 'שנה'? )מקור 1א (  .1
ּט"ּו בשבט הוא 'ראש השנה' לאילנות: מדוע חשוב לדעת ׁשֶ  .2

א. לצורך הפרשת מעשרות?    ב. לצורך מצות עורלה?

ִנְפָרד  רֹות ּבְ ִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשְ ּצָ ָנה. ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָ ְמחּו ַהּשׁ ּצָ ָעְבָרה ִעם ֵאּלּו ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ִהְתִחילּו ִלְצֹמַח ּבַ רֹות ׁשֶ ב ּפֵ ּלֹא ְנַעְרּבֵ ֵדי ׁשֶ ָנה ָלִאיָלנֹות ִנְצַרְך ּכְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ א. 
ָחְנטּו ְלַאַחר  רֹות ׁשֶ ר ַהּקֹוֶדֶמת; ּפֵ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ִרי( ַעד ט"ּו ּבִ ת ְיִציַרת ַהּפְ ִחּלַ ָחְנטּו )ּתְ רֹות ׁשֶ י ָהָלָכה זֹו: ּפֵ רֹות ְמֻאָחִרים. ַעל ּפִ ִמים, ּוְבִנְפָרד ִמּפֵ רֹות ֻמְקּדָ ִמּפֵ

ָאה. ר ַהּבָ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ט"ּו ּבִ
ְך(  ֶהְמׁשֵ ר ָעִני ּבַ ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ר ָעִני. )ְראּו ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ ִני אֹו ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ָנה זֹו, ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשֵ ׁשָ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ִאם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים, ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ב. 

ִבים ֶנַטע ְרַבעי )ְוָצִריְך  רֹות ֶנְחׁשָ ָנתֹו ָהְרִביִעית ַהּפֵ ׁשְ רֹות ֵהם ָעְרָלה ְוָאסּור ֵלָהנֹות ֵמֶהם. ּבִ ִנים ָהִראׁשֹונֹות ִלְנִטיָעתֹו – ַהּפֵ ָ לֹוׁש ַהּשׁ ָ ּשׁ ֵעץ ַמֲאָכל ּבַ ג. 
ֲאִכיָלה. ִרים ּבָ רֹות ֻמּתָ ית ַהּפֵ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ ִלְפדֹוָתם( ְוַרק ֵמַהּשׁ

ֵרי.  ׁשְ ָנַתִים ַעד א' ּתִ ָנה. סֹוְפִרים עֹוד ׁשְ ֶבת ְלׁשָ קּוָפה זֹו ֶנְחׁשֶ ֵרי ֵיׁש 44 יֹום, ּתְ ׁשְ ַעד א' ּתִ יָון ׁשֶ ָאב, ּכֵ ל ֵעץ ִלְפֵני ט"ז ּבְ ִתיל ׁשֶ ְלֻדְגָמא: ִאם ָנְטעּו ׁשָ
רֹות  ָבט ֵהם ּפֵ ׁשְ ַיְחְנטּו ְלַאַחר ט"ּו ּבִ ית( ּוֵפרֹות ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ רֹות ַהּשׁ ָבט ֵהם ָעְרָלה )ּפֵ ׁשְ ַיְחְנטּו ִלְפֵני ט"ּו ּבִ רֹות ׁשֶ לֹוׁש. ַהּפֵ ן ׁשָ ָבר ּבֵ ֵרי ָהֵעץ ּכְ ׁשְ ֵמא' ּתִ

ָנה ָהְרִביִעית ְוִנְקָרִאים ֶנַטע ְרַבעי. ָ ַהּשׁ
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ָרֵאל: אּו ְנִביִאי ִיׂשְ ה ֲעֵליֶהם ִנּבְ ֻאּלָ יָמִני ַהּגְ ַפע ִהיא ֶאָחד ִמּסִ ׁשֶ רֹוֶתיָה ּבְ ָרֵאל ּפֹוַרַחת ּומֹוִציָאה ּפֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ׁשֶ ָהֻעְבּדָ
ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ה ַהּגְ ִחּלָ ִהּתְ ָרֵאל, ְונֹוֵתן ִסיָמן ֵאיְך ֵנַדע ׁשֶ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ א ַעל ּגְ ִביא ְיֶחְזֵקאל ְמַנּבֵ ַהּנָ

ָרִגיל: לּות, ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוַרַחת ּכָ ּגָ ָרֵאל ּבַ ַעם ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשְ ה, ִמּפְ ֻאּלָ ת ַהּגְ תֹוָפָעה זֹו ִסיָמן ָחׁשּוב ִלְתִחּלַ א רֹוֶאה ּבְ י ַאּבָ ָהָאמֹוָרא ַרּבִ

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין  .18 
דף צח עמוד א 

א: י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר: ּנֶ ה ִמֶזּהא, ׁשֶ ֵאין ְלָך ֵקץ ְמגּוּלֶ
נּו ּתֵ ֶכם ּתִ ָרֵאל ַעְנְפּ ם ָהֵרי ִיׂשְ 'ְוַאּתֶ
ָרֵאל...'. י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

17. יחזקאל פרק לו 
נּוא ּתֵ ֶכם ּתִ )ח( ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנּפְ

אּו1 ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא. ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

ביאור:
ופריכם תשאו - תצמיחו   .1

פירות משובחים.

17א. פירוש מצודות דוד )רבי דוד והלל אטשולר(
לּו  ַגּדְ י ִאם ּתְ ָמָמה ּכִ ענפכם תתנו - לא ִתְהיּו עֹוד ׁשְ א. 
י ֵקְרבּו  ָרֵאל, ּכִ י ִיׂשְ ִרי ְלַמֲאָכל ְלַעּמִ אּו ּפְ ֲעָנִפים ְוִתׂשְ

ָלבֹוא ֶאל ַאְרָצם.

18א. פירושים
ץ, ַעִין ָיָפה1 ָאז ִיְקַרב ַהּקֵ ְרָיּה ּבְ ָרֵאל ּפִ ן ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתֵ ּתִ ׁשֶ מגולה מזה - ּכְ  א. 

ה יֹוֵתר. )רש"י( ּלֶ ְוֵאין ְלָך ֵקץ2 ְמּגֻ
ירֹוֶתיָה  ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם3 - ֵאין ָהָאֶרץ נֹוֶתֶנת ּפֵ ֵאין ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ * ְלִפי ׁשֶ

ֵרב ָלבֹוא ּקָ ה ׁשֶ ּלֶ ירֹוֶתיָה - ֶזהּו ֵקץ ְמּגֻ ן ּפֵ ֲחֹזר ִליּתֵ ּתַ ׁשֶ ּה4. ֲאָבל ּכְ ַדְרּכָ  ּכְ
ה... )מהרש"א - רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס( ֻאּלָ ְזַמן ּגְ

ביאור:
ַפע. ׁשֶ בעין יפה - ּבְ  .1

ואין לך קץ... - זה הסימן   .2
הטוב ביותר של גאולה.

שאין ישראל... - שעם ישראל   .3
נמצא בגלות.

כדרכה - כרגיל.  .4

ּה. רּו ּבָ ּקְ ּבִ ים ׁשֶ ֵהִעידּו ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ְלטֹון ָזר, ִהיא ָהְיָתה ׁשֹוְמָמה ַוֲחֵרָבה, ּכְ ַחת ׁשִ ָרֵאל ָהְיָתה ּתַ לּות ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ָגּ רּוּבֹו ּבַ ָרֵאל ָהָיה ּבְ ַעם ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ְך: ב ּכָ ּצָ ֵאר ֶאת ַהּמַ ָרֵאל הּוא ּתֵ "ן ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ָהַרְמּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

19. כתבי הרמב"ן
ׁש ֵמֲחֵבירֹו1, ָחֵרב  ֻקּדָ ל ַהּמְ ָבר, ּכָ ל ּדָ מֹון, ּוְכָללֹו ׁשֶ ּמָ ִ ה ָהֲעזּוָבה ְוָגדֹול ַהּשׁ י ַרּבָ ּכִ

ִליל,  ַלִים יֹוֵתר ֲחֵרָבה ִמן ַהּכֹל, ְוֶאֶרץ ְיהּוָדה יֹוֵתר ִמן ַהּגָ יֹוֵתר2 ֵמֲחֵבירֹו: ְירּוׁשָ
ֵני ַאִחים  תֹוָכּה4, ַרק ׁשְ ָרֵאל ּבְ ִים... ְוֵאין ִיׂשְ ַלִים( ָקרֹוב ְלַאְלּפַ ל ְירּוׁשָ ֶביָה3 )ׁשֶ ְויֹוׁשְ

תֹות. ּבָ ַ ּשׁ ֵביָתם ּבַ ִלים ּבְ ּלְ ִעים5… ַוֲאֵליֶהם ֵיָאְספּו ַעד ִמְנַין ִמְתּפַ ַצּבָ

ביאור:
ָבר ָקדֹוש יותר. ּדָ ָכל ׁשֶ כל המקודש מחבירו - כְּ  .1

חרב יותר - הוא עזוב ומוזנח יותר.  .2
ר( התושבים בירושלים. ויושביה - )ִמְסּפָ  .3

ואין ישראל בתוכה - אין בעיר יהודים.  .4
ַלִים. ירּוׁשָ ִרים ּבִ שני אחים צבעים - בודדים ּגָ  .5

ה ֶאת ַעְצמֹו "ַמאְרק ְטֵווין", ְוָכְך הּוא ְמָתֵאר ֶאת ָהָאֶרץ: ָנּ ִכּ ָאֶרץ ַהּסֹוֵפר ָהָאֶמִריָקִאי ַסמּוֶאל ְקֶלֶמְנס, ֶשׁ ר ּבָ ּקֵ ָנה, ּבִ ים ׁשָ ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ִלְפֵני ּכְ

 .20
אן ֲעזּוָבה... ִית1, ֶמְרָחב ּדֹוֵמם ְוָאֵבל. ֵיׁש ּכָ ִמיר ָוׁשַ ּה עֹוָלה ׁשָ ּלָ ּכֻ ָמָמה... ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשְ

יַח. ְמַעט ֹלא ָהָיה ֹלא ֵעץ ְוֹלא ׂשִ ׁשּום ָמקֹום ּכִ ה2... ּבְ ּה ֹלא ָרִאינּו ֶנֶפׁש ַחּיָ ּלָ ֶרְך ּכֻ ל ַהּדֶ ּכָ
ק ָוֵאֶפר4, ׂשַ ֶבת ּבְ ָרֵאל יֹוׁשֶ ְמַעט ָנְטׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ... ֶאֶרץ ִיׂשְ ר3... ּכִ ּבָ ִית ְוַהּצָ ֲאִפּלּו ַהּזַ

ל ְקָלָלה. יׁשּוָפּה ׁשֶ ְמַרֵחף ָעֶליָה ּכִ

ביאור:
ִבים וקוצים. שמיר ושית - ֲעׂשָ  .1

לא ראינו נפש חיה - אין אנשים.  .2
הזית והצבר - עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.  .3

בשק ואפר - ביטוי לאבלות.  .4

ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר  ַעם ִיׂשְ חּו"ל( ַאְך ֵמָאז ׁשֶ לּות )ּבְ ּגָ ָרֵאל ָהָיה ּבַ ר ַעם ִיׂשְ ַאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ב ׁשֶ ּצָ ְך ָהָיה ַהּמַ ּכָ
ֶגת. ְגׂשֶ ָרֵאל, ָהֶאֶרץ ּפֹוַרַחת ּוְמׂשַ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ְתבּו ַעל ּתֹוָפָעה זֹו: ִנים ּכָ ַרּבָ
ֶגת. ְגׂשֶ ֱהְחִזיָרנּו ְלַאְרֵצנּו ְוִהיא פֹוַרַחת ּוְמׂשַ נּו ׁשֶ ה ה' ִעָמּ ָעׂשָ ס ׁשֶ ים ָלנּו ֶאת ּגֶֹדל ַהּנֵ אּוִרים ֵאּלּו ַמְמִחיׁשִ ּתֵ

גֹון: קּוָפה, ְכּ ְתבּו ַעל ַהְתּ ים ָכּ ִנים ַרִבּ ַרָבּ

21. חזון הגאולה, הרב אברהם יצחק קוק, עמוד קצט
ָרֵאל ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות  ר ֲהֵרי ִיׂשְ אי הֹוֶלֶכת ּומֹוִפיָעה ְלָפֵנינּו... ֵמֵעת ֲאׁשֶ ה1 ַוּדַ ְגאּוָלּ א ּדִ ן ַאְתַחְלּתָ ּכֵ

ה זֹו... ָרֵאל... ִהְתִחיָלה ְגֻאּלָ ִרי ְלַעם ִיׂשְ את ּפְ ֲעָנִפים ְוָלׂשֵ

ביאור:
אתחלתא דגאולה - תחילתה של גאולה.  .1

ת ַהּנֹוֵטַע ִפיּלַ ּתְ
ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ י( ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָפַרּדִ י ַהּסְ ן ִצּיֹון עּוִזיֵאל ָהָיה ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון )ָהַרב ָהָראׁשִ ָהַרב ּבֶ

ָמָמה. ְ ְנִטיַעת ְיָערֹוֶתיַה ּוְבַהְפָרַחת ַהּשׁ ּוב ָהָאֶרץ, ּבִ ִיּשׁ ּה ָעְסקּו ּבְ קּוָפה ּבָ ּתְ ִדיָנה, ּבַ ן ִצּיֹון עּוִזיֵאל ַזַצ"ל ִלְפֵני קּום ַהּמְ ָרה ַעל ְיֵדי ָהַרב ּבֶ ה זֹו ֻחּבְ ִפּלָ ּתְ

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ַלִים ּבֹוֵנה ִצּיֹון ִוירּוׁשָ

ָרֵאל,  ּוְמכֹוֵנן ַמְלכּות ִיׂשְ
ַמִים ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשֶ ִקיָפה ִמּמְ ַהׁשְ

ָרֵאל ָך ִיׂשְ ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ר ָנַתּתָ ָלנּו ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו. ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ְרֵצה ה' ַאְרֶצָך
ָך. ע ָעֶליָה ִמּטּוב ַחְסּדֶ ּפַ ְוַהׁשְ

ן ַטל ִלְבָרָכה ּתֵ
ם ִעּתָ ֵמי ָרצֹון הֹוֵרד ּבְ ְוִגׁשְ

ָרֵאל ַוֲעָמֶקיָה ְלַרוֹות ָהֵרי ִיׂשְ
ל ֶצַמח, ֵעץ ּוְנִטיעֹוֵתינּו. ֶהם ּכָ קֹות ּבָ ּוְלַהׁשְ

ֵאָרם,  יֶהם ְוָגֵדל ּפְ ְרׁשֵ ַהֲעֵמק ׁשָ
ְלַמַען ִיְפְרחּו ְלָרצֹון

ָרֵאל ָאר ֲעֵצי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ
ִלְבָרָכה ּוְלִתְפָאָרה.

ל ַאֵחינּו ק ְיֵדי ּכָ ְוֲחּזֵ
ֲעבֹוַדת ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש ָהֲעֵמִלים ּבַ

ְמָמָתּה. ּוְבַהְפָרַחת ׁשִ
ֵרְך ה' ֵחיָלם ּבָ

ְרֶצה. ּוֹפַעל ָיָדם ּתִ
ַמִים ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשֶ ִקיָפה ִמּמְ ַהׁשְ

ָרֵאל ָך, ֶאת ִיׂשְ ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ר ָנַתּתָ ָלנּו ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו. ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָאֵמן.

ְנָהִגים ֶלֱאכֹול  ָרֵאל, ְוַהּמִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּפֵ יבּוָתם ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַעל ֲחׁשִ ּדִ
ָרֵאל. ב ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵ ָחְזרּו ְלַיּשׁ הּוִדים ׁשֶ יעּו ַעל ַהּיְ ּפִ יֹום ֶזה, ִהׁשְ ירֹות ָהָאֶרץ ּבְ ִמּפֵ
ָנה,  ִרים ׁשָ ֵמָאה ְוֶעׂשְ בֹות ַהַחְקָלִאּיֹות ָהִראׁשֹונֹות, ִלְפֵני ּכְ ר הּוְקמּו ַהּמֹוׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִטיעֹות, ַחג ַהּנְ ָבט ּכְ ׁשְ ְנִהיִגים ֶאת יֹום ט"ּו ּבִ ָקְבעּו ַהּמַ
ִחים אֹוָתּה. ִבים ֶאת ָהָאֶרץ ּוְמַפּתְ ְ ים ְוָכְך ְמַיּשׁ ּבֹו ׁשֹוְתִלים ֵעִצים ַרּבִ ׁשֶ
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ביאור:
פושעי ישראל - אנשים המרבים לחֹטא.  .1

ים דברים טובים. מלאין מצוות - נמצא שהם עֹוׂשִ ׁשֶ  .2
אל תקרי - אפשר להסביר את הפסוק כאילו כתוב בו מילה אחרת   .3

)'ריקתיך' דומה למילה 'רקתך'(.
יֵרי הרימון. ְרּגִ ָרם הגדול של ּגַ כרמון - כמו ִמְסּפָ  .4

ביאור:
ִלּטֹל - להוציא פרי.  .1

ואין חבריהם - הפירות האחרים.  .2
כלם מתרגשים - נוקשים זה בזה ומרעישים.  .3

ֵבית הכלא. במחבוש - ּבְ  .4
ים מאמץ להציל ולשחרר אותו. נעורים כלם ופודים אותו - עֹוׂשִ  .5

4. על פי חת"ם סופר על חולין דף קמב עמוד א
סּוִקים,  ט ַהּפְ ְפׁשָ ִחים ּכִ ֱאֶמת ְמׁשּוּבָ ירֹות ּבֶ ָרֵאל. ְלֹלא ָסֵפק, ַהּפֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ׁשֶ ִחים ֶאת ַהּפֵ ּבְ סּוִקים ְמׁשַ ַהּפְ

ה ּוְלָאָהַבת ה'. ָ ירֹות ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ָהאֹוֵכל ִלְקדּוּשׁ ָמעּות ֲעמּוָקה - ֲאִכיַלת ַהּפֵ ָאְך ֵיׁש ָגם ַמׁשְ

7. תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יט עמוד א 
ֱאַמר: ּנֶ ִרּמֹון, ׁשֶ ֵלִאין ִמְצֹות2 ּכָ ּמְ ָרֵאל1 ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ... ּפֹוׁשְ

א 'ֵריָקֵתיְך',  ֵתְך' ֶאּלָ ְקֵרי3 'ַרּקָ ֵתְך' )שיר השירים ו, ז(... ַאל ּתִ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ 'ּכְ
ִרּמֹון4. ְך ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכָ ּבָ ֲאִפּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ ׁשֶ

8. על פי מדרש שיר השירים רבה פרשה ו
ים.  יׁשִ ק,  ְוֵאין ַחְבֵריֶהם2 ַמְרּגִ רֹות, ָאָדם ָיכֹול ִלּטֹל1 ֵמֶהם ִמּתֹוְך ַהּשַׂ ל ַהּפֵ ּכָ

