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בס"ד

ט"ּו ִּבְׁשָבט - ַמהּו?

• ָהִעְבִרי. 	 ַּבּלּוַח  ִּבְׁשָבט"  "ט"ּו  יֹום  ֶאת  חֹוְגִגים  ָאנּו  ִּבְׁשָבט,  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  ְּביֹום 

ְּביֹום ֶזה, ֶׁשִּנְקָרא "ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלנֹות", ִנְקָּבעֹות ֲהָלכֹות ׁשֹונֹות ְלַגֵּבי ִמְצֹות 

ּוֵפרֹוָתיו  ָהִאיָלן  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּותֹו  ֶאת  ְמַסֵּמל  ֶזה  ְויֹום  ָהִאיָלן,  ְלֵפרֹות  ַהְּקׁשּורֹות 

ְלִקּיּוֵמנּו ָּבעֹוָלם. 

• ֶׁשֵהם 	 ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָחה  ֵמַהֵּפרֹות  ֶלֱאֹכל  נֹוֲהִגים  ִּבְׁשָבט,  ְּבט"ּו 

ְוֵכן  ַהִּמיִנים,  ִׁשְבַעת  ְוֵהם  ַהְּקדֹוָׁשה,  ְּבַאְרֵצנּו  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהְּׁשָבִחים  ַהַּמֲעלֹות  ַאַחת 

ֵּפרֹות נֹוָסִפים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלל ְוֶאת ָהָאָדם ִּבְפָרט. 

• ַהַחְקָלִאית 	 ַהָּׁשָנה  ֶׁשל  ִסּיּוָמּה  ֶאת  ַהְמַאְפֵין  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  הּוא  ִּבְׁשָבט,  ט"ּו 

ַהּקֹוֶדֶמת, ּוְתִחָּלָתּה ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהַחְקָלִאית ַהָּבָאה. הּוא ְמֻמָּקם ְלַאַחר ַהְּתקּוָפה 

ָהִעָּקִרית ֶׁשל עֹוַנת ַהְּגָׁשִמים, ְוָכל ַהֵּפרֹות ֶׁשִּנְרִאים ַעל ָהֵעִצים ַעד ט"ּו ִּבְׁשָבט 

ֶׁשְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֶׁשִּנְרִאים  ַהֲחָדִׁשים  ַהֵּפרֹות  ְלֻעַּמת  ֶׁשָעְבָרה,  ַלָּׁשָנה  ַׁשָּיִכים 

ַׁשָּיִכים ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה. ִלְפָרט ֶזה, ַהְׁשָלכֹות ׁשֹונֹות ְלַגֵּבי ֲהָלכֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ.

• ְּדמּותֹו 	 ִנְקַּבַעת  ֶזה  ֶׁשְּביֹום  ִמֵּכיָון  ָלִאיָלנֹות',  ַהָּׁשָנה  'ֹראׁש  ִנְקָרא  ִּבְׁשָבט  ט"ּו 

ָמׁשּול  ֶׁשָהָאָדם  ֵּכיָון  ְלֵהֶפְך.  אֹו  ְלטֹוב  ְלֶחֶסד,  אֹו  ְלֵׁשֶבט  ָהֵעץ,  ֶׁשל  ָהֲעִתיִדית 

ְלֵעץ ַהָּׂשֶדה, ֶנְחָׁשב יֹום ֶזה ְליֹום ַהְמֻסָּגל ִלְתִפּלֹות ְלַהְצָלָחה ְּבַמֲעֵׂשי ָיֵדינּו ַּבָּׁשָנה 

ַהָּבָאה. 

• ְּבֹראׁש 	 ֶׁשְּמָבְרִכים  ְּכֵׁשם  ּוְמֹבֶרֶכת",  טֹוָבה  "ָׁשָנה  ָלֶזה:  ֶזה  ַהּיֹום  ְלַאֵחל  נֹוֲהִגים 

ָׁש'ָנה  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ֶׁשהּוא  ְׁשָבט,  ַהֹחֶדׁש  ְּבֵׁשם  ִלְראֹות  ִנָּתן  ָלֶזה  ֶרֶמז  ַהָּׁשָנה. 

ט'ֹוָבה ְּב'רּוָכה. 

• ֵאין 	 ְוַגם  ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵסֶדר  ַּתֲחנּון  ְוֵאין אֹוְמִרים ּבֹו  ֲחִגיִגי  ְליֹום  ֶנְחָׁשב  ִּבְׁשָבט  ט"ּו 

קֹוְבִעים ּבֹו ַּתֲעִנּיֹות. 

• ְלַחג 	 ֶעְדָנה  ָהְיָתה  ָּגלּותֹו,  ְׁשנֹות  ַאְלַּפִים  ְלַאַחר  ְלַאְרצֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָחַזר  ֵמָאז 

ָהִאיָלנֹות ט"ּו ִּבְׁשָבט, ּוְביֹום ֶזה ָיְצאּו ִראׁשֹוֵני ַהִּמְתַיְּׁשִבים, ַאְנֵׁשי 'ְיסֹוד ַהַּמֲעָלה', 

'ִזְכרֹון ַיֲעֹקב' ְועֹוד, ִלְנִטיַעת ַאְלֵפי ֲעֵצי ֶּפִרי, ּוִמֵּפרֹות ֲעָמָלם ָאנּו ֶנֱהִנים ַהּיֹום. 

• ַּגם 	 ָלָאֶרץ,  ַהֵּפרֹות ִמחּוץ  ַעל־ְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִמיבּוָלּה  ֵּפרֹות  ְלַהֲעִדיף  ֵיׁש 

ִּבְגַלל ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ֵּפרֹות ַאְרֵצנּו ְלֻעַּמת ֵּפרֹות ָזִרים, ְוַגם ִּבְגַלל ֶׁשָאנּו ְמַחְּזִקים 

ְּבָכְך ֶאת ַהַחְקָלִאים ֶׁשָּלנּו. 

• ַוֲהַגַּנת 	 ַהֶּטַבע  ֶעְרֵכי  ַעל  ִלְׁשִמיָרה  ַהֲחִׁשיבּות  ֶאת  ַּגם  ְמַסֵּמל  ִּבְׁשָבט  ט"ּו  יֹום 

ַהַחי ְוַהּצֹוֵמַח. ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּכָבר ִהְצַטָּוה ִלְׁשֹמר ַעל ְׁשֵלמּות ַהְּבִריָאה, ַּכּמּוָבא 

ָּכל  ַעל  ְוֶהֱחִזירֹו  ְנָטלֹו  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשָּבָרא  "ְּבָׁשָעה  ַּבִּמְדָרׁש: 

ַמה  ְוָכל  ֵהם,  ּוְמֻׁשָּבִחים  ָנִאים  ַּכָּמה  ַמֲעַׂשי  'ְרֵאה  לֹו,  ְוָאַמר  ֵעֶדן  ַּגן  ִאיָלנֹות 

ֶּׁשָּבָראִתי - ִּבְׁשִביְלָך ָּבָראִתי. ֵּתן ַּדְעְּתָך ֶׁשֹּלא ְּתַקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי, ֶׁשִאם 

ִקְלַקְלָּת ֵאין ִמי ֶׁשְּיַתֵּקן ַאֲחֶריָך'". 
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ָהָאָדם ְוָהִאיָלן

ֵּבין ָהָאָדם ְלֵעץ ַהָּׂשֶדה:

• ִמַּגְרֵּגר ֶאָחד נֹוָצר ִאיָלן ְמֹסָעף, ְוָכְך ַּגם ֵמַהְׁשָקָעה ְקַטָּנה ֶׁשל ָהָאָדם, עֹוד ִמְצָוה 	

ְועֹוד ַמֲעֶׂשה ֶנֱאָצל, צֹוֵבר ָהָאָדם ָׂשָכר ָּגדֹול.

• ָהֵעץ נֹוַצר ִמֶּזַרע ָקָטן ֶׁשִּמְתַּפֵּתַח ִלְׁשִתיל, ּוְבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן הֹוֵפְך ְלִגְבעֹול, ּוִמֶּמּנּו 	

ַּגם  ַמְרִׁשים.  ְּבֹאֶפן  ָהֵעץ  ִמְתַּפֵּתַח  ּוְכָכל ֶׁשַהְּזַמן חֹוֵלף  ֲעָנִפים,  ַהְמַׁשֵּלַח  ְלֶגַזע 

ָהָאָדם ַמְתִחיל ְּכִתינֹוק ָקָטן, ֶיֶלד, ַנַער, ּוַבּסֹוף ָאָדם ּבֹוֵגר ּוַבַעל ֹחֶסן ַעְצִמי, ְוַאף 

הּוא ְמַׁשֵּלַח ֲעָנִפים ּוַמֲעִמיד ֶאת ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים.  

• ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִמְתַּפֵּתַח ִמֶּמּנּו ֵעץ 	 ִנְרָקב ַּבֲאָדָמה,  ְזִריַעת ַהַּגְרֵּגר הּוא  ְלַאַחר 

ָּתִמיר, ְוָכְך ַמְצִליַח ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּתַח ִמּתֹוְך ֲעָנָוה ְוֹלא ִמּתֹוְך ַּגֲאָוה ְוִהְתַנְּׂשאּות.

• ִלְׁשִתיל ַרְך ַמְצִמיִדים קֹוָרה ֵאיָתָנה ְּכֵדי ְלַיְּׁשרֹו, אּוָלם ִאם ָהֵעץ ְּכָבר ָּגַדל ְוִגְזעֹו 	

ָצִעיר  ְלַיְּׁשרֹו. ַּגם ָהָאָדם ָנתּון ְלִעּצּוב ִאיִׁשּיּותֹו ְּבעֹודֹו  ִנָּתן יֹוֵתר  ִהְתַעָּבה, ֹלא 

ְוַרְך, ּוַמה ֶּׁשֹּלא רֹוְכִׁשים ְּבִגיל ָצִעיר ָקֶׁשה ְמֹאד ִלְרֹּכׁש ְּבִגיל ְמֻבָּגר. 

• ֵּפרֹוָתיו 	 ָּכְך  ָּבֵעץ,  יֹוֵתר  ֶׁשַּמְׁשִקיִעים  ְּכָכל  ֹּגֶדל ַהּתֹוָצָאה.  ָּכְך  ַהַהְׁשָקָעה  ְּכֹגֶדל 

ְמֻׁשָּבִחים יֹוֵתר. ְוָכְך ַּגם ַּבַחִּיים, ְּכָכל ֶׁשַּמְׁשִקיִעים יֹוֵתר, קֹוְצִרים ֵּפרֹות ַהְצָלָחה 

טֹוִבים יֹוֵתר.

• ֵּפרֹוָתיו. 	 ֶאת  ְוׁשּוב  ׁשּוב  מֹוִציא  הּוא  ָׁשָנה  ּוִמֵּדי  ְלעֹוָלם,  ִמְתַעֵּיף  ֵאינֹו  ָהִאיָלן 

ַּגם ָהָאָדם ָצִריְך ְלָהִניב ֵּפרֹות ָּכל ָהֵעת ְוֹלא ְלִהָּכֵנס ְלַתְרֶּדֶמת ְוֹחֶסר ְּפִעילּות.

• ְיִניָקתֹו ֶׁשל ָהִאיָלן ִהיא ֵמַהַּמִים ּוִבְלֲעֵדיֶהם ֵאין לֹו ֶאְפָׁשרּות ִקּיּום, ְוַגם ְיִניָקתֹו 	

ֶׁשל ְיהּוִדי ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ֵאין ַמִים ֶאָּלא ּתֹוָרה, ּוִבְלֲעֵדי ַהַּמִים הּוא ְּכמֹו 

ָּדג ֶׁשהּוָצא ֵמַהָּים ֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה.

