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הקדמה א' – ט"ו בשבט תיקון היסוד
ידוע הדבר שלכל חג וחג יש חשיבות ומעלה וטמונה בו סגולה והארה מיוחדת לתיקון העולם והאדם,
וכן יש בו כח והשפעה מיוחדת לכל השנה כולה ,והוא חסד ה' אשר ברחמיו המרובים עלינו שנתן לנו
תוספת כוח מצד הזמן ,תוספת שאינה נמצאת בעבודת ה' הרגילה שבכל יום.
אותה הארה חוזרת בכל שנה כאשר גלגל הזמן מגיע לתאריך החג ,ומכאן שמו חג לשון "חוגה".
החגים מחולקים בתוך פרצוף הזמנים לחג"ת ונה"י באופן הבא:

פרצוף הזמנים  -חג"ת ונה"י דנה"י
חג"ת -דאורייתא נה"י  -דרבנן

חסד

גבורה

פסח

ר"ה  -סוכות
תפארת
שמיני עצרת

חג השבועות

הוד
פורים

נצח
חנוכה
יסוד
ט"ו בשבט – בדכורא

ט"ו באב  -בנוקבא

בחלוקת החגים לפי הספירות נמצא ט"ו בשבט כנגד היסוד ,ואכן חג זה הוא חלק מתיקון היסוד ולא
בכדי נופל החג בתקופת השובבים שזמן זה מסוגל לתיקון היסוד כנודע.
יוסף הצדיק רומז אל היסוד ותחילה מושלך יוסף ע"י אחיו אל "הבור" הרומז לנקבת הקלי' אשר
"מים" אין בה ,אלא "נחשים ועקרבים" .ומאחר והיסוד שדרכו עובר השפע נפל שם ,נעשה רעב בארץ
העליונה שהיא השורש לארץ ישראל התחתונה ,וידוע הדבר שפגם הברית גורם עניות לבעליו ,וזה
ירידת השבטים לשבור אוכל ממצרים מקום יוסף המשביר לכל עם הארץ ומי שניזון ונהנה מ"פרעה"
נעשה משוחד ,ויורד למיצר ,ונעכרת דעתו ,עד שנעשה משועבד ליצרו וטועה אחרי הבלי עולם
"החומר והלבנים" לבנות "ערי מסכנות" פיתום ורעמסס שבן רגע ,פתאום  -מתמוסס.
וכאשר נולד משה בבחינת דעת חדשה והיה מהול ללא ערלה על היסוד נגמרת אחיזת פרעה ומטה
אהרון בולע את תניני מצרים ולאחר כמה מכות מודים החרטומים אצבע אלהים היא וגם פרעה יודע
ומכריז ה' הצדיק מרכבות פרעה וחילו יורדים במצולות ים וישראל יוצאים ברכוש גדול כמ"ש ויקח
משה את עצמות יוסף עימו היינו אותם ניצוצות קדושה שנעשו לעם ,בבחינת "לחמו במעיו נהפך
מרורת פתנים בקרבו ,חיל בלע ויקאנו מבטנו ירשנו אל") .איוב כ'(
חג ט"ו בשבט נסמך תמיד לפרשת בשלח ונודע שבכל פרשה מתעוררים הבחינות הכתובות בה מצד
נצחיות התורה בכל דור ודור ,ובפרשת בשלח ניתן כוח מיוחד לכל יהודי לצאת ממצרים והזמן גורם
לאור של גאולה היינו קבלת התורה כמ"ש בפרשות שאחרי – יתרו ,משפטים ,שהם בחינת חירות
ממלאך המוות וזוהמת הנחש ,ונרמז "שובו בנים שובבים" היינו ניצצות הקדושה שהם שבבים של
בנים ,ובעוונות נתפזרו ,וע"י אלו הפרשיות – שובבי"ם יש לנו כח להשיבם אל שורשם.
רמז נוסף נמצא בסוף הפרשה" :ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק") .שמות י"ז(

עליו נאמר" :אשר קרך בדרך"  -לשון קרי וקרירות .עמלק נתקנא בקדושת ישראל ובא לזנב ולחטוף
ניצוצות קדושה "מהנחשלים".
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שיר לט"ו בשבט

אותו הפגם גורם פירוד בבחינות עליונות וכשאינם יכולים להתייחד אין לידת וירידת שפע חדש
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לתחתונים ,וזה בחינת "פגם בשמות הקודש" שכן כל בחינה בעולם נקראת בשם ,והבחינות העליונות

יום ט"ו בשבט הנהדר ר' מרדכי מסלטון

גם להם שמות .פגם פירושו חיסרון ,שע"י החטא נחסר הייחוד והולדת השפע או גרוע מזה נגזל ע"י
הס"א ,ולכן אומר משה ליהושע "צא" הילחם בעמלק .פני משה כפני חמה  -ו' דהויה ,הנרמזת בשם

לחן :ישמרך כאישון בת – מתוך הבקשות לשבת

יהו"ה ,ופני יהושע כפני לבנה  -ה' אחרונה דהויה ,הנרמזת בשם אדנות" ,צא" הוא ייחוד הויה ואדנות

מקאם צבא.

והם כמספר "אילן" ,כי האדם עץ השדה ,ועם ישראל קרויים "אדם" ,ולכן חג האילנות הוא חג של
תיקון האילן ,ויסוד תיקונו הוא "בפירות האילן".
ולכן ט"ו בשבט הוא זמן מסוגל לתפילה על הבנים שהם פירותיו של האדם ,וכן מצוות ומעשים

יוֹ ם ט"ו ְׁשבָ ט הַ ּנ ְֶהדָּ ר

אשית ּ ִפ ְרחֵ י ְס ָמ ַדר
ֵר ִׁ

טובים נקראים בנים והם פירות האדם ממש ,וידוע הדבר שלימוד תורה ,וקיום מצוות ,הזכות להשיגם

לֹא ַתצְ ַמח הָ אָ ֶרץ דַּ ְרדָּ ר

ִּכי ִאם ּ ְפ ִרי ֵעץ הָ ָדר

היא לפי יכולת הקיבול ו ָזכ ּות הכלים של כל אחד ואחד ,וכדי להגדיל ולהרחיב איכותם צריך תפילה.

ַמ ְמ ַת ִ ּקים ְמ ֻר ָּק ִחים
אוֹ ְכ ִלים אוֹ ָתם וּשְׂ ֵמ ִחים
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה לָ ֵעצִ ים
ר ׁ

וּפֵ רוֹ ת הַ ְמ ׁ ֻש ָּב ִחים
ו ְּמהַ ְל ִלים לָ אֵ ל נ ְֶאדָּ ר
יָרוֹ ן סַ נְ סַ ן וְ צִ יצִ ים

ששִׂ ים
ו ְּב ַמ ְראֶ יהָ עוֹ לָ ם ָ ׂ

שב אֶ ֶרץ ִּת ְתהַ דָּ ר
ו ְּב ֵע ֶ ׂ

דָּ גָ ן ִּתירוֹ ׁש וְ יִ צְ הָ ר

ִּת ְפ ֶרה אֶ ֶרץ ו ְּבכָ ל הַ ר
ִמ ִּניסָ ן וְ ַעד א ֲָדר

וענין התפילה לרוחניות אצל הצדיק הוא הבקשה לזְ ּכֹות ע"מ ל ָז ּכֹות בחינת יסוד שכל מה שמקבץ הוא
לצורך השפעה ,וכל הקיום והחיות שלו אינה אלא לשם נתינה ,ולאחריה נסתר ונעלם כדרך הצדיקים
וכדוגמת היסוד ,ולכן ט"ו בשבט וט"ו באב על היותם ביסוד הם חגים נעלמים שרוב בני אדם אינם
מודעים לחשיבותם ולא יודעים ערכם.
עוד היסוד נקרא שלום והאישה נקראת בית ,ושלום בית תלוי ביכולת האדם להשפיע ולתת בלי תלות
בטובות הנאה פרטית שאז נקראת "אהבה שתלויה בדבר" .ובעומק פנימי ,האדם עצמו מורכב מצד
זכר ונקבה ,וזו נקודת החיבור לשניהם זה מצד הנקבה שבו ,וזאת מצד הזכר שבא ,הוא מתחבר לצורך
שעה ומשתמש בכוח התאוה שהוא הצד הנקבי המקבל ,והיא בכוח הנתינה שהוא צד זכרי שרוצה
להוליד ואז תהפוך גם היא לנותנת ומשפיע אל בנה שהוא נקבה בערכה על היותו מקבל.
נמצא שהצד הנקבי שבאדם שהוא הרצון לקבל והתלות במשפיע ,נתקן ע"י תיקון היסוד בחג האילנות,

ׁ ָשנָה זוֹ אוֹ ָר ּה יִ זְ הַ ר
ששִׂ ים
ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ם ָ ׂ
וְ לַ עֲ בוֹ ָדתוֹ ָרצִ ים
ירנ ּו
יִ ְבנֶה לָ נ ּו ִע ֵ
וְ יִ ְבנֶה ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנ ּו
חָ זָק ֲחמֹל ָעלֵ ינ ּו
ו ְּמל ְֹך אַ ּ ָתה ָעלֵ ינ ּו

ְ ּב ֵעת הַ ּ ִמצְ וֹ ת עוֹ שִׂ ים
ְלקַ ּיֵם ַמה ּ ׁ ֶשאָ ַמר
וְ יִ ְקבּ ֹץ ּ ְפזו ֵּרינ ּו
ְ ּב ִרצְ ּ ַפת ַּבהַ ט וְ ָדר
ו ֵּמ ַע ּ ִמים ְּגאָ לֵ נ ּו
ִּכי ַמ ְלכו ָּת ָך ְל ָדר דָּ ר

וזה "שלום בית"  -בן האדם לעצמו ,הכוח המשפיע והכוח המושפע נתקנים והתוצאה הסביבתית
בבית ומחוצה לו.
עוד הייחוד נקרא בשם אכילה ולכן התיקון נעשה באכילת הפירות בקדושה תוך לימוד וכוונה ,ובכוחם
ובכוח הברכות נתקנים ניצוצות הקדושה שבמאכל ואז "הצדיק אוכל לשובע נפשו" שידוע שהצדיקים
המתקנים נפשות ,אותם הנפשות התלויות בהם ונחשבות להם כבנים.
וכמו שלאילן אין קיום בלא מים והשבח שבו מהפירות שנותן ,כך גם האדם חייב להיות "כעץ שתול
על פלגי מים" ,פירוש :שבהיותו מיסד את ביתו על אדני התורה  -יגדל ויתן פריו הן במצוות ,הן
בלימוד ,הן בהנהגת הבית ובחינוך הילדים ,והן ביכולת הנתינה והחסד מחוץ לביתו ,וכל אלו הם
"תיקון היסוד" והם "המים המגדלים את האילן".
ומכל זה נלמד חשיבות סדר ט"ו בשבט שאדם יכול לחטוף את האור המאיר בזמן היקר הזה ולתפוס
את הגל שיביא אותו ביתר קלות וזריזות לחוף מבטחים ,ויש לדעת שהיקר נסתר ,ועצם נדירותו מעלה
את מחירו ,ואל יטעהו יצה"ר לצאת ידי חובה בדבר סמלי בלבד ,אלא ירבה בהכנה ובלימוד לקראת
החג ויחגוג אותו בשמחה וברב עם לזכות ולזכות לאחרים כי כן הוא דרך היסוד והצדיק לקבץ ע"מ
להשפיע ולתת.
והשם הטוב יגמור בעדינו לעשות רצונו בלבב שלם להקמת השכינה וקירוב הגאולה בבי"א.
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הקדמה ב' – ביאור סדר ט"ו בשבט.

תפילה על אתרוג נאה ממרן הרי"ח הטוב זיע"א

קונטרס פרי עץ הדר הוא פרק מתוך ספר חמדת הימים ואם זאת שרבים חלקו על ספר זה
ויחסו אותו לנתן העזתי לא נמנעו גדולי ישראל לצטט ולהביא מספר זה .ובהקדמת הספר
"שערי חמדה" שיצאה לאחרונה הרחיב והביא ראיות רבות שמחבר הספר הוא הרב בנימין
הלוי והוציאה לאור תלמידו הרמ"ז עיין שם.
להלכה למעשה הביאו היר"א בסידורו חלק ד' עמוד  40כמובא לקמן.
בהקדמה א' קשרנו בין ט"ו בשבט לתיקון היסוד ,וצריך לדעת מהות התיקון נמשך משורש
הפגם הנקרא חטא עץ הדעת ,וחלק פגם עץ הדעת היה גם באכילה ממש כמובא בבעל לשם
שבו ,ועתה ע"י אכילתינו מפירות האילן אנו מכוונים לתקן פגם אדה"ר שהוא "האילן
הגדול" וכל הנשמות המה ענפים ועלים הנמשכים ממנו.
בהקדמה זו ,נסביר מעט מזעיר על הנקודות הנמצאות בתיקון ובכוונות.
עץ הדעת ,נחלקו חז"ל )רבה בראשית ט"ו ,ז'( מה היה אותו האילן שאכל ממנו אדם וחוה ,ר"מ
אומר :חטים היו ,רבי יהודה בר אלעאי אומר :ענבים היו ,רבי אבא דעכו אומר :אתרוג היה,
רבי יוסי אומר :תאנים היו ,ומה טוב אם יביא אלו הד' מינים ובעת ברכתו ואכילתו כל אחד
מהם יכוון לתקן פגם עץ הדעת.
וצריך לדעת כי האדם התחתון הוא בדמות וחותם צורת אדם עליון ,וכן שמו מעיד עליו,
אדם  -אדמה לעליון ,והאילן התחתון רומז לאילן העליון  -אילנא דחיי ,אשר ממנו
משתלשלים א"ס עולמות שהם פרותיו .ועתה בר"ה לאילן נמשך השפע בכל סדר
ההשתלשלות עד לאילנות התחתונים ,שלכל אילן בתחתונים יש שר ממונה עליו בעליונים,
וכשנופל השר מתייבש האילן) .ש .הגלגולים כ"ה( והזמן מוכשר להמשיך שפע "לארץ ולצמח
האדמה" ואז "עץ השדה יתן פריו" ,ושפע זה נרמז בתיבת "אילן" שהוא גי' יאהדונהי
כמספר מלאך ,וכן כל עשב ועשב יש לו מלאך ממונה עליו שמכה בו ואומר לו גדל ,ומלאך
אותיות מאכל שע"י האכילה מתעלה לדרגת האוכל חי או אדם ,כי האדם עץ השדה היינו
שיש אדם המתגלגל בצומח בחינת עץ השדה.
ועוד אילן במילואו כזה :אלף יוד למד נון בגי' " ֹח ֶדש" כמנין י"ב צירופי הויה המתחדשים
בכל רגע תמיד ,ונמצא ,מצד הזמן :הם י"ב חודשים ,מצד האדם :הם י"ב שבטים ,כנסת
ישראל הנקראים בשם אדם ,ומצד המקום היא "הארץ" המקבלת שפע מז' מינים.
צירוף הויה הוא סוג שפע הנמשך לאדם )י"ב שבטים( ,או לזמן )י"ב חודשים( ,ובכוונת אכילת
פירות האילן בט"ו בשבט יכוון שמתברכים כל שורשי נשמות ישראל – "ענפי האילן" והארץ
העליונה ומהם נשפעת א"י וכל האילנות) .כמ"ש הקדמת היר"א חלק ד' עיין שם(
לכן כתב הרב) :חמדת הימים שובבים ג'( "לא יפחות מי''ב מיני פירות לעומת פירות האילן
העליון אילנא דחיי דאתתקן אילנא קדישא בתריסר תחומין סוד י''ב צירופי הוי''ה ויכוין
בכל אחת מהן בצירוף אחד" ,ובתיקון הביא הרב את י"ב הפירות והצירופים:

ֱ&הים ַ ֽתּ ְד ֵשׁא הָ אָ ֶרץ ֶדּשֶׁ א עֵשֶׂ ב מַ ז ְִריעַ ז ֶַרע עֵ ץ פְּ ִרי ע ֹשֶׂ ה פְּ ִרי לְ ִמינוֹ א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-ב +וֹ עַל-
וַיּ ֹאמֶ ר א ִ%
ַתּוֹצא הָ ָ1א ֶרץ ֶ 0דּשֶׁ א עֵ שֶׂ ב מַ ז ְִרי ַע ז ֶַרע לְ ִמינֵהוּ וְ עֵ .ץ ֽע ֹשֶׂ ה-פְּ ִ 7רי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-ב +וֹ לְ ִמינֵ -הוּ
הָ ָא ֶ-רץ ַ ֽו י ְִהיֵ -כֽן :ו ֵ 2
ֱ&הים כִּ יֽ -טוֹב:
ַו ַיּ ְרא א ִ +

]ד[

יהוה יההו יוהה הוהי הויה ההיו והיה וההי
ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון דן נפתלי
אלול תשרי חשון
אב
ניסן אייר סיון תמוז
זית תמרים ענבים תאנה רמון אתרוג תפוח אגוז

ויהה היהו
אשר
גד
כסליו טבת
שקדים אגסים

היוה ההיו
יוסף בנימין
אדר
שבט
עוזרדין חרובין

]סה[

אנא ה` הושיע נא היום הזה לאילן ,הוא ראש השנה:
אנא ה` הצליחה נא היום הזה לאילן ,הוא ראש השנה:
אנא ה` הרויחה נא היום הזה לאילן ,הוא ראש השנה:
אנא ה` היטיבה נא היום הזה לאילן ,הוא ראש השנה:
אנא ה` ברך נא היום הזה לאילן ,הוא ראש השנה:
אל נא פצה הצל שנה זו משמיר ושית ,וברך עץ שמן וזית:
אל נא ,במטר רווה חרבוני יובש ישימון ,וברך גפן ותאנה ורימון:
אל נא ,רומם עצרת עוללי טיפוחים וברך אגוז ותמר ותפוחים:
אל נא ,צדקך מעמך בל יפסק ,וברך חרוב וקרוסטמל ואפרסק:
אל נא ,חלץ קהילה אשר אליך תערוג וברך התות והאגוז והאתרוג.
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּלפָ נ ָ
ֶיך ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו ֶו ֱאלֹקֵ י אֲבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְּתבָ ֵר ְך ָּכל ִאילָ נוֹ ת הָ אֶ ְתרוֹ ג ְלהוֹ צִ יא ּ ֵפרוֹ ֵתיהֶ ם
ְּב ִע ּ ָתם וְ יוֹ צִ יא ּו אֶ ְתרוֹ גִ ים טוֹ ִבים י ִָפים ו ְּמהֻ דָּ ִרים וּנְ ִק ִּיים ִמ ָּכל מוּם וְ לֹא יַעֲ לֶ ה ָּבהֶ ם ֲחזָזִ ית ,וְ יִ ְהי ּו
ְׁשלֵ ִמים וְ לֹא יִ ְהיֶה ָּבהֶ ם ׁשוּם חֶ ְסרוֹ ן וַ א ֲִפלּ ּו עֲ ִקיצַ ת קוֹ ץ ,וְ יִ ְהי ּו ְמצוּיִ ים לָ נ ּו ו ְּלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל אַ חֵ ינ ּו
ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהֵ םְ ,לקַ ּיֵם ָּב ּה ִמצְ וַ ת נְ ִטילָ ה ִעם הַ לּ וּלָ ב בֶ חָ ג הַ ּ ֻסכּ וֹ ת ׁ ֶש ָ ּיבֹא ָעלֵ ינ ּו ְלחָ יִ יִ ם טוֹ ִבים
אשוֹ ן ּ ְפ ִרי ֵעץ הָ ָדר
ֹשה ַע ְבדְּ ָך ו ְּלקַ ְח ּ ֶתם לָ כֶ ם ַּביּוֹ ם הָ ִר ׁ
יתנ ּו ְּבתוֹ ָר ְת ָך ע"י מ ׁ ֶ
ֲשר צִ ִּו ָ
ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם ַּכא ׁ ֶ
ַּכ ּפוֹ ת ְּת ָמ ִרים וַ עֲ נַף ֵעץ עֲ בוֹ תוְ ַע ְרבֵ י נָחַ ל:
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּלפָ ֶנ ָ
יך ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו וֶ ֱאלֹקֵ י אֲבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ּ ַת ַעזְ ֵרנ ּו ו ְּתסַ ְּי ֵענ ּו ְלקַ ּיֵם ִמצְ וָ ה זוֹ ׁ ֶשל נְ ִטילַ ת
וִ ִ
לוּלָ ב וַ הֲ ַדס וַ עֲ ָרבָ ה וְ אֶ ְתרוֹ ג ְּכ ִתקּ ּונ ָּה ִּבזְ ַמ ּנ ָּה ַּבחַ ג הַ ּ ֻסכּ וֹ ת ׁ ֶש ָ ּיבֹא ָעלֵ ינ ּו ְלי ּ ִַמים טוֹ ִבים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם
ַּב ּ ִשׂ ְמחָ ה ו ְּבט ּוב לֵ ב ,וְ ַתזְ ִמין לָ נ ּו אֶ ְתרוֹ ג יָפֶ ה ו ְּמהֻ דָּ ר וְ ׁ ָשלֵ ם וְ כָ ׁ ֵשר ְּכ ִה ְלכָ תוֹ .
יהי ָרצוֹ ן ִמ ִ ּל ְפנֵי ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו ֶו ֱאלֹקֵ י אֲבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְּתבָ ֵר ְך ָּכל ִמינֵי הָ ִאילָ נוֹ ת וְ יוֹ צִ יא ּו ּ ֵפרוֹ ֵתיהֶ ם ְּב ִר ּבוּי
וִ ִ
ְׁש ֵמנִ ים וְ טוֹ ִבים ,ו ְּתבָ ֵר ְך ָּכל הַ ְּגפָ נִ ים ׁ ֶשיּוֹ צִ יא עֲ נ ִָבים הַ ְר ּ ֵבה ְׁש ָמנִ ים וְ טוֹ ִבים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְהיֶה הַ ַ ּייִ ן
הַ יּוֹ צֵ א ֵמהֶ ם ָמצוּי ְלרֹב ְלכָ ל ַע ּ ְמ ָך יִ שְׂ ָראֵ ל ְלקַ ּיֵם בּ וֹ ִמצְ וַ ת ִקדּ ו ּׁש ו ִּמצְ וַ ת הַ ְבדָּ לָ ה ְּב ׁ ַש ָּבתוֹ ת
וּבַ ּי ִָמים טוֹ ִבים ,וְ יִ ְתקַ ּיֵם ָּבנ ּו ו ְּבכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל אָ ִחינ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב "לֵ ְך ֱאכֹל ַּב ּ ִשׂ ְמחָ ה לַ חַ ְמ ָך וְ ׁ ֶש ּ ֵתה
ש ָ
יתי מוֹ ִרי ִעם ְּב ׁ ָש ִמי
אתי ְלגַ ִּני אֲ חוֹ ִתי ַּכ ָּלה אָ ִר ִ
יך" ָּב ִ
ְּבלֵ ב טוֹ ב יֵינְ ָך ִּכי ְּכבָ ר ָרצָ ה ֱאל ִֹקים אֶ ת ַמעֲ ֶ ׂ
יתי ֵיינִ י ִעם חֲלָ ִביִ ,א ְכל ּו ֵר ִעים ְׁשת ּו וְ שִׂ ְכר ּו דּ וֹ ִדים.
אָ כַ ְל ִּתי יַעֲ ִרי ִעם דִּ ְב ִׁשי ׁ ָש ִת ִ
ָ
יִ ְהי ּו ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ִרי ּ ִפי וְ הֶ גְ יוֹ ן ִל ִּבי ְלפָ נֶיך ה' צו ִּרי וְ גוֹ א ֲִלי.

סדר הלימוד

פרי עץ הדר

יחוד כ"ד  -שער רוח הקודש

ומהרח''ו זלה''ה ביאר שיש ל' מיני פירות האילן ,ומכוונים כנגד עולמות בי"ע בכל עולם י'
פירות כנגד י' ספירות.

]סד[

כִּ י ְי ֹה ָוê

יאהדונהי

וּת ֹה ֹמת יֹצְ ִאים
ע ָינֹת ְ
טוֹב-ה אֶ ֶרץ נַ חֲלֵ י מָ יִם ֲ
ָ
אֱ&הֶ יְ :מ ִ ֽביאֲ +:אֶ לֶ -א ֶרץ

וּתאֵ נָ +ה וְ ִרמּ -וֹן ֶ ֽא ֶרץ-זֵית ֶשׁ+מֶ ן ְוּד ָ ֽבשׁ:
בַּ בִּ קְ עָ +ה וּבָ ָ ֽהרֶ :א ֶרץ ִחטָּ ה וּשְׂ עֹ ָרה וְ גֶ פֶ ן ְ

ִח ָטּה

עולם העשיה :קרוב לטומאה לכן נאכל הבפנים ונזרק הבחוץ ,שכן קליפת הפרי חוצצת בין העשיה
לעולם התמורות שלא יקבל טומאה ,וזה סוד יצה"ר והקלי' הדבוקה בנפש.

אלף למד הא יוד מם

ואלו הפירות:

כ"ב אתוון

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ש  -אלהים דיודין אלף למד הי יוד מם

וּשׂעֹרָה
ְ

ר  -רבוע אלהים א אל אלה אלהי אלהים
עו"ה להמשיך ב' שמות הנ"ל ל"-כסא" ,אותיות עו"ה דשעורה גי' כס"א

וְ ֶגפֶן
וּת ֵאנָה
ְ
וְ ִרמּוֹן

גפ"ן בגי' יהו"ה אהי"ה יהו"ה אדנ"י ע"ה

יאההויהה

אהדונהי

ג' אהי"ה :דיודין ואלפין וההין ע"ה  -תאנ"ה

אלף הי יוד הי

אלף הא יוד הא

אלף הה יוד הה

ורמון בגי' ב"פ קנ"א

אלף ה יוד הה

אלף הה יוד הה

ויכוין בשם קדוש היוצא מס"ת של הפסוק והניקוד בר"ת של הפסוק:

ֶא ֶרץ ִח ָטּה ְוּשׂעֹ ָרה וְ ֶג ֶפן ְוּת ֵאנָה וְ ִרמּוֹן

צֶ ִההוּנְ הוּןְ
וּד ָבשׁ:
ֶא ֶרץ זֵ ית ֶשׁ ֶמן ְ

עולם הבריאה :רחוק מן הטומאה וקרוב לאצילות לכן י' פירות שכנגדו אין להם קליפה לא
בפנים ולא בחוץ ,ונאכלים כמות שהם.
עולם היצירה :בינוני – בין הבריאה לעשיה אינו קרוב לטומאה כמו העשיה ואינו רחוק ממנה כמו
הבריאה לכן גרעיני הזרע שבתוך הפרי אינם נאכלים ,כיון שאינם רכים כגרעיני פירות הבריאה.

אלהי"ם דאלפין

ֶא ֶרץ

]ה[

בריאה
יהוה  -אל שדי  -יוד הי ואו הי

יצירה
יהוה  -אל יהוה  -יוד הא ואו הא

 -כולו פרי

 -גרעין בפנים

עשיה
יהוה  -אל אדני  -יוד הה וו הה
 -קליפה בחוץ

ענבים

זיתים

רמונים

רמון

תאנים

תמרים

אגוזים

אגוזי מלך

תפוחים

גדגדניות

דובדבן מתוק

אתרוגים

סופאייה

דבקון הזית

לימונים

אפרסק

אגסים

שזיפים

חבושים

משמשים

תותים

דובדבן

שורבאש
חרובין

בן-חוזרר
סוככי

אקארניס
עזרדין

שקדים
ערמונים
לוזים

שזיף מאורך
סנטה רוזה
דובדבן חמוץ
שיזף מצוי
זערור

בונדק

אלונים

בלוטים

פריסין

פסתוקים

פיניונים

צנובר

פוסתוקים

אגוז קוקוס

בטמה

אגוז ברזילאי

ובמקום שמצויין כל השלשים פירות שהובאו למעלה ששורשם בעולמות בי"ע ,מצוה לחזר
עליהם ,וכל המרבה הרי זה משובח.

עניין הלימוד קודם האכילה הוא מפני שיש בכח הדבור לעורר השורשים,
להאירם ולהשפיע שפע וברכה בכל העולמות ,לכן הלימוד בזוהר ובמשניות
שבהם מוזכרים הפירות מעוררים שורשם למעלה ,והוא חלק התיקון
בדיבור מלבד הברכה בכוונה על כל פרי ופרי.
ואמנם אם ברך העץ לא יכול לברך שוב .ולכן טוב שיברך אחד החברים
שעדין לא ברך.

]ו[

סדר הלימוד

ספר הליקוטים פרשת עקב
ארץ חטה ושעורה וכו' ,אלו הם ז' מינים שנשתבחה בהם א"י ,שצריכה א"י להשתבח
ולהתברך מז' שלו ,שהם הו' שנשארו למעלה ,ומלכות שבה ,הרי ז' ,שנעשו בחינת זכר
א
אליה ,והיא בחי' ו' שנשארה באצילות ,המשפיע לד' ,כמבואר .וזה מוכרח ,לפי שכל אלו
ב
הפירות הם יוצאות מהארץ ,ואינם בעלמא דדכורא ,אלא מזאת הבחינה היא ,חטה ושעורה.
חטה :חטה מימין ,היא בחינת חכמה ,ונובלות חכמה של מעלה תורה ,שהם כ"ב אתוון כמנין
ג
חט"ה .ובקליפה נאמר "תחת חטה יצא חוח" ,שג"כ עולה כ"ב ,כי גם זה לעומת זה וכו'.
שעורה :ושעורה מן השמאל ,וכן תמצא כי שער"ה עולה ב"פ מנצפ"ך ,ועשר אותיות ,והה'
היא כללות ה' גבורות ,ולזה הסוטה מביאה מנחת שעורים ,שהם כח כל הגבורות .גם
גבריאל הוא מזאת הבחינה ,ולזה קס"ת הסופר במתניו ,כי קס"ת ב"פ מנצפ"ך ,ומשם הוא
גוון הדין ,שבו מתים כל בני עולם ,כמש"ה )יחזקאל ט'( והתוית ת"ו .וכשהקליפה גוברת
ד
נאמר" :ותחת שעורה באשה" הוא סוד אלהי"ם דיודי"ן ,וח' אותיות המלוי.
א

ובליקוטי תורה פרשת עקב" :ונעשית בחינת זכר עליו" ,ונ"ל ד' שורשים יש אל המלכות כנזכר בדרושי ר"ה:

שורש ג' באצילות ,ושורש רביעי בבריאה .וכאשר מקבלת הנוק' הארה מז"א ,להעלות המלכויות שבבריאה ,ז"א
מאיר לשורש ג' שלה ,ומשורש ג' לשורש ד' .וע"פ הכלל שהעליון והמשפיע הוא בחינת זכר אל התחתון ממנו,
המושפע ע"י ,אזי שורש שלישי של המלכות הנמצא באצילות הוא נעשה בחינת זכר לשורש ד' שבבריאה.
ב
עיין משנת חסידים מ .מוצ"ש )פ"ו משנה ז'-י'( :ואם משבע מינים יאכל טוב שידע סודם וזה הוא :חט"ה מספרה
כ"ב אותיות התורה הנובלת מחכמה העומדת בימין ושער"ה מספרה שני פעמים מנצפ"ך עם עשר אותיות וכללות
ה"ג יוצאות מבינה העומדת בשמאל :גפן מספרו ד' מלויים דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן עם ארבע אותיות השרש והכולל סוד
מוחי אבא ומתלבשים תוך מוחי אימא והם תאנ"ה שמספרה קס"א קמ"ג קנ"א ונכנסים בחב"ד דז"א ,רמו"ן מספרו
עם הכולל נוריא"ל והוא מטטרון שבו אותיות רמון" :מ" מימין" ,רון" משמאל -סוד קליפת הרמון הראוי לזרוק.
ותוכו הראוי לאכול הוא ט"ט שמספרו ח"י כי הוא חיותו :ואם יאכל זתים יכוין במספר זי"ת שהוא אל אלהים והויה
בחילוף א"ת ב"ש ואז לא יבא לידי שכחה על ידי אלא יועילו לו .ושמות אלו יוצאים מיה"ו שמספרו בי"ט שהוא
שמן בא"ת ב"ש וזהו זית שמן ולשם יה"ו יש ששה צירופים שבהם ח"י אותיות כי הוא ביסוד ודב"ש מספרו ש"ו
משופר והוא במלכות :ואם ישתה יין יכוין למקומו העליון והוא בפסוק אני בינה לי גבורה דז"א ולפיכך בהיותו ח"י
יכוין לשלש ווין שיש בשם ב"ן שמספרם ח"י ועם מספר ב"ן עולים יי"ן:
ג
תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה וכו' )איוב ל"א ,מ'( .ובהמשך ספר הליקוטים כתב :וחט"ה בגי' כ"ב אתוון
דאורייתא ,שתחילתן מחכמה) .ספר הליקוטים נ"ח(

ד

ושעורה ,הש' ,סודה אלהי"ם דיודי"ן ,והר' ,אלהים בריבוע .עו"ה ,בגימטריא כס"א ,וכן אנכ"י שכולם כינויים
לבינה .ועוד ,הע' רמז לשבעים סנהדרין ,דמתערין מינה בגבורה ,ו"ה ,שית בנין דלאה ,ובת אחת )ספר הליקוטים

נ"ח( ובשער רוח הקודש )דס"ד ע"א ייחוד כ"ד( :שערה והוא ש' דאלהים דיודי"ן .ר' אחו' שלו הפשוטים .ותמשיך
שני שמות אלו אל הכסא שהוא בגי' פ"א ,כי הכסא מבחי' אלהים הוא כנודע .ועיין ש .מאמרי רשב"י )בלק( :דע כי
חטה ושעורה שניהם במלכות וכמש"ה ארץ חטה ושעורה כו' .והענין הוא כי אין דבר בכל הנבראים שלא נברא
באלו הכ"ב אותיות כנודע )נל"א חו"ב דמלכות( ,ובשער המצות )מצות שתי הלחם( :והחמשה אותיות דמנצפ"ך
הכפולות אשר בה הם הנקראים שעורה לפי שאותיות מנצפ"ך הם כפולות כנודע והם בגמטריא עם עשר הכללים
תק"ע והעשר אותיות שהם עשר הגבורות עצמן הרי תק"ף כמנין שעורה והנה אלו החמש גבורות דמנצפ"ך הם
העושים פרצו' המלכות ולכך אלו מקדימות לבא בעולם .ובשער הפסוקים) :תהילים( נודע כי אותיות מנצפ"ך הם

סדר הלימוד

]סג[

לשה ׁ ֶשאָ ְכל ּו ְכאֶ חָ ד ,אֵ ינָן ַר ּ ׁ ָש ִאין לֵ חָ לֵ ק וְ כֵ ן אַ ְר ָּב ָעה ,וְ כֵ ן ח ֲִמ ׁ ָשהִׁ .ש ּ ׁ ָשה ֶנחֱלָ ִקין,
דְׁ .ש ׁ ָ
ַעד עֲ ָ ׂש ָרה .וַ עֲ ָ ׂש ָרה אֵ ינָן ֶנחֱלָ ִקיןַ ,עד ׁ ֵש ִּי ְהי ּו ֶעשְׂ ִרים:

ׁ ֶשאָ ְכל ּו ְכאֶ חָ ד אֵ ינָן ַר ּ ׁ ָש ִאין יכוין אדנ"י
הְׁ .ש ּ ֵתי חֲבוּרוֹ ת ׁ ֶשהָ י ּו אוֹ כְ לוֹ ת ְּבבַ יִ ת

אֶ חָ דִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִּמ ְקצָ ָתן רוֹ ִאין אֵ לּ ּו אֶ ת אֵ לּ ּוֲ ,ה ֵרי

אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְר ִפין ְל ִּז ּמוּן .וְ ִאם לָ או ,אֵ לּ ּו ְמז ּ ְַמנִ ין ְל ַעצְ ָמן ,וְ אֵ לּ ּו ְמז ּ ְַמנִ ין ְל ַעצְ ָמן .אֵ ין ְמבָ ְר ִכין
יעזֶר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ְר ִכין:
ַעל הַ יַּיִ ן ַעד ׁ ֶש ִּי ּ ֵתן ְלתוֹ כוֹ ַמיִ ם ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי א ֱִל ֶ

אוֹ ְכלוֹ ת ְּבבַ יִ ת אֶ חָ דֲ ...ה ֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְר ִפין יכוין אהי"ה
)משנה ברכות ח' ,א'(

אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶש ּ ֵבין ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי וּבֵ ית ִה ּ ֵלל ַּב ְּסעֻ דָּ הֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ֵר ְך ַעל הַ יּוֹ ם
וְ אַ חַ ר ּ ָכ ְך ְמבָ ֵר ְך ַעל ַהיַּיִ ן .וּבֵ ית ִה ּ ֵלל אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ֵר ְך ַעל הַ יַּיִ ן וְ אַ חַ ר ּ ָכ ְך ְמבָ ֵר ְך ַעל
הַ יּוֹ ם:

ַהיַּיִ ן .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים יכוין אהו"ה
יכוין תרמוס בגי' ב"פ שמח"ה

שמחה

שמחה

ויתפלל להשם ית' שנזכה שימשיך עלינו את השמחה האמיתית כפולה ומכופלת ברוחניות
ובגשמיות אמן ואמן.

כוס ד'  -יין אדום משובח

יוד הה וו הה
ואם התקיימו תנאי הברכה יברכו הטוב והמטיב.

* תם ונשלם סדר ט"ו בשבט שבח לבורא עולם *

]סב[

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

נישפולאש
יקחו אפרסק )פישוקוש ,נישפולאש( ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ז' ,א'(

אשוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְטלָ ה ְתרו ָּמתוֹ ,
ַמן .אָכַ ל דְּ ַמאי ,ו ַּמעֲ ֵ ׂשר ִר ׁ
לשה ׁ ֶשאָ ְכל ּו כְ אֶ חָ ד ,חַ יּ ִָבין ְלז ּ ֵ
ְׁש ׁ ָ
ו ַּמעֲ ֵ ׂשר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו ,וְ הַ ּ ׁ ַש ּ ָמ ׁש ׁ ֶשאָ כַ ל ּ ַכזַּיִ ת ,וְ הַ כּ ו ִּתיְ ,מז ּ ְַמנִ ין עֲ לֵ יהֶ ם .אֲ בָ ל אָ כַ ל
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נ ְִטלָ ה ְתרו ָּמתוֹ  ,ו ַּמעֲ ֵ ׂשר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשלֹא נִ ְפדּ ּו ,וְ הַ ּ ׁ ַש ּ ָמ ׁש
טֶ בֶ ל ,ו ַּמעֲ ֵ ׂשר ִר ׁ
ׁ ֶשאָ כַ ל ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ַכזַּיִ ת ,וְ הַ ּנ ְָכ ִרי ,אֵ ין ְמז ּ ְַמנִ ין עֲ לֵ יהֶ ם:

יכוין חַ יּ ִָבין ְלז ּ ֵַמן .אָכַ ל דְּ ַמאי ר"ת אל

תורמוס
יקחו תורמוסים ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ז' ,ב'-ה'(

ב .נ ִָׁשים וַ עֲ בָ ִדים ו ְּק ַט ִּנים ,אֵ ין ְמז ּ ְַמנִ ין עֲ לֵ יהֶ םַ .עד ּ ַכ ּ ָמה ְמז ּ ְַמנִ יןַ ,עד ּ ַכזַּיִ תַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
לשה וָ הוּא ,אוֹ ֵמר ָּב ְרכ ּו.
לשה אוֹ ֵמר נְ בָ ֵר ְךִּ .ב ְׁש ׁ ָ
אוֹ ֵמרַ ,עד ּ ַכ ּ ֵביצָ ה :גֵ ּ .כיצַ ד ְמז ּ ְַמנִ יןִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
ַּבעֲ ָ ׂש ָרה ,אוֹ ֵמר נְ בָ ֵר ְך לֵ אלֹהֵ ינ ּוַּ .בעֲ ָ ׂש ָרה וָ הוּא ,אוֹ ֵמר ָּב ְרכ ּו .אֶ חָ ד עֲ ָ ׂש ָרה וְ אֶ חָ ד עֲ ָ ׂש ָרה
ִרבּ וֹ אְּ .ב ֵמאָ ה אוֹ ֵמר ,נְ בָ ֵר ְך לַ י ָי ֱאלֹהֵ ינ ּוְּ .ב ֵמאָ ה וָ הוּא ,אוֹ ֵמר ָּב ְרכ ּוְּ .באֶ לֶ ף ,אוֹ ֵמר נְ בָ ֵר ְך
לַ י ָי ֱאלֹהֵ ינ ּו ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ לְּ .באֶ לֶ ף וָ הוּא ,אוֹ ֵמר ָּב ְרכ ּוְּ .ב ִרבּ וֹ א ,אוֹ ֵמר ,נְ בָ ֵר ְך לַ י ָי ֱאלֹהֵ ינ ּו

ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ֱאלֹהֵ י ַה ְּצבָ אוֹ ת יוֹ ׁ ֵשב ַה ְּכרו ִּבים ַעל הַ ּ ָמזוֹ ן ׁ ֶשאָ כַ ְלנ ּוְּ .ב ִרבּ וֹ א וָ הוּא ,אוֹ ֵמר
ָּב ְרכ ּוְּ .כ ִענְ יָן ׁ ֶשהוּא ְמבָ ֵר ְךָ ּ ,כ ְך עוֹ נִ ין אַ ח ֲָריו ,בָ רו ְּך יְ ָי ֱאלֹהֵ ינ ּו ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ֱאלֹהֵ י
ילי אוֹ ֵמרְ ,ל ִפי רֹב הַ ָּקהָ ל
הַ ְּצבָ אוֹ ת יוֹ ׁ ֵשב הַ ְּכרו ִּבים ַעל הַ ּ ָמזוֹ ן ׁ ֶשאָ כַ ְלנ ּוַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
הֵ ן ְמבָ ְר ִכיןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )תהלים סח( ְּב ַמ ְקהֵ לוֹ ת ָּב ְרכ ּו ֱאל ִֹהים ,יְ ָי ִמ ּ ְמקוֹ ר יִ שְׂ ָראֵ ל .אָ ַמר ַר ִּבי
עֲ ִקיבָ אַ ,מה ּ ָמצִ ינ ּו ְּבבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ ת אֶ חָ ד ְמ ֻר ִּבין וְ אֶ חָ ד מו ָּע ִטין אוֹ ֵמרָּ ,ב ְרכ ּו אֶ ת יְ ָיַ .ר ִּבי
יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרָּ ,ב ְרכ ּו אֶ ת יְ ָי הַ ְמב ָֹר ְך:

יכוין ֱאלֹהֵ י ַה ְּצבָ אוֹ ת יוֹ ׁ ֵשב ַה ְּכרו ִּבים ר"ת אהי"ה

]ז[

גפן :באמצע בין הימין והשמאל ,ומלת גפ"ן רומז למלוי ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,עולים
ה
קכ"ח ,וד' אותיות השורש והכולל ,כמנין גפן .והם המוחין הנכנסים בז"א מחב"ד ,ומהם
נותן ז"א למלכות .אבל יש מדריגות בנתינתם אליה ,כשהיא למטה ממנו ,נותנם לה באופן
ו
אחר ,וכשהיא בנה"י באופן אחר ,חשוב מן הראשון .וכשהיא עולה בחג"ת ביותר דקות,
וכשהיא עולה להיות עטרה על ראשו ,אז לוקחת בשוה .וארז"ל לעת"ל צדיקים יושבים
ועטרותיהם בראשיהם וגו' :ודע ,כי בשבת כשעולה ז"א באו"א ,אינו עולה כי אם הפנימיות,
והלבוש נשאר למטה ,ואז היא עולה למעלה כנגד הפנימיות שלו .ונמצא ,שהיא עטרה על
ראשו של הלבוש שלו ,הנשאר במקומו למטה ,ואז לוקחת אלו המלויים שוה אליו:
תאנה :תאנה לוקחת מנצח) ,אפשר ז"א העומד בנצח( והם סוד ג' אהי"ה ,קס"א קנ"א קמ"ג ,ועם
הכולל הם כמנין תאנה .והם המוחין של אימא הנכנסים בז"א ,ובתוכם מוחין של אבא ,שהם
ההויו"ת .ולזה אמר הכתוב )משלי כ"ז( נוצר תאנה יאכל פריה ,נוצר תאנה ,הם מוחין של
ז
אימא ,יאכל פריה ,הם המוחין דאבא ,שהם ג"פ ע"ב כמנין רי"ו .ושורש ג' הויו"ת )פשוט של ג'
הויות( הם ע"ח ,ועם הכללות כמנין פרי"ה ,וזהו נוצר תאנה יאכל פריה .וזהו בנצח ,לפי
שבנו"ה הם תרי ביעי דרכורא ,ששם מתבשל הזרע של הזכר בימין ושל הנקבה בשמאל,
ח
וז"ס מ"ש בזוהר איהו בנצח ואיהי בהוד ,וארז"ל כינור היה תלוי למעלה מראשו של דוד:
כפולות ,ב"פ פ"ר ,והם תק"ס ,כמנין שער"ה ,עם עשרה אותיות של מנצפ"ך הכפולות ,וה' אותיות אלהי"ם ,שהם
כללות ה' גבורות עצמם ,הרי כמנין שערה .וכ"כ הרב זלה"ה בדרוש תקיעת השופר ,בענין תקיעה ,תק"ע י"ה ,שהם
ב' מיני מנצפ"ך ,והם תק"ס ,וכללות חשבון עשר גבורות אלו ,הרי תק"ע ,הנה מנצפ"ך הא' נותנו אבא אל אימא
בעת הזיווג ,לצורך נקודת יסוד שבה .והמנצפ"ך הב' ,לצורך יסוד המלכות נוקבא דזעיר ,ובפע"ח) :ש .חג השבועות
פ"א( מנחת חטים ,שתי הלחם בחג השבועות ,ביום חמישים .והענין כמש"ל ,כי ביום א' קודם חמשים ,עדיין אין
להמלכות רק ה"ג מנצפ"ך ,שהם כמנין שער"ה כנ"ל .אך ביום השבועות מקריבין שתי לחם מן החטים ,שהם טפת
החסדים .והענין כי חטה גי' כ"ב ,ושם סוד הכ"ב אתוון ,שהם כלולים בטפת החסדים ,שמהם נוצר הולד.
ה

אפשר שהכוונה מיסוד דאימא לחב"ד דז"א כמ"ש :ויסוד אי' איהי גפן כמו שהודעתיך בסוד ס"ג בנקודת אלהים,
העולה גפ"ן )אגרות הרמ"ז ,כז(
ו

והנה בברכת בפה"ג תכוין ,כי מלת הגפן ,גי' יהו"ה אהי"ה יהו"ה אדני ,שהוא גי' חק"ל) .ואפשר יהו"ה אהי"ה הם

מוחין דאבא המלובשים במוחין דאימא ,יהו"ה אדני שניתנים לז"א וממנו לנוק' הנק' חק"ל( פי'  -כי יין זה אתה
מוריד אל המלכות הנקרא גפן ,שהיא עומדת בנה"י דז"א כנודע ,והיא נקראת חקל בהיותה שם כנ"ל ,לכן עתה
מוריד לה הארת מוחין דז"א כנ"ל) .וכן בקבלת שבת בשדה כוונת חק"ל בג' אופנים :חק"ל ,חָ לַ ק ,חֶ לֵ ק ,כנגד ג' עליות
כנגד הנה"י החג"ת והחב"ד( גם תכוין ,כי יש בהם ט' תבין ,נגד ט' יודין ,של ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,להמשיכם אל
הנוקבא ,לט' אותיות דב"ן שבה) .כמ"ש גפ"ן רומז למלוי ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן וד' אותיות והכולל ,כמנין גפן(.
)פע"ח ,שער השבת טו(.
ז

תאנה רומז שתפארת מקבל מוחי אמא ,ומשפיעין אל הנוקבא דרך הנצח ,וכל זה רמוז במלת תאנה ,תאנה ראשי

תיבות תפארת המקבל נהירו אימא ,גם ראשי תיבות תפארת המשפיע אל נצח ,גם ראשי תיבות תפארת המשפיע
אל נוקבא) :קהלת יעקב ת"א(
ח

אמר רב חנא בר ביזנא כנור היה תלוי למעלה וגו' .דע כי בחצות הלילה נעשה הזיווג למעלה בסוד הגבורות כי

כיון שהוא לילה אין שם התעוררות חסדים עד הבוקר .והנה זיווג הזה הוא הכנה אל הזיווג שנעשה ביום בשעת
התפלה ע"י החסדים ולכן אפילו שזיווג העיקרי הוא אותו שנעשה ביום ,אעפ"כ עיקר הזיווג דלילה הוא אשר הוא
הכנה לזה .וע"כ צריך האדם לקום בחצות הלילה .כדי שיהי' לו חלק בזיווג היום כי אם לא יהי' לו חלק בזה אשר

סדר הלימוד

סדר הלימוד

רמון :רמו"ן הוא מהוד ,וכן עולה רמו"ן כמנין נוריא"ל .והוא מטטרו"ן ,כשתסיר ט"ט
שבאמצע ,שהוא ח"י ,חיות ותוכיות הרמון ,כי מ' מימין ורו"ן משמאל .והם סוד הקליפה
הנקרא רמון ,והתוכיות הוא ת"ת) ,ליק"ת :ט"ט( וסימנך )בראשית ג' כ"ג( ואכל וחי לעולם .וכן ר'
מאיר תוכו אכל קליפתו זרק .ובחיות אין אחיזה לחיצונים ,אבל בלבוש שהוא הרמון יש
ט
להם אחיזה .ובזה תבין ג"כ סוד הפסוק )יחזקאל א'( והחיות רצוא ושוב ,רצו"א הוא רמו"ן,
י
והוא אותיות צוא"ר .וזהו רצו"א ,צוא"ר של אימא עילאה ,שהיא גרון ,ועד הוד אתפשטת.
והחיה היא ושו"ב ,כמנין שד"י ,והוא למטה מן החיות .והוא כללות כולם .ואל תתמה אם
אנו אומרים כל הבחינות האלו במלכות מינה ובה ,מהבחינה הנכבדת למעלה באצילות,
למלכות שבה היורדת למטה ,שאחר שהיא מתהפכת לזכר ,כל מה שנא' בז"א נאמר בה:

סופאייפה

]ח[

]סא[

יקחו סופאייפה )צהוב – זערור ,אדום  -סופייאה( ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ו' ,ב'(

לו

הָ י ּו יוֹ ְׁש ִביןָּ ,כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְך ְל ַעצְ מוֹ  .הֵ סֵ בּ ּו ,אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְך ְלכֻ ָּלןָּ .בא לָ הֶ ם יַיִ ן
ְּבתוֹ ְך הַ ּ ָמזוֹ ןָ ּ ,כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְך ְל ַעצְ מוֹ ְ .לאַ חַ ר הַ ּ ָמזוֹ ן ,אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְך ְלכֻ ָּלם .וְ הוּא
יאין אֶ ת הַ ּ ֻמגְ ָמר אֶ ָּלא ְלאַ חַ ר הַ ְּסעֻ דָּ ה:
אוֹ ֵמר ַעל הַ ּ ֻמגְ ָמר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ְמ ִב ִ

יכוין ָּבא ָלהֶ ם יַיִן ס"ת אמן גי' צ"א גי' יאהדונהי

היא הכנה לזיווג איך יהיה לו חלק בזיווג של היום אף שיתפלל .והנה רוחא דצפון הוא סטרא דרוח דשביק בגוה
שהם הגבורו"ת אשר בנוקבא דז"א שבה אל"יה מיסוד דאמא וז"ש שכיון שרוח צפונית נושבות בו כי צפון הוא

בטנים

בינה כמש"ה כי מצפון זהב יאתה .וידוע שהזהב הוא באמא וסטרא דצפון הוא הסוף שלה דהיינו היסוד והכונה הוא
כי הגבורות מתקבצות בהוד שהיא רחל אשר בהוד דזעיר והוד של רחל הוא הכינור ושם הגבורות מתקבצות .וידוע
כי השיר הוא בגבורות כי החסדים הם שמן שהוא בחשאי והגבורות הם יין שהם בקולות והנה דוד בהוד ושמואל

יקחו פסתוק שמי )בטנים – פרי אלת הבטנה( ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ו' ,ב'(

בנצח והם המשוררים אשר יצאו מהם כ"ד משמרות לשורר בסוד הגבורות אשר הם בקול והיינו שאמר שהי' מנגן

הֵ ִביא ּו ְלפָ נָיו ָמ ִליחַ ַּב ְּת ִח ָּלה וּפַ ת ִע ּמוֹ ְ ,מבָ ֵר ְך ַעל הַ ּ ָמ ִליחַ וּפוֹ טֵ ר אֶ ת הַ ּ ַפתֶ ׁ ,שהַ ּ ַפת ְטפֵ לָ ה

מאליו והגבורות שלו הם מתעוררין ג"כ ומתקבצין בנצח והוד שהם תרין ביעין דדכורא ושם הגבורות מתבסמות וזה

את ַה ְטפֵ לָ ה:
לוֹ  .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל ׁ ֶשהוּא ִע ָּקר וְ ִע ּמוֹ ְטפֵ לָ הְ ,מבָ ֵר ְך ַעל ָה ִע ָּקר וּפוֹ טֵ ר ֶ

הוא שהם מבשלים הזרע כי כל בישול הוא חיתוך ושבירת כח הגבורות ושם נעשה את המיתוק והם השחקים
השוחקים מן לצדיקים שהם ב' יסודות זעיר הנקרא צדיק ושל הנוקבא הנקרא צדק וכוונת שוחק היינו מיתוק
ואח"כ כד אתא יומא פתחין דסטרא דרום שהוא זיווג החסדים וכדין כנסת ישראל וכל אינון חברייא שהם נאחזים

יכוין ָה ִע ָּקר וּ ֹפוטֵ ר ֶאת ַה ְּטפֵ ָלה ר"ת אהו"ה

בה שנמצאו עמה בזיווג הגבורות בספרא כתיבא וחוט של חסד היינו טפת החסדים הנמשכת דרך חוטין שביסוד
אותו האור נמשך גם עליהם .גם זה מהרב זלה"ה) :ליקוטי הש"ס ברכות(

ט

דע כי מטטרו"ן גימטריא שד"י שהוא ביסוד העליון הנקרא ח"י ואלו הם סוד ט"ט מן מטטרו"ן ושאר אותיות הם

גינדאש

רמו"ן גימטריא נוריא"ל וזה סוד והחיות רצוא ושוב פי' כי החיות הם ביצירה סוד רצוא ושוב כי רצוא גימ' נוריא"ל
שהוא סוד אותיות רמו"ן של מטטרו"ן ושוב גימטריא שד"י שהוא כל שם של מטטרו"ן) .ע"ח שמ"ו פ"ז(
עוד דע לך ,כי אלהי"ם של ההי"ן עולה רצ"ה .והוא רמו"ן מן מטטרו"ן ,והוא בחינת נוריא"ל .וי"ג אותיות של מלוי
אלהי"ם עם ה' אותיות הם ח"י ,והם ט"ט מן מטטרו"ן .וזהו שנאמר והחיות רצוא ושוב ,ר"ל ,כי ח"י מן מטטרו"ן
שהם י"ג אותיות המלוי ,וה' של השורש דאלהי"ם ,רצים מן מטטרו"ן ,ונשאר בחינת נוריא"ל ,שהוא כמנין רצו"א.
וכשהם שבים אליו ,אז נעשה בחינת מטטרו"ן ,והוא בגימטריא שד"י ,כמנין ושו"ב .ובבחינת נוריא"ל ,יש לפעמים
אחיזה לקליפות ,אבל הפנימיות שהוא בחי' ט"ט ,לא יש אחיזה .וזהו מ"ש ר' מאיר רמון מצא תוכו אכל קליפתו
זרק .וא"כ בחינת נוריא"ל שהוא רמון ,הוא כמנין עץ הדעת טו"ב ור"ע .ולפיכך טו"ב ור"ע עולה רצ"ה ,עם הב'
מלות ,יעלה כמנין נוריא"ל) :ס .הליקוטים יחזקאל(

יקחו דובדבן )אלוגא ,וישנאס( ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ו' ,ב'(

לש ְּב ָרכוֹ ת ,דִּ ְב ֵרי ַר ָּבן ּ ַג ְמ ִליאֵ ל .וַ חֲכָ ִמים
אָ כַ ל ְּתאֵ נִ ים עֲ נ ִָבים וְ ִר ּמוֹ נִ יםְ ,מבָ ֵר ְך אַ ח ֲֵריהֶ ן ׁ ָש ׁ
לש(ַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,א ֲִפלּ ּו אָ כַ ל ׁ ֶשלֶ ק וְ הוּא ְמזוֹ נוֹ ,
אוֹ ְמ ִריםְּ ,ב ָרכָ ה אַ חַ ת ) ֵמ ֵעין ׁ ָש ׁ
לש ְּב ָרכוֹ ת .הַ ּ ׁשוֹ ֶתה ַמיִ ם ִלצְ ָמאוֹ  ,אוֹ ֵמר ׁ ֶשהַ כּ ֹל נִ ְהיָה ִּב ְדבָ רוֹ ַ .ר ִּבי
ְמבָ ֵר ְך אַ ח ֲָריו ׁ ָש ׁ
ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,בּוֹ ֵרא נְ פָ ׁשוֹ ת ַרבּ וֹ ת:

ודע ,כי יוסף בו ס' גבורות סביב ,והם מסבבים למלכות שהיא מטתו ,שנאמר ששים גבורים סביב לה .וג"כ עוד

יכוין בּ

יוד הה וו הה

שהם כנגד ד' חיות המרכבה ,דכתיב והחיות רצוא ושוב ,גימטריא שדי .וכנגדן הוא אור שבא בתוכם ,והוא ד"פ
יה"ו ,שהם מוחין של ו"ק ,וכל א' יש בו ח"י אותיות ,בסוד ו' צירופים ,והם בסוד ע"ב ד"פ ח"י .וגם סוד ח"י אלף

י

אפשר שכוונתו שחיך גרון דא"א הם כנגד או"א ואימא עד עוד אתפשט.

נְ

ֹו ֵרא ָפ ׁש ֹות ר"ת גי' שם ב"ן

סוד ,בנ"ך גי' ע"ב ,הוא חסד המתגלה בפום אמה ,והוא י"ח בכל כנף ,בסוד ט"ט דמטטרו"ן ,שהוא שדי ,וד' ציצית

עולמות סביב הכסא ,ומילוי כ"א עולה ט"ל ,וד"פ ט"ל עולה יוסף כנ"ל ,וזהו "הנה "בנך "יוסף ,ור"ת הוא י"ז גימטריא
גי"ד ,והכולל הוא ח"י ,לזה בן ח"י לחופה ,כי נשלם לו עת הזיווג) .פע"ח ,ש .הציצית ,פ"ד(

שם קדוש הנ"ל

לו

פרי מהיצירה ואם אין לו ישלים בפרי עם גרעין הנאכל עם קליפתו כמו :אפרשזיף ,מנגו ,שסק.

]ס[

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

פרישין
יקחו חבושים )פרישין( ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ו' ,ג'(

ַעל דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ין ִּגדּ וּלוֹ ִמן הָ אָ ֶרץ אוֹ ֵמר ׁ ֶשהַ כּ ֹלַ .על הַ ח ֶֹמץ וְ ַעל ַה ּנוֹ ְבלוֹ ת וְ ַעל ַהגּ וֹ בַ אי
אוֹ ֵמר ׁ ֶשהַ כּ ֹל ) ַעל הֶ חָ לָ ב וְ ַעל ַה ְּג ִבינָה וְ ַעל ַה ּ ֵביצִ ים אוֹ ֵמר ׁ ֶשהַ כּ ֹל(ַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר,
ּ ָכל ׁ ֶשהוּא ִמין ְקלָ לָ ה אֵ ין ְמבָ ְר ִכין ָעלָ יו:

יכוין בר"ת ַהנּ ֹו ְב ֹלות וְ ַעל ַהגּ ֹו ַבאי א ֹומֵ ר ובר"ת ַה ְ ּג ִבינָ ה וְ ַעל ַה ֵּב ִיצים א

ֹומֵ ר

אהוה
אָרץ
ה ֶ
שם קדוש לתיקון הדעת היוצא מפסוקֵ :את ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָ

)בראשית א' ,א'(

אח"כ ימשיכו נוסח לימוד זה )משנה מעשרות א' ,ג'(

ישין
הֶ חָ רו ִּביןִ ,מ ּ ׁ ֶש ִּי ּנָקֵ ד ּו .וְ כָ ל הַ ּ ְׁשחוֹ ִרים ִמ ׁ ֶש ִּי ּנָקֵ ד ּו .הָ אֲגָ ִסים וְ הַ ְּק ֻר ְסטו ֵּמ ִלין וְ הַ ּ ָפ ִר ִׁ
ֵיתים,
וְ הָ עֻ זְ ָר ִדיםִ ,מ ּ ׁ ֶש ִּי ָּק ֵרח ּו .וְ כָ ל הַ ְ ּלבָ נִ ים ִמ ּ ׁ ֶש ִּי ָּק ֵרח ּו .הַ ִּת ְל ּ ָתןִ ,מ ּ ׁ ֶש ְּתצַ ֵמחַ  .הַ ְּתבוּאָ ה וְ הַ זּ ִ
יש:
ִמ ּ ׁ ֶש ּי ְַכנִ יס ּו ְׁש ִל ׁ

]ט[

זית :ארץ זית שמן ודבש ,זית שמן ,יסוד הוא נקרא זית שמן .ויש להקשות שהיל"ל ארץ
דבש ,כי זית שמן הוא זכר .אבל דע ,כי בחינת היסוד לעולם אינו נפרד ממנה ,והוא הקוץ
של הדל"ת ,ועליו נאמר) :משלי כ"ו י'( "טוב שכן קרוב מאח רחוק" ,שכ"ן קרוב הוא היסו"ד,
)הנקרא טוב( המקבל ש"ע נהורין כמנין שכ"ן :הוא קרוב אליה ואינו נפרד ממנה" .מאח רחוק":
היא ת"ת ,שהיא רחוק לפעמים ,והשכן הוא קרוב .ולזה יש לו הדרת פנים בסיבת ה ָזקַ ן ,כי
כל ִהדוֹ ר פנים תלוי באבר הזה) ,היינו בשמירתו וסימן לעבירה הדרוקן( לפי שהוא מקבל ש"ע
נהורין שהם בפנים :ולזה רמז הכתוב ביוסף" :יפה תואר ויפה מראה") .בראשית ט"ל(
ואמר זית שמן ,שהיל"ל ארץ שמן ודבש ,ופי' בר"מ ,כי השמות היוצאים משם יה"ו )מז'
יא
מרגלאן( הם אלהים א"ל מצפ"ץ ,ואלו השמות עולים זי"ת .ושמ"ן באתב"ש בי"ט כמנין יה"ו,
יב
ושם יה"ו ביסוד .ולזה נק' ח"י ,לפי ששם זה בונה ששה בתים ,שהם י"ח הרומז ביסוד,
כמנין ח"י אותיות ,שכולם מתקבצים ביסוד לזווג ולזה יעקב חי ,ונקרא בארץ מצרים י"ז
שנה .ולמה לא ח"י שלמים ,אלא לפי שהיה בגלות ,והטיפה לא נתגלית .ויוסף ג"כ בארץ
כנען אמר בן י"ז שנה ,ולמה לא המתין עד היותו בן י"ח להיות ראוי לזווג ,אלא שיוסף לא
עלה למדריגת הזווג ,עד שנתנסה בשני נסיונות ,א' בגבורתו ,וא' שלא נשא בת אל נכר ,כי
אם בת אחותו ,כמ"ש ז"ל .ולזה לקח לו אלו הב' שמות המתפשטים ממנה ,כי בשמן ,עולה
יג
השמן בעצמו שהוא חשוב ,ולזה נקרא שמן ,שהוא מתוקן אל הזווג) .לשון ליקוטי תורה :ולכן
לקח אלו הג' שמות המתפשטים ממנו כי שמן עולה בי"ט בעצמו שהוא טוב ולזה נק' שמן שהוא מתוקן לזווג(
יד

טו

תמר :ודב"ש ,היא מלכות ,שהיא ש"ו של שופר .והיא מלכות שבה .ומאלו השבעה
מתברכת מלכות שבה ,היורדת בבריאה:

יא

גודגדניות
יקחו גודגדן )דובדבן מתוק( ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ו' ,ד'-ה'(

ד .הָ י ּו ְלפָ נָיו ִמינִ ים הַ ְר ּ ֵבהַ ,ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם י ֵׁש ּ ֵבינֵיהֶ ם ִמ ּ ִמין ִׁשבְ ָעהְ ,מבָ ֵר ְך
ָעלָ יו .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ֵר ְך ַעל אֵ יזֶה ֵמהֶ ן ׁ ֶש ִּי ְרצֶ ה :הֵ .בּ ַר ְך ַעל הַ יַּיִ ן ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵי הַ ּ ָמזוֹ ן,
ּ ָפ ַטר אֶ ת הַ יַּיִ ן ׁ ֶש ְ ּלאַ חַ ר הַ ּ ָמזוֹ ןֵ ּ .ב ַר ְך ַעל הַ ּ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵי הַ ּ ָמזוֹ ןָ ּ ,פ ַטר אֶ ת הַ ּ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת
ׁ ֶש ְ ּלאַ חַ ר הַ ּ ָמזוֹ ןֵ ּ .ב ַר ְך ַעל הַ ּ ַפתָ ּ ,פ ַטר אֶ ת הַ ּ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרתַ .על הַ ּ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ,לֹא פָ ַטר אֶ ת הַ ּ ַפת.
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף לֹא ַמעֲ ֵ ׂשה ְק ֵד ָרה:

יכוין בר"ת ֵבּ ַר ְך ַעל ַה ּיַיִ ן שם ע"ב יוד הי ויו הי

והנה ג' שמות אחרים הנזכר שם ,שהם :אל ,אלהים ,מצפץ .ל"א פ"ו ש' היוצאים מג' אותיות יה"ו ,הם בגי' זי"ת.
ואם תסיר מהם ההוי"ה ,ישאר מזי"ת שמ"ן) .א"ש ,ע"ה( וז"ס פסוק שמן זית זך) :א"ש ,הענין הוא כך ,שמן יוצא
מזי"ת ,בהסירך מהחשבון ז"ך(

יב

בי"ט גימטריא יה"ו ביסוד ומסוגל לשמירה ,ועל ידי שם זה ברח דוד מאכיש מלך גת ,וזה סוד אשגבהו כי ידע

שמי ראשי תיבות אכיש וסופי תיבות גימטריא בי"ט ,כי ביסוד אמא טמיר יסוד אבא קפ"ד קס"ו אחוריים דע"ב
ס"ג גימטריא שמי סופי תיבות בי"ט רצה לומר ה"ו דאשגבהו ויוד דכי .גם שם זה הוא ממונה על החן ועל ביטול
הקליפות ,ובפרט ביטול קליפות דעשו וישמעאל שהן סמאל ורהב ,שהן גימטריא שחל ,וזה שאמר על שחל ופתן
תדרוך שהם גימטריא סמאל ורהב כי בי חשק ואפלטהו הוא שם בי"ט המבטלים ,וכשאדם פוגם בריתו ח"ו פוגם
בשם הלז) :קהלת יעקב ב"י(
יג

הנה אותיות המלוי של שם אהי"ה דיודי"ן ,או דאלפי"ן ,הם כ"ז אותיות ,כמנין ז"ך .וזהו שמן זית זך כתית למאור,

שהם ב' חסדים ושני שלישים המגולים ,מהחזה דזעיר ולמטה ,ואלו נתנים לנוקבא על ידי היסוד ,שבו נכתתים,
להעלות נר ,הוא הנוקבא .וכבר ידעת ,כי כל חסד הוא הוי"ה אחת ,והנה ההוי"ה במלואה ,יש בה י' אותיות ,והנה ג'
הויו"ת פחות שליש ,הם כ"ז ,בגימטריא ז"ך) .ש .הפסוקים תצוה(
יד

דבש מצאת אכול דייך .פירוש ,כי כבר הודעתיך בענין מצות השופר כי ש"ך דינים הם ,והדבש הוא שורש
הדינים ,שהם בגי' ש"ו מן אותיות שופר )ס .הליקוטים פקודי(
טו

דבש הוא סוד לאה ורחל ,ויניקתן מהוי"ה ,לאה בראש בחינת י"ה רחל למטה בחינת ו"ה ,לאה ורחל

בחינת הוי"ה גימטריא דבש ,ונודע דלאה ורחל הן בחינת שני דלתים ,דבש ראשי תיבות בחינת שני
דלתין) :קהילות יעקב דב(

סדר הלימוד
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אגסים

עניין ז' מינים שנשתבחה בהם א"י בקיצור:
ידוע שהארץ רומזת לשכינה העליונה ונקראת ארץ ישראל ,וצריך לדעת שמה שמספרת התורה על יעקב
שנתברך ונקרא ישראל ,וב' נשים שלו לאה ורחל כל אלו ,הם כאמור חותמות של פרצופים בעולמות
העליונים ובהשתלשלות " -הסתכל באורייתא וברא עלמא" וע"י הקדמה זו נשפך מעט אור על י"ב
השבטים בני ישראל סבא הנוחלים את הארץ .מה שנשתבחה הארץ נבאר עתה בתכלית הקיצור.
כתב הרב זלה"ה) :שער הליקוטים פ .עקב( ארץ חטה ושעורה וכו' ,אלו הם ז' מינים שנשתבחה בהם א"י,
שצריכה א"י להשתבח ולהתברך מז' שלו ,שהם הו' שנשארו למעלה ,ומלכות שבה ,הרי ז' ,שנעשו
בחינת זכר אליה ,והיא בחי' ו' שנשארה באצילות ,המשפיע לד' ,כמבואר) .עיין שם באורך המשך כל
הכוונות המובאות(

יקחו אגסים ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ו' ,א'(

ּ ֵכיצַ ד ְמבָ ְר ִכין ַעל ַה ּ ֵפרוֹ תַ .על ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן אוֹ ֵמר ,בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ ,חוּץ ִמן הַ ַ ּייִ ןֶ ׁ ,ש ַעל הַ ַ ּייִ ן
אוֹ ֵמר בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הַ ּ ָגפֶ ן .וְ ַעל ּ ֵפרוֹ ת הָ אָ ֶרץ אוֹ ֵמר בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ א ֲָד ָמה ,חוּץ ִמן הַ ּ ַפתֶ ׁ ,ש ַעל הַ ּ ַפת
הוּא אוֹ ֵמר הַ ּמוֹ צִ יא לֶ חֶ ם ִמן הָ אָ ֶרץ .וְ ַעל הַ יְ ָרקוֹ ת אוֹ ֵמר בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ א ֲָד ָמהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר,
בּ וֹ ֵרא ִמינֵי ְד ׁ ָש ִאים:

יכוין המוציא לחם מן הארץ ס"ת אמן גי' יאהדונהי

ז' מינים שנשתבחה בהם א"י ,פירוש ז"א שהוא ישראל נותן אורות לארצו שהיא המלכות ,והם ז'
אורות – ז"ת דז"א המועברים אליה טז וצריך בירור איזה אורות מקבלת שהרי דיברנו על ז"ת והפירות
הם כנגד חב"ד )חיטה שעורה וגפן( נה"י )תאנה רימון וזית( ומלכות )תמר( וא"כ חג"ת לא נזכר ?
והביאור בזה:
א .ז"א מקבל מוחין מפרצופי אבא ואימא) ,מוחין דאבא מלובשים תוך המוחין דאימא( אח"כ מעבירם לא"י
היא המלכות.
ב .המלכות העומדת אחורי ז"א מחולקת לב' חלקים )פרצופים(.
א .חלק עליון נקרא לאה מגיע עד חזה דז"א ועומד כנגד ו' ספירות חב"ד חג"ת.
ב .חלק תחתון נקרא רחל מתחיל מחזה דז"א ועומד כנגד ד' ספירות תנה"י.
ג .למלכות יש כמה שורשים שורש )שלישי( בעולם האצילות )תחת היסוד( ושורש )רביעי( היורד
לעולמות בי"ע )מלכיות דט"ס( ,תחילה מקבלת המלכות שבאצילות את השפע מז"א ואח"כ
מעבירה ז' אורות שהם ז' מינים לבחינת המלכות היורדת לבי"ע ,ובכל עולם מצטירים י' שורשים
כנגד י"ס של סוגי הפירות הנמצאים באותו עולם.