ים3.  ׁשִ ם ִמְתַרּגְ ּלָ ָיְדָך ְמַעט ֵמֶהם - ּכֻ ה נֹוֵטל ּבְ ַאּתָ יָון ׁשָ ֲאָבל ָהֱאגֹוז, ּכֵ
ם ּופֹוִדים אֹותֹו5. ּלָ ד ֵנעֹוִרים ּכֻ ְחּבֹוׁש4, ִמּיַ ּמַ ן ּבַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ְוִנּתַ ּטַ ּנִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

מהן המעלות הבולטות של ארץ ישראל?  .1
גם בארצות אחרות יש נחלי מים ופירות טובים. מה ייחודה של ארץ ישראל לעומת שאר הארצות?  .2

מדוע יש מעלה מיוחדת לפירות ארץ ישראל, על פי החת"ם סופר ועל פי הב"ח?  .3
מה גורם לפירות ארץ ישראל להיות כל כך מיוחדים?  .4

שאלת אתגר:
האם מותר לצדיק )חסיד( לטרוח הרבה כדי לאכול מפירות ארץ ישראל?  .5

ֱאגֹוז

ָזִית

ָמר ּתָ

ֵאָנה ּתְ

ֶגֶפן

ָרֵאל רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ
ְגָמאֹות: ר ּדֻ ינּו. ְלָפֵנינּו ִמְסּפַ ַחּיֵ ל ַלֲעָרִכים ֲחׁשּוִבים ּבְ ָרֵאל ּוִבְתכּונֹוֵתיֶהם ָמׁשָ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחָכֵמינּו ָמְצאּו ּבְ

ִרּמֹון

12. שמות רבה פרשה טז
ים, דֹוִלים ּוְקַטּנִ ּכֹולֹות ּגְ ּה ֶאׁשְ ֶפן ַהּזֹו, ֵיׁש ּבָ ָמה ַהּגֶ

ּנּו1,  דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ּכֹול ׁשֶ ְוָכל ֶאׁשְ
ּנּו2. דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ביאור:
נמוך ממנו - בגלל הכובד של האשכול הוא נופל קצת למטה.   .1

גדול מחברו... - ָעָניו ואינו מתגאה על ֲחֵברֹו.  .2

מקור אתגרי:
ֵאָלה  ַאל ׁשְ ָנה, ִנׁשְ ַחי ִלְפֵני כ-100 ׁשָ ן ָחׁשּוב ׁשֶ ן-ִאיׁש-ַחי, ָהַרב יֹוֵסף ַחִּיים, ּפֹוֵסק ֲהָלָכה ְוַדְרׁשָ ַהּבֶ

רֹות טֹוִבים ּוְמתּוִקים ְמֹאד,  ס ִעם ּפֵ ְרּדֵ ֵאזֹור ּפַ ְצָפת. ָהָיה ּבָ ִהְתגֹוֵרר ּבִ ִהְלָכִתית ְמַעְנֶיֶנת ֵמָאָדם ׁשֶ
רֹות: ֵדי ֵלָהנֹות ֵמאֹוָתם ּפֵ ה ָיִמים ּכְ ּמָ ם ּכַ ֵאר ׁשַ ָ עֹות ּוְלִהּשׁ ה ׁשָ ּמָ ֹוֵאל ָרָצה ָלֶלֶכת ּכַ ְוָהָאָדם ַהּשׁ

6. שו"ת תורה לשמה לבן איש חי סימן תיח
ִביל ֲאִכיָלה  ׁשְ עֹות ּבִ קֹום ְלָמקֹום ַמֲהָלְך ֵאיֶזה ׁשָ ת ֲחִסידּות1 ָלֶלֶכת ִמּמָ ּדַ ְקּפּוק ִמּמִ ֶזה ֵאיֶזה ּפִ ֵאָלה: ... ִאם ֵיׁש ּבְ ַהְשׁ

ל מֹוָתרֹות ַהּגּוף... ַוֲהָנָאה ׁשֶ
ה: ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָמָרא "ָאַמר ַרּבָ ְגּ ינּו ּבַ ן ַמּצִ ּכֵ ׁש, ׁשֶ ְקּפּוק ַוֲחׁשָ ֶזה ּפִ ים, ֵאין ּבְ ת ֲחִסיּדִ ם ְלִפי ִמּדַ ׁשּוַבת ָהַרב: ּגַ ּתְ

ָרֵאל ֶלֱאֹכל  ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ינֹוַסר2..." )ערובין ל(... ּבִ רֹות ּגִ י יֹוָחָנן ֶלֱאֹכל ִמּפֵ ר ָהִיינּו הֹוְלִכים ִעם ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַמִים,  ם ׁשָ ָנְתָך ְלׁשֵ ּוָ ֹוֵאל ּכַ ה ַהּשׁ ם ַאּתָ ּגַ ַמִים... ָלֵכן, ֵמַאַחר ׁשֶ ם ׁשָ ם ְלׁשֵ ָנּתָ ּה ְוַכּוָ ּלָ תּוִקים ַוֲחׁשּוִבים ׁשֶ רֹות ַהּמְ ִמּפֵ

ְמָחה... ׂשִ ָרֵאל ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ַהּטֹוִבים - ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ּבִ

ביאור:
בטלה עולמית - אלא קיימים ָלֶנַצח.  .1

9. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג עמוד ב
ִית? ָרֵאל ַלּזָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ִמים - ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְוֹלא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ִרים, ֹלא ּבִ ִית, ֵאין ָעָליו נֹוׁשְ ... ַמה ּזַ
א. עֹוָלם ַהּבָ ה ְוֹלא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָלה עֹוָלִמית1, ֹלא ּבָ ּטָ ָרֵאל, ֵאין ָלֶהם ּבַ ַאף ִיׂשְ

ָרֵאל: ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵפרֹות ׁשֶ יר ַמהּו ַהְמֻיָחד ּבְ ה סֹוֵפר ַמְסּבִ י ֹמׁשֶ ַרּבִ

ָרֵאל: ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹוָרה ּבְ ִכיָנה ַהּשׁ ְ ּנֹוַבַעת ֵמַהּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵיׁש ְקֻדׁשַ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּבְ יר ּכִ י יֹוֵאל ִסיְרִקיׁש ַמְסּבִ ַרּבִ

רֹות ֵסֶדר ֲאִכיַלת ַהּפֵ
ן ָיִין. ן 'ְמזֹונֹות', ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְרָכתֹו 'ַהּמֹוִציא', ְלַאַחר ִמּכֵ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יִמים ֶלֱאֹכל ּכָ ַמְקּדִ  .1

ִרי ָהֲאָדָמה ְמֹאד ָחִביב ָעָליו, ֵיׁש ְלָבֵרְך ָעָליו ֹקֶדם ִלְפִרי ָהֵעץ. ִאם ּפְ רֹות ָהֵעץ קֹוְדִמים ְלֵפרֹות ָהֲאָדָמה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּפֵ  .2
רֹות ָהֵעץ ָהֲאֵחִרים. יִנים קֹוְדִמים ְלָכל ּפֵ ְבַעת ַהּמִ ִ ּשׁ נֹוֲהִגים ׁשֶ  .3

ֵאָנה,  ֶפן קֹוֶדֶמת ַלּתְ ן ַהּגֶ ָרָכה, ְוַעל ּכֵ ָמִרים( ֹקֵדם ַלּבְ ֶמן ּוְדָבׁש" )ְדָבׁש – ּתְ עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ סּוק "ֶאֶרץ ִחּטָ ּפָ ל ַהּקֵֹדם ּבַ ּכָ  .4
ָמר. ִית - ַלּתָ ֵאָנה ָלִרּמֹון ְוַהּזַ ַהּתְ

ד בּו ִמּיָ ִית ְוָהִרּמֹון ִנְכּתְ ַהּזַ יָון ׁשֶ ֵאָנה ְוִרּמֹון, ִמּכֵ ָמר קֹוְדִמים ְלֶגֶפן ּתְ ִית ְוַהּתָ ן, ַהּזַ דֹוָלה יֹוֵתר. ַעל ּכֵ יבּותֹו ּגְ סּוק, ֲחׁשִ ּפָ ה "ֶאֶרץ" ּבַ ּלָ רֹוב ַלּמִ ל ַהּקָ ּכָ  .5 
ה "ֶאֶרץ" ָהִראׁשֹוָנה.  ּלָ ים ֵמַהּמִ י ִמּלִ ּתֵ ִרחּוק ׁשְ ֵאָנה ְוָהִרּמֹון מֹוִפיִעים ּבְ ֶפן, ַהּתְ ה. ְוִאּלּו ַהּגֶ ִנּיָ ְ ה "ֶאֶרץ" ַהּשׁ ּלָ ְלַאַחר ַהּמִ

)הרב יהודה הלוי עמיחי(

10. בראשית רבה פרשה מא
ָמר? ָרֵאל ַלּתָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ל2, ָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהּלֵ א: ּתְ ֹסֶלת1, ֶאּלָ ּה ּפְ ָמָרה זֹו, ֵאין ּבָ ַמה ּתְ
ָחִרּיֹות3 ְלִסיּכּוְך...

ָנה5, ֲעֵלי ִמׁשְ ֲעֵלי ִמְקָרא4, ֵמֶהם ּבַ א: ֵמֶהם ּבַ ֹסֶלת, ֶאּלָ ֶהם ּפְ ָרֵאל - ֵאין ּבָ ְך ֵהם ִיׂשְ ּכָ
ֲעֵלי ְצָדקֹות6. ֲעֵלי ִמְצֹות, ֵמֶהם ּבַ ָדה, ֵמֶהם ּבַ ֲעֵלי ַאּגָ ֵמֶהם ּבַ

ביאור:
אין בה פסולת - אין חלק רע ומשתמשים בכל ֵחֶלק.  .1

להלל - להודות לה' בחג הסוכות.   .2
חריות - ֲעָנִפים.  .3

ְכָתב. ּבִ בעלי מקרא - בקיאים בתורה ׁשֶ  .4
בעלי משנה - בקיאים בהלכה.  .5

ים צדקה וחסד. בעלי צדקות - עֹוׂשִ  .6

11. על פי מדרש ילקוט שמעוני יהושע ב
ֵאָנה?  ָלה תֹוָרה ַלּתְ ְרָיּה' -  ָלָמה ִנְמׁשְ ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ 'ֹנֵצר ּתְ

ֶהם ְקִליּפֹות. ים, ִרּמֹוִנים ֵיׁש ּבָ ֶהם ַחְרַצּנִ ֹסֶלת - ֲעָנִבים ֵיׁש ּבָ ֶהם ּפְ רֹות ֵיׁש ּבָ ל ּפֵ ּכָ
ֵלמּוָתּה. ׁשְ ר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ּבִ ּה ָיָפה ֶלֱאֹכל ְוֶאְפׁשָ ּלָ ֵאָנה - ּכֻ ֲאָבל ּתְ

ל ַהֲחָלִקים טֹוִבים ָלָאָדם ּומֹוִעיִלים לֹו. ְך ִדְבֵרי תֹוָרה - ָכּ  ּכָ

ֵתְך'? ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ מה למדו חכמים מהפסוק 'ּכְ   .1
איזה ֵעֶרְך חשוב ַקָּים בעם ישראל, אותו המשילו חכמים באגוז?  .2

ִית, ובמה הם דומים לתמר? במה דומה עם ישראל ַלּזַ  .3

למה נמשלה התורה דווקא לתאנה?  .4
באלו תופעות בצומח ובטבע מוצאים רמז  .5 

למידת הענווה?

ביאור:
שתשביח - שתתן פירות משובחים יותר.  .1

ָמם של ישראל. להודיע ישראל בעולם - לפרסם את ׁשְ  .2

מקור אתגרי:
13. שמות רבה פרשה מד

ֶפן?  ָרֵאל ַלּגֶ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ
ים? יַח1, ַמה ֵהם עֹוׂשִ ּבִ ׁשְ ּתַ ים ׁשֶ ׁשִ ָעֶליָה ְמַבּקְ ּבְ ׁשֶ ֶפן, ּכְ א ַמה ּגֶ ֶאּלָ

ַחת. ּבָ ָמקֹום ַאֵחר, ְוִהיא ַמׁשְ קֹוָמּה ְוׁשֹוְתִלים אֹוָתּה ּבְ עֹוְקִרים אֹוָתּה ִמּמְ
עֹוָלם2,  ָרֵאל ּבָ "ה ְלהֹוִדיַע ִיׂשְ ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ ּבִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

ם.  ר, ְוִהְתִחילּו ַמְצִליִחים ׁשָ ְדּבָ ְצַרִים ֶוֱהִביָאם ַלּמִ ה? ֲעָקָרם ִמּמִ ֶמה ָעׂשָ
עֹוָלם. ם ּבָ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָיָצא ָלֶהם ׁשֵ ִקּבְ

ָבט  ׁשְ ר' - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ה ָעׂשָ ָ רֹות 'ֲחִמּשׁ ּפֵ
ָבט, ׁשְ ְקָרא ַהּיֹום - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּקּון' ְמיּוָחד, ַהִנּ ָנה, ִהְנִהיגּו ' ּתִ ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְצָפת ִלְפֵני ּכְ ר ָחיּו ּבִ י ִיְצָחק לּוְרָיא(, ֲאׁשֶ ם ָהֲאִר"י )ַרּבִ ָלה ּוְבֹראׁשָ ַחְכֵמי ַהַקּבָ

ָנה ְמֹבֶרֶכת ָלִאיָלן. ִלים ְלׁשָ ּלְ ָרֵאל, לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ּוִמְתּפַ ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ רֹות ׁשֶ ּבֹו אֹוְכִלים ִמּפֵ
ר'. ה ָעׂשָ ָ רֹות ֲחִמּשׁ ּנּוי: 'ּפֵ ּכִ ָבט ּבַ ׁשְ ט"ּו ּבִ רֹות ּבְ ּנּו ֶאת ִמְנַהג ֲאִכיַלת ַהּפֵ ּגֹוָלה ּכִ ַהְּיהּוִדים ּבַ

ֲאִכיַלת קּו ּבַ ּפְ ָרֵאל, ָלֵכן ִהְסּתַ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ְטִרִּיים ִמּפֵ יג ּפֵ ְתקּוָפה זֹו, ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּשִׂ ֶלֶגת ּבִ ָהְיָתה ָקָרה ּוֻמׁשְ ה, ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ים ִמן ַהְּיהּוִדים ָחיּו ּבְ ַרּבִ
ָרֵאל. ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ִנׁשְ ים ׁשֶ רֹות ְיֵבׁשִ ּפֵ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה". ְרָיּה ְוִלׂשְ ָרֵאל, ֶלֱאֹכל ִמּפִ ָקרֹוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ַלֲעלֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ָנֲהגּו לֹוַמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְיהּוִדים ַרּבִ

? ֲהָיַדְעּתָ

ָבט, ְוֵהִביא ִאּתֹו ִרּמֹון,  יֵמי ֹחֶדׁש ׁשְ חּוץ ָלָאֶרץ ּבִ ָרֵאל ּבְ ַעם ִהְתָאֵרַח ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּפַ
ָרֵאל.  רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְפִרי ִמּפֵ ּלֹו ּבִ ָאְרִחים ׁשֶ ַח ֶאת ַהּמְ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ּכְ

ַתח ֶאת ָהִרּמֹון,  ִית ּפָ ְלָחן ּוַבַעל ַהּבַ ֻ ִביב ַלּשׁ ִית ִמּסָ ֵני ַהּבַ בּו ּבְ ָבט, ָיׁשְ ׁשְ יַע ט"ּו ּבִ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ִרי  ת "ּבֹוֵרא ּפְ ְרּכַ ְרכּו ַיַחד ּבִ ם ּבֵ ִית, ְוֻכּלָ ֵני ַהּבַ ִוים, ָנַתן ְלָכל ּבְ ק אֹותֹו ַלֲחָלִקים ׁשָ ִחּלֵ

ִרי ָחָדׁש ֶזה.  ֶהֱחָינּו' ַעל ּפְ ת 'ׁשֶ ָהֵעץ" ּוִבְרּכַ
רֹות  אֹוְכִלים ּפֵ מֹו ׁשֶ ִרי, ִהְתִחילּו ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִרּמֹון ּכְ ירּו ֶאת ַהּפְ ּלֹא ִהּכִ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִרים ָזְרקּו, ְוֶאת ַהֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ָאְכלּו!...  ְרּגְ ֲאֵחִרים: ֶאת ַהּגַ
ָרֵאל הּוא,  ִרי ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּפְ ִרי ּכִ רּו ֶנֶגד ַהּפְ ִפיֶהם, ֲאָבל ֹלא ִדּבְ ר ּבְ ַעם ַהּמַ ּטַ ם ּבַ ּלָ יׁשּו ּכֻ ִהְרּגִ

ר. רּום ַהּמַ יכּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּקְ ְוִהְמׁשִ
יִחים ֶאת  ר, ּוַמּנִ רּום ַהּמַ ים אֹוְכִלים ֶאת ַהּקְ ָהֲאָנׁשִ ִית ְוָרָאה ׁשֶ ְלֶפַתע, ִנְכַנס ָהאֹוֵרַח ַלּבַ

ד -  ּצַ ִרים ּבַ ְרּגְ ַהּגַ

ֶרְך ֲאִכיַלת ָהִרּמֹון, ֵיׁש ֶלֱאֹכל  ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ָכְך ּדֶ
ִרים".  ְרּגְ ְוָקא ֶאת ַהּגַ ּדַ

ִרי ָאנּו נֹוֲהִגים ִלְזֹרק ָכל ּפְ ירּו לֹו: "ּבְ ִהְסּבִ
ָאר, ְוָלֵכן ָנַהְגנּו  ְ ִרים ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּשׁ ְרּגְ ֶאת ַהּגַ

ְך".  ם ּבֹו ּכָ ּגַ
ם  ֲאַכְלּתֶ ֶזה ׁשֶ ָרֵאל: "ּבְ ָאַמר ָהאֹוֵרַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ה ָרָעה  יד ִמּלָ ִלי ְלַהּגִ ָרה, ּבְ ה ַהּמָ ִלּפָ ֶאת ַהּקְ
ם  ַאּתֶ ם ׁשֶ ַעל ָהָאֶרץ )ּוֵפרֹוֶתיָה(, הֹוַכְחּתֶ

מֹו  ָרֵאל, ּכְ ְמֵלִאים ַאֲהָבה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ִרים". ְרּגְ ה ּגַ ַהְרּבֵ ָהִרּמֹון ָמֵלא ּבְ ׁשֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

5. על פי ב"ח אורח חיים סימן רח
ָרָכה ַאַחת  סֹוף 'ּבְ ים ּבְ ׁשִ ל ה', ְוָלֵכן ָאַנְחנּו ְמַבּקְ ִכיָנה ׁשֶ ְ ת ַהּשׁ ַ דּוּשׁ ה ִמְקּ ָ ִלים ְקדּוּשׁ ָרֵאל ְמַקּבְ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ

ע ִמּטּוָבּה'... ּבַ ְרָיּה ְוִנׂשְ ָרֵאל - 'ְוֹנאַכל ִמּפִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֶלֱאכֹול ִמּפֵ ְזּכֶ ּנִ ְחָיה'( ׁשֶ ֹלׁש )'ַעל ַהּמִ ֵמֵעין ׁשָ

ביאור:
פקפוק ממידת חסידות - האם זה   .1

דבר שלא ראוי לאדם שמדקדק 
מאד במצוות ובהתנהגות שלו 

)למרות שברור שאין בזה עבירה(. 
מפירות גינוסר - מפירות שגדלים   .2

בגליל במקום שנקרא גינוסר )כנרת(.

