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©d n̈ C̈ w§ d
יום ט''ו בשבט אף כי הוא מימי השובבי''ם אין בו תענית כי הוא ראש
השנה לפירות האילן ,ובתקון המעשה אשר יעשה היום על הפירות בו
נעשה תקון צדיק חי העולמים בסוד הנזכר בזוהר בראשית ,ביומא תליתאה
עבדא ארעא איבין 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'.

à

ונוסף גם הוא כי בשפר התקון הלז מעוות לו יוכל לתקון את פגם הברית
אשר לא נאמנה בבריתו ,והיה בעשותו התקון לעץ פרי מחץ מכתו ירפא
בפגם הצדיק עושה פרי בצרוף סגולת הימים ההם הנזכרים ונעשים לתקון
פגם הברית.
ואבי ראה גם ראה נועם שיח סוד לשון הזהב אשר בחכמה דברו
לאמר ,ראש השנה לפירות האי''לן ולא אמרו לפירות האילנות ,רמזו
בחכמתם לאילנא קדישא אילנא דחיי וכמו שביארו גורי האר''י שכן אילן
בגימטריא יאהדונה''י כמו שבא במכתבם בביאור מאמר הזוהר פרשת
אחרי מות ,ההוא אילנא רבא ותקיפא וכו' אילנא דנטע שורשוי באינון חיים
ע''ש ,וכן בכתבי רבינו הקדוש האר''י אילן במלואו גימטריא י''ב צירופי
הוי''ות רמז על הת''ת אילנא דחיי שכולל בו י''ב צירופי הוי''ה כמו שאמרו
בפרשת בשלח ,תריסר תחומין וכו' סליקו באילנא קדישא רבא ,וכן עוד שם
במאמר ויבאו אלימה וכו' ואתתקף אילנא קדישא בי''ב תחומין וכו'.

á

והענין כי כמו שהיום ראש השנה לפירות האילן לענין המעשרות דחשבינן
להו שנה מט''ו בשבט דהואיל וירדו רוב גשמי שנה ועלה השרף באילנות
ונמצאו פירות חונטים מעתה ,כן דוגמתו למעלה ראש השנה לפירות האילן
העליון להשפיע את שפעו הקדוש לפירותיו הם הם העולמות אשר מהם
ישתלשל וירד פה למטה באילנות ועל משטרם ,ומעשה ידינו כוננהו בכח
סגולת התקון הזה הנעשה בעצם היום הזה בכח הברכות ואשר ילוה
אליהם הגות סוד שורשן תתעוררנה בקומתם וצביונם למעלה.
ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ולומר
דברי שירות ותשבחות עליהן כאשר הנהגתי לכל החברים אשר עמדי,
ועם כי בדברי כתבי הרב זלה''ה לא נמצא מנהג זה מכל מקום לדעתי
תקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר.

â
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ואשר להיות כבר הודענו בכמה מקומות כי יש בכח הדבור להיות מעורר
כח מדות העליונות להאירן באור מופלא יתר גדול מאד להשפיע שפע רצון
ברכה ונדבה בכל העולמות ,על כן נכון להגות לפני אכילת כל פרי ופרי
בסוד שורשו הבא בספר הזוהר ובתקונים בקצת מהם לעורר שרשיהן
למעלה.
ומורי ז''ל היה אומר לכוין באכילת פירותיהן לתקון חטא אדם הראשון
אשר חטא בפירות האילן ,כי אף כי כל ימי שנה כל כוונותינו לתקון זה
מכל מקום חביבה מצוה בשעתה זה היום תחלה וראש לפירות האילן.
כי הנה הובא בירושלמי פרק עשרה יוחסין ז''ל ,ישמעו ענוים וישמחו
אמר ר' איבון עתיד אדם לתת דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא
אכל ,רבי אלעזר הוה מצמצם פריטי למיכל בהון מכל מילי חדש ע''כ.

ã

וטעם הדבר שכשם שהנהנה מן העולם הזה בלא ברכה נקרא גזלן מפני
שעל ידי הברכה גורם להמשיך שפע עליון על ידי כח הברכות והשר
הממונה על אותו הפרי הוא מתמלא משפע זה כדי לגדל הפרי שנית ,ולכן
הנהנה בלא ברכה גזלן הוי כי אכל הבריה שהרוחניות היה שורה בה וכילה
ומנע כח ההוא מן העולם והיה ראוי לו להמשיך ברכה מלמעלה ,והכח
הממונה על זה בטל וריק מאותו השפע שהיה בידו ולכן נקרא גזלן.
וגם אמר כאילו גוזל אביו ואמו ,כי האוכל בכוונת הברכה של ברכת
הנהנין מתקן ניצוצי נשמתו והניצוצות הנוגעים בנשמת אביו ואמו
בסוד והוצאתי את בלעו מפי''ו כטעם חיל בלע ויקיאנו ,ואם נהנה בלא
ברכה הוא כאילו גוזל אביו ואמו מניצוצות השייכות לנשמתם והוא חבר
לאיש משחית לפי שכל כוונת המשחית לגזול ניצוצות ולקולטם ולא
להחזירם אל הקדושה ,אשר זהו סוד כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי
על כל מוצא פי ה' יחיה האדם שהיא סוד הברכה המוציאה מהטומאה
להקדושה ונבררת על ידי פי ה' בלעיסת ל''ב שינים אשר המה לעומת ל''ב
פעמים אלהים הנאמרים במעשה בראשית כמו שביארנו בארוכה בתקון
הסעודה בחלק הקודם ע''ש.

ä

ועונשים הללו גם המה ישנן למי שרואה מיני פירות ומגדים ומצטמק
ורע לו ולא אכל ומנע טוב מבעליו ולא בירך עליהם ,אשר הכח
הממונה עליהן בטל וריק מצדו משפע עליון הבא על ידי הברכה ,ואף גם
גוזל אביו ואמו כי הואיל ולא אכל מהן לא הוציא ניצוצות דשייכי
לנשמתם כאמור ,ועל כן מטעם זה ר' אלעזר הוה מצמצם בפריטי למיכל
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בהון כל מיני פירות חדשות להרבות ברכות ולעשות התקון תכף ומיד
ושלא להחמיץ המצוה ,ולתקון הדבר הזה יאותה לנו בעצם היום הזה
לאכול כל מיני פירות ולברך עליהן בכוונה זו כי חביבה מצוה בשעתה.
ובזוהר פרשת שמות דף ט''ו ז''ל ,אמר ר' יהודה מאי דכתיב גם את זה
לעומת זה עשה האלהים כגוונא דרקיעא 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 רמיזאן וכו' דאמר ר' יוסי אילנין אינון דאתחזי מינהון חכמתא כגון
חרובא דקל פסתוקא וכדומה לון כולהו בחד רתיכא אתרכבו כל אינון
דעבדין פירין ואינון רברבין בר 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 בלחודוי כגוונא
דלעילא וכו'.

æ

הנה משם תתבונן כי אף על גב שהבורא יתברך שם משטרו בארץ ועל כל
אחד מלאך ממונה עליו מכל מקום העיקר של כל אחד ואחד נאחז במדות
העליונות וכמו שאמרו שם בזוהר זה לשונו ,מאי דכתיב אל גינת אגוז
ירדתי אמר ליה תא חזי האי גנתא נפקא מעדן ודא היא שכינתא אגוז דא
היא רתיכא קדישא דאינון ארבע רישין דנהרין ומתפרשין מגנתא כהאי
אגוזא וכו' ,אשר ממנו נקח כי בכל עשב יהיה מותר מחברו בשורש שלו
למעלה.
ומהרח''ו זלה''ה ביאר שיש שלשים מיני פירות האילן ,ובעולם
הבריאה עשרה מהן לעומת עשר ספירות שלה ומפני שהם רחוקים מן
הטומאה וקרובים לאצילות אין להן קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלין
כמו שהן ואלו הן ,ענבים תאנים תפוחים אתרוגים לימוני''ם אגסים חבושים
תותים שורב''אש חרובין.

ç

ועשרה מיני פירות הם בעולם היצירה והן סוד עשר ספירות דיצירה שהם
בנונים בין עולם הבריאה ובין עולם העשיה שאינן קרובות לטומאה כמו
עולם העשיה ולא רחוקים כמו עולם הבריאה ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי
אינו נאכל לפי שאינן רכים כגרעינים שבתוך הפירות דבריאה ואלו הן,
זיתים תמרים גודגניות שופאייפ''אש פרישקו''ש זירגואי''לאש משמיש''יש
גינדא''ש אקאאני''ש נישפ''ולאש.
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ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם העשיה לעומת עשר ספירות שלה ולכן
נאכל מה שבפנים ונזרק מה שבחוץ שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין
עולם התמורות כדי שלא יקבל טומאה וז''ס היצר הרע והקליפה דבוקה
בנפש ואלו הן ,רמונים אגוזים שקדים ערמונים לוזים הנקרא אלב''יאנאש
אלונים הנקרא אלבי''וטאש בלע''ז פריסין פניוני''ש פסת''וקיש מאוזי''ז.
והנה העשרה מיני פירות דבריאה נתברר מהם כל הפסולת ונשארו כולן
טוב ואילן סרק הוא להפך שהוא הכל רע שהכל הוא קליפה ,וכנגד עשרה
מיני פירות דיצירה שהמוח מלבר והקליפה מבפנים שהוא הגרעין שבתוכם
כנגד זה בקליפה כשנצוץ הקדושה שנפל הוא גדול ולא יכלה הקליפה
לסבול כל אותו האור בקרבה נכנסה הקליפה תוך הקדושה ונעשית
הקדושה מקיף אליה.
וכנגד עשרה מיני פירות דעשיה שהמוח הוא מלגאו והקליפה חופפת עליו
מבחוץ ,כנגדן בקליפה כשלוקחת ניצוץ הקדושה בתוכה לחיות אליה והיא
חופפת עליו מבחוץ כקליפה אל המוח ע''כ.
צא ולמד כי אין דבר גשמי פה למטה שאין דוגמתו למעלה כי גבוה מעל
גבוה שומר וגבוהים עליהם ,ואשר המה בעולמות התחתונים המה צל
העליונים כי אם לא היה מצל לא היה צל .עד כען מספר ח"י.
ומצות היום בפירות האילן בלבד ואין מהחיוב לחזר אחר פירות
האדמה ,ומכל מקום אם יסדרם עם שאר הפירות ויברך עליהם נכון
הדבר לכוין לעץ הנחמד בן ישי ח''י על האד''מה.

