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 ראש הוא כי תענית בו אין ם''השובבי מימי הוא כי אף בשבט ו''ט יום
 בו הפירות על היום יעשה אשר המעשה ובתקון, האילן לפירות השנה

 תליתאה ביומא, בראשית בזוהר הנזכר בסוד העולמים חי צדיק תקון נעשה
 הארץ תדשא אלהים ויאמר דכתיב צדיק דהאי מחילא איבין ארעא עבדא

 דא פרי עושה ופירין איבין עביד דאיהו ורע טוב הדעת עץ דא פרי עץ' וגו
  .'כו דעלמא יסוד צדיק

  
 הברית פגם את לתקון יוכל לו מעוות הלז התקון בשפר כי הוא גם ונוסף
 ירפא מכתו מחץ פרי ץלע התקון בעשותו והיה, בבריתו נאמנה לא אשר

 לתקון ונעשים הנזכרים ההם הימים סגולת בצרוף פרי עושה הצדיק בפגם
 .הברית פגם

  
 דברו בחכמה אשר הזהב לשון סוד שיח נועם ראה גם ראה ואבי

 רמזו, האילנות לפירות אמרו ולא לן''האי לפירות השנה ראש, לאמר
 אילן שכן י''האר ריגו שביארו וכמו דחיי אילנא קדישא לאילנא בחכמתם

 פרשת הזוהר מאמר בביאור במכתבם שבא כמו י''יאהדונה בגימטריא
 חיים באינון שורשוי דנטע אילנא' וכו ותקיפא רבא אילנא ההוא, מות אחרי

 צירופי ב''י גימטריא במלואו אילן י''האר הקדוש רבינו בכתבי וכן, ש''ע
 שאמרו כמו ה''הוי צירופי ב''י בו שכולל דחיי אילנא ת''הת על רמז ות''הוי

 שם עוד וכן, רבא קדישא באילנא סליקו' וכו תחומין תריסר, בשלח בפרשת
  .'וכו תחומין ב''בי קדישא אילנא ואתתקף' וכו אלימה ויבאו במאמר

  
 דחשבינן המעשרות לענין האילן לפירות השנה ראש שהיום כמו כי והענין

 באילנות השרף ועלה שנה גשמי רוב וירדו דהואיל בשבט ו''מט שנה להו
 האילן לפירות השנה ראש למעלה דוגמתו כן, מעתה חונטים פירות ונמצאו
 מהם אשר העולמות הם הם לפירותיו הקדוש שפעו את להשפיע העליון

 בכח כוננהו ידינו ומעשה, משטרם ועל באילנות למטה פה וירד ישתלשל
 ילוה אשרו הברכות בכח הזה היום בעצם הנעשה הזה התקון סגולת
  .למעלה וצביונם בקומתם תתעוררנה שורשן סוד הגות אליהם

 
 ולומר הזה היום בעצם בפירות להרבות בתמים להולכים טוב ומנהג
, עמדי אשר החברים לכל הנהגתי כאשר עליהן ותשבחות שירות דברי

 לדעתי מקום מכל זה מנהג נמצא לא ה''זלה הרב כתבי בדברי כי ועם
  .ובנסתר גלהבנ הוא נפלא תקון
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 מעורר להיות הדבור בכח יש כי מקומות בכמה הודענו כבר להיות ואשר
 רצון שפע להשפיע מאד גדול יתר מופלא באור להאירן העליונות מדות כח

 ופרי פרי כל אכילת לפני להגות נכון כן על, העולמות בכל ונדבה ברכה
 הןשרשי לעורר מהם בקצת ובתקונים הזוהר בספר הבא שורשו בסוד

  .למעלה

  
 הראשון אדם חטא לתקון פירותיהן באכילת לכוין אומר היה ל''ז ומורי
 זה לתקון כוונותינו כל שנה ימי כל כי אף כי, האילן בפירות חטא אשר
  .האילן לפירות וראש תחלה היום זה בשעתה מצוה חביבה מקום מכל

  
 שמחווי ענוים ישמעו, ל''ז יוחסין עשרה פרק בירושלמי הובא הנה כי

 ולא מגדים מיני שראה על וחשבון דין לתת אדם עתיד איבון' ר אמר
  .כ''ע חדש מילי מכל בהון למיכל פריטי מצמצם הוה אלעזר רבי, אכל

   
 מפני גזלן נקרא ברכה בלא הזה העולם מן שהנהנה שכשם הדבר וטעם
 והשר הברכות כח ידי על עליון שפע להמשיך גורם הברכה ידי שעל

 ולכן, שנית הפרי לגדל כדי זה משפע מתמלא הוא הפרי ותוא על הממונה
 וכילה בה שורה היה שהרוחניות הבריה אכל כי הוי גזלן ברכה בלא הנהנה

 והכח, מלמעלה ברכה להמשיך לו ראוי והיה העולם מן ההוא כח ומנע
  .גזלן נקרא ולכן בידו שהיה השפע מאותו וריק בטל זה על הממונה

  
 ברכת של הברכה בכוונת האוכל כי, ואמו אביו לגוז כאילו אמר וגם

 ואמו אביו בנשמת הנוגעים והניצוצות נשמתו ניצוצי מתקן הנהנין
 בלא נהנה ואם, ויקיאנו בלע חיל כטעם ו''מפי בלעו את והוצאתי בסוד
 חבר והוא לנשמתם השייכות מניצוצות ואמו אביו גוזל כאילו הוא ברכה
 ולא ולקולטם ניצוצות לגזול חיתהמש כוונת שכל לפי משחית לאיש

 כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי סוד זהו אשר, הקדושה אל להחזירם
 מהטומאה המוציאה הברכה סוד שהיא האדם יחיה' ה פי מוצא כל על

 ב''ל לעומת המה אשר שינים ב''ל בלעיסת' ה פי ידי על ונבררת להקדושה
 בתקון בארוכה ארנושבי כמו בראשית במעשה הנאמרים אלהים פעמים

  .ש''ע הקודם בחלק הסעודה
  

 ומצטמק ומגדים פירות מיני שרואה למי ישנן המה גם הללו ועונשים
 הכח אשר, עליהם בירך ולא מבעליו טוב ומנע אכל ולא לו ורע
 גם ואף, הברכה ידי על הבא עליון משפע מצדו וריק בטל עליהן הממונה

 דשייכי ניצוצות הוציא לא הןמ אכל ולא הואיל כי ואמו אביו גוזל
 למיכל בפריטי מצמצם הוה אלעזר' ר זה מטעם כן ועל, כאמור לנשמתם
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 ומיד תכף התקון ולעשות ברכות להרבות חדשות פירות מיני כל בהון
 הזה היום בעצם לנו יאותה הזה הדבר ולתקון, המצוה להחמיץ ושלא

  .בשעתה מצוה החביב כי זו בכוונה עליהן ולברך פירות מיני כל לאכול

  
יהודה מאי דכתיב גם את זה ' אמר ר, ל''ו ז''פרשת שמות דף ט ובזוהר

לעומת זה עשה האלהים כגוונא דרקיעא עבד קודשא בריך הוא 
בארעא וכולהו רמיזא למה דלעילא דכד הוה חמי רבי אבא חד אילנא 
דאיביה אתעביד עופא דפרח מניה הוה בכי ואמר אי הוו ידעין בני נשא 

יוסי אילנין אינון דאתחזי מינהון חכמתא כגון ' דאמר ר' מאי רמיזאן וכול
חרובא דקל פסתוקא וכדומה לון כולהו בחד רתיכא אתרכבו כל אינון 

' דעבדין פירין ואינון רברבין בר מתפוחים רזא חדא אינון בר משבילין כו
 דכל חד מאינון זוטרי בר מאזובא מאימא חדא אתילידו כל עשבין דארעא

דאתמני עליהון רברבין תקיפין בשמיא כל חד וחד רזא בלחודוי כגוונא 
  . 'דלעילא וכו

  
משם תתבונן כי אף על גב שהבורא יתברך שם משטרו בארץ ועל כל  הנה

אחד מלאך ממונה עליו מכל מקום העיקר של כל אחד ואחד נאחז במדות 
ת אגוז מאי דכתיב אל גינ, העליונות וכמו שאמרו שם בזוהר זה לשונו

ירדתי אמר ליה תא חזי האי גנתא נפקא מעדן ודא היא שכינתא אגוז דא 
היא רתיכא קדישא דאינון ארבע רישין דנהרין ומתפרשין מגנתא כהאי 