ִטיָעה ִטיעֹות - ִמְצַוות ַהְנּ ַחג ַהּנְ
ְנִטיָעה: "ה ָעַסק ּבִ ּבָ י ַהּקָ ָאֶרץ ֲחׁשּוָבה ְמֹאד. ִמן ַהּתֹוָרה ָלַמְדנּו ּכִ ִטיָעה ּבָ ַהּנְ

ֵפירֹוֶתיָה ַבח ָהָאֶרץ ּבְ ׁשֶ
ן ְלָמקֹום ֶאָחד. ּלָ פֹות ּכֻ ְתַאּסְ ּמִ תֹוָכּה ַמֲעלֹות ַרּבֹות, ׁשֶ ָרֵאל, ִהיא כֹוֶלֶלת ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַחר ּבְ "ה ּבָ ּבָ ַהּקָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ן: ּלָ ֵיׁש ּבֹו ֶאת ּכֻ ֲעלֹות ָהֵאּלּו, ְוֵאין ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ֶהם ַרק ֵחֶלק ִמן ַהּמַ ֲאָרצֹות ָאֵחרֹות ֵיׁש ּבָ

ביאור:
עינות ותהומות - ַמְעָינֹות ּוֵמי תהום.  .1

ארץ זית שמן - ֵזיִתים משובחים שמפיקים   .2
ֶמן. מהם ׁשֶ

ְדַבׁש(. דבש - תמרים משובחים )ומתוקים כִּ  .3
ל טּוב. לא תחסר כל בה - יש בה כָּ  .4

זֹות בה. שנקבצו בה מיני הטובות - ְמֻרכָּ  .5
וספר - ְוֵתֵאר.  .6

לא מי יאורים... - מים אלו טובים יותר   .7
ִים של מאגרים ואגמים. ִמּמַ

הצריכים למזון - שחשובים לאכילה.  .8
מעדני מלך - מאכלים משובחים.  .9
ַקּלּות. מעות בזול - ַיְרִויחּו כסף ּבְ  .10

ריבוי אבנים קשות ובהירות - אבנים   .11
המתאימות ִלְבִנָיה.

מקור אתגרי:
3א. פירוש ספורנו )הרב עובדיה ספורנו(

ּה ִמיֵני ַהּטֹובֹות5 צּו ּבָ ְקּבְ ּנִ  א. אל ארץ טובה - ׁשֶ
ֵאזֹור ֶאָחד( זּוָלתֹו. ִליל )ּבְ ּגָ צּו ּבַ ּלֹא ִיְקּבְ  ׁשֶ

ת ִמיֵני ַהּטֹוב: ְוָסַפר6 ֲחֵמׁשֶ
ָהִראׁשֹון הּוא "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת",  • 

ים ָהָרִעים7... ֹלא ֵמי ְיאֹוִרים ָוֲאַגּמִ
ִריִכים ְלָמזֹון8. ֹעָרה", ַהּצְ ה ּוׂשְ ִני הּוא "ֶאֶרץ ִחּטָ ֵ ַהּשׁ  •

י ֶמֶלְך9. ֵהם ַמֲעַדּנֵ ֶמן ּוְדָבׁש", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ  •
ּה ֶלֶחם",  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ָהְרִביִעי: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ  •

זֹול10. ּה ָמעֹות ּבְ ְצאּו ּבָ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ּה ִנְמָצא  ּבָ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ַהֲחִמיׁשִ  •

ְנָין. ִרּבּוי ֲאָבִנים ָקׁשֹות ּוְבִהירֹות11, ָיפֹות ְוטֹובֹות ַלּבִ

3. דברים פרק ח

)ז( ִּכי ה' ֱא-ֹלקיָך ְמִביֲאָך ֶאל 
ֶאֶרץ טֹוָבהא ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת 

ּוְתהֹמֹת1 יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:
)ח( ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה 

ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן2 ּוְדָבׁש3:
)ט( ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 

ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה4 
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל
ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶׁשת.

14. ספר בראשית פרק ב פסוק ח

ע ה' ֱאֹלִקים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם  ּטַ ַוּיִ
ֲאֶׁשר ָיָצר.
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ביאור:
פושעי ישראל - אנשים המרבים לחֹטא.  .1

ים דברים טובים. מלאין מצוות - נמצא שהם עֹוׂשִ ׁשֶ  .2
אל תקרי - אפשר להסביר את הפסוק כאילו כתוב בו מילה אחרת   .3

)'ריקתיך' דומה למילה 'רקתך'(.
יֵרי הרימון. ְרּגִ ָרם הגדול של ּגַ כרמון - כמו ִמְסּפָ  .4

ביאור:
ִלּטֹל - להוציא פרי.  .1

ואין חבריהם - הפירות האחרים.  .2
כלם מתרגשים - נוקשים זה בזה ומרעישים.  .3

ֵבית הכלא. במחבוש - ּבְ  .4
ים מאמץ להציל ולשחרר אותו. נעורים כלם ופודים אותו - עֹוׂשִ  .5

4. על פי חת"ם סופר על חולין דף קמב עמוד א
סּוִקים,  ט ַהּפְ ְפׁשָ ִחים ּכִ ֱאֶמת ְמׁשּוּבָ ירֹות ּבֶ ָרֵאל. ְלֹלא ָסֵפק, ַהּפֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ׁשֶ ִחים ֶאת ַהּפֵ ּבְ סּוִקים ְמׁשַ ַהּפְ

ה ּוְלָאָהַבת ה'. ָ ירֹות ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ָהאֹוֵכל ִלְקדּוּשׁ ָמעּות ֲעמּוָקה - ֲאִכיַלת ַהּפֵ ָאְך ֵיׁש ָגם ַמׁשְ

7. תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יט עמוד א 
ֱאַמר: ּנֶ ִרּמֹון, ׁשֶ ֵלִאין ִמְצֹות2 ּכָ ּמְ ָרֵאל1 ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ... ּפֹוׁשְ

א 'ֵריָקֵתיְך',  ֵתְך' ֶאּלָ ְקֵרי3 'ַרּקָ ֵתְך' )שיר השירים ו, ז(... ַאל ּתִ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ 'ּכְ
ִרּמֹון4. ְך ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכָ ּבָ ֲאִפּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ ׁשֶ

8. על פי מדרש שיר השירים רבה פרשה ו
ים.  יׁשִ ק,  ְוֵאין ַחְבֵריֶהם2 ַמְרּגִ רֹות, ָאָדם ָיכֹול ִלּטֹל1 ֵמֶהם ִמּתֹוְך ַהּשַׂ ל ַהּפֵ ּכָ

ים3.  ׁשִ ם ִמְתַרּגְ ּלָ ָיְדָך ְמַעט ֵמֶהם - ּכֻ ה נֹוֵטל ּבְ ַאּתָ יָון ׁשָ ֲאָבל ָהֱאגֹוז, ּכֵ
ם ּופֹוִדים אֹותֹו5. ּלָ ד ֵנעֹוִרים ּכֻ ְחּבֹוׁש4, ִמּיַ ּמַ ן ּבַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ְוִנּתַ ּטַ ּנִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

מהן המעלות הבולטות של ארץ ישראל?  .1
גם בארצות אחרות יש נחלי מים ופירות טובים. מה ייחודה של ארץ ישראל לעומת שאר הארצות?  .2

מדוע יש מעלה מיוחדת לפירות ארץ ישראל, על פי החת"ם סופר ועל פי הב"ח?  .3
מה גורם לפירות ארץ ישראל להיות כל כך מיוחדים?  .4

שאלת אתגר:
האם מותר לצדיק )חסיד( לטרוח הרבה כדי לאכול מפירות ארץ ישראל?  .5

ֱאגֹוז

ָזִית

ָמר ּתָ

ֵאָנה ּתְ

ֶגֶפן

ָרֵאל רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ
ְגָמאֹות: ר ּדֻ ינּו. ְלָפֵנינּו ִמְסּפַ ַחּיֵ ל ַלֲעָרִכים ֲחׁשּוִבים ּבְ ָרֵאל ּוִבְתכּונֹוֵתיֶהם ָמׁשָ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחָכֵמינּו ָמְצאּו ּבְ

ִרּמֹון

12. שמות רבה פרשה טז
ים, דֹוִלים ּוְקַטּנִ ּכֹולֹות ּגְ ּה ֶאׁשְ ֶפן ַהּזֹו, ֵיׁש ּבָ ָמה ַהּגֶ

ּנּו1,  דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ּכֹול ׁשֶ ְוָכל ֶאׁשְ
ּנּו2. דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ביאור:
נמוך ממנו - בגלל הכובד של האשכול הוא נופל קצת למטה.   .1

גדול מחברו... - ָעָניו ואינו מתגאה על ֲחֵברֹו.  .2

מקור אתגרי:
ֵאָלה  ַאל ׁשְ ָנה, ִנׁשְ ַחי ִלְפֵני כ-100 ׁשָ ן ָחׁשּוב ׁשֶ ן-ִאיׁש-ַחי, ָהַרב יֹוֵסף ַחִּיים, ּפֹוֵסק ֲהָלָכה ְוַדְרׁשָ ַהּבֶ

רֹות טֹוִבים ּוְמתּוִקים ְמֹאד,  ס ִעם ּפֵ ְרּדֵ ֵאזֹור ּפַ ְצָפת. ָהָיה ּבָ ִהְתגֹוֵרר ּבִ ִהְלָכִתית ְמַעְנֶיֶנת ֵמָאָדם ׁשֶ
רֹות: ֵדי ֵלָהנֹות ֵמאֹוָתם ּפֵ ה ָיִמים ּכְ ּמָ ם ּכַ ֵאר ׁשַ ָ עֹות ּוְלִהּשׁ ה ׁשָ ּמָ ֹוֵאל ָרָצה ָלֶלֶכת ּכַ ְוָהָאָדם ַהּשׁ

6. שו"ת תורה לשמה לבן איש חי סימן תיח
ִביל ֲאִכיָלה  ׁשְ עֹות ּבִ קֹום ְלָמקֹום ַמֲהָלְך ֵאיֶזה ׁשָ ת ֲחִסידּות1 ָלֶלֶכת ִמּמָ ּדַ ְקּפּוק ִמּמִ ֶזה ֵאיֶזה ּפִ ֵאָלה: ... ִאם ֵיׁש ּבְ ַהְשׁ

ל מֹוָתרֹות ַהּגּוף... ַוֲהָנָאה ׁשֶ
ה: ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָמָרא "ָאַמר ַרּבָ ְגּ ינּו ּבַ ן ַמּצִ ּכֵ ׁש, ׁשֶ ְקּפּוק ַוֲחׁשָ ֶזה ּפִ ים, ֵאין ּבְ ת ֲחִסיּדִ ם ְלִפי ִמּדַ ׁשּוַבת ָהַרב: ּגַ ּתְ

ָרֵאל ֶלֱאֹכל  ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ינֹוַסר2..." )ערובין ל(... ּבִ רֹות ּגִ י יֹוָחָנן ֶלֱאֹכל ִמּפֵ ר ָהִיינּו הֹוְלִכים ִעם ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַמִים,  ם ׁשָ ָנְתָך ְלׁשֵ ּוָ ֹוֵאל ּכַ ה ַהּשׁ ם ַאּתָ ּגַ ַמִים... ָלֵכן, ֵמַאַחר ׁשֶ ם ׁשָ ם ְלׁשֵ ָנּתָ ּה ְוַכּוָ ּלָ תּוִקים ַוֲחׁשּוִבים ׁשֶ רֹות ַהּמְ ִמּפֵ

ְמָחה... ׂשִ ָרֵאל ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ַהּטֹוִבים - ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ּבִ

ביאור:
בטלה עולמית - אלא קיימים ָלֶנַצח.  .1

9. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג עמוד ב
ִית? ָרֵאל ַלּזָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ִמים - ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְוֹלא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ִרים, ֹלא ּבִ ִית, ֵאין ָעָליו נֹוׁשְ ... ַמה ּזַ
א. עֹוָלם ַהּבָ ה ְוֹלא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָלה עֹוָלִמית1, ֹלא ּבָ ּטָ ָרֵאל, ֵאין ָלֶהם ּבַ ַאף ִיׂשְ

ָרֵאל: ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵפרֹות ׁשֶ יר ַמהּו ַהְמֻיָחד ּבְ ה סֹוֵפר ַמְסּבִ י ֹמׁשֶ ַרּבִ

ָרֵאל: ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹוָרה ּבְ ִכיָנה ַהּשׁ ְ ּנֹוַבַעת ֵמַהּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵיׁש ְקֻדׁשַ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּבְ יר ּכִ י יֹוֵאל ִסיְרִקיׁש ַמְסּבִ ַרּבִ

רֹות ֵסֶדר ֲאִכיַלת ַהּפֵ
ן ָיִין. ן 'ְמזֹונֹות', ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְרָכתֹו 'ַהּמֹוִציא', ְלַאַחר ִמּכֵ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יִמים ֶלֱאֹכל ּכָ ַמְקּדִ  .1

ִרי ָהֲאָדָמה ְמֹאד ָחִביב ָעָליו, ֵיׁש ְלָבֵרְך ָעָליו ֹקֶדם ִלְפִרי ָהֵעץ. ִאם ּפְ רֹות ָהֵעץ קֹוְדִמים ְלֵפרֹות ָהֲאָדָמה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּפֵ  .2
רֹות ָהֵעץ ָהֲאֵחִרים. יִנים קֹוְדִמים ְלָכל ּפֵ ְבַעת ַהּמִ ִ ּשׁ נֹוֲהִגים ׁשֶ  .3

ֵאָנה,  ֶפן קֹוֶדֶמת ַלּתְ ן ַהּגֶ ָרָכה, ְוַעל ּכֵ ָמִרים( ֹקֵדם ַלּבְ ֶמן ּוְדָבׁש" )ְדָבׁש – ּתְ עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ סּוק "ֶאֶרץ ִחּטָ ּפָ ל ַהּקֵֹדם ּבַ ּכָ  .4
ָמר. ִית - ַלּתָ ֵאָנה ָלִרּמֹון ְוַהּזַ ַהּתְ

ד בּו ִמּיָ ִית ְוָהִרּמֹון ִנְכּתְ ַהּזַ יָון ׁשֶ ֵאָנה ְוִרּמֹון, ִמּכֵ ָמר קֹוְדִמים ְלֶגֶפן ּתְ ִית ְוַהּתָ ן, ַהּזַ דֹוָלה יֹוֵתר. ַעל ּכֵ יבּותֹו ּגְ סּוק, ֲחׁשִ ּפָ ה "ֶאֶרץ" ּבַ ּלָ רֹוב ַלּמִ ל ַהּקָ ּכָ  .5 
ה "ֶאֶרץ" ָהִראׁשֹוָנה.  ּלָ ים ֵמַהּמִ י ִמּלִ ּתֵ ִרחּוק ׁשְ ֵאָנה ְוָהִרּמֹון מֹוִפיִעים ּבְ ֶפן, ַהּתְ ה. ְוִאּלּו ַהּגֶ ִנּיָ ְ ה "ֶאֶרץ" ַהּשׁ ּלָ ְלַאַחר ַהּמִ

)הרב יהודה הלוי עמיחי(

10. בראשית רבה פרשה מא
ָמר? ָרֵאל ַלּתָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ל2, ָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהּלֵ א: ּתְ ֹסֶלת1, ֶאּלָ ּה ּפְ ָמָרה זֹו, ֵאין ּבָ ַמה ּתְ
ָחִרּיֹות3 ְלִסיּכּוְך...

ָנה5, ֲעֵלי ִמׁשְ ֲעֵלי ִמְקָרא4, ֵמֶהם ּבַ א: ֵמֶהם ּבַ ֹסֶלת, ֶאּלָ ֶהם ּפְ ָרֵאל - ֵאין ּבָ ְך ֵהם ִיׂשְ ּכָ
ֲעֵלי ְצָדקֹות6. ֲעֵלי ִמְצֹות, ֵמֶהם ּבַ ָדה, ֵמֶהם ּבַ ֲעֵלי ַאּגָ ֵמֶהם ּבַ

ביאור:
אין בה פסולת - אין חלק רע ומשתמשים בכל ֵחֶלק.  .1

להלל - להודות לה' בחג הסוכות.   .2
חריות - ֲעָנִפים.  .3

ְכָתב. ּבִ בעלי מקרא - בקיאים בתורה ׁשֶ  .4
בעלי משנה - בקיאים בהלכה.  .5

ים צדקה וחסד. בעלי צדקות - עֹוׂשִ  .6

11. על פי מדרש ילקוט שמעוני יהושע ב
ֵאָנה?  ָלה תֹוָרה ַלּתְ ְרָיּה' -  ָלָמה ִנְמׁשְ ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ 'ֹנֵצר ּתְ

ֶהם ְקִליּפֹות. ים, ִרּמֹוִנים ֵיׁש ּבָ ֶהם ַחְרַצּנִ ֹסֶלת - ֲעָנִבים ֵיׁש ּבָ ֶהם ּפְ רֹות ֵיׁש ּבָ ל ּפֵ ּכָ
ֵלמּוָתּה. ׁשְ ר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ּבִ ּה ָיָפה ֶלֱאֹכל ְוֶאְפׁשָ ּלָ ֵאָנה - ּכֻ ֲאָבל ּתְ

ל ַהֲחָלִקים טֹוִבים ָלָאָדם ּומֹוִעיִלים לֹו. ְך ִדְבֵרי תֹוָרה - ָכּ  ּכָ

ֵתְך'? ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ מה למדו חכמים מהפסוק 'ּכְ   .1
איזה ֵעֶרְך חשוב ַקָּים בעם ישראל, אותו המשילו חכמים באגוז?  .2

ִית, ובמה הם דומים לתמר? במה דומה עם ישראל ַלּזַ  .3

למה נמשלה התורה דווקא לתאנה?  .4
באלו תופעות בצומח ובטבע מוצאים רמז  .5 

למידת הענווה?

