
כַֹח  ּבְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלֵקינּו  ה‘  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ר  ַוֲאׁשֶ ה  ַעּתָ ֲעֵליֶהם  ּוְנָבֵרְך  ּנֹאַכל  ׁשֶ רֹות  ּפֵ ֲאִכיַלת  ת  ְסֻגּלַ
ם,  לּוִיים ּבָ ה ּתְ ר ֵהּמָ יֶהם ָהֶעְליֹוִנים ֲאׁשֶ ְרׁשֵ ֵנָהֶנה ִמּסֹוד ׁשָ
ים  ֻמּנִ ָרָכה ּוְנָדָבה, ְוַגם ַהּמְ ַפע ָרצֹון ּבְ יַע ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּפִ ְלַהׁשְ
ים  ָלׂשִ הֹוָדם,  ַפע  ׁשֶ ַמַעׂש  אּו  ִיְתַמּלְ ֲעֵליֶהם,  ֹוְטִרים  ְוַהּשׁ
ָנה ְוַעד ַאֲחִרית  ָ ית ַהּשׁ יָלם ּוְלַהְצִמיָחם ֵמֵראׁשִ נֹות ְלַהְגּדִ ׁשְ

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָנה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלַחּיִ ׁשָ

עָֹרה  ּוׂשְ ה  ִחּטָ ֶאֶרץ  אֹו ”ְמזֹונֹות“)  ה (”ַהּמֹוִציא“  ִחּטָ
ֶאֶרץ- ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן 

(דברים  ּוְדָבׁש  ֶמן  ׁשֶ ֵזית 
ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ָאַמר  ח.).  ח, 

ֵהם  ׁשֶ ּכְ לּו  ַהּלָ ים  ִחּטִ ַמה 
יֹוְצִאים ְלֶזַרע, ֵאיָנן יֹוְצִאין 
ְך  ּכָ ִמְנָין,  ּבְ ִנְכָנִסים  ֵמַהּגֶֹרן  ְכָנִסים  ּנִ ּוְכׁשֶ ִמְנָין  ּבְ א  ֶאּלָ
(דברים  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִמְנָין,  ּבְ ָיְרדּו  ְלִמְצַרִים,  ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל:  ִיׂשְ
ָעלּו, ָעלּו  ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֶֹתיָך ִמְצָרְיָמה“. ּוְכׁשֶ ׁשִ י) ”ּבְ
ַרְגִלי“.  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ”ּכְ יב)  (שמות  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִמְנָין,  ּבְ

(מדרש רבה שיר השירים פ“ז).

דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ָאַמר:  ִסיָמִאי  י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ
ֶלֶחם“  ַפת  ”ְוֶאְקָחה  ָאַמְרּתָ  ה  ַאּתָ ְלַאְבָרָהם,  הּוא  רּוְך  ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲאִני ּפֹוֵרַע ְלָבֶניָך - ׁשֶ יָך ׁשֶ (ָלאֹוְרִחים), בראשית יח). ַחּיֶ

ַמִים“  ָ ִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ ה ִהּנְ ”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֹׁשֶ
ָלֶהם).  ָנַתן  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ ְלֵמִדים  אן  (ִמּכָ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֲהֵרי  טז).  (שמות 

עָֹרה“.  ּוׂשְ ה  ִחּטָ ”ֶאֶרץ  ח)  (דברים  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִין?  ִמּנַ ָאֶרץ  ּבָ
ר  ּבַ ת  ִפּסַ ”ְיִהי  עב)  (תהלים  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִין?  ִמּנַ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 

