
יה ץ ופר שת שלח לך - תנובת האר פר

דית אמנות ותרבות יהו צרת באגף ל זר-פרגוסון, או יה מרקס במפגש עם שרון ויי ל הרבה פרופ' ד

במדבר יג, א

ר ֲאִני נֵֹתן ִלְבנֵי ִיְשָׂרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד  נַַען ֲאֶשׁ ים ְויָֻתרוּ ֶאת ֶאֶרץ ְכּ לַח ְלךָ ֲאנִָשׁ אמֹר. ְשׁ ה לֵּ ר ְיהָוה ֶאל מֶֹשׁ ַוְיַדֵבּ

ל נִָשׂיא ָבֶהם. ֹּ לָחוּ כ ְשׁ ה ֲאבָֹתיו ִתּ ְלַמֵטּ

דברים א, כב-ל

ר  ֶרְך ֲאֶשׁ ָבר ֶאת ַהֶדּ בוּ אָֹתנוּ ָדּ ִשׁ רוּ לָנוּ ֶאת ָהָאֶרץ ְויָ ים ְלָפנֵינוּ ְויְַחְפּ ְלָחה ֲאנִָשׁ אְמרוּ ִנְשׁ ֹּ ֶכם ַות ְלּ ְקְרבוּן ֵאלַי ֻכּ כב. ַוִתּ

ֶבט.  ים ִאיׁש ֶאָחד לַָשּׁ נֵים ָעָשׂר ֲאנִָשׁ ם ְשׁ ח ִמֶכּ ָבר ָוֶאַקּ ֵעינַי ַהָדּ ר נָבֹא ֲאלֵיֶהן. כג ַוִיּיַטב ְבּ ּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶשׁ נֲַעלֶה ָבּ

בוּ אָֹתנוּ  ִּשׁ ִרי ָהָאֶרץ ַויֹּוִרדוּ ֵאלֵינוּ ַויָ ל ַוְיַרְגּלוּ אָֹתּה. כה ַוִיְּקחוּ ְביָָדם ִמְפּ ֹּ כ ֲּעלוּ ָהָהָרה ַויָּבֹאוּ ַעד נַַחל ֶאְשׁ כד ַוִיְּפנוּ ַויַ

ָרְגנוּ  י ה' ֱאלֵֹהיֶכם. כז ַוֵתּ ְמרוּ ֶאת ִפּ ר ה' ֱאלֵֹהינוּ נֵֹתן לָנוּ. כו ְולֹא ֲאִביֶתם לֲַעלֹת ַוַתּ ֹּאְמרוּ טֹוָבה ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ָדָבר ַוי

ִמיֵדנוּ. כח ָאנָה ֲאנְַחנוּ  יַד ָהֱאמִֹרי ְלַהְשׁ ִשְׂנַאת ה' אָֹתנוּ הֹוִציָאנוּ ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים לֵָתת אָֹתנוּ ְבּ אְמרוּ ְבּ ֹּ ְבָאֳהלֵיֶכם ַות

ם.  נֵי ֲענִָקים ָרִאינוּ ָשׁ ָמִים ְוגַם ְבּ ָשּׁ ּנוּ ָעִרים ְגּדֹלֹת וְּבצוּרֹת ַבּ עִֹלים ַאֵחינוּ ֵהַמּסוּ ֶאת ְלָבֵבנוּ לֵאמֹר ַעם גָּדֹול ָוָרם ִמֶמּ

ָעָשׂה  ר  ֲאֶשׁ כֹל  ְכּ לֶָכם  ֵחם  ִילָּ ִלְפנֵיֶכם הוּא  ַההֹלְֵך  ֱאלֵֹהיֶכם  ה'  ל  ֵמֶהם.  ִתיְראוּן  ְולֹא  ַתַעְרצוּן  לֹא  ֲאלֵֶכם  ָואַֹמר  כט 

