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סנהדרין צח ע"א; )רש"י שם(
ָאַמר ַרִּבי  ַאָּבא: ֵאין ְלָך ֵקץ ְמֻגֶּלה ִמֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל לו, ח(: ְוַאֶּתם ָהֵרי 

אּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָקְרבּו ָלבֹוא.  ִיְׂשָרֵאל ַעְנְפֶכם ִּתְּתנּו ּוִפְרְיֶכם ִּתּׂשְ
ְּכֶׁשִּתֵּתן ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּפְרָיּה ְּבַעִין ָיָפה ָאז ִיְקַרב ַהֵּקץ, ְוֵאין ְלָך ֵקץ ְמֻגֶּלה יֹוֵתר 

ִמֶּזה.
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שער א': 

הלכות ומנהגים 
לט"ו בשבט

אור הגנוז, מ' בובר:
בסעודת פירות ארץ-ישראל בחמישה עשר בשבט, ביקש רבי מנחם 

מנדל מקוצק מתלמידו, רבי יצחק מאיר, לדרוש מענייני דיומא. 
פתח רבי יצחק מאיר בפלפול בסוגיית הגמרא על ראש השנה 
לאילן, שאל ותירץ, הקשה ופירק. אמר לו רבי מנחם מנדל, לּו 

היינו בארץ ישראל, די היה לנו לצאת לשדות ולהתבונן באילנות 
כדי להבין מהו ראש השנה לאילן, פשוטו כמשמעו.



ראש השנה לאילנות

'ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט – ראש השנה לאילן, כדברי בית 
שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו' )משנה ראש השנה, פ"א מ"א(. 
בהלכה יש שתי משמעויות מרכזיות לתאריך ט"ו בשבט: האחת לעניין 

מניין שנות הערלה, והשנייה לעניין הפרשת תרומות ומעשרות.

לעניין שנות ערלה

ט"ו . 1 קודם  שחנטו  פירות  אזי  הערלה,  שנות  שלוש  מניין  את  סיים  העץ  אם 
והפירות  ובהנאה  באכילה  ואסורים  ערלה  פירות  נחשבים  עדיין  בשבט 
שיחנטו מט''ו בשבט ואילך, יהיו בחזקת 'נטע רבעי' ומותרים באכילה לאחר 
חילולם. ואילו עץ שכבר עברו עליו ארבע שנים מן הנטיעה, פירות שיחנטו 

מט"ו בשבט ואילך יתחייבו בכל דיני הפרשת תרומות ומעשרות. 
יש כמה מינים של עצי פרי שחונטים בסביבות חודש שבט, כמו השסק, השקד . 2

לאחריו  יחנטו  וחלקם  בשבט  ט"ו  לפני  חנטו  הפירות  מן  חלק  אם  והלימון. 
והעץ כבר סיים את שלוש שנות הערלה, יש בעיה בנוגע למניין שנות הערלה, 
הואיל ועדיין צריך להמתין לפירות שחונטים לאחר ט"ו בשבט שלאחר שנות 
הערלה. פעמים שבאותו עץ חלק מן הפירות חונטים לפני ט"ו בשבט ואסורים 
באיסור ערלה, וחלקם חונטים לאחר ט"ו בשבט ומותרים. לכן לפני ט"ו בשבט 
שכל  ברור  ואז  העץ,  על  שמצויים  והחנטים  הפירות  כל  את  להוריד  מומלץ 

הפרחים שיפרחו לאחר ט"ו בשבט, יהיו משנת 'נטע רבעי'.

לעניין תרומות ומעשרות

ט''ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות לעניין תרומות ומעשרות. פרי שיחנוט . 1
ט''ו  לפני  שחנט  ופרי  החדשה,  השנה  של  לפרי  ייחשב  ואילך  בשבט  מט''ו 

בשבט, נחשב של השנה הקודמת.
אין להפריש תרומות ומעשרות מפירות שנה אחת על פירות משנה אחרת, . 2

וכן לא בכל שנה משנות השמיטה מפרישים אותו המעשר )בשנים א, ב, ד, ה 
לשמיטה – מעשר שני ובשנים ג, ו לשמיטה – מעשר עני(. 

השסק, . 3 כמו  שבט,  חודש  בסביבות  שחונטים  פרי  עצי  של  מינים  כמה  יש 
השקד והלימון. אם חלק מן הפירות חונטים לפני ט"ו בשבט וחלקם לאחריו, 
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מומלץ  אפשרות,  יש  אם  לכן  חברתה'.  על  'מָשנה  הפרשה  של  בעיה  נוצרת 
לסמן את הפירות שכבר חנטו לפני ט"ו בשבט, כדי שיהיה ברור אילו פירות 
חנטו לפני ט"ו בשבט ואילו חנטו לאחריו. בדיעבד או אם אין אפשרות כזו, 
'עוד תשע מאיות בצד התחתון של מה  מותר להפריש כרגיל ולומר בנוסח: 
שברצוני לתקן – הרי הן מעשר שני; ואם צריך להפריש מעשר עני – הרי הן 

מעשר עני'.

מנהגי היום

אין מתענים ואין נופלים אפיים ואין אומרים תחנון בט''ו בשבט. אם חל ט"ו . 1
בשבט בשבת, אין אומרים 'אב הרחמים' ו'צדקתך צדק'. 

יש הנוהגים לאכול בט’’ו בשבט משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, . 2
יש האוכלים שנים עשר מיני פירות, ויש האוכלים שלושים מינים. שלושים 
)כגון:  נאכלים  קליפתם  וגם  פריים  שגם  מינים  עשרה  כך:  נחלקים  המינים 
ענבים, תאנים ותפוחים(, עשרה מינים שקליפתם נאכלת וגרעינם נזרק )כגון: 
זיתים וחרובים( ועשרה מינים שתוכם נאכל וקליפתם נזרקת )כגון: שקדים 

ואגוזים(. 
יש הנוהגים לאכול אתרוג בט’’ו בשבט, ועדיף אתרוג שבירכו עליו בסוכות. . 3
ההלכות . 4 את  האכילה  בזמן  וללמוד  ישראל  ארץ  מפירות  לאכול  נוהגים 

נהגו  בנמצא,  ישראל  ארץ  פירות  כשאין  בארץ.  התלויות  למצוות  השייכות 
לאכול מפירות חוץ לארץ. 

יש להקפיד בכל השנה, וקל וחומר בט’’ו בשבט, שהפירות הנאכלים יהיו בלי . 5
חשש ערלה, מעושרים כדין ונקיים מתולעים. 

יש שנהגו להתפלל בט’’ו בשבט על אתרוג נאה לשנה הבאה. . 6

סדר אכילת הפירות וברכתם

מקדימים לאכול מאכל שברכתו 'המוציא', לאחר מכן מאכל שברכתו 'מזונות' . 1
ולאחר מכן יין. 

זאת, . 2 לעומת  האחרים.  העץ  פירות  לכל  קודמים  המינים  ששבעת  נוהגים 
הרמב”ם סובר שיש להקדים את הפירות שחביבים עליו כעת, ויש הנוהגים 

כדעתו. 
כל הקודם בפסוק ‘ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש . 3

)תמרים(’ )דברים ח, ח( – קודם לברכה, ועל כן הגפן קודמת לתאנה, התאנה – 
לרימון, והזית קודם לתמר. 

כל הקרוב למילה ‘ארץ’ בפסוק, חשיבותו גדולה יותר: הזית והתמר קודמים . 4
‘ארץ’  נכתבו מיד לאחר המילה  והתמר  ולרימון מכיוון שהזית  לגפן, לתאנה 
השנייה, ואילו הגפן, התאנה והרימון מופיעים בריחוק של שתי מילים לפחות 

מהמילה ‘ארץ’ הראשונה )‘חיטה ושעורה’(. 
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האוכל . 5 אבל  ולתמר,  לזית  קודמות  פת,  או  לתבשיל  שעובדו  ושעורה  חיטה 
 – ‘שהכול’(  או  ‘אדמה’  )שברכתן  משקה  בתור  או  יבשות  שעורה  או  חיטה 

פירות שבעת המינים קודמים להן.
חביב . 6 האדמה  פרי  שאם  אומרים  ויש  האדמה,  לפירות  קודמים  העץ  פירות 

עליו מאוד, יש לברך עליו לפני פרי העץ. 
האוכל פירות ארץ ישראל משבעת המינים, צריך להזכיר בברכה ‘מעין שלוש’ . 7

את שבחה של ארץ ישראל, ואם הפירות מארץ ישראל, חותם ‘על פירותיה’ 
)רוב הזיתים, הרימונים והתמרים הם מגידולי הארץ. הצימוקים – חלקם מארץ 

ישראל וחלקם מחוץ לארץ(. 
האוכל פירות חו’’ל חותם ‘על הפירות’. בכל מקום שיש לו ספק אם הפירות . 8

מארץ ישראל או מחו’’ל, יסיים ‘על הפירות’. 
אם אכל פירות משבעת המינים מהארץ ומחו’’ל, יחתום ‘על הפירות’. . 9
ברכת ‘מעין שלוש’ פוטרת גם את פירות העץ שאינם משבעת המינים. . 10

נטיעות בט"ו בשבט
כיום ט”ו בשבט מזוהה גם עם קיום מצוות יישוב הארץ על ידי שתילת עצים. ראשית 
‘חגיגת’ הנטיעות בט”ו בשבט מיוחסת לרב זאב יעבץ, מנהל בית ספר בזיכרון יעקב, 
בט”ו בשבט תר”ן. לאחר מכן הסתדרות המורים בארץ ישראל וקק”ל הטביעו מנהג זה 
בציבור. מנהג זה הוא מנהג חיובי שיש בו התחברות והתקשרות לארץ ישראל ומצוות 

יישוב הארץ, אך איננו שייך דווקא ליום ט”ו בשבט. 
יש שנוהגים לטעת עצים בט”ו בשבט, ובפרט עצי פרי, כדי לקיים את מצוות . 1

יישוב ארץ ישראל. 
לפני שקונים את העצים במשתלה, יש לברר האם מותר לטעת את העצים – . 2

האם אין בהם בעיה של כלאי אילן )הרכבה האסורה(. בעיית הכלאיים קיימת 
בעיקר באגס, אפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש, אך תיתכנה הרכבות אסורות 
ורוכבים מותרים  כנות  גם במינים אחרים. אפשר למצוא סקירה של צירופי 
www.toraland. :ואסורים באתר האינטרנט של מכון התורה והארץ, בכתובת

. org.il
אסורות, . 3 החקלאיות  והעבודות  הארץ’  ‘שביתת  מצוות  יש  השמיטה  בשנת 

ולכן אסור לנטוע נטיעות.

זהירות מחרקים

יש להיזהר מאוד מחרקים בפירות לכל אורך השנה, ובייחוד בט”ו בשבט.
זית: אם יש כתמים )שלא נוצרו מלחץ( חומים או שחורים או נקב קטן, יש . 1

לפתוח בסכין ולוודא שאין בו נגיעות.
נוספת. . 2 בבדיקה  צורך  ואין  שלם,  שהפרי  לבדוק  יש   – לח  תמר   תמרים: 

בעין  ולבדוק  הגרעין  את  להוציא  לאורכו;  לפתוח  יש   – יבש  תמר      
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משני צדדיו. אם יש פירורים קטנים או חורים, יש לחתוך את האזור הנגוע או 
להשליך את כל התמר. לעתים יש בתמר גבישים לבנים, אלו סוכרים ואין בהם 

חשש חרקים.
צימוקים: יש להשרות במים חמים. לאחר שהצימוק מתרחב יש לבחוש את . 3

המים ולבחון אם יש חרקים צפים על המים. 
עדיף . 4 כן  על  מאוד.  קשה  והבדיקה  מצויים  החרקים  יבשה  בתאנה  תאנה: 

להימנע מאכילתה. מי שאכילת תאנים מאוד חשובה לו, צריך תחילה לשטוף 
את  לחתוך  מכן  ולאחר  קפל  בכל  היטב  מבחוץ  אותה  לשפשף  התאנה,  את 
התאנה, להסיר את מקום הפתח ולבדוק את מרקמה. כל מקום שהוא שחור 

או כהה יותר מן הרגיל, יש לחתוך ולהסיר.
רימון: אם יש בקליפתו נקבים או גוון כהה, יש לפתוח ולבדוק היטב בהתבוננות. . 5

מסירים את כל החלקים שיש בהם חששות. יש להיזהר שכנימות הדבוקות 
על הפרי לא תידבקנה לידיים.

ט"ו בשבט שחל בשבת

הסעודה, . 1 בתוך  בשבט  ט"ו  מפירות  לאכול  עדיף  בשבת,  חל  בשבט  כשט"ו 
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 ישתדל לשהות 
שאינה  ברכה  יברך  ולא  גסה  אכילתו  תהא  שלא  כדי  הסעודה,  אחר  מה  זמן 

צריכה.
מי שצריך לאכול פירות ט"ו בשבט אחר הקידוש וקודם הסעודה, ינהג כדלהלן: . 2

אם אכל פירות שצריך לברך עליהם בסעודה )כגון: תמרים, תאנים( ולא יאכל 
עוד מפירות אלו בסעודה – חייב לברך ברכה אחרונה קודם נטילת ידיים. אולם 
אם יאכל פירות אלו גם בתוך הסעודה, בני אשכנז אינם צריכים לברך ברכה 
ספרד  מחכמי  ויש  כן,  גם  כך  סוברים  הספרדים  הפוסקים  מן  חלק  אחרונה. 

שפוטרים מברכה אחרונה אפילו אם לא יאכל בסעודה מפירות אלו.
מברך . 3 אינו  זיתים(  חמוצים,  )כגון:  התיאבון  את  פירות המעוררים  או  יין  על 

ברכה אחרונה קודם הסעודה.
)כגון: תפוחי אדמה, . 4 ירקות שאין מברכים עליהם במהלך הסעודה  אם אכל 

גזר(, יש לברך עליהם ברכה אחרונה קודם הסעודה.
יש להסיר כנימות ולשפשף את הפירות ממזיקים בערב שבת, כדי שלא לבוא . 5

לידי איסור בורר בשבת. מותר לשטוף את הפירות מריסוסים ומאבק בשבת 
סמוך לאכילה.

הראוי . 6 הפרי  מן  חלק  עם  החרק  מקום  את  לחתוך  יש  בפרי,  חרק  מצא  אם 
לאכילה.

תפילה על אתרוג נאה: בשבת יכולים לבקש על כך בתפילת ‘אלקי נצור’, ואין . 7
בכך בקשת צרכים בשבת.
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שער ב': 

עניינו של יום

סדר יומו של הגאון האדר"ת, נפש דוד )אות טו(:
ביום חמשה עשר בשבט, למדתי הלכות מעשר בספר הרמב"ם 

ובגמרא ראש השנה והלאה, וחזרתי לחדש דבר-מה כפי ערכי. ויהא 
חשוב כקיום המצווה במעשר אילן, והתפללתי לד' שיזכני באותה 
המצווה בפועל ממש מן התורה. ומאז נראה לי, שמה שהראשונים 
קבעו יום זה ליום טוב, שלא לומר בו תחנון, הוא להזכירנו מצוות 
הפרשת מעשר אילנות, וכדברי חז"ל על הפסוק שתי לבך למסילה 

דרך הלכת, עשי לך ציונים.



 אשרי עין ראתה זאת
הרב יהודה הלוי עמיחי

ט"ו בשבט חל בעיצומו של החורף; העצים בשלכת, העלים נשרו ויצרו מרבדי עלים 
חומים-צהובים. העצים אינם חוגגים בט"ו בשבט, הם נראים חגיגיים יותר בט"ו באב. 

המשנה )ראש השנה, פ"א ה"א( אומרת לנו שלדעת בית הלל חמישה עשר בשבט הוא 
ראש השנה, ואנו שואלים במה הוא ראש השנה?

אומרת  מ"ב(  פ"א  )שם,  המשנה  שהרי  האילנות,  של  הדין  יום  איננו  השנה  ראש 
שבארבעה פרקים העולם נידון ובעצרת – שישה בסיוון, נידונים על פירות האילן. 

אם כן, מהו ראש השנה לאילן שנקבע בט"ו בשבט ומה עלינו לעשות ביום זה?
בית  זו עלינו לדמיין את ט"ו בשבט לפני אלפיים שנה, כאשר  כדי לענות על שאלה 
המקדש היה קיים, כוהנים בדוכנם ולוויים בשירם וזמרם, והגיע ליל ט"ו בשבט – אחד 

מראשי השנים.
לשולחנו  סביב  ביתו  בני  עם  ישב  הבית  בעל  בביתה;  מתכנסת  הייתה  המשפחה  כל 
)באותו הזמן לא  בגינתו או שהחליף עם שכנו  המעוטר בפירות ארץ ישראל שגדלו 

יובאו פירות שגדלו בטומאת ארץ העמים( והיה מספר להם בעניין היום ומצוותיו.
תחילה הסביר להם שהמצוות התלויות בארץ נותנות את הקדושה בחיי החומר. 

להיות עובד אדמה אין פירושו להיות עבד לאדמה אלא עבד לקב"ה, והאדם עובד את 
אדמת הקודש ומקיים את המצוות התלויות בה.

מכאן המשיך בעל הבית והסביר מהי אדמת הקודש, מהי ארץ ישראל, כיצד הובטחה 
לאברהם אבינו והתקדשה בכיבוש יהושע בן נון, ולאחר מכן בטלה קדושתה הראשונה 
עזרא  ובראשם  ישראל  חזרו  שנה  שבעים  שלאחר  עד  נבוכדנצר,  של  כיבושיו  בגלל 
ההתיישבות  קדושת  שהיא  השנייה,  הקדושה  החלה  ואז  הארץ,  את  ויישבו  ונחמיה 

בארץ, דונם כאן ודונם שם קודשה ארץ ישראל בקדושה הקבועה וקיימת לעד. 
לאחר הקדמה זו, המשיך בעל הבית והסביר לבני ביתו כיצד גידל את הפירות והירקות 

שהם רואים על השולחן, איזה מרחק שמר בין הירקות השונים ובין הירק לתבואה. 
שישה  על  טפחים  שישה  )בגודל  אחת  שבערוגה  מרובה  בהתפלאות  לספר  והוסיף 
י"ג  לזרוע  הצליח  טפח  שגובהה  ובערוגה  זרעים,  מיני  חמישה  לגדל  הצליח  טפחים( 

מינים. 
כמו כן, הסביר להם שירקות שגדלו תחת הגפנים אסורים בהנאה משום כלאי הכרם, 
והירקות שנמצאים על שולחנם והיין שהם שותים לא גדלו זה בתחומו של זה, אלא 

הרחיקו אותם כדי עבודת הכרם.
לאחר שסיים לדון בדיני כלאיים, המשיך להסביר על חיוב ערלה בעצי פרי; בשלוש 
השנים הראשונות הפירות היו אסורים, והתאפק מלאכלם עד שתגדל הנטיעה ותהא 

לעץ עושה פרי. 
רק פירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט של השנה הרביעית, אפשר יהיה לאכלם בירושלים 
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לאחר טבילה, אבל לאונן אסור לאכלם. בעזרת השם, תהא כמות גדולה של פירות ולכן 
יוכל לחלל את שווי הפירות על כסף )כשיפדה לעצמו יוסיף חומש על שווי הפירות(, 
לעלות לירושלים, לקנות בכסף שחולל מאכלים ולאכלם בירושלים כפי שנהגו במעשר 

שני. 
על כן הפירות שהובאו לשולחן שבפניהם, אין בהם כלל מפירות נטע רבעי, אלא הם 
פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט של השנה הרביעית משעת הנטיעה והפרישו מהם 

תרומות ומעשרות. 
הגדולה  התרומה  את  עבודתם  חלף  שמקבלים  הכוהנים  על  לבניו  הסביר  הבית  בעל 
מאת כל איש מישראל ויכולים לאכלה רק בקדושה ובטהרה, ואין לאכלה כל זמן שלא 
טבל הכהן והעריב שמשו. הלוויים מקבלים חלף שמירתם על המקדש ושירתם מעשר 
ושאר  לכוהן,  ממעשרותיהם  עשירית  לתת  חייבים  הם  גם  ואולם  יהודי,  כל  מפירות 
כדי  הביעור,  זמן  עד  בירושלים  בטהרה  ולאכלו  שני  מעשר  להפריש  צריכים  ישראל 
שיעלו ישראל לירושלים ללמוד תורה אצל הכוהנים 'כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה 

יבקשו מפיהו'. כך האריך בעל הבית בכל המצוות התלויות בארץ והסבירן לבני ביתו. 
אשרי עין ראתה כל אלה.

לאחר כשישים שנה )שנת ג' אלפים תתכ"ח( חרב הבית, גלו ישראל ממקומם ופסקה 
חקלאות בישראל. שליטי הארץ לא נתנו ליהודים להיות בעלי נחלות בארץ, והמעט 
שנשארו בארץ היו אריסים ועבדי אדונים זרים. מאותו הזמן המצוות התלויות בארץ 

נהפכו בעיקר ל'דרוש וקבל שכר' ולדאבוננו לא למעשה.
לפני  הבית  בעל  אותו  שנהג  כפי  בשבט,  ט"ו  לאותו  לחזור  עלינו  לאדמתנו  בשובנו 
כאלפיים שנה, בזמן שהמקדש היה קיים, ולהקדיש את היום למצוות התלויות בארץ. 
להביא פירות וירקות מארץ ישראל וללמד עליהם ובאמצעותם הלכות כלאיים, ערלה 
ותרומות ומעשרות כפי שהם נוהגים כיום וכפי שנהגו בזמן שבית המקדש היה קיים, 

מתוך תפילה שנזכה לקיים את המצוות התלויות בארץ במהרה בימינו. 

הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה )ח"ב עמ' סא(:
על פי המנהג, יש בו )ט"ו בשבט( איזה רושם של יום חגיגה, של 

התעוררות לתחיה ישובית בארץ הקודש. 
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מחנוכה לט"ו בשבט 
הרב יואל פרידמן

נאמר בתורה )דברים יט, יט(: 'כי ממנו תאכל ואתו לא תכרות, כי האדם עץ השדה'.
התורה הקבילה את האדם לאילן. המהר"ל )חדושי אגדות, ח"ב עמ' קיט( מבאר את 

ההקבלה הזו בצורה נפלאה ואומר כך:
– שורשו למטה תקוע  כי העץ  אילן הפוך.  רק שהוא   – עץ השדה  כי האדם 
האילן,  ענפי  הם  והידיים  למעלה,  הראש  הוא  שורשו   – האדם  ואילו  בארץ, 
והרגלים הם ענפים על ענפים, גופו – עיקר האילן. ולמה הוא אילן הפוך? כי 
העץ שורשו למטה, מפני כי חיותו מן האדמה ולשם פונה שורשו לקבל חיותו 

מן האדמה. והאדם – חיות נשמתו מן השמים.
ביתו  פתח  על  להניחם  שצריך  אומרת  ע"א(  כא  )שבת  הגמרא  חנוכה,  נרות  בעניין 

מבחוץ, משום 'פרסומי ניסא', אך בשעת הסכנה מניח על שולחנו וַדיׂו. 
אינם  שהגויים  בשעה  הסכנה,  שבשעת  מבאר  שם(  שבת  אי"ה  )עין  זצ"ל  קוק  הרב 
מבינים את ערכם של ישראל ואינם מבינים את התועלת שבחיים האלוקיים והמוסריים 
של ישראל, אז אין לנו ברירה אלא להתכנס בתוך עצמנו, לאגור בתוכנו כוחות רוחניים, 

'עד שיפוח היום ונסו הצללים'.
כמו באדם כן באילנות, וכך נאמר במשנה )ר"ה פ"א מ"א(: 'באחד בשבט – ראש השנה 

לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים, בחמישה עשר בו'.
שחנטו  פירות  המעשרות.  קביעת  לעניין  היא  בשבט  ט"ו  של  העיקרית  המשמעות 
 – בשבט  ט"ו  לאחר  חנטו  ואם  שעברה,  השנה  לפי  מעשרותיהם   – בשבט  ט"ו  לפני 

מעשרותיהם לפי השנה הבאה. 
רש"י )ר"ה יב ע"ב ד"ה מנא הני מילי( וה'תוספות' )שם יד ע"א ד"ה באחד( מסבירים 
שט"ו בשבט הוא התאריך שקובע זאת, מפני שדרכו של האילן היא לאגור את המזון 

ואת הכוחות שיצטרך בעתיד:
אילן גדל על מי שנה שחנט בה, שע"י שרף שבא באילן לפני חנטה – פירותיו 

חונטין ובו נגמרין, ששרף האילן עולה ונכנס בפרי תמיד וממנו גדל.
אנו יכולים ללמוד הרבה מן האילנות. 

יש בהם מחשבה לעתיד: האילנות אוגרים את השרף לצורך הוצאת הפירות העתידיים; 
ויש בהם דבקות במטרה והשתרשות: שורשי האילנות מחפשים מים ומוצאים ומגיעים 

לכל טיפת מים שנמצאת בסביבתם ומשתרשים עמוק-עמוק באדמה.
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חשבון הנפש בראש השנה לאילנות 
הרב שמעון בירן הי"ד

בראש  לעשות  שייך  נפש  חשבון  איזה  נפש.  לחשבון  זמן  הוא  השנה  שראש  מקובל 
השנה לאילנות?

מסופר שחוני המעגל ראה אדם שותל עץ חרוב. התברר לו שעץ חרוב זה ייתן פירות 
רק בעוד שבעים שנה. תמה חוני ושאל אותו: אם כך, מדוע אתה שותל? האם אתה 
בטוח שתחיה כל כך הרבה שנים? ענה לו אותו אדם: כשאני נולדתי מצאתי עץ חרוב 

שאבי שתל. כמו שאבי שתל עץ בשבילי, כך אני שותל לבני )תענית כג ע"א(.
יש  הדורות.  בשרשרת  חוליה  שהוא  מרגיש  שהוא  הוא  אדם  אותו  של  דבריו  עומק 
ליהנות  בעתיד  ויזכו  אדמתם  בחלקת  לשבת  תמשיך  שמשפחתו  מוחלט  ביטחון  לו 

מפירות העץ שהוא שתל.
נטיעת עץ היא בראש ובראשונה הכאת שורשים שלך באדמה.

ועתה לחשבון הנפש של ט"ו בשבט.
צא ובדוק: האם יש לך הביטחון לטעת עץ פרי בגינתך בשנה זו? האם הכית די שורשים 
באדמה כאן כדי שתוכל לחכות בביטחון, לא שבעים שנה, אלא עד סיום שנות הערלה 

ותזכה לאכול מפירות עץ זה? 
בנטיעת  דווקא  שמיטה,  שנת  שאינה  שנה  זו,  בשנה  בארץ  אחיזתנו  את  נבטא  הבה 
עצי פרי בגינותינו. ומי שבעבר נטע, יוסיף עוד שתיל. ובבוא העת, כשהפירות יותרו 
לאכילה ותזכה לקיים מצוות הפרשת תרומות ומעשרות בפירותיך שלך, תזכה את עם 

ישראל בברכה נוספת. 
שכן אמר רבי אלכסנדרי )תנחומא כי תשא יד, א(: 'גדול כוחם של מוציאי מעשרות, 

שהם הופכים את הקללה לברכה'.
בדרך כלל, בתורה הפועל 'להשקיף' מבטא הסתכלות לרעה, כמו שה' השקיף על סדום, 
טו(: ‘השקיפה  כו,  )דברים  לקב"ה  בתביעה  באים  אנו  המעשרות  ביעור  בפרשת  אך 
ממעון קדשך מן השמים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר 

נשבעת לאבותינו’.
בזכות המעשרות שהפרשנו אנו מצליחים להפוך תכניות קללה של הקב”ה לתכניות 

ברכה.
זהו למעשה חשבון הנפש הנוסף: את המּודעות להפרשת תרומות ומעשרות כהלכה 

ולהימנעות מאכילת פירות ערלה דרוש מעצמך אך דרוש גם מאחרים. 
בלא  הפירות  האם  שאלות:  שתי  שאל  שיווק  רשת  ובכל  מסעדה  בכל  ירקן,  כל  אצל 
בפנים  פעם  מדי  תיתקל  ואם  ומעשרות?  תרומות  מהם  הופרשו  האם  ערלה?  חשש 
שלו  את  יעשה  הקונים  ולחץ  מחלחל  המסר  דאגה,  אל  הבנה,  חוסר  של  משתאות 

להגברת ההקפדה במצוות חשובות אלו בכל המגזרים. 
או אז, עם ישראל יוכל לבוא בתביעה לקב”ה: ‘וברך את עמך את ישראל ואת האדמה’.
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עליית השרף באילנות
הרב דורון ותקין  

כוחות  את  עוצר  החורף  אלו  בחודשים  ושבט.  טבת  בחודשי  הוא  החורף  של  עיקרו 
החיים המעשיים מלהמשיך את מהלכם ומרצם. הוא מקפיא ומונע את מהלך החיים 
מלהמשיך. אולם יש בכוונת הבורא סיבה טבעית לסדר החיים הסגרירי והקר. וכך כותב 

הרב קוק )עולת ראיה, ח"ב עמ' רסב ד"ה הא לחמא(:
מה שהחורף מכלה וסוגר את השפעת כוח הצמיחה והגידול, בארצות שתנאי   
מהחסכון  המתאסף  המקובץ  הכוח  לבד  עז  מוסיף  לזה,  צריכים  הנם  החיים 
ומרעות התפזרות הכוחות, עוד נוסף על זה מכוח ההתפרצות שכנגד המועקה 

המלחצת על שיא החיים של היקום.
כדוגמת החורף ולחצו על הצומח, יש סדרים עולמיים שבהם ניתנת אפשרות לכוחות 
של רשעות ורוע בעולם לעצור את ישראל מלהמשיך את שטף כוחם המעשי והזורם. 

הם לוחצים על ישראל ומנסים לדכאו עד כלותו. 
אולם הכוחות העוצרים הללו, בשעת הוצאת זממם ורשעותם גורמים השפעה דומה 
פנימי  במאגר  ואסיפתם  הכוחות  התכנסות  הצומח:  על  משפיע  שהחורף  להשפעה 
ויתרה מזאת, אף תגבור הכוח והתחדשותו ביתר שאת, עד להתפרצותו בחזקה לעומת 
ועל  עליו  הרעה  השפעתה  וחיסול  למיגורה  עד  מולו  העומדת  והחסימה  המועקה 

העולם.
בעיצומו של החורף, באמצעו של חודש שבט, מתחיל השינוי של הזמנים להשפיע 
על הצומח. בראש השנה לאילנות מתחיל השרף לעלות באילן ומתחילה שנת אילנות 

חדשה. 
...' )שם( מפרש:  ורש"י  רוב גשמי שנה',  ויצאו  'הואיל  יד ע"א(:  )ר"ה  הגמרא אומרת 
ונמצאו הפירות חונטים מעתה'. ולכן שנה חדשה של מעשר בפירות האילן מתחילה.

הראי"ה קוק, מגד ירחים )שבט תרע"א(:
ִשמחו עצי היער, תריע הבריאה, בהתקדש חג ראש השנה לאילנות, 

טבע הרענן הושב לתחיה.
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ט"ו בשבט – בין ייעוד למציאות
הרב יואל פרידמן

ט"ו בשבט נקרא במשנה ראש השנה לאילן, אך האמת היא שלכאורה עדיף היה לקרוא 
לו ראש השנה לפירות האילן, כי המשמעויות ההלכתיות של היום הזה נוגעות לפירות 

דווקא ולא לאילן, וכן כתבו ה'תוספות' )ר"ה י ע"א, ד"ה ופירות(: 
פירות נטיעה זו אסורין עד ט"ו בשבט – דנהי דלנטיעה ראש השנה – תשרי, 

לעניין ערלה לאילן – מיהא ט"ו בשבט.
סיום שנות הערלה של העץ נקבע לפי ט"ו בשבט, אך תחילת המניין נקבע לפי ראש 
חודש תשרי. אם כן, ההבחנה היא בין המניין של שנות האילן, המונה את שנותיו לפי 

חודש תשרי, לבין המניין שנוגע לפירות, שהוא עפ"י חודש שבט.
בנוגע לאילן, אם הוא ניטע ארבעים וארבעה יום לפני תשרי, אזי בראש השנה העץ 
כבר בן שנה. אך גם כאשר עברו שנות הערלה ועמן ראש חודש תשרי, עדיין הפירות 
אסורים באכילה. הפירות המותרים יהיו רק אלו שיחנטו לאחר ט”ו בשבט של השנה 

הרביעית. 
הסיבה לכך מבוארת בגמרא )ר”ה יד ע”א(: 

רוב תקופה  ועדיין  רוב גשמי שנה,  ויצאו  רבי אושעיא, הואיל  רבי אלעזר אמר  אמר 
מבחוץ. מאי קאמר? הכי קאמר, אף על פי שרוב תקופה מבחוץ, הואיל ויצאו רוב גשמי 

שנה.
ומבאר רש”י: 

הואיל ויצאו רוב גשמי שנה – שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה 
ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטין מעתה.

