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  הקדמת המחבר לסדר הלימוד

וזה לשונו, אות א' החמדת ימים בפ"ג משובבי"ם  כתב
יום ט"ו בשבט אף כי הוא מימי השובבי"ם אין בו תענית כי 

ובתקון המעשה אשר יעשה  ,הוא ראש השנה לפירות האילן
היום על הפירות בו נעשה תקון צדיק חי העולמים בסוד 

עבדא ארעא איבין  ביומא תליתאה ,הנזכר בזוהר בראשית
מחילא דהאי צדיק דכתיב ויאמר אלהים תדשא הארץ וגו' 
עץ פרי דא עץ הדעת טוב ורע דאיהו עביד איבין ופירין 

  עושה פרי דא צדיק יסוד דעלמא כו'. 

טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם  ומנהג
היום הזה ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן כאשר 

 ועם כי בדברי כתבי הרב ,אשר עמדיהנהגתי לכל החברים 
לדעתי תקון  כל מקוםה לא נמצא מנהג זה מ"זלה (האר"י)

נפלא הוא בנגלה ובנסתר כי הנה הובא בירושלמי פרק 

  סדר "פרי עץ הדר"

  לט"ו בשבט
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איבון עתיד  ר' רמישמעו ענוים וישמחו א ,יוחסין ז"ל עשרה
רבי  ,אדם לתת דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא אכל

למיכל בהון מכל מילי חדש אלעזר הוה מצמצם פריטי 
  .ע"כ

   
בלא ברכה  ההזולם הדבר שכשם שהנהנה מן הע וטעם

הברכה גורם להמשיך שפע עליון  ל ידינקרא גזלן מפני שע
כח הברכות והשר הממונה על אותו הפרי הוא  ל ידיע

ולכן הנהנה בלא  ,מתמלא משפע זה כדי לגדל הפרי שנית
ת היה שורה בה ברכה גזלן הוי כי אכל הבריה שהרוחניו

וכילה ומנע כח ההוא מן העולם והיה ראוי לו להמשיך 
והכח הממונה על זה בטל וריק מאותו  ,ברכה מלמעלה

   .השפע שהיה בידו ולכן נקרא גזלן

אמר כאילו גוזל אביו ואמו כי האוכל בכוונת  וגם
צוצות יהברכה של ברכת הנהנין מתקן ניצוצי נשמתו והנ

ו בסוד והוצאתי את בלעו מפי"ו הנוגעים בנשמת אביו ואמ
ואם נהנה בלא ברכה הוא כאילו  ,כטעם חיל בלע ויקיאנו

גוזל אביו ואמו מניצוצות השייכות לנשמתם והוא חבר 
צוצות ילאיש משחית לפי שכל כוונת המשחית לגזול נ

ולקולטם ולא להחזירם אל הקדושה אשר זהו סוד כי לא 
יחיה  א פי ה'על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצ

שהיא סוד הברכה המוציאה מהטומאה להקדושה  האדם
ת ל"ב שינים אשר המה לעומת ספי ה' בלעי ל ידיונבררת ע

ל"ב פעמים אלהים הנאמרים במעשה בראשית כמו 
  שביארנו בארוכה בתקון הסעודה בחלק הקודם ע"ש.
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הללו גם המה ישנן למי שרואה מיני פירות  ועונשים
לו ולא אכל ומנע טוב מבעליו ולא  ומגדים ומצטמק ורע

אשר הכח הממונה עליהן בטל וריק מצדו  ,בירך עליהם
ואף גם גוזל אביו ואמו  ,משפע עליון הבא על ידי הברכה

כי הואיל ולא אכל מהן לא הוציא ניצוצות דשייכי 
הוה מצמצם  ' אלעזרועל כן מטעם זה ר ,לנשמתם כאמור

להרבות ברכות  ותדשבפריטי למיכל בהון כל מיני פירות ח
לתקון ו ,ולעשות התקון תכף ומיד ושלא להחמיץ המצוה

הדבר הזה יאותה לנו בעצם היום הזה לאכול כל מיני 
   .פירות ולברך עליהן בכוונה זו כי חביבה מצוה בשעתה

אמר ר' יהודה מאי  ,פרשת שמות דף ט"ו ז"ל ובזוהר
א ב גם את זה לעומת זה עשה האלהים כגוונא דרקיעידכת

עבד קודשא בריך הוא בארעא וכולהו רמיזא למה דלעילא 
דכד הוה חמי רבי אבא חד אילנא דאיביה אתעביד עופא 
דפרח מניה הוה בכי ואמר אי הוו ידעין בני נשא למאי 

יוסי אילנין אינון דאתחזי מינהון  ר' רמרמיזאן וכו' דא
חכמתא כגון חרובא דקל פסתוקא וכדומה לון כולהו בחד 

תרכבו כל אינון דעבדין פירין ואינון רברבין בר רתיכא א
מתפוחים רזא חדא אינון בר משבילין כו' דכל חד מאינון 
זוטרי בר מאזובא מאימא חדא אתילידו כל עשבין דארעא 
דאתמני עליהון רברבין תקיפין בשמיא כל חד וחד רזא 

  י כגוונא דלעילא וכו'.ובלחוד

שם  ברךתמשם תתבונן כי אף על גב שהבורא י הנה
משטרו בארץ ועל כל אחד מלאך ממונה עליו מכל מקום 

נאחז במדות העליונות וכמו  חדוא חדהעיקר של כל א
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מאי דכתיב אל גינת אגוז  ה לשונו,שאמרו שם בזוהר ז
האי גנתא נפקא מעדן ודא היא  זיחא ת מר ליהירדתי א

שכינתא אגוז דא היא רתיכא קדישא דאינון ארבע רישין 
אשר ממנו נקח  ,פרשין מגנתא כהאי אגוזא וכו'דנהרין ומת

  כי בכל עשב יהיה מותר מחברו בשורש שלו למעלה. 

 ,מיני פירות האילן שלשיםזלה"ה ביאר שיש "ו ומהרח
ספירות שלה  עשרובעולם הבריאה עשרה מהן לעומת 
 ןלאצילות אין לה יםומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרוב

 ,כלין כמו שהן ואלו הןקליפה לא בפנים ולא בחוץ ונא
ענבים תאנים תפוחים אתרוגים לימוני"ם אגסים חבושים 

   .תותים שורב"אש חרובין

עשר עולם היצירה והן סוד במיני פירות הם  ועשרה
  דיצירה שהם בנונים בין עולם הבריאה ובין עולם ספירות

העשיה שאינן קרובות לטומאה כמו עולם העשיה ולא 
אה ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי רחוקים כמו עולם הברי

אינו נאכל לפי שאינן רכים כגרעינים שבתוך הפירות 
זיתים תמרים גודגניות שופאייפ"אש  :דבריאה ואלו הן
יש גינדא"ש אקאאני"ש "משמיש י"לאשפרישקו"ש זירגוא

   .נישפ"ולאש

עשר מיני פירות יש בעולם העשיה לעומת  עשרה ועוד
פנים ונזרק מה שבחוץ ולכן נאכל מה שב ספירות שלה

שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם התמורות כדי 
שלא יקבל טומאה וז"ס היצר הרע והקליפה דבוקה בנפש 

רמונים אגוזים שקדים ערמונים לוזים הנקרא  :ואלו הן
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וטאש בלע"ז פריסין "יאנאש אלונים הנקרא אלבי"אלב
  פניוני"ש פסת"וקיש מאוזי"ז.

ירות דבריאה נתברר מהם כל מיני פ ההעשר והנה
שהוא הכל  פךהפסולת ונשארו כולן טוב ואילן סרק הוא לה

מיני פירות דיצירה  עשרהוכנגד  ,רע שהכל הוא קליפה
שהמוח מלבר והקליפה מבפנים שהוא הגרעין שבתוכם 
כנגד זה בקליפה כשנצוץ הקדושה שנפל הוא גדול ולא 

סה יכלה הקליפה לסבול כל אותו האור בקרבה נכנ
   .הקליפה תוך הקדושה ונעשית הקדושה מקיף אליה

מיני פירות דעשיה שהמוח הוא מלגאו  עשרה וכנגד
כנגדן בקליפה כשלוקחת  ,והקליפה חופפת עליו מבחוץ

ניצוץ הקדושה בתוכה לחיות אליה והיא חופפת עליו 
  מבחוץ כקליפה אל המוח ע"כ. 

ולמד כי אין דבר גשמי פה למטה שאין דוגמתו  צא
ואשר  ,מעלה כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהםל

המה בעולמות התחתונים המה צל העליונים כי אם לא 
  היה מצל לא היה צל. 

ראה גם ראה נועם שיח סוד לשון הזהב אשר  ואבי
לן ולא אמרו "ראש השנה לפירות האי ,בחכמה דברו לאמר

לאילנא קדישא אילנא  תםרמזו בחכמ ,לפירות האילנות
 מטריאוכמו שביארו גורי האר"י שכן אילן בגי דחיי

יאור מאמר הזוהר פרשת ביאהדונה"י כמו שבא במכתבם ב
וכו' אילנא דנטע  אההוא אילנא רבא ותקיפ ,אחרי מות

וכן בכתבי רבינו הקדוש האר"י  ,שורשוי באינון חיים ע"ש
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ת רמז על הת"ת וי"ב צירופי הוי" מטריאאילן במלואו גי
 ו שאמרובו י"ב צירופי הוי"ה כמ אילנא דחיי שכולל

סליקו באילנא קדישא  'תריסר תחומין וכו ,בפרשת בשלח
וכן עוד שם במאמר ויבאו אלימה וכו' ואתתקף אילנא  ,רבא

  קדישא בי"ב תחומין וכו'.

כי כמו שהיום ראש השנה לפירות האילן לענין  והענין
המעשרות דחשבינן להו שנה מט"ו בשבט דהואיל וירדו 

שמי שנה ועלה השרף באילנות ונמצאו פירות חונטים רוב ג
כן דוגמתו למעלה ראש השנה לפירות האילן  ,מעתה

העליון להשפיע את שפעו הקדוש לפירותיו הם הם 
העולמות אשר מהם ישתלשל וירד פה למטה באילנות ועל 

ומעשה ידינו כוננהו בכח סגולת התקון הזה , משטרם
ת ואשר ילוה אליהם הנעשה בעצם היום הזה בכח הברכו

  תתעוררנה בקומתם וצביונם למעלה.  ,הגות סוד שורשן

פר התקון הלז מעוות לו יוכל שגם הוא כי ב ונוסף
והיה  ,לתקון את פגם הברית אשר לא נאמנה בבריתו

בעשותו התקון לעץ פרי מחץ מכתו ירפא בפגם הצדיק 
עושה פרי בצרוף סגולת הימים ההם הנזכרים ונעשים 

  ם הברית כמו שנתבאר בפרק א'.ן פגלתקו

ז"ל היה אומר לכוין באכילת פירותיהן לתקון  ומורי     
חטא אדם הראשון אשר חטא בפירות האילן, כי אף כי כל 
ימי שנה כל כוונותינו לתקון זה מכל מקום חביבה מצוה 

  היום תחלה וראש לפירות האילן. בשעתה זה



 הדר פרי עץ

יג

בכח  להיות כבר הודענו בכמה מקומות כי יש ואשר
הדבור להיות מעורר כח מדות העליונות להאירן באור 
מופלא יתר גדול מאד להשפיע שפע רצון ברכה ונדבה 

על כן נכון להגות לפני אכילת כל פרי ופרי  ,בכל העולמות
בסוד שורשו הבא בספר הזוהר ובתקונים בקצת מהם 

  .לעורר שרשיהן למעלה וקודם הכל יהגו בסדר זה
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  תורה
   פרק א' פסוק ט' עד פסוק י"גבראשית 

ִים ִמַּתַ֤חת ַוּיֹ֣אֶמר ֱאֹלהִ֗ים ִיָּק֨וּו ַהּמַ֜   ט
ה ַהַּיָּבׁשָ֑  ֶאל' ָמ֣קֹום ֶאחָ֔ד ְותֵ ָרֶא֖ה ַהָּׁשמִַ֨ים֙ 

 ָׁשה֙ / ַלַּיָּב ַוִּיְקרָ֨א ֱאֹלִה֤ים יוַ ְיִהי'כֵ ן,  

ְרא ִים ָקָר֣א ַיִּמ֑ים ַוּיַ֥ אֶֶ֔רץ ּוְלִמְקֵו֥ה ַהּמַ֖ 
ים ַוּיֹ֣אֶמר ֱאֹלהִ֗ יאֱאֹלִה֖ים ִּכי'ט ֹוב, 

ֶׂשב ַמ  ע ֵע֣ץְזִר֣יַע זֶ֔רַ ּתַ ְדֵׁש֤א ָהאֶָ֨רץ֙ ּדֶֶׁ֗שא עֵ֚

 ר ַזְרעֹו'֖בֹוְּפרִ֞י עֶֹׂ֤שה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאׁשֶ֥ 

ֶרץ ַוּתֹוצֵ֨א ָהאָ֜ יבַעל'ָהָאֶ֑רץ וַ ְיִהי'כֵ ן, 
ֶׁשא  הּו ְוֵע֧ץ ֵעֶׂ֣שב ַמְזִר֤יַע זֶַ֨ר֙ע ְלִמינֵּ֔דֶ֠

 ְראּיַ֥  ְלִמיֵנ֑הּו וַ עֹ ֶׂשה'ְּפִר֛י ֲאֶׁש֥ר ַזְרעֹו'֖בֹו

וַ ְיִהי'ֶעֶ֥רב  יגִּכי'ט ֹוב, ֱאֹלִה֖ים 
 ,וַ ְיִהי'בֶֹ֖קר ֥יֹום ְׁשִליׁשִ י

   פרק ח' פסוק א' עד פסוק י'דברים 

קודם  סדר לימוד
 אכילת הפירות
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ֹום ְּוָ֛ך ַהּי֖ ְמַצ ָּכל'ַהִּמְצוָ֗ה ֲאׁשֶ֨ר אָ ֹנִכ֧י א
ם ְח֜יּון ּוְרִביתִֶּ֗תְׁשְמ֣רּון לַ ֲעׂ֑שֹות ְלמַַ֨ען ּתִ  
ַּב֥ע ץ ֲאֶׁשר'ִנְׁשּוָבאֶת֙ם וִ יִרְׁשֶּת֣ם ֶאת'ָהאָ֔רֶ 
ְוזָ ַכְרָּת֣  בְיהָו֖ה ַלֲאבֹ ֵתיכֶ ם, 

ְכָך ְיהָו֧ה ֶאת'ָּכל'ַהּדֶֶ֗רְך ֲאׁשֶ֨ר הֹולִ י
 מַַ֨עןַּבִּמְדָּב֑ר ְל ֱאֹלֶה֛יָך ֶז֛ה Dְרָּבִע֥ים ָׁשנָ֖ה

ָ֛ך ֲאֶׁש֧ר ּבִ ְלָבְבַעּנֹ ְתָך ְלַנּסֹ ְתָך ָלדַַ֜עת ֶאת'
 וַ ְיַעְּנָך֮  גֲהִתְׁשמֹ֥ר ִמְצֹוָת֖ו ִאם'ֹל א, 

ַהָּמ֙ן ֲאֶׁש֣ר ַוַּיְרִעֶבָך ַוַּיֲאכִ ְלָ֤ך ֶאת'
יָך ְלַמַ֣ען ֹל א'ָידְַ֔עָּת ְוֹלא יָ ְד֖עּון ֲאבֹתֶ֑ 

  יִ ְחֶי֣הי ֹלא ַעל'ַהֶּלֶ֤חם ְלַבּדֹו֙ הֹודִ יֲעָך ּכִ֠ 

 ְחֶי֥הי'ְיהָו֖ה יִ  הָ Kדָ֔ם ִּכ֛י ַעל'ָּכל'מֹוָצ֥א פִ  

 ָעלֶ֔יָךִׂשְמלְָ֨תָ֜ך ֹלא בָ ְלָת֙ה מֵ   דהָ Kדָ ם, 

 ה נָ ה,ָּבִע֥ים ׁשָ ְוַרְגְלָ֖ך ֹלא ָבֵצָ֑קה ֶז֖ה Dרְ 

 ֵּס֥ר ִאיׁש֙ ׁשֶ֨ר ְייַ ְויָ ַדְעּתָ֖ ִעם'ְלָבֶבָך ּכִ֗י ּכַ ֲא

 ו ַיְּסרֶ ָּך,ֶאת'ְּב֔נֹו ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖יָך ְמ

ת ֶה֑יָך ָלֶלֶ֥כְוָׁשַ֣מְרּתָ֔ ֶאת'ִמְצֹ֖ות ְיהָו֣ה ֱאֹל
י ְיהָו֣ה  זִּבְדָרָכ֖יו ּוְלִיְרָא֥ה אֹת ֹו,  ּכִ֚

ֶרץ ֱאֹלהֶ֔יָך ְמבִ יֲאָ֖ך ֶאל'ֶאֶ֣רץ טֹובָ֑  ה אֶ֚
 עָ֖הִא֥ים ַּבִּבְקצְ ַנֲ֣חֵלי מִָ֔ים ֲעָיֹנת֙ ּוְתהֹמֹ֔ת יֹ  

ֶגֶ֥פן ֶאֶ֤רץ ִחָּט֙ה ּוְׂשעֹרָ֔ה וְ  חּוָבהָ ר, 
 ט, בָ ׁשֶמן ּודְ ּוְתֵאָנ֖ה ְוִרּ֑מֹון אֶ ֶרץ ֵז֥ית ׁשֶ֖ 

ם ַכל'ָּבּ֣ה לֶֶ֔חאֶֶ֗רץ ֲאׁשֶ֨ר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנ֙ת ּתֹ א
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ֶרץ ֲאׁשֶ֣  ר ֲאָבֶנ֣יָה ֹל א'ֶתְחַס֥ר ּכֹ֖ל ָּבּ֑ה אֶ֚
 ּתָ֖ ְואָ ַכְל י, ָה ַּתְחצֹ֥ב ְנחֹ ֶׁשתַבְרזֶ֔ל ּומֵ ֲהָרֶר֖י

  הָו֣ה ְוָׂשָבְ֑עָּת ּובֵ ַרְכּתָ֙ ֶאת'יְ 

 ,ְךן'לָ  ֲאֶׁש֥ר נָ ַת ֱאֹלהֶ֔יָך ַעל'ָהָאֶ֥רץ ַהּטָֹב֖ה  
  

  פרק כ"ו פסוק ג' עד פסוק י"גויקרא 
 ֔רּוְׁשְמ'ִמְצֹוַת֣י ִּתִאם'ְּבֻחּקֹתַ֖י ֵּתֵל֑כּו ְוֶאת ג

 םם ְּבִעּתָ֑ ְונָ ַתִּת֥י ִגְׁשֵמיכֶ֖  דוַ ֲעִׂשיֶת֖ם אֹתָ ם, 
ֵּת֥ן ַהָּׂשֶד֖ה יִ  ְונָ ְתָנ֤ה ָהאֶָ֨ר֙ץ ְיבּולָּ֔ה ְוֵע֥ץ

ר ת'ָּבצִ֔יְוִהּׂשִ֨יג ָלֶכ֥ם ּדִַ֨יׁ֙ש אֶ  הִּפְרי ֹו, 
ם֙ ְחְמֶכַכְלֶּת֤ם ַלּוָבִצ֖יר ַיִּׂש֣יג ֶאת'ָזַ֑רע וַ ֲא

 ו Dְרְצכֶ ם,ָלׂשַֹ֔בע וִ יַׁשְבֶּת֥ם ָלֶבַ֖טח ְּב

ְבֶּת֖ם ְוֵא֣ין ְונָ ַתִּת֤י ָׁשלֹו֙ם ָּבאֶָ֔רץ ּוְׁשַכ
֙ה ִמן'ָהאֶָ֔רץ מַ ֲחִר֑יד ְוִהְׁשַּבּתִ֞י ַחָּי֤ה ָרָע

ם ּוְרַדְפּתֶ֖  זם, ְוֶחֶ֖רב ֹל א'ַתֲעבֹ֥ר ְּבDְרְצכֶ  
 חב, ֵניֶכ֖ם ֶלחָ רֶ ֶאת'אֹ ְיֵביֶכ֑ם ְונָ ְפ֥לּו ִלְפ

 ה ּוֵמָא֥ה ִמֶּכ֖םְורָ ְד֨פּו ִמֶּכ֤ם ֲחִמָּׁש֙ה ֵמאָ֔ 

ם יֶכ֛ם ִלְפֵניכֶ֖ ְרָבָב֣ה ִיְרּדֹ֑פּו ְונָ ְפ֧לּו אֹ ְיֵב
ֵריִת֣י ּוָפִנ֣יִתי ֲאֵליכֶ֔ם ְוִהְפ טֶלחָ ֶרב, 

ֲהקִ ימִֹת֥י ֶאְתכֶ֔ם ְוִהְרֵּביִת֖י ֶאְתֶכ֑ם וַ 
ן וַ ֲאַכְלֶּת֥ם ָיׁשָ֖  יֶאת'ְּבִריִת֖י ִאְּתכֶ ם, 

 יא, ׁש ּתֹוצִ יאּונֹוָׁש֑ן ְוָיׁשָ֕ן ִמְּפֵנ֥י ָחדָ֖ 

ְוֹל א'ִתְגַע֥ל  ְונָ ַתִּת֥י ִמְׁשָּכִנ֖י ְּבת ֹוְכֶכ֑ם
֣תֹוְככֶ֔ם ְוִהְתַהַּלְכִּת֙י ְּב יבַנְפִׁש֖י ֶאְתכֶ ם, 
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י יּו'לִ֥ ֶּת֖ם ּתִ ְהְוָהִי֥יִתי ָלכֶ֖ם לֵ אֹלִה֑ים ְוַא
ׁשֶ֨ר ֲאנִ֞י ְיהָו֣ה ֱאֹל ֵהיכֶ֗ם ֲא יגְלעָ ם, 

ם יֹ֥ת ָלהֶ֖ ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצרִַ֔ים מִ ְההֹוֵצ֤אִתי ֶאְתֶכם֙ 
  ְּלכֶ֔ם ֲעָבִד֑ים וָ ֶאְׁשּבֹ֙ר מֹטֹ֣ת עֻ 

 ת,וָ אֹוֵלְך ֶאְתֶכ֖ם ק ֹוְמִמּי ּו  
  
  

  נביאים
  פרק י"ז פסוק כ"ב עד פסוק כ"דיחזקאל 

י ְחִּתי אָ֗נִ ּכֹ֤ה Kַמ֙ר ֲאדָֹנ֣י ְיהוִ֔ה ְוָלקַ֣  כב
אׁש ִּתִמַּצֶּמֶ֧רת ָהֶאֶ֛רז הָ ָרָמ֖ה ְוָנתָ֑  י ֵמרֹ֤
ל ִּתי אִָ֔ני עַ֥ יֹ ְנקֹוָתי֙ו ַרְך ֶאְקטֹ֔ף ְוָׁשַתְ֣ל

 ל֙ ְׂשָרֵאְּבהַ֨ר ְמ֤רֹום יִ  כגַהר'ָּגבַֹּ֖ה ְוָתל ּול, 
ה ה פִֶ֔רי ְוָהיָ֖ ֶאְׁשֳּתלֶּ֔נּו ְוָנָׂש֤א ָעָנ֙ף ְוָעָׂ֣ש
ל ִצּ֣פֹוְלֶאֶ֣רז ַאִּד֑יר ְוׁשָ ְכ֣נּו ַתְחּתָ֗ ר יו ּכֹ֚

 כד, ּכֹ ָּנהֵצ֥ל ּדָ ִלּיֹוָת֖יו ִּתׁשְ ָּכל'ָּכנָ֔ף ְּב

י ֲאִנ֤י ְיהָוה֙ וְ ָיְד֞עּו ָּכל'ֲעֵצ֣י ַהָּׂשדֶ֗ה ּכִ֣ 
  ֵע֣ץ ָׁשפָ֔ל/ ֵע֣ץ ָּגבַֹּ֗ה ִהְגּבְַ֨הִּתי֙  ִהְׁשַּפְ֣לִּתי

ֵבׁ֑ש ֲאִנ֥י הֹובְַׁ֨שִּתי֙ ֵע֣ץ לָ֔ח ְוִהְפַרְ֖חִּתי ֵע֣ץ יָ 
  ְיהָו֖ה 

 ,ִּדַּבְ֥רִּתי ְוָעׂשִ יִתי  
 

  פרק ל"ד פסוק כ"ב עד סוף הפרקיחזקאל 
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ֹוד 'ִתְהֶי֥יָנה ע֖ ְוה ֹוַׁשְעִּת֣י ְלצֹאנִ֔י ְוֹל א כב
 כגה, ָלַב֑ז ְוָׁשַ֣פְטּתִ֔י ֵּב֥ין ֶׂש֖ה ָלׂשֶ  

ן ָרָע֣ה ֶאְתהֶַ֔וֲהקִ מֹתִ֨י ֲעֵליהֶ֜ם רֶֹע֤ה ֶאָחד֙ וְ 
תָ֔ם ֵא֖ת ַעְבִּד֣י ָדִו֑יד ֚הּוא ִיְרֶע֣ה אֹ 

וַ ֲאִנ֣י  כדה ָלֶה֖ן ְלרֹעֶ ה, ְוה ּוא'ִיְהיֶ֥ 
ד ַעְבִּד֥י ָדוִ֖ ְיהוָ֗ה אֶ ְהֶי֤ה ָלֶהם֙ לֵ אֹלהִ֔ים וְ 
 כהי, ּבַ ְרִּתָנִׂש֣יא ְבתֹוָכ֑ם ֲאִנ֥י ְיהוָ֖ה ּדִ 

 ִהְׁשַּבִּת֥יְוכָ ַרִּת֤י ָלֶה֙ם ְּבִר֣ית ָׁש֔לֹום וְ 

ר֙ ֤בּו ַבִּמְדָּבַחּיָ ה'ָרָע֖ה ִמן'ָהָאֶ֑רץ ְויָ ְׁש
ְונָ ַתִּת֥י  כוח ְויָ ְׁש֖נּו ַּבְּיָערִ ים, ָלבֶַ֔ט

ִּת֤י ה ְוה ֹוַרדְ אֹוָת֛ם ּוְסִבי֥בֹות ִּגְבָעִת֖י ְּבָרכָ֑ 
 כזּו, ָרָכ֖ה יִ ְהי  ַהּגֶֶׁ֨ש֙ם ְּבִעּ֔תֹו ִּגְׁשֵמ֥י ְב

ֵּת֣ן ָהאֶָ֨רץ֙ ִּתְוָנַתן֩ עֵ֨ץ ַהָּׂשדֶ֜ה ֶאת'ִּפְר֗יֹו וְ 
 ּוְדע֞ ם ָלֶבַ֑טח וְ יָ ְיבּולָּ֔ה ְוָה֥יּו ַעל'Dְדָמתָ֖ 

ם ת'מֹ֣טֹות ֻעּלָּ֔כִ י'ֲאִנ֣י ְיהוָ֗ה ְּבִׁשְבִר֙י ֶא
 כחים ָּבהֶ ם, ְוהִַּ֨צְלּתִ֔ים ִמּיַ֖ד ָהעֹ ְבדִ֥ 

ֶרץ ַחַּי֥ת ָהאָ֖ ְוֹל א'ִיְה֨יּו ֥עֹוד ַּבז֙ ַלּגֹויִ֔ם וְ 
יד, ֵא֥ין מַ ֲחרִ  ֹלא תֹ אְכֵל֑ם ְויָ ְׁש֥בּו ָלֶבַ֖טח וְ 

֨יּו ֹל א'ִיְהי ָלֶה֛ם ַמָּט֖ע ְלֵׁש֑ם וְ ַוֲהקִ מֹתִ֥  כט
ד ִיְׂש֥אּו ֖עֹו֜עֹוד ֲאֻסֵפ֤י ָרָעב֙ ָּבאֶָ֔רץ ְוֹל א'

ה י ְיהוָ֛ ְויָ ְד֗עּו ִּכ֣י ֲאנִ֧  לְּכִלַּמ֥ת ַהּגֹויִ ם, 
ל ית ִיְׂשָראֱֵ֔אֹל ֵהיֶה֖ם ִאָּת֑ם ְוהֵָּ֗מה ַעִּמ֙י ּבֵ֣ 

 י צֹ֥אןְוַאֵּת֥ן צֹאנִ֛  לאְנֻא֖ם ֲאדָֹנ֥י ְיהוִ ה, 
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  ַמְרִעיתִ֖י Kָד֣ם 

  ה,הוִ  דָֹנ֥י יְ ַאֶּת֑ם ֲאִני֙ ֱאֹלֵהיכֶ֔ם ְנֻא֖ם ֲא  

 

  
  פרק ל"ו פסוק כ"ז עד פסוק ל"ויחזקאל 

ת ָעׂשִ֗יִתי אֵ֤ ְוֶאת'רּוִח֖י ֶאֵּת֣ן ְּבִקְרְּבֶכ֑ם וְ  כז
ּו ָּפַט֥י ִּתְׁשְמר֖ ֲאֶׁשר'ְּבֻחַּק֙י ֵּתלֵ֔כּו ּוִמְׁש

 ִּתיר ָנתַ֖ יַׁשְבֶּת֣ם ָּבאֶָ֔רץ ֲאׁשֶ֥ וִ   כחוַ ֲעִׂשיתֶ ם, 

ְוָאֹ֣נכִ֔י  ַלֲאבֹ ֵתיֶכ֑ם וִ ְהִי֤יֶתם ִל֙י ְלעָ֔ם
י ְוה ֹוַׁשְעּתִ֣  כטאֶ ְהֶי֥ה ָלֶכ֖ם לֵ אֹלהִ ים, 

ָקָר֤אִתי ֶאְתכֶ֔ם ִמּכֹ֖ל ֻטְמא ֹוֵתיֶכ֑ם וְ 
ן ְוֹל א'ֶאּתֵ֥  ֶאל'ַהָּדָג֙ן ְוִהְרֵּביִת֣י אֹ֔תֹו

 ץִר֣י ָהעֵ֔ ְוִהְרֵּביִתי֙ ֶאת'ְּפ ל, ֲעֵליֶכ֖ם ָרעָ ב
ֶׁשר ֹלא ִתְק֥חּו  ּוְתנּוַב֖ת ַהָּׂשֶד֑ה ְלמַַ֗ען אֲ֠
ם֙ ּוְזַכְרֶּת לא ֛עֹוד ֶחְרַּפ֥ת ָרָע֖ב ַּבּגֹויִ ם,
ר ְלֵליֶכ֖ם ֲאׁשֶ֣ ֶאת'ַּדְרֵכיֶכ֣ם הָ ָרעִ֔ים ּומַ ַע

ל ֹל א'טֹוִב֑ים ּוְנקֹ טֶֹת֙ם ִּבְפֵניכֶ֔ ם עַ֚
ֹלא  לב ם ְוַע֖ל ּתֹוֲעב ֹוֵתיכֶ ם,ֲעֹונֵֹ֣תיכֶ֔

ָנ֣י ְיהוִ֔ה ְלמַ ַעְנֶכ֣ם ֲאנִ י'עֹׂשֶ֗ה ְנֻא֙ם ֲאדֹ 
ם ּו ִמַּדְרֵכיכֶ֖ ִיָּוַד֖ע ָלֶכ֑ם ּ֧בֹוׁשּו ְוִהּכָ ְל֛מ

 הוִ֔הּכֹ֤ה Kַמ֙ר ֲאדָֹנ֣י יְ  לגֵּב֥ית ִיְׂשָראֵ ל, 

נ ֹוֵתיֶכ֑ם ְּביֹו֙ם טַ ֲהִר֣י ֶאְתכֶ֔ם ִמּכֹ֖ל ֲעֹו
  ,ֹותָרב  ְב֖נּו הֶ ֳחֹוַׁשְבִּת֙י ֶאת'ֶהָ֣ערִ֔ים ְונִ ְוה 

ַחת ֲאֶׁש֣ר ְוָהָאֶ֥רץ ַהְּנַׁשָּמ֖ה ּתֵ ָעֵב֑ד ּתַ֚  לד
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 להל'עֹובֵ ר, הָ ְיָת֣ה ְׁשָממָ֔ה ְלֵעיֵנ֖י ּכָ 

 ּמָ֔ה הָ ְיָת֖הְואָ ְמ֗רּו ָהָאֶ֤רץ ַהּלֵ֨זּ֙ו ַהְּנַׁש

ת ְנַׁשּ֥מֹוֹות ְוהַ  ְּכַגן'ֵעֶ֑דן ְוהֶ ָעִר֧ים הֶ ֳחֵר֛ב
 ֣עּוְויָ דְ  לובּו, ְוַהּנֶ ֱהָר֖סֹות ְּבצּו֥רֹות ָיׁשָ  

/  יִביב ֹוֵתיֶכם ּכִ֣ ַהּגֹויִ֗ם ֲאֶׁש֣ר יִ ָּׁשֲארּ֮ו ְס
  ֱהָר֔סֹות ֲאִנ֣י ְיהוָ֗ה ָּבנִ֨יִת֙י ַהּנֶ֣ 

ה ִּדַּבְ֥רִּתי ָנַטְ֖עִּתי ַהְּנַׁשָּמ֑ה ֲאִנ֥י ְיהוָ֖ 
 ְוָעׂשִ יִתי,

  
  פסוק א' עד פסוק י"בפרק מ"ז יחזקאל 

ִים ֒ת ְוִהֵּנה'מַ֣ ַוְיִׁשֵבִנ֮י ֶאל'ֶּפַ֣תח ַהַּביִ  א
֙ת ָקדִ֔יָמה יֹ ְצאִ֗ים ִמּתַַ֨חת ִמְפַּת֤ן ַהּבַ֨יִ 
ִים יֹ ְרדִ֗ים ּכִ י'ְפֵנ֥י ַהַּבִ֖ית ָקִד֑ים ְוַהּמַ֣ 
ית ִמּנֶֶ֖גב ִמּתַַ֜חת ִמֶּכֶ֤תף ַהּבִַ֨י֙ת ַהְיָמנִ֔

֒ה ַער ָצפֹונָ ִצֵאִנ֮י ּדֶ ֶרְך'ׁשַ֣ ַוּי ֹו בַלִּמְזּבֵ ַח, 
ֶרְך ר ַה֔חּוץ ּדֶ֖ ַוְיִסּבִֵ֨ני֙ ֶּדֶ֣רְך ֔חּוץ ֶאל'ַׁשַ֣ע

ַפּכִ֔ים ַהּפֹוֶנ֣ה ָקִד֑ים ְוִהֵּנה'ַמִ֣ים ְמ
 ְּבֵצאת'ָהִא֥יׁש גִמן'ַהָּכֵת֖ף ַהְיָמנִ ית, 

ה ֙ף ּבָ ַאּמָ֔ ָקִד֖ים ְוָק֣ו ְּבָי֑דֹו ַוָּיָ֤מד אֶֶ֨ל
 ַוָּיָ֣מד ד, ִני ַבַּמִ֖ים ֵמ֥י Kְפסָ ִיםַוּיַ ֲעִברֵ֥ 

ד ָּי֣מָ ם ִּבְרָּכִ֑ים וַ אֶֶ֔לף ַוּיַ ֲעִבֵרִ֥ני ַבַּמִ֖ים ַמ֣יִ 
ַוָּיָ֣מד  הִים, אֶֶ֔לף ַוּיַ ֲעִבֵרִ֖ני ֵמ֥י ָמְתנָ  

֤אּו בֹ֑ר ּכִ י'ָגאֶֶ֔לף נַַ֕חל ֲאֶׁש֥ר ֹל א'אּוַכ֖ל לַ ֲע
 ו בֵ ר,ֹל א'ֵיָע רַהּמִַ֨ים֙ ֵמ֣י ׂשָ֔חּו ַנַ֖חל ֲאׁשֶ֥ 
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K'יֵכ֥נִ ָד֑ם ַוּי ֹוִלַוּיֹ֥אֶמר ֵאַל֖י ֲהָרִא֣יָת ֶבן 
 ה֙ ִהּנֵ ְּבׁשּובִֵ֕ני וְ  זַוְיִׁשֵבִ֖ני ְׂשַפ֥ת ַהּנָ ַחל, 

 ה,ֶּז֖ה ּוִמּזֶ  ֶאל'ְׂשַפ֣ת ַהּנַַ֔חל ֵע֖ץ ַר֣ב ְמאֹ֑ד ִמ

י ֹוְצאִ֗ים  ַוּיֹ֣אֶמר ֵאלַ֗י ַהַּמִ֤ים ָהאֵֶּ֨לה֙  ח
ּו ָל֙ה ַהַּקְדמֹונָ֔ה ְויָ ְרד֖ ֶאל'ַהְּגִלי

 ֶאל'ַהָּיָּ֥מה ַעל'הָ ֲעָרָב֑ה ּוָב֣אּו ַהּיָָּ֔מה

ְוָהָי֣ה  טִים, ַהּמ ּוָצִא֖ים ְוִנְרּ֥פאּו ַהּמָ  
ר֩ ׁשֶ ל ָּכל'ֲא/ אZֶׁשר'ִיְׁשרֹ֡ץ אֶ֣  ָכל'ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֣ה

ָּדָג֖ה ָי֨בֹוא ָׁש֤ם נַ ֲחלִַ֨י֙ם יִ ְחיֶ֔ה ְוָהָי֥ה ַה
ה ִים ָהאֵּ֗לֶ אֹ֑ד ִּכ֩י בָ֨אּו ׁשָָּ֜מה ַהּמַ֣ ַרָּב֣ה ְמ

א ָׁשָּ֖מה ְוֵירָ ְפאּ֙ו ָוחָ֔י ּכֹ֛ל ֲאֶׁשר'ָי֥בֹו
ָּוגִ֗ים ְוָהָי֩ה עָ ְמ֨דּו ָעלָ֜יו ּדַ  יַהּנָ ַחל, 

ִמְׁש֥טֹוַח  ֵמֵע֥ין ּגִֶ֨ד֙י ְוַעד'ֵע֣ין ֶעְגלִַ֔ים
ֶי֣ה ְדָגתָ֔ם לַ ֲחָרִמ֖ים יִ ְה֑יּו ְלִמיָנ֙ה ּתִ הְ 

 יאה ְמאֹ ד, ִּכְדַג֛ת ַהָּי֥ם ַהָּג֖דֹול ַרּבָ֥ 

ּו ְלֶמַ֥לח ִּבּצֹאָת֧ו ּוְגָבָא֛יו ְוֹלא ֵירָ ְפ֖א
ֹו ַעל'ְׂשָפ֣ת ְוַעל'ַהַּנַ֣חל יַ ֲעֶל֣ה יבִנּתָ נּו, 

ֲאָכל ֹל  / ּוִמֶּז֣ה ִמֶּז֣ה ֹול א'ִיּב֨ / ָּכל'עֵ ץ'מַ֠
ְיַבּכֵ֔ר  ָדָׁשיו֙ ָעלֵ֜הּו ְוֹל א'ִיּתֹ֣ם ִּפְר֗יֹו לָ ֳח
  ם ִא֑יָּמה י ֹוְצִּכ֣י ֵמימָ֔יו ִמן'ַהִּמְקָּדׁ֖ש הֵ֣ 

  ,הרּופָ  ֵל֖הּו ִלְתְוָהָי֤ה ִפְריֹו֙ ְלמַ ֲאכָ֔ל ְוָע  
  

  פרק ב' פסוק י"ח עד סוף הפרקיואל 
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ַּיְחמֹ֖ל ַוְיַקֵּנ֥א ְיהָו֖ה ְלDְר֑צֹו וַ  יח
 ֹוֶמר ְלַעּמ֗ ַוּיַַ֨ען ְיהוָ֜ה ַוּיֹ֣א יטַעל'ַעּמ ֹו, 

ַהִּתי֣רֹוׁש ִהְננִ֨י ׁשֵֹלַ֤ח ָלֶכ֙ם ֶאת'ַהָּדָג֙ן וְ 
ם ֶאְתכֶ֥  ְוֹל א'ֶאּתֵ֨ן ְוַהִּיְצהָ֔ר ּוְׂשַבְעֶּת֖ם אֹ֑תֹו

נִ֞י וְ ֶאת'ַהְּצפֹו כ֛עֹוד ֶחְרָּפ֖ה ַּבּגֹויִ ם, 
ה ל'ֶאֶ֣רץ ִצּיָ֣ Dְרִח֣יק מֵ ֲעֵליכֶ֗ם ְוִהַּדְחִּתיו֮ ֶא
 ֙ם ַהַּקְדמֹנִ֔יּוְׁשָמָמ֒ה ֶאת'ָּפנָ֗יו ֶאל'ַהּיָ 

ה ָבְאׁ֗שֹו ְוסֹ֖פֹו ֶאל'ַהָּי֣ם ָהאַ ֲח֑רֹון ְוָעלָ֣ 
 כאת, יל לַ ֲעׂש ֹוְותַַ֨ע֙ל צַ ֲחָנ֔תֹו ִּכ֥י ִהְגּדִ֖ 

ְׂשמִָ֔חי Dל'ּתִ יְרִא֖י ֲאָדָמ֑ה ִּג֣יִלי ּו
 כבֹות, ּכִ י'ִהְגִּד֥יל ְיהוָ֖ה לַ ֲעׂש 

ת ְׁש֖אּו ְנ֣אֹוי דָ  Dל'ּתִ יְראּו֙ ּבַ ֲה֣מֹות ָׂשדַ֔י ּכִ֥ 
ן ֵאָנ֥ה ָוֶגֶ֖פִמְדָּב֑ר ִּכי'ֵע֙ץ ָנָׂש֣א ִפְר֔יֹו ְּת

ילּו ּוְבֵנ֣י ִצּ֗יֹון ּגִ֤  כגנָ ְת֥נּו ֵחילָ ם, 
 י'ָנַת֥ן ָלֶכ֛םְוִׂשְמחּ֙ו ּבַ יהָו֣ה ֱאֹל ֵהיכֶ֔ם ּכִ  

כֶ֗ם ֶּגֶׁ֛שם ֶאת'ַהּמֹוֶר֖ה ִלְצָדָק֑ה ַוּ֣יֹוֶרד ָל
 ּומָ ְל֥אּו כדִראׁש ֹון, מֹוֶר֥ה ּוַמְל֖קֹוׁש ּבָ  

 ים ִּתי֥רֹוׁשַהֳּגָר֖נֹות ָּב֑ר ְוֵהִׁש֥יקּו ַהְיָקבִ֖ 

ים ת'ַהָּׁשנִ֔ ְוִׁשַּלְמִּת֤י ָלֶכ֙ם ֶא כהְוִיְצהָ ר, 
ם ָּגזָ֑ הֶ ָחִס֣יל ְוהַ ֲאֶׁשר֙ Kַכ֣ל הָ Dְרּבֶ֔ה ַהֶּיֶ֖לק וְ 
 כו, ִּתי ָּבכֶ םֵחיִל֙י ַהָּג֔דֹול ֲאֶׁש֥ר ִׁשּלְַ֖ח

 םת'ׁשֵ֤ ַּלְלּתֶ֗ם ֶאַכְלֶּת֤ם Kכֹול֙ ְוָׂש֔בֹוַע ְוִהוַ ֲא
יא ֶכ֖ם ְלַהְפלִ֑ ְיהָוה֙ ֱאֹלֵהיכֶ֔ם ֲאֶׁשר'ָעָׂש֥ה ִעּמָ 
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ם וִ יַדְעּתֶ֗ כזם, ְוֹל א'ֵיבֹׁ֥שּו ַעִּמ֖י ְלעֹולָ  
ִנ֛י ְיהָו֥ה ִּכ֣י ְבֶקֶ֤רב ִיְׂשָרֵא֙ל אִָ֔ני וַ ֲא

  ֱאֹל ֵהיֶכ֖ם 

 , עֹולָ םבֹׁ֥שּו ַעִּמ֖י ְלְוֵא֣ין ֑עֹוד ְוֹל א'יֵ   
  

  כתובים
  מזמור ע"בתהילים 

ְׁשָּפֶטיָך ִלְׁשֹלמֹ֨ה א  ןְלֶמֶ֣לְך ּתֵ֑  / א\ֹלהִ֗ים מִ֭
 קֶצ֑דֶ ָיִד֣ין ַעְּמָ֣ך בְ  בְוִצְדקָ ְתָ֥ך ְלֶבן'מֶ ֶלְך, 
 ֥לֹוםִיְׂש֤אּו ָהרִ֓ים ׁשָ֘ גוַ ֲעִנֶּי֥יָך ְבִמְׁשּפָ ט, 

/  ִיְׁשּפֹ֤ט דקָ ה, ָלָע֑ם ּ֝וְגָב֗עֹות ִּבְצדָ 
א ֑יֹון ִו֖יַדּכֵ֣ עZִנֵּיי'עָ֗ם ֭יֹוִׁשיַע ִלְבֵנ֣י ֶאְב

 ַחְפֵנ֥י יָ֝רֵ֗ יִ יָר֥אּוָך ִעם'ָׁשֶ֑מׁש ְוִל העֹוׁשֵ ק, 
ֵרד ְּכָמָט֣ר ַעל'ּגֵ֑  וּ֣דֹור ּדֹורִ ים,    זיֵ֭

יו ָימָ֥ יִ ְפַרח'ְּב זּכְִ֝רִביבִ֗ים ַזְרִז֥יף אָ ֶרץ, 
ב ׁשָ֝   חַח, ֗לֹום ַעד'ְּבִל֥י ָירֵ  ַצִּד֑יק ְורֹ֥

ֵיְרְּד ִמָּי֣ם ַעד'ָי֑ם ּ֝וִמּנָ  הָ֗ר וְ֭
ָפָניו ִיְכְר֣עּו צִ  טַעד'Dְפֵסי'אָ ֶרץ,  ם ִּי֑ילְ֭

 יׁשַמְלכֵ֬י ַתְרׁשִ֣  יוְ֝אֹ ְיבָ֗יו ָעָפ֥ר ְיַלחֵ כּו, 

ִאִּיים ִמְנָח֣ה ָיִׁש֑יבּו ַמְלֵכ֥י בָ֗א ְׁשָב֥א ּ֝וְס וְ֭
֥לֹו ְוִיְׁשּתַ ֲחוּו' יאיבּו, ֶאְׁשָּכ֥ר ַיְקרִ  

 יבְבד ּוהּו, ָכל'ְמָלִכ֑ים ָּכל'ּגֹוִי֥ם יַ ַע

ִּציל ֶאְב֣יֹון ְמַׁשֵּוַ֑ע וְ֝  ָענִ֗י ּכִ י'יַ֭
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חֹס ַעל'ַּד֣ל  יגוְ ֵאין'עֵֹז֥ר ל ֹו,  יָ֭
 ידיַע, ים יֹוׁשִ  ְוֶאְב֑יֹון ְוַנְפׁ֖שֹות ֶאְביֹונִ֣ 

ם ם ְוֵייַק֖ר ָּדמָ֣ ִמּ֣תֹוְך ּ֭ומֵ ָחָמס ִיְגַא֣ל ַנְפׁשָ֑ 
 ְּזַה֪בִויחִ֗י  ְוִיֶּתן'לֹ֮ו מִ  טוְּבֵעינָ יו, 

ם יד ָּכל'הַּ֝֗יֹוׁשְָ֫ב֥א ְוִיְתַּפֵּל֣ל ּבַ ֲע֣דֹו ָתמִ֑ 
  / ָּבKֶרץ֮  ְיִה֤י ִפַּסת'ּבַ֨ר טזְיבָ ְרכֶ ְנהּו, 

אׁש הִָ֫ר֥ים ִיְרַעׁ֣ש ַּכְּלָבנ֣  ֹון ִּפְר֑יֹו ְּברֹ֪
ְיִה֤י  יז ְּכֵעֶׂ֣שב ָהאָ ֶרץ, ְוָיִצ֥יצּו מֵ֝עִ֗יר

ּ֪נֹון ׁשְ֥֫מֹו ְׁש֨מֹו לְ עֹולָ֗ם  ִלְפֵני'ֶׁשֶמׁ֮ש יִ 
 יחהּו, ם ְיַאְּׁשר ּוְוִיְתָּבְ֥רכּו ֑בֹו ָּכל'ּגֹויִ֥ 

ֹלִהים ֱאֹלֵה֣י ִיְׂש ָּב֤רּוְך ָרֵא֑ל / ְיהָו֣ה אֱ֭
ם / ׁשֵ֥  ּוָב֤רּוְך יטעֵֹׂש֖ה ִנְפָל֣אֹות ְלַבּד ֹו, 

בֹודֹו ְּכבֹו֗דֹו ֶאת'ּכֹ֥ל  ְל֫עֹוָל֥ם ְוִיָּמֵל֣א כְ֭
  ָּכּ֥לּו  כ/ ְוKמֵ ן,  אֵָ֘מ֥ן ָהאֶָ֗רץ

 ְתִפּ֑לֹות ּדָ֝וִ֗ד ֶּבן'ִיׁשָ י,  

  מזמור קמ"זתהילים 

  נּוֱאֹלֵה֑י / ִּכי'֭טֹוב ַזְּמָר֣ה ַהְ֥ללּויָּ֨ה א

ּבֹוֵנ֣ה  בּכִ י'נָ֝עִ֗ים ָנאָו֥ה ְתִהּלָ ה, 
 גס, ְיַכּנֵ   ִנְדֵח֖י ִיְׂשָרֵא֣ל ה ְיר ּוָׁשלִַ֣ם ְיהוָ֑ 

 ד ם,בֹותָ  ּבֵׁ֗ש ְלַעְּצהָ֭ רֵֹפא ִלְׁש֣בּוֵרי ֵל֑ב ּ֝וְמַח

ְסָּפר ַלּכ ֹוָכִב֑ים לְֻ֝כּלָ֗ ם ֵׁש֥מֹות מֹוֶנ֣ה מִ֭
'ּכַֹ֑ח ָּג֣דֹול ֲאדֹוֵנ֣ינּו ְוַרב הִיְקרָ א, 

 ִו֣יםְמעֹוֵד֣ד ֲענָ  ולְִ֝תב ּוָנ֗תֹו ֵא֣ין ִמְסּפָ ר, 
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 ֱע֣נּו זי'אָ ֶרץ, ה ַמְׁשִּפ֖יל ְרָׁשִע֣ים ֲעדֵ ְיהוָ֑ 

 ,ֹורּנ  ֹלֵה֣ינּו ְבִכלַ יהָו֣ה ְּבתֹוָד֑ה ַזְּמ֖רּו לֵ א
 ץין ָלָא֣רֶ / ְּבָעבִ֗ים ַהֵּמכִ֣  הַ ְמַכּסֶ֬ה ָׁשמִַ֨ים ח

נֹוֵת֣ן  טָחצִ יר,   ָמָט֑ר ַהַּמְצִמ֖יַח ָהִר֣ים
, ר ִיְקרָ אּוׁשֶ֣ ִלְבֵהָמ֣ה ַלְחָמּ֑ה ִלְבֵנ֥י עֹ֝רֵ֗ב ֲא

 ֵק֖יץ ֹל א'ְבׁשֹוֹלא ִבְגבּוַר֣ת ַהּ֣סּוס ֶיְחּפָ֑  י

הָוה  יאָהִא֣יׁש ִיְרצֶ ה,  רֹוֶצ֣ה יְ֭
 יבַחְסּד ֹו, ֶאת'ְיֵרָא֑יו ֶאת'הַ ְמַיֲחִל֥ים ְל

ר ּוָׁשַלִם ֶאת'ְיהוָ֑   ְךַה֣יִ ה הַ ְללִ֖י ֱאֹלַׁשְּבִח֣י יְ֭
ַּזק ְּבִריֵח֣י ְׁש יגִצּי ֹון,   ְךֵּברַ֖  ָעָרִ֑יְךּכִ י'חִ֭

ם   ָׁש֑לֹוַהָּׂשם'ְּגבּוֵלְך ידָּבַנִ֣יְך ְּבִקְרּבֵ ְך, 
 ְמָר֣תֹוַהּׁשֵֹלַ֣ח אִ  טוֵחֶ֥לב חִּ֝טִ֗ים ַיְׂשִּביעֵ ְך, 

ן ַהֹּנתֵ֣  טזֹו, ַעד'מְֵ֝הרָ֗ה ָי֥רּוץ ְּדָבר   ָאֶ֑רץ 
 יזּזֵ ר, ּכְ֝֗פֹור ָּכֵאֶ֥פר ְיַפ  ֶׁשֶ֣לג ַּכָּצֶ֑מר

י ָר֗תֹו מִ֣ ְך קַ ְר֣חֹו ְכִפִּת֑ים ִלְפֵנ֥י קָ֝ ַמְׁשִל֣י
ם ַיֵּׁש֥ב ִיְׁשַל֣ח ְּדָב֣רֹו ְוַיְמסֵ֑  יחיַ ֲעמֹ ד, 

ו ַמִּג֣יד ְּדָברָ֣  יט֝רּו֗חֹו ִיְּזלּו'מָ ִים, 
 ֹלא כל, יו ְלִיְׂשָראֵ  ְליַ ֲעקֹ֑ב ֻחָּק֥יו ּ֝וִמְׁשָּפטָ֗

  / ְלָכל'ּ֗גֹוי  ָעָׂ֤שה כֵ֨ן

 ּה,ַּבל'ְיָד֗עּום הַ ְללּויָ   ּוִמְׁשָּפִט֥ים  
  

  מזמור קמ"חתהילים 

הָוה ַהְ֥ללּויָּ֨ה א  / הַ ְל֣לּו ֶאת'יְ֭

 ב, ְּמרֹומִ יםִמן'ַהָּׁשַמִ֑ים  הַ֝ ְל֗לּוהּו ַּב
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֗לּוהּו הַ ְל֥לּוהּו ָכל'ַמְלKָכ֑יו הַ֝ ְל
ַח הַ֭ ְללּוהּו ֶׁשֶ֣מׁש ְוָירֵ֑  גָּכל'ְצָבאָ ו, 

ּו הַ֭ ְללּוה דְכֵבי א ֹור, הַ֝ ְל֗לּוהּו ָּכל'ּ֥כֹו
/ ֵמעַ֬ל  וְַ֝הּמִַ֗ים ֲאֶׁש֤ר  ְׁשֵמ֣י ַהָּׁשָמִ֑ים

ה  ִּכ֤י יְ֭ ַהְללּו ֶאת'ֵׁש֣ם ְיהוָ֑  הַהָּׁשמָ ִים, 
ַע֣ד ַוּיַ ֲעִמיֵד֣ם ָל ו֖הּוא ִצָּו֣ה ְוִנְברָ אּו, 

 ּוהַ ְל֣ל זב ֹור, ְלעֹוָל֑ם ָחק'נָ֝תַ֗ן ְוֹלא יַ ֲע
הָוה ִמ  ּתִַּ֝נינִ֗ים ְוָכל ָאֶ֑רץן'הָ ֶאת'יְ֭

 חַ ֑טֹור ֥רּוֵאׁ֣ש ּ֭וָבָרד ֶׁשֶ֣לג ְוִקי חְּתהֹמ ֹות, 
הֶ ָהִר֥ים  טסְָ֝ערָ֗ה עָֹׂש֥ה ְדָבר ֹו, 

 ים, ָכל'ֲאָרזִ יְוָכל'ְּגָב֑עֹות ֵע֥ץ ּפְ֝רִ֗י וְ 

 יאנָ ף, ְוִצּ֥פֹור ּכָ  הַ ַחָּי֥ה ְוָכל'ְּבֵהָמ֑ה רֶֶ֗֝מׂש

ֶרץ ַמְלֵכי ׂשָ֝רִ֗ים  ֻאִּמ֑יםְל ְוָכל אֶ֭
ּבַ חּוִר֥ים  יבְוָכל'ׁשְֹ֥פֵטי אָ ֶרץ, 

 יגְנָערִ ים, ְוַגם'ְּבתּו֑לֹות זְֵ֝קנִ֗ים ִעם'

 ֣מֹוְׂשָּג֣ב ְׁש/ ֶאת'ׁשֵ֬ם ְיהוָ֗ה  ּכִ י'נִ  ְיהַ ְל֤לּו

ם ַוָּי֤רֶ  ידמָ ִים, ְלַבּ֑דֹו ֝הֹו֗דֹו ַעל'ֶאֶ֥רץ ְוָׁש
    ל'ֲחִסידָ֗יו/ ְלַעּ֡מֹו  ְּתִהָּל֤ה לְ ָכ קֶֶ֨רן

ְׂשָרֵאל ַע֥ם ְקרֹ֗בֹו    ּה, הַ ְללּויָ  ִלְבֵנ֣י יִ֭
  
  מזמור ס"התהילים 

ְלָ֤ך  ב, ַלְמַנֵּצַ֥ח ִמְז֗מֹור ְלָדִו֥ד ׁשִ יר א
ֹון ּ֝וְלָ֗ך דֻ ִמּיָ֬ה ְתִהּלָ֓ה ֱאֹלִה֥ים ְּבִצּי֑ 

דֶ֗יָך ׁשֵֹמַ֥ע ְּתִפָּל֑ה  עָ֝  גְיֻׁשַּלם'נֶ ֶדר, 
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ֹוֹנת ּגָ֣  דאּו, ָּכל'ָּבָׂש֥ר ָיבֹ  ְברּו ִּדְבֵר֣י עֲ֭
/  יַאְׁשרֵ֤  הרֵ ם, ּפְָׁ֝שעֵ֗ינּו ַאָּת֥ה ְתַכְּפ ֶמִּ֑ני 

ְׂשְּבָעה ִּתְ֥בַח֣ר ּוְתָקֵר֮ב ִיְׁשּכֹ֪ן ֲחצֵֶ֫ר֥יָך נִ֭ 
 וקְ֝דֹׁ֗ש הֵ יָכלֶ ָך,  ְּב֣טּוב ֵּביֶתָך 

ּו י ִיְׁשֵע֑נ/ ְּבֶצֶ֣דק ּתַ֭ ֲעֵננּו ֱאֹלהֵ֣  ֤נֹוָר֨אֹות
 זם ְרחֹקִ ים, ִמְבָט֥ח ָּכל'ַקְצֵוי'אֶֶ֝רץ ְויָ֣ 

 חה, ִּבְגבּורָ   ֵמִכ֣ין ָהִר֣ים ְּבכֹ֑חֹו נְֶ֝אזָ֗ר

ִּמים ְׁש֥אֹון ַּג ַמְׁשִּב֤יחַ  ֵּליהֶ֗ם  / ְׁש֣אֹון יַ֭
 / יֹ ְׁשֵב֣י ַוִּי֤יְר֨אּו טוַ ֲה֥מֹון ְלֻאּמִ ים, 

ָצֹות ֵמא ֹותֶֹת֑יָך ֤מֹוצָ ֵאי בֶֹ֖ק ב ר ָוֶע֣רֶ קְ֭
ּבַ֬ת ְקקֶָ֡ה רַ ָּפ֤קַ ְדָּת ָהאֶָ֨רץ ַוְּתׁשֹ֪ יַּתְרנִ ין, 

ֹלִהים ָמֵ֣ל ן א ָמִ֑ים ָּתִכ֥יַּתְעְׁשרֶָּ֗נה ֶּפֶ֣לג אֱ֭
 הּוֵ ְּתָלֶמ֣יָה רַ֭  יא ּדְָ֝גנָ֗ם ִּכי'ֵכ֥ן ְּתִכינֶ ָה,

 ְמָחּ֥הְגגֶָּ֗נה ִצַנֵח֣ת ְּגדּוֶדָ֑ה  ִּבְרִביִב֥ים ּתְ֝מֹ 

 ָךלֶ֗יָך ּ֝וַמְעָּגַּטְרָּת ְׁשַנ֣ת ט ֹוָבתֶ֑ עִ֭  יבְּתָברֵ ְך, 
ְרֲעפּו ְנ֣אֹות מִ  יגִיְרֲע֥פּון ּדָ ֶׁשן,   רְדּבָ֑ יִ֭

לָ ְבׁ֬שּו  יד וְ֝גִ֗יל ְּגָב֥עֹות ַּתְחּגֹ ְרָנה,
  / ַהּצֹ֗אן  ָכרִ֨ים

ֹוֲע֗עּו וַ ֲעָמִק֥ים יַ ַעְטפּו'ָב֑ר יְִ֝תר  
 Dף'ָיׁשִ ירּו,

  
  מזמור קכ"ותהילים 

הׁשִ֗ א  יַב֣תָוה ֶאת'ִׁשיר הַ ּמֲַ֫ע֥לֹות ְּבׁ֣שּוב יְ֭

א ז ִיָּמלֵ֪ אָ֤  ב ִצּ֑יֹון  הָ֝יִ֗ינּו ְּכחֹ ְלמִ ים,
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ּו ז יֹ אְמר֣ ּוְלׁשֹוֵנ֪נּו רִָּ֫נ֥ה אָ֭ ְׂש֡חֹוק ִּפינּ֮ו 
ה, ֶּלֹות ִעם'אֵ  ִהְגִּד֥יל יְ֝הוָ֗ה לַ ֲעׂ֥ש ַבּגֹוִי֑ם

הָוה לַ ֲעׂ֥שֹות ִעּמָ֗  ג נּו ָהִי֥ינּו ִהְגִּד֣יל יְ֭
הָוה ֶאת'ְׁשִב דְׂשֵמחִ ים,  יֵת֑נּו  ׁשּוָב֣ה יְ֭

ְמעָ֗ה ַהּזֹ ְרִע֥ים ְּבדִ  הּכַ ֲאִפיִק֥ים ַּבּנֶ ֶגב, 
ה֮  / ּוָבכֹ  הָ֤֘לֹוְך ֵילְֵ֨ך וְּבִרָּנ֥ה ִיְקצֹ רּו, 
  א ה נֹׂ֝שֵ֗ ּבֹ א'ָיבֹ֥א ְבִרּנָ֑  ֹנֵׂש֪א מֶ ֶׁשְך'הַָּ֫זַ֥רע

 ֲאֻלּמֹתָ יו,  

  

  זוהר
  בראשית דף ל"ג ע"אזוהר 

 יקִים ָּדא ַצּדִ ִרִּבי ִחָּייא ִמְּקֵוה ַהַמ  �ַמר

  ְּדַכד 

א ִתיב ַוַּירְ ָמָטא ְלִמְקֵוה ַהַּמִים ּכְ   רררר   אאאא
 יּו ַצִּדיק ּכִ ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב ּוְכִתיב ִאְמר

ֵאל ִמְקֵוה טֹוב, ִרִּבי יֹוֵסי Kַמר ִיְׂשרָ 
י ָרֵאל ְיָי, ִרִּבִאיהּו ִּדְכִתיב ִמְקֵוה ִיְׂש

 ָרא ִּדְכִתיב ָקִחָּייא Kַמר ָּדא ַצִּדיק ַהְינּו

ִרין ּוִעין ּוְנהָ ַיִּמים ְּבִגין ִּדְנָחִלין וַמּב
ָּלא ֹוָרא ְּדכֹ ֻּכְלהּו ָנִטיל לֹון ְוִאיהּו ְמק
ם ָּכְך ַיִּמי ְוִאיהּו ָנִטיל ּכָֹּלא ְּבִגיֵני

 ּוְכִתיבֹוב ְוַעל ָּדא ַוַּיְרא ֱאלִהים ִּכי ט

 ִׁשיםין ְּדִאְתרְ ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב, ּוְבִג
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ָמKה ִאיהּו Dְפִריׁש ֵּבין יֹוָמא ַקדְ 
 יהּוֹוב ְּבַגַויְ ִלְתִליָתKה ְוָלא ִאְּתָמר ִּכי ט

ַּדת Dְרָעא ְּדָהא ְּביֹוָמא ְּתִליָתKה ָעְב
ְכִתיב ִאיִבין ֵמֵחיָלא ְּדַהאי ַצִּדיק ּדִ 

ֶׂשב ֶׁשא ֵעים ַּתְדֵׁשא ָהKֶרץ ּדֶ ַוּיֹאֶמר ֱאלִה
  ַמְזִריַע ֶזַרע 

 .ֵעץ ְּפִרי  

 טֹוב ָוָרע ֵעץ ְּפִרי ָּדא ֵעץ ַהַּדַעת  ַמאי

  ְּדִאיהּו 

 ִריֶׂשה ּפְ ָעִביד ִאיִּבין ּוֵפִרין, עֹו  איאיאיאיממממ

ל ִמינֹו ְּדָכָּדא ַצִּדיק ְיסֹוד ְּדָעְלָמא, ְל
יָׁשא ַקּדִ  ְּבֵני ְנָׁשא ְּדִאית לֹון רּוָחא

 הּוָנא ָרִׁשים ְּבְּדִאיהּו ִאיָּבא ְּדַההּוא ִאיָל

 ֶדׁשְּבִרית קֹ  ְרִׁשיָמא ְלִמינֹו, ּוַמאי ִאיהּו

ֹו, ּוָתא ְלִמינְּבִרית ָׁשלֹום, ּוְבֵני ְמֵהיְמנ
, ן ִמֵּניּהְלִמינֹו ָעאִלין ְוָלא ִמְתָּפְרָׁש

ָנא ַההּוא ִאיָלְוַצִּדיק עֹוֶׂשה ְּפִרי הּוא, וְ 
 י ְלִמינֹו,ַעְבַרת ְוַאִּפיַקת ַההּוא ְּפרִ ִאְת

ְדֶיהֵוי  ְלִמינֹו ְּדַההּוא עֹוֶׂשה ְּפִרי
 ַמאן ְּדָדֵמי ַּכָּווֵתיּה, ַזָּכKה חּוָלֵקיּה

א יָׁשִׁשיָמא ַקּדִ ְלִאֵּמיּה ְוְלֲאבֹוי ְוַעל ֵּכן רְ 
יּה, ִיְדֵמי ְלִאּמֵ ְּביֹוָמא ְּתִמיָנKה ְּבִגין ּדְ 

א תמינאה וההיא נפשא דפרח מנה (בגין דהיא דרג
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ְוַכד  אצטריכת לאתחזאה קמה לתמניא יומין)
א יָמא ַקִּדיָׁשִאְתְּפָרַעת ְוִאְתַּגְלָייא ְרִׁש
 ִריל ָּדא ֵעץ ְּפְּבִגין ְּדִיְדֵמי ְלֲאבֹוי, ְוַע

 ִרית קֶֹדׁשָּדא ִאָּמא, עֹוֶׂשה ְּפִרי ָּדא ְּב

   ֲאבֹוי, ְלִמינֹו ְּדִיְדֵמי ֵליּה

 ִאְתְרִׁשים ֵּביּה.וְ   

עֹו בֹו ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהKֶרץ, ַזרְ   ֲאֶׁשר
  ֶזַרע ּבֹו 

א ֹו, ֶאָּלִמָּבֵעי ֵליּה ַמאי ַזְרעֹו ב  רררר   אאאא
ִכי הּוא ֶזַרע ָוא''ו ּבֹו, ַעל ָהKֶרץ ָה
ֵדי ַעל ַוַּדאי ְּדָהא ַההּוא ַזְרָעא ַאְׁש

ִיְׂשָרֵאל Dְרָעא, ַזָּכKה חּוָלֵקיהֹון ּדְ 
, ַקִּדיִׁשיןִאּנּון ַקִּדיִׁשין ְוַדְמָיין ְלּדְ 

ְך ֻּכָּלם ְוַעל ָּדא ַוַּדאי ְּכִתיב ְוַעּמֵ 
ַּדאי ְּדָהא ַצִּדיִקים, ֻּכָּלם ַצִּדיִקים וַ 
ין, ַזָּכִאין ֵמָהֵני ָנְפקּו ּוְלָהֵני ַּדְמיָ 

  ן ְּבָעְלָמא ֵּדין ּוְבָעְלָמאִאּנּו

 ְּדֲאֵתי.   

