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  תפילת הנוטעים
  הרב בן ציון חי עוזיאל

  
  אבינו שבשמים

  בונה ציון וירושלים
  .ומכונן מלכות ישראל

  השקיפה ממעון קדשך מן השמים
  וברך את עמך את ישראל
  ואת האדמה אשר נתת לנו

  .כאשר נשבעת לאבותינו
  ארצך' רצה ד

  .והשפע עליה מטוב חסדך
  תן טל לברכה

  וגשמי רצון הורד בעתם
  י ישראל ועמקיהלרוות הר

  .ולהשקות בהם כל צמח ועץ
  ונטיעות אלה

  אשר אנחנו נוטעים לפניך היום
  העמק שרשיהם וגדל פארם

  למען יפרחו לרצון
  בתוך שאר עצי ישראל

  .לברכה ולתפארה
  וחזק ידי כל אחינו

  העמלים בעבודת אדמת הקדש
  ובהפרחת שממתה

  חילם' ברך ד
  .ופעל ידם תרצה

  אמן
  
  
  

נולד בירושלי� לרב 
, יוס� רפאל עוזיאל

שהיה נשיא בית 
הדי� הרבני של 

  . הקהילה הספרדית
היה לרב  1911בשנת 

הקהילה הספרדית 
  .ביפו 

 1921�1923בשני� 
כיה� כרב ראשי של 

לאחר , סלוניקי
שהרב יעקב מאיר 

בסלוניקי . עלה לאר�
פעל לפיתוח התנועה 

חיזק , הציונית ביוו�
את הפצת השפה 
העברית ועודד לימוד 

  . תורה
חזר  1923בשנת 

לאר� והיה לרבה 
  . אביב�הראשי של תל

נבחר לרב  1939בשנת 
, ראשי לישראל

משרה בה שרת עד 
  .1953ו בשנת מות

כאשר נבחר להיות 
הרב הספרדי הראשי 

נבחר ג�  �1939ב
. לועד הלאומי

השתת� בפגישות 
שבמסגרת� נוסדה 
הסוכנות היהודית 

  . לישראל
, כתב על נושאי הלכה

קהילה ולאו� כמו ג� 
על פילוסופיה 

בי� כתביו . יהודית
  ". משפטי עוזיאל"
  

יומיי� לפני מותו 
הכתיב את צוואתו 

   :האחרונה
בתפקידי שמתי ... 

לנגד עיני ונר לרגלי 
להרבי� , תעודות אלה

, התורה ומצוותיה
אר� ישראל 

להביא  ..... וקדושתה
שלו� לכל בית 
ישראל ומשפחתו 
בכנסת ישראל כולה 
שדרותיה ומפלגותיה 
ובי� ישראל לאביה� 

שמרו ... שבשמי�
מכל משמר את שלו� 
הע� ושלו� המדינה 

האמת והשלו�  �
  . אהבו
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  ס
  אשונה במסכת ראש השנה ו בשבט נזכר  לר"ט
באחד בשבט  ראש השנה לאילן  ... :ארבעה ראשי השנים הם"

  ".בית הלל אומרים בחמישה עשר בו.  כדברי בית שמאי
ההתלבטות של חכמינו בנוגע לתאריך נבע מויכוח על רקע 

: כל זאת על מנת לקבוע מהו מועד  הגבול. התבוננות בטבע
מכאן ואילך הן , עד כאן היו האילנות חיין ממימי השנה שעברה

ו בשבט נחשב לראש השנה "ט. חיין ממימי השנה הבאה
לאילנות בעיקר לענין שנת המעשר כלומר לראשית שנת  

  ר הניתן לכהנים וללויים המעש
  

, אולם על מנת לא לשכוח את הקשר הנצחי בין הארץ לעם ישראל
  , ט"ל לשמר את המסורת של יום זה והפכו כמעין יו"קבעו חז

  .ו בשבט אסור בתענית ובהספד"ט
  

י ותלמידיו שחיו בצפת חתרו בכל מעשיהם ומנהגיהם "האר
התרחק לקרב את עצמם לחיי הטבע של ארץ ישראל שמהם 

מתוך כוונה לסמל . העם במשך שנות גלותו בתפוצות השונות
את השתתפות בני האדם בשמחת האילנות באכלם פירותיה 

ו "של ארץ ישראל תקנו המקובלים מנהג לאכילת פירות ט
מנהג זה . ו בשבט"שלם לכבודו של ט בשבט ואף ערכו סדר

והוא סמל נוסף , התפשט בכל רחבי קהילות ישראל בגולה
פרי עץ "בספר  .שר ההדוק בין העם בגולה לבין ארץ ישראללק

  :ו בשבט כותב בהקדמתו"שהוא סדר ט" הדר
מנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום ולומר "

  " דברי שירות ותשבחות עליהן
  

היום עומדים אנו בהתחדשותה של שיבת ישראל בארץ ישראל 
עצים על מנת לחוש את ו בשבט נוהגים לנטוע "ובנוסף לסדר ט

  .הקשר עם הארץ ולהמשיך מסורת אבותינו
פ "אמר להם לישראל אע" וכי תבואו אל הארץ ונטעתם

אלא , לא תאמרו נשב ולא נטע, שתמצאו אותה מלאה כל טוב
  ".ונטעתם כל עץ מאכל"היו זהירין בנטיעות שנאמר 

  
  קדושים, תנחומא                                                  

  

  לבנים הנחלת הארץ

  

מאז הכיר אברהם 
  אבינו את בוראו

היה קושר כל תקותו 
  .בהנחלת הארץ לבניו

הלך בה לאורכה 
  .ולרחבה ונטע אשל

אחריו יצחק זרע בה 
  וחפר בארות מים 

  .ובנו יעקב בנה בית

פסגת תקוותם היתה   
שבניהם ישכנו בארץ 

  .המוריה

    

                                           

מאיר שמחה ' ר(
  )מדוינסק

  

  

  

  

  

  

אין לך : סימון' אמר ר
כל עשב ועשב שאין 

  לו מזל ברקיע 

: שמכה אותו ואומר לו

  "!גדל"

                                                                     

 )'בראשית רבא י(
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  ו בשבט"סדר ט
  

ו בשבט אנו מבקשים לחדש מנהג "בעריכת סדר ט
י "תלמידיו וחבריו של האר, שנהגו בו המקובלים בצפת

ומהו תיקון ". תיקון"למנהג זה קראו ). יצחק לוריא' ר(
  ?ו בשבט"ט

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

  . של הבורא" להתפאר
  

נ מור אבי "לעו בשבט היא "מנהג סדר ט, חוברת זו 
  .  ל "זצ עליו השלום הרב מרדכי בר רחל אביטן

עליו השלום אשר ר אבי  "מו ביד  זו הייתה מסורת  
ו "כל חייו לקיים סדר ט, במשך שנים רבותהקפיד 

את וקיים  בשבט כיד המלך ומכל פירות ארץ ישראל
  .  " פרי עץ הדר"הספר ו בשבט מתוך "סדר ט

  
חתרו להגיע באמצעות , בדרכם המיוחדת, המקובלים

, סמלים מהמציאות אל משהו מעל ומעבר למציאות
הפירות , אל עולמות נשגבים אל מרחבים אלוקיים

  שאנו אוכלים
  :לוו בשבט מסמלים עולמות א"בסדר ט

   
  : עולם הבריאה

  .וכנגדו פירות שכולם פרי כגון ענבים ותאנים
  :עולם היצירה

  .וכנגדו פירות שיש גרעין בפנים כגון זיתים ותמרים
  :עולם העשייה

  .וכנגדו פירות בעלי קליפה מבחוץ כגון רימונים
  

  הנחלת הארץ לבנים

  

מאז הכיר אברהם 
  אבינו את בוראו

היה קושר כל תקותו 
  .בהנחלת הארץ לבניו

הלך בה לאורכה 
  .ולרחבה ונטע אשל

אחריו יצחק זרע בה 
  וחפר בארות מים 

  .ובנו יעקב בנה בית

פסגת תקוותם היתה   
שבניהם ישכנו בארץ 

  .המוריה

    