ביאור:
שתשביח - שתתן פירות משובחים יותר.  .1

ָמם של ישראל. להודיע ישראל בעולם - לפרסם את ׁשְ  .2

מקור אתגרי:
13. שמות רבה פרשה מד

ֶפן?  ָרֵאל ַלּגֶ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ
ים? יַח1, ַמה ֵהם עֹוׂשִ ּבִ ׁשְ ּתַ ים ׁשֶ ׁשִ ָעֶליָה ְמַבּקְ ּבְ ׁשֶ ֶפן, ּכְ א ַמה ּגֶ ֶאּלָ

ַחת. ּבָ ָמקֹום ַאֵחר, ְוִהיא ַמׁשְ קֹוָמּה ְוׁשֹוְתִלים אֹוָתּה ּבְ עֹוְקִרים אֹוָתּה ִמּמְ
עֹוָלם2,  ָרֵאל ּבָ "ה ְלהֹוִדיַע ִיׂשְ ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ ּבִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

ם.  ר, ְוִהְתִחילּו ַמְצִליִחים ׁשָ ְדּבָ ְצַרִים ֶוֱהִביָאם ַלּמִ ה? ֲעָקָרם ִמּמִ ֶמה ָעׂשָ
עֹוָלם. ם ּבָ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָיָצא ָלֶהם ׁשֵ ִקּבְ

ָבט  ׁשְ ר' - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ה ָעׂשָ ָ רֹות 'ֲחִמּשׁ ּפֵ
ָבט, ׁשְ ְקָרא ַהּיֹום - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּקּון' ְמיּוָחד, ַהִנּ ָנה, ִהְנִהיגּו ' ּתִ ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְצָפת ִלְפֵני ּכְ ר ָחיּו ּבִ י ִיְצָחק לּוְרָיא(, ֲאׁשֶ ם ָהֲאִר"י )ַרּבִ ָלה ּוְבֹראׁשָ ַחְכֵמי ַהַקּבָ

ָנה ְמֹבֶרֶכת ָלִאיָלן. ִלים ְלׁשָ ּלְ ָרֵאל, לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ּוִמְתּפַ ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ רֹות ׁשֶ ּבֹו אֹוְכִלים ִמּפֵ
ר'. ה ָעׂשָ ָ רֹות ֲחִמּשׁ ּנּוי: 'ּפֵ ּכִ ָבט ּבַ ׁשְ ט"ּו ּבִ רֹות ּבְ ּנּו ֶאת ִמְנַהג ֲאִכיַלת ַהּפֵ ּגֹוָלה ּכִ ַהְּיהּוִדים ּבַ

ֲאִכיַלת קּו ּבַ ּפְ ָרֵאל, ָלֵכן ִהְסּתַ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ְטִרִּיים ִמּפֵ יג ּפֵ ְתקּוָפה זֹו, ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּשִׂ ֶלֶגת ּבִ ָהְיָתה ָקָרה ּוֻמׁשְ ה, ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ים ִמן ַהְּיהּוִדים ָחיּו ּבְ ַרּבִ
ָרֵאל. ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ִנׁשְ ים ׁשֶ רֹות ְיֵבׁשִ ּפֵ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה". ְרָיּה ְוִלׂשְ ָרֵאל, ֶלֱאֹכל ִמּפִ ָקרֹוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ַלֲעלֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ָנֲהגּו לֹוַמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְיהּוִדים ַרּבִ

? ֲהָיַדְעּתָ

ָבט, ְוֵהִביא ִאּתֹו ִרּמֹון,  יֵמי ֹחֶדׁש ׁשְ חּוץ ָלָאֶרץ ּבִ ָרֵאל ּבְ ַעם ִהְתָאֵרַח ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּפַ
ָרֵאל.  רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְפִרי ִמּפֵ ּלֹו ּבִ ָאְרִחים ׁשֶ ַח ֶאת ַהּמְ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ּכְ

ַתח ֶאת ָהִרּמֹון,  ִית ּפָ ְלָחן ּוַבַעל ַהּבַ ֻ ִביב ַלּשׁ ִית ִמּסָ ֵני ַהּבַ בּו ּבְ ָבט, ָיׁשְ ׁשְ יַע ט"ּו ּבִ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ִרי  ת "ּבֹוֵרא ּפְ ְרּכַ ְרכּו ַיַחד ּבִ ם ּבֵ ִית, ְוֻכּלָ ֵני ַהּבַ ִוים, ָנַתן ְלָכל ּבְ ק אֹותֹו ַלֲחָלִקים ׁשָ ִחּלֵ

ִרי ָחָדׁש ֶזה.  ֶהֱחָינּו' ַעל ּפְ ת 'ׁשֶ ָהֵעץ" ּוִבְרּכַ
רֹות  אֹוְכִלים ּפֵ מֹו ׁשֶ ִרי, ִהְתִחילּו ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִרּמֹון ּכְ ירּו ֶאת ַהּפְ ּלֹא ִהּכִ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִרים ָזְרקּו, ְוֶאת ַהֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ָאְכלּו!...  ְרּגְ ֲאֵחִרים: ֶאת ַהּגַ
ָרֵאל הּוא,  ִרי ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּפְ ִרי ּכִ רּו ֶנֶגד ַהּפְ ִפיֶהם, ֲאָבל ֹלא ִדּבְ ר ּבְ ַעם ַהּמַ ּטַ ם ּבַ ּלָ יׁשּו ּכֻ ִהְרּגִ

ר. רּום ַהּמַ יכּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּקְ ְוִהְמׁשִ
יִחים ֶאת  ר, ּוַמּנִ רּום ַהּמַ ים אֹוְכִלים ֶאת ַהּקְ ָהֲאָנׁשִ ִית ְוָרָאה ׁשֶ ְלֶפַתע, ִנְכַנס ָהאֹוֵרַח ַלּבַ

ד -  ּצַ ִרים ּבַ ְרּגְ ַהּגַ

ֶרְך ֲאִכיַלת ָהִרּמֹון, ֵיׁש ֶלֱאֹכל  ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ָכְך ּדֶ
ִרים".  ְרּגְ ְוָקא ֶאת ַהּגַ ּדַ

ִרי ָאנּו נֹוֲהִגים ִלְזֹרק ָכל ּפְ ירּו לֹו: "ּבְ ִהְסּבִ
ָאר, ְוָלֵכן ָנַהְגנּו  ְ ִרים ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּשׁ ְרּגְ ֶאת ַהּגַ

ְך".  ם ּבֹו ּכָ ּגַ
ם  ֲאַכְלּתֶ ֶזה ׁשֶ ָרֵאל: "ּבְ ָאַמר ָהאֹוֵרַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ה ָרָעה  יד ִמּלָ ִלי ְלַהּגִ ָרה, ּבְ ה ַהּמָ ִלּפָ ֶאת ַהּקְ
ם  ַאּתֶ ם ׁשֶ ַעל ָהָאֶרץ )ּוֵפרֹוֶתיָה(, הֹוַכְחּתֶ

מֹו  ָרֵאל, ּכְ ְמֵלִאים ַאֲהָבה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ִרים". ְרּגְ ה ּגַ ַהְרּבֵ ָהִרּמֹון ָמֵלא ּבְ ׁשֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

5. על פי ב"ח אורח חיים סימן רח
ָרָכה ַאַחת  סֹוף 'ּבְ ים ּבְ ׁשִ ל ה', ְוָלֵכן ָאַנְחנּו ְמַבּקְ ִכיָנה ׁשֶ ְ ת ַהּשׁ ַ דּוּשׁ ה ִמְקּ ָ ִלים ְקדּוּשׁ ָרֵאל ְמַקּבְ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ

ע ִמּטּוָבּה'... ּבַ ְרָיּה ְוִנׂשְ ָרֵאל - 'ְוֹנאַכל ִמּפִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֶלֱאכֹול ִמּפֵ ְזּכֶ ּנִ ְחָיה'( ׁשֶ ֹלׁש )'ַעל ַהּמִ ֵמֵעין ׁשָ

ביאור:
פקפוק ממידת חסידות - האם זה   .1

דבר שלא ראוי לאדם שמדקדק 
מאד במצוות ובהתנהגות שלו 

)למרות שברור שאין בזה עבירה(. 
מפירות גינוסר - מפירות שגדלים   .2

בגליל במקום שנקרא גינוסר )כנרת(.

ִטיָעה ִטיעֹות - ִמְצַוות ַהְנּ ַחג ַהּנְ
ְנִטיָעה: "ה ָעַסק ּבִ ּבָ י ַהּקָ ָאֶרץ ֲחׁשּוָבה ְמֹאד. ִמן ַהּתֹוָרה ָלַמְדנּו ּכִ ִטיָעה ּבָ ַהּנְ

ֵפירֹוֶתיָה ַבח ָהָאֶרץ ּבְ ׁשֶ
ן ְלָמקֹום ֶאָחד. ּלָ פֹות ּכֻ ְתַאּסְ ּמִ תֹוָכּה ַמֲעלֹות ַרּבֹות, ׁשֶ ָרֵאל, ִהיא כֹוֶלֶלת ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַחר ּבְ "ה ּבָ ּבָ ַהּקָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ן: ּלָ ֵיׁש ּבֹו ֶאת ּכֻ ֲעלֹות ָהֵאּלּו, ְוֵאין ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ֶהם ַרק ֵחֶלק ִמן ַהּמַ ֲאָרצֹות ָאֵחרֹות ֵיׁש ּבָ

ביאור:
עינות ותהומות - ַמְעָינֹות ּוֵמי תהום.  .1

ארץ זית שמן - ֵזיִתים משובחים שמפיקים   .2
ֶמן. מהם ׁשֶ

ְדַבׁש(. דבש - תמרים משובחים )ומתוקים כִּ  .3
ל טּוב. לא תחסר כל בה - יש בה כָּ  .4

זֹות בה. שנקבצו בה מיני הטובות - ְמֻרכָּ  .5
וספר - ְוֵתֵאר.  .6

לא מי יאורים... - מים אלו טובים יותר   .7
ִים של מאגרים ואגמים. ִמּמַ

הצריכים למזון - שחשובים לאכילה.  .8
מעדני מלך - מאכלים משובחים.  .9
ַקּלּות. מעות בזול - ַיְרִויחּו כסף ּבְ  .10

ריבוי אבנים קשות ובהירות - אבנים   .11
המתאימות ִלְבִנָיה.

מקור אתגרי:
3א. פירוש ספורנו )הרב עובדיה ספורנו(

ּה ִמיֵני ַהּטֹובֹות5 צּו ּבָ ְקּבְ ּנִ  א. אל ארץ טובה - ׁשֶ
ֵאזֹור ֶאָחד( זּוָלתֹו. ִליל )ּבְ ּגָ צּו ּבַ ּלֹא ִיְקּבְ  ׁשֶ

ת ִמיֵני ַהּטֹוב: ְוָסַפר6 ֲחֵמׁשֶ
ָהִראׁשֹון הּוא "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת",  • 

ים ָהָרִעים7... ֹלא ֵמי ְיאֹוִרים ָוֲאַגּמִ
ִריִכים ְלָמזֹון8. ֹעָרה", ַהּצְ ה ּוׂשְ ִני הּוא "ֶאֶרץ ִחּטָ ֵ ַהּשׁ  •

י ֶמֶלְך9. ֵהם ַמֲעַדּנֵ ֶמן ּוְדָבׁש", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ  •
ּה ֶלֶחם",  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ָהְרִביִעי: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ  •

זֹול10. ּה ָמעֹות ּבְ ְצאּו ּבָ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ּה ִנְמָצא  ּבָ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ַהֲחִמיׁשִ  •

ְנָין. ִרּבּוי ֲאָבִנים ָקׁשֹות ּוְבִהירֹות11, ָיפֹות ְוטֹובֹות ַלּבִ

3. דברים פרק ח

)ז( ִּכי ה' ֱא-ֹלקיָך ְמִביֲאָך ֶאל 
ֶאֶרץ טֹוָבהא ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת 

ּוְתהֹמֹת1 יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:
)ח( ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה 

ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן2 ּוְדָבׁש3:
)ט( ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 

ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה4 
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל
ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶׁשת.

14. ספר בראשית פרק ב פסוק ח

ע ה' ֱאֹלִקים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם  ּטַ ַוּיִ
ֲאֶׁשר ָיָצר.
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ביאור:
פושעי ישראל - אנשים המרבים לחֹטא.  .1

ים דברים טובים. מלאין מצוות - נמצא שהם עֹוׂשִ ׁשֶ  .2
אל תקרי - אפשר להסביר את הפסוק כאילו כתוב בו מילה אחרת   .3

)'ריקתיך' דומה למילה 'רקתך'(.
יֵרי הרימון. ְרּגִ ָרם הגדול של ּגַ כרמון - כמו ִמְסּפָ  .4

ביאור:
ִלּטֹל - להוציא פרי.  .1

ואין חבריהם - הפירות האחרים.  .2
כלם מתרגשים - נוקשים זה בזה ומרעישים.  .3

ֵבית הכלא. במחבוש - ּבְ  .4
ים מאמץ להציל ולשחרר אותו. נעורים כלם ופודים אותו - עֹוׂשִ  .5

4. על פי חת"ם סופר על חולין דף קמב עמוד א
סּוִקים,  ט ַהּפְ ְפׁשָ ִחים ּכִ ֱאֶמת ְמׁשּוּבָ ירֹות ּבֶ ָרֵאל. ְלֹלא ָסֵפק, ַהּפֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ׁשֶ ִחים ֶאת ַהּפֵ ּבְ סּוִקים ְמׁשַ ַהּפְ

ה ּוְלָאָהַבת ה'. ָ ירֹות ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ָהאֹוֵכל ִלְקדּוּשׁ ָמעּות ֲעמּוָקה - ֲאִכיַלת ַהּפֵ ָאְך ֵיׁש ָגם ַמׁשְ

7. תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יט עמוד א 
ֱאַמר: ּנֶ ִרּמֹון, ׁשֶ ֵלִאין ִמְצֹות2 ּכָ ּמְ ָרֵאל1 ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ... ּפֹוׁשְ

א 'ֵריָקֵתיְך',  ֵתְך' ֶאּלָ ְקֵרי3 'ַרּקָ ֵתְך' )שיר השירים ו, ז(... ַאל ּתִ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ 'ּכְ
ִרּמֹון4. ְך ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכָ ּבָ ֲאִפּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ ׁשֶ

8. על פי מדרש שיר השירים רבה פרשה ו
ים.  יׁשִ ק,  ְוֵאין ַחְבֵריֶהם2 ַמְרּגִ רֹות, ָאָדם ָיכֹול ִלּטֹל1 ֵמֶהם ִמּתֹוְך ַהּשַׂ ל ַהּפֵ ּכָ

ים3.  ׁשִ ם ִמְתַרּגְ ּלָ ָיְדָך ְמַעט ֵמֶהם - ּכֻ ה נֹוֵטל ּבְ ַאּתָ יָון ׁשָ ֲאָבל ָהֱאגֹוז, ּכֵ
ם ּופֹוִדים אֹותֹו5. ּלָ ד ֵנעֹוִרים ּכֻ ְחּבֹוׁש4, ִמּיַ ּמַ ן ּבַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ְוִנּתַ ּטַ ּנִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

מהן המעלות הבולטות של ארץ ישראל?  .1
גם בארצות אחרות יש נחלי מים ופירות טובים. מה ייחודה של ארץ ישראל לעומת שאר הארצות?  .2

מדוע יש מעלה מיוחדת לפירות ארץ ישראל, על פי החת"ם סופר ועל פי הב"ח?  .3
מה גורם לפירות ארץ ישראל להיות כל כך מיוחדים?  .4

שאלת אתגר:
האם מותר לצדיק )חסיד( לטרוח הרבה כדי לאכול מפירות ארץ ישראל?  .5

ֱאגֹוז

ָזִית

ָמר ּתָ

ֵאָנה ּתְ

ֶגֶפן

ָרֵאל רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ
ְגָמאֹות: ר ּדֻ ינּו. ְלָפֵנינּו ִמְסּפַ ַחּיֵ ל ַלֲעָרִכים ֲחׁשּוִבים ּבְ ָרֵאל ּוִבְתכּונֹוֵתיֶהם ָמׁשָ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחָכֵמינּו ָמְצאּו ּבְ

ִרּמֹון

12. שמות רבה פרשה טז
ים, דֹוִלים ּוְקַטּנִ ּכֹולֹות ּגְ ּה ֶאׁשְ ֶפן ַהּזֹו, ֵיׁש ּבָ ָמה ַהּגֶ

ּנּו1,  דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ּכֹול ׁשֶ ְוָכל ֶאׁשְ
ּנּו2. דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ביאור:
נמוך ממנו - בגלל הכובד של האשכול הוא נופל קצת למטה.   .1

גדול מחברו... - ָעָניו ואינו מתגאה על ֲחֵברֹו.  .2

מקור אתגרי:
ֵאָלה  ַאל ׁשְ ָנה, ִנׁשְ ַחי ִלְפֵני כ-100 ׁשָ ן ָחׁשּוב ׁשֶ ן-ִאיׁש-ַחי, ָהַרב יֹוֵסף ַחִּיים, ּפֹוֵסק ֲהָלָכה ְוַדְרׁשָ ַהּבֶ

רֹות טֹוִבים ּוְמתּוִקים ְמֹאד,  ס ִעם ּפֵ ְרּדֵ ֵאזֹור ּפַ ְצָפת. ָהָיה ּבָ ִהְתגֹוֵרר ּבִ ִהְלָכִתית ְמַעְנֶיֶנת ֵמָאָדם ׁשֶ
רֹות: ֵדי ֵלָהנֹות ֵמאֹוָתם ּפֵ ה ָיִמים ּכְ ּמָ ם ּכַ ֵאר ׁשַ ָ עֹות ּוְלִהּשׁ ה ׁשָ ּמָ ֹוֵאל ָרָצה ָלֶלֶכת ּכַ ְוָהָאָדם ַהּשׁ

6. שו"ת תורה לשמה לבן איש חי סימן תיח
ִביל ֲאִכיָלה  ׁשְ עֹות ּבִ קֹום ְלָמקֹום ַמֲהָלְך ֵאיֶזה ׁשָ ת ֲחִסידּות1 ָלֶלֶכת ִמּמָ ּדַ ְקּפּוק ִמּמִ ֶזה ֵאיֶזה ּפִ ֵאָלה: ... ִאם ֵיׁש ּבְ ַהְשׁ

ל מֹוָתרֹות ַהּגּוף... ַוֲהָנָאה ׁשֶ
ה: ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָמָרא "ָאַמר ַרּבָ ְגּ ינּו ּבַ ן ַמּצִ ּכֵ ׁש, ׁשֶ ְקּפּוק ַוֲחׁשָ ֶזה ּפִ ים, ֵאין ּבְ ת ֲחִסיּדִ ם ְלִפי ִמּדַ ׁשּוַבת ָהַרב: ּגַ ּתְ

ָרֵאל ֶלֱאֹכל  ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ינֹוַסר2..." )ערובין ל(... ּבִ רֹות ּגִ י יֹוָחָנן ֶלֱאֹכל ִמּפֵ ר ָהִיינּו הֹוְלִכים ִעם ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַמִים,  ם ׁשָ ָנְתָך ְלׁשֵ ּוָ ֹוֵאל ּכַ ה ַהּשׁ ם ַאּתָ ּגַ ַמִים... ָלֵכן, ֵמַאַחר ׁשֶ ם ׁשָ ם ְלׁשֵ ָנּתָ ּה ְוַכּוָ ּלָ תּוִקים ַוֲחׁשּוִבים ׁשֶ רֹות ַהּמְ ִמּפֵ