תחילת  שהיא  שלהם,  לחנטה  הפירות,  גידול  לתהליך  משמעותי  זה  שתאריך  נמצא 
היווצרותם, אך אין לו משמעות מיוחדת לתהליך גדילת האילן.

השאלה הנשאלת היא, מדוע יש לאילנות צורך בשני ראשי שנים בעוד לדברים אחרים 
די בראש שנה אחד?

ראש השנה הוא בעל משמעות עבור הדבר שהשנה מתייחסת אליו. זוהי נקודת זמן 
שהיא גם סוף וגם ראש. לכן זהו זמן לחשבון נפש, חשבון על מה שהיה וחשבון על 

שיהיה.
אצל האדם נקבע ראש חודש תשרי לראש השנה כי בתאריך זה נברא האדם, וכדברי ר’ 
אליעזר בגמרא )ר”ה י ע”ב(: ‘בתשרי נברא העולם’. וכיוון שראש חודש תשרי ‘זה היום 

תחילת מעשיך’, לכן הוא עבורנו ‘תחילה וראש לפדיון נפשנו’.
אך, כאמור, יש הבדל בין האדם לבין האילן, כי בעוד אצל האדם יש ראש אחד לשנה, 
לאילן יש שניים: התאריך האחד הוא בעבור המצב העכשווי – האילן, והתאריך השני 
הוא בעבור הפרי – ההמשכיות. לעומת זאת, האדם הוא גם ה’אילן’ וגם ה’פרי’, ולכן 

אצלו התאריך הוא אחד: ראש חודש תשרי הוא ראש השנה.
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נובע מחטאם של האילנות בבריאת העולם,  ייתכן שהצורך בשני ראשי שנה לאילנות 
כשהקב”ה אמר ‘עץ פרי עושה פרי’ והאדמה חטאה והוציאה ‘עץ עושה פרי’. המשמעות 

היא שיש נתק בין העץ לבין הפרי – בין המצב העכשווי לבין ההמשכיות.
הרב קוק זצ”ל )אורות התשובה, פ”ו אות ז( כותב:

מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. כל האמצעים 
המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית ראויים היו להיות מוחשים בחוש 
מציירים  כשאנו  בו  מורגשת  המגמה  שעצם  והנועם,  הגובה  באותו  נשמתי 
אותה... אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגדול הפרי, 
נתעבו ונתגשמו ואבדו את טעמם. זהו חטא הארץ, שבעבורו נתקללה כשנתקלל 
וכל פגם סופו לתקון. ע”כ מובטחים אנו בברור, שיבואו  גם האדם על חטאו. 
ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ 
מחטאה, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ בעד הנועם של האור 

האידיאלי, הנתמך בדרכו ע”י אמצעים הגונים.
וכן כותב המהר"ל )נצח ישראל, עמ' מז ע"ב( על הפסוק )דברים כ, יט(: 'כי לא תשחית 

את עצה... כי האדם עץ השדה':
כי באמת האדם נקרא עץ השדה... רק שהוא אילן הפוך כי העץ שורשו למטה 
תקוע בארץ, ואילו האדם שורשו למעלה כי הנשמה הוא שורש שלו הוא מן 
השמים. והידיים הם ענפי האילן, הרגלים הם ענפים, גופו עיקר האילן. ולמה 
הוא האילן הפוך? כי העץ שורשו למטה כי העץ חיותו מן האדמה, והאדם חיות 

נשמתו מן השמים.
אמנם, האדם עדיין לא הגיע לאידאל, אנו עדיין מחכים שלא תהיינה ירידות ונפילות בין 
האידיאלים לבין האמצעים, אך מכל מקום, הבריאה כשלעצמה הייתה מושלמת, ולכן 

הראש של השנה וסופה הם אחד. 
ולא  ירידה וחטא, העץ נשאר עצי  לעומת זאת, הפירות, מיד בתחילת בריאתם הייתה 
נעשה 'פרי', ולכן נקבעו שני תאריכים ל'ראש השנה': האחד לנטיעת העץ והאחר לפירות.

ט"ו בשבט – ההלכה והטבע
הרב אברהם סוחובולסקי

ונטע רבעי  נקבע להיות ראש השנה לאילנות לעניין חישוב שנות ערלה  ט"ו בשבט 
רוב  זה כבר עברו  ולעניין קביעת השנים לחיוב מעשרות. הסיבה היא שעד לתאריך 

ימות הגשמים של השנה, וט"ו בשבט הוא כ'קו פרשת המים'.
שני טעמים עיקריים נאמרו לקביעה שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן. 

הטעם האחד הוא שמתאריך זה ואילך מתחילות ההתעוררות והצמיחה של האילנות 
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)רש"י(. הטעם השני הוא שתאריך זה מסמן מכוח אילו גשמים חנטו האילנות )תוספות; 
ר"ן(. 

כלומר, כל האילנות שחנטו קודם לט"ו בשבט הושפעו מן הגשמים של השנה שעברה, 
ולפיכך הם נחשבים כאילו הם חנטו קודם תשרי, כי החנטה הזו היא בהשפעת הגשמים 
שירדו לפני תשרי. ואילו כל האילנות החונטים מט"ו בשבט ואילך מושפעים מגשמי 

שנה זו – מן הגשמים שירדו מחודש תשרי ואילך.
ההבדל בין שני הטעמים הוא שלפי הטעם הראשון, יש סיבה מיוחדת לקביעת ראש 
השנה לאילנות בחודש שבט דווקא, משום שאז מתחדש דבר חדש באילן, וראוי הוא 

להיות ראש השנה לאילנות. 
ואילו לפי הטעם השני, אין ערך מיוחד לחודש שבט, אלא הוא סימן בלבד. לפי טעם זה, 
נראה שחודש תשרי היה ראוי להיות ראש השנה לאילנות, אבל מכיוון שבתשרי עוד 
אי אפשר לדעת אילו אילנות שייכים לאותה שנה, נקבע ט"ו בשבט לתאריך שעל פיו 
אפשר לברר מה גדל מכוח הגשמים שירדו אחר תשרי, ומה גדל מכוח הגשמים שירדו 

קודם תשרי.
היה מקום לחשוב שט"ו בשבט נקבע בהתאמה לתנאי הטבע בארץ ישראל, אך אם 
שהיא  החמה,  תקופת  לפי  האילן  לפירות  השנה  ראש  את  לקבוע  היה  צריך  כן,  היה 
בשנה  כן,  ואם  העברי.  התאריך  לפי  ולא  הטבע,  תופעות  על  העיקרית  המשפיעה 
מעוברת היה צורך לאחר את ראש השנה לאילנות בחודש, כי רק אז אפשר היה לומר 

שכבר עברו רוב ימות הגשמים והשרף מתחיל לעלות באילנות. 
בגמרא,  נידונה  מעוברת  בשנה  לאילן  השנה  ראש  את  מאחרים  אין  מדוע  השאלה 

והתשובה היא: 'הלך אחר רוב שנים'. 
בהבנה פשוטה נראה שכוונת הגמרא היא שאכן, תאריך זה אינו מדויק בשנה מעוברת, 

אלא שחז"ל קבעו תאריך המתאים לרוב השנים. 
אך ה'חתם סופר' בתשובותיו )או"ח סי' יד(, מבאר את כוונת הגמרא באופן שונה: 

לתורתנו  משועבדת  והשורש, דהטבע  היסוד  על  דרכו  יורה  האמת  אבל   
הקדושה וכל דבר הנוגע לתורתנו הקדושה משועבדת הטבע לתורה ודיניה, 
ומי שאמר לשמן  וחונטים האילנות כמו ברוב השנים בשבט הסמוך לטבת, 

וידלוק יאמר לחומץ וידלוק, והקור לא יזיק.
מדברי ה'חתם סופר' נמצאנו למדים מהו ערכו של ראש השנה לאילנות. 

רק  הוא  אין  וכן  האילנות,  שייכים  שנה  לאיזו  המורה  בעלמא  סימן  רק  אינו  זה  יום 
שלב חדש, טבעי, שמתחיל מעתה באילנות, אלא יום זה מיוחד הוא ובעל ערך מפני 
שהתורה קבעה אותו, ועל כן בכוחו להשפיע על הטבע. חז"ל קבעו את יום ט"ו בשבט 
בתור ראש השנה לאילנות לא רק מתוך הסתכלות בטבע ולא מתוך השקפה שהטבע 
משפיע על ההלכה, אלא לימדונו חז"ל שבכוח ההלכה לפעול על הטבע, ולכן אף בשנה 

מעוברת יתחילו הפירות לחנוט מחודש שבט. 
כך גם השיב הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל בנוגע לשאלת התאריך הקובע את שנת 
המעשר של פירות שיובאו לארץ ישראל מן הארצות הדרומיות ונגמרה מלאכתן בארץ: 

'הוא ]ט"ו בשבט[ הלכה למשה מסיני ורק נתנו בגמרא טעמים על עיקר ההלכה'. 
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ערכו של ט"ו בשבט אינו מצד הטבע, אלא מכוח הקביעה שהתורה קבעה אותו ליום 
ראש השנה לאילן. ומפני שהתורה קבעה תאריך זה, משפיע הוא על הטבע של הפירות.

הראי"ה קוק, אורות התחייה )פרק ה(:
כשאנו מקיימים עתה מצוות תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו 

כל היסודות הממשיים שמצוות אלו בנויות עליהן, לא כהן בעבודתו 
ולא לוי בדוכנו, הנה החיזיון מתייצב לפנינו והננו מתמלאים רוח 

שירה רוממה בתעופת נשרים, לעומת האורה של הימים המאושרים 
המחכים לאומתנו על אדמתנו הברוכה.

הנה, המקדש על מכונו לגאון ולכבוד לכל הגויים והממלכות, 
והנה אנו נושאים ברינה אלומות ארץ חמדתנו, באים ברוח מלא 

חפש אמתי ובטחה טהורה אל הגורן והיקב המלאים בר ויין ולבנו 
שמח על טוב ארץ חמדה, והנה לפנינו מופיעים כוהנים אנשי 

קודש משרתי מקדש ד' אלהי ישראל, לבם מלא אהבה וחסד, רוח 
הקודש שפוך על פניהם, וזוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש 
אשר מלאנו בעת ראינו את פניהם בעלותנו לרגל, בראותנו אותם 

בעומדם לשרת בתוך מקדשנו גאון עוזנו ומחמד עינינו. כמה 
נהדרים ונעימים הם לנו. ועתה, הנה גורננו המלא ברכת ד' מארץ 
חמדה זאת אשר הנחלנו מאבותינו, וחלקי האנשים הללו, אנשי 
הרוח, אתנו הם. מאושרים אנו לתן להם את תרומתם בשמחה, 
מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם ועולים יחד עם התרומה אל 

אותו הגובה הרוחני ששם אנשי קודש הללו מתעלים, ונפשנו רוויה 
ממגד שמים. 

והנה הלויים, אלה הטובים והענוגים אשר לקחו לבבנו בנועם 
זמרתם בקודש בהתקדש חג, כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד 

מקדש אל בירושלים לראות את פני האדון ד' אלהי ישראל. פניהם 
הצוהלים ועדינים מזכירים לנו את זמרתם קודש, ואנחנו מתעדנים 
בנחלי עדנים רוחניים ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את 
חלקם את המעשר. עוד נתראה בהר ד' במועד הקרוב ומה ירהב 
לבבנו לראות אלה כהני ד' ולוייו בעבודת קדשם ובשירת עוזם. 

אשרי העם שככה לו אשרי העם שד' אלהיו. 
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ט"ו בשבט ולימוד תורה
הרב נתנאל אוירבך

ביום זה של ט"ו בשבט נוהגים מקצת דיני יום טוב, כדברי הגר"א )ביאור הגר"א, או"ח 
קלא, ו( שאין אומרים תחנון בט"ו בשבט: 'שהוא ר"ה לאילנות וכמו כל ד' ראשי שנים 

שהן יו"ט'. 
א'  כמו  במשנה,  האמורים  שנים  ראשי  משאר  זה  שנה  ראש  התייחד  במה  להבין  יש 

אלול – ראש השנה למעשר בהמה, שנוהגים בו מדיני יום טוב ובהם לא. 

יש קשר בין העץ לבין האדם והתורה, בנוגע לאדם נאמר: 'כי האדם עץ השדה', ובנוגע 
לתורה נאמר: 'עץ חיים היא למחזיקים בה'.חודש שבט מאחד ומקשר בין האדם לבין 
התורה, שהרי לא בכדי 'הואיל משה באר את התורה' דווקא בחודש שבט. חודש זה, 
המסוגל לברכה בפירות, מסוגל הוא גם לברכה בהבנת התורה, שהיא הפרי הגדל מן 

העץ, שהוא האדם. 
ואכן, כתב 'חידושי הרי"מ' )ט"ו בשבט(: 

בשבט.  ט"ו  ולאחר  בשבט  ט"ו  קודם  שנאמרו  תורה  בחידושי  להכיר  אפשר 
בחודש שבט מגישים מן השמים חידושי תורה מה שהאדם יחדש כל ימות 

השנה, זה מה דכתיב... הואיל משה באר את התורה.
הוא מוסיף ומבאר שהעיתוי היה בחודש שבט בשנה הארבעים, שעד שנה זו אין אדם 
עומד על דעת רבו. כמו כן, משה יכול היה לחבר את התורה שבכתב עם זו שבעל פה 

דווקא בשנה הארבעים, וזכה להבין בה ולבאר ספקותיה. 
אם כן, הפרי של 'האדם עץ השדה' הוא חידושי התורה שלו והבנתו הבהירה בתורה 

שבכתב. 
וכתב הרב אריה צבי פרומר, שו"ת 'ארץ צבי' )ח"ב עמ' שמד(, בשם ה'אבני נזר': 

כי בכל שנה אחר ט"ו בשבט הוא מרגיש שינוי בחידושי תורה שלו, שעיקר 
ראש השנה לאילן קאי על חידושי תורה.

היסוד להשוואה בין התפתחות האדם בתורה לבין התפתחות העץ, הבאה לידי ביטוי 
בט"ו בשבט, נמצא בדברי המהר"ל )נצח ישראל, פרק מו( הטוען שההשפעה הגשמית 

בעולם היא סימן להשפעה רוחנית. 
אם כן, ההשפעה הגשמית של החנטה ממי הגשמים, המביאה לידי גידול הפירות, היא 

גם השפעה רוחנית לאדם, המשול לעץ, בגידול פירותיו. 
דברים אלו מבוטאים יפה בדברי רש"י )תהילים סז, ב( על הפסוק: 'ֱאֹלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו 

ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה'. הוא מפרש: 'יאר פניו – להראות פנים שוחקות לתת טל ומטר'. 
כלומר, גילוי השכינה והארת הפנים של הקב"ה מתגלות בטל ובמטר, בהשפעה גשמית.
לאור דברים אלו נוכל להבין את מנהג  אכילת פירות מפירותיה של ארץ ישראל ביום 

זה: 
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ארץ ישראל מסוגלת להשראת שכינה, 'עיני ה' אלוקיך בה', וסגולה זו מועילה בלימוד 
התורה ובהבנתה, כדברי ה'ספרי' )דברים, פיסקה לז(: 'תבל זו ארץ ישראל, למה נקרא 
שמה תבל? על שם תבלין שבתוכה. איזהו תבלין שבתוכה? זו תורה, שנאמר בגויים אין 

תורה, מכאן שהתורה בארץ ישראל'. 
כמו כן מצאנו רעיון זה בדברי המדרש )בראשית רבה, פרשה טז(: 'וזהב הארץ ההיא 

טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל'. 
 מיצויה של הסגולה הזו, המסייע להבנת התורה, בא לידי ביטוי באכילת פירותיה של 

ארץ ישראל, וכפי שכתב הב"ח )או"ח סי' רח(: 
בפירותיה  גם  נשפעת  היא  העליונה,  הארץ  מקדושת  בה  הנשפעת  הארץ  קדושת 
שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ... ועל כן ניחא שאנו מכניסים בברכה 
השכינה  מקדושת  ניזונים  אנו  פירותיה  באכילת  כי  מטובה  ונשבע  מפריה  ונאכל  זו 
וביאר  ודבש',  חלב  'זבת  התואר  את  קיבלה  ישראל  מטובתה.ארץ  ונשבע  ומטהרתה 
כי הם  ופירותיו  'זה התואר מורה עוד קדושת הארץ  )חולין קמב ע"א(:  החתם סופר 
הברורה  התורה  כי  בה'  ודבקות  אהבה  ומוסיף  אותם  האוכל  בנפש  קדושה  מולידים 
בלי סיג ופסולת נקרא דבש וחלב תחת לשונך כמו הדבש המוציאין מקליפת התמרה 

והחלב מוצא מקליפת הנחל שעליה, כן פירות א"י'. 
ישראל  ארץ  של  שפירותיה  רח(  סי'  וקציעה  )מור  עמדין  יעקב  רבי  כתב  זה  וכעין 

מוסיפים חכמה באדם האוכלם, על דרך האמור 'אוירא דארץ ישראל מחכים'. 
נמצאנו למדים שההתפתחות הגשמית של האילן משפיעה על התפתחותו הרוחנית 

של האדם, 'כי האדם עץ השדה'.

רש"ר הירש, במעגלי השנה )ח"ב עמ' צג(:
בט"ו בשבט נפתחת שנת המעשרות החדשה של פירות האילן. תהליך 
ההבראה והתרעננות הטבע המתחולל בעקבות בחורף השולם ברובו 

הגדול, ואפשר כבר להבחין בסימני המרץ של מיץ ההפראה טרי, והלשד 
המחודש הזורם מעתה בעורקי החיים של עצי הפרי. 

לפיכך מונה החוק היהודי את שנת הולדתן של הפירות מיום זה, מחמישה 
עשר בשבט, וקובע בהתאם לכך את סדרן של החובות המוטלות על 
החקלאי בישראל, בפרוס חניטת יבול השנה החדשה... אין ליום זה 
השלכות מיוחדות זולת אופיו החגיגי במקצת שמוצא לו ביטוי בסדר 
התפילה. ומכל מקום, הננו מקדישים ג"כ תשומת לב ומחשבה ליום 

זה, מכיוון שהוא מעניק לנו הזדמנות יוצאת מן הכלל לחדור בדרך של 
התבוננות לתוך עומק רוחה של היהדות.
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ט"ו בשבט לאילן ולאדם 
הרב יואל פרידמן

'נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב, ולא בט"ו בשבט' )שו"ע או"ח סי' קלא סעי' ו(. 
והוסיף המג"א )ס"ק טז(: 'ונוהגין האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות'. 

יש לשאול מדוע ביום שהפירות מתחילים לחנוט, אין אומרים תחנון? 
השנה  לקביעת  ונוגעת  גרידא  הלכתית  משמעות  היא  היום  משמעות  לכאורה, 

למעשרות, ומהי אפוא חשיבותו לאדם?

ההשוואה בין העץ לאדם נכתבה בתורה )דברים כ, יט(: 'כי האדם עץ השדה', ובנביא 
)ישעיהו סה, כב(: 'כימי העץ ימי עמי'. 

וכותב שהאדם הוא עץ הפוך, שכן  )נצח ישראל עמ' מז(  זו  המהר"ל מבאר השוואה 
'בצלם  כי  בשמים  שורשו  האדם,  ואילו  הקרקע,  מן  חיותו  כי  בקרקע  שורשו  העץ, 

אלקים ברא אותו'. 
מסביר  שעז(  עמ'  )ח"ג  מנחם'  'שארית  בספרו  רובינשטיין זצ"ל  יעקב  שמואל  הרב 

בצורה נפלאה את ההקבלה בין העץ לבין האדם הישראלי:
על רצונו הפנימי של האדם הישראלי אפשר ללמוד מהרמב"ם )הל' גירושין 
פ"ב ה"כ( שכותב שבית דין כופים, במקרים מסוימים, את האדם לתת גט, ואין 
בכך חסרון של גט מעושה. הטעם הוא, כי רצונו של האדם מישראל לקיים את 
המצוות ואת רצון חכמים, אלא שיצר הרע הוא שאונס אותו לעבור עבירות. 
הכפייה אינה כדי לאנוס אותו לתת את הגט, אלא לשחרר אותו מכבלי היצר 
הרע. זאת הסיבה גם שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, כי בעצם זהו 
בו.  תלויות  שאינן  צדדיות  סיבות  בגלל  מעוכב  שהוא  אלא  הפנימי,  רצונו 
הוא  אין  כי  למעשה,  טובה  מחשבה  מצרף  הקב"ה  אין  בגוי,  זאת,  לעומת 

משתוקק לקיים מצוות.
הלקיטה  בירק  האילן.  לבין  הירק  בין  ההבדל  גם  שזהו  מסביר  זצ"ל  רובינשטיין  הרב 
היווצרות  תחילת  החנטה,  שבזמן  אף  החנטה.  ובאילן  למעשרות  השנה  את  קובעת 
הפרי, הפרי עדיין בתחילת גידולו, אנו רואים אותו כאילו הוא כבר מוכן ובשל. הסיבה 
היא כי לאילן שורשים חזקים ועמוקים באדמה המאפשרים לו לאגור את מזונו וערבים 

להמשך קיומו. 
לעומת זאת, הירק הוא צמח חד-שנתי, ויש לו שורשים חלשים, וכושר יניקתם שטחי, 
למדים  נמצאנו  גידולו.  גמר  עד  לקיומו  ערובה  אין  וממילא  מים,  כל  על  גדל  והריהו 
היא  השורשיות  שעומק  מוצאים  אנו  שבשניהם  היא  לאדם  העץ  בין  שההקבלה 

הערובה להוצאת הכוחות הפנימיים מן הכוח אל הפועל.

25



הערך הסוציאלי של ט"ו בשבט
הרב יעקב אריאל

משמעותה של קדושת האדמה בארץ ישראל מחייבת רגישות ופתיחות כלפי האדם. 
אדמה זו אינה סתם פיסת קרקע, אלא אדמה ספוגת ערכים חברתיים ותרבותיים. את 

כל אלו בא לבטא ט"ו בשבט.

ט"ו בשבט הוא תחילת שנת המס מפרי הארץ. וכשם שבכל מערכת ִמסים אין אפשרות 
לקזז רווחים של שנה אחת על חשבון הפסדים של שנה אחרת, כך גם במס המועלה 

מפרי הארץ, אין להפריש תרומות ומעשרות מפרי שנה זו על פרי שנה אחרת. 
חשבון כל שנה הוא סגור ונפרד במסגרת אותה שנה. הִמסים המּועלים מכל פרי ופרי 
הגדל בארץ מיועדים למטרות סוציאליות, לתשלומי העברה מבעלי היכולת למוגבלים, 
מבעלי הרכוש לחסרי הרכוש. לכוהן וללוי אין נחלה בארץ; גורלו של העני לא שפר 

עליו והוא נאלץ להזדקק לבריות. לכל אלה זיכתה התורה חלק מפרי הארץ. 
אין הבעלים רשאים ליהנות מיבול אדמתם אלא לאחר שהפרישו לנזקקים את חלקם. 
בכך שונה פרי הגדל באדמת ארץ ישראל מכל פרי אחר בעולם. פרי הגדל בארץ מכיל 
בתוכו חלקים המיועדים לחסרי רכוש, ורק אחרי הפרשת החלקים האלו, הפרי מותר 

באכילה. 
בכך מתבטאת קדושת הארץ, במחויבות לשתף את הזולת ביבול. 

הזולת  צורכי  ותרבותיים.  מוסריים  ערכים  לתוכו  סופג  האדם  הפרי  אכילת  עם  יחד 
משולבים במסרים רוחניים. מעשר עני מיועד אמנם למטרות סוציאליות בלבד, אולם 
התרומות לכוהן וללוי כוללות גם ערך רוחני מוסף. הם לא נחלו חלק בארץ כי ה' הוא 
נחלתם, משום שייעודם לעבדו במקדש ולהרביץ תורה בישראל: 'יורו משפטיך ליעקב 
ותורתך ישראל'. התמיכה בהם כוללת גם הכרה בצורכי הרוח והתרבות שלנו. צורכי 

האדם וערכי שמים כרוכים בהם בו זמנית. 

ערך סוציאלי מיוחד במינו מתבטא במעשר שני. האדם צריך לדאוג גם לעצמו, עליו 
להפריש מעשר מפירותיו וליעדם לפיתוח אישיותו הרוחנית. אל לו לשקוע רק בעבודה 
לירושלים  פדיונם  את  או  אלו  פירות  להעלות  עליו  ראשו.  את  גם  הבולעת  מפרכת 
ולאכלם שם באווירה מיוחדת, בקדושה ובטהרה, 'למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך'. 

בתור  סוציאליות  לא  התורה,  של  הסוציאלית  תפיסתה  את  מבטא  זה  ערכים  שילוב 
צורך אנושי בלבד, אלא גם בתור ערך דתי. מקור הסמכות למחויבות הסוציאלית הוא 

ה' – 'ואהבת לרעך כמוך אני ה''.
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'וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה' 
הרב בן ציון קריגר 

נשאל  עג(,  עמ'  עקב  פרשת  דברים,  לספר  )שיחות  נבנצל  אביגדר  הרב  ורבנו,  מורנו 
בידי ר' יונה עמנואל ז"ל: כיוון שחובת ברכת המזון נלמדה מן הפסוק: 'ואכלת ושבעת 
וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך', ולפני פסוק זה מופיעים פסוקים 
בנוגע לארץ ישראל נאמר ההמשך:  העוסקים בכניסה לארץ ישראל, נמצא שדווקא 
'ואכלת ושבעת וברכת', ואם כן, מניין לנו שהתורה חייבה לברך גם על לחם שנעשה 

מחיטה שגדלה בחוץ לארץ?
ארץ  של  מלחמה  אפילו  שם  ואוכל  בחו"ל  שיושב  שיהודי  מניין  לשאול:  עוד  אפשר 
ישראל חייב בברכת המזון? ומדוע יהודי שאוכל בחו"ל מלחמה של חו"ל צריך להודות 

לה' על שהנחיל לנו את ארץ ישראל?
שאלה זו שואל רבי צדוק הכהן )פרי צדיק, ט"ו בשבט ס"ק ג(. הוא מאשש את שאלתו 
על פי הגמרא בברכות )כ ע"ב(, הדנה בפטור נשים מברכת המזון מן התורה, כיוון שלא 
נטלו חלק בארץ. מוכח משם שברכת המזון אכן קשורה לארץ ישראל דווקא, ומניין 

שמברכים גם בחוץ לארץ? 
עוד הקשה שם על כך שחוגגים ט"ו בשבט בחו"ל:

אך לכאורה יש להבין, הא טעם דשבט ר"ה לאילן הוא, מפני שיצאו רוב גשמי 
ואיזו טעם  וזהו רק בא"י  ואז זמן חנטת הפירות )רש"י(,  יד ע"א(  )ר"ה  שנה 
שיהיה ט"ו בשבט ר"ה לאילן בחו"ל? ומנהג ישראל לאכול פירות בט"ו בשבט 
אף בחו"ל, ואם היו אוכלים מפירות א"י דוקא היה מקום, אבל המנהג לאכול 
פירות חו"ל? גם כל עניין ר"ה לאילן, הוא לעניין מעשר וזה אינו נוהג בחו"ל. 
אבל באמת הוא על פי מה שכתוב )תענית י ע"א( ארץ ישראל שותה מי גשמים 
וכל העולם כולו מתמצית ארץ ישראל, שנאמר: הנתן מטר על פני ארץ, ושלח 
כולו  וכל העולם  י(, ארץ ישראל שותה תחילה  ה,  )איוב  פני חוצות  מים על 
לבסוף. נמצא שבכל העולם המזון הוא רק מתמצית ארץ ישראל... ושפיר יש 

שייכות ברכת הארץ לברכת המזון אף בחו"ל.
בה  ה'  עיני  תמיד  אותה,  דורש  שה'  נאמר  ישראל  ארץ  על  כמצרים,  שלא  מצאנו  וכן 
מראשית השנה ועד אחריתה. ותמה רש"י שם: וכי את שאר הארצות אין הוא דורש? 

הלוא נאמר 'להמטיר על ארץ לא איש'? )איוב לח, כו(. 
והשיב: 'אלא כביכול אינו דורש אלא אותה, ועל ידי אותה דרישה שדורשה דורש את 

כל הארצות עמה'.
מעין זה כתב גם הרמב"ן שם: 'ויש בו סוד עמוק, כי הארץ הזאת נדרשת בכל והיא הכל, 

וכל הארצות מתפרנסות ממנה באמת'.
עתה אנו מבינים מדוע מברכים ברכת המזון גם בחו"ל ומדוע אנו מודים שם לה' על 

הארץ הטובה שהוא הנחיל לנו כאן ומדוע אנו חוגגים את ט"ו בשבט בנכר. 
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'בריתך  על  לה'  להודות  צריכים  אנו  לחם,  פרוסת  אוכלים  כשאנו  מדוע  ברור  לא  אך 
שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו ועל חקיך שהודעתנו', ומדוע תיקנו לנו לבקש 

בברכת המזון על ירושלים ועל ציון ועל בית המקדש? 
תשובה לכך אפשר למצוא בדברי ה'שפת אמת' )דברים, פרשת עקב שנת תרנ"ח(. 

הוא מקשה: מדוע תלתה התורה את חיוב ברכת המזון בבואנו לארץ, והלוא כבר משה 
רבנו תיקן לישראל את ברכת 'הזן' עוד במדבר? ומבאר:

ארורה  דכתיב  בארץ,  תלוי  המזון  ברכת  שעיקר  מה  הוא  והענין 
שיצא  עד  לברך  אפשר  ואי  בברוך,  מדבק  ארור  אין  ולכך  האדמה, 
המזון מכלל ארור לברוך. ובכניסת בני ישראל לארץ ישראל, הוציאו 

הארץ מכלל ארור. 
ולכן כתוב מביאך אל ארץ טובה… אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, 
שעד עתה היה הארץ במוסכניתא, עד שביררו בני ישראל טוב מרע, 
ומקודם היה א”י תחת הכנעני  הפך ממה שכתוב בעצבון תאכלנה. 
הארור, וכשנעשית נחלה לבני ישראל, נתבררה ואז יכול לחול ברכת 
ה’. לכן ארץ ישראל שיצא מכלל ארור לברוך היה הכנה לברר המזון 
ובשבילה  אותה  דורש  אלקיך  ה’  חז”ל  שאמרו  כמו  בחו”ל,  אפילו 

דורש כל הארצות.

וכך היא הפכה  ל’ברוך’,  ‘ארור’  למדנו מדבריו שעם בואנו לארץ הוצאנו אותה מכלל 
לארץ טובה, חמודה ורחבה, לארץ זבת חלב ודבש, לגן עדן של עצי פרי שעיני ה’ בו 

מראשית השנה ועד אחריתה. 
כמובן שמהפך דרמתי כזה קורה לא רק בגלל כניסתנו הפיזית לארץ, אלא גם בזכות 
הברית והתורה והמצווה ובזכות ירושלים ובית המקדש, ששם מקום כבודו ושם עיניו 

ולבו של ה’ כל הימים. 
גם  בברכה  להתייחס  עלינו  הכל’,  והיא  בכל  ‘הנדרשת  הארץ  את  לברך  בבואנו  כן  על 

לברית וגם לתורה וגם לירושלים וגם לבית המקדש.

רבי לוי יצחק מברדיטשוב, קדושת לוי )ליקוטים ד"ה מחמישה(:
ט"ו בשבט הוא הכנה לפסח, ופסח הוא הכנה למתן תורה, נמצא ט"ו 
בשבט הוא הכנה למתן תורה, והא ראיה גם כן, שהתורה ניתנה בסיון 

ומשה רבינו ע"ה אמר משנה תורה בשבט ככתוב בעשתי עשר חודש, הרי 
ראיה שחודש שבט הוא הכנה למתן תורה.

