
ָנא ִלְ�מ�ר ַעל ְקדַ�ת ַהַ	� י"בעזה

ה ָנ ׁשָ יל רֹאׁש ַה ר ֵל ֶד  ֵּס

ּקֶֹדם ַהִקדוׁש יֹאַמר  ּ ַתח ֵאִלָיהו"ּ ּּפָ ָלל"ַעד " ּ ל ִאֵלין ִמדֹות ּכְ ְּוָלאו ִמּכָ ך יֹאַמר" ּ  .ְְוַאַחר ּכָ

ֵעיֵני ְי  .    ב ְ�ָעִמי�"י :ָיְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ

ָא ָעִריםַּוִיְזַרע  ִיְצָחק  ּבָ ָנה  ַהִהיא  ֵמָאה  ׁשְ ָ ּשׁ , ֶּרץ  ַהִהיא  ַוִיְמָצא  ּבַ

 .    ב ְ�ָעִמי�"י :ָיַּוְיָבְרֵכהו ְי

ך ְמקֹור ַחִיים י ִעּמְ ּּכִ אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור, ָ  .    ֶעֶ�ר ְ�ָעִמי� :ָּבְ

יק ְמָחה, ּאֹור ָזֻרַע ַלַצּדִ ֵרי ֵלב ׂשִ  .    ז ְ�ָעִמי�"י :ּוְלִיׁשְ

ר  ְלך ,  ה  ֶלָחיַּוֲאַמְרֶתם  ּכֹ לֹום  ְוֹכל  ֲאׁשֶ לֹום  וֵביְתך  ׁשָ ְָוַאָתה  ׁשָ ָ ּ ּ

לֹום  .ֶעֶ�ר ְ�ָעִמי� :ׁשָ

ָנה וִבְרכֹוֶתיָהְויֹאַמר  ָּתֵחל ׁשָ ּ: 
ינו  יֹוֵסף  ַחִיים  ִזיָע( ַתב  ַרּבֵ ּּכָ ם"  ְלׁשֹון  ֲחָכִמים("א  "ּ ְּוָכאן  אֹוִסיף  ְלָבֵאר  ֶאת  ִמְנָהֵגנו ")  ׁשָ

ֵביֵתנו סוק  לֹוַמר,  ּּבְ ם  ּכֹה  ֶלָחי"ּ  קֶֹדם  ּפָ ל  'ְוגֹו"  ַוֲאַמְרּתֶ ְּפסוִקים  ׁשֶ ְְוִיֶתן  ָלך "ּ ּ

ַמִים ל  ַהׁשָ ת  קֹוֶדׁשש  "  כמ"ָּהֱאלִֹהים  ִמּטַ ּבָ מֹוָצֵאי  ׁשַ ָפסוק  .  ּבְ ּוְנַסֵים  ּבְ ַּוֲאַמְרֶתם  ּכֹה "ּּ

 ".) 'ְוגֹו "ֶלָחי

ה זֹו  ָקׁשָ ּטֹוב לֹוַמר ַגם ּבַ  )א"ח" ָכִמיםְלׁשֹון ֲח"ִּמֵסֶפר (ּ

א ְי ּבֹור ְוַהּנֹוָראָיָאּנָ דֹול ַהּגִ  : ָהֵאל ַהּגָ
ֲעֵרי אֹוָרה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ יק ַהּסֹוֵפר ֶעְזָרא ......... .ּ ְזכות ַהַצּדִ ּּבִ ּ: 
ֲעֵרי ַאֲהָבה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ֵיי ְוָרָבא ........ .ּ ְזכות ַאּבַ ּּבִ ּ: 
ֲעֵרי ְבָרָכה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ה ........ .ּ ְלּכָ ְזכות ֶאְסֵתר ַהּמַ ּּבִ ּ: 
ֲעֵרי ִביָנה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ן ַהָקָנה ......... . ּ י ְנחוְנָיא ּבֶ ְזכות ַרּבִ ּּבִ ּ ּ: 
ֲעֵרי ְגֻדָלה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ּ ְזכות ָהָאמֹוָרא עוָלא ......... .ּ ּּבִ ּ: 

ִהיר ֲעֵרי ַדַעת ַהּבָ ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ְזכות ָמ  .ּ ן ָיִאירּּבִ ַכי ּבֶ  : ְרּדְ
ֲעֵרי ַהְצָלָחה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ן ָקְרָחה ....... ּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְזכות ַרּבִ  :ּּבִ
ֲעֵרי ַוַעד טֹוב ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ְקָרא טֹוב ..... .ּ ה ַהּנִ ְזכות מֹׁשֶ  :ּּבִ
ֲעֵרי ִזְמָרה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ְמעֹון   ..........ּ י ׁשִ ְזכות ַרּבִ ֵתיָרהּּבִ ן ּבְ  :ּבֶ
ֲעֵרי ֲחִניָנה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ה ......... .ּ ִביָאה ַחּנָ ְזכות ַהּנְ  :ּּבִ
ֲעֵרי ָחְכָמה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ן ֵתיָמא ........ .ּ י ְיהוָדה ּבֶ ְזכות ַרּבִ ּּבִ ּ ּ: 
ֲעֵרי ָטֳהָרה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ בֹוָרה ........ .ּ ִביָאה ּדְ ְזכות ַהּנְ  :ּּבִ

