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  אכילת תפוח בליל שבת כסגולה לפרנסה בשפע
  ?מרגישים שהמצב דחוק והפרנסה לא משהו

 !אכילת תפוח בליל שבת:  סגולה עוצמתית שיכולה לשנות את המצבהנה
 

. את הסגולה הזאת יש לערוך בערב שבת בזמן הקידוש
ההסבר לסגולה נעוץ באדם וחווה שכידוע חטאו בערב 

העונש בעקבות .  הדעתשבת ואכלו את פרי התפוח מעץ
 -החטא היה שלאדם יהיה קשה כל חייו בעניין הפרנסה 

ולאישה יהיה קושי וצער , "בזיעת אפך תאכל לחם"
  .בגידול הבנים

  
  ?איך עושים את הסגולה

  
רצוי שיהיו , הכינו לפני שבת שני תפוחים אדומים ויפים

לאחר אמירת . מונחים על כלי או מגש יפה לכבוד שבת
" אשת חיל"בין תפילת , "אשת חיל"ו" כםשלום עלי"
, ישנו נוסח תפילה מהזוהר הקדוש, "יום השישי"ל

  ".יומא דא מתעטרא: "המתחיל במילים
  

 אלו - " דתפוחין קדישין"בנוסח הזה מוזכרות המילים 
אותם תפוחים שאדם מתקן איתם את חטא האדם 

  . י כך זוכה האדם למעשה להוריד שפע גדול"ע. הראשון
  

קריאת הנוסח ממשיכים כרגיל בקידוש ואוכלים לאחר 
את סעודת השבת כאשר התפוחים עדיין שלמים על 

לוקח הבעל את התפוחים , בסיום הארוחה. השולחן
כאשר הידיים סוגרות , ומחזיק אותם בשתי הידיים

פותח את ידיך ומשביע לכל חי : "עליהם ואומר בכוונה
 וכן המילה 'תפוח' היא אותיות 'פותח' המילה -" רצון

  .'צינור' זה אותיות 'רצון'
  

כך אדם זוכה להוריד עליו את השפע של אותו שבוע 
לאחר מכן יחתוך התפוח לפלחים ויברך . בצינור ישיר

את הפלחים מחלקים לבני . עליו ברכת העץ
הסגולה נוסתה על ידי אנשים רבים שראו ישועות .הבית

  . מופלאות ושפע גדול להמשך השבוע
  

  :'מתוך הזוהר דף רז ב'  מתעטראיומא דא'
   

 ּוְׁשָמא ִעָּלָאה , ִמְתַעְּטָרא ְּבִׁשְבִעין ִעְטִרין, יֹוָמא ָּדא
, ְוִאְתנְִהירּו ֻּכְּלהּו ַּדְרּגִין, ִאְׁשְּתִלים ְבָכל ִסְטִרין, ַקִּדיָׁשא

ְותֹוֶסֶפת , ּוִבְקדּוָּׁשה ַעל ְקדּוָׁשה, ְוכָֹּלא ְּבֶחְדָוה ְּדִבְרָּכאן
  .ְקדּוָּׁשהּדִ 
  

. ָּדא ִאיִהי ְקדּוָּׁשה ְּדַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית, ִקדּוָׁשה ְּדַמֲעֵלי ַׁשְּבָתא
ּוְתַלת ַּדְרּגִין ְּדַתּפּוִחין  , ְּדָהא ִאְתַקָּדׁש ִמְּתָלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין

ְּכָלָלא ְּדעֹוָבָדא , ּוָבֵעינָן ְלַאְדְּכָרא ַעל ַהאי ִקדּוָׁשה. ַקִּדיִׁשין
ּוְתַלת , ְונַיְיָחא ְּבָרזָא ִּדְתָלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין, ִּדְבֵראִׁשית

, ָרזָא ְּדַסֲהדּוָתא ְּדעֹוָבָדא ִּדְבֵראִׁשית, ַּדְרּגִין ְּדִאְתְּכִליָלן ְּבהּו
ַויְַכל . ' ַויְֻכּלּו ַהָּׁשַמיִם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ְוגֹו:ְּדַהיְינּו
ְּתָלִתין . ְּתָלִתין ַוֲחֵמׁש ֵּתיִבין, ֲהדּוָתא ָּדאְּדִאית ְּבסַ , ֱאלִהים

  .ּוְתַלת ַּדְרּגִין ְּדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין, ּוְתֵרין ְׁשִביִלין
  

 ְוִאית ֵּביּה , ְׁשִביִעי, ְׁשִביִעי,ְׁשִביִעי: ְּדִאיּנּון, ְּתַלת ַּדְרּגִין
ְוָרזָא ְּדָכל , הְוָרזָא ְּדָעְלָמא ַּתָּתָא, ָרזָא ְּדָעְלָמא ִעָּלָאה

