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בס''ד

ַחת{ט} יִם ִמַּת֤ ים יִָּק֨וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱא�ִה֗ ֹ֣ הַוּי ד ְוֵתָֽרֶא֖ יִ֙ם ֶאל-ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַהָּׁשַמ֨
ה ַוֽיְִהי-ֵכֽן: ים{י}ַהּיַָּבָׁש֑ א ֱא�ִה֤ אַוּיְִקָר֨ יִם ָקָר֣ ֶרץ ּוְלִמְקֵו֥ה ַהַּמ֖ | ַלּיַָּבָׁש֙ה ֶא֔

ים ִּכי-ֽטֹוב: ים ַוַּיְ֥רא ֱא�ִה֖ אֶמר{יא}יִַּמ֑ ֹ֣ ֶׁשאַוּי ֶר֙ץ ֶּד֔ א ָהָא֨ ים ַּתְֽדֵׁש֤ ֱא�ִה֗
ֶרץ ר זְַרעֹו-֖בֹו ַעל-ָהָא֑ ֶׂשה ְּפִר֙י ְלִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ ֹ֤ י ע ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע זֶ֔ ֶׂשב ַמזְִר֣ ֵע֚

ֶׂשב{יב}ַוֽיְִהי-ֵכֽן: ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ץַוּתֹוֵצ֨ הּו ְוֵע֧ ַר֙ע ְלִמינֵ֔ יַע זֶ֨ ַמזְִר֤
ים ִּכי-ֽטֹוב: ר זְַרעֹו-֖בֹו ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּיְ֥רא ֱא�ִה֖ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה-ְּפִר֛ ֹֽ ֶרב{יג}ע ַוֽיְִהי-ֶע֥

י: ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ ֹ֖ ַוֽיְִהי-ב

י ְמַצְּו֛�{א} ר ָאֽנִֹכ֧ ה ֲאֶׁש֨ ַען ִּתְֽח֜יּוןָּכל-ַהִּמְצָו֗ ַהּ֖יֹום ִּתְׁשְמ֣רּון ַלֲֽעׂ֑שֹות ְלַמ֨
ֵתיֶכֽם: ֹֽ ה ַלֲֽאב ע יְהָֹו֖ ֶרץ ֲאֶׁשר-נְִׁשַּב֥ ם ֶאת-ָהָא֔ ם ּוָבאֶת֙ם ִוֽיִרְׁשֶּת֣ {ב}ּוְרִביֶת֗
ים ָׁשָנ֖ה י� ֶז֛ה ַאְרָּבִע֥ ה ֱא�ֶה֛ ר הֹוִלֽיְכ֜� יְהָֹו֧ ֶר� ֲאֶׁש֨ ְוָזַֽכְרָּת֣ ֶאת-ָּכל-ַהֶּד֗

ר (מצותו) ֹ֥ ר ִּבְלָבְֽב֛� ֲהִתְׁשמ ַעת ֶאת-ֲאֶׁש֧ ְת֗� ָלַד֜ ֹֽ ַען ַעּנְֹֽת֜� ְלנַּס ר ְלַמ֨ ַּבִּמְדָּב֑
יו ִאם-ֽ�א: ֒�{ג}ִמְצֹוָת֖ ְעָּתַוֽיְַעּנְ֘� ַוּיְַרִעֶב֒ ר ֽ�א-יַָד֔ ַוַּיֲֽאִכְֽל֤� ֶאת-ַהָּמ֙ן ֲאֶׁש֣

י ם ִּכ֛ ֶחם ְלַבּדֹ֙ו יְִחֶי֣ה ָהָֽאָד֔ י ֣�א ַעל-ַהֶּל֤ ַען הֹוִדֽיֲע֗� ִּכ֠ י� ְלַמ֣ ְו֥�א ָיְֽד֖עּון ֲאבֶֹת֑
ה יְִחֶי֥ה ָהָֽאָדֽם: א ִפֽי-יְהָֹו֖ י�{ד}ַעל-ָּכל-מֹוָצ֥ ְת֜� ֤�א ָבְֽלָת֙ה ֵמָֽעֶל֔ ִׂשְמָל֨
ים ָׁשָנֽה: ָקה ֶז֖ה ַאְרָּבִע֥ ר{ה}ְוַרגְְל֖� ֣�א ָבֵצ֑ י ַּכֲֽאֶׁש֨ � ִּכ֗ ְוָיַֽדְעָּת֖ ִעם-ְלָבֶב֑