                                           

מאיר שמחה ' ר(
 )מדוינסק
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  בשבט 'סדר טו
• 1  

  : ארבעה ראשי שנים הם
באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים באחד באלול 
ראש השנה למעשר בהמה באחד בתשרי ראש השנה 

לנטיעה ולירקות באחד בשבט , לשנים ולשמיטין וליובלות
  כדברי בית שמאי, ראש השנה לאילן

  
ל ֵעץ ַמֲאָכל ם ּכָ בֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ ) ט כג"ְוִיְקָרא י" (ְוִכי ּתָ

דֹושׁ ָאַמר ָלהֶ  רּוךְ  -ם ַהּקָ ָרֵאל- ּבָ י  -ַעל - ַאף: הּוא ְלִיׂשְ ּפִ
ל ְמְצאּו אֹוָתּה ְמֵלָאה ּכָ ּתִ אְמרוּ , טּוב - ׁשֶ ב ְולֹא :  לֹא ּתֹ ֵנׁשֵ

ע ִטיעֹות, ִנּטָ ּנְ א ִהּוּו ְזִהיִרים ּבַ   .ֶאּלָ
• 2  

ָפֶניָך ה ת, אלוקינו ֶוֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינוּ ' יִהי ָרצֹון ִמּלְ כַֹח ְסֻגּלַ ּבְ  ׁשֶ
ר ֵנָהֶנה  ה ַוֲאׁשֶ אַכל ּוְנָבֵרְך ֲעֵליֶהם ַעּתָ ּנֹ רֹות ׁשֶ ֲאִכיַלת ַהּפֵ

ם לּוִיים ּבָ ה ּתְ ר ֵהּמָ יֶהם ָהֶעְליֹוִנים ֲאׁשֶ ְרׁשֵ סֹוד ׁשָ יַע , ּבְ ּפִ ְלַהׁשְ
ָרָכה ּוְנָדָבה ַפע ְרצֹון ּבְ ים והמושטרים ֲעֵליֶהם , ׁשֶ ֻמּנִ ְוַגם ַהּמְ

ַפע הוֹ  אּו ָמעֹז ׁשֶ יָלם ּוְלַהְצִמיָחם ִיְתַמּלְ ִנית ְלַהְגּדִ ָדם ָלׁשּוב ׁשֵ
ים  ָנה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלַחיִּ ָ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ַהׁשּ ָ ית ַהׁשּ ֵמֵראׁשִ

לֹום ָ   ".טֹוִבים ְוַלׁשּ
  

  שירת העשבים  - מנחה  •
דע כי כל רועה ורועה יש לו   :רבי נחמן מברסלב היה אומר

כי כל , לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם, ניגון מיוחד
ומשירת העשבים נעשה ניגונו של , עשב ועשב יש לו שירה

  . רועה
אם הייתי זוכה לשמוע את קול השירות והתשבחות של 

איך כל עשב ועשב אומר שירה לשם יתברך בלי , העשבים
כמה .  רות ואינם מצפים לשום גמולתהייה ובלי שום מחשבות ז

יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם וטוב מאוד ביניהם 
תיכף כשהאדם מתעורר . לעבוד את האלוקים ביראה

אזי כפי התעוררותו ותשוקתו נמשכת , להשתוקק לארץ ישראל
  )ן"שיחות מהר(עליו הארה מקדושת ארץ ישראל

  
  

  הנחלת הארץ לבנים

  

מאז הכיר אברהם 
  אבינו את בוראו

היה קושר כל תקותו 
  .בהנחלת הארץ לבניו

הלך בה לאורכה 
  .ולרחבה ונטע אשל

אחריו יצחק זרע בה 
  וחפר בארות מים 

  .ובנו יעקב בנה בית

פסגת תקוותם היתה   
שבניהם ישכנו בארץ 

  .המוריה

    

                                           

מאיר שמחה ' ר(
 )מדוינסק
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ךָ  ַדע    נחמן' י מילותיו של ר"עפ  ּלְ
  

  דע לך  שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו
  .דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו
  כמה יפה  כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם

  טוב מאוד להתפלל ביניהם  וביראה לעבוד את השם 
  .ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק

ניגון של רועה  וכשהלב מן  משירת העשבים נעשה
השירה מתעורר ומשתוקק אל ארץ ישראל אור גדול 
אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו ומשירת 

  .העשבים נעשה ניגון של הלב
  

  נחמן' מתוך אמרותיו של ר
• 3  

. ודע כשהנשמות עושין פרות שעושין רצונו של מקום 
צופין ורואין אזי מאירין עיני בעל השדה ויכולין להיות 

ויכול להסתכל בכל אחד ואחד . במקום שצריך 
  )ה"ן ס"ליקוטי מוהר(להביאו את התכלית 

  
  :נחמן מברסלב' ר

, סיפרו לו שם החשובים שהיו שם, כשהיה בארץ ישראל
שקודם לא היו יכולים לצייר לעצמם שארץ ישראל עומדת בזה 

אשר עד ... וסברו שארץ ישראל הוא עולם אחר לגמרי, העולם
כי באמת , באו לשם וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש

ועפר ארץ ישראל הוא , ארץ ישראל הוא כמו מדינות אלו ממש
כי באמת בדמות ... במראה ודמות כמו עפר מדינות אלו ממש

, ותמונה אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות
לית כן היא קדושה מאוד מאוד בתכ-פי-על-ואף, להבדיל

אשרי הזוכה להלך שם אפילו , הקדשה עצומה ונוראה מאוד
  ).ן"ליקוטי מוהר(ארבע אמות 

  
ל ֲאִני ָמקֹום ּכָ ך ׁשֶ    הֹוּלֵ

ך ָאִני                ָרֶאל ְלֶאֶרץ הֹוּלֵ    ִיׂשְ

  הנחלת הארץ לבנים

  

מאז הכיר אברהם 
  אבינו את בוראו

היה קושר כל תקותו 
  .בהנחלת הארץ לבניו

הלך בה לאורכה 
  .ולרחבה ונטע אשל

אחריו יצחק זרע בה 
  וחפר בארות מים 

  .ובנו יעקב בנה בית

פסגת תקוותם היתה   
שבניהם ישכנו בארץ 

  .המוריה

    

                                   

מאיר שמחה ' ר(
 )מדוינסק
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  ֲחִביִבי ָיּה ֲחִביִבי

  
יחֹו  ַלח ְמׁשִ ֶלך ָהַרֲחָמן ִיׁשְ ְאָמןֲחִביִבי ָיּה ֲחִביִבי ָהֵאל ַהּמֶ   ַהּנֶ

ִוד ְוִיְגֲאֵלנוּ  ן ּדָ ַלח ּבֶ ַמע קֹוֵלנּו ׁשְ       ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
ָיד ָרָמה ּה ּבְ לֹט ּבָ נּו ְוִנׁשְ   ָנׁשּוב ְלִציֹּון ִעיר ָקְדׁשֵ

יָרה  ַמע קֹול ׁשִ ָ יָרה ּוֵמָחָדׁש ִיׁשּ ִעיר ַהּבִ ף ּבְ ה ִנְתַאּסֵ ּמָ     ׁשָ
ֵבית ׁשוֹ  נֹוָרה ּבְ   ֵכן ְמעֹוָנהְוָאז ַנְדִליק ֶאת ַהּמְ

יֵבם ָנא ִלְגבּוָלךָ  ָך ְוָהׁשִ ֳעִני ִישָרֵאל ַעּמֶ       ְרֵאה ּבָ
ָנה ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ל ְזכּוֶרָך ׁשָ   ְוָאז ֵיָרֶאה ּכָ

  

הֶאֶרץ     עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון  ִחּטָ   ּוׂשְ
ֶמן ֵזיתֶאֶרץ                                    ּוְדַבשׁ  ׁשֶ

