


3דרכי הוראה הוצאה לאור של מרן הרשל״צ הרב מרדכי אליהו זצוק״ל

א:א ַמר ר' ַאּבָ
ֱאַמר: ּנֶ ה, ׁשֶ ה ִמּזֶ ֵאין ְלָך ֵקץ ְמֻגּלֶ

אּו ּשְׂ נּו ּוִפְרְיֶכם ּתִ ּתְ ָרֵאל ַעְנְפֶכם ּתִ ם ָהֵרי ִיׂשְ "ְוַאּתֶ
י ָקְרבּו ָלבֹוא" )יחזקאל לו(. ָרֵאל ּכִ י ִיׂשְ ְלַעּמִ

ץ, ַעִין ָיָפה ָאז ִיְקַרב ַהּקֵ ְרָיּה ּבְ ָרֵאל ּפִ ן ֶאֶרץ-ִיׂשְ ּתֵ ּתִ ׁשֶ ּכְ
ה. ה יֹוֵתר ִמּזֶ ְוֵאין ְלָך ֵקץ ְמֻגּלֶ

 ]סנהדרין צח, א: רש"י שם[

דיני וענייני היום
ָלִאיָלנֹות לענין ערלה ולענין תרומות ומעשרות.  ָנה  ָ ַהּשׁ ָבט הוא רֹאׁש  ׁשְ ּבִ ט"ו  א. 
ֲחנּון, כי שמחת האילן משפיעה על שמחת האדם - "כי האדם עץ  ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ

השדה" )עיין שולחן ערוך קל"א ו’(.

ב. נֹוֲהִגין ְלַהְרּבֹות באכילת פירות האילן בליל וביום ט"ו בשבט, ומשתדלים שיהיו 
מהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )עיין מגן אברהם קלא ס"ק טז, כף החיים ס"ק 

צז משנה ברורה ס"ק לא(.

ג. עדיף לאכול מפירות שגדלו בארץ ישראל ולברך עליהם תחילה אם הם מאותו 
סוג של פירות חו"ל )עיין בן איש חי מטות ואחרונים(.

ד. יש להקפיד במיוחד ביום זה על הברכות שמברך על הפירות שיהיו כדין, ויהיו 
בכוונת הלב, כיון שבהם מביא האדם ברכה לפירות האילן. )עיין ראש השנה טז ורש"י 

שם ד"ה שתי הלחם(

סדר ברכות הנהנין
ע ֵאׁש”: ים "ַמּגַ ּלִ ּמִ ָרכֹות ִנְרָמז ּבַ  א.  ֵסֶדר ַהּבְ

 ְמזֹונֹות - "ַהּמֹוִציא" "ְמזֹונֹות”.
ָרָכה ַעל ַיִין. ֶפן - ּבְ  ּגֶ

ְבַעת  ִ ִרי ָהֵעץ ַאֵחר אם אין ִמּשׁ יִנים אֹו ּפְ ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ָהֵעץ ִמּשׁ ָרָכה ַעל ּפְ ֵעץ - ּבְ
יִנים )ולהרמב"ם תמיד מברך על פרי שחביב עליו(.  ַהּמִ

יִנים )כגון חיטה שלמה לא  ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ֲאָדָמה ִמּשׁ ָרָכה ַעל ּפְ ֲאָדָמה - ּבְ
 מבוקעת( אֹו ַאֵחר.

ְרָכתֹו. ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבִ ָבר ׁשֶ ָרָכה ַעל ּדָ ָרָכה ַעל ַמִים ְוַכדֹוֶמה אֹו ּבְ ַהּכֹל - ּבְ ׁשֶ

 הלכות ט"ו בשבט 
מרן הרשל״צ הרב מרדכי אליהו זצוק״ל
] ״ ם י מ י ם ו י ד ע ו מ י ל כ ד ר ר מ מ א מ ו ״ ר פ ך ס ו ת מ [

 הסדר נערך בהדרכת הרב שמואל אליהו שליט"א
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ֶפן"  ְך "ַהּגֶ ל ִאם ֵיׁש ְלָפָניו עּוָגה ְוַיִין - קֶֹדם ְיָבֵרְך "ְמזֹונֹות" ַעל ָהעּוָגה ְוַאַחר ּכָ ב. ְלָמׁשָ
רֹות ָהֵעץ. ְך "ָהֵעץ" ּפֵ ָמר ְיָבֵרְך קֶֹדם ַעל ַיִין ְוַאַחר ּכָ ַעל ַהַיִין. ִאם ֵיׁש ַיִין ְוַזִית אֹו ּתָ

ג. אם יש ְלָפָניו גם זית וגם תמר וגם יין יברך על היין תחילה ואחר כך על הזית ויאכל 
ממנו ואחר כך יאכל גם מהתמר אם רצונו בכך )בן איש חי מטות א’(.

ה‘  ִחּטָ "ֶאֶרץ  סּוק  ּפָ ּבַ ִראׁשֹוִנים  ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָבר?  ּדָ ְלָכל  קֹוְדִמים  ְמזֹונֹות  ָמה  ֵני  ִמּפְ ד. 
ֶמן ּוְדָבׁש”. ֶרץ-ֵזית ׁשֶ עָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון אֶֽ ּוׂשְ

ֱאַמר  ּנֶ ָבר ָחׁשּוב ׁשֶ יִנים, ְוהּוא ּדָ ְבַעת ַהּמִ ִ ִין ִמּשׁ ּיַ יָון ׁשֶ ֶפן קֹוֶדֶמת ְלֵעץ? ּכֵ ֵני ָמה ּגֶ ה. ִמּפְ
ָלֵכן הּוא  ֶפן"  ַהּגֶ ִרי  ּפְ "ּבֹוֵרא  ְמֻיֶחֶדת  ָרָכה  ּבְ ְוָקְבעּו לֹו  ֱאנֹוׁש",  ְלַבב  ח  ּמַ ְיׂשַ "ְוַיִין  ָעָליו 

רֹות. )שם ס"ע ד ה( קֶֹדם ְלָכל ַהּפֵ

ִרי  ּפְ "ּבֹוֵרא  ְרָכתֹו  ּבִ ׁשֶ ְלָדָבר  קֶֹדם  ָהֵעץ"  ִרי  ּפְ "ּבֹוֵרא  ְרָכתֹו  ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָמה  ֵני  ו. ִמּפְ
ִרי ָהֵעץ" חשובה יותר )עיין משנה ברורה ס"ק יא וכף  ָהֲאָדָמה"? כיון שברכת "ּבֹוֵרא ּפְ

החיים ס"ק יד(.

ָרכֹות ֵאּלּו ֲחׁשּובֹות יֹוֵתר  ּבְ יָון ׁשֶ ַהּכֹל"? ּכֵ ְרָכתֹו "ׁשֶ ּבִ ם קֹוְדִמים ְלָדָבר ׁשֶ ּלָ ֵני ָמה ּכֻ ז. ִמּפְ
ָרָכה  ּבְ ַהּכֹל"  "ׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ ְוִאּלּו  ְלַבד.  ּבִ ֶאָחד  ִמין  א  ֶאּלָ ּפֹוְטרֹות  ֵאיָנן  ׁשֶ ְמבָֹררֹות,  ֵהן  ׁשֶ

ה מינים )עיין שם ס"ע ג(. ּכֹוֶלֶלת ַהְרּבֵ

ּנּו, ַאְך ִאם ַה"ּקֹוֵדם" ִנְמָצא ַעל  רֹוֶצה ֶלֶאכֹל ִמּמֶ ׁשֶ ִרי ַה"ּקֹוֵדם" ַרק ּכְ ח. ְמָבֵרְך ַעל ַהּפְ
ים ְלָבֵרָך ָעָליו )שם ס"ע ה, כף החיים ס"ק נג,  ּנּו - לֹא ַמְקּדִ ְלָחן ְוֵאינֹו רֹוֶצה ֶלֶאכֹל ִמּמֶ ֻ ַהּשׁ

משנה ברורה ס"ק לא(.