אשר ממנו נקח כי בכל עשב יהיה מותר מחברו בשורש שלו ', אגוזא וכו
  .למעלה

  
לם ובעו, ה ביאר שיש שלשים מיני פירות האילן''זלה ו''ומהרח

הבריאה עשרה מהן לעומת עשר ספירות שלה ומפני שהם רחוקים מן 
הטומאה וקרובים לאצילות אין להן קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלין 

ם אגסים חבושים ''ענבים תאנים תפוחים אתרוגים לימוני, כמו שהן ואלו הן
 . אש חרובין''תותים שורב

שר ספירות דיצירה שהם מיני פירות הם בעולם היצירה והן סוד ע ועשרה
בנונים בין עולם הבריאה ובין עולם העשיה שאינן קרובות לטומאה כמו 
עולם העשיה ולא רחוקים כמו עולם הבריאה ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי 

, אינו נאכל לפי שאינן רכים כגרעינים שבתוך הפירות דבריאה ואלו הן
יש ''לאש משמיש''ירגואיש ז''אש פרישקו''זיתים תמרים גודגניות שופאייפ

  . ולאש''ש נישפ''ש אקאאני''גינדא
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עשרה מיני פירות יש בעולם העשיה לעומת עשר ספירות שלה ולכן  ועוד
נאכל מה שבפנים ונזרק מה שבחוץ שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין 

ס היצר הרע והקליפה דבוקה ''עולם התמורות כדי שלא יקבל טומאה וז
יאנאש ''נים אגוזים שקדים ערמונים לוזים הנקרא אלברמו, בנפש ואלו הן

  . ז''וקיש מאוזי''ש פסת''ז פריסין פניוני''וטאש בלע''אלונים הנקרא אלבי

העשרה מיני פירות דבריאה נתברר מהם כל הפסולת ונשארו כולן  והנה
וכנגד עשרה , טוב ואילן סרק הוא להפך שהוא הכל רע שהכל הוא קליפה

ה שהמוח מלבר והקליפה מבפנים שהוא הגרעין שבתוכם מיני פירות דיציר
כנגד זה בקליפה כשנצוץ הקדושה שנפל הוא גדול ולא יכלה הקליפה 
לסבול כל אותו האור בקרבה נכנסה הקליפה תוך הקדושה ונעשית 

  . הקדושה מקיף אליה

  
עשרה מיני פירות דעשיה שהמוח הוא מלגאו והקליפה חופפת עליו  וכנגד

ן בקליפה כשלוקחת ניצוץ הקדושה בתוכה לחיות אליה והיא כנגד, מבחוץ
  . כ''חופפת עליו מבחוץ כקליפה אל המוח ע

  
ולמד כי אין דבר גשמי פה למטה שאין דוגמתו למעלה כי גבוה מעל  צא

ואשר המה בעולמות התחתונים המה צל , גבוה שומר וגבוהים עליהם
  .י"חמספר עד כען  .העליונים כי אם לא היה מצל לא היה צל

  
 פירות אחר לחזר מהחיוב ואין בלבד האילן בפירות היום ומצות

 נכון עליהם ויברך הפירות שאר עם יסדרם אם מקום ומכל, האדמה
 .מה''האד על י''ח ישי בן הנחמד לעץ לכוין הדבר

 
 שורשו לעורר הלז התקון בשפר יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש ואשרי

 כדי ומצא מעוותו לתקן פרי מעשות ימיש ולא דחיי באילנא למעלה
 בהתהנות משחית לאיש הוא חבר והיה שמים בקדשי מעל לאשר גאולתו

 להרבות פירות מיני כל מאכול חדל באשר או, ברכה בלא הזה מהעולם
 על וחשבון דין לתת שעתיד הפרק בראש שנתבאר כמו אכל ולא ברכות

 הברכה מקור משך ומשך ןלתקו יוכל לו מעוות הזה התקון בשפר עתה, זה
 רצון שפע יושפע ומשם וברכותיהן הפירות אכילת סגולת בכח מנע אשר

 ברכות זאת גם ואף, השנה כל תמיד העץ פרי ועל העץ על ונדבה ברכה
 התקון עצם בהיות ירפא הברית פגם מכת ומחץ העולמים חי צדיק לראש

  .במקומו שנתבאר כמו חיים עץ צדיק פרי בפירות
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, )ד''א ח''סידור היר(א ''ש זיע''הברכות הובא בסידור רבינו הרש סדר
 וכן, ועליו בססנו דברנו, חמדת ימיםרב והוא הסדר שהעלה ה

פרשת  ובליקוטי תורה המובא בספר הליקוטיםי ''עפכוונות עט הוספנו מ
מטרה והכל ב. ל''ח הטוב ז''וכן מעטרת תפארת כתר מלכות להרי, עקב

לליבו ולשומעי  ת הדבריםסברובה ונהבכוולהפנים ף שכל אחד יוכל להוסי

ועוד , לא עמד לפנינו כעת הזמ� לברר וללב� העני� היטב( .ד''בס לקחו
  ).ד''חזו� למועד בס

  
של  בבירור שמות הפירות סמכנו דברינו על המובא בספר פרי חדש

  .ו''יוסף עזרא זליכה יצ' ג ר''הרה
  
  

A  
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  .תחילה יאמר לש� יחוד קצר זה
  

 Äë ÀLe àeä Àêé Äø Àa à ÈL Àã Ë÷ ãeç Äé í ÅL Àìdé Åz Àðé   

éäðåãäàé  
îé Äç Àøe eìé Äç Àã Äae 
ääéåääàé  

eìé Äç Àãe eîé Äç Àøe 
ääåéääéà  

  

  ְלַיֲחָדא ֵׁשם
  

  
  ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל יםְׁשלִ  ְּבִיחּוָדא

ִּבְׁשָבט ֶׁשהּוא רֹאׁש  ּו''טְּביֹום ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ָּבִאים 
ֵּפרֹות ָהִאיָלן ְוַלֲהגֹות ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן ְלָבֵרְך ַעל 

ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח , ָהֶעְליֹוִנים ןיהֶ ָׁשְרׁשֵ ְּבסֹוד 
 ֲאֹדָני ֹנַעם ִהיִוי, ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ָרצֹון ּבֹוְרֵאנּו

 ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו ֱאֹלֵהינּו
    .ּכֹוְנֵנהּו ָיֵדינּו

  
דלקמ� ואחר יקרא בניגו� הטעמי� פסוקי התורה 

 � לערו  ישראל רוב מנהג( .ממעללעורר שורש
 ז''ובכ, "הדר ע" פרי" בספר המסודרי� ת''הד ע� בלילה הברכות סדר
 ה''זלה י''האר רבינו אזהרת מעני� כעת עד בזה שהעיר למי ראינו לא

çÄé í ÅL Àìç Äé í ÅL Àìãeãe  

 Éåé"ã   Åäå"é  àÈå Àa"å   Åäå"é  

é  ä  å  ä  

 Èø Éåz Çä é Å÷eñ Àt Èø Éåz Çä é Å÷eñ Àtää  
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 כ  על שסמכו והנראה. בלילה הפסוקי� בקריאת )ב''ה ע''שער המצוות דל(
 שבזה, הפסוקי� בביאור מדברי�ה ל''חז במדרשי עוסקי� בבד בדש

. רהתו חומשי בחמשה דוקא הוא שהאיסור אומרי� שיש לבד. הותר
  .)ועוד צרי  לעיי� בזה

  
 + ,ה יִּכ יָך ְיהָו יֲאָך/  ֱאֹלֶה. ,ֲחֵלי ֶא+ֶרץ טֹוָב3ה ֶא,ֶרץ1ֶאל ְמִב0  ַנ

ִים ת ֲעָיֹנת4  ָמ. ר ַּבִּבְקָע/ה ֹיְצִא5ים ּוְתֹהֹמ.  ֶאֶ֤רץ: ּוָבָה0
ה ִחָּטה4  ֹון ּוְתֵאָנ/ה ְוֶג5ֶפן ּוְׂשֹעָר. ֶרץ ְוִרּמ3 5ית1ֶא0 ֶמן ֵז  ֶׁש/
ׁש ֶרץ: ּוְדָב0 ר ֶא= א ֲאֶׁש֨ ֹ֤ אַכל ְבִמְסֵּכֻנת4  ל 0ֹ ֶחם ָּב,ּה1ּת  ֶל.
א 0ֹ ר1ל ל ֶתְחַס5 ,יהָ  ֲאֶׁש,ר ֶא+ֶרץ ָּב3ּה ֹּכ/ ל ֲאָבֶנ  ַבְרֶז.