  מנחה 
  דיני קדימה בשבעת המינים 

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

  :יותר מן המאוחר לארץ הראשון  ולכן סדר אכילתם כך הוא
  זיתים  ותמרים  ענבים  תאנים  ורימונים, שעורה,חטה 

ון ארץ זית שמן ודבש החטה והשעורה ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימ
  עיקר מזונו של האדם . הם הראשונות בין שבעת המינים מהם נאפה הלחם

  

  אוכלים  עוגה ומברכים בורא מיני מזונות
• 4  

שאין התינוק יודע לקרוא : יהודה אומר שעץ הדעת חיטה היה' ר
  ).ב"סנהדרין ע. (עד שיטעם טעם דגן" אמא"ו" אבא"
עתידה חיטה : רבותינועוד שנו ו

, שתתמר כדקל ועולה בראש הרים
תלמוד ? ושמא תאמר יש צער לקצרה

מביא  ה"הקב -לומר ירעיש כלבנון פריו
רוח מבית גנזיו ומנשבת עליה ומשרה 
את סלתה ואדם יוצא לשדה ומביא 
מלוא פיסת ידו וממנה פרנסתו ופרנסת 

  .בני ביתו

  חביבי
זהו פיוט נוס� מבית 
היוצר של צמד 
היוצרי� אשר מזרחי 

ורחמי� ) מילי�(
כמו ). לח�(עמאר 

פיוטי� אחרי� 
, אנא בחסד)(שלה� 

ג� , )לה הללויהנגי
פיוט זה זכה 
לפופולריות רבה והוא 
מושר בכל עת בפי 
. רבי� מעדות המזרח

 הפיוט מושר ברגלי� 
בשל האזכור של 
, מצוות העלייה לרגל
: החות� את השיר

ְו0ז ֵיָרֶאה ָ.ל ְזכ+ֶר( 
  .676ָ 5ְָעִמי� 1ָ3ַָנה

 

מסכת חלה  פרק א 
  משנה א 

ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ַחּיִָבין 
ַהִחִטים , ַּבַחָּלה

ְוַהְׂשעֹוִרים ְוַהֻּכְסִמּין 
  . ְוִׁשּבֶלת ׁשּוָעל ְוִׁשיפֹון

, ִבין ַּבַחָּלהֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיָ 

, ּוִמְצָטְרִפין זֶה ִעם זֶה

ַוֲאסּוִרין ֶּבָחָדש ִמִּלְפנֵי 
ּוִמִּלְקצֹור ִמִּלְפנֵי , ַהֶּפַסח
ְוִאם ִהְׁשִריׁשּו . ָהעֶמר

ָהעֶמר , קֶדם ָלעֶמר
, ְוִאם ָלאו. ַמִּתיָרן

ֲאסּוִרין ַעד ֶׁשּיָבֹוא 
  : ָהעֶמר ַהָּבא
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כדרכם , ארבע הכוסות. סדר פסח נשתה ארבע כוסות לכבודה כמנהג
  ככל שהיין מאדים . מסמלות את ארבע עונות השנה, של המקובלים

  בכוסות כך חולפות העונות מן הסתו והחורף הקרירים אל האביב 
  והקיץ החמימים

  
יש אומרים שהיין קודם לתמרים הואיל והיין דבר חשוב הוא עד 

רכת פרי הגפן וכך פסק הרב מרדכי אליהו שקובע ברכה לעצמו בב
  ..."קודם מברך מזונות ואחר הגפן ואחר כך העץ "בשם הבן איש חי 

ויש חולקים ואומרים שאין קדימה ליין על "והרב עובדיה יוסף פסק 
  .תמרים וכן המנהג 

  יין 
  מוזגים כוס ראשונה של יין לבן היין הלבן מסמל את עונות 

  , החמה נחלשת השמים מתכסים בעבים. הסתיו וראשית החורף
  הכוס הראשונה .  הטבע נכנס לתרדמה, העצים בשלכת

  מוקדשת להתחדשתו של עם ישראל בארץ ישראל אחר 
   .אלפים  שנות גלות

  

  אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן' ברוך אתה ה
• 5  

אלו זמורות שבה . אמר ריש לקיש אומה זו כגפן נמשלה"
עלין , אשכולות שבה אלו תלמידי חכמים, בעלי בתים

קנוקנות שבה אלו ריקנים , שבה אלו עמי הארץ
  )ב"ע,חולין צב." (בישראל

מה גפן זו בהתחלה היא נרפסת ברגל ואחר כך עולה "
  ). ו"ויקרא רבה ל" (…כך ישראל, על שולחנות מלכים

צבאות בית ישראל ' ישראל נקראו כרם כי כרם ה"
  )א,מדרש תנאים לדברים יד)" (ז,ישעיהו ה(
  

, כך הן ישראל, מה הגפן הזאת נישענת על גבי הקנה
מה הגפן . נשענים בזכות תורה שהיא נכתבת בקנה

כך הן , הזאת נסמכת על גבי עצים יבישים והיא לחה
, נסמכין בזכות אבותן אפ על פי שהן ישנים, ישראל

  ) ויקרא רבה לו. (וזכרתי את בריתי יעקב
  

  הנחלת הארץ לבנים

  

 מאז הכיר אברהם

  אבינו את בוראו

היה קושר כל תקותו 
  .בהנחלת הארץ לבניו

הלך בה לאורכה 
  .ולרחבה ונטע אשל

אחריו יצחק זרע בה 
  וחפר בארות מים 

  .ובנו יעקב בנה בית

פסגת תקוותם היתה   
שבניהם ישכנו בארץ 

  .המוריה

    

                                           

מאיר שמחה ' ר(
 )מדוינסק
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ה  ּלָ   ֵעת ּדֹוִדים ּכַ

ֶפן ֵהֵנץ ִרּמֹוִני ְרָחה ַהּגֶ י ּפָ   ּבֹוִאי ְלַגּנִ

ָתו ָעַבר קּוִמי  ם ַהּסְ ׁשֶ ַברָחַלף ַהּגֶ ק ּגָ   .      ַרְעָיִתי ַהֵחׁשֶ
ן ּדֹוַדי ָלְך ַמְחַמד ֵעיִני ם ֶאּתֵ ר ׁשָ ְדּבָ ּמִ   ֵנֵצא ַהּשֶדה ָנִלין ּבַ

  
ַחת ְלׁשֹוֵנךְ  ַבׁש ְוָחָלב ּתַ ְך ּדְ ּנֵ ֶלג ׁשִ ֶ ׁשּ   .  ָיִפית ְוָנַעְמּתְ ּכַ

ִמיִעיִני ַמְרֵאְך    ַהְרִאיִניְצִאי ָנא ּוְרִעי ְבִעְקֵבי ֹצאֵנְך קֹוֵלְך ַהׁשְ
  

ָיְפֵיְך ֵעיַנִיְך יֹוִנים ים ִלְראֹות ּבְ ּנִ ּגַ י ָעְפָרה ִלְרעֹות ּבַ   . ָיַרְדּתִ
י ֵייִני ְלָחן ָמַסְכּתִ י ׁשֻ ים ָעַרְכּתִ ּנִ   ָאִריִתי מֹוִרי ִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ

  
ּבֹות ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ַלְיָלה לֹא ִתׁשְ   . ַמִים ַרּבִ

ח ְיִמיִניִמיֹּום נְ  ּכַ ׁשְ ֵחְך ּתִ ּכָ   דֹוֵדְך ָנשאִתי ִריבֹות עֹוד ִאם ֶאׁשְ
  
  

הֶאֶרץ  עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון  ִחּטָ   ּוׂשְ

ֶמן ֵזיתֶאֶרץ                                 ּוְדַבשׁ  ׁשֶ
• 6   

  . ל המשילו את נצחיותו של עם ישראל לעץ הזית"חז
  מה זית אינו : לומר לך? למה נמשלו ישראל לזית

  אף ישראל אין  - מוציא שמנו אלא על ידי כתישה
  מה זית אין עליו . חוזרים למוטב אלא על ידי יסורים

  אף  -נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים
  לא בעולם הזה ולא  , ישראל אין להם בטילה עולמית

