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ץ ְפִרי עֶֹּשה ְפִרי ְלִמינֹו ֲאֶשר ַזְרעֹו בֹו ַעל  ֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע עֵׁ א ָהָאֶרץ ֶדֶשא עֵׁ ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ַתְדשֵׁ ֶשב ַמְזִריַע זֶ ַוי א ָהָאֶרץ ֶדֶשא עֵׁ ן. ַותֹוצֵׁ ץ  ָהָאֶרץ ַוְיִהי כֵׁ הּו ְועֵׁ ַרע ְלִמינֵׁ
הּו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי טֹוב. )בראשית א, יא  יב( -עֶֹּשה ְפִרי ֲאֶשר ַזְרעֹו בֹו ְלִמינֵׁ

! האם זו כל נטיעות בלבד?שבבסיסו אכילת פירות יבשים ולחג והמודרנית החג שהפך במדינת ישראל המתחדשת  –כיצד לצקת מחדש משמעויות אל תוך ט”ו בשבט 
 ישן?-מהותו הרוחנית? האם אפשר לצקת בו תוכן חדש? אולי חדש

שאותו  "תיקון ט”ו בשבט"שלו את  "תרדמת החורף"הבת הארץ והמורשת היהודית העירו ממתוך רצון לשלב את א, ספר ומוסדות חינוך רבים-בשאלה זו התלבטו בתי
 .שנים 400-, לפני כ16 -ייסדו המקובלים, תלמידי האר"י בצפת, במאה ה

)ויקרא י"ט כג(, וחז"ל הדגישו את חשיבות הנטיעה כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" , מצוות הנטיעה "צד אחדכידוע, יסודו המסורתי של ט”ו בשבט כפול: מ
 ". נטע את הנטיעה ואחר כך צא וקבלהו –ויאמרו לך הרי משיח בא  ,אם הייתה נטיעה בתוך ידךבמאמרם הידוע )לפי אבות דרבי נתן( "רבן יוחנן בן זכאי אומר: 

כל פרי שהחל בגידולו לפני ט”ו בשבט שולם עליו המעשר בשנה הקודמת, ופרי  –ם הקובע בתשלום מעשר האילן לבית המקדש : היות חמישה עשר בשבט היוצד שנימ
 שהחל בגידולו לאחר ט”ו בשבט, שולם מעשרו רק בשנה שלאחר מכן. 

 
 על שני יסודות אלה נעשה ראש השנה לאילנות )משנה ראש השנה א' א( לחג של נטיעות. 

ארץ רק לאחר החורבן והליכת רוב העם בגלות, הפך ט”ו בשבט, יום התשלום ההיסטורי של מעשר פרי האילן, ליום הזיכרון לעצי הפרי שהיו גדלים ב ברבות הימים,
לא היו זמינים לנו כי  מכאן אגב, המנהג לאכול פירות יבשיםרות האילן שלה. ייום שבו נהגו בני הגלויות לטעום מפרי הארץ ולספר בשבחי ארץ הבחירה ופ -ישראל

 בגלות פירות ישראליים טריים. 

כדי  –ליל שביעי של פסח, ליל שבועות ועוד  "'תיקון" על ידי המקובלים בצפת. כפי שנהגו לערוך "תיקון ט”ו בשבט" מימד חדש קיבל ט”ו בשבט עם הנהגתו של
תיקון ט”ו " ' עמדו הלימוד המשותף וקריאה במקורות המסורתיים השונים. אלא שלכך נהגו לגבי ט”ו בשבט. במרכז כל ה'תיקונים –לחדש את משמעות החגים הללו 

 –ע נוספו עניינים אחרים. מתוך שאיפה לחדש את הקשר בין הארץ ויושביה, להביא לאיחוד בגוף וברוח של העם, שרחק במשך דורות מאדמתו, עם הטב "בשבט
ועיסוק בדברי  בחרו בט”ו בשבט לחדש בו שאיפה זו. ראש השנה למעשר האילן נחוג אצל המקובלים באכילת פירות האילן –ההרים, הגבעות, השדות של ארץ ישראל 

 תורה אודותם. 

 מהו תיקון ליל ט"ו בשבט?
 , בעיקר משבעת המינים בהם נתברכה ארץ ישראל. אכילה מפירות האילןזהו טקס מקסים, המשלב לימוד רוחני, פסוקים קשורים ו

שנים, במאה ה־ 500גבשה על ידי חכמי צפת, לפני סדר ט"ו בשבט הוא נוסח אמירת דברי תורה בשבח ארץ ישראל ופירותיה. מסורת אמירתו בחמישה עשר בשבט הת
 . . המנהג התפשט בתפוצות, על מנת להנחיל את אהבת הארץ ליהודי הגולה ולזרז את הגאולה16

 ולהתקדמותו בעולמות הרוחניים, ומטרתה "להשפיע את שפע הרמוז בעץ החיים".לתיקון האדם מחטא עץ הדעת מקבילה יתרה מזו, אכילה רוחנית זו, 

רים מודרניים, אחר שיקולים רבים, מלבד מאמרים רבים על מצוות הקשורות בארץ דווקא, הסבר על הברכות השונות למאכלים שונים, מאמרים מרחיבי דעת ואף שיל
"סדר ט"ו  שנים, את "תיקון ט"ו בשבט" הלוא הוא  1000התרכזנו בלהביא לכם גרסה משולבת, לאחר מחקר מקיף בעשרות מקורות שונים, חלקם בני 

 בשבט"....להרבות עניין ולחדש ימינו כקדם ואת החיבור לחג נפלא ומרתק זה, המחובר אל הטבע האנושי דרך הטבע האלוקי "שבחוץ"...
 

צד שני הוספנו ומ בחוברת חגיגית זו, כמו בחוברות של חגים אחרים, לא נגענו בנוסח המחמיר ביותר של הטקסים הדתיים, כך שהמשכנו מסורת אבות בת אלפי שנים
 שאמור לעשות חסד גם עם המודרני והעכשווי, בעידן המסכים, האינסטנט והדיגיטלי.  באופן הסברים

ברכת "והייתם אך שמחים" ושיהיה חג משמעותי ומלא החלטות מקווה שתיהנו כמו שאני נהניתי לכתוב ולערוך את החוברת הזו, אני מאחל לכם שפע בכל מישור, 
 !  טובות

  אסף יערי.שלכם באהבה,                                             
 
 



 

 

 

 ט"ו בשבטחג 
 

 :מוזכר ט"ו בשבט הוא המשנה המקור הראשון שבו 

ם:  י ָשִנים הֵׁ  "ַאְרָבָעה ָראשֵׁ

ֹּאש ַהָשָנה ַלְמָלִכים ְוָלְרָגִלים. -ְבֶאָחד ְבִניָסן   ר

ָמה.   -ְבֶאָחד ֶבֱאלּול  ֹּאש ַהָשָנה ְלַמְעַשר ְבהֵׁ  ר

י  ֹּאש ַהָשָנה ַלָשִנים ְוַלְשִמִטין ְוַליֹוְבלֹות, ַלְנִטיָעה ְוַלְיָרקֹות.  -ְבֶאָחד ְבִתְשרֵׁ  ר

ל אֹוְמִרים, ַבֲחִמָשה ָעָשר בֹו." -ְבֶאָחד ִבְשָבט  ית ִהלֵׁ ית ַשַמאי. בֵׁ י בֵׁ ֹּאש ַהָשָנה ָלִאיָלן, ְכִדְברֵׁ  (מסכת ראש השנה א', א') ר

 
 מהות החג, מקורו ואת מה בעצם אנחנו חוגגים?!

 " באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו"
ה ט"ו  אנו מכירים את ט"ו בשבט, הוא ראש השנה לאילנות. ההלכה היא כדעת בית הלל, ולכן אנו מכירים את ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט. לעניין מ

אש השנה לאילנות? הדבר דומה לכך שאחד בתשרי הוא ראש השנה לירקות. בארץ ישראל צריך לעשר את הפירות ואת הירקות. בכל שנה  בשבט הוא ר
ט"ו   -ראשון בתשרי. בפירות  -מעשרים את הפירות של אותה שנה, ואסור לערבב פירות שנה אחת עם פירות שנה אחרת. מתי ראש השנה לעניין זה? בירקות 

 בשבט.

 עצים? זה בכלל ראש השנה של מה
משום שחייבים לקיים אותן רק ביבול של ארץ ישראל.  –התשובה לשאלה הזו קשורה למצוות שנוגעות לתחום החקלאי, שנקראות "מצוות התלויות בארץ" 

 ראה הרחבה משמאל... 

 מא:  וגדבכמה מצוות כאלו, ט"ו בשבט הוא נקודת ציון שיש לה משמעות בקשר למצוות האלו. הנה 

ץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתם ָעְרָלתֹו ֶאת ִפְריֹו"אחת מהמצוות הללו היא "איסור ערלה", כמו שאומרת התורה:  –"ערלה"   )ויקרא יט ג( "ְוִכי ָתבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתם ָכל עֵׁ

התינוק לאלוקיו, כשנוטעים עץ פרי, במשך השלוש השנים  מה זה אומר? בדומה לברית המילה, בה מורידים "חלק מיותר" ומקדישים אותו לברית בין 
סף( ורק  הראשונות אסור כלל לאכול מהפירות שהוא מניב. את פירות השנה הרביעית יש לאכול בטהרה בירושלים )ובימינו, 'פודים' את קדושת הפירות בכ

 מהשנה הרביעית ואילך מותר ליהנות מפירות העץ ללא הגבלה.

 ינים מורכבים, אבל באופן כללי חמישה עשר בשבט נחשב כ"ראש השנה" שקובע 'בני כמה' הפירות שהניב העץ, לעניין ערלה.  יש במצווה הזו כמה ד

 שייכים פירות העץ? בשביל זה יש לנו את "ראש השנה לאילנות".  ה"שנ"כיצד נדע לאיזו 

 מחו אחריו הם למעשה תוצר של שנת המעשר החדשה.ט"ו בשבט הוא היום הקובע לאיזו שנה שייך היבול של העצים, כך שפירות שיצ



 

 

 מצוות התלויות בארץ 
הסוברות שבדיוק כמו שיש מצווה לשמור את השבת, יש מצווה לעבוד שכן כך נכתב בפסוק: "ששת   היהדות מעודדת רבות את המלאכה. למעשה, ישנן דיעות

 ימים תעבוד!"

ות חיי  אבל אין עבודתו של היהודי עבודה סתם. גם כאשר הוא עומל קשות למחייתו, אין הוא עושה זאת רק כדי להרוויח עוד ועוד כסף כדי שיוכל לחי
וא חלק מעבודת הבורא. הוא נושא ונותן באמונה, זוכר את העניים ואת מטרות הצדקה השונות ומפריש להם מכספו  הוללות; גם העיסוק לפרנסתו ה

 ומיבולו.

יותם  מיד עם הכניסה לארץ, רוב היהודים התפרנסו ממלאכת כפיים. כל שבט קיבל חלקות אדמה אותן הוא יכל לעבד ומהן הפיק יבול והתפרנס. עוד בה
 וקים מצוות שונות אותן יוכלו לקיים כאשר יתחילו לעסוק בעבודת הקרקע. במדבר, מסר להם האל

 

 חג ומצוותיו: העל 

 לחגוג חג של עצים?לבני אדם ראוי למה 
השפע של  למרות שהחג בעצם הוא 'חג לאילנות', יש לו משמעות עצומה עבורנו, בני האדם. קודם כל, זו הזדמנות נהדרת לעצור ולומר תודה לאלוקים על 

תורה מגלה  אם נעיין קצת בדברים נגלה מכנה משותף רחב מאד בין האדם לבין עולם הצומח ובפרט לעצים, כפי שה –הפירות שהוא מעניק לנו, ומעבר לכך 
ץ ַהָשֶדה" לנו:  )דברים כ יט("ִכי ָהָאָדם עֵׁ

 אז מה עושים בט"ו בשבט?
 נוהגים להרבות באכילת פירות ביום זה. הכוונה היא לא בדיוק לפירות יבשים, אלא בעיקר לפירות שהתורה משבחת בהם את ארץ ישראל.  – אכילת פירות

ָנה ְוִרמֹון, אֶ באילו פירות מדובר? הפסוק אומר:  ית ֶשֶמן ּוְדָבש"."ִכי ה' ֱאֹלֶקיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה... ֶאֶרץ ִחָטה ּוְשעָֹּרה ְוֶגֶפן ּוְתאֵׁ בפסוק הזה מרומזים   ֶרץ זֵׁ
 "שבעת המינים": חיטה, שעורה, ענבים )"גפן"(, תאנה, רימון, זית ותמר )"דבש"(

 המנהג הזה נועד להראות שחביבים עלינו ארץ ישראל ופירותיה, וכן שאנו שמחים במצוות הארץ שאלוקים נתן לנו.

ני מנהגים יפים בט"ו בשבט, כל קהילה ועדה לפי המסורת שלה: יש שאוכלים חרובים, יש שאוכלים את האתרוג  בעדות ישראל נהגו כל מי – מנהגים נוספים
שרים תפילה   שבירכו עליו בסוכות, יהודי סלוניקי היו אוכלים תבשיל חיטים וערמונים, יהודי איזמיר נהגו לחלק את הברכות בין בני המשפחה, בבגדד היו

 לים עורכים סדר מיוחד שכולל קריאת משניות וקטעי זוהר, ועוד. מיוחדת על הפירות, המקוב

ם על  באופן כללי, נהגו כולם לערוך סעודה משפחתית חגיגית ולאכול בה פירות משובחים אותם מגישים בכלים נאים ולהרבות בברכות ותשבחות לאלוקי
 הארץ ועל הפירות. 

 נערוך "תיקון ט"ו בשבט" הלוא הוא "סדר ט"ו בשבט" שהוא טקס מופלא הבא לתקן את חטא עץ הדעת  -ומהשנה 
  בעזרת אכילת וקידוש פירות עץ ואמירת דברי תורה. 

 תיקון ט"ו בשבט
 יוזמה של , שהיא ונטיעת עציםבגן מנהגי ט"ו בשבט המוכרים ביותר הם אכילת פירות יבשים באמור, כיום, 

 , חידוש של מנהג עוד מימי חז"ל בימי בית שני.  1908הסתדרות המורים משנת  
 איך הפך החג הזה לכמעט חג "רק של ילדים"...?! 



 

 

 
ם )כי  לאחר התפזרות העם היהודי בגולה, איבד החג מערכו החקלאי והפך לחג געגועים לארץ ישראל ופירותיה, ומאז התחיל מנהג אכילת הפירות היבשי

 בתימן, מרוקו או פולין תאנים מישראל?( מהיכן ישיגו
ישראל   עם תחילתן של העליות הציוניות לארץ בשלהי המאה שעברה, לבש ט"ו בשבט פנים חדשות. יום זה הפך לסמל של כיבוש השממה וחידוש חייו של עם

 בארץ ישראל. יותר מכל בוטאו רעיונות חדשים אלו במנהג הנטיעות. 
 

 עות, הרבה יותר מסקרת....מסורת שנשכחה: אבל, ישנה לחג הזה עוד משמ
סדר  "עריכת  -שכמעט ונעלמה והפכה מנת חלקם של בודדים בעולם  –שנים לאחר היציאה לגלות, גובשה מסורת חדשה ע"י חכמי המקובלים בצפת  1500-כ

וסות ואכילת פירות סמליים, בעיקר שבעת  " או "תיקון ט"ו בשבט" שהוא טקס סמלי הבא לתקן את חטא עץ הדעת באמצעות שתיית ארבע כט"ו בשבט
  .ברצוני להפוך מסורת סודית ומופלאה זו לנחלת הכלל..המינים אך גם אחרים.

 
 סיפור:

רבי מנחם מנדל   –שנה אחת בט"ו בשבט, שהה בעל "חידושי הרי"מ" הלוא הוא הרב הגאון זצ"ל יצחק מאיר, מייסד חסידות גור אצל מורו ורבו בחו"ל 
 מקוצק. 

 אילן.  רבי מנחם מנדל לחידושי הרי"מ: "אמור דבר תורה לכבוד היום." נענה חידושי הרי"מ, ונאם והתפלפל ארוכות, בהלכות מצוות התלויות בארץ וב אמר
את דברי   לאחר שסיים את דברי תורתו, נאנח רבי מנחם מנדל מקוצק, אנחה עמוקה ואמר לו: "אם היינו זוכים להיות עכשיו בארץ ישראל, במקום לשמוע

 תורתך, היינו פשוט יושבים ואוכלים מפירותיה הקדושים."

 
 מה הרעיון הפילוסופי שבבסיסו של החג?

הוא שבשדהו של אדם מישראל אין הצומח מניב לבעליו בלבד. היות והצומח "לא שייך לו", עליו להפריש מהם   חגמבחינה פילוסופית, הרעיון הגלום ב
, לויים ועניים לשתפם במתנת ה' כי מבחינה מעשית, לא האדם שולט על מזג האוויר, לא הוא פיתח את האדמה, לא  םלכוהניתרומות ומעשרות לאחרים, 

 אלוקים" ולכן צריך להפריש מעט למען הכלל, כתודה.   -אביקים אותו ובעצם הוא "משתמש במשהו השייך לאחר המציא את עולם הצומח, החרקים המ

ת,  מרתק החיבור בין הרעיונות...הצמח רגליו נטועות בקרקע ושורשיו יונקים מים ומלחים מהאדמה, העולים מעלה בצינורות הגזע אל העלים והצמר
ליך הפוטוסינתזה )יצירת סוכר בעזרת אור השמש(. יש נתינה הדדית ביניהם בעזרת צינורות וכל אחד מהם בתורו,  שבתורם מחזירה לו סוכרים חזרה בתה

 מעביר את הרוב הלאה ו"מוכר" לשני את רוב מה שייצר, כדי לקבל חזרה "מה שאין לו מעצמו".  

ת עצמם והעלים משאירים אצלם מעט סוכר(...כך שהרוב עובר  כל אחד מהם "משאיר מעט אצלו" )השורשים משאירים אצלם קצת מים ומלחים לקיים א
 הלאה ומעט נשאר אצלם...

כולת  היות והאדם משתמש במערכת זו, עליו להיענות לחוקי זרימה אלה: את רוב התוצרת הוא "מזרים הלאה" ומוכר למחייתו, כדי לקבל מה שאין לו י
את מנה שהוא משאיר   -..אבל היות והוא בדרגה גבוהה יותר רוחנית וקרוב יותר לעולם הבריאה כסף, ומעט "משאיר אצלו" לקיים את עצמו. -לייצר בעצמו

 הרוחנית!   -אצלו הוא נותן מתנה למען תועלתו 

מהטבע"  "שיהיה צינור" ולא יאכל עד תום או ימכור הכל....הווה צינור ולא תחנה סופית...ואז תהיה "חלק  -כדי ליהנות מהשפע הזורם בצינורות הצמחים 
רי עשיית צרכים  ובריא בגופך ונפשך. בעניין זה בדיוק, מעניין להתבונן בקשר בין "צינורות" ובריאותנו שלנו...להלן ברכת "אשר יצר" הנאמרת כל בוקר ואח

 הלוא היא בדיוק שימוש מבורך בצינורות האדם: 



 

 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָיַצר ֶאת ָהאָ  ֶהם ְסתּוִמים. ָגלּוי ְוָידּוַע ִלְפנֵׁ ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלהֵׁ ֶהם ְפתּוִחים מֵׁ א  ָדם ְבָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים ַוֲחָלִלים ֲחָלִלים. מֵׁ י ִכסֵׁ
ֶהם, ִאי ֶאְפַשר ְלִהְתַקיֵׁם ַאִפלּו ָשָעה ֶאָחת. בָ  ח ֶאָחד מֵׁ ֶהם, אֹו ִאם ִיָפתֵׁ ם ֶאָחד מֵׁ א ָכל ָבָשר, ֶנֶפש ְבגּוף ּוַמְפִליא ַלֲעשֹות: ְכבֹוֶדָך, ֶשִאם ִיָסתֵׁ  רּוְך ַאָתה יי, רֹופֵׁ

הבסיס,   ביום שבו נוהגים לאכול מפירות הארץ הקדושה, הבה נתבונן בגידולי האדמה ונתפעל. האנושות יכולה להצליח בתחומים רבים ומגוונים אבל בלי
 אוכלי צמחים.  -אוכל, אין אפשרות קיום. גם מי שאוכל חיות כדגים ובשר, לא יכול להתעלם מכך שהם עצמם 

שנה העריכו החוקרים, כי האנושות תגווע למוות תוך מאתיים שנה מחוסר מזון   250בים וביבשה. משעשעת העובדה שלפני הכל מבוסס על האדמה ופרייה, 
פעם וכבר אמר איש חכם ש"אם רק יאספו את כל המזון הנזרק  -לכל האנושות המתרבה"בקצב מהיר מדי". המציאות היא שבדורנו יש שפע אוכל רב מאי

 ויחלקו בעולם, לא יהיה ילד רעב אחד באפריקה." לפח בעולם המערבי "השבע" 

 יש הרבה יותר אנשים ממה שיערו החוקרים אך עדיין לא חסר מזון.  -המציאות הפוכה מתחזית החוקרים 

יותר דרכים  אלוהים פותח ומרחיב את ידו כל הזמן יותר ויותר וככל שיש יותר אנשים בעולם הוא מעניק  "פותח ידך ומשביע לכל חי רצון".מה ארע? 
מח,  להאכיל אותם. אחת הדרכים היא התפתחות התחבורה וייבוא המזון..החוקרים לא תיארו לעצמם את מליוני הטונות של חיטה, תירס, סויה, שמן, ק

לא פעולה מתמשכת  "פותח" בלשון הווה, לא "פתח" בעבר א -סוכר, מלח וכו המשונעות לכל פינה בעולם...שנאמר: "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" 
 ככל צורכו של המין האנושי..פלא פלאים. 