ץ ְּכִתיב עֹוֶׂשה ֶארֶ ִרִּבי ִחָּייא   �ַמר
      ְּבכֹחֹו,

ָׁשא עֹוֶׂשה ֶאֶרץ ָּדא קּודְ  ַמאי  רררר    אאאא
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'ק, א ַצִּדי'ְּבִריְך הּוא ְלֵעיָלא, ְּבכֹחֹו ּדָ 
ל ָּדא ֶאֶרץ ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו, ֵּתֵב

 הּואֶדק ִּדְכִתיב וְ ִּדְלַתָּתא, ְּבָחְכָמתֹו ָּדא ֶצ

א ֹוֶׂשה ֶאֶרץ ּדָ ִיְׁשּפֹוט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק, ע
ָעא ְתִקין Dרְ קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּדהּוא ַמ

כֹחֹו ּוַמְתִקין Kְרחֹוי, ּוְבָּמה ּבְ 
K ְתוָ ִּכְדָקֲאָמָרן, ִרִּבי ְיהּוָדהDון ַמר ְּב

ת קּוְטֵרי ְּגִליָפן ְּדִרִּבי ֶאְלָעָזר ִאי
א ְּתֵרין ְּדDְתָוון כ''ב ְקִטיִרין ְּכֲחדָ 

ָסִליק א ָסִליק ְוָדא ָנִחית ּודְ Dְתָוון ּדָ 
  ן ָּדא ָנִחית ּוְדָנִחית ָסִליק. ְוִסימָ 

 D''ְך ָּב''ְך ֵא''ל.   

יְקָלא יֹוֵסי Kַמר ִטיְפָסא ְּדִׁש  ִרִּבי
  ְּבֶאְמָצִעיָתא 

 ִמְׁשָקלַקְייָמא ְוִסיָמן ְּבִמָּדה ְּב  יייי  רררר

א ְוגו', ִמְׁשָקל ִליָׁשן ְּדַקְייָמ
ֶדׁש ְוָרָזא ָדא ֶׁשֶקל ַהּקֹ  ְּבֶאְמָצִעיָתא,

לּו, יָמן ְוִאְתָקְּכִתיב, ּומֹאְזַנִים ֵּביּה ַקיְ 
K ֵמר מֹאְזֵני ָמאן מֹאְזַנִים ְּכָמא ְדַאְּת
ל ָקל ְּבֶׁשֶקֶצֶדק ְוֻכְלהּו ָקְייִמין ְּבִמְׁש

  ַהּקֶֹדׁש ִרִּבי 

 ָּדא רּוַח ְיהּוָדה Kַמר ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש
 ַהּקֶֹדׁש. 
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 ַמִיםַבר ְיָי ׁשָ ִרִּבי ִיְצָחק ְּכִתיב ִּבדְ   ר�ַמ

  ַנֲעׂשּו 

 יָ , ִּבְדַבר יְ ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבKם  רררר   אאאא
א ִדְלַתָּתא ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ִאֵּלין ְׁשַמיָ 

ַח רּוִּדְלֵעיָלא, ּבְ  ְּדִאְתֲעִבידּו ִּבְדַבר ָׁשַמִים
 הּוא ָנָהרְּדַאִּפיק ָקָלא ַעד ְּדָמֵטי ְלַה

ן ֵמימֹוי ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוָלא ָּפְסִקי
הּו ָבKם ֻּכְלְלָעְלִמין, ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצ
יהּו ְּדַכר,  ַּתָּתֵאי ָקְייִמין ְּברּוַח ְּדִא
יָך ְּפִרי ַמֲעֶׂשַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמ
יו ים ֵמֲעִלּיֹוָתִּתְׂשַּבע ָהKֶרץ, ַמְׁשֶקה ָהרִ 

ֶרה ִתיב ַהְמָקָתיו ִּכְדָקֲאָמָרן ִּדְכָמאן ֲעִלּיֹו
 ְׂשַּבעֲעֶׂשיָך ִּתַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו, ִמְּפִרי ַמ

יק ִגיד ְוָנִפָהKֶרץ ָרָזא ְדַההּוא ָנָהר ְּדנָ 
  ְלַתָּתא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב 

א ְרעֹו בֹו ְוגו' ְוהָ עֹוֶׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר ַז
 ִאְּתָמר.

  ויקרא דף פ"ו ע"א  זוהר

 ֻאםם ֵעַדי נְ ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוKַמר ַאֶּת  חָּפַת

  ְיָי 

עּו י ְלַמַען ֵּתדְ ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּת  חחחח ����
ִאֵּלין  ְוַתֲאִמינּו ְוגֹו', ַאֶּתם ֵעַדי

ּון ֵּלין ִאיּנִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל, ְוָתֵניָנן ִא
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 ידֹוִתי ָבֶכםְׁשַמָּיא ְוDְרָעא ִּדְכִתיב ֲהִע

ֲאָבל  ת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהKֶרץַהּיֹום ֶא
ין ין ַעל ִאֵּלִיְׂשָרֵאל ִאיּנּון ָסֲהִדין ִאֵּל
ּו, ִדין ָעַלְייהּוְׁשַמָיא ְוDְרָעא ְוכָֹּלא ָסֲה
יב א ַיֲעקֹב ִּדְכִתְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ּדָ 

 ְּבָך ָרֵאל ֲאֶׁשרַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאָּתה ִיְׂש

י א ַעְבּדִ ִתיב ְוַאָּתה Dל ִּתירָ ֶאְתָּפKר, ּוְכ
ד ִוד ְוָדוִ ַיֲעקֹב. ְוִאית ְּדDְמֵרי ָּדא ּדָ 

ד ָּדוִ  ִני ּוְלַמַעןַעְבִּדי ִאְקֵרי ִּדְכִּתיב ְלַמֲע
  ִוד ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ָּדא ּדָ 

 ִעָּלKה.  

 יָתִבינּו ּכִ ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי וְ   ְלַמַען
  ֲאִני הּוא 

 ָרִעיִתיַמאי ִּכי ֲאִני הּוא, ְּדִאְת  ����   לללל

א ב, ֲאָנא הּוְּבַההּוא ָּדִוד ּוְבַההּוא ַיֲעקֹ 
 ָראָתֵניָנן ָקַמָּמׁש, ְלָפַני ֹלא נֹוַצר ֵאל ּדְ 

ב ֵאל ִּדְכִתי קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְלַיֲעקֹב
א ֵאל, קּוְדָׁשַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשרָ 

הּוא  ְלַיֲעקֹב ֵאל, ֲהָדאְּבִריְך הּוא ָקָרא 
א Dֲחַרי ֹלִדְכִתיב ְלָפַני ֹלא נֹוַצר ֵאל וְ 

ָמה א ּכָֹּלא ּכְ ִיְהֶיה, ּוְבִגין ָּכְך ֲאִני הּו
ד ה ְּדָהא ָּדוִ ְּדִאְּתַמר, ְוDֲחַרי ֹלא ִיְהיֶ 
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  ָהִכי 

  K ֳחָרא. ִאְקֵרי ְוָלאו ִאית ַּבְתֵריּה 

ִריְך הּוא ֲחֵזי ַּכד ָּבָרא קּוְדָׁשא ְּב  ָּתא
  ָעְלָמא 

ַחד ָּכל ַחד וְ  Dְתִקין ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה   				
ין, יִלין ִעָּלִאְּבִסְטרֹוי ּוָמֵני ָעַלְייהּו ֵח
ְרָעא ֵעיָרא ְּבDְוֵלית ָלָך ֲאִפיּלּו ִעְׂשָּבא ְז

ל יָּלא, ְוָכְּדֵלית ֵליּה ֵחיָלא ִעָּלKה ְלֵע
ל ל ַמה ְּדָכָכַמה ְּדָעְבִדין ְּבָכל ַחד ְוַחד וְ 

ְתִקיפּו ַחד ְוַחד ָעִביד ּכָֹּלא הּוא ִּב
ָנא ָעֵליּה ְּדַהִהיא ֵחיָלא ִעָּלKה ִּדְמָמ

ִזיִרין ְלֵעיָּלא ְוֻכְּלהּו ִנמּוִסין ְּג
א ַעל ִּדינָ ִמִּדיָנא, ַעל ִּדיָנא ַנְטִלין וְ 
יּה ן ִקּיּוֵמַקְייִמין, ֵלית ַמאן ְּדָנִפיק ִמ

י ְתְּברֵ ָמָנן ִמן יֹוָמא ְּדִאְלַבר, ְוֻכְּלהּו מְ 
ה ַעל ָּכל ִמָּל ָעְלָמא ִמְתַּפְקָדן ִׁשְלטֹוִנין

 ָראימּוָסא Kֳחּוִמָּלה ְוֻכְּלהּו ַנְטִלין ַעל נִ 

ב ְכִּתיד ְּכָמה ּדִ ִעָּלKה ְּדַנְטִלין ָּכל ַחד ְוַח
ּה ן ֶטֶרף ְלֵביָתַוָּתָקם ְּבעֹוד ַלְיָלה ַוִּתֵּת

ַההּוא  , ֵּכיָון ְּדַנְטִליןְוחֹק ְלַנֲערֹוֶתיָה
ַההּוא חֹק חֹק ֻּכְּלהּו ִאְקרּון ֻחּקֹות וְ 
א ָקא Kֵתי ְּדִאְתְייִהיב ְלהּו ִמן ְׁשַמּיָ 
ן ִים, ּוְמָנלָ ּוְכֵדין ִאְתְקרּון ֻחּקֹות ָׁשַמ
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  ְּדִמן ָׁשַמִים ָקא 

 . ָרֵאל הּואDְתָיין ִּדְכִתיב ִּכי חֹק ְלִיְׂש  

מֹורּו ֶאת ֻחּקֹוַתי ִּתְׁש ָּדא ְּכִתיב  ְוַעל
   ְּבִגין

ָּלה ַחד ְוַחד ְמָמָנא ַעל ִמ  ְּדָכל   לללל וווו
ְך , ְּבִגין ּכַ ְיִדיָעא ְּבָעְלָמא ְּבַההּוא חֹק

ָלא ִזיָנא Kִסיר ְלִמְחַלף ִזיִנין ּוְלDֲע
א ָקר ְלָכל ֵחיָלְּבִזיָנא Kֳחָרא ְּבִגין ְּדKֲע

 ׁש ּפּוְמִּביְוֵחיָלא ֵמDְתַרְייהּו ְוDְכִחי

 ְלDִים ְּכָמאןְּדַמְלָּכא, ִּכְלDִים ַמהּו ּכִ 

ר  Kֵמָמה ְדַאְּתְּדָיִהיב Kֳחָרא ְּבֵבי ַמְטָרא ּכְ 
ְלֶמְעַּבד  ֶאל ֵּבית ַהֶּכֶלא ְּבִגין ְּדָלא
 ָמַנע ְלָכלִמיִדי, ִּכְלDִים ְמִניעּוָתא ּדְ 

ְלהֹון, ִאיּנּון ֵחיִלין ֵמֲעִביָדָתא ּדִ 
Dא ְרּבּוְביָ ִים ִעְרּבּוְבָייא ְּדָעִביד ִעִּכְל

 ָּכאַמְל ּפּוְמִּבי ּדְ ְּבֵחיָלא ִּדְלֵעיָּלא ְוDְכִחיׁש

Dֹלא  ִים ַׁשַעְטֵנזְּכָמה ְּדִאְּתַמר ּוֶבֶגד ִּכְל
  ַיֲעֶלה 

 ָעֶליָך.  

 ת טֹוב ָוָרעֲחֵזי ְּכִתיב ּוֵמֵעץ ַהַּדַע  ָּתא

  ֹלא 

 ּוֶּמּניֹום ֲאָכְלָך ִמתֹאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּב  אאאא				
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דֹוי ֵני ִּפּקּומֹות ָתמּות, ְוָהא ִאְּתַמר ְּדָׁש
ים ְּתִלְּדֵביּה ִאְׁש ְּדַמְלָּכא ְוDְחַלף ֵעץ ַחִּיים

ַבק ּוָתא ְוִאְתּדְ ּכָֹּלא ּוֵביּה ַּתְלָיא ְמֵהיְמנ
ֵעי ְּבכָֹּלא ָּב ַּבֲאַתר Kֳחָרא, ְוָהא ָּתֵניָנן

 ֹוָבָדא ְּכַגְווָנאַּבר ָנׁש ְלDֲחָזKה ע

א ְּכָמה ִּדְלֵעיָּלא ּוְלֶמְעַּבד עֹוָבדָ 
ָרא י ְּבִמָּלה Kחֳ ְּדִאְצְטִריְך, ְוִאי ִאְׁשָּתּנֵ 

ה ֵּביּה ִמָּל הּוא Dְנִּגיד ָעֵליּה ְלַׁשְרָיא
ֲעָתא ֲחֵזי ְּבַׁש Kֳחָרא ְּדָלא ִאְצְטִריְך, ְוָתא

אַֹרח ָּתא ְּבְּדַבר ָנׁש Dְחֵזי עֹוָבָדא ְלַת
יד ְוָנִפיק ֵמיָׁשר ְּכָמה ְּדִאְצְטִריְך ָנִג

ִעָּלKה,  ְוַׁשְרָיא ֲעלֹוי רּוַח ַקִדיָׁשא
א ָבָדא ְלַתּתָ ּוְבַׁשֲעָתא ְּדִאיהּו Dְחֵזי עֹו

ּו אֹוַרח ְּבאֹוְרָחא ֲעִקיָמא ְּדֵלית ִאיה
ֹוי ָׁשֵרי ֲעלֵמיָׁשר ְּכֵדין ָנִגיד ְוָנִפיק וְ 

ֵליּה  ִאְצְטִריְך ְּדָסֵטי רּוַח Kֳחָרא ְּדָלא
יּה ִׁשיְך ָעֵלְלַּבר ָנׁש ִלְסַטר ִּביׁש, ַמאן ָמ
 א עֹוָבָדאַההּוא רּוָחא, ֲהִוי אֹוֵמר ַההּו

  ְּדDְחֵזי ִּבְסָטר 

 Kֳחָרא.   

   הּום, ָּדְרָׁשה ַמָּדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתי  ְּכִתיב

ר ׁש ַעל ֶצמֶ ָּדְרָׁשה ְּדַבְעָיא ְוָדִרי  בבבב  ����
ִאי ן ַּכֲחָדא, וְ ּוִפְׁשִּתים ַמאן ִּדְמַחֵּבר לֹו
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ָה, א אּוְקמּוֵּתיָמא ְּבִציִצית ֲאַמאי ָׁשֵרי ָה
ֹוי ְּבִתּקּונ ֲאָבל ָהָתם הּוא ַההּוא ְלבּוָׁשא

ה ְרָׁשֵזי, ּתּו ּדָ ְּבַאְׁשְלמּות עֹוָבָדא ַּכְדָקא ֲח
ְקָמא ְּבַמאן ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ְלֶמְעַּבד נּו

ָיא ָמַתי ַׁשרְ ַחֵּבר לֹון ַּכֲחָדא, ֲאָבל ֵאיִּדְמ
 ׂשַּתַעּוָתא ִּדְכִתיב וַ ְּבַׁשֲעָתא ְּדִאיהּו ְּבַאְׁשְלמ

ֹוִקיְמָנא ְּבֵחֶפץ ַּכֶפיָה, ְוִציִצית ָהא א
ח ְּתַכֵלימּוָתא ִאְׁשְּדָהָתם ְּבַההּוא ְּכָלָלא ִּדְׁש

ָתא ְּדָלא ְוָלא ָעִביד ִמִּדי ֲאָבל ְּבַׁשֲע
ָרא Kֵתי ְלַחְּבְּתַכח ִּבְׁשֵלימּוָתא ַמאן ּדְ ִאְׁש

ָחא ְּדָלא לֹון ַּכֲחָדא ִאְתַער ָעֵליּה רּו
ַכח, ַקִין ִאְצְטִריְך, ִמָּלה ָּדא ַמאן אֹו

 ָדאְטָרא ַחד וְ ְוֶהֶבל אֹוְכָחן ְּדָדא Kֵתי ִמִּס

 ְבֵעיָּכְך ָלא ִל Kֵתי ִמִּסְטָרא Kֳחָרא ּוְבִגין

ַקִין ָקְרְּבָנא ּדְ ֹון ַּכֲחָדא וְ ָלן ְלַחְּבָרא ל
  ִאְתְרַחק

 ִמַּקֵּמי ָקְרְּבָנא ְּדֶהֶבל.   

ְטֵנז ֹלא ָּדא ּוֶבֶגד ִּכְלDִים ַׁשֲע  ְוַעל
  ַיֲעֶלה 

ם, ֹלא ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליָך ְסָת ָעֶליָך     וווו
 ְך,ַׁשְּלָטKה ָּבַיֲעֶלה ָעֶליָך רּוָחא Kֳחָרא ְל

א ֹוָבדָ ָנׁש ְלDֲחָזKה עְוִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַבר 
 ַההּוא עֹוָבָדאְּדַכְׁשָרא ְּכָמה ְּדָיאּות ּוְב
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ה ּוַח ִעָּלKַׁשְרָיא ָעֵליּה רּוַח ַקִדיָׁשא ר
 יןַקְּדִׁשְתַקְּדָׁשא ְמְלִאְתַקְּדָׁשא ֵּביּה, Kָתא ְלִא

ם ִוְהִייֶתם ֵליּה ִּדְכִתיב ְוִהְתַקִּדְׁשֶּת
  י ְקדֹוִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִ 

 ְיָי.   

 ּוַמה ַעל ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע  ְּכִתיב

  ָּדא 

ָמא ַמאן ָּגִרים Kָדם ִמיָתה ְּבָעְל  יביביביב   ����
ל א ִאְצְטִריְך ַעְּדDְחֵזי עֹוָבָדא Kֳחָרא ְּדָל

 מֹור אֹוָכָחןDַחת ַּכָמה ְוַכָּמה, ׁשֹור ַוֲח

א ִּסְטָרא ּדָ ִמִּסְטָרא ָּדא ִאְקֵרי ׁשֹור ּוִמ
ׁש ֹלא ַתֲחרֹו ִאְקֵרי ֲחמֹור ְוַעל ָּדא ְּכִתיב

ֲעִביד ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹור ַיְחָּדו ָלא ַּת
ִאְתַער ִעְרּבּוְבָייא ַּכֲחָדא ְּבִגין ּדְ 

ָׁשא ֲחָדא ְלDְבָאְלִאְתַחְּבָרא ִסְטָרא Kֳחָרא ּכַ 
D ָמא ְסֵּגי ְׁשָלָעְלָמא ּוַמאן ְּדָפִריׁש לֹון

ן א ַמאן ְּדָפִריׁש לֹוְּבָעְלָמא, אּוף ָהכָ 
ַכח ְׁשְּתרּו ְּדָלא ִאְּבַההּוא ַּגְווָנא ְּכָמה ְּדKְמ

 י ַּבר ָנׁשׁשּוַע ָטוּוי ְונּוז ַּכֲחָדא ַהא

  Dְסֵּגי ְׁשָלָמא ָעֵליּה

 ְוַעל ָּכל ָעְלָמא.   
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א ְוָקְרְּבנָ  ְּדַקִין ֲהָוה ִּפְׁשִּתים  ָקְרְּבָנא
  ְּדֶהֶבל 

ָלאו ָלאו ָּדא ְּכָּדא וְ  ֲהָוה ֶצֶמר,        קקקק
ָוה ן ִּכְלDִים הֲ ָּדא ְּכָּדא, ָרָזא ְּדִמָּלה ַקיִ 

א ְטָרא Kֳחרָ ִעְרּבּוְבָיא ְּדָלא ִאְצְטִריְך ִס
ּה קּוְרָּבֵניְּדָלא ִזיָנא ְּדַחָּוה ְוKָדם, וְ 
 ל ִמִזיָנאֵמַההּוא ִסְטָרא ָקא Dְתָיא, ֶהֶב

א ְּדַחָּוה ֲחָדא ְּדKָדם ְוַחָּוה ּוְבֵמָעָה
ִרין ּוְבִגין ִאְתַחָּברּו ִאֵּלין ְּתֵרין ִסְט
 ָיא ִמַּנְייהּוְּדִאְתַחָּברּו ַּכֲחָדא ָלא Dְת

ָמא דּו, ְוַעד יֹוּתֹוַעְלָּתא ְלָעְלָמא וִאְתֲאִבי
, ּוַמאן ֵּדין ִסְטָרא ִּדְלהֹון ַקְּייָמא

א ְּדִחּבּוָרא ּדָ  ְּדDְחֵזי ַּגְרֵמיּה ְּבעֹוָבָדא
ֲחָדא ַער ָעֵליּה ִאיּנּון ִסְטִרין ּכַ ִאְּת

לֹוי רּוָחא ְוָיִכיל ְלִאְתְזָקא ְוָׁשאִרי ֲע
אן ָרֵאל ָּבעָ Kֳחָרא ְּדָלא ִאְצְטִריְך, ְוִיְׂש
ֱהִוי ִּדיָׁשא ְלֶמְלִאְּתָעָרא ָעַלְייהּו רּוָחא ַק

   א ֵּדיןָלָמא ְּבָעְלָמַקִּדיִׁשין ְלִאְׁשַּתְּכָחא ִּבְׁש

 א ְּדKֵתי. ּוְבָעְלָמ  

י ּוִמְכְנֵס ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמדֹו ַבד  ְּכִתיב
  ַּבד 

 דְקֵרי ַּבַעל ְּבָׂשרֹו ֲאַמאי ִא  ִיְהיּו   בבבב  ����
ַהאי ַחְּבָרא ְלְיִחיָדאי ְּבִגין ְּדָלא ָּבֵעי ְל
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דֹו ָלא ְּכִתיב ִמ ִּפְׁשִּתים ְּבKֳחָרא ְוַעל ָּדא
ַמאי ְוַכֲהָנא אֲ  ִפְׁשִּתים ֶאָּלא ַבד ְיִחיָדKה,
 יןאי, ֶאָּלא ִאֵּלִאיהּו ָּבֵעי ְלִאְתֲחָזKה ְּבַה

ח ְזַּבהּו ַעל ִמָמאֵני ַּבד ָּבֵעי ְלִאְתֲחָזKה ּבְ 
א א ְּדִדְׁשנָ ָהעֹוָלה ַּכד ֲהָוה ַמְפֵני ִקְטרָ 

 ָרהא ְּדֲעבֹוָדה ָזְּדעֹוָלה ְּדָהא עֹוָלה ִמִּסְטרָ 

ְך , ּוְבִגין ּכָ ְוִהְרהּוָרא ִּביָׁשא ָקא Dְתָיא
א חֹוַדְייהּו ְוָלָּבֵעי ְלִאְתֲחָזKה ְּבהּו ִּבְל

ר ַּכָּפן ְּבִגין ְּדִיְתְּבִעְרּבּוְבָיא ְּכָמה ְּדDָמרָ 
ֹוִבין ֵליּה ְלַּבר ָנׁש ָּכל ִאיּנּון ח

ד ָעֵייל ְּדDְתָיין ֵמַההּוא ִסְטָרא, ְוַכ
ָכל ְׁשְּתַכח וְ ְלַמְקְּדָׁשא ֲאַתר ִּדְׁשִלימּו ִא

ב ָתא Dף ַעל ַּגִאיּנּון ּפּוְלָחֵני ִּדְׁשֵלימּו
ן ָמה ְּדDָמרָ ְּדִאְתַחָּברּו ֵלית ָלן ָּבּה ּכְ 

רּו ְתֲחְּבְּתָכחּו ְוִאְּבִציִצית ְּבִגין ְּדַתָּמן ִאְׁש
ָּלא ְוָכל ָּכל ִאיּנּון ַזְּייִנין ִּדְלֵעי

יּה ַּתְּכִחין ּבֵ ִאיּנּון ָמאֵני ַמְקְּדָׁשא ִמְׁש
א ִמן ָּדא ַּכָמה ַזְּייִנין ְמַׁשְּנָיין ּדָ 

ַגְווָנא ְוֻכְּלהּו ִאְתְּכִלילּו ַּתָּמן ּכְ 
ְׂשָרֵאל ִּדְלֵעיָּלא, ַזָּכִאין ִאיּנּון יִ 
ְלהּו  ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָיִהיב

 ּוָתאא ִּדְמֵהיְמנאֹוַרְייָתא ִּדְקׁשֹוט אֹוַרְייָת

 ִּמין עֹוְבֵדיְוִריַחם ְלהּו ִמָּכל ְׁשKר ַע
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  ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּדְכִּתיב 

 Kַהְבִּתי ֶאְתֶכם Kַמר ְיָי.  

Kַמר ִכי ִרִּבי ִחָּייא ֲאַבְתֵריּה וְ   ָּפַתח
  ָּתבֹאּו ֶאל 

ץ ַמֲאָכל ָהKֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵע     ����
 ְריֹוְהֶיה ָּכל ּפִ ְוגֹו' ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעית יִ 

ץ ָהKרֶ  ָי, ִכי ָּתבֹאּו ֶאלקֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַליְ 
ָּתא ֲחֵזי  ָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרָּייא, ֲאָבל

ין ֶאָּלא ְּדָהא ִאיָלָנא ָלא ָעִביד ֵּפירִ 
ן ְוDְחֵזי ְּבDְרָעא ְוDְרָעא ַאִּפיק ְלהֹו
א א ָלא ַעְבּדָ ַההּוא ִאיָּבא ְלָעְלָמא ְוDְרָע

ּה ָרא ְּדָעָלֵּפיִרין ֶאָּלא ִמּגֹו ֵחיָלא Kֳח
א יִרין ֶאָּלְּכָמה ְּדנּוְקָּבא ָלא ַעְבָּדא ֵּפ

 ִאיָּבא  ְוַההּוא  ִּדְדכּוָרא,  ִמּגֹו ֵחיָלא

 ָלא ִאְׁשְּתִלים

 ין ְוֵחיָלא ָלאְּבַאְׁשְלמּוָתא ַעד ְּתַלת ְׁשנִ 

ים, ד ְּדִאְׁשְּתִלִאְתָּפְקָדא ָעֵליּה ְלֵעיָּלא ַע
יּה ֵחיָלא א ָעֵלָּבַתר ְּדִאְׁשְּתִלים ִאְתָּפְקדָ 

ָהא ַעד ְּתַלת ְוDְרָעא ִאְתְּתָקַנת ֵּביּה ּדְ 
יּה ְוָלא ְׁשִנין Dְרָעא ָלא ִאְתְּתָקַנת ֵּב
 ִאְׁשְּתִליםִאְׁשְּתִליַמת ִעֵּמיּה, ָּבַתר ּדְ 
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   ַּכֲחָדא ְּכֵדין הּואְוִאְתְּתָקנּו 

 ְׁשֵלימּוָתא.   

ְמִנין ֲחֵזי, נּוְקָּבא ַעד ְּתָלת ִז  ָּתא
  ְתַעְּבָרא ְּדִא

ר ִלים, ָּבַתִאיָּבא ִּדְמָעָהא ָלא ִאְׁשְּת   				
 ת ְּבַההּואג' ִעידּוKן נּוְקָּבא ִאְתְּתָקנַ 

 ְּכֵדין ַההּוא ִאיָּבא ְוִאְסְּתָּכמּו ַּכֲחָדא,

א, ִּפירּו ְּדכֹּלָ ִאיָּבא ְׁשִלימּו ְּדכָֹּלא ּוְׁש
 א ִאית ֵליּהָּבַתר ְּדָנַפק ַעד ג' ְׁשִנין ָל

ְׁשְּתִלים יָלא ְלֵעיָּלא ְּדָהא ְּכֵדין ִאֵח
א ֵעי ִמּכָֹּלִּבׁשּוָלא ִּדיֵליּה, ֵלִוי ִאְתרְ 
ַנת ֵּביּה ְּתִליָתKה ְלִאֵמיּה ְּדִאְתָּתָּק

  ְוִאְסַתְּכַמת 

 ַּבֲהֵדיּה.   

א יּה  ֵחיָלג' ְׁשִנין ִאְתְּפָּקַדת ָעֵל  ָּבַתר
  ִעָּלKה 

ֶיה ָהְרִביִעית ִיְהְלֵעיָּלא, ּוַבָּׁשָנה      ����
אי קֶֹדׁש ָּכל ִּפְריֹו קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַמ

א ּוְדָׁשָחא ֵליּה ְּלקִהּלּוִלים, ּתּוְׁשְּבָחן ְלַׁשְּב
 ָזאֵאיָלְך רָ ְּבִריְך הּוא, ַעד ָהָכא ִמָּכאן וְ 

ת ְּכֶנֶס ת ִמְזְּדָּווַגתְּדִמָּלה ְּדַבָּׁשָנה ָהְרִביִעי
 ָלא ַחדִריְך הּוא ְוִהּלּוִיְׂשָרֵאל ְּלקּוְדָׁשא ּבְ 
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א ּוִלים ִהלּולָ ִאְׁשְּתַכח ִּדְכִּתיב קֶֹדׁש ִהּל
ָנה ְוֶחְדָוה ְּבִזְמָנא ֲחָדא, ַמאי ָׁש

ּוא, ָּדא קּוְדָׁשא ְּבִריְך ה (הרביעית)
א ְּכֶנֶסת ְוָתֵניָנן ָׁשָנה ָהְרִביִעית ּדָ 

ִביָעKה ִיְׂשָרֵאל ְּדִאיִהי ַקְּייָמא רְ 
 אין קּוְדָׁשְוכָֹּלא ַחד ְּדָהא ְּכדֵ  ְלכּוְרְסָייא

ל ְׂשָרֵאְּכֶנֶסת יִ ְּבִריְך הּוא ִמְזַּדַּווג ָּבּה ִּב
ִּדיָׁשא ּוְכֵדין ִהיא קֶֹדׁש ְוִהּלּוָלא ַק

ְתָמָנן ַעל ִאְׁשְּתַכח ּוְכֵדין ַחָּייִלין ִא
י ְדָקא ֲחזֵ ָעְלָמא ַעל ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ּכַ 

Kְּלהּו ה ִמְתָּבְרָכאן ּכֻ ֵליּה ִמָּכאן ּוְלָהְל
ָתא ּו ִּבְׁשֵלימּוְוָׁשאִרי ְלֵמיַכל ְּדָהא ֻּכְּלה

  ְּדכָֹּלא 

 א. ִּבְׁשֵלימּוָתא ְּדֵעיָּלא ְוַתָּת  

  א ֵעיָּלַּתָּתא ּוֵמָלא ִאְׁשְּתִלים ְּבכָֹּלא ִמ  ְוַעד

ל אן ְּדKִכיKִסיר ְלֵמיַכל ִמֵּניּה ּוַמ     וווו
א קּוְדָׁשית ֵליּה חּוָלָקא ְּבִמֵּניּה ְּכַמאן ְּדֵל

הּוא ָרֵאל ְּדָהא ַהְּבִריְך הּוא ּוִּבְּכֶנֶסת ִיְׂש
א ְּייָמַקִּדיָׁשא ַק ִאיָּבא ְּבָלא ְרׁשּוָתא ִעָּלKה

ָלא ְּתִלים ּוְבְּדָלא ָׁשאֵרי ָעֵליּה ַעד ְּדִיְׁש
ָלא ְסַתְּכַמת ֵחיְרׁשּוָתא ַּתָּתKה ְּדָהא ָלא ִא

 ֵזייּה Dְחּה ְוַההּוא ְּדKִכיל ִמּנֵ ְּדDְרָעא ֵּבי

ְלֵעיָּלא  ַּגְרֵמיּה ְּדֵלית ֵליּה חּוָלָקא
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 ָּטָלהָרָכה ְלַבְוַתָּתא, ְוִאי ָּבִריְך ָעֵליּה ְּב

 א ַעד ָּכעןהּוא ְּדָהא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּו

חּוָלָקא,  ָלא ַׁשְרָיא ֲעלֹוי ְוֵלית ֵּביּה
ּנּון ְּדָלא ַרֲחָמָנא ִליֵׁשְזִביָנן ֵמִאי
ן ֹון, ַזָּכִאיַמְׁשִּגיִחין ִליָקָרא ְּדָמאֵריה
ָמא ֵּדין ּוְבָעְל ִאיּנּון ַצִּדיַקָּייא ְּבָעְלָמא

  ְּדKֵתי, ָעַלְייהּו ְּכִתיב 

 ַרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור נֹוַגּה.ְואֹ   

  דברים דף ע"ר ע"ב  זוהר

 ְׁשָּפִטיםֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהּמִ   ְוָהָיה

  ה ָהֵאֶּל

ת ְכָּת ֶאָבְעָּת ּוֵברַ ָׂשְוגֹו', ְוKַכְלָּת וְ   הההה  וווו
ָּדא  (י''ח)ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְוגֹו', ִּפקּוָדא 

 ליְך הּוא ַעל ּכָ ְלָבְרָכא ֵליּה ְלקּוְדָׁשא ְּברִ 
ָמא י ְּבַהאי ָעְלַמה ְּדKִכיל ְוָׁשֵתי ְוִאְתֲהנֵ 

ן ְלַגֵּבי ְוִאי ָלא ָּבִריְך ִאְקֵרי ַּגְזָל
יו ֹוֵזל Kִבָׁשא ְּבִריְך הּוא ִּדְכִּתיב ּגקּודְ 

 ָּייא ְּבִגיןְוִאּמֹו, ְוָהא אֹוְקמּוָה ַחְברַ 

 ִריְךְלקּוְדָׁשא ּבְ  ְּדִבְרָּכאן ְּדָבִריְך ַּבר ָנׁש

 יַחּיֵ ְּמקֹוָרא ּדְ הּוא Kֵתי ְלDְמָׁשָכא ַחִּיין ִמ
 ּוא ַקִּדיָׁשאִלְׁשֵמיּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך ה

Dה ְרָקא ָעֵליּה ֵמַההּוא ִמְׁשָחּוְלKא ִעָּל
ְלָכל ָעְלָמא,  ְוKֵתי ְלִאְתַמְּׁשָכא ִמַּתָּמן
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ְיָי  ֵבַרְכָּת ֶאתּוְכִתיב ְוKַכְלָּת ְוָשָבְעָּת ּו
K ִריק ַּבר ָנׁשֱאֹלֶהיָך ְוִאיּנּון ִּבְרָכאן 

ה ָרא ִעָּלKְּבִאיּנּון ִמִּלין ֵמַההּוא ְמקֹו
ין ְמקֹורִ ל ִאיּנּון ַּדְרִּגין ּוְוִאְתָּבְרָכאן ּכָ 

ל ָעְלִמין ְוִאְתַמְּלָיין ְלDְרָקא ַעל ּכָ 
א, ְוַעל ָּדא ְוִאְתָּבְרָכאן ֻּכְּלהּו ַּכֲחדָ 
ָרָזא ְרעּוֵתיּה ְּב ִאְצְטִריְך ַּבר ָנׁש ְלַׁשָּוKה
 ִניןכּון ֲאָבָהן ּובְ ְּדִבְרָּכאן ְּבִגין ְּדִיְתָּברְ 

ְדָׁשא ַמאן ִּדְמָבֵרְך ְלקּוּכָֹּלא ַּכֲחָדא, ּו
ל חּוָלֵקיּה ְּבִריְך הּוא ִאְתְּבַרְך ְוָנִטי

א א ְּדָכל ָעְלמָ ֵמִאיּנּון ִּבְרָכאן ְּבַקְדִמיָת
 ְך הּואְדָׁשא ְּבִריְלַתָּתא, ֵּכיָון ִּדְׁשָמא ְּדקּו

יּה ָרא ַעל ֵריֵׁשִמְתָּבֵרְך ִמַּתָּמן ָנִחית ְוָׁש
 ִּתיבא אֹוִקיְמָנא ִּדְכחּוָלָקא ַקְדָמKה, ְוָה

בֹא ֶאת ְׁשִמי K ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר Dְזִּכיר
ָכה ַהִהיא ְּברָ ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך, ֵּכיָון ּדְ 

 ִמַּתָּמן Dְתָייא ְוַׁשְרָייא ַעל ֵריֵׁשיּה
  ִאְתְּפַׁשט ְּבָכל 

 ָעְלָמא.  

ִּתין ְּדִאיּנּון ִּבְרָכאן ַנְח  ְּבַׁשֲעָתא
  ָרן ּגֹו ִמְתַעְּט

י ין ּוַפְגֵעֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיׁשִ   אאאא      ����
ן ְּבָעְלָמא, ְּבהּו ַּכָמה ַּדְרִּגין ִּדְמָמנָ 
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ְכִריֵזי ָּדא ְוַנְחֵּתי ְּבהּו, ְוDְמֵרי ּוַמ
א ִני ְלקּוְדׁשָ ִאיהּו ּדֹורֹוָנא ְּדָׁשַדר ְּפלֹו

י, ְלָבַתר ְּבִריְך הּוא. ֵמKן ֲאָתר ַנְחֵּת
 ָּמןַצִּדיק. ַּתְחֵּתי ֵמֲאָתר ֵריָׁשא ֲחָדא ּדְ ְּדנַ 

D ֲחָרִנין ַסְּלִקין, ִמְתָעֵרי ְלַנְחָּתא
, ַּתָּתאֵעיָּלא ּוִמִמְּלֵעיָּלא, ְוִאְתַמְּלָייא ִמְּל

ק. אׁש ַצִּדיֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְּבָרכֹות ְלרֹ 
 ָייא, Kִריקֵּכיָון ְּדַהאי ַּדְרָּגא ִאְתַמְּל

  ה, ְלַהאי ַּכָּל

 ָכן ְלַתָּתא. ּוִמַּתָּמן ַנְגִּדין ְוִאְתַמְּׁש  

ית ַּתָּתא ֵלַסְּלִקין ִאיּנּון ִּבְרָכאן ִמ  ַּכד
  ִּפְתָחא 

ָמָנא ּוִפְתָחא ְלֵעיָּלא ְוֵלית ְמ  דדדד  ככככ
ן ּון ִּפְתִחיְלֵעיָּלא ְּדָלא ָּפַתח ָּכל ִאיּנ
ן ּון ְרִקיִעיּוַמְכִרֵזי ְוDְמֵרי ְּבָכל ִאיּנ

י לֹונִ ָׁשַדר ְּפִאיהּו ּדֹורֹוָנא ְּדַמְלָּכא ּדְ ָּדא 
אּות ַּכְּדָקא יָ  ָּדא הּוא ּדֹורֹוָנא ְּבִקּיּוָמא
ֵמן  ָעֵליּה Kּוַמאן ִאיהּו ְּבָרָכה ְּדKִתיבּו
ּה Kֵמן ָּדא ְּדָכל ְּבָרָכה ְּדKִתיבּו ָעֵלי
ּות, ְוֵכיָון ִאיהּו ְּבִקּיּוָמא ַּכְּדָקא ָיא

א יָּלין ִּדְלֵעָכָתא ַסְּלָקא ָּכל ַּדְרּגִ ְּדַהאי ִּברְ 
א ָלא ְנהֹוָרא ּדְ ֻּכְּלהּו ְזִמיִנין ְלַגֵּבי ַההּו

ֵּכן ּה ְוָכל ֶׁשָנִהיר ְּבִגין ְלDְנָהָרא ְלַגָּב
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ּה ְמָבְרָכן לָ  ִאי ִהיא ִּבְרָכָתא ְּדַסִּגיִאין
ָזא ִּדיִׁשין ְּברָ ּוְמַעְּטִרין ָלּה ְּבִעְטִרין ַק

י ְּדָכל ן, Kֵמן הּוא ָרָזא ְּדִקְׁשרֵ ְּדKֵמ
 ֵּטרָמאֵריּה ּוְמַעִיחּוָדא ּוְקדּוָׁשה ְּבָרָזא ּדְ 

ָקא ָּלִאין ַּכּדְ ְלַהִהיא ִּבְרָכָתא ְּבִעְטִרין ִע
 הּוִאְתְרֵעי ְּב ָיאּות, ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

 ִתיאּוְבֵתיּהְּבִאיּנּון ִּדְמָבְרִכין ֵליּה וְ 

ָקא ְרָכָתא ַסְּלִּדְלַּתָּתא ְּדַהִהיא ִּבְּבִבְרָכָתא 
 יר ְוDְתִקיףְוDְנִהיר ּבּוִציָנא ְּדָלא ָנִה

א, ְּלָקא ְלֵעיּלָ ָלּה ְּבּתּוְקָפא ַּתִּקיָפא ְלַס
ֵּבד ְּבַדי ֲאַכְוַעל ָרָזא ָּדא ְּכִתיב ִּכי ְמַכ
א יּה ְלקּוְדׁשָ ִאֵּלין ִאיּנּון ִּדְמָבְרִכין ֵל

ן ן ִאיּנּובֹוַזי ֵיָקּלּו ִאֵּליְּבִריְך הּוא, ּו
  ּוא, א ְּבִריְך הְּדָלא ְמָבְרִכין ֵליּה ְלקּוְדָׁש

 הּו. ּוַמְנִעין ִּבְרָכָתא ִמּפּוַמְיי  

   ְכְמָתאְלִאיּנּון ְּדַיְדֵעי ָחְּדָרִזין   ָרָזא

 ִבְרָּכאןְלִמְנַּדע ָרָזא ּדְ  ְּדָמאֵריהֹון  אאאא רררר

ל ַהָנִאין ְּבִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּוְבָכ
Dאן ְרָקא ִּבְרָכְוִכּסּוִפין ְּדַהאי ָעְלָמא ְל
ן ִּדְצלֹוָתא ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא, ַּכד ִּבְרָכא
ֹון ִמַּתָּתא ְּדִאיּנּון ִּתּקּוָנא ְּדָמאֵריה
או ְרָכאן ְּדָלְלֵעיָּלא ּוֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא, ִּב
ָּלא ַּתָּתא ְלֵעיִאיּנּון ִּבְצלֹוָתא ַסְּלִקין ִמ
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ִהיר ד ְּדָמטּו ּגֹו ְנהֹוָרא ְּדָלא נָ ַע
א ְנהֹוָרא ְּדָל ּוִמְתָעֵרי ְּבּתּוְקָפא ְלַההּוא

 ָקא ִאְּתֲערּוָנִהיר ְּבַהִהיא ְּבָרָכה ְוַסְּל

יא ִעָּלKה ְלֵעיָּלא ַעד ְּדָמטּו ְלֻכְרַסיָ 
הּוא ְפקּו ֵמהַ ְמקֹוָרא ְּדָכל ַחִּיין, ְּכֵדין נָ 

 ֲעָרעּוָכאן Dֲחָרִנין ְוִאְמקֹוָרא ִעָּלKה ִּברְ 

 ֵּלין ְלִאֵּליןִאֵּלין ְּבִאֵּלין ְוַנְּׁשֵקי ִא

 יק ְלDְרָקאְוKָתאן ְוַׁשְרָיין ְלֵריׁש ַצּדִ 

  ְלַתָּתא, ְוַכד ַנְחִּתין 

ל ְׁשָרִגין ִאְתָּבְרָכן ֲאָבָהן ּוְבִנין ְוָכ
 ִּדְלהֹון. 

        יָּלאָעָרא ֵמעֵ ְּדִאֵּלין ִּבְרָכאן ְלַאְּת  ְוָרָזא

א ָּדא ָרָז ְּבָרָזא ָּדא ָּברּוְך  ְלַתָּתא,   אאאא
א ָׁשָכDְרָקא ּוְלDְמִּדְמקֹוָרא ִעָּלKה ִמּכָֹּלא ְל

ְך ִאיהּו ָּברּוּוְלDְנֲהָרא ָּכל ּבֹוִציִנין וְ 
ִמַּתָּמן ָּתִדיר ְּדָלא ַּפְסִקין ֵמימֹוי ּו

יהּו Kֵתי ְוִאֵׁשירּוָתא ְּדִאְקֵרי ָעְלָמא ּדְ 
ה ָקֶצה ִעָּלK ְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְּדַההּוא ָקֶצה

 ְווָנא ָּדאִאיהּו ְּבִגין ְּדִאית ָקֶצה ְּכַג

Kּוף ה, ְוִאְקֵרי אְלַתָּתא ְוִאיהּו ָעְלָמא ַּתָּת
ָּתא Dְרָקא ְלַתָהִכי ָּברּוְך ָלֳקֵבל ַּתָּתֵאי ְל
ְּבִבְרָּכאן  ּוְלִאְתֲעָרא ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא

ָזא ָכא ְּברָ לֹוָתא, ּוָברּוְך ָּדא ִאְקֵרי ָהִּדְצ
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ד ַחַההּוא ֲאָתר ְּבְּדָחְכְמָתא ִעָּלKה ְּדDְמֵלי ְל
ר ַאָּתה ְלָבַת ְׁשִביל ָּדִקיק ְּדKִעיל ֵּביּה,

ִתים אי ָּברּוְך ָסָׁשאֵרי ְלִאְתַּגְלָייא ְּדָהא ַה
 אַֹרח ָסִתיםִאיהּו ּוְּבִגין ָּכְך ִאְקֵרי ְּב

 ַּגְלָייא,ְמקֹוָרא ִעָּלKה ְּדָלא ִאְת ָּברּוְך

ין ְלַבר ּוְּבִג ַאָּתה ִׁשירּוָתא ְלִאְתַּגְלָייא
א ּו ָּדא ָרָזָּכְך ִאְקֵרי ַאָּתה, ּוַמאן ִאיה

ָתר, י ַההּוא אֲ ִּדיִמיָנא ְוִאְקֵרי ּכֵֹהן ְלַגֵּב
 ם ַמאן ּכֵֹהןְוָרָזא ָּדא ַאָּתה כֵֹהן ְלעֹוָל

ָנא ה ְוָדא ִאיהּו ְיִמיְלַההּוא עֹוָלם ַאּתָ 
  ִעָּלKה ְּדָהא 

 ִאְׁשְּתַכח ְלִאְתַּגְלָייא.   

ָזא ָּדא ָרָזא ְּדֶאְמָצִעיָתא רָ   ְיהָֹוה
  ִּדְמֵהיְמנּוָתא 

א א ִסְטרָ ְּבָכל ִסְטִרין, ֱאֹלֵהינּו ּדָ     יייי
יּה ִויִמיָנא ֵּב ִּדְׂשָמאָלא ְּדָכִליל ִּביִמיָנא

ד א ְלֶמֱהֵוי ַחד ְוַעְוִאְתְּכִלילּו ָּדא ְּבדָ 
ין ֵכיָון ְּדִאֵּלָהָכא ִאְתְקָּׁשרּו ִּבְרָכאן ּדְ 
אן, ָּתא ִאְתָּבְרָכִאְתָּבְרָכאן ֻּכְּלהֹון ִּדְלַּת
 ְרָכאןְוַנְטֵלי ִּב ְלָבַתר ְּדִאיּנּון ִאְתָּבְרָכאן

 הּואָלן ְּכַחד ְלהַ ְלַגְרַמְייהּו ִאְתֲהָדרּו ְּכִלי

ְדָרא א ַיְכִלין ְלִאְתהַ ְמקֹוָרא ְּדִאיּנּון ָל
יָון ָּבְרָכן, ּכֵ ְלַגֵּבי ַההּוא ֲאָתר ַעד ְּדִאְת
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ין ֲהָדרּו ְוָעאִלְּדִאְתָּבְרָכן ְּבַקְדִמיָתא ִאְת
ְרָכאן ְלַגֵּבי ַההּוא ֲאָתר ְלַנְטָלא ִּב

 ַתָּתא ְוַעדְיֵתיִרין Dֲחָרִנין ְלDְרָקא ְל

ָלא ִלין וְ ְּדִאיּנּון ִאְתָּבְרָכאן ָלא ָעא
 א ְוֹלא ֵיָראּוָּתKִבין ְלַגֵּביּה, ְוָרָזא ּדָ 

י ַההּוא ָפַני ֵריָקם, ְוַכד ָּתִבין ְלַגֵּב
א ְקֵרי ַההּוֲאָתר ְוָעאִלין ַּתָּמן ְּכֵדין ִא
 ֵרי ַּבר ַּכדֲאָתר ֶמֶלְך, ּוֶמֶלְך ָלא ִאְתְק

ן, ִמְתָּבְרָכִאיּנּון ִמְתָקְרִבין ְלַגֵּביּה ּו
ֹוי ְבְרָבנַתי ִאְקֵרי ֶמֶלְך ַּכד רַ ּוַמְלָּכא ֵאיָמ

ָכל ַּתְּפָקן ְּבDְתָיין ְלַגֵּביּה ֲעִתיִרין ִמְס
ָנא ְּכֵדין ַמה ְּדִאְצְטִריכּו ְּבָלא ֶחְסרֹו
ד ִאֵּלין ִאיהּו ֶמֶלְך, ֶמֶלְך ְלַתָּתא ּכַ 

ִׁשין ִעְטִרין ַקִּדיְמַעְּטָרן ֵליּה ְּבִסּפּוָקא ְּב
ָלם ּוַמאן ִאיהּו ָהעֹו ְוָהָכא ִאְקֵרי ֶמֶלְך,

ִגין ְּדִאיהּו ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְוִצָונּו ּוְב
ים ר ְוִאיהּו ָסִתָעְלָמא ְּדָלא ִאְתַּגְלָייא ְלַב

א ְוַעל ָּדא ָל ָקֵרי ֵליּה ָהִכי ְּבאַֹרח ָסִתים
ְלעֹוָלם ִאְקֵרי ֶאָּלא ְּבאַֹרח ָסִתים, ּו

ן ָּדא ּכֵֹהר ְוַעל ְיִמיָנא ַאָּתה ְּכָמה ְּדִאְּתַמ
ֵריָׁשא ָּכִפיף ְלַגֵּבי ַההּוא ֲאָתר ְּב

ר ד ִאְתָקַׁשּוְבסֹוָפא, ְוָעְלָמא ַּתָּתKה ּכַ 
ֵרי ִמַּתָּתא ִליִמיָנא ְוִאְתַּדָּבק ֵּביּה ָק
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ר ָּברּוְך ַּב ְלֵעיָּלא ָּברּוְך, ְוָלא ִאְקֵרי
 ִּיילק ַּבֲהֵדיּה ְוָעְּבָרָזא ִּדְמקֹוָרא ְּדִאְתְּדַב

  ּה ְוDְמֵּלי ֵּבי

 ֵליּה.   

 ְתַּדְּבָקאָרָזא ְּדַההּוא ּכֵֹהן ְלִא  ,,,,ַאָּתה

  ַּבֲהֵדיּה, 

ַע ׁש ּכֹורֵ ְוַעל ָּדא ִּבְצלֹוָתא ַּבר נָ   ה,ה,ה,ה,  אאאא
ף ְלַגֵּבי ְּבָברּוך ְּדִאיהּו ָעְלָמא ָּכפּו
 ין ָּברּוְךֵעיָּלא, ְוָדא ִאיהּו ִׁשּנּוי ֵּב

ן ְׁשDר ִּבְרָכאִּדְצלֹוָתא ּוֵבין ָּברּוְך ּדִ 
 ְרָכאןְלDְרָקא ִּב ְוכָֹּלא ְּבָרָזא ִעָּלKה ִאיהּו

 ָתא ַּבר ָנׁשְלָכל ָעְלִמין, ָּברּוְך ִּדְצלֹו

ה ַאָּתִחין ֵריָׁשא ּבְ ּכֹוֵרַע ֵּביּה ְּבִבְרּכֹוי ְוָג
ֵהן ַעל ָּדא ּכֹ ְּבִגין ְּדַאָּתה ִאְקֵרי רֹאׁש וְ 
ין ִדיר ּוְּבִגָנִטיל ָּברֹאׁש ְוִאיהּו רֹאׁש ָּת
 נּו ְּדֵריָׁשאָּכְך ְּכִריָעה ְּבָברּוך ְוָגִחי

ה ִאְקֵרי ַאָּתְּבַאָּתה, ְוכֵֹהן ְּבָכל ֲאָתר ּדְ 
ּו ר ְּדָגִחין ּתָּגִחין ִּבְצלֹוָתא, ֶמֶלְך ָּבַת

א ְּבִריְך ָלא ָזִקיף, ַמאי ַטְעָמא קּוְדָׁש
 Dְזִעיִרי הּוא Kַמר ָלּה ְלִסיֲהָרא ִזיִלי

ין ָּדא ְרִמיְך ְותּו ָלא ַזְקָפא ּוְבִגַּג
ִריְך קּוְדָׁשא ְּבִּבְרָכָתא ְּדַּבר ָנׁש ָּבִריְך ְל

 ִמְּלֵעיָּלא הּוא ִאְּתַער ְלDְרָקא ִּבְרָכאן
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ין ְּתַמר, ַזָּכאִ ְלָעְלִמין ֻּכְּלהּו ְּכָמה ְּדִא
  ין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל ְּבָעְלָמא ּדֵ 

 ּוְבָעְלָמא ְּדKֵתי.   

