
 

ך המציין את היחס לסביבה, לטבע, לקשר בין ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הפך עם התחדשות הציונות לתארי

 האדם כלפי הטבע. לאחריותו האדם לאדמה

חיים בטבע  -שיש בכל העולם כמו בכל העולם. יש בה את המרכיב הפשוט מירה על הטבע אינה השבארץ ישראל 

ואת  ישראל משקף את היחס שלנו לגאולה היחס לטבע בארץ -נוסף ש בה מרכיב אך יואחריות כלפי הדור הבא, 

 השמחה במציאות של עם ישראל בארצו.

 

 ביכורים, שהשמחה מהווה מרכיב קריטי בו:י"א מתואר תהליך העלאת ה-, פסוקים א'ו"כ דברים פרקב

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר " ְשָתּה ְוָיַשְבָת ָבּהקֱאֹלה' ְוָהָיה כִּ ירִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר  .יָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ ית ָכל ְפרִּ ְוָלַקְחָת ֵמֵראשִּ

יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר  ְבַחר יָך נֵֹתן ָלְך ְוַשְמָת בַ קֱאֹל ה'ָתבִּ יָת  ...יָך ְלַשֵכן ְשמֹו ָשםקֱאֹלה' ֶטֶנא ְוָהַלְכָת ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר יִּ ְוָענִּ

ְפֵני  י ָשם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב" :יָךקֱאֹלה' ְוָאַמְרָת לִּ ְמֵתי ְמָעט ַוְיהִּ ְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם בִּ י ַוֵיֶרד מִּ י ֹאֵבד ָאבִּ ָתנּו ַוָיֵרעּו אֹ  .ֲאַרמִּ

ְתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשה ים ַוְיַעּנּונּו ַויִּ ְצרִּ ְצַעק ֶאל  .ַהמִּ ְשַמע ֵק ֱאֹל ה'ַוּנִּ ֶאת קֵֹלנּו ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו  ה'י ֲאבֵֹתינּו ַויִּ

ֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹ ... ְוֶאת ַלֲחֵצנּו ֵאנּו ֶאל ַהָמקֹום ַהֶזה ַויִּ ית  .ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש ,אתַוְיבִּ י ֶאת ֵראשִּ ֵּנה ֵהֵבאתִּ ְוַעָתה הִּ

י  י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָתה לִּ   ה'".ְפרִּ

ְפֵני ה ַּנְחתֹו לִּ ְפֵני קֱאֹל 'ְוהִּ יָת לִּ ְשַתֲחוִּ  ,ּוְלֵביֶתָך יָךקֱאֹלה' ְוָשַמְחָת ְבָכל ַהטֹוב ֲאֶשר ָנַתן ְלָך  ,יָךקֱאֹלה' יָך ְוהִּ

ְרֶבָך י ְוַהֵגר ֲאֶשר ְבקִּ  ".ַאָתה ְוַהֵלוִּ

 

לטבע ולהתפתחות  מביא הביכוריםלי ממצוות הבאת הביכורים ומעידה על היחס של אהשמחה היא חלק אינטגר

גדלה  -הפריחה והצמיחה הדרך אותה זכינו לעבור, , מתוך ראיית ההיסטוריה הכוללת של עם ישראל -ובימינו הארץ. 

 השמחה שלנו.

הטבע הפורח אינו מובן מאליו עבורנו, אלא מהווה אישור אלוקי לשביעות הרצון של הקב"ה מאיתנו ולהתקדמות 

 שלנו בתהליך הגאולה, כפי שמוסבר במסכת סנהדרין צ"ח עמוד א':

 ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה,"

ֵת שנאמר " ְשָרֵאל ַעְנְפֶכם תִּ ְשָרֵאל ְוַאֶתם ָהֵרי יִּ י יִּ ְשאּו ְלַעמִּ י ֵקְרבּו ָלבֹואנּו ּוֶפְרְיֶכם תִּ  "" )יחזקאל ל"ו, ח'(כִּ

יות חלק מתהליך התקומה, עלינו לפתח אחריות כלפי והשמחה בזכות לה תוך השמחה על פריחת המדינה והארץמ

ֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁשהטבע והשמירה עליו. אחריות שנובעת מתוך הכרת הטוב ומחויבות לתהליך של כינון "  "ַמְמֶלֶכת כֹּ

 .)שמות י"ט, ו(

 

 מתח שבין שימור לפיתוח.בשיעור זה עוסק 

 אנו מקפידים לשמור על הארץמתוך כך בשורה אלוקית. ת רואים בהתקדמוו אנו שמחים בפיתוח שיש בארץ ישראל

 על מנת שגם הדור הבא יזכה לשמוח בפריחה של הגאולה.באחריות ובמידה, ולהשתמש בטבע 

 מקיום דבריו של הקב"ה לאדם הראשון:והן  ן מהרצון הפשוט לשימור כדור הארץהנובעת אחריות זו 

נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן  בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון,"

ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים המה! וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן 

 . "דעתך שלא תקלקל ולא תחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך

 (')קהלת רבה ט

 ח בברכת ה' עלינו, בארץ ובמדינה.בעז"ה לשמושנזכה 

 כאן"מפתח הלב" יש ללחוץ למעבר לשיעור באתר 
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