 
   אז מה עושים בסדר?

לארבע עונות השנה. לכוס הראשונה מוזגים יין לבן, והיא מסמלת את   ותושותים ארבע כוסות יין המקבילוטריים אוכלים סוגים של פירות יבשים כאמור, 
יעית  החורף. לכוס השנייה מוזגים הרבה יין לבן ומעט אדום והיא מוקדשת לאביב. בכוס השלישית יש רק יין אדום, והיא מסמלת את הקיץ. הכוס הרב

 מסמלת את הסתיו, והיא מכילה הרבה יין אדום ומעט לבן. 

הפירות ולשתיית ארבע הכוסות אומרים בסדר פסוקים המדמים את העצים לאדם ולעם ומקבילים את הצמיחה לשיבה לארץ )ונטעתים על   בנוסף לאכילת
 אדמתם"( ואת תחיית הטבע לתחיית העם היהודי )"כימי העץ כן ימי עמי"(. 

ין ִאיָלנֹות ַוֲעָשִבים ְוָכל ִשיַח ַהָשֶדה, ְוָשם ֶאְזֶכה ְלִהְתבִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ָזַכִני ְלַהְרבֹות ְבִהְתבֹוְדדּות ָתִמיד, ְוֶאזְ  את ְבָכל יֹום ַלָשֶדה בֵׁ ד ּוְלַהְרבֹות  ֶכה ִלְהיֹות ָרִגיל ָלצֵׁ ֹודֵׁ
ָדה וְ  ין קֹוִני, ָלשּוַח ָשם ָכל ֲאֶשר ִעם ְלָבִבי. ְוָכל ִשיַח ָהעֵׁ יִני ְלבֵׁ ר ִלְקָראִתי, ְוַיֲעלּו ְוִיְתנּו כֹוָחם  ְבִשיָחה זֹו, ְתִפָלה בֵׁ ָכל ָהֲעָשִבים ְוָהִאיָלנֹות ְוָכל ַהְצָמִחים, כָֻּלם ִיְתעֹורֵׁ

מ י ָכל ִש ְוַחיּוָתם ְלתֹוְך ִדְבִרי ִשיָחִתי ּוְתִפָלִתי, ַעד ֶשִתְהֶיה ְתִפָלִתי ְוִשיָחִתי ִנְשֶלֶמת ְבַתְכִלית ַהְשלֵׁ יַח ַהָשֶדה, ֶשיְֻּכְללּו כָֻּלם, ִעם ָכל כֹּחֹוָתם ְוַחיּוָתם  ּות ַעל ְידֵׁ
 )ר' נחמן מברסלב, ליקוטי תפילות( .ְורּוָחִניּוָתם ַעד ֶשָרַשם ֶעְליֹון, כָֻּלם יְֻּכְללּו ְבתֹוְך ְתִפָלִתי

 

 מה נכין לארוחה: 

ְלָחן בְ   נוסיף מאכלים מפירות יבשים )תבשילים(  . טריים ויבשים ובייחוד אלה של שבעת המינים רֹות ִאיָלןיפ  כמה שיותר סוגים של נֹוֲהִגים ַלֲעֹרְך ֶאת ַהשֻּׁ
 

 נקנה לפחות את אלו:
ירקות, קולרבי,   רימון, תאנים, חרובים, צימוקים, ענבים, זיתים, תמרים, אגוזים )פקאן, מלך(, פיתוחים שונים, משמש, אננס, בננות, פירות הדר, פתוחים,
 שנו.צנון, פלפלים, עגבניות שרי, יינות אדומים ויינות לבנים )צריך את שניהם!(, עוגה, פשטידה, בורקס, שתיה ונכין תבשילים שונים באוות נפ

 



 

 

 סוגים:  3צבעים( לפי  3יש למיין את הפירות היבשים והטריים בשלושה סוגי קערות )נניח 
 כנגד עולם העשייה ינה אכילה )אגוזים, שקדים, בננות, פירות הדר, אננס, רימון( כאלה שמקלפים אותם וקליפתם א

 )הגרעין החבוי בפנים(  כנגד עולם היצירה( כאלה שקליפתם אכילה והגרעין הנמצא בהם אינו אכיל )מישמש, תמר, זית, תפוח

 הבריאהכנגד עולם  כאלה שניתן לאכול על קליפתם )תאנה, חרוב, צימוקים, ענבים(

משנה ברורה חלק לפי  "אין צביעה באוכלין"לפי אין פה כל איסור  –אדום ויין לבן )אנו עומדים לערבב אותם יחד בכוסות השתייה, לאלו המחמירים בקבוקי יין 
 (סימן שכ"א סעיף ב' –ג' סימן ש"כ סעיף י"ט 

 ארבע כוסות 
בשבט )ומתוך כוונה ברורה הם נעשו, שהרי בסדר פסח אנו חוגגים את היציאה ממצרים בעוד שבט"ו  הרבה קווי דמיון יש בין ההגדה של פסח לזו של ט"ו  

בשבט את הכניסה לארץ וגאולת האדמה ותנובת הארץ(. אחת מנקודות הדמיון החשובות במהלך קריאת ההגדה והסדר בט"ו בשבט, הוא לגימת ארבע  
 .כוסות

כוסות יין. אבל שלא כמו בפסח שם אין ציווי לשתות יין מסוג מסוים, בט"ו בשבט לכל כוס יש משמעות ויש   4גם בסדר ט"ו בשבט, כמו בפסח מצווה ללגום 
   .סוג יין ספציפי שנהוג לשתות עם כל כוס

 

ַח ב ֶדר פֹותֵׁ ְך ַהסֵׁ  ט"ו ִבְשָבט:חג  ֶשל הסבר על המקורֹּ ֲאִבי ַהִמְשָפָחה אֹו עֹורֵׁ

לעבור ולראות. זכות גדולה היא לחיות בארצנו, וזכות נוספת היא לראות את   " אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". –שני דברים מבקש משה רבנו 
 אך לא זכה לעבור.  "ויראהו ה' את כל הארץ...", –מעלותיה הגדולות. משה זכה לראות 

 נינו ולראות את טובה ויופיה. אנו שזוכים לחיות בארץ, תובע הדבר מאיתנו לפקוח את עי

  -"ניצוץ"  -חכמת הנסתר מלמדת ששורש תאוות האכילה אינה מפני החיסרון הגשמי שיש לאדם, אלא מפני שבכל פרי ודבר מאכל מסתתרת נקודה רוחנית 
"לא על הלחם לבדו יחיה  ד על הפסוק שהאדם משתוקק להתחבר אליה כדי לכלול אותה בנפשו ולהגיע לתיקונו והשלמתו הרוחנית בעולם. פירוש זה מיוס

 מוצא פי ה' המצוי בתוך הלחם.   – האדם, כי אם על כל מוצא פי ה'"
 

אך ביתר שאת הוא מופיע    –הממקדת את כוונת האדם בנקודה הרוחנית שבמזון )ראו נספח( רעיון זה קיים בכל אכילה שהיא, ובא לידי ביטוי בברכת הנהנין 
 )מור וקציעה או"ח סימן רח(. "נותנים חיים לעם עליה, ומוסיפים כוח, חכמה וגבורת ההשכלה"באכילת פירות ארץ ישראל, ה

, בו אנו זוכים ואוכלים מפירות ארץ חמדה, הוא הזמן לׂשבוע ולראות בטובה של הארץ. ללמוד מפירות הארץ את הרעיונות הרוחניים  סדר ט"ו בשבט
אותנו על משמעות ארצנו הקדושה ותכונותיה המיוחדות. בעת שאנו טועמים מהפירות ומשלימים את חסרוננו  העמוקים הגנוזים בהם, רעיונות המלמדים 

 וזוכה לתיקונה. )ב"ח שם(," קדושת הארץ העליונה הנשפעת בפירותיההחומרי, נשמתנו מתחברת עם "

שהפירות אינם משמשים בהם רק כמשל לישראל ותורתו, אלא הם  לפיכך, בצד הסדר, הבאנו מעט מהרעיונות הגנוזים בפירות. ייחודם של רעיונות אלו, 
 עוסקים בסגולותיו ה"בוטניות" של הפרי ובתכונותיו המיוחדות הנובעות מקדושת אדמת הארץ.  

שוב  כשם שהברכה מאפשרת לאדם להתרכז בנקודה הרוחנית שבאוכל, כך אנו הדגשנו בסוף המאמר של כל פרי נקודה רוחנית קצרה, עליה אפשר לח
 כי כל פרי הוא יהלום!  –ולהתמקד בעת האכילה. טעמו וראו, התבוננו, חישבו ודמיינו 



 

 

 לפני מזיגת הכוס הראשונה מברכים:
ירֹות ֶאֶרץ ִיְשָראֵׁ  ֶדר ֶזה, ִבְזכּוָתן ֶשל ַאְרַבע כֹוסֹות ּוִבְסגָֻּלָתם ֶשל פֵׁ ץ  ל ִנְזֶכה ְלַהגְ ְיִהי ָרצֹון ֶשַבֲעבּור ֲעִריַכת סֵׁ ינּו, ֶשָכל ִאָשה ְוִאיש, ְכמֹו ֶשָכל עֵׁ ָשָמה ֶשל ָכל ֲעָרכֵׁ

ָים ַהְמיֻּ  ינּו ְשַנת ִאיָלןו ְוִאיָלן ִיְתנּו ֶאת ִפרֵׁ ש ָעלֵׁ ָשה זֹו ַעל ִפִרָיה ּוְסגֻּלֹוֶתיָה. ֶשִתְתַחדֵׁ ֶאֶרץ ְקדֻּ ְושֹוַפַעת ְבָרָכה ַעד ְבִלי ָדי ְבָכל  טֹוָבה  ָחד ַרק ָלֶהם ְלַאֲהָבה ַוֲהָנָאה מֵׁ
 !ִמישֹור....ָאָמן

ְך ל ּוְנָברֵׁ ֹּאכֵׁ רֹות ֶשנ ינּו, ֶשְבכַֹּח ְסגַֻּלת ֲאִכיַלת ַהפֵׁ י ֲאבֹותֵׁ ינּו ֶוֱאֹלהֵׁ יֶהן ָהֶעְליֹונִ ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלהֵׁ יֶהן ַעָתה, ַוֲאֶשר ֶנֱהָגה ְבסֹוד ָשְרשֵׁ ָמה ְתלּוִיים   ֲעלֵׁ ים ֲאֶשר הֵׁ
עֹּז יֶהם ִיְתַמְלאּו מֵׁ ִנים ְוַהִמְשָטִרים ֲעלֵׁ יֶהן ֶשַפע ָרצֹון ְבָרָכה ּוְנָדָבה, ַגם ַהְממֻּ אִשית ַהָשָנה ְוַעד   ָבם, ְלַהְשִפיַע ֲעלֵׁ רֵׁ ִנית ְלַהְגִדיָלם ּוְלַהְצִמיָחם, מֵׁ ֶשַפע הֹוָדְך ָלשּוב שֵׁ

 ָנה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלָחיִים טֹוִבים ּוְלָשלֹום. ַאֲחִרית ַהשָ 

הּו בְ  ֹּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְתִשיתֵׁ ינּו ֶאת ַהָשָנה ַהז ְך ָעלֵׁ ץ  ָרכֹות ָלַעד, ְתַחֶדהּו ְבִשְמָחה ֶאת ָפֶניָך, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדְשָך ִמן ַהָשַמִים, ּוָברֵׁ ְיבּוָלּה ְועֵׁ
ינּו, ֶאָחד ַהַמְרֶבה ְוֶאחָ  עֵׁ רֹוֶתיָה ְבמֵׁ ְך פֵׁ יֶהם ָתבֹוא ִבְרַכת טּוב, ְלִהְתָברֵׁ ן ִפְריֹו, ַוֲעלֵׁ ינּו, ּוֶבָעוֹון  ַהָשֶדה ִיתֵׁ י ֲאבֹותֵׁ ינּו אֹו ַעל ְידֵׁ ד ַהַמְמִעיט. ְוָכל ַהִניצֹוצֹות ֶשִנְתַפְזרּו ַעל ָידֵׁ

ץ ַהַחִיים...ָאָדם ָהִרא ל ְבעֹּז ָהָדר עֵׁ רֹות ָהִאיָלן, ַעָתה ָישּובּו ְלִהְתָכלֵׁ  שֹון ֲאֶשר ָחָטא ְבפֵׁ

ֹּא ַיְשִחית ָלֶכם  ל ְול י ַמְלֲאִכי חֹוָזְך, ְוָגַעְרִתי ָלֶכם ָבאֹוכֵׁ ֹּא ְתשַ ְוַקיֵׁם ָלנּו ֶאת ַהָדָבר ֶשִהְבַטְחָתנּו ַעל ְידֵׁ ל ָלֶכם ַהֶגֶפן ַבָשֶדה ָאַמר ְיָי ְצָבאֹות:  ֶאת ְפִרי ָהֲאָדָמה, ְול כֵׁ
הּו בְ  ֹּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְתִשיתֵׁ ינּו ֶאת ַהָשָנה ַהז ְך ָעלֵׁ ץ  ָרכֹות ָלַעד, ְתַחֶדהּו ְבִשְמָחה ֶאת ָפֶניָך, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּולָ ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדְשָך ִמן ַהָשַמִים, ּוָברֵׁ ּה ְועֵׁ

ינּו, ֶאָחד ַהַמְרֶבה ְוֶאחָ  עֵׁ רֹוֶתיָה ְבמֵׁ ְך פֵׁ יֶהם ָתבֹוא ִבְרַכת טּוב, ְלִהְתָברֵׁ ן ִפְריֹו, ַוֲעלֵׁ ינּו, ּוֶבָעוֹון  ַהָשֶדה ִיתֵׁ י ֲאבֹותֵׁ ינּו אֹו ַעל ְידֵׁ ד ַהַמְמִעיט. ְוָכל ַהִניצֹוצֹות ֶשִנְתַפְזרּו ַעל ָידֵׁ
ֶהם ָכל ַרע, ְבכַֹּח ִש ָאָדם ָהִראשֹון  ץ ַהַחִיים, ְויּוַסר מֵׁ ל ְבעֹּז ָהָדר עֵׁ רֹות ָהִאיָלן, ַעָתה ָישּובּו ְלִהְתָכלֵׁ נּו ְוָישּוב  ֲאֶשר ָחָטא ְבפֵׁ א ִמָפסּוק ַחִיל ָבַלע ְוַיִקיאֵׁ ְמָך ַהָגדֹול ַהיֹוצֵׁ

ֹּא יַֻּדח ִמֶמנּו ִנדָ  יָתנֹו ָהִראשֹון, ְול ָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנֹו תָ ַהכֹּל ְלאֵׁ ְך ְמהֵׁ ן ֶאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבדֵׁ ל: ּוְבכֵׁ י ִיְשָראֵׁ ץ ִנְדחֵׁ רֹּם ִבישּוָעְתָך, ְוַיד ְיָי ַעל ָכל  ח, ִכי ַאָתה ְיָי ְלַבְדָך ְמַקבֵׁ
ת )מספר "פרי עץ הדר"(. ָהעֹוָלם כֻּלֹו, ְוַתַחת ַהַנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוש, ְוַתַחת ַהִסְרָפד ַיֲעֶלה ֲהַדס ֹּא ִיָכרֵׁ ם ְלאֹות עֹוָלם ל  , ְוָהָיה ַלְיָי ְלשֵׁ

 

 עונת החורף – כולה יין לבן ,ראשונהכוס 
 לבן טעים. ביין  מהכוס איך מוזגים: אם זו כוס זכוכית, אז בסופו של דבר שותים חצי מהנפח שלה )עד תחילת ההתעגלות שלה( אז ממלאים חצי

  מברכים:
ֶדר ט"ו ִבְשָבט ֶשכָֻּלּה ַיִין ָלָבן  זֹו ַהְמַסֶמֶלת ֶאת ָיְפָיּה ֶשל ָהָאֶרץ, ֶאת ָהֲאָדָמה, ָהֲאִויר ַהָשקּוף,   –ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמזָֻּמִנים ְלַקיֵׁם ִמְצַות ְשִתַית כֹוס ִראשֹוָנה ֶשל סֵׁ

ִצים. ָאנּו ַמְקִדיִשים ֶאת ַהכֹוס ָהִר  ינּו. ְכמֹו ְפִתיַחת ַגְלַגל ַהָשָנה ֶשל ָהִאיָלנֹות. זֹו כֹוְוָהעֵׁ ס ַהְמַסֶמֶלת ֶאת ַהחֶֹּרף ִבְמלֹוא  אשֹוָנה ְלָכל ָמה ֶשהּוא ַהְיסֹוד ְוַהָבִסיס ְבַחיֵׁ
ַהָשַמִים ְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹו זֹו ְוכֹוחֹו. ֶאת ַהַמִים ַהְצלּוִלים ַהיֹוְרִדים מֵׁ ינּו, ַדְוָקא ְכֶשַקר ְוָרטֹּב. ַבחֶֹּרף ַהַקר ָקִרים עֻּ י ַהֲעָמַקת ַהָשָרִשים ְבַחיֵׁ ן ָהֲאָדָמה. ִלְכבֹוד ַתֲהִליכֵׁ

ֶדר ט"ו ִבְשָבט, ִתְת  נּו ְבסֵׁ ם ַהַיִין ִעם ִהְתַקְדמּותֵׁ ם ְוִיְתַחמֵׁ ן ּוְכָכל ֶשִיְתַאדֵׁ ם ַגם ַהְלָבבֹות. ִמי ִיתֵׁ ב ֶזה ְלֶזהַחמֵׁ ְלכּו ְוִיְתַחְממּו ַהְלָבבֹות ְוִנְתָקרֵׁ כֹוס זֹו ָאנּו   .ַאף ַהְנָשָמה, יֵׁ
ל וְ  י ֶאֶרץ ִיְשָראֵׁ י ַהִמְשֶנה ְוַהַתְלמּוד, ַפְיָטנֵׁ י ַהַחג ְבָכל ַהדֹורֹות: ַחְכמֵׁ נּו ְוהֹוָגיו. דֹורֹות ַרִבים שֹוִתים ִלְכבֹוָדם ֶשל ְמַעְצבֵׁ י דֹורֵׁ י ְצַפת ְוַהֲחלּוִצים, ַרָבנֵׁ ְבלֵׁ ַהְתפּוצֹות, ְמקֻּ

 .ת ִמְנָהָגיו, ִפיּוָטיו ּוְתִפלֹוָתיוֶשֶהֱעִניקּו ַלַחג אֶ 
 

   ָשָנה: 1200ְשִתַית ַהכֹוס ָהִראשֹוָנה ִנְבַרְך ְבָרָכה ַבת  לפני
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָבָרא ַיִין ְוִתירֹוש ֶשהּוא ֶעֶרב ַלֶנֶפש ְוטֹוב ָלָאָדם ּוְמשַ  ב ּומַ "ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלהֵׁ ַח לֵׁ ִלים ְוהּוא ְרפּוָאה ְלָכל  מֵׁ ְצִהיל ָפִנים, ֶשהּוא ַתְנחּוִמין ַלֲאבֵׁ

ינּו ֶמלֶ  .שֹוָתיו ינּו ֲאֶשר ָבָרא ִתירֹוש ִמן ַהֶגֶפן ְוִהְתִקין ָעִסיס ִמן ָהֲעָנִבים, ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלהֵׁ א ְפִרי ַהֶגֶפןָברּוְך ֱאֹלהֵׁ מהגניזה הקהירית מתוך כתב יד )"ְך ָהעֹוָלם, בֹורֵׁ
 (9-מהמאה ה

 

 



 

 

 עולם העשייהכוס ראשונה מייצגת את 

רות שתוכם נאכל  ירות הדורשים הגנה חיצונית מרובה, פיעולם העשייה הוא המדרגה הנמוכה ביותר של הבריאה, עולם החומר. כנגד עולם זה נאכל פ
רות אלו נזכור כי גם במציאות היומיומית, האפורה והשגרתית, ניתן  י. באוכלנו פאגוזים, שקדים, פול, בוטנים וכו.פרי הדר, כמו רימון,  וקליפתם נזרקת

 . "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בולמצוא את ניצוצות הרוחניות והקדושה, את המרגש והמיוחד. כמו בפתגם "
 ואדם ואלוהיו.   אדם לחברו נאכל את פירות עולם העשייה ונסיר את הקליפות המפרידות בין

 " אם אוכלים פרי עונתי בפעם הראשונה בעונה זו, מברכים לפני כן גם
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהֶזה-ָני אֱ -ָברּוְך ַאָתה ַאדֹּ   ."ֹלהֵׁ

 

ֹּאַמר: וְלַאַחר ֲאִכיַלתיאכל רימון ו   י
ץ ַהזֹו ואם אין אז תמר או תאנה ) ן ֶשְבִבְרַכת ָהעֵׁ ְך ְבקֹול ָרם, ִויַכּוֵׁ  , ִויָברֵׁ

ְלָחן  רֹות ָהִאיָלן ֶשיֵׁש ַעל ַהשֻּ ר ֶאת ָכל פֵׁ  ( הּוא פֹוטֵׁ

ץ" א ְפִרי ָהעֵׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹורֵׁ  " אמן!"ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלקֵׁ

 

 ושפעתכונה של יופי מסמל  הרימון
בממוצע, כמספר המצוות( והפך בעולם לסמל   613 -הרימון הוא פרי יפהפה ואדמוני, שאת ראשו מעטר כתר מלכותי. הפרי מרובה בגרעינים עסיסיים )תרי"ג  

 של שפע ויופי.