ִּתְפַת ֲעֵרי טֹוָבהּ י ֲעִקיָבא .......... ּח ָלנו ׁשַ ְזכות ַרּבִ  :ּּבִ
ע ֲעֵרי ֶיׁשַ ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ע ............ ּ ִביא ֱאִליׁשָ ְזכות ַהּנָ  :ּּבִ
ר ֲעֵרי יֹׁשֶ ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ר ............ ּ יק ָאׁשֵ ְזכות ַהַצּדִ ּּבִ ּ: 

ָלה ֲעֵרי ַכְלּכָ ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ן ִיְמָלא ....... .ּ ְזכות ִמָכְיהו ּבֶ ּּבִ ּ: 
ֲעֵרי ְלָוָיה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ן ֲחַכְלָיה ............ ּ ְזכות ְנֶחְמָיה ּבֶ  :ּּבִ
ע ֲעֵרי ַמּדָ ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ן ְיהֹוָיָדע ........... ּ ָנָיהו ּבֶ ְזכות ּבְ ּּבִ ּ: 
ֲעֵרי ְנָדָבה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ְזכות ַר ......... .ּ ָבאּּבִ ן ּבָ י ְיהוָדא ּבֶ  :ּּבִ

ֲעֵרי ְסִמיָכה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ִביא ִמיָכה ....... .ּ ְזכות ַהּנָ  :ּּבִ
ֲעֵרי ֲעִלָיה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ּ ן ְפַרְחָיה ........... ּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְזכות ַרּבִ ּּבִ ּ: 
ֲעֵרי ֶעְזָרה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ י ְיהו .......... ּ ְזכות ַרּבִ ּּבִ ֵתיָרהּ ן ּבְ  :ָדה ּבֶ

ֲעֵרי ַפְרָנָסה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ן ּדֹוָסא ....... .ּ י ֲחִניָנא ּבֶ ְזכות ַרּבִ  :ּּבִ
ֲעֵרי ְפִדָיה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ּ ן ֲחַנְנָיה  ......... ּ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְזכות ַרּבִ  :ּּבִ

ֲעֵרי ִפְרָיה ְוִרְבָיה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ְזכות ֲחַנְנָי  .ּ ֵאל ַוֲעַזְרָיהּּבִ   :ה ִמיׁשָ
ֲעֵרי ְצ ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ָרה ְוִרְבָקה ........ .הָקָדּ ְזכות ׂשָ  : ּּבִ

יק ַחי ֲעֵרי ַצּדִ ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ן יֹוַחאי ..... .ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְזכות ַרּבִ  :ּּבִ
ֲעֵרי ֵקץ ַהָיִמין ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ּ ְנָי .... .ּ יק ּבִ ְזכות ַהַצּדִ ּּבִ  :ִמיןּ

ַלת ַתֲחנון ֲעֵרי ַקּבָ ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ּ ּ ן נון .ּ ַע ּבִ ְזכות ְיהֹוׁשֻ ּּבִ ּ: 

ֲעֵרי רֹוְממֹות ֵאל ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ָרֵאל  . ּ ִוד ֶמֶלך ִיׂשְ ְזכות ּדָ ְּבִ ּ: 
ֲעֵרי ׂשַבע ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ַבע .......... .ּ ֶקת ֱאִליׁשֶ ְזכות ַהַצּדֶ ּּבִ ּ: 

ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ֲּעֵרי ְתעוָדהּ ְזכות ִחְזִקָיהו ֶמֶלך ְיהוָדה ....... .ּ ּּבִ ּ ְּ ּ: 
ֲעֵרי ְתבוָנה ִּתְפַתח ָלנו ׁשַ ּ ּ ּ ִביא יֹוָנה ........ .ּ ְזכות ַהּנָ  :ּּבִ

ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִיים ָמחֹות ֶאת ָפֶניך, ּ ָׂשַבע ׂשְ יִמיְנך ֶנַצח, ּ  :ְָנִעמֹות ּבִ

א  ְי אָיָאּנָ יָעה  ּנָ א  ְיָא,    הֹוׁשִ תוב  :  ַהְצִליָחה  ָנאָיּנָ ּכָ ֹא  ְבָרָכה  ֵמֵאת ,  ּּכַ ִיּשָ

