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"דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך, 
או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואינן מתקיימות אלא 
בארץ ישראל. אכנס אני לארץ, כדי שיתקיימו כולן על ידי! אמר לו הקב"ה: מעלה אני עליך כאילו 

עשיתם!"
)תלמוד בבלי -  סוטה(

תלמידים יקרים,
משה רבינו נתאווה לדור בארץ ישראל. חמש מאות וחמש עשרה תפילות התפלל על כך. מדוע? 

מכיוון שרצה לקיים את המצוות שניתן לקיימן רק בארץ ישראל.
ב"ה, זכיתם לשבת בארץ הקדושה הזו, ארץ שאווירה מחכים ורק בה ניתן לקיים את כל תרי"ג 

המצוות. 
המצוות  ועל  בה,  לשבת  שזכינו  המיוחדת  הארץ  על  ומהנה  מעשיר  חומר  שלפניכם  בחוברת 

המתקיימות רק בה.
אנו מקווים כי הלימוד בחוברת יפתח בפניכם צוהר מלא אור אודות הנושא, ותזכו ללמוד ולעשות.
יהי רצון שבזכות לימוד מצוות התלויות בארץ, נזכה לקיימן במהרה עם כל פרטיהן בביאת משיח 

צדקנו במהרה בימינו.

צוות בית המדרש
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- מוסדות הממ"ח -

"ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְמֻקֶדֶּשׁת ִמָכּל ָהֲאָרצֹות" )כלים א' ו'(

תלמידי הממ"ח היקרים והחביבים,
הממ"ח  הספר  ובתי  התורה  לתלמודי  יחודית  לימוד  תוכנית  עם  לדרך  לצאת  זוכים  אנו  זו  בשנה 
הנכם  – כאשר  ט'(  י"א  )ישעיהו  לים מכסים"  כמים  ה'  דעה את  "כי מלאה הארץ  היעוד  ולקיום 
שותפים עם אלפי ילדים מרחבי הארץ, ללימוד יחודי אודות חשיבותה וקדושתה של ארץ ישראל.

אמר רבי יוחנן : "שלושה מנוחלי העולם הבא - אלו הם: הגר בארץ ישראל, המגדל בניו לתלמוד 
תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתות" )פסחים קי"ג ע"א( מאמרה זו של רבי יוחנן ניתן ללמוד כי 
הזכות והשילוב של מגורים בארץ ישראל עם לימוד התורה הקדושה, מעניקים את הכשרון להבדיל 

בין קודש לחול ומביא את האדם להיות בן העולם הבא.
על  והערכה  בסיפוק  מביטים  אנו  ישראל   בארץ  היהודית  ההתיישבות  לחידוש  השבעים  בשנת 
מערכת החינוך שלנו - שלכם אשר מאז הקמתה רואה כיצד לימוד התורה הקדושה מקור חיותנו 
הולך ומתעצם ומעניק כלים למוסדות החינוך להגדיל תורה ולהאדירה, ליצור את השילוב בין לימודי 
הקודש ברמה גבוהה ואיכותית, הקניית ערכים ומידות טובות לעולם המעשה והידע המקצועי ברמה 

גבוהה.
מברך אני אתכם, את הוריכם ומוריכם העוסקים במלאכה שתראו נחת ברכה והצלחה בכל מעשי 

ידיכם, תתקדמו ותגדלו בתורה ובידע לתפארת עם ישראל.
בברכה
איציק זהבי
מנהל המחוז החרדי, משרד החינוך 
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- מוסדות הממ"ח -

תוכן ענינים

6 ארץ חמדה  
9 שבח ארץ ישראל  
15 מצוות התלויות בארץ  
21 עליה לארץ ישראל  
25 מצוות ערלה  
31 מצוות תרומות ומעשרות  
39 מצוות הפרשת חלה  
מתנות עניים    45
49 דפי השלמה למטלות 
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ארץ חמדה
"ֶאֶרץ ֶחְמָדה, ֶׁשָחְמדּו ָלּה ָּכל ַהְמָלִכים, ֶׁשֵּבין ָהַעי ּוֵבין ְיִריחֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשלָׁשה ִמִּלין, ָלזֹו ֶמֶלְך ְוָלזֹו ֶמֶלְך" 

)שמות רבא(

"ָּכל ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה מֹוֵלְך ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, ִאם ֹלא ָהָיה קֹוֶנה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהָיה ִנְקָרא ֶמֶלְך"
)מדרש תנחומא(

12

34
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דף העשרה לבית

- מוסדות הממ"ח -

ארץ חמדה
אין אדם שלא שמע על המרוץ לירח.

מי יניף על אדמת הירח את הדגל? איזו כף רגל תדרוך עליו בפעם הראשונה?

ברור היה לכל כי המדינה שתצליח להגיע ראשונה לירח תיחשב ל"מעצמת–על".

טובי המדענים השקיעו את מרצם, לצד השקעה כספית אדירה, בתוכניות פיתוח לחקר החלל ומרוץ ההגעה 
לירח, שהפך, ברבות השנים לתחרות גלויה בין המעצמות.

הנחת היסוד הייתה שמדינה שתגיע לירח תוגדר רשמית כמעצמת על.

ב16 ביולי 1969 הוכרע המרוץ. 

מעבורת החלל אפולו 11 שוגרה על גבי טיל מעל אדמת ארצות הברית ועל סיפונה שלושה אסטרונאוטים: 
ניל ארמסטרונג, אדווין "באז" אולדרין ומייקל קולינס.

ארבעה ימים לאחר מכן, היה ניל ארמסטרונג לאדם הראשון שצעד אי-פעם על אדמת הירח.

הניצחון של ארצות-הברית במרוץ התבטא בפעולה פשוטה של הנפת הדגל האמריקאי על 
אדמת הירח.

סביר כי לא היה מי ששאל את עצמו או את ידידיו, מה מצאה ארצות הברית באדמת הירח 
הבלתי-מיושבת ומדוע הושקעו בכך סכומי-עתק. כל אדם הבין את משמעות הנפת הדגל.

