עלון שבועי בהוצאת 'המכון למצוות התלויות בארץ' • יום שלישי י"ג שבט תשפ"א

עלון מיוחד  -ט"ו בשבט תשפ"א
גליון ט"ו בשבט  -דבר המכון
בעמדנו בערב ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות – תשפ"א הננו מתכבדים להגיש בפניכם גליון
זה העוסק בכמה מהלכות ומנהגי יום זה בהלכה ובהגדה.
ראשית ,עלינו לשים דעתינו לעיקר ענינו של יום זה ולפרט כמה דינים מיוחדים התלויים וקשורים
ביום זה כדלהלן:
ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ובו חלה השנה החדשה לגבי מעשר בפירות האילן .כמו כן
יום זה הוא הקובע לגבי דיני שנות הערלה על כן צרפנו כאן מידע הלכתי בענין .בנוסף צירפנו
מאמר כללי בעניין קביעת יום ט"ו בשבט כר"ה לאילנות ,ומהלכות מצוות הארץ הנוגעות לר"ה
לאילן .מאת הגאון רבי משה לנדאו שליט"א מרבני המכון.
בנוסף ,כיוון שמנהג ישראל תורה היא לאכול מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ
ישראל ,ובמשך הדורות אף הורחב מנהג זה לאכול מפירות שונים וממקומות שונים ובכללם
פירות יבשים ,עלינו ללמוד אלו הם הפירות המותרים באכילה ללא חשש ובאלו מהפירות ישנם
חששות של תולעים וחרקים ולכן צירפנו כאן הוראות כיצד דרך וצורת בדיקתם של כמה
מהפירות.
בנוסף ,הצגנו כאן את סדר הלימוד לליל ט"ו בשבט הנהוג בתפוצות ישראל השונות ובצורה
הקצרה והתמציתית ביותר באופן השוה לכל נפש.
כמו כן צירפנו כאן דרוש ליום ט"ו בשבט מהגאון רבי יוסף משאש זצ"ל אשר יוכל לשמש לימוד
בסדר וביום ט"ו בשבט.
איתא בספרים הקדושים להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר ומהודר ,וע"כ העתקנו בגליון זה
את נוסח התפילה.
איתא בתרגום שני (אסתר ג) שבשעה שהפיל המן הרשע את הפור מחודש לחודש ,נפל הפור
על חודש שבט ,נענה ואמר הלא בחודש שבט חל ר"ה לאילנות ,ולא אוכל להביא פורענות
לישראל בחודש זה ולא אוכל להשמידם .וכתב ע"ז הרה"ק רבי דוד זכות (בספרו זכר דוד מאמר
ג' פצ"ז) דחזינן מזה דיום ר"ה לאילן מסוגל לעכב כל פורענות וכל רע מראשי עם קדוש .כן
תהיה לנו ובפרט בתקופה זאת שכלל ישראל צריכים ישועה ורחמים שנזכה לגאולה שלימה
בקרוב ממש ובעגלא דידן.

מידע הלכתי לט"ו בשבט
לגבי דיני שנות ערלה ושנות המעשר
עיקר חשיבותו של יום ט"ו בשבט הוא בהשלכות של היום על מצוות הארץ ,ולא אכילת
פירות יבשים שהם מנהג חשוב אך לא עיקרו של יום .ט”ו בשבט הוא יום חשוב מאד לכמה
מעניני מצוות הארץ ,גם לגבי תרומות ומעשרות ,וגם לגבי ערלה ,וגם לגבי שביעית .נתמקד
כאן בשניים הראשונים.

שנת המעבר במעשרות – פירות האילן
תרומות ומעשרות נוהג בכל ששת השנים שבין שמיטה לשמיטה (כיון שתוצרת השמיטה
עצמה פטורה מן המעשרות כיון שהתוצרת היא הפקר) .תרומות ומעשרות נחלקות לשתים,
התרומות שנתינתם לכהן נוהג בכל השש שנים כאחת .והמעשר ראשון ללוי אף הוא נוהג
בכל השנים .מאידך המעשר הנוסף הוא נוהג באופן שונה בין השנים .כאשר בשנים א.ב.ד.ה.
נוהג “מעשר שני” [המעשר הנוסף הוא החלק העשירית מהפירות לאחר הפרשת התרומה
והמעשר ראשון ,כלומר אם  90%נותרו לאחר שאר ההפרשות אז העשירית כלומר  9%מכלל
הפירות הם המעשר הנוסף .ובשנת מעשר שני אותם פירות קדושים בקדושה של מעשר
שני ,ויש לחלל את קדושתם כולל חומש (חיצוני=  )25%על כסף ,ובימינו מתקנת הגאונים
שיהיה אפשר לחלל את כל הקדושה כולל החומש על שיעור פרוטה אחת = כ –  7אג' נכון
להיום] .ובשנים ג.ו .נוהג מעשר עני [כלומר ה  9%מהסך הכללי של הפירות וכמבואר לעיל
נוהג בהם דין מעשר עני ,האומר שחובה על המפריש ליטול את המעשר הזה וליתנו לעני].
ואימתי מתחלפת השנה וכיצד משייכים את הפרי לשנת המעשר? על כך יש שני שלבים.
האחד הוא התאריך והשני הוא השלב בפרי .כלומר בירקות הולך אחר לקיטה ,כלומר רגע
הלקיטה של הירק מן הקרקע הוא הרגע הקובע .והתאריך הוא ,אחד בתשרי .כלומר אם
לקיטת הירק הייתה לפני אחד בתשרי היא שייכת לשנה החולפת ואם היא הייתה לאחר אחד
בתשרי היא שייכת לשנה החדשה .ובכל מצב אין להפריש משנה אחת על חברתה ואפילו

שניהם אותה שנת מעשר שנאמר“ :היוצא השדה שנה שנה” כל שנה מתעשרת בנפרד.
ובאילנות שני השלבים שונים .גם השלב בפרי הוא שונה שאין הולכים אחר לקיטה כבירק
אלא אחר חנטה = עונת המעשרות הגעת הפרי לשליש [י”א שליש גודלו וי”א שליש בישולו].
וגם התאריך שונה שאין ר”ה של אילן אחד בתשרי ,אלא ר”ה שלו הוא ט”ו בשבט .ולכן אם
יש פירות על העץ שחנטו קודם ט”ו בשבט וחלקם חנטו לאחר ט”ו בשבט ,כל פרי יהיה שייך
לשנה אחרת ,ואין מעשרין מזה על זה .וזהו שהמשנה אומרת שט”ו בשבט הוא “ראש השנה
לאילנות” כיון שביום זה מתחלפת שנת המעשר לגבי פירות האילן.
המעבר לשנת מעשר עני כבר החל בירקות ,וכבר ב"ה אלפים רבים של חקלאים יראי שמים,
וכלל עמך ישראל ,מפרישים בפועל את המעשר עני ,ומזכים בפועל לעניים ,ושוב בהתאם
להסכם עם העני ,משאירים בידם את הממון ,או בתורת הלוואה בסך של כשליש דמיו .או
בקנייה של התוצרת בחזרה מהעני בתמורה לסכומים נכבדים כפי שסוכם עם העניים .ובכך
מסייעים למנוע ולהסיר את הדבר והמגיפה וכדברי המשנה באבות 'בשביעית ,מפני מעשר
עני שבשישית' [פ"ה מ"ט].
ובע"ה בחלוף ט"ו בשבט הקרוב ,תחל שנת מעשר עני גם בפירות האילן וכדלהלן:
אתרוג שייקטף לאחר ט"ו בשבט תשפ"א ,הגם שכל גידולו היה לפני כן ,מפריש מעשר עני
בלבד.
פירות הדר שהביאו שליש לפני ט"ו בשבט תשפ"א ,ונקטפו לאחר ט"ו בשבט תשפ"א,
נכון להחמיר ולהפריש מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני.
למי שיש בחצירו עץ לימון ,עליו להבחין על העץ בט"ו בשבט לזהות ולהכיר את אשר על
העץ ,למען לא יכשל בהמשך ויפריש משנה על חברתה ,וכל שיהיה ספק בדבר יפריש מכל
לימון בנפרד באופן שהוא מסופק לגביו .וגם הפרשה זו יעשה בלשון 'תנאי' [-ואם צריך וכו'].
פירות האילן שיביאו שליש לאחר ט"ו בשבט תשפ"א מפריש מעשר עני .בין פירות הקיץ
הפירות הראשונים בד"כ הם השסק ,והאפרסקים המוקדמים ביותר [במטעים ניידים] ,ועוד.

הפרשת תרומות ומעשרות בשנת ה"רבעי"
פירות שהם בשנתם הרביעית הם קדושים בקדושת “רבעי” ובזמן המקדש מעלה אותם
לירושלים ואוכל אותם שם ,ובזמנינו מחלל את הקדושה על המטבע .ואוכל את הפירות
כחולין .ואכן פירות השייכים בוודאי לשנה הרביעית פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות
לחלוטין .אולם זאת יש להדגיש ,שפעמים רבות אנשים קונים את העץ לא כאשר הוא “חשוף
שורש” אלא קונים עם גוש אדמה הנמצא בעציץ ,ובכל אופן מונים שנות ערלה לחומרא או
מעיקר הדין .אולם כיון שלא תמיד חייבים למנות שנות ערלה ועכ”פ מספק יש צדדים
שאפשר למנות את שנות הערלה שהעציץ כבר היה במשתלה [כמובן שבפועל אין
להשתמש בזה רק כאשר קונים את העציץ במשתלה עם כשרות צמודה המתחייבת שלאורך
כל הגידול הקפידו על קשר עין עם האדמה וקוטר הנקב היה על פי ההלכה] ,ולכן בכה”ג
שחששו והחמירו ומנו בכל אופן שנות ערלה ,הרי שהשנה הרביעית יתכן ועל פי ההלכה זה
שנה חמישית ,ול כן מספק יש לנהוג את שניהם גם הפרשת תרומות ומעשרות וגם חילול
רבעי ושניהם ללא ברכה.

