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 מנהג סדר טו בשבט 
שנהגו בו המקובלים  ר ט"ו בשבט אנו מבקשים לחדש מנהגבעריכת סד

בצפת, תלמידיו וחבריו של האר"י (ר' יצחק לוריא). למנהג זה קראו "תיקון". 
 ומהו תיקון ט"ו בשבט?

זהו עיסוק בלימוד, באכילה ובהנאה של פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, 
 והם "מעשי ידיו להתפאר" של הבורא. 

 

הרב מרדכי  חוברת זו , מנהג סדר ט"ו בשבט היא לע"נ מור אבי עליו השלום
 אשר הקפיד במשך שנים רבותו מסורת זו הייתה  ביד. בר רחל אביטן זצ"ל

בט כיד המלך ומכל פירות ארץ ישראל וקיים את כל חייו לקיים סדר ט"ו בש
 סדר ט"ו בשבט מתוך הספר "פרי עץ הדר"

מנהג המקובלים, בדרכם המיוחדת, חתרו להגיע 
באמצעות סמלים מהמציאות אל משהו מעל 
ומעבר למציאות, אל עולמות נשגבים אל מרחבים 

 אלוקיים, הפירות שאנו אוכלים

 בסדר ט"ו בשבט מסמלים עולמות אלו:

  

 עולם הבריאה: 

 וכנגדו פירות שכולם פרי כגון ענבים ותאנים.

 עולם היצירה:

 וכנגדו פירות שיש גרעין בפנים כגון זיתים ותמרים.

 עולם העשייה:

 וכנגדו פירות בעלי קליפה מבחוץ כגון רימונים.
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ְּבֵפרֹות ִאיָלן. ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה אֹו עֹוֵר�  נֹוֲהִגים ַלֲעֹר� ֶאת ַהֻּׁשְלָחן
 ַהֵּסֶדר ּפֹוֵתַח ִּבְמקֹורֹו ֶׁשל ט"ו ִּבְׁשָבט:

רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלְּמָלִכים  -ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם ְּבֶאָחד ְּבִניָסן 
ָחד רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ְּבאֶ  -ְוִלְרָגִלים ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול 

רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלָּׁשִנים ּוְלְׁשִמיִטין ּוְליֹוְבלֹות, ִלְנִטיָעה  -ְּבִתְׁשֵרי 
 רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי. -ְוִליָרקֹות ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט 

 ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו!
 

 

 פרי  עץ הדר כך נפתח ספר 
יום ט״ו בשבט אף כי הוא מימי השובבים אין בו תענית כי הוא 
ראש השנה לפירו׳ האילן ובתקון המעשה אשר יעשה היום על 
הפירות בו נעשה תקון צדיק חי העולמים בסוד הנזכר בזוהר 
בראשית ביומא תליתאה עבד׳ ארעא איבין מחילא דהאי צדיק 

עץ הדעת טוב דכתיב ויאמר אלהים תדשא הארץ וגו׳ עץ פרי דא 
ורע דאיהו עביד איבין ופרין עושה פרי דא צדיק יסוד דעלמא וכו׳. 

 
מנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה 
ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן כאשר הנהגתי לכל החברי׳ 

 אשר עמדי. 
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 פרי עץ הדרמתוך  –תפילה קודם אכילת הפירות 

ָאָּנא ָהֵאל, ָהעֹוֶׂשה ְוַהּיֹוֵצר ְוַהּבֹוֵרא ְוַהַּמֲאִציל עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ּוְבצּוָרָתם 
, ּכּוָלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת׃ ֶעְליֹוִנים ּוְבִצְביֹוָנם ָּבראָת דּוְגָמָתן ַעל ָהָאֶרץ ִמַּתַחת

יֹות ֶאָחד, ְוִאיָלִנין ּוְדָׁשִאים ְלַמְעָלה ְוַתְחּתֹוִנים ְלַמָּטה ְלַחֵּבר ֶאת ָהאֹוֶהל ִלהְ 
ִמן ָהֲאָדָמה ִהְצַמְחָּת, ְּבקֹוָמָתם ּוְבִצְביֹוָנם ֶׁשל ַמְעָלה, ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָאָדם 

. ּוָפַקְדָּת ֲעֵליֶהם ְּבִמְׁשֶמֶרת ַמְלָאֶכי� ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה, ְלַהִּׂשיג ַּבֶּנְעָלִמים
ים ְוַהּמּוְׁשָטִרים ְלַהְגִּדיָלם ּוְלַהְצִמיָחן ְוָעֵלימֹו ִתיּטֹוף ֶׁשַפע ַהְּקדֹוִשים ַהְּממּוּנִ 

  ְוֹכַח ִמדֹוֶתי� ָהֶעְליֹונֹות.

ְוַיֲעׂשּו ְּפִרי ְתבּוָאה ְוָכל ֵעץ ְּפִרי עֹוֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ּוִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי� ִתְׂשַּבע 
ִמּטּוָבה. ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ִמן ַהֹּכַח  ָהָאֶרץ, ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבועַ 

ִמְּפִרי ִפי ַמְלָאֶכי� ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנֹוְטִרים ֶאת ִּפְריֹו ּוִמֶּמנּו  ָהרּוָחִני ֲאֶשר ָּבֶהן,
  ְׂשַכר ְּפִרי ַהֶּבֶטן ְלַהֲחיֹות ְוָלזּון ֶאת ַהּגּוף. ֶפְרְיי� ִנְמָצא,

ְוֶזה ַהּיֹום ְּתִחיַּלת ַמֲעֶׂשי� ְלַהְחִניָטּה  ַמֲאָכל ְוָעֵליהּו ִלְתרּוָפה.ְוָהָיה ִּפְריֹו לְ 
ּוְלַחְּדָשה, ִאיׁש ָיִביא ְּבִפְריֹו עֹוֶׂשה ְּפִרי ְלִמיֵנהּו ִּכי ֵכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחנּוִטים 

  ָׂשה ְּפִרי ְלָמְעָלה.ְלֵפירֹות ָהִאיָלן ָהֶעְליֹון, ֵעץ ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ְּבתֹו� ַהָּגן, ְועָ 

ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶני� ְיָי ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּבֹכַח ְסגּוַּלת ֲאִכיַלת 
ַהֵּפירֹות ֶׁשּנֹאַכל ּוְנָבֵר� ֲעֵליֶהן ַעָּתה ַוֲאֶׁשר ֶנֱהֶגה ְּבסֹוד ׁשֹוְרֵשֶהן 

ָהֶעְליֹוִנים ֲאֶשר ֵהָּמה ְּתלּוִיים ָּבם ְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהן  ִיְתעֹוְררּו ְׂשָרֵפיֶהן
ֶׁשַפע ָרצֹון ְּבָרָכה ּוְנָדָבה, ְוַגם ַהְּממּוִּנים ְוַהֻּמְּשָטִרים ֲעֵליֶהן ִיְתַמְּלאּו 
ֵמעֹוז ֶׁשַפע הדרן ָלׁשּוב ֵׁשִנית ְלַהְגִּדיָלם ּוְלַהְצִמיָחם ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה 