א.

מוחין
דאבא

ב.

מוחין
דאימא
ז"א
חב"ד

ז"א
חב"ד
חטה

מלכות

נהי"ם

גפן

א .לאה

ישים וְ הָ עֻ זְ ָר ִדים ,אֵ ינָם ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה .הַ ּ ַת ּפוּחַ וְ הַ חַ זְ ָרד,
וּבָ ִאילָ ן ,הָ אֲגָ ִסים וְ הַ ְ ּק ֻר ְס ּתו ֵּמ ִלין ,וְ הַ ּ ָפ ִר ִׁ
ימין ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשדּ וֹ ִמין זֶה לָ זֶהִּ ,כ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה:
הַ ּ ַפ ְר ְס ִקים וְ הַ ּ ְׁשקֵ ִדין ,וְ הַ ּ ִׁשיז ִָפין וְ הָ ִר ִ

רוֹמ ָמה ְשׁמוֹ
ה י ה ו ס"ת ַליהֹוָה ִא ִתּי וּנְ ְ

יכוין בצרוף חודש טבת

)תהילים ל"ד ד'(

כוס ג'  -יין שחציו לבן וחציו אדום

יוד הא ואו הא

עוזרדין

אצילות

מלכות

חג"ת
נה"י

אח"כ ימשיכו נוסח לימוד זה )משנה כלאים א' ,ד'(

יקחו עוזרד )צהוב – זערור ,אדום  -סופייאה( ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה ברכות ו' ,ב'(

שעורה

תאנה רימון
זית

ג.

]נט[

ב.

רחל
תמר

ּ ֵב ַר ְך ַעל ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ א ֲָד ָמה ,יָצָ א .וְ ַעל ּ ֵפרוֹ ת הָ אָ ֶרץ בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ ,לֹא יָצָ אַ .על
ּ ֻכ ָּלם ִאם אָ ַמר ׁ ֶשהַ ּכֹל ,יָצָ א:

בריאה

ָא ָד ָמה ס"ת אהי"ה
בּוֹרא ְפּ ִרי ה ֲ
יכוין ֵ

יצירה
עשיה

לה

אח"כ ימשיכו נוסח לימוד זה )משנה דמאי א' ,א'(

ימין וְ הָ עֻ זְ ָר ִדין ,ו ְּבנוֹ ת ׁשוּחַ  ,ו ְּבנוֹ ת ִׁש ְק ָמה ,וְ נוֹ ְבלוֹ ת הַ ְּת ָמ ָרה,
יתין ,וְ הָ ִר ִ
הַ ַּק ִ ּלין ׁ ֶש ַּבדְּ ַמאי ,הַ ּ ִׁש ִ
יתין
וְ הַ ּג ְֻפנִ ין ,וְ הַ ִּנצְ ּ ָפה .ו ִּביהו ָּדה ,הָ אוֹ ג ,וְ הַ ֹח ֶמץ ׁ ֶש ִּביהו ָּדה ,וְ הַ ּ ֻכ ְס ָּברַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּ ִׁש ִ
ימי ִׁש ְקמוֹ נָהָּ .כל ְּבנוֹ ת ִׁש ְק ָמה ּ ְפטוּרוֹ ת,
ימין ּ ְפטו ִּרין ,חוּץ ֵמ ִר ֵ
ּ ְפטו ִּרין ,חוּץ ִמ ּ ׁ ֶשל דּ ו ְּפ ָרהָּ .כל הָ ִר ִ
חוּץ ִמן הַ ּ ֻמ ְס ָטפוֹ ת:
יכוין בצרוף חודש שבט

היוה

ירנּוּ וְ ָהיָה הוּא
ה ֵמר יְ ִמ ֶ
ר"ת ָ

)ויקרא כ"ז ,ל"ג(

* תם ונשלם י"ב צירופי החודשים *
טז

ו"ק ניתנים לשורשה שבאצילות והיא מעבירה לשורש הרביעי  -מלכות שיורדת לעולמות בי"ע

)מלכויות דט"ס( ,ונעשית זכר אליה.

לה

פרי מהיצירה ואם אין לו ישלים בפרי עם גרעין הנאכל עם קליפתו כמו :אפרשזיף ,מנגו ,שסק.

פרי עץ הדר
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ַמה זֶּה ְלהַ ְצ ִהיל ּ ָפנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ֶמן? אֵ לּ ּו ְׁשנֵים ָע ָ ׂשר
ּ ָפנִ ים  -אַ ְר ָּב ָעה ׁ ֶשל אַ ְריֵה ,אַ ְר ָּב ָעה ׁ ֶשל ׁשוֹ ר
ֶשרֶ ׁ ,שהֵ םִ :מיכָ אֵ ל אַ ְריֵה ,אַ ְר ַּבע
אַ ְר ָּב ָעה ׁ ֶשל נ ׁ ֶ
ה ֶו''ה .אַ ְר ַּבע ּ ְפנֵי ׁשוֹ ר ,וְ הוּא
ּ ָפנִ ים ׁ ֶשלּ וֹ ֶי ֹ
ֶשר ,וְ הוּא
ּ ַג ְב ִריאֵ ל ,וְ הֵ ם ַיהֹוַ ''ה .אַ ְר ַּבע ּ ְפנֵי נ ׁ ֶ
נו ִּריאֵ ל ,וְ הֵ ם יִ הֹוְ ''ה .וְ הֵ ם ְממֻ ִּנים ּ ַתחַ ת חֶ סֶ ''ד
ֱמ''ת ,דַּ ְרגוֹ ת ְׁשל ׁ ֶֹשת ָהאָ בוֹ ת .וּפֵ ְר ׁשו ָּה
ּ ַפחַ ''ד א ֶ
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ,הָ אָ בוֹ ת הֵ ן הֵ ן הַ ּ ֶמ ְר ּ ָכבָ ה .וְ עוֹ ִלים
הָ אוֹ רוֹ ת ְלחֶ ְׁשבּ וֹ ן יַבּ ֹ''ק.

ַמאי ְל ַה ְּצ ִהיל ּ ָפנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ֶמןִ .אינּ וּן י''ב ּ ָפנִ ים ,ד'
ֶשר) ,דף רי''ז ע''א( דְּ ִאינּ וּן
דְּ אַ ְריִ ה ,ד' דְּ ׁשוֹ ר ,ד' דְּ נ ׁ ֶ
ֶהו''ה .אַ ְר ַּבע
יה י ְֹ
ִמיכָ אֵ ל אַ ְריִ ה ,אַ ְר ַּבע אַ נְ ּ ִפין דִּ ילֵ ּ
ַהו''ה .ד'
אַ נְ ּ ִפין דְּ ׁשוֹ ר ,וְ ִאיה ּו ּ ַג ְב ִריאֵ ל ,וְ ִאינּ וּן י ֹ ַ
הו''ה.
ֶשר ,וְ ִאיה ּו נו ִּריאֵ ל ,וְ ִאינּ וּן יִ ְֹ
אַ נְ ּ ִפין דְּ נ ׁ ֶ
וְ ִאינּ וּן ְמ ָמנָןְּ ,תחוֹ ת חֶ סֶ ''ד ּ ַפחַ ''ד אֶ ֶמ''ת ,דַּ ְר ִּגין
דִּ ְתלַ ת אֲבָ הָ ן .וְ אוֹ ְקמוּהָ ַר ָּבנָן ,הָ אָ בוֹ ת הֵ ן הֵ ן
הַ ֶמ ְר ּ ָכבָ ה .וְ סַ ְ ּל ִקין נְ הוֹ ִרין ְלחֻ ְׁש ָּבן יַבּ ֹ''ק .וְ ִאינּ וּן
ֶמלֶ ְך ַמלַ ְך יִ ְמלוֹ ְך.

אוֹמ ִריםָ :אז י ְַר ְנּנ+וּ ע ֲֵצי הַ ָיּ -עַ ר ִמ ִלּ ְפנֵ י יְהוָה ִכּיָ -ב+א ִל ְשׁפּוֹט אֶ ת-הָ ָ ֽא ֶרץ:
ִאילָ נוֹת שֶׁ ְבּשָׂ ֶדה ְ
)דברי הימים א ט"ז ,ל"ח(

ההוי

יכוין בצרוף חודש אלול

ְוּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶה ָלּנוּ ִכּי

ס"ת

)דברים ו' ,כ"ה(

לד

חרו"ב

גי'

יוד הי ויו הי

ויכוין לזכות ליראה עליונה יראת הרוממות ולתקן פגם הראיה

חרובי"ן
כ"ו

יהוה

נ"ר

והו

סיט עלם מהש ללה אכא כהת

יזל מבה הרי הקם לאו

כלי

נתה האא ירת שאה ריי

אום לכב ושר

אני חעם רהע
והו
ומב

ייז

דני החש עמם ננא
יהה

ענו

מיני פירות האילן:
ובעולם הבריאה :עשרה מהן לעומת י' ספירות שלה .ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרוב
לאצילות אין להם קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלין כמו שהן ,ואלו הן :ענבים ,תאנים,
תפוחים ,אתרוגים ,לימוני"ם ,אגסים ,חבושים ,תותים ,שורב"אש ,חרובין.
ועשרה מיני פירות הם בעולם היצירה :והן סוד י"ס דיצירה שהם בנונים בין עולם הבריאה

דבריאה ,ואלו הן :זיתים ,תמרים ,גודגניות ,שופאייפ"אש ,פרישקו"ט ,זירגואיל"אש )פרונאש
בלע"ז( ,משמשים )אלבריקוקיש בלע"ז( ,נישפ"ולאש) .ובח"ה :לאשמשמישי"ש ,גינדא"ש ,אקאאני"ש,

והקליפה דבוקה בנפש ואלו הן :רמונים ,אגוזים ,שקדים ,ערמונים ,לוזים הנקרא אלייא"אנס
)ובח"ה :הנקרא אלביאנ"אש( ,אלונים הנקרא אלויאוטאש בלע"ז )ובח"ה :אלביו"טאש בלע"ז( ,פריסין

הזי אלד לאו ההע

פהל נלך
יחו

ייי

מלה חהו

להח כוק

מנד

פניוני"ש פסת"וקיס ,מאוזי"ס.
הנה העשר מיני פירות דבריאה נתברר מהם כל הפסולת ונשארו כולן טוב .ואילן סרק הוא
להפך שהוא הכל רע ,שהכל הוא קליפה וכנגד י' 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 י' מיני פירות דעשיה שהמוח הוא מלגאו ,והקליפה

וול

ילה סאל ערי עשל מיה

חופפת עליו מבחוץ ,כנגדן בקליפה כשלוקחת ניצוץ הקדושה בתוכה לחיות אליה והיא

נית מבה

ייל

הרח מצר

חופפת עליו מבחוץ כקליפה אל המוח ע"כ .צא ולמד כי אין דבר גשמי פה למטה שאין

חבו ראה יבמ

מום

דוגמתו למעלה ,כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם .ואשר המה בעולמות התחתונים

מחי דמב מנק איע

פוי

נמם

היי

ג"פ ע"ב מספר רי"ו כמנין גבורה
יוד הי ויו הי  -יוד הי ויו הי – יוד הי ויו הי
לד

נקח כי בכל עשב יהיה מותר מחברו בשורש שלו למעלה .ומהרח"ו זלה"ה ביאר שיש ל'

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

יאההויהה יאהלוההים יאהדונהי

ההה מיכ

רתיכא קדישא דאינון ארבע רישין דנהרין ומתפרשין מגנתא כהאי אגוזא וכו' .אשר ממנו

ועשרה מיני פירות יש בעולם העשיה :לעומת י"ס ,ולכן נאכל מה שבפנים ,ונזרק מה שבחוץ,

כנו"ר

לוו

דכתיב אל גינת אגוז ירדתי ,א"ל ת"ח האי גנתא נפקא מעדן ודא היא שכינתא .אגוז דא היא

ולא הביא משמשים(.

באכילת החרוב יכוין חרוב גי' רי"ו גי' גבורה  -למתק הגבורות ברי"ו אותיות דע"ב
ילי

הנה משם תתבונן כי אף על גב שהבורא ית' שם משטרו בארץ ,ועל כל אחד מלאך ממונה
עליו ,מכל מקום העיקר של כל א' וא' נאחז במדות העליונות ,וכמ"ש שם בזוהר ז"ל :מאי

הבריאה .ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי אינו נאכל לפי שאינן רכים כגרעינים שבתוך הפירות

שתיהם בחכמה שהוא כנגד שם

בגי'

)עמוד (40

ובין עולם העשיה ,שאינן קרובות לטומאה כמו עולם העשיה ,ולא רחוקים כמו עולם

חרובין
ירא"ה גי' ראיה

הקדמה מסידור הירא חלק ד'

]יא[

בקונטרס פרי עץ הדר מופיעים הצירופים הנ"ל חרובין :ההוי ,אגסים :היהו ,עזרדין :הויה.

המה כל העליונים ,כי אם לא היה מצל לא היה צל .ואבי ראה גם ראה נועם שיח סוד לשון
הזהב אשר בחכמה דברו לאמר "ראש השנה לפירות האיל"ן ולא אמרו לפירות האילנות.
רמזו בחכמה לאילנא קדישא ,אילנא דחיי .וכמו שביארו גורי האר"י שכן "אילן" בגי'
יאהדונה"י כמו שבא במכתבם ביאור מאמר הזוהר פרשת אחרי מות ההוא אילנא רבא
ותקיפה וכו' אילנא דנטע שורשוי באינון חיים ע"ש .וכן בכתבי רבינו הקדוש האר"י אילן

]יב[

סדר הלימוד

במלואו )אלף יוד למד נון( גי' י"ב צירופי הוי"ת ,רמז על הת"ת אילנא דחיי שכולל בו י"ב
צירופי הוי"ה כמ"ש בפרשת בשלח תריסר תחומין וכולי סליקו באילנא קדישא רבא .וכן עוד
שם במאמר ויבאו אלימה וכו' ואתתקף אילנא קדישא בי"ב תחומין וכו':
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 ע"כ סליק.
)ובח"ה :בכח הברכות .ואשר ילוה אליהם הגות סוד שורשן תתעוררנה בקומתם וצביונם למעלה .ונוסף
גם הוא כי בספר 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 .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 .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 להגותם לפני אכילת כל פרי ופרי בסוד שורשו הבא בספר
הזוהר ובתקונים בקצת מהם לעורר שרשיהן למעלה(.

סדר הלימוד
ֵיה
ו ְּבגִ ין דָּ אָ ּ ,כל הַ ִמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתאָּ ,ב ִטיל ִמ ּנ ּ
ִחיוּבָ א דְּ כֹכָ בַ ּיָא ו ַּמזָּלֵ יִ .אי אוֹ ִליף לָ ּה ְּכ ֵדי
ימא ּ ִפ ּקו ָּדהָ א .וְ ִאם לָ אוְּ ,כ ִאלּ ּו לָ א ִא ְׁש ְּתדַּ ל
ְלקַ ְּי ָ
ֵיה ִחיוּבָ א דְּ כֹכָ בַ ּיָא ו ַּמזָּלֵ יָ ּ .כל
ָּב ּה ,וְ לָ א ָּב ִטיל ִמ ּנ ּ
ירן.
ׁ ֶש ּ ֵכן ַע ּ ֵמי הָ אָ ֶרץ דְּ ִאינּ וּן ִא ְת ַמ ְתלָ ן ִל ְב ִע ָ
דְּ אוֹ ְקמוּהָ ָעלַ יְ יה ּו אָ רוּר ׁשוֹ כֵ ב ִעם ּ ָכל ְּבהֵ ָמה,
דְּ לָ א ִא ְת ָּב ְטלוּן ִמ ְּנהוֹ ן ִחיוּבָ א דְּ כֹכָ בַ ּיָא ו ַּמזָּלֵ י.
)תהלים קג( אֱנוֹ ׁש ּ ֶכחָ ִּציר ָי ָמיו ְּכ ִּציץ הַ שּׂ ָ ֶדה ּ ֵכן
יתי ּ ַגם
יה) ,תהלים לז( נ ַַער הָ יִ ִ
ָי ִּציץ ,וְ ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ימי עֲ לו ָּמיו.
זָקַ נְ ִּתיְ .לבָ ַתר )איוב לג( י ָׁשוּב ִל ֵ
יה ,וְ ָ ּצ ְמח ּו
דְּ ִאילָ נָא דְּ ִא ְת ְק ִּצי ּצ ּו ַענְ ִפין ַע ִּת ִ
יקין דִּ ילֵ ּ
ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמין ְּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ י ,אָ הַ ְדר ּו ְּב ָע ְל ָמא ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמין.
ימין.
ִמית ּו סָ ִבין ,וְ ִא ְתהַ ְדר ּו ְלהַ אי ָע ְל ָמא עו ְּל ִ
וְ הַ יְ ינ ּו ָרזָא דִּ ְמחַ דֵּ ׁש קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּבכָ ל יוֹ ם
אשית .דְּ ֵמ ִתין אֶ לֶ ף ְּבכָ ל יוֹ ָמא
ּ ָת ִמיד ַמעֲ ֵׂשה ְב ֵר ִׁ
ו ִּמ ְתחַ דְּ ִׁשין אֶ לֶ ף ְּבכָ ל יוֹ ָמא.
)תהלים קד( וְ יַיִ ן יְ ַ ׂש ּ ַמח ְלבַ ב אֱנוֹ ׁש ,דָּ א יִ ינָא
יתא .דְּ ָה ִכי סָ ִליק יַיִ ןְּ ,כחו ְּׁש ַּבן סוֹ ''ד .ו ַּמה
דְּ אוֹ ַריְ ָ
יַיִ ''ן ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ֶמהֱוִ י סָ ִתים וְ חָ ִתים ,דְּ לָ א יִ ְתנְ ּ ַס ְך
ְלעֲ בוֹ ָדה זָ ָרה .אוּף הָ ִכי ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ֶמהֱוִ י סָ ִתים
יתא ,וְ כָ ל ָרזִ ין דִּ ילָ ּה ,וְ לָ א
וְ חָ ִתים סוֹ ד דְּ אוֹ ַריְ ָ
יראָ יו .וְ לָ או ְל ַמגָ נָא ַע ְב ִדין ּ ַכ ּ ָמה
ִא ְׁש ּ ַת ְקיָין אֶ ָּלא ִל ֵ
יה ְ ּלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא,
ּ ִפקו ִּדין ַּביַיִ ן ,ו ְּמבָ ְר ִכין ּ ֵב ּ
יה ְּת ֵרי ּ ַגוְ ונִ יןִ ,חי ָ ּור וְ סו ָּמק ,דִּ ינָא
וְ יַיִ ן ִאית לֵ ּ
ֲמי ,וְ הַ יְ ינ ּו ב' ּתוֹ סֶ פֶ ת ַּביַיִ ן.
וְ ַרח ֵ
ְּכגַ וְ ונָא דְּ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ִחי ָ ּו ָרא וְ סו ָּמקָ אִ .ח ָ ּוור ִמ ִּס ְט ָרא
ימינָא ,סו ָּמק ִמ ִּס ְט ָרא דִּ שְׂ ָמאלָ א.
דִּ ִ
ימר .אֶ ָּלא
יה ְל ֵמ ַ
ו ַּמאי ְלבַ ב אֱנוֹ ׁש ,לֵ ב הֲ וָ ה לֵ ּ
ִאית לֵ ב ָמסוּר לַ ּ ֵלב .וְ ִאינּ וּן ל''ב ֱאל ִֹהים
אשית ,ל' ִמן
אשית ,ב' ִמן ְּב ֵר ִׁ
דְּ עוֹ בָ ָדא דִּ ְב ֵר ִׁ
ְל ֵעינֵי ּ ָכל יִ שְׂ ָראֵ לִ ,איה ּו ל''ב ִּתנְ יָינָא .דָּ א לֵ ''ב
לֵ ''ב ְׁשנַיִ ם סַ ְ ּלקָ א דַּ ְע ּ ָת ְך ,חֲסַ ר ְּת ַמנְ יָא ְלע''ב,
אשית.
דְּ ִאיה ּו וַ יְ כֻ לּ ּוִ .אינּ וּן ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ְּב ֵר ִׁ
אשיתִ ,עם זֶה סֵ פֶ ר
ְּת ִמינָאָ ה ַמאי ִהיא .ז' יְ ֵמי ְּב ֵר ִׁ
ּתוֹ ְלדוֹ ת אָ ָדם .זֶה ע''בְּ ,בחו ְּׁשבָ ן ְּביַיִ ן.

]נז[

ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶהָ ּ ,כל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה ִּב ּ ֵטל ִמ ּ ֶמנּ ּו
ִח ּיוּב ּכוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תִ ,אם לוֹ ֵמד אוֹ ָת ּה ְּכ ֵדי
יה .וְ ִאם לֹא ְּ -כ ִאלּ ּו לֹא ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל
ְלקַ ּיֵם ִמ ְצווֹ ֶת ָ
ָּב ּה ,וְ לֹא ִב ּ ֵטל ִמ ּ ֶמנּ ּו ִח ּיוּב ּכוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תָ ּ .כל
ׁ ֶש ּ ֵכן ַע ּ ֵמי ָהאָ ֶרץ ׁ ֶש ִּנ ְמ ְׁשל ּו ִל ְבהֵ מוֹ תֶ ׁ ,ש ּ ֵבאֲ ר ּו
עֲ לֵ יהֶ ם )דברים כז( אָ רוּר ׁשֹכֵ ב ִעם ּ ָכל ְּבהֵ ָמה,
ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְת ַּב ְּטל ּו ֵמהֶ ם ִח ּיוּב ׁ ֶשל ּכוֹ כָ ִבים ו ַּמ ָּזלוֹ ת.
)תהלים קג( אֱנוֹ ׁש ּ ֶכחָ ִציר ָי ָמיו ְּכ ִציץ הַ שּׂ ָ ֶדה ּ ֵכן
יתי ּ ַגם זָקַ נְ ִּתי.
י ִָציץ וְ ֶנא ֱַמר בּ וֹ )שם לז( נ ַַער ָהיִ ִ
ימי עֲ לו ָּמיוֶ ׁ .ש ִאילָ ן
אַ חַ ר ּ ָכ ְך )איוב לג( י ָׁשוּב ִל ֵ
יקים ׁ ֶשלּ וֹ וְ צָ ְמח ּו ְּכמוֹ ִמ ּק ֶֹדם
ׁ ֶש ִּנ ְק ְצצ ּו עֲ נ ִָפים ַע ִּת ִ
ְּב ׁ ָש ָר ׁ ָשיו ,חָ זְ ר ּו בָ עוֹ לָ ם ְּכ ִמ ּק ֶֹדםֵ .מת ּו זְ קֵ נִ ים,
וְ חָ זְ ר ּו לָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה עֲ לָ ִמים .וְ זֶה ּו סוֹ ד ׁ ֶש ּ ְמחַ דֵּ ׁש
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְּבכָ ל יוֹ ם ּ ָת ִמיד ַמעֲ ֵׂשה
אשיתֶ ׁ ,ש ּ ֵמ ִתים אֶ לֶ ף ְּבכָ ל יוֹ ם ,ו ִּמ ְתחַ דְּ ִׁשים
ְב ֵר ִׁ
אֶ לֶ ף ְּבכָ ל יוֹ ם.
וְ ַייִ ן יְ ַ ׂש ּ ַמח ְלבַ ב אֱנוֹ ׁש )תהלים קד(  -זֶה יֵין
הַ ּתוֹ ָרהֶ ׁ .ש ּ ָכ ְך עוֹ לֶ ה יַיִ ןְּ ,כחֶ ְׁשבּ וֹ ן סוֹ ''ד .ו ַּמה ּיַיִ ''ן
צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת סָ תוּם וְ חָ תוּם ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְתנ ּ ֵַס ְך לַ עֲ בוֹ ָדה
ְ
ְ
זָ ָרהַ ּ ,גם ּ ָכך צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת סָ תוּם וְ חָ תוּם סוֹ ד
הַ ּתוֹ ָרה ,וְ כָ ל סוֹ דוֹ ֶתיהָ  ,וְ לֹא ַמ ְׁש ִקים אוֹ ָתםַ ,רק
יראָ יו .וְ לֹא ְל ִח ּנָם עוֹ שִׂ ים ּ ַכ ּ ָמה ִמ ְצווֹ ת ַּב ּיַיִ ן
ִל ֵ
ו ְּמבָ ְר ִכים בּ וֹ אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא .וְ לַ ּיַיִ ן י ֵׁש
ְׁשנֵי גְ וָ נִ ים  -לָ בָ ן וְ אָ דם ,דִּ ין וְ ַרח ֲִמים ,וְ ַהיְ נ ּו ב'
ּתוֹ סֶ פֶ ת ַּב ּיַיִ ן.
ְּכמוֹ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ְלבָ נָה וַ אֲ ֻד ּ ָמה .לָ בָ ן ִמ ַ ּצד י ִָמין ,אָ דם
ִמ ַ ּצד שְׂ מֹאל.
ו ַּמה זֶּה ְלבַ ב אֱנוֹ ׁש? לֵ ב הָ יָ ה לוֹ לוֹ ַמר! אֶ ָּלא
ׁ ֶש ּי ֵׁש לֵ ב ָמסוּר ְללֵ ב ,וְ הֵ ם ל''ב ֱאל ִֹהים ׁ ֶשל
אשית ,ל' ִמ ְ ּל ֵעינֵי ּ ָכל
אשית ,ב' ִמ ְּב ֵר ִׁ
ַמעֲ ֵׂשה ְב ֵר ִׁ
יִ שְׂ ָראֵ ל .זֶה ּו ל''ב ׁ ֵשנִ י .זֶה ל''ב ל''ב ְׁשנַיִ ם -
ס''ד ,חָ סֵ ר ְׁשמוֹ נֶה ְלע''בֶ ׁ ,שהוּא וַ יְ כֻ לּ ּו .הֵ ם
אשיתְׁ .ש ִמינִ י ַמה ּו? ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי
ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ְב ֵר ִׁ
אשית ִעם )בראשית ה( זֶה סֵ פֶ ר ּתוֹ ְלדת אָ ָדם .זֶה
ְב ֵר ִׁ
ע''ב ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן ְּביַיִ ן.

]נו[

סדר הלימוד

פרי עץ הדר

חרובין

תורה:

יקחו חרוב ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק ג' פרשת פנחס רטז(:

יתי
ישא וְ אָ ַמרַ ,על דָּ א ְּכ ִתיב ,קָ נִ ִ
קָ ם בּ ּו ִּצינָא קַ ִד ׁ ָ
יה ְּברוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש,
יש אֶ ת יְ ֹ ָ
ִא ׁ
הו''ה .דְּ חָ זָאָ ת לֵ ּ
יתב ְּב ִל ְׁש ּ ַכת ַה ּ ָגזִ ית .וְ אוֹ ף הָ ִכי
דַּ עֲ ִת ִידין ְּבנוֹ י ְל ֵמ ַ
יה ׁ ַשעֲ ָתא,
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָ ר ּ ֶבן ּ ְפ ָדת ,דְּ הֲ וָ ה דְּ ִחיקָ א לֵ ּ
יה אֶ ָּלא קַ ב חֲרו ִּבין ְמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת
דְּ לָ א הֲ וָ ה לֵ ּ
ְל ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתְּ ,כמוֹ ְל ִר ִּבי ֲחנִ ינָא .אֲ ַמאי הַ איָּ ,ב ַתר
דַּ הֲ וַ ת ַּבת קוֹ ל נ ְַפקַ ת וְ אוֹ ֶמ ֶרתָ ּ ,כל ָהעוֹ לָ ם ּ ֻכלּ וֹ
אֵ ינוֹ נִ יזוֹ ן אֶ ָּלא ִּב ְׁש ִביל חֲנִ ינָא ְּבנִ י .אֶ ָּלא ִאיה ּו
ּ ָג ִרים קוֹ ֶדם ,דְּ חָ ַרב ק''ב ִמן י' ,דְּ ִאיה ּו יַבּ ֹ''ק .אוּף
יה אֶ ָּלא קַ ב חֲ רו ִּבין .דְּ אָ ת י'
הָ ִכי לָ א הֲ וָ ה לֵ ּ
יהי
ֵיה אַ ְתיָא נְ ִביע ּו ְלאָ ת ב' ,דְּ ִא ִ
ִאיה ּו יִ חוּד ,ו ִּמ ּנ ּ
יהי
ֵיה ִא ְתקַ דָּ ׁש ק' ,דְּ ִא ִ
ְּב ָרכָ ה ,וְ ִא ִ
יהי ק ֶֹד ׁש ,ו ִּמ ּנ ּ
יה
ִקדו ׁ ֵ
ּשיה .וְ ִר ִּבי ּ ְפ ָדת ּ ָג ִרים ְל ֶמהֱוִ י חֲרו ִּבין דִּ ילֵ ּ
ק''ב ,דְּ ִאינּ וּן ְק''דו ׁ ָּשה ְּב'' ָרכָ ה ,אוּף הָ ִכי לָ א הֲ וָ ה
יה אֶ ָּלא קַ ב חֲרו ִּבין ,אוּף הָ ִכי ִאיּוֹ ב ּ ֶבן יְ בָ ָמה
לֵ ּ
ירע לוֹ ְּכבָ ר.
הֲ וָ ה ,ו ְּבגִ ין דָּ א ִא ְת ַע ּנ ָׁשַ ,על ַמה דְּ ִא ַ
וְ ִאינּ וּן דְּ לָ א ַי ְד ֵעי ָרזָא דָּ א ,אַ ְמ ֵרי ְּבנֵי חַ ּיֵי ו ְּמזוֹ נֵי
לָ או ִּבזְ כו ָּתא ּ ַת ְליָא ִמ ְ ּל ָתא ,אֶ ָּלא ְּב ַמזָּלָ א ּ ַת ְליָא
יה,
ִמ ְ ּל ָתא .וְ ָהא ֲחזֵינָא ְלאַ ְב ָרהָ ם דְּ חָ זָא ְּב ַמזָּלֵ ּ
יה ְּב ָרא ,וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
דְּ לָ א הֲ וָ ה ָע ִתיד ְל ֶמהֱוִ י לֵ ּ
יה ְלבָ ָראְּ ,כ ִד ְכ ִּתיב )בראשית טו(
הוּא אַ ּ ִפיק לֵ ּ
ּאמר הַ ּ ֶבט וְ גוֹ ' .וְ אַ ְקמוּהָ ,
וַ יּוֹ ֵ ּצא אוֹ תוֹ ַהח ּו ָ ּצה וַ י ֶ
יה ֵ ּצא ֵמ ִא ְּצ ַטגְ נִ ינוּת ׁ ֶש ָּל ְך ,וְ הֶ עֱ לָ ה ּו
ְדאָ ַמר לֵ ּ
ְל ַמ ְעלָ ה ֵמהַ ּכֹכָ ִבים ,וְ אָ ַמר לוֹ ַה ּ ֶבט נָא ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה
ו ְּספוֹ ר הַ ּכֹכָ ִביםַ .עד הָ כָ א ִמ ִ ּלין דְּ ַר ָּב ָנן ,וְ ָ ּצ ִר ְ
יך
ְלפָ ְר ׁ ָשא לוֹ ן ְּב ֶד ֶר ְך נִ ְס ּ ָתר.
יהיבַ ת
ּ ָתא ֲחזֵיָ ּ ,כל ִּב ְריָין דְּ ָע ְל ָמא ,קוֹ ֶדם דְּ ִא ְתיְ ִ
אֲפילּ ּו
יתא ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,הֲ ווֹ ּ ַת ְליָין ְּב ַמזָּלָ א ,וַ ִ
אוֹ ַריְ ָ
יתא
יהיבַ ת אוֹ ַריְ ָ
ְּבנֵי חַ ִּיי ו ְּמזוֹ נֵי .אֲבָ ל ָּב ַתר דְּ ִא ְתיְ ִ
ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,אַ ּ ִפיק לוֹ ן ֵמ ִח ּיוּבָ א דְּ כֹכָ בַ ּיָא ו ַּמזָּלֵ י.
יפנָא ֵמאַ ְב ָרהָ םְּ .בגִ ין דַּ הֲ ווֹ עֲ ִת ִידין ְּבנוֹ י
וְ ָדא אוֹ ִל ְ
יהי ח ֲִמ ּ ׁ ָשה חו ָּמ ׁ ֵשי
ְלקַ ְּבלָ א ה' ֵמאַ ְב ָרהָ ם ,דְּ ִא ִ
ּתוֹ ָרה .דְּ ִא ְּת ַמר ָּב ּה )בראשית ב( אֵ ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָהאָ ֶרץ ְּב ִה ָּב ְראָ םְּ ,בה' ְּב ָראָ ם .אָ ַמר
ְלאַ ְב ָרהָ םְּ ,בגִ ין ַהאי ה' דְּ ִאתוֹ סָ ף ִּב ְׁש ָמ ְך ,הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ּ ַת ְח ּ ָת ְך ,וְ כָ ל ּכֹכָ בַ יָא ו ַּמזָּלֵ י דִּ נְ ִה ִירין ְּבה' .וְ לֹא
עוֹ ד ,אֶ ָּלא דְּ ִא ְּת ַמר ָּב ּה הֵ ''א לָ כֶ ם זְ ַרע ,וּזְ ַר ְע ּ ֶתם
ְּבהֵ ''א) .בראשית כא( ִּכי ְּביִ ְּצחָ ק יִ ָּק ֵרא ְל ָך זָ ַרע.

שה וְ אָ ַמרַ ,על זֶה ּ ָכתוּב )בראשית
קָ ם ְמנוֹ ָרה הַ ְּקדוֹ ׁ ָ

יש אֶ ת יְ הֹוָ ''הֶ ׁ .ש ָראֲ ָתה אוֹ תוֹ ְּברוּחַ
יתי ִא ׁ
ד( קָ נִ ִ
הַ ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשעֲ ִת ִידים ָּבנָיו לָ ׁ ֶשבֶ ת ְּב ִל ְׁש ּ ַכת ַה ּ ָגזִ ית.
לעזָ ר ִּבן ּ ְפ ָדתֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ְדחוּקָ ה לוֹ
וְ גַ ם ּ ָכ ְך ַר ִּבי ִא ָ
הַ ּ ׁ ָש ָעהֶ ׁ ,שלּ ֹא הָ יָה לוֹ אֶ ָּלא קַ ב חָ רו ִּבים ֵמ ֶע ֶרב
ׁ ַש ָּבת ְל ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתְּ ,כמוֹ ְל ַר ִּבי ֲחנִ ינָא .לָ ּ ָמה זֶה?
ְלאַ חַ ר ׁ ֶש ּי ְָצאָ ה ַּבת קוֹ ל וְ אוֹ ֶמ ֶרתָ ּ :כל הָ עוֹ לָ ם ּ ֻכלּ וֹ
אֵ ינוֹ נִ זּוֹ ן אֶ ָּלא ִּב ְׁש ִביל חֲנִ י ָנא ְּבנִ י .אֶ ָּלא הוּא
ּ ָג ַרם ק ֶֹדם ׁ ֶשהֶ ח ֱִריב קַ ''ב ִמן י'ֶ ׁ ,שהוּא יַבּ ֹ''קַ ּ .גם
ּ ָכ ְך לֹא ָהיָה לוֹ אֶ ָּלא קַ ב חָ רו ִּביםֶ ׁ ,שאוֹ ת י' ִהיא
יעה לָ אוֹ ת ב'ֶ ׁ ,ש ִהיא
יִ חוּד ,ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה ָּבאָ ה נְ ִב ָ
ְּב ָרכָ ה ,וְ ִהיא ק ֶֹד ׁש ,ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה ִמ ְתקַ דֵּ ׁש קֶ ׁ ,ש ִהיא
ק ֶֹד ׁש .וְ ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָ ר ּ ֶבן ּ ְפ ָדת ּ ָג ַרם ִל ְהיוֹ ת חָ רו ִּבים
ׁ ֶשלּ וֹ קַ ''בֶ ׁ ,שהֵ ם ְק'' ֻד ּ ׁ ָשה ְּב'' ָרכָ הַ ּ .גם ּ ָכ ְך לֹא
הָ יָה לוֹ אֶ ָּלא קַ ב חָ רו ִּביםַ ּ .גם ּ ָכ ְך ִאיּוֹ ב ּ ֶבן יְ בָ ָמה
הָ יָה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶעֱ נ ַׁש ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ְּכבָ ר אֵ ַרע לוֹ .
וְ הֵ ם ׁ ֶש ּלֹא ָי ְדע ּו סוֹ ד זֶה ,אָ ְמר ּוָּ ,בנִ ים חַ ִּיים
ו ְּמזוֹ נוֹ ת לֹא ִבזְ כוּת ּ ָתלוּי הַ דָּ בָ ר ,אֶ ָּלא ְּב ַמ ָּזל
ּ ָתלוּי הַ דָּ בָ ר .הֲ ֵרי ָר ִאינ ּו אֶ ת אַ ְב ָר ָהם ׁ ֶש ָראָ ה
ְב ַמזָּלוֹ ׁ ֶשלּ ֹא הָ יָה ָע ִתיד ִל ְהיוֹ ת לוֹ ּ ֵבן ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא הוֹ ִציאוֹ הַ חוּצָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ש ּ ָכתוּב )שם טו(
ֹאמר הַ ּ ֶבט וְ גוֹ ' .וּפֵ ְר ׁשוּהָ
וַ יּוֹ צֵ א אֹ תוֹ הַ חוּצָ ה וַ ּי ֶ
ְ
ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ  :צֵ א ֵמ ִא ְצ ַטגְ נִ ינוּת ׁ ֶש ְ ּלך ,וְ הֶ עֱ לָ ה ּו
ֵמ ַה ּכוֹ כָ ִבים ,וְ אָ ַמר לוֹ ַ :ה ּ ֶבט נָא
ְל ַמ ְעלָ ה
הַ ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה ו ְּספֹ ר ַה ּכוֹ כָ ִביםַ .עד ּ ָכאן דִּ ְב ֵרי
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ,וְ צָ ִר ְ
יך ְלפָ ֵר ׁש אוֹ ָתם ְּב ֶד ֶר ְך נִ ְס ּ ָתר.
בּ ֹא ו ְּראֵ הָ ּ ,כל ְּב ִריּוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ,ק ֶֹדם ׁ ֶש ִּנ ְּתנָה
אֲפלּ ּו ָּבנִ ים
הַ ּתוֹ ָרה ְליִ שְׂ ָראֵ ל ָהי ּו ְתלוּיִ ים ְּב ַמזָּל ,וַ ִ
ׁ ֶש ִּנ ְּתנָה תוֹ ָרה
חַ ִּיים ו ְּמזוֹ נוֹ ת .אֲבָ ל אַ חַ ר
ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,הוֹ ִציא אוֹ ָתם ֵמ ִח ּיוּב ּכוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת,
וְ זֶה לָ ַמ ְדנ ּו ֵמאַ ְב ָרהָ םִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשהָ י ּו בָ נָיו עֲ ִת ִידים
ְלקַ ּ ֵבל ה' ֵמאַ ְב ָרהָ םֶ ׁ ,ש ִהיא ֲח ִמ ּ ׁ ָשה חֻ ְמ ׁ ֵשי תוֹ ָרה,
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר ָּב ּה )שם ב( אֵ ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ
ְּב ִה ָּב ְראָ םְּ ,בה' ְּב ָראָ ם .אָ ַמר ְלאַ ְב ָר ָהםִּ :בגְ לַ ל
הַ ה' הַ זּוֹ ׁ ֶשנּ וֹ ְספָ ה ְל ִׁש ְמ ְך ,הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּ ַת ְח ּ ֶת ְ
יך וְ כָ ל
הַ ּכוֹ כָ ִבים וְ הַ ּ ַמזָּלוֹ ת ׁ ֶש ּ ְמ ִא ִירים ַּבה' .וְ לֹא עוֹ ד,
אֶ ָּלא ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר ָּב ּה )בראשית מז( הֵ ''א לָ כֶ ם ז ֶַרע.
וּזְ ַר ְע ּ ֶתם ְּבהֵ ''אִּ .כי ְביִ ְצחָ ק יִ ָּק ֵרא ְל ְך זָ ַרע.

]יג[

בראשית
כן :י
ֱ&הים ִיקָּ ו2וּ הַ ַ 1מּיִם ִמ ַתּחַ ת הַ שָּׁ מַ יִם אֶ ל-מָ קוֹם אֶ חָ ד וְ תֵ ָר ֶא+ה הַ יַּבָּ ָשׁ-ה ַ ֽו י ְִהיֽ ֵ -
ט וַיּ ֹאמֶ ר א ִ%
ֱ&הים כִּ יֽ -טוֹב :יא וַיּ ֹאמֶ ר
וּל ִמקְ וֵ ה הַ ַ +מּ ִים קָ ָרא י ִ ַ-מּים ַו ַיּ ְרא א ִ +
ֱ&הים | לַ יַּבָּ שָׁ ה אֶ ֶרץ ְ
וַיִּ קְ ָ 2רא א ִ
ֱ&הים ַ ֽתּ ְד ֵשׁא הָ אָ ֶרץ ֶדּשֶׁ א עֵ שֶׂ ב מַ ז ְִרי ַע ז ֶַרע עֵ ץ פְּ ִרי ע ֹשֶׂ ה פְּ ִרי ְל ִמינוֹ א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-ב +וֹ עַל-
א ִ%
ַתּוֹצא הָ ָ1א ֶרץ ֶ 0דּשֶׁ א עֵ שֶׂ ב מַ ז ְִרי ַע ז ֶַרע ְל ִמינֵהוּ וְ עֵ .ץ ֽע ֹשֶׂ ה-פְּ ִ 7רי א ֲֶשׁר
הָ ָא ֶ-רץ ַ ֽו י ְִהיֽ ֵ -כן :יב ו ֵ 2
ישׁי:
ֱ&הים כִּ יֽ -טוֹב :יג ַ ֽו י ְִהי-עֶ ֶרב ַ ֽו ְי ִהיֹ + -בקֶ ר יוֹם שְׁ לִ ִ ֽ
ז ְַרעוֹ-ב +וֹ ְל ִמינֵ -הוּ ַו ַיּ ְרא א ִ +
)בראשית א' ,ט'  -י"ג(

עקב
יתם וּבָ אתֶ ם
ֹכי ְמצַ וְּ  7:הַ יּ+וֹם ִתּשְׁ ְמרוּן לַ עֲשׂ -וֹת ְל ַ 2מ ַען ִ ֽתּ ְחי1וּן ְוּרבִ ֶ %
ֲשׁר אָ נ ִ .
א כָּ ל-הַ ִמּצְ ָו%ה א ֶ 2
ֲשׁר ה ִ ֹֽליכֲ1:
יכם :ב וְ זָכַ ְר ָתּ אֶ ת-כָּ ל-הַ ֶ %דּ ֶר Hא ֶ 2
ִ ֽו ִירשְׁ ֶתּם אֶ ת-הָ אָ ֶרץ אֲשֶׁ ר-נִ שְׁ ַבּע ְיהוָ +ה לַ ֲאבֹתֵ ֶ ֽ
ֲשׁר ִ ֽבּ ְלבָ בְ 7:
ֱ&ה7יֶ :ז 7ה אַ ְרבָּ ִעים שָׁ נָ +ה בַּ ִמּ ְד ָבּ-ר ְל ַ 2מ ַען ַע ֽ ֹנּ ְתְ 1:ל ַנ ֹֽסּ ְת %:לָ ַ 1ד ַעת אֶ ת-א ֶ .
ְיהוָ .ה א ֶ
ה ֲִתשְׁ ֹמר ִמצְ ו ָ +
ֹתיו אִ םֽ -ל ֹא :ג ַ ֽו ְי ַע ְנַּ K :ויּ ְַרעִ בֶ ַ J:ו ַ ֽיּא ִ ֲֽכ ְל :אֶ ת-הַ מָּ ן א ֲֶשׁר ל ֹא-י ַָדעְ תָּ וְ ל ֹא י ְָד +עוּן
יִחיֶ ה
מוֹצא ִ ֽפיְ -יהוָ +ה ְ
הוֹדעֲ %:כִּ 0י ל ֹא ַעל-הַ ֶלּחֶ ם ְלבַ דּוֹ י ְִחיֶ ה ָ ֽהאָ ָדם ִכּ7י עַל-כָּ לָ -
ֲאב ֶֹת-יְ :ל ַמעַן ִ ֽ
הָ אָ ָ ֽדם :ד שִׂ ְמ ָ 2ל ְת 1:ל ֹא ָ ֽב ְלתָ ה ֵ ֽמ ָעלֶ י :וְ ַר ְג ְל +:ל ֹא בָ ֵצ-קָ ה ֶז +ה אַ ְרבָּ ִעים שָׁ ָנֽה :ה וְ י ַָדעְ ָ +תּ עִ ם-
ֱ&ה-י:
ֱ&ה+יְ :מיַסְּ ֶ ֽרךָּ  :ו וְ ָשׁמַ ְרתָּ אֶ תִ -מצְ ֹו+ת יְהוָ ה א ֶ
ְלבָ ֶב%ִ :-כּי כַּ ֲא ֶ 2שׁר ְיי ֵַסּר אִ ישׁ אֶ ת-בְּ נוֹ יְהוָ ה א ֶ
טוֹב-ה אֶ ֶרץ נַ חֲלֵ י מָ יִם
ָ
וּל ִי ְר ָאה א ֹֽתוֹ :ז כִּ י יְהוָ ה אֱ&הֶ יְ :מ ִ ֽביאֲ +:אֶ לֶ -א ֶרץ
לָ ֶלכֶ ת בִּ ְד ָרכָ +יו ְ
ע ָינֹת ְ
ֲ
וּתאֵ נָ +ה וְ ִרמּ -וֹן ֶ ֽא ֶרץ-זֵית
וּת ֹה ֹמת יֹצְ ִאים בַּ בִּ קְ עָ +ה וּבָ ָ ֽהר :ח ֶא ֶרץ ִחטָּ ה וּשְׂ ֹע ָרה וְ גֶ פֶ ן ְ
ֲשׁר ל ֹא בְ ִמסְ כֵּ נֻת ֽתּ ֹאכַ לָ -בּהּ לֶ חֶ ם ֽל ֹא-תֶ ְח ַסר ֹ +כּל ָבּ-הּ אֶ ֶרץ א ֲֶשׁר
ֶשׁ+מֶ ן ְוּד ָ ֽבשׁ :ט ֶ%א ֶרץ א ֶ 2
וּב ַרכְ תָּ אֶ תְ -יהוָ ה אֱ&הֶ י :עַל-
אֲבָ נֶ יהָ בַ ְרזֶל וּמֵ ה ֲָר ֶ +ריהָ תַּ ְח ֹצב נְ ֽח ֹשֶׁ ת :י וְ אָ כַ ְל ָ +תּ וְ שָׂ ָב-עְ תָּ ֵ ֽ
הָ ָא ֶרץ הַ טּ ָֹב+ה א ֲֶשׁר ָנֽתַ ןֽ ָ -ל:H
)דברים ח' ,א'  -י'(

בחקתי
ית+ם א ָ ֹֽתם :ד וְ נָתַ ִתּי גִשְׁ מֵ יכֶ +ם בְּ עִ ָתּ-ם וְ נ ְָתנָ ה
ֹתי תֵּ ֵל-כוּ וְ אֶ תִ -מצְ ו ַֹתי ִתּשְׁ ְמרוּ ַועֲשִׂ ֶ
ג אִ ם-בְּ חֻ קּ ַ +
הָ אָ ֶרץ יְבוּלָ הּ וְ עֵ ץ הַ שָּׂ ֶ +דה י ִֵתּן פִּ ְריֽ וֹ :ה וְ ִה ִ2שּׂיג לָ כֶ ם ַדּיִשׁ אֶ ת-בָּ צִ יר וּבָ ִ +ציר י ִַשּׂיג אֶ תָ -ז ַ -רע
שׂבַ ע ִ ֽוישַׁ בְ ֶתּם לָ ֶב+טַ ח בְּ אַ ְרצְ ֶ ֽכם :ו וְ נָתַ ִתּי שָׁ לוֹם בָּ אָ ֶרץ וּשְׁ כַ בְ ֶ +תּם וְ ֵאין
ַואֲכַ ְל ֶתּם לַ ְח ְמכֶ ם לָ ֹ
ע ֹבר בְּ אַ ְרצְ ֶ ֽכם :ז ְוּר ַדפְ ֶ +תּם אֶ תֹ -איְבֵ יכֶ -ם
מַ ח ִ ֲ-ריד וְ ִהשְׁ בַּ ִתּי חַ ָיּה ָר ָעה ִמן-הָ אָ ֶרץ וְ ֶח ֶ+רב ל ֹא-תַ ֲ
וְ נָפְ לוּ ִלפְ נֵיכֶ +ם לֶ ָ ֽח ֶרב :ח וְ ָר ְדפוּ ִמכֶּ ם ח ֲִמשָּׁ ה מֵ אָ ה וּמֵ ָאה ִמכֶּ +ם ְרבָ ָבה ִי ְר ֹ -דּפוּ וְ נָפְ ל .וּ
יתי אֶ ְתכֶ -ם ַוהֲקִ ימ ִֹתי אֶ ת-
יתי ֲאלֵ יכֶ ם וְ ִהפְ ֵר ִיתי אֶ ְתכֶ ם וְ ִה ְרבֵּ ִ +
ֹאיְבֵ יכֶ 7ם ִלפְ נֵיכֶ +ם לֶ ָ ֽח ֶרב :ט וּפָ נִ ִ
וֹציאוּ :יא וְ נָתַ ִתּי ִמשְׁ כָּ נִ +י בְּ תוֹכְ כֶ -ם
ָשׁן ִמפְּ נֵ י חָ ָ +דשׁ תּ ִ ֽ
נוֹשׁ-ן וְ י ָ Q
יתי אִ ְתּ ֶ ֽכם :י ַואֲכַ ְל ֶתּם י ָָשׁ+ן ָ
בְּ ִר ִ +
ֽא&הים וְ אַ ֶ +תּם ִתּ ְהיוִּ -לי
יתי לָ כֶ +ם ֵל ִ -
וֹככֶ ם וְ הָ ִי ִ
וְ ֽל ֹאִ -תגְעַ ל נַפְ ִ +שׁי אֶ ְת ֶ ֽכם :יב וְ ִה ְתהַ לַּ כְ ִתּי בְּ ת ְ
אתי אֶ ְתכֶ ם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ִ ֽמ ְהיֹת לָ ֶה+ם עֲבָ ִ -דים
הוֹצ ִ
ֵ
ֲשׁר
יכם א ֶ 2
ְל ָעֽם :יג אֲנִ י ְיהוָ ה א ֱֽ&הֵ ֶ %
וֹמ ִמיּֽ וּת:
ָאוֹל Hאֶ ְתכֶ +ם קֽ ְ
טת ֻע ְלּכֶ ם ו ֵ
וָאֶ שְׁ בֹּר ֹמ ֹ
)ויקרא כ"ו ,ג' – י"ג(

]יד[

סדר הלימוד

סדר הלימוד

נביאים:

לוזים  /שקדים  /ערמונים

יחזקאל
טף
כב ֹכּה אָ מַ ר ֲאדֹנָ י יְהוִ ה וְ לָ ַק ְח ִתּי ָ%אנִ י ִמצַּ ֶמּ ֶ.רת הָ ֶא ֶ7רז הָ ָר ָמ+ה וְ נ ָָת ִ-תּי מֵ ר ֹאשׁ ֽ ֹינְ קוֹתָ יו ַר Hאֶ קְ ֹ
וְ שָׁ ַת ְל ִתּי אָ נִ י עַ ל הַ רָ -גּ ֹ +בהַ וְ תָ ֽלוּל :כג בְּ ַ 2הר ְמרוֹם יִשְׂ ָראֵ ל אֶ שְׁ תֳּלֶ נּוּ וְ נ ָָשׂא ָענָף וְ עָ שָׂ ה פֶ ִרי
יּוֹת+יו ִתּשְׁ ֹֽכּנָּה :כד וְ ֽ י ְָדעוּ כָּ ל-
וְ הָ יָ +ה ְל ֶא ֶרז אַ ִ -דּיר וְ שָׁ כְ נוּ תַ ְח ָ %תּיו כֹּל צִ פּוֹר כָּ ל-כָּ נָף בְּ ֵצל ָדּ ִל ָ
ע ֲֵצי הַ שָּׂ ֶ %דה ִכּי אֲנִ י יְהוָה ִהשְׁ ַפּ ְל ִתּי | עֵ ץ ָגּ ֹ%בהַ ִהגְבַּ ְה ִתּי עֵ ץ שָׁ פָ ל הוֹבַ שְׁ ִתּי עֵ ץ לָ ח וְ ִהפְ ַ +ר ְח ִתּי
יתי:
עֵ ץ י ֵָב-שׁ אֲנִ י יְהוָ +ה ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ ע ִ ָֽשׂ ִ
)י"ז ,כ"ב – כ"ד(

יחזקאל
יהם
כב וְ הוֹשַׁ עְ ִתּי ְלצ ֹאנִ י וְ ֽל ֹאִ -ת ְהיֶ ינָה +עוֹד לָ ַב-ז וְ ָשׁפַ טְ ִתּי ֵבּין ֶשׂ+ה לָ ֶ ֽשׂה :כג ַוהֲקִ מ ִֹ2תי עֲלֵ ֶ 1
רֹעֶ ה אֶ חָ ד וְ ָרעָ ה אֶ ְתהֶ ן ֵא+ת עַבְ ִדּי ָדוִ -יד הוּא ִי ְרעֶ ה אֹתָ ם וְ ֽהוּא-י ְִהיֶ ה לָ ֶה+ן ְלר ֶֹעֽה :כד ַואֲנִ י
ֽא&הים וְ עַבְ ִדּי ָדוִ +ד נ ִָשׂיא בְ תוֹכָ -ם אֲנִ י ְיהוָ +ה ִדּ ַ ֽבּ ְר ִתּי :כה וְ כָ ַר ִתּי לָ הֶ ם
ְיה ָו%ה אֶ ְהיֶ ה לָ הֶ ם ֵל ִ
בְּ ִרית שָׁ לוֹם וְ ִהשְׁ בַּ ִתּי חַ ָיּֽהָ -רעָ +ה ִמן-הָ ָא ֶ-רץ וְ יָשְׁ בוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר לָ בֶ טַ ח וְ יָשְׁ נ+וּ בַּ יְּ ָע ִ ֽרים :כו וְ נָתַ ִתּי
הוֹר ְד ִתּי הַ גֶּשֶׁ ם בְּ עִ תּוֹ גִּשְׁ ֵמי בְ ָרכָ +ה ִ ֽי ְהיֽ וּ :כז וְ נָתַ ןֵ 2 Vעץ
אוֹת7ם וּסְ בִ יבוֹת גִּבְ ָע ִ +תי בְּ ָרכָ -ה וְ ַ
ָ
הַ שָּׂ ֶ 1דה אֶ ת-פִּ ְרי%וֹ וְ הָ אָ ֶרץ ִתּ ֵתּן יְבוּלָ הּ וְ הָ יוּ עַל-אַ ְדמָ ָ +תם לָ ֶב-טַ ח וְ ֽ י ְָדעוּ כִּ י-אֲנִ י ְיה ָו%ה בְּ שִׁ בְ ִרי
אֶ ת-מֹטוֹת ֻעלָּ ם וְ ִ2הצַּ ְל ִתּים ִמ ַיּ +ד הָ עֹבְ ִדים בָּ ֶ ֽהם :כח וְ ל ֹאִ -י ְהי2וּ עוֹד בַּ ז לַ גּוֹיִם וְ חַ יַּת הָ ָא ֶ+רץ
ל ֹא ת ֹאכְ ֵל-ם וְ יָשְׁ בוּ לָ ֶב+טַ ח וְ ֵאין מַ ח ִ ֲֽריד :כט ַוהֲקִ מ ִֹתי לָ ֶה7ם מַ ָטּ+ע ְל ֵשׁ-ם וְ ֽל ֹאִ -י ְהי2וּ ע 1וֹד אֲסֻ ֵפי
יה+ם אִ ָתּ-ם וְ ֵ %המָּ ה ע ִַמּי
גּוֹים :ל וְ י ְָדע %וּ ִכּי אֲנִ .י יְהוָ 7ה אֱ&הֵ ֶ
ָרעָב בָּ אָ ֶרץ וְ ֽל ֹא-יִשְׂ אוּ +עוֹד כְּ ִל ַמּת הַ ִ ֽ
ֵבּית יִשְׂ ָראֵ ל נְ ֻא+ם ֲאדֹנָ י ְי ִ
יתי אָ ָדם אַ ֶתּ-ם אֲנִ י אֱ&הֵ יכֶ ם נְ ֻא+ם
הוֽה :לא וְ אַ ֵתּן צ ֹאנִ 7י צ ֹאן מַ ְרעִ ִ +
הוֽה:
ֲאדֹנָ י ְי ִ
)ל"ד ,כ"ב – ל"א(

יחזקאל
יתם :כח
וּמשְׁ פָּ ַטי ִתּשְׁ ְמ +רוּ ַועֲשִׂ ֶ ֽ
יתי ֵאת אֲשֶׁ ר-בְּ חֻ קַּ י תֵּ לֵ כוּ ִ
כז וְ אֶ ת-רוּ ִ +חי אֶ ֵתּן בְּ קִ ְרבְּ כֶ -ם וְ ע ִָ%שׂ ִ
א&הים :כט
ָת ִתּי לַ ֲא ֹֽבתֵ יכֶ -ם וִ ְהִייתֶ ם ִלי ְל ָעם וְ ָאנֹכִ י אֶ ְהיֶ ה לָ כֶ +ם לֵ ִ ֽ
וִ ישַׁ בְ ֶתּם בָּ אָ ֶרץ א ֲֶשׁר נ ַ +
אתי אֶ ל-הַ ָדּגָן וְ ִה ְרבֵּ ִיתי אֹתוֹ וְ ל ֹא-אֶ ֵתּן עֲלֵ יכֶ +ם
וְ הוֹשַׁ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם ִמ ֹ +כּל טֻ ְמ ֽאוֹתֵ יכֶ -ם וְ קָ ָר ִ
נוּב+ת הַ שָּׂ ֶד-ה ְל ַ %מ ַען ֲ 0אשֶׁ ר ל ֹא ִתקְ חוּ ע7וֹד חֶ ְר ַפּת ָרעָ +ב
וּת ַ
יתי אֶ ת-פְּ ִרי הָ ֵעץ ְ
ָר ָעֽב :ל וְ ִה ְרבֵּ ִ
בַּ ִ ֽ
טוֹבים וּנְ ֹֽקטֹתֶ ם בִּ פְ נֵיכֶ ם
גּוֹים :לא וּזְכַ ְרתֶּ ם אֶ תַ -דּ ְרכֵ יכֶ ם הָ ָרעִ ים וּמַ ַע ְללֵ יכֶ +ם א ֲֶשׁר ֽל ֹא- ִ -
יכֽם :לב .ל ֹא ְלמַ ַענְ כֶ ם א ֲִנֽי-ע ֶֹ %שׂה נְ אֻ ם ֲאדֹנָ י יְהוִ ה ִיוּ ַ ָ+דע לָ כֶ -ם
ע ֹונֹתֵ יכֶ ם וְ עַ +ל תּוֹע ֲֽבוֹתֵ ֶ
ַעל ֲ
כּל
בּ .וֹשׁוּ וְ ִהכָּ ְלמ 7וּ ִמ ַדּ ְרכֵ יכֶ +ם ֵבּית יִשְׂ ָר ֵ ֽאל :לג ֹכּה אָ מַ ר ֲאדֹנָ י ְיהוִ ה בְּ יוֹם טַ ה ֲִרי אֶ ְתכֶ ם ִמ ֹ +
עוֹנֽ וֹתֵ יכֶ -ם וְ ֽהוֹשַׁ בְ ִתּי אֶ תֶ -ה ָע ִרים וְ נִ בְ נ+וּ הֶ ח ֳָר ֽבוֹת :לד וְ הָ ָא ֶרץ הַ נְּשַׁ ָמּ+ה ֵ ֽתּ ָע ֵב-ד תַּ חַ ת א ֲֶשׁר
ֲ
עוֹבר :לה וְ אָ ְמר %וּ הָ ָא ֶרץ הַ לֵּ זוּ הַ נְּשַׁ מָּ ה הָ ְי ָ +תה כְּ גַן-עֵ ֶ-דן וְ הֶ ָע ִ .רים
הָ ְי ָתה שְׁ מָ מָ ה ְל ֵעינֵ +י כָּ לֽ ֵ -
הֶ ח ֳֵרב 7וֹת וְ ַ ֽהנְ שַׁ מּוֹת וְ הַ ֶנּה ֱָרס +וֹת בְּ צוּרוֹת י ָ ָֽשׁבוּ :לו וְ י ְָדעוּ הַ גּוֹ ִי%ם א ֲֶשׁר ִ ֽישָּׁ אֲרוּ  Kסְ בִ יבוֹתֵ יכֶ םִ Jכּי
יתי:
יתי הַ נֶּ ה ֱָרסוֹת נ ַָט+עְ ִתּי הַ נְּשַׁ ָמּ-ה אֲנִ י ְיהוָ +ה ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ ע ִ ָֽשׂ ִ
| אֲנִ י יְה ָו%ה בָּ נִ ִ
)ל"ו ,כ"ז – ל"ו(

]נה[

יקחו לוזים או שקדים או ערמונים ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק א' פרשת ויצא קס"א(:

)בראשית ל( וַ ִּי ַּקח לוֹ יַעֲ קֹב ַמ ַּקל ִל ְבנְ ה וְ גו',
ימנו ּ ָּתא,
יתיןְ ,רע ּו ּ ָתא ְדעוֹ בָ ָדאִ ,ק ְט ֵרי ִד ְמהֵ ְ
ַמ ְּתנִ ִּ
קָ ל קָ לָ א דְּ קָ ְליָא ִא ְּת ַער ֵמ ֵעילָ א ְל ּ ַת ּ ָתא ,אֲ נַן
יחין ַעיְ ינִ ין הֲ וִ ינָןַ ּ .ג ְל ְּגלָ א אַ ְסחַ ר ֵמ ֵעילָ א
ּ ְפ ִּת ִ
ְלכַ ּ ָמה ִס ְט ִרין ,קָ ל נְ ִעימו ּ ָּתא ִא ְּת ָערִ .א ְּת ָער ּו
יכין דְּ ִׁשינְ ּ ָתא ְּבחוֹ ֵריהוֹ ן ,וְ לָ א י ְָד ֵעי וְ לָ א
ימין דְּ ִמ ִ
נַיְ ִ
ימין או ְּדנִ יןְּ ,כבֵ ִדין
ִמ ְס ּ ַת ְּכלָ ן ,וְ לָ א חָ ָמאן .אֲ ִט ִ
ימא
יתא קָ יְ ָ
ימין וְ לָ א י ְָד ִעין .אוֹ ַריְ ּ ָ
ְד ִל ָּבא ,נַיְ ִ
יחין וְ לָ א י ְָד ֵעי ְּב ּ ָמה ִמ ְס ּ ַת ְּכלָ ן,
קַ ּ ַמיְ יה ּו ,וְ לָ א ַמ ְׁש ִּג ִ
את קָ ִלין ִא ְס ְּת ּ ָכל ּו
חָ ָמאן וְ לָ א חָ ָמאן .אוֹ ַריְ ּ ָ
יתא ָר ַמ ּ
ית ַמאן דְּ יִ ְׁש ּ ַגח,
ִט ּ ְפ ִׁשיןִ ּ ,פ ְּתח ּו ַעיְ ינִ יןִּ ,
ותנְ דְּ עוּן .לֵ ּ
ֵיהַ ,עד ָמה ּ ֶתהֱווּן ְּבגוֹ
ית ַמאן דְּ י ְַר ִכין או ְּדנ ּ
וְ לֵ ּ
ּ
חשוֹ כָ א דִּ ְרעו ּ ַּתיְ יכ ּוִ .א ְס ּ ַת ּ ָכל ּו ְל ִמנְ ַדע ,וְ ִא ְּת ְג ִלי
נהיר.
ְלכוֹ ן נְ הוֹ ָרא דְּ ִ
ימאִ ,מגּ וֹ ָעאק ּו דְּ אַ ְר ָעא ו ְּר ׁש ּו
ְּבזִ ְמנָא ְדיַעֲ קֹב ְׁשלֵ ָ
אָ ח ֳָראְּ ,בגוֹ דַּ ְר ִּגין נו ְּכ ָר ִאין דָּ חָ ה ְלכֻ ְ ּלה ּו ,וּבָ ִריר
יה .נְ הוֹ ָרא ִמגּ וֹ ח ֲׁשוֹ כָ א,
יה וְ אַ ְחסַ נְ ּ ֵת ּ
חוּלַ ק ַע ְדבֵ ּ
יה ּ ַכד
יה ְל ָמ ֵ
אר ּ
חָ ְכ ְמ ּ ָתא ִמגּ וֹ ִט ּ ְפ ׁשו ּ ָּתא ,וְ אוֹ ִקיר לֵ ּ
הֲ וָ ה קָ ִאים ְּבגוֹ ְר ׁשו ּ ָּתא דְּ אל זָ רַ .על דָּ א ְּכ ִּתיב,
)ישעיה כט( לֹא ַע ּ ָתה יֵבוֹ ׁש יַעֲ קֹב ולא ַע ּ ָתה ּ ָפנָיו
ֶיחֱור ּו .וַ ִּי ַּקח לוֹ ַיעֲ ֹקבָּ ,ב ִריר לֵ יה ְלחוֹ לָ קֵ יה
ְל ָע ְדבֵ יהָ ,מקַ ל ִל ְב ָנה לָ חִ ,ס ְט ָרא ִדיְ ִמי ָנא ,גָ וַ ון
ִחוָ ור .לָ חִ ,ס ְט ָרא ִאיה ּו ָד ּ ִמים .וְ ל ּוזָ ,דא ִס ְט ָרא
ור ָדא .וְ ָע ְרמוֹ ןָ ּ ,כ ִליל דָּ א
מאלָ א ,ס ּו ָמקַ א ְּכוָ ְ
ִד ְש ֹ
ורא ְּבגָ וַ ו ֶניה,
ְּב ָדא .וְ ּכֹ ְלה ּו אָ ִחיד יְ ִמי ָנא ִחוָ ַ
שף הָ לַ בַ ןְ ,דאָ ף ָעל גָ ב
וְ סָ ְלקָ א ְּבה ּו .דִּ ְכ ִּתיב ָמ ְח ֹ
ְדאָ ִחיד ִל ְת ֵרין ִס ְט ִריןָ ,נ ַטל חוֹ לָ קֵ יה ִל ְס ָטר
יְ ִמי ָנא ,וְ אָ גְ ִליף ְּב ּכֹלָ אְ ,ב ָה ִאי ִס ְט ָרא וְ ְב ָה ִאי
ִס ְט ָראְּ ,כ ֵדין ִא ְק ֵרי ְּגבָ ר ְש ִליםְ ,ש ִלים ְּב ֹכלָ א.
יכוין בצרוף חודש כסליו

ויהה

ר"ת

וַ ִּי ַּקח לוֹ ַמ ַּקל ִל ְבנֶה וְ גוֹ 'ִ .מ ְׁשנָה .הָ ָרצוֹ ן ׁ ֶשל
הַ ּ ַמעֲ ֶׂשהִ ,ק ְׁש ֵרי הָ אֱמ ּונָה ,קוֹ ל הַ ּקוֹ ל ׁ ֶשל
הַ ּקוֹ לוֹ תִ ,מ ְתעוֹ ֵרר ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה .אָ נ ּו ָהיִ ינ ּו
ּ ְפתוּחֵ י ֵעינַיִ ם .הַ ּ ַג ְל ּ ַגל סוֹ בֵ ב ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְלכַ ּ ָמה
ְצ ָד ִדים ,קוֹ ל ׁ ֶשל נְ ִעימוּת ִה ְתעוֹ ֵררִ .ה ְתעוֹ ְרר ּו
יריהֶ ם ,וְ לֹא יוֹ ְד ִעים
יְ ׁ ֵשנִ ים נִ ְרדָּ ִמים ׁ ֶש ּ ׁ ֵשנָה ִּבנְ ִח ֵ
וְ לֹא ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלים וְ לֹא רוֹ ִאים ,אֲ טו ֵּמי אָ זְ נַיִ םִּ ,כ ְב ֵדי
לֵ ב ,יְ ׁ ֵשנִ ים וְ אֵ ין יוֹ ְד ִעים ,הַ ּתוֹ ָרה עוֹ ֶמ ֶדת ִל ְפנֵיהֶ ם
יחים וְ לֹא יוֹ ְד ִעים ַּב ּ ֶמה ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלים,
וְ לֹא ַמ ְׁש ִּג ִ
ימה קוֹ לוֹ ת:
רוֹ ִאים וְ לֹא רוֹ ִאים .הַ ּתוֹ ָרה ְמ ִר ָ
ִה ְס ּ ַת ְּכל ּו ִט ּ ְפ ִׁשים ,יִ ּ ָפ ְתח ּו ָה ֵעינַיִ ם וְ ֵת ְדע ּו .אֵ ין ִמי
ׁ ֶש ּי ְַׁש ִּגיחַ  ,אֵ ין ִמי ׁ ֶש ּי ְַר ִּכין אָ זְ נוֹ ַ .עד ָמ ַתי ִּת ְהי ּו
ֲשכָ ה ׁ ֶשל ְרצוֹ נְ כֶ ם? ִה ְס ּ ַת ְּכל ּו לָ ַד ַעת,
ְּבתוֹ ְך הַ ח ׁ ֵ
וְ יִ ְת ּ ַג ּ ֶלה לָ כֶ ם הָ אוֹ ר הַ ּ ֵמ ִאיר.
ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ּיַעֲ קֹב הַ ּ ׁ ָשלֵ םִ ,מ ּתוֹ ְך הַ ָ ּצ ָרה ׁ ֶשל ָהאָ ֶרץ
וְ ָר ׁשוּת אַ חֶ ֶרתְּ ,בתוֹ ְך דְּ ָרגוֹ ת זָרוֹ ת דָּ חָ ה אֶ ת
ּ ֻכ ָּלם ,וּבָ חַ ר חֵ לֶ ק גּ וֹ ָרלוֹ וְ ַנחֲלָ תוֹ ָ ,האוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך
ֲשכָ ה ,חָ ְכ ָמה ִמ ּתוֹ ְך הַ ִּט ּ ְפ ׁשוּת ,וְ ִכ ּ ֵבד אֶ ת
הַ ח ׁ ֵ
ִרבּ וֹ נוֹ ְּ ,כ ׁ ֶשהָ יָה עוֹ ֵמד ְּבתוֹ ְך הָ ָר ׁשוּת ׁ ֶשל אֵ ל זָ ר.
ַעל ּ ֵכן ּ ָכתוּב )ישעיה כט( לֹא ַע ּ ָתה יֵבוֹ ׁש יַעֲ קֹב
וְ לֹא ַע ּ ָתה ּ ָפנָיו ֶיחֱוָ ר ּו .וַ ִּי ַּקח לוֹ יַ עֲ קֹב )בראשית ל(,
ָּבחַ ר לוֹ ְלחֶ ְלקוֹ ו ְּלגוֹ ָרלוֹ ַ ,מ ַּקל ִל ְבנֶה לַ ח ,צַ ד
י ִָמיןָ ּ ,גוֶן לָ בָ ן .לַ ח ,הוּא צַ ד ׁ ֶשל הַ ּ ַמיִ ם .וְ לוּז ,זֶה
צַ ד ׁ ֶשל ַה ּ ְשׂ מֹאל ,אָ דם ְּכוָ רֹד .וְ ַע ְרמוֹ ןָ ּ ,כלוּל זֶה
ָּבזֶה .וְ כֻ ָּלם אוֹ חֵ ז ַה ּי ִָמין הַ ָּלבָ ן ְּב ִצ ְבעוֹ וְ עוֹ לֶ ה
בָ הֶ םֶ ׁ ,ש ּ ָכתוּב ַמ ְח ּשף הַ ָּלבָ ןֶ ׁ ,שאַ ף ַעל ּ ַגב ׁ ֶשאוֹ חֵ ז
ִל ְׁשנֵי הַ ְּצ ָד ִדים ,לוֹ קֵ חַ חֶ ְלקוֹ ְלצַ ד י ִָמין ,וְ נ ְֶחקָ ק
ְּבכֻ ָּלםְּ ,בצַ ד זֶה ו ְּבצַ ד זֶה ,אָ ז נִ ְק ָרא גֶבֶ ר ׁ ָשלֵ ם,
ׁ ָשלֵ ם ַּב ּכֹל.