ֻאָחר ָחִביב לֹו יֹוֵתר. ַהּמְ י ׁשֶ ימֹו ַאף ַעל ּפִ ָבֵרְך ַעל ַה"ּקֹוֵדם", ֵיׁש ְלַהְקּדִ ּמְ ׁשֶ ט. ּכְ

ה ְקִדיָמה ְלִחּטָ
ת  ְלִבְרּכַ קֹוְדמֹות  יֶהן  ּתֵ ּוׁשְ ְמזֹונֹות",  ִמיֵני  ְל"ּבֹוֵרא  קֹוֶדֶמת  "ַהּמֹוִציא"  ת  ְרּכַ ּבִ י. 
ּלֹא  "ׁשֶ ת  ַהּפַ ֶאת  ְלַכּסֹות  ָצִריְך  ַהַיִין  ַעל  ׁש  ַקּדֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ טֹוב  ויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  ַהַיִין. 
כך  אחר  ְואֹוֵכל  ׁש  ַקּדֵ ּמְ ׁשֶ ֲחִרית  ׁשַ ּבְ ְוֵכן  ִין.  ַהּיַ ת  ְרּכַ ּבִ לֹו  יִמין  ְקּדִ ּמַ ׁשֶ תֹו",  ּבּוׁשָ ִיְרֶאה 

ס"ע   ברורה  משנה  )עיין  ּדּוׁש  ַהּקִ ַעת  ׁשְ ּבִ זֹונֹות  ַהּמְ ֶאת  ְלַכּסֹות  ָצִריְך  ְמזֹונֹות,   ִמיֵני 
  רעא ס"ק מא וכף החיים ס"ק גן(.

ְרָכָתּה  ּבִ ֶלת( ׁשֶ ֶ ֵלָמה ְקלּוָיה אֹו ְמֻבּשׁ ה ׁשְ רֹות ָהֲאָדָמה "ַשְלָוה" )ִחּטָ ין ּפֵ ּבֵ יא. ִאם ֵיׁש 
רֹאׁש )שם ס"ע ה(. ה ִנְמְנָתה ּבָ ן ִחּטָ ּכֵ ם, ׁשֶ ָהֲאָדָמה - ִהיא קֹוֶדֶמת ְלֻכּלָ

ֶלת - ֵאין ָלּה  ֶ ֵאיָנּה ְמֻבּשׁ ה ׁשֶ גֹון ַהּכֹוֵסס ִחּטָ ֶדֶרְך ֲהָנָאתֹו, ּכְ ּלֹא ּבְ ִרי ׁשֶ יב. ִאם אֹוֵכל ּפְ
ָבֵרְך "ָהֲאָדָמה" ֵאיָנּה קֹוֶדֶמת ְלֵפרֹות ָהֵעץ. ֲאָבל  ּמְ ֵלָמה ֲאִפּלּו ׁשֶ ה ׁשְ ְקִדיָמה. ְוָלֵכן ִחּטָ

רֹות ָהֵעץ )שם(. ֶלֶחם ְועּוגֹות קֹוְדִמים ְלָכל ּפֵ

ָרֵאל ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ְקִדיָמה ְלֵפרֹות ׁשֶ
ֶאֶרץ  ֶאל  ְמִביַאָך  ֶאלֶֹקיָך  ה'  י  "ּכִ ְכִתיב:  ּדִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ָחה  ּבְ ּתַ ִנׁשְ ִמיִנים  ְבָעה  ְבׁשִ יג. 
עָֹרה ְוֶגֶפן  ה ּוׂשְ ְקָעה ּוָבָהר. ֶאֶרץ ִחּטָ ּבִ טֹוָבה. ֶאֶרץ ַנְחֵלי ָמִים ַעָיֹנת ּוְתהֹֹמת ֹיְצִאים ּבַ
רֹות ֵעץ ׁשֹוִנים, ְיָבֵרְך ַעל  ֶמן ּוְדָבׁש". ָלֵכן, ִאם ֵיׁש ְלָפָניו ּפֵ ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ-ֵזית ׁשֶ

יבּוָתם )ריא ס"ע א(. ֵני ֲחׁשִ יִנים ִמּפְ ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ִמּשׁ ּפְ

י ַוֲאִפּלּו הּוא ַרק ֲחִצי  אֶֹפן ִאיׁשִ יִנים" ֲאִפּלּו ֵאינֹו ָחִביב לֹו ּבְ ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ִמ"ּשׁ ל ּפְ יד. ּכָ
יִנים" - ְיָבֵרְך ַעל ֶה"ָחִביב"  ְבַעת ַהּמִ ִ ִרי ִמ"ּשׁ ָרָכה. ַרק ִאם ֵאין ּפְ ִרי - הּוא ִראׁשֹון ַלּבְ ּפְ
רֹות ָהֲאָדָמה, ואחר כך ַעל ֶה"ָחִביב"  ָפָניו, ואחר כך ַעל ֶה"ָחִביב" ִמּפֵ ּלְ רֹות ָהֵעץ ׁשֶ ִמּפֵ

ַהּכֹל" )עי' בן איש חי מטות א’(. ְרָכתֹו "ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ּלֹא  ִרי ׁשֶ ִרי, ֲאָבל ּפְ ל ַהּפְ ּולֹו ׁשֶ ּשׁ יִנים" ַרק ִאם ִנְגָמר ּבִ ְבַעת ַהּמִ ִ טו. ֵיׁש ַמֲעָלה ִלְפִרי ִמ"ּשׁ
ּולֹו ְוהּוא ּבֶֹסר - ֵאין לֹו ַמֲעָלה )עי' בן איש חי מטות א' כף החיים ס"ק טו משנה  ּשׁ ִנְגָמר ּבִ

ברורה ס"ק כ(.

יִנים” ְבַעת ַהּמִ רֹות "ׁשִ ין ּפֵ ְקִדיָמה ּבֵ
ה  ּלָ רֹוב ַלּמִ ּקָ ים ֶאת ֶזה ׁשֶ יִנים - ָצִריְך ְלַהְקּדִ ְבַעת ַהּמִ ִ רֹות ִמּשׁ ה ּפֵ ּמָ טז. ִאם ֵיׁש ְלָפָניו ּכַ
עָֹרה )לחם  ה‘ )לחם ועוגה או תבשיל חיטים-1( ּוׂשְ א: "ֶאֶרץ ִחּטָ סּוק ַהּבָ ּפָ "ֶאֶרץ" ּבַ
ֶמן )זיתים-1( ּוְדָבׁש"  שעורים-2( ְוֶגֶפן )ענבים-3( ּוְתֵאָנה )4( ְוִרּמֹון )5( ֶאֶרץ-ֵזית ׁשֶ

)תמרים-2(.
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תחילת הסדר
יַח.  ׁשִ תֹוְך ָיְדָך ְויֹאְמרּו ְלָך: ֲהֵרי ְלָך ַהּמָ אי ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ָהְיָתה ְנִטיָעה ּבְ ן ַזּכַ ר' יֹוָחָנן ּבֵ

ילֹו )אבות דרבי נתן, ט(. ְך ֵצא ְוַהְקּבִ ִטיָעה, ְוַאַחר-ּכָ ּבֹוא ּוְנַטע ֶאת ַהּנְ

עם ישראל קשור לפירות הארץ בקשר פנימי הדוק.

בשעה שגלו ישראל מעל אדמתם - גלתה השכינה ו"מעוף השמים ועד בהמה - 
נדדו הלכו" )ירמיהו ט(. וגם הארץ היתה שממה ולא עלה בה כל עשב "כמהפכת 
סדום ועמורה אדמה וצבוים". ובשעה שחזרנו לארץ - חזרה ארץ ישראל ונתנת 

פריה בעין יפה.

ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש-ּבָ "וכי תבואּו אל הארץ ונטעתם" )ויקרא יט( ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
א ֱהוּו ְזִהיִרין  ע, ֶאּלָ ב ְולא ִנּטַ ל טּוב, לא ּתאְמרּו ֵנׁשֵ ְמְצאּו אֹוָתּה ְמֵלָאה ּכָ ּתִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ם ּוְמָצאֶתם ְנִטיעֹות  ְכַנְסּתֶ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ל ֵעץ ַמֲאָכל" )שם( ּכְ ם ּכָ ֱאַמר "ּוְנַטְעּתֶ ּנֶ ִטיעֹות, ׁשֶ ּנְ ּבַ

ם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם. )תנחומא קדושים( ְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאּתֶ ּנָ ׁשֶ

ַאֲחֵרי  ְמָצא  ַהּנִ ל  ּכָ ָעִמים,  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ "ֶאֶרץ"  ה  ּלָ ַהּמִ תּוָבה  ּכְ ֶזה  ָפסּוק  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ יז. 
קֹוְדִמים  ּוְתָמִרים  ֵזיִתים  י  ּכִ ֶזה  ְלִפי  ִנְמָצא  ָרָכה.  ַלּבְ ַהּקֶֹדם  הּוא  ֵמֶהן  ַאַחת 
ִני,  ֵ ַהּשׁ ָל"ֶאֶרץ"  ִני  ְוׁשֵ ִראׁשֹון  ֵהם  ּוְתָמִרים  יִתים  ּזֵ ׁשֶ ְלִפי  ְוִצּמּוִקים,  ַלֲעָנִבים 
ֵזיִתים,   -1 ֶזה:  ֵסֶדר  ְלִפי  ְיָבֵרְך  ְוָלֵכן  ָהִראׁשֹון.  ָל"ֶאֶרץ"  י  ִליׁשִ ׁשְ ֵהם   ַוֲעָנִבים 
ֵאִנים 5 - ְוִרּמֹוִנים )שולחן ערוך שם ס"ע ד בן  ָמִרים, 3 - ֲעָנִבים אֹו ִצּמּוִקים, 4 - ּתְ 2 - ּתְ

איש חי מטות א(.

הּוא  י ׁשֶ ֵלם ַאף ַעל ּפִ ָ ִרי ַהּשׁ ים ֶאת ַהּפְ ֵלָמה, ַיְקּדִ ָמר ּוְתֵאָנה ׁשְ יח. ִאם ֵיׁש ְלָפָניו ֲחִצי ּתָ
סּוק )בן איש חי מטות ה(. ּפָ ְמֻאָחר ּבַ

ְקִדיָמה ִלְפִרי שלם או ָחִביב לֹו יֹוֵתר
ֵלִמים  ם ׁשְ ּלָ ֵלם. ְוִאם ּכֻ ָ ִרי ָהֵעץ ַהּשׁ יִנים ְיָבֵרְך ַעל ּפְ ְבַעת ַהּמִ ִ רֹות ֵעץ ִמּשׁ יט. ִאם ֵאין ּפֵ
ים ְלָבֵרְך ַעל  רֹות ָהֲאָדָמה, ַיְקּדִ ׁש ְלָפָניו ּפֵ ּיֵ ׁשֶ ִרי ֶהָחִביב ָעָליו קֶֹדם. ְוֵכן ּכְ ְיָבֵרְך ַעל ַהּפְ

ֵלִמים ְיָבֵרְך ַעל ֶהָחִביב ָעָליו קֶֹדם )שם(. ם ׁשְ ּלָ ֵלם קֶֹדם, ְוִאם ּכֻ ָ ִרי ַהּשׁ ַהּפְ

ר ְועּוָגה ה ֻסּכָ ּתֵ
ָתָמר אֹו  ר אֹו ּבְ ת ֻסּכָ ּיַ ֻקּבִ ה ּבְ ִתּיָ ְ יק ֶאת ַהּשׁ ה ְוַכדֹוֶמה ְורֹוֶצה ְלַהְמּתִ ֹוֶתה ּתֵ ּשׁ כ. ִמי ׁשֶ
ִרי  ר ְוַהּפְ ה ִעּקָ ִתּיָ ְ י ַהּשׁ ִרי ּכִ ה ְוִיְפטֹר ֶאת ַהּפְ ִתּיָ ְ ַהּכֹל" ַעל ַהּשׁ ה "ׁשֶ ִחּלָ ְפִרי ַאֵחר, ְיָבֵרְך ּתְ ּבִ

אן הּוא ָטֵפל. )עיין שולחן ערוך סי' רי"ב וכף החיים שם ס"ק י"א משנה ברורה ס"ק ט(. ּכָ

ֶאת  ְלַהֲעִביר  ָאה  ּבָ ה  ִתּיָ ְ ְוַהּשׁ ְוַכדֹוֶמה,  ה  ּתֵ ּתֹות  ְוִלׁשְ עּוגֹות  ֶלֶאכֹל  ן  ּוֵ ִמְתּכַ ִאם  כא. 
ה  ִחּלָ ֵניֶהם ֲחׁשּוִבים לֹו - ְיָבֵרְך ּתְ ה. ְוִאם ׁשְ ִתּיָ ְ ֲאָכל, ְמָבֵרְך "ְמזֹונֹות" ּופֹוֵטר ֶאת ַהּשׁ ַהּמַ

ָטֵפל ָלעּוגֹות. ֶקה ּכְ ׁשְ ּלֹא ֵיָרֶאה ַהּמַ ֵדי ׁשֶ זֹונֹות ּכְ ֶקה ואחר כך ַעל ַהּמְ ׁשְ ַעל ַהּמַ

ָרכֹות ֵסֶדר ַהּבְ ָטָעה ּבְ
כֹון - ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה ְוֵאינֹו חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך. ֶדר ַהּנָ ּסֵ ּלֹא ּכַ ַרְך ׁשֶ ָטעּות ּבֵ כב. ִאם ּבְ
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חיטה 
ספר דברים פרק ח׳, ז-י

ְקָעה  ּבִ י יהוה ֱאלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָינת ּוְתהמת יְצִאים ּבַ ּכִ
ר לא  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ּוְדָבׁש:  ֶמן  ׁשֶ ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  עָרה  ּוׂשְ ה  ִחּטָ ֶאֶרץ  ּוָבָהר: 
ְחצב  ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ּתַ ּה ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּה ֶלֶחם לא ֶתְחַסר ּכל ּבָ ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ְבִמְסּכֵ

ר ָנַתן ָלְך:  ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת יהוה ֱאלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאׁשֶ ת: ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְנחׁשֶ

יברכו ויאכלו מזונות לאחר מכן יאמרו תפילה על הפרנסה:

פרנסתי  לי  מלפניך שתזמין  רצון  יהי  כולו  העולם  את  הזן  עולם   רבונו של 
בלי שום טרחא ויגיעה כלל בכבוד ולא בבזוי בהתר ולא באסור בנחת ולא בצער 
לידי  ולא  ודם  בשר  מתנת  לידי  לא  תצריכני  ואל  והמלאה,  הרחבה  ידך  מתחת 

הלואתם.  ותקיים בי מקרא שכתוב "השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך"