• ְוָכְך ַּגם ָׁשָרָׁשיו 	 ִנְסָּתִרים ֵמֵעיֵנינּו ּוְׁשקּוִעים ָעֹמק ַּבֲאָדָמה,  ָׁשָרָׁשיו ֶׁשל ָהֵעץ 

ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ְנטּוִעים ָעֹמק ַּבֲאבֹוֵתינּו ְּבֶמֶׁשְך ּדֹורֹות ֲאֻרִּכים, ּוִבְזכּוָתם ִמְתַקֵּים 

ַעֵּמנּו ֶזה ַאְלֵפי ָׁשִנים.

ְּתקּוַפת ט"ּו ִּבְׁשָבט. רּוחֹות ְסָעָרה, ֹקר ַמְקִּפיא ּוְגָׁשִמים ַעִּזים יֹוְרִדים ְלֹלא ֲהפּוָגה. ָהֵעִצים עֹוְמִדים ַּבֲעִליבּוָתם, ְנטּוֵלי ָעִלים ְוַחְסֵרי ֵּפרֹות, 

ְוַהַּמְרֶאה ֶׁשָּלֶהם ִּכְמַעט ְמעֹוֵרר ַרֲחִמים. 

ִלְפֵני ַהֶּׁשַטח ִמְתַרֶחֶׁשת ִהְתַחְּדׁשּות. ָהֵעץ אֹוֵגר ֹּכחֹות  ּוְפִרי, אּוָלם ִמַּתַחת  ָעֶלה  ָּכל  ֶנֱעַדר  ְוהּוא  ִנַּטל ִמֶּמּנּו  ַוֲהָדרֹו  ָיְפיֹו  ֲעִליבּותֹו.  ָהִאיָלן ִּבְמֹלא  ָאְמָנם  ִנְרֶאה  ֵּכן! ִמַּבחּוץ   

ּוִמְתעֹוֵרר ׁשּוב ַלַחִּיים. ֲאַנְחנּו ָאְמָנם ֹלא רֹוִאים ֹזאת ֲעַדִין, אּוָלם ְּבָיִמים ֵאּלּו ֻמְזֶרֶמת ֶאֶנְרְּגָיה ְמֻחֶּדֶׁשת ְּבָׁשְרֵׁשי ָהֵעִצים, ַהָּׂשָרף זֹוֵרם ֶאל ַהֶּגַזע ּוִמֶּמּנּו ֶאל ָהֲעָנִפים, ְוִנָּצִנים 

ְקַטִּנים ַאף ִנְרִאים ֹּפה ָוָׁשם. ַהְּׁשֵקִדָּיה ּפֹוַרַחת, ְוֶׁשֶמׁש ָּפז עֹוד ְמַעט זֹוַרַחת, ַהִהְתַחְּדׁשּות קֹוֶרֶמת עֹור ְוִגיִדים, ּוְבעֹוד ְזַמן־ָמה ִיְלְּבׁשּו ָהֵעִצים ַמְראֹות ְמַלְּבִבים. 

"ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה" ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה. ַּגם ֵאֶצל ָהָאָדם ֶיְׁשָנן ְּתקּופֹות ֶׁשל ְיִריָדה ּוְקִמיָלה, ְזַמִּנים ֶׁשל ֻחְלָׁשה ַוֲעֵיפּות, ַהְרָּגָׁשה ֶׁשל ְּתִליׁשּות ְוֹחֶסר ַיִּציבּות. אּוָלם ְּבִדּיּוק ְּכמֹו 

ׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָריו. הּוא עֹוֵבר ַּתֲהִליְך ּדֹוֶמה ָלִאיָלן, ְוָכמֹוהּו ַאף הּוא צֹוֵמַח ֵמָחָדׁש ּוִמְתנֹוֵסס ְלִתְפָאָרה.  ָהִאיָלן, ַּגם ָהָאָדם ְמַקֵּבל ְלֶפַתע ֹּכחֹות ַרֲעַנִּנים, ִמְתַחֵּזק ּוְמַחדֵּ

- 3 -



• ֵּפרֹות 	 ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ּוַמִּניִחים  ְוַהְמֹפָאר,  ֶהָערּוְך  ַהַחג  ְלֻׁשְלַחן  ַיַחד  ְּנִסים  ִמְתכַּ

ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָחה ָּבֶהם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים ּוֵפרֹות ִאיָלן נֹוָסִפים. 

• ֶּגֶפן, 	  - ַיִין  ְׂשעֹוָרה,   - ְׁשֹחָרה  ִּביָרה  ִחָּטה,   - ֶלֶחם  ַהִּמיִנים:  ִׁשְבַעת  ַמַאְכֵלי 

ְּתֵאָנה, ִרּמֹון, ֵזיִתים, ּוְתָמִרים. 

• ְּבַחג 	 ַלִּמְצָוה  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ָּבֶהם  ֶאְתרֹוִגים  ֵמאֹוָתם  ֶאְתרֹוִגים,  ִרַּבת  אֹוְכִלים 

ַהֻּסּכֹות. 

• ְמָבְרִכים "ֶׁשֶהֱחָיינּו" ַעל ְּפִרי ָחָדׁש, ֶׁשֶּטֶרם ָאַכְלנּו ְּבָׁשָנה זֹו. 	

• ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַעל ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות ְלִפי ִּדיֵני ַהְּקִדיָמה. 	

ִאם נֹוְטִלים ָיַדִים ַלְּסֻעָּדה, ֲאַזי ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציא ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ְוִהיא ּפֹוֶטֶרת   

ֵחֶלק ֵמַהְּבָרכֹות. 

ִאם ֹלא נֹוְטִלים ָיַדִים, ְמָבְרִכים ְּתִחָּלה 'ְמזֹונֹות' ַעל ְּדַבר ַמֲאֶפה, ְלַאַחר ִמֵּכן   

'ַהֶּגֶפן' ַעל ַהַּיִין, ְלַאַחר ִמֵּכן ִּבְרַּכת 'ָהֵעץ' ַעל ַהַּזִית, ִּבְרַּכת 'ָהֲאָדָמה' ִאם ֵיׁש 

ְּפִרי ָהֲאָדָמה ְּכמֹו ַּבָּנָנה אֹו ְיָרקֹות ֲאֵחִרים, ּוְלַבּסֹוף 'ֶׁשַהֹּכל' ַעל ַהַּמְׁשָקאֹות.  

)אם הוא לא ברך הגפן על היין(

ִּבְרַּכת  אֹו  ַלְּסֻעָּדה,  ָיַדִים  ָנְטלּו  ִאם  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ֵיׁש  ַהְּסֻעָּדה  ְּבִסּיּום   

'ֵמֵעין ָׁשֹלׁש'. 

ַמּדּוַע ָאנּו ְמָבְרִכים ְּבָרָכה ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה?  

• ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ֵליָהנֹות ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִלי ְּבָרָכה, ְוָכל ַהֶּנֱהֶנה 	

ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִלי ְּבָרָכה, ְּכִאּלּו ָּגַזל ֶאת ַהָּקָּב"ה. ֶׁשֵּכן ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, 

ַעל  לֹו  ּומֹוִדים  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵהם  ְלַאַחר  ַרק  ָאָדם,  ִלְבֵני  ָנַתן אֹוָתּה  אּוָלם הּוא 

ַהְּבִריָאה ַהָּיָפה ֶׁשָּבָרא ְוַהֵּפרֹות ַהּטֹוִבים ְוַהְמֻׁשָּבִחים ֶׁשֵהִכין ַּבֲעבּוֵרנּו. 

• ֶׁשַפע 	 ְּבֵרָכה ֶׁשל  לֹו  ִנְפַּתַחת  ְּבַכָּוָנה  ַהְמָבֵרְך  ֶׁשֵּכן  ְּבֵרָכה,  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  ְּבָרָכה 

ִמן ַהָּׁשַמִים. 

• ְּכָכל ֶׁשָהֵעץ הּוא ַּבַעל ָׁשָרִׁשים ֵאיָתִנים יֹוֵתר, ָּכְך הּוא ָעִמיד יֹוֵתר ִּבְפֵני רּוחֹות 	

ִּבְפֵני  יֹוֵתר  ָעִמיד  טֹוִבים,  ּוַמֲעָׂשיו  ֲאִציִלּיֹות  ֶׁשִּמּדֹוָתיו  ָהָאָדם  ַּגם  ְסָעָרה. 

ִׁשּנּוִיים ְּבַמֲהַלְך ַהַחִּיים. 

• ַהְׁשָקָיה ֻמְגֶזֶמת ֶׁשל ָהֵעץ ְוִזּבּול ֵמֵעֶבר ַלִּמָּדה, ְיכֹוִלים ְלַהִּזיק ָלֵעץ. ָּכְך ַּגם ֵאין 	

ָלָאָדם ִלְרֹּדף יֹוֵתר ִמַּדי ַאַחר ָצְרֵכי ּגּופֹו, ַמֲאַוִּיים ּוְתׁשּוקֹות.

• ְּכֵׁשם ֶׁשָהִאיָלן ָזקּוק ְלאֹור ַהֶּׁשֶמׁש, ָּכְך ָזקּוק ָהָאָדם ְלַיד ְמַכֶּוֶנת, ְלַבַעל ִנָּסיֹון 	

ֶׁשְּיַכֵּון ְוָיִאיר ֶאת ַּדְרּכֹו. 

• ֲאִויר ֻמְרָעל ַמִּזיק ָלֵעץ, ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִויָרה ַהְרָסִנית ַמִּזיָקה ְלִהְתַּפְּתחּות ִחּיּוִבית 	

ֶׁשל ָהָאָדם. 

• ֲעֵצי ְּפִרי ֵהם ֲאִציִלִּיים יֹוֵתר, ְלֻעַּמת ֲעֵצי ְסָרק ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֵּפרֹות ְוֵהם ְמעֹוְרִרים 	

ַרַעׁש'  'עֹוִׂשים  ֵהם  ַאְך  ֹּתֶכן,  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ֲאָנִׁשים  ֶיְׁשָנם  ָהרּוַח.  ִּבְמעֹוף  ַרַעׁש 

ְּבִחיצֹוִנּיּוָתם ְוֹלא ְמִביִאים ׁשּום ּתֹוֶעֶלת ְּכמֹו ֵעץ ְסָרק. ְלֻעָּמָתם ֶיְׁשָנם ֲאָנִׁשים 

ִמּתֹוְך  ּוִמְׁשַּפְחָּתם  ִלְסִביָבָתם  ְותֹוְרִמים  ִאיִׁשּיּוָתם  ֶאת  ֶׁשּבֹוִנים  ֵאיכּוִתִּיים, 

ְצִניעּות ַוֲעָנָוה ּוְבִלי ִצְלצּוִלים. 

~ ֵסֶדר ַהַחג ~
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ִפָּלה זֹו ֶׁשִחֵּבר ַהֶּבן ִאיׁש ַחי: ִלְפֵני ֶׁשאֹוְכִלים ֶאת ַהֵּפרֹות, אֹוְמִרים תְּ

ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו־בֹו ַעל־ָהָאֶרץ ַוְיִהי־ֵכן.
ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ֹעֶׂשה־ְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו־בֹו ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱאֹלִקים ִּכי־טֹוב: 

ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָנא, ַהּיֹום ַהֶּזה ָלִאיָלן הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה.

ָאָּנא ה' ַהְצִליָחה ָּנא, ַהּיֹום ַהֶּזה ָלִאיָלן הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה.
ָאָּנא ה' ַהְרִויָחה ָּנא, ַהּיֹום ַהֶּזה ָלִאיָלן הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה.
ָאָּנא ה' ֵהיִטיָבה ָנא, ַהּיֹום ַהֶּזה ָלִאיָלן הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה.

ֵאל ָנא ְּפֵצה ָנא ָׁשָנה זֹו ִמָּׁשִמיר ָוַׁשִית, ּוָבֵרְך ֵעץ ֶׁשֶמן ָוַזִית.
ֵאל ָנא ְּבָמָטר ַרֵּוה ַחְרבֹוֵני ְיִׁשימֹון, ּוָבֵרְך ֶּגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון.