ָאֶרץ“. ּבָ

(בראשית  ְכִתיב  ּדִ ַמאי  ֶאְלָעָזר:  ן  ּבֶ ִיְרְמָיה  י  ַרּבִ ָאַמר  ַזִית 
ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ה  ”ְוִהּנֵ ח) 
ִלְפֵני  יֹוָנה  ָאְמָרה  ִפיָה“?  ּבְ
ִרּבֹונֹו  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְמזֹונֹוַתי  ִיְהיּו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
ְדַבׁש  ָיֶדיָך, ְוַאל ִיְהיּו ְמתּוִקים ּכִ ַזִית ּוְמסּוִרים ּבְ ְמרֹוִרים ּכְ
ִפיָה“  ּטּוי ”ָטָרף ּבְ ָמעּות ַהּבִ ר ָוָדם (ְוזֹו ַמׁשְ ׂשָ ַיד ּבָ ּוְתלּוִיים ּבְ
ּלֹא  ִפיָה ּוִבְלַבד ׁשֶ ר) ָטָרף ּבְ ְהֶיה ַזִית (ַהּמַ ּיִ יָה ׁשֶ - ַמֲאַמר ּפִ

ר ָוָדם). (ערובין יח ע“ב). ׂשָ יֵדי ּבָ לּוָיה ּבִ ְהֶיה ּתְ ּתִ
לֹוַמר  ְלַזִית?  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִנְמׁשְ ה  ָלּמָ יֹוָחָנן:  י  ַרּבִ ָאַמר 
ִתיָתה, ַאף  א ַעל ְיֵדי ּכְ ְמנֹו ֶאּלָ ִית ֵאינֹו מֹוִציא ׁשַ ְלָך, ַמה ּזַ
א ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין. (מנחות  ָרֵאל ֵאיָנם חֹוְזִרים ְלמּוָטב ֶאּלָ ִיׂשְ

נג ע“ב).

ּכֹלֹות:  ְלַאׁשְ ַדִיְך  ְוׁשָ ְלָתָמר  ְמָתה  ּדָ קֹוָמֵתְך  זֹאת  ָמר  ּתָ
ְבָתָמר  ֶאֱעֶלה  י  ָאַמְרּתִ
ָנא  ְוִיְהיּו  יו  ַסְנִסּנָ ּבְ אֲֹחָזה 
ֶפן  ַהּגֶ לֹות  ּכְ ֶאׁשְ ּכְ ַדִיְך  ׁשָ
ּפּוִחים. (שיר  ּתַ ְך ּכַ ְוֵריַח ַאּפֵ
ָמר  ּתָ ּכַ יק  ַצּדִ ז,ח.)  השירים 

ה (תהלים צב, יג) ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ִיְפָרח ּכְ
ָנָאה  ָמר)  ַהּתָ (ֵעץ  זֹו  ָמָרה  ּתְ ַמה  ִיְפָרח“.  ָמר  ּתָ ּכַ יק  ”ַצּדִ
ִוד  ן ּדָ יַח) ּבֶ ְך (ָמׁשִ רֹוֶתיָה טֹוִבים ּוְמתּוִקים, ּכָ ַמְרֶאָה ְוָכל ּפֵ ּבְ
דֹוׁש  יו טֹוִבים ּוְמתּוִקים ִלְפֵני ַהּקָ ַמְרֵאהּו ְוָכל ַמֲעׂשָ ָנֶאה ּבְ

רּוְך הּוא (מדרש שוחר טוב תהלים צב). ּבָ
ָרחֹוק  ה  ִצּלָ זֹו  ָמָרה  ּתְ ַמה  ָאָדא:  ר  ּבַ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאַמר 
ל  ׁשֶ ָכָרן  ׂשְ ן  ַמּתַ ְך  ּכָ ּגֹוְבָהה),  ַאת  ִמּפְ ָרחֹוק  ְך  ִנְמׁשָ ל  (ַהּצֵ ה  ּנָ ִמּמֶ
ל ִמְצוֹות  ָכָרם ׁשֶ ן ׂשְ י ַמּתַ א (ּכִ יִקים ָרחֹוק ֵמֶהם ַעד עֹוָלם ַהּבָ ַצּדִ

א). (שם) א ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ֶאּלָ עֹוָלם ַהּזֶ ֵאינֹו ּבָ

