בס"ד

ראש השנה לאילן
”ארבעה ראשי שנים הם ...באחד בשבט
ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי ,בית
הלל אומרים בחמשה עשר בו“.
)משנה ראש השנה א,א(

כל אילנות העולם  -ראש השנה שלהם
הוא ט”ו בשבט ,שהכול הולך לפי טבעה
של ארץ ישראל ,שהיא עיקר העולם.
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ט"ו בשבט בהלכה
ערלה:

התורה אסרה עלינו לאכול פירות 'ערלה' – פירות של עץ שלא מלאו לו
שלוש שנים לנטיעתו.
כשהעץ מגיע לשנה הרביעית ,הוא נקרא 'נטע רבעי'.
פירות נטע רבעי מותרים באכילה לאחר חילולם.
קביעת השנה של הפירות )במניין שנות ערלה( היא ט"ו בשבט.
פירות שייחנטו מט“ו בשבט ואילך ,לאחר שכבר עברו עליהם ארבע שנים
מנטיעתם ,יתחייבו בכל דיני תרומות ומעשרות.

תרומות ומעשרות:

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ,לעניין תרומות ומעשרות )בכל שנה
אנו מפרישים תרומה גדולה ,מעשר ראשון ותרומת מעשר ,מלבד זאת
בשנים א,ב,ד,ה לשמיטה אנו מפרישים מעשר שני ,ובשנים ג ,ו לשמיטה
 מעשר עני( .כשמפרישים תרומות ומעשרות ,אין לערב את הפירותשהתחילו לצמוח בשנה שעברה עם אלו שצמחו השנה .לכן יש לדעת
מתי מתחילה השנה החדשה ,כדי לעשר בנפרד את פרות כל שנה ושנה.
התאריך הקובע מאיזו שנה הפרי ,הוא ט"ו בשבט .פירות שחנטו )שהתחילו
לצמוח( עד ט"ו בשבט ,שייכים לשנת המעשר הקודמת .פירות שחנטו
לאחר ט"ו בשבט ,שייכים לשנת המעשר הבאה.
*את סדר הפרשת תרומות ומעשרות ודיניה ,אפשר ללמוד בתקליטור
בהוצאת מכון התורה והארץ )טל' ( 08-6847325
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נ ְִמ ְשׁלוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ חִ טָּ ה

"בִּ טְ נֲֵ ע ֵר ַמת חִ טִּ ים" .הִ סְ בִּ ירוּ חֲ זַ"ל:
"וַהֲ א ֲע ֵרמוֹת ֶשׁל אִ צְ טְ ֻרבָּ לִ ין
ְשׁל פִּ לְ פְּ לִ ין יָפוֹת ֵמהֶ ן,
ו ֶ
וְלָ ָמּה נ ְִמ ְשׁלוּ לְ חִ טִּ ין.
אֶ לָּ א יָכוֹל אָ ָדם לִ חְ יוֹת
בְּ א פִּ לְ פְּ לִ ין וּבְ א אִ צְ טְ ֻרבָּ לִ ין,
וְאִ י אֶ פְ ָשׁר לָ עוֹלָ ם לִ חְ יוֹת בְּ א חִ טִּ ים.
וּכְ ֵשׁם ֶשׁאִ י אֶ פְ ָשׁר לָ עוֹלָ ם בְּ א חִ טִּ ין,
כָּ  אִ י אֶ פְ ָשׁר לָ עוֹלָ ם בְּ א י ְִשׂ ָראֵ ל"
)מדרש תהילים ב'(
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סיפור

