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הקדמה
יום ט"ו בשבט אף כי הוא מימי השובבים אין בו תענית ,כי הוא ראש השנה לפירות
האילן .ובתקון המעשה אשר יעשה היום על הפירות בו נעשה תקון צדיק חי העולמים,
יֹומא ְתּלִ ָית ָאה
בסוד הנזכר בזוהר [פרשת] בראשית [דף לג ע"א ,וזה לשונוְ )...( ]:בּ ָ
להים ַתּ ְד ֵשׁא
ֹאמר ֱא ִ
ָע ְב ַדּת ַא ְר ָעא ִא ִיבין ֵמ ֵחילָ א ְדּ ַהאי ַצ ִדּיקִ .דּ ְכ ִתיב (בראשית א:יא) וַ יּ ֶ
ָה ָא ֶרץ ֶדּ ֶשׁא ֵע ֶשׂב ַמזְ ִר ַיע זֶ ַרע ֵעץ ְפּ ִריַ .מאי ֵעץ ְפּ ִריָ .דּא ֵעץ ַה ַדּ ַעת טֹוב וָ ָרע ְדּ ִאיהוּ ָע ִביד
עֹושׂה ְפּ ִרי ָדּא ַצ ִדּיק יְ סֹוד ְדּ ָעלְ ָמא וכו'.
ִא ִיבּין ֵוּפ ִריןֶ .
ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ,ולומר דברי שירות
ותשבחות עליהן ,כאשר הנהגתי לכל החברים אשר עמדי .ועם כי בדברי כתבי הרב
זל"הה לא נמצא מנהג זה ,מכל מקום ,לדעתי תקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר .כי הנה
הובא בירושלמי פרק עשרה יוחסין (בסוף הלכה יב) [ו]זה לשונו :ישמעו ענוים וישמחו
אמר ר' איבון ,עתיד אדם לתת דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא אכל ,רבי אלעזר
הוה מצמצם פריטי למיכל בהון מכל מילי חדש ע"כ.
וטעם הדבר ,שכשם שהנהנה מן העולם הזה בלא ברכה נקרא גזלן ,מפני שעל ידי
הברכה גורם להמשיך שפע עליון על ידי כח הברכות ,והשר הממונה על אותו הפרי,
הוא מתמלא משפע זה כדי לגדל הפרי שנית .ולכן הנהנה בלא ברכה גזלן הוי ,כי
אכל הבריה שהרוחניות היה שורה בה ,וכילה ומנע כח ההוא מן העולם ,והיה ראוי
לו להמשיך ברכה מלמעלה והכח הממונה על זה בטל וריק מאותו השפע שהיה בידו,
ולכן נקרא גזלן.
וגם אמר כאילו גוזל אביו ואמו ,כי האוכל בכוונת הברכה של ברכת הנהנין מתקן
ניצוצי נשמתו והנצוצות הנוגעים בנשמת אביו ואמו ,בסוד והוצאתי את בלעו מפי"ו,
כטעם (איוב כ':ט"ו) ַחיִ ל ָבּלַ ע וַ ִיְק ֶאנּוּ [וגו'] .ואם נהנה בלא ברכה הוא כאילו גוזל אביו
ואמו מניצוצות השייכות לנשמתו ,והוא חבר לאיש משחית ,לפי שכל כוונת המשחית
לגזול נצוצות ולקולטם ולא להחזירם אל הקדושה ,אשר זהו סוד( ,דברים ח':ג') ִכּי
ל־מֹוצא ִפי וכו' ,שהיא סוד הברכה המוציאה
ָ
ל־כּ
ל־הלֶּ ֶחם לְ ַבדֹּו יִ ְחיֶ ה ָֽה ָא ָדם ִכּי ַע ָ
לֹא ַע ַ
מהטומאה להקדושה ונבררת על ידי פי ה' ,בלעיסת ל"ב שינים ,אשר המה לעומת
ל"ב פעמים אלהים הנאמרים במעשה בראשית ,כמו שביארנו בארוכה בתקון הסעודה
בחלק הקודם ,עיין שם.
ועונשים הללו ,גם המה ישנן למי שרואה מיני פירות ומגדים ומצטמק ורע לו ,ולא אכל
ומנע טוב מבעליו ולא בירך עליהם ,אשר הכח הממונה עליהן בטל וריק מצדו משפע
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עליון הבא על ידי הברכה ,ואף גם גוזל אביו ואמו ,כי הואיל ולא אכל מהן לא הוציא
ניצצות דשייכי לנשמתם כאמור ,ועל כן מטעם זה רבי אלעזר הוה מצמצם בפריטי
למיכל בהון כל מיני פירות חדשות להרבות ברכות ,ולעשות התקון תכף ומיד ,ושלא
להחמיץ המצוה .ולתקון הדבר הזה ,יאותה לנו בעצם היום הזה לאכול כל מיני פירות
ולברך עליהן בכוונה זו ,כי חביבה מצוה בשעתה.
(קהלת

הוּדהַ ,מאי ִדּ ְכ ִתּיב,
ובזוהר פרשת שמות דף ט"ו [עמוד ב] זה לשונוָ :א ַמר ִר ִבּי יְ ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא ְבּ ַא ְר ָעא,
ֹלהיםְ .כּגַ וְ ונָ א ִדּ ְר ִק ָיעאָ ,ע ֵבד ְ
ז') גַּ ם ֶאת זֶ ה לְ ֻע ַמּת זֶ ה ָע ָשׂה ָה ֱא ִ
עֹופא
וְ ֻכלְּ הוּ ְר ִמיזָ א לְ ַמה ִדּלְ ֵעילָּ אְ .דּ ַכד ֲהוָ ה ָח ֵמי ר' ַא ָבּאַ ,חד ִאילָ נָ אְ ,דּ ִא ֵביהּ ִא ְת ָע ִביד ָ
יֹוסי,
]ד ָא ַמר ר' ֵ
[כּ ְ
ְדּ ָפ ַרח ִמנֵּ יהֲּ ,הוָ ה ָבּ ֵכי וְ ָא ַמרִ ,אי ֲהוֹו ְבּנֵ י נָ ָשׁא יַ ְד ֵעי לְ ַמאי ְר ִמיזָ אן וכו' ִ
דֹּומה לֹוןֻ ,כּלְּ הוּ
תּוּקא ,וְ ַכ ֶ
רוּבאְ ,דּ ַקלִ ,פּ ְס ָ
ִאלָּ נִ יןִ ,אינּוּן ְדּ ִא ְת ָחזֵ י ִמנְּ הֹון ָח ְכ ְמ ָתאְ ,כּגֹון ֲח ָ
פּוּחיןָ ,רזָ א ֲח ָדא ִאינּוּןַ ,בּר
ְבּ ַחד ְר ִכ ָיבא (רתיבא) ִא ְת ְר ָכבוָּ .כּל ִאינּוּן ְדּ ַע ְב ִדין ֵפּ ִיריןַ ,בּר ִמ ַתּ ִ
זֹובאֵ ,מ ִא ָימ[א](ת) ֲח ָדא
זוּט ֵריַ ,בּר ֵמ ֵא ָ
[דּ ִאינְ הוּ] ְ
]כל ַחד ֵמ ִאינוּן ְ
(מ)שׁ ִבילִ ין וכו'( ,ד)[וְ ָ
ְ
ִא ְתיְ לִ ידוָּ .כּל ֲע ָשׂ ִבין ְדּ ַא ְר ָעאְ ,דּ ִא ְת ְמנֵ י ֲעלֵ יהֹון ַר ְב ְר ִבין ַתּ ִקּ ִיפין ִבּ ְשׁ ַמיָּ אָ .כּל ַחד וְ ַחד ָרזָ א
ִבּלְ חֹודֹויְ ,כּגַ וְ ונָ א ִדּלְ ֵעילָּ א וכו'.
הנה משם תתבונן ,כי אף על גב שהבורא יתברך שם משטרו בארץ ,ועל כל אחד
מלאך ממונה עליו ,מכל מקום ,העיקר של כל אחד ואחד נאחז במדות העליונות,
ובמה שכתוב שם בזוהר[ ,ו]זה לשונוָ )...( :מה[וּ](י) ִדּ ְכ ִתיב (שיר השירים ו') ֶאל גִּ נָ ת
[תּא ָחזֵ יַ ,ההוּא] גִּ נְ ָתא נַ ְפ ָקא ֵמ ֵע ֶדן ,וְ ָדא ִהיא
ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִתּיָ .א ַמר לֵ יה (תלמיד חכם האי) ָ
ישׁין ְדנַ ֲה ִריןְ ,ד ִמ ְת ָפּ ְר ָשׁן
ישׁאְ ,ד ִאינוּן ַא ְר ַבּע ֵר ִ
ְשׁ ִכינְ ָתּאֱ .אגֹוזָ :דא ִהיא ְר ִת ָיכא ִעלָּ ָאה ַק ִדּ ָ
ִמן גִּ נְ ָתאְ ,כּ ָהאי ֱאגֹוזָ א וכו' .אשר ממנו נקח כי בכל עשב יהיה מותר מחברו בשורש
שלו למעלה.
ומורינו הרב חיים ויטל זלה"ה ביאר שיש שלושים מיני פירות האילן ,ובעולם הבריאה
עשרה ,מהן לעומת עשר ספירות שלה .ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרוב לאצילות
אין להם קליפה ,לא בפנים ולא בחוץ ,ונאכלין כמו שהן .ואלו הן :ענבים ,תאנים,
תפוחים ,אתרוגים ,לימוני"ם ,אגסים ,חבושים ,תותים ,שורב"אש ,חרובין.
ועשרה מיני פירות הם העולם היצירה ,והן סוד עשרה ספירות דיצירה ,שהם בנונים
בין עולם הבריאה ובין עולם העשיה .שאינן קרובות לטומאה כמו עולם העשיה ,ולא
רחוקים כמו עולם הבריאה.
ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי אינו נאכל ,לפי שאינן רכים כגרעינים שבתוך הפירות
דבריאה .ואלו הן :זתים ,תמרים ,גודגוניות ,שופאייפ"אש ,פרישקו"ש ,זירגואי"לאש,
משמישי"ש ,גינדא"ש ,אקאאני"ש ,נישפ"ולאש.
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ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם העשיה ,לעומת עשר ספירות ,ולכן נאכל מה שבפנים
ונזרק מה שבחוץ ,שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם התמורות ,כדי שלא יקבל
טומאה .וזה סוד היצר הרע והקליפה דבוקה בנפש .ואלו הן :רמונים ,אגוזים ,שקדים,
ערמונים ,לוזים ,הנקרא אלביאנ"אש .אלונים הנקרא אלביו"טאש בלע"ז ,פריסין,
פניוני"ש ,פסתו"קיש ,מאוזי"ז.
והנה העשר מיני פירות דבריאה נתברר מהם כל הפסולת ,ונשארו כולן טוב ,ואילן סרק
הוא להפך שהוא הכל רע ,שהכל הוא קליפה .וכנגד עשרה מיני פירות דיצירה ,שהמוח
מלבר והקליפה מבפנים שהוא הגרעין שבתוכם ,כנגד זה בקליפה כשנצוץ הקדושה
שנפל הוא גדול ,ולא יכלה הקליפה לסבול כל אותו האור בקרבה ,נכנסה הקליפה תוך
הקדושה ונעשית הקדושה מקיף אליה.
וכנגד עשרה מיני פירות דעשיה שהמוח הוא מלגאו והקליפה חופפת עליו מבחוץ,
כנגדן בקליפה כשלוקחת ניצוץ הקדושה בתוכה לחיות אליה ,והיא חופפת עליו מבחוץ
כקליפה אל המוח עד כאן.
צא ולמד ,כי אין דבר גשמי פה למטה שאין דוגמתו למעלהִ ,כּי גָ ב ַֹהּ ֵמ ַעל גָּ ב ַֹה שׁ ֵֹמר
ּוגְ ב ִֹהים ֲעלֵ ֶיהם (קהלת ה':ז') ,ואשר המה בעולמות התחתונים המה צל העליונים ,כי
אם לא היה מצל לא היה צל.
ואבי ראה גם ראה נועם שיח סוד לשון הזהב אשר בחכמה דברו לאמר ראש השנה
לפירות האיל"ן ,ולא אמרו לפירות האילנות .רמזו בחכמה לאילנא קדישא ,אילנא
דחיי ,וכמו שביארו גורי האר"י ,שכן אילן בגימטריה יאהדונה"י כמו שבא במכתבם
בביאור מאמר הזוהר פרשת אחרי מות [דף נ"ח ע"א]ַ ,ההוּא ִאילָ נָ א ַר ָבּא וְ ַת ִקּ ָיפא וכו'
אילנא דנטע שורשוי באינון חיים עיין שם .וכן בכתבי רבינו הקדוש האר"י אילן במלואו
גימטריה י"ב צירופי הי"ת רמז על הת"ת ,אילנא דחיי שכולל בו י"ב צירופי הוי"ה כמו
שכתוב בפרשת בשלח ,תריסר תחומין וכולי סליקו באילנא קדישא רבא ,וכן עוד שם
במאמר ויבאו אלימה וכו' ,ואת תקף אילנא קדישא בי"ב תחומין וכו'.
והענין כי ,כמו שהיום ראש השנה לפירות האילן לענין המעשרות דחשבינן להו שנה
מט"ו בשבט ,דהואיל וירדו רוב גשמי שנה ועלה השרף באילנות ונמצאו פירות חונטים
מעתה ,כן דוגמתו למעלה ,ראש השנה לפירות האילן העליון להשפיע את שפעו הקדוש
לפירותיו ,הם הם העולמות אשר מהם ישתלשל ויורד פה למטה באילנות ועל משטרם.
ומעשה ידינו כוננהו בכח סגולת התקון הזה הנעשה בעצם היום הזה ,בכח הברכות
ואשר ילוה אליהם הגות סוד שורשן תתעוררנא בקומתם וצביונם למעלה.
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ונוסף גם הוא ,כי בשפר התקון הלז מעוות לו יוכל לתקון את פגם הברית אשר לא
נאמנה בבריתו ,והיה בעשותו התקון לעץ פרי מחץ מכתו ירפא בפגם הצדיק עושה פרי,
בצרוף סגולת הימים ההם הנזכרים ונעשים לתקון פגם הברית ,כמו שנתבאר בפרק א'.
ומורי ז"ל היה אומר לכוין באכילת פרותיהן לתקון חטא אדם הראשון אשר חטא
בפירות האילן ,כי אף כי כל ימי [ה]שנה כל כוונותינו לתקון זה ,מכל מקום ,חביבה
מצוה בשעתה ,זה היום תחלה וראש לפירות האילן.
ואשר להיות כבר הודענו בכמה מקומות ,כי יש בכח הדבור להיות מעורר כח מדות
העליונות להאירן באור מופלא יתר גדול מאד להשפיע שפע רצון ברכה ונדבה בכל
העולמות .על כן נכון להגותם לפני אכילת כל פרי ופרי בסוד שורשו הבא בספר הזוהר
ובתקונים בקצת מהם ,לעורר שרשיהן למעלה ,וקודם הכל יהגו בסדר זה.

תורה
פרשת בראשית
בראשית א':ט'-י"ג

ל־מ ֣קוֹם אֶ ֔ ָחד וְ ֵתרָ ֖ ֶאה
ָ
ם אֶ
ט ַו ֹיּ֣אמֶ ר אֱ ל ִֹ֗הים יִ קָּ ו֨וּ הַ ֜ ַמּיִ ם ִמ ַ֤תּ ַחת הַ ָשּׁ ַמ֙יִ ֙
וּל ִמ ְק ֵו֥ה הַ ַ֖מּיִ ם קָ ָ֣רא
ה ֔ ֶארֶ ץ ְ
י־כן :י וַיִּ ְק ֨ ָרא אֱ ל ִ ֹ֤הים ׀ לַ יּ ַָבּ ָשׁ ֙
הַ יּ ַָבּ ָ֑שׁה ֽ ַויְ ִה ֽ ֵ
ץ ֔ ֶדּ ֶשׁא עֵ֚ ֶשׂב
י־טוֹב :יא ַו ֹיּ֣אמֶ ר אֱ ל ִֹ֗הים ֽ ַתּ ְד ֤ ֵשׁא הָ ָא֙רֶ ֙
י ִ ַ֑מּים ַו ַיּ ְ֥רא אֱ ל ִ ֹ֖הים ִכּ ֽ
י־כן :יב
ֹ־ב ֹו עַ ל־הָ ָ֑ארֶ ץ ֽ ַויְ ִה ֽ ֵ
ַמזְ ִ֣ריעַ ֔ ֶזרַ ע ֣ ֵעץ ְפּ ִ ֞רי ֹ֤ע ֶשׂה ְפּ ִר ֙י ְל ִמינ֔ ֹו אֲ ֥ ֶשׁר ז ְַרעו ֖
ה־פּ ִ ֛רי אֲ ֥ ֶשׁר ז ְַרעוֹ־
ע ְל ִמי ֔ ֵנהוּ וְ ֧ ֵעץ ֹֽע ֶשׂ ְ
ו ַּתו ֨ ֵֹצא הָ ֜ ָארֶ ץ דֶּ֠ ֶשׁא ֣ ֵע ֶשׂב ַמזְ ִ ֤ריעַ ֶז֙רַ ֙
ישׁי:
י־ערֶ ב ֽוַיְ ִהי־ ֹ֖בקֶ ר ֥יוֹם ְשׁ ִל ִֽ
י־טוֹב :יג ֽוַיְ ִה ֥ ֶ
֖ב ֹו ְל ִמי ֵנ֑הוּ ַו ַיּ ְ֥רא אֱ ל ִ ֹ֖הים ִכּ ֽ
פרשת עקב
דברים ח':א'-י'

יתם
ֲשׂוֹת ְל ֨ ַמעַ ן ִֽתּ ְחי֜וּ ן וּ ְר ִב ֗ ֶ
א כָּ ל־הַ ִמּ ְצ ָו֗ה אֲ ֨ ֶשׁר ָאנ ִֹ֧כי ְמצַ וְּ ָ֛ך הַ ֖יּוֹם ִתּ ְשׁ ְמ ֣רוּן לַ ע ֑
יכם :ב וְ זָכַ ְר ָ֣תּ אֶ ת־
ה ָו֖ה לַ אֲ ב ֵֹת ֽ ֶ
יר ְשׁ ֣ ֶתּם אֶ ת־הָ ֔ ָארֶ ץ אֲ ֶשׁר־נִ ְשׁ ַ֥בּע יְ ֹ
ם ִֽו ִ
את ֙
וּב ֶ
ָ
ה ָו֧ה אֱ ל ֛ ֶֹהיךָ ֶז֛ה ַא ְר ָבּ ִ ֥עים ָשׁ ָ֖נה ַבּ ִמּ ְד ָ֑בּר ְל ֨ ַמעַ ן
כָּ ל־הַ ֗ ֶדּרֶ ְך אֲ ֨ ֶשׁר ה ִֹֽליכֲ ֜ ָך יְ ֹ
[מ ְצו ָֹ֖תיו] ִאם־
סּ ְת ָ֗ך לָ ֜ ַדעַ ת אֶ ת־אֲ ֧ ֶשׁר ִֽבּ ְל ָב ְב ָ֛ך הֲ ִת ְשׁ ֹ֥מר מצותו ִ
עַ ֹֽנּ ְת ֜ ָך ְל ַנ ֽ ֹ
ֹֽלא :ג ֽ ַויְ עַ נְּ ךָ ֮ ַויּ ְַר ִעבֶ ךָ ֒ ַו ֽ ַיּאֲ ִֽכ ְל ָ֤ך אֶ ת הַ ָמּ ֙ן אֲ ֣ ֶשׁר לֹא־י ֔ ַָד ְע ָתּ וְ ֹ֥לא י ְָדע֖ וּן אֲ ב ֶֹ֑תיךָ
ְל ֣ ַמעַ ן הו ִֹֽדע ֲָ֗ך ֠ ִכּי ֹ֣לא עַ ל־הַ ֤ ֶלּחֶ ם ְל ַבדּ ֹ ֙ו יִ ְח ֶי֣ה ֽ ָה ָא ֔ ָדם ִ ֛כּי עַ ל־כָּ ל־מו ָֹ֥צא ִֽפי־
ה ֽ ֵמעָ ֔ ֶליךָ וְ רַ גְ ְל ָ֖ך ֹ֣לא ָב ֵ֑צקָ ה ֶז֖ה
ה ָו֖ה יִ ְח ֶי֥ה הָ ָא ֽ ָדם :ד ִשׂ ְמ ֨ ָל ְת ֜ ָך ֹ֤לא ֽ ָב ְל ָת ֙
יְ ֹ
ה ָו֥ה
ת־בּנ֔ ֹו יְ ֹ
ְ
שׁ אֶ
ם־ל ָב ֶ֑בךָ ִ֗כּי כַּ אֲ ֨ ֶשׁר יְ י ֵַ֥סּר ִאי ֙
ַא ְר ָבּ ִ ֥עים ָשׁ ֽ ָנה :ה וְ יָדַ ְע ָ֖תּ ִע ְ
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וּליִ ְר ָ֥אה
ה ָו֣ה אֱ ל ֶֹ֑היךָ לָ ֥ ֶלכֶ ת ִבּ ְדרָ ָ֖כיו ְ
ת־מ ְצ ֭ ֹות יְ ֹ
ִ
אֱ ל ֖ ֶֹהיךָ ְמי ְַסּ ֽ ֶרךָּ  :ו וְ ָ֣שׁ ַמ ְר ֔ ָתּ אֶ
ת
ל־ארֶ ץ טו ָֹ֑בה ֚אֶ רֶ ץ ַ֣נחֲ לֵ י ֔ ָמיִ ם ֲע ָי ֹנ ֙
ֶ֣
ה ָו֣ה אֱ ל ֔ ֶֹהיךָ ְמ ִֽביאֲ ָ֖ך אֶ
א ֹֽתוֹ :ז ִ֚כּי יְ ֹ
וּשׂע ֔ ָֹרה וְ ֥ ֶגפֶ ן וּ ְת ֵא ָ֖נה וְ ִר ֑מּוֹן
ה ְ
וּב ֽ ָהר :ח ֤ ֶארֶ ץ ִח ָטּ ֙
מת י ְֹצ ִ ֥אים ַבּ ִבּ ְק ָ֖עה ָ
ה ֹ֔
וּ ְת ֹ
ל־בּהּ ֔ ֶלחֶ ם ֹֽלא־
תּאכַ ָ֣
ת ֹֽ
וּד ֽ ָבשׁ :ט ֗ ֶארֶ ץ אֲ ֨ ֶשׁר ֹ֤לא ְב ִמ ְסכֵּ ֻנ ֙
ֽ ֶארֶ ץ־ ֵז֥ית ֖ ֶשׁמֶ ן ְ
ח ֶשׁת :י וְ ָאכַ ְל ָ֖תּ
ֶת ְח ַ֥סר ֹ֖כּל ָ֑בּהּ ֚אֶ רֶ ץ אֲ ֣ ֶשׁר אֲ ָב ֣ ֶניהָ ַב ְר ֔ ֶזל וּמֵ הֲ רָ ֖ ֶריהָ ַתּ ְח ֹ֥צב נְ ֽ ֹ
ן־ל ְך:
ה ָו֣ה אֱ ל ֔ ֶֹהיךָ עַ ל־הָ ָ֥ארֶ ץ הַ טּ ָֹ֖בה אֲ ֥ ֶשׁר ֽ ָנ ַת ֽ ָ
תּ אֶ ת־יְ ֹ
וּברַ ְכ ָ ֙
וְ ָשׂ ָ֑ב ְע ָתּ ֽ ֵ
פרשת בחוקותי
ויקרא כ"ו :ג'-י"ג

ָת ִ ֥תּי
יתם א ֽ ָֹתם :ד וְ נ ַ
ת־מ ְצו ֣ ַֹתי ִתּ ְשׁ ְמ ֔רוּ ַוע ֲִשׂ ֖ ֶ
ִ
ם־בּחֻ קּ ַֹ֖תי ֵתּ ֵ֑לכוּ וְ אֶ
ג ִא ְ
בוּלהּ וְ ֵ֥עץ הַ ָשּׂ ֖ ֶדה יִ ֵ֥תּן ִפּ ְריֽ וֹ :ה וְ ִה ִ֨שּׂיג לָ ֥ ֶכם
ץ יְ ֔ ָ
יכם ְבּ ִע ָ֑תּם וְ נ ְָת ָ֤נה הָ ָא֙רֶ ֙
גִ ְשׁמֵ ֖ ֶ
ישׁ ְב ֥ ֶתּם
שׂ ַבע ִֽו ַ
ם לָ ֔ ֹ
וּב ִ ֖ציר י ִַ֣שּׂיג אֶ ת־ ָז֑רַ ע וַאֲ כַ ְל ֤ ֶתּם לַ ְח ְמכֶ ֙
ת־בּ ִ֔ציר ָ
ָ
שׁ אֶ
דַּ ֙יִ ֙
וּשׁכַ ְב ֖ ֶתּם וְ ֣ ֵאין ַמחֲ ִ ֑ריד וְ ִה ְשׁ ַבּ ִ ֞תּי
ם ָבּ ֔ ָארֶ ץ ְ
ָת ִ ֤תּי ָשׁל ֹו ֙
לָ ֖ ֶב ַטח ְבּ ַא ְר ְצ ֽ ֶכם :ו וְ נ ַ
יכם
וּרדַ ְפ ֖ ֶתּם אֶ ת־אֹיְ בֵ ֶ֑
ֹא־ת ֲע ֹ֥בר ְבּ ַא ְר ְצ ֽ ֶכם :ז ְ
ה ִמן־הָ ֔ ָארֶ ץ וְ ֖ ֶחרֶ ב ל ַ
ַח ָיּ֤ה רָ עָ ֙
ה מֵ ֔ ָאה וּמֵ ָ֥אה ִמ ֖ ֶכּם ְר ָב ָ֣בה
ֵיכם לֶ ֽ ָחרֶ ב :ח וְ רָ ְד ֨פוּ ִמ ֤ ֶכּם חֲ ִמ ָשּׁ ֙
וְ נ ְָפל֥ וּ ִל ְפנ ֖ ֶ
יתי אֶ ְת ֔ ֶכם
יכם וְ ִה ְפרֵ ִ֣
יתי אֲ לֵ ֔ ֶ
ֵיכם לֶ ֽ ָחרֶ ב :ט וּפָ ִ֣נ ִ
יכם ִל ְפנ ֖ ֶ
יִ ְר ֹ֑דּפוּ וְ נ ְָפל֧ וּ אֹיְ בֵ ֛ ֶ
ָשׁן
ֹשׁן וְ י ָ֕
ָשׁן נו ָ֑
יתי ִא ְתּ ֽ ֶכם :י וַאֲ כַ ְל ֥ ֶתּם י ָ֖
ת־בּ ִר ִ ֖
ְ
יתי אֶ ְת ֶ֑כם וַהֲ ִקימ ִ ֹ֥תי אֶ
וְ ִה ְרבֵּ ִ ֖
א־תגְ ַ֥על נ ְַפ ִ ֖שׁי אֶ ְת ֽ ֶכם:
ָת ִ ֥תּי ִמ ְשׁכָּ ִ ֖ני ְבּתו ְֹכ ֶ֑כם וְ ֹֽל ִ
ִמ ְפּ ֵ֥ני ָח ָ֖דשׁ תּו ִֹֽציאוּ :יא וְ נ ַ
יוּ־לי ְל ֽ ָעם :יג אֲ ִנ֞י
֥יתי לָ ֖ ֶכם ֽ ֵלאל ִ ֹ֑הים וְ ַא ֖ ֶתּם ִתּ ְה ִ ֥
יב וְ ִה ְתהַ לַּ ְכ ִתּ ֙י ְבּ ֣תו ְֹכ ֔ ֶכם וְ הָ ִי ִ
ם מֵ ֣ ֶארֶ ץ ִמ ְצ ֔ ַריִ ם ִֽמ ְה ֹי֥ת לָ ֖ ֶהם ע ֲָב ִ ֑דים
אתי אֶ ְתכֶ ֙
יכם אֲ ֨ ֶשׁר הו ֤ ֵֹצ ִ
ה ָו֣ה אֱ ֹֽלהֵ ֗ ֶ
יְ ֹ
מ ֹ֣טת עֻ ְלּ ֔ ֶכם וָאו ֵֹ֥ל ְך אֶ ְת ֖ ֶכם ֽקו ְֹמ ִמיּֽ וּת:
ר ֹ
בּ ֙
וָאֶ ְשׁ ֹ

נביאים
יחזקאל
פרק י"ז :כ"ב-כ"ד

אש
ָת ִתּי מֵ ֹ֤ר ׁ
הוה וְ לָ ֣ ַק ְח ִתּי ָ֗אנִ י ִמצַּ ֧ ֶמּרֶ ת הָ ֛ ֶארֶ ז הָ רָ ָ֖מה וְ נ ָ֑
ד ָ֣ני יְ ִ֔
ר אֲ ֹ
כב ֹ֤כּה ָא ַמ ֙
ל
טף וְ ָשׁ ֣ ַת ְל ִתּי ֔ ָאנִ י ַ֥על הַ ר־גָּ ֹ֖בהַ וְ ָת ֽלוּל :כג ְבּ ֨ ַהר ְמר֤ וֹם יִ ְשׂרָ ֵא ֙
ֽ ֹינְ קו ָֹתי ֙ו ֣ ַר ְך אֶ ְק ֔ ֹ
כּל ִצ ֣פּוֹר
ף וְ ָ֣ע ָשׂה ֔ ֶפ ִרי וְ הָ ָי֖ה ְל ֣ ֶארֶ ז ַא ִ ֑דּיר וְ ָשׁ ְכנ֣ וּ ַת ְח ָ֗תּיו ֚ ֹ
ָשׂא עָ ָנ ֙
אֶ ְשׁתֳּ ֔ ֶלנּוּ וְ נ ָ֤
ה
כּנָּה :כד ְֽוי ְָדע֞ וּ כָּ ל־ע ֣ ֲֵצי הַ ָשּׂ ֗ ֶדה ִ֣כּי אֲ ִ ֤ני יְ ה ָו ֙
כָּ ל־כָּ ֔ ָנף ְבּ ֵ֥צל דָּ ִליּו ָֹ֖תיו ִתּ ְשׁ ֽ ֹ
ִה ְשׁ ֣ ַפּ ְל ִתּי ׀ ֣ ֵעץ גָּ ֹ֗בהַ ִהגְ ַבּ ְ֙ה ִתּ ֙י ֣ ֵעץ ָשׁ ֔ ָפל הו ַֹב ְ֙שׁ ִתּ ֙י ֣ ֵעץ ֔ ָלח וְ ִה ְפ ַ֖ר ְח ִתּי ֣ ֵעץ י ֵָ֑בשׁ
יתי:
אֲ ִ ֥ני יְ ה ָו֖ה ִדּ ַ֥בּ ְר ִתּי וְ עָ ִֽשׂ ִ
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סדר ט"ו בשבט
ל"ד :כ"ב-ל"א

א־ת ְה ֶי֥ינָה ע֖ וֹד לָ ַ֑בז וְ ָ֣שׁפַ ְט ִ֔תּי ֵ֥בּין ֖ ֶשׂה לָ ֽ ֶשׂה:
ֹאני וְ ֹֽל ִ
ֹשׁ ְע ִ֣תּי ְלצ ִ֔
כב וְ הו ַ
ד וְ רָ ָ֣עה אֶ ְת ֔ ֶהן ֵ֖את עַ ְב ִ֣דּי דָ ִו֑יד ֚הוּא יִ ְר ֣ ֶעה א ֔ ָֹתם
יהם ר ֤ ֶֹעה אֶ ָח ֙
וַהֲ ִקמ ִֹ֨תי עֲלֵ ֜ ֶ
ָשׂיא
ם ֽ ֵלאל ִֹ֔הים וְ עַ ְב ִ ֥דּי דָ ִו֖ד נ ִ֣
ה ָו֗ה אֶ ְה ֶי֤ה לָ הֶ ֙
וְ ֽהוּא־יִ ְה ֶי֥ה לָ ֖ ֶהן ְלר ֽ ֶֹעה :כד וַאֲ ִ֣ני יְ ֹ
ם ְבּ ִ֣רית ָשׁ ֔לוֹם וְ ִה ְשׁ ַבּ ִ ֥תּי ַח ֽ ָיּה־רָ ָ֖עה
ה ָו֖ה ִדּ ֽ ַבּ ְר ִתּי :כה וְ כָ רַ ִ ֤תּי לָ הֶ ֙
ְבתו ָֹ֑כם אֲ ִ ֥ני יְ ֹ
יבוֹת
וּס ִב ֥
ָת ִ ֥תּי או ָֹ֛תם ְ
ר לָ ֔ ֶב ַטח וְ י ְָשׁנ֖ וּ ַבּיְּ עָ ִֽרים :כו וְ נ ַ
ִמן־הָ ָ֑ארֶ ץ וְ י ְָשׁ ֤בוּ ַב ִמּ ְד ָבּ ֙
ָתן ֩ ֨ ֵעץ הַ ָשּׂ ֜ ֶדה
ם ְבּ ִע ֔תּ ֹו גִּ ְשׁ ֵ֥מי ְברָ ָ֖כה ִֽי ְהיֽ וּ :כז וְ נ ַ
גִּ ְבעָ ִ ֖תי ְבּרָ ָ֑כה וְ הוֹרַ ְד ִ ֤תּי הַ ֶגּ ֶ֙שׁ ֙
ה ָו֗ה
ל־א ְד ָמ ָ֖תם לָ ֶ֑ב ַטח ְֽוי ְָדע֞ וּ ִכּי־אֲ ִ֣ני יְ ֹ
ַ
בוּלהּ וְ הָ י֥וּ עַ
ץ ִתּ ֣ ֵתּן יְ ֔ ָ
ת־פּ ְר ֗י ֹו וְ הָ ָא֙רֶ ֙
ִ
אֶ
ְבּ ִשׁ ְב ִר ֙י אֶ ת־מ ֹ֣טוֹת עֻ ֔ ָלּם וְ ִ֨הצַּ ְל ִ֔תּים ִמ ַיּ֖ד הָ ע ְֹב ִ ֥דים ָבּ ֽ ֶהם :כח וְ לֹא־יִ ְהי֨וּ ע֥ וֹד
ֹאכ ֵ֑לם וְ י ְָשׁ ֥בוּ לָ ֖ ֶב ַטח וְ ֵ֥אין ַמחֲ ִֽריד :כט וַהֲ ִקמ ִ ֹ֥תי
ַבּ ֙ז לַ גּו ִֹ֔ים וְ ַח ַיּ֥ת הָ ָ֖ארֶ ץ ֹ֣לא ת ְ
ב ָבּ ֔ ָארֶ ץ וְ ֹֽלא־יִ ְשׂ ֥אוּ ע֖ וֹד ְכּ ִל ַ֥מּת
לָ ֛ ֶהם ַמ ָ֖טּע ְל ֵ֑שׁם וְ ֹֽלא־יִ ְהי֨וּ ֜עוֹד אֲ סֻ ֤ ֵפי רָ עָ ֙
יהם ִא ָ֑תּם וְ ֗ ֵה ָמּה עַ ִמּ ֙י ֣ ֵבּית יִ ְשׂרָ ֔ ֵאל נְ ֖ ֻאם
ה ָו֛ה אֱ לֹהֵ ֖ ֶ
הַ גּו ִֹֽים :ל וְ י ְָדע֗ וּ ִ֣כּי אֲ ִ֧ני יְ ֹ
יכם נְ ֖ ֻאם
יתי ָא ָ֣דם ַא ֶ֑תּם אֲ נִ ֙י אֱ ֹ֣להֵ ֔ ֶ
ֹאני ֹ֥צאן ַמ ְר ִע ִ ֖
הוה :לא וְ ַא ֵ֥תּן צ ִ ֛
ד ָ֥ני יְ ִֽ
אֲ ֹ
הוה:
ד ָ֥ני יְ ִֽ
אֲ ֹ
כג

ל"ו :כ"ז-ל"ו

וּמ ְשׁפָּ ַ֥טי
ר־בּחֻ קַּ ֙י ֵתּ ֔ ֵלכוּ ִ
יתי ֤ ֵאת אֲ ֶשׁ ְ
ת־רוּחי אֶ ֣ ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶ֑כם וְ עָ ִ֗שׂ ִ
ִ֖
כז וְ אֶ
֤יתם ִל ֙י
יכם וִ ְה ִי ֶ
ב ֵת ֶ֑
ָת ִתּי לַ אֲ ֽ ֹ
ישׁ ְב ֣ ֶתּם ָבּ ֔ ָארֶ ץ אֲ ֥ ֶשׁר נ ַ֖
יתם :כח וִ ַ
ִתּ ְשׁ ְמר֖ וּ ַוע ֲִשׂ ֽ ֶ
יכם
ֹשׁ ְע ִ֣תּי אֶ ְת ֔ ֶכם ִמ ֹ֖כּל טֻ ְמ ֽאו ֵֹת ֶ֑
ְל ֔ ָעם וְ ָ֣אנ ִֹ֔כי אֶ ְה ֶי֥ה לָ ֖ ֶכם לֵ אל ִֹֽהים :כט וְ הו ַ
ית ֙י אֶ ת־
יכם רָ ֽ ָעב :ל וְ ִה ְרבֵּ ִ
יתי א ֹ֔ת ֹו וְ לֹא־אֶ ֵ֥תּן עֲלֵ ֖ ֶ
אתי אֶ ל־הַ דָּ גָ ֙ן וְ ִה ְרבֵּ ִ֣
וְ קָ ָ֤ר ִ
נוּבת הַ ָשּׂ ֶ֑דה ְל ַ֗מעַ ן ֠אֲ ֶשׁר ֹ֣לא ִת ְק ֥חוּ ע֛ וֹד חֶ ְר ַ֥פּת רָ ָ֖עב ַבּגּו ִֹֽים:
וּת ַ֖
ְפּ ִ֣רי הָ ֔ ֵעץ ְ
ם
קט ֶֹת ֙
יכם אֲ ֣ ֶשׁר ֹֽלא־טו ִ ֹ֑בים וּ נְ ֽ ֹ
וּמעַ ְללֵ ֖ ֶ
יכם הָ רָ ִ֔עים ַ
ם אֶ ת־דַּ ְרכֵ ֣ ֶ
לא וּזְ כַ ְר ֶתּ ֙
ם
ֹשׂה נְ אֻ ֙
יכם :לב ֹ֧לא ְל ַמעַ נְ ֣ ֶכם אֲ ִֽני־ע ֗ ֶ
יכם וְ ַ֖על תּ ֹוע ֲֽבו ֵֹת ֽ ֶ
ֵיכם עַ֚ ל עֲו ֣ ֹנ ֵת ֔ ֶ
ִבּ ְפנ ֔ ֶ
ר
יכם ֵ֥בּית יִ ְשׂרָ ֽ ֵאל :לג ֹ֤כּה ָא ַמ ֙
הוה יִ וּ ַָ֖דע לָ ֶ֑כם ֧בּוֹשׁוּ וְ ִהכָּ ְל ֛מוּ ִמדַּ ְרכֵ ֖ ֶ
ד ָ֣ני יְ ִ֔
אֲ ֹ
ת־העָ ִ֔רים
ֶ֣
ֹשׁ ְב ִתּ ֙י אֶ
יכם וְ ֽהו ַ
ם ַטהֲ ִ֣רי אֶ ְת ֔ ֶכם ִמ ֹ֖כּל עֲונֽ ו ֵֹת ֶ֑
הוה ְבּי ֹו ֙
ד ָ֣ני יְ ִ֔
אֲ ֹ
וְ נִ ְבנ֖ וּ הֶ חֳ רָ ֽבוֹת :לד וְ הָ ָ֥ארֶ ץ הַ נְּ ַשׁ ָ֖מּה ֽ ֵתּעָ ֵ֑בד ֚ ַתּ ַחת אֲ ֣ ֶשׁר הָ יְ ָ֣תה ְשׁ ָמ ֔ ָמה
ן־עדֶ ן וְ הֶ עָ ִ֧רים
ְלעֵ י ֵ֖ני כָּ ל־עו ֽ ֵֹבר :לה וְ ָא ְמר֗ וּ הָ ָ֤ארֶ ץ הַ לֵּ ֙ז ֙וּ הַ נְּ ַשׁ ֔ ָמּה הָ יְ ָ֖תה ְכּגַ ֵ֑
ָשׁבוּ :לו וְ י ְָדע֣ וּ הַ גּו ִֹי֗ם אֲ ֣ ֶשׁר
הֶ חֳ רֵ ֛בוֹת וְ ֽ ַהנְ ַשׁ ֥מּוֹת וְ הַ נֶּהֱ רָ ֖סוֹת ְבּצוּר֥ וֹת י ֽ ָ
֙ית ֙י הַ ֣ ֶנּהֱ רָ ֔סוֹת נ ַָ֖ט ְע ִתּי הַ נְּ ַשׁ ָ֑מּה אֲ ִ ֥ני
ִֽי ָשּׁאֲ רוּ ֮ ְס ִביבו ֵֹתיכֶ ם ִ֣כּי ׀ אֲ ִ֣ני יְ ה ָו֗ה ָבּנִ ִ
יתי:
יְ ה ָו֖ה ִדּ ַ֥בּ ְר ִתּי וְ עָ ִֽשׂ ִ
מ"ז :א'-י"ב

