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 א"דברים י

ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ,  ִהואִמְצַרִיםלֹא ְכֶאֶרץ  ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא,  ָהָאֶרץִּכי י
ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה  ֲאֶׁשר, ְוָהָאֶרץ יא  . ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרקְוִהְׁשִקיָת, ַזְרֲעָך ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת

 לֶהיָך-א’ ה ֲאֶׁשר, ֶאֶרץ יב  .ָּמִים ִּתְׁשֶּתה, ַהָּׁשַמִיםִלְמַטר ; ּוְבָקעֹת, ֶאֶרץ ָהִרים ְלִרְׁשָּתּה
  .ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה, ַהָּׁשָנהֵמֵרִׁשית  לֶהיָך ָּבּה-א’ ֵעיֵני ה,  ָּתִמיד :ּדֵֹרׁש אָֹתּה

 
 ג"בראשית י

 ֶאת, ’ִלְפֵני ַׁשֵחת ה ַמְׁשֶקה,  ֻכָּלּהִּכי, ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ָּכל ַוַּיְרא ֶאת, ֵעיָניו ט ֶאתלֹו ַוִּיָּׂשא י
  .ּבֲֹאָכה צַֹער, ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים’ ה ְּכַגן, ֲעמָֹרה ְסדֹם ְוֶאת

 
 בראשית ב

, ְוֵעץ ַהַחִּיים ֲאָכל ְלַמְוטֹוב, ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ָּכל, ָהֲאָדָמה ִמן, לִהים-א’  הַוַּיְצַמח ט
, ִיָּפֵרד, ּוִמָּׁשם; ַהָּגן ְלַהְׁשקֹות ֶאת,  יֵֹצא ֵמֵעֶדןְוָנָהר י  .ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע, ְוֵעץ, ְּבתֹוְך ַהָּגן

 ֲאֶׁשר, ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֵאת ָּכל, הּוא ַהּסֵֹבב ִּפיׁשֹון,  ָהֶאָחדֵׁשם יא  .ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים, ְוָהָיה
ַהָּנָהר  ְוֵׁשם יג  .ְוֶאֶבן ַהּׁשַֹהם, ַהְּבדַֹלחָׁשם ; טֹוב,  ָהָאֶרץ ַהִהואּוְזַהב יב  .ָּזָהבַה, ָׁשם
הּוא ַההֵֹלְך ,  ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקלְוֵׁשם יד  .ֶאֶרץ ּכּוׁש ֵאת ָּכל, הּוא ַהּסֹוֵבב ִּגיחֹון, ַהֵּׁשִני
ַוַּיִּנֵחהּו ; ָהָאָדם-ֶאת, לִהים-א’  הַוִּיַּקח טו  . הּוא ְפָרת,ְוַהָּנָהר ָהְרִביִעי;  ַאּׁשּורִקְדַמת
  .ּוְלָׁשְמָרּהְלָעְבָדּה , ֵעֶדן ְבַגן
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ַוִּתַּקח , ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל, ָלֵעיַנִיםהּוא   ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוהַוֵּתֶרא ו
ָׁשַמְעָּת ְלקֹול  ִּכי,  ָאַמרּוְלָאָדם יז ...ַוּיֹאַכל, ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה  ַּגםַוִּתֵּתן ;ַוּתֹאַכל, ִמִּפְריֹו
, ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו, ָהֵעץ ִמןַוּתֹאַכל , ִאְׁשֶּתָך
 ֶאת, ְוָאַכְלָּת; ַּתְצִמיַח ָלְך,  ְוַדְרַּדרְוקֹוץ חי  .ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך, ְּבִעָּצבֹון ּתֹאְכֶלָּנה, ַּבֲעבּוֶרָך

  ִּכי :ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת, ָהֲאָדָמה ַעד ׁשּוְבָך ֶאל, ֶלֶחםּתֹאַכל ,  ַאֶּפיָךְּבֵזַעת יט  .ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה
, ַאַחד ִמֶּמּנּוֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכ, לִהים-א’  הַוּיֹאֶמר כב... . ָעָפר ָּתׁשּוב ְוֶאל, ַאָּתהָעָפר 
 כג  .ָוַחי ְלעָֹלם, ְוָאַכל, ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים, ִיְׁשַלח ָידֹו ְוַעָּתה ֶּפן; טֹוב ָוָרע, ָלַדַעת

 ֶאת, ַוְיָגֶרׁש כד  .ִמָּׁשם, ֲאֶׁשר ֻלַּקח, ָהֲאָדָמה ֶאת, ַלֲעבֹד ֵעֶדן-ִמַּגן, לִהים-א’  הַוְיַׁשְּלֵחהּו
 ֶאת, ִלְׁשמֹר, ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת, ַהְּכֻרִבים ֶאתֵעֶדן  ן ִמֶּקֶדם ְלַגןַוַּיְׁשֵּכ; ָהָאָדם

   .ַהַחִּייםֶּדֶרְך ֵעץ 
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-ֱא'  ְוָהָיה ִאם ָׁשמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת היג 

 ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש יד:  ְּבָכלְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכםלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו
 טז:  ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּתטו: ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך

 יז: ֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהםִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְב
ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ' ְוָחָרה ַאף ה

  :נֵתן ָלֶכם' ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאֶׁשר ה
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,  יאמר כי ארץ הככר כולה משקים אותה ברגל מן הירדן.כארץ מצרים' כגן ה) י(

וכדרך ,  ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן)לעיל ב י(שנאמר בו ' כדרך הנעשה בגן ה
והזכיר שני .  והשקית ברגלך כגן הירק)דברים יא י(בה שהיא בארץ מצרים שנאמר 

והזכיר , טוב בתחתונים כן הוא כולו משקה שהמקום ה"'כגן ה"אמר , המקומות
  :מקום ידוע לרעיה" כארץ מצרים"
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