ִמְצַרִים ְלֵעינֵיֶכם. ֶכם ְבּ ִאְתּ

במדבר יג, יז-כח, לג

נֶּגֶב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר. יח וְּרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ  ֹּאֶמר ֲאלֵֶהם ֲעלוּ ֶזה ַבּ נַָען ַוי ה לָתוּר ֶאת ֶאֶרץ ְכּ לַח אָֹתם מֶֹשׁ ְּשׁ יז ַוִי

ּה ֲהטֹוָבה  ב ָבּ ר הוּא יֵֹשׁ ב ָעלֶיָה ֶהָחָזק הוּא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הוּא ִאם ָרב. יט וָּמה ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ֵֹּשׁ ַמה ִהוא ְוֶאת ָהָעם ַהי

ֵמנָה ִהוא ִאם ָרָזה  ִמְבָצִרים. כ וָּמה ָהָאֶרץ ַהְשּׁ ַמֲחִנים ִאם ְבּ ֵהנָּה ַהְבּ ב ָבּ ר הוּא יֹוֵשׁ ִהוא ִאם ָרָעה וָּמה ֶהָעִרים ֲאֶשׁ

ָהָאֶרץ  ַויָֻּתרוּ ֶאת  ֲּעלוּ  ַויַ ֲענִָבים. כא  ּכוֵּרי  ִבּ ְיֵמי  ְוַהיִָּמים  ָהָאֶרץ  ִרי  ִמְפּ ם  וְּלַקְחֶתּ ם  ְקֶתּ ְוִהְתַחַזּ ַאִין  ּה ֵעץ ִאם  ָבּ ֲהיֵׁש 

ַבע  י ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲענָק ְוֶחְברֹון ֶשׁ ַשׁ ם ֲאִחיַמן ֵשׁ ֲּעלוּ ַבנֶּגֶב ַויָּבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָשׁ ר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמת. כב ַויַ ְדַבּ ִמִמּ

ֻׂאהוּ ַבּמֹוט  ָּשּ ּכֹול ֲענִָבים ֶאָחד ַוִי ם ְזמֹוָרה ְוֶאְשׁ ל ַוִיְּכְרתוּ ִמָשּׁ ֹּ כ ִנים ִנְבְנָתה ִלְפנֵי צַֹען ִמְצָרִים. כג ַויָּבֹאוּ ַעד נַַחל ֶאְשׁ ָשׁ

נֵי  ם ְבּ ְרתוּ ִמָשּׁ ר ָכּ ּכֹול ֲאֶשׁ ּכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְשׁ קֹום ַההוּא ָקָרא נַַחל ֶאְשׁ ֵאִנים. כד לַָמּ ִנים וִּמן ַהְתּ ֹּ נִָים וִּמן ָהִרמ ְשׁ ִבּ

נֵי ִיְשָׂרֵאל  ל ֲעַדת ְבּ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָכּ ְּלכוּ ַויָּבֹאוּ ֶאל מֶֹשׁ ִעים יֹום. כו ַויֵ ץ ַאְרָבּ בוּ ִמּתוּר ָהָאֶרץ ִמֵקּ ֻּשׁ ִיְשָׂרֵאל. כה ַויָ

אנוּ ֶאל  ֹּאְמרוּ ָבּ רוּ לֹו ַוי ִרי ָהָאֶרץ. כז ַוְיַסְפּ ל ָהֵעָדה ַויְַּראוּם ֶאת ְפּ ָבר ְוֶאת ָכּ יבוּ אֹוָתם ָדּ ִּשׁ ה ַויָ אָרן ָקֵדָשׁ ר ָפּ ֶאל ִמְדַבּ

ֻצרֹות ְגּדֹלֹת  ָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְבּ ב ָבּ ֵֹּשׁ י ַעז ָהָעם ַהי ְריָּה. כח ֶאֶפס ִכּ נוּ ְוגַם ָזַבת ָחלָב וְּדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִפּ לְַחָתּ ר ְשׁ ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