ימה
ת קָ ִ֔ד ָ
ֵה־מיִ ם י ְֹצ ִ֗אים ִמ ֨ ַתּ ַחת ִמ ְפ ַ֤תּן הַ ַבּ֙יִ ֙
ל־פּ ַתח הַ ַבּיִ ת ֒ וְ ִהנּ ֣ ַ
א וַיְ ִשׁבֵ נִ י֮ אֶ ֣ ֶ
ת הַ יְ ָמ ִ֔נית ִמ ֖ ֶנּגֶב
י־פ ֵ֥ני הַ ַ֖בּיִ ת קָ ִ ֑דים וְ הַ ֣ ַמּיִ ם י ְֹר ִ֗דים ִמ ֜ ַתּ ַחת ִמ ֤ ֶכּ ֶתף הַ ַבּ֙יִ ֙
ִֽכּ ְ

 | 8םיבותכ
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ל־שׁעַ ר הַ ֔חוּץ
ַ֣
־שׁעַ ר צָ פ ֹונָה ֒ וַיְ ִסבֵּ ֙נִ ֙י ֣ ֶדּרֶ ְך ֔חוּץ אֶ
לַ ִמּזְ ֽ ֵבּ ַח :ב וַיּו ִֹצ ֵאנִ י֮ ֽ ֶדּרֶ ְך ֣ ַ
ֵה־מיִ ם ְמפַ ִ֔כּים ִמן־הַ כָּ ֵ֖תף הַ יְ ָמ ִֽנית :ג ְבּצֵ את־הָ ִ ֥אי
֖ ֶדּרֶ ְך הַ פּ ֹו ֣ ֶנה קָ ִ ֑דים וְ ִהנּ ֣ ַ
ף ֽ ָבּ ַא ֔ ָמּה ַו ַיּע ֲִב ֵ֥רנִ י ַב ַ֖מּיִ ם ֵ֥מי ָא ְפ ֽ ָסיִ ם :ד ַו ָיּ ָ֣מד
ְשׁקָ ִ ֖דים וְ ָ֣קו ְבּיָד֑ ֹו ַו ָיּ ָ֤מד אֶ ֙לֶ ֙
֔ ֶאלֶ ף ַו ַיּע ֲִב ֵ֥רנִ י ַב ַ֖מּיִ ם ֣ ַמיִ ם ִבּ ְר ָ֑כּיִ ם ַו ָיּ ָ֣מד ֔ ֶאלֶ ף ַו ַיּע ֲִב ֵ֖רנִ י ֵ֥מי ָמ ְת ֽ ָניִ ם :ה ַו ָיּ ָ֣מד
ם ֣ ֵמי ֔ ָשׂחוּ ַ֖נ ַחל אֲ ֥ ֶשׁר ֹֽלא־
א־אוּכל לַ ֲע ֹ֑בר ִֽכּי־גָ ֤אוּ הַ ַמּ֙יִ ֙
ַ֖
֔ ֶאלֶ ף ַ֕נ ַחל אֲ ֥ ֶשׁר ֹֽל
חל :ז
ן־א ָ֑דם וַיּו ִֹל ֵ֥כנִ י וַיְ ִשׁ ֵ֖בנִ י ְשׂ ַ֥פת הַ ֽ ָנּ ַ
ית בֶ ָ
יֵעָ ֽ ֵבר :ו ַו ֹיּ֥אמֶ ר ֵא ַ֖לי הֲ רָ ִ֣א ָ
וּמ ֽ ֶזּה :ח ַו ֹיּ֣אמֶ ר ֵא ַ֗לי
ל־שׂ ֣ ַפת הַ ֔ ַנּ ַחל ֵ֖עץ ֣ ַרב ְמ ֹ֑אד ִמ ֶזּ֖ה ִ
ְ
ה אֶ
ְבּ ׁשוּ ֵ֕בנִ י וְ ִה ֵנּ ֙
וּבאוּ
ל־העֲרָ ָ֑בה ָ֣
ה הַ קַּ ְדמ ֹו ֔ ָנה וְ י ְָרד֖ וּ עַ ֽ ָ
ה יו ְֹצ ִ֗אים אֶ ל־הַ גְּ ִלילָ ֙
הַ ַ֤מּיִ ם הָ ֵא֙לֶּ ֙
הַ ֔ ָיּ ָמּה אֶ ל־הַ ָיּ ָ֥מּה הַ ֽמּוּצָ ִ ֖אים ונרפאו [וְ נִ ְר ֥פּוּ] הַ ֽ ָמּיִ ם :ט וְ הָ ָי֣ה כָ ל־ ֣ ֶנפֶ שׁ ַח ָיּ֣ה ׀
ם ִֽי ְח ֔ ֶיה וְ הָ ָי֥ה הַ דָּ ָ֖גה רַ ָ֣בּה ְמ ֹ֑אד
אֲ ֶשׁר־יִ ְשׁ ֹר֡ץ ֣ ֶאל כָּ ל־אֲ ֶשׁר ֩י ָ֨בוֹא ָ֤שׁם נַחֲ לַ ֙יִ ֙
ִכּי ֩ ֨ ָבאוּ ֜ ָשׁ ָמּה הַ ֣ ַמּיִ ם הָ ֗ ֵאלֶּ ה וְ י ֽ ֵָר ְפא ֙וּ ו ֔ ָָחי ֹ֛כּל אֲ ֶשׁר־ ָי֥בוֹא ָ֖שׁ ָמּה הַ ֽ ָנּ ַחל :י וְ הָ יָה ֩
ד־עין עֶ גְ ֔ ַליִ ם ִמ ְשׁ ֥טו ַֹח ֽ ַלחֲ רָ ִ ֖מים יִ ְהי֑וּ
יעמדו [עָ ְמ ֨דוּ] עָ ֜ ָליו דַּ וּ ִָ֗גים מֵ ֵ֥עין ֶגּ ִ֙ד ֙י וְ עַ ֣ ֵ
ֹאתיו]
[בּצּ ָ֧
אד :יא בצאתו ִ
ה ִתּ ְה ֶי֣ה ְדגָ ֔ ָתם ִכּ ְד ַ֛גת הַ ָיּ֥ם הַ גָּ ד֖ וֹל רַ ָ֥בּה ְמ ֽ ֹ
ְל ִמי ָנ ֙
וּמ ֶזּ֣ה
ל־שׂפָ ֣ת ֹו ִמ ֶזּ֣ה ׀ ִ
ְ
וּ גְ ָב ָ֛איו וְ ֹ֥לא יֵרָ ְפ ֖אוּ ְל ֥ ֶמלַ ח נִ ֽ ָתּנוּ :יב וְ עַ ל־הַ ֣ ַנּ ַחל ַיע ֣ ֲֶלה עַ
ימיו
תּם ִפּ ְר ֗י ֹו ֽ ָלחֳ דָ ָשׁי ֙ו יְ ַב ֔ ֵכּר ִ֣כּי מֵ ֔ ָ
ץ־מאֲ כָ ל לֹא־יִ ֨בּוֹל עָ ֜ ֵלהוּ וְ ֹֽלא־יִ ֣ ֹ
ל־ע ַ֠
׀ כָּ ֽ ֵ
רוּפה:
ִמן־הַ ִמּ ְק ָ֖דּשׁ ֣ ֵה ָמּה יֽ ו ְֹצ ִ ֑אים והיו [וְ הָ ָי֤ה] ִפ ְרי ֹ ֙ו ְל ֽ ַמאֲ ֔ ָכל וְ עָ ֵ֖להוּ ִל ְת ֽ ָ

כתובים
ספר התהלים
ע"ב:

ן־מלֶ ְך :ב י ִָ֣דין עַ ְמּ ָ֣ך
מה ׀ אֱֽ ל ִֹ֗הים ִ֭מ ְשׁפָּ טֶ יךָ ְל ֣ ֶמלֶ ְך ֵ֑תּן וְ ִצ ְדקָ ְת ָ֥ך ְלבֶ ֽ ֶ
א ִל ְשׁ ֹל ֨ ֹ
שׁל֥ וֹם לָ ָ֑עם וּ֝ גְ ָבע֗ וֹת ִבּ ְצדָ ֽ ָקה :ד יִ ְשׁ ֹ֤פּט
ְב ֶ֑צדֶ ק ַועֲנִ ֶיּ֥יךָ ְב ִמ ְשׁ ֽ ָפּט :ג יִ ְשׂ ֤אוּ הָ ִ ֓רים ָ ֘
ם־שׁמֶ שׁ וְ ִל ְפ ֵ֥ני ֝ ָי ֗ ֵר ַח
ֹשׁק :ה ִֽיירָ ֥אוּךָ ִע ָ֑
ֵי־עם י֭ ו ִֹשׁיעַ ִל ְב ֣ ֵני אֶ ְב ֑יוֹן ִֽוידַ ֣ ֵכּא עו ֽ ֵ
׀ ֲֽענִ יּ ָ֗
ח־בּי ָָ֥מיו צַ ִ ֑דּיק
ְ
יבים ז ְַר ִז֥יף ֽ ָארֶ ץ :ז ִֽי ְפרַ
֣דּוֹר דּו ִֹֽרים :ו ֭ ֵירֵ ד ְכּ ָמ ָ֣טר עַ ל־ ֵגּ֑ז ִ֝כּ ְר ִב ִ֗
י־ארֶ ץ :ט
ד־א ְפסֵ ֽ ָ
ַ
ד־בּ ִ ֥לי י ֽ ֵָר ַח :ח ְ֭וי ְֵר ְדּ ִמ ָיּ֣ם עַ ד־ ָי֑ם וּ֝ ִמנּ ָָ֗הר עַ
וְ ֹ֥רב ֝ ָשׁל֗ וֹם עַ ְ
ָשׁיבוּ
ְ֭לפָ נָיו יִ ְכ ְרע֣ וּ ִצ ִיּ֑ים ְ֝ואֹיְ ָ֗ביו עָ ָ֥פר יְ לַ ֽ ֵחכוּ :י ַמ ְל ֬ ֵכי ַת ְר ִ֣שׁישׁ ְ֭ו ִאיִּ ים ִמנְ ָ֣חה י ִ ֑
ל־מלָ ִ ֑כים כָּ ל־גּו ִֹי֥ם
ַמ ְל ֵ֥כי ְשׁ ָ֥בא וּ֝ ְס ָ֗בא אֶ ְשׁ ָ֥כּר י ְַק ִֽריבוּ :יא וְ יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ־ל֥ ֹו כָ ְ
ל־דּל וְ אֶ ְב ֑יוֹן
ֽ ַיעַ ְב ֽדוּהוּ :יב ִֽכּי־ ֭ ַי ִצּיל אֶ ְב ֣יוֹן ְמ ַשׁ ֵוּ֑עַ ְ֝ועָ ִ֗ני ְֽו ֵאין־ ֹע ֵז֥ר ֽלוֹ :יג ֭ ָיחֹס עַ ַ֣
ֵיקר דָּ ָ֣מם ְבּעֵ י ֽ ָניו:
וְ נ ְַפ ֖שׁוֹת אֶ ְביו ִֹ֣נים יו ִֹֽשׁיעַ  :יד ִמ ֣תּו ְֹך וּ֭ מֵ ָח ָמס יִ גְ ֣ ַאל נ ְַפ ָ֑שׁם וְ י ַ֖
ֲכנְ ֽהוּ :טז
ל־הַ ֗יּוֹם יְ ָבר ֽ ֶ
יחי וְ יִ ֶתּן־ל ֹ ֮ו ִמזְּ ַ֪הב ְ ֫שׁ ָ֥בא וְ יִ ְתפַּ ֣ ֵלּל ַבּע ֲ֣ד ֹו ָת ִ ֑מיד כָּ ֝
טו וִ ִ֗
ת־בּר ׀ ָבּ ָארֶ ץ֮ ְבּ ֹ֪ראשׁ ָ֫ה ִ ֥רים יִ ְר ֣ ַעשׁ כַּ ְלּ ָבנ֣ וֹן ִפּ ְר ֑י ֹו וְ י ִ ָ֥ציצוּ ֝מֵ ִ֗עיר
ַ֨
יְ ִ ֤הי ִפסַּ
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ֵי־שׁמֶ שׁ֮ ינין [יִ ֪נּוֹן] ְ ֫שׁ ֥מ ֹו וְ יִ ְת ָ֥בּ ְרכוּ ֑ב ֹו
ְכּ ֣ ֵע ֶשׂב הָ ֽ ָארֶ ץ :יז יְ ִ ֤הי ְשׁ ֨מ ֹו ְֽלעו ָֹ֗לם ִל ְפנ ֶ
ֹשׂה נִ ְפלָ ֣אוֹת
ה ָו֣ה ֭אֱ ל ִֹהים אֱ ל ֣ ֵֹהי יִ ְשׂרָ ֵ֑אל ע ֵ֖
וּך ׀ יְ ֹ
כָּ ל־גּו ִֹי֥ם יְ ַא ְשּׁ ֽרוּהוּ :יח ָבּר֤ ְ
וּך ׀ ֵ֥שׁם ְכּבו ֹ֗ד ֹו ְלע֫ ו ָֹ֥לם וְ יִ ָמּ ֣ ֵלא ְ֭כבוֹד ֹו אֶ ת־ ֹ֥כּל הָ ָ֗ארֶ ץ ָ ֘א ֵ֥מן ׀
וּבר֤ ְ
ְל ַב ֽדּוֹ :יט ָ
וְ ָא ֽ ֵמן :כ כָּ לּ֥ וּ ְת ִפלּ֑ וֹת דָּ֝ ִו֗ד בֶּ ן־יִ ֽ ָשׁי:
קמ"ז:

י־טוֹב ז ְַמּ ָ֣רה אֱ ל ֵֹ֑הינוּ ִֽכּי־ ָ֝נ ִעים נָא ָו֥ה ְת ִה ֽ ָלּה :ב בּ ֹו ֣ ֵנה יְ רוּ ָשׁ ִַ֣לם
א ַ֥ה ְללוּ ָי֨הּ ׀ ִכּ ֭
ה ָו֑ה נִ ְד ֵ֖חי יִ ְשׂרָ ֣ ֵאל יְ כַ ֽ ֵנּס :ג ֭הָ רֹפֵ א ִל ְשׁ ֣בוּרֵ י ֵ֑לב וּ֝ ְמ ַח ֗ ֵבּשׁ ְלעַ ְצּבו ֽ ָֹתם:
יְ ֹ
ד מ ֹו ֣ ֶנה ִ֭מ ְספָּ ר לַ כּוֹכָ ִ ֑בים ְ֝לכֻ ָ֗לּם ֵשׁ ֥מוֹת יִ ְק ֽ ָרא :ה גָּ ֣דוֹל אֲ ד ֹו ֣ ֵנינוּ וְ רַ ב־ ֹ֑כּ ַח
י־ארֶ ץ:
ה ָו֑ה ַמ ְשׁ ִ ֖פּיל ְר ָשׁ ִ֣עים עֲדֵ ֽ ָ
ִ֝ל ְתבוּ נ ָ֗ת ֹו ֣ ֵאין ִמ ְס ֽ ָפּר :ו ְמעו ֣ ֵֹדד ֲענ ִָו֣ים יְ ֹ
ה ָו֣ה ְבּתו ָֹ֑דה ז ְַמּר֖ וּ לֵ אל ֣ ֵֹהינוּ ְב ִכנּֽ וֹר :ח ֽ ַה ְמכַ ֬ ֶסּה ָשׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ְבּעָ ִ֗בים
ז עֱנ֣ וּ לַ י ֹ
יח הָ ִ֣רים ָח ִֽציר :ט נו ֣ ֵֹתן ִל ְבהֵ ָ֣מה לַ ְח ָ֑מהּ ִל ְב ֵ֥ני
הַ מֵּ ִ֣כין לָ ָ֣ארֶ ץ ָמ ָ֑טר הַ ַמּ ְצ ִ ֖מ ַ
צה :יא
א־בשׁו ֵֹ֖קי הָ ִ֣אישׁ יִ ְר ֽ ֶ
בוּרת הַ ֣סּוּס י ְֶח ָ֑פּץ ֹֽל ְ
֝ ֹע ֗ ֵרב אֲ ֣ ֶשׁר יִ ְק ֽ ָראוּ  :י ֹ֤לא ִבגְ ֣ ַ
ה ָו֑ה
רוּשׁ ִ ַלם אֶ ת־יְ ֹ
ת־ה ְמיַחֲ ִ ֥לים ְל ַח ְס ֽדּוֹ :יב ַשׁ ְבּ ִ֣חי ְ֭י ָ
ַֽ
הוָה אֶ ת־יְ רֵ ָ֑איו אֶ
רו ֣ ֶֹצה ְ֭י ֹ
יחי ְשׁעָ ָ֑ריִ ְך בֵּ ַ֖ר ְך ָבּ ֣ ַניִ ְך ְבּ ִק ְר ֽ ֵבּ ְך :יד הַ ָשּׂם־
י־חזַּק ְבּ ִר ֣ ֵ
ֽ ַה ְל ִ ֖לי אֱ ל ֣ ַֹהיִ ְך ִציּֽ וֹן :יג ִֽכּ ִ֭
ד־מהֵ ָ֗רה יָר֥ וּ ץ
יע ְך :טו הַ שּׁ ֣ ֵֹל ַח ִא ְמרָ ֣ת ֹו ָ֑ארֶ ץ עַ ְ֝
גְּ בוּ ֵ֥ל ְך ָשׁל֑ וֹם ֵ֥חלֶ ב ִ֝ח ִ֗טּים י ְַשׂ ִבּ ֽ ֵ
יך ֽ ַק ְר ֣ח ֹו ְכ ִפ ִ ֑תּים
ְדּ ָב ֽרוֹ :טז הַ נּ ֣ ֵֹתן ֣ ֶשׁלֶ ג כַּ ָ֑צּמֶ ר ְ֝כּ ֗פוֹר כָּ ֵ֥אפֶ ר יְ פַ ֽ ֵזּר :יז ַמ ְשׁ ִ֣ל ְ
לוּ־מיִ ם :יט ַמ ִ֣גּיד
ָֽ
וּח ֹו יִ זְּ
ַשּׁב ֝ר ֗
מד :יח יִ ְשׁ ֣ ַלח ְדּ ָב ֣ר ֹו וְ י ְַמ ֵ֑סם י ֵ֥
ִל ְפ ֵ֥ני קָ֝ רָ ֗ת ֹו ִ֣מי ַי ֲע ֽ ֹ
[דּ ָב ָ֣ריו] ְל ַי ֲע ֹ֑קב חֻ ָ֥קּיו וּ֝ ִמ ְשׁפָּ ָ֗טיו ְליִ ְשׂרָ ֽ ֵאל :כ ֘ ֹלא ָ֤ע ָשׂה ֨ ֵכן ׀ ְלכָ ל־גּ֗ וֹי
דברו ְ
וּ ִמ ְשׁפָּ ִ ֥טים ַבּל־יְ דָ ע֗ וּם ֽ ַה ְללוּ־ ֽ ָיהּ:
קמ"ח:

הוָה ִמן־הַ ָשּׁ ַ֑מיִ ם ֝ ֽ ַה ְלל֗ וּהוּ ַבּ ְמּרו ִֹֽמים :ב ֽ ַה ְלל֥ וּהוּ כָ ל־
ת־י ֹ
א ַ֥ה ְללוּ ָי֨הּ ׀ ֽ ַה ְלל֣ וּ אֶ ְ֭
[צ ָב ֽ ָאיו ]:ג ֽ֭ ַה ְללוּהוּ ֣ ֶשׁמֶ שׁ וְ י ֵָ֑ר ַח ֝הַ ְלל֗ וּהוּ כָּ ל־
ַמ ְל ָא ָ֑כיו ֽ֝ ַה ְלל֗ וּהוּ כָּ ל־צבאו ְ
כּ֥ ו ְֹכבֵ י ֽאוֹר :ד ֽ֭ ַה ְללוּהוּ ְשׁ ֣ ֵמי הַ ָשּׁ ָ֑מיִ ם ְ֝והַ ַ֗מּיִ ם אֲ ֤ ֶשׁר ׀ מֵ ֬ ַעל הַ ָשּׁ ֽ ָמיִ ם :ה ְֽ֭י ֽ ַה ְללוּ
ידם לָ ֣ ַעד ְלעו ָֹ֑לם ָחק־ ָ֝נ ַ֗תן וְ ֹ֣לא
ה ָו֑ה ִ ֤כּי ֭הוּא ִצ ָוּ֣ה וְ נִ ְב ֽ ָראוּ :ו ַו ַיּע ֲִמ ֣ ֵ
ת־שׁם יְ ֹ
ֵ֣
אֶ
ל־תּה ֹֽמוֹת :ח ֣ ֵאשׁ וּ֭ ָברָ ד ֣ ֶשׁלֶ ג
ינים וְ כָ ְ
הוָה ִמן־הָ ָ֑ארֶ ץ ֝ ַתּנִּ ִ֗
ת־י ֹ
ַיע ֲֽבוֹר :ז ֽ ַה ְלל֣ וּ אֶ ְ֭
ֹשׂה ְד ָב ֽרוֹ :ט הֶ הָ ִ ֥רים וְ כָ ל־גְּ ָבע֑ וֹת ֵ֥עץ ְ֝פּ ִ֗רי וְ כָ ל־אֲ רָ ִֽזים:
וּח ְ֝סעָ ָ֗רה ע ָ֥
יטוֹר ר֥ ַ
וְ ִק ֑
ל־לאֻ ִ ֑מּים ֝ ָשׂ ִ֗רים
י־אֶ רֶ ץ וְ כָ ְ
ל־בּהֵ ָ֑מה ֝ ֗רֶ מֶ שׂ וְ ִצ ֥פּוֹר כָּ ֽ ָנף :יא ַמ ְלכֵ ֭
י ֽ ַה ַח ָיּ֥ה וְ כָ ְ
גַם־בּתוּל֑ וֹת ְ֝זקֵ ִ֗נים ִעם־נְ עָ ִֽרים :יג יְ הַ ְלל֤ וּ ׀
ְ
חוּרים וְ
שׁ ְפטֵ י ֽ ָארֶ ץ :יב ַבּ ִ ֥
וְ כָ ל־ ֥ ֹ
ל־ארֶ ץ וְ ָשׁ ֽ ָמיִ ם :יד ַו ָיּ֤רֶ ם ֨ ֶקרֶ ן ׀
ה ָו֗ה ִֽכּי־נִ ְשׂ ָ֣גּב ְשׁ ֣מ ֹו ְל ַבדּ֑ ֹו ֝הו ֹ֗ד ֹו עַ ֥ ֶ
ת־שׁם יְ ֹ
ֵ֬
אֶ
ם־קר ֹ֗ב ֹו ֽ ַה ְללוּ־ ֽ ָיהּ:
ידיו ִל ְב ֣ ֵני ִ֭י ְשׂרָ ֵאל ֽ ַע ְ
ְלעַ מּ֡ ֹו ְתּ ִה ָ֤לּה ְֽלכָ ל־חֲ ִס ָ֗
ס"ה:

 | 10שודקה רהוז

ספר פרי עץ הדר

שׁלַּ ם־
א לַ ְמנ ֵַ֥צּ ַח ִמזְ ֗מוֹר ְלדָ ִו֥ד ִֽשׁיר :ב ְל ָ֤ך דֻֽ ִמ ָיּ֬ה ְת ִה ָ֓לּה אֱ ֘ ֹל ִ ֥הים ְבּ ִצ ֑יּוֹן וּ֝ ְל ָ֗ך יְ ֻ
באוּ :ד ִדּ ְב ֣ ֵרי ֭ ֲעונֹת ָ֣גּ ְברוּ ֶ֑מנִּ י ְ֝פּ ָשׁ ֗ ֵעינוּ
ל־בּ ָ֥שׂר ָי ֽ ֹ
ָ
ֽ ֶנדֶ ר :ג שׁ ֵֹ֥מעַ ְתּ ִפ ָ֑לּה עָ֝ ֗ ֶדיךָ כָּ
וּתקָ רֵ ב֮ יִ ְשׁ ֹ֪כּן חֲ ֫ ֵצ ֥ ֶריךָ ֭ ִנ ְשׂ ְבּעָ ה ְבּ ֣טוּב
ַא ָ֥תּה ְתכַ ְפּ ֽ ֵרם :ה ַא ְשׁ ֤ ֵרי ׀ ִֽתּ ְב ֣ ַחר ְ
יתךָ ְ֝ק ֹ֗דשׁ הֵ יכָ ֽ ֶלךָ  :ו נ֤ וֹרָ ֨אוֹת ׀ ְבּ ֣ ֶצדֶ ק ֭ ַתּ ֲענֵנוּ אֱ ל ֣ ֵֹהי יִ ְשׁ ֵ֑ענוּ ִמ ְב ָ֥טח כָּ ל־
בֵּ ֶ֑
יח ׀
בוּרה :ח ַמ ְשׁ ִ ֤בּ ַ
ֵי־אֶ רֶ ץ וְ ָי֣ם ְרח ִֹֽקים :ז מֵ ִ֣כין הָ ִ֣רים ְבּכ ֹ֑ח ֹו ֶ֝נ ְא ָז֗ר ִבּגְ ֽ ָ
קַ ְצו ֝ ֗
֤יר ֨אוּ ׀ י ְֹשׁ ֣ ֵבי ְ֭קצָ וֹת מֵ א ֹות ֶֹ֑תיךָ
יהם וַהֲ ֥מוֹן ְלאֻ ִֽמּים :ט ו ִַיּ ְ
ְשׁ ֣אוֹן ֭ ַי ִמּים ְשׁ ֥אוֹן גַּלֵּ ֗ ֶ
שׁ ְקקֶ ֡הָ רַ ַ֬בּת ַתּ ְע ְשׁ ֗ ֶרנָּה ֣ ֶפּלֶ ג
֤מו ֽ ָֹצ ֵאי־ ֹ֖בקֶ ר ו ֣ ֶָערֶ ב ַתּ ְר ִֽנין :י פָּ ַ֥ק ְד ָתּ הָ ֨ ָארֶ ץ ׀ ו ְַתּ ֪ ֹ
ַחת גְּ דוּ ֶ֑דיהָ
י־כן ְתּ ִכי ֽ ֶנהָ  :יא ְתּלָ ֣ ֶמיהָ רַ֭ וֵּה נ ֣ ֵ
֭אֱ ל ִֹהים ָ֣מלֵ א ָ֑מיִ ם ָתּ ִ ֥כין ְ֝דּגָ ָ֗נם ִכּ ֵ֥
יבים ְ֝תּמֹגְ ֗ ֶגנָּה ִצ ְמ ָ֥חהּ ְתּ ָב ֽ ֵר ְך :יב ִ֭ע ַטּ ְר ָתּ ְשׁ ַ֣נת טו ָֹב ֶ֑תךָ וּ֝ ַמ ְעגָּ ֗ ֶליךָ יִ ְרע ֲ֥פוּ ן
ִבּ ְר ִב ִ ֥
ֽ ָדּ ֶשׁן :יג ִ֭י ְרעֲפוּ נְ ֣אוֹת ִמ ְד ָ֑בּר ְ֝ו ִ֗גיל גְּ ָבע֥ וֹת ַתּ ְח ֹֽגּ ְרנָה :יד לָ ְב ֬שׁוּ כָ ִ֨רים ׀ הַ ֹ֗צּאן
פוּ־בר ִ֝י ְתר ֹועֲע֗ וּ ַאף־י ִָֽשׁירוּ:
ָ֑
ַוע ֲָמ ִ ֥קים ֽ ַיעַ ְט
קכ"ו:

יבת ִצ ֑יּוֹן ֝הָ ִי֗ינוּ ְכּח ְֹל ִֽמים :ב ָ֤אז יִ ָמּ ֵ֪לא
ת־שׁ ֣ ַ
ִ
הוָה אֶ
א ִ֗שׁיר ֽ ַה ַ֫מּעֲל֥ וֹת ְבּ ֣שׁוּב ְ֭י ֹ
ם־אלֶּ ה:
ֲשׂוֹת ִע ֽ ֵ
ה ָו֗ה לַ ע ֥
ֹאמ ֣רוּ ַבגּו ִֹי֑ם ִהגְ ִ ֥דּיל ְ֝י ֹ
וּלשׁ ֹו ֵנ֪נוּ ִ ֫ר ָ֥נּה ֭ ָאז י ְ
ְשׂח֡וֹק ִפּינוּ֮ ְ
הוָה אֶ ת־שבותנו
שׁוּבה ְ֭י ֹ
ָ֣
חים :ד
ֲשׂוֹת ִע ָ֗מּנוּ הָ ִי֥ינוּ ְשׂמֵ ִֽ
הוָה לַ ע ֥
ג ִהגְ ִ֣דּיל ְ֭י ֹ
צרוּ :ו ָ ֘הל֤ ו ְֹך י ֨ ֵֵל ְך ׀
יקים ַבּ ֽ ֶנּגֶב :ה הַ זּ ְֹר ִ ֥עים ְבּ ִד ְמ ָ֗עה ְבּ ִר ָ֥נּה יִ ְק ֽ ֹ
יתנוּ] כַּ אֲ ִפ ִ ֥
[שׁ ִב ֵ֑
ְ
בּא־י ָ֥בוֹא ְב ִר ָנּ֑ה ֹ֝נ ֗ ֵשׂא אֲ לֻ מּ ֽ ָֹתיו:
־ה ָזּ֥רַ ע ֽ ֬ ֹ
ֹשׂא ֽ ֶמ ֶשׁ ְך ַ֫
כה֮ נ ֵ֪
וּב ֹ
ָ

זוהר הקדוש
בראשית דף ל"ג ע"א:

בּוּעין
וּמ ִ
ִר ִבּי ִחיָּיא ָא ַמר דָּ א צַ ִדּיק .הַ יְ נוּ ִדּ ְכ ִתיב קָ רָ א י ִַמּיםְ .בּגִ ין ִדּנְ ָח ִלין ַ
וּנְ הָ ִרין כֻּ ְלהוּ נ ִָטיל לוֹן וְ ִאיהוּ ְמקוֹרָ א ְדּכֹלָּ א וְ ִאיהוּ נ ִָטיל כֹּלָּ א ְבּגִ ינֵי כָּ ְך
וּכ ִתיב( ,ישעיהו ג':י') ִא ְמרוּ צַ ִדּיק ִכּי
י ִַמּים .וְ עַ ל דָּ א ַויּ ְַרא אֱ ל ִֹהים ִכּי טוֹב ְ
ית ָאה וְ לָ א
וּבגִ ין ְדּ ִא ְת ְר ִשׁים ִאיהוּ ַא ְפ ִרישׁ בֵּ ין יו ָֹמא קַ ְד ָמ ָאה ִל ְת ִל ָ
טוֹבְ .
יבין מֵ חֵ ילָ א
ית ָאה עָ ְבדַּ ת ַא ְרעָ א ִא ִ
ִא ְתּ ָמר ִכּי טוֹב ְבּ ַגוַיְ יהוְּ .דּהָ א ְבּיו ָֹמא ְתּ ִל ָ
ְדּהַ אי צַ ִדּיקִ .דּ ְכ ִתיב ַויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים ַתּ ְד ֵשׁא הָ ָארֶ ץ דֶּ ֶשׁא עֵ ֶשׂב ַמזְ ִריעַ זֶרַ ע
יבּין וּפֵ ִרין.
עֵ ץ ְפּ ִריַ .מאי עֵ ץ ְפּ ִרי .דָּ א עֵ ץ הַ דַּ עַ ת טוֹב וָרָ ע ְדּ ִאיהוּ עָ ִביד ִא ִ
רוּחא
ֹשׂה ְפּ ִרי דָּ א צַ ִדּיק יְ סוֹד ְדּעָ ְל ָמאְ .ל ִמינ ֹו ְדּכָ ל ְבּנֵי נְ ָשׁא ְדּ ִאית לוֹן ָ
עו ֶ
וּמאי
ימא ְל ִמינוַֹ .
יבּא ְדּהַ הוּא ִאילָ נָא רָ ִשׁים ְבּהוּ ְר ִשׁ ָ
ישׁאְ .דּ ִאיהוּ ִא ָ
קַ ִדּ ָ
אלין וְ לָ א
נוּתא ְל ִמינוְֹ ,ל ִמינ ֹו עָ ִ
ימ ָ
וּבנֵי ְמהֵ ְ
ִאיהוְּ ,בּ ִרית קֹדֶ שׁ ְבּ ִרית ָשׁלוֹםְ .
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סדר ט"ו בשבט

ֹשׂה ְפּ ִרי הוּא .וְ הַ הוּא ִאילָ נָא ִא ְתעַ ְברַ ת וְ ַא ִפּיקַ ת
ִמ ְתפָּ ְר ָשׁן ִמנִּ יהּ .וְ צַ ִדּיק עו ֶ
ָותיהּ .זַכָּ ָאה חוּלָ קֵ יהּ
ֹשׂה ְפּ ִרי ְדיֶהוֵי כַּ וּ ֵ
הַ הוּא ְפּ ִרי ְל ִמינוְֹ .ל ִמינ ֹו ְדּהַ הוּא עו ֶ
ָאה ְבּגִ ין
ישׁא ְבּיו ָֹמא ְתּ ִמינ ָ
ימא קַ ִדּ ָ
ַמאן ְדּדָ מֵ י ְל ִאמֵּ יהּ וְ ְלאֲ בוֹי .וְ עַ ל כֵּ ן ְר ִשׁ ָ
ְדּיִ ְדמֵ י ְל ִאמֵּ יהּ( .בגין דהיא דרגא תמינאה וההיא נפשא דפרח מנה אצטריכת
ישׁא
ימא קַ ִדּ ָ
לאתחזאה קמה לתמניא יומין) וְ כַ ד ִא ְת ְפּרָ עַ ת וְ ִא ְתגּ ְַליָיא ְר ִשׁ ָ
ֹשׂה ְפּ ִרי דָּ א ְבּ ִרית קֹדֶ שׁ
ְבּגִ ין ְדּיִ ְדמֵ י ְלאֲ בוֹי .וְ עַ ל דָּ א עֵ ץ ְפּ ִרי דָּ א ִא ָמּא .עו ֶ
אֲ בוֹיְ .ל ִמינ ֹו ְדּיִ ְדמֵ י לֵ יהּ וְ ִא ְת ְר ִשׁים בֵּ יהּ .אֲ ֶשׁר ז ְַרע ֹו ב ֹו עַ ל הָ ָארֶ ץ .ז ְַרע ֹו
בוֹ .זֶרַ ע בּ ֹו ִמ ָבּעֵ י לֵ יהַּ .מאי ז ְַרע ֹו בוֹ .אֶ לָּ א זֶרַ ע וָא''ו בּוֹ .עַ ל הָ ָארֶ ץ הָ ִכי
הוּ א וַדַּ איְ .דּהָ א הַ הוּא ז ְַרעָ א ַא ְשׁדֵ י עַ ל ַא ְרעָ א .זַכָּ ָאה חוּלָ קֵ יהוֹן ְדּיִ ְשׂרָ ֵאל
ישׁין .וְ עַ ל דָּ א וַדַּ אי ְכּ ִתיב( ,ישעיהו ס':כ"א) וְ עַ מֵּ ְך
ישׁין וְ דַ ְמיָין ְלקַ ִדּ ִ
ְדּ ִאנּוּן קַ ִדּ ִ
וּלהָ נֵי דַּ ְמיָין .זַכָּ ִאין
יקים וַדַּ איְ .דּהָ א מֵ הָ נֵי נ ְָפקוּ ְ
יקים .כֻּ לָּ ם צַ ִדּ ִ
כֻּ לָּ ם צַ ִדּ ִ
וּבעָ ְל ָמא ְדּאֲ ֵתי.
ִאנּוּן ְבּעָ ְל ָמא דֵּ ין ְ
(ירמיהו י':י"ב ונא)

ֹשׂה
ֹשׂה אֶ רֶ ץ ְבּכֹחוַֹ .מאי עו ֶ
עו ֶ

ָא ַמר ִר ִבּי ִחיָּיא ְכּ ִתיב,
אֶ רֶ ץ (בכחו .עשה ארץ מבעי ליה .אלא עושה ודאי תדיר ומתקן קודשא בריך
יך הוּא ְלעֵ ילָ אְ .בּכֹח ֹו דָּ א צַ ִדּי''ק .מֵ ִכין
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
הוא להאי ארץ) דָּ א
ֵתּבֵ ל ְבּ ָח ְכ ָמתוֵֹ .תּבֵ ל דָּ א אֶ רֶ ץ ִדּ ְל ַת ָתּאְ .בּ ָח ְכ ָמת ֹו דָּ א צֶ דֶ ק ִדּ ְכ ִתיב
יך
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
ֹשׂה אֶ רֶ ץ דָּ א
וְ הוּ א (תהילים ט':ט') יִ ְשׁפּוֹט ֵתּבֵ ל ְבּצֶ דֶ ק .עו ֶ
וּב ָמּהְ .בּכֹח ֹו ִכּ ְדקָ אֲ ָמרָ ן.
וּמ ְת ִקין ָא ְרחוֹיְ .
הוּאְ ,דּהוּ א ַמ ְת ִקין ַא ְרעָ א ַ
קוּטרֵ י ְדּ ַא ְתוָון כ''ב
ְ
ִר ִבּי יְ הוּ דָ ה ָא ַמר ְבּ ַא ְתוָון גְּ ִליפָ ן ְדּ ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָר ִאית
וּדנ ִָחית
וּדסָ ִליק נ ִָחית ְ
ירין ְכּחֲ דָ אְ .תּרֵ ין ַא ְתוָון דָּ א סָ ִליק וְ דָ א נ ִָחית ְ
ְק ִט ִ
יפסָ א
''ך ֵא''לִ .ר ִבּי יוֹסֵ י ָא ַמר ִט ְ
''ך ָבּ ְ
ימן דָּ א (ישעיהו מ"ה:י"ד) ַא ְ
סָ ִליק .וְ ִס ָ
ימן (ויקרא י"ט:ל"ה) ְבּ ִמדָּ ה ְבּ ִמ ְשׁקָ ל וְ גו'.
ימא .וְ ִס ָ
יתא קַ יְ ָ
יקלָ א ְבּאֶ ְמצָ ִע ָ
ְדּ ִשׁ ְ
יתא .וְ רָ זָא דָ א (שמות ל':י"ג) ֶשׁקֶ ל הַ קֹּדֶ שׁ
ימא ְבּאֶ ְמצָ ִע ָ
ישׁן ְדּקַ יְ ָ
ִמ ְשׁקָ ל ִל ָ
אמֵ ר( ,ויקרא
ימן וְ ִא ְתקָ לוָּ .מאן מֹאזְ נַיִ ם ְכּ ָמא ְד ַא ְתּ ָ
ְכּ ִתיב .וּמֹאזְ נַיִ ם בֵּ יהּ קַ יְ ָ
ימין ְבּ ִמ ְשׁקָ ל ְבּ ֶשׁקֶ ל הַ קֹּדֶ שִׁ .ר ִבּי יְ הוּדָ ה
י"ט:ל"ו) מֹאזְ נֵי צֶ דֶ ק .וְ כֻ ְלהוּ קָ יְ ִ
חק ְכּ ִתיב( ,תהילים ל"ג:ו')
רוּח הַ קֹּדֶ שָׁ .א ַמר ִר ִבּי יִ ְצ ָ
ָא ַמר ְבּ ֶשׁקֶ ל הַ קֹּדֶ שׁ דָּ א ַ
רוּח ִפּיו כָּ ל ְצ ָב ָאםִ .בּ ְד ַבר יְ ָי ָשׁ ַמיִ ם ַנעֲשׂוִּ .אלֵּ ין
וּב ַ
ִבּ ְד ַבר יְ ָי ָשׁ ַמיִ ם ַנעֲשׂוּ ְ
רוּחְ .דּ ַא ִפּיק קָ לָ א
ְשׁ ַמיָא ִד ְל ַת ָתּא ְדּ ִא ְתע ֲִבידוּ ִבּ ְד ַבר ָשׁ ַמיִ ם ִדּ ְלעֵ ילָ אְ .בּ ַ
רוּח ִפּיו
וּב ַ
עַ ד ְדּ ָמטֵ י ְלהַ הוּא נָהָ ר ְדּנָגִ יד וְ נ ִָפיק וְ לָ א פָּ ְס ִקין מֵ ימוֹי ְלעָ ְל ִמיןְ .
רוּח ְדּ ִאיהוּ ְדּכַ ר( .תהילים ק"ד:י"ג) ַמ ְשׁקֶ ה
ימין ְבּ ַ
כָּ ל ְצ ָב ָאם .כֻּ ְלהוּ ַתּ ָתּ ֵאי קָ יְ ִ
ֲשׂיךָ ִתּ ְשׂ ַבּע הָ ָארֶ ץַ .מ ְשׁקֶ ה הָ ִרים מֵ ע ֲִליּו ָֹתיו.
הָ ִרים מֵ ע ֲִליו ָֹתיו ִמ ְפּ ִרי ַמע ֶ
ָמאן ע ֲִליּו ָֹתיו ִכּ ְדקָ אֲ ָמרָ ןִ .דּ ְכ ִתיב( ,תהילים ק"ד:י"ג) הַ ְמקָ רֶ ה ַב ַמּיִ ם ע ֲִליּו ָֹתיו.
ֲשׂיךָ ִתּ ְשׂ ַבּע הָ ָארֶ ץ .רָ זָא ְדהַ הוּא נָהָ ר ְדּנָגִ יד וְ נ ִָפיק ְל ַת ָתּא הֲ דָ א
ִמ ְפּ ִרי ַמע ֶ
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ספר פרי עץ הדר

