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ט״ו בשבט

כתיבה: הרב ירון ניסנהולץ
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ידידים יקרים,

שלום רב

סדר ט"ו בשבט המונח לפניכם כולל: דברי תורה, דברים בשבחה של ארץ 
ישראל ופרותיה, אכילת פרות ושתיית יין ואמירת פסוקים המבטאים את 

הקשר, שבין שיבת עם ישראל לארצו לבין הטבע והצומח בארץ ישראל.

סדר זה, התגבש על ידי חכמי צפת בארץ ישראל במאה ה-17, מתוך מטרה 
להבליט את מרכזיותה וחשיבותה של ארץ ישראל, בחיי העם היהודי בארץ 

ובתפוצות 

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, נמצא בקשר עם מאות רבנים וראשי 
קהילות יהודיות בתפוצות, ומקיים פעילות ענפה לחזוק הזהות היהודית 

ולטפוח הקשר למדינת ישראל. פעילות זו מתבצעת בתחומים שונים 
ובין היתר, בהפקת ערכות חינוך וחומרי עזר לימודיים. חוברת זו נכתבה 

בעברית על ידי הרב ירון ניסנהולץ, בעת שכיהן כרבה של העיר באזל 
בשוויץ, תורגמה ויצאה לאור בשפות שונות, על ידי המערך לשירותים 
רוחניים בתפוצות, מתוך מטרה שהקהילות היהודיות בתפוצות יוכלו 

לחגוג ולערוך את  סדר ט"ו בשבט  קהילה וקהילה בשפתה היא.

תודתי נתונה למר יצחק שטיגליץ, מנהל המערך ולגב' אורית אביטל, 
מנהלת ספריית "אלינר", על ריכוז והפקת סדר ט"ו בשבט בשפות שונות. 

תקוותנו היא, כי סדר ט"ו בשבט המונח לפניכם יהיה כלי שימושי ויעיל 
לחיזוק הזהות היהודית – ציונית ולטיפוח הקשר של יהודי התפוצות 

למדינת ישראל.

                      ח ג   ש מ ח

            
                     יחיאל וסרמן

 ראש המערך לשירותים רוחניים בתפוצות
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כוס ראשונה – חג האילנות

 הנני מוכן ומזומן לשתות כוס ראשונה של ט"ו בשבט - 
כוס יין לבן,  כוס המסמלת את החורף במלוא עוזו וכוחו

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן

ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול 
ראש השנה למעשר בהמה... באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות 

לנטיעה ולירקות, באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל 
אומרים בחמשה עשר בו.

)מסכת ראש השנה א, א(
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וכי תבואו אל-הארץ
ונטעתם כל-עץ מאכל

ונתן העץ פריו
והארץ יבולה.

עת לנטוע אילנות
עת לנטוע ולבנות.

מה נשתנה "סדר" ליל ט"ו בשבט מ"סדר" ליל פסח?
שב"סדר" ליל פסח אנו אוכלים מצות - הלילה הזה כולו פירות.

שב"סדר" ליל פסח אנו שותים יין בכל צבע - הלילה הזה יין לבן ויין אדום.
שב"סדר" ליל פסח אנו מספרים ביציאת מצרים - הלילה הזה אנו מספרים 

בשבחם של פירות ארצנו.
יום ט"ו בשבט יחיד ומיוחד בין חגי ישראל ומועדיו. חג ארץ ישראלי, צמיחתו 

בקרקעה וגידולו באדמתה. אי אפשר לקיימו כהלכתו - אלא בארץ ישראל.
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חיטה 

אילן שאכל ממנו אדם הראשון... רבי יהודה אומר: חטה היתה, 
שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.

)תלמוד בבלי, ברכות מ, א(

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות

ֹּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ּכֹל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ּגֶֶׁשר ַצר ְמאד

וְָהִעָּקר ֹּלא ְלַפֵחד ְּכָלל.
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שעורה

ִּכי יְהוָה ֱאֹלֶהיָך, ְמִביֲאָך ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה:  ֶאֶרץ, נֲַחֵלי ָמיִם ֲעיָנֹת ּוְתהֹמֹת, יְֹצִאים 
ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר.  ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה, וְגֶֶפן ּוְתֵאנָה וְִרּמֹון; ֶאֶרץ-זֵית ֶׁשֶמן, ּוְדָבׁש.