28



ט"ו בשבט – תורה, מקדש, עם וארץ
הרב דב כהן 

לאילנות.  השנה  ראש  הוא  בשבט  שט"ו  הוא  ישראל  לארץ  בשבט  ט"ו  בין  הקשר 
והמשמעות העיקרית של קביעה זו היא בנוגע למצוות התלויות בארץ )ראש השנה 

פ"א, מ"א(.
בחודש שבט קיים גם ממד לאומי. שנים עשר החודשים הם כנגד שנים עשר השבטים 
)טור שו"ע, סי' תיז(. לפי הסדר המובא בשם האר"י ז"ל, השבט האחד עשר הוא שבט 
אשר )כעולה מסדר הדגלים, קורבנות הנשיאים ועוד( וכנגדו חודש שבט )בני יששכר, 

חודש שבט, סוף מאמר א(.
המשכן נבנה בידי בצלאל משבט יהודה ואהליאב משבט דן. המקדש נבנה בידי שלמה 

משבט יהודה וחירם משבט נפתלי. 
הקצוות  בשני  נמצאים  אלו  ששבטים  מדגיש  מ(  פרשה  סוף  רבה,  )שמות  המדרש 
של סולם החשיבות בעם ישראל. נראה שעומדת כאן כוונה לאיחוד עם ישראל כולו 
סביב המשכן והמקדש ובנייתם, על ידי שילובם של שבטים הנמצאים בשני הקצוות 

המנוגדים מצד מעמדם. 
במקביל מופיע במדרש )בראשית רבה, סוף פרשה עא, וסוף פרשה צט( שבנותיו של 

אשר היו נשואות לכוהנים גדולים ולמלכים הנמשחים בשמן זית. 
מסתבר שנפתלי ודן עולים בחשיבות על אשר, שכן אשר היה הצעיר מבין בני השפחות 
והוא בן שפחת לאה, בעוד דן ונפתלי היו בני שפחת רחל, האהובה. אם כן, נישואי בנות 
אשר לכוהנים גדולים ומלכים היו מאחדים את השבטים השונים במעמדם והיו ביטוי 

עז לקשר בין כל חלקי האומה הישראלית.

בנחלת אשר הזיתים מרובים, וכן ציינוהו יעקב ומשה בברכתם. 
בבית  משמש  הזית  שמן  ישראל.  ארץ  בהם  שנשתבחה  המינים  משבעת  הוא  הזית 
'זית רענן  המקדש למנורה ולשמן המשחה, ועם ישראל נמשל לזית בכמה מקומות, 

יפה פרי תואר קרא ה' שמך' )ירמיהו יא, טז(. 
יתרה מזאת, על עלה הזית שהביאה היונה לנח נאמר בגמרא )עירובין יח ע"ב(: 'רבונו 
של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש ותלויין ביד 
בשר ודם'. הזית מביע רצון וצורך להסתמכות תמידית וקרובה לקב"ה ואי הזדקקות 
לידי בשר ודם. ייתכן שיש רמז לדבר בתהילים )קלג(: 'שיר המעלות לדוד הנה מה טוב 
ומה נעים שבט אחים גם יחד )איחוד כל חלקי האומה(. כשמן הטוב על הראש )אותיות 
אשר( יורד על הזקן. זקן אהרון )שמן שבא מאשר קשור לאהרון הכוהן(... כטל חרמון 
שיורד על הררי ציון כי שם ציווה ה' את הברכה' )קשר למקדש, לכהונה, לעם ולארץ(. 

באחד  חודש  עשר  בעשתי  שנה  בארבעים  'ויהי  שבט:  בחודש  קיימת  נוספת  זווית 
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לחודש... הואיל משה באר את התורה הזאת' )דברים א, ג-ה(. משה החל לומר את ספר 
דברים בראש חודש שבט. ספר דברים הוא המקשר בין התורה שבכתב לבין התורה 

שבעל פה. 
הזית, שמאפיין את שבט אשר, המקביל לחודש שבט, קשור אף הוא לתורה: 'הרואה 
שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר ויקחו אליך שמן זית זך' )ברכות נז ע"א(. 
וכן: 'ויאמר אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ' )זכריה ד, יד(. ובראשית 
הפרק )שם, ג(: 'ושנים זיתים עליה', ודורשת הגמרא בסנהדרין )כד ע"א(: 'יצהר – אמר 
ר' יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שנוחין )גירסת הב"ח שמשמנין( זה לזה 
בהלכה כשמן זית, ושנים זיתים עליה – אלו תלמידי חכמים שבבבל שמרורין זה לזה 

בהלכה כזית'.
הקשר בין התורה לשמן בא לידי ביטוי גם בדרשת חז"ל על הפסוק 'וחובל עול מפני 
שמן': עולו של סנחריב נשבר בזכות השמן שדלק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בזמן 
חוטא  שמנחת  בעובדה  זה  קשר  למצוא  אפשר  כן,  כמו  ע"א(.  צד  )סנהדרין  חזקיהו 
מוקרבת בלא שמן, כי היא מנחת קנאות מזכרת עוון, מכאן שהשמן והחטא הם דברים 

הפוכים. 

הרב לוי יצחק מברדיטשוב )קדושת לוי, ליקוטים( כתב:
מ"ה  הראיה  ע"פ  מקדשים  היה  כאשר  ניסן  ר"ח  עד  בשבט  עשר  מחמשה 
ימים, וכן מחמשה עשר באב עד ר"ה מ"ה ימים. הכלל, כי ר"א ור"י חד סבר 
בניסן נברא עולם וחד סבר בתשרי נברא עולם. והנה התוספות בר"ה )כז ע"א 
ד"ה כמאן( מפרש האדם נברא בכ"ה באלול ונמצא מט"ו באב עד כ"ה אלול 
ארבעים יום נגד יצירת הולד. וכן למ"ד בניסן נברא עולם, האדם נברא בכ"ה 
באדר. נמצא מט"ו בשבט עד כ"ה אדר ארבעים יום נגד יצירת הולד. ובאמת 
אנן פסקינן כשני המ"ד וזה שאנו עושין יומא דפגרא בט"ו באב וט"ו בשבט. 
ונמצא ט"ו בשבט הוא הכנה לפסח ופסח הוא הכנה למתן תורה. נמצא ט"ו 
בשבט הוא הכנה למתן תורה. והא ראיה גם כן שהתורה ניתנה בסיון ומשרע"ה 
אמר משנה תורה בשבט ככתוב בעשתי עשר חודש, הרי ראיה שחודש שבט 

הוא הכנה למתן תורה.
בעקבות כמה ספרי חסידות )בני יששכר, פרי צדיק וספר הזכות(, הרב אליהו כי טוב 

מסכם כך )ספר התודעה, חודש שבט(:
לכן אמרו חכמים האחרונים, משול אחד בשבט כיום מתן תורה. בששי בסיון 
ִנתנה תורה לישראל ואותו היום מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות, בכל שנה, 
אף באחד בשבט נפתחים בלבות ישראל מעינות חדשים של תורה, כיון שבו 
ביום ִנתן לישראל משנה תורה, וכל הימים האלה שבין אחד בשבט לז' באדר, 

מסוגלים לזכות בהם לכוח התחדשות בעסק התורה והמצווה.
לאור כל האמור לעיל, אפשר לראות את ט"ו בשבט בתור היום המרכזי בחודש שבט, 
חודש שיש בו קשר מיוחד לתורה, למקדש, לעם ישראל, לארץ ישראל ולנושאי פרנסה 

מיוחדים המצביעים על קשר קרוב לקב"ה.
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ט"ו בשבט – יום חיבת הארץ
הרב יעקב אריאל

כל מצווה ומצווה טעונה חיבה. 
מצוות מקיימים לא רק בתור עול חיצוני, אלא בתור חפץ אהוב וחביב. אולם חיבת כל 

המצוות אינה ערך עצמי, היא חלק מקיום המצווה. 
גם כשאין מקיימים  נועד מקום מיוחד, היא מצווה בפני עצמה.  ישראל  לחיבת ארץ 
את  כשמקיימים  וחומר  וקל  לחבבה,  מצווה  לפחות  יש  בפועל,  הארץ  ישוב  מצוות 

המצווה בפועל.

במצוות  הקשורות  הלכות  חישובי  של  פרוזאי  תאריך  אלא  אינו  בשבט  ט”ו  לכאורה, 
התלויות בארץ: תרומה, מעשרות, ערלה, רבעי ואולי אף שביעית. 

אולם בהתייחסות הטבעית הלאומית תפס ט”ו בשבט מקום מכובד יותר. היה זה היום 
ונופיה,  שבו התמלא הלב רגשי אהבה חמים וכיסופים עזים לארץ ישראל, מצוותיה 

פירותיה ונטיעותיה, עברּה ועתידּה. 
ייתכן שבגלות, כיוון שלא יכלו לקיים את המצוות התלויות בארץ, היה צורך ליצוק ליום 
תוכן רגשי יותר במקום המצוות המעשיות התלויות בו. אך גם בארץ אין אנו פטורים 
מלייחד גם את הלב ביום זה, נוסף על המוח. אדרבה, בארץ חובת החיבה גדולה יותר, 

כי היא באה גם לידי ביטוי ממשי בכל הווייתנו. 
הלב והמוח, החיבה והחובה, המצוות התלויות בארץ והקשר הנפשי לארץ ישראל – חד 

הם. 
ואכן, מתגלית כאן גישה עמוקה. חיבת הארץ אינה רק אהבת נופה ואתריה, אינה רק 
בניינה וגאולתה משממותיה. חיבת הארץ היא התקשרות נפשית עמוקה עם קדושתה, 
ערכיה וסגולותיה. זו הארץ הנבחרת בידי ה’, המושגחת בידיו, האהובה עליו. לכן בחר 
לשכון בה. לכן גם נצטוותה הארץ במצוות מיוחדות, כי לא סתם פיסת קרקע היא, אלא 

ארץ הקודש, וקדושתה מתבטאת ביחס מעשי מיוחד.

ארץ ישראל אינה רק טריטוריה. היא אינה מקום בלבד, המאפשר לנו לגור בו. היא אינה 
רק אדמה המפרנסת אותנו. היא אינה רק נוף המהנה אותנו. 

יותר מאלה. עובדה היא שגם כאשר לא היינו בה  היא גם כל אלה, אך בעיקר הרבה 
פיזית, הייתה היא בנו נפשית. קשרינו הטמירים עם ארצנו, לא זו בלבד שלא נתרופפו 

בעת ריחוקנו הפיזי ממנה, אלא שלמרבית הפלא התהדקו והועמקו. 
כי הקשר העמוק הקושר את עם ישראל לארצו אינו קשר חיצוני,  אלא קשר פנימי,  

שהיא  המעשית,  ההלכה  בדרך  מבטאות  בארץ  התלויות  מהותי. המצוות 
זו  שקרקע   – זה  מיוחד  קשר  בו  לבטא  יכולים  שאנו  ביותר  החשוב  הביטוי 
במצוות  היא  חייבת  ולכן  היא,  קודש  אדמת  בעולם.  הקרקעות  כיתר  אינה 
ומצוות. תורה  בה  הרבה  לפיכך  ישראל,  ארץ  את  לזכות  הקב”ה  רצה   מיוחדות 
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בטבורן  קשורות  בארץ,  תלויות  שאינן  אלו  גם  שבתורה,  המצוות  כל  הרמב"ן,  לדעת 
לארץ ישראל. ואף לדעת הרמב"ם, שאינו מסביר כך, חלקים מרכזיים בהווייתנו הדתית 

היו מתמוטטים, חלילה, בלי ארץ ישראל. 
השנה  עונות  גם  ולכן  ישראל.  בארץ  תלויים  החגים  ומערכת  השנה  לוח  כל  לדוגמה, 
הנוהגות בארץ הן הקובעות את אופי חגינו וזמנם ומחייבות כל יהודי באשר הוא שם, 
גם כשהעונה שהוא חי בה אינה תואמת את החג. יהודי באוסטרליה חוגג את חג האביב 

בסתיו ואת חג האסיף באביב. וכך יאה לו, אין זה מקומו הטבעי. 
קיומה המלא של תורתנו ושל מוסדותינו הלאומיים: משפט, מלכות, כהונה ונבואה, 
מאוויינו  תקוותינו,  תפילותינו,  כל  לכן  ישראל.  בארץ  רק  הפועל  אל  לצאת  יכול 
ושאיפותינו מתמקדים בארץ. כל הדר בחו”ל דומה למי שאין לו א-לוה, חייו הרוחניים 

חסרי משמעות הם, הוא חסר השראה, חסר אמונה וחסר ייעוד.

ט”ו בשבט – חג התעוררותם של האילנות בארץ ישראל מתרדמת החורף, הוא גם חג 
התעוררותו של עם ישראל מתרדמת גלותו. 

פריחת האילנות בארץ גרמה לפריחת תקוותיו של עם ישראל לשוב ולהינטע מחדש 
קמו  רוחניים,  שורשים  בה  להכות  גם  חזרנו  לארצנו  הפיזית  חזרתנו  עם  בארצו. 

והתעוררו כל המצוות התלויות בארץ ועמהן החלה לשוב ולפרוח תורת ארץ ישראל. 
לא עוד חיים מנותקים מהטבע, מהאדמה, מהקוממיות, אלא חיים שלמים, הכוללים 
בתוכם הכול: שמים וארץ, תורה שלמה שהכל בה – גם עבודה, גם דרך ארץ, גם לאום, 

גם ניצני מלוכה, גם גבורת הגוף עם גבורת הרוח. 
בארץ  שורשיו  להעמקת  האומה,  לאילן  השנה  ראש  גם  הוא  לאילנות  השנה  ראש 

מתחת ולהגבהת צמרתו אל השמים ממעל.

רבי שמואל בורנשטיין, שם משמואל )שמות, בשלח תרע"ב(:
יש להבין בפלוגתת בית שמאי ובית הלל, דלבית שמאי באחד בשבט ראש 

השנה לאילנות, ולבית הלל בט"ו בו. דהנה זמן הגידול עד שיעמוד על 
מלואו הוא באדם עשרים שנה, והוא שליש חיי האדם... וכן הוא בשנה 
שי"ב חדשים הם, ומתשרי עד שבט הוא שליש השנה, ובהם יוצאין רוב 

גשמי השנה, ועולה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטין מעתה. ובודאי 
כמו בגשמיות כן הוא ברוחניות, שהחיים החדשים שאדם משיג בתשרי 

מתאחדים באדם לאט לאט עד שבט, שאז עומד על מלואו, ואז הגיעה העת 
להתחזק ביתר כוח ועוצם בעבודת השי"ת בחיות חדשה לשאת פרי לטובה, 

ומאי פירות, מצוות. ועולם, שנה, נפש הם בבחינה אחת. ולפי זה יובן 
טעם מחלקותם, דבית שמאי סבירא להו בפשיטות דמאחד בתשרי עד אחד 
בשבט הם ד' חדשים, שליש השנה, ובית הלל סבירא להו שהשנה מתחילה 
להתחשב מיום ט"ו בתשרי, שאמרו ז"ל נסכו לפני מים בחג, כדי שיתברכו 
לכם גשמי שנה, ובחג נידונין על המים, וכן הוא ברוחניות... על כן מסתיים 

שליש השנה בט"ו בשבט. 
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רש"ר הירש, במעגלי השנה )ח"ב עמ' קח(:
המחשבה השגרתית מה היא אומרת? בבוא עת הפריחה כאשר 

יחשף לעינינו האביב ברבבות ציצים ופרחים, או אז נחגוג בצהלה 
את חג אביב הטבע, אשר ברכו ד', שהוא גם חג אביבנו אנו.

אבל המסורת היהודית העתיקה מצביעה בפנינו על האילנות 
הקרחים עוד בעיצומן של ימי חורף מושלגים, ממתיקה סוד 

איתנו ולוחשת באוזנינו מוסר השכל, הנה אלה האילנות חוגגים 
כבר היום את יום התחדשותו של האביב הבא. מבעד למעטה 
הקליפה הקפואה השסועה האפורה והצוננת, שמכרבלת את 
האילנות הערטילאיים מתחת לקליפה זו, החלו כבר לפכות 

במלוא חומם חיים חדשים ורעננים! מה נוקבים ויורדים חדרי 
בטן, הם דברי המוסר המאלפים המקופלים בבשורת אביב זו...
צאו וראו אותם עניים סוערים לא נוחמו, ביום הולדת האביב 
בעיצומו של חורף, בט"ו בשבט, צאו וראו את האילנות בעידן 
התחדשות הצמיחה שלהם. הלא מקושטים היו בעדי עדיים 
בסנסני פירותיהם, בזרי עליהם, בפאר ענפיהם, והנה שודדו 

הפרות, נקטפו, הערים קמשו ונשרו בשלכת, ויבואו רוחות הסתיו 
וסופות החורף הנועזות ותכרותנה אף את העלה האחרון, נצפו 
ענף אחרי ענף, נתנו את קליפת העץ למשיסה וקרעוה לגזרים, 

ירו חיצי כפור שפגעו בלשד לב האילנות, הסתערו עליהם 
בשיטפונות מטר וברד ועטפוהו במרבדי פתיתים של קרה ושלג, 
כתרו את העצים ולפתו מכל עבר, ממזרח וממערב, מצפון ונגב 
טלטלום קדם ואחור, כפפו והשחו קומתם ימינה ושמאלה, עדי 
עפר, ועל אף כל זאת לא נשברו האילנות, לא הונמכה קומתם 
חרף כל הפורענות הזו יחגגו יום זה בתוך תוכם בפנימיות לבם, 

ולנוכח פני החורף ומוראותיו, את חג תחייתם, חג האביב.
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שער ג: 

מעלת פירות 
ארץ ישראל

חתם סופר )חולין קמב ע"א(: 
שבח ארץ ישראל זבת חלב ודבש, אם שהוא כפשוטו בלי ספק 

מ"מ זה התואר מורה עוד קדושת הארץ ופירותיו כי הם מולידים 
קדושה בנפש האוכל אותם ומוסיף אהבה ודבקות בה' כי התורה 
הברורה בלי סיג ופסולת נקרא דבש וחלב תחת לשונך כמו הדבש 
המוציאין מקליפת התמרה והחלב מוצא מקליפת הנחל שעליה, 
כן פירות ארץ ישראל ולרמז לדבר, זבת חלב ודבש סופי תיבות 
אותיות שבת, כי בכל מאכליה קדושה כמו סעודת שבת, על דרך 

שאמרו על הלל כל ימיו אכל לכבוד שבת.



מנהגים של אכילת פירות ארץ ישראל

הרב אהוד אחיטוב

ההקפדה על אכילת ל' מיני פירות פעם בשנה – מנהג זה מובא בדברי רבי אברהם אזולאי 
זיע"א מחברון, שהיה סבו של החיד"א, והוא מרחיב על כך בספרו 'חסד לאברהם' )עמ' 
רצא מעין שביעי נהר ז(. כך גם כתב אחד מגדולי ירושלים, רבי נתן שפירא זצ"ל, בשם 
רבי חיים ויטאל זצ"ל לפני קרוב למאתיים שנה בספרו 'טוב הארץ' )ירושלים תרנ"א(. 
הוא אף מוסיף שהמעלה היא דווקא ב'שלושים מיני פירות האילן )הגדלים( בארץ-

ישראל'.

בהלכות  אברהם'  ה'מגן  כתב  מעלת ההקפדה על אכילת הפירות דווקא בט"ו בשבט – 
ונוהגין  לאילנות,  השנה  ראש  בשבט  'בט"ו  טז(:  ס"ק  קלא  סי'  )או"ח  אפיים  נפילת 

האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות'. 
את דבריו הוא מבסס על הספר 'תיקון יששכר' )קושטא שנת ה' שכד( ו'ספר העיבור' 
)דף מד ע"ב( של רבי יששכר סוסן, שעלה לעיה"ק צפת מהעיר פאס שבמרוקו והיה 
הרב של עדת המוסתערבים בעין זיתים ובירייה, ליד צפת, בתקופת מרן רבי יוסף קארו 

והאר"י הקדוש. 
וכך הוא כותב: 

נפילת  בו  נופלין  ואין  בו  מתענין  אין  לכך  לאילנות,  השנה  בו... ראש  ט"ו  יום 
במיני  בו  להרבות  נוהגים  ויצילם(  צורנו  )ישמרם  יצ"ו  והאשכנזים  אפים... 

פירות האילנות לכבוד שמו של יום.

המנהג להרבות באכילת ל' מיני פירות בט"ו בשבט התחיל בארץ ישראל
אלא  האשכנזים'  ל'מנהג  מקור  מצא  לא  באשכנז,  שחי  אברהם',  שה'מגן  העובדה 
התחיל  זה  שמנהג  ההערכה  את  מחזקת  ישראל,  בארץ  שחי  סוסן,  יששכר  רבי  בדברי 
ה'תיקון יששכר' כשכתב:  בעל  בארץ ישראל בידי האר"י ותלמידיו, ושאליהם התכוון 
'והאשכנזים יצ"ו', כשכוונתו לגדולי המקובלים שחיו בצפת בזמנו, הלוא הם רבי יצחק 
לוריא אשכנזי זצ"ל – האר"י הקדוש, רבי יוסף אשכנזי זצ"ל, שדן הרבה בהלכה עם מרן 

ה'בית יוסף', ורבי בצלאל אשכנזי זצ"ל, בעל ה'שיטה מקובצת' על הש"ס. 
פירות  של  מינים  ל'  לאכול  בשנה  ביותר  המתאים  שהיום  לציין  צורך  ראו  אלו  גדולים 
ארץ ישראל הוא דווקא יום ט"ו בשבט. דברים ברוח זו כותב רבי יששכר תמר בספרו 
'עלי תמר' על אגדות חז"ל )ירושלמי קידושין פ"ד הי"ב(. הוא מוסיף שעל פי זה מובן 

כיצד נשתרש מנהג זה בשאר קהילות ישראל.
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קדושת פירות ארץ ישראל לפי דברי ה'צוף דב"ש' 
הרב גבריאל קדוש

איכות פירות ארץ ישראל
מצאנו הבדל בין פירות ארץ ישראל לבין פירות חו”ל, הבדל המתבטא בגודל הפירות, 

במהירות הבשלתם ובעושר מיניהם. 
מובא בירושלמי )פאה פ”ז ה”ג( סיפור המלמד על איכותם של הפירות )התרגום נלקח 

מספר אגדת אליהו(: 
‘דורון’,  בן לקיש עברו על כרם אחד שנקרא  ור”ש  בן מנחנא  יוסי  ור’  ר’ אבהו 
ממנו,  והותירו  וחמוריהם  הם  ממנו  ואכלו  אחד,  אפרסק  האריס  להם  והוציא 

ושיערוהו שהיה כאלפס הזה של חנניא שמחזיק סאה של עדשים.
ה’צוף דב”ש’ בספר ‘שער החצר’ ביאר מדוע נתנו חז”ל סימן לשיעור גודל האפרסק – 

שהוא כאלפס דכפר חנניא:
כדי שלא ישכח הדבר, ויהיה נגד עיניהם תמיד כמה החטא גורם, ובזה יתנו את 
כיון שהודיע שיעורו שהיה כאלפס דכפר חנניא, אף  ה’, דהנה  לבם לשוב אל 
הזכרון  על  עולה  היה  חנניא  דכפר  אלפס  רואים  שהיו  זמן  כל  הדבר,  שישכח 

המעשה ודואגים על העוון כמה גורם ונותנים לב לשוב.
הדברים מבוארים גם בהמשך הסיפור בירושלמי:

ידו, אמרו לו:  אחר זמן עברו שם, הוציא להם שניים שלושה אפרסקים לתוך 
מאותו אילן שהבאת אז אנו רוצים. אמר להם: ממנו הוא. וקראו עליו: ‘ארץ פרי 

למלחה’, כי בעוונות נשתלחה המארה בפירות.
מכאן למדנו שאיכותם של הפירות תלויה במעשיהם של יושבי הארץ.

עוד מעלה שמצאנו בארץ ישראל היא שהיא ממהרת לבשל את פירותיה ]כתב הרב 
‘צוף דב”ש’ )פרק קנא(: 

מצינו שבעה ארצות לנגד ז’ חיות, וא”י לנגד צבי. וכבר נודע דברי רז”ל: מה צבי 
קל ברגליו מכל החיות, כך א”י קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה. 

ובפרק קס”ג הביא בשם הרב ‘נחלת בנימין’ )דף קנא ע”ב(: 
וכבר ידעינן בכמה מקומות מדברי רז”ל, דעפר א”י הוא קשה יותר משאר כל 

הארצות וארצה צונמא, ולכך מתבשלים פירותיה תחילה. 
ועוד מעלה מצאנו בפירותיה של הארץ, שטעמיהם מגוונים. 

וכך כותב הספרי על הפסוק )דברים יא, יא(: ‘ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה 
ַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִים’: ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת ִלְמַטר ַהּׁשָ

ארץ הרים ובקעות, מגיד שלא שוו טעם פירות הר לטעם פירות בקעה ולא טעם 
פירות בקעה לטעם פירות הר... רשב”י אומר, שנים עשר ארצות ניתנו כנגד י”ב 
שבטי ישראל, ולא שוו טעם פירות ארצו של זה לטעם פירות ארצו של זה, ולא 

טעם פירות של זה לטעם פירות של זה.
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וביאר ה’צוף דב”ש’ בשם הרב הגדול ב’ספרי דבי רב’ )פרק רמה(: 
דמשום הכי כתוב הרים ובקעות בלשון רבים, לומר דאפילו פירות הר זה לא יהיו 
שווים לפירות הר אחר וכן בבקעות... ואתא רשב”י למימר, דלמאי נפקא מינא 
הודיענו זה הכתוב, וקאמר להודיע שבחן של ישראל, שלכל שבט ושבט ניתן 

בארצו טעם בפני עצמו. 
רלה, בשם  )פרק  והביא שם  ומעלתם,  על שבחם  מראה  ישראל  ריבוי הפירות בארץ 
‘”משחקת  ילקוט( שמעלת ארץ ישראל היא שיש בה מכל הפירות שבעולם:  מדרש 
בתבל ארצו” – רשב”י אמר, תבל זו ארצו, ולמה נקרא שמה תבל? שהיא מתובלת מכל 
לא  שנאמר  כלום,  חסרה  אינה  א”י  אבל  בזו,  אין  בזו  שיש  מה  הארצות  שכל  ארצות, 

תחסר כל בה’. 
אך הוסיף ה’צוף דב”ש’ שמעלה זו מותנית ברמתם הרוחנית של יושבי הארץ: ‘בשעה 

שישראל עושים את התורה אין פירותיה קלים’. 
יושבי  למדנו מדבריהם שאיכותם של פירות ארץ ישראל תלויה ברמה הרוחנית של 

הארץ. 

קדושת הארץ וקדושת הפירות
מדוע השתבחה ארץ ישראל דווקא בפירותיה ולא בדברים אחרים? 

‘נחלת בנימין’ )סימן קלח( שכל הנברא  מבאר בעל ‘שער החצר’ )פרק נו( בשם ספר 
מוקדם יותר בבריאת העולם, הוא רוחני ומקורי יותר. 

כך גם בקרבנות; הקרבנות מתחלקים לשלושה סוגים: זבחים )בהמות(, עופות ומנחות 
מבשר  יותר  ורוחני  מקורי  האדמה  שפרי  בבירור  לראות  ואפשר  הארץ(.  )תבואת 
העופות, ובשר העופות אינו גס כבשר הבהמות. המחבר כותב שם שאף האדם, ככל 

שהוא חומרי יותר, כך הוא ממהר לחטוא. 
כך גם ארץ ישראל כולה פנימית, מקורית וקדושה וראוי לה להשתבח דווקא בפירות 

הארץ מכיוון שהם מקוריים ורחוקים יותר מן החטא.
מצבם של הפירות לא מושפע רק מרמתם הרוחנית של יושבי הארץ, אלא גם ממצבה 
לבין קדושת  בניינה של ארץ ישראל או חורבנה  בין  ישיר  יש קשר  של ארץ ישראל: 

הארץ ופירותיה. 
בעל ‘שער החצר’ עמד על הקושי באמירה ‘ונאכל מפריה ונשבע מטובה’ בברכה וכתב 

)פרק קסט(:
וקשה, וכי לאכול מפריה אנחנו צריכים כמה פעמים לבקש מהשי”ת. והכוונה 
בנוי על  ומזבח  א”י בקדושתה  פי מה שכתבו המקובלים, שבזמן שהייתה  על 
זה  ובשביל  וטעמו,  המן  מקדושת  גדול  היה  וטעמם  א”י  פירות  קדושת  תילו, 
כי לא היו צריכים בא”י לקדושת  ירד המן בא”י, רק במדבר ארבעים שנה,  לא 
המן. וכבר ידוע גודל הזדככות אכילת המן, שהוכרחו לאכול המן שיזדכך גופם 

לקבלת התורה הקדושה, ועוד כמה מעלות נפלאות כידוע.
כלומר, השפע הרוחני שהקב”ה השפיע על בני ישראל עבר דרך אכילת המן: המן היה 
מזון אלוקי-רוחני והוא נבלע בעצמותיהם של ישראל וכך זיכך אותם. אך מאז הכניסה 
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האלוקי,  והשפע  ישראל,  ארץ  פירות  אכילת  דרך  לעבור  האלוקי  השפע  החל  לארץ, 
שבמדבר הועבר דרך המן, התחלף בשפע האלוקי שעובר בארץ דרך אכילת פירותיה. 

ממשיך הרב המחבר וכותב שם:
מעתה נוכל להבין גודל קדושתנו באכלנו פירות של א”י, ולזה כוונתנו בבקשתנו 
ושמחנו בבניינה ונאכל מפריה – לשבוע מקדושת טובה. וזה שאמרו רז”ל סוף 
פרק קמא דסוטה: דרש רבי שמלאי, מפני מה נתאווה משה רבינו ע”ה להיכנס 
לא”י, וכי לאכול מפריה היה צריך או לשבוע מטובה. וקשה, וכי יעלה על דעתך 
לומר זה. אבל באמת, זה רמזו בלשונם הזך – וכי לאכול מפריה היה צריך, הלא 
חומרו נזדכך מכל וכל, וראייתו משהייתו בשמים ארבעים יום בלי אכילה ושתיה 
באכילתו  בו  יתווסף  וקדושה  מעלה  ואיזה  כתיב,  בו  אדבר  פה  אל  ופה  כלל, 
מפירותיה. ותירצו, באמת לזה לא היה צריך עוד, רק לקיים המצוות הנוהגות 

שמה.
משמע מדבריו שיש קשר הדדי בין פירות הארץ לבין המצב הרוחני של יושביה: ככל 
שאנו במדרגה גבוהה יותר, כך פירותיה של ארץ ישראל משובחים וקדושים יותר, וככל 

שאנו אוכלים את פירותיה הקדושים של ארץ ישראל, כך אנו מתקדשים ומיטהרים. 
ראיה לכך הביא הרב ‘צוף דב”ש’ משאלת חז”ל על משה רבנו ‘וכי לאכול מפריה הוא 
ולהיות  לאכול  נזקק  אינו  האלוקית  במעלתו  רבנו  משה  שאכן  למדנו  מכאן  צריך?’ 
הארץ  פירות  אכילת  ישראל,  עם  כל  בעבור  אך  ישראל,  ארץ  של  מפירותיה  מושפע 

משפיעה קדושה וטהרה. 

שהוא  כך  כדי  עד  ישראל  ארץ  פירות  של  האכילה  במעלת  מפליג  החצר’  ‘שער  בעל 
כותב שהצורך באכילה נברא בעיקר לשם אכילת פירות ארץ ישראל, וכך כתב )פרק 

רז(: 
ושתיה,  ידי אכילה  על  רק  קיום  לו  בריאת האדם שאין  עניין  להבין  צריך  הנה 
שלכאורה אינו מובן למה ברא הבורא ב”ה את העולם שיהיה מוכרח לבחינות 
גשמיות, דהיינו אכילה... אך נוכל להבין כל זה בדרך עבודה. דהנה עיקר כוונת 
מחמת  א”י.  בחינת  בשביל  רק  היה  אכילה,  בחינת  בבוראו  הוא  ברוך  הבורא 
שפירות א”י יש להם קדושה כל כך, כשאדם אוכל מפירות א”י שהם ז’ מינים 
שנשתבחה בהם א”י, ואוכל אותם בקדושת הגוף, מעורר שבעה מידות עליונות 
ונקשר ונדבק לבחינת קדושה, ובא לבחינת ‘ואתם הדבקים בה’ אלוקיכם חיים’ 
וכו’... העולה מכל מה שכתבנו, שבחינת אכילה הוא עבדות גדול להדבק על ידה 

לבחינת קדושה על ידי פירות א”י.

בית המקדש ופירות הארץ
בית המקדש הוא מעין השתקפות של מצבו של עם ישראל. 