ערלה
ליום זה אין חשיבות על נטיעת האילן אם לפניו או לאחריו כמו שיש שטועים ,שמזדרזים
לנטוע לפני ט”ו בשבט .אלא יש חשיבות לגבי היציאה משנות הערלה .וביאור הדבר :שנות
ערלה אינם נמנין תמיד אותו דבר ,ולעיתים הם שלש שנים מלאות ,כגון אם ייטע אדם עץ
פרי בסוף שנת תשע”ט כגון בט”ו באלול תשע”ט .שנת תש”פ עולה לו שנה אחת .תשפ”א
שנה שנייה .תשפ”ב שנה שלישית .ובשנת תשפ”ג הפירות יוצאים משנות ערלה ועוברים
לנטע רבעי .ותאריך יציאתם לדעת השולחן ערוך בדעה ראשונה זה יוצא כבר באחד בתשרי.
כיון שהעץ עבר שלש שנים מלאות .ולדעה שניה ממתין בכל מצב עד ט”ו בשבט תשפ”ג.
אולם אם נטע בסוף שנת תשע”ט אולם סיים את הנטיעה בט”ו באב תשע”ט ,בכהאי גוונא
שנת תשע”ט נחשבת כבר לשנה ראשונה .והפירות יוצאים מן הערלה כבר בט”ו בשבט שנת
תשפ”ב ,כלומר ס”ה שנתיים וארבעים וארבע ימים בלבד  +הימים שעד ט”ו בשבט .והסיבה
שבמקרה השני מחשבים גם את שנת תשע”ט היא :כיון שלימדונו חז”ל ששלושים יום בשנה
חשובים כשנה .ועל כן אם העץ כבר היה קלוט באדמה ביום כ”ט באב ונותר שלושים יום עד
סו ף השנה זה כבר נחשב כשנה .אולם כדי שיהיה נחשב קלוט באדמה ,יש צורך לנוטעו 14
יום לפני תחילת המניין של ה  30יום [= 14ימים זה זמן הקליטה הממוצע] .אמנם אם הוא
שותל עץ עם גושו שהוא כבר נחשב קלוט באדמה אין צורך לאותם  14ימים .וכל שנטע עם
הגוש והוא לא התפרק קודם השתילה הרי שהוא קלוט ואף אם שתלו ביום כ”ט מנ”א הוא
מונה מייד  30יום יום וזה כבר נחשב כשנה ,ובט”ו בשבט שיבוא לאחר שנתיים ימים וחמשה
חודשים ומחצה הוא מסיים את שנות הערלה ונכנס לשנה הרביעית.
מי שבחצירו אילנות שניטעו בשנת תשע"ח ,ונקלטו שלושים יום קודם סוף השנה .הרי
שהם יוצאים מערלה ונכנסים לשנת הרבעי ,בחלוף ט"ו בשבט הבעל"ט.
בעצים רבים המעבר הוא חלק יותר ,כיון שעיקר הפריחה החדשה היא מתחילה רק לאחר
ט"ו בשבט בימים רבים ,אולם פירות כגון עצי הדר ,ובעיקר לימון ,אתרוג ודומיהם ,מצויים
כבר הפרחים על האילן ואם לא הורידו את הפרחים בזמן ,יש גם פירות ערלה על העץ .ומידי
שנה אנו מקבלים שאלות ובירורים ,מה לעשות לאחר מעשה ובדיעבד.
על כן כדאי מאוד להזכיר לבעלי העצים ,לרדת בט"ו בשבט אל האילן ,וכל הפרחים שכבר
נפתחו וק"ו פירות להסיר מהאילן לגמרי .רק הפרחים הסגורים לחלוטין אפשר להשאירם
על האילן .וכל הפירות החדשים שיצאו לאחר ט"ו בשבט ,יהיו שייכים לשנת ה"רבעי".

טבלה על נגיעות בתוצרת החקלאית
המצויה בטו בשבט
שם המוצר
אבוקדו
אבטיח
אגוז ברזיל
אגוז לוז עם קליפה
אגוז מלך עם קליפה
אגוז מקדמיה
אגוז פקאן מסוכר
אגוז פקאן מקולף
אגוז פקאן עם קליפה
אגוז צנובר
אגוז קוקוס
אגוז קשיו
אגוזים ושקדים קצוצים
אגס
אוכמניות
אננס בשימורים
אננס טרי
אננס מיובש
אפרסמון
אשכולית
אתרוג מסוכר
בטנים מצופים שוקולד
בטנים מקולפים
בטנים עם קליפה
בננה טריה
בננה צ'יפס
גוג'י ברי
גויאבה
גרעיני אבטיח
גרעיני דלעת
גרעיני חמניות
דובדבנים בסירופ  /חמוץ
דובדבנים בסירופ  /מתוק
דובדבנים מיובשים
דובדבנים מסוכרים
זיתים
חבושים
חמוציות טריות/מסוכרות
חמוציות מיובשות
חרובים
לדר באריזות סגורות
לדר באריזות פתוחות

אופן השימוש
בחזקת נקי
בחזקת נקי
בחזקת נקי
חייב בדיקה ויזואלית
חייב בדיקה ויזואלית
בחזקת נקי
בחזקת נקי
חייב בדיקה ויזואלית
בחזקת נקי
בחזקת נקי
בחזקת נקי
חייב בדיקה ויזואלית
חייב בדיקה ויזואלית
בחזקת נקי
באם הפרי רך חייב בדיקה
בחזקת נקי
להוריד המשקעים בקילוף
חייב בדיקה ויזואלית
להסיר העלה ולשטוף
זהירות מכנימות ע"ג הקליפה .באם הפרי רך
מידי יש לבדוק פנימית
בחזקת נקי
לפתוח ולבדוק מדגמית
חייב בדיקה ויזואלית
בד"כ בחזקת נקי
בחזקת נקי
בחזקת נקי
חייב בדיקה ,כמו "צימוקים"
לפרוס לפלחים ולבדוק
לפתוח ולבדוק מדגמית
בחזקת נקי
לפתוח ולבדוק כל אחד
חייב בדיקה ויזואלית
חייב בדיקה ויזואלית
קשה מאד לבדיקה
יש לבדוק מידגמית
בדיקה ויזואלית ,וכשיש חשד יש לפתוח
לפרוס לפלחים ולבדוק
בחזקת נקי
חייב בדיקה ,כמו "צימוקים"
חוצים לשנים ובודקים ויזואלית
בחזקת נקי
יש לבדוק ויזואלית

מלון
מנגו מיובש
משמש מיובש
ענבים
ערמונים
פומלה/ית
פטל  /אסנה
פיסטוקים
פפאיה
טרי/שימורים/מיובש
צימוקים
קבוקים
קיווי טרי או מיובש
קלמנטינה
רימון
שזיף מיובש
שימורי פירות
שקדים מקולפים
שקדים עם קליפה קשה
תאנים
תות עץ
תות שדה

תמר לח
תמר מיובש
תפוז
תפוז סיני מסוכר
תפוח עץ – טרי  /מיובש

בחזקת נקי
לבדוק ויזואלית
חוצים לשנים ובודקים ממול מקור אור
להשרות במים עם חומר ולשטוף תחת ברז
לפתוח ולבדוק
ראה לעיל "אשכולית"
חייב בדיקה יסודית והבדיקה קשה
חייב בדיקה ויזואלית לאחר פתיחה
בחזקת נקי ,את המיובש לבדוק ויזואלית
חייב בדיקה – להשרות  10%במים חמים ל-
 10דקות ,אם צפים חרקים יש לזרוק הכל ,באם
הכל נקי אפשר להשתמש
לפתוח ולבדוק מדגמית
בחזקת נקי ,את המיובש לבדוק ויזואלית
ראה לעיל "אשכולית"
חייב בדיקה ויזואלית לאחר הפתיחה
לאחר פתיחה חייב בדיקה ממול מקור אור
בד"כ בחזקת נקי
חייב בדיקה ויזואלית
חייב בדיקה ויזואלית לאחר פתיחה
טרי מגידול מטופל היטב – בחזקת נקי,
לחצות ולבדוק ויזואלית .טרי לא מטופל ויבש
– צריך בדיקה יסודית וקשה מאד
חייב בדיקה יסודית
לבחור השלמים ,להוריד הפרח עם מעט
מהפרי ,להשרות כ  2דקות במים וחומר
ולערבב ביד .להוציא מהחומר ,ולשטוף כל תות
תחת ברז מים עם מברשת.
בחזקת נקי
לחצות ,להסיר הגלעין ולבדוק יסודי
ראה לעיל "אשכולית"
בחזקת נקי
בחזקת נקי

סדר הלימוד והברכות לט"ו בשבט
סדר הברכות באכילת פירות ט"ו בשבט בתוספת אמירת פסוקים ומשניות
לכל פרי ,נערך על ידי מורינו ראש המכון שליט"א.
חיטה:
יקח עוגה או שאר מיני מאפה מקמח חיטים ויאמר:

ִּּכי יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יא ָך ֶאל ֶא ֶרץ טוֹ ָבה ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִּ ם ֲעיָ נֹת ּו ְתהֹמֹת י ְֹצ ִּאים ַּב ִּּב ְק ָעה ּו ָב ָהר:
יך ְמ ִּב ֲ
ֶא ֶרץ ִּח ּ ָטה ּו ְשע ָֹרה ְוגֶ ֶפן ּו ְת ֵאנָ ה ְו ִּר ּמוֹ ן ֶא ֶרץ זֵ ית ׁ ֶש ֶמן ּו ְד ָב ׁש:
ַמה ָ ּיפ ּו ְפ ָע ַמיִּ ְך ַּב ְּנ ָעלִּ ים ַּבת נָ ִּדיב ַח ּמ ּו ֵקי יְ ֵר ַכיִּ ְך ְּכמוֹ ֲח ָל ִּאים ַמ ֲע ֵשה יְ ֵדי ָא ָּמןָ ׁ :ש ְר ֵר ְך ַא ַ ּגן
ַה ַּס ַהר ַאל יֶ ְח ַסר ַה ָּמזֶ ג ִּּב ְטנֵ ְך ֲע ֵר ַמת ִּח ּ ִּטים ס ּוגָ ה ַּב ּׁשוֹ ׁ ַש ִּּנים:

ָא ַמר ַר ִּּבי ִּח ָ ּיא ַּבר ַא ָּבאָ :הרוֹ ֶאה ִּח ּ ִּטים ַּב ֲחלוֹ ם ָ -ר ָאה ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרַ :ה ּ ָשם ְ ּגב ּולֵ ְך ׁ ָשלוֹ ם
יע ְך.
ֵח ֶלב ִּח ּ ִּטים יַ ְש ִּּב ֵ

ויברך בורא מיני מזונות ויאכל:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ ָלם ּבוֹ ֵרא ִּמינֵ י ְמזוֹ נוֹ ת:

יין:
יקח כוס יין ,ויאמר:
א ְֹס ִּרי לַ ֶ ּג ֶפן ִּעיר ֹה וְ לַ ּש ֵר ָקה ְּבנִּ י ֲאתֹנוֹ ִּּכ ֵּבס ַּב ַ ּייִּ ן ְל ֻב ׁשוֹ ּו ְב ַדם ֲענָ ִּבים ס ּותֹהַ :ח ְכלִּ ילִּ י ֵעינַ יִּ ם
ִּמ ָ ּייִּ ן ּו ְל ֶבן ׁ ִּש ַּניִּ ם ֵמ ָח ָלב:
יתי יֵ ינִּ י ִּעם ֲחלָ ִּבי
יתי מוֹ ִּרי ִּעם ְּב ָש ִּמי ָא ַכלְ ִּּתי יַ ְע ִּרי ִּעם דִּּ ְב ׁ ִּשי ׁ ָש ִּת ִּ
אתי ְלגַ ִּּני ֲאח ִֹּתי ַכ ָּלה ָא ִּר ִּ
ָּב ִּ
ִּא ְכל ּו ֵר ִּעים ׁ ְשת ּו וְ ׁ ִּש ְכר ּו דּ וֹ ִּדים:
ָּתנֵ י ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּה דְּ ַר ִּּבי יוֹ ָחנָ ןָּ :כל ִּמינֵ י ַמ ׁ ְש ִּקין יָ ִּפין ַל ֲחלוֹ ם ח ּוץ ִּמן ַה ַ ּייִּ ן ,יֵ ׁש ׁשוֹ ֵתה ּו וְ טוֹ ב לוֹ ,
וְ יֵ ׁש ׁשוֹ ֵתה ּו וְ ַרע לוֹ ; יֵ ׁש ׁשוֹ ֵתה ּו וְ טוֹ ב לוֹ ֶ ׁ -ש ֶּנ ֱא ַמר ְויַ יִּ ן יְ ַש ַּמח ְל ַבב ֱאנוֹ ׁשְ ,ויֵ ׁש ׁשוֹ ֵתה ּו וְ ַרע לוֹ
 ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ְּתנ ּו ׁ ֵש ָכר לְ אוֹ ֵבד וְ יַ יִּ ן לְ ָמ ֵרי נָ ֶפ ׁשָ ,א ַמר ֵל ּה ַר ִּּבי יוֹ ָחנָ ן ְל ַת ָּנאְּ ,תנֵ יַּ :תלְ ִּמיד ָח ָכםלְ עוֹ ָלם טוֹ ב לוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר לְ כ ּו ַל ֲחמ ּו ְב ַל ֲח ִּמי ּו ׁ ְשת ּו ְּביַ יִּ ן ָמ ָס ְכ ִּּתי.

ויברך פרי הגפן ,ויכוין לפטור כל שאר משקין שישתה:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ ָלם ּבוֹ ֵרא ּ ְפ ִּרי ַה ֶ ּג ֶפן:

זיתים:
יקח זית ויאמר:

ית ָך לֹא ְת ַפ ֵאר ַא ֲח ֶר ָ
יך לַ ֵ ּגר לַ ָ ּיתוֹ ם
הוה ׁ ְש ֵמ ְךִּּ :כי ַת ְח ּבֹט זֵ ְ
זַ יִּ ת ַר ֲענָ ן יְ ֵפה ְפ ִּרי ת ַֹאר ָק ָרא יְ ָ
ָ
ָ
יא ָך יְ ה ָֹוה ֱאל ֶֹהיך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִּ ׁ ְש ַּבע ַל ֲאב ֶֹתיך לְ ַא ְב ָר ָהם
וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה יִּ ְהיֶ ה :וְ ָהיָ ה ִּּכי יְ ִּב ֲ

יתּ :ו ָב ִּּתים ְמלֵ ִּאים ָּכל ט ּוב ֲא ׁ ֶשר לֹא
לְ יִּ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב לָ ֶתת לָ ְך ָע ִּרים ְ ּגדֹל ֹת ְוטֹבֹת ֲא ׁ ֶשר לֹא ָבנִּ ָ
יתים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נָ ָט ְע ָּת ְו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָש ָב ְע ָּת:
את ּו ֹבר ֹת ֲחצ ּו ִּבים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָח ַצ ְב ָּת ְּכ ָר ִּמים ְוזֵ ִּ
ִּמ ֵּל ָ

ָהרוֹ ֶאה זַ יִּ ת ַּב ֲחלוֹ ם ֵ ׁ -שם טוֹ ב יוֹ ֵצא לוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר זַ יִּ ת ַר ֲענָ ן יְ ֵפה ְפ ִּרי ת ַֹאר ָק ָרא ה' ׁ ְש ֵמ ְך.
ָהרוֹ ֶאה ׁ ֶש ֶמן זַ יִּ ת ַּב ֲחלוֹ ם  -יְ ַצ ּ ֶפה לִּ ְמאוֹ ר ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר וְ יִּ ְקח ּו ֵא ֶל ָ
יך ׁ ֶש ֶמן זַ יִּ ת זָ ְך.

ויברך בורא פרי העץ ויכוין לפטור כל פירות העץ שיאכל:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ ָלם ּבוֹ ֵרא ְפ ִּרי ָה ֵעץ:

תמרים:
יקח תמרים ויאמר:
ַצדִּּ יק ַּכ ָּת ָמר יִּ ְפ ָרח ְּכ ֶא ֶרז ַּב ְּל ָבנוֹ ן יִּ ְש ֶ ּגהְ ׁ :שת ּו ִּלים ְּב ֵבית יְ ה ָֹוה ְּב ַח ְצרוֹ ת ֱאל ֵֹהינ ּו יַ ְפ ִּריח ּו:
זֹאת קוֹ ָמ ֵת ְך דָּ ְמ ָתה ְל ָת ָמר ְו ׁ ָש ַדיִּ ְך לְ ַא ׁ ְש ּכֹלוֹ ת:
יח ַא ּ ֵפ ְך ַּכ ַּת ּפ ּו ִּחים:
ָא ַמ ְר ִּּתי ֶא ֱע ֶלה ְב ָת ָמר א ֲֹחזָ ה ְּב ַסנְ ִּס ָּניו וְ יִּ ְהי ּו נָ א ׁ ָש ַדיִּ ְך ְּכ ֶא ׁ ְש ְּכלוֹ ת ַה ֶ ּג ֶפן ְו ֵר ַ
ָהרוֹ ֶאה ְּת ָמ ִּרים ַּב ֲחלוֹ ם ַּ -ת ּמ ּו ֲעוֹנוֹ ָתיוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ַּתם ֲעוֹנֵ ְך ַּבת ִּציּוֹ ן.