באותם ימים, לא "כבשו" את הירח במטרה ליישבו, או לחצוב ממנו מחצבים. המטרה הייתה 
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- מוסדות הממ"ח -

דף העשרה לבית

תדמיתית: ארצות הברית היא המעצמה המתקדמת ביותר.

באופן דומה, ניתן להסביר את מעמדה של ארץ ישראל בזמן יהושע בן-נון, כפי שמעיד המדרש:

ֶמֶלְך". מלך שהיה רוצה  ִנְקָרא  ָהָיה  ָרֵאל לֹא  ִישְׂ ֶאֶרץ  ָהָיה קוֶֹנה בְּ ָלָאֶרץ, ִאם לֹא  חּוָצה  ָהָיה מוֵֹלְך בְּ ֶמֶלְך שֶׁ ל  "כָּ
להיחשב כמלך רציני היה צריך שליטה בארץ ישראל  "לתקוע לו דגל" פה בארץ. ואם לא הצליח לא היה 

נקרא מלך. ארצו לא נחשב למעצמה.

ארץ ישראל בימי יהושע הייתה קטנה, יחסית, )קטנה יותר ממדינה אחת בארצות הברית( והיו בה 31 מלכים 
שהיה צריך להילחם עמם!

מדוע 31 מלכים בחבל ארץ כל כך קטן? 

משום שכל מלך היה מעוניין לנעוץ דגל ולקנות חלק בארץ ישראל כדי "להיות על המפה". על כך אומר 
"ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גויים"- ארץ שחמדוה העמים. בארץ ישראל הייתה צפיפות  הנביא ירמיה: 
עצומה של מלכים מכל קצוות תבל. עד כדי כך שיריחו והעי, שתי ערים צמודות בארץ ישראל שהמרחק 
ביניהן מועט, נשלטו בידי מלכים שונים. למעשה, כמעט כל אזור בארץ ישראל היה נתון תחת שלטון אחר. 

משום כך היא נקראת "ארץ חמדה", שכן כולם חמדו אותה.

לאתר  נסו  ישראל בתחומים השונים.  ארץ  עיתונות המבטאים את מרכזיותה של  חפשו קטעי 
כתבות בהן מוצג הניסיון של מדינות שונות להיות מעורבות בנעשה בארץ-ישראל.  מטלה

לבית
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שבח ארץ ישראל
"טובה הארץ מאוד מאוד" )במדבר י"ז ד'(

"מוטב ללון במדבריות של ארץ ישראל ולא בפלטריות 
)ארמונות( של חוצה לארץ" – )בראשית רבה(

"אמר הקב"ה: חביבה עלי כת קטנה )קבוצה של אנשים פשוטים( 
שבארץ ישראל יותר מסנהדרין שבחו"ל" )תלמוד ירושלמי - נדרים(

"אין תורה כתורת ארץ ישראל" )בראשית רבה(

"ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם"  )דברים(

56

78
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- מוסדות הממ"ח -

"אמר רב ענן: כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת 
המזבח, וכן הקבור בה נתכפר לו" )תלמוד בבלי - כתובות(

"ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר" 
)דברים(

ארץ  נמשלה  למה  צבי.  נחלת  חמדה  ארץ  לך  "ואתן 
החיות,  מכל  קל  זה  צבי  לך...מה  לומר  לצבי?  ישראל 
אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה" 

)תלמוד בבלי – כתובות(

בזכות  הארץ,  בזכות  יורדין:  הגשמים  דברים  ג'  "בזכות 
החסד ובזכות היסורין " )תלמוד ירושלמי - תענית(

910

1112
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"הארץ הזאת...היא הכל וכל הארצות מתפרנסות ממנה 
באמת" )רמב"ן(

הר  פירות  טעם  שוו  שלא  מגיד   – ובקעות  הרים  "ארץ 
לטעם פירות בקעה" )ספרי(

"ארץ אשר אבניה ברזל, ומהרריה תחצוב נחושת" )דברים(

1314

15
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- מוסדות הממ"ח -
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דף העשרה לבית

- מוסדות הממ"ח -

שבח ארץ ישראל
"עשרה קבין חכמה ירדו לעולם, תשעה נטלה ארץ ישראל, ואחד כל העולם כולו" )תלמוד בבלי - קידושין(

אוירה של ארץ ישראל מחכים, ואפילו הילדים הקטנים שדרים בה מלאי-חכמה. סיפורים רבים סופרו לאורך 
ההיסטוריה על חכמתם של ילדי ירושלים.

הגמרא במסכת ערובין מספרת על  רבי יהושע בן חנניה שהלך למקום רחוק ואת מבואותיו לא הכיר היטב. 
כאשר הגיע אל פרשת דרכים ולא ידע לאן עליו לפנות, הביט ר' יהושע כה וכה וראה ילד נח.

שאל אותו ר' יהושע: 
בני, באיזו דרך הולכים אל העיר?

ענה הילד:
שתי דרכים מובילות אל העיר.

שאלו ר' יהושע:
ואיזו מומלצת יותר?

ענה הילד:
יש אחת שהיא קצרה וארוכה ושנייה שהיא ארוכה וקצרה.

לא הבין רבי יהושע את דבריו וחשב כי אין הבדל רב בין הדרכים.
פנה אל הדרך שתוארה על ידי הילד כקצרה וארוכה.
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דף העשרה לבית

התחיל לצעוד ועד מהרה ראה את העיר פרושה לנגד עיניו. לתדהמתו הרבה הבין עד מהרה כי הדרך אל 
העיר חסומה וכי יער עבות מפריד בינו ובין בתי העיר. היה עליו לטפס על גדרות ולחפש מעבר ובצר לו שב 

על עקבותיו וחזר לפרשת הדרכים. עם הגיעו פגש באותו נער צעיר ושאלו:

בני, כיצד זה איך אמרת לי שזו הדרך הקצרה?