ְמָחה... ׂשִ ָרֵאל ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ַהּטֹוִבים - ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ּבִ

ביאור:
בטלה עולמית - אלא קיימים ָלֶנַצח.  .1

9. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג עמוד ב
ִית? ָרֵאל ַלּזָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ִמים - ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְוֹלא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ִרים, ֹלא ּבִ ִית, ֵאין ָעָליו נֹוׁשְ ... ַמה ּזַ
א. עֹוָלם ַהּבָ ה ְוֹלא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָלה עֹוָלִמית1, ֹלא ּבָ ּטָ ָרֵאל, ֵאין ָלֶהם ּבַ ַאף ִיׂשְ

ָרֵאל: ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵפרֹות ׁשֶ יר ַמהּו ַהְמֻיָחד ּבְ ה סֹוֵפר ַמְסּבִ י ֹמׁשֶ ַרּבִ

ָרֵאל: ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹוָרה ּבְ ִכיָנה ַהּשׁ ְ ּנֹוַבַעת ֵמַהּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵיׁש ְקֻדׁשַ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּבְ יר ּכִ י יֹוֵאל ִסיְרִקיׁש ַמְסּבִ ַרּבִ

רֹות ֵסֶדר ֲאִכיַלת ַהּפֵ
ן ָיִין. ן 'ְמזֹונֹות', ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְרָכתֹו 'ַהּמֹוִציא', ְלַאַחר ִמּכֵ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יִמים ֶלֱאֹכל ּכָ ַמְקּדִ  .1

ִרי ָהֲאָדָמה ְמֹאד ָחִביב ָעָליו, ֵיׁש ְלָבֵרְך ָעָליו ֹקֶדם ִלְפִרי ָהֵעץ. ִאם ּפְ רֹות ָהֵעץ קֹוְדִמים ְלֵפרֹות ָהֲאָדָמה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּפֵ  .2
רֹות ָהֵעץ ָהֲאֵחִרים. יִנים קֹוְדִמים ְלָכל ּפֵ ְבַעת ַהּמִ ִ ּשׁ נֹוֲהִגים ׁשֶ  .3

ֵאָנה,  ֶפן קֹוֶדֶמת ַלּתְ ן ַהּגֶ ָרָכה, ְוַעל ּכֵ ָמִרים( ֹקֵדם ַלּבְ ֶמן ּוְדָבׁש" )ְדָבׁש – ּתְ עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ סּוק "ֶאֶרץ ִחּטָ ּפָ ל ַהּקֵֹדם ּבַ ּכָ  .4
ָמר. ִית - ַלּתָ ֵאָנה ָלִרּמֹון ְוַהּזַ ַהּתְ

ד בּו ִמּיָ ִית ְוָהִרּמֹון ִנְכּתְ ַהּזַ יָון ׁשֶ ֵאָנה ְוִרּמֹון, ִמּכֵ ָמר קֹוְדִמים ְלֶגֶפן ּתְ ִית ְוַהּתָ ן, ַהּזַ דֹוָלה יֹוֵתר. ַעל ּכֵ יבּותֹו ּגְ סּוק, ֲחׁשִ ּפָ ה "ֶאֶרץ" ּבַ ּלָ רֹוב ַלּמִ ל ַהּקָ ּכָ  .5 
ה "ֶאֶרץ" ָהִראׁשֹוָנה.  ּלָ ים ֵמַהּמִ י ִמּלִ ּתֵ ִרחּוק ׁשְ ֵאָנה ְוָהִרּמֹון מֹוִפיִעים ּבְ ֶפן, ַהּתְ ה. ְוִאּלּו ַהּגֶ ִנּיָ ְ ה "ֶאֶרץ" ַהּשׁ ּלָ ְלַאַחר ַהּמִ

)הרב יהודה הלוי עמיחי(

10. בראשית רבה פרשה מא
ָמר? ָרֵאל ַלּתָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ל2, ָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהּלֵ א: ּתְ ֹסֶלת1, ֶאּלָ ּה ּפְ ָמָרה זֹו, ֵאין ּבָ ַמה ּתְ
ָחִרּיֹות3 ְלִסיּכּוְך...

ָנה5, ֲעֵלי ִמׁשְ ֲעֵלי ִמְקָרא4, ֵמֶהם ּבַ א: ֵמֶהם ּבַ ֹסֶלת, ֶאּלָ ֶהם ּפְ ָרֵאל - ֵאין ּבָ ְך ֵהם ִיׂשְ ּכָ
ֲעֵלי ְצָדקֹות6. ֲעֵלי ִמְצֹות, ֵמֶהם ּבַ ָדה, ֵמֶהם ּבַ ֲעֵלי ַאּגָ ֵמֶהם ּבַ

ביאור:
אין בה פסולת - אין חלק רע ומשתמשים בכל ֵחֶלק.  .1

להלל - להודות לה' בחג הסוכות.   .2
חריות - ֲעָנִפים.  .3

ְכָתב. ּבִ בעלי מקרא - בקיאים בתורה ׁשֶ  .4
בעלי משנה - בקיאים בהלכה.  .5

ים צדקה וחסד. בעלי צדקות - עֹוׂשִ  .6

11. על פי מדרש ילקוט שמעוני יהושע ב
ֵאָנה?  ָלה תֹוָרה ַלּתְ ְרָיּה' -  ָלָמה ִנְמׁשְ ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ 'ֹנֵצר ּתְ

ֶהם ְקִליּפֹות. ים, ִרּמֹוִנים ֵיׁש ּבָ ֶהם ַחְרַצּנִ ֹסֶלת - ֲעָנִבים ֵיׁש ּבָ ֶהם ּפְ רֹות ֵיׁש ּבָ ל ּפֵ ּכָ
ֵלמּוָתּה. ׁשְ ר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ּבִ ּה ָיָפה ֶלֱאֹכל ְוֶאְפׁשָ ּלָ ֵאָנה - ּכֻ ֲאָבל ּתְ

ל ַהֲחָלִקים טֹוִבים ָלָאָדם ּומֹוִעיִלים לֹו. ְך ִדְבֵרי תֹוָרה - ָכּ  ּכָ

ֵתְך'? ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ מה למדו חכמים מהפסוק 'ּכְ   .1
איזה ֵעֶרְך חשוב ַקָּים בעם ישראל, אותו המשילו חכמים באגוז?  .2

ִית, ובמה הם דומים לתמר? במה דומה עם ישראל ַלּזַ  .3

למה נמשלה התורה דווקא לתאנה?  .4
באלו תופעות בצומח ובטבע מוצאים רמז  .5 

למידת הענווה?

ביאור:
שתשביח - שתתן פירות משובחים יותר.  .1

ָמם של ישראל. להודיע ישראל בעולם - לפרסם את ׁשְ  .2

מקור אתגרי:
13. שמות רבה פרשה מד

ֶפן?  ָרֵאל ַלּגֶ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ
ים? יַח1, ַמה ֵהם עֹוׂשִ ּבִ ׁשְ ּתַ ים ׁשֶ ׁשִ ָעֶליָה ְמַבּקְ ּבְ ׁשֶ ֶפן, ּכְ א ַמה ּגֶ ֶאּלָ

ַחת. ּבָ ָמקֹום ַאֵחר, ְוִהיא ַמׁשְ קֹוָמּה ְוׁשֹוְתִלים אֹוָתּה ּבְ עֹוְקִרים אֹוָתּה ִמּמְ
עֹוָלם2,  ָרֵאל ּבָ "ה ְלהֹוִדיַע ִיׂשְ ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ ּבִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

ם.  ר, ְוִהְתִחילּו ַמְצִליִחים ׁשָ ְדּבָ ְצַרִים ֶוֱהִביָאם ַלּמִ ה? ֲעָקָרם ִמּמִ ֶמה ָעׂשָ
עֹוָלם. ם ּבָ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָיָצא ָלֶהם ׁשֵ ִקּבְ

ָבט  ׁשְ ר' - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ה ָעׂשָ ָ רֹות 'ֲחִמּשׁ ּפֵ
ָבט, ׁשְ ְקָרא ַהּיֹום - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּקּון' ְמיּוָחד, ַהִנּ ָנה, ִהְנִהיגּו ' ּתִ ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְצָפת ִלְפֵני ּכְ ר ָחיּו ּבִ י ִיְצָחק לּוְרָיא(, ֲאׁשֶ ם ָהֲאִר"י )ַרּבִ ָלה ּוְבֹראׁשָ ַחְכֵמי ַהַקּבָ

ָנה ְמֹבֶרֶכת ָלִאיָלן. ִלים ְלׁשָ ּלְ ָרֵאל, לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ּוִמְתּפַ ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ רֹות ׁשֶ ּבֹו אֹוְכִלים ִמּפֵ
ר'. ה ָעׂשָ ָ רֹות ֲחִמּשׁ ּנּוי: 'ּפֵ ּכִ ָבט ּבַ ׁשְ ט"ּו ּבִ רֹות ּבְ ּנּו ֶאת ִמְנַהג ֲאִכיַלת ַהּפֵ ּגֹוָלה ּכִ ַהְּיהּוִדים ּבַ

ֲאִכיַלת קּו ּבַ ּפְ ָרֵאל, ָלֵכן ִהְסּתַ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ְטִרִּיים ִמּפֵ יג ּפֵ ְתקּוָפה זֹו, ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּשִׂ ֶלֶגת ּבִ ָהְיָתה ָקָרה ּוֻמׁשְ ה, ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ים ִמן ַהְּיהּוִדים ָחיּו ּבְ ַרּבִ
ָרֵאל. ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ִנׁשְ ים ׁשֶ רֹות ְיֵבׁשִ ּפֵ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה". ְרָיּה ְוִלׂשְ ָרֵאל, ֶלֱאֹכל ִמּפִ ָקרֹוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ַלֲעלֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ָנֲהגּו לֹוַמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְיהּוִדים ַרּבִ

? ֲהָיַדְעּתָ

ָבט, ְוֵהִביא ִאּתֹו ִרּמֹון,  יֵמי ֹחֶדׁש ׁשְ חּוץ ָלָאֶרץ ּבִ ָרֵאל ּבְ ַעם ִהְתָאֵרַח ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּפַ
ָרֵאל.  רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְפִרי ִמּפֵ ּלֹו ּבִ ָאְרִחים ׁשֶ ַח ֶאת ַהּמְ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ּכְ

ַתח ֶאת ָהִרּמֹון,  ִית ּפָ ְלָחן ּוַבַעל ַהּבַ ֻ ִביב ַלּשׁ ִית ִמּסָ ֵני ַהּבַ בּו ּבְ ָבט, ָיׁשְ ׁשְ יַע ט"ּו ּבִ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ִרי  ת "ּבֹוֵרא ּפְ ְרּכַ ְרכּו ַיַחד ּבִ ם ּבֵ ִית, ְוֻכּלָ ֵני ַהּבַ ִוים, ָנַתן ְלָכל ּבְ ק אֹותֹו ַלֲחָלִקים ׁשָ ִחּלֵ

ִרי ָחָדׁש ֶזה.  ֶהֱחָינּו' ַעל ּפְ ת 'ׁשֶ ָהֵעץ" ּוִבְרּכַ
רֹות  אֹוְכִלים ּפֵ מֹו ׁשֶ ִרי, ִהְתִחילּו ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִרּמֹון ּכְ ירּו ֶאת ַהּפְ ּלֹא ִהּכִ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִרים ָזְרקּו, ְוֶאת ַהֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ָאְכלּו!...  ְרּגְ ֲאֵחִרים: ֶאת ַהּגַ
ָרֵאל הּוא,  ִרי ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּפְ ִרי ּכִ רּו ֶנֶגד ַהּפְ ִפיֶהם, ֲאָבל ֹלא ִדּבְ ר ּבְ ַעם ַהּמַ ּטַ ם ּבַ ּלָ יׁשּו ּכֻ ִהְרּגִ

ר. רּום ַהּמַ יכּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּקְ ְוִהְמׁשִ
יִחים ֶאת  ר, ּוַמּנִ רּום ַהּמַ ים אֹוְכִלים ֶאת ַהּקְ ָהֲאָנׁשִ ִית ְוָרָאה ׁשֶ ְלֶפַתע, ִנְכַנס ָהאֹוֵרַח ַלּבַ

ד -  ּצַ ִרים ּבַ ְרּגְ ַהּגַ

ֶרְך ֲאִכיַלת ָהִרּמֹון, ֵיׁש ֶלֱאֹכל  ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ָכְך ּדֶ
ִרים".  ְרּגְ ְוָקא ֶאת ַהּגַ ּדַ

ִרי ָאנּו נֹוֲהִגים ִלְזֹרק ָכל ּפְ ירּו לֹו: "ּבְ ִהְסּבִ
ָאר, ְוָלֵכן ָנַהְגנּו  ְ ִרים ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּשׁ ְרּגְ ֶאת ַהּגַ

ְך".  ם ּבֹו ּכָ ּגַ
ם  ֲאַכְלּתֶ ֶזה ׁשֶ ָרֵאל: "ּבְ ָאַמר ָהאֹוֵרַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ה ָרָעה  יד ִמּלָ ִלי ְלַהּגִ ָרה, ּבְ ה ַהּמָ ִלּפָ ֶאת ַהּקְ
ם  ַאּתֶ ם ׁשֶ ַעל ָהָאֶרץ )ּוֵפרֹוֶתיָה(, הֹוַכְחּתֶ

מֹו  ָרֵאל, ּכְ ְמֵלִאים ַאֲהָבה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ִרים". ְרּגְ ה ּגַ ַהְרּבֵ ָהִרּמֹון ָמֵלא ּבְ ׁשֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

5. על פי ב"ח אורח חיים סימן רח
ָרָכה ַאַחת  סֹוף 'ּבְ ים ּבְ ׁשִ ל ה', ְוָלֵכן ָאַנְחנּו ְמַבּקְ ִכיָנה ׁשֶ ְ ת ַהּשׁ ַ דּוּשׁ ה ִמְקּ ָ ִלים ְקדּוּשׁ ָרֵאל ְמַקּבְ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ

ע ִמּטּוָבּה'... ּבַ ְרָיּה ְוִנׂשְ ָרֵאל - 'ְוֹנאַכל ִמּפִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֶלֱאכֹול ִמּפֵ ְזּכֶ ּנִ ְחָיה'( ׁשֶ ֹלׁש )'ַעל ַהּמִ ֵמֵעין ׁשָ

ביאור:
פקפוק ממידת חסידות - האם זה   .1

דבר שלא ראוי לאדם שמדקדק 
מאד במצוות ובהתנהגות שלו 

)למרות שברור שאין בזה עבירה(. 
מפירות גינוסר - מפירות שגדלים   .2

בגליל במקום שנקרא גינוסר )כנרת(.

ִטיָעה ִטיעֹות - ִמְצַוות ַהְנּ ַחג ַהּנְ
ְנִטיָעה: "ה ָעַסק ּבִ ּבָ י ַהּקָ ָאֶרץ ֲחׁשּוָבה ְמֹאד. ִמן ַהּתֹוָרה ָלַמְדנּו ּכִ ִטיָעה ּבָ ַהּנְ

ֵפירֹוֶתיָה ַבח ָהָאֶרץ ּבְ ׁשֶ
ן ְלָמקֹום ֶאָחד. ּלָ פֹות ּכֻ ְתַאּסְ ּמִ תֹוָכּה ַמֲעלֹות ַרּבֹות, ׁשֶ ָרֵאל, ִהיא כֹוֶלֶלת ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַחר ּבְ "ה ּבָ ּבָ ַהּקָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ן: ּלָ ֵיׁש ּבֹו ֶאת ּכֻ ֲעלֹות ָהֵאּלּו, ְוֵאין ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ֶהם ַרק ֵחֶלק ִמן ַהּמַ ֲאָרצֹות ָאֵחרֹות ֵיׁש ּבָ

ביאור:
עינות ותהומות - ַמְעָינֹות ּוֵמי תהום.  .1

ארץ זית שמן - ֵזיִתים משובחים שמפיקים   .2
ֶמן. מהם ׁשֶ

ְדַבׁש(. דבש - תמרים משובחים )ומתוקים כִּ  .3
ל טּוב. לא תחסר כל בה - יש בה כָּ  .4

זֹות בה. שנקבצו בה מיני הטובות - ְמֻרכָּ  .5
וספר - ְוֵתֵאר.  .6

לא מי יאורים... - מים אלו טובים יותר   .7
ִים של מאגרים ואגמים. ִמּמַ

הצריכים למזון - שחשובים לאכילה.  .8
מעדני מלך - מאכלים משובחים.  .9
ַקּלּות. מעות בזול - ַיְרִויחּו כסף ּבְ  .10

ריבוי אבנים קשות ובהירות - אבנים   .11
המתאימות ִלְבִנָיה.

מקור אתגרי:
3א. פירוש ספורנו )הרב עובדיה ספורנו(

ּה ִמיֵני ַהּטֹובֹות5 צּו ּבָ ְקּבְ ּנִ  א. אל ארץ טובה - ׁשֶ
ֵאזֹור ֶאָחד( זּוָלתֹו. ִליל )ּבְ ּגָ צּו ּבַ ּלֹא ִיְקּבְ  ׁשֶ

ת ִמיֵני ַהּטֹוב: ְוָסַפר6 ֲחֵמׁשֶ
ָהִראׁשֹון הּוא "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת",  • 

ים ָהָרִעים7... ֹלא ֵמי ְיאֹוִרים ָוֲאַגּמִ
ִריִכים ְלָמזֹון8. ֹעָרה", ַהּצְ ה ּוׂשְ ִני הּוא "ֶאֶרץ ִחּטָ ֵ ַהּשׁ  •

י ֶמֶלְך9. ֵהם ַמֲעַדּנֵ ֶמן ּוְדָבׁש", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ  •
ּה ֶלֶחם",  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ָהְרִביִעי: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ  •

זֹול10. ּה ָמעֹות ּבְ ְצאּו ּבָ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ּה ִנְמָצא  ּבָ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ַהֲחִמיׁשִ  •

ְנָין. ִרּבּוי ֲאָבִנים ָקׁשֹות ּוְבִהירֹות11, ָיפֹות ְוטֹובֹות ַלּבִ

3. דברים פרק ח

)ז( ִּכי ה' ֱא-ֹלקיָך ְמִביֲאָך ֶאל 
ֶאֶרץ טֹוָבהא ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת 

ּוְתהֹמֹת1 יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:
)ח( ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה 

ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן2 ּוְדָבׁש3:
)ט( ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 

ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה4 
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל
ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶׁשת.