ויאכל בלי ברכה (כיון שבירך כבר על הזית):

ענבים [צימוקים]:
יקח ענבים ויאמר:
יה ַו ְּת ַמ ֵּלא ָא ֶרץָּ :כ ּס ּו
יה ַו ַּת ׁ ְש ֵר ׁש ׁ ָש ָר ׁ ֶש ָ
ית לְ ָפנֶ ָ
יע ְּתגָ ֵר ׁש גּ וֹ יִּ ם וַ ִּּת ּ ָט ֶע ָהִּ ּ :פ ִּּנ ָ
ֶ ּג ֶפן ִּמ ִּּמ ְצ ַריִּ ם ַּת ִּּס ַ
יה:
יה ַא ְרזֵ י ֵאלְּ :ת ׁ ַש ַּלח ְק ִּצ ֶיר ָה ַעד יָ ם ְו ֶאל נָ ָהר יוֹ נְ קוֹ ֶת ָ
ָה ִּרים ִּצ ָּל ּה ַו ֲענָ ֶפ ָ
ית ָך ָּבנֶ ָ
יתים ָס ִּביב ְל ׁ ֻש ְל ָחנֶ ָך:
יך ִּּכ ׁ ְש ִּת ֵלי זֵ ִּ
ֶא ׁ ְש ְּת ָך ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹּר ָ ּיה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶ

ָהרוֹ ֶאה ֶ ּג ֶפן ְטע ּונָ ה ַּב ֲחלוֹ ם ֵ -אין ִּא ׁ ְש ּתוֹ ַמ ּ ֶפ ֶלת נְ ָפלִּ יםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ֶא ׁ ְש ְּת ָך ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹּר ָ ּיה .שוֹ ֵר ָקה
יחֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר א ְֹס ִּרי לַ ֶ ּג ֶפן ִּעיר ֹה ְו ַל ּש ֵֹר ָקה ְּבנִּ י ֲאתֹנוֹ .
 -יְ ַצ ּ ֶפה לַ ָּמ ׁ ִּש ַ

ויאכל בלי ברכה.

תאנים:

יקח מן התאנים ויאמר:
יה
יע ְוקוֹ ל ַה ּתוֹ ר נִּ ׁ ְש ַמע ְּב ַא ְר ֵצנ ּוַ :ה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה ַפ ֶ ּג ָ
ַה ִּּנצָּ נִּ ים נִּ ְרא ּו ָב ָא ֶרץ ֵעת ַה ָּז ִּמיר ִּה ִּ ּג ַ
יח ק ּו ִּמי לָ ְך ַר ְעיָ ִּתי יָ ָפ ִּתי ּולְ ִּכי ָלךְ:
וְ ַה ְ ּג ָפנִּ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנ ּו ֵר ַ
ֹאכל ּ ִּפ ְריָ ּה.
ָהרוֹ ֶאה ְּת ֵאנָ ה ַּב ֲחלוֹ ם ּ -תוֹ ָרתוֹ ִּמ ׁ ְש ַּת ֶּמ ֶרת ְּב ִּק ְר ּבוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר נ ֵֹצר ְּת ֵאנָ ה י ַ

ויאכל בלי ברכה [אם בדק כראוי מן החרקים ,ואם לאו יאמר הפסוקים על הראיה בלבד].

רימונים:
יקח מן הרימונים ויאמר:

ְּכ ֶפלַ ח ָה ִּר ּמוֹ ן ַר ָּק ֵת ְך ִּמ ַּב ַעד לְ ַצ ָּמ ֵת ְךְ ׁ :ש ָל ַחיִּ ְך ּ ַפ ְרדֵּ ס ִּר ּמוֹ נִּ ים ִּעם ּ ְפ ִּרי ְמגָ ִּדים ְּכ ָפ ִּרים ִּעם
ימה ַל ְּכ ָר ִּמים נִּ ְר ֶאה ִּאם ּ ָפ ְר ָחה ַה ֶ ּג ֶפן ּ ִּפ ַּתח
נְ ָר ִּדים :לְ ָכה דוֹ ִּדי נֵ ֵצא ַה ּ ָש ֶדה נָ ִּלינָ ה ַּב ְּכ ָפ ִּרים :נַ ׁ ְש ִּּכ ָ
יח ְו ַעל ּ ְפ ָת ֵחינ ּו ָּכל ְמגָ ִּדים
ַה ְּס ָמ ַדר ֵהנֵ צ ּו ָה ִּר ּמוֹ נִּ ים ׁ ָשם ֶא ֵּתן ֶאת דּ ַֹדי ָל ְךַ :הדּ ּו ָד ִּאים נָ ְתנ ּו ֵר ַ
ֲח ָד ׁ ִּשים ַ ּגם יְ ׁ ָשנִּ ים דּ וֹ ִּדי ָצ ַפנְ ִּּתי לָ ְך:

ָהרוֹ ֶאה ִּר ּמוֹ נִּ ים ַּב ֲחלוֹ ם ,זֻ ְט ֵרי ָ ּ -פ ֵרי ִּע ְס ֵק ּה ְּכ ִּר ּמוֹ נָ אַ ,ר ְב ְר ֵבי ָ -ר ֵבי ִּע ְס ֵק ּה ְּכ ִּר ּמוֹ נָ אַ ּ ,פ ְלגֵ י -
ִּאם ַּת ְל ִּמיד ָח ָכם ה ּוא  -יְ ַצ ּ ֶפה ְלתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ַא ׁ ְש ְק ָך ִּמ ַ ּייִּ ן ָה ֶר ַקח ֵמ ֲע ִּסיס ִּר ּמֹנִּ י ,וְ ִּאם ַעם
יקנִּ ין ׁ ֶש ָּב ְך
ָה ָא ֶרץ ה ּוא  -יְ ַצ ּ ֶפה לְ ִּמ ְצוֹתֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ְּכ ֶפ ַלח ָה ִּר ּמוֹ ן ַר ָּק ֵת ְךַ .מאי ַר ָּק ֵת ְך ֲ -א ִּפ ּל ּו ֵר ָ
ְמ ֵל ִּאים ִּמ ְצוֹת ְּכ ִּר ּמוֹ ן.

ויאכל בלי ברכה.

אתרוג:
נוהגים לעשות מן האתרוג מיני מרקחת ולאוכלו בט"ו בשבט:
אשוֹ ן ּ ְפ ִּרי ֵעץ ָה ָדר ַּכ ּפֹת ְּת ָמ ִּרים וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת ְו ַע ְר ֵבי נָ ַחל ּו ְש ַמ ְח ֶּתם
ּולְ ַק ְח ֶּתם לָ ֶכם ַּביּוֹ ם ָה ִּר ׁ
יכם ׁ ִּש ְב ַעת יָ ִּמים:
לִּ ְפנֵ י יְ ה ָֹוה ֱאל ֵֹה ֶ
ָהרוֹ ֶאה ֶא ְתרוֹ ג ַּב ֲחלוֹ ם ָ -הד ּור ה ּוא ִּל ְפנֵ י קוֹ נוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ּ ְפ ִּרי ֵעץ ָה ָדר ַּכ ּפֹת ְּת ָמ ִּרים.

ויאכל בלי ברכה .ואין לברך ברכת שהחיינו [אף הנשים שלא בירכו על ד' מינים כמו שביארתי בספרי
שו"ת שש משזר כרך שני חאו"ח סי' ז].

תפוח:
יקח מן התפוח ויאמר:
ישוֹ ת ַר ּ ְפד ּונִּ י ַּב ַּת ּפ ּו ִּחים ִּּכי חוֹ לַ ת ַא ֲה ָבה ָאנִּ יֲ :אנִּ י ֲח ַבצֶּ ֶלת ַה ּׁ ָשרוֹ ן ׁשוֹ ׁ ַש ַּנת
ַס ְּמכ ּונִּ י ָּב ֲא ׁ ִּש ׁ
ָה ֲע ָמ ִּקיםְּ :כ ׁשוֹ ׁ ַש ָּנה ֵּבין ַהחוֹ ִּחים ֵּכן ַר ְעיָ ִּתי ֵּבין ַה ָּבנוֹ תְּ :כ ַת ּפ ּו ַח ַּב ֲע ֵצי ַה ַ ּי ַער ֵּכן דּ וֹ ִּדי ֵּבין ַה ָּבנִּ ים
ְּב ִּצ ּלוֹ ִּח ַּמ ְד ִּּתי ְויָ ׁ ַש ְב ִּּתי ּו ִּפ ְריוֹ ָמתוֹ ק ְל ִּח ִּּכי:

מּואל ַבר שילַ ת
הּודה ְב ֵרּה ְד ַרב ְש ֵ
ֹּאמר ְר ֵאה ֵר ַיח ְבנ י כְ ֵר ַיח ָׂש ֶדה ֲא ֶשר ֵב ֲרכֹו ה'ָׂ ,א ַמר ַרב יְ ָׂ
וַ י ֶ
מ ְש ֵמּה ְד ַרב :כְ ֵר ַיח ָׂש ֶדה ֶשל ַתּפּוחים.
ויאכל בלי ברכה.

אגוז:
יקח אגוז ויאמר:

ֶאל גנַ ת ֱאגֹוז יָׂ ַר ְדתי ל ְראֹות ְבא ֵבי ַהנָׂ ַחל ל ְראֹות ֲה ָׂפ ְר ָׂחה ַהגֶ ֶפן ֵהנֵ צּו ָׂהרמֹּניםֹ :לא יָׂ ַד ְעתי נַ ְפשי
ָׂש ַמ ְתני ַמ ְרכְ בֹות ַעמי נָׂ דיב:
ֶאל ִּ ּג ַּנת ֱאגוֹ ז יָ ַר ְד ִּּתיָ ,מה ֱאגוֹ ז זֶ ה ַא ָּתה נוֹ ֵטל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּכ ִּרי ְו ֻכ ָּלן ִּמדַּ ְרדְּ ִּרין ּו ִּמ ְת ַ ּגלְ ְ ּגלִּ ים זֶ ה
ישין.
ַא ַחר זֶ הָּ ,כ ְך ֵהן יִּ ְש ָר ֵאל לָ ָקה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֻּכ ָּלן ֵמ ְרגִּ ׁ ִּ

ויאכל בלי ברכה.