ֵאל ָנא רֹוֵמם ֲעֶצֶרת עֹוְלֵלי ִטּפּוִחים, ּוָבֵרְך ֱאגֹוז ְוָתָמר ְוַתּפּוִחים.

ֵאל ָנא ִצְדְקָך ֵמַעְּמָך ַּבל ִיָּפֵסק, ּוָבֵרְך ָחרּוב ּוְקֻרְסְטַמל ַוֲאַפְרֵסק.
ֵאל ָנא ַחֵּלץ ְקִהָּלה ֲאֶׁשר ֵאֶליָך ַּתֲעֹרג, ּוָבֵרְך ַהּתּות ְוָהֱאגֹוז ְוָהֶאְתרֹוג:

ה,  אַכל ּוְנָבֵרְך ֲעֵליֶהן ַעתָּ ֹנּ רֹות ֶשׁ ת ֲאִכיַלת ַהפֵּ ֹכַח ְסֻגלַּ בְּ ָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ "ִויִהי ָרצֹון ִמלְּ
ָרָכה ּוְנָדָבה,  ַפע ָרצֹון בְּ יַע ֲעֵליֶהן ֶשׁ פִּ ם, ְלַהְשׁ לּוִיים בָּ ה תְּ ר ֵהמָּ יֶהן ָהֶעְליֹוִנים ֲאֶשׁ ְרֵשׁ סֹוד ָשׁ ר ֶנְהֶּגה בְּ ַוֲאֶשׁ

יָלם ּוְלַהְצִמיָחם,  ִנית ְלַהְגדִּ ַפע הֹוְדָך ָלׁשּוב ֵשׁ אּו ֵמֹעז ֶשׁ ָטִרים ֲעֵליֶהם ִיְתַמלְּ ְשׁ ים ְוַהמִּ ֻמנִּ ם ַהמְּ גַּ

ַמִים,  ׁ ָך ִמן־ַהשָּ עֹון ָקְדְשׁ ִקיָפה ִממְּ לֹום. ַהְשׁ ָנה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָשׁ ׁ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ַהשָּ ׁ ית ַהשָּ ֵמֵרִשׁ

ֶניָך,  ַחֵּדהּו ְבִשְׂמָחה ֶאת־פָּ יֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד, תְּ ִשׁ את ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, תְּ ָנה ַהֹזּ ׁ ּוָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת־ַהשָּ

ְמִעיט.  ה ְוֶאָחד ַהמַּ ְרבֶּ ֵמֵעינּו, ֶאָחד ַהמַּ רֹוֶתיָה בְּ ֵרְך פֵּ ת טֹוב, ְלִהְתבָּ ְרכַּ בֹוא בִּ ְריֹו, ַוֲעֵליֶהם תָּ ן פִּ ֶׂדה ִיתֵּ ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהשָּ

ֵפרֹות ָהִאיָלן,  ר ָחָטא בְּ רּו ַעל ָיֵדינּו אֹו ַעל ְיֵדי ֲאבֹוֵתינּו, ּוַבֲעֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאֶשׁ זְּ ְתפַּ נִּ יצֹוצֹות ֶשׁ ְוָכל ַהנִּ

ים". ֹעז ֲהַדר ֵעץ ַהַחיִּ ֵלל בְּ ה ָיׁשּובּו ְלִהְתכָּ ַעתָּ
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קֹוְרִאים: "ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ־ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש" )דברים ח, ח(.

נֹוְטִלים ְּפרּוַסת עּוָגה, ּוְמָבְרִכים: "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות". 

ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה ְמָבֵרְך ַעל ַהִחָּטה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַהָּׂשם־ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך" )תהלים קמז, יד(,

ּוִמְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְהֶיה ַהָּׁשלֹום ָׁשרּוי ְּבֵביתֹו ְוַהָּמזֹון ְוַהַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח. 

ֵהם  ַהִחָּטה,  ֶׁשל  ַּתְרּבּוִתִּיים  ִמיִנים  ָלָאָדם.  ְּביֹוֵתר  ָמזֹון ָחׁשּוב  ְמקֹור  ּוְמַהָּוה  ָהֱאנֹוׁשּות,  ְּבתֹוְלדֹות  ַהֲחׁשּוִבים  ַהְּצָמִחים  ֵּבין  ִהיא  ַהִחָּטה 
ֶאֶרץ  ֶׁשל  ְוָחׁשּוב  ְיסֹוִדי  ְּכֶצַמח  ַּבִּמְקָרא  ְּפָעִמים   30 ֻמְזֶּכֶרת  ַהִחָּטה  ַהִּתיכֹון.  ַהָּים  ְּבֵאזֹור  ּוִבְפָרט  ְּבַתְרֻּבּיֹות ׁשֹונֹות  ָהִעָּקִרי  ַהָּמזֹון  ַמְרִּכיב 

ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ִמין ַהָּדָגן ַהָּׁשִכיַח ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ָהַעִּתיק. 

ְלֵדָעה ַאַחת, ֵעץ ַהַּדַעת ִמֶּמּנּו ָאְכלּו ָאָדם ְוַחָּוה ְּבַגן ֵעֶדן, ָהָיה ֵעץ ַהִחָּטה ֶׁשְּבאֹותֹו ְזַמן ָהָיה ִמַּתֵּמר ַלֹּגַבּה ְּכֶאֶרז ַהְּלָבנֹון. 

ִחָּטה

ֶהְקֵׁשר:
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ְלִחִּטים, 

ֶׁשֵּכן ְׁשֵניֶהם ֲחׁשּוִבים ְּבֵעיֵני 

ַּבֲעֵליֶהם ְוֵיׁש ָלֶהם ִמְנָין 

ּוִמְסָּפר ְּבֶחְׁשּבֹון ּוִמָּדה. 

ר ִּביֵדי  ַּגם ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְספַּ

ַהָּקָּב"ה ִּביִריָדתֹו ְלִמְצַרִים, 

ְוַאף ַּבִּמְדָּבר ִנְצַטָּוה ֹמֶׁשה 

ִלְסֹּפר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ֵמֹרב ִחָּבתֹו אֹוָתם, ְּכָאָדם 

ֶׁשְּמַחֵּבב ֶאת ַּכְסּפֹו ּומֹוֶנה 

אֹותֹו ְּבָכל ָׁשָעה. 

ּתֹוָבָנה:
ַהִחָּטה ִהיא ַּגְרֵּגר ֶׁשָעטּוף 

ְּבמֹוץ ּוְקִלּפֹות, ּוְכֵדי 

ְלָהִפיק ּוְלהֹוִציא ִמֶּמּנּו 

ּתֹוֶעֶלת, ֵיׁש ְלַהְפִריד ֶאת 

ַהֹּסֶלת ֵמַהְּפֹסֶלת. ָּכְך הּוא 

ָּכל ָאָדם, ֶׁשָּטמּון ְּבֻחּבֹו 

ּוְבתֹוכֹו ַּגְרִעין טֹוב, ֶאָּלא 

ֶׁשהּוא ְמֻכֶּסה ִלְפָעִמים 

ִּבְפֹסֶלת, ְוָתִמיד ֵיׁש 

ְלַחֵּפׂש ּוְלַגּלֹות ֶאת ָהאֹור 

ֶׁשּבֹו. 

ִסּפּור:
ַּבְּזַמן ָהַעִּתיק, ָנֲהגּו ַהְּמָלִכים ִלְגּבֹות ַמס ְׁשָנִתי ֵמַהַחְקָלִאים ְּבֹאֶפן ְׁשִרירּוִתי ּוְבִלי ָּכל ֶקֶׁשר ַלְיבּול ָהֲאִמִּתי 

ֶׁשָּגַדל ִּבְׂשדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהַחְקָלִאים, ְוַהָּללּו ִנְדְרׁשּו ְלַמֵּלא ְּבִחִּטים ֶחֶדר ֶׁשל ֲעָׂשָרה ֶמְטִרים ְרבּוִעים, ְּבֹגַבּה ֶׁשל 

ֲעָׂשָרה ֶמְטִרים, ְוֶזה ָהָיה ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַּבְיבּול ַהְּׁשָנִתי. ְּפִקיֵדי ַהַּמס, ָהיּו נֹוְסִעים ֵמִעיר ְלִעיר ּוִמְּכָפר ִלְכָפר, 

ְוגֹוִבים ֶאת ַהַּכּמּות ָהֲאִחיָדה ֶׁשל ַהִחִּטים ּוַמְכִניִסים אֹוָתּה ְלאֹוַצר ַהֶּמֶלְך. 

ַהְּיהּוִדים ַהִּפְּקִחים, ֶׁשִהְתַקּׁשּו ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהַּמס ַהֻּמְפָרז ֶׁשַהְּפִקיִדים ָּדְרׁשּו ֵמֶהם ֶׁשֹּלא ְּבֹאֶפן ֻמְצָּדק, ֶנֶאְלצּו 

ְלַהֲעִרים ַעל ְּפִקיֵדי ַהַּמס, ְוָלֵכן ָּבנּו ְׁשֵני ֲחָדִרים ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ֶמְטִרים ְרבּוִעים ְוִהְסִּבירּו ַלְּפִקיִדים ִּכי ֹלא ָהְיָתה 

ָלֶהם ֶאְפָׁשרּות ִלְבנֹות ֶחֶדר ֶאָחד ֶׁשל ֲעָׂשָרה ֶמְטִרים, ְוָלֵכן ָּבנּו ְׁשֵני ֲחָדִרים ִנְפָרִדים ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ֶמְטִרים 

ְרבּוִעים. ַהְּפִקיִדים ֹלא ָעלּו ַעל ָהֹעֶקץ ְוִקְּבלּו ְּבִלי ָּכל ְּתלּוָנה ֶאת ַּכּמּות ַהִחִּטים ֶׁשִּנְכְנסּו ִּבְׁשֵני ַהֲחָדִרים. אּוָלם 

ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר, ָנְתנּו ַהְּיהּוִדים ַרק ַמֲחִצית ֵמַהַּכּמּות ַהִּנְדֶרֶׁשת, ֶׁשֵּכן ֶחֶדר ֶׁשל 5 ֶמְטִרים ְרבּוִעים, הּוא 25 

ֶמְטִרים ִּבְלַבד, ּוְׁשֵני ֲחָדִרים ָּכֵאּלּו ֵהם ַיַחד ַרק 50 ֶמֶטר ָרבּוַע. ְוִאּלּו ֶחֶדר ֶׁשל 10 ֶמְטִרים ְרבּוִעים, ֵהם ַיַחד 

100 ֶמְטִרים ְרבּוִעים...

החוברת נדפסה על פי סדר שבעת המינים, כפי שכתוב בתורה
אמנם סדר הברכות הינם על פי ההלכה כפי שמופיע בסדר החג - עמ' 4
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קֹוְרִאים: "ֲהלֹוא ִאם־ִׁשָּוה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ ֶקַצח ְוַכֹּמן ִיְזֹרק ְוָׂשם ִחָּטה ׂשֹוָרה ּוְׂשֹעָרה ִנְסָמן ְוֻכֶּסֶמת ְּגֻבָלתֹו" )ישעיה, כח, כה(.

נֹוְטִלים ּכֹוס ִּביָרה ְׁשֹחָרה ֶׁשֲעׂשּוָיה ִמֶּלֶתת ְׂשעֹוִרים, ּוְמָבְרִכים: "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו".  