עֹו, ָיְי תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים :ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֵעץ ׁשָ ְּוָהָיה ּכְ ר ִפְריֹו , ּ ֲּאׁשֶ

ִעתֹו ְוָעֵלהו לֹא ִיּבֹול ִּיֵתן ּבְ ּ ה ַיְצִליַח, ּ ר ַיֲעׂשֶ  :ְוֹכל ֲאׁשֶ

א ְי דֹולָיָאּנָ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָהֵאל ַהּגָ  : ַהּגִ

ַנת אֹוָרה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ תֹוָרה .ּׁשָ ְּוִנְהֶיה ֲחָכִמים וְנבֹוִנים ּבַ ּ: 

ָרָכה ַנת ּבְ ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ לוָכה' ְוָהְיָתה ַלה .ּׁשָ  :ַּהּמְ

ַנת ִגיָלה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ּׁשָ ִסָלה. ּ ֹּסלו ֹסלו ַהּמְ ּ ּּ ּ: 

ַנ ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ יָצהּׁשָ ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה' ה .ת ּדִ ָּמׁשְ ָ: 

ַנת ַהְצָלָחה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ  :ְּוָנסו ָיגֹון ַוֲאָנָחה .ּׁשָ

ַנת ַוַעד טֹוב ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ י ה .ּׁשָ ִּיֵתן ַהטֹוב' ּכִ ּ : 

ַנת ִזְמָרה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ אֹוָרה .ּׁשָ ָכה ּכָ ֲחׁשֵ יֹום ָיִאיר ּכַ  :ְּוַלְיָלה ּכַ

ַנת ֲחִניָנה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ּוְפדוֵיי  .ּׁשָ הָיְיּ ִרּנָ ּ ְיׁשובון וָבאו ִציֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ: 

ַנת טֹוָבה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ א .ּׁשָ ֵעך ּבָ ה ִיׁשְ ְִאְמרו ְלַבת ִציֹון ִהּנֵ ּ ּ: 

ר ַנת ֹיׁשֶ ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ֹר. ּׁשָ אוו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבּשֵ  :ַּמה ּנָ

ָנ ָלה ה זֹוׁשָ ְלּכָ ַנת ּכַ ֲּאֹדָני ֱאלִֹהים ַיְצִמיַח ְצָדָקה וְתִהָלה .ִּתְהֶיה ׁשְ ּ: 

ַנת ְלָוָיה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ י ּכֹוִסי ְרָוָיה .ּׁשָ ֶמן ֹראׁשִ ֶ ְנָת ַבּשׁ ׁשַ  :ּּדִ

ַנת ַמֲעָלה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ְּתׁשואֹות ֵחן ֵחן ָלה .ּׁשָ ּ ּ: 

ַנת ְנ ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ה ַאֲהָבה. ָדָבהּׁשָ ִעים ְתַכּסֶ ל ְפׁשָ ְּוַעל ּכָ ּ: 

ַנת ְסִמיָכה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ָרָכה' ַּצֵוה ה .ּׁשָ  :ֶאת ַהּבְ

ַנת ֶעְזָרה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ֵצא ָבה .ּׁשָ ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ  :ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה :ּׂשָ

ַנת ַפְרָנָסה טֹוָבה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ּׁשָ ְּלאו ְפֵני ֵתֵבל ְתנוָבהּוָמ .ּ ּ ּ: 

ַנת ָצֳהָלה ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ  :ֵּחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהָצָלה .ּׁשָ

ַנת ֵקרון ָפִנים ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ּׁשָ ּ ִנים .ּ  :ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ְוִתְפֶאֶרת ּבָ

ַנת ַרֲחִמים ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ָתִמיםלֹא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְל ָיְי .ּׁשָ  :ִכים ּבְ

ַנת ָרצֹון ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ ה ָרֵחל ָבָאה ִעם ַהֹצאן .ּׁשָ  :ְּוִהּנֵ

לֹום ַנת ׁשָ ָנה זֹו ִתְהֶיה ׁשְ לֹוםָיְי .ּׁשָ ָ  :ְ ְיָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

ָנה זֹו  ַנת  ְתׁשוָעה ׁשָ ִּתְהֶיה  ׁשְ ּ  ְוָהָיה  ֶהָעֹקב  ְלִמיׁשֹור  ְוָהְרָכִסים  .ּ

ּוִמטו  :ְלִבְקָעה ית  ּּ ָעהָיְיב  ּבֵ ּבְ תוב,    ִנׂשְ ַאְבֶתם  ַמִים   :ְּוַכּכָ ּוׁשְ ּ

ׂשֹון ׂשָ ַעְיֵני ַהְיׁשוָעה, ּבְ   :ִּמּמַ

ִּליׁשוָעְתך ִקִויִתי ּ ִליׁשוָעְתך ִקִויִתי:ָי ְיָּ ִרית:ָי ְיָּ ְ ְלפוְרָקָנך ַסּבָ  : ָי ְיּ