שקד:
יקח שקד ויאמר:
וַ יְ ִּהי ִּמ ָּמ ֳח ָרת וַ ָ ּיבֹא מ ֶֹשה ֶאל א ֶֹהל ָה ֵעד ּות ְו ִּה ֵּנה ּ ָפ ַרח ַמ ּ ֵטה ַא ֲהר ֹן ְל ֵבית ֵל ִּוי ַו ּי ֵֹצא ֶפ ַרח וַ ָ ּי ֵצץ
ִּציץ וַ ִּ ּיגְ מֹל ׁ ְש ֵק ִּדים:
יכם וְ הוֹ ִּריד ּו
יהם ִּאם ֵּכן ֵאפוֹ א זֹאת ֲעש ּו ְקח ּו ִּמ ִּּז ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ ִּּב ְכ ֵל ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יִּ ְש ָר ֵאל ֲא ִּב ֶ
וַ ּי ֶ
יש ִּמנְ ָחה ְמ ַעט ֳצ ִּרי ּו ְמ ַעט דְּ ַב ׁש נְ כֹאת ָול ֹט ָּב ְטנִּ ים ּו ׁ ְש ֵק ִּדים:
לָ ִּא ׁ
וְ יִּ גְ מֹל ׁ ְש ֵק ִּדים ָ ּג ַמל לְ ָכל ִּמי ׁ ֶש ָהיָ ה ׁשוֹ ֵקד ַעל ׁ ִּש ְבטוֹ ׁ ֶשל ֵלוִּ י ,וְ לָ ָּמה ׁ ְש ָּק ִּדים ְולֹא ִּר ּמוֹ נִּ ים וְ לֹא
ֱאגוֹ זִּ ים ְל ִּפי ׁ ֶש ִּּנ ְמ ׁ ְשל ּו יִּ ְש ָר ֵאל ָּב ֶהם ,וְ אוֹ תוֹ ַה ַּמ ּ ֶטה ָהיָ ה ְּביָ ד ָּכל ֶמ ֶל ְך ּו ֶמ ֶל ְך ַעד ׁ ֶש ָח ַרב ֵּבית
יח ִּּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינ ּו ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ :מ ּ ֵטה
ַה ִּּמ ְקדָּ ׁש וְ נִּ גְ נַ ז ,וְ אוֹ תוֹ ַה ַּמ ּ ֶטה ָע ִּתיד ִּל ְהיוֹ ת ְּביַ ד ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִּש ַ
ֻע ְּז ָך יִּ ׁ ְש ַלח ה' ִּמצִּּ יּוֹ ן ְר ֵדה ְּב ֶק ֶרב אֹיְ ֶב ָ
יך.

ויאכל בלי ברכה.

פירות האדמה:
יקח מפרי האדמה ויאמר:
יח
ֵא ֶּלה תוֹ לְ דוֹ ת ַה ּׁ ָש ַמיִּ ם ְו ָה ָא ֶרץ ְּב ִּה ָּב ְר ָאם ְּביוֹ ם ֲעשוֹ ת יְ ה ָֹוה ֱאל ִֹּהים ֶא ֶרץ וְ ׁ ָש ָמיִּ ם :וְ כֹל ִּש ַ
ַה ּ ָש ֶדה ֶט ֶרם יִּ ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ וְ ָכל ֵע ֶשב ַה ּ ָש ֶדה ֶט ֶרם יִּ ְצ ָמח ִּּכי ל ֹא ִּה ְמ ִּטיר יְ ה ָֹוה ֱאל ִֹּהים ַעל ָה ָא ֶרץ
ְו ָא ָדם ַאיִּ ן לַ ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמהְ :ו ֵאד יַ ֲע ֶלה ִּמן ָה ָא ֶרץ ְו ִּה ׁ ְש ָקה ֶאת ָּכל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה:

ַה ּכוֹ ֵסס ֶאת ָהא ֶֹרז ְמ ָב ֵר ְך ָע ָליו ּבוֹ ֵרא ּ ְפ ִּרי ָה ֲא ָד ָמהָ .א ַפאן ִּּב ׁ ְש ַלן ַאף ַעל ּ ִּפי ׁ ֶש ַה ּ ְפרוּסוֹ ת
יהן ּבוֹ ֵרא ִּמינֵ י ְמזוֹ נוֹ ת ְו ֵאין ְמ ָב ֵר ְך ַא ֲח ֵר ֶ
ַק ָ ּימוֹ ת ְמ ָב ֵר ְך ֲעלֵ ֶ
יהן ְּכל ּום .זֶ ה ַה ְּכ ָלל ָּכל ׁ ֶש ְּת ִּח ָּלתוֹ
ַה ּמוֹ ִּציא לֶ ֶחם ִּמן ָה ָא ֶרץ ְמ ָב ֵר ְך ַא ֲח ָריו ׁ ָשל ֹש ְּב ָרכוֹ ת.

ויברך בורא פרי האדמה ,ויכוין לפטור כל פירות האדמה שיאכל אחר כך:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ּבוֹ ֵרא ְפ ִּרי ָה ֲא ָד ָמה:

שהכל נהיה בדברו:
יקח דבר מאכל שברכתו שהכל [ושאינו משקה שכבר הוציא המשקים בברכת הגפן] ויאמר:

ֵּב ַר ְך ַעל ּ ֵפרוֹ ת ַה ִּאילַ ן ּבוֹ ֵרא ּ ְפ ִּרי ָה ֲא ָד ָמה ,יָ ָצאְ .ו ַעל ּ ֵפרוֹ ת ָה ָא ֶרץ ּבוֹ ֵרא ּ ְפ ִּרי ָה ֵעץ ,לֹא יָ ָצא.
ַעל ֻּכ ָּלם ִּאם ָא ַמר ׁ ֶש ַה ּכֹל ,יָ ָצא:
ַעל דָּ ָבר ּׁ ֶש ֵאין ִּ ּגדּ וּלוֹ ִּמן ָה ָא ֶרץ ,אוֹ ֵמר ׁ ֶש ַה ּכֹלַ .על ַהח ֶֹמץ וְ ַעל ַהנּ וֹ ְבלוֹ ת וְ ַעל ַהגּ וֹ ַבאי ,אוֹ ֵמר
יצים ,אוֹ ֵמר ׁ ֶש ַה ּכֹלַ .ר ִּּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשה ּוא ִּמין
ׁ ֶש ַה ּכֹלַ .על ֶה ָחלָ ב וְ ַעל ַה ְ ּג ִּבינָ ה וְ ַעל ַה ֵּב ִּ
ְקלָ לָ ה ֵ -אין ְמ ָב ְר ִּכין ָעלָ יו:

ויברך שהכל נהיה בדברו ,ויכוין לפטור כל מה שיאכל אחר כך:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ַה ּכֹל נִּ ְהיָ ה ִּּב ְד ָברוֹ :

דרוש נאה בעניין יום ט"ו בשבט
מאת הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל
ביאור ארבעה ראשי שנים מתוך ספר 'נחלת אבות' דרוש רמ"א
ספר 'נחלת אבות' בהוצאה חדשה ומהודרת ע"י 'הספריה הספרדית  -אור המערב' ,ישר כח להוצאת
'אור המערב' ירושלים על שליחת המאמר.