י יָכֹול נוַּכל  נוּ אָֹתּה ִכּ ֹּאֶמר ָעלֹה נֲַעלֶה ְויַָרְשׁ ה ַוי לֵב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹשׁ ם ]...[ ל ַויַַּהס ָכּ ְמאֹד ְוגַם ְיִלֵדי ָהֲענָק ָרִאינוּ ָשׁ

ר  ת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ַבּ ּנוּ. לב ַויֹּוִציאוּ ִדּ י ָחָזק הוּא ִמֶמּ ר ָעלוּ ִעּמֹו ָאְמרוּ לֹא נוַּכל לֲַעלֹות ֶאל ָהָעם ִכּ ים ֲאֶשׁ לָּה. לא ְוָהֲאנִָשׁ

ֲחגִָבים ְוֵכן ָהִיינוּ  נֵי ֲענָק ִמן ַהְנִּפִלים ַוְנִּהי ְבֵעינֵינוּ ַכּ ם ָרִאינוּ ֶאת ַהְנִּפיִלים ְבּ נֵי ִיְשָׂרֵאל ]...[ לג ְוָשׁ רוּ אָֹתּה ֶאל ְבּ ָתּ

ֵעינֵיֶהם. ְבּ

ר ֲהִלינֶֹתם ָעלָי".  נָה ָוָמְעלָה  ֲאׁשֶ ִרים ׁשָ ן ֶעשְׂ ְרֶכם ִמּבֶ ֻקֵדיֶכם ְלָכל-ִמְסּפַ לוּ ִפְגֵריֶכם ְוָכל-ּפְ ר ַהּזֶה ִיּפְ ְדּבָ ּמִ "ּבַ

במדבר רבה טז, יד

ל" )יג, כג( לא רצו ליטול מפירות א"י אילולי כלב ששלף את הזיין וירץ לפניהם, ואמר  ֹּ כ "ַויָּבֹאוּ ַעד נַַחל ֶאְשׁ

להם: אם אין אתם נוטלים או אתם הורגים אותי או אני הורג אתכם לא היו  נוטלים.

בראשית רבה נד, ו

תשאל",  מה  "שאל  פרדס!  אשל,  אמר:  יהודה  רבי  נחמיה.  ורבי  יהודה  רבי   - וגו'  ַבע"  ָשׁ ְבֵאר  ִבּ ל  ֶאֶשׁ ע  ַּטּ "ַוִי

תאנים, וענבים, ורמונים. ר' נחמיה אמר: אשל, פונדיק! "שאל מה תשאל", עיגולא, קופר, חמר, ביעין.



בבלי עירובין יט, עמוד א

ֵתְך" )שיה"ש ו, ז(, ואמר ר"ש בן לקיש: אל תיקרי "רקתך" אלא "ריקתיך" שאפילו ריקנין  ַרָקּ ֶפלַח ָהִרּמֹון  "ְכּ

שבך מליאין מצות כרמון.

שיר השירים רבה ו

אפילו  לשבחן,  משה  התחיל  מדין  ממלחמת  כשחזרו  שעה  באותה  ז(.  ו,  )שיה"ש  ֵתְך"  ַרָקּ ָהִרּמֹון  ֶפלַח  "ְכּ  - ז 

עשה  ולא  ממנה  ונצל  לידו  עבירה  שבא  מי  שכל  הזה,  כרמון  טובים  ומעשים  מצוות  רצופים  שבכם  ריקנין 

אותה, מצווה גדולה עשה. ואין צריך לומר לצמתך על הצנועין ועל המצומתים שבכם. ]...[

ַהגֶֶּפן" אלו בתי  ֲהָפְרָחה  "ִלְראֹות  ישראל.  ַהנַָּחל" אלו  י  ִאֵבּ ְבּ "ִלְראֹות  זה העולם.  י".  יַָרְדִתּ ֱאגֹוז  ִגּנַּת  "ֶאל   – יא 

שורות  שורות  ויושבין  בתורה  ועוסקין  שיושבין  התינוקות,  אלו  ִנים",  ֹּ ָהִרמ "ֵהנֵצוּ  מדרשות.  ובתי  כנסיות 

כגרעיני רמונים.