מטע הארץ תחילה
ַבּ ֲחגִ יגַ ת ַמ ָטּ ִעים ְבּהוֹד ַה ָשּׁרוֹן ,נִ ְת ַכּ ֵבּד ָה ַרב
יעה ָה ִראשׁוֹנָ הְ .כּ ֶשׁ ָקּם ו ְָהלַ  לִ נְ ט ַֹע
קוּק ַבּנְּ ִט ָ
וּפנָ יו ָהיוּ
ִה ְת ַרגֵּ שׁ ְמאֹדֵ ,עינָ יו זָ לְ גוּ ְדּ ָמעוֹתָ ,
יד-אשְׁ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ישׁוּ לוֹ ֶאת ַה ַמּ ְע ֵדּרֵ ,ס ַרב
ְכּלַ ִפּ ֵ
י-ה ֲא ָד ָמה ְבּיָ ָדיו,
וט ֵפּל ְבּ ִרגְ ֵב ָ
כּוֹפף ִ
לְ ַק ְחתּוִֹ ,ה ְת ֵ
ְכּ ֶשׁ ֻכּלּוֹ נָ תוּן ִבּ ְר ָע ַדת-ק ֶֹדשׁ.
ַא ַחד ַה ְמּק ָֹר ִבים ִה ְר ָשׁה לְ ַע ְצמוֹ לִ ְשׁאֹל ֶאת
ָה ַרב ַמ ַ
ל-כּ ,ו ְָה ַרב ֵה ִשׁיב
דּוּע הוּא ִמ ְת ַרגֵּ שׁ ָכּ ָ
יעת ְפּ ִרי ְבּ ֶא ֶרץ-יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,אין זוֹ
ו ְָא ַמר" :נְ ִט ַ
זוֹהי ִה ְת ַדּ ְבּקוּת
ְס ָתם ְפּ ֻעלָּ ה ַח ְקלָ ִאית ְרגִ ילָ הִ ,
ְבּ ִמ ָ
דּוֹתיו ֶשׁל ָה ָקּ ָבּ"הֶ ,שׁ ַאף הוּא ִה ְת ַע ֵסּק
ְבּ ַמ ַטּע ָה ָא ֶרץ ְתּ ִחלָּ ה".
)מועדי הראי"ה(
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לוֹם
ם
ם בַּבּחֲחלוֹ
עוֹרריים
רוֹאֶאה ְשׂעוֹ ִ
הָהרוֹ
ווֹנוֹתיוֶ .שׁנֶּאֱ ַמר:
ָ
סָ רוּ ֲע
אתְ תּכֻ פָּ ר"
"וְסָ ר ֲעוֹנֶ וְחַ טָּ ְ
אָ ַמר ַרבִּ י ז ֵָירא:
יתי ִמבָּ בֶ ל לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל
א ָעלִ ִ
עוֹרים בַּ חֲ לוֹם"
יתי ְשׂ ִ
ַעד ֶשׁ ָראִ ִ
)ברכות נז ,ע"א(

מנהגי היום
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אין מתענים ,אין נופלים אפיים ואין אומרים תחנון בט"ו בשבט .אם
חל ט"ו בשבט בשבת ,אין אומרים 'אב הרחמים' ו'צדקתך צדק'.
יש הנוהגים לאכול בט“ו בשבט משבעת המינים שנשתבחה בהם
ארץ ישראל.
יש הנוהגים לאכול בט“ו בשבט אתרוג ,ובמיוחד אתרוג מארבעת
המינים ,שברכו עליו בסוכות.
יש הנוהגים להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג נאה לארבעת המינים
בשנה הבאה .גם כשט"ו בשבט חל בשבת יכולים לבקש על כך
בתפילת 'אלקי נצור' ,ואין בזה 'בקשת צרכים' בשבת.
יש הנוהגים לאכול מפירות ארץ ישראל ,וללמוד בזמן האכילה את
ההלכות השייכות למצוות התלויות בארץ; וכשאין בנמצא מפירות
ארץ ישראל ,נוהגים לאכול מפירות חוץ לארץ.
יש להקפיד כל השנה וקל וחומר בט“ו בשבט ,שהפירות הנאכלים הם
בלי חשש ערלה ,מעושרים כדין ,ואין בהם תולעים.
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"אָ ַמר ר' ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן לָ ִקישׁ,