  ית ַהָּׁשָנה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום.ְוַעד ַאֲחִר 

ְוקֵּיים ָלנּו ֶאת ַהָּדָבר ֶשִהְבַטְחָּתנּו ַעל ְיֵדי ַמְלָאִכי חֹוָז� ְוָגֲעְרִּתי ָלֶכם ָּבאֹוֵכל 
ַמר ְיָי ְולֹא ַיְׁשִחית ָלֶכם ֶאת ְּפִרי ָהֲאָדָמה ְולֹא ְתַׁשֵּכל ָלֶכם ַהֶּגֶפן ַּבַׂשֶדה אָ 

ְצָבאֹות ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש� ִמן ַהָׁשַמִים ּוָבֵר� ָעֵלינּו ֶאת ַהָׁשָנה ַהּזֹאת 
 ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה 
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ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת ָּפֶני� ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ְתִׁשיֵתהּו ְבָרכֹות 
יֶהם ָּתבֹא ִּבְרַּכת טֹוב ְלִהְתָּבֵר� ֵּפירֹוֶתיָה ְּבֵמֵעינּו ֶאָחד ְוֲעלֵ  ַהָׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו 

ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה ִבְבִריאּות ַהּגּוף ָשם ְיַצֶּוה ה׳ ֶאת 
 ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם 

ִלְמאֹורֹות ְבַמְעַיין ַהְּבָרכֹות ַצִּדיק ְועֹוז ֲהַדר ַהְּבָרכֹות ַּבֲאִכיַלת ַהֵּפירֹות ִיְהיּו 
ַחי ָהעֹוָלִמים ְוִנְרֲאָתה ַהֶקֶׁשת ָׂשׂש ּוִמְתָּפֵאר ְּבגָֹווִנים ֶׁשּלֹו ּוִמָּׂשם יּוְׁשַּפע 
ָעֵלינּו ֶׁשַפע ָרצֹון ְוַרֲחִמים ִלְמחֹול ְוִלְס�ַח ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוַאְׁשָמֵתנּו ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו 

אנּו. ְוָהִיינּו ַמְרִׁשיֵעי ְבִרית ּופַגְמנּו ִבְפִרי ַצִּדי״ק ַחי ַהעֹולָמִים ַוֲאֶשר ָחטָ 
ּוַמַנְענּו ְרִביֵבי ַהְׁשָּפֲעתֹו ְוִנְׁשָחתּו ָּכל ְמקֹורֹות ְוָיׁשּוב ַעָּתה ַהּכל ְלֵאיָתנֹו 

 ה ָרצֹון ַּתְעְטֵרהּו׃ ָהִראׁשֹון ְוֵתֵׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו ִּכי ַאָּתה ְּתָבֵר� ַצִּדיק ה׳ ַּכִצּנָ 

ְוָכל ַהִּנצֹוצֹות ֶׁשִּנְתַּפְּזרּו ַעל ָיֵדינּו אֹו ַעל ְיֵדי ֲאבֹוֵתינּו ּוְבָעֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון 
 ֲאֶשר ָחָטא ְבֵפירֹות ָהִאיָלן ַעָּתה ָיׁשּובּו ְלִהְתַּכֵּלל ְּבעֹוז ֲהַדר ֵעץ ַהַחִיים

 � ַהָּגדֹול ַהיֹוֵצא ִמָּפסּוק ַחִיל ָּבַלע ַוְיִקיֶאּנּו ְויּוַסר ֵמֶהם ָּכל ַרע ְּבֹכַח ִׁשמְ 
ְוָישּוב ַהֹּכל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ְולֹא ִיַּדח ִמֶּמנּו ִניַּדח ִּכי ַאָּתה ה׳ ְלַבֶּד� ְמַקֵּבץ 

  ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל. 

ִּביׁשּוָעֶת� וירום הודו  ּוְבֵכן ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבֶּד� ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח ְוַקְרנֹו ָּתרּום
  ,ותנשא ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו

ְוַתַחת ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְּברֹוׁש ְוַתַחת ַהִּסְרָּפד ַיֲעֶלה ָהָדס ְוָהָיה ַלה׳ ְלֵׁשם ְלאֹות 
ִויִהי ִפַּסת ַּבר ָבָאֶרץ ְּברֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנּון ִּפְריֹו , עֹוָלם לֹא ִיָּכֵרת

 ְוָיִציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ 

  ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהַיַער ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ָנָׂשא ָעָנף ְוָעָׂשה ֶפִרי ְדַבר יֹום ְּביֹומֹו. 

ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ְלָהִביא ִּבּכּוִרים ִלְפֵני ִמְזֵּבַח ה׳ ְּבַהֵּלל 
  ְוַרב טּוב ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְותֹודֹות ַלה׳ ֱא�ֵהינּו

ְיׂשּוׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבֶצֶלת ָּפרֹוַח ִתְפַרח ְוָתֵגל ַאף 
ִגיָלת ְוַרֵּנן ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִניַּתן ָלּה ֲהַדר ַהַּכְרֶמל ְוַהָׁשרֹון ֵהָּמה ִיְראּו ְּכבֹוד ה׳ 

 ֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן ֲהַדר ֱא�ֵהינּו ִּבמְ 
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  ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ� ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסֶּד� ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנ� ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶת�.

י׃ (תהלים  י ְוֹגֲאִלֽ ה צּוִר֥ הָו֗ י ְלָפֶנ֑י� ְי֝ י ְוֶהְג֣יֹון ִלִּב֣ ְה֥יּו ְלָר֨צֹון ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡ ִיֽ
  יט׃טו)

ינּו  ֵד֗ ה ָי֝ ינּו ּֽוַמֲעֵׂש֥ ֵדינּו ּכֹוְנָנ֥ה ָעֵל֑ ה ָי֭ ינּו ּוַמֲעֵׂש֣ ֵל֥ ינּו ָע֫ ַעם ֲאֹדָנ֥י ֱא�ֵה֗ י ׀ ֹנ֤ ִויִה֤
הּו׃ (תהלים צ׃יז)   ּכֹוְנֵנֽ

ושוב אחר העתר עתרת זאת יצלח דברו במעש׳ שפר תקוני הפירות 
 בסדר זה. 