ם  ָרֵאל ִלּבָ ן ְלַמְעָלה, ַאף ִיׂשְ ּה ְמֻכּוָ ָמָרה ַהּזֹאת ִלּבָ ַמה ּתְ
ַמִים (שם). ָ ּשׁ ּבַ ן ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ְמֻכּוָ

א ֵלב (מַֹח ָהֵעץ)  ָמר ֶזה ֵאין לֹו ֶאּלָ י ֵלִוי אֹוֵמר: ַמה ּתָ ַרּבִ
ַלֲאִביֶהם  ֶאָחד  ֵלב  א  ֶאּלָ ָלֶהם  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאף  ֶאָחד, 

ַמִים (סוכה דף מה). ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה: (שיר השירים ב,  ית ַהּיָ ֶפן ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ ּגֶ
ִריִגם ְוִהיא  ה ׂשָ ֹלׁשָ ֶפן ׁשְ ד.) ”ּוַבּגֶ

(בראשית  ּה“  ִנּצָ ָעְלָתה  ְכפַֹרַחת 
ָאַמר:  א  ַאּבָ ר  ּבַ ִיְרְמָיה  י  ַרּבִ מ). 
הּוא  ְוֵכן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאּלּו   - ֶפן“  ”ּגֶ
ְצַרִים  ִמּמִ ֶפן  פ) ”ּגֶ (תהלים  אֹוֵמר 
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ה ְרָגִלים ׁשֶ ֹלׁשָ ִריִגים“ - ֵאּלּו ׁשְ ה ׂשָ ֹלׁשָ יַע“. ”ׁשְ ּסִ ּתַ
”ְוִהיא  ׁש).  ְקּדָ ַהּמִ (ְלֵבית  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ עֹוִלים 
ְוֵכן  ְוִלְרּבֹות.  ִלְפרֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ם  ְזַמּנָ יַע  ִהּגִ  - ְכפַֹרַחת“ 
ְרצּו“. ”ָעְלָתה  ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ הּוא אֹוֵמר (שמות א) ”ּוְבֵני ִיׂשְ

ר ָבט ְמֻקּצָ ׁשְ ֵסֶדר ט“ּו ּבִ
ִרי ֵעץ ָהָדר“ ֶפר ”ּפְ ּלּוב ַמֲאָמֵרי ֲחַז“ל ִמּסֵ ׁשִ ּבְ
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אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ֵאל.  ְלִהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ם  ְזַמּנָ יַע  ִהּגִ  - ּה“  ִנּצָ
י“  ֶאְגָאְלּתִ י  ַמְלּבּוׁשַ ְוָכל  ָגַדי  ּבְ ַעל  ִנְצָחם  סג) - ”ְוֵיז  (ישעיה 

(חלין דף צב).

ֵריַח  ָנְתנּו  ְסָמַדר  ָפִנים  ְוַהּגְ יָה  ַפּגֶ ָחְנָטה  ֵאָנה  ַהּתְ ֵאָנה  ּתְ
ָלְך  ּוְלִכי  ָיָפִתי  ַרְעָיִתי  ָלְך  קּוִמי 

(שיר השירים ב, יג).

א,  ַאּבָ ר  ּבַ א  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ְכִתיב  ּדִ ַמאי  יֹוָחָנן:  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְבֵרי  ּדִ לּו  ִנְמׁשְ ה  ָלּמָ כז),  (משלי  ְרָיּה“  ּפִ יֹאַכל  ֵאָנה  ּתְ ”נֵֹצר 
ּה  ֵמׁש ּבָ ָאָדם ְמַמׁשְ ל ְזַמן ׁשֶ ֵאָנה זֹו ּכָ ְתֵאָנה? ַמה ּתְ ּתֹוָרה ּכִ
ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ַאף  ַיַחד),  לֹות  ְ ּשׁ ִמְתּבַ ֵאיָנם  (ׁשֶ ֵאִנים  ּתְ ּה  ּבָ מֹוֵצא 
ֶהם ַטַעם (ערובין דף נד). ֶהם מֹוֵצא ּבָ ָאָדם הֹוֶגה ּבָ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