ְבָרָהם ִּכי ַאָּתה Kִבינּו ִּכי D  ,,,,ִתיבְּכ
  ְוגֹו', ָּתֵניָנן 

ן ֵליּה ְלִזְמָנא ְּדKֵתי Dְמִרי  ב,ב,ב,ב,     ����
ִליל אָלא ִאְתּכְ ְלִיְצָחק ְוכּו', ְּבִגין ִּדְׂשָמ
ב ְּדִאְקֵרי K ִּביִמיָנא ֲאָבל ְיִמיָנא ְמָנָלן

Kף ב ּוְלכֵֹהן, וְ ִּדְכִּתיב ַוְּיִׂשֵמהּו לֹו ְלD
ַוֲאִפיּלּו  ַעל ַּגב ִּדְלֵעיָּלא ִאְקֵרי Kב
ַבק ָתא ְּדִאְתּדְ ִלְנהֹוָרא ְּדָלא ָנִהיר ְּבַׁשֲע

  ַאְּת ִּביִמיָנא ִאְקֵרי ַאָּתה ְּכָמה דְ 

 ֵלנּו ְוגֹו'.Kֵמר ַאָּתה ְיָי Kִבינּו ּגֹוֲא  

קודם אכילת  זו ושוב יפטירו בשפה נוסח תפלה
  הפירות

         �        �           
     �       

  
  ציל עולמות "והמא רא"האל העו"שה והיו"צר והבו  אנא
ובצורתם ובצביונם בראת דוגמתן על  העליונים   אנאאנאאנאאנא

הארץ מתחת, כולם בחכמה עשית עליונים למעלה 
ואילנין  ,ותחתונים למטה לחבר את האהל להיות אחד

בקומתם ובצביונם של  תודשאים מן האדמה הצמח
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להשיג  מהודיע לבני אדם חכמה ותבונה בהמעלה לה
ופקדת עליהם במשמרת מלאכיך הקדושים  ,בנעלמים

ועלימו תטוף  ןהממונים והמשטרים להגדילם ולהצמיח
  כל עץ וך העליונות ויעשו פרי תבואה ישפע וכח מדות

   .פרי עושה פרי למינו  

   ולשבוע מעשיך תשבע הארץ לאכול מפריה  ומפרי
ות בהם נפש כל חי מן הכח הרוחני מטובה להחי  ומפריומפריומפריומפרי

אשר בהן מפרי פי מלאכיך הקדושים הנוטרים את פריו, 
וממנו פרייך נמצא שכר פרי הבטן להחיות ולזון את 

וזה היום תחלת  ,הגוף והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה
מעשיך להחניטם ולחדשם איש יביא בפריו עושה פרי 

  האילן העליון  למינהו כי כן ימלאו ימי החנוטים לפירות
  למעלה.  חיים אשר בתוך הגן ועשה פריעץ ה  

   שבכח נוואלהי אבותי נורצון מלפניך ה' אלהי   ויהי
סגולת אכילת הפירות שנאכל ונברך עליהן עתה   ויהיויהיויהיויהי

ואשר נהגה בסוד שורשיהן, יתעוררו שרשיהן העליונים 
אשר המה תלויים בם להשפיע עליהן שפע רצון ברכה 

מונים והמשטרים עליהן יתמלאו מעוז וגם המ ,ונדבה
שפע הדרן לשוב שנית להגדילם ולהצמיחם מראשית 
השנה ועד אחרית השנה לטובה ולברכה ולחיים טובים 

מלאכי  ל ידיוקיים לנו את הדבר שהבטחתנו ע ,ולשלום
   לכם באוכל ולא ישחית לכם את פרי חוזך וגערתי

   .צבאות ה ולא תשכל לכם הגפן בשדה אמר ה'האדמ  
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  ך מן השמים וברך עלינו את יממעון קדש   השקיפה
תשיתהו ברכות  ,השנה הזאת לטובה ולברכה   השקיפההשקיפההשקיפההשקיפה

ונתנה הארץ יבולה ועץ  ,לעד תחדהו בשמחה את פניך
השדה יתן פריו ועליהם תבא ברכת טוב להתברך 

הממעיט גם ברכות  חדהמרבה וא חדנו איעיפירותיה במ
את הברכה חיים עד ה' שם יצוה  ,ת הגוףויעטה בבריא

 ז הדר הברכות באכילת הפירות יהיוועו ,העולם
למאורות במעיין הברכות צדיק חי העולמים ונראתה 
הקשת שש ומתפאר בגוונים שלו, ומשם יושפע עלינו 

ח מעוותינו ואשמתנו ושפע רצון ורחמים למחול ולסל
לנו ואשר חטאנו והיינו מרשיעי ברית ופגמנו נואאשר 

העולמים ומנענו רביבי השפעתו ונשחתו  בפרי צדי"ק חי
כל מקורות וישוב עתה הכל לאיתנו הראשון ותשב 

  כי אתה תברך צדיק ה' כצנה רצון  ,באיתן קשתו
  ו.נתעטר  

  אבותינו   הניצוצות שנתפזרו על ידינו או על ידי   וכל
ובעון אדם הראשון אשר חטא בפירות האילן, עתה   וכלוכלוכלוכל

יים ויוסר מהם כל רע ישובו להתכלל בעוז הדר עץ הח
 ,יל ב'לע ו'יקיאנו'בכח שמך הגדול היוצא מפסוק ח

  ובשוב הכל לאיתנו הראשון ולא ידח ממנו נדח כי אתה 
  ה' לבדך מקבץ נדחי ישראל.   

  את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום    ובכן
ותנשא מלכותו על כל  בישועתך וירום הודו  ובכ�ובכ�ובכ�ובכ�
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ד פעלה ברוש ותחת הסרותחת הנעצוץ י ,העולם כולו
ויהי  ,יעלה הדס והיה לה' לשם לאות עולם לא יכרת

פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו 
אז ירננו עצי היער ועץ השדה נשא  ,מעיר כעשב הארץ

ולקחת מראשית כל פרי  ,ענף ועשה פרי דבר יום ביומו
האדמה להביא בכורים לפני מזבח ה' בהלל והודות לה' 

ם מדבר וציה ותגל ושויש ,להינו ורב טוב לבית ישראלא
פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן  ,ערבה ותפרח כחבצלת

כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו 
עשה למען  ,אמן כבוד ה' הדר אלהינו במהרה בימינו

עשה למען ימינך עשה למען קדושתך עשה למען שמך 
  יהיושיעה ימינך וענני, תורתך למען יחלצון ידידיך הו

  רצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.ל  

ושוב אחר העתר עתרת זאת יצלח דברו במעשה שפר 
  תקוני הפירות בסדר זה

  

  
  
  

  
תבשיל או יביא פת הבאה בכסנין לאחר הסעודה  יעשה ממנה

  בלק דף קפ"ח ע"בויהגה בזוהר 

 חטה
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ָיה ַההּוא ַיּנּוָקא ְוKַמר ְוָה  ָּפַתח
  ַּבֲאָכְלֶכם 

 ,ְייָ רּוָמה ַלִמֶּלֶחם ָהKֶרץ ָּתִרימּו ְּת  חחחח   ����

אי ִאְּתַמר, ַמ ְקָרא ָּדא ַעל עֹוֶמר ַהְּתנּוָפה
א יּה ַּכֲהנָ ְּתנּוָפה ִאי ְּבִגין ְּדKִניף ֵל
ִאי  ְכַּפת ָלןְלֵעיָּלא ִאיִהי ְּתנּוָפה ַמאי ִא
ְטִריְך י ִאְצKִניף ִאי ָמִאיְך, ֶאָּלא ַוַּדא
 ּו ְּתרּוָמה,ְלDְרָמא ָלּה ְלֵעיָּלא ְוַהְיינ

י ָהִכֵרי ִמְּמKה וְ ְוDף ַעל ַּגב ְּדַדְרֵׁשיָנן ְּת
D ָרמּוָתא, הּוא ֲאָבל ְּתנּוָפה ַמאי הּוא

ִסיֵדי ְוָרָזא ְּדָחְכְמָתא ָהָכא, ִאי חֲ 
ּון א ְׁשַמְׁשּתַקִדיִׁשין ָמאֵרי ְּדרֹוְמִחין ָל

עּון ִּתְנּדְ  ְעָיה ֲחִסיָדא ְּדִאי ָלאוְלִרִּבי ְׁשַמ
  ְּתנּוָפה ַמאי ִהיא, ִחָּטה ַמאי 

 ִהיא, ְׂשעֹוָרה ַמאי ִהיא.   

נ''ּו ְּדָקKְמֵריָנן ַהְיינּו ְּת  ְּתנּוָפה
  ֶּפ''ה, ְוָרָזא 

יֶכם ְיָי ֱאֹלֵהִּדיֵליּה ְּתנּו ָּכבֹוד ַל  הההה     				
 ן ְלֵמיַהבֵעינָ ְּדָהא ֶּפה ַהְיינּו ָּכבֹוד ְּדָב

ְוַעל ָּדא  ֵליּה ְּלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא,
יּה ֵּלDֲחָזKה ּדִ ִאְבֵעי ָלן ְלDְרָמא ְלֵעיָּלא ְל

ת ְׁשָבָחא ֲאָנן ָיֲהִבין ְלַהאי ֶּפה ְּדֵלי
ְּקֵני ְׂשָרֵאל ְמַתְלַמְלָּכא ִעָּלKה ֶאָּלא ַּכד יִ 
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 איּה ְלַמְלּכָ ֵליּה ְלַהאי ָּכבֹוד ְוָיֲהֵבי ֵל
ד נּו ָּכבֹוָּכבֹוד, ְוָדא הּוא ְּתנּו ֶּפה ְּת
 יּהָׁשֵריָנן ֵּבְוKָרָמא ִאיהּו ַוָדאי, ְקָרא ּדְ 

Kם ֶרץ ְוִכי ָלֶכְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָה
י ַוֲאָנן ָהKֶרץ ְׂשעֹוָרה ִאיהּו ָלאו ָהכִ 

ה ְדָמKְׂשעֹוָרה ַקְׂשעֹוָרה ְמָקְרֵביָנן ְּבִגין ּדִ 
ה ִאיהּו ָנֲהָמא ְּדָעְלָמא, ְׂשעֹורָ ִלְׁשDר 

 ִׁשיעּוָראְׂשעֹוָרה ְּדה''א ְיִדיַע הּוא ְּב

ית ָצִעיָתא ְּדֵלְּדֵה''א, ִחָּטה ְנקּוָדה ְּבֶאְמ
ה ָּטָבא ַּתָּמן, ִחחּוָלָקא ְלִסְטָרא Dֲחָרא ְּדחֹו

 ד ָלּהי ֲאבּוָה ְוָעִביְּבָרָּתא ְּדִמְתַחְּטKה ְלַקּמֵ 

  ִחָּטה ְּכָלָלא ְרעּוָתא ּוַמה

 דכ''ב Dְתָוון.    

  ן ב ְּדֲהָוה לָ ִרִּבי ֶאְלָעָזר Dף ַעל ַּג  �ַמר

ֵמיַמר ְלִמְׁשַמע ָהָכא ִאית ָלן ְל  רררר   אאאא
א א ַיּנּוָקא ָהּוְלַדְרָכא ַקְׁשָּתא, Kַמר ַההּו

ָזר ִּבי ֶאְלָעָמִגָּנא ָלֳקֵבל ִּגיָרא, Kַמר רִ 
 יָנןן ָלּה ֲאָבל ֲחֵמַוַּדאי ִחָּטה ָהִכי ָקֵרינָ 

ּה הּו ֵח''ט ּוָבַּבְׁשָבִטים ֻּכְּלהּו ְּדֵלית ְּב
ר ַההּוא ִאית ֵח''ט ְוָקֵריָנן ִחָּטה, Kַמ
א ֵח''ט ַיּנּוָקא ַוַּדאי ָהִכי הּוא ְּדָה

 וֹוִׁשְבִטין ָלא ֲהַׁשְרָיא ָסִמיְך ָלּה, ְּבהּו ּבְ 

 הדּוָּׁשְטָרא ִּדְקDְתָוון ִאֵּלין ְּדָקא Kתּו ִמִּס



 סדר לימוד לט"ו בשבט
 נח

ית ָיא ְוִאי ָּבִעִּדְלֵעיָּלא ֲאָבל ְלַגָּבּה ַׁשרְ 
אי ַנְקַטת ְלַאָּפָקא ַחְרָּבא, ְוֵתיָמא ֲאַמ
, ֶאָּלא ִאי Dְתָוון ִאֵּלין ַהִהיא ְּבַרָּתא

 ֹון, ְּדKְמרּוִּתְנַּדע חֹוָבא ְּדKָדם ָהִראׁש

ד יָלָנא ָּדא ּכַ ִחָּט''ה ֲהָוה ִּתְנַּדע ָהא ְוִא
ָרא ט ְלָכל ִסְטח ּכָֹּלא ִסְטָרא ְּדטֹוב ָנִקיָנַצ

  Dֲחָרא 

 ְוַכְפָייא ֵליּה.   

 רּוה ָּדא ְוָׁשַקְדָמֵאי ְּפִריׁשּו ִמָּל  ַחְבַרָּייא

  ָלּה 

תּו ֵמָרִחיק ִחָּטה ְסָתם, K  יאיאיאיא          
ְעָיה ׁש, Kָתא ְיׁשַ ַּבְתָרֵאי ְוKְמרּו ִחָּטה ַמּמָ 

ֹלא  יב ּוִמְּמִחָּתה ִּכיּוָפִריׁש ָלּה ִּדְכִּת
 ִעיָתאָדה ְּבֶאְמָצִתְקַרב ֵאָלִיְך ְוַעל ֵּכן ְנקּו

ִוי קּוָדה ָלא ֲהְּדָלא ְיֵהא ַחָּטKה ְּדִאּלּו נְ 
ן ט' ְלת' ַחָּטKה ֶלֱהִוי ְוִחּלּוָפא ֵּבי

  רּו ְלִסְטָרא Dֲחָרא ְּבִרירּוָּתִבי

 ְּדִמיָלה.   

ִּבי ַמְׁשּתּון ְלרִ ַחְבַרָּייא ְּדָלא ְׁש  ַאּתּון
  ְׁשַמְעָיה 

י ֶׁשת ִזינֵ ֲחִסיָדא, Dְמִרין ִּדְבֲחֵמ  	��	��	��	��   
D ֲחָרא, ָּדָגן ָלא ִאית חּוָלָקא ִלְסַטר
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א Dְרָעְתְּבֵלי ְּבְוָלאו ָהִכי ְּדָהא ָּכל ַמה ְּדִא
ָקא, ּוַמאן ִלְסַטר Dֲחָרא ִאית ֵּביּה חּוָל
 ֶפּנּו רּוחַ חּוָלָקא ִאית ֵליּה מֹוץ ְּדִתּדְ 

ץ י ִאם ַּכמֹוִּדְכִּתיב ֹלא ֵכן ָהְרָׁשִעים ּכִ 
ּוא רּוָחא ֲאֶׁשר ִּתְּדֶפּנּו רּוַח ְוָדא ה
  ָעְבָרה ּבֹוִּדְקדּוָּׁשא, ּוְכִתיב ִּכי רּוַח

ר ַפֵּזַח ֻקְדָׁשא ְמְוֵאיֶנּנּו ְוגֹו' ְּבִגין ְּדרּו
ח, ַכָלא ִיְׁשְּתֵליּה ְּבָכל ִסְטִרין ְּדָעְלָמא ּדְ 

ּוא ֶּתֶבן, ָּדא ְּבנּוְקָּבא ְּדכּוָרא ַמאי ה
ַעל ָּדא ּומֹוץ ְוֶתֶבן ַּכֲחָדא Dְזִלין וְ 
 חּוָלָקא ָּפטּור ִמַּמֲעֵׂשר ְּדֵלית ְּבהּו

ֶבן ּו ְּבָלא ֶּתִּבְקדּוָׁשה, ה', ָּדָגן ְּבַנְקי
ן ֹוץ ְוֶתֶבּומֹוץ, ֵח''ט ְּדַכר ְונּוְקָּבא מ

 ְוַעל ָּדא ְׁשִלימּו ה ְּבַנְקיּו ְּדָדָגן,

 יּהָנא ְּדָחָטא ֵּבְּדִאיָלָנא ִחָּטה ִאיהּו ְוִאיָל

 כָֹּלא ִאיהּוKָדם ָהִראׁשֹון ִחָּטה ֲהָוה ּדְ 

ָווה ִרִּבי ְּבָרָזא, ּוְבִמָּלה ְּדִחָּטה, ָּת
 , Kַמר ִרִּביֶאְלָעָזר ְוַתְּווהּו ַחְבַרָּייא

  ֶאְלָעָזר 

 ַוַּדאי ָהִכי הּוא.    

ַּדאי ַההּוא ַיּנּוָקא ָהִכי הּוא וַ   �ַמר
  ְקָרא 

עֹוָרה ְּדָׁשֵריָנן ֵּביּה ְּדָהא ְׂש  רררר      
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ן יהּו ְמַתְתּקָ Dְקִּדים ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא ְוִא
 ֶאֶלףּו ָרָזא ּדְ ְלֵמיְכָלא ִּדְבִעיָרא ְסָתם ִאיה

 ָלהא ְוִהיא Kְכָהִרים ְּדְמַגְּדִלין ְּבָכל יֹוָמ

א א ְּדַההּוֶלֶחם ְּתרּוָמה ֵמיְכָל לֹון ְוִאְקֵרי
יב א ְּדָהא ְּכִתְּתרּוָמה ְוִאְתְקִריב ְּבֵליְליָ 

אַכל ִמן ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוDַחר יֹ 
ים ן ַהֳּקָדִׁשַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא, ִמ
ים ָלא ֳקָדִׁשָּדא ְּתרּוָמה, ִמן ַהֳּקָדִׁשים וְ 

  ֵרי ְּדָהא קֶֹדׁש ְסָתם ָלא ִאְק

 ָנן. ַּבְתרּוָמה ְּתְּתרּוָמה ְּדחֹוֶמר ַּבּקֶֹדׁש ִמ  

 ָׁשא ְּבִריְךַקִדיָׁשא ִּבְרׁשּו ְדקּודְ   !ְרָעא

  הּוא 

א ָעאל ֲהַות ּוְרׁשּו Dֲחָרא ָל         
 א ִאי ַקְייַמתַּתָּמן, ֵהיְך ִאְבִּדיַקת Dְרָע

א ֲחרָ ת ִּבְרׁשּו Dִּבְמֵהיְמנּוָתא ְוָלא ִאְתַחְּברַ 
א ְוונָ עֹוִרים ְּכַגִּבְקִריבּו ִּדְתרּוָמה ָּדא ִּדְׂש

D ַמר ִרִּביK ,ָבא ַוַּדאיְּדָרָזא ְּדסֹוָטה 

K ,ַמר ַההּוא ִׁשָּנָנא ְּדַחְרָּבא ְלַגָּבְך
  א ָמֵגן ְוִצינָ ַיּנּוָקא, ַוַּדאי ִאָתַקְפָנא ְּב

 ְלַאָּגָנא ִמֵּניּה.  
 

  )כל אחד על מי� החטהויבר� (
  
  

         �        �           
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  פנחס דף רמ"ז ע"אזוהר 

 ן ְּבַההּואְּבֶׁשֶמן ָּכִתית, ְּבֶׁשֶמ  ְּבלּוָלה

  ֶׁשֶמן 

 ָּלא, Kַמרְּדָנִגיד ְוָנִפיק ִמְּלֵעי       ����

ָבל ַמאי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָיאּות Dְמַרת ֲא
ֵכיָון יהּו ּדְ ָּכִתית, ֶאָּלא ָרָזא ִעָּלKה ִא
ּוא ָּלא ֶרֶמז הְּדִאיהּו ֶׁשֶמן, ַמאי ָּכִתית ֶא
ָדא ְקָּבא ְלDְנּגְ ְּדָקא ָרִמיז ְלַׁשְּמָׁשא ְּבנּו

א א ָיאּות ָלּה לָ ְלַגָּבּה ֶׁשֶמן ָּכִתית ַּכְּדָק
ֵּזיִתים ֲהִוי ֶאָּלא ָּכִתית ְלַאָּפָקא ִמ
א ְלDְמָׁשָכְּדִאיּנּון ַׁשְייִפין ְּדגּוָפא ּו

ַׁשְייָפא  א ְנִגידּו ִמְּלֵעיָּלא ְּבָכלַההּו
ין ִתיׁש ְּכִתיִׁשְוַׁשְייָפא ְוַצִדיק ִאיהּו ְּדָכ

 ין ִעָּלִאיןְוַאִּפיק ִמָּכל ִאיּנּון ַׁשְייִפ

ַׁשח ְרבּו ְּדִאיּנּון ֵזיִתין ַקִדיִׁשין ְמ
י ּוְקֵביּה ְוִאְּבִתיאּוְבָתא ְׁשִלים ְלַגֵּבי נ

ָּלא ק ַההּוא ִמְׁשָחא ֶאָלא ָּכִתיׁש ָלא ִיּפּו
ידּו ְוַההּוא ְנגִ  ְּבָלא ִּתיאּוְבָתא ְּדַׁשְייִפין

 זית
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ָלא ֲהִוי ָלא ִאְתֲהֵני ִמֵּניּה נּוְקָּבא וְ 
 לּוָלה ִמֵּניּהַּכְּדָקא ָיאּות ַעד ְּדְתֵהא ְּב

  ּוָלה ִמָּכל ַׁשְייִפין ְוַעל ָּדא ְּבל

 . א ִמֵּניּהְלִאְתְזנָ ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְלִאְתֲהָנKה ּו  

א ָנא ַקִדיׁשָ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּבּוִּצי  �ַמר
  ַּכָּמה 

ְּתַמר ְמִתיִקין ִמיָלְך, ַוָדאי ִא  רררר      
ָתם , ְוִאְּתַמר ָהָהָכא ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית

א ּוָלה ַּבִמְקרָ ְּבאֹוַרְייָתא ְדְּבַעל ֶּפה ְּבל
ָזא ית רָ ַּבִמְׁשָנה ַּבַּתְלמּוד, ְועֹוד ִא
י ִתית ַוַּדאִּתְנָייָנא, ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ּכָ 
אן ֶאָּלא ְלַמ ָלאו אֹוַרְייָתא ִאיִהי ְּבלּוָלה
ִגיָנּה ְּכָמה ְּדָסִביל ַּכָמה ַמְכְּתִׁשין ְּב

ֵלית ְּדאּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּדְ 
ית ִמי ְׁשֵממִ אֹוַרְייָתא ִמְתַקֶּייֶמת ֶאָּלא ְּב

ה ן ֶׁשַאָּתּה, ְועֹוד Kְמרּו ִּבְזַמַּגְרֵמיּה ָעָל
ֶּכה ִדיָנה ִּתְזְמַכֵתת ַרְגֶליָך ִמְּמִדיָנה ַלְמ

ְּבלּוָלה  ִלְראֹות ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ְועֹוד
ח ֶמַלַקֵּיים ַּפת ּבַ ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ָּדא הּוא ִּדְמ

 ְׁשֶּתה, ְועֹודּתֹאַכל ּוַמִים ַּבְּמׂשּוָרה ִּת

ִתיב ָּכִתית ֲהָדא הּוא ִדְכ ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן
דּוָּכא ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמְּפָׁשֵעינּו ְמ

ת ִתיְּבֶׁשֶמן ּכָ  ֵמֲעֹונֹוֵתינּו, ְועֹוד ְּבלּוָלה
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יד ִטִּפין ָּדא ַּצִדיק ַחי ָעְלִמין ְּדָנִג
 ן ַּכֵּזיִתיםַקִדיִׁשין ְּדִאיּנּון ִּפירּוִרי

ל ן ָלֳקֵבד ִעָּׂשרֹוִמּמֹוָחא ִעָּלKה ְּדִאיּנּון ַח
ה ְׁשֹלָׁשי', ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים י' י', ּו
יּנּון ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפר י' י' י' ְוִא

  ִנים ָלDִיל ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש וב' ֶעְׂשרֹו

 ּוְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפר.   

יֹות, ֵאין ְּדִמָּלה Kְמרּו ְּבַתֲענִ   ְוָרָזא
     ִטָּפה 

ין ַמְעָלה ֶׁשֵאין עֹוִליֹוֶרֶדת ִמְּל     וווו
גֹ  ן ְּבָרָזא ָּדאְּכֶנְגָדּה ִטַּפִּיים, ְוִאיּנּו

ת מֹוִחין, ּוְרִמיזּו ִּדיְלהֹון ְלָקֵבל ְתָל
א מֹוַח ַחד מֹוַח ַהִזָּכרֹון, ִּתְנָיינָ 
ִּדְמיֹון, ַהַמֲחָׁשָבה, ְתִליָתKה מֹוַח ַה

ן ִמן ִלָּבא ַהִּדְמיֹון ְוַהִזָּכרֹון ָסְלִקי
ּה ְמַקְּבִלין ָלְחָׁשִבית ַנְחָתא ַעל ִלָּבא ּוַהָמ

ָהאי Kָדם ָעַלְייהּו ְּכַמְלָּכא ְּבִגין ּדְ 
ָוא ִליט ַעל ֵחיְדִאיהּו ַמֲחָׁשָבה ְדָרִכיב ְוָׁש

י ְתֵרין ְתִליָתKה ְוָנִחית ֲעָלּה ְלַגֵּב
ּה ַקְּבָלא ָלֵחיָוון ּוַפְתִחין ַגְדַפְייהּו ְל

א ֹוְלָּתיֵרי ִאְתֲעִביד ֶסגְּכגֹון חֹוֵלם ַעל ּצֵ 
ּוִביָנה,  ְוָדא ֶּכֶתר ֶעְליֹון ַעל ָחְכָמה

ַלת ִמיִזין ִלתְ ִעָּׂשרֹון ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים רְ 
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 דּוָלה,ִאיּנּון ְּגֵחיָון ְּדֶמְרַּכְבָּתא ִעָּלKה ּדְ 

ְׂשרֹוִנין ְּגבּוָרה, ִּתְפֶאֶרת, ְׁשֹלָׁשה ֶע
ִמְרֶּכֶבת  ְרִמיִזין ְלֶנַּצח הֹוד ְיסֹוד,
א ַמְלכּות ַהִּמְׁשֶנה, ְרִביִעית ַהִהין ּדָ 

 ְיהָֹוה ַקִדיָׁשא ה' ְרִביָעKה ִמן ֵׁשם

  ִאיהּוּדְ 

 Dְרַּבע Dְנֵּפי Kָדם.  

 
  

  )פרי הע אחד מ� המסובי� הוא לבדו בורא  על הזיתיבר� (
  

ִ ר"ת:    - יהו"ה  - ויכוין  ְ ָ�ַמיִם 'הַ ְְמח	 'י   �ֶרץ'הָ ָתגֵל 'ו
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  ויקרא דף ט"ז ע"אזוהר 

י ֵמיּה ְּדַרִּבַאָּבא ֲהָוה ָיִתיב ָק  ִרִּבי
  עֹון ִׁשְמ

 תמרים
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 י, Kַמר ַרִּבִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה ָעאל    רררר
ֹו' ר ִיְפָרח ְוגִׁשְמעֹון ְּכִתיב ַצִּדיק ַּכָּתָמ

 ְּדָהא ִמָּכל ַצִּדיק ַּכָּתָמר ַמאי ַּכָּתָמר,

א ב ְלDְפְרחָ ִאיָלֵני ָעְלָמא ֵלית ְּדִמְתַעּכֵ 
י ין ְׁשִנין, ַמאְּכמֹו ָּתָמר ְּדָסִליק ְלִׁשְבִע

 ב ִּדְקָראְעָמא ַּכָּתָמר ֶאָּלא Dף ַעל ַּגַט

, Kהא ָּבעּו ְלַגּלָ Dְסִהיד ַחְבַרָּייא ֻּכְּלהּו ָל

ל ָּגלּוָתא ֲאָבל ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ַע
א ת ְׁשִכיְנָּתְּדָבֶבל ִאְּתַמר ְּדָהא ָלא ָּתַב

 ָדאין ְׁשִנין, ֲהְלDְתָרָהא ֶאָּלא ְּבסֹוף ִׁשְבִע

ל יב ִּכי ְלִפי ְמֹלאת ְלָבֶבהּוא ִדְכִת
, ְוָדא הּוא ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפקֹוד ֶאְתֶכם

א ְקָּביק ְּדַכר ְונּוַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּדָסִל
 ִריְךקּוְדָׁשא ְּב ְלִׁשְבִעין ְׁשִנין, ַצִּדיק ָּדא

 ִּדיק ְייָ הּוא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִּכי ַצ

K ַהַּצִּדיק, ֵהב, ּוְכִתיב ְייָ ְצָדקֹות   

 ב.  ּוְכִתיב ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹו  

א ּו ֶאֶרז ּדָ ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגא, ַמה  ְּכֶאְרז
  קּוְדָׁשא 

חּור ְּבִריְך הּוא ִּדְכִּתיב ָּב  זזזז  ����
י ַוַּדא א ַּבְּלָבנֹוןָּכֲאָרִזים, ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּג

ִתיב ָעֵליּה ּכְ ְוָדא הּוא ֵעֶדן ִּדְלֵעיָּלא ּדְ 
ָך, ְוַהאי ַעִין ֹלא ָרKָתה ֱאלִהים זּוָלְת
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 ְׂשֶּגא, וָדאֶאֶרז ְּבַההּוא ֲאַתר ִעָּלKה יִ 

אי ֶאֶרז ְּבָגלּוָתא ַּבְתָרKה הּוא ְּכַה
יק ַעד ְעָּתא ְּדָסִלְּדִאְתַעָּכב ְלַסְּלָקKה ּוִמַּׁש

ָתא ָמא ְוִׁשירּוְּדָקִאים ְּבִקּיּוֵמיּה הּוא יֹו
D ָרא ִּבְנהֹו ֲחִריָנא ַעד ְּדָעִביד ֵצלְּדיֹוָמא

ּוָנא א ְּבִעּדִּדיָמָמא, ְוֶאֶרז ָלא ָסִליק ֶאָּל
 ָמִים ֲאָרִזים ֲעֵליְּדַמָּיא ְּכָמה ְדַאְּת Kֵמר ּכָ 

ִפיק א ְּדִמַּתָּמן נָ ַּכְך ֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּג
ֶרז ְׁשָקKה, ְוֶאַמּבּוָעא ְוַנֲהָרא ְּדַמָּיא ְלַא

   ָּדא

ב ָּבחּור קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִּדְכִּתי
 ָּכֲאָרִזים. 

ָּכא ִזְמָנא ְּדַמְלְּבֵבית ְיָי, ְל  ְׁשתּוִלים
  ְמִׁשיָחא,

ִריחּו ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפ  י"י"י"י"    !!!!
יָבה בּון ְּבֵׂשִּבְתִחַּיית ַהֵּמִתים, עֹוד ְינּו
ּוב, ְלָמא ָחרְּבַההּוא יֹוָמא ְּדִיְׁשְּתַכח ָע
יב ָבַתר ִּדְכִּתְּדֵשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו ְל

 ְכֵדיןָהKֶרץ ַהֲחָדָׁשה ּווְ ַהָּׁשַמִים ַהֲחָדִׁשים 

ה ָלּמָ  ב, ְוָּכל ַּכְךִיְׂשַמח ְיָי ְּבַמֲעָׂשיו ְּכִתי
   ָי צּוִרי ְוֹלאְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר יְ 

 ְוָלָתה ּבֹו.ַע  
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כל מ� הראשו� וכ� על זה הדר� יעשו בשאר שלא א המסובי"מ�  אחדעליו יבר� (
  )הפירות כדי לבר�

  
ִ ר"ת:  - יהה"ו  - ויכוין  �ֵל'הַ ִ�ְתַהֵ�ל 'הַ ְתַהֵ�ל 'יְ  ְ   יָדֹעַ 'ו

  
  

  
  
  
  

  ישב דף קצ"ב ע"אוזוהר 

א יֹוֵסף הָ  ְׁשלָׁשה ָׂשִריִגים, Kַמר  ּוַבֶּגֶפן
  ַוַּדאי 

ימּו ִאיהּו ְּבׂשֹוָרה ְדֶחְדָוה ִּבְׁשִל  ����  �ב�ב�ב�ב
ת ן ַעל ְּכֶנסֶ ַמאי ַטְעָמא ְּבִגין ְּדַהאי ֶגֶפ
ף ַּבַּׂשר יֹוֵסִיְׂשָרֵאל ִאְתֲחֵזי ֵליּה ְוִאְת
ִגים ִאֵּלין יְּבַהאי, ּוַבֶּגֶפן ְׁשלָׁשה ָׂשרִ 
 ין ְּדָנְפֵקיִאינּון ְּתָלָתא ַדְרִּגין ִעָלִא

   ֶגֶפן ַּכֲהֵני ֵליָוֵאיֵמַהאי 

 ְוִיְׂשְרֵאֵלי.   

ְּדָהא  ְכפֹוַרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה,  ְוִהיא
  ְבִגיֵניהֹון 

ַכת ְוִאְתָּברְ  ָסְלָקא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל  יאיאיאיא    
יָה ְׁשְּכלֹוֶתלּו ַאֵמִעם ַמְלָּכא ִעָּלKה, ִהְבִׁשי

 גפן
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א ָיא ְדַעְלָמֲעָנִבים ִאֵּלין ִאינּון ַצִּדיַק
ֵזי, ים ְּכְדָקא חָ ְּדִאינּון ַּכֲעָנִבים ְמבּוָׁשִל
ים לֹוֶתיָה ֲעָנִבָּדָבר Dֵחר ִהְבִׁשילּו ַאְׁשּכְ 

ִעְנַבְייהּו ָּדא הּוא ַיִין ְּדִאְתְנִטיר ְּב
ַּׂשר ָכא ִאְתַּבִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית, ַעד ָה
א ְלKה ֶחְלמָ יֹוֵסף ְּבֶחְלֵמיּה ִמָּכאן ּוְלָה
ּה ְלִמין ֵליִאיהּו ִדיֵליּה ְּבִגין ְּדִאית חֶ 
הּו ִבים ְּדִאיּוְלDֲחָרִנין, ָוֶאַקח ֶאת ָהֲענָ 

  ֵליּה 

 ְלַגְרֵמיּה.   

ין ַהאי ַמאן ְּדָחֵמי ִעְנִב  ,ָּתִניָנן
  ִחָּווִרין ְּבֶחְלָמא 

אי ה לֹו אּוָכֵמי ָלא, ַמִסיָמן ָיֶפ  �,�,�,�,   				
ְתֵרין ַטְעָמא, ְּבִגין ְּדִאיהּו ָרָזא דִ 

ֵרי ֵמי ְוִחָּווַּדְרִּגין ְיִדיָען ִאינּון אּוָכ
ָלא ַטב ַהאי ִאיהּו ַטב ְוַהאי ִאיהּו ּדְ 
ֵהיְמנּוָתא ְוֻכְּלהּו ִעְנִבין ְּבָרָזא ִדְמ

ן ן ְּבָחְכְמָתא ֵהַּתְלָיין ְוַעל ָּדא ִמְתַּפְרָׁש
ין ַרֲחֵמי ַטב ֵהן ְלִביׁש, ִאֵּלין ְצִריִכְל

  ְוִאֵּלין ַאְׁשָּגחּוָתא 

 ְדַרֲחֵמי.   

 ֲחָטאֵתיּה ָסֲחֵזי, Kָדם ָהִראׁשֹון ִאְנְּת  ָּתא

  ֵליּה 



 הדר פרי עץ

סט

ָכל ָתא ּוְלִעְנִבין ְוָגִריַמת ֵליּה מֹו  אאאא 				
י ָתא ְלַהּנֵ ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל ַעְלָמא, ֹנַח אֲ 

ה ַטר ְּכְדָקא ְיאּות ַמִעְנִבין ְוָלא ִאְתנְ 
ל ִּיְתָּגַוִּיְׁשָּכר וַ  ְּכִתיב, ַוֵּיְׁשְּת ִמן ַהַּיִין

ּו Dֲהרֹן ָׁשת ְּבתֹוְך Kֳהֹלה ְּבֵה''א, ְּבֵני
הּוא ְרָּבָנא ְּבהַ ַחְמָרא ִמַּנְייהּו ְוָקִריבּו ָק

ְך ְבִגין ּכָ ַחְמָרא ּוִמיתּו ְוָהא ִאְּתָמר, ּו
ֹות ֵבי רֹאׁש ַאְׁשְּכלְּכִתיב ֲעָנֵבימֹו ִענְ 

ן ִעְנִבין ְמרֹורֹות ָלּמֹו ְּבִגין ְּדִאינּו
ין ִאינּון ָטִבָּגְרֵמי ַהאי, ָחָמא ִעְנִבין ּדְ 

  ְייָחא ְּבַההּוא ֶּכֶרם ְּדָקא ָסְלִקין נַ 

 ּות.ְּכְדָקא ְיא ְוֵריָחא ְּבַדְרִּגין ְׁשֵליִמין,  

  
  נשא דף קכ"ז ע"א   זוהר

', יר חֹוֶמץ ַיִין ְוגֹוְוֵׁשָכר ַיִּז  ִמַּיִין

  ָהָכא ִאית 

     ����  Kִסיר ֵליּה ְלִאְסַּתְּכָלא ֵּכיָון ְּד
יב ַכֲהֵני ְּכִתַחְמָרא ֲעָנִבים ָלָּמה ְּדָהא ְּב

', ָיכֹול ַיִין ְוֵׁשָכר Dל ֵּתְׁשְּת ְוגֹו

ֵרי, ָהָכא ֲעָנִבים ָנֵמי ָלא ַּבֲעָנִבים ָׁש
 יּה ֲעָנִבים,ַלָּנִזיר ַמאי ַטְעָמא Kַסר ֵל

ה א ָרָזא ִעָּלKֶאָּלא עֹוָבָדא ָּדא ּוִמָּלה ּדָ 
ָהא כָֹּלא, וְ הּוא ְלִאְתָּפְרָׁשא ִמן ִּדיָנא ְּב

 יּה Kָדםְיִדיָעא ַההּוא ִאיָלָנא ְּדָחב ֵּב
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ּוא ָרָזא ַקְדָמKה ֲעָנִבים ֲהוֹו, ְוָדא ה
 ְטָראֲעָנִבים ְּבִסְּדִמָּלה ְּדָהא ַיִין ְוֵׁשָכר וַ 

 אֹוְקמּוָה,ַחד ִאְתֲאָחדּו ַיִין ְלֵעיָּלא וְ 

א, ַיִין ָנְפָקֵׁשָכר ִלְׂשָמאָלא ְּדָהא ֵׁשָכר ִמ
א ַּבְייהּו ְודָ ֲעָנִבים ְּדָכִניׁש ֻּכְּלהּו ְלַג

ַקְדָמKה,  הּוא ִאיָלָנא ְּדָחב ֵּביּה Kָדם
 ִאיָרא ִאְתֲאָחד, וְ ְּבִגין ָּכְך ּכָֹּלא ְּבַחד ִסְט

נּוָתא ַהאי ָנִזיר ָׁשִביק ְמֵהיְמֵּתיָמא ּדְ 
יּה ְתֲחֵזי ֵּבִעָּלKה, ָלאו ָהִכי ֶאָּלא ָלא ִא

  עֹוָבָדא ִמְּסַטר ְׂשָמאָלא 

 ְּכלּום.   

  ב רַ ִּסְפָרא ּדְ ֲחֵזי, ְּדָהִכי אֹוִליְפָנא ִמ  ָּתא

 א, ְּכִתיבַהְמנּוָנא ָסָבא ְוָהִכי הּו  אאאא 				

ר י ְׂשַעי ְּדִּיְתְרֵּבֵעַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו ָּב
 ֵׁשָכרׁש ִמַיִין וְ ֵריֵׁשיּה ְוִדיְקֵניּה ְוִיְתְּפרִ 

 ָלאָטר ְׂשָמאָלא וְ ַוֲעָנִבים ְּבִגין ְּדֻכְּלהּו ְס

ָכר ִעָּלKה, ֵׁש ַּתְלָיין ַׂשֲעָרא, ַיִין ִאיָּמא
י ְוַנְפֵקי ִסְטָרא ַדֲאִחידּו ֵּביּה ֵליָוֵא

ין ַׂשֲעָרא, ּוְבִג ִמַיִין ִעָּלKה ְוָלא ָּתֵלי
הּוא ֲאָתר ָּכְך ַּכד ְסִליקּו ֵליָוֵאי ְלַה

 ָמהא ִּדְלהֹון ּכְ ָּבֲעָיין ְלDְעְבָרא ָּכל ַׂשֲערָ 

  ְדַאְּת 

 ְּבָׂשָרם.   Kֵמר ְוֶהֱעִבירּו ַתַער ַעל ָּכל  
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ר ָכׁש ַיִין ְוֵׁשִאיָּמא ַּתָּתKה ְּדָכִני  ֲעָנִבים
  ְלַגָּווּה 

ָטר א ִאְתְּפַרׁש ִמָּכל ְסְוַעל ּדָ   """"     עעעע
ן ָדא ִּדיְלהֹוְׂשָמאָלא ְּדָלא ְלDֲחָזKה עֹוָב

ֵלי ַׂשֲעָרא ְלַגֵּביּה, ֲעָנִבים ָּדא ָלא ָּת
א ָייא ְלַסְּפרָ ְוִדיְקָנא ְּדָהא נּוְקָּבא ַּבְע
א וָגא ִּבְדכּורָ ַׂשֲעָרא ַּכד Dְתָיא ְלִאְזַּדּוְ 
 ָּכְך ָּבּה, ְּבִגיןְוָהא ִּדיְקָנא ָלא ִאְׁשְּתַכח 

ָזא ִדיְקָנא ְורָ הּוא ָּתֵלי ַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשא וְ 
 ְוָלא ְנִזיר ְּדִמָּלה ְנִזיר ֱאֹלִהים ִאְקֵרי

  ְיָי ָּפִריׁש 

 ִמִּדיָנא ּכָֹּלא.   

 ר ָעָליוֲחֵזי, ַעל ָּדא ְּכִתיב ְוִכֶּפ  ָּתא

  ֵמֲאֶׁשר 

 ֹול ַנְפׁשָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש ְוגֹו', עַ   אאאא 				
 ָתם, ּוַמאיָלא ְּכִתיב ֶאָּלא ַעל ַהָּנֶפׁש ְס

 ָּדא ֶפׁש, ְוַעלִאיהּו ָּדא ֲעָנִבים ְּדִאְקֵרי נֶ 

 יֵליּה ַיִיןְּכִתיב ָחָטא ְּבִגין ִּדְסָטר ּדִ 

ָתר ִּדיָנא, ְוֵׁשָכר הּוא ְוָגַרע ִמֵּניּה ֲא
 יָנא ֶׁשלָחָטא ַמאי ָחָטא, ֶאָּלא ָּגַרע ּדִ 

יו, י ֲאַמאי ְוִכֶּפר ָעָלַהֶּנֶפׁש, ִאי ָהִכ
 ִאְתַחְּבָראְּבִגין ְּדַהְׁשָּתא ָקא Dְתָיא ְל

ֵרי יּה ָהֵני Dְתַּבֲהַדְייהּו ְוָלא ְמַקְּבָלן ֵל
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ִגין ֵּפר ָעֵליּה ְּבַעד ְּדִיָּמֵלְך ְּבַכֲהָנא ִויַכ
ָון ְדִמיָתא ֵּכיְּדִאיהּו ָׁשֵדי לֹון ְלַבר ְּבַק

 ַחְּבָראְייהּו ָּבֵעי ְלִאְתְּדַהְׁשָּתא Kֵתי ְלַגּבַ 

ּוא ן ֵליּה ְוָדא הִּתּקּוָנא ְּדַכָּפָרה ִויַקְּבלּו
יר ְמׁשֹון ְנִזָרָזא ְּדִמָּלה, ְוִאי ֵּתיָמא ִׁש
יר , ֶאָּלא ַׁשִּפֱאֹלִהים ֲהָוה ֲאַמאי ִאְתַעָּנׁש
 יּהר ַוֲהָוה ֵלהּוא ִמָּלה ְּדָבַעל ַּבת ֵאל ֵנָכ

 י ֵליּה,ּה ְּבָמה ְּדִאְתֲחֵזְלִאְתַחְּבָרא ְּבִדיֵדי

 הִהיא ְקדּוָּׁשְוהּוא ְּדֲהָוה ַקִּדיׁש Dְעָרב ַה
  יּה ְּבַבת ֵאל ֵנָכר ְוָׁשִביק Dְתרֵ 

 ְבִגין ָּכְךְּדִאְתֲחֵזי ְלַהִהיא ְקדּוָּׁשה ּו

 ִאְתַעָּנׁש.

חּוָלָקא  ַמאן ְּדKַמר ְּדֵלית ֵליּה  ְוִאית
  ְּבַההּוא 

Kַמר י ַטְעָמא ְּבִגין ּדְ ָעְלָמא, ַמא   יתיתיתית  וווו
 ֵקיּהּוָמַסר חּוָל ָתמּות ַנְפִׁשי ִעם ְּפִלְׁשִּתים

 מּות ַנְפֵׁשיּהְּבחּוָלָקא ִּדְפִלְׁשָּתֵאי ִּדּיְ 

ֵזי  ֲהוֹו ַמְכרְ ִעְּמהֹון ְּבַההּוא ָעְלָמא, ַּכְך
ִזיָרא ַעל ְנִזיָרא, ֵלְך ֵלְך Dְמִרין נְ 

  ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא ָלא 

 יא.ְקַרב ְוָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ִּת  
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   ֶהםֲעֶׂשה ָלַמה ְּכִתיב ְּבהּו ְוכֹה ַת  ֵליָוֵאי

י ַחָּטאת ְלַטֲהָרם ַהֶּזה ֲעֵליֶהם ֵמ  יייי  לללל
 ָרם, ֵּכיָוןְוֶהֱעִבירּו ַתַער ַעל ָּכל ְּבָׂש

ין ֵלי ַהאי ְּכדֵ ְּדַעְבֵרי ַׂשֲעָרא ְוַעְבֵדי ּכּו
ל ָלא ָקדֹוׁש, ֲאָבִאְקֵרי ֵליָוֵאי ָטהֹור וְ 

ָרא  ֵמַהאי ִסְטַהאי ָנִזיר ְּבִגין ְּדִאְתְּפַרׁש
ִגין ַּכְך ִאְקֵרי ָקדֹוׁש ְוָלא ָטהֹור, ְּב
ר גֹו' ֲאׁשֶ ְּכִתיב ָּכל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו וְ 
 גֹו', ַּגֵּדלַיִּזיר ַלְיָי ָקדֹוׁש ִיְהֶיה וְ 

ַער ְׂשא ִּדְכִּתיב ּוֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו ִמּׁשּום ָה
וָנא ָּדֵמי ְלַגוְ  ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקא ִּדְבַהאי

ה ַּבר ַרב ִּדְלֵעיָּלא, Kַמר ִרִּבי ְיהּודָ 
יָׁשא, ע ְּדִאיהּו ַקּדִ ְּבַׂשֲעֵרי ַמָּמׁש ִאְׁשְּתמֹודַ 

   ּצֹוָתיווִּדְכִּתיב ֶק

 ַּתְלַּתִּלים.   

 ֵניַיְדֵעי ְּב ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ִאְלָמֵלי  ָּתאֵני

  א ַמאי ָנָׁש

ְבָרָזא ָקDְמֵרי ְּבַהאי ַׂשֲעָרא ּו      				
א ְּדָרִזין ִּדיֵליּה ְּכָמה ְּדִאיהּו ְּבָרָז

Kה, ָחְכְמָתא ִעּלָ ִאְׁשְּתמֹוְדָען ְלָמאֵריהֹון ְּב
 ְלKהָּכאן ּוְלהָ ַעד ָּכאן ָרֵזי ְּדאֹוַרְייָתא ִמ

  ִּכְתֵרי ּתֹוָרה 

 ְיָי.ּה ְוֶאְתַנָּנּה קֶֹדׁש ַלַסְחרָ   
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  ), ויכוונו בש" ע"ב יוד הי ויו הילב�כולו כוס יי� ישתו על הענבי" ו ריבר� אח(
  

ְ  - יוה"ה  -  ויכוין ַלע '	דָֹתיו 'ר"ת:  י   ֵ�נִית'הַ ן ִ�ְ��ָ 'הַ ְלצֶ

  
         �        �           

     �       
  

  
  

  
  

בזוהר, ולמביני מדע  הלא נמצא רמז סודכתב החמ"י וזה לשונו, (
מילואי אהי"ה ג' נקל להשכיל סודה כי היא במלכות בקבלתה 

  נוצר תאנה זה  ,וגם הבינה נקרא תאנה ,גימטריא תנ"ה

  )ה"ה ויכוין צירוף הוה"ימשה שזכה לבינה כמו שכתב הרב זל  
  

  מעשרות פרק בשניות מ

ם : ְטלּו ָלֶכָהָיה עֹוֵבר ַּבּׁשּוק, ְוKַמר א
 ִפיָכְך,אֹוְכִלין ּוְפטּוִרין; ְל -ְּתֵאִנים 

אי. ִנים ַוּדַ ִאם ִהְכִניסּו ְלָבֵּתיֶהם, ְמַתְּק
לא יאְכלּו  -ְטלּו ְוַהְכִניסּו ְלָבֵּתיֶכם 

ם ִהְכִניסּו ֵמֶהם ֲעַראי; ְלִפיָכְך ִא
  ָּלא ְלָבֵּתיֶהם, ֵאיָנם ְמַתְּקִנים ֶא

 ְּדַמאי.   
. אוכלי� ופטורי� . ע� האר החשוד על המעשרות:היה עובר בשוק

דאימור לא ראו פני הבית ולא הוקבעו למעשר. ואע''ג דמכר קובע למעשר 
. שהנות� לא עישר מתקני� ודאי האי מתנה יהיב להו ומתנה אינה קובעת:

 תאנה
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וא שיאכלו בשוק ולא בעי עשורי, וכיו� דהכניסו� לבית הוקבעו. דסבר ה
ודוקא שנת� לה� דבר מועט שראוי לאכלו בשוק, אבל א� נת� דבר 
מרובה, או שהיה המקבל אד� שאי� דרכו לאכול בשוק, או הדבר הנית� 
אינו נאכל כ� כמות שהוא, בכל אלו הוי כאומר הכניסו לבתיכ�, ואסור 

מתקני� אלא  נ�אי סתמא כבר הוקבעו למעשר:לאכול מה� עראי דמ
  . ונות� תרומת מעשר לכה�, ומעשר ראשו� ועני נוטל לעצמו: (ר"ע דמאי

  .מברטנורה)  
למעשר טביל להו ואסורי� ראו פני הבית ע''י בעל הבית והוקבעו  דאלו

  לו לביתי אי� בית אחר טובל י. דוקא לבתיכ� דאלבתיכ� לכל אד�:
   .יקר תוי"ט)כדלקמ�. תוי''ט: (ע  

 

ַּבֲחנּות,  ָהיּו יֹוְׁשִבין ַּבַּׁשַער אֹו ב
אֹוְכִלין  -ְוKַמר: ְטלּו ָלֶכם ְּתֵאִנים 
ת ַבַעל ַהֲחנּוּוְפטּוִרין, ּוַבַעל ַהַּׁשַער ּו

ר, ַעד ַחָּיִבין. ַרִּבי ְיהּוָדה ּפֹוֵט
ה ֶׁשְּיַׁשּנֶ  ֶׁשַּיֲחִזיר ֶאת ָּפָניו, אֹו ַעד

  ְמקֹום 

 ֹו.ְיִׁשיָבת  
ובעל השער  . בעל השער או בעל החנות אמר כ�:ואמר טלו לכ� תאני�

ורבי  . דביתו של אד� טובל לו, אבל לא לאחרי�:ובעל החנות חייבי�
. משו� דשער וחנות אד� בוש לאכול בתוכו. וחצר דקובעת יהודה פוטר

. במקו� עד שיחזיר פניו למעשר היא כל שאי� אד� בוש. לאכול בתוכה:
וכר הוא בוש לאכול בלא חזרת פני� אבל במקו� שאינו יושב שיושב ומ

  ומוכר אינו בוש, וקיימא ל� מקו� שהוא בוש פטור מקו� שאינו בוש חייב, 
  .ואי� הלכה כרבי יהודה: (ר"ע מברטנורה)  

  
שהפירות מונחי� בשוק דאלו הפירות המה ג''כ בשער או בחנות.  וצ''ל

ג� לאחרי� וה''ה דהוה מצי למתני א''כ טבולי� והוקבעו למעשר ואסורי� 
  (עיקר  היו יושבי� בבית אלא שדר� המוכר פירות לישב בשער או בחנות:

   .תוי"ט)  
  



 סדר לימוד לט"ו בשבט
עו

ל ִליהּוָדה, ַהַּמֲעֶלה ֵּפרֹות ִמן ַהָּגִלי ג
ד אֹוֵכל ֵמֶהם ַע -אֹו עֹוֶלה ִלירּוָׁשַלִים 

ן הֹוֵלְך, ְוֵכ ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ִלְמקֹום ֶׁשהּוא
הּוא . ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ַעד ׁשֶ ַּבֲחָזָרה

ָהרֹוְכִלין ַמִּגיַע ִלְמקֹום ַהְּׁשִביָתה. וְ 
ים ַעד ַהְמַחְּזִרין ָּבֲעָירֹות, אֹוְכִל

ָדה . ַרִּבי ְיהּוֶׁשַּמִּגיִעים ִלְמקֹום ַהִּליָנה
  אֹוֵמר: 

 ַהַּבִית ָהִראׁשֹון הּוא ֵּביתֹו.  
כדי למכר� ביהודה לא  ליקט פירות בגליל .המעלה פירות מ� הגליל

וכ�  הוקבעו למעשר אפילו ל� בדר�, עד שיגיע ליהודה שדעתו למכר� ש�:
. א� קוד� שהגיע ליהודה נמל� להחזיר� לגליל, אוכל מה� עראי בחזרה

. למקו� שהוא שהוא מגיע למקו� השביתה דע בדר� עד שיגיע לגליל:
מעשר אע''פ רוצה לנוח ש� בשבת, ומיד כשיגיע ש� הוקבעו פירותיו ל

. והרוכלי� המחזרי� בעיירות שעדיי� לא הגיעה שבת. ואי� הלכה כר''מ:
למכור בשמי� ותמרוקי הנשי� ומוליכי� עמה� פירות, אוכלי� מה� עראי 

ר' יהודה  .ירות למעשרפ� הוקבעו היעד שיגיעו למקו� הלינה, וכשמגיע
ל� בקצה  שבעיר שהוא ל� ש�, קובע למעשר ואפילו הוא אומר בית ראשו�.

  האחר של העיר, לפי שאד� רוצה לפנות כליו בבית ראשו� שהוא פוגע כדי 
  .ללו� ש�. ואי� הלכה כרבי יהודה: (ר"ע מברטנורה)  

  
: יהגיע השבת טבלו אע''פ שלא יחד� לצור� השבת. ירושלמ לוידא

  ות אעפ''י רכלומר כיו� שהגיע לבית הראשו� שבעיר נטבלו הפי .הראשו�
   .הר''ש: (עיקר תוי"ט)שלא ל� ש�.   

  

ְגְמָרה ֵּפרֹות ֶׁשְּתָרָמן ַעד ֶׁשּלא נִ  ד
ֹול ִמֶּלֱאכ ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר -ְמַלאְכָּתן 

ין, חּוץ ֵמֶהם ֲעַראי; ַוֲחָכִמים ַמִּתירִ 
 ָמּהְּתרָ ַלת ְּתֵאִנים ֶׁשִמַּכְלָּכַלת ְּתֵאִנים. ַּכְלּכָ 
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  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר,  -

  ים אֹוְסִרין.ַוֲחָכִמ  

. שלא הגיע גרנ� למעשר. כל פרי ופרי, כפי מה עד שלא נגמרה מלאכת�
. עד שיפריש כל ר' אליעזר אוסר לאכול מה� עראי שמפורש לעיל:

. דסברי אי� תרומה וחכמי� מתירי� מעשרותיה�, דתרומה טובלת:
. עד שלא כלכלת תאני� שתרמה טובלת אלא א''כ תר� מתו� הכלכלה:

 . אפילו תר� מתו� הכלכלה:ר' שמעו� מתיר נ� למעשרות:הגיע גר
. והלכה כחכמי� דתרומה קובעת למעשר כשתר� מתו� וחכמי� אוסרי�

  הכלכלה, ולאחר שתר� אסור לאכול עראי מאותה כלכלה עד שיפריש כל 
  .המעשרות: (ר"ע מברטנורה)  

  
י� . טעמייהו דסברי דכשכונסי� תאני� בכלכלה יש שמניח�ריסאו וחכמי�

  אות� כ� והוה גמר מלאכה. אע''ג דלאו כ''ע עבדי הכי אלא מחליקי� 
   .אות� כדאיתא ס''פ דלעיל. תוי''ט: (עיקר תוי"ט)  

  

ן ר ֶזה ְוֶתָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ֵהיָלְך ִאָּס ה
לא יאַכל ַעד  -ִלי ּבֹו ָחֵמׁש ְּתֵאִנים 
 ּוָדהִאיר. ַרִּבי ְיהֶׁשְּיַעֵּׂשר; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמ

ר; ְוִאם אֹוֵמר: אֹוֵכל Dַחת Dַחת, ָּפטּו
 ָדה: ַמֲעֶשהֵצַרף, ַחָּיב. Kַמר ַרִּבי ְיהּו

 ָהיּוירּוָׁשַלִים, וְ ְּבִגַּנת ְוָרִדים ֶׁשָהְיָתה ִּב

, ִאָּסרֵמDְרַּבע ְּבְּתֵאִנים ִנְמָּכרֹות ִמָּׁשלׁש ּו

   ְולא ֻהְפַרׁש ִמֶּמָּנה ְּתרּוָמה

 ּוַמֲעֵשר ֵמעֹוָלם.  
. שלקח בעל הגינה ב' כאחת ונת� לו וא� ציר� . דמקח טובל:עד שיעשר

 חייב. אבל בזמ� שהקונה ליקט ואכל מודה רבי מאיר דאוכל אחת אחת:
. והת� בעל הגינה היה מלקט, אמר רבי יהודה מעשה בגנת ורדי� וכו'

  שלא היו מניחי� ליכנס ש� אד� מפני הורדי�, ואעפ''כ לא הופרש ממנה 
  .ומעשר מעול�. והלכה כרבי יהודה: (ר"ע מברטנורה)תרומה   

  



 סדר לימוד לט"ו בשבט
עח

  פ''ז דב''מ אסמכינ� אקרא כי קבצ� כעמיר גרנה (מיכה ד')  בגמרא
  .ו ואי� קבו פחות משתי�: (עיקר תוי"ט)באי� גור� בלא ק יופירש''  

  
 ֶעֶשרר ֶזה ְּבָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ֵהיָלְך ִאָּס ו

ְואֹוֵכל;  ּבֹוֵרר -ר ִלי ֹוְּתֵאִנים ֶׁשKב
ֵכל; ְמַגְרֵּגר ְואֹו -ר ִלי ֹוְּבֶאְׁשּכֹול ֶׁשKב
; ּפֹוֵרט ְואֹוֵכל -ר ִלי ֹוְּבִרּמֹון ֶׁשKב
. סֹוֵפת ְואֹוֵכל -ר ִלי ֹוַּבֲאַבִּטיַח ֶׁשKב

ֵאִנים ֲאָבל ִאם Kַמר לֹו: ְּבֶעְשִרים ְּת
 ּו, ִּבְׁשֵניֵאּלּו, ִּבְׁשֵני ֶאְׁשּכלֹות ֵאּל

 -ִחים ֵאּלּו ֵאּלּו, ִּבְׁשֵני ֲאַבִּטיִרּמֹוִנים 

ָנה ֵני ֶׁשּקָ אֹוֵכל ְּכַדְרּכֹו, ּוָפטּור, ִמְּפ
  ִּבְמֻחָּבר 

  ַלַּקְרַקע.  
. תולש אחת אחת ואוכל אבל א� בורר ואוכל . שאברור ואבחר:שאבור

. בעוד פורט . מלקט גרגיר גרגיר ואוכל:מגרגר תלש וציר# שתי� חייב:
  . ובאבטיח סופת ואוכל ממנו גרגיר גרגיר ואוכל:הרמו� במחובר פורט 

  .גרסינ�, כלומר חות� חתיכות דקות ואוכל: (ר"ע מברטנורה)  
  

. פירוש בעודו במחובר כמ''ש הר''מ. שלא יכרות האשכול כולו כדי ואוכל
שלא יתחייב במעשרות שהרי לא קנה אלא הנתלש. מה שאי� כ� בסיפא 

דהקונה במחובר לא נקבע למעשר:  דאמ' אלו במחובר קנה ותנ� ברפ''ה
  ונעשה כבעל הגינה דתנ� לעיל דאוכל מה� עראי ועוד תנ� במחובר  במחובר

  לקרקע פטור. הר''ש: (עיקר תוי"ט).   
  