  ב"ג ע"מנחות נ.  (בעולם הבא
  

  "בורא פרי העץ"יקח זית שלם ויפה בידו ויברך 
  .ויכוון בברכתו על כל פירות האילן שיאכל

  

  עת דודי�
פיוט זה מושר בפי 
יהודי מרוקו בשירת 
הבקשות של פרשות 

בפי יהודי . וישב, וירא
בבל הוא מושר בחג 

א� בשל , הסוכות
תיאור הסתיו המוזכר 

א� בשל היציאה , בו
וא� , אל השדה, למדבר

בשל היותו שיר אהבה 
הפיוט . בי� הדוד לרעיה

כולו משופע בשיבוצי� 
, משיר השירי�

שנוכחותו בשיר זה 
אלא שלא , ה מאדחזק

כמו בשיר השירי� 
שיח בי� �שהוא דו

כא� , הרעיה והדוד
הדובר היחיד הוא 

הופנה אל , הדוד
כנסת ישראל , הרעיה

במילות אהבה 
  . וכיבושי�
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תוןיום  ּבָ   ׁשַ
יחוחַ  ֵריַח ַהּנִ ּכוַח ִזְכרו ּכְ תון ֵאין ִלׁשְ ּבָ יוָנה  :יום ׁשַ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ּכחַ . ָמְצָאה בו ָמנוחַ    : ְוׁשָ
ד ִלְבֵני ֱאמּוִנים ְמרו ָאבות . ַהיּום ִנְכּבָ ְזִהיִרים ְלׁשָ

ֵני לּוחות ֲאָבִנים. ּוָבִנים ׁשְ ֵמרוב אוִנים . ָחקּוק ּבִ
יץ ּכחַ    .יוָנה ָמְצָאה בו ָמנוחַ         . ְוַאּמִ

ְבִרית ַיַחד ם ּבִ ֶאָחד. ּוָבאּו ֻכּלָ ַמע ָאְמרּו ּכְ   . ַנֲעשה ְוִנׁשְ
רּוְך ַהּנוֵתן ַליֵָּעף ּכחַ . ֶאָחד' ּוָפְתחּו ְוָענּו ה   יוָנה   . ּבָ

ַהר ַהּמור ָקְדׁשו ּבְ ר ּבְ ּבֶ מור. ּדִ ִביִעי ָזכור ְוׁשָ ְ   . יום ַהׁשּ
ּקּוָדיו ַיַחד ִלְגמור ץ ּכחַ . ְוָכל ּפִ   יוָנה . ַחזֵּק ָמְתַנִים ְוַאּמֵ

ּצאן ָטָעה ר ָנע ּכַ ְבִרית . ָהָעם ֲאׁשֶ ִיְזּכור ְלָפְקדו ּבִ
בּוָעה ם ִמְקֵרי ָרָעה. ּוׁשְ ר . ְלַבל ַיֲעבור ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ

ְעּתָ ַעל ֵמי נחַ  ּבַ   .יוָנה ָמְצָאה בו ָמנוחַ         . ִנׁשְ
  

הֶאֶרץ  עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון  ִחּטָ   ּוׂשְ

ֶמן ֵזיתֶאֶרץ                                  ּוְדַבשׁ  ׁשֶ
• 7  

   תמר
מה תמרה זו אין בה ? למה נמשלו ישראל לתמר

חריות , לולבין להילול, אלא תמרים לאכילה, פסולת
, סנסינים לכברה, סיבים לחבלים, לסיכוך) כפות(

אין : כך הם ישראל -שפעת קורות לקרות בהן הבית
, מהם בעלי משנה, אלא מהם בעלי מקרא. בהם פסולת

לי מהם בע, מהם בעלי מצוות, מהם בעלי אגדה
  בראשית רבא מא . צדקות

  
 "העץ"ואין מברכים ברכת  -אוכלים תמר ו

  .שכבר יצאנו ידי חובה בברכה על הזית

                     

  רשיםש

תקומתו של העץ 
איננה מושרשת 
בענפים ובעלים 
 -,ובפירות המפוארים

שהם , אלא בשרשיו
מחוזקים במקום אשר 
הרוחות והסערות לא 

הם . שמהתגענה 
מתחזקים על מקור 

. ותהתחדשחיים של

העץ איננו דואג בזמן 
שהסערות תופסות 

מנענעות אותו , אותו
הוא  -,וכופפות אותו

, לא נע ולא זע ממקומו

וכל זמן שהוא לא 
היה , נעקר ממקומו
ועל ! תהיה לו תקומה

כן נמצא שהאילן לא 
 -ואדרבא, הפסיד כלום

  .החליף כוח במאבק

כל זמן . כן הוא האדם
שהוא נצמד לשורשיו 

ם רוח שו –הרוחניים 
לא תעקור אותו 

, הוא, ונהפוך. ממקומו

הסערות תעוררנה את 
 !כח ההתחדשות

  יו� שבתו�
מחברו של הפיוט הוא 

  .יהודה הלוי ' ר
יהודה הלוי מעביר ' ר

השבה , את יונתו של נח
ובשורת סו� המבול 
, בפיה בדמות עלה זית

כ) . להקשר הלאומי
הוא מקשר יונה זו ע� 

נה לע� דימוי היו
לאור דרשות , ישראל

. ל לשיר השירי�"חז
את מנוחת כ� רגלה של 
היונה לאחר המבול הוא 
מקביל למנוחת ע� 

לכא� . ישראל מדי שבת
מתקשרת א� שאיפת 
המנוחה הגדולה של 
ציו� מזע� ההווה בחסד 

כפי , הגאולה העתידי
ִ.י : שמבשר לה ישעיהו

ֵמי ֹנַח ֹזאת ִלי ֲא6ֶר 
ֲעֹבר ֵמי ֹנַח ִנ3ַ6ְְעִ;י מֵ 

עוֹד ַעל ָה0ֶר� ֵ.� 
ִנ3ַ6ְְעִ;י ִמְ=ֹצ� ָעַלִי> 

ִ.י ֶהָהִרי� . +ִמְ<ָער 3ָ>
ָימ+6+ ְוַהְ<ָבעוֹת 
ְ;מ+ֶטיָנה ְוַחְסִ?י ֵמִאֵ;> 
7א ָימ+6 +ְבִרית 6ְלוִֹמי 
7א ָתמ+ט 0ַמר ְמַרֲחֵמ> 

  ) י�ט, ישעיה נד. ('ה
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הֶאֶרץ    עֹוָרה ו ִחּטָ   ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון  ֶגֶפןּוׂשְ
ֶמן ֵזיתֶאֶרץ                                  ּוְדַבשׁ  ׁשֶ

• 8  

  )צימוקים( ענבים
  ? למה נמשלו ישראל לגפן

אלא מה הגפן שבעליה מבקשים שתשביח מה הם 
ושותלים אותה במקום עוקרים אותה ממקומה ? עושים

ה "כיון שביקש הקב, כך ישראל. אחר והיא משבחת
עקרם ממצרים ? מה עשה, להודיע ישראל בעולם

קיבלו את . והביאם למדבר והתחילו מצליחים שם
  .התורה ויצא להם שם בעולם

  
ואין מברכים ברכת העץ שכבר  -  צימוקים /ואוכלים ענבים
  .יצאנו ידי חובה 

מה ענבים יש בהם מאכל ? לגפןלמה נמשלו ישראל 
  ומשקה  כך ישראל יש בהם תורה ומעשים טובים

  
  נֹוָרא ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָיּה ֵאל        

ֶפן. ָראנוֹ  ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָיּה ֵאל ְפֹקד ּגֶ ים ֵזרּוָה ֵאל נֹוָרא ּתִ ָהַעּמִ   ׁשֶ
ל ֵאל ַקּבֵ ְוָעָתּה ּתְ ְחרּוָתהּ . ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים ׁשַ ׁש ׁשַ ָלַעד  ּוְתַחּדֵ