ֹשׂה ְפּ ִרי אֲ ֶשׁר ז ְַרע ֹו ב ֹו וְ גו' וְ הָ א ִא ְתּ ָמר:
הוּא ִד ְכ ִתיב עו ֶ
קדשים דף פ"ו ע"א:

פָּ ַתח ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָר וְ ָא ַמר( ,ישעיהו מ"ג:י') ַא ֶתּם עֵ דַ י נְ אֻ ם יְ ָי וְ עַ ְב ִדּי אֲ ֶשׁר
ָבּ ַח ְר ִתּי ְל ַמעַ ן ֵתּ ְדעוּ וְ ַתאֲ ִמינוּ וְ גוֹ'ַ .א ֶתּם עֵ דַ יִ ,אלֵּ ין ִאינּוּן יִ ְשׂרָ ֵאל .וְ ָתנֵינָן,
ִאלֵּ ין ִאינּוּן ְשׁ ַמיָּא וְ ַא ְרעָ אִ ,דּ ְכ ִתיב (דברים ל':י"ט) הֲ ִעידו ִֹתי ָבכֶ ם הַ יּוֹם אֶ ת
וּשׁ ַמיָא
הַ ָשּׁ ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ ָארֶ ץ .אֲ ָבל יִ ְשׂרָ ֵאל ִאינּוּן סָ הֲ ִדין ִאלֵּ ין עַ ל ִאלֵּ יןְ ,
וְ ַא ְרעָ א וְ כֹלָּ א ,סָ הֲ ִדין עָ לַ יְ יהוּ .וְ עַ ְב ִדּי אֲ ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי ,דָּ א ַי ֲעקֹבִ ,דּ ְכ ִתיב
וּכ ִתיב,
(ישעיהו מ"ט:ג') ַויֹּאמֶ ר ִלי עַ ְב ִדי ָא ָתּה יִ ְשׂרָ ֵאל אֲ ֶשׁר ְבּךָ אֶ ְתפָּ ָארְ ,
(ירמיהו ל':י') וְ ַא ָתּה ַאל ִתּירָ א עַ ְב ִדּי ַי ֲעקֹב .וְ ִאית ְדּ ַא ְמרֵ י דָּ א דָּ וִ ד .וְ דָ וִ ד עַ ְב ִדּי
וּל ַמעַ ן דָּ וִ ד עַ ְב ִדּי אֲ ֶשׁר ָבּ ַח ְר ִתּי ,דָּ א
ִא ְקרֵ יִ ,דּ ְכ ִתיב( ,ישעיהו ל"ז:ל"ה) ְל ַמעֲנִ י ְ
דָּ וִ ד ִעלָּ ָאהְ .ל ַמעַ ן ֵתּ ְדעוּ וְ ַתאֲ ִמינוּ ִלי וְ ָת ִבינוּ ִכּי אֲ נִ י הוּאַ .מאי ִכּי אֲ נִ י הוּ א.
וּבהַ הוּא ַי ֲעקֹב .אֲ נָא ,הוּא ַמ ָמּשְׁ .לפָ נַי לֹא נוֹצַ ר
יתי ְבּהַ הוּא דָּ וִ דְ ,
ְדּ ִא ְתרָ ִע ִ
אלִ ,דּ ְכ ִתיב( ,בראשית ל"ג:כ')
יך הוּא ְל ַי ֲעקֹב ֵ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ֵאלְ ,דּ ָתנֵינָןְ ,קרָ א ְ
יך הוּא קָ רָ א ְל ַי ֲעקֹב ֵאל .הֲ דָ א
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וַיִּ ְקרָ א ל ֹו ֵאל אֱ לֹהֵ י יִ ְשׂרָ ֵאלְ .
וּבגִ ין כָּ ְך ,אֲ נִ י הוּ א .כֹּלָּ א
הוּ א ִד ְכ ִתיבְ ,לפָ נַי לֹא נוֹצַ ר ֵאל וְ ַאחֲ רַ י לֹא יִ ְהיֶהְ .
יה
ְכּ ָמה ְדּ ִא ְתּ ַמר .וְ ַאחֲ רַ י לֹא יִ ְהיֶהְ ,דּהָ א דָּ וִ ד הָ ִכי ִא ְקרֵ י ,וְ לָ או ִאית ַבּ ְתרֵ ּ
ָאחֳ רָ א.
וּמלָּ ה ,כָּ ל
יך הוּא עָ ְל ָמאַ ,א ְת ִקין כָּ ל ִמלָּ ה ִ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ָתּא חֲ זֵי ,כַּ ד ָבּרָ א ְ
ילין ִעלָּ ִאין .וְ לֵ ית לָ ךָ אֲ ִפילּוּ ִע ְשׂ ָבּא זְ עֵ ירָ א
וּמנֵי עָ לַ יְ יהוּ חֵ ִ
ַחד וְ ַחד ְבּ ִס ְטרוֹיָ .
ְבּ ַא ְרעָ אְ ,דּלֵ ית לֵ יהּ חֵ ילָ א ִעלָּ ָאה ְלעֵ ילָּ א .וְ כָ ל ַמה ְדּעָ ְב ִדין ְבּכָ ל ַחד וְ ַחד,
(תרי נוסחי) וְ כָ ל ַמה ְדּכָ ל ַחד וְ ַחד עָ ִביד ,כֹּלָּ א הוּא ִבּ ְת ִקיפוּ ְדּהַ ִהיא חֵ ילָ א
ירין ִמ ִדּינָא ,עַ ל ִדּינָא
מוּסין גְּ זִ ִ
ִעלָּ ָאהִ ,דּ ְמ ָמנָא עָ לֵ יהּ ְלעֵ ילָּ א .וְ כֻ ְלּהוּ נִ ִ
ימין .לֵ ית ַמאן ְדּנ ִָפיק * ִמן ִקיּוּמֵ יהּ ְל ַבר  .וְ כֻ ְלּהוּ ְמ ָמנָן,
עמוד ב נ ְַט ִלין ,וְ עַ ל ִדּינָא קַ יְ ִ
וּמלָּ ה .וְ כֻ ְלּהוּ
ִמן יו ָֹמא ְדּ ִא ְת ְבּרֵ י עָ ְל ָמאִ ,מ ְתפַּ ְקדָ ן ִשׁ ְלטוֹנִ ין עַ ל כָּ ל ִמלָּ ה ִ
מה ִדּ ְכ ִתיב( ,משלי
נ ְַט ִלין עַ ל נִ ימוּסָ א ָאחֳ רָ א ִעלָּ ָאהְ ,דּנ ְַט ִלין כָּ ל ַחד וְ ַחדְ .כּ ָ
יתהּ וְ חֹק ְל ַנעֲרו ֶֹתיהָ  .כֵּ יוָן ְדּנ ְַט ִלין
ל"א:ט"ו) ו ַָתּקָ ם ְבּעוֹד לַ יְ לָ ה ו ִַתּ ֵתּן טֶ רֶ ף ְלבֵ ָ
יהיב ְלהוִּ ,מן ְשׁ ַמיָּא קָ א
הַ הוּא חֹק ,כֻּ ְלּהוּ ִא ְקרוּן חֻ קּוֹת ,וְ הַ הוּא חֹק ְדּ ִא ְתיְ ִ
וּמנָלָ ן ְדּ ִמן ָשׁ ַמיִ ם קָ א ַא ְתיָיןִ .דּ ְכ ִתיב
וּכדֵ ין ִא ְת ְקרוּן חֻ קּוֹת ָשׁ ַמיִ םְ .
ָא ֵתיְ ,
(תהלים פא) ִכּי חֹק ְליִ ְשׂרָ ֵאל הוּא .וְ עַ ל דָּ א ְכּ ִתיב ,אֶ ת חֻ קּו ַֹתי ִתּ ְשׁמוֹרוּ
ְבּגִ ין ְדּכָ ל ַחד וְ ַחד ְמ ָמנָא עַ ל ִמלָּ ה יְ ִדיעָ א ְבּעָ ְל ָמאְ ,בּהַ הוּא חֹקְ .בּגִ ין
וּל ַאעֲלָ א זִ ינָא ְבּזִ ינָא ָאחֳ רָ אְ .בּגִ ין ְדּ ָאעֲקָ ר ְלכָ ל
כַּ ְך ָא ִסיר ְל ִמ ְחלַ ף זִ ינִ יןְ ,
חֵ ילָ א וְ חֵ ילָ א מֵ ַא ְתרַ יְ יהוּ( ,אכחיש פמליא של מעלה) וְ ַא ְכ ִחישׁ ּפוּ ְמ ִבּי
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ְדּ ַמ ְלכָּ אִ .כּ ְל ַאיִ םַ ,מהוּ ִכּ ְל ַאיִ םְ .כּ ָמאן ְדּי ִָהיב ָאחֳ רָ א ְבּבֵ י ַמ ְטרָ אְ ,כּ ָמה
ידי.
ְד ַא ְתּ ָאמֵ ר (ירמיהו ל"ז:י"ח) אֶ ל בֵּ ית הַ כֶּ לֶ אְ ,בּגִ ין ְדּלָ א ְלמֶ ְע ַבּד ִמ ִ
ילין מֵ ע ֲִבידָ ָתא ִדּ ְלהוֹןִ .כּ ְל ַאיִ ם:
יעוּתאְ ,דּ ָמנַע ְלכָ ל ִאינּוּן חֵ ִ
ָ
ִכּ ְל ַאיִ םְ :מנִ
פּוּמ ִבּי ְדּ ַמ ְלכָּ א,
בּוּביָא ְבּחֵ ילָ א ִדּ ְלעֵ ילָּ א ,וְ ַא ְכ ִחישׁ ְ
בּוּביָיאְ ,דּעָ ִביד ִע ְר ְ
ִע ְר ְ
ְכּ ָמה ְדּ ִא ְתּ ַמר( ,ובגין כך) וּבֶ גֶד ִכּ ְל ַאיִ ם ַשׁעַ ְטנֵז לֹא ַיעֲלֶ ה עָ לֶ יךָ ָ .תּא חֲ זֵי,
ְכּ ִתיב (בראשית ב':י"ז) וּ מֵ עֵ ץ הַ דַּ עַ ת טוֹב וָרָ ע לֹא תֹאכַ ל ִממֶּ נּוּ ִכּי ְבּיוֹם
אֲ כָ ְלךָ ִממֶּ נּוּ מוֹת ָתמוּ ת .וְ הָ א ִא ְתּ ַמרְ ,דּ ָשׁנֵי ִפּקּוּדוֹי ְדּ ַמ ְלכָּ א ,וְ ַא ְחלַ ף עֵ ץ
נוּתא ,וְ ִא ְת ְדּ ַבק ַבּאֲ ַתר
ימ ָ
ַחיִּ יםְ ,דּבֵ יהּ ִא ְשׁ ְתּ ִלים כֹּלָּ א ,וּבֵ יהּ ַתּ ְליָא ְמהֵ ְ
ָאחֳ רָ א .וְ הָ א ָתּנֵינָןְ ,בּכֹלָּ א ָבּעֵ י ַבּר נָשׁ ְל ַאחֲ ז ָָאה עו ָֹבדָ א ְכּגַ וְ ונָא ִדּ ְלעֵ י
יך .וְ ִאי ִא ְשׁ ָתּנֵּי ְבּ ִמלָּ ה ָאחֳ רָ א ,הוּא
וּלמֶ ְע ַבּד עו ָֹבדָ א ְכּ ָמה ְדּ ִא ְצ ְט ִר ְ
לָּ אְ ,
ֲתא
יך .וְ ָתא חֲ זֵיְ ,בּ ַשׁע ָ
יה ִמלָּ ה ָאחֳ רָ א ְדּלָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
ַאנְ גִּ יד עָ לֵ יהּ ְל ַשׁ ְריָא בֵּ ּ
יך ,נָגִ יד וְ נ ִָפיק
ישׁרְ ,כּ ָמה ְדּ ִא ְצ ְט ִר ְ
ְדּ ַבר נָשׁ ַא ְחזֵי עו ָֹבדָ א ְל ַת ָתּא ְבּאֹרַ ח מֵ ָ
ֲתא ְדּ ִאיהוּ ַא ְחזֵי עו ָֹבדָ א ְל ַת ָתּא
וּב ַשׁע ָ
ישא ִעלָּ ָאהְ .
וְ ַשׁ ְריָא עֲלוֹי רוּ ַח קַ ִד ׁ ָ
ישׁרְ ,כּדֵ ין נָגִ יד וְ נ ִָפיק וְ ָשׁרֵ י עֲלוֹי
ימאְ ,דּלֵ ית ִאיהוּ אוֹרַ ח מֵ ָ
ְבּאו ְֹר ָחא ע ֲִק ָ
יך
יךְ ,דּסָ טֵ י לֵ יהּ ְל ַבּר נָשׁ ִל ְס ַטר ִבּישַׁ .מאן ָמ ִשׁ ְ
רוּח ָאחֳ רָ אְ ,דּלָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
ַ
עָ לֵ יהּ הַ הוּ א רוּ ָחא .הֲ וִ י אוֹמֵ ר ,הַ הוּא עו ָֹבדָ א ְדּ ַא ְחזֵי ִבּ ְס ָטר ָאחֳ רָ אְ .כּ ִתיב
וּפ ְשׁ ִתּים .דָּ ְר ָשׁהַ ,מהוּ דָּ ְר ָשׁהְ .דּ ַב ְעיָא וְ דָ ִרישׁ עַ ל
(משלי ל"א:י"ג) דָּ ְר ָשׁה צֶ מֶ ר ִ
יצית אֲ ַמאי ָשׁרֵ י.
ימא ְבּ ִצ ִ
צֶ מֶ ר וּ ִפ ְשׁ ִתּיםַ ,מאן ִדּ ְמ ַחבֵּ ר לוֹן כַּ חֲ דָ א ,וְ ִאי ֵתּ ָ
הָ א אוּ ְקמוּ הָ  .אֲ ָבל הָ ָתם הוּא הַ הוּא ְלבוּ ָשׁא ְבּ ִתקּוּנוֹיְ ,בּ ַא ְשׁ ְלמוּ ת עו ָֹבדָ א
כַּ ְדקָ א חֲ זֵי( .נ''א ודא) תּוּ ,דָּ ְר ָשׁה צֶ מֶ ר וּ ִפ ְשׁ ִתּיםְ ,למֶ ְע ַבּד נוּ ְק ָמא ְבּ ַמאן
ֲתא ְדּ ִאיהוּ ְבּ ַא ְשׁ ְלמוּ ָתא,
ימ ַתי ַשׁ ְריָאְ .בּ ַשׁע ָ
ִדּ ְמ ַחבֵּ ר לוֹן כַּ חֲ דָ א .אֲ ָבל ֵא ָ
ימנָא ְדּהָ ָתם ְבּהַ הוּא ְכּלָ לָ א
יצית ,הָ א או ִֹק ְ
ִדּ ְכ ִתיב ,ו ַַתּעַ שׂ ְבּחֵ פֶ ץ כַּ פֶ יהָ  .וְ ִצ ִ
ֲתא ְדּלָ א ִא ְשׁ ְתּכַ ח
ִדּ ְשׁלֵ ימוּ ָתא ִא ְשׁ ְתּכַ ח ,וְ לָ א עָ ִביד ִמ ִדּי .אֲ ָבל ְבּ ַשׁע ָ
רוּחא ְדּלָ א
ָ
ימוּתאַ ,מאן ְדּ ָא ֵתי ְל ַח ְבּרָ א לוֹן כַּ חֲ דָ אִ ,א ְתעַ ר עָ לֵ יהּ
ָ
ִבּ ְשׁלֵ
יךִ .מלָּ ה דָּ א ַמאן אוֹכַ ח .קַ יִ ן וְ הֶ בֶ ל או ְֹכ ָחןְ .דּדָ א ָא ֵתי ִמ ִסּ ְטרָ א ַחד,
ִא ְצ ְט ִר ְ
וּבגִ ין כָּ ְך לָ א ִל ְבעֵ י לָ ן ְל ַח ְבּרָ א לוֹן כַּ חֲ דָ א( .ס''א
וְ דָ א ָא ֵתי ִמ ִסּ ְטרָ א ָאחֳ רָ אְ .
ל''ג מלה דא מאן אוכח .קין והבל אוכחן) וְ קָ ְר ְבּנָא ְדּקַ יִ ןִ ,א ְת ְר ַחק ִמקַּ מֵּ י קָ ְר ְבּנָא
ְדּהֶ בֶ ל .וְ עַ ל דָּ א וּבֶ גֶד ִכּ ְל ַאיִ ם ַשׁע ְֲטנֵז לֹא ַיעֲלֶ ה עָ לֶ יךָ  .לֹא ַיעֲלֶ ה עָ לֶ יךָ
יך לֵ יהּ ְל ַבר נָשׁ
רוּחא ָאחֳ רָ א ְל ַשׁ ְלּ ָט ָאה ָבּ ְך .וְ ִא ְצ ְט ִר ְ
ָ
ְס ָתם ,לֹא ַיעֲלֶ ה עָ לֶ יךָ
יה רוּ ַח
וּבהַ הוּא עו ָֹבדָ א ַשׁ ְריָא עָ לֵ ּ
ְל ַאחֲ ז ָָאה עו ָֹבדָ א ְדּכַ ְשׁרָ א ְכּ ָמה ְדּיָאוּתְ ,
רוּח ִעלָּ ָאהְ ,ל ִא ְתקַ ְדּ ָשׁא בֵּ יהָּ ,א ָתא ְל ִא ְתקַ ְדּ ָשׁא ְמקַ ְדּ ִשׁין לֵ יהּ,
ַ
ישׁא,
קַ ִד ָ
יתם ְקדו ִֹשׁים ִכּי קָ דוֹשׁ אֲ נִ י יְ יְָ .כּ ִתיב וּ מֵ עֵ ץ הַ דַּ עַ ת
ִדּ ְכ ִתיב וְ ִה ְתקַ ִדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְהיִ ֶ
יתה ְבּעָ ְל ָמאַ ,מאן ְדּ ַא ְחזֵי עו ָֹבדָ א
וּמה עַ ל דָּ א גָּ ִרים ָאדָ ם ִמ ָ
טוֹב וָרָ עַ ,
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יך ,עַ ל ַא ַחת כַּ ָמה וְ כַ ָמּה .שׁוֹר וַחֲ מוֹר אוֹכָ ָחןִ .מ ִסּ ְטרָ א
ָאחֳ רָ א ְדּלָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
וּמ ִסּ ְטרָ א דָּ א ִא ְקרֵ י חֲ מוֹר ,וְ עַ ל דָּ א ְכּ ִתיב (דברים כב) לֹא
דָּ א ִא ְקרֵ י שׁוֹרִ ,
בּוּביָיא כַּ חֲ דָ אְ ,בּגִ ין ְדּ ִא ְתעַ ר
וּבחֲ מוֹר י ְַחדָּ ו .לָ א ַתּע ֲִביד ִע ְר ְ
ַתחֲ רוֹשׁ ְבּשׁוֹר ַ
יש לוֹן,
וּמאן ְדּפָ ִר ׁ
ְל ִא ְת ַח ְבּרָ א ִס ְטרָ א ָאחֳ רָ א כַּ חֲ דָ אְ ,ל ַא ְב ָא ָשׁא עָ ְל ָמאַ .
ַא ְסגֵּי ְשׁלָ ָמא ְבּעָ ְל ָמא .אוּף הָ כָ אַ ,מאן ְדּפָ ִרישׁ לוֹן ְבּהַ הוּא גַּ וְ ונָא ְכּ ָמה
דף פ"ז ְדּ ָא ְמרוְּ ,דּלָ א ִא ְשׁ ְתּכַ ח שׁוּעַ * ָטווּי וְ נוּז כַּ חֲ דָ א ,הַ אי ַבּר נָשׁ ַא ְסגֵּי ְשׁלָ ָמא
עמוד א עָ לֵ יהּ ,וְ עַ ל כָּ ל עָ ְל ָמא .קָ ְר ְבּנָא ְדּקַ יִ ן הֲ וָה ִפּ ְשׁ ִתּים ,וְ קָ ְר ְבּנָא ְדּהֶ בֶ ל הֲ וָה
צֶ מֶ ר ,לָ או דָּ א ְכּדָּ א ,וְ לָ או דָּ א ְכּדָּ א .רָ זָא ְדּ ִמלָּ ה ,קַ יִ ן ִכּ ְל ַאיִ ם הֲ וָהִ ,ע ְרבּוּ
קוּר ָבּנֵיהּ
יךִ ,ס ְטרָ א ָאחֳ רָ אְ ,דּלָ א זִ ינָא ְדּ ַחוָּה וְ ָאדָ ם .וְ ְ
ְביָא ְדּלָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
וּבמֵ עָ הָ א ְדּ ַחוָּה
מֵ הַ הוּא ִס ְטרָ א קָ א ַא ְתיָא .הֶ בֶ ל ִמזִ ינָא חֲ דָ א ְדּ ָאדָ ם וְ ַחוָּהְ .
ִא ְת ַח ָבּרוּ ִאלֵּ ין ְתּרֵ ין ִס ְט ִרין .וּ ְבגִ ין ְדּ ִא ְת ַח ָבּרוּ כַּ חֲ דָ א ,לָ א ַא ְתיָא ִמנַּיְ יהוּ
וּמאן
ימאַ .
תּוֹעַ ְל ָתּא ְלעָ ְל ָמא ,וְ ִא ְתאֲ ִבידוּ  .וְ עַ ד יו ָֹמא דֵּ יןִ ,ס ְטרָ א ִדּ ְלהוֹן קַ יְּ ָ
ְדּ ַא ְחזֵי גּ ְַרמֵ יהּ ְבּעו ָֹבדָ א ְדּ ִח ּבוּ רָ א דָּ אִ ,א ְתּעַ ר עָ לֵ יהּ ִאינּוּן ִס ְט ִרין כַּ חֲ דָ א,
יך .וְ יִ ְשׂרָ ֵאל ָבּעָ אן
רוּחא ָאחֳ רָ אְ ,דּלָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
ארי עֲלוֹי ָ
וְ י ִָכיל ְל ִא ְתזְ קָ א ,וְ ָשׁ ִ
ישׁיןְ ,ל ִא ְשׁ ַתּ ְכּ ָחא ִבּ ְשׁלָ ָמא,
ישׁא ְלמֶ הֱ וִ י קַ ִדּ ִ
ְל ִא ְתּעָ רָ א עָ לַ יְ יהוּ רוּ ָחא קַ ִדּ ָ
וּמ ְכנְ סֵ י
וּבעָ ְל ָמא ְדּ ָא ֵתיְ .כּ ִתיב (ויקרא ו':ג') וְ לָ ַבשׁ הַ כֹּהֵ ן ִמד ֹו ַבד ִ
ְבּעָ ְל ָמא דֵּ ין ְ
ַבּד יִ ְהיוּ עַ ל ְבּ ָשׂר ֹו (ובאבנט בד יחגור) אֲ ַמאי ִא ְקרֵ י ַבּד ,יְ ִחידָ איְ .בּגִ ין ְדּלָ א
ָבּעֵ י ְל ַח ְבּרָ א ְלהַ אי ִפּ ְשׁ ִתּים ְבּ ָאחֳ רָ א ,וְ עַ ל דָּ א לָ א ְכּ ִתיב ִמד ֹו ִפ ְשׁ ִתּים,
אֶ לָּ א ַבד יְ ִחידָ ָאה .וְ כַ הֲ נָא אֲ ַמאי ִאיהוּ ָבּעֵ י ְל ִא ְתחֲ ז ָָאה ְבּהַ אי .אֶ לָּ א ִאלֵּ ין
ָמאנֵי ַבּדָ ,בּעֵ י ְל ִא ְתחֲ ז ָָאה ְבּהוּ עַ ל ִמזְ ַבּח הָ עוֹלָ ה ,כַּ ד הֲ וָה ַמ ְפנֵי ִק ְטרָ א
(ס''א קטמא) ְדּ ִד ְשׁנָא ְדּעוֹלָ הְ ,דּהָ א עוֹלָ ה ִמ ִסּ ְטרָ א ְדּעֲבוֹדָ ה זָרָ ה וְ ִה ְרהוּרָ א
וּבגִ ין כָּ ְךָ ,בּעֵ י ְל ִא ְתחֲ ז ָָאה ְבּהוּ ִבּ ְלחוֹדַ יְ יהוּ ,וְ לָ א ְבּ ִע ְרבּוּ
ישׁא קָ א ַא ְתיָאְ .
ִבּ ָ
ְביָא ְכּ ָמה ְדּ ַא ָמרָ ןְ ,בּגִ ין ְדּיִ ְתכַּ פָּ ר לֵ יהּ ְל ַבּר נָשׁ כָּ ל ִאינּוּן חו ִֹבין ְדּ ַא ְתיָין
מֵ הַ הוּא ִס ְטרָ א .וְ כַ ד עָ יֵיל ְל ַמ ְק ְדּ ָשׁא ,אֲ ַתר ִדּ ְשׁ ִלימוּ ִא ְשׁ ְתּכַ ח ,וְ כָ ל ִאינּ וּ ן
ימוּתאַ ,אף עַ ל גַּב ְדּ ִא ְת ַח ָבּרוּ ,לֵ ית לָ ן ָבּהְּ ,כּ ָמה ְדּ ַא ָמרָ ן
ָ
פּוּל ָחנֵי ִדּ ְשׁלֵ
ְ
יציתְ ,בּגִ ין ְדּ ַת ָמּן ִא ְשׁ ְתּכָ חוּ וְ ִא ְתחֲ ְבּרוּ כָּ ל ִאינּוּן זַיְּ ינִ ין ִדּ ְלעֵ ילָּ א ,וְ כָ ל
ְבּ ִצ ִ
ִאינּוּן ָמאנֵי ַמ ְק ְדּ ָשׁאִ ,מ ְשׁ ַתּ ְכּ ִחין בֵּ יהּ כַּ ָמה זַיְּ ינִ ין ְמ ַשׁנְּ יָין דָּ א ִמן דָּ א,
קוּד ָשׁא
וְ כֻ ְלּהוּ ִא ְת ְכּ ִלילוּ ַתּ ָמּן ְכּגַוְ ונָא ִדּ ְלעֵ ילָּ א .זַכָּ ִאין ִאינּוּן יִ ְשׂרָ ֵאלְ ,דּ ְ
יחם
נוּתא ,וְ ִר ַ
ימ ָ
יתא ִדּ ְמהֵ ְ
יתא ִדּ ְקשׁוֹט ,אוֹרַ יְ ָ
יך הוּא י ִָהיב ְלהוּ אוֹרַ יְ ָ
ְבּ ִר ְ
ְלהוּ ִמכָּ ל ְשׁ ָאר עַ ִמּין עו ְֹבדֵ י עֲבוֹדָ ה זָרָ הִ ,דּ ְכ ִתיב( ,מלאכי א':ב') ָאהַ ְב ִתּי
אֶ ְתכֶ ם ָא ַמר יְ יָ.
פָּ ַתח ִר ִבּי ִחיָּיא אֲ ַב ְתרֵ יהּ וְ ָא ַמרִ ,כי ָתּבֹאוּ אֶ ל הָ ָארֶ ץ וּנְ ַט ְע ֶתּם כָּ ל עֵ ץ
לּוּלים לַ יְ יָ'ִ .כי ָתּבֹאוּ
יעית יִ ְהיֶה כָּ ל ִפּ ְרי ֹו קֹדֶ שׁ ִה ִ
וּב ָשּׁנָה הָ ְר ִב ִ
ַמאֲ כָ ל וְ גוֹ'ַ .

סדר ט"ו בשבט
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אוּקמוּהָ ַח ְברַ יָּיא ,אֲ ָבל ָתּא חֲ זֵיְ ,דּהָ א ִאילָ נָא לָ א עָ ִביד
ְ
אֶ ל הָ ָארֶ ץ ,הָ א
יבּא ְלעָ ְל ָמא.
ירין ,אֶ לָּ א ְבּ ַא ְרעָ א .וְ ַא ְרעָ א ַא ִפּיק ְלהוֹן ,וְ ַא ְחזֵי הַ הוּא ִא ָ
פֵּ ִ
נוּק ָבּא לָ א
ירין אֶ לָּ א ִמגּ ֹו חֵ ילָ א ָאחֳ רָ א ְדּעָ לָ הְּ .כּ ָמה ְדּ ְ
וְ ַא ְרעָ א לָ א עַ ְבדָּ א פֵּ ִ
ירין ,אֶ לָּ א ִמגּ ֹו חֵ ילָ א ִדּ ְדכוּרָ א.
עַ ְבדָּ א פֵּ ִ
מוּתא ,עַ ד ְתּלַ ת ְשׁנִ ין .וְ חֵ ילָ א לָ א
יבּא ,לָ א ִא ְשׁ ְתּ ִלים ְבּ ַא ְשׁ ְל ָ
וְ הַ הוּא ִא ָ
יה
ִא ְתפָּ ְקדָ א עָ לֵ יהּ ְלעֵ ילָּ א עַ ד ְדּ ִא ְשׁ ְתּ ִליםָ .בּ ַתר ְדּ ִא ְשׁ ְתּ ִלים ִא ְתפָּ ְקדָ א עָ לֵ ּ
חֵ ילָ א וְ ַא ְרעָ א ִא ְת ְתּקָ נַת בֵּ יהְּ .דּהָ א עַ ד ְתּלַ ת ְשׁנִ ין ַא ְרעָ א לָ א ִא ְת ְתּקָ נַת
ימת (ס''א אתבסמת) (נ''א אסתכמת) ִעמֵּ יהָּ .בּ ַתר
בֵּ יהּ וְ לָ א (אשתכחת) ִא ְשׁ ְתּ ִל ַ
נוּק ָבּא ,עַ ד
ימוּתאָ .תּא חֲ זֵיְ ,
ָ
ְדּ ִא ְשׁ ְתּ ִלים וְ ִא ְת ְתּקָ נוּ כַּ חֲ דָ א ְכּדֵ ין הוּא ְשׁלֵ
ידוּאן,
ָ
יבּא ִדּ ְמעָ הָ א לָ א ִא ְשׁ ְתּ ִליםָ .בּ ַתר ג' ִע
ְתּלָ ת זִ ְמנִ ין ְדּ ִא ְתעַ ְבּרָ אִ ,א ָ
יבּא
יבּא ,וְ ִא ְס ְתּכָּ מוּ כַּ חֲ דָ אְ .כּדֵ ין הַ הוּא ִא ָ
נוּק ָבּא ִא ְת ְתּקָ נַת ְבּהַ הוּא ִא ָ
ְ
וּשׁ ִפּירוּ ְדּכֹלָּ אָ .בּ ַתר ְדּנָפַ ק ,עַ ד ג' ְשׁנִ ין לָ א ִאית לֵ יהּ
ְשׁ ִלימוּ ְדּכֹלָּ אְ ,
חֵ ילָ א ְלעֵ ילָּ אְ ,דּהָ א ְכּדֵ ין ִא ְשׁ ְתּ ִלים ִבּשׁוּלָ א ִדּילֵ יהּ .לֵ וִ י ִא ְת ְרעֵ י ִמכֹּלָּ א,
ית ָאה ְל ִאמֵ יהְּ ,דּ ִא ְת ָתּקָּ נַת בֵּ יהּ ,וְ ִא ְס ַת ְכּ ַמת (ס''א ואתבסמת) ַבּהֲ דֵ יהּ.
ְתּ ִל ָ
ָבּ ַתר ג' ְשׁנִ יןִ ,א ְת ְפּקָּ דַ ת עָ לֵ יהּ (ס''א אתפקד עלה) חֵ ילָ א ִעלָּ ָאה ְלעֵ ילָּ א.
לּוּלים.
לּוּליםַ .מאי קֹדֶ שׁ ִה ִ
יעית ,יִ ְהיֶה כָּ ל ִפּ ְרי ֹו קֹדֶ שׁ ִה ִ
וּב ָשּׁנָה הָ ְר ִב ִ
ַ
יך הוּא .עַ ד הָ כָ אִ .מכָּ אן וְ ֵאילָ ְך
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
יה ְלּ ְ
תּוּשׁ ְבּ ָחןְ ,ל ַשׁ ְבּ ָחא לֵ ּ
ְ
יך עמוד ב
יעית ִמזְ ְדּוָּוגַת ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל ְלּקוּ ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
רָ זָא ְדּ ִמלָּ הְ ,דּ ַב ָשּׁנָה * הָ ְר ִב ִ
לּוּליםִ ,הלוּלָ א וְ חֶ ְדוָה ְבּזִ ְמנָא
הוּ א ,וְ ִהלּוּלָ א ַחד ִא ְשׁ ְתּכַ חִ .דּ ְכ ִתּיב קֹדֶ שׁ ִה ִ
יך הוּ א .וְ ָתנֵינָן,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
(ס''א בזווגא) חֲ דָ אַ .מאי ָשׁנָה (הרביעית) דָּ א
ימא ְר ִביעָ ָאה ְלכוּ ְר ְסיָיא,
יהי קַ יְּ ָ
יעית ,דָּ א ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל ְדּ ִא ִ
ָשׁנָה הָ ְר ִב ִ
יך הוּא ִמזְ דַּ וַּוג ָבּהּ ִבּ ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
וְ כֹלָּ א ַחדְ ,דּהָ א ְכּדֵ ין
ישׁא ִא ְשׁ ְתּכַ ח( ,וקודשא בריך הוא אזדווג
וּכדֵ ין ִהיא קֹדֶ שׁ ,וְ ִה ּלוּ לָ א קַ ִדּ ָ
ְ
יה
וּמלָּ ה כַּ ְדקָ א חֲ זֵי לֵ ּ
ָילין ִא ְת ָמנָן עַ ל עָ ְל ָמא ,עַ ל כָּ ל ִמלָּ ה ִ
בהדה) וּ ְכדֵ ין ַחיּ ִ
ארי ְלמֵ יכַ לְ ,דּהָ א כֻּ ְלּהוּ ִבּ ְשׁלֵ ימוּ ָתא
ִמכָּ אן וּ ְלהָ ְל ָאה ִמ ְת ָבּ ְרכָ אן כֻּ ְלּהוּ  ,וְ ָשׁ ִ
ילא וְ ַת ָתּא .וְ עַ ד לָ א ִא ְשׁ ְתּ ִלים ְבּכֹלָּ א ִמ ַתּ ָתּא
ְדּכֹלָּ אִ ,בּ ְשׁלֵ ימוּ ָתא ְדּעֵ ּ ָ
יה חוּ לָ קָ א
ילאָ ,א ִסיר ְלמֵ יכַ ל ִמנֵּיהּ .וּ ַמאן ְדּ ָא ִכיל ִמנֵּיהְּ ,כּ ַמאן ְדּלֵ ית לֵ ּ
וּ מֵ עֵ ּ ָ
שׁוּתא
יבּא ְבּלָ א ְר ָ
וּבּ ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאלְ ,דּהָ א הַ הוּא ִא ָ
יך הוּ א ִ
ְבּקוּ ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
שׁוּתא.
ימאְ ,דּלָ א ָשׁארֵ י עָ לֵ יהּ עַ ד ְדּיִ ְשׁ ְתּ ִלים .וּ ְבלָ א ְר ָ
ישׁא קַ יְּ ָ
ִעלָּ ָאה קַ ִדּ ָ
ַתּ ָתּ ָאהְ ,דּהָ א לָ א ִא ְס ַת ְכּ ַמת (ס''א אתבסמת) חֵ ילָ א ְדּ ַא ְרעָ א בֵּ יהּ .וְ הַ הוּא
יך
ְדּ ָא ִכיל ִמנֵּיהַּ ,א ְחזֵי גּ ְַרמֵ יהּ ְדּלֵ ית לֵ יהּ חוּלָ קָ א ְלעֵ ילָּ א וְ ַת ָתּא ,וְ ִאי ָבּ ִר ְ
יך הוּא עַ ד כָּ ען לָ א ַשׁ ְריָא
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
עָ לֵ יהְּ ,בּרָ כָ ה ְל ַב ָטּלָ ה הוּאְ .דּהָ א ְ
יחין ִליקָ רָ א
ישׁזְ ִבינָן מֵ ִאינּוּן ְדּלָ א ַמ ְשׁגִּ ִ
עֲלוֹי ,וְ לֵ ית בֵּ יהּ חוּלָ קָ א .רַ חֲ ָמנָא ִל ֵ
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וּבעָ ְל ָמא ְדּ ָא ֵתי ,עָ לַ יְ יהוּ
ְדּ ָמארֵ יהוֹן .זַכָּ ִאין ִאינּוּ ן צַ ִדּיקַ יָּיא ְבּעָ ְל ָמא דֵּ יןְ ,
יקים ְכּאוֹר נ ֹוגַהְּ .בּגִ ין ִדּ ְבהַ הוּא זִ ְמנָא ,יִ ְס ָתּלַ ק
ְכּ ִתיב (משלי ד':י"ח) וְ אֹרַ ח צַ ִדּ ִ
יה כַּ ד
ֵיתי ְדּכוּרָ א ְל ִמ ְשׁרֵ י ְבּ ַא ְתרֵ ּ
יתא ,וְ י ֵ
נוּק ָבּא ְבּקַ ְד ִמ ָ
ִחוְ יָא ְדּ ַשׁ ְריָא ְבּ ְ
יתא ,וְ כֹלָּ א יְ הֵ א ְשׁ ִליםָ .תּאנָא ְבּזִ ְמנָא ְדּזַכָּ ָאה ָשׁארֵ י ְבּעָ ְל ָמא וְ כוּ'
ְבּקַ ְד ִמ ָ
עַ ד צַ ִדּיק כַּ ָתּ ָמר יִ ְפרָ ח.
עקב דף ע"ר ע"א
רעיא מהימנא