)דברים ח, ז-ח(

ִשיַרת ָהֲעָשִׂבים / רבי נחמן מברסלב
ע ְלָך ֶשָכּל רֹוֶעה וְרֹוֶעה  ַדּ
יֵש לֹו נִּגּון ְמיּוָחד ִמשּלֹו 
ע ְלָך  ֶשָכּל ֵעׂשב וְֵעׂשב  ַדּ

יֵש לֹו ִשיָרה ְמיּוֶחֶדת  ִמֶשּלֹו 
ּוִמִשיַרת ָהֲעָשִבים 

נֲַעֶשה נִּגּון ֶשל רֹוֶעה 
ה יֶָפה וְנֶָאה  ָמּ ה יֶָפה, ַכּ ָמּ ַכּ

ֶהם  יָרה ֶשָלּ ְכֶּששֹוְמִעים ַהִשּ
ינֵיֶהם  ל ֵבּ ֵלּ טֹוב ְמאֹד ְלִהְתַפּ

ּוְבִשְמָחה ַלֲעבֹד ֶאת ה' 
ּוִמִשיַרת ָהֲעָשִבים 

ִמְתַמֵלּא ַהֵלּב ּוִמְשּתֹוֵקק 
יָרה ִמְתַמֵלּא  ּוְכֶשַהֵלּב  ִמן ַהִשּ
ּוִמְשּתֹוֵקק  ֶאל ֶאֶרץ יִׂשָרֵאל 
אֹור גָּדֹול  ֲאזַי נְִמָשְך וְהֹוֵלְך 
דּוָשָתּה ֶשל ָהָאֶרץ  ָעָליו  ִמְקּ

ּוִמִשיַרת ָהֲעָשִבים 
נֲַעֶשה נִּגּון  ֶשל ַהֵלּב
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כוס שניה – ארץ ישראל

יין לבן מהול בקצת יין אדום
הנני מוכן ומזומן לשתות כוס שניה של ט״ו בשבט - כוס שרובה יין 
לבן ומיעוטה יין אדום - כוס המסמלת את ניצני האביב הראשונים 

בתוך החורף הקר
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גפן

אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו כגפן נמשלה: זמורות שבה - אלו בעלי בתים,
אשכולות שבה - אלו תלמידי חכמים, עלין שבה - אלו עמי הארץ, קנוקנות שבה 

- אלו ריקנים שבישראל.
ועל זה אמרו בארץ ישראל: צריכים האשכולות להתקיים בשביך העלים, מפני 

שללא העלים גם האשכולות לא יוכלו להתקיים ולהיות מתוקים.
)תלמוד בבלי, חולין צב, א(

ְלַמַען, ַאַחי וְֵרָעי-    
ֲאַדְּבָרה-ּנָא ָׁשלֹום ָּבְך.

ְלַמַען, ֵּבית-יְהוָה ֱאֹלֵהינּו-   
 ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך.

Le-má’an achaj we-re’aj
adabbera na schalom bach.
Le-má’an bejt A–donaj E–lohéjnu
awakescha tow lach.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ
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ארץ / שייקה פייקוב 
ארץ, ארץ, ארץ,

ארץ תכול אין עב,
והשמש לה
כדבש וחלב,

ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה
ונשב בה, יהיה

מה שיהיה
ארץ שנאהב

היא לנו אם ואב
ארץ של העם
ארץ לעולם

ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה

יהיה מה שיהיה.
ארץ, ארץ, ארץ,
ים אל מול החוף
ופרחים וילדים

בלי סוף.
בצפון כינרת
בדרום חולות
ומזרח למערב

נושק גבולות/ נושק בסוד
ארץ שנאהב...

ארץ, ארץ, ארץ,
ארץ התורה

את מקור האור
ושפת האמונה.
ארץ, ארץ, ארץ,

ארץ יקרה,
הן הבטחת

שאין זו אגדה.
ארץ שנאהב...
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תאנה

למה נמשלה תורה בתאנה? שרוב האילנות - הזית, הגפן והתמרה, נלקטין 
כאחת, והתאנה נלקטת מעט מעט. כך התורה - היום לומד מעט ולמחר הרבה 

לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשנתים.
)מדרש במדבר רבא, פרשת כ"א(

מעשה ברבי יונתן בן אלעזר שהיה יושב תחת תאנה אחת והיתה התאנה מלאה 
תאנים ופרי, ירד הטל והיו התאנים מתמלאות בדבש,  באה עז אחת והיתה 