14. ספר בראשית פרק ב פסוק ח

ע ה' ֱאֹלִקים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם  ּטַ ַוּיִ
ֲאֶׁשר ָיָצר.
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פרשת בשלח, תשע"ח

לעילוי נשמת
דוד בן פנחס
אדמוני ז"ל

נלב"ע יב שבט תשע"ד

לעילוי נשמת
אברהם זאב

בן משה יצחק ז"ל
נלב"ע כ"ב בחשוון

ביאור:
לבשר ודם - לבני אדם.  .1

ולהדבק בשכינה - )אי אפשר(   .2
להתקרב אל ה'. 

לא נתעסק... במטע תחילה -   .3
ה' עסק בנטיעה.

ָבט - ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ׁשְ ט"ּו ּבִ
ָרֵאל? ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה' ַהֶזּה? ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ּבֹו ִמּפֵ ל 'ֹראׁש ַהּשָׁ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ָנה ָלִאיָלנֹות'. ַמה ַהּמַ ָבט הּוא 'ֹראׁש ַהׁשָּ ׁשְ  ט"ּו ּבִ

ִטיעֹות'? 'ּנְ ַהִאם ֵיׁש ִמְצָווה ְמיּוֶחֶדת ּבַ
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ּבְ ל ְנִטיַעת ֵעִצים ַוֲאִכיַלת ּפֵ ָמעּויֹות ְמיּוָחדֹות ׁשֶ ם ַעל ַמׁשְ ָבט ּוִמְנָהָגיו, ְוִנְלָמד ָגּ ׁשְ ָדף ֶזה ִנְלַמד ַעל ִהְלכֹות ט"ּו ּבִ ּבְ

ָנה ָלִאיָלנֹות ָ ֹראׁש ַהּשׁ
ק: ֲאִריְך ַהְמֻדּיָ ָנה ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ַהּתַ ׁשְ ּמִ ָנה ָלִאיָלן. ּבַ ָ ִנים, ּוֵביֵניֶהם, ֶאת ֹראׁש ַהּשׁ י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ֶנת ַאְרּבָ ָנה ְמַצּיֶ ׁשְ ַהּמִ

מי הוא 'הנוטע הראשון', ומה לומד מכך רבי יהודה? )מקור 15(  .1
מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? )מקור 6(  .2

מתי סימן זה מופיע?  .3

ָרֵאל  מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִיׂשְ  .4
היה בגלות? )מקור 10(

מה מצב החקלאות בארץ ישראל בימינו?  .5

מה לדעתכם הרגיש הרב עוזיאל כשחיבר את תפילת הנוטע?  .1
איך אתם הרגשתם כשקראתם את התפילה?  .2

הנוטע מבקש מהקב"ה מספר בקשות. מהן?  .3

15. מדרש רבה ויקרא פרשה כה פסקה ג
ר ָוָדם1,  ר לֹו ְלָבׂשָ ן ִסימֹון: ְוִכי ֶאְפׁשָ י ְיהּוָדה ּבֶ קּון' )דברים יג( - ָאַמר ַרּבִ ֵלכּו... ּובֹו ִתְדּבָ 'ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ּתֵ

ִכיָנה2?  ְ ּשׁ ק ּבַ ּבֵ ַמִים ּוְלִהּדָ ָ ר ָוָדם ַלֲעלֹות ַלּשׁ ר ְלָבׂשָ "ה? ְוִכי ֶאְפׁשָ ּבָ ַלֲהֹלְך ַאֲחֵרי ַהּקָ
ָרֵאל,  ם ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאּתֶ ׁשֶ ם, ּכְ ה3... ַאף ַאּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ "ה ֶאּלָ ּבָ ק ַהּקָ ל עֹוָלם ֹלא ִנְתַעּסֵ תֹו ׁשֶ ִרּיָ ִחיַלת ּבְ א ִמּתְ ֶאּלָ

ל ֵעץ ַמֲאָכל'. ם ּכָ ה... - ']ְו[ִכי ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ קּו ֶאּלָ ֹלא ִתְתַעּסְ

16. על פי הספר תקופת חיבת ציון
מֹוִנים ֶאְתרֹוִגים, ּוֵמָאה ִרּמֹוִנים. ַבע ֵמאֹות ּוׁשְ ן יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיָלנֹות: ׁשְ ּגַ ָנַטְענּו ּבַ

ים טֹוִבים. ֹלא ֶזה, ֵאין ָלֶהם ַחּיִ ֶדה, ְוֶזה ּבְ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ה ִמיֵני ְנִטיעֹות..., ּכִ ּמָ ם, ּכַ ֵ ע, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְועֹוד ִנּטַ
ע ה'  ּטַ תּוב: 'ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ם הּוא ָעׂשָ י ֵכן הֹוָרה ָלנּו ַהּבֹוֵרא, ְוָכְך ּגַ ְנִטיעֹות, ּכִ ֵקנּו הּוא ּבִ ית ִעּסֻ ָלֵכן, ֵראׁשִ

ֵעֶדן'... ן ּבְ ֱאֹלִקים ּגַ

1. משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה א 
ִנים ֵהם... י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ַאְרּבָ

אי. ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ָנה ָלִאיָלן, ּכְ ָ ָבט - ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ּבְ
ר ּבֹוא. ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ל אֹוְמִרים, ּבַ ית ִהּלֵ ּבֵ

"ה: ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ דֹוֶמה ְלַמֲעׂשָ ָעֵלינּו ִלְנֹהג ּבְ ְך ׁשֶ ֲחָכֵמינּו לֹוְמִדים ִמּכָ

ביאור:
ויצאו - ְוָיְרדּו כבר.  .1

ועלה השרף באילנות -   .2
ָרף הוא חומר דביק  ַהּשָׂ

המופיע בעצים.
חונטים - מתחילים   .3

ִלְפֹרַח ּוְלִהָּוֵצר.

1א. פירוש קהתי )הרב פנחס קהתי(
ָנה  ָ ְבעּו ֹראׁש ַהּשׁ ּקָ ַעם ׁשֶ בית הלל אומרים בחמישה עשר בו - ַהּטַ א. 

ָנה,  ָ ֵמי ַהּשׁ ׁשְ ָמָרא: 'הֹוִאיל ְוָיְצאּו1 רֹב ּגִ ּגְ ָבט ְמֹבָאר ּבַ ׁשְ ָלִאיָלן ּבִ
ה'. רֹות חֹוְנִטים3 ֵמַעּתָ ִאיָלנֹות2, ְוִנְמְצאּו ַהּפֵ ָרף ּבָ ְוָעָלה ַהּשָׂ

ָנה ָלִאיָלן.  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ל, ׁשֶ ית ִהּלֵ ַדַעת ּבֵ ַהֲהָלָכה ִנְפְסָקה ּכְ
ָלל: ָמָרא ֶנֱאַמר ַהּכְ ּגְ ָנה ָלִאיָלנֹות? ּבַ ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ָלכֹות ְלָכְך ׁשֶ ָמֵהן ַהַהׁשְ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ְנִטיָעה ָהִראׁשֹוָנה. ד ָהַרב קּוק ּבַ ּבֵ רֹון, ִנְתּכַ ָ ּשׁ ר ּבַ רֹון( ֲאׁשֶ ָ יֵאל )הֹוד ַהּשׁ ַמְגּדִ ִעים ּבְ ֲחִגיַגת ַמּטָ ּבַ

יד-ֵאׁש. ַלּפִ ָמעֹות, ּוָפָניו ָהיּו ּכְ ׁש ְמֹאד, ֵעיָניו ָזְלגּו ּדְ ם ְוָהַלְך ִלְנֹטַע, ִהְתַרּגֵ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ִרְגֵבי-ָהֲאָדָמה, ּכְ ל ּבְ ר, ֵסַרב ְלַקְחּתֹו, ְוִהְתּכֹוֵפף ּוְבָיָדיו ִטּפֵ ְעּדֵ יׁשּו לֹו ֶאת ַהּמַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ְרָעַדת-ֹקֶדׁש. ָנתּון ּבִ

ְך? ל-ּכָ ׁש ּכָ ֹאל ֶאת ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ִמְתַרּגֵ ה ְלַעְצמֹו ִלׁשְ ַאַחד ַהְמֹקָרִבים ִהְרׁשָ
ה ַחְקָלִאית ְרִגיָלה,  ֻעּלָ ָרֵאל, ֵאין זֹו ְסָתם ּפְ ֶאֶרץ-ִיׂשְ ִרי ּבְ יב ְוָאַמר:"ְנִטיַעת ּפְ ְוָהַרב ֵהׁשִ

ה". ִחּלָ ע ָהָאֶרץ ּתְ ַמּטַ ק ּבְ ַאף הּוא ִהְתַעּסֵ "ה, ׁשֶ ּבָ ל ַהּקָ ִמיּדֹוָתיו ׁשֶ קּות ּבְ ּבְ זֹוִהי ִהְתּדַ
)מתוך ספר מועדי הראי"ה(

ת ׁשֶ ְתַחּדֶ ָרֵאל ַהּמִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְנִטיעֹות ּבְ
ְקָוה, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְועֹוד. ַתח-ּתִ ה, ּפֶ ּנָ גֹון ֹראׁש-ּפִ בֹות ַרּבֹות ּכְ ָרֵאל, הּוְקמּו מֹוׁשָ ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

יֶהם: בּו ְיהּוִדים ַמֲאִמיִנים ְועֹוְבֵדי ה'. ְוָכְך ֵהם ְמָתֲאִרים ֶאת ַמֲעׂשֵ ְ ּה ִהְתַיּשׁ ֵעֶמק ַהחּוָלה, ּבָ ֲעָלה ּבְ בֹות ָהִראׁשֹונֹות ָהְיָתה ְיסּוד ַהּמַ ַאַחת ַהּמֹוׁשָ

ר ָעִני ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ
רֹות.  בּוָאה ּוִמן ַהּפֵ ים ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּתְ רֹות, אֹוָתם ָאנּו ְמֻצּוִ ה סּוֵגי ַמַעׂשְ ּמָ ָנם ּכַ ֶיׁשְ

ָנה.  ָכל ׁשָ ים ּבְ ר מּוְפָרׁשִ ֲעׂשֵ רּוָמה ְוַהּמַ ן ְלֵלִוי. ַהּתְ ר ִראׁשֹון ִנּתָ ֶנת ְלֹכֵהן, ּוַמֲעׂשֵ רּוָמה ְגדֹוָלה ִנּתֶ ּתְ  •
ית  ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָנה ָהְרִביִעית ּוַבּשָׁ ּשָׁ ה, ּבַ ִנּיָ ְ ָנה ַהּשׁ ָשׁ ָנה ָהִראׁשֹוָנה, ּבַ ָשׁ ים ּבַ ִני ַמְפִריׁשִ ר ׁשֵ ָלִים. ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָעִלים ּבִ ֱאָכל ַעל ְיֵדי ַהּבְ ר ַהּנֶ ִני הּוא ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ  •

ָכל ָמקֹום. רּוָטה ְואֹוְכִלים אֹותֹו ּבְ ִני ַעל ּפְ ר ׁשֵ יֹום ּפֹוִדים ַמֲעׁשֵ ִנים א, ב, ד, ה(. ּכַ ׁשָ ִקיצּור - ּבְ ה )ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשְ
ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִנים ג, ו( ְלַאַחר ׁשְ ׁשָ ית )ּבְ ּשִׁ ִ ָנה ַהּשׁ ית ּוַבּשָׁ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ר ֶזה ּבַ ים ַמֲעׂשֵ ים. ַמְפִריׁשִ ּנֹוְתִנים ַלֲעִנּיִ ר ׁשֶ ר ָעִני הּוא ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ  •

2. תלמוד בבלי ראש השנה דף טו עמוד ב
ָאה. ָנה ַהּבָ ר ַלׁשָ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ָעְבָרה, ַאַחר ֲחִמּשׁ ָנה ׁשֶ ָ ר ַלּשׁ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ירֹוָתיו ֹקֶדם ֲחִמּשׁ ָחְנטּו ּפֵ ִאיָלן ׁשֶ

מה המיוחד בחודש שבט שמסמל תחילת 'שנה'? )מקור 1א (  .1
ּט"ּו בשבט הוא 'ראש השנה' לאילנות: מדוע חשוב לדעת ׁשֶ  .2

א. לצורך הפרשת מעשרות?    ב. לצורך מצות עורלה?

ִנְפָרד  רֹות ּבְ ִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשְ ּצָ ָנה. ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָ ְמחּו ַהּשׁ ּצָ ָעְבָרה ִעם ֵאּלּו ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ִהְתִחילּו ִלְצֹמַח ּבַ רֹות ׁשֶ ב ּפֵ ּלֹא ְנַעְרּבֵ ֵדי ׁשֶ ָנה ָלִאיָלנֹות ִנְצַרְך ּכְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ א. 
ָחְנטּו ְלַאַחר  רֹות ׁשֶ ר ַהּקֹוֶדֶמת; ּפֵ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ִרי( ַעד ט"ּו ּבִ ת ְיִציַרת ַהּפְ ִחּלַ ָחְנטּו )ּתְ רֹות ׁשֶ י ָהָלָכה זֹו: ּפֵ רֹות ְמֻאָחִרים. ַעל ּפִ ִמים, ּוְבִנְפָרד ִמּפֵ רֹות ֻמְקּדָ ִמּפֵ

ָאה. ר ַהּבָ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ט"ּו ּבִ
ְך(  ֶהְמׁשֵ ר ָעִני ּבַ ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ר ָעִני. )ְראּו ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ ִני אֹו ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ָנה זֹו, ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשֵ ׁשָ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ִאם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים, ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ב. 

ִבים ֶנַטע ְרַבעי )ְוָצִריְך  רֹות ֶנְחׁשָ ָנתֹו ָהְרִביִעית ַהּפֵ ׁשְ רֹות ֵהם ָעְרָלה ְוָאסּור ֵלָהנֹות ֵמֶהם. ּבִ ִנים ָהִראׁשֹונֹות ִלְנִטיָעתֹו – ַהּפֵ ָ לֹוׁש ַהּשׁ ָ ּשׁ ֵעץ ַמֲאָכל ּבַ ג. 
ֲאִכיָלה. ִרים ּבָ רֹות ֻמּתָ ית ַהּפֵ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ ִלְפדֹוָתם( ְוַרק ֵמַהּשׁ

ֵרי.  ׁשְ ָנַתִים ַעד א' ּתִ ָנה. סֹוְפִרים עֹוד ׁשְ ֶבת ְלׁשָ קּוָפה זֹו ֶנְחׁשֶ ֵרי ֵיׁש 44 יֹום, ּתְ ׁשְ ַעד א' ּתִ יָון ׁשֶ ָאב, ּכֵ ל ֵעץ ִלְפֵני ט"ז ּבְ ִתיל ׁשֶ ְלֻדְגָמא: ִאם ָנְטעּו ׁשָ
רֹות  ָבט ֵהם ּפֵ ׁשְ ַיְחְנטּו ְלַאַחר ט"ּו ּבִ ית( ּוֵפרֹות ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ רֹות ַהּשׁ ָבט ֵהם ָעְרָלה )ּפֵ ׁשְ ַיְחְנטּו ִלְפֵני ט"ּו ּבִ רֹות ׁשֶ לֹוׁש. ַהּפֵ ן ׁשָ ָבר ּבֵ ֵרי ָהֵעץ ּכְ ׁשְ ֵמא' ּתִ

ָנה ָהְרִביִעית ְוִנְקָרִאים ֶנַטע ְרַבעי. ָ ַהּשׁ
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ָרֵאל: אּו ְנִביִאי ִיׂשְ ה ֲעֵליֶהם ִנּבְ ֻאּלָ יָמִני ַהּגְ ַפע ִהיא ֶאָחד ִמּסִ ׁשֶ רֹוֶתיָה ּבְ ָרֵאל ּפֹוַרַחת ּומֹוִציָאה ּפֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ׁשֶ ָהֻעְבּדָ
ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ה ַהּגְ ִחּלָ ִהּתְ ָרֵאל, ְונֹוֵתן ִסיָמן ֵאיְך ֵנַדע ׁשֶ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ א ַעל ּגְ ִביא ְיֶחְזֵקאל ְמַנּבֵ ַהּנָ

ָרִגיל: לּות, ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוַרַחת ּכָ ּגָ ָרֵאל ּבַ ַעם ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשְ ה, ִמּפְ ֻאּלָ ת ַהּגְ תֹוָפָעה זֹו ִסיָמן ָחׁשּוב ִלְתִחּלַ א רֹוֶאה ּבְ י ַאּבָ ָהָאמֹוָרא ַרּבִ

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין  .18 
דף צח עמוד א 

א: י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר: ּנֶ ה ִמֶזּהא, ׁשֶ ֵאין ְלָך ֵקץ ְמגּוּלֶ
נּו ּתֵ ֶכם ּתִ ָרֵאל ַעְנְפּ ם ָהֵרי ִיׂשְ 'ְוַאּתֶ
ָרֵאל...'. י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

17. יחזקאל פרק לו 
נּוא ּתֵ ֶכם ּתִ )ח( ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנּפְ

אּו1 ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא. ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

ביאור:
ופריכם תשאו - תצמיחו   .1

פירות משובחים.

17א. פירוש מצודות דוד )רבי דוד והלל אטשולר(
לּו  ַגּדְ י ִאם ּתְ ָמָמה ּכִ ענפכם תתנו - לא ִתְהיּו עֹוד ׁשְ א. 
י ֵקְרבּו  ָרֵאל, ּכִ י ִיׂשְ ִרי ְלַמֲאָכל ְלַעּמִ אּו ּפְ ֲעָנִפים ְוִתׂשְ

ָלבֹוא ֶאל ַאְרָצם.

18א. פירושים
ץ, ַעִין ָיָפה1 ָאז ִיְקַרב ַהּקֵ ְרָיּה ּבְ ָרֵאל ּפִ ן ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתֵ ּתִ ׁשֶ מגולה מזה - ּכְ  א. 

ה יֹוֵתר. )רש"י( ּלֶ ְוֵאין ְלָך ֵקץ2 ְמּגֻ
ירֹוֶתיָה  ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם3 - ֵאין ָהָאֶרץ נֹוֶתֶנת ּפֵ ֵאין ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ * ְלִפי ׁשֶ

ֵרב ָלבֹוא ּקָ ה ׁשֶ ּלֶ ירֹוֶתיָה - ֶזהּו ֵקץ ְמּגֻ ן ּפֵ ֲחֹזר ִליּתֵ ּתַ ׁשֶ ּה4. ֲאָבל ּכְ ַדְרּכָ  ּכְ
ה... )מהרש"א - רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס( ֻאּלָ ְזַמן ּגְ

ביאור:
ַפע. ׁשֶ בעין יפה - ּבְ  .1

ואין לך קץ... - זה הסימן   .2
הטוב ביותר של גאולה.

שאין ישראל... - שעם ישראל   .3
נמצא בגלות.

