אכילת תפוח בליל שבת כסגולה לפרנסה בשפע
מרגישים שהמצב דחוק והפרנסה לא משהו?
הנה סגולה עוצמתית שיכולה לשנות את המצב :אכילת תפוח בליל שבת!
את הסגולה הזאת יש לערוך בערב שבת בזמן הקידוש.
ההסבר לסגולה נעוץ באדם וחווה שכידוע חטאו בערב
שבת ואכלו את פרי התפוח מעץ הדעת .העונש בעקבות
החטא היה שלאדם יהיה קשה כל חייו בעניין הפרנסה -
"בזיעת אפך תאכל לחם" ,ולאישה יהיה קושי וצער
בגידול הבנים.
איך עושים את הסגולה?
הכינו לפני שבת שני תפוחים אדומים ויפים ,רצוי שיהיו
מונחים על כלי או מגש יפה לכבוד שבת .לאחר אמירת
"שלום עליכם" ו"אשת חיל" ,בין תפילת "אשת חיל"
ל"יום השישי" ,ישנו נוסח תפילה מהזוהר הקדוש,
המתחיל במילים" :יומא דא מתעטרא".
בנוסח הזה מוזכרות המילים "דתפוחין קדישין"  -אלו
אותם תפוחים שאדם מתקן איתם את חטא האדם
הראשון .ע"י כך זוכה האדם למעשה להוריד שפע גדול.
לאחר קריאת הנוסח ממשיכים כרגיל בקידוש ואוכלים
את סעודת השבת כאשר התפוחים עדיין שלמים על
השולחן .בסיום הארוחה ,לוקח הבעל את התפוחים
ומחזיק אותם בשתי הידיים ,כאשר הידיים סוגרות
עליהם ואומר בכוונה" :פותח את ידיך ומשביע לכל חי
רצון"  -המילה 'פותח' היא אותיות 'תפוח' וכן המילה
'רצון' זה אותיות 'צינור'.
כך אדם זוכה להוריד עליו את השפע של אותו שבוע
בצינור ישיר .לאחר מכן יחתוך התפוח לפלחים ויברך
עליו ברכת העץ .את הפלחים מחלקים לבני
הבית.הסגולה נוסתה על ידי אנשים רבים שראו ישועות
מופלאות ושפע גדול להמשך השבוע.
'יומא דא מתעטרא' מתוך הזוהר דף רז ב':
שׁמָא ִעלָּאָה
יוֹמָא דָּ אִ ,מתְ עַטְּ ָרא בְּשִׁ ְבעִין עִטְ ִרין ,וּ ְ
שׁ ְתּלִים ְבכָל ִסט ְִריןְ ,ו ִא ְתנְהִירוּ ֻכּלְּהוּ דּ ְַרגִּין,
ַקדִּישָׁאִ ,א ְ
וְכֹלָּא ְבּ ֶח ְדוָה ְדּב ְִרכָּאן ,וּ ִב ְקדוּשָּׁה עַל ְקדוּשָׁה ,וְתוֹ ֶספֶת
ִדּ ְקדוּשָּׁה.

דּ ְַרגִּין ְדּ ִא ְת ְכּלִילָן בְּהוָּ ,רזָא ְדּ ַסהֲדוּתָא ְדּעוֹ ָבדָא ִדּב ְֵראשִׁית,
ָאָרץ ְוכָל ְצבָאָם וְגוֹ'ַ .ויְכַל
שּׁ ַמי ִם ְוה ֶ
ְדּ ַהי ְינוַּ :ויְכֻלּוּ ַה ָ
ֱאלהִיםְ ,דּאִית ְבּ ַסהֲדוּתָא דָּאְ ,תּ ָלתִין ַו ֲח ֵמשׁ תֵּיבִיןְ .תּ ָלתִין
שׁבִילִין ,וּ ְתלַת דּ ְַרגִּין ְדּתַפּוּחִין ַקדִּישִׁין.
וּת ְֵרין ְ
שׁבִיעִיְ ,ואִית בֵּיהּ
שׁבִיעִיְ ,
שׁבִיעִיְ ,
ְתּלַת דּ ְַרגִּיןְ ,דּאִינּוּןְ :
ָרזָא ְדּ ָע ְלמָא ִעלָּאָה ,ו ְָרזָא ְדּ ָע ְלמָא ַתּתָּאָה ,ו ְָרזָא ְדּכָל
ְמהֵימְנוּתָאְ .תּלַת זִ ְמנִין ֱא הִים ,חַדָ ,ע ְלמָא ַתּתָּאָהְ .וחַד,
ַפּחַד י ִ ְצחָקְ .וחַדָ ,ע ְלמָא ִעלָּאָה ַקדִּישָׁא ,קֹדֶשׁ קוּ ְדשִׁיןָ .בּעֵי
בַּר נָשׁ ְל ִמ ְסהַד ַסהֲדוּתָא דָּאְ ,בּ ֶח ְדוָה ,בּ ְִרעוּתָא ְדּ ִלבָּא,
ָאריהּ ִדּ ְמהֵימְנוּתָאְ .וכָל מַאן ְדּי ַ ְסהִיד דָּא,
לְאַ ְס ֲהדָא ַקמֵּי מ ֵ
וּרעוּתֵיהּ ְלדָאְ ,מ ַכפֵּר עַל כָּל חוֹבוֹי.
