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נושא החודש:  מצוות הנטיעה

 

בע"ה

"חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים,
המובלט בתקפו בעץ החרוב"

(הראי"ה קוק, מגד ירחים לחודש שבט תרע"ד)
 
תלמידים יקרים,  

 
חודש שבט  הוא החודש האחד עשר מיציאת מצרים והחודש
החמישי  מראש השנה. חודש שבט מוזכר בתנ"ך בספר זכריה:
ָׂר חֶֹדׁש, הוּא־חֶֹדׁש ׁשְבָט, בִּׁשְנַת ּתֵי־ָעש ְִׂרים וְאְַרבָָּעה לְַעׁשְ ”בְּיוֹם ֶעש
ּ בֶּן־ִעדּוֹא הַנָּבִיא יִם לְָדְריָוֶׁש, הָיָה ְדבַר־ה' אֶל־זְכְַריָה בֶּן־בֶֶּרכְיָהו ּתַ ׁשְ

לֵאמֹר” (זכריה א', ז).
באשורית הוא נקרא בשם "שבטו", מילה שפירושה מקל שנותן
מכות, והיא מרמזת  על הרוחות הנושבות בו, אך יש המפרשים
 מלשון ענף זמורה, סמל לפריחת האילנות בחודש זה, שהרי הראשון
לפרוח הוא השקד ואפשר לפרש לפי הדרשה, שדרשו חודש זה

בראשי תיבות: "שנשמע בשורות טובות".
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%90/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%90_%D7%96
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בע"ה

"כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ, מְבִיאֲךָ אֶל-אֶֶרץ טוֹבָה: אֶֶרץ, נֲַחלֵי מָיִם--ֲעיָנֹת
ְׂעָֹרה, וְגֶפֶן וְּתאֵנָה וְּתהֹמֹת, יֹצְאִים בַּבְִּקָעה וּבָהָר. אֶֶרץ ִחּטָה וּש

וְִרּמוֹן; אֶֶרץ-זֵית ׁשֶמֶן, וְּדבָׁש" (דברים ח'). 

ארץ ישראל השתבחה בפירות ובגידולים המכונים שבעת
המינים. הייחודיות שלהם היא שכל אחד מהם גדל בחלק
אחר של הארץ וניתן לשמר את התוצרת במחסנים לזמן רב.

התאימו בין הפרי לבין התוצרת שמפיקים ממנו.   

שבעת המינים 

חיטה, שעורה, גפן ,תאנה ,רימון, זית, דבש

איפה אני גדל?
החיבור של כל השבטים המפוזרים  בארץ בא לידי ביטוי

בפיזור שבעת המינים. כתבו  היכן  גדל כל אחד מהמינים. 
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את מצות הנטיעה אנחנו למדים מפרשת קדושים:
ּ אֶל הָאֶָרץ וּנְטְַעּתֶם כָּל ֵעץ מַאֲכָל וֲַעַרלְּתֶם ָעְרלָתוֹ אֶת  ”וְכִי ָתבֹאו

ּפְִריוֹ”. (ויקרא י"ט, כג).

מצוות הנטיעה בארץ ישראל
הראשון שנטע עץ בספר בראשית היה אברהם אבינו  "ויטע
אשל בבאר שבע" (בראשית כ"א, לג). פרשנים מסבירים
שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים (ספר האגדה פרשת
שמות). נטיעת האילנות בארץ ישראל על ידי אברהם אבינו,
גרמה לכך שגם הקב"ה ייטע את עם ישראל בארץ ישראל.

חיבור  האדם לארצו נעשה דרך האדמה. 

רגע חושבים...

 
ג. כאשר אברהם כורת ברית עם אבימלך ומתיישב בבאר

שבע הוא נוטע אשל. מה הסיבה לכך?
______________________________________________

עם הכניסה לארץ משה מבקש מאתנו לטעת עץ ולהתחבר
לארץ אליה נכנסנו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%99%D7%98/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%99%D7%98_%D7%9B%D7%92
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 חשבו למה דווקא לטעת עצי פרי? מה השתנה עם כניסתם

של בני ישראל? (דברים,  ח',  ג)
 ____________________________________

למצוות הנטיעה מצטרפת מצוות הערלה. מהי מצוות
ערלה? ______________

היכן ניתן לקיים אותה (לאיזה סוג מצוות היא שייכת)?
_______________________________

 

רגע חושבים...

לפניכם שמות של עצים. הקיפו בצבע אדום
את עצי הפרי ובצבע ירוק את עצי הנוי (שרק)

אלון, חרוב, תפוז, אלה, שקד, אורן,
 אבוקדו, תפוח, שיטה
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בספר דברים אנחנו לומדים על היחס של התורה לעצים.
הפסוקים מתארים יציאה למלחמה וכיצד על הלוחמים

לנהוג בעצים בעיר אליה נכנסו. 
 מה אסור ללוחמים לעשות בזמן מצור? מדוע?