כדרכה - כרגיל.  .4

ּה. רּו ּבָ ּקְ ּבִ ים ׁשֶ ֵהִעידּו ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ְלטֹון ָזר, ִהיא ָהְיָתה ׁשֹוְמָמה ַוֲחֵרָבה, ּכְ ַחת ׁשִ ָרֵאל ָהְיָתה ּתַ לּות ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ָגּ רּוּבֹו ּבַ ָרֵאל ָהָיה ּבְ ַעם ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ְך: ב ּכָ ּצָ ֵאר ֶאת ַהּמַ ָרֵאל הּוא ּתֵ "ן ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ָהַרְמּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

19. כתבי הרמב"ן
ׁש ֵמֲחֵבירֹו1, ָחֵרב  ֻקּדָ ל ַהּמְ ָבר, ּכָ ל ּדָ מֹון, ּוְכָללֹו ׁשֶ ּמָ ִ ה ָהֲעזּוָבה ְוָגדֹול ַהּשׁ י ַרּבָ ּכִ

ִליל,  ַלִים יֹוֵתר ֲחֵרָבה ִמן ַהּכֹל, ְוֶאֶרץ ְיהּוָדה יֹוֵתר ִמן ַהּגָ יֹוֵתר2 ֵמֲחֵבירֹו: ְירּוׁשָ
ֵני ַאִחים  תֹוָכּה4, ַרק ׁשְ ָרֵאל ּבְ ִים... ְוֵאין ִיׂשְ ַלִים( ָקרֹוב ְלַאְלּפַ ל ְירּוׁשָ ֶביָה3 )ׁשֶ ְויֹוׁשְ

תֹות. ּבָ ַ ּשׁ ֵביָתם ּבַ ִלים ּבְ ּלְ ִעים5… ַוֲאֵליֶהם ֵיָאְספּו ַעד ִמְנַין ִמְתּפַ ַצּבָ

ביאור:
ָבר ָקדֹוש יותר. ּדָ ָכל ׁשֶ כל המקודש מחבירו - כְּ  .1

חרב יותר - הוא עזוב ומוזנח יותר.  .2
ר( התושבים בירושלים. ויושביה - )ִמְסּפָ  .3

ואין ישראל בתוכה - אין בעיר יהודים.  .4
ַלִים. ירּוׁשָ ִרים ּבִ שני אחים צבעים - בודדים ּגָ  .5

ה ֶאת ַעְצמֹו "ַמאְרק ְטֵווין", ְוָכְך הּוא ְמָתֵאר ֶאת ָהָאֶרץ: ָנּ ִכּ ָאֶרץ ַהּסֹוֵפר ָהָאֶמִריָקִאי ַסמּוֶאל ְקֶלֶמְנס, ֶשׁ ר ּבָ ּקֵ ָנה, ּבִ ים ׁשָ ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ִלְפֵני ּכְ

 .20
אן ֲעזּוָבה... ִית1, ֶמְרָחב ּדֹוֵמם ְוָאֵבל. ֵיׁש ּכָ ִמיר ָוׁשַ ּה עֹוָלה ׁשָ ּלָ ּכֻ ָמָמה... ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשְ

יַח. ְמַעט ֹלא ָהָיה ֹלא ֵעץ ְוֹלא ׂשִ ׁשּום ָמקֹום ּכִ ה2... ּבְ ּה ֹלא ָרִאינּו ֶנֶפׁש ַחּיָ ּלָ ֶרְך ּכֻ ל ַהּדֶ ּכָ
ק ָוֵאֶפר4, ׂשַ ֶבת ּבְ ָרֵאל יֹוׁשֶ ְמַעט ָנְטׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ... ֶאֶרץ ִיׂשְ ר3... ּכִ ּבָ ִית ְוַהּצָ ֲאִפּלּו ַהּזַ

ל ְקָלָלה. יׁשּוָפּה ׁשֶ ְמַרֵחף ָעֶליָה ּכִ

ביאור:
ִבים וקוצים. שמיר ושית - ֲעׂשָ  .1

לא ראינו נפש חיה - אין אנשים.  .2
הזית והצבר - עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.  .3

בשק ואפר - ביטוי לאבלות.  .4

ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר  ַעם ִיׂשְ חּו"ל( ַאְך ֵמָאז ׁשֶ לּות )ּבְ ּגָ ָרֵאל ָהָיה ּבַ ר ַעם ִיׂשְ ַאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ב ׁשֶ ּצָ ְך ָהָיה ַהּמַ ּכָ
ֶגת. ְגׂשֶ ָרֵאל, ָהֶאֶרץ ּפֹוַרַחת ּוְמׂשַ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ְתבּו ַעל ּתֹוָפָעה זֹו: ִנים ּכָ ַרּבָ
ֶגת. ְגׂשֶ ֱהְחִזיָרנּו ְלַאְרֵצנּו ְוִהיא פֹוַרַחת ּוְמׂשַ נּו ׁשֶ ה ה' ִעָמּ ָעׂשָ ס ׁשֶ ים ָלנּו ֶאת ּגֶֹדל ַהּנֵ אּוִרים ֵאּלּו ַמְמִחיׁשִ ּתֵ

גֹון: קּוָפה, ְכּ ְתבּו ַעל ַהְתּ ים ָכּ ִנים ַרִבּ ַרָבּ

21. חזון הגאולה, הרב אברהם יצחק קוק, עמוד קצט
ָרֵאל ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות  ר ֲהֵרי ִיׂשְ אי הֹוֶלֶכת ּומֹוִפיָעה ְלָפֵנינּו... ֵמֵעת ֲאׁשֶ ה1 ַוּדַ ְגאּוָלּ א ּדִ ן ַאְתַחְלּתָ ּכֵ

ה זֹו... ָרֵאל... ִהְתִחיָלה ְגֻאּלָ ִרי ְלַעם ִיׂשְ את ּפְ ֲעָנִפים ְוָלׂשֵ

ביאור:
אתחלתא דגאולה - תחילתה של גאולה.  .1

ת ַהּנֹוֵטַע ִפיּלַ ּתְ
ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ י( ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָפַרּדִ י ַהּסְ ן ִצּיֹון עּוִזיֵאל ָהָיה ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון )ָהַרב ָהָראׁשִ ָהַרב ּבֶ

ָמָמה. ְ ְנִטיַעת ְיָערֹוֶתיַה ּוְבַהְפָרַחת ַהּשׁ ּוב ָהָאֶרץ, ּבִ ִיּשׁ ּה ָעְסקּו ּבְ קּוָפה ּבָ ּתְ ִדיָנה, ּבַ ן ִצּיֹון עּוִזיֵאל ַזַצ"ל ִלְפֵני קּום ַהּמְ ָרה ַעל ְיֵדי ָהַרב ּבֶ ה זֹו ֻחּבְ ִפּלָ ּתְ

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ַלִים ּבֹוֵנה ִצּיֹון ִוירּוׁשָ

ָרֵאל,  ּוְמכֹוֵנן ַמְלכּות ִיׂשְ
ַמִים ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשֶ ִקיָפה ִמּמְ ַהׁשְ

ָרֵאל ָך ִיׂשְ ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ר ָנַתּתָ ָלנּו ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו. ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ְרֵצה ה' ַאְרֶצָך
ָך. ע ָעֶליָה ִמּטּוב ַחְסּדֶ ּפַ ְוַהׁשְ

ן ַטל ִלְבָרָכה ּתֵ
ם ִעּתָ ֵמי ָרצֹון הֹוֵרד ּבְ ְוִגׁשְ

ָרֵאל ַוֲעָמֶקיָה ְלַרוֹות ָהֵרי ִיׂשְ
ל ֶצַמח, ֵעץ ּוְנִטיעֹוֵתינּו. ֶהם ּכָ קֹות ּבָ ּוְלַהׁשְ

ֵאָרם,  יֶהם ְוָגֵדל ּפְ ְרׁשֵ ַהֲעֵמק ׁשָ
ְלַמַען ִיְפְרחּו ְלָרצֹון

ָרֵאל ָאר ֲעֵצי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ
ִלְבָרָכה ּוְלִתְפָאָרה.

ל ַאֵחינּו ק ְיֵדי ּכָ ְוֲחּזֵ
ֲעבֹוַדת ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש ָהֲעֵמִלים ּבַ

ְמָמָתּה. ּוְבַהְפָרַחת ׁשִ
ֵרְך ה' ֵחיָלם ּבָ

ְרֶצה. ּוֹפַעל ָיָדם ּתִ
ַמִים ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשֶ ִקיָפה ִמּמְ ַהׁשְ

ָרֵאל ָך, ֶאת ִיׂשְ ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ר ָנַתּתָ ָלנּו ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו. ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָאֵמן.

ְנָהִגים ֶלֱאכֹול  ָרֵאל, ְוַהּמִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּפֵ יבּוָתם ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַעל ֲחׁשִ ּדִ
ָרֵאל. ב ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵ ָחְזרּו ְלַיּשׁ הּוִדים ׁשֶ יעּו ַעל ַהּיְ ּפִ יֹום ֶזה, ִהׁשְ ירֹות ָהָאֶרץ ּבְ ִמּפֵ
ָנה,  ים ׁשָ לֹוׁשִ ֵמָאה ּוׁשְ בֹות ַהַחְקָלִאּיֹות ָהִראׁשֹונֹות, ִלְפֵני ּכְ ר הּוְקמּו ַהּמֹוׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִטיעֹות, ַחג ַהּנְ ָבט ּכְ ׁשְ ְנִהיִגים ֶאת יֹום ט"ּו ּבִ ָקְבעּו ַהּמַ
ִחים אֹוָתּה. ִבים ֶאת ָהָאֶרץ ּוְמַפּתְ ְ ים ְוָכְך ְמַיּשׁ ּבֹו ׁשֹוְתִלים ֵעִצים ַרּבִ ׁשֶ
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5

פרשת בשלח, תשע"ח

לעילוי נשמת
דוד בן פנחס
אדמוני ז"ל

נלב"ע יב שבט תשע"ד

לעילוי נשמת
אברהם זאב

בן משה יצחק ז"ל
נלב"ע כ"ב בחשוון

ביאור:
לבשר ודם - לבני אדם.  .1

ולהדבק בשכינה - )אי אפשר(   .2
להתקרב אל ה'. 

לא נתעסק... במטע תחילה -   .3
ה' עסק בנטיעה.

ָבט - ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ׁשְ ט"ּו ּבִ
ָרֵאל? ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה' ַהֶזּה? ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ּבֹו ִמּפֵ ל 'ֹראׁש ַהּשָׁ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ָנה ָלִאיָלנֹות'. ַמה ַהּמַ ָבט הּוא 'ֹראׁש ַהׁשָּ ׁשְ  ט"ּו ּבִ

ִטיעֹות'? 'ּנְ ַהִאם ֵיׁש ִמְצָווה ְמיּוֶחֶדת ּבַ
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ּבְ ל ְנִטיַעת ֵעִצים ַוֲאִכיַלת ּפֵ ָמעּויֹות ְמיּוָחדֹות ׁשֶ ם ַעל ַמׁשְ ָבט ּוִמְנָהָגיו, ְוִנְלָמד ָגּ ׁשְ ָדף ֶזה ִנְלַמד ַעל ִהְלכֹות ט"ּו ּבִ ּבְ

ָנה ָלִאיָלנֹות ָ ֹראׁש ַהּשׁ
ק: ֲאִריְך ַהְמֻדּיָ ָנה ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ַהּתַ ׁשְ ּמִ ָנה ָלִאיָלן. ּבַ ָ ִנים, ּוֵביֵניֶהם, ֶאת ֹראׁש ַהּשׁ י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ֶנת ַאְרּבָ ָנה ְמַצּיֶ ׁשְ ַהּמִ

מי הוא 'הנוטע הראשון', ומה לומד מכך רבי יהודה? )מקור 15(  .1
מה הוא הסימן שנותן לנו הנביא יחזקאל לתחילת הגאולה? )מקור 6(  .2

מתי סימן זה מופיע?  .3

ָרֵאל  מה היה מצב החקלאות בארץ ישראל כשעם ִיׂשְ  .4
היה בגלות? )מקור 10(

מה מצב החקלאות בארץ ישראל בימינו?  .5

מה לדעתכם הרגיש הרב עוזיאל כשחיבר את תפילת הנוטע?  .1
איך אתם הרגשתם כשקראתם את התפילה?  .2

הנוטע מבקש מהקב"ה מספר בקשות. מהן?  .3

15. מדרש רבה ויקרא פרשה כה פסקה ג
ר ָוָדם1,  ר לֹו ְלָבׂשָ ן ִסימֹון: ְוִכי ֶאְפׁשָ י ְיהּוָדה ּבֶ קּון' )דברים יג( - ָאַמר ַרּבִ ֵלכּו... ּובֹו ִתְדּבָ 'ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ּתֵ

ִכיָנה2?  ְ ּשׁ ק ּבַ ּבֵ ַמִים ּוְלִהּדָ ָ ר ָוָדם ַלֲעלֹות ַלּשׁ ר ְלָבׂשָ "ה? ְוִכי ֶאְפׁשָ ּבָ ַלֲהֹלְך ַאֲחֵרי ַהּקָ
ָרֵאל,  ם ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאּתֶ ׁשֶ ם, ּכְ ה3... ַאף ַאּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ "ה ֶאּלָ ּבָ ק ַהּקָ ל עֹוָלם ֹלא ִנְתַעּסֵ תֹו ׁשֶ ִרּיָ ִחיַלת ּבְ א ִמּתְ ֶאּלָ

ל ֵעץ ַמֲאָכל'. ם ּכָ ה... - ']ְו[ִכי ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ קּו ֶאּלָ ֹלא ִתְתַעּסְ

16. על פי הספר תקופת חיבת ציון
מֹוִנים ֶאְתרֹוִגים, ּוֵמָאה ִרּמֹוִנים. ַבע ֵמאֹות ּוׁשְ ן יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיָלנֹות: ׁשְ ּגַ ָנַטְענּו ּבַ

ים טֹוִבים. ֹלא ֶזה, ֵאין ָלֶהם ַחּיִ ֶדה, ְוֶזה ּבְ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ה ִמיֵני ְנִטיעֹות..., ּכִ ּמָ ם, ּכַ ֵ ע, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְועֹוד ִנּטַ
ע ה'  ּטַ תּוב: 'ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ם הּוא ָעׂשָ י ֵכן הֹוָרה ָלנּו ַהּבֹוֵרא, ְוָכְך ּגַ ְנִטיעֹות, ּכִ ֵקנּו הּוא ּבִ ית ִעּסֻ ָלֵכן, ֵראׁשִ

ֵעֶדן'... ן ּבְ ֱאֹלִקים ּגַ

1. משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה א 
ִנים ֵהם... י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ַאְרּבָ

אי. ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ָנה ָלִאיָלן, ּכְ ָ ָבט - ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ּבְ
ר ּבֹוא. ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ל אֹוְמִרים, ּבַ ית ִהּלֵ ּבֵ

"ה: ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ דֹוֶמה ְלַמֲעׂשָ ָעֵלינּו ִלְנֹהג ּבְ ְך ׁשֶ ֲחָכֵמינּו לֹוְמִדים ִמּכָ

ביאור:
ויצאו - ְוָיְרדּו כבר.  .1

ועלה השרף באילנות -   .2
ָרף הוא חומר דביק  ַהּשָׂ

המופיע בעצים.
חונטים - מתחילים   .3

ִלְפֹרַח ּוְלִהָּוֵצר.

1א. פירוש קהתי )הרב פנחס קהתי(
ָנה  ָ ְבעּו ֹראׁש ַהּשׁ ּקָ ַעם ׁשֶ בית הלל אומרים בחמישה עשר בו - ַהּטַ א. 

ָנה,  ָ ֵמי ַהּשׁ ׁשְ ָמָרא: 'הֹוִאיל ְוָיְצאּו1 רֹב ּגִ ּגְ ָבט ְמֹבָאר ּבַ ׁשְ ָלִאיָלן ּבִ
ה'. רֹות חֹוְנִטים3 ֵמַעּתָ ִאיָלנֹות2, ְוִנְמְצאּו ַהּפֵ ָרף ּבָ ְוָעָלה ַהּשָׂ

ָנה ָלִאיָלן.  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ל, ׁשֶ ית ִהּלֵ ַדַעת ּבֵ ַהֲהָלָכה ִנְפְסָקה ּכְ
ָלל: ָמָרא ֶנֱאַמר ַהּכְ ּגְ ָנה ָלִאיָלנֹות? ּבַ ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ָלכֹות ְלָכְך ׁשֶ ָמֵהן ַהַהׁשְ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ְנִטיָעה ָהִראׁשֹוָנה. ד ָהַרב קּוק ּבַ ּבֵ רֹון, ִנְתּכַ ָ ּשׁ ר ּבַ רֹון( ֲאׁשֶ ָ יֵאל )הֹוד ַהּשׁ ַמְגּדִ ִעים ּבְ ֲחִגיַגת ַמּטָ ּבַ

יד-ֵאׁש. ַלּפִ ָמעֹות, ּוָפָניו ָהיּו ּכְ ׁש ְמֹאד, ֵעיָניו ָזְלגּו ּדְ ם ְוָהַלְך ִלְנֹטַע, ִהְתַרּגֵ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ִרְגֵבי-ָהֲאָדָמה, ּכְ ל ּבְ ר, ֵסַרב ְלַקְחּתֹו, ְוִהְתּכֹוֵפף ּוְבָיָדיו ִטּפֵ ְעּדֵ יׁשּו לֹו ֶאת ַהּמַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ְרָעַדת-ֹקֶדׁש. ָנתּון ּבִ

ְך? ל-ּכָ ׁש ּכָ ֹאל ֶאת ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ִמְתַרּגֵ ה ְלַעְצמֹו ִלׁשְ ַאַחד ַהְמֹקָרִבים ִהְרׁשָ
ה ַחְקָלִאית ְרִגיָלה,  ֻעּלָ ָרֵאל, ֵאין זֹו ְסָתם ּפְ ֶאֶרץ-ִיׂשְ ִרי ּבְ יב ְוָאַמר:"ְנִטיַעת ּפְ ְוָהַרב ֵהׁשִ

ה". ִחּלָ ע ָהָאֶרץ ּתְ ַמּטַ ק ּבְ ַאף הּוא ִהְתַעּסֵ "ה, ׁשֶ ּבָ ל ַהּקָ ִמיּדֹוָתיו ׁשֶ קּות ּבְ ּבְ זֹוִהי ִהְתּדַ
)מתוך ספר מועדי הראי"ה(

ת ׁשֶ ְתַחּדֶ ָרֵאל ַהּמִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְנִטיעֹות ּבְ
ְקָוה, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְועֹוד. ַתח-ּתִ ה, ּפֶ ּנָ גֹון ֹראׁש-ּפִ בֹות ַרּבֹות ּכְ ָרֵאל, הּוְקמּו מֹוׁשָ ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

יֶהם: בּו ְיהּוִדים ַמֲאִמיִנים ְועֹוְבֵדי ה'. ְוָכְך ֵהם ְמָתֲאִרים ֶאת ַמֲעׂשֵ ְ ּה ִהְתַיּשׁ ֵעֶמק ַהחּוָלה, ּבָ ֲעָלה ּבְ בֹות ָהִראׁשֹונֹות ָהְיָתה ְיסּוד ַהּמַ ַאַחת ַהּמֹוׁשָ

ר ָעִני ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ
רֹות.  בּוָאה ּוִמן ַהּפֵ ים ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּתְ רֹות, אֹוָתם ָאנּו ְמֻצּוִ ה סּוֵגי ַמַעׂשְ ּמָ ָנם ּכַ ֶיׁשְ

ָנה.  ָכל ׁשָ ים ּבְ ר מּוְפָרׁשִ ֲעׂשֵ רּוָמה ְוַהּמַ ן ְלֵלִוי. ַהּתְ ר ִראׁשֹון ִנּתָ ֶנת ְלֹכֵהן, ּוַמֲעׂשֵ רּוָמה ְגדֹוָלה ִנּתֶ ּתְ  •
ית  ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָנה ָהְרִביִעית ּוַבּשָׁ ּשָׁ ה, ּבַ ִנּיָ ְ ָנה ַהּשׁ ָשׁ ָנה ָהִראׁשֹוָנה, ּבַ ָשׁ ים ּבַ ִני ַמְפִריׁשִ ר ׁשֵ ָלִים. ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָעִלים ּבִ ֱאָכל ַעל ְיֵדי ַהּבְ ר ַהּנֶ ִני הּוא ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ  •

ָכל ָמקֹום. רּוָטה ְואֹוְכִלים אֹותֹו ּבְ ִני ַעל ּפְ ר ׁשֵ יֹום ּפֹוִדים ַמֲעׁשֵ ִנים א, ב, ד, ה(. ּכַ ׁשָ ִקיצּור - ּבְ ה )ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשְ
ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִנים ג, ו( ְלַאַחר ׁשְ ׁשָ ית )ּבְ ּשִׁ ִ ָנה ַהּשׁ ית ּוַבּשָׁ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ר ֶזה ּבַ ים ַמֲעׂשֵ ים. ַמְפִריׁשִ ּנֹוְתִנים ַלֲעִנּיִ ר ׁשֶ ר ָעִני הּוא ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ  •

2. תלמוד בבלי ראש השנה דף טו עמוד ב
ָאה. ָנה ַהּבָ ר ַלׁשָ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ָעְבָרה, ַאַחר ֲחִמּשׁ ָנה ׁשֶ ָ ר ַלּשׁ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ירֹוָתיו ֹקֶדם ֲחִמּשׁ ָחְנטּו ּפֵ ִאיָלן ׁשֶ

מה המיוחד בחודש שבט שמסמל תחילת 'שנה'? )מקור 1א (  .1
ּט"ּו בשבט הוא 'ראש השנה' לאילנות: מדוע חשוב לדעת ׁשֶ  .2

א. לצורך הפרשת מעשרות?    ב. לצורך מצות עורלה?