וְ הָ יָה עֵ קֶ ב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֵאת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים הָ ֵאלֶּ ה וְ גוֹ' ,וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ וּבֵ רַ ְכ ָתּ
יך הוּא
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
אֶ ת יְ ָי אֱ לֹהֶ יךָ וְ גוֹ'ִ .פּקוּדָ א (י''ח) דָּ א ְל ָב ְרכָ א לֵ יהּ ְל ְ
יךִ ,א ְקרֵ י
עַ ל כָּ ל ַמה ְדּ ָא ִכיל וְ ָשׁ ֵתי ,וְ ִא ְתהֲ נֵי ְבּהַ אי עָ ְל ָמא .וְ ִאי לָ א ָבּ ִר ְ
יך הוּאִ .דּ ְכ ִתיב( ,משלי כח) גּ ֹוזֵל ָא ִביו וְ ִאמּוֹ .וְ הָ א
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
גַּזְ לָ ן ְלגַבֵּ י ְ
יך הוּא,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
יך ַבּר נָשׁ ְל ְ
או ְֹקמוּהָ ַח ְברַ יָּיאְ .בּגִ ין ְדּ ִב ְרכָּ אן ְדּ ָב ִר ְ
יך הוּא
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ָא ֵתי ְל ַא ְמ ָשׁכָ א ַחיִּ ין ִמ ְמּקוֹרָ א ְדּ ַחיֵּיִ ,ל ְשׁמֵ יהּ (קדישא) ְדּ ְ
וּל ַא ְרקָ א עָ לֵ יהּ מֵ הַ הוּא ִמ ְשׁ ָחא ִעלָּ ָאה ,וְ ָא ֵתי ְל ִא ְת ַמ ְשּׁכָ א ִמ ַתּ ָמּן
ישאְ ,
קַ ִדּ ׁ ָ
ְלכָ ל עָ ְל ָמא.
וּכ ִתיב וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ וּבֵ רַ ְכ ָתּ אֶ ת יְ ָי אֱ לֹהֶ יךָ * וְ ִאינּוּן ִבּ ְרכָ אןָ ,א ִריק
דף ער"א ְ
עמוד א ַבּר נָשׁ ְבּ ִאינּוּן ִמ ִלּין מֵ הַ הוּא ְמקוֹרָ א ִעלָּ ָאה ,וְ ִא ְת ָבּ ְרכָ אן כָּ ל ִאינּוּן דַּ ְרגִּ ין
וּ ְמקו ִֹרין ,וְ ִא ְת ַמ ְלּיָין ְל ַא ְרקָ א עַ ל כָּ ל עָ ְל ִמין .וְ ִא ְת ָבּ ְרכָ אן כֻּ ְלּהוּ כַּ חֲ דָ א .וְ עַ ל
עוּתיהּ ְבּרָ זָא ְדּ ִב ְרכָּ אןְ ,בּגִ ין ְדּיִ ְת ָבּ ְרכוּן
יך ַבּר נָשְׁ ,ל ַשׁוּ ָָאה ְר ֵ
דָּ א ִא ְצ ְט ִר ְ
יך הוּאִ ,א ְת ְבּרַ ְך,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וּמאן ִדּ ְמ ָברֵ ְך ְל ְ
וּבנִ ין ,כֹּלָּ א כַּ חֲ דָ אַ .
אֲ ָבהָ ן ְ
יתא ְדּכָ ל עָ ְל ָמא ְל ַת ָתּא .כֵּ יוָן ִדּ ְשׁ ָמא
וְ נ ִָטיל חוּלָ קֵ יהּ מֵ ִאינּוּן ִבּ ְרכָ אן ְבּקַ ְד ִמ ָ
ישׁיהּ חוּלָ קָ א
יך הוּא ִמ ְת ָבּרֵ ְך ִמ ַתּ ָמּן ,נ ִָחית וְ ָשׁרָ א עַ ל רֵ ֵ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְדּ ְ
ימנָא ִדּ ְכ ִתיב( ,שמות כ':כ"א) ְבּכָ ל הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר ַאזְ ִכּיר
קַ ְד ָמ ָאה .וְ הָ א או ִֹק ְ
אלֶ יךָ וּבֵ רַ ְכ ִתּיךָ ( .אזכיר כמה דאת אמר (תהילים כ':ד') יזכור כל
אֶ ת ְשׁ ִמי ָאבֹא ֵ
ישׁיהִּ ,מ ַתּ ָמּן ִא ְת ְפּ ַשׁט
מנחותיך) כֵּ יוָן ְדּהַ ִהיא ְבּרָ כָ ה ַא ְתיָיא וְ ַשׁ ְריָיא עַ ל רֵ ֵ
פּוּחין
ֲתא ְדּ ִאינּוּן ִבּ ְרכָ אן נ ְַח ִתּיןִ ,מ ְתעַ ְטּרָ ן גּ ֹו חֲ קַ ל ַתּ ִ
ְבּכָ ל עָ ְל ָמאְ .בּ ַשׁע ָ
ישין ,וּפַ גְ עֵ י ְבּהוּ כַּ ָמה דַּ ְרגִּ ין ִדּ ְמ ָמנָן ְבּעָ ְל ָמא ,וְ נ ְַח ֵתּי ְבּהוּ  ,וְ ַא ְמרֵ י
קַ ִדּ ׁ ִ
יך הוּא .מֵ ָאן אֲ ָתר
וּ ַמ ְכ ִריזֵי דָּ א ִאיהוּ דּוֹר ֹונָא ְדּ ָשׁדַ ר ְפּלוֹנִ י ְלקוּ ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ישׁא חֲ דָ א ְדּצַ ִדּיקַ .תּ ָמּן סַ ְלּ ִקיןִ ,מ ְתעָ רֵ י
נ ְַח ֵתּיְ ,ל ָב ַתר ְדּנ ְַח ֵתּי מֵ אֲ ָתר רֵ ָ
וּמ ַתּ ָתּא ,הֲ דָ א הוּ א ִד ְכ ִתיב
ְלנ ְַח ָתּא ַאחֲ רָ נִ ין ִמ ְלּעֵ ילָּ א ,וְ ִא ְת ַמ ְלּיָיא ִמ ְלּעֵ ילָּ א ִ
(משלי י':ו') ְבּרָ כוֹת ְלרֹאשׁ צַ ִדּיק .כֵּ יוָן ְדּהַ אי דַּ ְרגָּ א ִא ְת ַמ ְלּיָיאָ ,א ִריק ְלהַ אי
וּמ ַתּ ָמּן נַגְ ִדּין וְ ִא ְת ַמ ְשּׁכָ ן ְל ַת ָתּא .כַּ ד סַ ְלּ ִקין ִאינּוּן ִבּ ְרכָ אן ִמ ַתּ ָתּא,
כַּ לָּ הִ ,
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וּפ ְת ָחא ְלעֵ ילָּ א ,וְ לֵ ית ְמ ָמנָא ְלעֵ ילָּ אְ ,דּלָ א פָּ ַתח כָּ ל ִאינּ וּ ן
לֵ ית ִפּ ְת ָחא ִ
יעין ,דָּ א ִאיהוּ ּדוֹר ֹונָא ְדּ ַמ ְלכָּ א ְדּ ָשׁדַ ר
וּמ ְכ ִרזֵי וְ ַא ְמרֵ י ְבּכָ ל ִאינּוּן ְר ִק ִ
ִפּ ְת ִחיןַ .
יּוּמא כַּ ְדּקָ א יָאוּ ת .וּ ַמאן ִאיהוְּ .בּרָ כָ ה ְדּ ָא ִתיבוּ
ְפּלוֹנִ י ,דָּ א הוּא דּוֹר ֹונָא ְבּ ִק ָ
יּוּמא כַּ ְדּקָ א
יה ָאמֵ ן ,דָּ א ִאיהוּ ְבּ ִק ָ
עָ לֵ יהּ ָאמֵ ןְ .דּכָ ל ְבּרָ כָ ה ְדּ ָא ִתיבוּ עָ לֵ ּ
יָאוּ ת .וְ כֵ יוָן ְדּהַ אי ִבּ ְרכָ ָתא סַ ְלּקָ א ,כָּ ל דַּ ְרגִּ ין ִדּ ְלעֵ ילָּ א ,כֻּ ְלּהוּ זְ ִמינִ ין ְלגַ בֵּ י
הַ הוּא נְ הוֹרָ א ְדּלָ א נ ִָהירְ ,בּגִ ין ְל ַאנְ הָ רָ א ְלג ַָבּהּ .וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ִאי ִהיא ִבּ ְרכָ ָתא
ישׁין( ,עיין לקמן סוד אמן
וּמעַ ְטּ ִרין לָ הּ ְבּ ִע ְט ִרין קַ ִדּ ִ
יאין ְמ ָב ְרכָ ן לָ הְּ ,
ְדּסַ גִּ ִ
דוּשׁה ְבּרָ זָא
וּק ָ
רפ''ה ע''א) ְבּרָ זָא ְדּ ָאמֵ ןָ .אמֵ ן הוּא רָ זָא ְדּ ִק ְשׁרֵ יְ ,דּכָ ל יִ חוּדָ א ְ
קוּד ָשׁא
וּמעַ טֵּ ר ְלהַ ִהיא ִבּ ְרכָ ָתא ְבּ ִע ְט ִרין ִעלָּ ִאין כַּ ְדּקָ א יָאוּת .וְ ְ
ְדּ ָמארֵ יהְּ .
יאוּב ֵתיהּ ְבּ ִב ְרכָ ָתא
ְ
יך הוּא ִא ְת ְרעֵ י ְבּהוְּ ,בּ ִאינּוּן ִדּ ְמ ָב ְר ִכין לֵ יהּ ,וְ ִת
ְבּ ִר ְ
ִדּ ְל ַתּ ָתּאְ ,דּהַ ִהיא ִבּ ְרכָ ָתא סַ ְלּקָ א ,וְ ַאנְ ִהיר ּבוּ ִצינָא ְדּלָ א נ ִָהיר ,וְ ַא ְת ִקיף
ילא .וְ עַ ל רָ זָא דָּ א ְכּ ִתיב( ,שמואל א ב':ל')
תּוּקפָ א ַתּ ִקּיפָ אְ ,לסַ ְלּקָ א ְלעֵ ּ ָ
לָ הּ ְבּ ְ
יך הוּא .וּב ֹוזַי
יה ְלקוּ ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ִכּי ְמכַ ְבּדַ י אֲ כַ בֵּ דִ ,אלֵּ ין ִאינּוּן ִדּ ְמ ָב ְר ִכין לֵ ּ
וּמנְ ִעין ִבּ ְרכָ ָתא
יך הוּאַ ,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
יֵקָ לּוִּ ,אלֵּ ין ִאינּוּן ְדּלָ א ְמ ָב ְר ִכין לֵ יהּ ְל ְ
פּוּמיְ יהוּ .רָ זָא ְדּרָ זִ יןְ ,ל ִאינּ וּ ן ְדּי ְַדעֵ י ָח ְכ ְמ ָתא ְדּ ָמארֵ יהוֹןְ ,ל ִמנְ דַּ ע רָ זָא
ִמ ַ
סּוּפין ְדּהַ אי עָ ְל ָמאְ ,ל ַא ְרקָ א
יתא ,וּ ְבכָ ל הַ נ ִָאין וְ ִכ ִ
ְדּ ִב ְרכָּ אןְ ,בּ ִפקּוּדֵ י אוֹרַ יְ ָ
ִבּ ְרכָ אן מֵ עֵ ילָּ א ְל ַת ָתּא.
ילא
חכַּ ד (ס''א בר) ִבּ ְרכָ אן ִדּ ְצלו ָֹתאְ ,דּ ִאינּוּן ִתּקּוּנָא ְדּ ָמארֵ יהוֹןִ ,מ ַתּ ָתּא ְלעֵ ּ ָ
וּמֵ עֵ ילָּ א ְל ַת ָתּאִ .בּ ְרכָ אן ְדּלָ או ִאינּוּן ִבּ ְצלו ָֹתא ,סַ ְלּ ִקין ִמ ַתּ ָתּא ְלעֵ ילָּ א ,עַ ד
תּוּקפָ אְ ,להַ הוּא נְ הוֹרָ א
וּמ ְתעָ רֵ י (לעילא) ְבּ ְ
ְדּ ָמטוּ גּ ֹו נְ הוֹרָ א ְדּלָ א נ ִָהירִ ,
ְדּלָ א נ ִָהירְ ,בּהַ ִהיא ְבּרָ כָ ה ,וְ סַ ְלּקָ א ִא ְתּעֲרוּ ְלעֵ ילָּ א ,עַ ד ְדּ ָמטוּ ְלכֻ ְרסַ יָיא
ִעלָּ ָאהְ ,מקוֹרָ א ְדּכָ ל ַחיִּ יןְ .כּדֵ ין נ ְָפקוּ מֵ הַ הוּא ְמקוֹרָ א ִעלָּ ָאהִ ,בּ ְרכָ אן
יש
ַאחֲ רָ נִ ין ,וְ ִאעֲרָ עוּ ִאלֵּ ין ְבּ ִאלֵּ ין ,וְ נ ְַשּׁקֵ י ִאלֵּ ין ְל ִאלֵּ ין ,וְ ָא ָתאן וְ ַשׁ ְריָין ְלרֵ ׁ
וּבנִ ין ,וְ כָ ל ְשׁרָ גִ ין
צַ ִדּיקְ ,ל ַא ְרקָ א ְל ַת ָתּא .וְ כַ ד נ ְַח ִתּיןִ ,א ְת ָבּ ְרכָ ן אֲ ָבהָ ן ְ
ִדּ ְלהוֹן.
וְ רָ זָא ְדּ ִאלֵּ ין ִבּ ְרכָ אן ְל ַא ְתּעָ רָ א מֵ עֵ ילָּ א ְל ַת ָתּאְ ,בּרָ זָא דָּ א:
וּל ַאנְ הֲ רָ א
וּל ַא ְמ ָשׁכָ א ְ
רוּך :דָּ א רָ זָא ִדּ ְמקוֹרָ א ִעלָּ ָאה ִמכֹּלָּ אְ ,ל ַא ְרקָ א ְ
ָבּ ְ
וּמ ַתּ ָמּן
רוּך (נ''א בריך) ָתּ ִדירְ ,דּלָ א פַּ ְס ִקין מֵ ימוֹיִ .
כָּ ל בּו ִֹצינִ ין .וְ ִאיהוּ ָבּ ְ
ֵשׁירוּ ָתא ְדּ ִא ְקרֵ י עָ ְל ָמא ְדּ ָא ֵתי ,וְ ִאיהוּ ְקצֵ ה הַ ָשּׁ ַמיִ םְ ,דּהַ הוּא קָ צֶ ה ,קָ צֶ ה
ִעלָּ ָאה ִאיהוּ ְ .בּגִ ין ְדּ ִאית קָ צֶ ה ְכּגַוְ ונָא דָּ א ְל ַת ָתּא ,וְ ִאיהוּ עָ ְל ָמא ַתּ ָתּ ָאה.
וּל ִא ְתעֲרָ א ִמ ַתּ ָתּא
רוּך ,לָ קֳבֵ ל ַתּ ָתּ ֵאיְ ,ל ַא ְרקָ א ְל ַת ָתּאְ ,
וְ ִא ְקרֵ י אוּף הָ ִכי ָבּ ְ
רוּך (קדמאה) דָּ א ִא ְקרֵ י הָ כָ אְ ,בּרָ זָא
וּב ְ
ילא ְבּ ִב ְרכָּ אן ִדּ ְצלו ָֹתאָ .
ְלעֵ ּ ָ
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ְדּ ָח ְכ ְמ ָתא ִעלָּ ָאהְ ,דּ ַא ְמלֵ י ְלהַ הוּא אֲ ָתרְ ,בּ ַחד ְשׁ ִביל דָּ ִקיק ְדּ ָא ִעיל בֵּ יהּ.
וּבּגִ ין כָּ ְך
רוּך סָ ִתים ִאיהוְּ ,
ַא ָתּהְ :ל ָב ַתר ָשׁארֵ י ְל ִא ְתגּ ְַליָיאְ ,דּהָ א הַ אי ָבּ ְ
רוּךְ ,מקוֹרָ א ִעלָּ ָאה ְדּלָ א ִא ְתגּ ְַליָיאַ .א ָתּהִ ,שׁירוּ ָתא
ִא ְקרֵ י ְבּאֹרַ ח סָ ִתים ָבּ ְ
ימינָא,
וּמאן ִאיהוּ .דָּ א רָ זָא ִדּ ִ
וּבּגִ ין כָּ ְך ִא ְקרֵ י ַא ָתּהַ .
ְל ִא ְתגּ ְַליָיא ְל ַברְ ,
וְ ִא ְקרֵ י כֹּהֵ ן ְלגַבֵּ י הַ הוּא אֲ ָתר .וְ רָ זָא דָּ א (תהילים ק"י:ד') ַא ָתּה כֹהֵ ן ְלעוֹלָ ם,
ַמאן כֹּהֵ ן ְלהַ הוּא עוֹלָ םַ ,א ָתּה .וְ דָ א ִאיהוּ יְ ִמינָא ִעלָּ ָאהְ ,דּהָ א ִא ְשׁ ְתּכַ ח
גַּליָיא.
ְל ִא ְת ְ
נוּתא ְבּכָ ל ִס ְט ִרין * .אֱ לֹהֵ ינוּ:
ימ ָ
יתא .רָ זָא ִדּ ְמהֵ ְ
עמוד ב יְ ה ֹוָה :דָּ א רָ זָא ְדּאֶ ְמצָ ִע ָ
ימינָא בֵּ יהּ ,וְ ִא ְת ְכּ ִלילוּ דָּ א ְבּדָ א,
ימינָא ,וִ ִ
דָּ א ִס ְטרָ א ִדּ ְשׂ ָמאלָ אְ ,דּכָ ִליל ִבּ ִ
ְלמֶ הֱ וֵי ַחד .וְ עַ ד הָ כָ אִ ,א ְת ְק ָשּׁרוּ ִבּ ְרכָ אןְ ,דּכֵ יוָן ְדּ ִאלֵּ ין ִא ְת ָבּ ְרכָ אן ,כֻּ ְלּהוֹן
ִדּ ְל ַתּ ָתּא ִא ְת ָבּ ְרכָ אןְ .ל ָב ַתר ְדּ ִאינּוּן ִא ְת ָבּ ְרכָ אן ,וְ נ ְַטלֵ י ִבּ ְרכָ אן ְלגַ ְר ַמיְ יהוּ,
ִא ְתהֲ דָ רוּ ְכּ ִלילָ ן ְכּ ַחד ְלהַ הוּא ְמקוֹרָ אְ ,דּ ִאינּוּן לָ א י ְַכ ִלין ְל ִא ְתהַ ְדרָ א ְלגַ בֵּ י
אלין
יתאִ ,א ְתהֲ דָ רוּ וְ עָ ִ
הַ הוּא אֲ ָתר ,עַ ד ְדּ ִא ְת ָבּ ְרכָ ן .כֵּ יוָן ְדּ ִא ְת ָבּ ְרכָ ן ְבּקַ ְד ִמ ָ
ירין ַאחֲ רָ נִ יןְ ,ל ַא ְרקָ א ְל ַת ָתּא.
ְלגַבֵּ י הַ הוּא אֲ ָתרְ ,לנ ְַטלָ א ִבּ ְרכָ אן יְ ֵת ִ
א ִבין ְלגַבֵּ יהּ .וְ רָ זָא דָּ א (שמות
אלין וְ לָ א ָתּ ָ
וְ עַ ד ְדּ ִאינּוּן ִא ְת ָבּ ְרכָ אן ,לָ א עָ ִ
אלין ַתּ ָמּן,
כ"ג:ט"ו) וְ לֹא יֵרָ אוּ פָ נַי רֵ יקָ ם .וְ כַ ד ָתּ ִבין ְלגַבֵּ י הַ הוּ א אֲ ָתר ,וְ עָ ִ
ְכּדֵ ין ִא ְקרֵ י הַ הוּא אֲ ָתר מֶ לֶ ְך .וּמֶ לֶ ְך לָ א ִא ְת ְקרֵ יַ ,בּר כַּ ד ִאינּ וּ ן ִמ ְתקָ ְר ִבין
ימ ַתי ִא ְקרֵ י מֶ לֶ ְך .כַּ ד רַ ְב ְר ָבנוֹי ַא ְתיָין ְלגַ בֵּ יהּ
וּמ ְלכָּ א ֵא ָ
וּמ ְת ָבּ ְרכָ ןַ .
יהִ ,
ְלגַבֵּ ּ
יריןִ ,מ ְס ַתּ ְפּקָ ן ְבּכָ ל ַמה ְדּ ִא ְצ ְט ִריכוְּ ,בּלָ א חֶ ְסר ֹונָאְ ,כּדֵ ין ִאיהוּ מֶ לֶ ְך.
ע ֲִת ִ
ישׁין .וְ הָ כָ א
מֶ לֶ ְך ְל ַת ָתּא ,כַּ ד ִאלֵּ ין ְמעַ ְטּרָ ן לֵ יהּ ְבּ ִספּוּקָ אְ ,בּ ִע ְט ִרין קַ ִדּ ִ
וּבגִ ין ְדּ ִאיהוּ עָ ְל ָמא
וּמאן ִאיהוּ .הָ עוֹלָ ם אֲ ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ וְ ִצוָנוּ ְ .
ִא ְקרֵ י מֶ לֶ ְךַ .
ְדּלָ א ִא ְתגּ ְַליָיא ְל ַבר ,וְ ִאיהוּ סָ ִתים ,קָ רֵ י לֵ יהּ הָ ִכי ְבּאֹרַ ח סָ ִתים .וְ עַ ל דָּ א
וּלעוֹלָ ם יְ ִמינָא ַא ָתּהְ ,כּ ָמה ְדּ ִא ְתּ ַמר .וְ עַ ל
לָ א ִא ְקרֵ י ,אֶ לָּ א ְבּאֹרַ ח סָ ִתיםְ .
ישׁא וּ ְבסוֹפָ א .וְ עָ ְל ָמא ַתּ ָתּ ָאה ,כַּ ד
דָּ א כֹּהֵ ן ,כָּ ִפיף ְלגַבֵּ י הַ הוּא אֲ ָתרְ ,בּרֵ ָ
ילא ָבּרוּ ְך ,וְ לָ א ִא ְקרֵ י
ימינָא ,וְ ִא ְתדַּ ָבּק בֵּ יהּ ,קָ רֵ י ִמ ַתּ ָתּא ְלעֵ ּ ָ
ִא ְתקָ ַשׁר ִל ִ
יה ,וְ ַא ְמלֵּ י
ָבּרוּ ְךַ ,בּר ְבּרָ זָא ִדּ ְמקוֹרָ א ְדּ ִא ְת ְדּ ַבק ַבּהֲ דֵ יהּ (ביה) ,וְ עָ יִּ יל בֵּ ּ
יהַ .א ָתּה ,רָ זָא ְדּהַ הוּא כֹּהֵ ןְ ,ל ִא ְתדַּ ְבּקָ א ַבּהֲ דֵ יהּ ,וְ עַ ל דָּ אִ ,בּ ְצלו ָֹתא
לֵ ּ
רוּךְ ,דּ ִאיהוּ עָ ְל ָמא כָּ פוּף ְלגַבֵּ י עֵ ילָּ א ,וְ דָ א ִאיהוּ ִשׁנּוּי
ַבּר נָשׁ כּוֹרֵ עַ ְבּ ָב ְ
רוּך ִדּ ְשׁ ַאר ִבּ ְרכָ אן .וְ כֹלָּ א ְבּרָ זָא ִעלָּ ָאה ִאיהוּ,
רוּך ִדּ ְצלו ָֹתא ,וּבֵ ין ָבּ ְ
בֵּ ין ָבּ ְ
רוּך ִדּ ְצלו ָֹתאַ ,בּר נָשׁ כּוֹרֵ עַ בֵּ יהּ ְבּ ִב ְרכּוֹי,
ְל ַא ְרקָ א ִבּ ְרכָ אן ְלכָ ל עָ ְל ִמיןָ .בּ ְ
ישׁא ְבּ ַא ָתּהְ ,בּגִ ין ְדּ ַא ָתּה ִא ְקרֵ י רֹאשׁ .וְ עַ ל דָּ א כֹּהֵ ן נ ִָטיל ָבּרֹאשׁ,
וְ גָ ִחין רֵ ָ
ישא ְבּ ַא ָתּה .וְ כֹהֵ ן
רוּך .וְ גָ ִחינוּ ְדּרֵ ׁ ָ
וּבּגִ ין כָּ ְך ְכּ ִריעָ ה ְבּ ָב ְ
וְ ִאיהוּ רֹאשׁ ָתּ ִדירְ .

סדר ט"ו בשבט
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ְבּכָ ל אֲ ָתר ְדּ ִא ְקרֵ י ַא ָתּה ,גָּ ִחין ִבּ ְצלו ָֹתא .מֶ לֶ ְך ָבּ ַתר ְדּגָ ִחין ,תּוּ לָ א ז ִָקיף,
יך,
ירי גַּ ְר ִמ ְ
ילי ַאזְ ִע ִ
יך הוּא ָא ַמר לָ הּ ְל ִסיהֲ רָ א ,זִ ִ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ַמאי ַט ְע ָמאְ .
יך הוּא,
יך ְלקוּ ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וּבגִ ין דָּ אִ ,בּ ְרכָ ָתא ְדּ ַבּר נָשׁ ָבּ ִר ְ
וְ תוּ לָ א ז ְַקפָ אְ .
ִא ְתּעַ ר ְל ַא ְרקָ א ִבּ ְרכָ אן ִמ ְלּעֵ ילָּ א ְלעָ ְל ִמין כֻּ ְלּהוְּ ,כּ ָמה ְדּ ִא ְתּ ַמר .זַכָּ ִאין
וּבעָ ְל ָמא ְדּ ָא ֵתיְ .כּ ִתיב( ,ישעיהו ס"ג:ט"ז) ִכּי
ִאינּ וּ ן יִ ְשׂרָ ֵאל ְבּעָ ְל ָמא דֵּ יןְ ,
ַא ָתּה ָא ִבינוּ ִכּי ַא ְברָ הָ ם וְ גוֹ'ָ .תּנֵינָןְ ,לזִ ְמנָא ְדּ ָא ֵתי ַא ְמ ִרין לֵ יהּ ְליִ ְצ ָחק וְ כוּ',
ימינָא ,אֲ ָבל יְ ִמינָא ְמנָלָ ן ְדּ ִא ְקרֵ י ָאבִ .דּ ְכ ִתיב
ְבּגִ ין ִדּ ְשׂ ָמאלָ א ִא ְת ְכּ ִליל ִבּ ִ
וּלכֹהֵ ן ,וְ ַאף עַ ל גַּב ִדּ ְלעֵ ילָּ א ִא ְקרֵ י ָאב ,וַאֲ ִפילּוּ ִלנְ הוֹרָ א
וַיְּ ִשׂמֵ הוּ ל ֹו ְל ָאב ְ
תּהְ ,כּ ָמה ְד ַא ְתּ ָאמֵ ר (שם)
ימינָא ִא ְקרֵ י ַא ָ
ֲתא ְדּ ִא ְת ְדּ ַבק ִבּ ִ
ְדּלָ א נ ִָהיר ְבּ ַשׁע ָ
ַא ָתּה יְ ָי ָא ִבינוּ גּוֹאֲ לֵ נוּ וְ גוֹ'.

ואחרי כל זה ,התפלל תפילה זו:
וּבצוּ
ֹשׂה וְ הַ יּוֹצֵ ר וְ הַ בּוֹרֵ א וְ הַ ַמּאֲ ִציל עוֹלָ מוֹת עֶ ְליוֹנִ יםְ ,
ָאנָּא הָ ֵאל ,הָ עו ֶ
ית.
ראת דוּגְ ָמ ָתן עַ ל הָ ָארֶ ץ ִמ ַתּ ַחת ,כּוּלָ ם ְבּ ָח ְכ ָמה עָ ִשׂ ָ
ָ
וּב ִצ ְבי ֹונָם ָבּ
רָ ָתם ְ
עֶ ְליוֹנִ ים ְל ַמ ְעלָ ה וְ ַת ְחתּוֹנִ ים ְל ַמ ָטּה ְל ַחבֵּ ר אֶ ת הָ אוֹהֶ ל ִל ְהיוֹת אֶ ָחד,
וּב ִצ ְבי ֹונָם ֶשׁל ַמ ְעלָ ה,
וּד ָשׁ ִאים ִמן הָ אֲ דָ ָמה ִה ְצ ַמ ְח ָתְּ ,בּקו ָֹמ ָתם ְ
וְ ִאילָ נִ ין ְ
וּתבוּנָה ָבּהֵ ָמּהְ ,להַ ִשּׂיג ַבּנּ ְֶעלָ ִמים .וּפָ קַ ְד ָתּ
ְלהו ִֹדיעַ ִל ְבנֵי ָאדָ ם ָח ְכ ָמה ְ
מּוּשׁ ָט ִרים ְלהַ גְ ִדּילָ ם
ְ
עֲלֵ יהֶ ם ְבּ ִמ ְשׁמֶ רֶ ת ַמ ְל ָאכֶ יךָ הַ ְקּדו ִֹשים הַ ְמּמוּנִּ ים וְ הַ
יחן וְ עָ לֵ ימ ֹו ִתיטּוֹף ֶשׁפַ ע וְ כ ַֹח ִמדו ֶֹתיךָ הָ עֶ ְליוֹנוֹת וְ ַיעֲשׂוּ ְפּ ִרי
וּ ְלהַ ְצ ִמ ָ
ֲשׂיךָ ִת ְשׂ ַבּע הָ ָארֶ ץ,
וּמ ְפּ ִרי ַמע ֶ
ֹשׂה ְפּ ִרי ְל ִמינוִֹ ,
ְתבוּ ָאה וְ כָ ל עֵ ץ ְפּ ִרי עו ֶ
טּוּבהְ .להַ חֲ יוֹת ָבּהֶ ם נֶפֶ שׁ כָּ ל ַחי ִמן הַ כּ ַֹח
לֶ אֱ כוֹל ִמ ִפּ ְריָהּ וְ ִל ְשׂבּוֹעַ ִמ ָ
הָ רוּ ָחנִ י אֲ ֶשׁר ָבּהֶ ןִ ,מ ְפּ ִרי ִפי ַמ ְל ָאכֶ יךָ הַ ְקּדו ִֹשׁים הַ נּו ְֹט ִרים אֶ ת ִפּ ְרי ֹו
וּ ִממֶּ נוּ פֶ ְריְ ךָ נִ ְמצָ אְ ,שׂכַ ר ְפּ ִרי הַ בֶּ טֶ ן ְלהַ חֲ יוֹת וְ לָ זוּן אֶ ת הַ גּוּף .וְ הָ יָה ִפּ ְרי ֹו
וּל ַח ְדּ ָשׁה,
יטהּ ְ
ֲשׂיךָ ְלהַ ְחנִ ָ
ְל ַמאֲ כָ ל וְ עָ לֵ יהוּ ִל ְתרוּ פָ ה .וְ זֶה הַ יּוֹם ְתּ ִחילַּ ת ַמע ֶ
נוּטים ְלפֵ ירוֹת
ֹשׂה ְפּ ִרי ְל ִמינֵהוּ ִכּי כֵ ן יִ ְמ ְלאוּ יְ מֵ י הַ חֲ ִ
ִאישׁ י ִָביא ְבּ ִפ ְרי ֹו עו ֶ
הָ ִאילָ ן הָ עֶ ְליוֹן ,עֵ ץ הַ ַחיִּ ים אֲ ֶשׁר ְבּתו ְֹך הַ גָּ ן ,וְ עָ ָשׂה ְפּ ִרי ְל ָמ ְעלָ ה.
יהי רָ צוֹן ִמ ְלפָ נֶיךָ יְ ָי אֱ לֹהֵ ינוּ וֵאלֹהֵ י אֲ בו ֵֹתינוֶּ ,שׁ ְבּכ ַֹח ְסגוּלַּ ת אֲ ִכילַ ת
וִ ִ
שׁוֹר ֵשׁהֶ ן יִ ְתעו ְֹררוּ
ְ
הַ פֵּ ירוֹת ֶשׁנֹּאכַ ל וּנְ ָברֵ ְך עֲלֵ יהֶ ן עַ ָתּה וַאֲ ֶשׁר נֶהָ גֶה ְבּסוֹד
ְשׂרָ פֵ יהֶ ן הָ עֶ ְליוֹנִ ים אֲ ֶשׁר הֵ ָמּה ְתּלוּיִ ים ָבּם ְלהַ ְשׁ ִפּיעַ עֲלֵ יהֶ ן ֶשׁפַ ע רָ צוֹן
ְבּרָ כָ ה וּנְ דָ ָבה ,וְ גַם הַ ְמּמוּנִּ ים וְ הַ מֻּ ְשּׁ ָט ִרים עֲלֵ יהֶ ן יִ ְת ַמ ְלּאוּ מֵ עוֹז ֶשׁפַ ע
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אשׁית הַ ָשּׁנָה וְ עַ ד ַאחֲ ִרית
יחם מֵ רֵ ִ
וּלהַ ְצ ִמ ָ
הָ דֳרָ ן לָ שׁוּב ֵשׁנִ ית ְלהַ גְ ִדּילָ ם ְ
וּל ָשׁלוֹם .וְ קַ יֵּים לָ נוּ אֶ ת הַ דָּ ָבר
הַ ָשּׁנָה ְלטו ָֹבה וְ ִל ְברָ כָ ה ְל ַחיִּ ים טו ִֹבים ְ
ֶש ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ עַ ל יְ דֵ י ַמ ְל ָא ִכי ח ֹוז ְָך וְ גָ ע ְֲר ִתּי לָ כֶ ם ָבּאוֹכֵ ל וְ לֹא י ְַשׁ ִחית לָ כֶ ם
אֶ ת ְפּ ִרי הָ אֲ דָ ָמה וְ לֹא ְת ַשׁכֵּ ל לָ כֶ ם הַ גֶּפֶ ן ַבּ ַשׂדֶ ה ָא ַמר יְ ָי ְצ ָבאוֹת הַ ְשׁ ִקיפָ ה
וּברֵ ְך עָ לֵ ינוּ אֶ ת הַ ָשׁנָה הַ זֹּאת ְלטו ָֹבה וְ ִל ְברָ כָ ה,
ִמ ְמּעוֹן קָ ְד ְשׁךָ ִמן הַ ָשׁ ַמיִ ם ָ
יתהוּ ְברָ כוֹת לָ עַ ד ְתּ ַחדֵּ הוּ ְב ִשׂ ְמ ָחה אֶ ת פָּ נֶיךָ וְ נ ְָתנָה הָ ָארֶ ץ יְ בוּלָ הּ וְ עֵ ץ
ְת ִשׁ ֵ
הַ ָשׂדֶ ה יִ ֵתּן ִפּ ְריוֹ ,וְ עֲלֵ יהֶ ם ָתּבֹא ִבּ ְרכַּ ת טוֹב ְל ִה ְת ָבּרֵ ְך פֵּ ירו ֶֹתיהָ ְבּמֵ עֵ ינוּ
אֶ ָחד הַ ַמּ ְרבֶּ ה וְ אֶ ָחד הַ ַמּ ְמ ִעיט גַּם ְבּרָ כוֹת י ְַעטֶ ה ִב ְב ִריאוּת הַ גּוּף ָשם יְ צַ וֶּה
ה' אֶ ת הַ ְבּרָ כָ ה ַחיִּ ים עַ ד הָ עוֹלָ ם.
וְ עוֹז הֲ דַ ר הַ ְבּרָ כוֹת ַבּאֲ ִכילַ ת הַ פֵּ ירוֹת יִ ְהיוּ ִל ְמאוֹרוֹת ְב ַמ ְעיַין הַ ְבּרָ כוֹת
וּמ ָשּׂם
וּמ ְתפָּ ֵאר ְבּג ֹוָונִ ים ֶשׁלּ ֹו ִ
צַ ִדּיק ַחי הָ עוֹלָ ִמים וְ נִ ְראֲ ָתה הַ קֶ ֶשׁת ָשׂשׂ ִ
יוּשׁפַּ ע עָ לֵ ינוּ ֶשׁפַ ע רָ צוֹן וְ רַ חֲ ִמים ִל ְמחוֹל וְ ִל ְסל ַֹח מֵ ֲעוֹנו ֵֹתינוּ וְ ַא ְשׁ ָמ ֵתנוּ
ְ
אֲ ֶשׁר נו ַֹא ְלנוּ וַאֲ ֶשׁר ָח ָטאנוּ .וְ הָ יִ ינוּ ַמ ְר ִשׁיעֵ י ְב ִרית וּפָ ג ְַמנוּ ִב ְפ ִרי צַ ִדּי"ק ַחי
וּמנ ְַענוּ ְר ִביבֵ י הַ ְשׁפָּ עֲת ֹו וְ נִ ְשׁ ָחתוּ כָּ ל ְמקוֹרוֹת וְ יָשׁוּב עַ ָתּה הַ כֹּל
ֹלמיִ ם ַ
הַ עו ָ
יתן קַ ְשׁתּ ֹו ִכּי ַא ָתּה ְתּ ָברֵ ְך צַ ִדּיק ה' כַּ ִצנָּה
יתנ ֹו הָ ִראשׁוֹן וְ ֵת ֵשׁב ְבּ ֵא ָ
ְל ֵא ָ
רָ צוֹן ַתּ ְע ְטרֵ הוּ:
אשוֹן
וּבעָ וֹן ָאדָ ם הָ ִר ׁ
וְ כָ ל הַ נִּ צוֹצוֹת ֶשׁנִּ ְתפַּ זְּ רוּ עַ ל יָדֵ ינוּ א ֹו עַ ל יְ דֵ י אֲ בו ֵֹתינוּ ְ
אֲ ֶשׁר ָח ָטא ְבפֵ ירוֹת הָ ִאילָ ן עַ ָתּה יָשׁוּבוּ ְל ִה ְתכַּ לֵּ ל ְבּעוֹז הֲ דַ ר עֵ ץ הַ ַחיִ ים,
וְ יוּ סַ ר מֵ הֶ ם כָּ ל רַ ע ְבּכ ַֹח ִשׁ ְמךָ הַ גָּ דוֹל הַ יוֹצֵ א ִמפָּ סוּק ַחיִ ל ָבּלַ ע וַיְ ִקיאֶ נּוּ.
יתנ ֹו הָ ִראשׁוֹן וְ לֹא יִ דַּ ח ִממֶּ נוּ נִ ידַּ ח ִכּי ַא ָתּה ה' ְל ַבדֶּ ךָ
וְ י ָׁשוּב הַ כֹּל ְל ֵא ָ
ְמקַ בֵּ ץ נִ ְדחֵ י יִ ְשׂרָ ֵאל.
יח וְ קַ ְרנ ֹו ָתּרוּם ִבּישׁוּעָ ֶתךָ וִ יַרוּם
וּבכֵ ן אֶ ת צֶ ַמח דָּ וִ ד עַ ְבדֶּ ךָ ְמהֵ רָ ה ַתּ ְצ ִמ ַ
ְ
ָשׂא ַמ ְלכוּת ֹו עַ ל כָּ ל הָ עוֹלָ ם כּוּלּוֹ ,וְ ַת ַחת הַ ַנּעֲצוּץ ַיעֲלֶ ה ְבּרוֹשׁ
הוֹד ֹו וְ ִתנ ֵ
יהי
וְ ַת ַחת הַ ִסּ ְרפָּ ד ַיעֲלֶ ה הָ דָ ס וְ הָ יָה לַ ה' ְל ֵשׁם ְלאוֹת עוֹלָ ם לֹא יִ כָּ רֵ ת ,וִ ִ
ִפסַּ ת ַבּר ָב ָארֶ ץ ְבּרֹאשׁ הָ ִרים יִ ְרעַ שׁ כַּ ְלּ ָבנוּן ִפּ ְרי ֹו וְ י ִָציצוּ מֵ ִעיר ְכּעֵ ֶשׂב
ָשׂא עָ נָף וְ עָ ָשׂה פֶ ִרי ְד ַבר יוֹם
הָ ָארֶ ץָ ,אז יְ רַ נְּ נוּ עֲצֵ י הַ יַעַ ר וְ עֵ ץ הַ ָשּׂדֶ ה נ ָ
כּוּרים ִל ְפנֵי ִמזְ בֵּ ַח ה'
אשׁית כָּ ל ְפּ ִרי הָ אֲ דָ ָמה ְלהָ ִביא ִבּ ִ
ְבּיוֹמוֹ .וְ לָ קַ ְח ָתּ מֵ רֵ ִ
ְבּהַ לֵּ ל וְ תוֹדוֹת לַ ה' אֱ לֹהֵ ינוּ וְ רַ ב טוּב ְלבֵ ית יִ ְשׂרָ ֵאל ,יְ שׂוּשׂוּם ִמ ְד ָבּר וְ ִציָּה
וְ ָתגֵל עֲרָ ָבה וְ ִת ְפרַ ח כַּ חֲ ַבצֶ לֶ ת פָּ רו ַֹח ִת ְפרַ ח וְ ָתגֵל ַאף גִ ילָ ת וְ רַ נֵּן ְכּבוֹד
יתּן לָ הּ הֲ דַ ר הַ כַּ ְרמֶ ל וְ הַ ָשׁרוֹן הֵ ָמּה יִ ְראוּ ְכּבוֹד ה' הֲ דַ ר אֱ לֹהֵ ינוּ,
הַ ְלּ ָבנוֹן נִ ַ
ִבּ ְמהֵ רָ ה ְביָמֵ ינוּ ָאמֵ ן.
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ֲשׂה ְל ַמעַ ן
ֲשׂה ְל ַמעַ ן יְ ִמינֶךָ  ,ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמעַ ן ַח ְסדֶּ ךָ  ,ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמעַ ן ְשׁמֶ ךָ  ,ע ֵ
ע ֵ
ּתוֹרָ ֶתךָ .
צוּרי וְ גֹאֲ ִֽלי:
ה ָו֗ה ִ ֥
י־פ֡י וְ הֶ גְ ֣יוֹן ִל ִ֣בּי ְלפָ ֶנ֑יךָ ְ֝י ֹ
ִֽי ְהי֥וּ ְלרָ ֨צוֹן ׀ ִא ְמרֵ ִ
ֲשׂה ֝ ָי ֗ ֵדינוּ
ֲשׂה ֭ ָידֵ ינוּ כּוֹנְ ָ֥נה עָ ֵ֑לינוּ וּֽ ַמע ֵ֥
וּמע ֣ ֵ
ד ָ֥ני אֱ ל ֗ ֵֹהינוּ ָ֫ע ֵ֥לינוּ ַ
יהי ׀ ֤ ֹנעַ ם אֲ ֹ
וִ ִ ֤
כּוֹנְ ֽ ֵנהוּ:
ושוב אחר העתר עתר זאת ,יצלח דברו במעשה ספר תקוני הפירות כסדר זה:

חטה
יעשה ממנו תבשיל או יביא פת הבאה בכסנין לאחר הסעודה ,ויהגה בזוהר פרשת בלק
דף קפ"ח ע"ב:
פָּ ַתח הַ הוּא יַנּוּקָ א וְ ָא ַמר( ,במדבר ט"ו:י"ט) וְ הָ יָה ַבּאֲ כָ ְלכֶ ם ִמלֶּ חֶ ם הָ ָארֶ ץ
רוּמה לַ יְ יְָ .קרָ א דָּ א עַ ל עוֹמֶ ר הַ ְתּנוּפָ ה ִא ְתּ ַמרַ ,מאי ְתּנוּפָ הִ ,אי
ָתּ ִרימוּ ְתּ ָ
יהי ְתּנוּפָ הַ .מאי ִא ְכפַּ ת לָ ןִ ,אי ָאנִ יף ִאי
ְבּגִ ין ְדּ ָאנִ יף לֵ יהּ כַּ הֲ נָא ְלעֵ ילָּ א ִא ִ
יך.
ָמ ִא ְ
רוּמה .וְ ַאף עַ ל
יך ְל ַא ְר ָמא לָ הּ ְלעֵ ילָּ א ,וְ הַ יְ ינוּ ְתּ ָ
אֶ לָּ א וַדַּ אי ִא ְצ ְט ִר ְ
גַּב ְדּדַ ְר ֵשׁינָן ְתּרֵ י ִמ ְמּ ָאה ,וְ הָ ִכי הוּא ,אֲ ָבל ְתּנוּפָ ה ַמאי (ס''א דא) הוּא
ישׁיןָ ,מארֵ י ְדּרו ְֹמ ִחין ,לָ א
ַארָ מוּ ָתא .וְ רָ זָא ְדּ ָח ְכ ְמ ָתא הָ כָ אִ .אי חֲ ִסידֵ י קַ ִד ִ
ְשׁ ַמ ְשׁתּוּן ְל ִר ִבּי ְשׁ ַמ ְעיָה חֲ ִסידָ אְ ,דּ ִאי לָ או ִתּנְ ְדּעוּן ְתּנוּפָ ה ַמאי ִהיאִ .ח ָטּה
ַמאי ִהיאְ .שׂעוֹרָ ה ַמאי ִהיא.
ְתּנוּפָ ה ְדּקָ ָא ְמרֵ ינָן ,הַ יְ ינוּ ְתּנ''וּ פֶּ ''ה .וְ רָ זָא ִדּילֵ יהּ (ירמיהו י"ג:ט"ז) ְתּנוּ כָּ בוֹד
קוּד ָשׁא
לַ יְ ָי אֱ לֹהֵ יכֶ םְ .דּהָ א פֶּ ה (עלאה) הַ יְ ינוּ כָּ בוֹדְ ,דּ ָבעֵ ינָן ְלמֵ יהַ ב לֵ יהּ ְלּ ְ
ָאה (ס''א דלית אינון
יך הוּא .וְ עַ ל דָּ א ִא ְבעֵ י לָ ן ְל ַא ְר ָמא ְלעֵ ילָּ אְ ,ל ַאחֲ ז ָ
ְבּ ִר ְ
יהבין אלא להאי פה) ִדּלֵּ יהּ אֲ נָן יָהֲ ִבין ְלהַ אי פֶּ הְ .דּלֵ ית ְשׁ ָב ָחא ְל ַמ ְלכָּ א
ִעלָּ ָאה ,אֶ לָּ א כַּ ד יִ ְשׂרָ ֵאל ְמ ַת ְקּנֵי לֵ יהּ ְלהַ אי כָּ בוֹד ,וְ יָהֲ בֵ י לֵ יהּ ְל ַמ ְלכָּ א
כָּ בוֹד .וְ דָ א הוּא ְתּנוּ פֶּ הְ ,תּנוּ כָּ בוֹד ,וְ ָארָ ָמא ִאיהוּ וַדָ אי.
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ְקרָ א ְדּ ָשׁרֵ ינָן בֵּ יהּ ,וְ הָ יָה ַבּאֲ כָ ְלכֶ ם ִמלֶּ חֶ ם הָ ָארֶ ץ .וְ ִכי לֶ חֶ ם הָ ָארֶ ץ ְשׂעוֹרָ ה
ִאיהוּ ,לָ או הָ ִכי .וַאֲ נָן ְשׂעוֹרָ ה ְמקָ ְרבֵ ינָןְ ,בּגִ ין ִדּ ְשׂעוֹרָ ה קַ ְד ָמ ָאה ִל ְשׁ ַאר
נָהֲ ָמא ְדּעָ ְל ָמאְ .שׂעוֹרָ ה ִאיהוּ (ס''א שיעור ה''א ,דהא אתר) ְשׂעוֹרָ ה ְדּה''א
יְ ִדיעַ הוּאְ ,בּ ִשׁיעוּרָ א ְדּהֵ ''א( .ס''א חטה בה''א נקודה וכו') ִח ָטּה נְ קוּדָ ה
יתאְ ,דּלֵ ית חוּלָ קָ א ְל ִס ְטרָ א ַאחֲ רָ א ְדּחו ָֹבא ַתּ ָמּן( .אלא) ִח ָטּה
ְבּאֶ ְמצָ ִע ָ
וּמה ִח ָטּהְ .כּלָ לָ א
עוּתאַ ,
ְבּרָ ָתּא ְדּ ִמ ְת ַח ְטּ ָאה ְלקַ מֵּ י אֲ בוּהָ  ,וְ עָ ִביד לָ הּ ְר ָ
דכ''ב ַא ְתוָון.
ימר,
ָא ַמר ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָרַ ,אף עַ ל גַּב ְדּהֲ וָה לָ ן ְל ִמ ְשׁ ַמע .הָ כָ א ִאית לָ ן ְלמֵ ַ
וּ ְלדַ ְרכָ א קַ ְשׁ ָתּאָ .א ַמר הַ הוּא יַנּוּקָ א ,הָ א ָמגִ נָּא לָ קֳבֵ ל גִּ ירָ אָ .א ַמר ִר ִבּי
אֶ ְלעָ זָר ,וַדַּ אי ִח ָטּה הָ ִכי קָ רֵ ינָן לָ הּ .אֲ ָבל חֲ מֵ ינָן ַבּ ְשׁ ָב ִטים כֻּ ְלּהוּ ְדּלֵ ית ְבּהוּ
וּבהּ ִאית חֵ ''ט ,וְ קָ רֵ ינָן ִח ָטּהָ .א ַמר הַ הוּא יַנּוּקָ א ,וַדַּ אי הָ ִכי הוּ א,
חֵ ''טָ ,
יך לָ הְּ .בּהוּ ְבּ ִשׁ ְב ִטין ,לָ א הֲ ו ֹו ַא ְתוָון ִאלֵּ יןְ ,דּקָ א ָאתוּ
ְדּהָ א חֵ ''ט ַשׁ ְריָא סָ ִמ ְ
דוּשּׁה ִדּ ְלעֵ ילָּ א ,אֲ ָבל ְלג ַָבּהּ ַשׁ ְריָא.
ִמ ִסּ ְטרָ א ִדּ ְק ָ
ימא אֲ ַמאי נ ְַק ַטת ַא ְתוָון ִאלֵּ ין הַ ִהיא ְבּרַ ָתּא,
וְ ִאי ָבּ ִעית ְל ַאפָּ קָ א ַח ְר ָבּא ,וְ ֵת ָ
אֶ לָּ א ִאי ִתּנְ דַּ ע חו ָֹבא ְדּ ָאדָ ם הָ ִראשׁוֹןְ ,דּ ָא ְמרוּ ִח ָטּ''ה הֲ וָהִ ,תּנְ דַּ ע הָ א.
וְ ִאילָ נָא דָּ א כַּ ד נָצַ ח ,כֹּלָּ א ִס ְטרָ א ְדּטוֹב ,נ ִָקיט ְלכָ ל ִס ְטרָ א ַאחֲ רָ א,
וְ כַ ְפיָיא לֵ יהּ.
ַח ְברַ יָּיא קַ ְד ָמ ֵאי ְפּ ִרישׁוּ ִמלָּ ה דָּ א ,וְ ָשׁרוּ לָ הּ מֵ רָ ִחיקִ ,ח ָטּה ְס ָתםָ .אתוּ
שׁ ְעיָה וּפָ ִרישׁ לָ הִּ ,דּ ְכ ִתיב( ,ישעיהו
ַבּ ְתרָ ֵאי וְ ָא ְמרוִּ ,ח ָטּה ַמ ָמּשָׁ .א ָתא יְ ַ
יתאְ ,דּלָ א
וּמ ְמּ ִח ָתּה ִכּי לֹא ִת ְקרַ ב ֵאלָ יִ ְך ,וְ עַ ל כֵּ ן נְ קוּדָ ה ְבּאֶ ְמצָ ִע ָ
נ"ד:י"ד) ִ
יְ הֵ א ַח ָטּ ָאהְ ,דּ ִאלּוּ נְ קוּדָ ה לָ א הֲ וִ יַ ,ח ָטּ ָאה לֶ הֱ וִ י .וְ ִחלּוּפָ א בֵּ ין ט' ְלת',
ָתּ ִבירוּ ְל ִס ְטרָ א ַאחֲ רָ אְ ,בּ ִרירוּ (ס''א דילה) ְדּ ִמילָ ה.
דף קפ"ט ַאתּוּן ַח ְברַ יָּיאְ ,דּלָ א ְשׁ ַמ ְשׁתּוּן ְל ִר ִבּי * ְשׁ ַמ ְעיָה חֲ ִסידָ אַ ,א ְמ ִרין ִדּ ְבחֲ מֵ ֶשׁת
עמוד א זִ ינֵי דָּ גָ ן ,לָ א ִאית חוּלָ קָ א ִל ְס ַטר ַאחֲ רָ א .וְ לָ או הָ ִכיְ ,דּהָ א כָּ ל ַמה ְדּ ִא ְת ְבּלֵ י
וּמאן חוּלָ קָ א ִאית לֵ יהּ .מוֹץ
ְבּ ַא ְרעָ אִ ,ל ְס ַטר ַאחֲ רָ א ִאית בֵּ יהּ חוּלָ קָ אַ .
רוּחִ ,דּ ְכ ִתיב( ,תהילים א':ד') לֹא כֵ ן הָ ְר ָשׁ ִעים ִכּי ִאם כַּ מוֹץ אֲ ֶשׁר
ַ
ְדּ ִת ְדּפֶ נּוּ
רוּח
ַ
וּכ ִתיב (תהילים ק"ג:ט"ז) ִכּי
דוּשּׁאְ ,
רוּחא ִדּ ְק ָ
ָ
רוּח .וְ דָ א הוּא
ַ
ִתּ ְדּפֶ נּוּ
רוּח קֻ ְד ָשׁא ְמפַ זֵּר לֵ יהּ ְבּכָ ל ִס ְט ִרין ְדּעָ ְל ָמא,
עָ ְברָ ה בּ ֹו וְ ֵאינֶנּוּ וְ גוֹ'ְ .בּגִ ין ְדּ ַ
נוּק ָבּאְ .דּכוּרָ א ַמאי הוּאֶ .תּבֶ ן.
ְדּלָ א יִ ְשׁ ְתּכַ ח .דָּ א ְבּ ְ
ֲשׂרְ .דּלֵ ית ְבּהוּ חוּלָ קָ א
וּמוֹץ וְ ֶתבֶ ן כַּ חֲ דָ א ַאזְ ִלין ,וְ עַ ל דָּ א פָּ טוּר ִמ ַמּע ֵ
נוּק ָבּא ,מוֹץ
ִבּ ְקדוּ ָשׁה .ה' ,דָּ גָ ן ְבּנ ְַקיוּ (דדגן) ְבּלָ א ֶתּבֶ ן וּמוֹץ .חֵ ''ט ְדּכַ ר וְ ְ
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וְ ֶתבֶ ן ,הְ :בּנ ְַקיוּ ְדּדָ גָ ן .וְ עַ ל דָּ א ְשׁ ִלימוּ ְדּ ִאילָ נָא ִח ָטּה ִאיהוּ וְ ִאילָ נָא ְדּ ָח ָטא
טּה( .ס''א
וּב ִמלָּ ה ְדּ ִח ָ
בֵּ יהּ ָאדָ ם הָ ִראשׁוֹן ִח ָטּה הֲ וָהְ .דּכֹלָּ א ִאיהוּ ְבּרָ זָאְ ,
בקדושה ה' נקיו דדגן בלא תבן ומוץ ועל דא שלימו דאילנא חטה איהו וכלא איהו

ברזא דחטה) ָתּוָוה ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָר ,וְ ַתוְּ והוּ ַח ְברַ יָּיאָ ,א ַמר ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָר ,וַדַּ אי
הָ ִכי הוּא.
ָא ַמר הַ הוּא יַנּוּקָ א ,הָ ִכי הוּא וַדַּ איְ ,קרָ א ְדּ ָשׁרֵ ינָן בֵּ יהְּ ,דּהָ א ְשׂעוֹרָ ה
יכלָ א ִדּ ְב ִעירָ א ְס ָתםִ ,איהוּ רָ זָא
יתי ְלעָ ְל ָמא .וְ ִאיהוּ ִמ ְת ַתּקָּ ן ְלמֵ ְ
ַא ְק ִדּים ְלמֵ ֵ
רוּמה,
ְדּאֶ לֶ ף הָ ִריםְ ,דּ ְמג ְַדּ ִלין ְבּכָ ל יו ָֹמא ,וְ ִהיא ָא ְכלָ ה לוֹן .וְ ִא ְקרֵ י לֶ חֶ ם ְתּ ָ
יליָאְ ,דּהָ א ְכּ ִתיב
רוּמה( ,ס''א ואתקצר) וְ ִא ְת ְק ִריב ְבּלֵ ְ
יכלָ א ְדּהַ הוּא ְתּ ָ
מֵ ְ
וּבא הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְ ָטהֵ ר וְ ַא ַחר יֹאכַ ל ִמן הַ קֳּדָ ִשׁים ִכּי לַ ְחמ ֹו הוּא.
(ויקרא כ"ב:ז') ָ
רוּמהִ .מן הַ קֳּדָ ִשׁים ,וְ לָ א קֳדָ ִשׁיםְ ,דּהָ א קֹדֶ שׁ ְס ָתם לָ א
ִמן הַ קֳּדָ ִשׁים דָּ א ְתּ ָ
רוּמה ְתּנָן.
רוּמהְ ,דּחוֹמֶ ר ַבּקֹּדֶ שׁ ִמ ַבּ ְת ָ
ִא ְקרֵ י ְתּ ָ
וּרשׁוּ ַאחֲ רָ א לָ א עָ אל
יך הוּא הֲ וַתְ ,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ישׁא ִבּ ְרשׁוּ ְד ְ
ַא ְרעָ א קַ ִד ָ
נוּתא ,וְ לָ א ִא ְת ַח ְבּרַ ת
ימ ָ
ימת ִבּ ְמהֵ ְ
יך ִא ְב ִדּיקַ ת ַא ְרעָ אִ ,אי קַ יְ ַ
ַתּ ָמּן .הֵ ְ
רוּמה דָּ א ִדּ ְשׂעו ִֹריםְ ,כּגַוְ ונָא ְדּרָ זָא ְדּסו ָֹטה.
ִבּ ְרשׁוּ ַאחֲ רָ אִ ,בּ ְק ִריבוּ ִדּ ְת ָ
ָא ַמר ִר ִבּי ַא ָבא ,וַדַּ אי ִשׁ ָנּנָא ְדּ ַח ְר ָבּא ְלג ַָבּ ְךָ ,א ַמר הַ הוּא יַנּוּקָ א ,וַדַּ אי
ִא ָתקַ ְפנָא ְבּ ָמגֵן וְ ִצינָא ְל ַאגָּ נָא ִמנֵּיהּ.
ויברך כל אחד עליו.

זית
יהגה בזוהר פרשת פנחס דף רמ"ז ע"א:
ְבּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן כָּ ִתיתְ ,בּ ֶשׁמֶ ןְ ,בּהַ הוּא ֶשׁמֶ ן ְדּנָגִ יד וְ נ ִָפיק ִמ ְלּעֵ ילָּ אָ .א ַמר
רַ ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,יָאוּת ַא ְמרַ ת .אֲ ָבל ַמאי כָּ ִתית .אֶ לָּ א רָ זָא ִעלָּ ָאה ִאיהוְּ .דּכֵ יוָן
נוּק ָבּא,
ְדּ ִאיהוּ ֶשׁמֶ ןַ ,מאי כָּ ִתית .אֶ לָּ א רֶ מֶ ז הוּא ְדּקָ א רָ ִמיז ְל ַשׁ ְמּ ָשׁא ְבּ ְ
שׁמֶ ן כָּ ִתית כַּ ְדּקָ א יָאוּת לָ הּ ,לָ א הֲ וִ י אֶ לָּ א כָּ ִתית (ס''א אלא
ְל ַאנְ גְּ דָ א ְלג ַָבּהּ ֶ
רזא עלאה הוא ,דקא רמיז לאנגדא לגבה שמן כתית כדקא יאות לה)ְ ,ל ַאפָּ קָ א
וּל ַא ְמ ָשׁכָ א הַ הוּא נְ גִ ידוּ ִמ ְלּעֵ ילָּ אְ ,בּכָ ל
יפין ְדּגוּפָ אְ ,
ֵיתיםְ ,דּ ִאינּוּן ַשׁיְ ִ
ִמזּ ִ
שׁיְ יפָ א( .לא הוי אלא כתית)
ַשׁיְ יפָ א וְ ַ
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יפין ִעלָּ ִאיןְ ,דּ ִאינּ וּ ן
ישׁין ,וְ ַא ִפּיק ִמכָּ ל ִאינּוּן ַשׁיְ ִ
עמוד ב וְ צַ ִדיק ִאיהוּ ְדּכָ ִתישׁ * ְכּ ִת ִ
נוּקבֵ יהּ .וְ ִאי לָ א
יאוּב ָתא ְשׁ ִליםְ ,לגַבֵּ י ְ
ְ
ישׁיןְ ,מ ַשׁח ְרבוּ ְבּ ִת
ֵיתין קַ ִד ִ
ז ִ
יפין ,וְ הַ הוּא
יאוּב ָתא ְדּ ַשׁיְ ִ
ְ
יש ,לָ א יִ פּוּק הַ הוּא ִמ ְשׁ ָחא ,אֶ לָּ א ְבּלָ א ִתּ
כָּ ִת ׁ
נוּק ָבּא ,וְ לָ א הֲ וִ י כַּ ְדּקָ א יָאוּת ,עַ ד ְדּ ְתהֵ א ְבּלוּלָ ה
נְ גִ ידוּ ,לָ א ִא ְתהֲ נֵי ִמנֵּיהּ ְ
וּל ִא ְתזְ נָא
ָאה ְ
יפין .וְ עַ ל דָּ א ְבּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן כָּ ִתיתְ ,ל ִא ְתהֲ נ ָ
ִמנֵּיהּ ִמכָּ ל ַשׁיְ ִ
ִמנֵּיהּ.
רעיא מהימנא

ישׁא,
בּוּצּינָא קַ ִד ָ
ִ
ימנָא,
[שייך לקמן סוף ע''ג (נ''ל דצ''ל ע''ב)] ָא ַמר רַ ְעיָא ְמהֵ ָ
יקין ִמילָ ְך ,וַדָ אי ִא ְתּ ַמר הָ כָ אְ ,בּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן כָּ ִתית .וְ ִא ְתּ ַמר
כַּ ָמּה ְמ ִת ִ
יתא ְד ְבּעַ ל פֶּ הְ ,בּלוּלָ ה ַבּ ִמ ְקרָ אַ ,בּ ִמ ְשׁנָהַ ,בּ ַתּ ְלמוּד .וְ עוֹד
הָ ָתםְ ,בּאוֹרַ יְ ָ
יהי ְבּלוּלָ ה.
יתא ִא ִ
ִאית רָ זָא ִתּנְ יָינָאְ ,בּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן כָּ ִתית .וַדַּ אי לָ או אוֹרַ יְ ָ
יתין,
אוּקמוּהָ ָמארֵ י ַמ ְתנִ ִ
אֶ לָּ א ְל ַמאן ְדּסָ ִביל כַּ ָמה ַמ ְכ ְתּ ִשׁין ְבּגִ ינָהְּ .כּ ָמה ְדּ ְ
יתא ִמ ְתקַ יֶּימֶ ת ,אֶ לָּ א ְבּ ִמי ְשׁמֵ ִמית גּ ְַרמֵ יהּ עָ לָ הּ .וְ עוֹד ָא ְמרוּ,
ְדּלֵ ית אוֹרַ יְ ָ
ִבּזְ ַמן ֶשׁ ַא ָתּה ְמכַ ֵתת רַ גְ לֶ יךָ ִמ ְמּ ִדינָה לַ ְמ ִדינָהִ ,תּזְ כֶּ ה ִל ְראוֹת ְפּנֵי ְשׁ ִכינָה.
(יחזקאל

וְ עוֹד ְבּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן כָּ ִתית ,דָּ א הוּא ִדּ ְמקַ יֵּים פַּ ת ַבּמֶ לַ ח תֹּאכַ ל,
וּמיִ ם ַבּ ְמּשׂוּרָ ה ִתּ ְשׁ ֶתּה .וְ עוֹד ְבּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן כָּ ִתית ,הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב,
ד') ַ
(ישעיה נג) וְ הוּא ְמחוֹלָ ל ִמ ְפּ ָשׁעֵ ינוּ ְמדוּכָּ א מֵ ֲעוֹנו ֵֹתינוּ .וְ עוֹד ְבּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן
ֵיתים,
ירוּרין כַּ זּ ִ
ישׁיןְ ,דּ ִאינּוּן ִפּ ִ
כָּ ִתית ,דָּ א צַּ ִדיק ַחי עָ ְל ִמיןְ ,דּנָגִ יד ִט ִפּין קַ ִד ִ
ֹשׁה
וּשׁל ָ
וּשׁנֵי עֶ ְשׂרוֹנִ ים ,י' י'ְ .
ִממּו ָֹחא ִעלָּ ָאהְ ,דּ ִאינּוּן ַחד ִע ָשּׂרוֹן לָ קֳבֵ ל י'ְ .
ֹשׁה
וּשׁל ָ
עֶ ְשׂרוֹנִ ים לַ פָּ ר ,י' י' י' .וְ ִאינּוּן ִע ָשּׂרוֹן לַ כֶּ בֶ שׂ ,וב' עֶ ְשׂרוֹנִ ים לָ ַאיִ לְ ,
עֶ ְשׂרוֹנִ ים לַ פָּ ר.
וְ רָ זָא ְדּ ִמלָּ ה ָא ְמרוּ ְבּ ַתעֲנִ יוֹתֵ ,אין ִטפָּ ה יוֹרֶ דֶ ת ִמ ְלּ ַמ ְעלָ הֶ ,שׁ ֵאין עו ִֹלין
ילהוֹן ְלקָ בֵ ל ְתלָ ת מו ִֹחיןַ .חד
וּר ִמיזוּ ִדּ ְ
ְכּנֶגְ דָ הּ ִטפַּ יִּ ים .וְ ִאינּוּן ְבּרָ זָא דָּ א ֹג ְ
ית ָאה מו ַֹח הַ ִדּ ְמיוֹן .הַ ִדּ ְמיוֹן
מו ַֹח הַ זִ כָּ רוֹןִ .תּנְ יָינָא מו ַֹח הַ ַמחֲ ָשׁ ָבהְ .ת ִל ָ
וּמקַ ְבּ ִלין לָ הּ עָ לַ יְ יהוּ
וְ הַ זִ כָּ רוֹן סָ ְל ִקין ִמן ִל ָבּא הַ ָמ ְח ָשׁ ִבית נ ְַח ָתא עַ ל ִל ָבּא ְ
ְכּ ַמ ְלכָּ א ְבּגִ ין ְדּהָ אי ָאדָ ם ְד ִאיהוּ ַמחֲ ָשׁ ָבה ְדרָ ִכיב וְ ָשׁ ִליט עַ ל חֵ יוָא
ית ָאה וְ נ ִָחית עֲלָ הּ ְלגַבֵּ י ְתרֵ ין חֵ יוָון וּפַ ְת ִחין ג ְַדפַ יְ יהוּ ְלקַ ְבּלָ א לָ הּ ְכּגוֹן
ְת ִל ָ
וּבינָה.
חוֹלֵ ם עַ ל צֵּ ירֵ י ִא ְתע ֲִביד סֶ גו ְֹל ָתּא וְ דָ א כֶּ ֶתר עֶ ְליוֹן עַ ל ָח ְכ ָמה ִ
וּשׁנֵי עֶ ְשׂרוֹנִ יםְ ,ר ִמיזִ ין ִל ְתלַ ת חֵ יוָן ְדּמֶ ְרכַּ ְב ָתּא ִעלָּ ָאהְ .דּ ִאינּוּן:
ִע ָשּׂרוֹן ְ
ֹשׁה עֶ ְשׂרוֹנִ יןְ ,ר ִמיזִ יןְ :לנֶצַּ ח ,הוֹד ,יְ סוֹד.
גְּ דוּלָ ה ,גְּ בוּרָ הִ ,תּ ְפאֶ רֶ תְ .שׁל ָ
ישׁא ,ה' ְר ִביעָ ָאה ִמן ֵשׁם
יעית הַ ִהין :דָּ א ַמ ְלכוּת קַ ִד ָ
ִמ ְרכֶּ בֶ ת הַ ִמּ ְשׁנֶהְ .ר ִב ִ
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יְ ה ֹוָ''הְ .דּ ִאיהוּ ַא ְר ַבּע ַאנְ פֵּ י ָאדָ ם( .ע''כ רעיא מהימנא).
ויברך עליו אחד מן המסובין הוא לבדו ,ויכוין בצירוף יהו"ה פשוטה.

תמרים
יהגה בזוהר פרשת ויקרא דף י"ו ע"א.
ִר ִבּי ַא ָבּא הֲ וָה י ִָתיב קָ מֵ יהּ ְדּרַ ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,עָ אל ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָר ְבּרֵ יהָּ ,א ַמר
רַ ִבּי ִשׁ ְמעוֹןְ ,כּ ִתיב( ,תהלים צב) צַ ִדּיק כַּ ָתּ ָמר יִ ְפרָ ח וְ גוֹ' .צַ ִדּיק כַּ ָתּ ָמר,
ַמאי כַּ ָתּ ָמרְ .דּהָ א ִמכָּ ל ִאילָ נֵי עָ ְל ָמא לֵ ית ְדּ ִמ ְתעַ כֵּ ב ְל ַא ְפ ְר ָחאְ ,כּמ ֹו
ָתּ ָמרְ .דּסָ ִליק ְל ִשׁ ְב ִעין ְשׁנִ יןַ .מאי ַט ְע ָמא כַּ ָתּ ָמר .אֶ לָּ א ַאף עַ ל גַּ ב ִדּ ְקרָ א
ַא ְס ִהידַ ,ח ְברַ יָּיא כֻּ ְלּהוּ לָ א ָבּעוּ ְלגַלָּ ָאה.
לוּתא ְדּ ָבבֶ ל ִא ְתּ ַמרְ ,דּהָ א לָ א ָתּ ַבת
אֲ ָבל צַ ִדּיק כַּ ָתּ ָמר יִ ְפרָ ח ,עַ ל גָּ ָ
שׁנִ ין .הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב( ,ירמיה
ְשׁ ִכינְ ָתּא ְל ַא ְתרָ הָ א ,אֶ לָּ א ְבּסוֹף ִשׁ ְב ִעין ְ
כט) ִכּי ְל ִפי ְמלֹאת ְל ָבבֶ ל ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה אֶ ְפקוֹד אֶ ְתכֶ ם .וְ דָ א הוּא צַ ִדּיק
קוּד ָשׁא
ְ
נוּק ָבּא ְל ִשׁ ְב ִעין ְשׁנִ ין .צַ ִדּיק :דָּ א
כַּ ָתּ ָמר יִ ְפרָ חְ ,דּסָ ִליק ְדּכַ ר וְ ְ
וּכ ִתיב,
יך הוּא ,הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב( ,תהלים יא) ִכּי צַ ִדּיק יְ ָי ְצדָ קוֹת ָאהֵ בְ .
ְבּ ִר ְ
וּכ ִתיב( ,ישעיה ג) ִא ְמרוּ צַ ִדּיק ִכּי טוֹב.
(שמות ט) יְ ָי הַ צַּ ִדּיקְ .
יך הוּאִ .דּ ְכ ִתיבָ ,בּחוּר
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
ְכּאֶ ְרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן יִ ְשׂגֶּאַ ,מהוּ אֶ רֶ ז .דָּ א
כָּ אֲ רָ זִ ים( .ס''א דיתיב על כורסיא דיעקב שלימא) ַבּ ְלּ ָבנוֹן יִ ְשׂגֶּאַ ,בּ ְלּ ָבנוֹן וַדַּ אי,
וְ דָ א הוּא עֵ דֶ ן ִדּ ְלעֵ ילָּ אְ ,דּעָ לֵ יהּ ְכּ ִתיב (ישעיהו ס"ד:ג') עַ יִ ן לֹא רָ ָא ָתה אֱ ל ִֹהים
זוּלָ ְתךָ  .וְ הַ אי אֶ רֶ זְ ,בּהַ הוּא אֲ ַתר ִעלָּ ָאה ,יִ ְשׂגֶּא.
וּמ ַשּׁ ְע ָתּא,
לוּתא ַבּ ְתרָ ָאה הוּא ְכּהַ אי אֶ רֶ זְ ,דּ ִא ְתעַ כָּ ב ְלסַ ְלּקָ ָאהִ .
וְ דָ א ְבּגָ ָ
ירוּתא ְדּיו ָֹמא ַאחֲ ִרינָא ,עַ ד
ָ
ְדּסָ ִליק עַ ד ְדּקָ ִאים ְבּ ִקיּוּמֵ יהּ ,הוּא יו ָֹמא .וְ ִשׁ
ימ ָמא .וְ אֶ רֶ ז לָ א סָ ִליק ,אֶ לָּ א ְבּ ִעדּוּנָא ְדּ ַמיָּאְ .כּ ָמה
ְדּעָ ִביד צֵ ל ִבּנְ הוֹרָ א ִדּ ָ
ְד ַא ְתּ ָאמֵ ר (במדבר כ"ד:ו') כָּ אֲ רָ זִ ים עֲלֵ י ָמיִ ם .כַּ ְך אֶ רֶ ז ַבּ ְלּ ָבנוֹן יִ ְשׂגֶּאְ .דּ ִמ ַתּ ָמּן
יך הוּא,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
נ ִָפיק ַמבּוּעָ א וְ נַהֲ רָ א ְדּ ַמיָּאְ ,ל ַא ְשׁקָ ָאה .וְ אֶ רֶ ז ,דָּ א
ִדּ ְכ ִתיב( ,שיר השירים ה) ָבּחוּר כָּ אֲ רָ זִ ים.
יחאְ .בּ ַח ְצרוֹת אֱ לֹהֵ ינוּ י ְַפ ִריחוּ,
תוּלים ְבּבֵ ית יְ יְָ ,לזִ ְמנָא ְדּ ַמ ְלכָּ א ְמ ִשׁ ָ
ְשׁ ִ
יבהְ ,בּהַ הוּא יו ָֹמא ְדּיִ ְשׁ ְתּכַ ח עָ ְל ָמא
ִבּ ְת ִחיַּית הַ מֵּ ִתים .עוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָ
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ָחרוּ בְ .דּ ֵשׁנִ ים וְ רַ ֲענַנִּ ים יִ ְהיוְּ ,ל ָב ַתר ִדּ ְכ ִתיב( ,ישעיהו ס"ו:כ"ב) הַ ָשּׁ ַמיִ ם
ֲשׂיו ְכּ ִתיב .וְ כָּ ל
וּכדֵ ין (תהלים קד) יִ ְשׂ ַמח יְ ָי ְבּ ַמע ָ
הַ חֲ דָ ִשׁים והָ ָארֶ ץ הַ חֲ דָ ָשׁהְ ,
עמוד ב
צוּרי וְ לֹא עַ וְ לָ ָתה בּוֹ.
ָשׁר יְ ָי ִ
כַּ ְך * לָ ָמּה (תהילים צ"ב:ט"ז) ְלהַ גִּ יד ִכּי י ָ
ויברך עליו אחד מן המסובין שלא אכל מן הראשון ,וכן על זה הדרך יעשו בשאר
הפירות כדי לברך .ויכוין בצירוף יה"הו בכולן.