ָּך: י� ְמיְַּסֶרֽ ר ִאיׁ֙ש ֶאת-ְּב֔נֹו יְהָֹו֥ה ֱא�ֶה֖ ַמְרָּת֔ ֶאת-ִמְצֹ֖ות יְהָֹו֣ה{ו}יְיֵַּס֥ ְוָׁש֣
ה אֹֽתֹו: יו ּוְליְִרָא֥ י� ָלֶלֶ֥כת ִּבְדָרָכ֖ י� ְמִבֽיֲא֖�{ז}ֱא�ֶה֑ ה ֱא�ֶה֔ י יְהָֹו֣ ִּכ֚

ה ּוָבָהֽר: ים ַּבִּבְקָע֖ ת יְֹֽצִא֥ ֹ֔ יִם ֲעיָנֹ֙ת ּוְתהֹמ ֶרץ ַנֲ֣חֵלי ָמ֔ ה ֶא֚ ֶרץ טֹוָב֑ {ח}ֶאל-ֶא֣
ֶמן ּוְדָבֽׁש: ה ְוֶגֶ֥פן ּוְתֵאָנ֖ה ְוִרּ֑מֹון ֶאֶֽרץ-ֵז֥ית ֶׁש֖ ֶרץ ִחָּט֙ה ּוְׂשעָֹר֔ ֶרץ{ט}ֶא֤ ֶא֗

ר ֲאָבֶנ֣יָה ֶרץ ֲאֶׁש֣ ּה ֶא֚ ל ָּב֑ ֹ֖ ר ּכ ֶחם ֽ�א-ֶתְחַס֥ ּה ֶל֔ אַכל-ָּב֣ ֹֽ ר ֤�א ְבִמְסֵּכנֻ֙ת ּת ֲאֶׁש֨
ב נְֽחֶׁשת: ֹ֥ יָה ַּתְחצ ל ּוֵמֲֽהָרֶר֖ הְוָאַֽכְלָּת֖{י}ַבְרזֶ֔ ְעָּת ּוֵבַֽרְכָּת֙ ֶאת-יְהָֹו֣ ְוָׂשָב֑

ר ָנַֽתן-ָלֽ�: ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֖ י� ַעל-ָהָא֥ ֱא�ֶה֔
Seder Tu Bishvat Rabbi David Kadoch - Abir Yaakob Congregation

2



בס''ד

י ם אָֹתֽם: {ד} ְוָנַֽתִּת֥ י ִּתְׁשְמ֔רּו ַוֲֽעִׂשיֶת֖ כּו ְוֶאת-ִמְצֹוַת֣ י ֵּתֵל֑ {ג} ִאם-ְּבֻחּקַֹת֖
יג ן ִּפְריֹֽו: {ה} ְוִהִּׂש֨ ה יִֵּת֥ ץ ַהָּׂשֶד֖ ּה ְוֵע֥ ֶר֙ץ יְבּוָל֔ ם ְוָנְֽתָנ֤ה ָהָא֨ ם ְּבִעָּת֑ גְִׁשֵמיֶכ֖

ַבע ֹ֔ ם ַלְחְמֶכ֙ם ָלׂש יג ֶאת-ָזַ֑רע ַוֲֽאַכְלֶּת֤ יר יִַּׂש֣ יר ּוָבִצ֖ יִׁ֙ש ֶאת-ָּבִצ֔ ָלֶכ֥ם ַּד֨
ין ם ְוֵא֣ ֶרץ ּוְׁשַכְבֶּת֖ י ָׁשלֹו֙ם ָּבָא֔ ַטח ְּבַאְרְצֶכֽם: {ו}   ְוָנַֽתִּת֤ ם ָלֶב֖ ִוֽיַׁשְבֶּת֥