è

ואשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בשפר התקון הלז לעורר שורשו
למעלה באילנא דחיי ולא ימיש מעשות פרי לתקן מעוותו ומצא כדי
גאולתו לאשר מעל בקדשי שמים והיה חבר הוא לאיש משחית בהתהנות
מהעולם הזה בלא ברכה ,או באשר חדל מאכול כל מיני פירות להרבות
ברכות ולא אכל כמו שנתבאר בראש הפרק שעתיד לתת דין וחשבון על
זה ,עתה בשפר התקון הזה מעוות לו יוכל לתקון ומשך משך מקור הברכה
אשר מנע בכח סגולת אכילת הפירות וברכותיהן ומשם יושפע שפע רצון
ברכה ונדבה על העץ ועל פרי העץ תמיד כל השנה ,ואף גם זאת ברכות
לראש צדיק חי העולמים ומחץ מכת פגם הברית ירפא בהיות עצם התקון
בפירות פרי צדיק עץ חיים כמו שנתבאר במקומו.

é
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סדר הברכות הובא בסידור רבינו הרש''ש זיע''א )סידור היר''א ח''ד(,
והוא הסדר שהעלה הרב חמדת ימים ,ועליו בססנו דברנו ,וכן
הוספנו מעט כוונות עפ''י המובא בספר הליקוטים ובליקוטי תורה פרשת
עקב ,וכן מעטרת תפארת כתר מלכות להרי''ח הטוב ז''ל .והכל במטרה
שכל אחד יוכל להוסיף ולהפנים בכוונה ובהסברת הדברים לליבו ולשומעי
לקחו בס''ד) .לא עמד לפנינו כעת הזמ לברר וללב העני היטב ,ועוד

àé

חזו למועד בס''ד(.

áé

בבירור שמות הפירות סמכנו דברינו על המובא בספר פרי חדש של
הרה''ג ר' יוסף עזרא זליכה יצ''ו.

A
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ה ֵרי ֲ
ֲ
הגֹות
הַ ּׁשָ נָה לָ ִאילָ ן ְלבָ ֵר עַ ל ּפֵ רֹות הָ ִאילָ ן וְ לַ ֲ
ְּבסֹוד ׁשָ ְרׁשֵ יהֶ ן הָ עֶ ְליֹונִ ים ,לַ עֲׂשֹות נַחַ ת רּוחַ
דנָי
א ֹ
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י ֵָדינּו ּכֹונְ נֵהּו.
 äøÉואחר יקרא בניגו הטעמי פסוקי התורה דלקמ
È åzäÇ é÷eñ
Å tÀ
לעורר שורש ממעל) .מנהג רוב ישראל לערו
סדר הברכות בלילה ע הד''ת המסודרי בספר "פרי ע" הדר" ,ובכ''ז
לא ראינו למי שהעיר בזה עד כעת מעני אזהרת רבינו האר''י זלה''ה
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)שער המצוות דל''ה ע''ב( בקריאת הפסוקי בלילה .והנראה שסמכו על כ
שבד בבד עוסקי במדרשי חז''ל המדברי בביאור הפסוקי ,שבזה
הותר .לבד שיש אומרי שהאיסור הוא דוקא בחמשה חומשי תורה.
ועוד צרי לעיי בזה(.

טֹוב3ה אֶ ֶ+רץ נַ ,חֲלֵ י
ָ
ביאֲ /-אֶ לֶ 1א ֶ,רץ
ֱ'היְ -מ ִ 0
ִּכ +י יְ הוָ ,ה א ֶ .
הרֶ :א ֶ֤רץ
ה ֹ.מת ֹי ְצ ִא5ים ּבַ ִּב ְק ָע/ה ּובָ ָ 0
ּות ֹ
ע ָי ֹנת ְ 4
ָ .מיִ ם ֲ
ּותאֵ נָ /ה וְ ִרּמֹ 3ון ֶ 0א ֶרץֵ 1ז 5ית ֶׁש/מֶ ן
ּוׂשעֹ ָ .רה וְ גֶ 5פֶ ן ְ
ִחּטָ ה ְ 4
לחֶ ם
ל ֹא ְב ִמ ְסּכֵ ֻנת ּ0 4ת ֹאכַ לָּ 1בּ,ה ֶ .
ֲׁשר ֤
בׁשֶ= :א ֶרץ א ֨ ֶ
ּוד ָ 0
ְ
ּכל ָּב ּ3ה אֶ ֶ+רץ א ֲֶׁש,ר אֲבָ נֶ ,יהָ בַ ְר ֶז.ל
0ל ֹא1תֶ ְח ַס5ר ֹ /
ּוב ַר ְכּתָ 4
ֵ0
ּת וְ ׂשָ ָב ְ3עּתָ
צב נְ ֹ0חׁשֶ ת :וְ אָ כַ ְל ָ /
ריהָ ּתַ ְח ֹ 5
ּומֵ ה ֲָר ֶ /
ל:
ֱ'הי -עַ ל1הָ ָא ֶ5רץ הַ ּט ָֹב/ה א ֲֶׁש5ר נָ 0תַ ן0 ָ 1
אֶ ת1יְ הוָ ,ה א ֶ .
דברים ח.

ähÈ çÄ

יעשה ממנו תבשיל ,או יביא פת הבאה בכסני .ויהגה בזוהר
פרשת בלק וז''ל:

קּודה ְּבאֶ ְמצָ ִעיתָ א ְּדלֵ ית חּולַ קָ א
ִחּטָ ה נְ ָ
ח ָרא ְּדחֹובָ א ּתָ מָ ן) ,אֶ ּלָ א( ִחּטָ ה
ְל ִס ְט ָרא אַ ֲ
ֲבּוּה וְ עָ בַ ד לָ ּה
ְּברֲ תַ א ְד ִמ ְתחַ ְטאַ ה ְלקַ ּמֵ י א ָ
ְרעּותָ א ּומַ ה ִחּטָ ה ְּכלָ לָ א דכ"ב אַ ְתוָן.
ואח''כ יבר כל אחד בורא מיני מזונות ויאכלו.
ויכוי לתק חטא אד הראשו וחוה שקלקלו בחטה .ועוד יכוי כי
חטה שרשה בחכמה ,ועולה במספר כ''ב ,אשר כנגד כ''ב אותיות
התוה''ק.

úø÷öôòñðîìëéèçæåäãâáà
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úÄéæÈ

יניח לפניו לפניו זית יחד ע שמ זית .ויהגה בזוהר פרשת נשא
וז''ל:

הּודהׂ ,שַ ע ֲָרא ְּד ֵריׁשָ א ְּד ִא ְּתתָ א
אָ מַ ר ִר ִּבי יְ ָ
ח ָרא ְל ִא ְתּג ְַליָיא,
ְּד ִא ְתּג ְַליָיאּ ,ג ִָרים ׂשַ ע ֲָרא אַ ֲ
ּולאַ ְפּגְ מָ א לָ ּהְּ .בגִ ין ּכַ ּ ,בַ ְעיָא ִא ְּתתָ א
ְ
ירי ְּדבֵ יתָ א ,לָ א יֶחמּון ׂשַ ע ֲָרא חַ ד
ְּדא ֲִפיּלּו ְט ִס ֵ
חזֵיְּ ,כמָ ה
מֵ ֵריׁשָ אּ ,כָ ל ׁשֶ ּכֵ ן ְלבַ רּ .תָ א ֲ
חּומ ָרא ְּדכֹּלָ א ,הָ ִכי נָמֵ י
ְ
כּורא ׂשַ ע ֲָרא הּוא
ִּב ְד ָ
נּוקּבָ אּ .פּוק חָ מֵ יּ ,כַ מָ ה ְּפגִ ימּו ּג ִָרים הַ הּוא
ְל ְ
ׂשַ ע ֲָרא ְּד ִא ְּתתָ אּ .ג ִָרים ְלעֵ יּלָ אּ ,ג ִָרים ְלתַ ּתָ א,
ּג ִָרים ְלבַ ְעלָ ּה ְּד ִא ְתלַ ְּטיָיאּ ,ג ִָרים ִמ ְס ְּכנּותָ א,
ח ָרא ְּבבֵ יתָ אּ ,ג ִָרים ְּדיִ ְס ְת ִלק
ּג ִָרים ִמּלָ ה אַ ֲ
ח ִציפּו
חַ ִׁשיבּותָ א ִמ ְּבנָהָ אַ .רחֲמָ נָא ִליׁשֵ זְ בּון ,מֵ ֲ
ִּד ְלהֹון .וְ עַ ל ָּדאּ ,בַ ְעיָא ִא ְּתתָ א ְל ִא ְתּכַ ְּסיָיא,
ְּבזִ יוֹותֵ י ְּדבֵ יתָ א .וְ ִאי עַ ְב ַּדת ּכֵ ן מַ ה ְּכ ִתיב,
ֵיתים.
ֵיתים .מַ הּו ִּכ ְׁש ִתילֵ י ז ִ
ּבָ נֶיִּ -כ ְׁש ִתילֵ י ז ִ
מַ ה זַיִ ת ָּדאּ ,בֵ ין ְּב ִס ְתוָואּ ,בֵ ין ְּבקַ יְ יטָ א ,לָ א
ִא ְתא ֲִבידּו טַ ְרּפֹוי ,וְ תָ ִדיר ִא ְׁש ְּתכַ ח ּבֵ יּה
ֲׁשיבּות י ִַתיר עַ ל ְׁשאַ ר ִאילָ נִ יןּ .כַ  ְּבנָהָ א
ח ִ
ֲׁשיבּו עַ ל ְׁשאַ ר ְּבנֵי עָ ְלמָ א .וְ ל ֹא
יִ ְסּתַ ְּלקּון ּבַ ח ִ
עֹוד אֶ ּלָ א ְּדבַ ְעלָ ּה ִמ ְתּבָ ֵר ְּבכֹּלָ אְּ ,ב ִב ְרכָ אן
עּות ָראִּ ,ב ְבנִ ין,
ִּד ְלעֵ יּלָ אְּ ,ב ִב ְרכָ אן ִּד ְלּתַ ּתָ אְּ ,ב ְ
ה ָדא הּוא ִד ְכ ִתיבִ ,הּנֵה ִּכי כֵ ן
ִּב ְבנֵי ְּבנִ יןֲ .
בֹור ּגָבֶ ר יְ ֵרא יְ ָיּ .ו ְכ ִתיב יְ בָ ֶר ְכ -ה' ִמ ִּצּיֹון
יְ ַ
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ּוראֵ ה
ּוראֵ ה ְּבטּוב יְ רּוׁשָ לָ יִ ם ּכֹל יְ מֵ י חַ ּיֶיְ -
ְ
ּבָ נִ ים ְלבָ נֶיׁ -שָ לֹום עַ ל יִ ְׂש ָראֵ ל.
ויבר עליו אחד מ המסובי הוא לבדו.

äåäé

פשוטה.
ויכיו כי הזית שרשו ביסוד ,וכ יכוי בצירו$
ובהיות כי אמרו רבותינו כי הזית קשה לשכחה ,יכוי כונה דלקמ,
והמבר בכוונה גדולה יחד ע כוונות הנ''ל אדרבא יועיל לו בזה,
ובתיקו היסוד )שהזית הוא ביסוד(.

úéæ
בגי' ג' שמות מש

åäé

שהוא שורש

õôöî íéäìà ìà
עוד יכוי כי  ï î ùבא''ת ב''ש  è é áובי''ט בגימ' å ä é
íéøÄ îÈ úÀ

יאמר בניגו הטעמי הפסוקי משיר השירי ,וכ יהגה
בזוהר פרשת בראשית ,וז''ל:

דיִ 
וְ ׁשָ ַ /
ְלתָ ָ .מר
ָ ּ0ד ְמ ָת,ה
0קֹומָ תֵ  4
ז ֹ֤את
ח ָז /ה
ְלאַ ְׁשּכ ֹ0לֹות :אָ מַ ְ4ר ִּתי  4אֶ ע ֱֶל ,ה ְבתָ ָ .מר ֹ0א ֲ
ְּבסַ נְ ִסּנָ 3יו וְ יִ ְ0היּו1נָ ֤א ׁשָ ַד 4יִ  ְּ 4כאֶ ְׁש ְּכלֹ ,ות הַ ֶּ .גפֶ ן
ּפּוחים:
ִ0
ריחַ אַ ֵּפּ /כַ ּתַ
וְ ֵ 5
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צַ ִּדיק ּכַ ּתָ מָ ר יִ ְפ ָרח מַ ה ּתָ מָ ר לָ א סָ ִליק אֶ ּלָ א
נּוקבָ א .אּוף הָ ִכי צַ ִּדיק לָ א סָ ִליק אֶ ּלָ א
ְּדכַ ר וְ ְ
נּוקבָ א צַ ֶּדקֶ ת,
נּוקבָ אְּ ,דכַ ר צַ ִּדיק וְ ְ
ְּדכַ ר וְ ְ
ְּכגַוְ ונָא ְּדאַ ְב ָרהָ ם וְ ׂשָ ָרה.
ויבר עליו אחר מ המסובי שלא אכל מ הראשונות ,וכ על זה הדר
יעשו בשאר הפירות כדי לבר על כול.
ויכוי כי התמר שרשו במלכות )עטרת היסוד( ,ועוד יכוי:

צירוå ä ä é $
íéøîú

.

בגימ'

éãù ìà éãù ìà
ïôÆ
Æâ

יהגה בזוהר פרשת וישב ,וז''ל:

ימנּותָ א ּתַ ְליָין .וְ עַ ל
וְ כֻ ְּלהּו ִענְ ִבין ְּב ָרזָא ִד ְמהֵ ְ
ָּדא ִמ ְתּפַ ְרׁשָ ן ְּבחָ ְכ ְמתָ א ,הֵ ן ְלטַ ב ,הֵ ן ְל ִביׁש.
חמֵ י ,וְ ִאּלֵ ין אַ ְׁשּגָחּותָ א
ַר ֲ
יכין
ְצ ִר ִ
ִאּלֵ ין
חזֵי ,אָ ָדם הָ ִראׁשֹוןִ ,אנְ ְּתתֵ יּה
חמֵ יּ .תָ א ֲ
ְד ַר ֲ
ּולכָ ל
סָ חֲטָ א לֵ יּה ִענְ ִבין ,וְ ג ִָרימַ ת לֵ יּה מֹותָ אְ ,
ּולכָ ל עַ ְלמָ אֹ .נחַ אֲתָ א ְלהַ ּנֵי ִענְ ִבין,
יִ ְׂש ָראֵ לְ ,
ֵׁש ְּת ִמן
וְ לָ א ִא ְתנְ טַ ר ְּכ ְדקָ א יְ אּות ,מַ ה ְּכ ִתיבַ ,וּי ְ
הַ ּיַיִ ן וַּיִ ְׁשּכָ ר וַּיִ ְתּגָל ְּבתֹו אָ הֳ'הְּ ,בהֵ "אְּ .בנֵי
הרֹןׁ ,שָ תּו חַ ְמ ָרא ִמּנַיְ יהּו ,וְ קָ ִריבּו קָ ְרּבָ נָא
אַ ֲ
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ּומיתּו ,וְ הָ א ִא ְּתמָ רּ .ו ְבגִ ין ּכָ 
ְּבהַ הּוא חַ ְמ ָראִ ,
ענָבֵ ימֹו ִענְ בֵ י ר ֹאׁש אַ ְׁש ְּכלֹות ְמרֹורֹות
ְּכ ִתיבֲ ,
לָ ּמֹוְּ ,בגִ ין ְּד ִאינּון ִענְ ִבין ּג ְָרמֵ י הַ אי .חָ מָ א
ִענְ ִבין ְּד ִאינּון טָ ִבין וכו'.
ויבר אחר על הענבי )או צימוקי(.
ויכוי כי הגפ שרשו בדעת .ועוד יכוי לתק חטא אד הראשו וחוה
בע" הדעת אשר סחטה ענבי ונתנה לו.

ääåé

.
ויכוי צירו$
עוד יכוי למתק שני שמות

íéäìà íéäìà
העולי בגימ'

íéáðò
ïáÈ
È ì ïÄééÇ

.