א ָׂיתא ְב ֵריש ַמ ֶסכֶ ת רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה ַבמ ְשנָׂ ה ,וז"ל:
אשי ָׂשנים ֵהםְ ,ב ֶא ָׂחד ְבנ ָׂיסן רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה לַ ְמלָׂ כים וְ לָׂ ְרגָׂ ליםְ ,ב ֶא ָׂחד ֶב ֱאלּול רֹּאש
ַא ְר ָׂב ָׂעה ָׂר ֵ
יֹובלֹות ,לַ נְ ט ָׂיעה
ַה ָׂש נָׂ ה לְ ַמ ְע ַשר ְב ֵה ָׂמהְ ,ב ֶא ָׂחד ְבת ְש ֵרי רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה לַ ָׂשנים וְ לַ ְשמטין וְ לַ ְ
אֹומרים ְבט"ו בֹוַ ,עד
וְ לַ יְ ָׂרקֹותְ .ב ֶא ָׂחד ב ְש ָׂבט רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה לָׂ אילָׂ ן כְ ד ְב ֵרי ֵבית ַש ַמאיֵּ ,ובית הלֵ ל ְ
כָׂ אן.
טֹובה וְ ל ְב ָׂרכָׂ הֶ ,שהּוא
יֹומא ְרב ָׂיע ָׂאה ַב ַש ָׂבת ַה ָׂב ָׂאה ָׂעלֵ ינּו לְ ָׂ
ַרב ַֹותי ָׂא ַמ ְרתי ֲאני ל ְדרֹּש ֵמענְ יָׂ נָׂ א ְד ָׂ
יֹום ט"ו ְש ָׂבט רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה לָׂ אילָׂ נֹות ,כי ק ֶֹּדם ְשנֹות ַהמלְ ָׂח ָׂמהָׂ ,היּו ַה ָׂשנים כְ ס ְד ָׂרן ְמלֵ אים כָׂ ל
טּוב ,וְ ָׂה יּו כַ ָׂמה ַב ֲעלֵ י ָׂבתים עֹושים ֵס ֶדר ַהיֹום ְבכַ ָׂמה מינֵ י ֵּפרֹות ְּומגָׂ דים ,כי ַהכֹּל ָׂהיָׂ ה ָׂמצּוי ְּובזֹול
הֹודאֹות לְ ֶמלֶ ְך ָׂהעֹולָׂ ם
הּוביוַּ ,ומ ְרבים למּודים ְּוב ָׂרכֹות וְ ָׂ
רֹוביו וַ ֲא ָׂ
גָׂ דֹול ,וְ כָׂ ל ֶא ָׂחד ָׂהיָׂ ה ַמזְ מין ְק ָׂ
ֹּנֹותינּו ָׂמנְ עּו ַהטֹוב מ ֶמנּו ,כי נ ְש ַתנּו ָׂהעתים ב ְש ַתים ָׂרעֹותֶ ,ח ְסרֹון ַה ְמציאּות
ב"ה ,וְ ַא ְך ַע ָׂתה ֲעו ֵ
וְ י ֶֹּקר ַה ְש ָׂערים ְבמ ָׂדה נ ְפ ָׂרזָׂ הְּ ,ובכֵ ן ֵס ֶדר ַהיֹום ט"ו ְש ָׂבט נ ְשכַ ח מלֵ ב ,וְ ֹלא נ ְש ַאר בֹו ַרק ֶה ְע ֵדר
ַה ְתחנָׂ ה.
ּקֹודם רֹּב ַה ָּׂק ָׂהל ֹלא יָׂ ְדעּו ַט ְעמֹו ֶשל ָׂד ָׂברַ ,על ָׂמה ֲא ָׂדנָׂ יו ָׂה ְט ְבעּו ,וְ ָׂא ַמ ְרתי
וְ הנֵ ה ַאף ַבזְ ַמן ַה ֵ
לְ הֹוד ַיע לְ ַמ ֲעלַ ְתכֶ ם ְת ֵרי ַט ֲע ֵמי לְ ֶש ַבח ֲא ֶשר נֶ ֶא ְמרּו בֹו .וְ ֵהם:
ַט ְע ָׂמא ַק ָׂמא ,הּוא ָׂה ָׂאמּור ַבמ ְשנָׂ ה ַהנ ֶצ ֶבת ַב ַש ַערֶ ,שהּוא רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה לָׂ אילָׂ נֹות ,כְ ד ְב ֵרי ֵבית
מֹותםְּ .וב ֶד ֶרְך ַאגַ ב נְ ָׂפ ֵרש כָׂ ל ַהמ ְשנָׂ ה ַא ַחת לְ ַא ַחת ,כי יֵ ש ָׂבּה זֵ כֶ ר לַ מ ְק ָׂדש
הלֵ ל ֶש ֲהלָׂ כָׂ ה כְ ָׂ
ְב ַה ְר ֵבה ְד ָׂברים.
אשי ָׂשנים ֵהם לְ ענְ יַ ן כַ ָׂמה ְד ָׂברים ְבכָׂ ל ָׂשנָׂ ה וְ ָׂשנָׂ ה:
ַא ְר ָׂב ָׂעה ָׂר ֵ
רּושּה ,כי ְב ַבית ֵשני כְ ֶש ָׂא ְב ָׂדה ַה ַמלְ כּות לְ י ְש ָׂר ֵאל ,כי
ְב ֶא ָׂחד ְבת ְש ֵרי רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה לַ ָׂשניםֵּ ,ופ ָׂ
ָׂהיּו ַת ַחת ַמלְ כּות ָּׂפ ַרס ,וְ ַא ַחר כָׂ ְך ַת ַחת ַמלְ כּות יָׂ וָׂ ן ,וְ ַא ַחר כָׂ ְך ָׂמלְ כּו ַה ַח ְשמֹונָׂ אים ,וְ נ ְמ ְשכָׂ ה
אתים ָׂשנָׂ הַ ,עד ֻח ְר ַבן ַה ַביתּ ,ובזְ ַמן ֶש ָׂהיּו ַת ַחת ַה ָּׂפ ְרסיים וְ ַהיְ וָׂ ניםָׂ ,היּו מֹונים
כּותם ָׂקרֹוב לְ ָׂמ ַ
ַמלְ ָׂ
כֹותבים :ב ְשנַ ת כָׂ ְך וְ כָׂ ְך ליצ ַיאת מ ְצ ַריםֶ ,שהיא ְשנַ ת כָׂ ְך
ליצ ַיאת מ ְצ ַרים ּולְ ַמלְ כֵ י ָּׂפ ַרס וְ יָׂ וָׂ ןֶ ,ש ָׂהיּו ְ
כּותם ֵמח ֶֹּדש ת ְש ֵרי ,כְ ֵדי לְ ַה ְבדילָׂ ם
וְ כָׂ ְך לְ ֶמלֶ ְך ְּפלֹוני ַה ָּׂפ ְרסי ,אֹו ַהיְ וָׂ ני ,וְ ָׂהיּו מֹונים לָׂ ֶהם ְתחלַ ת ַמלְ ָׂ
ֵמ ַהמנְ יָׂ ן ֶש ָׂהיּו מֹונים לְ ַמ לְ כֵ י י ְש ָׂר ֵאל .וְ כֵ ן ָׂהיּו מֹונים גַ ם כֵ ן לְ ַמלְ כֵ י ַה ַח ְשמֹונָׂ אים ,כְ ֵדי לְ ַה ְבדילָׂ ם
מ ַמלְ כֵ י ֵבית ָׂדוד.
(וְ ַעיֵ ן ָׂשם בגְ ָׂמ ָׂרא ֶשב ְשביל ְקד ַימת ְש ָׂטרֹות נָׂ גְ עּו ָׂבּה) ,זֶ הּו ֵּפרּוש לַ ָׂשנים (וְ ַעיֵ ן ָׂשם עֹוד בגְ ָׂמ ָׂרא,
ֶש ֵּפרּוש ָׂשנים ֶשל ְתקּופֹות ּומֹולָׂ דֹות ֶשל ַח ָׂמה ּולְ ָׂבנָׂ ה).
יֹובל.
וְ לַ ְשמטין ,ז' ְשנֹות ַה ְשמ ָׂטה מת ְש ֵרי ָׂמנינַ ן ,וְ כֵ ן ֲחמשים ֶשל ֵ
וְ לַ נְ ט ָׂיעה ,לְ מנְ יַ ן נֶ ַטע ְר ָׂבעיֶ ,שאם נָׂ ַטע אילָׂ ן מ"ה יֹום ק ֶֹּדם ת ְש ֵריְ ,ד ַהיְ נּו יֹום ַהנְ ט ָׂיעה וְ י"ד יֹום
ֶשל ְקל ָׂיטה ָׂב ָׂא ֶרץ ,כי ַעד י"ד יֹום נ ְקלָׂ ט ,וְ ל' יֹום לְ ֵה ָׂח ֵשב ָׂשנָׂ ה ,ד ְשֹלשים יֹום ַב ָׂשנָׂ ה ֲחשּובים
ָׂשנָׂ ה ,ת ְש ֵרי ַה ָׂבא ַא ֲח ֵר ֶיהם מ ְתחלַ ת ָׂשנָׂ ה ְשניָׂ ה ,וְ ת ְש ֵרי ֶש ַא ֲח ָׂריו ְשלישיתַ ,עד ַת ְשלּום ָׂשנָׂ ה ד'
ירּושלַ ים.
י ְהיֶ ה כָׂ ל ּפ ְריֹו ק ֶֹּדש הלּולים לַ ה' ,לְ ַה ֲעלֹותֹו ּולְ ָׂאכְ לֹו ב ָׂ
וְ לַ יְ ָׂרקֹות ,לְ ענְ יַ ן ַמ ְע ַשר יָׂ ָׂרקֶ ,ש ֵאין ְמ ַע ְשרין מ ָׂשנָׂ ה ַעל ֶשל ֲח ֶב ְר ָׂתּהַ ,אף ֶש ַמ ְע ַשר יָׂ ָׂרק הּוא
מ ְד ַר ָׂבנָׂ ן .וְ ָׂק ְב עּו לֹו רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה מת ְש ֵריֶ ,שהּוא זְ ַמן ַה ְת ָׂחלַ ת זְ ר ַיעת יָׂ ָׂרק ְב ֶא ֶרץ י ְש ָׂר ֵאל.
ְב ֶא ָׂחד ב ְש ָׂבט רֹּאש ַה ָׂשנָׂ ה לָׂ אילָׂ ן כְ ד ְב ֵרי ֵבית ַש ַמאי ,גַ ם זֶ ה לְ ענְ יַ ן ַמ ֲע ֵשרֶ ,ש ֵאין ְמ ַע ְשרין
מ ֵּפרֹות ֶש ָׂחנְ טּוְ ,ד ַהיְ נּו ֶש ָׂע שּו נֵ ץֵ ,מא' ְש ָׂבט וְ ֵאילָׂ ְךַ ,על ֵּפרֹות ֶש ָׂעשּו נֵ ץ ק ֶֹּדם ,וְ כֵ ן לְ ֶה ֶפְךְ .דגָׂ ְמרינַ ן
"ע ֵשר ְת ַע ֵשר" וְ כּו' ,יְ ֻעיַ ן ָׂשם .וְ ַאְך ֵבית
מ ַמ ְע ַשר ָׂדגָׂ ן לְ כָׂ ל ַה ַמ ַע ְשרֹות ,וכמ"ש ְבס ְפרי ַעל ַה ָּׂפסּוק ַ

אֹומרים ט"ו ְש ָׂבט ,כ י בֹו ַמ ְתחילים רֹּב ָׂהאילָׂ נֹות לַ ֲחנֹּט ְב ֶא ֶרץ י ְש ָׂר ֵאל .זֶ הּו ֵּפרּוש ַהמ ְשנָׂ ה
הלֵ ל ְ
ַעל ּפי ַהגְ ָׂמ ָׂרא ָׂשם יְ ֻעיַ ן ָׂשם.
מנהגי ישראל בט"ו בשבט