אֻ ָמּה זוֹ כְּ גֶפֶ ן נ ְִמ ְשׁלָ ה .כֵּ יצַ ד?
)שׁיֵּשׁ ֲעלֵ יהֶ ם פֵּ רוֹת ְמ ַעטִּ ים(
זְמוֹרוֹת ֶשׁבָּ הּ ֶ
אֵ לּוּ בַּ ֲעלֵ י בָּ ִתּים )אֲ נ ִָשׁים ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם ִמצְ ווֹת(.
)שׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם פֵּ רוֹת ַרבִּ ים(
אֶ ְשׁכּוֹלוֹת ֶשׁבָּ הּ ֶ
תּוֹרה(.
)שׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם ָ
ידי חֲ כָ ִמים ֶ
אֵ לּוּ ַתּלְ ִמ ֵ
ימים(.
וּת ִמ ִ
ָעלִ ים ֶשׁבָּ הּ אֵ לּוּ ַע ֵמּי הָ אָ ֶרץ )אֲ נ ִָשׁים פְּ שׁוּטִ ים ְ
יקנִים ֶשׁבְּ י ְִשׂ ָראֵ ל
נוֹקנוֹת ֶשׁבָּ הּ אֵ לּוּ ֵר ָ
ְק ָ
תּוֹרה וְא ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים(
)אֲ נ ִָשׁים ֶשׁאֵ ין בָּ הֶ ם א ָ
וְכֻ לָּ ם בְּ גֶפֶ ן אַ חַ תָ .מה הַ טַּ ַעם?
ידי הַ חֲ כָ ִמים(
)תּלְ ִמ ֵ
יְבַ ְקּשׁוּ הָ אֶ ְשׁכּוֹלוֹת ַ
)ע ֵמּי הָ אָ ֶרץ(,
ַרחֲ ִמים ַעל הֶ ָעלִ ים ַ
ֶשׁאִ לְ ָמלֵ א הֶ ָעלִ ים אֵ ין הָ אֶ ְשׁכּוֹלוֹת ִמ ְת ַקיּ ְִמים".
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)חולין צ"ב ,ע"ב(

סדר אכילת הפירות
.1
.2

.3

.4

.5

מקדימים לאכול כל דבר שברכתו ’המוציא‘; לאחר מכן אוכלים דבר
שברכתו ’מזונות‘ ,ולאחר מכן מברכים על היין.
נוהגים ששבעת המינים קודמים לכל פירות העץ האחרים ,מלבד
הנוהגים כדעת הרמב“ם ,שמקדימים את הפירות שחביבים עליו
כעת.
כל הקודם בפסוק ”ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית
שמן ודבש )תמרים(" קודם לברכה ,אך כל הקרוב למילה "ארץ"
בפסוק  -חשיבותו גדולה יותר .על כן הזית והתמר קודמים לגפן
לתאנה ולרימון ,מכיוון שהזית והתמר נכתבו מיד לאחר המילה
"ארץ" השנייה ,ואילו הגפן ,התאנה והרימון נכתבו בריחוק שתי מילים
מהמילה "ארץ" הראשונה .והגפן קודמת לתאנה ,התאנה לרימון
והזית לתמר.
חיטה ושעורה העשויים לתבשיל או לפת קודמים לזית ולתמר ,אבל
חיטה או שעורה יבשים או שנעשה מהם משקה )שברכתם ’אדמה‘
או ’שהכל‘(  -פירות המינים האחרים קודמים להם.
פירות העץ קודמים לפירות האדמה ,ויש אומרים שאם פרי האדמה
חביב עליו מאוד ,יש לברך עליו קודם לפרי העץ.

תּוֹרה לִ ְתאֵ נָה?
"מפְּ נֵי ָמה נ ְִמ ְשׁלָ ה ָ
ִ

ֶשׁרֹב הָ אִ ילָ נוֹת ,הַ ַזּיִת וְהַ גֶּפֶ ן וְהַ ְתּ ָמ ָרה נִלְ ָקטִ ין כְּ אֶ חָ ד,
וְהַ ְתּאֵ נָה נִלְ ֶקטֶ ת ְמ ַעט ְמ ַעט.
לוֹמד ְמ ַעט וּלְ ָמחָ ר הַ ְרבֵּ ה,
תּוֹרה ,הַ יּוֹם ֵ
כָּ  הַ ָ
לְ פִ י ֶשׁאֵ ינָהּ ִמ ְתלַ ֶמּ ֶדת
א בְּ ָשׁנָה וְא בִּ ְשׁ ַתּיִם".
)במדבר רבה יב(
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זמן אכילת הפירות
.1