גפן
יהגה בזוהר פרשת וישב דף קצ"ב ע"א.
לשׁה ָשׂ ִריגִ יםִ ,מיָּד ִא ְתעַ ר רוּחֵ יהּ ,וְ ִאתּוֹסַ ף ִבּנְ ִהירוּ ,וְ ִא ְס ַתּכַּ ל
וּבגֶּפֶ ן ְשׁ ָ
ַ
יוּקנָא ְדּאֲ בוֹיְ ,כּדֵ ין ִא ְתנְ ִהיר רוּחֵ יהּ ,וְ יָדַ ע ִמלָּ ה.
ְבּ ִד ְ
לשׁה ָשׂ ִריגִ יםָ .א ַמר יוֹסֵ ף ,הָ א וַדַּ אי ְבּשׂוֹרָ ה ְדחֶ ְדוָה
וּבגֶּפֶ ן ְשׁ ָ
ַמה ְכּ ִתיבַ ,
ִבּ ְשׁ ִלימוּ ִאיהוַּ ,מאי ַט ְע ָמאְ ,בּגִ ין ְדּהַ אי גֶפֶ ן עַ ל ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל ִא ְתחֲ זֵי
לשׁה ָשׂ ִריגִ יםִ ,אלֵּ ין ִאינוּן ְתּלָ ָתא
וּבגֶּפֶ ן ְשׁ ָ
יה ,וְ ִא ְת ַבּ ַשּׂר יוֹסֵ ף ְבּהַ איַ .
לֵ ּ
דַ ְרגִּ ין ִעלָ ִאיןְ ,דּנ ְָפקֵ י מֵ הַ אי גֶפֶ ן ,כַּ הֲ נֵי לֵ יו ֵָאי וְ יִ ְשׂ ְר ֵאלֵ י.
וְ ִהיא ְכפוֹרַ ַחת עָ ְל ָתה נִ צָּ הְּ ,דּהָ א ְבגִ ינֵיהוֹן סָ ְלקָ א ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל,
וְ ִא ְת ָבּ ְרכַ ת מֵ ִעם ַמ ְלכָּ א ִעלָּ ָאהִ .ה ְב ִשׁילוּ ַא ְשׁ ְכּלו ֶֹתיהָ ֲענ ִָביםִ ,אלֵּ ין ִאינּ וּ ן
בוּשׁ ִלים ְכּ ְדקָ א ָחזֵי .דָּ ָבר ַאחֵ ר
צַ ִדּיקַ יָא ְדעַ ְל ָמאְ ,דּ ִאינוּן כַּ ֲענ ִָבים ְמ ָ
ִה ְב ִשׁילוּ ַא ְשׁ ְכּלו ֶֹתיהָ ֲענ ִָבים ,דָּ א הוּא יַיִ ן ְדּ ִא ְתנְ ִטיר ְבּ ִענְ ַביְ יהוּ ִמ ֵשּׁ ֶשׁת
וּלהָ ְל ָאה חֶ ְל ָמא
אשׁית .עַ ד הָ כָ א ִא ְת ַבּ ַשּׂר יוֹסֵ ף ְבּחֶ ְלמֵ יהִּ ,מכָּ אן ְ
יְ מֵ י ְברֵ ִ
וּל ַאחֲ רָ נִ ין .וָאֶ קַ ח אֶ ת הָ ֲענ ִָבים,
ִאיהוּ ִדילֵ יהְּ ,בּגִ ין ְדּ ִאית חֶ ְל ִמין לֵ יהְּ ,
ְדּ ִאיהוּ לֵ יהּ ְלג ְַרמֵ יהּ.
ימן יָפֶ ה
ָורין ְבּחֶ ְל ָמאִ ,ס ָ
ָתּנִ ינָן( ,שמות קמ"ד:א') הַ אי ַמאן ְדּ ָחמֵ י ִענְ ִבין ִחוּ ִ
לוֹ ,אוּכָ מֵ י לָ אַ .מאי ַט ְע ָמאְ ,בּגִ ין ְדּ ִאיהוּ רָ זָא ִד ְתרֵ ין דַּ ְרגִּ ין יְ ִדיעָ ןִ ,אינּ וּ ן
אוּכָ מֵ י וְ ִחוָּורֵ י .הַ אי ִאיהוּ ַטב ,וְ הַ אי ִאיהוּ ְדּלָ א ַטב ,וְ כֻ ְלּהוּ ִענְ ִבין ְבּרָ זָא
נוּתא ַתּ ְליָין .וְ עַ ל דָּ א ִמ ְתפַּ ְר ָשׁן ְבּ ָח ְכ ְמ ָתא ,הֵ ן ְל ַטב ,הֵ ן ְל ִבישׁ.
ימ ָ
ִד ְמהֵ ְ
חוּתא ְדרַ חֲ מֵ י.
יכין רַ חֲ מֵ י ,וְ ִאלֵּ ין ַא ְשׁגָּ ָ
ִאלֵּ ין ְצ ִר ִ
ימת לֵ יהּ מו ָֹתא,
ָתּא חֲ זֵיָ ,אדָ ם הָ ִראשׁוֹןִ ,אנְ ְתּ ֵתיהּ סָ חֲ ָטא לֵ יהּ ִענְ ִבין ,וְ גָ ִר ַ
וּלכָ ל עַ ְל ָמא .נ ַֹח אֲ ָתא ְלהַ נֵּי ִענְ ִבין ,וְ לָ א ִא ְתנְ ַטר ְכּ ְדקָ א
וּלכָ ל יִ ְשׂרָ ֵאלְ ,
ְ
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יְ אוּתַ ,מה ְכּ ִתיב( ,בראשית ט) ַויּ ְֵשׁ ְתּ ִמן הַ יַּיִ ן וַיִּ ְשׁכָּ ר וַיִּ ְתגָּ ל ְבּתו ְֹך ָאהֳ לֹה,
ְבּהֵ ''אְ .בּנֵי ַאהֲ רֹןָ ,שׁתוּ ַח ְמרָ א ִמנַּיְ יהוּ ,וְ קָ ִריבוּ קָ ְר ָבּנָא ְבּהַ הוּא ַח ְמרָ א,
וּבגִ ין כָּ ְך ְכּ ִתיב( ,דברים ל"ב:ל"ב) ֲענָבֵ ימ ֹו ִענְ בֵ י רֹאשׁ
וּמיתוּ ,וְ הָ א ִא ְתּ ָמרְ .
ִ
ַא ְשׁ ְכּלוֹת ְמרוֹרוֹת לָ מּוְֹ ,בּגִ ין ְדּ ִאינוּן ִענְ ִבין גָּ ְרמֵ י הַ אי.
יחא ְבּדַ ְרגִּ ין
יחא וְ רֵ ָ
ָח ָמא ִענְ ִבין ְדּ ִאינוּן ָט ִביןְ ,בּהַ הוּא כֶּ רֶ םְ ,דּקָ א סָ ְל ִקין נַיְ ָ
ימיןְ ,כּ ְדקָ א יְ אוּת.
ְשׁלֵ ִ
ואחר כך יהגה בפרשת נשא דף קכ"ז ע"ב:
ִמיַּיִ ן וְ ֵשׁכָ ר יַזִּ יר חוֹמֶ ץ יַיִ ן וְ גוֹ' .הָ כָ א ִאית ְל ִא ְס ַתּ ְכּלָ א ,כֵּ יוָן ְדּ ָא ִסיר לֵ יהּ
ַח ְמרָ אֲ ,ענ ִָבים לָ ָמּהְ .דּהָ א ְבּכַ הֲ נֵי ְכּ ִתיב יַיִ ן וְ ֵשׁכָ ר ַאל ֵתּ ְשׁ ְתּ וְ גוֹ' ,יָכוֹל
ֲענ ִָבים נָמֵ י לָ אַ ,בּ ֲענ ִָבים ָשׁרֵ י .הָ כָ א לַ נָּזִ ירַ ,מאי ַט ְע ָמא ָאסַ ר לֵ יהּ ֲענ ִָבים.
וּמלָּ ה דָּ א ,רָ זָא ִעלָּ ָאה הוּאְ ,ל ִא ְתפָּ ְר ָשׁא ִמן ִדּינָא
אֶ לָּ א ,עו ָֹבדָ א דָּ אִ ,
ְבּכֹלָּ א .וְ הָ א יְ ִדיעָ א הַ הוּא ִאילָ נָא ְדּ ָחב בֵּ יהּ ָאדָ ם קַ ְד ָמ ָאהֲ ,ענ ִָבים הֲ ווֹ.
וְ דָ א הוּא רָ זָא ְדּ ִמלָּ הְ ,דּהָ א יַיִ ן וְ ֵשׁכָ ר ַו ֲענ ִָביםְ ,בּ ִס ְטרָ א ַחד ִא ְתאֲ ָחדוּ .יַיִ ן
ְלעֵ ילָּ א וְ או ְֹקמוּהָ ֵ .שׁכָ ר ִל ְשׂ ָמאלָ אְ ,דּהָ א ֵשׁכָ ר ִמיַיִ ן נ ְָפקָ אֲ .ענ ִָבים ְדּכָ נִ ישׁ
כֻּ ְלּהוּ ְלג ַַבּיְ יהוּ ,וְ דָ א הוּא ִאילָ נָא ְדּ ָחב בֵּ יהּ ָאדָ ם קַ ְד ָמ ָאהְ .בּגִ ין כָּ ְך כֹּלָּ א
נוּתא ִעלָּ ָאה.
ימ ָ
ימא ְדּהַ אי נָזִ יר ָשׁ ִביק ְמהֵ ְ
ְבּ ַחד ִס ְטרָ א ִא ְתאֲ ָחד .וְ ִאי ֵתּ ָ
(ס''א כלום) לָ או הָ ִכי ,אֶ לָּ א לָ א ִא ְתחֲ זֵי בֵּ יהּ עו ָֹבדָ א ִמ ְסּ ַטר ְשׂ ָמאלָ א ְכּלוּם.
יפנָא ִמ ִסּ ְפרָ א ְדּרַ ב הַ ְמנוּנָא סָ ָבא ,וְ הָ ִכי הוּאְ .כּ ִתיב
ָתּא חֲ זֵיְ ,דּהָ ִכי או ִֹל ְ
יקנֵיהּ ,וְ יִ ְת ְפּ ִרשׁ
ישׁיהּ וְ ִד ְ
גַּדֵּ ל פֶּ רַ ע ְשׂעַ ר רֹאשׁוָֹ ,בּעֵ י ְדּיִּ ְת ְרבֵּ י ְשׂעַ ר רֵ ֵ
ִמיַיִ ן וְ ֵשׁכָ ר ַו ֲענ ִָביםְ ,בּגִ ין ְדּכֻ ְלּהוּ ְס ָטר ְשׂ ָמאלָ א ,וְ לָ א ַתּ ְליָין ַשׂעֲרָ א .יַיִ ן
ימּא ִעלָּ ָאהֵ .שׁכָ ר ִס ְטרָ א דַ אֲ ִחידוּ בֵּ יהּ לֵ יו ֵָאי וְ נ ְַפקֵ י ִמיַיִ ן ִעלָּ ָאה וְ לָ א
ִא ָ
וּבגִ ין כָּ ְך כַּ ד ְס ִליקוּ לֵ יו ֵָאי ְלהַ הוּא אֲ ָתרָ ,בּ ֲעיָין ְל ַא ְע ְברָ א כָּ ל
ָתּלֵ י ַשׂעֲרָ אְ .
ַשׂעֲרָ א ִדּ ְלהוֹןְ ,כּ ָמה ְד ַא ְתּ ָאמֵ ר (במדבר ח':ז') וְ הֶ ע ֱִבירוּ ַתעַ ר עַ ל כָּ ל ְבּ ָשׂרָ ם.
(קכ''א ע''ב).
ימּא ַתּ ָתּ ָאהְ ,דּכָ נִ ישׁ יַיִ ן וְ ֵשׁכָ ר ְל ַגוָּוהּ ,וְ עַ ל דָּ א ִא ְת ְפּרַ שׁ ִמכָּ ל
ֲענ ִָבים ִא ָ
ילהוֹן ְלגַבֵּ יהֲּ .ענ ִָבים דָּ א לָ א ָתּלֵ י
ְס ָטר ְשׂ ָמאלָ אְ ,דּלָ א ְל ַאחֲ ז ָָאה עו ָֹבדָ א ִדּ ְ
נוּק ָבּא ַבּ ְעיָיא ְלסַ ְפּרָ א ַשׂעֲרָ א ,כַּ ד ַא ְתיָא ְל ִאזְ דַּ וְּ וגָ א
יקנָאְ .דּהָ א ְ
ַשׂעֲרָ א וְ ִד ְ
ישׁא
יקנָא לָ א ִא ְשׁ ְתּכַ ח ָבּהְּ .בּגִ ין כָּ ְך הוּא ָתּלֵ י ַשׂעֲרָ א ְדּרֵ ָ
ִבּ ְדכוּרָ א ,וְ הָ א ִדּ ְ
יש
יקנָא ,וְ רָ זָא ְדּ ִמלָּ ה (שופטים י"ג:ה') נְ זִ יר אֱ ל ִֹהים ִא ְקרֵ י ,וְ לָ א נְ זִ יר יְ יָ ,פָּ ִר ׁ
וְ ִד ְ
ִמ ִדּינָא כֹּלָּ א.
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ָתּא חֲ זֵי ,עַ ל דָּ א ְכּ ִתיב ,וְ ִכפֶּ ר עָ לָ יו מֵ אֲ ֶשׁר ָח ָטא עַ ל הַ נָּפֶ שׁ וְ גוֹ' .עַ ל נ ְַפ ׁש ֹו
וּמאי ִאיהוּ .דָּ א ֲענ ִָביםְ ,דּ ִא ְקרֵ י נֶפֶ שׁ.
לָ א ְכּ ִתיב ,אֶ לָּ א עַ ל הַ נָּפֶ שׁ ְס ָתםַ .
וְ עַ ל דָּ א ְכּ ִתיב ָח ָטאְ ,בּגִ ין ִדּ ְס ָטר ִדּילֵ יהּ יַיִ ן וְ ֵשׁכָ ר הוּא ,וְ גָ רַ ע ִמנֵּיהּ אֲ ָתר
ִדּינָאָ .ח ָטאַ ,מאי ָח ָטא .אֶ לָּ א גָּ רַ ע ִדּינָא ֶשׁל הַ נֶּפֶ שׁ.
ִאי הָ ִכי ,אֲ ַמאי וְ ִכפֶּ ר עָ לָ יוְ .בּגִ ין ְדּהַ ְשׁ ָתּא קָ א ַא ְתיָא ְל ִא ְת ַח ְבּרָ א ַבּהֲ דַ יְ יהוּ,
וְ לָ א ְמקַ ְבּלָ ן לֵ יהּ הָ נֵי ַא ְתרֵ י ,עַ ד ְדּיִ ָמּלֵ ְך ְבּכַ הֲ נָא ,וִ יכַ פֵּ ר עָ לֵ יהְּ ,בּגִ ין ְדּ ִאיהוּ
יתא ,כֵּ יוָן ְדּהַ ְשׁ ָתּא ָא ֵתי ְלג ַַבּיְ יהוָּ ,בּעֵ י ְל ִא ְת ַח ְבּרָ א
ָשׁדֵ י לוֹן ְל ַבר ְבּקַ ְד ִמ ָ
ִתּקּוּנָא ְדּכַ פָּ רָ ה ,וִ יקַ ְבּלוּן לֵ יהּ ,וְ דָ א הוּא רָ זָא ְדּ ִמלָּ ה( .ודאי בכלא).
ימאִ ,שׁ ְמשׁוֹן נְ זִ יר אֱ ל ִֹהים הֲ וָה ,אֲ ַמאי ִא ְתעַ נָּשׁ .אֶ לָּ א ַשׁ ִפּיר הוּא
וְ ִאי ֵתּ ָ
ִמלָּ הְ ,דּ ָבעַ ל ַבּת ֵאל נֵכָ ר .וַהֲ וָה לֵ יהּ ְל ִא ְת ַח ְבּרָ א ְבּ ִדידֵ יהְּ ,בּ ָמה ְדּ ִא ְתחֲ זֵי
דוּשּׁה ְבּ ַבת ֵאל נֵכָ ר ,וְ ָשׁ ִביק
לֵ יהּ .וְ הוּא ְדּהֲ וָה קַ ִדּישַׁ ,א ְערָ ב הַ ִהיא ְק ָ
וּבגִ ין כָּ ְך ִא ְתעַ נָּשׁ.
דוּשּׁהְ ,
יהְ ,דּ ִא ְתחֲ זֵי ְלהַ ִהיא ְק ָ
ַא ְתרֵ ּ
וְ ִאית ַמאן ְדּ ָא ַמרְ ,דּלֵ ית לֵ יהּ חוּלָ קָ א ְבּהַ הוּא עָ ְל ָמאַ .מאי ַט ְע ָמא ְבּגִ ין
וּמסַ ר חוּלָ קֵ יהּ ְבּחוּלָ קָ א
ְדּ ָא ַמר (שופטים ט''ז) ָתמוּת נ ְַפ ִשׁי ִעם ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםָ ,
עמוד ב ִדּ ְפ ִל ְשׁ ָתּ ֵאיִ ,דּיְּ מוּת נ ְַפ ֵשׁיהּ ִע ְמּהוֹן ְבּהַ הוּא עָ ְל ָמא .כַּ ְך * הֲ ו ֹו ַמ ְכ ְרזֵי עַ ל
נְ זִ ירָ א ,לֵ ְך לֵ ְך ַא ְמ ִרין נְ זִ ירָ אְ ,סחוֹר ְסחוֹרְ ,לכַ ְר ָמא לָ א ִתּ ְקרַ ב .וְ הָ א
אוּ ְקמוּ הָ ַח ְברַ יָּיא.
ֲשׂה לָ הֶ ם ְל ַטהֲ רָ ם הַ זֶּה עֲלֵ יהֶ ם
לֵ יו ֵָאי ַמה ְכּ ִתיב ְבּהוּ( ,במדבר ח':ז') וְ כֹה ַתע ֶ
מֵ י ַח ָטּאת וְ הֶ ע ֱִבירוּ ַתעַ ר עַ ל כָּ ל ְבּ ָשׂרָ ם .כֵּ יוָן ְדּעַ ְברֵ י ַשׂעֲרָ א ,וְ עַ ְבדֵ י כּוּלֵ י
הַ איְ ,כּדֵ ין ִא ְקרֵ י לֵ יו ֵָאי ָטהוֹר ,וְ לָ א קָ דוֹשׁ .אֲ ָבל הַ אי נָזִ יר ְבּגִ ין ְדּ ִא ְת ְפּרַ שׁ
מֵ הַ אי ִס ְטרָ אִ ,א ְקרֵ י קָ דוֹשׁ וְ לָ א ָטהוֹרְ .בּגִ ין כַּ ְך ְכּ ִתיב ,כָּ ל יְ מֵ י נֶדֶ ר נִ זְ ר ֹו
וְ גוֹ' אֲ ֶשׁר יַזִּ יר לַ יְ ָי קָ דוֹשׁ יִ ְהיֶה וְ גוֹ'.
אשׁהּ כַּ ע ֲַמר
וּשׂעַ ר רֵ ֵ
גַּדֵּ ל פֶּ רַ ע ְשׂעַ ר רֹאשׁוִֹ ,משּׁוּם הָ א ִדּ ְכ ִתיב( ,דניאל ז':ט') ְ
נְ קֵ אִ ,דּ ְבהַ אי דָּ מֵ י ְלגַוְ ונָא ִדּ ְלעֵ ילָּ אָ .א ַמר ִר ִבּי יְ הוּדָ ה ַבּר רַ בְ ,בּ ַשׂעֲרֵ י ַמ ָמּשׁ
ישׁאִ ,דּ ְכ ִתיב( ,שיר השירים ה) קֶ וִ צּו ָֹתיו ַתּ ְל ַתּ ִלּים.
ִא ְשׁ ְתּמוֹדַ ע ְדּ ִאיהוּ קַ ִדּ ָ
ָשׁאַ ,מאי קָ ַא ְמרֵ י ְבּהַ אי ַשׂעֲרָ א,
ָתּאנֵי ִר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןִ ,א ְל ָמלֵ י י ְַדעֵ י ְבּנֵי נ ָ
וּברָ זָא ִדּילֵ יהּ( ,ס''א בהני שערי ובהני מילין) ְכּ ָמה ְדּ ִאיהוּ ְבּרָ זָא ְדּרָ זִ ין,
ְ
יתאִ ,מכָּ אן
ִא ְשׁ ְתּמו ְֹדעָ ן ְל ָמארֵ יהוֹןְ ,בּ ָח ְכ ְמ ָתא ִעלָּ ָאה .עַ ד כָּ אן רָ זֵי ְדּאוֹרַ יְ ָ
וּלהָ ְל ָאה ִכּ ְתרֵ י (נ''א סתרי) תּוֹרָ ה( ,ישעיהו כ"ג:י"ח) סַ ְחרָ הּ וְ אֶ ְת ַננָּהּ קֹדֶ שׁ לַ יְ יָ.
ְ
ויברך אחד על הענבים ,ויכוין צירוף יוה"ה .וישתו יין כוס כולו לבן ,ויכוונו בשם
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ע"ב ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י.

תאנה
לא נמצא רמז סודו בזוהר ,ולמביני מדע נקל להשכיל סודה ,כי היא במלכת בקבלתה
שלושה מילואי אהי"ה ,גימטריא תנ"ה .וגם הבינה נקראת תאנה ,נוצר תאנה זה
משה ,שזכה לבינה במה שכתב הרב זלה"ה .ויכוין צירוף הוה"י ,ויהגה במשנה פרק ב'
דמעשרות:
טוּריןְ .ל ִפיכָ ְך ִאם
וּפ ִ
א הָ יָה עוֹבֵ ר ַבּשּׁוּק וְ ָא ַמרְ ,טלוּ לָ כֶ ם ְתּ ֵאנִ ים ,או ְֹכ ִלין ְ
ֹאכלוּ מֵ הֶ ם
ִה ְכנִ יסוּ ְל ָב ֵתּיהֶ םְ ,מ ַת ְקּנִ ים וַדָּ איְ .טלוּ וְ הַ ְכנִ יסוּ ְל ָב ֵתּיכֶ ם ,לֹא י ְ
עֲרַ איְ .ל ִפיכָ ְך ִאם ִה ְכנִ יסוּ ְל ָב ֵתּיהֶ םֵ ,אינָם ְמ ַת ְקּנִ ים אֶ לָּ א ְד ָמאי:
ב הָ יוּ יו ְֹשׁ ִבין ַבּ ַשּׁעַ ר א ֹו ַבחֲ נוּת ,וְ ָא ַמרְ ,טלוּ לָ כֶ ם ְתּ ֵאנִ ים ,או ְֹכ ִלין
וּבעַ ל הַ חֲ נוּת ַחיּ ִָבין .רַ ִבּי יְ הוּדָ ה פּוֹטֵ ר ,עַ ד ֶשׁיַּחֲ זִ יר
וּבעַ ל הַ ַשּׁעַ ר ַ
וּ ְפטוּ ִריןַ ,
יבתוֹ:
אֶ ת פָּ נָיו ,א ֹו עַ ד ֶשׁיְּ ַשׁנֶּה ְמקוֹם יְ ִשׁ ָ
ירוּשׁלַ יִ ם ,אוֹכֵ ל מֵ הֶ ם עַ ד
ָ
ג הַ ַמּעֲלֶ ה פֵ רוֹת ִמן הַ גָּ ִליל ִליהוּדָ ה ,א ֹו עוֹלֶ ה ִל
ֶשׁהוּא ַמגִּ יעַ ְל ָמקוֹם ֶשׁהוּא הוֹלֵ ְך ,וְ כֵ ן ִבּיהוּדָ ה .רַ ִבּי מֵ ִאיר אוֹמֵ ר ,עַ ד
יתה .וְ הָ רו ְֹכ ִלין הַ ְמּ ַחזְּ ִרין ָבּ ֲעיָרוֹת ,או ְֹכ ִלים עַ ד
ֶשׁהוּ א ַמגִּ יעַ ִל ְמקוֹם הַ ְשּׁ ִב ָ
יעים ִל ְמקוֹם הַ ִלּינָה .רַ ִבּי יְ הוּדָ ה אוֹמֵ ר ,הַ ַבּיִ ת הָ ִראשׁוֹן הוּא בֵ יתוֹ:
ֶשׁ ַמּגִּ ִ
אכ ָתּן ,רַ ִבּי אֱ ִליעֶ זֶר אוֹסֵ ר ִמלֶּ אֱ כֹל
ד פֵּ רוֹת ֶשׁ ְתּרָ ָמן עַ ד ֶשׁלֹּא נִ גְ ְמרָ ה ְמלַ ְ
ירין ,חוּץ ִמכַּ ְלכָּ לַ ת ְתּ ֵאנִ ים .כַּ ְלכָּ לַ ת ְתּ ֵאנִ ים
מֵ הֶ ם עֲרַ אי .וַחֲ כָ ִמים ַמ ִתּ ִ
ֶשׁ ְתּרָ ָמהּ ,רַ ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַמ ִתּיר ,וַחֲ כָ ִמים או ְֹס ִרין:
ה הָ אוֹמֵ ר לַ חֲ בֵ רוֹ ,הֵ ילָ ְך ִאסָּ ר זֶה וְ ֶתן ִלי ב ֹו ָחמֵ שׁ ְתּ ֵאנִ ים ,לֹא יֹאכַ ל עַ ד
ֶשׁיְּ עַ ֵשּׂרִ ,דּ ְברֵ י רַ ִבּי מֵ ִאיר .רַ ִבּי יְ הוּדָ ה אוֹמֵ ר ,אוֹכֵ ל ַא ַחת ַא ַחת ,פָּ טוּ ר,
ֲשׂה ְבגִ נַּת וְ רָ ִדים ֶשׁהָ יְ ָתה ִבירוּ ָשׁלַ יִ ם,
וְ ִאם צֵ רַ ףַ ,חיָּבָ .א ַמר רַ ִבּי יְ הוּדָ הַ ,מע ֶ
רוּמה
וְ הָ יוּ ְת ֵאנִ ים נִ ְמכָּ רוֹת ִמ ָשּׁלֹשׁ וּמֵ ַא ְר ַבּע ְבּ ִאסָּ ר ,וְ לֹא הֻ ְפרַ שׁ ִממֶּ נָּה ְת ָ
ֲשׂר מֵ עוֹלָ ם:
וּמע ֵ
ַ
ו הָ אוֹמֵ ר לַ חֲ בֵ רוֹ ,הֵ ילָ ְך ִאסָּ ר זֶה ְבּעֶ ֶשׂר ְתּ ֵאנִ ים ֶשׁ ָאבֹר ִלי ,בּוֹרֵ ר וְ אוֹכֵ ל.
ְבּאֶ ְשׁכּוֹל ֶשׁ ָאבֹר ִליְ ,מג ְַרגֵּר וְ אוֹכֵ לְ .בּ ִרמּוֹן ֶשׁ ָאבֹר ִלי ,פּוֹרֵ ט וְ אוֹכֵ ל.
יח ֶשׁ ָאבֹר ִלי ,סוֹפֵ ת וְ אוֹכֵ ל .אֲ ָבל ִאם ָא ַמר ל ֹו ְבּעֶ ְשׂ ִרים ְתּ ֵאנִ ים
ַבּאֲ ַב ִטּ ַ

פרק ב

 | 30ןומר

ספר פרי עץ הדר

יחים ֵאלוּ,
ֵאלוּ ִ ,בּ ְשׁנֵי אֶ ְשׁכּוֹלוֹת ֵאלוִּ ,בּ ְשׁנֵי ִרמּוֹנִ ים ֵאלוִּ ,בּ ְשׁנֵי אֲ ַב ִטּ ִ
אוֹכֵ ל ְכּדַ ְרכּ ֹו וּפָ טוּרִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁקָּ נָה ִב ְמחֻ ָבּר לַ קַּ ְרקָ ע:
ז הַ שּׂוֹכֵ ר אֶ ת הַ פּוֹעֵ ל ִל ְקצוֹת ִעמּ ֹו ִבּ ְת ֵאנִ יםָ ,א ַמר ל ֹו עַ ל ְמנָת ֶשׁאוֹכַ ל
יתי ,א ֹו ֶשׁיֹּאכַ ל ְבּנִ י
וּבנֵי בֵ ִ
ְתּ ֵאנִ ים ,אוֹכֵ ל וּפָ טוּר .עַ ל ְמנָת ֶשׁאוֹכַ ל אֲ נִ י ְ
וּבנ ֹו אוֹכֵ ל וְ ַחיָּב .עַ ל ְמנָת ֶשׁאוֹכַ ל ִבּ ְשׁעַ ת
ִבּ ְשׂכָ ִרי ,הוּא אוֹכֵ ל וּפָ טוּרְ ,
וּל ַא ַחר הַ ְקּ ִציעָ ה
וּל ַא ַחר הַ ְקּ ִציעָ הִ ,בּ ְשׁעַ ת הַ ְקּ ִציעָ ה אוֹכֵ ל וּפָ טוּרְ ,
הַ ְקּ ִציעָ ה ְ
אוֹכֵ ל וְ ַחיָּבֶ ,שׁ ֵאינ ֹו אוֹכֵ ל ִמן הַ תּוֹרָ ה .זֶה הַ ְכּלָ ל ,הָ אוֹכֵ ל ִמן הַ תּוֹרָ ה ,פָּ טוּ ר,
וְ ֶשׁ ֵאינ ֹו אוֹכֵ ל ִמן הַ תּוֹרָ הַ ,חיָּב:
ֹשׂה ִב ְל ָב ִסים ,לֹא יֹאכַ ל ִבּ ְבנוֹת ֶשׁ ַבעִ .בּ ְבנוֹת ֶשׁ ַבע ,לֹא יֹאכַ ל
ח הָ יָה עו ֶ
ִבּ ְל ָב ִסים .אֲ ָבל מ ֹונֵעַ הוּא אֶ ת עַ ְצמ ֹו עַ ד ֶשׁ ַמּגִּ יעַ ִל ְמקוֹם הַ יָּפוֹת וְ אוֹכֵ ל.
הַ ַמּחֲ ִליף ִעם חֲ בֵ רוֹ ,זֶה לֶ אֱ כֹל וְ זֶה לֶ אֱ כֹל ,זֶה ִל ְקצוֹת וְ זֶה ִל ְקצוֹת ,זֶה לֶ אֱ כֹל
וְ זֶה ִל ְקצוֹתַ ,חיָּב .רַ ִבּי יְ הוּדָ ה אוֹמֵ ר ,הַ ַמּחֲ ִליף לֶ אֱ כֹלַ ,חיָּב ,וְ ִל ְקצוֹת ,פָּ טוּ ר:
פרק ג

טוּרין.
וּפ ִ
וּבנֵי בֵ ית ֹו או ְֹכ ִלין ְ
א הַ ַמּע ֲִביר ְתּ ֵאנִ ים ַבּחֲ צֵ ר ֹו ִל ְקצוֹתָ ,בּנָיו ְ
טוּרין .אֲ ָבל
וּפ ִ
הַ ּפ ֹוע ֲִלים ֶשׁ ִעמּוִֹ ,בּזְ ַמן ֶשׁ ֵאין לָ הֶ ם עָ לָ יו ְמזוֹנוֹת ,או ְֹכ ִלין ְ
ִאם יֶשׁ לָ הֶ ם עָ לָ יו ְמזוֹנוֹת ,הֲ רֵ י ֵאלּוּ לֹא יֹאכֵ לוּ:

רמון
יהגה בתקונים ריש תקון כ"ד עד "בלבושין שפירין" .ויכוין צירוף הוי"ה.
אשׁית יָרֵ ''א ַשׁ ָבּ''ת( ,ובה) ַשׁ ְבּתו ַֹתי ְתּהֵ א דָ ִחיל ,יָרֵ ''א תּוֹרָ ''ה ,יָרֵ ''א
ְבּרֵ ִ
נוּכרָ ָאה,
יך נְ ִטירוּ ִד ְבּ ִריתְ ,דּלָ א יֵעוּל לֵ יהּ ִבּ ְרשׁוּ ְ
ְבּ ִרי''תְ ,כּ ָמה ְדצָ ִר ְ
יך ַבּר נַשׁ נְ ִטירוּ ְד ַשׁ ָבּתְ ,דּלָ א ְל ַאפָּ קָ א מֵ ְרשׁוּת הַ יּ ִָחיד
ְכּגַוְ ונָא דָ א צָ ִר ְ
יהי ְשׁ ִכינְ ָתּא ,רָ ְחבּ ֹו ד' וְ ִאינוּ ן
וְ יֵעוּ ל ִבּ ְר ׁשוּ ת הָ רַ ִבּיםְ ,רשׁוּת הַ יּ ִָחיד ִא ִ
ֲשׂרָ ה יו''ד ה''א וא''ו ה''אְ ,רשׁוּת הָ רַ ִבּים נ ָָחשׁ ֵא ֶשׁת
יהו''ה ,וְ גָ ְבה ֹו ע ָ
יהי
אוּמין ,וְ ִא ִ
זְ נוּ נִ ים ,סַ ם ְדּ ֵאל ַאחֵ ר ְדּ ִאיהוּ סמא''ל ,וְ ִאיהוּ ְכּלָ לָ א ְד ַשׁ ְב ִעין ִ
וּבגִ ין דָּ א ָמאן ְדּ ַא ִפּיק מֵ ְרשׁוּת
וּב ִעלָ הּ ִחלּוּל ַשׁ ָבּת ִאיהוְּ ,
חֲ לָ לָ ה ז ֹונָהַ ,
הַ יּ ִָחיד ִל ְרשׁוּת הָ רַ ִבּים ַחיָּיב ְס ִקילָ ה.
יתא ,וּבֵ יהּ ְמ ַט ְל ְט ִלין ִמ ַבּיִ ת ְל ַביִ תְ ,דּ ִאנּוּן
ִערוּב ִאיהוּ עַ מּוּדָ א ְדאֶ ְמצָ ִע ָ
וּמ ְקדָּ ִשׁי
ְשׁ ִכינָה ִעלָּ ָאה וְ ַת ָתּ ָאהַ ,ועֲלַ יְ יהוּ ִא ְתּ ַמר אֶ ת ַשׁ ְבּתו ַֹתי ִתּ ְשׁמוֹרוּ ִ
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יך ְלנ ְַטרָ א לֵ יהּ ְבּ ַבת
ִתּירָ אוּ ,דָ א ִמ ְקדָּ שׁ יו''ד ,אוֹת ַשׁ ָבּת (דא ברית) ְדּצָ ִר ְ
מר (בראשית ב':ג')
דוּשׁה ִדילֵ יהְּ ,בּרָ כָ ה ִדילֵ יהּ ,דַּ עֲלָ הּ ִא ְתּ ַ
יהי ְק ָ
זוּגֵיהְּ ,דּ ִא ִ
יעי וַיְ קַ דֵּ שׁ אוֹתוֹ ,וַיְ ָברֶ ְך דָּ א ְבּרָ כָ ה ,וַיְ קַ דֵּ שׁ
וַיְ ָברֶ ְך אלהי''ם אֶ ת יוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
וּלגַבֵּ י ַתּ ְרוַיְ יהוּ הֲ ו ֹו נ ְָפקֵ י קַ ְד ָמ ֵאי לָ קֳדָ מוּת כַּ לָּ ה ,וַהֲ ו ֹו ָא ְמרֵ י
דוּשׁהְ ,
דָּ א ְק ָ
ְתּרֵ י זִ ְמנֵי בּ ִֹאי כַ לָּ ה בּ ִֹאי כַ לָּ הְ ,בּהַ הוּא זִ ְמנָא קוֹל ָח ָתן וְ קוֹל כַּ לָּ ה.
יך
ֲשׂרָ ה ,וְ צָ ִר ְ
דוּשׁה פָּ חוּת מֵ ע ָ
וְ עוֹד ִמ ְקדָּ ִשׁי ְבּ ָאת יוּ''דְ ,בּגִ ין ְדּלֵ ית ְק ָ
יבין ְדּ ִקדּוּשׁ וּוַיְ כֻ לּ''וּ
וּלקַ דֵּ שׁ לוֹן ְבּ ִקדּוּשׁ עַ ל הַ יַּיִ ןְ ,בּ ַשׁ ְב ִעין ֵתּ ִ
ְל ָב ְרכָ א לוֹן ְ
ימר סַ ְב ִרי ָמרָ נָן ,וְ ִאינוּן ְדּ ָא ְמ ִרין וְ עָ נוּ ְל ַחיֵּיְ ,בּגִ ין
יך ְלמֵ ַ
חוּשׁ ַבּן ַבּיַּיִ ''ן ,וְ צָ ִר ְ
ְכּ ְ
ְדּ ִא ְתקַ ְשּׁרוּ ְבּ ִאילָ נָא ְד ַחיֵּי ,וְ לָ א ְבּ ִאילָ נָא ְדמו ָֹתאְ ,ד ִאיהוּ גֶפֶ ן ְדּ ָחב בֵּ יהּ
ָאדָ ם קַ ְד ָמ ָאהְ ,דּ ַחד ָא ַמר ִח ָטּה הָ יָה ,וְ ַחד ָא ַמר גֶּפֶ ן ,וְ כֹלָּ א ְקשׁוֹט.
וּד ָבשִׁ ,ח ָטּה
וּת ֵאנָה וְ ִרמּוֹן זֵית ֶשׁמֶ ן ְ
וּשׂעוֹרָ ה גֶפֶ ן ְ
ֶשׁ ַבע ִמינִ ין ִאינוּן ִח ָטּה ְ
יך ְל ַאחֲ זָרָ א עֲלַ יְ יהוִּ ,ח ָטּה הָ א ִא ְתּ ַמרְ ,שׂעוֹרָ ''ה
וּשׂעוֹרָ ה וְ הָ א ִא ְתּ ַמר ,וְ צָ ִר ְ
ְ
ְד ַא ִפּיק ה' ִמ ִשּׁעוּר ִדּילָ הּ ,גֶּפֶ ן סָ חֲ ָטה ֲענ ִָבים ִבּ ְרשׁוּ ָאחֳ רָ א ,וְ עָ ַבד יַיִ ן נֶסֶ ְך,
וְ ִא ְתע ֲִביד ִאילָ נָא ְדטוֹב וָרָ עְ ,תּ ֵאנָה לָ ִקיט ְתּ ֵאינֵי קֳדָ ם זִ ְמנַיְ יהוּ קֳדָ ם
ְדּ ִא ְת ַבּ ְשׁלוּ ,כַּ ְך לָ ִקיט הוּא מֵ עָ ְל ָמא קוֹדֶ ם זִ ְמנֵיהּ ,וְ דָ א ִאיהוּ רָ זָא ָמאן
ְדּגָ ִרים ִדּי יְ מוּתוּן ְבּנוֹי קֳדָ ם זִ ְמנַיְ יהוּ ,הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב (קהלת ה':ה') לָ ָמּה
ֲשׂה יָדֶ יךָ  ,וְ רָ זָא ְד ִמלָּ ה (ירמיהו
יִ ְקצוֹף הָ אלהי''ם עַ ל קוֹלֶ ךָ וְ ִחבֵּ ל אֶ ת ַמע ֵ
וּבגִ ין דָּ א (שמות כ':ז') לֹא ִת ָשּׂא אֶ ת
יתי אֶ ת ְבּנֵיכֶ ם וְ גוֹמֵ רְ ,
ב':ל) לַ ָשּׁוְ א ִהכֵּ ִ
ֵשׁם יהו''ה אלהי''ך לַ ָשּׁוְ אִ .רמּוֹן ,בֶּ ן זו ָֹמא בֵּ יהּ ָחב ,אֲ ָבל רַ ִבּי מֵ ִאיר
יפין ִאינוּן אוּמוֹת הָ עוֹלָ ם ,יִ ְשׂרָ ֵאל מו ָֹחא
תּוֹכ ֹו ָאכַ ל ְק ִליפָ ת ֹו זָרַ קִ ,דּ ְק ִל ִ
ֹחא עמוד ב
יהי מו ָ
לוּתא ,וְ ִא ִ
יהי פַּ ְרדֵּ ס * ְבּגָ ָ
בֵּ ינַיְ יהוּ  ,כֵּ ן ְכּגַוְ ונָא דָ א ְשׁ ִכינְ ָתּא ִא ִ
ִמ ְלּגָ ו ,אֱ גוֹז קָ ִרינָן לֵ יהְּ ,כּ ָמה ְד ָא ַמר ְשׁ ֹלמֹה ַמ ְלכָּ א ,אֶ ל גִּ נַּת אֱ גוֹז יָרַ ְד ִתּי
יבּא ִמ ְלּגָ או ,הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב (תהלים
יהי ְשׁ ִכינְ ָתּא ִא ָ
(שיר ו':י"א) ,וְ ִא ִ
יפין הֵ ן
וּק ִל ִ
בוּשׁהְּ ,
ימה ִמ ִמּ ְשׁ ְבּצוֹת זָהָ ב ְל ָ
מ"ה:י"ד) כָּ ל ְכּבוּ דָּ ה ַבת מֶ לֶ ְך ְפּנִ ָ
וּב ַשׁ ָבּת ִמכֹּלָּ א ִא ְתפַּ ְשּׁ ַטת ,וְ ִא ְתלַ ְבּ ַשׁת ִבּ ְלבוּ ִשׁין
כַּ ָמּה ְר ׁשוּ יוֹת נוּ ְכרָ ִאיןְ ,
בוּשׁין
יכין יִ ְשׂרָ ֵאל ְל ַת ָתּאְ ,ל ִא ְת ַח ְדּ ָשׁא ְב ַשׁ ָבּת ִבּ ְל ִ
ַשׁ ִפּירָ אן ,וְ כֵ ן ְצ ִר ִ
ַשׁ ִפּירָ אן.
יברך אחד מהמסובים על רימון ,ויכוין צרוף הוי"ה.
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ספר פרי עץ הדר
יהגה בזוהר פר' משפטים דף ק"ך ע"ב:

כּוּרים,
כּוּרים ,וַאֲ ַב ְתרֵ יהּ ְל ִה ְתוַדּוֹת עַ ל הַ ִבּ ִ
ִפּקּוּדָ א ָבּ ַתר דָּ אְ ,להָ ִביא ִבּ ִ
ֲשׂר,
יתיןַ ,מ ְק ִשׁים עַ ל הַ ַמּע ֵ
וּמארֵ י ַמ ְתנִ ִ
ֲשׂרָ .
וַאֲ ַב ְתרֵ יהּ ְל ִה ְתוַדּוֹת עַ ל הַ ַמּע ֵ
יטת ֹו ִעשּׂוּרוְֹ .כּגוֹן אֶ ְתרוֹגְ ,דּ ִא ְתּ ַמר
יטתוֹ ,א ֹו ַא ַחר ְל ִק ָ
ְדּ ִאי יְ הֵ א קֹדֶ ם ְל ִק ָ
בֵּ יהּ ְבּ ִאילָ ן ,הָ לַ ְך ַא ַחר חֲ נ ָָטהִ .אית ַמאן ְדּ ָא ַמרַ ,א ַחר ִבּשּׁוּל הַ פֵּ ירוֹת.
בוּאהְ ,דּ ִאינּוּן זְ רָ ִעיםְ ,דּ ִא ְתּ ַמר
וּמ ְקצָ ת ֹו לַ ְתּ ָ
וְ אֶ ְתרוֹג ִמ ְקצָ ת ֹו דּוֹמֶ ה ְל ִאילָ ןִ ,
יטת ֹו ִעשּׂוּרוְֹ .דּ ִאילָ ן לָ או ִאיהוּ ,אֶ לָּ א עַ ד ַא ַחר גְּ ַמר
ְבּהוֹןִ ,דּ ְל ַא ַחר ְל ִק ָ
ִבּ ּׁשוּ לוֹ.
וּבגִ ין דָּ אַ ,תּ ִקּינוּ הַ מּו ִֹציא * מֵ אֲ ָתר ְדּ ִבשׁוּל ֹו יָפֶ הְ .ל ַאפָּ קָ א פַּ ת ָשׂרוּף,
דף קכ"א ְ
ישוּ ל
יטתוִֹ ,איהוּ ְכּ ִב ׁ
בוּאהָ ,בּ ַתר ְל ִק ָ
מוּטעָ ם .וְ הָ ִכי ְתּ ָ
ְ
עמוד א אֶ לָּ א ִמ ָמּקוֹם ֶשׁהוּא
מר ְבּהוֹן (שמות
בוּאהְ ,דּ ִא ְתּ ַ
שׁוּלים לָ ִאילָ ן וְ לַ ְתּ ָ
פֵּ ירוֹת .וְ יִ ְשׂרָ ֵאלִ ,אינּוּן ְמ ִ
תּ ִביא בֵּ ית יְ ָי אֱ לֹהֶ יךָ  .וְ הָ ִכי (דברים י"ח:ד')
אשׁית ִבּכּוּרֵ י ַא ְד ָמ ְתךָ ָ
כ"ג) רֵ ִ
מר ְבּהוֹן( ,יחזקאל לה)
אשׁית גֵּז צֹאנְ ךָ ִתּ ֶתּן לוְֹ .דּ ִאינּוּן יִ ְשׂרָ ֵאלְ .דּ ִא ְתּ ַ
רֵ ִ
אשׁית
וְ ַא ֵתּן צֹאנִ י .וְ הָ ִכי יִ ְשׂרָ ֵאל( ,ירמיהו ב':ג') קֹדֶ שׁ (נ''א קדש ישראל) לַ יְ ָי רֵ ִ
לוּתאִ ,עשׂוּרוֹ .וְ ִא ְת ְק ִריאוּ קֹדֶ שׁ לַ יְ יָ.
יטת ֹו ִמן גָּ ָ
ְתּבוּ ָאתֹהְ ,ל ַא ַחר ְל ִק ָ
יתא,
וּמזוֹן ְלכֹלָּ א בֵּ יהּ .בֵּ יהּ אוֹרַ יְ ָ
וְ יִ ְשׂרָ ֵאל ִא ְת ְק ִריאוּ ִאילָ נָא רַ ָבּא וְ ַת ִקּיףָ ,
תּא( .נ''א לעילא)
יהי ְמז ֹונָא ְל ַת ָ
יהי ְמז ֹונָא ְלעֵ ילָּ א .בֵּ יהּ ְצלו ָֹתאְ ,דּ ִא ִ
ְדּ ִא ִ
ילוּ ַמ ְל ָא ִכין לֵ ית לוֹן ְמז ֹונָא ,אֶ לָּ א ְבּיִ ְשׂרָ ֵאלְ .דּ ִאי לָ או ְדּיִ ְשׂרָ ֵאל
וַאֲ ִפ ּ
יתא,
יתא ,לָ א הֲ וָה נ ִָחית לוֹן ְמז ֹונָאִ ,מ ְס ַטר ְדּאוֹרַ יְ ָ
יִ ְתעַ ְסּקוּן ְבּאוֹרַ יְ ָ
יקים
ְדּ ַא ְמ ִתּילָ א לָ עֵ ץ ,הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב( ,משלי ג':י"ח) עֵ ץ ַחיִּ ים ִהיא לַ ַמּחֲ זִ ִ
יהי ִמ ְצוָה.
יבאְ ,דּ ִא ִ
וּל ִא ָ
ָבּהְּ .
ילא,
יתא ַא ְמ ִתּילַ א ְל ַמיָּא .וְ הָ נֵי ְלאֶ ָשּׁא .וְ לָ א הֲ וָה נ ִָחית ַמיָּא ִמ ְלּעֵ ּ ָ
וְ הָ ִכי אוֹרַ יְ ָ
יהי אֶ ָשּׁא ,לָ א הֲ וָה נ ִָחית (ס''א מלעילא) ְל ַב ְשּׁלָ א פֵּ ירוֹת הָ ִאילָ ן.
וְ ַח ָמה ְדּ ִא ִ
וּבגִ ין דָּ א ִא ְתּ ַמר ְבּיִ ְשׂרָ ֵאל( ,שיר השירים ב':י"ג) הַ ְתּ ֵאנָה
אֶ לָּ אְ ,בּגִ ין יִ ְשׂרָ ֵאלְ .
יח ,כַּ ד פַּ ְת ִחין
ָחנְ ָטה פַ גֶּיהָ ִ ,אלֵּ ין ָמארֵ י ִמ ְצוֹת .וְ הַ גְּ פָ נִ ים ְס ָמדָ ר נ ְָתנוּ רֵ ַ
וּל ִכי לָ ְךִ ,מן גָּ ל
קוּמי לָ ְך רַ ְעי ִָתי יָפָ ִתי ְ
וּמיַּד ִא ְתּ ַמר ְבּיִ ְשׂרָ ֵאלִ ,
יוּב ָתּאִ ,
ְבּ ִת ְ
וּתא.
ָ
יתאְ ,בּ ִאלֵּ ין ְדּ ִמ ְשׁ ַתּ ְדּ ִלין ָבּהּ,
וּבגִ ין דָּ א ְבּ ִאילָ ןְ ,דּ ִאיהוּ עֵ ץ הַ ַחיִּ יםְ ,בּאוֹרַ יְ ָ
ְ
יהי ָח ְכ ָמ''ה,
וּמעַ ְשּׂ ִרין לֵ יהְּ ,דּ ַשׁ ְריָא יוּ''ד עָ לַ יְ יהוְּ ,דּ ִא ִ
ָאזְ ִלין ָבּ ַתר חֲ נ ָָטהְ ,
וּמאן ִאילָ ן .ו' .אֲ ָבל
וּבה ִמ ְתכַּ נְּ ִשׁין ה''הְ ,דּ ִאינּוּן פֵּ ירוֹת הָ ִאילָ ןַ .
א' ִמי' ָ
יקים ְדּ ִא ְתּ ַמר ְבּהוֹן,
לוּתאִ ,עשּׂוּרוִֹ .אינּוּן צַ ִדּ ִ
יטת ֹו ִמן גָּ ָ
ְשׁ ַאר עַ ָמּאַ ,א ַחר ְל ִק ָ
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וּלקַ ְח ֶתּם לָ כֶ ם ַבּיּוֹם הָ ִראשׁוֹן ְפּ ִרי עֵ ץ הָ דָ ר .הָ דָ ר ְבּעו ָֹבדֵ יהוֹן,
(ויקרא כ"ג:מ') ְ
גַבּיְ יהוּ (נ''א ולגבי
וּמ ְצוֹת ,וְ ַא ַחר חֲ נ ָָטה ָאזְ לֵ ינָן ְל ַ
דַּ אֲ ִחידָ אן ְבּ ָמארֵ י תּוֹרָ ה ִ
זרעים דתבואה ואחר חנטה אזלינן לגבייהו) ְכּ ִאילָ ן.
דּוּשׁין ,וְ קָ א ַמ ְשׁ ַמע לָ ן ְדּאֶ ְתרוֹג ְכּיָרָ קַ ,מה
אוּקמוּהָ ְבּ ַמסֶּ כֶ ת ִק ִ
ְ
וּבגִ ין דָּ א
ְ
יטת ֹו ִעשׂוּרוֹ .אוּף אֶ ְתרוֹג נָמֵ י
וּב ְשׁעַ ת ְל ִק ָ
יָּרָ ק דַּ ְרכּ ֹו ִליגָ דֵ ל עַ ל כָּ ל ַמיִ םִ ,
וּבאֲ ַתר ַאחֲ רָ א
וּמ ִסּ ְטרָ א ְדּ ָח ְכ ָמהֵ ,אין ַמיִ ם אֶ לָּ א תּוֹרָ הַ .
דַּ ְרכּ ֹו ִליגָ דֵ ל וְ כוּ' ִ
ֹשׁה ְדּרָ ִכים ,הָ א אֶ ְתרוֹג,
ְלעֵ ילָּ א ,וְ הָ א ִדּ ְתנָן ,אֶ ְתרוֹג ָשׁוְ ה לָ ִאילָ ן ִבּ ְשׁל ָ
יּוּקנָא ְדּ ִל ָבּאְ ,דּ ָא ִחיד ְלעֵ ילָּ א וְ ָא ִחיד
ָא ִחיד ב' ִס ְט ִרין ,וְ אֶ ְתרוֹג ִאיהוּ ִדּ ְ
ְל ַת ָתּאָ .א ִחיד ְלעֵ ילָּ א ,הַ לֵּ ב רוֹאֶ הָ .א ִחיד ְל ַת ָתּאְ ,בּדַ עַ תְ .כּ ָמה ְדּאוּ
יבא ִדּילֵ יהּ .עַ יְ ינִ ין ְדּ ִאינּוּן
יהי ִאילָ נָא ,תּוֹרָ ה ִא ָ
ְקמוּ הָ  ,הַ לֵּ ב יוֹדֵ עַ  .דַּ עַ ת ִא ִ
ִפּ ּקוּ ִדיןִ ,דּ ְבּהוֹן הַ לֵּ ב רוֹאֶ ה( .ע''כ רעיא מהימנא ,שלח לך דף קע''ד ע''א ראשית
עריסותיכם וכו').

ויכוין צרוף שם ההי"ו

תפוח
יהגה בזוהר פרשת אחרי מות דף ע"ד ע"א:
פּוּח ַבּעֲצֵ י הַ יַּעַ ר כֵּ ן דּו ִֹדי בֵּ ין הַ ָבּנִ ים
ִר ִבּי ִחיָּיא פָּ ַתח( .שיר השירים ב':ג') ְכּ ַת ַ
יבה ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל קָ מֵ י
אוּקמוּהָ ַח ְברַ יָּיא ,אֲ ָבל כַּ ָמה חֲ ִב ָ
ְ
וְ גוֹ' .הַ אי ְקרָ א
יך הוּאְ .דּ ִהיא ְמ ַשׁ ַבּ ַחת לֵ יהּ ְבּהַ אי .הָ כָ א ִאית ְל ִא ְס ַתּ ְכּלָ א,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
יחא
פּוּח ,וְ לָ א ְבּ ִמלָּ ה ָאחֳ רָ א ,א ֹו ִבּגְ וָונִ ין א ֹו ְבּרֵ ָ
אֲ ַמאי ְמ ַשׁ ַבּ ַחת לֵ יהּ ְבּ ַת ַ
א ֹו ְבּ ַט ְע ָמא.
יחא,
פּוּחְ ,בּכֹלָּ א ִהיא ְמ ַשׁ ַבּ ַחת לֵ יהִּ ,בּגְ וָונִ יןְ ,בּרֵ ָ
וּכ ִתיב ַתּ ַ
אֲ ָבל הו ִֹאיל ְ
ותא
יך הוּא ַאסוּ ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
סוּותא ְלכֹלָּ א ,אוּף ְ
ָ
פּוּח הוּא ַא
וּ ְב ַט ְע ָמאַ .מה ַתּ ַ
יך
ימנָא ,אוּף קוּ ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
פּוּח ִא ְשׁ ְתּכַ ח ִבּגְ וָונֵיְ ,כּ ָמה ְדּאו ִֹק ְ
ְלכֹלָּ אַ .מה ַתּ ַ
רוּחא דָּ ִקיק ִמכָּ ל ְשׁ ָאר
פּוּח ִאית בֵּ יהּ ָ
הוּא ִא ְשׁ ְתּכַ ח ִבּגְ וָונִ ין ִעלָּ ִאיןַ .מה ַתּ ַ
יח ל ֹו כַּ ְלּ ָבנוֹןַ .מה
יך הוּא ְכּ ִתיב בֵּ יהּ (הושע י"ד:ז') וְ רֵ ַ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ִאילָ נֵי ,אוּף ְ
יך הוּא ְכּ ִתיב בֵּ יהּ (שיר השירים ה)
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
פּוּח ַט ְעמֵ יהּ ְמ ִתיקָ א ,אוּף ְ
ַתּ ַ
ִחכּ ֹו ַמ ְמ ַתּ ִקּים.
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ימנָא
ֹשׁנָּה ,וְ הָ א או ִֹק ְ
יך הוּא ְמ ַשׁ ַבּח לָ הּ ִל ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל ְכּשׁו ַ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וְ ְ
ֹשׁנָּה ,וְ הָ א ִא ְתּ ַמר.
ִמלֵ י ,אֲ ַמאי ְכּשׁו ַ
ממשיכים בפרשת האזינו דף רפ"ו ע"ב:
פּוּח ַבּעֲצֵ י הַ יַּעַ ר וְ גוֹ' .זַכָּ ָאה
ִר ִבּי יִ ְצ ָחק פָּ ַתח( ,שיר השירים ב':ג') ְכּ ַת ַ
וּמזָּלוֹתְ ,דּהָ א כָּ ל ְשׁ ַאר
חוּ לָ קֵ יהוֹן ְדּיִ ְשׂרָ ֵאל ִמכָּ ל עַ ִמּין עו ְֹבדֵ י כּוֹכָ ִבים ַ
ישׁין,
נוּתא עָ לַ יְ יהוּ .וְ יִ ְשׂרָ ֵאל קַ ִדּ ִ
שׁ ְל ָט ָ
עַ ִמּין ִא ְתיְ ִהיבוּ ְלרַ ְב ְר ָבן ְמ ָמנָןְ ,בּ ֻ
יך
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וּבעָ ְל ָמא ְדּ ָא ֵתיְ ,דּלָ א יָהַ ב לוֹן ְ
זַכָּ ָאה חוּלָ קֵ יהוֹן ְבּעָ ְל ָמא דֵּ ין ְ
יטא ַאחֲ רָ א ,אֶ לָּ א הוּא ָא ִחיד לוֹן ְלחוּלָ קֵ יהּ,
הוּא לָ א ְל ַמ ְל ָאכָ א ,וְ לָ א ְל ָשׁ ִל ָ
וּכ ִתיב( ,תהילים קל"ה:ד') ִכּי ַי ֲעקֹב ָבּ ַחר
הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב ִכּי חֵ לֶ ק יְ ָי עַ מּוְֹ .
פּוּח ִמ ְתפָּ ְר ָשׁא ִבּגְ וָונוֹי ,עַ ל כָּ ל ְשׁ ַאר
פּוּח ַבּעֲצֵ י הַ יַּעַ רַ ,מה ַתּ ַ
ל ֹו יָהְּ .כּ ַת ַ
ילין
יך הוּא ִמ ְת ְפּרַ שׁ וְ ִא ְת ְר ִשׁים עַ ל כָּ ל חֵ ִ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ִאילָ נֵי ַח ְקלָ א ,כַּ ְך ְ
ִעלָּ ִאין וְ ַת ָתּ ִאיןְ ,בּגִ ין כָּ ְך (ישעיהו מ"ח:ב') יְ ָי ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֹ ,אוֹת הוּא ְבּכָ ל
חֵ ילָ א ִדּ ְלעֵ ילָּ א.
פּוּחְ ,דּ ִאית בֵּ יהּ ְתּלַ ת גַּ וְ ונִ יןְ .כּנֶסֶ ת
יך הוּא ְכּ ַת ַ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
ָתּא חֲ זֵי,
ֹשׁנָה
ֹשׁנָה ְס ָתם ,שׁו ַ
ֹשׁנָהָ .א ַמר ִר ִבּי ַא ָבּא ,שׁו ַ
ֹשׁנָּהַ .מאן שׁו ַ
יִ ְשׂרָ ֵאל ְכּשׁו ַ
סוּמק .וְ כֹלָּ א הוּא
ֹשׁנָה דָּ א גְּ וָונֵיהּ ִחוָּור וְ ָ
ְדּ ִא ְת ְכּ ִלילַ ת ְבּ ִשׁית ַט ְרפֵּ י ,שׁו ַ
סוּמק וְ ִחוָּור ,הָ ִכי ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל.
ָ
ְתּרֵ ין גְּ וָונֵי,
ֹשׁנָּהְ .דּהָ ִכי ָא ְמרָ ה ְכּנֶסֶ ת
פּוּחְ ,כּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל ְכּשׁו ַ
יך הוּא ְכּ ַת ַ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְ
פּוּח * ְבּ ָאן
פּוּח עוֹרַ ְר ִתּיךָ ַ .תּ ַחת ַה ַתּ ַ
דף רפ"ז יִ ְשׂרָ ֵאל( ,שיר השירים ח) ַתּ ַחת ַה ַתּ ַ
עמוד א אֲ ָתר ִהיא .אֶ לָּ א ִאלֵּ ין אֲ ָבהָ ִתין ְדּ ַא ָמרָ ןִ .ר ִבּי יוֹסֵ י ָא ַמר ,דָּ א יו ְֹבלָ אִ .ר ִבּי
ַא ָבּא ָא ַמר ,כֹּלָּ א ַשׁ ִפּיר ,אֶ לָּ א ִאלֵּ ין אֲ ָבהָ ן ְדּקָ ַא ְמרָ ןִ ,אלֵּ ין ִאינּוּן ג' גְּ וָונֵי,
פּוּח.
ְדּ ִמ ְת ַח ְבּרָ ן ַבּ ַת ַ
ֹשׁנָּהְ .בּ ִאינּ וּ ן
ִר ִבּי יִ ְצ ָחק ָא ַמרְ ,בּ ָאן אֲ ָתר ִא ְת ְכּ ִלילַ ת ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל ְבּשׁו ַ
ֹשׁנִּ ים,
ימוּתאְ ,דּ ִא ְת ְדּ ָבקַ ת ְבּ ַמ ְלכָּ א ִעלָּ ָאה ,נ ְַטלָ ה ְתּרֵ י שׁו ַ
ָ
יקין ִדּ ְר ִח
נְ ִשׁ ִ
וּבגִ ין כָּ ְך ָא ְמרָ ה
ֹשׁנִּ יםְ .
ְכּ ָמה ְד ַא ְתּ ָאמֵ ר (שיר השירים ה':י"ג) ִשׂ ְפתו ָֹתיו שׁו ַ
שׁיקוֹת ִפּיהוּ( .כמה דאת אמר (בראשית
ְכּנֶסֶ ת יִ ְשׂרָ ֵאל( ,שם א) יִ ָשּׁקֵ נִ י ִמנְּ ִ
ֹשׁנִּ ים:
מ"א:מ') ועל פיך ישק כל עמי) ְבּגִ ין ְדּ ִא ְת ְכּ ִלילַ ת ַבּשּׁו ַ

וכאן ישתו כולן כוס יין מעט אדום ורובו לבן .ויכונו בשם ס"ג ,יו"ד ה"י וא"ו
ה"י .ויכוין צירוף והי"ה.
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אגוז
יהגה בזוהר פרשת שמות דף ט"ו ע"ב:
יבא ָמהוּ ִדּ ְכ ִתיב (שיר השירים ו') אֶ ל גִּ נָת אֱ גוֹז יָרַ ְד ִתּי.
ָא ַמר לֵ יה רַ ִבּי ע ֲִק ָ
ָא ַמר לֵ יה ָתּא ָחזֵי ,הַ הוּא גִּ נְ ָתא נ ְַפקָ א מֵ עֵ דֶ ן ,וְ דָ א ִהיא ְשׁ ִכינְ ָתּא .אֱ גוֹז:
ישׁין ְדנַהֲ ִריןְ ,ד ִמ ְתפָּ ְר ָשׁן
ישׁאְ ,ד ִאינוּן ַא ְר ַבּע רֵ ִ
דָ א ִהיא ְר ִתיכָ א ִעלָּ ָאה קַ ִדּ ָ
וּמאי ְדאֲ ָמר
ישׁין ְלגוַֹ .
ישׁין קַ ִד ִ
ִמן גִּ נְ ָתאְ ,כּהָ אי אֱ ג ֹוזָאְ ,ד ִאינוּן ַא ְר ַבּע רֵ ִ
יָרַ ְד ִתּיְ ,כּ ָמה ִד ְתנָן ,יָרַ ד ְפּלוֹנִ י לַ מֶ ְרכָּ ָבה.
ימר ,לָ אֱ גוֹז יָרַ ְד ִתּיַ ,מהוּ אֶ ל גִּ נַּת
יבאִ ,אי הָ ִכי ,הֲ וָה לֵ יהּ ְלמֵ ַ
אֲ ַמר לֵ יהּ ר' ע ֲִק ָ
אֱ גוֹז יָרַ ְד ִתּי .אֲ ַמר לֵ יהִּ ,משּׁוּם ְדּ ִהיא ְשׁ ָב ָחא דֶּ אֱ ג ֹוזָאָ .מה אֱ ג ֹוזָאְ ,ט ִמירָ א
ימא ִמכָּ ל ִס ְטרוֹי.
ימא ִמכָּ ל ִס ְטרוֹי ,כַּ ְך ְר ִתיכָ א ְדּנ ְָפקָ א ִמגִּ נְ ָתּאְ ,ס ִת ָ
וּס ִת ָ
ְ
וּמ ְתפָּ ְר ָשׁן
ישׁין ִדּי בֶּ אֱ ג ֹוזָאִ ,מ ְת ַח ְבּרָ ן ְבּהַ אי גִּ יסָ אִ ,
ַמה ִאינּוּן ַא ְר ַבּע ְק ִר ִ
ימוּתא,
ָ
ָותא ִבּ ְשׁלֵ
דוּתא ְבּחֶ ְדו ָ
מֵ הַ אי גִּ יסָ א .כַּ ְך ְר ִתיכָ אִ ,מ ְת ַח ְבּרָ ן ְבּ ַאחֲ ָ
מנֵי הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב( ,בראשית ב')
וּ ִמ ְת ְפּרַ שׁ כָּ ל ַחד ְבּ ִע ְברוֹי ,עַ ל ַמה ְדּ ִא ְת ָ
הוּא הַ סּוֹבֵ ב אֶ ת כָּ ל אֶ רֶ ץ הַ חֲ וִ ילָ ה הוּא הַ הוֹלֵ ְך ִק ְד ַמת ַאשּׁוּר ,וְ כֵ ן כּוּלָּ ם.
יבא ,הַ אי ִל ְכלוּכָ א ְדּ ִהיא ִבּ ְק ִליפּוֹי דֶּ אֱ ג ֹוזָאְ ,ל ָמאי ְר ִמיזָא.
ָא ַמר ִר ִבּי ע ֲִק ָ
יתא לָ א גַּלֵּ י לֵ יהְּ ,בּהַ אי גַּ לֵּ י.
ָא ַמר לֵ יהַּ ,אף עַ ל גַּב ְדּאוֹרַ יְ ָ
וּר ִמיזָא ִאית לוֹן,
וּמנְ הוֹן ְמ ִתיקָ ןְ ,
ָתּא חֲ זֵי( ,ס''א שקדים)ִ ,מנְּ הוֹן ְמ ִרירָ ןִ ,
ירוּתא ,אֲ ָבל כָּ ל ְר ִמיזָא ְדּגַ לֵּ י
ָ
ִאית ָמארֵ י ְדּ ִדינָא קַ ְשׁיָא ,וְ ִאית ָמארֵ י ְדּ ֵשׁ
יתא ָחזִ ינָן ְדּ ִדינָא הֲ וִ י ,וְ הָ ִכי הוּא ְליִ ְר ִמיָּהוַּ ,א ְחזוּ לֵ יהּ ְבּ ִדינָא,
ְבּאוֹרַ יְ ָ
ִדּ ְכ ִתיב( ,ירמיה א') ַמקֵּ ל ָשׁקֵ ד אֲ נִ י רוֹאֶ הַ .מאי ָשׁקֵ דְ .שׁקֵ ִדים ַמ ָמּשׁ .וְ כֵ ן
יבוּתא ַמ ָמּשִׁ ,א ְשׁ ְתּ ַמע,
ָ
וּמן ֵתּ
ְבּ ַמטֶּ ה ַאהֲ רֹן( ,במדבר י''ז) וַיִּ גְ מוֹל ְשׁקֵ ִדיםִ .
ַיּשׁקוֹד ה' עַ ל הָ רָ עָ ה .וְ כֵ ן (ירמיה
ְדּהוּא ִדּינָא קַ ְשׁיָאִ .דּ ְכ ִתיב( ,דניאל ט') ו ְ
יבאַ ,מ ְשׁ ַמע כָּ ל ַמה
א') שׁוֹקֵ ד אֲ נִ י עַ ל ְדּ ָב ִרי ,וְ כֵ ן כּוּלָּ םָ .א ַמר לֵ יהּ ר' ע ֲִק ָ
יאהִ ,דּ ְכ ִתיב( ,משלי
יך הוּאְ ,למֵ ילַ ף ִמנֵיהּ ָח ְכ ְמ ָתא סַ גִּ ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְדּעָ ַבד ְ
מר מֵ הָ כָ אִ ,דּ ְכ ִתיב( ,בראשית א')
ט''ז) כָּ ל פָּ עַ ל ה' לַ ַמ ֲענֵהוּ .ר' אֶ ְלעָ זָר ָא ַ
ֵיה
ַויּ ְַרא אֱ ל ִֹהים אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה וְ ִהנֵּה טוֹב ְמאֹדַ .מהוּ ְמאֹדְ .למֵ ילָ ף ִמנּ ּ
ָח ְכ ְמ ָתא ִעלָּ ָאה.
ָא ַמר ִר ִבּי יְ הוּדָ הַ ,מאי ִדּ ְכ ִתיב( ,קהלת ז') גַּם אֶ ת זֶה ְלעֻ ַמּת זֶה עָ ָשׂה הָ אֱ ל ִֹהים.
יך הוּא ְבּ ַא ְרעָ א ,וְ כֻ ְלּהוּ ְר ִמיזָא ְל ַמה
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְכּגַוְ ונָא ִדּ ְר ִקיעָ א ,עָ בֵ ד ְ
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ִדּ ְלעֵ ילָּ אְ .דּכַ ד הֲ וָה ָחמֵ י ר' ַא ָבּאַ ,חד ִאילָ נָאְ ,דּ ִאבֵ יהּ ִא ְתעָ ִביד עוֹפָ א
ָשׁא י ְַדעֵ י ְל ַמאי ְר ִמיזָאן ,הֲ ו ֹו
ְדּפָ רַ ח ִמנֵּיהּ ,הֲ וָה ָבּכֵ י וְ ָא ַמרִ ,אי הֲ ו ֹו ְבּנֵי נ ָ
בּוּשׁיהוֹן עַ ד ַטבּוּרֵ יהֹןְ ,ל ַמאי ְדּ ִא ְתנְ ֵשׁי ָח ְכ ָמה ִמנְּ הוֹן .כָּ ל ֶשׁכֵּ ן
ְמ ַבזְ עֲן ַמ ְל ֵ
יך הוּא ְבּ ַא ְרעָ א.
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ִבּ ְשׁ ַאר ַמה ְדּעָ ַבד ְ
רוּבאְ ,דּקַ ל,
ִכּ ְד ָא ַמר ר' יוֹסֵ יִ ,אלָּ נִ יןִ ,אינּוּן ְדּ ִא ְת ָחזֵי ִמנְּ הוֹן ָח ְכ ְמ ָתאְ ,כּגוֹן חֲ ָ
יבא (רתיבא) ִא ְת ְרכָ בוּ .כָּ ל ִאינּ וּ ן
ִפּ ְסתּוּקָ א ,וְ כַ דּוֹמֶ ה לוֹן ,כֻּ ְלּהוּ ְבּ ַחד ְר ִכ ָ
ילין ְדּ ִא ְתפָּ ְר ָשׁן.
פּוּחין ,רָ זָא חֲ דָ א ִאינּוּןַ ,בּר ְשׁ ִב ִ
יריןַ ,בּר ִמ ַתּ ִ
ְדּעַ ְב ִדין פֵּ ִ
ירין ,וְ ִאינּוּן רַ ְב ְר ִביןַ ,בּר מֵ עַ ְר ִבין ְדּנַחֲ לָ אְ ,דּ ִאית
כָּ ל ִאינּוּן ְדּלָ א עַ ְב ִדין פֵּ ִ
ְלהוּ רָ זָא ִבּ ְלחוֹדוֹי ְכּגַוְ ונָא ִדּ ְלעֵ ילָּ א ,מֵ ַחד יְ נִ יקָ א יְ נִ יקוּ ,וְ כָ ל ַחד מֵ ִאינוּן
ימא חֲ דָ א ִא ְתיְ ִלידוּ.
זוּטרֵ יַ ,בּר מֵ ֵאזו ָֹבא ,מֵ ִא ָ
ְדּ ִאינְ הוּ ְ
יפין ִבּ ְשׁ ַמיָּא .כָּ ל ַחד
ֲשׂ ִבין ְדּ ַא ְרעָ אְ ,דּ ִא ְת ְמנֵי עֲלֵ יהוֹן רַ ְב ְר ִבין ַתּ ִקּ ִ
כָּ ל ע ָ
וּבגִ ין כַּ ְך ְכּ ִתיב( ,ויקרא י''ט) ָשׂ ְדךָ לא
וְ ַחד רָ זָא ִבּ ְלחוֹדוֹיְ ,כּגַוְ ונָא ִדּ ְלעֵ ילָּ אְ ,
ִתזְ רַ ע ִכּ ְל ָאיִ םְ .דּכָ ל ַחד וְ ַחד עָ אל ִבּ ְלחוֹדוֹי ,וְ נ ִָפיק ִבּ ְלחוֹדוֹי ,הֲ דָ א הוּא
וּכ ִתיב
ִד ְכ ִתיב( ,איוב ל''ח) הֲ יָדַ ְע ָתּ חֻ קּוֹת ָשׁ ָמיִ ם ִאם ָתּ ִשׂים ִמ ְשׁ ָטר ֹו ָבּ ָארֶ ץְ .
וּמה ְבּכָ ל ַמה ִדּ ְבעָ ְל ָמא רָ זָא ִבּ ְלחוֹדוֹי
דף ט"ז * (ישעיהו מ':כ"ו) ְלכֻ לָּ ם ְבּ ֵשׁם יִ ְקרָ אַ .
וּקרָ אן ִבּ ְשׁ ָמהָ ן.
וּלעַ ְר ְב ָבא לוֹןְ ,
יך הוּא ְלגַלָּ ָאה לוֹןְ ,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
עמוד א וְ לָ א ָבּעָ א ְ
ויכוין בצירוף והה"י.

לוזים ,שקדים או ערמונים
יהגה בסתרי תורה פרשת ויצא דף קס"א ע"ב:
נוּתא קָ ל קָ לָ א ְדּקָ ְליָא ִא ְתּעַ ר מֵ עֵ ילָ א
ימ ָ
עוֹבדָ א ִק ְטרֵ א ִד ְמהֵ ְ
עוּתה ְד ָ
ְר ָ
יחין עַ יְ ינִ ין הֲ וִ ינָן גּ ְַלגְּ לָ ה ַא ְס ַחר מֵ עֵ ילָ א ְלכַ ָמּה ִס ְט ִרין קָ ל
ְל ַת ָתּא אֲ נַן ְפּ ִת ִ
ינתּא ְבּחוֹרֵ יהוֹן וְ לָ א י ְָדעֵ י
יכין ְדּ ִשׁ ָ
ימין ְדּ ִמ ִ
ימוּתא ִא ְתּעָ רִ ,א ְתּעָ רוּ נַיְ ִ
ָ
נְ ִע
ימין וְ לָ א י ְָד ִעין,
אוּדנִ ין ְכּבֵ ִדין ְד ִל ָבּא נַיְ ִ
ימין ְ
וְ לָ א ִמ ְס ַתּ ְכּלָ ן וְ לָ א ָח ָמאן ,אֲ ִט ִ
יחין וְ לָ א י ְָדעֵ י ְבּ ָמה ִמ ְס ַתּ ְכּלָ ןָ ,ח ָמאן
ימא קַ ַמּיְ יהוּ וְ לָ א ַמ ְשׁגִּ ִ
יתא קָ יְ ָ
אוֹרַ יְ ָ
יתא רָ ַמאת קָ ִלין ִא ְס ְתּכָּ לוּ ִט ְפּ ִשׁין ִפּ ְתחוּ עַ יְ ינִ ין וְ ִתנְ ְדּעוּ ן,
וְ לָ א ָח ָמאן ,אוֹרַ יְ ָ
אוּדנֵיהּ עַ ד ָמה ֶתּהֱ ווּן ְבּגוֹ ָחשׁוֹכָ א
ְ
לֵ ית ַמאן ְדּיִ ְשׁגַּח וְ לֵ ית ַמאן ְדּעַ ְר ִכין
עוּתיְ יכוִּ ,א ְס ַתּכָּ לוּ ְל ִמנְ דַ ע וְ ִא ְתגְּ ִלי ְלכוֹן נְ הוֹרָ א ְדּנ ִָהירְ ,בּזִ ְמנָא ְד ַי ֲעקֹב
ִדּ ְר ַ
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נוּכרָ ִאין דָּ ָחה ְלכֻ ְלּהוּ
וּרשׁוּ ָאחֳ רָ א ְבּגוֹ דַּ ְרגִּ ין ְ
ימא ְמגּוֹ עָ אקוּ ְדּ ַא ְרעָ א ְ
ְשׁלֵ ָ
וּ ָב ִריר חוּלַ ק עַ ְדבֵ יהּ וְ ַא ְחסַ נְ ֵתּיהּ ,נְ הוֹרָ א ִמגּוֹ חֲ שׁוֹכָ אָ ,ח ְכ ְמ ָתא ִמגּוֹ
שׁוּתא ְדּ ֵאל זָר ,עַ ל
אוֹקיר לֵ יהּ ְל ָמארֵ יהּ כַּ ד הֲ וָה קָ ִאים ְבּגוֹ ְר ָ
ִט ְפּ ׁשוּ ָתא וְ ִ
דָּ א ְכּ ִתיב לֹא עַ ָתּה יֵבוֹשׁ ַי ֲעקֹב וְ לֹא עַ ָתּה פָּ נָיו יֶחֱ וָרוּ.
תוספתא
קוּטרָ א דַ ְכיָא ,הֲ וָה סָ ִליק ְלג ֹו ְלגוֹ ,עַ ד לָ א ַא ְשׁכַּ ח אֲ ַתר בֵּ ית
קוּטרָ א ְד ְ
ְ
מו ָֹת ָבא .הַ הוּא אֲ ַתר לָ או אֲ ַתר ,לָ או ִא ְשׁ ַתּכַּ ח ְלעֵ ילָ א וְ ַת ָתּאִ .מכֹּלָּ א
ִא ְתאֲ ִביד ,אֲ ַבדּוֹן הֲ וֵי ִמכֹּלָּ א ,אֲ ַבדּוֹן ְדּכוּרָ א ,סמא''ל ְדּנָפַּ ק מֵ ִהתּוּכָ א
נוּק ָבא ִדילֵ יהּ ,נ ָָחשׁ קַ ְד ָמ ָאהֵ ,א ֶשׁת זְ נוּ נִ ים,
וּמוֶת ְ
ְדּתוּ ְקפָּ א ְדיִ ְצּ ָחק .אֲ ַבדּוֹן ָ
וּמוֶתְ ,שׁ ָמעוּ
ִדּ ְכ ִתיב (משלי ה':ה') רַ גְ לֶ יהָ יו ְֹרדוֹת ָמוֶת .וְ ִאלֵּ ין ְתּרֵ ין ,אֲ ַבדּוֹן ָ
הוּר ָמנוּ ְד ַמ ְלכָּ א.
תּוּקפָּ א ְדּ ְ
ְ
ימא (נ''א טמירא) ִעלָּ ָאה ִא ְתאֲ ִביד (נ''א טמיר) ִמכֹּלָּ א,
רָ זָא וְ ִס ְתּרָ א ְס ִתּ ָ
הוּרין( .ס''א מאן דאתמשך
ִא ְתאֲ ִביד (נ''א טמיר) מֵ רַ עֲיוֹנִ ין (נ''א מעיינין) וְ ִה ְר ִ
בתר אילין אתאביד מכלא .כולא בהפוכא דא מן דא טבוהי דגבר שלים כיעקב
דסליק ולא אתחשכו עיינין בהאי תננא וזכה לאתקרבא באמת חותמא דמלכא

קדישא .תא חזי ,טמירא עלאה מכלא) ִמנֵּיהּ נָפַּ ק ָאת י' ,נְ קוּדָ ה ִעלָּ ָאה .מֵ הַ אי
נְ קוּדָ ה ִעלָּ ָאה נָפַּ ק כֹּלָּ אַ .א ְמ ִשׁיךָ וְ ַא ִפּיק ה'ִ ,א ָמּא ִעלָּ ָאה ְדּ ַא ְשׁקֵ י ְלכֹלָּ א.
מֵ הַ אי נ ִַפּיק ו' ,רָ זָא ְד ִשׁית ְד ָא ִחיד ְלכָ ל ִס ְט ִריןְ ,דּ ִאיהוַּ ,מקַּ ל ִל ְבנֶה לַ ח,
וְ לוּז ,וְ עַ ְרמוֹן.
ְתּרֵ ין ְדּרו ִֹעין ְדּאֲ ִחידָ ן בֵּ יהִּ ,אלֵּ ין נ ְָפּקֵ י ואֲ ִחידוּ ְבּה''א ַתּ ָתּ ָאהְ ,ל ַח ְבּרָ א
וּלמֶ הֱ וִ י ַחדְ .כּדֵ יןְ ,תּלֵ יסַ ר ְמ ִכילָ ן הֲ ווּ ַחד .וְ ִחוָּורָ א ִא ְתּגְּ ִליף
ַמ ְשׁ ְכּנָא ְכּ ַחד ְ
עַ ל גְּ וָונִ ין וסָ ִליק עַ ל ַגּוָּון כֻּ ְלּהוּ .הֲ דָ א הוּא ִד ְכ ִתיב (בראשית ל':ל"ז) ַמ ְחשׂף
וּכדֵ ין (תהילים כ"ג:א'-ב')
וּשׁמ ֹו אֶ ָחדְ .
וּכדֵ ין ִא ְקרֵ י (זכריה יד) יְ ָי אֶ ָחד ְ
הַ לָּ ָבןְ ,
וּכ ִתיב ִבּנְ אוֹת דֶּ ֶשׁא י ְַר ִבּיצֵּ נִ י עַ ל מֵ י ְמנוּחוֹת יְ נַהֲ לֵ נִ י
יְ ָי רו ִֹעי לֹא אֶ ְחסָ רְ .
נ ְַפ ִשׁי יְ שׁוֹבֵ ב וגו'.
חוּל ִקיה ְל ִע ְדבֵ יהַ ,מקַ ל ִל ְבנֶה לַ ח ִס ְטרָ א
וַיִ קַ ח לוֹ ַי ֲעקֹבָ ,ב ִריר לֵ יה ְל ְ
ימינָא גְ ווֹן ִחווַר לַ ח ִס ְטרָ א ִאיהוּ דָ ִמים וְ לוּז דָ א ִס ְטרָ א ִד ְשׁ ָמא לָ א
ִד ִ
כוּלהוּ ָא ִחיד י ִַמינָא ִחיוָרָ א
ַורדָ א ,וְ עַ ְרמוֹן כָ ִליל דָ א ְבדָ א וְ ְ
סוּ ְמקָ א ְכו ְ
ְכגַוְ ונִ יה וְ סַ ְלקָ א ְלהוּ ִד ְכ ִתיב ַמ ְחשׁוֹף הַ לָ ָבן ְד ַאף עַ ל גַב ְד ָא ִחיד ִל ְתרֵ ין
וּבהָ ִאי
ִס ְט ִרין נ ַָטל חוּלָ קֵ יה ִל ְס ַטר י ִַמינָא וְ ִאגְ ִליף ְככֹּלָ א ְכהַ אי ִס ְטרָ א ְ
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ִס ְטרָ א ְכדֵ ין ִא ְקרֵ י גְ ִבי ְשׁ ִלים ְבכֹלָ א:
עד כאן התוספתא
ויכוון בצירוף ויה"ה.