שיר
״ארץ חיטה ושעורה
 גפן ותאנה ורימון,

 ארץ זית שמן ודבש״

תפילה לפני התחלת אכילת פירות ט’’ו בשבט

רֹות  ַהּפֵ ֲאִכיַלת  ת  ְסֻגּלַ כַֹח  ּבְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי 
ם,  ּבָ לּוִיים  ּתְ ה  ֵהּמָ ר  ֲאׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  יֶהן  ְרׁשֵ ׁשָ סֹוד  ַוּבְ ה,  ַעּתָ ֲעֵליֶהן  ּוְנָבֵרְך  ּנֹאֵכל  ׁשֶ
אּו  ָטִרים ֲעֵליֶהם ִיְתַמּלְ ׁשְ ים ְוַהּמִ ֻמּנִ ם ַהּמְ ָרָכה ּוְנָדָבה, ּגַ ַפע ָרצֹון ּבְ יַע ֲעֵליֶהן ׁשֶ ּפִ ְלַהׁשְ
ַאֲחִרית  ְוַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ית  ֵמֵראׁשִ ּוְלַהְצִמיָחם,  יָלם  ְלַהְגּדִ ִנית  ׁשֵ ָלׁשּוב  הֹוָדְך  ַפע  ׁשֶ ֵמֹעז 
ִהְבַטְחָתנּו ַעל  ָבר ׁשֶ ם ָלנּו ֶאת ַהּדָ לֹום. ְוַקּיֵ ָנה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלָחיִים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָ ַהּשׁ
ל  ַשּכֵ ִרי ָהֲאָדָמה, ְולֹא ּתְ ִחית ָלֶכם ֶאת ּפְ אֹוֵכל ְולֹא ַיׁשְ י ָלֶכם ּבָ ְיֵדי ַמְלֲאִכי חֹוָזְך ְוָגַעְרּתִ
ּוָבֵרְך  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָך  ָקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ ִקיָפה  ַהׁשְ ְצָבאֹות:  יהָֹוה  ָאַמר  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ֶפן  ַהּגֶ ָלֶכם 
ְמָחה ֶאת  ׂשִ הּו ּבְ ַחּדֶ ָרכֹות ָלַעד, ּתְ יֵתהּו ּבְ ׁשִ ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ּתְ ָ ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ
ֵרְך  ת טּוב’ ְלִהְתּבָ ְרּכַ בֹוא ּבִ ְריֹו, ַוֲעֵליֶהם ּתָ ן ּפִ ֶדה ִיּתֵ ֶניָך, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהּשָׂ ּפָ
ָיֵדינּו  רּו ַעל  ּזְ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ְוָכל  ְמִעיט.  ַהּמַ ְוֶאָחד  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ֵמֵעינּו, ֶאָחד  ּבְ רֹוֶתיָה  ּפֵ
ָיׁשּובּו  ה  ַעּתָ ָהִאיָלן,  ֵפרֹות  ּבְ ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּוֶבָעוֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  ְיֵדי  ַעל  אֹו 
סּוק  דֹול ַהּיֹוֵצא ִמּפָ ְמָך ַהּגָ כַֹח ׁשִ ל ַרע, ּבְ ים, ְויּוַסר ֵמֶהם ּכָ עֹז ָהָדר ֵעץ ַהַחּיִ ֵלל ּבְ ְלִהְתּכָ
ה יהָֹוה  י ַאּתָ ּכִ ח,  ִנּדָ ּנּו  ח ִמּמֶ ֻיּדַ ְוָיׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון, ְולֹא  ְוַיִקיֵאנּו  ַלע  ּבָ ַחִיל 
רֹם  ּתָ ְוַקְרנֹו  ְצִמיַח  ּתַ ְמֵהָרה  ְך  ַעְבּדֵ ִוד  ּדָ ֶצַמח  ֶאת  ּוְבֵכן  ָרֵאל:  ִיׂשְ ֵחי  ִנּדְ ץ  ְמַקּבֵ ָך  ְלַבּדְ
ד  ְרּפָ רֹוׁש, ְוַתַחת ַהּסִ ֲעצּוץ ַיֲעֶלה ּבְ ּלֹו, ְוַתַחת ַהּנַ ל ָהעֹוָלם ּכֻ יׁשּוָעְתָך, ְוַיד יהָֹוה ַעל ּכָ ּבִ

ֵרת. ם ְלאֹות עֹוָלם לֹא ִיּכָ ַיֲעֶלה ֲהַדס, ְוָהָיה ליהָֹוה ְלׁשֵ
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שעורה
ספר ויקרא פרק כ"ג,  י׳- ט״ז

ם  ר ֲאִני נֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרּתֶ י ָתבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ
ִלְפֵני  ָהעֶמר  ֶאת  ְוֵהִניף  ַהּכֵהן:  ֶאל  ְקִציְרֶכם  ית  ֵראׁשִ ֶאת עֶמר  ַוֲהֵבאֶתם  ְקִציָרּה  ֶאת 
ֶבׂש  יֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ָהעֶמר ּכֶ יֶתם ּבְ ת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵהן: ַוֲעׂשִ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ יהוה ִלְרצְנֶכם ִמּמָ
ה ַליהוה  ֶ ֶמן ִאּשׁ ֶ לּוָלה ַבּשׁ רִנים סֶלת ּבְ ֵני ֶעׂשְ ָנתֹו ְלעָלה ַליהוה: ּוִמְנָחתֹו ׁשְ ן ׁשְ ִמים ּבֶ ּתָ
ה  ֵריַח ִניחַח ְוִנְסּכה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין: ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לא תאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ
ם ָלֶכם  בֵתיֶכם: ּוְסַפְרּתֶ כל מׁשְ ת עֹוָלם ְלדרֵתיֶכם ּבְ ן ֱאלֵהיֶכם ֻחּקַ ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרּבַ
ְהֶייָנה: ַעד  ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהּתְ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ִמּמָ

ה ַליהוה:  ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ים יֹום ְוִהְקַרְבּתֶ ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ִמּמָ

שיר

 שבולת שעורים אומרת: 
“תפילה לעני כי יעטוף,
 ולפני ה’, ישפוך שיחו”

רבי אברהם דוב מאבריטש עלה בראש חסידיו והתיישב בצפת. הרבי היה אדם 
הרבי  הסתגר  לארץ,  עלייתו  לאחר  מה  זמן  אולם  הבריות,  עם  בדעת  המעורב 
בחדרו במשך תקופה ולא דיבר עם שום אדם. כמובן, שחסידיו התפלאו מאוד, 
מחדרו,  לפתע  הרבי  יצא  הימים  באחד  והנה,  המוזרה.  ההסתגרות  לפשר  ותהו 
התבונן על האדמה שסביבו ופניו נהרו. כשחזר, קרא הרבי לכול חסידיו לסעודה 
חגיגית בה יסביר להם את פשר הנהגתו החריגה. כאשר התאספו כולם פתח הרבי 
ישראל  מארץ  שליח  פעם  אלי  בא  לארץ,  בחוץ  שגרנו  שבעת  לכם,  דעו  ואמר: 
כך התלהב  כל  לי בהתלהבות על מעלותיה הרבות של ארצנו הקדושה.  וסיפר 
רואה שבארץ  עיניים לראות,  לו  מי שיש  ”רבי הקדוש,  אותו שליח, עד שאמר: 

ישראל כל אבן היא יהלום“.

באותה שעה התלהבתי והחלטתי לעלות לארץ. והנה, כשהגעתי לכאן, נראו לי 
להבין את מעלת הארץ.  זכיתי  לא  הבנתי, שעדיין  רגילות.  כאבנים  אבני הארץ 
לפיכך, הסתגרתי בחדרי ועסקתי בקדושת הארץ. והיום, כשיצאתי החוצה זכיתי 

וראיתי שכל אבן היא יהלום.
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גפן
אם אוכל ענבים או צימוקים יואכלם לאחר התאנה ללא ברכה 

ספר מלכים א׳ פרק ה׳
ַבע ּכֹל  ֵאר ׁשָ ן ְוַעד ּבְ ֵאָנתֹו ִמּדָ ְפנֹו ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגַ ָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ּתַ ב ְיהּוָדה ְוִיׂשְ ׁשֶ ַוּיֵ

לֹֹמה: ְיֵמי ׁשְ

שיטענו  ישראל  שבארץ  סרק  אילני  עתידין  רב,  אמר  אשי  בר  חייא  רב  “אמר 
פירות, שאמר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם”. )כתובות קיב(

לים,  למה נמשלו דברי תורה ליין ? לומר לך: מה יין אין מתקיים אלא בפחּות שּבּכֵ
כך דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. )מסכת תענית(

יברכו בורא פרי הגפן, וישתו מן היין. לאחר מכן יתפללו על זיווגם למי שאינו נשוי

 ריבונו של עולם אב הרחמן זכני יתברך שמך: שאמצא את בת זוגתי, משורש 
נשמתי, ויהי רצון שהזווג יעלה יפה ובהצלחה גדולה, וגם חס ושלום אם איני 
ראוי לפניך יתברך, בא אני לפניך בהכנעה, ובבקשה גדולה, בזכות רבי יונתן בן 

עוזיאל שתזמן לי את בת זוגתי.

למי שנשוי

ריבונו של עולם זכני יתברך שמך לשלום בית אמתי. שתהיה בנינו אהבה ואחווה 
ובנותיי,  בניי  בשמחת  לראות  ואזכה  ושנים.  ימים  לאורך  בשני  אחד  ונשמח 

שכולם יתחתנו ויקימו בית קדוש ונאמן בישראל, וזיווגם יעלה יפה ומוצלח. 