ר ְּבַאְרְצֶכֽם: {ז} ֹ֥ ֶרב �א-ַתֲֽעב ֶרץ ְוֶח֖ י ַחָּי֤ה ָרָע֙ה ִמן-ָהָא֔ יד ְוִהְׁשַּבִּת֞ ַמֲֽחִר֑
ם ֲחִמָּׁש֙ה ְד֨פּו ִמֶּכ֤ ם ֶלָחֶֽרב: {ח} ְוָרֽ ם ְוָנְֽפ֥לּו ִלְפנֵיֶכ֖ יְֵביֶכ֑ ֹֽ ם ֶאת-א ּוְרַדְפֶּת֖

ם ֶלָחֶֽרב: {ט} יְֵביֶכ֛ם ִלְפנֵיֶכ֖ ֹֽ פּו ְוָנְֽפ֧לּו א ֹ֑ ה יְִרּד ם ְרָבָב֣ ה ִמֶּכ֖ ה ּוֵמָא֥ ֵמָא֔
י י ֶאת-ְּבִריִת֖ ימִֹת֥ ם ַוֲֽהִקֽ י ֶאְתֶכ֑ ם ְוִהְרֵּביִת֖ י ֶאְתֶכ֔ ם ְוִהְפֵריִת֣ ּוָפִנ֣יִתי ֲאֵליֶכ֔

י ׁש ּתֹוִצֽיאּו: {יא} ְוָנַֽתִּת֥ ן ִמְּפֵנ֥י ָחָד֖ ן ְויָָׁש֕ ן נֹוָׁש֑ ם יָָׁש֖ ִאְּתֶכֽם: {י}   ַוֲֽאַכְלֶּת֥
ם י ֶאְתֶכֽם: {יב} ְוִהְתַהַּלְכִּת֙י ְּב֣תֹוֲכֶכ֔ ל נְַפִׁש֖ ם ְוֽ�א-ִתגְַע֥ י ְּבֽתֹוֲכֶכ֑ ִמְׁשָּכִנ֖
ם י יְהָֹו֣ה ֱאֽ�ֵהיֶכ֗ ם ִּתְֽהיּו-ִל֥י ְלָעֽם: {יג} ֲאנִ֞ ים ְוַאֶּת֖ ם ֵלֽא�ִה֑ ְוָהִי֥יִתי ָלֶכ֖

ת ֹ֣ ים ָוֶֽאְׁשּבֹ֙ר מֹט ם ֲעָבִד֑ ת ָלֶה֖ ֹ֥ יִם ִמְהי ֶרץ ִמְצַר֔ אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ֲאֶׁש֨
ם ֽקֹוְמִמּיּֽות: (פ) ם ָוֽאֹוֵל֥� ֶאְתֶכ֖ ֻעְּלֶכ֔

ּה{א} ְללּויָ֨ הִּכי-֖טֹוב|ַה֥ ינּוזְַּמָר֣ ִעיםֱא�ֵה֑ ּבֹוֵנ֣ה{ב}ְתִהָּלֽה:נָאָו֥הִּכֽי-נָ֝
היְרּוָׁשַלִ֣ם ייְהָו֑ לנְִדֵח֖ רֵֹפא{ג}יְַכֵּנֽס:יְִׂשָרֵא֣ בִלְׁש֣בּוֵריָה֭ ׁשֵל֑ ּ֝וְמַחֵּב֗

ְסָּפרמֹוֶנ֣ה{ד}ְלַעְּצבֹוָתֽם: יםִמ֭ םַלּכֹוָכִב֑ ֻכָּל֗ א:ֵׁש֥מֹותְל֝ ָּג֣דֹול{ה}יְִקָרֽ
ַחֲאדֹוֵנ֣ינּו ֹ֑ ְתבּונָ֗תֹוְוַרב-ּכ יןִל֝ ד{ו}ִמְסָּפֽר:ֵא֣ יםְמעֹוֵד֣ הֲענִָו֣ יליְהָו֑ ַמְׁשִּפ֖
ים הֱע֣נּו{ז}ֲעֵדי-ָאֶֽרץ:ְרָׁשִע֣ הַליהָו֣ ינּוזְַּמ֖רּוְּבתֹוָד֑ {ח}ְבִכּנֹֽור:ֵלא�ֵה֣
ה יִםַהְֽמַכֶּס֬ ים|ָׁשַמ֨ יןְּבָעִב֗ ֶרץַהֵּמִכ֣ רָלָא֣ יַחָמָט֑ יםַהַּמְצִמ֖ {ט}ָחִצֽיר:ָהִר֣