 פתיחה עפ"י ספר פרי עץ הדר

 
 

 

 

 דיני קדימה בשבעת המינים 

סדר חשיבותם של שבעת המינים, לפי סדר כתיבתם 
והכלל "כל הסמוך לארץ חשוב מהמאוחר  וכל   ,בפסוק

הסמוך לארץ שבאמצע הפסוק  חשוב יותר מן המאוחר 
 לארץ הראשון  ולכן סדר אכילתם כך הוא:

  חטה ,שעורה, זיתים  ותמרים  ענבים  תאנים  ורימונים

 ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש 

החטה והשעורה הם הראשונות בין שבעת המינים מהם 
 נאפה הלחם. עיקר מזונו של האדם

 

 

 

    מסכ 
 משנ  

ֲחִמּׁש   
ַּבַחָּל  
ְוַהְׂש  
 ְוִׁשּב   

ֲהֵרי    
ּוִמְצ    
ַוֲאס   
ַהֶּפַס  

   ִמִּלְפ
ִהְׁשִר   
ָהעֶמ   
ָלאו,    
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 ִחָּטה ְוֶלֶחם: ַאַחר ֶׁשּיֹאְכלּו ְמַעט יֹאְמרּו ְפסּוִקים ְּבִעְנַין
 

ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ִמְצֹות ְיֹהָוה ֱא�ֶהי� ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה ֹאתֹו: ִּכי 
ְיֹהָוה ֱא�ֶהי� ְמִביֲא� ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת 

ָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֹיְצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתאֵ 
ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש: ֶאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכנֻת ּתֹאַכל ָּבּה ֶלֶחם לֹא 
ֶתְחַסר ֹּכל ָּבּה ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחֹצב ְנחֶׁשת: 

ה ֲאֶׁשר ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיֹהָוה ֱא�ֶהי� ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטבָ 
ָנַתן ָל�: ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ְיֹהָוה ֱא�ֶהי� ְלִבְלִּתי ְׁשֹמר 
ִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום: ֶּפן ּתֹאַכל 

יֻן ְוֶכֶסף ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים ֹטִבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת: ּוְבָקְר� ְוצֹאְנ� ִיְרּבְ 

 ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרהֶאֶרץ 
 

 ְּכגֹון עּוגֹות ִויָבְרכּו ָעָליו: -ְִקחּו ַמֲאָכל ֶהָעׂשּוי ִמן ַהִחָּטה אֹו ְׂשעֹוָרה י

 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵקינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות:
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ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּל� ְוֹכל ֲאֶׁשר ְל� ִיְרֶּבה: ְוָרם ְלָבֶב� ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ְיֹהָוה 
ֱא�ֶהי� ַהּמֹוִציֲא� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים: ַהּמֹוִליֲכ� ַּבִּמְדָּבר 

ֵאין ָמִים ַהּמֹוִציא ַהָּגֹדל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר 
ְל� ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש: ַהַּמֲאִכְל� ָמן ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּון 
ֲאֹבֶתי� ְלַמַען ַעֹּנְת� ּוְלַמַען ַנֹּסֶת� ְלֵהיִטְב� ְּבַאֲחִריֶת�: ְוָאַמְרָּת 

: ְוָזַכְרָּת ֶאת ְיֹהָוה ִּבְלָבֶב� ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה
ֱא�ֶהי� ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְל� ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת ְּבִריתֹו 

 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי� ַּכּיֹום ַהֶּזה:
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 החיצונית שקליפתם, בפירות המסומל - היצירה עולם

  תפוחים, זיתים,  תמרים:  כמו. נזרק ותוכם נאכלת
 

 

יש אומרים שהיין קודם לתמרים הואיל והיין דבר חשוב הוא עד שקובע ברכה לעצמו בברכת פרי 
פסק הרב מרדכי אליהו בשם הבן איש חי "קודם מברך מזונות ואחר הגפן ואחר כך הגפן וכך 
 ".והרב עובדיה יוסף פסק "ויש חולקים ואומרים שאין קדימה ליין על תמרים וכן המנהג העץ ..."

כמנהג סדר פסח נשתה ארבע כוסות לכבודה. ארבע הכוסות, כדרכם של המקובלים, מסמלות 
בכוסות כך חולפות העונות מן הסתו והחורף  כל שהיין מאדים את ארבע עונות השנה. כ

 והקיץ החמימים הקרירים אל האביב 

 -ֵמַהִחָּטה עֹוִׂשים ֶאת ַהֶּלֶחם ְׁשהּוא ִעַקר ַהָּמזֹון ֶׁשל ּגּוף ָהָאָדם. ִחָּטה 
 אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ִעַקר ַהָּמזֹון ֶׁשל ִנְׁשַמת ָהָאָדם. 22, ְּכֶנֶגד 22ָּיה ְבִגיַמְטִר 

 שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: 

איזה מעשים נאים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו: של 
מעשה  (כיכרות לחם) אלו בשר ודם נאים. ...הביא לו שבולים וגלוסקאות

 / ילקוט שמעוני, פרשת תזריע הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם.
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 יֹאְמרּו ְּפסּוִקים ּוִמְדָרִׁשים:
 

ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש 
 ִיְסָעד:

ַעל ֵׁשם ֶׁשֵּמִביא  -ָלָמה ַהַּיִין ִנְקָרא ַגם ַיִין ְוַגם ִּתירֹוׁש? ַיִין 
ֶׁשָּכל ַהִּמְתָּגֶרה בֹו ַנֲעָׂשה ָרׁש. ַרב  -ְיָלָלה ָלעֹוָלם, ִּתירֹוׁש 

ַנֲעָׂשה רֹאׁש,  -ַּכֲהָנא ָרֵמי: ְּכִתיב ִתיָרׁש ְוָקֵריַנן ִּתירֹוׁש, ָזָכה 
 . (יֹוָמא עו').ַנֲעָׂשה ָרׁש -לֹא ָזָכה 

ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן: ִמַּנִין ֶׁשֵאין 
אֹוְמִרים ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ַהַּיִין? ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּגֶפן 
ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִּתירֹוִׁשי ַהְמַׂשֵּמַח ֱא�ִהים ַוֲאָנִׁשים" ִאם ֲאָנִׁשים 

 ִויָבְרכּו: ִיְקחּו כֹוס ַיִין אֹו ִמיץ ֲעָנִבים

 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵקינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

 ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון  ְוֶגֶפןֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה 
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ֱא�ִהים ְּבָמה ְמַׂשֵּמַח? ִמָּכאן, ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִׁשיָרה  -ַח ְמַׂשּמֵ 
 ֶאָּלא ַעל ַהַּיִין! (ְּבָרכֹות לה').

ר' ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרה אֹוֵמר ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ֵאין 
ָׁשם  ִׂשְמָחה ֶאָּלא ְבָבָׂשר ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָזַבְחָּת ְׁשָלִמים ְוָאַכְלּתָ 

ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה' ֱא�ֶהי�" ַעְכָׁשיו ֵאין ִׂשְמָחה ֶאָּלא ְבַיִין 
 ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ֵעת ּדֹוִדים ַּכָּלה 
 ּבֹוִאי ְלַגִּני ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ֵהֵנץ ִרּמֹוִני

 ָעַבר קּוִמי ַרְעָיִתי ַהֵחֶׁשק ָּגַבר.     ָחַלף ַהֶּגֶׁשם ַהְּסָתו
 ֵנֵצא ַהּשֶדה ָנִלין ַּבִּמְדָּבר ָׁשם ֶאֵּתן ּדֹוַדי ָל� ַמְחַמד ֵעיִני

 
 ָיִפית ְוָנַעְמְּת ַּכֶּׁשֶלג ִׁשֵּנ� ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ�.  

