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הצעה לסדר והתבוננות

בסיע˙א ד˘מיא

ıהלא ˜דו˘˙ האר
ıהנ˘פע˙ בה מ˜דו˘˙ האר

העליונה היא נ˘פע˙ גם
בפירו˙יה ˘יונ˜ים מ˜דו˘˙

...ıה˘כינה ה˘וכנ˙ ב˜רב האר
ועל כן

ניחא ˘אנו מכניסין בברכה זו
"ונאכל מפריה ונ˘בע מטובה" כי

באכיל˙ פירו˙יה אנו ניזונים
מ˜דו˘˙ ה˘כינה ומטהר˙ה

ונ˘בע מטוב˙ה:
הב"ח אורח חיים סימן רח

האיכו˙ המיוחד˙ באכיל˙ הפירו˙
˘או˙ה אנחנו מזכירים בט"ו ב˘בט
היא חזרה לאו˙ה מˆיאו˙ פ˘וטה

ומואר˙ ˘ל גן עדן ˘בה י˘ הרמוניה
מלאה בין האדם לעולם. אמנם
המˆיאו˙ היומיומי˙ ˘לנו היא

עבודה ועמל ˘נדר˘ים כדי
˘האדמה ˙ˆמיח חיטים ב˘פע

ו˘החיטים האלו יהפכו ללחם. אבל
כדי לזכור ˘כל יכול˙ העבודה היא
מ˙נה מ˘מים ˆריך להיזכר במˆב
˘ל גן עדן. הכמיהה להיו˙ בטבע
לאכול פירו˙ ולהרגי˘ ˘הטבע

מספ˜ באופן י˘יר א˙ כל מחסורנו
היא כמיהה לרגעים ˘ל ח˘יפה
רגעי˙ ˘ל הנוכחו˙ והה˘גחה

˘נמˆא˙ מאחורי חיי היום יום ˘לנו.

לזכרו של יורם טהרלב ז"ל

הרב אבישי שרייבר, מגדל עז
מהי המעלה המיוחדת שיש 
באכילת פירות ארץ ישראל?

כיצד אכילת הפירות מזכירה לנו את 
גן עדן ואת ההשגחה הישירה של ה'?

ערכו וליקטו -מעין דיטשר ותמר לזר



ני˜ח פירו˙ ˘˙וכם נאכל 
ו˜ליפ˙ם נזר˜˙ 

(כגון: ˙פוז, א˘כולי˙, אגוזים,
רימונים, ˜יווי...)  

לב˜˘: "ריבונו ˘ל עולם ˘יזכו לראו˙ א˙ הטוב

˘לי, על אף ˘כלפי חוı לפעמים זה לא נראה.

יהי רˆון ˘אזכה אני לראו˙ א˙ המ˙י˜ו˙

˘ב˙וך כל בן אדם כולל עˆמי ולדון כל אחד

ואח˙ לכף זכו˙ במ˜ום לחפ˘ בהם ˜ליפו˙". 

 ובמילים אחרו˙: ˜לפו וראו כי טוב ה'.

ני˜ח פירו˙ ˘נאכלים ב˘למו˙ם 
כגון: ענבים, ˙פוחים, אגסים)
(...˙ו˙ים

ני˜ח פירו˙ ˘˜ליפ˙ם נאכל˙
ו˙וכם 
(=הגרעין ˘להם) נזר˜ 
(כגון: זי˙ים, ˙מרים, מ˘מ˘,
אפרס˜, מנגו...)

פירו˙ ˘אוכלים בהם גם א˙ הפנים וגם
 .ıא˙ החו

 
נב˜˘:

"יהי רˆון ˘נהיה יפים מבחוı ויפים בפנים,

˘יהיה ˙וכי כברי. ˘ארגי˘ ה˙אמה בין

 ." ıהפנים ˘לי לבין החו

י˘ המ˜יימו˙ מˆוו˙ רבו˙, אבל מˆווה

מסוימ˙ ˜˘ה להן, מנגד י˘ ˘בחזו˙ן

החיˆוני˙ הן מ˜יימו˙ אולם מבפנים אינן

מרגי˘ו˙ ה˙אמה. בפירו˙ ˘בˆלח˙ זו מ˙אים

לב˜˘ להפגי˘ בין הפנים לחוı ˘לא ˙היה

ס˙ירה בין ה˘ניים.

בספר פרי עץ הדר כתוב 
"צא ולמד כי אין דבר גשמי פה למטה שאין
דוגמתו למעלה",  ומסביר כי כל תכונה שיש

במשהו בעולם הזה, זהו בעצם כמו צל של
משהו שיש בעולמות העליונים אצל הקב"ה. כך,

תכונות שונות בפירות מלמדות אותנו רעיונות
רוחניים עמוקים  - 

(ע"פ הצעה של הרבנית ימימה מזרחי)

מה לב˜˘? "ריבונו ˘ל עולם, ˘נזכה

להוˆיא א˙ כל הדברים ˘אין בהם ˆורך.

˘נאה, ˜נאה, עˆבו˙, ˙חרו˙, טינה. יהי

רˆון ˘יי˘אר ר˜ הפרי הטעים. ˘נעיף

א˙ הדברים ˘לא ˘ייכים לנ˘מה, א˙

ההרגלים הלא טובים ˘ה˘˙ר˘ו בחיינו"

בגן עדן אדם הרא˘ון אכלבגן עדן אדם הרא˘ון אכל

ר˜ פירו˙. אכיל˙ הפירו˙ר˜ פירו˙. אכיל˙ הפירו˙

מבטא˙ בˆורה הכימבטא˙ בˆורה הכי

פ˘וטה א˙ ה˜˘ר ˘לנופ˘וטה א˙ ה˜˘ר ˘לנו

לטבע ודרכו ל˜ב"ה.לטבע ודרכו ל˜ב"ה.

הפרי ˆומח מוכן לאכילההפרי ˆומח מוכן לאכילה

ולכן הוא ביטוי י˘ירולכן הוא ביטוי י˘יר

ל˘פע האלו˜י ˘מגיע אלל˘פע האלו˜י ˘מגיע אל

האדם לא דרך עבוד˙והאדם לא דרך עבוד˙ו

וה˘˜ע˙ו אלא כביכולוה˘˜ע˙ו אלא כביכול

מידו ˘ל ה˜ב"ה לפהמידו ˘ל ה˜ב"ה לפה

˘לנו...˘לנו...

ר' צדוק הכהן מלובלין - פרי צדיק ויקרא פרשת בהר
 

כי פירו˙ ˘ביעי˙ י˘ בהם ˜דו˘ה, כמו ˘אמרו:
(סוכה לט, ב) 'אוכלו ב˜דו˘˙

˘ביעי˙', ולמדו מל˘ון הכ˙וב: 'כי ˜וד˘ הוא'
˘אין מועיל בהם פדיון, ו˙ופס˙

דמיהם (˘ם מ, ב).

 והפירו˙ יכניסו ˜דו˘ה בלב האוכל גם כן.

השנה היא שנת שמיטה, 
וישנם פירות הקדושים בקדושת שהיעית 

ולהם תוספת קדושה מיוחדת- 

הרב אבישי שרייבר, מגדל עז