יאמר בניגו הטעמי הפסוק משיר השירי:

ֲבה:
ֱביאַ 4נִ י  4אֶ לֵּ 1ב,ית הַ ָּ .ייִ ן וְ ִדגְ לֹ 5ו עָ ַל/י אַ ה ָ 0
ה ִ
וישתו כוס יי כולו לב.
ויכוונו בש ע''ב

éä åéå éä ãåé
äÈðàÅ úÀ

יהגה בתיקוני הזוהר תיקונא קדמא ,ובמשנה פ''ב
דמעשרות ,ובשיר השירי ,וז''ל:
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ְּבגִ ין ְּדחָ ב אָ ָדם ְּבז' ִמינִ ין ְּד ִאּנּון ִחטָ ה
ּודבַ ׁש.
ּותאֵ נָה וְ ִרּמֹון זֵית ׁשֶ מֶ ן ְ
עֹורה וְ גֶפֶ ן ְ
ּוׂש ָ
ְ
ּובגִ ין ָּדא הֲוֹו אָ ְמ ֵרי ַרּבָ נָן דמתני' ִאילָ ן
ְ
ח ָרנִ ין
ׁשֶ אָ כַ ל אָ ָדם הָ ִראׁשֹון ִחטָ ה הָ יָה .וְ אָ ֳ
ח ָרנִ ין אָ ְמ ִרין ְתאֵ נָה
הוָה .וְ אָ ֳ
אָ ְמ ִרין ּגֶפֶ ן ֲ
הָ יְ תָ ה ,וְ ל ֹא הֲוֹו חּולָ ִקין ְּב ִמּלּולַ יְ הּוְּ ,דכֹּלָ א
טּועין ּבָ אָ ֶרץִ ,חטָ ה
ִ
ְקׁשֹוטְּ .ד ִׁש ְבעַ ת ִמינִ ין נְ
עֹורה .וְ הַ יְ נּו ִּד ְתנָןּ ,בָ עֲצֶ ֶרת עַ ל ּפֵ רֹות
ּוׂש ָ
ְ
הָ ִאילָ ן נִ ּדֹון ּכָ ל עָ ְלמָ אּ .כֻ ְּלהּו קָ ָרא לֹון ִאילָ ן
ח ָרא ִמ ְתּפָ ְרׁשָ ן
ּומ ִּס ְט ָרא אָ ֳ
חַ ד ִמ ִּס ְט ָרא חַ דִ .
ְלז' ִמינִ ין.
הָ יָה עֹובֵ ר ּבַ ׁשֹוק וְ אָ מַ ר " ְטלּו לָ כֶ ם ְּתאֵ נִ ים"
ִה ְכנִ יסּו
ִאם
ְל ִפיכָ 
טּורין
ּופ ִ
ְ
אֹוכ ִלין
ְ
ְלבָ ּתֵ יהֶ ם ִמ ְתקָ נִ ים ו ַָּד ִאיְ " ,טלּו וְ ִה ְכנִ יסּו
ֹאכלּו מֵ הֶ ם ע ֲַראיְ ,ל ִפיכָ  ִאם
ְלבָ ּתֵ יכֶ ם" ל ֹא י ְ
ִה ְכנִ יסּו ְלבָ ּתֵ יהֶ ם אֵ ינָם ִמ ְתקָ נִ ים אֶ ּלָ א ְּדמַ אי.
דר נָ ְ,תנּו
חנְ ָט ,ה פַ ֶּג.יהָ וְ הַ ּגְ פָ נִ 5ים | ְסמָ ַ /
הַ ְּתאֵ ָנה 0 ָ 4
ל:
ּול ִכי0 ָ 1
ָתי יָפָ ִת/י ְ
ּומי )לכי( ָלַ Pר ְעי ִ 5
ֵר3יחַ קִ 5
ולמביני מדע נקל להשכיל סוד התאנה כי היא במלכות בקבלתה ג'
מילואי אהי''ה קס''א קמ''ג קנ''א גימטריא תנ''ה עם הכולל כמנין תאנה ,וג הבינה
נקרא תאנה ,נוצר תאנה זה משה שזכה לבינה כמו שכתב הרב זלה''ה.
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ויבר אחד על התאני )ובמציאות ימינו בגלל נגיעות בשרצי,
הצנועי מושכי את ידיה ולא נותר אלא לראות בלבד ,ולצור
התיקו יקח חלק מועט בדוק היטב הד'ק(.

ויכוי צירוé ä å ä $

.

ויכוי כי התאנה שרשה בנצח .ועוד יכוי לתק חטא אד הראשו
וחוה שקלקלו בתאנה.
עוד יכוי כי קס''א קמ''ג קנ''א מוחי דאימא גימטריא תנ''ה ע הכולל

כמני äðàú
àä ãåé àä óìà
éä ãåé éä óìà
ää ãåé ää óìà
.

ïåÉ nøÄ

יהגה בזוהר פרשת בלק ,וז''ל:

ְּכ ָגוַון הַ הּוא ִרּמֹונָאִ ,אית ּבָ ּה אֶ לֶ ף זָגִ ין ,וְ כָ ל ָזגָא ִמּנַיְ יהּו,
ָורא .הַ הּוא ִרּמֹונָא ִא ְת ְּפלַ ג
ִמ ְתלַ הֲטָ א ְּבסּומָ קָ א ְּב ִחּו ָ
חזָאָ ה ָזגָהָ אְּ .תלַ ת
ְּב ִפּלּוגִ ין אַ ְרּבַ ע ,וְ קַ ּיְ ימָ א ְּפ ִתיחָ אְ ,ל ִא ְת ֲ
ְמאָ ה וְ עֶ ְׂש ִרין ַוחֲמֵ ׁש זָגִ ין ְל ִס ְט ָרא ָּדא ,וְ כֵ ן ְלכָ ל ִס ְט ָרא
וְ ִס ְט ָרא ,עַ ד ְּד ִמ ְתלַ הֲטָ ן אַ ְרּבַ ע ִס ְט ֵרי עָ ְלמָ א ,מֵ חֵ יזּו
ּופ ְלכָ א ,וְ ִאיּנּון ִא ְקרּון ּפֶ לַ ח הָ ִרּמֹוןְּ .כמָ ה
ְּדכָ ל ִּפ ְלכָ א ִ
ִּד ְכ ִּתיבְּ ,כפֶ לַ ח הָ ִרּמֹון ַרּקָ תֵ  ִמּבַ עַ ד ְלצַ ּמָ תֵ .

ויכוי כי שרשו בהוד.

ועוד יכוי צירוä é å ä $
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.

 Qסדר הלימוד לט''ו בשבט R

âåÉ øúÀ àÆ

יהגה בתיקוני הזוהר תיקונא אחד ועשרי וז''ל:

יהי ְׁש ִכינְ ּתָ א ּתַ ּתָ אָ ה ,וְ ַד ְמיָא ְל ִלּבָ א
אֶ ְתרֹוג ִא ִ
ּובגִ ין ּכַ  צָ ִרי
בּורהְ ,
ְד ִאיהּו ִל ְׂשמָ אלָ א ְד ִאיהּו גְ ָ
ּוצ ִריכָ א
ידא ְׂשמָ אלָ א ְ
ּבַ ר נַׁש ְלנ ְָטלָ א אֶ ְתרֹוג ִּב ָ
ְלמֶ הֱוִ י אֶ ְתרֹוג ְּד ַד ְמיָא ְל ִלּבָ א ְׁשלֵ ימָ א ִב ְתיֹומֶ ת
עקֹב ִאיׁש ּתָ ם,
ִּדילָ ּהְּ ,בגִ ין הַ הּוא ְד ִא ְּתמַ ר ּבֵ יּה וְ ַי ֲ
עקֹב
ּוכמָ ה ְדלֵ ית ְּפסּול ְּב ַי ֲ
ְלמֶ הֱוִ י ְׁשלֵ ימָ א ִעּמֵ יּהְ ,
ִּד ְל ִעילָ אּ ,כֵ ן צָ ִרי ְּדלָ א יְ הֵ א ְפסּול ְּבאֶ ְתרֹוג,
ע ָי ִתי ּומּום אֵ ין ּבָ ,
ְלקַ יְ ימָ א ְק ָרא ּכֻ ּלָ  יָפָ ה ַר ֲ
ּיֹוקנָא
וְ ִאם ִהיא יְ רֹוקָ א ִהיא ְמׁשּוּבַ חַ ת י ִַּתירְּ ,כ ִד ְ
הוַת אֶ ְסּתֵ ר יְ ַר ְקרֹקֶ תְּ ,ד ִא ְּתמַ ר ּבָ ּה ו ִַּת ְלּבַ ׁש
ַד ֲ
אֶ ְסּתֵ ר מַ ְלכּות.

ויכוי צירוå é ä ä $

.

עוד יכוי לתק חטא אד הראשו וחוה שקלקלו באתרוג.
תפארת

äÉ åÉ äÉ éÉ äÉ åÉ äÉ éÉ äÉ åÉ äÉ éÉ äÉ åÉ äÉ éÉ äÉ åÉ äÉ éÉ
äÉ åÉ äÉ éÉ äÉ åÉ äÉ éÉ äÉ åÉ äÉ éÉ äÉ åÉ äÉ éÉ äÉ åÉ äÉ éÉ

ע הניקוד גי' øúÆ ñÅ

נצח

äÄ åÄ äÄ éÄ äÄ åÄ äÄ éÄ äÄ åÄ äÄ éÄ äÄ åÄ äÄ éÄ äÄ åÄ äÄ éÄ
äÄ åÄ äÄ éÄ äÄ åÄ äÄ éÄ äÄ åÄ äÄ éÄ äÄ åÄ äÄ éÄ äÄ åÄ äÄ éÄ

ע הניקוד גי' øúÆ ñÅ

יסוד

eäeåeäeé eäeåeäeé eäeåeäeé eäeåeäeé eäeåeäeé
eäeåeäeé eäeåeäeé eäeåeäeé eäeåeäeé eäeåeäeé
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çet
Ç zÇ

יהגה בזוהר פרשת אחרי מות ,ויאמר בניגו הפסוק משיר
השירי ,וז''ל:

ּדֹודי ּבֵ ין
ִ
ְּכתַ ּפּוחַ ּבַ עֲצֵ י הַ ּיַעַ ר ּכֵ ן
ר' ִחּיָא ּפָ תַ ח
אּוקמּוּה חַ ְב ַרּיָא אֲבָ ל ּכַ ּמָ ה
ְ
הַ ּבֵ נַיִ ם וְ גו' ,הָ אי ְק ָרא
קּודׁשָ א ְּב ִרי הּוא ְּד ִהיא
ְ
ֲביבָ ה ְּכנֶסֶ ת יִ ְׂש ָראֵ ל קָ מַ י
ח ִ
ְמׁשֻ ּבַ חַ ת לֵ יּה ְּבהַ אי ,הָ כָ א ִאית ְל ִא ְסּתַ ְּכלָ א אַ ּמַ אי
ְמׁשַ ּבַ חַ ת לֵ יּה ְּבתַ ּפּוחַ וְ ל ֹא ְּב ִמּלָ ה אַ ח ֲָרא אֹו ְב ַגּוָונִ ין
ּוכ ִתיב ּתַ ּפּוחַ
הֹואיל ְ
ִ
אֹו ְּב ֵריחָ א אֹו ְּבטַ עֲמָ א ,אֲבָ ל
ּובטַ עֲמָ א,
ְּבכֹּלָ א ִהיא ְמׁשַ ּבַ חַ ת לֵ יּהְ ,ב ַגּוָונִ ין ְּב ֵריחָ א ְ
קּודׁשָ א ְּב ִרי
ְ
מַ ה ּתַ ּפּוחַ הּוא אַ ְסוָותָ א ְלכֹּלָ א אּוף
הּוא אַ ְסוָותָ א ְלכֹּלָ א ,מַ ה ּתַ ּפּוחַ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבגֹונֵי ּכַ ּמָ ה
קּודׁשָ א ְּב ִרי הּוא ִא ְׁש ְּתכַ ח ְב ַגּוָונִ ין
ְ
ימנָא אּוף
אֹוק ְ
ְד ִ
ִעּלָ ִאין ,מַ ה ּתַ ּפּוחַ ִאית ּבֵ יּה ֵריחָ א ַּד ִּקיק ִמּכָ ל ׁשָ אַ ר
קּודׁשָ א ְּב ִרי הּוא ְּכ ִתיב ּבֵ יּה וְ ֵריחַ לֹו
ְ
ִאילָ נֵי אּוף
קּודׁשָ א
ְ
ּכַ ְּלבָ נֹון ,מַ ה ּתַ ּפּוחַ טַ עֲמֵ יּה ְמ ִתיקָ א ,אּוף
ְּב ִרי הּוא ְּכ ִתיב ּבֵ יּה חַ ּכּו מַ ְמּתַ ִּקים.

ּדֹודי ֵּב,ין הַ ּבָ נִ 3ים ְּב ִצּלֹו 4
ִ/
ְּכתַ ּפּ4וחַ ּ 4בַ ע ֲֵצ,י הַ ַּ .יעַ ר ֵּכ5ן
ּכי:
ּופ ְריֹ/ו מָ תֹ 5וק ְל ִח ִ 0
ִח ַּמ ְ,ד ִּתי וְ יָׁשְַ .ב ִּתי ִ

ויכוי צירוä é ä å $

.

עוד יכוי íéçåôú
éä ãåé éä óìà ,ãåé éä óìà ,éä óìà ,óìà

בגימ' תקמ''ד והוא כמספר רבוע אהי''ה דיודי''
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ïÄééÇ

וכא ישתו כול כוס יי מעט אדו ורובו לב.

ויכוונו לש ס''ג é ä å à å é ä ã å é
æÉåâàÆ

.

יניח לפניו אגוזי מל )פר ( .ויהגה בזוהר פרשת אלה שמות
ובתיקונה''ז ,וז''ל:

אָ מַ ר לֵ יה ַר ִּבי ע ֲִקיבָ א מָ הּו ִּד ְכ ִתיב אֶ ל ּגִ נָת אֱגֹוז
י ַָר ְד ִּתי .אָ מַ ר לֵ יה ּתָ א חָ זֵי ,הַ הּוא ּגִ נְ תָ א נ ְַפקָ א מֵ עֵ ֶדן,
וְ ָדא ִהיא ְׁש ִכינְ ּתָ א .אֱגֹוז ָדא ִהיא ְר ִתיכָ א ִעּלָ אָ ה
יׁשין ְד ַנה ֲִריןְ ,ד ִמ ְתּפָ ְרׁשָ ן
קַ ִּדיׁשָ אְ ,ד ִאינּון אַ ְרּבַ ע ֵר ִ
יׁשין
יׁשין קַ ִד ִ
ִמן ּגִ נְ תָ אְּ ,כהָ אי אֱגֹוזָאְ ,ד ִאינּון אַ ְרּבַ ע ֵר ִ
ְלגֹוּ .ומַ אי ְדאֲמָ ר י ַָר ְד ִּתיְּ ,כמָ ה ִד ְתנָן ,י ַָרד ְּפלֹונִ י
הוָה לֵ יּה
לַ מֶ ְרּכָ בָ ה .אֲמַ ר לֵ יּה ר' ע ֲִקיבָ אִ ,אי הָ ִכיֲ ,
ְלמֵ ימַ ר ,לָ אֱגֹוז י ַָר ְד ִּתי ,מַ הּו אֶ ל ּגִ ּנַת אֱגֹוז י ַָר ְד ִּתי.
אֲמַ ר לֵ יּהִ ,מּׁשּום ְּד ִהיא ְׁשבָ חָ א ֶּדאֱגֹוזָא .מָ ה אֱגֹוזָא,
ּוס ִתימָ א ִמּכָ ל ִס ְטרֹויּ ,כַ  ְר ִתיכָ א ְּדנ ְָפקָ א
ירא ְ
ְט ִמ ָ
ִמּגִ נְ ּתָ אְ ,ס ִתימָ א ִמּכָ ל ִס ְטרֹוי .מַ ה ִאיּנּון אַ ְרּבַ ע
ְּבהַ אי ּגִ יסָ א,
ִמ ְתחַ ְּב ָרן
יׁשין ִּדי ּבֶ אֱגֹוזָא,
ְק ִר ִ
ּומ ְתּפָ ְרׁשָ ן מֵ הַ אי ּגִ יסָ אּ .כַ  ְר ִתיכָ אִ ,מ ְתחַ ְּב ָרן
ִ
ּומ ְת ְּפ ַרׁש ּכָ ל חַ ד
ְּבאַ חֲדּותָ א ְּבחֶ ְדוָותָ א ִּב ְׁשלֵ ימּותָ אִ ,
ְּב ִע ְברֹוי ,עַ ל מַ ה ְּד ִא ְתמָ נֵי ה ֲָדא הּוא ִד ְכ ִתיב ,הּוא
חוִ ילָ ה הּוא הַ הֹולֵ  ִק ְדמַ ת
הַ ּסֹובֵ ב אֶ ת ּכָ ל אֶ ֶרץ הַ ֲ
אַ ּׁשּור ,וְ כֵ ן ּכּוּלָ ם.
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וְ עֹוד ִלּבָ א הּוא אֶ גֹוזּ ,ומָ אן ְּדתַ ּבַ ר ְק ִליפָ ה ִדילֵ יּה
ְּד ִאיהּו יֵצֶ ר הָ ָרע ,עֲלֵ יּה ִא ְּתמַ ר לֵ ב נִ ְׁשּבָ ר וְ נִ ְדּכֶ ה
אלהי"ם ל ֹא ִת ְבזֶה וְ גַּסּות ִלּבָ א ְדהּוא ְׁש ִלים
יפין ִּדילֵ יּה וְ לָ א ִא ְּתבַ ר ,עֲלֵ יּה ִא ְּתמַ ר ּתֹועֲבַ ת
ִּב ְק ִל ִ
ּוׁש ִכינְ ּתָ א לָ א ׁשַ ְריָא עֲלֵ יּה,
יהו"ה ּכָ ל ּגְ בַ ּה לֵ בְ ,
יפין ִא ְת ְק ִריאּו ְבנֵי נָׁשָ א עַ ְרלֵ י לֵ ב.
ּומ ִּס ְט ָרא ִד ְק ִל ִ
ִ
אֶ לּ1גִ ּנַ ֤ת אֱגֹוז  4י ַ ָ.ר ְד ִּתי ִל ְראֹ /ות ְּב ִא ֵּב,י הַ ּנָ 3חַ ל ִל ְראֹות 4
ֲפ ְר ָח ,ה הַ ֶּ .גפֶ ן הֵ נֵ /צּו הָ ִרּמֹנִ 0ים:
ה ָ0

ויכוי  æ å â àגימ' á å è
ועוד יכוי צירו.é ä ä å $
íéðÄ åÉ îøÀ òÂ åÉ à íéãÄ ÷Å LÀ åÉ à íé Äæeì

.