ַהְּׂשעֹוָרה ִנְמֵצאת ַּבָּמקֹום ָהְרִביִעי ָּבעֹוָלם ְּבִגּדּול ַהַּגְרְּגִרים ָּבעֹוָלם, ְלַאַחר ַהִחָּטה, ָהֹאֶרז ְוַהִּתיָרס, ְוִהיא ַהְּׁשִנָּיה ִמֵּבין ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים 
ַלְּבֵהמֹות  ִמְסּפֹוא  ְּגִריִסים,  ְלִיּצּור  ִׁשּמּוׁש  ָּבּה  ַנֲעֶׂשה  ְוַכּיֹום  ְלָמזֹון,  ַרּבֹות  ָּבּה  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ָהיּו  ֶּבָעָבר  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ  ָּבֶהם  ְּבָחה  ֶׁשִהְׁשתַּ

ּוְלַתֲעִׂשַּית ִּביָרה ְׁשֹחָרה.  

ְׂשעֹוָרה

ֶהְקֵׁשר:
ַּבְּזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, 

ָהיּו ַמְקִריִבים ְּבַחג ַהֶּפַסח ִמְנָחה 

ֶׁשֲעׂשּוָיה ֵמֹעֶמר ְׂשעֹוִרים. 

ְוָלָּמה ַּדְוָקא ִמְּׂשעֹוִרים? ִמְּפֵני 

ֶׁשַהְּׂשעֹוִרים ֶנְחָׁשִבים ַמֲאַכל ְּבֵהָמה, 

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְוָהְלכּו 

ַאַחר ַהָּקָּב"ה ְּכמֹו ְּבֵהמֹות ֶׁשהֹוְלכֹות 

ַאַחר ָהרֹוֶעה, ִמּתֹוְך ְּתִמימּות 

ֶוֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ּוְבִלי ִלְׁשֹאל 

ְׁשֵאלֹות ַמּדּוַע ֵהם נֹוְדִדים ַּבִּמְדָּבר. 

ִּבְזכּות ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה זֹו, ָזכּו ְלַקֵּבל 

ֶאת ַהּתֹוָרה ּוְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ּוְלַקֵּבל אֹוָתּה ִּביֻרָּׁשה. 

ּתֹוָבָנה:
ְּבַמַּכת ָּבָרד, ַאַחת ֵמֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ֶׁשָּבאּו ַעל ַּפְרֹעה ְוַהִּמְצִרים 

ְּכֶׁשֹּלא ָרצּו ְלַׁשְחֵרר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָהַעְבדּות, ְמֻסָּפר ַּבּתֹוָרה 

"ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשֹעָרה ֻנָּכָתה ִּכי ַהְּׂשֹעָרה ָאִביב ְוַהִּפְׁשָּתה ִּגְבֹעל", 

ְּדַהְינּו ַהִּפְׁשִּתים ְוַהְּׂשעֹוִרים ֻהּכּו ְּבַמַּכת ַהָּבָרד, ְלֻעַּמת ַהִחָּטה 

ְוַהֻּכֶּסֶמת ֶׁשֹּלא ֻהּכּו. 

ָמה ַהִּסָּבה ְלָכְך ּוַמה ִּבֵּקׁש ַהָּקָּב"ה ְלַהְראֹות ָּכאן ְלַפְרֹעה? 

ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשעֹוָרה, ְלֵבין ַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת, 

ֶׁשָהִראׁשֹוִנים ְּכָבר ָהיּו ָקִׁשים ְּבאֹוָתּה ֵעת ְוָעְמדּו ְזקּוִפים, 

ְוִאּלּו ַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת ֵהם ַּבֲעֵלי ִּגְבעֹוִלים ַרִּכים ֶׁשִּמְתּכֹוְפִפים 

ְּברּוַח. ָהָיה ְּבָכְך ִלּמּוד מּוָסר ְלַפְרֹעה, ֶׁשִּמי ֶׁשַּמְקֶׁשה ֶאת ָעְרּפֹו, 

ִמְתָּגֶאה ְועֹוֵמד ָזקּוף ְּבִלי ְלִהָּכַנע ַלֲחָזִקים ִמֶּמּנּו, סֹופֹו ֶׁשהּוא 

ִנְׁשָּבר ְוֶנֱהָרס. ְוִאּלּו ֶזה ֶׁשְּמֻסָּגל ְלִהְתנֹוֵעַע ִעם ָהרּוַח ּוְלִהָּכַנע 

ְלִמי ֶׁשָחָזק ִמֶּמּנּו, סֹופֹו ִלְׂשֹרד ְוַלֲעֹבר ֶאת ַהֹּקִׁשי ַּבַחִּיים. 

ִסּפּור:
ַהִּסּפּור ֵאַרע ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ֹראׁש ַהָּׁשָנה, יֹום ַהִּדין. ְּבֵבית 

ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל 'ַהחֹוֶזה' ִמּלּוְּבִלין, ָעְמדּו ָּכל ַהֲחִסיִדים ְּכֶׁשֵהם 

מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ַלְּתִפָּלה, אּוָלם ִלְפִליָאָתם ֶנְעַּדר ִמְּמקֹומֹו 

ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִוד ִמֶּללֹוב. ָהַרִּבי ִעֵּכב ֶאת ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה, ְוָאַמר: 

"ֵיׁש ְלַהְמִּתין ְלַרִּבי ָּדִוד, ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו". ָעְברּו ַּדּקֹות נֹוָספֹות, 

ּוְכֶׁשָראּו ַּכָּמה ֵמַהֲחִסיִדים ִּכי ַהָּׁשָעה ְקָצָרה, ָיְצאּו ְלַחֵּפׂש ַאַחר 

ַרִּבי ָּדִוד. ְוִהֵּנה ֵהם רֹוִאים אֹותֹו עֹוֵמד ְלַיד סּוס, ְּבָידֹו ְּדִלי ָמֵלא 

ְּבַגְרִעיִני ְׂשעֹוִרים, ְוהּוא ַמֲאִכיל ֶאת ַהּסּוס ְּבַסְבָלנּות ַרָּבה. 

ִהְתָּבֵרר, ִּכי ַּבַעל ַהּסּוס ֶנְחַּפז ֶאל ְּתִפָּלתֹו, ְוהֹוִתיר ֶאת ַהּסּוס 

ָרֵעב... ַרִּבי ָּדִוד, ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְּבִמַּדת ָהַרְחָמנּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשּלֹו, 

ֹלא ָיֹכל ַלֲעֹמד ִמֶּנֶגד ֶאל מּול ַצֲערֹו ֶׁשל ַהּסּוס, ְוָרץ ַמֵהר ְלַחֵּפׂש 

ְׂשעֹוִרים ֶׁשֵהם ַמֲאַכל ַהּסּוס, ְּכֵדי ְלַהֲאִכילֹו ְּכִמְצַות ַהּתֹוָרה. ָעְמדּו 

ַהַּתְלִמיִדים ְוִהְׁשָּתאּו, ְוָלְמדּו ַמִהי ִמַּדת "ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו".
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קֹוְרִאים: "ֱאֹלִקים ְצָבאֹות ׁשּוב־ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפֹקד ֶּגֶפן ֹזאת" )תהלים פ, טו(.

מֹוְזִגים ּכֹוס ַיִין, ּוְמָבְרִכים: "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן". 

ָהִאָּׁשה ְמָבֶרֶכת ַעל ַהֶּגֶפן, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך" )תהלים קכח, ג(.

 

ֶפן ֶנְחֶׁשֶבת ֵאפֹוא ְּכַמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה ַּגם  ַלֶּגֶפן ֲחִׁשיבּות ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשֵּכן ִמֶּמָּנה ְמַיְּצִרים ֶאת ַהַּיִין ָעֶליָה ֶנֱאַמר "ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש", ְוַהגֶּ
ַיַחד. ֲחַז"ל ָקְבעּו ַעל ַהַּיִין ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן", ֵמֹרב ֲחִׁשיבּותֹו, ְוַגם ָקְבעּו ְלַקֵּדׁש ָעָליו ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבמֹוֲעִדים, ְּבִׂשְמַחת ִנּׂשּוִאין 

ּוִבְבִרית ִמיָלה. 

ֶּגֶפן

ֶהְקֵׁשר:
ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ַלֶּגֶפן. ֶׁשֵּכן ַהֶּגֶפן ִנְרֶמֶסת ְוִנְדֶרֶכת ָּבֶרֶגל ְּבָׁשָעה ֶׁשִהיא ֻמַּנַחת ַּבַּגת 

ַלֲהָכַנת ַהַּיִין, ּוְבסֹוָפּה ִהיא יֹוֵצאת ַיִין ְמֻׁשָּבח ָהָראּוי ַלֲעלֹות ַעל ֻׁשְלַחן ְמָלִכים. 

ֵני ִיְׂשָרֵאל סֹוְבִלים ֵמְרִמיָסה ְוִדּכּוי ַעל־ְיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, אּוָלם ְּגֻדָּלָתם  ְוַגם בְּ

ֻמְבַטַחת ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּתֹוָפָעה נֹוֶסֶפת ֶׁשֵּיׁש ַלֶּגֶפן, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַגֵּדל אֹוָתּה ֶאָּלא 

ַרק ַעל ֲאָדָמה ַרָּכה ּופֹוִרָּיה, ְוֹלא ַעל ֲאָדָמה ָקָׁשה ּוַבֲעַלת ְטָרִׁשים. ָּכְך ַּגם ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשֲעִתיִדים ָלֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבִׁשְלטֹון ַעְצָמִאי ְלֹלא ַעִּמים ָזִרים.  

ָהִאָּׁשה ִנְמֶׁשֶלת ַלֶּגֶפן, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר "ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך", ִמְּפֵני 

ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ֵאֶׁשת ְּבִריתֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ְוֶנֱאֶמֶנת ַרק לֹו, ְוַגם ַהֶּגֶפן הּוא ַהְּפִרי ַהָּיִחיד 

ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ַקָּיִמים ּבֹו ּתֹוָלִעים, ְוהּוא ַּגם ְּפִרי ִיחּוִדי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְרִּכיב אֹותֹו 

ִמְּׁשֵני ִמיִנים ַיַחד, ְוָכְך ַּגם ָהִאָּׁשה ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת ֱאמּוִנים ַרק ְלַבְעָלּה, ְוִהיא ִנְקֵראת 

"ֲעֶקֶרת ַהַּבִית" ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ִעָּקרֹו ֶׁשל ַהַּבִית. 

ּתֹוָבָנה:
ְלֵעץ ַהֶּגֶפן ֵאין ֶּגַזע. ֲעָנָפיו 

ַרִּכים ַוֲאֻרִּכים, ּוְכֵדי ִלְתֹמְך 

ָּבֶהם ַמִּניִחים ַּתְחֵּתיֶהם קֹורֹות 

ִלְתִמיָכה. ָּכְך הּוא ָהָאָדם, 

ֶׁשְּבֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֵאין לֹו ֲעַדִין 

ֶאת ָהְרִאָּיה ַהְמֻפַּכַחת ְוֶאת 

ַהַּגב ָהֵאיָתן ְּכֵדי ַלֲעֹמד ַעל 

ַרְגָליו ְּבֹכחֹות ַעְצמֹו, ְוהּוא 

ִנְׁשָען ַעל ַהְמֻבָּגִרים ֶׁשְּסִביבֹו, 

הֹוָריו ּומֹוָריו, ּוֵמֶהם ְמַקֵּבל 

ְּתִמיָכה ְוֶדֶרְך ַלַחִּיים. 