יהָ  ב ּוֵמֲהָרֶר/ ֶׁשת ַּתְחֹצ5 4  ְוָׂשָב3ְעּתָ  ְוָאַכְלָּת/ : ְנֹח0 ַרְכָּת  ּוֵב0
,ה1 ֶאת יָך ְיהָו ֶרץ1ַעל ֱאֹלֶה. ה ָהָא5 ר ַהֹּטָב/ ְך1ָנ0ַתן ֲאֶׁש5  :ָל0
  .ח דברים

  
  

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

  

ִחָּטה ְנקּוָדה ְּבֶאְמָצִעיָתא ְּדֵלית חּוַלָקא 
ִחָּטה ) ֶאָּלא(, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדחֹוָבא ָּתָמן

ָלּה ְוָעַבד ְדִמְתַחְטַאה ְלַקֵּמי ֲאבּוָּה ְּבֲרַתא 
  .ב ַאְתָון"דכה ִחָּטה ְּכָלָלא ְרעּוָתא ּומַ 

  
   .ויאכלו בורא מיני מזונות אחד כל יבר כ ''אחו
  

יכוי� כי ועוד . ויכוי� לתק� חטא אד� הראשו� וחוה שקלקלו בחטה
ב אותיות ''אשר כנגד כ, ב''ועולה במספר כ, שרשה בחכמהחטה 
  .ק''התוה

  

ú ø÷öôòñ ðîì ë é èç æ å äã â á à  

ä Èh Äçä Èh Äç  
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 נשא פרשת בזוהר יהגהו. ע� שמ� זיתד יחלפניו זית  יניח לפניו
  :ל''וז
   

 ְּדִאְּתָתא ְּדֵריָׁשא ַׂשֲעָרא, ְיהּוָדה ִרִּבי ָאַמר
, ְלִאְתַּגְלָייא ַאֲחָרא ַׂשֲעָרא ָּגִרים, ְּדִאְתַּגְלָייא
 ִאְּתָתא ַּבְעָיא, ַּכְך ְּבִגין. ָלּה ּוְלַאְפְּגָמא
 ַחד ַׂשֲעָרא ןֶיחמּו ָלא, ְּדֵביָתא ְטִסיֵרי ְּדֲאִפיּלּו
 ְּכָמה, ֲחֵזי ָּתא .ְלַבר ֶׁשֵּכן ָּכל, ֵמֵריָׁשא
 ָנֵמי ָהִכי, ְּדֹכָּלא חּוְמָרא הּוא ַׂשֲעָרא ִּבְדכּוָרא
 ַההּוא ָּגִרים ְּפִגימּו ַּכָמה, ָחֵמי ּפּוק. ְלנּוְקָּבא
, ְלַתָּתא ָּגִרים, ְלֵעיָּלא ָּגִרים. ְּדִאְּתָתא ַׂשֲעָרא
, ִמְסְּכנּוָתא ָּגִרים, ְּדִאְתַלְּטָייא ּהְלַבְעלָ  ָּגִרים
 ְּדִיְסְתִלק ָּגִרים, ְּבֵביָתא ַאֲחָרא ִמָּלה ָּגִרים

 ֵמֲחִציפּו, ִליֵׁשְזבּון ַרֲחָמָנא. ִמְּבָנָהא ַחִׁשיבּוָתא
, ְלִאְתַּכְּסָייא ִאְּתָתא ַּבְעָיא, ָּדא ְוַעל .ִּדְלהֹון
, ְּכִתיב ַמה ֵּכן ַעְבַּדת ְוִאי. ְּדֵביָתא ְּבִזיוֹוֵתי
. ֵזיִתים ִּכְׁשִתיֵלי ַמהּו. ֵזיִתים ִּכְׁשִתיֵלי ָּבֶניָך
 ָלא, ְּבַקְייָטא ֵּבין, ְּבִסְתָווא ֵּבין, ָּדא ַזִית ַמה

 ֵּביּה ִאְׁשְּתַכח ְוָתִדיר, ַטְרּפֹוי ִאְתֲאִבידּו
 ְּבָנָהא ַּכְך. ִאיָלִנין ְׁשַאר ַעל ַיִתיר ֲחִׁשיבּות
 ְולֹא. ָעְלָמא ְּבֵני ְׁשַאר ַעל ַּבֲחִׁשיבּו ןִיְסַּתְּלקּו

 ְּבִבְרָכאן, ְּבֹכָּלא ִמְתָּבֵרְך ְּדַבְעָלּה ֶאָּלא עֹוד
, ִּבְבִנין, ְּבעּוְתָרא, ִּדְלַּתָּתא ְּבִבְרָכאן, ִּדְלֵעיָּלא

 ֵכן ִּכי ִהֵּנה, ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא. ְּבִנין ִּבְבֵני
 ִמִּצּיֹון' ה ְיָבֶרְכָך ְכִתיבּו. ְייָ  ְיֵרא ָּגֶבר ְיבֹוַרְך

úÄéÈæú ÄéÈæ  
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 ּוְרֵאה ַחֶּייָך ְיֵמי ֹּכל ְירּוָׁשָלִים ְּבטּוב ּוְרֵאה
  .ִיְׂשָרֵאל ַעל ָׁשלֹום ְלָבֶניָך ָּבִנים

  
   .לבדו הוא המסובי� מ� אחד עליו ויבר 

ä בצירו$ יכוי�וכ� , ויכיו� כי הזית שרשו ביסוד å ä é פשוטה .

, יכוי� כונה דלקמ�, ת קשה לשכחהובהיות כי אמרו רבותינו כי הזי
, ל אדרבא יועיל לו בזה''והמבר  בכוונה גדולה יחד ע� כוונות הנ

  ).שהזית הוא ביסוד(ובתיקו� היסוד 
  

ú é æ  
  שמות מש� ' ג' בגי

 å ä é  
�  שהוא שורש

õ ôöî  í é ä ìà  ìà 
  

ï כי  עוד יכוי� îùש ''ת ב''באè é á ט בגימ''ובי 'å ä é 

  
יהגה וכ�  ,שיר השירי�מ הפסוקי�אמר בניגו� הטעמי� י

  :ל''וז ,פרשת בראשית בזוהר
  

ֹ֤את ֹוָמֵתְך4  ז ְמָת,ה ק0 ר ָּד0 ִיְך ְלָתָמ.  ְוָׁשַד/
ֹות 4 : ְלַאְׁשֹּכל0 4ְרִּתי ר ֶאֱעֶל,ה ָאַמ /ה ְבָתָמ. ֲחָז  ֹא0
3יו 4ִיְך4  ָנ֤א1ְוִי0ְהיּו ְּבַסְנִסָּנ ֹות ָׁשַד ֶפן ְּכֶאְׁשְּכל,  ַהֶּג.
יחַ  ְך ְוֵר5 יםּכַ  ַאֵּפ/   :ַּתּפּוִח0

  

íé Äø Èî Àúíé Äø Èî Àú  
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 ֶאָּלא ָסִליק ָלא ָּתָמר ַמה ִיְפָרח ַּכָּתָמרַצִּדיק 
 ֶאָּלא ָסִליק ָלא ַצִּדיק ָהִכי אּוף. ְונּוְקָבא ְּדַכר
, ַצֶּדֶקת ְונּוְקָבא ַצִּדיק ְּדַכר, ְונּוְקָבא ְּדַכר

  .ְוָׂשָרה ְּדַאְבָרָהם ְּכַגְווָנא
  

 הדר  זה על וכ� ,הראשונות מ� אכל שלא המסובי� מ� אחר עליו ויבר 
   .על כול� לבר  כדי הפירות בשאר יעשו

  
  :ועוד יכוי�, )עטרת היסוד(כי התמר שרשו במלכות  ויכוי�

   

å צירו$ ä ä é.  