רֹות ֵיׁש  ל ַהּפֵ א ּכָ ְבֵרי ּתֹוָרה ִלְתֵאָנה? ֶאּלָ לּו ּדִ ה ִנְמׁשְ ָלּמָ
ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ֲעָנִבים  ְרִעיִנים,  ּגַ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ָמִרים  ּתְ סֶֹלת:  ּפְ ֶהם  ּבָ
ָיָפה  ּה  ּלָ ּכֻ ֵאָנה  ּתְ ֲאָבל  ְקִליִפין,  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ִרּמֹוִנים  ים,  ַחְרַצּנִ
(דברים  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ סֶֹלת,  ּפְ ֶהם  ּבָ ֵאין  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ְך  ּכָ ֶלֱאכֹול. 

ם“ (ילקוט שמעוני יהושע ב). ָבר ֵריק הּוא ִמּכֶ י ֹלא ּדָ לב) ”ּכִ

ד,  השירים  (שיר  ֵתְך  ְלַצּמָ ַעד  ִמּבַ ֵתְך  ַרּקָ ָהִרּמֹון  ֶפַלח  ּכְ ִרּמֹון 
י  ַרּבִ ָאַמר  ֵתְך“.  ַרּקָ ָהִרּמֹון  ֶפַלח  ”ּכְ ג). 
ֵתְך“  ְקֵרי ”ַרּקָ ן ָלִקיׁש: ַאל ּתִ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ
ֵריָקִנים  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ”ֵריָקֵתיְך“,  א  ֶאּלָ
ִמְצוֹות  ְמֵלִאים  ָרֵאל)  ִיׂשְ ַעם  (ּבְ ְך  ּבָ ׁשֶ

ִרּמֹון. (ערובין עב). ּכְ
יָמה  ּכִ ַנׁשְ ָפִרים.  ּכְ ּבַ ָנִליָנה  ֶדה  ַהּשָׂ ֵנֵצא  דֹוִדי  ”ְלָכה 
ֵהֵנצּו  ָמַדר,  ַהּסְ ח  ּתַ ּפִ ֶפן,  ַהּגֶ ְרָחה  ּפָ ִאם  ִנְרֶאה  ָרִמים  ַלּכְ
 - ֶדה“  ַהּשָׂ ֵנֵצא  דֹוִדי  ”ְלָכה  ז).  השירים  (שיר  ָהִרּמֹוִנים“ 
ל  רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָאְמָרה ּכְ
ֶזל ַוֲעָריֹות,  ֶהם ּגֵ ׁש ּבָ ּיֵ ים, ׁשֶ ַרּכִ ֵבי ּכְ יֹוׁשְ ִדיֵנִני ּכְ עֹוָלם, ַאל ּתְ
ֶדה“ - ּבֹוא ּוְרֵאה  ֶקר. ”ֵנֵצא ַהּשָׂ בּוַעת ׁשֶ ְוא ּוׁשְ בּוַעת ׁשָ ּוׁשְ
ָחק. ”ָנִליָנה  ּתֹוָרה ִמּתֹוְך ַהּדְ עֹוְסִקים ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ּתַ
ּבֹוא  ּכֹוְפִרים“,  ”ּבַ א  ֶאּלָ ָפִרים“  ּכְ ”ּבַ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ָפִרים“-  ּכְ ּבַ
ָך“.  ּבְ ּכֹוְפִרים  ְוֵהם  טֹוָבה  ָלֶהם  ְעּתָ  ּפַ ִהׁשְ ׁשֶ אֹוָתם  ְוַאְרֶאָּך 
ִמְדָרׁשֹות.  י  ּוָבּתֵ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ּבָ ֵאּלּו   - ָרִמים“  ַלּכְ יָמה  ּכִ ַנׁשְ
ח  ּתַ ”ּפִ ִמְקָרא.  ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   - ֶפן“  ַהּגֶ ְרָחה  ּפָ ִאם  ”ִנְרֶאה 
ֵאּלּו   - ָהִרּמֹוִנים“  ”ֵהֵנצּו  ָנה.  ִמׁשְ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   - ָמַדר“  ַהּסְ