.2

כשט“ו בשבט חל בשבת ,עדיף לאכול פירות ט“ו בשבט בתוך
הסעודה )לאחר הקידוש וברכת ’המוציא‘( ,ולא בין הקידוש
לסעודה ,כדי שלא לבוא לידי ספק בברכה אחרונה .כמו כן
אפשר לעשות סעודת פירות לאחר ברכת המזון ,אולם יש
להשתדל לשהות זמן מה אחר הסעודה ,שלא תהא זו אכילה
גסה ,ושלא לברך ברכה שאינה צריכה.
בדיעבד ,מי שצריך לאכול פירות ט“ו בשבט אחר הקידוש
וקודם הסעודה ,ינהג כדלהלן:
א .אם אכל פירות שצריך לברך עליהם בתוך הסעודה )כגון:
תמרים ,תאנים( ,וידוע לו שלא יאכל פירות אלו בסעודה
– לפי פוסקי אשכנז וחלק מן הפוסקים הספרדים חייב
לברך ברכה אחרונה קודם נטילת ידיים; ויש מחכמי ספרד
שפוטרים מברכה אחרונה ,אולם אם הוא מתכוון לאכול
מפירות אלו גם בתוך הסעודה ,אינו צריך לברך ברכה
אחרונה קודם נטילת ידיים.
ב .על יין או על פירות המעוררים את התיאבון )חמוצים,
זיתים( ,אין מברכים ברכה אחרונה קודם הסעודה.
ג .אם אכלו ירקות שאין מברכים עליהם במהלך הסעודה
)כגון :תפוחי אדמה ,גזר( ,יש לברך עליהם ברכה אחרונה
קודם הסעודה.

"הֵ נֵצוּ הָ ִרמֹנִים"

יּוֹשׁבִ ים
אֵ לּוּ הַ ִתּינוֹקוֹת ֶשׁ ְ
תּוֹרה
וְעוֹסְ ִקים בַּ ָ
ְיוֹשׁבִ ים שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת
ו ְ
כְּ ג ְַר ִעינֵי ִרמּוֹנִים.
)שיר השירים רבא ו' יז'(
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מפרי הארץ