מסמל הרימון תכונות אלו במתכונתם  תכונות אלו נוטות בקלות להיות תכונות חיצוניות. אולם, בתורת ישראל השמה את הדגש על פנימיות החיים, 
 חגיגה טו ע"ב(." )רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק"  –הפנימית. לא לחינם נאמר על רבי מאיר שלמד תורה מ"אחר" ששנה ופירש 

הרימון מסמל את העובדה שגם היהודי  ", לפי שהשפע העצום של גרגירי ירבו זכויותינו כרימוןבראש השנה אנו אוכלים את הרימון כ"סימן", ומתפללים: "
 ".  אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון"  –כאדם ריקני, הרי בפנימיותו מרובה הוא בזכויות לפעמים  שנראה כלפי חוץ 

וחני של ירושלים, הוא  רוצה לתאר את הוד מראהו של רבי יוחנן, שיופיו הנדיר השתייר מהיופי הר)בבא מציעא פד ע"א(  כשהתלמוד –כך גם בעניין היופי 
 ממשילו לגרעיני רימון הזוהרים באדמימותם בכלי כסף.

פנימיות, יכולים אנו בזמן אכילת הרימון לבקש על  -באכילת פירות ארצנו הקדושה בט"ו בשבט, עד לפנימי היות ואנו עומדים להתעלות )ולהתכנס פנימה(
וניות המבטאות עומק פנימי. זו תכונתה של ארצנו הקדושה, אשר אדמתה, הגשמית ככל הארצות,  היופי, השפע והפריון. כעת, יהיו תכונות אלו תכונות חיצ

 מבטאת עולמות רוחניים וקדושים.

  זוהר, אחרי מות(. מציון שהוא שלימות יופי העולם, אלוקים הופיע ) –, כלומר "מציון מכלל יופי, אלוקים הופיע"

 ניקח את גרגירי הרימון, נתענג על יופיים, ונבקש לזכות לשפע ויופי מתוך דבקות באלוקים. א.מהיופי והשפע של הארץ מופיע הקדוש ברוך הו

 



 

 

ֹּאַמר: וְלַאַחר ֲאִכיַלתיאכל אגוז ו  י
צּו ָהִרמִֹּנים ֶאל ִגַנת נֵׁ י ַהָנַחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן הֵׁ  (שיר השירים פרק ו פסוק יא) . ֱאגֹוז ָיַרְדִתי ִלְראֹות ְבִאבֵׁ

ל ֶלֱאגֹוז  ין תֹוכֹו ִנָכר, ַאְך ְכֶשַאָתה פֹוְצעֹו ?ָלָמה ִנְמְשלּו ִיְשָראֵׁ ץ ְואֵׁ ל  ָמה ֱאגֹוז ֶזה ַאָתה רֹוֶאה אֹותֹו כֻּלֹו עֵׁ א ְמגּורֹות ְמגּורֹות ֶשל אֹוְכִלים, ָכְך ִיְשָראֵׁ  - ַאָתה מֹוְצאֹו ָמלֵׁ
ין ִמְתָפֲאִרים ְלַהְכִריז ַעל ִשְבָחן ין ַתְלִמיִדים ֶשָבֶהן ִנָכִרים ְואֵׁ יֶהם ְואֵׁ א אֹוָתם ְמלֵׁ ְצנּוִעים ְוַעְנְווָתִנים ְבַמֲעשֵׁ ן, ָמה  , ַאְך ִאם ַאָתה בֹוְדָקם ַאָתה מֹוצֵׁ ִאים ָחְכָמה. ְוכֵׁ

ין ָמה ֶשְבתֹוכֹו ִנְמָאס  ל ְבִטיט ְואֵׁ ֹּאת  -ֱאגֹוז ֶזה נֹופֵׁ ה ּוְבָכל ז מֹות ְולֹוִקים ַמְלִקיֹות ַהְרבֵׁ ין ָהאֻּ ל גֹוִלים ְלבֵׁ יֶהם ִנְמָאִסים: -ַאף ִיְשָראֵׁ ין ַמֲעשֵׁ  אֵׁ

 
ֹּאַמר: וְלַאַחר ֲאִכיַלתיאכל אתרוג או פרי הדר אחר )גם מרקחת אתרוגים יפה( ו  י

ץ ָהָדר ז ַעל ַהְשִכיָנה, ְוַעל ָדִוד ַהֶמֶלְך, ְוַעל ַהְנָשָמה ַהְטהֹוָרה ֶשל ָכל ְיהּוִדי. וְ  - )מחג סוכות( ּוְלַקְחֶתם ָלֶכם ַביֹום ָהִראשֹון ְפִרי עֵׁ ן ָצִריְך  ֶזה ָהֶאְתרֹוג. ְוהּוא ְמַרמ  ָלכ 
י ָהעֹוָלם.ִלְהיֹות ָנִקי ִמכָ  ֶחְטא  ר ְנִקָיה מ   ל ְפָגם ְוֶכֶתם, ִכי ַהְנָשָמה ְטהֹוָרה ִהיא ּוְצִריָכה ְלִהָשא 

 

 פרי כתוצאה ממאמץ ועבודה –תכונה של "שמחה בעמל" מסמל האתרוג 
 פרי עץ הדר, אינו נמנה על שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. שהוא נוהגים לאכול ריבת אתרוגים שהוכנה בסוכות. האתרוג, 

 אולם, בארבעת המינים בסוכות זוכה הוא להיות נציג האילנות והפירות. 

 כי הנה זה היום אשר עולה על אתרוג כשר יפה ומהודר לחג הסוכות, "  ,בט"ו בשבט"קדימה לעתיד" קבלה בידינו מרבותינו, להתפלל 
 השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל, הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה,  

  "ראש השנה לאילן"  ולא לאילנות, להורות על האילן המיוחד המבואר בתורה למצווה" –שיזמן לו ה' פרי עץ הדר, וזהו שרמז התנא 
 י(. בני יששכר לחודש שבט, בן איש ח )

 
  אתרוגעץ דווקא היה  - עץ הדעת -דעכו לדעת רבי זו הסיבה, ש

  )בראשית רבה טו, ז(. " עצו נאכל כפריו " -", ועץ האתרוג הוא האילן היחיד שלכל חלקיו אותו טעם, העלים, הגזע והפרי ותרא האישה כי טוב העץשנאמר "

 עם. בעת בריאת העולם ציווה ה' על האדמה, שתוציא אילנות שטעם הגזע שלהם יהיה כטעם הפרי, אך האדמה חטאה והצמיחה עצים שרק לפירותיהם יש ט

 הפרי מבטא את המטרה והאידיאל, והעץ את הדרך להגיע אליהם )תחשבו על זה(.   )אורות התשובה ו, ז(:רעיון עמוק גנוז במדרש זה 

מנו החומרי, אנו מתלהבים ושמחים כשאנחנו מגיעים לשלב ה'פסגה' וה'סיום', ואיננו מצליחים להתלהב ולשמוח באותה מידה, בעת שאנו  כיום, בעול
 מעפילים בדרך אל היעד, בחיי היום יום האפורים לעתים. 

שה היא ארץ בה "ההכנות" קדושות, שהרי בארץ  יוצא דופן הוא האתרוג המשמר את השמחה וההתלהבות בעת העמל כמו בעת ההישגים. גם ארצנו הקדו 
  ישראל אף המלאכות החומריות כעבודת האדמה, קדושות הן.

 חג הסוכות, חג האסיף, הוא זמן השמחה והכרת התודה על כל היבול אשר השגנו במשך השנה.  

 בשבט. הרבה לפני  זהו זמן הפרי, פרי עץ הדר. מי שעיניו בראשו מתפלל וחי את עניינו של האתרוג "כבר" בט"ו
    שהפרי "מוכן". יודע הוא שכבר כעת, בזמן ראשית הצמיחה, בכוחנו לשמוח על כל הדרך הארוכה שיעבור האילן במשך השנה עד לקטיף בחג סוכות.



 

 

 
תנו ועמלנו. אתרוג רומז  נתפלל את תפילת "הבן איש חי" רבי יוסף חיים מבגדד, על האתרוג ושאר האילנות, ונכוון לזכות בשמחה בעבוד בסיום הסדר,

 זה הזמן להתפלל ללב טהור ונקי:  )זוהר(,  "אתרוג דא הוא ליבא" –בצורתו החיצונית גם ללב, ולכן האתרוג בסוכות צריך להיות נקי 

 

 

 עונת האביב – אדוםומיעוטה  לבןרובה  ,שנייהכוס 
  .אדום משובח ומוזגים מעליו עוד שליש יין לבן טעיםאיך מוזגים: אם זו כוס זכוכית, אז בסופו של דבר שותים חצי מהנפח שלה )עד תחילת ההתעגלות שלה( אז ממלאים שני שליש )מהחצי( ביין 

  מברכים:
ן ּוִמעּוָטּה ַיִין ָאדֹּם, ִלְכבֹודֹו ֶשל ָהָאִביב. ִלְכבֹוד ַהְצִמ ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמזָֻּמִנים ְלַקיֵׁם ִמְצַות ְשִתַית כֹוס  ָבּה ַיִין ְלבֵׁ ֶדר ט"ו ִבְשָבט ֶשרֻּ ָהַעִין  ְשִנָיה ֶשל סֵׁ יָחה ַהְסמּוָיה מֵׁ

הָ  ֶדֶשת ְוָהאֹור,  ַהַמְתִחיָלה ְבֶשֶקט ַבחֶֹּרף ּופֹוֶרֶצת ַהחּוָצה...ִלְכבֹוד ַהְבָרָכה ַהשֹוָרה ַעל ַהָסמּוי מֵׁ ַעִין, ִלְכבֹוד ַהְתחּוָשה ֶשל "ַקְרָקִעית" ֶשִהיא ַהָבִסיס ִלְצִמיָחה ְמחֻּ
ְקֶדֶשת ְלַהְתָחלֹות ֲחָדשֹות, ְלסֹוְבָלנּות לַתֲהִליִכים ִטבְ  נּו  ִעִיים. ָאנּו ַמְקִדיִשים כֹוֶשָתִמיד ַמִגיַע ְבִסיּום ָהֲאִפיָלה. ַהכֹוס ַהזֹו מֻּ י ַאְרצֵׁ י ַהְפִריָחה ְבַרֲחבֵׁ ס זֹו ַגם ְלַמְרַבדֵׁ

נּו ד ְלִה  ...ַהְמרֹוְמִמים ֶאת ַנְפשֵׁ םִעם ְשִתָיָתּה ֶשל כֹוס זֹו ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְנָשָמה, הֹוֶלֶכת ְוִנְפַתַחת ִלְקַראת ַהַמְלִהיב ְוֶהָחָדש ֶשעֹומֵׁ ינּו ְבֶעְזַרת ַהשֵׁ ס ְלַחיֵׁ ָאנּו שֹוִתים   .ָכנֵׁ
ין ָאָדם ָלֲאָדָמה, ֶשָאנּו נֹוִטים ִלְשכֹּ  אִשיִתי ֶשבֵׁ ַח ְבִעָדן ֶשל ְפַלְסִטיק ּוַמֶתֶכת, ֶטְכנֹולֹוְגָיה ּוְמָלאכּוִתיּות. ִמן ֶהָעָפר  כֹוס זֹו ַגם ִמתֹוְך ִשְמָחה ְוהֹוָדָיה ַעל ַהֶקֶשר ַהְברֵׁ

ינּו ָאנּו ְמַצִּוים ִלְשמֹּר ָעֶליָה ּוְלהֹוִקיָרּהָבאנּו ְוֶאל ָהֲאָדָמה ַהט  .ֹוָבה ָנשּוב, ּוְבַחיֵׁ
 
א ְפִרי ַהֶגֶפן " ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵׁ  " אמן!ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלהֵׁ

 עולם היצירהכוס שנייה מייצגת את 
נאכל  עולם היצירה הנו המדרגה האמצעית של הבריאה. המדרגה הטומנת בקרבה את כוח היצירה וההתחדשות, המחברת בין החומר והרוח. כנגד מדרגה זו 

כל  לפרות שאת מעטפתם החיצונית אנו אוכלים וגרעינם טומן בחובו את כוח היצירה. באוכלנו פירות אלו נוקיר את כוח היצירה וההתחדשות שהוענק 
 הברואים, לצומח, לחי ולאדם.

 נחשוב על הדברים המעניקים לנו כוח, על גרעין היצירה והחיות שבתוכנו. 

 

ֹּאַמר: וְלַאַחר ֲאִכיַלתיאכל זית ו  י
ה ְפִרי תַֹּאר ָקָרא ה' ְשֶמְך"   (ירמיהו פרק יא פסוק טז) "ַזִית ַרֲעָנן ְיפֵׁ

ִאיר  ם ֶשַהֶשֶמן מ  ִאיר ְלָכל ָהעֹוָלם. ֶשֶנֱאַמר:  המקדשת ָכְך בי  -ְכש  ְך"מ    , (ישעיהו פרק ס פסוק ג) "ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹורֵׁ
ינּו  ן ִנְקָראּו ֲאבֹות  ם ְמִאיִרים ַלֹכל ֶבֱאמּוָנָתם "ַזִית ַרֲעָנן"ָלכ   .ֶשה 

 

 תכונה של אור ורוחניותמסמל  הזית
שמן'. ואכן, עד היום הזה נחשב  -'זית –בפסוק הפורט את שבעת המינים, שנשתבחה בהם ארצנו הקדושה, מוזכר הזית על שם המוצר העיקרי המופק ממנו 

רי בו  בישול, תיבול, רפואה, קוסמטיקה ומאור. בימי קדם השמן שימש לאכילה, אך השימוש העיק –שמן הזית לשמן החשוב ביותר. לשמן שימושים רבים 
 היה למאור ואף במקדש, האיר שמן הזית המובחר ביותר במנורה הטהורה. 



 

 

רוב שמנו של הזית אגור בגלעינו   –טעמו הטבעי של פרי הזית הוא מר, וכדי להכשירו לאכילה הוא זקוק לתהליך עיבוד )כבישה במלח( מתמשך. בנוסף 
ה, הרי שכדי להפיק שמן מהזית דרושה סחיטה אחרי מעיכת אבן כבדה, המסתובבת  הקשה, ולכן בשונה מיין ודבש תמרים שזבים מהפירות בסחיטה קל

 הלוא היא "'קורת בית הבד".   –בעזרת קורה כבידה 

גם בכוח הזרוע על ידי   -בעבר, השתמשו בבהמות לסובב את הקורה סביב, אך באין אפשרות, כמו במערות בר כוכבה מתחת פני האדמה או אצל עניים 
אינו מבחין   -ון שהאדם שדוחף את הקורה הכבדה בסיבוב, אינו רואה דבר ומכאן בהשאלה ו" מכיטול קורה מבין עיניךמכאן הביטוי הידוע "אנשים. אגב, 

 באמת.

 הזית אינו עץ הדעת    –לכל הדעות 
מבול, בהם  הזית מוזכר לראשונה בתורה, בהקשר לסיום המבול בימי נוח. היונה הביאה לנוח עלה זית בפיה, כמודה לאלוקים על מזונותיה, לאחר כל ימי ה

 )עירובין יח ע"ב(.  "ְבָיד ָבָשר ָוָדם   םַבש ּוְתלּויִ ן ִכְד יְבָיֶדיָך, ְוַאל ִיְהיּו ִמתּוִק  םִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ְמרֹוִרין ַכַזִית ּוְמסּוִרי " -אכלה מפיתו של נוח בלבד  

ומשמש גם   כעת, לאור כל אשר כתבנו, נוכל להבין את העומק הרעיוני של שמן הזית. השמן הוא חומר הבעירה היוצר אור. כידוע, האור הוא סמל הרוחניות
 ככינוי לאלוקים "אור אינסוף". 

 ת הממירה חומר ברוח. בתהליך הבעירה האש מכלה את ה"חומר" )שמן( ונוצר אור רוחני. כך, האש בעצם מסמלת את התודעה/מודעו

וכן המנורה  )בבא בתרא כה ע"ב(,  "ָהרֹוֶצה ֶשַיְחִכים ַיְדִרים... ְמנֹוָרה ַבָדרֹום"  –לפיכך, מנורת המקדש בה דולק שמן הזית מבטאת חוכמה והשראת שכינה 
ל" י עֹוָלם ֶשַהְשִכיָנה שֹוָרה ְבִיְשָראֵׁ דּות ִהיא ְלָבאֵׁ   )שבת כב ע"ב(.  "עֵׁ

 ר שאכלנו מהחיטה ושתינו מהיין, המהווים בסיס גשמי של שלווה ופריצת דרך, זוכים אנו לזית המאיר בתוכנו את אור הרוח. לאח

 יזכה לאור גדול.   –כדי לזכות לרוח, דרושה עבודה מקדימה, כשמן המופק מהזיתים המרים בלחץ ובדוחק, אך מי שיתעקש ויעמול 

 בגן עדן, אך הזית הדורש עמל ויזע, נקי מחטא עץ הדעת, בו קפץ האדם למדרגות חדשות טרם זמנו.  ייתכן שהחיטה או הגפן היו עץ הדעת

ה התעופפה  לכן מתאים דווקא עץ זה כדי לבטא את שאיפת היונה לזכות למזונותיה בכוחות עצמה. סגירת מעגל מעניינת היא סיפור יונה הנביא שכמו שהיונ
יתן החזיר אותו  והלו -היבשה, יונה הנביא נשלח להביא בשורה לתושבי נינוה על היבשה, אך ברח לים...ו"ספינה חיה"  לבדוק אם תם המבול וניתן לחזור אל

 החזרה בתשובה לתושבי העיר.   -אל היבשה...להביא את הבשורה של האור 

בתחילה בייסורים, ומזכה את היושב בה לחכמה   בארץ ישראל מצויה תעשיית שמן עתיקה. בזיתי הארץ טועמים אנו את טעמה של אדמת הקודש, הנקנית 
 והשראת השכינה. "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו". 

 זה הזמן, ברוח החג, להאיר פנים לסובבים אותנו, ולהתפלל על כל שאיפותינו הרוחניות. הרבה אור! 