ָמָרא (שם דף כא).  ֲעֵלי ּגְ ּבַ

נֹות:  ַהּבָ ין  ּבֵ ַרְעָיִתי  ן  ּכֵ ַהחֹוִחים  ין  ּבֵ ה  ּנָ ׁשֹוׁשַ ּכְ ֶאְתרֹוג 
ב,ב)  השירים  (שיר  ֵריחֹו.  ָנַתן  י  ִנְרּדִ ְמִסּבֹו  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ַעד 
כג).  (ויקרא  ָהָדר“  ֵעץ  ִרי  ּפְ ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ָלֶכם  ם  ”ּוְלַקְחּתֶ

ִרי ֵעץ ָהָדר“ - ֵעץ  ָנן: ”ּפְ נּו ַרּבָ ּתָ
ֱהֵוה  ֶוה,  ׁשָ ּוִפְריֹו  ֵעצֹו  ַעם  ּטַ ׁשֶ

אֹוֵמר: ֶזה ָהֶאְתרֹוג (סכה לה).
ֵאּלּו  ָהָדר“-  ֵעץ  ִרי  ”ּפְ
ּבֹו  ֵיׁש  ֶזה  ֶאְתרֹוג  ָמה  ָרֵאל.  ִיׂשְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ּכָ ֵריַח,  ּבֹו  ְוֵיׁש  ַטַעם 
ים טֹוִבים. (מדרש רבה ויקרא פ“ל  ֶהם ַמֲעׂשִ ֶהם ּתֹוָרה ְוֵיׁש ּבָ ּבָ

סי“ב).

ִצּלֹו  ּבְ ִנים  ַהּבָ ין  ּבֵ ּדֹוִדי  ן  ּכֵ ַער  ַהּיַ ֲעֵצי  ּבַ ַתּפּוַח  ּכְ ּפּוַח  ּתַ
ּוִפְריֹו  י  ְבּתִ ְוָיׁשַ י  ְדּתִ ִחּמַ
השירים  (שיר  י.  ְלִחּכִ ָמתֹוק 

ב, ג)

ַער  ַהּיַ ֲעֵצי  ּבַ ַתּפּוַח  ”ּכְ
ה  ָלּמָ ִנים“.  ַהּבָ ין  ּבֵ ּדֹוִדי  ן  ּכֵ
ְריֹו  ּפִ ֶזה  ּפּוַח  ּתַ ַמה  ְלָך  לֹוַמר  ְלַתּפּוַח?  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִנְמׁשְ
ה  ַנֲעׂשֶ ּתֹוָרה)  ן  ַמּתַ (ּבְ ימּו  ִהְקּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאף  ְלָעָליו,  קֹוֵדם 

ַמע (שבת פח ע“א). ְלִנׁשְ
רֹוָתיו  ּפֵ ּגֹוֵמר  ֵאינֹו  ֶזה  ּפּוַח  ּתַ ַמה  ָאַמר:  ֲעַזְרָיה  י  ַרּבִ
ִסיָון  ּבְ א  ֶאּלָ טֹוב  ֵריַח  ָנְתנּו  ֹלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ּכָ ִסיָון,  ּבְ א  ֶאּלָ

לּו ֶאת ַהּתֹוָרה). ָאז ִקּבְ (ׁשֶ

ָעה  ָ ִמּשׁ ּפּוַח  ּתַ ַמה  חֹוִרי:  ם)  ׁשֵ (ּבְ ָאַמר  ֲעַזְרָיה  י  ַרּבִ
ָרֵאל  ְך ִיׂשְ ים יֹום, ּכָ ִ רֹוָתיו ֲחִמּשׁ ּגֹוֵמר ּפֵ ּמֹוִציא ִנּצֹו ַעד ׁשֶ ׁשֶ
לּו ֶאת ַהּתֹוָרה  ּבְ ּקִ ְצַרִים ְוַעד ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ָעה ׁשֶ ָ ִמּשׁ