א אָי ְיָאּנָ יָעה ּנָ א,  הֹוׁשִ אָי ְיָאּנָ יָעה ּנָ   , הֹוׁשִ

א א:  ַהְצִליָחה ָנאָי ְיָאּנָ  : ַהְצִליָחה ָנאָי ְיָאּנָ

 

ַּוְיַקֵדׁש על ַהַיִין ַ ה ֵסֶדר ִסיָמֵני . ּ ֲוְלַאַחר ַהִקדוׁש ִיּטֹול ָיָדיו ִלְסעוָדה ַוַיעׂשֶ ּּ ּ ּ ּּ
ָנה  א(ּרֹאׁש ַהׁשָ עמוד ַהּבָ ּּבָ ּ ַ.(  

ין  ֵסֶדר  ֶזה( ֲחִר,  ְוֵיׁש  עֹוׂשִ ׁשַ ָנה  ּבְ יֹום  רֹאׁש  ַהׁשָ ַּגם  ּבְ ר  ּבְ,  יתּ ְזּכַ ה "ְוַכּנִ ַמּטֶ

ל ַה, "ֶאְפַרִים ֵביתֹו ׁשֶ ן ִאיׁש ַחי"ְּוֵכן ָנֲהגו ּבְ  )א"ִזיָע" ּבֶ



ָנה  ֵּסֶדר ִסיָמֵני רֹאׁש ַהׁשָ

ּבְפ "ְּמֻיָסד ַע( ַהְרָחָבה' ד ףְסִעיא "שִּנָצִבים ' פר" ֶבן ִאיׁש ַחי"ַּהֵסֶדר ׁשֶ ם ּבְ  )ְּוַעֵין ׁשָ

ָמר   ְּתָמִרים ִרי  ָהֵעץ"ְִויָבֵרך  ִּיַקח  ּתָ ָמר ,  ַּויֹאַכל"  ּבֹוֵרא  ּפְ ך  ִיַקח  עֹוד  ּתָ ְּוַאַחר  ּכָ ְ

ה זֹו ָקׁשָ ְחּתֹוִנים, ְּויֹאַמר ּבַ  :ִּויַכֵון ַעל ָהאֹוְיִבים ַהּתַ

ִָמְלָפֶניך   ְיִהי ָרצֹון ּ  ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינוָיְיּ ּ, 
ִיַתּמו  אֹוְיֵבינו  ְוׂשֹוְנֵאינו  ְוָכל   ּׁשֶ ּ ּ ּ י ּ ְמַבְקׁשֵ

 :ָּרָעֵתנו

ָיא ִרי  ָהֲאָדָמה"ְְיָבֵרך    ּלוּבִ ָנה  ְוַכדֹוֶמה"  ּבֹוֵרא  ּפְ ּנָ יַח  אֹו  ּבַ ך  ִיַקח ,  ַּעל  ֲאַבּטִ ְּוַאַחר  ּכָ ְ

ָיא  ָיה. ּׁשוִעית(ּלוּבִ ְקָרא ַגם רוּבִ ַּהּנִ  : ְויֹאַמר)ּ

ִָמְלָפֶניך   ְיִהי ָרצֹון ּ  ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינוָיְיּ ּ, 
ֵבנוׁשֶ ִּיְרּבו ָזִכיֹוֵתינו וְתַלּבְ ּ ּ ּּ ּ: 

יהי "נמצא  שב.    ותלבבנו–וג�  לוביה  "  שירבו  זכויותנו  "–ש�  ירק  זה  הוא  ג�  רוביה  (
שנראה  שפירושו  זיכו+  והכשרת  הלב ,  ריבוי  זכויות  וליבוב:  בקשות'  זה  יש  ב"  רצו'

 .)  לעשות את רצו' אבינו שבשמי�

ְרִתי י  ַויֹ  ּּכַ ְרּתִ ִּיַקח  ּכַ ה זֹוּ ָקׁשָ ְבְראו ֵמָהֲעוֹונֹות , ּאַמר  ּבַ ּנִ ִּויַכֵון ַעל ַהּכֹחֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ּ

יצֹוֵצי  ֶקִרי ה,ּוִמּנִ ּטָ ַעל  ַהּמִ ַמע  ׁשֶ ְקִריַאת  ׁשְ ר  ֲעֵליֶהם  ְמַכְוִנים  ּבִ , ּ  ֲאׁשֶ

יתֹו י ּבֵ  :ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר אֹוְיֵבי ִאיׁש ַאְנׁשֵ

ִָמְלָפֶניך   ָרצֹון ְיִהי ֵּהינו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינו  ֱאלָֹיְיּ ּ, 
י  ְרתו  אֹוְיֵבינו  ְוׂשֹוְנֵאינו  ְוָכל  ְמַבְקׁשֵ ִיּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ

 :ָּרָעֵתנו

יֹאַמר    ִסְלָקא ִּיַקח  ִסְלָקא  וְכׁשֶ ּ ְלקו  אֹוְיֵבנו"ּ ִיְסּתַ ּׁשֶ ּ ּ ַקְטְרִגים ',  ְּוכו"  ּ ֶזה  ַעל  ַהּמְ ְּיַכֵון  ּבָ

ִטיִנים ְלַמְעָלה ׂשְ  :ְּוֹכחֹות ַהִדין ַהּמַ

ִָמְלָפֶניך   ָרצֹון ְיִהי ּ  ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינוָיְיּ ּ, 
ִיְסַתְלקו  אֹוְיֵבינו  ְוׂשֹוְנֵאינו  ְוָכל  ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

י ָרָעֵתנו  :ְּמַבְקׁשֵ

ָרא ה  זֹו  ּקָ ָקׁשָ ּיֹאַכל  ָקָרא  ְויֹאַמר  ּבַ אֹוֵמר  ,  ּ ְקַרע  רַֹע  ְגַזר  ִדיֵננו"ּוְכׁשֶ ּתִ ּׁשֶ ּ ְּיַכֵון "  ּ

ם קר ׁשֵ  :ע"ּבְ

ִָמְלָפֶניך   ָרצֹון ְיִהי ּ  ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינוָיְיּ ּ, 
יֵננו ִתְקַרע  רֹוַע  ְגַזר  ּדִ ּׁשֶ ְָוִיָקְראו  ְלָפֶניך ,  ּּ ּ ּ

ָּזִכיֹוֵתינו ּ: 

 :ִּיַקח ִרּמֹון ָמתֹוק ְויֹאַמרִרּמֹון ָמתֹוק 

ִָמְלָפֶניך   ָרצֹון ְיִהי ּ  ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינוָיְיּ ּ, 
ּנִ ִרּמֹוןׁשֶ  : ְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצֹות ּכָ

ר  ֻסּכָ ל ּבְ ַּתפוַח ְמֻבׁשָ ּּ ר ְויֹאַמרכ "ַאחּ ֻסּכָ ל ּבְ ּפוַח ְמֻבׁשָ ּיֹאַכל ּתַ ּ: 

ִָמְלָפֶניך   ָרצֹון ְיִהי ּ  ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינוָיְיּ ּ, 
ׁש ִתְתַחּדֵ ָנה טֹוָבה וְמתוָקה ּׁשֶ ָּעֵלינו ׁשָ ּ ּ: 

, רמז  לחקל  תפוחי'  קדישי',  הטע�  שמביאי�  תפוחל  "וכתבו  האחרוני�  ז(
ונראה  לי  בסייעתא  דשמיא  טע�  לתפוח  בליל ,  בסוד  ראה  ריח  בני  כריח  שדה

והוא  לסימ' ,  וריח,  ומראה,  טע�,  כי  התפוח  יש  בו  שלש  הנאות,  ראש  השנה
 .לכל השנה כולה, שהוא בני חיי מזוני, טוב לבקשתינו שפע הכללי

, על  פי  מה  שכתוב  בזוהר  הקדוש,  יא  טע�  אחרועוד  נראה  לי  בסייעתא  דשמ
ומכוי' ,  תפוח  אפיק  חמרא,  בפסוק  רפדוני  בתפוחי�',  פרשת  שמיני  ד�  מ

והיינו  דאוכלי'  תפוח  אחר  יי'  כדי  שלא  יזיק  לה� ,  רעותא  דלא  יזיק  חמרא
, וכמו  שכתוב  בספרי�,  לתת  תפוח  לתו+  כוס  היי',  ולכ'  מנהג  בני  אד�,  היי'

ועתה  בראש ,  ונמצא  התפוח  הוא  מבס�  הגבורות,  ותוידוע  שהיי'  ה�  גבור
 . לכ+ אוכלי' תפוח, כל מגמתינו הוא לבס� ולמתק הגבורות, השנה

כל  הפירות ,  דאיתא  בזוהר  הקדוש,  ועוד  נראה  לי  בסייעתא  דשמיא  טע�  אחר
וכמו  שכתבתי ,  ס  תפארת"ורק  התפוח  שורשו  בדוכרא  שה,  שורש�  במלכות

דחודשי  הקי1  ה� ,  ל"י  ז"ה  שכתב  רבינו  הארוידוע  מ,  הקדמה  זו  במקו�  אחר
, וחדשי  החור�  מתשרי  ועד  ניס',  ס  המלכות  מניס'  ועד  תשרי"שה,  בנוקבא

שהוא  התחלת  חדשי ,  ולכ'  בליל  ראש  השנה,  ס  התפארת"ה�  בדוכרא  שה
 )ח ש�" בא.אוכלי' תפוח ששרשו בדוכרא, הדוכרא