ת ִעּמֹו ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ִלְקצֹו ז
ַכל ֹות ֶׁשאַּבְּתֵאִנים, Kַמר לֹו: ַעל ְמנָ 

ת אֹוֵכל ּוָפטּור; ַעל ְמנָ  -ְּתֵאִנים 
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ל ְּבִני ַכל ֲאִני ּוְבִני, אֹו ֶׁשּיאַכֹוֶׁשא
נֹו הּוא אֹוֵכל ּוָפטּור, ּוְב -ִּבְשָכִרי 

ת ַכל ְּבָׁשַעֹואֹוֵכל ְוַחָּיב. ַעל ְמָנת ֶׁשא
ְּבָׁשַעת  - ַהְּקִציָעה ּוְלDַחר ַהְּקִציָעה

ר אֹוֵכל ּוָפטּור; ּוְלDחַ  -ַהְּקִציָעה 
ֵכל ֶׁשֵאינֹו אֹו אֹוֵכל ְוַחָּיב, -ַהְּקִציָעה 

ֵכל ִמן ִמן ַהּתֹוָרה. ֶזה ַהְּכָלל: ָהאֹו
ֹוֵכל ִמן ַהּתֹוָרה, ָּפטּור; ְוֶׁשֵאינֹו א

  ַהּתֹוָרה, 

  ַחָּיב.  
. לעשות קציעות. יש מפרשי� לשטח� ליבש, וי''מ לחתכ� לקצות בתאני�

. ואמר לו ע''מ שאוכל תאני� במקצועות שרגילי� לחתו� בה� התאני�:
צרי� לתנאי זה דבלאו הכי אוכל בדי� תורה דכתיב (דברי� כג) כי ולא היה 

תבא בכר� רע� ואכלת ענבי� וגו', ובפועל הכתוב מדבר, הלכ� לא הוי 
. אכילת בנו הוי מקח ע''מ שאוכל אני ובני כמקח ואינו קובע למעשר:

. שגמר כבר פעולתו, אינו אוכל בדי� תורה ובא ולאחר הקציעה וקובע:
. ובפרק השוכר האוכל מ� התורה פטור תנאי והוי כמקח:לאכול מכח ה

ז] מפרש אלו אוכלי� מ� התורה העושה במחובר "את הפועלי� [ד# פ
  לקרקע בשעת גמר מלאכה ובתלוש עד שלא נגמרה מלאכתו: (ר"ע 

  .מברטנורה)  
  

. פירש''י במס' בבא מציעא ד# צב בשכר שקצצת לי. והתוספ' בשכרי בני
תחתי. וחייב אפילו על מה שהיה אוכל האב. לא  מפרשי� בשכרי היינו

. וחייב אוכלבלבד מה שיאכל הוא יותר מ� האב משו� דמחזי כמקח: 
סתמא דלא כר' יהודה דסו# פרקי� שסובר דכל מקח דלקצות פטור (ובס' 
  ת''ח מוכיח מלשו� הר''מ דלקצות דר' יהודה אינו דמי לדהכא דרוצה 

  .) ועיי� עוד אח''ז: (עיקר תוי"ט)לאכול מיד והוה אצלו דבר הגמור  
  

אַכל ָהָיה עֹוֶשה ַּבְּלָבִסים, לא י ח
ע, לא יאַכל ִּבְבנֹות ֶׁשַבע; ִּבְבנֹות ֶׁשַב
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ד ת ַעְצמֹו עַ ַּבְּלָבִסים; ֲאָבל מֹוֵנַע הּוא ֶא
אֹוֵכל. ֶׁשַּמִּגיַע ִלְמקֹום ַהָּיפֹות, וְ 

כֹול ְוֶזה ַהַּמֲחִליף ִעם ֲחֵברֹו, ֶזה ֶלֱא
ת, ֶזה כֹול, ֶזה ִלְקצֹות ְוֶזה ִלְקצֹוֶלֱא

ַחָּיב. ַרִּבי  -ֶלֱאכֹול ְוֶזה ִלְקצֹות 
, ַחָּיב -כֹול ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַהַּמֲחִליף ֶלֱא

   -ְוִלְקצֹות 

  ָּפטּור.  
. מי� של תאני� לבני� בבנות שבע . מי� ממיני התאני� הרעי� :בלבסי�
כג) כי תבא בכר� רע�  . דכתיב (דברי�לא יאכל בבנות שבע וטובי�:

ואכלת ענבי�, מה תלמוד לומר ואכלת ענבי� וכי לא ידענו שאי� בכר� 
אבל מונע  אלא ענבי�, מכא� שא� היה עושה בתאני� לא יאכל בענבי�:

. פועל רשאי להיות מונע את עצמו שלא לאכול בשעה שעושה את עצמו
זה  ברעות: ברעות עד שמגיע ליפות, ואוכל מ� היפות מה שהיה לו לאכול

זה לקצות  . אכול אתה בתאני� שלי ואני אוכל בשל�:לאכול וזה לאכול
. אכול אתה בקציעות שלי השטוחות ליבש או החתוכות וזה לקצות

:�. אכול אתה זה לאכול וזה לקצות במקצועות ואני אוכל בקציעות של
בתאני� הלחי� שלי ואני אוכל בקציעות של�, בכל אלו הוי מקח וקובע 

. דאי� מקח קובע בדבר המחלי� לאכול חייב, לקצות פטור רות:למעש
  שלא נגמרה מלאכתו, הלכ� קציעות הללו שלא נגמרה מלאכת� אי� המקח 

  .(ר"ע מברטנורה) קובע בה�. והלכה כר''י:  
  

ור אחד. ואפילו הכי ח. מתניתי� כשבלבסי� ותאני� מורכבי� ביבלבסי�
'מ (דצ''א) כו' היה עושה ביחור לא יאכל דאי לא תימא הכי הא תנינא בב'

דמתני' דלעיל  וטעמאזה לא יאכל ביחור אחר. הר''ש בש� הירושלמי: 
סתמא ואח''כ מחלוקת דהכא ובכי הא לית הלכתא כסת� כו' ומיהו נ''ל 
  דא# לר''י עד כא� לא פטר בלקצות אלא כשאוכל אחת אחת ולא ציר# 

  .(עיקר תוי"ט) שתי� דצירו# קובע למקח כדלעיל מ''ה. תוי''ט:  
    

  מעשרות פ"גמשניות 
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 ִלְקצֹות, ַהַּמֲעִביר ְּתֵאִנים ַּבֲחֵצרֹו א
. ְפטּוִריןָּבָניו ּוְבֵני ֵביתֹו אֹוְכִלים ּו

ֵאין ָלֶהם ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשִעּמֹו, ִּבְזַמן ֶׁש
ין; אֹוְכִלין ּוְפטּורִ  -ָעָליו ְמזֹונֹות 

   - נֹות ֲאָבל ִאם ֵיׁש ָלֶהם ָעָליו ְמזֹו

  ֲהֵרי ֵאּלּו לא יאְכלּו.  
אוכלי�   :. דר� חצרו, להוליכ� למקו� שעושי� הקציעותהמעביר תאני�

. דחצר אינה קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו, אבל הוא אסור ופטורי�
לאכול אלא במקו� שעושי� הקציעות, משו� דבמקומו ניכר שלא נגמרה 

לו במקו� שאי� עושי� מלאכתו ושלא במקומו אינו ניכר. ובניו מותרי� אפי
בו הקציעות, שאי� תלוי בה� לימל� וכיו� שדעת אביה� לעשות מה� 
קציעות מותרי�, אבל הוא שבידו לימל� אינו מותר אלא במקו� שעושי� 

. שקצ לה�, דאינ� אוכלי� מ� אבל א� יש לה� עליו מזונות הקציעות:
קו� התורה, כיו� שאינו גמר מלאכה דלא שכר� אלא להעביר� עד מ

  . דהוי מקח, ולגבי לוקח חשיבי הרי אלו לא יאכלו שעושי� הקציעות:
  .כנגמרה מלאכת� שהלוקח עיניו במקחו: (ר"ע מברטנורה)  

  
. בירושלמי מבואר דא# מזונותיה עליו. הואיל ואכילתה ובני ביתו בניו

אינה אלא מתנאי בית די�. לא דמי לתנאי דפועלי� לפי שב''ד שהתנו 
לאשה. לא תקנו אלא שלעני� מעשרות לא תהא אלא ותקנו מזונות 

דפירש ס''פ דלעיל דפועל אוכל מ�  דהא. א� נת� לה�: אוכלי�כמתנה: 
התורה בתלוש שלא נגמרה מלאכתו היינו שלא נגמרה למעשר. ומיהו 

 כלומרבשעת גמר מלאכה בעינ� ולא להעביר� כו' ועיי� מ''ב פ''ז דב''מ: 
  רו של המלאכה אלא אוכלו כ� כשהוא ולא תולה עיניו בדבר אחר לגמ

  .לוקחו: (עיקר תוי"ט)  
  
  

  )על התאני" המסובי" יבר� אחד(
  

ֶ  '	ֵאינֶ( 'הזֶס"ת:  -  "יהוה -  ויכוין   'ילִ  'ה�*
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  תקונים ריש תיקון כ"דזוהר 

ֵהא תֹוַתי ְּתָיֵר''א ַׁשָּב''ת, ַׁשְּב  ְּבֵראִׁשית
  ָדִחיל, 

ָיֵר''א ּתֹוָר''ה, ָיֵר''א   יתיתיתית                ����
ת רּו ִדְּבִריְּבִרי''ת, ְּכָמה ְדָצִריְך ְנִטי

א ְוונָ ּוְכָרKה ְּכַגְּדָלא ֵיעּול ֵליּה ִּבְרׁשּו נ
א ַׁשָּבת ְּדָלָדא ָצִריְך ַּבר ַנׁש ְנִטירּו דְ 

ּות ֵיעּול ִּבְרׁשְלַאָּפָקא ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד וְ 
א י ְׁשִכיְנָּתָהַרִּבים, ְרׁשּות ַהָּיִחיד ִאיִה

ְבהֹו ָרְחּבֹו ד' ְוִאינּון יהו''ה ְוגָ 
ֲעָׂשָרה יו''ד ה''א וא''ו ה''א, 

ם ַסם ים ָנָחׁש ֵאֶׁשת ְזנּוִניְרׁשּות ָהַרִּב
 ָלאיהּו ְּכָלְּדֵאל Dֵחר ְּדִאיהּו סמא''ל ְוִא

 ָלה זֹוָנהְדַׁשְבִעין אּוִמין, ְוִאיִהי ֲחָל

 ּוְבִגין ָּדא ּוַבִעָלּה ִחּלּול ַׁשָּבת ִאיהּו

 רימון
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יד ִלְרׁשּות ָמאן ְּדַאִּפיק ֵמְרׁשּות ַהָּיִח
  ָהַרִּבים ַחָּייב 

 ְסִקיָלה.   

   יָתא ּוֵביּהִאיהּו ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִע  ִערּוב

ן ת ְּדִאּנּוְמַטְלְטִלין ִמַּבִית ְלַביִ   ר�בר�בר�בר�ב    עעעע
 ַמרֲעַלְייהּו ִאְּתְׁשִכיָנה ִעָּלKה ְוַתָּתKה, וַ 

יָראּו, ְקָּדִׁשי ִּתֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִּתְׁשמֹורּו ּוִמ
ָצִריְך ָדא ִמְקָּדׁש יו''ד אֹות ַׁשָּבת ּדְ 

 הִהי ְקדּוָׁשּה ְּבַבת זּוֵגיּה ְּדִאיְלַנְטָרא ֵלי
ּה ִאְּתַמר ִדיֵליּה ְּבָרָכה ִדיֵליּה ַּדֲעָל

ִביִעי ַוְיָבֶרְך אלהי''ם ֶאת יֹום ַהְּׁש
 ׁשְיַקּדֵ א ְּבָרָכה וַ ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו, ַוְיָבֶרְך ּדָ 
 ְפֵקיְייהּו ֲהוֹו נָ ָּדא ְקדּוָׁשה ּוְלַגֵּבי ַּתְרוַ 

י ֵרי ְּתרֵ ת ַּכָּלה ַוֲהוֹו Kְמַקְדָמֵאי ָלֳקָדמּו
ה, ְּבַההּוא ִזְמֵני ּבִֹאי ַכָּלה ּבִֹאי ַכָּל

  ִזְמָנא קֹול ָחָתן ְוקֹול 

 ַּכָּלה.  

ֵלית ִגין ּדְ ִמְקָּדִׁשי ְּבKת יּו''ד ְּב  ְועֹוד
  ְקדּוָׁשה 

ן ָבְרָכא לֹוָּפחּות ֵמֲעָׂשָרה ְוָצִריְך ְל  דדדד        וווו
ן ְבִעיַעל ַהַּיִין ְּבַׁש ּוְלַקֵּדׁש לֹון ְּבִקּדּוׁש

ן ּו ְּכחּוְׁשַּבֵּתיִבין ְּדִקּדּוׁש ּוַוְיֻכּל''
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ן, ְבִרי ָמָרנָ ַּבַּיִי''ן, ְוָצִריְך ְלֵמיַמר ַס
ן ֵּיי ְּבִגיְוִאינּון ְּדKְמִרין ְוָענּו ְלַח

יָלָנא ֵּיי ְוָלא ְּבאִ ְּדִאְתַקְּׁשרּו ְּבִאיָלָנא ְדַח
 ָחב ֵּביּה Kָדםְדמֹוָתא ְדִאיהּו ֶגֶפן ּדְ 

ר ה ְוַחד Kמַ ַקְדָמKה ְּדַחד Kַמר ִחָּטה ָהיָ 
  ֶּגֶפן 

 ְוכָֹּלא ְקׁשֹוט.   

ן עֹוָרה ֶגֶפִמיִנין ִאינּון ִחָּטה ּוְׂש  ֶׁשַבע
  ּוְתֵאָנה 

ׁש, ִחָּטה ְוִרּמֹון ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָב  עעעע        !!!!
א יְך ְלDֲחָזרָ ּוְׂשעֹוָרה ְוָהא ִאְּתַמר ְוָצרִ 

עֹוָר''ה ּו, ִחָּטה ָהא ִאְּתַמר, ְׂשֲעַלְייה
ה ֶּגֶפן ָסֲחָט ְדַאִּפיק ה' ִמִּׁשעּור ִּדיָלּה,
 ד ַיִין ֶנֶסְךֲעָנִבים ִּבְרׁשּו Kֳחָרא ְוָעַב

ע, ְּתֵאָנה ְוִאְתֲעִביד ִאיָלָנא ְדטֹוב ָורָ 
ּו ֳקָדם ָלִקיט ְּתֵאיֵני ֳקָדם ִזְמַנְייה

ֶדם ֵמָעְלָמא קֹוא ְּדִאְתַּבְׁשלּו ַּכְך ָלִקיט הּו
 יְּדָגִרים ּדִ  ִזְמֵניּה ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ָמאן

הּו, ֲהָדא ְימּותּון ְּבנֹוי ֳקָדם ִזְמַנְיי
להי''ם ַעל הּוא ִדְכִתיב ָלָּמה ִיְקצֹוף ָהא
 יָך, ְוָרָזאקֹוֶלָך ְוִחֵּבל ֶאת ַמֲעֵׂשה ָידֶ 

 ֵמר,ֵניֶכם ְוגֹוְדִמָּלה ַלָּׁשְוא ִהֵּכיִתי ֶאת ְּב

יהו''ה  ְבִגין ָּדא ֹלא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשםּו
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יּה ֹוָמא ֵּבאלהי''ך ַלָּׁשְוא, ִרּמֹון, ֶּבן ז
K תֹוַכל ְקִליָפָחב ֲאָבל ַרִּבי ֵמִאיר ּתֹוכֹו 

ת ָהעֹוָלם ָזַרק ִּדְקִליִפין ִאינּון אּומֹו
ָנא ן ְּכַגְווִיְׂשָרֵאל מֹוָחא ֵּביַנְייהּו, ּכֵ 

א ְרֵּדס ְּבָגלּוָתָדא ְׁשִכיְנָּתא ִאיִהי ַּפ
יּה ִריָנן ֵלְוִאיִהי מֹוָחא ִמְּלָגו, ֱאגֹוז ָק

גֹוז ל ִּגַּנת ֱאְּכָמה ְדKַמר ְׁשֹלמֹה ַמְלָּכא ֶא
או, יָּבא ִמְּלָגָיַרְדִּתי ְוִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ִא

 ה ַבת ֶמֶלְךֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָּכל ְּכבּוּדָ 

ין ּה ּוְקִליִפבּוָׁשְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְל
 ן ּוְבַׁשָּבתֵהן ַּכָּמה ְרׁשּויֹות נּוְכָרִאי

ין ְּבַׁשת ִּבְלבּוִׁשִמּכָֹּלא ִאְתַּפְּׁשַטת ְוִאְתַל
א ָרֵאל ְלַתּתָ ַׁשִּפיָראן, ְוֵכן ְצִריִכין ִיְׂש

  ִׁשין ְלִאְתַחְּדָׁשא ְבַׁשָּבת ִּבְלבּו

 ַׁשִּפיָראן.  

 
  )מו�יעל הר המסובי" אחדויבר� (

  
ִ ְ�ַמע '	ְס�ֵת 'הַ ר"ת:  - הוי"ה  -  יכויןו   +*ם'הַ ְָרֵאל 'י
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  משפטים דף ק"ך ע"ב זוהר

ּוִרים ָּבַתר ָּדא ְלָהִביא ִּבּכ  ּקּוָדאִּפ
  ַוֲאַבְתֵריּה 

 ֵריּהים ַוֲאַבְתְלִהְתַוּדֹות ַעל ַהִּבּכּורִ   אאאא            ����

ִתין ָמאֵרי ַמְתִניְלִהְתַוּדֹות ַעל ַהַּמֲעֵׂשר, ּו
ֵהא קֶֹדם ַמְקִׁשים ַעל ַהַּמֲעֵׂשר ְּדִאי יְ 

ֹון גּׂשּורֹו ּכְ ְלִקיָטתֹו אֹו Dַחר ְלִקיָטתֹו ִע
ר יָלן ָהַלְך Dַחֶאְתרֹוג ְּדִאְּתַמר ֵּביּה ְּבִא

ִּבּׁשּול  ֲחָנָטה, ִאית ַמאן ְּדKַמר Dַחר
יָלן ֹוֶמה ְלאִ ַהֵּפירֹות, ְוֶאְתרֹוג ִמְקָצתֹו ּד
ן ְזָרִעים ּוִמְקָצתֹו ַלְּתבּוKה ְּדִאיּנּו

רֹו ִקיָטתֹו ִעּׂשּוְּדִאְּתַמר ְּבהֹון ִּדְלDַחר ְל
ר ְּגַמר ָלאו ִאיהּו ֶאָּלא ַעד Dַח ְּדִאיָלן

 ינּו ַהּמֹוִציאִּבּׁשּולֹו, ּוְבִגין ָּדא ַּתִּק

ּוף ָקא ַּפת ָׂשרֵמֲאָתר ְּדִבׁשּולֹו ָיֶפה ְלַאָּפ
 ּוKהְוָהִכי ְּתב ֶאָּלא ִמָּמקֹום ֶׁשהּוא מּוְטָעם

 ּול ֵּפירֹות,ָּבַתר ְלִקיָטתֹו ִאיהּו ְּכִביׁש

ן ְמׁשּוִלים ָלִאיָלן ְוִיְׂשָרֵאל ִאיּנּו
ּוֵרי ֵראִׁשית ִּבּכ ְוַלְּתבּוKה ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון

י ֶהיָך ְוָהִכDְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיָי ֱאֹל
ְּדִאיּנּון  ֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן לֹו

ַאֵּתן צֹאִני, ִיְׂשָרֵאל ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון וְ 
תֹה ית ְּתבּוKאׁשִ ְוָהִכי ִיְׂשָרֵאל קֶֹדׁש ַלְיָי רֵ 
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  ְלDַחר ְלִקיָטתֹו ִמן 

 .ֶדׁש ַלְייָ ָּגלּוָתא ִעׂשּור ְוִאְתְקִריאּו קֹ   

 יףא ְוַתִּקִאְתְקִריאּו ִאיָלָנא ַרָּב  ְוִיְׂשָרֵאל

  ּוָמזֹון 

ְייָתא ְלכָֹּלא ֵּביּה, ֵּביּה אֹורַ   לללל                וווו
יּה ְצלֹוָתא ְּדִאיִהי ְמזֹוָנא ְלֵעיָּלא, ֵּב

ין  ַמְלKִכָנא ְלַתָּתא, ַוֲאִפיּלּוְּדִאיִהי ְמזֹו
י ָרֵאל ְּדִאֵלית לֹון ְמזֹוָנא ֶאָּלא ְּבִיְׂש

ָלא  אֹוַרְייָתאָלאו ְּדִיְׂשָרֵאל ִיְתַעְּסקּון ְּב
ר ֲהָוה ָנִחית לֹון ְמזֹוָנא ִמְסַט

 ץ, ֲהָדא הּואְּדאֹוַרְייָתא ְּדDְמִּתיָלא ָלֵע

, ִקים ָּבּהִזיִדְכִתיב ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲח

יָתא ִכי אֹוַריְ ּוְלִאיָבא ְּדִאיִהי ִמְצָוה, ְוָה
ָוה ָּׁשא ְוָלא ֲהDְמִּתיַלא ְלַמָּיא ְוָהֵני ְלֶא
 ָּׁשאה ְּדִאיִהי ֶאָנִחית ַמָּיא ִמְּלֵעיָּלא ְוַחָמ

 רֹות ָהִאיָלןָלא ֲהָוה ָנִחית ְלַבְּׁשָלא ֵּפי

ְּתַמר ין ָּדא ִאֶאָּלא ְּבִגין ִיְׂשָרֵאל, ּוְבִג
ן ֶּגיָה ִאֵּליְּבִיְׂשָרֵאל ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפ

 ָדר ָנְתנּוָמאֵרי ִמְצֹות, ְוַהְּגָפִנים ְסָמ

ר ְּתַמא, ּוִמַּיד אִ ֵריַח ַּכד ַּפְתִחין ְּבִתיּוְבָּת
ִכי י ָיָפִתי ּוְלְּבִיְׂשָרֵאל קּוִמי ָלְך ַרְעָיִת

ְּבִאיָלן  ָלְך ִמן ָּגלּוָתא, ּוְבִגין ָּדא
ין ָתא ְּבִאֵּלִאיהּו ֵעץ ַהַחִּיים ְּבאֹוַרְייּדְ 
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ָּבַתר ֲחָנָטה  ְּדִמְׁשַּתְּדִלין ָּבּה Kְזִלין
ּו ּו''ד ָעַלְייהּוְמַעְּׂשִרין ֵליּה ְּדַׁשְרָיא י

ה ְּדִאיִהי ָחְכָמ''ה, א' ִמי' ּוָב
יָלן ירֹות ָהִאִמְתַּכְּנִׁשין ה''ה ְּדִאיּנּון ֵּפ

ַחר ל ְׁשDר ַעָּמא Dּוַמאן ִאיָלן ו', ֲאָב
ֹו ִאיּנּון ְלִקיָטתֹו ִמן ָּגלּוָתא ִעּׂשּור
ם ְלַקְחֶּתם ָלכֶ ַצִּדיִקים ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון ּו

ָדר, ָהָדר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָה
   אֵרי ּתֹוָרהְּבעֹוָבֵדיהֹון ַּדֲאִחיָדאן ְּבָמ

יהּו ָנן ְלַגַּביְ ּוִמְצֹות ְוDַחר ֲחָנָטה Kְזֵלי
 ְּכִאיָלן. 

ן ת ִקּדּוִׁשיָּדא אּוְקמּוָה ְּבַמֶּסֶכ  ּוְבִגין
  ְוָקא 

ָיָרק, ַמה ַמְׁשַמע ָלן ְּדֶאְתרֹוג ּכְ   י�י�י�י�    �ב�ב�ב�ב
ַעת ל ַמִים ּוִבְׁשָּיָרק ַּדְרּכֹו ִליָגֵדל ַעל ּכָ 

 ּכֹוג ָנֵמי ַּדרְ ְלִקיָטתֹו ִעׂשּורֹו אּוף ֶאְתרֹו

 ִיםָחְכָמה ֵאין ַמִליָגֵדל ְוכּו' ּוִמִּסְטָרא ּדְ 

ָהא ֵעיָּלא, וְ ֶאָּלא ּתֹוָרה ּוַבֲאַתר Dֲחָרא ְל
 ִּבְׁשֹלָׁשה ִּדְתָנן ֶאְתרֹוג ָׁשְוה ָלִאיָלן

ְטִרין ְּדָרִכים ָהא ֶאְתרֹוג Kִחיד ב' ִס
ִחיד ִלָּבא ְּדKְוֶאְתרֹוג ִאיהּו ִּדּיּוְקָנא ּדְ 
יד ְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא ְוKִחיד ְלַתָּתא, Kִח

ַעת ְּכָמה ֵּלב רֹוֶאה Kִחיד ְלַתָּתא ְּבדַ ַה
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ַעת ִאיִהי ְּדאּוְקמּוָה ַהֵּלב יֹוֵדַע, ּדַ 
ן , ַעְייִניִאיָלָנא, ּתֹוָרה ִאיָבא ִּדיֵליּה

  בן ִּפּקּוִדין ִּדְּבהֹון ַהֵּלְּדִאיּנּו
 רֹוֶאה.  

 

  )על האתרוג המסובי" אחדויבר� (
  

ֹ ס"ת:  - ההי"ו  -  ויכוין ִ  'הוְַל,ֵרקָ  'הִעיר   '*ֲאתֹנ 'יְ-נ
  

  
         �        �           

     �       
  
  
  
  

  
  

  
  י מות דף ע"ד ע"אאחרזוהר 

ַער ַּבֲעֵצי ַהּיַ  ִחָּייא ָּפַתח ְּכַתּפּוַח  ִרִּבי
  ֵּכן 

ַהאי  ֵּבין ַהָּבִנים ְוגֹו', ּדֹוִדי                  רררר
ל ַּכָמה ְקָרא אּוְקמּוָה ַחְבַרָּייא, ֲאָב

 ִריְךי קּוְדָׁשא ּבְ ֲחִביָבה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָקֵמ

ָהָכא  ַהאי,הּוא ְּדִהיא ְמַׁשַּבַחת ֵליּה ְּב
ַּבַחת ֵליּה ִאית ְלִאְסַּתְּכָלא ֲאַמאי ְמַׁש

 תפוח
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ִנין א אֹו ִּבְגָווְּבַתּפּוַח ְוָלא ְּבִמָּלה Kֳחרָ 
ל הֹוִאיל אֹו ְּבֵריָחא אֹו ְּבַטְעָמא, ֲאָב

יּה, ְמַׁשַּבַחת לֵ  ּוְכִתיב ַּתּפּוַח ְּבכָֹּלא ִהיא
 ּוחַ ָמא, ַמה ַּתּפִּבְגָווִנין, ְּבֵריָחא, ּוְבַטְע

יְך ָׁשא ְּברִ ּוא Dסּווָתא ְלכָֹּלא אּוף קּודְ ה
 ְּתַכחּוַח ִאְׁשהּוא Dסּווָתא ְלכָֹּלא, ַמה ַּתּפ

א אּוף קּוְדׁשָ  ִּבְגָווֵני ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמָנא
, וִנין ִעָּלִאיןְּבִריְך הּוא ִאְׁשְּתַכח ִּבְגוָ 

ל ִקיק ִמּכָ ַמה ַּתּפּוַח ִאית ֵּביּה רּוָחא ּדָ 
 הּוא ֵני אּוף קּוְדָׁשא ְּבִריְךְׁשKר ִאיָל

ָבנֹון, ַמה ְּכִתיב ֵּביּה ְוֵריַח לֹו ַּכְּל
 ִריְךקּוְדָׁשא ְּב ַּתּפּוַח ַטְעֵמיּה ְמִתיָקא אּוף

א ְדָׁשִּקים, ְוקּוהּוא ְּכִתיב ֵּביּה ִחּכֹו ַמְמַּת
ֵאל ֶנֶסת ִיְׂשרָ ְּבִריְך הּוא ְמַׁשַּבח ָלּה ִלּכְ 

   ְּכׁשֹוַׁשָּנה

 ָהאָּנה וְ ֵלי ֲאַמאי ְּכׁשֹוַׁשאֹוִקיְמָנא ִמ אְוָה

 ִאְּתַמר.  
 

  האזינו דף רפ"ו ע"ב   זוהר

ַער ֲעֵצי ַהּיַ ִיְצָחק ָּפַתח ְּכַתּפּוַח ַּב  ִרִּבי
  ְוגֹו', 

ל ָרֵאל ִמּכָ ַזָּכKה חּוָלֵקיהֹון ְּדִיְׂש  יייי        רררר
 א ָּכללֹות ְּדָהַעִּמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמָּז

ָבן ְמָמָנן ַעִּמין ִאְתְיִהיבּו ְלַרְברְ ְׁשDר 
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ִׁשין ָרֵאל ַקִּדיְּבֻׁשְלָטנּוָתא ָעַלְייהּו ְוִיְׂש
ָמא ין ּוְבָעְלַזָּכKה חּוָלֵקיהֹון ְּבָעְלָמא ּדֵ 
הּוא  א ְּבִריְךְּדKֵתי ְּדָלא ָיַהב לֹון קּוְדָׁש
א Dֲחָרא ֶאָּל ָלא ְלַמְלKָכא ְוָלא ְלָׁשִליָטא

ּוא לֹון ְלחּוָלֵקיּה ֲהָדא ה הּוא Kִחיד
י ְכִתיב ּכִ ִדְכִתיב ִּכי ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו, ּו

ר ַּיַעַח ַּבֲעֵצי ַהַיֲעקֹב ָּבַחר לֹו ָיּה, ְּכַתּפּו
 ָוונֹוי ַעל ָּכלַמה ַּתּפּוַח ִמְתָּפְרָׁשא ִּבְג

ְך ְדָׁשא ְּבִריְׁשDר ִאיָלֵני ַחְקָלא ַּכְך קּו
ין ִׁשים ַעל ָּכל ֵחיִלהּוא ִמְתְּפַרׁש ְוִאְתרְ 

  ְך ְיָי ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ְּבִגין ּכָ 

יָלא ְצָבאֹות ְׁשמֹו אֹות הּוא ְּבָכל חֵ 
 ִּדְלֵעיָּלא.

ַח א ְּכַתּפּוֲחֵזי, קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּו  ָּתא
  ְּדִאית 

ֵאל ֶנֶסת ִיְׂשרָ ֵּביּה ְּתַלת ַּגְווִנין, ּכְ                   
ַאָּבא  ַׁשָנה Kַמר ִרִּביְּכׁשֹוַׁשָּנה, ַמאן ׁשֹו

ִׁשית ְתְּכִליַלת ּבְ ׁשֹוַׁשָנה ְסָתם ׁשֹוַׁשָנה ְּדִא
 ּוָמקיּה ִחָּוור ְוסַטְרֵּפי ׁשֹוַׁשָנה ָּדא ְּגָוונֵ 

ור ּוָמק ְוִחּוָ ְוכָֹּלא הּוא ְּתֵרין ְּגָווֵני ס
ּוא א ְּבִריְך הָהִכי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, קּוְדָׁש

י ה ְּדָהכִ ִיְׂשָרֵאל ְּכׁשֹוַׁשּנָ ְּכַתּפּוַח ְּכֶנֶסת 
 ַּתַחת ַהַּתּפּוחַ  לKְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵא
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יא ְּבKן ֲאָתר ִה עֹוַרְרִּתיָך, ַּתַחת ַהַּתּפּוַח
 ֵסיָרן, ִרִּבי יֹוֶאָּלא ִאֵּלין ֲאָבָהִתין ְּדDָמ

א א Kַמר ּכָֹּלKַמר ָּדא יֹוְבָלא, ִרִּבי ַאָּב
 ן ִאֵּליןין ֲאָבָהן ְּדָקDְמרָ ַׁשִּפיר ֶאָּלא ִאֵּל

  ִאיּנּון ג' ְּגָווֵני 

 ְּדִמְתַחְּבָרן ַּבַתּפּוַח.  

ת ְתְּכִליַלִיְצָחק Kַמר ְּבKן ֲאָתר ִא  ִרִּבי
  ְּכֶנֶסת 

 יִקיןִאיּנּון ְנִׁשִיְׂשָרֵאל ְּבׁשֹוַׁשָּנה ְּב  יייי                    

Kה ַמְלָּכא ִעָּלִּדְרִחימּוָתא, ְּדִאְתְּדָבַקת ְּב
 ְדַאְּת Kֵמר ְטָלה ְּתֵרי ׁשֹוַׁשִּנים ְּכָמהנַ 

ה ין ָּכְך Kְמרָ ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים, ּוְבִג
יהּו ְּנִׁשיקֹות ּפִ ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִיָּׁשֵקִני ִמ

  ְּבִגין 

ון ִּבְתֵרי ִׂשְפוָ  ְּדִאְתְּכִליַלת ַּבּׁשֹוַׁשִּנים
 ִּדיֵליּה.

 

  , כא� ישתו כול� כוס יי� מעט אדו" ורובו לב�ו ,על התפוח המסובי" ויבר� אחד(
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  שמות דף ט"ו ע"בזוהר 

 ְכִתיבֵליה ַרִּבי ֲעִקיָבא ָמהּו ּדִ   �ַמר

  ֶאל ִּגָנת 

י ה ָּתא ָחֵזֱאגֹוז ָיַרְדִּתי, Kַמר ֵלי  רררר        אאאא
ָדא ִהיא ַההּוא ִּגְנָתא ַנְפָקא ֵמֵעֶדן וְ 
Kה יָכא ִעָּלְׁשִכיְנָּתא, ֱאגֹוז ָדא ִהיא ְרִת

ֲהִרין ַּבע ֵריִׁשין ְדנַ ַקִּדיָׁשא ְדִאינּון Dרְ 
אי ֱאגֹוָזא ְדִמְתָּפְרָׁשן ִמן ִּגְנָתא ְּכָה
 ִׁשין ְלגֹו,ְדִאינּון Dְרַּבע ֵריִׁשין ַקִדי

 ְתָנן ָיַרדּוַמאי ְדֲאָמר ָיַרְדִּתי ְּכָמה דִ 

  ְּפלֹוִני 

 .ַלֶמְרָּכָבה  

ָוה ֵליּה ר' ֲעִקיָבא ִאי ָהִכי ֲה  ֲאַמר
  ֵליּה 

 הּו ֶאלָלֱאגֹוז ָיַרְדִּתי ַמְלֵמיַמר        אאאא

ם יּה ִמּׁשּוִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי, ֲאַמר ֵל
יָרא גֹוָזא ְטמִ ְּדִהיא ְׁשָבָחא ֶּדֱאגֹוָזא ָמה ֱא
א ְפָקִתיָכא ְּדנָ ּוְסִתיָמא ִמָּכל ִסְטרֹוי ַּכְך רְ 

ּון ֹוי, ַמה ִאיּנִמִּגְנָּתא ְסִתיָמא ִמָּכל ִסְטר
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ְּבָרן י ֶּבֱאגֹוָזא ִמְתַחDְרַּבע ְקִריִׁשין ּדִ 
 ְךַהאי ִּגיָסא ּכַ ְּבַהאי ִּגיָסא ּוִמְתָּפְרָׁשן ֵמ

א א ְּבֶחְדָווָתְרִתיָכא ִמְתַחְּבָרן ְּבDֲחדּוָת
י ַעל ל ַחד ְּבִעְברֹוִּבְׁשֵלימּוָתא ּוִמְתְּפַרׁש ּכָ 

ִתיב הּוא ַמה ְּדִאְתָמֵני, ֲהָדא הּוא ִדְכ
  ִויָלה הּוא ַהּסֹוֵבב ֶאת ָּכל ֶאֶרץ ַהֲח

 ּוָּלם. ַההֹוֵלְך ִקְדַמת ַאּׁשּור ְוֵכן ּכ  

  א ָכא ְּדִהיִרִּבי ֲעִקיָבא ַהאי ִלְכלּו  �ַמר

, אי ְרִמיָזאִּבְקִליּפֹוי ֶּדֱאגֹוָזא ְלָמ  רררר    אאאא

ְייָתא ָלא Kַמר ֵליּה Dף ַעל ַּגב ְּדאֹורַ 
הֹון א ֲחֵזי ִמּנְ ַּגֵּלי ֵליּה ְּבַהאי ַּגֵּלי, ָּת

יָזא ִאית ָרן ּוִמְנהֹון ְמִתיָקן ּוְרמִ ְמִרי
ָיא ְוִאית לֹון, ִאית ָמאֵרי ְּדִדיָנא ַקְׁש
י ַגֵּלִמיָזא ּדְ ָמאֵרי ְּדֵׁשירּוָתא, ֲאָבל ָּכל רְ 
י ֲהִוי ְוָהִכ ְּבאֹוַרְייָתא ָחִזיָנן ְּדִדיָנא

ְּבִדיָנא  הּוא ְלִיְרִמָּיהּו Dְחזּו ֵליּה
 ֵקדי רֹוֶאה, ַמאי ָׁשִּדְכִתיב ַמֵּקל ָׁשֵקד ֲאנִ 

 ְגמֹולה Dֲהרֹן ַוּיִ ְׁשֵקִדים ַמָּמׁש, ְוֵכן ְּבַמֶּט

ע ׁש ִאְׁשְּתַמְׁשֵקִדים, ּוִמן ֵּתיבּוָתא ַמּמָ 
' יב ַוּיְׁשקֹוד הְּדהּוא ִּדיָנא ַקְׁשָיא ִּדְכִּת

י ל ְּדָברִ ַעל ָהָרָעה, ְוֵכן ׁשֹוֵקד ֲאִני ַע
יָבא, ִקְוֵכן ּכּוָּלם, Kַמר ֵליּה ר' ֲע

ּוא א ְּבִריְך הַמְׁשַמע ָּכל ַמה ְּדָעַבד קּוְדָׁש
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 ב ָּכלKה ִּדְכִּתיְלֵמיַלף ִמֵניּה ָחְכְמָתא ַסִּגי

ר Kַמר ָּפַעל ה' ַלַמֲעֵנהּו, ר' ֶאְלָעָז
 ֶׁשרים ֶאת ָּכל ֲאֵמָהָכא ִּדְכִּתיב ַוַּיְרא ֱאלִה

  ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמאֹד, 

 .ָּלKהִמֵּניּה ָחְכְמָתא ִעַמהּו ְמאֹד ְלֵמיָלף   

ת יב ַּגם ֶאִרִּבי ְיהּוָדה ַמאי ִּדְכּתִ   �ַמר
  ֶזה 

א , ְּכַגְוונָ ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאלִהים  רררר    אאאא
 ְרָעאיְך הּוא ְּבDִּדְרִקיָעא ָעֵבד קּוְדָׁשא ְּברִ 

 ָוהיָּלא, ְּדַכד ֲהְוֻכְּלהּו ְרִמיָזא ְלַמה ִּדְלֵע

 ִאיָלָנא ְּדִאֵביּהָחֵמי ר' ַאָּבא ַחד 

י ּה ֲהָוה ָּבֵכִאְתָעִביד עֹוָפא ְּדָפַרח ִמֵּני
אי ְדֵעי ְלַמְוKַמר, ִאי ֲהוֹו ְּבֵני ָנָׁשא יַ 
ד ֵׁשיהֹון ַעְרִמיָזאן ֲהוֹו ְמַבְזֲען ַמְלּבּו

הֹון, ָחְכָמה ִמּנְ  ַטּבּוֵריהֹן ְלַמאי ְּדִאְתְנֵׁשי
יְך ְדָׁשא ְּברִ ד קּוָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשDר ַמה ְּדָעַב

ין ֵסי ִאָּלנִ הּוא ְּבDְרָעא, ִּכְדKַמר ר' יֹו
ֹון ְכְמָתא ְּכגִאיּנּון ְּדִאְתָחֵזי ִמְּנהֹון ָח
ֹון ַכּדֹוֶמה לֲחרּוָבא, ְּדַקל, ִּפְסּתּוָקא, וְ 

 ּנּוןבּו, ָּכל ִאיֻּכְּלהּו ְּבַחד ְרִכיָבא ִאְתְרָכ

א ָרָזא ֲחדָ ּוִחין ְּדַעְבִדין ֵּפיִרין ַּבר ִמַּתּפ
ל ְרָׁשן, ּכָ ִאיּנּון ַּבר ְׁשִביִלין ְּדִאְתָּפ
ְוִאיּנּון  ִאיּנּון ְּדָלא ַעְבִדין ֵּפיִרין
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 הּוָלא ְּדִאית ְלַרְבְרִבין ַּבר ֵמַעְרִבין ְּדַנֲח

ַחד ְלֵעיָּלא ֵמָרָזא ִּבְלחֹודֹוי ְּכַגְווָנא ּדִ 
נּון ְיִניָקא ְיִניקּו ְוָכל ַחד ֵמִאי

ִאיָמא זּוְטֵרי ַּבר ֵמֵאזֹוָבא ֵמ ְּדִאיְנהּו
ְרָעא ָּכל ֲעָׂשִבין ְּדD ֲחָדא ִאְתְיִלידּו,

ַּתִּקיִפין  ְּדִאְתְמֵני ֲעֵליהֹון ַרְבְרִבין
ִּבְלחֹודֹוי  ִּבְׁשַמָּיא ָּכל ַחד ְוַחד ָרָזא
ב ן ַּכְך ְּכִתיְּכַגְווָנא ִּדְלֵעיָּלא, ּוְבִגי
ָכל ַחד ְוַחד ָׂשְדָך לא ִתְזַרע ִּכְלKִים ּדְ 
א ֹודֹוי, ֲהדָ ָעאל ִּבְלחֹודֹוי ְוָנִפיק ִּבְלח
 ָׁשָמִים ִאם הּוא ִדְכִתיב ֲהָיַדְעָּת ֻחּקֹות

ם ֵׁשִתיב ְלֻכָּלם ְּבָּתִׂשים ִמְׁשָטרֹו ָּבKֶרץ ּוְכ
ְלָמא ָרָזא ִיְקָרא, ּוַמה ְּבָכל ַמה ִּדְבָע

  א ּוא ְּבִריְך הִּבְלחֹודֹוי ְוָלא ָּבָעא קּוְדָׁש

ן ּוְקָראן ְלַגָּלKה לֹון ּוְלַעְרְבָבא לֹו
 ִּבְׁשָמָהן.

 

  )על האגוז המסובי" ויבר� אחד(
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  סתרי תורה פרשת ויצא דף קס"א ע"בזוהר 

גו', לֹו ַיֲעקֹב ַמַּקל ִלְבֶנה וְ   ַוִּיַּקח
  ַמְּתִניִּתין 

 ְרעּוָּתא ְדעֹוָבָדא ִקְטֵרי  חחחח            וווו

 ָיא ִאְּתַערִדְמֵהיְמנּוָּתא ָקל ָקָלא ְּדָקְל

ְייִנין ָּתא ֲאַנן ְּפִּתיִחין ַעֵמֵעיָלא ְלַּת
יָלא ְלַכָּמה ֲהִויָנן ַּגְלְּגָלא Dְסַחר ֵמֵע
 ר, ִאְּתָערּוִסְטִרין ָקל ְנִעימּוָּתא ִאְּתָע

ן א ְּבחֹוֵריהֹוַנְייִמין ְּדִמיִכין ְּדִׁשיְנָּת
 ְוָלא ָחָמאן, ְוָלא ָיְדֵעי ְוָלא ִמְסַּתְּכָלן

יִמין ְדִלָּבא ַניְ ֲאִטיִמין אּוְדִנין ְּכֵבִדין 
יהּו יָמא ַקַּמיְ ְוָלא ָיְדִעין, אֹוַרְייָּתא ָקיְ 

ְּבָּמה  ְוָלא ַמְׁשִּגיִחין ְוָלא ָיְדֵעי
א ן, אֹוַרְייָּתִמְסַּתְּכָלן, ָחָמאן ְוָלא ָחָמא

 ִׁשין ִּפְּתחּוָרַמאת ָקִלין ִאְסְּתָּכלּו ִטְּפ

ח ִיְׁשַּגִּתְנְּדעּון, ֵליּת ַמאן ּדְ וְ ַעְייִנין 

, לוזים, שקדים
  ערמונים
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 ַעד ָמה ְוֵלית ַמאן ְּדַיְרִכין אּוְדֵניּה
ּו, שֹוָכא ִּדְרעּוַּתְייכחָ ֶּתֱהוּון ְּבגֹו 

ָרא ִלי ְלכֹון ְנהֹוִאְסַּתָּכלּו ְלִמְנַדע ְוִאְּתְּג
 יָמא ִמּגֹוִהיר, ְּבִזְמָנא ְדַיֲעקֹב ְׁשֵלנָ ּדְ 

ִּגין א ְּבגֹו ַּדרְ ָעאקּו ְּדDְרָעא ּוְרׁשּו Kֳחרָ 
ר חּוַלק ין ָּדָחה ְלֻכְּלהּו ּוָבִרינּוְכָרִא

ָרא ִמּגֹו ַעְדֵביּה ְוDְחַסְנֵּתיּה, ְנהֹו
ִקיר ׁשּוָּתא ְואֹוֲחׁשֹוָכא, ָחְכְמָּתא ִמּגֹו ִטְּפ

ם ְּבגֹו ֵליּה ְלָמאֵריּה ַּכד ֲהָוה ָקִאי
  א ל ָזר, ַעל ָּדא ְּכִּתיב ֹלֵאְרׁשּוָּתא ּדְ 

ה ָּפָניו לא ַעָּתוְ ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב 
 רּו. וָ ֶיֱח

ֹו ִליק ְלגְדקּוְטָרא ַדְכָיא ֲהָוה ָס  קּוְטָרא
  ְלגֹו 

יּת ָלא ַאְׁשַּכח ֲאַּתר ֵּב  דַע  אאאא            ק�ק�ק�ק�
ר, ָלאו מֹוָּתָבא, ַההּוא ֲאַּתר ָלאו ֲאּתַ 

ֲאִביד ַּתָּתא ִמּכָּלא ִאְּתוְ ִאְׁשַּתַּכח ְלֵעיָלא 
ּוָרא, ֹון ְּדכֲאַבּדֹון ֲהִוי ִמּכָֹּלא, ֲאַבּד

ּוְקָּפא סמא''ל ְּדָנַּפק ֵמִהּתּוָכא ְּדּת
ּה נּוְקָבא ִדיֵלי תְדִיְּצָחק, ֲאַבּדֹון ּוָמוְ 

ם ִּדְכִּתיב ָנָחׁש ַקְדָמKה ֵאֶׁשּת ְזנּוִני
 ִאֵּלין ְּתֵריןוְ ַרְגֶליָה יֹוְרּדֹות ָמְות 
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  ֹון ּוָמְות ְׁשָמעּוֲאַבּד

 ְּדהּוְרָמנּו ְדַמְלָּכא.  ּתּוְקָּפא  

 ִאְּתֲאִביד ִסְּתָרא ְסִּתיָמא ִעָּלKהוְ   ָזארָ 

  ִמּכָֹּלא, 

, ִהְרהּוִריןוְ ִאְּתֲאִביד ֵמַרֲעיֹוִנין   אאאא                

ַהאי ָּלKה, ֵמִמֵּניּה ָנַּפק Kת י' ְנקּוָדה ִע
ק ַאִּפיוְ Dְמִׁשיָך  ְנקּוָדה ִעָּלKה ָנַּפק ּכָֹּלא,

אי כָֹּלא, ֵמַהה' ִאָּמא ִעָּלKה ְּדַאְׁשֵקי ְל
ָכל ִּפיק ו' ָרָזא ְדִׁשית ְדKִחיד ְלנָ 

ז ּולוְ ַלח  ִסְטִרין ְּדִאיהּו ַמַּקל ִלְבְנה
ּה ֲאִחיָדן ֵּביְוַעְרמֹון ְּתֵרין ְּדרֹוִעין ּדְ 

Kה ֲאִחידּו ְּבה''א ַּתָּתוְ ִאֵּלין ָנְּפֵקי 
ן ֵדיֶמֱהִוי ַחד, ּכְ ְלַחְּבָרא ַמְׁשְּכָנא ְּכַחד ּוְל

ִחָּווָרא וְ ן ֲהוּו ַחד ְּתֵליַסר ְמִכיָל
ון ָסִליק ַעל ַּגּוָ וְ ִאְּתְּגִליף ַעל ְּגָווִנין 

ָבן ְחׂשף ַהָּלֻּכְּלהּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִּתיב ַמ
מֹו ֶאָחד, ּוְכֵדין ִאְקֵרי ְיָי ֶאָחד ּוְׁש

ּוְכִּתיב  ּוְכֵדין ְיָי רֹוִעי ֹלא ֶאְחָסר,
  ל ֵמי ָעִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵּצִני 

  ׁשֹוֵבב וגו'.נּוחֹות ְיַנֲהֵלִני ַנְּפִׁשי יְ מְ  

  לו יעקב, בריר ליה לחולקיה   ויקח

לעדביה, מקל לבנה לח סטרא   ויקחויקחויקחויקח
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דימינא גוון חוור, לח סטרא דמים 
איהו, ולוז דא סטרא דשמאלא סומקא 
כוורדא, וערמון כליל דא בדא 
וכלהו אחיד ימינא חוורא בגווניה 

בן דאף וסלקא בהו דכתיב מחשוף הל
על גב דאחיד לתרין סטרין נטל 
חולקיה לסטר ימינא ואגליף בכלא 
בהאי סטרא ובהאי סטרא כדין אקרי 

  גבר 

  שלים שלים בכלא.  
 

ַ ר"ת:  - ויה"ה   צירוף יכוין נֲַענִי'הַ �ֶרץ 'הָ *ֵ�ב 'י+ְַרא 'ו ְ�  
  

  

  
  
  

  ר"מ פרשת פנחס דף רט"ז ע"בזוהר 

, ַעל ָּדא ּבּוִּציָנא ַקִדיָׁשא ְוKַמר  ָקם

  ְּכִתיב 

 יּהְּדָחָזKת ֵל הָֹוהָקִניִתי ִאיׁש ֶאת יְ           קקקק

ב נֹוי ְלֵמיתַ ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ַּדֲעִתיִדין ְּב
ָזר י ֶאְלָעָּגִזית, ְואֹוף ָהִכי ִרִּבְּבִלְׁשַּכת ַה

  חרובין
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 ָלאיּה ַׁשֲעָתא ּדְ ֶּבן ְּפָדת ְּדֲהָוה ְּדִחיָקא ֵל

ָּבת ֶעֶרב ַׁשֲהָוה ֵליּה ֶאָּלא ַקב ֲחרּוִבין ְמ
י ִניָנא, ֲאַמאְלֶעֶרב ַׁשָּבת ְּכמֹו ְלִרִּבי ֲח
 ֶרתְפַקת ְואֹוֶמַהאי ָּבַתר ַּדֲהַות ַּבת קֹול נַ 

א ּלֹו ֵאינֹו ִניזֹון ֶאָּלָּכל ָהעֹוָלם ֻּכ
ים א ִאיהּו ָּגרִ ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני, ֶאָּל

יהּו קֹוֶדם ְּדָחַרב ק''ב ִמן י' ְּדאִ 
ב ּה ֶאָּלא קַ ַיּבֹ''ק אּוף ָהִכי ָלא ֲהָוה ֵלי

 ּוִמֵּניּה ֲחרּוִבין ְּדKת י' ִאיהּו ִיחּוד

 י ְּבָרָכהDְתָיא ְנִביעּו ְלKת ב' ְּדִאיִה

יִהי ׁש ק' ְּדִאִאיִהי קֶֹדׁש ּוִמֵּניּה ִאְתַקּדָ וְ 
ים ְלֶמֱהִוי ִקדּוֵׁשיה, ְוִרִּבי ְּפָדת ָּגרִ 

ּון ֲחרּוִבין ִּדיֵליּה ק''ב ְּדִאיּנ
ָלא ֲהָוה  ְק''דּוָׁשה ְּב''ָרָכה אּוף ָהִכי
ֹוב ִכי ִאּיֵליּה ֶאָּלא ַקב ֲחרּוִבין, אּוף ָה

ל ִאְתַעָּנׁש ַע ֶּבן ְיָבָמה ֲהָוה ּוְבִגין ָּדא
ּון ְּדָלא ַמה ְּדִאיַרע לֹו ְּכָבר, ְוִאיּנ

 ֹוֵניַחֵּיי ּוְמז ַיְדֵעי ָרָזא ָּדא Dְמֵרי ְּבֵני

 ָּזָלאא ֶאָּלא ְּבַמָלאו ִּבְזכּוָתא ַּתְלָיא ִמְּלָת

א ָחָזDְבָרָהם ּדְ ַּתְלָיא ִמְּלָתא ְוָהא ֲחֵזיָנא ְל
 ֶמֱהִוי ֵליּהְל ְּבַמָּזֵליּה ְּדָלא ֲהָוה ָעִתיד

 ִּפיק ֵליּהְּבָרא ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַא

ה ֹותֹו ַהחּוּצָ ְלָבָרא ְּכִדְכִּתיב ַוּיֹוֵּצא א
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 יּהָה ְדKַמר ֵלַוּיאֶמר ַהֶּבט ְוגֹו', ְוDְקמּו

 ְעָלהֶהֱעָלהּו ְלַמֵּצא ֵמִאְּצַטְגִנינּות ֶׁשָּלְך וְ 

ַמְיָמה א ַהָּׁשֵמַהּכָֹכִבים ְוKַמר לֹו ַהֶּבט נָ 
  ן ָּבנָ ִּלין ְּדרַ ּוְספֹור ַהּכָֹכִבים, ַעד ָהָכא ִמ

 ְך ִנְסָּתר. ְוָּצִריְך ְלָפְרָׁשא לֹון ְּבֶדרֶ   

  ָמא קֹוֶדם ֲחֵזי, ָּכל ִּבְרָיין ְּדָעְל  ָּתא

ל ְלִיְׂשָרֵא ְּדִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא       				
 ִּיייּלּו ְּבֵני ַחֲהוֹו ַּתְלָיין ְּבַמָּזָלא ַוֲאִפ

יִהיַבת ּוְמזֹוֵני, ֲאָבל ָּבַתר ְּדִאְתיְ 
ָבא ֹון ֵמִחּיּואֹוַרְייָתא ְלִיְׂשָרֵאל ַאִּפיק ל

ֹוִליְפָנא ְּדכָֹכַבָּיא ּוַמָּזֵלי, ְוָדא א
יִדין ְּבנֹוי ֵמDְבָרָהם ְּבִגין ַּדֲהוֹו ֲעִת

י ֲחִמָּׁשה ְלַקְּבָלא ה' ֵמDְבָרָהם ְּדִאיִה
 תֹוְלדֹות ִאְּתַמר ָּבּה ֵאֶּלהחּוָמֵׁשי ּתֹוָרה ּדְ 

Kֶרץ ְּבִהָּבְרKַהָּׁשַמִים ְוָהKם, ם ְּבה' ְּבָר
ף ְּדִאתֹוָס Kַמר ְלDְבָרָהם ְּבִגין ַהאי ה'

ֵלי ַמָּזְוָכל ּכָֹכַבָיא ּו ִּבְׁשָמְך ַהָּׁשַמִים ַּתְחָּתְך
 ַמרָּלא ְּדִאְּתִּדְנִהיִרין ְּבה', ְוֹלא עֹוד ֶא

 יֵה''א ּכִ ֶכם ְזַרע ּוְזַרְעֶּתם ְּבָּבּה ֵה''א ָל
ל ְבִגין ָּדא ּכָ ְּבִיְּצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע, ּו

 יּוָבאִטיל ִמֵּניּה ִחַהִמְׁשַּתֵּדל ְּבאֹוַרְייָתא ָּב

י יף ָלּה ְּכדֵ ְּדכָֹכַבָּיא ּוַמָּזֵלי ִאי אֹוִל
א או ְּכִאּלּו לָ ְלַקְּייָמא ִּפּקּוָדָהא ְוִאם ָל
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 ִחיּוָבא ָּבּה ְוָלא ָּבִטיל ִמֵּניּה ִאְׁשְּתַּדל
Kֶרץ ֵּכן ַעֵּמי ָהְּדכָֹכַבָּיא ּוַמָּזֵלי, ָּכל ֶׁש

 ן ְּדאֹוְקמּוהָ ְּדִאיּנּון ִאְתַמְתָלן ִלְבִעירָ 

א ָלל ְּבֵהָמה ּדְ ָעַלְייהּו Kרּור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ 
 כָֹכַבָּיאִאְתָּבְטלּון ִמְּנהֹון ִחיּוָבא ּדְ 

ִּציץ ׁש ֶּכָחִּציר ָיָמיו ּכְ ּוַמָּזֵלי, ֱאנֹו
ר ֵּביּה ַנַער ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִּציץ, ְוִאְּתַמ
י ָיׁשּוב ִליֵמ ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי, ְלָבַתר
ן יּצּו ַעְנִפיֲעלּוָמיו ְּדִאיָלָנא ְּדִאְתְקִּצ

ין ִמְּלַקְּדִמַעִּתיִקין ִּדיֵליּה ְוָּצְמחּו ּכְ 
ִמין, ְלָמא ְּכִמְּלַקּדְ ְּבָׁשְרׁשֹוי Kַהְדרּו ְּבָע

י ָעְלָמא ִמיתּו ָסִבין ְוִאְתַהְדרּו ְלַהא
 ָׁשאַחֵּדׁש קּודְ עּוְלִמין, ְוַהְיינּו ָרָזא ִּדְמ

ַמֲעֵׂשה  ְּבִריְך הּוא ְּבָכל יֹום ָּתִמיד
יֹוָמא  ְבֵראִׁשית ְּדֵמִתין ֶאֶלף ְּבָכל

  ּוִמְתַחְּדִׁשין ֶאֶלף 

 ְּבָכל יֹוָמא.   