 

 הזית, מנין הוא?!""סיפור / 
מר  באחד ממסעותיו לחו"ל, הוזמן מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל למסעדה אמריקאית הידועה במאכליה המשובחים. בעל המסעדה רצה להרשים את הרב, וא

ול  "עוד מעט, אגיש לרב זיתים גדולים ומשובחים, "אמריקאים", אשר אין כמותם אפילו בארץ ישראל". באותו רגע החליט הרב, שלא לאכ –לו באנגלית 
כבודו של האיש, נעתר הרב לבקשת בעל המסעדה, לפחות להתבונן בקופסת הזיתים ואולי   מפאתמזיתים אלו, מפני כבודם של זיתי ארץ ישראל. בכל זאת, 

 "מיוצר על ידי קבוצת יבנה"'... –להריח אותם ולהתרשם. התבונן הרב בקופסה, והנה רשום בעברית בקטן 



 

 

ֹּאַמר: הְלַאַחר ֲאִכיַלתיאכל תמר ו  י
 ָדַרש ַרִבי ִחָייא ַבר לּוְלָיִני: 

 , ְוִאם ֶנֱאַמר ֶאֶרז ָלָמה ֶנֱאַמר ָתָמר?"ֶאֶרז "ָלָמה ֶנֱאַמר  "ָתָמר"ָכתּוב: ַצִדיק ַכָתָמר ִיְפָרח ְכֶאֶרז ַבְלָבנֹון ִיְשֶגה, ִאם ֶנֱאַמר 

ֹּא ֶנֱאַמר ֶאֶרז ין ִגְזעֹו ַמְחִליף ָהִייִתי א, ִאלּו ֶנֱאַמר ָתָמר ְול ר: ָמה ָתָמר אֵׁ ין ִגְזעֹו ַמְחִליף  -ֹומֵׁ  ְלָכְך ֶנֱאַמר ֶאֶרז,  -ַאף ַצִדיק ַחס ְוָחִליָלה אֵׁ

ין עֹוֶשה פֵׁ  ר: ָמה ֶאֶרז אֵׁ ֹּא ֶנֱאַמר ָתָמר, ָהִייִתי אֹומֵׁ רֹות  -רֹות יִאלּו ֶנֱאַמר ֶאֶרז ְול ין עֹוֶשה פֵׁ   -ַאף ַצִדיק ַחס ְוָחִליָלה אֵׁ
  ַתֲעִנית כה'() ְלָכְך ֶנֱאַמר ָתָמר ְוֶנֱאַמר ֶאֶרז 

 

  תכונה של מתיקות החיים ואריכות ימיםמסמל  מרתה
המינים, עומד בפסגתם ומבטא את  "דבש". התמר חותם את שבעת  –בשבעת המינים לא מוזכר התמר בשמו, כי אם על שם המתיקות המופקת ממנו 

 מתיקות החיים. 

לב' מבטאת תכונה יוצאת דופן של עץ הדקל: כל העצים מתפצלים לענפים  –עץ התמר הוא גם העץ ממנו אנו נוטלים את הלולב לארבעת המינים. המילה 'לו
לעץ. לפיכך, אם חלק מהעץ נפגע או נכרת יכול העץ להתחדש   רבים, ובנוסף מגדלים מסביב לגזע העץ בכל שנה טבעות חדשות המכילות צינורות הזנה חדשים

 ולצמוח מחדש.  

מרים הם  לעומתם, הדקל משלים את בניית הגזע בתחילת חיי העץ ולא מגדל בהמשך צינורות הזנה חדשים. הוא אף אינו מתפצל לענפים שונים, כי כפות הת
מרכזי אחד, שבראשו מתנוסס הלב החי היחידי של העץ, שמצמיח את הלולבים ההופכים   בעצם עלים גדולים הגדלים מן הגזע עצמו. לפיכך יש בדקל גזע

 לעלים חדשים. 

במקרה של פגיעה בלב החי של העץ, הדקל לא יוכל   –הדקל צומח רק לגובה ולא לרוחב, והשנייה  –כך, נוצרות שתי התכונות המיוחדות של הדקל: האחת 
ב ֶאָחד ַלֲאִביֶהם  " :חייו. חז"ל ביטאו תכונות אלו באומרםלתקן את הפגיעה ולהמשיך את  ין ָלֶהם ֶאָלא לֵׁ ל אֵׁ ף ִיְשָראֵׁ ב ֶאָחד, אֵׁ ין לֹו ֶאָלא לֵׁ ָמה ָתָמר ֶזה אֵׁ

 לב" צומח ישר מלב העץ.-ה"לו  )סוכה מה ע"ב(."ֶשַבָשַמִים

וא חלק  כאן גנוז סודו של התמר, פרי החיים: כידוע, האדם חי כל עוד נשמתו בגופו. כל עוד הוא נושם. מכאן שהחלק המחייה אותנו הוא "הנשמה", שה
 אלוקים.  אלוקי של ממש השוכן בקרבנו, הלוא היא ניצוץ מ"השכינה". אם כן, הנשמה היא החלק האלוקי שנמצא בקרבנו ונקודת החיבור הפיזית בינינו ל

ם,  במלים אחרות: החיבור לאלוקים הוא ניצוץ החיים שלנו. בחטא עץ הדעת, סטה האדם מנקודת החיבור לאלוקים, שהיא נקודת המרכז ולבם של החיי
 עץ החיים.  –וחשב שאפשר למצוא חיים אחרים מבלעדי ה'. לפיכך, נענש האדם ונחסמה בפניו הדרך לעץ השני 

  לולב" בגימטריה זהה ל"חיים"." – )ויקרא כג, מ(הטורים  מיהו עץ החיים? אומר בעל

 הלולב הוא עץ החיים.  

 ירושלמי סוכה פ"ג(. ) – "לא המתים יהללו יה" –פסול, לפי שרק עצים חיים כשרים, ונרמז הדבר בהלל  -לפיכך, לולב יבש 

ים צדדיים, כך חיי האדם תלויים בחיבורו התמידי לנקודת המרכז של  כשם שחיי התמר תלויים בהמשך יכולתו לצמוח ישר כלפי מעלה, ללא סטיות ומסלול
 י ולא עוולתה בו". חייו, חיבורו לנשמתו האלוקית. "צדיק כתמר יפרח... שתולים בבית ה'... עוד  ינובון בשיבה  דשנים ורעננים יהיו,  להגיד כי ישר ה' צור



 

 

חר שעשינו כוונה לתקן את חטא אכילת עץ הדעת באכילת החיטה ובשתיית היין ואף זכינו  ארץ החיים. לא –בט"ו בשבט אנו אוכלים מפירות ארץ חמדה 
 הלב לאבינו שבשמיים, הדרך לעץ החיים, דרך ברכת ואכילת התמר.    –לרוחניות וחיבור עם ה' באכילת הזית, נפתחת לפנינו מחדש הדרך אל הלב 

 ם. ומה יותר מתוק מחיים רוחניים עם משמעות דרך קשר עם אלוקים? באכילת התמר המתוק נתפלל לזכות להתענג על מתיקות החיי

 כל רופא ברחבי העולם יודע )סיני, אמריקאי, הודי( שהתרופה הטובה ביותר היא "להקדים את התרופה למכה" כלומר למנוע את המחלה!

 מדוייקת,  ההפך ממחלה היא "בריאות" מלשון "בריאה" או "בחירה" נכונה ומאוזנת ועבודת מידות 
 נזכה גם שיהיו חיים טובים וארוכים.   –חיינו יהיו מתוקים שנזכה שכ ,כך

 

 הדקל המפתיע""סיפור / 
דקו  בעת שהוקם היישוב "מצפה יריחו" בלב המדבר, לא רחוק מים המלח, רצה אחד התושבים לנטוע במקום מטע תמרים. הגיעו למקום מומחי חקלאות, ב

לא יצליחו. פנה אותו תושב לעסוק בתחומים אחרים, אך החליט לנסות ולנטוע דקל אחד ליד ביתו. והנה פלא, העץ צמח  העצים כאן  –את השטח ופסקו 
אותם  והניב... כמות עצומה של תמרים. כה רבים התמרים, עד שבכל ערב ראש השנה, גודדים את התמרים )המילה הנכונה לקטיף תמרים(, והנוער מחלק 

ת שנה טובה ומתוקה. כך ניצב העץ בלב היישוב, כאות וסימן להתגשמות הנבואה: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תישאו  לכל משפחות היישוב בברכ
 )יחזקאל לו ח( לעמי ישראל".

 

 עונת הקיץ – אדוםכולה יין  ,שלישיתכוס 
 . ביין אדום משובח מהכוס תחילת ההתעגלות שלה( אז ממלאים חציאיך מוזגים: אם זו כוס זכוכית, אז בסופו של דבר שותים חצי מהנפח שלה )עד 

  מברכים:
י ַהחֹּם ַהגֹוְבִרים   ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמזָֻּמִנים ְלַקיֵׁם ִמְצוֹות ְשִתַית כֹוס ְשִליִשית ֶשל ִתקּון י ַהֶטַבע, ֶאת ְימֵׁ יָתנֵׁ ט"ו ִבְשָבט ֶשכָֻּלּה ַיִין ָאדֹּם. כֹוס ַהְמַסֶמֶלת ֶאת ָעְצַמת אֵׁ

רֹוָתיו הָ  נּו, ֶאת ַהַקִיץ ַעל ְשַלל פֵׁ י ַהָקָרה, ֶאת ִשיא ָהאֹור ֶשל ַהֶשֶמש ַהַמְאִדיָמה ֶאת עֹורֵׁ ת ַעל ְימֵׁ ִמים ָכעֵׁ נּו, ִלְכבֹוד  וחהמלאי ֲאדֻּ ָמִרים ַהִחיּוִנִיים ִלְבִריאּותֵׁ
ר ֶאת חֹּם ַהִקְרָבה ְוָהַאֲהָבהַהְיבּוִלים ַהֶנֱאָסִפים ְוַהַמְחָסִנים ַהִמְתַמְלִאים. ִנְשֶתה כֹוס זֹו ַגם ִלְכבֹוד ַהחֹּם ַהַמְבִשיל ֶאְשכֹולֹו ן ַגם ֶאת  ְנצַ  .ת ּוִמָבִשיל ְלָבבֹות, ַהְמַיצֵׁ יֵׁ

ִני בְ  נּו, ִלְשָפָתּה, ְלַתְרבּוָתּה ַהַחָמה, ַלְלָבבֹות ַהְפתּוִחים ֶשָלנּו ֶאָחד ַלשֵׁ ל  ַהֶקֶשר ֶשָלנּו ְלַאְרצֵׁ ַח ְוַהָגדֵׁ ן ֶאת ָהָעם ֶשָלנּו, ְלָכל ַהצֹומֵׁ ת ָצָרה ְוַלחֹּם ָהֱאנֹוִשי ַהְמַאְפיֵׁ עֵׁ
א ְפִרי ַהֶגֶפןָברּוְך ַאָתה ה'".ָבּה ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵׁ  " אמן!, ֱאֹלהֵׁ

 
   עולם הבריאהכוס שלישית מייצגת את 

רות, הנאכלים כמות שהם, ללא הפסד וללא בזבוז.  יעולם זה הנו המדרגה העליונה המתגלמת בבריאה. זהו עולם הרוח הנצחית. כנגד מדרגה זו נאכל פ
  המניע את מעגלי הבריאה.הכוח מד שגם אם הוא נסתר מעינינו, הוא ימד הרוחני שבאדם ובטבע, מינזכור את המ ,רות אלויפ באכלנו

ֹּאַמר: הְלַאַחר ֲאִכיַלתיאכל תאנה ו  י
ֹּאַכל ִפְרָיּה"? ָלָמה , ַבר ַאָבא ָאַמר ַרִבי יֹוָחָנן ָאַמר ַרִבי ִחָייא ָנה י ר ְתאֵׁ  ָכתּוב: "נֹוצֵׁ

ָנה ֶזה ץ ְתאֵׁ ָנה? ָמה עֵׁ י תֹוָרה ִלְתאֵׁ ש בֹו  ,ָלָמה ִנְמְשלּו ִדְברֵׁ ִנים.   - ָכל ְזַמן ֶשָאָדם ְמַמְשמֵׁ א בֹו ְתאֵׁ  מֹוצֵׁ
ן ָכל ְזַמן   י תֹוָרה כֵׁ א ָבֶהם ָטַעם טֹוב.ַאף ִדְברֵׁ  ֶשָאָדם הֹוֶגה ָבֶהם מֹוצֵׁ



 

 

 פנימיות וסבלנותתכונה של מסמלת  תאנהה

נה לא  התאנה אותה אנו אוכלים, היא פרי מעט מוזר ויוצא דופן.  גם שהיא בוסר, היא נראית "מוכנה" אך בעצם זה פרח חמוץ ולא פרי מתוק. עץ התא
כדורים שבתוכם עשרות פרחים   -העצים, שצורתם שונה לחלוטין מהפרי המוכן לאכילה, אלא מוציא פגות מוציא פרחים במתכונת המוכרת לנו משאר 

ם  קטנטנים המופרים בעזרת צרעות שנכנסות לתוך התאנים. מי שאין לו סבלנות לחכות להבשלת הפרחים ומנסה "לדלג שלב" זוכה לטעום פרח חמוץ ע
 ולא את הפרחים שטעמם חמצמץ. -לאכילת הפגות המתוקות  -זוכה  -חים עסיס לבן ועוקצני...מי שממתין להבשלת הפר

 התאנה מדלגת שלב בדרך ההתפתחות הרגילה של כל הפירות, כי הפרח נראה ממש כמו פרי ובוחן את סבלנותנו... –במילים אחרות 

  "ראויה הייתה לדוד בת שבע, אלא שאכלה פגה" –זו הסיבה, שבתנ"ך ובחז"ל, כשרוצים לבטא עשיית מעשה קודם זמנו מביאים את התאנה כמשל 
ביו, וציווה וכן מעשה בבנו של רבי יוסי דמן יוקרת, שהיה צריך לספק מזון לפועלי א )ישעיהו כח(.  "כביכורה בטרם קיץ בעודה בכפו יבלענה", )סנהדרין קז ע"א(

"נוצר   –כמובן, התיקון לבעייתיות שבדילוג על שלבים נעוץ במידת הסבלנות  )תענית כד ע"א(. על עץ התאנה הסמוך להוציא תאנים קודם זמנם, ונענש על כך 
 תאנה יאכל פריה". 

 תאנה עץ דווקא היה  -  עץ הדעת -נחמיה  לדעת רבי זו הסיבה, ש
)ברכות מ  "בדבר שקלקלו בו נתקנו"שהרי בתום החטא הרגישו האדם ואשתו מבויישים שעירומים הם, וכתיקון לכך תפרו לעצמם לבוש מעלי תאנה, מפני ש

  ע"א(. 

דורות )ושלנו(  ומכאן הנטייה של כל ה –פגם החצנת הגוף )חוסר צניעות, או "התייוונות" בלשון החשמונאים( נולד בעקבות החטא הראשון בהיסטוריה 
בצורה   להחצנה של יופי חיצוני, חשיפת חלקי גוף בצורה מוגזמת, האדרת השטחי שנובעת במידה רבה מאיבוד המשמעות של הפנימיות, או מהרצון להתבלט

 קלה ומהירה "אינסטנט", למשוך את הלב )"תשומת לב"( ללא משמעות אמיתית. 

כלומר למצוא   -ת לב מקולקלת" מוביל את האדם לדרך ארוכה יותר, המוציאה את הפנימיות החוצה הלבוש, לעומת זאת, לפי המשל הזה, "מונע תשומ
יעודו הרוחני והגשמי, שאינו קשור דווקא ליופיו או צורתו החיצונית. מכאן מקור ביטויים רבים   -בסבלנות ובעבודה ממושכת, את ייחודו ומקומו בעולם 

 בתוכו".. ובין השאר "אל תתבונן בקנקן אלא מה ש

 נמצאנו למדים שהתאנה, שכל פרחיה ותהליך פריונה מתרחשים בפנים הפרי, מחנכת את האדם לצניעות ופנימיות הדורשים גם סבלנות רבה. 

 ם.  ייתהליך גאולת ישראל בארץ ישראל דורש סבלנות ואורך רוח, אך בסופו נזכה לגלות )למצוא( ולגילוי )הוצאה לאור( את הרוחניות שבפנימיות הח

להיות   בזמן אכילת התאנים נתכנס, כל אחד מהמסובים, לתוכו פנימה. נתמקד בחוזקות הפנימיות שלנו ונזכור שאם נמתין מעט בסבלנות, ונתפלל לזכות
 ....אנשים פנימיים וסבלניים אורנו יזרח, חזק ולמשך שנים, כאור השמש, לא כאור הירח שמחזיר אור של אחרים ואין לו מקור אור של עצמו.

 

ֹּאַמר: וְלַאַחר ֲאִכיַלתויאכל חרוב,   י
 לחרוב יש גם תכונה מיוחדת, כמו שמספר התלמוד:    מה ניתן ללמוד מהחרוב?

רֹות?", עָ " ץ ָיִניב פֵׁ ץ ָחרּוב. ָשַאל חֹוִני: "ָמַתי ָהעֵׁ ַע עֵׁ ְך ַבֶדֶרְך, ָרָאה ִאיש נֹוטֵׁ ָנה לֹו ָהִאיש: "ְבעֹוד ִשְבִעים ָשָנה". ַתָמה חֹוִני ְוָשַאל: "ְוִכי יֹום ֶאָחד ָהָיה ]חֹוִני[ הֹולֵׁ
ִש  ם ֶשֲאבֹוַתי ָנְטעּו ִבְשִביִלי,ַאָתה ָבטּוַח ֶשִתְחֶיה ִשְבִעים ָשָנה?", ְוהֵׁ רֹות. ְכשֵׁ ִניב פֵׁ ַע ִבְשִביל   יב לֹו ָהִאיש: "ֲאִני ָבאִתי ְלעֹוָלם ּוָמָצאִתי ָחרּוב ָנטּוַע מֵׁ ָכְך ֲאִני נֹוטֵׁ

 (מסכת תענית, דף כג, עמוד א) ."ָבַני



 

 

ומפרך,  הלקח שאנחנו יכולים ללמוד מהחרוב הוא נפלא: חשוב להשקיע בעתיד, לחשוב לטווח ארוך. גם אם מדובר על תשואה שתבוא רק אחרי תהליך ארוך 
 אז הדורות הבאים.  –ללא רווחים מידיים, בסוף נזכה לטעום מהפירות. ואם לא אנחנו 

 

ֹּאַמר: וְלַאַחר ֲאִכיַלתיאכל תפוח, ו  י
ין ַהָבִנים ְבִצלֹו ִחַמְדִתי ְוָיַשְבִתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִכי: " ן דֹוִדי בֵׁ י ַהַיַער כֵׁ  (שיר השירים פרק ב פסוק ג) "ְכַתפּוַח ַבֲעצֵׁ

 ָלָמה ִנְמַשל ַהַקָב"ה ְלַתפּוַח? 
ֹּא ְכלּום ַאְך ֶבאֱ  ֹּאלֹוַמר ְלָך ָמה ַתפּוַח ֶזה ִנְרָאה ָלַעִין ְבל י כֹוָכִבים ְול יַח, ָכְך ַהַקָב"ה ִחכֹו ַמְמַתִקים ְוכֻּלֹו ַמֲחַמִדים ְוִנְרָאה ְלעֹוְבדֵׁ ל ַהתֹוָרה,  ֶמת יֵׁש בֹו ָטַעם ְורֵׁ ָרצּו ְלַקבֵׁ

יַח, ָטַעם   ין בֹו ַמָמש, ּוֶבֱאֶמת יֵׁש בֹו ָטַעם ְורֵׁ יֶהם ְכָדָבר ֶשאֵׁ ינֵׁ י ח(   ַטֲעמּו ּוְראּו ִכי טֹוב ה', ְויֵׁש בֹו ַמֲאָכל ִדְכִתיב  )ְתִהִלים לד( ִמַנִין? ֶשֶנֱאַמרְוָהְיָתה ַהתֹוָרה ְבעֵׁ )ִמְשלֵׁ

יַח ֶשֶנֱאַמר ָחרּוץ ּוִמַפז, ְויֵׁש בֹו רֵׁ ין ָאנּו ָזִזי)ִשיר ַהִשיִרים ד טֹוב ִפְרִיי מֵׁ ל ָאנּו יֹוְדִעין כָֹּחּה ֶשל תֹוָרה ְלִפיָכְך אֵׁ יַח ְלָבנֹון, ָאְמרּו ִיְשָראֵׁ יַח ַשְלמַֹּתִיְך ְכרֵׁ ם ִמן ַהַקָב"ה  ( ְורֵׁ
 )שם( ְותֹוָרתֹו, ֶשֶנֱאַמר: ְבִצלֹו ִחַמְדִתי ְוָיַשְבִתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִכי.

