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 דברים פרק יא 
�נִֹכי ֲאֶ�ר ַהִ�ְצָוה ָ�ל ֶאת ְ�ַמְרֶ��) ח( �ָ ְמַצְ

 ָה�ֶר& ֶאת ִויִרְ�ֶ�� ָבאֶת� ֶ�ֶחְזק ְלַמַע! ַה ��
ְלַמַע!) ט( :ְלִרְ�ָ�) ָ�ָ�ה עְֹבִרי� �'ֶ� ֲאֶ�ר 

 ְיקָֹוק ִנְ�ַ,ע ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ָיִמי� ַ�ֲאִריכ
ְדָב� ָחָלב ָזַבת ֶאֶר& ְלַזְרָע� ָלֶה� ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכ�: 

 ְכֶאֶר& לֹא ְלִרְ�ָ�) ָ�ָ�ה ָבא 'ָ�ה ֲאֶ�ר ָה�ֶר& ִ�י) י(
 ֶאת ִ�ְזַרע ֲאֶ�ר ִמָ.� ְיָצאֶת� רֲאֶ� ִהוא ִמְצַרִי�

� ֲאֶ�ר ְוָה�ֶר&) יא( :ַהָ ָרק ְ�ַג! ְבַרְגְלָ� ְוִהְ�ִקיָת ַזְרֲעָ
ְבָקעֹת ָהִרי� ֶאֶר& ְלִרְ�ָ�) ָ�ָ�ה עְֹבִרי� 'ֶ�� 

 ְיקָֹוק ֲאֶ�ר ֶאֶר&) יב( :ָ�ִי� ִ�ְ�ֶ�ה ַהָ.ַמִי� ִלְמַטר
� ָ,) ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֵעיֵני ָ�ִמיד אָֹת) 1ֵֹר� ֱאלֶֹהיָ
 : ָ�ָנה 'ֲחִרית ְוַעד ַהָ.ָנה ֵמֵרִ�ית

 י"רש
. הימנה טובה אלא 2 הוא מצרי� כאר� לא) י(

, ממצרי� ביציאת� לישראל זו הבטחה ונאמרה
 ויפה טובה אר& אל נבוא לא שמא אומרי� שהיו

 ,לה� אמר וכ�, מדבר הכתוב בגנותה יכול. כזו
 תלמוד, הימנה רעה אלא, היא מצרי� כאר& לא

 נבנתה שני� שבע וחברו!) כב, יג במדבר (לומר
, בנו למצרי� צוע! בנה וח�, בנא! אחד אד�', וגו

 הנאה את בונה אד� אר& דר�. לכנע! וחברו!
, ראשו! של שפסולתו הכעור את בונה כ� ואחר
 הא. קוד� החביב, מקו� ובכל. בשני נות! הוא

 מכל משובחת ומצרי�, מצוע! יפה רו!שחב למדת
 כאר&' ה כג!) י, יג בראשית (שנאמר, הארצות
  מקו� שהיתה, היא מצרי� שבח וצוע!, מצרי�

 הקצוה לכ�, ישראל אר& של פסולתה וחברו!. שריו בצוע! היו כי) ד, ל ישעיה (אומר הוא שכ!, מלכות
 אד� אפשר, אחר בעני! דרשו) א קיב (בותכתו ובמסכת. מצוע! יפה היא כ! פי על וא9, מתי� לקבורת

 2 מש� יצאת� אשר :בצוע! משבעה אחד על שמבונה אלא, הגדול לבנו כ� ואחר הקט! לבנו בית בונה
) יא, מז בראשית (שנאמר מצרי� אר& במיטב והיא בה ישבת� אשר] גוש! ואר& [רעמסס אר& אפילו

 להביא צריכה היתה מצרי� אר& 2 רגל�ב והשקית :ישראל כאר& אינה היא א9', וגו האר& במיטב
 ואתה, הגבוה ולא שותה והנמו�, ולעמול משנת� לנדד אתה וצרי� ולהשקותה ברגל� מנילוס מי�

, מטת� על יש! אתה מי� תשתה השמי� למטר) יא פסוק (זו אבל. לגבוה הנמו� מ! המי� מעלה
 אותו ומשקי! בגשמי� לו די שאי! 2 הירק כג� :כאחת, גלוי ושאינו גלוי, וגבוה נמו� משקה ה"והקב
, כור זורע אתה כור בבית, שהמישור, המישור מ! ההר משובח 2 ובקעות הרי� אר�) יא( :ובכת9 ברגל
) יב( :מישור ה! 2 ובקעות :בראשו ואחד, שפועיו מארבע ארבע, כורי! חמשת ממנו כור בבית ההר אבל
 אר& על להמטיר) כו, לח איוב (שנאמר, רשדו הוא הארצות כל א9 והלא 2 אותה דורש אלהי�' ה אשר

 הארצות כל את דורש שדורשה דרישה אותה ידי ועל, אותה אלא דורש אינו כביכול אלא, איש לא
 לרעה עתי� לטובה עתי�, גזרות לה ולחדש צריכה היא מה לראות 2 בה אלהי�' ה עיני תמיד :עמה
 :בסופה יהא מה נידו! שנהה מראש 2 השנה מרשית ):ב יז (השנה בראש כדאיתא', וכו
 

 ם "רשב

 צריכי�. הללו פרשיות שיטת כ! 2 ]היא [מצרי� כאר� לא לרשתה שמה בא אתה אשר האר� כי )י(
 מכל ורעה, מצוות לשומרי מצרי� מאר& טובה הזאת האר& כי, אלהיכ� י"י מצוות את לשמור את�

 ובי! למטר צריכי� שאי! מצרי� כאר& אינה שמה בא אתה אשר האר& כי, שומרי� ללא הארצות
 שומרי� את� א� ישראל אר& אבל, לח� לה� יש שדותיה� השקאת בטורח חטאי� ובי! טובי�
 בעת מטר לתת שנה)ה (אחרית ועד השנה מרשית השמי� במטר להשקותה בה אלהי� י"י עיני מצוות
� לשכוח התחלת, תשכח שכח א� וכ!, בחדש תשמע ביש! שמעת א�. תשמעו שמע א� והיה. הצור
� תעזב� יומי� יו� תעזביה א� כתוב מצאו חסידי� במגילת שמואל באגדת שנויה כ�. שתשכח סופ
 ופרשו זה ע� זה והסיחו משכונא בחדא בזה זה ופגעו מצפורי ואחד מטבריה אחד שיצאו לשני� משל

 :מילי! שני מזה רחוק זה נמצא מיל הול� וזה מיל הול� זה מזה זה
 

 ן"רמב
 שהיו ממצרי� ביציאת� לישראל זו הבטחה ונאמרה, הימנה טובה אלא 2 היא רי�מצ כאר� לא) י(

 כאר& לא, לה� אמר וכ� מדבר הכתוב בגנותה יכול. כזאת ויפה טובה אר& אל נבוא לא שמא אומרי�
, בנא! אחד אד�, )כב יג במדבר (נבנתה שני� שבע וחברו! לומר תלמוד, הימנה רעה אלא היא מצרי�

� מה הביא ועוד). יא עקב (מספרי י"רש לשו!', וכו הגרוע את כ� ואחר הנאה את נהבו אד� אר& דר
 לבנו כ� ואחר קט! לבנו בית בונה אד� אפשר, אחר בעני!) א קיב (כתובות במסכת בגמרא שדרשו

 >>>המשך                                                                                     :בצוע! משבעה אחד שמבונה אלא, גדול
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 )המשך(ן "רמב

 חלב זבת אר& וירשת� המצוה כל את ושמרת� לה� שאמר, נאמר האזהרות בדר� מקרא של ופשוטו
 להשקות מצרי� כאר& שאינה לכ� דעו אבל, יבולה תת! והאר& בעתו ארצכ� מטר ית!' ה כי ודבש
 מי� תשתה השמי� למטר ובקעות הרי� אר& היא רק הירק כג! האגמי� ומ! היאורי� מ! ברגל אותה

