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בס"ד

ֵס ֶדר ט"ּו ִּב ְׁש ָבט
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ַ -מהּו?
ּלּוח ָה ִע ְב ִרי.
• ְּביֹום ֲח ִמ ָּשׁה ָע ָׂשר ִּב ְׁש ָבטָ ,אנּו חֹוגְ גִ ים ֶאת יֹום "ט"ּו ִּב ְׁש ָבט" ַּב ַ
ְּביֹום זֶ הֶׁ ,שּנִ ְק ָרא "רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה לָ ִאילָ נֹות" ,נִ ְק ָּבעֹות ֲהלָ כֹות ׁשֹונֹות לְ גַ ֵּבי ִמצְ ֹות
רֹותיו
ַה ְּקׁשּורֹות לְ פֵ רֹות ָה ִאילָ ן ,וְ יֹום זֶ ה ְמ ַס ֵּמל ֶאת ֲח ִׁשיבּותֹו ֶׁשל ָה ִאילָ ן ּופֵ ָ
ּיּומנּו ָּבעֹולָ ם.
לְ ִק ֵ
נֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹל ֵמ ַהּפֵ רֹות ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְּב ָחה ָּב ֶהם ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ֵהם
• ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבטֲ ,
דֹוׁשה ,וְ ֵהם ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים ,וְ כֵ ן
ַא ַחת ַה ַּמ ֲעלֹות וְ ַה ְּשׁ ָב ִחים ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ַא ְרצֵ נּו ַה ְּק ָ
נֹוספִ ים ַה ְמ ַס ְּמלִ ים ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבכְ לָ ל וְ ֶאת ָה ָא ָדם ִּבפְ ָרט.
ּפֵ רֹות ָ
ּיּומּה ֶׁשל ַה ָּשׁנָ ה ַה ַח ְקלָ ִאית
•ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ,הּוא ְּב ֶעצֶ ם ַהּיֹום ַה ְמ ַאפְ יֵ ן ֶאת ִס ָ
ּקֹוד ֶמתְּ ,ות ִחּלָ ָתּה ֶׁשל ַה ָּשׁנָ ה ַה ַח ְקלָ ִאית ַה ָּב ָאה .הּוא ְמ ֻמ ָּקם לְ ַא ַחר ַה ְּתקּופָ ה
ַה ֶ
ָה ִע ָּק ִרית ֶׁשל עֹונַ ת ַהּגְ ָׁש ִמים ,וְ כָ ל ַהּפֵ רֹות ֶׁשּנִ ְר ִאים ַעל ָה ֵעצִ ים ַעד ט"ּו ִּב ְׁש ָבט
ַׁשּיָ כִ ים לַ ָּשׁנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה ,לְ ֻע ַּמת ַהּפֵ רֹות ַה ֲח ָד ִׁשים ֶׁשּנִ ְר ִאים לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֶׁשּכְ ָבר
ַׁשּיָ כִ ים לַ ָּשׁנָ ה ַה ָּב ָאה .לִ פְ ָרט זֶ הַ ,ה ְׁשלָ כֹות ׁשֹונֹות לְ גַ ֵּבי ֲהלָ כֹות ַה ְּתלּויֹות ָּב ָא ֶרץ.
•ט"ּו ִּב ְׁש ָבט נִ ְק ָרא 'רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה לָ ִאילָ נֹות'ִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ְּביֹום זֶ ה נִ ְק ַּב ַעת ְּדמּותֹו
ָה ֲע ִת ִידית ֶׁשל ָה ֵעץ ,לְ ֵׁש ֶבט אֹו לְ ֶח ֶסד ,לְ טֹוב אֹו לְ ֵהפֶ ְךּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ָה ָא ָדם ָמׁשּול
לְ ֵעץ ַה ָּשׂ ֶדה ,נֶ ְח ָׁשב יֹום זֶ ה לְ יֹום ַה ְמ ֻסּגָ ל לִ ְתפִ ּלֹות לְ ַהצְ לָ ָחה ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֵדינּו ַּב ָּשׁנָ ה
ַה ָּב ָאה.

טֹובה ְּומב ֶֹרכֶ ת"ּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ים ְּברֹאׁש
"ׁשנָ ה ָ
נֹוהגִ ים לְ ַא ֵחל ַהּיֹום זֶ ה לָ זֶ הָ :
• ֲ
אׁשי ֵּתבֹותָׁ :ש'נָ ה
ַה ָּשׁנָ הֶ .ר ֶמז לָ זֶ ה נִ ָּתן לִ ְראֹות ְּב ֵׁשם ַהח ֶֹדׁש ְׁש ָבטֶׁ ,שהּוא ָר ֵ
ט'ֹובה ְּב'רּוכָ ה.
ָ
אֹומ ִרים ּבֹו ַּת ֲחנּון ְּב ֵס ֶדר ַה ְּתפִ ּלָ ה ,וְ גַ ם ֵאין
•ט"ּו ִּב ְׁש ָבט נֶ ְח ָׁשב לְ יֹום ֲחגִ יגִ י וְ ֵאין ְ
קֹוב ִעים ּבֹו ַּת ֲענִ ּיֹות.
ְ
• ֵמ ָאז ָחזַ ר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַא ְרצֹו לְ ַא ַחר ַאלְ ּפַ יִ ם ְׁשנֹות ּגָ לּותֹוָ ,היְ ָתה ֶע ְדנָ ה לְ ַחג
ָה ִאילָ נֹות ט"ּו ִּב ְׁש ָבטְּ ,וביֹום זֶ ה יָ צְ אּו ִראׁשֹונֵ י ַה ִּמ ְתיַ ְּשׁ ִביםַ ,אנְ ֵׁשי 'יְ סֹוד ַה ַּמ ֲעלָ ה',
'זִ כְ רֹון יַ ֲעקֹב' וְ עֹוד ,לִ נְ ִט ַיעת ַאלְ פֵ י ֲעצֵ י ּפֶ ִריִּ ,ומּפֵ רֹות ֲע ָמלָ ם ָאנּו נֶ ֱהנִ ים ַהּיֹום.
•יֵ ׁש לְ ַה ֲע ִדיף ּפֵ רֹות ִמיבּולָ ּה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל־ּפְ נֵ י ַהּפֵ רֹות ִמחּוץ לָ ָא ֶרץּ ,גַ ם
ִּבגְ לַ ל ַה ֲח ִׁשיבּות ֶׁשל ּפֵ רֹות ַא ְרצֵ נּו לְ ֻע ַּמת ּפֵ רֹות זָ ִרים ,וְ גַ ם ִּבגְ לַ ל ֶׁש ָאנּו ְמ ַחּזְ ִקים
ְּבכָ ְך ֶאת ַה ַח ְקלָ ִאים ַהיְ ָק ִרים ֶׁשּלָ נּו.
•יֹום ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ְמ ַס ֵּמל ּגַ ם ֶאת ַה ֲח ִׁשיבּות לִ ְׁש ִמ ָירה ַעל ֶע ְרכֵ י ַה ֶּט ַבע וַ ֲהגַ ּנַ ת
ּמּובא
ּצֹומ ַחָ .א ָדם ָה ִראׁשֹון ּכְ ָבר ִהצְ ַטּוָה לִ ְׁשמֹר ַעל ְׁשלֵ מּות ַה ְּב ִר ָיאהּ ,כַ ָ
ַה ַחי וְ ַה ֵ
"ּב ָׁש ָעה ֶׁש ָּב ָרא ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ,נְ ָטלֹו וְ ֶה ֱחזִ ירֹו ַעל ּכָ ל
ַּב ִּמ ְד ָרׁשְ :
ִאילָ נֹות ּגַ ן ֵע ֶדן וְ ָא ַמר לֹו'ְ ,ר ֵאה ַמ ֲע ַׂשי ּכַ ָּמה נָ ִאים ְּומ ֻׁש ָּב ִחים ֵהם ,וְ כָ ל ַמה
אתיֵּ .תן ַּד ְע ְּתָך ֶׁשֹּלא ְּת ַקלְ ֵקל וְ ַת ֲח ִריב ֶאת עֹולָ ִמיֶׁ ,ש ִאם
אתי ִּ -ב ְׁש ִבילְ ָך ָּב ָר ִ
ֶּשׁ ָּב ָר ִ
ִקלְ ַקלְ ָּת ֵאין ִמי ֶׁשּיְ ַת ֵּקן ַא ֲח ֶריָך'".

ָה ָא ָדם וְ ָה ִאילָ ן
יבּותם ,נְ טּולֵ י ָעלִ ים וְ ַח ְסרֵ י ֵּפרֹות,
עֹומ ִדים ַּב ֲעלִ ָ
קּופת ט"ּו ִּב ְׁש ָבט .רּוחֹות ְס ָערָ ה ,קֹר ַמ ְק ִּפיא ּוגְ ָׁש ִמים ַעּזִ ים יֹורְ ִדים לְ ֹלא ֲהפּוגָ הָ .ה ֵע ִצים ְ
ְּת ַ
וְ ַה ַּמרְ ֶאה ֶׁשּלָ ֶהם ּכִ ְמ ַעט ְמעֹורֵ ר רַ ֲח ִמים.
ּכֵ ן! ִמ ַּבחּוץ נִ רְ ֶאה ָא ְמנָ ם ָה ִאילָ ן ִּב ְמֹלא ֲעלִ יבּותֹו .יָ ְפיֹו וַ ֲה ָדרֹו נִ ַּטל ִמ ֶּמּנּו וְ הּוא נֶ ֱע ַדר ּכָ ל ָעלֶ ה ְּופרִ י ,אּולָ ם ִמ ַּת ַחת לִ ְפנֵ י ַהּשֶׁ ַטח ִמ ְתרַ ֶח ֶׁשת ִה ְת ַח ְּדׁשּותָ .ה ֵעץ אֹוגֵ ר ּכֹחֹות
רֹואים זֹאת ֲע ַדיִ ן ,אּולָ ם ְּביָ ִמים ֵאּלּו מֻ זְ רֶ ֶמת ֶאנֶ רְ ּגְ יָ ה ְמחֻ ֶּד ֶׁשת ְּב ָׁשרְ ֵׁשי ָה ֵע ִציםַ ,ה ָּש ׂרָ ף זֹורֵ ם ֶאל ַהּגֶ זַ ע ִּומ ֶּמּנּו ֶאל ָה ֲענָ ִפים ,וְ נִ ָּצנִ ים
ִּומ ְתעֹורֵ ר ׁשּוב לַ ַחּיִ יםֲ .אנַ ְחנּו ָא ְמנָ ם ֹלא ִ
ן־מה יִ לְ ְּבׁשּו ָה ֵע ִצים ַמרְ אֹות ְמלַ ְּב ִבים.
ְק ַטּנִ ים ַאף נִ רְ ִאים ּפֹה וָ ָׁשםַ .הּשְׁ ֵק ִדּיָ ה ּפֹורַ ַחת ,וְ ֶׁש ֶמׁש ָּפז עֹוד ְמ ַעט זֹורַ ַחתַ ,ה ִה ְת ַח ְּדׁשּות קֹורֶ ֶמת עֹור וְ גִ ִידיםְּ ,ובעֹוד זְ ַמ ָ
"ּכִ י ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָּש ׂ ֶדה" נֶ ֱא ַמר ַּבּתֹורָ הּ .גַ ם ֵא ֶצל ָה ָא ָדם יֶ ְׁשנָ ן ְּתקּופֹות ֶׁשל יְ רִ ָידה ְּוק ִמילָ ה ,זְ ַמּנִ ים ֶׁשל חֻ לְ ָׁשה וַ ֲעיֵ פּותַ ,הרְ ּגָ ָׁשה ֶׁשל ְּתלִ יׁשּות וְ ח ֶֹסר יַ ִּציבּות .אּולָ ם ְּב ִדּיּוק ּכְ מֹו
נֹוסס לְ ִת ְפ ָארָ ה.
צֹומ ַח ֵמ ָח ָדׁש ִּומ ְת ֵ
ּדֹומה לָ ִאילָ ן ,וְ כָ מֹוהּו ַאף הּוא ֵ
עֹובר ַּת ֲהלִ יְך ֶ
ָה ִאילָ ןּ ,גַ ם ָה ָא ָדם ְמ ַק ֵּבל לְ ֶפ ַתע ּכֹחֹות רַ ֲענַ ּנִ יםִ ,מ ְת ַחּזֵ ק ְּומ ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר נְ עּורָ יו .הּוא ֵ

ֵּבין ָה ָא ָדם לְ ֵעץ ַה ָּש ׂ ֶדה:
נֹוצר ִאילָ ן ְמס ָֹעף ,וְ כָ ְך ּגַ ם ֵמ ַה ְׁש ָק ָעה ְק ַטּנָ ה ֶׁשל ָה ָא ָדם ,עֹוד ִמ ְצוָ ה
• ִמּגַ רְ ּגֵ ר ֶא ָחד ָ
צֹובר ָה ָא ָדם ָׂשכָ ר ּגָ דֹול.
וְ עֹוד ַמ ֲע ֶׂשה נֶ ֱא ָצלֵ ,
הֹופְך לְ גִ ְבעֹולִּ ,ומ ֶּמּנּו
נֹוצר ִמּזֶ רַ ע ָק ָטן ֶׁש ִּמ ְת ַּפ ֵּת ַח לִ ְׁש ִתילְּ ,וב ֶמ ֶׁשְך ַהּזְ ַמן ֵ
• ָה ֵעץ ַ
לְ גֶ זַ ע ַה ְמ ַׁשּלֵ ַח ֲענָ ִפיםּ ,וכְ כָ ל ֶׁש ַהּזְ ַמן חֹולֵ ף ִמ ְת ַּפ ֵּת ַח ָה ֵעץ ְּבא ֶֹפן ַמרְ ִׁשיםּ .גַ ם
ָה ָא ָדם ַמ ְת ִחיל ּכְ ִתינֹוק ָק ָטן ,יֶ לֶ ד ,נַ ַערַּ ,ובּסֹוף ָא ָדם ּבֹוגֵ ר ַּוב ַעל ח ֶֹסן ַע ְצ ִמי ,וְ ַאף
הּוא ְמ ַׁשּלֵ ַח ֲענָ ִפים ַּומ ֲע ִמיד ֶאת ַהּדֹורֹות ַה ָּב ִאים.
•לְ ַא ַחר זְ רִ ַיעת ַהּגַ רְ ּגֵ ר הּוא נִ רְ ָקב ַּב ֲא ָד ָמה ,וְ רַ ק לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִמ ְת ַּפ ֵּת ַח ִמ ֶּמּנּו ֵעץ
ָּת ִמיר ,וְ כָ ְך ַמ ְצלִ ַיח ָה ָא ָדם לְ ִה ְת ַּפ ֵּת ַח ִמּתֹוְך ֲענָ וָ ה וְ ֹלא ִמּתֹוְך ּגַ ֲאוָ ה וְ ִה ְתנַ ְּש ׂאּות.
•לִ ְׁש ִתיל רַ ְך ַמ ְצ ִמ ִידים קֹורָ ה ֵא ָיתנָ ה ּכְ ֵדי לְ יַ ּשְׁ רֹו ,אּולָ ם ִאם ָה ֵעץ ּכְ ָבר ּגָ ַדל וְ גִ זְ עֹו
יׁשּיּותֹו ְּבעֹודֹו ָצ ִעיר
יֹותר לְ יַ ּשְׁ רֹוּ .גַ ם ָה ָא ָדם נָ תּון לְ ִעּצּוב ִא ִ
ִה ְת ַע ָּבהֹ ,לא נִ ָּתן ֵ