ענה הילד:

והלא אמרתי לך שהיא גם ארוכה?

נשק לו ר' יהושע על מצחו ואמר: "אשריכם שכולכם חכמים גדולים מגדוליכם ועד קטניכם"

כעת הילך ר' יהושע בדרך השנייה, שהייתה אמנם ארוכה יותר, אך הובילה אותו אל העיר ללא כל מכשול.

"ארוכה שהיא קצרה".

תשובתו העמוקה של הילד נכונה לגבי תחומים נוספים בחיים, לא רק לגבי דרך.

כמעט בכל תחום יש קצר שהוא ארוך, וארוך שהוא קצר.

- חשבו על דוגמא לבעיה שיש לה פתרון קצר שהוא ארוך, ועל בעיה שיש לה פתרון ארוך שהוא קצר.

- הוסיפו סיפור שאתם מכירים המתאר את חכמתם של ילדי ירושלים  מטלה
לבית
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מצוות התלויות בארץ
או  וכי לאכול מפריה הוא צריך?  "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל 
ואין מתקיימין אלא בארץ  לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצות נצטוו ישראל 

ישראל אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי"  )תלמוד בבלי -  סוטה(

המצווה: שמיטה
הסבר המצווה: התורה קבעה מחזור של שבע שנים 
בארץ ישראל, מתוכן שש שנים עובדים את האדמה 
את  להשבית  התורה  ציוותה  השביעית  בשנה  ואילו 
עבודת האדמה, להפקיר את הגידולים ולנהוג קדושה 

ביבול שנה זו. 

המצווה: תרומות ומעשרות
בארץ  שגדל  פרי  מכל  להפריש  יש  המצווה:  הסבר 
לאחר  ורק  מעשרות  ושני  תרומות  שתי  ישראל 
ואילו  לכהן  מיועדות  התרומות  לאוכלו.  ניתן  מכן 
בהתאם  ולעניים-  לבעלים  ללוי,  מיועדים  המעשרות 

לשנת המעשר. 

1617
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המצווה: חדש
עליה  עבר  שלא  מתבואה  לאכול  אין  המצווה:  הסבר 

התאריך ט"ז בניסן. 

18

המצווה: נטע רבעי
הסבר המצווה: פירות האילן בשנה הרביעית לנטיעתו הם קדושים וחלה חובה 
להעלותם לירושלים ולאכלם בטהרה או לפדותם לצורך אכילתם מחוץ לירושלים.

המצווה: ערלה.
הסבר המצווה:  לאכול פירות אילן בטרם מלאו שלוש 

שנים מעת נטיעת העץ.

20

19
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המצווה: כלאיים
שונים  זרעים  מיני  שני  לזרוע  אסור  המצווה:  הסבר 
כאחד, או להרכיב שני מיני אילנות יחד או לנטוע גפן 

יחד עם תבואה וזרעים.

המצווה: הפרשת חלה
גדולה  קמח  מכמות  העשויה  עיסה  המצווה:  הסבר 
ומעורבת במים שמתכוונים לאפותה - חייב הבעלים 

להפריש ממנה חלק מיוחד הנקרא חלה. 

"כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת" )תלמוד בבלי - מנחות(
אומר החיד"א בספרו "פני דוד" אם אדם עוסק בלימוד כל מצווה מתרי"ג מצוות הלימוד נחשב לו 
כמעשה. משה רבינו רצה להכנס לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בה. אמר לו הקב"ה 

"רב לך" אתה יכול ללמוד את הלכות המצוות התלויות בארץ והלימוד חשוב כמעשה.

המצווה: לקט  |  המצווה: שכחה   |  המצווה: פאה  |  המצווה: פרט  |  המצווה: עוללות

2122
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דף העשרה לבית

- מוסדות הממ"ח -

מצוות התלויות בארץ 
דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לשבוע 
מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואינן מתקיימות אלא בארץ ישראל. אכנס 

אני לארץ, כדי שיתקיימו כולן על ידי! אמר לו הקב"ה: מעלה אני עליך כאילו עשיתם! )תלמוד בבלי -  סוטה(

יט", עלה למרום  משה רבנו - גדול הנביאים, מנחיל התורה, הגיע להשגות רוחניות שאין לתאר: "ּוְתֻמַנת ה' ַיבִּ
ושהה שם ארבעים יום וארבעים לילה. הקב"ה בכבודו ובעצמו לימדו את התורה! ועם כל דרגותיו הרוחניות 

- הוא שואף ומייחל, מבקש ומתחנן - להכנס לארץ ישראל, לקיים את מצוותיה! 

אך יש לתמוה, מדוע שאלה הגמרא על משה רבנו: "וכי לאכול מפריה הוא צריך"? וכי יש לנו איזו מחשבה 
שמשה רבנו רצה להכנס לארץ ישראל רק כדי לאכול מפירותיה המשובחים? האם מישהו יעלה על הדעת 
שאלה כזו בכלל? ועוד - מדוע שאלה הגמרא: "וכי לאכול מפריה הוא צריך" - לכאורה מתאים יותר לשאול: 

"וכי לאכול מפריה הוא רוצה"? 

התשובה לכך - יש בה משמעות מיוחדת. אכן, יש מקום לחשוב, שמשה רבנו צריך לפירותיה של ארץ ישראל, 
כי "פירות ארץ ישראל מסוגלים ליראת שמים"! - כך אומר רבנו האר"י ז"ל. לכן שואלת הגמרא "וכי לאכול 
מפריה הוא צריך" - האם משה רבנו צריך לאכול מפירות ארץ ישראל כדי לקבל יראת שמים, והלוא "יראת 

שמים לגבי משה רבנו - מלתא זוטרא היא ]דבר קטן הוא[" )ברכות(. 