וַ יּ ְַרא יוֹ ׁ ֵשב הָ אָ ֶרץ הַ

ְּכנַעֲ נִ י )בראשית נ' ,י"א(

שקד
שק"ד אותיות קד"ש
לג

כתר מלכות

למשוך עלינו קדושה רבה ועליונה.

לג

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

]נד[

אָ ַמר ִר ִּבי יְ הו ָּדהַ ,מאי דִּ ְכ ִּתיב) ,קהלת ז'( ּ ַגם אֶ ת
יעא,
ֱלהיםְּ .כגַ וְ ונָא דִּ ְר ִק ָ
זֶה ְלעֻ ּ ַמת זֶה ָע ָ ׂשה ָהא ִ
ָעבֵ ד קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּבאַ ְר ָעא ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ְר ִמיזָ א
ילא .דְּ כַ ד הֲ וָ ה חָ ֵמי ר' אַ ָּבא ,חַ ד
ְל ַמה דִּ ְל ֵע ָּ
ֵיה ,הֲ וָ ה
יה ִא ְת ָע ִביד עוֹ פָ א דְּ פָ ַרח ִמ ּנ ּ
ִאילָ נָא ,דְּ ִאבֵ ּ
ָשא י ְַד ֵעי ְל ַמאי ְר ִמיזָאן,
ָּבכֵ י וְ אָ ַמרִ ,אי הֲ ווֹ ְּבנֵי נ ׁ ָ
ּשיהוֹ ן ַעד ַטבּ ו ֵּריהֹןְ ,ל ַמאי
הֲ ווֹ ְמבַ זְ עֲ ן ַמ ְלבּ ו ׁ ֵ
דְּ ִא ְתנְ ׁ ֵשי חָ ְכ ָמה ִמ ְּנהוֹ ןָ ּ .כל ׁ ֶש ּ ֵכן ִּב ְׁשאַ ר ַמה
דְּ ָעבַ ד קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּבאַ ְר ָעא.
ִּכ ְדאָ ַמר ר' יוֹ סֵ יִ ,א ָּלנִ יןִ ,אינּ וּן דְּ ִא ְתחָ זֵי ִמ ְּנהוֹ ן
חָ ְכ ְמ ָתאְּ ,כגוֹ ן חֲרוּבָ א ,דְּ קַ לִ ּ ,פ ְס ּתוּקָ א ,וְ כַ דּ וֹ ֶמה
לוֹ ןֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו ְּבחַ ד ְר ִכיבָ א ִא ְת ְרכָ ב ּוָ ּ .כל ִאינּ וּן
דְּ ַע ְב ִדין ּ ֵפ ִיריןַּ ,בר ִמ ּ ַת ּפו ִּחיןָ ,רזָא ח ֲָדא ִאינּ וּןַּ ,בר
ילין דְּ ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן.
ְׁש ִב ִ
ּ ָכל ִאינּ וּן דְּ לָ א ַע ְב ִדין ּ ֵפ ִירין ,וְ ִאינּ וּן ַר ְב ְר ִביןַּ ,בר
ֵמ ַע ְר ִבין דְּ נַחֲלָ א ,דְּ ִאית ְלה ּו ָרזָא ִּב ְלחוֹ דוֹ י ְּכגַוְ ונָא
ילאֵ ,מחַ ד יְ נִיקָ א יְ נִיק ּו ,וְ כָ ל חַ ד ֵמ ִאינוּן דְּ ִאינְה ּו
דִּ ְל ֵע ָּ
ימא ח ֲָדא ִא ְתיְ ִליד ּו.
זו ְּט ֵריַּ ,בר ֵמאֵ זוֹ בָ אֵ ,מ ִא ָ
ּ ָכל עֲ ָ ׂש ִבין דְּ אַ ְר ָעא ,דְּ ִא ְת ְמנֵי עֲ לֵ יהוֹ ן ַר ְב ְר ִבין
יפין ִּב ְׁש ַמ ּיָאָ ּ .כל חַ ד וְ חַ ד ָרזָא ִּב ְלחוֹ דוֹ יְּ ,כגַוְ ונָא
ּ ַת ִּק ִ
ילא ,ו ְּבגִ ין ּ ַכ ְך ְּכ ִתיבׂ ָ ,ש ְד ָך לא ִתזְ ַרע ִּכ ְלאָ יִ ם.
דִּ ְל ֵע ָּ
דְּ כָ ל חַ ד וְ חַ ד ָעאל ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,וְ נ ִָפיק ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,הֲ ָדא
הוּא ִד ְכ ִתיב) ,איוב ל''ח( הֲ י ַָד ְע ּ ָת ּ
חֻקוֹ ת ׁ ָש ָמיִ ם ִאם
כֻלם
ּ ָתשִׂ ים ִמ ְׁש ָטרוֹ ָּבאָ ֶרץ .ו ְּכ ִתיב )דף ט''ז ע''א( ְל ָּ
ְּב ׁ ֵשם יִ ְק ָרא .ו ַּמה ְּבכָ ל ַמה דִּ ְב ָע ְל ָמא ָרזָא ִּב ְלחוֹ דוֹ י
וְ לָ א ָּב ָעא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְלגַ ָּלאָ ה לוֹ ן,
ו ְּל ַע ְר ְבבָ א לוֹ ן ,ו ְּק ָראן ִּב ְׁש ָמ ָהן.

אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ ,מה זֶּה ׁ ֶש ּ ָכתוּב )קהלת ז( ּ ַגם אֶ ת
יע -
זֶה ְלעֻ ּ ַמת זֶה ָע ָ ׂשה הָ ֱאל ִֹהים? ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּב ָר ִק ַ
ָע ָ ׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּבאָ ֶרץ ,וְ הַ ּכֹל רוֹ ֵמז ְל ַמה
ּ ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ הֶ ׁ .ש ְּכ ׁ ֶש ָהיָה רוֹ אֶ ה ַר ִּבי אַ ָּבא ֵעץ אֶ חָ ד
ׁ ֶש ּ ִפ ְריוֹ נַעֲ ָ ׂשה עוֹ ף ׁ ֶש ּפוֹ ֵרחַ ִמ ּ ֶמנּ ּו ,הָ יָה בּ וֹ כֶ ה
וְ אוֹ ֵמרִ :אם ָהי ּו ְּבנֵי אָ ָדם יוֹ ְד ִעים ְל ָמה רוֹ ְמזִ ים,
ּשיהֶ ם ַעד ַטבּ ו ָּרם ְל ַמה
הָ י ּו קוֹ ְר ִעים ַמ ְלבּ ו ׁ ֵ
ּ ׁ ֶש ִּנ ְׁש ְּכחָ ה ֵמהֶ ם הַ חָ ְכ ָמהָ ּ .כל ׁ ֶש ּ ֵכן ִּב ְׁשאָ ר ַמה
ּ ׁ ֶש ָע ָ ׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּבאָ ֶרץ.
ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יִ ,אילָ נוֹ ת ,אוֹ ָתם ׁ ֶש ִּנ ְראֲ ָתה
ֵמהֶ ם חָ ְכ ָמהְּ ,כמוֹ חָ רוּב ,דֶּ קֶ לִ ּ ,פ ְס ּתוּק ,וְ כַ דּ וֹ ֶמה
לָ הֶ םֻ ּ ,כ ָּלם ְּבהַ ְר ּ ָכבָ ה אַ חַ ת הֻ ְר ְּכב ּוָ ּ .כל אוֹ ָתם
ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ּ ֵפרוֹ תְ ּ ,פ ָרט ְל ַת ּפו ִּחים ,סוֹ ד אֶ חָ ד הֵ ם,
ילים ׁ ֶש ִּנ ְפ ָר ִדים.
ּ ְפ ָרט לַ ּ ְׁש ִב ִ
ּ ָכל אוֹ ָתם ׁ ֶש ּלֹא עוֹ שִׂ ים ּ ֵפרוֹ ת ,וְ הֵ ם ְּגדוֹ ִליםְ ּ ,פ ָרט
ְל ַע ְרבֵ י נַחַ ל ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ הֶ ם סוֹ ד ְלבַ דָּ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ ה,
נְקים ,וְ כָ ל אֶ חָ ד ֵמאוֹ ָתם ַה ְּק ַט ִּנים,
ִמינִ יקָ ה אַ חַ ת יוֹ ִ
ּ ְפ ָרט לָ אֵ זוֹ בֵ ,מאֵ ם אַ חַ ת נוֹ ְלד ּו.
יפים
ּ ָכל ֵע ֶׂשב הָ אָ ֶרץ ׁ ֶש ּ ְממֻ ּנִים עֲ לֵ יהֶ םְּ ,גדוֹ ִלים ּ ַת ִּק ִ
ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ םְ .לכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד סוֹ ד ְלבַ דּ וֹ ְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ ה ,וְ לָ כֵ ן ּ ָכתוּב )ויקרא יט( ָ ׂש ְד ְך לֹא ִתזְ ַרע
נִכנָס ְלבַ דּ וֹ וְ יוֹ צֵ א ְלבַ דּ וֹ .
ִּכ ְלאָ יִ םֶ ׁ .ש ּ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְ
ּ
חֻקוֹ ת ׁ ָש ָמיִ ם ִאם
זֶה ּו ׁ ֶש ּ ָכתוּב )איוב לח( הֲ י ַָד ְע ּ ָת
ּ ָתשִׂ ים ִמ ְׁש ָטרוֹ בָ אָ ֶרץ .וְ כָ תוּב )דף ט''ז ע''א( )ישעיה מ(
ְלכֻ ָּלם ְּב ׁ ֵשם יִ ְק ָרא .ו ַּמה ְּבכָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ָּבעוֹ לָ ם סוֹ ד
ִּב ְלבַ דּ וֹ  ,וְ לֹא ָרצָ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלגַלּ וֹ ת אוֹ ָתם
ו ְּל ַע ְר ּ ֵבב אוֹ ָתם ,ו ְּק ָראָ ם ְּב ׁ ֵשמוֹ ת.

אֶ ל-גִּ נַּ ת אֱגוֹז י ַָר ְד ִתּי ִל ְרא +וֹת ְבּ ִא ֵבּי הַ נָּ -חַ ל ִל ְראוֹת ה ָ ֲֽפ ְר ָחה הַ גֶּפֶ ן הֵ נֵ +צוּ הָ ִרמּ ִ ֹֽנים:
)שיר השירים ו' ,י"א(

יכוין בצרוף חודש חשון

וההי

ר"ת

וּ ְד ָבשׁ ַהיּוֹם ַהזֶּה יְ הֹוָה

)דברים כ"ו ,ט"ו-ט"ז(

אגוז
אגו"ז בגי' טו"ב
אגוזי"ם בגי' בינה

לב

כשישבר את קליפת האגוז החיצוניות ויכוין לשבר כל הקליפות ולהפרידם מן הטוב הקודש.
לב

כתר מלכות

]טו[

יחזקאל
בּ ִית קָ ִ -דים
א ַויְשִׁ בֵ נִ י  Kאֶ לֶ -פּתַ ח הַ בַּ ִית Jוְ ִהנֵּהַ -מ ִים יֹצְ ִ %אים ִמ ַ 2תּחַ ת ִמפְ ַתּן הַ בַּ ִית קָ ִדימָ ה ִ ֽכּי-פְ נֵ י הַ ַ +
ְבּחַ  :ב וַיּוֹצִ אֵ נִ י ֽ ֶ Kדּ ֶרַ -Hשׁ ַער צָ פוֹנָהJ
וְ הַ ַמּ ִים י ְֹר ִ %דים ִמ ַ 1תּחַ ת ִמכֶּ תֶ ף הַ בַּ ִית הַ יְמָ נִ ית ִמנֶּ +גֶב לַ ִמּז ֵ ֽ
ַו ְיסִ בֵּ נִ י ֶדּ ֶר Hחוּץ אֶ לַ -שׁ ַער הַ חוּץ ֶ +דּ ֶר Hהַ פּוֹנֶ ה קָ ִ -דים וְ ִהנֵּהַ -מ ִים ְמפַ כִּ ים ִמן-הַ כָּ ֵ +תף הַ יְמָ ִנֽית:
ג בְּ צֵ את-הָ ִאישׁ קָ ִ +דים וְ ָקו בְּ י ָ-דוֹ ַויָּמָ ד אֶ לֶ ף ָ ֽבּאַ מָּ ה ַו ַיּעֲבִ ֵרנִ י בַ ַ +מּ ִים ֵמי אָ פְ ָ ֽס ִים :ד ַויָּמָ ד אֶ לֶ ף
ַו ַיּעֲבִ ֵרנִ י בַ ַ +מּיִם ַמ ִים בִּ ְרכָּ ִ -ים ַויָּמָ ד אֶ לֶ ף ַו ַיּעֲבִ ֵ +רנִ י ֵמי מָ ְת ָ ֽנ ִים :ה ַויָּמָ ד אֶ לֶ ף ַנQחַ ל א ֲֶשׁר ֽל ֹא-
ָבר :ו וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ַל+י ה ֲָר ִאיתָ בֶ ן-אָ ָד-ם
ע ֹ -בר ִ ֽכּי-גָאוּ הַ מַּ ִים ֵמי שָׂ חוּ נַ +חַ ל א ֲֶשׁר ֽל ֹאֵ -יע ֵ ֽ
אוּכַ +ל לַ ֲ
וּמ ֶזּֽה :ח
שׁוּבנִ י וְ ִהנֵּה אֶ ל-שְׂ ַפת הַ נַּחַ ל עֵ +ץ ַרב ְמ ֹ -אד ִמזֶּ +ה ִ
ַיּוֹלכֵ נִ י ַויְשִׁ ֵב+נִ י שְׂ ַפת הַ ָנּֽחַ ל :ז בְּ ֵQ
ו ִ
וּבאוּ הַ יָּמָּ ה
וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ַ %לי הַ ַמּיִם הָ אֵ לֶּ ה יוֹצְ ִ %אים אֶ ל-הַ ְגּ ִלילָ ה הַ קַּ ְדמוֹנָה וְ י ְָר +דוּ עַלֽ ָ -הע ֲָר ָב-ה ָ
אֶ ל-הַ יָּמָּ ה הַ ֽמּוּצָ ִ +אים וְ נִ ְרפּוּ הַ ָ ֽמּ ִים :ט וְ הָ יָ ה כָ ל-נֶ פֶ שׁ חַ ָיּה | אXשֶׁ רִ -ישְׁ ֹYרץ ֶאל כָּ ל-אֲשֶׁ ר Vיָב 2וֹא
ָשׁם ַנחֲלַ יִם ִ ֽי ְחיֶה וְ הָ יָ ה הַ ָדּגָ +ה ַר ָבּה ְמ ֹ -אד כִּ יָ2 Vבאוּ ָ 1שׁמָּ ה הַ ַמּיִם הָ ֵ%אלֶּ ה וְ י ָ ֵֽרפְ אוּ וָחָ י ֹ 7כּל אֲשֶׁ ר-
יָ בוֹא ָשׁ+מָּ ה הַ ָנּֽחַ ל :י וְ הָ ָיה Vע ְָמד 2וּ ָע ָ 1ליו ַדּ ָוּ ִג%ים מֵ עֵ ין גּ ִֶדי וְ עַד-עֵ ין ֶע ְגלַ יִם ִמשְׁ טוֹחַ ַ ֽלח ֲָר ִ +מים
ֹאת.יו וּגְבָ ָא7יו וְ ל ֹא י ֵָרפְ א +וּ
ִי ְהי-וּ ְל ִמינָה ִתּ ְהיֶ ה ְדגָתָ ם כִּ ְדגַ 7ת הַ ָיּם הַ גּ ָ+דוֹל ַר ָבּה ְמ ֹֽאד :יא בִּ צּ ָ
וּמזֶּ ה | כָּ לֵ -עֽץ-מַ 0אֲכָ ל ל ֹא-יִבּ 2וֹל עָ ֵ 1להוּ
ְל ֶמלַ ח נִ ָ ֽתּנוּ :יב וְ עַל-הַ נַּ חַ ל ַיע ֲֶלה ַעל-שְׂ פָ תוֹ ִמזֶּ ה | ִ
וְ ֽל ֹאִ -י ֹתּם פִּ ְרי%וֹ ָ ֽלח ֳָדשָׁ יו יְבַ כֵּ ר ִכּי מֵ ימָ יו ִמן-הַ ִמּקְ ָ +דּשׁ ֵהמָּ ה יֽ וֹצְ ִ -אים וְ הָ יָ ה פִ ְריוֹ ְל ַ ֽמאֲכָ ל וְ עָ ֵל+הוּ
רוּפה:
ִל ְת ָ ֽ
)מ"ז ,א' – י"ב(

יואל
יח ַויְקַ נֵּ א ְיהוָ +ה ְלאַ ְרצ -וֹ ַויּ ְַח ֹ +מל ַעל-ע ַֽמּוֹ :יט ַו ַ 2יּ ַען ְיה ָו1ה וַיּ ֹאמֶ ר ְלעַמּ %וֹ ִהנְ ִנ2י שׁ ֵֹלחַ לָ כֶ ם אֶ ת-
הַ ָדּגָן וְ הַ ִתּירוֹשׁ וְ הַ יִּ צְ הָ ר וּשְׂ בַ עְ ֶ +תּם אֹת -וֹ וְ ל ֹא-אֶ ֵ 2תּן אֶ ְתכֶ ם ע7וֹד חֶ ְר ָפּ+ה בַּ ִ ֽ
גּוֹים :כ וְ ֽאֶ ת-הַ צְּ פוֹנִ י
יכם וְ ִה ַדּ ְח ִתּיו  Kאֶ לֶ -א ֶרץ צִ ָיּה וּשְׁ מָ מָ ה Jאֶ ת-פָּ ָנ%יו אֶ ל-הַ יָּם הַ קַּ ְדמֹנִ י וְ סֹפ +וֹ אֶ ל-הַ יָּם
אַ ְר ִחיק מֵ עֲלֵ ֶ %
הָ ַ ֽאח ֲ-רוֹן וְ עָלָ ה בָ אְ שׁ %וֹ וְ תַ ַעל צַ ֲחנָתוֹ ִכּי ִהג ִ ְ+דּיל לַ ע ֲֽשׂוֹת :כא אַ לֽ ִ -תּ ְיר ִ +אי א ֲָד ָמ-ה ִגּילִ י וּשְׂ מָ ִחי
ִ ֽכּיִ -הג ְִדּיל ְיהוָ +ה לַ ע ֲֽשׂוֹת :כב אַ לֽ ִ -תּ ְיראוּ בַּ הֲמוֹת שָׂ ַדי ִכּי ָדשְׁ א +וּ נְ אוֹת ִמ ְד ָבּ-ר ִ ֽכּי-עֵץ נ ָָשׂא
ילם :כג וּבְ נֵ י צִ יּ%וֹן ִגּילוּ וְ שִׂ ְמחוּ בַּ יהוָ ה א ֱֽ&הֵ יכֶ ם ִ ֽכּי-נ ַָתן לָ כֶ 7ם אֶ ת-
פִ ְריוֹ ְתּאֵ נָ ה וָגֶ +פֶ ן נ ְָתנוּ חֵ ָ ֽ
מוֹרה וּמַ לְ ק +וֹשׁ בָּ ִר ֽ
ַיּוֹרד לָ ֶ %כם גֶּ 7שֶׁ ם ֶ
מּוֹרה ִלצְ ָד ָ -קה ו ֶ
הַ ֶ +
אשׁוֹן :כד וּמָ ְלאוּ הַ גּ ֳָרנ+וֹת ָבּ-ר וְ הֵ ִשׁיקוּ
הַ ְיקָ ִ +בים ִתּירוֹשׁ וְ ִיצְ ָ ֽהר :כה וְ שִׁ לַּ ְמ ִתּי לָ כֶ ם אֶ ת-הַ שָּׁ נִ ים אֲשֶׁ ר אָ ַכל ָ ֽהאַ ְרבֶּ ה הַ ֶיּ +לֶ ק וְ הֶ חָ ִסיל
וְ הַ ָגּ ָז -ם חֵ ילִ י הַ גָּדוֹל א ֲֶשׁר שִׁ לַּ ְ+ח ִתּי בָּ ֶ ֽכם :כו ַואֲכַ ְל ֶתּם אָ כוֹל וְ שָׂ בוֹ ַע וְ ִהלַּ ְל ֶ %תּם אֶ תֵ -שׁם יְהוָה
עוֹלם :כז וִ ַידעְ ֶ %תּם ִכּי בְ ֶק ֶרב
אֱ&הֵ יכֶ ם אֲשֶׁ ר-ע ָָשׂה עִ מָּ כֶ +ם ְלהַ פְ ִל-יא וְ ל ֹא-יֵב ֹשׁוּ ע ִ ַ+מּי לְ ָ ֽ
עוֹלם:
יִשְׂ ָראֵ ל אָ נִ י ַואֲנִ 7י יְהוָ ה אֱ&הֵ יכֶ +ם וְ ֵאין -עוֹד וְ ל ֹא-יֵב ֹשׁוּ ע ִ ַ+מּי ְל ָ ֽ
)ב' ,י"ח – כ"ז(
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פרק עב
א
ג

יז

[&הים ִמ Zשְׁ פָּ טֶ י :לְ ֶמלֶ ֵ Hתּ-ן וְ צִ ְדקָ ְת :לְ בֶ ןֽ ֶ -מלֶ :H
לִ שְׁ & ֹ2מה | א ִ%
יִשְׂ אוּ הָ ִ ^רים ] ָשׁלוֹם לָ עָ -ם וּ\גְבָ ע %וֹת בִּ צְ ָד ָ ֽקה:

דּוֹרים:
ִ ֽי ָיראוּ :עִ םָ -שׁ-מֶ שׁ וְ לִ פְ נֵ י ָי ֵ \%רחַ דּוֹר ִ ֽ
בְּ י ָָמיו צַ ִ -דּיק וְ ֹרב \שָׁ ל %וֹם עַד-בְּ ִלי י ֵ ָֽרחַ :
צִ יִּ -ים וְ \ ֹא ְי ָ%ביו ע ָָפר יְלַ ֵ ֽחכוּ:

י

ח

עוֹשׁק:
ֽידכֵּ א ֵ ֽ
יִשְׁ ֹפּט | עXנִ יֵּיָ % -עם יZוֹשִׁ י ַע לִ בְ נֵ י אֶ בְ י-וֹן ִו ַ

ד
ו

יבים ז ְַרזִ יף ָ ֽא ֶרץ:
ֵי ֵZרד כְּ מָ ָטר עַל-גֵּ -ז ִ\כּ ְרבִ ִ%

וְ Zי ְֵר ְדּ ִמיָּם עַד-יָ -ם וּ ִ\מנּ ָָ %הר עַד-אַ פְ סֵ יֽ ָ -א ֶרץ:

יוֹשׁיעַ:
ַדּל וְ אֶ בְ י-וֹן וְ ַנפְ שׁ +וֹת אֶ בְ יוֹנִ ים ִ ֽ

לְ Zפָ נָיו יִכְ ְרעוּ

יד

יב

ִ ֽכּיַ -י Zצִּ יל אֶ בְ יוֹן ְמשַׁ וֵּ ַ -ע וְ \ע ִָנ%י וְ ֽאֵ יןֹ -עזֵר ֽלוֹ:

ֵינֽיו:
ֵיקר ָדּ ָמם בְּ ע ָ
ִמתּוֹ HוּZמֵ חָ מָ ס ִיג ְַאל נַפְ ָשׁ-ם וְ י ַ +

ִמזּ ְַהaב ְ`שׁ ָבא וְ י ְִתפַּ לֵּ ל בַּ עֲדוֹ תָ ִ -מיד כָּ לַ \ -ה %יּוֹם ְיבָ רֲ ֶכֽנְ ֽהוּ:
י ְִרעַ שׁ כַּ לְּ בָ נוֹן פִּ ְרי-וֹ וְ י ִָציצוּ \ ֵמ ִ%עיר כְּ עֵ שֶׂ ב הָ ָ ֽא ֶרץ:
גּוֹים יְאַ שְּׁ ֽרוּהוּ:
ב -וֹ כָּ לִ -

ט

ז

יז

טז

ה

ִ ֽיפְ ַרח-

מַ לְ _ ֵכי תַ ְר ִשׁישׁ וְ Zאִ יִּ ים ִמנְ ָחה י ִָשׁ-יבוּ מַ לְ כֵ י שְׁ ָבא וּ \סְ ָ%בא אֶ שְׁ כָּ ר יַקְ ִ ֽריבוּ:

גּוֹים ַ ֽיעַבְ ֽדוּהוּ:
וְ יִשְׁ תַּ חֲווּ-לוֹ כָ לְ -מלָ ִכ-ים כָּ לִ -

יח

ב

י ִָדין ע ְַמּ :בְ ֶצ ֶ-דק ַועֲנִ יֶּי :בְ ִמשְׁ ָ ֽפּט:

טו

יג

יא

ָיZחֹס עַל-

יחי וְ ִיתֶּ ן-לוֹ K
וִ ִ%

י ְִהי פִ סַּ תַ2 -בּר | בָּ אָ ֶרץ ְ Kבּ aר ֹאשׁ ` ָה ִרים

עוֹלם לִ פְ נֵי-שֶׁ מֶ שׁ ִ Kינּaוֹן ְ`שׁמוֹ וְ י ְִת ָבּ ְרכוּ
י ְִהי שְׁ מ 2וֹ ְ ֽל ָ %

ֱ&הי יִשְׂ ָר ֵא-ל ע ֵ ֹ+שׂה נִ פְ לָ אוֹת לְ בַ ֽדּוֹ:
&Zהים א ֵ
בָּ רוּ | Hיְהוָ ה ֱא ִ

כּל הָ ָ%א ֶרץ ָ]א ֵמן | וְ אָ ֵ ֽמן:
ֵשׁם כְּ בוֹד %וֹ לְ ̀עוֹלָ ם וְ יִמָּ לֵ א כְ Zבוֹדוֹ אֶ תֹ -

כ

יט

וּבָ רוּ| H

ִשׁי:
כָּ לּוּ ְתפִ לּ -וֹת ָ \דּ ִו%ד בֶּ ן-י ָ ֽ

פרק קמז
ֱ&ה-ינוּ ִ ֽכּיָ -נ\עִ ים נָאוָ ה ְת ִה ָלּֽה :ב בּוֹנֵ ה ְירוּשָׁ ַלְ bיהוָ -ה נִ ְד ֵח+י
א ַה ְללוּ ָי2הּ | כִּ י-ט +וֹב ז ְַמּ ָרה א ֵ
בוֹתם :ד מוֹנֶ ה ִמ Zסְ פָּ ר לַ כּוֹכָ ִ -בים ְ\לכֻ ָ %לּם
וּרי ֵל-ב וּ ְ\מחַ ֵ%בּשׁ ְלעַצְּ ָ ֽ
יִשְׂ ָר ֵאל יְכַ ֵנּֽס :ג הָ Zרֹפֵ א ִלשְׁ ב ֵ
ענָוִ ים ְיהוָ -ה מַ שְׁ ִ +פּיל
עוֹדד ֲ
שֵׁ מוֹת יִקְ ָ ֽרא :ה גָּדוֹל אֲדוֹנֵ ינוּ וְ ַרבֹ - -כּחַ ִ\ל ְתבוּנָת %וֹ ֵאין ִמסְ ָ ֽפּר :ו ְמ ֵ
תוֹד-ה ז ְַמּ +רוּ לֵ א& ֵהינוּ בְ כִ נּֽ וֹר :ח ַ ֽה ְמכַ _ֶסּה שָׁ ַ 2מ ִים |
ְרשָׁ ִעים ע ֲֵדיֽ ָ -א ֶרץ :ז עֱנוּ לַ יהוָ ה בְּ ָ
נוֹתן ִלבְ הֵ ָמה לַ ְח ָמ-הּ ִלבְ נֵ י \ ֹע ֵ %רב
בְּ ע ִָ%בים הַ מֵּ ִכין לָ ָא ֶרץ מָ ָט-ר הַ מַּ צְ ִ +מיחַ הָ ִרים חָ ִ ֽציר :ט ֵ
רוֹצה ְי Zהוָה אֶ ת-י ְֵר ָא-יו
שׁוֹקי הָ ִאישׁ ִי ְר ֶ ֽצה :יא ֶ
ְבוּרת הַ סּוּס י ְֶח ָפּ-ץ ֽל ֹא-בְ ֵ +
א ֲֶשׁר ִיקְ ָ ֽראוּ :י ל ֹא בִ ג ַ
יחי
ֱ&ה ִי Hצִ יּֽ וֹן :יג ִ ֽכּיִ -חZזַּק בְּ ִר ֵ
אֶ תֽ ַ -ה ְמ ַיח ֲִלים ְלחַ סְ ֽדּוֹ :יב שַׁ בְּ ִחי ְי Zרוּשָׁ לַ  bאֶ תְ -יהוָ -ה ַ ֽה ְל ִ +לי א ַ
יעֽ :Hטו הַ שֹּׁלֵ חַ
ְבוּל Hשָׁ ל -וֹם ֵחלֶ ב ִ\ח ִ%טּים יַשְׂ בִּ ֵ
שְׁ ָע ָ -ר ִי Hבֵּ ַ +ר Hבָּ נַ ִי Hבְּ קִ ְר ֵ ֽבּ :Hיד הַ שָּׂ ם-גּ ֵ
צּמֶ ר ְ\כּפ %וֹר כָּ ֵאפֶ ר יְפַ ֵזּֽר :יז מַ שְׁ ִליH
אִ ְמ ָרתוֹ ָא ֶ-רץ ַעד\ְ -מהֵ ָ %רה יָרוּץ ְדּבָ ֽרוֹ :טז הַ נּ ֵֹתן ֶשׁלֶ ג כַּ ָ -
ַ ֽק ְרחוֹ כְ פִ ִ -תּים ִלפְ נֵ י ָ\ק ָרת %וֹ ִמי ַי ֲ
ע ֹֽמד :יח יִשְׁ ַלח ְדּבָ רוֹ וְ י ְַמ ֵס-ם י ֵַשּׁב ר\ וּח %וֹ ִיזְּלוּֽ ָ -מ ִים :יט מַ ִגּיד
וּמשְׁ פָּ ִטים בַּ ל-י ְָדע %וּם
ע ֹ -קב חֻ ָקּיו וּ ִ\משְׁ פָּ ָ %טיו ְליִשְׂ ָר ֵ ֽאל :כ ]ל ֹא עָ שָׂ ה ֵ 2כן | ְלכָ ל-גּ%וֹי ִ
ְדּבָ ָריו ְל ַי ֲ
לוּיֽהּ:
ַ ֽה ְל ָ

יז

בספר עץ התדהר ענף טו שבט למורי ורבי המקובל הרה"ג הר' תדהר שליט"א הוסיף סימן ס'

בתהילים ובספר פרי עץ הדר אינו נזכר אלא :כתובים ,תהילים סי' ע"ב וכו'

]נג[

יקחו אגוז ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק ב' פרשת שמות טו(:
אָ ַמר לֵ יה ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ָמה ּו דִּ ְכ ִתיב )שיר השירים ו'(

אֶ ל ִּגנָת אֱגוֹ ז י ַָר ְד ִּתי .אָ ַמר לֵ יה ּ ָתא חָ זֵיַ ,ההוּא
ִּגנְ ָתא נ ְַפקָ א ֵמ ֵע ֶדן ,וְ ָדא ִהיא ְׁש ִכינְ ּ ָתא .אֱגוֹ זָ :דא
ישין
ישאְ ,ד ִאינוּן אַ ְר ַּבע ֵר ִׁ
ִהיא ְר ִתיכָ א ִע ָּלאָ ה קַ דִּ ׁ ָ
ְדנַהֲ ִריןְ ,ד ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ִמן ִּגנְ ָתאְּ ,כהָ אי אֱגוֹ זָא,
ישין ְלגוֹ  .ו ַּמאי ְדאֲ ָמר
ישין קַ ִד ִׁ
ְד ִאינוּן אַ ְר ַּבע ֵר ִׁ
י ַָר ְד ִּתיְּ ,כ ָמה ִד ְתנָן ,י ַָרד ּ ְפלוֹ נִ י לַ ֶמ ְר ּ ָכבָ ה.
ימר,
יה ְל ֵמ ַ
יה ר' עֲ ִקיבָ אִ ,אי הָ ִכי ,הֲ וָ ה לֵ ּ
אֲ ַמר לֵ ּ
לָ אֱגוֹ ז י ַָר ְד ִּתיַ ,מה ּו אֶ ל ִּג ּנַת אֱגוֹ ז י ַָר ְד ִּתי .אֲ ַמר
יהִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ ִהיא ְׁשבָ חָ א דֶּ אֱגוֹ זָ אָ .מה אֱגוֹ זָא,
לֵ ּ
ימא ִמ ּ ָכל ִס ְטרוֹ יַ ּ ,כ ְך ְר ִתיכָ א דְּ נ ְָפקָ א
ירא ו ְּס ִת ָ
ְט ִמ ָ
ימא ִמ ּ ָכל ִס ְטרוֹ יַ .מה ִאינּ וּן אַ ְר ַּבע
ִמ ִּגנְ ּ ָתאְ ,ס ִת ָ
ישין דִּ י ּ ֶבאֱגוֹ זָאִ ,מ ְתחַ ְּב ָרן ְּבהַ אי ִּגיסָ א,
ְק ִר ִׁ
ְ
ו ִּמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ֵמ ַהאי ִּגיסָ אַ ּ .כך ְר ִתיכָ אִ ,מ ְתחַ ְּב ָרן
ותא ִּב ְׁשלֵ ימו ָּתא ו ִּמ ְת ּ ְפ ַר ׁש ּ ָכל
ְּבאַ חֲדו ָּתא ְּבחֶ ְדוָ ָ
חַ ד ְּב ִע ְברוֹ יַ ,על ַמה דְּ ִא ְת ָמנֵי הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב,
)בראשית ב'( הוּא הַ ּסוֹ בֵ ב אֶ ת ּ ָכל אֶ ֶרץ הַ חֲוִ ילָ ה
הוּא ַההוֹ לֵ ְך ִק ְד ַמת אַ ּ ׁשוּר ,וְ כֵ ן ּכו ָּּלם .אָ ַמר ִר ִּבי
יפוֹ י דֶּ אֱגוֹ זָא,
עֲ ִקיבָ אַ ,האי ִל ְכלוּכָ א דְּ ִהיא ִּב ְק ִל ּ
יתא
יה ,אַ ף ַעל ּ ַגב דְּ אוֹ ַריְ ָ
ְל ָמאי ְר ִמיזָא .אָ ַמר לֵ ּ
יה ְּב ַהאי ּ ַג ּ ֵלי.
לָ א ּ ַג ּ ֵלי לֵ ּ
ירן ,ו ִּמנְ הוֹ ן ְמ ִתיקָ ן ,ו ְּר ִמיזָא
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,מ ְּנהוֹ ן ְמ ִר ָ
ארי
ארי דְּ ִדינָא קַ ְׁשיָא ,וְ ִאית ָמ ֵ
ִאית לוֹ ןִ ,אית ָמ ֵ
יתא
דְּ ׁ ֵשירו ָּתא ,אֲ בָ ל ּ ָכל ְר ִמיזָא דְּ גַ ּ ֵלי ְּבאוֹ ַריְ ָ
יה
חָ זִ ינָן דְּ ִדינָא הֲ וִ י ,וְ הָ ִכי הוּא ְליִ ְר ִמ ּיָה ּו ,אַ ְחז ּו לֵ ּ
ְּב ִדינָא ,דִּ ְכ ִתיב) ,ירמיה א'( ַמ ּ ֵקל ׁ ָשקֵ ד אֲ נִ י רוֹ אֶ ה.
ַמאי ׁ ָשקֵ דְׁ .שקֵ ִדים ַמ ּ ָמ ׁש .וְ כֵ ן ְּב ַמ ּ ֶטה אַ הֲ רֹן,
)במדבר י''ז( וַ ִּיגְ מוֹ ל ְׁשקֵ ִדים .ו ִּמן ּ ֵתיבו ָּתא ַמ ּ ָמ ׁש,
ִא ְׁש ְּת ַמע ,דְּ הוּא דִּ ינָא קַ ְׁשיָא .דִּ ְכ ִּתיב) ,דניאל ט'(
וַ י ְּׁשקוֹ ד ה' ַעל הָ ָר ָעה .וְ כֵ ן ׁשוֹ קֵ ד אֲ נִ י ַעל דְּ בָ ִרי,
יה ר' עֲ ִקיבָ אַ ,מ ְׁש ַמע ּ ָכל ַמה
וְ כֵ ן ּכו ָּּלם .אָ ַמר לֵ ּ
דְּ ָעבַ ד קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֵיה חָ ְכ ְמ ָתא
יך הוּאְ ,ל ֵמילַ ף ִמנ ּ
סַ ִּגיאָ ה ,דִּ ְכ ִּתיב) ,משלי ט''ז( ּ ָכל ּ ָפ ַעל ה' לַ ַמעֲ נֵה ּו.
ר' אֶ ְל ָעזָ ר אָ ַמר ֵמהָ כָ א ,דִּ ְכ ִּתיב) ,בראשית א'( וַ ּי ְַרא
ֱלהים אֶ ת ּ ָכל אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה וְ ִה ּנֵה טוֹ ב ְמאֹ דַ .מה ּו
א ִ
ֵיה חָ ְכ ְמ ָתא ִע ָּלאָ ה.
ְמאֹ דְ .ל ֵמילָ ף ִמ ּנ ּ

אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ ,מה זֶּה ׁ ֶש ּ ָכתוּב אֶ ל ִּג ּנַת
אֱגוֹ ז י ַָר ְד ִּתי? אָ ַמר לוֹ  ,בּ א ְראֵ ה ,אוֹ תוֹ ּ ַגן יוֹ צֵ א
ֵמ ֵע ֶדן ,וְ זוֹ ִהי הַ ּ ְׁש ִכינָה .אֱגוֹ ז זוֹ ֶמ ְר ּ ָכבָ ה ֶע ְליוֹ נָה
אשים ׁ ֶש ּ ְמ ִא ִירים
ְקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשל אוֹ ָתם אַ ְר ָּב ָעה ָר ִׁ
ׁ ֶש ִּנ ְפ ָר ִדים ִמן הַ ּ ָגןְּ ,כמוֹ הָ אֱגוֹ ז הַ זֶּה ׁ ֶשאוֹ ָתם
אשים ְקדוֹ ִׁשים ִל ְפנִ ים .ו ַּמה ּ ׁ ֶשאָ ַמר
אַ ְר ָּב ָעה ָר ִׁ
י ַָר ְד ִּתיְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשנִ ינ ּו ,י ַָרד ּ ְפלוֹ נִ י לַ ּ ֶמ ְר ּ ָכבָ ה.
אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,אם ּ ָכ ְך ,הָ יָה לוֹ לוֹ ַמר
לָ אֱגוֹ ז י ַָר ְד ִּתיַ ,מה זֶּה אֶ ל ִּגנַת אֱגוֹ ז י ַָר ְד ִּתי? אָ ַמר
לוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשזֶּה ּו ִׁש ְבחוֹ ׁ ֶשל הָ אֱגוֹ זָ .מה אֱגוֹ ז
נִ ְס ּ ָתר וְ ָט ִמיר ִמ ּ ָכל ְצ ָד ָדיו ָ ּ -כ ְך הַ ּ ֶמ ְר ּ ָכבָ ה
ׁ ֶשיּוֹ צֵ את ֵמהַ ּ ַגן נִ ְס ּ ֶת ֶרת ִמ ּ ָכל ְצ ָד ֶדיהָ  .ו ָּמה אוֹ ָתם
אַ ְר ָּב ָעה ְק ָר ִׁשים ׁ ֶש ָּבאֱגוֹ ז ִמ ְתחַ ְּב ִרים ְּבצַ ד זֶה
וְ נִ ְפ ָר ִדים ְּבצַ ד זֶה ָ ּ -כ ְך ַּב ּ ֶמ ְר ּ ָכבָ ה ִמ ְתחַ ְּב ִרים
ְּבאַ ְחדוּת ְּבחֶ ְדוָ ה ו ְּׁשלֵ מוּת ,וְ נִ ְפ ָרד ּ ָכל אֶ חָ ד
ש ּ ָכתוּב )בראשית ב(
ְל ֶע ְברוֹ ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְת ַמ ּנָה .זֶה ּו ׁ ֶ
הוּא הַ ּסֹבֵ ב אֵ ת ּ ָכל אֶ ֶרץ ַהחֲוִ ילָ ה ,הוּא הַ הֹלֵ ְך
ִק ְד ַמת אַ ּ ׁשוּר ,וְ כֵ ן ּ ֻכ ָּלם .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א,
הַ ִ ּל ְכלו ְּך הַ זֶּה ׁ ֶש ִּב ְק ִל ּ ַפת הָ אֱגוֹ ז ְל ָמה הוּא רוֹ ֵמז?
אָ ַמר לוֹ  ,אַ ף ַעל ּ ַגב ׁ ֶשהַ ּתוֹ ָרה לֹא גִ ְ ּל ָתה אוֹ תוֹ -
ָּבזֶה ִמ ְת ּ ַג ּ ֶלה.
בּ ֹא ְראֵ ה) ,שקדים( ֵמהֶ ם ָמ ִרים ו ֵּמהֶ ם ְמתו ִּקים,
וְ ֶר ֶמז י ֵׁש לָ הֶ ם :י ֵׁש ַּבעֲ לֵ י ִדין קָ ׁ ֶשה ,וְ י ֵׁש ַּבעֲ לֵ י
אשית ,אֲ בָ ל ּ ָכל ֶר ֶמז ׁ ֶש ִּג ָּלה ַּב ּתוֹ ָרה ָר ִאינ ּו
ֵר ִׁ
ׁ ֶשהוּא דִּ ין ,וְ כָ ְך הוּא ְליִ ְר ְמיָה הֶ ְרא ּו לוֹ ְּב ִדין,
ׁ ֶש ּ ָכתוּב )ירמיה א( ַמ ּ ֵקל ׁ ָשקֵ ד אֲ נִ י רֹאֶ ה.
ַמה זֶּה ׁ ָשקֵ ד? ְׁשקֵ ִדים ַמ ּ ָמ ׁש .וְ כֵ ן ְּב ַמ ּ ֵטה אַ הֲ רֹן,
)במדבר י"ז( וַ ִּיגְ מֹל ְׁשקֵ ִדים .ו ִּמן הַ ּ ֵתבָ ה ַמ ּ ָמ ׁש
נִ ְׁש ָמע ׁ ֶשהוּא דִּ ין קָ ׁ ֶשהֶ ׁ ,ש ּ ָכתוּב )דניאל ט( וַ ִּי ְׁשקֹד
ה' ַעל הָ ָר ָעה ,וְ כֵ ן )ירמיה א'( ׁשֹקֵ ד אֲ נִ י ַעל דְּ בָ ִרי,
וְ כֵ ן ּ ֻכ ָּלם .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ ,מ ְׁש ָמע ּ ָכל ַמה
ּ ׁ ֶש ָע ָ ׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאִ ,ל ְלמֹד ִמ ּ ֶמנּ ּו חָ ְכ ָמה
ַר ָּבהֶ ׁ ,ש ּ ָכתוּב )משלי טז( ּכֹל ּ ָפ ַעל ה' לַ ּ ַמעֲ נֵה ּוַ .ר ִּבי
אֶ ְל ָעזָ ר אָ ַמר ִמ ּ ָכאןֶ ׁ ,ש ּ ָכתוּב )בראשית א( וַ ּי ְַרא
אֲשר ָע ָ ׂשה וְ ִה ּנֵה טוֹ ב ְמאֹ דַ .מה
ֱאל ִֹהים אֶ ת ּ ָכל ׁ ֶ
זֶּה ְמאֹ ד? ִל ְלמֹד ִמ ּ ֶמנּ ּו חָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָה.

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

]נב[

ַמאן ׁשוֹ ׁ ַשנָה .אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבאׁ ,שוֹ ׁ ַשנָה ְס ָתם,
ׁשוֹ ׁ ַשנָה דְּ ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ְּב ִׁשית ַט ְר ּ ֵפיׁ ,שוֹ ׁ ַשנָה דָּ א
ֵיה ִח ָ ּוור וְ סו ָּמק .וְ כ ָֹּלא הוּא ְּת ֵרין ְּגוָ ונֵי,
ְּגוָ ונ ּ
סו ָּמק וְ ִח ָ ּוור ,הָ ִכי ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל.
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּכ ַת ּפוּחַ ְּ ,כנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
ְּכ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה .דְּ הָ ִכי אָ ְמ ָרה ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לַ ּ ,תחַ ת
הַ ּ ַת ּפוּחַ עוֹ ַר ְר ִּת ָ
יךַ ּ .תחַ ת הַ ּ ַת ּפוּחַ )דף רפ''ז ע''א(
ְּבאָ ן אֲ ָתר ִהיא .אֶ ָּלא ִא ּ ֵלין אֲבָ הָ ִתין דְּ אַ ָמ ָרןִ .ר ִּבי
יוֹ סֵ י אָ ַמר ,דָּ א יוֹ ְבלָ אִ .ר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרּ ,כ ָֹּלא
ׁ ַש ּ ִפיר ,אֶ ָּלא ִא ּ ֵלין אֲ בָ הָ ן דְּ קָ אַ ְמ ָרןִ ,א ּ ֵלין ִאינּ וּן ג'
ְּגוָ ו ֵני ,דְּ ִמ ְתחַ ְּב ָרן ַּב ַת ּפוּחַ .

אֵ יזוֹ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה? אָ ַמר ַר ִּבי אַ ָּבאׁ ,שוֹ ׁ ַש ּנָה מֻ ּ ֶקפֶ ת,
ְס ָתם ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ׁ ֶש ִּנ ְכלֶ לֶ ת ְּב ִׁש ּ ׁ ָשה ָע ִליםׁ .שוֹ ׁ ַש ּנָה זוֹ
ְּגוָ נֶיהָ לָ בָ ן וְ אָ דם ,וְ הַ ּכֹל הוּא ִּב ְׁשנֵי גְ וָ נִ ים  -אָ דם
וְ לָ בָ ןָ ּ .כ ְך ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל.
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ָּך הוּא ְּכמוֹ ַת ּפוּחַ ְּ ,כנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
ְּכמוֹ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָהֶ ׁ .ש ּ ָכ ְך אָ ְמ ָרה ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לַ ּ ,תחַ ת
הַ ּ ַת ּפוּחַ עוֹ ַר ְר ִּת ְ
יךַ ּ .תחַ ת הַ ּ ַת ּפוּחַ )דף רפ''ז ע''א(
ְּבאֵ יזֶה ָמקוֹ ם זֶה? אֶ ָּלא אֵ לּ ּו ָהאָ בוֹ ת ׁ ֶשאָ ַמ ְרנ ּו.
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמר ,זֶה יוֹ בֵ לַ .ר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר ,הַ ּכֹל
יָפֶ ה ,אֶ ָּלא אֵ לּ ּו ָהאָ בוֹ ת ׁ ֶשאָ נ ּו אוֹ ְמ ִרים ,אֵ לּ ּו הֵ ם
ְׁשל ׁ ָֹשה גְ וָ נִ ים ׁ ֶש ּ ִמ ְתחַ ְּב ִרים ַּב ּ ַת ּפוּחַ .

אֲתר ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
ִר ִּבי יִ ְצחָ ק אָ ַמרְּ ,באָ ן ָ
יקין דִּ ְר ִחימו ָּתאְ ,דּ ִא ְת ְדּ בָ קַ ת
ְּב ׁשוֹ ׁ ַש ּנָהְּ .ב ִאינּ וּן נְ ִׁש ִ
ְּב ַמ ְל ּ ָכא ִע ָּלאָ ה ,נ ְַטלָ ה ְּת ֵרי ׁשוֹ ׁ ַש ִּניםְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר
)שם ה( שִׂ ְפתוֹ ָתיו ׁשוֹ ׁ ַש ִּנים .ו ְּבגִ ין ּ ָכ ְך אָ ְמ ָרה ְּכנֶסֶ ת
יִ שְׂ ָראֵ ל) ,שם א( יִ ּ ׁ ָשקֵ נִ י ִמ ְּנ ִׁשיקוֹ ת ּ ִפיה ּוְּ .בגִ ין
יה.
ְדּ ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ַּב ּ ׁשוֹ ׁ ַש ִּניםִּ ,ב ְת ֵרי שִׂ ְפוָון ִדּ ילֵ ּ

ַר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרְּ ,באֵ יזֶה ָמקוֹ ם נִ ְכלֶ לֶ ת ְּכנֶסֶ ת
יִ שְׂ ָראֵ ל? ַּב ּ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָהְּ .באֵ לּ ּו הַ ְּנ ִׁשיקוֹ ת ׁ ֶשל אַ הֲ בָ ה
ׁ ֶש ִּנ ְד ּ ֶבקֶ ת ַּב ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן ,לוֹ קַ חַ ת ְׁש ּ ֵתי ׁשוֹ ׁ ַש ִּנים,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שם ה( שִׂ ְפתוֹ ָתיו ׁשוֹ ׁ ַש ִּנים .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה
אָ ְמ ָרה ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל) ,שם א( יִ ּ ׁ ָשקֵ נִ י ִמ ְּנ ִׁשיקוֹ ת ּ ִפיה ּו
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ִּנ ְכלֶ לֶ ת ַּב ּ ׁשוֹ ׁ ַש ִּנים ִּב ְׁש ּ ֵתי שְׂ פָ ַתיִ ם ׁ ֶשלּ וֹ .

דּוֹדי ֵבּין הַ בָּ נִ -ים בְּ צִ לּוֹ ִח ַמּ ְד ִתּי וְ יָשַׁ בְ ִתּי וּפִ ְרי+וֹ מָ תוֹק ְל ִח ִ ֽכּי:
תַּ פּוּחַ  :כְּ תַ פּוּחַ בַּ ע ֲֵצי הַ ַיּ ַער כֵּ ן ִ +
)שיר השירים ב ג(

יכוין בצרוף חודש תשרי

והיה

ס"ת

וַ יִּ ְראוּ א ָֹתהּ ָשׂ ֵרי ַפ ְרעֹה

)בראשית י"ב ,ט"ו(

תפוח
תפוחים בגי' תקמ"ד )בינה עליונה(

אלף ,אלף הי ,אלף הי יוד ,אלף הי יוד הי
תפוחים אותיות פתחים )הפתחים העליונים( ויכוין להמשיך שפע מאור החכמה )נקוד פתח(
ובברכתו על התפוח יכוון שיתקיים בנו הפסוק:

פ

ותח

א

ת

י

ד ך ר"ת פא"י בגי' יאהדונה"י בגי' סא"ל ,ס"ת חת"ך
ומשביע בגי' חת"ך
לכל חי רצון ר"ת רח"ל

לא

ויכון למתק דמעותיה ודינה של רחל בכח הרצון העליון ,ולהמשיך שפע לכל העולמות כולם

כוס ב'  -יין שרובו לבן עם מעט אדום

יוד הי ואו הי
לא

כתר מלכות

]יז[

פרק קמח
רוֹמים :ב ַ ֽה ְללוּהוּ כָ ל-מַ ְלאָ כָ -יו
מ ִים ַ\ ֽה ְל %לוּהוּ בַּ ְמּ ִ ֽ
א ַה ְללוּ ָי2הּ | ַ ֽה ְללוּ אֶ תְ -י Zהוָה ִמן-הַ שָּׁ ַ -
ַ\ ֽה ְל %לוּהוּ כָּ ל-צְ בָ ָ ֽאיו :ג ַ ֽה ְZללוּהוּ ֶשׁמֶ שׁ וְ י ֵָר-חַ \ ַה ְלל %וּהוּ כָּ ל-כּוֹכְ בֵ י ֽאוֹר :ד ַה ְֽZללוּהוּ שְׁ ֵמי
ראוּ :ו
מ ִים וְ \הַ ַ %מּ ִים א ֲֶשׁר | מֵ _ ַעל הַ שָּׁ ָ ֽמ ִים :ה ְ ֽי ֽ ַ Zה ְללוּ אֶ תֵ -שׁם ְיהוָ -ה ִכּי הZוּא צִ וָּ ה וְ נִ בְ ָ ֽ
הַ שָּׁ ָ -
עוֹל-ם חָ קָ -נ \ַ %תן וְ ל ֹא ַיע ֲֽבוֹר :ז ַ ֽה ְללוּ אֶ תְ -י Zהוָה ִמן-הָ ָא ֶ-רץ \ ַתּ ִנּ ִינ%ים וְ כָ ל-
ַו ַיּע ֲִמ ֵידם לָ עַ ד ְל ָ
ְתּה ֹֽמוֹת :ח ֵאשׁ וּZבָ ָרד ֶשׁלֶ ג וְ קִ יט -וֹר רוּחַ ְ\ס ָע ָ %רה ע ָֹשׂה ְדבָ ֽרוֹ :ט הֶ הָ ִרים וְ כָ ל-גְּבָ -עוֹת עֵ ץ
ְ\פּ ִ %רי וְ כָ ל-א ֲָר ִזֽים :י ַ ֽהחַ ָיּה וְ כָ ל-בְּ הֵ ָמ-ה ֶ \%רמֶ שׂ וְ צִ פּוֹר כָּ ָ ֽנ ף :יא מַ ְלכֵ י-אֶ ֶZרץ וְ כָ לְ -לאֻ ִ -מּים שָׂ\ ִ %רים
חוּרים וְ גַם-בְּ תוּל -וֹת ְז \קֵ ִנ%ים עִ ם-נְ ָע ִ ֽרים :יג ְיהַ ְללוּ | אֶ תֵ _ -שׁם ְיה ָו%ה ִ ֽכּי-
שׁפְ טֵ י ָ ֽא ֶרץ :יב בַּ ִ
וְ כָ לֹ -
ידיו לִ בְ נֵ י
נִ שְׂ גָּ ב שְׁ מוֹ ְלבַ -דּוֹ \הוֹד %וֹ עַלֶ -א ֶרץ וְ שָׁ ָ ֽמ ִים :יד ַו ָיּ ֶרם ֶ2ק ֶרן | ְלעַמּ Yוֹ ְתּ ִה ָלּה ְ ֽלכָ ל-חֲסִ ָ %
לוּיֽהּ:
ִי Zשְׂ ָראֵ ל ַעֽם-קְ רֹב %וֹ ַ ֽה ְל ָ
פרק סה
א לַ ְמנ ֵַצּחַ ִמזְמ %וֹר ְל ָדוִ ד ִ ֽשׁיר :ב ְלֽ ֻ :ד ִמ _ ָיּה ְת ִה ^ ָלּה א ]ֱ& ִהים בְּ צִ יּ-וֹן וּ ְ\ל %:יְשֻׁ לַּ םֽ ֶ -נ ֶדר :ג שׁ ֵֹמ ַע
מ ִנּי ְ\פּשָׁ ֵ %עינוּ אַ ָתּה ְתכַ פְּ ֵ ֽרם :ה אַ שְׁ ֵרי |
ע ֹונֹת גָּ בְ רוּ ֶ -
ְתּפִ ָלּ-ה \ ָע ֶ %די :כָּ ל-בָּ ָשׂר ָי ֹֽבאוּ :ד ִדּבְ ֵרי ֲ Z
ענֵנוּ
נוֹרא 2וֹת | בְּ ֶצ ֶדק תַּ ֲ Z
ית\ְ :-ק %ד ֹשׁ הֵ יכָ ֶ ֽל ::ו ָ
ֲצ ֶרי :נִ Zשְׂ ְבּ ָעה בְּ טוּב בֵּ ֶ
וּתקָ ֵרב  Kיִשְׁ ֹ aכּן ח ` ֵ
ִ ֽתּבְ ַחר ְ
א ֵ
ְבוּרה :ח
ֱ&הי יִשְׁ עֵ -נוּ ִמבְ ָטח כָּ ל-קַ צְ וֵיֶ%\ -א ֶרץ וְ יָ ם ְרח ִ ֹֽקים :ז מֵ ִכין הָ ִרים בְּ כֹח -וֹ ֶנ\אְ ָז%ר בִּ ג ָ ֽ
וֹצאֵ י-
יהם ַוהֲמוֹן ְלאֻ ִ ֽמּים :ט וַיִּ ְירא 2וּ | י ְֹשׁ ֵבי קְ Zצָ וֹת מֵ אוֹת ֶֹת-י :מ ָ ֽ
מַ שְׁ ִבּיחַ | שְׁ אוֹן ַי ִZמּים שְׁ אוֹן גַּלֵּ ֶ %
מיִם
&Zהים ָמלֵ א ָ -
שׁקְ ֶYקהָ ַר _ַבּת תַּ עְ שְׁ ֶ %רנָּה ֶפּלֶ ג ֱא ִ
ֹ +בקֶ ר וָעֶ ֶרב תַּ ְר ִנֽין :י פָּ ַק ְדתָּ הָ ָ2א ֶרץ | ו ְַתּ ֹ a
ְדוּד-יהָ בִּ ְרבִ ִיבים ְ\תּ ֹמ ְג ֶ %גנָּה צִ ְמ ָחהּ ְתּבָ ֵ ֽר:H
תָּ ִכין ְ \דּ ָג ָנ%ם כִּ י-כֵ ן ְתּכִ ֶינֽהָ  :יא ְתּלָ ֶמיהָ ַ Zרוֵּה נ ֵַחת גּ ֶ
עפוּן ָ ֽדּשֶׁ ן :יג ִי ְZרעֲפוּ נְ אוֹת ִמ ְד ָבּ-ר וְ \ ִג%יל גְּבָ עוֹת תַּ ְח ֽ ֹגּ ְרנָה:
יב עִ Zטַּ ְרתָּ שְׁ נַ ת טוֹבָ ֶת :-וּ \מַ עְ גּ ֶָ %ליִ :י ְר ֲ
יד לָ בְ שׁ_ וּ כָ ִ 2רים | הַ %צּ ֹאן ַועֲמָ ִקים ַ ֽי ַעטְ פוָּ -ב-ר ִי ְ\תרוֹעֲע %וּ אַ ף-י ִ ָֽשׁירוּ:
פרק קכו
וּלשׁוֹנֵ aנוּ
יבת צִ יּ-וֹן \ ָה ִי%ינוּ כְּ ח ְֹל ִ ֽמים :ב ָאז יִמָּ ֵלaא שְׂ ח Yוֹק פִּ ינוּ ְ K
א ִ%שׁיר ַ ֽה ` ַמּעֲלוֹת בְּ שׁוּב ְי Zהוָה אֶ ת-שִׁ ַ
ֹאמרוּ בַ ִ
ִ `רנָּ ה אָ Zז י ְ
גּוֹי-ם ִהג ְִדּיל ְי\ה ָו%ה לַ עֲשׂוֹת עִ םֽ ֵ -אלֶּ ה :ג ִהג ְִדּיל ְי Zהוָה לַ עֲשׂוֹת עִ ָ %מּנוּ הָ ִיינוּ
צרוּ :ו
ית-נוּ כַּ אֲפִ ִיקים בַּ ֶ ֽנּ גֶב :ה הַ זּ ְֹר ִעים בְּ ִד ְמ ָ %עה בְּ ִרנָּ ה יִקְ ֹֽ
שׁוּבה ְי Zהוָה אֶ ת-שְׁ בִ ֵ
ָ
שְׂ מֵ ִ ֽחים :ד
ָ]הלוֹ Hי ֵֵ 2ל | Hוּבָ ֹכה  Kנ ֵֹשׂaא ֶ ֽמשֶׁ ַ ` -Hהזָּ ַרע ֽבּ ֹא-יָבוֹא בְ ִרנָּ -ה נ \ֵֹ %שׂא אֲלֻ מּ ָ ֹֽתיו:

]יח[

זוהר

סדר הלימוד

סדר הלימוד

זוהר

תפוח

בראשית דף ל"ג.