 "אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת 
וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך"

טוב לומר פרק זה 

ְלָמה  ּשַֹ : עֶֹטה אֹור ּכַ ּתָ ֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַדְלּתָ ּמְ י ֶאת ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ
ְנֵפי  ְך ַעל ּכַ ם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהּלֵ ִים ַעִלּיֹוָתיו ַהּשָֹ ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבּמַ ַמִים ּכַ נֹוֶטה ׁשָ
ּמֹוט עֹוָלם  ל ּתִ ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ּבַ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ רּוַח: עֹׂשֶ
ֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמָך  יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן ּגַ ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְ הֹום ּכַ ָוֶעד: ּתְ
ל ַיֲעֹברּון  ְמּתָ ּבַ בּול ׂשַ ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדּתָ ָלֶהם: ּגְ
ל  ּכָ קּו  ַיׁשְ כּון:  ְיַהּלֵ ָהִרים  ין  ּבֵ ָחִלים  ּנְ ּבַ ַמְעָיִנים  ַח  ּלֵ ַהְמׁשַ ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות  בּון  ְיׁשֻ ל  ּבַ
נּו קֹול:  ין ֳעָפאִים ִיּתְ ּכֹון ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהּשׁ ּבְ ָדי ִיׁשְ ַחְיתֹו ׂשָ
ב  ֵהָמה ְוֵעׂשֶ ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ ּבַ ׂשְ יָך ּתִ ִרי ַמֲעׂשֶ ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמּפְ ַמׁשְ
ֶמן  ָ ִנים ִמּשׁ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ ּמַ ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ
ִרים  ם ִצּפֳ ר ׁשָ ר ָנָטע: ֲאׁשֶ עּו ֲעֵצי ְיהָֹוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּבְ ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיׂשְ
ה  ים: ָעׂשָ ַפּנִ ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ ֹבִהים ַלּיְ יָתּה: ָהִרים ַהּגְ ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו ֲחִסיָדה ּבְ ְיַקּנֵ
ל ַחְיתֹו ָיַער:  ְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ּכָ ת חֹׁשֶ ׁשֶ ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: ּתָ ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ׁשֶ
ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם  ֶ ְזַרח ַהּשׁ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: ּתִ ֶרף ּוְלַבּקֵ ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ ַהּכְ
ָחְכָמה  ם ּבְ ּלָ יָך ְיהָֹוה ּכֻ צּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ִיְרּבָ
ר ַחּיֹות  ְוֵאין ִמְסּפָ ם ֶרֶמׂש  ָיָדִים ׁשָ ּוְרַחב  דֹול  ּגָ ם  ַהּיָ יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה  ָעׂשִ
רּון  ּבֵ ם ֵאֶליָך ְיׂשַ ּלָ ֶחק ּבֹו: ּכֻ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ דֹלֹות: ׁשָ ְקַטּנֹות ִעם ּגְ
ֵהלּון  ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ עּון טֹוב: ּתַ ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלֹקטּון ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: ּתִ ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ
ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי  ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ ח רּוֲחָך ִיּבָ ּלַ ׁשַ ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ּתְ
נּו:  ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ יו: ַהּמַ ַמֲעׂשָ ַמח ְיהָֹוה ּבְ ְכבֹוד ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ
יהָֹוה:  ַמח ּבַ יִחי ָאנִֹכי ֶאׂשְ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ י ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַליהָֹוה ּבְ ָאׁשִ

י ֶאת ְיהָֹוה ַהְללּו ָיּה ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ



דרכי הוראה הוצאה לאור של מרן הרשל״צ הרב מרדכי אליהו זצוק״ל דרכי הוראה הוצאה לאור של מרן הרשל״צ הרב מרדכי אליהו זצוק״ל 1415

למי שיש לו בנים

ריבונו של עולם זכנו שיהיו בנינו מאירים בתורה ויהיו בריאים בגופם ושכלם. 
ויהיו בעלי מידות טובות, עוסקים בתורה לשמה. ותן להם חיים ארוכים וטובים, 
ויהיו ממולאים בתורה, בחכמה, וביראת שמים, ויהיו אהובים למעלה ונחמדים 
למטה ותצילם מעין הרע ומיצר הרע ומכל מיני פורענויות. ויהיו להם חושים 

בריאים לעבודתך.

וזכינו ברחמיך הרבים שתמלא מספר ימינו באריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים 
חופה  לתורה,  מבנותיי  אחת  וכל  מבני  אחד  כל  לגדל  ונזכה  ושלום,  ואהבה 
ומעשים טובים. ותזמין לכל אחד מבני את בת זוגו, ולכל אחת מבנותיי את בת 

זוגה ולא יודחו לפני אחרים חס ושלום.

שאנחנו  מה  לקיים  ונוכל  יפה,  בעין  ומתן  מהר  להם  ליתן  ידינו  מעשי  וברך 
מבטיחים ליתן להם בלי נדר, ולהשיאם עם זיווגם בימי הנעורים בנחת, וברווח 

ובשמחה. ומהם יצאו פירות טובים, ובנים צדיקים זוכים ומזכים את ישראל.

ולא יתחלל שמך הגדול על ידינו ולא ע”י זרעינו חס ושלום.

ומלא כל משאלות לבנו לטובה בבריאות והצלחה וכל טוב ויתגדל כבוד שמך 
הגדול וכבוד תורתך על ידינו ועל ידי זרעינו וזרע זרעינו תמיד.

אמן כן יהי רצון.

ספר תהילים פרק קכח ג’
ְלָחֶנָך: ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ֶגֶפן ּפִרּיָ ָך ּכְ ּתְ ֶאׁשְ

מדרשים
על-ידי  אלא  ְמנֹו  ׁשַ מוציא  אינו  זית  מה  לך:  לומר  לזית?  ישראל  נמשלו  למה 
עליו  אין  זית  ִיסּורים. מה  חוזרים למוטב אלא על-ידי  אין  ישראל  ִתיָתה, אף  ּכְ
בִטילה  להם  אין  ישראל  אף  הגשמים,  בימות  ולא  החמה  בימות  לא  נושרים 

עולמית, לא בעולם-הזה ולא בעולם-הבא.

יברכו פרי העץ, ויאכלו. לאחר מכן יתפללו על בניהם על העקרות

אבינו אב הרחמן, שמע תפילתנו ותאזין שעוותנו, שיהיו כל העקרות נפקדות 
חיש קל מהרה, וילדו ברחמיך בנים חיים וקיימים. 

ויתרבו עמך בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר.

וכשם שגברו רחמיך על אבינו הראשון, אחד היה אברהם אבינו ושרה אמנו אשר 
והבטחת להרבות  יצחק,  ונתת להם את  זקנתם  ותפקדם לעת  זכרתם לטובה, 
זרעו ככוכבי השמיים. כן יהמו נא רחמיך על כל עקרות עמך בית ישראל, אשר 
עינהם תלויות אליך, לבד שתתן להם זרע של קיימא לעבודתך ויראתך. רחם 
עליהם למענך, ופקדם לטובה. ומלא משאלותם ברחמים, ותעתר להם ותשמע 
וישמחו  קיימא  של  זרע  להוליד  ויזכו  מהרה,  חיש  הריון  להם  ותתן  תפילתם 
ימים  לאורך  טובים  ומעשים  חופה  לתורה,  לגדלם  ויזכו  בהם,  ואמם  אביהם 

ושנים טובות. אמן.”

זית
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תאנה
ספר שיר השירים, פרק ב׳, י״ב- י״ג

ָחְנָטה  ֵאָנה  ַהּתְ ַאְרֵצנּו:  ּבְ ַמע  ִנׁשְ ַהּתֹור  ְוקֹול  יַע  ִהּגִ ִמיר  ַהּזָ ָבָאֶרץ ֵעת  ִנְראּו  ִנים  ּצָ ַהּנִ
ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך יָה ְוַהּגְ ַפּגֶ

מדרש
"מפני מה נמשלה תורה לתאנה? שרוב האילנות, הזית והגפן והתמרה נלקטין 
כאחד, והתאנה נלקטת מעט מעט. כך התורה, היום לומד מעט ולמחר הרבה, 

לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתיים.