יהגה בסתרי תורה פרשת
ויצא וז''ל:

עקֹב מַ ּקַ ל ִל ְבנֶה לַ ח וְ לּוז וְ עַ ְרמֹון
וַּיִ ּקַ ח לֹו ַי ֲ
וַיְ פַ ּצֵ ל ּבָ הֵ ן ְּפצָ לֹות ְלבָ נֹות מַ ְח ֹׂשף הַ ּלָ בָ ן
יּתיןְ ,רעּוּתָ א
אֲׁשֶ ר עַ ל הַ ּמַ ְקלֹות ,מַ ְּתנִ ִ
ימנּוּתָ א ,קָ ל קָ לָ א
ְדעֹובָ ָדאִ ,ק ְט ֵרי ִד ְמהֵ ְ
יחין
אנַן ְּפ ִּת ִ
ְּדקָ ְליָא ִא ְּתעַ ר מֵ עֵ ילָ א ְלּתַ ּתָ אֲ ,
עַ יְ ינִ ין הֲוִ ינָןּ .ג ְַלּגְ לָ א אַ ְסחַ ר מֵ עֵ ילָ א ְלכַ ּמָ ה
ימין
ִס ְט ִרין ,קָ ל נְ ִעימּוּתָ א ִא ְּתעָ רִ .א ְּתעָ רּו נַיְ ִ
חֹוריהֹון ,וְ לָ א י ְָדעֵ י וְ לָ א
יכין ְּד ִׁשינְ ּתָ א ְּב ֵ
ְּד ִמ ִ
אּודנִ יןְּ ,כבֵ ִדין
ְ
ימין
ִמ ְסּתַ ְּכלָ ן ,וְ לָ א חָ מָ אן .א ֲִט ִ
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אֹוריְ יּתָ א קָ יְ ימָ א
ַ
ימין וְ לָ א י ְָד ִעין.
ְד ִלּבָ א ,נַיְ ִ
יחין וְ לָ א י ְָדעֵ י ְּבּמָ ה
קַ ּמַ יְ יהּו ,וְ לָ א מַ ְׁשּגִ ִ
אֹוריְ יּתָ א ָרמַ אּת
ַ
ִמ ְסּתַ ְּכלָ ן ,חָ מָ אן וְ לָ א חָ מָ אן.
וּתנְ ְּדעּון.
קָ ִלין ִא ְס ְּתּכָ לּו ִט ְּפ ִׁשיןִּ ,פ ְּתחּו עַ יְ ינִ יןִ ,
אּודנֵיּה,
ְ
לֵ יּת מַ אן ְּדיִ ְׁשּגַח ,וְ לֵ יּת מַ אן ְּדי ְַר ִכין
הוּון ְּבגֹו חשֹוכָ א ִּד ְרעּוּתַ יְ יכּו.
עַ ד מָ ה ּתֶ ֱ
הֹורא
ִא ְסּתַ ּכָ לּו ְל ִמנְ ַדע ,וְ ִא ְּתּגְ ִלי ְלכֹון נְ ָ
נהיר.
ְּד ִ
ויבר אחד על לוז או שקד או ערמו.

ויכוי בצירוä ä é å $
ïéáeø
Ä çÈ

.

יהגה ברעיא מהימנא פרשת פנחס וז''ל:

הוָה ְּד ִחיקָ א לֵ יּה
וְ אֹוף הָ ִכי ִר ִּבי אֶ ְלעָ זָר ּבֶ ן ְּפ ָדתְּ ,ד ֲ
רּובין ְמעֶ ֶרב
ח ִ
הוָה לֵ יּה אֶ ּלָ א קַ ב ֲ
ׁשַ עֲתָ אְּ ,דלָ א ֲ
ׁשַ ּבָ ת ְלעֶ ֶרב ׁשַ ּבָ תְּ ,כמֹו ְל ִר ִּבי חֲנִ ינָא .אֲמַ אי הַ אי,
הוַת ּבַ ת קֹול נ ְַפקַ ת וְ אֹומֶ ֶרתּ ,כָ ל הָ עֹולָ ם
ּבָ תַ ר ַּד ֲ
ּכֻ ּלֹו אֵ ינֹו נִ יזֹון אֶ ּלָ א ִּב ְׁש ִביל חֲנִ ינָא ְּבנִ י.
קֹודםְּ ,דחָ ַרב ק"ב ִמן י'ְּ ,ד ִאיהּו
ֶ
אֶ ּלָ א ִאיהּו ּג ִָרים
רּובין.
ח ִ
הוָה לֵ יּה אֶ ּלָ א קַ ב ֲ
ּב"ק .אּוף הָ ִכי לָ א ֲ
ַי ֹ
ּומּנֵיּה אַ ְתיָא נְ ִביעּו ְלאָ ת ב',
ְּדאָ ת י' ִאיהּו יִ חּודִ ,
ּומּנֵיּה ִא ְתקַ ָּדׁש ק',
ק ֶדׁשִ ,
יהי ֹ
יהי ְּב ָרכָ ה ,וְ ִא ִ
ְּד ִא ִ
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ֲרּובין
הוִ י ח ִ
יהי ִקדּוׁשֵ יה .וְ ִר ִּבי ְּפ ָדת ּג ִָרים ְלמֶ ֱ
ְּד ִא ִ
ִּדילֵ יּה ק"בְּ ,ד ִאיּנּון ְק"דּוׁשָ ה ְּב" ָרכָ ה ,אּוף הָ ִכי לָ א
רּובין ,אּוף הָ ִכי ִאּיֹוב ּבֶ ן
ח ִ
הוָה לֵ יּה אֶ ּלָ א קַ ב ֲ
ֲ
ירע לֹו
ּובגִ ין ָּדא ִא ְתעַ ּנָׁש ,עַ ל מַ ה ְּד ִא ַ
הוָהְ ,
יְ בָ מָ ה ֲ
ְּכבָ ר.
ּומזֹונֵי
וְ ִאיּנּון ְּדלָ א י ְַדעֵ י ָרזָא ָּדא ,אַ ְמ ֵרי ְּבנֵי חַ ּיֵי ְ
לָ או ִּבזְ כּותָ א ּתַ ְליָא ִמ ְּלתָ א ,אֶ ּלָ א ְּבמַ ּזָלָ א ּתַ ְליָא
חזֵינָא ְלאַ ְב ָרהָ ם ְּדחָ זָא ְּבמַ ּזָלֵ יּהְּ ,דלָ א
ִמ ְּלתָ א .וְ הָ א ֲ
קּודׁשָ א ְּב ִרי הּוא
הוָה עָ ִתיד ְלמֶ הֱוִ י לֵ יּה ְּב ָרא ,וְ ְ
ֲ
אַ ִּפיק לֵ יּה ְלבָ ָראְּ ,כ ִד ְכ ִּתיב וַּיֹוּצֵ א אֹותֹו הַ חּוּצָ ה
וַּיאמֶ ר הַ ּבֶ ט וְ גֹו' .וְ אַ ְקמּוהָ ְ ,דאָ מַ ר לֵ יּה ּצֵ א
ּככָ ִבים,
מֵ ִא ְּצטַ גְ נִ ינּות ׁשֶ ּלָ  ,וְ הֶ עֱלָ הּו ְלמַ ְעלָ ה מֵ הַ ֹ
ּככָ ִבים .עַ ד
ּוספֹור הַ ֹ
וְ אָ מַ ר לֹו הַ ּבֶ ט נָא הַ ּׁשָ מַ יְ מָ ה ְ
הָ כָ א ִמ ִּלין ְּד ַרּבָ נָן ,וְ ּצָ ִרי ְלפָ ְרׁשָ א לֹון ְּב ֶד ֶר
נִ ְסּתָ ר.
יהיבַ ת
קֹודם ְּד ִא ְתיְ ִ
ֶ
חזֵיּ ,כָ ל ִּב ְריָין ְּדעָ ְלמָ א,
ּתָ א ֲ
הוֹו ּתַ ְליָין ְּבמַ ּזָלָ אַ ,וא ֲִפיּלּו ְּבנֵי
אֹוריְ יתָ א ְליִ ְׂש ָראֵ לֲ ,
ַ
אֹוריְ יתָ א
ַ
יהיבַ ת
ּומזֹונֵי .אֲבָ ל ּבָ תַ ר ְּד ִא ְתיְ ִ
ְ
חַ ּיִ י
ְליִ ְׂש ָראֵ ל ,אַ ִּפיק לֹון מֵ ִחּיּובָ א ְּדכֹכָ בַ ּיָא ּומַ ּזָלֵ י.

ויכוי צירוé å ä ä $
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íéñÈ
Ä bàÇ

יהגה במשנה ראשונה מפרק כיצד מברכי וז''ל:

ּכֵ יצַ ד ְמבָ ְר ִכין עַ ל הַ ּפֵ רֹות .עַ ל ּפֵ רֹות הָ ִאילָ ן
ּבֹורא ְּפ ִרי הָ עֵ ץ ,חּוץ ִמן הַ ּיַיִ ןׁ ,שֶ עַ ל הַ ּיַיִ ן
ֵ
אֹומֵ ר,
ּבֹורא ְּפ ִרי הַ ּגָפֶ ן .וְ עַ ל ּפֵ רֹות הָ אָ ֶרץ אֹומֵ ר
ֵ
אֹומֵ ר
ּבֹורא ְּפ ִרי הָ א ֲָדמָ ה ,חּוץ ִמן הַ ּפַ תׁ ,שֶ עַ ל הַ ּפַ ת הּוא
ֵ

ּמֹוצי  àלֶ חֶ ִ íמ ï
ִ
אֹומֵ ר ויכוי בסופי תיבות הַ
ּבֹורא
ֵ
גימטריא  .é ä ð å ã ä à éוְ עַ ל הַ יְ ָרקֹות אֹומֵ ר

הָ אָ ֶרץ

ּבֹורא ִמינֵי
ֵ
הּודה אֹומֵ ר,
ְּפ ִרי הָ א ֲָדמָ הַ .ר ִּבי יְ ָ
ְדׁשָ ִאים.
ובמשנה דפרק א' דכלאי ,וז''ל:

יׁשים
אג ִָסים וְ הַ ְּק ֻר ְסּתּומֵ ִלין ,וְ הַ ְּפ ִר ִ
ּובָ ִאילָ ן ,הָ ֲ
וְ הָ עֻ זְ ָר ִדים ,אֵ ינָם ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה .הַ ּתַ ּפּוחַ
וְ הַ חַ זְ ָרד ,הַ ּפַ ְר ְס ִקים וְ הַ ְּׁשקֵ ִדין ,וְ הַ ִּׁשיז ִָפין
ּדֹומין זֶה לָ זֶהִּ ,כ ְלאַ יִ ם
ִ
ימין ,אַ ף עַ ל ִּפי ׁשֶ
וְ הָ ִר ִ
זֶה בָ זֶה.