 

   "הטובים באמתהפירות "סיפור / 
היום  האדמו"ר הקדוש רבי אהרון מבעלז זי"ע, שזכה להימלט בשנות השואה האיומה לארצנו הקדושה, היה משתדל לאכול דווקא מפירות הארץ. אגב, עד 

נים היו שנות ה'צנע'  אותם ש נוהגים חסידי בעלז לשתות "לחיים" עם ליקר בננות, מפני שבימי ר' אהרון היה זה הליקר היחידי שהופק מפירות הארץ.
פוחים  שבראשית שנותיה של המדינה. והנה, באחד ה'טישים' )התועדויות, ישיבה בשולחנות ארוכים לציין ארועים או שעורי תורה( חילק  רבי אהרון ת

והתלחשו ביניהם. הרבי   במרחק גדול מהרבי עמדו כמה חסידים עשירים מחוץ לארץ מהארץ. בהתאם לאילוצי הימים ההם, לא היו התפוחים מובחרים.
"אמרנו,   –קלט את ההתלחשות וציווה עליהם לספר לו על מה התלחשו. החסידים התביישו בדבריהם, אך חזקה עליהם מצוותו של הרבי, והם התוודו 

 –)הרוחנית( נא אימרו אחרי  אתם מתבוננים בדבר עצמו ולא במהותו  –אמר להם הרבי  שבפעם הבאה שנבוא אל הרבי, נביא לו מחו"ל תפוחים יפים מאלה".
 "התפוחים של ארץ ישראל הכי טובים, יפים וטעימים".  –ש פעמים  ועל משפט זה שלאיתו וביקש מהם לחזור 

 

 

 

ֹּאַמר: םְלַאַחר ֲאִכיַלתיאכל צימוקים/ענבים ו  י

 שמחהמתוך  – ", קפיצה רוחניתדילוגתכונה של "מסמלת  גפןה
 "בורא פרי הגפן"  –מענבי הגפן אנו מפיקים את היין, ה"משמח לבב אנוש". היין הוא המשקה החשוב ביותר, עד שקבע ברכה מיוחדת לעצמו 

  "נכנס יין יצא סוד". מעט יין גורם לנו –תכונתו הבולטת ביותר של היין היא, שהוא משחרר את האדם ונותן לכוחותיו הפנימיים ולנשמתו לפרוץ החוצה 
ומשוחררת. אולם, יין רב מעביר את המשקל מהנשמה לתאוות הגוף, ומפיל את  התחושת שחרור ושמחה, מפני שנשמתנו משתחררת ממשא הגוף והיא חופשי

   סוטה ב ע"א ורש"י שם(. ) –עצמו מן היין, שהיין מביא לידי קלות ראש וחטא ירחיק האדם בסבך החטא )כל הרואה סוטה בקלקולה 

 בהמשך, גורם היין הרב להיפוך רגשות, ולאחר ההתפכחות מתחלפת השמחה בדיכאון כבד.  
 



 

 

 עץ גפןדווקא היה   -  עץ הדעת –לדעת רבי מאיר  זו הסיבה, ש
  ברכות מ ע"א(. ) שאין לך דבר שמביא קללה על האדם אלא יין""

בערבוביה. השמחה מצויה במציאות של שלמות. שלמות זו מצויה אצל מי שמקיים  כאן אנו מגיעים לעומק הפלא של היין, שהשמחה והדיכאון משמשים בו 
עומתו,  איזון והרמוניה בין הגוף והרוח המרכיבים את אישיותו. הלוגם קמעא, נותן מקום לגופו וחי בעיקר את נשמתו ונמצא שרוי בשלמות ובשמחה. ל

ו שקוע בגופו אך מתאווה הוא שנשמתו תשתחרר ותזכה ל'אורות גבוהים'. אולם, אורות  השותה לשוכרה, הרי הוא מדלג בכוח לפסגות מעבר להשגתו. כול
ך נהג אדם עליונים אלו הם אורות גזולים, שכן השיכור לא זכה באמת להגיע לתחושה רוחנית מרוממת זו, ולכן סופו לאבדם ולהתרסק על קרקע המציאות. כ

 חלקו כליל.הראשון, שהתאווה לכוחות לא לו, וסופו שאיבד את 

חשב עלי הכהן את חנה, המתפללת   –מתפלל אמיתי חש תחושות דומות לשיכור. כשיכור, הוא משתחרר מהגוף וממריא לתחושות רוחניות מרוממות. לפיכך 
דבקותו כמו ששיכור  הגדולה, לשיכורה. אך עדיין ישנו הבדל מהותי בין המתפלל לשיכור: בתום התפילה, המתפלל בדבקות עצומה לא יכול להגזים במידת 

באיזו מידה(, ולכן לא מקיא ולא חש בדיכאון, מפני שהוא הגיע למקומו הרוחני באמת ובאיזון, לאחר טיפוס הדרגתי   -מגזים ביין )הלוא היא עבודת המידות 
 ובטוח.

הדילוג של  מבחינות רבות מצוי מקורה של תעשיית היין העולמית בארץ ישראל. בארץ זקוקים אנו יחד עם הרוגע ויישוב הדעת של החיטה, לכוחות הפריצה ו
ול דודי... מדלג על הגפן. הגאולה תבוא רק באיזון הראוי )איזון המידות( בין מעשי האדם ומעשי האלוקים, הגורם לקפיצות ודילוגים מעבר לכוחות אנוש. "ק

 ההרים, מקפץ על הגבעות". 

ת האנוש ה"רגילה" שמביאה חיים של שמחה מתוקנת ושלימות תוך כדי הכרת  סהיהודי שותה מעט ומאחל "לחיים", כלומר ברכה לקפיצתה מעבר לתפי
שחי ככה זוכה לגן עדן עוד בחייו ובאמת "חי"  לחיים!" לסמל את ההכרה שמי   -הטוב האלוקי היורד אל העולם. המהדרים )חב"ד( יברכו אף "לחיים 

 בהתעלות )"כל האנשים נושמים, מעטים באמת חיים(.

ה לכבוד שימור ההרגשה  י כלומר הראשון הוא לכבוד ההכרה שהיין בקדושה ובמידה הנכונה מסייע לנו לשמוח שמחת אמיתית שמעבר לכוחנו והברכה השני
 חיי היומיום!  לחיי "הרגשת גן עדן" ב -הזו גם ללא יין 

בלי   -להבדיל וכדי להדגיש, יש פעמים בודדות שבהם אנו מצווים לשתות "עד דלא ידע להבדיל בין טוב לרע" קרי לסמל רק את הקפיצה שמעל לכוחנו 
 שליטתנו, כדי להדגיש את הנס הגדול שקרה בכוח האלוהי ולא בכוח האדם )נס פורים(.

 

 "הגפנים שבו לגבולם "סיפור / 
עולם  הרב שמואל אליהו בשם רבו של מחוז בורדו בצרפת: כידוע, בבורדו ישנם גפנים מיוחדים, שמענביהם מייצרים את יין 'בורדו', המפורסם בכל ה סיפר

לפיים  באיכותו וטעמו. מסורת עתיקה העוברת מדור לדור בקרב תושבי בורדו הצרפתים מספרת, שאבות אבותיהם של הגפנים הללו הובאו לבורדו לפני כא
 שנה על ידי הרומאים ששבו מהמלחמה בארץ ישראל. 

י גפנים  כששבו היהודים לארצם בעליות הראשונות, ביקש הברון רוטשילד להקים תעשיית יין במושבות הראשונות בארץ, ומשנזכר במסורת זו, הביא ייחור
' את הגפנים בבורדו ותעשיית היין במחוז ספגה מכה אנושה. בעקבות  מבורדו לארץ. והנה פלא, לאחר שהחלו הגפנים להניב פרי בארץ, הכתה מכת 'קימחון

אילו יינות  זאת, חובבי יין בורדו החלו לצרוך את יין ארץ ישראל ששב לגבולו. מאז, תעשיית היין בעולם מצטיינת בכמותה, אך איכותה הולכת ויורדת, ו
שמוזגים מים ביין של ברכת המזון בברכת הארץ,  )רבנו יונה ברכות לז ע"ב(, דברי חז"ל  הארץ הולכים ועולים וזוכים במדליות זהב עולמיות. כך מתקיימים 

 להודיע שבח ארץ ישראל שהיין שלה חזק.  



 

 

רֹות ָהֲאָדָמה  ִויָבְרכּו: או ירק ִיְקחּו ְפִרי ִמפֵׁ
א ְפִרי ָהֲאָדָמה" ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹורֵׁ  " אמן!ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלקֵׁ

 

 אותנו לארצנו )שום( הפרי המחבר  סיפור / 
מנתניה: "אבי ז"ל היה ידוע במרוקו כאוהב הארץ. באותם ימים, באו למרוקו במחתרת שליחי עליה מהארץ, אך סכנה גדולה הייתה   סיפרה הגברת מחפודה

שליח מארצנו הקדושה. בסדר היו רק פירות מחו"ל, אך אבי שאהבת   –לארחם בבית. פעם, בט"ו בשבט, הזמין אבי את קרוביו לסדר ט"ו בשבט ובנוסף 
שאל את השליח אם יש לו פרי מהארץ. פשפש השליח בבגדיו, ולתדהמת הנוכחים שלף שום שנשא עימו כסגולה. בחרדת קודש טיגן אבי את  הארץ בערה בו 

 השום, וכולם טעמו מפירות ארצנו. למחרת, בא מישהו לאבי בהיחבא והזהירו: דע לך, שהשלטונות יודעים שהחבאת שליח  
 בי על כל רכושו, וברחנו כל המשפחה לארץ ישראל. כך זכינו, בזכות פירות הארץ,  ממדינת ישראל, קום וברח. מיד ויתר א
 לחגוג את חג הפסח בארץ המובטחת."

 

 ִויָבְרכּו ָעָליו:או מיני מאפה אחרים שאינם לחם עּוגֹות פשטידה, ְכגֹון  -ִיְקחּו ַמֲאָכל ֶהָעשּוי ִמן ַהִחָטה אֹו ְשעֹוָרה 
י ְמזֹונֹות:" א ִמינֵׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹורֵׁ  " אמן!ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלקֵׁ

ֹּאְכלּו ְמַעט ֹּאְמרּו ְפסּוִקים ְבִעְנַין ִחָטה ְוֶלֶחם ,ַאַחר ֶשי  :י
י ָמִים ֲעָינֹּת ּוְתהֹּ ְוָשַמְרָת ֶאת ִמְצֹות ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך מֹּת יְֹּצִאים ַבִבְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָטה   ָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה אֹּתֹו: ִכי ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחלֵׁ

ֹּא  ית ֶשֶמן ּוְדָבש: ֶאֶרץ ֲאֶשר ל ָנה ְוִרמֹון ֶאֶרץ זֵׁ ֲהָרֶריָה ַתְחצֹּב ְנחֶשת: ְוָאכַ ּוְשעָֹּרה ְוֶגֶפן ּוְתאֵׁ ֹּא ֶתְחַסר כֹּל ָבּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּומֵׁ ֹּאַכל ָבּה ֶלֶחם ל נֻּת ת ְלָת  ְבִמְסכֵׁ
ַרְכָת ֶאת ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹּבה ֲאֶשר ָנַתן ָלְך: ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ִתְשַכח ֶאת ְיה קָֹּתיו ֲאֶשר ָאנִֹּכי ְמַצְּוָך  ְוָשָבְעָת ּובֵׁ ָֹוה ֱאֹלֶהיָך ְלִבְלִתי ְשמֹּר ִמְצֹוָתיו ּוִמְשָפָטיו ְוחֻּ

ֹּאְנָך ִיְרְביֻּן ְוֶכֶסף ְוָזָהב יִ  ֹּאַכל ְוָשָבְעָת ּוָבִתים טִֹּבים ִתְבֶנה ְוָיָשְבָת: ּוְבָקְרָך ְוצ ֶבה: ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָשַכְחָת ֶאת ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ַהמֹוִציֲאָך  ְרֶבה ָלְך ְוכֹּל ֲאֶשר ְלָך ִיְר ַהיֹום: ֶפן ת
ית ֲעָבִדים: ַהמֹוִליֲכָך ַבִמְדָבר ַהָגדֹּל ְוַהנֹוָרא ָנָחש ָשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָמאֹון ֲאשֶ  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמבֵׁ ין ָמִים ַהמֹוִציא ְלָך ַמִים ִמצּור ַהַחָלִמיש: ַהמַ מֵׁ ֲאִכְלָך ָמן ַבִמְדָבר ֲאֶשר ר אֵׁ

יִטְבָך ְבַאֲחִריֶתָך: ְוָאַמְרָת ִבְלָבֶבָך כִֹּחי ְועֹּצֶ  ֹּא ָיְדעּון ֲאבֶֹּתיָך ְלַמַען ַענְֹּתָך ּוְלַמַען ַנסֶֹּתָך ְלהֵׁ ן ְלָךל   ם ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזה: ְוָזַכְרָת ֶאת ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ִכי הּוא ַהנֹּתֵׁ
 )דברים ח'( כַֹּח ַלֲעשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת ְבִריתֹו ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאבֶֹּתיָך ַכיֹום ַהֶזה:

ל ְוָדַרש:     ָיַשב ַרָבן ַגְמִליאֵׁ
ִצים ל ְלַהְצִמיַח ִכְכרֹות ֶשל ֶלֶחם ַעל ָהעֵׁ  )ַשָבת ל'( ֲעִתיָדה ֶאֶרץ ִיְשָראֵׁ

  
 יישוב הדעת –שלווה מסמלת תכונה של  חיטה
ַהִח   אֹוִתיֹות ַהּתֹוָרה ֶשִהיא ִעַקר ַהָמזֹון ֶשל ִנְשַמת ָהָאָדם. 22, ְכֶנֶגד 22ְבִגיַמְטִרָיה  -ָטה עֹוִׂשים ֶאת ַהֶלֶחם ְשהּוא ִעַקר ַהָמזֹון ֶשל ּגּוף ָהָאָדם. ִחָטה ימ 

 אשית רבה מח, יא(. ברהלחם המופק מהחיטה הוא המזון היסודי שלנו )מכאן, ש

"ל:  טבעו של האדם, שיכול הוא להתרכז וללמוד, להוסיף דעת ולהתקדם מבחינה רוחנית בעיקר בשעה שהוא שבע ורגוע מבחינה גשמית, וכפי שאמרו חז
  בבא בתרא יב ע"ב(. "קודם שיאכל אדם וישתה, יש לו שתי לבבות. לאחר שאוכל ושותה אין לו לב אחד" )

"אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן" )ברכות מ   –עת רק בשעה שהוא אוכל חיטה המביאה אותו לידי יישוב הדעת לפיכך, אדם קונה ד
 ע"ב(. 



 

 

   עץ חיטהדווקא היה   -עץ הדעת  –זו הסיבה, שלדעת רבי יהודה 
  קודם חטא אדם הראשון, הייתה פרנסתו של אדם הראשון מזומנת לו מתוך יישוב הדעת, ואפילו החיטה הייתה גבוהה כאילן ויכולה הייתה להוציא

 לחמניות מוכנות ללא טורח. 

 "בזיעת אפך תאכל לחם", קרי הזיעה המטפטפת מאפו של עובד האדמה הרכון כלפי מטה.   –משחטא האדם ונתקלל 

ומתה של החיטה, והיא הפכה לשיבולת שבכוחה לשאת רק גרגירים. ניטלה מהאדם מנוחת הנפש, והוטל עליו להתייגע רבות עד שיזכה ללחם  הונמכה ק
 ופרנסה.

שכן בארץ ישראל מצטרפת החיטה, שכעת   –אולם, באכילת הפירות בט"ו בשבט, אנו מתקנים את חטא אדם הראשון. ואף שלא מפורש הדבר, הנה זכר לו 
 יא פרי האדמה, לרשימת שבעת מיני פירות האילן שנשתבחה בהם ארץ ישראל )פרי צדיק לט"ו בשבט(. ה

"עתידה ארץ ישראל שתוציא לחמניות... עתידה חיטה שתיתמר כדקל" )כתובות קיא ע"ב(. או אז נזכה ליישוב הדעת   –וכך יהיה בארץ ישראל לעתיד לבוא 
יים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים..." )רמב"ם סוף  "בזמן הגאולה, כל המעדנים מצו -אמיתי 

 הלכות מלכים(. 

"הלוך   –נו אכילת החיטה היא הזמן להירגע. להתרכז. לאכול לאט, במנוחה ולשובע. להתענג על הברכה שה' שלח בלחמנו, ולהתפלל להגיע ליום בו יתקיים ב
 ו ישראל".  להרגיע

 

 סתיועונת ה –לבן ומיעוטה  אדוםרובה  רביעית,כוס 
  ם משובח ומוזגים מעליו עוד שליש יין לבן טעים.איך מוזגים: אם זו כוס זכוכית, אז בסופו של דבר שותים חצי מהנפח שלה )עד תחילת ההתעגלות שלה( אז ממלאים שני שליש )מהחצי( ביין אדו

  מברכים:
ֶדר ט"ו ִבְשָבט ִלְכבֹוד ַהֲחָזָרִתיּות  ַבֶטַבע, ִלְכבֹוד ַהִמָדִתיּות ַהמֹוֶהֶלת חֹּם ִבְקִרירּות ְנִעיָמה, ִלְכבֹוד  ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמזָֻּמִנים ְלַקיֵׁם ִמְצַות ְשִתַית כֹוס ְרִביִעית ֶשל סֵׁ

ָיִקים ְלצֶֹּרְך ִקיּום ַחיִ  ל, ַהַחְמָצן, ַמְחזֹור ַהַמִים ָבעֹוָלם,ַהְתָנִאים ַהְמדֻּ ֹּא ַקר ִמַדי, כַֹּח ַהְמִשיָכה, ַהצֵׁ ֹּא ַחם ִמַדי ְול ָהאֹוְקָינֹוִסים   ים ְבַכדּור ָהָאֶרץ, ל ַהִמְתַאִדים מֵׁ
נּו ֶשָלנּו, ֶהָעשּוי  ָיק )ָהעֹור( ַהַמֲחִזיק ֶאת ַהַמִים ְכצּוָרה ַמָמִשית, ַהְמִכיָלה אֹור ֶעְליֹון  ְוחֹוְזִרים ְכֶגֶשם ְוָחְזָרה ֶאל ַהָים ִבְנָהרֹות, ִלְכבֹוד גּופֵׁ בֹו ִמַמִים ְוַהְגבּול ַהְמדֻּ רֻּ

 ...ַמָמש
י ַרְשָלנּות ָהָאָדם ְוַחְמָדנּותֹו ן  .ָאנּו ַמְקִדיִשים כֹוס זֹו, ִלְכבֹוָדּה ֶשל ְשִמיַרת ַהֶטַבע ִמְפנֵׁ ד ֶאת ָכל ַהְברּוִאים ְבעֹוָלמֹו ֶשל הקב"ה, ֶשָמא  ִמי ִיתֵׁ ַדע ִלְשמֹּר ּוְלַכבֵׁ ְונֵׁ

ינּו ן ַאֲחרֵׁ ֹּא ִיְהֶיה ִמי ֶשְיַתקֵׁ ל ְול   .ְנַקְלקֵׁ
 
א ְפִרי ַהֶגֶפן " ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵׁ  " אמן!ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלהֵׁ

 

   אמר רבי שמעון בר יוחאי:
ם " לּו הֵׁ  .ֶאֶרץ ְוָאָדם ּוָמָטר :ְשלֹוָשה ְדָבִרים ְשקּוִלים ֶזה ְכֶנֶגד ָכֶזה, ְואֵׁ
 

ִוי: הוסיף   ַרִבי לֵׁ
ין ֶאֶרץ ְוִאם ין ָמָטר אֵׁ ין ָמָטר, ְוִאם אֵׁ ין ֶאֶרץ אֵׁ ין  ּוְשָלְשָתם ְבנּוִיים ִמָשלֹוש אֹוִתיֹות, ְלַלֶמְדָך ֶשִאם אֵׁ יֶהם אֵׁ ין ָאָדם -ְשנֵׁ  (עפ"י בראשית רבה, יג) "אֵׁ



 

 