í é ø îú  
  'בגימ

é ãù  ì à  é ãù  ìà 
  

  :ל''וז ,וישב פרשת בזוהר יהגה
  

 ְוַעל. ַּתְלָיין ִדְמֵהיְמנּוָתא ְּבָרָזא ִעְנִבין ְוֻכְּלהּו
. ְלִביׁש ֵהן, ְלַטב ֵהן, ְּבָחְכְמָתא ִמְתַּפְרָׁשן אָּד 

 ַאְׁשָּגחּוָתא ְוִאֵּלין, ַרֲחֵמי ְצִריִכין ִאֵּלין
 ִאְנְּתֵתיּה, ָהִראׁשֹון ָאָדם, ֲחֵזי ָּתא. ְדַרֲחֵמי
 ּוְלָכל, מֹוָתא ֵליּה ְוָגִריַמת, ִעְנִבין ֵליּה ָסֲחָטא
, ִעְנִבין ְלַהֵּני אֲאתָ  ֹנחַ . ַעְלָמא ּוְלָכל, ִיְׂשָרֵאל

 ִמן ַוֵּיְׁשּתְ , ְּכִתיב ַמה, ְיאּות ְּכְדָקא ִאְתְנַטר ְוָלא
 ְּבֵני. א"ְּבהֵ , ָאֳהֹלה ְּבתֹוְך ַוִּיְתָּגל ַוִּיְׁשָּכר ַהַּיִין
 ָקְרָּבָנא ְוָקִריבּו, ִמַּנְייהּו ַחְמָרא ָׁשתּו, ַאֲהֹרן

 ÆôÆâ ÆôÆâïï  
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 ָּכְך ְבִגיןּו. ִאְּתָמר ְוָהא, ּוִמיתּו, ַחְמָרא ְּבַההּוא
 ְמרֹורֹות ַאְׁשְּכלֹות רֹאׁש ִעְנֵבי ֲעָנֵבימֹו, ְּכִתיב
 ָחָמא. ַהאי ָּגְרֵמי ִעְנִבין ְּדִאינּון ְּבִגין, ָלּמֹו

   .'וכו ָטִבין ְּדִאינּון ִעְנִבין
  

   .)או צימוקי�( ענבי�על ה אחר ויבר 
  

וחוה ועוד יכוי� לתק� חטא אד� הראשו�  .כי הגפ� שרשו בדעת ויכוי�
  .בע" הדעת אשר סחטה ענבי� ונתנה לו

  

ää צירו$ויכוי�  å é. 

  עוד יכוי� למתק שני שמות

í é ä ìà  í é ä ìà  
  ' העולי� בגימ

í é á ð ò.  
  

  :משיר השירי� אמר בניגו� הטעמי� הפסוקי
  

4ִני4  ִין ֵּב,ית1ֶאל ֱהִביַא ֹו ַהָּי. י ְוִדְגל5 ה ָעַל/   :ַאֲהָב0
  

   .לב� כולו יי� כוס וישתו
  

  ב''ע בש� ויכוונו

ã å é é ä å é å é ä  

  
 ב''פ במשנהו, יהגה בתיקוני הזוהר תיקונא קדמא

  :ל''וז ,ובשיר השירי� ,דמעשרות
  

 Èá Èì ï ÄéÇé Èá Èì ï ÄéÇéïï  

äÈð Åà ÀúäÈð Åà Àú  
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 ִחָטה ְּדִאּנּון ִמיִנין' ְּבז ָאָדם ְּדָחב ְּבִגין
. ּוְדַבׁש ֶׁשֶמן ֵזית ְוִרּמֹון ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוְׂשעֹוָרה
 ִאיָלן' דמתני ַרָּבָנן יָאְמֵר  ֲהוֹו ָּדא ּוְבִגין
 ְוָאֳחָרִנין. ָהָיה ִחָטה ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשָאַכל
 ְתֵאָנה ָאְמִרין ְוָאֳחָרִנין. ֲהָוה ֶּגֶפן ָאְמִרין
 ְּדֹכָּלא, ְּבִמּלּוַלְיהּו חּוָלִקין ֲהוֹו ְולֹא, ָהְיָתה
 ִחָטה, ָּבָאֶרץ ְנטּוִעין ִמיִנין ְּדִׁשְבַעת. ְקׁשֹוט

 ֵּפרֹות ַעל ָּבֲעֶצֶרת, ִּדְתָנן ְוַהְינּו .ּוְׂשעֹוָרה
 ִאיָלן לֹון ָקָרא ֻּכְּלהּו. ָעְלָמא ָּכל ִנּדֹון ָהִאיָלן
 ִמְתָּפְרָׁשן ָאֳחָרא ּוִמִּסְטָרא. ַחד ִמִּסְטָרא ַחד
  .ִמיִנין' ְלז

  

 "ְטלּו ָלֶכם ְּתֵאִנים"ָהָיה עֹוֵבר ַּבׁשֹוק ְוָאַמר 
ְך ִאם ִהְכִניסּו אֹוְכִלין ּוְפטּוִרין ְלִפיכָ 
ְטלּו ְוִהְכִניסּו " ,ְלָבֵּתיֶהם ִמְתָקִנים ַוָּדִאי

ְלִפיָכְך ִאם  ,לֹא יֹאְכלּו ֵמֶהם ֲעַראי "ְלָבֵּתיֶכם
  .ִהְכִניסּו ְלָבֵּתיֶהם ֵאיָנם ִמְתָקִנים ֶאָּלא ְּדַמאי

  

ְנָט,ה ַהְּתֵאָנה4  יהָ  ָח0 ר|  ְוַהְּגָפִנ5ים ַפֶּג. ,ְתנּו ְסָמַד/  ָנ
ּוִמי ֵר3יחַ  י יָיִת5 ַרעְ  ָלPְך) לכי( ק5 ְך1ּוְלִכי ָיָפִת/   :ָל0

  
' ג בקבלתה במלכות היא כי תאנהה סוד להשכיל נקל מדע ולמביני
 הבינה וג�, תאנה כמנין הכולל עם ה''תנ גימטריא א''קנ ג''קמ א''קס ה''אהי מילואי
   .ה''זלה הרב שכתב כמו לבינה שזכה משה זה תאנה נוצר, תאנה נקרא
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 �, ובמציאות ימינו בגלל נגיעות� בשרצי�(ויבר  אחד על התאני
ולצור  , אלא לראות� בלבד הצנועי� מושכי� את ידיה� ולא נותר
  ).ק'התיקו� יקח חלק מועט בדוק היטב הד

  

é צירו$ ויכוי� ä å ä.  

  
ועוד יכוי� לתק� חטא אד� הראשו� . ויכוי� כי התאנה שרשה בנצח

  .וחוה שקלקלו בתאנה
  

 הכולל ע� ה''תנ גימטריא מוחי� דאימא א''קנ ג''קמ א''� כי קסעוד יכוי

  .äðàú כמני�
 éä ãåé éä óìà         àä ãåé àä óìà  

ää ãåé ää óìà  
  

  :ל''וז, פרשת בלקבזוהר  יהגה
  

, ִמַּנְייהּו ָזָגא ְוָכל, ָזִגין ֶאֶלף ָּבּה ִאית, ִרּמֹוָנא ַההּוא ְּכָגַוון
 ִאְתְּפַלג ִרּמֹוָנא ַההּוא. ְּבִחָּווָרא ָקאְּבסּומָ  ִמְתַלֲהָטא
 ְּתַלת. ָזָגָהא ְלִאְתֲחָזָאה, ְּפִתיָחא ְוַקְּייָמא, ַאְרַּבע ְּבִפּלּוִגין

 ִסְטָרא ְלָכל ְוֵכן, ָּדא ְלִסְטָרא ָזִגין ַוֲחֵמׁש ְוֶעְׂשִרין ְמָאה
 ֵמֵחיזּו, ָעְלָמא ִסְטֵרי ַאְרַּבע ְּדִמְתַלֲהָטן ַעד, ְוִסְטָרא
 ְּכָמה. ָהִרּמֹון ֶּפַלח ִאְקרּון ְוִאיּנּון, ּוִפְלָכא ִּפְלָכא ְּדָכל

  .ְךְלַצָּמתֵ  ִמַּבַעד ַרָּקֵתְך ָהִרּמֹון ְּכֶפַלח, ִּדְכִּתיב
  

  .ויכוי� כי שרשו בהוד

ä צירו$ יכוי�עוד ו é å ä. 
 

ï Éån Äøï Éån Äø  
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  :ל''בתיקוני הזוהר תיקונא אחד ועשרי� וז יהגה
  

 ְלִלָּבא ְוַדְמָיא, ַּתָּתָאה ִכיְנָּתאׁשְ  ִאיִהי ֶאְתרֹוג
 ָצִריְך ַּכְך ּוְבִגין, ְגבּוָרה ְדִאיהּו ִלְׂשָמאָלא ְדִאיהּו
 ּוְצִריָכא ְׂשָמאָלא ִּביָדא ֶאְתרֹוג ְלָנְטָלא ַנׁש ַּבר

 ִבְתיֹוֶמת ְׁשֵליָמא ְלִלָּבא ְּדַדְמָיא ֶאְתרֹוג ְלֶמֱהִוי
, ָּתם ִאיׁש ְוַיֲעֹקב ֵּביּה ְדִאְּתַמר ַההּוא ְּבִגין, ִּדיָלּה
 ְּבַיֲעֹקב ְּפסּול ְדֵלית ּוְכָמה, ִעֵּמיּה ְׁשֵליָמא ְלֶמֱהִוי

, ְּבֶאְתרֹוג ְפסּול ְיֵהא ְּדָלא ָצִריְך ֵּכן, ִּדְלִעיָלא
, ָּבְך ֵאין ּומּום ִתיַרֲעיָ  ָיָפה ֻּכָּלְך ְקָרא ְלַקְייָמא

 ְּכִדּיֹוְקָנא, ירַיּתִ  ְמׁשּוַּבַחת ִהיא ְירֹוָקא ִהיא ְוִאם
 ַוִּתְלַּבׁש  ָּבּה ְּדִאְּתַמר, ְיַרְקֹרֶקת ֶאְסֵּתר ַדֲהַות
   .ַמְלכּות ֶאְסֵּתר

å צירו$ ויכוי� é ä ä.  