________________________________
מה מותר להם לעשות?_____________________

 נסו לחשוב מה הסיבה לאיסור הזה?
_____________________________________________

ּה ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ י ָתצוּר ֶאל ִעיר יִָמים ַרּבִ (יט) ּכִ
ּנוּ תֹאֵכל ְואֹתֹו י ִמּמֶ ְרֶזן ּכִ ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ לֹא ַתׁשְ
צֹור. (כ) ּמָ ֶניָך ּבַ ֶדה ָלבֹא ִמּפָ ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ לֹא ִתְכרֹת ּכִ

ִחית.."  י לֹא ֵעץ ַמֲאָכל הוּא אֹתֹו ַתׁשְ ַדע ּכִ ר ּתֵ ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ

רגע חושבים...

" כי האדם עץ השדה...." 
(דברים כ' , יט)
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אָמַר ַר' יוָֹחנָן:
ִּיק הָיָה מִצְטֵַער ַעל הַּמְִקָרא הַּזֶה: כָּל יָמָיו ׁשֶל אוֹתוֹ צַד

ּ כְּחֹלְמִים" (תהילים קכו, א) "ׁשִיר הַּמֲַעלוֹת בְּׁשוּב ה' אֶת ׁשִיבַת צִיּוֹן הָיִינו
–

אָמַר: "וְכִי יֵׁש מְנַמְנֵם ׁשִבְִעים ׁשָנָה בֲַּחלוֹם?"
ֶרךְ, ָראָה אָָדם אֶָחד ׁשֶהוּא נוֹטֵַע ָחרוּב. ֶּ – ּפַַעם אַַחת הָיָה מְהַלֵּךְ בַּד

אָמַר לוֹ: זֶה לְכַּמָה ׁשָנִים טוֵֹען ּפֵרוֹת?
אָמַר לוֹ: לְׁשִבְִעים ׁשָנָה.

ְחיֶה ׁשִבְִעים ׁשָנָה, וְתֹאכַל מִּמֶנּוּ? ּתִ אָמַר לוֹ: כְּלוּם בִָּרי לְךָ ׁשֶ
ּ אֲבוַֹתי לִי כָּךְ אֶּטַע נָּטְעו אָמַר לוֹ: אֲנִי מָצָאִתי אֶת הָעוֹלָם בֲַּחרוּבִים; כְּׁשֵם ׁשֶ

אֲנִי לְבָנַי.
יָׁשַב חוֹנִי לֶאֱכֹל, נָפְלָה ָעלָיו ׁשֵנָה וְנְִתנַמְנֵם.

ן ׁשִבְִעים ׁשָנָה. יף ָעלָיו וְנְִתכַּּסָה מִן הַָעיִן וְיָׁשֵ ָעלָה צוּק וְהִקִּ
 

ט מֵאוֹתוֹ ָחרוּב. ּ לְאָָדם אֶָחד ׁשֶהוּא מְלַקֵּ נִּנְַער ָראָהו כְּׁשֶ
נְּטְַעּתוֹ? אָמַר לוֹ: אַּתָה הוּא ׁשֶ

אָמַר לוֹ: אֲבִי אַבָּא.
ַּאי מְנַמְנֵם הָיִיִתי ׁשִבְִעים ׁשָנָה. אָמַר: וַד

 

חוני המעגל ונטיעת עץ החרוב
מתוך ספר האגדה

מה נוטע האדם שחוני פוגש?______________
מה הסיפור בא ללמד אותנו?________________________________

בתחילת המדרש מסופר לנו שחוני לא מבין את הפסוק מתהילים -
האם אנשים מאמינים שתהיה שיבת ציון? ובסוף המדרש הוא מאמין.

הקיפו את המשפטים שלדעתם מוכיחים שחוני מפרש את הפסוק.
אתם, ילדי שנת תשפ"ג, ספרו לו איך החלום התגשם לאחר קום

המדינה.  
 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t26c6.htm
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נטיעות בתנ"ך 
בכניסת בני ישראל לארץ משה מצווה אותנו

לטעת עצים. 
מצאו כמה שיותר פירות וצמחים בתפזורת

שלפניכם:

עצים רבים מוזכרים בתנ"ך. מצאו את העצים המופיעים
בפסוקים הבאים:

 
1. דבורה ישבה תחת עץ ה__________ (שופטים ד')

2. יונה הנביא נהנה מצל עץ ה___________ (יונה ד')
3. היונה חזרה לנח לתיבה עם ענף עץ _________(בראשית ח')
4. שלמה המלך בנה את המקדש מעצים אלו ______  ________

ספר מלכים א' ה') 
5. ומלאך ה' התגלה לגדעון תחת עץ_____ (שופטים ו')