"ובאמת שאינו פלא, כי פירותיה של ארץ ישראל מסוגלים ליראת שמים. כי אדמת ארץ ישראל מקודשת מכל 
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- מוסדות הממ"ח -

דף העשרה לבית

 מטלה
לבית

הארצות, ובאדמתה מקיימים הרבה מצוות, כגון: שמיטה, ערלה, נטע רבעי, תרומות ומעשרות ועוד. אם 
ם  כן, אינו פלא שלפירותיה יש סגולה של יראת שמים. וזה שאמר משה רבנו למרגלים )במדבר(: "ְוִהְתַחזְַּקתֶּ

ִרי ָהָאֶרץ" - אם צריכים אתם חיזוק ביראת שמים - ולקחתם מפרי הארץ! )שדי יער(  ם ִמפְּ - ּוְלַקְחתֶּ

זכות גדולה היא לאכול מפירות הארץ. יהודים רבים במהלך הדורות היו מתאמצים לאכול פרי מארץ 
ישראל, ולזכות למעלות הרוחניות הגנוזות בו.

מעשה באדם שהיה להוט מאוד לקבל רימון מארץ ישראל ולאוכלו בט"ו בשבט. התאמץ האדם, השקיע 
כח מאמץ וממון, ולאחר טרחה רבה החזיק בידו רימון מארץ ישראל.

הוא שמר על הרימון מכל משמר. הגיע ט"ו בשבט היום המיוחל, וכל המשפחה התיישבה סביב השולחן 
לזכות ולאכול פרי מארץ ישראל. האבא, שלא הכיר בכלל את הפרי, פתח אותו וראה שם המון גרעינים, 

הבין האב כי את הגרעינים משליכים לאשפה, ואת שאר החלקים אוכלים.

חילק לילדיו את הקליפה הקשה של הרימון שיגע להשיגו, וכך ישבה המשפחה ולעסה את הקליפה הקשה 
של הרימון, ובפח נחו להם גרגירי הרימון העסיסיים.

ומרוב אהבתם את הארץ ואת פרותיה לא חשו במרירות הפרי.

מלבד מעלתם הרוחנית ידועים פירות ארץ ישראל גם בטעמם ובאיכותם. בררו אילו מפירות 
הארץ מיוצאים לחו"ל, ובאיזו כמות.

מה היא מסקנתכם מהנתונים שגיליתם?



21
- מוסדות הממ"ח -

עליה לארץ ישראל
"בכל מקום נאמר...עליה לארץ ישראל, וירידה מארץ ישראל, שהיא ארץ הרים..." )מדרש 'שכל טוב'(

23

24

25

26

"וצריך כל איש ישראל לחבב את ארץ ישראל ולבא אליה 
 מאפסי ארץ בתשוקה גדולה כבן אל חיק אמו..."

)ספר חרדים(

"מצות ישיבת ארץ ישראל - כל עת ורגע שהאדם 
 בארץ ישראל הוא מקיים המצוה הזו."

 )ספר חרדים( 
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דף העשרה לבית

- מוסדות הממ"ח -

עליה לארץ ישראל 
ארץ ישראל - משאת נפשו של יהודי. כמה דמעות נשפכו בגעגועים - אליה; כמה לבבות הלמו בתקוה - 
אליה; כמה רגליים דרכו על קוץ ודרדר, כשכל מגמתם - אליה; כמה ימים, נהרות, הרים ומדברות, נחצו 

בנחישות, בדרך - אליה! 

ְיָצאֶתם  ר  ֲאשֶׁ ִהיא  ִמְצַרִים  ְכֶאֶרץ  לֹא  ּה,  תָּ ְלִרשְׁ ה  מָּ שָׁ ָבא  ה  ַאתָּ ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  י  "כִּ
ָנה  ית ַהשָּׁ ּה ֵמֵרשִׁ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיָך בָּ ר ה' ֱאלֶֹהיָך ּדֵרׁש אָֹתּה תָּ ם... ֶאֶרץ ֲאשֶׁ ִמשָּׁ

ָנה!" )דברים(  ְוַעד ַאֲחִרית שָׁ

אומר הרמב"ם )הלכות מלכים(: גדולי החכמים היו מנשקים בתחומי ארץ ישראל 
ואת  רצו עבדיך את אבניה  "כי  אומר:  הוא  וכן  בעפרה,  ומתגלגלים  אבניה  את 

עפרה יחוננו". 

בכמה  ראינו  זה  "וכמו  איזמיר:  של  רבה  זצ"ל,  פלאג'י  חיים  רבי  כך  על  וכתב 
לדור  ישראל  והלכו לארץ  ומעדני מלכים  היכל מלך  בדורנו, שעזבו  עשירי עם 
ראיתי  הגבר  "אני  כתב:  ועוד  ישראל".  ארץ  מחיבת  לאכול,  צר  ולחם  צר  בבית 
בעיניי כמה בעלי בתים שהלכו לזיהרה ]עלייה לקברי צדיקים שבארץ ישראל[ 
וכשנזכרים מארץ ישראל זולגות עיניהם דמעות שליש, והם מתאווים מתי יזכו 

לדור שם דירת קבע, ונפשם קשורה שם מכל תאווה שיש בעולם".

ובארץ הזו, משאת הנפש של כל יהודי,  זכינו אנו לחיות!
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דף העשרה לבית

ערכו ראיון עם קרוב משפחה/ מכר שעלה לארץ ישראל, והתרשמו מהקשיים מחד, ומהאהבה 
הרבה שהוא רוחש לארץ מאידך.

שאלות לדוגמא:

מה היה הדבר הקשה ביותר עבורך עם קבלת ההחלטה לעזוב את מולדתך ולעלות לארץ ישראל?

האם נתקלת בקושי משמעותי בהגיעך לארץ ישראל? מה הוא?

תאר את אחד הרגעים המרגשים ביותר שלך בארץ ישראל.

התוכל לתאר בפניי מה מייחד את ארץ ישראל מהארץ שממנה הגעת?