ים יֹום (מדרש רבה על הפסוק כתפוח בעצי היער). ִ ֲחִמּשׁ

ִלְראֹות  ַחל  ַהּנָ י  ִאּבֵ ּבְ ִלְראֹות  י  ָיַרְדּתִ ֱאגֹוז  ת  ּנַ ּגִ ֶאל  ֱאגֹוז 
ֵהֵנצּו  ֶפן  ַהּגֶ ֲהָפְרָחה 

ָהִרּמִֹנים. (שיר השירים ו, יא)
ָמה  ָאַמר:  ֲעַזְרָיה  י  ַרּבִ
תֹו)  (ְקִלּפָ ֵעצֹו  ֶזה,  ֱאגֹוז 
י  ַעּמֵ ְך  ּכָ ְריֹו,  ּפִ ֶאת  ר  ּמֵ ְמׁשַ
הּוא  ָהָדא  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ַמְחִזיִקים  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ָהָאֶרץ 
ּה“ (מדרש רבה  ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ְכִתיב (משלי ג) ”ֵעץ ַחּיִ ּדִ

שיר השירים פ“ו).

ִטיעֹות  ּנְ ַמה  ָאַמר:  ֵלִוי  י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ִסְכִנין  ּדְ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ
ְנִטיָעָתן,  ַעת  ׁשְ ּבִ יֶהם  ְרׁשֵ ׁשָ ה  ְמַכּסֶ ה  ַאּתָ ִאם  לּו  ַהּלָ
ה ִאם  ַמְצִליחֹות ְוִאם ָלאו ֵאין ַמְצִליחֹות. ֲאָבל ָהֱאגֹוז ַהּזֶ
ְך  ּכָ ַמְצִליַח,  ֵאינֹו  ְנִטיָעתֹו  ַעת  ׁשְ ּבִ יו  ָרׁשָ ׁשָ ה  ְמַכּסֶ ה  ַאּתָ

ָעיו ֹלא ַיְצִליַח (משלי ג, שם).  ׁשָ ה ּפְ ָרֵאל ְמַכּסֶ ִיׂשְ

לע"נ הורי ר‘ יעיש בן איזה ומרת רחל בת סוליקה ע"ה ועקנין
כל הזכויות שמורות 050-2751725, אין להעתיק ללא רשות



על שפת ים הכנרת, בבקתה קטנה לא הרחק מטבריה, התגורר לו יהודי בשם ניסים כנורי.

ניסים זה היה יהודי עני מרוד. לא היו לו שדות או כרמים, כי אם עץ רימון בודד אחד שעמד ליד הבקתה הקטנה. במשך השנה כולה הוא היה 
יושב ולומד בצל ענפי העץ העבים. כאשר הפירות היו מבשילים לא היה קץ לשמחת ניסים ומשפחתו. הם היו אוכלים מן הפרות ומתפרנסים 

ממכירת רימונים. מובן מאליו כי פרנסה בשפע לא היתה לו, לניסים.

כאשר הגיעה תקופת "שלושת השבועות" שבין שבעה-עשר בתמוז לתשעה באב, בהם עם-ישראל מתאבל על חורבן הבית וירושלים, היה 
העץ כבר מלא בפירות עסיסיים. ניסים ומשפחתו היו ממתינים בסבלנות עד לאחר שחלפו ימי האבל הלאומיים. אז, הם היו יוצאים אל העץ, 
קוטפים מפירותיו המתוקים וב"שבת נחמו" מברכים ברכת שהחיינו ומודים לבורא העולם על הפירות. את הרימון הטוב ביותר היה ניסים 

שומר לקראת ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות.

לרימונים של ניסים יצא שם טוב בכל הסביבה, ויהודים כערבים נהרו לחצרו כדי לרכוש מתוצרתו.