וְ רַ ְךַּ ,ומה ּשֶׁ ֹּלא רֹוכְ ִׁשים ְּבגִ יל ָצ ִעיר ָק ֶׁשה ְמאֹד לִ רְ ּכֹׁש ְּבגִ יל ְמבֻ ּגָ ר.
רֹותיו
יֹותר ָּב ֵעץּ ,כָ ְך ֵּפ ָ
ּתֹוצ ָאהּ .כְ כָ ל ֶׁש ַּמ ְׁש ִק ִיעים ֵ
•ּכְ ג ֶֹדל ַה ַה ְׁש ָק ָעה ּכָ ְך ּג ֶֹדל ַה ָ
קֹוצרִ ים ֵּפרֹות ַה ְצלָ ָחה
יֹותרְ ,
יֹותר .וְ כָ ְך ּגַ ם ַּב ַחּיִ יםּ ,כְ כָ ל ֶׁש ַּמ ְׁש ִק ִיעים ֵ
ְמ ֻׁש ָּב ִחים ֵ
יֹותר.
טֹובים ֵ
ִ
רֹותיו.
מֹוציא ׁשּוב וְ ׁשּוב ֶאת ֵּפ ָ
• ָה ִאילָ ן ֵאינֹו ִמ ְת ַעּיֵ ף לְ עֹולָ םִּ ,ומ ֵּדי ָׁשנָ ה הּוא ִ
ּגַ ם ָה ָא ָדם ָצרִ יְך לְ ָהנִ יב ֵּפרֹות ּכָ ל ָה ֵעת וְ ֹלא לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ַתרְ ֶּד ֶמת וְ ח ֶֹסר ְּפ ִעילּות.
•יְ נִ ָיקתֹו ֶׁשל ָה ִאילָ ן ִהיא ֵמ ַה ַּמיִ ם ִּובלְ ֲע ֵד ֶיהם ֵאין לֹו ֶא ְפ ָׁשרּות ִקּיּום ,וְ גַ ם יְ נִ ָיקתֹו
הּודי ִהיא ִמן ַהּתֹורָ הֶׁ ,שּכֵ ן ֵאין ַמיִ ם ֶאּלָ א ּתֹורָ הִּ ,ובלְ ֲע ֵדי ַה ַּמיִ ם הּוא ּכְ מֹו
ֶׁשל יְ ִ
הּוצא ֵמ ַהּיָ ם ֶׁש ֵאין לֹו ַּת ָּקנָ ה.
ָּדג ֶׁש ָ
קּועים ָעמֹק ַּב ֲא ָד ָמה ,וְ כָ ְך ּגַ ם ָׁשרָ ָׁשיו
ּוׁש ִ
• ָׁשרָ ָׁשיו ֶׁשל ָה ֵעץ נִ ְס ָּתרִ ים ֵמ ֵעינֵ ינּו ְ
כּותם ִמ ְת ַקּיֵ ם
בֹותינּו ְּב ֶמ ֶׁשְך ּדֹורֹות ֲארֻ ּכִ יםִּ ,ובזְ ָ
טּועים ָעמֹק ַּב ֲא ֵ
הּודי נְ ִ
ֶׁשל ַהּיְ ִ
ַע ֵּמנּו זֶ ה ַאלְ ֵפי ָׁשנִ ים.

יֹותר ִּב ְפנֵ י רּוחֹות
יֹותרּ ,כָ ְך הּוא ָע ִמיד ֵ
•ּכְ כָ ל ֶׁש ָה ֵעץ הּוא ַּב ַעל ָׁשרָ ִׁשים ֵא ָיתנִ ים ֵ
יֹותר ִּב ְפנֵ י
טֹוביםָ ,ע ִמיד ֵ
ּדֹותיו ֲא ִצילִ ּיֹות ַּומ ֲע ָׂשיו ִ
ְס ָערָ הּ .גַ ם ָה ָא ָדם ֶׁש ִּמ ָ
ִׁשּנּויִ ים ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ַחּיִ ים.
• ַה ְׁש ָקיָ ה מֻ גְ זֶ ֶמת ֶׁשל ָה ֵעץ וְ זִ ּבּול ֵמ ֵע ֶבר לַ ִּמ ָּדה ,יְ כֹולִ ים לְ ַהּזִ יק לָ ֵעץּ .כָ ְך ּגַ ם ֵאין
יֹותר ִמ ַּדי ַא ַחר ָצרְ כֵ י ּגּופֹוַ ,מ ֲאוַ ּיִ ים ְּותׁשּוקֹות.
לָ ָא ָדם לִ רְ ּדֹף ֵ
•ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָה ִאילָ ן זָ קּוק לְ אֹור ַהּשֶׁ ֶמׁשּ ,כָ ְך זָ קּוק ָה ָא ָדם לְ יַ ד ְמכַ ּוֶ נֶ ת ,לְ ַב ַעל נִ ָּסיֹון
ֶׁשּיְ כַ ּוֵ ן וְ יָ ִאיר ֶאת ַּדרְ ּכֹו.

ּיּובית
• ֲאוִ יר מֻ רְ ָעל ַמּזִ יק לָ ֵעץּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ֲאוִ ירָ ה ַהרְ ָסנִ ית ַמּזִ ָיקה לְ ִה ְת ַּפ ְּתחּות ִח ִ
ֶׁשל ָה ָא ָדם.
יֹותר ,לְ עֻ ַּמת ֲע ֵצי ְסרָ ק ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ֵּפרֹות וְ ֵהם ְמעֹורְ רִ ים
• ֲע ֵצי ְּפרִ י ֵהם ֲא ִצילִ ּיִ ים ֵ
'עֹוׂשים רַ ַעׁש'
רּוח .יֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ּתֹכֶ ןַ ,אְך ֵהם ִ
רַ ַעׁש ִּב ְמעֹוף ָה ַ
ּתֹועלֶ ת ּכְ מֹו ֵעץ ְסרָ ק .לְ עֻ ָּמ ָתם יֶ ְׁשנָ ם ֲאנָ ִׁשים
ּיּותם וְ ֹלא ְמ ִב ִיאים ׁשּום ֶ
ְּב ִחיצֹונִ ָ
ּיּותם וְ תֹורְ ִמים לִ ְס ִב ָיב ָתם ִּומ ְׁש ַּפ ְח ָּתם ִמּתֹוְך
יׁש ָ
יכּותּיִ יםֶׁ ,שּבֹונִ ים ֶאת ִא ִ
ֵא ִ
ְצנִ יעּות וַ ֲענָ וָ ה ְּובלִ י ִצלְ צּולִ ים.

~ ֵס ֶדר ַה ַחג ~
לֹוב ִׁשים ְּבגָ ִדים נָ ִאים לִ כְ בֹוד ַה ַחג.
• ְ
• ִמ ְת ַּכּנְ ִסים יַ ַחד לְ ֻׁשלְ ַחן ַה ַחג ֶה ָערּוְך וְ ַה ְמפ ָֹארַ ,מ ְדלִ ִיקים נֵ רֹותַּ ,ומּנִ ִיחים ַעל
ַהּשֻׁ לְ ָחן ֵּפרֹות ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְּב ָחה ָּב ֶהם ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאלִ ,מּשִׁ ְב ַעת ַה ִּמינִ ים ֵּופרֹות ִאילָ ן
נֹוס ִפים.
ָ
• ַמ ַאכְ לֵ י ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים :לֶ ֶחם ִ -ח ָּטהִּ ,בירָ ה ְׁשחֹרָ ה ְׂ -שעֹורָ ה ,יַ יִ ן ּ -גֶ ֶפן,
ְּת ֵאנָ ה ,רִ ּמֹון ,זֵ ִיתיםְּ ,ות ָמרִ ים.
אֹותם ֶא ְתרֹוגִ ים ָּב ֶהם ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו לַ ִּמ ְצוָ ה ְּב ַחג
•אֹוכְ לִ ים רִ ַּבת ֶא ְתרֹוגִ יםֵ ,מ ָ
ַהּסֻ ּכֹות.
"ׁש ֶה ֱחיָ ינּו" ַעל ְּפרִ י ָח ָדׁשֶׁ ,ש ֶּטרֶ ם ָאכַ לְ נּו ְּב ָׁשנָ ה זֹו.
• ְמ ָברְ כִ ים ֶ
•יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ֵס ֶדר ַה ְּברָ כֹות לְ ִפי ִּדינֵ י ַה ְּק ִד ָימה.
ּפֹוטרֶ ת
ּמֹוציא ִהיא ָהרִ אׁשֹונָ ה וְ ִהיא ֶ
נֹוטלִ ים יָ ַדיִ ם לַ ְּסעֻ ָּדהֲ ,אזַ י ִּברְ ּכַ ת ַה ִ
ִאם ְ
ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּברָ כֹות.

נֹוטלִ ים יָ ַדיִ םְ ,מ ָברְ כִ ים ְּת ִחּלָ ה ְ'מזֹונֹות' ַעל ְּד ַבר ַמ ֲא ֶפה ,לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן
ִאם ֹלא ְ
ִּברְ ּכַ ת ָ'ה ֵעץ' ַעל ַהּזַ יִ ת ,לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ַ'הּגֶ ֶפן' ַעל ַהּיַ יִ ןִּ ,ברְ ּכַ ת ָ'ה ֲא ָד ָמה' ִאם יֵ ׁש
ְּפרִ י ָה ֲא ָד ָמה ּכְ מֹו ַּבּנָ נָ ה אֹו יְ רָ קֹות ֲא ֵחרִ יםּ ,ולְ ַבּסֹוף ֶ'ׁש ַהּכֹל' ַעל ַה ַּמ ְׁש ָקאֹות.
ְּב ִסּיּום ַה ְּסעֻ ָּדה יֵ ׁש לְ ָברֵ ְך ִּברְ ּכַ ת ַה ָּמזֹון ִאם נָ ְטלּו יָ ַדיִ ם לַ ְּסעֻ ָּדה ,אֹו ִּברְ ּכַ ת
ֵ'מ ֵעין ָׁשֹלׁש'.
ּדּוע ָאנּו ְמ ָברְ כִ ים ְּברָ כָ ה לִ ְפנֵ י ָה ֲאכִ ילָ ה?
ַמ ַ
• ָא ְמרּו ֲחזַ "לֶׁ ,ש ָאסּור לָ ָא ָדם לֵ ָיהנֹות ִמן ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ְּבלִ י ְּברָ כָ ה ,וְ כָ ל ַהּנֶ ֱהנֶ ה
לֹואּה,
ִמן ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ְּבלִ י ְּברָ כָ הּ ,כְ ִאּלּו ּגָ זַ ל ֶאת ַה ָּק ָּב"הֶׁ .שּכֵ ן לַ ה' ָה ָארֶ ץ ְּומ ָ
ּומֹודים לֹו ַעל
אֹותּה לִ ְבנֵ י ָא ָדם ,רַ ק לְ ַא ַחר ֶׁש ֵהם ְמ ָברְ כִ ים ִ
אּולָ ם הּוא נָ ַתן ָ
ּטֹובים וְ ַה ְמ ֻׁש ָּב ִחים ֶׁש ֵהכִ ין ַּב ֲעבּורֵ נּו.
ַה ְּברִ ָיאה ַהּיָ ָפה ֶׁש ָּברָ א וְ ַה ֵּפרֹות ַה ִ
• ְּברָ כָ ה ִהיא ִמּלְ ׁשֹון ְּברֵ כָ הֶׁ ,שּכֵ ן ַה ְמ ָברֵ ְך ְּבכַ ּוָ נָ ה נִ ְפ ַּת ַחת לֹו ְּברֵ כָ ה ֶׁשל ֶׁש ַפע
ִמן ַהּשָׁ ַמיִ ם.