יָנא ַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש, ָּדא יִ ְיַׂש  ְוַיִין
  ְּדאֹוַרְייָתא 

'ד, ַּבן סֹו'ְּדָהִכי ָסִליק ַיִין ְּכחּוְׁש   ����        וווו
ים ִתים ְוָחִתּוַמה ַיִי''ן ָּצִריְך ְלֶמֱהִוי ָס
ה אּוף ָהִכי ְּדָלא ִיְתְנַּסְך ְלֲעבֹוָדה ָזרָ 

ם סֹוד ָּצִריְך ְלֶמֱהִוי ָסִתים ְוָחִתי
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א ָרִזין ִּדיָלּה ְוָל ְּדאֹוַרְייָתא ְוָכל
ָנא ָלאו ְלַמָגִאְׁשַּתְקָיין ֶאָּלא ִליֵרKיו, וְ 
ין ִין ּוְמָבְרִכַעְבִדין ַּכָּמה ִּפקּוִדין ַּביַ 
 , ְוַיִין ִאיתֵּביּה ְּלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

ָנא סּוָמק ִּדיֵליּה ְּתֵרי ַּגְווִנין ִחיָּור וְ 
ַיִין ַּב ְוַרֲחֵמי ְוַהְיינּו ב' ּתֹוֶסֶפת

ָרא ְוסּוָמָקא, ְּכַגְווָנא ְּדׁשֹוַׁשָּנה ִחיּוָ 
  ִחָּוור 

  ָמאָלא.ְטָרא ִּדְׂשִמִּסְטָרא ִּדיִמיָנא סּוָמק ִמִּס  

ּה ְלַבב ֱאנֹוׁש ֵלב ֲהָוה ֵלי  ּוַמאי
  ְלֵמיַמר, ֶאָּלא 

ּנּון ִאית ֵלב ָמסּור ַלֵּלב ְוִאי  איאיאיאי�מ�מ�מ�מ
ת, ב' אִׁשיל''ב ֱאֹלִהים ְּדעֹוָבָדא ִּדְברֵ 

ֵאל ל ִיְׂשרָ ִמן ְּבֵראִׁשית ל' ִמן ְלֵעיֵני ּכָ 
'ב ֵל''ב ִאיהּו ל''ב ִּתְנָייָנא, ָּדא ֵל'

''ב ר ְּתַמְנָיא ְלעְׁשַנִים ַסְּלָקא ַּדְעָּתְך ֲחַס
ְבָעה ְיֵמי ְּדִאיהּו ַוְיֻכּלּו ִאיּנּון ִׁש
א ז' ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, ְּתִמיָנKה ַמאי ִהי

  ה ְּבֵראִׁשית, ִעם ֶז

ן חּוְׁשָבֵסֶפר ּתֹוְלדֹות Kָדם ֶזה ע''ב ְּב
 ְּבַיִין. 
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ֶמן, ִאיּנּון ְלַהְּצִהיל ָּפִנים ִמָּׁש  ַמאי
  י''ב ָּפִנים, 

ר ֶנֶׁשה, ד' ְּדׁשֹור, ד' ּדְ יֶ ְּדDרְ  ד'  יייי        ממממ
ין ה Dְרַּבע Dְנִּפיֶ ְּדִאיּנּון ִמיָכֵאל Dרְ 

 ְּדׁשֹור ִּפיןִּדיֵליּה ֶיהְֹו''ה, Dְרַּבע Dנְ 

 הַֹו''ה, ד'ְוִאיהּו ַּגְבִריֵאל ְוִאיּנּון יַ 

ּון יֵאל ְוִאיּנDְנִּפין ְּדֶנֶׁשר ְוִאיהּו נּורִ 
 חֹות ֶחֶס''דִיהְֹו''ה, ְוִאיּנּון ְמָמָנן ְּת

ַלת ֲאָבָהן, ַּפַח''ד ֶאֶמ''ת ַּדְרִּגין ִּדְת
ה ָבן ֵהן ַהֶמְרּכָ ְואֹוְקמּוָה ַרָּבָנן ָהKבֹות ֵה

  ִקין ְנהֹוִרין ְלֻחְׁשָּבןַסְּלוְ 

 ִיְמלֹוְך. ַיּבֹ''ק ְוִאיּנּון ֶמֶלְך ַמַלְך  
 

ֶ  'ה	ְצָדקָ ס"ת:  - ההו"י  -  יכוין י   'י�ִ  '	ָ�נ' ה2ְִה
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ת ַעל ֵּפרֹו ,רֹותֵּכיַצד ְמָבְרִכין ַעל ַהֵּפ א
 ֵעץ", חּוץָהִאיָלן אֹוֵמר "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָה

ֵמר "ּבֹוֵרא ִמן ַהַּיִין; ֶׁשַעל ַהַּיִין אֹו
ר Kֶרץ אֹוֵמְּפִרי ַהָּגֶפן". ְוַעל ֵּפרֹות ָה

 ן ַהַּפת;ֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה", חּוץ ִמ"ּב

ן ִציא ֶלֶחם ִמֶׁשַעל ַהַּפת הּוא אֹוֵמר "ַהּמֹו
"ּבֹוֵרא  ָהKֶרץ". ְוַעל ַהְיָרקֹות אֹוֵמר
ה אֹוֵמר: ְּפִרי ָהֲאָדָמה". ַרִּבי ְיהּודָ 

  "ּבֹוֵרא 

  ִמיֵני ְדָׁשִאים".  
ברכה לעצמו. וכ� . חו מ� היי�. שמתו� חשיבותו קבעו לו כיצד מברכי�

. לפי שיש בכלל פרי האדמה דשא, וזרעי� כגו� בורא מיני דשאי� הפת:
קטניות, ור' יהודה בעי היכר ברכה לכל מי� ומי� ואי� הלכה כר' יהודה. 
והא דתנ� על הירקות אומר בורא פרי האדמה, הני מילי ירקות שדרכ� 

מבושלי� אבל לאכל� חיי� ואכל� חיי� או שדרכ� לאכל� מבושלי� ואכל� 
אות� שדרכ� לאכל� חיי� ואכל� מבושלי� או שדרכ� לאכל� מבושלי� 
ואכל� חיי� אינו מבר� עליה� אלא שהכל. וירקות שאוכלי� אות� בי� חיי� 
  בי� מבושלי� מברכי� עליה� בורא פרי האדמה בי� חיי� בי� מבושלי�: 

   .(ר"ע מברטנורה)  
  

נה מעוה''ז בלא ברכה. תוספ'. מברכי�. דסברא שמברכי� כדי שלא יה כיצד
והר''י כתב דקאי אדתנ� בפ''ק לחתו� ושלא לחתו�. אלא שקוד� לזה 

לת כל יפרי הע. והניח תח בוראהוצר� לגמור ולפרש כל דיני ק''ש כו': 
 דכתיבברכה מפני שהוא דבר משתת#. ר''ל ברו� אתה ה' אמ''ה. הר''מ: 

  ד נמי ובפת דכתיב ולח� לבב ויי� ישמח לבב אנוש ועוד אי שתי פורתא סעי
  .אנוש יסעד. גמרא: (עיקר תוי"ט)  

  
  כלאים פ"א משנה דמשניות 

ין, ֻרְסּתּוֵמִלּוָבִאיָלן: ָהֲאָגִסים, ְוַהְּק ד
ִים ֵאיָנם ִּכְלD -ְוַהָּפִריִׁשים ְוָהֻעְזָרִדים 
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ים ד, ַהַּפְרְסִקֶזה ָּבֶזה. ַהַּתּפּוַח ְוַהַחְזרָ 
Dף  -יָזִפין ְוָהִריִמין ְוַהְּׁשֵקִדין, ְוַהִּׁש

  ַעל ִּפי ֶׁשּדֹוִמין ֶזה 

 ָלֶזה, ִּכְלDִים ֶזה ָּבֶזה.  
. מי� אגסי� קטני� קורסטומלי� . בערבי אגא''ס ובלע''ז פירא''ש:אגסי�

. ה� חבושי� בערבי ספרג''ל פרישי� הדומי� לעפצי� שקורי� מילי�:
. חזרד לע''ז סורבא''ש:. בערבי זערו''ד ובעוזרדי� ובלע''ז קודוניי''ש:

. בלע''ז פירשאג''ס וכשה� אפרסקי� תפוח יערי תרגו� וכפתור וחיזר:
   רכיב זיתי� על רמו� נפיק מנהו� שזפי�:ה. שזפי� קטני� דומי� לשקדי�:

  .. בערו� פי' פולצדקא''י בלע''ז: (ר"ע מברטנורה)רימי�  
  

  ינג: (עיקר . פרישי� בל''א קייטי''� עוזרדי� בל''א שפייארלהפרישי�
   .תוי"ט)  

  
  ו"א וא"וישתו כוס יי� חציו לב� וחצי אדו", ויכוונו בש" מ"ה יו"ד ה(

  )א"ה  
  

  '*ְ�מ 'ה	נְר*ְממָ  'יִא2ִ  'ס"ת: ַליהוָה - היה"ו  צירוף יכויןו
  
  

         �        �           
     �       

  
  
  

  זערור)י"א (

  ברכות פ"ו משנה ב משניות

  עוזרדין
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 ֹוֵרא ְּפִריֵּבַרְך ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן ּב ב

 ּבֹוֵרא א; ְוַעל ֵּפרֹות ָהKֶרץ, ָיָצָהֲאָדָמה

ם Kַמר ָיָצא. ַעל ֻּכָּלם ִא , לאְּפִרי ָהֵעץ
  , ּכל ִנְהֶיה ִּבְדָברֹוַהֶׁש

 ָיָצא.  
כל היכא דכי שקלי פירא איתיה לענ#, ואותו . על פירות האיל� וכו'  ביר

הענ# עצמו חוזר ומוציא פרי לשנה האחרת מקרי איל�, ומברכי� על 
פירותיו בורא פרי הע, אבל היכא דכי שקלת ליה לפרי לא ישאר ענ# 

י� על הפירות אלא בורא פרי שיחזור ויוציא פרי לשנה האחרת אי� מברכ
ואפילו על הפת ועל היי�. ומיהו ועל כול� א� אמר שהכל יצא.  האדמה:

  לכתחלה אי� לאכול שו� פרי א� אינו יודע תחלה שיבר� עליו ברכה 
   .הראויה לו: (ר"ע מברטנורה)  

  
בגמרא אמרינ� ס''ל דעיקר איל� ארעא היא כלומר הכל הוא מהאר.  יצא.

ר דד''ה דפירות האיל� בכלל פרי האדמה ואי� פרי האדמה בירושלמי מבוא
  ודסד''א הואיל ואמרינ� חטה מי� איל� לא יצא.  בכלל פרי הע. תוי''ט:

  .הוא לבר� עליה בפה''ע קמ''ל. גמ': (עיקר תוי"ט)  
  

  דמאי פ"א משנה אמשניות 

יִתין, ַהַּקִּלין ֶׁשַּבְּדַמאי: ַהִּׁש א
, ן, ּוְבנֹות ׁשּוַחְוָהִריִמין, ְוָהֻעְזָרִדי

ְּתָמָרה, ּוְבנֹות ִׁשְקָמה, ְונֹוְבלֹות הַ 
ג, יהּוָדה: ָהאֹוְוַהֻּגְפִנין, ְוַהִּנְצָּפה; ּוִב

ָּבר. ַרִּבי ְוַהחֶֹמץ ֶׁשִּביהּוָדה, ְוַהֻּכְס
 ְּפטּוִרין, ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָּכל ַהִּׁשיִתין

יִמין חּוץ ִמֶּׁשל ּדּוְפָרה; ָּכל ָהרִ 
; ָּכל , חּוץ ֵמִריֵמי ִׁשְקמֹוָנהְּפטּוִרין
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  ְּבנֹות ִׁשְקָמה ְּפטּורֹות, 

 חּוץ ִמן ַהֻּמְסָטפֹות.  
. שהקלו חכמי� על הפירות הללו הנזכרי� במתניתי� שלא הקלי� שבדמאי

לעשר� דמאי, לפי שחזקת� באי� מ� ההפקר משו� דלא חשיבי, ואית בהו 
ר, ואפילו א� תמצא תרי ספיקי ספק באי� מ� ההפקר ופטורי� מ� המעש

לומר שבאי� מ� השמור וחייבי� במעשר שמא נתעשרו. ודמאי ה� 
התבואה והפירות הנלקחי� מעמי האר שה� חשודי� על המעשרות. 
והחבר הלוקח פירות מעמי האר צרי� להפריש מה� תרומת מעשר 
ומעשר שני בלבד א� היא שנת מעשר שני, אבל תרומה גדולה לא נחשדו 

יה לפי שהיא במיתה, ואי� לה שיעור שחטה אחת פוטרת כל עמי האר על
הכרי והכל נזהרי� בה. ומעשר ראשו� ומעשר עני א''צ להוציא מ� הדמאי 
אע''פ שעמי האר חשודי� עליה� , פי שיכול בעל הפירות לומר ללוי או 
לעני הבאי� ליטול המעשרות הבא ראיה שאי� פירות הללו מעושרי� 

כתא המוציא מחבירו עליו הראיה. אבל בתרומת וטול, דקי''ל בכל דו
מעשר ליכא למימר הכי, שהאוכל טבל שלא הורמו ממנו מתנות כהונה 
חייב מיתה ומשו� אסורא מפרישינ� לה לתרומת מעשר, ומעשר שני נמי 

. תאני� השיתי� כדי שלא לאכלו בטומאה או שלא לאכלו חו לירושלי�:
. בערבי זערו''ד ועוזרדי� . פי' הערו� פולצרא''קי בלע''ז:והרימי� מדבריות:

. תאני� לבנות המתגדלות משלש שני� ובנות שוח ובלע''ז סורבי''ש:
 . תאנה המורכבת בערמו�:ובנות שקמה לשלש שני�, ומתגדלי� ביערי�:

. תמרי� שאינ� מתבשלי� באיל� ותולשי� אות� ומניחי� ונובלות תמרה
תבשלו. ויש אומרי� נובלות תמרה תמרי� אות� זה על זה עד שי

. ענבי� שמניחי� אות� בגפ� בסו# גופני� שהפילת� הרוח קוד� בשול�:
. האוג . צל# שקורי� קאיפר''י בלע''ז:הנצפה הבציר ובקושי מתבשלי�:

פרי אדו� שקורי� לו בלע''ז קורניאול''י. ורמב''� אומר שהוא איל� 
קורי� לו בערבי סומא''ק. ולא שעושה כמי� אשכלות אדומות אדומות ו

. בתחלה לא היה היי� שביהודה והחומ היה זה הפרי חשוב ביהודה:
מחמי לפי שהיו מביאי� ממנו נסכי� וכל החומ שביהודה לא היה בא 
אלא מ� התמד לפיכ� החומ שביהודה פטור. אבל לאחר שבטלו נסכי� 

 בשאר מקומות:והחומ בא מ� היי� החומ חייב בדמאי א# ביהודה כמו 
 . כזרע גד (שמות טז) תרגו� ירושלמי כוסבר כוליאנדר''ו בלע''ז:והכוסבר
. שקמונה . שטוע� פירותיו שני פעמי� בשנה. דיו בלשו� יו� שני�:דיופרא

. שנתבשלו באיל� עד שנתבקעו מאליה�. שכל אלו המוסטפוס ש� מקו�:
  'י: (ר"ע חשובי� ה� וחזקת� שאי� באי� מ� ההפקר. ואי� הלכה כר'

   .מברטנורה)  
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מסקנא דלכולי עלמא רוב עמי האר מעשרי� ה� הלכ� לא גזרו באלו 
ואפילו הכי חשו למיעוט הכא דשכיחי טובא והיו הרבה נכשלי�. תוספ'. 

פירש מה יעשה בה א� יתננה לכה� או ימכרנה לו.  ולאודמאי דא מאי: 
ו היתר לפי חשבו�: ודעת הרמב''� דנותנ� לכה� ודעת הר''ש כ' או מוכר ל

סבר לאו וסבר ש''מ דכו. מדאפסיק שביהודה בי� חומ לכסברווהכ
  ביהודה הוא אלא בכל מקו�. וכ''ה בר''מ ובר''ש בש� הירושלמי דג� 

  .כסבר ביהודה: (עיקר תוי"ט)  
 

ְ  ֵמר'הָ ר"ת:  - היו"ה  צירוף יכוין ְ  ִמיֶר(	'י   	א'הָהיָה 'ו

  
  

  
  
  

  
  

  (י"א קוקוס)

  ברכות פ"ו משנה גמשניות 

ן ָהKֶרץ ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאין ִּגּדּולֹו ִמ  ג
ַעל אֹוֵמר "ֶׁשַהּכל". ַעל ַהחֶֹמץ וְ 

". "ֶׁשַהּכלֵמר ַהּנֹוְבלֹות ְוַעל ַהּגֹוַבאי אֹו

ם ל ַהֵּביִציַעל ֶהָחָלב ְוַעל ַהְּגִביָנה ְוַע
ל ה אֹוֵמר: ּכָ אֹוֵמר "ֶׁשַהּכל". ַרִּבי ְיהּודָ 

  ֶׁשהּוא ִמין ְקָלָלה, ֵאין 

 ְמָבְרִכין ָעָליו.  

בשם אהו"ה  יןומר, יכו'בצים א'על ה'גבינה ו'על ה(כשאומר 

   ויוצא אשי תיבות,ברהחתום 
  ).ארץ'ת הא'שמים ו'ת ה'מפסוק א  

  פרישין
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. חגבי� גובאי . פירות שנפלו מ� האיל� קוד� שנתבשלו כל צרכ�:נובלות
  . נובלות וגובאי ע''י קללה ה� באי� ואי� הלכה כר''י: מי� קללה טהורי�:

   .(ר"ע מברטנורה)  

גובאי שלא נפסד טעמו כיו� שמזיק לעול� ואוכל התבואה אי�  ואפילו
 ונובלות לבד שהיו טובי� מברכי� עליו. וי''מ דלא קאי אלא אחומ

  מתחלה ונפסדו אבל גובאי כיו� שעומד טעמו בו לא הוי מי� קללה. הר''י: 
  .(עיקר תוי"ט)  

  
  מעשרות פ"א משנה גמשניות 

ִרים ָכל ַהְּׁשחֹוֶהָחרּוִבין ִמֶּׁשִּיָּנְקדּו, וְ  ג.
ין ְּקֻרְסטּוֵמִלִמֶּׁשִּיָּנְקדּו. ָהֲאָגִסים ְוַה

חּו, ִמֶּׁשִּיָּקרְ  -ָהֻעְזָרִדים ְוַהָּפִריִׁשים וְ 
ּו. ַהִּתְלָּתן ְוָכל ַהְּלָבִנים ִמֶּׁשִּיָּקְרח

  ִמֶּׁשְּתַצֵּמַח, ַהְּתבּוKה 

 יׁש.ִמֶּׁשַּיְכִניסּו ְׁשִל -ְוַהֵּזיִתים   

. משיהיה בה� נקודות שחורות. כי בגמר בשול� ה� מתחילי� ינקדומש
. בערבי אג''ס, אגסי�בי סנה: . כגו� ענבי הדס וענוכל השחורי�להשחיר: 

. תפוחי� קטני� הדומי� לעפצי� שקורי� קרוסטמלי�ובלע''ז פירא''ש: 
. בערבי עוזרדי�קונדוניי''ש בלע''ז, ובערבי ספרג''ל:  .פרישי�מילי�: 

. פירות הללו בקטנ� מכוסי� שערות משיקריחוזערו''ד, ובלע''ז סורב''ש: 
קרחי� מעט מעט, ובגמר בשול� דקות כמי� נוצה, וכשיתחילו להתבשל נ

. משהיה נגמר בבשולו עד שא� היו זורעי� התלת� משיצמחנופל הכל: 
אותו היה צומח. וסימ� לידע מתי הגיע לשיעור זה, נות� אותו לתו� המי� 
וכל פרידה ששוקעת רובה במי� בידוע שא� יזרענה תצמיח. ודרשינ� לה 

ע�, דבר שהוא נזרע מדכתיב (דברי� יד) עשר תעשר את כל תבואת זר
. שנתגדלו שליש ממה שעתידי� להתגדל. אי משיכניסו שלישומצמיח: 

  נמי כשבא לעצר� ולסוחט� מוציא מה� עכשיו שליש ממה שמוציא 
  .כשנתבשלו יפה: (ר"ע מברטנורה)  
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  (י"א דובדבן מתוק)

    ברכות פ"ו משנה ד משניות

י ַרִּב ָהיּו ְלָפָניו ִמיִנים ַהְרֵּבה ד
 ֶהם ִמִּמיןְיהּוָדה אֹוֵמר: ִאם ֵיׁש ֵּביֵני

ם: ִמים אֹוְמִריִׁשְבָעה, ְמָבֵרְך ָעָליו. ַוֲחָכ
  ְמָבֵרְך ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהן 

 ֶׁשִּיְרֶצה.  

. חטה ושעורה וגפ� ותאינה ורמו� זית ותמרי�, דהני עדיפי מי� שבעה
  #. . דחביב עדימבר  על איזה מה� שירצה הואיל ונשתבחה בה� א''י:

  .והלכה כחכמי�: (ר"ע מברטנורה)  

  

  ברכות פ"ו משנה המשניות 

ַטר י ַהָּמזֹון, ּפָ ֵּבַרְך ַעל ַהַּיִין ֶׁשִּלְפנֵ  ה
ן. ֵּבַרְך ַעל ֶאת ַהַּיִין ֶׁשְּלDַחר ַהָּמזֹו
ן, ָּפַטר ֶאת ַהַּפְרֶּפֶרת ֶׁשִּלְפֵני ַהָּמזֹו

, ל ַהַּפתן. ֵּבַרְך ַעַהַּפְרֶּפֶרת ֶׁשְּלDַחר ַהָּמזֹו

א ְרֶּפֶרת, לָּפַטר ֶאת ַהַּפְרֶּפֶרת; ַעל ַהַּפ

  גודגוניות
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   ָּפַטר ֶאת ַהַּפת. ֵּבית ַׁשַּמאי

  .אֹוְמִרים: Dף לא ַמֲעֵשה ְקֵדָרה  
. הני מילי בשבתות וימי� טובי� שרגילי� פטר את היי� שלאחר המזו�

לקבוע על היי� לאחר המזו�, וכשבר� על היי� לפני המזו� אדעתא דהכי 
�, אבל בשאר ימי� שאי� רגילי� לקבוע עצמ� על היי� שלאחר המזו� בר

אי� היי� שלפני המזו� פוטר היי� שלאחר המזו�. וכל לאחר המזו� דתנ� 
 במתניתי� היינו לאחר שסלקו ידיה� מ� הפת קוד� שיברכו ברכת המזו�:

. כל דבר שמלפתי� בו את הפת, כגו� בשר וביצי� ודגי� קרויי� פרפרת
ופעמי� שהיו מביאי� פרפראות קוד� סעודה להמשי� האכילה פרפרת. 

וחוזרי� ומביאי� פרפראות אחרות לאחר הסעודה אחר שמשכו ידיה� 
. כגו� הריפות וגרש כרמל וקמח שנתבשל במי� מעשה קדרה מ� הפת:

כגו� הלביבות וכיוצא בה�. ואית דמפרשי פרפרת דמתניתי� פת הצנומה 
רכי� עלה בורא מיני מזונות. והשתא בקערה שאי� בה מראה לח� דמב

ניחא דאיצטרי� לאשמעינ� בר� על הפרפרת לא פטר את הפת א# על גב 
דהיא נמי מי� פת, אבל מעשה קדרה פטר. ובית שמאי סברי כש� שא� 
  בר� על הפרפרת לא פטר את הפת כ� לא פטר מעשה קדרה. ואי� הלכה 

  .כב''ש: (ר"ע מברטנורה)  

  

  ל'עַ ַר4 '-ֵ אשי תיבות:  ר - ע"ב  -  יכוין בשם

  
  

         �        �           
�  

 

  
  

  
  פים)י(י"א שז

  ברכות פ"ו משנה ומשניות 

  סופאייפה
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ָחד ָּכל ֶאָחד ְוֶא ָהיּו יֹוְׁשִבין ֶלֱאכֹול ו
. ָּלןד ְמָבֵרְך ְלכֻ ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו; ֵהֵסּבּו ֶאָח

 ן ָּכל ֶאָחדָּבא ָלֶהם ַיִין ְּבתֹוְך ַהָּמזֹו

 ָחדר ַהָּמזֹון ֶאְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו; ְלDַח

ר, ל ַהֻּמְגָמְמָבֵרְך ְלֻכָּלם; ְוהּוא אֹוֵמר ַע
  Dף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין 

ר ת ַהֻּמְגָמר ֶאָּלא ְלDחַ ְמִביִאין ֶא
 ַהְּסעּוָדה.

. בלא הסיבה, וסימ� הוא שלא נתועדו לאכול יחד. שרגילי� היו יושבי�
היו כשמתועדי� חבורות אנשי� לאכול שהיו מסובי� על המטות ואוכלי� 

. שלא היה לה� קבע סעודה לעצמו  כל אחד מבר ושותי� בהסבת שמאל:
ל ניכול נהמא בדוכתא פל�, אע''פ שלא בלא הסיבה. ומיהו א� אמרו ניזי

בא לה� יי�  חד מבר� לכול� ומצטרפי� נמי לזימו�:ואהסיבו כהסיבו דמי, 
. הואיל ואי� בית הבליעה פנוי ואי� לב לעצמו  בתוד המזו� כל אחד מבר

המסובי� פונה אל המבר� אלא לבלוע מה שבפיה�. א''נ חיישינ� שמא 
. המבר� ברכת המזו� הוא על המוגמר והוא אומר יחנק כשבא לענות אמ�:

מבר� על המוגמר בורא עצי בשמי�. ואע''ג דאיכא דעדי# מיניה אפ''ה 
:�. לאחר ברכת המזו�, לאחר הסעודה כיו� דאתחיל בחדא עביד לאיד

דהשתא לאו מצרכי הסעודה הוא, אפ''ה כיו� שהתחיל בברכות אחרונות 
  עצי בשמי� במחתה על  . רגילי� היו להביא אחר הסעודהמוגמר גומר�:

   .האש לריח טוב: (ר"ע מברטנורה)  
  

אדסליק מניה קאי שהוא המבר� על היי� דולרש''י מדויק לישנא דוהוא 
ו' פרק ב' דביצה כתבו לבונה על גבי  במשנהשלאחר המזו�. ועתוי''ט: 

גחלי�. וזה עיקר שהרי על האש אי� הבל תמרת� עולה יפה לפי שמתאכלי� 
  נקרא מוגמר שתרגו� גחלי�  �י גחלי� מתמרי� ועולי�. ולכמיד אלא על גב

   .גומרי�. תוי''ט: (עיקר תוי"ט)  

  

  

ִ  'םָלהֶ  'א-ָ סופי תיבות: ביכוין  ַי   יאהדונהי 'ימבג 'ןי
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  (י"א פיסטוק)

  ברכות פ"ו משנה ז משניות

ת ִחָּלה ּוַפֵהִביאּו ְלָפָניו ָמִליַח ַּבְּתז 
 ת;פֹוֵטר ֶאת ַהַּפִעּמֹו ְמָבֵרְך ַעל ַהָּמִליַח ּו

ּוא ל: ָּכל ֶׁשהֶׁשַהַּפת ְטֵפָלה לֹו. ֶזה ַהְּכָל
ַעל ָהִעָּקר  ִעָּקר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה, ְמָבֵרְך

  פֹוֵטר ֶאת ּו

 ַהְּטֵפָלה.  
. מי שאכל אכילה גסה מפירות שהפת טפלה לו . כל דבר מלוח:מליח

מתוקי� ביותר אוכל אחריו דבר מליח לחת� הליחות הנדבקות בגופו 
  מחמת רוב הפירות, ומפני שאינו יכול לאכול המליח לבדו אוכל מ� הפת 

   .ורה)עמו. אבל המליח לבדו עיקר והפת טפלה לו: (ר"ע מברטנ  
. נ''ל לדקדק ממלת בתחלה לאפוקי א� אוכל הטפל בתחילה מליח
לה שאינו רשאי שיסמו� על הברכה שיבר� על המליח שיאכל אח''כ יבתח

 לו. טפלהשא''כ נמצא שנהנה מ� הטפל כשלא ביר� עדיי�. תוי''ט וע''ש: 
ואע''ג דשמעינ� דפת פוטר את הפרפרת. איצטרי� לאשמעינ� דפעמי� דפת 

בכי הא ולא בעני� אחר וכ''כ הר''מ. וכתבו התוספ'  דוקאתוספ': טפל. 
וא''ת פירות הוי עיקר ומליח טפל ולבר� על הפירות ולפטור כולהו. וי''ל 
דמיירי שלא אכל הפירות באותו מעמד. א''נ בשעה שאכל הפירות לא היה 
  ש� עדיי� מליח ופת דלא היה יודע שיחלוש לבו מחמת מתיקות: (עיקר 

  .ט)תוי"  
  
  

  בטנים
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  בשם אהוה 6ְֵפָלה'הַ ת 'אֶ פ*ֵטר '	ִע5ָר 'הָ  על :ר"תביכוין 
  
  

  
  
  
  

  
  (י"א דובדבנים)

  
  ברכות פ"ו משנה ח משניות

 ם ְמָבֵרְךִנים ֲעָנִבים ְוִרּמֹוִניKַכל ְּתֵא ח

ֵרי ַרָּבן Dֲחֵריֶהן ָׁשלׁש ְּבָרכֹות; ִּדְב
 ַחת: ְּבָרָכה Dַּגְמִליֵאל. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

ּו ֵמר: ֲאִפּלֵמֵעין ָׁשלׁש. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹו
יו ֵרְך Dֲחרָ Kַכל ֶׁשֶלק ְוהּוא ְמזֹונֹו, ְמָב

 ַמִים ִלְצָמאֹו,ָׁשלׁש ְּבָרכֹות. ַהּׁשֹוֶתה 

  ֹו". אֹוֵמר "ֶׁשַהּכל ִנְהֶיה ִּבְדָבר

ָפׁשֹות ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר: "ּבֹוֵרא נְ 
  ַרּבֹות".

. דכל שהוא משבעת המיני� מבר� אחריו שלש אחריה� ג' ברכות  מבר
ברכות, דסבירא ליה לרב� גמליאל דואכלת ושבעת וברכת לאו אלח� 

מוזכרי� לעיל בפרשה. ובהאי קרא שלש בלבד קאי אלא אכל ז' המיני� ה
ברכות רמיזי, וברכת זו ברכת הז�, על האר זו ברכת האר, הטובה זו 

וחכ''א ברכה  בונה ירושלי�, וכ� הוא אומר (דברי� ג) ההר הטוב הזה:
. מעי� שלש ברכות א� ענבי� תאני� רימוני� זיתי� ותמרי� אכל, אחת

ה טובה וכו', וחות� על האר ועל מבר� על הע ועל פרי הע ועל אר חמד

  גינדאש
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הפירות. ובאר ישראל חות� על האר ועל פירותיה. וברכה זו עצמה 
מבר� על היי� אלא שפותח בה על הגפ� ועל פרי הגפ�. ועל כל דבר הנעשה 
מחמשת מיני דג� במקו� על הע ועל פרי הע אומר על המחיה ועל 

. של ירק. והוא שלקאפילו אכל  הכלכלה וחות� על האר ועל המחיה:
מזונו  שסומ� עליו למזו� מבר� ג' ברכות דואכלת ושבעת אכל מאי דאכל 
קאי. והלכה כחכמי� שאי� מברכי� שלש ברכות אלא אלח�, ועל שבעת 
המיני� ברכה אחת מעי� שלש, ועל כל שאר דברי� בורא נפשות רבות 

ה�, על וחסרונ�. פירוש חסרונ� כמו לח� ומי� שאי אפשר להתקיי� בלא 
כל מה שברא להחיות בה� נפש כל חי, כלומר על כל מה שבעול� שג� א� 
לא נבראו יכולי� הבריות להתקיי�, ולא נבראו כי א� לתענוג ולתוספת 
 �טובה. ומפני שיש בברכה זו ב' עניני� הויא ברכה ארוכה ופותחת בברו
וחותמת בברו�, כדאיתא בירושלמי שחותמי� בה ברו� אתה ה' חי 

. דוקא, מבר� שהכל. אבל השותה מי� השותה מי� לצמאו מי�:העול
:�רבי טרפו� אומר  לבלוע מאכל שנתחב לו בגרונו וכיוצא בזה אינו מבר

  . מבר� לפני שתיית המי�. ואי� הלכה כר' טרפו�, אלא בורא נפשות רבות
   .(ר"ע מברטנורה) לפניה� מבר� שהכל ולאחריה� בורא נפשות רבות:  
  

פירש  ולא''ל אר אשר לא במסכנות הפסיק העני�. גמרא: אחת. דס ברכה
  החתימה בברכת היי�. משו� דס''ל כמ''ש התוספ' דבכול� חותמי� על 

   .(עיקר תוי"ט) האר ועל הפירות. תוי''ט:  

  

  ן"בשם  יוד הה וו הה טריאגימ ָפ�*תנְ *ֵרא -יכוין ר"ת: 

  
         �        �           

�  
  

  
  

  
  )/ אפרסקים (י"א שסק

  ברכות פ"ז משנה א משניות

  "שנישפוליא
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ן. ָּיִבין ְלַזּמֵ ְׁשלָׁשה ֶׁשKְכלּו ְּכֶאָחד ַח א
ָלה ֶׁשִּנְּט Kַכל ְּדַמאי, ּוַמֲעֵשר ִראׁשֹון

, ְפּדּוְקֵּדׁש ֶׁשּנִ ְּתרּוָמתֹו, ּוַמֲעֵשר ֵׁשִני ְוֶה

 ְּמִניןְוַהּכּוִתי ְמַז ְוַהַּׁשָּמׁש ֶׁשKַכל ַּכַּזִית,

ֹון ֲעֵשר ִראׁשֲעֵליֶהם. ֲאָבל Kַכל ֶטֶבל, ּומַ 
ֲעֵשר ֵׁשִני ֶׁשּלא ִנְּטָלה ְּתרּוָמתֹו, ּוַמ

 חֹותֶׁשKַכל ּפָ  ַּׁשָּמׁשְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשּלא ִנְפּדּו, ְוַה

  ַזְּמִנין ִמַּכַּזִית, ְוַהָּנְכִרי ֵאין ְמ

  ֲעֵליֶהם.  

. לזמ�. להזדמ� יחד, לבר� בלשו� רבי� נבר� שאכלנו שה שאכלוושל
. פירות עמי האר קרויי� דמאי, כלומר דא מאי מעושרי� ה� דמאי משלו:

� או לא, לפי שה� חשודי� על המעשרות ואסרו חכמי� לאכול מפירותיה
עד שיעשר. וא� אכל ולא עשר מבר� עליו ולא הוי מצוה הבאה בעבירה 

. וא# על פי שלא נטלה שנטלה תרומתו דרוב עמי האר מעשרי� ה�:
ממנו תרומה גדולה, כגו� ב� לוי שהקדי� את הכה� ולקח המעשר בשבלי� 
קוד� שנטל הכה� תרומה גדולה, והכה� היה לו ליטול תרומה גדולה 

נמצא תרומה גדולה של  ,י�, דרחמנא קרייה ראשיתתחלה אחד מחמש
כה� בתו� המעשר הזה אחד מחמשי� שבו, לבד מתרומת מעשר שעל הלוי 
להפריש תרומה ממעשרו. ואשמעינ� מתניתי� דהכא דפטור הלוי מלהפריש 
ממנו תרומה גדולה דכתיב (במדבר יח) והרמות� ממנו תרומת ה' מעשר 

ל� ולא תרומה גדולה ותרומת  מ� המעשר, מעשר מ� המעשר אמרתי
. כגו� שנת� את הקר� ולא ומעשר שני והקדש שנפדו מעשר מ� המעשר:

נת� את החומש, שהבעלי� מוסיפי� חומש. וקמשמע ל� תנא דאי� חומש 
. דמהו דתימא כיו� שהשמש אי� לו קביעות והשמש שאכל כזית מעכב:

ינ� דאע''ג דדמו אלא הול� ובא אי� מזמני�, עליו קמ''ל. ובכל הני אשמע
. מ� העובדי כוכבי� שהביא מל� והכותי לאיסור אי� כא� ברכה בעבירה:

אשור מכותא ומשאר ארצות ויושב אות� בערי שומרו�, ונתגיירו מאימת 
האריות שהיו אוכלי� בה� כמפורש בספר מלכי� (ב יז), והיו שומרי� 

, לפיכ� תורה שבכתב, וכל מצוה שהחזיקו בה מדקדקי� בה יותר מישראל
היו מאמיני� בה� בקצת המצות, עד שבדקו אחריה� ומצאו לה� דמות 
יונה בראש הר גריזי� שהיו עובדי� אותה, ומאז עשאו� כעובדי כוכבי� 

. דג� אכל טבל גמורי� לכל דבריה�, הלכ� האידנא אי� מזמני� על הכותי:
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שלא נטלה ממנו תרומה ומעשרות קרוי טבל. ופירוש טבל טב לא ואי� 
רי� לומר טבל דאורייתא, אלא אפילו טבל דרבנ� כגו� דג� שצמח בעצי צ

ומעשר ראשו�  [שאינו נקוב] שאינו טבל אלא מדרבנ�, אי� מזמני� עליו:
. לאו תרומת מעשר קאמר דהאי טבל גמור הוא, אלא שלא נטלה תרומתו

כגו� שהקדי� לוי את הכה� בכרי לאחר שנתמרח והוקבע לתרומה מ� 
מעשר ראשו� תחלה, ואחד מחמשי� שבו היא ראויה התורה ונטל 

לתרומה גדולה לכה�, וכל זמ� שלא נת� ממנו תרומה גדולה זו א# על פי 
שהפריש תרומת מעשר אי� מזמני� עליו, וא� היה מקדימו בשבלי� קוד� 

ומעשר  שתתמרח לא היה צרי� להפריש תרומה גדולה כדכתבינ� לעיל:
ר שלא נפדו כלל דהא מילתא דפשיטא . א''צ לומשני והקדש שלא נפדו

היא, אלא שנפדו ולא נפדו כהלכת�, כגו� שפדה מע''ש בגרוטאות של כס# 
או במטבע שאי� עליו צורה, ורחמנא אמר (דברי� יד) וצרת הכס# בדבר 
שיש בו צורה. והקדש שחללו ע''ג קרקע ולא פדאו בכס#, ורחמנא אמר 

משנה שאינה צריכה היא, . והשמש שאכל פחות מכזית ונת� את הכס#:
. בגר שמל ועובד כוכבי� אלא איידי דהדר לרובא לצור� הדר נמי להא:

  ולא טבל מיירי. ואשמעינ� דכל כמה דלא טבל עובד כוכבי� הוא, ולעול� 
   .אינו גר עד שימול ויטבול: (ר"ע מברטנורה)  

  
גדלו לה' אתי א''נ כי ש� ה' אקרא הבו גודל לאלהינו. גמרא:  דכתיב

ולהכי מאכילי� את העניי� דמאי, ומשו� הכי חזי ליה ולא הוי  לומרכ
דהכתוב  אע''גאכילה בעבירה דאי בעי מפקיר לנכסיה וחזו ליה. גמ': 

צווח את ה' היו יראי� ואת אלהיה� היו עובדי�. באור� הימי� למדו 
התורה אינו חייב אלא דומיא דהיוצא  דמ�תורה וקבלוה על פשוט. הר''מ: 

גבי לוי� מכל מעשרותיכ� תרימו תרומה. כל צד  וכתיב''י: השדה הר
תרומה שבו תרימו. והכא אידג� וחלה עליו רשות כה� דכתיב גביה ראשית 
דגנ� גמרא. ובעודו בשבלי� דלא אידג� לא חלה עליו רשות כה� ופטור 
הלוי כדלעיל ומש''ה הכא דחל עליו כבר חיוב תרומה גדולה כשעדיי� לא 

תרומת מעשר נטלה קרי ליה לא נטלה תרומתו. ולעיל דלא נטלה. אע''ג ד
חל חיובא כשנטלה תרומת מעשר קרי ליה נטלה תרומתו אע''ג דהתרומה 

מזמני�. איכא מרבוותא דסברי דדוקא נקיט  אי�: יגדולה לא נטלה הר''
  מזמני�. דאלו ברכת הנהני� מבר� דהא נהנה. ואיכא דסברי דא# ברכת 

  .� דכתיב ובוצע בר� נא ה': (עיקר תוי"ט)הנהני� אי� מבר� משו  
  
  

  אל  שם - �ַכל  זֵַ�ןלְ ר"ת: ביכוין 
  
  



 סדר לימוד לט"ו בשבט
 קכ

  
  
  
  
  
  
  

  
ושב 'ות יצבא'להי ה'ברבוא אומר א  ,יכוין במשנה ג'(
 'חד'ומשנה ד' שלשה שאכלו כא ,כרובים ר"ת שם אהי"ה'ה

חבורות  שתיובמשנה ה'  ,יכוונו בשם אדנ"י ם'ם רשאי'אינ
יכוונו שם  מוןיז'ן ל'צטרפי'לו מ'רי א'ה כו' שהיו אוכלות

ובמשנה א' מפרק אלו דברים וכו' ואחר כך מברך  ,אל"הים
 ר כךואח ,ו"היכוונו שם אהומרים 'לל א'בית ה'יין ו'על ה

ויכוונו לשם ב"ן יו"ד ה"ה  ,ישתו כוס יין אדום במעט יין לבן
  ו"ו 

   .)ה"ה  

  
  ברכות פ"ז משנה ב' עד סוף הפרקמשניות 

ם ֵאין ָנִׁשים, ַוֲעָבִדים, ּוְקַטִּני ב
ַעד  ,ְמַזְּמִנין ְמַזְּמִנין ֲעֵליֶהם. ַעד ַּכָּמה

  ַּכַּזִית. ַרִּבי ְיהּוָדה 

 ֵּביָצה.אֹוֵמר: ַעד ּכַ   
. דוקא קטני� שאי� יודעי� למי מברכי�, אבל וקטני� אי� מזמני� עליה�

קט� היודע למי מברכי� מזמני� עליו. ואיכא מרבוותא דאמרי דלא אמרו 
קט� היודע למי מברכי� מזמני� עליו אלא בב� שלש עשרה שנה ויו� אחד 
 שלא הביא שתי שערות והוא הנקרא קט� פורח אבל בבציר מהכי אי�
מזמני� עליו, ואפילו יודע למי מברכי�. ובירושלמי מייתי הלכה למעשה 
דאי� מזמני� על הקט� כלל עד שיגדל ויביא שתי שערות. ונשי� מזמנות 
   לעצמ� ועבדי� מזמני� לעצמ�, אבל נשי� ע� עבדי� לא משו� פריצותא:

  .. וכ� הלכה, ולא כרבי יהודה דאמר עד כביצה: (ר"ע מברטנורה)עד כזית  
   

  תורמוסים



 הדר פרי עץ

קכא

. ואפילו ע� בעליה� לא משו� דאי� חברת� נאה. הר''י בש� רש''י: נשי�
. בגמרא מפרש משו� פריצותא דעבדי� שטופי זמה ה�. וחשודי� ועבדי�

כזית. מפרש בגמרא. ואכלת זו  עדע� האנשי� כ''ש ע� הנשי�. הר''י: 
אכילה. ושבעת זו שתיה. ואכילה בכזית. ור''י ס''ל ואכלת ושבעת אכילה 

יש בו שביעה ואיזה זו כביצה. ואע''ג דקרא בבהמ''ז בעלמא בלא זמו�. ש
  כתבו התוספ' דאי� ה''נ דה''ה בהמ''ז בלא זימו� ורבותא אשמעינ� דאפי' 

  .על כזית מזמני�: (עיקר תוי"ט)  

  

 ִּבְׁשלָׁשה אֹוֵמר ,ֵּכיַצד ְמַזְּמִנין ג

ּו". ֵמר "ָּבְרכ"ְנָבֵרְך"; ִּבְׁשלָׁשה ָוהּוא אֹו
ינּו"; ַּבֲעָשָרה אֹוֵמר "ְנָבֵרְך ֵלאלֵה

". ֶאָחד ַּבֲעָשָרה ָוהּוא אֹוֵמר "ָּבְרכּו

ר ֵמKה אֹוֵמֲעָשָרה ְוֶאָחד ֶעֶשר ִרּבֹוא. ְּב
Kה ָוהּוא "ְנָבֵרְך ַלה' ֱאלֵהינּו"; ְּבֵמ
ר "ְנָבֵרְך אֹוֵמר "ָּבְרכּו". ְּבֶאֶלף אֹוֵמ

ֶאֶלף ְּב ַלה' ֱאלֵהינּו ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל";
ֹוא אֹוֵמר ָוהּוא אֹוֵמר "ָּבְרכּו". ְּבִרּב

ְשָרֵאל "ְנָבֵרְך ַלה' ֱאלֵהינּו ֱאלֵהי יִ 
ּוִבים ַעל ֱאלֵהי ַהְּצָבאֹות יֹוֵׁשב ַהְּכר

ר א ָוהּוא אֹוֵמַהָּמזֹון ֶׁשKַכְלנּו"; ְּבִרּבֹו
 ָבֵרְך, ָּכְך"ָּבְרכּו". ְּכִעְנָין ֶׁשהּוא ְמ

 ּוְך ה' ֱאלֵהינּועֹוִנין Dֲחָריו: "ָּבר

ת יֹוֵׁשב ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל ֱאלֵהי ַהְּצָבאֹו
י ְלנּו". ַרִּבַהְּכרּוִבים ַעל ַהָּמזֹון ֶׁשKַכ

ל ב ַהָּקָהֹויֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ְלִפי ר
 (תהלים סח, כז)ֶׁשֶּנֱאַמר ֵהן ְמָבְרִכין, 
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ֹור דָני ִמְּמק"ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱאלִהים ֲא
נּו ה ָּמִציֵאל". Kַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: ַמִיְשרָ 

ין ְוֶאָחד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶאָחד ְמֻרִּב
. ַרִּבי ֻמָעִטין אֹוֵמר "ָּבְרכּו ֶאת ה'"

  ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: "ָּבְרכּו 

  ֶאת ה' ַהְמבָרְך".  

אחד  . דהא בלאו דידיה איכא זימו�, וכ� כול�:בשלשה והוא אומר ברכו
. ה� רישא רבי עקיבא היא, דאמר מה מצינו בבית ר רבואעשרה ואחד עש

הכנסת משהגיעו לעשרה אי� חילוק בי� רבי� למועטי� הכא נמי אי� 
. ה� סיפא כולה רבי יוסי הגלילי לה' אלהינו  במאה אומר נבר חילוק:

היא, דאמר לפי רוב הקהל ה� מברכי� שנאמר במקהלות ברכו אלהי�. 
ואי� עשרה בכלל, המבר� אומר נבר�  ופסק הלכה משלשה ועד עשרה,

שאכלנו משלו וכול� עוני� ברו� שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ועשרה או 
מעשרה ולמעלה המבר� אומר נבר� לאלהינו שאכלנו משלו, וכול� עוני� 

  רבי ישמעאל אומר ברכו את ה'  ברו� אלהינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו:
   .מברטנורה) . והלכה כר' ישמעאל: (ר"ע המבור  

  
. התוספ' והר''י כתבו דלא גרסינ� בלמ''ד דבשיר והודאה כתיב לאלהינו

שירו לה' הודו לה' אבל בברכה לא מצינו בלמ''ד כדכתיב במקהלות ברכו 
. ורבי עקיבא ס''ל בעוברי� שבמעי במקהלותאלהי� ברכו עמי� אלהינו: 

א ממקור אמ� שאמרו שירה על הי� משתעי קרא ור' יוסי הגלילי ההו
. וכתבו התו' דבהא מודה ריה''ג. וטעמא דבית בבהכ''ננפקא גמרא: 

הכנסת אלו נכנסי� ואלו יוצאי� ולאו אדעתיה דש''צ. אבל בברכת המזו� 
  ה� קבועי� ומעורבי� ואי� יוצאי� עד לאחר בהמ''ז אי� לטעות במנינא: 

  .(עיקר תוי"ט)  
  

ִאין יָנן ַרּׁשָ ְׁשלָׁשה ֶׁשKְכלּו ְּכֶאָחד, ֵא ד
ה ָּׁשִמָּׁשה. ִׁשֵלָחֵלק; ְוֵכן Dְרָּבָעה, ְוֵכן ֲח

ה ֵאיָנן ֶנֱחָלִקין; ַעד ֲעָשָרה. ַוֲעָשרָ 
  ֶנֱחָלִקין, ַעד ֶׁשִּיְהיּו 

 ֶעְשִרים.  
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וכ� ארבעה וכ�  . מכיו� שחלה עליה� חובת זימו�:אינ� רשאי� ליחלק
מי אקבע . אי� השלשה מזמני� לעצמ� והיחיד יחלק מה�, דאיהו נחמשה

. כדי זמו� לכא� וכדי זמו� לכא�, עד עשרה, ששה נחלקי� בחובת זמו�:
  אבל י' אי� נחלקי� דאתחייבו להו בזמו� שיש בו הזכרת הש�, עד שיהיו 

   .עשרי�, ואז יחלקו לשתי חבורות א� ירצו: (ר"ע מברטנורה)  
  

  . דהא דתני בשלשה והוא אומר ברכו. לאו משו� דעדיפא נחלקי� ששה
  .(עיקר תוי"ט) בר�. אלא רשאי ג� כ� לומר ברכו. גמ':מנ  

  
  

ת לֹות ְּבַביִ ְׁשֵּתי ֲחבּורֹות ֶׁשָהיּו אֹוְכ ה
ת ִאין ֵאּלּו ֶאֶאָחד: ִּבְזַמן ֶׁשִּמְקָצָתן רֹו
 ִאםְלִזּמּון; וְ  ֵאּלּו, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפים

, ְוֵאּלּו ָלאו ֵאּלּו ְמַזְּמִנין ְלַעְצָמן

ַעל  ְלַעְצָמן. ֵאין ְמָבְרִכיןְמַזְּמִנין 
י ַמִים; ִּדְברֵ  ַהַּיִין, ַעד ֶׁשִּיֵּתן ְלתֹוכֹו

  ַרִּבי 

 .ְמָבְרִכין ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:  
. ובזמ� ששמש אחד משמש לשתי החבורות א# וא� לאו אלו מזמני� לעצמ�

. בורא �אי� מברכי� על היי על פי שאי� רואי� אלו את אלו, השמש מצרפ�:
. לפי שהיה יינ� חזק מאד ולא היה ראוי עד שית� לתוכו מי� פרי הגפ�:

לשתייה בלא מי�, הילכ� אכתי לא אישתני למעליותא ולא זז מברכתו 
   הראשונה ומברכי� עליו בורא פרי הע כענבי�. ואי� הלכה כרבי אליעזר:

   .(ר"ע מברטנורה)  

  משנה א "חפברכות משניות 

ית ַׁשַּמאי ּוֵב ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשֵּבין ֵּבית א
אי אֹוְמִרים: ִהֵּלל ַּבְּסעּוָדה. ֵּבית ַׁשּמַ 

ל ְך ְמָבֵרְך ַעְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום, ְוDַחר ּכָ 
ל ְמָבֵרְך ַע: ַהַּיִין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים
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  ַהַּיִין, ְוDַחר ָּכְך ְמָבֵרְך 

 ַעל ַהּיֹום.  
. מבר� על היו�. בתחלה קדוש היו� ואח''כ מבר� על היי� אלו דברי�

בורא פרי הגפ�, שתחלה קדש היו� ואחר כ� בא היי� על השלח� בשביל 
. תחלה, וה''ה מבר  על היי� היו�, וכש� שקד� לכניסה כ� קוד� לברכה:

  הפת, שהיי� או הפת גורמי� לקדוש היו� שא� אי� לו יי� או למקדש על 
   .פת לא יקדש: (ר"ע מברטנורה)  

  
  איכא חדא דאמר� ועוד דתדיר  וה''נבגמרא דחדא ועוד קאמר:  ומפרש

  .ושאינו תדיר תדיר קוד�: (עיקר תוי"ט)  
  

    )ישתו כוס יי� אדו" במעט יי� לב� ר כ�ואח(
  ה"ה ה"ה ו"וויכוונו לשם ב"ן יו"ד 

  
  

  
  

  
דברי החמדת ימים במעלת המחזיק בתקון 

  הפירות
 -פ"ג משובבי"ם אות ט"ז כתב החמדת ימים שם  עוד

כל השלשים פירות  יןובמקום שמצוי וזה לשונו,י"ח 
 ריאה יצירה עשיהשהובאו למעלה ששורשם בעולמות ב

 ,מצוה לחזר עליהם כי כל המרבה הרי זה משובח
 לא יפחות מי"ב מיני פירות ךל כובמקומות שאין מצויות כ

לעומת פירות האילן העליון אילנא דחיי דאתתקן אילנא 
קדישא בתריסר תחומין סוד י"ב צירופי הוי"ה ויכוין בכל 

  ואף בסדר הנ"ל יש לכוין  ,מהן בצירוף אחד תאח
  .בי"ב הפירות ראשונות בהם כמו שנרשם בהן
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 מהחיוב לחזר היום בפירות האילן בלבד ואין ומצות
ומכל מקום אם יסדרם עם שאר  ,אחר פירות האדמה

הפירות ויברך עליהם נכון הדבר לכוין לעץ הנחמד בן ישי 
  מה."ח"י על האד
אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בשפר התקון  ואשרי

הלז לעורר שורשו למעלה באילנא דחיי ולא ימיש מעשות 
פרי לתקן מעוותו ומצא כדי גאולתו לאשר מעל בקדשי 

 עולם הזהוהיה חבר הוא לאיש משחית בהתהנות מה שמים
בלא ברכה, או באשר חדל מאכול כל מיני פירות להרבות 
ברכות ולא אכל כמו שנתבאר בראש הפרק שעתיד לתת 

עתה בשפר התקון הזה מעוות לו יוכל  ,דין וחשבון על זה
לתקון ומשך משך מקור הברכה אשר מנע בכח סגולת 

ומשם יושפע שפע רצון ברכה אכילת הפירות וברכותיהן 
ואף גם זאת  ,ונדבה על העץ ועל פרי העץ תמיד כל השנה

ברכות לראש צדיק חי העולמים ומחץ מכת פגם הברית 
  ירפא בהיות עצם התקון בפירות פרי צדיק עץ חיים.

  
  

  תם ונשלם 
  סדר פרי עץ הדר
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 ְיָחֵּננּו יםת ִמְזמֹור ִׁשיר: ֱאֹלִהֹוַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינ

 Kֶרץָלַדַעת ָּב  ה: ִויָבְרֵכנּו. ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָל

ים. ִּמים ֱאֹלהִ ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַע ְּבָכל ַּדְרֶּכָך
ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו       ַעִּמים ֻּכָּלם:  יֹודּוָך

 Kֶרץּבָ   ּוְלֻאִּמים  ִמיׁשר ִתְׁשּפט ַעִּמים ְלֻאִּמים ִּכי

ֹודּוָך יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים. י  ֶסָלה:   ַּתְנֵחם
ִהים ָבְרֵכנּו ֱאֹלֻּכָּלם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה. יְ  ַעִּמים

  ברכת המזון

 נוסח עדות המזרח
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  ָּכלֱאֹלִהים. ְוִייְראּו אֹותֹו ֱאֹלֵהינּו: ְיָבְרֵכנּו

 :Kֶרץ Dְפֵסי

ִפי:  ְּבֵעת. ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבָכל הְיהוָ  ֲאָבְרָכה ֶאת
ת ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶא סֹוף ָּדָבר ַהּכל ִנְׁשָמע. ֶאת

 ההוָ ָהKָדם: ְּתִהַּלת יְ  ֶזה ָּכל ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור, ִּכי
עֹוָלם ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְל ְיַדֶּבר ִּפי. ִויָבֵרְך ָּכל

עֹוָלם  ְוַעד ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה
  ר ִלְפֵני ר ֵאַלי, ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשַהְללּוָיּה: ַוְיַדֵּב

 :הְיהוָ   

א: אם מברכים בזימון המברך אומר: יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ   ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלּכָ
ַמִים: המסובים עונים:   ׁשָ

א, המברך אומר: יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ְרׁשּות ַמְלּכָ ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי  ּבִ

לֹו: )ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה:( ם ְנָבֵרךּוִבְרׁשּוְתכֶ  ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ׁשֶ

רּוךְ  המסובים עונים: לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: )ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה:( ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ׁשֶ

ה  רּוְך ַאּתָ ן אֹוָתנּו הְיהוָ ּבָ , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהּזָ
ֵחן  טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ים. ְוֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ֶרַוח ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּבְ ּבְ

דֹול  נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר. ּכִ ׂשָ ּבָ
ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ּתָ ּתָ

ְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכל ְוִהתְ  י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ְוׁשֻ ִקין ּכִ
ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב  ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ּבְ

ָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת יַע ְלָכל ֲחָסָדיו ּכָ ּבִ   ַחי ָרצֹון:  ָיֶדָך. ּוַמׂשְ
ה    רּוְך ַאּתָ ן ֶאת ַהּכל: הְיהוָ ּבָ   , ַהּזָ
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ָך  נֹוֶדה ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינ הְיהוָ ּלְ ה ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ ּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָ
הֹוֵצאָתנּו  ים ּוָמזֹון. ַעל ׁשֶ ִרית ְותֹוָרה ַחּיִ טֹוָבה ּוְרָחָבה ּבְ
ִריְתָך  ית ֲעָבִדים. ְוַעל ּבְ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
י ְרצֹוָנְך  נּו. ְוַעל ֻחּקֵ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ׁשֶ

נ הֹוַדְעּתָ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו: ְוַעל ׁשֶ ַאּתָ ים ּוָמזֹון ׁשֶ ּו. ְוַעל ַחּיִ
ָמְך  הְיהוָ ַהּכל  ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ

. ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ָבְעּתָ ָאמּור ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ֱאלֶֹהיָך ַעל  הְיהוָ  ּכָ
רוּ  ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ה ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ   , הְיהוָ ְך ַאּתָ

זֹון:      ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

ַלִים  הְיהוָ  ַרֵחם ְך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ
בֹוָדְך. ְוַעל ֵהיָכָלְך. ְוַעל  ן ּכְ ּכַ ִעיָרְך. ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ

דֹול  ִית ַהּגָ ִביָרְך. ְוַעל ַהּבַ ְקָרא ְמעֹוָנְך. ְוַעל ּדְ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ְוַהּקָ
ֵלנּו. ַהְרִויֵחנּו  ְלּכְ ְרְנֵסנּו. ּכַ ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננּו. ּפַ ׁשִ

ְצִריֵכנּו  ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ  הְיהוָ ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ
ר ָוָדם. ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ֶאלָּ  ׂשָ נֹות ּבָ א ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי ַמּתְ

תּוָחה. ְיִהי ָרצֹון  יָרה ְוַהּפְ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ָהֲעׁשִ ְלָיְדָך ַהּמְ
א. ּוַמְלכּות  ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ ה. ְולֹא ִנּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ּלא ֵנבֹוׁש ּבָ   ׁשֶ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:    ה ִלְמקֹוָמּה ּבִ ֲחִזיֶרּנָ יָחְך ּתַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ   ּבֵ

ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ְרֵצה ְוַהֲחלִ  בשבת מוסיפים: יֵצנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ
דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא  י יֹום ּגָ ה. ּכִ דֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהּזֶ ת ַהּגָ ּבָ ִביִעי ַהׁשַ ְ ַהׁשּ
ִהי  י ְרצֹוָנְך ְוַאל ּתְ ִמְצַות ֻחּקֵ ּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעּנֵג ּבֹו ּכְ ָפֶניָך ִנׁשְ ִמּלְ

י ָצָרה וְ  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ּכִ יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת ִצּיֹון ּבִ ָיגֹון ּבְ
דֹול  יְתָך ַהּגָ ן ּבֵ ִתינּו ָחְרּבַ ָאַכְלנּו ְוׁשָ ָחמֹות ְוַגם ׁשֶ ַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ ַאּתָ
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ְזָנֵחנּו ָלַעד כִּ  ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ּתִ ּכָ ׁשְ ַכְחנּו ַאל ּתִ דֹוׁש לֹא ׁשָ   י ֵאל ֶמֶלְך ְוַהּקָ
ה.   דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ   ּגָ

ה  רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ּבָ ַלִים ִעיָרְך ּבִ   , הְיהוָ ְוִתְבֶנה ְירּוׁשָ
ָלִים.      ָאֵמן :ואומר בלחש ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ

רּוךְ  ה  ּבָ , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו הְיהוָ ַאּתָ
י נּו ַאּדִ נּו. ְקדֹוׁש ַיֲעקב. ַמְלּכֵ ֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. ְקדֹוׁשֵ

ָכל  ּבְ ִטיב ַלּכל. ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. 

  ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד  הּוא ְגָמָלנּו. הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנוּ 
ָלה ְוָכל טֹוב:     ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהּצָ

א ְכבֹודֹו: ָהַרֲחָמן הּוא   ָהַרֲחָמ�ָהַרֲחָמ�ָהַרֲחָמ�ָהַרֲחָמ� ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ   הּוא ִיׁשְ
נּו ְלדֹור  ח ּבָ ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ָ ׁשּ ח ּבַ ּבַ ּתַ ִיׁשְ

ַאר ּדֹוִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים : ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּפָ
ָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי  נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ ּבָ
ן  ַנַחת ְולֹא ְבָצַער: ָהַרֲחָמן הּוא ִיּתֵ ר ְולֹא ְבִאּסּור ּבְ ֶהּתֵ ּבְ
ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה  ַלח ּבְ יֵנינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ לֹום ּבֵ ׁשָ

ָרֵכינּו: ָהַרֲחָמן בְּ  ה ָיֵדינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ּדְ ָכל ַמֲעׂשֵ
אֵרנּו: ָהַרֲחָמן הּוא  לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצּוָ ּבֹור עֹול ּגָ הּוא ִיׁשְ
ֵאנּו  ַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרּפָ יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ּבְ

ֵלָמה ְרפּוַאת ַהּנֶֶפשׁ  ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ָהַרֲחָמן הּוא  ְרפּוָאה ׁשְ
ל ֶאָחד  ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ ִיְפּתַ
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ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּנּו ּבִ ְוֶאָחד ִמּמֶ
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד  ּכל ִמּכל ּכל. ּכֵ ָרָכה ִיְצָחק ְוַיֲעקב ּבַ ּבְ

ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונאַמר ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש    ׁשְ
לֹומֹו:    ת ׁשְ   ָעֵלינּו ֻסּכַ

י ָהעֹוָלִמים בשבת: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ לֹו ׁשַ ּכֻ   :ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ׁשֶ

יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים במועדים: ִאים ִלְקָראֵתנּו  ָהַרֲחָמן הּוא ַיּגִ   ַהּבָ
לֹום:     ְלׁשָ

לֹו טֹוב: ביום טוב: ּכֻ   ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל  ִלּבֵ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ   ָהַרֲחָמן הּוא ִיּטַ
ָמִים:   ם ׁשָ ינּו ְלׁשֵ י ֶנֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעׂשֵ ֵנינּו ְלִבְלּתִ   ּפָ

ר  ת האורח:ברכ ָאַכְלנּו ָעָליו ִויַסּדֵ ה ׁשֶ ְלָחן ַהּזֶ ֻ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ( ְלָחנֹו ׁשֶ ׁשֻ ל ַמֲעַדּנֵי עֹוָלם ְוִיְהֶיה ּכְ לֹוםּבֹו ּכָ ָ ), ָעָליו ַהׁשּ

ה. ְוַאל ֶיְחסַ  ּתֶ ּנּו ִיׁשְ ּנּו יאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִמּמֶ ל ָרֵעב ִמּמֶ ל טּוב ּכָ ּנּו ּכָ ר ִמּמֶ
ה ּוַבַעל  ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּבַ
ְחיּו.  ּיִ ָבִנים ׁשֶ ר לֹו. ּבְ ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ה ַהּזאת. הּוא ּוָבָניו ְוִאׁשְ ֻעּדָ ַהּסְ

ֵרְך  ְרּבּו. ּבָ ּיִ ְרֶצה. ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ֵחילֹו ּופֹוַעל  הְיהוָ ּוִבְנָכִסים ׁשֶ ָיָדיו ּתִ
ק ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום  ּקֵ ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר. ְוַאל ִיְזּדַ
ה  ר ְוָכבֹוד ֵמַעּתָ עֹוׁשֶ ִמים ּבְ ל ַהּיָ ֵמַח ּכָ ׂש ְוׂשָ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון. ׂשָ ּדְ

עֹוָלם ן ְיִהי  ְוַעד עֹוָלם. לֹא ֵיבֹוׁש ּבָ א. ָאֵמן ּכֵ ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִיּכָ   ַהזֶּ
  ָרצֹון:   
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יַח ּוְלִבְנַין  ׁשִ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָ ינּו ִויַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּיֵ
א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּוְלַחּיֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו.  ִמְגּדֹולּבֵ

יחוֹ  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ִפיִרים ָרׁשּו  ְועֹׂשֶ ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ּכְ
י וֹ ְוָרֵעבּו. ְוד ם  הְיהוָ ְרׁשֵ לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: ַנַער ָהִייִתי ּגַ

ל  ׁש ָלֶחם: ּכָ יק ֶנֱעָזב. ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ָזַקְנּתִ
אָ  ֶ ַכְלנּו ִיְהֶיה ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה. ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: ַמה ׁשּ

הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה  ֶ ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה. ּוַמה ׁשּ ָ ׁשּ ֶ ְבָעה. ּוַמה ׁשּ ְלׂשָ
ְדַבר  ן ִלְפֵניֶהם ַוּיאְכלּו ַוּיֹוִתירּו ּכִ ּתֵ ִדְכִתיב ַוּיִ   ִלְבָרָכה ּכְ

ם לַ הְיהוָ    רּוִכים ַאּתֶ ַמִים ָוָאֶרץ: הְיהוָ : ּבְ ה ׁשָ   . עֹוׂשֵ

בֶ  רּוְך ַהּגֶ ר ִיְבַטח בַּ ּבָ  הְיהוָ ִמְבָטחֹו:  הְיהוָ . ְוָהָיה הְיהוָ ר ֲאׁשֶ
ן, לֹום  הְיהוָ  עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ה ׁשָ לֹום: עֹוׂשֶ ָ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ

ל ַעּמֹו  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ   ּבִ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:     ִיׂשְ

  

  

רּוְך ַאתָּ    ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, הְיהוָ ה ּבָ

 המינים על פירות משבעת על היין על חמשת מיני דגן

ְחָיה ְוַעל  ַעל ַהּמִ

ָלה ְלּכָ  ַהּכַ

ִרי ֶפן ְוַעל ּפְ  ַעל ַהּגֶ

ֶפן   ַהּגֶ

ִרי   ַעל ָהֵעץ ְוַעל ּפְ
 ָהֵעץ 

  ברכה מעין שלוש
 נוסח עדות המזרח
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רָ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ָ נּוַבת ַהׂשּ ִציָת ְוַעל ּתְ
ּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם  ְרָיּה ְוִלׂשְ ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמּפִ

ַלִים ִעיָרְך  הְיהוָ  ְך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ
ָחְך. ְוַעל ֵהיָכָלְך.  בֹוָדְך. ְוַעל ִמְזּבָ ן ּכְ ּכַ ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ּוְבֵנה ְירוּ  ַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש ּבִ ׁשָ
ה ּוְבָטֳהָרה. ָ ְקֻדׁשּ ִבְנָיָנּה ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ּבִ ֵחנּו ּבְ ּמְ   ְלתֹוָכּה. ְוׂשַ

ה. בשבת: ת ַהּזֶ ּבָ יֹום ַהׁשַ   ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכל ְונֹוֶדה ְלךָ  י ַאּתָ   ַעל ָהָאֶרץ) לֵֹהינוּ אֱ  הְיהוָ ( ּכִ

 המינים על פירות משבעת על היין על חמשת מיני דגן

ְחָיה ְוַעל  ְוַעל ַהּמִ

ָלה ְלּכָ   .ַהּכַ
  
 

ֶפן ִרי ַהּגָ רֹות .ְוַעל ּפְ  .ְוַעל ַהּפֵ

 על של א"י על של א"י על של א"י

 ְוַעל ִמְחָיָתּה ְוַעל

ָלָתהּ  ְלּכָ  .ּכַ

ִרי ַגְפָנהּ  רוֹ  ְוַעל .ְוַעל ּפְ  .ֶתיהָ ּפֵ

ה  רּוְך ַאּתָ   , ַעל ָהָאֶרץהְיהוָ ּבָ

 

 המינים על פירות משבעת על היין על חמשת מיני דגן

ְחָיה ֶפן .ְוַעל ַהּמִ ִרי ַהּגָ רֹות .ְוַעל ּפְ  .ְוַעל ַהּפֵ

 על של א"י על של א"י על של א"י

ִרי ַגְפָנהּ  .ְוַעל ִמְחָיָתהּ  רֹוֶתיהָ  .ְוַעל ּפְ   .ְוַעל ּפֵ
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 נפשות ברכת בורא

ה  רּוְך ַאּתָ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות  הְיהוָ ּבָ
ל ָחי.  ֶהם ֶנֶפׁש ּכָ ָראָת ְלַהֲחיֹות ּבָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ   ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ּכָ

רּוְך ַחי ָהעֹוָלִמים:     ּבָ

  
  

  

  

  

  

  

 ה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹוןְיהוָ ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות. ְּבׁשּוב 

 ֹוֵננּוינּו ּוְלׁשְּכחְֹלִמים: Kז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ּפִ ָהִיינּו 

ם ה ַלֲעׁשֹות ִעְיהוָ ִרָּנה. Kז יאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל 
נּו ה ַלֲעׁשֹות ִעָּמנּו. ָהִייְיהוָ ֵאֶּלה: ִהְגִּדיל 

  ברכת המזון

 נוסח אשכנז
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ִקים ה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיְיהוָ ְׂשֵמִחים: ׁשּוָבה 
 ְךלֹוְך ֵילֵ ה ְּבִרָּנה ִיְקצרּו: ָהַּבֶּנֶגב: ַהּזְרִעים ְּבִדְמָע

   ִרָּנה. נֵׂשאּוָבכה נֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע. ּבא ָיבא ְב

 ֲאֻלּמָתיו:   

  ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: אם מברכים בזימון המברך אומר:
ם  המסובים עונים: ה ְוַעד עֹוָלם: הְיהוָ ְיִהי ׁשֵ   ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ְרׁשּות ָמָרָנן וְ  המברך אומר: ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך (ּבִ ֱאלֵֹהינּו)  בעשרה:ַרּבָ
לֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ׁשֶ

רּוְך ( המסובים עונים: לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  בעשרה:ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ ֱאלֵֹהינּו) ׁשֶ
מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוך ׁשְ   ּבָ

רּוךְ  ה    ּבָ ן ֶאת הָ  הְיהוָ ַאּתָ   עֹוָלם ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּזָ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל  ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו. ּבְ ּכֻ
ִמיד לא ָחַסר ָלנּו  דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר. ּכִ ׂשָ ּבָ
י  דֹול. ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבַ

  ס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרנֵ 
ָרא:    ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ה    ָמזֹון ְלָכל ּבְ רּוְך ַאּתָ ן ֶאת  הְיהוָ ּבָ   ַהזָּ

  ַהּכל:   

ָך  נֹוֶדה ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ  הְיהוָ ּלְ ֱאלֵהינּו. ַעל ׁשֶ
הֹוֵצאָתנּו  ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵהינוּ  הְיהוָ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה. ְוַעל ׁשֶ

ָחַתְמּתָ  ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ּבְ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
נּו.  הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ נּו. ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ּבִ
ה ָזן  ַאּתָ נּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ ְוַעל ַחּיִ

ָעה: ּוְמַפְרנֵ  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד. ּבְ ס אֹוָתנּו ּתָ



 הדר פרי עץ

קלה

ֱאלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך.  הְיהוָ ְוַעל ַהּכל 
תּוב.  ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכַ ִפי ָכל ַחי ּתָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ִיְתּבָ

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת    ֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֱאל הְיהוָ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ה    רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ זֹון:  הְיהוָ ֲאׁשֶ   ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

ַלִים  הְיהוָ ָנא  ַרֶחם ָך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֱאלֵהינּו ַעל ִיׂשְ
ִוד  ית ּדָ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ

יֶחָך.  ְמָך ָעָליו: ְמׁשִ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ְוַעל ַהּבַ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו.  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ ֱאלֵהינּו. ָאִבינּו. ְרֵענּו זּוֵננּו ּפַ

ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל  הְיהוָ ְוַהְרַוח ָלנּו  ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ
ְצִריֵכנּו  ר ָוָדם ְולא ֱאלֵהינּו לא ִלי הְיהוָ ּתַ ׂשָ ַנת ּבָ ֵדי ַמּתְ

ה  דֹוׁשָ תּוָחה. ַהּקְ ֵלָאה. ַהּפְ י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ   ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּכִ
ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:    ּלא ֵנבֹוׁש ְולא ִנּכָ   ְוָהְרָחָבה. ׁשֶ

  
  בשבת:

  
בִ  הְיהוָ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו  ְ ִמְצוֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהׁשּ ת ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּבָ יִעי ַהׁשַ

ת ּבֹו  ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֵניָך ִלׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ ה ּכִ דֹול ְוַהָקדֹוׁש ַהּזֶ ַהּגָ
ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו  ַאֲהָבה ּכְ ֱאלֵֹהינּו  הְיהוָ ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ

יֹום ְמנּוָחֵתינּו ְוַהְר  ֵהא ָצָרה ְוצּוָקה ּבְ לֹא ּתְ ֶנָחַמת  הְיהוָ ֵאנּו ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ַעל ַהְיׁשּועֹות  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ְנָין ְירּוׁשָ   ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבּבִ

  ּוַבַעל ַהֶנָחמֹות.  

ה  רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ ַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש ּבִ   ּוְבֵנה ְירּוׁשָ
ָלִים: ָאֵמן: ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו  הְיהוָ      ְירּוׁשָ
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רּוךְ  ה  ּבָ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵאל. ָאִבינּו.  הְיהוָ ַאּתָ
נּו ְקדֹוׁש  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוׁשֵ נּו. ַאּדִ ַמְלּכֵ
ִטיב ַלּכל.  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ ַיֲעקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ

ָכל  ּבְ יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. ׁשֶ
הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 
ָרָכה ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה.  ָלה ְוַהְצָלָחה. ּבְ ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהּצָ

לוֹ  ים ְוׁשָ ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ל ּפַ   ם ְוָכל טֹוב. ּוִמּכָ
ֵרנּו:     טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ

ַרְך  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּבָ
ַאר  ח ְלדֹור ּדֹוִרים. ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ָ ׁשּ ּבַ

נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוִיְתַהדַּ  נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי ּבָ ר ּבָ
ּבר  ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו:  ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ
ְלָחן  ה ְוַעל ׁשֻ ִית ַהזֶּ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ   ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ָאַכְלנּו ָעָליו:      ֶזה ׁשֶ

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב  הּו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא  ר ָלנּו ּבְ ֶ ִויַבׂשּ

ה ְוֶאת (ָאִבי מֹוִריְיָבֵרְך ֶאת ( ִית ַהזֶּ ַעל ַהּבַ י מֹוָרִתי) ּבַ ) ִאּמִ
ֲעַלת ל  ּבַ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ ה. אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהזֶּ ַהּבַ

ר ָלֶהם. ( ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר:ֲאׁשֶ

ר ִלי ל ֲאׁשֶ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ּתִ ל אֹוִתי ְוֶאת ִאׁשְ ), אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ
ְרכּו ֲאבֹותֵ  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו. ּכְ ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב, ֲאׁשֶ
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ֵלָמה.  ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ּכל. ִמּכל. ּכל. ּכֵ   ּבַ
  ְונאַמר ָאֵמן:   

ֶמֶרת  ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ רֹום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ
א ְבָרָכה ֵמֵאת  ָ לֹום. ְוִנׂשּ ֵענּו. . ּוְצָדָקה מֵ הְיהוָ ׁשָ   ֱאלֵהי ִיׁשְ

ֵעיֵני ֱאלִהים ְוָאָדם:    ֶכל טֹוב ּבְ   ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ

י  יֹוםַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו  בשבת: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ לֹו ׁשַ ּכֻ   ׁשֶ
  :ָהעֹוָלִמים  

א י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ נּו ִלימֹות ַהָמׁשִ : ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזּכֵ
יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ְישׁ  ִמְגּדֹול ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹׂשֶ

לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ַעד עֹוָלם: עֹׂשֶ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיראּו ֶאת  ל ִיׂשְ י  הְיהוָ ְוַעל ּכָ יו ּכִ ְקדֹוׁשָ

ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרעֵ  י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ּכְ ה לא ְיהוָ בּו ְודֹוְרׁשֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיהוָ ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו לַ  י טֹוב ּכִ ה ּכִ

ר  ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ
י ְיהוָ  הה ְוָהיָ ְיהוָ ִיְבַטח בַּ  ה ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ

יק ֶנֱעָזב  ַצּדִ יִתי ְולא ָראִ 
ׁש  ְמַבּקֶ ְוַזְרעֹו 

  ְלַעּמֹו עֹז  הְיהוָ ָלֶחם: 
ן    לֹום: הְיהוָ ִיּתֵ ָ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ
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א.  ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י ְבָרא     אמןִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ ּבְ
ְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליךְ  ְרָקֵניּה. ִויָקֵרב  ּכִ ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ּפֻ

יֵחּה.  יכ    אמןְמׁשִ ַחּיֵ ָרֵאל וֹ ֵמיכוֹ ן ּוְביוֹ ּבְ ית ִיׂשְ י ְדכל ּבֵ ן ּוְבַחּיֵ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.  א     אמןּבַ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ַרְך. ְוִישְׁ  א ִיְתּבָ ַאר. ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ח. ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ
ֵמיּה וֹ ְוִיְתר ל ׁשְ ה. ְוִיְתַהּלָ ר. ְוִיְתַעּלֶ א. ְוִיְתַהּדָ ֵ ַמם. ְוִיְתַנׂשּ

ִריְך הּוא.  א ּבְ ֻקְדׁשָ יָרָתא.     אמןּדְ ְרָכָתא. ׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ְלֵעיּלָ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ּדַ ּבְ ׁשְ     אמןּתִ

ְלִמיֵדיהַעל ִישְׂ  ָנן ְוַעל ּתַ ְלִמיֵדי וֹ ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ ל ּתַ ן ְוַעל ּכָ
אוֹ ַתְלִמיֵדיה ָעְסִקין ּבְ י ְבַאְתָרא ָהֵדין וֹ ן. ּדְ א. ּדִ ּתָ ׁשְ ַרְיָתא ַקּדִ

א וֹ ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר. ְיֵהא ָלָנא ּוְלהון ּוְלכ א ְוִחְסּדָ ן ִחּנָ
א ַמּיָ         אמןְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ְוַרֲחֵמי. ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ

ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה  ים ְוׂשָ א. ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ָלה. ָלנּו  ָרה ְוֵריַוח ְוַהּצָ ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ ְוׁשֵ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.          אמןּוְלָכל ַעּמו ִיׂשְ

לוֹ ע ה ׁשָ לוֹ ְמרם בִּ וֹ ׂשֶ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ם ָעֵלינּו. וֹ ָמיו. הּוא ּבְ
ל ַעּמ  ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. וֹ ְוַעל ּכָ   ןאמ ִיׂשְ



 פרי עץ הדר

קלט

   ברכות ואזהרותיהם דיני
  )שכתב החמדת ימים בסוף פרקי השובבי"םממה (

מספר  במועדים אזהרה למרבים ברכות שאינם צריכות
  "הזכרונות" 

מכל מקום  ,בברכותת היום להרבות ואף כי מצ ואולם
הירא את דבר ה' יהיו עיניו בראשו לבל יכשל בתקונו 
בברכה שאינה צריכה כאשר פשתה המספחת הזאת ברבת 

לאפושי ברכות חנם, וכדי  מים טוביםבני עמינו בשבתות וי
ברכות מי שיש לו מיני פירות שברכותיהן  מאהלהשלים 

אחת  על כל לברך זה זה אחר אחת אחת לפניו ןשוות מביא
   .ואחת

לודאי ברכות לא יצאו מידי ספק קרוב  כל חוזה  ובעיני
לבטלה שהרי כל שכוונתם לאכול מיני פירות מרובים 

זו שלא  השברכותיהן שוות זה אחר זה מה הועילו בתקנ
יהיו כולן לפניהם והרי בידם להביאן לפניו ולפטור את 

עשו כן רביע עלייהו איסור וכל שלא  ,כולן בברכה אחת
   .שאינה צריכהכה בר

כל המברך ברכה  ,דברכות "אהרמב"ם סוף פ וכתב
שאינה צריכה הרי זה נושא שם שמים לשוא והרי הוא 

ובפרק בא לו על  ,כנשבע לשוא ואסור לענות אחריו אמן
ההיא דתנינא ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה יהיב 
טעמא בגמרא משום ברכה שאינה צריכה שיהא צריך לחזור 



 סדר לימוד לט"ו בשבט
קמ

וכן אמרו סח בין תפלה של יד לתפלה  ,יביאו ספר אחראם 
של ראש עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה 

   .והיינו לפי שגרם ברכה שאינה צריכה

ברכות  מאהמי שיעלה בדעתו בשביל להשלים   ואין
לאפושי ברכות שאינן צריכות דהויין כמו ברכה לבטלה 

ואם  ,ברכה לבטלהיברכו  ום טובולאו משום שהוא שבת וי
ניה אמרו בגמרא ממלא להו במיני פירות היינו כל אחד כדי

  ישתקע הדבר.  ,חלילה אבל לאו בברכות שאינן צריכות

הרמב"ם זה ודימו הדבר לדין שכתב שגו בחו  ורבים
דברכות שאין מברכין לא על אוכל ולא על משקה  "בבפ

צריך  עד שיביאוהו לפניו ואם בירך ואחר כך הביאוהו לפניו
דין דמצו לברך על זה שלא הלחזור ולברך ע"כ, ודנו דהוא 

ולא התבוננו כי לא שוו בשיעוריהם דעד כאן לא  ,בפני זה
אמרו הכי אלא בדבר שאפשר שלא יביאוהו לו ותולה 

לא  דייקא נמי דקתני הביאוהו ולא קתני ,בדעת אחרים
ברשותו אף על פי ואבל כל שבידו  ,יברך עד שיהיה לפניו

לפניו ואינו רואהו ואיננו חסר מן הטובה פשיטא ודאי  הישה
   .שיחוייב לפוטרו בברכת פרי אחר ששוה לו בברכתו

הדין בתקון הפירות ביום זה אשר לא יועיל ולא  והוא
יושיע בהבאת אחד אחד לפניו זו אחר זו להמלט מאיסור 
ברכה שאינה צריכה בכל אחד מהן כל שכוונתן לאכול מיני 

  .ים שברכותיהן שוות זו אחר זופירות מרוב



 פרי עץ הדר

קמא

  נזכר בבית בעה"באזהרה למרבים בברכות באופן ה
בעל הבית ה אם יעשו כסדר הזה הקרואים בבית ואף

לברך על כל אחד ואחד שיביאו לפניהם איכא נמי איסורא 
כמו שכתב הב"י בשם הרי"ף זה לשונו, הקרואים בבית 

אחר זה לאכול מיני פירות ומביאין להם בזה הבעל הבית 
  אינם צריכים לברך אלא על הראשון. 

הרב בעל ט"ז סימן קע"ט האריך בדין זה וכתב    ,(א"ה
 ל הביתשדבריו תמוהים מאד בעיניו דאזלינן בתר דעת בע

והעלה שצריך לברך על כל מין ומין כיון  ,ולא אחר האורח
ומכל מקום הדבר פשוט  ,בעל הביתאשהוא מסופק ודעתו 
אבל בנידון דידן שמרבים בפירות ואין דהיינו בשאר הימים 

ספק שיביאו לפניהם כל מיני פירות כי על כן המה באו 
נועדו יחדיו כולי עלמא מודו דאינו מברך אלא על 

  הראשונה). 

  אופן שינהגו המסובים בברכתם ביום זה
כן הדרך הישר ונכון בזה הוא כדרך שביארנו  ועל

חד, זה יברך בפרי א םלמעלה שיברכו כל אחד מן המסובי
תים ויאכל הוא לבדו מהן וזה בענבים ויאכל וכו' וכן יבז

יהיה ה על כל המסובין שם אשר בזה לא יהא חוזר חליל
   .שום פקפוק בדבר

מתוקן ונמצא ידע להזהר מקולקל הוא ולא לא    ואשר
קרח מכאן ומכאן והלואי לא יענש בשגם הוא נותן טעם 

ההיא לחיצונים לפגם בשמים ממעל להשפיע שפע הברכה 
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ושפחה תירש גבירתה כמו שביארנו בחלק הקודם בטעם 
בכל ברכת שוא ע"ש  רוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדב

חזה להחסיר ולא  איש חכם אתה הכי אחי אתה ,בארוכה
וי השנל תעשה עדיף והיית רק עסוק בסדר להעדיף דשב וא

  תגרע. לפני הדרת כבודך לא תוסיף ולא

  ה לבטלהאזהרה על חומר ברכ
ליראי ה' וחושבי שמו להזהיר את העם על עסקי  ומצוה

איסור ברכת שוא שהוא כנושא שם שמים לבטלה והרי הוא 
מזיד הוא וחייב השומע לנדותו אם  ,כנשבע לשוא כנזכר

   .נדוי ואם לא נידהו הוא עצמו חייב

נדוי דקאי מה שאמרו הוא עצמו חייב שהרמב"ן   וכתב
נידהו שום אדם הוא יחלוץ  אמזכיר עצמו שאף כי לא

שיתירו לו ובכן  שלשהמנעליו וישב בקרקע בנידוי ויבקש מ
ואם לאו עליו נאמר אם לא תשמור  ,בהכנעתו נסלח לו

כו' והפלא ה' את ולעשות וכו' ליראה את השם הנכבד 
   .רחמנא ליצלןואת מכות זרעך  מכותך

אחד המברך ברכה לבטלה ואחד השומע יאמרו 
  בשכמל"ו

שיאמר גם כן השומע ברכה לבטלה או ברכה  ונכון
וכן לפי  ,שאינה צריכה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

מה שביארנו בסודו בחלק הראשון הדין כן כששומע שבועה 
אמר השומע ברוך שם והזכרת השם מפי חברו ולשקר שי

   .לעולם ועד כמו שנתבאר שםכבוד מלכותו 
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קמג

  אופני המכשול בברכה לבטלה

ם לא יברך על הדבר כגון אגוזים ולוזים עד שמי וירא
שיראה הגרעין שבתוכו שמא התליע או נרקב ונמצא שבירך 
לבטלה אם אין עוד מאותו המין לפניו כמו שכתב בספר 

וכתב עוד סימן תתנ"א אם אמרו  ,החסידים סימן תתמ"ט
לאדם אל תשתה עתה מים כי התקופה נופלת ושמא עתה 

ין ואל ידבר עד שידע בודאי עת נפילתה וכבר בירך, ימת
שעברה התקופה ואז ישתה שלא להכשל באיסור ברכה 

כונתו אכן אם בירך על המים ושמע שמת יש בש ,לבטלה
   .השארישתה מעט מן המים וישפוך 

  

פלוגתת הראשונים בדין ברכת מים תוך הסעודה 
  ומנהג האר"י בזה

צריך להיות  דברים שנפל בהם מחלוקת ובעל נפש ויש
בהן מאד כגון המים בתוך הסעודה שנפל מחלוקת בין  זהיר

שרש"י ור"ת וגדולי  ,גדולי ישראל אם צריכים ברכה או לא
הצרפתים סוברים דחשיבי כבאים מחמת הסעודה שאין דרך 
לאכול בלא שתיה ואינן טעונין ברכה, והרשב"א בשם 

ויש מחמירין עוד לברך  ,הראב"ד סוברים דטעונים ברכה
   .בכל פעםדמסתמא נמלך הוא  עליהן בכל פעם

נטילה להסתלק מן הספק ישב קודם  שמים כדי   וירא
במקום סעודתו ויברך על דעת לשתות בתוך סעודתו והוא 
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וכתב  ,ה מנהג הרב ז"לישיהיו פחות מרביעית וכן ה
שתיתי קודם אכילה יותר  חתמהרח"ו ולפי שפעם א

  .ברכה לבטלההראו למורי ז"ל במצחי שהיתה  תמרביעי

  כמה פרטי דינים הנוגעים בספק ברכות

הדגן שלוק והגרעינים שלמים ואוכלין אותו בדבש  ודין
 שלש,נסתפקו בו התוספות אם יברך לאחריו ברכה מעין 

הנכון שלא לאוכלו אלא בתוך הסעודה ויפטרנו ברכת  ךולכ
בתוך הסעודה יברך בורא ואם בדיעבד אכלן שלא  ,המזון

  נפשות.

רמון נסתפקו של רגיר של ענב או הבריה כגון ג ודין
התוספות והרא"ש לומר שמברכין לאחריו אף על פי שאין 

ק מן וירא אלהים יסתל ,בו כזית הואיל שהוא כברייתו
   .מכזיתהספק שלא לאכול בריה פחות 

עוד בעלי התוספות בברכה אחרונה של יין אם  ונסתפקו
אי מברכים אותה על כזית הואיל ואמרינן ושבעת זו שתיה 

שיעורו שהוי דומיא דאכילה ששיעורו בכזית הכא נמי נימא 
או נימא דשיעורו בכזית אחר  ,בכזית כך אפילו בעודו לח

שיהא נקרש ושיערו חכמים שהוא רביעית דרביעית יין אם 
ולפיכך ירא שמים יהא זהיר שלא  ,יקרש יעמוד על כזית

א או פחות לשתות שום משקה לא יין ולא שאר משקין אל
  שלא להכניס עצמו לספק ברכה. ית או רביעית שלםמכז

  



 פרי עץ הדר

קמה

דין ברכה אחרונה במי שלקות מפירות שבעת 
  המינים

פירות ששראן או בשלן במים ונכנס טעם הפרי  ודין
במים נפל מחלוקת בין הראשונים דלהרשב"א מברך שהכל 

וכיון דמספקא לן אם נחשבים כפרי  ,ולהרא"ש פרי העץ
צמוקים שהם  םשלו בהיאו ב עצמו או לא לפיכך מים ששרו

מעין שלש  חתהמינים וצריכים אחריהם ברכה א שבעתמ
דברכה ראשונה אין קפידא דמברכין  ,קשה לתקן ברכתן

שהכל ויוצאים בה לכולי עלמא דעל הכל שאמר שהכל 
אבל לענין ברכה אחרונה היכי  ,יצא שהיא כוללת הכל

 נעביד שאם יש להם דין הפרי עצמו יש לו לברך ברכה
  להם דין הפרי עצמו יש לו לברך  ואם אין שלשמעין  חתא

   .בורא נפשות ובאלו אין האחת פוטרת חברתה

כל ירא שמים לא ישתה אותם אלא בתוך הסעודה   לכן
ואם ירצה  ,דברכת המזון פוטרת ברכה של אחריהם

 תלשתותן שלא בתוך הסעודה יאכל גם כן פרי אחד משבע
 שלשלברך ברכה אחת מעין המינים וגם ישתה מים ויצטרך 

 ויצא  המים  נפשות על  המינים ובורא שבעתעל הפרי של 
  נפשך.ממה  חובתו   ידי

  בברכת מעין שלש אין לכלול הזכרת ספק

אין תקנה על ידי שישתה יין ויברך אחריו ברכה  אבל
ף על שא ,ויוסיף בה על העץ ועל פרי כו' שלשמעין  חתא
ומלכות אין לו לעשות כן שבתוספת זה אינו מזכיר שם  פי
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 חתכמו שכתב בעל תרומת הדשן שאין לכלול בברכה א
של ספק דהוה ליה כמו משנה מטבע שום ברכה  שלשמעין 

  ברכות.

  

  ירא שמים לא יאכל פשטידא אלא בתוך הסעודה

הפשטיד"ה אשר נפל מחלוקת בין הפוסקים בדבר  ודין
א שבלילתו עבה ובשלה או טגנה אפילו שיש עליה תורית

דנהמא אין מברכים עליה המוציא, ורבינו תם ז"ל חולק 
ואמר דכל שתחלת העיסה עבה אפילו טגנה בשמן מברך 

ה "ופשטיד ,עליה המוציא הואיל ואית בה תוריתא דנהמא
מקרי תואר לחם כמו שכתב המרדכי פרק כל שעה, וירא 
שמים יצא ידי שניהם ולא יאכל אלא על ידי שיברך על 

  מו שכתבו הפוסקים ז"ל.לה כילחם אחר תח

ירא שמים לא יריח בפת, וכן באתרוג תוך החג 
  משום ספק ברכה

לברך עליו  ש אומריםי ,המריח בפת נפל מחלוקת ודין
וירא  ,דאין לברך עליו ש אומריםהנותן ריח טוב בפת וי

וכן באתרוג של מצוה  ,שמים ירחק מלהריח בו לכתחילה
  בו בעודו מוקצה.נפל מחלוקת זה ולכן נכון שלא להריח 

  דין יין שרף הבא בתוך הסעודה

יין שרף אם שתאו בתוך הסעודה ואין שם יין נפל  ובדין
מחלוקת בין האחרונים אם מברכין עליו, ומנהג טוב 
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לה מעט פת להסתלק מן ילהולכים בתמים להטביל בו תח
וכן בכמה דברים אחרים כשיסתפק בהן יראה לתקן  ,הספק

ויכוין לפטור את המסופק  פק בוהדבר בדבר אחר שאין ס
  .דשריית צמוקין הנזכריםדומיא 

  

ופוטרין עצמם  תוכחה למזלזלים בחילוק הברכות
  בשהכל 

נות יגיע למשכילים אשר כח בהם להיות ימהג וכמה
נהנים מיגיעם וממושכלם להבין ולהשכיל בטיב דין ברכות 

ובעמל אנוש אינימו ליגע ולמצוא שורשי דיניהן  ,הנהנין
והתברכו בלבבם לאמר על  ,ברך בכל דבר מעין ברכתוול

הכל אם אמר שהכל יצא וסומכים על אותו הכלל ואינן 
ולו חכמו ישכילו אשר חכמים הגידו ברוך ה' יום  ,חוששין

אלא בכל יום תן  ןיום וכי ביום מברכין ובלילה אין מברכי
לו מעין ברכותיו וכו' והכי נמי בעינן לברך על כל מין ומין 

אבודרהם ז"ל כתב שמה שאמרו אסור הוהרב  ,ין ברכתומע
בלא ברכה בלא ברכה פירושו הוא  ולם הזהליהנות בע

   .דברהמיוחדת לאותו 

האי מאן דבעי  ה שאמרושמעתי ממורי ז"ל שזהו מ ואני
שלא יתכן היות  ,למיהוי חסידא ליקיים מילי דברכות

שלא יהנה בלתי ברכה  ולם הזהמאמרם על הנהנה מהע
אפס היתה מאמרן  ,וא רשע מקרי וחבר לאיש משחיתדהה

ומין מעין  ב דיני הברכות לתת לכל מיןיעל המדקדק בט
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  בכלל של על הכל שאמר שהכל יצא. ברכתו ולא יספיק לו 

במכתב יד ההקדש רבינו האר"י זלה"ה שהפוטר  וראיתי
 ,עצמו בברכת שהכל הרי זה בור שקללוהו חכמים ז"ל

  ע"כ. 

  

ורה לידיעת ההלכה, ויקבע תחילת עיקר לימוד הת
  עיונו בעניני ברכות 

ינעם שלא לאבד זמן זמנם זמניהם אחר  ולמשכילים
ות הדרושים ופלפולים אשר לא היו לדבר הלכה אשר יחריפ

של תורה ותורה אשר כזאת  הכוות בגחלתהמה יתעתדו לה
ועליהם תבא ברכת טוב בפנותם  ,לא מגנא ולא מצלא

לכה לא זולת אשר היא עיקר לדבר ה הבפלפול החכמ
וביותר  ,לידיעת עבודת הבורא להוציא משפט לאשורו

במשפטי מילי דברכות ישוטטו לבקש את דבר ה' בשורשיו 
וסעיפותיו ופוראותיו דבר דבור על אופנו לא יעדרו דבר 

ועיקר מגמת פניהם בתחלת עיונם  ,ברוב עסק העיון בהן
   .בחכמהתהיה במילי דברכות אשר הן מקצוע גדול 

היה בעסק  עם יתר החבריםשמושי בפני מורי   ותחילת
 ,זה בגמרא והרמב"ם והטור מידי יום ביום במילי דברכות

ש ברכה המובא בחלק "ובימים ההם חיברתי קונטרס נפ
הקודם קצור כל הלכות ברכות המסופקות והיותר מוסכם 

   .שים עיניך עליו ותרוה צמאונך ,להלכה
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לדרוש בדיני ברכות ובחומר ראוי למוכיחים בקהל 
  המזלזל בהן

תורה בקהל עדתם נאה ויאי אליהם לדרוש  ולמרביצי
די שבת בשבתו אשר רבים ילהם משפטי מילי דברכות מ

מבני ישראל לא ידעו להזהר בהן באשר לא ידעו בטיב 
וכמה מהם  ,הלכותיהן והיו ממשמשים כסומא בארובה

ים היו מעלו בקדשי שמים לאכול בלא ברכה והמברכ
בעיניהם לחסידים המתחסדים עם קונם לפי שאחזו דברי 

מילי חכמים שאמרו מאן דבעי למיהוי חסידא ליקיים 
   .בלא ברכה ולם הזההעדברכות על מי שלא נהנה מן 

ראיתי כמה מהחשובים עשירי עם ההולכים   כאשר
ברחובות קריה וקונים פירות ואוכלים מהן בלי ברכה 

הוכחתי לאחד שהיה הולך  תאח ופעם ,ראשונה ואחרונה
מהחנויות של  חתאיתי ועשה כמנהגו הרע לגשת אל א

פירות והיה כבלע את הקדש בבלי ברכה והוכחתיו בשבט 
והוא השיב כי מעולם לא ניסה באלה לברך ומרוב  ,פי

ופעם אחרת השיב חברו  ,רגילותו לא עצר כח עתה להזהר
המעט בזה  יטב בעיני ה' כי אקבע ברכההרע דרך תימה הי

  ם. תיאשר לפני וכאלה רבות א

ראשי העם  יהם כתיב כי לא לבדו יהיובראש  ואשמם
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 

 ולם הזהפגם הנהנה מן הע ובפרט בעסקי ,בעונשי הדברים
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הגוזל את חברו אפילו שוה  ,בלא ברכה אשר חכמים הגידו
"ד ידות פרוטה כאילו גוזל את נפשו וקל וחומר לשכינה י

  .ומכנסת ישראלשגוזל מהקדוש ברוך הוא 

והחטיא את הו לירבעם שחטא ומשניהם אשר דימ וכבד
 לפי כי באוכלן ,ישראל שאין מספיקין בידו לעשות תשובה

אבות ומאבות תולדות כמו שביאר  בבלי ברכה מהם יצאו
  רש"י שם.

מעשה באדם שנענש אחר מותו על שבירך בלא 
  כונה

שמת לפני  חדמעשה באדם א ,' מ"ויהחסידים ס ובספר
לאחר כמה שנים נתגלה בחלום לאחד  ,זמנו כמה שנים

 מר לוא ,שאל לו איך אתה בעולם שאתה שם ,מקרוביו
על שלא הייתי מדקדק בברכת המוציא  יבכל יום דנין אות

וברכת הפירות וברכת המזון בכוונת הלב ואומרים לי 
ואם כך נענש על כוונת הלב  ,להנאתך נתכוונת שאל וכו'

בברכות מה יהיה משפט המזלזלים בברכות לאכול בקדשי 
  בלי די. שמים בבלי ברכה עד

ינעם ועליהם תבא ברכת טוב להוכיח תמיד  למוכיחיםו
ם על עסקי הברכות ביותר ולהודיעם ענין הברכות הע לא

שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה כדי שנזכור אהבת ה' 
השגחתו התדירה שברא הדבר ההוא על ידי שפעו ו ווגודל

כח מדותיו העליונות כדי שיהנו התחתונים משפעו ובכן 
אכן צריך לתת לו את השבח בלב  ,נהיה דבקים בו לעולם

  .טוב ובעין יפה
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  ומנהגיו ט"ו בשבט יענינ
  (נלקט מספרי אחרוני זמנינו)
         �        �           

     �       

  ני היוםדיני ועני

  לענין ערלה  לאילנות השנה ראשהוא  בשבטט"ו    א.א.א.א.

, כי תחנון בו אומרים איןולענין תרומות ומעשרות.    א.א.א.א.
  "כי האדם עץ  -שמחת האילן משפיעה על שמחת האדם 

  .)ס"וקל"א  "ע או"ח סי'עיין שו( .השדה"  

  (עיין נחלקו הדעות אם אומרים תחנון במנחה שלפניו    ב.ב.ב.ב.

  (עיין  .ונהגו לא לומר תחנון גם במנחה שלפניו פר"ח)   ב.ב.ב.ב.

   .א)"ב וכף החיים ס"ק ק"ס"ק ל שם משנה ברורה  

  "פרי עץ יש נוהגים ללמוד בליל ט"ו בשבט בסדר    ג.ג.ג.ג.

  בלימוד עניני מעלת פירות . ויש נוהגים להרבות הדר"   ג.ג.ג.ג.
  הארץ ומעלת ארץ ישראל הכל כפי הלומדים וכפי הזמן.  

  באכילת פירות האילן בליל וביום ט"ו  להרבות נוהגין   ד.ד.ד.ד.

בשבט, ומשתדלים שיהיו מהפירות שנשתבחה בהם    ד.ד.ד.ד.
  כף החיים ס"ק וז, "א ס"ק ט"קלסי' (עיין מגן אברהם ארץ ישראל. 

   .א)"משנה ברורה ס"ק לו ,ז"צ  

  עדיף לאכול מפירות שגדלו בארץ ישראל ולברך    ה.ה.ה.ה.

  (עיין  .עליהם תחילה אם הם מאותו סוג של פירות חו"ל   ה.ה.ה.ה.

   .בן איש חי מטות ואחרונים)  
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  יש להקפיד במיוחד ביום זה על הברכות שמברך על    ו.ו.ו.ו.

הפירות שיהיו כדין, ויהיו בכוונת הלב, כיון שבהם   ו.ו.ו.ו.
  ז ורש"י "(עיין ראש השנה טאילן. מביא האדם ברכה לפירות ה

   .שם ד"ה שתי הלחם)  

  כשמברך על הפירות יברך על הפרי החשוב ביותר קודם    ז.ז.ז.ז.

אם רוצה לאכול ממנו, והחשוב הוא זה הכתוב קרוב   ז.ז.ז.ז.
ביותר למילה "ארץ" בפסוק "ארץ חיטה ושעורה וגפן 
ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש". ולכן הסדר הוא: לחם 

, עוגות, יין, זית, תמר, ענבים, תאנה, רימון, שאר לסוגיו
  פירות העץ, פירות האדמה, ברכת "ֶשַהּכֹל", ברכת הריח. 

  אין חשיבות לסדר האכילה. -אחרי הברכה כנ"ל   

        (עיין לשון יתפלל בט"ו בשבט על אתרוג מהודר לסוכות.    ח.ח.ח.ח.
   .חכמים ח"א לח)   ח.ח.ח.ח.        

  ודם ט"ו בשבט מי שקנה פירות לא מעושרים שחנטו ק   ט.ט.ט.ט.

  וקנה פירות נוספים שחנטו אחר ט"ו בשבט וגם הם   ט.ט.ט.ט.
  .מפירות אלו על אלואינו יכול להפריש  -אינם מעושרים  

  הטוב ביותר לאכול את הפירות  :ט"ו בשבט שחל בשבת   י.י.י.י.

אחר ברכת המזון ולא לאחר הקידוש כדי שיהיה לו   י.י.י.י.
ספק תיאבון בארוחה. ולא בתוך הסעודה, שלא יכנס ל

  ברכות. ואין בזה חשש ברכה שאינה צריכה, כיוון שצריך 
  .(עיין רמב"ם)להרבות בברכות בשבת.   

         - מי שקנה פירות לא מעושרים או ספק מעושרים    יא.יא.יא.יא.
  יעשרם קודם שבת כיון שבשבת אסור לעשרם.   יא.יא.יא.יא.        
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  בט"ו בשבט תענית

  לא יתענו בט"ו  -חתן וכלה שמתענין ביום חופתם    א.א.א.א.

שְׁ    א.א.א.א. ָבט ולא בכל יום שאין אומרים בו תחנון. "ויתענו ּבִ
  ב"י ו, (עיין מרדכי. "ביום שלפניו אף על פי שאינו ביום החופה

  .)"גתקע"ב ס "ע או"ח סי'ושו  
  

  בשבט לגבי מעשרות ט"ו
  כל פרי חייב תמיד בתרומה ובמעשר ראשון, וחייב גם    א.א.א.א.
  י במעשר שני ומעשר עני, יש שנים שחייב במעשר שנ   א.א.א.א.

   ויש שנים במעשר עני.  

  התאריך הקובע לאילן אם פירותיו חייבים במעשר שני    ב.ב.ב.ב.

או עני, הוא ט"ו בשבט: אילן שפירותיו חנטו לפני ט"ו   ב.ב.ב.ב.
בשבט מתעשרין כדין השנה שקדמה לה, ואם חנטו אחרי 
ט"ו בשבט מתעשרין כדין אותה שנה. לדוגמא: שנת תש"ס 

פרי שחנט בשנת תש"ס  היא שנת חיוב מעשר עני, ואעפ"כ
הריהו חייב במעשר שני, כי כל מה  -לפני ט"ו בשבט 

  שחנט לפני ט"ו בשבט גדל על כחה של השנה החולפת. 
  חייב במעשר עני. -ואם חנט אחרי ט"ו בשבט   

  

  בשבט לגבי ערלה ט"ו
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   -  לנטיעתו הראשונות השנים בשלוש מאכל עץ כל   א.א.א.א.

  "ע יו"ד (שו. בהנאה יםאסור והקליפות והגרעינין רותיהפ   א.א.א.א.

   .א)ד ס""רצ סי'  

   נטע אם אלא, ליום מיום מונים אין אלו שנים שלוש   ב.ב.ב.ב.

 ראש עד יום וארבעה ארבעים שיש כיון, באבט"ז  קודם  ב.ב.ב.ב.
 ימי המה יום עשר דארבעה משום, השנה לו נחשבת, השנה

נחשב לו  - בשנה יום שלושים, והיותו של העץ קליטה
והפירות שיחנטו  -  שנים שתים עוד כשנה ראשונה. ומוני

  ומשנה  (נטע רבעי)אחרי ט"ו בשבט יהיו מותרים אחרי פדיון 
   חמישית ואילך הפירות מותרים גם בלי פדיון.  

  לדוגמא אם נטע לפני ט"ז אב תשנ"ז, נחשב לו עד ראש    ג.ג.ג.ג.

השנה תשנ"ח כשנה אחת. בראש שנת תשנ"ט תסתיים   ג.ג.ג.ג.
ימו שלוש שנות י"ס יסתשנה שניה, ובראש השנה של תש

ערלה. אעפ"כ כל מה שיחנוט לפני ט"ו בשבט תש"ס נחשב 
עדיין ערלה כחלק משנת תשנ"ט. ומה שיחנוט אחרי ט"ו 

  (עיין  .בשבט תש"ס יהיה נטע רבעי שאפשר לפדותו ולאוכלו

   .ה)"ד ס"רצ סי' יורה דעה "עשו  

  ואם נטע אחרי ט"ז אב תשנ"ז לא נחשב לשנה ואפילו    ד.ד.ד.ד.

שנה  -לא לחודש אלא החשבון מתחיל משנת תשנ"ח    ד.ד.ד.ד.
מתחילה  -שנה ב', מראש השנה של תש"ס  -א', תשנ"ט 

ערלה. מה שיחנוט  -שנה ג' וכל מה שיחנוט בשנת תשס"א 
נטע רבעי. ובשנת תשס"ב  -מט"ו בשבט תשס"א והלאה 

  מט"ו בשבט והלאה הפירות מותרים. נמצא שלפעמים 
  ים.הערלה נחשבת יותר מג' שנ  
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  בשבט לגבי שביעית ט"ו
  יש אומרים שט"ו בשבט דינו כשנה חדשה גם לענין    א.א.א.א.
  קדושת שביעית בפירות האילן, אך אין הלכה כן.    א.א.א.א.
רש"י שהדגיש שט"ו בשבט ראש השנה לענין מעשר, ולעומתו ר"ח ר"ה ט"ו ' (עי

ע"ב, רש"ש ר"ה דף י"ד ע"א, ר"ש משאנץ, תו"כ בהריפ"א ד', ראב"ד ועוד 
סוברים שט"ו בשבט קובע גם לענין שביעית. רמב"ם הלכות שמיטה פ"ד ה"ט ש

שמשמע שראש השנה קובע לענין שביעית. וברדב"ז שם ובשו"ת ח"ו ב"א רכא, 
וכן בפאת השולחן סי' כב סעי' ט' ס"ק י"ד שהסבירו כך את הרמב"ם, ולעומתם 

ורע"א במשניות עיין בשל"ה שער האותיות ק' ועיין מהר"ש סירלין סי' ס"פ ה' 
  , ועיין כפות תמרים של מהר"י בן חביב לסוכה ל"ט ע"ג וסקים כרדב"זס"פ ה' שפ

  .ובחזו"א שביעית פ"ז י"ג שהביאו הוכחה לשיטת הרדב"ז)  

  סדר ברכות הנהנין

ע ֵאׁש":   א. ים "ַמּגַ ּלִ ּמִ ָרכֹות ִנְרָמז ּבַ   ֵסֶדר ַהּבְ

  "ַהּמֹוִציא" "ְמזֹונֹות". - ְמזֹונֹות
ֶפן ָרָכה ַעל ַיִין. -  ּגֶ    ּבְ
ִרי ָהֵעץ ַאֵחר  -  ֵעץ יִנים אֹו ּפְ ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ָהֵעץ ִמׁשּ ָרָכה ַעל ּפְ ּבְ
יִנים  ֵאין ִאם ְבַעת ַהּמִ ִ   (ולהרמב"ם תמיד מברך על פרי שחביב ִמׁשּ

   .עליו)
יִנים  - ֲאָדָמה ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ֲאָדָמה ִמׁשּ ָרָכה ַעל ּפְ (כגון חיטה ּבְ

   אֹו ַאֵחר. מבוקעת)שלמה לא 
ַהּכֹל ֵאינֹו  - ׁשֶ ָבר ׁשֶ ָרָכה ַעל ּדָ ָרָכה ַעל ַמִים ְוַכדֹוֶמה אֹו ּבְ ּבְ

ְרָכתֹו.    יֹוֵדַע ּבִ

ל ִאם ֵיׁש ְלָפָניו עּוָגה ְוַיִין ב.  ֹקֶדם ְיָבֵרְך "ְמזֹונֹות" ַעל  - ְלָמׁשָ
ֶפן" ַעל ַהַיִין. ִאם ֵיׁש ַיִין ְך "ַהּגֶ ָמר  ָהעּוָגה ְוַאַחר ּכָ ְוַזִית אֹו ּתָ
רֹות ָהֵעץ. ְך "ָהֵעץ" ּפֵ   ְיָבֵרְך ֹקֶדם ַעל ַיִין ְוַאַחר ּכָ
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ָמר ַגםוְ  ַזִית ַגםְלָפָניו  ֵישׁ  ִאםג.   ַהַיִין ַעל ְיָבֵרךְ  ַיִין ַגםוְ  ּתָ
ְך ַעלה לָ יְתחִ  מְ ל כָ יאוְ  ַהַזִית ְוַאַחר ּכָ ְך  וּ נּמִ  ַגםל כָ יאְוַאַחר ּכָ

ָמר ךְ  ֹונוֹ צרְ  ִאם ִמּתָ ּכָ   .(בן איש חי מטות א') ּבְ

ֵהם ִראׁשֹוִנים ד.  יָון ׁשֶ ָבר? ּכֵ ֵני ָמה ְמזֹונֹות קֹוְדִמים ְלָכל ּדָ ִמּפְ
ה סּוק "ֶאֶרץ ִחּטָ ּפָ ֶרץ‘ ּבַ ֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֽ ֶמן - ּוׂשְ ֵזית ׁשֶ

  ּוְדָבׁש".

יַּ ה.  יָון ׁשֶ ֶפן קֹוֶדֶמת ְלֵעץ? ּכֵ ֵני ָמה ּגֶ יִנים, ִמּפְ ְבַעת ַהּמִ ִ ִין ִמׁשּ
ח ְלַבב ֱאנֹוׁש", ְוָקְבעּו  ּמַ ּנֱֶאַמר ָעָליו "ְוַיִין ְיׂשַ ָבר ָחׁשּוב ׁשֶ ְוהּוא ּדָ
ֶפן" ָלֵכן הּוא ֹקֶדם ְלָכל  ִרי ַהּגֶ ָרָכה ְמֻיֶחֶדת "ּבֹוֵרא ּפְ לֹו ּבְ

רֹות   .ד ה) ק(שם ס" ַהּפֵ

ְרָכתֹו "ּבֹוֵרא ו.  ּבִ ָבר ׁשֶ ֵני ָמה ּדָ ִרי ָהֵעץ" ֹקֶדם ְלָדָבר ִמּפְ ּפְ
ִרי ָהֲאָדָמה"?  ְרָכתֹו "ּבֹוֵרא ּפְ ּבִ יָוןׁשֶ ת ּכֵ ְרּכַ ּבִ ִרי  ׁשֶ "ּבֹוֵרא ּפְ

  .(עיין משנה ברורה ס"ק יא וכף החיים ס"ק יד) .יֹוֵתרה ָחׁשּובָ ָהֵעץ" 

יָון ז.  ַהּכֹל"? ּכֵ ְרָכתֹו "ׁשֶ ּבִ ם קֹוְדִמים ְלָדָבר ׁשֶ ּלָ ֵני ָמה ּכֻ ִמּפְ
בְּ  ֵאיָנן ּפֹוְטרֹות ׁשֶ ֵהן ְמֹבָררֹות, ׁשֶ ָרכֹות ֵאּלּו ֲחׁשּובֹות יֹוֵתר ׁשֶ

ָרָכה ּכֹוֶלֶלת  ַהּכֹל" ּבְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ְלַבד. ְוִאּלּו ּבִ א ִמין ֶאָחד ּבִ ֶאּלָ
ה    .ג) ק(עיין שם ס" .ִמיִניםַהְרּבֵ

נּ ח.  רֹוֶצה ֶלֶאֹכל ִמּמֶ ׁשֶ ִרי ַה"ּקֹוֵדם" ַרק ּכְ ּו, ַאְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּפְ
ּנּו  ְלָחן ְוֵאינֹו רֹוֶצה ֶלֶאֹכל ִמּמֶ ֻ  -ִאם ַה"ּקֹוֵדם" ִנְמָצא ַעל ַהׁשּ

ים ְלָבֵרָך ָעָליו  ה, כף החיים ס"ק נג, משנה ברורה  ק(שם ס"לֹא ַמְקּדִ

  .ס"ק לא)

ֻאָחר ט.  ַהּמְ י ׁשֶ ימֹו ַאף ַעל ּפִ ָבֵרְך ַעל ַה"ּקֹוֵדם", ֵיׁש ְלַהְקּדִ ּמְ ׁשֶ ּכְ
  יֹוֵתר.ָחִביב לֹו 
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ה   ְקִדיָמה ְלִחּטָ

יֶהן י.  ּתֵ ת "ַהּמֹוִציא" קֹוֶדֶמת ְל"ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות", ּוׁשְ ְרּכַ ּבִ
ת  ּבָ ׁשַ ת ַהַיִין. ְוָלֵכן ּבְ ׁש ַעל וְ קֹוְדמֹות ְלִבְרּכַ ַקּדֵ ּמְ ׁשֶ יֹום טֹוב ּכְ

תֹו", שֶׁ  ּלֹא ִיְרֶאה ּבּוׁשָ ת "ׁשֶ יִמין ַהַיִין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶאת ַהּפַ ְקּדִ ּמַ
ׁש ְואֹוֵכל  ַקּדֵ ּמְ ֲחִרית ׁשֶ ׁשַ ִין. ְוֵכן ּבְ ת ַהיַּ ְרּכַ ְך לֹו ּבִ ִמיֵני ַאַחר ּכָ

ּדּושׁ  ַעת ַהּקִ ׁשְ זֹונֹות ּבִ (עיין משנה  .ְמזֹונֹות, ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶאת ַהּמְ

  .א ס"ק מא וכף החיים ס"ק גן)"רע י'ברורה ס

רֹות ָהֲאָדָמהיא.  ין ּפֵ ֵלָמה ְקלּוָיה אֹו  ִאם ֵיׁש ּבֵ ה ׁשְ "ַשְלָוה" (ִחּטָ
ְרָכָתּה ָהֲאָדָמה  ּבִ ֶלת) ׁשֶ ֶ ה  -ְמֻבׁשּ ן ִחּטָ ּכֵ ם, ׁשֶ ִהיא קֹוֶדֶמת ְלֻכּלָ

ֹראׁש    .ה) ק(שם ס"ִנְמְנָתה ּבָ

ה יב.  גֹון ַהּכֹוֵסס ִחּטָ ֶדֶרְך ֲהָנָאתֹו, ּכְ ּלֹא ּבְ ִרי ׁשֶ ִאם אֹוֵכל ּפְ
ֶלת  ֶ ֵאיָנּה ְמֻבׁשּ ֵלָמה ֲאִפּלּו  ֵאין -ׁשֶ ה ׁשְ ָלּה ְקִדיָמה. ְוָלֵכן ִחּטָ

ָבֵרְך "ָהֲאָדָמה" ֵאיָנּה קֹוֶדֶמת ְלֵפרֹות ָהֵעץ. ֲאָבל ֶלֶחם  ּמְ ׁשֶ
רֹות ָהֵעץ    .(שם)ְועּוגֹות קֹוְדִמים ְלָכל ּפֵ

  

ָרֵאל ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ   ְקִדיָמה ְלֵפרֹות ׁשֶ

תַּ יג.  ְבָעה ִמיִנים ִנׁשְ י ה' ְבׁשִ ְכִתיב: "ּכִ ָרֵאל, ּדִ ָחה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ֶאֶרץ טֹוָבה. ֶאֶרץ ַנְחֵלי ָמִים ַעָיֹנת ּוְתֹהֹמת - ֶאלֶֹקיָך ְמִביַאָך ֶאל

ֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון  ה ּוׂשְ ְקָעה ּוָבָהר. ֶאֶרץ ִחּטָ ּבִ ֹיְצִאים ּבַ
ֶמן ּוְדָבׁש". ָלֵכן, ִאם ֵיׁש ְלָפנָ - ֶאֶרץ רֹות ֵעץ ׁשֹוִנים, ֵזית ׁשֶ יו ּפֵ

יבּוָתם  ֵני ֲחׁשִ יִנים ִמּפְ ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ִמׁשּ שו"ע או"ח סי' (ְיָבֵרְך ַעל ּפְ

  .א)ריא ס"
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יִנים" ֲאִפּלּו אֵ יד.  ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ִמ"ׁשּ ל ּפְ ַוֲאִפּלּו  ינֹו ָחִביב לוֹ ּכָ
ִרי  ָרָכה. ַרק ִאם ֵאין -הּוא ַרק ֲחִצי ּפְ ִרי  הּוא ִראׁשֹון ַלּבְ ּפְ

יִנים"  ְבַעת ַהּמִ ִ רֹות ָהֵעץ  -ִמ"ׁשּ ְיָבֵרְך ַעל ֶה"ָחִביב" ִמּפֵ
ָפָניו,  ּלְ ְך ׁשֶ רֹות ָהֲאָדָמה, ְוַאַחר ּכָ ְך ַעל ֶה"ָחִביב" ִמּפֵ ַעל ְוַאַחר ּכָ

ַהּכֹל" ְרָכתֹו "ׁשֶ ּבִ   .בן איש חי מטות א') ין(עי .ֶה"ָחִביב" ׁשֶ

ְבעַ טו.  ִ ּולֹו ֵיׁש ַמֲעָלה ִלְפִרי ִמ"ׁשּ ׁשּ יִנים" ַרק ִאם ִנְגָמר ּבִ ת ַהּמִ
ּולֹו ְוהּוא ּבֶֹסר  ׁשּ ּלֹא ִנְגָמר ּבִ ִרי ׁשֶ ִרי, ֲאָבל ּפְ ל ַהּפְ ֵאין לֹו  -ׁשֶ

סי'  ו משנה ברורה"כף החיים ס"ק ט ,בן איש חי מטות א' ין(עי .ַמֲעָלה

  .)'ס"ק כ רי"א

  

יִנים" ְבַעת ַהּמִ רֹות "ׁשִ ין ּפֵ   ְקִדיָמה ּבֵ

יִנים אִ טז.  ְבַעת ַהּמִ ִ רֹות ִמׁשּ ה ּפֵ ּמָ ָצִריְך  -ם ֵיׁש ְלָפָניו ּכַ
א:  סּוק ַהּבָ ּפָ ה "ֶאֶרץ" ּבַ ּלָ רֹוב ַלּמִ ּקָ ים ֶאת ֶזה ׁשֶ "ֶאֶרץ ְלַהְקּדִ

ה עָֹרה  )1- תבשיל חיטים  וֹ (לחם ועוגה א ִחּטָ  ְוֶגֶפן )2-(לחם שעורים ּוׂשְ
ֶמן-ץֶארֶ  )5( ְוִרּמֹון )4( ּוְתֵאָנה )3-(ענבים   ּוְדָבׁש" )1-(זיתים  ֵזית ׁשֶ
  .)2-(תמרים 

ל יז.  ָעִמים, ּכָ י ּפְ ּתֵ ה "ֶאֶרץ" ׁשְ ּלָ תּוָבה ַהּמִ ָפסּוק ֶזה ּכְ ּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ
י  ָרָכה. ִנְמָצא ְלִפי ֶזה ּכִ ְמָצא ַאֲחֵרי ַאַחת ֵמֶהן הּוא ַהּקֶֹדם ַלּבְ ַהּנִ

יִתים ֵזיִתים ּוְתָמִרים קֹוְדִמים ַלֲעָנִבים ְוִצּמוּ  זֵּ ִקים, ְלִפי ׁשֶ
י  ִליׁשִ ִני, ַוֲעָנִבים ֵהם ׁשְ ֵ ִני ָל"ֶאֶרץ" ַהׁשּ ּוְתָמִרים ֵהם ִראׁשֹון ְוׁשֵ

 - 2, ֵזיִתים -  1ָל"ֶאֶרץ" ָהִראׁשֹון. ְוָלֵכן ְיָבֵרְך ְלִפי ֵסֶדר ֶזה: 
ָמִרים ֵאִנים - 4אֹו ִצּמּוִקים,  ֲעָנִבים - 3, ּתְ  .ְוִרּמֹוִנים - 5 ּתְ
  .ערוך שם ס"ע ד בן איש חי מטות א)(שולחן 
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ִרי יח.  ים ֶאת ַהּפְ ֵלָמה, ַיְקּדִ ָמר ּוְתֵאָנה ׁשְ ִאם ֵיׁש ְלָפָניו ֲחִצי ּתָ
סּוק ּפָ הּוא ְמֻאָחר ּבַ י ׁשֶ ֵלם ַאף ַעל ּפִ ָ    .(בן איש חי מטות ה) .ַהׁשּ

לֵ ְקִדיָמה ִלְפִרי  ָ   ָחִביב לֹו יֹוֵתר אוֹ ם ׁשּ

רֹות ֵעץ מִ יט.  ִרי ָהֵעץ ִאם ֵאין ּפֵ יִנים ְיָבֵרְך ַעל ּפְ ְבַעת ַהּמִ ִ ׁשּ
ִרי ֶהָחִביב ָעָליו ֹקֶדם.  ֵלִמים ְיָבֵרְך ַעל ַהּפְ ם ׁשְ ּלָ ֵלם. ְוִאם ּכֻ ָ ַהׁשּ
ֵלם  ָ ִרי ַהׁשּ ים ְלָבֵרְך ַעל ַהּפְ רֹות ָהֲאָדָמה, ַיְקּדִ יֵּׁש ְלָפָניו ּפֵ ׁשֶ ְוֵכן ּכְ

ֵלִמים ְיָבֵרְך  ם ׁשְ ּלָ   .(שם)ַעל ֶהָחִביב ָעָליו ֹקֶדם ֹקֶדם, ְוִאם ּכֻ

  

ָרכֹות ֵסֶדר ַהּבְ   ָטָעה ּבְ

ֶדר ַהּנָכֹון . כ ּסֵ ּלֹא ּכַ ַרְך ׁשֶ ָטעּות ּבֵ ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה ְוֵאינֹו  -ִאם ּבְ
  חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך.