  
  .גורתאב ולקלקש הוחו �ושארה �דא אטח �קתל �יוכי דוע

  
  תראפת

 Éé Éä Éå Éä  Éé Éä Éå Éä  Éé Éä Éå Éä  Éé Éä Éå Éä  Éé Éä Éå Éä  
 Éé Éä Éå Éä  Éé Éä Éå Éä  Éé Éä Éå Éä  Éé Éä Éå Éä  Éé Éä Éå Éä  

  Åñ Æúø  'יג דוקינה �ע
  

  חצנ
 Äé Ää Äå Ää   Äé Ää Äå Ää  Äé Ää Äå Ää  Äé Ää Äå Ää  Äé Ää Äå Ää  
 Äé Ää Äå Ää   Äé Ää Äå Ää  Äé Ää Äå Ää  Äé Ää Äå Ää  Äé Ää Äå Ää  
  

  Åñ Æúø  'יג דוקינה �ע

  דוסי
éeäeåeäe éeäeåeäe éeäeåeäe éeäeåeäe éeäeåeäe  
éeäeåeäe éeäeåeäe éeäeåeäe éeäeåeäe éeäeåeäe  

  Åñ Æúø  'יג דוקינה �ע
 

â Éåø Àú Æàâ Éåø Àú Æà  
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ויאמר בניגו� הפסוק משיר , מות אחרי פרשת בזוהר יהגה
�  :ל''וז ,השירי

  

י ֵּבין ִחָּיא ָּפַתח  ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִד ' ר
ָהאי ְקָרא אּוְקמּוּה ַחְבַרָּיא ֲאָבל ַּכָּמה ', ַהֵּבַנִים ְוגו

ֲחִביָבה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָקַמי קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּדִהיא 
ָהָכא ִאית ְלִאְסַּתְּכָלא ַאַּמאי , ְמֻׁשַּבַחת ֵליּה ְּבַהאי

אֹו ְבַגָּווִנין  ְמַׁשַּבַחת ֵליּה ְּבַתּפּוַח ְולֹא ְּבִמָּלה ַאֲחָרא
ֲאָבל הֹוִאיל ּוְכִתיב ַּתּפּוַח , אֹו ְּבֵריָחא אֹו ְּבַטֲעָמא

, ְבַגָּווִנין ְּבֵריָחא ּוְבַטֲעָמא, ְּבֹכָּלא ִהיא ְמַׁשַּבַחת ֵליּה
ַמה ַּתּפּוַח הּוא ַאְסָווָתא ְלֹכָּלא אּוף קּוְדָׁשא ְּבִריְך 

ְׁשְּתַכח ְּבגֹוֵני ַּכָּמה ַמה ַּתּפּוַח אִ , הּוא ַאְסָווָתא ְלֹכָּלא
ְדאֹוִקיְמָנא אּוף קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִאְׁשְּתַכח ְבַגָּווִנין 

ַמה ַּתּפּוַח ִאית ֵּביּה ֵריָחא ַּדִּקיק ִמָּכל ָׁשַאר , ִעָּלִאין
ִאיָלֵני אּוף קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּכִתיב ֵּביּה ְוֵריַח לֹו 

אּוף קּוְדָׁשא , ַטֲעֵמיּה ְמִתיָקאַמה ַּתּפּוַח , ַּכְּלָבנֹון
   .ְּבִריְך הּוא ְּכִתיב ֵּביּה ַחּכּו ַמְמַּתִּקים

  
  

ַער ַּבֲעֵצ,י ְּכַתּפ4ּוַח4  ן ַהַּי. י ֵּכ5 3ים ֵּב,ין ּדֹוִד/  ְּבִצּלֹו4  ַהָּבִנ
ְבִּתי ִחַּמ,ְדִּתי ֹוק ּוִפְרי/ֹו ְוָיַׁש. י ָמת5   :ְלִחִּכ0

  

ä צירו$ ויכוי� é ä å.  

  

  �''ה דיודי''ד והוא כמספר רבוע אהי''תקמ' בגימ úíéçåôעוד יכוי� 

óìà ,éä óìà ,ãåé éä óìà ,éä ãåé éä óìà  
  

 Ççet Çz Ççet Çz  
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   .לב� ורובו אדו� מעט יי� כוס כול� ישתו וכא�
  

ã ג''ס לש� ויכוונו å é é ä å à å é ä.  

  
  

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

  

 ֱאגֹוז ִּגָנת ֶאל ִּדְכִתיב ָמהּו ֲעִקיָבא ַרִּבי ֵליה ָאַמר
, ֵמֵעֶדן ַנְפָקא ִּגְנָתא ַההּוא, ָחֵזי ָּתא ֵליה ָאַמר. ָיַרְדִּתי
 ִעָּלָאה ְרִתיָכא ִהיא ָדא ֱאגֹוז. ְׁשִכיְנָּתא ִהיא ְוָדא

 ןְדִמְתָּפְרׁשָ , ְדַנֲהִרין ֵריִׁשין ַאְרַּבע ְדִאינּון, ַקִּדיָׁשא
 ַקִדיִׁשין ֵריִׁשין ַאְרַּבע ְדִאינּון, ֱאגֹוָזא ְּכָהאי, ִּגְנָתא ִמן
 ְּפלֹוִני ָיַרד, ִדְתָנן ְּכָמה, ָיַרְדִּתי ְדֲאָמר ּוַמאי. ְלגֹו

 ֵליּה ֲהָוה, ָהִכי ִאי, ֲעִקיָבא' ר ֵליּה ֲאַמר. ַלֶמְרָּכָבה
. ָיַרְדִּתי ֱאגֹוז ִּגַּנת ֶאל ַמהּו, ָיַרְדִּתי ָלֱאגֹוז, ְלֵמיַמר
, ֱאגֹוָזא ָמה. ֶּדֱאגֹוָזא ְׁשָבָחא ְּדִהיא ִמּׁשּום, ֵליּה ֲאַמר

 ְּדָנְפָקא ְרִתיָכא ַּכְך, ִסְטרֹוי ִמָּכל ּוְסִתיָמא ְטִמיָרא
 ַאְרַּבע ִאיּנּון ַמה. ִסְטרֹוי ִמָּכל ְסִתיָמא, ִמִּגְנָּתא
, יָסאּגִ  ְּבַהאי ִמְתַחְּבָרן, ֶּבֱאגֹוָזא ִּדי ְקִריִׁשין

 ִמְתַחְּבָרן, ְרִתיָכא ַּכְך. ִּגיָסא ֵמַהאי ּוִמְתָּפְרָׁשן
 ַחד ָּכל ּוִמְתְּפַרׁש, ִּבְׁשֵלימּוָתא ְּבֶחְדָווָתא ְּבַאֲחדּוָתא
 הּוא, ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא ְּדִאְתָמֵני ַמה ַעל, ְּבִעְברֹוי
 ִקְדַמת ַההֹוֵלְך הּוא ַהֲחִויָלה ֶאֶרץ ָּכל ֶאת ַהּסֹוֵבב

  .ּכּוָּלם ְוֵכן, ּׁשּוראַ 
  

ï ÄéÇéï ÄéÇé  

æ Éåâ Æàæ Éåâ Æà  
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 ִדיֵליּה ְקִליָפה ְּדַתַּבר ּוָמאן, ֶאגֹוז הּוא ִלָּבא ְועֹוד
 ְוִנְדֶּכה ִנְׁשָּבר ֵלב ִאְּתַמר ֲעֵליּה, ָהָרע ֵיֶצר ְּדִאיהּו
 ְׁשִלים ְדהּוא ִלָּבא ְוַגּסּות ִתְבֶזה לֹא ם"אלהי

 ּתֹוֲעַבת רִאְּתמַ  ֲעֵליּה, ִאְּתַבר ְוָלא ִּדיֵליּה ִּבְקִליִפין
, ֲעֵליּה ַׁשְרָיא ָלא ּוְׁשִכיְנָּתא, ֵלב ְּגַבּה ָּכל ה"יהו

  .ֵלב ַעְרֵלי ָנָׁשא ְבֵני ִאְתְקִריאּו ִדְקִליִפין ּוִמִּסְטָרא
  

ְדִּתי ֱאגֹוז4  ִּגַּנ֤ת1ֶאל ֹות ָיַר. 3ַחל ְּבִאֵּב,י ִלְרא/  ִלְראֹות4  ַהָּנ
ְרָח,ה ֶפן ֲהָפ0   :ָהִרֹּמִנ0ים ֵהֵנ/צּו ַהֶּג.