אֹומרִ ים ְּת ִפּלָ ה זֹו ֶׁש ִח ֵּבר ַה ֶּבן ִאיׁש ַחי:
לִ ְפנֵ י ֶׁשאֹוכְ לִ ים ֶאת ַה ֵּפרֹותְ ,
ל־ה ָארֶ ץ וַ יְ ִהי־כֵ ן.
ֹלקים ַּת ְד ֵׁשא ָה ָארֶ ץ ֶּד ֶׁשא ֵע ֶׂשב ַמזְ רִ ַיע זֶ רַ ע ֵעץ ְּפרִ י ע ֶֹׂשה ְּפרִ י לְ ִמינֹו ֲא ֶׁשר זַ רְ עֹו־בֹו ַע ָ
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
ֹלקים ּכִ י־טֹוב:
ה־ּפרִ י ֲא ֶׁשר זַ רְ עֹו־בֹו לְ ִמינֵ הּו וַ ּיַ רְ א ֱא ִ
ּתֹוצא ָה ָארֶ ץ ֶּד ֶׁשא ֵע ֶׂשב ַמזְ רִ ַיע זֶ רַ ע לְ ִמינֵ הּו וְ ֵעץ ע ֶֹׂש ְ
וַ ֵ
הֹוׁש ָיעה נָ אַ ,הּיֹום ַהּזֶ ה לָ ִאילָ ן הּוא רֹאׁש ַהּשָׁ נָ ה.
ָאּנָ א ה' ִ
ָאּנָ א ה' ַה ְצלִ ָיחה ּנָ אַ ,הּיֹום ַהּזֶ ה לָ ִאילָ ן הּוא רֹאׁש ַהּשָׁ נָ ה.
ָאּנָ א ה' ַהרְ וִ ָיחה ּנָ אַ ,הּיֹום ַהּזֶ ה לָ ִאילָ ן הּוא רֹאׁש ַהּשָׁ נָ ה.
ָאּנָ א ה' ֵה ִיט ָיבה נָ אַ ,הּיֹום ַהּזֶ ה לָ ִאילָ ן הּוא רֹאׁש ַהּשָׁ נָ ה.
ֵאל נָ א ְּפ ֵצה נָ א ָׁשנָ ה זֹו ִמּשָׁ ִמיר וָ ַׁשיִ תָּ ,וברֵ ְך ֵעץ ֶׁש ֶמן וָ זַ יִ ת.
ֵאל נָ א ְּב ָמ ָטר רַ ּוֵ ה ַחרְ בֹונֵ י יְ ִׁשימֹוןָּ ,וברֵ ְך ּגֶ ֶפן ְּות ֵאנָ ה וְ רִ ּמֹון.
ּפּוחים.
ּפּוחיםָּ ,וברֵ ְך ֱאגֹוז וְ ָת ָמר וְ ַת ִ
רֹומם ֲע ֶצרֶ ת עֹולְ לֵ י ִט ִ
ֵאל נָ א ֵ
ֵאל נָ א ִצ ְד ְקָך ֵמ ַע ְּמָך ַּבל יִ ָּפ ֵסקָּ ,וברֵ ְך ָחרּוב ְּוקרֻ ְס ְט ַמל וַ ֲא ַפרְ ֵסק.
ֵאל נָ א ַחּלֵ ץ ְק ִהּלָ ה ֲא ֶׁשר ֵאלֶ יָך ַּת ֲערֹגָּ ,וברֵ ְך ַהּתּות וְ ָה ֱאגֹוז וְ ָה ֶא ְתרֹוג:
ש ֹּנאכַ ל ּונְ ָברֵ ְך ֲעלֵ ֶיהן ַע ָּתה,
ש ְּבכ ַֹח ְסג ַֻּלת ֲאכִ ילַ ת ַה ֵּפרֹות ֶ ׁ
בֹותינּוׁ ֶ ,
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
יהי רָ צֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
"וִ ִ
ש ַפע רָ צֹון ְּברָ כָ ה ּונְ ָד ָבה,
ש ִּפ ַיע ֲעלֵ ֶיהן ֶ ׁ
שר ֵה ָּמה ְּתלּויִ ים ָּבם ,לְ ַה ְ ׁ
ש ֶיהן ָה ֶעלְ יֹונִ ים ֲא ֶ ׁ
שרְ ֵ ׁ
שר נֶ ְהּגֶ ה ְּבסֹוד ָ ׁ
וַ ֲא ֶ ׁ
שנִ ית לְ ַהגְ ִּדילָ ם ּולְ ַה ְצ ִמ ָיחם,
הֹודָך לָ ׁשּוב ֵ ׁ
ש ַפע ְ
ש ָטרִ ים ֲעלֵ ֶיהם יִ ְת ַמ ְּלאּו ֵמעֹז ֶ ׁ
ַּגם ַה ְּממֻ ִּנים וְ ַה ִּמ ְ ׁ
ש ַמיִ ם,
ן־ה ָּ ׁ
שָך ִמ ַ
ש ִק ָיפה ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְ ׁ
שלֹוםַ .ה ְ ׁ
טֹובים ּולְ ָ ׁ
טֹובה וְ לִ ְברָ כָ ה ,לְ ַחּיִ ים ִ
שנָ ה ,לְ ָ
שנָ ה וְ ַעד ַא ֲחרִ ית ַה ָּ ׁ
שית ַה ָּ ׁ
ֵמרֵ ִ ׁ
ת־פנֶ יָך,
ש ֵיתהּו ְברָ כֹות לָ ַעדְּ ,ת ַח ֵּדהּו ְב ִש ְׂמ ָחה ֶא ָּ
טֹובה וְ לִ ְברָ כָ הְּ ,ת ִ ׁ
שנָ ה ַה ֹּזאת לְ ָ
ת־ה ָּ ׁ
ָּוברֵ ְך ָעלֵ ינּו ֶא ַ
רֹות ָיה ְּב ֵמ ֵעינּוֶ ,א ָחד ַה ַּמרְ ֶּבה וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט.
וְ נָ ְתנָ ה ָה ָארֶ ץ יְ בּולָ ּה וְ ֵעץ ַה ָּש ֶׂדה יִ ֵּתן ִּפרְ יֹו ,וַ ֲעלֵ ֶיהם ָּתבֹוא ִּברְ ַּכת טֹוב ,לְ ִה ְת ָּברֵ ְך ֵּפ ֶ
שר ָח ָטא ְּב ֵפרֹות ָה ִאילָ ן,
בֹותינּוַּ ,וב ֲעֹון ָא ָדם ָהרִ אׁשֹון ֲא ֶ ׁ
ש ִּנ ְת ַּפ ְּזרּו ַעל יָ ֵדינּו אֹו ַעל יְ ֵדי ֲא ֵ
וְ כָ ל ַה ִּניצֹוצֹות ֶ ׁ
ַע ָּתה יָ ׁשּובּו לְ ִה ְת ָּכלֵ ל ְּבעֹז ֲה ַדר ֵעץ ַה ַח ִּיים".

ִח ָּטה

ּוד ָבׁש" (דברים ח ,ח).
ּוׂשעֹרָ ה וְ גֶ ֶפן ְּות ֵאנָ ה וְ רִ ּמֹון ֶארֶ ץ־זֵ ית ֶׁש ֶמן ְ
"ארֶ ץ ִח ָּטה ְ
קֹורְ ִאיםֶ :
עֹולםּ ,בֹורֵ א ִמינֵ י ְמזֹונֹות".
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
רּוסת עּוגָ הְּ ,ומ ָברְ כִ יםָ :
נֹוטלִ ים ְּפ ַ
ְ
יעְך" (תהלים קמז ,יד),
בּולְך ָׁשלֹום ֵח ֶלב ִח ִּטים יַ ְׂש ִּב ֵ
"ה ָּש ׂם־ּגְ ֵ
ֲא ִבי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְמ ָברֵ ְך ַעל ַה ִח ָּטהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ
ִּומ ְת ַּפּלֵ ל ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַהּשָׁ לֹום ָׁשרּוי ְּב ֵביתֹו וְ ַה ָּמזֹון וְ ַה ַּפרְ נָ ָסה ְּברֶ וַ ח.
ּבּותּיִ ים ֶׁשל ַה ִח ָּטהֵ ,הם
יֹותר לָ ָא ָדםִ .מינִ ים ַּתרְ ִ
ׁשּובים ְּבתֹולְ דֹות ָה ֱאנֹוׁשּותְּ ,ומ ַהּוָ ה ְמקֹור ָמזֹון ָחׁשּוב ְּב ֵ
ַה ִח ָּטה ִהיא ֵּבין ַה ְּצ ָמ ִחים ַה ֲח ִ
סֹודי וְ ָחׁשּוב ֶׁשל ֶארֶ ץ
ַמרְ ּכִ יב ַה ָּמזֹון ָה ִע ָּקרִ י ְּב ַתרְ ּבֻ ּיֹות ׁשֹונֹות ִּוב ְפרָ ט ְּב ֵאזֹור ַהּיָ ם ַה ִּתיכֹוןַ .ה ִח ָּטה מֻ זְ ּכֶ רֶ ת ְּ 30פ ָע ִמים ַּב ִּמ ְקרָ א ּכְ ֶצ ַמח יְ ִ
יֹותר ָּבעֹולָ ם ָה ַע ִּתיק.
יִ ְׂשרָ ֵאל ,וְ הּוא ִמין ַה ָּדגָ ן ַה ָּׁשכִ ַיח ְּב ֵ
לְ ֵד ָעה ַא ַחתֵ ,עץ ַה ַּד ַעת ִמ ֶּמּנּו ָאכְ לּו ָא ָדם וְ ַחּוָ ה ְּבגַ ן ֵע ֶדןָ ,היָ ה ֵעץ ַה ִח ָּטה ֶׁש ְּבאֹותֹו זְ ַמן ָהיָ ה ִמ ַּת ֵּמר לַ ּג ַֹבּה ּכְ ֶארֶ ז ַהּלְ ָבנֹון.

ֶה ְק ֵׁשר:

ּתֹובנָ ה:
ָ

ִסּפּור:

ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל נִ ְמ ְׁשלּו לְ ִח ִּטים,
ׁשּובים ְּב ֵעינֵ י
ֶׁשּכֵ ן ְׁשנֵ ֶיהם ֲח ִ
ַּב ֲעלֵ ֶיהם וְ יֵ ׁש לָ ֶהם ִמנְ יָ ן
ִּומ ְס ָּפר ְּב ֶח ְׁשּבֹון ִּומ ָּדה.
ּגַ ם ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל נִ ְס ַּפר ִּב ֵידי
ַה ָּק ָּב"ה ִּבירִ ָידתֹו לְ ִמ ְצרַ יִ ם,
וְ ַאף ַּב ִּמ ְד ָּבר נִ ְצ ַטּוָ ה מ ֶֹׁשה
לִ ְסּפֹר ֶאת ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל
אֹותםּ ,כְ ָא ָדם
ֵמרֹב ִח ָּבתֹו ָ
ֶׁש ְּמ ַח ֵּבב ֶאת ּכַ ְסּפֹו ּומֹונֶ ה
אֹותֹו ְּבכָ ל ָׁש ָעה.

ַה ִח ָּטה ִהיא ּגַ רְ ּגֵ ר ֶׁש ָעטּוף
ְּבמֹוץ ְּוקלִ ּפֹותּ ,וכְ ֵדי
הֹוציא ִמ ֶּמּנּו
לְ ָה ִפיק ּולְ ִ
ּתֹועלֶ ת ,יֵ ׁש לְ ַה ְפרִ יד ֶאת
ֶ
ַהּסֹלֶ ת ֵמ ַה ְּפסֹלֶ תּ .כָ ְך הּוא
ּכָ ל ָא ָדםֶׁ ,ש ָּטמּון ְּבחֻ ּבֹו
ְּובתֹוכֹו ּגַ רְ ִעין טֹובֶ ,אּלָ א
ֶׁשהּוא ְמכֻ ֶּסה לִ ְפ ָע ִמים
ִּב ְפסֹלֶ ת ,וְ ָת ִמיד יֵ ׁש
לְ ַח ֵּפׂש ּולְ גַ ּלֹות ֶאת ָהאֹור
ֶׁשּבֹו.

ירּותי ְּובלִ י ּכָ ל ֶק ֶׁשר לַ יְ בּול ָה ֲא ִמ ִּתי
ַּבּזְ ַמן ָה ַע ִּתיק ,נָ ֲהגּו ַה ְּמלָ כִ ים לִ גְ ּבֹות ַמס ְׁשנָ ִתי ֵמ ַה ַח ְקלָ ִאים ְּבא ֶֹפן ְׁשרִ ִ
בּועיםְּ ,בג ַֹבּה
דֹות ֶיהם ֶׁשל ַה ַח ְקלָ ִאים ,וְ ַהּלָ לּו נִ ְדרְ ׁשּו לְ ַמּלֵ א ְּב ִח ִּטים ֶח ֶדר ֶׁשל ֲע ָׂשרָ ה ֶמ ְטרִ ים רְ ִ
ֶׁשּגָ ַדל ִּב ְׂש ֵ
נֹוס ִעים ֵמ ִעיר לְ ִעיר ִּומּכְ ָפר
ֶׁשל ֲע ָׂשרָ ה ֶמ ְטרִ ים ,וְ זֶ ה ָהיָ ה ֶחלְ קֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַּביְ בּול ַהּשְׁ נָ ִתיְּ .פ ִק ֵידי ַה ַּמסָ ,היּו ְ
אֹוצר ַה ֶּמלֶ ְך.
אֹותּה לְ ַ
גֹובים ֶאת ַהּכַ ּמּות ָה ֲא ִח ָידה ֶׁשל ַה ִח ִּטים ַּומכְ נִ ִיסים ָ
לִ כְ ָפר ,וְ ִ
הּודים ַה ִּפ ְּק ִחיםֶׁ ,ש ִה ְת ַקּשׁ ּו לְ ַׁשּלֵ ם ֶאת ַה ַּמס ַהּמֻ ְפרָ ז ֶׁש ַה ְּפ ִק ִידים ָּדרְ ׁשּו ֵמ ֶהם ֶׁשֹּלא ְּבא ֶֹפן מֻ ְצ ָּדק,
ַהּיְ ִ
בּועים וְ ִה ְס ִּבירּו לַ ְּפ ִק ִידים ּכִ י
נֶ ֶאלְ צּו לְ ַה ֲערִ ים ַעל ְּפ ִק ֵידי ַה ַּמס ,וְ לָ כֵ ן ָּבנּו ְׁשנֵ י ֲח ָדרִ ים ֶׁשל ֲח ִמּשָׁ ה ֶמ ְטרִ ים רְ ִ
ֹלא ָהיְ ָתה לָ ֶהם ֶא ְפ ָׁשרּות לִ ְבנֹות ֶח ֶדר ֶא ָחד ֶׁשל ֲע ָׂשרָ ה ֶמ ְטרִ ים ,וְ לָ כֵ ן ָּבנּו ְׁשנֵ י ֲח ָדרִ ים נִ ְפרָ ִדים ֶׁשל ֲח ִמּשָׁ ה
בּועיםַ .ה ְּפ ִק ִידים ֹלא ָעלּו ַעל ָהע ֶֹקץ וְ ִק ְּבלּו ְּבלִ י ּכָ ל ְּתלּונָ ה ֶאת ּכַ ּמּות ַה ִח ִּטים ֶׁשּנִ כְ נְ סּו ִּב ְׁשנֵ י
ֶמ ְטרִ ים רְ ִ
הּודים רַ ק ַמ ֲח ִצית ֵמ ַהּכַ ּמּות ַהּנִ ְדרֶ ֶׁשתֶׁ ,שּכֵ ן ֶח ֶדר ֶׁשל ֶ 5מ ְטרִ ים
ַה ֲח ָדרִ ים .אּולָ ם לַ ֲא ִמּתֹו ֶׁשל ָּד ָבר ,נָ ְתנּו ַהּיְ ִ
בּוע .וְ ִאּלּו ֶח ֶדר ֶׁשל ֶ 10מ ְטרִ ים
ּוׁשנֵ י ֲח ָדרִ ים ּכָ ֵאּלּו ֵהם יַ ַחד רַ ק ֶ 50מ ֶטר רָ ַ
בּועים ,הּוא ֶ 25מ ְטרִ ים ִּבלְ ַבדְ ,
רְ ִ
בּועים...
בּועיםֵ ,הם יַ ַחד ֶ 100מ ְטרִ ים רְ ִ
רְ ִ

ּוׂשעֹרָ ה נִ ְס ָמן וְ כֻ ֶּס ֶמת ּגְ בֻ ָלתֹו" (ישעיה ,כח ,כה).
ם־ׁשּוָ ה ָפנֶ ָיה וְ ֵה ִפיץ ֶק ַצח וְ כַ ּמֹן יִ זְ רֹק וְ ָׂשם ִח ָּטה ׂשֹורָ ה ְ
"הלֹוא ִא ִ
קֹורְ ִאיםֲ :
עֹולםֶׁ ,ש ַהּכֹל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו".
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
נֹוטלִ ים ּכֹוס ִּבירָ ה ְׁשחֹרָ ה ֶׁש ֲעׂשּויָ ה ִמּלֶ ֶתת ְׂשעֹורִ יםְּ ,ומ ָברְ כִ יםָ :
ְ

ְׂשעֹורָ ה

ַה ְּש ׂעֹורָ ה נִ ְמ ֵצאת ַּב ָּמקֹום ָהרְ ִב ִיעי ָּבעֹולָ ם ְּבגִ ּדּול ַהּגַ רְ ּגְ רִ ים ָּבעֹולָ ם ,לְ ַא ַחר ַה ִח ָּטהָ ,האֹרֶ ז וְ ַה ִּתירָ ס ,וְ ִהיא ַהּשְׁ נִ ּיָ ה ִמ ֵּבין ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים
ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּב ָחה ָּב ֶהם ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאלֶּ .ב ָע ָבר ָהיּו ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּבּה רַ ּבֹות לְ ָמזֹון ,וְ כַ ּיֹום נַ ֲע ֶׂשה ָּבּה ִׁשּמּוׁש לְ יִ ּצּור ּגְ רִ ִיסיםִ ,מ ְסּפֹוא לַ ְּב ֵהמֹות
ּולְ ַת ֲע ִׂשּיַ ת ִּבירָ ה ְׁשחֹרָ ה.