ן הנֹוֵת֣ ּהִלְבֵהָמ֣ בִלְבֵנ֥יַלְחָמ֑ ֵר֗ ֹ֝ רע אּו:ֲאֶׁש֣ ת֤�א{י}יְִקָרֽ ַהּ֣סּוסִבגְבּוַר֣
ץ ייְֶחָּפ֑ יׁשֽ�א-ְבׁשֹוֵק֖ ה{יא}יְִרֶצֽה:ָהִא֣ הָוהרֹוֶצ֣ יויְ֭ ֶאת-יְֵרָא֑

Seder Tu Bishvat Rabbi David Kadoch - Abir Yaakob Congregation
3



בס''ד

י{יב}ְלַחְסּֽדֹו:ֶאת-ַהְֽמיֲַחִל֥ים רּוָׁשַלִםַׁשְּבִח֣ היְ֭ יֶאת-יְהָו֑ יִ�ַהְֽלִל֖ ֱא�ַה֣
ּזַק{יג}ִצּיֹֽון: יִּכֽי-ִח֭ יִ�ְּבִריֵח֣ �ְׁשָעָר֑ ַהָּׂשם-ְּגבּוֵל֥�{יד}ְּבִקְרֵּבֽ�:ָּבַנ֣יִ�ֵּבַר֖

ֶלבָׁש֑לֹום יםֵח֥ ִּט֗ ַח{טו}יְַׂשִּביֵעֽ�:ִח֝ ֶרץִאְמָר֣תֹוַהּׁשֵֹל֣ הָא֑ ֵהָר֗ יָ֥רּוץַעד-ְמ֝
ן{טז}ְּדָבֽרֹו: ֶלגַהּנֵֹת֣ ֶמרֶׁש֣ ֗פֹורַּכָּצ֑ ֶפרְּכ֝ ְר֣חֹוַמְׁשִל֣י�{יז}יְַפֵּזֽר:ָּכֵא֥ ַקֽ
ים ָר֗תֹוִלְפֵנ֥יְכִפִּת֑ יָק֝ ד:ִמ֣ ֹֽ םְּדָב֣רֹויְִׁשַל֣ח{יח}יֲַעמ בְויְַמֵס֑ ֝רּו֗חֹויֵַּׁש֥

יו(דברו)ַמִּג֣יד{יט}יִּזְלּו-ָמֽיִם: בְּדָבָר֣ ֹ֑ יוְליֲַעק יוֻחָּק֥ ְליְִׂשָרֵאֽל:ּ֝וִמְׁשָּפָט֗
ים{כ} ן | ְלָכל-ּ֗גֹוי ּוִמְׁשָּפִט֥ ָׂשה ֵכ֨ (פ)ַּבל-יְָד֗עּום ַהְֽללּוָיּֽה:֘�א ָע֤

יִם{א} הָוה ִמן-ַהָּׁשַמ֑ ּה | ַהְֽל֣לּו ֶאת-יְ֭ ְללּויָ֨ ְל֗לּוהּו ַּבְּמרֹוִמֽים:ַה֥ {ב}ַהֽ֝
ְל֗לּוהּו ָּכל-(צבאו) ְצָבָאֽיו: יו ַהֽ֝ ֶמׁש{ג}ַהְֽל֥לּוהּו ָכל-ַמְלָאָכ֑ ְללּוהּו ֶׁש֣ ַהֽ֭