ילדים היו לו כמעט כמספר הרימונים על העץ. הם גדלו והתפתחו יפה, ממש כמו הרימונים, אך הגיע היום ובתו הגיעה לפרקה. כפי שנהוג 
היה באותם הימים, היה על ההורים להעניק "נדוניה" מכובדת לחתן הטרי. אך מנין לו, לניסים העני המרוד, כסף לנדוניה?

ואם לא די בכך, הרי שתקופת שלושת השבועות הלכה והתקרבה, והעץ עמד ריק, ללא פירות, כשענפיו שמוטים למטה, כאילו התבייש במה 
שאירע לו.

חלף-עבר לו תשעה באב, וניסים המסכן עמד ליד העץ, מחפש אולי ימצא בכל זאת רימון או שניים? "אברהמ'לה" הוא קרא לבנו הקטן, "בוא 
ותטפס על העץ, אולי תגלה בין העלים איזה רימון מסתתר"?

אברהמ'לה מיהר לטפס על העץ כשהוא מזיז לצד ענפים ועלים, ולפתע בקעה מפיו קריאה: "אבא, מצאתי רימון! ועוד אחד, ועוד אחד"! הוא 
ירד מן העץ ובידיו 'שלל' רב: שלושה רימונים עסיסיים ויפים.

"תודה לא-ל" אמר ניסים. "מעולם לא ראיתי רימונים יפים כאלו".

לא חלף זמן רב והנשים החלו מתדפקות על דלתו ש‘ל ניסים, כדי לרכוש רימונים כרגיל. אך ניסים נאלץ להשיב את פניהם ריקם. "נותרו לי רק 
שני רימונים" הוא הסביר. "על אחד מהם נברך בראש-השנה ונבקש שירבו זכויותינו כרימון. את השני נאכל בט"ו בשבט. אני מצטער, בואו 

בשנה הבאה" הוא אמר, והם איחלו לו יבול טוב יותר בשנה החדשה.

*

שבת נחמו חלפה בששון ובשמחה על משפחת כנורי. ראש השנה חלף-עבר אף הוא, אך לאחר מכן החלה אשתו לדאוג: מה יהיה על בתם 
שהגיע לפרקה? היא החלה להפציר בבעלה שיצא לחוץ לארץ כדי לעורר את רחמי היהודים ולקבץ נדבות.

לאחר הפצרות רבות נעתר ניסים לבקשתה. הוא עבר דרך עיירות וכפרים, עד שהגיע לעיר קושטא הגדולה. היה זה בליל ט"ו בשבט.

כרגיל, הוא עשה את דרכו לבית-המדרש המקומי, שם תיכנן ללון ולאכול ממעט המזון שהיה ברשותו. מיד כשנכנס הוא הבחין שהיהודים 
מודאגים במיוחד ומשוחחים בינם לבין עצמם. "מה קורה כאן", הוא שאל וקיבל את התשובה הבאה:

בנו של הסולטן חלה במחלה אנושה, אביו החליט כי היהודים קיללו אותו. הוא הציב בפניהם תנאי: עליהם להתפלל לרפואת בנו. אם עד 
תאריך מסויים בנו לא יבריא, כל היהודים יגורשו מן העיר. מחר, ט"ו בשבט, זהו המועד האחרון לרפואת בנו של הסולטן.

קהל רב התקבץ בבית-הכנסת כדי להתפלל ולומר פרקי תהילים. ניסים התיישב לומר תהילים עם כולם, כשלפתע ניגש אליו השמש המקומי. 
"האם אתה מארץ ישראל"? נשאל ניסים המופתע שהשיב: "כן, כיצד ידעת"?

- "הרב שלנו הוא יהודי קדוש. הוא אמר כי הוא מריח ריח של ארץ הקודש בבית-המדרש. בוא נא עמי".