קטע מדרש שפרסם ש"ז שכטר )מצוטט מאגדות היהודים, ל' גינזבורג, יא, 151(

ולא האנשים בלבד, אלא אף בנות הענקים היו מעונקות בגבורה שלמעלה מדרך הטבע. פעם אחת נכנסה בתו 

של ענק אחד בפרדס רמנים ואכלה רמון אחד והשליכה קליפתו. וכשבאו המרגלים לקרית ארבע ]...[ וכשראו 

את הענקים הללו, נפלה עליהם אימה ופחד גדול, ונכנסו המרגלים בפרדס והטמינו עצמם בתוך הקלפה של 

אותו רמון, כסבורים מערה היא. לאחר שעה נזכרה אותה הבת, שאכלה רמון, והיתה מתיראת מחמת אביה. 

הלכה ונטלה הקלפה, ושנים עשר המרגלים בתוכה, והשליכתה מחוץ לפרדס, כמו שמשליכים קלפה של ביצה 

קלה, ולא הרגישה שהיו המרגלים בתוכה. אותה שעה אמרו המרגלים זה לזה: ראו כמה גדולה הגבורה שיש 

ם" )במדבר יג, כח(. בנשים הללו, קל וחומר לאנשים. זה שסיפרו למשה "ְוגַם ְיִלֵדי ָהֲענָק ָרִאינוּ ָשׁ

דברים ח, ז-ח

ה וְּשׂעָֹרה ְוגֶֶפן  ְקָעה וָּבָהר: ֶאֶרץ ִחָטּ ִבּ י ה' ֱאלֶֹהיךָ ְמִביֲאךָ ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ נֲַחלֵי ָמִים ֲעיָנֹת וְּתהֹמֹת יְֹצִאים ַבּ ִכּ

ֶמן וְּדָבׁש: וְּתֵאנָה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶשׁ

משנה, ביכורים א, ג

אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים.

ויקרא רבה, לו, ב

מה הגפן הזו יש בה ענבים יש בה צמוקים, כך ישראל יש בהם בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי תלמוד בעלי 

אגדה. מה גפן זו יש בה יין ויש בה חומץ, זה טעון ברכה וזה טעון ברכה.

שמות רבה מד, א

יַע" למה נמשלו ישראל לגפן? אלא מה הגפן כשבעליה מבקשים  ּסִ ְצַרִים ּתַ פתח רבי תנחומא בר אבא "ּגֶֶפן ִמּמִ

שתשביח, מה הם עושים? עוקרין אותה ממקומה ושותלין אותה במקום אחר והיא משבחת, כך כיוון שביקש 

]...[ מה הגפן  הקב"ה להודיע ישראל בעולם, מה עשה? עקרן ממצרים והביאן למדבר והתחילו מצליחים. 

היא חיה ונשענת על עצים מתים, כך ישראל הם חיים וקיימים ונשענין על המתים, אלו האבות. 

יה ץ ופר שת שלח לך - תנובת האר פר

דית אמנות ותרבות יהו צרת באגף ל זר-פרגוסון, או יה מרקס במפגש עם שרון ויי ל הרבה פרופ' ד



בראשית מט,יא

יִַּין ְלֻבׁשֹו וְּבַדם־ֲענִָבים סוּתֹו"  ס ּבַ ּבֵ ִני ֲאתֹנֹו ּכִ ֵֹרָקה ּבְ "אְֹסִרי לַּגֶֶפן ִעירֹו ְולַשּׂ

בבלי כתובות קיא, עמוד ב – קיב, עמוד ב

כי אתא רב דימי, אמר: מאי דכתיב "אְֹסִרי לַגֶֶּפן ִעירֹו" )בראשית מט, יא(? אין לך כל גפן וגפן שבא"י שאין 

ֲאתֹנֹו" אין לך כל אילן סרק שבא"י שאינו מוציא משוי שתי אתונות,  ִני  ּבְ ֵֹרָקה  "ְולַשּׂ צריך עיר אחת לבצור, 