 מטלה
לבית
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מצוות ערלה
הבדלים בין פרי לירק: 1. _________________________  2. ______________________________

_______________________________ .4 _________________________ .3              

דוגמאות לפירות:
אבוקדו

קוקוסקשיו

קרמבולה

2728

2930
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בוטנים

פסיפלורה 

אננס

פאפיה

31

33

32

34

ירקות מיוחדים:

פירות הנתונים במחלוקת:
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"ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו ֶאת ִּפְריֹו ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא ֵיָאֵכל" )ויקרא(

"אדם מישראל ממתין שלוש שנים, 
אחרי שנטע לו עץ מאכל; שלוש שנים 
הוא נמנע מליהנות מן הפרי – ומוותר 
זכות בעלותו; התנזרות  כלפי ה' על 
עצמית" בשליטה  אותו  מרגילה  זו 

)רש"ר הירש - ויקרא(

הסבר המצווה: פירות אילן אסורים באכילה בטרם מלאו שלוש שנים מעת נטיעת האילן )העץ(.

אכילת פירות ערלה אסורה. 

35

שימוש בעץ עצמו )ולא בפריו( מותר 

מכירת פירות ערלה אסורה 

37

36
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דף העשרה לבית

- מוסדות הממ"ח -

מצוות ערלה
"אדם מישראל ממתין שלוש שנים, אחרי שנטע לו עץ מאכל; שלוש שנים הוא נמנע מליהנות מן הפרי 

– ומוותר כלפי ה' על זכות בעלותו; התנזרות זו מרגילה אותו בשליטה עצמית"  )רש"ר הירש - ויקרא(
בשלהי חודש תשרי תשכ"ג, בעיצומה של תפילת שחרית, התעלף ר' אהרון קוטלר, ראש ישיבת ליקווד 

בארה"ב. 

עד מהרה הדרדר מצבו והוא הובהל לבית החולים. הוחלט כי עליו לעבור ניתוח דחוף. לצורך הניתוח 
נדרש מר' אהרון להיות בצום למשך מספר ימים, והוא ניזון באמצעות צינורות הזנה תוך-ורידית. הוא, 
אמנם, לא חש רעב, אבל היובש בפה היה בלתי נסבל . קשה היה לו לדבר מחמת היובש וסבלו היה רב.

חרף הקשיים סירבו הרופאים לתת לו כל דבר-מאכל או משקה. 

ימי צום, ביום רביעי בשבוע, הסכים אחד הרופאים לתת לר' אהרון סוכריה כדי  והנה, לאחר מספר 
שירטיב את פיו הסדוק. הסכמתו עוררה תמיהה בקרב הנוכחים.

התלמיד שעמד לצד ר' אהרון הגיש לו את הסוכרייה באנחת רווחה.

ר' אהרון בקושי יכול היה לדבר, אך התאמץ ואמר: "כזה עונג... 
אשמור זאת לכבוד שבת".
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דף העשרה לבית

 מטלה
לבית

שבת?!  איך ניתן להתגבר? היובש הנורא, החתכים בפה, "תדבק לשוני לחיכי". שליטה.

יום רביעי חלף ולמחרתו יום חמישי והסוכריה עודנה ממתינה. 

יום שישי מגיע.

ביקור רופאים, הרופא הראשי מבחין בסוכריה, ומבהיר כי היא מהווה סכנה לחולה ואסור לתת לו אותה 
בשום אופן.

רק אדם שחי כל חייו בשליטה עצמית, יכול היה, גם ברגעיו האחרונים, לשלוט במידותיו על אף הקושי 
והצער.

"זקני תלמידי חכמים דומים למלך". מלך מסמל את יכולת השליטה 
העצמית.

נסו למצוא סיפור נוסף על שליטה עצמית ולתארו בקצרה. 
פשוט  אדם  על  או  בישראל,  גדול  על  להיות  יכול  הסיפור 

ואפילו עליכם בעצמכם.
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מצוות תרומות ומעשרות
"עשר תעשר. עשר בשביל שתתעשר, עד שלא תתחסר"  )מדרש תנחומא(

נותן: ישראל
מקבל: כהן

כמות: כל שהוא
דין המתנה: 

לא נותנים אותה, אלא קוברים או עוטפים היטב 
ומשליכים לאשפה

38

תרומה גדולה

לפנייך 100 תפוזים ועוד פלח בודד. התקופה: ימינו
צבע/י :

תרומה גדולה באדום
מעשר ראשון בצהוב

תרומת מעשר בנקודות כחולות
מעשר שני/ עני בירוק

 הקף/י בעיגול את המתנות שאסור לאכול
וצריך לעטוף ולהניח באשפה.
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נותן: לוי
מקבל: כהן

כמות: עשירית מהמעשר הראשון –מאית מהכמות הכללית
עוטפים  או  קוברים  אלא  אותה,  נותנים  לא  המתנה:  דין 

היטב ומשליכים לאשפה

40

תרומת מעשר

נותן: ישראל
מקבל: לוי

כמות: עשירית מהפירות הנותרים לאחר הפרשת תרומה גדולה
דין המתנה: בספק טבל: המעשר נשאר אצל בעל הפירות. בטבל 

וודאי: יש הנותנים אותו ללוי ויש שאינם נותנים

39

מעשר ראשון
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נותן: בעל היבול
מקבל: בעל היבול

כמות: עשירית מהפירות הנותרים לאחר הפרשת תרומה 
גדולה ומעשר ראשון

דין המתנה: מחללים על פרוטה

נותן: ישראל
מקבל: עני

כמות: עשירית מהפירות הנותרים לאחר הפרשת תרומה 
גדולה ומעשר ראשון

דין המתנה: בספק טבל: נשאר אצל בעל הפירות
בטבל וודאי: נותנים לעני

41

42

מעשר שני

מעשר עני

"המפריש מעשרותיו כהוגן הקב"ה ממציא ברכה בכל מעשה ידיו ובכל נכסיו ושומע תפלתו ועונהו 
ונותן טל ומטר בעתו בזכותו"  )מנורת המאור(
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- מוסדות הממ"ח -
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- מוסדות הממ"ח -

מצוות תרומות ומעשרות
"עשר בשביל שתתעשר"  )תלמוד בבלי – שבת(

איך ניתן להבין שאדם נותן משלו ומתעשר?

