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כי תבואו אל הארץ ונטעתם אמר להם הקב"ה לישראל אע"פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב לא תאמרו נשב 

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

 ..אף אתם היו נוטעים לבניכם 

ת שלו להלחם על מדינה אחת שמרדה עליו מעשה באדריאנוס המלך שהיה עובר למלחמה והולך עם הגייסו

 מצא זקן אחד בדרך שהיה נוטע נטיעות תאנים 

 א"ל אנדריאנוס אתה זקן ועומד וטורח ומתיגע לאחרים 

 "ל אדוני המלך הריני נוטע אם אזכה אוכל מפירות נטיעותי ואם לאו יאכלו בני א

ו מקום מה עשה אותו זקן נטל סלסלה עשה שלש שנים במלחמה וחזר לאחר שלש שנים מצא לאותו זקן באות

 ומלא אותה בכורי תאנים יפות וקרב לפני אנדריאנוס 

שמצאת אותי בהליכתך ואמרת לי אתה זקן מה אתה  קןאמר לפניו אדני המלך קבל מן עבדך אני הוא אותו הז

 מהן מנתך  מצטער עומד ומתיגע לאחרים הרי כבר זכני המקום לאכול מפירות נטיעותי ואלה שבתוך הסלסלה

 מיד אמר אדריאנוס לעבדיו טלו אותה ממנו ומלאו אותה זהובים ועשו כך נטל הזקן הסלסלה מלאה זהובים 
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וא ֲאֶשר  ם הִּ ְצַריִּ ְשָתּה ֹלא ְכֶאֶרץ מִּ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ יָת )י( כִּ ְשקִּ ְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוהִּ ָשם ֲאֶשר תִּ ְיָצאֶתם מִּ

 ְבַרְגְלָך ְכַגן ַהָיָרק:
ם: ְשֶתה ָמיִּ ם תִּ ְמַטר ַהָשַמיִּ ים ּוְבָקֹעת לִּ ְשָתּה ֶאֶרץ ָהרִּ ים ָשָמה ְלרִּ  )יא( ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְברִּ

ית ָשָנה:)יב( ֶאֶרץ ֲאֶשר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹדֵרש ֹאתָ  ית ַהָשָנה ְוַעד ַאֲחרִּ יד ֵעיֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ָבּה ֵמֵרשִּ  ּה ָתמִּ
י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ּו ְצֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְשְמעּו ֶאל מִּ ם ָשֹמַע תִּ ְלָעְבדֹו ְבָכל )יג( ְוָהָיה אִּ

 :ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם
ְצָהֶרָך: ירְשָך ְויִּ תֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְותִּ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבעִּ  )יד( ְוָנַתתִּ

ְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת: י ֵעֶשב ְבָשְדָך לִּ  )טו( ְוָנַתתִּ
ְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם אֱ  ָשְמרּו ָלֶכם ֶפן יִּ יֶתם ָלֶהם:)טז( הִּ ְשַתֲחוִּ ים ְוהִּ ים ֲאֵחרִּ  ֹלהִּ

ֵתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתם ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא תִּ ם ְוֹלא יִּ ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ  )יז( ְוָחָרה ַאף ְיֹהָוה ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמיִּ
 ַהֹטָבה ֲאֶשר ְיֹהָוה ֹנֵתן ָלֶכם:
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י ְיֹהוָ  ְקָעה ּוָבָהר:)ז( כִּ ים ַבבִּ ם ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצאִּ יֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמיִּ  ה ֱאֹלֶהיָך ְמבִּ
מֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶשֶמן ּוְדָבש: ָטה ּוְשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְורִּ  )ח( ֶאֶרץ חִּ

ְסֵכנֻת ֹתאַכל ָבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחסַ   ר ֹכל ָבּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַתְחֹצב ְנחֶשת:)ט( ֶאֶרץ ֲאֶשר ֹלא ְבמִּ
 )י( ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּוֵבַרְכָת ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלְך:
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ְתַאּוּו ַתֲאָוה ַוָישֻ  ְרבֹו הִּ ֵלנּו ָבָשר:)ד( ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבקִּ י ַיֲאכִּ ְשָרֵאל ַוֹיאְמרּו מִּ ְבכּו ַגם ְבֵני יִּ  בּו ַויִּ