ֶבש  ֶבׂש   ׂרֹאׁש ּכֶ ל  ֵעזְולֹ(נֹוֲהִגין  ֶלֱאֹכל  רֹאׁש  ּכֶ ַהְרָחָבה ,  א  ָיִביא  רֹאׁש  ׁשֶ ַּעֵין  ּבְ

ֶבן ִאיׁש ַחי ָנה , ּבְ ת ִנָצִבים ׁשָ ָרׁשַ  ). 'אּּפָ

ל עֹוף ֶבׂש ָיִביא ׁשֶ ל. ִאם  לֹא  ִנְמָצא  לֹו רֹאׁש ּכֶ ָיִביאו ְמֻבׁשָ ְּוָצִריך ׁשֶ ּ ּ ְוְלָכך ִיְנקֹב רֹאׁש , ְ ּ

לֹו ַּהֻגְלֹגֶלת  ׁשֶ ּ ֶל,  ּ ְּוִיְמְלֶחּנו    ִויַבׁשְ , ְּורֹאׁש  עֹוף  ָזָכר  הוא  יֹוֵתר  טֹוב  ֵמרֹאׁש  עֹוף ְנֵקָבה,  ּּנוּ

ָנא ָטָבא ים.ְלִסיּמָ ּ וְמַבְקׁשִ ּ :  

ִָמְלָפֶניך   ָרצֹון ְיִהי ּ  ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינוָיְיּ ּ, 
ְהֶיה ְלֹראׁש ְולֹא ְלָזָנב ּנִ  . ׁשֶ

ֶבׂש  יֹוִסיף ל ְּוִתְזּכֹר  ָלנו  :  ַרק  ִאם  ֵהִביא  רֹאׁש  ּכֶ ֲעֵקָדתֹו  ְוֵאילֹו  ׁשֶ

לֹום ָ לֹום, ִּיְצָחק ָאִבינו ָעָליו ַהּשׁ ָ ן ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהּשׁ  :ּּבֶ

ָנה  ָדָבר  ָחמוץ רֹאׁש  ַהׁשָ ּלֹא  יֹאְכלו  ּבְ ּּ ָדָבר  ָחמוץ,  ּ ל  ּבְ יל  ְמֻבׁשָ ְבׁשִ ְּולֹא  ּתַ ְּוֵכן  ִיָזֲהרו ,  ּ ּ

רֹות  ֲחמוִצים ה  ֶאְפַרִים,  ּים  ֵהן  ַאָגִסיםֵהן  ִרּמֹוִנים  ֵהן  ֲעָנִב,  ִּמּפֵ ַמּטֶ ְּדהוא  ַהִדין ,  ְוָכַתב  ּבְ ּּ

ׁשולֹו לֹא  ִנְגַמר  ֲעַדִין  ּבִ ִרי  ׁשֶ לֹא  יֹאַכל  ּפְ ּׁשֶ ּ ּ ֵמן  וִמיֵני .  ּ ר  ׁשָ ׂשָ ּוִמְנַהג  טֹוב  ֶלֱאכֹול  ּבָ ּ

ָנא  ָטָבא,  ְמִתיָקה ֵרסֹו,  ְלִסיּמָ ֶהם  ְלַמְלאֹות  ּכְ ה  ּבָ ַּאך  לֹא  ַיְרּבֶ ֲּעֶמיָה  ַחִיים  ָזכוטֹו  ֶּאָלא,  ְ ּ .

יֹוּת  ֲעֵרבֹות ִתּ ה  ׁשְ ּתֶ ֶעְזָרא,  ְוִיׁשְ תוב  ּבְ י  ַהּכָ ִקים ",  ַּעל  ּפִ תו  ַמְמּתַ ים  וׁשְ ַמּנִ ִּאְכלו  ַמׁשְ ּ ּ ּ

י  ֶחְדַות   ָעֵצבו  ּכִ י  ָקדֹוׁש  ַהיֹום  ַלֲאדֵֹנינו  ְוַאל  ּתֵ ְלחו  ָמנֹות  ְלֵאין  ָנכֹון  לֹו  ּכִ ְּוׁשִ ּ   ִהיא 'הּּ

ָידוַעּ ְד"ָּמֻעְזֶכם ָנה ּכַ ָּפסוק ֶזה ֶנֱאַמר ַעל יֹום רֹאׁש ַהׁשָ ּּ  )ה' ח שם סעי"בא( :ּ

ָנה ֵליל  רֹאׁש  ַהׁשָ ּבֶֹקר,  ִּאם  ָחל  ְטִביַלת  ִמְצָוה  ּבְ ׁש  ְוִיְטּבֹל  ּבַ ּמֵ ְתַחֵסד  ִלְדחֹות ,  ְיׁשַ ְּוַהּמִ