סיפור

ַפּ ַעם יָ ָצא ָה ַרב ָמ ְר ֳדּ ַכי ֵאלִ יָּ הוּ זַ ַצ"ל לְ ִסיּוּר ְבּחוּ"ל ,ו ְִד ֵבּר ַעל
יבוּתהּ ֶשׁל ֶא ֶרץ -יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .בּ ַמ ֲהלַ ַ ה ְסּ ֻע ָדּה ֵה ִביאוּ לָ ַרב
ֲח ִשׁ ָ
"כּבוֹדוֹ יִ ְט ַעם
זֵ ִ
יתים יָ ִפים וּגְ דוֹלִ יםָ .א ַמר ַא ַחד ָה ֲאנָ ִשׁים לָ ַרבְ :
טוֹבים ,א
יתים ַהלָּ לוֵּ ,הם גְּ ֵדלִ ים ָכּאן .גַּ ם ָכּאן יֵ שׁ ֵפּרוֹת ִ
ֶאת ַהזֵּ ִ
ַרק ְבּ ֶא ֶרץ-יִ ְשׂ ָר ֵאל".
יתים נִ ְראוּ יָ ִפים ִבּ ְמיֻ ָחדֲ .א ָבל ָה ַרב א ָט ַעם ֵמ ֶהם ,ו ְִה ְס ִבּיר:
ַהזֵּ ִ
בוֹדהּ ֶשׁל ֶא ֶרץ-
יתים ַהלָּ לוּ ְכּ ֵדי לְ ַה ְמ ִעיט ִבּ ְכ ָ
ִאם ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ַבּזֵּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,א א ַֹכל ֵמ ֶהם.
יתים ו ְִשׁ ְבּחוּ ֶאת ַט ֲע ָמם ,לָ ַקח
ְכּ ֶשׁ ָר ָאה ָה ַרב ֶשׁ ֻכּלָּ ם ָט ֲעמוּ ֵמ ַהזֵּ ִ
"מיֻ ָצּר ְבּ ִקבּוּץ יַ ְבנֶ ה"ֵ .ה ִבין
קּוּפ ָסה ו ְָר ָאה ֶשׁ ָכּתוּב ָעלֶ ָ
יה ְ
ֶאת ַה ְ
יתים ַהלָּ לוּ ְמיֻ ָצ ִּרים ְבּ ֶא ֶרץ-
ָה ַרב ֶשׁ ִאישׁ ִמלְּ ַבדּוֹ א ָשׂם לֵ ב ֶשׁ ַהזֵּ ִ
ימים ,גַּ ם ֲאנִ י
יתים ַהלָּ לוּ ָכּל ָכְּ ט ִע ִ
"אם ַהזֵּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאלָ .א ַמר לָ ֶהםִ :
ֶא ְט ַעם ֵמ ֶהם".
אוֹכל
יתים נִ ְר ָאה ִכּ ְמנַ ֵצּ ַחִ .הנֵּ ה ,גַּ ם ָה ַרב ֵ
ָה ִאישׁ ֶשׁ ִדּ ֵבּר ִבּ ְשׁ ַבח ַהזֵּ ִ
יתים ֶשׁל חוּ"ל...
ֵמ ַהזֵּ ִ
יתים ו ְָא ַמרֶ " :בּ ֱא ֶמת ֵהם ְמ ֻשׁ ָבּ ִחים ְמאֹד .א
ָט ַעם ָה ַרב ִמן ַהזֵּ ִ
טוּח ֶשׁ ֵהם ֵמ ֶא ֶרץ-
יתים ָכּ ֵאלֶּ ה גְּ ֵדלִ ים ְבּחוּ"לָ .בּ ַ
יָ כוֹל לִ ְהיוֹת ֶשׁזֵּ ִ
"כּבוֹד ָה ַרב ,גַּ ם ְבּחוּ"ל גְּ ֵדלִ ים ְדּ ָב ִרים
יִ ְשׂ ָר ֵאל"ָ .א ַמר לוֹ ָה ִאישְׁ :
ְט ִע ִ
יחה.
ימים" .ו ְָכל ַה ִצּבּוּר ִה ְק ִשׁיב לַ ִשּׂ ָ
יכן ְמיֻ ָצּ ִרים
קּוּפ ָסה וְיַ גִּ יד לוֹ ֵה ָ
ִבּ ֵקּשׁ ָה ַרב ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁיִּ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ַה ְ
"קבּוּץ יַ ְבנֶ הֶ ,א ֶרץ-יִ ְשׂ ָר ֵאל".
יתים ַהלָּ לוָּ .ה ִאישׁ ִה ְס ַתּ ֵכּל ו ְָא ַמרִ :
ַהזֵּ ִ
ימים ,בּוֹא
יתים ְט ִע ִ
אוֹהב זֵ ִ
ֵ
"אם ַא ָתּה ָכּל ָכּ
ָא ַמר לוֹ ָה ַרבִ :
ימים.
לְ ֶא ֶרץ-יִ ְשׂ ָר ֵאלִ .היא ְמגַ ֶדּלֶ ת ִבּ ְשׁ ִבילְ ֶ את ָכּל ַה ֵפּרוֹת ַה ְטּ ִע ִ
ַמ ָמּשׁ ִבּ ְשׁ ִבילְ  וּלְ ַמ ַענְ  .בּוֹאָ ,ה ָא ֶרץ ְמ ַח ָכּה לְ !
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למה נ ְִמ ְשׁלוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ַזּיִת?
נוֹשׁ ִרים,
ַמה ַזּיִת אֵ ין ָעלָ יו ְ
א בִּ ימוֹת הַ חַ ָמּה וְא בִּ ימוֹת הַ גּ ְָשׁ ִמים -
אַ ף י ְִשׂ ָראֵ ל,
אֵ ין לָ הֶ ם בְּ טֵ לָ ה עוֹלָ ִמית,
א בָּ עוֹלָ ם הַ זֶּה וְא בָּ עוֹלָ ם הַ בָּ א.
)ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רפט(.