 ְרֵא� ַהְרִאיִניְצִאי ָנא ּוְרִעי ְבִעְקֵבי צֹאֵנ� קֹוֵל� ַהְׁשִמיִעיִני מַ 
 

 ָיַרְדִּתי ָעְפָרה ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים ִלְראֹות ְּבָיְפֵי� ֵעיַנִי� יֹוִנים. 
 ָאִריִתי מֹוִרי ִלְלקֹוט ׁשֹוַׁשִּנים ָעַרְכִּתי ֻׁשְלָחן ָמַסְכִּתי ֵייִני

 
 ַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ַלְיָלה לֹא ִתְׁשּבֹות. 

 ּיֹום ְנדֹוֵד� ָנשאִתי ִריבֹות עֹוד ִאם ֶאְׁשָּכֵח� ִּתְׁשַּכח ְיִמיִנימִ 

פיוט זה מושר בפי יהודי מרוקו בשירת הבקשות של פרשות וירא, וישב. בפי יהודי בבל הוא מושר 
בחג הסוכות, אם בשל תיאור הסתיו המוזכר בו, אם בשל היציאה למדבר, אל השדה, ואם בשל 

היותו שיר אהבה בין הדוד לרעיה. הפיוט כולו משופע בשיבוצים משיר השירים, שנוכחותו בשיר זה 
שיח בין הרעיה והדוד, כאן הדובר היחיד הוא -ה מאד, אלא שלא כמו בשיר השירים שהוא דוחזק

 הדוד, הופנה אל הרעיה, כנסת ישראל במילות אהבה וכיבושין.
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 ְלַאַחר ֲאִכיַלת ָזִית יֹאַמר:
"ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְּפִרי ֹּתַאר ָקָרא ה' ְׁשֶמ�" ְּכֵׁשם ֶׁשַהֶּׁשֶמן ֵמִאיר 

ֵמִאיר ְלָכל ָהעֹוָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהְלכּו ּגֹוִים  ָּכ� ביהמ"ק -
ְלאֹוֵר�", ָלֵכן ִנְקָראּו ֲאבֹוֵתינּו ַזִית ַרֲעָנן ֶׁשֵהם ְמִאיִרים ַלֹּכל 

 ֶּבֱאמּוָנָתם"
 
 

למה נמשלו  חז"ל המשילו את נצחיותו של עם ישראל לעץ הזית.
 -ישראל לזית? לומר לך: מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתישה

 חוזרים למוטב אלא על ידי יסורים. מה זית אין עליו  אף ישראל אין 
ישראל אין להם  אף  -נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים

 )בטילה עולמית,  לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.  (מנחות נ"ג ע"ב
 

 

ַזִית, ִויָבֵר� ְּבקֹול ָרם, ִויַכֵּון ֶׁשְּבִבְרַּכת ָהֵעץ ַהּזֹו הּוא פֹוֵטר ֶאת ָּכל ֵּפרֹות  ִיַּקח
 ָהִאיָלן ֶׁשֵּיׁש ַעל ַהֻּׁשְלָחן.

 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵקינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ

 

 

 

         

  ֶׁשֶמן ּוְדַבׁש ֵזיתֶאֶרץ  ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹוןֶאֶרץ 
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 יֹאַמר: ָּתָמרְלַאַחר ֲאִכיַלת 
ָּדַרׁש ַרִּבי ִחָּייא ַּבר לּוְלָיִני: ָּכתּוב: ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז 

ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה, ִאם ֶנֱאַמר ָּתָמר ָלָמה ֶנֱאַמר ֶאֶרז, ְוִאם ֶנֱאַמר 
 ָמר?ֶאֶרז ָלָמה ֶנֱאַמר ּתָ 

ִאּלּו ֶנֱאַמר ָּתָמר ְולֹא ֶנֱאַמר ֶאֶרז ָהִייִתי אֹוֵמר: ָמה ָתָמר ֵאין 
ְלָכ� -ִליָלה ֵאין ִּגְזעֹו ַמְחִליף ַאף ַצִּדיק ַחס ְוחָ  -ִּגְזעֹו ַמְחִליף 
ִאּלּו ֶנֱאַמר ֶאֶרז ְולֹא ֶנֱאַמר ָּתָמר, ָהִייִתי אֹוֵמר:  ֶנֱאַמר ֶאֶרז,

ַאף ַצִּדיק ַחס ְוָחִליָלה ֵאין עֹוֶׂשה  -ֵפרֹות  ָמה ֶאֶרז ֵאין עֹוֶׂשה
 ְלָכ� ֶנֱאַמר ָּתָמר ְוֶנֱאַמר ֶאֶרז (ַּתֲעִנית כה') -ֵפרֹות 

למה נמשלו ישראל לתמר? מה תמרה זו אין בה פסולת, 
אלא תמרים לאכילה, לולבין להילול, חריות (כפות) 
לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסינים לכברה, שפעת קורות 

כך הם ישראל: אין בהם פסולת. אלא  -רות בהן הביתלק
מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי אגדה, 

 בראשית רבא מאמהם בעלי מצוות, מהם בעלי צדקות.  

 ואין מברכים ברכת "העץ" שכבר יצאנו ידי חובה בברכה על הזית. -ואוכלים תמר 

 

 

         

 ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹוןֶאֶרץ 

 ּוְדַבׁשֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן  ּוְדַבׁש ֵזית ֶׁשֶמן ֶאֶרץ                          
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, בשלמותם שנאכלים, בפירות המסומל - הבריאה עולם
 צימוקים, חרובים), דבלים( תאנים:  כמו. ובתוכם בקליפתם

 .ועוד
 

 

 

 

 

 

 למה נמשלו ישראל לגפן? 

אלא מה הגפן שבעליה מבקשים שתשביח מה 
הם עושים? עוקרים אותה ממקומה ושותלים 
אותה במקום אחר והיא משבחת. כך ישראל, כיון 
שביקש הקב"ה להודיע ישראל בעולם, מה עשה? 
עקרם ממצרים והביאם למדבר והתחילו מצליחים 

 ולם.שם. קיבלו את התורה ויצא להם שם בע

 

למה נמשלו ישראל לגפן? מה ענבים יש בהם 
מאכל ומשקה  כך ישראל יש בהם תורה ומעשים 

 טובים

 ואין מברכים ברכת "העץ"  - (ענבים) צמוקים ואוכלים

 

 

         

 ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ְוֶגֶפןִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ֶאֶרץ 

 ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדַבׁש ּוְדַבׁש ֶׁשֶמןֵזית  ֶאֶרץ                          
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 :יֹאַמר ְּתֵאָנה ֲאִכיַלת ְלַאַחר
 ְּתֵאָנה נֹוֵצר" :ָּכתּוב יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר ַאָּבא ַבר ִחָּייא ַרִּבי ָאַמר
 "?ִּפְרָיּה יֹאַכל
 ְזַמן ָכל ֶזה ְּתֵאָנה ֵעץ ָמה? ִלְתֵאָנה תֹוָרה ִדְבֵרי ִנְמְׁשלּו ָלָמה