ויכוי צירוå ä é ä $

ïÄééÇ

.

וישתו כוס יי חציו לב וחצי אדו.

ויכוונו בש מ''ה à ä å à å à ä ã å é
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יניח לפניו זערור או משמש .ויהגה במשנה ב' דפרק כיצד
מברכי וז''ל:

ïéãÄ øÈ Àæeò

ּבֵ ַר עַ ל ּפֵ רֹות הָ ִאילָ ן
ּבֹור ְּ àפ ִר  éהָ א ֲָדמָ ä
ֵ

,

ּבֹורא ְּפ ִרי הָ עֵ ץ ,ל ֹא
ֵ
יָצָ א .וְ עַ ל ּפֵ רֹות הָ אָ ֶרץ
יָצָ א .עַ ל ּכֻ ּלָ ם ִאם אָ מַ ר ׁשֶ הַ ּכֹל )נִ ְהיָה( ,יָצָ א.
ויכוונו בסופי תיבות ש

äåéä
ïéùé
Ä øÄ tÀ

äéäà

 .ויכוי צירו$

.

יניח לפניו קוקוס .ויהגה במשנה ג' ,וז''ל:

עַ ל ָּדבָ ר ׁשֶ אֵ ין ּגִ ּדּולֹו ִמן הָ אָ ֶרץ אֹומֵ ר
ּנֹובלֹות וְ עַ ל
ׁשֶ הַ ּכֹל .עַ ל הַ חֹמֶ ץ וְ עַ ל הַ ְ
הַ ּגֹובַ אי אֹומֵ ר ׁשֶ הַ ּכֹל )עַ ל הֶ חָ לָ ב וְ עַ ל

Çä

ּגְ ִבינָה

Àå

עַ ל

Çä

יצים
ּבֵ ִ

à

ֹומֵ ר ׁשֶ הַ ּכֹל(.

הּודה אֹומֵ רּ ,כָ ל ׁשֶ הּוא ִמין ְקלָ לָ ה אֵ ין
ַר ִּבי יְ ָ
ְמבָ ְר ִכין עָ לָ יו.
על ה'גבינה ו'על ה'בצי א'ומר ,יכוונו בראשי תיבות בש

 ä å ä àהחתו ויוצא מפסוק 'àת 'äשמי 'åאת ä

úåÉ iðÄ ãÈ bÀ ãË
Àâ

'אר".

יניח לפניו דובדבני מתוקי ,או שזיפי .ויהגה
במשנה ה' ,וז''ל:
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Åa

ַר

Çò

ל הַ ּיַיִ ן ׁשֶ ִּל ְפנֵי הַ ּמָ זֹוןּ ,פָ טַ ר אֶ ת

הַ ּיַיִ ן ׁשֶ ְּלאַ חַ ר הַ ּמָ זֹוןּ .בֵ ַר עַ ל הַ ּפַ ְרּפֶ ֶרת
ׁשֶ ִּל ְפנֵי הַ ּמָ זֹוןּ ,פָ טַ ר אֶ ת הַ ּפַ ְרּפֶ ֶרת ׁשֶ ְּלאַ חַ ר
הַ ּמָ זֹוןּ .בֵ ַר עַ ל הַ ּפַ תּ ,פָ טַ ר אֶ ת הַ ּפַ ְרּפֶ ֶרת
עַ ל הַ ּפַ ְרּפֶ ֶרת ,ל ֹא פָ טַ ר אֶ ת הַ ּפַ תּ .בֵ ית ׁשַ ּמַ אי
אֹומ ִרים ,אַ ף ל ֹא מַ עֲׂשֵ ה ְק ֵד ָרה.
ְ

ויכוונו בש  á ' ' òבר''ת 'áיר ò
äôéé
È àÄ ôÇ eñ

'ל היי.

יניח לפניו ִשיזָפִ י )עונאב ואינו הַ ְשזִ י $הנקרא
זירגואילאש( .ויהגה במשנה ו' ,וז''ל:

אכֹל(ּ ,כָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְמבָ ֵר
יֹוׁש ִבין )לֶ ֱ
ְ
הָ יּו
ְלעַ ְצמֹו .הֵ סֵ ּבּו ,אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְלכֻ ּלָ ן .ויכוונו בס''ת

ּבָ  àלָ הֶ  íיַיִ ï

גימטריא

éäðåãäàé

ְּבתֹו הַ ּמָ זֹוןּ ,כָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְלעַ ְצמֹו.
ְלאַ חַ ר הַ ּמָ זֹון ,אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְלכֻ ּלָ ם .וְ הּוא
יאין
אֹומֵ ר עַ ל הַ ּמֻ גְ מָ ר ,אַ ף עַ ל ִּפי ׁשֶ אֵ ין ְמ ִב ִ
אֶ ת הַ ּמֻ גְ מָ ר אֶ ּלָ א ְלאַ חַ ר הַ ְּסעֻ ָּדה.

íéðÄ èÀ aÈ

יניח לפניו פיסטוקי ,בלשו התלמוד "פיסתקא"
ויהגה במשנה ז' ,וז''ל:

~ ~ 23
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הֵ ִביאּו ְלפָ נָיו מָ ִליחַ ּבַ ְּת ִחּלָ ה ּופַ ת ִעּמֹו,
ְמבָ ֵר עַ ל הַ ּמָ ִליחַ ּופֹוטֵ ר אֶ ת הַ ּפַ תׁ ,שֶ הַ ּפַ ת
ְטפֵ לָ ה לֹו.
זֶה הַ ְּכלָ לּ ,כָ ל ׁשֶ הּוא ִעּקָ ר וְ ִעּמֹו ְטפֵ לָ ה,

ְמבָ ֵר עַ ל ִ Èäעּקָ ר eפֹוטֵ ר  Æàת Çä
ויכוי בר"ת בש .ä å ä à

ùàãÈ ðéÀ âÄ

ְּטפֵ לָ ה.

יניח לפניו לפניו דובדב חמו" )כיוס( או שזיפי
חמוצי .יהגה במשנה ח' ,וז''ל:

ענ ִָבים וְ ִרּמֹונִ יםְ ,מבָ ֵר אַ ח ֲֵריהֶ ן
אָ כַ ל ְּתאֵ נִ ים ֲ
ׁשָ לׁש ְּב ָרכֹותִּ ,ד ְב ֵרי ַרּבָ ן ּג ְַמ ִליאֵ לַ .וחֲכָ ִמים
אֹומ ִריםְּ ,ב ָרכָ ה אַ חַ ת )מֵ עֵ ין ׁשָ לׁש(ַ .ר ִּבי
ְ
ע ֲִקיבָ א אֹומֵ ר ,א ֲִפּלּו אָ כַ ל ׁשֶ לֶ ק וְ הּוא ְמזֹונֹו,
ח ָריו ׁשָ לׁש ְּב ָרכֹות .הַ ּׁשֹותֶ ה מַ יִ ם
ְמבָ ֵר אַ ֲ
ִל ְצמָ אֹו ,אֹומֵ ר ׁשֶ הַ ּכֹל נִ ְהיָה ִּב ְדבָ רֹוַ .ר ִּבי

טַ ְרפֹון אֹומֵ רa ,ו ֵֹרא Àð

פָ ׁשֹות ַרּבֹות.

'áורא 'ðפשות ,ר''ת גימטריא ש ää åå ää ãåé
NàÈìåÉ tùé
À ðÄ

.

יניח לפניו שסק או אפרסקי )פרישקוש( .ויהגה
במשנה ראשונה מפרק שלשה שאכלו ,וז''ל:
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ְׁשלׁשָ ה ׁשֶ אָ ְכלּו ְכאֶ חָ ד ,חַ ּי ִָבין

ìÀ

זַּמֵ ן.

Èà

כַ ל

ְּדמַ איּ ,ומַ עֲׂשֵ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ּנִ ְּטלָ ה ְתרּומָ תֹו,
ּומַ עֲׂשֵ ר ׁשֵ נִ י וְ הֶ ְק ֵּדׁש ׁשֶ ּנִ ְפּדּו ,וְ הַ ּׁשַ ּמָ ׁש ׁשֶ אָ כַ ל
ּכּותיְ ,מז ְַּמנִ ין עֲלֵ יהֶ ם .אֲבָ ל אָ כַ ל
ִ
ּכַ ּזַיִ ת ,וְ הַ
טֶ בֶ לּ ,ומַ עֲׂשֵ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ּל ֹא נִ ְּטלָ ה ְתרּומָ תֹו,
ּומַ עֲׂשֵ ר ׁשֵ נִ י וְ הֶ ְק ֵּדׁש ׁשֶ ּל ֹא נִ ְפּדּו ,וְ הַ ּׁשַ ּמָ ׁש
ׁשֶ אָ כַ ל ּפָ חֹות ִמּכַ ּזַיִ ת ,וְ הַ ּנ ְָכ ִרי ,אֵ ין ְמז ְַּמנִ ין
עֲלֵ יהֶ ם.