מנטפת חלב בדבש. קרא לאחד התלמידים ואמר בוא וראה דוגמא מעין עולם 
הבא שנאמר: " והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב " )יואל 

ד,  יח(.
)תנחומא הקדמון , תצוה אות י'(
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כוס שלישית – גאולה

יין אדום מהול בקצת יין לבן.
הנני מוכן ומזומן לשתות כוס שלישית של ט"ו בשבט - כוס שרובה 

יין אדום ומיעוטה יין לבן, כוס המסמלת את מלחמת האיתנים 
שבטבע, את ימי החום הגוברים כבר על ימי הקרה.

ר' חיים ויטאל, מחשובי המקובלים בצפת, מלמד אותנו כי אכילת פירות ט"ו 
בשבט ִהּנָה כנגד שלוש מדרגות המתגלמות בעולם שאנו חיים בו.

מדרגת עולם הבריאה וכנגדה פירות שכולם פרי ללא קליפה בחוץ או גלעין 
מבפנים, כגון: ענבים, תאנים, תפוחים, חרובים.

מדרגת עולם היצירה וכנגדה פירות שיש גלעין בפנים, כגון: זיתים, תמרים, 
משמשים.

מדרגת עולם העשייה וכנגדה פירות בעלי קליפה מבחוץ, כגון: רימונים, אגוזים 
ושקדים.
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שלג על עירי / נעמי שמר 
ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, ָּכל ַהַּליְָלה נָח
ֶאל ַאְרצֹות ַהחֹם ֲאהּוִבי ָהַלְך
ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, וְַהַּליְָלה ַקר

ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ִלי יִָביא ָּתָמר
ְּדַבׁש ַהְּתֵאנָה, ֶמֶתק ֶהָחרּוב

וְאֹוְרַחת ּגְַמִּלים ֲעמּוֵסי ָּכל טּוב
ֵהּנָה ׁשֹוב יָׁשּוב, ֶׁשֶמׁש ְלָבִבי

ּוִמָּׁשם ַּתּפּוַח זָָהב יִָביא
ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, נָח ְּכמֹו ַטִּלית
ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ַמה ֵהֵבאָת ִלי
ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, ֶׁשֶלג ַעל ָּפנַי

ּוְבתֹוְך ַהְּפִרי ָּכל ּגְַעּגּוַעי

חוני המעגל היה מהלך בדרך, ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו:  החרוב לכמה שנים 
טוען פירות? אמר לו:  לשבעים שנה. אמר לו:  כלום יודע אתה שתחיה שבעים 

שנה? אמר לו:  אני מצאתי את העולם בחרובים. כשם שנטעו אבוַתי לי,  אף אטע 
אני לבנַי!

)תלמוד בבלי, תענית כג, ב(

חרוב
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רימון

"כפלח הרימון רקתך"  )שיר השירים, ו, ז(
אמר ר'  שמעון בן לקיש -אל תקרי "ַרָקֵתך"  אלא ֵריָקֵתך"  ללמדך שאפילו 

"ֵריָקנִין"  שבך )שבעם ישראל( מלאים מצוות כרימון.
)מדרש שיר השירים רבא, ו(

נֲַעָרה טֹוָבה יְַפת ֵעינַיִם
ָלנּו יֵׁש ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל.

וְ"יֶֶלד טֹוב יְרּוָׁשַליִם" –
הֹו ִמי ִּפֵּלל ּוִמי ִמֵּלל.

ְותֹוָרה–אֹוָרה ָּכזֹו יֵׁש ָלנּו
וְגַם ַהּגָָדה ּוְמגִָּלה

וֵא–ֹלִהים ֶאָחד ֶׁשָּלנּו
וְקֹול ָחָתן וְקֹול ַּכָּלה.

ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל יָָפה,
ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ּפֹוַרַחת,

ַאְּת יֹוְׁשָבה ָּבּה וְצֹוָפה,
ַאְּת צֹוָפה ָּבּה וְזֹוַרַחת.