אָ ַמר ִר ִּבי ִח ָ ּייא ִמ ְ ּקוֵה הַ ַמיִ ם דָּ א צַ דִּ יק .דְּ כַ ד
ָמ ָטא ְל ִמ ְקוֵה הַ ּ ַמיִ ם ְּכ ִתיב וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי
טוֹ ב ו ְּכ ִתיב) ,ישעיה ג( ִא ְמר ּו צַ דִּ יק ִּכי טוֹ ב.
ִר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמר יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ְקוֵה ִאיה ּו .דִּ ְכ ִתיב,
)ירמיה יז( ִמ ְקוֵה יִ שְׂ ָראֵ ל יְ ָיִ .ר ִּבי ִח ָ ּייא אָ ַמר
דָּ א צַ דִּ יק .הַ יְ נ ּו דִּ ְכ ִתיב קָ ָרא י ּ ִַמיםְּ .בגִ ין
ומבּ ו ִּעין וּנְ הָ ִרין ּ ֻכ ְלה ּו נ ִָטיל לוֹ ן וְ ִאיה ּו
דִּ נְ חָ ִלין ַ
ְמקוֹ ָרא דְּ כ ָֹּלא וְ ִאיה ּו נ ִָטיל ּכ ָֹּלא ְּבגִ ינֵי ָּכךְ
ֱלהים ִּכי טוֹ ב ּו ְכ ִתיב,
י ּ ִַמים .וְ ַעל דָּ א וַ ּי ְַרא א ִ
)ישעיה ג( ִא ְמר ּו צַ דִּ יק ִּכי טוֹ ב.
יש ּ ֵבין יוֹ ָמא
ו ְּבגִ ין דְּ ִא ְת ְר ִׁשים ִאיה ּו אַ ְפ ִר ׁ
יתאָ ה וְ לָ א ִא ְּת ָמר ִּכי טוֹ ב
קַ ְד ָמאָ ה ִל ְת ִל ָ
יתאָ ה ָע ְבדַּ ת אַ ְר ָעא
ְּבגַ וַ יְ יה ּו .דְּ הָ א ְּביוֹ ָמא ְּת ִל ָ
אמר
יבין ֵמחֵ ילָ א דְּ הַ אי צַ דִּ יק .דִּ ְכ ִתיב וַ ּיֹ ֶ
ִא ִ
יע ז ֶַרע
שב ַמזְ ִר ַ
ֱלהים ּ ַת ְד ׁ ֵשא הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא ֵע ֶ ׂ
א ִ
ֵעץ ּ ְפ ִריַ .מאי ֵעץ ּ ְפ ִרי .דָּ א ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב
שה ּ ְפ ִרי דָּ א
יבין וּפֵ ִרין .עוֹ ֶ ׂ
וָ ָרע דְּ ִאיה ּו ָע ִביד ִא ִּ
צַ דִּ יק יְ סוֹ ד דְּ ָע ְל ָמא.
ישא.
ְל ִמינוֹ דְּ כָ ל ְּבנֵי נְ ׁ ָשא דְּ ִאית לוֹ ן רוּחָ א קַ דִּ ׁ ָ
יבא דְּ הַ הוּא ִאילָ נָא ָר ִׁשים ְּבה ּו
דְּ ִאיה ּו ִא ָּ
ימא ְל ִמינוֹ  .ו ַּמאי ִאיה ּוְּ ,ב ִרית ק ֶֹד ׁש ְּב ִרית
ְר ִׁש ָ
אלין
ימנו ָּתא ְל ִמינוֹ ְ ,ל ִמינוֹ ָע ִ
ׁ ָשלוֹ ם .ו ְּבנֵי ְמהֵ ְ
שה ּ ְפ ִרי הוּא.
יה .וְ צַ דִּ יק עוֹ ֶ ׂ
וְ לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ִמ ִּנ ּ
וְ הַ הוּא ִאילָ ָנא ִא ְת ַע ְב ַרת וְ אַ ּ ִפיקַ ת הַ הוּא ּ ְפ ִרי
שה ּ ְפ ִרי ְדיֶהוֵי
ְל ִמינוֹ ְ .ל ִמינוֹ דְּ הַ הוּא עוֹ ֶ ׂ
יה.
ַּכ ָ ּו ֵ
ות ּ
יה וְ ְלאֲבוֹ י .וְ ַעל
יה ַמאן דְּ ָד ֵמי ְל ִא ּ ֵמ ּ
ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ ּ
ישא ְּביוֹ ָמא ְּת ִמינָאָ ה ְּבגִ ין
ימא קַ דִּ ׁ ָ
ּ ֵכן ְר ִׁש ָ
ּ
יה .וְ כַ ד ִא ְת ּ ְפ ָר ַעת וְ ִא ְת ַג ְל ָייא
דְּ יִ ְד ֵמי ְל ִא ּ ֵמ ּ
ישא ְּבגִ ין דְּ יִ ְד ֵמי ְלאֲבוֹ י .וְ ַעל דָּ א
ימא קַ דִּ ׁ ָ
ְר ִׁש ָ
שה ּ ְפ ִרי דָּ א ְּב ִרית ק ֶֹד ׁש
ֵעץ ּ ְפ ִרי דָּ א ִא ּ ָמא .עוֹ ֶ ׂ
יה.
יה וְ ִא ְת ְר ִׁשים ּ ֵב ּ
אֲבוֹ יְ .ל ִמינוֹ דְּ יִ ְד ֵמי לֵ ּ
ֲשר ז ְַרעוֹ בוֹ ַעל הָ אָ ֶרץ .ז ְַרעוֹ בוֹ  .ז ֶַרע בּ וֹ
א ֶׁ
יהַ .מאי ז ְַרעוֹ בוֹ  .אֶ ָּלא ז ֶַרע וָ א''ו בּ וֹ .
ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ַעל הָ אָ ֶרץ הָ ִכי הוּא וַ דַּ אי .דְּ הָ א הַ הוּא ז ְַר ָעא
אַ ְׁש ֵדי ַעל אַ ְר ָעא.

תרגום

אָ ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייאִ ,מ ְקוֵה הַ ּ ַמיִ ם זֶה צַ דִּ יק.
יע ְל ִמ ְקוֵה ַה ּ ַמיִ םָּ ,כתוּב וַ ּי ְַרא ֱאל ִֹהים
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ּ ַמ ִּג ַ
ִּכי טוֹ ב ,וְ כָ תוּב ִא ְמר ּו צַ דִּ יק ִּכי טוֹ בַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
אָ ַמר ,יִ שְׂ ָראֵ ל הוּא ִמ ְקוֶהֶ ׁ ,ש ָּכתוּב )ירמיה יז(
ִמ ְקוֵה יִ שְׂ ָראֵ ל ה'ַ .ר ִּבי ִח ָ ּייא אָ ַמר ,זֶה צַ דִּ יק,
הַ יְ נ ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב קָ ָרא י ּ ִַמיםִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ְּנחָ ִלים
ו ַּמ ְעיָנוֹ ת וּנְ הָ רוֹ ת ,אֶ ת ּ ֻכ ָּלם הוּא נוֹ טֵ ל ,וְ הוּא
הַ ּ ָמקוֹ ר ׁ ֶשל הַ ּכֹל וְ הוּא נוֹ טֵ ל הַ כּ ֹלִ .מ ּ ׁשוּם ָּכ ְך
י ּ ִַמים .וְ ַעל זֶה וַ ּי ְַרא ֱאל ִֹהים ִּכי טוֹ ב ,וְ כָ תוּב
ִא ְמר ּו צַ דִּ יק ִּכי טוֹ ב.
אשוֹ ן
ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶשהוּא נִ ְר ׁ ַשםִ ,ה ְפ ִריד ּ ֵבין יוֹ ם ִר ׁ
ישי וְ לֹא ֶנא ֱַמר ִּכי טוֹ ב ּ ֵבינֵיהֶ םֶ ׁ ,שהֲ ֵרי
לַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי ָעשְׂ ָתה הָ אָ ֶרץ ּ ֵפרוֹ ת ִמכּ ֹחַ
ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ּ ַת ְד ׁ ֵשא
הַ ַ ּצדִּ יק הַ זֶּהֶ ׁ ,ש ָּכתוּב וַ ּי ֶ
יע ז ֶַרע ֵעץ ּ ְפ ִריַ .מה זֶּה
שב ַמזְ ִר ַ
הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא ֵע ֶ ׂ
שה
ֵעץ ּ ְפ ִרי? זֶה ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרעֶ ׁ ,שהוּא עוֹ ֶ ׂ
ֹשה ּ ְפ ִרי  -זֶה צַ דִּ יק יְ סוֹ ד
ִא ִּבים וּפֵ רוֹ ת .ע ֶ ׂ
עוֹ לָ ם.
ְל ִמינוֹ ֶ ׁ -של ָּכל ְּבנֵי אָ ָדם ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ הֶ ם רוּחַ
ְקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,שהוּא ּ ְפ ִרי ׁ ֶשאוֹ תוֹ ִאילָ ן רוֹ ׁ ֵשם ָּבהֶ ם
ֹשם? זֶה ּו ְּב ִרית ק ֶֹד ׁש
ִר ּ ׁשוּם ְל ִמינוֹ  .ו ָּמה הָ ר ׁ ֶ
ְּב ִרית ׁ ָשלוֹ ם .ו ְּבנֵי הָ אֱמ ּונָה ְל ִמינוֹ ְ ,ל ִמינוֹ
שה ּ ְפ ִרי
נִ ְכנ ִָסים וְ לֹא נִ ְפ ָר ִדים ִמ ּ ֶמנּ ּו ,וְ צַ דִּ יק עוֹ ֶ ׂ
הוּא .וְ אוֹ תוֹ ִאילָ ן ִמ ְת ַע ּ ֵבר וּמוֹ צִ יא אוֹ תוֹ ּ ְפ ִרי
ְל ִמינוֹ ְ ,ל ִמינוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ עוֹ ֶ ׂשה ּ ְפ ִרי ׁ ֶש ִּי ְהיֶה
ְכמוֹ תוֹ .
אַ ְׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ׁ ֶשל ִמי ׁ ֶשדּ וֹ ֶמה ְל ִא ּמוֹ ו ְּלאָ ִביו,
ֹשם הַ ָּקדוֹ ׁש ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י ְּכ ֵדי
וְ ַעל ּ ֵכן ר ׁ ֶ
ּ
ֹשם
ׁ ֶש ִּי ְד ֶמה ְל ִא ּמוֹ  .ו ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְפ ָרע ו ִּמ ְת ַג ּ ֶלה ר ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְד ֶמה ְלאָ ִביו .וְ ַעל זֶה ֵעץ ּ ְפ ִרי -
ֹשה ּ ְפ ִרי  -זוֹ ְּב ִרית ק ֶֹד ׁש אָ ִביו.
זוֹ אֵ ם .ע ֶ ׂ
ְל ִמינוֹ ֶ ׁ -ש ִּי ְד ֶמה לוֹ וְ י ֵָר ׁ ֵשם בּ וֹ .
ֲשר ז ְַרעוֹ בוֹ ַעל הָ אָ ֶרץ  -ז ְַרעוֹ בוֹ ? ז ֶַרע בּ וֹ
א ֶׁ
צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת! ַמה זֶּה ז ְַרעוֹ בוֹ ? אֶ ָּלא ז ֶַרע וָ א''ו
בּ וֹ ַ .על הָ אָ ֶרץ ָּ -כ ְך הוּא וַ דַּ איֶ ׁ ,שהֲ ֵרי אוֹ תוֹ
ז ֶַרע ז ַָרק ַעל הָ אָ ֶרץ.

]נא[

יקחו תפוח ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק ג' פרשת אחרי מות עד(.

ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) .שיר השירים ב( ְּכ ַת ּפוּחַ ַּבעֲ צֵ י
הַ ּי ַַער ּ ֵכן דּ וֹ ִדי ּ ֵבין הַ ָּבנִ ים וְ גוֹ ' .הַ אי ְק ָרא
או ְּקמוּהָ חַ ְב ַר ּיָיא ,אֲ בָ ל ּ ַכ ָמה ח ֲִביבָ ה ְּכנֶסֶ ת
יִ שְׂ ָראֵ ל קָ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא .דְּ ִהיא ְמ ׁ ַש ַּבחַ ת
יה ְּב ַהאיָ .הכָ א ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ,אֲ ַמאי
לֵ ּ
יה ְּב ַת ּפוּחַ  ,וְ לָ א ְּב ִמ ָּלה אָ ח ֳָרא ,אוֹ
ְמ ׁ ַש ַּבחַ ת לֵ ּ
ִּבגְ וָ ונִ ין אוֹ ְּב ֵריחָ א אוֹ ְּב ַט ְע ָמא.
אֲבָ ל הוֹ ִאיל ו ְּכ ִתיב ּ ַת ּפוּחַ ְּ ,בכ ָֹּלא ִהיא ְמ ׁ ַש ַּבחַ ת
יהִּ ,בגְ וָ ונִ יןְּ ,ב ֵריחָ א ,ו ְּב ַט ְע ָמאַ .מה ּ ַת ּפוּחַ הוּא
לֵ ּ
ּותא ְלכ ָֹּלא ,אוּף קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ּותא
יך הוּא אַ סו ָ
אַ סו ָ
ִא ְׁש ְּתכַ ח ִּבגְ וָ ונֵיְּ ,כ ָמה
ְלכ ָֹּלאַ .מה ּ ַת ּפוּחַ
ימנָא ,אוּף קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ִא ְׁש ְּתכַ ח
דְּ אוֹ ִק ְ
יה רוּחָ א דָּ ִקיק
ִּבגְ וָ ונִ ין ִע ָּל ִאיןַ .מה ּ ַת ּפוּחַ ִאית ּ ֵב ּ
ִמ ּ ָכל ְׁשאָ ר ִאילָ נֵי ,אוּף קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּכ ִתיב
יה )הושע יד( וְ ֵריחַ לוֹ ּ ַכ ְ ּלבָ נוֹ ןַ .מה ּ ַת ּפוּחַ
ּ ֵב ּ
יה ְמ ִתיקָ א ,אוּף קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּכ ִתיב
ַט ְע ֵמ ּ
יה ִח ּכוֹ ַמ ְמ ּ ַת ִּקים .וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְמ ׁ ַש ַּבח
ּ ֵב ּ
ימנָא
לָ ּה ִל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ִמלֵ י ,אֲ ַמאי ְּכ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ,וְ הָ א ִא ְּת ַמר.

ַר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,שיר ב( ְּכ ַת ּפוּחַ ַּבעֲ צֵ י ַה ּי ַַער ּ ֵכן
דּ וֹ ִדי ּ ֵבין ַה ָּבנִ ים וְ גוֹ ' .אֶ ת הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ּ ֵבאֲ ר ּו
הַ חֲבֵ ִרים ,אֲבָ ל ּ ַכ ּ ָמה ח ֲִביבָ ה ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ׁ ֶש ִהיא ְמ ׁ ַש ַּבחַ ת אוֹ תוֹ ָּבזֶה.
ּ ָכאן י ֵׁש ְל ִה ְתבּ וֹ נֵן ,לָ ּ ָמה ִהיא ְמ ׁ ַש ַּבחַ ת אוֹ תוֹ
ְּב ַת ּפוּחַ וְ לֹא ְּב ָדבָ ר אַ חֵ ר ,אוֹ ִּבגְ וָ נִ ים אוֹ ְּב ֵריחַ אוֹ
ְּב ַט ַעם?
אֲבָ ל הוֹ ִאיל וְ כָ תוּב ּ ַת ּפוּחַ ַּ ,ב ּכֹל ִהיא ְמ ׁ ַש ַּבחַ ת
אוֹ תוֹ ַּ -ב ְּגוָ נִ יםָּ ,ב ֵריחַ  ,וּבַ ּ ַט ַעםַ .מה ּ ַת ּפוּחַ הוּא
ְרפוּאָ ה לַ ּכֹל  -אַ ף הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְרפוּאָ ה
לַ ּכֹלַ .מה ּ ַת ּפוּחַ נִ ְמצָ א ִּבגְ וָ נִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵבאַ ְרנ ּו -
אַ ף ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא נִ ְמצָ א ִּבגְ וָ נִ ים ֶע ְליוֹ נִ ים.
ַמה ּ ַת ּפוּחַ י ֵׁש בּ וֹ ֵריחַ דַּ ק ִמ ּ ָכל ְׁשאָ ר הָ ֵע ִצים -
אַ ף הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ּ ָכתוּב בּ וֹ )הושע יד( וְ ֵריחַ
לוֹ ּ ַכ ְ ּלבָ נוֹ ןַ .מה ּ ַת ּפוּחַ ַטעֲ מוֹ ָמתוֹ ק  -אַ ף
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ּ ָכתוּב בּ וֹ )שיר השירים ה( ִח ּכוֹ
ַמ ְמ ּ ַת ִּקים .וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ׁ ַש ּ ֵבחַ אֶ ת ְּכנֶסֶ ת
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכמוֹ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ,וַ הֲ ֵרי ּ ֵבאַ ְרנ ּו אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים
לָ ּ ָמה ְּכמוֹ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ,וַ הֲ ֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר.

ואח"כ יאמרו )זוה"ק ג' פרשת האזינו רפו(:

ִר ִּבי יִ ְצחָ ק ּ ָפ ַתח) ,שיר השירים ב( ְּכ ַת ּפוּחַ ַּבעֲ צֵ י
זַכאָ ה חוּלָ קֵ יהוֹ ן דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ָכל ַע ּ ִמין
הַ ּי ַַער וְ גוֹ 'ָ ּ .
עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ,דְּ הָ א ּ ָכל ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין
ִא ְתיְ ִהיב ּו ְל ַר ְב ְרבָ ן ְמ ָמנָןְּ ,ב ׁ ֻש ְל ָטנו ָּתא ָעלַ יְ יה ּו.
זַכאָ ה חוּלָ קֵ יהוֹ ן ְּב ָע ְל ָמא דֵּ ין
ישיןָ ּ ,
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל קַ דִּ ִׁ
ו ְּב ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי ,דְּ לָ א יָהַ ב לוֹ ן קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא
יטא אַ חֲ ָרא ,אֶ ָּלא הוּא
לָ א ְל ַמ ְלאָ כָ א ,וְ לָ א ְל ׁ ָש ִל ָ
יה ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ִּכי חֵ לֶ ק
אָ ִחיד לוֹ ן ְלחוּלָ קֵ ּ
יְ ָי' ַע ּמוֹ  .ו ְּכ ִתיבִּ ,כי יַעֲ קֹב ָּבחַ ר לוֹ י ָּה.
ְּכ ַת ּפוּחַ ַּבעֲ צֵ י הַ ּי ַַערַ ,מה ּ ַת ּפוּחַ ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא
ִּבגְ וָ ונוֹ יַ ,על ּ ָכל ְׁשאַ ר ִאילָ נֵי חַ ְקלָ אַ ּ ,כ ְך קו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
ילין
יך הוּא ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש וְ ִא ְת ְר ִׁשים ַעל ּ ָכל חֵ ִ
ְ
ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאיןְּ ,בגִ ין ּ ָכך )ישעיה מח( יְ ָי' ְצבָ אוֹ ת
ילא.
ְׁשמוֹ  ,אוֹ ת הוּא ְּבכָ ל חֵ ילָ א דִּ ְל ֵע ָּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך הוּא ְּכ ַת ּפוּחַ  ,דְּ ִאית ּ ֵב ּ
ְּתלַ ת ּ ַגוְ ונִ יןְּ .כנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה.

ַר ִּבי יִ ְצחָ ק ּ ָפ ַתח) ,שיר השירים ב( ְּכ ַת ּפוּחַ ַּבעֲ צֵ י
הַ ּי ַַער וְ גוֹ ' .אַ ְׁש ֵרי חֶ ְלקָ ם ׁ ֶשל יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ָכל אֻ ּמוֹ ת
עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תֶ ׁ ,שהֲ ֵרי ּ ָכל ְׁשאָ ר הָ אֻ ּמוֹ ת
יטים עֲ לֵ יהֶ ם .וְ יִ שְׂ ָראֵ ל
נִ ְּתנ ּו ְל ָ ׂש ִרים ְממֻ ִּנים ׁ ַש ִ ּל ִ
ְקדוֹ ִׁשים ,אַ ְׁש ֵרי חֶ ְלקָ ם ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם
הַ ָּבאֶ ׁ ,ש ּלֹא נ ַָתן אוֹ ָתם ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא
ְל ַמ ְלאָ ְך וְ לֹא ְל ׁ ַש ִ ּליט אַ חֵ ר ,אֶ ָּלא הוּא יִ חֵ ד אוֹ ָתם
ְלחֶ ְלקוֹ  .זֶה ּו ׁ ֶש ּ ָכתוּב ִּכי חֵ לֶ ק ה' ַע ּמוֹ  ,וְ כָ תוּב
יָה.
)תהלים קלה( ִּכי יַעֲ קֹב ָּבחַ ר לוֹ ּ
ְּכ ַת ּפוּחַ ַּבעֲ צֵ י ַה ּי ַַערַ ,מה ּ ַת ּפוּחַ ִמ ְתחַ ּ ֵלק ִּבגְ וָ נָיו
ַעל ּ ָכל ְׁשאָ ר עֲ צֵ י הַ שּׂ ָ ֶדהָ ּ ,כ ְך ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ִמ ְתחַ ּ ֵלק וְ נִ ְר ׁ ָשם ַעל ּ ָכל חֲיָלוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים
וְ ַת ְח ּתוֹ נִ יםִ ,מ ּ ׁשוּם זֶה )ישעיה מח( ה' ְצבָ אוֹ ת ְׁשמוֹ ,
אוֹ ת הוּא ְּבכָ ל צָ בָ א ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה.
בּ ֹא ְראֵ הַ ,ה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ַת ּפוּחַ ֶ ׁ ,ש ּי ֵׁש בּ וֹ
ְׁשל ׁ ָֹשה גְ וָ נִ יםְּ .כנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכמוֹ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה.

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

]נ[

יתא,
ו ְּבגִ ין דָּ א ְּב ִאילָ ן ,דְּ ִאיה ּו ֵעץ הַ חַ ִּייםְּ ,באוֹ ַריְ ָ
ְּב ִא ּ ֵלין דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלין ָּב ּה ,אָ זְ ִלין ָּב ַתר ֲחנ ָָטה,
יהי
יה ,דְּ ׁ ַש ְריָא יוּ''ד ָעלַ יְ יהוּ ,דְּ ִא ִ
ו ְּמ ַע ּ ְשׂ ִרין לֵ ּ
חָ ְכ ָמ''ה ,א' ִמי' וּבָ ה ִמ ְת ּ ַכ ְּנ ִׁשין ה''ה ,דְּ ִאינּ וּן
ּ ֵפירוֹ ת הָ ִאילָ ן .ו ַּמאן ִאילָ ן .ו' .אֲ בָ ל ְׁשאַ ר ַע ּ ָמא,
יקים
יטתוֹ ִמן ּ ָגלו ָּתאִ ,עשּׂ וּרוֹ ִ .אינּ וּן צַ דִּ ִ
אַ חַ ר ְל ִק ָ
דְּ ִא ְּת ַמר ְּבהוֹ ן) ,ויקרא כג( ו ְּלקַ ְח ּ ֶתם לָ כֶ ם ַּביּוֹ ם
אשוֹ ן ּ ְפ ִרי ֵעץ הָ ָדר .הָ ָדר ְּבעוֹ בָ ֵדיהוֹ ן,
הָ ִר ׁ
ארי ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹ ת ,וְ אַ חַ ר ֲחנ ָָטה
ידאן ְּב ָמ ֵ
אֲח ָ
דַּ ִ
אָ זְ לֵ ינָן ְלגַ ַּביְ יה ּו ְּכ ִאילָ ן.
ו ְּבגִ ין דָּ א או ְּקמוּהָ ְּב ַמ ּ ֶסכֶ ת ִקדּ ו ִּׁשין ,וְ קָ א ַמ ְׁש ַמע
לָ ן דְּ אֶ ְתרוֹ ג ְּכי ָָרקַ ,מה ָ ּי ָרק דַּ ְר ּכוֹ ִליגָ ֵדל ַעל ּ ָכל
יטתוֹ ִעשׂ וּרוֹ  .אוּף אֶ ְתרוֹ ג נ ֵָמי
ַמיִ ם ,ו ִּב ְׁש ַעת ְל ִק ָ
דַּ ְר ּכוֹ ִליגָ ֵדל וְ כוּ' ו ִּמ ִּס ְט ָרא דְּ חָ ְכ ָמה ,אֵ ין ַמיִ ם
ילא ,וְ הָ א דִּ ְתנָן,
אֶ ָּלא ּתוֹ ָרה .וּבַ אֲ ַתר אַ ֲח ָרא ְל ֵע ָּ
אֶ ְתרוֹ ג ׁ ָשוְ ה לָ ִאילָ ן ִּב ְׁשל ׁ ָֹשה דְּ ָר ִכיםָ ,הא אֶ ְתרוֹ ג,
אָ ִחיד ב' ִס ְט ִרין ,וְ אֶ ְתרוֹ ג ִאיה ּו דִּ ּיו ְּקנָא דְּ ִל ָּבא,
ילא,
ילא וְ אָ ִחיד ְל ַת ּ ָתא .אָ ִחיד ְל ֵע ָּ
דְּ אָ ִחיד ְל ֵע ָּ
הַ ּ ֵלב רוֹ אֶ ה .אָ ִחיד ְל ַת ּ ָתא ְּב ַד ַעתְּ .כ ָמה דְּ או ְּקמוּהָ
יהי ִאילָ נָאּ ,תוֹ ָרה ִאיבָ א
הַ ּ ֵלב יוֹ ֵד ַע .דַּ ַעת ִא ִ
יהַ .עיְ ינִ ין דְּ ִאינּ וּן ּ ִפ ּק ּו ִדין ,דִּ ְּבהוֹ ן הַ ּ ֵלב רוֹ אֶ ה.
דִּ ילֵ ּ

ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָּב ִאילָ ןֶ ׁ ,שהוּא ֵעץ הַ חַ ִּייםַּ ,ב ּתוֹ ָרה,
ְּבאֵ לּ ּו ׁ ֶש ּ ִמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים ָּב ּה הוֹ ְל ִכים אַ חַ ר ֲחנ ָָטה
ו ְּמ ַע ּ ְשׂ ִרים אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ׁשוֹ ֶרה עֲ לֵ יהֶ ם יוֹ ''דֶ ׁ ,ש ִהיא
חָ ְכ ָמ''ה ,א' ִמי' ,וּבָ ּה ִמ ְת ּ ַכ ְּנ ִסים ה''הֶ ׁ ,שהֵ ם
ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן .ו ַּמה ּו ָה ִאילָ ן? ו' .אֲ בָ ל ְׁשאָ ר הָ ָעם,
יקים
יטתוֹ ִמן הַ ּ ָגלוּת ִעשּׂ וּרוֹ  ,אוֹ ָתם צַ דִּ ִ
אַ חַ ר ְל ִק ָ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר ָּבהֶ ם )ויקרא כג( ו ְּלקַ ְח ּ ֶתם לָ כֶ ם ַּביּוֹ ם
אשוֹ ן ּ ְפ ִרי ֵעץ הָ ָדר .הָ ָדר ְּב ַמעֲ ֵׂשיהֶ ם,
הָ ִר ׁ
יטה
ׁ ֶשאֲחוּזִ ים ְּבבַ עֲ לֵ י תוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ,וְ אַ חַ ר ְל ִק ָ
הוֹ ְל ִכים ְלגַ ּ ֵביהֶ ם ְּכ ִאילָ ן.
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשו ָּה ְּב ַמ ּ ֶסכֶ ת ִקדּ ו ִּׁשיןָּ ,בא
יענ ּו ׁ ֶשאֶ ְתרוֹ ג ְּכי ָָרקַ .מה ָ ּי ָרק דַּ ְר ּכוֹ ִל ּ ָג ֵדל
ְלהַ ְׁש ִמ ֵ
יטתוֹ ִעשּׂ וּרוֹ  ,אַ ף אֶ ְתרוֹ ג
ַעל ּ ָכל ַמיִ ם ו ִּב ְׁש ַעת ְל ִק ָ
ּ ַגם דַּ ְר ּכוֹ ִל ּ ָג ֵדל וְ כוּ' ו ִּמ ַ ּצד ׁ ֶשל ַהחָ ְכ ָמה ,אֵ ין ַמיִ ם
אֶ ָּלא ּתוֹ ָרה .ו ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ זֶה ׁ ֶש ּ ׁ ָשנִ ינוּ,
אֶ ְתרוֹ ג ׁ ָשוֶה לָ ִאילָ ן ִּב ְׁשל ׁ ָֹשה ְד ָר ִכים .הֲ ֵרי אֶ ְתרוֹ ג
אוֹ חֵ ז ְׁשנֵי ְצ ָד ִדים ,וְ אֶ ְתרוֹ ג הוּא דְּ יוֹ קַ ן הַ ּ ֵלב
ׁ ֶשאָ חוּז ְל ַמ ְעלָ ה וְ אָ חוּז ְל ַמ ּ ָטה .אָ חוּז ְל ַמ ְעלָ ה -
הַ ּ ֵלב רוֹ אֶ ה .אָ חוּז ְל ַמ ּ ָטה ְּב ַד ַעתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵבאֲ רוּהָ ,
הַ ּ ֵלב יוֹ ֵד ַע .דַּ ַעת ִהיא ִאילָ ן ,הַ ּתוֹ ָרה הַ ּ ְפ ִרי ׁ ֶשלּ וֹ .
הָ ֵעינַיִ ם ׁ ֶשהֵ ן הַ ּ ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ָּבהֶ ן הַ ּ ֵלב רוֹ אֶ ה.

שּׂר ָקה ְבּנִ י ֲאתֹנוֹ
יכוין בצרוף חודש אדר ה ה י ו ס"ת ִעירֹה וְ ַל ֵ

)בראשית מ"ט ,י"א(

אתרוג
יכוין אתרוגים בגי' סת"ר

מספר י' פעמים :הויה בחולם ,הויה בחיריק ,הויה בשורק.
נצח

תפארת

יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה
יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה יִ ִהוִ ִה

יֹהֹוֹהֹ יֹהֹוֹהֹ יֹהֹוֹהֹ יֹהֹוֹהֹ יֹהֹוֹהֹ
יֹהֹוֹהֹ יֹהֹוֹהֹ יֹהֹוֹהֹ יֹהֹוֹהֹ יֹהֹוֹהֹ
יסוד

יוּהוּווּהוּ יוּהוּווּהוּ יוּהוּווּהוּ יוּהוּווּהוּ יוּהוּווּהוּ
יוּהוּווּהוּ יוּהוּווּהוּ יוּהוּווּהוּ יוּהוּווּהוּ יוּהוּווּהוּ
כל י' הויות עם הנקוד גי' סתר

ל

יכוין לתקן חטא אדם וחוה שקלקלו באתרוג.
ל

כתר מלכות

ישין וְ ַד ְמ ָיין
ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ יהוֹ ן דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל דְּ ִאנּ וּן קַ דִּ ִׁ
ישין .וְ ַעל דָּ א וַ דַּ אי ְּכ ִתיב) ,ישעיה ס(
ְלקַ דִּ ִׁ
יקים וַ דַּ אי .דְּ הָ א
יקיםֻ ּ .כ ָּלם צַ דִּ ִ
וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם צַ דִּ ִ
ֵמהָ נֵי נ ְָפק ּו ו ְּלהָ נֵי דַּ ְמ ָיין .ז ַָּכ ִאין ִאנּ וּן ְּב ָע ְל ָמא
ֲתי) .דף לג ע''ב(
דֵּ ין ו ְּב ָע ְל ָמא דְּ א ֵ
שה
אָ ַמר ִר ִּבי ִח ָ ּייא ְּכ ִתיב) ,ירמיה י ונא( עוֹ ֶ ׂ
שה אֶ ֶרץ דָּ א קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
אֶ ֶרץ ְּבכֹחוֹ ַ .מאי עוֹ ֶ ׂ
הוּא ְל ֵעילָ אְּ .בכֹחוֹ דָּ א צַ דִּ י''קֵ .מ ִכין ּ ֵתבֵ ל
ְּבחָ ְכ ָמתוֹ ֵ ּ .תבֵ ל דָּ א אֶ ֶרץ דִּ ְל ַת ּ ָתאְּ .בחָ ְכ ָמתוֹ
דָּ א צֶ ֶדק דִּ ְכ ִתיב וְ הוּא )תהלים ט( יִ ְׁש ּפוֹ ט ּ ֵתבֵ ל
שה אֶ ֶרץ דָּ א קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא,
ְּבצֶ ֶדק .עוֹ ֶ ׂ
דְּ הוּא ַמ ְת ִקין אַ ְר ָעא ו ַּמ ְת ִקין אָ ְרחוֹ י .ו ְּב ּ ָמה.
ְּבכֹחוֹ ִּכ ְדקָ אֲ ָמ ָרן.
ִר ִּבי יְ הו ָּדה אָ ַמר ְּבאַ ְתוָ ון ְּג ִליפָ ן דְּ ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר
ִאית קו ְּט ֵרי דְּ אַ ְתוָ ון כ''ב ְק ִט ִירין ְּכח ֲָדאְּ .ת ֵרין
אַ ְתוָ ון דָּ א סָ ִליק וְ ָדא נ ִָחית ו ְּדסָ ִליק נ ִָחית
ימן דָּ א )ישעיה מה( אַ '' ְך
ו ְּדנ ִָחית סָ ִליק .וְ ִס ָ
ָּב'' ְך אֵ ''ל.
יתא
יקלָ א ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
יפסָ א דְּ ִׁש ְ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמר ִט ְ
ימן )ויקרא יט( ְּב ִמדָּ ה ְּב ִמ ְׁשקָ ל וְ גו'.
קַ יְ י ָמא .וְ ִס ָ
יתא .וְ ָר ָזא ָדא
ימא ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
ישן דְּ קַ יְ ָ
ִמ ְׁשקָ ל ִל ׁ ָ
יה
)שמות ל( ׁ ֶשקֶ ל הַ קּ ֶֹד ׁש ְּכ ִתיבּ .ומֹאזְ נַיִ ם ּ ֵב ּ
ימן וְ ִא ְתקָ ל ּוָ .מאן מֹאזְ נַיִ ם ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר,
קַ יְ ָ
ימין
)ויקרא יט( מֹאזְ נֵי צֶ ֶדק .וְ כֻ ְלה ּו קָ יְ ִ
ְּב ִמ ְׁשקָ ל ְּב ׁ ֶשקֶ ל הַ קּ ֶֹד ׁשִ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אָ ַמר
ְּב ׁ ֶשקֶ ל הַ קּ ֶֹד ׁש דָּ א רוּחַ הַ קּ ֶֹד ׁש.
אָ ַמר ִר ִּבי יִ ְצחָ ק ְּכ ִתיב) ,תהלים לג( ִּב ְדבַ ר יְ ָי
ׁ ָש ַמיִ ם נַעֲ שׂ ּו ו ְּברוּחַ ּ ִפיו ָּכל ְצבָ אָ םִּ .ב ְדבַ ר יְ ָי
ׁ ָש ַמיִ ם נַעֲ שׂ ּוִ .א ּ ֵלין ְׁש ַמ ָיא ִד ְל ַת ּ ָתא דְּ ִא ְתעֲ ִביד ּו
ִּב ְדבַ ר ׁ ָש ַמיִ ם דִּ ְל ֵעילָ אְּ .ברוּחַ  .דְּ אַ ּ ִפיק קָ לָ א ַעד
דְּ ָמטֵ י ְלהַ הוּא נָהָ ר דְּ נָגִ יד וְ נ ִָפיק וְ לָ א ּ ָפ ְס ִקין
ֵמימוֹ י ְל ָע ְל ִמין .ו ְּברוּחַ ּ ִפיו ָּכל צְ בָ אָ םֻ ּ .כ ְלה ּו
ימין ְּברוּחַ דְּ ִאיה ּו דְּ כַ ר) .תהלים קד(
ּ ַת ּ ָתאֵ י קָ יְ ִ
ש ָ
יך ִּתשְׂ ַּבע
ַמ ְׁשקֶ ה הָ ִרים ֵמעֲ ִליּוֹ ָתיו ִמ ּ ְפ ִרי ַמעֲ ֶ ׂ
הָ אָ ֶרץַ .מ ְׁשקֶ ה הָ ִרים ֵמעֲ ִליּוֹ ָתיוָ .מאן עֲ ִליּוֹ ָתיו
ִּכ ְדקָ אֲ ָמ ָרן .דִּ ְכ ִתיב) ,תהלים קד( הַ ְמקָ ֶרה
ש ָ
יך ִּתשְׂ ַּבע הָ אָ ֶרץ.
בַ ּ ַמיִ ם עֲ ִליּוֹ ָתיוִ .מ ּ ְפ ִרי ַמעֲ ֶ ׂ
ָר ָזא ְדהַ הוּא נָהָ ר דְּ נָגִ יד וְ נ ִָפיק ְל ַת ּ ָתא הֲ ָדא
ֲשר ז ְַרעוֹ בוֹ וְ גו'
שה ּ ְפ ִרי א ׁ ֶ
הוּא ִד ְכ ִתיב עוֹ ֶ ׂ
וְ הָ א ִא ְּת ָמר:

]יט[

אַ ְׁש ֵרי חֶ ְלקָ ם ׁ ֶשל יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶשהֵ ם ְקדוֹ ִׁשים
וְ דוֹ ִמים ִל ְקדוֹ ִׁשים ,וְ ַעל זֶה וַ דַּ אי ָּכתוּב )ישעיה
יקים וַ דַּ אי,
יקיםֻ ּ .כ ָּלם צַ דִּ ִ
סח( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם צַ דִּ ִ
ׁ ֶשהֲ ֵרי ֵמאֵ ּ ֶלה יָצְ א ּו ו ְּלאֵ ּ ֶלה דּ וֹ ִמים .אַ ְׁש ֵריהֶ ם
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא) .דף לג ע''ב(
ֹשה
אָ ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייאָּ ,כתוּב )ירמיה י ונא( ע ֵ ׂ
ֹשה אֶ ֶרץ? זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש
אֶ ֶרץ ְּבכֹחוֹ ַ .מה זֶּה ע ֵ ׂ
ָּבר ּו ְך הוּא ְל ַמ ְעלָ הְּ .בכֹחוֹ  -זֶה צַ דִּ יקֵ .מ ִכין
ּ ֵתבֵ ל ְּבחָ ְכ ָמתוֹ ֵ ּ .תבֵ ל  -זוֹ אֶ ֶרץ ׁ ֶש ְ ּל ַמ ּ ָטה.
ְּבחָ ְכ ָמתוֹ  -זֶה צֶ ֶדקֶ ׁ ,ש ָּכתוּב )תהלים ט( וְ הוּא
ֹשה אֶ ֶרץ  -זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש
יִ ְׁש ּפֹט ּ ֵתבֵ ל ְּבצֶ ֶדק .ע ֵ ׂ
ָּברו ְּך הוּא ׁ ֶש ּ ַמ ְת ִקין אֶ ֶרץ ו ַּמ ְת ִקין דְּ ָרכֶ יהָ ,
וּבַ ּ ֶמה? ְּבכֹחַ ְּ ,כ ִפי ׁ ֶשאָ ַמ ְרנ ּו.
ַר ִּבי יְ הו ָּדה אָ ַמרְּ ,באוֹ ִתיּוֹ ת חֲקוּקוֹ ת ׁ ֶשל ַר ִּבי
אֶ ְל ָעזָר י ֵׁש ִק ְׁש ֵרי הָ אוֹ ִתיּוֹ ת ֶעשְׂ ִרים ו ְּׁש ּ ַתיִ ם
ְק ׁשו ִּרים ְּכאֶ חָ דְׁ .ש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ ת ,זוֹ עוֹ לָ ה וְ זוֹ
ימן
יוֹ ֶר ֶדת ,וְ ׁ ֶשעוֹ לָ ה יוֹ ֶר ֶדת וְ ׁ ֶשיּוֹ ֶר ֶדת עוֹ לָ ה .וְ ִס ַ
זֶה ) -ישעיה מה( אַ '' ְך ָּב'' ְך אֵ ''ל.
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמר ,הַ ָּל ׁשוֹ ן ׁ ֶשל ִמ ְׁשקָ ל עוֹ ֵמד
ימן ) -ויקרא יט( ְּב ִמדָּ ה ְּב ִמ ְׁשקָ ל
ָּבאֶ ְמצַ ע ,וְ ִס ָ
וְ גוֹ 'ִ .מ ְׁשקָ ל  -לָ ׁשוֹ ן ׁ ֶשעוֹ ֵמד ָּבאֶ ְמצַ ע .וְ זֶה סוֹ ד
)שמות ל( ׁ ֶשקֶ ל ַהקּ ֶֹד ׁש ָּכתוּבּ .ומֹאזְ נַיִ ם
עוֹ ְמ ִדים בּ וֹ וְ נִ ְׁש ְקל ּו .אֵ יזֶה מֹאזְ נַיִ ם? ְּכמוֹ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא יט( מֹאזְ נֵי צֶ ֶדק ,וְ כֻ ָּלם
עוֹ ְמ ִדים ְּב ִמ ְׁשקָ ל ְּב ׁ ֶשקֶ ל הַ קּ ֶֹד ׁשַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
אָ ַמרְּ ,ב ׁ ֶשקֶ ל הַ קּ ֶֹד ׁש  -זוֹ רוּחַ הַ קּ ֶֹד ׁש.
אָ ַמר ַר ִּבי יִ צְ חָ קָּ ,כתוּב )תהלים לג( ִּב ְדבַ ר ה'
ׁ ָש ַמיִ ם נַעֲ שׂ ּו ו ְּברוּחַ ּ ִפיו ָּכל ְצבָ אָ םִּ .ב ְדבַ ר ה'
ׁ ָש ַמיִ ם נַעֲ שׂ ּו  -אֵ לּ ּו ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ְ ּל ַמ ּ ָטה ׁ ֶש ּנַעֲ שׂ ּו
ִּב ְדבַ ר ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ הְּ .ברוּחַ ֶ ׁ -שהוֹ צִ יא קוֹ ל
יע ְלאוֹ תוֹ נָהָ ר ׁ ֶש ּ ׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ צֵ א וְ לֹא
ַעד ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ימיו ְלעוֹ לָ ִמים .ו ְּברוּחַ ּ ִפיו ָּכל
פוֹ ְס ִקים ֵמ ָ
צְ בָ אָ ם ָּ -כל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים עוֹ ְמ ִדים ָּברוּחַ ׁ ֶשהוּא
זָכָ ר) .שם קד( ַמ ְׁשקֶ ה הָ ִרים ֵמעֲ ִליּוֹ ָתיו ִמ ּ ְפ ִרי
ש ְ
ַמ ְׁשקֶ ה הָ ִרים
ִּתשְׂ ַּבע הָ אָ ֶרץ.
יך
ַמעֲ ֶ ׂ
ֵמעֲ ִליּוֹ ָתיוַ ,מה זֶּה עֲ ִליּוֹ ָתיו? ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ַמ ְרנ ּו,
ׁ ֶש ָּכתוּב )שם( הַ ְמקָ ֶרה בַ ּ ַמיִ ם עֲ ִליּוֹ ָתיוִ .מ ּ ְפ ִרי
ש ְ
יך ִּתשְׂ ַּבע הָ אָ ֶרץ  -סוֹ ד ׁ ֶשל אוֹ תוֹ נָהָ ר
ַמעֲ ֶ ׂ
ֹשה ּ ְפ ִרי
ׁ ֶש ּ ׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ צֵ א ְל ַמ ּ ָטה .זֶה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב ע ֶ ׂ
ֲשר ז ְַרעוֹ בוֹ וְ גוֹ ' ,וַ הֲ ֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר.
א ֶׁ

]כ[

סדר הלימוד

זוהר

קדושים דף פ"ו.

ּ ָפ ַתח ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר) ,ישעיה מג( אַ ּ ֶתם
ֲשר ָּבחַ ְר ִּתי ְל ַמ ַען ּ ֵת ְדע ּו
ֵע ַדי נְ אֻ ם יְ ָי' וְ ַע ְבדִּ י א ׁ ֶ
וְ ַתא ֲִמינ ּו וְ גוֹ ' .אַ ּ ֶתם ֵע ַדיִ ,א ּ ֵלין ִאינּ וּן יִ שְׂ ָראֵ ל.
וְ ָתנֵינָןִ ,א ּ ֵלין ִאינּ וּן ְׁש ַמ ָ ּיא וְ אַ ְר ָעא ,דִּ ְכ ִתיב
)דברים ל( הֲ ִעידוֹ ִתי בָ כֶ ם הַ יּוֹ ם אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ .אֲבָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ִאינּ וּן סָ הֲ ִדין ִא ּ ֵלין
ַעל ִא ּ ֵלין ,ו ְּׁש ַמ ָיא וְ אַ ְר ָעא וְ כ ָֹּלא ,סָ הֲ ִדין
ֲשר ָּבחַ ְר ִּתי ,דָּ א יַעֲ קֹב,
ָעלַ יְ יה ּו .וְ ַע ְבדִּ י א ׁ ֶ
ֹאמר ִלי ַע ְב ִדי אָ ּ ָתה
דִּ ְכ ִתיב )ישעיה מט( וַ ּי ֶ
ֲשר ְּב ָך אֶ ְת ּ ָפאָ ר ,ו ְּכ ִתיב) ,ירמיה ל(
יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
ירא ַע ְבדִּ י יַעֲ קֹב .וְ ִאית דְּ אַ ְמ ֵרי דָּ א
וְ אַ ּ ָתה אַ ל ִּת ָ
דָּ וִ ד .וְ ָדוִ ד ַע ְבדִּ י ִא ְק ֵרי ,דִּ ְכ ִּתיבְ ,ל ַמעֲ נִ י ו ְּל ַמ ַען
ֲשר ָּבחַ ְר ִּתי ,דָּ א דָּ וִ ד ִע ָּלאָ ה.
דָּ וִ ד ַע ְבדִּ י א ׁ ֶ
ְל ַמ ַען ּ ֵת ְדע ּו וְ ַתאֲ ִמינ ּו ִלי וְ ָת ִבינ ּו ִּכי אֲנִ י הוּא.
יתי ְּבהַ הוּא דָּ וִ ד,
ַמאי ִּכי אֲנִ י הוּא .דְּ ִא ְת ָר ִע ִ
ו ְּבהַ הוּא יַעֲ קֹבֲ .אנָא ,הוּא ַמ ּ ָמ ׁשְ .לפָ נַי לֹא
נוֹ צַ ר אֵ ל ,דְּ ָתנֵינָןְ ,ק ָרא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא
ְל ַיעֲ קֹב אֵ ל ,דִּ ְכ ִתיב) ,בראשית לג( וַ ִּי ְק ָרא לוֹ
אֵ ל ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל .קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא קָ ָרא
ְל ַיעֲ קֹב אֵ ל .הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיבְ ,לפָ נַי לֹא נוֹ צַ ר
אֵ ל וְ אַ ח ֲַרי לֹא יִ ְהיֶה .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ,אֲנִ י הוּא .כּ ָֹּלא
ְּכ ָמה דְּ ִא ְּת ַמר .וְ אַ ח ֲַרי לֹא יִ ְהיֶה ,דְּ הָ א דָּ וִ ד הָ ִכי
יה אָ ח ֳָרא.
ִא ְק ֵרי ,וְ לָ או ִאית ַּב ְת ֵר ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ָּב ָרא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ָע ְל ָמא,
אַ ְת ִקין ָּכל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלהָּ ,כל חַ ד וְ חַ ד ְּב ִס ְטרוֹ י.
ילין ִע ָּל ִאין .וְ לֵ ית לָ ָך א ֲִפילּ ּו
ו ָּמנֵי ָעלַ יְ יה ּו חֵ ִ
יה חֵ ילָ א
ִעשְׂ ָּבא זְ ֵע ָ
ירא ְּבאַ ְר ָעא ,דְּ לֵ ית לֵ ּ
ילא .וְ כָ ל ַמה דְּ ָע ְב ִדין ְּבכָ ל חַ ד וְ חַ ד,
ִע ָּלאָ ה ְל ֵע ָּ
וְ כָ ל ַמה דְּ כָ ל חַ ד וְ חַ ד ָע ִביד ,כּ ָֹּלא הוּא
יה
ִּב ְת ִקיפ ּו דְּ הַ ִהיא חֵ ילָ א ִע ָּלאָ ה ,דִּ ְמ ָמנָא ָעלֵ ּ
ילא .וְ כֻ ְ ּלה ּו נִ מו ִּסין ְּגזִ ִירין ִמדִּ ינָאַ ,על דִּ ינָא
ְל ֵע ָּ
ימין .לֵ ית ַמאן דְּ נ ִָפיק )דף
נ ְַט ִלין ,וְ ַעל דִּ ינָא קַ יְ ִ
יה ְלבַ ר.
פ''ו ע''ב( ִמן ִק ּיו ֵּמ ּ
וְ כֻ ְ ּלה ּו ְמ ָמנָןִ ,מן יוֹ ָמא דְּ ִא ְת ְּב ֵרי ָע ְל ָמא,
ִמ ְת ּ ַפ ְק ָדן ִׁש ְלטוֹ נִ ין ַעל ָּכל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלה .וְ כֻ ְ ּלה ּו
נ ְַט ִלין ַעל נִ ימוּסָ א אָ ח ֳָרא ִע ָּלאָ ה ,דְּ נ ְַט ִלין ָּכל
חַ ד וְ חַ דְּ .כ ָמה דִּ ְכ ִּתיב ,וַ ּ ָתקָ ם ְּבעוֹ ד לַ יְ לָ ה
ית ּה וְ חֹק ְלנַעֲ רוֹ ֶתיהָ .
וַ ִּת ּ ֵתן טֶ ֶרף ְלבֵ ָ

סדר הלימוד

תרגום

ּ ָפ ַתח ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר ,אַ ּ ֶתם ֵע ַדי נְ אֻ ם ה'
ֲשר ָּבחַ ְר ִּתי ְל ַמ ַען ּ ֵת ְדע ּו וְ ַתא ֲִמינ ּו
וְ ַע ְבדִּ י א ׁ ֶ
וְ גוֹ ' .אַ ּ ֶתם ֵע ַדי ,אֵ לּ ּו הֵ ם יִ שְׂ ָראֵ ל .וְ ׁ ָשנִ ינ ּו ,אֵ לּ ּו
ידתי
הֵ ם ׁ ָש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץֶ ׁ ,ש ָּכתוּב )דברים ד( הַ ִע ִ
בָ כֶ ם הַ יּוֹ ם אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ .אֲבָ ל
יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ם ֵע ִדים אֵ לּ ּו ַעל אֵ לּ ּו ,וְ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ֶרץ
ֲשר ָּבחַ ְר ִּתי  -זֶה
וְ הַ כּ ֹל ֵע ִדים עֲ לֵ יהֶ ם .וְ ַע ְבדִּ י א ׁ ֶ
ֹאמר ִלי ַע ְבדִּ י
יַעֲ קֹבֶ ׁ ,ש ָּכתוּב )ישעיה מט( וַ ּי ֶ
ֲשר ְּב ְך אֶ ְת ּ ָפאָ ר ,וְ כָ תוּב )ירמיה
אָ ּ ָתה יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
ירא ַע ְבדִּ י ַיעֲ קֹב .וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים,
ל( וְ אַ ּ ָתה אַ ל ִּת ָ
זֶה דָּ וִ ד .וְ נִ ְק ָרא דָּ וִ ד ַע ְבדִּ יֶ ׁ ,ש ָּכתוּב )ישעיה לז(
ֲשר ָּבחַ ְר ִּתי ,זֶה דָּ וִ ד
ְל ַמעֲ נִ י ו ְּל ַמ ַען דָּ וִ ד ַע ְבדִּ י א ׁ ֶ
הָ ֶע ְליוֹ ן.
ְל ַמ ַען ּ ֵת ְדע ּו וְ ַתאֲ ִמינ ּו ִלי וְ ָת ִבינ ּו ִּכי אֲנִ י הוּא
יתי
)ישעיה מג(ַ .מה זֶּה ִּכי אֲנִ י הוּא? ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵ ּצ ִ
ְּבאוֹ תוֹ ָדוִ ד ו ְּבאוֹ תוֹ ַיעֲ קֹב ,אֲנִ י הוּא הֵ ם ַמ ּ ָמ ׁש.
ְלפָ נַי לֹא נוֹ צַ ר אֵ לֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָשנִ ינ ּו ,קָ ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ְל ַיעֲ קֹב אֵ לֶ ׁ ,ש ָּכתוּב )בראשית לו(
וַ ִּי ְק ָרא אֵ ל ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל .הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
קָ ָרא ְל ַיעֲ קֹב אֵ ל .זֶה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב ְלפָ נַי לֹא נוֹ צַ ר
אֵ ל וְ אַ ח ֲַרי לֹא יִ ְהיֶה .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך אֲנִ י הוּא,
הַ כּ ֹלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר .וְ אַ ח ֲַרי לֹא יִ ְהיֶהֶ ׁ ,שהֲ ֵרי
דָּ וִ ד נִ ְק ָרא ָּכ ְך ,וְ אֵ ין אַ ח ֲָריו אַ חֵ ר.
ְ
בּ ֹא ְראֵ הְּ ,כ ׁ ֶש ָּב ָרא ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא אֶ ת
הָ עוֹ לָ םִּ ,ת ּ ֵקן ָּכל דָּ בָ ר וְ ָדבָ רָּ ,כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד
ְּבצִ דּ וֹ  ,ו ִּמ ּנָה עֲ לֵ יהֶ ם ּכֹחוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים .וְ אֵ ין ְל ְך
א ֲִפלּ ּו ֵע ֶ ׂשב קָ ָטן ָּבאָ ֶרץ ׁ ֶשאֵ ין לוֹ כּ ֹחַ ֶע ְליוֹ ן
ְל ַמ ְעלָ ה .וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ִעם ָּכל אֶ חָ ד
שה ,הַ ּכֹל
וְ אֶ חָ ד ,וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד עוֹ ֶ ׂ
הוּא ְּב ֹחזֶק ׁ ֶשל אוֹ תוֹ הַ כּ ֹחַ ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶש ּ ְממֻ ּנֶה
ָעלָ יו ִמ ְל ַמ ְעלָ ה .וְ כָ ל הַ הַ נְ הָ גוֹ ת ְּגזוּרוֹ ת ִמן
הַ דִּ יןַ ,על דִּ ין הֵ ם נוֹ ְס ִעים ,וְ ַעל הַ דִּ ין הֵ ם
עוֹ ְמ ִדים .אֵ ין ִמי ׁ ֶשיּוֹ צֵ א ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ הַ חוּצָ ה.
וְ כָ ל הַ ְממֻ ִּניםִ ,מיּוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ְב ָרא הָ עוֹ לָ ם ,נִ ְת ַמנּ ּו
יטים ַעל ָּכל דָּ בָ ר וְ ָדבָ ר ,וְ כֻ ָּלם ִמ ְתנַהֲ גִ ים
ׁ ַש ִ ּל ִ
ַעל הַ נְ הָ גָ ה אַ חֶ ֶרת ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶשנּ וֹ ְט ִלים ָּכל אֶ חָ ד
וְ אֶ חָ דְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )משלי לא( וַ ּ ָתקָ ם ְּבעוֹ ד
ית ּה וְ חֹק ְלנַעֲ ר ֶֹתיהָ .
לַ יְ לָ ה וַ ִּת ּ ֵתן טֶ ֶרף ְלבֵ ָ

]מט[

אתרוג
יקחו אתרוג ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק ב' פרשת משפטים ק"כ(:

יה
ּ ִפ ּקו ָּדא ָּב ַתר דָּ אְ ,להָ ִביא ִּב ּכו ִּרים ,וַ אֲבַ ְת ֵר ּ
יה ְל ִה ְתוַ דּ וֹ ת ַעל
ְל ִה ְתוַ דּ וֹ ת ַעל הַ ִּב ּכו ִּרים ,וַ אֲבַ ְת ֵר ּ
יתיןַ ,מ ְק ִׁשים ַעל הַ ּ ַמעֲ ֵׂשר,
ארי ַמ ְתנִ ִ
הַ ּ ַמעֲ ֵׂשר .ו ָּמ ֵ
יטתוֹ ִעשּׂ וּרוֹ .
יטתוֹ  ,אוֹ אַ חַ ר ְל ִק ָ
דְּ ִאי יְ הֵ א ק ֶֹדם ְל ִק ָ
יה ְּב ִאילָ ן ,הָ לַ ְך אַ חַ ר
ְּכגוֹ ן אֶ ְתרוֹ ג ,דְּ ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ֲחנ ָָטהִ .אית ַמאן דְּ אָ ַמר ,אַ חַ ר ִּב ּ ׁשוּל ַה ּ ֵפירוֹ ת.
וְ אֶ ְתרוֹ ג ִמ ְקצָ תוֹ דּ וֹ ֶמה ְל ִאילָ ן ,ו ִּמ ְקצָ תוֹ לַ ְּתבוּאָ ה,
יטתוֹ
דְּ ִאינּ וּן זְ ָר ִעים ,דְּ ִא ְּת ַמר ְּבהוֹ ן ,דִּ ְלאַ חַ ר ְל ִק ָ
ִעשּׂ וּרוֹ  .דְּ ִאילָ ן לָ או ִאיהוּ ,אֶ ָּלא ַעד אַ חַ ר ְּג ַמר
ִּב ּ ׁשוּלוֹ .
ו ְּבגִ ין דָּ אַ ּ ,ת ִּקינ ּו הַ ּמוֹ ִציא )דף קכ''א ע''א( ֵמאֲ ָתר
דְּ ִב ׁשוּלוֹ יָפֶ הְ .לאַ ּ ָפקָ א ּ ַפת ָ ׂשרוּף ,אֶ ָּלא ִמ ּ ָמקוֹ ם
יטתוֹ ,
ׁ ֶשהוּא מו ְּט ָעם .וְ הָ ִכי ְּתבוּאָ הָּ ,ב ַתר ְל ִק ָ
ישוּל ּ ֵפירוֹ ת .וְ יִ שְׂ ָראֵ לִ ,אינּ ּון ְמ ׁשו ִּלים
ִאיה ּו ְּכ ִב ׁ
אשית
לָ ִאילָ ן וְ לַ ְּתבוּאָ ה ,דְּ ִא ְּת ַמר ְּבהוֹ ן )שמות כג( ֵר ִׁ
ִּב ּכו ֵּרי אַ ְד ָמ ְת ָך ּ ָת ִביא ּ ֵבית יְ ָי' ֱאלֹהֶ ָ
יך .וְ הָ ִכי
אשית ּגֵז צֹאנְ ָך ִּת ּ ֶתן לוֹ  .דְּ ִאינּ וּן
)דברים יח( ֵר ִׁ
יִ שְׂ ָראֵ ל .דְּ ִא ְּת ַמר ְּבהוֹ ן) ,יחזקאל לה( וְ אַ ּ ֵתן צֹאנִ י.
אשית
וְ הָ ִכי יִ שְׂ ָראֵ ל) ,ירמיה ב( ק ֶֹד ׁש לַ יְ ָי' ֵר ִׁ
יטתוֹ ִמן ּ ָגלו ָּתאִ ,עשׂ ּורֹ.
ְּתבוּאָ תֹ הְ ,לאַ חַ ר ְל ִק ָ
וְ ִא ְת ְק ִריא ּו ק ֶֹד ׁש לַ יְ יָ'.
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְת ְק ִריא ּו ִאילָ נָא ַר ָּבא וְ ַת ִּקיף ,ו ָּמזוֹ ן
יהי ְמזוֹ נָא
יתא ,דְּ ִא ִ
יה אוֹ ַריְ ָ
יהֵ ּ .ב ּ
ְלכ ָֹּלא ּ ֵב ּ
יהי ְמזוֹ נָא ְל ַת ּ ָתא.
יה ְצלוֹ ָתא ,דְּ ִא ִ
ְל ֵע ָּ
ילאֵ ּ .ב ּ
אֲפילּ ּו ַמ ְלאָ ִכין לֵ ית לוֹ ן ְמזוֹ נָא ,אֶ ָּלא ְּביִ שְׂ ָראֵ ל.
וַ ִ
יתא ,לָ א הֲ וָ ה
דְּ ִאי לָ או דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְת ַע ְּסקוּן ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ,דְּ אַ ְמ ִּתילָ א
נ ִָחית לוֹ ן ְמזוֹ נָאִ ,מ ְס ַטר דְּ אוֹ ַריְ ָ
לָ ֵעץ ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיבֵ ,עץ חַ ִּיים ִהיא
יהי ִמ ְצוָ ה.
יקים ָּב ּה .ו ְּל ִאיבָ א ,דְּ ִא ִ
לַ ּ ַמחֲזִ ִ
יתא אַ ְמ ִּתילַ א ְל ַמ ּיָא .וְ הָ נֵי ְלאֶ ּ ׁ ָשא.
וְ הָ ִכי אוֹ ַריְ ָ
יהי
ילא ,וְ חַ ָמה דְּ ִא ִ
וְ לָ א הֲ וָ ה נ ִָחית ַמ ּיָא ִמ ְ ּל ֵע ָּ
אֶ ּ ׁ ָשא ,לָ א הֲ וָ ה נ ִָחית ְלבַ ּ ְׁשלָ א ּ ֵפירוֹ ת הָ ִאילָ ן.
אֶ ָּלאְּ ,בגִ ין יִ שְׂ ָראֵ ל .ו ְּבגִ ין דָּ א ִא ְּת ַמר ְּביִ שְׂ ָראֵ ל,
ארי
)שיר השירים ב( הַ ְּתאֵ נָה חָ נְ ָטה פַ ּגֶיהָ ִ ,א ּ ֵלין ָמ ֵ
ִמ ְצוֹ ת .וְ הַ ְּגפָ נִ ים ְס ָמ ָדר נ ְָתנ ּו ֵריחַ ַ ּ ,כד ּ ַפ ְת ִחין
ְּב ִתיו ְּב ּ ָתא ,ו ִּמ ּיַד ִא ְּת ַמר ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,ק ּו ִמי לָ ְך
ַר ְעי ִָתי יָפָ ִתי ו ְּל ִכי לָ ְךִ ,מן ּ ָגלו ָּתא.

הַ ּ ִמ ְצוָ ה ׁ ֶשאַ חַ ר זוֹ ְ -להָ ִביא ִּב ּכו ִּרים ,וְ אַ ח ֲֶריהָ -
ְל ִה ְתוַ דּ וֹ ת ַעל הַ ִּב ּכו ִּרים ,וְ אַ ח ֲֶריהָ ְ -ל ִה ְתוַ דּ וֹ ת
ַעל הַ ּ ַמעֲ ֵׂשר .וּבַ עֲ לֵ י הַ ּ ִמ ְׁשנָה ַמ ְק ִׁשים ַעל
יטתוֹ  ,אוֹ אַ חַ ר
הַ ּ ַמעֲ ֵׂשרֶ ׁ ,ש ִאם יִ ְהיֶה ק ֶֹדם ְל ִק ָ
יטתוֹ ִעשּׂ וּרוֹ ְּ ,כמוֹ אֶ ְתרוֹ גֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר בּ וֹ ְּב ִאילָ ן,
ְל ִק ָ
הָ לַ ְך אַ חַ ר ֲחנ ָָטה .י ֵׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמר אַ חַ ר ִּב ּ ׁשוּל
הַ ּ ֵפרוֹ ת .וְ אֶ ְתרוֹ ג ִמ ְקצָ תוֹ דּ וֹ ֶמה ְל ִאילָ ן ו ִּמ ְקצָ תוֹ
ִל ְתבוּאָ הֶ ׁ ,שהֵ ם זְ ָר ִעיםֶ ׁ ,ש ּ ֶנ ֱא ַמר ָּבהֶ ם ׁ ֶש ְ ּלאַ חַ ר
יטתוֹ ִעשּׂ וּרוֹ ֶ ׁ .ש ִאילָ ן אֵ ינוֹ אֶ ָּלא ַעד אַ חַ ר ְּג ַמר
ְל ִק ָ
ִּב ּ ׁשוּלוֹ .
ו ִּמ ּ ׁשוּם ּ ָכ ְך ִּת ְּקנ ּו הַ ּמוֹ ִציא )דף קכ''א ע''א( ִמ ּ ָמקוֹ ם
ׁ ֶש ִּב ּ ׁשוּלוֹ יָפֶ הְ ,להוֹ ִציא ּ ַפת ָ ׂשרוּף ,אֶ ָּלא ִמ ּ ָמקוֹ ם
יטתוֹ הוּא
ׁ ֶשהוּא מֻ ְט ָעם .וְ כָ ְך ְּתבוּאָ ה ,אַ חַ ר ְל ִק ָ
ְמ ׁשו ִּלים לָ ִאילָ ן
ּ ֵפרוֹ ת .וְ יִ שְׂ ָראֵ ל
ְּכ ִב ּ ׁשוּל
אשית
וְ לַ ְּתבוּאָ הֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר ָּבהֶ ם) :שמות כג( ֵר ִׁ
ִּב ּכו ֵּרי אַ ְד ָמ ְת ְך ּ ָת ִביא ּ ֵבית ה' ֱאלֹהֶ ְ
יך .וְ כָ ְך )דברים
אשית ּגֵז צֹאנְ ְך ִּת ּ ֶתן לוֹ ֶ ׁ ,שהֵ ם יִ שְׂ ָראֵ ל,
יח( ֵר ִׁ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר ָּבהֶ ם )יחזקאל לד( וְ אַ ּ ֵתן צֹאנִ י .וְ כָ ְך
אשית ְּתבוּאָ תֹ ה,
יִ שְׂ ָראֵ ל ,ק ֶֹד ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל לַ ה' ֵר ִׁ
יטתוֹ ִמן ַה ּ ָגלוּת ִ -עשּׂ וּר .וְ נִ ְק ְרא ּו ק ֶֹד ׁש
ְלאַ חַ ר ְל ִק ָ
לַ ה'.
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל נִ ְק ְרא ּו ִאילָ ן ּ ָגדוֹ ל וְ ַת ִּקיף וּבוֹ ָמזוֹ ן לַ ּכֹל.
בּ וֹ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא ָמזוֹ ן ְל ַמ ְעלָ הּ .בוֹ ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,ש ִהיא
ָמזוֹ ן ְל ַמ ּ ָטה .וַ אֲ ִפלּ ּו לַ ּ ַמ ְלאָ ִכים אֵ ין ָמזוֹ ן אֶ ָּלא
ְּביִ שְׂ ָראֵ ל.
ׁ ֶש ִאם יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא יִ ְת ַע ְּסק ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא הָ יָה יוֹ ֵרד
לָ הֶ ם ָמזוֹ ן ִמ ַ ּצד ׁ ֶשל הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּנ ְמ ְׁשלָ ה ְל ֵעץ .זֶה ּו
יקים ָּב ּה.
ׁ ֶש ּ ָכתוּב )משלי ג( ֵעץ חַ ִּיים ִהיא לַ ּ ַמחֲזִ ִ
וְ לַ ּ ְפ ִריֶ ׁ ,שהוּא ִמ ְצוָ ה.
וְ כָ ָך הַ ּתוֹ ָרה נִ ְמ ְׁשלָ ה ְל ַמיִ ם ,וְ אֵ ּ ֶלה ְלאֵ ׁש ,וְ לֹא ָהי ּו
יוֹ ְר ִדים ַמיִ ם ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ חַ ּ ָמה ׁ ֶש ִהיא אֵ ׁש ,לֹא
ָהיְ ָתה יוֹ ֶר ֶדת ְלבַ ּ ׁ ֵשל אֶ ת ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן ,אֶ ָּלא
ִּב ְׁש ִביל יִ שְׂ ָראֵ ל ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ֶנא ֱַמר ְּביִ שְׂ ָראֵ ל) ,שיר
ֶיה .אֵ לּ ּו ַּבעֲ לֵ י ִמ ְצווֹ ת.
השירים ב( הַ ְּתאֵ נָה חָ נְ ָטה פַ ּג ָ
וְ הַ ְּגפָ נִ ים ְס ָמ ַדר נ ְָתנ ּו ֵריחַ ְּ ,כ ׁ ֶש ּפוֹ ְת ִחים ִּב ְת ׁשוּבָ ה,
ו ִּמ ּיָד ֶנא ֱַמר ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,ק ּו ִמי לָ ְך ַר ְעי ִָתי יָפָ ִתי
ו ְּל ִכי לָ ְךִ ,מן הַ ּ ָגלוּת.