 ָּכל ֵכן ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ַאף. ְתֵאִנים בֹו מֹוֵצא ּבֹו ְמַמְׁשֵמׁש ֶׁשָאָדם
 .טֹוב ָטַעם ָבֶהם מֹוֵצא ָבֶהם הֹוֶגה ֶׁשָאָדם ְזַמן

 אחת תאנה תחת יושב שהיה אלעזר בן יונתן ברבי מעשה
 התאנים והיו הטל ירד, ופרי תאנים מלאה התאנה והיתה

. בדבש חלב מנטפת והיתה אחת עז באה בדבש מתמלאות
 הבא עולם מעין דוגמא וראה בוא ואמר התלמידים לאחד קרא

 תלכנה והגבעות עסיס ההרים יטפו ההוא ביום והיה"  שנאמר
 )י תצוה,  תנחומא(  חלב

מומלץ לאכול תוצרת ואין מברכים ברכת "העץ"  - תאנים ואוכלים
 הארץ ואם אין אפשר  לוותר על אכילת פרי זה 

 

 

         

 ְוִרּמֹון ּוְתֵאָנהְוֶגֶפן ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ֶאֶרץ 

 ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדַבׁש ּוְדַבׁש ֶׁשֶמןֵזית  ֶאֶרץ                          
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 העשייה עולם
 אנו העשייה לעולם כסמל. נזרקת וקליפתם נאכל שתוכם פירות מגישים
. ואגוזים שקדים, רימונים: כגון, מרובה חיצונית הגנה הדורשים פירות אוכלים

 מאיר רבי על מסופר בתלמוד. קליפתם את ומשליכים תוכם את אוכלים אנו
 את לברור ידע מאיר רבי". אחר"ל שהפך אבויה בן אלישע מרבו תורה שלמד
 ".זרק וקליפתו אכל תוכו -מצא רימון מאיר: "' נאמר ועליו הרע מן הטוב

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :יֹאַמר ִרּמֹון ֲאִכיַלת ְלַאַחר
 ָּבֶהן ׁשֹוֶלֶטת ֵּגיִהֹּנם אֹור ֵאין ִיְׂשָרֵאל ּפֹוְׁשֵעי: ָלִקיׁש ֵריׁש ָאַמר

 ֶאָּלא ָעָליו ֶׁשֵאין ַהָּזָהב ִמְזַּבח ָמה, ַהָּזָהב ִמִּמְזַּבח ָוֹחֶמר ַקל
 ,ָהאֹור בֹו ָׁשְלָטה ְולֹא ָׁשִנים ַּכָּמה ָעַמד ָזָהב ִדיָנר ְכֹעִבי

 ָהִרּמֹון ְּכֶפַלח: ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכִרּמֹון ִמְצוֹות ֶׁשְּמֵליִאין ִיְׂשָרֵאל ּפֹוְׁשֵעי
 ֶאָּלא ַרָּקֵת� ִּתְקֵרי ַאל: ָלִקיׁש ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ְוָאַמר. ַרָּקֵת�

 ַעל - ָּכִרּמֹון ִמְצוֹות ְמֵליִאין ֶׁשָּב� ֵריָקִנין ֶׁשֲאִפילּו, ֵריָקֵתי�
 ).א"ע יט ַּדף ֵערּוִבין" (ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת

 

 

 ואין מברכים ברכת "העץ"  - רימונים ואוכלים

 

      
   

 ְוִרּמֹון ּוְתֵאָנהְוֶגֶפן ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ֶאֶרץ 

 ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדַבׁש ּוְדַבׁש ֶׁשֶמןֵזית  ֶאֶרץ                          
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  ּדֹוִדי ְל� לֹוםשָ 
   ְוָהַאְדמֹון ַהַּצח   ּדֹוִדי ְל� ָׁשלֹום
 .ִרּמֹון ְכמֹו ַרָּקה  ֵמֵאת ְל� ָׁשלֹום

   ְלהֹוִׁשיָעּה ָנא ֵצא רּוץ ֲאחֹוְת� ִלְקַראת
 .ַעּמֹון ְּבֵני ַרַּבת        ִיָׁשי ְּכֶבן ּוְצַלח

   ַאֲהָבה ְתעֹוְרִרי    ָיְפָיִפָּיה ָּל� ַמה
 .ַּפֲעמֹון ְּבקֹול ַּכְמִעיל        קֹוֵל� ּוְתַצְלְצִלי

   ֲאִחיֶׁשָּנה ַאֲהָבה   ַּתְחּפֹוץ ֲאֶׁשר ָהֵעת
 .ֶחְרמֹון ְּכַטל ֵאֵרד    ְוָעַלִי� ִעָּתּה

 שלום לך דודי
פיוט שנכתב ע"י ר' 
שלמה אבן גבירול, 
מגדולי פייטני ספרד 

. זהו 11-במאה ה
שיר אהבה וגעגועים 

יה, כנסת של הרע
ישראל, אל דודה, 
הקב"ה, הנשען על 
שיר האהבה הגדול 

 -של הדוד והרעיה 
שיר השירים. 
הרעיה והדוד 

-מנהלים פה דו
שיח, בו הרעיה כבר 
לא יכולה לחכות 
יותר והיא מאיצה 
בדוד כי יתגלה, 
יתקרב, ויגאלה 
ממקומה בגלות, 
ואילו הדוד ממתן 
את הרעיה, מבקש 
ממנה שתחכה לרגע 

לעת אשר  הנכון,
תחפוץ האהבה 

 מעצמה.. 
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 :יֹאַמר ֱאגֹוז ֲאִכיַלת ְַאַחרל
 

 ֲהָפְרָחה ִלְראֹות ַהָּנַחל ְּבִאֵּבי ִלְראֹות ָיַרְדִּתי ֱאגֹוז ִּגַּנת ֶאל
 .ָהִרֹּמִנים ֵהֵנצּו ַהֶּגֶפן

 
 אֹותֹו רֹוֶאה ַאָּתה ֶזה ֱאגֹוז ָמה ֶלֱאגֹוז ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ָלָמה
 ָמֵלא מֹוְצאֹו ַאָּתה פֹוְצעֹו ְּכֶׁשַאָּתה ַא�, ִנָּכר ּתֹוכֹו ְוֵאין ֵעץ ֻכּלֹו

 ְוַעְנְווָתִנים ְצנּוִעים - ִיְׂשָרֵאל ָּכ�, אֹוְכִלים ֶׁשל ְמגּורֹות ְמגּורֹות
 ִמְתָּפֲאִרים ְוֵאין ִנָּכִרים ֶׁשָּבֶהן ַּתְלִמיִדים ְוֵאין ְּבַמֲעֵׂשיֶהם

 אֹוָתם מֹוֵצא ַאָּתה בֹוְדָקם ַאָּתה ִאם ַא�, ִׁשְבָחן ַעל ְלַהְכִריז
 ָמה ְוֵאין ְּבִטיט נֹוֵפל ֶזה ֱאגֹוז ָמה, ְוֵכן. ָחְכָמה ְמֵלִאים