דבר זה התבטא בכמה דרכים, כגון: מצב הכרובים, חמישה דברים שחסרו בבית שני 
ועוד. 
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אף ליבול הפירות של ארץ ישראל יש קשר לבית המקדש, כמובא בירושלמי )יומא פ”ד 
ה”ד(: 

אמר ר’ אחא בר יצחק, בשעה שבנה שלמה את בית המקדש צר כל מיני אילנות 
לתוכו, ובשעה שהיו אלו שבחוץ עושין פירות, אלו שבפנים עושין פירות, הדא 
הוא דכתיב: פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן וגו’. ואימתי יבשו, אמר ר’ חנינא בר 

יצחק, בשעה שהעמיד מנשה צלם בהיכל, דכתיב: ופרח לבנון אומלל.
ויותר מכך, מדוע בזמן  מה רצה שלמה המלך לבטא בציור האילנות בבית המקדש? 
שיש פריחה באילנות שבבית המקדש יש גם פריחה באילנות שמחוץ לבית המקדש? 

אלא מכיוון שבית המקדש הוא מקור הכול ומכוחו הכול, כאשר הכול כשורה, יש יחס 
המקדש,  לבית  מחוץ  פריחה  יש  כאשר  ולכן  החוץ.  לפירות  המקדש  פירות  בין  ישיר 
סימן הוא שהמצב הרוחני טוב, ומצב זה משתקף באילנות שצר שלמה המלך בבית 

המקדש. 
בספר  הקדוש  הרב  של  העמוקים  דבריו  את  הדברים  בהמשך  הביא  דב”ש’  ‘צוף  הרב 

‘אגדת אליהו’ בעניין קשר פנימי זה: 
ידי אוכלו  דטעם שצייר שלמה המלך ע”ה כל מיני אילנות במקדש, לפי שעל 
הדברים  כל  ונתלבשו  בחטאו,  השפע  צינורי  נתקלקלו  העץ  מן  הראשון  אדם 
בקליפה, וניטל טעם הפירות, והעולם היה מתמוטט והולך, עד שציווה הקב”ה 
המקדש בטיבור העולם, היא א”י, וכל מה שלמעלה ומטה כלול במקדש כנודע, 
כדי שיתבסמו כל הדברים המקולקלים בעוונו. ועל ידי ציור כל מיני אילנות בבית 
המקדש, ועל ידי עבודת ה’ הנעשית בו על ידי כהן גדול בלא מום, דוגמתו של 
אדם הראשון יציר כפיו של הקב”ה בלי מום, בו מתבסמים כל הדברים שבעולם, 
וחוזר למקומו טעם הפירות וריחן, כי בהיותן במקום עבודת ה’ כל מיני אילנות, 
ניטל  בית המקדש  רז”ל, משחרב  וזה שאמרו  גם אותם שמבחוץ...  מתבסמים 

טעם הפירות. 
והתיקון  השֵלמּות  ישנם  המקדש  בבית  כולו,  לעולם  הברכה  מקור  הוא  המקדש  בית 
לכל; שלמה המלך מצייר אילנות פרי בבית המקדש בכדי לתקן את חטא אכילת הפרי 
של האדם הראשון ולהשפיע שפע טוב על פירותיה של ארץ ישראל, ומכוח שפע זה 

גם פירות העולם כולו מושפעים. 

תפילה מיוחדת מפרי עץ הדר, תהילה לדוד )עמ' שז(:
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבכוח סגולת 
אכילת הפירות שנאכל ונברך עליהן עתה ואשר נהגה בסוד 

שורשיהן העליונים אשר המה תלויים בם להשפיע עליהן שפע 
רצון ברכה ונדבה וגם הממונים והמשטרים עליהן יתמלאו מעוז 
שפע הודן לשוב שנים להגדילם ולהצמיחם מראשית השנה ועד 

אחרית השנה לטובה ולברכה לחיים טובים ולשלום.
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תיקון הפירות והאדם
הרב יגאל אריאל

כך כתב ה'פרי עץ הדר' )סדר ט"ו בשבט לרבני ג'רבא(: 
ומורי ז"ל היה אומר לכוון באכילת פירותיהן לתיקון חטא אדם הראשון אשר 
חטא בפירות האילן. כי אף כל ימי שנה כל כוונתנו לתיקון זה, מכל מקום חביבה 
מצווה בשעתה, זה היום תחילה וראש לפירות האילן. ואשר להיות כבר הודענו 
בכמה מקומות כי יש בכוח הדיבור להיות מעורר כוח מידות העליונות להאירן 
באור נפלא יתר גדול מאד להשפיע שפע רצון ברכה ונדבה בכל העולמות, על כן 
נכון להגות לפני אכילת כל פרי ופרי בסוד שורשו הבא בספר הזוהר ובתיקונים 

בקצת מהם, לעורר שורשיהן למעלה.
עניינו של הסדר הוא ה'תיקון' – השלמת תכלית הבריאה ותיקונה על ידי אכילה בקדושה. 
מפירותיו  לקחת  לו  התיר  מי  הקב"ה,  של  בעולמו  אורח  שהוא  יודע  המאמין  האדם 

ולטעום מיצירתו? מי נתן לו זכות ורשות לגעת במה שאינו שלו?
בראשית קיום האדם, כאשר הוצב בגן עדן, הותרה לו הבריאה: 'ויצו ה' אלקים על האדם 
לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל' )בראשית ב, טז(. אבל מה עשה האדם? במקום להתנהג 

כאורח, הוא שלח את ידו אל הפרי האסור ואכל ממנו. 
מאז אנו מסתובבים נזופים בעולמו של הקב"ה, ואיננו יכולים ליהנות ממנו בחופשיות. 

סדר אכילת הפירות בט"ו בשבט בא לתקן את אכילתו האסורה, הגנובה והחפוזה של 
האדם הראשון. במקום להסתאב באיסור תבוא אכילה בהיתר, בברכה, המכוונת לתכליתו 

המיוחדת של כל אחד מן הפירות.
האדם בחטאו הרס את ההרמוניה בעולם, אולם הוא לא היה לבדו, עצם טבעו החומרי, 
החסר של העולם מביא לחטא; גם הארץ עצמה חטאה. כך נוצרה בעולם שניות, קיטוב 
שאי אפשר לגשר עליו, בין החומר לרוח; הקשר ביניהם נותק והם נעשו אויבים זה לזה 

במקום להשלים זה את זה ולהפרות זה את זה. 
החומר  את  המתקנת  בקדושה,  אכילה  ידי  על  הקדמון  החטא  את  לתקן  אפוא  צריך 
ומרוממת אותו ויוצרת אפיק חדש של חיבור וקשר.וכך כתב הראי"ה קוק )אורות הקודש 

ח"ג, קדושת האכילה בישראל, לא(:
חטא הארץ, שאין טעם עצו ופריו שווים, הוא הגורם לכל השינויים של הדרגות, 
לשינויי  היסוד  הוא  והחברותי  המוסרי  ובעולם  מזה,  זה  מנוגד  באופן  שיהיו 
הדעות שבין האנשים שתפקיד חייהם הוא הרוחניות, המדע, האמונה, התורה 
הנדיבים  גורלם,  הוא  וההנהגה  שהממשלה  האנשים,  ובין  העליון,  והמוסר 

הגבורים המלכים, וכל ההמון כולו.                                    
אכילת הצדיקים, המרימה את יסוד החיים הכמוס שבכוח הארץ, היא מחזירה 
מוכנת  שתהיה  הדדית,  צורה  לקבל  מתחילות  והדרגות  לתפקידה,  הארץ  את 

להתחברות האופיים של המעשיים והרוחניים בכל יסודי החיים. 
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חכמים הציגו שני פסוקים המגדירים את היתר העולם לאדם ולכאורה סותרים זה את זה: 
'רבי לוי רמי, כתיב: לה' הארץ ומלואה. וכתיב: השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם', 
ע"ב(.הברכה  לה  )ברכות  ברכה'  לאחר  כאן  ברכה  לפני  כאן  קשיא,  'לא  היא:  ותשובתם 
היא קביעת עמדה ערכית כלפי תופעות המציאות שהאדם נתקל בהן. כאשר הוא יוצא 
'ברוך  ופארה:  היצירה  של  יופייה  על  לברך  עליו  בלבלובם,  אילנות  ורואה  ניסן  בחודש 
שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם'. 
בכך האדם מציב את הנאתו במקומה ונותן לה את משמעותה הנכונה. הברכות מעוררות 
הארץ;  את  המלאים  וחסדו  טובו  על  לו  ולהודות  לשבחו  ה',  בגדולת  להכיר  האדם  את 
להכיר שהיבול לא הושג בכוח האדם, אלא הכול בא מאת ה'. כמו שדוד מודה בענווה: 
'וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כוח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך, כי גרים אנחנו 
לפניך ותושבים ככל אבתינו כצל ימינו על הארץ ואין מקווה' )דברי הימים א כט, יד-טו(. 

האדם הראשון גנב ואכל את האסור לו. חכמים מרחיבים את האיסור ורואים גם באכילת 
היתר בלא ברכה איסור גמור. הם ניסחו את חובת הברכה לא רק באופן חיובי, אלא גם 
בשלילה והכניסו את הרעיון הזה לתוך הגדרות הלכתיות משפטיות: ‘אסור לאדם שיהנה 
)ברכות מג ע”ב(. הברכה היא  ברכה, מעל’  וכל הנהנה בלא  ברכה  מן העולם הזה בלא 

התמורה שהאדם נותן. 
הוא  לפרי,  תמורה  נותן  הוא  ותפארתו,  כבודו  את  ומגלה  בוראו  את  מקלס  הוא  כאשר 
עצמו נכנס תחתיו, הפרי יוצא מקדושתו לחולין, לתועלת האדם, לבניית גופו כדי שיוכל 

למלא את תפקידו בהודאה לה’ ובהכרת גדולת ה’ ואדנותו על הבריאה. 
היעדר הברכה הופך את ההנאה מקודשי שמים למעילה, לפגימה ביצירה, כביכול יצאה 

האנרגיה האלוקית שבבריאה לשווא וחזרה ריקם.
לכך נועד סדר ט”ו בשבט, שנאכלים בו הפירות בברכה ובלימוד סודות שורשיהם. וכך 

כתב ה’פרי עץ הדר’: 
דברי  ולומר  הזה  היום  בעצם  בפירות  להרבות  בתמים  להולכים  טוב  ומנהג 
שירות ותשבחות עליהן כאשר הנהגתי לכל החברים אשר עמדי. ועם כי בדברי 
כתבי הרב זלה”ה לא נמצא מנהג זה, מכל מקום תיקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר. 
כי הנה הובא בירושלמי פרק עשרה יוחסין וזה לשונו: ישמעו ענוים וישמחו, 
רבי  אכל.  ולא  מגדים  מיני  שראה  על  וחשבון  דין  לתת  אדם  עתיד  איבון  א”ר 
שכשם  הדבר  וטעם  חדש.  מילי  מכל  בהון  למיכל  פריטי  מצמצם  הוה  אלעזר 
גורם  הברכה  ידי  שעל  מפני  גזלן,  נקרא  ברכה  בלא  הזה  העולם  מן  שהנהנה 
ידי כוח הברכות, והשר הממונה על אותו הפרי הוא  להמשיך שפע עליון על 
מתמלא משפע זה כדי לגדל הפרי שנית, ולכן הנהנה בלא ברכה גזלן הוי, כי אכל 
הבריה שהרוחניות היה שורה בה וכילה ומנע כוח ההוא מן העולם, והיה ראוי לו 
להמשיך ברכה מלמעלה, והכוח הממונה על זה בטל וריק מאותו השפע שהיה 

בידו ולכן נקרא גזלן. 
סדר ט”ו בשבט מניח על פי הסוד שיש פגם בפירות העולם, ועל האדם להעלות אותם 
ולתקנם באמצעות אכילת הפירות בקדושה. אולם מאז שהסדר תוקן, השתנו הדברים; 
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אחד  וכל  לגולה,  הגיעו  הארץ  פירות  מקצת  נפתחו,  הדרכים  בעולם,  לשרור  החל  סדר 
ארץ  שפירות  נדמה  ומאז  הארץ,  מקדושת  משהו  ולטעום  מהם  להשיג  באהבה  ביקש 

ישראל חזרו לתפוס את המקום המרכזי בט”ו בשבט. 
שידינו  מקום  ה’נגלה’,  לפי  לפחות  לגמרי,  חדשה  משמעות  לסדר  להקנות  יש  לפיכך, 
שאינם  בלבד  זו  לא  עצמם,  משל  קדושה  יש  ישראל  ארץ  של  בפירות  מגעת:  הכהה 

זקוקים לאדם שיתקן אותם, אלא הם מתקנים אותו. 
לאכילת פירות מעשר שני ונטע רבעי בירושלים, העיר שהשכינה שורה בה, יש השפעה 
רוחנית טבעית; מי ששוהה בקרב אנשי ירושלים, ילמד מהם: ‘למען תלמד ליראה את ה’ 

אלוקיך כל הימים’ )דברים יד, כג(: 
לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה היה מכוון ליבו יותר 
ליראת שמים וללמוד תורה, כדדרשינן בספרי למען תלמד וגו’ גדול מעשר שני 
שלו  שני  מעשר  שיאכל  עד  בירושלים  עומד  שהיה  לפי  תלמוד  לידי  שמביא 
והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת 

שמים ועוסק בתורה )תוספות, בבא בתרא כא ע”א(. 
לא רק אנשי העיר קדושים, אלא עצם קדושת המקום גורמת ומביאה להשראה רוחנית. 
קדושה כזו קיימת לא רק בירושלים, אלא בכל הארץ. יש קדושה בפירות שביעית שבכל 
מקום, ומשהו מקדושת הפירות המיוחדים בזמן ובמקום המיוחדים מופיע בכל פירות 

הארץ של כל השנים, גם בפירות חולין. 
חתימה  הארץ,  בהם  שנשתבחה  המינים  לשבעת  ייחודית  ברכה  נקבעה  כך  משום 
פירות  גם  הארץ,  לפירות  פירותיה’.  ועל  הארץ  ‘על  הפירות:  את  ומייחדת  שמבליטה 
חולין, יש מעמד מיוחד בגילוי הקדושה. שפע הקדושה מתגלה בארץ באופן ישיר: ‘עיני 

ה’ אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה’. 
ההשגחה האלוקית המיוחדת הזאת מטביעה קדושה ממשית בגוף הפירות. 

וכך הסביר הרב יואל סירקש )בית חדש, טור או”ח סימן רח(: 
קדושת הארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת גם בפירותיה, 
שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ, כי על כן הזהיר ואמר בסוף 
פרשת מסעי לא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה 
כי אני ה’ שוכן בתוך בני ישראל. ואמר, אם תטמאו את הארץ נמשכת הטומאה 
אני  אשר  הארץ  מקרב  השכינה  נסתלקה  וכבר  ממנה,  היונקים  בפירותיה  גם 
אותה  שטימאתם  הטומאה  מפני  נסתלקה  הארץ  בגוף  ממש  בתוכה  שוכן 
ונמשך מזה כי גם כן אנכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. כי עד עתה היכל ה’ 
המה היו בני ישראל לפי שהשכינה היתה שורה בקרבם ממש, ועתה באכלם 
פירות היונקים מטומאת הארץ נסתלקה השכינה, כי כשהטומאה נכנסת עם 
אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל. ועל כן 
ניחא שאנו מכניסין בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה כי באכילת פירותיה 

אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה. 
הקדושה  אלא  הפירות,  על  הברכה  ידי  על  באדם  המתעורר  נפשי  בתהליך  מדובר  אין 

מיוחסת כאן לפירות עצמם, וכוח הקדושה הממשי הטבוע בפירות מקדש את אוכלם. 
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אמנם, גם בפירות של ארץ ישראל קיימת גשמיות מנוולת, ובגלל חשכת החורבן והגלות 
החומריות הזאת מתגברת ומתעבה מדור לדור, והסכנה שבמאכל הולכת וגדלה. אולם 
חומריות זו קיימת רק בחיצוניותם של הפירות, ואילו בפנימיותם הם מקדשים את האדם. 
זוכה  הוא  לישועתה,  ומצפה  קדושתה  ואל  הארץ  של  פנימיותה  אל  מתחבר  אדם  אם 
לטעום בפירותיה טעם רוחני, וככל שציפייתו גדלה, כך יוכל ליהנות מפנימיות הפרי בלי 

להשתעבד לחיצוניותו. 
וכך הסביר הראי"ה קוק )אורות הקודש חלק ג, דרך הקדש, סדר שלישי, לב, המאכל של 

ארץ ישראל(:
המאכל של ארץ ישראל מקדש בפנימיותו, ואינו מגשם כי אם בחיצוניותו, אבל 
מתעלה  ישראל  לארץ  הצפיה  רוב  ולפי  להיזהר.  צריכים  לארץ  חוץ  ממאכלי 
או  בבל  נהרות  בעל  ירושלים,  הזכרת  סוד  וזהו  כן.  גם  לארץ  שבחוץ  המאכל 
בשיר המעלות שובה בכל סעודה. צפית ארץ ישראל, הבאה תכף למזון, מעדנת 
את המאכל שבחוץ לארץ ועושה אותו קרוב לעילוי של ארץ ישראל. גם בארץ 
הערך,  לפי  הגשמה,  יש  החורבן  ידי  שעל  הקדושה  התמעטות  מפני  ישראל 
במאכל, שעולה ומתרחן על ידי צפית הישועה, המובלטת במזמורים האמורים.

הוטל על האדם לתקן את החטא הקדמון, וארץ ישראל היא היא התיקון לחטא ההוא. 
בגלל החטא גורש האדם מגן העדן, וכל גלגוליו במהלך ההיסטוריה מכוונים להחזיר אותו 
לגן העדן והכתובת היא ארץ ישראל. אין מדובר בחזון עתידני בלבד, אלא ניצוצות מן 
העתיד לבוא מופיעים וקיימים בהווה, והמקרא מציג דרכים שאפשר לחזור באמצעותן 

אל גן העדן. 
‘עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר’ אמר שלמה, וחכמים ראו כאן כינוי לתורה, 
התורה  מופשט,  במושג  מדובר  אין  החיים.  עץ  אל  בחזרה  רחבה  דרך  לאדם  הסוללת 

נמצאת בארון הברית, במקדש, ומי שישמור את התורה, יזכה להגיע לשם. 
נבנה  המקדש  והרוחנית,  החומרית  שלמותו  אל  הגיע  העם  שלמה;  בתקופת  היה  כך 
והשכינה שכנה בישראל. שלמה מזכיר את מושגיה הפנימיים של פרשת גן העדן, וארבע 
הפעמים שהמושג ‘עץ החיים’ מופיע בתנ”ך, מלבד בפרשת בראשית, כולן דווקא במשלי 

שלמה. 
כל-פרי’  עץ  בהם  ונטעתי  ופרדסים  גנות  לי  ‘עשיתי  עצים,  לטעת  שלמה  של  להיטותו 

)קהלת ב, ה(, מבטאת את שאיפתו לחזור לתור הזהב ולימי התפארת של גן העדן. 
באמצעים  וחטאיו  האדם  מגבלות  על  מתגברים  שאין  לאכזבתו  גילה  ששלמה  אלא 
חיצוניים ונטיעת עצים, אלא בתיקון מוסרי פנימי ואִמתי. כל עוד חולשות האדם נותרו 
בעינן, הרי הן חוסמות בפניו את הדרך חזרה: ‘סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת 
מצותיו שמור כי זה כל האדם’ )קהלת יב, יג(, ומסקנה זו, הנוגעת לכל אדם, כוללת גם 

את לקחו של אדם הראשון.

כל  נחם  ציון  ה'  נחם  'כי  העדן:  גן  אל  כשיבה  וארצו  ישראל  גאולת  את  תיאר  ישעיהו 
חרבתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה' 
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הלזו  הארץ  'ואמרו  עדן:  לגן  העתידה  הגאולה  את  דימה  יחזקאל  גם  ג(.  נא,  )ישעיהו 
)יחזקאל  ישבו'  בצורות  והנהרסות  והנשמות  החרבות  והערים  כגן-עדן  היתה  הנשמה 

לו, לה(. 
'ועל  והוא חזר לכך בתיאור הנהר המופלא שיצא בעתיד, לא מעדן, אלא מן המקדש: 
הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר 

כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה' )יחזקאל מז, יב(.

רבי יוסף חיים מבגדד, שו"ת תורה לשמה )סימן תיח(: 
שאלה: אנכי העבד זכני השי"ת וקבעתי דירתי בארץ הקדושה תוב"ב 
צפת תוב"ב. והנה רחוק מן העיר באיזה שעות יש מקום אחד אשר גם 
הוא מארץ ישראל שיש בו פרדסים ונמצאים שם פירות חשובים טובים 

ומתוקים ומשובחים במאוד מאוד, אשר גם בשאר ארצות המגדלות 
פירות טובים יש לפירות אלו שבח ויתרון, והנני שואל ממעכ"ת אם 

ארצה לילך בזמן גידול הפירות למקום ההוא ואשב שם איזה ימים כדי 
לאכול מפירות הטובים שבו, אם יש בזה איזה פקפוק ממידת חסידות 

ללכת ממקום למקום מהלך איזה שעות בשביל אכילה והנאה של 
מותרות הגוף כי כל אכילה זו היא בכלל מותרות נחשב, או דלמא שרי 
גם לפי מידת חסידים משום חיבוב ארץ ישראל כי פירות הם של ארץ 
ישראל  ויש מצווה בהליכה לשם לאכול מפירות החשובים של ארץ 

ישראל. 
תשובה: גם לפי מידת חסידים לית בהא פקפוק וחשש, דכן מצינו 

בגמרא דערובין )ל ע"א( אמר רבב"ח כי הוה אזלינא בתריה דרבי יוחנן 
למיכל פירי דגנוסר כי הוינן בי מאה הוה מנקטינן לכל חד וחד מאה 
מאה ולכל מאה מנייהו לא הוה מחזיק להו צנא בת תלתא סאוי והוה 

אכיל להו לכולהון וכו'. הרי מפורש שהיו הולכין רבי יוחנן וסיעת 
מרחמוהי מאה רבנן ממקום למקום כדי לאכול פירות מתוקים וטובים 
וכל הליכתם בשביל זה שכן מוכח מן הלשון ובודאי הם היו מכוונים 

בזה בשביל חיבוב ארץ ישראל לאכול מפירות המתוקים וחשובים שלה 
וכוונתם לשם שמים. והנה ודאי כולם היו חסידים וקדושים. נמצא, דבר 
זה הוא משנת חסידים ולית ביה פקפוק. ולכן מאחר שגם אתה השואל 
כוונתך לשם שמים בשביל חיבוב ארץ ישראל  ולהודות לה' על הארץ 

ופירותיה הטובים, ֵלך אכול בשמחה והכל הולך אחר כוונת הלב.
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התעלות הפירות בידי האדם
הרב נתנאל אוירבך

כתב ה'מגן אברהם' )או"ח תקלא, טז(: 'נוהגים להרבות במיני פירות בט"ו בשבט'. יש 
לבאר את הסיבה שמרבים באכילת פירות בתקופה זו. 

מצאנו גם שבפסח מברכים  ברכת טל ובשמיני עצרת מברכים  ברכת הגשם. ונראה 
לאור דברי הבבלי בסנהדרין )קי ע"א( שהשמש והירח אינם יוצאים להאיר לעולם עד 
והירח מאירים  אשר לא מפצירים בהם שיאירו. ונשאלת השאלה: מדוע אין השמש 

בלא ההפצרה?
התשובה מצויה בדברי רבי פנחס הלוי הורוביץ )ספר המקנה, קידושין פב ע"א(. הוא 
מבאר את דברי רבי שמעון בן אלעזר: 'ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן 
מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, 
ואלו  פרנסתי',  את  וקפחתי  מעשי,  שהורעתי  אלא  בצער.  שלא  שאתפרנס  דין  אינו 

דבריו:
כי ידוע שבחינות הבריאה הן ד' זה למעלה מזה והם דומם צומח חי ומדבר, וכל 
א' מצפה לעלות למעלה והארץ מתאווה להוציא פריה, שעי"ז היא מתעלה 
מבחינת דומם לבחינת צומח, וכן הצומח מתאווה לבחינת חי, ולכן הבהמות 
וחיות מתפרנסים שלא בצער מן הצומח כי הצומח מתאווה להן שעי"ז נכנס 
וכ"ש שראוי שכל  ומתגדל ממנו  החיות שבצומח לבחינת החי האוכל אותו 
בחינות החיות והעופות יצפו שיאכלם האדם כדי להעלות מבחינת חי לבחינת 
מדבר, שכיון שהאדם אוכל אותם נכללו בו ובהעלות האדם בנשמתו שהיא 

חלק אלוק ממעל ודביקותו בשרשה. 
אמנם, הטעם שאין הדבר כן, שהחי בורח מן האדם ואינו מתאווה לו שיאכלנו, 
עצמו  להמאכל  גדול  תיקון  הוא  אז  הראויה  בכוונה  אוכל  האדם  בהיות  כי 
שהלחם  לאכול,  לחם  לי  ונתן  כמו"ש  העליונה,  נשמתו  לשורש  שמתעלה 
כי עי"ז הוא מתעלה והוא תכלית  וכן הבגד ללובשו  שיתאווה שיאכל אותו, 
בריאתו ונאמר עליו זה השולחן אשר לפני ה', אבל אם אינו מכוון באכילתו 
ממיתו...  אלא  האוכל  את  מעלה  אינו  זו  ובבחינה  הגשמיות...  לתאוות  אלא 
הוא  ע"כ  שימיתו,  הדבר  וקרוב  האוכלו  ע"י  שיתעלה  בטוח  החי  שאין  וכיון 
בצומח  הדומם  שיתעלה  בטוחים  שהם  וצומח  בדומם  משא"כ  ממנו,  בורח 

וצומח בחי ולא יקלקל אותו. 

בהם  ישתמשו  שמא  חוששים  שהם  היא  להאיר  רוצים  והירח  השמש  שאין  הסיבה 
ולירח,  אנשים לא הוגנים, כפי שכתב רש"י בסנהדרין שיש אנשים העובדים לשמש 
אנו  כן,  כמו  שיאירו.  מהם  לבקש  יש  כן  ומחמת  במעלתם,  להתעלות  יוכלו  לא  ובכך 
מתפללים תפילת גשם וטל כדי שירדו לעולם ולא יחששו שישתמשו בהם שלא כהוגן.
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זו אנו  וזה ביאור טעם המנהג לברך על מיני פירות בראש השנה לאילנות; בתקופה 
אדם  בני  בהם  ישתמשו  שמא  יחששו  ולא  הפירות  את  יגדלו  שהאילנות  מבקשים 

שאינם הגונים. 
מחמת  אלא  הרקבה  לידי  באים  הפירות  שאין  כתב  ג(  )פרק  אליהו'  דבי  'תנא  ואכן, 
ואיכותם,  בני האדם משפיעים על טיב הפירות  בני אדם. הרי שמעשי  מעשיהם של 
וכאשר אנו מברכים בכוונה ראויה על מיני פירות ומודים לקב"ה על היבול, אנו מיטיבים 

את דרכינו, וכתוצאה ניתן כוח באילנות ובפירות. 
דברים אלו יכולים לבאר את דברי הרמב"ם )הל' מעשר שני פי"א הט"ז( בנוסח וידוי 
מעשרות: ‘השקיפה ממעון קדשך מן השמים, עד כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת 

חלב ודבש, זו בקשה שיתן טעם בפירות’. 
מבואר מדבריו שהמילים ‘ארץ זבת חלב ודבש’ אינן שבח האמור על הארץ שה’ נתן 
לנו, אלא בקשה שהאדם מבקש מאת הקב”ה – שיהיה טעם בפירות, ומכאן לומדים 
שיש על האדם לבקש ולהתפלל על איכות פירות הארץ, המסייעת לו עצמו להתקדש.
וכן נראית הכוונה בדבריו של רבי יעקב עמדין בסידורו )חודש שבט, אות טו(: ‘בארץ 
ישראל נוהגים להביא כמה מיני פירות האילן לברך עליהן ביום זה שהוא ראש השנה 
שלהן, שיתברכו גידולי האילנות’. גידול הפירות ואיכותם נובעים מחמת הברכה בכוונה 
הראויה לה, כדברי ‘המקנה’ הנ”ל, שהרי יסודה של ברכה הוא הורדת השפע למציאות 

העולם הזה.

הראי"ה קוק, עולת ראי"ה )ח"א עמ' שעד(: 
רב חסדא ורב המנונא הוו יתבי בסעודתא, אייתו לקמייהו תמרי ורמוני. 

שקל רב המנונא בריך אתמרי ברישא. אמר ליה רב חסדא, לא סבירא ליה 
מר להא... כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה. אמר ליה: זה שני לארץ, וזה 
חמישי לארץ - כשם שהברכות עצמן מאירות את הלבבות לדעות ישרות... 