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

]מח[

חֲטה עֲ נ ִָבים ִּב ְר ׁש ּו אָ ח ֳָרא ,וְ ָעבַ ד יַיִ ן נֶסֶ ְך,
ּגֶפֶ ן סָ ָ
וְ ִא ְתעֲ ִביד ִאילָ נָא ְדטוֹ ב וָ ָרעְּ ,תאֵ נָה לָ ִקיט ְּתאֵ ינֵי
קֳדם דְּ ִא ְת ַּב ְׁשל ּוַ ּ ,כ ְך לָ ִקיט הוּא
קֳדם זִ ְמנַיְ יה ּו ָ
ָ
ֵיה ,וְ ָדא ִאיה ּו ָרזָא ָמאן דְּ גָ ִרים
ֵמ ָע ְל ָמא קוֹ ֶדם זִ ְמנ ּ
קֳדם זִ ְמנַיְ יה ּו ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב
דִּ י יְ מוּתוּן ְּבנוֹ י ָ
לָ ּ ָמה יִ ְקצוֹ ף הָ אלהי''ם ַעל קוֹ לֶ ָך וְ ִח ּ ֵבל אֶ ת ַמעֲ ֵׂשה
י ֶָד ָ
יתי אֶ ת ְּבנֵיכֶ ם
יך ,וְ ָרזָא ְד ִמ ָּלה לַ ּ ׁ ָשוְ א ִה ּ ֵכ ִ
וְ גוֹ ֵמר ,ו ְּבגִ ין דָּ א לֹא ִתשּׂ ָ א אֶ ת ׁ ֵשם יהו''ה
יה חָ ב ,אֲבָ ל ַר ִּבי
אלהי''ך לַ ּ ׁ ָשוְ אִ .ר ּמוֹ ןֶ ּ ,בן זוֹ ָמא ּ ֵב ּ
יפין ִאינוּן
ֵמ ִאיר ּתוֹ כוֹ אָ כַ ל ְק ִליפָ תוֹ זָ ַרק ,דִּ ְק ִל ִ
אוּמוֹ ת הָ עוֹ לָ ם ,יִ שְׂ ָראֵ ל מוֹ חָ א ּ ֵבינַיְ יה ּוֵ ּ ,כן ְּכגַ וְ ונָא
יהי מוֹ חָ א
יהי ּ ַפ ְרדֵּ ס ְּבגָלו ָּתא ,וְ ִא ִ
ָדא ְׁש ִכינְ ּ ָתא ִא ִ
יהְּ ,כ ָמה ְדאָ ַמר ְׁשלֹמֹה
ִמ ְ ּלגָ ו ,אֱגוֹ ז קָ ִרינָן לֵ ּ
יבא
יהי ְׁש ִכינְ ּ ָתא ִא ָּ
ַמ ְל ּ ָכא ,אֶ ל ִּג ּנַת אֱגוֹ ז י ַָר ְד ִּתי וְ ִא ִ
ִמ ְ ּלגָ או ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ּ ָכל ְּכבוּדָּ ה בַ ת ֶמלֶ ְך
יפין הֵ ן ּ ַכ ּ ָמה
זָהב ְלבו ׁ ָּש ּה ו ְּק ִל ִ
נִימה ִמ ּ ִמ ְׁש ְּבצוֹ ת ָ
ּ ְפ ָ
ְר ׁשוּיוֹ ת נו ְּכ ָר ִאין ,ו ְּב ׁ ַש ָּבת ִמ ּכ ָֹּלא ִא ְת ּ ַפ ּ ְׁש ַטת,
יכין יִ שְׂ ָראֵ ל
יראן ,וְ כֵ ן ְצ ִר ִ
וְ ִא ְתלַ ְּב ׁ ַשת ִּב ְלבו ִּׁשין ׁ ַש ּ ִפ ָ
יראן.
ְל ַת ּ ָתאְ ,ל ִא ְתחַ דְּ ׁ ָשא ְב ׁ ַש ָּבת ִּב ְלבו ִּׁשין ׁ ַש ּ ִפ ָ

ּגֶפֶ ן ָסח ֲָטה עֲ נ ִָבים ִּב ְר ׁשוּת אַ חֵ ר ,וְ ָע ָ ׂשה יַיִ ן נֶסֶ ְך,
וְ נַעֲ ָ ׂשה ָה ֵעץ ׁ ֶשל טוֹ ב וָ ָרעְּ .תאֵ נָה לוֹ קֵ ט ְּתאֵ נִ ים
ק ֶֹדם זְ ַמ ּנָם ק ֶֹדם ׁ ֶש ִה ְב ִׁשיל ּוָ ּ ,כ ְך נִ ְלקָ ט הוּא ִמן
הָ עוֹ לָ ם ק ֶֹדם זְ ַמנּ וֹ  ,וְ זֶה ּו סוֹ ד ִמי ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם ׁ ֶש ּיָמוּת ּו
בָ נִ ים ק ֶֹדם זְ ַמ ּנָם .זֶה ּו ׁ ֶש ּ ָכתוּב לָ ּ ָמה יִ ְקצֹף
הָ ֱאל ִֹהי''ם ַעל קוֹ לֶ ְך וְ ִח ּ ֵבל אֶ ת ַמעֲ ֵׂשה י ֶָד ְ
יך ,וְ סוֹ ד
יתי אֶ ת ְּבנֵיכֶ ם וְ גוֹ ֵמר ,ו ִּמ ּ ׁשוּם
הַ דָּ בָ ר לַ ּ ׁ ָשוְ א ִה ּ ֵכ ִ
זֶה לֹא ִתשּׂ ָ א אֶ ת ׁ ֵשם יהו''ה ֱאלֹהֶ י'' ְך לַ ּ ׁ ָשוְ א.
ִר ּמוֹ ןֶ ּ ,בן זוֹ ָמא חָ ָטא בוֹ  ,אֲבָ ל ַר ִּבי ֵמ ִאירּ ,תוֹ כוֹ
אָ כַ ל ְק ִל ּ ָפתוֹ זָ ַרקֶ ׁ ,שהַ ְּק ִל ּפוֹ ת הֵ ן אֻ ּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם,
יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּמֹחַ ּ ֵבינֵיהֶ םֵ ּ .כן ְּכמוֹ זֶה ,הַ ּ ְׁש ִכינָה ִהיא
ּ ַפ ְרדֵּ ס ַּב ּ ָגלוּת ,וְ ִהיא מֹחַ ִמ ִּב ְפנִ ים ,אֱגוֹ ז קוֹ ְר ִאים
לָ ּהְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאָ ַמר ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ל ִּג ּנַת אֱגוֹ ז
י ַָר ְד ִּתי וְ הַ ּ ְׁש ִכינָה ִהיא ּ ְפ ִרי ִמ ִּב ְפנִ ים .זֶה ּו ׁ ֶש ּ ָכתוּב
ימה ִמ ּ ִמ ְׁש ְּבצוֹ ת זָהָ ב
ּ ָכל ְּכבוּדָּ ה בַ ת ֶמלֶ ְך ּ ְפנִ ָ
ְלבו ׁ ָּש ּה ,וְ ַה ְּק ִל ּפוֹ ת הֵ ן ּ ַכ ּ ָמה ָר ׁ ֻשיּוֹ ת נ ְָכ ִריּוֹ ת,
ו ְּב ׁ ַש ָּבת ִהיא ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶשטֶ ת ִמן ַה ּכֹל ו ִּמ ְתלַ ּ ֶב ׁ ֶשת
יכים יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ּ ָטה,
ִּב ְלבו ִּׁשים י ִָפים ,וְ כֵ ן ְצ ִר ִ
ְל ִה ְתחַ דֵּ ׁש ְּב ׁ ַש ָּבת ִּב ְלבו ִּׁשים י ִָפים.

ִרמּוֹן אוֹמֵ רְ :כּ ֶפלַ ח הָ ִרמּוֹן ַרקָּ תֵ ִ Hמ ַבּ+עַ ד ְלצַ מָּ ֵ ֽת:H

יכוין בצרוף חודש אב ה ו י ה

)שיר השירים ב' ,ד'(

ָאל ַהיּוֹם
ר"ת ַה ְס ֵכּת וּ ְשׁ ַמע יִ ְשׂר ֵ

)דברים כ"ז ,ט'(

רמון
כח

כנגד ספירת ההוד :יכוין רמון גי' נוריא"ל והוא מט"ט ,וכשתסיר ממטטרון ט"ט ישאר גי'
רמון .ט"ט באמצע מטטרון הוא חיות ותוכיות הרמון  -מ' מימין ,ורון משמאל.
והם סוד הקליפה הנקראת "רמון" אשר בתוכם ח"י )ט"ט( " -ואכל וחי לעולם"
כי בחיות אין אחיזה לחיצונים ,אבל בלבוש והוא הרמון יש להם אחיזה.
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וי"ג אותיות של מלוי אלהי"ם עם ה' אותיות הם ח"י ,והם ט"ט מן מטטרו"ן) .ס .הליקוטים יחזקאל(

כט

שער הליקוטים ,כתר מלכות אות קמ"א

ּ ֵכיוָ ן דְּ נ ְַט ִלין הַ הוּא חֹקֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו ִא ְקרוּן חֻ קּ וֹ ת,
יהיב ְלה ּוִ ,מן ְׁש ַמ ָ ּיא קָ א
וְ הַ הוּא חֹק דְּ ִא ְתיְ ִ
אָ ֵתי ,ו ְּכ ֵדין ִא ְת ְקרוּן חֻ קּ וֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם .ו ְּמנָלָ ן דְּ ִמן
ׁ ָש ַמיִ ם קָ א אַ ְת ָיין .דִּ ְכ ִתיב )תהלים פא( ִּכי חֹק
ְליִ שְׂ ָראֵ ל הוּא .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב ,אֶ ת חֻ קּ וֹ ַתי
ִּת ְׁשמוֹ ר ּו ְּבגִ ין דְּ כָ ל חַ ד וְ חַ ד ְמ ָמנָא ַעל ִמ ָּלה
יעא ְּב ָע ְל ָמאְּ ,בהַ הוּא חֹקְּ .בגִ ין ַּכ ְך אָ ִסיר
יְ ִד ָ
ְל ִמ ְחלַ ף זִ ינִ ין ,ו ְּלאַ עֲ לָ א זִ ינָא ְּבזִ ינָא אָ ח ֳָרא.
ְּבגִ ין דְּ אָ עֲ קָ ר ְלכָ ל חֵ ילָ א וְ חֵ ילָ א ֵמאַ ְת ַריְ יה ּו,
יש ּפו ְּמ ִּבי דְּ ַמ ְל ָּכא.
וְ אַ ְכ ִח ׁ
ִּכ ְלאַ יִ םַ ,מה ּו ִּכ ְלאַ יִ םְּ .כ ָמאן דְּ י ִָהיב אָ ח ֳָרא ְּבבֵ י
ַמ ְט ָראְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ירמיה לז( אֶ ל ּ ֵבית
הַ ּ ֶכלֶ אְּ ,בגִ ין דְּ לָ א ְל ֶמ ְע ַּבד ִמ ִידיִּ .כ ְלאַ יִ ם:
יד ָתא
ילין ֵמעֲ ִב ָ
ְמנִ יעו ָּתא ,דְּ ָמנַע ְלכָ ל ִאינּ וּן חֵ ִ
דִּ ְלהוֹ ןִּ .כ ְלאַ יִ םִ :ע ְרבּ ו ְּב ָייא ,דְּ ָע ִביד ִע ְרבּ ו ְּב ָיא
יש ּפו ְּמ ִּבי דְּ ַמ ְל ָּכא,
ילא ,וְ אַ ְכ ִח ׁ
ְּבחֵ ילָ א דִּ ְל ֵע ָּ
ְּכ ָמה דְּ ִא ְּת ַמר ,וּבֶ גֶד ִּכ ְלאַ יִ ם ׁ ַש ַע ְטנֵז לֹא ַיעֲ לֶ ה
ָעלֶ ָ
יךָ ּ .תא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב )בראשית ב( ו ֵּמ ֵעץ
הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע לֹא תֹ אכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּכי ְּביוֹ ם
ֲאכָ ְל ָך ִמ ּ ֶמנּ ּו מוֹ ת ָתמוּת .וְ הָ א ִא ְּת ַמר ,דְּ ׁ ָשנֵי
יה
ּ ִפקּ וּדוֹ י דְּ ַמ ְל ָּכא ,וְ אַ ְחלַ ף ֵעץ חַ ִּיים ,דְּ בֵ ּ
ימנו ָּתא,
יה ּ ַת ְל ָיא ְמהֵ ְ
ִא ְׁש ְּת ִלים ּכ ָֹּלא ,וּבֵ ּ
וְ ִא ְתדְּ בַ ק ַּבאֲ ַתר אָ ח ֳָרא .וְ הָ א ּ ָתנֵינָןְּ ,בכ ָֹּלא ָּב ֵעי
ילא,
ַּבר נ ָׁש ְלאַ ֲח ָזאָ ה עוֹ בָ ָדא ְּכגַ וְ ונָא דִּ ְל ֵע ָּ
ו ְּל ֶמ ְע ַּבד עוֹ בָ ָדא ְּכ ָמה דְּ ִאצְ ְט ִר ְ
יך .וְ ִאי ִא ְׁש ּ ָת ּנֵי
יה
יה ְל ׁ ַש ְר ָיא ּ ֵב ּ
ְּב ִמ ָּלה אָ ח ֳָרא ,הוּא אַ נְ ִּגיד ָעלֵ ּ
ִמ ָּלה אָ ח ֳָרא דְּ לָ א ִאצְ ְט ִר ְ
יך.
וְ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ בַ ר נ ָׁש אַ ְחזֵי עוֹ בָ ָדא
ישרְּ ,כ ָמה דְּ ִאצְ ְט ִר ְ
יך ,נָגִ יד
ְל ַת ּ ָתא ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
ישא ִע ָּלאָ ה.
וְ נ ִָפיק וְ ׁ ַש ְר ָיא עֲ לוֹ י רוּחַ קַ ִד ׁ ָ
ו ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ִאיה ּו אַ ְחזֵי עוֹ בָ ָדא ְל ַת ּ ָתא ְּבאוֹ ְרחָ א
ישרְּ ,כ ֵדין נָגִ יד
ימא ,דְּ לֵ ית ִאיה ּו אוֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
עֲ ִק ָ
וְ נ ִָפיק וְ ׁ ָש ֵרי עֲ לוֹ י רוּחַ אָ ח ֳָרא ,דְּ לָ א ִאצְ ְט ִר ְ
יך,
ישַ .מאן ָמ ִׁש ְ
יך
יה ְל ַּבר נ ָׁש ִל ְס ַטר ִּב ׁ
דְּ סָ טֵ י לֵ ּ
יה הַ הוּא רוּחָ א .הֲ וִ י אוֹ ֵמר ,הַ הוּא עוֹ בָ ָדא
ָעלֵ ּ
דְּ אַ ְחזֵי ִּב ְס ָטר אָ ח ֳָרא.
ְּכ ִתיב )משלי לא( דָּ ְר ׁ ָשה צֶ ֶמר ו ִּפ ְׁש ִּתים.
יש ַעל צֶ ֶמר
דָּ ְר ׁ ָשהַ ,מה ּו דָּ ְר ׁ ָשה .דְּ בַ ְע ָיא וְ ָד ִר ׁ
ימא
ו ִּפ ְׁש ִּתיםַ ,מאן דִּ ְמחַ ּ ֵבר לוֹ ן ַּכח ֲָדא ,וְ ִאי ּ ֵת ָ
ְּבצִ יצִ ית א ֲַמאי ׁ ָש ֵרי .הָ א או ְּקמוּהָ .

]כא[

ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶשנּ וֹ ְט ִלים אוֹ תוֹ חֹקֻ ּ ,כ ָּלם נִ ְק ָר ִאים חֻ קּ וֹ ת,
וְ אוֹ תוֹ הַ חֹק ׁ ֶש ִּנ ּ ָתן לָ הֶ ם ָּבא ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ אָ ז
נִ ְק ָר ִאים חֻ קּ וֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם .ו ִּמ ּנַיִ ן ׁ ֶש ָּב ִאים ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם?
ׁ ֶש ָּכתוּב )תהלים פא( ִּכי חֹק ְליִ שְׂ ָראֵ ל הוּא.
וְ ַעל ּ ֵכן ָּכתוּב אֶ ת חֻ קּ ַֹתי ִּת ְׁשמֹר ּוִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ָּכל
אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְממֻ ּנֶה ַעל דָּ בָ ר יָדו ַּע ָּבעוֹ לָ ם,
ְּבאוֹ תוֹ הַ חֹקִ .מ ּ ׁשוּם ָּכ ְך אָ סוּר ְלהַ ח ֲִליף ִמינִ ים
ו ְּלהַ ְכנִ יס ִמין ְּב ִמין אַ חֵ רִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשעוֹ קֵ ר אֶ ת
יש אֶ ת ּ ִפ ְרסוּם
ָּכל כּ ֹחַ וְ כֹחַ ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ  ,ו ַּמ ְכ ִח ׁ
הַ ּ ֶמלֶ ְך.
ישה ּו אַ חֵ ר
ִּכ ְלאַ יִ םַ ,מה ּו ִּכ ְלאַ יִ ם? ְּכ ִמי ׁ ֶשנּ וֹ ֵתן ִמ ׁ ֶ
ְּבבֵ ית הָ אֲסו ִּריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )ירמיה לז( אֶ ל
ּ ֵבית הַ ּ ֶכלֶ אְּ ,כ ֵדי לֹא לַ עֲ שׂ וֹ ת דָּ בָ רִּ .כ ְלאַ יִ ם -
יעהֶ ׁ ,ש ּמוֹ נ ֵַע אֶ ת ָּכל אוֹ ָתם הַ ּכֹחוֹ ת ִמן
ְמנִ ָ
שה
שה ׁ ֶש ָּלהֶ םִּ .כ ְלאַ יִ ם ִ -ע ְר ּבו ְּביָהֶ ׁ ,שעוֹ ֶ ׂ
הַ ּ ַמעֲ ֶ ׂ
יש אֶ ת ּ ִפ ְרסוּם
ִע ְרבּ ו ְּביָה ַּבכּ ֹחַ ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ְכ ִח ׁ
הַ ּ ֶמלֶ ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר וּבֶ גֶד ִּכ ְלאַ יִ ם ׁ ַש ַע ְטנֵז לֹא
יַעֲ לֶ ה ָעלֶ ָ
יך .בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כתוּב )בראשית ב(
ו ֵּמ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע לֹא תֹ אכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּכי
ְּביוֹ ם אֲכָ ְל ְך ִמ ּ ֶמנּ ּו מוֹ ת ּ ָתמוּת .וַ הֲ ֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר,
ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה ִמצְ וַ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך ,וְ הֶ ח ֱִליף ֵעץ חַ ִּייםֶ ׁ ,שבּ וֹ
ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵלם הַ כּ ֹל וּבוֹ ְּתל ּויָה הָ אֱמ ּונָה ,וְ נִ ְד ַּבק
ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר .וַ הֲ ֵרי ׁ ָשנִ ינ ּוַּ ,ב ּכֹל צָ ִר ְ
יך אָ ָדם
ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ ה וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת
שה ְּכמוֹ
ְלהַ ְראוֹ ת ַמעֲ ֶ ׂ
ְ
שה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִריך .וְ ִאם ִׁש ּנָה ְּב ָדבָ ר אַ חֵ ר,
ַמעֲ ֶ ׂ
יע ְלהַ ְׁשרוֹ ת בּ וֹ דָּ בָ ר אַ חֵ ר ׁ ֶשלּ ֹא
הוּא ַמ ְׁש ּ ִפ ַ
צָ ִר ְ
יך.
ּובֹא ְראֵ הְּ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשאָ ָדם ַמ ְראֶ ה ְל ַמ ּ ָטה ְּב ֶד ֶר ְך
יְ ׁ ָש ָרה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יךׁ ,שוֹ פַ ַעת וְ יוֹ צֵ את וְ ׁשוֹ ָרה
ָעלָ יו רוּחַ ְקדוֹ ׁ ָשה ֶע ְליוֹ נָה .ו ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא
שה ְל ַמ ּ ָטה ְּב ֶד ֶר ְך עֲ קֻ ּ ָמהֶ ׁ ,שאֵ ינ ָּה
ַמ ְראֶ ה ַמעֲ ֶ ׂ
דֶּ ֶר ְך יְ ׁ ָש ָרה ,אָ ז ׁשוֹ פַ ַעת וְ יוֹ צֵ את וְ ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו
רוּחַ אַ חֶ ֶרתֶ ׁ ,שלּ ֹא צְ ִריכָ הֶ ׁ ,ש ּ ַמ ְס ָטה אֶ ת הָ אָ ָדם
ְלצַ ד ַרעִ .מי מוֹ ׁ ֵש ְך ָעלָ יו אוֹ ָת ּה הָ רוּחַ ? ֱהוֵה
שה ׁ ֶשהֶ ְראָ ה ְּבצַ ד אַ חֵ ר.
אוֹ ֵמר ,אוֹ תוֹ ַמעֲ ֶ ׂ
ָּכתוּב )משלי לא( דָּ ְר ׁ ָשה צֶ ֶמר ו ִּפ ְׁש ִּתים.
דָּ ְר ׁ ָשהַ ,מה ּו דָּ ְר ׁ ָשה? ׁ ֶש ּ ְמבַ ּ ֶק ׁ ֶשת וְ דוֹ ֶר ׁ ֶשת ַעל
צֶ ֶמר ו ִּפ ְׁש ִּתיםִ ,מי ׁ ֶש ּ ְמחַ ּ ֵבר אוֹ ָתם ְּכאֶ חָ ד .וְ ִאם
ֹאמר לָ ּ ָמה ְּבצִ יצִ ית מֻ ּ ָתר? הֲ ֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .
ּת ַ

]כב[

סדר הלימוד

אֲבָ ל הָ ָתם הוּא הַ הוּא ְלבו ׁ ָּשא ְּב ִתקּ וּנוֹ י,
ְּבאַ ְׁש ְלמוּת עוֹ בָ ָדא ַּכ ְדקָ א ֲחזֵיּ .ת ּו ,דָּ ְר ׁ ָשה צֶ ֶמר
ו ִּפ ְׁש ִּתיםְ ,ל ֶמ ְע ַּבד נו ְּק ָמא ְּב ַמאן דִּ ְמחַ ּ ֵבר לוֹ ן
ימ ַתי ׁ ַש ְר ָיאְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ִאיה ּו
ַּכח ֲָדאֲ .אבָ ל אֵ ָ
ְּבאַ ְׁש ְלמו ָּתא ,דִּ ְכ ִתיב וַ ּ ַת ַעשׂ ְּבחֵ פֶ ץ ַּכפֶ יהָ .
ימנָא דְּ הָ ָתם ְּבהַ הוּא ְּכלָ לָ א
וְ צִ יצִ ית ,הָ א אוֹ ִק ְ
דִּ ְׁשלֵ ימו ָּתא ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ לָ א ָע ִביד ִמדִּ י .אֲבָ ל
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ִּב ְׁשלֵ ימו ָּתאַ ,מאן דְּ אָ ֵתי
יה רוּחָ א דְּ לָ א
ְלחַ ְּב ָרא לוֹ ן ַּכח ֲָדאִ ,א ְת ַער ָעלֵ ּ
ִאצְ ְט ִר ְ
יך.
ִמ ָּלה דָּ א ַמאן אוֹ כַ ח .קַ יִ ן וְ הֶ בֶ ל אוֹ ְכחָ ן .דְּ ָדא
אָ ֵתי ִמ ִּס ְט ָרא חַ ד ,וְ ָדא אָ ֵתי ִמ ִּס ְט ָרא אָ ח ֳָרא.
ו ְּבגִ ין ָּכ ְך לָ א ִל ְב ֵעי לָ ן ְלחַ ְּב ָרא לוֹ ן ַּכח ֲָדא.
וְ קָ ְר ְּבנָא דְּ קַ יִ ןִ ,א ְת ְרחַ ק ִמ ַּק ּ ֵמי קָ ְר ְּבנָא דְּ הֶ בֶ ל.
וְ ַעל דָּ א וּבֶ גֶד ִּכ ְלאַ יִ ם ׁ ַשעֲ ְטנֵז לֹא יַעֲ לֶ ה ָעלֶ יךָ.
יך ְס ָתם ,לֹא ַיעֲ לֶ ה ָעלֶ ָ
לֹא יַעֲ לֶ ה ָעלֶ ָ
יך רוּחָ א
ְ
ְ
יה ְלבַ ר נ ָׁש
אָ ח ֳָרא ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה ָּבך .וְ ִאצְ ְט ִריך לֵ ּ
ְּכ ָמה דְּ ָיאוּת,
ְלאַ ֲח ָזאָ ה עוֹ בָ ָדא דְּ כַ ְׁש ָרא
ישא ,רוּחַ
יה רוּחַ קַ ִד ׁ ָ
ו ְּבהַ הוּא עוֹ בָ ָדא ׁ ַש ְר ָיא ָעלֵ ּ
יה ,אָ ָתא ְל ִא ְתקַ דְּ ׁ ָשא
ִע ָּלאָ הְ ,ל ִא ְתקַ דְּ ׁ ָשא ּ ֵב ּ
יתם
יה ,דִּ ְכ ִתיב וְ ִה ְתקַ דִּ ְׁש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
ְמקַ דְּ ִׁשין לֵ ּ
ְקדוֹ ִׁשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אֲנִ י יְ ָי'.
ְּכ ִתיב ו ֵּמ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע ,ו ַּמה ַעל דָּ א
יתה ְּב ָע ְל ָמאַ ,מאן דְּ אַ ְחזֵי עוֹ בָ ָדא
ּ ָג ִרים אָ ָדם ִמ ָ
ְ
אָ ח ֳָרא דְּ לָ א ִאצְ ְט ִריךַ ,על אַ חַ ת ַּכ ָמה וְ כַ ּ ָמה.
ׁשוֹ ר וַ חֲמוֹ ר אוֹ כָ חָ ןִ .מ ִּס ְט ָרא דָּ א ִא ְק ֵרי ׁשוֹ ר,
ו ִּמ ִּס ְט ָרא דָּ א ִא ְק ֵרי חֲמוֹ ר ,וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב
)דברים כב( לֹא ַתחֲרוֹ ׁש ְּב ׁשוֹ ר וּבַ חֲמוֹ ר י ְַחדָּ ו.
לָ א ּ ַתעֲ ִביד ִע ְרבּ ו ְּב ָייא ַּכח ֲָדאְּ ,בגִ ין דְּ ִא ְת ַער
ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ַּכח ֲָדאְ ,לאַ ְבאָ ׁ ָשא
יש לוֹ ן ,אַ ְס ּ ֵגי ְׁשלָ ָמא
ָע ְל ָמא .ו ַּמאן דְּ פָ ִר ׁ
יש לוֹ ן ְּבהַ הוּא
ְּב ָע ְל ָמא .אוּף הָ כָ אַ ,מאן דְּ פָ ִר ׁ
ּ ַגוְ ונָא ְּכ ָמה דְּ אָ ְמר ּו ,דְּ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ׁשו ַּע )דף
פ''ז ע''א( ָטווּי וְ נוּז ַּכח ֲָדא ,הַ אי ַּבר נ ָׁש אַ ְס ּ ֵגי
יה ,וְ ַעל ָּכל ָע ְל ָמא.
ְׁשלָ ָמא ָעלֵ ּ

אֲבָ ל ׁ ָשם הוּא אוֹ תוֹ ְלבו ּׁש ְּב ִת ּקוּנוֹ ְּ ,בהַ ְׁשלָ ַמת
הַ ּ ַמעֲ ׁ ֶשה ָּכ ָראוּי .עוֹ ד ,דָּ ְר ׁ ָשה צֶ ֶמר ו ִּפ ְׁש ִּתים -
לַ עֲ שׂ וֹ ת נְ קָ ָמה ְּב ִמי ׁ ֶש ּ ְמחַ ּ ֵבר אוֹ ָתם ַיחַ ד .אֲבָ ל
ָמ ַתי ׁשוֹ ָרה? ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא ִּב ְׁשלֵ מוּתֶ ׁ ,ש ָּכתוּב
וַ ּ ַת ַעשׂ ְּבחֵ פֶ ץ ַּכ ּ ֶפיהָ  .וְ צִ יצִ ית ,הֲ ֵרי ּ ֵבאַ ְרנ ּו ׁ ֶש ּ ׁ ָשם
שה
ְּבאוֹ תוֹ הַ ְּכלָ ל ׁ ֶשל הַ ּ ְׁשלֵ מוּת נִ ְמצָ א ,וְ לֹא עוֹ ֶ ׂ
ָדבָ ר .אֲבָ ל ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְמצָ א ִב ְׁשלֵ מוּתִ ,מי
ׁ ֶש ָּבא ְלחַ ְּב ָרם ַיחַ דְ ,מעוֹ ֵרר ָעלָ יו רוּחַ ׁ ֶשאֵ ינ ָּה
צְ ִריכָ ה.
יחיםֶ ׁ ,שזֶּה
ִמי מוֹ ִכיחַ דָּ בָ ר זֶה? קַ יִ ן וְ הֶ בֶ ל מוֹ ִכ ִ
ָּבא ִמ ַ ּצד אֶ חָ ד ,וְ זֶה ָּבא ִמ ַ ּצד אַ חֵ ר ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך
יכים ְלחַ ְּב ָרם יַחַ ד .וְ קָ ְר ָּבנוֹ ׁ ֶשל קַ יִ ן
אֵ ינֶנּ ּו צְ ִר ִ
ִה ְת ַרחֵ ק ִמ ִ ּל ְפנֵי קָ ְר ָּבנוֹ ׁ ֶשל הֶ בֶ ל.
וְ ַעל ּ ֵכן ,וּבֶ גֶד ִּכ ְלאַ יִ ם ׁ ַש ַע ְטנֵז לֹא יַעֲ לֶ ה ָעלֶ ְ
יך.
יך ְס ָתם ,לֹא ַיעֲ לֶ ה ָעלֶ ְ
לֹא יַעֲ לֶ ה ָעלֶ ְ
יך רוּחַ
ְ
ְ
אַ חֶ ֶרת ִל ְׁשלֹט ְּבך .וְ צָ ִריך לוֹ לָ אָ ָדם ְלהַ ְראוֹ ת
שה
שה ָּכ ׁ ֵשר ְּכמוֹ ׁ ֶש ָראוּי ,ו ְּבאוֹ תוֹ ַמעֲ ֶ ׂ
ַמעֲ ֶ ׂ
ֶע ְליוֹ נָה,
ְקדוֹ ׁ ָשה ,רוּחַ
ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו רוּחַ
ְל ִה ְתקַ דֵּ ׁש בּ וֹ ָּ .בא ְל ִה ְתקַ דֵּ ׁש ְ -מקַ דְּ ִׁשים אוֹ תוֹ ,
דשים ִּכי קָ דוֹ ׁש
יתם ְק ִׁ
ׁ ֶש ָּכתוּב וְ ִה ְתקַ דִּ ְׁש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
אֲנִ י ה'.
ָּכתוּב ו ֵּמ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע .ו ָּמה ַעל זֶה ּ ָג ַרם
שה אַ חֵ ר
יתה ָּבעוֹ לָ ם ִ -מי ׁ ֶש ּ ַמ ְראֶ ה ַמעֲ ֶ ׂ
אָ ָדם ִמ ָ
ְ
ׁ ֶשלּ ֹא צָ ִריך ַעל אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמהׁ .שוֹ ר וַ חֲמוֹ ר
יחיםִ .מ ַ ּצד זֶה נִ ְק ָרא ׁשוֹ ר ,ו ִּמ ַ ּצד זֶה נִ ְק ָרא
מוֹ ִכ ִ
ֲרש
חֲמוֹ ר .וְ ַעל ּ ֵכן ָּכתוּב) ,דברים כב( לֹא ַתח ׁ
ְּב ׁשוֹ ר וּבַ ֲחמֹר י ְַחדָּ ו.
שה ִע ְרבּ ו ְּביָה יַחַ דִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּ ִמ ְתעוֹ ֵרר
אַ ל ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר הַ ַ ּצד הָ אַ חֵ ר ְּכאֶ חָ ד ְלהָ ַרע לָ עוֹ לָ ם.
ידםַ ,מ ְר ּ ֶבה ׁ ָשלוֹ ם ָּבעוֹ לָ ם .אַ ף ָּכאן
ו ִּמי ׁ ֶש ּ ַמ ְפ ִר ָ
ִמי ׁ ֶש ּ ַמ ְפ ִריד אוֹ ָתם ְּבאוֹ תוֹ גָ ֶון ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ְמר ּו,
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְמצָ א ׁשוֹ ַע )דף פ''ז ע''א( ָטווּי וְ נוּז
ְּכאֶ חָ ד ,זֶה אָ ָדם ׁ ֶש ּ ַמ ְר ּ ֶבה ׁ ָשלוֹ ם ָעלָ יו וְ ַעל ָּכל
הָ עוֹ לָ ם.

סדר הלימוד

]מז[

רימון
וּת ֵאנָה
וּשׂעֹרָה בינה וְ ֶגפֶן דעת ְ
ֶא ֶרץ נוק' דז"א מלכות לאה ורחל ִח ָטּה חכמה ְ
בשׁ מלכות
וּד ָ
נצח וְ ִרמּוֹן הוד ֶא ֶרץ נוק' דז"א לאה ורחל זֵ ית יסוד ֶשׁ ֶמן ְ
יקחו רימון ויאמרו נוסח לימוד זה )תיק"ז תיקון כ"ד דף ס"ט(.

אשית י ֵָר''א ׁ ַש ָּב''תַ ׁ ,ש ְּבתוֹ ַתי ְּתהֵ א ָד ִחיל ,י ֵָר''א
ְּב ֵר ִׁ
ּתוֹ ָר''ה ,י ֵָר''א ְּב ִרי''תְּ ,כ ָמה ְדצָ ִר ְ
יך נְ ִטיר ּו ִד ְּב ִרית,
יה ִּב ְר ׁש ּו נו ְּכ ָראָ הְּ ,כגַ וְ ונָא ָדא צָ ִר ְ
יך
דְּ לָ א יֵעוּל לֵ ּ
ַּבר נ ַׁש נְ ִטיר ּו ְד ׁ ַש ָּבת ,דְּ לָ א ְלאַ ּ ָפקָ א ֵמ ְר ׁשוּת הַ ּי ִָחיד
יהי
וְ יֵעוּל ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּביםְ ,ר ׁשוּת הַ ּי ִָחיד ִא ִ
ְׁש ִכינְ ּ ָתאָ ,ר ְחבּ וֹ ד' וְ ִאינוּן יהו''ה ,וְ גָ ְבהוֹ עֲ ָ ׂש ָרה
יו''ד ה''א וא''ו ה''אְ ,ר ׁשוּת ָה ַר ִּבים נָחָ ׁש אֵ ׁ ֶשת
זְ נוּנִיםַ ,סם דְּ אֵ ל אַ חֵ ר דְּ ִאיה ּו סמא''ל ,וְ ִאיה ּו
יהי חֲלָ לָ ה זוֹ נָה ,וּבַ ָעלָ ּה
ְּכלָ לָ א ְד ׁ ַש ְב ִעין או ִּמין ,וְ ִא ִ
ִחלּ וּל ׁ ַש ָּבת ִאיה ּו ,ו ְּבגִ ין דָּ א ָמאן דְּ אַ ּ ִפיק ֵמ ְר ׁשוּת
הַ ּי ִָחיד ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים חַ ּיָיב ְס ִקילָ ה.
יה ְמ ַט ְל ְט ִלין
ִערוּב ִאיה ּו ַע ּמו ָּדא ְדאֶ ְמצָ ִע ָ
יתא ,וּבֵ ּ
ִמ ַּביִ ת ְלבַ יִ ת ,דְּ ִאנּ וּן ְׁש ִכינָה ִע ָּלאָ ה וְ ַת ּ ָתאָ ה,
וַ עֲ לַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִּת ְׁשמוֹ ר ּו ו ִּמ ְקדָּ ִׁשי
ירא ּוָ ,דא ִמ ְקדָּ ׁש יו''ד ,אוֹ ת ׁ ַש ָּבת דְּ צָ ִר ְ
יך
ִּת ָ
יה,
ֵיה ,דְּ ִא ִ
יהי ְקדו ׁ ָּשה ִדילֵ ּ
יה ְּבבַ ת ז ּוג ּ
ְלנ ְַט ָרא לֵ ּ
יה ,דַּ עֲ לָ ּה ִא ְּת ַמר וַ יְ בָ ֶר ְך אלהי''ם אֶ ת
ְּב ָרכָ ה ִדילֵ ּ
יעי וַ יְ קַ דֵּ ׁש אוֹ תוֹ  ,וַ יְ בָ ֶר ְך דָּ א ְּב ָרכָ ה,
יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
וַ יְ קַ דֵּ ׁש דָּ א ְקדו ׁ ָּשה ,ו ְּלגַ ּ ֵבי ּ ַת ְרוַ יְ יה ּו הֲ ווֹ נ ְָפקֵ י
קַ ְד ָמאֵ י לָ קֳ ָדמוּת ּ ַכ ָּלה ,וַ הֲ ווֹ אָ ְמ ֵרי ְּת ֵרי זִ ְמנֵי בּ ִֹאי
כַ ָּלה בּ ִֹאי כַ ָּלהְּ ,ב ַההוּא זִ ְמנָא קוֹ ל חָ ָתן וְ קוֹ ל
ּ ַכ ָּלה.
וְ עוֹ ד ִמ ְקדָּ ִׁשי ְּבאָ ת י ּו''דְּ ,בגִ ין דְּ לֵ ית ְקדו ׁ ָּשה
ּ ָפחוּת ֵמעֲ ָ ׂש ָרה ,וְ צָ ִר ְ
יך ְלבָ ְרכָ א לוֹ ן ו ְּלקַ דֵּ ׁש לוֹ ן
יבין דְּ ִקדּ ו ּׁש וּוַ יְ כֻ לּ '' ּו
ְּב ִקדּ ו ּׁש ַעל ַה ּיַיִ ןְּ ,ב ׁ ַש ְב ִעין ּ ֵת ִ
ְּכחו ְּׁש ַּבן ַּב ּיַיִ ''ן ,וְ צָ ִר ְ
ימר סַ ְב ִרי ָמ ָרנָן ,וְ ִאינוּן
יך ְל ֵמ ַ
דְּ אָ ְמ ִרין וְ ָענ ּו ְלחַ ּיֵיְּ ,בגִ ין דְּ ִא ְתקַ ּ ְׁשר ּו ְּב ִאילָ נָא
יה
ְדחַ ּיֵי ,וְ לָ א ְּב ִאילָ נָא ְדמוֹ ָתא ְד ִאיה ּו גֶפֶ ן דְּ חָ ב ּ ֵב ּ
אָ ָדם קַ ְד ָמאָ ה ,דְּ חַ ד אָ ַמר ִח ּ ָטה הָ יָה ,וְ חַ ד אָ ַמר
ּגֶפֶ ן ,וְ כ ָֹּלא ְק ׁשוֹ ט.
ׁ ֶשבַ ע ִמינִ ין ִאינוּן ִח ּ ָטה וּשְׂ עוֹ ָרה גֶפֶ ן ו ְּתאֵ נָה
וְ ִר ּמוֹ ן זֵית ׁ ֶש ֶמן ו ְּדבָ ׁשִ ,ח ּ ָטה וּשְׂ עוֹ ָרה וְ הָ א
ִא ְּת ַמר ,וְ צָ ִר ְ
יך ְלאַ חֲזָ ָרא עֲ לַ יְ יה ּוִ ,ח ּ ָטה הָ א
ִא ְּת ַמר ,שְׂ עוֹ ָר''ה ְדאַ ּ ִפיק ה' ִמ ּ ִׁשעוּר דִּ ילָ ּה,

אשית ,י ֵָר''א ׁ ַש ָּב''תַ ׁ ,ש ְּבתוֹ ַתי ִּת ְהיֶה י ֵָרא,
ְּב ֵר ִׁ
י ֵָר''א תוֹ ָר''ה ,י ֵָר''א ְב ִרי''תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
ירת
יך ְׁש ִמ ַ
הַ ְּב ִריתֶ ׁ ,שלּ ֹא י ְַכנִ יסֶ ּנָה ְל ָר ׁשוּת זָ ָרהְּ ,כמוֹ כֵ ן
צָ ִר ְ
ירת ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,שלּ ֹא ְלהוֹ ִציא ֵמ ְר ׁשוּת
יך אָ ָדם ְׁש ִמ ַ
הַ ּי ִָחיד וְ י ְַכנִ יס ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּביםְ .ר ׁשוּת הַ ּי ִָחיד ִהיא
הַ ּ ְׁש ִכינָהָ ,ר ְחבּ וֹ ד' וְ הֵ ם יהו''ה ,וְ גָ ְבהוֹ עֲ ָ ׂש ָרה
יו''ד ה''א וא''ו ה''אְ ,ר ׁשוּת הָ ַר ִּבים נָחָ ׁש אֵ ׁ ֶשת
זְ נוּנִ ים ,סַ ם ׁ ֶשל אֵ ל אַ חֵ ר ׁ ֶשהוּא סמא''ל ,וְ הוּא
הַ ְּכלָ ל ׁ ֶשל ִׁש ְב ִעים אֻ ּמוֹ ת ,וְ ִהיא חֲלָ לָ ה זוֹ נָה,
וּבַ ְעלָ ּה הוּא ִחלּ וּל ׁ ַש ָּבת ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִמי ׁ ֶש ּמוֹ ִציא
ֵמ ְר ׁשוּת הַ ּי ִָחיד ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים חַ ּיָב ְס ִקילָ ה.
הָ ֵערוּב הוּא ָה ַע ּמוּד ָהאֶ ְמצָ ִעי ,וּבוֹ ְמ ַט ְל ְט ִלים
ִמ ַּביִ ת ְלבַ יִ תֶ ׁ ,שהֵ ם ְׁש ִכינָה ֶע ְליוֹ נָה וְ ַת ְח ּתוֹ נָה,
וַ עֲ לֵ יהֶ ם ֶנא ֱַמר אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ַתי ִת ְׁשמֹר ּו ,ו ִּמ ְקדָּ ִׁשי
ירא ּו זֶה ִמ ְקדָּ ׁש יוֹ ''ד ,אוֹ ת ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְ
יך
ִּת ָ
ּ
ִל ְׁשמֹר אוֹ תוֹ ְּבבַ ת זוּגוֹ ֶ ׁ ,ש ִהיא הַ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשלּ וֹ ,
הַ ְּב ָרכָ ה ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,ש ָעלֶ יהָ ֶנא ֱַמר )בראשית ב ג( וַ יְ בָ ֶר ְך
יעי וַ יְ קַ דֵּ ׁש אוֹ תוֹ  .וַ יְ בָ ֶר ְך זוֹ
ֱאל ִֹהי''ם אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ְּב ָרכָ ה ,וַ יְ קַ דֵּ ׁש זוֹ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ,וְ ִל ְׁשנֵיהֶ ם הָ י ּו יוֹ ְצ ִאים
אשוֹ נִ ים ִל ְפנֵי הַ ּ ַכ ָּלה וְ הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים ּ ַפעֲ ַמיִ ם
הָ ִר ׁ
בּ ִֹאי כַ ָּלה בּ ִאי כַ ָּלהְּ ,באוֹ תוֹ זְ ַמן קוֹ ל חָ ָתן וְ קוֹ ל
ּ ַכ ָּלה.
וְ עוֹ ד ִמ ְקדָּ ִׁשי ְּבאוֹ ת יוֹ ''דִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשאֵ ין ְק ֻד ּ ׁ ָשה
ּ ָפחוֹ ת ֵמעֲ ָ ׂש ָרה ,וְ צָ ִר ְ
יך ְלבָ ְרכָ ם ו ְּלקַ דֵּ ׁש אוֹ ָתם
ְּב ִקדּ ו ּׁש ַעל ַה ּיַיִ ן ְּב ִׁש ְב ִעים ּ ֵתבוֹ ת ׁ ֶשל ִקדּ ו ּׁש,
וּוַ יְ כֻ לּ '' ּו ְּכחֶ ְׁשבּ וֹ ן ְּביַיִ ''ן ,וְ צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר סַ ְב ִרי ָמ ָרנָן,
וְ אוֹ ָתם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים וְ עוֹ נִ ים ְלחַ ִּייםִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ִּנ ְק ְׁשר ּו
ְב ֵעץ הַ חַ ִּיים ,וְ לֹא ְב ֵעץ הַ ּ ָמוֶתֶ ׁ ,שה ּוא גֶפֶ ן ׁ ֶשבּ וֹ
אשוֹ ן ,וְ אֶ חָ ד אָ ַמר ִח ּ ָטה ָהיָה ,וִ אֶ חָ ד
חָ ָטא אָ ָדם הָ ִר ׁ
ֱמת.
אָ ַמר ּגֶפֶ ן ,וְ הַ ּכֹל א ֶ
ִׁש ְב ָֹעה ִמינִ ים הֵ םִ ,ח ּ ָטה וּשְׂ עוֹ ָרה ּגֶפֶ ן ו ְּתאֵ נָה
וְ ִר ּמוֹ ן זֵית ׁ ֶש ֶמן ו ְּדבָ ׁשִ .ח ּ ָטה וּשְׂ עוֹ ָרה וַ הֲ ֵרי
נִ ְת ָּבאֵ ר ,וְ צָ ִר ְ
יך ְלחַ זֵּר אַ ח ֲֵריהֶ םִ ,ח ּ ָטה הֲ ֵרי
נִ ְת ָּבאֵ ר ,שְׂ עוֹ ָרה ׁ ֶש ּמוֹ ִציא ה' ֵמ ַה ּ ִׁשעוּר ׁ ֶש ָּל ּה,

פרי עץ הדר
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תאנה
כנגד ספירת הנצח :ג' שמות אהי"ה במילוי )קס"א קנ"א קמ"ג( ע"ה גי' תאנה

"נוצר תאנה יאכל פריה"
"נוצר תאנה"
"יאכל פריה"
"פריה"

הם המוחין דאימא )ג"פ אהי"ה הנ"ל  -גי' תאנ"ה(

הם המוחין דאבא המלובשים תוך מוחין דאימא ונכנסים תוך ז"א

הם ג"פ ע"ב )גי' רי"ו( ,וג' הויו"ת פשוטות גי' ע"ח  -יחד יעלו כמנין פרי"ה.
ע"ב

יוד הי ויו הי
כ"ו

מוחין דאבא – "יאכל פריה"
ע"ב

יוד הי ויו הי

יהוה

כ"ו

יהוה

קס"א

אלף הי יוד הי

ע"ב

יוד הי ויו הי
כ"ו

יהוה
קנ"ה

מוחין דאימא – "תאנה"
קמ"ג

אלף הה יוד הה

אלף הא יוד הא
ע"ה גי' תאנה

גם יכוין תאנים גי' "נוצר

ונקה" שהם מזל הח' ומזל הי"ג לקבל מהם השפע.

הי"ג כז– קס"א
לתקן חטא אדם וחוה שפגמו וקלקלו מזל
ויכויןע"ב
מזל הח' –
בתאנה.
גי'

יוד הי ויו הי

תאנים

לקבל מהם השפע.

כז

שער הליקוטים דף נ"ח ,כתר מלכות אות קל"ט

אלף הי יוד הי

קָ ְר ְּבנָא דְּ קַ יִ ן הֲ וָ ה ּ ִפ ְׁש ִּתים ,וְ קָ ְר ְּבנָא דְּ הֶ בֶ ל הֲ וָ ה
צֶ ֶמר ,לָ או דָּ א ְּכדָּ א ,וְ לָ או דָּ א ְּכדָּ אָ .רזָא
דְּ ִמ ָּלה ,קַ יִ ן ִּכ ְלאַ יִ ם הֲ וָ הִ ,ע ְרבּ ו ְּב ָיא דְּ לָ א
ִאצְ ְט ִר ְ
יךִ ,ס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ,דְּ לָ א זִ ינָא דְּ חַ ָ ּוה
ֵיה ֵמהַ הוּא ִס ְט ָרא קָ א אַ ְת ָיא.
וְ אָ ָדם .וְ קו ְּר ָּבנ ּ
הֶ בֶ ל ִמזִ ינָא ח ֲָדא דְּ אָ ָדם וְ חַ ָ ּוה .ו ְּב ֵמ ָעהָ א דְּ חַ ָ ּוה
ִא ְתחַ ָּבר ּו ִא ּ ֵלין ְּת ֵרין ִס ְט ִרין .ו ְּבגִ ין דְּ ִא ְתחַ ָּבר ּו
ַּכח ֲָדא ,לָ א אַ ְת ָיא ִמ ּנַיְ יה ּו ּתוֹ ַע ְל ּ ָתא ְל ָע ְל ָמא,
וא ְתא ֲִביד ּו .וְ ַעד יוֹ ָמא דֵּ יןִ ,ס ְט ָרא דִּ ְלהוֹ ן
ִ
יה ְּבעוֹ בָ ָדא דְּ ִחבּ ו ָּרא
קַ ְּי ָ
ימא .ו ַּמאן דְּ אַ ְחזֵי ּ ַג ְר ֵמ ּ
יה ִאינּ וּן ִס ְט ִרין ַּכח ֲָדא ,וְ י ִָכיל
דָּ אִ ,א ְּת ַער ָעלֵ ּ
ארי עֲ לוֹ י רוּחָ א אָ ח ֳָרא ,דְּ לָ א
ְל ִא ְתזְ קָ א ,וְ ׁ ָש ִ
ִאצְ ְט ִר ְ
יך .וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ָּב ָעאן ְל ִא ְּת ָע ָרא ָעלַ יְ יה ּו
ישיןְ ,ל ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א
ישא ְל ֶמהֱוִ י קַ דִּ ִׁ
רוּחָ א קַ דִּ ׁ ָ
ִּב ְׁשלָ ָמאְּ ,ב ָע ְל ָמא דֵּ ין ו ְּב ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי.
ְּכ ִתיב )ויקרא ו( וְ לָ בַ ׁש הַ כּ ֹהֵ ן ִמדוֹ בַ ד ו ִּמ ְכנְ סֵ י
שרוֹ )ובאבנט בד יחגור( א ֲַמאי
ַּבד יִ ְהי ּו ַעל ְּב ָ ׂ
ידאיְּ .בגִ ין דְּ לָ א ָּב ֵעי ְלחַ ְּב ָרא
ִא ְק ֵרי ַּבד ,יְ ִח ָ
ְלהַ אי ּ ִפ ְׁש ִּתים ְּבאָ ח ֳָרא ,וְ ַעל דָּ א לָ א ְּכ ִתיב ִמדוֹ
ידאָ ה.
ִפ ְׁש ִּתים ,אֶ ָּלא בַ ד יְ ִח ָ
וְ כַ הֲ נָא א ֲַמאי ִאיה ּו ָּב ֵעי ְל ִא ְת ֲח ָזאָ ה ְּבהַ אי.
אֶ ָּלא ִא ּ ֵלין ָמא ֵני ַּבדָּ ,ב ֵעי ְל ִא ְת ֲח ָזאָ ה ְּבה ּו ַעל
ִמזְ ַּבח הָ עוֹ לָ הַּ ,כד הֲ וָ ה ַמ ְפנֵי ִק ְט ָרא )ס''א
קטמא( דְּ ִד ְׁשנָא דְּ עוֹ לָ ה ,דְּ הָ א עוֹ לָ ה ִמ ִּס ְט ָרא
ישא קָ א אַ ְת ָיא.
דְּ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה וְ ִה ְרהו ָּרא ִּב ׁ ָ
ו ְּבגִ ין ָּכ ְךָּ ,ב ֵעי ְל ִא ְת ֲח ָזאָ ה ְּבה ּו ִּב ְלחוֹ ַדיְ יה ּו,
וְ לָ א ְּב ִע ְרבּ ו ְּב ָיא ְּכ ָמה דְּ אַ ָמ ָרןְּ ,בגִ ין דְּ יִ ְת ַּכ ּ ָפר
יה ְל ַּבר נ ָׁש ָּכל ִאינּ וּן חוֹ ִבין דְּ אַ ְת ָיין ֵמהַ הוּא
לֵ ּ
ִס ְט ָרא .וְ כַ ד ָעיֵיל ְל ַמ ְקדְּ ׁ ָשא ,א ֲַתר דִּ ְׁש ִלימ ּו
ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ כָ ל ִאינּ וּן ּפו ְּלחָ נֵי דִּ ְׁשלֵ ימו ָּתא ,אַ ף
ַעל ּ ַגב דְּ ִא ְתחַ ָּבר ּו ,לֵ ית לָ ן ָּב ּהְּ ,כ ָמה דְּ אַ ָמ ָרן
ְּבצִ יצִ יתְּ ,בגִ ין דְּ ַת ּ ָמן ִא ְׁש ְּתכָ ח ּו וְ ִא ְתח ְֲּבר ּו ָּכל
ילא ,וְ כָ ל ִאינּ וּן ָמאנֵי
ִאינּ וּן ַז ְּיינִ ין דִּ ְל ֵע ָּ
יה ַּכ ָמה ַז ְּיינִ ין ְמ ׁ ַש ְּנ ָיין
ַמ ְקדְּ ׁ ָשאִ ,מ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין ּ ֵב ּ
דָּ א ִמן דָּ א ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ִא ְת ְּכ ִליל ּו ּ ַת ּ ָמן ְּכגַ וְ ונָא
ילא .ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן יִ שְׂ ָראֵ ל ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
דִּ ְל ֵע ָּ
יתא
יתא דִּ ְק ׁשוֹ ט ,אוֹ ַריְ ָ
הוּא י ִָהיב ְלה ּו אוֹ ַריְ ָ
ימנו ָּתא ,וְ ִריחַ ם ְלה ּו ִמ ָּכל ְׁשאָ ר ַע ּ ִמין
דִּ ְמהֵ ְ
עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,דִּ ְכ ִּתיב) ,מלאכי א(
אָ הַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם אָ ַמר יְ ָי'.

]כג[

קָ ְר ָּבנוֹ ׁ ֶשל קַ יִ ן הָ יָה ּ ִפ ְׁש ִּתים ,וְ קָ ְר ָּבנוֹ ׁ ֶשל הֶ בֶ ל
הָ י ּו צֶ ֶמר ,לֹא זֶה ְּכזֶה ,וְ לֹא זֶה ְּכזֶה .סוֹ ד
הַ דָּ בָ ר  -קַ יִ ן הָ יָה ִּכ ְלאַ יִ םִ ,ע ְרבּ ו ְּביָה ׁ ֶשאֵ ינ ָּה
נִ צְ ֶרכֶ ת ,הַ ַ ּצד הָ אַ חֵ רֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ ִמינָם ׁ ֶשל אָ ָדם
וְ חַ ָ ּוה ,וְ קָ ְר ָּבנוֹ ֵמאוֹ תוֹ הַ ַ ּצד הוּא ָּבא .הֶ בֶ ל
ִמ ַ ּצד אֶ חָ ד ׁ ֶשל אָ ָדם וְ חַ ָ ּוה .ו ְּב ֵמ ֶעיהָ ׁ ֶשל חַ ָ ּוה
ַה ָּלל ּו .ו ִּמ ּ ׁשוּם
ְׁשנֵי הַ ְּצ ָד ִדים
ִה ְתחַ ְּבר ּו
ׁ ֶש ִה ְתחַ ְּבר ּו ְכאֶ חָ ד ,לֹא בָ אָ ה ֵמהֶ ם ּתוֹ ֶעלֶ ת
לָ עוֹ לָ ם וְ נֶאֶ ְבד ּו .וְ ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּה הַ ַ ּצד ׁ ֶש ָּלהֶ ם
שה ׁ ֶשל
קַ ּיָם .ו ִּמי ׁ ֶש ּ ַמ ְראֶ ה אֶ ת ַע ְצמוֹ ַּב ּ ַמעֲ ֶ ׂ
הַ ִחבּ וּר הַ זֶּהְ ,מעוֹ ֵרר ָעלָ יו אֶ ת אוֹ ָתם הַ ְּצ ָד ִדים
ְּכאֶ חָ ד ,וְ יָכוֹ ל ְל ִה ּ ָנזֵק ,וְ ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו רוּחַ אַ חֶ ֶרת
יכים ְלעוֹ ֵרר
ׁ ֶשאֵ ינ ָּה צְ ִריכָ ה .וְ יִ שְׂ ָראֵ ל צְ ִר ִ
עֲ לֵ יהֶ ם רוּחַ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ִל ְהיוֹ ת ְקדוֹ ִׁשיםְ ,ל ִה ּ ָמצֵ א
ְב ׁ ָשלוֹ ם ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם ַה ָּבא.
ָּכתוּב )ויקרא ו( וְ לָ בַ ׁש הַ כּ ֹהֵ ן ִמדּ וֹ בַ ד ו ִּמ ְכנְ סֵ י
שרוֹ ) ,שם טז( ו ְּבאַ ְבנֵט ַּבד
בַ ד יִ ְהי ּו ַעל ְּב ָ ׂ
י ְַחגּ ֹר .לָ ּ ָמה נִ ְק ָרא ַּבד ,יְ ִח ִידי? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶשלּ ֹא
צָ ִר ְ
יך ְלחַ ּ ֵבר אֶ ת הַ ּ ִפ ְׁש ִּתים הַ זֶּה ִעם אַ חֵ ר ,וְ ַעל
ּ ֵכן לֹא כָ תוּב ִמדּ וֹ ּ ִפ ְׁש ִּתים ,אֶ ָּלא ַּבד ,יְ ִח ִידי.
וְ לָ ּ ָמה הַ כּ ֹהֵ ן צָ ִר ְ
ּשי
יך ְלהֵ ָראוֹ ת ָּבזֶה? אֶ ָּלא ְלבו ׁ ֵ
ְ
הַ ַּבד הַ ָּלל ּו צָ ִריך ְלהֵ ָראוֹ ת ָּבהֶ ם ַעל ִמזְ ַּבח
הָ עוֹ לָ הְּ ,כ ׁ ֶשהָ יָה ְמפַ ּנֶה אֶ ת הַ דֶּ ׁ ֶשן )האפר( ׁ ֶשל
דֶּ ׁ ֶשן הָ עוֹ לָ הֶ ׁ ,שהֲ ֵרי הָ עוֹ לָ ה ָּבאָ ה ֵמהַ ַ ּצד ׁ ֶשל
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה וְ ִה ְרהוּר ַרע.
ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך צָ ִר ְ
יך ְלהֵ ָראוֹ ת ָּבהֶ ם ִּב ְלבַ דָּ ם ,וְ לֹא
ְּב ִע ְרבּ ו ְּביָה ְּכ ִפי ׁ ֶשאָ ַמ ְרנ ּוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְת ַּכ ּ ְפר ּו
לָ אָ ָדם ָּכל אוֹ ָתם ח ֲָט ִאים ׁ ֶש ָּב ִאים ֵמאוֹ תוֹ הַ ַ ּצד.
ו ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַס לַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ׁ ָשם נִ ְמצֵ את
הַ ּ ְׁשלֵ מוּת וְ כָ ל אוֹ ָתן עֲ בוֹ דוֹ ת הַ ּ ְׁשלֵ מוּת ,אַ ף
ַעל ּ ַגב ׁ ֶש ִה ְתחַ ְּבר ּו ,אֵ ין לָ נ ּו ָּבזֶה ִענְ יָןְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ּ ׁ ָשם נִ ְמצְ א ּו
ִמ ּ ׁשוּם
ְבצִ יצִ ית,
ׁ ֶשאָ ַמ ְרנ ּו
וְ ִה ְתחַ ְּבר ּו ָּכל אוֹ ָתם הַ ּ ִמינִ ים ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ ה ,וְ כָ ל
אוֹ ָתם ְּכלֵ י ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,נִ ְמצָ ִאים בּ וֹ ַּכ ּ ָמה ִמינִ ים
ׁשוֹ נִ ים זֶה ִמזֶּה ,וְ כֻ ָּלם נִ ְכ ְלל ּו ׁ ָשם ְּכמוֹ
ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ ה .אַ ְׁש ֵריהֶ ם יִ שְׂ ָראֵ לֶ ׁ ,שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
הוּא נ ַָתן לָ הֶ ם ּתוֹ ַרת א ֱֶמתּ ,תוֹ ָרה ׁ ֶשל אֱמ ּונָה,
וְ אָ הַ ב אוֹ ָתם ִמ ָּכל ְׁשאָ ר הָ ַע ּ ִמים עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ָדה
ז ָָרהֶ ׁ ,ש ָּכתוּב )מלאכי א( אָ הַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם אָ ַמר
ה'.