 ְולֹוִקים ָהֻאּמֹות ְלֵבין ּגֹוִלים ִיְׂשָרֵאל ַאף - ִנְמָאס ֶׁשְּבתֹוכֹו
 :ִנְמָאִסים ַמֲעֵׂשיֶהם ֵאין - זֹאת ּוְבָכל ַהְרֵּבה ִקּיֹותַמלְ 

 ואין מברכים ברכת "העץ"  - אגוזים ואוכלים
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 :יֹאַמר שקד  ֲאִכיַלת ַחרְלאַ 
 

 ראשונה לפרוח זכתה השקדיה מה שום על
, לישראל אותו ושלח החורבן לנביא ירמיהו את בחר כשהקבה

 הבין ירמיהו. לעשותו דברי על אני שקד כי שקד מקל לו הראה
 . החורבן לנביא ונבחר, הרמז את

, רעות למבשר נבחר שהוא כך על, רב צער הצטער השקד
 . מעלה של פמליה לפני והתאונן, הגזירה את לישראל להודיע
 את שבישר שכשם, מידה כנגד מידה, הבטחה קיבל השקד

 המטה, כן על. הגאולה מבשרי בין גם להיות יזכה כן, החורבן
. שקד מעץ עשוי יהיה, המשיח של בידו שיהיה הגאולה של

 . הדין את עליו וקיבל השקד עץ נרגע
 טו ליל בכל. לפריחה ראשון והוא, ליעוד מחכה השקד עץ מאז

 מאזין, הלילה כל ער הוא, לאילנות השנה ראש שהוא, בשבט
 והקדרות הקור, החורף מתרדמת מתנער, המייה לכל ומקשיב

, וציצים פרחים של בכותרות מתקשט, לחיים ראשון ומתעורר
 הקרובה הגאולה את ולבטא פרי ולשאת ענף לתת

 בשבט ו"ט הוא הלא לאילנות השנה ראש בוא את מבשרת השקד פריחת

 ואין מברכים ברכת "העץ"  - שקדים ואוכלים
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 חרוב  ֲאִכיַלת ַחרְלאַ 
 :יֹאַמר
 נטיעתו משעת זה חרוב

-פירותיו גמר שעת עד
 ). א"ע ח בכורות(... שנה שבעים

 היה פעם המעגל חוני
 אדם ראה, בדרך מהלך
. חרוב נוטע שהוא אחד
 שנים לכמה זה: לו אמר
: לו אמר. פירות טוען

: לו אמר. שנה לשבעים
 שתחיה לך ברי כלום

 ותאכל שנה שבעים
 מצאתי אני אמר? ממנו

, בחרובים העולם את
 -לי ייאבות שנטעו כשם

 פי על(. לבני אני אטע כך
 )ג"כ תענית

 

 ואין מברכים ברכת "העץ"  - חרוב ואוכלים

 

      
   

 

 

 

 

ַוֲאַמְרֶּתם ֹּכה ֶלָחי   ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 
 יֹוַחאי  

  

 ִאיׁש ֱא�ִהים ָקדֹוׁש הּוא   ַאְׁשֵרי ַעִין ָרַאְתהּו  

    ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוַחאי  ֵלב ָחָכם ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו

 ָּברּו� הּוא ִמִּפי ֶעְליֹון   ָקדֹוׁש הּוא ֵמֵהָריֹון  

 ְמאֹור ָּגִליל ָהֶעְליֹון   ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוַחאי  

 ִּגּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמה   ְּבַדת ּתֹוָרה ְּתִמיָמה  

 ָמֵלא ַמָּדע ְוָחְכָמה   ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוַחאי  

 ָּכל ַּתֲעלּומֹות   ְּבֹעז ְוַתֲעצּומֹות   ָּדַרׁש

 ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות   ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוַחאי  

 ֻהְחָּבא ְּבתֹו� ְמָעָרה   ִמְּפֵני ַהְּגֵזָרה  

 ָׁשם ָלַמד ִסְתֵרי תֹוָרה   ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוַחאי  

 ְוָׁשם ִנְבָרא ַמְעָין לֹו   ְוָחרּוב ְלַמֲאָכלֹו  

 ַמה טֹוב ֶחְלקֹו ְוֶחְבלֹו   ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוַחאי  

....... 

 או בר יוחאי נמשחת אשריך ....
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 :יֹאַמר ֶאְתרֹוג ֲאִכיַלת ְלַאַחר
. ָהֶאְתרֹוג ֶזה - ָהָדר ֵעץ ְּפִרי ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ָלֶכם ּוְלַקְחֶּתם

 ַהְּנָׁשָמה ְוַעל, ַהֶּמֶל� ָּדִוד ְוַעל, ַהְּׁשִכיָנה ַעל ְמַרֵּמז ְוהּוא
 ְּפָגם ִמָּכל ָנִקי ִלְהיֹות ָצִרי� ְוָלֵכן. ְיהּוִדי ָּכל ֶׁשל ַהְּטהֹוָרה

 ְנִקָּיה ְלִהָּׁשֵאר ּוְצִריָכה ִהיא ְטהֹוָרה ַהְּנָׁשָמה ִּכי, ְוֶכֶתם
 .ָהעֹוָלם ֵמֶחְטֵאי

 
 האתרוג על תפילה
 – מבגדד חיים יוסף רבינו שתיקן נאה אתרוג על תפילה

 א"זיע" חי איש בן"ה
 ָּכל ֶׁשְּתָבֵר� ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱא�ֵקי ֱא�ֵקינּו' ה ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ְיִהי

 ֶאְתרֹוִגים ְויֹוִציאּו ְּבִעָּתם ֵּפרֹוֵתיֶהם ְלהֹוִציא ָהֶאְתרֹוג ִאיָלנֹות
 ׁשּום םָּבהֶ  ַיֲעֶלה ְולֹא מּום ִמָּכל ּוְנִקִּיים ּוְמֻהָּדִרים ָיִפים טֹוִבים
 ַוֲאִפּלּו ֶחְסרֹון ׁשּום ָּבֶהם ִיְהֶיה ְולֹא ְׁשֵלִמים ְוִיְהיּו, ֲחָזִזית
 ָמקֹום ְּבָכל ַאֵחינּו ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל ָלנּו ְמצּוִיים ְוִיְהיּו, קֹוץ ֲעִקיַצת

 ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַהּלּוָלב ִעם ְנִטיָלה ִמְצַות ָּבֶהם ְלַקֵּים, ֶׁשֵהם
 ְּבתֹוָרְת� ִצִּויָתנּו ַּכֲאֶׁשר ּוְלָׁשלֹום טֹוִבים ְלַחִיים ָעֵלינּו ֶׁשָּיבֹא

ואין מברכים ברכת  - מה טוב ומה נעים, מי שיכול להשיג אתרוג 
 " " 
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 ֵעץ ְּפִרי ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ָלֶכם ּוְלַקְחֶּתם ַעְבְּד� ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל
 .ָנַחל ְוַעְרֵבי ָעֹבת ֵעץ ַוֲעַנף ְּתָמִרים ַּכֹּפת ָהָדר

 
 ֶׁשַּתַעְזֵרנּו ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱא�ֵקי ֱא�ֵקינּו' ה ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ִויִהי