ִסּפּור:
ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָעִׁשיר ַקְמָצן ֶאָחד, ִהְזַּדֵּמן ַּפַעם 

אֹוֵרַח ִלְסֻעָּדה. ְּבַמֲהַלְך ַהְּסֻעָּדה ִהִּגיׁשּו ַיִין ְמֻׁשָּבח, 

ְוָהאֹוֵרַח ָמַזג ְלַעְצמֹו ּכֹוס ְמֵלָאה ְּבַיִין. ִהִּביט ּבֹו 

ַהְמָאֵרַח ְּבַעִין ָצָרה ְוָאַמר: "ַהַּיִין ַהֶּזה ָחָזק ְמֹאד, 

ְׁשַמע ַלֲעָצִתי ְוַאל ִּתְׁשֶּתה אֹותֹו ְיִׁשירֹות, ֶאָּלא ְטֹבל 

ּבֹו ֶאת ִּפְּתָך ְוָכְך ֹּתאַכל אֹותֹו". ֵהִבין ָהאֹוֵרַח ֶאת 

ַּכָּוָנתֹו ֶׁשל ַהְמָאֵרַח ַהַּקְמָצן, ָנַטל ִּפָּסה ְּגדֹוָלה ֶׁשל 

ַחָּלה ְוִהְסִּפיג ָּבּה ֶאת ּכֹוס ַהַּיִין ֻּכָּלּה. ִהְתַרֵּגז ַהְמָאֵרַח 

ְוָאַמר: "ֵנס ֶיׁש ָלנּו ֶׁשּיֹוְצֵאי ִמְצַרִים ֹלא ִהְתַנֲהגּו 

ָּכמֹוָך, ֶׁשִאם ֵּכן ֹלא ָהיּו ְזקּוִקים ְלֵנס ְקִריַעת ַים־

סּוף, ֶאָּלא ָהיּו ַמְסִּפיִגים ַּבַּפת ֶאת ָּכל ֵמי ַהָּים"...
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קֹוְרִאים: "ֹנֵצר ְּתֵאָנה ֹיאַכל ִּפְרָיּה ְוֹׁשֵמר ֲאֹדָניו ְיֻכָּבד" )משלי כז, יח(. 

נֹוְטִלים ְּתֵאָנה ַרָּכה אֹו ְמֻיֶּבֶׁשת, חֹוִצים אֹוָתּה ִלְׁשַנִים ּובֹוְדִקים ֵהיֵטב ְלאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ִאם ֵאין ָּבּה ּתֹוָלִעים,

 ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן אֹוְכִלים אֹוָתּה. ָרצּוי ְלַהְׁשרֹות ֶאת ַהְּתֵאִנים ֹקֶדם ָלֵכן ְּבַמִים, ּוְלַנּקֹוָתן ֵהיֵטב.  

ַהְּתֵאָנה ִהיא ַהְּפִרי ָהִראׁשֹון ַהֻּמְזָּכר ַּבּתֹוָרה, ֵאֶצל ָאָדם ְוַחָּוה ֶׁשָּתְפרּו ְלַעְצָמם ֲחֹגרֹות ֵמֲעֵלי ָהֵעץ, ְוֵיׁש ֵּדָעה ֶׁשַּגם ֵעץ ַהַּדַעת ָהָיה ְּתֵאָנה.
ֲעֵצי ְּתֵאָנה ָּבָאֶרץ, ּוִמֵּכיָון  ִמִּלְפֵני ַאְלֵפי ָׁשִנים ַעל  ְוֶיְׁשָנם ִסָּמִנים  ִיְׂשָרֵאל,  ַהְּתֵאָנה ִהיא ֶאָחד ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשִהְׁשַּתְּבָחה ָּבֶהם ֶאֶרץ 

ֶׁשהּוא ֹלא ֻּתְרַּבת, הּוא ָּגֵדל ְּבאֹוָתּה ַמְתֹּכֶנת ְּכִפי ֶׁשָהָיה ָּגֵדל ִּביֵמי ֶקֶדם. ַהְּתֵאָנה ַהְמֻיֶּבֶׁשת ִנְקֵראת ַּגם ְקִציָעה ּוְגרֹוֶגֶרת, ְוגּוׁש ֶׁשל ְּתֵאִנים 

ְיֵבׁשֹות ְּדבּוקֹות ִנְקֵראת ְּדֵבָלה. ַלְּתֵאָנה ֶׁשּנֹוֶפֶלת ֶטֶרם ְזַמָּנה קֹוְרִאים ַּפָּגה, ּוִמָּכאן ַהֵּׁשם ַּפג / ַּפָּגה ְלִתינֹוקֹות ֶׁשּנֹוְלדּו ֶטֶרם ְזַמָּנם. 

ְּתֵאָנה

ֶהְקֵׁשר:
ַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ִלְתֵאָנה, 

ֶׁשֵּכן ֹרב ֵּפרֹות ָהִאיָלן 

ִנְלָקִטים ְּבַבת־ַאַחת, 

ְוַהְּתֵאָנה ִנְלֶקֶטת ְמַעט־

ְמַעט. ָּכְך ַּגם ֶאת ַהּתֹוָרה 

לֹוְמִדים ִּבְׁשַלִּבים, ְוֹלא 

קֹוִנים אֹוָתּה ְּבַבת־ַאַחת. 

ּוְכֵׁשם ֶׁשְּבֵעץ ַהְּתֵאָנה, ְּבָכל 

ַּפַעם ֶׁשָהָאָדם ְמַמֵּׁשׁש ֵּבין 

ֶהָעִלים הּוא מֹוֵצא ְּפִרי, 

ָּכְך ַּגם ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְּבָכל 

ַּפַעם ֶׁשּלֹוְמִדים, ִמְתַחֵּדׁש 

ַמֶּׁשהּו.  

ּתֹוָבָנה:
ַהְּתֵאָנה, ְּבׁשֹוֶנה ֵמֲעֵצי ְּפִרי ֲאֵחִרים, 

מֹוִציָאה ֶאת ֵּפרֹוֶתיָה ָּבֶזה ַאַחר 

ֶזה. ֶאת ִלּקּוט ַהְּתֵאִנים ְמַבְּצִעים 

ֵאפֹוא ִּבְׁשַלִּבים ְוֹלא ִנָּתן ְלַבֵּצַע 

ֶאת ְּפֻעַּלת ַהֶּלֶקט ְּבַפַעם ַאַחת. 

ְּכֶׁשרֹוִצים ְלַהִּׂשיג ַמָּטָרה ָּכְלֶׁשִהי, ֹלא 

ִנָּתן ְלִהְסַּתֵער ָעֶליָה ּוְלַבֵּצַע אֹוָתּה 

ְּבַבת־ַאַחת, ִּכי ַמָּטָרה ֶׁשֻהְּׂשָגה 

ַמֵהר ִמַּדי ֵּתָעֵלם ְּבאֹוָתּה ְמִהירּות. 

ַעל־ְמָנת ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּמָּטָרה 

ַהִּנְכֶסֶפת, ִמְתַנֲהִלים ַצַעד ַאַחר ַצַעד, 

ִמְתַקְּדִמים ְלַאט ֲאָבל ָּבטּוַח, ּוְלַבּסֹוף 

ַמִּגיִעים ְּבִבְטָחה ֶאל ַהַּמָּטָרה. 

ִסּפּור:
ֶאָחד ִמְּׁשָבֶחיָה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִהיא ֱהיֹוָתּה "ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש", ֶאֶרץ ׁשֹוַפַעת ֲחֵלב ִעִּזים 

ּוְדַבׁש ֵמַהְּתָמִרים ְוַהְּתֵאִנים. ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵהִניָבה ָהֶאֶרץ ְיבּול ׁשֹוֵפַע ּוְמֻיָחד, ְוָהיּו ֻּכָּלם 

ִנּזֹוִנים ְּבַהְרָחָבה. ְמֻסָּפר ַעל ַהַּתָּנא ַרִּבי יֹוָנָתן ֶּבן ֶאְלָעָזר, ֶׁשָּיַׁשב ַּפַעם ְּבִצּלֹו ֶׁשל ֵעץ ְּתֵאָנה ָּגבֹוַּה. 

ֵעץ ַהְּתֵאָנה ָהָיה ָחסֹון ְוַרב ֲעָנִפים, ְוָהָיה ָמֵלא ִּבְתֵאִנים ָיפֹות ּוְמֻׁשָּבחֹות ְּביֹוֵתר. ִמְּׁשעֹות ַהֹּבֶקר 

ָנָחה ִׁשְכָבה ֶׁשל ַטל ַעל ַהְּתֵאִנים, ְוַעָּתה ִעם ְיִציַאת ַהֶּׁשֶמׁש ַהּזֹוַרַחת, ִהְתּפֹוֵגג ַהַּטל ֶׁשַעל ַּגֵּבי 

ַהְּתֵאִנים, ּוֵמֹרב ַהֹחם ֵהֵחּלּו ַהְּתֵאִנים ְלַהִּזיל ְּדַבׁש, ֶׁשָּנַטף ֵמֶהם ְּבֶזֶרם. ְוִהֵּנה ָנְׁשָבה רּוַח ֲחִריִׁשית, 

ְוזֹו ִעְרְּבָבה ֶאת ַהְּדַבׁש ֶּבָעָפר ֶׁשַּתַחת ֵעץ ַהְּתֵאָנה, ּוְלֶפַתע ִהִּגיָעה ְלָׁשם ַעז ַאַחת ְּגדֹוָלה ּוְבִריַאת 

ָּבָׂשר, ְוָעְמָדה ְלַלֵּקק ֶאת ַהְּדַבׁש ֶׁשִּנַּגר ֵמַהְּתֵאִנים. ִּכיָון ֶׁשֲעִטיֶניָה ֶׁשל ָהֵעז ָהיּו ׁשֹוְפִעים ָחָלב 

ַרב, ָעלּו ֵאּלּו ַעל ְּגדֹוֵתיֶהם ְוֶהָחָלב ִנָּגר ֵמֶהם ַעל ָהָאֶרץ, ַעד ֶׁשִהְתַעְרֵּבב ִעם ְּדַבׁש ַהְּתֵאִנים ֶׁשָהָיה 

ָׁשם. ַרִּבי יֹוָנָתן ִהִּביט ָּכל ָהֵעת ַעל ַהַּמֲחֶזה, ּוֵמֹרב ִהְתַרְּגׁשּות ַעל ַהֶּׁשַפע ֶהָעצּום ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, 

ָקָרא ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם: "ְראּו ָנא ְּבֵעיֵניֶכם ֻּדְגָמה ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא"! ְוהֹוִסיפּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 

ִלְבָרָכה, ִּכי ְלָכל ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ַהֶּזה ָזכּו ּתֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבָּיִמים ָהֵהם, ִּבְזכּות ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשָהיּו 

ַמְקִריִבים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. )מדרש תנחומא(
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קֹוְרִאים: "ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך" )שיר השירים ו, ז(.

נֹוְטִלים ִרּמֹון ָטִרי, חֹוִצים אֹותֹו ִלְׁשַנִים ּוְבֶעְזַרת ַּכף ַמֶּתֶכת ַמִּקיִׁשים ַעל ַּגּבֹו ֶׁשל ָהִרּמֹון, ַעד ֶׁשַהַּגְרִעיִנים ֶׁשּבֹו נֹוְפִלים ְלתֹוְך ְקָעָרה. ּבֹוְרִרים ֶאת 

ַהַּגְרִעיִנים ַהּטֹוִבים ָהְראּוִיים ְלַמֲאָכל ְואֹוְכִלים.

 
ְּפִסיָפִסים  ַעל  צּוָרתֹו  ֻהְנְצָחה  ְוָלֵכן  ְוָחְכָמה,  ֹיִפי  ּוִפְריֹון,  ֶׁשַפע  ְוִסֵּמל  ְּבַאְרֵצנּו  ְמֹאד  ָנפֹוץ  ָהָיה  ֶקֶדם,  ִמיֵמי  ָחׁשּוב  ִּכְפִרי  ֶנְחָׁשב  ָהִרּמֹון 

ּוַמְטֵּבעֹות ַעִּתיִקים ְוַאף ִיּׁשּוִבים ַרִּבים ִנְקְראּו ְּבֵׁשם ָהִרּמֹון עֹוד ִמיֵמי ַהַּתַּנ"ְך. 