יר ְוֶאת ַהבְ  ים ְוֶאת ֶהָחצִּ חִּ ים ְוֵאת ָהֲאַבטִּ ֻשאִּ ָנם ֵאת ַהקִּ ם חִּ ְצַריִּ ים ְוֶאת )ה( ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר ֹנאַכל ְבמִּ ָצלִּ
ים:  ַהשּומִּ
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חטה מין אילן היא דתניא אילן שאכל ממנו אדם הראשון רבי מאיר אומר גפן היה שאין לך דבר שמביא 
יללה על האדם אלא יין שנאמר וישת מן היין וישכר רבי נחמיה אומר תאנה היתה שבדבר שנתקלקלו 

נתקנו שנאמר ויתפרו עלה תאנה רבי יהודה אומר חטה היתה שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא  בו
 עד שיטעום טעם דגן
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אמרו עתידה חטה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים ושמא תאמר יש צער לקוצרה תלמוד לומר ירעש 

בית גנזיו ומנשבה עליה ומשרה את סלתה ואדם יוצא לשדה כלבנון פריו הקדוש ברוך הוא מביא רוח מ
 ומביא מלא פיסת ידו וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו
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 כי קרבו  ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל

 אלב
 

 .יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותרכשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז  -מגולה מזה    רש"י
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ְרזֶן ּכִּ  ְנּדַֹח ָעָליו ּגַ ית ֶאת ֵעָצּה לִּ חִּ ּה לֹא ַתש ְ ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפש ָ ּלָ ים ְלהִּ ים ַרּבִּ יר ָימִּ י ָתצּור ֶאל עִּ ּנּו ֹתאֵכל ְוֹאתֹו )יט( ּכִּ ּמֶ י מִּ

צֹור: ּמָ ֶניָך ּבַ ּפָ ֶדה ָלֹבא מִּ ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהש ּ ְכֹרת ּכִּ  לֹא תִּ
ְלחָ )כ( ַרק ֵעץ א   ָך מִּ ּמְ ה עִּ וא ֹעש ָ ר הִּ ֶ ש  יר א  יָת ָמצֹור ַעל ָהעִּ ית ְוָכָרּתָ ּוָבנִּ חִּ ָכל הּוא ֹאתֹו ַתש ְ י לֹא ֵעץ ַמא  ַדע ּכִּ ר ּתֵ ֶ ָמה ש 

ְד   ַעד רִּ
 

 איוב פרק יד  .9
ים ּוְשַבע ֹרֶגז: ָשה ְקַצר ָימִּ  )א( ָאָדם ְילּוד אִּ

ְבַרח ַכֵצל ְוֹלא ַיֲעמֹוד: ... ָמל ַויִּ יץ ָיָצא ַויִּ  )ב( ְכצִּ
יף ְוֹיַנְקת  ָכֵרת ְועֹוד ַיֲחלִּ ם יִּ ְקָוה אִּ י ֵיש ָלֵעץ תִּ  ֹו ֹלא ֶתְחָדל:)ז( כִּ

ְזעֹו: ין ָבָאֶרץ ָשְרשֹו ּוֶבָעָפר ָימּות גִּ ם ַיְזקִּ  )ח( אִּ
יר ְכמֹו ָנַטע: ַח ְוָעָשה ָקצִּ ם ַיְפרִּ  )ט( ֵמֵריַח ַמיִּ

ְגַוע ָאָדם ְוַאיֹו:  )י( ְוֶגֶבר ָימּות ַוֶיֱחָלש ַויִּ
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ְרָים: ים ְוָאְכלּו פִּ ים ְוָיָשבּו ְוָנְטעּו ְכָרמִּ  )כא( ּוָבנּו ָבתִּ

ְבנּו ְוַאֵחר יֵ  יָרי:)כב( ֹלא יִּ י ּוַמֲעֵשה ְיֵדיֶהם ְיַבּלּו ְבחִּ יֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעמִּ י כִּ ְטעּו ְוַאֵחר ֹיאֵכל כִּ  ֵשב ֹלא יִּ
ָתם: י ֶזַרע ְברּוֵכי ְיֹהָוה ֵהָמה ְוֶצֱאָצֵאיֶהם אִּ יק ְוֹלא ֵיְלדּו ַלֶבָהָלה כִּ יְגעּו ָלרִּ  )כג( ֹלא יִּ

 
 

 
 