ְזַנח ּוְלעֹוָלִמים ָך ֶנֱאָנח ַהְלעֹוָלם ּתִ               ֶעְזָרה  צֹוֵעק ִמּבֹור לֹא ָמָצא  .ַעּמְ
  נֹוָרא ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָיּה ֵאל ֵאל נֹוָרא                             

י ְרָיּה ְועֹוד. ָידֹו ָגְבָרה ְלַחם ֶאת ָהאֹוֵיב ּכִ   ָידֹו לֹא ָקְצָרה ָאַכל ֶאת ּפִ
ַלח ּבֹו ֵחָמה ַזַעם ְמךָ   .ּוְנָקָמה ׁשְ ים ׁשִ   ִנְקָרא ֵאל נֹוָרא יֹאְמרּו ָהַעּמִ

  נֹוָרא ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָיּה ֵאל
ִריתָמרֹום ְזָכר נָ  ה ֶאת ַזְרעֹו ְוֶתן  .ִאיׁש ֲחלֹום ָחַלם א ּבְ לֹו  ַהְרּבֵ
לֹום עֹוָלם   ְפזּוָרה  ַעד ָמַתי ִיְהֶיה שה. ֶאת ַזְרעוֹ  ָנא ְרֵצה ִגְזעֹו ְוחֹן ׁשְ

  נֹוָרא ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָיּה ֵאל ֵאל נֹוָרא
ָך ִיְתּכֹוַנן יֹום ּבוֹ  ֵהיָדד ִיְהֶיה  ׁשְ ם . ִמְקּדָ יָירֹּנּו ֻכּלָ ַכן ּבֹו ֶהָעָנן ּכִ   ׁשָ

יר ּוִמְזמֹור י ָיְדָך ַעל ָהעֹוָלם. ְלָפָניו ִנְגמֹור ְוׁשִ ְבָרה ֵאל נֹוָרא ּכִ   ּגָ
  נֹוָרא ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָיּה ֵאל

  מה ענבי�
  יש בה� מאכל ומשקה

  כ) ישראל 
יש בה� תורה ומעשי� 

  .טובי�
  ענבי הגפ� בענבי הגפ�

  .דבר נאה ומתקבל
  

  כלאי� פרק ו משנה ד 
ַהַ@ְדֶלה ֶאת ַהֶ<ֶפ� ַעל 

ָ;ר , ִמְקָצת ִאיַל� ַמֲאָכל Aמ
ְלָהִביא ֶזַרע ֶאל ַ;ַחת 

ְוִא� ִהBֵ> . ַה@וָֹתר
  . ַיֲחִזיֶרC+, ֶהָחָד6

ַמֲעDֶה 6ֶָהַל> ַר3ִי 
ַע ֵאֶצל ַר3ִי  A6ְֹיהו
, ִי6ְָמֵעאל ִלְכַפר ָעִזיז

ְדָלה ַעל  Aְוֶהְר0ה+ ֶגֶפ� מ
, 0ַמר לוֹ . ָנהִמְקָצת ְ;אֵ 

ָמה ֲאִני ְלָהִביא ֶזַרע ֶאל 
, 0ַמר לוֹ . ַ;ַחת ַה@וָֹתר

ָ;ר Aְוֶהֱעָלה+ ִמ�1ָ . מ
ְוֶהְר0ה+ , ְלֵבית ַהָ@ַגְנָיה

ְדָלה ַעל  Aֶגֶפ� 6ִֶהיא מ
ִמְקָצת ַה=וָֹרה ְוַסָ?� 6ֶל 

+בוֹ קוֹרוֹת , 6ְִקָמה
ַ;ַחת , 0ַמר לוֹ . ַהְר3ֵה

ְוַה01ְר , זוֹ 0ס+רַה=וָֹרה 
ָ;ר Aמ: 

  אלי) אקרא יה
�שיר במסורת הצפו�

המושר , אפריקאית
השיר פופולרי . בכל עת

כנראה בשל לחנו , מאד
והוא , הכובש והקליט

מושר בהתכנסויות של 
בפי , שמחה ובכל עת

  .קהילות רבות ושונות
  

, פיוט לשמחת החתונה
המושר בשבת חת� 
כאשר החת� עולה 

מלות השיר . לתורה
משה ' י ר"נכתבו ע

אשקר הכה� ללח� 
השיר נכנס . טורקי

לרפרטואר השירי� 
אבל התחבב , החלבי

מאד על כל קהילות 
ישראל והוא מושר בכל 

  .עת שמחה בפי רבי�
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הֶאֶרץ  עֹוָרה ו ִחּטָ   ְוִרּמֹון  ְתֵאָנהוּ ֶגֶפן ּוׂשְ
ֶמן ֵזיתֶאֶרץ                                  ּוְדַבשׁ  ׁשֶ

• 9  
  ?תאנה למה נמשלה תורה לתאנה 

הגפן והתמרה נלקטין כאחד , הזית -שרוב האילנות 
אף התורה היום לומד מעט . מעט והתאנה נלקטת מעט

  ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא
  

  אוכלים תאנים או דבילה   
  ואין מברכים ברכת העץ שכבר יצאנו ידי חובה

  
• 10  

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

התאנים מתמלאות בדבש באה עז אחת והיתה מנטפת 
קרא לאחד התלמידים ואמר בוא וראה . חלב בדבש

והיה ביום ההוא יטפו " דוגמא מעין עולם הבא שנאמר 
   )תצוה י, חומא תנ( ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב 

  
בבית הכנסת ספר "). הצדיק הלבן(" בנאהברובע היהודי העתיק בצפת נמצא בית הכנסת של רבי יוסי 

ג בעומר מבית המשפחה בטקס חגיגי "המובל מדי שנה בל, מצפת עבו נדבת משפחת , תורה עתיק
  .בתהלוכה המשמשת כפתיחת החגיגות במירון

כל : "ומדבריו, שחי באמצע המאה השלישית, בתוך בית הכנסת נמצא קברו המסורתי של רבי יוסי
נעשית לו סם  -וכל העוסק בתורה שלא לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים - העוסק בתורה לשמה

  : על עץ זה סיפרו זקני צפת אגדה. בחצר נמצא נצר של עץ תאנה עתיק". המוות
  

 - בעונת החורף, פעם אחת. והיה מעסיק פועלים, את חורבות צפת וירושלים רבי יוסי בנאה היה מתקן
באותו היום תקף הרעב את הפועלים . היה עסוק בתיקון בית הכנסת בירושלים והותיר בצפת את בנו

ולא היו , כיוון שלא היו בידו מעות לרכישת מזון, הבן היה במבוכה. והם ביקשו לאכול, שעבדו אצל בנו
הוציאי ! תאנה! תאנה: "אמר השבועה שלמד מאביו ופקד, במצוקתו ניגש אל עץ התאנה. בידו מאכלים

אכלו הפועלים לשובעה ושברו . הבשילה התאנה פגותיה והצמיחה בכורות!". פירותייך ויאכלו פועלי אבא
ר נאנח רבי יוסי אנחה מרה ואמ. וסיפר לו הבן על נס התאנים, כעבור יום חזר רבי יוסי לצפת.רעבונם

לכן תיאסף שלא , הוא להוציא מהתאנה פירות שלא בזמנם-ברוך-אתה הטרחת את הקדוש, בני: "לבנו
  .למחרת נפטר הבן והלך לעולמו, ואכן". בזמנך
  

  
משנה ' שביעית פרק ד

  ה 
ָ.ל  . ֵאיֶזה+ ִאיַל� ְסָרק

ַה.ל ִאיַל� , ֵמִאיר אוֵֹמר
ח+� ִמ� ַהFִַית , ְסָרק

ַר3ִי יוֵֹסי . ְוַהְ;ֵאָנה
ָ.ל 6ֵֶאי� ָ.מוֹה+ , אוֵֹמר

, נוְֹטִעי� Dָדוֹת 6ְֵלמוֹת
  : ֲהֵרי ֶזה ִאיַל� ְסָרק

  
למה נמשלה תורה 

  ?לתאנה 
כל : שאלו והשיבו 

הפירות יש בה� 
יש , תמרי� :פסולת

יש בה� , בה� גרעיני�
יש , רמוני�, חרצני�

אבל , בה� קליפי�
כולה יפה , תאנה
כ) דברי תורה , לאכול

  .אי� בה� פסולת
  

במסכת כתובות מסופר 
על שיבחה של אר� 

  : ישראל
רמי בר יחזקאל נקלע "