יֹומא ,וְ זֶ ה תֹּכֶ ן
וְ כָׂ תּוב ֶא ְצלי מ ֵשם ֵס ֶפר ַק ְדמֹוניֹות י ְש ָׂר ֵאלֶ ,ש ָׂבא לְ יָׂ די זֶ ה כַ ָׂמהֶ ,שכָׂ ַתב ְבענְ יָׂ נָׂ א ְד ָׂ
בֹותינּו ַעל ֲא ָׂד ָׂמה ַהּק ֶֹּדשָׂ ,היָׂ ה יֹום ט"ו ְש ָׂבט לָׂ ֶהם לְ ַחג גָׂ דֹול ,כי בֹו ָׂהיּו
ְד ָׂב ָׂריו ב ְק ָׂצ ָׂרה :ב ְהיֹות ֲא ֵ
יֹוצאים לַ ָׂשדֹות ,וְ ע ָׂמ ֶהם נְ ֵש ֶיהם ּו ְבנֵ ֶיהם וְ ַט ָּׂפם ,וְ ָׂהיּו כֻ לָׂ ם
ָׂהאכָׂ רים ַּוב ֲעלֵ י ַהכְ ָׂרמים וְ ַה ַּפ ְר ֵדסים ְ
ְמלֻ ָׂבשים ְבבגְ ֵדי יֹום טֹוב ,וְ ע ָׂמ ֶהם כַ ָׂמה ֲעגָׂ לֹות ְמלֵ אֹות ַמ ֲאכָׂ ל ּומ ְש ֶתהֵּ ,ופרֹות ְּומגָׂ דים לָׂ רֹּב ,וְ ָׂהיָׂ ה
קֹורא אֹותֹו ַעל ְשמֹו (עיין גיטין דף נז .אסקא דרישפק) ,וְ עֹושים ָׂב ֶהם
נֹוט ַע אילָׂ ן ֶא ָׂחד ,וְ ֵ
כָׂ ל ֶא ָׂחד ֵ
קֹוראים אֹותֹו
ּוש ֵמחים ,וְ ְ
ס ָׂימנים לְ ַהכיר כָׂ ל ֶא ָׂחד ֶאת ֶשלֹו ,וְ ַא ַחר ַהנְ ט ָׂיעה ָׂהיּו אֹוכְ לים וְ שֹותים ְ
רּושלַ ים ָׂהיּו אֹותֹו ַהיֹום ְמ ֻע ָׂטרים ְב ֵפרֹות ל ְמכֹּר לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַּפ ְר ֵדסים,
שּוקי יְ ָׂ
ְב ֵשם יֹום ַהנְ ט ָׂיעה ,וְ כָׂ ל ֵ
שּוקי ָׂע ֵרי ֶא ֶרץ י ְש ָׂר ֵאל ּוכְ ָׂפ ֶר ָׂיהּ .ומזֶ ה נ ְמ ַשְך ַהמנְ ָׂהג ַעד ַע ָׂתה ְבכָׂ ל ְתפּוצֹות י ְש ָׂר ֵאל
וְ כֵ ן כָׂ ל ֵ
לְ ַה ְרבֹות ַהיֹום ַהזֶ ה ְבש ְמ ָׂחה ְּוב ֵפרֹות ְּומגָׂ דים ְּובשירֹות וְ ת ְש ָׂבחֹות לְ ֶמלֶ ְך ַהכָׂ בֹוד ָׂברּוְך הּוא ,זֵ כֶ ר
לַ מ ְק ָׂדשַ ,עד כָׂ אן.
חומר הנאה בלא ברכה

ַה ַט ַעם ַהב' הּואֵ ,מ ַא ַחר ֶש ְביֹום ט"ּו ְש ָׂבט ַמ ְתחילים ָׂהאילָׂ נֹות לַ ֲחנֹּט ,לָׂ כֵ ן ְצריכים לְ ַה ְרבֹות
עֹורר ֶאת ָׂה ַר ֲחמים ל ְפנֵ י ַב ַעל ָׂה ַר ֲחמים לְ ָׂב ֵרְך ֶאת ֵּפרֹות ָׂהאילָׂ ן וְ ָׂה ֲא ָׂד ָׂמה,
ב ְב ָׂרכֹות ְבכַ ּוָׂ נַ ת ַהלֵ ב ,לְ ֵ
כי ַעל יְ ֵדי ַה ְב ָׂרכֹות מ ְת ָׂב ְרכים ַה ֵּפרֹות .וְ נ ְמ ָׂשְך מזֶ ה עֹודֶ ,שכָׂ ל ַתלְ מ ֵידי ֲחכָׂ מים ַהנ ְמנים ע ָׂמ ֶהם
עֹוררים ֶאת ל ָׂבם בנְ אּומים יָׂ פים ,לזָׂ ֵהר ְמאֹּד ֶשֹּלא לֵ ָׂהנֹות ֵמ ָׂהעֹולָׂ ם ַהזֶ ה ְבֹלא ְב ָׂרכָׂ הֶ ,שהּוא ָׂעוֹּן
ְמ ְ
ָׂחמּור וְ ָׂענְ שֹו ָׂחמּורּ ,וכְ מֹו ֶש ָׂא ְמרּו ַרזַ "ל ב ְב ָׂרכֹות (דף לה ,).וְ זֶ ה לְ שֹונָׂ ם:
ָׂתנּו ַר ָׂבנָׂ ן ָׂאסּור לֹו לָׂ ָׂא ָׂדם ֶשיֵ ָׂהנֶ ה מן ָׂהעֹולָׂ ם ַהזֶ ה ְבֹלא ְב ָׂרכָׂ ה ,וְ כָׂ ל ַהנֶ ֱהנֶ ה מן ָׂהעֹולָׂ ם ַהזֶ ה ְבֹלא
ְב ָׂרכָׂ ה ָׂמ ַעל( ,כנהנה מן הקדש ,רש"י ז"ל)ַ ,מאי ַת ַּקנְ ֵתיּה? יֵ לֵ ְך ֵא ֶצל ָׂחכָׂ ם .יֵ לֵ ְך ֵא ֶצל ָׂחכָׂ םַ .מאי
סּורא? ֶאלָׂ א ָׂא ַמר ָׂר ָׂבא ,יֵ לֵ ְך ֵא ֶצל ָׂחכָׂ ם ֵמע ָּׂק ָׂרא ,וילַ ְמ ֶדנּו ְב ָׂרכֹות ,כְ ֵדי
ָׂעביד לֵ יּהָׂ ,הא ָׂעביד לֵ יּה א ָׂ
ֶשֹּלא יָׂ בֹּא ל ֵידי ְמעילָׂ ה.
מּואל ,כָׂ ל ַהנֶ ֱהנֶ ה מן ָׂהעֹולָׂ ם ַהזֶ ה ְבֹלא ְב ָׂרכָׂ ה כְ אלּו נֶ ֱהנָׂ ה מ ָּׂק ְד ֵשי ָׂש ַמים,
הּודה ָׂא ַמר ְש ֵ
ָׂא ַמר ַרב יְ ָׂ
"ה ָׂש ַמים ָׂש ַמים
לֹואּה"ּ ,וכְ תיב ַ
לֹואּה" .ר' לֵ וי ָׂר ֵמי ,כְ תיב "לַ ה' ָׂה ָׂא ֶרץ ְּומ ָׂ
ֶשנֶ ֱא ַמר "לַ ה' ָׂה ָׂא ֶרץ ְּומ ָׂ
לַ ה' וְ ָׂה ָׂא ֶרץ נָׂ ַתן ל ְבנֵ י ָׂא ָׂדם"? ֹלא ַק ְשיָׂ א ,כָׂ אן ק ֶֹּדם ְב ָׂרכָׂ ה כָׂ אן לְ ַא ַחר ְב ָׂרכָׂ הָׂ .א ַמר ַרבי ֲחנינָׂ א ַבר
ָּׂפ ָּׂפא ,כָׂ ל ַהנֶ ֱהנֶ ה מן ָׂהעֹולָׂ ם ַהזֶ ה ְבֹלא ְב ָׂרכָׂ ה ,כְ אלּו גֹוזֵ ל לְ ַה ָּׂקדֹוש ָׂברּוְך הּוא ּוכְ נֶ ֶסת י ְש ָׂר ֵאל,
ֶשנֶ ֱא ַמר "גֹוזֵ ל ָׂאביו וְ אמֹו וְ א ֵֹּמר ֵאין ָּׂפ ַשע ָׂח ֵבר הּוא לְ איש ַמ ְשחית" (משלי כח ,כד) ,וְ ֵאין ָׂאביו
"הלֹוא הּוא ָׂאביָך ָּׂקנֶ ָך" (דברים לב ,ו) ,וְ ֵאין אמֹו ֶאלָׂ א כְ נֶ ֶסת
ֶאלָׂ א ַה ָּׂקדֹוש ָׂברּוְך הּואֶ ,שנֶ ֱא ַמר ֲ
"ח ֵבר הּוא
תֹורת א ֶמָך" (משלי א ,ח)ַ .מאי ָׂ
מּוסר ָׂאביָך וְ ַאל תטֹּש ַ
"ש ַמע ְבני ַ
י ְש ָׂר ֵאלֶ ,שנֶ ֱא ַמר ְ
לְ איש ַמ ְשחית"? ָׂא ַמר ַרב הּונָׂ א ַבר ָּׂפ ָּׂפאָׂ ,ח ֵבר הּוא לְ יָׂ ָׂר ְב ָׂעם ֶבן נְ ָׂבטֶ ,שה ְשחית ֶאת י ְש ָׂר ֵאל
לַ ֲאב ֶיהם ֶש ַב ָׂש ַמים ,עכ"ל.