  

æ ויכוי� å â à גימ 'á å è .  

é צירו$ יכוי�עוד ו ä ä å.  

 

 פרשת תורה בסתרי יהגה
  :ל''וז ויצא

  

 ְוַעְרמֹון ְולּוז ַלח ִלְבֶנה ַמַּקל ַיֲעֹקב לֹו ַוִּיַּקח
 ַהָּלָבן ַמְחֹׂשף ְלָבנֹות ְּפָצלֹות ָּבֵהן ַוְיַפֵּצל
 ְרעּוָּתא, ַמְּתִניִּתין, תַהַּמְקלֹו ַעל ֲאֶׁשר

 ָקָלא ָקל, ִדְמֵהיְמנּוָּתא ִקְטֵרי, ְדעֹוָבָדא
 ְּפִּתיִחין ֲאַנן, ְלַּתָּתא ֵמֵעיָלא ִאְּתַער ְּדָקְלָיא
 ְלַכָּמה ֵמֵעיָלא ַאְסַחר ַּגְלְּגָלא. ֲהִויָנן ַעְייִנין
 ַנְייִמין ִאְּתָערּו. ִאְּתָער ְנִעימּוָּתא ָקל, ִסְטִרין

 ְוָלא ָיְדֵעי ְוָלא, ְּבחֹוֵריהֹון ְּדִׁשיְנָּתא יִכיןְּדמִ 
 ְּכֵבִדין, אּוְדִנין ֲאִטיִמין. ָחָמאן ְוָלא, ִמְסַּתְּכָלן

 Éåî Àø Âò Éåà íé Äã Å÷ ÀL Éåà íé Äæeì Éåî Àø Âò Éåà íé Äã Å÷ ÀL Éåà íé Äæeìíé Äðíé Äð  
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 ָקְייָמא אֹוַרְייָּתא. ָיְדִעין ְוָלא ַנְייִמין, ְדִלָּבא
 ְּבָּמה ָיְדֵעי ְוָלא ַמְׁשִּגיִחין ְוָלא, ַקַּמְייהּו

 ָרַמאּת אֹוַרְייָּתא. ָחָמאן ְוָלא ָחָמאן, ִמְסַּתְּכָלן
. וִּתְנְּדעּון, ַעְייִנין ִּפְּתחּו, ִטְּפִׁשין ִאְסְּתָּכלּו ָקִלין
, אּוְדֵניּה ְּדַיְרִכין ַמאן ְוֵליּת, ְּדִיְׁשַּגח ַמאן ֵליּת
. ִּדְרעּוַּתְייכּו חשֹוָכא ְּבגֹו ֶּתֱהוּון ָמה ַעד

 ְנהֹוָרא ןְלכֹו ְוִאְּתְּגִלי, ְלִמְנַדע ִאְסַּתָּכלּו
  .ְּדנִהיר

  
  .ויבר  אחד על לוז או שקד או ערמו�

  

ää בצירו$ ויכוי� é å.  

  
  :ל''וז פנחס פרשת מהימנא ברעיא יהגה

  

 ֵליּה ְּדִחיָקא ְּדֲהָוה, ְּפָדת ֶּבן ֶאְלָעָזר ִרִּבי ָהִכי ְואֹוף
 ְמֶעֶרב ֲחרּוִבין ַקב ֶאָּלא ֵליּה ֲהָוה ְּדָלא, ַׁשֲעָתא
, ַהאי ֲאַמאי. ֲחִניָנא ְלִרִּבי ְּכמֹו, ַׁשָּבת ְלֶעֶרב תַׁשּבָ 
 ָהעֹוָלם ָּכל, ְואֹוֶמֶרת ַנְפַקת קֹול ַּבת ַּדֲהַות ָּבַתר
  .ְּבִני ֲחִניָנא ִּבְׁשִביל ֶאָּלא ִניזֹון ֵאינֹו ֻּכּלֹו
  

 ְּדִאיהּו', י ִמן ב"ק ְּדָחַרב, קֹוֶדם ָּגִרים ִאיהּו ֶאָּלא
. ֲחרּוִבין ַקב ֶאָּלא ֵליּה ֲהָוה ָלא יָהכִ  אּוף. ק"ַיּבֹ 

', ב ְלָאת ְנִביעּו ַאְתָיא ּוִמֵּניּה, ִיחּוד ִאיהּו' י ְּדָאת
', ק ִאְתַקָּדׁש ּוִמֵּניּה, ֹקֶדׁש ְוִאיִהי, ְּבָרָכה ְּדִאיִהי

é Äáeø Èçé Äáeø Èçïï  
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 ֲחרּוִבין ְלֶמֱהִוי ָּגִרים ְּפָדת ְוִרִּבי. ִקדּוֵׁשיה ְּדִאיִהי
 ָלא ָהִכי אּוף, ָרָכה"ּבְ  דּוָׁשה"קְ  ּוןְּדִאיּנ, ב"ק ִּדיֵליּה
 ֶּבן ִאּיֹוב ָהִכי אּוף, ֲחרּוִבין ַקב ֶאָּלא ֵליּה ֲהָוה
 לֹו ְּדִאיַרע ַמה ַעל, ִאְתַעָּנׁש ָּדא ּוְבִגין, ֲהָוה ְיָבָמה
  .ְּכָבר

  
 ּוְמזֹוֵני ַחֵּיי ְּבֵני ַאְמֵרי, ָּדא ָרָזא ַיְדֵעי ְּדָלא ְוִאיּנּון
 ַּתְלָיא ְּבַמָּזָלא ֶאָּלא, ִמְּלָתא ַּתְלָיא ָתאִּבְזכּו ָלאו

 ְּדָלא, ְּבַמָּזֵליּה ְּדָחָזא ְלַאְבָרָהם ֲחֵזיָנא ְוָהא. ִמְּלָתא
 הּוא ְּבִריְך ְוקּוְדָׁשא, ְּבָרא ֵליּה ְלֶמֱהִוי ָעִתיד ֲהָוה
 הַהחּוּצָ  אֹותֹו ַוּיֹוֵּצא ְּכִדְכִּתיב, ְלָבָרא ֵליּה ַאִּפיק
 ֵּצא ֵליּה ְדָאַמר, ְוַאְקמּוהָ . 'ְוגֹו ַהֶּבט ַוּיאֶמר

 ,ֵמַהֹּכָכִבים ְלַמְעָלה ְוֶהֱעָלהּו, ֶׁשָּלְך ֵמִאְּצַטְגִנינּות
 ַעד. ַהֹּכָכִבים ּוְספֹור ַהָּׁשַמְיָמה ָנא ַהֶּבט לֹו ְוָאַמר
 ְּבֶדֶרְך לֹון ְלָפְרָׁשא ְוָּצִריְך, ְּדַרָּבָנן ִמִּלין ָהָכא
  .רִנְסּתָ 
  
 ְּדִאְתְייִהיַבת קֹוֶדם, ְּדָעְלָמא ִּבְרָיין ָּכל, ֲחֵזי ָּתא

 ְּבֵני ַוֲאִפיּלּו, ְּבַמָּזָלא ַּתְלָיין ֲהוֹו, ְלִיְׂשָרֵאל אֹוַרְייָתא
 אֹוַרְייָתא ְּדִאְתְייִהיַבת ָּבַתר ֲאָבל. ּוְמזֹוֵני ַחִּיי

   .ּוַמָּזֵלי ְּדֹכָכַבָּיא ֵמִחּיּוָבא לֹון ַאִּפיק, ְלִיְׂשָרֵאל
  

é צירו$ ויכוי� å ä ä.  
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  :ל''וז מברכי� כיצד מפרק ראשונה במשנה יהגה

  