ְל֗לּוהּו ָּכל-ּ֥כֹוְכֵבי ֽאֹור: ַח ַה֝ ר |{ד}ְויֵָר֑ יִם ֲאֶׁש֤ ַהַּמ֗ יִם ְו֝ י ַהָּׁשָמ֑ ְללּוהּו ְׁשֵמ֣ ַהֽ֭
ל ַהָּׁשָמֽיִם: ה{ה}ֵמַע֬ ם יְהָו֑ ַהְֽללּו ֶאת-ֵׁש֣ ֽ֭ אּו:ְי ה ְונְִבָרֽ י ֭הּוא ִצָּו֣ {ו}ִּכ֤

ן ְו֣�א יֲַעֽבֹור: ַת֗ ם ָחק-נָ֝ ד ְלעֹוָל֑ ם ָלַע֣ הָוה{ז}ַוּיֲַעִמיֵד֣ ַהְֽל֣לּו ֶאת-יְ֭
ים ְוָכל-ְּתהֹֽמֹות: ּנִינִ֗ ֶרץ ַּת֝ ׁש{ח}ִמן-ָהָא֑ הֵא֣ ָעָר֗ ֶלג ְוִקי֑טֹור ֥רּוַח ְס֝ ּ֭וָבָרד ֶׁש֣

ה ְדָבֽרֹו: ץ{ט}עָֹׂש֥ ים ְוָכל-ְּגָב֑עֹות ֵע֥ י ְוָכל-ֲאָרִזֽים:ֶהָהִר֥ ִר֗ ַהַֽחָּי֥ה{י}ְּפ֝
ֶמׂש ְוִצּ֥פֹור ָּכָנֽף: ֗ ה ֶר֝ ים{יא}ְוָכל-ְּבֵהָמ֑ ִר֗ ים ָׂש֝ ֶרץ ְוָכל-ְלֻאִּמ֑ ַמְלֵכי-ֶא֭

ְפֵטי ָאֶֽרץ: ֹ֥ ים ְוגַם-ְּבתּו֑לֹות{יב}ְוָכל-ׁש ים:ַּבחּוִר֥ ים ִעם-נְָעִרֽ ֵקנִ֗ {יג}זְ֝
ֶרץ ְוָׁשָמֽיִם: ה ִּכֽי-נְִׂשָּג֣ב ְׁש֣מֹו ְלַבּ֑דֹו ֝הֹו֗דֹו ַעל-ֶא֥ ם יְהָו֗ {יד}יְַהְל֤לּו | ֶאת-ֵׁש֬

ְׂשָרֵאל ַעֽם-ְקרֹ֗בֹו ַהְֽללּוָיּֽה: יו ִלְבֵנ֣י יִ֭ ֶרן | ְלַעּ֡מֹו ְּתִהָּל֤ה ְלָֽכל-ֲחִסיָד֗ ַוָּיֶ֤רם ֶק֨
(פ)

ת{א} הָוה ֶאת-ִׁשיַב֣ ֲע֥לֹות ְּבׁ֣שּוב יְ֭ יר ַהַּֽמ֫ ינּו ְּכחְֹלִמֽים:ִׁש֗ יִ֗ ז{ב}ִצּ֑יֹון ָה֝ ָא֤
ה ַלֲעׂ֥שֹות הָו֗ יל יְ֝ ז יֹאְמ֣רּו ַבּגֹוִי֑ם ִהגְִּד֥ ָּנ֥ה ָא֭ יִָּמֵל֪א ְׂש֡חֹוק ִּפינּ֮ו ּוְלׁשֹוֵנ֪נּו ִר֫
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נּו ָהִי֥ינּו ְׂשֵמִחֽים:{ג}ִעם-ֵאֶּֽלה: הָוה ַלֲעׂ֥שֹות ִעָּמ֗ יל יְ֭ ה{ד}ִהגְִּד֣ ׁשּוָב֣
ים ַּבֶּנֽגֶב: נּו ַּכֲאִפיִק֥ הָוה ֶאת-(שבותנו) ְׁשִביֵת֑ ה{ה}יְ֭ ים ְּבִדְמָע֗ ַהּזְֹרִע֥

