Sukkot: The Land of Israel and Rain
Appendix

דברים י"א
אתם ִמ ָשּׁם
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּה לֹא ְכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִהואֲ ,א ֶשׁר יְ ָצ ֶ
אָרץֲ ,א ֶשׁר ָ
י ִכּי ָה ֶ
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה
אָרץֲ ,א ֶשׁר ֶ
ָרק .יא וְ ָה ֶ
ית ְב ַר ְג ְל ָך ְכּגַן ַהיּ ָ
ֲך ,וְ ִה ְשׁ ִק ָ
ַרע ָ
ֲא ֶשׁר ִתּ ְז ַרע ֶאת ז ְ
יך
לה ָ
וּב ָקעֹת; ִל ְמ ַטר ַה ָשּׁ ַמיִ םִ ,תּ ְשׁ ֶתּה ָמּיִ ם .יב ֶא ֶרץֲ ,א ֶשׁר ה’ אֶ -
ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ֶא ֶרץ ָה ִריםְ ,
אַח ִרית ָשׁנָה.
יך ָבּהּ ֵמ ֵר ִשׁית ַה ָשּׁנָה ,וְ ַעד ֲ
לה ָ
דּ ֵֹרשׁ א ָֹתהָּ :תּ ִמידֵ ,עינֵי ה’ אֶ -
בראשית י"ג
ֻלּהַּ ,מ ְשׁ ֶקה ִל ְפנֵי ַשׁ ֵחת ה’ֶ ,את
ַר ֵדּןִ ,כּי כ ָ
ַרא ֶאת ָכּל ִכּ ַכּר ַהיּ ְ
י וַיִּ ָשּׂא לוֹט ֶאת ֵעינָיוַ ,ויּ ְ
ֹא ָכה צ ַֹער.
ְסדֹם וְ ֶאת ֲעמ ָֹרהְ ,כּגַן ה’ ְכּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,בּ ֲ
בראשית ב
ֶח ָמד ְל ַמ ְר ֶאה ,וְ טוֹב ְל ַמ ֲא ָכל וְ ֵעץ ַה ַחיִּ ים,
להיםִ ,מן ָה ֲא ָד ָמהָ ,כּל ֵעץ נ ְ
ַצ ַמח ה’ אִ -
ט ַויּ ְ
וּמ ָשּׁם ,יִ ָפּ ֵרד,
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדןְ ,ל ַה ְשׁקוֹת ֶאת ַהגָּן; ִ
ָרע .י וְ נ ָ
תוֹך ַהגָּן ,וְ ֵעץַ ,ה ַדּ ַעת טוֹב ו ָ
ְבּ ְ
ילהֲ ,א ֶשׁר
אשׁים .יא ֵשׁם ָה ֶא ָחדִ ,פּישׁוֹן הוּא ַהסּ ֵֹבבֵ ,את ָכּל ֶא ֶרץ ַה ֲחוִ ָ
אַר ָבּ ָעה ָר ִ
וְ ָהיָהְ ,ל ְ
ָהר
אָרץ ַה ִהוא ,טוֹב; ָשׁם ַה ְבּד ַֹלח ,וְ ֶא ֶבן ַהשּׁ ַֹהם .יג וְ ֵשׁם ַהנּ ָ
וּז ַהב ָה ֶ
ָהב .יב ְ
ָשׁםַ ,הזּ ָ
ישׁי ִח ֶדּ ֶקל ,הוּא ַהה ֵֹל ְך
ָהר ַה ְשּׁ ִל ִ
סּוֹבבֵ ,את ָכּל ֶא ֶרץ כּוּשׁ .יד וְ ֵשׁם ַהנּ ָ
ַה ֵשּׁנִ יִ ,גּיחוֹן הוּא ַה ֵ
אָדם; ַויַּנִּ ֵחהוּ
להיםֶ ,אתָ -ה ָ
יעי ,הוּא ְפ ָרת .טו וַיִּ ַקּח ה’ אִ -
ָהר ָה ְר ִב ִ
ִק ְד ַמת אַשּׁוּר; וְ ַהנּ ָ
וּל ָשׁ ְמ ָרהּ.