 ָהִאיָלן ֵּפרֹות ַעל. ַהֵּפרֹות ַעל ְמָבְרִכין ֵּכיַצד
 ַהַּיִין ֶׁשַעל, ַהַּיִין ִמן חּוץ, ָהֵעץ ְּפִרי ּבֹוֵרא, אֹוֵמר
 אֹוֵמר ָאֶרץהָ  ֵּפרֹות ְוַעל. ַהָּגֶפן ְּפִרי ּבֹוֵרא אֹוֵמר
 הּוא ַהַּפת ֶׁשַעל, ַהַּפת ִמן חּוץ, ָהֲאָדָמה ְּפִרי ּבֹוֵרא

 ָהָאֶרץ ïמִ  íֶלחֶ  àַהּמֹוִצי תיבות בסופי ויכוי� אֹוֵמר

é גימטריא ä ð å ã äà é .ּבֹוֵרא אֹוֵמר ַהְיָרקֹות ְוַעל 
 ִמיֵני ּבֹוֵרא, אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרִּבי. ָהֲאָדָמה ְּפִרי

  .ְדָׁשִאים
  

  :ל''וז, דכלאי�' א דפרק ובמשנה
  

 ְוַהְּפִריִׁשים, ְוַהְּקֻרְסּתּוֵמִלין ָהֲאָגִסים, ּוָבִאיָלן
 ַהַּתּפּוחַ . ָבֶזה ֶזה ִּכְלַאִים ֵאיָנם, ְוָהֻעְזָרִדים
 ְוַהִּׁשיָזִפין, ְוַהְּׁשֵקִדין ַהַּפְרְסִקים, ְוַהַחְזָרד
 ַאִיםִּכלְ , ָלֶזה ֶזה ֶׁשּדֹוִמין ִּפי ַעל ַאף, ְוָהִריִמין

  .ָבֶזה ֶזה

å צירו$ ויכוי� ä é ä.  

  
   .אדו� וחצי לב� חציו יי� כוס וישתו

  

ã ה''מ בש� ויכוונו å é à ä å à å à ä.   

  
  

íé ÄñÈb Çàíé ÄñÈb Çà  

ï ÄéÇéï ÄéÇé  
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 כיצד דפרק' ב במשנה יהגהו. זערור או משמש יניח לפניו
  :ל''וז מברכי�

  

, äָהֲאָדמָ  éְּפִר  àּבֹוֵר  ָהִאיָלן ֵּפרֹות ַעל ֵּבַרְך
 לֹא, ָהֵעץ ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהָאֶרץ ֵּפרֹות ַעלוְ . ָיָצא
 .ָיָצא, )ִנְהָיה( ֶׁשַהֹּכל ָאַמר ִאם ֻּכָּלם ַעל. ָיָצא

ä ש� תיבות בסופי ויכוונו é ä à. צירו$ ויכוי� 

ä å é ä.  

  
  

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

 אֹוֵמר ָהָאֶרץ ִמן ִּגּדּולֹו ֶׁשֵאין ָּדָבר ַעל
 ְוַעל ַהּנֹוְבלֹות ְוַעל ַהֹחֶמץ ַעל. ֶׁשַהֹּכל
 ְוַעל ֶהָחָלב ַעל( ֶׁשַהֹּכל אֹוֵמר ַהּגֹוַבאי

 Çäְּגִביָנה  Àåַעל  Çäֵּביִצים àֶׁשַהֹּכל ֹוֵמר .(
 ֵאין ְקָלָלה ִמין ֶׁשהּוא ָּכל, אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרִּבי

  .ָעָליו ְמָבְרִכין
   

 בש� תיבות בראשי יכוונו, ומר'א בצי�'ה על'ו גבינה'ה על

ä å äà �   .אר"'ä את'å שמי�'ä ת'à מפסוק ויוצא החתו

  
  

 יהגהו. או שזיפי�, דובדבני� מתוקי� יניח לפניו
  :ל''וז ,'ה במשנה

  

é Äã Èø Àæeòé Äã Èø Àæeòïï  

ïé Äùé Äø Àtïé Äùé Äø Àt  

 Éåi Äð Èã Àb ÀãËâ Éåi Äð Èã Àb ÀãËâúú  
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 Åaַרְך  Çòֶאת ָּפַטר, ַהָּמזֹון ֶׁשִּלְפֵני ַהַּיִין ל 
 תַהַּפְרֶּפֶר  ַעל ֵּבַרְך. ַהָּמזֹון ֶׁשְּלַאַחר ַהַּיִין

 ֶׁשְּלַאַחר ַהַּפְרֶּפֶרת ֶאת ָּפַטר, ַהָּמזֹון ֶׁשִּלְפֵני
 ַהַּפְרֶּפֶרת ֶאת ָּפַטר, ַהַּפת ַעל ֵּבַרְך. ַהָּמזֹון
 ַׁשַּמאי ֵּבית. ַהַּפת ֶאת ָפַטר לֹא, ַהַּפְרֶּפֶרת ַעל

  .ְקֵדָרה ַמֲעֵׂשה לֹא ַאף, אֹוְמִרים
  

'ò בש� ויכוונו 'á ת''בר á' יר ò'היי� ל.  

  
  

הנקרא  ַהְשִזי$ ואינועונאב (ִשיָזִפי�  יניח לפניו
  :ל''וז ',ו במשנה יהגהו). זירגואילאש

  

 ְמָבֵרְך ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל, )ֶלֱאֹכל( יֹוְׁשִבין ָהיּו
 ת''בס ויכוונו. ְלֻכָּלן ְמָבֵרְך ֶאָחד, ֵהֵסּבּו. ְלַעְצמֹו

é גימטריא ïַייִ  íָלהֶ  àּבָ  ä ð å ã äà é 
. ְלַעְצמֹו ְמָבֵרְך ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל, ָּמזֹוןהַ  ְּבתֹוְך
 ְוהּוא. ְלֻכָּלם ְמָבֵרְך ֶאָחד, ַהָּמזֹון ְלַאַחר
 ְמִביִאין ֶׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף, ַהֻּמְגָמר ַעל אֹוֵמר
  .ַהְּסֻעָּדה ְלַאַחר ֶאָּלא ַהֻּמְגָמר ֶאת

  
  
  

. ).טנ ןיטיג( "אקתסיפ" דומלתה �ושלב ,וקי�טפיס יניח לפניו
  :ל''וז, 'ז במשנה יהגהו

  

eñeñä Èôéé Äà Çôä Èôéé Äà Çô  

íé Äð Àè Èaíé Äð Àè Èa  
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, ִעּמֹו ּוַפת ַּבְּתִחָּלה ָמִליחַ  ְלָפָניו ִביאּוהֵ 
 ֶׁשַהַּפת, ַהַּפת ֶאת ּופֹוֵטר ַהָּמִליחַ  ַעל ְמָבֵרְך
  . לֹו ְטֵפָלה

  

, ְטֵפָלה ְוִעּמֹו ִעָּקר ֶׁשהּוא ָּכל, ַהְּכָלל ֶזה

  .ְּטֵפָלהÇä  תÆà  פֹוֵטרe ִעָּקרÈä  ַעל ְמָבֵרְך
 

ä בש� ת"בר ויכוי� å äà.  

  
  

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

  

 ַאֲחֵריֶהן ְמָבֵרְך, ְוִרּמֹוִנים ֲעָנִבים ְּתֵאִנים ָאַכל
 ַוֲחָכִמים. ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ִּדְבֵרי, ְּבָרכֹות ָׁשלׁש

 ַרִּבי). ָׁשלׁש ֵמֵעין( ַאַחת ְּבָרָכה, אֹוְמִרים
, ְמזֹונֹו ְוהּוא ֶׁשֶלק ָאַכל ֲאִפּלּו, ֵמראֹו ֲעִקיָבא
 ַמִים ַהּׁשֹוֶתה. ְּבָרכֹות ָׁשלׁש ַאֲחָריו ְמָבֵרְך
 ַרִּבי. ִּבְדָברֹו ִנְהָיה ֶׁשַהֹּכל אֹוֵמר, ִלְצָמאֹו

   .ַרּבֹות ָפׁשֹותÀð  ֹוֵראa, אֹוֵמר ַטְרפֹון
  

á'ורא ð'גימטריא ת''ר, פשות � .ãåé ää åå ää ש

  
  

 � יהגהו). פרישקוש(יניח לפניו שסק או אפרסקי
  :ל''וז, שאכלו שלשה מפרק ראשונה במשנה

  