  

         �        �           
     �       

  

  שבחה של ארץ ישראלבמדרשים לקט 

         �        �           
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  וט"ו בשבט מזכירנו בשבח הארץ, לכן ראוי להזכיר ביום זה  הואיל
  .שהפליגו לדבר בשבח ארץ ישראל ומעלותיה מדברי חכמים  

וכן אתה מוצא בדרכי  ,לכל ומשובחת מכל קודמת
התורה  ,את חברו המקום שכל מי שהוא חביב, הוא קודם

ארץ ישראל  ',כונבראת קודם לכל ושהיא חביבה מכל לפי 
עד לא  (משלי ח)שנאמר  מכל נבראת קודם לכל שהיא חביבה

אלו שאר  'ארץ' ,וראש עפרות תבל עשה ארץ וחוצות
זו ארץ  ארצות, 'וחוצות' אלו מדברות, 'וראש עפרות תבל'

  '.וכו ישראל

שאר  שכל ,נקראת תבל שהיא מתובלת בכל למה
בזו, אבל מה שאין  ויש בזו הארצות יש בזו מה שאין בזו
ארץ אשר לא  ,(דברים ח)שנאמר  ארץ ישראל אינה חסרה כלום

 .)(ספרי עקב לזלא תחסר כל בה.  תאכל בה לחם במסכנת

ל לכם וזאת הארץ אשר תפ" ,בחירה לעם הנבחר ארץ
שנאמר  ליהארץ ש ,הוא אמר הקדוש ברוך (במדבר לד) "בנחלה

כי  )יקרא כה(ווישראל שלי הם שנאמר  ,לה' הארץ וגו' (תהלים כד)
לי בני ישראל עבדים, מוטב שאנחיל ארצי לעבדי, שלי 

  .)(מדרש רבה פ' מסעילשלי. 

כי בחר ה' בציון  ,בחירים וארצם בחירה שנאמר ישראל
, ארץ (שמות ג)ארץ זבת חלב ודבש  ,)(תהלים קלבאוה למושב לו 

 צאים בבקעה ובהר, ארץ חטהות יומות ותהונחלי מים עינ

 תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל לא ושערה וגפן וגו'



 פרי עץ הדר
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ת למטר וארץ הרים ובקע )(דברים חשת וב נחוומהרריה תחצ
תה תמיד ורש אוקיך דוהשמים תשתה מים, ארץ אשר ה' אל

 ,(שם יא)בה מראשית השנה ועד אחרית שנה  קיךועיני ה' אל
בניו,  משל למלך שיש לו בן אחד שהוא חביב עליו מכל

ן אני נות: מכל שאר כרמיו, אמרוכרם אחד שהוא משובח 
כך ישראל נבחרים מכל  ,את הכרם המשובח לבן המשובח

נבחרת מבל הארצות, יבואו בחירים  האומות וארץ ישראל
 .)(ילקוט הראובני, עקבוינחלו נחלה בחירה. 

פעמים  ל הארצותכ ,ככל הארצות הארץ הזו שלא
אבל אינן משביעות,  משביעות את יושביהן ופעמים אינן

הארץ הזו אינה כן, אלא  ,יוצאות מדרך הטבע לעולם
מבורכת ופעמים שהיא מקוללת והכל שלא  פעמים שהיא
מעט,  בזמן שהיא מבורכת אפילו זורעין ,כדרך הטבע

 ,אוכלין מעט והאוכל מתברך במעיים ,הברכה בה מרובה
דבר בעולם מועיל לפתוח  ובזמן שאינה מבורכת אין שום

שכן לא בעבודה וביגיעת  ,עאוצרותיה שלא כדרך הטב
ברכה, אשר תשמעו אל בהדבר תלוי אלא  מלאכה בלבד

 .)(שם וגו' מצות ה' אלקיכם וגו' והקללה, אם לא תשמעו

 (ויקרא כו)והשמתי אני את הארץ  -שיש בה ברכה  שממה
הואיל וגלינו  ,ישראל אומרים ויזו מידה טובה, שלא יה

 יה נחת רוחו האויבים באים ומוצאים עליעכש מארצנו
אף האויבים  ,(שם)שבים בה ויביכם היוושממו עליה א שנאמר

 .)ספרא בחוקותי ו( נחת רוח הבאים אחרי כן לא ימצאו עליה

ברים שמה ווהארץ אשר אתם ע -הראשונים  בימיה
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ץ ישראל או בגנות אר )דברים יא(ת ולרשתה ארץ הרים ובקע
מה , תלמוד לומר ובקעות ,הוא מדבר שמזכיר בה הרים

 אף ההרים לשבח. ועוד שהארץ מישור ונוחה לזריעה) (בקעות לשבח
רות ירות ההר קלים ופישפ בבקעה טעם בהר שנותנת טעם

  .הבקעה שמנים

 ארצות נתנושתים עשרה  ,שמעון בן יוחאי אומר רבי
רות שבט זה ישוו טעם פ כנגד שנים עשר שבטי ישראל ולא

 .)(ספרי עקברות שבט זה. ילטעם פ

מד שארצו של אשר מל ,(דברים לג)שמן רגלו ב בלווט
 ,אנשי לודקיא לשמן מעשה שנצרכו ,ןימושכת שמן כמעי

לך וקח לנו שמן  אחד, אמרו לו (מפקח)מנו להם פולמרכוס 
 שמן במאה ריבוא ,לירושלים אמר להםהלך  ,ריבוא במאה

לצור. אמר להם שמן  ךהל ,אמרו לו לך לצור ,אני צריך
הלך לו  ,אמרו לו לך לגוש חלב ,במאה ריבוא אני צריך

אמרו לו  ,אמר להם שמן במאה ריבוא אני צריך ,לגוש חלב
 ,לו הרי בשדה אמרו ,הלך לביתו ולא מצאו ,לך אצל פלוני

שמן במאה  אמר לו ,זק תחת זיתיוהלך ומצאו שהיה עו
,  המתן לי עד שאגמור את הזית ,ר לואמ, ריבוא אני צריך

 ללאחוריו והיה מסק כליו  הפשיל   תיוזי  את משגמר 
אפשר שיש לזה במאה ריבוא  וסאמר פולמרכ ,ובא בדרך

שהגיע לביתו הוציאה  כיון, דומה שצחקו בי היהודים ,שמן
הוציאה  ,לו שפחתו קומקמום של חמין ורחץ בו ידיו ורגליו

ים מה ישל זהב מלא שמן וטבל בו ידיו ורגליו, לק לו ספל
 ,ואכל ושתה לפניו לחםנתן  ,בל בשמן רגלוושנאמר וט

אמר  ,ושתה עמד ומדד לו שמן במאה ריבואלאחר שאכל 
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ול ואני אמר לו ט,אין לי מעות אמר לו ,שובלו רצונך 
 עמד ומדד לו שמן בשמונה,אבוא עמך ואטול את מעותי

ולא גמל לא הניח אותו אדם לא חמור  אמרו,עשרה ריבוא
קדמו לודקיא ו הכירו אנשי,בארץ ישראל שלא משכו עמו

לא  הם, אמר לשה מילין וקלסו לפניו קילוס גדוללפניו של
אלא  ולא עוד ,אלא לאדם זה שהכל שלו תקלסו קילוס זה

יש , ים מה שנאמרילק ,יב לו שמונה עשרה ריבואישאני ח
כלומר, אחד מראה עצמו ( .)(משלי יגוהון רב  מתעשר ואין כל מתרושש

זה איש גוש  - והוא עשיר מופלג  מראה עצמו עניזה פולמרכוס. ואחד  -עשיר והוא בעל חוב 

  .)ברכה –(מנחות פה: ספרי . חלב)

בר יחזקאל נזדמן לבני ברק, ראה עזים שרעו תחת  רמי
ר מן העזים והחלב נג נטף הדבש מן התאנה ,אנההת

 .)(כתובות קיאהרי זבת חלב ודבש.  ,ונתערבבו זה בזה, אמר

 ,שה מיליןמלוד לאונו של ,ר' יעקב בן דוסתאי אמר
והלכתי עד קרסולי  שהאיר היום) (קודםפעם אחת קדמתי בנשף 

 .)(שםבדבש של תאנים. 

האשכולות  אין אתה מראה לי את ,אמר לר' פרידא רבי
מרחוק וראה  לו, הביט יצא להראות ,אמר לו כן ,שבכרמך

השור הזה מחבל את אין  אמר לו ,כעין שור בין הגפנים
(ירושלמי אשכול הוא.  ה רואהלו השור הזה שאת אמר ,הכרם

 .)פאה ז,ג

באחד שהיתה לו שורה של תאנים ובא ומצא  מעשה
 .)(שםגדר של דבש מקיף אותם. 

, בקלח אחד של חרדל שהיו בו (שם מקום)בשיחין  מעשה
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וסככו בו סוכת היוצרים,  התבקע אחד מהןושלשה בדין 
 .)שםשה קבין של חרדל. (וומצאו בו של

מעשה שאמר ר'  היה ,לפתארבי שמעון בן ח אמר
 ,גרוגרות מן החביות עלה והבא לנו ן,יהודה לבנו בסיכני

לו אבא, של דבש  אמר ,עלה והושיט ידו ומצאו של דבש
 .)(שםואת מעלה גרוגרות.  השקע ידך אמר לו ,היא

עלה והבא לנו  ,שאמר רבי יוסי לבנו בצפורין מעשה
ה דבש. העליה צף עלי עלה ומצא את ,גרוגרות מן העליה

 .)(שם

ואתן לך ארץ חמדה  (ירמיה ג)מאי דכתיב  רב חסדא אמר
מה  ,לך לומר ,נמשלה לצבי נחלת צבי, למה ארץ ישראל
 אף ארץ ישראל אינה מחזקת צבי זה אין עורו מחזיק בשרו

 .)(כתובות קיברותיה. יפ

ישראל  צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף ארץ מה
גמדא.  שאין יושבין עליה בזמןו ,רווח בזמן שיושבין עליה

  .)(גטין נז

וארץ ישראל ככל  ירושלים להיות כארץ ישראל עתידה
   .פ"א) (פסיקתא רבתיהעולם כולו. 

אפשר שהקדוש  (דברים יב)כי ירחיב ה' אלקיך  ,אחר דבר
המגילה  אמר רבי יצחק ,ארץ ישראל ברוך הוא מרחיב את

 היאהזאת אין אדם יודע כמה ארכה וכמה רחבה, כש

ישראל כל רובה כך ארץ  ,נפתחת היא מודעת כמה היא
והארץ אשר אתם  יא) (דבריםשנאמר  ,הרים וגבעות, מנין
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ת וגו', כשישרה וברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעוע
כל גיא ינשא  (ישעיה מ)שנאמר  ,הוא מנין אותה הקדוש ברוך

והרכסים  וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור
 .)(דברים רבה דשעה היא מודעת מה היא. אותה  ,לבקעה

חטה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים וגו'.  עתידה
  .)(כתובות קיא

ארץ ישראל מלאה שתהא  ,שך וכו'ודגנך ותיר ואספת
דובאות למלאות אותה כסף  וכל הארצות דגן ותירוש ויצהר

בים הגדול  מנין אתה אומר שכל ספינות שאובדות ,וזהב
הגדול, מקיאם לימה של יפו שגנוז  וכל כלי חמדה שבים
שפע ימים כי , (דברים לג)תלמוד לומר  ,לצדיקים לעתיד לבוא

  )(ספרי יינקו ושפני טמוני חול.

  
  תם ונשלם
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  לימוד רסד

לאחר מנחה 
  של שבת

  המיוסד מספר חמדת ימים
  

ומקובל  הדיין המוסמךשחיבר 
אלוקי תלמיד תלמידי האריז"ל, 

  ו הוא החסיד העני
יע"א ז בנימין הלויכמוהר"ר 

מעיה"ק צפת אשר חי בין 
  תל"ו - ש"ל השנים 

  
  

  ע"י נדפס לראשונה
  "מכון חמדת ימים" 

  ער"ח שבט שנת תשע"ב לפ"ק
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  הקדמת המחבר במעלת סדר הלימוד
 -החמדת ימים סוף פט"ז מפרקי שבת אות כ"ז  כתב

נה שלא ודע כי מקובל אצלנו שצרה אחרוכ"ח וזה לשונו, 
 ו שנאמרחדשים כמ תשעהנהייתה כמוה תהיה בעקבי הקץ 

והיום האחרון יכבד הצרה  ,לכן יתנם עד עת יולדה ילדה
מכל שלפניה ויום שבת יהיה הצרה עד עת מנחה ואז 
ישראל יהיו נענין ברצון בשעת מנחה ומיד יתפרסם משיח 

והיינו דכתיב בעת רצון עניתיך  ,הקדוש בעולם ויושיענו
 ריך אנפיןחא דאצישועה עזרתיך דהיינו בעת גלוי מ וביום

  . רעוא דרעוין כמו שביארנו למעלה

יאותה לנו לקבוע לימודינו אחר המנחה או אחר  לכןו
סעודה שלישית במקום השירים והמזמורים להגות בנביאים 

והם מסוגלים מאד  ,בפסוקי גאולת ישראל כפי שהות היום
קול שמחה והוא סגולה לאומרן בעונה הזאת בקול ששון וב

ואשרי אנוש יהגה בסדר הזה  ,נפלאה להנצל מחבלי משיח

סדר לימוד לאחר 
  מנחה של שבת
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מיד אחר המנחה עד מקום שידו מגעת לעורר מצחא דרעוא 
דרעוין דבה חירו דכלא והיה על מצחו לרצון להם לפני ה' 

ואשריו אם השג ישיג  ,למהר לגאלינו ולהרים קרן משיחו
ל על ידו למצוא עת רצון לפני ה' לבא תשועת ישרא

   .ובמעשיו
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  פרק נ"ב פסוק י"בעד  פ"ח מ"ט פרקישעיה 

ה ח יָך ּוְבי��ם ְיׁשּוָע�ה   ֹּכ� ה ְּבֵע�ת ָרצ�ן� ֲעִניִת� $ ָאַמ�ר ְיהָו�
ֶרץ  ים ֶא� ם ְלָהִק� ית ָע� יָך ְוֶאָּצְרָך� ְוֶאֶּתְנָך� ִלְבִר� ֲעַזְרִּת+

ֵממ-  �ת ֹׁש- יל ְנָחל� אּו  ט�ת. ְלַהְנִח� ֲאסּוִרים� ֵצ� ר ַל- �ֵלאֹמ
ּו ּוְבָכל2ְׁשָפִי�ים  ים ִיְרע� ּו ַעל2ְּדָרִכ� ֶׁשְך ִהָּגל+ ר ַּבֹח� ֲאֶׁש� ַל-

ם.  ב  יַמְרִעיָת- א2ַיֵּכ�ם ָׁשָר� -ֹ אּו ְול א ִיְצָמ� �ֹ � ְול בּו א ִיְרָע֨ �ֹ ל
ִים ְיַנ-הֲ  ּוֵעי ַמ� ם ְוַעל2ַמּב� י2ְמַרֲחָמ�ם ְיַנ-ֲהֵג� ם. ָוָׁש+ֶמׁש ִּכ-  יאֵל-

ּון.  י ְיֻרמ- י ַלָּד+ֶרְך ּוְמִס:ַת� י ָכל2ָהַר� ֶּלה  יבְוַׂשְמִּת� ִהֵּנה2ֵא=
ֶרץ  ֶּלה ֵמֶא� ם ְוֵא� �ן ּוִמָּי� ֶּלה� ִמָּצפ� ֵּנה2ֵא֨ אּו ְוִה- �ק ָיֹב+ ָרח� ֵמ-

ים.  ִים� ְוִג�  יגִסיִנ- ּוָרּנ�ּו ָׁשַמ֨ ֶרץ ּוִפְצח� +ה  יִלי ָא� ים ִרָּנ ָהִר�
י2ִנַח�ם יְ  ם.ִּכ- �יו ְיַרֵח- ֲעִנָּי � ַו- �ן ֲעָזַב�ִני  יד הָוה� ַעּמ� אֶמר ִצּי� �ֹ ַוּת

ִני.  �י ְׁשֵכָח- +ה ַו-אֹדָנ ַרֵח�ם  טוְיהָו ּה ֵמ- ֲהִתְׁשַּכ�ח ִאָּׁשה� עּוָל�
ְך.  א ֶאְׁשָּכֵח- �ֹ י ל ֹנִכ� ְחָנה ְוָא- +ּה ַּגם2ֵא�ֶּלה ִתְׁשַּכ� ן  טזֶּבן2ִּבְטָנ ֵה�

ִים ַחֹּקִת+  יד. ַעל2ַּכַּפ� י ָּתִמ- ִיְך ֶנְגִּד� �ֹמַת� +Fִיְך  יזיְך ח- ּו ָּבָנ ֲהר� ִמ-
אּו.  ְך ֵיֵצ- ִיְך ִמֵּמ� ֲחִריַב� ִיְך ּוַמ- ְרַס� ִיְך�  יחְמָה- יב ֵעיַנ֨ �י2ָסִב ְׂשִא-

י ֻכָּלם�  �ה ִּכ אּו2ָל+ְך ַחי2ָא�ִני ְנֻאם2ְיהָו� ּו ָב- י ֻּכָּל�ם ִנְקְּבצ� ּוְרִא�
תְ  ִׁשי ּו- י ִתְלָּב� ֲעִד� ה. ָּכ- ים ַּכַּכָּל- ִיְך�  יטַקְּׁשִר� י ָחְרֹבַת֨ �ִּכ
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ּו  ֲחק� ב ְוָר- י ִמּי�ֵׁש� ְצִר� י ַעָּתה� ֵּת- �ֻסֵת+ְך ִּכ ֶרץ ֲהִר- ִיְך ְוֶא� ְמֹמַת� ְוֹׁש�
ִיְך.  י  כְמַבְּלָע- ִיְך ְּבֵנ�י ִׁשֻּכָל+ִיְך ַצר2ִל� ּו ְבָאְזַנ� אְמר� -ֹ ע�Gד י

י �ם ְּגָׁשה2ִּל� ָבה.  ַהָּמק� י  כאְוֵאֵׁש- �ְך ִמ ְוָאַמ�ְרְּת ִּבְלָבֵב�
�ה ֲאִנ�י ְׁשכּוָל�ה ְוַגְלמּוָד+ה ֹּגָל ֶּלה ַו- � ֶאת2ֵא� ה  ָי-ַלד2ִלי $ ְוסּוָר�

ם. ה ֵה- ֶּלה ֵאיֹפ� י ֵא� � ִנְׁשַא�ְרִּתי ְלַבִּד� ל ֵה�ן ֲאִני י ִגֵּד� ֶּלה� ִמ�  ְוֵא֨
ה ֶאָּׂש�א ֶאל2ּג�יִ  כב ה ִהֵּנ֨ �י ְיהִו� ר ֲאֹדָנ Iה2ָאַמ י ֹּכ- ם� ָיִד�

ִיְך  ֶצן ּוְבֹנַת� ִיְך� ְּבֹח� יאּו ָבַנ֨ �י ְוֵהִב ים ִנִּס+ ים ָאִר� ְוֶאל2ַעִּמ�
אָנה.  ף ִּתָּנֶׂש- �ֵתיֶהם�  כגַעל2ָּכֵת� ִיְך ְוָׂשר- ְמַנ� ים ֹא- Lְוָה֨יּו ְמָלִכ

ר ַרְגַל�ִיְך ְיַלֵח+כּו  ְך ַו-ֲעַפ� ִים ֶאGֶרץ ִיְׁשַּת�ֲחוּו ָל� ִיְך ַאַּפ� �יֹקַת� ֵמיִנ
ׁשּו ֹקָו-י. א2ֵיֹב� -ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� �י ְיהָו� י2ֲאִנ � ִּכ- ַעְּת ח  כד ְוָיַד֨ ֲהֻיַּק�

ט. יק ִיָּמֵל- י ַצִּד� �ַח ְוִאם2ְׁשִב� �ר ַמְלק+ ה כה ִמִּגּב� $ ָאַמ�ר  ִּכי2ֹכ�
יץ ִיָּמֵל+ט  �ַח ָעִר� ח ּוַמְלק� י ִגּב�ר� ֻיָּק� �ה ַּגם2ְׁשִב ְיהָו�

ֹנִכ�י אָ  יַע. ְוֶאת2ְיִריֵבְך� ָא- י א�ִׁש- ֹנִכ� �Mִיְך ָא- יב ְוֶאת2ָּבַנ  כוִר�
ּון  יס ָּדָמ�ם ִיְׁשָּכר+ ָעִס� ם ְוֶכ- ִיְך� ֶאת2ְּבָׂשָר� י ֶאת2מ�ַנ֨ �ֲאַכְלִּת ְוַה-
יר  ֲאֵל�ְך ֲאִב� ְך ְוֹג- �ִׁשיֵע� י ֲאִנ�י ְיהָוה� מ- ר ִּכ� ּו ָכל2ָּבָׂש�   ְוָי-Mְדע�

ב. ה  א  ַי-ֲעֹק- ה ֵא�י ֹּכ� ּות ִאְּמֶכם�  $ ָאַמ�ר ְיהָו� �ה ֵס�ֶפר ְּכִרית Nֶז
� ֵה�ן  י ֲאֶׁשר2ָמַכ�ְרִּתי ֶאְתֶכ�ם ל+ י ִמּנ�ַׁש� יָה א�G ִמ� ֲאֶׁש�ר ִׁשַּלְחִּת�

ם.  ה ִאְּמֶכ- ם ּוְבִפְׁשֵעיֶכ�ם ֻׁשְּלָח� ֵתיֶכם� ִנְמַּכְרֶּת� ַמּ֨דּוַע  בַּבֲע�ֹנ-
יׁש ָקָראִתיP ְוֵא�ין ע�ֶנהO הֲ  אִתי ְוֵא�ין ִא� Lָּב � ה ָיִדי �ְצָר ָק֨צ�ר ָק-

ם  יב ָי� ֲחִר� י ַא- Iיל ֵה�ן ְּבַג-ֲעָרִת ַח ְלַהִּצ+ י ֹכ� ין2ִּב� ּות ְוִאם2ֵא- ִמְּפד�
ת  ִים ְוָתֹמ� ר ִּתְבַא�ׁש ְּדָגָתם� ֵמֵא�ין ַמ� ים ְנָהר�ת� ִמְדָּב� �ָאִׂש

א.  ם. גַּבָּצָמ- ים ְּכסּוָת- ק ָאִׂש� ּות ְוַׂש� ִים ַקְדר+ יׁש ָׁשַמ�  ד ַאְלִּב�
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ּות ֶאת2ָיֵע�ף  ַעת ָלע� Qים ָלַד �ן ִלּמּוִד� � ְלׁש� �ַתן ִלי ה ָנ �י ְיהִו� ֲאֹדָנ
ַע  ָּדָב+ר ָיִע�יר ֶזן ִלְׁשֹמ� � ֹא� יר ִלי ֶקר ָיִע� ֶקר ַּבֹּב� $ ַּבֹּב�
ים.  יִתי  הַּכִּלּמּוִד- א ָמִר+ �ֹ י ל ֹנִכ� ֶזן ְוָא- ח2ִל�י ֹא� �י ְיהִוה� ָּפַת- ֲאֹדָנ

תִ  א ְנסּוֹג- �ֹ �ר ל ְרִט+ים  וי. ָאח� �י ְלֹמ- ים ּוְלָחַי ֵּגִוי� ָנַת�ִּתי ְלַמִּכ�
ק.  �ת ָוֹר- ְרִּתי ִמְּכִלּמ� א ִהְסַּת� �ֹ י  זָּפַני� ל �י ְיהִוה� ַי-ֲעָזר2ִל� ַו-אֹדָנ

ע  יׁש ָו-ֵאַד� ַחָּלִמ� ן ַׂש�ְמִּתי ָפַני� ַּכ- Iא ִנְכָל+ְמִּתי ַעל2ֵּכ �ֹ ַעל2ֵּכ�ן ל
�ׁש.  א ֵאב- �ֹ �ַעְמָדה  ָקר�ב�  חִּכי2ל י ַנ יב ִאִּת� י2ָיִר� י ִמ- ַמְצִּדיִק�

י.  י ִיַּג�ׁש ֵאָל- ַעל ִמְׁשָּפִט� +ַחד ִמי2ַב� �י ְיהִוה�  טָּי ֵה�ן ֲאֹדָנ
ּו ָע�ׁש  +ִני ֵה�ן ֻּכָּלם� ַּכֶּב�ֶגד ִיְבל� ּוא ַיְרִׁשיֵע י ִמי2ה� ַי-ֲעָזר2ִל�

ם. אְכֵל- -ֹ �ל י י ַע ְּבק� ה ֹׁשֵמ� י ָבֶכם� ְיֵר�א ְיהָו� �� ֲאֶׁש�ר ִמ $  ַעְבּד+
ה ְוִיָּׁשֵע�ן  � ִיְבַטח� ְּבֵׁש�ם ְיהָו� ַגּה� ל� ין נֹ֨ ים ְוֵא� �ְך ֲחֵׁשִכ� ָהַל

יו. אֹלָה- ּו יא ֵּב- �ת ְלכ� ׁש ְמַאְּזֵר�י ִזיק+ ְדֵחי ֵא� $  ֵהTן ֻּכְּלֶכQם ֹק�
ֹ�את  ְיָתה2ּז ם ִמָּיִדי� ָה- ַעְרֶּת� ם ּוְבִזיק�ת� ִּב- ּור ֶאְׁשֶכ�   ְּבא�

ּון.ָלֶכ�  ה ִּתְׁשָּכב- ֲעֵצָב� ֶדק   א  ם ְלַמ- ְדֵפי ֶצ� ּו ֵאַלQי ֹר� ִׁשְמע�
�ר  ֶבת ּב� ם ְוֶאל2ַמֶּק� ּור ֻחַּצְבֶּת� יטּו� ֶאל2צ� +ה ַהִּב֨ ְמַבְקֵׁש�י ְיהָו

ם.  ה  בֻנַּקְרֶּת- ם ְוֶאל2ָׂשָר� יטּו� ֶאל2ַאְבָרָה�ם ֲאִביֶכ� ַהִּב֨
יו  י2ֶאָח�ד ְקָראִת� �ֶלְלֶכ+ם ִּכ- הּו. ְּתח- ְרֵכ�הּו ְוַאְרֵּב-  גַוֲאָב-

�ן ִנַחם�  ה ִצּי� Lם ְיהָו י2ִנַח֨ �ֶׂשם ִמְדָּבָרּה�  ִּכ- יָה ַוָּי ָּכל2ָחְרֹבֶת�
ּה  �ן ְוִׂשְמָחה� ִיָּמ�ֵצא ָב� �+ה ָׂשׂש ּה ְּכַגן2ְיהָו ֶדן ְוַעְרָבָת� ְּכֵע�

ה. �ל ִזְמָר- ה ְוק� י ּוְלאּוִּמ�  ד ּת�ָד� יבּו ֵאַלי� ַעִּמ� ��י ַהְקִׁש י ֵאַל
ים  �ר ַעִּמ� י ְלא� ְׁשָּפִט� א ּוִמ֨ י ֵתֵצ� ִאִּת� י ת�ָרה� ֵמ- �+ינּו ִּכ ֲאִז ַה-

יַע.  טּו  הַאְרִּג- ים ִיְׁשֹּפ+ י ּוְזֹרַע�י ַעִּמ� �ב ִצְדִקי� ָיָצ�א ִיְׁשִע� �ָקר
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ּון.  י ְיַי-ֵחל- ּו ְוֶאל2ְזֹרִע� �ים ְיַקּו� � ִאִּי יֵניֶכL  וֵאַלי ִים ֵע- U ַלָּׁשַמ֨ ם ְׂשאּו
חּו�  ָעָׁש�ן ִנְמָל֨ ִים ֶּכ- Lי2ָׁשַמ ַחת ִּכ- יטּו ֶאל2ָהָא�ֶרץ ִמַּת� Tַהִּב ְו-
ּוָעִתי�  ּון ִויׁש- �ן ְימּות+ יָה ְּכמ�2ֵכ ְׁשֶב� ה ְוֹי- ֶרץ� ַּכֶּב�ֶגד ִּתְבֶל� ְוָהָא֨

ת. א ֵתָח- �ֹ י ל ה ְוִצְדָקִת� ְהֶי� � ֹי�ְדֵעי  ז ְלע�ָל�ם ִּת- ּו ֵאַלי �ִׁשְמע
ֶדק ַע�ם ּת-  �ׁש ֶצ� � ֶחְרַּפ�ת ֱאנ� יְראּו י ְבִלָּב+ם ַאל2ִּת- �ָרִת�

ּתּו.  ם ַאל2ֵּתָח- ֹפָת� ֶמר  חּוִמִּגֻּד- ׁש ְוַכֶּצ� אְכֵל�ם ָע� -ֹ ֶגד� י י ַכֶּב֨ �ִּכ
�ר  י ְלד� ּוָעִת� ה ִויׁש- ְהֶי� � ְלע�ָל�ם ִּת- �ם ָס+ס ְוִצְדָקִתי אְכֵל -ֹ י

ים. י ִלְבִׁשי2ֹעז� ְזר�  ט ּד�ִר- �י עּוִר יֵמי עּוִר֨ ה עGּוִרי ִּכ� �ַע ְיהָו�
ַהב  ֶבת ַר� יא ַהַּמְחֶצ� Qא ַאְּת2ִה� ים ֲהל� �ָלִמ+ �ת ע- ֶדם ֹּדר� ֶק�

ין.  �ם  יְמח�ֶל�ֶלת ַּתִּנ- י ְּתה� ם ֵמ� ֲחֶר�ֶבת ָי� �א ַאְּת2ִהיא� ַהַּמ- �ֲהל
ים.  ר ְּגאּוִל- ֲעֹב� ֶרְך ַל- ם ֶּד� ֲעַמֵּקי2ָי� ָמה� ַמ- י ּוְפד יאַרָּב+ה ַהָּׂש֨ ּוֵי֨

ת ע�ָל�ם  ה ְוִׂשְמַח� ּון ּוָב�אּו ִצּי�ן� ְּבִרָּנ� ה ְיׁשּוב� Lְיהָו
ה. ֲאָנָח- ּון ָנ�סּו ָיג��ן ַו- �ן ְוִׂשְמָחה� ַיִּׂשיג� � יב ַעל2רֹאָׁש+ם ָׂשׂש

ּות  ֱאנ��ׁש ָימ� � ֵמ- יְרִאי י2ַא�ְּת ַוִּת- ּוא ְמַנ-ֶחְמֶכ+ם ִמ- י ה� Qֹנִכ י ָא- Tֹנִכ ָא-
ם ן.  ּוִמֶּבן2ָאָד� יר ִיָּנֵת- ָך נ�ֶט�ה  יגָחִצ� �ה ֹעֶׂש� ח ְיהָו Iַוִּתְׁשַּכ

�ם ִמְּפֵני� ֲחַמ�ת  יד ָּכל2ַהּי� Lד ָּתִמ ָׁשַמִיםP ְוֹיֵס�ד ָאֶרץO ַוְּתַפֵח֨
יק.  ת ַהֵּמִצ- �ה ֲחַמ� ית ְוַאֵּי �Mן ְלַהְׁשִח+ ר ּכ�ֵנ ֲאֶׁש� יק ַּכ-  ידַהֵּמִצ�

ּו א2ָימ� -ֹ ר ֹצֶע�ה ְלִהָּפֵת+ַח ְול ר ִמַה� א ֶיְחַס� �ֹ ַחת ְול ת ַלַּׁש�
 .� +יו  טוַלְחמ- ּו ַּגָּל ם ַוֶּי-ֱהמ� �ע ַהָּי� יָך ֹרַג �ה ֱאֹלֶה� � ְיהָו ֹנִכי ְוָא-

 .� �ת ְׁשמ- י  טזְיהָו�ה ְצָבא� ל ָיִד� יָך ּוְבֵצ� � ְּבִפ� ם ְּדָבַרי �ָו-ָאִׂש
ר ְלִצּי�  ֶרץ ְוֵלאֹמ� ד ָא� ִים� ְוִליֹס� ַע ָׁשַמ֨ �יָך ִלְנֹט �ן ִּכִּסיִת+

ָּתה. ר  יז ַעִּמי2ָא- ם ֲאֶׁש� �ִ ּוָׁשַל י קGּוִמי ְיר� ְתע�ְרִר� י ִה- �ְרִר� ִהְתע-
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�ס  Tַעת ּכ Lֶאת2ֻקַּב � �ס ֲחָמת+ �ד ְיהָו�ה ֶאת2ּכ� ית ִמַּי Qָׁשִת
ית.  ית ָמִצ- ּה ִמָּכל2ָּבִנ�ים  יחַהַּתְרֵעָלQה ָׁשִת� ֵאין2ְמַנֵה�ל ָל�

ֲחִזיק� ְּביָ  ָלה. ָיָל+ָדה ְוֵא�ין ַמ- ּה ִמָּכל2ָּבִנ�ים ִּגֵּד- ְׁשַּת�ִים  יטָד�
ָרָע�ב  ד ְוַהֶּׁשQֶבר ְוָה- Tי ָינ�ּוד ָל+ְך ַהֹּׁש ִיְך ִמ� ְרֹאַת� ָּנה� ֹק- ֵה֨

ְך.  י ֲאַנ-ֲחֵמ- ֶרב ִמ� אׁש  כְוַהֶח� �ֹ ּו ְּבר Qְכב ּו ָׁש- ִיְך ֻעְּלפ� Lָּבַנ
ים ֲחַמת2ְיהָו�  ְמֵלִא� �א ִמְכָמ+ר ַה- �ת ְּכת� ת ָּכל2חּוצ� ה ַּג-ֲעַר�

ִיְך.  א ִמָּי-Mִין. כאֱאֹלָה- �ֹ ת ְול +ה ּוְׁשֻכַר� ֹ�את ֲעִנָּי  ָלֵכQן ִׁשְמִעי2ָנ�א ז
�ה  כב � ִהֵּנ יב ַעּמ� ִיְך� ָיִר� ה ֵו-אֹלַה֨ �Fִיְך ְיהָו� ר ֲאֹדַנ Iה2ָאַמ ֹּכ-

�ס  ַעת� ּכ� �ס ַהַּתְרֵעָל+ה ֶאת2ֻקַּב֨ ְך ֶאת2ּכ� ְחִּתי ִמָּיֵד� Qָלַק
א2ת -ֹ י ל �ד. ֲחָמִת� ּה ע- יִפי ִלְׁשּת�ָת� �  כג�ִס� יָה ְוַׂשְמִּת֨

יִמי  �ָרה ַוָּתִׂש י ְוַנ-ֲעֹב+ ְך ְׁשִח� ּו ְלַנְפֵׁש� ְמר� ִיְך ֲאֶׁשר2ָא- ְּבַיד2מ�ַג�
ְך  ֶרץ� ֵּגֵו�   ָכָא֨

ים. ְבִר- ּוץ ַלֹע- �Mְך ִצּי+�ן ִלְבִׁש�י  א  ְוַכח� י ֻעֵּז י ִלְבִׁש� Qי עּוִר $   עּוִר�
יף ִּבְגֵד�י ִתְפאַ  Qא י�ִס �ֹ ֶדׁש ִּכ�י ל ם� ִע�יר ַהֹּק� ִ֨ ּוָׁשַל ְך ְיר- ְרֵּת�

א.  ל ְוָטֵמ- �ד ָעֵר� ְך ע� י  בָי-בֹא2ָב� ּוִמי ְּׁשִב� ָעָפQר ק� י ֵמ- Tִהְתַנ-ֲעִר
ּוׁשָ  � ְיר- ְתַּפְּתִחי +ִם ִה- �ן. ָל �ה ַּבת2ִצּי- ְך ְׁשִבָּי �ְסֵר�י ַצָּואֵר�  ג מ-

ה ִחָּנ�ם  לּו.ִּכי2ֹכה� ָאַמ�ר ְיהָו� א ְבֶכ�ֶסף ִּתָּגֵא- �ֹ  ד ִנְמַּכְרֶּת+ם ְול
אֹׁשָנ�ה  י ָבִר- ִים ָי-Mַרד2ַעִּמ� Qה ִמְצַר �י ְיהִו� ה ָאַמר� ֲאֹדָנ �י ֹכ ִּכ�

 .� ֶפס ֲעָׁשק- ּור ְּבֶא� ְוַעָּת�ה ַמה2ִּלי2ֹפה�  הָלג�ּור ָׁש+ם ְוַאּׁש�
ְׁשָל�ו ְיֵהילִ֨  +ם ֹמ- י ִחָּנ ח ַעִּמ� י2ֻלַּק� ה ִּכ- ה ְנֻאם2ְיהָו� � ְנֻאם2ְיהָו� ילּו

ץ.  י ִמֹּנָא- יד ָּכל2ַהּי��ם ְׁשִמ� י ָלֵכן�  וְוָתִמ� י ְׁשִמ+ ע ַעִּמ� ָלֵכQן ֵיַד�
ר ִהֵּנ-Mִני. ְמַדֵּב� ּוא ַה- י2ֲאִני2ה� ּוא ִּכ- ַמה2ָּנא֨וּו  ז ַּבּי��ם ַהה�
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�ב  ר ט� �ם ְמַבֵּׂש� Qיַע ָׁשל Tר ַמְׁשִמ ים ַרְגֵל�י ְמַבֵּׂש� Lָהִר ַעל2ֶה-
ִיְך. ַמׁשְ  ר ְלִצּי��ן ָמַל�ְך ֱאֹלָה- +ה ֹאֵמ� יַע ְיׁשּוָע �ל ֹצַפQִיְך  חִמ� ק�

ּוב ְיהָו�ה  ּו ְּבׁש� ִין� ִיְרא� י ַע�ִין ְּבַע֨ +נּו ִּכ� �ל ַיְחָּד�ו ְיַרֵּנ ָנ�ְׂשאּו ק�
�ן.  י2ִנַח�ם  טִצּי- +ִם ִּכ- ּוָׁשָל �ת ְיר- ו ָחְרב� � ַיְחָּד� ּו ַרְּננּו �ִּפְצח

ִם. ְיהָוה� ַעּמ�  ּוָׁשָל- ל ְיר- �  י� ָּגַא� �ַע ָקְדׁש� ָחַׂש�ף ְיהָוה� ֶאת2ְזר�
ת ְיׁשּוַע�ת  ֶרץ ֵא� � ָּכל2ַאְפֵסי2ָא� �י ָּכל2ַהּג�ִי+ם ְוָראּו ְלֵעיֵנ

ינּו. ּו  יא ֱאֹלֵה- +עּו ְצא� א ַאל2ִּתָּג ם ָטֵמ� ּו ִמָּׁש� � ְצא� ּורּו ֨סּורּו �ס
י ְּכֵל�  ְׂשֵא� רּו ֹנ- ּה ִהָּב= אּו  יבי ְיהָו-ה. ִמּת�ָכ� א ְבִחָּפז�ן� ֵּתֵצ� �ֹ ִּכ�י ל

י2ֹהֵל�ְך  ּון ִּכ- ֵלכ+ א ֵת- �ֹ ה ל   ּוִבְמנּוָס�
ל.    י ִיְׂשָרֵא- ה ּוְמַאִּסְפֶכ�ם ֱאֹלֵה�   ִלְפֵניֶכם� ְיהָו�

  סוף פרק י"בעד פל"ב  פ"יישעיה 
ד יְ  לב ֲעֹמ+ �ד ַהּי��ם ְּבֹנ�ב ַל- �ן ֹנֵפ�ף ָיד�� ַה�ר ַּבת2ע� ִּגְבַע�ת  ִצּי�

ִם. ּוָׁשָל- ה  לג ְיר- �ת ְמָסֵע�ף ֻּפאָר� �ה ְצָבא� � ְיהָו ָאד�ן �ה ָה- ִהֵּנ
לּו.  ים ִיְׁשָּפ- ים ְוַהְּגֹבִה� ֲעָרָצ+ה ְוָרֵמ�י ַהּק�ָמה� ְּגדּוִע�  לדְּבַמ-

ְבֵכ�י  ף ִס- Qְוִנַּק  
�ל. יר ִיּפ- +ל ְוַהְּלָבנ��ן ְּבַאִּד� �ַער ַּבַּבְרֶז ֶטר ְוָיָצ�   א ַהַּי א ֹח�

ה.  יו ִיְפֶר- ָרָׁש� �ֶצר ִמָּׁש- �Fַזע ִיָׁש+י ְוֵנ +ה  בִמֵּג ּוַח ְיהָו ה ָעָל�יו ר� ְוָנָח�
ת  ַעת ְוִיְרַא� ּוַח ַּד� ה ר� ּוַח ֵעָצה� ּוְגבּוָר� �ה ר ּוַח ָחְכָמ�ה ּוִביָנ� Tר

�  גְיהָו-ה.  א2ְלַמְרֵא�ה ֵעיָניו -ֹ +ה ְול � ְּבִיְרַא�ת ְיהָו ַו-ֲהִריח�
�ט יַח.  ִיְׁשּפ� �יו י�ִכ- ע ָאְזָנ א2ְלִמְׁשַמ� -ֹ ים  דְול ֶדק� ַּדִּל� ְוָׁשַפ�ט ְּבֶצ֨

יו  ֶרץ� ְּבֵׁש�ֶבט ִּפ� ָּכה2ֶא֨ �ר ְלַעְנֵוי2ָא+ֶרץ ְוִה- יַח ְּבִמיׁש� ְוה�ִכ�
ע.  ית ָרָׁש- יו ָיִמ� ּוַח ְׂשָפָת� +יו  הּוְבר� ֶדק ֵאז��ר ָמְתָנ ָיה ֶצ� ְוָה�
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ֱאמּוָנ�ה ֵאז��ר ֲחָלָצ-  ר  ויו. ְוָה- ֶבׂש ְוָנֵמ� �ר ְזֵאב� ִעם2ֶּכ� ְוָג
ג  ן ֹנֵה� ו ְוַנ�ַער ָקֹט� יר ּוְמִריא� ַיְחָּד� �ֶגל ּוְכִפ י ִיְרָּב+ץ ְוֵע֨ ִעם2ְּגִד�

ם.  ּו ַיְלֵדיֶה+ן ְוַאְרֵי�ה  זָּב- ו ִיְרְּבצ� יָנה ַיְחָּד� ה ָוֹדב� ִּתְרֶע� �ּוָפָר
ֶבן.  אַכל2ֶּת- -ֹ ר י ע י� חַּכָּבָק� ֲעַׁש� � ְוִׁש- ֵנ�ק ַעל2ֻח�ר ָּפ+ֶתן ְוַעל

ה.  � ָהָד- ּול ָיד� י ָּגמ� עּו  טְמאּוַר�ת ִצְפע�ִנ� א2ָיֵר� -ֹ ל
ֶרץ ֵּדָעה�  י2ָמְלָא�ה ָהָא� יתּו ְּבָכל2ַה�ר ָקְדִׁש+י ִּכ- א2ַיְׁשִח� -ֹ ְול

ים. �ם ְמַכִּס- ִים ַלָּי ה ַּכַּמ� ֶרׁש  י ֶאת2ְיהָו� ּוא ֹׁש� ְוָהָיה� ַּבּי��ם ַהה�
י אֲ  ה ִיַׁש� ְיָת� ׁשּו ְוָה- ים ֵאָל�יו ּג�ִי�ם ִיְדֹר+ �ס ַעִּמ� ֶׁש�ר ֹעֵמד� ְלֵנ

�ד. � ָּכב- �ה יא ְמֻנָחת� �י ְוָהָי יף ֲאֹדָנ ּוא י�ִס֨ $ ֵׁשִנית�  $ ַּבּי��ם ַהה�
ַאּׁ֨שּור  � ֲאֶׁש�ר ִיָּׁשֵארU ֵמ- � ִלְקנ��ת ֶאת2ְׁשָא�ר ַעּמ+ ָיד�

�ס ּומִ  ִים ּוִמַּפְתר� Lת ּוִמִּמְצַר ֵעיָל�ם ּוִמִּׁשְנָער� ּוֵמ�ֲחָמ� ּוׁש ּוֵמ- ּכ�
�י ַהָּי-ם.  ִאֵּי ף ִנְדֵח�י ִיְׂשָרֵא+ל  יבּוֵמ- ם ְוָאַס� א ֵנס� ַלּג�ִי� ְוָנָׂש�

ֶרץ.  �ת ָהָא- ע ַּכְנפ� ַאְרַּב� ץ ֵמ- �ת ְיהּוָדה� ְיַקֵּב� �ָרה�  יגּוְנֻפצ ְוָס֨
ה ִיּכָ  י ְיהּוָד� ְרֵר� ִים ְוֹצ- �א ִקְנַא�ת ֶאְפַר� א2ְיַקֵּנ -ֹ ִים� ל ֵר+תּו ֶאְפַר֨

ִים.  ר ֶאת2ֶאְפָר- א2ָיֹצ� -ֹ ה ל יהּוָד� ה ִו- ְוָע֨פּו  ידֶאת2ְיהּוָד�
�ם  �ֶדם ֱאד ּזּו ֶאת2ְּבֵני2ֶק+ ו ָיֹב� ָּמה ַיְחָּד� ְבָכֵת�ף ְּפִלְׁשִּתים� ָי�

ם.  �ן ִמְׁשַמְעָּת- �י ַעּמ� ם ּוְבֵנ �ַח ָיָד� יםטו ּומ�ָאב� ִמְׁשל� ֱחִר�  ְוֶה-
�ם  ר ַּבְעָי � ַעל2ַהָּנָה� Qִים ְוֵהִנ�יף ָיד �ן ָים2ִמְצַר� ה ֵאGת ְלׁש� ְיהָו�

ים.  יְך ַּבְּנָעִל- ים ְוִהְדִר� �ה ְנָחִל� הּו� ְלִׁשְבָע � ְוִהָּכ֨  טזרּוח+
ֲאֶׁש�ר  ּור ַּכ- ַאּׁש+ ר ֵמ- ר ִיָּׁשֵא� � ֲאֶׁש� ה ִלְׁשָא�ר ַעּמ� ְיָת�ה ְמִסָּל� ְוָה-

ְיָתה�    ָה-
ִים.ְלִיׂשְ  ֶרץ ִמְצָר- � ֵמֶא� ל ְּבי��ם ֲעֹלת� � ַּבּי��ם  א ָרֵא� ַמְרָּת ְוָא-
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ִני.  ְתַנֲחֵמ- ב ַאְּפָך� ּו- י ָיֹׁש� �ְפָּת ִּב+ י ָאַנ ה ִּכ� �ְדָך� ְיהָו� ּוא א-  בַהה�
�ּה  י2ָעִּז�י ְוִזְמָרת� ָי א ֶאְפָח+ד ִּכ- �ֹ י ֶאְבַט�ח ְול Qּוָעִת ה ֵאTל ְיׁש- ִהֵּנ֨

Mְיִהי ה ַו- ה. ְיהָו� יׁשּוָע- י ִל- �ן ִמַּמַעְיֵנ�י  ג2ִל� ִים ְּבָׂשׂש+ ּוְׁשַאְבֶּתם2ַמ�
ה.  ּו  דַהְיׁשּוָע- יהָוה� ִקְרא� ּו ַל- �ּוא ה�ד ם ַּבּי��ם ַהה� Iֲאַמְרֶּת ַו-

 .� י ִנְׂשָּג�ב ְׁשמ- ירּו ִּכ� יֹלָת+יו ַהְזִּכ= ים ֲעִל- ַעִּמ� יעּו ָב- � ה�ִד� ִבְׁשמ�
ה ִּכ�  ה ּו ְיהָו� ַעתי גֵ ַזְּמר� ּות ָעָׂש+ה מּוַד� ֶרץ.  א� ֹ�את ְּבָכל2ָהָא-  וז

ִּני י�ֶׁש�ֶבת ִצּי+�ן  י ָוֹר� ֲהִל�   ַצ-
ל.   �ׁש ִיְׂשָרֵא- ְך ְקד� �ל ְּבִקְרֵּב� י2ָגד�   ִּכ-

    פסוק כ"ועד  פ"מ פ"אישעיה 
ם.  א ֵהיֶכ- ר ֱאֹל- י יֹאַמ� ּו ַעִּמ+ ּו ַנ-ֲחמ� ּו ַעל2ֵל�ב  בַנ-ֲחמ� Iַּדְּבר

ּוׁשָ  +ּה ְיר- ה ֲע�ָנ י ִנְרָצ� ּה ִּכ� ְלָאה� ְצָבָא� י ָמ- �יָה ִּכ ּו ֵאֶל� ם� ְוִקְרא� ִ֨ ַל
יָה. ה ִּכְפַל�ִים ְּבָכל2ַחּטֹאֶת- �ד ְיהָו� ְקָחה� ִמַּי י ָל- ��ל  ג ִּכ ק�

ה ְמִסָּל�ה  ֲעָרָב� +ה ַיְּׁשרּו� ָּב- ר ַּפּנ�ּו ֶּד�ֶרְך ְיהָו א ַּבִּמְדָּב= ק�ֵר�
ינּו.  אֹלֵה- �ה ָּכל2 דֵל- ר ְוִגְבָע�ה ִיְׁשָּפ+לּו ְוָהָי א ְוָכל2ַה� ֶּגיא� ִיָּנֵׂש�

ה.  ים ְלִבְקָע- ְרָכִס� �ר ְוָה- ָעֹקב� ְלִמיׁש� �ד  הֶה- ְוִנְגָל�ה ְּכב�
ר. י ְיהָו�ה ִּדֵּב- י ִּפ� Qו ִּכ ּו ָכל2ָּבָׂשר� ַיְחָּד� �+ה ְוָרא ק�Gל  ו ְיהָו

ר ָמ�ה ֶאְקָר+א ָּכל2ַהּבָ  א ְוָאַמ� יר ֹאֵמ�ר ְקָר� ָׂש�ר ָחִצ�
ה.  יץ ַהָּׂשֶד- � ְּכִצ� י  זְוָכל2ַחְסּד� Qיץ ִּכ ל ִצ� �ֵב- ָיֵב�ׁש ָחִציר� ָנ

ם.  יר ָהָע- � ָאֵכ�ן ָחִצ� �ְׁשָבה ּב+ ּוַח ְיהָו�ה ָנ יר  חר� ׁש ָחִצ� ָיֵב�
ם. ּום ְלע�ָל- ינּו ָיק� יץ ּוְדַבר2ֱאֹלֵה� ל ִצ+ �ֵב- ַּה  ט ָנ ��ל ַהר2ָּגֹב ַע

ֶרת ֲעִלי2ָלְך� ְמַבֶּׂש�  ְך ְמַבֶּׂש� ַח� ק�ֵל� יִמי ַבֹּכ֨ ��ן ָהִר ֶרת ִצּי�
ה ִהֵּנ�ה  ִאי ִאְמִרי� ְלָעֵר�י ְיהּוָד� יִמי� ַאל2ִּתיָר� +ִם ָהִר֨ ּוָׁשָל ְיר-
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ם.  ֵהיֶכ- ְׁשָלה  יֱאֹל- � ֹמ� �א ּוְזֹרע� �ק ָיב� �י ְיהִוה� ְּבָחָז ה ֲאֹדָנ ִהֵּנ֨
� ּוְפֻעָּלת�  �ה ְׂשָכר�� ִאּת� � ִהֵּנ �  יא� ְלָפָנ-יו. ל+ ְּכֹרֶעה� ֶעְדר�

ל. �ת ְיַנֵה- � ִיָּׂש+א ָעל� ים ּוְבֵחיק� ה ִּבְזֹרע�� ְיַקֵּב�ץ ְטָלִא�  יב ִיְרֶע�
ׁש  ן ְוָכ�ל ַּבָּׁשִל� �Fֶרת ִּתֵּכ� ִים� ַּבֶּז ִים ְוָׁשַמ֨ � ַמ� Lֳעל ד ְּבָׁש- י2ָמַד֨ ִמ-

ים ּוְגבָ  ֶלס� ָהִר� ל ַּבֶּפ֨ �אְזָנ-Mִים. ֲעַפ�ר ָהָא+ֶרץ ְוָׁשַק -ֹ �ת ְּבמ  יגע�
ּנּו.  �ִדיֶע- � י- יׁש ֲעָצת� +ה ְוִא� ּוַח ְיהָו י2ִתֵּכ�ן ֶאת2ר� י  ידִמ- �ֶאת2ִמ

ַעת  ַרח ִמְׁשָּפ+ט ַוְיַלְּמֵד�הּו ַד� הּו ְּבֹא� Mְיַלְּמֵד� הּו ַו- נ�ָעץ� ַוְיִביֵנ�
ּנּו.  �ִדיֶע- ֶרְך ְּתבּונ��ת י- ַחק ֵה�ן ּג�ִים� ְּכַמ�ר ִמְּד  טוְוֶד� י ּוְכַׁש� ִל�

�ל.  ק ִיּט- ן ִאִּי�ים ַּכַּד� �Mִים ֶנְחָׁש+בּו ֵה� אְזַנ -ֹ י   טזמ ין ֵּד� �ן ֵא� ּוְלָבנ=
ה. י ע�ָל- ין ֵּד� � ֵא� ָּית� +ר ְוַח֨ �  יז ָּבֵע ָּכל2ַהּג�ִי�ם ְּכַא�ִין ֶנְגּד+
 .� הּו ֶנְחְׁשבּו2ל- ֶפס ָוֹת� י ְּתַדְּמי�ּון ֵא+ל  יחֵמֶא� ְוֶאל2ִמ�

�. ּומַ  ַעְרכּו ל- ּות ַּת� ף  יטה2ְּדמ� ׁש ְוֹצֵר� � ָנַס�ְך ָחָר� ֶסל ַהֶּפ֨
ף.  �ת ֶּכ�ֶסף צ�ֵר- +ּנּו ּוְרֻתק� ה  כַּבָּזָה�ב ְיַרְּקֶע ְמֻסָּכ�ן ְּתרּוָמ� ַה-

ֶסל  ין ֶּפ� � ְלָהִכ� ׁש ָחָכם� ְיַבֶּקׁש2ל� �ב ִיְבָח+ר ָחָר א2ִיְרַק� -ֹ ֵע�ץ ל
�ט. א ִיּמ- �ֹ ְד  כא ל �א ֵת- ��א ֻהַּג�ד ֲהל Qעּו ֲהל �א ִתְׁשָמ� עּו� ֲהל�

ֶרץ.  �ת ָהָא- �ְסד� ם מ- ינ�ֶת� +ם ֲהל�א� ֲהִב� אׁש ָלֶכ �ֹ ַהֹּיֵׁשב�  כבֵמר
ִים  ים ַהּנ�ֶט�ה ַכֹּדק� ָׁשַמ� ֲחָגִב+ יָה ַּכ- ְׁשֶב� ֶרץ ְוֹי- ּוג ָהָא� ַעל2ח�

ֶבת.  ֶהל ָלָׁש- ם ָּכֹא� �ְזִנ�ים לְ  כגַוִּיְמָּתֵח� ן ר- ְפֵטי ַהּנ�ֵת� ָא+ִין ֹׁש�
ה.  הּו ָעָׂש- ֶרץ ַּכֹּת� עּו ַאQף  כדֶא� עּו ַאGף ַּבל2ֹזָר� ַא�ף ַּבל2ִנָּט�

ה  ׁשּו ּוְסָעָר� +ם ְוַגם2ָנַׁש�ף ָּבֶהם� ַוִּיָב� ֶרץ ִּגְזָע ׁש ָּבָא� ַּבל2ֹׁשֵר�
ם. ׁש ִּתָּׂשֵא- �ׁש.  כה ַּכַּק� ר ָקד- +ה יֹאַמ� י ְתַדְּמי�ּוִני ְוֶאְׁשֶו ְוֶאל2ִמ�

יא  כו ֶּלה ַהּמ�ִצ� � ִמי2ָבָר�א ֵא� יֵניֶכ�ם ּוְראּו ְׂשאּו2ָמ֨ר�ם ֵע-
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יץ  ב א�ִנים� ְוַאִּמ� �א ֵמֹר ר ְצָבָא+ם ְלֻכָּלם� ְּבֵׁש�ם ִיְקָר� ְבִמְסָּפ�
ַח    ֹּכ�

ר.   א ֶנְעָּד- �ֹ יׁש ל   ִא�
  

   פרק נ"ו פ"אעד  פ"א נ"דפישעיה 

�  א י ִרָּנ א ָיָל+ָדה ִּפְצִח֨ �ֹ ה ל ָלה ָרִּנ�י ֲעָקָר� ֲהִלי� לֹא2ָח� ה ְוַצ-
ר ְיהָו-ה.  ֵני2ׁש�ֵמָמQה ִמְּבֵנ�י ְבעּוָל�ה ָאַמ� ים ְּב- Tי2ַרִּב  בִּכ-

יִבי ּו  ַהְרִח� ִיְך ַיּט� Qת ִמְׁשְּכנ�ַת� Tיִריע ְך ִו- ֳהֵל� �ם ָא- $ ְמק�
ִיְך ַחֵּז-Mִקי.  ֹדַת� ִיְך ִויֵת- יָתַר� יִכי� ֵמ- ֲאִר֨ ִכי ַה-  גַאל2ַּתְחֹׂש+

י י2ָיִמ� ים ִּכ- ׁש ְוָעִר� ִצי ְוַזְרֵעְך� ּג�ִי�ם ִייָר� אול ִּתְפֹר+ �ֹ ן ּוְׂשמ
יבּו.  �ת י�ִׁש- �ִׁשי  דְנַׁשּמ� א ֵתב� �ֹ � ִּכי2ל יְרִאי ַאל2ִּת-

ִחי  ִיְך� ִּתְׁשָּכ� ֶׁשת ֲעלּוַמ֨ �יִרי ִּכ�י ֹב א ַתְחִּפ+ �ֹ י ל י ִּכ� ְלִמ� ְוַאל2ִּתָּכ-
א ִתְזּכְ  �ֹ ִיְך ל ת ַאְלְמנּוַת� �ד. ְוֶחְרַּפ� ִיְך  הִרי2ע- ִיְך� ֹעַׂש� ֲעַל֨ י ֹב- �ִּכ

י  ל ֱאֹלֵה� �ׁש ִיְׂשָרֵא� ֲאֵלְך� ְקד� � ְוֹג- �ת ְׁשמ+ ְיהָו�ה ְצָבא�
א.  ֶרץ ִיָּקֵר- ּוַח  וָכל2ָהָא� ּוַבת ר� י2ְכִאָּׁשTה ֲעזּוָבQה ַו-ֲעצ� ִּכ-

ר ֱאֹלָה-  ס ָאַמ� י ִתָּמֵא� ים ִּכ� Qֶׁשת ְנעּוִרTה ְוֵא+  זִיְך. ְקָרָא�ְך ְיהָו
ְך.  ים ֲאַקְּבֵצ- ים ְּגֹדִל� ֲחִמ� יְך ּוְבַר- ן ֲעַזְבִּת+ ַגע ָקֹט�  חְּבֶר�

ֶסד ע�ָל�ם  ְך ּוְבֶח� ַגע� ִמֵּמ� �י ֶר֨ ְרִּתי ָפַנ ֶצף ִהְסַּת֨ ְּבֶׁש�ֶצף ֶק�
ֲאֵל�ְך ְיהָו-ה. ר ֹּג- יְך ָאַמ� ַחְמִּת+ י ֲאֶׁש�ר  ט ִר- ֹ�את ִל� � ז ַח י נֹ֨ ִּכי2ֵמ�

ְעִּתי ֵמ-  �ד ַעל2ָהָא+ֶרץ ֵּכ�ן ִנְׁשַּבQְעִּתי ִנְׁשַּב� ר ֵמי2ֹנQַח ע� ֲעֹב�
ְך.  ף ָעַל�ִיְך ּוִמְּגָער2ָּב- �ת  יִמְּקֹצ� ּוׁשּו ְוַהְּגָבע� ָהִרים� ָימ� י ֶה- �ִּכ

א  �ֹ � ל ית ְׁשל�ִמי �ּוׁש ּוְבִר א2ָימ� -ֹ ִאֵּת�ְך ל י ֵמ- Iְּתמּוֶט+יָנה ְוַחְסִּד
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ְך ְיהָו-ה ֲחֵמ� ר ְמַר- ּוט ָאַמ� א ֻנָח+ָמה  יא .ָתמ� �ֹ ה ל ֲעָר� �ה ֹס- ֲעִנָּי
ים.  יְך ַּבַּסִּפיִר- יַסְדִּת� ִיְך ִו- יץ ַּבּפּוְך� ֲאָבַנ� �י ַמְרִּב Lֹנִכ ה ָא-  יבִהֵּנ֨

�י ֶאְקָּד+ח  ִיְך ְלַאְבֵנ ִיְך ּוְׁשָעַר� ְדֹכד� ִׁשְמֹׁשַת� י ַּכ- �ְוַׂשְמִּת
ֶפץ.  �Mיִ  יגְוָכל2ְּגבּוֵל�ְך ְלַאְבֵני2ֵח- +ה ְוָכל2ָּבַנ ְך ִלּמּוֵד�י ְיהָו