ֹּא ַרק ְלִהְשַתְקפּות ָבב ִכי ָהָאָדם ַבֲאֶשר הּוא ָאָדם, ָצִריְך ִלְהיֹות ָתִמיד ְבתֹוְך ַהֶטַבע." ם ַלָדג. ִכי ל ּוָאתֹו  ִכי ַהֶטַבע הּוא ָלָאָדם ַהַמְרִגיש ְוַהַמִכיר ַמָמש ָמה ֶשַהַמִים הֵׁ
יןֶשל ַהֶטַבע ְבתֹוְך ַנְפשֹו ָזקּוק ָהָאָדם. ָזקּוק הּוא ַלְסִפיָרה ֶשל ַהֶטַבע, ִלְלִחיָצה ַהַמֶקֶפת ְוַהָמֳאֶחדֶ  דֹות  -ת, ֶשַהֶטַבע, ֶשַהֲהָוָיה ָהאֵׁ ָדה ִמְנקֻּ סֹוִפית לֹוֶחֶצת ַעל ָכל ְנקֻּ

י ַעְצמֹו.   )א.ד. גֹוְרדֹון( "גּופֹו ְוַנְפשֹו ּוַמְכִריָחה אֹותֹו ִלְחיֹות, ִלְהיֹות ָאָדם ְוִלְהיֹות ְפָרט ִבְפנֵׁ
 

י ֶדן ְוָאַמר לֹו: "ָרָאה ַמֲעשֵׁ י ַגן עֵׁ ן   ְבָשָעה ֶשָבָרא הקב"ה ֶאת ָאָדם ָהִראשֹון ָנְטלּו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ָכל ִאיָלנֵׁ ן ְוָכל ָמה ֶשָבָראִתי ִבְשִביְלָך ָבָראִתי. תֵׁ ָבִחין הֵׁ ַכָמה ָנִאים ּוְמשֻּ
ל ְוַתֲחִריב ֶאת ֹּא ְתַקְלקֵׁ ן ַאֲחֶריָך ַדַעְתָך ֶשל ין ִמי ֶשְיַתקֵׁ  מדרש קהלת רבה ז, יט()  ..."עֹוָלִמי ֶשִאם ִקְלַקְלָת אֵׁ

 
 על כריתת עצים ושמירה על ערכי הטבע: 

ץ ַהָשֶדה" "    )ְדָבִרים כ יט(ִכי ָהָאָדם עֵׁ

ן ִצָּוה ה ֹּא́ 'ָלכֵׁ ץ ֲאֶשר לַ  ל ת ִמְלָחָמה. "ַרק עֵׁ ִצים ֲאִפלּו ְבעֵׁ ץ ַמֲאָכל הּוא ֲעקֹּר עֵׁ ֹּא עֵׁ    ."אֹּתֹו ַתְשִחית ְוָכָרתָ  -ָיַדְעָת ִכי ל
ר לֹו ד ָעָליו ָבָרִקיַע ְואֹומֵׁ ֶשב "יֵׁש ַמְלָאְך ֶשעֹומֵׁ ֶשב ְועֵׁ ץ יֵׁש ַחִיים. ְלָכל עֵׁ אִשית ַרָבא ָפָרָשה  : ָגַדל!"ַטַעם ַהֲהָלָכה הּוא ֶשְלָכל עֵׁ  (  י)ְברֵׁ

יָון ֶשֲעִדיָפה ִמ  ן ָחס ְוָחִליָלה ֶאת ַחָייו". ּוִמכֵׁ ֹּא ְלצֶֹּרְך ְמַסכֵׁ ץ ַמֲאָכל ֶשל ת עֵׁ ינּו ָאְמרּו ֶש"ַהכֹורֵׁ ץ ַמֲאָכל מֹוִסיף ַחִיים ָבעֹוָלם   -ָדה טֹוָבה ַעל ִמַדת פְֻּרָענּות ֲחָכמֵׁ ַע עֵׁ ַהנֹוטֵׁ
ן ָצִריְך כָ  י ָאדָ ּומֹוִסיף ַחִיים ְלַעְצמֹו. ָלכֵׁ רֹות ָהָאֶרץ ִכי ָבֶהם ְתלּוָים ַחָייו ְוַחיֵׁי ָכל ְבנֵׁ ל ַעל ְתנּוַבת ַהָשֶדה ְוַעל פֵׁ י ָכל ַחיל ָאָדם ְלִהְתַפלֵׁ    .ם, ּוָבֶהם ְתלּוָים ַחיֵׁ

 
ל ָקשּור ְבגֹוָרלֹו ְלפֵׁ   רֹות ָהָאֶרץ ְבֶקֶשר ְפִניִמי ָהדּוק יִעם ִיְשָראֵׁ

ַעל ַאְדָמָתם ְבָשָעה  ל מֵׁ ָמה  -ֶשָגלּו ִיְשָראֵׁ עֹוף ַהָשַמִים ְוַעד ְבהֵׁ  ( ט)ִיְרְמָיהּו  ָנְדדּו ָהָלכּו" - ָגְלָתה ַהְשִכיָנה ּו"מֵׁ
ַכת ְסדֹּם ַוֲעמָֹּרה ַאְדָמה ּוְצבֹוִים".  ֶשב "ְכַמְהפֵׁ ֹּא ָעָלה ָבּה ָכל עֵׁ  ְוַגם ָהָאֶרץ ָהְיָתה ְשָמָמה ְול

ל ְוִנֶתֶנת ְפִרָיה ְבַעִין ָיָפה -ּוְבָשָעה ֶשָחַזְרנּו ָלָאֶרץ   .ָחְזָרה ֶאֶרץ ִיְשָראֵׁ

 
 ִיְקחּו ַמְשֶקה ָכְלֶשהּו ִויָבְרכּו:

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשַהכֹּל ִנְהָיה ִבְדָברֹו ָברּו  ְך ַאָתה ה' ֱאֹלקֵׁ

 בסיום הסדר יברך:

 תפילת "הבן איש חי" רבי יוסף חיים מבגדד: 
י אֹלקֵׁ ינּו וֵׁ יֶהם ְבִעָתם, ְויֹוִציאּו ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלקֵׁ רֹותֵׁ ְך ָכל ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא פֵׁ ינּו, ֶשְתָברֵׁ ָדִרים ּוְנִקִיים ִמָכל מּום.  ֲאבֹותֵׁ ּוְמהֻּ

ֹּא ְיִהי ָבֶהם שּום ִחָסרֹון,  ִמים, ְול ֹּא ַיֲעֶלה ָבֶהם ָכל ֲחָזִזית ְוִיְהיּו ְשלֵׁ ם, ְלַקיֵׁם ָבֶהם  ְול ינּו ְבָכל ָמקֹום ֶשהֵׁ ל ַאחֵׁ ַוֲאִפילּו ֲעִקיַצת קֹוץ. ְוִיְהיּו ְמצּוִיים ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָראֵׁ
ינּו ְלַחִיים טֹוִבים ּוְלָשלֹום, ַכאֲ  ֹּא ָעלֵׁ כֹות ֶשָיב י מֶֹּשה ַעְבֶדָך, )ויקרא כג, מ( ּוְלַקְחֶתם  ֶשר ִצִּויתָ ִמְצַות ְנִטיָלה ִעם ִמְצַות ְנִטיָלה ִעם ַהלּוָלב ְבַחג ַהסֻּ נּו ְבתֹוָרֶתָך ַעל ְידֵׁ

י ָנַחל. ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ץ ָעבֹּת ְוַעְרבֵׁ ץ ָהָדר ַכפֹּת ְתָמִרים ַוֲעַנף עֵׁ נּו ּוְתַסְיעֵׁ  ָלֶכם ַביֹום ָהִראשֹון ְפִרי עֵׁ ינּו, ֶשַתַעְזרֵׁ י ֲאבֹותֵׁ אֹלקֵׁ ינּו וֵׁ נּו ְלַקיֵׁם ִמְצָוה זֹו ֶשל  ֱאֹלקֵׁ
ינּו ְלַחִיים טֹוִבים  ֹּא ָעלֵׁ כֹות ֶשָיב ר ְכִהְלָכתֹו. ְנִטיַלת לּוָלב ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה ְוֶאְתרֹוג ְכִתְקָנּה ִבְזַמָנּה ְבַחג ַהסֻּ ם ְוָכשֵׁ ָדר ְוָנִקי ְוָשלֵׁ  ּוְלָשלֹום, ְוַתְזִמין ָלנּו ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמהֻּ

יֶהם ְבִר ִויִה  רֹותֵׁ י ָהִאיָלנֹות ְויֹוִציאּו פֵׁ ְך ָכל ִמינֵׁ ינּו ֶשְתָברֵׁ י ֲאבֹותֵׁ אֹלקֵׁ ינּו וֵׁ ה,  י ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלקֵׁ ְך ֶאת ַהְגָפִנים ֶשיֹוִציאּו ֲעָנִבים ַהְרבֵׁ ִנים ְוטֹוִבים, ּוְתָברֵׁ בּוי, ְשמֵׁ
י ֶשִיְהֶיה ַהיַ  ִנים ְוטֹוִבים, ְכדֵׁ ל ְלַקיֵׁם בֹו ִמְצַות ִקדּוש ּוִמְצַות ַהְבָדָלה ְבַשָבתֹותְשמֵׁ ֶהם ָמצּוי ָלרֹּב ְלָכל ַעְמָך ִיְשָראֵׁ א מֵׁ ינּו   ִין ַהיֹוצֵׁ ְוָיִמים טֹוִבים ְוִיְתַקיֵׁם ָבנּו ּוְבָכל ַאחֵׁ

ה ְבלֶ  ְך ֱאכֹּל ְבִשְמָחה ַלְחֶמָך ּוֲשתֵׁ יֶנָך ִכי ְכָבר ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֶשיָך. )שיר ה, א( ָבאִתי ְלַגִני ֲאחִֹּתי ַכָלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם  ִמְקָרא ֶשָכתּוב )קהלת ט, ז( לֵׁ ב טֹוב יֵׁ
ִעים ְשתּו ְוִשְכרּו דֹוִדים. ִיְהיּו לְ  יִני ִעם ֲחָלִבי ִאְכלּו רֵׁ י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֲֹּאִלי:ָרצֹון ִא ְבָשִמי ָאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבִשי ָשִתיִתי יֵׁ  ְמרֵׁ



 

 

 תם סדר "תיקון ט"ו בשבט" 
 

טקס   סיימנו את "תיקון ט"ו בשבט", הגיע הזמן לקחת את הילדים והנוער, לצאת החוצה ליהנות מהטבע הלילי, להרים את העיניים השמימה ולבצע עוד
 ברכת/קידוש הלבנה...הנה כך: –מרגש 

 

 " ִקדּוש ְלָבָנהאו "  "ִבְרַכת ַהְלָבָנה"
)אשכנז( היא מסורת בת אלפי שנים, ברכה מיוחדת הנאמרת בחציו הראשון של החודש העברי עד הלבנה המלאה  "ברכת הלבנה" )מזרח( או "קידוש לבנה" 

וטקסטים )לא לאחר ט"ז בחודש(, אל מול פני הלבנה ההולכת וגדלה בתקופה זו של החודש, עד שיא האור שלה. נוהגים להוסיף אחרי הברכה פרקי תהילים 
 אחרים.

כים ברכה זו. לפי הרמב"ם, וכן המאירי והסמ"ג וכן המקובלים, ניתן ורצוי לברך על הלבנה מיד בתחילת החודש ברגע שרואים  יש דעות שונות ממתי מבר 
חסידים, וקהילות מרוקו וגאורגיה, נוהגים על פי הפסיקה המתירה  -אותה בחידושה מהמולד )"מחייכת מימין" קרי כשהצד המאיר מימין(. האשכנזים הלא

שה ימים מהמולד של החודש. על פי הקבלה ראוי לברך רק לאחר שעברו שבעה ימים שלמים מהמולד, וכן נוהגים, על פי רוב, החסידים  לברך החל משלו
 וחלק מהספרדים. 

, אך בחג  נהגו לכתחילה לברך את הלבנה דווקא במוצאי שבת, כיוון שבשעה זו "האדם מבושם ובגדיו נאים", אך זאת רק אם מוצאי שבת חל לפני י' בחודש
 המקדש את הטבע ראוי שנצא בסיום הארוחה ונתבונן בפלא הזה ונברך אותו... 

 
 משמעות הברכה

בנה היא  לפי נוסח הברכה בתלמוד, ובמיוחד לאור מיקומה במסכת ברכות בתלמוד הירושלמי בין ברכות על תופעות טבע שונות )רעם, ברק וכו'(, ברכת הל
תופעות טבע. לברכות אלו יש תפקיד חינוכי ראשון במעלה: ציון האל כמקור כל הכוחות בעולם, בלי לייחס לכוחות  אחת מ"ברכות הראייה" שיש לברך על 

 הטבע :כוח משלהם" כאלים, שהיא מגמה שרווחה בעולם האלילי. הכל מאלוקים. 

בנה מתחדשת ודועכת מדי חודש וחודש, כך גם  עם השנים קיבלה ברכת הלבנה משמעות נוספת, הלבנה והתחדשותה מסמלים את העם היהודי...כשם שהל
דומה  עובר העם היהודי במהלך ההיסטוריה תקופות שפל וגאות. מחזוריות זאת עתידה להמשך עד לגאולה העתידה שבה יזכה עם ישראל למעמדו הראוי, ב

ה למשנית בחשיבותה לשמש, ועתידה ברבות הימים, ללבנה שאף היא )על פי המדרש( נבראה בבריאת העולם כשווה לשמש בעוצמת אורה, אך הידרדרה והפכ 
 .  לחזור למעמדה הראשון. בנוסף, בדומה לתפקיד הלבנה להאיר את אור החמה בחשכה, כך תפקיד עם ישראל, להאיר את אורו של הקב”ה בעולם החשוך

 "חודש"( ואמרים בחגיגיות: יוצאים החוצה, מרימים עיניים למרום, מתרכזים רגע בלבנה )ירח בעברית היא מילה המתארת גם 

  



 

 

  -נוסח משולב לכל העדות  -ברכת / קידוש הלבנה 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם.  ָברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלה 

 ֲאֶשר ְבַמֲאָמרֹו ָבָרא ְשָחִקים. ּוְברּוַח ִפיו ָכל ְצָבָאם. 

 ּוְזַמן ָנַתן ָלֶהם ֶשלֹא ְיַשנּו ֶאת ַּתְפִקיָדם. ֹחק

ִחים ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם.   ָׂשִׂשים ּוְׂשמ 

ש.  ל ֱאֶמת ֶשְפעָֻּׁלתֹו ֱאֶמת. ְוַלְלָבָנה ָאַמר ֶשִּתְתַחד   פֹוע 

ש ְכמֹוָתּה. ּו ם ֲעִתיִדים ְלִהְתַחד  י ָבֶטן ֶשה  ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו: ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ַלֲעמּוס  ר ְליֹוְצָרם ַעל ש   ְלָפא 

ש ֳחָדִשים:  ָברּוְך ַאָּתה ְיָי. ְמַחד 

 
 תהלים:   יעתה אומרים מזמור

ה ָיָדיו ַמִגיד ָהָרִקיַע. יֹום ְליֹום ַיִביַע אֹּ  ל ּוַמֲעשֵׁ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד. ַהָשַמִים ְמַסְפִרים ְכבֹוד אֵׁ ין ְדָבִרים ְבִלי ִנְשָמע קֹוָלם.  ַלְמַנצֵׁ ין אֶֹּמר ְואֵׁ ֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶּוה ָדַעת. אֵׁ
ה הַ ְבָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקצֵׁ  ָפתֹו ָיִשיש ְכִגבֹור ָלרּוץ אַֹּרח. ִמְקצֵׁ חֻּ א מֵׁ יֶהם ַלֶשֶמש ָשם אֶֹּהל ָבֶהם. ְוהּוא ְכָחָתן יֹּצֵׁ ל ִמלֵׁ בֵׁ ָשַמִים מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם  ה תֵׁ

דּות ְיהָוה נֶ  ַחָמתֹו. תֹוַרת ְיהָוה ְתִמיָמה ְמִשיַבת ָנֶפש עֵׁ ין ִנְסָתר מֵׁ יָנִים. ִיְרַאת  ְואֵׁ ב ִמְצַות ְיהָוה ָבָרה ְמִאיַרת עֵׁ י לֵׁ י ְיהָוה ְיָשִרים ְמַשְמחֵׁ ֱאָמָנה ַמְחִכיַמת ֶפִתי. ִפקּודֵׁ
י ְיהָוה ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָדו. ַהֶנֱחָמִדים ִמָזָהב ּוִמַפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְד  ֶקב ָרב.  ַבש ְונֹּ ְיהָוה ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְשְפטֵׁ ֶפת צּוִפים. ַגם ַעְבְדָך ִנְזָהר ָבֶהם ְבָשְמָרם עֵׁ

יִתי ִמפֶ  יָתם ְוִנקֵׁ ְך ַעְבֶדָך ַאל ִיְמְשלּו ִבי ָאז אֵׁ ִדים ֲחשֹּ ִני. ַגם ִמזֵׁ י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפנֶ ְשִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמִנְסָתרֹות ַנקֵׁ   יָך ְיהָוה צּוִרי ְוגֲֹּאִלי.ַשע ָרב. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵׁ
 תהלים יט( )

ַע ְתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִדיק. י ְרָשִעים ֲאַגדֵׁ  )תהלים עה, יא( צּוִרי ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוגֹוֲאִלי ְלעֹוָלם ַהָבא.ְוָכל ַקְרנֵׁ

י ַהשָ ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן ַהָשַמִים ַהְללּוהּו ַבְמרֹוִמים. ַהְללּוהּו י אֹור. ַהְללּוהּו ְשמֵׁ ַח ַהְללּוהּו ָכל כֹוְכבֵׁ ָמִים  ָכל ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָכל ְצָבָאיו. ַהְללּוהּו ֶשֶמש ְוָירֵׁ
ם ָלַעד ְלעֹוָלם חָ  ם ְיהָוה ִכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו. ַוַיֲעִמידֵׁ ַעל ַהָשָמִים. ְיַהְללּו ֶאת שֵׁ ֹּא ַיֲעבֹור.ְוַהַמִים ֲאֶשר מֵׁ  ו(-)תהלים קמח, א  ק ָנַתן ְול

ַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶשר כֹוָנְנָתה. י ֶאְצְבעֶֹּתיָך ָירֵׁ  )תהלים ח, ד(  ִכי ֶאְרֶאה ָשֶמיָך ַמֲעשֵׁ

ינּו ָמה ַאִדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ. נֵׁ  )תהלים ח, י(  ְיהָוה ֲאדֹּ

 ומברכים:

ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. ֲאֶשר ְבַמֲאָמרו ָבָרא ְשָחִקים. ּוְברּוַח ִפיו ָכל ְצָבָאם. חק ּוְזַמן ִחים ַלֲעשות ְרצון   ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ֱאלהֵׁ ָנַתן ָלֶהם ֶשלא ְיַשנּו ֶאת ַתְפִקיָדם. ָשִשים ּוְשמֵׁ
ל ֱאֶמת ֶשְפעָֻּלתו ֱאֶמת. ְוַללְ  יֶהם. פועֵׁ ר ְליוצְ קונֵׁ ש ְכמוָתּה. ּוְלָפאֵׁ ם ֲעִתיִדים ְלִהְתַחדֵׁ י ָבֶטן ֶשהֵׁ ש. ֲעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת ַלֲעמּוסֵׁ ם ְכבוד  ָבָנה ָאַמר ֶשִתְתַחדֵׁ ָרם ַעל שֵׁ
ש ֳחָדִשים:  ַמְלכּותו: ָברּוְך ַאָתה ְיָי ְמַחדֵׁ

 שלוש פעמים: 

ל   :ְבִסיָמן טֹוב ְתִהי ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָראֵׁ

 רוקעים ברגלים מרימים יד למעלה לכיוון הלבנה ואומרים: 

ין  ְך ְואֵׁ ם ֶשֲאַנְחנּו ְמַרְקִדים ְכֶנְגדֵׁ ְך: ְכשֵׁ ְך ָברּוְך בוְראֵׁ ְך ָברּוְך קונֵׁ ְך ָברּוְך עֹושֵׁ ֹּא יּוְכלּו ִלַגע  ָברּוְך יוְצרֵׁ נּו, ל נּו ְלַהִזיקֵׁ ִרים ְכֶנְגדֵׁ ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלַגע ַבְך, ַכְך ִאם ְיַרְקדּו ֲאחֵׁ



 

 

ֹּא ִיְשלְ  יָמָתה ָוַפַחד ִבְגדל ְזרוֲעָך ִיְדמּו ָכָאֶבן:  ָבנּו ְול יֶהם אֵׁ ֹּא ַיֲעשּו ָבנּו שּום רֹוֶשם, ִתפל ֲעלֵׁ  טּו ָבנּו ְול
יֶהם ִתפל:   יָמָתה ֲעלֵׁ  ָכָאֶבן ִיְדמּו ְזרוֲעָך ִבְגדל ָוַפַחד אֵׁ