יאכלו הפרי ויתפללו

תפילה על לימוד תורה
יהי רצון שאלמד את תורתך הקדושה ביראה, באהבה ובשמחה גדולה.

ידי הלימוד אתקן  ותשמח בתורתי. ואזכה ללמוד על מנת ללמד ולקיים. ועל 
מידותי ומעשי. ושתשרה שכינתך בתוכינו ותגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה.

תמר
ספר תהילים פרק צב 

ַחְצרֹות ֱאלֵהינּו ַיְפִריחּו ֵבית יהוה ּבְ תּוִלים ּבְ ה: ׁשְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ יק ּכַ ַצּדִ

דרש רבי חייא בר לולייני: מאי )תהלים צ"ב( צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, 
אם נאמר תמר למה נאמר ארז, ואם נאמר ארז למה נאמר תמר? אילו נאמר תמר 
ולא נאמר ארז הייתי אומר: מה תמר אין גזעו מחליף - אף צדיק חס וחלילה אין 
גזעו מחליף, לכך נאמר ארז, אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר: מה 
ארז אין עושה פירות - אף צדיק חס וחלילה אין עושה פירות, לכך נאמר תמר 

ונאמר ארז. )תלמוד בבלי מסכת תענית דף כה עמוד א(.

יאכלו הפרי ויתפללו

תפילה על תלמידי חכמים וצדיקים
הבוחר במשה עבדו ובנבאי האמת והצדק יהי רצון מלפניך לשלוח לנו מנהיג 
אמיתי רועה נאמן, שיהיה לו כח לקרבנו אליך באמת. את צמח דוד עבדך מהרה 
בזכות  וקדושה  אמונה  עלינו  ותשפיע  עלינו  שתמשיך  מלפניך  ויה"ר  תצמיח. 
הצדיקים מעמך ישראל. ועשה למענך ולמען כל הצדיקים שהיו בכל דור ודור 

עד עתה, אכי"ר.

שיר
צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה
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שיר

יעלה יעלה בואי לגני הנץ רימון גם פרחה גפני:
יבוא דודי ויכין צעדיו ויאכל את פרי מגדיו,

אם ידידי ארכו נדודיו איך יחידה אשב על כני:
שוב אלי את בת אהובה, שובי את ואני אשובה,

הנה עימי זאת אות כתובה, כי בתוכך אתן למשכני:
רעי דודי נפשי פדית, ולך רעיה אותי קנית,

עתה לי בן כמים זרית, ואיך תאמר דוד אהבתני:

שנה אחת בט“ו בשבט שהה בעל ’חידושי הרי“מ‘ אצל מורו ורבו – רבי מנחם 
מנדל מקוצק. אמר רבי מנחם מנדל לחידושי הרי“מ: אמור דבר תורה לכבוד 
היום. נענה חידושי הרי“מ, והתפלפל ארוכות בהלכות מצוות התלויות בארץ 
ובאילן. לאחר שסיים את דברי תורתו, נאנח רבי מנחם מנדל אנחה עמוקה 
ואמר לו: אם היינו זוכים להיות עכשיו בארץ ישראל, במקום לשמוע את דברי 

תורתך, היינו פשוט יושבים ואוכלים מפירותיה הקדושים.

"חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקב"ה". 
כשרות  הארצות  כל  היו  ישראל  ארץ  נבחרה  שלא  "עד  המכילתא:  עפ"י 

לדברות, משנבחרה ארץ ישראל - יצאו כל הארצות". 
וכן בתנחומא: "חביבה עלי ארץ ישראל שקדשתי אותה מכל הארצות".

רימון
"הנצו הרימונים" - אלו התינוקות שיושבים ועוסקים בתורה, 

ויושבים שורות כגרעיני רימונים. )מסכת עירובין(  

ה למצוות שנאמר: “כפלח הרמון רקתך”  הרואה רימון בחלום ְיַצּפֶ
ִרּמֹון. )ברכות( אפילּו ֵרקנים שבישראל מלאים מצוות ּכָ

יאכלו הפרי ויתפללו

תפילה על כף זכות 

אדרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. 
ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך 

ואל יעלה בליבנו שום שינאה מאחד על חברו, חלילה. 
ותחזק אותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך,

שיהא הכל נחת רוח אליך.
אמן כן יהי רצון.

)מתפילתו של ר' אלימלך מלזינסק( 
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ויוציאו  האילנות,  מיני  כל  שתברך  אבותינו  ואלקי  אלקינו  ה'  מלפניך  רצון  ויהי 
פרותיהם ברבוי שמנים וטובים ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב, לך אכול 

בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך , כי כבר רצה האלהים את מעשיך:
באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי 

אכלו רעים שתו ושכרו דודים, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

ר' אבאנ מנשק כיפי דעכו )"כיפי", אלמוגים, או סלעים - רש"י שם. רבי אבא הגיע 
ישראל  בארץ  הראשון  המקום  היה  וזה  עכו  בנמל  אותו  והורידה  בספינה  לארץ 

שרגלו דרכה(. 

ר' חנינא מתקן מתקליה. כלומר, אם היה רואה אבנים או תל עפר בדרך שמפריע 
להולכי הדרך, היה מתקנו כדי שלא יוציאו לעז על ארץ ישראל, וכלשון רש"י: "משוה 
ומתקן מכשולי העיר מחמת חיבת הארץ שהיתה חביבה עליו ומחזר שלא יצא שם 
רע על הדרכים”. אבל התוספות )שם בד"ה רבי חנינא( מבארים שהיה רבי חנינא 
שוקל את האבנים אם הם קלות או כבדות. וכשמצאן כבדות ידע שהגיע לארץ, והיה 

מנשקן וקרא עליהן את הפסוק הזה "כי רצו עבדיך את אבניה”.

יושבים  ורבי אסי קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא. כלומר, כשהיו  ר' אמי 
בשמש  יושבים  היו  ובחורף,  בצל.  יושבים  היו  מחממת,  והשמש  בקיץ  ללמוד 

להתחמם. וכל זה כדי לראות ולהראות שבחה של אר"י.

ואי אפשר לסבול זאת" או "כמה קר  יאמר אדם "כמה חם בארץ ישראל  ולכן לא 
בארץ ישראל", אלא יאמר "קר לי" או "חם לי”.

בעפרה(  מתגלגל  )היה  בעפרה  גמדא מיגנדר  בר  חייא  ר'  הגמרא:  אומרת  ועוד 
שנאמר "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו”. 

שיר
“אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד”

אתרוג
ספר ויקרא, פרק כ״ג 

ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל  ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ְבַעת ָיִמים: ם ִלְפֵני יהוה ֱאלֵהיֶכם ׁשִ ַמְחּתֶ ּוׂשְ

מדרשים
“פרי עץ הדר”, ְמַלֵמד שטעם עצו וִפריו ָשִוים.

ֱאַמר: “פרי עץ ָהדר” )תענית נ”ז( ּנֶ הרואה אתרוג בחלום ָהדּור הוא לפני קֹונֹו ׁשֶ

תפילה לט''ו בשבט לאחר אכילת אתרוג  ממרן הבן איש חי )מקוצר( מספר לשון לימודים ח''א סימן ל''ו

ר  ִרי ְלִמינֹו ֲאׁשֶ ה ּפְ ִרי עֹׂשֶ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ּפְ א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתַ
ִרי  ה ּפְ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ עֹׂשֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן: ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ

י טֹוב: ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו ַוּיַ ֲאׁשֶ
אנא ה' הושיעה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה:
אנה ה' הצליחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה:

אל נא חלץ קהלה אשר אליך תערוג, וברך התות והאגוז והאתרוג:

ויהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתברך כל אילנות האתרוג, להוציא 
פירותיהם בעיתם, ויוציאו אתרוגים טובים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום. ויהיו 
מצוים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם. לקיים בהם מצות נטילה עם הלולב 
בחג הסכות שיבואו עלינו לחיים טובים ולשלום, ויהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי 
אבותינו, שתעזרנו ותסיענו לקיים, מצוה זו של נטילת לולב והדס וערבה ואתרוג, 
כתקנה בזמנה בחג הסוכות, שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לבב, 