�ם ָּבָנ-Mִיְך.  ב ְׁשל� ֶׁשק�  ידְוַר� י ֵמֹע֨ �ֲחִק +Fִני ַר- ה ִּתּכ�ָנ ִּבְצָדָק�
ִיְך.  ב ֵאָל- א2ִתְקַר� -ֹ י ל ה ִּכ� ְּמִחָּת� ִאי ּוִמ֨ א ִתיָר� �ֹ ֵה�ן ּג��ר  טוִּכי2ל

�ל.  ְך ָעַל�ִיְך ִיּפ- י ִמי2ָג�ר ִאָּת� א�ִת+ ֶפס ֵמ- �ה טזָיגQּור ֶא� �  ִהֵּנ ֹנִכי ָא-
ֲעֵׂש+הּו  י ְלַמ- יא ְכִל� ם ּומ�ִצ� � ְּבֵא�ׁש ֶּפָח� ַח ׁש ֹנֵפ֨ ָּבָר�אִתי ָחָר�

ל.  ית ְלַחֵּב- אִתי ַמְׁשִח� י ָּבָר� Qֹנִכ ִיְך�  יזְוָא- י יּוַצ�ר ָעַל֨ Iָּכל2ְּכִל
את  Yֹ ט ַּתְרִׁש+יִעי ז ְך ַלִּמְׁשָּפ� קּום2ִאָּת� �ן ָּת- Qח ְוָכל2ָלׁש א ִיְצָל� �ֹ ל

  תU ַנ-ֲחלַ 
י ְנֻאם2ְיהָו-ה.  ִאִּת� Tה ְוִצְדָקָתQם ֵמ- י ְיהָו �י ָּכל2ָצֵמא�  אַעְבֵד֨ �ה

ּו  לּו ּוְלכ� � ֶו-ֱאֹכ� ּו ִׁשְברּו �� ָּכ+ֶסף ְלכ ין2ל� ר ֵא- ִים ַו-ֲאֶׁש� ּו ַלַּמ� ְלכ�
ב.  �Mִין ְוָחָל- יר ַי �א ְמִח� ּו ְּבל�א2ֶכQֶסף ּוְבל� ָל�ָּמה  בִׁשְבר�

ֶסף�  +ה ִׁשְמ֨עּו ִתְׁשְקלּו2ֶכ֨ �א ְלָׂשְבָע יֲעֶכ�ם ְּבל� ֶחם ִויִג- ְּבל�א2ֶל�
ם.  ֶׁשן ַנְפְׁשֶכ- �ג ַּבֶּד� �ב ְוִתְתַעַּנ �ַע ֵאַלי� ְוִאְכלּו2ט� �ּו  גָׁשמ �ַהּט

+ם ְוֶאְכְרָת�ה ָלֶכם�  י ַנְפְׁשֶכ ּו ּוְתִח� י ִׁשְמע� ּו ֵאַל� ָאְזְנֶכם� ּוְלכ�
י ָדִו�ד הַ  ְסֵד� ם ַח- ית ע�ָל� ים. ְּבִר� ים  דֶּנ-ֱאָמִנ- ֵהQן ֵע�ד ְלאּוִּמ�

ים.  יד ּוְמַצֵּו�ה ְלֻאִּמ- יו ָנִג� א  הְנַתִּת+ א2ֵתַדע� ִּתְקָר� -ֹ ֵה�ן ּג��י ל
יָך  �ה ֱאֹלֶה� ַען� ְיהָו ּוצּו ְלַמ֨ ּוָך ֵאֶל�יָך ָיר+ א2ְיָדע� -ֹ ְוג��י ל

ְך. ֲאָר- י ֵפ- ל ִּכ� �ׁש ִיְׂשָרֵא� ּו ְיהָו�ה ּבְ  ו ְוִלְקד� � ִּדְרׁש� ְצא+ ִהָּמ-
�ב.  � ָקר- ְהי�ת� הּו ִּב- ֶון  זְקָרֻא� יׁש ָא� � ְוִא� ַי-ֲעֹז�ב ָרָׁשע� ַּדְרּכ�
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ינּו  הּו ְוֶאל2ֱאֹלֵה� יַרֲחֵמ� ב ֶאל2ְיהָוה� ִו- �ַמְחְׁשֹבָת+יו ְוָיֹׁש
�ַח.  ה ִלְסל- י2ַיְרֶּב� ם  חִּכ- �ֵתיֶכ� � ַמְחְׁשב� א ַמְחְׁשב�ַתי �ֹ ִּכ�י ל

א ַדְרֵכיֶכ�  �ֹ ם ְיהָו-ה. ְול ִים  טם ְּדָרָכ+י ְנֻא� ּו ָׁשַמ� י2ָגְבה� ִּכ-
י  ם ּוַמְחְׁשֹבַת� � ִמַּדְרֵכיֶכ� ּו ְדָרַכי ��ן ָּג-ְבה ֵמָא+ֶרץ ֵּכ

ם.  ֵתיֶכ- ֶלג  יִמַּמְחְׁשֹב- Lֶׁשם ְוַהֶּׁש ֲאֶׁש�ר ֵיֵרדU ַהֶּג֨ י ַּכ- Yִּכ
�ה Gי ִאם2ִהְרָו ּוב ִּכ א ָיׁש� �ֹ ָּמה� ל ִים ְוָׁש֨ ֶרץ  ִמן2ַהָּׁשַמ� ֶאת2ָהָא�

ל.  ֹאֵכ- ַע ְוֶל�ֶחם ָל- ַרע� ַלֹּזֵר� �ַתן ֶז֨ ּה ְוִהְצִמיָח+ּה ְוָנ �ִליָד�  יאְוה-
י  �ם ִּכ ּוב ֵאַל�י ֵריָק+ א2ָיׁש� -ֹ י ל � ֲאֶׁש�ר ֵיֵצ�א ִמִּפ� �ה ְדָבִרי ְהֶי �ן ִי- ֵּכ

יו.  ר ְׁשַלְחִּת- יַח ֲאֶׁש� ְצִּתי ְוִהְצִל�  יבִאם2ָעָׂשה� ֶאת2ֲאֶׁש�ר ָחַפ�
�ת ִּכ-  ים ְוַהְּגָבע� ָהִר� ּון ֶה- ּוָבל+ �ם ּת- אּו ּוְבָׁשל� י2ְבִׂשְמָח�ה ֵתֵצ�

ף.  ה ִיְמֲחאּו2ָכ- י ַהָּׂשֶד� ה ְוָכל2ֲעֵצ� ּו ִלְפֵניֶכם� ִרָּנ� � יגִיְפְצח
�ׁש  ַּנֲעצּוץ� ַי-ֲעֶל�ה ְבר� ַחתַּת�ַחת ַה- ד ַי-ֲעֶל�ה ֲהַד+ס  ְוַת� ַהִּסְרַּפ�

ם יהָוה� ְלֵׁש� �ה ַל- ת. ְוָהָי א ִיָּכֵר- �ֹ �ת ע�ָל�ם ל ֹּכGה ָאַמ�ר  א  ְלא�
ּוָעִתי�  י2ְקר�ָב�ה ְיׁש- ה ִּכ- ּו ְצָדָק+ ט ַו-ֲעׂש� ּו ִמְׁשָּפ� ה ִׁשְמר� ְיהָו�
י  �א ְוִצְדָקִת�   ָלב�

�ת.     ְלִהָּגל-

  פרק ס"ג פ"טעד  פ"ס פ"אישעיה 

�ד ְיהָו�ה ָעַל�יִ  א י ָב�א א�ֵר+ְך ּוְכב� �ִרי ִּכ� ּוִמי א� ח. ק�  בְך ָזָר-
ִיְך�  ים ְוָעַל֨ ל ְלֻאִּמ+ ֶרץ ַו-ֲעָרֶפ� ֶׁשְך� ְיַכֶּסה2ֶא� �ה ַהֹח֨ י2ִהֵּנ ִּכ-

ה.  ִיְך ֵי-Mָרֶא- � ָעַל� ה ּוְכב�ד� ּו ג�ִי�ם ְלא�ֵר+ְך  גִיְזַר�ח ְיהָו� ְלכ� ְוָה-
ְך.  ים ְלֹנ�ַגּה ַזְרֵח- י ֻּכָּל�ם  דּוְמָלִכ� ִיְך� ּוְרִא� יב ֵעיַנ֨ �י2ָסִב ְׂשִא-
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ד  ִיְך ַעל2ַצ� אּו ּוְבנ�ַת� �ק ָיֹב� ָרח� ִיְך� ֵמ- +ְך ָּבַנ֨ אּו2ָל ּו ָב- ִנְקְּבצ�
ָנה.  ָאַמ- ב ְלָבֵב+ְך  הֵּת- ד ְוָרַח� ְרְּת ּוָפַח� � ְוָנַה� ָא�ז ִּתְרִאי

ְך.  אּו ָל- יל ּג�ִי�ם ָיֹב� ם ֵח� �ן ָי� ִיְך� ֲהמ� י2ֵיָהֵפ�ְך ָעַל֨ ת  וִּכ- ְפַע֨ ִׁש-
ים ְּתַכֵּס�  Lאּו ְּגַמִּל ה ֻּכָּל�ם ִמְּׁשָב�א ָיֹב+ � ְוֵעיָפ� י ִמְדָין �ְך ִּבְכֵר

רּו.  ת ְיהָו�ה ְיַבֵּׂש- אּו ּוְתִה:� אן  זָזָה�ב ּוְלב�ָנה� ִיָּׂש� �ֹ ָּכל2צ
ּו ַעל2ָרצ�ן�  �ּוֶנְך ַי-ֲעל ְרת+ ְך ֵאיֵל�י ְנָבי��ת ְיָׁש- ְבצּו ָל� ֵקָדר� ִיָּק�

י ית ִּתְפַאְרִּת� י ּוֵב� ר.  ִמְזְּבִח� �ב ְּתעּוֶפ+יָנה  חֲאָפֵא- ֶּלה ָּכָע ִמי2ֵא�
ם.  ֵתיֶה- ּו ָו-ֳאִנּי��ת   ִּכי2ִל�י טְוַכּי�ִנ�ים ֶאל2ֲאֻרֹּב- �ים ְיַקּו� $ ִאִּי

ם  ם ּוְזָהָב� �ק ַּכְסָּפ� ָרח� ִיְך� ֵמ- יא ָבַנ֨ �ה ְלָהִב אֹׁשָנ� ַּתְרִׁשיׁש� ָּבִר�
� ִיְך ְוִלְקד� �ה ֱאֹלַה� ְך. ִאָּת+ם ְלֵׁשם� ְיהָו ֲאָר- י ֵפ- ל ִּכ�  יׁש ִיְׂשָרֵא�

 � י ְבִקְצִּפי �ּוֶנְך ִּכ ְרת+ ם ְיָׁש- ִיְך ּוַמְלֵכיֶה� ֹמַת� ּוָבנ�ּו ְבֵנ-י2ֵנָכר� ֹח-
יְך.  ַחְמִּת- יְך ּוִבְרצ�ִנ�י ִר- יד  יאִהִּכיִת� Qִיְך ָּתִמ Tּוִפְּת֨חּו ְׁשָעַר

ִיְך�  יא ֵאַל֨ �+רּו ְלָהִב א ִיָּסֵג �ֹ ם ָוַל�ְיָלה ל ם  י�ָמ� ֵח�יל ּג�ִי�
ים.  ם ְנהּוִג- ר  יבּוַמְלֵכיֶה� י2ַהּג�Tי ְוַהַּמְמָלָכQה ֲאֶׁש� ִּכ-

בּו.  ב ֶי-ֱחָר- ּוְך יֹאֵב+דּו ְוַהּג�ִי�ם ָחֹר� א2ַיַעְבד� -ֹ �ד יג ל �ְּכב
ּור ַיְחָּד+ו ְלָפֵאר�  ר ּוְתַאּׁש� �ׁש ִּתְדָה� Qא ְּבר� �ִיְך ָיב� ַהְּלָבנ�ן� ֵאַל

�ם ִמְקָּד  ד. ְמק� �ם ַרְגַל�י ֲאַכֵּב- י ּוְמק� ְל֨כּו ֵאַל�ִיְך  ידִׁש� ְוָה-
�ת ַרְגַל�ִיְך  ּו ַעל2ַּכּפ� Qְׁשַּתֲחו ִיְך ְוִה- �י ְמַעַּנ� � ְּבֵנ ְׁש֨ח�ַח
ל.  �ׁש ִיְׂשָרֵא- ה ִצּי��ן ְקד� ְראּו ָלְך� ִע�יר ְיהָו� �ָּכל2ְמַנ-ֲאָצ+ִיְך ְוָק

ה ּוׂשְ  טו ה ְוֵא�ין ע�ֵב+ר ְוַׂשְמִּתיְך� ַּתTַחת ֱהי�ֵתQְך ֲעזּוָב� נּוָא�
�ר.  �ר ָוד- �ׂש ּד� ם ְמׂש� �ן ע�ָל� ד  טזִלְגא� ם ְוֹׁש� � ֲחֵל�ב ּג�ִי� ְוָיַנְקְּת

ֲאֵל�ְך  ְך ְוֹג- �ִׁשיֵע� י ֲאִנ�י ְיהָוה� מ- ַעְּת ִּכ� +Fִקי ְוָיַד� ים ִּתיָנ ְמָלִכ�
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ב.  יר ַי-ֲעֹק- יא יזֲאִב� ֶׁשת ָאִב� Lַּת�ַחת ַהְּנֹח  � ב ְוַת�ַחת ַהַּבְרֶזל ָזָה�
+ל  ֲאָבִנ�ים ַּבְרֶז ַחת ָה- ֶׁשת ְוַת� ֵעִצים� ְנֹח� ֶסף ְוַת�ַחת ָה- ָא�ִביא ֶכ�

ה.  ִיְך ְצָדָק- ְגַׂש� �ם ְוֹנ- י ְפֻקָּדֵתְך� ָׁשל� ��ד  יחְוַׂשְמִּת �ע ע א2ִיָּׁשַמ֨ -ֹ ל
את יְ  �ֶבר ִּבְגבּוָל+ִיְך ְוָקָר ד ָוֶׁש� ְך ֹׁש� ׁשּוָעה� ָחָמס� ְּבַאְרֵצ�

ה.  ִיְך ְּתִהָּל- ִיְך ּוְׁשָעַר� �ֹמַת� ֶמׁש� יט ח- �ד ַהֶּׁש֨ �ְך ע ְהֶיה2ָּל֨ לֹא2ִי-
ָיה2ָל�ְך ְיהָוה�  יר ָל+ְך ְוָה- א2ָיִא� -ֹ ַח ל ַגּה ַהָּיֵר� ם ּוְלנֹ= �ר י�ָמ� ְלא�

ְך.  ִיְך ְלִתְפַאְרֵּת- ם ֵו-אֹלַה� �ר ע�ָל� �א ע�ד�  כְלא� א2ָיב� -ֹ ל
ְך ִו-  �ר ִׁשְמֵׁש� ְהֶיה2ָּלְך� ְלא� ה ִי- י ְיהָו� א ֵי-ָאֵס+ף ִּכ� �ֹ ְך ל יֵרֵח�

ְך.  י ֶאְבֵל- ּו ְיֵמ� ְלמ� ם ְוָׁש- ים  כאע�ָל� ְוַעֵּמְך� ֻּכָּל�ם ַצִּדיִק�
Tֶצרְלע�ָל�ם ִי�יְרׁשּו ָא+  ר.  ַמָּטַעQי ֶרץ ֵנ י ְלִהְתָּפֵא- ה ָיַד� ֲעֵׂש� ַמ-

ֶלף ְוַהָּצִע� כב  �ה ָלֶא� ְהֶי � ִי- ּום ֲאִנ�י ְיהָו�ה ַהָּקֹטן יר ְלג��י ָעצ+
ּה    ְּבִעָּת�

ָּנה. י   א  ֲאִחיֶׁש- Lה ֹאִת ַען ָמַׁשחU ְיהָו֨ Yי ְיהִו�ה ָעָל+י ַי� ּוַח ֲאֹדָנ Qר
א  �ֹ ב ִלְקר ׁש ְלִנְׁשְּבֵרי2ֵל� ֲחֹב� � ַל- ִני ים ְׁשָלַח֨ ְלַבֵּׂש�ר ֲעָנִו�

�ַח.  ים ְּפַקח2ק- ֲאסּוִר� �ר ְוַל- א  בִלְׁשבּוִים� ְּדר� �ֹ ִלְקר
ם  אֹלֵה+ינּו ְלַנֵח� ם ֵל- ה ְוי��ם ָנָק� יהָו� � ַל- ְׁשַנת2ָרצ�ן

ים.  ּוםג ָּכל2ֲאֵבִל- ר   ָלׂש� Lם ְּפֵא �ן ָלֵתתU ָלֶה֨ ֲאֵבֵל�י ִצּי� $ ַל-
ַחת  ה ַּת� ֲעֵט�ה ְתִהָּל� ֶבל ַמ- ֶפר ֶׁש�ֶמן ָׂשׂש�ן� ַּת�ַחת ֵא� ַּת�ַחת ֵא�

א ָלֶהם� ֵאיֵל�  �ּוַח ֵּכָה+ה ְוֹקָר ֶדק ַמַּט�ע ְיהָו�ה ר� י ַהֶּצ�
ר.  אֹׁשִנ�ים  דְלִהְתָּפֵא- �ת ִר- ְממ� ם ֹׁש- �ת ע�ָל� � ָחְרב� ּוָבנּו

�ר.  �ר ָוד- �ת ּד� ְממ� ֶרב ֹׁש- �ֵרי ֹח� � ָע ּו  הְיק�ֵמ+מּו ְוִחְּדׁשּו ְמד� ְוָע-
ם.  ְרֵמיֶכ- ֵריֶכ�ם ְוֹכ- ר ִאָּכ- �י ֵנָכ� אְנֶכ+ם ּוְבֵנ -ֹ ּו צ ים ְוָרע�  וָזִר�
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ר ָלֶכ+ם  ינּו ֵי-ָאֵמ� ְרֵת�י ֱאֹלֵה� אּו ְמָׁש- �י ְיהָוה� ִּתָּקֵר� ֲהֵנ ם ֹּכ- ְוַאֶּת�
רּו.  ם ִּתְתַיָּמ- לּו ּוִבְכב�ָד� ַּת�ַחת ָּבְׁשְּתֶכם�  זֵח�יל ּג�ִים� ּתֹאֵכ�

ׁשּו  �ה ִייָר� ם ָלֵכ�ן ְּבַאְרָצם� ִמְׁשֶנ ּנּו ֶחְלָק+ ה ָיֹר� ה ּוְכִלָּמ� ִמְׁשֶנ�
ת ע ם. ִׂשְמַח� ְהֶי�ה ָלֶה- ט  ח�ָל�ם ִּת- י ֲאִנ�י ְיהָוה� ֹאֵה�ב ִמְׁשָּפ� ִּכ�

ית ע�ָל�ם  ת ּוְבִר� ֱאֶמ� י ְפֻעָּלָתם� ֶּב- ��ל ְּבע�ָל+ה ְוָנ-ַתִּת �א ָגֵז ֹׂשֵנ
ם.  �ת ָלֶה- �ְך  טֶאְכר� ם ְּבת� ֵאיֶה� ם ְוֶצֱאָצ- ע ַּבּג�ִים� ַזְרָע� �ְונ�ַד

ֵאיֶהם� ַיּכִ  ים ָּכל2ֹר- ַעִּמ+ ְך ְיהָו-ה.ָה- �Mַרע ֵּבַר� ם ֶז י ֵה� Qּום ִּכ  י יר�
 � ִני י ִהְלִּביַׁש֨ �י ִּכ אֹלַה� � ֵּב- �ל ַנְפִׁשי ה ָּתֵג יהָו� �ׂש ָאִׂש�יׂש ַּב- Tׂש
ר  ָחָתן� ְיַכֵה�ן ְּפֵא� ה ְיָעָט+ִני ֶּכ- יל ְצָדָק� ַׁשע ְמִע� ִּבְגֵדי2ֶי�

יָה.  ה ֵכֶל- ֶרץ� ּת יאְוַכַּכָּל�ה ַּתְעֶּד� י ָכָא֨ �ּה ּוְכַגָּנ�ה ִּכ יא ִצְמָח� �ִצ�
�ן יַח ֵּכ �יָה ַתְצִמ+ ה  ֵז-רּוֶע יַח ְצָדָקה� ּוְתִהָּל� �ה ַיְצִמ �י ְיהִו� $ ֲאֹדָנ

�Mֶגד    ֶנ
ם. ּוָׁשַל�ִם    א  ָּכל2ַהּג�ִי- ַען ְיר- ה ּוְלַמ� ֱחֶׁש� א ֶא- �ֹ ְלַמ�ַען ִצּי�ן� ל

ּה ִויׁש-  ַגּה� ִצְדָק� �ט ַעד2ֵיֵצ�א ַכּנֹ֨ א ֶאְׁשק+ �ֹ יד ל ּה ְּכַלִּפ� ּוָעָת�
ר.  ָרא  בִיְבָע- �ים ְּכב�ֵד+ְך ְוֹק ְך ְוָכל2ְמָלִכ� ּו ג�ִים� ִצְדֵק� �ְוָרא

ּנּו.  י ְיהָו�ה ִיֳּקֶב- ׁש ֲאֶׁשQר ִּפ� ְוָהִיQית ֲעֶט�ֶרת  גָלְך� ֵׁש�ם ָחָד�
ֶרת  +ה ּוְצִנ�יףִּתְפֶא� ִיְך.  ְּבַיד2ְיהָו  דְמלּוָכ�ה ְּבַכף2ֱאֹלָה-

א2ֵיָאמֵ  -ֹ ר ע�ד� ל א2ֵיָאֵמ� -ֹ ה ּוְלַאְרֵצְך� ל �ד ֲעזּוָב� Lְך ע רU ָל֨
+ה  ְך ְּבעּוָל ּה ּוְלַאְרֵצ� ְך ִיָּקֵרא� ֶחְפִצי2ָב� י ָל� ה ִּכ� ְׁשָמָמ�

ל.  ְך ִּתָּבֵע- ְך ְוַאְרֵצ� י2ָחֵפ�ץ ְיהָוה� ָּב� י2ִיְבַע�ל ָּבחּור�  הִּכ- ִּכ-
�ׂש  �+Fִיְך ּוְמׂש ּוְך ָּבָנ ה ִיְבָעל� יׂש ְּבתּוָל� ה ָיִׂש� ָחָתן� ַעל2ַּכָּל�

ִיְך.  �  וָעַל�ִיְך ֱאֹלָה- ְדִּתי ם ִהְפַק֨ �ִ ּוָׁשַל �ֹמַת�ִיְך ְיר- ַעל2ח-
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ּו  א ֶי-ֱחׁש+ �ֹ יד ל ים ָּכל2ַהּי�Tם ְוָכל2ַהַּלQְיָלה ָּתִמ� ְמִר� ֹׁש-
ם.  י ָלֶכ- ה ַאל2ֳּדִמ� י  זַהַּמְזִּכִרים� ֶאת2ְיהָו� ל2ִּתְּתנ�ּו ֳדִמ� ְוַא-

� ַעד2 ֶרץ. ל+ ּוָׁשַלQִם ְּתִהָּל�ה ָּבָא- ים ֶאת2ְיר- Tן ְוַעד2ָיִׂש Iחְיכ�ֵנ 
�ד  �ְך ע U ֶאת2ְּדָגֵנ֨ �ַע ֻעּז+� ִאם2ֶאֵּתן יִמינ�� ּוִבְזר� Qה ִּב- ִנְׁשַּבTע ְיהָו
ר ָיַג�ַעְּת  ְך ֲאֶׁש� יר�ֵׁש� ּו ְבֵנ-י2ֵנָכר� ִּת- �ִיְך ְוִאם2ִיְׁשּת ְיַב� � ְלֹא� ֲאָכל ַמ-

 .� יו ִּכ�  טּב- +ה ּוְמַקְּבָצ� ּו ֶאת2ְיהָו ְלל� הּו ְוִה- אְכֻל� -ֹ � י י ְמַאְסָפיו
י. �ת ָקְדִׁש- הּו ְּבַחְצר� ים ַּפּנ�ּו  י ִיְׁשֻּת� � ַּבְּׁשָעִר� ּו ִעְברּו �ִעְבר

�ס  ימּו ֵנ ֶבן ָהִר� ּו ֵמֶא� ְמִסָּלה� ַסְּקל� ּלּו ַה- �ּלּו ֹס +ם ֹס� ֶּד�ֶרְך ָהָע
ים.  ַעִּמ- �ה יְ  יאַעל2ָה- ֶרץ ִהֵּנ יַע� ֶאל2ְקֵצ�ה ָהָא� ה ִהְׁשִמ֨ הָו�

 � �ה ְׂשָכר�� ִאּת� �ן ִהֵּנ�ה ִיְׁשֵע�ְך ָּב+א ִהֵּנ � ְלַבת2ִצּי� ִאְמרּו
� ְלָפָנ-יו.  +ה  יבּוְפֻעָּלת� ֶדׁש ְּגאּוֵל�י ְיהָו ּו ָלֶהQם ַעם2ַהֹּק� ְרא� ְוָק-

א  �ֹ יר ל ה ִע�   ְוָלְך� ִיָּקֵר�א ְדרּוָׁש�
�המִ   א  ֶנ-ֱעָז-ָבה. ה  י2ֶז ּוץ ְּבָגִדים� ִמָּבְצָר� ��ם ֲחמ ֱאד� $ ָּב�א ֵמ-

ה  ר ִּבְצָדָק� � ֲאִנQי ְמַדֵּב� ב ֹּכח+ � ֹצֶע�ה ְּבֹר� ּור ִּבְלבּוׁש� Gה ָהד� ֶז
יַע.  ב ְלה�ִׁש- ְך  בַר� יָך ְּכֹדֵר� ם ִלְלבּוֶׁש+ָך ּוְבָגֶד� ּוַע ָאֹד� ַמּד�

ְכִּתי ְלַבִּד�   ּפּוָר�ה גְּבַג-ת.  י $ ָּדַר� ין2ִא�יׁש ִאִּת� ַעִּמים� ֵא- י ּוֵמ-
י  �ז ִנְצָחם� ַעל2ְּבָגַד� י ְוֵי ֲחָמִת+ ם ַּב- י ְוֶאְרְמֵס� ְוֶאְדְרֵכ�ם ְּבַאִּפ�

ְלִּתי.  י ֶאְגָא- י ּוְׁשַנ�ת ְּגאּוַל�י  דְוָכל2ַמְלּבּוַׁש� ם ְּבִלִּב+ י י��ם ָנָק� Qִּכ
ָאה.  ר ְוֶאְׁשּת�ֵמ�  הָּב- ע ְוַאִּביט� ְוֵא�ין ֹעֵז� �ַׁש- �ם ְוֵא�ין ס�ֵמ+ְך ַוּת

ְתִני.  יא ְסָמָכ- י ִה� ֲחָמִת� י ַו- � ְזֹרִע� י  וִלי ּוס ַעִּמים� ְּבַאִּפ� �ְוָאב
ם. ֶרץ ִנְצָח- יד ָלָא� י ְוא�ִר� ֲחָמִת+ ם ַּב- ֲאַׁשְּכֵר� �ה ז ַו- י ְיהָו ְסֵד֨ $  ַח-

ל ֲאֶׁשר2ְּגָמָל�נּו יְ  ל ֹּכ� ה ְּכַע= ת ְיהָו� +ה ַאְזִּכיר� ְּתִה:� הָו



 סדר לימוד לאחר מנחה של שבת

קפו

ב  יו ּוְכֹר� ַרֲחָמ� ל ֲאֶׁשר2ְּגָמָל�ם ְּכ- ְוַרב2טּוב� ְלֵב�ית ִיְׂשָרֵא�
יו.  י  חֲחָסָד- רּו ַוְיִה� א ְיַׁשֵּק+ �ֹ ָּמה ָּבִנ�ים ל י ֵה� אֶמר� ַאְך2ַעִּמ� ֹ֨ ַוּי

יַע.  ם ְלמ�ִׁש- ָכל2ָצָרָת�ם טָלֶה� �  ְּב- �  $ ל� ר ּוַמְלַא�ְך ָּפָניו ָצ�
ֲהבָ  ם ְּבַא- �ִׁשיָע� ּוא ְגָאָל+ם ה- � ה� � ּוְבֶחְמָלת�   ת�

ם.   י ע�ָל- ם ָּכל2ְיֵמ� Mְיַנְּׂשֵא� Mְיַנְּטֵל�ם ַו-   ַו-

  סוף פרק ל"א עד פ"ל פי"חירמיה 

ה יח �ב  ֹּכ� ֳהֵל�י ַי-ֲעק� ה ִהְנִני2ָׁשב� ְׁשבּות� ָא- $ ָאַמ�ר ְיהָו�
ּה ְוַאְרמ�  ה ִעיר� ַעל2ִּתָּל� יו ֲאַרֵח+ם ְוִנְבְנָת� �ן ּוִמְׁשְּכֹנָת�

ב.  � ֵיֵׁש- ים  יטַעל2ִמְׁשָּפט� ֲחִק+ �ל ְמַׂש- ה ְוק� א ֵמֶהQם ּת�ָד� ְוָיָצ�
רּו.  א ִיְצָע- �ֹ ים ְול טּו ְוִהְכַּבְדִּת� א ִיְמָע� �ֹ ְוָהי�ּו  כְוִהְרִּבִתים� ְול

יו.  ֲחָצ- י ַע�ל ָּכל2ֹל- �ן ּוָפ�ַקְדִּת� �י ִּתּכ+ � ְלָפַנ ֶדם ַו-ֲעָדת� � ְּכֶק� ָבָניו
יו ְוָהיָ֨  כא א ְוִהְקַרְבִּת� � ֵיֵצ� ְׁשל�� ִמִּקְרּב� ּנּו ּוֹמ- � ִמֶּמ� Lה ַאִּדיר

� ָלֶג�ֶׁשת ֵאַל�י  Qב ֶאת2ִלּב Tה ָעַר Lי הּוא2ֶז U ִמ֨ +י ִּכי �ׁש ֵאָל ְוִנַּג
י ֶא-  כבְנֻאם2ְיהָו-ה.  +ם ְוָא�ֹנִכ� י ְלָע יֶתם ִל� ְהִי� ְהֶי�ה ָלֶכ�ם ִו-

ים. אֹלִה- �ה כג ֵל- ֲעַר�   ִהֵּנ ַער $ ַס- ה ַס� ה ֵחָמה� ָי-ְצָא� ת ְיהָו�
ּול.  ים ָיח- אׁש ְרָׁשִע� �ֹ ּוב ֲחר�ן�  כדִמְתּג�ֵר+ר ַעQל ר א ָיׁש� �ֹ ל

ית  ֲחִר� � ְּבַא- �ת ִלּב+ � ְמִזּמ� � ְוַעד2ֲהִקימ� ה ַעד2ֲעֹׂשת� ַאף2ְיהָו�
ּה.  �ְננּו ָב- ים ִּתְתּב� ְהֶיה�  כהַהָּיִמ� ה ֶא-  ָּבֵע�ת ַהִהיא� ְנֻאם2ְיהָו�

ל  ים ְלֹכ� אֹלִה�   ֵל-
ם. י ְלָע- ְהיּו2ִל� ָּמה ִי- �ת ִיְׂשָרֵא+ל ְוֵה� ֹּכGה ָאַמ�ר   א ִמְׁשְּפח�

�ְך  יֵדי ָח+ֶרב ָהל� ר ַע�ם ְׂשִר� � ַּבִּמְדָּב� א ֵחן ה ָמָצ� ְיהָו�
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ל.  � ִיְׂשָרֵא- ֲהַב�ת  בְלַהְרִּגיע� �ק ְיהָו�ה ִנְרָא�ה ִל+י ְוַא- ָרח= ֵמ-
י ֶסד. ע�ָלם� ֲאַהְבִּת� יְך ָח- �ד ֶאְבֵנְך�  גְך ַעל2ֵּכ�ן ְמַׁשְכִּת� �ע

�ל  את ִּבְמח� ִיְך ְוָיָצ� י ֻתַּפ� ית ְּבתּוַל�ת ִיְׂשָרֵא+ל ע�Gד ַּתְעִּד� ִנְבֵנ� ְו-
ים.  ֲחִק- ּו  דְמַׂש- �ן ָנ-ְטע� ְמר+ י ֹׁש- ים ְּבָהֵר� ע�Gד ִּתְּטִע�י ְכָרִמ�

לּו.  ים ְוִחֵּל- ְטִע� � הֹנ- י ֶיׁש2י� ים ְּבַה�ר ֶאְפָר+ִים ִּכ� ְצִר� ּו ֹנ- ְרא� ם ָק-
ינּו. �ן ֶאל2ְיהָו�ה ֱאֹלֵה- ה ו קGּומּו ְוַנ-ֲעֶל�ה ִצּי� $ ָאַמ�ר   ִּכי2ֹכ�

יעּו  �אׁש ַהּג�ִי+ם ַהְׁשִמ �ֹ ּו ְּבר ֲהל� ה ְוַצ- ה ָרּנ�ּו ְלַי-ֲעֹקב� ִׂשְמָח� ְיהָו�
ת2ַעְּמָך� ֵא�  ּו ה�ַׁש�ע ְיהָוה� ֶא- ְללּו� ְוִאְמר� ית ַה- ת ְׁשֵאִר�

ל.  �ן ְוִקַּבְצִּתיםP  זִיְׂשָרֵא- ם ֵמֶא�ֶרץ ָצפ� Lיא א�ָת U ֵמִב֨ ִהְנִני
ל  ה ְוֹיֶל�ֶדת ַיְחָּד+ו ָקָה� ַח ָהָר� �ר ּוִפֵּס� ִמַּיְרְּכֵתי2ָאֶרץO ָּבGם ִעֵּו

ָּנה.  ּובּו ֵה- �ל ָיׁש� �ִביֵלםO  חָּגד� ְבַתֲחנּוִניםP א- אּו ּו- י ָיֹב� ִּבְבִכ�
�ִליכֵ  ּו ָּב+ּה א- ְׁשל� א ִיָּכ- �ֹ ר ל ִים ְּבֶד�ֶרְך ָיָׁש� �ֲחֵלי ַמ� ם� ֶאל2ַנ

ּוא. ִרי ה- ִים ְּבֹכ� ב ְוֶאְפַר� � ְלָא� י2ָהִי�יִתי ְלִיְׂשָרֵאל ּו  ט ִּכ- �ִׁשְמע
ה  �ּו ְמָזֵר ִאִּי�ים ִמֶּמְרָח+ק ְוִאְמר� ידּו ָב- ם ְוַהִּג� ְדַבר2ְיהָוה� ּג�ִי�

ּנּו ּו � ְיַקְּבֶצ� �. ִיְׂשָרֵאל � ְּכֹרֶע�ה ֶעְדר- ה ְיהָו�ה  יְׁשָמר� י2ָפָד� ִּכ-
ּנּו.  �ק ִמֶּמ- �ד ָחָז � ִמַּי ב ּוְגָאל= ת2ַיֲעֹק+ ּוָבאּוP ְוִרְּננ�ּו  יאֶא-

ׁש  ה ַעל2ָּדָגן� ְוַעל2ִּתיֹר� ּוב ְיהָו� ּו ֶאל2ט� Iְוָנ-ֲהר Oִבְמר�ם2ִצּי�ן
 �ְיָת ר ְוָה- אן ּוָבָק+ �ֹ ר ְוַעל2ְּבֵני2צ ה ְוַעל2ִיְצָה� �Fן ָרֶו� ה ַנְפָׁשם� ְּכַג

�ד.  ה ע- ֲאָב� יפּו ְלַד- א2י�ִס� -ֹ �ל  יבְול ָא�ז ִּתְׂשַמ�ח ְּבתּוָלה� ְּבָמח�
ים  �ַחְמִּת� � ְוִנ י ֶאְבָל�ם ְלָׂשׂש�ן ַפְכִּת֨ ים ּוְזֵקִנ�ים ַיְחָּד+ו ְוָה- ֻחִר� ּוַב-

יג�ָנ-ם.  ים ִמ- הֲ  יגְוִׂשַּמְחִּת� �ֶפׁש ַהֹּכ- י ֶנ Qי ְוִרֵּויִת Qִנ�ים ָּד+ֶׁשן ְוַעִּמ
עּו ְנֻאם2ְיהָו-ה. י ִיְׂשָּב� ה יד ֶאת2טּוִב� �ל   ֹּכ� ה ק� $ ָאַמ�ר ְיהָו�
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+יָה  ל ְמַבָּכ�ה ַעל2ָּבֶנ ים ָרֵח� ְּבָרָמ�ה ִנְׁשָמע� ְנִהי� ְּבִכ�י ַתְמרּוִר�
י ֵאיֶנ-ּנּו. �יָה ִּכ� Qה ְלִהָּנֵח�ם ַעל2ָּבֶנ ֲאָנ ה טו ֵמ- ה  ֹּכ� $ ָאַמ�ר ְיהָו�

ׁש ָׂשָכ�ר  U ֵי֨ +ה ִּכי �Mִיְך ִמִּדְמָע ִכי ְוֵעיַנ ִמְנִע�י ק�ֵלְך� ִמֶּב�
ֶרץ א�ֵי-ב.  בּו ֵמֶא� ה ְוָׁש� ְוֵיׁש2ִּתְקָו�ה  טזִלְפֻעָּלֵתְך� ְנֻאם2ְיהָו�

ם. בּו ָבִנ�ים ִלְגבּוָל- +ה ְוָׁש� ְך ְנֻאם2ְיהָו ֲחִריֵת� �ַע  יז ְלַא- ָׁשמ�
ִים� ִמְתנ� ְעִּתי ֶאְפַר֨ א ֻלָּמ+ד ָׁשַמ� �ֹ ר ְּכֵע�ֶגל ל ִאָּוֵס� � ָו- ִני ד ִיַּסְרַּת֨ ֵד�

י.  ה ְיהָו�ה ֱאֹלָה- י ַאָּת� ּוָבה ִּכ� י  יחֲהִׁשֵב�ִני ְוָאׁש� �י2ַאֲחֵר ִּכ-
ְקִּתי ַעל2ָיֵר+ְך ֹּבGְׁשִּתי  י ָסַפ� �Fְדִע� � ִהָּו ֲחֵרי ְמִּתי ְוַא- � ִנַח� ׁשּוִבי

אִתי ֶחְרַּפ�  י ָנָׂש� ְמִּתי ִּכ� י. ְוַגם2ִנְכַל� י  יטת ְנעּוָר- Lיר ִל U ַיִּק֨ ֲהֵבן
ר  � ָזֹכ� י ַדְּבִרי� ּב� �י2ִמֵּד ים ִּכ- ֲעֻׁשִע� �ֶלד ַׁש- Gם ֶי ִים ִא ֶאְפַר�
ּנּו  ם אZַרֲחֶמ� � ַרֵח� ּו ֵמַעי� ל� �ן ָהמ �ד ַעל2ֵּכ� ּנּו ע+ ֶאְזְּכֶר�

ִמי ָלְך� ַּתְמרּוִר�  כ ְנֻאם2ְיהָו-ה. �ים ִׂש יִבי ָל�ְך ִצֻּיִנ� Tים ִׁש�ִתי ַהִּצ
ְמִסָּל�  ְך ַל- ִבי  ה ֶּד�ֶרְך ָהָל+ְכּתְ ִלֵּב� ל ֻׁש� ׁשGּוִבי ְּבתּוַל�ת ִיְׂשָרֵא�

ֶּלה.  ִיְך ֵא- �ֵבָב+ה  כאֶאל2ָעַר� ת ַהּׁש- ין ַהַּב� ַעד2ָמַתי� ִּתְתַחָּמִק�
ב ָּג-ֶבר. �ֵב- ה ְּתס� ֶרץ ְנֵקָב� �ה ֲחָדָׁשה� ָּבָא� א ְיהָו י2ָבָר֨  כב ִּכ-

ר Iה2ָאַמ ּו  ֹּכ- Iאְמר -ֹ �ד י ל ע� �ה ְצָבא�ת� ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא� ְיהָו
י  יו ְּבׁשּוִב� ה ְּבֶא�ֶרץ ְיהּוָדה� ּוְבָעָר� ֶאת2ַהָּדָב�ר ַהֶּז�

ֶדׁש.  ר ַהֹּק- ֶדק ַה� Qה ְנֵוה2ֶצ� ֶרְכָךT ְיהָו  כגֶאת2ְׁשבּוָת+ם ְיָב-
ים וְ  ו ִאָּכִר= יו ַיְחָּד+ ה ְוָכל2ָעָר� ּו ְוָי�ְׁשבּו ָבQּה ְיהּוָד� ָנ-ְסע�

ֶדר.  ה  כדַּבֵע- ֲאָב� �ֶפׁש ָּד- �ֶפׁש ֲעֵיָפ+ה ְוָכל2ֶנ י ִהְרֵו�יִתי ֶנ ִּכ�
אִתי.  י. כהִמֵּל- י ָע�ְרָבה ִּל- ִתי ָו-ֶאְרֶא+ה ּוְׁשָנִת� ֹ�את ֱהִקיֹצ�  ַעל2ז

�  כו י ֶאת2ֵּב�ית ִיְׂשָרֵאל +ה ְוָז-Mַרְעִּת� ים ְנֻאם2ְיהָו ים ָּבִא� Qה ָיִמ� ִהֵּנ
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ה. ְוֶאת2ֵּב�ית יְ  �Mַרע ְּבֵהָמ- ם ְוֶז �Mַרע ָאָד� ה ֶז ה  כזהּוָד� Iְוָהָי
ס  ֲהֹר� �ץ ְוַל- Qׁש ְוִלְנת� Tם ִלְנת ְדִּתי ֲעֵליֶה� ֲאֶׁשTר ָׁשַק� ַּכ-
ַע  ד ֲעֵליֶהQם ִלְבנ��ת ְוִלְנֹט� Tן ֶאְׁשֹק� ֲאִב�יד ּוְלָהֵר+ַע ֵּכ ּוְלַה-

� כחְנֻאם2ְיהָו-ה.  ּו ע� א2יֹאְמר� -ֹ ם ל ים ָהֵה� �ת ָא�ְכלּו ַּבָּיִמ� ד ָאב�
יָנה.  �י ָבִנ�ים ִּתְקֶה- ֶסר ְוִׁשֵּנ ּות  כטֹב+ ֲע�נ�� ָימ+ יׁש ַּב- י ִאם2ִא� Qִּכ

יָנה ִׁשָּנ-יו. ֶסר ִּתְקֶה� ֹאֵכ�ל ַהֹּב� ם ָה- Qָאָד ים  ל ָּכל2ָה- Qה ָיִמ� ִהֵּנ
ית  י ֶאת2ֵּבTית ִיְׂשָרֵאQל ְוֶאת2ֵּב� ַרִּת� +ה ְוָכ- ים ְנֻאם2ְיהָו ָּבִא�

ה. ְיהּוָד�  ית ֲחָדָׁש- �  לאה ְּבִר� ִּתי ית ֲאֶׁש�ר ָּכַר֨ א ַכְּבִר� �ֹ ל
ם ֵמֶא�ֶרץ  �ִציָא� ם ְלה- י ְבָיָד� ֱחִזיִק� ם ְּבי�ם� ֶה- ֶאת2ֲאב�ָת�
י ָּבַע�ְלִּתי ָב�ם  Qֹנִכ י ְוָא- ָּמה ֵהֵפ�רּו ֶאת2ְּבִריִת� Lִמְצָר+ִים ֲאֶׁשר2ֵה

ית ֲאֶׁש�  לבְנֻאם2ְיהָו-ה.  Yֹ�את ַהְּבִר י ז ית ִּכ� ר ֶאְכֹרתU ֶאת2ֵּב֨
�ָרִתי�  ה ָנַת�ִּתי ֶאת2ּת- ים ָהֵהם� ְנֻאם2ְיהָו� �י ַהָּיִמ ֲחֵר֨ ל ַא- Lִיְׂשָרֵא
ים  אֹלִה� ם ֶאְכְּתֶב+ָּנה ְוָהִי�יִתי ָלֶהם� ֵל- ם ְוַעל2ִלָּב� ְּבִקְרָּב�

ם.  י ְלָע- ְהיּו2ִל� ָּמה ִי- הּו לגְוֵה� Lד ִא�יׁש ֶאת2ֵרֵע� ּו ע� א ְיַלְּמד� Tֹ  ְול
י2כּוָּלםU ֵי-Mְד֨עּו  +ה ִּכ- ּו ֶאת2ְיהָו ר ְּדע� � ֵלאֹמ� יׁש ֶאת2ָאִחיו �ְוִא
ם  ֲע�ָנ� י ֶאְסַלח� ַל- �ה ִּכ �ם ְוַעד2ְּגד�ָלם� ְנֻאם2ְיהָו� י ְלִמְּקַטָּנ Lא�ִת

�ד. א ֶאְזָּכר2ע- �ֹ ם ל ה לד ּוְלַחָּטאָת� ן  ֹּכ� ה ֹנֵת� $ ָאַמ�ר ְיהָו�
 Qם ֻחֹּק �ר י�ָמ� ֶמׁש� ְלא� �ע ֶׁש֨ �ר ָל+ְיָלה ֹרַג ים ְלא� �ָכִב� ַח ְוכ- ת ָיֵר�

 .� �ת ְׁשמ- יו ְיהָו�ה ְצָבא� ּו ַגָּל� ׁשּו  להַהָּים� ַוֶּי-ֱהמ� Lִאם2ָיֻמ
ל  Lַרע ִיְׂשָרֵא +ה ַּגםU ֶז֨ ים ָהֵאQֶּלה ִמְּלָפַנ�י ְנֻאם2ְיהָו ֻחִּק� ַה-

ים. �י ָּכל2ַהָּיִמ- ְהי��ת ּג�Qי ְלָפַנ ּו ִמ- ה לו ִיְׁשְּבת� ה  ֹּכ� $ ָאַמ�ר ְיהָו�
ֶרץ ְלָמ+ָּטה  �ְסֵדי2ֶא� ּו מ- ְקר� ְעָלה ְוֵיָח- ִים� ִמְלַמ� ִאם2ִיַּמ�ּדּו ָׁשַמ֨
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ּו  ר ָעׂש� ל2ָּכל2ֲאֶׁש� FTַרע ִיְׂשָרֵאQל ַע- ס ְּבָכל2ֶז י ֶאְמַא֨ Iַּגם2ֲאִנ
ים לז ְנֻאם2ְיהָו-ה. Qה ָיִמ� ים ִהֵּנ +ה ְוִנְבְנָת�ה  ָּבִא� ְנֻאם2ְיהָו

ַער ַהִּפָּנ-ה. ָהִעיר� ַל-  ל ַׁש� ל ֲחַנְנֵא� ה ִמִּמְגַּד� �ד  לחיהָו� Lא ע ְוָיָצ֨
ו �ָתה.  ָק ב ֹּגָע- �ת ָּגֵר+ב ְוָנַס� � ַע�ל ִּגְבַע  לטַהִּמָּדה� ֶנְגּד�

ים �ֶמק ַהְּפָגִר� ׁשֶ  ְוָכל2ָהֵע Yְוַהֶּד $ Uל2ַהְּׁשֵדמ�ת ַחל  ן ְוָכ- ַעד2ַנ֨
ת ַׁש�ַער ַהּסּוסִ  �ן ַעד2ִּפַּנ֨ Lֶדׁש ִקְדר ָחה ֹק�   ים� ִמְזָר�

ם.   �ד ְלע�ָל- ס ע� Qלֹא2ֵיָהֵר א2ִיָּנֵתTׁש ְו- -ֹ +ה ל יהָו   ַל-

   סוף הפרק עד פ"י ל"גפ ירמיה

ה י ה ע�דP ִיָּׁשַמ�ע ַּבָּמק�ם2ַהֶּזהO ֲאֶׁשר� ַאֶּת�ם  ֹּכ� $ ָאַמ�ר ְיהָו�
 �ם ּוֵמֵא�ין ְּבֵהָמ+ה ְּבָעֵר ין ָאָד� ּוא ֵמֵא� ים ָחֵר�ב ה� ְמִר� י ֹא-

ין  ם ּוֵמֵא� Qין ָאָד �ת ֵמֵא� ְנַׁשּמ� ם ַה- �ִ ּוָׁשַל �ת ְיר- ְיהּוָדה� ּוְבֻחצ�
ה.  ין ְּבֵהָמ- ב ּוֵמֵא� �ל ָחָתןP  יאי�ֵׁש� ה ק� �ל ִׂשְמָח� �ן ְוק� Iל ָׂשׂש� ק�

�ב  ��ת ִּכי2ט Lה ְצָבא U ֶאת2ְיהָו֨ ים ה�דּו Yְמִר �ל ֹא- �ל ַּכָּלהO ק� ְוק�
 � י2ְלע�ָל +ה ְיהָוה� ִּכ- ה ֵּב�ית ְיהָו ים ּת�ָד� � ְמִבִא� ם ַחְסּד�

ר ְיהָו-ה. �ה ָאַמ� אֹׁשָנ יב ֶאת2ְׁשבּות2ָהָאQֶרץ ְּכָבִר- Tי2ָאִׁש  יב ִּכ-
�ה ְהֶי �ד ִי- Iע Oה ְצָבא�ת� ה2ָאַמרP ְיהָו ב  ֹּכ- Qָחֵר ה ֶה- �ם ַהֶּז� $ ַּבָּמק�

�ה ֹרִע�  ה ּוְבָכל2ָעָר+יו ְנֵו ם ְוַעד2ְּבֵהָמ� ֵאין2ָאָד� ים ֵמ- ים ַמְרִּבִצ�
אן.  -ֹ ֶגב ּוְבֶאTֶרץ יג צ י ַהְּׁשֵפָלה� ּוְבָעֵר�י ַהֶּנ� �ר ְּבָעֵר Lי ָהָה ְּבָעֵר֨

ְרָנה  Tֲעֹב ד ַּת- ּוָׁשַל�ִם ּוְבָעֵר�י ְיהּוָד+ה ֹע� י ְיר- ן ּוִבְסִביֵב� Qִּבְנָיִמ
ר ְיהָו-ה. �ה ָאַמ� י מ�ֶנ אן ַעל2ְיֵד� Qֹ ים  יד ַהּצ ים ָּבִא� Qה ָיִמ� ִהֵּנ

ר ִּדַּבQְרִּתי ְנאֻ  �ב ֲאֶׁש� ֹמִתי� ֶאת2ַהָּדָב�ר ַהּט� +ה ַוֲהִק- ם2ְיהָו
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ה.  ית ְיהּוָד- ל ְוַעל2ֵּב� ית ִיְׂשָרֵא� ים ָהֵהם�  טוֶאל2ֵּב� �ַּבָּיִמ
ט  ה ְוָעָׂשQה ִמְׁשָּפ� יַח ְלָדִו�ד ֶצ�ַמח ְצָדָק+ יא ַאְצִמ� �ת ַהִה� ּוָבֵע

ֶרץ.  ה ָּבָא- ים ָהֵהם�  טזּוְצָדָק� �ּוָׁשַל�ִם  ַּבָּיִמ ה ִויר- ִּתָּוַׁש�ע ְיהּוָד�
�ה ֲאֶׁשר2ִיְקָרא2ָל�ּה ְיהָו�ה �ן ָלֶב+ַטח ְוֶז נּו.  ִּתְׁשּכ�  יז $ ִצְדֵק-

א  ב ַעל2ִּכֵּס� יׁש ֹיֵׁש� ד ִא= א2ִיָּכֵר�ת ְלָדִו� -ֹ +ה ל ה ָאַמ�ר ְיהָו ִּכי2ֹכ�
ל.  ית2ִיְׂשָרֵא- ת  יחֵב- א2ִיָּכֵר� -ֹ ם ל ֲהִנים� ַהְלִוִּי� יׁש ְוַלֹּכ- ִא�

ֶׂשה ֶּז�ַבח  יר ִמְנָחQה ְוֹע� ה ּוַמְקִט� Lה ע�ָל ֲעֶל֨ +י ַמ- ִמְּלָפָנ
ים. �ר.  יט ָּכל2ַהָּיִמ- ל2ִיְרְמָי�הּו ֵלאמ- ה ֶא- Mְיִהי� ְּדַבר2ְיהָו�  כַו-

י  �ם ְוֶאת2ְּבִריִת� י ַהּי� � ֶאת2ְּבִריִת� רּו ה ִאם2ָּתֵפ֨ ֹּכGה ָאַמ�ר ְיהָו�
י הֱ  Qְיָלה ּוְלִבְלִּת+ ם. ַהָּל �ָמם2ָוַל�ְיָלה ְּבִעָּת-  כאי��ת י-

ן ֹמֵל�ְך  � ֵב� �ת2ל� י ִמְהי- �ד ַעְבִּד� י ֻתַפר� ֶאת2ָּדִו �ַּגם2ְּבִריִת
י.  ְרָת- ֲהִנ�ים ְמָׁש- � ְוֶאת2ַהְלִוִּי�ם ַהֹּכ- ֲאֶׁש�ר  כבַעל2ִּכְסא+

�ן אַ  +ם ֵּכ �ל ַהָּי ד ח� א ִיַּמ� �ֹ ִים ְול א2ִיָּסֵפר� ְצָב�א ַהָּׁשַמ� -ֹ ה ל ְרֶּב�
י. י ֹאִת- ְרֵת� י ְוֶאת2ַהְלִוִּי�ם ְמָׁש- �ד ַעְבִּד� ַרע� ָּדִו Mְיִהי�  כג ֶאת2ֶז֨ ַו-

ר.  �הּו ֵלאֹמ- ל2ִיְרְמָי ה ֶא- יָת  כדְּדַבר2ְיהָו� �א ָרִא� ֲהל�
ר ָּבַחTר  �ת ֲאֶׁש֨ ר ְׁשֵּת�י ַהִּמְׁשָּפח� ּו ֵלאֹמ� ה2ָהָע�ם ַהֶּזה� ִּדְּבר� ָמ-

ם ַוִּימְ  Qה ָּבֶה� �ד ּג��י ְיהָו ְהי��ת ע� ּון ִמ- � ִיְנָאצ� ָאֵס+ם ְוֶאת2ַעִּמי
ם. +ְיָלה  כה ִלְפֵניֶה- י י�ָמ�ם ָוָל א ְבִריִת� �ֹ ה ִאם2ל ֹּכGה ָאַמ�ר ְיהָו�

ְמִּתי.  ֶרץ לֹא2ָׂש- ִים ָוָא� �ת ָׁשַמ� Qד  כוֻחּק �Fַרע ַי-ֲעק�בU ְוָדִו֨ ַּגם2ֶז
ׁשְ  ַחת ִמַּזְרע�� ֹמ- �ס ִמַּק י ֶאְמַא� Lם ַעְבִּד �Mַרע ַאְבָרָה� ים ֶאל2ֶז ִל�

ב ִיְׂשָח�ק וְ    ַי-ֲעֹק+
יב   י2ָאִׁש� ים.  ִּכ- ַחְמִּת- ם ְוִר-   ֶאת2ְׁשבּוָת�
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קצב

  עד סופו פ"ג פי"גחבקוק 

�ַׁשע ֶאת2ְמִׁשיֶח+ָך ָמַח�ְצָּת ]ֹאׁש�  יג ָך ְלֵי �ַׁשע ַעֶּמ� � ְלֵי אָת ָיָצ֨
�ת Qע ָער ָלה. ִמֵּב�ית ָרָׁש� �ד ַעד2ַצָּו�אר ֶס- ְבָּת  יד ְיס� �ָנַק

ם  ֲהִפיֵצ+ִני ֲעִל�יֻצָת� ּו ַל- ו ִיְסֲער� אׁש ְּפָרָז� �ֹ ְבַמָּטיו� ר
ר.  ל ָעִנ�י ַּבִּמְסָּת- �2ֶלֱאֹכ� ֶמר  טוְּכמ- ְכָּת ַבָּי�ם סּוֶס+יָך ֹח� ָּדַר�

ים.  ִים ַרִּב- י  ָׁשַמ�ְעִּתי טזַמ� ּו ְׂשָפַת� ְלל� � ָצ- י ְלק�ל �ז ִּבְטִנ� $ ַוִּתְרַּג
�א ָר  ה ָיב� � ְלי��ם ָצָר� +ז ֲאֶׁש�ר ָא֨נּוַח י ְוַתְחַּת�י ֶאְרָּג ֲעָצַמ� ב ַּב- Qָק

ּנּו.  �ת ְלַע�ם ְיגּוֶד- ֲעל� ח ְוֵא�ין יזַל- א2ִתְפָר� -ֹ �ה ל י2ְתֵאָנ �  ִּכ- ְיבּול
ים ִּכֵחׁש�  �ר  ַּבְּגָפִנ� ֶכל ָּגַז �ָׂשה ֹא+ �ת לֹא2ָע ִית ּוְׁשֵדמ� ֲעֵׂשה2ַז� ַמ-

אן ְוֵא�  �ֹ ים. ִמִּמְכָלה� צ ְרָפִת- ר ָּב- �ה  יחין ָּבָק� יהָו ַו-ֲאִנ�י ַּב-
י.  י ִיְׁשִע- אֹלֵה� יָלה ֵּב- �ָזה ָאִג� �ֶׂשם  יטֶאְעל+ י ַוָּי � ֵחיִל� ְיהִו�ה ֲאֹדָני

י  מ�ַת� �ת ְוַע�ל ָּב- ַאָּיל� � ָּכ-   ַרְגַלי
י.   ינ�ָת- ַח ִּבְנִג- +ִני ַלְמַנֵּצ�   ַיְדִרֵכ

         �        �           
     �      

  יאמר תפלה זו אחר קריאת הנביאיםו

  אלהינו ואלהי אבותינו שבזכות  ה' רצון מלפניך  יהי
קריאת הנביאים אשר קרינו ולמדנו וזכות פסוקיהם    יהייהייהייהי

תיהם וטעמיהם ותיותיהם ונקודאוותיבותיהם ו
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קצג

הם הקדושים הרמוזים והמצורפים בהם ורמזיהם יושמות
ה עת רצון לפניך וסודותיהם היוצאים מהם, שתהא עת
מיך על מדותיך לכבוש רחמיך את כעסך ויגולו רח

ינו במדת החסד ובמדת הרחמים הותתנהג עמנו ה' אל
  ותכנס לנו לפנים משורת הדין ובטובך הגדול ישוב חרון 

   .אפך מעמך ומעירך ומארצך ומנחלתך  

  לנו ה' אלהינו את הבשורות ישועות ונחמות    וקיים
בישרתנו על ידי נביאיך אלה אשר הבטחתנו ו   וקיי"וקיי"וקיי"וקיי"

דאריך ויפן מצחא , וצא נא לישע עמך לישע את משיחך
ומחץ פאתי  עיר אנפיןרעוא דכל רעוין במצח זאנפין 

  מואב וקרקר כל בני שת, יהיו כמוץ יסוער מגורן וכעשן 
  .מארובה  

  תצמיח  הד"ר מצ"ח הרצון את צמ"ח דוד מהרה  זובעו
לישועתך קוינו כל וקרנו תרום בישועתך כי   זזזזובעוובעוובעוובעו
ועל כן נקוה לך ה' אלהינו לראות מהרה  ,היום

בתפארת עוזך והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם 
ותראה לפניך זכות נביאיך אלה וזכור כי  ,במלכות שדי

עפר אנחנו ואין בנו תורה ומעשים טובים אשר בהם 
נו אפס ינשען להמלט מחבלי משיח ואין מי יעמוד בעד

  וד למלטנו ולהושיענו בזכות נביאיך שמך הגדול יעמ
   .הקדושים  
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קצד

  לשם קדשך ושארית צאנך והשב ישראל אל נוהו    וקנא
וארמון על משפטו ישב ובאה הממשלה הראשונה   וקנאוקנאוקנאוקנא
לנו   וקיים ,לכת לבת ירושלים ומלך מלך והשכילממ

את הדבר שהבטחתנו כה אמר ה' בעת רצון עניתיך 
ך לברית עם להקים וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנ

לאמר לאסורים צאו  ,ארץ להנחיל נחלות שוממות
לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים 

  כי לך אנו מחכים ולישועתך אנו מצפים אל  ם,מרעית
   .תבישנו משברינו ה' אלהינו  

  עשה למען ימינך עשה למען קדושתך למען שמך   עשה
דיך הושיעה עשה למען תורתך, למען יחלצון ידי  עשהעשהעשהעשה

אמרי פי והגיון לבי לפניך ה'  יהיו לרצון ,ימינך וענני
  צורי וגואלי, ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו 

  כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.  

  

  

  
  תם ונשלם 

   שבת סדר הלימוד לאחר מנחה של