ל  ְטִביַלת  ִמְצָוה ִמיׁש  ׁשֶ ׁשְ טות,  ַהּתַ ל  ׁשְ ֲּהֵרי  ֶזה  ֲחִסידות  ׁשֶ ִּפילו  ִאם  ֵאיָנּה  ְטִביָלה ַוֲא,  ּ

ל  ִמְצָוה ּתֹו,  ׁשֶ ה  ַעל  ִאׁשְ ֲאָותֹו  ַהְרּבֵ ְתעֹוְרָרה  ּתַ ּנִ ּבֶֹקר,  ִאם  רֹוֶאה  ׁשֶ ׁש  ְוִיְטּבֹל  ּבַ ּמֵ , ְיׁשַ

לֹום ִליֵדי ֻטְמַאת ֶקִרי לֹא ָיֹבא ַחס ְוׁשָ ֵדי ׁשֶ יּה, ּּכְ ַנְפׁשֵ ם  (:ְוָכל ִאיַנׁש ָיַדע ּבְ  )ט' סעיׁשָ

ָדהַּהִסיָמן ַה ֵמר ִמַכעס ְוַהְקּפָ ָנה ְלִהׁשָ יֹוֵתר ְלרֹאׁש ַהׁשָ ַּטֹוב ּבְ ּ ּ ּ 

ר   ַבע("ְמֻסּפָ ַתָיה  ַזַצ)  ְועֹוד"  ַּיְלקוט  ׁשֶ י  ְיהוָדה  ּפְ ל  ַרּבִ ֻקּבָ ַּעל  ַהָגאֹון  ַהּמְ ּ , ל"ּ

ר  ֵסֶפר  ( רֹות  –ִּמְנַחת  ְיהוָדה  "ְמַחּבֵ ָנה  ָעָלה  ַר,  )"ּרוחֹות  ְמַסּפְ ֵליל  רֹאׁש  ַהׁשָ ינו ּּבְ ּּבֵ

יָתם  ִלְסֹעד  ֶאת  ְסעוַדת  ֶהָחג ּתֹו  ְלַגג  ּבֵ ֲעָרִבים (.  ְּוִאׁשְ ְגַדד  ּבָ י  ּבַ ְרִגיִלים  ַאְנׁשֵ

יָתם ים  ֶלֱאכֹול  ַעל  ַגג  ּבֵ ָהָיה ,  )ַּהַחּמִ ִנית  ַהַיִין  ׁשֶ ך  ָלַרּבָ ּפַ ְלָחן  ִנׁשְ ּוָבֵעת  ֲהָכַנת  ַהׁשֻ ְ ּ ּ

ּמוָכן  ְלִקדוׁש ִנית  ּכִ,  ּּ ָיָדם  ַיִין  ְלִקדוׁש  ַהיֹוםִהְצַטֲעָרה  ָהַרּבָ ּי  ֵאין  ּבְ ּ ְוַגם   ּ

ָנה ֶזה  ִסיָמן  ַרע  ְלָכל  ַהׁשָ ָבה  ׁשֶ ָחׁשְ ּׁשֶ ינו.  ּ ִּהְרִגיָעּה  ַרּבֵ ר  ְלַקֵדׁש  ַעל ,  ּ ֶאְפׁשָ ּׁשֶ

ָכך  ׂשום  ִסיָמן  ַרע ת  ְוֵאין  ּבְ ַּהּפַ ת.  ְ ינו  ָיָדיו  ְלַקֵדׁש  ַעל  ַהּפַ ָּנַטל  ַרּבֵ יּהַ .  ּ ִהְגּבִ ּוְכׁשֶ

ִדיןֶאת  ָיָד ִטיָלה  ּכַ ֶלת ,  ּיו  ַאַחר  ַהּנְ ְלׁשֶ ּתַ ׁשְ ֶמן  ַהּמִ ְמנֹוַרת  ַהׁשֶ ְגעו  ָיָדיו  ּבִ ּּפָ ּ

ָגָדיו  ַהְלָבִנים,  ֵּמַהִקיר ך  ַעל  ּבְ ּפַ ֶמן  ִנׁשְ בו  ְוַהׁשֶ רֹות  ּכָ ַּהּנֵ ְ ּ ינו  ֶאת ,  ּ ל  ַרּבֵ ִּקּבֵ
ְלָוה ׁשַ ִנית  ְלַהִגיׁש  ֶאת  ַהּמָ.ַּהָדָבר  ּבְ ָאה  ָהַרּבָ ּבָ ׁשֶ ָכה,  ָרקּ  ּכְ  ,ֵעֶקב  ַהֲחׁשֵ

ָרק יָלה  ֶאת  ִסיר  ַהּמָ ינו.  ִנְתְקָלה  ְוִהּפִ ָּאַסף  ֶאת  ַהְקִציצֹות ,  ִּנֵחם  אֹוָתּה  ַרּבֵ