ל ַחי ְוַקָים:    ָדִוד ֶמֶלְך ִישָראֵׁ

ן:   ן ָאמֵׁ ן ָאמֵׁ  ָאמֵׁ
 ֶנַצח:   ֶנַצח ֶנַצח

 ֶסָלה ֶסָלה ֶסָלה: 
 ָוֶעד ָוֶעד ָוֶעד:

 שבע פעמים )סופר באצבעותיו(: 

ש ְבִקְרִבי. ב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחדֵׁ  )תהלים נא, יב(  לֵׁ

=========================== 
זֹו. ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹּתיו ַהְללּוהּו ְכרֹּב גְֻּדלֹו. ַהְלל ל ְבָקְדשֹו ַהְללּוהּו ִבְרִקיַע עֻּ ֶבל ְוִכנֹור. ַהְללּוהּו ְבתֹּף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְבִמִנים ַהְללּו ָיּה ַהְללּו אֵׁ ַקע שֹוָפר ַהְללּוהּו ְבנֵׁ ּוהּו ְבתֵׁ

ל ָיּה ַהְללּו ָיּה.ְועּוָגב. ַהְללּוהּו ְבִצְלצְ  י ְתרּוָעה. כֹּל ַהְנָשָמה ְתַהלֵׁ י ָשַמע ַהְללּוהּו ְבִצְלְצלֵׁ  )תהלים קנ(  לֵׁ

   )ישעיהו ל, כו( ָכתֹו ִיְרָפא.ה ֶאת ֶשֶבר ַעמֹו ּוַמַחץ מַ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ְכאֹור ַהַחָמה ְואֹור ַהַחָמה ִיְהֶיה ִשְבָעַתִים ְכאֹור ִשְבַעת ַהָיִמים ְביֹום ֲחבֹּש ְיהוָ 

ש ָוֶמִשי ְוִרְקָמה סֶֹּלת ּוְדַבש ָוֶשֶמן ָאָכְלְת ַוִתיִפי ִבְמאֹּד ְמאֹּד ְך שֵׁ  )יחזקאל טז, יג(   ַוִתְצְלִחי ִלְמלּוָכה. ַוַתְעִדי ָזָהב ָוֶכֶסף ּוַמְלבּושֵׁ

 

 
 ומסיימים בעוד מזמור תהילים רב סגולות: 

ֹּא ֶעְזִרי.   ַאִין ָיב יַני ֶאל ֶהָהִרים מֵׁ  ִשיר ַלַמֲעלֹות ֶאָשא עֵׁ

ה ָשַמִים ָוָאֶרץ.  ִעם ְיהָוה עֹּשֵׁ  ֶעְזִרי מֵׁ

ן ַלמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום שְֹּמֶרָך.   ַאל ִיתֵׁ

ל.  ר ִיְשָראֵׁ ֹּא ִייָשן שֹומֵׁ ֹּא ָינּום ְול ה ל  ִהנֵׁ

 ַיד ְיִמיֶנָך.   ְיהָוה שְֹּמֶרָך ְיהָוה ִצְלָך ַעל

ַח ַבָלְיָלה.  ֹּא ַיֶכָכה ְוָירֵׁ  יֹוָמם ַהֶשֶמש ל

 ְיהָוה ִיְשָמְרָך ִמָכל ָרע ִיְשמֹּר ֶאת ַנְפֶשָך. 

ַעָתה ְוַעד עֹוָלם. אְתָך ּובֹוֶאָך מֵׁ   )תהלים קכא( ְיהָוה ִיְשָמר צֵׁ

 
 

  



 

 

 : מזון רוחני / מאמריםנספחים / 
 

 מעובד מתורתו של הרבי מליובאוויטש /   " כי האדם עץ השדה " 

הזו   התורה מלמדת אותנו "כי האדם עץ השדה")דברים כ, יט(. האימרה

נפוצה בגן הילדים, בכיתות הלימוד ואפילו הפכה לשיר פופולרי. אך, 

נחשוב לרגע: מה משותף לאדם ולעץ? האם בט"ו בשבט נוכל לצאת אל 

 יום שלנו?-הרחוב, לשבת בצילו של עץ וללמוד לקח לחיי היום

הבה ונצא לסיור בין העצים. נבחן את העץ. גזע חסון. ענפים מתפשטים 

להאמין, אבל הכל התחיל בגרעין אחד קטן. הפוטנציאל   לכל עבר. קשה

 ה'גרעיני' מדהים; השקעה קטנה בגרעין, תניב עץ חסון ופירות משובחים.

ילד קטן הוא כמו גרעין; אדם בוגר הוא העץ. מעוניינים באדם בוגר, יציב 

ומלא ערכים? השקיעו בילדים. אולי הם קטנים, אפילו תינוקות. אבל 

 כשהם יגדלו ויתבגרו.ההשקעה תשתלם, 

נביט אל הארץ. נחפש את השורשים. היכן הם? האם הם קיימים? כן, הם  

קיימים. נסתרים מהעין אך קיימים. ובלעדיהם העץ לא יחזיק מעמד. רוח 

קלה תהפוך אותו על פניו. האמונה היא השורש. היא זו שנותנת לאדם את 

בעתות משבר. בלעדיה, רוחות היציבות. היא מעניקה לו חוסן פנימי גם 

קלות, לחצים חברתיים או סביבה משתנה תזעזע את חייו. המאמין לא  

 פיה יתנהג. -יחשוש מכל אלו: האמונה היא נר לרגליו, לאורה ילך ועל

אבל אין די בכך. העץ לא מורכב מגרעין ושורשים בלבד. העץ הוא הגזע,  

 הענפים. 

ם ולפעול, לגדול ולהתרחב. לא ניתן להסתפק באמונה בלבד. יש להתקד

הגזע והענפים הם המעשים הטובים של האדם. קיימת מצוה? העץ צמח 

 בעוד סנטימטר. כיבדת את ההורים? עוד ענף נולד, והעץ הולך וגדל...

כדאי לזכור שעץ טוב לא מפסיק לגדול. ברגע שהגדילה נפסקת חלילה, 

 הענפים ייבשו, וענפים חדשים לא יופיעו.

ם העץ הוא 'עץ סרק', או שמא נהנים ממנו כולם? זוהי שאלה ולסיום: הא

שיש לתת עליה היטב את הדעת. לעצים מסויימים שורשים איתנים, גזע 

חסון והרבה ענפים. האם הכל נהנים מהם? או שמא הם אנוכיים, במידת 

 מה? 

לזכור תמיד את הזולת. להעניק, לתת את המיטב.  –העץ  –על האדם 

ק היום, יהפכו מחר לאילנות. אל תתן למעגל הזה הפירות שאתה מעני

 להפסק. 

 ונסיים בלשונו של רבי לוי יצחק עצמו:

"ובכן, מאחר שהיום הוא ראש השנה לאילן, יהי רצון מלפני השם יתברך 

שיהיה פרי הארץ לגאון ולתפארת, וכן האדם שהוא "עץ השדה" יצמח  

והוא הבנים  ויעלה מעלה מעלה, פשוט שיוציא צמחו ופריו לברכה, 

 "כשתילי זיתים סביב לשולחנך", מ"אשתך כגפן פוריה"... אמן ואמן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 " הנהנין " ברכות  

חודש שבט קשור בזיכרוננו לפירות הגדלים בשדה. בחודש זה מתחלפים 

השנים בין המעשרות שמפרישים מפירות העץ, ובארץ ישראל התחילו, 

 בשנים האחרונות,

המאכלים השונים: על פרי האדמה ופרי העץ, ועל  הברכות שמברכים על 

ברכות שמברכים   -הלחם והיין. לברכות אלה קוראים "ברכות הנהנין" 

 כאשר נהנים מאוכל.

יש עוד ברכות, כמו ברכה שמברכים כאשר לובשים ציצית, או נוטלים לולב 

 בסוכות. לברכות אלה קוראים "ברכות המצוות". 

 ה עמוד א תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל 

תנו רבנן: אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן  

 מעל )גנב את הדבר(.   -העולם הזה בלא ברכה 

ילך אצל חכם... וילמדנו ברכות, כדי שלא יבא  -)מה תקנתו?(  מאי תקנתיה

לידי מעילה. לפי דברי הגמרא האלה, העולם כולו שייך לה', ואדם הנהנה  

 גנב את הדבר.   -ממשהו בלי לברך, כאילו "מעל" 

 

הברכה נותנת רשות לאדם לקחת את מה ששייך לה', ולהשתמש בו 

חכם, וללמוד דיני ברכות, כדי בשביל עצמו. לכן אדם צריך ללכת אצל 

שלא יאכל בלי ברכה, וימעל. אדם נהנה מהרבה מאוד דברים בעולם. מדוע 

צריך לברך דווקא על אוכל, ולא על נוף יפה שרואים, או שיר יפה 

 ששומעים? 

 רמז: נסו לחשוב מתי אומרים "תודה".

 ברכות פרק ו משנה א 

 כיצד מברכין על הפירות?

ים על עצים וצמחים מעל הקרקע, אומר "בורא פרי  על פירות האילן הצומח

 העץ", חוץ מן היין. שעל היין אומר "בורא פרי הגפן". 

ועל פירות וירקות הצומחים על הארץ עצמה )אבטיח( ובתוך האדמה  

)בטטה( אומר "בורא פרי האדמה", חוץ מן הפת שלמרות שעשוייה  

מוציא לחם מן משיבולים שגדלים על הארץ עצמה, על הפת הוא אומר "ה

 הארץ".

יש עוד ברכה שלא הוזכרה במשנה, והיא ברכה על דברי מאפה שיש בהם  

קמח ואינם "לחם" )פשטידות, בורקס, עוגות וכו(. על שכאלה מברכים  

 "בורא מיני מזונות".

המשנה מוסיפה ברכה נוספת: "שהכל נהיה בדברו". ברכה זו מיועדת לכל 

, יין, דברי מאפה או לחם. כך למשל  הדברים בעולם שאינם פירות, ירקות

 מים, תה, ויסקי, פתית, פירה, מרק וכו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   שבעת המינים כנגד שבע תכונות אופי באדם 

 מליובאוויטש   הרבי

"כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים 

ש  ורימון, ארץ זית שמן ודבבבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה 

 ח( -)תמרים(" )דברים ח, ז

חז"ל מספרים לנו כי במקור כל העצים הניבו פירות וכך אף יהיה בימות 

מושלם, שכן תפקידו - המשיח. עץ חסר פירות הוא סימפטום של עולם לא

 של עץ הוא לשאת פירות.

תר אם "האדם הוא עץ השדה" )דברים כ, יט( ופרי הוא הישגו הגבוה ביו

של העץ, הרי ישנם שבעה פירות המהווים גולת הכותרת של הקציר  

 האנושי והבוטני. 

אלה הם שבעת מיני הפירות והדגנים שלדברי התורה הם דוגמא לפוריותה  

 של ארץ הקודש: חיטה, שעורה, ענבים, תאנים, רימונים, זיתים ותמרים.

השנה לאילנות. בחודש שבט מסומן בלוח השנה העברי כראש   15-יום ה

ביום זה אנו חוגגים את העצים בעולמו של אלוקים, ואת העץ שבתוכנו, על 

ידי אכילת שבעת המינים, המהווים סמל למרכיבים ולצדדים השונים של 

 חיי האדם.

 מזון ומספוא 

המקובלים הגדולים מספרים לנו, כי לכל אחד מאתנו אין נפש אחת אלא  

ינסטינקטים הטבעיים שלנו, שתיים: נפש בהמית, המגלמת את הא

 –המכוונים כלפי עצמנו, ונשמה אלוקית, המגלמת את דחפינו העילאיים 

 את רצוננו להימלט מן האני ולהתייחס למה שגדול מאתנו.

כפי שאומר ְשמה, הנשמה החייתית מהווה את אותו חלק מעצמנו  

המשותף לכל היצורים החיים: את האינסטינקט לשימור עצמי ולהנצחה 

מית. אך האדם הוא יותר מבעל חיים מתוחכם. ישנן איכויות שהן  עצ

האיכויות הנגזרות מנשמתנו האלוקית. הנקודה   –ייחודיות לנו כבני אדם 

שבה אנו מתעלים על העצמיות ועל צרכיה )כיצד אשרוד? כיצד אשיג מזון, 

עצמית )מדוע  - מקלט, כסף, כוח, ידע, סיפוק?( ומגיעים לפרספקטיבה על

ן? איזו מטרה אני משרת?( היא הנקודה שבה אנו חדלים להיות אני כא

סתם עוד חיה בעולמו של הקב"ה ומתחילים להיווכח בייחודיותנו כבני 

 אדם. 

אין הכוונה לטעון כי יש לדחות את העצמיות החייתית לטובת העצמיות 

אלוקית. אלה הן שתי נפשותינו, על שתיהן לא ניתן לוותר אם -הרוחנית

הגיע לחיים של תכלית והגשמה. בעודנו מעוררים את הרוחני ברצוננו ל

שבנו ומעודדים אותו להתעלות מעל היסוד החייתי גרידא, עלינו גם לפתח 

ולזכך את עצמיותנו החייתית וללמוד לטפח את ההיבטים 

הקונסטרוקטיביים של העצמיות )למשל, ביטחון עצמי, אומץ לב, שקידה  

 היבטים האנוכיים והוולגריים שבנו.והתמדה(, ותוך כך לעקור את ה 

בתורה נחשבת החיטה לעיקר התזונה האנושית, ואילו השעורה נזכרת 

כמזון אופייני לבעלי חיים )השוו תהלים קד, טו ומלכים א' ה, ח. ראו גם  

תלמוד, סוטה יד, א(. לפיכך, החיטה מייצגת את המאמץ להזין את היסוד  

הרוחניות שהן תמצית אנושיותנו,  האנושי הייחודי שבנו, את שאיפותינו

 –ואילו השעורה מייצגת את המאמץ להזין ולפתח את נשמתנו החייתית 

 משימה לא פחות חיונית למשימתנו בחיים מטיפוח נשמתנו האלוקית. 

 התרגשות 

חיטה ושעורה, שני הדגנים מתוך שבעת המינים, מייצגות את עמודי התווך 

מתאבנים וקינוח  –ם חמשת הפירות של המבנה הפנימי שלנו. אחריהן באי

המוסיפים תבלין וטעם למאמצנו הבסיסי לפתח  –בתפריט הרוחני שלנו 

את שתי נשמותינו, זו החייתית וזו הרוחנית. הפרי הראשון שבהם הוא  

העינב, המתאפיין בראש ובראשונה בשמחה. כפי שמתארת הגפן את 

ים..." )שופטים ט, תוצרה במשל יותם, "... תירושי המשמח אלוקים ואנש

 יג(. 

שמחה היא התגלות. אדם שהשמחה מציתה אותו, יש לו אותן תכונות 

אותו ידע ואותה אינטליגנציה, אותן   –בסיסיות כמו במצבו הלא שמח 

אהבות, שנאות, רצונות ומשאלות. אך במצב השמחה, הכל מודגש יותר: 

לוהבות המחשבה חריפה וצלולה יותר, האהבות עמוקות יותר, השנאות 

יותר, הרצונות אגרסיביים יותר. רגשות שברגיל מגלים רק טפח ממידתם 

האמיתית, יוצאים כעת לאור במלוא קומתם. במלות התלמוד, "משנכנס יין 

 יוצא סוד".



 

 

 

חיים חסרי שמחה, עשויים להיות שלמים בכל דרך, אולם אלה חיים 

ה האלוקית והן  רדודים: הכל נמצא, אך רק פני השטח נגלים לעין. הן הנשמ 

הנשמה החייתית מכילות מאגרים עצומים של תובנה ושל רגש שמעולם  

לא רואים את אור היום כיוון ששום דבר לא מעודדם לצאת החוצה. העינב 

השמחה המשחררת את הפוטנציאל הזה  –מייצג את יסוד השמחה בחיינו 

 ומוסיפה עומק, צבע ואינטנסיביות לכל דבר שאנו עושים.

 מעורבות 

אנו עשויים לעשות משהו בצורה מלאה ושלמה, ואפילו לעשותו בשמחה. 

 אך האם אנו נמצאים שם? האם אנו נוכחים ומעורבים באמת במעשה? 

מעורבות פירושה יותר מלעשות משהו נכון, יותר מלתת את הכל. פירושה 

שאיכפת לנו, שאנו מחויבים למשימה ושקועים בה. פירושה שאנו 

 מושפעים  

 עושים, לטוב ולרע. ממה שאנו 

התאנה, הרביעית מבין שבעת המינים, היא גם פרי עץ הדעת של טוב ורע 

הפרי שאותו טעמו אדם וחווה, ובכך חטאו את החטא הראשון   –

בהיסטוריה. כפי שמסבירה תורת החסידות, ידע )דעת( פירושו מעורבות 

חטאו  אינטימית בדבר שאותו יודעים )כמו בפסוק, "וידע אדם את חוה"(. 

של אדם נגזר מסירובו להשלים עם הרעיון שישנם דברים מסוימים שעליו 

להתרחק מהם. הוא רצה לדעת באופן אינטימי כל פינה בעולמו של 

אפילו עם   –הקב"ה, להיות מעורב מקרוב עם כל אחד מברואיו של אלוקים 

 הרוע, עם מה שאלוקים הכריז עליו כמחוץ לתחום עבור האדם. 

הייתה אחת הכוחות ההרסניים ביותר בהיסטוריה. התאנה של אדם  

עוצמה לא פחות, מייצגת התאנה את יכולתנו לפתח - בלבושה הבונה, הרב

מעורבות  –מעורבות עמוקה ואינטימית בכל פעילות חיובית שלנו 

 שמשמעותה היא כי אנו מאוחדים עם הדבר שאותו אנו עושים. 

 מעשה 

בשירו על האהבה שבין  "כחוט השני שפתותייך" מהלל המלך שלמה 

החתן השמימי לבין כלתו ישראל, "כפלח הרימון רקתך..." )שיר השירים ד, 

ג(. כפי שמפרש התלמוד, האלגוריה של עץ הרימון מבטאת את האמת  

שלפיה "אפילו הריקים שביניכם מלאים מעשים טובים כרימון" כלומר, כפי 

 שהרימון מלא זרעים. 

כיל הרבה פריטים. הוא מסמל גם את  הרימון אינו רק מודל למשהו המ

הפרדוקס של האופן שבו אדם יכול להיות ריק ובו בזמן מלא מעשים טובים 

 כרימון.

הרימון הוא פרי בעל מחיצות ומחלקות רבות. כל אחד ממאות זרעיו עטוף 

בשק ציפה משלו ומופרד מרעיו בקרום קשה. באותו אופן, יכול אדם 

ועם זאת, הם נשארים   –ים טובים הרבה מעש –לעשות מעשיו טובים 

מעשים מבודדים, שכמעט ואין להם השפעה על טבעו ועל אופיו. הוא עשוי 

להיות בעל מעלות רבות, אך הן לא הולמות אותו. הוא עשוי להיות מלא 

 מעשים טובים, אך הוא נשאר חלול מוסרית ורוחנית.

ולהזדהות עם מה  אם התאנה מייצגת את יכולתנו למעורבות מוחלטת 

שאנו עושים, הרי הרימון הוא ההפך הקוטבי לתאנה, בהיותו מייצג את 

יכולתנו למתוח את עצמנו יתר על המידה ולפעול בדרך העולה על מצבנו  

הרוחני הפנימי, את יכולתנו לעשות ולהשיג דברים שהם לחלוטין בלתי 

בצורתה   תואמים את מי ומה שאנחנו ברגע הנוכחי. הרימון הוא צביעות

האצילית ביותר: הסירוב להשלים עם מצבנו הרוחני והמוסרי כפי שהוא  

כעת, כפי שהוא מוגדר על ידי אופיינו. זו ההתעקשות לפעול בדרך אלוקית 

 וטובה יותר משהננו.

 מאבק 

עבור רובנו, החיים הם שם נרדף למאבק. אנו נאבקים לחשל לנו זהות 

ו. אנו נאבקים למצוא שותפ/ה תחת הצל הכבד של השפעת הורינו וחברינ

לחיים, ולאחר מכן נאבקים לשמר את נישואינו. אנו נאבקים לגדל את  

ילדינו ולאחר מכן נאבקים במערכת היחסים שלנו אתם כמבוגרים. אנו 

נאבקים לפרנסתנו ולאחר מכן נאבקים ברגשי האשמה שלנו על מזלנו 

ו החייתית לבין הטוב. מתחת לכל זה מצוי המאבק התמידי שבין עצמיותנ

עצמיותנו האלוקית, בין האינסטינקטים המכוונים לעצמנו לבין שאיפתנו 

 להתעלות מעל העצמי ולגעת ביסוד הרוחני האלוקי.