אי אפשר להבין את זה בשכל אנושי. בעולם הטבעי בו אנו חיים מי שנותן לשני, מאבד את מה שנתן. 
אך מצוות מעשרות היא מעבר לטבע. הקב"ה הבטיח כי מי שייתן מעשרות, יתעשר.

חקלאים נותנים למעשרות אלפי ק"ג של סחורה, וזה סוד העושר שלהם.

סיפור מעניין התרחש לפני שנים לא רבות בדרומה של ארץ ישראל.

יוחנן, חקלאי מאזור הדרום החליט לגדל זיתים לשמן. היה מי שיעץ לו לנסות זן 
חדש של זיתים שיובאו לארץ מספרד. יוחנן השתכנע ונטע 30 דונם של עצי זית 
מהזן החדש. מהר מאוד התברר שהזן החדש לא מתאים לגידול בארץ ישראל. 
היבול של הזיתים היה כה נמוך עד שאף סוחר לא רצה להשקיע כסף ולטרוח 
במסיק הזיתים הללו. למותר לציין שהנזק וההפסד של יוחנן היה עצום. הוא 
שקל לעקור את הזיתים ולטעת במקומם משהו רווחי יותר אך לא היה לו כסף 
לזה. במר ייאושו הוא פנה לגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך ושטח באזניו את 

לבטיו.

אמר לו הגרש"ז: יש לי מי שיכול לעזור לך ולפתור לך את כל הבעיות אבל 
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בתמורה תצטרך לתת לו 9% אחוז מהיבול. האם אתה מסכים?

ענה יוחנן: במצב הנוכחי זה יהיה לי מאוד קשה כי אני לא מצליח לכסות את ההוצאות של המטע, 
אבל אם הרב אומר שמדובר במישהו מקצועי אני אעשה עוד מאמץ.

אמר לו הגרש"ז התכוונתי שתתן את ה'מעשר עני' לעניים. כך תזכה להבטחתו של הנביא מלאכי 
"ובחנוני נא בזאת... אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

יוחנן נדהם ושאל האם הרב חושד בי שאני מזלזל חלילה במעשר עני? הלא אני מפריש בדיוק כפי 
שלימדוני רבותי? יש לי הסכם עם ארגון צדקה פלוני ואני מזכה להם את כל המעשר עני וקונה מהם 

את הפירות בחזרה בסכום מסוים בדיוק כפי שנהוג.

ענה לו הגרש"ז הוא אשר אמרתי, הפתרון הזה אמנם מוסכם ומקובל על כל הפוסקים 
בדורנו כדי להקל על המגדלים שומרי תורה ומצוות בתחרות מול המגדלים שאינם 
הברכה  אך  עני.  מעשר  נתינת  חובת  ידי  בזה  יוצאים  ואכן  ומצוות,  תורה  שומרי 
המיוחדת מובטחת למי שייתן את כל המעשר עני שלו לעניים בלי שום "פטנטים".

יוחנן, שהבין כעת במה מדובר פנה אל הגרש"ז בשאלה:

מאחר וקשה לו מאוד לתת את הסכום הזה בפעם אחת האם יוכל לפרוס את הסכום 
על פני שלוש שנים עד שנת המעשר-עני הבאה כפי שעושה חברו הסוחר. ענה לו 
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- מוסדות הממ"ח -

הגרש"ז: ההבדל בינך לבין חברך הוא שאתה חקלאי והוא סוחר. הסוחר שכל הכנסותיו מבוססות על 
זוכה בכל מיני הקלות אבל אתה- החקלאי, שהכנסתך מבוססת על כמות היבול  גובה  אחוזים שהוא 
שיצמח ,אתה ודאי יודע שכמות היבול עשויה לגדול אפילו לאחר ירידת גשם בודד, לכן אני מציע לך 
שתתן את כל המעשר בפעם אחת כפי שכתוב בספר מלאכי: "הביאו את כל המעשר". כך תזכה לברכה 

המובטחת.

הוסיף הגרש"ז ואמר : הזיתים שיש לך עכשיו על העץ שייכים לשנת מעשר עני. לאחר שתמסוק את 
הזיתים תפיק מהם שמן ותעשר אותם הקפד לפנות לגבאי הצדקה שאתה רגיל אצלו ותשאל אותו האם 

הוא מעוניין לקבל את המעשר כשמן או בשווה כסף.

יוחנן שמע לעצתו של הגרש"ז וקיבל על עצמו לתת 9% מכמות השמן לעניים. הוא שינה את תכניותיו 
והחליט להשקיע במטע מעט יותר תוך שהוא מכריז שזו ההזדמנות האחרונה לפני עקירת המטע.

בהגיע מועד המסיק התברר ליוחנן שישנה עליה מסוימת בתנובת המטע. 
העסק עדיין איננו רווחי דיו, אך השיפור בהחלט משמח. ההפתעה הגדולה 
חיכתה לו בבית הבד, כאשר התברר שמהזיתים הופק השנה 10% שמן יותר 
מהממוצע. יוחנן ראה בכך אות מן השמים והבין שהוא "בכיוון הנכון". הוא 
התקשר לגבאי הצדקה שאיתו הוא בקשר שנים רבות וסיפר לו שהשנה ייתן 
את המעשר- עני עצמו בלי "התחכמויות". יוחנן ביקש ממנו שיחליט עבור 
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העניים האם לקבל את השמן עצמו או את תמורתו. הגבאי, שמבין גדול היה במסחר ביקש לטעום 
מהשמן לפני שיקבל החלטה. לאחר שטעם מהשמן אמר הגבאי שמדובר בשמן נדיר ואיכותי ביותר 
ואניני הטעם יסכימו לשלם עליו סכום גדול פי 2 ממחיר שמן זית רגיל. העניים שהוא דואג להם אינם 
ידועים כאניני טעם במיוחד וממילא עדיף למכור את השמן ולתת להם את התמורה ממנה הם ייהנו 
יותר. הגבאי יצר קשרים עם סוחר גדול שהיה ידידו  והלה קנה את כל השמן במחיר הגבוה ושילם 

בעבורו במזומן. כמובן, ש-9% מהתמורה הועברו  לעניים. 