שׁוֵי ִלבֵּיהּ ְ
ְוי ִ ָ
בָּרוּ ַא ָתּה ה' ֱא קֵינוּ ֶמ ֶל הָעוֹלָם ֲאשֶׁר ִק ְדּשָׁנוּ ְבּ ִמצְוֹתָיו
ו ְָרצָה בָנוּ וְכוּ' ,הַאי קִידּוּשָׁא אִיהוּ ְבּחַד ַמ ְת ְקלָאָ ,ל ֳקבֵל
ַסהֲדוּתָא ִדּ ְמהֵימְנוּתָאְ ,ואִינּוּן ְתּ ָלתִין ַו ֲח ֵמשׁ תֵּיבִין אַח ֲָרנִין,
שׁ ְבעִין תֵּיבִיןְ ,ל ִא ְת ַעטּ ְָרא
ַכּמָה ְדּאִית ְבּ ַויְכֻלּוּ .כֹּלָּא ַס ְלּקִין ְל ִ
שׁ ְבּתָא .זַכָּאָה חוּ ָלקֵיהּ ְדּבַר נָשִׁ ,דּיּ ְ ַכוֵּון
שׁבָּתְ ,דּ ַמ ֲעלֵי ַ
בְּהוּ ַ
ָאריהּ.
ְרעוּתֵיהּ ְל ִמלִּין ִאלֵּין ,לִיק ָָרא ְדּמ ֵ
בּוֹרא פּ ְִרי ַהגֶּפֶןְ ,ולָא יַתִּיר.
קִידּוּשָׁ א דְּ יוֹמָא ,הָא אוּקְמוּ ָה ֵ
ְדּהָא יוֹמָא ָקאִים ְל ַק ְדּשָׁא לֵיהּ ,מַה ְדּלֵית ָהכִי ְבּלֵי ְלי ָאְ ,דּ ֲאנָן
צ ְִריכִין ְל ַק ְדּשָׁא לֵיהְּ ,בּ ָהנִי ִמלִּיןְ ,כּמָה דְּאוֹקִי ְמנָאְ .ולָא
ִא ְת ַקדָּשׁ הַאי לֵי ְלי ָאֶ ,אלָּא ְבּ ַעמָּא ַקדִּישָׁא ְל ַתתָּא ,כַּד שׁ ְַרי ָא
ָע ַלי ְיהוּ הַהוּא רוּחָא ִעלָּאָהַ .ו ֲאנָן ָבּעֵינָן ְל ַק ְדּשָׁא לֵיהּ
בּ ְִרעוּתָא ְדּ ִל ָבּאְ ,ל ַכוְּונָא ַדּ ְעתָּא ְלהַאי.
וְיוֹמָא אִיהוּ קָא ְמ ַק ְדּשָׁא לֵיהְּ .ויִשׂ ְָראֵל ְמ ַק ְדּשֵׁי ִבּצְלוֹתִין
שׁתֵיהְּ ,בּהַאי יוֹמָא .זַ ָכּאִין
וּבָעוּתִין ,וּ ִמ ְת ַק ְדשִׁין ִבּ ְקדוּ ָ
יִשׂ ְָר ֵאלַ ,עמָּא ַקדִּישָׁא ,דְּאַ ֲחסִינוּ יוֹמָא דָּא ,אַ ֲח ָסנַת י ְרוּתָא
ְל ָע ְלמִין.
שׁ ְבּתָאָ ,בּעֵי בַּר נ ָשׁ לְאַפ ְָרשָׁא ,בֵּין קֹדֶשׁ
ְל ָבתַר ְדּנָפִיק ַ
שׁ ְלּטָאָה
לְחוֹלֲ .אמַאי? ְדּהָא ִא ְתיְהִיב ְרשׁוּ ִל ְמ ָמנָן ִדּ ְל ַתתָּא ְל ַ
עַל ָע ְלמָא ,וּ ְבכָל עוֹ ָבדִין ְדּ ָע ְלמָא ,לְאַ ֲחזָאָה י ִחוּדָאְ ,בּ ֲאתָר
ַקדִּישָׁאִ ,בּ ְקדוּשָּׁה ִעלָּאָה ,וּלְאַפ ְְרשָׁא ְל ַתתָּא ִמי ִחוּדָא ִעלָּאָה.
מותר ומצווה להפיץ.
מתוך אתר "מרכז התהילים"
https://www.tehillim-center.co.il/sgula/564

שׁבָּת בּ ְֵראשִׁית.
שׁ ְבּתָא ,דָּא אִיהִי ְקדוּשָּׁה ְדּ ַ
ִקדוּשָׁה ְדּ ַמ ֲעלֵי ַ
שׁבִילִין ,וּ ְתלַת דּ ְַרגִּין ְדּתַפּוּחִין
ְדּהָא ִא ְת ַק ָדּשׁ ִמ ְתּ ָלתִין וּת ְֵרין ְ
ַקדִּישִׁין .וּ ָבעֵינָן לְאַ ְדכּ ְָרא עַל הַאי ִקדוּשָׁהְ ,כּ ָללָא ְדּעוֹ ָבדָא
שׁבִילִין ,וּ ְתלַת
ִדּב ְֵראשִׁיתְ ,ונַי ְיחָא בּ ְָרזָא ִדּ ְת ָלתִין וּת ְֵרין ְ
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה ,בני ברק ,רבי עקיבא  ,51בנין ביה"כ הגדול
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