כן גם פרטיהן להלכותיהן בנויים עפ"י דרכים מפולשים למידות טובות 
ויקרות ועיקרי תורה באמונות ודעות...  על כן סדרי קדימתן של הברכות 
מחוברים ותלויים הם במידת סמיכתם של המינים שמברכים עליהם אל 

הזכרת הארץ שבאלה פסוקי התורה, להורות כי כל הקרוב לארץ ישראל, מי 
שיש לו יותר קישור אהבה לארץ, ויותר השתדלות בעניין ישוב ארה"ק, הוא 

מוקדם לברכה והוא קרוב יותר אל השלימות שזוכים בה.   
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לאכול מפריה 

הרב גבריאל קדוש

השנה  ראש  את  לציין  הבא  יומין  עתיק  מנהג  הוא  בשבט  בט"ו  פירות  אכילת  מנהג 
לאילנות ואת קיום המצוות התלויות בארץ, וראוי לקיימו בפירותיה של ארץ ישראל 

דווקא. 
ככל  ואיכותם;  פירותיה  של  גודלם  באמצעות  ישראל  ארץ  מעלת  את  מתארים  חז"ל 

שהפירות משובחים יותר, כך סימן בידינו שארץ ישראל מתרצה לבניה. 
הארץ נותנת פירותיה בעין יפה לבניה המתקבצים ובאים מארבע כנפות תבל כדי לחונן 

את עפרה ולעסוק בגאולתה.
הרב דוד בן שמעון זצ"ל – ה'צוף דב"ש', בספרו 'שער החצר', עוסק בשבחה של ארץ 

ישראל. 
הוא כתב שריבוי הפירות בארץ ישראל מראה על שבחה ומעלתה והביא )פרק רל"ה( 

בשם מדרש 'ילקוט' שמעלת ארץ ישראל היא שיש בה מכל הפירות שבעולם: 
תבל?  שמה  נקרא  ולמה  ארצו,  זו  תבל  אמר,  רשב”י   – ארצו  בתבל  משחקת 
שהיא מתובלת מכל ארצות, שכל הארצות מה שיש בזו אין בזו, אבל א”י אינה 
חסרה כלום, שנאמר: לא תחסר כל בה. אך הוסיף לכתוב שמעלה זו מותנית 
אין  התורה  את  עושים  שישראל  בשעה  הארץ:  יושבי  של  הרוחנית  ברמתם 

פירותיה כלים.
מפתיע לראות שיש תלות בין פירות הארץ למצב הארץ עצמה וישיבת ישראל בה. אם 
הארץ בתפארתה וישראל יושבים עליה, פירותיה איכותיים, ואם חלילה היא בחורבנה 

וישראל גולים ממנה, פירותיה חסרים. 
ונשבע  מפריה  ‘ונאכל  מברכים  שאנו  הברכה  מפשר  דבריו  את  הוכיח  דב”ש’  ה’צוף 

מטובה’: 
וקשה, וכי לאכול מפריה אנחנו צריכים, כמה פעמים לבקש מהשי”ת? והכוונה 
על פי מה שכתבו המקובלים, שבזמן שהייתה א”י בקדושתה ומזבח בנוי על 

תילו, קדושת פירות א”י וטעמם היה גדול. 
מזדככים  אנו  ישראל  ארץ  של  הפירות  אכילת  ידי  שעל  לבאר  דב”ש’  ה’צוף  והוסיף 

ומטהרים.
אם כן, למדנו שראוי לאכול בט”ו בשבט מפירותיה של ארץ ישראל דווקא, שכן על ידי 
אכילת הפירות אנו מרבים קדושה וטהרה בעם ישראל ובארץ ישראל. ברוך ה’ שזכינו 
ולשבוע  מפריה  ‘לאכול  יכולים  ואנו  ישראל,  ארץ  של  מפירותיה  בשפע  והתברכנו 

מטובה’.
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קדושת פירות ארץ ישראל
הרב חיים דרוקמן

כותב הראי"ה קוק )אורות הקודש ח"ג, דרך הקודש, פרישות לב, עמ' רצה(:
המאכל של ארץ ישראל מֻקדש בפנימיותו ואינו מֻגשם כי אם בחיצוניותו, אבל 
ממאכלי חוץ לארץ צריכים להיזהר. ולפי רוב הציפיה לארץ ישראל מתעלה 

המאכל שבחוץ לארץ גם כן.
לבין המאכל של חוץ לארץ. המאכל של ארץ  בין המאכל של ארץ ישראל  יש הבדל 

ישראל, בעיני בשר הוא גשמי; הוא מגושם בחיצוניותו, אבל הוא מקודש בפנימיותו. 
אבל ממאכלי חוץ לארץ צריכים להיזהר; מאכלי חו"ל הם אמנם גשמיים, אך תקנה יש 

להם, ולפי רוב הציפיה לארץ ישראל מתעלה המאכל שבחוץ לארץ גם כן. 
יש מדרגות בקדושה. ככל שיהודים, יש בהם יותר ציפיה לארץ ישראל, כך גם המאכל 

שהם אוכלים בחוץ לארץ מתעלה על ידי כך.
ומסביר הרב כיצד למעשה מתרבה הציפייה לארץ ישראל: 

וזהו סוד הזכרת ירושלים בעל נהרות בבל או בשיר המעלות שובה בכל סעודה. 
צפית ארץ ישראל הבאה תכף למזון מעדנת את המאכל שבחוץ לארץ, ועושה 

אותו קרוב לעילוי של ארץ ישראל.
טעם המנהג לומר פרקי תהילים אלה לפני ברכת המזון בכל סעודה הוא כדי להגביר 
לארץ מגשמיותו  חוץ  של  את המאכל  לרומם  כך  ידי  ועל  ישראל,  לארץ  את הציפיה 
ולקרבו למדרגת המאכל של ארץ ישראל. ומוסיף הרב להסביר מדוע גם בארץ ישראל 

מועילה אמירת מזמורים אלו:
גם בארץ ישראל, מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורבן יש הגשמה לפי 
במזמורים  המובלטת  הישועה  צפית  ידי  על  ומתרחן  שעולה  במאכל,  הערך 

האמורים.
כלומר, אף על פי שבעקבות החורבן נתמעטה הקדושה בארץ ישראל בכלל, ובהתאמה 
גם נתגבר הצד הגשמי שבמאכל, על ידי ציפית הישועה המובלטת במזמורים האמורים 

מתגבר בחזרה הצד הרוחני שבמאכל, והוא עולה ו'מתרחן' )=הופך לרוחני(. 
בהקשר זה יש להזכיר את המשנה ב'סוטה' )פ"ט, מי"ב(: 'רבי שמעון בן גמליאל אומר, 
העיד רבי יהושע – מיום שחרב בית המקדש... ניטל טעם הפירות'. אחרי החורבן הפירות 
אינם אותם פירות, מפני שהתמעטות הקדושה גרמה להתגברות הצד החיצוני-הגשמי 
של הפירות על הצד הפנימי-הרוחני, עד כדי כך שנפגם טעמם האִמתי. על ידי הציפיה 
לטעמם  הקרוב  טעם  בפירות  לטעום  אפשר  וכך  ו'מתרחן',  מתעלה  המאכל  לישועה 

המקורי. 
ידי  על  ישראל  ארץ  למדרגת  להתקרב  אפשר  לארץ  בחוץ  שגם  הרב,  דברי  להבנת 

הציפיה לארץ ישראל, נביא שתי דוגמאות.
בגמרא בברכות )ח ע"א( מובאים דברי רבי יוחנן: 
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אמרו ליה לר' יוחנן, איכא סבי בבבל. תמה ואמר: למען ירבו ימיכם וימי בניכם 
על האדמה כתיב, אבל בחוצה לארץ לא! כיון דאמרי ליה: מקדמי ומחשכי לבי 

כנישתא, אמר: היינו דאהני להו.
בית הכנסת בחוץ לארץ הוא מעין ארץ ישראל, יש בו איזו מדרגה מסוימת של ארץ 
לבית  ומעריבים  ומי שמשכימים  ישראל,  כיסופים לארץ  היא  כולה  ישראל. התפילה 
הכנסת מתוך ציפיה גדולה לארץ ישראל, זוכים לטעום מקדושת ארץ ישראל גם בחוץ 

לארץ.

דוגמה שנייה נביא מהראי"ה קוק עצמו:
כאשר היה בלונדון, חיבר הרב ספר קטנטן בכמות ששמו 'ריש מילין'; ספר עמוק מאוד, 
כולו סוד. ומספר הרב ד"ר יצחק אפשטיין ז"ל, שראה את הרב מעיין בספר הזה הרבה 
היה  לו הרב שכאשר כתב את הספר  וכששאל לפשר הדבר, ענה  לאור,  אחרי שיצא 
מועבר רוחנית לארץ ישראל, ובכוח קדושת ארץ ישראל כתב אותו, ועתה הוא מעיין 

בו כדי להידבק בקדושת ארץ ישראל. 
קוק  לראי"ה  כתב  שהוא  אגרת  פורסמה  חרל"פ,  משה  יעקב  הרב  של  פטירתו  לאחר 

לאחר שקיבל לידיו את הספר 'ריש מילין'. 
וכך כתב הרי"מ חרל"פ )הד הרים עמ' עה(:

וביום שביעי של פסח קיבלתי ממר אביו, הרב שליט”א )אביו של הרב   
שהיה בירושלים(, את הספר הנשגב והקדוש ראש מילין. ואם כי עוד לא 
זכיתי לעבור עליו בעיון, כי עמוק הוא, לא אוכל להתאפק מלהעלות פה 
את אשר רחש לבבי בעת שהסתכלתי בו. מה נורא המקום הזה, אין זה 

רבי אברהם אזולאי, חסד לאברהם )מעיין ג, נהר כא(:
ויש להקשות, למה בארץ ישראל יגרע ממנו המן הרוחני.

וי"ל כי הטעם לזה הוא, כי במדבר כל הדברים שבו מן החיצוניים 
והטמאים הגדלים בארץ העמים שהם ממשלת השרים. ולכן אין 

פירותיהם כדאי לקבל את הרוחניות של הקדושה, כי אין גוף טמא 
נעשה כלי לקבל רוחניות הקדושה, ואם הייתה הקדושה ההיא 

בפירותיהם ובמזונותיהם היה הכל ניתן ע"י השרים חלילה, וזה אינו 
עניין כלל. על כן נתן להם השי"ת מן מן השמים אשר אין בו חלק 
אל השרים כלל. אמנם, פירות ארץ ישראל הם ע"י הקדושה ואותן 

הרוחניים שהיה ראוי אל המן נתלבש בפירות הקדושים ההם, ועל כן 
לא היה מן בארץ ישראל כי אם במדבר.
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כי אם בית א-להים וזה שער השמים, לא נוכל לאמר אחרת, בלתי אשר 
גאונו  הדרת  של  מגורו  מקום  עד  הקדשים  קדשי  בית  המקדש,  ממרום 
שליט”א בלונדון, מופנה מקום מאויר הטמא של אויר חוץ לארץ, וצינור 

קדוש של אוירא דכיא וקדישא שופע עליו תדירא. 
הרי זה פלא! מה שהרב עצמו ענה לרב ד”ר אפשטיין, הרגיש הרב חרל”פ כאשר דפדף 
בספר. מה שחשוב לעניינו הוא ההבנה כי כאשר הרב כותב שאפשר גם בחו”ל לטעום 

מקדושת ארץ ישראל, זוהי מציאות חיה! כמובן, כל אחד ואחד לפי מדרגתו.

כפי שראינו, קדושת ארץ ישראל היא מציאות חיה, אף על פי שבעיני בשר אין רואים 
לחוץ  ישראל  ארץ  ובין  לגוי  יהודי  בין  חיצוני  הבדל  שום  רואים  אין  בשר  בעיני  זאת. 
לארץ, ואף על פי כן, ההבדל הוא מהותי; ארץ ישראל, יש בה קדושה, וקדושה זו קיימת 

גם בפירות ארץ ישראל. 
בתורה נזכר לא אחת הביטוי ‘ארץ זבת חלב ודבש’ בנוגע לארץ ישראל, וממבט ראשון 
להשתמש  התורה  בחרה  מדוע  כן,  אם  בלבד.  כלכלי  שפע  מבטא  זה  ביטוי  כי  נדמה 

דווקא בביטוי זה לתאר בו את ארץ ישראל? 
אומר ה’חתם סופר’ בחידושיו לחולין )דף קמב ע”א(: 

ספק,  בלי  כפשוטו  שהוא  עם  ודבש,  חלב  זבת  ישראל  ארץ  שבח  והנה 
מכל מקום זה התואר מורה עוד קדושת הארץ ופירותיה, כי הם מולידים 
התורה  כי  בד’.  ודבקות  אהבה  ומוסיפים  אותם,  האוכל  בנפש  קדושה 
הברורה בלי סיג ופסולת נקראת ‘דבש וחלב תחת לשונך’... כן פירות ארץ 
ישראל! ולרמז לדבר זבת חלב ודבש סופי תיבות – אותיות שבת, כי בכל 

מאכליה קדושה כמו סעודת שבת.

פירות ארץ ישראל מולידים קדושה בנפש! פירות ארץ ישראל מוסיפים אהבה ודבקות 
בד'! 

כאן מברר ה'חתם סופר' כי לא מדובר בדבר תאורטי, אלא בתכונה ממשית המשפיעה 
דברי ה'חתם סופר' הללו, שמעתי לא אחת  לפני שזכיתי לראות את  על הנפש! עוד 
ממורי ורבי הרב צבי יהודה הכהן קוק שהביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' מבטא את ייחודה 

של ארץ ישראל, לא רק מהבחינה הכלכלית, אלא גם מהבחינה הרוחנית, הערכית. 
כיצד? 

חלב ודבש ממבט ראשון נראים אסורים, ואף על פי כן, התורה התירתם. 
בנוגע לחלב, יש דיון בגמרא בבכורות )ו ע"ב( האם נאסר משום שדם נעכר ונעשה חלב 
או משום 'אבר מן החי', אך מכל מקום, התורה התירתו. גם את דבש הדבורים התירה 
התורה, למרות הכלל שהיוצא מן הטהור – טהור, והיוצא מן הטמא – טמא )ואף על פי 

שהתורה מדברת על דבש תמרים, דבש סתם משמע גם דבש דבורים(.
כלומר, מציאות ארצית שממבט ראשון נראית שלילית ומסוכנת ונראה שיש בה סכנה 
של דרדור, של שקיעה בחיי חומר, באה התורה ואומרת בנוגע אליה: לא, ארץ ישראל 
היא ארץ זבת חלב ודבש. ארץ ישראל, יש בה קדושה, ארץ ישראל היא ארץ הקודש, 
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ארץ  הנבואה.  מדרגת  כדי  עד  קדושה  של  לפסגות  האדם  את  מרוממת  ישראל  ארץ 
הקודש – קדושה שקיימת במציאות הארצית. כלומר, מה שלמראה עיניים הוא שלילי, 

מסוכן ומדרדר, הוא הבסיס לחיי קודש. 
זוהי משמעות הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' בנוגע לארץ ישראל – יש בה חיוב, יש בה 

קדושה, היא מרוממת. 
עומד על כך הראי"ה קוק בסידורו )עולת ראי"ה ח"א עמ' מ( בביאורו לפסוק 'והיה כי 

יביאך ד' אל ארץ הכנעני':
הקדושה  יסוד  של  העליונות  החיות  הסגולות  לה  יש  ישראל  ארץ   
התוכן  את  להפוך  בכוחה  שיש  בעולם,  המתגלה  עליונה  היותר 
הוא  הארץ  שם  לפיכך  ולברכה.  לטובה  מקולקל  והיותר  רע  היותר 
והזוהמה והשפלות  כנען, האיש המקולקל והמקולל, אוצר הכיעור 
לך,  ונתנה  מסר  כולה,  הארץ  של  הכנעניות  של  והיחס  האנושית... 

בכוחך למזגו, להופכו ולהעלותו אל מרום הקודש.

ארץ הכנעני הופכת להיות ארץ הקודש. לא במקרה אומרת כאן התורה 'ארץ הכנעני', 
כי הקב"ה מביא אותנו אל ארץ הכנעני, ובהיותנו בה הופכת ארץ הכנעני להיות ארץ 

הקודש. זו המציאות האִמתית של ארץ ישראל.

פרי הארץ
הרב יעקב אריאל

הפירות ומגדליהם
במצוות הביכורים ביטאה התורה את השקפתה על פרי הארץ ומגדליו. חקלאי אינו 
איש גס ומגושם, כפי שהיה נהוג באומות העולם, הוא איש הרוח וייעודו הוא לגדל את 

פירותיה הקדושים של ארץ ישראל. 
הגדולה  העלילה  של  ייעודה  ארוכה.  היסטורית  עלילה  פרי  הוא  בארץ  הגדל  פרי  כל 

הזאת אינו רק יכולתנו לאכול פירות כאוות נפשנו, אלא: 
‘ויביאנו אל המקום הזה’, לשם עלייתו של החקלאי עם פירותיו אל המקום המקודש. 

ו’הגדתי’ הוא הפרי של כל המהלך ההיסטורי הארוך. 
לשם כך נדד אבינו לחרן, לשם כך ירדנו מצרימה, לשם כך הוציאנו ה’ משם, לשם כך 
הביאנו ארצה, הכל היה מיועד לרגע מרומם זה שהחקלאי העולה ירושלימה והטנא על 
כתפיו, מעלה את הביכורים ומתעלה בהם. הפרי שנאכל אחר כך נושא בתוכו משמעות 
אחרת, רוחנית יותר ומקודשת יותר. החקלאי שעלה והתעלה באמצעות הפירות האלה, 
חוזר למשקו אדם אחר, את המשק הוא יבנה מעתה לא רק למטרות רווחיות וכלכליות, 
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שאף להן יש חשיבות בתור אמצעי חיוני לקידומו הרוחני של החקלאי, אלא בעיקר 
למטרות הרוחניות שלשמן הגענו אל המקום הזה. חקלאי כזה אינו ַכפרי מגושם, הוא 
איש רוח אידאליסט הרואה בגידול פירותיה של ארצנו ערך ולא רק צורך; ‘ארץ חמדה 

טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה’. 

במצרים  הפרך  מעבודת  הצלתנו  בתיאור  מסתפקים  אנו  אין  פסח  של  בהגדה  וכן 
זרה  עבודה  ב’עובדי  מתחילה  הגנות  בשבח.  ומסיימים  בגנות  מתחילים  אלא  בלבד, 
היו אבותינו’ והשבח מסתיים ב’הללויה הללו עבדי ה’’. דרך ארוכה עברנו מאז שהיינו 

ַפַגִנים פרימיטיביים עד שהיינו לעם אציל וטהור רוח. 
כל מה שעבר עלינו לא נועד אלא לזככנו ולטהרנו ולהביאנו אל הזמן הזה ואל המקום 

הזה ואל הייעוד הזה. 

האמצעי והמטרה 
יציאת  שכל  עזרא’  ה’אבן  מפרש  בצאתי ממצרים’  לי  ה’  עשה  זה  ‘בעבור  הפסוק  על 
מצרים לא נועדה אלא ‘בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך’, כדי שבכל שנה 
יתכנס בית ישראל ל’סדר’ ויאמר את ההגדה על פסח מצה ומרור. לשם מעמד נשגב זה 

תוכננה יציאת מצרים. 
היא  מצרים  יציאת  להפך,  אלא  מצרים,  ליציאת  זכר  רק  אינה  הסדר  בליל  ההגדה 

האמצעי להגיע אל הלילה הזה. 
והוא הדין בביכורים; הבאת הביכורים אינה רק האמצעי להזכיר את כל הטוב שגמל 
לנו ה’ עד כה, היא גם המטרה. לשם כך גלגל ה’ את כל גלגלי ההיסטוריה כדי שעם 
ה’  ויניף אותם לפני  יביא את ביכורי פירותיו  גפנו ותחת תאנתו  ישראל היושב תחת 
כדי שהאוכל את פירותיה של ארץ ישראל יחוש את ברכת ה’ החופפת עליהם ויעריך 
כי פירות ארצנו  והגר בשמחתו,  וישתף את הלוי  יתן לכוהן את חלקו  אותם כערכם, 
אינם פירות חולין שאפשר לעשות בהם ככל העולה על הרוח, פירות קדושים הם ויש 
מחויבות כלפיהם; הם חייבים להגיע לייעודם הרצוי, לאוכל אותם, כדי שיוכל למלא 

את שליחותו וכן ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, הכול לפי הסדר. 

ויש האוכלים על מנת  יש המברכים על מנת לאכול  מימרה חסידית חריפה אומרת: 
לברך. 

שלהם  הנכון  הניצול  מטרתם,  היא  הברכה  השני,  לסוג  שייכים  ישראל  ארץ  פירות 
לתיקון האדם והחברה הוא ייעודם. זהו תוכנו של וידוי המעשר; הוא נקרא ‘וידוי’ משום 

רבי אליהו הכהן, שבט מוסר )פרק טז(:
בני, הוי זהיר לברך על הפירות בט''ו בשבט, שמנהג ותיקין הוא.
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שהאדם מכיר בו בבעל חובו, כנתבע המודה לתובעו, וממילא הוא גם מודה לבעלים 
האִמתיים על שזיכה אותו במצוות שהטיל על פירותיו. 

הודאה ותודה הן המטרה שלשמה גידל פירות אלו, שלשמה ה’ סייע בידו להוציאם 
לאוויר העולם. הווידוי, שפירושו זכות העמידה לפני ה’ והכרת התודה אליו, הוא שיאה 

של החקלאות בארץ והוא-הוא מטרתה. 

החקלאי הישראלי 
היא  בה  המטרה  רוחני.  ערך  לנושאי  הארציים  החיים  את  הופכת  זו  עולם  תפיסת 

העמידה לפני ה’, והאמצעי לכך הוא אמצעי הייצור שה’ מספק לאדם. 
תפיסה זו משחררת את האדם מכוח משיכתה של האדמה. לא האדמה הארצית היא 
אותו  המקיימים  הם  מעליו  הפרושים  השמים  אלא  האדם,  את  ומקיימת  המושכת 
ומושכים אותו אליהם. חקלאי ישראלי חייב אפוא להיות בעל אופקים רחבים, שאיפות 

נישאות, תפיסת עולם עמוקה וערכית, איש תרבות ובעל שיעור קומה רוחני. 
כשבעלי האומנות בירושלים היו רואים את מביאי הביכורים, היו קמים בפניהם כמו 
בפני תלמידי חכמים. מעלי הביכורים ראויים היו לכבוד זה, כי הם היו אנשי מעלה; חיי 
הכפר לא טימאו אותם בטומאתם של אנשי כרכים הנכשלים לעתים בגזל ועריות, חיי 

הטבע טיהרו אותם מטומאתה של החברה העירונית. 
כספם  את  ומרוויחים  אדמתם  את  חורשים  הם  שבאמצעותו  לפניהם,  ההולך  השור 
וזהבם, קרנותיו אמנם מצופות זהב, אולם עליהן יש עטרה של זית, של שמן האורה 
והחכמה, שהן-הן העטרה והן-הן המטרה. כל מי שרואה טיפוסים מיוחדים אלו, אינו 
יכול להישאר אדיש, גופו מזדקף מאליו כדי לעמוד בפניהם, כדי לזכות ולראותם במו 

עיניו.)על פי הראייה קוק, עין אי”ה למסכת ביכורים(. 
‘ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר’.

רבי יואל סירקיש, ב"ח )או"ח סי' רח(:
קדושת הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם 

בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ... שאנו מכניסין 
בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים 

מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה.
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קדושת הארץ בפירותיה
הרב נתנאל אוירבך

בילקוט שמעוני )יהושע, רמז ז( מובא שאמר להם יהושע לישראל טרם כניסתם לארץ: 
עשו תשובה כדי שתיכנסו לארץ ואכלו מתבואתה. 

תשובה  בין  הקשר  ומה  תשובה  עליו  לעשות  צריכים  שישראל  החטא  מהו  להבין  יש 
לאכילת תבואת הארץ.

הביאור הוא שידוע שהקב"ה מנהיג את העולם בשני מיני הנהגות; הנהגה ִנסית – מעל 
כפי  אדם  כל  עם  נוהג  שהקב"ה  יא(  כו,  )ויקרא  הרמב"ן  וכתב  טבעית.  והנהגה  הטבע 
הקב"ה  שכך  הרי  הטבע,  בדרך  רק  לו  לסייע  יכול  שהקב"ה  מאמין  האדם  אם  מעלתו, 
יכול לסייע לו בדרך  מתנהג ִעמו – בדרך הטבע. לעומת זאת, אדם שמאמין שהקב"ה 
או  ד"ה  )בשלח  לוי'  'קדושת  כתב  זו  בדרך  ִעמו.  מתנהג  הקב"ה  כך  הטבע,  מעל  ִנסית 
'ה' צלך' שהקב"ה  יבואר( בשם הבעל שם טוב בביאורו על הפסוק )תהלים קכא, ה(: 
הוא כביכול הצל של מעשיו של האדם – הוא מתנהג עם בריותיו כדרך התנהגותם ִעמו. 
והנה, בדברי ה'תוספות' )קידושין לז ע"א ד"ה הואיל( מבואר שאם היו זוכים ישראל, 
היו נכנסים לארץ מיד ומתחייבים מיד בהקרבת קרבן הפסח. ודבריו תמוהים, הרי החיוב 

בקרבן פסח הוא לאחר ירושה וישיבה, היינו לאחר י"ד שנה של כיבוש וחלוקת הארץ.
ב(:  יג,  )במדבר  רש"י  כתב  הארץ,  את  לתור  המרגלים  את  משה  שליחת  בעניין  והנה 
'שלח לך – לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה 
אנשים לפנינו... ומשה נמלך בשכינה. אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה... חייהם שאני 

נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה'. 
דברים אלו צריכים ביאור; אם אכן היה חטא בהצעה לשלוח את המרגלים, מדוע לא 

מנע הקב"ה את שליחתם מישראל? ואם לא היה חטא בשליחה, מדוע נכשלו בגללה?

אלא הביאור הוא כפי שהוסבר לעיל: הנהגת הקב"ה תלויה בהתנהגות האדם ובדרכיו. 
אם כן, אילו היו ישראל במדבר במדרגת אמונה כזו שיכול הקב"ה להביאם אל הארץ 
בדרך על-טבעית, הרי שכך היה הקב"ה מתנהג ִעמם ומביאם לארץ באופן ִנסי, ולא היו 

זקוקים לתחבולות בדרך הטבע כשליחת מרגלים. 
ברצונם  שהתבטא  מה  הטבע,  בדרך  היו  ודרגתם  ישראל  של  שהתנהגותם  מפני  ברם, 
לשלוח מרגלים, הרי שהקב"ה התנהג ִעמם כך גם כן ואמר למשה: 'שלח לך לדעתך, אני 

איני מצווה לך, אם תרצה שלח'. 
עולה מכך שהצורך בהמתנה של י"ד שנה של כיבוש וחלוקת הארץ נובע הוא מחמת 
חטא המרגלים, כיוון שהתנהגו בו ישראל בדרך הטבע עם הקב"ה, ואילו היו מתנהגים 
בדרך ִנסית, הרי שהיו נכנסים לארץ מיד, כדברי ה'תוספות', וממילא היו מחויבים בקרבן 

פסח מיד.
והנה, כתב הב"ח )או"ח סי' רח( בביאור מה שאומרים בנוסח הברכה האחרונה: 'לאכול 
55



מפריה ולשבוע מטובה': 
קדושת הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה 
שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ, כי על כן הזהיר ואמר בסוף 
פרשת מסעי ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה 
כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל, ואמר אם תטמאו את הארץ נמשכת הטומאה 
אני  אשר  הארץ  מקרב  השכינה  נסתלקה  וכבר  ממנה,  היונקים  בפירותיה  גם 
אותה  שטימאתם  הטומאה  מפני  נסתלקה  הארץ  בגוף  ממש  בתוכה  שוכן 
ונמשך מזה כי גם כן אנכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל, כי עד עתה היכל ה' 
המה היו בני ישראל לפי שהשכינה הייתה שורה בקרבם ממש ועתה באכלם 
פירות היונקים מטומאת הארץ נסתלקה השכינה, כי כשהטומאה נכנסת עם 
אכילת פירות בתוך בני ישראל יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל. ועל כן 
ניחא שאנו מכניסין בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה כי באכילת פירותיה 

אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה.
כלומר, בפירות ארץ ישראל יש שני כוחות הפוכים; אם אוכלים אותם בקדושה ובטהרה, 

הרי שנכנסת הקדושה והטהרה באדם, אך אם ההיפך, הרי שנכנסת הטומאה באדם. 
הקדושה של האדם וטהרתו במאכליו באות לו מן התודעה שמאכלו מושגח בידי הקב"ה. 

תודעה זו הובלטה בברכותיו של האדם, כדברי הרמב"ם )הל' ברכות פ"א ה"ג-ה"ד(: 
ברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה ודרך בקשה, כדי לזכור את הבורא 
לזכור את הבורא  כדי  ובקשה  והודיה  תמיד... נמצאו כל הברכות... דרך שבח 

תמיד וליראה ממנו. 
כמו כן, ה'משך חכמה' )במדבר יא, יח( כתב על אודות ההתקדשות שהאדם צריך לעשות 

טרם אכילתו: 
דבוק  שיהא  צריך  בהמה  נפש  האוכל  כי   – בשר  ואכלתם  למחר  התקדשו 
במושכלות, ויהיה שכלו דבוק לשכל הנאצל מהשכל האלקי, כי אז שאר רוח לו 
ומותר לו מן הבהמה, ונפש הבהמה נתעלה בהתחלפו למעלת משכיל יודע ה'. 

אבל ברודפיכם אחרי תאוות... ולזה רמז, אם תרצו לאכול התקדשו.
לאור זאת נבין את אזהרת יהושע: 'עשו תשובה כדי שתכנסו לארץ ותאכלו מתבואתה'. 
כוונתו היא שעד עכשיו, בהיותם במדבר, אכלו ישראל מן – לחם מן השמים, שמזוכך 
כולו ואין בו פסולת גשמית כלל ועיקר, וגם אם לא כיוונו כראוי באכילתו, הרי שמעלתו 

הייתה עצמית והשפיעה קדושה על האדם האוכל גם בלי כוונה. 
אולם כעת, בבואם אל ארץ ישראל, עת שהמן ייפסק ויאכלו מתבואת הארץ, זקוקים 
הקב"ה  וממילא  הטבע  בדרך  התנהגו  שבו  המרגלים,  חטא  על  תשובה  לעשות  המה 
להשריש  כדי  אכילתם,  טרם  ולהיטהר  להתקדש  זקוקים  הם  ועתה  ִעמם,  כך  התנהג 
בקרבם את התודעה שהקב"ה מנהיג את הכול ומשגיח על כל העניינים בארץ: 'עיני ה' 

אלוקיך בה', כדי שתשפיע עליהם קדושת תבואת הארץ, כדברי הב"ח.
יסוד זה, שהנהגת הקב"ה עם ישראל בארץ היא כפי התנהגותם ִעמו, והתנהגות בקדושה 
יג,  מולידה קדושה בתבואת הארץ ובאדם האוכל ממנה, מובע בדברי הרמב"ן )ויקרא 
מז( על אודות נגע הצרעת המופיע בבתים, שעליו נאמר )שם יד, לד(: 'ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ 
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ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם'. 
הרמב"ן אומר שעניין הצרעת אינו עניין טבעי ובא להורות על השגחת ה', ואלו דבריו:

בהיות ישראל שלמים לה’ יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם 
ובתיהם במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון יתהווה כיעור בבשרו 
או בבגדו או בביתו, להראות כי השם סר מעליו. ולכך אמר הכתוב, ונתתי נגע 
נוהג  והנה איננו  כי היא מכת השם בבית ההוא.  צרעת בבית ארץ אחוזתכם, 
אלא בארץ שהיא נחלת ה’, כמו שאמר כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן 
הנכבד  השם  אשר  הנבחרת  בארץ  אלא  ההוא  העניין  יבא  לא  לאחוזה...  לכם 

שוכן בתוכה.

כלומר, ‘כי תבואו אל ארץ כנען’ – אם הכניסה לארץ היא מתוך הבנה שהיא ארץ ככל 
הארצות, ‘ארץ כנען’, ואינה מושגחת באופן מיוחד בידי הקב”ה, על אף שבאמת זו ארץ 
‘ונתתי נגע צרעת’,  ‘אשר אני נותן לכם לאחוזה’ והיא ארץ מושגחת בידי הקב”ה, אזי 
להכרה  האדם  את  לעורר  כדי  על-טבעית,  בהנהגה  אלא  הטבע  בדרך  בא  שאינו  דבר 

בהשגחת הקב”ה.
לאור דברים אלו, נוכל להבין את הקשר לט”ו בשבט, שחל בסמיכות לפרשת ‘בשלח’, 
שקוראים בה על אודות קריעת ים סוף. בקריעת ים סוף השיגו ישראל השגה ברורה 
הטבע,  מערכות  שידוד  של  באופן  ִעמם  מתנהג  שהוא  עולמו:  על  הקב”ה  בהשגחת 

ובדרך זו הגיעו להשגה של ‘זה א-לי ואנווהו’. 
)ירמיהו  נועם, ח”ג ד”ה טוב( לכך מן הפסוק  יפה מצא רבי מאיר הורוביץ )אמרי  רמז 
ח, יג(: ‘אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה... ואתן להם יעברום’. היינו, לאחר שעברו 

ישראל את הים וראו את הנהגת הקב”ה, מכוח השגה זו ראויים הם לפירות האילן.  

רבי צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק )ט"ו בשבט, אות א; אות ה(:
וחודש שבט זמן תיקון האכילה מתאווה... ואחר כך אדר שבו מחיית 
עמלק... ואחר כך ניסן זמן יציאת מצרים, והיינו שיגאלו ישראל מכל 

המצרים לישראל שנקראו מצרים... ועיקר הגאולה היה בט"ו לחודש שהיה 
סיהרא באשלמותא. וכן בסוכות, כי בסוכות הושבתי, שזכו להיות יושבים 
בצלא דמהימנותא גם כן בא המצווה בט"ו לחודש דסיהרא באשלמותא. 
וכן בחודש הזה שהעסק לתקן האכילה שיהיה בקדושה בט"ו בו ראש 

השנה לאילן, והיינו כשנזכה לתקן האכילה שיהיה בקדושה ואז יתרפאו גם 
האילנות כמו שהיה קודם קלקול אדם הראשון... ולכן אוכלים מפרי האילן 
ומברכים עליהם לתקן אכילת הפירות שיהיה בקדושה, וכן יהי רצון שנזכה 
לתקן האכילה שיהיה בקדושה ולתקן כל פגם הראשון ונזכה להיות נגאלין 

בניסן.
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החרוב העץ היהודי 
הרב צבי שורץ

אכילת החרוב ממנהגי ט"ו בשבט – בגמרא )ר"ה טו ע"ב( נחלקו באילן שחנטו פירותיו 
קודם ט"ו בשבט מתעשר לשנה שעברה, לאחר ט"ו בשבט - מתעשר לשנה הבאה: 

בשבט,  ט"ו  קודם  פירותיהם  שחנטו  אע"פ  וחרובין  וזיתין  בדקלים  נחמיה,  רבי  אמר 
מתעשרין לשנה הבאה. אמר רבי יוחנן, נהגו העם בחרובין כרבי נחמיה.

מדברי  ומתעשרות  'הואיל  ומנמק:  נחמיה  כרבי  פוסק  ה"ג(  פ"א  מע"ש  )הל'  הרמב"ם 
סופרים'. ומוסיף: 

יראה לי, שאין הדברים אמורים אלא בחרובי צלמונה וביוצא בהן, שאין ראויין למאכל 
רוב האדם, והן הן שמתעשרות מדברי סופרים. אבל שאר החרובים, יראה לי שהן כשאר 

פירות האילן.
בספרי המנהגים מובא מנהג לאכול חרובים בט"ו בשבט כדי לציין את ייחודו של החרוב 
בקשר לט"ו בשבט בהיותו יוצא מן הכלל. יש שתלו רמז למנהג זה בדברי הגמרא הנ"ל: 
'נהגו העם בחרובים', ואע"פ שהגמרא מדברת על מנהג לעשר אחר ט"ו בשבט הוציאו 

משפט זה מהקשרו וקבעוהו כמנהג העם לאכול חרובים.