ֶה ְק ֵׁשר:

ּתֹובנָ ה:
ָ

ִסּפּור:

ַּבּזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם,
ָהיּו ַמ ְקרִ ִיבים ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח ִמנְ ָחה
ֶׁש ֲעׂשּויָ ה ֵמע ֶֹמר ְׂשעֹורִ ים.
וְ לָ ָּמה ַּדוְ ָקא ִמ ְּש ׂעֹורִ ים? ִמ ְּפנֵ י
ֶׁש ַה ְּש ׂעֹורִ ים נֶ ְח ָׁש ִבים ַמ ֲאכַ ל ְּב ֵה ָמה,
ְּובנֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל יָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצרַ יִ ם וְ ָהלְ כּו
ַא ַחר ַה ָּק ָּב"ה ּכְ מֹו ְּב ֵהמֹות ֶׁשהֹולְ כֹות
רֹועהִ ,מּתֹוְך ְּת ִמימּות
ַא ַחר ָה ֶ
וֶ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמהְּ ,ובלִ י לִ ְׁשאֹל
נֹוד ִדים ַּב ִּמ ְד ָּבר.
ּדּוע ֵהם ְ
ְׁש ֵאלֹות ַמ ַ
ִּבזְ כּות ֱאמּונָ ה ְּת ִמ ָימה זֹו ,זָ כּו לְ ַק ֵּבל
ֶאת ַהּתֹורָ ה ּולְ ִהּכָ נֵ ס לְ ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאל
אֹותּה ִּבירֻ ּשָׁ ה.
ּולְ ַק ֵּבל ָ

ְּב ַמּכַ ת ָּברָ דַ ,א ַחת ֵמ ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות ֶׁש ָּבאּו ַעל ַּפרְ עֹה וְ ַה ִּמ ְצרִ ים ּכְ ֶׁשֹּלא
רָ צּו לְ ַׁש ְחרֵ ר ֶאת ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל ֵמ ָה ַע ְבדּותְ ,מסֻ ָּפר ַּבּתֹורָ ה "וְ ַה ִּפ ְׁש ָּתה
וְ ַה ְּש ׂעֹרָ ה נֻּכָ ָתה ּכִ י ַה ְּש ׂעֹרָ ה ָא ִביב וְ ַה ִּפ ְׁש ָּתה ּגִ ְבעֹל"ְּ ,ד ַהיְ נּו ַה ִּפ ְׁש ִּתים
וְ ַה ְּש ׂעֹורִ ים הֻ ּכּו ְּב ַמּכַ ת ַה ָּברָ ד ,לְ עֻ ַּמת ַה ִח ָּטה וְ ַהּכֻ ֶּס ֶמת ֶׁשֹּלא הֻ ּכּו.
ָמה ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך ַּומה ִּב ֵּקׁש ַה ָּק ָּב"ה לְ ַהרְ אֹות ּכָ אן לְ ַפרְ עֹה? ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין
ַה ִּפ ְׁש ָּתה וְ ַה ְּש ׂעֹורָ ה ,לְ ֵבין ַה ִח ָּטה וְ ַהּכֻ ֶּס ֶמתֶׁ ,ש ָהרִ אׁשֹונִ ים ּכְ ָבר ָהיּו
קּופים ,וְ ִאּלּו ַה ִח ָּטה וְ ַהּכֻ ֶּס ֶמת ֵהם ַּב ֲעלֵ י
אֹותּה ֵעת וְ ָע ְמדּו זְ ִ
ָק ִׁשים ְּב ָ
מּוסר לְ ַפרְ עֹה,
רּוחָ .היָ ה ְּבכָ ְך לִ ּמּוד ָ
ּכֹופ ִפים ְּב ַ
ּגִ ְבעֹולִ ים רַ ּכִ ים ֶׁש ִּמ ְת ְ
עֹומד זָ קּוף ְּבלִ י לְ ִהּכָ נַ ע לַ ֲחזָ ִקים
ֶׁש ִּמי ֶׁש ַּמ ְק ֶׁשה ֶאת ָערְ ּפֹוִ ,מ ְתּגָ ֶאה וְ ֵ
רּוח
נֹוע ַע ִעם ָה ַ
ִמ ֶּמּנּו ,סֹופֹו ֶׁשהּוא נִ ְׁש ָּבר וְ נֶ ֱהרָ ס .וְ ִאּלּו זֶ ה ֶׁש ְּמסֻ ּגָ ל לְ ִה ְת ֵ
ּולְ ִהּכָ נַ ע לְ ִמי ֶׁש ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו ,סֹופֹו לִ ְׂשרֹד וְ לַ ֲעבֹר ֶאת ַהּק ִֹׁשי ַּב ַחּיִ ים.

ֲחזַ "ל ְמ ַס ְּפרִ יםֶׁ ,ש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָה ָמן נִ ְצ ַטּוָ ה ַעל־יְ ֵדי
הּודי ַעל ַהּסּוס
ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש לְ ַהרְ ּכִ יב ֶאת ָמרְ ְּדכַ י ַהּיְ ִ
ׁשּוׁשן ַה ִּבירָ הָּ ,בא ָה ָמן
ּולְ הֹולִ יכֹו ְּב ֶדרֶ ְך ּכָ בֹוד ִּברְ חֹובֹות ַ
עֹוסק ַּבּתֹורָ ה.
יֹוׁשב ִעם ַּתלְ ִמ ָידיו וְ ֵ
לְ ָמרְ ְּדכַ י וְ רָ ָאהּו ֵ
עֹוס ִקים"? ֵה ִׁשיבּו
"ּב ֵאיזֶ ה ִענְ יָ ן ַא ֶּתם ְ
ְׁש ָאלֹו ָה ָמןְ :
עֹוס ִקים ְּב ָקרְ ַּבן ָהע ֶֹמרֶׁ ,ש ָהיּו
לֹו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֶׁש ֵהם ְ
ַמ ְקרִ ִיבים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּבאֹותֹו יֹום ,ט"ז ְּבנִ ָיסןָׁ .ש ַאל
"מ ָּמה ָהיָ ה ָעׂשּוי ַה ָּקרְ ָּבן"? וְ ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֵה ִׁשיבּו:
ָה ָמןִ :
"ּדעּו לָ כֶ םֶׁ ,שע ֶֹמר
"מ ְּש ׂעֹורִ ים"ָ .א ַמר לָ ֶהם ָה ָמןְ :
ִ
ַה ְּש ׂעֹורִ ים ֶׁשּלָ כֶ ם ֶׁשּשָׁ וְ יֹו ְּפרּוטֹות ְמ ַעּטֹותִ ,הכְ רִ ַיע
וְ גָ ַבר ַעל ּכָ ל ֲע ֶׂשרֶ ת ַאלְ ֵפי ּכִ ּכַ ר ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ִּתי לָ ֵתת
אֹותי ְּבכָ ְך".
לַ ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ,וְ נִ ַּצ ְח ֶּתם ִ

ּגֶ ֶפן

ּופקֹד ּגֶ ֶפן זֹאת" (תהלים פ ,טו).
ַמיִ ם ּורְ ֵאה ְ

ֹלקים ְצ ָבאֹות ׁשּוב־נָ א ַה ֵּבט ִמּשָׁ
"א ִ
קֹורְ ִאיםֱ :
עֹולםּ ,בֹורֵ א ְּפרִ י ַהּגֶ ֶפן".
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
מֹוזְ גִ ים ּכֹוס יַ יִ ןְּ ,ומ ָברְ כִ יםָ :
יתָך" (תהלים קכח ,ג).
"א ְׁש ְּתָך ּכְ גֶ ֶפן ּפֹרִ ּיָ ה ְּביַ רְ ּכְ ֵתי ֵב ֶ
ָה ִאּשָׁ ה ְמ ָברֶ כֶ ת ַעל ַהּגֶ ֶפןֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ֶ

לַ ּגֶ ֶפן ֲח ִׁשיבּות ְמי ֶֻח ֶדתֶׁ ,שּכֵ ן ִמ ֶּמּנָ ה ְמיַ ְּצרִ ים ֶאת ַהּיַ יִ ן ָעלֶ ָיה נֶ ֱא ַמר "וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב ֱאנֹוׁש" ,וְ ַה ֶּג ֶפן נֶ ְח ֶׁש ֶבת ֵאפֹוא ּכְ ַמ ֲאכָ ל ַּומ ְׁש ֶקה ּגַ ם
מֹוע ִדיםְּ ,ב ִׂש ְמ ַחת נִ ּש ׂ ִּואין
יַ ַחדֲ .חזַ "ל ָק ְבעּו ַעל ַהּיַ יִ ן ְּברָ כָ ה ְמי ֶֻח ֶדת "ּבֹורֵ א ְּפרִ י ַהּגֶ ֶפן"ֵ ,מרֹב ֲח ִׁשיבּותֹו ,וְ גַ ם ָק ְבעּו לְ ַק ֵּדׁש ָעלָ יו ְּב ַׁש ָּבתֹות ְּוב ֲ
ִּוב ְברִ ית ִמילָ ה.

ֶה ְק ֵׁשר:

ּתֹובנָ ה:
ָ

ִסּפּור:

יִ ְׂשרָ ֵאל נִ ְמ ְׁשלּו לַ ּגֶ ֶפןֶׁ .שּכֵ ן ַהּגֶ ֶפן נִ רְ ֶמ ֶסת וְ נִ ְדרֶ כֶ ת ָּברֶ גֶ ל ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִהיא מֻ ּנַ ַחת ַּבּגַ ת
יֹוצאת יַ יִ ן ְמ ֻׁש ָּבח ָהרָ אּוי לַ ֲעלֹות ַעל ֻׁשלְ ַחן ְמלָ כִ ים.
סֹופּה ִהיא ֵ
לַ ֲהכָ נַ ת ַהּיַ יִ ןְּ ,וב ָ
סֹובלִ ים ֵמרְ ִמ ָיסה וְ ִדּכּוי ַעל־יְ ֵדי אֻ ּמֹות ָהעֹולָ ם ,אּולָ ם ּגְ דֻ ּלָ ָתם
וְ גַ ם ְּבנֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל ְ
אֹותּה ֶאּלָ א
נֹוס ֶפת ֶׁשּיֵ ׁש לַ ּגֶ ֶפןֶׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ גַ ֵּדל ָ
ּתֹופ ָעה ֶ
מֻ ְב ַט ַחת לֶ ָע ִתיד לָ בֹואָ .
רַ ק ַעל ֲא ָד ָמה רַ ּכָ ה ּופֹורִ ּיָ ה ,וְ ֹלא ַעל ֲא ָד ָמה ָק ָׁשה ַּוב ֲעלַ ת ְטרָ ִׁשיםּ .כָ ְך ּגַ ם יִ ְׂשרָ ֵאל
ֶׁש ֲע ִת ִידים לָ ֶׁש ֶבת ְּב ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאל ְּב ִׁשלְ טֹון ַע ְצ ָמ ִאי לְ ֹלא ַע ִּמים זָ רִ ים.
"א ְׁש ְּתָך ּכְ גֶ ֶפן ּפֹרִ ּיָ ה ְּביַ רְ ּכְ ֵתי ֵב ֶיתָך"ִ ,מ ְּפנֵ י
ָה ִאּשָׁ ה נִ ְמ ֶׁשלֶ ת לַ ּגֶ ֶפןּ ,כְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ֶ
ֶׁש ָה ִאּשָׁ ה ִהיא ֵא ֶׁשת ְּברִ יתֹו ֶׁשל ַה ַּב ַעל וְ נֶ ֱא ֶמנֶ ת רַ ק לֹו ,וְ גַ ם ַהּגֶ ֶפן הּוא ַה ְּפרִ י ַהּיָ ִחיד
חּודי ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהרְ ּכִ יב אֹותֹו
ֶׁשּלְ עֹולָ ם ֹלא ַקּיָ ִמים ּבֹו ּתֹולָ ִעים ,וְ הּוא ּגַ ם ְּפרִ י יִ ִ
ִמּשְׁ נֵ י ִמינִ ים יַ ַחד ,וְ כָ ְך ּגַ ם ָה ִאּשָׁ ה ֶׁשּשׁ ֶֹומרֶ ת ֱאמּונִ ים רַ ק לְ ַב ְעלָ ּה ,וְ ִהיא נִ ְקרֵ את
"ע ֶקרֶ ת ַה ַּביִ ת" ִמּשׁ ּום ֶׁש ִהיא ִע ָּקרֹו ֶׁשל ַה ַּביִ ת.
ֲ

לְ ֵעץ ַהּגֶ ֶפן ֵאין ּגֶ זַ עֲ .ענָ ָפיו
רַ ּכִ ים וַ ֲארֻ ּכִ יםּ ,וכְ ֵדי לִ ְתמְֹך
ָּב ֶהם ַמּנִ ִיחים ַּת ְח ֵּת ֶיהם קֹורֹות
לִ ְת ִמיכָ הּ .כָ ְך הּוא ָה ָא ָדם,
אׁשית ַּדרְ ּכֹו ֵאין לֹו ֲע ַדיִ ן
ֶׁש ְּברֵ ִ
ֶאת ָהרְ ִאּיָ ה ַה ְמפֻ ּכַ ַחת וְ ֶאת
ַהּגַ ב ָה ֵא ָיתן ּכְ ֵדי לַ ֲעמֹד ַעל
רַ גְ לָ יו ְּבכֹחֹות ַע ְצמֹו ,וְ הּוא
נִ ְׁש ָען ַעל ַה ְמבֻ ּגָ רִ ים ֶׁש ְּס ִביבֹו,
הֹורָ יו ּומֹורָ יוֵּ ,ומ ֶהם ְמ ַק ֵּבל
ְּת ִמיכָ ה וְ ֶדרֶ ְך לַ ַחּיִ ים.

ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָע ִׁשיר ַק ְמ ָצן ֶא ָחדִ ,הזְ ַּד ֵּמן ַּפ ַעם
אֹורֵ ַח לִ ְסעֻ ָּדהְּ .ב ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּסעֻ ָּדה ִהּגִ יׁשּו יַ יִ ן ְמ ֻׁש ָּבח,
וְ ָהאֹורֵ ַח ָמזַ ג לְ ַע ְצמֹו ּכֹוס ְמלֵ ָאה ְּביַ יִ ןִ .ה ִּביט ּבֹו
"הּיַ יִ ן ַהּזֶ ה ָחזָ ק ְמאֹד,
ַה ְמ ָארֵ ַח ְּב ַעיִ ן ָצרָ ה וְ ָא ַמרַ :
ְׁש ַמע לַ ֲע ָצ ִתי וְ ַאל ִּת ְׁש ֶּתה אֹותֹו יְ ִׁשירֹותֶ ,אּלָ א ְטבֹל
ּבֹו ֶאת ִּפ ְּתָך וְ כָ ְך ּתֹאכַ ל אֹותֹו"ֵ .ה ִבין ָהאֹורֵ ַח ֶאת
ּכַ ּוָ נָ תֹו ֶׁשל ַה ְמ ָארֵ ַח ַה ַּק ְמ ָצן ,נָ ַטל ִּפ ָּסה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל
ַחּלָ ה וְ ִה ְס ִּפיג ָּבּה ֶאת ּכֹוס ַהּיַ יִ ן ּכֻ ּלָ ּהִ .ה ְתרַ ּגֵ ז ַה ְמ ָארֵ ַח
ּיֹוצ ֵאי ִמ ְצרַ יִ ם ֹלא ִה ְתנַ ֲהגּו
וְ ָא ַמר" :נֵ ס יֶ ׁש לָ נּו ֶׁש ְ
קּוקים לְ נֵ ס ְקרִ ַיעת יַ ם־
ּכָ מֹוָךֶׁ ,ש ִאם ּכֵ ן ֹלא ָהיּו זְ ִ
סּוףֶ ,אּלָ א ָהיּו ַמ ְס ִּפיגִ ים ַּב ַּפת ֶאת ּכָ ל ֵמי ַהּיָ ם"...

קֹורְ ִאים" :נ ֵֹצר ְּת ֵאנָ ה יֹאכַ ל ִּפרְ יָ ּה וְ ׁש ֵֹמר ֲאדֹנָ יו יְ כֻ ָּבד" (משלי כז ,יח).
ּובֹוד ִקים ֵה ֵיטב לְ אֹור ַהּשֶׁ ֶמׁש ִאם ֵאין ָּבּה ּתֹולָ ִעים,
אֹותּה לִ ְׁשנַ יִ ם ְ
חֹוצים ָ
נֹוטלִ ים ְּת ֵאנָ ה רַ ּכָ ה אֹו ְמי ֶֻּב ֶׁשתִ ,
ְ
ּקֹותן ֵה ֵיטב.
אֹותּה .רָ צּוי לְ ַה ְׁשרֹות ֶאת ַה ְּת ֵאנִ ים ק ֶֹדם לָ כֵ ן ְּב ַמיִ םּ ,ולְ נַ ָ
וְ רַ ק לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן אֹוכְ לִ ים ָ

ְּת ֵאנָ ה

ַה ְּת ֵאנָ ה ִהיא ַה ְּפרִ י ָהרִ אׁשֹון ַהּמֻ זְ ּכָ ר ַּבּתֹורָ הֵ ,א ֶצל ָא ָדם וְ ַחּוָ ה ֶׁש ָּת ְפרּו לְ ַע ְצ ָמם ֲחגֹרֹות ֵמ ֲעלֵ י ָה ֵעץ ,וְ יֵ ׁש ֵּד ָעה ֶׁשּגַ ם ֵעץ ַה ַּד ַעת ָהיָ ה ְּת ֵאנָ ה.
ַה ְּת ֵאנָ ה ִהיא ֶא ָחד ִמּשִׁ ְב ַעת ַה ִּמינִ ים ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּב ָחה ָּב ֶהם ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאל ,וְ יֶ ְׁשנָ ם ִס ָּמנִ ים ִמּלִ ְפנֵ י ַאלְ ֵפי ָׁשנִ ים ַעל ֲע ֵצי ְּת ֵאנָ ה ָּב ָארֶ ץִּ ,ומּכֵ יוָ ן
אֹותּה ַמ ְתּכֹנֶ ת ּכְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ּגָ ֵדל ִּב ֵימי ֶק ֶדםַ .ה ְּת ֵאנָ ה ַה ְמי ֶֻּב ֶׁשת נִ ְקרֵ את ּגַ ם ְק ִצ ָיעה ּוגְ רֹוגֶ רֶ ת ,וְ גּוׁש ֶׁשל ְּת ֵאנִ ים
ֶׁשהּוא ֹלא ּתֻ רְ ַּבת ,הּוא ּגָ ֵדל ְּב ָ
ּנֹופלֶ ת ֶטרֶ ם זְ ַמּנָ ה קֹורְ ִאים ַּפּגָ הִּ ,ומּכָ אן ַהּשֵׁ ם ַּפג ַּ /פּגָ ה לְ ִתינֹוקֹות ֶׁשּנֹולְ דּו ֶטרֶ ם זְ ַמּנָ ם.
יְ ֵבׁשֹות ְּדבּוקֹות נִ ְקרֵ את ְּד ֵבלָ ה .לַ ְּת ֵאנָ ה ֶׁש ֶ

ֶה ְק ֵׁשר:

ּתֹובנָ ה:
ָ

ִסּפּור:

ַהּתֹורָ ה נִ ְמ ְׁשלָ ה לִ ְת ֵאנָ הֶׁ ,שּכֵ ן
רֹב ֵּפרֹות ָה ִאילָ ן נִ לְ ָק ִטים
ת־א ַחת ,וְ ַה ְּת ֵאנָ ה נִ לְ ֶק ֶטת
ְּב ַב ַ
ט־מ ַעטּ .כָ ְך ּגַ ם ֶאת
ְמ ַע ְ
לֹומ ִדים ִּב ְׁשלַ ִּבים,
ַהּתֹורָ ה ְ
ת־א ַחת.
אֹותּה ְּב ַב ַ
וְ ֹלא קֹונִ ים ָ
ּוכְ ֵׁשם ֶׁש ְּב ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ הְּ ,בכָ ל
ַּפ ַעם ֶׁש ָה ָא ָדם ְמ ַמּשֵׁ ׁש ֵּבין
מֹוצא ְּפרִ יּ ,כָ ְך
ֶה ָעלִ ים הּוא ֵ
ּגַ ם ְּב ִד ְברֵ י ּתֹורָ הְּ ,בכָ ל ַּפ ַעם
ּלֹומ ִדיםִ ,מ ְת ַח ֵּדׁש ַמּשֶׁ הּו.
ֶׁש ְ

ַה ְּת ֵאנָ הְּ ,בׁשֹונֶ ה ֵמ ֲע ֵצי ְּפרִ י ֲא ֵחרִ ים,
רֹות ָיה ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ הֶ .את
מֹוצ ָיאה ֶאת ֵּפ ֶ
ִ
לִ ּקּוט ַה ְּת ֵאנִ ים ְמ ַב ְּצ ִעים ֵאפֹוא ִּב ְׁשלַ ִּבים
וְ ֹלא נִ ָּתן לְ ַב ֵּצ ַע ֶאת ְּפעֻ ּלַ ת ַהּלֶ ֶקט ְּב ַפ ַעם
רֹוצים לְ ַה ִּש ׂיג ַמ ָּטרָ ה ּכָ לְ ֶׁש ִהי,
ַא ַחתּ .כְ ֶׁש ִ
אֹותּה
ֹלא נִ ָּתן לְ ִה ְס ַּת ֵער ָעלֶ ָיה ּולְ ַב ֵּצ ַע ָ
ת־א ַחתּ ,כִ י ַמ ָּטרָ ה ֶׁשהֻ ְּש ׂגָ ה ַמ ֵהר ִמ ַּדי
ְּב ַב ַ
ל־מנָ ת לְ ַהּגִ ַיע
אֹותּה ְמ ִהירּותַ .ע ְ
ֵּת ָעלֵ ם ְּב ָ
ֶאל ַה ַּמ ָּטרָ ה ַהּנִ כְ ֶס ֶפתִ ,מ ְתנַ ֲהלִ ים ַצ ַעד ַא ַחר
טּוחּ ,ולְ ַבּסֹוף
ַצ ַעדִ ,מ ְת ַק ְּד ִמים לְ ַאט ֲא ָבל ָּב ַ
ַמּגִ ִיעים ְּב ִב ְט ָחה ֶאל ַה ַּמ ָּטרָ ה.

ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י ַה ְמׁשֹורְ רִ ים ֶׁש ְּב ַע ֵּמנּוָ ,היָ ה ָהרַ ְׁש ַּב"ג ,רַ ִּבי ְׁשֹלמֹה ִא ְּבן־ּגְ ִבירֹול ֶׁש ִה ְתּגֹורֵ ר
ּמֹוצא טּורְ ִקי ,וְ ַהּלָ ה ָקם ַעל רַ ִּבי ְׁשֹלמֹה
ִּב ְס ָפרַ דַ .ה ְצלָ ָחתֹו עֹורְ רָ ה ֶאת ִקנְ ָאתֹו ֶׁשל ּגֹוי ִמ ָ
ּתֹופ ַעת
אֹותּה ָׁשנָ ה ִה ְתרַ ֲח ָׁשה ָ
ּגּופתֹו ָק ַבר ַּת ַחת ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה ֶׁש ַּב ֲח ֵצרֹוְּ .ב ָ
ּורְ ָצחֹו נֶ ֶפׁש ,וְ ֶאת ָ
רֹוצ ַחַ .ה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה ַפּגֶ ָיה לִ ְפנֵ י זְ ַמּנָ ּה ,וְ ַה ְּת ֵאנִ ים ֶׁשּגָ ְדלּו ָּב ֵעץ
ֶּפלֶ א ְּב ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה ֶׁשל ָה ֵ
ׂשֹוחחּו אֹודֹות ַה ְּת ֵאנִ ים ַהּנְ ִדירֹות ֶׁשּגָ ְדלּו
אֹותּה ָׁשנָ ה ָהיּו ּגְ דֹולֹות וְ יָ פֹות ְמאֹדּ .כֻ ּלָ ם ֲ
ְּב ָ
ַּב ֲח ֵצרֹו ֶׁשל ַהּגֹוי ,וְ ַה ְּד ָברִ ים ִהּגִ יעּו לְ ָאזְ נֵ י ַה ֶּמלֶ ְךַ .עד ְמ ֵהרָ ה הֻ זְ ַעק ַּב ַעל ָה ֵעץ ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך וְ הּוא
ּתֹופ ָעה ַה ִּפלְ ִאית ֶׁש ִה ְתרַ ֲח ָׁשה ְּב ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה ֶׁשּלֹו ,אּולָ ם ָה ִאיׁש
ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶה ְס ֵּברִ ים ַעל ַה ָ
ִמּלֵ א ֶאת ִּפיו ַמיִ םְּ .בסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר נֶ ֱאלַ ץ ַהּגֹוי לְ ַס ֵּפר ֶאת ָה ֱא ֶמת וְ גִ ּלָ הּ ,כִ י הּוא רָ ַצח ֶאת
"ׁש ַה ְּת ֵאנָ ה
רֹוצ ַחֶ ,
הּודי ַה ְמפֻ רְ ָסם וְ ָק ַבר אֹותֹו לְ ַמרְ ּגְ לֹות ָה ֵעץּ" .כַ ּנִ רְ ֶאה"ָ ,א ַמר ָה ֵ
ֶה ָחכָ ם ַהּיְ ִ
רֹות ָיה לִ כְ בֹוד ַה ֵּמת ֶה ָחׁשּוב ֶׁשּנִ ְק ַּבר ַּת ְח ֶּת ָיה"ּ .כָ ַעס ַה ֶּמלֶ ְך ַעל רְ ִצ ַיחת
ִּבּכְ רָ ה ֶאת ֵּפ ֶ
רֹוצ ַח ַעל ֵעץ ַה ְּת ֵאנָ ה ֶׁשּלֹו.
הּודי ַה ְמפֻ רְ ָסם ,וְ ִצּוָ ה לִ ְתלֹות ֶאת ָה ֵ
ַה ְמׁשֹורֵ ר ַהּיְ ִ