]כד[
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יה וְ אָ ַמרִ ,כי ּ ָתבֹא ּו אֶ ל
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי ִח ָ ּייא אֲבַ ְת ֵר ּ
הָ אָ ֶרץ וּנְ ַט ְע ּ ֶתם ָּכל ֵעץ ַמאֲ כָ ל וְ גוֹ ' .וּבַ ּ ׁ ָשנָה
יעית יִ ְהיֶה ָּכל ּ ִפ ְריוֹ ק ֶֹד ׁש ִהלּ ו ִּלים לַ יְ ָי'.
הָ ְר ִב ִ
ִכי ּ ָתבֹא ּו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ,הָ א או ְּקמוּהָ חַ ְב ַר ָ ּייא,
אֲבָ ל ּ ָתא ֲחזֵי ,דְּ הָ א ִאילָ נָא לָ א ָע ִביד ּ ֵפ ִירין,
אֶ ָּלא ְּבאַ ְר ָעא .וְ אַ ְר ָעא אַ ּ ִפיק ְלהוֹ ן ,וְ אַ ְחזֵי
יבא ְל ָע ְל ָמא .וְ אַ ְר ָעא לָ א ַע ְבדָּ א ּ ֵפ ִירין
הַ הוּא ִא ָּ
אֶ ָּלא ִמגּ וֹ חֵ ילָ א אָ ח ֳָרא דְּ ָעלָ ּהְּ .כ ָמה דְּ נו ְּק ָּבא
לָ א ַע ְבדָּ א ּ ֵפ ִירין ,אֶ ָּלא ִמגּ וֹ חֵ ילָ א דִּ ְדכו ָּרא.
יבא ,לָ א ִא ְׁש ְּת ִלים ְּבאַ ְׁש ְלמו ָּתאַ ,עד
וְ הַ הוּא ִא ָּ
ילא
יה ְל ֵע ָּ
ְּתלַ ת ְׁשנִ ין .וְ חֵ ילָ א לָ א ִא ְת ּ ָפ ְק ָדא ָעלֵ ּ
ַעד דְּ ִא ְׁש ְּת ִליםָּ .ב ַתר דְּ ִא ְׁש ְּת ִלים ִא ְת ּ ָפ ְק ָדא
יה .דְּ הָ א ַעד
יה חֵ ילָ א וְ אַ ְר ָעא ִא ְת ְּתקָ נַת ּ ֵב ּ
ָעלֵ ּ
יה וְ לָ א
ְּתלַ ת ְׁשנִ ין אַ ְר ָעא לָ א ִא ְת ְּתקָ נַת ּ ֵב ּ
יהָּ .ב ַתר דְּ ִא ְׁש ְּת ִלים וְ ִא ְת ְּתקָ נ ּו
ִא ְׁש ְּת ִל ַ
ימת ִע ּ ֵמ ּ
ַּכח ֲָדא ְּכ ֵדין הוּא ְׁשלֵ ימו ָּתא.
ּ ָתא ֲחזֵי ,נו ְּק ָּבאַ ,עד ְּתלָ ת זִ ְמנִ ין דְּ ִא ְת ַע ְּב ָרא,
יבא דִּ ְמ ָעהָ א לָ א ִא ְׁש ְּת ִליםָּ .ב ַתר ג' ִעידוּאָ ן,
ִא ָּ
יבא ,וְ ִא ְס ְּת ָּכמ ּו
נו ְּק ָּבא ִא ְת ְּתקָ נַת ְּבהַ הוּא ִא ָּ
יבא ְׁש ִלימ ּו דְּ כ ָֹּלא,
ַּכ ֲח ָדאְּ .כ ֵדין הַ הוּא ִא ָּ
ו ְּׁש ּ ִפיר ּו דְּ כ ָֹּלאָּ .ב ַתר דְּ נָפַ קַ ,עד ג' ְׁשנִ ין לָ א
ילא ,דְּ הָ א ְּכ ֵדין ִא ְׁש ְּת ִלים
יה חֵ ילָ א ְל ֵע ָּ
ִאית לֵ ּ
יתאָ ה
יה .לֵ וִ י ִא ְת ְר ֵעי ִמכּ ָֹּלאְּ ,ת ִל ָ
ִּב ׁשוּלָ א דִּ ילֵ ּ
יה.
יה ,וְ ִא ְס ַת ְּכ ַמת ַּבהֲ ֵד ּ
יה ,דְּ ִא ְת ּ ָת ָּקנַת ּ ֵב ּ
ְל ִא ֵמ ּ
יה חֵ ילָ א ִע ָּלאָ ה
ָּב ַתר ג' ְׁשנִ יןִ ,א ְת ּ ְפ ָּק ַדת ָעלֵ ּ
יעית ,יִ ְהיֶה ָּכל ּ ִפ ְריוֹ
ילא .וּבַ ּ ׁ ָשנָה הָ ְר ִב ִ
ְל ֵע ָּ
ק ֶֹד ׁש ִהלּ ו ִּליםַ .מאי ק ֶֹד ׁש ִהלּ ו ִּליםּ .תו ְּׁש ְּבחָ ן,
יה ְ ּלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאַ .עד הָ כָ א.
ְל ׁ ַש ְּבחָ א לֵ ּ
ְ
ִמ ָּכאן וְ אֵ ילָ ך ָר ָזא דְּ ִמ ָּלה ,דְּ בַ ּ ׁ ָשנָה )דף פ''ז(:
יעית ִמזְ דְּ ָ ּווגַ ת ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּלקו ְּד ׁ ָשא
הָ ְר ִב ִ
ְּב ִר ְ
יך הוּא ,וְ ִהלּ וּלָ א חַ ד ִא ְׁש ְּתכַ ח .דִּ ְכ ִּתיב ק ֶֹד ׁש
ִהלּ ו ִּליםִ ,הלוּלָ א וְ חֶ ְדוָ ה ְּבזִ ְמנָא ח ֲָדאַ .מאי
ׁ ָשנָה דָּ א קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא.
יעית ,דָּ א ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
וְ ָתנֵינָןָ ׁ ,שנָה הָ ְר ִב ִ
יעאָ ה ְלכו ְּר ְסיָ יא ,וְ כ ָֹּלא חַ ד,
ימא ְר ִב ָ
יהי קַ ְּי ָ
דְּ ִא ִ
ְ
דְּ הָ א ְּכ ֵדין קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ִמזְ דַּ ַ ּווג ָּב ּה
ִּב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,ו ְּכ ֵדין ִהיא ק ֶֹד ׁש ,וְ ִהלּ ּולָ א
ילין ִא ְת ָמנָן ַעל
ישא ִא ְׁש ְּתכַ ח ,ו ְּכ ֵדין חַ ָ ּי ִ
קַ דִּ ׁ ָ
יה.
ָע ְל ָמאַ ,על ָּכל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלה ַּכ ְדקָ א ֲחזֵי לֵ ּ

ּ ָפ ַתח ַר ִּבי ִח ָ ּייא אַ ח ֲָריו וְ אָ ַמרִּ ,כי ָתבֹא ּו אֶ ל
הָ אָ ֶרץ וּנְ ַט ְע ּ ֶתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל וְ גוֹ ' ,וּבַ ּ ׁ ָשנָה
יעת יִ ְהיֶה ָּכל ּ ִפ ְריוֹ ק ֶֹד ׁש ִהלּ ו ִּלים לַ ה'ִּ .כי
הָ ְר ִב ִ
ָתבא ּו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ,הֲ ֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ הַ חֲבֵ ִרים .אֲבָ ל
שה פֵ רוֹ ת,
בּ א ְראֵ הֶ ׁ ,שהֲ ֵרי הָ ִאילָ ן אֵ ינוֹ עוֹ ֶ ׂ
אֶ ָּלא ָּבאָ ֶרץ ,וְ הָ אָ ֶרץ מוֹ צִ יאָ ה אוֹ ָתם ו ַּמ ְראָ ה
שה
אֶ ת אוֹ תוֹ הַ ּ ְפ ִרי לָ עוֹ לָ ם .וְ אֵ ין הָ אָ ֶרץ עוֹ ֶ ׂ
ּ ֵפרוֹ ת אֶ ָּלא ִמ ּתוֹ ְך אוֹ תוֹ ּכֹחַ אַ חֵ ר ׁ ֶש ּ ֵמ ָעלֶ יהָ ,
שה ּ ֵפרוֹ ת אֶ ָּלא ִמ ּתוֹ ְך
ְּכמוֹ ׁ ֶשהַ ְּנקֵ בָ ה אֵ ינ ָּה עוֹ ָ ׂ
כּ ֹחַ הַ ָּזכָ ר .וְ אוֹ תוֹ הַ ּ ְפ ִרי לֹא נִ ְׁשלָ ם ִּב ְׁשלֵ מוּת
ַעד ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ,וְ הַ ּכֹחַ לֹא נִ ְפקָ ד ָעלָ יו ְל ַמ ְעלָ ה
ַעד ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ַת ּ ֵלם .אַ חַ ר ׁ ֶש ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵלם ,נִ ְפקָ ד ָעלָ יו
הַ כּ ֹחַ  ,וְ הָ אָ ֶרץ ִמ ְת ּ ַת ּ ֶקנֶת בּ וֹ ֶ ׁ .שהֲ ֵרי ַעד ׁ ָשל ֹׁש
ׁ ָשנִ ים אֵ ין הָ אָ ֶרץ ִמ ְת ּ ַת ּ ֶקנֶת בּ וֹ וְ לֹא ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֶל ֶמת
ִע ּמוֹ  .אַ חַ ר ׁ ֶש ִה ְׁש ּ ַת ְ ּלמ ּו וְ ִה ְת ּ ַת ְ ּקנ ּו ְכאֶ חָ דֲ ,א ַזי זוֹ
ְׁשלֵ מוּת.
בּ ֹא ְראֵ ה ,הַ ְּנקֵ בָ הַ ,עד ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ּ ֶב ֶרת ׁ ָשל ֹׁש
ּ ְפ ָע ִמיםְ ּ ,פ ֵרי ֵמ ֶעיהָ לֹא נִ ְׁשלָ ם .אַ חַ ר ְׁשל ׁ ָֹשה
הֶ ְריוֹ נוֹ ת הַ ְּנקֵ בָ ה ִמ ְת ּ ַת ּ ֶקנֶת ְּבאוֹ תוֹ הַ ּ ְפ ִרי,
ימים ְּכאֶ חָ דֲ .א ַזי אוֹ תוֹ הַ ּ ְפ ִרי הוּא
ו ַּמ ְס ִּכ ִ
ְׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹל וְ הַ ּי ִֹפי ׁ ֶשל הַ כּ ֹל .אַ חַ ר ׁ ֶש ָ ּיצָ אַ ,עד
ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים אֵ ין לוֹ כּ ֹחַ ְל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,שהֲ ֵרי אָ ז ִהיא
ישי ְל ִא ּמוֹ ,
הַ ְב ׁ ָשלָ תוֹ  .לֵ וִ י נִ ְרצָ ה ֵמ ַהכּ ֹלְׁ ,ש ִל ִׁ
ימה ִע ּמוֹ .
ׁ ֶש ִה ְת ּ ַת ְ ּקנָה בוֹ וְ ִה ְס ִּכ ָ
אַ חַ ר ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ִה ְת ַמ ּנָה ָעלָ יו כּ ֹחַ ֶע ְליוֹ ן
יעית יִ ְהיֶה ָּכל ּ ִפ ְריוֹ
ְל ַמ ְעלָ ה ,וּבַ ּ ׁ ָשנָה הָ ְר ִב ִ
ק ֶֹד ׁש ִהלּ ו ִּליםַ .מה ּו ק ֶֹד ׁש ִהלּ ו ִּלים? ִּת ְׁש ָּבחוֹ ת
ְל ׁ ַש ּ ֵבחַ אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאַ .עד ָּכאןִ .מ ָּכאן
ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָשנָה )דף פ''ז(:
וְ אֵ ילָ ְך סוֹ ד הַ דָּ בָ ר,
יעית ִמזְ דַּ ֶ ּוגֶת ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִעם הַ ָּקדוֹ ׁש
הָ ְר ִב ִ
ָּברו ְּך הוּא ,וְ ִהלּ וּלָ ה אַ חַ ת נִ ְמצֵ אתֶ ׁ ,ש ָּכתוּב
ק ֶֹד ׁש ִהלּ ו ִּליםִ ,הלּ וּלָ ה וְ שִׂ ְמחָ ה ְּבפַ ַעם אַ חַ ת.
ַמה זֶּה הַ ּ ׁ ָשנָה? זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא .וְ ׁ ָשנִ ינ ּו,
יעית זוֹ ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לֶ ׁ ,ש ִהיא ַע ּמוּד
ׁ ָשנָה הָ ְר ִב ִ
יעי לַ ִּכ ּ ֵסא ,וְ הַ ּכֹל אֶ חָ דֶ ׁ ,שהֲ ֵרי אָ ז ִמזְ דַּ ּוֵג
ְר ִב ִ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִעם ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ אָ ז ִהיא
ק ֶֹד ׁש ,וְ נִ ְמצֵ את ִהלּ וּלָ ה ְקדוֹ ׁ ָשה ,וְ אָ ז הַ ֲחיָלוֹ ת
ִמ ְת ַמ ִּנים ַעל הָ עוֹ לָ םַ ,על ָּכל דָּ בָ ר וְ ָדבָ ר
ָּכ ָראוּי לוֹ .
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תאנה
וּת ֵאנָה
וּשׂעֹרָה בינה וְ ֶגפֶן דעת ְ
ֶא ֶרץ נוק' דז"א מלכות לאה ורחל ִח ָטּה חכמה ְ
בשׁ מלכות
וּד ָ
נצח וְ ִרמּוֹן הוד ֶא ֶרץ נוק' דז"א לאה ורחל זֵ ית יסוד ֶשׁ ֶמן ְ
יקחו תאנה ויאמרו נוסח לימוד זה )משנה מעשרות פרק ב'(

)א( הָ יָה עוֹ בֵ ר ַּב ּ ׁשוּק וְ אָ ַמר ְטל ּו לָ כֶ ם ְּתאֵ נִ ים ,אוֹ ְכ ִלין ו ְּפטו ִּריןְ .ל ִפיכָ ְך ִאם ִה ְכנִ יס ּו ְלבָ ּ ֵתיהֶ ם,
ֹאכל ּו ֵמהֶ ם עֲ ַראיְ .ל ִפיכָ ְך ִאם ִה ְכנִ יס ּו ְלבָ ּ ֵתיהֶ ם,
ְמ ַת ְ ּקנִ ים וַ דַּ איְ .טל ּו וְ הַ ְכנִ יס ּו ְלבָ ּ ֵתיכֶ ם ,לֹא י ְ
אֵ ינָם ְמ ַת ְ ּקנִ ים אֶ ָּלא ְד ַמאי) :ב( הָ י ּו יוֹ ְׁש ִבין ַּב ּ ׁ ַש ַער אוֹ בַ חֲנוּת וְ אָ ַמר ְטל ּו לָ כֶ ם ְּתאֵ נִ ים ,אוֹ ְכ ִלין
ו ְּפטו ִּרין ,וּבַ ַעל הַ ּ ׁ ַש ַער וּבַ ַעל ַהחֲנוּת חַ ּי ִָביןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּפוֹ טֵ רַ ,עד ׁ ֶש ַ ּיחֲזִ יר אֶ ת ּ ָפנָיו ,אוֹ ַעד
ׁ ֶש ְּי ׁ ַש ּנֶה ְמקוֹ ם יְ ִׁשיבָ תוֹ ) :ג( הַ ַמעֲ לֶ ה פֵ רוֹ ת ִמן הַ ּ ָג ִליל ִליהו ָּדה ,אוֹ עוֹ לֵ ה ִלירו ָּשלַ יִ ם ,אוֹ כֵ ל ֵמהֶ ם
יע ִל ְמקוֹ ם
יע ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא הוֹ לֵ ְך וְ כֵ ן ִּביהו ָּדהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרַ ,עד ְׁשהוּא ַמ ִּג ַ
ַעד ׁ ֶשהוּא ַמ ִּג ַ
יעים ִל ְמקוֹ ם הַ ִ ּלינָהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר,
יתה .וְ הרוֹ ְכ ִלין ַה ּ ְמחַ ְּז ִרין ָּבעֲ יָרוֹ ת ,אוֹ ְכ ִלים ַעד ֶש ּ ַמ ִּג ִ
הַ ְׁש ִב ָ
יעזֶר אוֹ סֵ ר
אכ ּ ָתןַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
אשוֹ ן הוּא בֵ יתוֹ ) :ד( ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ְּת ָר ָמן ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
הַ ַּביִ ת הָ ִר ׁ
ִמ ּ ֶלאֱכוֹ ל ֵמהֶ ם עֲ ַראי .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִירין ,חוּץ ִמ ַּכ ְל ָּכלַ ת ְּתאֵ נִ יםַּ .כ ְל ָּכלַ ת ְּתאֵ נִ ים ׁ ֶש ְת ָר ָמהַ ,ר ִּבי
ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין) :ה( הָ אוֹ ֵמר לַ חֲבֵ רוֹ הֵ ילָ ְך ִא ּ ָסר זֶה וְ ֶתן ִלי בוֹ חָ ֵמ ׁש ְּתאֵ נִ ים ,לֹא
יֹאכַ ל ַעד ׁ ֶש ְּי ַעשּׂ ֵ ר ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אוֹ כֵ ל אַ חַ ת אַ חַ תָ ּ ,פטוּר .וְ ִאם צֵ ַרף ,חַ ָ ּיב.
לש ו ֵּמאַ ְר ַּבע
שה ְבגִ ּנַת וְ ָר ִדים ׁ ֶשהָ יְ ָתה ִבירו ׁ ָּשלַ יִ ם ,וְ הָ י ּו ְתאֵ נִ ים נִ ְמ ָּכרוֹ ת ִמ ּ ׁ ָש ׁ
אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ ,מעֲ ֶ ׂ
ְ
שר ֵמעוֹ לָ ם) :ו( הָ אוֹ ֵמר לַ חֲבֵ רוֹ הֵ ילָ ך ִא ּ ָסר זֶה ְּב ֶע ֶ ׂשר
ְּב ִא ּ ָסר ,וְ לֹא הֻ ְפ ַר ׁש ִמ ּ ֶמ ּ ָנה ְתרו ָּמה ו ַּמעֲ ֵ ׂ
ְּתאֵ נִ ים ׁ ֶשאָ בוֹ ר ִלי ,בּ וֹ ֵרר וְ אוֹ כֵ לְּ .באֶ ְׁשכּ וֹ ל ׁ ֶשאָ בוֹ ר ִליְ ,מגַ ְר ּגֵר וְ אוֹ כֵ לְּ .ב ִר ּמוֹ ן ׁ ֶשאָ בוֹ ר ִליּ ,פוֹ ֵרט
וְ אוֹ כֵ לְּ .באַ בַ ִטיחַ ׁ ֶשאָ בוֹ ר ִלי ,סוֹ פֵ ת וְ אוֹ כֵ ל .אֲבָ ל ִאם אָ ַמר לוֹ ְּב ֶעשְׂ ִרים ְּתאֵ נִ ים אֵ לוִּּ ,ב ְׁשנֵי
יחים אֵ לוּ ,אוֹ כֵ ל ְּכ ַד ְרכּ וֹ וּפָ טוּרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָּקנָה
אֶ ְׁשכּ וֹ לוֹ ת אֵ לוִּּ ,ב ְׁשנֵי ִר ּמוֹ נִ ים אֵ לוִּּ ,ב ְׁשנֵי אֲבַ ִט ִ
)ע ּמוֹ ( ַּב ְּתאֵ נִ ים ,אָ ַמר לוֹ ַעל ְמנָת ׁ ֶשאוֹ כַ ל
בַ ּ ְמחֻ ָּבר לַ ַּק ְרקַ ע) :ז( הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ ּפוֹ ֵעל ִל ְקצּוֹ ת ִ
יתי ,אוֹ ׁ ֶש ּיֹאכַ ל ְּבנִ י ִּבשְׂ כָ ִרי ,הוּא אוֹ כֵ ל
ְּתאֵ נִ ים ,אוֹ כֵ ל וּפָ טוּרַ .על ְמ ָנת ׁ ֶשאוֹ כַ ל אֲנִ י ו ְּבנֵי בֵ ִּ
יעה
יעהִּ ,ב ְׁש ַעת ַה ְ ּקצִ ָ
יעה ו ְּלאַ חַ ר ַה ְ ּקצִ ָ
וּפָ טוּר ,ו ְּבנוֹ אוֹ כֵ ל וְ חַ ָ ּיבַ .על ְמנָת ׁ ֶשאוֹ כַ ל ִּב ְׁש ַעת ַה ְ ּקצִ ָ
יעה אוֹ כֵ ל וְ חַ ָ ּיבֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל ִמן הַ ּתוֹ ָרה .זֶה הַ ְּכלָ ל ,הָ אוֹ כֵ ל ִמן
אוֹ כֵ ל וּפָ טוּר ,ו ְּלאַ חַ ר הַ ְ ּקצִ ָ
שה ַּב ְ ּלבָ ִסים ,לֹא יֹאכַ ל ִּב ְבנוֹ ת ׁ ֶשבַ ע.
הַ ּתוֹ ָרהָ ּ ,פטוּר .וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל ִמן הַ ּתוֹ ָרה ,חַ ָ ּיב) :ח( הָ יָה עוֹ ֶ ׂ
יע ִל ְמקוֹ ם הַ ּיָפוֹ ת וְ אוֹ כֵ ל.
ַּב ְּבנוֹ ת ׁ ֶשבַ ע ,לֹא יֹאכַ ל ִּב ְלבָ ִסים .אֲבָ ל מוֹ נ ֵַע הוּא אֶ ת ַעצְ מוֹ ַעד ׁ ֶש ּ ַמ ִּג ַ
הַ ּ ַמח ֲִליף ִעם חֲבֵ רוֹ  ,זֶה לֶ אֱכוֹ ל וְ זֶה לֶ אֱכוֹ ל ,זֶה ִל ְקצוֹ ת וְ זֶה ִל ְקצוֹ ת ,זֶה לֶ אֱכוֹ ל וְ זֶה ִל ְקצוֹ ת ,חַ ָ ּיב.
ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,הַ ּ ַמח ֲִליף לֶ אֱכוֹ ל ,חַ ָ ּיב ,וְ ִל ְקצוֹ תָ ּ ,פטוּר:

וּל ִכיֽ ָ -ל:H
וּמי ָלַ H7רעְ י ִָתי יָפָ ִ +תי ְ
הַ ְתּאֵ ָנה ָ ֽחנְ ָטה פַ גֶּיהָ וְ הַ גְּ פָ ִנים | ְסמָ ַ +דר נָ ְתנוּ ֵר-יחַ ק ִ
)שיר השירים ב' ,ד'(

ֹאכל ִפּ ְריָ -הּ
ְתּאֵ נָה אוֹמֶ ֶרת :נ ֵֹצר ְתּ Zאֵ נָה י ַ

)משלי כ"ז ,י"ח(

יכוין בצרוף חודש תמוז ה ו ה י ס"ת ֶזה ֵאינֶנּוּ שֶׁוֹה ִלי

)אסתר ה' ,י"ג(

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

]מד[

ֲבה:
ה ֱִביאַ נִ י אֶ לֵ -בּית הַ ָיּיִ ן וְ ִדגְ לוֹ עָ ַל+י אַ ה ָ ֽ

)שיר השירים ב' ,ד'(

כוס א'  -יין שכולו לבן

יוד הי ויו הי
ויברכו הגפן בכוונה גדולה

גפן
כנגד ספירת הדעת :גפן באמצע בין ימין ושמאל .ומלת גפן כמנין ד' מילואים של שמות
עסמ"ב שהם מ"ו ,ל"ז ,י"ט ,כ"ו וד' אותיות שורש הוי"ה והכולל.
מילוי דע"ב )מ"ו(:

יוד הי ויו הי

מילוי דס"ג )ל"ז(:

מילוי דב"ן )כ"ו(:

מילוי דמ"ה )י"ט(:

יוד הי ואו הי יוד הא ואו הא
וד' אותיות יהו"ה והכולל גי' גפן
כה

גפן

יוד הה וו הה

בגי' יהו"ה אהי"ה יהו"ה אדנ"י ע"ה:
יהו"ה אדנ"י

יהו"ה אהי"ה

אידהנויה

יאההויהה

והם נכנסים במוחין דז"א ,חב"ד )דמוחין דאבא( ומהם נותן הז"א אל הנוקבא.
ויכוין לתקן חטא אדם וחוה שפגמו וקלקלו בגפן.

יכוין בצרוף חודש סיון

יוהה

ר"ת יְ ד ָֹתיו וּ ְל ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁכָּן ַה ֵשּׁנִ ית

)שמות כ"ו ,י"ט-כ'(

ובאכילתו ענבים יכוין למתק ב' שמות אלהים בסוד העקב.

אלהים

אלהים
בגי'

ענבי"ם
בסוד "עקב

אשר שמע אברהם בקולי"

כו

ויכוין לתקן חטא אדם וחוה שסחטה ענבים ונתנה לו.

כה

ואפשר שהם מוחין דאבא )גפן( המלובשים במוחין דאימא )תאנה( הנכנסים בז"א ונותנם לנוק') .והמקבל הוא חיצון(

כו כתר מלכות אות ק"מ.

ארי
ִמ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה ִמ ְת ָּב ְרכָ אן ּ ֻכ ְ ּלה ּו ,וְ ׁ ָש ִ
ְל ֵמיכַ ל ,דְּ הָ א ּ ֻכ ְ ּלה ּו ִּב ְׁשלֵ ימו ָּתא דְּ כ ָֹּלא,
ילא וְ ַת ּ ָתא .וְ ַעד לָ א ִא ְׁש ְּת ִלים
ִּב ְׁשלֵ ימו ָּתא דְּ ֵע ָּ
ֵיה.
ְּבכ ָֹּלא ִמ ּ ַת ּ ָתא ו ֵּמ ֵע ָּ
ילא ,אָ ִסיר ְל ֵמיכַ ל ִמ ּנ ּ
יה חוּלָ קָ א
ֵיהְּ ,כ ַמאן דְּ לֵ ית לֵ ּ
ו ַּמאן דְּ אָ ִכיל ִמ ּנ ּ
ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ו ִּּב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,דְּ הָ א
ישא
יבא ְּבלָ א ְר ׁשו ָּתא ִע ָּלאָ ה קַ דִּ ׁ ָ
הַ הוּא ִא ָּ
יה ַעד דְּ יִ ְׁש ְּת ִלים .ו ְּבלָ א
ימא ,דְּ לָ א ׁ ָש ֵ
קַ ְּי ָ
ארי ָעלֵ ּ
ְר ׁשו ָּתאַ ּ .ת ּ ָתאָ ה ,דְּ הָ א לָ א ִא ְס ַת ְּכ ַמת חֵ ילָ א
ֵיה ,אַ ְחזֵי
יה .וְ הַ הוּא דְּ אָ ִכיל ִמ ּנ ּ
דְּ אַ ְר ָעא ּ ֵב ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא ,וְ ִאי
יה חוּלָ קָ א ְל ֵע ָּ
יה דְּ לֵ ית לֵ ּ
ּ ַג ְר ֵמ ּ
ָּב ִר ְ
יהְּ ,ב ָרכָ ה ְלבַ ּ ָטלָ ה הוּא .דְּ הָ א קו ְּד ׁ ָשא
יך ָעלֵ ּ
ְּב ִר ְ
יה
יך הוּא ַעד ָּכען לָ א ׁ ַש ְר ָיא עֲ לוֹ י ,וְ לֵ ית ּ ֵב ּ
ֵמ ִאינּ וּן דְּ לָ א
ישזְ ִבינָן
ִל ׁ ֵ
חוּלָ קָ אַ .רח ֲָמנָא
אריהוֹ ן.
יחין ִליקָ ָרא דְּ ָמ ֵ
ַמ ְׁש ִּג ִ
ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן צַ דִּ יקַ ָ ּייא ְּב ָע ְל ָמא דֵּ ין ,ו ְּב ָע ְל ָמא
יקים
דְּ אָ ֵתיָ ,עלַ יְ יה ּו ְּכ ִתיב )משלי ד( וְ אֹ ַרח צַ דִּ ִ
ְּכאוֹ ר נוֹ גַ ּהְּ .בגִ ין דִּ ְבהַ הוּא זִ ְמנָא ,יִ ְס ּ ָתלַ ק ִחוְ ָיא
ֵיתי דְּ כו ָּרא
יתא ,וְ י ֵ
דְּ ׁ ַש ְר ָיא ְּבנו ְּק ָּבא ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתא ,וְ כ ָֹּלא יְ הֵ א
יה ַּכד ְּבקַ ְד ִמ ָ
ְל ִמ ְׁש ֵרי ְּבאַ ְת ֵר ּ
ארי ְּב ָע ְל ָמא
ְׁש ִליםָ ּ .תאנָא ְּבזִ ְמנָא דְּ ז ַָּכאָ ה ׁ ָש ֵ
וְ כ ּו' ַעד צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרח.
ִר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח ְק ָרא וְ אָ ַמר) ,ויקרא יט( לֹא
אכל ּו ַעל הַ דָּ ם .הָ א ְּבכַ ּ ָמה א ֲַתר או ְּקמוּהָ
תֹ ְ
יה .וְ כָ ל חַ ד וְ חַ ד
חַ ְב ַר ָ ּייא ,וְ כָ ל הָ נֵי ְק ָראֵ י אֲבַ ְת ֵר ּ
ְּב ִא ְת ּ ַג ְל ָייא .אֲבָ ל הַ אי ְק ָרא ִאית ְל ִא ְת ָע ָרא
שיבָ ה ּ ָתקוּם וְ גוֹ 'ִ .מ ּ ְפנֵי
יה ,דִּ ְכ ִתיב ִמ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
ּ ֵב ּ
יתא ְס ָתםָ ּ .תקוּםִ ,מ ָּכאן
שיבָ ה דְּ אוֹ ַריְ ָ
שיבָ הׂ ֵ ,
ֵׂ
דְּ בָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֵמיקָ ם ְּב ִק ּיו ָּמא ִמ ָּק ֵמי סֵ פֶ ר
ּתוֹ ָרה ,וְ ָה ִכי ַרב ַה ְמנ ּונָא סָ בָ אַּ ,כד הֲ וָ ה חָ ֵמי
יה ,וְ אָ ַמר ִמ ּ ְפנֵי
סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה ,הֲ וָ א קָ ם ִמ ַּק ּ ֵמ ּ
שיבָ ה ּ ָתקוּםְּ .כגַ וְ ונָא דָּ אָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֵמיקָ ם
ֵׂ
יה ְד ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ םְּ ,בגִ ין דְּ ִאיה ּו
יה ְלקַ ּ ֵמ ּ
ְּב ִק ּיו ֵּמ ּ
ישא ִע ָּלאָ ה .וְ ָר ַמז ְלכַ הֲ נָא
קָ ִאים ְּב ִק ּיו ָּמא קַ דִּ ׁ ָ
ישא ִע ָּלאָ ה ,דִּ ְכ ִתיב וְ הָ ַד ְר ּ ָת ּ ְפנֵי זָקֵ ן,
ִע ָּלאָ ה קַ דִּ ׁ ָ
דְּ ִאיה ּו ְּב ָע ְל ָמא .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,מ ָּכאן ֶר ֶמז
ְלתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב וְ ֶר ֶמז ְלתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה.

]כה[

ִמ ָּכאן וָ ָה ְלאָ ה ּ ֻכ ָּלם ִמ ְת ָּב ְר ִכים וּמֻ ּ ָת ִרים
ְל ַמאֲ כָ לֶ ׁ ,שהֲ ֵרי ּ ֻכ ָּלם ִּב ְׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹלַּ ,ב ּ ְׁשלֵ מוּת
ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ּ ָטה .וְ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְׁשלָ ם ַּבכּ ֹל
ִמ ּ ַמ ּ ָטה ו ִּמ ּ ַמ ְעלָ ה ,אָ סוּר לֶ ֱאכֹל ִמ ּ ֶמנּ ּו .ו ִּמי
ׁ ֶשאוֹ כֵ ל ִמ ּ ֶמנּ ּוְּ ,כ ִמי ׁ ֶשאֵ ין לוֹ חֵ לֶ ק ַּב ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ו ִּב ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לֶ ׁ ,שהֲ ֵרי אוֹ תוֹ הַ ּ ְפ ִרי
עוֹ ֵמד ְּב ִלי ְר ׁשוּת ֶע ְליוֹ נָה ְקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,שאֵ ינ ָּה
ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו ַעד ׁ ֶש ִּי ְׁש ּ ַת ּ ֵלם .ו ְּב ִלי ְר ׁשוּת
ימה כּ ֹחַ הָ אָ ֶרץ בּ וֹ .
ּ ַת ְח ּתוֹ נָהֶ ׁ ,שהֲ ֵרי לֹא ִה ְס ִּכ ָ
וְ אוֹ תוֹ ׁ ֶשאָ כַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּוַ ,מ ְראֶ ה אֶ ת ַעצְ מוֹ ׁ ֶשאֵ ין
לוֹ חֵ לֶ ק ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה ,וְ ִאם ּ ֵב ַר ְך ָעלָ יו ,זוֹ
ְּב ָרכָ ה ְלבַ ּ ָטלָ הֶ ׁ ,שהֲ ֵרי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעד
ַע ְכ ׁ ָשו לֹא ׁשוֹ ֶרה ָעלָ יו ,וְ אֵ ין בּ וֹ חֵ לֶ ק .הָ ַר ֲח ָמן
יחים ִל ְכבוֹ ד
ַי ִּצילֵ נ ּו ֵמאוֹ ָתם ׁ ֶשאֵ ינָם ַמ ְׁש ִּג ִ
ִרבּ וֹ נָם.
יקים ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,
אַ ְׁש ֵרי הַ ַ ּצדִּ ִ
יקים ְּכאוֹ ר
עֲ לֵ יהֶ ם ָּכתוּב )משלי ד( וְ אֹ ַרח צַ דִּ ִ
נֹגַ ּהִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ְּבאוֹ תוֹ זְ ַמן יִ ְס ּ ַת ּ ֵלק הַ ּנָחָ ׁש,
אשוֹ נָה ,וְ ָיבֹא הַ זָּכָ ר
ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָרה ִעם ַה ְּנקֵ בָ ה ָּב ִר ׁ
אשוֹ נָה ,וְ הַ כּ ֹל יִ ְהיֶה
ִל ְׁשרוֹ ת ִּב ְמקוֹ מוֹ ְּכבָ ִר ׁ
ׁ ָשלֵ ם .לָ ַמ ְדנ ּוִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ַ ּצדִּ יק ׁשוֹ ֶרה ָּבעוֹ לָ ם
וְ כ ּו'ַ ,עד צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרחַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח
אכל ּו ַעל הַ דָּ ם .הֲ ֵרי
ְּבפָ סוּק וְ אָ ַמר ,לֹא תֹ ְ
ַהחֲבֵ ִרים ,וְ כָ ל
ְמקוֹ מוֹ ת ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ
ְּבכַ ּ ָמה
הַ ּ ְפסו ִּקים ַה ָּלל ּו אַ ח ֲָריו ,וְ כָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד
ְּבגָ לוּי .אֲבָ ל י ֵׁש ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ַּב ּ ָפסוּק הַ זֶּה,
שיבָ ה,
שיבָ ה ּ ָתקוּם וְ גוֹ 'ִ .מ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
ׁ ֶש ָּכתוּב ִמ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
שיבָ ה ׁ ֶשל הַ ּתוֹ ָרה ְס ָתםָ ּ .תקוּםִ ,מ ָּכאן ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך
ֵׂ
אָ ָדם לַ עֲ מֹד ְּב ָע ְמדוֹ ִמ ִ ּל ְפנֵי סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה ,וְ כָ ךְ
ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ אְּ ,כ ׁ ֶשהָ יָה רוֹ אֶ ה סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה,
שיבָ ה ּ ָתקוּם.
הָ יָה קָ ם ִמ ְ ּלפָ נָיו וְ אוֹ ֵמרִ :מ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
ְּכמוֹ כֵ ן צָ ִר ְ
יך אָ ָדם לַ עֲ מֹד ִּב ְמקוֹ מוֹ ִמ ִ ּל ְפנֵי
ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ םִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵמד ְּב ָמקוֹ ם
קָ דוֹ ׁש ֶע ְליוֹ ן .וְ ָר ַמז לַ כּ ֹהֵ ן ָה ֶע ְליוֹ ן הַ ָּקדוֹ ׁש
הָ ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,ש ָּכתוּב וְ הָ ַד ְר ּ ָת ּ ְפנֵי זָקֵ ןֶ ׁ ,שהוּא
ָּבעוֹ לָ ם .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,מ ָּכאן ֶר ֶמז לַ ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב ,וְ ֶר ֶמז לַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה.

]כו[

סדר הלימוד

וְ ת ּו ּ ָתנֵינָן ,הַ אי ְק ָרא ִל ְד ָר ׁ ָשא הוּא דְּ אָ ָתא,
יה
ִמ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
שיבָ ה ּ ָתקוּםְּ ,כ ָמה דְּ ִא ְתעֲ ר ּו ּ ֵב ּ
יה ְלבַ ר
חַ ְב ַר ָ ּייאִ ,מ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
שיבָ ה ּ ָתקוּם ,אַ זְ הַ ר לֵ ּ
נ ָׁשַ ,עד לָ א יִ ְס ּ ָתלַ ק ְּב ִסיבו ָּתא ,דִּ יְ קוּם ְּב ִק ּיו ָּמא
יה,
ָטבָ א ְּב ָע ְל ָמאְּ ,בגִ ין דְּ ֵדין הוּא ִהדּ ו ָּרא לֵ ּ
יה ְל ַּבר נ ָׁש ָּכל
אֲבָ ל ְלסוֹ ף יוֹ מוֹ י לֵ ית ְׁשבָ חָ א לֵ ּ
יש.
ַּכ ְךַּ ,כד ִאיה ּו ִסיב וְ לָ א י ִָכיל ְל ֶמהֱוִ י ִּב ׁ
יה ,וְ ִאיה ּו
יהַּ ,כד ִאיה ּו ְּבתו ְּקפֵ ּ
אֶ ָּלא ְׁשבָ חָ א דִּ ילֵ ּ
ַטב .ו ְּׁשלֹמֹה ַמ ְל ָּכא צָ וַ וח וְ אָ ַמר) ,משלי כ( ּ ַגם
ְּב ַמעֲ לָ לָ יו יִ ְתנ ּ ֶַכר נ ַָער וְ גוֹ 'ְּ .כגַ וְ ונָא דָּ א ְּכ ִתיב,
ימי ְּבחוּרוֹ ֶת ָ
יך.
)קהלת יב( וּזְ כוֹ ר אֶ ת בּ וֹ ְראֶ ָך ִּב ֵ
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָע ָזר ,וַ דַּ אי אוֹ ְרחָ א דָּ א ְמ ֻת ָּקנָא
קָ ָמן ,וְ הַ אי אוֹ ְרחָ א דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא.
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים א( ִּכי יוֹ ֵד ַע יְ ָי' דֶּ ֶר ְך
יקים וְ ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּתֹאבֵ דַ .מאי ִּכי יוֹ ֵד ַע
צַ דִּ ִ
יְ ָי' .אֶ ָּלא ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא יוֹ ֵד ַע וְ אַ ְׁש ּ ַגח
ְּבאָ ְרחָ א דְּ צַ דִּ יקַ ָ ּייאְ ,לאוֹ ָטבָ א ְלה ּו ,ו ְּלאַ ּ ָגנָא
ְלה ּו ,וְ הוּא אָ זִ יל קַ ּ ַמיְ יה ּו ְלנ ְַט ָרא ְלה ּו .ו ְּבגִ ין
ָּכ ְךַ ,מאן דְּ נ ִָפיק ְלאָ ְרחָ א ָּב ֵעי דְּ ִלהֱוִ י הַ ִהיא
אָ ְרחָ א דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך הוּא ,וְ יִ ְׁש ּ ַת ּ ַתף לֵ ּ
ַּבהֲ ַדיְ יה ּו .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ְּכ ִתיבִּ ,כי יוֹ ֵד ַע יְ ָי' דֶּ ֶר ְך
יקים וְ ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּתֹאבֵ דִ .היא ִמ ּ ַג ְר ָמ ּה,
צַ דִּ ִ
ְּבגִ ין דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא לָ א )דף פ''ח ע''א(
יה ְלהַ הוּא אָ ְרחָ א דִּ ְלהוֹ ן ,וְ לָ א
ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע לֵ ּ
אָ זִ יל ַּבהֲ ַדיְ יה ּו.
ְּכ ִתיב דֶּ ֶר ְך ,ו ְּכ ִתיב אֹ ַרחַ ,מה ּ ֵבין הַ אי ְלהַ אי.
ָשא אָ זְ ל ּו ָּב ּה.
אֶ ָּלא ,דֶּ ֶר ְךִ :ד ְׁשאָ ר קַ ְרסוּלֵ י ְּבנֵי נ ׁ ָ
ירא וְ ַעל
אֹ ַרח :דְּ ִאיה ּו ִא ְת ּ ְפ ַתח ִמן זִ ְמנָא זְ ֵע ָ
יקים
אָ ְרחָ א דָּ א ְּכ ִתיב) ,משלי ד( וְ אֹ ַרח צַ דִּ ִ
ְּכאוֹ ר נֹגַ ּה הוֹ לֵ ְך וָ אוֹ ר ַעד נְ כוֹ ן הַ יּוֹ ם .אָ ֵמן ּ ֵכן
יְ ִהי ָרצוֹ ן.

וְ עוֹ ד ׁ ָשנִ ינ ּו ,הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ָּבא ִל ְד ָר ׁ ָשהִ .מ ּ ְפנֵי
שיבָ ה ּ ָתקוּםְּ ,כמוֹ ׁ ֶשהֵ ִעיר ּו בוֹ הַ חֲבֵ ִריםִ ,מ ּ ְפנֵי
ֵׂ
שיבָ ה ּ ָתקוּםִ ,הזְ ִהיר אֶ ת הָ אָ ָדם טֶ ֶרם ׁ ֶש ּיַעֲ לֶ ה
ֵׂ
שיבָ ה ׁ ֶש ּיַעֲ מֹד ְּב ִק ּיוּם טוֹ ב ָּבעוֹ לָ םִ ,מ ּ ׁשוּם
ְל ֵ ׂ
ׁ ֶשזֶּה ּו הַ ִהדּ וּר ׁ ֶשלּ וֹ  .אֲבָ ל ְלסוֹ ף י ָָמיו אֵ ין לָ אָ ָדם
ׁ ֶשבַ ח ָּכל ָּכ ְךְּ ,כ ׁ ֶשהוּא זָקֵ ן ,וְ אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ עֲ שׂ וֹ ת
ַרע.
אֶ ָּלא הַ ּ ׁ ֶשבַ ח ׁ ֶשלּ וֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא ְּבכֹחוֹ  ,וְ הוּא טוֹ ב.
ו ְּׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך צוֹ וֵחַ וְ אוֹ ֵמר) ,שם ב( ּ ַגם
ְּב ַמעֲ לָ לָ יו יִ ְתנ ּ ֶַכר נ ַָער וְ גוֹ 'ְּ .כמוֹ כֵ ן ָּכתוּב,
יך ִּבי ֵמי ְּבח ּור ֶֹת ְ
)קהלת יב( וּזְ כֹר אֶ ת בּ וֹ ְראֶ ְ
יך.
ְ
אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָע ָזר ,וַ דַּ אי ׁ ֶשהַ דֶּ ֶרך הַ זּוֹ ְמתֻ ּ ֶקנֶת
ְלפָ נֵינ ּו ,וְ זוֹ ִהי דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים א( ִּכי יוֹ ֵד ַע ה' דֶּ ֶר ְך
יקים וְ ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּתֹאבֵ דַ .מה זֶּה ִּכי יוֹ ֵד ַע
צַ דִּ ִ
ה'? אֶ ָּלא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא יוֹ ֵד ַע ו ַּמ ְׁש ִּגיחַ ַעל
יטיב לָ הֶ ם ו ְּלהָ גֵן עֲ לֵ יהֶ ם,
יקים ְלהֵ ִ
דַּ ְרכֵ י הַ ַ ּצדִּ ִ
וְ הוּא הוֹ לֵ ְך ִל ְפנֵיהֶ ם ִל ְׁשמֹר אוֹ ָתם .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכךְ,
ִמי ׁ ֶשיּוֹ צֵ א לַ דֶּ ֶר ְך ,צָ ִר ְ
יך ׁ ֶשאוֹ ָת ּה הַ דֶּ ֶר ְך ִּת ְהיֶה
ְ
יש ּ ֵתף אוֹ תוֹ
ַד ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ,וִ ׁ ַ
ִע ּמוֹ  .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ָּכתוּבִּ ,כי יוֹ ֵד ַע ה' דֶּ ֶר ְך
יקים וְ ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּתֹאבֵ דִ .היא ֵמ ַעצְ ָמ ּה,
צַ דִּ ִ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶשאֵ ין הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא )דף פ''ח
ע''א( ַמ ִּכיר ְּבאוֹ ָת ּה דֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ָּלהֶ ם ,וְ אֵ ינוֹ הוֹ לֵ ְך
ִע ּ ָמם.
ָּכתוּב דֶּ ֶר ְך ,וְ כָ תוּב אֹ ַרחַ .מה ּ ֵבין זֶה לָ זֶה?
אֶ ָּלא ,דֶּ ֶר ְך ֶ ׁ -ש ּ ְׁשאָ ר קַ ְרסֻ ּ ֵלי ְּבנֵי אָ ָדם הָ ְלכ ּו
בָ ּה .אֹ ַרח ֶ ׁ -שהוּא נִ ְפ ּ ָתח ִמ ְּז ַמן מו ָּעט ,וְ ַעל
יקים
הָ אֹ ַרח הַ זֶּה ָּכתוּב) ,משלי ד( וְ אֹ ַרח צַ דִּ ִ
ְּכאוֹ ר נֹגַ ּה הוֹ לֵ ְך וָ אוֹ ר ַעד נְ כוֹ ן הַ יּוֹ ם .אָ ֵמן ּ ֵכן
יְ ִהי ָרצוֹ ן.

סדר הלימוד
ִאי ָה ִכי ,אֲ ַמאי וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יוְּ .בגִ ין דְּ הַ ְׁש ּ ָתא קָ א
יה הָ נֵי
אַ ְתיָא ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ַּבהֲ ַדיְ יהוּ ,וְ לָ א ְמקַ ְּבלָ ן לֵ ּ
יהְּ ,בגִ ין
אַ ְת ֵרי ,עזַ ד דְּ יִ ּ ָמלֵ ְך ְּבכַ הֲ נָא ,וִ יכַ ּ ֵפר ָעלֵ ּ
יתאֵ ּ ,כיוָ ן דְּ הַ ְׁש ּ ָתא
דְּ ִאיה ּו ׁ ָש ֵדי לוֹ ן ְלבַ ר ְּבקַ ְד ִמ ָ
אָ ֵתי ְלגַ ַּביְ יהוָּּ ,ב ֵעי ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ִּת ּק ּונָא דְּ כַ ּ ָפ ָרה,
יה ,וְ ָדא הוּא ָרזָא דְּ ִמ ָּלה.
וִ יקַ ְּבלוּן לֵ ּ
ימאִׁ ,ש ְמ ׁשוֹ ן נְ זִ יר ֱאל ִֹהים הֲ וָ ה ,אֲ ַמאי
וְ ִאי ּ ֵת ָ
ִא ְת ַע ּנ ָׁש .אֶ ָּלא ׁ ַש ּ ִפיר הוּא ִמ ָּלה ,דְּ בָ ַעל ַּבת אֵ ל
ידי ּהְּ ,ב ָמה
יה ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ְּב ִד ֵ
נֵכָ ר .וַ הֲ וָ ה לֵ ּ
יש ,אַ ְע ָרב הַ ִהיא
יה .וְ הוּא דְּ הֲ וָ ה קַ דִּ ׁ
דְּ ִא ְת ֲחזֵי לֵ ּ
יה ,דְּ ִא ְת ֲחזֵי
ְקדו ּ ׁ ָּשה ְּבבַ ת אֵ ל נֵכָ ר ,וְ ׁ ָש ִביק אַ ְת ֵר ּ
ְלהַ ִהיא ְקדו ּ ׁ ָּשה ,ו ְּבגִ ין ּ ָכ ְך ִא ְת ַע ּנ ָׁש.
יה חוּלָ קָ א ְּב ַההוּא
וְ ִאית ַמאן דְּ אָ ַמר ,דְּ לֵ ית לֵ ּ
ָע ְל ָמאַ .מאי ַט ְע ָמא ְּבגִ ין דְּ אָ ַמר )שופטים ט''ז(
יה
ָתמוּת נ ְַפ ִׁשי ִעם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ,ו ָּמסַ ר חוּלָ קֵ ּ
יה ִע ּ ְמהוֹ ן
ְּבחוּלָ קָ א דִּ ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י ,דִּ ְּימוּת נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ְּבהַ הוּא ָע ְל ָמאַ ּ .כ ְך )דף קכ''ז ע''ב( הֲ ווֹ ַמ ְכ ְרזֵי
יראְ ,סחוֹ ר ְסחוֹ ר,
ירא ,לֵ ְך לֵ ְך אַ ְמ ִרין נְ זִ ָ
ַעל נְ זִ ָ
ְלכַ ְר ָמא לָ א ִּת ְק ַרב .וְ הָ א או ְּקמוּהָ חַ ְב ַר ּיָיא.
לֵ יוָ אֵ י ַמה ְּכ ִתיב ְּבהוּ) ,במדבר ח( וְ כֹה ַתעֲ ֶׂשה
לָ הֶ ם ְל ַטהֲ ָרם הַ זֶּה עֲ לֵ יהֶ ם ֵמי חַ ּ ָטאת וְ הֶ עֱ ִביר ּו
ַת ַער ַעל ּ ָכל ְּב ָ ׂש ָרםֵ ּ .כיוָ ן דְּ ַע ְב ֵרי ַ ׂשעֲ ָרא ,וְ ַע ְב ֵדי
ּכוּלֵ י ַהאיְּ ,כ ֵדין ִא ְק ֵרי לֵ יוָ אֵ י ָטהוֹ ר ,וְ לָ א קָ דוֹ ׁש.
אֲבָ ל הַ אי נָזִ יר ְּבגִ ין דְּ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ֵמהַ אי ִס ְט ָרא,
ִא ְק ֵרי קָ דוֹ ׁש וְ לָ א ָטהוֹ רְּ .בגִ ין ּ ַכ ְך ְּכ ִתיבָ ּ ,כל יְ ֵמי
אֲשר ַי ִּזיר לַ יְ ָי קָ דוֹ ׁש יִ ְהיֶה וְ גוֹ '.
נ ֶֶדר נִ זְ רוֹ וְ גוֹ ' ׁ ֶ
ֹאשוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם הָ א דִּ ְכ ִּתיב,
ּ ַגדֵּ ל ּ ֶפ ַרע שְׂ ַער ר ׁ
אש ּה ּ ַכעֲ ַמר נְ קֵ א ,דִּ ְבהַ אי דָּ ֵמי
)דניאל ז( וּשְׂ ַער ֵר ׁ ֵ
ילא .אָ ַמר ִר ִּבי יְ הו ָּדה ַּבר ַרב,
ְלגַ וְ ונָא דִּ ְל ֵע ָּ
ישא ,דִּ ְכ ִּתיב,
ְּב ַ ׂשעֲ ֵרי ַמ ּ ָמ ׁש ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע דְּ ִאיה ּו קַ דִּ ׁ ָ
)שיר השירים ה( קֶ וִ צּוֹ ָתיו ּ ַת ְל ּ ַת ִ ּלים.
ָשאַ ,מאי
ּ ָתאנֵי ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,א ְל ָמלֵ י ַי ְד ֵעי ְּבנֵי נ ׁ ָ
יה) ,ס''א בהני
קָ אַ ְמ ֵרי ְּבהַ אי ַ ׂשעֲ ָרא ,ו ְּב ָרזָא דִּ ילֵ ּ
שערי ובהני מילין( ְּכ ָמה דְּ ִאיה ּו ְּב ָרזָא דְּ ָרזִ ין,
אריהוֹ ןְּ ,בחָ ְכ ְמ ָתא ִע ָּלאָ הַ .עד
ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָען ְל ָמ ֵ
יתאִ ,מ ּ ָכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה ִּכ ְת ֵרי )סתרי(
ּ ָכאן ָרזֵי דְּ אוֹ ַריְ ָ
ּתוֹ ָרה) ,ישעיה כג( ַס ְח ָר ּה וְ אֶ ְתנ ַּנ ָּה ק ֶֹד ׁש לַ יְ יָ.

]מג[

ִאם ּ ָכ ְך ,לָ ּ ָמה וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשו ָּבא
ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ִא ּ ָתם ,וְ לֹא ְמקַ ְּב ִלים אוֹ תוֹ ְמקוֹ מוֹ ת
אֵ ּ ֶלהַ ,עד ׁ ֶש ִּי ּ ָמלֵ ְך ַּב ּכֹהֵ ן וִ יכַ ּ ֵפר ָעלָ יוִ .מ ּ ׁשוּם
ׁ ֶשהוּא זָ ַרק אוֹ ָתם ַהחוּצָ ה ַּבהַ ְתחָ לָ הֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ּ ָכ ֵעת
ָּבא אֲלֵ יהֶ ם ,צָ ִר ְ
יך ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ּ ַכ ּ ָפ ָרה
וִ יקַ ְּבלוּהוּ ,וְ זֶה ּו סוֹ ד הַ דָּ בָ ר.
ֹאמרִׁ ,ש ְמ ׁשוֹ ן נְ זִ יר ֱאל ִֹהים ָהיָה ,לָ ּ ָמה
וְ ִאם ּת ַ
נֶעֱ נ ַׁש? אֶ ָּלא נָאֶ ה הוּא הַ דָּ בָ רֶ ׁ ,ש ָּב ַעל ַּבת אֵ ל
נֵכָ ר ,וְ הָ יָה לוֹ ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ְּב ׁ ֶשלּ וֹ ְּ ,ב ַמה ּ ׁ ֶש ָראוּי לוֹ .
וְ הוּאֶ ׁ ,שהָ יָה קָ דוֹ ׁשֵ ,ע ַרב אוֹ ָת ּה ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְּבבַ ת אֵ ל
נֵכָ ר ,וְ ָעזַב ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶש ָראוּי ְלאוֹ ָת ּה ְק ֻד ּ ׁ ָשה ,וְ לָ כֵ ן
נֶעֱ ַנ ׁש.
וְ יִ ִׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמרֶ ׁ ,שאֵ ין לוֹ חֵ לֶ ק ְּבאוֹ תוֹ עוֹ לָ םָ .מה
הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶשאָ ַמר )שופטים טז( ּ ָתמֹת נ ְַפ ִׁשי
ִעם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ,ו ָּמסַ ר חֶ ְלקוֹ ְּבחֵ לֶ ק ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים,
ׁ ֶש ּ ָתמוּת נ ְַפ ׁשוֹ ִא ּ ָתם ָּבעוֹ לָ ם הַ הוּאָ ּ .כ ְך הָ י ּו
ַמ ְכ ִריזִ ים ַעל הַ ּנָזִ יר :לֵ ְך לֵ ְך ,אוֹ ְמ ִרים ְלנָזִ יר,
סָ ִביב ָס ִביב ,וְ לַ ּ ֶכ ֶרם אַ ל ִת ְק ַרב .וַ הֲ ֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ
הַ חֲבֵ ִרים.
ְלוִ ִּיםַ ,מה ּ ָכתוּב ָּבהֶ ם? )במדבר ח( וְ כֹה ַתעֲ ֶׂשה
לָ הֶ ם ְל ַטהֲ ָרם הַ זֵּה עֲ לֵ יהֶ ם ֵמי חַ ּ ָטאת וְ הֶ עֱ ִביר ּו
ַת ַער ַעל ּ ָכל ְּב ָ ׂש ָרםֵ ּ .כיוָ ן ׁ ֶשהֶ עֱ ִביר ּו ֵׂש ָער וְ ָעשׂ ּו
ּ ָכל זֶה ,אָ ז נִ ְק ָר ִאים הַ ְלוִ ִּים ָטהוֹ ר ,וְ לֹא קָ דוֹ ׁש.
אֲבָ ל נָזִ יר הַ זֶּהִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ִּנ ְפ ָרד ִמ ַ ּצד זֶה ,נִ ְק ָרא
קָ דוֹ ׁש ,וְ לֹא ָטהוֹ רִּ .בגְ לַ ל ּ ָכ ְך ּ ָכתוּבָ ּ ,כל יְ ֵמי נ ֶֶדר
דש יִ ְהיֶה וְ גוֹ '.
אֲשר ַי ִּזיר לַ ה' קָ ׁ
נִ זְ רוֹ וְ גוֹ ' ׁ ֶ
ֹאשוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם זֶה ׁ ֶש ּ ָכתוּב וּשְׂ ַער
ּ ַגדֵּ ל ּ ֶפ ַרע שְׂ ַער ר ׁ
ֹאשוֹ ְּכצֶ ֶמר נ ִָקיֶ ׁ ,ש ָּבזֶה דּ וֹ ֶמה לַ ּ ָגוֶן הָ ֶע ְליוֹ ן.
ר ׁ
אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַּבר ַרבַּ ,ב ּ ְשׂ ָערוֹ ת ַמ ּ ָמ ׁש נוֹ ָדע
ׁ ֶשהוּא קָ דוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ּ ָכתוּב )שיר השירים ה( ְק ֵוצּוֹ ָתיו
ּ ַת ְל ּ ַת ִ ּלים.
ׁ ָשנָה ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,א ְל ָמלֵ א י ְָדע ּו ְּבנֵי אָ ָדם ָמה
אוֹ ְמ ִרים ַּבשּׂ ֵ ָער הַ זֶּה ו ְּבסוֹ דוֹ )באלו השערות
ובאלו הדברים( ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ְּבסוֹ ד הַ ּסוֹ דוֹ ת,
יִ ָ ּו ְדע ּו ְל ִרבּ וֹ נָם ְּבחָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָהַ .עד ּ ָכאן סוֹ דוֹ ת
הַ ּתוֹ ָרהִ .מ ּ ָכאן וָ ָה ְלאָ ה ִּכ ְת ֵרי )סתרי( תוֹ ָרה,
)ישעיה כג( סַ ְח ָר ּה וְ אֶ ְתנ ַּנ ָּה ק ֶֹד ׁש לַ ה'.
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ענבים
גפן -גפן
יקחו כל אחד כוס עם יין שכולו לבן ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק ג' פרשת נשא קכ"ז(.

ִמ ּיַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר ַי ִּזיר חוֹ ֶמץ יַיִ ן וְ גוֹ 'ָ .הכָ א ִאית
יה חַ ְמ ָרא ,עֲ נ ִָבים לָ ּ ָמה.
ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ אֵ ּ ,כיוָן דְּ אָ ִסיר לֵ ּ
דְּ ָהא ְּבכַ הֲ נֵי ְּכ ִתיב )ויקרא י( יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר אַ ל ּ ֵת ְׁש ְּת
וְ גוֹ ' ,יָכוֹ ל עֲ נ ִָבים נ ֵָמי לָ אַּ ,בעֲ נ ִָבים ׁ ָש ֵרי .הָ כָ א
יה עֲ נ ִָבים .אֶ ָּלא ,עוֹ בָ ָדא
לַ ּנָזִ ירַ ,מאי ַט ְע ָמא אָ סַ ר לֵ ּ
דָּ א ,ו ִּמ ָּלה דָּ אָ ,רזָא ִע ָּלאָ ה הוּאְ ,ל ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא ִמן
יה
דִּ ינָא ְּבכ ָֹּלא .וְ ָהא יְ ִד ָ
יעא ַההוּא ִאילָ נָא דְּ חָ ב ּ ֵב ּ
אָ ָדם קַ ְד ָמאָ ה ,עֲ נ ִָבים הֲווֹ  .וְ ָדא הוּא ָרזָא דְּ ִמ ָּלה,
דְּ ָהא יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר וַעֲ נ ִָביםְּ ,ב ִס ְט ָרא חַ ד ִא ְתאֲחָ דוּ .יַיִ ן
ילא וְ אוֹ ְקמו ָּהֵ ׁ .שכָ ר ִלשְׂ ָמאלָ א ,דְּ ָהא ׁ ֵשכָ ר ִמיַיִ ן
ְל ֵע ָּ
גַביְ יהוּ ,וְ ָדא הוּא
יש ּכ ְ ֻּלה ּו ְל ַּ
נ ְָפקָ א .עֲ נ ִָבים דְּ כָ נִ ׁ
יה אָ ָדם קַ ְד ָמאָ הְּ .בגִ ין ּ ָכ ְך ּכ ָֹּלא ְּבחַ ד
ִאילָ נָא דְּ חָ ב ּ ֵב ּ
ימא דְּ ַהאי נָזִ יר ׁ ָש ִביק
ִס ְט ָרא ִא ְתאֲחָ ד .וְ ִאי ּ ֵת ָ
יה
ְמהֵ ְ
ימנו ָּתא ִע ָּלאָ ה .לָ או הָ ִכי ,אֶ ָּלא לָ א ִא ְת ֲחזֵי ּ ֵב ּ
עוֹ בָ ָדא ִמ ְּס ַטר שְׂ ָמאלָ א ְּכלוּם.
יפנָא ִמ ִּס ְפ ָרא דְּ ַרב הַ ְמנ ּונָא
ּ ָתא ֲחזֵי ,דְּ ָה ִכי אוֹ ִל ְ
ֹאשוֹ ,
סָ בָ א ,וְ הָ ִכי הוּאְּ .כ ִתיב ּ ַגדֵּ ל ּ ֶפ ַרע שְׂ ַער ר ׁ
ֵיה ,וְ יִ ְת ּ ְפ ִר ׁש ִמיַיִ ן
יה וְ ִד ְ
ָּב ֵעי דְּ ִּי ְת ְר ּ ֵבי שְׂ ַער ֵר ׁ ֵ
יקנ ּ
יש ּ
וְ ׁ ֵשכָ ר וַ עֲ נ ִָביםְּ ,בגִ ין דְּ כֻ ְ ּלה ּו ְס ָטר שְׂ ָמאלָ א ,וְ לָ א
ימא ִע ָּלאָ הֵ ׁ .שכָ ר ִס ְט ָרא
ּ ַת ְליָין ַ ׂשעֲ ָרא .יַיִ ן ִא ּ ָ
יה לֵ יוָ אֵ י וְ נ ְַפקֵ י ִמיַיִ ן ִע ָּלאָ ה וְ לָ א ּ ָתלֵ י
ַד ִ
אֲחיד ּו ּ ֵב ּ
ַ ׂשעֲ ָרא .ו ְּבגִ ין ּ ָכ ְך ּ ַכד ְס ִליק ּו לֵ יוָ אֵ י ְלהַ הוּא אֲ ָתר,
ָּבעֲ יָין ְלאַ ְע ְב ָרא ּ ָכל ַ ׂשעֲ ָרא דִּ ְלהוֹ ןְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת
אָ ֵמר )במדבר ח( וְ הֶ עֱ ִביר ּו ַת ַער ַעל ּ ָכל ְּב ָ ׂש ָרם.
וה,
ימא ּ ַת ּ ָתאָ ה ,דְּ כָ נִ ׁ
עֲ נ ִָבים ִא ּ ָ
יש יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר ְלגַ ָ ּו ּ
וְ ַעל דָּ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּ ָכל ְס ָטר שְׂ ָמאלָ א ,דְּ לָ א
יה .עֲ נ ִָבים דָּ א לָ א
ְלאַ חֲזָאָ ה עוֹ בָ ָדא דִּ ְ
ילהוֹ ן ְלגַ ּ ֵב ּ
יקנָא .דְּ הָ א נו ְּק ָּבא ַּב ְעיָיא ְלסַ ּ ְפ ָרא
ּ ָתלֵ י ַ ׂשעֲ ָרא וְ ִד ְ
יקנָא
ַ ׂשעֲ ָראַ ּ ,כד אַ ְתיָא ְל ִאזְ דַּ ְּווגָא ִּב ְדכו ָּרא ,וְ הָ א דִּ ְ
לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ָּב ּהְּ .בגִ ין ּ ָכ ְך הוּא ּ ָתלֵ י ַ ׂשעֲ ָרא
יקנָא ,וְ ָרזָא דְּ ִמ ָּלה )שופטים יג( נְ זִ יר
ישא וְ ִד ְ
דְּ ֵר ׁ ָ
יש ִמדִּ ינָא ּכ ָֹּלא.
ֱאל ִֹהים ִא ְק ֵרי ,וְ לָ א נְ זִ יר יְ יָָ ּ ,פ ִר ׁ
אֲשר חָ ָטא
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,על דָּ א ְּכ ִתיב ,וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו ֵמ ׁ ֶ
ַעל הַ ּנָפֶ ׁש וְ גוֹ 'ַ .על נ ְַפ ׁשוֹ לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא ַעל
הַ ּנָפֶ ׁש ְס ָתם .ו ַּמאי ִאיהוּ .דָּ א עֲ נ ִָבים ,דְּ ִא ְק ֵרי
יה יַיִ ן
נֶפֶ ׁש .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב חָ ָטאְּ ,בגִ ין דִּ ְס ָטר דִּ ילֵ ּ
ֵיה אֲ ָתר דִּ ינָא .חָ ָטאַ ,מאי
וְ ׁ ֵשכָ ר הוּא ,וְ גָ ַרע ִמ ּנ ּ
חָ ָטא .אֶ ָּלא ּ ָג ַרע דִּ ינָא ׁ ֶשל הַ ּנֶפֶ ׁש.

ִמ ּיַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר ַי ִּזיר ח ֶֹמץ יַיִ ן וְ גוֹ 'ָ ּ .כאן י ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל,
ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶשאָ סוּר לוֹ יַיִ ן  -עֲ נ ִָבים לָ ּ ָמה? ׁ ֶשהֲ ֵרי
ַּב ּכֹהֲ נִ ים ּ ָכתוּב )ויקרא י( יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר אַ ל ּ ֵת ְׁש ְּת
וְ גוֹ ' .יָכוֹ ל ּ ַגם עֲ נ ִָבים? לֹאַּ .בעֲ נ ִָבים מֻ ּ ָתרָ ּ .כאן
לַ ּנָזִ ירָ ,מה הַ ּ ַט ַעם אָ סוּר לוֹ עֲ נ ִָבים? אֶ ָּלא ַמעֲ ֶׂשה
זֶה וְ ָדבָ ר זֶה סוֹ ד ֶע ְליוֹ ן הוּא ְל ִה ּ ָפ ֵרד ֵמהַ דִּ ין
ַּב ּכֹל .וַ הֲ ֵרי יָדו ַּע אוֹ תוֹ ֵעץ ׁ ֶשחָ ָטא בּ וֹ אָ ָדם
אשוֹ ן ,עֲ נ ִָבים הָ יוּ .וְ זֶה ּו סוֹ ד הַ דָּ בָ רֶ ׁ ,שהֲ ֵרי יַיִ ן
הָ ִר ׁ
וְ ׁ ֵשכָ ר וַ עֲ נ ִָבים ְּבצַ ד אֶ חָ ד נֶאֶ ְחזוּ .יַיִ ן ְל ַמ ְעלָ ה,
וּפֵ ְר ׁשוּהָ ֵ ׁ .שכָ ר ִלשְׂ מֹאלֶ ׁ ,שהֲ ֵרי ׁ ֵשכָ ר יוֹ צֵ א ִמ ּיַיִ ן.
עֲ נ ִָביםֶ ׁ ,ש ּכוֹ נְ ִסים ּ ֻכ ָּלם אֲ לֵ יהֶ ם ,וְ זֶה ּו ֵעץ ׁ ֶשחָ ָטא
אשוֹ ןִּ .בגְ לַ ל זֶה ַה ּכֹל ֶנאֱחָ ז ְּבצַ ד
בּ וֹ אָ ָדם הָ ִר ׁ
ֹאמר ׁ ֶש ּנָזִ יר זֶה ָעזַב אֱמ ּונָה ֶע ְליוֹ נָה
אֶ חָ ד .וְ ִאם ּת ַ
)כלום( לֹא ּ ָכ ְך ,אֶ ָּלא לֹא נִ ְראָ ה בּ וֹ ַמעֲ ֶׂשה ִמ ַ ּצד
שְׂ מֹאל ְּכלוּם.
בּ ֹא ְראֵ הֶ ׁ ,שהֲ ֵרי לָ ַמ ְדנ ּו ִמ ִּס ְפרוֹ ׁ ֶשל ַרב ַה ְמנ ּונָא
ֹאשוֹ  ,צָ ִר ְ
יך
סָ בָ א ,וְ כָ ְך הוּאָ ּ :כתוּב ּ ַגדֵּ ל ּ ֶפ ַרע שְׂ ַער ר ׁ
רש ִמ ּיַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר
ֹאשוֹ וּזְ קָ נוֹ  ,וְ יִ ְפ ׁ
ׁ ֶש ִּי ְת ַר ּ ֶבה שְׂ ַער ר ׁ
וַעֲ נ ִָביםִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּכ ָֻּלם צַ ד שְׂ מֹאל ,וְ ַה ּ ְשׂ ָערוֹ ת לֹא
ְתלוּיוֹ ת .יַיִ ן ָ -האֵ ם הָ ֶע ְליוֹ נָה )בינה(ֵ ׁ .שכָ ר  -צַ ד
ׁ ֶשאֲחוּזִ ים בּ וֹ ְלוִ ִּים ,וְ יוֹ צֵ א ִמ ּיַיִ ן ֶע ְליוֹ ן ,וְ לֹא ָתלוּי
הַ שּׂ ֵ ָער .ו ִּמ ּ ׁשוּם ּ ָכ ְך עוֹ ִלים ַה ְלוִ ִּים ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם,
צָ ִר ְ
יך ְל ַהעֲ ִביר ּ ָכל שְׂ ָע ָרםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר ח(
וְ הֶ עֱ ִביר ּו ַת ַער ַעל ּ ָכל ְּב ָ ׂש ָרם.
ָענ ִָבים  -הָ אֵ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָהֶ ׁ ,ש ּכוֹ נֶסֶ ת יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר
ְלתוֹ כָ ּה ,וְ ַעל ּ ָכ ְך נִ ְפ ָרד ִמ ּ ָכל צַ ד שְׂ מֹאלֶ ׁ ,שלּ ֹא
ְלהַ ְראוֹ ת ַמעֲ ֶׂשה ׁ ֶש ָּלהֶ ם אֵ לָ יו .עֲ נ ִָבים זֶה לֹא
תוֹ לֶ ה ֵׂש ָער וְ זָקָ ןֶ ׁ ,שהֲ ֵרי הַ ְּנקֵ בָ ה ְצ ִריכָ ה ְל ַס ּ ֵפר
שְׂ ָע ָר ּה ְּכ ׁ ֶש ָּבאָ ה ְל ִהזְ דַּ ּוֵג ְּבזָכָ ר ,וַ הֲ ֵרי זָקָ ן לֹא
ֹאש
נִ ְמצָ א ָּב ּהִּ .בגְ לַ ל זֶה הוּא ּתוֹ לֶ ה שְׂ ַער הָ ר ׁ
אל ִֹהים )שופטים יג(
וְ הַ זָּקָ ן ,וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר  -נְ זִ יר ֱ
נִ ְק ָרא ,וְ לֹא נְ זִ יר ה'ָ ּ ,פרו ּׁש ֵמהַ דִּ ין ּ ֻכלּ וֹ .
אֲשר חָ ָטא
בּ ֹא ְראֵ הַ ,על זֶה ּ ָכתוּב ,וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו ֵמ ׁ ֶ
ַעל הַ ּנָפֶ ׁש וְ גוֹ 'ַ .על נ ְַפ ׁשוֹ לֹא כָ תוּב ,אֶ ָּלא ַעל
הַ ּנָפֶ ׁש ְס ָתם .ו ַּמהוּ? זֶה עֲ נ ִָביםֶ ׁ ,ש ִּנ ְק ָרא נֶפֶ ׁש.
וְ לָ כֵ ן ּ ָכתוּב חָ ָטאִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ַ ּצד ׁ ֶשלּ וֹ יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר
הוּא ,וְ גָ ַרע ִמ ּ ֶמנּ ּו ְמקוֹ ם דִּ ין .חָ ָטאַ ,מה זֶּה חָ ָטא?
אֶ ָּלא ּ ָג ַרע דִּ ין הַ ּנֶפֶ ׁש.