, השנה כל מטר וצריכה מאד צמאה אר& היא כי, במטר תמיד אותה' ה שידרוש וצריכה, אחר בעני! לא
 ולא תצמיח ולא תזרע לא מאד רעה היא הנה רצו! בגשמי אותה ידרוש ולא' ה רצו! על תעברו וא�
 שמוע א� כי, )יז 2 יג פסוקי� להל! (השניה בפרשה זה כל ויפרש ויחזור. בהריה עשב כל בה יעלה

' וגו השמי� את ועצר תשמעו לא וא�, תמיד ומלקוש יורה בעתו ארצכ� מטר ונתתי מצותי אל תשמעו
 :מטר בלא בה לחיות תוכלו שלא, הטובה האר& מעל ברעב מהרה ואבדת�

 יתבר�' ה בעיני נקלו ברשותו שהכל פ"אע כי נלמד וממנה, עול� של במנהגו תזהיר הזו הפרשה והנה
 בה ית! שלא מהרה יותר תאבד כנע! אר& אבל, ויאוריה� נהרות� ולהוביש מצרי� אר& יושבי להאביד
 המדה וכ�, החולי עליו בא שלא הבריא מ! יותר הש� שירפאהו ותפלה זכות צרי� החולה. עוזו מטרות

 :'ה שניה� עיני ומאיר ובעשיר בעני
 מי� תשתה השמי� ולמטר שיאמר וראוי 2 אותה דורש אלהי�' ה אשר אר&) יב פסוק (שאמר ומפני
 הוא הארצות כל והלא, בכתוב נרמז) יב עקב ספרי (רבותינו מדרש יהיה, אותה ידרוש אלהי�' ה כאשר
 אותה ידי ועל אותה אלא דורש אינו כביכול, איש לא אר& על להמטיר) כו לח איוב (שנאמר דורש

 בה ולחדש, צריכה היא מה לראות 2 בה אלהי�' ה עיני תמיד. הארצות כל דורש אותה שדורש דרישה
 הזאת האר& כי, עמוק סוד בו ויש). ב יז (ה"ר במסכת כדאיתא', כו לרעה ועתי� לטובה עתי� גזרות

 :באמת ממנה מתפרנסות הארצות וכל, הכל והיא בכל נדרשת
 

 דברים פרק ג פסוק כז 
ְרֵאה ִמְזָרָחה ְוֵתיָמָנה ְוָצפָֹנה ָיָ�ה ֶניָ�ֵעי ְוָ?א ַהִ<ְסָ=ה רֹא� ֲעֵלה � : ַהֶ@ה ַהַ ְר1ֵ! ֶאת ַתֲעבֹר לֹא ִ�י ְבֵעיֶניָ

 
 ב "מסכת בבא בתרא דף קנח ע

  אוירא: מינה שמע, זירא רבי אמר
 . מחכי� ישראל דאר&

 ם "רשב

 לצאת לבי את נתתי י"לא שמשעליתי 2 ...זירא' ר אמר
 .דברי� אמיתת על עמודול הראשונה משיטתי

 

 
Terra Sancta Map XXIII Nova Tabula, Basel  

 by H. Petri 1552 (27.5 x 37.1 cm.) 
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ִא� ָהָיה ֵאֶצל , הא ָיכ�ל ְלַהִ�יר ְ,'ֵחר, ֶ�Aַָע� ֶ,ֱאֶמת ַטַע� ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל,  ֶ� �ֵדַע ֵמֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאלימ
 ַצ1ִיק ֲאִמִ�י אִא� הְו, ְוִא� א�ת� ַה1ִBַיק הא ָ=ד�ל ְ,ַמֲעָלה א� ָקָט!, ַצ1ִיק ַעל רֹא�  ַהָ.ָנה ִא� ָלאו

 :א� ִא� הא ְ,ַעְצמ� ַצ1ִיק, ִא� ָלאו
ִאי ֶאְפָ�ר ל� , ִ�י ַרק ִמי ֶ�הא ִאי� ,ר.  ַטַע� ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל ְיכ�ִלי! ְלַצֵ ר ִלְפֵני ִמי ֶ� �ֵדַע ַטַע� ֵ?ֶכלִ�י