ה  ֶתּ ְשׁ ִתּ ֵענָב  "ְוַדם  יב(. ושמא תאמר, אינו אדום? ת"ל  ְלֻבׁשֹו" )שם,  יִַּין  ּבַ ס  ּבֵ "ּכִ יין? ת"ל  בו  ושמא תאמר אין 

ָחֶמר" )דברים לב, יד(, ושמא תאמר אינו מרוה? ת"ל "סוּתֹו". ושמא תאמר, אין בו טעם? ת"ל "ַחְכִליִלי ֵעינִַים 

ִמיִָּין" )בראשית מט, יב( כל חיך שטועמו אומר לי לי! ושמא תאמר לנערים יפה ולזקנים אינו יפה? ת"ל "וְּלֶבן 

נִַּים ֵמָחלָב" )שם( אל תיקרי לבן שינים אלא לבן שנים ]...[ רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק חזנהו להנהו  ִשׁ

עיזי דקאכלן תותי תאיני וקנטיף דובשא מתאיני וחלבא טייף מנייהו ומיערב בהדי הדדי. אמר היינו זבת חלב 

ודבש! א"ר יעקב בן דוסתאי מלוד לאונו שלשה מילין פעם אחת קידמתי בנשף והלכתי עד קרסולי בדבש של 

י  תאינים ]...[ אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות, שנאמר: "ִכּ

ֵאנָה ָוגֶֶפן נְָתנוּ ֵחילָם" )יואל ב, כב(. ֵעץ נָָשׂא ִפְריֹו ְתּ

משנה ברכות פרק ו, משנה א

כיצד מברכין על הפרות? על פרות האילן אומר, "בורא פרי העץ", חוץ מן היין, שעל היין אומר, "בורא פרי 

הגפן". 

תלמוד בבלי, ברכות מ, ע"א

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" )בראשית ט, כא(; רבי נחמיה אומר: תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו 

נתקנו, שנאמר, "ויתפרו עלה תאנה" )שם ג, ז(; רבי יהודה אומר: חטה היתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא 

ואמא עד שיטעום טעם דגן ]...[ ואמר רבי יהודה: חטה מין אילן היא.

משנה מידות פרק ג, משנה ח

גפן של זהב היתה עומדת על פתחו של היכל, ומודלה על גבי כלונסות. כל מי שהוא מתנדב עלה, או גרגיר, או 

אשכול, מביא ותולה בה. אמר רבי אליעזר ברבי צדוק: מעשה היה, ונמנו עליה שלש מאות כהנים. 

תלמוד בבלי, יומא לט, עמוד ב

רב  אמר  ישראל.  של  עונותיהן  שמלבין  "לבנון"?  המקדש[  ]של  שמו  נקרא  למה  טבלאי:  בן  יצחק  רבי  אמר 

ָבנֹון" )מל"א י, יז(, לומר לך מה יער מלבלב  ַהְלּ יַַער  ית  זוטרא בר טוביה: למה נקרא שמו "יער"? דכתיב, "ֵבּ

מגדים של  מיני  כל  בו  נטע  בית המקדש  רב הושעיא:  בשעה שבנה שלמה  בית המקדש מלבלב. דאמר  אף 

זהב, והיו מוציאין פירות בזמניהן, וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן ]...[, ומהן היתה פרנסה 

ְלָבנֹון ֻאְמלָל" )נחום א, ד(. ועתיד הקב"ה  לכהונה. וכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יבשו שנאמר, "וֶּפַרח 

ן לָּה" )ישעיהו לה, ב(. ָבנֹון ִנַתּ בֹוד ַהְלּ ְפַרח ְוָתגֵל ַאף ִגּילַת ְוַרנֵּן ְכּ רַֹח ִתּ להחזירה לנו שנאמר, "ָפּ

יה ץ ופר שת שלח לך - תנובת האר פר

דית אמנות ותרבות יהו צרת באגף ל זר-פרגוסון, או יה מרקס במפגש עם שרון ויי ל הרבה פרופ' ד