ראה עיזי� . לבני ברק
, שאוכלות תחת תאני�

והיה הדבש נוט� מ� 
וחלב מטפט� , התאני�

מ� העזי� ומתערבבי� 
זבת "אמר זהו . זה בזה

  ". חלב ודבש



 
 

 

14

  
  

  עולם העשייה
כסמל לעולם . מגישים פירות שתוכם נאכל וקליפתם נזרקת

, העשייה אנו אוכלים פירות הדורשים הגנה חיצונית מרובה
אנו אוכלים את תוכם ומשליכים . שקדים ואגוזים,רימונים : כגון

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

  ".וקליפתו זרק

• 11  

הֶאֶרץ  עֹוָרה ו ִחּטָ    ִרּמֹוןוְ  ְתֵאָנהוּ ֶגֶפן ּוׂשְ
ֶמן ֵזיתֶאֶרץ                                  ּוְדַבשׁ  ׁשֶ

על הפסוק . הרימון נזכר פעמים אחדות בשיר השירים
: ל את המדרש הבא"דרשו חז" כפלח הרימון רקתך"

אלא  " רקתך"אל תקרי  - שמעון בן לקיש' אמר ר
) שבעם ישראל(שבך " ריקנין"ללמדך שאפילו " ריקתך"

  . מלאים מצוות כרימון
  

  
לֹום ְלָך ּדֹוִדי   ׁשָ

לֹום ְלָך ּדֹוִדי  ח ְוָהַאְדמֹון    ׁשָ       ַהּצַ
לֹום ְלָך ֵמֵאת ה ְכמֹו ִרּמֹון    ׁשָ   .ַרּקָ

יָעהּ   רּוץִלְקַראת ֲאחֹוְתָך        ֵצא ָנא ְלהֹוׁשִ
י ֶבן ִיׁשָ ֵני ַעּמֹון    ּוְצַלח ּכְ ת ּבְ   .ַרּבַ

ְך ָיְפָיִפיָּה        ְתעֹוְרִרי ַאֲהָבה     ַמה ּלָ
ֲעמֹון    ּוְתַצְלְצִלי קֹוֵלךְ  קֹול ּפַ ְמִעיל ּבְ   .ּכַ

ְחּפֹוץ  ר ּתַ ה    ָהֵעת ֲאׁשֶ ּנָ       ַאֲהָבה ֲאִחיׁשֶ
ּה ְוָעַלִיְך  טַ       ִעּתָ   .ל ֶחְרמֹוןֵאֵרד ּכְ

  
  
  
  

כפלח הרמו� רקת) "
  "מבעד לצמת)

הנצו הרימוני� אלו 
התינוקות שיושבי� 
ועוסקי� בתורה 
ויושבי� שורות שורות 

  ."כגרעיני רימוני�
  משנה ה , פאה פרק א

ָהאוֹג ְוֶהָחר+ִבי� , +ָבִאיָל�
ְוֶאגוִֹזי� ְוַה1ְֵקִדי� 
ְוַהְ<ָפִני� ְוָהִר@וִֹני� 
, ְוַהFֵיִתי� ְוַהְ;ָמִרי�

חלב : ַחHִָבי� 05ֵ3ַה
  ". ודבש

  
כתאנה זו שקצרה 
מלמטה ורחבה 

כ� עתידה ,מלמעלה
ירושלי� להיות 
מתרחבת בכל  וגלויות 

. וחות תחתיהבאות ונינ
 )י'שיר השירי� רבה ז(

  שלו� ל) דודי
' י ר"פיוט שנכתב ע

, שלמה אב� גבירול
מגדולי פייטני ספרד 

זהו שיר . �11 במאה ה
אהבה וגעגועי� של 

, כנסת ישראל, הרעיה
, ה"הקב, אל דודה

הנשע� על שיר האהבה 
הגדול של הדוד והרעיה 

הרעיה . שיר השירי� �
�והדוד מנהלי� פה דו

בו הרעיה כבר לא , שיח
יכולה לחכות יותר והיא 

, ד כי יתגלהמאיצה בדו
ויגאלה , יתקרב

ואילו , ממקומה בגלות
, הדוד ממת� את הרעיה

מבקש ממנה שתחכה 
לעת אשר , לרגע הנכו�

תחפו� האהבה 
  .. מעצמה
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  אגוז

• 12   
עם ישראל  נמשל לגל של אגוזים המסוגל להיות יציב 

במידה . רק כאשר כל האגוזים נמצאים במקומם
ששולפים אגוז אחד הגל מתמוטט ומתרגש ועל כך 

, כל הפירות אדם יכול ליטול מהם מתוך השק: נאמר
כיון שאתה נוטל , אבל האגוז. ואין חבריהם מרגישים

כיון : לכך ישרא. כולם מתרגשים - בידך מעט מהם
מיד ניעורים כולם , שניטל אחד מהם וניתן במחבוש

  )על פי שיר השירים רבה(. ופודין אותו
  

  אוכלים מן האגוזים
  .ואין מברכים ברכת העץ שכבר יצאנו ידי חובה 

  

ּנַת ֶאל    ֱאגֹוז ּגִ
  שיר השירים

  
  אל גנת אגוז ירדתי
  לראות באבי הנחל

  לראות הפרחה הגפן
  .הנצו הרמונים

  דודי נצא השדהלכה 
  נלינה בכפרים

  נשכימה לכרמים
  נראה אם פרחה הגפן

  פתח הסמדר
  הנצו רמונים

  שם אתן את דודי לך
  

  
  

  שלו� ל) דודי
' י ר"פיוט שנכתב ע

, שלמה אב� גבירול
מגדולי פייטני ספרד 

זהו שיר . �11 במאה ה
אהבה וגעגועי� של 

, כנסת ישראל, הרעיה
, ה"הקב, אל דודה

הנשע� על שיר האהבה 
הגדול של הדוד והרעיה 

הרעיה . שיר השירי� �
�והדוד מנהלי� פה דו

בו הרעיה כבר לא , שיח
יכולה לחכות יותר והיא 

, ד כי יתגלהמאיצה בדו
ויגאלה , יתקרב

ואילו , ממקומה בגלות
, הדוד ממת� את הרעיה

מבקש ממנה שתחכה 
לעת אשר , לרגע הנכו�

תחפו� האהבה 
  .. מעצמה

  
  



 
 

 

16

  
  שקד

• 13  
, הפורח בימים אלה הינו סמל לחריצות , השקד

? מה אתה רואה ירמיהו: "שנאמר, לשקידה ולעקביות
היטבת ' ויאמר אלי ה: ואומר מקל שקד אני רואה

  ). יב, ירמיה יא" (לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו
  

והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ : "וכן נאמר
עליהם לבנות  ולהרוס ולהאביד ולהרע כן אשקוד

  ).כז, ירמיה לא" ('ולנטוע נאום ה

  
  ואוכלים מן השקדים

• 14  
  על שום מה השקדיה זכתה לפרוח ראשונה

הראה לו , כשהקבה בחר את ירמיהו לנביא החורבן ושלח אותו לישראל
ונבחר , ירמיהו הבין את הרמז. מקל שקד כי שקד אני על דברי לעשותו

  . לנביא החורבן
להודיע , על כך שהוא נבחר למבשר רעות, השקד הצטער צער רב

  . והתאונן לפני פמליה של מעלה, לישראל את הגזירה
כן , שכשם שבישר את החורבן, מידה כנגד מידה, השקד קיבל הבטחה

המטה של הגאולה שיהיה , על כן. יזכה להיות גם בין מבשרי הגאולה
ע עץ השקד וקיבל עליו את נרג. יהיה עשוי מעץ שקד, בידו של המשיח