חייבי 'ìזמ 'àכל ר''ת ì à
íéñÄ åÉ îøÀ zË

.

יניח לפניו תורמוסי או שאר פירות האדמה .יגמור כל
הפרק הנ''ל ,וז''ל:

ּוקטַ ּנִ ים ,אֵ ין ְמז ְַּמנִ ין עֲלֵ יהֶ ם.
נ ִָׁשים ַועֲבָ ִדים ְ
הּודה
עַ ד ּכַ ּמָ ה ְמז ְַּמנִ ין ,עַ ד ּכַ ּזַיִ תַ .ר ִּבי יְ ָ
אֹומֵ ר ,עַ ד ּכַ ּבֵ יצָ ה.
ִּב ְׁשלׁשָ ה אֹומֵ ר ,נְ בָ ֵר.
ְמז ְַּמנִ ין,
ּכֵ יצַ ד
ִּב ְׁשלׁשָ ה וָהּוא ,אֹומֵ רּ ,בָ ְרכּוּ .בַ עֲׂשָ ָרה ,אֹומֵ ר
נְ בָ ֵר לֵ א'הֵ ינּוּ .בַ עֲׂשָ ָרה וָהּוא ,אֹומֵ רּ ,בָ ְרכּו.
אֶ חָ ד עֲׂשָ ָרה וְ אֶ חָ ד עֲׂשָ ָרה ִרּבֹואְּ .במֵ אָ ה,
אֹומֵ ר ,נְ בָ ֵר לַ י ָי אֱ'הֵ ינּוְּ .במֵ אָ ה וָהּוא,
אֹומֵ רּ ,בָ ְרכּוְּ .באֶ לֶ ף ,אֹומֵ ר נְ בָ ֵר לַ י ָי
אֱ'הֵ ינּו אֱ'הֵ י יִ ְׂש ָראֵ לְּ .באֶ לֶ ף וָהּוא ,אֹומֵ ר,
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ּבָ ְרכּוְּ .ב ִרּבֹוא ,אֹומֵ ר ,נְ בָ ֵר לַ י ָי אֱ'הֵ ינּו
אֱ'הֵ י יִ ְׂש ָראֵ ל יכוי בראשי תיבות ש

Áà

'הֵ י

Çä

ְּצבָ אֹות

é

וֹׁשֵ ב

Çä

äéäà

רּובים עַ ל
ְּכ ִ

הַ ּמָ זֹון ׁשֶ אָ כַ ְלנּוְּ .ב ִרּבֹוא וָהּוא ,אֹומֵ רּ ,בָ ְרכּו.
ְּכ ִענְ יָן ׁשֶ הּוא ְמבָ ֵרּ ,כָ  עֹונִ ין אַ ח ֲָריוּ ,בָ רּו
יְ ָי אֱ'הֵ ינּו אֱ'הֵ י יִ ְׂש ָראֵ ל אֱ'הֵ י הַ ְּצבָ אֹות
רּובים עַ ל הַ ּמָ זֹון ׁשֶ אָ כַ ְלנּוַ .ר ִּבי יֹוסֵ י
יֹוׁשֵ ב הַ ְּכ ִ
ילי אֹומֵ רְ ,ל ִפי רֹב הַ ּקָ הָ ל הֵ ן ְמבָ ְר ִכין,
הַ ּגְ ִל ִ
ֱ'הים ,ה' ִמ ְּמקֹור
ׁשֶ ֶּנאֱמַ ר ְּבמַ ְקהֵ לֹות ּבָ ְרכּו א ִ
יִ ְׂש ָראֵ ל .אָ מַ ר ַר ִּבי ע ֲִקיבָ א ,מַ ה ּמָ ִצינּו ְּבבֵ ית
הַ ְּכנֶסֶ ת אֶ חָ ד ְמ ֻר ִּבין וְ אֶ חָ ד מּועָ ִטין אֹומֵ ר,
ּבָ ְרכּו אֶ ת יְ ָיַ .ר ִּבי יִ ְׁשמָ עֵ אל אֹומֵ רּ ,בָ ְרכּו אֶ ת
יְ ָי הַ ְמב ָֹר.

é

ְׁשלׁשָ ה ׁשֶ אָ ְכלּו ְכ  Æàחָ  ,ãאֵ י Èð
בש  é ð ã àלֵ חָ לֵ ק וְ כֵ ן אַ ְרּבָ עָ ה ,וְ כֵ ן ח ֲִמּׁשָ ה.

ן ַרּׁשָ ִא ן יכוונו

ִׁשּׁשָ ה ֶנחֱלָ ִקין ,עַ ד עֲׂשָ ָרהַ .ועֲׂשָ ָרה אֵ ינָן
ֶנחֱלָ ִקין ,עַ ד ׁשֶ ּיִ ְהיּו עֶ ְׂש ִרים.
וכ יהגה אח''כ במשנה א' מפרק אלו דברי וכו' ,וז''ל:
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אֹוכלֹות ְּבבַ יִ ת אֶ חָ ד,
ְ
ְׁשּתֵ י חֲבּורֹות ׁשֶ הָ יּו
רֹואין אֵ ּלּו אֶ ת אֵ ּלּו ,יכוונו ש
ִ
ִּבזְ מַ ן ׁשֶ ִּמ ְקצָ תָ ן

ֵ Âä í é ä ì àרי ּ Åàלּו îÄ

ְצטָ ְר ִפין

Çì

ּזִ ּמּון

וְ ִאם לָ או ,אֵ ּלּו ְמז ְַּמנִ ין ְלעַ ְצמָ ן ,וְ אֵ ּלּו ְמז ְַּמנִ ין
ְלעַ ְצמָ ן .אֵ ין ְמבָ ְר ִכין עַ ל הַ ּיַיִ ן עַ ד ׁשֶ ּיִ ּתֵ ן
ְלתֹוכֹו מַ יִ םִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי א ֱִליעֶ זֶרַ .וחֲכָ ִמים
אֹומ ִריםְ ,מבָ ְר ִכין.
ְ
אֵ ּלּו ְדבָ ִרים ׁשֶ ּבֵ ין ּבֵ ית ׁשַ ּמַ אי ּובֵ ית ִהּלֵ ל
אֹומ ִריםְ ,מבָ ֵר עַ ל
ְ
ּבַ ְּסעֻ ָּדהּ .בֵ ית ׁשַ ּמַ אי

הַ ּיֹום וְ אַ חַ ר ּכָ  ְמבָ ֵר עַ ל יכוונו ש ä å ä à
ּ äלֵ ל ֹ àו ְמ ִריםְ ,מבָ ֵר עַ ל
ּ Çäיַיִ ןe .בֵ ית Ä
הַ ּיַיִ ן וְ אַ חַ ר ּכָ  ְמבָ ֵר עַ ל הַ ּיֹום.

ïÄééÇ

יהגה בזוהר פרשת פנחס ,וז''ל:

אֹוריְ יתָ אְּ .דהָ ִכי
וְ יַיִ ן יְ ׂשַ ּמַ ח ְלבַ ב אֱנֹוׁשָּ ,דא יִ ינָא ְּד ַ
הוִ י
חּוׁשּבַ ן סֹו"דּ .ומַ ה יַיִ "ן ּצָ ִרי ְלמֶ ֱ
סָ ִליק יַיִ ןְּ ,כ ְ
ֲבֹודה ז ָָרה .אּוף הָ ִכי
סָ ִתים וְ חָ ִתיםְּ ,דלָ א יִ ְתנְ ּסַ  ְלע ָ
אֹוריְ יתָ א ,וְ כָ ל
ּצָ ִרי ְלמֶ הֱוִ י סָ ִתים וְ חָ ִתים סֹוד ְּד ַ
יראָ יו .וְ לָ או
ָרזִ ין ִּדילָ ּה ,וְ לָ א ִא ְׁשּתַ ְקיָין אֶ ּלָ א ִל ֵ
ּומבָ ְר ִכין ּבֵ יּה
קּודין ּבַ יַיִ ןְ ,
ְלמַ ָגנָא עַ ְב ִדין ּכַ ּמָ ה ִּפ ִ
קּודׁשָ א ְּב ִרי הּוא ,וְ יַיִ ן ִאית לֵ יּה ְּת ֵרי ּגַוְ ונִ יןִ ,חיּוָר
ְּל ְ
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וְ סּומָ קִּ ,דינָא וְ ַרחֲמֵ י ,וְ הַ יְ ינּו ב' ּתֹוסֶ פֶ ת ּבַ יַיִ ןְּ .כגַוְ ונָא
ימינָא,
ְּדׁשֹוׁשַ ּנָה ִחיּו ָָרא וְ סּומָ קָ אִ .חּוָור ִמ ִּס ְט ָרא ִּד ִ
סּומָ ק ִמ ִּס ְט ָרא ִּד ְׂשמָ אלָ א.
ואחר כ ישתו כוס יי אדו במעט יי לב.
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