זוהר

עקב דף ע"ר:

וְ הָ יָה ֵעקֶ ב ִּת ְׁש ְמעוּן אֵ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים הָ אֵ ּ ֶלה
וְ גוֹ ' ,וְ אָ כַ ְל ּ ָת וְ שבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת יְ ָי' ֱאלֹהֶ ָ
יך
יה ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
וְ גוֹ 'ִ ּ .פקו ָּדא דָּ א ְלבָ ְרכָ א לֵ ּ
הוּא ַעל ָּכל ַמה דְּ אָ ִכיל וְ ׁ ָש ֵתי ,וְ ִא ְתהֲ נֵי ְּבהַ אי
ָע ְל ָמא .וְ ִאי לָ א ָּב ִר ְ
יךִ ,א ְק ֵרי ּ ַגזְ לָ ן ְלגַ ּ ֵבי
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא .דִּ ְכ ִּתיב) ,משלי כח( גּ וֹ זֵל
אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ  .וְ הָ א אוֹ ְקמוּהָ חַ ְב ַר ָ ּייאְּ .בגִ ין
יך ַּבר נ ָׁש ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
דְּ ִב ְר ָּכאן דְּ בָ ִר ְ
יך הוּא,
יה
אָ ֵתי ְלאַ ְמ ׁ ָשכָ א חַ ִּיין ִמ ּ ְמקוֹ ָרא דְּ חַ ּיֵיִ ,ל ְׁש ֵמ ּ
דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך הוּא קַ דִּ ׁ ָ
ישא ,ו ְּלאַ ְרקָ א ָעלֵ ּ
ֵמהַ הוּא ִמ ְׁשחָ א ִע ָּלאָ ה ,וְ אָ ֵתי ְל ִא ְת ַמ ּ ְׁשכָ א
ִמ ּ ַת ּ ָמן ְלכָ ל ָע ְל ָמא.
ו ְּכ ִתיב וְ אָ כַ ְל ּ ָת וְ ָשבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת יְ ָי' ֱאלֹהֶ יךָ
)דף רע''א ע''א( וְ ִאינּ וּן ִּב ְרכָ אן ,אָ ִריק ַּבר נ ָׁש
ִע ָּלאָ ה,
ְמקוֹ ָרא
ֵמהַ הוּא
ִמ ִ ּלין
ְּב ִאינּ וּן
ִאינּ וּן דַּ ְר ִּגין ו ְּמקוֹ ִרין,
ָּכל
וְ ִא ְת ָּב ְרכָ אן
וְ ִא ְת ַמ ְ ּל ָיין ְלאַ ְרקָ א ַעל ָּכל ָע ְל ִמין .וְ ִא ְת ָּב ְרכָ אן
ּ ֻכ ְ ּלה ּו ַּכח ֲָדא .וְ ַעל דָּ א ִאצְ ְט ִר ְ
יך ַּבר נ ָׁש,
ְּבגִ ין
ְּב ָר ָזא דְּ ִב ְר ָּכאן,
יה
ְל ׁ ַש ָ ּואָ ה ְרעו ֵּת ּ
דְּ יִ ְת ָּב ְרכוּן אֲבָ הָ ן ו ְּבנִ יןּ ,כ ָֹּלא ַּכח ֲָדא .ו ַּמאן
דִּ ְמבָ ֵר ְך ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאִ ,א ְת ְּב ַר ְך ,וְ נ ִָטיל
יתא דְּ כָ ל ָע ְל ָמא
יה ֵמ ִאינּ וּן ִּב ְרכָ אן ְּבקַ ְד ִמ ָ
חוּלָ קֵ ּ
ְ
ְל ַת ּ ָתאֵ ּ .כיוָ ן דִּ ְׁש ָמא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
יה חוּלָ קָ א
ִמ ְת ָּב ֵר ְך ִמ ּ ַת ּ ָמן ,נ ִָחית וְ ׁ ָש ָרא ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ימנָא דִּ ְכ ִּתיב) ,שמות כ(
קַ ְד ָמאָ ה .וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ֲשר אַ זְ ִּכיר אֶ ת ְׁש ִמי אָ בֹא אֵ לֶ ָ
יך
ְּבכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
וּבֵ ַר ְכ ִּת ָ
יךֵ ּ .כיוָ ן דְּ הַ ִהיא ְּב ָרכָ ה אַ ְת ָייא וְ ׁ ַש ְר ָייא
יהִ ,מ ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְּבכָ ל ָע ְל ָמא.
ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ִאינּ וּן ִּב ְרכָ אן נ ְַח ִּתיןִ ,מ ְת ַע ְּט ָרן גּ וֹ
ישין ,וּפַ גְ ֵעי ְּבה ּו ַּכ ָמה דַּ ְר ִּגין
חֲקַ ל ּ ַת ּפו ִּחין קַ דִּ ִׁ
דִּ ְמ ָמנָן ְּב ָע ְל ָמא ,וְ נ ְַח ּ ֵתי ְּבה ּו ,וְ אַ ְמ ֵרי ו ַּמ ְכ ִריזֵי
דָּ א ִאיה ּו דּ וֹ רוֹ נָא דְּ ׁ ָש ַדר ּ ְפלוֹ נִ י ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
הוּאֵ .מאָ ן א ֲָתר נ ְַח ּ ֵתיְ ,לבָ ַתר דְּ נ ְַח ּ ֵתי ֵמא ֲָתר
ישא ח ֲָדא דְּ צַ דִּ יקַ ּ .ת ּ ָמן ַס ְ ּל ִקיןִ ,מ ְת ָע ֵרי
ֵר ׁ ָ
ילא
ילא ,וְ ִא ְת ַמ ְ ּל ָייא ִמ ְ ּל ֵע ָּ
ְל ַנ ְח ּ ָתא אַ ח ֲָרנִ ין ִמ ְ ּל ֵע ָּ
ו ִּמ ּ ַת ּ ָתא ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )משלי י( ְּב ָרכוֹ ת
ֹאש צַ דִּ יקֵ ּ .כיוָ ן דְּ הַ אי דַּ ְר ּ ָגא ִא ְת ַמ ְ ּל ָייא,
ְלר ׁ
אָ ִריק ְלהַ אי ַּכ ָּלה ,ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן נַגְ דִּ ין וְ ִא ְת ַמ ּ ְׁשכָ ן
ְל ַת ּ ָתא.

]כז[

תרגום

וְ הָ יָה ֵעקֶ ב ִּת ְׁש ְמעוּן אֵ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים הָ אֵ ּ ֶלה
שבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת ה' ֱאלֹהֶ ְ
יך
וְ גוֹ ' ,וְ אָ כַ ְל ּ ָת וְ ָ ׂ
וְ גוֹ 'ִ .מצְ וָ ה זוֹ ְלבָ ֵר ְך אֶ ת ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ַעל ָּכל ַמה ּ ׁ ֶשאוֹ כֵ ל וְ ׁשוֹ ֶתה וְ ֶנ ֱהנֶה בָ עוֹ לָ ם
הַ זֶּה .וְ ִאם לֹא בֵ ַר ְך ,נִ ְק ָרא גַ זְ לָ ן לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-
הוּאֶ ׁ ,ש ָּכתוּב )משלי כח( גּ וֹ זֵל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ .
וַ הֲ ֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ הַ חֲבֵ ִריםִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשהַ ְּב ָרכוֹ ת
ׁ ֶש ּ ְמבָ ֵר ְך אָ ָדם אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּבאוֹ ת
ְלהַ ְמ ִׁש ְ
יך חַ ִּיים ִמ ּ ְמקוֹ ר הַ חַ ִּיים ִל ְׁשמוֹ ׁ ֶשל
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא הַ ָּקדוֹ ׁש ,ו ְּלהָ ִריק ָעלָ יו
ֵמאוֹ תוֹ הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ָה ֶע ְליוֹ ן ,וּבָ א ְלהַ ְמ ִׁש ְ
יך ִמ ּ ׁ ָשם
ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם.
וְ כָ תוּב וְ אָ כַ ְל ּ ָת וְ ָ ׂשבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת ה' ֱאלֹהֶ יךְ.
)דף רע''א ע''א( וְ אוֹ ָתן הַ ְּב ָרכוֹ ת מוֹ ִריק אָ ָדם
ַה ּ ָמקוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן,
ְּבאוֹ ָתם הַ דְּ בָ ִרים ֵמאוֹ תוֹ
ו ִּמ ְת ָּב ְר ִכים ָּכל אוֹ ָתן הַ דְּ ָרגוֹ ת וְ הַ ּ ְמקוֹ רוֹ ת,
ו ִּמ ְת ַמ ְ ּל ִאים ְלהָ ִריק ַעל ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת ,וְ כֻ ָּלם
ִמ ְת ָּב ְר ִכים ְּכאֶ חָ ד .וְ ַעל זֶה צָ ִר ְ
יך אָ ָדם לָ שִׂ ים
ְרצוֹ נוֹ ְּבסוֹ ד הַ ְּב ָרכוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְת ָּב ְרכ ּו אָ בוֹ ת
וּבָ נִ ים ,הַ ּכֹל ְּכאֶ חָ ד .ו ִּמי ׁ ֶש ּ ְמבָ ֵר ְך אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ִ -מ ְת ָּב ֵר ְך ,וְ לוֹ קֵ חַ חֶ ְלקוֹ ֵמאוֹ ָתן
הַ ְּב ָרכוֹ תַּ ,ב ְּת ִח ָּלה ׁ ֶשל ָּכל הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ְ ּל ַמ ּ ָטה.
ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ּ ְׁשמוֹ ׁ ֶשל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִמ ְת ָּב ֵר ְך
אשוֹ ן.
ֹאשוֹ הַ חֵ לֶ ק הָ ִר ׁ
ִמ ּ ׁ ָשם ,יוֹ ֵרד וְ ׁשוֹ ֶרה ַעל ר ׁ
וַ הֲ ֵרי ּ ֵבאַ ְרנ ּו ׁ ֶש ָּכתוּב) ,שמות כ( ְּבכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם
יך וּבֵ ַר ְכ ִּת ְ
ֲשר אַ זְ ִּכיר אֶ ת ְׁש ִמי אָ בֹא אֵ לֶ ְ
יך.
א ֶׁ
ֹאשוֹ ,
ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶשאוֹ ָת ּה ְּב ָרכָ ה ָּבאָ ה וְ ׁשוֹ ָרה ַעל ר ׁ
ִמ ּ ׁ ָשם ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶשטֶ ת ְּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם.
ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשאוֹ ָתן הַ ְּב ָרכוֹ ת יוֹ ְרדוֹ תִ ,מ ְת ַע ְּטרוֹ ת
ְּבתוֹ ְך שְׂ ֵדה הַ ּ ַת ּפו ִּחים הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים ,וּפוֹ גְ ׁשוֹ ת ָּבהֶ ן
ַּכ ּ ָמה ְד ָרגוֹ ת ׁ ֶשל ְממֻ ִּנים ָּבעוֹ לָ ם ,וְ יוֹ ְרדוֹ ת
ִע ּ ָמן ,וְ אוֹ ְמרוֹ ת ו ַּמ ְכ ִריזוֹ ת :זֶה ּו הַ דּ וֹ רוֹ ן ׁ ֶש ּ ׁ ָשלַ ח
ָמקוֹ ם
ֵמאֵ יזֶה
ּ ְפלוֹ נִ י לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא.
ֹאש אֶ חָ ד
יוֹ ְרדוֹ ת? ְלאַ חַ ר ׁ ֶשיּוֹ ְרדוֹ ת ִמ ּ ְמקוֹ ם ר ׁ
ׁ ֶשל הַ ַ ּצדִּ יקָ ׁ ,שם עוֹ לוֹ תִ ,מ ְתעוֹ ְררוֹ ת ְלהוֹ ִריד
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ,ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלא
אֲחֵ רוֹ ת
ֹאש צַ דִּ יק.
ו ִּמ ְ ּל ַמ ּ ָטה .זֶה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב ְּב ָרכוֹ ת ְלר ׁ
ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶשדַּ ְר ּ ָגה זוֹ ִמ ְת ַמ ּ ֵלאת ,מוֹ ִריקָ ה לַ ַּכ ָּלה
הַ זּוֹ  ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם ׁשוֹ ְפעוֹ ת וְ נִ ְמ ׁ ָשכוֹ ת ְל ַמ ּ ָטה.

]כח[

סדר הלימוד

ַּכד סַ ְ ּל ִקין ִאינּ וּן ִּב ְרכָ אן ִמ ּ ַת ּ ָתא ,לֵ ית ּ ִפ ְתחָ א
ילא ,דְּ לָ א
ילא ,וְ לֵ ית ְמ ָמנָא ְל ֵע ָּ
ו ִּפ ְתחָ א ְל ֵע ָּ
ּ ָפ ַתח ָּכל ִאינּ וּן ּ ִפ ְת ִחין .ו ַּמ ְכ ִרזֵי וְ אַ ְמ ֵרי ְּבכָ ל
יעין ,דָּ א ִאיה ּו דּ וֹ רוֹ נָא דְּ ַמ ְל ָּכא דְּ ׁ ָש ַדר
ִאינּ וּן ְר ִק ִ
ּ ְפלוֹ נִ י ,דָּ א הוּא דּ וֹ רוֹ נָא ְּב ִק ּיו ָּמא ַּכדְּ קָ א ָיאוּת.
יה אָ ֵמן .דְּ כָ ל
ו ַּמאן ִאיה ּוְּ .ב ָרכָ ה דְּ אָ ִתיב ּו ָעלֵ ּ
יה אָ ֵמן ,דָּ א ִאיה ּו ְּב ִק ּיו ָּמא
ְּב ָרכָ ה דְּ אָ ִתיב ּו ָעלֵ ּ
ַּכדְּ קָ א ָיאוּת .וְ כֵ יוָ ן דְּ הַ אי ִּב ְרכָ ָתא ַס ְ ּלקָ אָּ ,כל
ילאֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו זְ ִמינִ ין ְלגַ ּ ֵבי הַ הוּא
דַּ ְר ִּגין דִּ ְל ֵע ָּ
נְ הוֹ ָרא דְּ לָ א נ ִָהירְּ ,בגִ ין ְלאַ נְ הָ ָרא ְלגַ ָּב ּה .וְ כָ ל
יאין ְמבָ ְרכָ ן לָ ּה,
ׁ ֶש ּ ֵכן ִאי ִהיא ִּב ְרכָ ָתא דְּ סַ ִּג ִ
ישיןְּ ,ב ָר ָזא דְּ אָ ֵמן.
ו ְּמ ַע ְּט ִרין לָ ּה ְּב ִע ְט ִרין קַ דִּ ִׁ
אָ ֵמן הוּא ָרזָא דְּ ִק ְׁש ֵרי ,דְּ כָ ל יִ חו ָּדא ו ְּקדו ׁ ָּשה
יה .ו ְּמ ַע ּ ֵטר ְל ַה ִהיא ִּב ְרכָ ָתא
ְּב ָר ָזא דְּ ָמ ֵ
אר ּ
ְּב ִע ְט ִרין ִע ָּל ִאין ַּכדְּ קָ א ָיאוּת.
וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ִא ְת ְר ֵעי ְּבה ּוְּ ,ב ִאינּ וּן
יה ְּב ִב ְרכָ ָתא דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא,
יה ,וְ ִתיאו ְּב ֵת ּ
דִּ ְמבָ ְר ִכין לֵ ּ
דְּ הַ ִהיא ִּב ְרכָ ָתא ַס ְ ּלקָ א ,וְ אַ נְ ִהיר בּ וּצִ ינָא דְּ לָ א
נ ִָהיר ,וְ אַ ְת ִקיף לָ ּה ְּב ּתו ְּקפָ א ּ ַת ִ ּקיפָ אְ ,ל ַס ְ ּלקָ א
ילא .וְ ַעל ָר ָזא דָּ א ְּכ ִתיב) ,שמואל א ב( ִּכי
ְל ֵע ָּ
יה
ְמכַ ְּב ַדי אֲכַ ּ ֵבדִ ,א ּ ֵלין ִאינּ וּן דִּ ְמבָ ְר ִכין לֵ ּ
ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא .וּבוֹ ַזי יֵקָ לּ ּוִ ,א ּ ֵלין ִאינּ וּן
ְ
יה ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,ו ַּמנְ ִעין
דְּ לָ א ְמבָ ְר ִכין לֵ ּ
ִּב ְרכָ ָתא ִמ ּפו ַּמיְ יה ּו.
אריהוֹ ן,
ָר ָזא דְּ ָרזִ יןְ ,ל ִאינּ וּן דְּ י ְַד ֵעי חָ ְכ ְמ ָתא דְּ ָמ ֵ
יתא ,ו ְּבכָ ל
ְל ִמנְ דַּ ע ָר ָזא דְּ ִב ְר ָּכאןְּ ,ב ִפקּ ו ֵּדי אוֹ ַריְ ָ
הַ נ ִָאין וְ ִכ ּסו ִּפין דְּ הַ אי ָע ְל ָמאְ ,לאַ ְרקָ א ִּב ְרכָ אן
ילא ְל ַת ּ ָתא.
ֵמ ֵע ָּ
אריהוֹ ן,
ַּכד ִּב ְרכָ אן דִּ ְצלוֹ ָתא ,דְּ ִאינּ וּן ִּתקּ ּונָא דְּ ָמ ֵ
ילא ְל ַת ּ ָתאִּ .ב ְרכָ אן דְּ לָ או
ילא ו ֵּמ ֵע ָּ
ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
ילאַ ,עד
ִאינּ וּן ִּבצְ לוֹ ָתאַ ,ס ְ ּל ִקין ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
דְּ ָמט ּו גּ וֹ נְ הוֹ ָרא דְּ לָ א נ ִָהיר ,ו ִּמ ְת ָע ֵרי ְּב ּתו ְּקפָ א,
ְלהַ הוּא נְ הוֹ ָרא דְּ לָ א נ ִָהירְּ ,בהַ ִהיא ְּב ָרכָ ה,
ילאַ ,עד דְּ ָמט ּו ְלכֻ ְרסַ ָייא
וְ סַ ְ ּלקָ א ִא ְּתעֲ ר ּו ְל ֵע ָּ
ִע ָּלאָ הְ ,מקוֹ ָרא דְּ כָ ל חַ ִּיין.
ְּכ ֵדין נ ְָפק ּו ֵמהַ הוּא ְמקוֹ ָרא ִע ָּלאָ הִּ ,ב ְרכָ אן
אַ ח ֲָרנִ ין ,וְ ִאעֲ ָרע ּו ִא ּ ֵלין ְּב ִא ּ ֵלין ,וְ נ ּ ְַׁשקֵ י ִא ּ ֵלין
יש צַ דִּ יקְ ,לאַ ְרקָ א
ְל ִא ּ ֵלין ,וְ אָ ָתאן וְ ׁ ַש ְר ָיין ְל ֵר ׁ
ְל ַת ּ ָתא .וְ כַ ד נ ְַח ִּתיןִ ,א ְת ָּב ְרכָ ן אֲ בָ הָ ן ו ְּבנִ ין ,וְ כָ ל
ְׁש ָרגִ ין דִּ ְלהוֹ ן.

ְּכ ׁ ֶשעוֹ לוֹ ת אוֹ ָתן הַ ְּב ָרכוֹ ת ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ,אֵ ין ּ ֶפ ַתח
וּפֶ ַתח ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ אֵ ין ְממֻ ּנֶה ְל ַמ ְעלָ ה ׁ ֶשלּ ֹא
פוֹ ֵתחַ אֶ ת ָּכל אוֹ ָתם הַ ּ ְפ ָת ִחים .ו ַּמ ְכ ִריזִ ים
יעים :זֶה ּו דּ וֹ רוֹ ן ׁ ֶשל
וְ אוֹ ְמ ִרים ְּבכָ ל אוֹ ָתם הָ ְר ִק ִ
הַ ּ ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ּ ׁ ָשלַ ח ּ ְפלוֹ נִ י ,זֶה ּו דּ וֹ רוֹ ן ְּב ִק ּיוּם ָּכ ָראוּי.
ו ִּמי הוּא? הַ ְּב ָרכָ ה ׁ ֶשהֵ ִׁשיב ּו ָעלֶ יהָ אָ ֵמןֶ ׁ .ש ָּכל
ְּב ָרכָ ה ׁ ֶשהֵ ִׁשיב ּו ָעלֶ יהָ אָ ֵמן ,זוֹ ִהי ְּב ִק ּיוּם
ָּכ ָראוּי .וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶשהַ ְּב ָרכָ ה הַ זּוֹ עוֹ לָ הָּ ,כל
הַ דְּ ָרגוֹ ת ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ ה ְמז ּ ָֻמנוֹ ת ְלאוֹ תוֹ הָ אוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא
ֵמ ִאיר ְּכ ֵדי ְלהָ ִאיר לָ ּה .וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן ִאם ִהיא
ְּב ָרכָ ה ׁ ֶש ַר ִּבים ְמבָ ְר ִכים אוֹ ָת ּה ו ְּמ ַע ְּט ִרים אוֹ ָת ּה
ַּבעֲ ָטרוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ְּבסוֹ ד ׁ ֶשל אָ ֵמן .אָ ֵמן הוּא
סוֹ ד הַ ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶשל ָּכל יִ חוּד ו ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ַּב ּסוֹ ד ׁ ֶשל
ַּבעֲ ָטרוֹ ת
ִרבּ וֹ נוֹ  ,ו ְּמ ַע ּ ֵטר אוֹ ָת ּה הַ ְּב ָרכָ ה
ֶע ְליוֹ נוֹ ת ָּכ ָראוּי.
וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ָּך הוּא ִמ ְת ַר ֶ ּצה בָ הֶ םְּ ,באוֹ ָתם
ׁ ֶש ּ ְמבָ ְר ִכים אוֹ תוֹ  ,ו ְּת ׁשוּקָ תוֹ ַּב ְּב ָרכָ ה ׁ ֶש ְ ּל ַמ ּ ָטה,
ׁ ֶשאוֹ ָת ּה ְּב ָרכָ ה עוֹ לָ הּ ,ו ֵמ ִאיר הַ ּ ָמאוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא
ֵמ ִאיר ,ו ְּמחַ זֵּק אוֹ ָת ּה ְּבתֹ קֶ ף חָ זָק לַ עֲ לוֹ ת
ְל ַמ ְעלָ ה .וְ ַעל הַ ּסוֹ ד הַ זֶּה ָּכתוּב) ,שמואל א כ(
ִּכי ְמכַ ְּב ַדי ֲאכַ ּ ֵבד  -אֵ ּ ֶלה אוֹ ָתם ׁ ֶש ּ ְמבָ ְר ִכים אֶ ת
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאּ .ו ֹב ַזי יֵקָ לּ ּו  -אֵ ּ ֶלה אוֹ ָתם
ׁ ֶשלּ ֹא ְמבָ ְר ִכים אֶ ת ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא,
וּמוֹ נְ ִעים ְּב ָרכָ ה ִמ ּ ִפיהֶ ם.
סוֹ ד ַה ּסוֹ דוֹ ת ְלאוֹ ָתם ׁ ֶשיּוֹ ְד ִעים חָ ְכ ַמת ִרבּ וֹ נָם,
לָ ַד ַעת אֶ ת סוֹ ד הַ ְּב ָרכוֹ ת ְּב ִמצְ ווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה
ו ְּבכָ ל הַ הֲ נָאוֹ ת וְ ַה ִּכ ּסו ִּפים ׁ ֶשל הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה,
ְלהוֹ ִריק ְּב ָרכוֹ ת ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה.
ֲשר ִּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,שהֵ ן ִּתקּ וּן ׁ ֶשל ִרבּ וֹ נָם
ַּכא ׁ ֶ
ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה ו ִּמ ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה .הַ ְּב ָרכוֹ ת
ׁ ֶשאֵ ינָן ַּב ְּת ִפ ָּלה עוֹ לוֹ ת ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ הַ ,עד
ֵמ ִאיר,
ׁ ֶשלּ ֹא
הָ אוֹ ר
ְלתוֹ ְך
ׁ ֶש ּ ַמ ִּגיעוֹ ת
ּו ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ְּבתֹ קֶ ף ְלאוֹ תוֹ הָ אוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ִאיר
ְּבאוֹ ָת ּה ַה ְּב ָרכָ ה ,וְ עוֹ לָ ה ִה ְתעוֹ ְררוּת ְל ַמ ְעלָ ה,
יעים לַ ִּכ ּ ֵסא ָה ֶע ְליוֹ ןְ ,מקוֹ ר ָּכל
ַעד ׁ ֶש ּ ַמ ִּג ִ
הַ חַ ִּיים .וְ אָ ז יוֹ צְ אוֹ ת ֵמאוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן
ְבאֵ ּ ֶלה,
ְּב ָרכוֹ ת אֲחֵ רוֹ ת ,וּפוֹ גְ ׁשוֹ ת אֵ ּ ֶלה
וְ נוֹ ְׁשקוֹ ת אֵ ּ ֶלה ְלאֵ ּ ֶלה ,וּבָ אוֹ ת וְ ׁשוֹ רוֹ ת ַעל
ֹאש הַ ַ ּצדִּ יק ְלהָ ִריק ְל ַמ ּ ָטה .ו ְּכ ׁ ֶשיּוֹ ְרדוֹ ת,
ר ׁ
ִמ ְת ָּב ְר ִכים הָ אָ בוֹ ת וְ ַה ָּבנִ ים וְ כָ ל נֵרוֹ ֵתיהֶ ם.

סדר הלימוד

]מא[

ענבים
וּת ֵאנָה
וּשׂעֹרָה בינה וְ ֶגפֶן דעת ְ
ֶא ֶרץ נוק' דז"א מלכות לאה ורחל ִח ָטּה חכמה ְ
בשׁ מלכות
נצח וְ ִרמּוֹן הוד ֶא ֶרץ נוק' דז"א לאה ורחל זֵ ית יסוד ֶשׁ ֶמן וּ ְד ָ
יקחו ענבים או צימוקים ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק א' פרשת וישב קצ"ב(.

לשה ָ ׂש ִריגִ ים .אָ ַמר יוֹ סֵ ףָ ,הא וַ דַּ אי
וּבַ ּגֶפֶ ן ְׁש ׁ ָ
ְּבשׂ וֹ ָרה ְדחֶ ְדוָ ה ִּב ְׁש ִלימ ּו ִאיה ּוַ ,מאי ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין
יה,
דְּ הַ אי גֶפֶ ן ַעל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְת ֲחזֵי לֵ ּ
לשה ָ ׂש ִריגִ ים,
וְ ִא ְת ַּבשּׂ ַ ר יוֹ סֵ ף ְּב ַהאי .וּבַ ּגֶפֶ ן ְׁש ׁ ָ
ִא ּ ֵלין ִאינוּן ְּתלָ ָתא ַד ְר ִּגין ִעלָ ִאין ,דְּ נ ְָפקֵ י ֵמ ַהאי
גֶפֶ ןַ ּ ,כהֲ נֵי לֵ יוָ אֵ י וְ יִ שְׂ ְראֵ לֵ י .וְ ִהיא ְכפוֹ ַרחַ ת ָע ְל ָתה
נִ ָ ּצ ּה ,דְּ הָ א ְבגִ ינֵיהוֹ ן סָ ְלקָ א ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל,
וְ ִא ְת ָּב ְרכַ ת ֵמ ִעם ַמ ְל ּ ָכא ִע ָּלאָ ה.
ִה ְב ִׁשיל ּו אַ ְׁש ְּכלוֹ ֶתיהָ עֲ נ ִָביםִ ,א ּ ֵלין ִאינוּן צַ דִּ יקַ יָא
ְד ַע ְל ָמא ,דְּ ִאינוּן ּ ַכעֲ נ ִָבים ְמבו ׁ ָּש ִלים ְּכ ְדקָ א חָ זֵי.
דָּ בָ ר אַ חֵ ר ִה ְב ִׁשיל ּו אַ ְׁש ְּכלוֹ ֶתיהָ עֲ נ ִָבים ,דָּ א הוּא
אשית.
יַיִ ן דְּ ִא ְתנְ ִטיר ְּב ִענְ בַ יְ יה ּו ִמ ּ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ְב ֵר ִׁ
יהִ ,מ ּ ָכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה
ַעד הָ כָ א ִא ְת ַּבשּׂ ַ ר יוֹ סֵ ף ְּבחֶ ְל ֵמ ּ
יה,
יהְּ ,בגִ ין דְּ ִאית חֶ ְל ִמין לֵ ּ
חֶ ְל ָמא ִאיה ּו ִדילֵ ּ
ו ְּלאַ ח ֲָרנִ ין.
יהָ ּ .תנִ ינָן,
יה ְלגַ ְר ֵמ ּ
וָ אֶ קַ ח אֶ ת הָ עֲ נ ִָבים ,דְּ ִאיה ּו לֵ ּ
ימן יָפֶ ה
ורין ְּבחֶ ְל ָמאִ ,ס ָ
הַ אי ַמאן דְּ חָ ֵמי ִענְ ִבין ִח ָ ּו ִ
לוֹ  ,אוּכָ ֵמי לָ אַ .מאי ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין דְּ ִאיה ּו ָרזָ א
ורי .הַ אי
יעןִ ,אינוּן אוּכָ ֵמי וְ ִח ָ ּו ֵ
ִד ְת ֵרין דַּ ְר ִּגין יְ ִד ָ
ִאיה ּו ַטב ,וְ ַהאי ִאיה ּו דְּ לָ א ַטב ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ִענְ ִבין
ימנ ּו ָתא ּ ַת ְליָין .וְ ַעל דָּ א ִמ ְת ּ ַפ ְר ׁ ָשן
ְּב ָרזָא ִד ְמהֵ ְ
יכין
ישִ .א ּ ֵלין ְצ ִר ִ
ְּבחָ ְכ ְמ ָתא ,הֵ ן ְל ַטב ,הֵ ן ְל ִב ׁ
ֲמי.
ֲמי ,וְ ִא ּ ֵלין אַ ְׁש ּ ָגחו ָּתא ְד ַרח ֵ
ַרח ֵ
יה
יה סָ ָ
ּ ָתא ֲחזֵי ,אָ ָדם הָ ִר ׁ
חֲטא לֵ ּ
אשוֹ ןִ ,אנְ ְּת ֵת ּ
יה מוֹ ָתא ,ו ְּלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ,ו ְּלכָ ל
ִענְ ִבין ,וְ גָ ִר ַ
ימת לֵ ּ
ַע ְל ָמא .נֹחַ אֲ ָתא ְלהַ ּנֵי ִענְ ִבין ,וְ לָ א ִא ְתנְ ַטר ְּכ ְדקָ א
יְ אוּתַ ,מה ְּכ ִתיב) ,בראשית ט( וַ ּי ְֵׁש ְּת ִמן הַ ּיַיִ ן
וַ ִּי ְׁש ּ ָכר וַ ִּי ְת ּ ָגל ְּבתוֹ ְך אָ הֳ לֹהְּ ,בהֵ ''אְּ .בנֵי אַ הֲ רֹן,
ׁ ָשת ּו חַ ְמ ָרא ִמ ּנַיְ יהוּ ,וְ קָ ִריב ּו קָ ְר ָּבנָא ְּב ַההוּא
חַ ְמ ָרא ,ו ִּמיתוּ ,וְ הָ א ִא ְּת ָמר .ו ְּבגִ ין ּ ָכ ְך ְּכ ִתיב,
ֹאש אַ ְׁש ְּכלוֹ ת ְמרוֹ רוֹ ת
)דברים לב( עֲ נָבֵ ימוֹ ִענְ בֵ י ר ׁ
לָ ּמוֹ ְּ ,בגִ ין דְּ ִאינוּן ִענְ ִבין ּ ָג ְר ֵמי ַהאי .חָ ָמא ִענְ ִבין
דְּ ִאינוּן ָט ִביןְּ ,בהַ הוּא ּ ֶכ ֶרם ,דְּ קָ א סָ ְל ִקין נַיְ יחָ א
ימיןְּ ,כ ְדקָ א יְ אוּת.
וְ ֵריחָ א ְּב ַד ְר ִּגין ְׁשלֵ ִ

וּבַ ּגֶפֶ ן ְׁשל ׁ ָֹשה ָ ׂש ִריגִ ם .אָ ַמר יוֹ סֵ ףִ ,ה ּנֵה וַ דַּ אי
ְּבשׂ וֹ ָרה ׁ ֶשל שִׂ ְמחָ ה ִּב ְׁשלֵ מוּת ִהיאָ .מה ַה ּ ַט ַעם?
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶשהַ ּגֶפֶ ן הַ זּוֹ נִ ְראֵ ית ַעל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל,
וְ ִה ְת ַּבשּׂ ֵ ר יוֹ סֵ ף ַעל זֶה .וּבַ ּגֶפֶ ן ְׁשל ׁ ָֹשה ָ ׂש ִריגִ ם -
אֵ לּ ּו הֵ ם ׁ ָשל ֹׁש דְּ ָרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ׁ ֶשיּוֹ ְצאוֹ ת ִמן
הַ ּגֶפֶ ן הַ זּוֹ ּ ,כֹהֲ נִ ים ְלוִ ִּים וְ יִ שְׂ ְראֵ ִלים .וְ ִהיא ְכפֹ ַרחַ ת
ָע ְל ָתה נִ ָ ּצ ּהֶ ׁ ,שהֲ ֵרי ִּבגְ לָ לָ ם עוֹ לָ ה ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
ו ִּמ ְת ָּב ֶרכֶ ת ֵמ ִעם הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן.
יקים
ִה ְב ִׁש יל ּו אַ ְׁש ְּכ לֹתֶ יהָ עֲ נ ִָבים  -אֵ לּ ּו הַ ַ ּצ דִּ ִ
ׁ ֶש ל הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש הֵ ם ְּכמוֹ עֲ נ ִָבים ְמבֻ ּ ׁ ָש ִלים ּ ָכ ָראוּי.
דָּ בָ ר אַ חֵ ר ִה ְב ִׁש יל ּו אַ ְׁש ְּכלֹתֶ יהָ עֲ נ ִָבים  -זֶה ּו
אש ית.
ש ׁ ֶש ת יְ מֵ י ְב ֵר ִׁ
ש ּ ָמ ר ּ ַב עֲ נָבָ יו ִמ ּ ׁ ֵ
הַ יַּיִ ן הַ ְמ ׁ ֻ
ַעד ּ ָכ אן ִה ְת ּ ַב שּׂ ֵ ר יוֹ סֵ ף ּ ַב חֲלוֹ מוֹ ִ ,מ ּ ָכ אן וָ הָ ְלאָ ה
הַ חֲלוֹ ם הוּא ׁ ֶש לּ וֹ ִ ,מ ּ ׁש וּם ׁ ֶש יּ ֵׁש לוֹ חֲלוֹ מוֹ ת,
וְ לַ ֲאחֵ ִרים.
וָ אֶ ַּקח אֶ ת ָהעֲ נ ִָביםֶ ׁ ,שהוּא לוֹ ְ ,ל ַע ְצמוֹ ָ ׁ .שנִ ינ ּו,
ימן יָפֶ ה לוֹ .
ִמי ׁ ֶשרוֹ אֶ ה עֲ נ ִָבים ְלבָ נִ ים ַּבחֲלוֹ םִ ,ס ָ
ְׁשחוֹ ִרים לֹאָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶשהוּא ַה ּסוֹ ד ׁ ֶשל
ְׁש ּ ֵתי ְד ָרגוֹ ת יְ דוּעוֹ ת ,אוֹ ָתם ְׁשחוֹ ִרים ו ְּלבָ נִ ים .זֶה
הוּא טוֹ ב ,וְ זֶה הוּא לֹא טוֹ ב ,וְ כָ ל הָ עֲ נ ִָבים
ְּתלוּיִ ים ְּבסוֹ ד ָהאֱמ ּונָה ,וְ ַעל ּ ֵכן נִ ְפ ָר ִדים ְּבחָ ְכ ָמה,
יכים ַרח ֲִמים ,וְ אֵ לּ ּו
הֵ ן ְלטוֹ ב הֵ ן ְל ַרע .אֵ לּ ּו ְצ ִר ִ
הַ ְׁש ּ ָגחָ ה ׁ ֶשל ַרח ֲִמים.
אשוֹ ןִ ,א ְׁש ּתוֹ ָסח ֲָטה לוֹ עֲ נ ִָבים
בּ ֹא ְראֵ ה ,אָ ָדם הָ ִר ׁ
וְ גָ ְר ָמה לוֹ ָמוֶת ו ְּלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּלכָ ל ָהעוֹ לָ ם .נֹחַ
ָּבא לָ עֲ נ ִָבים הַ ָּללוּ ,וְ לֹא נִ ְׁש ַמר ּ ָכ ָראוּיַ ,מה
ּ ָכתוּב? )בראשית ט( וַ ּי ְֵׁש ְּת ִמן הַ ַ ּייִ ן וַ ִּי ְׁש ּ ָכר וַ ִּי ְת ּ ַגל
ְּבתוֹ ְך אָ הֳ לֹהְּ ,בהֵ ''אְּ .בנֵי אַ הֲ רֹן ׁ ָשת ּו יַיִ ן ֵמהֶ ם,
וְ ִה ְק ִריב ּו קָ ְר ָּבן ְּבאוֹ תוֹ ַה ּיַיִ ן ו ֵּמתוּ ,וַ הֲ ֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר.
ו ִּמ ּ ׁשוּם ּ ָכ ְך ּ ָכתוּב )דברים לב( עֲ נָבֵ מוֹ ִע ְּנבֵ י רוֹ ׁש
אַ ְׁש ְּכלֹת ְמ ֹררֹת לָ מוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשאוֹ ָתם הָ עֲ נ ִָבים
ּ ָג ְרמ ּו אֶ ת זֶהָ .ראָ ה עֲ נ ִָבים ׁ ֶשהֵ ם טוֹ ִבים ְּבאוֹ תוֹ
הַ ּ ֶכ ֶרם ׁ ֶש ּ ַמעֲ ִלים נַחַ ת וְ ֵריחַ ִּב ְד ָרגוֹ ת ְׁשלֵ מוֹ ת
ּ ָכ ָראוּי.

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

]מ[

ְׁשתו ִּלים ְּבבֵ ית יְ ָי'ְ ,לזִ ְמנָא דְּ ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ א.
ְּבחַ צְ רוֹ ת ֱאלֹהֵ ינ ּו י ְַפ ִריח ּוִּ ,ב ְת ִח ַ ּיית הַ ּ ֵמ ִתים.
שיבָ הְּ ,בהַ הוּא יוֹ ָמא דְּ יִ ְׁש ְּתכַ ח
עוֹ ד יְ נוּבוּן ְּב ֵ ׂ
ָע ְל ָמא חָ רוּב .דְּ ֵשנִ ים וְ ַרעֲ נ ִַּנים יִ ְהי ּוְ ,לבָ ַתר
דִּ ְכ ִּתיב) ,ישעיה סו( הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַהח ֲָד ִׁשים והָ אָ ֶרץ
שיו
הַ ח ֲָד ׁ ָשה ,ו ְּכ ֵדין )תהלים קד( יִ שְׂ ַמח יְ ָי' ְּב ַמעֲ ָ ׂ
ְּכ ִתיב .וְ ָּכל ַּכ ְך לָ ּ ָמה )תהלים צב( ְלהַ ִּגיד ִּכי
ָשר יְ ָי' צו ִּרי וְ לֹא ַעוְ לָ ָתה בּ וֹ .
י ָׁ

ְׁשתו ִּלים ְּבבֵ ית ה' ִ -לזְ ַמנּ וֹ ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך ַה ּ ָמ ִׁשיחַ .
ְּבחַ צְ רוֹ ת ֱאלֹהֵ ינ ּו י ְַפ ִריח ּו ִּ -ב ְת ִח ּיַת ַה ּ ֵמ ִתים.
שיבָ ה ְּ -באוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶשהָ עוֹ לָ ם
עוֹ ד יְ נוּבוּן ְּב ֵ ׂ
יִ ּ ָמצֵ א חָ ֵרב .דְּ ׁ ֵשנִ ים וְ ַרעֲ נ ִַּנים יִ ְהי ּו ְ -לאַ חַ ר
ׁ ֶש ָּכתוּב )ישעיה סו( הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַהח ֲָד ִׁשים וְ הָ אָ ֶרץ
שיו
הַ ח ֲָד ׁ ָשה .וְ אָ ז) ,תהלים קד( יִ שְׂ ַמח ה' ְּב ַמעֲ ָ ׂ
ָּכתוּב .וְ כָ ל ָּכ ְך לָ ּ ָמה? )תהלים צב( ְלהַ ִּגיד ִּכי
ָשר ה' צו ִּרי וְ לֹא ַעוְ לָ ָתה בּ וֹ .
י ָׁ

ז ֹאת קֽ וֹמָ תֵ ֽ ָ Hדּ ְמ ָתה ְלתָ מָ ר וְ שָׁ ַ +דיִ ְ Hלאַ ְשׁכּ ֹֽלוֹת :אָ מַ ְר ִתּי אֶ ע ֱֶלה ְבתָ מָ ר ֹֽא ֲח ָז +ה ְבּסַ נְ ִסנָּ -יו
וְ ִ ֽי ְהיוּ-נָ א שָׁ ַדיִ ְ Hכּאֶ ְשׁ ְכּלוֹת הַ גֶּפֶ ן וְ ֵריחַ אַ ֵפּ H+כַּ תַּ ִ ֽ
פּוּחים) :שיר השירים ז' ,ח-ט(
תָּ מָ ר אוֹמֵ ר :צַ ִZדּיק כַּ תָּ ָמר יִ ְפ ָר-ח ְכּ ֶא ֶ+רז בַּ ְלּבָ נוֹן יִ ְשׂגֶּ ֽה:

)תהילים צ"ב ,י"ג(

ויברך העץ בכוונה גדולה אחד המסובים שטרם ברך ולא אכל מן הזיתים.
ובשאר הפירות יעשו על זה הדרך כדי שיזכו לברך על כל הפירות.

יכוין בצרוף חודש אייר י ה ה ו

ר"ת יִ ְת ַה ֵלּל ַה ִמּ ְת ַה ֵלּל ַה ְשׂ ֵכּל וְ יָד ַֹע

)ירמיה ט' ,כג(

דבש  -תמר
כנגד ספירת המלכות" :צדיק כתמר יפרח" רמז ליסוד הפורח במלכות ,ומהאורות שמקבלת המלכות
שבאצילות )שורש ג'  -אות ה'( תבורך המלכות היורדת בבריאה) .שורש ד' – שם אדני(

דב"ש בגי' אשה וכן ש"ו דשופר שהוא בחינת מלכות
גי' א"ל שד"י ב"פ וכן משה ב"פ

אל שדי
משה

אל שדי
משה

ובזכות משה רבינו דלא פסיק טעמה בגוויהו
נתברך בשם אל שדי בחצוניות ובפנימיות.

גם יכוון תמ"ר בגי' ב"פ ש"ך

דין דין דין דין דין בגי' ש"ך
דין דין דין דין דין בגי' ש"ך
ויכוין לתקן הש"ך ניצוצין

ותאיר לנו "שמש" צדקה גי' תמר וישפיע בנו היסוד הנמשל לתמר
גם ויאירו בנו ל"ב נתיבות חכמה כלולים מי' העולים מספר תמ"ר

כג
כד

כד

אפשר שהם ב' ,אחד כנגד רחל ואחד כנגד לאה ,ושניהם גי' "שמש" ששניהם יחד תופסות קומת ז"א.
כתר מלכות אות קמ"ב

כג

ילא ְל ַת ּ ָתא,
וְ ָר ָזא דְּ ִא ּ ֵלין ִּב ְרכָ אן ְלאַ ְּת ָע ָרא ֵמ ֵע ָּ
ְּב ָר ָזא דָּ אָּ ,ברו ְּך :דָּ א ָר ָזא דִּ ְמקוֹ ָרא ִע ָּלאָ ה
ִמ ּכ ָֹּלאְ ,לאַ ְרקָ א ו ְּלאַ ְמ ׁ ָשכָ א ו ְּלאַ נְ הֲ ָרא ָּכל
בּ וֹ צִ ינִ ין .וְ ִאיה ּו ָּברו ְּך ּ ָת ִדיר ,דְּ לָ א ּ ַפ ְס ִקין
ֵמימוֹ י .ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן ׁ ֵשירו ָּתא דְּ ִא ְק ֵרי ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי,
וְ ִאיה ּו ְקצֵ ה הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,דְּ הַ הוּא קָ צֶ ה ,קָ צֶ ה
ִע ָּלאָ ה ִאיה ּוְּ .בגִ ין דְּ ִאית קָ צֶ ה ְּכגַ וְ ונָא דָּ א
ְל ַת ּ ָתא ,וְ ִאיה ּו ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ ה .וְ ִא ְק ֵרי אוּף הָ ִכי
ְל ַת ּ ָתא,
ְלאַ ְרקָ א
ּ ַת ּ ָתאֵ י,
ָּברו ְּך ,לָ קֳ בֵ ל
ילא ְּב ִב ְר ָּכאן דִּ ְצלוֹ ָתא.
ו ְּל ִא ְתעֲ ָרא ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
וּבָ רו ְּך )קדמאה( דָּ א ִא ְק ֵרי הָ כָ אְּ ,ב ָר ָזא
דְּ חָ ְכ ְמ ָתא ִע ָּלאָ ה ,דְּ אַ ְמלֵ י ְלהַ הוּא א ֲָתרְּ ,בחַ ד
יה.
ְׁש ִביל דָּ ִקיק דְּ אָ ִעיל ּ ֵב ּ
ארי ְל ִא ְת ּ ַג ְל ָייא ,דְּ הָ א הַ אי
אַ ּ ָתהְ :לבָ ַתר ׁ ָש ֵ
ְ
ָּברו ְּך ָס ִתים ִאיה ּו ,ו ְּּבגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי ְּבאֹ ַרח
סָ ִתים ָּברו ְּךְ ,מקוֹ ָרא ִע ָּלאָ ה דְּ לָ א ִא ְת ּ ַג ְל ָייא.
אַ ּ ָתהִׁ ,שירו ָּתא ְל ִא ְת ּ ַג ְל ָייא ְלבַ ר ,ו ְּּבגִ ין ָּכ ְך
ימינָא,
ִא ְק ֵרי אַ ּ ָתה .ו ַּמאן ִאיה ּו .דָּ א ָר ָזא דִּ ִ
וְ ִא ְק ֵרי כּ ֹהֵ ן ְלגַ ּ ֵבי הַ הוּא א ֲָתר .וְ ָרזָא דָּ א
)תהלים קי( אַ ּ ָתה כֹהֵ ן ְלעוֹ לָ םַ ,מאן כּ ֹהֵ ן
ְלהַ הוּא עוֹ לָ ם ,אַ ּ ָתה .וְ ָדא ִאיה ּו יְ ִמינָא ִע ָּלאָ ה,
דְּ הָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְל ִא ְת ּ ַג ְל ָייא.
ימנו ָּתא
יתאָ .רזָ א דִּ ְמהֵ ְ
הוה :דָּ א ָר ָזא דְּ אֶ ְמצָ ִע ָ
יְ ָֹ
ְּבכָ ל ִס ְט ִרין) .דף רע''א ע''ב(
ימינָא,
ֱאלֹהֵ ינ ּו :דָּ א ִס ְט ָרא דִּ שְׂ ָמאלָ א ,דְּ כָ ִליל ִּב ִ
יה ,וְ ִא ְת ְּכ ִליל ּו דָּ א ְּב ָדאְ ,ל ֶמ ֱה ֵוי חַ ד.
וִ ִ
ימינָא ּ ֵב ּ
וְ ַעד הָ כָ אִ ,א ְת ְק ּ ׁ ָשר ּו ִּב ְרכָ אן ,דְּ כֵ יוָ ן דְּ ִא ּ ֵלין
ִא ְת ָּב ְרכָ אןֻ ּ ,כ ְ ּלהוֹ ן דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא ִא ְת ָּב ְרכָ אןְ .לבָ ַתר
דְּ ִאינּ וּן ִא ְת ָּב ְרכָ אן ,וְ נ ְַטלֵ י ִּב ְרכָ אן ְלגַ ְר ַמיְ יה ּו,
ִא ְתהֲ ָדר ּו ְּכ ִלילָ ן ְּכחַ ד ְלהַ הוּא ְמקוֹ ָרא ,דְּ ִאינּ וּן
לָ א י ְַכ ִלין ְל ִא ְתהַ ְד ָרא ְלגַ ּ ֵבי ַההוּא א ֲָתרַ ,עד
יתאִ ,א ְתהֲ ָדר ּו
דְּ ִא ְת ָּב ְרכָ ןֵ ּ .כיוָ ן דְּ ִא ְת ָּב ְרכָ ן ְּבקַ ְד ִמ ָ
אלין ְלגַ ּ ֵבי הַ הוּא א ֲָתרְ ,לנ ְַטלָ א ִּב ְרכָ אן
וְ ָע ִ
יְ ֵת ִירין אַ ח ֲָרנִ יןְ ,לאַ ְרקָ א ְל ַת ּ ָתא .וְ ַעד דְּ ִאינּ וּן
יה.
ִא ְת ָּב ְרכָ אן ,לָ א ָע ִ
אלין וְ לָ א ּ ָתאָ ִבין ְלגַ ּ ֵב ּ
וְ ָר ָזא דָּ א )שמות כג( וְ לֹא י ֵָרא ּו פָ נַי ֵריקָ ם.
אלין ּ ַת ּ ָמן,
וְ כַ ד ּ ָת ִבין ְלגַ ּ ֵבי הַ הוּא א ֲָתר ,וְ ָע ִ
ְּכ ֵדין ִא ְק ֵרי הַ הוּא א ֲָתר ֶמלֶ ְך .ו ֶּמלֶ ְך לָ א ִא ְת ְק ֵרי
יה ,ו ִּמ ְת ָּב ְרכָ ן.
ַּבר ַּכד ִאינּ וּן ִמ ְתקָ ְר ִבין ְלגַ ּ ֵב ּ
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וְ סוֹ ד הַ ְּב ָרכוֹ ת הַ ָּלל ּו ְלעוֹ ֵרר ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה
ְּבסוֹ ד זֶהָּ :ברו ְּך ,זֶה ַה ּסוֹ ד ׁ ֶשל הַ ּ ָמקוֹ ר ָה ֶע ְליוֹ ן
ֵמהַ ּכֹלְ ,להָ ִריק ו ְּלהַ ְמ ִׁש ְ
יך ו ְּלהָ ִאיר אֶ ת ָּכל
הַ ּ ְמאוֹ רוֹ ת .וְ הוּא ּ ָת ִמיד ָּברו ְּךֶ ׁ ,שלּ ֹא פוֹ ְס ִקים
אשית ׁ ֶש ִּנ ְק ֵראת ָהעוֹ לָ ם
ימיו .ו ִּמ ּ ׁ ָשם הָ ֵר ִׁ
ֵמ ָ
הַ ָּבא ,וְ הוּא ְקצֵ ה הַ ּ ׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,שאוֹ תוֹ קָ צֶ ה הוּא
קָ צֶ ה ֶע ְליוֹ ןִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּי ֵׁש קָ צֶ ה ְּכמוֹ זֶה ְל ַמ ּ ָטה,
וְ הוּא הָ עוֹ לָ ם ַה ּ ַת ְח ּתוֹ ן .וְ גַ ם הוּא נִ ְק ָרא ָּברו ְּך,
ְּכ ֶנגֶד הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ יםְ ,ל ָה ִריק ְל ַמ ּ ָטה ,ו ְּל ִה ְתעוֹ ֵרר
ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה ְּב ִב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלה .וְ הַ ָּברו ְּך
הַ זֶּה נִ ְק ָרא ָּכאןְּ ,בסוֹ ד הַ חָ ְכ ָמה הָ ֶע ְליוֹ נָה,
ׁ ֶש ּ ְמ ַמ ּ ֵלא אוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ םִּ ,ב ְׁש ִביל אֶ חָ ד דַּ ִ ּקיק
ׁ ֶש ִּנ ְכנָס בּ וֹ .
אַ ּ ָתה ,אַ חַ ר ָּכ ְך ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְת ּ ַגלּ וֹ תֶ ׁ ,שהֲ ֵרי
הַ ָּברו ְּך הַ זֶּה הוּא נִ ְס ּ ָתר ,וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ְּב ֶד ֶר ְך
נִ ְס ּ ָתר ָּברו ְּך ,הַ ּ ָמקוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְת ּ ַג ָּלה.
אשית ְל ִה ְת ּ ַגלּ וֹ ת ַּבחוּץ ,וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא
אַ ּ ָתה :הָ ֵר ִׁ
אַ ּ ָתה .ו ִּמיה ּו? זֶה סוֹ ד הַ ּי ִָמין ,וְ נִ ְק ָרא כּ ֹהֵ ן אֵ צֶ ל
אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם .וְ זֶה סוֹ ד )תהלים קי( אַ ּ ָתה כֹהֵ ן
ְלעוֹ לָ םִ .מי הַ כּ ֹהֵ ן ְלאוֹ תוֹ עוֹ לָ ם? אַ ּ ָתה .וְ זֶה ּו
הַ ּי ִָמין הָ ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,שהֲ ֵרי נִ ְמצָ א ְל ִה ְת ּ ַגלּ וֹ ת.
יְ הֹוָ ה ,זֶה סוֹ ד הָ אֶ ְמצַ ע ,סוֹ ד הָ אֱמ ּונָה ְּבכָ ל
הַ ְּצ ָד ִדים) .דף רע''א ע''ב(
ֱאלֹהֵ ינ ּו :זֶה סוֹ ד הַ ּ ְשׂ מֹאל ׁ ֶש ָּכלוּל ְּבי ִָמין,
וְ הַ ּי ִָמין בּ וֹ  ,וְ נִ ְכלָ ִלים זֶה ָּבזֶה ִל ְהיוֹ ת אֶ חָ ד .וְ ַעד
ׁ ֶשאֵ ּ ֶלה
ׁ ֶש ּ ֵכיוָ ן
ָּכאן נִ ְק ְׁשר ּו הַ ְּב ָרכוֹ ת,
ִמ ְת ָּב ְר ִכיםֻ ּ ,כ ָּלם ׁ ֶש ְ ּל ַמ ּ ָטה ִמ ְת ָּב ְר ִכיםְ .לאַ חַ ר
ׁ ֶשהֵ ם ִמ ְת ָּב ְר ִכים וְ לוֹ ְק ִחים ְּב ָרכוֹ ת ְל ַע ְצ ָמם,
חוֹ זְ ִרים ְּכלו ִּלים ְּכאֶ חָ ד ְלאוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ רֶ ׁ ,שהֵ ם
ַעד
לֹא יְ כוֹ ִלים לַ ֲחזֹּר ְלאוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ ם
ׁ ֶש ּ ִמ ְת ָּב ְר ִכיםֵ ּ .כיוָ ן ׁ ֶש ִה ְת ָּב ְרכ ּו בַ ְּת ִח ָּלה ,חוֹ זְ ִרים
וְ נִ ְכנ ִָסים ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ,לָ קַ חַ ת ְּב ָרכוֹ ת יְ ֵתרוֹ ת
ֲאחֵ רוֹ ת ְלהָ ִריק ְל ַמ ּ ָטה .וְ ַעד ׁ ֶשהֵ ם ִמ ְת ָּב ְר ִכים,
לֹא נִ ְכנ ִָסים וְ לֹא ְתאֵ ִבים אֵ לָ יו ,וְ זֶה סוֹ ד
)שמות כג( וְ לֹא י ֵָרא ּו פָ נַי ֵריקָ ם.
ו ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ִבים ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם וְ נִ ְכנ ִָסים ְל ׁ ָשם ,אָ ז
אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם נִ ְק ָרא ֶמלֶ ְך .ו ֶּמלֶ ְך לֹא נִ ְק ָראַ ,רק
ְּכ ׁ ֶשהֵ ם ִמ ְתקָ ְר ִבים אֵ לָ יו ,ו ִּמ ְת ָּב ְר ִכים.
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סדר הלימוד

ימ ַתי ִא ְק ֵרי ֶמלֶ ְךַּ .כד ַר ְב ְרבָ נוֹ י אַ ְת ָיין
ו ַּמ ְל ָּכא אֵ ָ
יה עֲ ִת ִיריןִ ,מ ְס ּ ַת ּ ְפקָ ן ְּבכָ ל ַמה דְּ ִאצְ ְט ִריכ ּו,
ְלגַ ּ ֵב ּ
ְּבלָ א חֶ ְסרוֹ נָאְּ ,כ ֵדין ִאיה ּו ֶמלֶ ְךֶ .מלֶ ְך ְל ַת ּ ָתא,
יה ְּב ִס ּפוּקָ אְּ ,ב ִע ְט ִרין
ַּכד ִא ּ ֵלין ְמ ַע ְּט ָרן לֵ ּ
ישין .וְ הָ כָ א ִא ְק ֵרי ֶמלֶ ְך .ו ַּמאן ִאיה ּו .הָ עוֹ לָ ם
קַ דִּ ִׁ
ֲשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו וְ צִ וָ נ ּו .ו ְּבגִ ין דְּ ִאיה ּו ָע ְל ָמא דְּ לָ א
א ֶׁ
ּ
יה הָ ִכי
לֵ
י
ר
ֵ
קָ
,
ים
ת
ִ
סָ
ו
יה
א
ִ
וְ
,
ר
בַ
ל
ְ
יא
י
ָ
ל
ְ
ג
ַ
ת
ִא ְ
ּ
ּ
ְּבאֹ ַרח סָ ִתים .וְ ַעל דָּ א לָ א ִא ְק ֵרי ,אֶ ָּלא ְּבאֹ ַרח
סָ ִתים .ו ְּלעוֹ לָ ם יְ ִמינָא אַ ּ ָתהְּ ,כ ָמה דְּ ִא ְּת ַמר.
ישא
וְ ַעל דָּ א כּ ֹהֵ ןָּ ,כ ִפיף ְלגַ ּ ֵבי הַ הוּא א ֲָתרְּ ,ב ֵר ׁ ָ
ימינָא,
ו ְּבסוֹ פָ א .וְ ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ הַּ ,כד ִא ְתקָ ׁ ַשר ִל ִ
ילא ָּברו ְּך ,וְ לָ א
יה ,קָ ֵרי ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
וְ ִא ְתדַּ ָּבק ּ ֵב ּ
ִא ְק ֵרי ָּברו ְּךַּ ,בר ְּב ָר ָזא דִּ ְמקוֹ ָרא דְּ ִא ְתדְּ בַ ק
יה .אַ ּ ָתהָ ,ר ָזא
יה ,וְ אַ ְמ ּ ֵלי לֵ ּ
יה ,וְ ָע ִּייל ּ ֵב ּ
ַּבהֲ ֵד ּ
יה ,וְ ַעל דָּ א,
דְּ הַ הוּא כּ ֹהֵ ןְ ,ל ִא ְתדַּ ְּבקָ א ַּבהֲ ֵד ּ
ִּב ְצלוֹ ָתא ַּבר נ ָׁש כּ וֹ ֵר ַע ְּבבָ רוּך ,דְּ ִאיה ּו ָע ְל ָמא
ילא ,וְ ָדא ִאיה ּו ִׁשנּ וּי ּ ֵבין ָּברו ְּך
ָּכפוּף ְלגַ ּ ֵבי ֵע ָּ
ְ
דִּ צְ לוֹ ָתא ,וּבֵ ין ָּברוּך דִּ ְׁשאַ ר ִּב ְרכָ אן .וְ כ ָֹּלא
ְּב ָר ָזא ִע ָּלאָ ה ִאיה ּוְ ,לאַ ְרקָ א ִּב ְרכָ אן ְלכָ ל
יה
ָע ְל ִמיןָּ .ברו ְּך דִּ ְצלוֹ ָתאַּ ,בר נ ָׁש כּ וֹ ֵר ַע ּ ֵב ּ
ישא ְּבאַ ּ ָתהְּ ,בגִ ין דְּ אַ ּ ָתה
ְּב ִב ְרכּ וֹ י ,וְ גָ ִחין ֵר ׁ ָ
ֹאש ,וְ ִאיה ּו
ֹאש .וְ ַעל דָּ א כּ ֹהֵ ן נ ִָטיל ָּבר ׁ
ִא ְק ֵרי ר ׁ
יעה ְּבבָ רוּך .וְ גָ ִחינ ּו
ֹאש ּ ָת ִדיר .ו ְּּבגִ ין ָּכ ְך ְּכ ִר ָ
ר ׁ
ישא ְּבאַ ּ ָתה .וְ כֹהֵ ן ְּבכָ ל א ֲָתר דְּ ִא ְק ֵרי אַ ּ ָתה,
דְּ ֵר ׁ ָ
ּ ָג ִחין ִּב ְצלוֹ ָתאֶ .מלֶ ְך ָּב ַתר דְּ גָ ִחיןּ ,ת ּו לָ א ז ִָקיף,
ַמאי ַט ְע ָמא .קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא אָ ַמר לָ ּה
ְ
ילי אַ זְ ִע ִירי ּ ַג ְר ִמיך ,וְ ת ּו לָ א ַז ְקפָ א.
ְל ִסיהֲ ָרא ,זִ ִ
ו ְּבגִ ין דָּ אִּ ,ב ְרכָ ָתא דְּ ַּבר נ ָׁש ָּב ִר ְ
יך ְלקו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
ילא
יך הוּאִ ,א ְּת ַער ְלאַ ְרקָ א ִּב ְרכָ אן ִמ ְ ּל ֵע ָּ
ְל ָע ְל ִמין ּ ֻכ ְ ּלה ּוְּ ,כ ָמה דְּ ִא ְּת ַמר .ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ָע ְל ָמא דֵּ ין ,ו ְּב ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי.
ְּכ ִתיב) ,ישעיה סג( ִּכי אַ ּ ָתה אָ ִבינ ּו ִּכי אַ ְב ָרהָ ם
יה ְליִ צְ חָ ק
וְ גוֹ 'ָ ּ .תנֵינָןְ ,לזִ ְמנָא דְּ אָ ֵתי אַ ְמ ִרין לֵ ּ
ימינָאֲ ,אבָ ל
וְ כ ּו'ְּ ,בגִ ין דִּ שְׂ ָמאלָ א ִא ְת ְּכ ִליל ִּב ִ
יְ ִמינָא ְמנָלָ ן דְּ ִא ְק ֵרי אָ ב .דִּ ְכ ִּתיב וַ ְּישִׂ ֵמה ּו לוֹ
ילא ִא ְק ֵרי אָ ב,
ְלאָ ב ו ְּלכֹהֵ ן ,וְ אַ ף ַעל ּ ַגב דִּ ְל ֵע ָּ
וַ א ֲִפילּ ּו ִלנְ הוֹ ָרא דְּ לָ א נ ִָהיר ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ִא ְתדְּ בַ ק
ימינָא ִא ְק ֵרי אַ ּ ָתהְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר אַ ּ ָתה יְ ָי'
ִּב ִ
גּ
אָ ִבינ ּו וֹ אֲלֵ נ ּו וְ גוֹ '.

ו ֶּמלֶ ְך ָמ ַתי נִ ְק ָרא ֶמלֶ ְך? ְּכ ׁ ֶש ְּגדוֹ לָ יו ָּב ִאים אֵ לָ יו
עֲ ִׁש ִיריםְ ,מסֻ ּ ָפ ִקים ְּבכָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ִהצְ ָט ְרכ ּוְּ ,בלֹא
ִח ּ ָסרוֹ ן ,וְ אָ ז הוּא ֶמלֶ ְךֶ .מלֶ ְך ְל ַמ ּ ָטהְּ ,כ ׁ ֶשאֵ לּ ּו
ְמ ַע ְּט ִרים אוֹ תוֹ ְּב ִס ּפוּק ַּבעֲ ָטרוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת .וְ כָ אן
ֲשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו
נִ ְק ָרא ֶמלֶ ְך .ו ִּמיה ּו? הָ עוֹ לָ ם א ׁ ֶ
וְ צִ ָ ּונ ּו .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶשהוּא עוֹ לָ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְת ּ ַג ָּלה
בַ חוּץ ,וְ הוּא נִ ְס ּ ָתר ,קוֹ ֵרא לוֹ ָּכ ְך ְּב ֶד ֶר ְך נִ ְס ּ ָתר.
וְ ַעל זֶה לֹא נִ ְק ָרא ,אֶ ָּלא ְּב ֶד ֶר ְך נִ ְס ּ ָתר .ו ְּלעוֹ לָ ם
אַ ּ ָתה זֶה י ִָמיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּבאֵ ר .וְ ַעל זֶה כּ ֹהֵ ן
ֹאש וּבַ ּסוֹ ף .וְ הָ עוֹ לָ ם
ָּכפוּף ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ָּבר ׁ
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ןְּ ,כ ׁ ֶש ִּנ ְק ׁ ָשר ְלי ִָמין וְ נִ ְד ָּבק בּ וֹ  ,קוֹ ֵרא
ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה ָּברו ְּך ,וְ לֹא נִ ְק ָרא ָּברו ְּךַ ,רק
ְּבסוֹ ד הַ ּ ָמקוֹ ר ׁ ֶשדָּ בֵ ק בּ וֹ וְ נִ ְכנָס בּ וֹ ו ְּמ ַמ ּ ֵלא
אוֹ תוֹ  .אַ ּ ָתה ,הַ ּסוֹ ד ׁ ֶשל אוֹ תוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ְל ִהדָּ בֵ ק
ִא ּתוֹ  ,וְ ַעל זֶה ַּב ְּת ִפ ָּלה הָ אָ ָדם כּ וֹ ֵר ַע ְּבבָ רו ְּך,
ׁ ֶשהוּא הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ָּכפוּף אֶ ל ַמ ְעלָ ה ,וְ זֶה ּו הַ ּ ִׁשנּ וּי
ּ ֵבין ָּברו ְּך ׁ ֶשל הַ ְּת ִפ ָּלה וּבֵ ין ָּברו ְּך ׁ ֶשל ְׁשאָ ר
ְּב ָרכוֹ ת .וְ הַ כּ ֹל הוּא ְּבסוֹ ד ֶע ְליוֹ ןְ ,להָ ִריק
ְּב ָרכוֹ ת ְלכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת.
ַּב ָּברו ְּך ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה אָ ָדם כּ וֹ ֵר ַע ְּב ִב ְר ָּכיו ,וְ גוֹ חֵ ן
ֹאש .וְ ַעל
ֹאשוֹ ְּבאַ ּ ָתהִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשאַ ּ ָתה נִ ְק ָרא ר ׁ
ר ׁ
ֹאש .וְ לָ כֵ ן
ֹאש ,וְ הוּא ּ ָת ִמיד ר ׁ
זֶה כּ ֹהֵ ן לוֹ קֵ חַ ָּבר ׁ
ֹאש ְּבאַ ּ ָתה .וְ הַ כּ ֹהֵ ן,
יעה ְּבבָ רו ְּך ,וּגְ ִחינַת הָ ר ׁ
ְּכ ִר ָ
ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא אַ ּ ָתה ,גּ וֹ חֵ ן ַּב ְּת ִפ ָּלה.
הַ ּ ֶמלֶ ְך אַ חַ ר ׁ ֶשגּ וֹ חֵ ןׁ ,שוּב לֹא זוֹ קֵ ףָ ,מה הַ ּ ַט ַעם?
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אָ ַמר לַ ְ ּלבָ נָהְ ,ל ִכי וְ הַ ְק ִטינִ י
אֶ ת ַעצְ ֵמ ְך ,וְ ׁשוּב לֹא ז ְָקפָ ה .וְ לָ כֵ ן הַ ְּב ָרכָ ה ׁ ֶשל
אָ ָדם לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ְלהוֹ ִריק
ְּב ָרכוֹ ת ִמ ְ ּל ַמ ְעלָ ה לָ עוֹ לָ מוֹ ת ּ ֻכ ָּלםְּ ,כמוֹ
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר .אַ ְׁש ֵריהֶ ם יִ שְׂ ָראֵ ל
וּבָ עוֹ לָ ם ַה ָּבא.
ָּכתוּב )ישעיה סג( ִּכי אַ ּ ָתה אָ ִבינ ּו ִּכי אַ ְב ָרהָ ם
וְ גוֹ 'ָ ׁ .שנִ ינ ּו ,לֶ ָע ִתיד לָ בֹא אוֹ ְמ ִרים ְליִ ְצחָ ק וְ כ ּו',
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶשהַ ּ ְשׂ מֹאל נִ ְכלָ ל ַּב ּי ִָמין .אֲבָ ל הַ ּי ִָמין
ִמ ּנַיִ ן לָ נ ּו ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא אָ ב? ׁ ֶש ָּכתוּב וַ יְ שִׂ ֵמה ּו לוֹ
ְלאָ ב ו ְּלכֹהֵ ן .וְ אַ ף ַעל ּ ַגב ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ ה נִ ְק ָרא אָ ב,
וַ א ֲִפלּ ּו ְלאוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ִאיר ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִּנ ְד ָּבק ְּבי ִָמין
נִ ְק ָרא אַ ּ ָתהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר אַ ּ ָתה ה' אָ ִבינ ּו
גּ וֹ אֲלֵ נ ּו וְ גוֹ '.

סדר הלימוד

]לט[

דבש  -תמר
וּת ֵאנָה
וּשׂעֹרָה בינה וְ ֶגפֶן דעת ְ
ֶא ֶרץ נוק' דז"א מלכות לאה ורחל ִח ָטּה חכמה ְ
בשׁ מלכות
וּד ָ
נצח וְ ִרמּוֹן הוד ֶא ֶרץ נוק' דז"א לאה ורחל זֵ ית יסוד ֶשׁ ֶמן ְ
יקחו תמר ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק ב' פרשת ויקרא טז(.