ùà Èã Àðé Äâùà Èã Àðé Äâ  

à Èì Éåt Àùé Äðà Èì Éåt Àùé ÄðNN  
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 ַכלÈà  .ַזֵּמןÀì  ַחָּיִבין, ְכֶאָחד ֶׁשָאְכלּו ְׁשלָׁשה
, ְתרּוָמתֹו ֶׁשִּנְּטָלה ִראׁשֹון ּוַמֲעֵׂשר, ְּדַמאי

 ַכלֶׁשאָ  ְוַהַּׁשָּמׁש, ֶׁשִּנְפּדּו ְוֶהְקֵּדׁש ֵׁשִני ּוַמֲעֵׂשר
 ָאַכל ֲאָבל. ֲעֵליֶהם ְמַזְּמִנין, ְוַהּכּוִתי, ַּכַּזִית
, ְתרּוָמתֹו ִנְּטָלה ֶׁשּלֹא ִראׁשֹון ּוַמֲעֵׂשר, ֶטֶבל

 ְוַהַּׁשָּמׁש, ִנְפּדּו ֶׁשּלֹא ְוֶהְקֵּדׁש ֵׁשִני ּוַמֲעֵׂשר
 ְמַזְּמִנין ֵאין, ְוַהָּנְכִרי, ִמַּכַּזִית ָּפחֹות ֶׁשָאַכל
  .ֲעֵליֶהם

  

 .ìà ת''ר כל'à זמ�'ì י�חייב

  
 כל יגמור. יניח לפניו תורמוסי� או שאר פירות האדמה

  :ל''וז, ל''נה הפרק
  

. ֲעֵליֶהם ְמַזְּמִנין ֵאין, ּוְקַטִּנים ַוֲעָבִדים ָנִׁשים
 ְיהּוָדה ַרִּבי. ַּכַּזִית ַעד, ְמַזְּמִנין ַּכָּמה ַעד

  .ַּכֵּביָצה ַעד, אֹוֵמר
  

. ְנָבֵרְך, אֹוֵמר ִּבְׁשלָׁשה, ְמַזְּמִנין ֵּכיַצד
 אֹוֵמר, ַּבֲעָׂשָרה. ָּבְרכּו, אֹוֵמר, ָוהּוא ִּבְׁשלָׁשה
. ָּבְרכּו, אֹוֵמר, ָוהּוא ַּבֲעָׂשָרה. ֵלאֹלֵהינּו ְנָבֵרְך
, ְּבֵמָאה. ִרּבֹוא ֲעָׂשָרה ְוֶאָחד ֲעָׂשָרה ֶאָחד
, ָוהּוא ְּבֵמָאה. ֱאֹלֵהינּו ַלייָ  ְנָבֵרְך, אֹוֵמר
 ַלייָ  ְנָבֵרְך אֹוֵמר, ְּבֶאֶלף. ָּבְרכּו, אֹוֵמר

, אֹוֵמר, ָוהּוא ְּבֶאֶלף. ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו
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 ֱאֹלֵהינּו ַלייָ  ְנָבֵרְך, אֹוֵמר, ְּבִרּבֹוא. ָּבְרכּו

ä ש� תיבות בראשי יכוי� ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי é äà 
 Áàֹלֵהי  Çäְּצָבאֹות éֹוֵׁשב  Çäַעל ְּכרּוִבים 

. ָּבְרכּו, אֹוֵמר, ָוהּוא ְּבִרּבֹוא. ֶׁשָאַכְלנּו ַהָּמזֹון
 ָּברּוְך, ַאֲחָריו עֹוִנין ָּכְך, ְמָבֵרְך ֶׁשהּוא ְּכִעְנָין

 ַהְּצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו ְייָ 
 יֹוֵסי יַרּבִ . ֶׁשָאַכְלנּו ַהָּמזֹון ַעל ַהְּכרּוִבים יֹוֵׁשב

, ְמָבְרִכין ֵהן ַהָּקָהל ֹרב ְלִפי, אֹוֵמר ַהְּגִליִלי
 ִמְּמקֹור' ה, ֱאֹלִהים ָּבְרכּו ְּבַמְקֵהלֹות ֶׁשֶּנֱאַמר
 ְּבֵבית ָּמִצינּו ַמה, ֲעִקיָבא ַרִּבי ָאַמר. ִיְׂשָרֵאל
, אֹוֵמר מּוָעִטין ְוֶאָחד ְמֻרִּבין ֶאָחד ַהְּכֶנֶסת
 ֶאת ָּבְרכּו, אֹוֵמר ִיְׁשָמֵעאל יַרּבִ . ְייָ  ֶאת ָּבְרכּו

   .ַהְמֹבָרְך ְייָ 
  

 יכוונו ןéַרָּׁשאִ  ןÈð ֵאי, ãחָ Æà כְ  ֶׁשָאְכלּו ְׁשלָׁשה

�é בש ð ã à ֲחִמָּׁשה ְוֵכן, ַאְרָּבָעה ְוֵכן ֵלָחֵלק .
 ֵאיָנן ַוֲעָׂשָרה. ֲעָׂשָרה ַעד, ֶנֱחָלִקין ִׁשָּׁשה

   .ֶעְׂשִרים ֶׁשִּיְהיּו ַעד, ֶנֱחָלִקין
  
  :ל''וז ,'וכו דברי� אלו מפרק' א במשנה כ''חא הגהי �כו
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, ֶאָחד ְּבַבִית אֹוְכלֹות ֶׁשָהיּו ֲחבּורֹות ְׁשֵּתי
 ש� יכוונו, ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו רֹוִאין ֶׁשִּמְקָצָתן ִּבְזַמן

í é ä ìà  Âäֵרי  Åàּלּו  Äîְצָטְרִפין  Çìִּזּמּון 
 ְמַזְּמִנין ְוֵאּלּו, ְלַעְצָמן ְמַזְּמִנין ֵאּלּו, ָלאו ְוִאם

 ֶׁשִּיֵּתן ַעד ןַהַּייִ  ַעל ְמָבְרִכין ֵאין. ְלַעְצָמן
 ַוֲחָכִמים. ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ִּדְבֵרי, ַמִים ְלתֹוכֹו
  .ְמָבְרִכין, אֹוְמִרים

  
 ִהֵּלל ּוֵבית ַׁשַּמאי ֵּבית ֶׁשֵּבין ְדָבִרים ֵאּלּו

 ַעל ְמָבֵרְך, אֹוְמִרים ַׁשַּמאי ֵּבית. ַּבְּסֻעָּדה

ä ש� יכוונו ַעל ְמָבֵרְך ָּכְך ְוַאַחר ַהּיֹום å äà 
 Çäַּיִין .eֵבית  Ääֵּלל àַעל ְמָבֵרְך, ֹוְמִרים 
  .ַהּיֹום ַעל ְמָבֵרְך ָּכְך ְוַאַחר ַהַּיִין

  
  

  :ל''וז, יהגה בזוהר פרשת פנחס
  

 ְּדָהִכי. ְּדאֹוַרְייָתא ִייָנא ָּדא, ֱאנֹוׁש ְלַבב ְיַׂשַּמח ְוַיִין
 ְלֶמֱהִוי ָּצִריְך ן"ַייִ  ּוַמה. ד"סֹו ְּכחּוְׁשַּבן, ַיִין ָסִליק
 ָהִכי אּוף. ָזָרה ְלֲעבֹוָדה ִיְתְנַּסְך ְּדָלא, ְוָחִתים ָסִתים
 ְוָכל, ְּדאֹוַרְייָתא סֹוד ְוָחִתים ָסִתים ְלֶמֱהִוי ָּצִריְך
 ְוָלאו. ִליֵרָאיו ֶאָּלא ִאְׁשַּתְקָיין ְוָלא, ִּדיָלּה ָרִזין

 ֵּביּה ִכיןּוְמָבְר , ַּבַיִין ִּפקּוִדין ַּכָּמה ַעְבִדין ְלַמָגָנא
 ִחיָּור, ַּגְווִנין ְּתֵרי ֵליּה ִאית ְוַיִין, הּוא ְּבִריְך ְּלקּוְדָׁשא
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 ְּכַגְווָנא. ַּבַיִין ּתֹוֶסֶפת' ב ְוַהְיינּו, ְוַרֲחֵמי ִּדיָנא, ְוסּוָמק
, ִּדיִמיָנא ִמִּסְטָרא ִחָּוור. ְוסּוָמָקא ִחיָּוָרא ְּדׁשֹוַׁשָּנה
  .אָלאִּדְׂשמָ  ִמִּסְטָרא סּוָמק

  
   .לב� יי� במעט אדו� יי� כוס ישתו כ  ואחר

  

ã �''ב לש� ויכוונו å é ä ä å å ä ä. 
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