רִ ּמֹון

קֹורְ ִאיםּ" :כְ ֶפ ַלח ָהרִ ּמֹון רַ ָּק ֵתְך ִמ ַּב ַעד ְל ַצ ָּמ ֵתְך" (שיר השירים ו ,ז).
נֹופלִ ים לְ תֹוְך ְק ָערָ הּ .בֹורְ רִ ים ֶאת
יׁשים ַעל ּגַ ּבֹו ֶׁשל ָהרִ ּמֹוןַ ,עד ֶׁש ַהּגַ רְ ִעינִ ים ֶׁשּבֹו ְ
חֹוצים אֹותֹו לִ ְׁשנַ יִ ם ְּוב ֶעזְ רַ ת ּכַ ף ַמ ֶּתכֶ ת ַמ ִּק ִ
נֹוטלִ ים רִ ּמֹון ָטרִ יִ ,
ְ
ּטֹובים ָהרְ אּויִ ים לְ ַמ ֲאכָ ל וְ אֹוכְ לִ ים.
ַהּגַ רְ ִעינִ ים ַה ִ
ָהרִ ּמֹון נֶ ְח ָׁשב ּכִ ְפרִ י ָחׁשּוב ִמ ֵימי ֶק ֶדםָ ,היָ ה נָ פֹוץ ְמאֹד ְּב ַארְ ֵצנּו וְ ִס ֵּמל ֶׁש ַפע ִּופרְ יֹון ,י ִֹפי וְ ָחכְ ָמה ,וְ לָ כֵ ן הֻ נְ ְצ ָחה צּורָ תֹו ַעל ְּפ ִס ָיפ ִסים
ַּומ ְט ֵּבעֹות ַע ִּת ִיקים וְ ַאף יִ ּשׁ ִּובים רַ ִּבים נִ ְקרְ אּו ְּב ֵׁשם ָהרִ ּמֹון עֹוד ִמ ֵימי ַה ַּתּנַ "ְך.
יׁשי ַעל יְ בּוא רִ ּמֹונִ ים ֵמ ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאל לְ ִמ ְצרַ יִ ם לִ ְפנֵ י ַאלְ ֵפי
ָהרִ ּמֹון נִ ְס ָחר ִּב ֵימי ֶק ֶדם ְּבא ֶֹפן נִ רְ ָחב ,וְ נִ ְמ ָצא ַּפ ִּפירּוס ַע ִּתיק ִמ ֵימי רַ ַע ְמ ֵסס ַהּשְׁ לִ ִ
ָׁשנִ יםְּ .פרִ י ָהרִ ּמֹון ְמ ַׁש ֵּמׁש לְ ַמ ֲאכָ ל וְ ַאף לַ ֲהכָ נַ ת יַ יִ ןַ ,ט ֲעמֹו ָמתֹוק אֹו ָחמּוץ וְ ַה ִּמיץ ֶׁשּלֹו ְמ ַׁש ֵּמׁש ּגַ ם לְ ִבּשׁ ּולּ .גַ רְ ּגְ רָ יו ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים לְ ַמ ָּטרֹות
ֶּדּקֹורָ ִט ִיבּיֹות ְּומ ַע ֵּטר ִסּדּורֵ י ֵּפרֹות.
ּוׁשנֵ י ֵּפרֹות ֵאּלּו ְמ ַס ְּמלִ ים ֶאת ַה ְּפנִ ִימּיּות וְ ַה ְּצנִ יעּות ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן.
ת־מלֶ ְך ְּפנִ ָימה"ְ ,
בּוּדה ַב ֶ
ַה ָּבנֹות ְמ ָברְ כֹות ַעל ָהרִ ּמֹון וֶ ָה ֱאגֹוזֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר "ּכָ ל־ּכְ ָ

ֶה ְק ֵׁשר:

ּתֹובנָ ה:
ָ

ִסּפּור:

יִ ְׂשרָ ֵאל נִ ְמ ְׁשלּו לְ רִ ּמֹוןֶׁ ,שּכֵ ן ּכָ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְׂשרָ ֵאל
ָמלֵ א ְּב ִמ ְצֹות ּכְ רִ ּמֹון ,וַ ֲא ִפּלּו ָהרֵ ָיקנִ ים ֶׁש ָּב ָעם,
ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא זָ כּו לְ גַ ּלֹות ֶאת ָהאֹור ֶׁש ַּבּתֹורָ ה
ַּוב ִּמ ְצֹות .יֶ ְׁשנָ ם רִ ּמֹונִ ים ֶׁש ָּב ֶהם נִ ְמ ָצ ִאים 613
ּגַ רְ ּגְ רִ יםּ ,כְ ִמנְ יַ ן ַּתרְ יַ "ג ַה ִּמ ְצֹות ֶׁשּנִ ְצ ַטּוִ ינּו ַּבּתֹורָ ה.
כֹותרֶ ת ָהרִ ּמֹון ֶׁשּנִ רְ ֵאית
ׁשּובי ָה ָעם נֶ ְח ָׁש ִבים ּכְ ֶ
ֲח ֵ
ּכְ כֶ ֶתרֶׁ ,שּכֵ ן ְמלֵ ִאים ֵהם ְּב ָחכְ ָמה ְּותבּונָ ה ַאְך
ַמ ְס ִּתירִ ים ֶאת ַה ָחכְ ָמה ְּבלִ ָּבם ִמּתֹוְך ֲענָ וָ הּ ,כְ ֵׁשם
אֹוצר ְּבחֻ ּבֹו ְּובתֹוכֹו ֶאת ּגַ רְ ִעינָ יו.
ֶׁש ָהרִ ּמֹון ֵ

ָהרִ ּמֹון ְמ ַׁש ֵּמׁש ּכְ ַמ ְט ֵּב ַע לָ ׁשֹון ֶׁשל "רִ ּמֹון ָמ ָצאּ ,תֹוכֹו ָאכַ ל
ְקלִ ָיּפתֹו זָ רַ ק"ְּ ,ב ַמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל נְ ִטילַ ת ִע ָּקר ִמן ַה ָּט ֵפלְ .מקֹור
יׁשע
ַה ִּפ ְתּגָ ם הּוא ַּב ִּסּפּור ַעל רַ ִּבי ֵמ ִאיר ֶׁשּלָ ַמד ּתֹורָ ה ִמ ִּפי ֱאלִ ָ
ֶּבן ֲאבּויָ ה ֶׁשּיָ ָצא לְ ַתרְ ּבּות רָ ָעהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּנָ ַטל ִמ ֶּמּנּו רַ ק ֶאת
עֹותיו ַה ְּפסּולֹותּ .כָ ְך ָצרִ יְך
ּיּובּיִ ים וְ ֹלא ֶאת ֵּד ָ
ַה ְּד ָברִ ים ַה ִח ִ
ּיּובי ֶׁשּבֹו ,לְ ַה ְׂשּכִ יל
הֹוציא ִמּכָ ל ָּד ָבר ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַה ִח ִ
ָה ָא ָדם לְ ִ
וְ לָ ַד ַעת לְ ַה ְב ִחין ֵּבין ִע ָּקר לְ ָט ֵפלֵּ ,בין טֹוב לָ רַ ע.

יֹותר ָּבעֹולָ םָ ,היָ ה ָה ָאמֹורָ א
ַא ַחד ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּיָ ִפים ְּב ֵ
יֹוחנָ ןּ ,כְ ִפי ֶׁש ְּמ ַס ְּפרִ ים לָ נּו ֲחזַ "ל.
ָה ֶארֶ ְציִ ְׂשרְ ֵאלִ י רַ ִּבי ָ
נֹוהגֹות לְ ַה ִּביט
יָ ְפיֹו ָהיָ ה ּכֹה ּגָ דֹולַ ,עד ֶׁשּנָ ִׁשים ָהיּו ֲ
ּבֹו ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ זְ ּכּו ַאף ֵהן לָ לֶ ֶדת יְ לָ ִדים יָ ִפים ּכְ מֹותֹוּ .כְ ֵדי
לַ ֲעמֹד ַעל ִמ ַּדת יָ ְפיֹו ,יָ ֲעצּו ֲחזַ "ל לִ ּטֹל ּגָ ִב ַיע ֶׁשל ּכֶ ֶסף
אֹותּה ְּבגַ רְ ִעינִ י רִ ּמֹון ָאדֹם ּולְ ַע ְּטרֹו
ָצרּוף ,לְ ַמּלֵ א ָ
לְ ַמ ְעלָ ה ְּבוֶ רֶ ד ָאדֹם ,לְ ַה ֲע ִמיד ֶאת ַהּכֹוס ֵּבין ַהּשֶׁ ֶמׁש
לַ ֵּצל ,וְ ַהּז ַֹהר ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּקף ֵמ ַהּגַ רְ ִעינִ ים ,הּוא רַ ק ֵמ ֵעין
יֹוחנָ ן ֶׁש ֵה ִעיד ּגַ ם ַעל י ִֹפי ְּפנִ ִימי ִּומידֹות
יָ ְפיֹו ֶׁשל רַ ִּבי ָ
ֲא ִצילִ ּיֹות.

זַ יִ ת

קֹורְ ִאים" :זַ יִ ת רַ ֲענָ ן יְ ֵפה ְפרִ י־ת ַֹאר ָקרָ א ה' ְׁש ֵמְך"( .ירמיה ,יא טז).
עֹולםּ ,בֹורֵ א ְּפרֵ י ָה ֵעץ".
לֹוקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
נֹוטלִ ים זַ יִ ת ָׁשלֵ ם ְּומ ָברְ כִ ים ָעלָ יו ָ
ְ
יֵ ׁש לְ כַ ּוֵ ן ִּב ְברָ כָ ה זֹוַ ,על ּכָ ל ֵּפרֹות ָה ִאילָ ן ֶׁשּיֹאכְ לּו ִּב ְסעֻ ָּדה זֹו.
יתים ָס ִביב ְל ֻׁש ְל ָחנֶ ָך" (תהלים קכח ,ג).
"ּבנֶ יָך ּכִ ְׁש ִת ֵלי זֵ ִ
ַה ֵּבן ְמ ָברֵ ְך ַעל ַהּזַ יִ תֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ָ
ֵעץ ַהּזַ יִ ת הּוא יָ רֹק ַעד ,וְ הּוא ַמ ֲארִ יְך יָ ִמים ְּב ֶמ ֶׁשְך ֵמאֹות ָׁשנִ יםַ .הּזַ יִ ת הּוא ֶא ָחד ִמ ְּס ָמלֶ ָיה ַהּמֻ ְב ָה ִקים ֶׁשל ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאלָּ ,וב ָארֶ ץ נִ ְמ ָצ ִאים
ֲע ֵצי זַ יִ ת רַ ִּביםָּ ,ב ֶהם ֵע ִצים ַע ִּת ִיקים ְּבנֵ י ֵמאֹות ָׁשנִ ים.
יכּותי וְ ָחׁשּוב ,לְ ַמ ֲאכָ ל ָּומאֹור.
ֵמ ֵעץ ַהּזַ יִ ת ְמ ִפ ִיקים ֶאת ֶׁש ֶמן ַהּזַ יִ תֶׁ ,שהּוא ֶׁש ֶמן ֵא ִ

ֶה ְק ֵׁשר:

ּתֹובנָ ה:
ָ

ִסּפּור:

יִ ְׂשרָ ֵאל נִ ְמ ְׁשלּו לַ ּזַ יִ תֶׁ ,שּכֵ ן ּכָ ל
ַה ַּמ ְׁש ִקים ִמ ְת ַערְ ְּב ִבים זֶ ה ָּבזֶ ה ,וְ רַ ק
ׁשֹומר ַעל ַע ְצ ָמאּותֹוּ .כָ ְך ּגַ ם
ַהּשֶׁ ֶמן ֵ
ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל ֶׁשּשׁ ֵֹומר ַעל זֶ הּותֹו וְ ֵאינֹו
ִמ ְת ַערְ ֵּבב ֵּבין ָה ַע ִּמיםּ .וכְ ֵׁשם ֶׁש ֵאין
נֹוׁשרִ ים ֵּבין ַּב ַּקיִ ץ ֵּובין
ֲעלֵ י ַהּזַ יִ ת ְ
ַּבחֹרֶ ףּ ,כָ ְך ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל ֵאינֹו ִמ ְת ַּב ֵּטל
לְ עֹולָ םַ .הּזַ יִ ת ַע ְצמֹו ּגַ ם ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל
ׁשֹומר ַעל זֶ הּות
ַהרְ ּכָ ָבה ֵמ ִאילָ ן ַא ֵחר וְ ֵ
ַע ְצ ִמית ,וְ כָ ְך ּגַ ם ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל ַהּשׁ ֵֹומר
ַעל זֶ הּותֹו ָה ַע ְצ ִמית ְּבכָ ל ַהּדֹורֹות.

ל־מנָ ת לְ ָה ִפיק ֵמ ַהּזַ יִ ת ֶאת ַהּשֶׁ ֶמן ֶׁשּבֹו ,יֵ ׁש לִ ְטר ַֹח
ַע ְ
רַ ּבֹות ַעל ְמנָ ת לְ ַק ֵּבל ֶׁש ֶמן ָצלּולְ .ק ִטיף ַהּזֵ ִיתים נַ ֲע ֶׂשה
ַעל־יְ ֵדי ִטלְ טּול ָה ֵעץ וְ ַהּכָ ָאתוִ ׁ ,אּסּוף ַהּזֵ ִיתים הּוא ֶּפרֶ ק
כֹוב ִׁשים
ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו ,וְ גַ ם לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ּדֹורְ כִ ים ַעל ַהּזַ יִ ת וְ ְ
אֹותֹו ַּת ַחת ִמ ְׁש ָקל ּכָ ֵבדַ ,עד ֶׁש ַהּשֶׁ ֶמן נִ ּגָ ר ִמ ֶּמּנּו .לְ ַבּסֹוף
ּומֹוצ ִיאים ֶאת
אֹותםִ ,
טֹוחנִ ים ָ
ְמרַ ְּס ִקים ֶאת ַהּזֵ ִיתים וְ ֲ
ְׁש ֵארִ ית ַהּשֶׁ ֶמן ֶׁשּנִ ּגָ ר ּבֹוַ ,עד ַה ִּט ָּפה ָה ַא ֲחרֹונָ ה .וְ כָ ְך ְּבכָ ל
ָּד ָבר וְ ִענְ יָ ן ְּב ַחּיֵ ינּוִ .אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּש ׂיג ׁשּום ָּד ָבר ְּבלִ י ָע ָמל
וְ ִטרְ ָחהְּ ,בלִ י לְ ִה ְת ַא ֵּמץ ּולְ ִה ְתיַ ּגֵ ַעֲ ,א ָבל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר
ַה ַּמ ֲא ָמץ ִמ ְׁש ַּתּלֵ ם.
.