 ַוֲעָרָבה ַוֲהַדס לּוָלב ְנִטיַלת ֶׁשל זֹו ִמְצָוה ְלַקֵּים ּוְתַסְּיֵענּו
 ְלַחִּיים ָעֵלינּו ֶׁשָּיבֹא ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ִּבְזַמָּנּה ְּכִתְקָנּה ְוֶאְתרֹוג
 ֶאְתרֹוג נּולָ  ְוַתְזִמין, ֵלָבב ּוְבטּוב ְּבִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום טֹוִבים

 .ְּכִהְלָכתֹו ְוָכֵׁשר ְוָׁשֵלם ְוָנִקי ּוְמֻהָּדר ָיֶפה
 

 ִמיֵני ָּכל ֶׁשְּתָבֵר� ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱא�ֵקי ֱא�ֵקינּו' ה ִמְּלָפֶני� ָרצֹון ִויִהי
 ּוְתָבֵר�, ְוטֹוִבים ְׁשֵמִנים, ְּבִרּבּוי ֵּפרֹוֵתיֶהם ְויֹוִציאּו ָהִאיָלנֹות

 ְּכֵדי, ְוטֹוִבים ְׁשֵמִנים ַהְרֵּבה ֲעָנִבים ֶׁשּיֹוִציא ַהְּגָפִנים ָּכל
 ְלַקֵּים ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ� ְלָכל ָלֹרב ָמצּוי ֵמֶהם ַהּיֹוֵצא ַהַּיִין ֶׁשִּיְהֶיה

, טֹוִבים ּוְבָיִמים ְּבַׁשָּבתֹות ַהְבָּדָלה ּוִמְצַות ִקּדּוׁש ִמְצַות ּבֹו
 ֱאֹכל ֵל�: ֶׁשָּכתּוב ִמְקָרא ַאֵחינּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבָכל ָּבנּו ְוִיְתַקֵּים

 ָהֱא�ִקים ָרָצה ְכָבר ִּכי ֵייֶנ� טֹוב ְבֶלב ּוֲׁשֵתה ַלְחֶמ� ְּבִׂשְמָחה
, ְּבָׂשִמי ִעם מֹוִרי ָאִריִתי, ַכָּלה ֲאֹחִתי ְלַגִּני ָּבאִתי, ַמֲעֶׂשי� ֶאת

 ֵרִעים ִאְכלּו, ֲחָלִבי ִעם ֵייִני ִתיָׁשִתי, ִּדְבִׁשי ִעם ַיְעִרי ָאַכְלִּתי
' ה ְלָפֶני� ִלִּבי ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִיְהיּו. ּדֹוִדים ְוִׁשְכרּו ְׁשתּו
 .ְוֹגֲאִלי צּוִרי
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הארץ בה נתברכנו  חיים מן  ומה נעים לאכול פירות
 ועדיף על פירות המיובשים ואלו הן פירות שניתן להוסיף 

 
 :יֹאַמר ַּתּפּוחַ  ֲאִכיַלת ְלַאַחר

 ְוָיַׁשְבִּתי ִחַּמְדִּתי ְּבִצּלֹו ַהָּבִנים ֵּבין ּדֹוִדי ֵּכן ַהַּיַער ַּבֲעֵצי ְּכַתּפּוחַ 
 :ְלִחִּכי ָמתֹוק ּוִפְריֹו
 ִנְרָאה ֶזה ַתּפּוחַ  ָמה ְל� לֹוַמר? ְלַתּפּוחַ  ה"ַהַּקּבָ  ִנְמַׁשל ָלָמה
 ה"ַהַּקּבָ  ָּכ�, ְוֵריחַ  ָטַעם ּבֹו ֵיׁש ֶּבֱאֶמת ַא� ְכלּום ְּבלֹא ָלַעִין
 ָרצּו ְולֹא ּכֹוָכִבים ְלעֹוְבֵדי ְוִנְרָאה ַמֲחַמִּדים ְוֻכּלֹו ַמְמַּתִּקים ִחּכֹו

 ּבֹו ֶׁשֵאין ְּכָדָבר ְבֵעיֵניֶהם ַהּתֹוָרה ְוָהְיָתה, ַהּתֹוָרה ְלַקֵּבל
 ֶׁשֶּנֱאַמר? ִמַּנִין ָטַעם, ְוֵריחַ  ָטַעם ּבֹו ֵיׁש ּוֶבֱאֶמת, ַמָּמׁש

 ִּדְכִתיב ַמֲאָכל ּבֹו ְוֵיׁש', ה טֹוב ִּכי ּוְראּו ַטֲעמּו) לד ְּתִהִּלים(
 ִׁשיר( ֶׁשֶּנֱאַמר ֵריחַ  ּבֹו ְוֵיׁש, ּוִמַּפז ֵמָחרּוץ ִּפְרִיי טֹוב) ח ִמְׁשֵלי(

 ָאנּו ִיְׂשָרֵאל ָאְמרּו, ְלָבנֹון ְּכֵריחַ  ַׂשְלֹמַתִי� ְוֵריחַ ) ד ַהִּׁשיִרים
 ה"ַהַּקּבָ  ִמן ָזִזים ָאנּו ֵאין ְלִפיָכ� ּתֹוָרה ֶׁשל ֹּכָחּה יֹוְדִעין

 .ְלִחִּכי ָמתֹוק ּוִפְריֹו ְוָיַׁשְבִּתי ִחַּמְדִּתי ְּבִצּלֹו: ֶׁשֶּנֱאַמר, ְותֹוָרתֹו
 

 כעת ניתן לאכול פירות נוספים מפרי העץ 
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 פירות האדמה
 :ִויָבְרכּו ָהֲאָדָמה ִמֵּפרֹות ְפִרי ִיְקחּו
 כגון:

בננה, אננס/ אספרגוס / בוטנים / ארטישוק/  
 פאפאיה/פופקורן

 
 ָהֲאָדָמה ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵקינּו' ה ַאָּתה ָּברּו�

 
 :ִויָבְרכּו ָכְלֶׁשהּו ַמְׁשֶקה ִיְקחּו
 ִּבְדָברֹו ִנְהָיה ֶׁשַהֹּכל ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵקינּו' ה ַאָּתה ָּברּו�
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 סדר שלושים מיני פירות על פי תיקון האר"י
 

 - העשייה עולם
 בפירות המסומל
 נאכל שתוכם, נקלפים

 - היצירה עולם
, בפירות המסומל

 החיצונית שקליפתם
 נזרק ותוכם נאכלת

 - הבריאה עולם
, בפירות המסומל

, בשלמותם שנאכלים
 ובתוכם בקליפתם

 רימונים זיתים ענבים
 שקדים תמרים תאנים

 פרישין/ קוקוס דובדבן מתוק תפוחים
 ערמונים שיזפים אתרוגים
 לוזים/ בנדק אפרסק לימונים
 אלונים/ בלוט שזיפים אגסים