  . הדין
, בכל ליל טו בשבט. והוא ראשון לפריחה, מאז עץ השקד מחכה ליעוד
מאזין ומקשיב לכל , הוא ער כל הלילה, שהוא ראש השנה לאילנות

, הקור והקדרות ומתעורר ראשון לחיים, מתנער מתרדמת החורף, המייה
י ולבטא את לתת ענף ולשאת פר, מתקשט בכותרות של פרחים וציצים

  הגאולה הקרובה
  

  פריחת השקד מבשרת את בוא ראש השנה לאילנות הלא הוא טו בשבט
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  חרוב
• 15  

שבעים  -חרוב זה משעת נטיעתו עד שעת גמר פירותיו
חוני המעגל פעם היה מהלך ). א"בכורות ח ע... (שנה

זה : אמר לו. ראה אדם אחד שהוא נוטע חרוב, בדרך
אמר . לשבעים שנה: אמר לו. ותלכמה שנים טוען פיר

? כלום ברי לך שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו: לו
כשם שנטעו , אמר אני מצאתי את העולם בחרובים

  )ג"על פי תענית כ( . כך אטע אני לבני -אבותי לי
  

  ואין מברכים ברכת העץ שכבר יצא ידי חובה  ואוכלים מן החרוב
  .ואם צריך מברך שהחיינו 

  
ר יֹוַחאי   ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי   ַרּבִ   ַוֲאַמְרּתֶ

   
ֵרי ַעִין ָרַאְתהּו     ִאיׁש ֱאלִֹהים ָקדֹוׁש הּוא   ַאׁשְ

ר יֹוַחאי   יהּו   ֲאדֹוֵננּו ּבַ יל ּפִ ּכִ   ֵלב ָחָכם ַיׂשְ
   

י ֶעְליֹון   ָקדֹוׁש הּוא ֵמֵהָריֹון   רּוְך הּוא ִמּפִ   ּבָ
ר יֹוַחאי   ִליל ָהֶעְליֹון   ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ְמאֹור ּגָ

   
ִמיָמה   ַדת ּתֹוָרה ּתְ ּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמה   ּבְ   ּגִ

ר יֹוַחאי   ע ְוָחְכָמה   ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ָמֵלא ַמּדָ
   

ֹעז ְוַתֲעצּומֹות   ֲעלּומֹות   ּבְ ל ּתַ ַרׁש ּכָ   ּדָ
ר יֹוַחאי     ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

   
ֵזָרה   ֵני ַהּגְ תֹוְך ְמָעָרה   ִמּפְ א ּבְ   ֻהְחּבָ

ר יֹוַחאי   ם ָלַמד ִסְתֵרי תֹוָרה   ֲאדֹוֵננּו ּבַ   ׁשָ
   

ם ִנְבָרא ַמְעָין לֹו   ְוָחרּוב ְלַמֲאָכלֹו     ְוׁשָ
ר י   ֹוַחאי  ַמה טֹוב ֶחְלקֹו ְוֶחְבלֹו   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

.......  
  ....או בר יוחאי נמשחת אשריך 

  כשם שיגעו אבותי

מעשה באדריאנוס 
שהיה עובר בשבילי 

  .טבריה

ראה זקן אחד שעומד 
וחופר חפירות ונוטע 

  .נטיעות

בן ! זקן, זקן: אמר לו
  ?כמה אתה היום

  .בו מאה שנה:אמר לו 

זקן בן אתה : אמר לו
עומד וטורח , מאה שנה

וכי  –ונוטע נטיעות 
 ?סבור אתה לאכול מהן

, אדוני המלך: אמר לו

 –אם אזכה . הריני נוטע

אכל מפרות נטיעותי 
ו כשם שיגע –ואם לאו 
  .כך אני יגע לבני, אבותי

אם , בחייך זקן: אמר לו
נטיעות שלך עושות 
פרות בימינו אתה 

  .מאכילני מהם

 לימים עשו אילנותיו

הגיעה : אמר .תאנים
השעה שאלך אצל 

מה עשה אותו  .המלך
נטל כלכלה ומלא ? זקן

אותה בכורות של תאנים 
יפות ועלה ועמד בשער 

  פלטין

אמרו לו  .של מלך
? מה עסקך: השוערים

לכנס אצל : אמר להם
. המלך אני מבקש

  .הכניסוהו אצל המלך

מה : כיון שנכנס אמר לו
  ?עסקך

אני הוא אותו : אמר לו
שעברת עלי ואני  זקן

חופר חפירות ונוטע 
אם : ואמרת לי, נטיעות

נטיעות הללו עושות 
אתה , פרות בחייך
והרי . מאכילני מהם

זכיתי ותאנים ההלו 
  .מפרותיהם הן

אותה שעה אמר 
: אדריאנוס לעבדיו

הושיבוהו על כסא של 
זהב וטלו הכלכלה מידיו 
והריקוה ומלאוה דינרי 

  .זהב

וכל כך : אמרו לו עבדיו
כבוד אתה מכבד לאותו 

  ? זקן יהודי

בוראו מכבדו : אמר להם
 ?ואני לא אכבדו –
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ַכְחּתָ    ְיִדיִדי ֲהׁשָ

ַכְחּתָ ֲחנֹוְתךָ  ִני ְצִמיתּות ְיִדיִדי ֲהׁשָ ה ְמַכְרּתַ ַדי ְוָלּמָ ֵבין ׁשָ   ְלַמְעִביָדי ּבְ
ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה אָרן ְוִסיַני ֲהלֹא ָאז ּבְ יָך ְושִעיר ְוַהר ּפָ   ְוִסין ֵעָדי ְרַדְפּתִ
בֹוִדי ְוָהיּו ְלָך דֹוַדי ְוָהָיה ְרצֹוְנךָ  ה ּכְ ֲחלֹק ַעּתָ י ְוֵאיְך ּתַ   ְלִבְלָעָדי ּבִ

חּוָיה ֱאֵלי שִעיר ֲהדּוָפה ֲעֵדי ה ּדְ כּור ָיָון ְמֻעּנָ חּוָנה ּבְ עֹל ָמָדי ֵקָדר ּבְ   ּבְ
י ָך ּגֹוֵאל ּוִבְלּתִ ְלּתְ י לְ  ֲהֵיׁש ּבִ ָך ִלי ּכִ ָנה ֻעזְּ ְקָוה ּתְ ָנהֲאִסיר ּתִ   דָֹדי ָך ֶאּתְ

  
ְפִני ְרָחה ּגַ ם ּפָ י ֵהֵנץ ִרּמֹון ּגַ   ַיֲעָלה ַיֲעָלה ּבֹוִאי ְלַגּנִ

ִרי ְמָגָדיו        ָיבֹוא דֹוִדי ָיִחיׁש ְצָעָדיו ְויֹאַכל ֶאת ּפְ
ִני ב ַעל ּכַ   ִאם ְיִדיִדי ָאְרכּו ְנדּוָדיו ֵאיְך ְיִחיָדה ֵאׁשֵ

ת ֲאהּוָבה ׁשוּ , ׁשּוִבי ֵאַלי     . ַוֲאִני ָאׁשּוָבה, ִבי ַאּתְ ַאּתְ ּבַ
ִני ּכָ ן ִמׁשְ תֹוֵכְך ֶאּתֵ י ּבְ תּוָבה ּכִ י זֹאת אֹות ּכְ ה ִעּמִ   ִהּנֵ

ִדיָת ּוְלָך ַרְעָיה אֹוִתי ָקִניָת , ּדֹוִדי, ֵרִעי י ּפָ       ַנְפׁשִ
אַמר ים ֵזִריָת ְוֵאיְך ּתֹ ין ַעּמִ ה ִלי ּבֵ ִני, ּדֹוד, ַעּתָ   ֲאַהְבּתָ

ִתי ם שִריִתיךְ ְלטֹוב , ֲאיֻּמָ ה ּוְלׁשֵ       ֵזִריִתיְך ְוִלְתִהּלָ
יְך שְמִחי י ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ י ְיׁשּוָעֵתְך ָאִני, ּכִ   ּכִ