הזית שבתוכנו הוא אותו חלק שבנו המשגשג כתוצאה ממאבק, האוהב  

את המאבק ולא היה בורח ממנו כפי שלא היה בורח מן החיים עצמם. 



 

 

כך אומרים חז"ל, המניב את שמנו רק כשלוחצים אותו, אף  בדיוק כמו זית, 

כאן, אנו מניבים את המיטב שבנו רק כשאנו נלחצים בין אבני הריחיים של 

 החיים ובין הכוחות המנוגדים של עצמיות חצויה. 

 

 שלמות 

כפי שהתאנה מהווה ההפך הקוטבי של הרימון, כך גם הרימון שבתוכנו 

י השביעי, המייצג את יכולתנו להגיע  מהווה ניגוד קוטבי לתמר, הפר

לשלום, לשלמות ולשלווה. אמנם נכון כי אנו במיטבנו כשלוחצים אותנו, 

אך באותה מידה נכון גם שבנשמותינו יש פוטנציאל הגואה וזורם רק 

רק משהשגנו איזון והרמוניה בין   –כשאנו לגמרי שלמים עם עצמנו 

 המרכיבים השונים של נשמותינו.

 

לים: "צדיק התמר יפרח" )תהלים צב, יג(. ספר הזוהר מבאר ככתוב בתה

כי יש מין מסוים של דקל תמרים הנושא פרי רק מקץ שבעים שנה. האופי 

האנושי מורכב משבע תכונות בסיסיות, כל אחת מהן מורכבת מעשר  

קטגוריות משנה. כך, פריחתו של הצדיק אחרי שבעים שנה הוא פרי 

נשמה שכל היבט וניואנס אופי שלה זוכך  תוצרה של –השלווה המוחלטת 

 והובא לידי הרמוניה עם עצמה, עם זולתה ועם אלוקיה.

הזית והתמר מתארים אמנם אישיות רוחנית משני סוגים שונים לחלוטין, 

אך שניהם קיימים בתוך כל אדם. שכן, אפילו בעיצומם של מאבקינו 

מות הרוגעת הקשים ביותר, אנו תמיד יכולים למצוא עוז ונחמה בשל

השוכנת בגרעין נשמתנו. ואפילו ברגעים השלווים ביותר, אנו יכולים תמיד 

 למצוא את האתגר שימריצנו לשאוף ולהגיע להישגים גדולים אף יותר.

 ידי ינקי טאובר-מעובד ממשנתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ָבט שיִרים   טּו ִבׁשְּ ׁשּוִרים לְּ  ַהקְּ

  שירת העשבים
 מילים ולחן: נעמי שמר )על פי תפילת רבי נחמן מברסלב(

 דע לך שכל רועה ורועה 

 יש לו ניגון מיוחד משלו.

 שכל עשב ועשב דע לך

 יש לו שירה מיוחדת משלו 

 ומשירת העשבים 

 נעשה ניגון של רועה

 

 כמה יפה כמה יפה ונאה

 שלהם כששומעים השירה 

 טוב מאוד להתפלל בניהם

 ובשמחה לעבוד את ה'

 ומשירת העשבים 

 מתמלא הלב ומשתוקק

 

 

 וכשהלב, 

 מן השירה מתמלא, 

 ומשתוקק אל ארץ ישראל 

 אור גדול

 אזי נמשך ועולה

 מקדושתה של הארץ עליו

 ומשירת העשבים 

 של הלב נעשה ניגון 

  אמא אדמה
 גבריאלובמילים: יענקל'ה רוטבליט   לחן: מיקי 

 היא תביט אלי טובה וחכמה

 כמו בבן השב הביתה מן הדרך

 תחבק אותי אליה בנשימה חמה

 אמא אדמה.

 

 "אתה עייף מן המסע -היא תגיד 

 אל תפחד אני חובשת את פצעיך"

 היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה

 אמא אדמה

 

 היא תביט אותי אלי טובה וחכמה

 היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת

 בק אותי אליה בנשימה חמהתח

 אמא אדמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   כי האדם עץ השדה
 מילים: נתן זך   לחן: שלום חנוך

 כי האדם עץ השדה

 כמו האדם גם העץ צומח

 כמו העץ האדם נגדע

 ואני לא יודע

 איפה הייתי ואיפה אהיה 

 כמו עץ השדה

 

 כי האדם עץ השדה

 כמו העץ הוא שואף למעלה

 באש כמו האדם הוא נשרף 

 ואני לא יודע

 איפה הייתי ואיפה אהיה 

 כמו עץ השדה

 

 אהבתי וגם שנאתי 

 טעמתי מזה ומזה

 קברו אותי בחלקה של עפר

 ומר לי, מר לי בפה

 כמו עץ השדה

 

 כי האדם עץ השדה

 כמו העץ הוא צמא למים

 כמו האדם הוא נשאר צמא

 ואני לא יודע

 איפה הייתי ואיפה אהיה 

 כמו עץ השדה

 

 וגם שנאתי אהבתי 

 טעמתי מזה ומזה

 קברו אותי בחלקה של עפר

 ומר לי, מר לי בפה

 כמו עץ השדה.

 

 שיעור מולדת
 מילים: עלי מוהר   לחן: אפרים שמיר

 את האדמה והאיכר חורש בה על הקיר תמונה, אז בבית הספר

 שמי שרב חיוורים, וברקע, הברושים

 שנהיה גדולים. , האיכר יצמיח לנו לחם

 

 והמורה אומרת:

 היא מראה חצב. בשיעור מולדת "עוד מעט כבר סתיו". 

 הפורש שדותיו.  כוילון שקוף על פני העמק שפע טיפותיו  היורה יבוא עכשיו 

 

 שהיתה יפה.  זה הצטייר בילדותנו , כך זה היה, פשטות רכה

 

 מחרשות רנות, הפטישים ניגנו , וכך בדמיוננו התרבו פלאות

 -ארץ של רועים , יוגביםיש כורמים ויש 

 שהיתה יפה.  כך זה הצטייר בילדותנו 

 



 

 

 "ברכת המזוןבמידה ואכל לחם יברך את "
 להלן:  –  "אם לאו, יברך "ברכה אחרונה

 

 ברכה אחרונה )ברכה אחת מעין שלוש(
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ַהַכְלָכָלה ְוַעל ַהֶגֶפן ְוַעל   ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלהֵׁ
ץ ְוַעל ְתנּוַבת ַהָשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה   ץ ְוַעל ְפִרי ָהעֵׁ ְפִרי ַהֶגֶפן ְוַעל ָהעֵׁ

ינּו ואימ ותינו ֶלֱאכֹּל ִמִפְרָיּה ְוִלְשבֹוַע ִמטּוָבּה.  ּוְרָחָבה ֶשָרִציָת ְוִהְנַחְלָת ַלֲאבֹותֵׁ
ל ַעֶמָך ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך והשלם בנין  ינּו ַעל ִיְשָראֵׁ ם ָנא ה' ֱאֹלהֵׁ ַרחֵׁ

ֹּאַכל   ינּו. ושמחנו בבניין מדינת ישראל ְונ ָרה ְבָימֵׁ ְירּוָשַלִים ִעיר ַהקֶֹּדש ִבְמהֵׁ
ָשה ּוְבָטֳהָרה. ִכי ַאָתה ה' טֹוב  ִמִפְרָיּה ְוִנְשַבע ִמטּו ָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבְקדֻּ

רֹוֶתיָה.   ִטיב ַלכֹּל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ְפִרי ַגְפָנּה ְוַעל פֵׁ ּומֵׁ
רֹוֶתיָה. ָברּוְך ַאָתה ה' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ַהַכְלָכָלה ְפִרי ַגפְ   ָנּה ְוַעל פֵׁ

 

 ברכת המזון:
 שלושה שאכלו כאחד חיבין בזימון, וכך מזמנין: 

ְך: - המזמן אומר  ַרבֹוַתי ְנָבר 

ַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:  - המסובים עונים ם ְיהָֹוה ְמֹבָרְך מ   ְיִהי ש 

 המזמן חוזר יהי שם וכו': 
ְך  ינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו: ִבְרשּות ָמָרָנן ְוַרבֹוַתי ְנָבר   )בעשרה ֱאֹלה 

 ואומרים המסובים ואח"כ המברך:
ינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:   ָברּוְך )בעשרה ֱאֹלה 

 והמזמן חוזרו:
 מי שלא אכל עונה: 

ינּו( ּוְמבֹוָרְך ְשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ָברּוְך )ֱאֹלה 

 ָברּוְך הּוא  ּוָברּוְך ְשמֹו:

ן  ּוְך בר ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם כֻּׁלֹו. ְבטּובֹו ְבח  ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלה 
ן ֶלֶחם ְלָכל ָבָׂשר. ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּוְבטּובֹו   ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא  נֹות 
ַהָּגדֹול ָּתִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַבֲעבּור ְשמֹו  

ִכין ָמזֹון ְלָכל ְבִריֹוָתיו   ִטיב ַלֹכל ּומ  ס ַלֹכל ּומ  ל ָזן ּוְמַפְרנ  ַהָּגדֹול. ִכי הּוא  א 
ַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִביַע   ְלָכל ַחי ָרצֹון: ֲאֶשר ָבָרא. ָכָאמּור. פֹות 

 ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. ַהָזן ֶאת ַהֹכל: 
ינּו ֶאֶר נֹוֶדה ינּו. ַעל ֶשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹות  ץ ֶחְמָדה טֹוָבה  ְלָך ְיהָֹוה ֱאֹלה 

ית   ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו ִמב  ינּו מ  אָתנּו ְיהָֹוה ֱאֹלה  ּוְרָחָבה. ְוַעל ֶשהֹוצ 
ֶקיָך   נּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשִלַמְדָּתנּו. ְוַעל חֻּׁ ֲעָבִדים. ְוַעל ְבִריְתָך ֶשָחַתְמָּת ִבְבָׂשר 

ן ָוֶחסֶ  ד ֶשחֹוַנְנָּתנּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַאָּתה ָזן  ֶשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ַחִיים ח 
ת ּוְבָכל ָשָעה: ס אֹוָתנּו ָּתִמיד. ְבָכל יֹום ּוְבָכל ע   ּוְמַפְרנ 

ינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתָבַרְך ִשְמָך   ְוַעל ַהֹכל ְיהָֹוה ֱאֹלה 
ַרְכָּת ֶאת ְיהָֹוה   ְבִפי ָכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַכָכתּוב. ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוב 

 ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלְך: 
 ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון:

ל ַעֶמָך. ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך. וְ  ַרֶחם ינּו ַעל ִיְׂשָרא  ַעל ִציֹון  ָנא ְיהָֹוה ֱאֹלה 
ית ָדִוד ְמִשיֶחָך. ְוַעל ַהַבִית ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוש   ִמְשַכן ְכבֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ב 

 ֶשִנְקָרא ִשְמָך ָעָליו: 
נּו נּו ְוַהְרִויח  נּו ְוַכְלְכל  נּו ַפְרְנס  נּו זּונ  ינּו. ָאִבינּו. ְרע  . ְוַהְרַוח ָלנּו ְיהָֹוה  ֱאֹלה 

י   ינּו לֹא ִליד  נּו ְיהָֹוה ֱאֹלה  ינּו. ְוָנא ַאל ַּתְצִריכ  ָרה ִמָכל ָצרֹות  ינּו ְמה  ֱאֹלה 
ָאה. ַהְפתּוָחה.   י ַהְלָוָאָתם. ִכי ִאם ְלָיְדָך ַהְמל  ַמְּתַנת ָבָׂשר ָוָדם ְולֹא ִליד 

בֹוש וְ  ם ְלעֹוָלם ָוֶעד:ַהְקדֹוָשה ְוָהְרָחָבה. ֶשלֹא נ   לֹא ִנָכל 
 

 בשבת אומרים: 
ינּו ְבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשִביִעי ַהַשָבת   נּו ְיהָֹוה ֱאֹלה  ה ְוַהֲחִליצ  ְרצ 

ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוש ַהֶזה ִכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוש הּוא  ְלָפֶניָך ִלְשָבת בֹו ְוָלנּוַח  
א  בֹו ְבַאֲהבָ  ינּו ֶשלֹא ְּתה  ה ְכִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיהָֹוה ֱאֹלה 

ינּו ְבֶנָחַמת ִציֹון   נּו ְיהָֹוה ֱאֹלה  נּו ְוַהְרא  ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְביֹום ְמנּוָחת 
ְישּועֹות ּוַבַעל  ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ִכי ַאָּתה הּוא  ַבַעל הַ 

 ַהֶנָחמֹות: 
 

ד   ינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִּגיַע ְוי ָרֶאה ְוי ָרֶצה ְוִיָשַמע ְוִיָפק  י ֲאבֹות  אֹלה  ינּו ו  ֱאֹלה 
ינּו ְוִזְכרֹון ָמִשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבֶדָך   נּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹות  נּו ּוִפְקדֹונ  ר ִזְכרֹונ  ְוִיָזכ 

יָטה  ְוִזְכרֹון ְירּו ל ְלָפֶניָך ִלְפל  ית ִיְׂשָרא  ָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ְוִזְכרֹון ָכל ַעְמָך ב 
ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיים )טֹוִבים( ּוְלָשלֹום ְביֹום ַחג ֶזה:  ְלטֹוָבה ְלח 

נּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוִשיע   ינּו בֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקד  נּו ְיהָֹוה ֱאֹלה  נּו בֹו ְלַחִיים  ָזְכר 
נּו ִכי   ינּו ְוהֹוִשיע  ם ָעל  נּו ְוַרח  טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחנ 

ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָּתה:  ינּו ִכי א  ינ  ֶליָך ע   א 
 



 

 

ה ְירּוָשַלִים ה  ּוְבנ  ינּו. ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. בֹונ  ָרה ְבָימ  ִעיר ַהֹקֶדש ִבְמה 
 ְבַרֲחָמיו ְירּוָשָלִים.  

ן:   ָאמ 

נּו.  ל. ָאִבינּו. ַמְלכ  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהא  נּו.  ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלה  ַאִדיר 
ל.   ה ִיְׂשָרא  נּו רֹוע  נּו ְקדֹוש ַיֲעֹקב. רֹוע  נּו. ְקדֹוש  נּו. יֹוְצר  נּו. ּגֹוֲאל  בֹוְרא 

ִטיב הּוא    ִטיב הּוא  מ  ִטיב ַלֹכל. ֶשְבָכל יֹום ָויֹום הּוא  ה  ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְוַהמ 
נּו הּוא  יִ  ן ּוְלֶחֶסד  י יִטיב ָלנּו. הּוא  ְגָמָלנּו הּוא  גֹוְמל  נּו ָלַעד ְלח  ְגְמל 

ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהָצָלה ְוַהְצָלָחה. ְבָרָכה ִוישּוָעה. ֶנָחָמה. ַפְרָנָסה  
נּו.   ְוַכְלָכָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָשלֹום ְוָכל טֹוב. ּוִמָכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסר 

 אמן: 

ינּו    ְלעֹוָלם ָוֶעד:ָהַרֲחָמן הּוא  ִיְמֹלְך ָעל 

 

 ָהַרֲחָמן הּוא  ִיְתָבַרְך ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ: 

ַצח ְנָצִחים.   ָהַרֲחָמן הּוא  ִיְשַּתַבח ְלדֹור דֹוִרים. ְוִיְתָפַאר ָבנּו ָלַעד ּוְלנ 
י עֹוָלִמים:   ְוִיְתַהַדר ָבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלמ 

נּו ְבָכבֹוד:   ָהַרֲחָמן הּוא  ְיַפְרְנס 

נּו: ָהַר  נּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרצ  נּו ְוהּוא  יֹוִליכ  ַעל ַצָּואר  נּו מ   ֲחָמן הּוא  ִיְשֹבר עֻּׁל 

ְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו   ָבה ַבַבִית ַהֶזה ְוַעל שֻּׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ִיְשַלח ָלנּו ְבָרָכה ְמרֻּׁ
 ָעָליו:

ִלָיהּו ַהָנִביא  ָזכּור ַלטֹוב ִויַבֶשר ָלנּו ְבׂשֹורֹות  ָהַרֲחָמן הּוא  ִיְשַלח ָלנּו ֶאת א 
 טֹובֹות ְישּועֹות ְוֶנָחמֹות:  

ְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ַבַעל ַהַבִית ַהֶזה ְוֶאת )ִאִמי מֹוָרִתי(   ָהַרֲחָמן הּוא  ְיָבר 
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם   ַבֲעַלת ַהַבִית ַהֶזה. אֹוָתם ְוֶאת ב 

 
 אם סמוך על שלחן עצמו יאמר:)ו 

ְך אֹוִתי )ְוָאִבי ְוִאִמי( ְוִאְשִּתי ְוַזְרִעי ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ִלי(,   ָהַרֲחָמן הּוא  ְיָבר 
ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב,   אֹוָתנּו ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלנּו. ְכמֹו ֶשִנְתָבְרכּו ֲאבֹות 

ְך אֹוָתנּו כָֻּׁלנּו ַיחַ  ן ְיָבר  ן: ַבֹכל. ִמֹכל. ֹכל. כ  ָמה. ְונֹאַמר ָאמ   ד ִבְבָרָכה ְשל 

א ְלִמְשֶמֶרת ָשלֹום. ְוִנָשא ְבָרָכה   ינּו ְזכּות ֶשְּתה  יֶהם ְוָעל  ַבָמרֹום ְיַלְמדּו ֲעל 
י ֱאֹלִהים   ינ  ֶכל טֹוב ְבע  ן ְוׂש  נּו. ְוִנְמָצא ח  י ִיְשע  ֱאֹלה  ת ְיהָֹוה. ּוְצָדָקה מ  א  מ 

 ְוָאָדם: 

 ל שלחן אחרים יברך לבעה"ב:אם הּוא  אוכל ע
 

ם ָלעֹוָלם ַהָבא.   ְיִהי ָרצֹון ֶשלֹא י בֹוש ַבַעל ַהַבִית ָבעֹוָלם ַהֶזה ְולֹא ִיָכל 
ינּו מּוְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר.   ְוִיְצַלח ְמֹאד ְבָכל ְנָכָסיו. ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכס 

ה יָ  ה ָיָדיו ְולֹא ְבַמֲעׂש  ק לֹא  ְוַאל ִיְשלֹוט ָׂשָטן לֹא ְבַמֲעׂש  ינּו. ְוַאל ִיְזָדק  ד 
יָרה ְוָעֹון ַמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:  ְטא ַוֲעב  ינּו שּום ְדַבר ִהְרהּור ח   ְלָפָניו ְולֹא ְלָפנ 

 

נּו יֹום ֶשכֻּׁלֹו טֹוב:   ָהַרֲחָמן הּוא  ַיְנִחיל 
יֶהם ְבָר  יֶהם ְוֶנֱהִנין  ְליֹום ֶשכֻּׁלֹו ָארּוְך ְליֹום ֶשַצִדיִקים יֹוְשִבין ְוַעְטרֹות  אש 

נּו ִעָמֶהם:   ִמִזיו ַהְשִכיָנה ִויִהי ֶחְלק 
י ָהעֹוָלם ַהָבא: נּו ִלימֹות ַהָמִשיַח ּוְלַחי   ָהַרֲחָמן הּוא  ְיַזכ 

 ִמְגדֹול ְישּועֹות ַמְלכֹו ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
ל ְוִאְמרּו  ֹעֶׂשה ָשלֹום ִבְמרֹומָ  ינּו ְוַעל ָכל ִיְׂשָרא  יו הּוא  ַיֲעֶׂשה ָשלֹום ָעל 

ן:   ָאמ 
 

ָאיו:  ין ַמְחסֹור ִליר   ְיראּו ֶאת ְיהָֹוה ְקדֹוָשיו ִכי א 
 

י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: בּו ְודֹוְרש   ְכִפיִרים ָרשּו ְוָרע 
 

 ֹו: הֹודּו ַליהָֹוה ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסד
 

ַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:   פֹות 
 

 ָברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַביהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו: 
 

 ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקש ָלֶחם: 
 

ן ְיהָֹוה יְ  ְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום: ְיהָֹוה ֹעז ְלַעמֹו ִיּת   ָבר 
 
 
 
 
 
 
 
 