ָהִרּמֹון ִנְסָחר ִּביֵמי ֶקֶדם ְּבֹאֶפן ִנְרָחב, ְוִנְמָצא ַּפִּפירּוס ַעִּתיק ִמיֵמי ַרַעְמֵסס ַהְּׁשִליִׁשי ַעל ְיבּוא ִרּמֹוִנים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלִמְצַרִים ִלְפֵני ַאְלֵפי 

ָׁשִנים. ְּפִרי ָהִרּמֹון ְמַׁשֵּמׁש ְלַמֲאָכל ְוַאף ַלֲהָכַנת ַיִין, ַטֲעמֹו ָמתֹוק אֹו ָחמּוץ ְוַהִּמיץ ֶׁשּלֹו ְמַׁשֵּמׁש ַּגם ְלִבּׁשּול. ַּגְרְּגָריו ְמַׁשְּמִׁשים ְלַמָּטרֹות 

ֶּדּקֹוָרִטיִבּיֹות ּוְמַעֵּטר ִסּדּוֵרי ֵּפרֹות. 

ַהָּבנֹות ְמָבְרכֹות ַעל ָהִרּמֹון ֶוָהֱאגֹוז, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּכל־ְּכבּוָּדה ַבת־ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ּוְׁשֵני ֵּפרֹות ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְּפִניִמּיּות ְוַהְּצִניעּות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן.

ִרּמֹון

ֶהְקֵׁשר:
ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ְלִרּמֹון, ֶׁשֵּכן ָּכל 

ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָמֵלא ְּבִמְצֹות 

ְּכִרּמֹון, ַוֲאִפּלּו ָהֵריָקִנים ֶׁשָּבָעם, 

ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָזכּו ְלַגּלֹות ֶאת ָהאֹור 

ֶׁשַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות. ֶיְׁשָנם ִרּמֹוִנים 

ֶׁשָּבֶהם ִנְמָצִאים 613 ַּגְרְּגִרים, 

ְּכִמְנַין ַּתְרַי"ג ַהִּמְצֹות ֶׁשִּנְצַטִּוינּו 

ַּבּתֹוָרה. ֲחׁשּוֵבי ָהָעם ֶנְחָׁשִבים 

ְּככֹוֶתֶרת ָהִרּמֹון ֶׁשִּנְרֵאית ְּכֶכֶתר, 

ֶׁשֵּכן ְמֵלִאים ֵהם ְּבָחְכָמה ּוְתבּוָנה 

ַאְך ַמְסִּתיִרים ֶאת ַהָחְכָמה ְּבִלָּבם 

ִמּתֹוְך ֲעָנָוה, ְּכֵׁשם ֶׁשָהִרּמֹון אֹוֵצר 

ְּבֻחּבֹו ּוְבתֹוכֹו ֶאת ַּגְרִעיָניו. 

ּתֹוָבָנה:
ָהִרּמֹון ְמַׁשֵּמׁש ְּכַמְטֵּבַע ָלׁשֹון ֶׁשל 

"ִרּמֹון ָמָצא, ּתֹוכֹו ָאַכל ְקִליָּפתֹו 

ָזַרק", ְּבַמְׁשָמעּות ֶׁשל ְנִטיַלת 

ִעָּקר ִמן ַהָּטֵפל. ְמקֹור ַהִּפְתָּגם 

הּוא ַּבִּסּפּור ַעל ַרִּבי ֵמִאיר ֶׁשָּלַמד 

ּתֹוָרה ִמִּפי ֱאִליָׁשע ֶּבן ֲאבּוָיה 

ֶׁשָּיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ִמְּפֵני ֶׁשָּנַטל 

ִמֶּמּנּו ַרק ֶאת ַהְּדָבִרים ַהִחּיּוִבִּיים 

ְוֹלא ֶאת ֵּדעֹוָתיו ַהְּפסּולֹות. ָּכְך 

ָצִריְך ָהָאָדם ְלהֹוִציא ִמָּכל ָּדָבר 

ֶאת ַהֵחֶלק ַהִחּיּוִבי ֶׁשּבֹו, ְלַהְׂשִּכיל 

ְוָלַדַעת ְלַהְבִחין ֵּבין ִעָּקר ְלָטֵפל, 

ֵּבין טֹוב ָלַרע. 

ִסּפּור:
ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ְּבעֹוד ַהִּיּׁשּוב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָקָטן ְוַדל, ָעְלָתה ִמְׁשָּפָחה 

ְיהּוִדית ֵמֶאֶרץ ּפֹוִלין. ִעם ְּכִניָסָתם ֶאל ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים ִצְּפָתה ָלֶהם ַהְפָּתָעה ְנִעיָמה. ַּבַּׁשַער ָעַמד 

רֹוֵכל ְיהּוִדי, ֶׁשִהִּציַע ָלֶהם ִלְקנֹות ְּפִרי ֲעִסיִסי ְוַאְדמֹוִני. ָלְטׁשּו ָהעֹוִלים ַהֲחָדִׁשים ֶאת ֵעיֵניֶהם ֶאל 

ַהְּפִרי, אֹותֹו ֹלא ִהִּכירּו, ְוִהְתַרְּגׁשּו ִלְׁשֹמַע ִמִּפי ָהרֹוֵכל ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְפִרי ָהִרּמֹון ֶׁשּבֹו ִהְׁשַּתְּבָחה ֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל. ִמָּיד ִׁשֵּלם ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה ַלּמֹוֵכר, ְוָנַטל ֶאת ָהִרּמֹוִנים ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה. ָהָאב ָחַתְך 

ֶאת ָהִרּמֹון ִלְפָלִחים, ְוִחֵּלק ְלֻכָּלם. ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִהִּכירּו ֶאת ַהְּפִרי, ֹלא ָיְדעּו ָהעֹוִלים ִּכי ֵיׁש ֶלֱאֹכל ֶאת 

ַהַּגְרִעיִנים ֶׁשִּבְפִנים, ְוֶאת ַהְּקִלָּפה ִלְזֹרק, ֶאָּלא ָעׂשּו ְלֵהֶפְך, ֶאת ַהַּגְרִעיִנים ִהְׁשִליכּו, ְוֶאת ַהְּקִלָּפה 

ִנּסּו ֶלֱאֹכל. ִנּסּו, ְוָחׁשּו ַּבַּטַעם ַהַּמר... ּוְכֶׁשִּנּסּו ַהְיָלִדים ִלְטֹען ֶׁשַהְּפִרי ֵאינֹו ָטִעים ּוְכָלל ֹלא ָמתֹוק, 

ִהָּסה אֹוָתם ָהָאב ְוָאַמר ִּכי ַּכִּנְרֶאה "ֵאין ָאנּו ְראּוִיים ַמְסִּפיק ִלְקֻדַּׁשת ֵּפרֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן 

ֵאיֶנּנּו זֹוִכים ִלְטֹעם ּבֹו ֶאת ַהַּטַעם ַהָּמתֹוק". ִמָּיד ָּפנּו ֻּכָּלם ֶאל ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ָׁשם ָּבכּו ְוִהִּזילּו 

ְּדָמעֹות ֶׁשִּיְזּכּו ָלֹחׁש ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהֶאֶרץ ְוִיְטֲעמּו ֶאת ַטֲעָמם ַהָּמתֹוק ֶׁשל ֵּפרֹוֶתיָה. ַּכֲאֶׁשר ִּגָּלה 

ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה ֶאת ַהָּטעּות, ְוֵהִבין ֶׁשָהָיה ֲעֵליֶהם ֶלֱאֹכל ֶאת ַהַּגְרִעיִנים, ָאַמר ִליָלָדיו: "ִאם 

ִמיֶׁשהּו ֹלא זֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ ּוֵפרֹוֶתיָה, ָעָליו ְלָהִבין ִּכי ָהַאְׁשָמה ְּתלּוָיה ּבֹו"!
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קֹוְרִאים: "ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי־ֹתַאר ָקָרא ה' ְׁשֵמְך". )ירמיה, יא טז(.

נֹוְטִלים ַזִית ָׁשֵלם ּוְמָבְרִכים ָעָליו "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֹוֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפֵרי ָהֵעץ". 

ֵיׁש ְלַכֵּון ִּבְבָרָכה זֹו, ַעל ָּכל ֵּפרֹות ָהִאיָלן ֶׁשֹּיאְכלּו ִּבְסֻעָּדה זֹו. 

ַהֵּבן ְמָבֵרְך ַעל ַהַּזִית, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך" )תהלים קכח, ג(. 

ֵעץ ַהַּזִית הּוא ָיֹרק ַעד, ְוהּוא ַמֲאִריְך ָיִמים ְּבֶמֶׁשְך ֵמאֹות ָׁשִנים. ַהַּזִית הּוא ֶאָחד ִמְּסָמֶליָה ַהֻּמְבָהִקים ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוָבָאֶרץ ִנְמָצִאים 
ֲעֵצי ַזִית ַרִּבים, ָּבֶהם ֵעִצים ַעִּתיִקים ְּבֵני ֵמאֹות ָׁשִנים.

ֵמֵעץ ַהַּזִית ְמִפיִקים ֶאת ֶׁשֶמן ַהַּזִית, ֶׁשהּוא ֶׁשֶמן ֵאיכּוִתי ְוָחׁשּוב, ְלַמֲאָכל ּוָמאֹור. 

ַזִית

ֶהְקֵׁשר:
ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ַלַּזִית, ֶׁשֵּכן ָּכל 

ַהַּמְׁשִקים ִמְתַעְרְּבִבים ֶזה ָּבֶזה, ְוַרק 

ַהֶּׁשֶמן ׁשֹוֵמר ַעל ַעְצָמאּותֹו. ָּכְך ַּגם 

ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ֶזהּותֹו ְוֵאינֹו 

ִמְתַעְרֵּבב ֵּבין ָהַעִּמים. ּוְכֵׁשם ֶׁשֵאין 

ֲעֵלי ַהַּזִית נֹוְׁשִרים ֵּבין ַּבַּקִיץ ּוֵבין 

ַּבֹחֶרף, ָּכְך ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ִמְתַּבֵּטל 

ְלעֹוָלם. ַהַּזִית ַעְצמֹו ַּגם ֵאינֹו ְמַקֵּבל 

ַהְרָּכָבה ֵמִאיָלן ַאֵחר ְוׁשֹוֵמר ַעל ֶזהּות 

ַעְצִמית, ְוָכְך ַּגם ַעם ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוֵמר 

ַעל ֶזהּותֹו ָהַעְצִמית ְּבָכל ַהּדֹורֹות. 

ּתֹוָבָנה:
ַעל־ְמָנת ְלָהִפיק ֵמַהַּזִית ֶאת ַהֶּׁשֶמן ֶׁשּבֹו, ֵיׁש ִלְטֹרַח 

ַרּבֹות ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ֶׁשֶמן ָצלּול. ְקִטיף ַהֵּזיִתים ַנֲעֶׂשה 

ׁ, ִאּסּוף ַהֵּזיִתים הּוא ֶּפֶרק  ַעל־ְיֵדי ִטְלטּול ָהֵעץ ְוַהָּכָאתו

ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוַגם ְלַאַחר ִמֵּכן ּדֹוְרִכים ַעל ַהַּזִית ְוכֹוְבִׁשים 

אֹותֹו ַּתַחת ִמְׁשָקל ָּכֵבד, ַעד ֶׁשַהֶּׁשֶמן ִנָּגר ִמֶּמּנּו. ְלַבּסֹוף 

ְמַרְּסִקים ֶאת ַהֵּזיִתים ְוטֹוֲחִנים אֹוָתם, ּומֹוִציִאים ֶאת 

ְׁשֵאִרית ַהֶּׁשֶמן ֶׁשִּנָּגר ּבֹו, ַעד ַהִּטָּפה ָהַאֲחרֹוָנה. ְוָכְך ְּבָכל 

ָּדָבר ְוִעְנָין ְּבַחֵּיינּו. ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ׁשּום ָּדָבר ְּבִלי ָעָמל 

ץ ּוְלִהְתַיֵּגַע, ֲאָבל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר  ְוִטְרָחה, ְּבִלי ְלִהְתַאמֵּ

ַהַּמֲאָמץ ִמְׁשַּתֵּלם. 