ָלנּו יֵׁש, ַאַחי, ָהִרים ַאְלַּפיִם,
ָּבם נָאוּו ַרגְֵלי ַהְמַבֵּׂשר,
וְגַם ַמְלָאC ִמן ַהָּׁשַמיִם

ֶׁשֶאת נְַפֵׁשנּו הּוא ׁשֹוֵמר.
וְָחִסיד ָּבִעיר ַהּזֹו יֵׁש ָלנּו
וְגַם ַחּיָלֹות וְגַם ְּפָרִחים,

וְַהְּבָרכֹות ֻּכָּלן ֶׁשָּלנּו
וְַהְּבׂשֹורֹות וְַהְּׁשָבִחים.

ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל יָָפה …

וְָהֵעֶמק הּוא ַּכְפּתֹור וֶָפַרח,
וְָהָהר הּוא ֶּפַרח וְַכְפּתֹור,

וְַהָּצפֹון ְׁשָלגִים וֶָקַרח
וְַהָּדרֹום זָָהב ָטהֹור.

ָּכל ַהַּפְרֵּדִסים נֹוְתנִים ָּכאן ֵריַח
וְַהְּׁשֵקִדּיֹות ֻּכָּלן ּפֹוְרחֹות,
ַהֶּׁשֶמׁש ָּכאן ָתִמיד זֹוֵרַח

ַעל ֵמי תּוגָה ּוְמנּוחֹות.
ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל יָָפה …

ּגַם ַלִּפְרָחִחים ֲאֶׁשר ֵּבינֵינּו
יֵׁש ָמקֹום ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל,

ִמן ַהָּצרֹות ֶׁשֹּלא ָעֵלינּו
ַאָּתה וְַרק ַאָּתה גֹוֵאל.

ְּבָכחֹל–ָלָבן מּונָף ַהֶּדגֶל
וְִלירּוָׁשַליִם ָּכל ִׁשיַרי,

ֲאנְַחנּו ׁשּוב עֹוִלים ְלֶרגֶל.
הֹו, ִׁשיִרי: ַעם יְִׂשָרֵאל ַחי!

ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל יָָפה …

ארץ ישראל יפה / דודו ברק
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השקדיה פורחת / ישראל דושמן 
ַהְּׁשֵקִדּיָה ּפֹוַרַחת,
וְֶׁשֶמׁש ָּפז זֹוַרַחת.

ִצֳּפִרים ֵמרֹאׁש ָּכל ּגַג
ְמַבְּׂשרֹות ֶאת ּבֹוא ֶהָחג:

ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהּגִיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות!
ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהּגִיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות.

ָהָאֶרץ ְמַׁשּוַַעת:
ִהּגִיָעה ֵעת ָלַטַעת!

ָּכל ֶאָחד יִַּטע ּפֹה ֵעץ,
ְּבִאִּתים נֵֵצא חֹוֵצץ:

ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהּגִיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות!
ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהּגִיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות.

כוס רביעית – איכות הסביבה

יין אדום
הנני מוכן ומזומן לשתות כוס רביעית של ט"ו בשבט כוס יין שכולו 

אדום - כוס האביב בהדרו.

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר יִָמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה, ֹלא-ַתְׁשִחית ֶאת-ֵעָצּה ִלנְּדַֹח 
ָעָליו ּגְַרזֶן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל, וְאֹתֹו ֹלא ִתְכרֹת:  ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא ִמָּפנֶיָך 

ַּבָּמצֹור
)דברים כ, יט(
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 תמר

למה נמשלו ישראל לתמר?
מה תמרה זו אין בה פסולת,  אלא תמרים לאכילה,  לולבין להילול,  חריות 

)כפות( לסיכוך,  סיבים לחבלים,  סנסינים לכברה,  שפעת קורות לקרות בהן 
הבית - כך הם ישראל:  אין בהם פסולת. אלא מהם בעלי מקרא,  מהם בעלי 

משנה,  מהם בעלי אגדה,  מהם בעלי מצוות,  מהם בעלי צדקות.
)מדרש בראשית רבה, פרשה מ"א(

מדוע נאמר "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" )תהילים צב( ללמדך, שיש שני 
סוגים של צדיקים: צדיקים המעורבים בבריות מקרבים ומלמדים אותם, וצדיקים 
המסתגרים מן הבריות ומשתקעים בתלמודם. הראשונים הם כמו תמר - נושאים 

פירות, והאחרונים הם כמו ארז - נעלים וגבוהים אך עקרים. 
)על פי דברי המגיד ממזריטש(

ַצִּדיק ַּכָּתָמר יְִפָרח יְִפָרח
ַצִּדיק ַּכָּתָמר יְִפָרח,
ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנון יְִׂשּגֶה

ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנון יְִׂשּגֶה יְִׂשּגֶה.
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Oliv (Zayit) זית

וַיְִהי, ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום; וַּיְִפַּתח נַֹח, ֶאת-ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  וַיְַׁשַּלח, ֶאת-
ָהעֵֹרב; וַּיֵֵצא יָצֹוא וָׁשֹוב, ַעד-יְבֶֹׁשת ַהַּמיִם ֵמַעל ָהָאֶרץ.  וַיְַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹונָה, ֵמִאּתֹו-

ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמיִם, ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה.  וְֹלא-ָמְצָאה ַהּיֹונָה ָמנֹוַח ְלַכף-ַרגְָלּה, וַָּתָׁשב 
ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה-ִּכי-ַמיִם, ַעל-ְּפנֵי ָכל-ָהָאֶרץ; וַּיְִׁשַלח יָדֹו וַּיִָּקֶחָה, וַּיֵָבא אָֹתּה ֵאָליו 
ֶאל-ַהֵּתָבה.  וַּיֶָחל עֹוד, ִׁשְבַעת יִָמים ֲאֵחִרים; וַּיֶֹסף ַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹונָה, ִמן-ַהֵּתָבה.  
וַָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹונָה ְלֵעת ֶעֶרב, וְִהּנֵה ֲעֵלה-זַיִת ָטָרף ְּבִפיָה; וַּיֵַדע נַֹח, ִּכי-ַקּלּו ַהַּמיִם 

ֵמַעל ָהָאֶרץ.  
)בראשית ח, ו-יא(

אמר רבי יהושע בן לוי: למה נשמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אין עליו 
נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית 

לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.
)תלמוד בבלי, מנחות נ"ג, ב(

ְמרֹוָמיו  עֹוֶשה ָשלֹום  ִבּ
הּוא יֲַעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו 

ל  יְִשָרֵאל וְַעל ָכּ
וְִאְמרּו  ָאֵמן.

כשנפרד רב נחמן מרב יצחק, ביקש הוא ממנו לברכו. אמר לו: אמשול לך משל, 
לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב,  עייף וצמא,  ומצא אילן שפירותיו מתוקין 
וצלו נאה ואמת מים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו ויש בבצלו. 
וכשביקש לילך אמר: " אילן, אילן,  במה אברכך?  אם אומר לך שיהיו פירותיך 
מתוקין - הרי פירותיך מתוקין;  שיהא צלך נאה -הרי צלך נאה;  שתהא אמת 
מים עוברת תחתיך -הרי אמת מים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיעות 

שנוטעין ממך - יהיו כמותך".
)תלמוד בבלי, תענית ח(
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על כל אלה / נעמי שמר
על הדבש ועל העוקץ,

על המר והמתוק,
על בתנו התינוקת
שמור אלי הטוב.

על האש המבוערת,
על המים הזכים,

על האיש השב הביתה
מן המרחקים.

על כל אלה, על כל אלה,
שמור נא לי אלי הטוב.
על הדבש ועל העוקץ,

על המר והמתוק.
אל נא תעקור נטוע,

אל תשכח את התקווה
השיבני ואשובה

אל הארץ הטובה.
שמור אלי על זה הבית,

על הגן, על החומה,
מיגון, מפחד פתע

וממלחמה.
שמור על המעט שיש לי,

על האור ועל הטף
על הפרי שלא הבשיל עוד

ושנאסף.
על כל אלה...

מרשרש אילן ברוח,
מרחוק נושר כוכב,

משאלות ליבי בחושך
נרשמות עכשיו.

אנא, שמור לי על כל אלה
ועל אהובי נפשי,

על השקט, על הבכי
ועל זה השיר.
על כל אלה...



נּוָיה ירּוָשָׁלִים ַהְבּ ָאה ִבּ ְלָשָׁנה ַהָבּ
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ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל:
ַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן: ַעל ָהֵעץ ְוַעל 

ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת  ְּפִרי ָהֵעץ: ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ
ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא( ְיֹהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך 
ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו 

ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ְוֹנאַכל ִמִּפְרָּיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה 
ה ּוְבָטֳהָרה: ִּכי ַאָּתה ְיֹהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה  ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ
ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ַהֵּפרֹות: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ 

ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ַהֵּפרֹות:
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