ְ�ָיא ְ�ֶדֶרְ� ֶֹֹכלג�! ל�ְמִדי� ֶ�ַ�ְרִ=יִ�י� ְמַעט ַטַע� ַהCְֵ�, ֲאָבל ִמי ֶ� �ֵדַע ִמCֵֶֹֹכל, ֵליַדע זֹאת Dְפָ�ט ְוק,ִ 
ִ�י , ְיכ�ִלי! ְלָהִבי! ַטַע� ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל, ֶ�ַ�ְרִ=יִ�י� ַטַע� ֵ?ֶכל, א� ֲחָכִמי� ְ,ָחְכמ�ת ֲאֵחר�ת, ַהE�ְמִדי�

! כב, : ַד9 רמהסַב@ַֹהר ִ<יְנָח, ָ,ָבא  ַ,ְתָרא קנח(' י�ֲאִויָרא 1ְֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל ַמְחִ�'Fְבִתְוַטַע� ). 
� ִעFָר ַמֲעַלת ְקדDַ.ת ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל הא ַרק ַעל  ְיֵדי ַהְ�ָ=ַחת , ַהָחְכָמה ְוַהCֵֶֹֹכל ְ,ַו1ַאי ָיָקר ְמאֹדְ'

� ):א"1ְָבִרי� י(ְ�מ� ֶ�ָ�תב , ִמידָ,ַרְ� ִמְסַ�ֵ�ל ְ,ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל ָ�ַמֲחַמת ֶ�ַהֵ.� ִיְת. ַהֵ.� ִיְתָ,ַרְ
1ֶֶ�ת , "ֱאלֶֹקיָ� ָ,) ֵמֵרִ�ית ַהָ.ָנה ְוַעד 'ֲחִרית ָ�ָנה' ָ�ִמיד ֵעיֵני ה" Dַעל  ְיֵדי  ֶזה ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל ְמק

ְ�מ� ֶ�ָ�תב , יַנִי�ִ�י ִהְתַ<ְ�חת ַהָחְכָמה ִנְקָרא ְ,ִחיַנת ֵע,  ַהָחְכָמהִ�י ֵעיַנִי� ַעל  ֵ��, ַוֲאִויָר) ַמְחִ�י�
ֵמֲחַמת ֶ�ֵעיֵני ה. 'ַעל  ֵ�� ַהָחְכָמה ֶנֱאַמר': י"ֵפֵר� ַרִ�, "ַוִ�ָ<ַקְחָנה ֵעיֵני ְ�ֵניֶה�): "ְ,ֵראִ�ית ג( '

 :'ֲאִויָרא 1ְֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל ַמְחִ�י�'ַעל  ְיֵדי  ֶזה ,  ָ�ִמידֶ�ִ�ְסַ�ֵ�ל ָ,), ְ,ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל
�ְ'�ֶזה ַנֲעֶ?ה ַעל  , ל"1ְַהְינ ְ,ִחיַנת ֵעיַנִי� ְלַהְ�ִ=יַח Gַ�ַ,  ֵמֵהיָכ! ִנְמָ�ְ� ְוִנְתע�ֵרר זֹאת ֵאֶצל ַהֵ.� ִיְתָ,ַרְ

 ):ט"מְיַ�ְעָיה (ִ,ְבִחיַנת , ַרְ� ִמְתָ<ֵאר ָ,ֶה�ֶ�ַהֵ.� ִיְתָ,, ְיֵדי ִנְ�מ�ת ִיְ?ָרֵאל
ָ�ה כה(ֶ�Gְִקָרִאי! ְ<ֵאר , ְוַעל  ְיֵדי ַהִהְתָ<ֲארת ַנֲעִ?י! ְ,ִחיַנת ְ�ִפEִי!". ִיְ?ָרֵאל ֲאֶ�ר ְ,ָ� ֶאְתָ<�ר" Dס( ,