ִנְפָרד  רֹות ּבְ ִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשְ ּצָ ָנה. ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָ ְמחּו ַהּשׁ ּצָ ָעְבָרה ִעם ֵאּלּו ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ִהְתִחילּו ִלְצֹמַח ּבַ רֹות ׁשֶ ב ּפֵ ּלֹא ְנַעְרּבֵ ֵדי ׁשֶ ָנה ָלִאיָלנֹות ִנְצַרְך ּכְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ א. 
ָחְנטּו ְלַאַחר  רֹות ׁשֶ ר ַהּקֹוֶדֶמת; ּפֵ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ִרי( ַעד ט"ּו ּבִ ת ְיִציַרת ַהּפְ ִחּלַ ָחְנטּו )ּתְ רֹות ׁשֶ י ָהָלָכה זֹו: ּפֵ רֹות ְמֻאָחִרים. ַעל ּפִ ִמים, ּוְבִנְפָרד ִמּפֵ רֹות ֻמְקּדָ ִמּפֵ

ָאה. ר ַהּבָ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ט"ּו ּבִ
ְך(  ֶהְמׁשֵ ר ָעִני ּבַ ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ר ָעִני. )ְראּו ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ ִני אֹו ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ָנה זֹו, ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשֵ ׁשָ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ִאם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים, ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ב. 

ִבים ֶנַטע ְרַבעי )ְוָצִריְך  רֹות ֶנְחׁשָ ָנתֹו ָהְרִביִעית ַהּפֵ ׁשְ רֹות ֵהם ָעְרָלה ְוָאסּור ֵלָהנֹות ֵמֶהם. ּבִ ִנים ָהִראׁשֹונֹות ִלְנִטיָעתֹו – ַהּפֵ ָ לֹוׁש ַהּשׁ ָ ּשׁ ֵעץ ַמֲאָכל ּבַ ג. 
ֲאִכיָלה. ִרים ּבָ רֹות ֻמּתָ ית ַהּפֵ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ ִלְפדֹוָתם( ְוַרק ֵמַהּשׁ

ֵרי.  ׁשְ ָנַתִים ַעד א' ּתִ ָנה. סֹוְפִרים עֹוד ׁשְ ֶבת ְלׁשָ קּוָפה זֹו ֶנְחׁשֶ ֵרי ֵיׁש 44 יֹום, ּתְ ׁשְ ַעד א' ּתִ יָון ׁשֶ ָאב, ּכֵ ל ֵעץ ִלְפֵני ט"ז ּבְ ִתיל ׁשֶ ְלֻדְגָמא: ִאם ָנְטעּו ׁשָ
רֹות  ָבט ֵהם ּפֵ ׁשְ ַיְחְנטּו ְלַאַחר ט"ּו ּבִ ית( ּוֵפרֹות ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ רֹות ַהּשׁ ָבט ֵהם ָעְרָלה )ּפֵ ׁשְ ַיְחְנטּו ִלְפֵני ט"ּו ּבִ רֹות ׁשֶ לֹוׁש. ַהּפֵ ן ׁשָ ָבר ּבֵ ֵרי ָהֵעץ ּכְ ׁשְ ֵמא' ּתִ

ָנה ָהְרִביִעית ְוִנְקָרִאים ֶנַטע ְרַבעי. ָ ַהּשׁ
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ָרֵאל: אּו ְנִביִאי ִיׂשְ ה ֲעֵליֶהם ִנּבְ ֻאּלָ יָמִני ַהּגְ ַפע ִהיא ֶאָחד ִמּסִ ׁשֶ רֹוֶתיָה ּבְ ָרֵאל ּפֹוַרַחת ּומֹוִציָאה ּפֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ׁשֶ ָהֻעְבּדָ
ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ֻאּלָ ה ַהּגְ ִחּלָ ִהּתְ ָרֵאל, ְונֹוֵתן ִסיָמן ֵאיְך ֵנַדע ׁשֶ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ א ַעל ּגְ ִביא ְיֶחְזֵקאל ְמַנּבֵ ַהּנָ

ָרִגיל: לּות, ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ּפֹוַרַחת ּכָ ּגָ ָרֵאל ּבַ ַעם ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשְ ה, ִמּפְ ֻאּלָ ת ַהּגְ תֹוָפָעה זֹו ִסיָמן ָחׁשּוב ִלְתִחּלַ א רֹוֶאה ּבְ י ַאּבָ ָהָאמֹוָרא ַרּבִ

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין  .18 
דף צח עמוד א 

א: י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר: ּנֶ ה ִמֶזּהא, ׁשֶ ֵאין ְלָך ֵקץ ְמגּוּלֶ
נּו ּתֵ ֶכם ּתִ ָרֵאל ַעְנְפּ ם ָהֵרי ִיׂשְ 'ְוַאּתֶ
ָרֵאל...'. י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

17. יחזקאל פרק לו 
נּוא ּתֵ ֶכם ּתִ )ח( ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנּפְ

אּו1 ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא. ׂשְ ּוֶפְרְיֶכם ּתִ

ביאור:
ופריכם תשאו - תצמיחו   .1

פירות משובחים.

17א. פירוש מצודות דוד )רבי דוד והלל אטשולר(
לּו  ַגּדְ י ִאם ּתְ ָמָמה ּכִ ענפכם תתנו - לא ִתְהיּו עֹוד ׁשְ א. 
י ֵקְרבּו  ָרֵאל, ּכִ י ִיׂשְ ִרי ְלַמֲאָכל ְלַעּמִ אּו ּפְ ֲעָנִפים ְוִתׂשְ

ָלבֹוא ֶאל ַאְרָצם.

18א. פירושים
ץ, ַעִין ָיָפה1 ָאז ִיְקַרב ַהּקֵ ְרָיּה ּבְ ָרֵאל ּפִ ן ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתֵ ּתִ ׁשֶ מגולה מזה - ּכְ  א. 

ה יֹוֵתר. )רש"י( ּלֶ ְוֵאין ְלָך ֵקץ2 ְמּגֻ
ירֹוֶתיָה  ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם3 - ֵאין ָהָאֶרץ נֹוֶתֶנת ּפֵ ֵאין ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ * ְלִפי ׁשֶ

ֵרב ָלבֹוא ּקָ ה ׁשֶ ּלֶ ירֹוֶתיָה - ֶזהּו ֵקץ ְמּגֻ ן ּפֵ ֲחֹזר ִליּתֵ ּתַ ׁשֶ ּה4. ֲאָבל ּכְ ַדְרּכָ  ּכְ
ה... )מהרש"א - רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס( ֻאּלָ ְזַמן ּגְ

ביאור:
ַפע. ׁשֶ בעין יפה - ּבְ  .1

ואין לך קץ... - זה הסימן   .2
הטוב ביותר של גאולה.

שאין ישראל... - שעם ישראל   .3
נמצא בגלות.

כדרכה - כרגיל.  .4

ּה. רּו ּבָ ּקְ ּבִ ים ׁשֶ ֵהִעידּו ֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ְלטֹון ָזר, ִהיא ָהְיָתה ׁשֹוְמָמה ַוֲחֵרָבה, ּכְ ַחת ׁשִ ָרֵאל ָהְיָתה ּתַ לּות ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ָגּ רּוּבֹו ּבַ ָרֵאל ָהָיה ּבְ ַעם ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ְך: ב ּכָ ּצָ ֵאר ֶאת ַהּמַ ָרֵאל הּוא ּתֵ "ן ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ָהַרְמּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

19. כתבי הרמב"ן
ׁש ֵמֲחֵבירֹו1, ָחֵרב  ֻקּדָ ל ַהּמְ ָבר, ּכָ ל ּדָ מֹון, ּוְכָללֹו ׁשֶ ּמָ ִ ה ָהֲעזּוָבה ְוָגדֹול ַהּשׁ י ַרּבָ ּכִ

ִליל,  ַלִים יֹוֵתר ֲחֵרָבה ִמן ַהּכֹל, ְוֶאֶרץ ְיהּוָדה יֹוֵתר ִמן ַהּגָ יֹוֵתר2 ֵמֲחֵבירֹו: ְירּוׁשָ
ֵני ַאִחים  תֹוָכּה4, ַרק ׁשְ ָרֵאל ּבְ ִים... ְוֵאין ִיׂשְ ַלִים( ָקרֹוב ְלַאְלּפַ ל ְירּוׁשָ ֶביָה3 )ׁשֶ ְויֹוׁשְ

תֹות. ּבָ ַ ּשׁ ֵביָתם ּבַ ִלים ּבְ ּלְ ִעים5… ַוֲאֵליֶהם ֵיָאְספּו ַעד ִמְנַין ִמְתּפַ ַצּבָ

ביאור:
ָבר ָקדֹוש יותר. ּדָ ָכל ׁשֶ כל המקודש מחבירו - כְּ  .1

חרב יותר - הוא עזוב ומוזנח יותר.  .2
ר( התושבים בירושלים. ויושביה - )ִמְסּפָ  .3

ואין ישראל בתוכה - אין בעיר יהודים.  .4
ַלִים. ירּוׁשָ ִרים ּבִ שני אחים צבעים - בודדים ּגָ  .5

ה ֶאת ַעְצמֹו "ַמאְרק ְטֵווין", ְוָכְך הּוא ְמָתֵאר ֶאת ָהָאֶרץ: ָנּ ִכּ ָאֶרץ ַהּסֹוֵפר ָהָאֶמִריָקִאי ַסמּוֶאל ְקֶלֶמְנס, ֶשׁ ר ּבָ ּקֵ ָנה, ּבִ ים ׁשָ ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ִלְפֵני ּכְ
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אן ֲעזּוָבה... ִית1, ֶמְרָחב ּדֹוֵמם ְוָאֵבל. ֵיׁש ּכָ ִמיר ָוׁשַ ּה עֹוָלה ׁשָ ּלָ ּכֻ ָמָמה... ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשְ

יַח. ְמַעט ֹלא ָהָיה ֹלא ֵעץ ְוֹלא ׂשִ ׁשּום ָמקֹום ּכִ ה2... ּבְ ּה ֹלא ָרִאינּו ֶנֶפׁש ַחּיָ ּלָ ֶרְך ּכֻ ל ַהּדֶ ּכָ
ק ָוֵאֶפר4, ׂשַ ֶבת ּבְ ָרֵאל יֹוׁשֶ ְמַעט ָנְטׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ... ֶאֶרץ ִיׂשְ ר3... ּכִ ּבָ ִית ְוַהּצָ ֲאִפּלּו ַהּזַ

ל ְקָלָלה. יׁשּוָפּה ׁשֶ ְמַרֵחף ָעֶליָה ּכִ

ביאור:
ִבים וקוצים. שמיר ושית - ֲעׂשָ  .1

לא ראינו נפש חיה - אין אנשים.  .2
הזית והצבר - עצים שגדלים תמיד בארץ ישראל.  .3

בשק ואפר - ביטוי לאבלות.  .4

ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר  ַעם ִיׂשְ חּו"ל( ַאְך ֵמָאז ׁשֶ לּות )ּבְ ּגָ ָרֵאל ָהָיה ּבַ ר ַעם ִיׂשְ ַאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ב ׁשֶ ּצָ ְך ָהָיה ַהּמַ ּכָ
ֶגת. ְגׂשֶ ָרֵאל, ָהֶאֶרץ ּפֹוַרַחת ּוְמׂשַ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ְתבּו ַעל ּתֹוָפָעה זֹו: ִנים ּכָ ַרּבָ
ֶגת. ְגׂשֶ ֱהְחִזיָרנּו ְלַאְרֵצנּו ְוִהיא פֹוַרַחת ּוְמׂשַ נּו ׁשֶ ה ה' ִעָמּ ָעׂשָ ס ׁשֶ ים ָלנּו ֶאת ּגֶֹדל ַהּנֵ אּוִרים ֵאּלּו ַמְמִחיׁשִ ּתֵ

גֹון: קּוָפה, ְכּ ְתבּו ַעל ַהְתּ ים ָכּ ִנים ַרִבּ ַרָבּ

21. חזון הגאולה, הרב אברהם יצחק קוק, עמוד קצט
ָרֵאל ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות  ר ֲהֵרי ִיׂשְ אי הֹוֶלֶכת ּומֹוִפיָעה ְלָפֵנינּו... ֵמֵעת ֲאׁשֶ ה1 ַוּדַ ְגאּוָלּ א ּדִ ן ַאְתַחְלּתָ ּכֵ

ה זֹו... ָרֵאל... ִהְתִחיָלה ְגֻאּלָ ִרי ְלַעם ִיׂשְ את ּפְ ֲעָנִפים ְוָלׂשֵ

ביאור:
אתחלתא דגאולה - תחילתה של גאולה.  .1

ת ַהּנֹוֵטַע ִפיּלַ ּתְ
ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ י( ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָפַרּדִ י ַהּסְ ן ִצּיֹון עּוִזיֵאל ָהָיה ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון )ָהַרב ָהָראׁשִ ָהַרב ּבֶ

ָמָמה. ְ ְנִטיַעת ְיָערֹוֶתיַה ּוְבַהְפָרַחת ַהּשׁ ּוב ָהָאֶרץ, ּבִ ִיּשׁ ּה ָעְסקּו ּבְ קּוָפה ּבָ ּתְ ִדיָנה, ּבַ ן ִצּיֹון עּוִזיֵאל ַזַצ"ל ִלְפֵני קּום ַהּמְ ָרה ַעל ְיֵדי ָהַרב ּבֶ ה זֹו ֻחּבְ ִפּלָ ּתְ

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ַלִים ּבֹוֵנה ִצּיֹון ִוירּוׁשָ

ָרֵאל,  ּוְמכֹוֵנן ַמְלכּות ִיׂשְ
ַמִים ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשֶ ִקיָפה ִמּמְ ַהׁשְ

ָרֵאל ָך ִיׂשְ ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ר ָנַתּתָ ָלנּו ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו. ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ְרֵצה ה' ַאְרֶצָך
ָך. ע ָעֶליָה ִמּטּוב ַחְסּדֶ ּפַ ְוַהׁשְ

ן ַטל ִלְבָרָכה ּתֵ
ם ִעּתָ ֵמי ָרצֹון הֹוֵרד ּבְ ְוִגׁשְ

ָרֵאל ַוֲעָמֶקיָה ְלַרוֹות ָהֵרי ִיׂשְ
ל ֶצַמח, ֵעץ ּוְנִטיעֹוֵתינּו. ֶהם ּכָ קֹות ּבָ ּוְלַהׁשְ

ֵאָרם,  יֶהם ְוָגֵדל ּפְ ְרׁשֵ ַהֲעֵמק ׁשָ
ְלַמַען ִיְפְרחּו ְלָרצֹון

ָרֵאל ָאר ֲעֵצי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ
ִלְבָרָכה ּוְלִתְפָאָרה.

ל ַאֵחינּו ק ְיֵדי ּכָ ְוֲחּזֵ
ֲעבֹוַדת ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש ָהֲעֵמִלים ּבַ

ְמָמָתּה. ּוְבַהְפָרַחת ׁשִ
ֵרְך ה' ֵחיָלם ּבָ

ְרֶצה. ּוֹפַעל ָיָדם ּתִ
ַמִים ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשֶ ִקיָפה ִמּמְ ַהׁשְ

ָרֵאל ָך, ֶאת ִיׂשְ ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ר ָנַתּתָ ָלנּו ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו. ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָאֵמן.

ְנָהִגים ֶלֱאכֹול  ָרֵאל, ְוַהּמִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּפֵ יבּוָתם ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַעל ֲחׁשִ ּדִ
ָרֵאל. ב ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵ ָחְזרּו ְלַיּשׁ הּוִדים ׁשֶ יעּו ַעל ַהּיְ ּפִ יֹום ֶזה, ִהׁשְ ירֹות ָהָאֶרץ ּבְ ִמּפֵ
ָנה,  ִרים ׁשָ ֵמָאה ְוֶעׂשְ בֹות ַהַחְקָלִאּיֹות ָהִראׁשֹונֹות, ִלְפֵני ּכְ ר הּוְקמּו ַהּמֹוׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִטיעֹות, ַחג ַהּנְ ָבט ּכְ ׁשְ ְנִהיִגים ֶאת יֹום ט"ּו ּבִ ָקְבעּו ַהּמַ
ִחים אֹוָתּה. ִבים ֶאת ָהָאֶרץ ּוְמַפּתְ ְ ים ְוָכְך ְמַיּשׁ ּבֹו ׁשֹוְתִלים ֵעִצים ַרּבִ ׁשֶ