שונה ומיוחד הוא החרוב משאר עצי הגן בגידולו; בנשיאת פירותיו, בשימושו ובהקשרים 
שבהם הוא מופיע במקורות.

)בראשית  במדרש  רב.  טיפול  דורש  אינו  החרוב  עץ   - קשים  בתנאים  כעמידה  גידולו 
רבה יג, יט( מובא שהחרוב מכה שורשים עד התהום ואחת לשלושים יום תהום עולה 

ומשקה אותו. אולי, הוא נקרא חרוב על שם תכונה זו שיכול לגדול גם בארץ חריבה.

נופו - מיוחד הוא החרוב בנופו הרחב והעבות. הירושלמי )סוכה פ"ג ה"ה( מנסה לזהות 
את פרי עץ הדר ואומר שפריו הדר ועצו הדר זה אתרוג. ממשיך הירושלמי: 'אין תימר 
חרובה - עצו הדר ואין פריו הדר'. לכן, מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה 
רבים.  שענפיהם  רש"י,  וביאר  מ"ז(  פ"ב  בתרא  )בבא  אמה  חמישים  והשקמה  והחרוב 
ואבשלום ש'לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קדקודו, לא היה בו 
מום' )שמואל ב' י"ד כ"ה(, שער ראשו, לדברי הירושלמי )סוטה פ"א ה"ח(, היה כחרובית 

גדולה.

פירותיו אריכות ימים - במסכת תענית )כג ע"א( מובא הסיפור על חוני המעגל שראה 
שנה.  שבעים  עד  לו,  אמר  פירות.  טוען  הוא  שנים  כמה  עד  ושאלו  חרוב  הנוטע  אדם 
כששאלוהו האם ברור לו שיחיה שבעים שנה, ענה לו אני מצאתי בעולם את החרוב 

שנטעו אבותי וכך גם אני נוטע לבני. 
כך נאמר גם במסכת בכורות )ח ע"א(: 'בהמה טהורה - תשעה חודשים וכנגדה באילן 
- זית. אפעה - לשבעים שנה וכנגדו באילן - חרוב'. מציאות מיוחדת זו סותרת לכאורה 
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את הידוע בטבע וכן את המקורות המספרים על נשיאת פירות מיידית, כדברי הגמרא 
)שבת לג ע"ב( על רשב"י ובנו שנבראו להם בנס עץ חרוב ומעין מים על פתח המערה 
ואכלו מפירותיו ושתו ממימיו. אך יתכן שהכוונה לזמן פוריות רב של החרוב שהוא 

נושא פירות במשך שבעים שנה והוא אף משתבח עם השנים.

- במסורת הדורות מהווה החרוב סמל להסתפקות  מאכל עניים, הסתפקות במועט 
במועט ולמאכל עניים, וכך נאמר במסכת תענית )כד ע"ב(: 'בכל יום ויום בת קול יוצאת 
ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני דיו בקב חרובים מערב שבת 
לערב שבת'. וברש"י: 'חסר לחם היה ומתגלגל היה בחרובין'. לכן, גדולי הרוח בישראל 

שהשקיעו את עצמם בעולמה של תורה מאכלם היה חרוב. 
ה"א(  פ"ט  )שביעית  בירושלמי  שנקראת  ובנו,  רשב"י  של  המערה  פתח  על  היה  כך 
של  בתנורו  ההלכה  לקביעת  וחכמים  אליעזר  רבי  של  בוויכוח  גם  כך  חרוביו,  מערת 

עכנאי )בבא מציעא נט ע"ב(: 
אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו. חזר ואמר 
להם, אם הלכה כמותי אמת המים תוכיח. חזרו אמת המים לאחוריהם. חזר 
בית  כתלי  היטו  יוכיחו.  המדרש  בית  כותלי  כמותי  הלכה  אם  להם,  ואמר 

המדרש. 
כוחו  בכל  בה  ויגע  תורה  למד  שהוא  הייתה  אלה  בהוכחות  שכוונתו  לומר,  ואפשר 
ויעידו על כך כתלי בית המדרש ששם למד יומם ולילה וחרוב ואמת המים שהסתפק 

בהם בלבד ולא נהנה מן העולם הזה אלא תורה ולכן יש לקבוע הלכה כמותו. 

זקן שנטע עץ שנותן פירות  - הסיפור על חוני המעגל שפגש  נטיעתו חסד ואמונה 
לשבעים שנה נותן ממד נוסף לנטיעה זו, שכולה נתינה וחסד לאחרים ללא שיור של 
הנאה עצמית. לכן יש בה מתיקון העלם הנבנה בחסד, כמאמרו של הראי"ה קוק לחודש 
שבט: 'חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים המובלט בתוקפו בעץ 

החרוב'. 

רבי יששכר בן סוסאן תיקון יששכר )פרק ג דף מח( 
יום ט''ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, לכן אין נופלים בו נפילת אפיים 
בתפילה, ולא מתענים בו, והאשכנזים יצ''ו נוהגים להרבות בו במיני פירות 

אילנות, לכבוד שמו של יום. 
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שער ד: 

מעלת הנטיעה

ילקוט שמעוני )פרשת קדושים, רמז תרטו(: 
אמר להם הקב"ה לישראל, אע"פ שתמצאו אותה מלאה כל טוב 
לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא כשם שנטעו אחרים לכם כך היו 

נוטעים לבניכם, לכך נאמר כי תבאו אל הארץ ונטעתם.



'כי תבואו אל הארץ... ונטעתם' 
הרב גבריאל קדוש

מנהג  של  נוסף  פן  בשבט  ט"ו  קיבל  לארצו,  ישראל  שיבת  בעת  האחרונה,  בתקופה 
נטיעת אילנות ביום זה בתור ביטוי לבניין הארץ, 'עת לטעת... ועת לבנות' )קהלת ב, 

ב-ג(.
של  ולתוקפן  אילנות   לנטיעת  לארצו  ישראל  שיבת  בין  עמוק  קשר  ימצא  המתבונן 
המצוות התלויות בארץ. מצוות כשמיטה, יובל ועוד קשורות לכמות היהודים הנמצאים 
בפועל בארץ ישראל; ככל שיש יותר יהודים בארץ )רוב היהודים או כולם(, כך תוקף 

המצוות עולה ִמדרגה של מידת חסידות או דרבנן לדרגה של חיוב מן התורה.
חז"ל דרשו על הפסוק 'וקראתם דרור לכל יושביה' )ויקרא כה, י(: 'כשכל יושביה עליה 

ולא בזמן שגלו מקצתן' )ערכין לב ע"ב(. 
עליה'  'רוב יושביה  כאשר  האומה  מצב  בין  ישיר  קשר  שיש  מסביר  זצ"ל  קוק  הרב 

למצוות היובל )הקדמה לשבת הארץ(: 
כל אלה יחד )ערכי היובל והשמיטה( הם סימני חיים עליונים, שצריכה לגלותם 
אומה זו, שמוסר לאומי אלקי כזה חי בקרבה, ונכון הוא לפניה, בהיותה מבונה 

בכל תכסיסיה ברום עילויה המדיני כשכל יושביה עליה. 
מבאר לנו הרב עוזי קלכהיים זצ"ל )שירת האומה לארצה, עמ' קעא(: 

בדרשה זו ציינו חכמינו את מצבה התקין והשלם של האומה... מצב זה מציין 
את הקשר שבין העם והארץ, אשר נוצר מהמפגש המשותף של כל העם ִעם 
נחלתו. כלומר, היובל יכול לשמש לנו כמודד למידת זיקתו ונכונותו של העם 
להיות בארצו. כשהוא חל, משמע שהעם שוכן בנחלתו וחי בה חיים טבעיים 
יכולה להופיע גם רוחו בצורה  במדינתו ככל עם על אדמתו במצב שלם זה, 
 – מדאורייתא  חיובן  לידי  בארץ  התלויות  המצוות  שיגיעו  בעת  מושלמת... 
הרי שהגיעה האומה להתחברות מלאה בארצה, אז היא תגלה כוחות גנוזים 

שבקרבה.  
כלומר, שיבת ישראל לארצו וההשתרשות בארץ הן בעצמן מביאות להעלאת רמתו 

הרוחנית של העם וחיזוק תוקף המצוות התלויות בארץ.
העיסוק בנטיעות ובבניין הארץ הוא זה אשר מעמיק את קשרנו הרוחני לארץ, שמתגלה 

בקיומן של המצוות התלויות בארץ באופן נרחב יותר.

הראי"ה קוק, מגד ירחים )חודש שבט תרע"ד(:
חשק נטיעת אילנות, נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, 

המובלט בתקפו בעץ החרוב. 
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נטיעה של חסד 
הרב יואל פרידמן

'אור החיים' הקדוש בפירושו על הפסוקים בפרשת קדושים כותב: 
ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם ערלתו את פריו שלש  וכי תבואו אל הארץ 
שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים 
ה’  אני  תבואתו  את  לכם  להוסיף  פריו  את  תאכלו  ובשנה החמישית  לה’ 

אלוהיכם – שלוש מצוות נאמרו כאן: 
א( ביאת הארץ, על דרך אומרם הכל מעלין לארץ ישראל. 

ב( לנטוע כל עץ מאכל לשבח הארץ. 
ג( ולנהוג שני ערלה. 

נמצא שנטיעת עצים משכללת את אחיזתנו בארץ ישראל ומכניסה אותנו אל הקודש 
פנימה.

 
מה טמון בנטיעת האילן שהתורה קבעה שפעולת הנטיעה היא מצווה? 

אפשר ללמוד את התשובה מדברי חז”ל: 
תאמרו  לא  טוב,  כל  מלאה  שתמצאוה  אע”פ  לישראל,  הקב”ה  להם  אמר 
נשב ולא נטע, אלא היו זהירים בנטיעה שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם 
שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, כך אתם תטעו לבניכם. ואל יאמר 

אדם אני זקן, כמה שנים אני חי, לפיכך לא יבטל האדם מן הנטיעות.
התורה, תחילתה חסד וסופה חסד והיא מחנכת אותנו לנתינה ולחסד. 

העולם בנוי על חסד, ואין לך ביטוי למצוות החסד יותר מאשר נטיעת אילנות, שהרי 
יש שאדם צריך להשקיע בהם שנים רבות ומשאיר את עמלו לדורות הבאים, וכי מה 

הטבה יש לו מנטיעה זו? 
כל עם  ועם  זולתנו  – מטרתנו בזה העולם להיטיב עם עצמנו, עם  אלא היא הנותנת 

ישראל.
בראייה כזו יש ממד נוסף של הידבקות בדרכו של הקב”ה, וכדברי המדרש )ויקרא רבה, 

כה, ג(: 
לעלות  ודם  לבשר  אפשר  וכי  תלכו...  אלהיכם  ה’  אחרי  פתח,  סימון  ב”ר  ר”י 
אלא  אוכלה...  אש  אלהיך  ה’  כי  בו  שכתוב  אותו  בשכינה  ולהידבק  לשמים 
מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב”ה אלא במטע תחילה, הה”ד ויטע 
ה’ אלהים גן בעדן, אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה, 

הה”ד כי תבאו אל הארץ.
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'ענפיכם תתנו ופריכם תשאו' 
הרב יהודה זולדן

יחזקאל הנביא מנבא על ימי שיבת עם ישראל לארצו: ‘ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו 
ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא’ )יחזקאל לו, ח(. 

הארץ שהחמיצה פנים לגויים שישבו בה במשך שנות גלות ישראל, תאיר פנים לעם 
השב אליה לחיקה. כשעם ישראל יתחיל בתהליך השיבה לארצו, תתברך הארץ ותכין 

את עצמה לקבל את פני השבים. 
ופריכם  תתנו  ענפכם  ישראל  הרי  ואתם  דכתיב   – השנים  ברכת  לאחר  גליות  ‘קיבוץ 
תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא’ )מגילה יז ע”ב(. לכשיתקבצו הגלויות לכאן, הארץ 
תתעורר אף היא לתחייה; העצים, שהיו אף הם רדומים במשך השנים, יצמיחו ענפים 
רעננים, והענפים ישאו פירות. זהו הביטוי העצום והעמוק ביותר המסמל את השיבה 

לארץ. 

‘ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם 
תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא’ )סנהדרין צח ע”א(. ‘כשתתן ארץ ישראל פריה בעין 

יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר’ )רש”י שם(. 
לשוב  החל  ישראל  שעם  מעת  שנה,  ממאה  למעלה  מלפני  מתרחש  אכן  זה  תיאור 
לארצו. הארץ התעוררה והחלה לגלות ולחשוף את שהיה טמון בה כל השנים; בניה 

השבים נתנו יד והחלו אף לנטוע מטעי מאכל ועצי סרק, שדות וחורשות. 
שתמצאו  אע”פ  לישראל,  הקב”ה  להם  אמר   – ונטעתם  הארץ  אל  תבואו  כי 
בנטיעות  זהירין  הוו  אלא  נטע  ולא  נשב  תאמרו  לא  טוב,  כל  מליאה  אותה 
שנטעו  נטיעות  ומצאתם  שנכנסתם  כשם  מאכל,  עץ  כל  ונטעתם  שנאמר 

אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם )מדרש תנחומא, קדושים סימן ח(. 

הנטיעה בארץ היא לא רק לצורכי מאכל או נוי, אלא היא מצווה. 
את יצחק אבינו ציווה הקב”ה: ‘שכון בארץ אשר אומר אליך’ )בראשית כו, ב(. 

במה מתבטאת אותה שכינה בארץ? ‘עשה שכונה בארץ ישראל, הוי נוטע, הוי זורע הוי 
נציב’ )בראשית רבה סד, ג(. 

גפנים  לקבוצות  שהכוונה  וייתכן  כרמים,  מאות  ארבע  שנטע  מסופר  ינאי  רבי  על 
הראשונים  ע”א(.  יד  בתרא  )בבא  ב’זנב’  ואחד  שניים  כנגד  שניים  עצים,  חמישה  של 
מסבירים שנטיעות אלו הן ‘משום ישוב ארץ ישראל’. האם יש ללמוד מכאן שכל אחד 
מישראל חייב לטעת בעצמו – בגופו או שיכול אדם מישראל לעשות גם על ידי שליח? 

הסביר זאת הראי”ה קוק )מאמרי הראיה, עמ’ 465-467(:
מצוות ישוב ארץ ישראל מצד עצם עצמיותה היא מצווה פעולתית, ועל כל 
אחד מישראל מוטלת החובה לפעול ולעשות שהארץ תבנה ותתיישב. ואין 
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הפרש אם פעולה זו של בנין ושל ישוב תעשה על ידי עושי המצווה בעצמו או 
ע”י שליחו. ואולם אחרי שרבי ינאי לפי הסברת הגמ’ השתדל לנטוע בעצמו 
למצער שטח של שנים כנגד שנים, הרי זה מוכיח כי מצווה זו יש בה גם מעין 
מצווה עצמית, נפשית, פנימית, המחייבת כל נפש מישראל לבלתי לצאת ידי 
חובה רק ע”י שליח, כי אם לעשותה עד כמה שאפשר בעצמו ולא ע”י אחרים. 

נטיעה בארץ ישראל היא הליכה בדרכי ה’:
מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב”ה אלא במטע תחילה, הה”ד ויטע 
ה’ אלקים גן בעדן, אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא 
במטע תחילה, הה”ד כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל )ויקרא רבה, 

פרשה כה, ג(.
כך החל עם ישראל לבנות ולהקים את גן העדן המחודש כאן עלי אדמות, בארץ ישראל, 
עם שיבתו ארצה. אז, באותן שנים ראשונות של התיישבות חקלאית מחודשת בגליל, 
בשרון, ביהודה ובנגב, ביטא הראי”ה קוק את התחושות הגדולות שיש לנו מן הנטיעות 
החדשות ב’פתגם החודש’ לחודש שבט תרע”ב: ‘מטעי עצי פרי על אדמת קודש יפריחו 

תקוות דור דורים’. 
באומה  גם  כמוסות  שהיו  התקוות  את  לתחייה  עוררה  החדשות  בנטיעות  השמחה 

במשך דורות רבים. 
בפתגם לחודש שבט תרע”ד ההדגשה היא שהרצון והחשק הפנימיים לטעת, לשכלל 
שימשיכו  הבאים,  לדורות  לעתיד,  גדול  אמוני  מבט  מתוך  נובע  בנטיעות,  הארץ  את 
ויפתחו את אשר החלו כעת באזכור מובלע לחוני המעגל, הנוטע לדורות הבאים: ‘חשק 

נטיעת אילנות, נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, המובלט בתוקפו בעץ החרוב’.

ילקוט שמעוני )קהלת, רמז תתקסח(: 
כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, אמר לו הקב"ה לישראל, אף 
על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב הוו זהירים בנטיעה שימצאו בניכם 
אחריכם. מעשה באנדרינוס המלך שהיה עובר למלחמה והיה הולך עם 
גייסות שלו להלחם על מדינה אחת ומצא זקן אחד שהיה נוטע נטיעה 
של תאנים. אמר לו אנדרינוס, אתה זקן וטורח ומתיגע לאחרים. אמר 

לו, אדוני המלך הריני נוטע אם אזכה ואחיה אוכל מפירות נטיעתי ואם 
לאו יאכלו בני. עשה שלש שנים במלחמה וחזר. מה עשה אותו זקן, נטל 
כלכלה ומלאה פירות בכורי תאנים יפות וקדם לפני אנדרינוס. אמר ליה, 

אדוני המלך קבל מן עבדך הוא הזקן שמצאת בהליכתך ואמרת לו מה אתה 
מצטער ומתיגע לאחרים, הרי כבר זיכני הקב"ה לאכול מפירות נטיעותי 

ואלו שבתוך הכלכלה מהם. אמר אנדרינוס לעבדיו, טלו אותה ממנו ומלאו 
לו זהובים... לפיכך אל יבטל אדם מן הנטיעה אלא כשם שמצא עוד יוסיף.
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נטיעת אילנות – אתחלתא דגאולה
הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

'מטעי עצי פרי על אדמת קודש, 
יפריחו תקוות דורים' 

)הראי"ה קוק, מגד ירחים לחודש שבט תרע"ב(

ותיטענו בגבולנו
חיבת ישראל לארצו יצוקה על גבי יסודות נפשיים שמתחילת היצירה, מתפשטת על 

פני דורות כמהי גאולה וחוכי ישועה, היא באה לכלל ביטוי באמצעות הנטיעה.
נקודת  הוא  פירותיה,  את  ולהוציא  ולשמרה  לעבדה   – הקרקע  בהכשרת  האדם  עמל 
ביבולה, בשפע תנובתה, כתשובה  והארץ עונה לעומתו  האחיזה של האדם באדמה, 

למשאלות ִלבו. 
במעגל  יחדיו  המתאחדים  הצדדים,  שני  בין  החיבור  חוליית  הם  ופירותיה  הנטיעה 

היצירה המשותף. 
התלישות מן הקרקע מערערת את יסודות הקיום של האדם, 'אדם שאין לו קרקע אינו 
אדם' )יבמות סג ע"א(. וכן אפשר לומר בהרחבת הלשון: 'עם שאין לו קרקע – אינו עם'. 
אמנם, ישראל ברוב תולדות חייו הראה כיצד אפשר להתקיים גם בלא קרקע, בלי בסיס 

חומרי המעמיד את קיומו ככל שוכני בתי חומר. 
'עמידה על הראש', שיש  נורמלי, הוא תרגיל אקרובטי של  זה אינו  יש לדעת שמצב 
המיועד  הטבעי  למקום  חזרה  היא  לארץ  השיבה  ואילו  ארעית.  תופעה  בתור  לקבלו 

לישראל מראשית הבריאה.

נלך בדרך אבות, נתבונן במעשיהם, שהם בבחינת סימן לבנים. נכיר את שורשי הנטיעה 
ולהיכן נופה נוטה.

בעקבות קריאת האלוקים נוטש אברהם את מולדתו והולך לארץ לא נודעת, 'אל הארץ 
אשר אראך'. הוא מועתק מארצו על מנת למצוא מקום שתיגמר בו השלמתו, 'וישוב 

פרדסי אחר שהיה מדברי' )כוזרי ב, יד(. 
מעניין הוא סימן ההיכר להבחנת הארץ הנכספת: 

‘בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, ראה אותם אוכלים 
ושותים ופוחזים. אמר: הלוואי לא יהא לי חלק בארץ הזאת. 

ניכוש,  בניכוש בשעת  עסוקים  אותם  ראה  צור,  של  לסולמה  שהגיע  וכיון 
בעידור בשעת עידור. אמר: הלואי יהא חלקי בארץ הזאת’ )בראשית רבה לט(.
מראה האנשים העוסקים ביישובו של עולם, בניכוש ובעידור הארץ הנעבדת, הפורייה, 
ריתק אותו דווקא לרגבי אדמה אלו. על רקע זה אפשר להסביר ולראות באור חדש את 
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נטיעת האשל. 
לאחר שהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, הכיר בה את נחלתו המיועדת ועשה בה כבתוך 
שלו, בהליכה הכין את הדרך לקנותה לבניו, בפעולת הנטיעה נעץ יתד ראשון לקביעות 
הישיבה בה, בצורה זו נתן את תשובתו לחן המקום ויושביו ונהיה שותף ביצירה עוד 

בטרם זכה להיות אדון הארץ בצורה מושלמת.
יצחק מבטא שלב נוסף ביתר תוקף – את דבקותנו לארץ בכל המצבים והתנאים. הוא 
נצטווה להישאר בארץ בשנת רעב, שכון בארץ! ‘הוי נוטע, הוי זורע, הוי נציב’ )בראשית 

רבה סד, ג(. 
בין יצחק לארץ, ומכאן הסמל לדורות,  יינתק  נוצר קשר בל  ‘שכון בארץ’  זה של  בצו 

לזרע יצחק, להיאחז בחבל נחלתם גם כשאמצעי הקיום דלים וקשים. 
יעקב מבטא בעלות גמורה על ידי הקניין, ‘ויקן את חלקת השדה’ )בראשית לג, יט(. 

האבות קשרו את גורלם עם הקרקע וגידוליה.
חכמינו מעמיקים ורואים בנטיעה הליכה בדרכי ה’. 

נצטוו  ישראל  כן  הארצי,  לעולם  לקשר  ביטוי  בתור  עדן  בגן  אילנות  נטע  שה’  כשם 
בכניסתם לארץ להתחיל בנטיעה בתור צעד ראשון, המביע את אחיזתם בה. 

וכך הם דברי המדרש )בראשית רבה כג, ה(: 
אחרי ה’ תלכו ובו תדבקון, וכי אפשר לבשר-ודם לעלות לשמים ולהדבק בשכינה... 
אלא מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב”ה אלא במטע תחילה, הדא הוא 
דכתיב ויטע אלוקים גן בעדן, אף אתם כשתיכנסו לארץ לא תעסקו אלא במטע 

תחילה, הדא הוא דכתיב כי תבואו אל הארץ ונטעתם.

הארץ בחורבנה
עם היציאה לגלות נפסק מעגל היצירה, הארץ נעזבה לשממה וישראל נתלשו ממקומם 
עד לעת קץ שיחונן ה' את ישראל וישיבם לאדמתם. בתקופה זו נגזר על הארץ שלא 

תיזרע ולא תצמיח. 
מצב זה ממחיש את הניתוק ההדדי ביניהם – אין מקום לנטיעה להניב את פירותיה כל 

זמן שישראל גולים משולחן אביהם.
על רקע זה נבין את קריאתו של רבי זירא: 'בוא וראה כמה היא חצופה ארץ-ישראל 

שעדיין עושה פירות' )סוף פתיחתא דאיכה רבה(. 
רבי זירא ראה בתופעה זו עזות, חוצפה. כיצד מסוגלת הארץ לתת את פירותיה מבלי 

בניה? היאך יכולים זרים ליהנות מיבולה? 
והמדרש משיב: 'מפני שמהפכין באדמתה' או 'מפני שמזבלין אותה'. כביכול אונסים את 
הארץ על ידי זיבול ועיבוד להוציא את תנובתה, אבל בדרך הטבעית נסכרו מעיינותיה 

ולא תיתן פירותיה. 
וכן רבי יהושוע בן לוי, כשנקלע לגבלא וראה אשכולות גדלים בין הגפנים וחשב שהם 
הכניסי  ארץ,  'ארץ,  וקרא:  הזדעק  הגפן,  אשכולות  שהם  לו  שהתברר  לאחר  עגלים, 
פירותיך! למי את מוציאה פירותיך, לערבים הללו שעמדו עלינו בחטאתינו' )כתובות 

קיב ע"א(. 
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הוא לא השלים עם העובדה שהארץ נותנת יבולה בעין יפה לזרים, לאלו שזכו בה מפני 
חטאתינו, ראה בכך בגידה וסילוף בתפקיד הארץ וציווה עליה: הכניסי פירותייך!

תופעה כאובה זו של נתינת הפירות לזרים קיבלה הארה חדשה בידי הרמב"ן. 
בעומדו על חורבות ירושלים חיבר קינה גדולה על חורבן הארץ וגלות העם, ובין השאר 
כתב: 'דימיתיך הורתי ליולדת שמת בנה בחיקה, והחלב בשדיה למכאובים, ותיניק את 

גורי הכלבים' )כתבי הרמב"ן, הוצאת מוסד הרב קוק, חלק א, עמוד תכח(.
ארץ זבת חלב ודבש, שנועדה לתת תנובתה בשפע, אינה מסוגלת לאצור בקרבה את 
הטוב. היא משולה ליולדת הסובלת ומתייסרת כשנאגר החלב בקרבה, ועל מנת לשכך 

את כאביה היא מוכנה בשעת הדחק לתת אותו לגורי הכלבים. 
הרמב"ן ראה את האויבים ככלבים הנהנים מטוב הארץ. כשבניה גלו ממנה, הם מנצלים 

את ההזדמנות שאין מי שיזכה בטוב והוא נמסר לזרים. 
ולמרות כל זה, אף כשהגויים ניסו להיאחז בה, עדיין מצפה הארץ לבניה:

ואם כל זה מאסו בך עוגבים, ושממו עליך אויבים... ורבה העזובה בקרב הארץ 
השמנה והרחבה, כי הם אינם הגונים לך, וגם את אינך ראויה להם, מהמונם, 

ולא מהמהם ולא נח בהם.
בעובדה זו שהארץ נשארה שוממת ראה הרמב”ן אות ובשורה לגלויות ישראל. 

וכך כתב בפירושו על התורה )ויקרא כו, טז(: 
ושממו עליה אויביכם – זוהי בשורה טובה מבשרת לכל הגלויות שאין ארצנו 
מקבלת את אויבנו, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישוב 
ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה, 
כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין 

לאל ידם.

קץ מגולה
מכאן אנו מתקרבים להבין את הסימן שרבי אבא נתן לקץ הגלות. 

לאחר הדיון הארוך בין רבי יהושע ורבי אליעזר בשאלה כיצד תופיע הגאולה ובמה היא 
תלויה, האם בתשובה ובמעשים טובים או ברצון גבוה, מסיים רבי אבא את המחלוקת 
ישראל  הרי  ואתם  שנאמר  מזה,  מגולה  קץ  לך  אין  אבא,  רבי  'ואמר  ברורה:  בהגדרה 
ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא'. )סנהדרין צז ע"ב-צח ע"א(. 

הוא ראה בכך סימן גלוי וברור לסיום הגלות. לאחר שנים של ניתוק בין הארץ לבניה 
הרי תנובת הארץ, המתגלה בנתינת הפירות, היא התעוררות שלאחר תרדמת הגלות. 

הניצנים הראשונים מבטאים את תחילתה של תקופת התחייה לעצמות היבשות.
כאן אין אנו נתפסים לחישובי קץ נסתרים שבינת אנוש אינה מסוגלת לרדת לעומקם, 
מתחיל  לבנים  הארץ  בין  החדש  והמפגש  עמו,  שיבת  ה'  בשוב  העיניים  רואות  כאן 

לקרום בשר וגידים. 
זהו ביטוי לעידן חדש ובשורה לכל גלויות ישראל על פעמי המשיח. ועל כך מנמקים 
שלפני  השלב  בתור  הארץ,  ביבול  העוסקת  השנים',  'ברכת  של  מיקומה  את  חכמינו 

'תקע בשופר גדול לחירותנו', כי כך הוא תהליך הגאולה.
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ואת  מוילנא,  אליהו  רבי  הגאון  הדורות,  מיחידי  אחד  של  תפילתו  את  נבין  זו  בדרך 
ציפייתו. 

הוא זירז את תלמידיו לעלות לארץ ולחדש את היישוב בה:
יזכני ה’ יתברך לנטוע במו ידי עצי פרי בסביבות ירושלים, לקיים כי תבואו אל 

הארץ ונטעתם, בסוד קץ המגולה.
הגאון הכיר את המהלכים הפנימיים של כנסת ישראל וידע שהגיע הזמן לחזרת שכינה 
לקיים  יש  דגאולה  האתחלתא  של  ממשותה  את  באה.  לישראל  פקודה  ועת  לציון, 
רצה  זה  יצירה  במעשה  פעיל  שותף  להיות  הכמוסה  שאיפתו  ואת  אילנות,  בנטיעת 

להמחיש בנטיעה, שהיא בסוד הקץ המגולה, אלא שלא זכה לזאת.

הגאון  של  רוחו  בחזון  שהיו  הלב  ומשאלות  היישוב,  התרחב  מכן  לאחר  רבות  שנים 
הפכו למציאות ממשית. הקץ המגולה עשה כברת דרך, וארץ ישראל החלה לתת את 

פרייה בעין יפה. 
ועמד תלמיד תלמידיו של הגאון, חניך ישיבת וולוז'ין, מרן הרב קוק זצ"ל, וניסח עניין זה 
בצורה מוחשית יותר, בהתאם להתקדמות פעמי הגאולה. בראותו את החזון המתגשם 
על אדמת ארצנו כתב בפתגם של חודש שבט: 'מטעי עצי פרי על אדמת הקודש יפריחו 

תקוות דור דורים'.
ראיה  רבי  מביא  המשיח  תקופת  משך  על  בדיון  המשיח.  של  דורו  הוא   – דורים  דור 
דור  ירח  ולפני  שמש  עם  'יראוך  הפסוק:  מן  דורות  שלושה  תימשך  תקופה  שאותה 

דורים'. 
בכך  ראו  רבים  שלא  אלא  גלוי,  לחזון  היו  פרי  עצי  מטעי  זצ"ל  קוק  הרב  של  בזמנו 
החלה,  שלישית  ביאה  שאכן  בלבבות  להשריש  צורך  והיה  דאתחלתא,  הסימנים  את 
עצי פרי באדמת קודש מפריחים בלבבות את תקוות דור דורים, את אמונת המשיח, 
שפעמיו קרבים והולכים ככל שתוסיף ארץ ישראל להניב פירותיה. המפגש בין העם 
להתחדשות  מוחשי  ביטוי  היא  הארץ  ברכת  הארץ;  בתנובת  אותותיו  את  נותן  לארץ 

היצירה והנטיעה כבימי קדם, ודברי הנביא מתגשמים וניצבים לעינינו במלוא הדרם:
והארץ הנשמה תעבד, תחת אשר היתה לשממה לעיני כל-עובר. 

והנשמות  החרבות  והערים  כגן-עדן,  היתה   – הנשמה  הלזו  הארץ  ואמרו: 
ה’  כי אני  וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם,  ישבו.  – בצורות  והנהרסות 

בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה, אני ה’ דברתי ועשיתי )יחזקאל לו, לד-לו(.

רשב"ם )בראשית כד, סב(: 
ויצא יצחק לשוח בשדה - כדכתיב, וכל שיח השדה. 

כלומר, לטעת אילנות ולראות עניני פועליו.
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נטיעה בארץ ישראל – סימן משיחי
הרב שלמה אבינר

בט"ו בשבט מתעוררות בתוכנו חובת הנטיעה וחיבת פירות ארץ ישראל, ועל אף שאין 
להן מקור מבורר, על כל פנים הן עניין יפה והגיוני ואינן זקוקות למקור. 

בכל אופן, יש כאן עניין גדול ורחב ששייך לכל מהלך גאולתנו בדורותינו אלה. 
כל  את  ושללו  הללו  המשיחיים  החשבונות  מכל  בחריפות  רבותינו  הסתייגו  כידוע, 

הרמזים והסימנים. יתר על כן, הם קיללו את העוסק בכך ואמרו: 
'תיפח רוחן של מחשבי קיצין... שהיו אומרים: כיוון שהגיע עת הקץ ולא בא 
שוב אינו בא. אלא חכה לו, שנאמר: אם התמהמה חכה לו' )סנהדרין צז ע"ב(. 
כמובן אין כאן המתנה אוטופית לדבר שלעולם לא יתגשם. זו אמונה מוחלטת, 'שמא 
ירום  ולכן  לחננכם  ד'  יחכה  לכן  לומר:  תלמוד  מחכה?  אינו  והוא  מחכים  אנו  תאמר: 

לרחמכם' )שם(. 