 פסתוק משמשים חבושים
 צנובר דובדבן חמוץ  תותים

 אגוזים עוזרדין סרבש/ חוזרר
 בטמה שסק חרובין

 אפשרויות נוספות
 קשאו נקטרינה אפרסמון

 פסיפלורה אננס קיווי
  מנגו קרמבולה

  ליצי פטל
  בוטנים תפוזים

פרי  -אשכולית
 הדר
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 :שלוש מעין ברכה
 :ַעל, ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו, ְיהָוה ַאָּתה ָּברּו�

 :ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ַהִּמְחָיה - יאמר מזונות אכל אם
 :ַהֶּגֶפן ְּפִרי ְוַעל ַהֶּגֶפן - יאמר יין שתה אם
 :ָהֵעץ ְּפִרי ְוַעל ָהֵעץ - יאמר מינים משבעת פירות אכל אם

 ְוִהְנַחְלּתָ  ֶׁשָרִציתָ  ּוְרָחָבה טֹוָבה ֶחְמָּדה ֶאֶרץ ְוַעל ַהּשֶדה ְּתנּוַבת ְוַעל
 ָעֵלינּו ֱא�ֵהינּו ְיהָוה ַרֵחם. ִמּטּוָבּה ְוִלשּבֹועַ  ִמִּפְרָיּה ֶלֱאכֹול ַלֲאבֹוֵתינּו

 ְוַעל. ְּכבֹוָד� ִמְׁשַּכן ִצּיֹון ַהר ְוַעל ִעיָר� ְירּוָׁשַלִים ְוַעל ַעָּמ� ִישָרֵאל ְוַעל
. ְבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ַהּקֶדׁש ִעיר ְירּוָׁשַלִים ּוְבֵנה. ֵהיָכָל� ְוַעל. ִמְזָּבָח�
 :ּוְבָטֳהָרה ִּבְקֻדָּׁשה ָעֶליהָ  ּוְנָבְרָכ� ָיָנּהְּבִבנְ  ְושְּמֵחנּו. ְלתֹוָכּה ְוַהֲעֵלנּו
 :ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ְוַהֲחִליֵצנּו ּוְרֵצה - בשבת

 ְוַעל :ָהָאֶרץ ַעל ֱא�ֵהינּו ְיהָוה ְל� ְונֹוֶדה ַלּכל ּוֵמִטיב טֹוב ַאָּתה ִּכי
 :ַהֶּגֶפן ְּפִרי ְוַעל /:ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ַהִּמְחָיה

 :ַהֵּפרֹות ְוַעל
 :ַּכְלָּכָלָתּה ְוַעל ִמְחָיָתּה ְוַעל - אומר ישראל ארץ של על
 :ַּגְפָנּה ְּפִרי ְוַעל - אומר ישראל ארץ של על
 :ֵּפרֹוֶתיהָ  ְוַעל - אומר ישראל ארץ של על

 :ַהֶּגֶפן ְּפִרי/ :ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ַהִּמְחָיה :ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל, ְיהָוה ַאָּתה ָּברּו�
 :ַהֵּפרֹות

 :ִמְחָיָתּה - אומר ישראל ארץ של על
 :ַּגְפָנּה ְּפִרי - אומר ישראל ארץ של על

 :ֵּפרֹוֶתיהָ  ְוַעל ישראל ארץ של על
 ְנָפׁשֹות ּבֹוֵרא, ָהעֹוָלם ֶמֶל� ֱא�ֵהינּו', ה ַאָּתה ָּברּו�ברכה אחרונה: 

 ַחי ָּברּו� ָחי ָּכל ֶנֶפׁש ָּבֶהם ְלַהֲחיֹות ֶׁשָּבָראתָ  ַמה ָּכל ַעל ִוְֶחְסרֹוָנן, ַרּבֹות
 .ָהעֹוָלִמים



 

 סדר ט"ו בשבט –געגועים מבית אבא 
שעת בין ערביים, בין השמשות של יום אפרורי ליום ירוק. בדמדומו של היום, 
תכונה רבה של רוחות נושבות בבית הוריי. שולחן החג מתחיל להתמלא מכל 
טוב פירות הארץ הטריים והפירות המיובשים, ומשעה ששולחן החג הוכן 

 התכנסו בני הבית מקרוב ומרחוק סביב לשולחן. 
ספר ישן בשם 'פרי עץ הדר' ומתחיל בתפילות, משניות  אבי ע"ה אוחז בידו

ומזמורים. מאידך התאנה והתמר מביטים בי ומנסים לשכנע  אותי להושיט את 
ידי ולקבל טעימה. אך אבי עוד על משמרתו, לא אוכלים עד נעשה התיקון והתיקון 

 דורש סבלנות מאלו היושבים סביב שולחן הפירות. 
ר, פרקי משניות ומבקש מן האחרים לקרא מן ספרו אבי היה קורא תחילה בזוה

הישן שהיו טבועים בו מפירותיה של הארץ שהובאו למרוקו ועתה מפירותיה 
הטריים של הארץ. אחיי ואחיותיי היו פעמים מושיטים יד בערמה אל הפרי 
שהתייבש על השולחן, טועמים קמעא ונושרים מן השולחן...ומשעה שאבי היה 

'יהי רצון מלפניך ה' ... שבזכות אכילת הפירות שנאכל מתחיל להשמיע את 
ונברך עליהם עתה... 'החלו שבים אל השולחן  והתחילה שעתם של פירות הארץ 

 לחוש את ידיהם של יושבי ארץ ישראל. 
כל אחד מן המסובים  היה לוקח את הפרי שאבי היה אוחז בידו ואומרים את 

עה שנפשנו חשקה בטוב הארץ, שבחו של הפרי, מברכים, ומתענגים. אך מש
 היינו חוטפים בסתר המדרגה  משאר הפירות המונחים בשולחן. 

אבי היה ממשיך  ומונה כל פרי ושבחו ומספר לנו מבריאת הארץ, צמיחת 
האילנות ויופי הבריאה ופונה קמעא אל דברי שירה ותשבחות. ובטרם הגיעה 

לבית, אוחזים בידם  שקית הסעודה לסיומה, כל המסובים אשר היו יוצאים מחוץ 
 ואוספים קצת מפירות הסעודה כדי להביא את הברכה אל ביתם.

 

שמנהג זה  התגבש מנהג תיקון ט"ו בשבט נשתמר בקהילות רבות, וכבר ידוע  
, מנהג  זה התפשט במהירות בתפוצות על מנת 17על ידי חכמי צפת במאה ה־

ולה. המנהג  קיבל ביטוי  להנחיל את אהבת הארץ ליהודי הגולה ולזרז את הגא
משמעותי בעיקר ברחבי יהדות ארצות האסלאם וארצות הבלקן וכן בקהילות 
החסידים. בקהילות מרוקו נשתרש המנהג ע"י השדרי"ם הרבים שנהגו לפקוד 
את ארצות צפון אפריקה ובמיוחד במרוקו בכדי לאסוף כספים ונדבות. משם 

 .נמשך מנהגו של אבי שנה בשנה בעלותו ארצה
 קישור למאמר מורחב 

  

https://www.meir-avitan.co.il/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%94%D7%9D-%D7%98-%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
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