ְלָחן יָחן  ַעל  ַהׁשֻ ּנֹוְתרו  ִלְפֵליָטה  ְוִהּנִ ּׁשֶ ָאה  ֲחתוָלה  ְוָחְטָפה  ֶאת ,  ּ ְתאֹום  ּבָ ּּפִ

יו  ְוָאַמר.  ַּהְקִציצֹות ינו  ֶאת  ּפִ ַתח  ַרּבֵ רֹאׁש ּכַ:  ּּפָ ה  ֵיׁש  ִליָזֵהר  ִמִלְכעֹוס  ּבְ ּּמָ ּ
ַכַעס ִמיד  ּבְ ֵיׁש  ּתָ ָנה  ִמְלַבד  ֹגֶדל  ָהִאסור  ׁשֶ ַּהׁשָ ּ ּ ּ ּ ִיְהֶיה  ְלִסיָמן  טֹוב  ְלָכל ,  ּ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ

ָנה או  ָעֵלינו  ַהַלְיָלה.  ַּהׁשָ ּבָ ְקִרים  ׁשֶ ֶרת  ַהּמִ ְרׁשֶ ׁשַ ה  ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ַמִים ,  ּ ָנֵסִתי  ִמׁשָ ִּנְתּ

ִנָס ַעסּּבְ י, יֹון ַהּכַ ְדּתִ ִנָסיֹון ְולֹא ִהְקּפַ י ּבְ ָעַמְדּתִ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּותֹוָדה ְלַהׁשֵ ְ ּ.  

ִליָט ן  ִציֹון  מוָצִפי  ׁשְ ָּהַרב  ּבֶ י א  "ּ ח  ְלָאִביו  ַרּבִ ַתָיה  ׁשָ י  ְיהוָדה  ּפְ ַרּבִ ר  ׁשֶ ִּסּפֵ ּ
ל  ָהִר(  ַסְלָמאן ְלִמידֹו  ׁשֶ ַתָיהי"ּתַ ְכׁשֹוִלים,  )ּ  ּפְ ָנהַעל  ַהּמִ אֹותֹו  ֵליל  רֹאׁש  ַהׁשָ , ּ  ּבְ

ֶהם( ם  ִיְתַעֶלה  ָעַמד  ּבָ ֶעֶצם  ָהיו  ִנְסיֹונֹות  ֲעבורֹו  וְבַחְסֵדי  ַהׁשֵ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ָנה ָהְיָתה )  ּ ְּוֹאָתה ׁשָ
ְבִריאות  ְוכו ְחתֹו  ּבִ ּפַ יֹוֵתר  ֲעבורֹו  ַוֲעבור  ִמׁשְ ְצַלַחת  ּבְ ַּהְמֹבֶרֶכת  ְוַהּמֻ ּ ּ ּּ '

ָנה ִהְצִל ּוְבאֹוָתה ׁשָ דֹוִליםּ ר ֶאת ִחּבוָריו ַהּגְ  .א"ִזיָע. ּיַח ְלַחּבֵ

ֵמר ֵמַהֵחְטא ְוַלעׂשֹות ְתׁשוָבה ָּהעָקר ְלִהׁשָ ּ ֲ ִּ ּ 

ם ְלָחן  ַרּבָ ׁשֻ בו  ּבְ ָיׁשְ ִרים  ַעל  ֲחִסיִדים  ׁשֶ ּעֹוד  ְמַסּפְ . ְוַאַחד  ֵמֶהם  ָאַכל  ֱאגֹוִזים,  ּ

ים ַרּבִ ה  ֵמ:  "ָּגַער  ּבֹו  ָחִסיד  ׁשֹוֶטה  ּבְ ֲּהֵרי  ָאְמרו ,  ֵעז  ֶלֱאֹכל  ֱאגֹוִזיםְֵאיך  ַאּתָ
ִגיַמְטִרָיה  ֵחְטא י  ֱאגֹוז  ּבְ ָנה  ּכִ רֹאׁש  ַהׁשָ ֵאין  ֶלֱאֹכל  ֱאגֹוִזים  ּבְ ֲהָלָכה  ׁשֶ ּּבַ ּ ּ "!

י ְוָאַמר ְלאֹותֹו ׁשֹוֶטה ַמע זֹאת ָהַרּבִ ִגיַמְטִרּיָא ֵחְטא", ׁשָ ם ֵחְטא ּבְ  ..."ּגַ

ָנה טֹוָבה ֶרת , ׁשָ ם ְּמֹבֶרֶכת וְמֻאּשֶׁ ִגלוי ַמְלכות ַהּשֵׁ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ְּלָכל ּבֵ ּ ּ
עֹוָלם נו  ּבָ ית ִמְקָדׁשֵ ִבְנַין ּבֵ ּּבְ   ר"אכיּ
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