חתימת הברכה
.1

.2

.3
.4
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כל האוכל פירות ארץ ישראל משבעת המינים ,צריך
להזכיר בברכה אחרונה שבחה של ארץ ישראל ,וחותם
”על פירותיה“ )זיתים ,רימונים ותמרים ,רובם מגידולי
הארץ(.
האוכל מפירות חו“ל ,חותם בברכה האחרונה
”על הפירות“ .בכל מקרה שיש ספק אם הפירות
מהארץ או מחו“ל ,יחתום את הברכה ”על הפירות“
)צימוקים  -חלקם מהארץ וחלקם מחו“ל(.
אם אכל פירות שבעת המינים גם מהארץ וגם מחו“ל,
יחתום ”על הפירות“.
ברכת ”מעין שלוש‘‘ פוטרת גם את פירות העץ שאינם
משבעת המינים.

לָ ָמה נ ְִמ ְשׁלוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לַ ָתּ ָמר?
ַמה ְתּ ָמ ָרה זוֹ אֵ ין בָּ הּ פְּ סֹלֶ ת ,אֶ לָּ א:
ְתּ ָמ ִרים לַ אֲ כִ ילָ ה ,לוּלָ בִ ים לְ הַ לֵּ ל,
חָ ִריּוֹת לְ סִ יכּוּ ...כָּ  הֵ ם י ְִשׂ ָראֵ ל -
אֵ ין בָּ הֶ ם פְּ סֹלֶ ת ,אֶ לָּ א:
ֵמהֶ ם בַּ ֲעלֵ י ִמ ְק ָראֵ ,מהֶ ם בַּ ֲעלֵ י ִמ ְשׁנָה,
ֵמהֶ ם בַּ ֲעלֵ י אַ גּ ָָדהֵ ,מהֶ ם בַּ ֲעלֵ י ִמצְ וֹת,
ֵמהֶ ם בַּ ֲעלֵ י צְ ָדקוֹת.
)מדרש רבה בראשית מ“א(

שירת העשבים

סיפור

יתי לַ ֲעלוֹת ַעל
ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ַא ְריֵ ה לֵ וִ ין ְמ ַס ֵפּרִ :בּ ְשׁנַ ת ַת ְּר ָס"ה ,זָ ִכ ִ
וּפגַ ְשׁ ִתּי לָ ִראשׁוֹנָ ה ֶאת ַר ֵבּנוּ ַהגָּ אוֹן ָה ַרב
ַא ְד ַמת ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּיָ פוָֹ ,
ְשׂוֹח ְחנוּ
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק קוּקָ .ה ַרב ִק ְבּלָ נִ י ְבּ ֵס ֶבר ָפּנִ ים יָ פוֹת ,ו ַ
תוֹרהַ .א ֲח ֵרי ְתּ ִפלַּ ת ִמנְ ָחה ,יָ ָצא ַר ֵבּנוְּ ,כּ ֶה ְרגֵּ לוֹ ,לְ ַטיֵּ ל
ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
ֵויתי ִאתּוַֹ .בּ ֶדּ ֶרָ ק ַט ְפ ִתּי ֵאיזֶ ה ֵע ֶשׂב אוֹ ֶפּ ַרח.
ַבּ ָשּׂ ֶדה ,וַ ֲאנִ י ִה ְתלַ וּ ִ
ִהזְ ַד ַעזֵ ַע ַר ֵבּנוּ ו ְָא ַמר לִ י ְבּנַ ָחת ִכּי הוּא נִ זְ ַהר ְמאֹוד ֶשֹּׁלא לִ ְקטֹף
ֹוחִ ,כּי ֵאין ֵע ֶשׂב
תוֹעלֶ תֵ ,ע ֶשׂב אוֹ ֶפ ַרח ֶשׁיָּ כוֹל לִ גְ דֹּול אוֹ לִ ְצמ ַ
ְבּלִ י ֶ
אוֹמר לוֹ "גְּ ַדל".
ִמלְּ ַמ ָטּה ֶשׁ ֵאין לוֹ ַמזָּ ל ִמלְ ַמ ְעלָ ה ָה ֵ

לוֹח ֶשׁת ֵאיזֶ ה סוֹדָ ,כּל
אוֹמר ָדּ ָברָ ,כּל ֶא ֶבן ֶ
ָכּל ִציץ ֵע ֶשׂב ֵ
אוֹמ ֶרת ִשׁ ָירה...
יאה ֶ
ַה ְבּ ִר ָ
)מתוך הספר "איש צדיק היה"(
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