ּיּומּה ֶׁשל ַה ַּמּבּול ֶׁש ֵה ִביא ַה ָּק ָּב"ה ַעל ָהעֹולָ ם ִּבזְ ַמן נ ַֹח,
ִעם ִס ָ
ָׁשלַ ח נ ַֹח ֶאת ַהּיֹונָ ה ֵמ ַה ֵּת ָבה ּכְ ֵדי לִ רְ אֹות ִאם ַה ַּמיִ ם נִ ְס ְּפגּו
ָּב ֲא ָד ָמה וְ ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵצאת ִמן ַה ֵּת ָבה .לְ ֵעת ֶערֶ ב ָׁש ָבה ַהּיֹונָ ה ֶאל
ַה ֵּת ָבהְּ ,וב ִפ ָיה ָהיָ ה ָענָ ף ֶׁשל ֵעץ ַה ַּזיִ ת ,וְ זֶ ה ָהיָ ה ִס ָּמן לְ נ ַֹח ּכִ י
ּדּוע ֵה ִב ָיאה ַהּיֹונָ ה
ַה ַּמּבּול ִה ְס ַּתּיֵ ם וְ ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵצאת ֵמ ַה ֵּת ָבהַ .מ ַ
אֹומרִ ים ֲחזַ "ל ֶׁש ִהיא ִּב ְק ָׁשה לְ ַה ֲע ִביר לֹו
ַּדוְ ָקא ָענָ ף ֶׁשל זַ יִ ת? ְ
ּכָ אן ֶמ ֶסרָ ,ע ִדיף לִ י לֶ ֱאכֹל ְמזֹונֹות ָמרִ ים ּכַ ּזַ יִ תֲ ,א ָבל ֶׁשּיִ ְהיּו ֶׁשּלִ י
תּוקים ּכִ ְד ַבׁש
אֹותם יְ ִׁשירֹות ֵמ ַה ָּק ָּב"הֵ ,מ ֲא ֶׁשר ֶׁשּיִ ְהיּו ְמ ִ
וַ ֲא ַק ֵּבל ָ
אֹותנּו ֹלא לְ ִהזְ ַּד ֵּקק
ְּותלּויִ ים ִּב ֵידי ָא ָדם ָּב ָׂשר וָ ָדם .וְ ַה ָּד ָבר ְמלַ ֵּמד ָ
יׁשהּו יַ ֲע ֶׂשה ִּב ְׁש ִבילֵ נּו ֶאת
לְ ַח ְס ֵדי ַה ְּברִ ּיֹותֹ ,לא לְ ַה ְמ ִּתין ֶׁש ִּמ ֶ
בֹודהֶ ,אּלָ א לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לְ ִה ְס ַּת ֵּדר לְ ַבד ַּבּכֹחֹות ֶׁשּיֶ ׁש לָ נּו.
ָה ֲע ָ

ָּת ָמר

"צ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר יִ ְפרָ ח ּכְ ֶארֶ ז ַּב ְּל ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה" (תהלים צב ,יג).
קֹורְ ִאיםַ :
ׁשֹוט ִפים ֶאת ַה ָּת ָמר וְ אֹוכְ לִ ים.
מֹוצ ִיאים ֶאת ַה ַּגלְ ִעינִ ים ֶׁש ָּב ֶהםְ ,
נֹוטלִ ים ְּת ָמרִ ים רַ ּכִ יםִ ,
ְ
ּמּופק ִמ ְּפרִ י ַה ָּת ָמרְּ .פרִ י ַה ָּת ָמר נֶ ֱאכַ ל לַ ח אֹו יָ ֵבׁשַ ,ט ֲעמֹו ָמתֹוק
ַה ְּד ַבׁש ַהּמֻ זְ ּכָ ר ַּבּתֹורָ ה ְּב ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ יםֵ ,אינֹו ְּד ַבׁש ְּדבֹורִ ים ֶאּלָ א ְּד ַבׁש ַה ָ
ּמּופק ִמ ֶּמּנּו נִ ְקרָ א ִסילַ אן ,וְ הּוא ְמ ַׁש ֵּמׁש ְּב ִע ָּקר לְ ִתּבּול ָמנֹות ַא ֲחרֹונֹות וְ עּוגֹות.
ְמאֹד וְ צּורָ תֹו ָמ ֳארֶ כֶ תַ .ה ִּסירֹוּפ ַה ָ
נֹוטלִ ים ֶאת ַהּלּולָ ב
ַה ָּת ָמר הּוא ֵעץ ָּת ִמיר ַה ִּמ ְתנַ ֵּש ׂא לְ ג ַֹבּה ֶׁשל ּכְ ֶע ְׂשרִ ים ֶמ ְטרִ יםְּ ,ברֹאׁשֹו ּכַ ּפֹות ָעלִ ים ִּומ ִּצ ָּדיו ֶא ְׁשּכֹולֹות ְּת ָמרִ יםֵ .מ ַה ָּת ָמר ְ
ֶׁשהּוא ֶא ָחד ֵמ ַארְ ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים ַהּנִ ָּטלִ ים ְּב ַחג ַהּסֻ ּכֹותַ .מ ָּטע ַה ְּת ָמרִ ים ַהּגָ דֹול ְּביִ ְׂשרָ ֵאל נִ ְמ ָצא ְּב ִקּבּוץ ִטירַ ת ְצ ִבי ,וְ גַ ם ְּב ֵע ֶמק ָה ֲערָ ָבה יֵ ׁש
בֹוהה
ידּועים ָּב ֵאיכּות ַהּגְ ָ
ְּת ָמרִ ים ּגְ דֹולִ ים .רֹב יְ צּוא ַה ְּת ָמרִ ים הּוא ִמּזַ ן ָּת ָמר ַמּגְ 'הּולֶׁ ,שּגָ ֵדל ְּב ִב ְק ַעת ַהּיַ רְ ֵּדן ְּב ֶׁש ַטח ֶׁשל ּכְ ־ֶ 20אלֶ ף ּדּונָ ם וִ ִ
ֶׁשּלָ ֶהם.

ֶה ְק ֵׁשר:

ּתֹובנָ ה:
ָ

ִסּפּור:

יִ ְׂשרָ ֵאל נִ ְמ ְׁשלּו לַ ָּת ָמר ֶׁשּיֶ ׁש לֹו רַ ק ּגַ רְ ִעין
ֶא ָחד וְ ֹלא ּגַ רְ ּגְ רִ ים רַ ִּבים ,וְ גַ ם יִ ְׂשרָ ֵאל יֵ ׁש
לָ ֶהם לֵ ב ֶא ָחד לַ ֲא ִב ֶיהם ֶׁש ַּבּשָׁ ַמיִ םֵ .עץ
ַה ָּת ָמר ְמאֻ ְפיָ ן ְּבכָ ְך ֶׁש ְּבכָ ל ֲחלָ ָקיו נַ ֲע ֶׂשה
ִׁשּמּוׁשַּ .בּלּולָ ב ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים לְ ַארְ ַּב ַעת
ַה ִּמינִ יםַּ ,ב ֲענָ ִפים ְמסֹוכְ כִ ים ֶאת ַהּסֻ ּכָ ה,
ֵמ ַה ִּס ִיבים ְמכִ ינִ ים ֲח ָבלִ יםַ ,ה ַּסנְ ָסנִ ים ָּב ֶהם
ְּתלּויִ ים ַה ֵּפרֹות ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים לְ ִטאטּוא ְּוקלִ ַיעת
ַסלְ ִסּלֹות .וְ כָ ְך ּגַ ם יִ ְׂשרָ ֵאל ֵאין ָּב ֶהם ְּפסֹלֶ ת,
הּודי יֶ ׁש לֹו ֲח ִׁשיבּות ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו
ֶׁשּכֵ ן ּכָ ל יְ ִ
נֹוצר ָה ָעם ּכֻ ּלֹו.
ִּומּכֻ ּלָ ם יַ ַחד ָ

ַה ָּת ָמר ַׁשּיָ ְך לְ סּוג ַה ֵּפרֹות ֶׁש ְּקלִ ָּפתֹו נֶ ֱאכֶ לֶ ת וְ תֹוכֹו
נֹוסף ֶׁשל ֵּפרֹות יֵ ׁשֶׁ ,ש ַה ֵחלֶ ק ַה ְּפנִ ִימי ֶׁשּבֹו
נִ זְ רָ ק .סּוג ָ
נֶ ֱאכַ ל ְּוקלִ ָיּפתֹו נִ זְ רָ קּ ,כְ גֹון ְׁש ֵק ִדים וְ ַתּפּוזִ יםּ .ולְ עֻ ַּמת
יׁשיֶׁ ,שּגַ ם ְקלִ ָיּפתֹו וְ גַ ם ּתֹוכֹו
זֹאת יֵ ׁש סּוג ְּפרִ י ְׁשלִ ִ
לׁשה סּוגֵ י
ּפּוחּ .כָ ְך יֶ ְׁשנָ ם ְׁש ָ
נֶ ֱאכָ לּ ,כְ גֹון ְּת ֵאנָ ה וְ ַת ַ
טֹובים ִמ ַּבחּוץ
ֲאנָ ִׁשים ,יֵ ׁש ֶׁש ֵהם ַמרְ ִאים ֶאת ַע ְצ ָמם ִ
קּובהֲ .א ֵחרִ ים ַמ ְס ִּתירִ ים ֶאת ַהּטֹוב
ּיּותם רְ ָ
אּולָ ם ְּפנִ ִימ ָ
ֶׁש ָּב ֶהם וְ ַה ָּד ָבר ֹלא נִ רְ ֶאה ִמ ַּבחּוץ ,וְ יֵ ׁש ּכָ ֵאּלּו ֶׁשּתֹוכָ ם
ּדֹומה לַ ִחיצֹונִ ּיּות ֶׁשּלָ ֶהם,
ּכְ ָברָ םֶׁ ,ש ַה ְּפנִ ִימּיּות ֶׁשּלָ ֶהם ָ
יׁשרִ ים ִמ ַּבחּוץ ִּומ ִּב ְפנִ ים.
טֹובים וִ ָ
וְ ֵהם ִ
יׁשי ,אֹו לְ ָפחֹות
ָעלֵ ינּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְהיֹות ֵמ ַהּסּוג ַהּשְׁ לִ ִ
ּדֹומים לַ ּסּוג ָהרִ אׁשֹון.
ֵמ ַהּסּוג ַהּשֵׁ נִ יֲ ,א ָבל וַ ַּדאי ֹלא ִ

הּודה ְּפ ָתיָ הֶׁ ,ש ַּפ ַעם ָּב ָאה ֵאלֶ ָיה ִאּשָׁ ה
ִס ֵּפר ַה ְמקֻ ָּבל רַ ִּבי יְ ָ
יֹותה ְמנַ ָּפה ֶאת
זְ ֵקנָ ה ַא ַחת ַּב ֲעלַ ת רֵ ַחיִ ם וְ ִס ְּפרָ ה לֹוֶׁ ,ש ִּב ְה ָ
ַה ִח ִּטים ְּב ַא ְׁשמֹרֶ ת ַהּב ֶֹקרָ ,מ ְצ ָאה ֵּבין ַה ִח ִּטים ָּת ָמר ֶא ָחדֵּ .ברְ כָ ה
עֹודּה ִּב ְמלַ אכְ ָּתה
ָעלָ יו "ּבֹורֵ א ְּפרִ י ָה ֲא ָד ָמה" וְ ָאכְ לָ ה אֹותֹוְּ ,וב ָ
לֹומּה רָ ֲא ָתה ִאיׁש זָ ֵקן ֶא ָחד ֶׁש ָא ַמר לָ ּה:
ִה ְתנַ ְמנְ ָמה ְמ ַעטַּ .ב ֲח ָ
אֹותי ָא ְמנָ ם ֵמ ַה ַּצ ַער ֶׁש ָהיִ ִיתי ּבֹוַ ,אְך ֹלא
ן־חן לָ ְךִ ,ה ַּצלְ ְּת ִ
"ח ֵ
ֵ
אֹותי לְ גַ ְמרֵ י"ִ .ה ְתעֹורְ רָ ה ָה ִאּשָׁ ה ָּוב ָאה לִ ְׁשאֹל ֶאת רַ ִּבי
ִה ַּצלְ ְּת ִ
הּודה ְּפ ָתיָ ה ַעל ֵּפ ֶׁשר ַה ֲחלֹום ,וְ הּוא ֵה ִׁשיב לָ ּהּ ,כִ י ְּב ָת ָמר זֶ ה
יְ ָ
הּודי זָ ֵקן ֶא ָחד ,וְ ַעל־יְ ֵדי ַה ְּברָ כָ ה
ָהיְ ָתה ְמגֻלְ ּגֶ לֶ ת נִ ְׁש ָמתֹו ֶׁשל יְ ִ
זָ כָ ה ָה ִאיׁש לְ ִתּקּון ָמה ,אּולָ ם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּט ֲע ָתה ֵּוברְ כָ ה "ּבֹורֵ א ְּפרִ י
ָה ֲא ָד ָמה" ַעל ַה ָּת ָמר ֶׁש ִּברְ ּכָ תֹו ֶּב ֱא ֶמת "ּבֹורֵ א ְּפרִ י ָה ֵעץ"ֹ ,לא
ִה ְׁשלִ ָימה ּכָ רָ אּוי ֶאת ִּתּקּון ַהּנְ ָׁש ָמה.. .

"אל־ּגִ ּנַ ת ֱאגֹוז יָ רַ ְד ִּתי ִלרְ אֹות ְּב ִא ֵּבי ַהּנָ ַחל ִלרְ אֹות ֲה ָפרְ ָחה ַהּגֶ ֶפן ֵהנֵ צּו ָהרִ ּמֹנִ ים" (שיר השירים ו ,יא).
קֹורְ ִאיםֶ :
ּצּוח ָה ֱאגֹוזִ ים ְּוב ִד ָיק ָתם ִמּתֹולָ ִעים.
אֹוכְ לִ ים ֱאגֹוזִ ים ׁשֹונִ ים ,לְ ַא ַחר ִּפ ַ

ֱאגֹוז

ֶה ְק ֵׁשר:
מֹוצ ִאים ֶאת ַה ְּפרִ י ַה ָּט ִעים ֶׁשּבֹו.
יִ ְׂשרָ ֵאל נִ ְמ ְׁשלּו לֶ ֱאגֹוזֶׁ ,שּכֵ ן ָה ֱאגֹוז ֹלא ַמ ְסּגִ יר ִמ ַּבחּוץ ֶאת ָּתכְ נֹו ַה ְמ ֻׁש ָּבח ,וְ רַ ק לְ ַא ַחר ֶׁש ְּמ ַפ ְּצ ִחים אֹותֹוְ ,
נֹוסף,
ּתֹוהים ַעל ַקנְ ַקּנֹוְ ,מגַ ּלִ ים ֶאת ַה ַּמ ֲעלֹות ֶׁשּבֹוְּ .ב ָ
נּוע ְּב ַמ ֲע ָׂשיו וְ ֵאינֹו ִמ ְת ָּפ ֵאר ָּב ֶהם ,וְ רַ ק לְ ַא ַחר ֶׁש ִ
ּכָ ְך ּגַ ם ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל ,הּוא ָצ ַ
יֹוצא ִמּכְ לַ ל ִׁשּמּוׁשֶׁ ,שּכֵ ן ֶא ְפ ָׁשר לְ נַ ּקֹותֹו ִמ ַּבחּוץ וְ הּוא חֹוזֵ ר לִ ְהיֹות רָ אּוי לַ ֲאכִ ילָ ה ,וְ כָ ְך ּגַ ם ֶּבן
ָה ֱאגֹוז יָ כֹול לִ ּפֹל לְ תֹוְך ּבֹץ וְ רֶ ֶפׁש וְ הּוא ֵאינֹו ֵ
יִ ְׂשרָ ֵאל לַ ְמרֹות ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיוָּ ,ת ִמיד ֶא ְפ ָׁשר לִ רְ חֹץ אֹותֹו ּולְ ַה ֲעלֹותֹו ׁשּוב ַעל ֶּדרֶ ְך ַה ֶּמלֶ ְך.