יה דְּ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןָ ,עאל
ִר ִּבי אַ ָּבא הֲ וָ ה י ִָתיב קָ ֵמ ּ
יה ,אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןְּ ,כ ִתיב,
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ְּב ֵר ּ
)תהלים צב( צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרח וְ גוֹ ' .צַ דִּ יק
ַּכ ּ ָת ָמרַ ,מאי ַּכ ּ ָת ָמר .דְּ הָ א ִמ ָּכל ִאילָ נֵי ָע ְל ָמא
לֵ ית דְּ ִמ ְת ַע ּ ֵכב ְלאַ ְפ ְרחָ אְּ ,כמוֹ ּ ָת ָמר .דְּ סָ ִליק
ְל ִׁש ְב ִעין ְׁשנִ ין.
ּ
ַמאי ַט ְע ָמא ַּכ ּ ָת ָמר .אֶ ָּלא אַ ף ַעל ַגב דִּ ְק ָרא
אַ ְס ִהיד ,חַ ְב ַר ָ ּייא ּ ֻכ ְ ּלה ּו לָ א ָּבע ּו ְלגַ ָּלאָ ה .אֲבָ ל
צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרחַ ,על ּ ָגלו ָּתא דְּ בָ בֶ ל ִא ְּת ַמר,
דְּ הָ א לָ א ּ ָתבַ ת ְׁש ִכינְ ּ ָתא ְלאַ ְת ָר ָהא ,אֶ ָּלא ְּבסוֹ ף
ִׁש ְב ִעין ְׁשנִ ין .הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ירמיה כט( ִּכי
ְל ִפי ְמלֹאת ְלבָ בֶ ל ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה אֶ ְפקוֹ ד
אֶ ְתכֶ ם .וְ ָדא הוּא צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרח ,דְּ ָס ִליק
דְּ כַ ר וְ נו ְּק ָּבא ְל ִׁש ְב ִעין ְׁשנִ ין .צַ דִּ יק :דָּ א קו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יך הוּא ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים יא( ִּכי
צַ דִּ יק יְ ָי' צְ ָדקוֹ ת אָ הֵ ב.
ו ְּכ ִתיב )שמות ט( יְ ָי' הַ ַ ּצדִּ יק .ו ְּכ ִתיב )ישעיה ג(
ִא ְמר ּו צַ דִּ יק ִּכי טוֹ בְּ .כאֶ ְרז ַּב ְ ּלבָ נוֹ ן יִ שְׂ ּ ֶגאַ ,מה ּו
אֶ ֶרז .דָּ א קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא .דִּ ְכ ִּתיבָּ ,בחוּר
ָּכא ֲָרזִ יםַּ .ב ְ ּלבָ נוֹ ן יִ שְׂ ּ ֶגאַּ ,ב ְ ּלבָ נוֹ ן וַ דַּ אי ,וְ ָדא
יה ְּכ ִתיב )ישעיה סד(
הוּא ֵע ֶדן דִּ ְל ֵע ָּ
ילא ,דְּ ָעלֵ ּ
ֱלהים זוּלָ ְתךָ.
ַעיִ ן לֹא ָראָ ָתה א ִ
וְ הַ אי אֶ ֶרזְּ ,בהַ הוּא א ֲַתר ִע ָּלאָ ה ,יִ שְׂ ּ ֶגא .וְ ָדא
ְּבגָ לו ָּתא ַּב ְת ָראָ ה הוּא ְּכהַ אי אֶ ֶרז ,דְּ ִא ְת ַע ָּכב
ְל ַס ְ ּלקָ אָ ה .ו ִּמ ּ ׁ ַש ְע ּ ָתא ,דְּ סָ ִליק ַעד דְּ קָ ִאים
יה ,הוּא יוֹ ָמא .וְ ִׁשירו ָּתא דְּ יוֹ ָמא
ְּב ִק ּיו ֵּמ ּ
ימ ָמא.
אַ ח ֲִרינָאַ ,עד דְּ ָע ִביד צֵ ל ִּבנְ הוֹ ָרא דִּ ָ
וְ אֶ ֶרז לָ א סָ ִליק ,אֶ ָּלא ְּב ִעדּ ּונָא דְּ ַמ ָ ּיאְּ .כ ָמה
ְדאַ ְּת אָ ֵמר )במדבר כד( ָּכא ֲָרזִ ים עֲ לֵ י ָמיִ םַּ .כ ְך
אֶ ֶרז ַּב ְ ּלבָ נוֹ ן יִ שְׂ ּ ֶגא .דְּ ִמ ּ ַת ּ ָמן נ ִָפיק ַמבּ ו ָּעא
וְ נַהֲ ָרא דְּ ַמ ָ ּיאְ ,לאַ ְׁשקָ אָ ה .ואֶ ֶרז ,דָּ א קו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יך הוּא ,דִּ ְכ ִּתיבָּ ,בחוּר ָּכא ֲָרזִ ים.

ַר ִּבי אַ ָּבא הָ יָה יוֹ ׁ ֵשב ִל ְפנֵי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן .נִ ְכנָס
ַר ִּבי אֶ ְל ָע ָזר ְּבנוֹ  .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,כָ תוּב
)תהלים צב( צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרח וְ גוֹ ' .צַ דִּ יק
ַּכ ּ ָת ָמרַ ,מה זֶּה ַּכ ּ ָת ָמר? ׁ ֶשהֲ ֵרי ִמ ָּכל הָ ִאילָ נוֹ ת
ׁ ֶשל הָ עוֹ לָ ם ,אֵ ין ִמי ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ּ ֵכב ִל ְפרֹחַ ְּכמוֹ
ָת ָמר ׁ ֶשעוֹ לֶ ה ְל ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנִ ים.
ּ
ָמה הַ ּ ַט ַעם ַּכ ּ ָת ָמר? אֶ ָּלא אַ ף ַעל ַגב ׁ ֶשהַ ָּכתוּב
ֵמ ִעיד ,הַ חֲבֵ ִרים ּ ֻכ ָּלם אֵ ין רוֹ צִ ים ְלגַ לּ וֹ ת .אֲבָ ל
צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרח ,זֶה ֶנא ֱַמר ַעל ּ ָגלוּת ָּבבֶ ל,
ׁ ֶשהֲ ֵרי לֹא ׁ ָשבָ ה ְׁש ִכינָה ִל ְמקוֹ ָמ ּה אֶ ָּלא ְלסוֹ ף
ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה .זֶה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב )ירמיה כט( ִּכי ְל ִפי
ְמלֹאת ְלבָ בֶ ל ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה אֶ ְפקֹד אֶ ְתכֶ ם .וְ זֶה ּו
צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרחֶ ׁ ,שעוֹ לֶ ה זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה
ְל ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה .צַ דִּ יק  -זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא,
זֶה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב )תהלים יא( ִּכי צַ דִּ יק ה' צְ ָדקות
אָ הֵ ב.
וְ כָ ת ּוב )שמות ה( ה' הַ ַ ּצדִּ יק .וְ כָ תוּב )ישעיה ג(
ִא ְמר ּו צַ דִּ יק ִּכי טוֹ בְּ .כאֶ ֶרז ַּב ְ ּלבָ נוֹ ן יִ שְׂ ּגֶהַ .מה
זֶּה אֶ ֶרז? זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,ש ָּכתוּב ָּבחוּר
ָּכא ֲָרזִ יםַּ .ב ְ ּלבָ נוֹ ן יִ שְׂ ּגֶהַּ ,ב ְ ּלבָ נוֹ ן וַ דַּ אי ,וְ זֶה ּו
הָ ֵע ֶדן ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,ש ָעלָ יו ָּכתוּב )ישעיה סד( ַעיִ ן
לֹא ָראָ ָתה ֱאל ִֹהים זוּלָ ְת ְך.
וְ הָ אֶ ֶרז הַ זֶּה ְּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ן יִ שְׂ ּגֶה .וְ זֶה
ַּב ּ ָגלוּת הָ אַ חֲרוֹ נָה הוּא ְּכמוֹ הָ אֶ ֶרז הַ זֶּה
ׁ ֶשעוֹ לֶ ה ַעד
ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ּ ֵכב לַ עֲ לוֹ ת .ו ִּמ ּ ׁ ָש ָעה
ׁ ֶשעוֹ ֵמד ְּב ִק ּיוּמוֹ הוּא יוֹ ם ,ו ְּת ִח ַּלת הַ יּוֹ ם הָ אַ חֵ ר
שה צֵ ל ְּבאוֹ ר הַ יּוֹ ם.
ַעד ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
וְ הָ אֶ ֶרז לֹא עוֹ לֶ ה אֶ ָּלא ָּב ִעדּ וּן ׁ ֶשל הַ ּ ַמיִ םְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר כד( ָּכא ֲָרזִ ים עֲ לֵ י ָמיִ םָּ .כ ְך אֶ ֶרז
ַּב ְ ּלבָ נוֹ ן יִ שְׂ ּגֶהֶ ׁ .ש ּ ִמ ּ ׁ ָשם יוֹ צֵ א הַ ּ ַמ ְעיָן וְ הַ ּ ָנהָ ר ׁ ֶשל
הַ ּ ַמיִ ם ְלהַ ְׁשקוֹ ת .וְ אֶ ֶרז זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא,
ׁ ֶש ָּכתוּב )שיר השירים ה( ָּבחוּר ָּכא ֲָרזִ ים.

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

]לח[

וְ עוֹ ד ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ,דָּ א ַ ּצ ִדיק חַ י
ישין ,דְּ ִאינּ וּן ּ ִפירו ִּרין
ָע ְל ִמין ,דְּ נָגִ יד ִט ּ ִפין קַ ִד ִׁ
ֵיתיםִ ,מ ּמוֹ חָ א ִע ָּלאָ ה ,דְּ ִאינּ וּן חַ ד ִעשּׂ ָ רוֹ ן
ַּכזּ ִ
לָ קֳ בֵ ל י' .ו ְּׁשנֵי ֶעשְׂ רוֹ נִ ים ,י' י' .ו ְּׁשל ׁ ָֹשה
ֶעשְׂ רוֹ נִ ים לַ ּ ָפר ,י' י' י' .וְ ִאינּ וּן ִעשּׂ ָ רוֹ ן לַ ּ ֶכבֶ שׂ ,
וב' ֶעשְׂ רוֹ נִ ים לָ אַ יִ ל ,ו ְּׁשל ׁ ָֹשה ֶעשְׂ רוֹ נִ ים לַ ּ ָפר.
וְ ָר ָזא דְּ ִמ ָּלה אָ ְמר ּו ְּב ַתעֲ נִ יוֹ ת ,אֵ ין ִט ּ ָפה יוֹ ֶר ֶדת
ִמ ְ ּל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,שאֵ ין עוֹ ִלין ְּכנֶגְ ָד ּה ִט ּ ַפ ִּיים .וְ ִאינּ וּן
ילהוֹ ן ְלקָ בֵ ל ְתלָ ת מוֹ ִחין.
ְּב ָר ָזא דָּ א ֹג ו ְּר ִמיז ּו דִּ ְ
ֲשבָ ה.
חַ ד מוֹ חַ הַ זִ ָּכרוֹ ןִּ .תנְ ָיינָא מוֹ חַ הַ ַמח ׁ ָ
יתאָ ה מוֹ חַ הַ דִּ ְמיוֹ ן .הַ דִּ ְמיוֹ ן וְ הַ זִ ָּכרוֹ ן סָ ְל ִקין
ְת ִל ָ
ִמן ִל ָּבא ַה ָמ ְח ׁ ָש ִבית נ ְַח ָתא ַעל ִל ָּבא ו ְּמקַ ְּב ִלין
לָ ּה ָעלַ יְ יה ּו ְּכ ַמ ְל ָּכא ְּבגִ ין דְּ הָ אי אָ ָדם ְד ִאיה ּו
יתאָ ה
ֲשבָ ה ְד ָר ִכיב וְ ׁ ָש ִליט ַעל חֵ יוָ א ְת ִל ָ
ַמח ׁ ָ
וְ נ ִָחית עֲ לָ ּה ְלגַ ּ ֵבי ְת ֵרין חֵ יוָ ון וּפַ ְת ִחין גַ ְדפַ יְ יה ּו
ירי ִא ְתעֲ ִביד
ְלקַ ְּבלָ א לָ ּה ְּכגוֹ ן חוֹ לֵ ם ַעל ֵ ּצ ֵ
סֶ גוֹ ְל ּ ָתא וְ ָדא ּ ֶכ ֶתר ֶע ְליוֹ ן ַעל חָ ְכ ָמה ו ִּבינָה.
ִעשּׂ ָ רוֹ ן ו ְּׁשנֵי ֶעשְׂ רוֹ נִ יםְ ,ר ִמיזִ ין ִל ְתלַ ת חֵ יוָ ן
דְּ ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ִע ָּלאָ ה .דְּ ִאינּ וּןְּ :גדוּלָ הְּ ,גבו ָּרה,
ִּת ְפאֶ ֶרתְׁ .של ׁ ָֹשה ֶעשְׂ רוֹ נִ יןְ ,ר ִמיזִ יןְ :ל ֶנ ַ ּצח ,הוֹ ד,
יעית הַ ִהין :דָּ א
יְ סוֹ דִ .מ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ּ ִמ ְׁשנֶהְ .ר ִב ִ
יעאָ ה ִמן ׁ ֵשם יְ ה ָֹו''ה.
ישא ,ה' ְר ִב ָ
ַמ ְלכוּת קַ ִד ׁ ָ
דְּ ִאיה ּו אַ ְר ַּבע אַ נְ ּ ֵפי אָ ָדם.

ויכוין בצרוף חודש ניסן י ה ו ה

וְ עוֹ ד ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית  -זֶה צַ דִּ יק חַ י
ׁ ֶשהֵ ן
ׁ ֶש ּמוֹ ׁ ֵש ְך ִט ּפוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת,
הָ עוֹ לָ ִמים
ֵיתיםֵ ,מ ַה ּמֹחַ ָה ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,שהֵ ם ִעשּׂ ָ רוֹ ן
ּ ֵפרו ִּרים ַּכזּ ִ
אֶ חָ ד ְּכ ֶנגֶד י' .ו ְּׁשנֵי ֶעשְׂ רוֹ נִ ים  -י' י' .ו ְּׁשל ׁ ָֹשה
ֶעשְׂ רוֹ נִ ים לַ ּ ָפר י' י' י' .וְ הֵ ם ִ -עשּׂ ָ רוֹ ן לַ ּ ֶכבֶ שׂ ,
ו ְּׁשנֵי ֶעשְׂ רוֹ נִ ים לָ אַ יִ ל ,ו ְּׁשל ׁ ָֹשה ֶעשְׂ רוֹ נִ ים לַ ּ ָפר.
וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר אָ ְמר ּו ְּב ַתעֲ נִ יּוֹ ת ,אֵ ין ִט ּ ָפה יוֹ ֶר ֶדת
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ׁ ֶשאֵ ין עוֹ לוֹ ת ְּכנֶגְ דָּ ּה ִט ּ ַפיִ ם .וְ הֵ ם
ְּבסוֹ ד זֶה :וְ הָ ֶר ֶמז ׁ ֶש ָּלהֶ ן ְּכ ֶנגֶד ְׁשל ׁ ָֹשה מ ִֹחין.
ישי
ֲשבָ הְׁ .ש ִל ִׁ
אֶ חָ ד מֹחַ הַ ִּז ָּכרוֹ ןֵ ׁ .שנִ י מֹחַ הַ ּ ַמח ׁ ָ
מֹחַ הַ דִּ ְמיוֹ ן .הַ דִּ ְמיוֹ ן וְ הַ ִּז ָּכרוֹ ן עוֹ ִלים ִמן הַ ּ ֵלב.
ֲשבָ ה יוֹ ֶר ֶדת ַעל הַ ּ ֵלב ,ו ְּמקַ ְּב ִלים אוֹ ָת ּה
הַ ּ ַמח ׁ ָ
עֲ לֵ יהֶ ם ְּכ ֶמלֶ ְךִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשזֶּה הָ אָ ָדםֶ ׁ ,שהוּא
ישית,
ֲשבָ הֶ ׁ ,שרוֹ כֵ ב וְ ׁשוֹ לֵ ט ַעל חַ ּיָה ְׁש ִל ִׁ
ַמח ׁ ָ
וְ יוֹ ֶר ֶדת ָעלֶ יהָ אֵ צֶ ל ְׁש ּ ֵתי הַ חַ יּוֹ ת ,וּפוֹ ְת ִחים
ַּכנְ פֵ יהֶ ם ְלקַ ּ ֵבל אוֹ ָת ּה ְּכמוֹ נִ קּ וּד חוֹ לָ ם ַעל
שה סֶ גוֹ ְל ּ ָתא ,וְ זֶה ּ ֶכ ֶתר ֶע ְליוֹ ן ַעל
ירי נַעֲ ֶ ׂ
צֵ ֵ
חָ ְכ ָמה ו ִּבינָהִ .עשּׂ ָ רוֹ ן ו ְּׁשנֵי ֶעשְׂ רוֹ נִ ים רוֹ ְמזִ ים
ְל ׁ ָשל ֹׁש חַ יּוֹ ת ׁ ֶשל הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה הָ ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,שהֵ ן:
ְּג ֻד ָּלהְּ ,גבו ָּרהִּ ,ת ְפאֶ ֶרתְׁ .של ׁ ָֹשה ֶעשְׂ רוֹ נִ ים
רוֹ ְמזִ ים ְלנֵצַ ח ,הוֹ ד ,יְ סוֹ דֶ .מ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ּ ִמ ְׁשנֶה.
יעית
יעית הַ ִהין :זוֹ ַמ ְלכוּת הַ ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ,ה' ְר ִב ִ
ְר ִב ִ
ִמ ּ ׁ ֵשם יְ הֹוָ ''הֶ ׁ ,שהוּא אַ ְר ַּבע ּ ְפנֵי אָ ָדם.

ה ָא ֶרץ
ר"ת יִ ְ ׂש ְמח ּו ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ָתגֵל ָ

)תהילים צ"ו ,י"א(

זית
כנגד ספירת היסוד :ויכוין כוונות הזית והוא סגולה לתיקון הברית ולתיקון הזכרון.

זית יעלה

א"ל אלהי"ם מצפ"ץ
היוצאים מאותיות יה"ו )ז' מרגלאן  -אהי"ה יה"ו(

כב שמ"ן בא"ת ב"ש בי"ט שהוא ביסוד ועולה יה"ו
והיסוד הנקרא ח"י כי שם זה בונה ו' בתים שהם ח"י אותיות המתקבצים ביסוד לזווג.

כב

שער הפסוקים דף כ"ו ,כתר מלכות אות קמ"ו.

]לא[

אח"כ יאמר תפילה זו:
אנא האל העושה והיוצר והבורא והמאציל עולמות העליונים ובצורתם ובצביונם בראת
דוגמתן על הארץ מתחת ,כולם בחכמה עשית עליונים למעלה ותחתונים למטה לחבר את
האהל להיות אחד ,ואילנין ודשאים מן האדמה הצמחת בקומתם ובצביונם של מעלה להודיע
לבני אדם חכמה ותבונה בהמה להשיג בנעלמים ,ופקדת עליהם במשמרת מלאכיך הקדושים
הממונים והמשטרים להגדילם ולהצמיחן ועלימו תטוף שפע וכח מדותיך העליונות ויעשו
פרי תבואה וכל עץ פרי עושה פרי למינו.
ומפרי מעשיך תשבע הארץ לאכול מפריה ולשבוע מטובה להחיות בהם נפש כל חי מן הכח
הרוחני אשר בהן מפרי פי מלאכיך הקדושים הנוטרים את פריו ,וממנו פרייך נמצא שכר פרי
הבטן להחיות ולזון את הגוף והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה ,וזה היום תחלת מעשיך
להחניטם ולחדשם איש יביא בפריו עושה פרי למינהו כי כן ימלאו ימי החנוטים לפירות
האילן העליון עץ החיים אשר בתוך הגן ועשה פרי למעלה.
ויהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שבכח סגולת אכילת הפירות שנאכל ונברך
עליהן עתה ואשר נהגה בסוד שורשיהן ,יתעוררו שרשיהן העליונים אשר המה תלויים בם
להשפיע עליהן שפע רצון ברכה ונדבה ,וגם הממונים והמשטרים עליהן יתמלאו מעוז שפע
הדרן לשוב שנית להגדילם ולהצמיחם מראשית השנה ועד אחרית השנה לטובה ולברכה
ולחיים טובים ולשלום ,וקיים לנו את הדבר שהבטחתנו על ידי מלאכי חוזך וגערתי לכם
באוכל ולא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשכל לכם הגפן בשדה אמר ה' צבאות.
השקיפה ממעון קדשיך מן השמים וברך עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה ,תשיתהו
ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך ,ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו ועליהם תבא
ברכת טוב להתברך פירותיה במיעינו אחד המרבה ואחד הממעיט גם ברכות יעטה בבריאות
הגוף ,שם יצוה ה' את הברכה חיים עד העולם ,ועוז הדר הברכות באכילת הפירות יהיו
למאורות במעיין הברכות צדיק חי העולמים ונראתה הקשת שש ומתפאר בגוונים שלו,
ומשם יושפע עלינו שפע רצון ורחמים למחול ולסלוח מעוותינו ואשמתנו אשר נואלנו ואשר
חטאנו והיינו מרשיעי ברית ופגמנו בפרי צדי''ק חי העולמים ומנענו רביבי השפעתו ונשחתו
כל מקורות וישוב עתה הכל לאיתנו הראשון ותשב באיתן קשתו ,כי אתה תברך צדיק ה'
כצנה רצון תעטרנו .וכל הניצוצות שנתפזרו על ידינו או על ידי אבותינו ובעון אדם הראשון
אשר חטא בפירות האילן ,עתה ישובו להתכלל בעוז הדר עץ החיים ויוסר מהם כל רע בכח
שמך הגדול היוצא מפסוק ח'יל ב'לע ו'יקיאנו ,ובשוב הכל לאיתנו הראשון ולא ידח ממנו
נדח כי אתה ה' לבדך מקבץ נדחי ישראל.
ובכן את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך וירום הודו ותנשא מלכותו על
כל העולם כולו ,ותחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס והיה לה' לשם לאות
עולם לא יכרת ,ויהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב
הארץ ,אז ירננו עצי היער ועץ השדה נשא ענף ועשה פרי דבר יום ביומו ,ולקחת מראשית
כל פרי האדמה להביא בכורים לפני מזבח ה' בהלל והודות לה' אלהינו ורב טוב לבית
ישראל ,ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת ,פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן
כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד ה' הדר אלהינו במהרה בימינו
אמן ,עשה למען שמך עשה למען חסדך עשה למען ימינך עשה למען תורתך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי :
ויהי נועם יהוה אלוהינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו :

סדר הלימוד

סדר הלימוד

ְל ׁ ֵשם יִ חוּד קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יה
יך הוּא ו ְּׁש ִכינְ ּ ֵת ּ

זית
גפן

יאהדונהי

וּת ֵאנָה
וּשׂעֹרָה בינה וְ ֶגפֶן דעת ְ
ֶא ֶרץ נוק' דז"א מלכות לאה ורחל ִח ָטּה חכמה ְ
בשׁ מלכות
וּד ָ
נצח וְ ִרמּוֹן הוד ֶא ֶרץ נוק' דז"א לאה ורחל זֵ ית יסוד ֶשׁ ֶמן ְ

]לב[

ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחילו

ִ ּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו

איההיוהה

יאההויהה

ְל ַיח ֲָדא ׁ ֵשם י"ה ְב ו"ה
ְ ּביִ חו ָּדא ְׁש ִלים

יהוה

ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל
הרינו מוכנים ומזומנים לקיים סדר ט"ו בשבט ביום הקדוש הזה
שהוא "ראש השנה לאילן" ללמוד ולספר על הפרות שנשתבחה
בהם ארץ ישראל ,הנרמזים בפסוק "אֶ ֶרץ ִח ּ ָטה וּשְׂ ע ָֹרה וְ גֶפֶ ן ו ְּתאֵ נָה
ׁ ֶש ֶמן ו ְּדבָ ׁש" ושאר פרות האילן לברך עליהם
וְ ִר ּמוֹ ן אֶ ֶרץ זֵית
ולאוכלם לתקן שורש מצוה זו במקום עליון ,לעשות נחת רוח
ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו ובכוח סגולת תיקון זה יתוקן חטא
אדם הראשון שחטא בפרות האילן ויתבררו ויתוקנו כל ניצוצי
הקדושה בשרשם העליון וע"י זה ימשך שפע וברכה לכל
העולמות ויעלה עלינו כאילו כונו בכל הכוונות הראויות לכוון
בסדר זה.
ויהי נועם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו ומעשה ידנו כוננהו
)ב"פ(

]לז[

יקחו כל אחד זית ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק ג' פרשת פנחס רמ"ז(.

ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתיתְּ ,ב ׁ ֶש ֶמןְּ ,בהַ הוּא ׁ ֶש ֶמן
ילא .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןָ ,יאוּת
דְּ נָגִ יד וְ נ ִָפיק ִמ ְ ּל ֵע ָּ
אַ ְמ ַרת .אֲבָ ל ַמאי ָּכ ִתית .אֶ ָּלא ָרזָא ִע ָּלאָ ה
ִאיה ּו .דְּ כֵ יוָ ן דְּ ִאיה ּו ׁ ֶש ֶמןַ ,מאי ָּכ ִתית .אֶ ָּלא
ֶר ֶמז הוּא דְּ קָ א ָר ִמיז ְל ׁ ַש ּ ְמ ׁ ָשא ְּבנו ְּק ָּבא,
ְלאַ נְ ְּג ָדא ְלגַ ָּב ּה ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ַּכדְּ קָ א ָיאוּת לָ ּה,
ֵיתים ,דְּ ִאינּ וּן
לָ א הֲ וִ י אֶ ָּלא ָּכ ִתיתְ ,לאַ ּ ָפקָ א ִמזּ ִ
יפין דְּ גוּפָ א ,ו ְּלאַ ְמ ׁ ָשכָ א הַ הוּא נְ גִ יד ּו
ׁ ַשיְ ִ
ילאְּ ,בכָ ל ׁ ַשיְ יפָ א וְ ׁ ַשיְ יפָ א .וְ צַ ִדיק ִאיה ּו
ִמ ְ ּל ֵע ָּ
יפין
ישין ,וְ אַ ּ ִפיק ִמ ָּכל ִאינּ וּן ׁ ַשיְ ִ
יש ְּכ ִת ִׁ
דְּ כָ ִת ׁ
ישיןְ ,מ ׁ ַשח ְרב ּו
ֵיתין קַ ִד ִׁ
ִע ָּל ִאין ,דְּ ִאינּ וּן ז ִ
יה .וְ ִאי לָ א
ְּב ִתיאו ְּב ָתא ְׁש ִליםְ ,לגַ ּ ֵבי נו ְּקבֵ ּ
יש ,לָ א יִ ּפוּק הַ הוּא ִמ ְׁשחָ א ,אֶ ָּלא ְּבלָ א
ָּכ ִת ׁ
יפין ,וְ הַ ה ּוא נְ גִ יד ּו ,לָ א ִא ְתהֲ נֵי
ִּתיאו ְּב ָתא דְּ ׁ ַשיְ ִ
ֵיה נו ְּק ָּבא ,וְ לָ א הֲ וִ י ַּכדְּ קָ א ָיאוּתַ ,עד דְּ ְתהֵ א
ִמ ּנ ּ
יפין .וְ ַעל דָּ א ְּבלוּלָ ה
ֵיה ִמ ָּכל ׁ ַשיְ ִ
ְּבלוּלָ ה ִמ ּנ ּ
ֵיה.
ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתיתְ ,ל ִא ְתהֲ נָאָ ה ו ְּל ִא ְתזְ נָא ִמ ּנ ּ
ישאַּ ,כ ּ ָמה
ימנָא ,בּ ּו ִּצינָא קַ ִד ׁ ָ
אָ ַמר ַר ְע ָיא ְמהֵ ָ
יקין ִמילָ ְך ,וַ ָדאי ִא ְּת ַמר הָ כָ אְּ ,בלוּלָ ה
ְמ ִת ִ
יתא ְד ְּב ַעל
ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית .וְ ִא ְּת ַמר הָ ָתםְּ ,באוֹ ַריְ ָ
ּ ֶפהְּ ,בלוּלָ ה ַּב ִמ ְק ָראַּ ,ב ִמ ְׁשנָהַּ ,ב ּ ַת ְלמוּד .וְ עוֹ ד
ִאית ָר ָזא ִּתנְ ָיינָאְּ ,בלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית .וַ דַּ אי
יהי ְּבלוּלָ ה .אֶ ָּלא ְל ַמאן
יתא ִא ִ
לָ או אוֹ ַריְ ָ
דְּ סָ ִביל ַּכ ָמה ַמ ְכ ְּת ִׁשין ְּבגִ ינ ָּהְּ .כ ָמה דְּ או ְּקמו ָּה
ֶימת,
יתא ִמ ְתקַ ּי ֶ
יתין ,דְּ לֵ ית אוֹ ַריְ ָ
ארי ַמ ְתנִ ִ
ָמ ֵ
יה ָעלָ ּה .וְ עוֹ ד אָ ְמר ּו,
אֶ ָּלא ְּב ִמי ְׁש ֵמ ִמית ּ ַג ְר ֵמ ּ
ִּבזְ ַמן ׁ ֶשאַ ּ ָתה ְמכַ ֵתת ַרגְ לֶ ָ
יך ִמ ּ ְמ ִדינָה לַ ְמ ִדינָה,
ִּתזְ ּ ֶכה ִל ְראוֹ ת ּ ְפנֵי ְׁש ִכינָה.
וְ עוֹ ד ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ,דָּ א הוּא דִּ ְמקַ ּיֵים
ּ ַפת ַּב ֶמלַ ח ּתֹאכַ ל ,ו ַּמיִ ם ַּב ּ ְמשׂ ו ָּרה ִּת ְׁש ּ ֶתה.
וְ עוֹ ד ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב,
וְ הוּא ְמחוֹ לָ ל ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ְמדו ָּּכא ֵמעֲ וֹ נוֹ ֵתינ ּו.

ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתיתְּ ,ב ׁ ֶש ֶמן ְּ -באוֹ תוֹ ׁ ֶש ֶמן
ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ָש ְך וְ יוֹ צֵ א ִמ ְל ַמ ְעלָ ה .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן,
יָפֶ ה אָ ַמ ְר ּ ָת .אֲ בָ ל ַמה ּו ָּכ ִתית? אֶ ָּלא סוֹ ד ֶע ְליוֹ ן
הוּאֶ ׁ .ש ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶשהוּא ׁ ֶש ֶמןַ ,מה ּו ָּכ ִתית? אֶ ָּלא
ֶר ֶמז הוּא ׁ ֶשהוּא רוֹ ֵמז ְל ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ַּב ְּנקֵ בָ ה,
ְלהַ ְמ ִׁש ְ
יך אֶ ְצלָ ּה ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ְּכמוֹ ׁ ֶש ָראוּי לָ ּה,
ֵיתיםֶ ׁ ,שהֵ ם
לֹא הָ יְ ָתה אֶ ָּלא ָּכ ִתיתְ ,להוֹ צִ יא ִמזּ ִ
אֶ ְב ֵרי הַ גּ וּף ,ו ְּלהַ ְמ ִׁש ְ
יך אוֹ ָת ּה הַ ְמ ׁ ָשכָ ה
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ְּבכָ ל אֵ יבָ ר וְ אֵ יבָ ר .וְ הַ צַ דִּ יק הוּא
ישוֹ ת ,וּמוֹ צִ יא ִמ ָּכל אוֹ ָתם אֵ יבָ ִרים
ׁ ֶשכּ וֹ ֵת ׁש ְּכ ִת ׁ
ֵיתים ְקדוֹ ִׁשיםֶ ׁ ,ש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה,
ֶע ְליוֹ נִ יםֶ ׁ ,שהֵ ם ז ִ
ִּב ְת ׁשוּקָ ה ְׁשלֵ ָמה ְלגַ ּ ֵבי הַ ְּנקֵ בָ ה .וְ ִאם לֹא
יִ ְכ ּת ֹׁש ,לֹא יֵצֵ א אוֹ תוֹ הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ,אֶ ָּלא ְּב ִלי
ְּת ׁשוּקַ ת הָ אֵ יבָ ִרים .וְ אוֹ תוֹ ׁ ֶשפַ ע לֹא ֵתהָ נֶה
ִמ ּ ֶמנּ ּו הַ ְּנקֵ בָ ה ,וְ לֹא יִ ְהיֶה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָראוּי ַעד
ׁ ֶש ִּת ְהיֶה ְּבלוּלָ ה ִמ ּ ֶמנּ ּו ִמ ָּכל הָ אֵ יבָ ִרים .וְ ַעל זֶה
ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ,לֵ ָהנוֹ ת וְ ִל ְהיוֹ ת נִ זּוֹ נָה ִמ ּ ֶמנּ ּו.
אָ ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּ ֶנא ֱָמןְ ,מנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ׁ ָשהַּ ,כ ּ ָמה
ְמתו ִּקים דְּ בָ ֶר ְ
יך .וַ דַּ אי ֶנא ֱַמר ָּכאן ְּבלוּלָ ה
ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ,וְ ֶנא ֱַמר ׁ ָשם ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה,
ְּבלוּלָ ה ַּב ּ ִמ ְק ָראַּ ,ב ּ ִמ ְׁשנָהַּ ,ב ּ ַת ְלמוּד .וְ עוֹ ד י ֵׁש
סוֹ ד ׁ ֵשנִ יְּ ,בלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית  -וַ דַּ אי אֵ ין
הַ ּתוֹ ָרה ִהיא ְּבלוּלָ ה אֶ ָּלא ְל ִמי ׁ ֶש ּסוֹ בֵ ל ַּכ ּ ָמה
ַּבעֲ לֵ י
ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ
ְּכמוֹ
ִּב ְׁש ִבילָ ּה,
יִ ּסו ִּרים
ּ
הַ ּ ִמ ְׁשנָהֶ ׁ ,שאֵ ין הַ ּתוֹ ָרה ִמ ְתקַ י ֶֶמת אֶ ָּלא ְּב ִמי
ׁ ֶש ּ ֵמ ִמית ַע ְצמוֹ ָעלֶ יהָ  .וְ עוֹ ד אָ ְמר ּוִּ ,בזְ ַמן
ׁ ֶשאַ ּ ָתה ְמכַ ּ ֵתת ַרגְ לֶ ְ
יך ִמ ּ ְמ ִדינָה ִל ְמ ִדינָהִּ ,תזְ ּ ֶכה
ִל ְראוֹ ת ּ ְפנֵי ְׁש ִכינָה.
וְ עוֹ ד ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית  -זֶה ּו ׁ ֶש ּ ְמקַ ּיֵם ּ ַפת
ַּב ּ ֶמלַ ח ּתֹאכֵ ל ו ַּמיִ ם ִּב ְמשׂ ו ָּרה ִת ְׁש ּ ֶתה .וְ עוֹ ד
ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית  -זֶה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב וְ הוּא
ְמחֹלָ ל ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵענ ּו ְמ ֻד ָּכא ֵמעֲ וֹ נ ֵֹתינ ּו.

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

]לו[

חטה

שעורה
וּת ֵאנָה
וּשׂעֹרָה בינה וְ ֶגפֶן דעת ְ
ֶא ֶרץ נוק' דז"א מלכות לאה ורחל ִח ָטּה חכמה ְ
בשׁ מלכות
וּד ָ
נצח וְ ִרמּוֹן הוד ֶא ֶרץ נוק' דז"א לאה ורחל זֵ ית יסוד ֶשׁ ֶמן ְ
עטֹף וְ ִל ְפנֵי יי יִ ְשׁפִֹּ Hשׂיחוֹ
עוֹריםְ :תּ ִפלָּ ה ְלעָ נִ י ִכי ַי ֲ
ִשׁבֹּלֶ ת ְשׂ ִ

)תהילים ק"ב ,א'(

שעורה
כנגד ספירת הבינה :שערה משמאל ,מצד הבינה.
יכוין:

שערה

שע"ר ה'

-

)גי' תקע"ה(,

שערה מספר ב' מנצפ"ך )תק"ס(

מנצפ"ך

מנצפ"ך

י' אותיות

מנצפך מנצפך
וכללות ה"ג.

מנצפך
כ

ב' מנצפך

מנצפ"ך

מנצפ"ך

יעלה

קס"ת
גם יכוין:

ש'
ר' רבוע אלהים א אל אלה אלהי אלהים
עו"ה בגי' כס"אכא וכן אנכ"י כולם כינויים לבינה
אלהים דיודין אלף למד הי יוד מם

כ

גם גבריאל הוא מבחינה זו ולזה קסת הסופר במתניו:

כא

שערה והוא ש' דאלהים דיודי"ן .ר' אחו' שלו הפשוטים .ותמשיך שני שמות אלו אל הכסא שהוא בגי' פ"א ,כי
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]לג[

וּת ֵאנָה
וּשׂעֹרָה בינה וְ ֶגפֶן דעת ְ
ֶא ֶרץ נוק' דז"א מלכות לאה ורחל ִח ָטּה חכמה ְ
בשׁ מלכות
וּד ָ
נצח וְ ִרמּוֹן הוד ֶא ֶרץ נוק' דז"א לאה ורחל זֵ ית יסוד ֶשׁ ֶמן ְ
יקחו כל אחד פת הבאה בכסנין ויאמרו נוסח לימוד זה )זוה"ק ג' פ' בלק קפ"ח(:

ּ ָפ ַתח הַ הוּא יַנּ וּקָ א וְ אָ ַמר) ,במדבר טו( וְ הָ יָה
ַּב ֲאכָ ְלכֶ ם ִמ ּ ֶלחֶ ם הָ אָ ֶרץ ּ ָת ִרימ ּו ְּתרו ָּמה לַ יְ ָי.
ְק ָרא דָּ א ַעל עוֹ ֶמר הַ ְּתנוּפָ ה ִא ְּת ַמרַ ,מאי
ילא
יה ַּכהֲ נָא ְל ֵע ָּ
ְּתנוּפָ הִ ,אי ְּבגִ ין דְּ אָ נִ יף לֵ ּ
יהי ְּתנוּפָ הַ .מאי ִא ְכ ּ ַפת לָ ןִ ,אי אָ נִ יף ִאי
ִא ִ
ְ
ְ
ָמ ִאיך .אֶ ָּלא וַ דַּ אי ִאצְ ְט ִריך ְלאַ ְר ָמא לָ ּה
ילא ,וְ הַ יְ ינ ּו ְּתרו ָּמה .וְ אַ ף ַעל ּ ַגב דְּ ַד ְר ׁ ֵשינָן
ְל ֵע ָּ
ְּת ֵרי ִמ ּ ְמאָ ה ,וְ הָ ִכי הוּא ,אֲבָ ל ְּתנוּפָ ה ַמאיַ ,דא
ידי
הוּא אַ ָרמו ָּתא .וְ ָרזָא דְּ חָ ְכ ְמ ָתא הָ כָ אִ .אי ח ֲִס ֵ
ארי דְּ רוֹ ְמ ִחין ,לָ א ְׁש ַמ ְׁש ּתוּן ְל ִר ִּבי
ישיןָ ,מ ֵ
קַ ִד ִׁ
ידא ,דְּ ִאי לָ או ִּתנְ דְּ עוּן ְּתנוּפָ ה ַמאי
ְׁש ַמ ְעיָה ח ֲִס ָ
ִהיאִ .ח ּ ָטה ַמאי ִהיא.
שְׂ עוֹ ָרה ַמאי ִהיאְּ ,תנוּפָ ה דְּ קָ אָ ְמ ֵרינָן ,הַ יְ ינ ּו
יה )ירמיה י''ג( ְּתנ ּו ָּכבוֹ ד לַ יְ ָי
ְּתנ'' ּו ּ ֶפ''ה .וְ ָרזָא דִּ ילֵ ּ
ֱאלֹהֵ יכֶ ם .דְּ הָ א ּ ֶפה הַ יְ ינ ּו ָּכבוֹ ד ,דְּ בָ ֵעינָן
יה ְ ּלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא .וְ ַעל דָּ א
ְל ֵמיהַ ב לֵ ּ
יה ֲאנָן
ִא ְב ֵעי לָ ן ְלאַ ְר ָמא ְל ֵע ָּ
ילאְ ,לאַ חֲזָ אָ ה דִּ ּ ֵל ּ
יָהֲ ִבין ְלהַ אי ּ ֶפה .דְּ לֵ ית ְׁשבָ חָ א ְל ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה,
יה ְלהַ אי ָּכבוֹ ד,
אֶ ָּלא ַּכד יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ַת ְ ּק ֵני לֵ ּ
יה ְל ַמ ְל ָּכא ָּכבוֹ ד .וְ ָדא הוּא ְּתנ ּו ּ ֶפה,
וְ יָהֲ בֵ י לֵ ּ
ְּתנ ּו ָּכבוֹ ד ,וְ אָ ָר ָמא ִאיה ּו וַ ָדאי.
יה ,וְ הָ יָה ַּבאֲכָ ְלכֶ ם ִמ ּ ֶלחֶ ם
ְק ָרא דְּ ׁ ָש ֵרינָן ּ ֵב ּ
הָ אָ ֶרץ .וְ ִכי לָ כֶ ם הָ אָ ֶרץ שְׂ עוֹ ָרה ִאיה ּו ,לָ או
הָ ִכי .וַ ֲאנָן שְׂ עוֹ ָרה ְמקָ ְרבֵ ינָןְּ ,בגִ ין דִּ שְׂ עוֹ ָרה
קַ ְד ָמאָ ה ִל ְׁשאַ ר נָהֲ ָמא דְּ ָע ְל ָמא .שְׂ עוֹ ָרה ִאיה ּו
יע הוּאְּ ,ב ִׁשיעו ָּרא דְּ הֵ ''א.
שְׂ עוֹ ָרה דְּ ה''א יְ ִד ַ
יתא ,דְּ לֵ ית חוּלָ קָ א
ִח ּ ָטה נְ קו ָּדה ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
ְל ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא דְּ חוֹ בָ א ּ ַת ּ ָמןִ .ח ּ ָטה ְּב ָר ּ ָתא
דְּ ִמ ְתחַ ְּטאָ ה ְלקַ ּ ֵמי אֲבו ָּה ,וְ ָע ִביד לָ ּה ְרעו ָּתא,
ו ַּמה ִח ּ ָטהְּ .כלָ לָ א דכ''ב אַ ְתוָ ון.

ּ ָפ ַתח אוֹ תוֹ ִּתינוֹ ק וְ אָ ַמר) ,במדבר טו( וְ הָ יָה
ַּב ֲאכָ ְלכֶ ם ִמ ּ ֶלחֶ ם הָ אָ ֶרץ ּ ָת ִרימ ּו ְתרו ָּמה לַ ה'.
ּ ָפסוּק זֶה ֶנא ֱַמר ַעל ע ֶֹמר הַ ְּתנוּפָ ה .אֵ יזוֹ
ְתנוּפָ ה? ִאם ִּבגְ לַ ל ׁ ֶשהֱנִ יפָ ּה הַ כּ ֹהֵ ן ְל ַמ ְעלָ ה,
ִהיא ְּתנוּפָ הָ .מה ִא ְכ ּ ַפת לָ נ ּו ִאם הֵ נִ יף אוֹ
יך? אֶ ָּלא וַ דַּ אי צָ ִר ְ
ִהנְ ִמ ְ
ימ ּה ְל ַמ ְעלָ ה,
יך לַ הֲ ִר ָ
וְ הַ יְ נ ּו ְּתרו ָּמה .וְ אַ ף ַעל ּ ַגב ׁ ֶשדָּ ַר ְׁשנ ּו ְׁשנַיִ ם
ִמ ּ ֵמאָ ה וְ כָ ְך זֶה ,אֲבָ ל ְּתנ ּופָ ה ַמ ִהי? זוֹ ִהי
הֲ ָר ָמה? וְ סוֹ ד חָ ְכ ָמה ָּכאןִ .אי ח ֲִס ִידים ְקדוֹ ִׁשים,
ַּבעֲ לֵ י ְר ָמ ִחים ,לֹא ִׁש ּ ַמ ְׁש ּ ֶתם אֶ ת ַר ִּבי ְׁש ַמ ְע ָיה
הֶ חָ ִסידֶ ׁ ,ש ִאם לֹא ֵת ְדע ּו ַמ ִהי ְתנוּפָ הַ ,מ ִהי
ִח ּ ָטה.
ַמ ִהי שְׂ עוֹ ָרהְּ ,תנוּפָ ה ׁ ֶשאָ ַמ ְרנ ּו ,הַ יְ נ ּו ְּתנ'' ּו
פֶ ''ה .וְ סוֹ ד ׁ ֶשלּ וֹ ) -ירמיה יג( ְּתנ ּו כָ בוֹ ד לַ ה'
ֱאלֹהֵ יכֶ םֶ ׁ .שהֲ ֵרי ּ ֶפה הַ יְ נ ּו כָ בוֹ ד ׁ ֶשרוֹ צִ ים לָ ֵתת
יכים ְלהָ ִרים
לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא ,וְ לָ כֵ ן ְצ ִר ִ
ְל ַמ ְעלָ הְ ,להַ ְראוֹ ת ׁ ֶשאָ נ ּו נוֹ ְתנִ ים ׁ ֶשלּ וֹ לַ ּ ֶפה
ׁ ֶשבַ ח לַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן אֶ ָּלא
ׁ ֶשאֵ ין
הַ זֶּה.
ְּכ ׁ ֶש ִּישְׂ ָראֵ ל ְמ ַת ְ ּקנִ ים לוֹ לַ ָּכבוֹ ד הַ זֶּה וְ נוֹ ְתנִ ים
ָּכבוֹ ד לַ ּ ֶמלֶ ְך .וְ זֶה ּו ְּתנ ּו פֶ הְּ ,תנ ּו כָ בוֹ ד ,וַ הֲ ָר ָמה
ִהיא ְּבוַ דַּ אי.
הַ ּ ָפסוּק ׁ ֶש ִה ְתחַ ְלנ ּו וְ הָ יָה ַּבאֲכָ ְלכֶ ם ִמ ּ ֶלחֶ ם
הָ אָ ֶרץ .וְ ִכי לֶ חֶ ם הָ אָ ֶרץ ִהיא שְׂ עוֹ ָרה? לֹא ָּכ ְך.
יבים שְׂ עוֹ ָרה ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּ ְשׂ עוֹ ָרה קָ ְד ָמה
וְ אָ נ ּו ַמ ְק ִר ִ
ִל ְׁשאָ ר הַ ּ ֶלחֶ ם ׁ ֶש ָּבעוֹ לָ ם .שְׂ עוֹ ָרה הוּא שְׂ עוֹ ָרה
ׁ ֶשל הֵ ''א יָדו ַּע הוּא ַּב ּ ִׁשעוּר ׁ ֶשל הֵ ''א.
ִח ּ ָטה נְ קו ָּדה ָּבאֶ ְמצַ עֶ ׁ ,שאֵ ין חֵ לֶ ק לַ ַ ּצד הָ אַ חֵ ר
ׁ ֶשחֵ ְטא ׁ ָשם) .אלא( ִח ּ ָטה ַּבת ׁ ֶש ּ ִמ ְתחַ ּ ֵטאת ִל ְפנֵי
שה ְרצוֹ נ ָּה .ו ַּמה ִח ּ ָטה? ְּכלַ ל ֶע ּ ְשׂ ִרים
אָ ִביהָ וְ עוֹ ֶ ׂ
ו ְּׁש ּ ַתיִ ם אוֹ ִתיּוֹ ת.

]לד[

פרי עץ הדר

סדר הלימוד

אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָע ָזר ,אַ ף ַעל ּ ַגב דְּ הֲ וָ ה לָ ן
ימר ,ו ְּל ַד ְרכָ א
ְל ִמ ְׁש ַמע .הָ כָ א ִאית לָ ן ְל ֵמ ַ
קַ ְׁש ּ ָתא .אָ ַמר הַ הוּא יַנּ וּקָ אָ ,הא ָמגִ ּנָא לָ קֳ בֵ ל
ירא .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,וַ דַּ אי ִח ּ ָטה הָ ִכי קָ ֵרינָן
ִּג ָ
לָ ּה .אֲבָ ל ח ֲֵמינָן ַּב ְׁשבָ ִטים ּ ֻכ ְ ּלה ּו דְּ לֵ ית ְּבה ּו
חֵ ''ט ,וּבָ ּה ִאית חֵ ''ט ,וְ קָ ֵרינָן ִח ּ ָטה .אָ ַמר הַ הוּא
יַנּ וּקָ א ,וַ דַּ אי הָ ִכי הוּא ,דְּ הָ א חֵ ''ט ׁ ַש ְר ָיא סָ ִמ ְ
יך
לָ ּהְּ .בה ּו ְּב ִׁש ְב ִטין ,לָ א הֲ ווֹ אַ ְתוָ ון ִא ּ ֵלין ,דְּ קָ א
ילא ,אֲבָ ל ְלגַ ָּב ּה
אָ ת ּו ִמ ִּס ְט ָרא דִּ ְקדו ּ ׁ ָּשה דִּ ְל ֵע ָּ
ׁ ַש ְר ָיא.
ימא א ֲַמאי נ ְַק ַטת
וְ ִאי ָּב ִעית ְלאַ ּ ָפקָ א חַ ְר ָּבא ,וְ ֵת ָ
אַ ְתוָ ון ִא ּ ֵלין הַ ִהיא ְּב ַר ּ ָתא ,אֶ ָּלא ִאי ִּתנְ דַּ ע
אשוֹ ן ,דְּ אָ ְמר ּו ִח ּ ָט''ה הֲ וָ ה,
חוֹ בָ א דְּ אָ ָדם הָ ִר ׁ
ִּתנְ דַּ ע הָ א .וְ ִאילָ נָא דָּ א ַּכד נָצַ ח ,כּ ָֹּלא ִס ְט ָרא
יה.
דְּ טוֹ ב ,נ ִָקיט ְלכָ ל ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ,וְ כַ ְפ ָייא לֵ ּ
יש ּו ִמ ָּלה דָּ א ,וְ ׁ ָשר ּו לָ ּה
חַ ְב ַר ָ ּייא קַ ְד ָמאֵ י ּ ְפ ִר ׁ
ֵמ ָר ִחיקִ ,ח ּ ָטה ְס ָתם .אָ ת ּו ַּב ְת ָראֵ י וְ אָ ְמרוִּ ,ח ּ ָטה
יש לָ ּה ,דִּ ְכ ִּתיב,
ַמ ּ ָמ ׁש .אָ ָתא יְ ׁ ַש ְעיָה וּפָ ִר ׁ
)ישעיה נד( ו ִּמ ּ ְמ ִח ּ ָתה ִּכי לֹא ִת ְק ַרב אֵ לָ יִ ְך,
יתא ,דְּ לָ א יְ הֵ א חַ ּ ָטאָ ה,
וְ ַעל ּ ֵכן נְ קו ָּדה ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
דְּ ִאלּ ּו נְ קו ָּדה לָ א הֲ וִ י ,חַ ּ ָטאָ ה לֶ הֱוִ י .וְ ִחלּ וּפָ א
ּ ֵבין ט' ְלת'ָ ּ ,ת ִביר ּו ְל ִס ְט ָרא אַ ח ֲָראְּ ,ב ִריר ּו
)ס''א דילה( דְּ ִמילָ ה.
אַ ּתוּן חַ ְב ַר ָ ּייא ,דְּ לָ א ְׁש ַמ ְׁש ּתוּן ְל ִר ִּבי )דף קפ''ט
ֲמ ׁ ֶשת זִ ינֵי
ידא ,אַ ְמ ִרין דִּ ְבח ֵ
ע''א( ְׁש ַמ ְעיָה ח ֲִס ָ
דָּ גָ ן ,לָ א ִאית חוּלָ קָ א ִל ְס ַטר אַ ח ֲָרא .וְ לָ או הָ ִכי,
דְּ הָ א ָּכל ַמה דְּ ִא ְת ְּבלֵ י ְּבאַ ְר ָעאִ ,ל ְס ַטר אַ ח ֲָרא
יה .מוֹ ץ
יה חוּלָ קָ א .ו ַּמאן חוּלָ קָ א ִאית לֵ ּ
ִאית ּ ֵב ּ
דְּ ִתדְּ פֶ נּ ּו רוּחַ  ,דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים א( לֹא כֵ ן
ֲשר ִּתדְּ פֶ נּ ּו רוּחַ  .וְ ָדא
הָ ְר ׁ ָש ִעים ִּכי ִאם ַּכמוֹ ץ א ׁ ֶ
הוּא רוּחָ א דִּ ְקדו ּ ׁ ָּשא ,ו ְּכ ִתיב )תהלים קג( ִּכי
רוּחַ ָע ְב ָרה בּ וֹ וְ אֵ ינֶנּ ּו וְ גוֹ 'ְּ .בגִ ין דְּ רוּחַ קֻ ְד ׁ ָשא
יה ְּבכָ ל ִס ְט ִרין דְּ ָע ְל ָמא ,דְּ לָ א יִ ְׁש ְּתכַ ח.
ְמפַ זֵּר לֵ ּ
דָּ א ְּבנו ְּק ָּבא .דְּ כו ָּרא ַמאי הוּאֶ ּ .תבֶ ן.
וּמוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן ַּכח ֲָדא אַ זְ ִלין ,וְ ַעל דָּ א ּ ָפטוּר
שר .דְּ לֵ ית ְּבה ּו חוּלָ קָ א ִּב ְקדו ׁ ָּשה .ה' ,דָּ גָ ן
ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
ְּבנ ְַקי ּו ְּבלָ א ּ ֶתבֶ ן וּמוֹ ץ .חֵ ''ט דְּ כַ ר וְ נו ְּק ָּבא ,מוֹ ץ
וְ ֶתבֶ ן ,הְּ :בנ ְַקי ּו דְּ ָדגָ ן .וְ ַעל דָּ א ְׁש ִלימ ּו דְּ ִאילָ נָא
אשוֹ ן
יה אָ ָדם הָ ִר ׁ
ִח ּ ָטה ִאיה ּו וְ ִאילָ נָא דְּ חָ ָטא ּ ֵב ּ
ִח ּ ָטה הֲ וָ ה .דְּ כ ָֹּלא ִאיה ּו ְּב ָר ָזא ,ו ְּב ִמ ָּלה דְּ ִח ּ ָטה.

אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,אַ ף ַעל ּ ַגב ׁ ֶשהָ יָה לָ נ ּו
ִל ְׁשמ ַֹעָּ ,כאן י ֵׁש לָ נ ּו לוֹ ַמר וְ ִל ְדר ְֹך קֶ ׁ ֶשת .אָ ַמר
אוֹ תוֹ ִּתינוֹ ק ,הֲ ֵרי ָמגֵן מוּל הַ חֵ ץ .אָ ַמר ַר ִּבי
אֶ ְל ָע ָזר ,וַ דַּ אי ִח ּ ָטה ָּכ ְך קוֹ ְר ִאים לָ ּה .אֲבָ ל
ָר ִאינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ְׁשבָ ִטים ּ ֻכ ָּלם אֵ ין חֵ ''ט ,וּבָ ּה י ֵׁש
חֵ ''ט ,וְ קוֹ ְר ִאים ִח ּ ָטה .אָ ַמר אוֹ תוֹ ִּתינוֹ ק ,וַ דַּ אי
ָּכ ְך זֶהֶ ׁ ,שהֲ ֵרי חֵ ''ט חוֹ נֶה סָ מו ְּך לָ ּהַּ .ב ּ ְׁשבָ ִטים
אֵ ין הָ אוֹ ִתיּוֹ ת הָ אֵ לּ וֶּ ׁ ,שהֲ ֵרי ָּבא ּו ִמ ַ ּצד ְק ֻד ּ ׁ ָשה
הָ ֶע ְליוֹ נָה ,אֲבָ ל אֵ לֶ יהָ י ֵׁש.
אמר לָ ּ ָמה נ ְָק ָטה
וְ ִאם ִּת ְרצֶ ה ְלהוֹ צִ יא חֶ ֶרב וְ תֹ ַ
אוֹ ִתיּוֹ ת אֵ לּ ּו הַ ַּבת הַ זּוֹ  ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵת ַדע חֵ ְטא
אשוֹ ן ׁ ֶשאָ ְמר ּו ִח ּ ָטה הָ יָהֵ ּ ,ת ַדע זֶה.
אָ ָדם הָ ִר ׁ
וְ ֵעץ זֶה ְּכ ׁ ֶש ּנָצַ חַ ,הכּ ֹל צַ ד ַה ּטוֹ ב נָקַ ט ְלכָ ל
הַ ַ ּצד הָ אַ חֵ ר ,וְ כוֹ פֵ ף אוֹ תוֹ .
שמ ּו
אשוֹ נִ ים ּ ֵפ ְר ׁש ּו ָדבָ ר זֶה וְ ָ ׂ
הַ חֲבֵ ִרים הָ ִר ׁ
אוֹ ָת ּה ֵמ ָרחוֹ קִ ,ח ּ ָטה ְס ָתםָּ .בא ּו אַ חֲרוֹ נִ ים
וְ אָ ְמר ּו ִח ּ ָטה ַמ ּ ָמ ׁשָּ .בא יְ ׁ ַש ְעיָה וּפֵ ְר ׁ ָש ּה,
ׁ ֶש ָּכתוּב )ישעיה נד( ו ִּמ ּ ְמ ִח ּ ָתה ִּכי לֹא ִת ְק ַרב
אֵ לָ יִ ְך .וְ לָ כֵ ן נְ קו ָּדה ָּבאֶ ְמצַ עֶ ׁ ,שלּ ֹא ִת ְהיֶה
חַ ּ ָטאָ הֶ ׁ .ש ִאלּ ּו לֹא הָ יְ ָתה נְ קו ָּדהִּ ,ת ְהיֶה חַ ּ ָטאָ ה.
וְ ִחלּ וּף ּ ֵבין ט' ְלת' ׁ ָש ְבר ּו אֶ ת הַ ַ ּצד הָ אַ חֵ ר,
ּ ֵברוּר )שלה( ׁ ֶשל הַ דָּ בָ ר.
אַ ּ ֶתם הַ חֲבֵ ִריםֶ ׁ ,שלּ ֹא ִׁש ּ ַמ ְׁש ּ ֶתם אֶ ת ַר ִּבי )דף
ְׁש ַמ ְעיָה הֶ חָ ִסיד ,אוֹ ְמ ִרים
קפ''ט ע''א(
ֲמ ׁ ֶשת ִמינֵי ָדגָ ן אֵ ין חֵ לֶ ק לַ ַ ּצד הָ אַ חֵ ר .וְ לֹא
ׁ ֶש ַּבח ֵ
ָּכ ְךֶ ׁ ,שהֲ ֵרי ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִּנ ְבלֶ ה בָ אָ ֶרץ י ֵׁש בּ וֹ חֵ לֶ ק
לַ ַ ּצד הָ אַ חֵ ר ,ו ַּמה ּו חֶ ְלקוֹ ? מוֹ ץ ׁ ֶש ִּתדְּ פֶ נּ ּו רוּחַ ,
ׁ ֶש ָּכתוּב )תהלים א( לֹא כֵ ן ָה ְר ׁ ָש ִעים ִּכי ִאם
ֲשר ִּתדְּ פֶ נּ ּו רוּחַ  ,וְ זוֹ ִהי רוּחַ ׁ ֶשל ְק ֻד ּ ׁ ָשה.
ַּכ ּמֹץ א ׁ ֶ
וְ כָ תוּב )תהלים קג( ִּכי רוּחַ ָע ְב ָרה בּ וֹ וְ אֵ ינֶנּ ּו
וְ גוֹ 'ִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶשרוּחַ הַ קּ ֶֹד ׁש ְמפַ ַּז ְר ּתוֹ ְּבכָ ל צִ ְד ֵדי
הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּ ָמצֵ א .זֶה ַּב ְּנקֵ בָ ה .הַ זָּכָ ר ַמהוּ?
ּ ֶתבֶ ן.
וּמוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן הוֹ ְל ִכים ְּכאֶ חָ ד ,וְ לָ כֵ ן ּ ָפטוּר
שרֶ ׁ ,שאֵ ין בּ וֹ חֵ לֶ ק ַּב ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשה .ה'  -דָּ גָ ן
ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
ְּבנִ ָּקיוֹ ן ְּב ִלי ֶתבֶ ן וּמוֹ ץ .ח''ט  -זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה,
מוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן .ה' ְּבנִ ְקיוֹ ן הַ דָּ גָ ן .וְ לָ כֵ ן ְׁשלֵ מוּת
אשוֹ ן
הָ ֵעץ הוּא ִח ּ ָטה וְ הָ ֵעץ ׁ ֶשחָ ָטא בּ וֹ אָ ָדם הָ ִר ׁ
הָ יָה ִח ּ ָטהֶ ׁ ,שהַ כּ ֹל הוּא ְּבסוֹ ד ,ו ִּב ְדבַ ר ִח ּ ָטה.

ּ ָתוָ וה ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,וְ ַת ְּווה ּו חַ ְב ַר ָ ּייא ,אָ ַמר ִר ִּבי
אֶ ְל ָע ָזר ,וַ דַּ אי הָ ִכי הוּא .אָ ַמר הַ הוּא יַנּ וּקָ א,
יה ,דְּ הָ א
הָ ִכי הוּא וַ דַּ איְ ,ק ָרא דְּ ׁ ָש ֵרינָן ּ ֵב ּ
יתי ְל ָע ְל ָמא .וְ ִאיה ּו ִמ ְת ּ ַת ָּקן
שְׂ עוֹ ָרה אַ ְקדִּ ים ְל ֵמ ֵ
ירא ְס ָתםִ ,איה ּו ָר ָזא דְּ אֶ לֶ ף
יכלָ א דִּ ְב ִע ָ
ְל ֵמ ְ
הָ ִרים ,דְּ ְמגַ דְּ ִלין ְּבכָ ל יוֹ ָמא ,וְ ִהיא אָ ְכלָ ה לוֹ ן.
יכלָ א דְּ הַ הוּא ְּתרו ָּמה,
וְ ִא ְק ֵרי לֶ חֶ ם ְּתרו ָּמהֵ ,מ ְ
יל ָיא ,דְּ הָ א ְּכ ִתיב )ויקרא כב(
וְ ִא ְת ְק ִריב ְּבלֵ ְ
וּבָ א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ָטהֵ ר וְ אַ חַ ר יֹאכַ ל ִמן הַ ּק ֳָד ִׁשים ִּכי
לַ ְחמוֹ הוּאִ .מן הַ ּק ֳָד ִׁשים דָּ א ְּתרו ָּמהִ .מן
הַ ּק ֳָד ִׁשים ,וְ לָ א ק ֳָד ִׁשים ,דְּ הָ א ק ֶֹד ׁש ְס ָתם לָ א
ִא ְק ֵרי ְּתרו ָּמה ,דְּ חוֹ ֶמר ַּבקּ ֶֹד ׁש ִמ ַּב ְתר ּו ָמה ְּתנָן.
ישא ִּב ְר ׁש ּו ְדקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא הֲ וַ ת,
אַ ְר ָעא קַ ִד ׁ ָ
ו ְּר ׁש ּו אַ ח ֲָרא לָ א ָעאל ּ ַת ּ ָמן .הֵ ְ
יך ִא ְבדִּ יקַ ת
ימנו ָּתא ,וְ לָ א ִא ְתחַ ְּב ַרת
ימת ִּב ְמהֵ ְ
אַ ְר ָעאִ ,אי קַ יְ ַ
ִּב ְר ׁש ּו אַ ח ֲָראִּ ,ב ְק ִריב ּו דִּ ְתרו ָּמה דָּ א דִּ שְׂ עוֹ ִרים,
ְּכגַ וְ ונָא דְּ ָר ָזא דְּ סוֹ ָטה .אָ ַמר ִר ִּבי אַ בָ א ,וַ דַּ אי
ִׁש ּ ָננָא דְּ חַ ְר ָּבא ְלגַ ָּב ְך ,אָ ַמר הַ הוּא יַנּ וּקָ א ,וַ דַּ אי
ֵיה.
ִא ָתקַ ְפנָא ְּב ָמגֵן וְ צִ ינָא ְלאַ ּ ָגנָא ִמ ּנ ּ

]לה[

אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,וַ דַּ אי ָּכ ְך זֶה .אָ ַמר אוֹ תוֹ
ִּתינוֹ קָּ ,כ ְך זֶה ְּבוַ דַּ אי הַ ּ ָפסוּק ׁ ֶשהָ יִ ינ ּו ְׁשרוּיִ ים
בּ וֹ ֶ ׁ ,שהֲ ֵרי שְׂ עוֹ ָרה קָ ְד ָמה לָ בֹא לָ עוֹ לָ ם ,וְ ִהיא
ְמ ֻת ּ ֶקנֶת ְל ַמאֲ כַ ל ְּבהֵ ָמה ְס ָתםִ .היא סוֹ ד אֶ לֶ ף
הָ ִרים ׁ ֶש ּ ְמגַ דְּ ִלים ְּבכָ ל יוֹ ם ,וְ ִהיא אוֹ כֶ לֶ ת
אוֹ ָתם .וְ נִ ְק ֵראת לֶ חֶ ם ְּתרו ָּמה ,אֹ כֶ ל ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה
ְּתרו ָּמה ,וְ נִ ְק ֶרבֶ ת ַּב ַּליְ לָ הֶ ׁ ,שהֲ ֵרי ָּכתוּב )ויקרא
כב( וּבָ א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ָטהֵ ר וְ אַ חַ ר יֹאכַ ל ִמן
הַ ְ ּק ָד ִׁשים ִּכי לַ ְחמוֹ הוּאִ .מן הַ ְ ּק ָד ִׁשים  -זוֹ
ְתרו ָּמהִ .מן הַ ְ ּק ָד ִׁשים וְ לֹא קָ ָד ִׁשיםֶ ׁ ,שהֲ ֵרי ק ֶֹד ׁש
ְס ָתם לֹא נִ ְק ָרא ְתרו ָּמהֶ ׁ ,שח ֶֹמר ַּבקּ ֶֹד ׁש
ִמ ַּב ְּתרו ָּמה לָ ַמ ְדנוּ.
אֶ ֶרץ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ִּב ְר ׁשוּת ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא הָ יְ ָתה,
וְ ָר ׁשוּת אַ חֶ ֶרת לֹא נִ ְכנְ ָסה ְל ׁ ָשם .אֵ ְ
יך נִ ְבדֶּ קֶ ת
הָ אָ ֶרץ ִאם עוֹ ֶמ ֶדת ּ ֶבאֱמ ּונָה וְ לֹא ִה ְתחַ ְּב ָרה
ׁ ֶשל
ְב ָר ׁשוּת אַ חֶ ֶרת? ְּבהַ ְק ָרבַ ת ְּתרו ָּמה זוֹ
שְׂ עוֹ ִריםְּ ,כמוֹ סוֹ ד ַה ּסוֹ ָטה .אָ ַמר ַר ִּבי אַ ָּבא,
וַדַּ אי ְׁשנִ ינוּת הַ חֶ ֶרב אֵ לֶ ְ
יך .אָ ַמר אוֹ תוֹ ִּתינוֹ ק,
וַדַּ אי ִה ְתחַ ז ְַּק ִּתי ְּב ָמגֵן וְ ִצ ּנָה ְל ִה ְתגּ וֹ נֵן ִמ ּ ֶמנּ וּ.

וּמצּוּר ְדּבַ שׁ אַ ְשׂ ִבּיעֶ ֽ::
וַ ֽ ַיּא ֲִכילֵ הוּ מֵ חֵ לֶ ב ִחטָּ ה ִ

)תהילים פ"א ,י"ז(

אתי :יְהוָֹה:
שִׁ בֹּלֶ ת ִחטִּ ים :שִׁ יר הַ מַּ עֲלוֹת ִממַּ עֲמַ קִּ ים קְ ָר ִ

)תהילים ק"ד ,א'(

ויברכו מזונות/אדמה בכוונה גדולה.

חטה
יח

כנגד ספירת החכמה :חטה מימין ,מצד החכמה ,נובלות החכמה של מעלה – תורה
שהם כ"ב אתוון כמנין חט"ה ,והתורה תחילתה בחכמה.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
חטה גי' טובה

חיטים גי' בינה

יט

ויכוין לתקן חטא אדם וחוה שפגמו וקלקלו בחיטה.
יח

חיטה ,שעורה וגפן הם כנגד החב"ד ,והם מוחין דאבא שמקבל ז"א לחב"ד שלו ומשם דרך החג"ת ניתנים ללאה.

תאנה רימון וזית הם המוחין דאימא )ומלובשים בהם מוחין דאבא( וניתנים לרחל דרך הנה"י שלו.
יט

ספר הליקוטים דף נ"ח  ,כתר מלכות אות קמ"ד