לאחר שבועות מספר התקשר ליוחנן מדריך ממשרד החקלאות ודיווח לו שנמצא פתרון לבעיית היבול 
הנמוך במטע שלו ובהשקעה נמוכה וחד פעמית ניתן יהיה להפוך את המטע לרווחי. ואכן, היבול הלך 
והשתפר משנה לשנה, אך המפליא ביותר הוא שבכל שנת מעשר -עני נותנים  הזיתים 10% יותר שמן 

מהממוצע!

 "לראות אמונה" בעיניים.

ההשגחה  את  לראות  ניתן  בהם  שכשמתבוננים  היום-יום  מחיי  קטנים  אירועים  חפשו 
הפרטית. פרטו אודות אירועים אלה והסבירו.

האם זכיתם או שזכה אחד מבני משפחתכם לעשר פירות / ירקות בברכה? 
אם כן, ציינו באיזו הזדמנות.

 מטלה
לבית

- מוסדות הממ"ח -
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מצוות הפרשת חלה 
 "ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה', ֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתֶכם ַחָּלה". )במדבר(

נחלקו הפוסקים מהי הכמות ממנה יש להפריש חלה בברכה, לשיטת ר' 
חיים נאה כמות קמח המחייבת הפרשה בברכה היא כ1.660 ק"ג, ולשיטת 

החזו"א כמות הקמח המחייבת הפרשה בברכה היא כ2.250 ק"ג.

 / בר  מגיל  החל  חלה  הפרשת  מצוות  לקיים  ניתן  לכתחילה 
בת מצווה

אם  האפייה.  קודם  הבצק  מן  חלה  להפריש  יש  לכתחילה 
לא הפריש מן הבצק לפני האפייה, יפריש את החלה לאחר 

האפייה.

בשקית  לשים  ניתן  לשורפה,  קשה  אם  החלה.  את  לשרוף  יש 
סגורה היטב ולהניח באשפה.

4344

4546

"רצה הקדוש-ברוך-הוא לזכותנו במצוה תמידית בלחמנו כדי שתנוח בו הברכה על ידי המצוה 
ונקבל בה זכות... ותהיי העיסה מזון לגוף ולנפש". )"ספר החינוך" מצווה שפה(

- מוסדות הממ"ח -
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- מוסדות הממ"ח -
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- מוסדות הממ"ח -

מצוות הפרשת חלה
"רבי חנניה בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 

ומצות"  )מסכת מכות(
מה נאמר לנו במשנה?

בגלל אהבת ה' אותנו והרצון העז שיהיה לנו טוב, הרבה עלינו מצוות.

כדי להבין משנה זו, נביא סיפור קצר על ר' שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל מגדולי הדור האחרון:

ונתנו עימו  יוצא מבניין הישיבה. הבחורים נשאו  זלמן פסע לאיטו מוקף בבחורים כשהוא  ר' שלמה 
בדברי תורה, ולפתע נכנס לדבריהם קול דקיק של ילד.

- הרב, יש לי שאלה.

זלמן שמע את הקריאה, אך להפתעתם לא רק  הבחורים לא חשבו שר' שלמה 
שמע אלא אף הגיב ופנה לילד הקטן בכבוד גדול:

- שאל בני, שאל.

הילד עצמו היה גם הוא המום שנשמעו דבריו וזכה להתייחסותו של הרב, הוא 
אפילו לא חשב על שאלה ראויה, לפתע נזכר בשאלה שמטרידה אותו בכל בוקר 
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בעת שהוא רוכס את נעליו, ואותה שאל:

- הרב, מה זה משנה איזו נעל נועלים ראשונה, ואיזה שרוך רוכסים תחילה? מדוע יש הלכות איזו יד 
להכניס ראשונה, מדוע זה חשוב?

- שאלה טובה שאלת. אבל בא נחשוב, הרי כל האנשים בעולם מתלבשים. והקב"ה אוהב אותנו ורוצה 
לתת לנו שכר על כל פעולה, אבל כיצד ייתן שכר על פעולה שכל בני האדם עושים? הרבה הקב"ה 
מצוות, אמר הקב"ה שיש להכניס קודם את יד ימין ואחר כך את יד שמאל, והרי אי אפשר להכניס 
את שתי הידיים בו זמנית, אז פעולה שבכל מקרה עושים עם מעט מחשבה הופכת למצווה ומקבלים 

עליה שכר רב. אנחנו מתלבשים והם מתלבשים, אנחנו מתלבשים ומקבלים שכר.

רצה ה' לתת לנו שכר רב, לכן הרבה לנו מצוות בכל תחומי החיים, כדי שבכל רגע ורגע נוכל להרוויח 
מצווה.

כל אדם הקם בבוקר שוטף פניו ומנגב – אבל אנחנו שעושים זאת כדי להתכונן לתפילה, מקבלים 
שכר מצווה!

להיגרר  ולא  ומכריו  שכניו  עם  תקינים  יחסים  לנהל  אדם משתדל  כל 
לעימותים – אבל אנחנו מקיימים בזה מצוות "ואהבת לרעך כמוך"!