 .

ִסּפּור:
ִעם ִסּיּוָמּה ֶׁשל ַהַּמּבּול ֶׁשֵהִביא ַהָּקָּב"ה ַעל ָהעֹוָלם ִּבְזַמן ֹנַח, 

ָׁשַלח ֹנַח ֶאת ַהּיֹוָנה ֵמַהֵּתָבה ְּכֵדי ִלְראֹות ִאם ַהַּמִים ִנְסְּפגּו 

ָּבֲאָדָמה ְוֶאְפָׁשר ָלֵצאת ִמן ַהֵּתָבה. ְלֵעת ֶעֶרב ָׁשָבה ַהּיֹוָנה ֶאל 

ִית, ְוֶזה ָהָיה ִסָּמן ְלֹנַח ִּכי  ַהֵּתָבה, ּוְבִפיָה ָהָיה ָעָנף ֶׁשל ֵעץ ַהזַּ

ַהַּמּבּול ִהְסַּתֵּים ְוֶאְפָׁשר ָלֵצאת ֵמַהֵּתָבה. ַמּדּוַע ֵהִביָאה ַהּיֹוָנה 

ַּדְוָקא ָעָנף ֶׁשל ַזִית? אֹוְמִרים ֲחַז"ל ֶׁשִהיא ִּבְקָׁשה ְלַהֲעִביר לֹו 

ָּכאן ֶמֶסר, ָעִדיף ִלי ֶלֱאֹכל ְמזֹונֹות ָמִרים ַּכַּזִית, ֲאָבל ֶׁשִּיְהיּו ֶׁשִּלי 

ַוֲאַקֵּבל אֹוָתם ְיִׁשירֹות ֵמַהָּקָּב"ה, ֵמֲאֶׁשר ֶׁשִּיְהיּו ְמתּוִקים ִּכְדַבׁש 

ּוְתלּוִיים ִּביֵדי ָאָדם ָּבָׂשר ָוָדם. ְוַהָּדָבר ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֹלא ְלִהְזַּדֵּקק 

ְלַחְסֵדי ַהְּבִרּיֹות, ֹלא ְלַהְמִּתין ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַיֲעֶׂשה ִּבְׁשִביֵלנּו ֶאת 

ָהֲעבֹוָדה, ֶאָּלא ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלִהְסַּתֵּדר ְלַבד ַּבֹּכחֹות ֶׁשֶּיׁש ָלנּו.

- 11 -



קֹוְרִאים: "ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה" )תהלים צב, יג(. 

ְלִעיִנים ֶׁשָּבֶהם, ׁשֹוְטִפים ֶאת ַהָּתָמר ּובֹוְדִקים ֶׁשֵאין ּבֹו ּתֹוָלִעים ְואֹוְכִלים.   נֹוְטִלים ְּתָמִרים ַרִּכים, מֹוִציִאים ֶאת ַהגַּ

ַהְּדַבׁש ַהֻּמְזָּכר ַּבּתֹוָרה ְּבִׁשְבַעת ַהִּמיִנים, ֵאינֹו ְּדַבׁש ְּדבֹוִרים ֶאָּלא ְּדַבׁש ַהּמּוָפק ִמְּפִרי ַהָּתָמר. ְּפִרי ַהָּתָמר ֶנֱאַכל ַלח אֹו ָיֵבׁש, ַטֲעמֹו ָמתֹוק 
ְמֹאד ְוצּוָרתֹו ָמֳאֶרֶכת. ַהִּסירֹוּפ ַהּמּוָפק ִמֶּמּנּו ִנְקָרא ִסיַלאן, ְוהּוא ְמַׁשֵּמׁש ְּבִעָּקר ְלִתּבּול ָמנֹות ַאֲחרֹונֹות ְועּוגֹות. 

ַהָּתָמר הּוא ֵעץ ָּתִמיר ַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹגַבּה ֶׁשל ְּכֶעְׂשִרים ֶמְטִרים, ְּבֹראׁשֹו ַּכּפֹות ָעִלים ּוִמִּצָּדיו ֶאְׁשּכֹולֹות ְּתָמִרים. ֵמַהָּתָמר נֹוְטִלים ֶאת ַהּלּוָלב 

ֶׁשהּוא ֶאָחד ֵמַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ַהִּנָּטִלים ְּבַחג ַהֻּסּכֹות. ַמָּטע ַהְּתָמִרים ַהָּגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל ִנְמָצא ְּבִקּבּוץ ִטיַרת ְצִבי, ְוַגם ְּבֵעֶמק ָהֲעָרָבה ֵיׁש 

ְּתָמִרים ְּגדֹוִלים. ֹרב ְיצּוא ַהְּתָמִרים הּוא ִמַּזן ָּתָמר ַמְּג'הּול, ֶׁשָּגֵדל ְּבִבְקַעת ַהַּיְרֵּדן ְּבֶׁשַטח ֶׁשל ְּכ־20 ֶאֶלף ּדּוָנם ִוידּוִעים ָּבֵאיכּות ַהְּגבֹוָהה 

ֶׁשָּלֶהם. 

ָּתָמר

ֶהְקֵׁשר:
ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ַלָּתָמר ֶׁשֶּיׁש לֹו ַרק 

ַּגְרִעין ֶאָחד ְוֹלא ַּגְרְּגִרים ַרִּבים, ְוַגם 

ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ַלֲאִביֶהם 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֵעץ ַהָּתָמר ְמֻאְפָין ְּבָכְך 

ֶׁשְּבָכל ֲחָלָקיו ַנֲעֶׂשה ִׁשּמּוׁש. ַּבּלּוָלב 

ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְלַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, 

ַּבֲעָנִפים ְמסֹוְכִכים ֶאת ַהֻּסָּכה, 

ֵמַהִּסיִבים ְמִכיִנים ֲחָבִלים, ַהַּסְנָסִנים 

ָּבֶהם ְּתלּוִיים ַהֵּפרֹות ְמַׁשְּמִׁשים 

ְלִטאטּוא ּוְקִליַעת ַסְלִסּלֹות. ְוָכְך ַּגם 

ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָּבֶהם ְּפֹסֶלת, ֶׁשֵּכן ָּכל 

ְיהּוִדי ֶיׁש לֹו ֲחִׁשיבּות ִּבְפֵני ַעְצמֹו 

ּוִמֻּכָּלם ַיַחד נֹוָצר ָהָעם ֻּכּלֹו.

ּתֹוָבָנה:
ַהָּתָמר ַׁשָּיְך ְלסּוג ַהֵּפרֹות ֶׁשְּקִלָּפתֹו ֶנֱאֶכֶלת ְותֹוכֹו 

ִנְזָרק. סּוג נֹוָסף ֶׁשל ֵּפרֹות ֵיׁש, ֶׁשַהֵחֶלק ַהְּפִניִמי 

ֶׁשּבֹו ֶנֱאַכל ּוְקִליָּפתֹו ִנְזָרק, ְּכגֹון ְׁשֵקִדים ְוַתּפּוִזים. 

ּוְלֻעַּמת ֹזאת ֵיׁש סּוג ְּפִרי ְׁשִליִׁשי, ֶׁשַּגם ְקִליָּפתֹו ְוַגם 

ּתֹוכֹו ֶנֱאָכל, ְּכגֹון ְּתֵאָנה ְוַתּפּוַח. ָּכְך ֶיְׁשָנם ְׁשלָׁשה 

סּוֵגי ֲאָנִׁשים, ֵיׁש ֶׁשֵהם ַמְרִאים ֶאת ַעְצָמם טֹוִבים 

ִמַּבחּוץ אּוָלם ְּפִניִמּיּוָתם ְרקּוָבה. ֲאֵחִרים ַמְסִּתיִרים 

ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשָּבֶהם ְוַהָּדָבר ֹלא ִנְרֶאה ִמַּבחּוץ, ְוֵיׁש 

ָּכֵאּלּו ֶׁשּתֹוָכם ְּכָבָרם, ֶׁשַהְּפִניִמּיּות ֶׁשָּלֶהם ּדֹוָמה 

ַלִחיצֹוִנּיּות ֶׁשָּלֶהם, ְוֵהם טֹוִבים ִויָׁשִרים ִמַּבחּוץ 

ּוִמִּבְפִנים. 

ָעֵלינּו ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ֵמַהּסּוג ַהְּׁשִליִׁשי, אֹו ְלָפחֹות 

ֵמַהּסּוג ַהֵּׁשִני, ֲאָבל ַוַּדאי ֹלא ּדֹוִמים ַלּסּוג ָהִראׁשֹון. 

ִסּפּור:
ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ִמְּסְטרֹוְּפקֹוב, ָהָיה ָזִהיר ְמֹאד ִלְבֹּדק ֶאת ַהֵּפרֹות ִלְפֵני 

ֲאִכיָלָתם, ֶׁשָּמא ֵיׁש ָּבֶהם ּתֹוָלִעים ָהֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה. ַּפַעם ִהְתָאֵרַח ִּבְניּו־יֹוְרק 

ֶׁשְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, ְוַכָּמה ֲחִסיִדים ָּבאּו ַלַּבִית ְּכֵדי ִלְׁשהֹות ִּבְמִחָּצתֹו. ַּבַעל ַהַּבִית 

ֵהִביא ַמָּגׁש ֶׁשל ֵּפרֹות ַלֻּׁשְלָחן, ּוֵבין ַהֵּפרֹות ָהיּו ְּתָמִרים ַלִחים. הֹוִׁשיט ֶאָחד 

ֵמַהֲחבּוָרה ֶאת ָידֹו ְוָנַטל ַּכָּמה ְּתָמִרים, אּוָלם ָהַרִּבי ָעַצר אֹותֹו ִמָּיד. "ָחׁשּוב ְמֹאד 

ִלְבֹּדק ֶאת ַהְּתָמִרים, ֶׁשָּמא ֵאין ָּבֶהם ּתֹוָלִעים ָחִליָלה, ֶׁשֵּכן ַּבֲאִכיָלָתם ְּבִלי ְּבִדיָקה 

ֶאְפָׁשר ְלִהָּכֵׁשל ְּבִאּסּוֵרי ּתֹוָרה ֲחמּוִרים". ֵּבין ַהְמֻסִּבים ָיַׁשב ָׁשם ַּגם ֶאָחד ֵמַרָּבֵני 

ָאֶמִריָקה, ְוַהָּלה ִהְתַּפֵּלא ְוָׁשַאל ְּבקֹול: "ַמה ֵּיׁש ִלְבֹּדק ַּבְּתָמִרים? ַוֲהֵרי ַהִּמְנָהג ָּכאן 

ַּבְּמִדיָנה, הּוא ִלְבֹּדק ַרק ֻּדְבְּדָבִנים, ֶׁשֵּכן ָּבֶהם ֵיׁש ְלִעִּתים ּתֹוָלִעים. ֲאָבל ּתֹוָלִעים 

ְּבֵפרֹות ַחִּיים ָּכאן ְּבָאֶמִריָקה? ַמה ִּפְתאֹום ֵיׁש ַלְחֹׁשׁש ָלֶהם"? אּוָלם ָהַרִּבי ֹלא 

ֵהִגיב ְּכלּום. ִּבְמקֹום ֹזאת, ָנַטל ֶאת ְּפִרי ַהָּתָמר ָהִראׁשֹון ֶׁשְּלָפָניו, ָּפַתח אֹותֹו 

ִלְפֵני ַהָּקָהל, ְוֻכָּלם ִנְדֲהמּו ִלְראֹות ּתֹוַלַעת ְּגדֹוָלה ִמְתַהֶּלֶכת ְּבָגאֹון ְּבתֹוְך ַהָּתָמר! 