אך גם לכלל הזה יש יוצא מן הכלל: ישנו 'הקץ המגולה' – גלוי, פשוט, מובן לכול ולא 
רק לשרידים היושבים לפני ד'. 

'אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו 
ופריכם תשאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא' )יחזקאל לו; סנהדרין צח ע"א(. 

זה הסימן המובהק שהקיץ הקץ. 
בסוף הפסוק כתוב: 'כי קרבו לבוא', היהודים מתחילים לבוא. במשך אלפיים שנה היה 
כאן מצב לא נורמלי שגויים היו בפנים ויהודים בחוץ. ברוך ה', עתה היהודים באים, ולא 

במקרה. 
אין מקרים, ובייחוד בדברים גדולים כאלה. תהליך זה שייך לסדר ההנהגה האלוקית. 

פירותיה  את  ולתת  להיעבד  מתחילה  והארץ  לארץ,  חוזרים  שיהודים  רואים  אנו  אם 
בלי צל של ספק. ראשית האחיזה החקלאית  זה הוא הקץ המגולה  – מצב  יפה  בעין 

בארץ ישראל היא הקץ. 
'כי תבואו אל הארץ ונטעתם' – הדבר הראשון לעשות בבואנו לארץ הוא לנטוע. 

ג(.  כה,  רבה  )ויקרא  בעדן  גן  נטע  עשה:  שהוא  הראשון  הדבר  עולם,  של  ריבונו  גם 
עלינו להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא; כמו שהוא נטע, כך אנו נוטעים. הדבר 

הראשוני בארצנו: חקלאות.

מסביב  עץ  ולנטוע  ישראל  לארץ  לעלות  משתוקק  אני  אומר:  היה  מוילנא  הגאון 
לירושלים בסוד הקץ המגולה, הלוואי שיהיה לי חלק בקץ הזה. 

בספר 'קול התור', המיוחס לתלמידיו, מסופר שהוא נשאל איך אפשר לדבר על הקץ 
השלילה  השיב:  הוא  משיחיים.  חשבונות  השוללת  חז"ל,  לעמדת  בניגוד  המגולה 
מכוונת לחשבונות פסיביים של התנבאות על כל מיני ישועות, אך הקץ המגולה אינו 
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סימן מבשר, אלא הוא עצמו הקץ, ואנו עושים אותו. 
הנביאים ניבאו שעם ישראל יחזור לארצו ויבנה בה, וזה בדיוק מה שאנו עושים על 
פי פקודת ריבון העולמים. כמובן יש שלבים בישועת ישראל, אך השלב הראשון הוא 

שאנו יושבים בארצנו ועובדים בה, והארץ נותנת פירות. 
ידוע מאמר חז"ל: 

'רבן יוחנן בן זכאי היה אומר, אם הייתה נטיעה בתוך ידך, ויאמר לך: הרי לך 
משיח! בוא ונטע את הנטיעה, ואחר כך צא והקבילו' )אדר"נ, שכטר נוסחא 

ב' לא(. 
הא כיצד? הרי משיח הוא דבר נורא ואיום, ואיך יפה נטיעת העץ שלנו יותר ממנו? 

אלא שאין כאן שני דברים! בעצם נטיעת הנטיעה, בפעולה גופא, הנך מקבל פני משיח. 

הראי"ה קוק, מועדי הראי"ה )עמ' רכד(:
בחגיגת בית ת"ת נצח ישראל בפתח-תקווה שנוסד עם גן ועם 

שיעורים בעבודת האדמה, העיר רב אחד כי אדם הראשון כשהיה 
בגן נמשך מזה לחטא. ענה מרן הרב לזה, כי הגורם לחטאו של אדם 
הראשון היה פיתויו של הנחש, ואילו אנו באים לנטוע גנים שיהיו 

שמורים מנחשים ויביאו לקדושת דרכי ה'.
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‘אילן, אילן, במה אברכך'
הרב יואל פרידמן

בגמרא כתוב )תענית ה ע"ב(: 
כי הוו מיפטרי מהדדי, אמר ליה: ליברכן מר. אמר ליה: אמשול לך משל, למה 
אילן  ומצא  וצמא,  ועייף  והיה רעב  דומה? לאדם שהיה הולך במדבר,  הדבר 
שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה 
ממימיו וישב בצילו. וכשביקש לילך, אמר: אילן אילן, במה אברכך? אם אומר 
לך שיהו פירותיך מתוקין, הרי פירותיך מתוקין! שיהא צילך נאה, הרי צילך 
נאה! שתהא אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך! אלא 

יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך. 
אף אתה, במה אברכך? אם בתורה – הרי תורה. אם בעושר – הרי עושר. אם 

בבנים – הרי בנים. אלא יהי רצון שיהו צאצאי מעיך כמותך.

שר'  וכנראה  נחמן.  רב  את  לברך  רצה  כאשר  יצחק  ר'  בידי  נאמר  הזה  הנפלא  המשל 
יצחק, שירד מארץ ישראל לבבל, מצא ברב נחמן תלמיד חבר שהרווה את צימאונו עד 

כדי שהמשיל עליו את המשל: 'למה הדבר דומה לאדם שהיה הולך במדבר'. 
ואכן, ברכתו זו של ר' יצחק התקיימה במלואה, שהרי שלושת בניו של רב נחמן היו: מר 

זוטרא, רבה ורבין )אנציקלופדיה לחכמי התלמוד עמ' 671(.

מן ההשוואה של האדם הלומד תורה לאילן, אפשר ללמוד שתי נקודות מרכזיות. 
אותו אילן מבורך בכל טוב, ִצלו נאה, אמת המים עוברת תחתיו ואף פירותיו מתוקים. ועם 
זאת, אין ביטחון שהנטיעות שיצאו מאותו אילן ידמו לו. כי כלל בטבע הוא שגם אם זורעים 
 כמה זרעים מפרי אחד, הצמחים שיצמחו לא יהיו העתקים מדויקים של הצמח המקורי. 
וכמו בעולם הטבע, כן הוא בעולם הרוח; כאשר האדם מחנך את ילדיו, גם אם הוא יודע 
אין  רוצה להעניק להם, עדיין  ואילו ערכים הוא  יודע אילו מסרים  ואף  איך להתחיל 

ביטחון בתוצאות, ולכן צריך הרבה סייעתא דשמיא וברכה מרובה כדי להצליח. 
גם רב נחמן, שיש לו כל הנתונים הבסיסיים להצלחה: תורה, עושר ובנים, זקוק הוא 

לברכה זו.
נקודה נוספת – משמעות הנטיעה. 

הנטיעה מבטאת יותר מכול את הנכונות של האדם לעשות למען העתיד, למען הזולת, 
אך לא למען עצמו דווקא. כשהאדם זורע, הוא צריך להאמין בקב"ה ולצפות לברכתו, 
יזכה  אם  יודע  מי   – נוטע  כשהאדם  הקרוב.  בעתיד  הפירות  את  לראות  יוכל  הוא  אך 

לראות את הפירות? 
כאשר האדם עוסק בנטיעות, אינו דואג לעכשיו, אלא מבטו לעתיד, לדורות הבאים, או 

אז ברכתו של ר' יצחק: 'שיהיו צאצאי מעיך כמותך' מתממשת.
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תיקון העולם 
הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

'חשק נטיעת אילנות
נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים,

המובלט בתקפו בעץ החרוב' 
)הראי"ה קוק, מגד ירחים לחודש שבט תרע"ד(

'חשק נטיעת האילנות' – שמחת היצירה בנטיעת עצי מאכל, נובעת על פי רוב מעולם 
'כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים'  החומר. החשק קשור לעולם החושים, 
את  למלא  למאכל,  העץ  בפרי  לזכות  הוא,  להנאתו  מתכוון  והנוטע  ו(,  ג,  )בראשית 

תאוות האכילה בפירות העץ. 
ברם, כיוון שפעולה זו משכללת את העולם ומוציאה אותו מחורבנו, הרי שבשורשה 
של פעולה זו יש קשר לכל ה'יש', השואף לעילוי ותיקון. לכן חשק זה נובע גם מ'חפץ 

הטבת הדורות הבאים'. 

ה'חפץ' הוא אבי כל שאיפות האדם, ממנו נובע ה'רצון', המתפרט גם לרצונות פשוטים, 
קטנים וגסים יותר, הקשורים לעולם החומר כחשק, תאווה וכדומה. 

תקופת  שהם  שנה,  שבעים  לאחר  פירותיו  את  שיישא  החרוב,  עץ  בנטיעת  אמנם, 
חיי האדם, מתגלה חפץ זה בטהרתו – רק לשם הטבת הדורות, כתשובת הזקן לחוני 
המעגל: 'אני מצאתי את העולם בחרובים, וכשם שנטעו אבותי בשבילי, כך אטע אני 

לבני' )תענית כג ע"א(.
להנאתו  רק  התכוון  שהנוטע  מפני  זה,  'חשק'  מפני  בא  מאכל,  בעצי  ה'ערלה'  יסוד 
החומרית במילוי כרסו, והראיה – 'הנוטע אילן מאכל ודעתו עליו שיהיה סייג לגינה, או 
שנטעו לקורות האילן ולא לפירותיו, הרי זה פטור מן הערלה' )רמב"ם הל' מעשר שני 

פ"י ה"ב(. 
בקשת ההנאה הפרטית לשם אכילה היא אשר גורמת לערלה עד השנה הרביעית. 

ואז  ואוכל אותם שם בקדושה,  לירושלים  בשנה הרביעית האדם מעלה את הפירות 
הפירות הם קודש הילולים. בָמקום זה מתעלית אכילתו לא רק לשם בניין ‘גופו הפרטי’ 
אלא ‘שהוא מניח בזה אבן אחת בבניין העולם היותר כללי והיותר קדוש ונשגב’ )עולת 

ראיה א עמ’ שסה; עין איה ברכות פרק ז סעיף לא(. 
מותרים  הפירות  כללית,  למגמה  פרטית  מפנייה  אכילתו  שעלתה  לאחר  כך,  אחר 

באכילה בכל מקום.
כעין זה פירש הרב קוק זצ"ל )עולת ראיה א עמ' שצז( לעניין ערלת אדם:

היא אוטמת את נביעתה של תשוקת החיים ממקור הכל, ומטה אותה לצד החלקיות 
והפרטיות המנותקת ממקור הכל, ואנו נכנסים לברית קודש, שעל-ידו מתגלה הצביון 
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של המשכת החיים לדורות, בתכונה הקשורה ליסוד הכל.
יסוד הסרת הערלה היא עליית חפץ החיים למידה העליונה המגמתית )אורות הקדש 

ח"ב החיות העולמית(.
סילוק הערלה הוא תיקון של ההנאה הפרטית והחלקית והתקשרות ל’המשכת הדורות 
הבאים’. לכן בנטיעת עץ החרוב, שאין בו הנאה פרטית, מתגלה ‘חפץ הטבת הדורות 

הבאים’ ב’טהרתו’, במילואו, בלא כל פנייה חלקית. 
המותרות  חיי  שלילת  ואת  במועט  ההסתפקות  את  מסמל  החרוב  עץ  במקרה  לא 

שבהנאת הגוף, כי משעת נטיעתו הייתה כאן נטיעה אידאלית. 
הדורות.  הטבת  ל’חפץ’  פרטי  מ’חשק’  יתעלה  כשהאדם  יבוא  השלם  העולם  תיקון 

ממגמה אנוכית-פרטית לשאיפה כללית מאוחדת.
של  העליון  התיקון  לידי  מגיעים  אנחנו  שאין  זמן  כל  לפנינו,  הוא  עומד  תוהו  עולם 
אחדותם של כל זרמי החיים וכל הנטיות השונות אשר להם. כל זמן שכל אחד מתנשא 
לומר, אני אמלך ואני ואפסי עוד, אין שלום בעצמנו, ואין שם ד’ מופיע עלינו, שמא 
גופיה דאקריה שלום, אשר אור האמת רק ממנו ועל-ידו מופיע )אורות הקדש, ח”ב 

התעלות העולם פרק לט(.

נטיעה בארץ ישראל כנטיעות גן עדן
הרב בן ציון קריגר

בה,  שיש  יצרה'  'לשבת  של  האוניברסלי  הערך  מלבד  ישראל,  בארץ  עצים  נטיעת 
הארץ,  יישוב  מצוות  של  קיום  משום  גם  בה  יש  הרי  בעולם,  אחרת  נטיעה  בכל  כמו 
ששקולה לכל המצוות שבתורה. ואם בעצי מאכל עסקינן, מתפשטת הנטיעה גם לעבר 
קיום מצוות נוספות, כגון ערלה, תרומות, מעשרות, ביכורים ושמיטה, ונטיעת דגנים 

מתפשטת גם לעבר מצוות חלה, עומר, שתי הלחם ועוד. 
אחרי עיון בתנ"ך ובחז"ל מתברר שלנטיעת עצים בארץ ישראל יש משמעות גדולה 

ומקיפה הרבה יותר. 
כשהתורה מצווה אותנו על איסור ערלה, היא משמיעה לנו גם כי טוב וחשוב ואף חובה 
לנטוע עצים בארץ ישראל: 'וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו 
את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל' )ויקרא פרק יט, כג(. כך פירש זאת רבי 

חיים בן עטר בפירושו 'אור החיים':
ג’ מצוות נאמרו כאן:   

א. ביאת הארץ על דרך אומרם )כתובות קי ע”ב( הכל מעלין לארץ 
ישראל וכו’. 

ב. לנטוע כל עץ מאכל לשבח הארץ. 
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ג. לנהוג שני ערלה.  
אותה  והשוו  בארץ  המאכל  עצי  נטיעת  את  נס  על  העלו  זה,  פסוק  בעקבות  חז”ל, 

לנטיעת הגן הראשון בעולם בידי בורא העולם. 
וכך נדרש בויקרא רבה )פרשה כה, ג(:

ר' יהודה בר' סימון פתח: אחרי ה' אלוקיכם תלכו. אמר רבי יהודה בר סימון, 
בו בים דרכך  ודם להלוך אחרי הקב"ה, אותו שכתב  וכי אפשר לאדם לבשר 

ושבילך במים רבים, ואת אמרת אחרי ה' אלוקיכם תלכו? 
באש,  ולהדבק  בשמים  לעלות  ודם  לבשר  אפשר  וכי   – תדבקון  ובו 

אותו שכתב בו: כי ה' אלוקיך אש אכלה? ואת אמרת ובו תדבקון? 
אלא מתחילת ברייתו שלעולם לא נתעסק אלא במטע תחילה, הדא 
הוא דכתיב: ויטע ה' אלוקים גן בעדן, אף אתם כשאתם נכנסין לארץ 
ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, הה"ד כי תבאו אל הארץ 

ונטעתם כל עץ מאכל. 
האדם  של  לחטאו  עד  העולם.  מבורא  ובידודו  לריחוקו  גרם  עדן  מגן  האדם  גירוש 
התהלך ה’ בתוך הגן במחיצתם של אדם וחוה, והם לא זעו ולא נבהלו ולא התביישו 

מפניו, ואילו לאחר חטאם הם התחבאו בתוך עץ הגן מפני פחד ה’ והדר גאונו. 
עתה, עם בואם של ישראל לארץ, נוצרה הזדמנות גדולה לחזור אל ה’ ולהידבק בו על 

ידי נטיעת גן חדש בארץ ישראל, שיהיה מעין הגן הקדמון בעדן.
כמובן, לא די בנטיעת גן בלבד, אלא יש צורך גם בהליכה בחוקות ה’ ובשמירת מצוותיו, 

ואז תתקיים ההבטחה הגדולה האמורה בספר ויקרא )כו, ד-ו; י-יב(:
פריו.  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמיכם  ונתתי   
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע 
מחריד  ואין  ושכבתם  בארץ  שלום  ונתתי  בארצכם.  לבטח  וישבתם 
והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם... ואכלתם ישן 
נושן וישן מפני חדש תוציאו. ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי 
אתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לא-להים ואתם תהיו לי לעם. 

הבטחה זו מחזירה אותנו לגן עדן, כפי שכתב שם רש”י: 
תהיו  ולא  מכם,  כאחד  עדן  בגן  עמכם  אטייל   – בתוככם  והתהלכתי 
לכם  והייתי  לומר  תלמוד  ממני?  תיראו  לא  יכול  ממני.  מזדעזעים 

לאלוקים.
כשהתורה הבטיחה להביא אותנו אל ארץ טובה ורחבה אשר לא במסכנות נאכל בה 
לחם, כוונתה הייתה לארץ שאוכלים בה לחם בלא זיעת אפיים, בלא יגיעת כפיים, בלא 
)פרשת  כפי שמתואר במדרש תנחומא  לבב,  ובטוב  ורוב כעס, אלא בשמחה  עצבות 

קדושים סימן ז(:
אילו זכו בני אדם, עד עכשיו כך היה, אדם נוטע אילן ועושה פרות 
האדמה  ארורה  שנאמר:  האדמה  נתקללה  אדם  שחטא  כיון  מיד. 
חטים  זרע  חייך,  ימי  כל  תאכלנה  בעצבון  ואילך  מכאן  בעבורך. 

ומצמיחה דרדרים, שנאמר: וקוץ ודרדר תצמיח לך.
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א”ל הקב”ה למשה, אמור להם לישראל כשתכנסו לארץ ישראל אני 
ארץ  אל  מביאך  אלוקיך  ה’  כי  שנאמר  הטובה,  כל  את  לכם  מחזיר 
לא  אשר  ארץ  ורמון  ותאנה  וגפן  ושערה  חטה  ארץ  ורחבה  טובה 
במסכנות תאכל בה לחם, כיון שבאו לארץ ישראל התחילו חוטאים, 
שנאמר ותבאו ותטמאו את ארצי, ולא הייתה עושה פרות כראוי, היו 
זורעין הרבה ומביאין מעט, שנאמר זרעתם הרבה והבא מעט, למה? 
שביטלו את הביכורים. אכול ואין לשבעה, משבטל לחם הפנים. שתו 
ואין לשכרה, משבטל ניסוך היין. לבוש ואין לחום לו, משבטלו בגדי 

כהונה. והמשתכר משתכר אל צרור נקוב, משבטלו עושי צדקה. 
אבל לעתיד לבא אין הקב"ה עושה כן, שנאמר: ועתה לא כימים הראשונים 
אני לשארית העם הזה נאום ה' צבאות, כי זרע השלום הגפן תתן פריה והארץ 
תתן את יבולה והשמים יתנו טלם והנחלתי את שארית העם הזה את כל אלה. 
לדעתו של רבי מאיר, הנטיעה בארץ ישראל אמורה הייתה להיות כל כך טובה ומשובחת 

עד שטעם העץ היה צריך להיות כטעם פריו. 
וכך נכתב בגמרא סוכה )לה ע"א(:

תנו רבנן: פרי עץ הדר – עץ שטעם עצו ופריו שווה, הוי אומר זה אתרוג. 
ואימא פלפלין?  כדתניא, היה רבי מאיר אומר, ממשמע שנאמר ונטעתם כל 
עץ איני יודע שהוא עץ מאכל, מה תלמוד לומר עץ מאכל? עץ שטעם עצו 

ופריו שווה.  

 

הראי"ה קוק, מאמרי הראי"ה )עמ' לב(:
והיה יקר להם עץ אחד שניתוסף במטעי הארץ, עד שנפסקה 
ההלכה בבבא מציעא )קא ע"א( שאם שטף הנהר זיתיו ושתלן 
בתוך שדה חבירו, בארץ ישראל, אסור לעקור אותם, שמאחר 

שניטע עץ בארץ ישראל חסו שלא להחריבו... ובלבד שלא תגע יד 
למעט את ישוב ארץ ישראל. 
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תפילת הנוטעים על אדמת ישראל, 
הרב ב"צ מאיר חי עוזיאל:
'אבינו שבשמים

בונה ציון וירושלים
 ומכונן מלכות ישראל

רצה ה' ארצך 
והשפע עליה מטוב חסדיך

תן טל לברכה   
וגשמי רצון הורד בעיתם
לרוות הרי ישראל ועמקיה
להשקות בהם כל צמח ועץ

ונטיעות אלה אשר
 אנו נוטעים לפניך היום

העמק שורשיהם וגדל פארם
למען יפרחו לרצון

 בתוך שאר עצי ישראל
לברכה ולתפארה
וחזק ידי כל אחינו

העמלים בעבודת אדמת הקודש
והפרחת שממתה

ברך ה' חילם
ופעל ידם תרצה

השקיפה ממעון קודשך מן השמים
וברך את עמך את ישראל
ואת האדמה אשר נתת לנו
כאשר נשבעת לאבותינו'.
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סדר ט"ו בשבט

בשבט  באחד  הם...  שנים  ראשי  “ארבעה 
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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"ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן 
ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, 
ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן 
ּוְדָבׁש" )דברים ח, ח(.



סדר ט"ו בשבט

שער ה: 

בשבט  באחד  הם...  שנים  ראשי  “ארבעה 
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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ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן 
ּוְדָבׁש" )דברים ח, ח(.



ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ְלִחָּטה
"ִּבְטֵנ ֲעֵרַמת ִחִּטים". ִהְסִּבירּו ֲחַז"ל: 

"ַוֲהא ֲעֵרמֹות ֶׁשל ִאְצְטֻרָּבִלין 
ְוֶׁשל ִּפְלְּפִלין ָיפֹות ֵמֶהן, 

ְוָלָּמה ִנְמְׁשלּו ְלִחִּטין. ֶאָּלא ָיכֹול ָאָדם ִלְחיֹות 
ְּבא ִּפְלְּפִלין ּוְבא ִאְצְטֻרָּבִלין, 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ִלְחיֹות ְּבא ִחִּטים. 
ּוְכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבא ִחִּטין, 

ָּכ ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבא ִיְׂשָרֵאל" 
(מדרש תהילים ב')

לוקחים עוגה או עוגייה שעשויה מקמח חיטה  ומברכים לפני האכילה: 

"ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות"

חיטה

ָהרֹוֶאה ְׂשעֹוִרים ַּבֲחלֹום
ָסרּו ֲעוֹונֹוָתיו. ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ְוָסר ֲעֹוֶנ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר" 
ָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא: 

א ָעִליִתי ִמָּבֶבל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַעד ֶׁשָרִאיִתי ְׂשעֹוִרים ַּבֲחלֹום" 

(ברכות נז, ע"א)

אוכלים מאפה שנאפה מקמח שעורה. יש שנוהגים לשתות 

"שהכֹל  הבירה:  של  ברכתה  משעורה.  שעשויה  בירה 

נהיה בדברו", 
ולכן יש לברך עליה לאחר אכילת הפירות.

שעורה
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ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ְלִחָּטה
"ִּבְטֵנ ֲעֵרַמת ִחִּטים". ִהְסִּבירּו ֲחַז"ל: 

"ַוֲהא ֲעֵרמֹות ֶׁשל ִאְצְטֻרָּבִלין 
ְוֶׁשל ִּפְלְּפִלין ָיפֹות ֵמֶהן, 

ְוָלָּמה ִנְמְׁשלּו ְלִחִּטין. ֶאָּלא ָיכֹול ָאָדם ִלְחיֹות 
ְּבא ִּפְלְּפִלין ּוְבא ִאְצְטֻרָּבִלין, 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ִלְחיֹות ְּבא ִחִּטים. 
ּוְכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבא ִחִּטין, 

ָּכ ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבא ִיְׂשָרֵאל" 
(מדרש תהילים ב')

לוקחים עוגה או עוגייה שעשויה מקמח חיטה  ומברכים לפני האכילה: 

"ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות"

חיטה

ָהרֹוֶאה ְׂשעֹוִרים ַּבֲחלֹום
ָסרּו ֲעוֹונֹוָתיו. ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ְוָסר ֲעֹוֶנ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר" 
ָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא: 

א ָעִליִתי ִמָּבֶבל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַעד ֶׁשָרִאיִתי ְׂשעֹוִרים ַּבֲחלֹום" 

(ברכות נז, ע"א)

אוכלים מאפה שנאפה מקמח שעורה. יש שנוהגים לשתות 

"שהכֹל  הבירה:  של  ברכתה  משעורה.  שעשויה  בירה 

נהיה בדברו", 
ולכן יש לברך עליה לאחר אכילת הפירות.

שעורה
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למה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ַלַּזִית? 
ַמה ַּזִית ֵאין ָעָליו נֹוְׁשִרים, 

ֹלא ִּבימֹות ַהַחָּמה ְוֹלא ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים - 
ַאף ִיְׂשָרֵאל, 

ֵאין ָלֶהם ַּבָּטָלה עֹוָלִמית, 
ֹלא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 

)ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רפט(.

זית

לוקחים זית, שנשתבחה בו ארץ ישראל, ומברכים לפני אכילתו
)יש לכוון בברכה גם על שאר פירות העץ(: 

"ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ".

מפרי הארץ
ַּפַעם ָיָצא ָהַרב ָמְרֳּדַכי ֵאִלָּיהּו ַזַצ"ל ְלִסּיּור ְּבחּו"ל, ְוִדֵּבר ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה 
ֶׁשל ֶאֶרץ- ִיְׂשָרֵאל. ְּבַמֲהַלְך ַהְּסֻעָּדה ֵהִביאּו ָלַרב ֵזיִתים ָיִפים ּוְגדֹוִלים. 
ָאַמר ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ָלַרב: "ְּכבֹודֹו ִיְטַעם ֶאת ַהֵּזיִתים ַהָּללּו, ֵהם ְּגֵדִלים 

ָּכאן. ַּגם ָּכאן ֵיׁש ֵּפרֹות טֹוִבים, ֹלא ַרק ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל".
ִאם  ְוִהְסִּביר:  ֵמֶהם,  ָטַעם  ָהַרב ֹלא  ֲאָבל  ִּבְמֻיָחד.  ָיִפים  ִנְראּו  ַהֵּזיִתים 
ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִּבְכבֹוָדּה  ְלַהְמִעיט  ְּכֵדי  ַהָּללּו  ַּבֵּזיִתים  ִמְׁשַּתְּמִׁשים 

ֹלא ֹאַכל ֵמֶהם.
ָלַקח ֶאת  ַטֲעָמם,  ְוִׁשְּבחּו ֶאת  ֵמַהֵּזיִתים  ָטֲעמּו  ֶׁשֻּכָּלם  ָהַרב  ְּכֶׁשָרָאה   
ַהּקּוְפָסה ְוָרָאה ֶׁשָּכתּוב ָעֶליָה "ְמֻיָּצר ְּבִקּבּוץ ַיְבֶנה". ֵהִבין ָהַרב ֶׁשִאיׁש 
ָאַמר  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ְמֻיָצִּרים  ַהָּללּו  ֶׁשַהֵּזיִתים  ֵלב  ָׂשם  ֹלא  ִמְּלַבּדֹו 
ָלֶהם: "ִאם ַהֵּזיִתים ַהָּללּו ָּכל ָּכְך ְטִעיִמים, ַּגם ֲאִני ֶאְטַעם ֵמֶהם". ָהִאיׁש 
ִּכְמַנֵּצַח. ִהֵּנה, ַּגם ָהַרב אֹוֵכל ֵמַהֵּזיִתים  ִנְרָאה  ַהֵּזיִתים  ֶׁשִּדֵּבר ִּבְׁשַבח 

ֶׁשל חּו"ל...
ָיכֹול  ְמֻׁשָּבִחים ְמאֹד. ֹלא  ֶּבֱאֶמת ֵהם   " ְוָאַמר:  ַהֵּזיִתים  ִמן  ָהַרב  ָטַעם 
ֵמֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל".  ֶׁשֵהם  ָּבטּוַח  ְּבחּו"ל.  ְּגֵדִלים  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשֵּזיִתים  ִלְהיֹות 
ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ְּכבֹוד ָהַרב, ַּגם ְּבחּו"ל ְּגֵדִלים ְּדָבִרים ְטִעיִמים". ְוָכל 

יָחה. ַהִּצּבּור ִהְקִׁשיב ַלּׂשִ
ִּבֵּקׁש ָהַרב ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ַהּקּוְפָסה ְוַיִּגיד לֹו ֵהיָכן ְמֻיָּצִרים ַהֵּזיִתים 
לֹו  ָאַמר  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל".  ַיְבֶנה,  "ִקּבּוץ  ְוָאַמר:  ִהְסַּתֵּכל  ָהִאיׁש  ַהָּללּו. 
ָהַרב: "ִאם ַאָּתה ָּכל ָּכְך אֹוֵהב ֵזיִתים ְטִעיִמים, ּבֹוא ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ִהיא 
ְמַגֶּדֶלת ִּבְׁשִביְלָך ֶאת ָּכל ַהֵּפרֹות ַהְּטִעיִמים. ַמָּמׁש ִּבְׁשִביְלָך ּוְלַמַעְנָך. 

ּבֹוא, ָהָאֶרץ ְמַחָּכה ְלָך!
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למה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ַלַּזִית? 
ַמה ַּזִית ֵאין ָעָליו נֹוְׁשִרים, 

ֹלא ִּבימֹות ַהַחָּמה ְוֹלא ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים - 
ַאף ִיְׂשָרֵאל, 

ֵאין ָלֶהם ַּבָּטָלה עֹוָלִמית, 
ֹלא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 

)ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רפט(.

זית

לוקחים זית, שנשתבחה בו ארץ ישראל, ומברכים לפני אכילתו
)יש לכוון בברכה גם על שאר פירות העץ(: 

"ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ".

מפרי הארץ
ַּפַעם ָיָצא ָהַרב ָמְרֳּדַכי ֵאִלָּיהּו ַזַצ"ל ְלִסּיּור ְּבחּו"ל, ְוִדֵּבר ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה 
ֶׁשל ֶאֶרץ- ִיְׂשָרֵאל. ְּבַמֲהַלְך ַהְּסֻעָּדה ֵהִביאּו ָלַרב ֵזיִתים ָיִפים ּוְגדֹוִלים. 
ָאַמר ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ָלַרב: "ְּכבֹודֹו ִיְטַעם ֶאת ַהֵּזיִתים ַהָּללּו, ֵהם ְּגֵדִלים 

ָּכאן. ַּגם ָּכאן ֵיׁש ֵּפרֹות טֹוִבים, ֹלא ַרק ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל".
ִאם  ְוִהְסִּביר:  ֵמֶהם,  ָטַעם  ָהַרב ֹלא  ֲאָבל  ִּבְמֻיָחד.  ָיִפים  ִנְראּו  ַהֵּזיִתים 
ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִּבְכבֹוָדּה  ְלַהְמִעיט  ְּכֵדי  ַהָּללּו  ַּבֵּזיִתים  ִמְׁשַּתְּמִׁשים 

ֹלא ֹאַכל ֵמֶהם.
ָלַקח ֶאת  ַטֲעָמם,  ְוִׁשְּבחּו ֶאת  ֵמַהֵּזיִתים  ָטֲעמּו  ֶׁשֻּכָּלם  ָהַרב  ְּכֶׁשָרָאה   
ַהּקּוְפָסה ְוָרָאה ֶׁשָּכתּוב ָעֶליָה "ְמֻיָּצר ְּבִקּבּוץ ַיְבֶנה". ֵהִבין ָהַרב ֶׁשִאיׁש 
ָאַמר  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ְמֻיָצִּרים  ַהָּללּו  ֶׁשַהֵּזיִתים  ֵלב  ָׂשם  ֹלא  ִמְּלַבּדֹו 
ָלֶהם: "ִאם ַהֵּזיִתים ַהָּללּו ָּכל ָּכְך ְטִעיִמים, ַּגם ֲאִני ֶאְטַעם ֵמֶהם". ָהִאיׁש 
ִּכְמַנֵּצַח. ִהֵּנה, ַּגם ָהַרב אֹוֵכל ֵמַהֵּזיִתים  ִנְרָאה  ַהֵּזיִתים  ֶׁשִּדֵּבר ִּבְׁשַבח 

ֶׁשל חּו"ל...
ָיכֹול  ְמֻׁשָּבִחים ְמאֹד. ֹלא  ֶּבֱאֶמת ֵהם   " ְוָאַמר:  ַהֵּזיִתים  ִמן  ָהַרב  ָטַעם 
ֵמֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל".  ֶׁשֵהם  ָּבטּוַח  ְּבחּו"ל.  ְּגֵדִלים  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשֵּזיִתים  ִלְהיֹות 
ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ְּכבֹוד ָהַרב, ַּגם ְּבחּו"ל ְּגֵדִלים ְּדָבִרים ְטִעיִמים". ְוָכל 

יָחה. ַהִּצּבּור ִהְקִׁשיב ַלּׂשִ
ִּבֵּקׁש ָהַרב ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ַהּקּוְפָסה ְוַיִּגיד לֹו ֵהיָכן ְמֻיָּצִרים ַהֵּזיִתים 
לֹו  ָאַמר  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל".  ַיְבֶנה,  "ִקּבּוץ  ְוָאַמר:  ִהְסַּתֵּכל  ָהִאיׁש  ַהָּללּו. 
ָהַרב: "ִאם ַאָּתה ָּכל ָּכְך אֹוֵהב ֵזיִתים ְטִעיִמים, ּבֹוא ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ִהיא 
ְמַגֶּדֶלת ִּבְׁשִביְלָך ֶאת ָּכל ַהֵּפרֹות ַהְּטִעיִמים. ַמָּמׁש ִּבְׁשִביְלָך ּוְלַמַעְנָך. 