ּפּוח עֹורַ רְ ִּתיָך ָׁש ָּמה ִח ְּב ַל ְתָך ִא ֶּמָך ָׁש ָּמה ִח ְּב ָלה יְ ָל ַד ְתָך"
ל־ּדֹודּה ַּת ַחת ַה ַּת ַ
ָ
ן־ה ִּמ ְד ָּבר ִמ ְתרַ ֶּפ ֶקת ַע
"מי זֹאת ע ָֹלה ִמ ַ
קֹורְ ִאיםִ :
(שיר השירים ח ,ה).
ּפּוחיםֵ .אין צֹרֶ ְך לְ ָברֵ ְך ׁשּובֶׁ ,שּכֵ ן ֵּברַ כְ נּו ּכְ ָבר ֶאת ִּברְ ּכַ ת ּבֹורֵ א ְּפרִ י ָה ֵעץ.
אֹוכְ לִ ים ִּפלְ ֵחי ַּת ִ
תּוקה.
טֹובה ְּומ ָ
ּנֹוהגִ ים לַ ֲעׂשֹות ְּברֹאׁש ַהּשָׁ נָ ה וְ הּוא ִס ָּמן לְ ָׁשנָ ה ָ
ּפּוח ִּב ְד ַבׁשּ ,כְ מֹו ֶׁש ֲ
ֶא ְפ ָׁשר לִ ְטּבֹל ֶאת ַה ַּת ַ
ּפּוח עֹורַ רְ ִּתיָךְּ ,ד ַבׁש וְ ָח ָלב ַּת ַחת ְלׁשֹונֵ ְך".
"ּת ַחת ַה ַּת ַ
אֹומרִ יםַ :
ּפּוח ִּב ְד ַבׁשְ ,
ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַּמ ְט ִּבילִ ים ֶאת ַה ַּת ַ

ִסּפּור:
ׁשּומה ַעל רְ כּוׁשֹו וְ ִהּגִ יעּו לְ ַמ ְס ָקנָ ה ֶׁשהּוא
ֶאל ַה"ּלֵ ב ִׂש ְמ ָחה" ִמּגּור ִהּגִ ַיע ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו וְ ִס ֵּפר לֹו ֶאת ָצרָ תֹו ַהּגְ דֹולָ ה .רָ ֻׁשּיֹות ַה ַּמס ָערְ כּו ָ
ּבֹונֹותיוִ .ה ְק ִׁשיב
לּומי ַמס ְּב ֶה ֵּקף ַא ִּדירּ .כָ ל ַּת ֲחנּונָ יו ּכִ י ֵאין הּוא ָא ִמיד ָעלּו ַּבּתֹהּו ,וְ ֵהם ִה ִּטילּו ִעּקּול ַעל ֶח ְׁש ָ
ָע ִׁשיר מֻ ְפלָ גָּ ,ת ְבעּו ִמ ֶּמּנּו ַּת ְׁש ֵ
יׁשּועת
ַ
נֹוהג ִעם רַ ִּבים ֵמ ֲח ִס ָידיוָׁ .שב ָה ִאיׁש לְ ֵביתֹו ּכְ ֶׁשהּוא ְמעֻ ָּדד ָּומלֵ א ִּת ְקוָ ה לִ
ּפּוחּ ,כְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ָהרַ ִּבי לְ ִד ְברֵ י ָה ִאיׁש ּולְ ַבּסֹוף ֶה ֱענִ יק לֹו ַּת ַ
ּפּוח ֶׁשּזָ כָ ה לְ ַק ֵּבל ִמּיָ ָדיו ַה ְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָהרַ ִּבי ,וְ כֻ ּלָ ם ִה ִּביעּו ֶאת
ה'ִ .עם ּבֹואֹו ַה ַּביְ ָתהּ ,כִ ּנֵ ס ָה ִאיׁש ֶאת ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו וְ ִס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ַה ַּת ַ
ּבּועים ְק ַטּנִ יםּ ,כְ ֵדי
אֹותם ִחּלֵ ק לְ רִ ִ
ּפּוח לִ ְפלָ ִחים וְ ַאף ָ
ּפּוח ֶׁש ִה ְת ָּברֵ ְך ִמ ִּפי ַה ַּצ ִּדיק .נָ ַטל ָה ִאיׁש ַסּכִ יןָ ,ח ַתְך ֶאת ַה ַּת ַ
רְ צֹונָ ם לְ ַק ֵּבל ֶּפלַ ח ֵמ ַה ַּת ַ
ּפּוח יַ ְס ִּפיק לְ כָ ל ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ַה ְמרֻ ִּביםְּ .ב ִדּיּוק ְּבאֹותֹו רֶ גַ ע נִ ְׁש ְמעּו ְּד ִפיקֹות ְּב ֶדלֶ ת ַה ַּביִ ת ַּופ ָּק ֵחי רָ ׁשּות ַה ִּמ ִּסים ָּבאּו לִ ְבּדֹק ֶאת רָ ַמת
ֶׁש ַה ַּת ַ
ּפּוח ֶא ָחדַ ...ה ַּמ ֲחזֶ ה נָ גַ ע לְ לִ ָּבם וְ ַעד
ַה ִּמ ְחיָ ה ֶׁשל ָה ִאיׁשּ ,גְ דֹולָ ה ָהיְ ָתה ַּת ְד ֵה ָמ ָתם ֶׁשּגִ ּלּו ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְׁשלֵ ָמה ּנֶ ֱא ֶב ֶקת ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּבל נֶ ַתח ָק ָטן ֶׁשל ַּת ַ
הֹוד ָעה ּכִ י ַה ִּתיק נֶ גְ ּדֹו נִ ְסּגַ ר ְּבא ֶֹפן מֻ ְחלָ ט.
ְמ ֵהרָ ה ִק ֵּבל ָה ִאיׁש ָ

ּפּוח
ַּת ַ

ֶא ְתרֹוג

ֹלקיכֶ ם
ּוׂש ַמ ְח ֶּתם ִל ְפנֵ י ה' ֱא ֵ
ץ־עבֹת וְ ַערְ ֵבי־נָ ַחל ְ
"ּול ַק ְח ֶּתם ָלכֶ ם ַּבּיֹום ָהרִ אׁשֹון ְּפרִ י ֵעץ ָה ָדר ּכַ ּפֹת ְּת ָמרִ ים וַ ֲענַ ף ֵע ָ
אֹומרִ יםְ :
ְ
ִׁש ְב ַעת יָ ִמים" (ויקרא כג ,מ).
אֹוכְ לִ ים ִמרְ ַק ַחת ֶׁשל ֶא ְתרֹוגִ ים (רִ ָּבה) ,וְ ָע ִדיף לֶ ֱאכֹל ֵמ ָה ֶא ְתרֹוגִ ים ֲעלֵ ֶיהם ֵּברְ כּו ְּב ַחג ַהּסֻ ּכֹות.

"ּבן ִאיׁש ַחי",
ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּת ִפּלָ ה ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁש ִח ֵּבר ַה ֶ
לִ זְ ּכֹות לְ ֶא ְתרֹוג ְמהֻ ָּדר ְּבסֻ ּכֹות ַה ָּבא ,וְ רֶ ֶמז לָ זֶ ה ֶׁש ֶא ְתרֹוג ְּבגִ ַימ ְטרִ ּיָ ה ּתֹורָ ה.

טֹובים יָ ִפים ְּומהֻ ָּדרִ ים ּונְ ִקּיִ ים ִמּכָ ל מּום וְ ֹלא
יֹוציאּו ֶא ְתרֹוגִ ים ִ
רֹות ֶיהם ְּב ִע ָּתם ,וְ ִ
הֹוציא ֵּפ ֵ
בֹותינּוֶׁ ,ש ְּת ָברֵ ְך ּכָ ל ִאילָ נֹות ָה ֶא ְתרֹוג לְ ִ
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
יְ ִהי רָ צֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
יַ ֲעלֶ ה ָּב ֶהם ֲחזָ זִ ית ,וְ יִ ְהיּו ְׁשלֵ ִמים וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ָּב ֶהם ׁשּום ֶח ְסרֹון וַ ֲא ִפּלּו ֲע ִק ַיצת קֹוץ ,וְ יִ ְהיּו ְמצּויִ ים לָ נּו ּולְ כָ ל יִ ְׂשרָ ֵאל ַא ֵחינּו ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ֵהם ,לְ ַקּיֵ ם ָּבּה ִמ ְצוַ ת נְ ִטילָ ה ִעם
טֹובים ּולְ ָׁשלֹוםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִצּוִ ָיתנּו ְּבתֹורָ ְתָך ַעל־יְ ֵדי מ ֶֹׁשה ַע ְב ְּדָך 'ּולְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַּבּיֹום ָהרִ אׁשֹון ְּפרִ י ֵעץ ָה ָדר ּכַ ּפֹת ְּת ָמרִ ים וַ ֲענַ ף ֵעץ־
ַהּלּולָ ב ֶב ָחג ַהּסֻ ּכֹות ֶׁשּיָ בֹא ָעלֵ ינּו לְ ַחּיִ ים ִ
בֹותינּוֶׁ ,ש ַּת ַעזְ רֵ נּו ְּות ַסּיְ ֵענּו לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוָ ה זֹו ֶׁשל נְ ִטילַ ת לּולָ ב וַ ֲה ַדס וַ ֲערָ ָבה וְ ֶא ְתרֹוג ּכְ ִתּקּונָ ּהִּ ,בזְ ַמּנָ ּה ְּב ַחג ַהּסֻ ּכֹות
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
ָעבֹת וְ ַערְ ֵבי־נָ ַחל' .וִ ִיהי רָ צֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
טֹובים ּולְ ָׁשלֹום ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּובטּוב לֵ ב ,וְ ַתזְ ִמין לָ נּו ֶא ְתרֹוג יָ ֶפה ְּומהֻ ָּדר וְ ָׁשלֵ ם וְ כָ ֵׁשר ּכְ ִהלְ כָ תֹו.
ֶׁשּיָ בֹא ָעלֵ ינּו לְ יָ ִמים ִ
ּיֹוציא ֲענָ ִבים ַהרְ ֵּבה ְׁש ֵמנִ ים
טֹוביםְּ ,ות ָברֵ ְך ּכָ ל ַהּגְ ָפנִ ים ֶׁש ִ
רֹות ֶיהם ְּברִ ּבּוי ְׁש ֵמנִ ים וְ ִ
יֹוציאּו ֵּפ ֵ
בֹותינּוֶׁ ,ש ְּת ָברֵ ְך ּכָ ל ִמינֵ י ָה ִאילָ נֹות וְ ִ
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
וִ ִיהי רָ צֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
טֹובים ,וְ יִ ְת ַקּיֵ ם ָּבנּו ְּובכָ ל יִ ְׂשרָ ֵאל ַא ֵחינּו ִמ ְקרָ א
ּיֹוצא ֵמ ֶהם ָמצּוי לָ רֹב לְ כָ ל ַע ְּמָך יִ ְׂשרָ ֵאל לְ ַקּיֵ ם ּבֹו ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש ִּומ ְצוַ ת ַה ְב ָּדלָ ה ְּב ַׁש ָּבתֹות ְּוביָ ִמים ִ
טֹובים ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַהּיַ יִ ן ַה ֵ
וְ ִ
ם־ּד ְב ִׁשי
ם־ּב ָׂש ִמי ָאכַ לְ ִּתי יַ ְערִ י ִע ִ
אתי לְ גַ ּנִ י ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ָארִ ִיתי מֹורִ י ִע ְ
ת־מ ֲע ֶׂשיָך'ּ'ָ .ב ִ
ֹלהים ֶא ַ
ּוׁש ֵתה ְבלֶ ב־טֹוב יֵ ינֶ ָך ּכִ י כְ ָבר רָ ָצה ָה ֱא ִ
ֶׁשּכָ תּוב 'לֵ ְך ֱאכֹל ְּב ִׂש ְמ ָחה לַ ְח ֶמָך ֲ
גֹואלִ י.
ּדֹודים' .יִ ְהיּו לְ רָ צֹון ִא ְמרֵ י ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך ה' צּורִ י וְ ֲ
ם־חלָ ִבי ִאכְ לּו רֵ ִעים ְׁשתּו וְ ִׁשכְ רּו ִ
ָׁש ִת ִיתי יֵ ינִ י ִע ֲ

ְּב ִסיּום ַה ְּסעֻ ָּדה ְמ ָברְ כִ ים ְּברָ כָ ה ַא ֲחרֹונָ ה:
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה וְ ַעל ַהּכַ לְ ּכָ לָ ה וְ ַעל ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל ְּפרִ י ַהּגֶ ֶפן,
נּובת ַה ָּש ׂ ֶדה
ַעל ָה ֵעץ וְ ַעל ְּפרִ י ָה ֵעץ ,וְ ַעל ְּת ַ
בֹותינּו,
טֹובה ּורְ ָח ָבה ֶׁשרָ ִצ ָית וְ ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
וְ ַעל ֶארֶ ץ ֶח ְמ ָּדה ָ
ּטּובּה,
לֶ ֱאכל ִמ ִּפרְ יָ ּה וְ לִ ְׂשּב ַֹע ִמ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ִעירֶ ָך
ֹלקינּו ַעל יִ ְׂשרָ ֵאל ַע ֶּמָך וְ ַעל יְ ָ
רַ ֵחם ה' ֱא ֵ
בֹודָך וְ ַעל ִמזְ ְּב ֶחָך וְ ַעל ֵהיכָ לֶ ָך,
וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵהרָ ה ְּביָ ֵמינּו,
ְּובנֵ ה יְ ָ
וְ ַה ֲעלֵ נּו לְ תֹוכָ ּה וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ִבנְ יָ נָ ּה
וְ נֹאכַ ל ִמ ִּפרְ יָ ּה ּונְ ָברֶ כְ ָך ָעלֶ ָיה ִּב ְקדֻ ּשָׁ ה ְּוב ָט ֳהרָ ה:
נֹודה לְ ָך ַעל ִמ ְחיָ ָתה
ּכִ י ַא ָּתה ה' טֹוב ֵּומ ִטיב לַ ּכֹל וְ ֶ
רֹות ָיה ְּופרִ י ּגַ ְפנָ ּה.
וְ ַעל ּכַ לְ ּכָ לָ ָתּהֵּ ,פ ֶ
רֹות ָיה ְּופרִ י גַ ְפנָ ּה:
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ַעל ָה ָארֶ ץ וְ ַעל ִמ ְחיָ ָתּהֵּ ,פ ֶ

