נטיעות שנטענו

ט"ו בשבט בזמן שמיטה

יעת ָש ַּבַת ָש ַּבׁתוֹ ן יִ ׁהיֶ ה ׁל ׁא ֶרץ ָש ַּבׁת ַליהוׁ ה ָש ׁׁד ׁך ֹלא
ש ִׁב ִ
"וּ ַב ָשּׁנׁ ה ַה ָ ּ
יר ׁך ֹלא ִת ׁקצוֹ ר וׁ ֶאת ִענּ ֵׁבי
יח ׁק ִצ ׁ
ִתזׁ ׁרע וׁ ַכ ׁר ׁמ ׁך ֹלא ִתזׁ ֹמרֵ .את ׁס ִפ ַ
יר ׁך ֹלא ִת ׁב ֹצר ָשׁנַ ת ָש ַּבׁתוֹ ן יִ ׁהיֶ ה ׁל ׁא ֶרץ וׁ ׁהיׁ ׁתה ָש ַּבַת ׁה ׁא ֶרץ ׁל ֶכם
נׁ זִ ֶ
יר ׁך וּ ׁלתוֹ ָש ׁׁב ׁך ַהגּ ִׁרים ִע ּמ ׁׁך.
ׁל ׁא ׁכ ׁלה ׁל ׁך וּ ׁל ַע ׁב ּד ׁׁך וׁ ַל ֲא ׁמ ֶת ׁך וׁ ִל ָש ִׁכ ׁ

וׁ ִל ׁב ֶה ׁמ ּת ׁׁך וׁ ַל ַחיּ ׁה ֲא ָשֶר ּב ַׁא ׁר ֶצ ׁך ּת ִׁהיֶ ה ׁכל ּתׁבוּ ׁא ׁת ּה ֶל ֱא ֹכל"

ׁא ַמר ַר' יוֹ ׁחנׁ ןּ :כׁל יׁ ׁמיו ָשֶל אוֹ תוֹ ַצ ּדִיק ׁהיׁ ה ִמ ׁצ ַט ֵער ַעל ַה ּמ ִׁק ׁרא ַהזּ ֶהָ " :שִיר ַה ּמ ֲַעלוֹ ת ּב ָׁשוּ ב
ִיבת ִציּ וֹ ן ׁהיִ ינוּ ּכ ֹׁח ׁל ִמים" (תהילים קכו ,א) – ׁא ַמר" :וׁ ִכי יֵ ָש ׁמנַ ׁמנֵ ם ָש ִׁב ִעים ָשׁנׁ ה
ה' ֶאת ָש ַ
ּב ֲַחלוֹ ם?" – ּפ ַַעם ַא ַחת ׁהיׁ ה ׁמ ַה ּל ֵׁך ּב ַּד ֶֶר ׁךׁ ,ר ׁאה ׁא ׁדם ֶא ׁחד ָשֶהוּ א נוֹ ֵט ַע ׁחרוּ בׁ .א ַמר לוֹ  :זֶ ה
ׁל ַכ ּמׁה ָשׁנִ ים טוֹ ֵען ּפֵרוֹ ת? ׁא ַמר לוֹ ׁ :ל ָש ִׁב ִעים ָשׁנׁ הׁ .א ַמר לוֹ ּ :כׁלוּ ם ּב ִׁרי ׁל ׁך ָש ֶּת ִׁחיֶ ה ָש ִׁב ִעים
אתי ֶאת ׁהעוֹ ׁלם ּב ֲַחרוּ ִבים; ּכ ָׁשֵם ָשֶנּ ׁׁטעוּ ֲאבוֹ ַתי ִלי
אכל ִמ ּמֶנּ וּ ? ׁא ַמר לוֹ ֲ :אנִ י ׁמ ׁצ ִ
ָשׁנׁ ה ,וׁ ֹת ַ
ּכ ׁׁך ֶא ּטַע ֲאנִ י ׁל ׁבנַ י .יׁ ָשַב חוֹ נִ י ֶל ֱא ֹכל ,נׁ ׁפ ׁלה ׁע ׁליו ָשֵנׁ ה וׁ נִ ׁתנַ ׁמנֵ םׁ .ע ׁלה צוּ ק וׁ ִה ּקִיף ׁע ׁליו
וׁ נִ ׁת ּכ ַּסׁה ִמן ׁה ַעיִ ן וׁ יׁ ָשֵן ָש ִׁב ִעים ָשׁנׁ הּ .כ ָׁשֶנּ ִנׁ ַער ׁר ׁאהוּ ׁל ׁא ׁדם ֶא ׁחד ָשֶהוּ א ׁמ ַל ּקֵט ֵמאוֹ תוֹ
יתי ָש ִׁב ִעים
ׁחרוּ בׁ .א ַמר לוֹ ַ :א ּתׁה הוּ א ָשֶנּ ַׁט ׁע ּתוֹ ? ׁא ַמר לוֹ ֲ :א ִבי ַא ּבׁאׁ .א ַמר :וַ ּדַאי ׁמנַ ׁמנֵ ם ׁהיִ ִ
ָשׁנׁ הׁ .ר ׁאה ֲאתוֹ נוֹ ָשֶיּ ׁׁל ׁדה לוֹ ֲעיׁ ִרים ֲעיׁ ִריםׁ .ה ַל ׁך ׁל ֵביתוֹ ׁ ,א ַמר ׁל ֶהםּ :בׁנוֹ ָשֶל חוֹ נִ י ַה ּמ ַׁעגּ ֵל
יכן? ׁא ׁמרוּ לוֹ ּ :בׁנוֹ ֵאינוֹ ּבׁעוֹ ׁלםֲ ,א ׁבל יֵ ָש ּבֶן ּבׁנוֹ ׁ .א ַמר ׁל ֶהםֲ " :אנִ י חוֹ נִ י ַה ּמ ַׁעגּ ֵל" – וׁ ֹלא
ֵה ׁ
ֶה ֱא ִמינוּ לוֹ ׁ .ה ַל ׁך ׁל ֵבית ַה ּמ ִׁד ׁר ָשָ ,ש ַׁמע ַה ֲח ׁכ ִמים אוֹ ׁמ ִריםּ :בׁרוּ ׁרה ׁלנוּ ָשׁמוּ ׁעה זוֹ ַע ׁכ ָשׁו
ּכ ִׁביׁ ׁמיו ָשֶל חוֹ נִ י ַה ּמ ַׁעגּ ֵלָ ,ש ֶּכ ָׁש ֶׁהיׁ ה נִ ׁכנׁ ס ׁל ֵבית ַה ּמ ִׁד ׁר ָשּ ,כׁל ֻק ָשׁיׁ ה ָש ֶׁהיׁ ׁתה ׁל ֶהם ַל ֲח ׁכ ִמים
ש ׁׁב ּה.
ׁהיׁ ה ׁמיַ ָ ּ

תעביר את זה הלאה
למעבר לסרטון לחצו על
התמונה

.הקלד משוואה כאן

"הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג לדורות מחנך אנשים"
(יאנוש קורצ'אק)