רּו: ֹֽ � | ּוָבכֹ֮ה{ו}ְּבִרָּנ֥ה יְִקצ ֤לֹו� יֵֵל֨ ֹֽא-יָ֥בֹוא ְבִרָּנ֑הָה֘ ָּזַ֥רע ּב א ֶמֶֽׁש�-ַה֫ נֵֹׂש֪
א ֲאֻלּמָֹתֽיו: ֵׂש֗ ֹ֝ נ
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Order of Foods
1.Mezonot

a. מזונותמיניבוראהעולםמלךאלקינוה'אתהברוך
b.Baruch ata adonai, elohenu melech ha’olam,

bore mine mezonot
2.Olives

a. העץפריבוראהעולםמלךאלקינוה'אתהברוך
b.Baruch ata adonai, elohenu melech ha’olam

bore peri ha’etz
3.Dates
4.Grapes/Raisins
5.Glass of white wine

a. הגפןפריבוראהעולםמלךאלקינוה'אתהברוך
b.Baruch ata adonai elohenu melech haolam

bore peri hagefen
6.Figs
7.Pomegranates
8.Etrogs
9.Apples
10. Glass of white wine with a little red wine
11. Walnuts
12. Hazelnuts
13. Almonds
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14. Carobs
15. Pears
16. Glass of wine, half white, half red
17. Various Berries
18. Peanuts

a. האדמהפריבוראהעולםמלךאלקינוה'אתהברוך
b.Baruch ata adonai elohenu melech haolam

bore peri ha’adama
19. Red wine with a little bit of white
20. Any other fruit

(Divre Torah)

Beracha Me’en Shalosh (Al HaMihya)

ָהעֹוָלםֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְהָֹוה,ַאָּתהָּברּו�

ַהַּכְלָּכָלהְוַעלַהִּמְחיָהַעלמזונות:

ַהֶּגֶפןְּפִריְוַעלַהֶּגֶפןַעל:יין

ָהֵעץְּפִריְוַעלָהֵעץַעלהמינים:משבעת

ַלֲאבֹוֵתינּו,ְוִהנְַחְלָּתֶׁשָרִציָתּוְרָחָבהטֹוָבהֶחְמָּדהֶאֶרץְוַעלַהָּׂשֶדה,ְּתנּוַבתְוַעל
ִמּטּוָבּהְוִלְׂשּבַֹעִמִּפְריָּהֶלֱאכֹל .
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ִצּיֹוןַהרְוַעלִעיָר�,יְרּוָׁשַליִםְוַעלַעָּמ�,יְִׂשָרֵאלְוַעלָעֵלינּוֱא�ֵהינּו,יְהָֹוהַרֵחם
ִּבְמֵהָרהַהּקֶֹדׁשִעיריְרּוָׁשַליִםּוְבנֵהֵהיָכָל�.ְוַעלִמזְָּבָח�ְוַעלְּכבֹוָד�,ִמְׁשַּכן

.ְביֵָמינּו

ּוְבָטֳהָרהִּבְקֻדָּׁשהָעֶליָהּונְָבֶרְכ�ְּבִבנְיָנָּה,ְוַׂשְּמֵחנּוְלתֹוָכּה,ְוַהֲעֵלנּו .

ָהָאֶרץַעלְּל�ְונֹוֶדהַלּכֹל,ּוֵמִטיבטֹובַאָּתהִּכי

ַהִּמְחיָהְוַעל:מזונותאכלאם .

ַהָּגֶפןְּפִריְוַעליין:שתהאם .

ַהֵּפרֹותְוַעלהמינים:משבעתאכלאם

ְוַעלָהָאֶרץַעליְהָֹוה,ַאָּתהָּברּו�

ַהִּמְחיָהמזונות:אכלאם .

ַהָּגֶפןְּפִרייין:שתהאם .

ַהֵּפרֹותהמינים:משבעתאכלאם

Beracha Bore Nefashot:

ָּברּו� ַאָּתה יְהֹוָה, ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות וְֶחְסרֹוָנן ַעל
ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל-ָחי. ָּברּו� ַחי ָהעֹוָלִמים:
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