מאמר בענין ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות
מאת הרה"ג משה יהודה לנדאו שליט"א
א .קביעת יום טו בשבט כר”ה
ראש השנה לאילנות הוא ט”ו בשבט ,בשונה משאר גידולי האדמה ,כמבואר במשנה
בתחילת מסכת ר”ה .ובגמ’ (שם יד ).שואלת מאי טעמא? אמר ר’ אלעזר אמר ר’ אושעיא
הואיל ויצאו רוב גשמי שנה ,..ופירש רש”י –שכבר עברו רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה,
ועלה השרף באילנות ,ונמצאו הפירות חונטים מעתה .והוסיפו המפרשים [מלאכת שלמה
ועוד] שכל החנוטים קודם זמן זה הם מהשרף של גשמי שנה שעברה.
תאריך זה נקבע לפי התאריך העברי בחדשי השנה ,וכמבואר בגמ’ (שם טו ).שהזמן הוא
שבט דחדשים ולא שבט המשתנה לפי התקופה .ובתוס’ (שם ד”ה דחדשים) אכן שאלו ,וז”ל:
אע”ג דבישול הפירות הולך אחר החמה שנאמר “ממגד תבואות שמש” ,ה”נ כתיב “ממגד
גרש ירחים” ,וגם ישראל מונים ללבנה.
והנה קושייתו של התוס’ ברורה ,שמן הדין היה לקבוע את ראש השנה לפי שנת החמה,
מאחר שהמגד ,כלומר מתיקות הפרי ,מושפעת מהשמש ,כמבואר בפסוק הנזכר .גם תחילתו
של התירוץ מובן ,שמהפס’ מבואר שהמתיקות מושפעת גם מהלבנה .אלא שמה שסיימו
בתוס’ “וגם ישראל מונים ללבנה” ,צ”ב ,מה מתרץ על הקושיא הנ”ל ,הרי קביעת ראש השנה
תלוי בשרף העולה?
ולכאורה יש לתרץ שקושיא כעין זו כבר הקשה ר’ ירמיה (שם יג ).לגבי שליש בתבואה,
וקים להו לרבנן בין שליש לפחות משליש? ותירצו שכל מידות חכמים כך הן ,במקווה של
ארבעים סאה עולה בו האדם מטומאה לטהרה ,ואם חסר קורטוב לא עלתה טבילה ,וחייב
מיתה באופנים מסוימים כדין טמא גמור .ועעו”ש .וה”ה לגבי אילנות ,שבכל תאריך שייקבע
לא יהיה בזה ערך מוחלט למצב עליית השרף באילנות ,שיש שנים גשומות ,והגשם מוקדם,
ויש שנים שהגשם מתאחר .וגם לא כל המקומות שווים ,ולא כל האילנות שווים .אלא שכך
ניתן הדין בסיני ,שנתנה התורה לחכמים לקבוע זמן שווה לכל האילנות ,וכל מידות חכמים
כך הם אפילו כשבכך נקבע דין תורה .אלא שחכמים חיפשו לקבוע את הזמן הקרוב יותר
למציאות ,ועי”כ לקבוע תאריך שווה לכל האילנות ,ובזה נחלקו ב”ש וב”ה איזהו הזמן הקרוב,
אם בתחילת שבט או בט”ו בו ,והלכה כב”ה .אלא שקושיית התוס’ היא שמאחר שבישול
הפירות הולך אחר החמה שנאמר “ממגד תבואות שמש” ,א”כ היו חז”ל צריכים לקבוע לפי

זה ,שזהו הזמן היותר קרוב ,ולא להתייחס לשנת לבנה כלל ,שהיא קביעה שאינה שייכת
למציאות כניסת השרף והמתיקות בפירות .וע”כ מת’ תוס’ שמאחר שגם ללבנה חלק במגד
ובמתיקות ,ועל כן קביעת הזמן לפי חדשי לבנה שייכת לגמרי למציאות .ובזה הוסיפו התוס’
שגם ישראל מונים ללבנה ,ולכן נקבע לפי חדשי לבנה ,אבל בסופו של דבר עיקר הקביעה
היא עפ”י היסוד שכל מידות חכמים כך הוא ,וזהו הכח שניתן לחכמים ,אף שאין בכך הוכחה
לכל אילן ואילן.
אולם ,בביאור דברי תוס’ אלו ידוע יסודו של החתם סופר (בתשובותיו או”ח סי’ יד) עפ”י
הירושלמי שאמר שעפ”י קידוש החודש נקבעת מציאות ,לגבי תינוקת בת שלוש שמחמת
שהחודש התקדש ע”י ב”ד מתברר שהיא אינה בת שלוש ,שבתוליה חוזרים ,והיינו שקביעת
התאריך גורם לשינויי מציאות ,והטבע משועבד לתורה .ולמדו כן מהפסוק “לקל גומר עלי”.
והנה לפי תירוצו נראה שלפי זה מציאות עליית השרף באילנות משתנה לפי חדשי הלבנה,
כאמור .ואם חכמים היו קובעים הלכה כב”ש שר”ה אילן בא’ בשבט ,עליית השרף באילן
היתה קודמת ,מא’ בשבט .אלא שנחלקו מהו הזמן הקרוב יותר עפ”י דרך הטבע ,ואותו יש
לקבוע.

ב .האם טו בשבט הוא יום דין לאילנות
אעפ”י שהמשנה הנ”ל מונה את טו בשבט כר”ה ,מ”מ במשנה שאחריה שבה מוזכרים
ארבעה פרקים שהאדם נידון בהם לא מוזכר תאריך זה ,אלא בעצרת נידון על פירות האילן.
ועולה מכך שיום טו בשבט לא התייחס כיום הדין על הפירות אלא כיום הראשון לגידול היבול
החדש.
רבים נוהגים לאכול מפירות הארץ ,ולהודות ולברך לקב”ה על כל הטוב .בספר “תיקון
יששכר” (דף מו ע”ב שחובר ע”י רבי יששכר ברבי מרדכי ברבי סוסאן מערבי זצ”ל ,היה
מגדולי רבני צפת בתקופת מרן הב”י) כתב“ :ונוהגים האשכנזים יצ”ו להרבות במיני פירות
האילנות לכבוד שמו של יום” .הביאו המג”א או”ח סי’ קלא סקט”ז ,וכן בכנה”ג הגב”י שם
מצטט את לשון התיקון יששכר .ובכף החיים שם ס”ק צז כתב שגם בקהילות ספרד יש
שנוהגים כן .אמנם מנהג זה התפשט בכל קהילות ישראל ,להודות ולהלל על הפירות ,ולבקש
על העתיד בשבח הפירות ,ויש שנהגו לייחד תפילות לאתרוג נאה .וכבר נכתבו ספרים
וקונטרסים רבים אלו תפילות ובקשות שראוי לומר עם אכילת הפירות.
והנה בספר אדני פז (רבי אפרים הקשר דומ”צ באלטונא והמבורג לפני קרוב לשלוש מאות
שנה) הביא את דברי המג”א ,וכותב “ואני לא ראיתי ולא שמעתי ממנהג זה” .ומ”מ הוא נותן
טעם למנהג זה ,ואומר :דע”י שמרבים בפירות יזכור שהוא ראש השנה לאילנות ויתפלל
עליהם שיתברכו בפירות ,כדאיתא במסכת ר”ה אמרה תורה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת
כדי שיתברכו לכם פירות האילן ...ע”ש שרוצה לחדש שיש שני זמני דין לפירות ,בט”ו בשבט
ובעצרת ,ולכן ראוי להתפלל על כך בט”ו בשבט.
אולם ראייתו מדברי הגמ’ לא מובנת ,דאדרבא ,דווקא בעצרת מוכח מכך שהתורה אמרה
לעשות מעשה ,להביא שתי הלחם ,הוכיחה הגמ’ שזהו זמן הדין ,אבל בט”ו בשבט לא נאמרה
שום עשיה ,וא”כ משמע שהוא ראש השנה כעין ראש השנה למעשר בהמה ,ולא משום שהוא
יום דין .וכן משמע מסדר המשנה בתחילת ר”ה ,וכפי שכתבנו לעיל.
ואכן מרן הראשל”צ הגרע”י זצוק”ל [נדפס ב”קול סיני” ,ליקוטים מדברי מרן הגרע”י ,עמ’
 11הערה  ]2הביא את דברי האדני פז ,ודחאם ,ז”ל“ :ואין דבריו מוכרחים ,כי באמת נראה
שאין יום הדין על פירות האילן אלא בעצרת (ר”ה טז ,).ומה שנקבע טו בשבט ר”ה לאילנות
הוא מפני שאז יצאו רוב גשמי שנה ,ופירש”י וכו’ [כמובא לעיל] .והרה”ג הגרא”ח נאה זצ”ל
בס’ שנות חיים (במקו”ח סי’ לא אות א) כתב שהמוני העם טועים וחושבים שטו בשבט הוא
יום הדין לאילנות ,וזה אינו .ע”ש”.
מנהג להתפלל על אתרוג כשר בט"ו בשבט שבו שרף האילן עולה ,אינו משום שזהו יום
הדין שלו ,אלא מאחר שאז תחילת כניסת השרף הוא יום מתאים להתעורר ולהתפלל שיעלה
יפה ,כשם שמתפלל אדם בכל יום ולא רק ביום הדין [וראה בתוס’ בר”ה טז.].
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