ִהים. ְמֵהיְמנּוָתא , ְוַחד. ָעְלָמא ַּתָּתָאה, ַחד, ְּתַלת זְִמנִין ֱא
ָּבֵעי . קֶֹדׁש קּוְדִׁשין, ָעְלָמא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא, ְוַחד. ַּפַחד יְִצָחק

, ִּבְרעּוָתא ְּדִלָּבא, ְּבֶחְדָוה, ַּבר נָׁש ְלִמְסַהד ַסֲהדּוָתא ָּדא
, ְוָכל ַמאן ְּדיְַסִהיד ָּדא. ְלַאְסֲהָדא ַקֵּמי ָמאֵריּה ִּדְמֵהיְמנּוָתא

  .ְמַכֵּפר ַעל ָּכל חֹובֹוי, ְויִָׁשֵוי ִלֵּביּה ּוְרעּוֵתיּה ְלָדא
  

ֵקינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 'ה ַאָּתה ָּברּו  ֱא
ָלֳקֵבל , ַהאי ִקיּדּוָׁשא ִאיהּו ְּבַחד ַמְתְקָלא', ּו ְוכּוְוָרָצה ָבנ

, ְוִאיּנּון ְּתָלִתין ַוֲחֵמׁש ֵּתיִבין ַאֲחָרנִין, ַסֲהדּוָתא ִּדְמֵהיְמנּוָתא
ְלִאְתַעְּטָרא ,  ּכָֹּלא ַסְּלִקין ְלִׁשְבִעין ֵּתיִבין. ַּכָמה ְּדִאית ְּבַויְֻכּלּו

ִּדּיְַכֵּוון , זַָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדַבר נָׁש. ְּבָתאְּדַמֲעֵלי ׁשַ , ְּבהּו ַׁשָּבת
  .ִליָקָרא ְּדָמאֵריּה, ְרעּוֵתיּה ְלִמִּלין ִאֵּלין

  
. ְוָלא יִַּתיר,  ָהא אּוְקמּוָה ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהּגֶֶפן,ִקיּדּוָׁשא ְּדיֹוָמא

ְּדֲאנָן , ַמה ְּדֵלית ָהִכי ְּבֵליְליָא, ְּדָהא יֹוָמא ָקִאים ְלַקְּדָׁשא ֵליּה
ְוָלא . ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמנָא, ְּבָהנִי ִמִּלין, ְצִריִכין ְלַקְּדָׁשא ֵליּה

ַּכד ַׁשְריָא , ֶאָּלא ְּבַעָּמא ַקִּדיָׁשא ְלַתָּתא, ִאְתַקָּדׁש ַהאי ֵליְליָא
ַוֲאנָן ָּבֵעינָן ְלַקְּדָׁשא ֵליּה . ָעַליְיהּו ַההּוא רּוָחא ִעָּלָאה

  .ְלַכְּוונָא ַּדְעָּתא ְלַהאי, אִּבְרעּוָתא ְּדִלּבָ 
  

ְויְִׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ִּבְצלֹוִתין . ְויֹוָמא ִאיהּו ָקא ְמַקְּדָׁשא ֵליּה
זַָּכִאין . ְּבַהאי יֹוָמא, ּוִמְתַקְדִׁשין ִּבְקדּוָׁשֵתיּה, ּוָבעּוִתין
ּוָתא ַאֲחָסנַת יְר, ְּדַאֲחִסינּו יֹוָמא ָּדא, ַעָּמא ַקִּדיָׁשא, יְִׂשָרֵאל
  .ְלָעְלִמין

  
ֵּבין קֶֹדׁש , ָּבֵעי ַּבר נָׁש ְלַאְפָרָׁשא, ְלָבַתר ְּדנִָפיק ַׁשְּבָתא

 ְּדָהא ִאְתיְִהיב ְרׁשּו ִלְמָמנָן ִּדְלַתָּתא ְלַׁשְּלָטָאה ?ֲאַמאי. ְלחֹול
ְּבֲאָתר , ְלַאֲחזָָאה יִחּוָדא, ּוְבָכל עֹוָבִדין ְּדָעְלָמא, ַעל ָעְלָמא

 .ּוְלַאְפְרָׁשא ְלַתָּתא ִמיִחּוָדא ִעָּלָאה, ְקדּוָּׁשה ִעָּלָאהּבִ , ַקִּדיָׁשא
  

  .מותר ומצווה להפיץ
  "מרכז התהילים"מתוך אתר 
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