השמש הוביל את ניסים לחדרון קטן, שם ישב הרב, ישיש מופלג ובעל הדרת פנים. הוא שאל במאור פנים את ניסים: "מה שלום היהודים 
בארץ הקודש"?

"אני מתאר לעצמי כי הרב מריח את ריח הרימון מארץ-ישראל אשר ברשותי" אמר-שאל ניסים.

"יש לך רימון מארץ ישראל"? שאל הרב בקול נרגש.

"כן, רבי" השיב ניסים. "ואני חושב לאכול אותו כעת, לרגל ראש השנה לאילנות. לכבוד יהיה לי אם הרב יתכבד לאכול מרימון זה".

הגירוש  מסכנת  הקדושה  הקהילה  את  להציל  כדי  לכאן  אותך  שלח  העולם  ידיו. "בורא  בשני  ניסים  את  וחיבק  ממקומו  קפץ  הישיש  הרב 
המרחפת עליה".

הרימון שהציל
סיפור לט“ו בשבט



ניסים הביט בו בחוסר הבנה מוחלט.

"אתמול ישבתי והתעמקתי בספרים הקדושים על סודות הפירות" סיפר לו הרב. "משום מה, המילה "רימונים" שבה ועלתה מול עיני. הבנתי 
כי כאן נעוץ הפתרון...

"האם אתה יודע מה ראשי התיבות של המילה רימונים"? המשיך הרב בהתרגשות. "רפואת מלך ובנו ניסים יביא מהרה"! בוא עמי, חיש מהר, 
לארמון הסולטן. אסור לנו לאבד זמן"!

כשהוא עדיין מבולבל מהמתרחש מיהר הרב לגשת בזריזות אל ארמון הסולטן. הם הוכנסו מיד פנימה, שם מצאו סולטן מיואש ובוכה. "הכנס 
אותנו לחדר בנך" אמר הרב "בעזרת השם אנו נרפא אותו תיכף ומיד"!

במיטה מלכותית שכב הנסיך הצעיר, חיוור וללא כל סימן חיים.

רבי ניסים הוציא את הרימון מהעטיפה ונתן אותו לרב. הרב חתך את הרימון לשניים, וסחט מחצית מן הרימון לתוך כוס קטנה. את המיץ נתן 
טיטפף לשפתותיו של החולה ולתדהמת כל הנוכחים, פתח החולה את עיניו! חיש-מהר הבחינו הנוכחים כיצד הנסיך מבריא והולך.

הסולטן נישק את ידיהם של הרב הזקן וניסים. "הצלתם את בני" – אמר – "לעולם לא אשכח לכם זאת".

"את החצי השני השארתי לברכה" אמר ניסים לרב בחיוך, והם מיהרו לשוב ולבשר ליהודי העיר על הנס שאירע להם.

לטבריה שב ניסים כשהוא עמוס בכסף וזהב, מתנת הקהילה היהודית בקושטא. מובן מאליו כי דאגות לא היו לו.

ובבית, קידם את פניו עץ הרימון העתיק, כשהוא שוב מלא בפירות אדומים ועסיסיים.

אילן, אילן במה אברכך
נפגשו רב יצחק ורב נחמן ושוחחו בדברי תורה שעה ארוכה. כשנפרדו, ביקש רב נחמן: "יברכני, רבי"!

השיב לו רבי יצחק:

"אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקין, וצילו נאה, ואמת המים 
עוברת תחתיו. אכל מפירותיו, ושתה ממימיו וישב בצילו. וכשביקש לילך אמר: "אילן, אילן! במה אברכך?

אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין, הרי פירותיך מתוקין; שיהא צילך נאה, הרי צילך נאה; שתהא אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים 
עוברת תחתיך - - - אלא, יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך".

אף אתה, במה אברכך? אם בתורה, הרי (יש לך) תורה; אם בעושר, הרי עושר; אם בבנים, הרי בנים - - -

אלא יהי רצון, שיהו צאצאיך (ילדיך) כמותך".

תלמוד בבלי, מסכת תענית דף ה