בלחם,  מצוות   10 יש  לנו  לפיכך  הלחם,  הוא  מחייתו  עיקר  אדם  כל 
והעשירית היא הפרשת חלה:

לא תחרוש, לא תזרע כלאיים, לא תחסום, לקט, שכחה, פאה, תרומה 
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- מוסדות הממ"ח -

גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני או עני והמצווה האחרונה: חלה.
)תלמוד ירושלמי - חלה( 

באותו הלחם המצוי רצה כל כך ה' יתברך לזכות את עמו במצוות רבות, ומצוות הפרשת חלה היא אחת 
מהן. במצווה זו אנו רואים את אהבת ה' ואת רצונו  לזכות אותנו במצוות. הרי כל אדם צריך לאכול  

פת, אך אותנו זיכה הבורא במצווה גדולה, מצוות הפרשת חלה לפני אכילת הפת.

כך כותב ספר החינוך:
"לפי שחיותו של אדם במזונות, ורוב העולם יחיו בלחם, רצה המקום לזכותנו במצוה תמידית בלחמנו 

כדי שתנוח ברכה בו על ידי המצוה ונקבל בה זכות בנפשנו"
)ספר החינוך מצות חלה - מצווה שפה (

נסו למצוא עוד דוגמאות לפעולות שכל אדם נוהג לעשותן, אך אנו עושים ומקבלים 
עליהן שכר מיוחד.  מטלה

לבית
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- מוסדות הממ"ח -

- מוסדות הממ"ח -
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- מוסדות הממ"ח -

המצווה: פאה
הסבר המצווה: בעת קצירת התבואה אסור לקצור את 
כל השדה - יש להשאיר חלק בקצה השדה שאותו לא 

קוצרים והוא מיועד לעניים.

מתנות עניים

ט: ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט  יְרָך ֹלא ְתַלּקֵֽ  "ּֽוְבֻקְצְרֶכם ֶאת-ְקִציר ַאְרְצֶכם ֹלא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ִלְקֹצר ְוֶלֶקט ְקצִֽ
ָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם..."  )ויקרא( ַּכְרְמָך ֹלא ְתַלֵּקט לֶֽ

47

המצווה: לקט
הסבר המצווה: שבולת אחת או שתים הנופלות לקוצר 
נפלו  אם  לאספן.  איסור  חל  התבואה-  קצירת  בעת 

שלוש שיבולים ומעלה מותר לאספן.

48
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49

המצווה: שכחה
הסבר המצווה: עומרי תבואה או ארגזי פירות שבעל השדה שכח לקחתם, הרי הם שייכים לעניים ואסור לבעל 

השדה לחזור ולקחתם. האמור הוא עד שני ארגזים או עומרים. מעל לכמות זו אין חובה להשאירם לעניים.

המצווה:  עוללות
הסבר המצווה:  אשכולות שאין בהם צורת 'כתף' וגם 

אין בהם צורת 'נטף' . על הבעלים להותירם לעניים.

המצווה: פרט
הסבר המצווה: ענב אחד או שניים שנפלו מתוך אשכול 
שלם במהלך הבצירה. ענבים אלו שייכים לעניים ואסור 
בבת אחת,  ענבים  נפלו שלושה  אם  לקחתם.  לבעלים 
מותר לאספם ואין חובה להותירם על הקרקע לעניים.

49

5051
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- מוסדות הממ"ח -

מתנות עניים
"משרשי המצוה. כי השם ברוך הוא רצה להיות עמו אשר בחר, מעוטרים בכל מדה טובה ויקרה 

ושיהיה להם נפש ברה ורוח נדיבה"

מסופר על הרבי מסקולען זצ"ל אשר בעיצומם של ימי המלחמה עלה בידו לאפות בחשאי ובמאמצים 
עד מסירות נפש כמות מצומצמת של מצות מהודרות. השמועה עשתה לה כנפיים, ויהודים ששמעו על 

המצות הגיעו לבית הרבי וביקשו לקבל מהן.

בשל הכמות המצומצמת נתן הרבי לכל אחד שלוש מצות בלבד. בין המבקשים הגיע גם בחור, בנו של 
ה"מקור ברוך" מסערט ויז'ניץ, ואמר כי בא הנה בשליחות אביו, לקחת שש מצות – לא פחות ולא יותר!

שהמצות  גם  מה  מאחרים,  יותר  לו  לתת  הרבי  סרב  בתחילה 
עליו  שחזקה  ברוך",  ה"מקור  של  בנו  אולם  והתמעטו,  הלכו 
פקודת אביו, לא הסכים ללכת משם אלא אם יקבל לידיו שש 

מצות. בלית ברירה נתן לו הרבי מסקולען שש מצות.

שעת בין השמשות, זמן כניסת החג, התברר לבני הבית כי הבית 
ריק; הרבי חילק את כל המצות, ולעצמו לא הותיר אפילו אחת 

- - -



48
- מוסדות הממ"ח -

דף העשרה לבית

לאחר כל העמל והטרחה באפיית המצות, נפשו הברה והנדיבה של הרבי התענגה על נתינת המצות 
לכל יהודי שרוצה לקיים את מצוות בוראו.

הסיפור בעצם יכול להסתיים כאן, סיפור על אדם שכל אושרו ועושרו – נתינה.

אך סיום אחר היה לסיפור-

עם רדת הליל התייצב בנו של ה"מקור ברוך" בבית הרבי מסקולען, כשבידו שלש מצות... היטב שיער 
איש מישראל,  כל  בעד  לו  כל אשר  ייתן  הנדיבה  בנפשו  הבוער  הרבי מסקולען  כי  ברוך",  ה"מקור 
ולא יותיר לעצמו דבר; התחכם והתעקש לקחת שש מצות, ודאג לשמור עבורו שלוש מצות לקיום 

המצווה... 

ומה למדנו מסיפור מרגש זה?

הנתינה מביאה שמחה וברכת ה'.  •

בקבלת מתנה טמונה הנאה.    •

מתן מתנה לאחר מהנה, אף יותר.  •

מתנה אינה עולה תמיד כסף, אך תמיד שווה זהב.
חשבו על רעיונות לנתינה שאין צורך בכסף על-מנת להוציאם 

לפועל, אך הם שווים זהב!
שמחו בן משפחה, ידיד או מכר בנתינה מסוג זה.

 מטלה
לבית
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