חרובין
יהגה ברעיא מהימנא ,פרשת פנחס דף רט"ז ע"ב:
יתי ִאישׁ אֶ ת
ישׁא וְ ָא ַמר ,עַ ל דָּ א ְכּ ִתיב( ,בראשית ד':א') קָ נִ ִ
בּוּצּינָא קַ ִד ָ
ִ
קָ ם
יתב ְבּ ִל ְשׁכַּ ת הַ גָּ זִ ית.
ידין ְבּנוֹי ְלמֵ ַ
רוּח הַ קֹּדֶ שׁ ,דַּ ע ֲִת ִ
יְ ה ֹוָ''הְ .דּ ָחז ָָאת לֵ יהּ ְבּ ַ
יה
ֲתאְ ,דּלָ א הֲ וָה לֵ ּ
וְ אוֹף הָ ִכי ִר ִבּי אֶ ְלעָ זָר בֶּ ן ְפּדָ תְ ,דּהֲ וָה ְדּ ִחיקָ א לֵ יהּ ַשׁע ָ
רוּבין ְמעֶ רֶ ב ַשׁ ָבּת ְלעֶ רֶ ב ַשׁ ָבּתְ ,כּמ ֹו ְל ִר ִבּי חֲ נִ ינָא .אֲ ַמאי
אֶ לָּ א קַ ב חֲ ִ
הַ איָ ,בּ ַתר דַּ הֲ וַת ַבּת קוֹל נ ְַפקַ ת וְ אוֹמֶ רֶ ת ,כָּ ל הָ עוֹלָ ם כֻּ לּ ֹו ֵאינ ֹו נִ יזוֹן אֶ לָּ א
ִבּ ְשׁ ִביל חֲ נִ ינָא ְבּנִ י.
אֶ לָּ א ִאיהוּ גָּ ִרים קוֹדֶ םְ ,דּ ָחרַ ב ק''ב ִמן י'ְ ,דּ ִאיהוּ ַיבֹּ''ק .אוּף הָ ִכי לָ א
וּמנֵּיהּ ַא ְתיָא נְ ִביעוּ ְל ָאת
רוּביןְ .דּ ָאת י' ִאיהוּ יִ חוּדִ ,
הֲ וָה לֵ יהּ אֶ לָּ א קַ ב חֲ ִ
דוּשׁיה .וְ ִר ִבּי
יהי ִק ֵ
וּמנֵּיהּ ִא ְתקַ דָּ שׁ ק'ְ ,דּ ִא ִ
יהי קֹדֶ שִׁ ,
יהי ְבּרָ כָ ה ,וְ ִא ִ
ב'ְ ,דּ ִא ִ
''דוּשׁה ְבּ''רָ כָ ה ,אוּף הָ ִכי
ָ
רוּבין ִדּילֵ יהּ ק''בְ ,דּ ִאינּוּן ְק
ְפּדָ ת גָּ ִרים ְלמֶ הֱ וִ י חֲ ִ
וּבגִ ין דָּ א
רוּבין ,אוּף הָ ִכי ִאיּוֹב בֶּ ן יְ ָב ָמה הֲ וָהְ ,
לָ א הֲ וָה לֵ יהּ אֶ לָּ א קַ ב חֲ ִ
ִא ְתעַ נָּשׁ ,עַ ל ַמה ְדּ ִאירַ ע ל ֹו ְכּ ָבר.
כוּתא ַתּ ְליָא
וּמז ֹונֵי לָ או ִבּזְ ָ
וְ ִאינּוּן ְדּלָ א י ְַדעֵ י רָ זָא דָּ אַ ,א ְמרֵ י ְבּנֵי ַחיֵּי ְ
ִמ ְלּ ָתא ,אֶ לָּ א ְבּ ַמזָּלָ א ַתּ ְליָא ִמ ְלּ ָתא .וְ הָ א חֲ זֵינָא ְל ַא ְברָ הָ ם ְדּ ָחזָא ְבּ ַמזָּלֵ יהּ,
יך הוּא ַא ִפּיק לֵ יהּ ְל ָברָ א,
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְדּלָ א הֲ וָה עָ ִתיד ְלמֶ הֱ וִ י לֵ יהּ ְבּרָ א ,וְ ְ
ְכּ ִד ְכ ִתיב (בראשית טו) וַיּוֹצֵּ א אוֹת ֹו הַ חוּצָּ ה ַויֹּאמֶ ר הַ בֶּ ט וְ גוֹ' .וְ ַא ְקמוּהָ ,
ְד ָא ַמר לֵ יהּ צֵּ א מֵ ִא ְצּ ַטגְ נִ ינוּת ֶשׁלָּ ְך ,וְ הֶ עֱלָ הוּ ְל ַמ ְעלָ ה מֵ הַ כֹּכָ ִבים ,וְ ָא ַמר ל ֹו
יך ְלפָ ְר ָשׁא
וּספוֹר הַ כֹּכָ ִבים .עַ ד הָ כָ א ִמ ִלּין ְדּרַ ָבּנָן ,וְ צָּ ִר ְ
הַ בֶּ ט נָא הַ ָשּׁ ַמיְ ָמה ְ
לוֹן ְבּדֶ רֶ ְך נִ ְס ָתּר.
יתא ְליִ ְשׂרָ ֵאל ,הֲ ו ֹו
יבת אוֹרַ יְ ָ
יה ַ
ָתּא חֲ זֵי ,כָּ ל ִבּ ְריָין ְדּעָ ְל ָמא ,קוֹדֶ ם ְדּ ִא ְתיְ ִ
יתא
יבת אוֹרַ יְ ָ
יה ַ
וּמז ֹונֵי .אֲ ָבל ָבּ ַתר ְדּ ִא ְתיְ ִ
ַתּ ְליָין ְבּ ַמזָּלָ א ,וַאֲ ִפילּוּ ְבּנֵי ַחיִּ י ְ
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יפנָא מֵ ַא ְברָ הָ ם.
וּמזָּלֵ י .וְ דָ א או ִֹל ְ
יּוּבא ְדּכֹכָ ַביָּא ַ
ְליִ ְשׂרָ ֵאלַ ,א ִפּיק לוֹן מֵ ִח ָ
חוּמ ֵשׁי ּתוֹרָ ה.
יהי חֲ ִמ ָשּׁה ָ
ידין ְבּנוֹי ְלקַ ְבּלָ א ה' מֵ ַא ְברָ הָ םְ ,דּ ִא ִ
ְבּגִ ין דַּ הֲ ו ֹו ע ֲִת ִ
ְדּ ִא ְתּ ַמר ָבּהּ (בראשית ב) ֵאלֶּ ה תו ְֹלדוֹת הַ ָשּׁ ַמיִ ם וְ הָ ָארֶ ץ ְבּ ִה ָבּ ְר ָאםְ ,בּה'
ְבּרָ ָאםָ .א ַמר ְל ַא ְברָ הָ םְ ,בּגִ ין הַ אי ה' ְדּ ִאתוֹסָ ף ִבּ ְשׁ ָמ ְך ,הַ ָשּׁ ַמיִ ם ַתּ ְח ָתּ ְך,
בּהּ (בראשית מז)
ירין ְבּה' .וְ לֹא עוֹד ,אֶ לָּ א ְדּ ִא ְתּ ַמר ָ
וּמזָּלֵ י ִדּנְ ִה ִ
וְ כָ ל כֹּכָ ַביָא ַ
הֵ ''א לָ כֶ ם זְ רַ ע ,וּזְ רַ ְע ֶתּם ְבּהֵ ''א( .בראשית כא) ִכּי ְבּיִ ְצּ ָחק יִ קָּ רֵ א ְלךָ זָרַ ע.
וּמזָּלֵ י.
יוּבא ְדּכֹכָ ַביָּא ַ
יתאָ ,בּ ִטיל ִמנֵּיהּ ִח ָ
וּבגִ ין דָּ א ,כָּ ל הַ ִמ ְשׁ ַתּדֵּ ל ְבּאוֹרַ יְ ָ
ְ
ימא ִפּקּוּדָ הָ א .וְ ִאם לָ אוְ ,כּ ִאלּוּ לָ א ִא ְשׁ ְתּדַּ ל ָבּהּ,
ִאי או ִֹליף לָ הּ ְכּדֵ י ְלקַ יְּ ָ
וּמזָּלֵ י .כָּ ל ֶשׁכֵּ ן עַ מֵּ י הָ ָארֶ ץ ְדּ ִאינּוּן
יוּבא ְדּכֹכָ ַביָּא ַ
וְ לָ א ָבּ ִטיל ִמנֵּיהּ ִח ָ
ִא ְת ַמ ְתלָ ן ִל ְב ִעירָ ןְ .דּאו ְֹקמוּהָ עָ לַ יְ יהוּ (דברים כז) ָארוּר שׁוֹכֵ ב ִעם כָּ ל ְבּהֵ ָמה,
וּמזָּלֵ י.
יוּבא ְדּכֹכָ ַביָּא ַ
ְדּלָ א ִא ְת ָבּ ְטלוּן ִמנְּ הוֹן ִח ָ
(תהלים

(תהלים קג) אֱ נוֹשׁ כֶּ ָח ִצּיר י ָָמיו ְכּ ִצּיץ הַ ָשּׂדֶ ה כֵּ ן י ִָצּיץ ,וְ ִא ְתּ ַמר בֵּ יהּ,
ֲלוּמיוְ .דּ ִאילָ נָא
יתי גַּם זָקַ נְ ִתּיְ .ל ָב ַתר (איוב לג) יָשׁוּב ִלימֵ י ע ָ
לז) נַעַ ר הָ יִ ִ
יקין ִדּילֵ יהּ ,וְ צָּ ְמחוּ ְכּ ִמ ְלּקַ ְדּ ִמין ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹיָ ,אהַ ְדרוּ
ְדּ ִא ְת ְק ִצּיצּוּ עַ נְ ִפין עַ ִתּ ִ
ימין .וְ הַ יְ ינוּ
עוּל ִ
ְבּעָ ְל ָמא ְכּ ִמ ְלּקַ ְדּ ִמיןִ .מיתוּ סָ ִבין ,וְ ִא ְתהַ ְדרוּ ְלהַ אי עָ ְל ָמא ְ
אשׁיתְ .דּמֵ ִתין
ֲשׂה ְברֵ ִ
יך הוּא ְבּכָ ל יוֹם ָתּ ִמיד ַמע ֵ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
רָ זָא ִדּ ְמ ַחדֵּ שׁ ְ
וּמ ְת ַח ְדּ ִשׁין אֶ לֶ ף ְבּכָ ל יו ָֹמא.
אֶ לֶ ף ְבּכָ ל יו ָֹמא ִ
יתאְ .דּהָ ִכי סָ ִליק יַיִ ן,
(תהלים קד) וְ יַיִ ן יְ ַשׂ ַמּח ְל ַבב אֱ נוֹשׁ ,דָּ א יִ ינָא ְדּאוֹרַ יְ ָ
יך ְלמֶ הֱ וִ י סָ ִתים וְ ָח ִתיםְ ,דּלָ א יִ ְתנְ סַּ ְך ְלעֲבוֹדָ ה
וּמה יַיִ ''ן צָּ ִר ְ
חוּשׁ ַבּן סוֹ''דַ .
ְכּ ְ
יתא ,וְ כָ ל רָ זִ ין ִדּילָ הּ,
יך ְלמֶ הֱ וִ י סָ ִתים וְ ָח ִתים סוֹד ְדּאוֹרַ יְ ָ
זָרָ ה .אוּף הָ ִכי צָּ ִר ְ
קוּדין ַבּיַיִ ן,
וְ לָ א ִא ְשׁ ַתּ ְקיָין אֶ לָּ א ִלירֵ ָאיו .וְ לָ או ְל ַמגָ נָא עַ ְב ִדין כַּ ָמּה ִפּ ִ
סוּמק,
יך הוּא ,וְ יַיִ ן ִאית לֵ יהּ ְתּרֵ י גַּוְ ונִ יןִ ,חיוָּר וְ ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
וּ ְמ ָב ְר ִכין בֵּ יהּ ְלּ ְ
סוּמקָ א.
ֹשׁנָּה ִחיוָּרָ א וְ ָ
ִדּינָא וְ רַ חֲ מֵ י ,וְ הַ יְ ינוּ ב' תּוֹסֶ פֶ ת ַבּיַיִ ןְ .כּגַוְ ונָא ְדּשׁו ַ
סוּמק ִמ ִסּ ְטרָ א ִדּ ְשׂ ָמאלָ א.
ָ
ימינָא,
ִחוָּור ִמ ִסּ ְטרָ א ִדּ ִ
ימר .אֶ לָּ א ִאית לֵ ב ָמסוּר לַ לֵּ ב .וְ ִאינּ וּ ן
וּמאי ְל ַבב אֱ נוֹשׁ ,לֵ ב הֲ וָה לֵ יהּ ְלמֵ ַ
ַ
אשׁית ,ל' ִמן ְלעֵ ינֵי כָּ ל
אשׁית ,ב' ִמן ְבּרֵ ִ
ל''ב אֱ ל ִֹהים ְדּעו ָֹבדָ א ִדּ ְברֵ ִ
יִ ְשׂרָ ֵאלִ ,איהוּ ל''ב ִתּנְ יָינָא .דָּ א לֵ ''ב לֵ ''ב (ס''א אינון) ְשׁנַיִ ם סַ ְלּקָ א דַּ ְע ָתּ ְך,
ָאה
אשׁיתְ .תּ ִמינ ָ
חֲ סַ ר ְתּ ַמנְ יָא ְלע''בְ ,דּ ִאיהוּ וַיְ כֻ לּוִּ .אינּוּן ִשׁ ְבעָ ה יְ מֵ י ְבּרֵ ִ
אשׁיתִ ,עם (בראשית ה) זֶה סֵ פֶ ר תּו ְֹלדוֹת ָאדָ ם .זֶה ע''ב,
ַמאי ִהיא .ז' יְ מֵ י ְבּרֵ ִ
חוּשׁ ָבן ְבּיַיִ ן.
ְבּ ְ
ַמאי ְלהַ ְצּ ִהיל פָּ נִ ים ִמ ָשּׁמֶ ןִ .אינּוּן י''ב פָּ נִ ים ,ד' ְדּ ַא ְריִ ה ,ד' ְדּשׁוֹר ,ד'
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ֶשׁרְ * ,דּ ִאינּוּן ִמיכָ ֵאל ַא ְריִ הַ ,א ְר ַבּע ַאנְ ִפּין ִדּילֵ יהּ יֶה ְ ֹו''הַ .א ְר ַבּע ַאנְ ִפּין
דף רי"ז ְדּנ ֶ
יאל,
נוּר ֵ
ֶשׁר ,וְ ִאיהוּ ִ
יאל ,וְ ִאינּוּן יַה ֹוַ''ה .ד' ַאנְ ִפּין ְדּנ ֶ
עמוד א ְדּשׁוֹר ,וְ ִאיהוּ גּ ְַב ִר ֵ
וְ ִאינּ וּ ן יִ ה ְ ֹו''ה .וְ ִאינּוּן ְמ ָמנָןְ ,תּחוֹת חֶ סֶ ''ד פַּ ַח''ד אֶ מֶ ''ת ,דַּ ְרגִּ ין ִדּ ְתלַ ת
אֲ ָבהָ ן .וְ או ְֹקמוּהָ רַ ָבּנָן ,הָ ָאבוֹת הֵ ן הֵ ן הַ מֶ ְרכָּ ָבה .וְ סַ ְלּ ִקין (ס''א נקודין) נְ הו ִֹרין
ְלחֻ ְשׁ ָבּן ַיבֹּ''ק .וְ ִאינּוּן מֶ לֶ ְךַ ,מלַ ְך ,יִ ְמלו ְֹך:
ויכוין צירוף ההו"י.

אגסים
יהגה במשנה ראשונה דברכות ,פרק ו "כיצד מברכין" ,משנה א.
א כֵּ יצַ ד ְמ ָב ְר ִכין עַ ל הַ פֵּ רוֹת .עַ ל פֵּ רוֹת הָ ִאילָ ן אוֹמֵ ר ,בּוֹרֵ א ְפּ ִרי הָ עֵ ץ,
חוּ ץ ִמן הַ יַּיִ ןֶ ,שׁעַ ל הַ יַּיִ ן אוֹמֵ ר בּוֹרֵ א ְפּ ִרי הַ גָּ פֶ ן .וְ עַ ל פֵּ רוֹת הָ ָארֶ ץ אוֹמֵ ר
ּבוֹרֵ א ְפּ ִרי הָ אֲ דָ ָמה ,חוּץ ִמן הַ פַּ תֶ ,שׁעַ ל הַ פַּ ת הוּא אוֹמֵ ר הַ מּו ִֹציא לֶ חֶ ם ִמן
הָ ָארֶ ץ .וְ עַ ל הַ יְ רָ קוֹת אוֹמֵ ר בּוֹרֵ א ְפּ ִרי הָ אֲ דָ ָמה .רַ ִבּי יְ הוּדָ ה אוֹמֵ רּ ,בוֹרֵ א
ִמינֵי ְד ָשׁ ִאים:
מֹּוצי"א לֶ ֶח"ם ִמ"ן בגימטריא יאהדונה"י.
ויכוין בסופי תיבות ַה ִ
ואחר כך במשנה פרק א משנה ד' דכלאים.
ישׁים וְ הָ עֻ זְ רָ ִדיםֵ ,אינָם ִכּ ְל ַאיִ ם
וּב ִאילָ ןָ ,האֲ ג ִָסים וְ הַ ְקּרֻ ְסתּוּמֵ ִלין ,וְ הַ ְפּ ִר ִ
ד ָ
ימיןַ ,אף עַ ל
פּוּח וְ הַ ַחזְ רָ ד ,הַ פַּ ְר ְס ִקים וְ הַ ְשּׁקֵ ִדין ,וְ הַ ִשּׁזּ ִָפין וְ הָ ִר ִ
זֶה ָבזֶה .הַ ַתּ ַ
ִפּי ֶשׁדּו ִֹמין זֶה לָ זֶהִ ,כּ ְל ַאיִ ם זֶה ָבזֶה:
וישתו כוס יין חציו לבן וחציו אדום .ויכוונו בשם מ"ה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
ויכוין צירוף היה"ו.

עוזרדין
יהגה במסכת ברכות פרק ו "כיצד מברכין" ,משנה ב'.
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ב בֵּ רַ ְך עַ ל פֵּ רוֹת הָ ִאילָ ן בּוֹרֵ א ְפּ ִרי הָ אֲ דָ ָמה ,יָצָ א .וְ עַ ל פֵּ רוֹת הָ ָארֶ ץ בּוֹרֵ א
ְפּ ִרי הָ עֵ ץ ,לֹא יָצָ א .עַ ל כֻּ לָּ ם ִאם ָא ַמר ֶשׁהַ כֹּל נִ ְהיָה ,יָצָ א:
בֹּור"א ְפּ ִר"י ָה ֲא ָד ָמ"ה ,שם אהי"ה.
ויכוונו בס"ת ֵ
ואחר כך יקרא במשנה א' דפרק ראשון דמסכת דמאי.
וּבנוֹת
שׁוּחְ ,
ַ
וּבנוֹת
ימין וְ ָהעֻ זְ רָ ִדיןְ ,
יתין ,וְ הָ ִר ִ
א הַ קַּ ִלּין ֶשׁ ַבּ ְדּ ַמאי ,הַ ִשּׁ ִ
וּביהוּדָ ה ,הָ אוֹג ,וְ הַ חֹמֶ ץ
ִשׁ ְק ָמה ,וְ נו ְֹבלוֹת הַ ְתּ ָמרָ ה ,וְ הַ גּ ְֻפנִ ין ,וְ הַ נִּ ְצפָּ הִ .
טוּרין ,חוּץ ִמ ֶשּׁל
יתין ְפּ ִ
ֶשׁ ִבּיהוּדָ ה ,וְ הַ כֻּ ְס ָבּר .רַ ִבּי יְ הוּדָ ה אוֹמֵ ר ,כָּ ל הַ ִשּׁ ִ
טוּרין ,חוּץ מֵ ִרימֵ י ִשׁ ְקמ ֹונָה .כָּ ל ְבּנוֹת ִשׁ ְק ָמה
ימין ְפּ ִ
דּוּ ְפרָ ה .כָּ ל הָ ִר ִ
ְפּטוּ רוֹת ,חוּץ ִמן הַ מֻּ ְס ָטפוֹס:
ויכוין צירוף היו"ה.

פרישין
יהגה בפרק ו ,משנה ג' דמסכת ברכות.
ג עַ ל דָּ ָבר ֶשׁ ֵאין גִּ דּוּל ֹו ִמן הָ ָארֶ ץ אוֹמֵ ר ֶשׁהַ כֹּל .עַ ל הַ חֹמֶ ץ וְ עַ ל הַ נּו ְֹבלוֹת
יצים אוֹמֵ ר
וְ עַ ל הַ גּו ַֹבאי אוֹמֵ ר ֶשׁהַ כֹּל .עַ ל הֶ ָחלָ ב וְ עַ ל הַ גְּ ִבינָה וְ עַ ל הַ בֵּ ִ
ֶשׁהַ כֹּל .רַ ִבּי יְ הוּדָ ה אוֹמֵ ר ,כָּ ל ֶשׁהוּא ִמין ְקלָ לָ ה ֵאין ְמ ָב ְר ִכין עָ לָ יו:
"א ֶרץ.
"את ָה ָ
"שּׁ ַמיִ ם וְ ֵ
ויכוונו בשם אהו"ה החתום בר"ת היוצא מהפסוק ֵא"ת ַה ָ
ואחר כך ילמוד משנה ג' פרק א' דמעשרות.
רוּביןִ ,מ ֶשּׁיִּ נָּקֵ דוּ .וְ כָ ל הַ ְשּׁחו ִֹריםִ ,מ ֶשּׁיִּ נּ ְָקדוּ .הָ אֲ גָ ִסים וְ הַ ְקּרֻ ְסטוֹמֵ ִלין
ג הֶ ָח ִ
ישׁין וְ הָ עֻ זְ רָ ִדיםִ ,מ ֶשּׁיִּ קָּ רֵ חוּ .וְ כָ ל הַ ְלּ ָבנִ יםִ ,מ ֶשּׁיִּ קָּ רֵ חוּ .הַ ִתּ ְל ָתּן,
וְ ַהפָּ ִר ִ
ֵיתיםִ ,מ ֶשּׁיּ ְַכנִ יסוּ ְשׁ ִלישׁ:
בוּאה וְ הַ זּ ִ
ִמ ֶשּׁ ְתּצַ מֵּ ַח .הַ ְתּ ָ

גודגוניות
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יהגה פרק ו' במשנה ד' וה' דמסכת ברכות:

ד הָ יוּ ְלפָ נָיו ִמינִ ים הַ ְרבֵּ ה ,רַ ִבּי יְ הוּדָ ה אוֹמֵ רִ ,אם יֵשׁ בֵּ ינֵיהֶ ם ִמ ִמּין ִשׁ ְבעָ ה,
ְמ ָברֵ ְך עָ לָ יו .וַחֲ כָ ִמים או ְֹמ ִריםְ ,מ ָברֵ ְך עַ ל ֵאיזֶה מֵ הֶ ם ֶשׁיִּ ְרצֶ ה:
ה בֵּ רַ ְך עַ ל הַ יַּיִ ן ֶשׁ ִלּ ְפנֵי הַ ָמּזוֹן ,פָּ ַטר אֶ ת הַ יַּיִ ן ֶשׁ ְלּ ַא ַחר הַ ָמּזוֹן .בֵּ רַ ְך עַ ל
הַ פַּ ְרפֶּ רֶ ת ֶשׁ ִלּ ְפנֵי הַ ָמּזוֹן ,פָּ ַטר אֶ ת הַ פַּ ְרפֶּ רֶ ת ֶשׁ ְלּ ַא ַחר הַ ָמּזוֹן .בֵּ רַ ְך עַ ל
הַ פַּ ת ,פָּ ַטר אֶ ת הַ פַּ ְרפֶּ רֶ ת .עַ ל הַ פַּ ְרפֶּ רֶ ת ,לֹא פָ ַטר אֶ ת הַ פָּ ת .בֵּ ית ַשׁ ַמּאי
ֲשׂה ְקדֵ רָ ה:
או ְֹמ ִריםַ ,אף לֹא ַמע ֵ
"רְך ַע"ל ַהיַּ יִ ן.
יכוונו בשם ע"ב ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,בר"ת ֵבּ ַ

סופאייפה
יהגה במשנה ו' פרק ו' דברכות:
ו הָ יוּ יו ְֹשׁ ִבין לֶ אֱ כֹל ,כָּ ל אֶ ָחד וְ אֶ ָחד ְמ ָברֵ ְך ְלעַ ְצמוֹ .הֵ סֵ בּוּ ,אֶ ָחד ְמ ָברֵ ְך
ְלכֻ לָּ ןָ .בּא לָ הֶ ם יַיִ ן ְבּתו ְֹך הַ ָמּזוֹן ,כָּ ל אֶ ָחד וְ אֶ ָחד ְמ ָברֵ ְך ְלעַ ְצמוְֹ .ל ַא ַחר
הַ ָמּזוֹן ,אֶ ָחד ְמ ָברֵ ְך ְלכֻ לָּ ם .וְ הוּא אוֹמֵ ר עַ ל הַ מֻּ גְ ָמרַ ,אף עַ ל ִפּי ֶשׁ ֵאין
יאין אֶ ת הַ מֻּ גְ ָמר אֶ לָּ א ְל ַא ַחר הַ ְסּעֻ דָּ ה:
ְמ ִב ִ
ויכונו בס"ת ָבּ"א לָ ֶה"ם יַ יִ "ן ,בגמטריה יאהדונה"י.

בטנים
יהגה במשנה ז' פרק ו' דברכות:
יח וּפוֹטֵ ר אֶ ת
יח ַבּ ְתּ ִחלָּ ה וּפַ ת ִעמּוְֹ ,מ ָברֵ ְך עַ ל הַ ָמּ ִל ַ
ז הֵ ִביאוּ ְלפָ נָיו ָמ ִל ַ
הַ פַּ תֶ ,שׁהַ פַּ ת ְטפֵ לָ ה לוֹ .זֶה הַ ְכּלָ ל ,כֹּל ֶשׁהוּא ִעקָּ ר וְ ִעמּ ֹו ְטפֵ לָ הְ ,מ ָברֵ ְך עַ ל
הָ ִעקָּ ר וּפוֹטֵ ר אֶ ת הַ ְטּפֵ לָ ה:
"טּ ֵפלָ ה ,בשם אהו"ה.
וּ"פֹוטר ֶא"ת ַה ְ
ֵ
"ע ָקּר
ויכוין בר"ת ָה ִ
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גינדאש
יהגה במשנה ח' מפרק ו' דברכות:
ח ָאכַ ל ְתּ ֵאנִ ים ֲענ ִָבים וְ ִרמּוֹנִ יםְ ,מ ָברֵ ְך ַאחֲ רֵ יהֶ ן ָשׁלשׁ ְבּרָ כוֹתִ ,דּ ְברֵ י רַ ָבּן
יבא אוֹמֵ ר,
יאל .וַחֲ כָ ִמים או ְֹמ ִריםְ ,בּרָ כָ ה ַא ַחת מֵ עֵ ין ָשׁלשׁ .רַ ִבּי ע ֲִק ָ
גּ ְַמ ִל ֵ
אֲ ִפלּוּ ָאכַ ל ֶשׁלֶ ק וְ הוּא ְמזוֹנוְֹ ,מ ָברֵ ְך ַאחֲ רָ יו ָשׁלשׁ ְבּרָ כוֹת .הַ שּׁו ֶֹתה ַמיִ ם
ִל ְצ ָמאוֹ ,אוֹמֵ ר ֶשׁהַ כֹּל נִ ְהיֶה ִבּ ְד ָברוֹ .רַ ִבּי ַט ְרפוֹן אוֹמֵ ר ,בּוֹרֵ א נְ פָ שׁוֹת
רַ ּבוֹת:
"פשֹׁות בגמטריה שם יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.
בּ"ֹורא נְ ָ
ויכוין בר"ת ֵ

נישפולא"ש
יהגה במשנה א' מפרק ז' דברכות:
ֲשׂר ִראשׁוֹן ֶשׁנִּ ְטּלָ ה
וּמע ֵ
לשׁה ֶשׁ ָא ְכלוּ ְכאֶ ָחדַ ,חיּ ִָבין ְלזַמֵּ ןָ .אכַ ל ְדּ ַמאיַ ,
א ְשׁ ָ
כּוּתי,
ֲשׂר ֵשׁנִ י וְ הֶ ְקדֵּ שׁ ֶשׁנִּ ְפדּוּ ,וְ הַ ַשּׁ ָמּשׁ ֶשׁ ָאכַ ל כַּ זַּיִ ת ,וְ הַ ִ
וּמע ֵ
רוּמתוַֹ ,
ְת ָ
רוּמתוֹ,
ֲשׂר ִראשׁוֹן ֶשׁלֹּא נִ ְטּלָ ה ְת ָ
וּמע ֵ
ְמז ְַמּנִ ין עֲלֵ יהֶ ם .אֲ ָבל ָאכַ ל טֶ בֶ לַ ,
ֲשׂר ֵשׁנִ י וְ הֶ ְקדֵּ שׁ ֶשׁלֹּא נִ ְפדּוּ ,וְ הַ ַשּׁ ָמּשׁ ֶשׁ ָאכַ ל פָּ חוֹת ִמכַּ זַּיִ ת ,וְ הַ נּ ְָכ ִרי,
וּ ַמע ֵ
ֵאין ְמז ְַמּנִ ין עֲלֵ יהֶ ם:
"כל ,שהוא שם אל.
ויכונו בר"ת לְ "זַ ֵמּן ָא ַ
יהגה במשניות מב' עד ה' דפרק ד' דברכות:
וּק ַטנִּ יםֵ ,אין ְמז ְַמּנִ ין עֲלֵ יהֶ ם .עַ ד כַּ ָמּה ְמז ְַמּנִ ין ,עַ ד כַּ זָּיִ ת.
ב נ ִָשׁים ַוע ֲָב ִדים ְ
רַ ִבּי יְ הוּדָ ה אוֹמֵ ר ,עַ ד כַּ בֵּ יצָ ה:
לשׁה וְ הוּא ,אוֹמֵ ר ָבּ ְרכוּ.
לשׁה אוֹמֵ ר נְ ָברֵ ְךִ .בּ ְשׁ ָ
ג כֵּ יצַ ד ְמז ְַמּנִ יןִ ,בּ ְשׁ ָ
ֲשׂרָ ה
ֲשׂרָ ה וָהוּא ,אוֹמֵ ר ָבּ ְרכוּ .אֶ ָחד ע ָ
ֲשׂרָ ה ,אוֹמֵ ר נְ ָברֵ ְך לֵ אלֹהֵ ינוַּ .בּע ָ
ַבּע ָ
ֲשׂרָ ה ִרבּוֹאְ .בּמֵ ָאה אוֹמֵ ר ,נְ ָברֵ ְך לַ י ָי אֱ לֹהֵ ינוְּ .בּמֵ ָאה וְ הוּא ,אוֹמֵ ר
וְ אֶ ָחד ע ָ
ָבּ ְרכוְּ .בּאֶ לֶ ף ,אוֹמֵ ר נְ ָברֵ ְך לַ י ָי אֱ לֹהֵ ינוּ אֱ לֹהֵ י יִ ְשׂרָ ֵאלְ .בּאֶ לֶ ף וְ הוּא ,אוֹמֵ ר
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ָבּ ְרכוְּ .בּ ִרבּוֹא ,אוֹמֵ ר ,נְ ָברֵ ְך לַ י ָי אֱ לֹהֵ ינוּ אֱ לֹהֵ י יִ ְשׂרָ ֵאל אֱ לֹהֵ י הַ ְצּ ָבאוֹת
רוּבים עַ ל הַ ָמּזוֹן ֶשׁ ָאכָ ְלנוְּ .בּ ִרבּוֹא וְ הוּא ,אוֹמֵ ר ָבּ ְרכוְּ .כּ ִענְ יָן
ֹשׁב הַ ְכּ ִ
יו ֵ
רוּך יְ ָי אֱ לֹהֵ ינוּ אֱ לֹהֵ י יִ ְשׂרָ ֵאל אֱ לֹהֵ י
ֶשׁהוּא ְמ ָברֵ ְך ,כָּ ְך עוֹנִ ין ַאחֲ רָ יוָ ,בּ ְ
ילי אוֹמֵ ר,
רוּבים עַ ל הַ ָמּזוֹן ֶשׁ ָאכָ ְלנוּ .רַ ִבּי יוֹסֵ י הַ גְּ ִל ִ
ֹשׁב הַ ְכּ ִ
הַ ְצּ ָבאוֹת יו ֵ
ְל ִפי רֹב הַ קָּ הָ ל הֵ ן ְמ ָב ְר ִכיןֶ ,שׁנֶּאֱ ַמר ְבּ ַמ ְקהֵ לוֹת ָבּ ְרכוּ אֱ ל ִֹהים ,יְ ָי ִמ ְמּקוֹר
יבאַ ,מה ָמּ ִצינוּ ְבּבֵ ית הַ ְכּנֶסֶ ת ,אֶ ָחד
יִ ְשׂרָ ֵאל (תהלים סח)ָ .א ַמר רַ ִבּי ע ֲִק ָ
ְמרֻ ִבּין וְ אֶ ָחד מֻ עָ ִטין אוֹמֵ רָ ,בּ ְרכוּ אֶ ת יְ יָ .רַ ִבּי יִ ְשׁ ָמעֵ אל אוֹמֵ רָ ,בּ ְרכוּ אֶ ת
יְ ָי הַ ְמבֹרָ ְך:
ד

לשׁה ֶשׁ ָא ְכלוּ ְכאֶ ָחדֵ ,אינָן רַ ָשּׁ ִאין לֵ ָחלֵ ק ,וְ כֵ ן ַא ְר ָבּעָ ה ,וְ כֵ ן חֲ ִמ ָשּׁה.
ְשׁ ָ
ֲשׂרָ ה ֵאינָן נֶחֱ לָ ִקין ,עַ ד ֶשׁיִּ ְהיוּ עֶ ְשׂ ִרים:
ֲשׂרָ הַ .וע ָ
ִשׁ ָשּׁה נֶחֱ לָ ִקין ,עַ ד ע ָ

ה ְשׁ ֵתּי חֲ בוּרוֹת ֶשׁהָ יוּ או ְֹכלוֹת ְבּ ַביִ ת אֶ ָחדִ ,בּזְ ַמן ֶשׁ ִמּ ְקצָ ָתן רו ִֹאין ֵאלּוּ
אֶ ת ֵאלּוּ ,הֲ רֵ י ֵאלּוּ ִמ ְצ ָט ְר ִפים ְלזִ מּוּן .וְ ִאם לָ אוֵ ,אלּוּ ְמז ְַמּנִ ין ְלעַ ְצ ָמן ,וְ ֵאלּוּ
ְמז ְַמּנִ ין ְלעַ ְצ ָמןֵ .אין ְמ ָב ְר ִכין עַ ל הַ יַּיִ ן עַ ד ֶשׁיִּ ֵתּן ְלתוֹכ ֹו ַמיִ םִ ,דּ ְברֵ י רַ ִבּי
אֱ ִליעֶ זֶר .וַחֲ כָ ִמים או ְֹמ ִריםְ ,מ ָב ְר ִכין:
ובמשנה א' מפרק ח' דברכות:
א ֵאלּוּ ְד ָב ִרים ֶשׁבֵּ ין בֵּ ית ַשׁ ַמּאי וּבֵ ית ִהלֵּ ל ַבּ ְסּעֻ דָּ ה .בֵּ ית ַשׁ ַמּאי או ְֹמ ִרים,
ְמ ָברֵ ְך עַ ל הַ יּוֹם וְ ַא ַחר כָּ ְך ְמ ָברֵ ְך עַ ל הַ יַּיִ ן .וּבֵ ית ִהלֵּ ל או ְֹמ ִריםְ ,מ ָברֵ ְך עַ ל
הַ יַּיִ ן וְ ַא ַחר כָּ ְך ְמ ָברֵ ְך עַ ל הַ יּוֹם:
י"ֹושׁב
"צּ ָבאֹות ֵ
"ֹלהי ַה ְ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֱא ֵ
ֹלהינוּ ֱא ֵ
אֹומר ,נְ ָב ֵרְך לַ ייָ ֱא ֵ
ויכוון במשנה ג' ְבּ ִרבֹּוא ֵ
לשׁה ֶשׁ ָא ְכלוּ ְכ ֶא ָחדֵ ,אינָ ן ַר ָשּׁ ִאין יכוונו בשם
רוּבים ר"ת שם אהי"ה .ומשנה ד' ְשׁ ָ
"כּ ִ
ַה ְ
"צ ָט ְר ִפים לְ "זִ מּוּן יכוונו שם אלהי"ם .ובמשנה א'
"רי ֵא"לּוּ ִמ ְ
אדנ"י .ובמשנה ה' ֲה ֵ
א"ֹומ ִרים ,יכונו שם אהו"ה:
ְ
וּ"בית ִה"לֵּ ל
מפרק "אלו דברים" ְמ ָב ֵרְך ַעל ַה"יַּ יִ ןֵ .
אחר כך ישתו כוס יין אדום במעט יין לבן ,ויכוונו לשם ב"ן ,יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה .ובמקום
שמצויות כל השלשים פירות שהובאו למעלה ששורשם בעולמות בריא יצירה עשיה,
מצוה לחזר עליהן כי כל המרבה הרי זה משובח .ובמקומות שאין מצויות כל כך לא
יפחות מי"ב מיני פירות ,לעומת פירות האילן העליון אילנא דחיי דאתתקן אילנא
קדישא בתריסר תחומין ,סוד י"ב צירופי הוי"ה .ויכוין בכל אחד מהן בצירוף אחד ,ואף
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בסדר הנ"ל יש לכוין בי"ב הפירות ראשונות בהם כמו שנרשם בהן.
וכמה מהגינות יגיע למשכילים ,אשר כח בהם להיות נהנים מיגיעם וממושכלם ,להבין
ולהשכיל בטיב דין ברכות הנהנין .ובעמל אנוש אינימו ליגע ולמצוא שורשי דיניהן
ולברך בכל דבר מעין ברכתו ,והתברכו בלבבם לאמר על הכל אם אמר שהכל יצא,
וסומכים על אותו הכלל ואינן חוששין .ולו חכמו ישכילו ,אשר חכמים הגידו ברוך ה'
יום יום ,וכי ביום מברכין ובלילה אין מברכים ,אלא בכל יום תן לו מעין ברכותיו וכו'.
והכי נמי בעינן לברך על כל מין ומין מעין ברכתו .והרב האבודרהם ז"ל כתב שמה
שאמרו אסור ליהנות בעולם הזה בלא ברכה ,פירושו הוא בלא ברכה המיוחדת לאותו
דבר .ואני שמעתי ממורי ז"ל שזהו מה שכתוב האי מאן דבעי למיהוי חסידא ליקיים
מילי דברכות ,שלא יתכן היות מאמרם על הנהנה מהעולם הזה שלא יהנה בלתי ברכה,
דההוא רשע מקרי ,וחבר לאיש משחית .אפס היתה מאמרן על המדקדק בטיב דיני
הברכות לתת לכל מין ומין מעין ברכתו ,ולא יספיק לו בכלל כל שאמר שהכל יצא.
וראיתי במכתב יד הקדוש רבינו האר"י זלה"ה שהפוטר עצמו בברכת שהכל הרי זה
בור שקללוהו חכמים ז"ל ע"כ.
ולמשכילים ינעם שלא לאבד זמן זמנם זמניהם אחר חריפיות הדרושים ופלפולים אשר
לא היו לדבר הלכה ,אשר המה יתעתדו לכוות בגחלת של תורה .ותורה אשר כזאת לא
מגנא ולא מצלא .ועליהם תבא ברכת טוב בפנותם בפלפול החכמה לדבר הלכה ,לא
זולת אשר היא עיקר לידיעת עבודת הבורא להוציא משפט לאשורו .וביותר במשפטי
מילי דברכות ישוטטו לבקש את דבר ה' בשורשיו וסעיפותיו ופוראותיו ,דבר דבור על
אופנו לא יעדרו דבר ברוב עסק העיון בהן ועיקר מגמת פניהם בתחלת עיונם תהיה במילי
דברכות אשר הן מקצוע גדול בחכמה .ותחילת שמושי בפני מורי עם יתר החברים היה
בעסק זה כגמרא והרמב"ם והטור מידי יום ביום במילי דברכות ,ובימים ההם חיברתי
קונטריס נפ"ש ברכה ,המובא כחלק הקודם קצור כל הלכות ברכות המסופקות ,והיותר
מוסכם להלכה שים עיניך עליו ותרוה צמאונך ולמרביצי תורה בקהל עדתם נאה ויאי
אליהם לדרוש להם משפטי מילי דברכות מידי שבת בשבתו ,אשר רבים מבני ישראל
לא ידעו להזהר בהן כאשר לא ידעו בטיב הלכותיהן ,והיו ממשמשים כסומא בארובה.
וכמה מהם מעלו בקדשי שמים לאכול בלא ברכה ,והמברכים היו בעיניהם לחסידים
המתחסדים עם קונם ,לפי שאחזו דברי חכמים שאמרו מאן דבעי למיהוי חסידא
ליקיים מילי דברכות ,על מי שלא נהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,כאשר ראיתי כמה
מהחשובים עשירי עם ההולכים ברחובות קריה וקונים פירות ואוכלים מהן בלי ברכה
ראשונה ואחרונה .ופעם אחד הוכחתי לאחד שהיה הולך איתי ועשה כמנהגו הרע
לגשת אל אחד מהחנויות של פירות ,והיה כבלע את הקדש בבלי ברכה ,והוכחתיו
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בשבט פי והוא השיב כי מעולם לא ניסה באלה לברך ומרוב רגילותו לא עצר כח עתה
להזהר .ופעם אחרת השיב חברו הרע דרך תימה ,היטב בעיני ה' כי אקבע ברכה בזה
המעט אשר לפני ,וכאלה רבות אתם ואשמם בראשיהם .כתיב כי לא לבדו יהיו ראשי
העם לשפוט בין איש ובין אחיו ,אפס להיות עיניהם פקוחות על כל דרכי בני אדם
במשפטי דת של תורה בכל מכל כל לא יעדר דבר אשר לא יעבור תחת שבט לשונם,
ולאיים עליהם בעונשי הדברים ובפרט בעסקי פגם הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה,
אשר חכמים הגידו הגוזל את חברו אפילו שוה פרוטה כאילו גוזל את נפשו ,וקל וחומר
לשכינה י"ד ידות שגוזל מהקדוש ברוך הוא ,ומכ"י וכבד משניהם אשר דימהו לירבעם
שחטא והחטיא את ישראל שאין מספיקין בידו לעשות תשובה ,לפי כי באוכלן בבלי
ברכה מהם יצאו ומאבות תולדות כמו שביאר רש"י שם.
ובספר החסידים סימן מ"ו ,מעשה באדם אחד שמת לפני זמנו כמה שנים ,לאחר שנים
עשר חדש הרבה נתגלה בחלומו לאחד מקרוביו שאל לו ,איך אתה בעולם שאתה
שם ,אמר לו בכל יום דנין אותי על שלא הייתי מדקדק בברכת המוציא וברכת הפירות
וברכת המזון בכוונת הלב ,ואומרים לי להנאתך נתכוונת .שאלו וכו' .ואם כך נענש על
כוונת הלב בברכות מה יהיה משפט המזלזלים בברכות לאכול בקדשי שמים בבלי
ברכה ,עד בלי די ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב להוכיח תמיד אל העם על
עסקי הברכות .וביותר להודיעם ענין הברכות שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה ,כדי
שנזכור אהבת ה' וגודלו והשגחתו התדירה שברא הדבר ההוא על ידי שפעו כח מדותיו
העליונות כדי שייהנו התחתונית משפעו ,ובכן נהיה דבקים בו לעולם אכן צריך לתת לו
את השבח בלב טוב ובעין יפה:
תם ונשלם סדר ט"ו בשבט ,שבח לאל עולם.
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