ותזמין לנו אתרוג יפה ומהודר ונקי ושלם וכשר כהלכתו.
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ה יר ָלְך ֶאֶרץ ֶחְמדָּ  ָאִשׁ

ֵלב ָחׁשּוק  בְּ

 ַאתְּ ֶאֶרץ ִנְבָחָרה

ֵבל ל תֵּ  ַאתְּ ְמׁשֹוׁש כָּ

י בֹוֵרא דֹוק  כִּ

ַאתְּ ָלנּו ִתְפָאָרה

ה ִמיד ֵעיִני צֹוִפיָּ  תָּ

 ֲעָפֵרְך ֲאִני ׁשֹוֵקק

תֹוֵכְך ׁשֹוֵכן ָי-ּה   בְּ

ֶצֶדק ׁשֹוֵפט בְּ

ק ְך ָחַשׁ ה רֹוֶעה ֶנֱאָמן בָּ  ָלמָּ

ן ַרק ִמֶמְרָחק  ְוִלְראֹוֵתְך ֹלא ִנתַּ

ְך ֵאל ָחַקק ּוְבתֹוֵכְך ֹלא ִנְטָמן כָּ

ה... יר ָלְך ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ָאִשׁ

ה ִמיד ֵעיִני צֹוִפיָּ  תָּ

 ֲעָפֵרְך ֲאִני ׁשֹוֵקק

תֹוֵכְך ׁשֹוֵכן ָי-ּה  בְּ

ֶצֶדק ׁשֹוֵפט בְּ

ע ַאמֹות ְך ַאְרבַּ  דֹוֵרְך בָּ

 ֶאֶרץ ְצִבי

מֹות  סֹוֵלַח ָלּה ֲאָשׁ

י צּוִרי ִמְשַׂגבִּ

ְלָחמֹות ּמּו ַהמִּ  ִיתַּ

 ִמְסִביִבי

מֹות ָשׁ ל ַהנְּ  יֹוֵצר כָּ

ִביא ּגֹוֵאל תָּ

ה... יר ָלְך ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ָאִשׁ

ה ֲעָפֵרְך ֲאִני ׁשֹוֵקק ִמיד ֵעיִני צֹוִפיָּ  תָּ

ֶצֶדק תֹוֵכְך ׁשֹוֵכן ָי-ּה  ׁשֹוֵפט בְּ בְּ
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תפוחים יפים“. אמר להם הרבי – לכו לשטוף את פיכם במים ואחר תשובו אלי. 
כששבו החסידים, ביקש מהם הרבי, אמרו אחרי – והורה להם לחזור על משפט זה 

שלשה פעמים – ”התפוחים של ארץ ישראל טובים, יפים וטעימים“.

שיר

תפוח
שיר השירים

כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי ד׳ 
הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה ד׳ סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי 

חולת אהבה אני:
נמשלו  למה  היער”  בעצי  “כתפוח  דכתיב:  מאי  חנינא  רבי  בן  חמא  רבי  אמר 
ישראל לתפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו, כך ישראל הקדימו 

ָמע. ה ְלִנׁשְ ַנֲעׂשֶ

תפילה על אהבת ה'

ולחסד  לחן  לאהבה  שתתנני  אבותינו,  ואלהי  אלהינו  יהוה  מלפניך  רצון  יהי 
ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים. ואזכה לקים בשלמות 
מצות "ואהבת את יהוה אלהיך", שיהיה שם שמים מתאהב על ידי. ואהיה אהוב 

למעלה ונחמד למטה, ואמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם. אכי"ר. 

יאכלו הפרי ויתפללו

באחד  והנה,  המדינה.  של  שנותיה  שבראשית  ה‘צנע‘  שנות  היו  שנים  אותם 
ה‘טישים‘ )השולחנות( חילק ר‘ אהרון כ‘שיריים‘ תפוחים מהארץ. בהתאם לאילוצי 
הימים ההם, לא היו התפוחים מובחרים. במרחק גדול מהרבי עמדו כמה חסידים 
עשירים מחוץ לארץ והתלחשו ביניהם. הרבי קלט את ההתלחשות וציווה עליהם 
לספר לו על מה התלחשו. החסידים התביישו בדבריהם, אך חזקה עליהם מצוותו 
של הרבי, והם התוודו – ”אמרנו, שבפעם הבאה שנבוא אל הרבי, נביא לו מחו“ל 
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חרוב
מדרשים

י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ַבׁש  ּדְ ל  ׁשֶ ְך חּוט  ִנְמׁשַ  - ּבֹוֵצַע ָחרּוב  ינֹוק  ּתִ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְזכּוַרִני,  יֹוָחָנן:  ָאַמר ר’ 
ְזרֹועֹוָתיו )בבא בתרא צ”א,ב(.

נובע מחץ הטבת הדורות הבאים המובלט בתקפו בעץ  “חשק נטיעת האילנות 
החרוב” )הרב קוק(.

הּוא נֹוֵטַע ָחרּוב. ֶרְך, )חוני המעגל( ָרָאה ָאָדם ֶאָחד ֶשׁ ֶדּ ְך ַבּ ַעם ַאַחת ָהָיה ְמַהֵלּ ַפּ
ָנה. ְבִעים ָשׁ רֹות?, ָאַמר לֹו: ְלִשׁ ִנים טֹוֵען ֵפּ ה ָשׁ ָאַמר לֹו: ֶזה ְלַכָמּ

ּנּו? ָנה, ְותֹאַכל ִמֶמּ ְבִעים ָשׁ ְחֶיה ִשׁ ִתּ ִרי ְלך ֶשׁ לּום ָבּ ָאַמר לֹו: ְכּ
ע ֲאִני ְלָבַני  ְך ֶאַטּ ְטעּו ֲאבֹוַתי ִלי ָכּ ָנּ ם ֶשׁ ֵשׁ ֲחרּוִבים; ְכּ ָאַמר לֹו: ֲאִני ָמָצאִתי ֶאת ָהעֹוָלם ַבּ

)מסכת תענית(.

כל  ואומרת:  חורב  ֵמַהר  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  בכל  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר 
ַקב  ּבְ לֹו  ַדי  ני  ּבְ וחנינא  דוסא(  בן  חנינא  )ר'  ני  ּבְ חנינא  בשביל  ניזון  כולו  העולם 

)כקילו וארבע מאוד גרם( חרובין ֵמערב שבת ְלערב שבת )ברכות י"ז(.

יאכלו הפרי ויתפללו:

תפילה על הסתפקות במועט
להיות  שאזכה  ההסתפקות,  למדת  הרבים  ברחמיך  שתזכני  מלפניך  רצון  יהי 
גדולה  ובטהרה  מסתפק במועט מהעולם הזה. ואשתמש בעולם הזה, בקדושה 
לשמך ולזכרך לבד, ולהרבות בצדקה. ואזכה לקיים מקרא שכתוב: “טוב איש חונן 

ומלוה יכלכל דבריו במשפט”. 

אגוז
ספר שיר השירים פרק ו יא-יב

לֹא  ָהִרּמִֹנים:  ֵהֵנצּו  ֶפן  ַהּגֶ ֲהָפְרָחה  ִלְראֹות  ַחל  ַהּנָ י  ִאּבֵ ּבְ ִלְראֹות  י  ָיַרְדּתִ ֱאגֹוז  ת  ּנַ ּגִ ֶאל 
י ָנִדיב. בֹות ַעּמִ ַמְתִני ַמְרּכְ י ׂשָ י ַנְפׁשִ ָיַדְעּתִ

מדרשים
למה נמשלו ישראל לאגוז? מה אגוז זה אם נופל לתוך הטנופת את נוטלו ומורקו 
שישראל  מה  כל  כך  לאכילה,  יפה  והוא  כתחילתו  חוזר  והוא  ומדיחו  ושוטפו 

מתלכלכין בעונות כל ימות השנה, בא יום הכפורים ומכפר עליהם
מה אגוז זה האבן שוברו, כך התורה שקרואה אבן שנא’ )שמות כ”ד( “ואתנה לך את 

לוחות האבן”, משברת את יצר הרע

יאכלו הפרי ויתפללו:

תפילה לשבר הקליפות
התאות  שהם  הקליפות  כל  לשבר  שתעזרני  וחנון  רחום  אל  מלפניך  רצון  יהי 
לעלות  רוצה  כשהאדם  פעם  בכל  שמתגברים  והבלבולים  המניעות  הדמיונות 
מדרגא לדרגא. אנא יהוה מלא רחמים הושיעני ועזרני וסיעני וחזקני ואמצני, ותן 

לי כח ועצה וגבורה, וחכמה ושכל דקדושה. וזכני לשברם ולבטלם. אכי"ר.
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ם )ויקרא יט(: ַלִים, ְלַקּיֵ ְסִביבֹות ְירּוׁשָ ִרי ּבִ מֹו-ָיַדי ֲעֵצי-ּפְ ַרְך ִלְנטַֹע ּבְ ִני ה' ִיְתּבָ ְיַזּכֵ
ם".)הגר"א מוילנא( בֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ "ְוִכי ּתָ

תפילה לסיום הסדר

יהי רצון מלפניך , ה', אלקינו ואלוקי אבותינו, שתעלנו לשמחה לארצנו ותטענו 
בגבולנו, ושם נקיים מצות תרומות ומעשרות וכל המצות התלויות בארץ, אשר 
הנחלת לאבותינו – היא "ארץ זבת חלב ודבש", "ארץ נחלי מים עינות ותהומות 
יוצאים בבקעה ובהר ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש" 

– כאשר צויתנו בתורתך על ידי משה עבדך.

אנא, ה'! למען שמך הגדול, הגדל חסדך עמנו וקים לנו את הדבר, אשר הבטחתנו 
על ידי משה עבדך "ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן 
לשובע  לחמכם  ואכלתם  זרע  את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  והשיג  פריו 
ידי ישעיה  וקיים בנו את הדבר אשר הבטחתנו על  וישבתם לבטח בארצכם". 
נביאך "ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פירים". וקים בנו אשר הבטחתנו 
על ידי עמוס נביאך: "הנה ימים באים נאום ה' ונגש חורש בקוצר ודורך ענבים 
ושבתי את שבות  הגבעות תתמוגגנה  וכל  והטיפו ההרים עסיס  הזרע  במושך 
גנות  ועשו  יינם  ושתו את  ונטעו כרמים  וישבו  נשמות  ובנו ערים  ישראל  עמי 
ואכלו את פריהם". וקים בנו אשר הבטחתנו על ידי יחזקאל נביאך: "והרביתי 
את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים", ונאמר 
יתום  ולא  יבול עלהו  ומזה כל עץ מאכל לא  יעלה על שפתו מזה  "ועל הנחל 
פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו 

לתרופה". אכי"ר.

בר יוחאי, שמן משחת קודש, 
נמשחת ממדת הקודש,  

נשאת ציץ נזר הקודש,  
חבוש על ראשך פארך: בר יוחאי.

בר יוחאי, מושב טוב ישבת, 
יום נסת יום אשר ברחת,  

במערת צורים שעמדת,
 שם קנית הודך והדרך: בר יוחאי. 

בר יוחאי, עצי שטים עומדים, 
לימודי ה' הם לומדים,

אור מפלא אור היקוד הם יוקדים, 
הלא המה יורך מוריך: בר יוחאי. 

בר יוחאי, ולשדה תפוחים, 
עלית ללקוט בו מרקחים, 

סוד תורה כציצים ופרחים,  
נעשה אדם נאמר בעבורך: בר יוחאי. 

בר יוחאי, נאזרת בגבורה,
 ובמלחמת אש דת השערה,  
וחרב הוצאת מתערה,  

שלפת נגד צורריך: בר יוחאי. 

בר יוחאי, למקום אבני שיש, 
הגעת לפני אריה ליש, 

גם גלת כותרת על עיש,  
תשורי ומי ישוריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, בקדש הקודשים, 
קו ירוק מחדש חודשים, 

שבע שבתות סוד חמישים,
 קשרת קשרי שי''ן קשריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, יו''ד חכמה קדומה, 
השקפת לכבודו פנימה,
שלשים ושתים נתיבות

ראשית תרומה,
 את כרוב ממשח זיו אורך: בר יוחאי.

בר יוחאי, אור מופלא רום מעלה, 
יראת מלהביט כי רב לה, 

תעלומה ואין קורא לה,
נמת עין לא תשוריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, אשרי יולדתך, 
אשרי העם הם לומדיך,

ואשרי העומדים על סודך,
 לבושי חשן תמיך ואוריך: בר יוחאי. 

בר יוחאי, זכותו יגן עלינו,
 ועל כל ישראל אינו, 

שיבוא ויגאלנו במהרה, אמן ואמן.
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 אביהם של ישראל ברכה אחרונה
ה יהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם שיעור כזית  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

על 5 מיני דגן 
ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַעל ַהִמּ

על היין 
ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַעל ַהֶגּ

על פירות משבעת המינים 
ִרי ָהֵעץ ַעל ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

נוסח עדות המזרח 
ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ׂ ַהָשּ נּוַבת  ְתּ ְוַעל 
ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו  טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ
ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ּבֹוַע  ְוִלְשׂ ְרָיּה  ִמִפּ ֶלֱאכֹול 
ְך ְוַעל  ָרֵאל ַעָמּ יהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשׂ
בֹוָדְך.  ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיָרְך ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְשׁ ְירּוָשׁ
ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  ָחְך.  ִמְזָבּ ְוַעל 
ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ַהּקֶדׁש  ִעיר 
ָעֶליָה  ּוְנָבְרָכְך  ִבְנָיָנּה  ְבּ ֵחנּו  ְמּ ְוַשׂ ְלתֹוָכּה. 

ה ּוְבָטֳהָרה. ְקֻדָשּׁ ִבּ

ְלָך  ְונֹוֶדה  ל  ַלכֹּ ּוֵמִטיב  טֹוב  ה  ַאָתּ י   ִכּ
)יהָֹוה ֱאלֵֹהינּו( ַעל ָהָאֶרץ 

נוסח אשכנזי 
ה טֹוָבה  ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ׂ נּוַבת ַהָשּ ְוַעל ְתּ
ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול  ּוְרָחָבה ֶשׁ
ּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם )ָנא( יהָֹוה  ְרָיּה ְוִלְשׂ ִמִפּ
ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל  ֱאלֵֹהינּו 
ֶחָך.  בֹוֶדָך. ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ
ַהּקֶדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך.  ְוַעל 
ֵחנּו  ְמּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה. ְוַשׂ ִבּ
ִמּטּוָבּה  ע  ַבּ ְוִנְשׂ ּה  ְרָיּ ִמִפּ ְונֹאַכל  ִבְנָיָנּה  ְבּ

ה ּוְבָטֳהָרה. ְקֻדָשּׁ ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ

ה יהָֹוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכל ְונֹוֶדה ְלָך  י ַאָתּ  ִכּ
ַעל ָהָאֶרץ

על 5 מיני דגן  
ָלה. ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ וַעל ַהִמּ

על של ארץ-ישראל
ָלָתּה. ְלָכּ ְוַעל ִמְחָיָתּה ְוַעל ַכּ

על היין   
ֶפן. ִרי ַהֶגּ ְוַעל ְפּ

על של ארץ-ישראל
ֶפָנּה. ִרי ַגּ ְוַעל ְפּ

על פירות משבעת המינים
רֹות. ְוַעל ַהֵפּ

על של ארץ-ישראל
רֹוֶתיָה. ְוַעל ֵפּ

ה יהָֹוה ַעל ָהָאֶרץ רּוְך ַאָתּ ָבּ

על 5 מיני דגן  
ְחָיה.  ְוַעל ַהִמּ

על של ארץ-ישראל
ְוַעל ִמְחָיָתּה.

על היין   
ֶפן. ִרי ַהָגּ ְוַעל ְפּ

על של ארץ-ישראל
ֶפָנּה. ִרי ַגּ ְוַעל ְפּ

על פירות משבעת המינים
רֹות. ְוַעל ַהֵפּ

על של ארץ-ישראל

רֹוֶתיָה. ְוַעל ֵפּ

מתוך הספר ״אביהם של ילדי ישראל״
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