ִמֶ@ה ַנֲעֶ?ה ַהְ�ָ=ַחת ַהֵ.� ִיְתָ,ַרְ� , י! ָ,ֵעיַנִי�ְוִנְכָנִסי! ִלְפִני� ב�ְקִע, ְוַהְ�ִפEִי! ֵה� ְ,ִחיַנת מִֹחי!
ְוַעל  . ל"ְ,ִחיַנת ֲאִויָרא 1ְֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל ַמְחִ�י� Gַ�ַ, ֶ�ַעל  ְיֵדי  ֶזה ַנֲעֶ?ה ְקדDַ.ת ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל, ִ�ְבָיכ�ל

 :ל"Gַ�ַ, " ֲאֶ�ר ְ,ָ� ֶאְתָ<�רְ?ָרֵאלִי: "ִמְ,ִחיַנת, דDָ.ָת)ֶ�ְ�ַקֶ,ֶלת ְק, ֵ�� ֶזה ִנְקָרא ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל
�ְ'�ֵי� , ַחס ְוָ�ל��, ִ�י ִלְפָעִמי�,  ְ,ַו1ַאי לֹא ָ�ל ָהִעִ�י� ָ�ו�ת ְ,ִהְתָקְרבת ִיְ?ָרֵאל ְלַהֵ.� ִיְתָ,ַרְ

 �' ַקEִַני ִמְ@ר�ִעי, ִ�יַקEִַני ֵמרֹא': ַהְ.ִכיָנה צ�ֶעֶקת, י '1ְַרָ,אַוֲאַז, )א(ֶ�Gְִתַרֵחק ֶאָחד ֵמַהֵ.� ִיְתָ,ַרְ
, ֶ�Gְִתַקְלֵקל ְוִנְפַ=� ְ,ִחיַנת ַהִהְתָ<ֲארת ֶ�ֵאינ� ָיכ�ל ְלִהְתָ<ֵאר ָ,ֶה�, ַהְינ ֶ�Bֲַעָקָת)). ַסְנֶהְדִרי! מו(

' ֵמרֹאִ�י', 'ַקEִַני ִמְ@ר�ִעי,  ֵמרֹאִ�ייַקEִַנ': ְוֶזה. ל"ֲעִ?י! ִמ! ַהִהְתָ<ֲארת Gַ�ֶGַ�ַ, ְוִנְפַ=� ְ,ִחיַנת ַהְ�ִפEִי!
ַרק ְ�ֶ�ֶאָחד ִמִ ְ?ָרֵאל ִנְתָקֵרב . ל"ְוַכGִ�ַ�ֶ (Gַיִחי! ַעל ָהרֹא� ְוַעל ַהְ@ר�ַע(ְ,ִחיַנת ְ�ִפEִי! , 1ְַיָקא' ִמְ@ר�ִעי'

ְוָכל ַמה ֶ.�Gִ�ְסִפי! י�ֵתר ַרִ,י� ִמִ ְ?ָרֵאל ,  ִיְתָ,ַרְ�ד�ְוִנ��ֵס9 ע�ד ִיְ?ָרֵאל ֶ�ר�ֶצה ְלָעְב, ָ,ַרְ�ְלַהֵ.� ִיְת
 ִמְתָ<ֵאר ֶ�הא ִיְתָ,ַרְ�, ֲאַזי ִנְתַ=1ֵל ְוִנ��ֵס9 י�ֵתר ִהְתָ<ֲארת� ִיְתָ,ַרְ�, ֶ�ר�ִצי� ְלָעְבד� ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו
ִמֶ@ה ַנֲעֶ?ה ְקדDַ.ת , ְוַעל  ְיֵדי ֶזה ַהִהְתָ<ֲארת ַנֲעִ?י! ְ�ִפEִי! מִֹחי!. ְ,ַע�� ִיְ?ָרֵאל ַהִ�ְתָקְרִבי� ֵאָליו

 :ל" ַהְ�ָ=ָחת� Gַ�ַיַעל  ְיֵדי ֵעיֵנ' ֲאִויָרא 1ְֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל ַמְחִ�י�'ְ,ִחיַנת , ֶאֶר&  ִיְ?ָרֵאל
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