ּבֹוא, ָהָאֶרץ ְמַחָּכה ְלָך!
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ָלָמה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ַלָּתָמר? 
ַמה ְּתָמָרה זֹו ֵאין ָּבּה ְּפסֶֹלת, ֶאָּלא:  

ְּתָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהֵּלל, 
ָחִרּיֹות ְלִסיּכּו... ָּכ ֵהם ִיְׂשָרֵאל - 

ֵאין ָּבֶהם ְּפסֶֹלת, ֶאָּלא: 
ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְקָרא, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה,  

ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ַאָּגָדה, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְצֹות, 
ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ְצָדקֹות. 

(מדרש רבה בראשית מ“א)

אֹוָתּה  ֶׁשִּתְמְצאּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא   ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו ָלֶהם  ָאַמר 
ַּבְּנִטיעֹות,  ְזִהיִרין  ֱהוּו  ֶאָּלא  ִנַּטע,  ְוא  ֵנֵׁשב  ּתֹאְמרּו  א  טּוב,  ָּכל  ְמֵלָאה 
ְנִטיעֹות  ּוְמָצאֶתם  ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם  ְּכֵׁשם  ַמֲאָכל".  ֵעץ  ָּכל  "ּוְנַטְעֶּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשָּנְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶּתם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם.
(מדרש תנחומא, קדושים סי' ח).  

אוכלים תמר לח או יבש.

מדרש

תמר

"ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש,
ֻאָּמה זֹו ְּכֶגֶפן ִנְמְׁשָלה. ֵּכיַצד? 

ְזמֹורֹות ֶׁשָּבּה (ֶׁשֵּיׁש ֲעֵליֶהם ֵּפרֹות ְמַעִּטים) 
ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ָּבִּתים (ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִמְצוֹות). 

ֶאְׁשּכֹולֹות ֶׁשָּבּה (ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֵּפרֹות ַרִּבים) 
ֵאּלּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים (ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ּתֹוָרה). 

ָעִלים ֶׁשָּבּה ֵאּלּו ַעֵּמי ָהָאֶרץ (ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים 
ּוְתִמיִמים). 

ְקנֹוָקנֹות ֶׁשָּבּה ֵאּלּו ֵריָקִנים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל 
(ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָּבֶהם א ּתֹוָרה ְוא ַמֲעִׂשים טֹוִבים) 

ְוֻכָּלם ְּבֶגֶפן ַאַחת. ָמה ַהַּטַעם? 
ְיַבְּקׁשּו ָהֶאְׁשּכֹולֹות (ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים) 

ַרֲחִמים ַעל ֶהָעִלים (ַעֵּמי ָהָאֶרץ), 
ֶׁשִאְלָמֵלא ֶהָעִלים ֵאין ָהֶאְׁשּכֹולֹות ִמְתַקְּיִמים."

(חולין צ"ב, ע"ב)

 אוכלים ענבים או צימוקים.
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ָלָמה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ַלָּתָמר? 
ַמה ְּתָמָרה זֹו ֵאין ָּבּה ְּפסֶֹלת, ֶאָּלא:  

ְּתָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהֵּלל, 
ָחִרּיֹות ְלִסיּכּו... ָּכ ֵהם ִיְׂשָרֵאל - 

ֵאין ָּבֶהם ְּפסֶֹלת, ֶאָּלא: 
ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְקָרא, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה,  

ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ַאָּגָדה, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְצֹות, 
ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ְצָדקֹות. 

(מדרש רבה בראשית מ“א)

אֹוָתּה  ֶׁשִּתְמְצאּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא   ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו ָלֶהם  ָאַמר 
ַּבְּנִטיעֹות,  ְזִהיִרין  ֱהוּו  ֶאָּלא  ִנַּטע,  ְוא  ֵנֵׁשב  ּתֹאְמרּו  א  טּוב,  ָּכל  ְמֵלָאה 
ְנִטיעֹות  ּוְמָצאֶתם  ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם  ְּכֵׁשם  ַמֲאָכל".  ֵעץ  ָּכל  "ּוְנַטְעֶּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשָּנְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶּתם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם.
(מדרש תנחומא, קדושים סי' ח).  

אוכלים תמר לח או יבש.

מדרש

תמר

"ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש,
ֻאָּמה זֹו ְּכֶגֶפן ִנְמְׁשָלה. ֵּכיַצד? 

ְזמֹורֹות ֶׁשָּבּה (ֶׁשֵּיׁש ֲעֵליֶהם ֵּפרֹות ְמַעִּטים) 
ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ָּבִּתים (ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִמְצוֹות). 

ֶאְׁשּכֹולֹות ֶׁשָּבּה (ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֵּפרֹות ַרִּבים) 
ֵאּלּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים (ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ּתֹוָרה). 

ָעִלים ֶׁשָּבּה ֵאּלּו ַעֵּמי ָהָאֶרץ (ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים 
ּוְתִמיִמים). 

ְקנֹוָקנֹות ֶׁשָּבּה ֵאּלּו ֵריָקִנים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל 
(ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָּבֶהם א ּתֹוָרה ְוא ַמֲעִׂשים טֹוִבים) 

ְוֻכָּלם ְּבֶגֶפן ַאַחת. ָמה ַהַּטַעם? 
ְיַבְּקׁשּו ָהֶאְׁשּכֹולֹות (ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים) 

ַרֲחִמים ַעל ֶהָעִלים (ַעֵּמי ָהָאֶרץ), 
ֶׁשִאְלָמֵלא ֶהָעִלים ֵאין ָהֶאְׁשּכֹולֹות ִמְתַקְּיִמים."

(חולין צ"ב, ע"ב)

 אוכלים ענבים או צימוקים.

גפן

85



רימון

"ִמְּפֵני ָמה ִנְמְׁשָלה ּתֹוָרה ִלְתֵאָנה? 
ֶׁשרֹב ָהִאיָלנֹות, ַהַּזִית ְוַהֶּגֶפן ְוַהְּתָמָרה ִנְלָקִטין ְּכֶאָחד, 

ְוַהְּתֵאָנה ִנְלֶקֶטת ְמַעט ְמַעט. 
ָּכ ַהּתֹוָרה, ַהּיֹום לֹוֵמד ְמַעט ּוְלָמָחר ַהְרֵּבה, 

ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַלֶּמֶדת 
א ְּבָׁשָנה ְוא ִּבְׁשַּתִים." 

(במדבר רבה יב)

ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי יֹוָנָתן ֵּבן ֵאְלָעָזר ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ַּתַחת ְּתֵאָנה ַאַחת, ְוָהְיָתה ַהְּתֵאָנה 
ְוָהָיה  ְּדַבׁש,  [ׁשֹוְפעֹות]  ׁשֹוֲאבֹות  ַהְּתֵאִנים  ְוָהיּו  ַטל  ָיַרד  ָיפֹות.  ְּתֵאִנים  ְמֵלָאה 
ָחָלב  ְמַנֶּטֶפת  ְוָהְיָתה  ַאַחת  ֵעז  ָּבָאה  ֶּבָעָפר.  ּוְמַעְרְּבבֹו]  [ָלׁש  ְמַגְּבלֹו  ָהרּוַח 
ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֵמֵעין  ֻּדְגָמא  ּוְראּו  ּבֹואּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַלַּתְלִמיִדים  ְוָקָרא  ִּבְדַבׁש, 
ֵּתַלְכָנה  ְוַהְּגָבעֹות  ָעִסיס  ֶהָהִרים  ִיְּטפּו  ַההּוא  ַבּיֹום  "ְוָהָיה  ,ד):  (יואל  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ָחָלב" (תנחומא קדום, תצוה סי' י). 

אוכלים תאנים טריות או יבשות.

תאנה

יֹונת ּברּבי מעׂשה
מדרש

"ֵהֵנצּו ָהִרֹמִנים" 
ֵאּלּו ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשּיֹוְׁשִבים 

ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה 
ְויֹוְׁשִבים ׁשּורֹות ׁשּורֹות 

ְּכַגְרִעיֵני ִרּמֹוִנים. 
(שיר השירים רבא ו' יז')

ּפֹוְׁשֵעי   ָלִקיׁש:   ֵריׁש    ָאַמר    – ג')  ד'  השירים  (שיר    "ַרָּקֵת ָהִרּמֹון  "ְּכֶפַלח 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵאין  אּור ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם שֹוֵלט  ָּבֶהן  ק"ו (ַקל  ָוחֶֹמר) ִמִּמְזַּבח  ַהָּזָהב.  
ַמה  ִּמְזַּבח  ַהָּזָהב  ֶׁשֵאין   ָעָליו  ֶאָּלא  ְּכֳעִבי  ִּדיַנר  ַהָּזָהב,  ָעַמד  ַּכָּמה ָׁשִנים 
ְוא ָׁשְלָטה ּבֹו אּור, ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּמֵלִאין ִמְצוֹות ְּכִרּמֹון,  ַעל   ַאַחת   ַּכָּמה  
ְמֵלִאין  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל  ֵרָקִנין  ֲאִפּלּו     ."ַרָּקֵת ָהִרּמֹון  "ְּכֶפַלח   ֶׁשֶּנֱאַמר   ְוַכָּמה, 

ִמְצוֹות ָּכִרּמֹון (עירובין יט).

אוכלים רימון.
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רימון

"ִמְּפֵני ָמה ִנְמְׁשָלה ּתֹוָרה ִלְתֵאָנה? 
ֶׁשרֹב ָהִאיָלנֹות, ַהַּזִית ְוַהֶּגֶפן ְוַהְּתָמָרה ִנְלָקִטין ְּכֶאָחד, 

ְוַהְּתֵאָנה ִנְלֶקֶטת ְמַעט ְמַעט. 
ָּכ ַהּתֹוָרה, ַהּיֹום לֹוֵמד ְמַעט ּוְלָמָחר ַהְרֵּבה, 

ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַלֶּמֶדת 
א ְּבָׁשָנה ְוא ִּבְׁשַּתִים." 

(במדבר רבה יב)

ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי יֹוָנָתן ֵּבן ֵאְלָעָזר ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ַּתַחת ְּתֵאָנה ַאַחת, ְוָהְיָתה ַהְּתֵאָנה 
ְוָהָיה  ְּדַבׁש,  [ׁשֹוְפעֹות]  ׁשֹוֲאבֹות  ַהְּתֵאִנים  ְוָהיּו  ַטל  ָיַרד  ָיפֹות.  ְּתֵאִנים  ְמֵלָאה 
ָחָלב  ְמַנֶּטֶפת  ְוָהְיָתה  ַאַחת  ֵעז  ָּבָאה  ֶּבָעָפר.  ּוְמַעְרְּבבֹו]  [ָלׁש  ְמַגְּבלֹו  ָהרּוַח 
ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֵמֵעין  ֻּדְגָמא  ּוְראּו  ּבֹואּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַלַּתְלִמיִדים  ְוָקָרא  ִּבְדַבׁש, 
ֵּתַלְכָנה  ְוַהְּגָבעֹות  ָעִסיס  ֶהָהִרים  ִיְּטפּו  ַההּוא  ַבּיֹום  "ְוָהָיה  ,ד):  (יואל  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ָחָלב" (תנחומא קדום, תצוה סי' י). 

אוכלים תאנים טריות או יבשות.

תאנה

יֹונת ּברּבי מעׂשה
מדרש

"ֵהֵנצּו ָהִרֹמִנים" 
ֵאּלּו ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשּיֹוְׁשִבים 

ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה 
ְויֹוְׁשִבים ׁשּורֹות ׁשּורֹות 

ְּכַגְרִעיֵני ִרּמֹוִנים. 
(שיר השירים רבא ו' יז')

ּפֹוְׁשֵעי   ָלִקיׁש:   ֵריׁש    ָאַמר    – ג')  ד'  השירים  (שיר    "ַרָּקֵת ָהִרּמֹון  "ְּכֶפַלח 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵאין  אּור ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם שֹוֵלט  ָּבֶהן  ק"ו (ַקל  ָוחֶֹמר) ִמִּמְזַּבח  ַהָּזָהב.  
ַמה  ִּמְזַּבח  ַהָּזָהב  ֶׁשֵאין   ָעָליו  ֶאָּלא  ְּכֳעִבי  ִּדיַנר  ַהָּזָהב,  ָעַמד  ַּכָּמה ָׁשִנים 
ְוא ָׁשְלָטה ּבֹו אּור, ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּמֵלִאין ִמְצוֹות ְּכִרּמֹון,  ַעל   ַאַחת   ַּכָּמה  
ְמֵלִאין  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל  ֵרָקִנין  ֲאִפּלּו     ."ַרָּקֵת ָהִרּמֹון  "ְּכֶפַלח   ֶׁשֶּנֱאַמר   ְוַכָּמה, 

ִמְצוֹות ָּכִרּמֹון (עירובין יט).

אוכלים רימון.
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דבריו של רבי אבא נפסקו להלכה בסדר הברכות בתפילת שמונה עשרה 
גלויות"  "קיבוץ  ברכת  נקבעה  דבריו  פי  על  הגדולה:  כנסת  אנשי  שקבעו 
לאחר "ברכת השנים": "ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים? 
ִּתְשׂאּו  ּוֶפְרְיֶכם  ִּתֵּתנּו  ַעְנְּפֶכם  ִיְׂשָרֵאל  ָהֵרי  "ְוַאֶּתם  ח):  לו,  (יחזקאל  דכתיב 

ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא". (מגילה יז ע"ב). 
"מברך  ברכת  לאחר  ישראל"  עמו  נדחי  "מקבץ  ברכת  את  קבעו  חז"ל 
השנים", משום שכאשר השנים מתברכות זהו סימן שהגיע זמן הגאולה. כפי 
הטעם שכתב המהרש"א (סנהדרין צח, ע"א): "שכל זמן שאין ישראל על 
אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה, אבל כשתחזור ליתן פירותיה, 

זהו 'קץ מגולה' שקרוב לבוא זמן גאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם".

חרוב

ַפַּעם ַאַחת ָהָיה ְמַהֵּל ַּבֶּדֶר, ָרָאה ָאָדם ֶאָחד ֶשׁהּוא נֹוֵטַע ָחרּוב.
ָאַמר לֹו: ֶזה ְלַכָּמה ָשִׁנים טֹוֵען ֵּפרֹות?

ָאַמר לֹו: ְלִשְׁבִעים ָשָׁנה.
ָאַמר לֹו: ְּכלּום ָּבִרי ְל ֶשִּׁתְחֶיה ִשְׁבִעים ָשָׁנה, ְותֹאַכל ִמֶמּּנּו?

ָאַמר לֹו: ֲאִני ָמָצאִתי ֶאת ָהעֹוָלם ַּבֲחרּוִבים; ְּכֵשׁם ֶשָּׁנְטעּו ֲאבֹוַתי ִלי 
ָּכ ֶאַּטע ֲאִני ְלָבַני.

ָאַמר ר' ַאָּבא:
ֵאין ְל ֵקץ ְמֻגֶּלה ִמֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר (יחזקאל לו):

"ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְשׂאּו
ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא".

ְּכֶׁשִּתֵּתן ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִּפְרָיּה ְּבַעִין ָיָפה ָאז ִיְקַרב ַהֵּקץ,
ְוֵאין ְל ֵקץ ְמֻגֶּלה יֹוֵתר ִמֶּזה. 

 [סנהדרין צח, א: רש"י שם]

חֹוִני ַהְמַעֵּגל ְוֵעץ ֶהָחרּוב

ְשֵׁקִדים  ַוִיְּגמֹל  ִציץ  ַוָיֵּצץ  ֶפַרח  ַויֵֹּצא  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהרֹן  ַמֵּטה  ָּפַרח  ְוִהֵּנה 
(במדבר י"ז, כ"ג)

ַוִּיְגמֹל - ִמְּלֹׁשון  "ּוְגֻמלֹו ְיַׁשֶּלם  לֹו".  ָלָּמה  ְׁשֵקִדים  ְוא ְּפִרי ַאֵחר?  ֶאָּלא ְּכֵׁשם 
ָאר ֵּפרֹות, ָּכ ָׁשַקד ַאֲהרֹן ְלַהָּצָלָתם  ֵקד ְמַמֵהר ְלהֹוִציא  ֵּפרֹות יֹוֵתר ִמּׁשְ ֶׁשּׁשָ

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ָהָיה,  ֶאְתרֹוג  ַאָּבא:  ר'  ָאַמר  ְוַחּוָה?  ָאָדם  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָאְכלּו  ִאיָלן  אֹותֹו  ָהָיה  ֶמה 
ה ִּכי טֹוב ָהֵעץ" (ָהֵעץ ַעְצמֹו ְוא ַרק ַהְּפִרי), ֵצא ּוְרֵאה  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֵּתֶרא ָהִאּׁשָ
ֵאיֶזה ִאיָלן ֶשֵעצֹו ֶנֱאָכל ְּכִפְריֹו? ֵאין ַאָּתה מֹוֵצא ֶאָּלא ֶאְתרֹוג.  (ב"ר ט"ו. ח)  

ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּפִרי ֵעץ ָהָדר", ְמַלֵמד ֶׁשַּטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ָשִׁוים. (סוכה ל"ה)

ָאַמר ַרִּבי ֲחָמא ֶּבן ַרִּבי ֲחִניָנא ַמאי ִּדְכִתיב (שיר השירים ב, ג): "ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי 
קֹוֵדם  ִּפְריֹו  ֶזה  ַּתּפּוַח  ַמה   ,ְל לֹוַמר  ְלַתּפּוַח?  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמְׁשלּו  ָלָּמה  ַהַּיַער" 

ְלָעָליו, ָּכ ִיְׂשָרֵאל ִהְקִּדימּו ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשָמע. (שבת פ"ח, ב)

אתרוג

שקד

תפוח
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דבריו של רבי אבא נפסקו להלכה בסדר הברכות בתפילת שמונה עשרה 
גלויות"  "קיבוץ  ברכת  נקבעה  דבריו  פי  על  הגדולה:  כנסת  אנשי  שקבעו 
לאחר "ברכת השנים": "ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים? 
ִּתְשׂאּו  ּוֶפְרְיֶכם  ִּתֵּתנּו  ַעְנְּפֶכם  ִיְׂשָרֵאל  ָהֵרי  "ְוַאֶּתם  ח):  לו,  (יחזקאל  דכתיב 

ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא". (מגילה יז ע"ב). 
"מברך  ברכת  לאחר  ישראל"  עמו  נדחי  "מקבץ  ברכת  את  קבעו  חז"ל 
השנים", משום שכאשר השנים מתברכות זהו סימן שהגיע זמן הגאולה. כפי 
הטעם שכתב המהרש"א (סנהדרין צח, ע"א): "שכל זמן שאין ישראל על 
אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה, אבל כשתחזור ליתן פירותיה, 

זהו 'קץ מגולה' שקרוב לבוא זמן גאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם".

חרוב

ַפַּעם ַאַחת ָהָיה ְמַהֵּל ַּבֶּדֶר, ָרָאה ָאָדם ֶאָחד ֶשׁהּוא נֹוֵטַע ָחרּוב.
ָאַמר לֹו: ֶזה ְלַכָּמה ָשִׁנים טֹוֵען ֵּפרֹות?

ָאַמר לֹו: ְלִשְׁבִעים ָשָׁנה.
ָאַמר לֹו: ְּכלּום ָּבִרי ְל ֶשִּׁתְחֶיה ִשְׁבִעים ָשָׁנה, ְותֹאַכל ִמֶמּּנּו?

ָאַמר לֹו: ֲאִני ָמָצאִתי ֶאת ָהעֹוָלם ַּבֲחרּוִבים; ְּכֵשׁם ֶשָּׁנְטעּו ֲאבֹוַתי ִלי 
ָּכ ֶאַּטע ֲאִני ְלָבַני.

ָאַמר ר' ַאָּבא:
ֵאין ְל ֵקץ ְמֻגֶּלה ִמֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר (יחזקאל לו):

"ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְשׂאּו
ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא".

ְּכֶׁשִּתֵּתן ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִּפְרָיּה ְּבַעִין ָיָפה ָאז ִיְקַרב ַהֵּקץ,
ְוֵאין ְל ֵקץ ְמֻגֶּלה יֹוֵתר ִמֶּזה. 

 [סנהדרין צח, א: רש"י שם]

חֹוִני ַהְמַעֵּגל ְוֵעץ ֶהָחרּוב

ְשֵׁקִדים  ַוִיְּגמֹל  ִציץ  ַוָיֵּצץ  ֶפַרח  ַויֵֹּצא  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהרֹן  ַמֵּטה  ָּפַרח  ְוִהֵּנה 
(במדבר י"ז, כ"ג)

ַוִּיְגמֹל - ִמְּלֹׁשון  "ּוְגֻמלֹו ְיַׁשֶּלם  לֹו".  ָלָּמה  ְׁשֵקִדים  ְוא ְּפִרי ַאֵחר?  ֶאָּלא ְּכֵׁשם 
ָאר ֵּפרֹות, ָּכ ָׁשַקד ַאֲהרֹן ְלַהָּצָלָתם  ֵקד ְמַמֵהר ְלהֹוִציא  ֵּפרֹות יֹוֵתר ִמּׁשְ ֶׁשּׁשָ

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ָהָיה,  ֶאְתרֹוג  ַאָּבא:  ר'  ָאַמר  ְוַחּוָה?  ָאָדם  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָאְכלּו  ִאיָלן  אֹותֹו  ָהָיה  ֶמה 
ה ִּכי טֹוב ָהֵעץ" (ָהֵעץ ַעְצמֹו ְוא ַרק ַהְּפִרי), ֵצא ּוְרֵאה  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֵּתֶרא ָהִאּׁשָ
ֵאיֶזה ִאיָלן ֶשֵעצֹו ֶנֱאָכל ְּכִפְריֹו? ֵאין ַאָּתה מֹוֵצא ֶאָּלא ֶאְתרֹוג.  (ב"ר ט"ו. ח)  

ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּפִרי ֵעץ ָהָדר", ְמַלֵמד ֶׁשַּטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ָשִׁוים. (סוכה ל"ה)

ָאַמר ַרִּבי ֲחָמא ֶּבן ַרִּבי ֲחִניָנא ַמאי ִּדְכִתיב (שיר השירים ב, ג): "ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי 
קֹוֵדם  ִּפְריֹו  ֶזה  ַּתּפּוַח  ַמה   ,ְל לֹוַמר  ְלַתּפּוַח?  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמְׁשלּו  ָלָּמה  ַהַּיַער" 

ְלָעָליו, ָּכ ִיְׂשָרֵאל ִהְקִּדימּו ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשָמע. (שבת פ"ח, ב)

אתרוג

שקד

תפוח
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ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל 
ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

על פירות משבעת המינים:על היין: 

ַעל ָהֵעץ ְוַעל 
ְּפִרי ָהֵעץ:

על חמשת מיני דגן:

ַעל ַהִמְחָיה 
ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

על פירות משבעת המינים:על היין:  על חמשת מיני דגן:

ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה )ַהֶּגֶפן(
ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ
ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה )ַהֶּגֶפן( 

ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה )ַהֵּפרֹות(
ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ
ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה )ַהֵּפרֹות(

ְוַעל ַהִּמְחָיה. ָּברּוְך ַאָּתה יי, 
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל 

ַהַּכְלָּכָלה. 

שירת העשבים
ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ְמַסֵּפר: ִּבְׁשַנת ַתְּרָס"ה, ָזִכיִתי ַלֲעלֹות ַעל ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש 
ָהַרב  קּוק.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהָּגאֹון  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה  ּוָפַגְׁשִּתי  ְּבָיפֹו, 
ָיָצא  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  ְּבִדְבֵרי תֹוָרה.  ְוׂשֹוַחְחנּו  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ִקְּבָלִני 
ֶדה, ַוֲאִני ִהְתַלֵּוויִתי ִאּתֹו.  ַּבֶּדֶרְך ָקַטְפִּתי ֵאיֶזה ֵעֶׂשב  ַרֵּבנּו, ְּכֶהְרֵּגלֹו, ְלַטֵּיל ַּבּׂשָ
אֹו ֶּפַרח. ִהְזַדַעֵזַע ַרֵּבנּו ְוָאַמר ִלי ְּבַנָחת ִּכי הּוא ִנְזַהר ְמֹאוד ֶׁשֹּלא ִלְקֹטף ְּבִלי 
תֹוֶעֶלת, ֵעֶׂשב אֹו ֶפַרח ֶׁשָּיכֹול ִלְגֹּדול אֹו ִלְצֹמוַח, ִּכי ֵאין ֵעֶׂשב ִמְּלַמָּטה ֶׁשֵאין לֹו 

ַמָּזל ִמְלַמְעָלה ָהאֹוֵמר לֹו "ְּגַדל".
ַהְּבִריָאה אֹוֶמֶרת  ֵאיֶזה סֹוד, ָּכל  ֶאֶבן לֹוֶחֶׁשת  ָּדָבר, ָּכל  ָּכל ִציץ ֵעֶׂשב אֹוֵמר 

ִׁשיָרה...
)מתוך הספר "איש צדיק היה"(

לוקחים בוטנים או מיני ירקות ומברכים:

"ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה"

על פרי חדש מברכים:

ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  "ָּברּוְך 
ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה"

ירקות

סיפור

 *לא ניתן לברך "שהחינו" על אתרוגים כיוון שכבר ברכו עליהם בסוכות.

 ברכה מעין שלוש
לבני אשכנז )עפ"י נוסח ספרד(

ָּברּוְך ַאָּתה יי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת  ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ
ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם )ָנא( 
יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 
ְּכבֹוֶדָך. ְוַעל ִמְזְּבֶחָך. ְוַעל ֵהיָכֶלָך. ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש 
ְונֹאַכל  ְּבִבְנָיָנּה  ְוַׂשְּמֵחנּו  ְלתֹוָכּה.  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה 
ה ּוְבָטֳהָרה.   ִמִּפְרָּיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ

בשבת מוסיף: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּשָּׁבת ַהֶּזה; 

בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ֹראׁש ֹחֶדׁש ַהֶּזה; 

בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה; 

ביו"ט: ְוַשְׂמֵחנּו ְּביֹום ַחג )פלוני( ַהֶּזה. 

ִּכי ַאָּתה יי טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ
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ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל 
ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

על פירות משבעת המינים:על היין: 

ַעל ָהֵעץ ְוַעל 
ְּפִרי ָהֵעץ:

על חמשת מיני דגן:

ַעל ַהִמְחָיה 
ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

על פירות משבעת המינים:על היין:  על חמשת מיני דגן:

ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה )ַהֶּגֶפן(
ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ
ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה )ַהֶּגֶפן( 

ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה )ַהֵּפרֹות(
ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ
ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה )ַהֵּפרֹות(

ְוַעל ַהִּמְחָיה. ָּברּוְך ַאָּתה יי, 
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל 

ַהַּכְלָּכָלה. 

שירת העשבים
ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ְמַסֵּפר: ִּבְׁשַנת ַתְּרָס"ה, ָזִכיִתי ַלֲעלֹות ַעל ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש 
ָהַרב  קּוק.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהָּגאֹון  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה  ּוָפַגְׁשִּתי  ְּבָיפֹו, 
ָיָצא  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  ְּבִדְבֵרי תֹוָרה.  ְוׂשֹוַחְחנּו  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ִקְּבָלִני 
ֶדה, ַוֲאִני ִהְתַלֵּוויִתי ִאּתֹו.  ַּבֶּדֶרְך ָקַטְפִּתי ֵאיֶזה ֵעֶׂשב  ַרֵּבנּו, ְּכֶהְרֵּגלֹו, ְלַטֵּיל ַּבּׂשָ
אֹו ֶּפַרח. ִהְזַדַעֵזַע ַרֵּבנּו ְוָאַמר ִלי ְּבַנָחת ִּכי הּוא ִנְזַהר ְמֹאוד ֶׁשֹּלא ִלְקֹטף ְּבִלי 
תֹוֶעֶלת, ֵעֶׂשב אֹו ֶפַרח ֶׁשָּיכֹול ִלְגֹּדול אֹו ִלְצֹמוַח, ִּכי ֵאין ֵעֶׂשב ִמְּלַמָּטה ֶׁשֵאין לֹו 

ַמָּזל ִמְלַמְעָלה ָהאֹוֵמר לֹו "ְּגַדל".
ַהְּבִריָאה אֹוֶמֶרת  ֵאיֶזה סֹוד, ָּכל  ֶאֶבן לֹוֶחֶׁשת  ָּדָבר, ָּכל  ָּכל ִציץ ֵעֶׂשב אֹוֵמר 

ִׁשיָרה...
)מתוך הספר "איש צדיק היה"(

לוקחים בוטנים או מיני ירקות ומברכים:

"ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה"

על פרי חדש מברכים:

ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  "ָּברּוְך 
ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה"

ירקות

סיפור

 *לא ניתן לברך "שהחינו" על אתרוגים כיוון שכבר ברכו עליהם בסוכות.

 ברכה מעין שלוש
לבני אשכנז )עפ"י נוסח ספרד(

ָּברּוְך ַאָּתה יי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת  ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ
ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם )ָנא( 
יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 
ְּכבֹוֶדָך. ְוַעל ִמְזְּבֶחָך. ְוַעל ֵהיָכֶלָך. ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש 
ְונֹאַכל  ְּבִבְנָיָנּה  ְוַׂשְּמֵחנּו  ְלתֹוָכּה.  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה 
ה ּוְבָטֳהָרה.   ִמִּפְרָּיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ

בשבת מוסיף: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּשָּׁבת ַהֶּזה; 

בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ֹראׁש ֹחֶדׁש ַהֶּזה; 

בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה; 

ביו"ט: ְוַשְׂמֵחנּו ְּביֹום ַחג )פלוני( ַהֶּזה. 

ִּכי ַאָּתה יי טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ
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 ברכה מעין שלוש
עפ"י נוסח עדות המזרח

ָּברּוְך ַאָּתה יי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת  ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה  ֶדה  ַהּׂשָ ְוַעל ְּתנּוַבת 
יי  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ְוִלְׂשּבַֹע  ִמִּפְרָיּה  ֶלֱאכֹל  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהְנַחְלָּת 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך ְוַעל ַהר 
ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  ִמְזָּבָחְך.  ְוַעל  ְּכבֹוָדְך.  ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון 
ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה. ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה 

ה ּוְבָטֳהָרה.    ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ
בשבת מוסיף: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּשָּׁבת ַהֶּזה; 

בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ֹראׁש ֹחֶדׁש ַהֶּזה; 

בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה; 

ביו"ט: ְוַשְׂמֵחנּו ְּביֹום ַחג )פלוני( ַהֶּזה. 

ִּכי ַאָּתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְלָך )יי ֱאֹלֵהינּו( ַעל ָהָאֶרץ

ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל 
ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

על פירות משבעת המינים:על היין: 

ַעל ָהֵעץ ְוַעל 
ְּפִרי ָהֵעץ:

על חמשת מיני דגן:

ַעל ַהִמְחָיה 
ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

על פירות משבעת המינים:על היין:  על חמשת מיני דגן:
ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה )ַהֶּגֶפן( 
ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ
ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה )ַהֶּגֶפן(

ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה )ַהֵּפרֹות( 
ָּברּוְך ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ
ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה )ַהֵּפרֹות(

ְוַעל ַהִּמְחָיה. ָּברּוְך ַאָּתה יי, 
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל 

ַהַּכְלָּכָלה. 

ברכת בורא נפשות 
ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ַעל 

ָּכל ַמה ֶׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ָחי. ָּברּוְך ַחי ָהעֹוָלִמים:
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