ַהְמֻסִּבים נֹוְתרּו ְּפעּוֵרי ֶּפה, ְוַהֻּדְגָמה ַהַחָּיה הֹוִתיָרה ָּבֶהם ֶאת ָהֹרֶׁשם ֶהָחָזק 

ְּביֹוֵתר, ַּכָּמה ָצִריְך ִלְהיֹות ְזִהיִרים ַּבֲאִכיַלת ַמֲאָכִלים ְּבדּוִקים ּוְכֵׁשִרים ִּבְלַבד.
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קֹוְרִאים: "ֶאל־ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרֹּמִנים" )שיר השירים ו, יא(.

אֹוְכִלים ֱאגֹוִזים ׁשֹוִנים, ְלַאַחר ִּפּצּוַח ָהֱאגֹוִזים ּוְבִדיָקָתם ִמּתֹוָלִעים. 

ֶהְקֵׁשר:
ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ֶלֱאגֹוז, ֶׁשֵּכן ָהֱאגֹוז ֹלא ַמְסִּגיר ִמַּבחּוץ ֶאת ָּתְכנֹו ַהְמֻׁשָּבח, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשְּמַפְּצִחים אֹותֹו, מֹוְצִאים ֶאת ַהְּפִרי ַהָּטִעים ֶׁשּבֹו. 

ָּכְך ַּגם ָּכל ֶאָחד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, הּוא ָצנּוַע ְּבַמֲעָׂשיו ְוֵאינֹו ִמְתָּפֵאר ָּבֶהם, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשּתֹוִהים ַעל ַקְנַקּנֹו, ְמַגִּלים ֶאת ַהַּמֲעלֹות ֶׁשּבֹו. ְּבנֹוָסף, 

ָהֱאגֹוז ָיכֹול ִלֹּפל ְלתֹוְך ֹּבץ ְוֶרֶפׁש ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵצא ִמְּכַלל ִׁשּמּוׁש, ֶׁשֵּכן ֶאְפָׁשר ְלַנּקֹותֹו ִמַּבחּוץ ְוהּוא חֹוֵזר ִלְהיֹות ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ְוָכְך ַּגם ֶּבן 

ִיְׂשָרֵאל ַלְמרֹות ָּכל ַמֲעָׂשיו, ָּתִמיד ֶאְפָׁשר ִלְרֹחץ אֹותֹו ּוְלַהֲעלֹותֹו ׁשּוב ַעל ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך. 

קֹוְרִאים: "ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל־ּדֹוָדּה ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך ָׁשָּמה ִחְּבַלְתָך ִאֶּמָך ָׁשָּמה ִחְּבָלה ְיָלַדְתָך" 

)שיר השירים ח, ה(. 

אֹוְכִלים ִּפְלֵחי ַּתּפּוִחים. ֵאין ֹצֶרְך ְלָבֵרְך ׁשּוב, ֶׁשֵּכן ֵּבַרְכנּו ְּכָבר ֶאת ִּבְרַּכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ. 

ֶאְפָׁשר ִלְטֹּבל ֶאת ַהַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש, ְּכמֹו ֶׁשּנֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְוהּוא ִסָּמן ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה.

ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמְטִּביִלים ֶאת ַהַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש, אֹוְמִרים: "ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך, ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך".

ִסּפּור:
ֶאל ַה"ֵּלב ִׂשְמָחה" ִמּגּור ִהִּגיַע ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו ְוִסֵּפר לֹו ֶאת ָצָרתֹו ַהְּגדֹוָלה. ָרֻׁשּיֹות ַהַּמס ָעְרכּו ׁשּוָמה ַעל ְרכּוׁשֹו ְוִהִּגיעּו ְלַמְסָקָנה ֶׁשהּוא 

ָעִׁשיר ֻמְפָלג, ָּתְבעּו ִמֶּמּנּו ַּתְׁשלּוֵמי ַמס ְּבֶהֵּקף ַאִּדיר. ָּכל ַּתֲחנּוָניו ִּכי ֵאין הּוא ָאִמיד ָעלּו ַּבֹּתהּו, ְוֵהם ִהִּטילּו ִעּקּול ַעל ֶחְׁשּבֹונֹוָתיו. ִהְקִׁשיב 

ָהַרִּבי ְלִדְבֵרי ָהִאיׁש ּוְלַבּסֹוף ֶהֱעִניק לֹו ַּתּפּוַח, ְּכִפי ֶׁשָהָיה נֹוֵהג ִעם ַרִּבים ֵמֲחִסיָדיו. ָׁשב ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ְּכֶׁשהּוא ְמֻעָּדד ּוָמֵלא ִּתְקָוה ִליׁשּוַעת 

ה'. ִעם ּבֹואֹו ַהַּבְיָתה, ִּכֵּנס ָהִאיׁש ֶאת ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִסֵּפר ָלֶהם ַעל ַהַּתּפּוַח ֶׁשָּזָכה ְלַקֵּבל ִמָּיָדיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוֻכָּלם ִהִּביעּו ֶאת 

ְרצֹוָנם ְלַקֵּבל ֶּפַלח ֵמַהַּתּפּוַח ֶׁשִהְתָּבֵרְך ִמִּפי ַהַּצִּדיק. ָנַטל ָהִאיׁש ַסִּכין, ָחַתְך ֶאת ַהַּתּפּוַח ִלְפָלִחים ְוַאף אֹוָתם ִחֵּלק ְלִרּבּוִעים ְקַטִּנים, ְּכֵדי 

ֶׁשַהַּתּפּוַח ַיְסִּפיק ְלָכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְמֻרִּבים. ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִנְׁשְמעּו ְּדִפיקֹות ְּבֶדֶלת ַהַּבִית ּוַפָּקֵחי ָרׁשּות ַהִּמִּסים ָּבאּו ִלְבֹּדק ֶאת ָרַמת 

ַהִּמְחָיה ֶׁשל ָהִאיׁש, ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ַּתְדֵהָמָתם ֶׁשִּגּלּו ִמְׁשָּפָחה ְׁשֵלָמה ֶּנֱאֶבֶקת ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶנַתח ָקָטן ֶׁשל ַּתּפּוַח ֶאָחד... ַהַּמֲחֶזה ָנַגע ְלִלָּבם ְוַעד 

ְמֵהָרה ִקֵּבל ָהִאיׁש הֹוָדָעה ִּכי ַהִּתיק ֶנְגּדֹו ִנְסַּגר ְּבֹאֶפן ֻמְחָלט. 

ֱאגֹוז 

ַּתּפּוַח
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אֹוְמִרים: "ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכֹּפת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ־ָעֹבת ְוַעְרֵבי־ָנַחל ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵקיֶכם 
ִׁשְבַעת ָיִמים" )ויקרא כג, מ(. 

אֹוְכִלים ִמְרַקַחת ֶׁשל ֶאְתרֹוִגים )ִרָּבה(, ְוָעִדיף ֶלֱאֹכל ֵמָהֶאְתרֹוִגים ֲעֵליֶהם ֵּבְרכּו ְּבַחג ַהֻּסּכֹות.

ִמְתַּפְּלִלים ְּתִפָּלה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִחֵּבר ַה"ֶּבן ִאיׁש ַחי", 

ִלְזּכֹות ְלֶאְתרֹוג ְמֻהָּדר ְּבֻסּכֹות ַהָּבא, ְוֶרֶמז ָלֶזה ֶׁשֶאְתרֹוג ְּבִגיַמְטִרָּיה ּתֹוָרה. 

ֶאְתרֹוג

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּתָבֵרְך ָּכל ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא ֵּפרֹוֵתיֶהם ְּבִעָּתם, ְויֹוִציאּו ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים ּוְמֻהָּדִרים ּוְנִקִּיים ִמָּכל מּום ְוֹלא 
ַיֲעֶלה ָּבֶהם ֲחָזִזית, ְוִיְהיּו ְׁשֵלִמים ְוֹלא ִיְהֶיה ָּבֶהם ׁשּום ֶחְסרֹון ַוֲאִפּלּו ֲעִקיַצת קֹוץ, ְוִיְהיּו ְמצּוִיים ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם, ְלַקֵּים ָּבּה ִמְצַות ְנִטיָלה ִעם 

ַהּלּוָלב ֶבָחג ַהֻּסּכֹות ֶׁשָּיֹבא ָעֵלינּו ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָתנּו ְּבתֹוָרְתָך ַעל־ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבְּדָך 'ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכֹּפת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ־

ָעֹבת ְוַעְרֵבי־ָנַחל'. ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשַּתַעְזֵרנּו ּוְתַסְּיֵענּו ְלַקֵּים ִמְצָוה זֹו ֶׁשל ְנִטיַלת לּוָלב ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה ְוֶאְתרֹוג ְּכִתּקּוָנּה, ִּבְזַמָּנּה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות 

ֶׁשָּיֹבא ָעֵלינּו ְלָיִמים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלב, ְוַתְזִמין ָלנּו ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמֻהָּדר ְוָׁשֵלם ְוָכֵׁשר ְּכִהְלָכתֹו.

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּתָבֵרְך ָּכל ִמיֵני ָהִאיָלנֹות ְויֹוִציאּו ֵּפרֹוֵתיֶהם ְּבִרּבּוי ְׁשֵמִנים ְוטֹוִבים, ּוְתָבֵרְך ָּכל ַהְּגָפִנים ֶׁשּיֹוִציא ֲעָנִבים ַהְרֵּבה ְׁשֵמִנים 

ְוטֹוִבים ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּיִין ַהּיֹוֵצא ֵמֶהם ָמצּוי ָלֹרב ְלָכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַות ִקּדּוׁש ּוִמְצַות ַהְבָּדָלה ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים, ְוִיְתַקֵּים ָּבנּו ּוְבָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ִמְקָרא 

ַיְעִרי ִעם־ִּדְבִׁשי  ָאַכְלִּתי  ָאִריִתי מֹוִרי ִעם־ְּבָׂשִמי  ַכָּלה  ֲאֹחִתי  ְלַגִּני  'ָּבאִתי  ָהֱאֹלִהים ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך'.  ָרָצה  ְכָבר  ִּכי  ֵייֶנָך  ְבֶלב־טֹוב  ּוֲׁשֵתה  ַלְחֶמָך  ְּבִׂשְמָחה  ֱאֹכל  'ֵלְך  ֶׁשָּכתּוב 

ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם־ֲחָלִבי ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים'. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.
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ְּבִסיּום ַהְּסֻעָּדה ְמָבְרִכים ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה:

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה. 

 ַרֵחם ה' ֱאֹלֵקינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדְך. ְוַעל ִמְזָּבָחְך.

 ְוַעל ֵהיָכָלְך. ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה.

ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה.

בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:
במועדים: ָהַרֲחָמן הּוא ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום:

ִּכי ַאָּתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכל ְונֹוֶדה ְלָך )ה' ֱאֹלֵהינּו( ַעל ָהָאֶרץ

 על פירות משבעת המינים:
ַעל ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ

 על פירות משבעת המינים:
 ְוַעל ַהֵּפרֹות

)ועל של ארץ ישראל אומר:  
ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה(

 על פירות משבעת המינים:
ְוַעל ַהֵּפרֹות )ועל של ארץ 

ישראל אומר:  ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה(

 על חמשת מיני דגן:
ַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

 על חמשת מיני דגן:
 ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

)ועל של ארץ ישראל אומר: 
ְוַעל ִמְחָיָתּה ְוַעל ַּכְלָּכָלָתּה(

 על חמשת מיני דגן:
ְוַעל ַהִּמְחָיה )ועל של ארץ 
ישראל אומר: ְוַעל ִמְחָיָתּה(

 על יין:
ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן

 על יין:

 ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן
)ועל של ארץ ישראל אומר: 

ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה(

 על יין:
ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן )ועל של ארץ 
ישראל אומר: ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה(

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַעל ָהָאֶרץ
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