ְבגַן ֵע ֶדןְ ,ל ָע ְב ָדהּ ְ
בראשית ג
ַתּ ַקּח
ֶח ָמד ָה ֵעץ ְל ַה ְשׂ ִכּיל ,ו ִ
ַתּ ֶרא ָה ִא ָשּׁה ִכּי טוֹב ָה ֵעץ ְל ַמ ֲא ָכל וְ ִכי ַת ֲאוָה הוּא ָל ֵעינַיִ ם ,וְ נ ְ
ווֵ
אָמרִ ,כּי ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְלקוֹל
אָדם ַ
וּל ָ
ֹאכל ...יז ְ
ישׁהּ ִע ָמּהַּ ,ויּ ַ
ַתּ ֵתּן גַּם ְל ִא ָ
ֹאכל; ו ִ
ִמ ִפּ ְריוַֹ ,ותּ ַ
רוּרה ָה ֲא ָד ָמה,
ֹאכל ִמ ֶמּנּוּ ֲא ָ
יך ֵלאמֹר לֹא ת ַ
ית ָ
ֹאכל ִמן ָה ֵעץֲ ,א ֶשׁר ִצוִּ ִ
ִא ְשׁ ֶתּ ָךַ ,ותּ ַ
אָכ ְל ָתֶּ ,את
יח ָל ְך; וְ ַ
ֶיך .יח וְ קוֹץ וְ ַד ְר ַדּרַ ,תּ ְצ ִמ ַ
ֹאכ ֶלנָּה ,כֹּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
ֲבוּר ָךְ ,בּ ִע ָצּבוֹן תּ ְ
ַבּע ֶ
ֻקּ ְח ָתִּ :כּי
שׁוּב ָך ֶאל ָה ֲא ָד ָמהִ ,כּי ִמ ֶמּנָּה ל ָ
ֹאכל ֶל ֶחםַ ,עד ְ
יך ,תּ ַ
אַפּ ָ
ֵעת ֶ
ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה .יט ְבּז ַ
אַחד ִמ ֶמּנּוּ,
אָדם ָהיָה ְכּ ַ
להיםֵ ,הן ָה ָ
ֹאמר ה’ אִ -
אַתּה ,וְ ֶאל ָע ָפר ָתּשׁוּב  ....כב ַויּ ֶ
ָע ָפר ָ
ָחי ְלע ָֹלם .כג
אָכל ,ו ַ
ָרע; וְ ַע ָתּה ֶפּן יִ ְשׁ ַלח יָדוֹ ,וְ ָל ַקח גַּם ֵמ ֵעץ ַה ַחיִּ ים ,וְ ַ
ָל ַד ַעת ,טוֹב ו ָ
ָרשֶׁ ,את
ֻקּחִ ,מ ָשּׁם .כד וַיְ ג ֶ
להיםִ ,מגַּןֵ -ע ֶדן ַל ֲעבֹדֶ ,את ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר ל ַ
וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ ה’ אִ -
ֻבים ,וְ ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּ ֶכתִ ,ל ְשׁמֹרֶ ,את
ַשׁ ֵכּן ִמ ֶקּ ֶדם ְלגַן ֵע ֶדן ֶאת ַה ְכּר ִ
אָדם; ַויּ ְ
ָה ָ
ֶדּ ֶר ְך ֵעץ ַה ַחיִּ ים.
דברים י"א
אַה ָבה ֶאת ה' ֱא-
אָנכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם ְל ֲ
וֹתי ֲא ֶשׁר ִ
מע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
יג וְ ָהיָה ִאם ָשׁ ַ
וּמ ְלקוֹשׁ
יוֹרה ַ
אַר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּוֹ ֶ
ָת ִתּי ְמ ַטר ְ
ַפ ְשׁ ֶכם :יד וְ נ ַ
וּב ָכל נ ְ
לל ַב ְב ֶכם ְ
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכ ְ
יכם ְ
ל ֵֹה ֶ
אָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ :טז
ָת ִתּי ֵע ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ַ
ירשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך :טו וְ נ ַ
ֶך וְ ִת ְ
אָס ְפ ָתּ ְד ָגנ ָ
וְ ַ
יתם ָל ֶהם :יז
ֲב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶתּם ַוע ַ
בוּלהּ
וְ ָח ָרה אַף ה' ָבּ ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת יְ ָ
נתן ָל ֶכם:
טּבה ֲא ֶשׁר ה' ֵ
אָרץ ַה ָ
ַא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
וֲ
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