ה ַמֵהר ֱאסֹוף ְנדּוִדי, לּו ְיִהי ִכְדָבְרךָ        ְיִדיִדי ַעּתָ
ִני ם ַאְקִריב ָלְך ֶאת ָקְרּבָ   ּוְלתֹוְך ִציֹּון ְנֵחה ְגדּוִדי ְוׁשָ

ֵעְך ַרֲעָנן ָרטֹב, הַרְעיָ , ִחְזִקי י ִציץ ִיׁשְ ֵיין ַהטֹוב ּכִ ְך ּכְ     ִחּכֵ
ַלח ָלְך ֶאת ְסָגִני   ּוְלָצַרִיְך ֶאְכרֹות ְוֶאְחטֹב ְוִחיׁש ֶאׁשְ

  
ה ֻאּלָ א ְזַמן ַהּגְ  ָנִגיָלה ַהְללּוָיּה ָנִגיָלה ּבָ

ץ ִנְדֵחי ְיִדיַדי ְוָגֵרׁש ְמשְנַאי י ַקּבֵ ּדַ ֲעָלה , ֵאל ׁשַ ֶהם ּגָ י ּבָ   ַנְפׁשִ
ית ֵהיָכִלי:  ָנִגיָלה ַהְללּוָיהּ  י ּגֹוֲאִלי ּוְבֵנה ִלי ּבֵ ן ִיׁשַ ַלח ִלי ּבֶ אֹוְיַבי , ׁשְ ּבְ

ָלה  ַלח:  ָנִגיָלה ַהְללּוָיהּ ,  ֲעשה ּכָ  ַרֲחָמן חּוס ַעל ַעם לֹא ַאְלָמן ּוׁשְ
ה . ָלֶהם ִציר ֶנֱאָמן   ָנִגיָלה ַהְללּוָיהּ , ְיַבשר ַעם ְסֻגּלָ

ְרָחק ֵצם ִמּמֶ ה, ָחָזק ְזכֹר ֶזַרע ִיְצָחק ְוַקּבְ יר ּוְתִהּלָ ר ׁשִ   ,ּוְנַסּדֵ
  ָנִגיָלה ַהְללּוָיהּ  
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   מילים ולחן אביהו  מדינה – דודי
1 . 

  דודי ירד לו מכרמו
  ופרי גפנו הביא עמו

  פרחים קטף לו בדרכו
  וגיל לו בלבבו

  
2.  

  חמה שקעה במערב
  וכבר מעל זרח כוכב

  מלאה שבת הדרת זהב
  איש איש באוהליו

  
  

נֹור ִוד ּכִ   מילים ולחן אביהו  מדינה –  ּדָ
  

  לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל 
  קולות נגון שירה ומזמורים 

  בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה
  כשיר ציפורים בין העלים

  
  ישראללפני שנים רבות שמעו בארץ 

  קולות ניגון שירה ומזמורים
  בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה

  כשיר ציפור זמיר בין העלים
  

  זה כינור דוד ביד דוד המלך
  הפורט על מיתריו

  כטוב ליבו ביין לעת ערב
  מלווה הוא את שיריו

  
  לפני שנים רבות בשערי ירושלים

  ניצבה נפעמת בחלון מיכל
  הביטה במשעול ובעיניה אור

  ...זה כינור דוד... ד ובידו כינוררוקד דו
  

  חלפו שנים רבות מתהילת התהילים
  עוד מיתרי כינור דוד נוגנים

  ישנו מקום ובו הצדיקים, אומרים
  ...זה כינור דוד...יםעם ערב את כינור דוד שומע

  

3.  
  ובשבת הוא יזמר

  בחיל ורעד
  שירי הלל לאלוהיו

  ונחתעל טוב 
  
4.  

  שירי שבת מהדהדים
  ובחורשות הומות יונים

  בית ישראל מרננים
 שמעו כל העמים

ִחי ּבְ ַלִים ׁשַ   ְירּוׁשָ
  ירושלים את אדונישבחי 

  .הללי אלוהיך ציון
  כי חיזק בריחי שערייך

  .ברך בנייך בקרבך
  .הללי אלוהייך ציון, הללי

  

ִליֵכִני ַאל ׁשְ   ּתַ
  ימלא פי תהילתך
  כל היום תפארתך

  אל תשליכני לעת זיקנה
  ככלות כוחי אל תעזבני

  

ֲרֵכנוּ    ּבָ
  ברכנו השם אלוקינו

  בכל מעשה ידינו, בכל
  אלוקינוברכנו השם 

  וברך את שנתנו, וברך
  תן טל ומטר, ותן תן תן

על פני , על פני האדמה
 האדמה
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  :ברכה מעין שלוש
  

ה ְיהָוה רּוְך ַאּתָ   :ַעל, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבָ
ָלה - יאמר אם אכל מזונות ְלּכָ ְחָיה ְוַעל ַהּכַ   :ַהּמִ

ֶפן - אם שתה יין יאמר ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ   :ַהּגֶ
ִרי ָהֵעץ - אם אכל פירות משבעת מינים יאמר   :ָהֵעץ ְוַעל ּפְ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ נּוַבת ַהּשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ְוַעל ּתְ
ְרָיּה ְוִלשּבֹוַע ִמּטּוָבהּ ַלֲאבֹוֵתינּו  ַרֵחם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו . ֶלֱאכֹול ִמּפִ

בֹוָדךְ  ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיָרְך ְוַעל ַהר ִציֹּון ִמׁשְ ְך ְוַעל ְירּוׁשָ . ְוַעל ִישָרֵאל ַעּמָ
ָחךְ  ְמֵהָרה ְביָ . ְוַעל ֵהיָכָלךְ . ְוַעל ִמְזּבָ ַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש ּבִ . ֵמינוּ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ

ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכהּ  ָ ְקֻדׁשּ ִבְנָיָנּה ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ּבִ ֵחנּו ּבְ   :ְושּמְ
ת ַהזֶּה -בשבת  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ   :ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

יֹום ראׁש חֶדׁש ַהזֶּה -בראש חודש    :ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ
ֶּהְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה בְּ  -בראש השנה  רֹון ַהז ּכָ   :יֹום ַהזִּ

יֹום -ביום טוב ובחול המועד  ֵחנּו ּבְ   :ְושּמְ
ּצֹות -בפסח  בּועֹות - בשבועות . ַחג ַהּמַ ָ ַחג  -בסוכות . ַחג ַהׁשּ
ּכֹות ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת -בשמיני עצרת . ַהּסֻ   :ׁשְ

יֹום . ַהזֶּה ֶּה) טֹוב - ביום טוב (ּבְ   :ִמְקָרא קֶדׁש ַהז
ה טוֹ  י ַאּתָ   :ב ּוֵמִטיב ַלּכל ְונֹוֶדה ְלָך ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ָהָאֶרץּכִ

ָלה ְלּכָ ְחָיה ְוַעל ַהּכַ   :ְוַעל ַהּמִ
ֶפן ִרי ַהּגֶ   :ְוַעל ּפְ
רֹות   :ְוַעל ַהּפֵ

ָלָתהּ  - על של ארץ ישראל אומר  ְלּכָ   :ְוַעל ִמְחָיָתּה ְוַעל ּכַ
ְפָנהּ  - על של ארץ ישראל אומר  ִרי ּגַ   :ְוַעל ּפְ

רֹוֶתיהָ  - ארץ ישראל אומר על של    :ְוַעל ּפֵ
ה ְיהָוה רּוְך ַאּתָ   :ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל, ּבָ

ָלה ְלּכָ ְחָיה ְוַעל ַהּכַ   :ַהּמִ
ֶפן ִרי ַהּגֶ   :ּפְ
רֹות   :ַהּפֵ

  :ִמְחָיָתהּ  - על של ארץ ישראל אומר 
ְפָנהּ  - על של ארץ ישראל אומר  ִרי ּגַ   :ּפְ

 על של ארץ ישראל

  
  
  


