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ֹלהים ַת ְדשֵׁ א הָ ָא ֶרץ דֶ שֶ א עֵׁ שֶ ב מַ זְ ִריעַ ז ֶַרע עֵׁ ץ פְ ִרי עֹּשֶ ה פְ ִרי ל ְִמינֹו אֲ שֶ ר ז ְַרעֹו בֹו עַ ל הָ ָא ֶרץ ַוי ְִהי כֵׁן .וַתֹוצֵׁ א הָ ָא ֶרץ דֶ שֶ א עֵׁ שֶ ב מַ זְ ִריעַ ֶז ַרע ל ְִמינֵׁהּו וְ עֵׁ ץ
וַי ֹּאמֶ ר אֱ ִ
ֹלהים כִ י טֹוב( .בראשית א ,יא-יב)
עֹּשֶ ה פְ ִרי אֲ שֶ ר ז ְַרעֹו בֹו ל ְִמינֵׁהּו ַוי ְַרא אֱ ִ
כיצד לצקת מחדש משמעויות אל תוך ט”ו בשבט – החג שהפך במדינת ישראל המתחדשת והמודרנית לחג שבבסיסו אכילת פירות יבשים ונטיעות בלבד?! האם זו כל
מהותו הרוחנית? האם אפשר לצקת בו תוכן חדש? אולי חדש-ישן?
בשאלה זו התלבטו בתי-ספר ומוסדות חינוך רבים ,מתוך רצון לשלב את אהבת הארץ והמורשת היהודית העירו מ"תרדמת החורף" שלו את "תיקון ט”ו בשבט" שאותו
ייסדו המקובלים ,תלמידי האר"י בצפת ,במאה ה ,16 -לפני כ 400-שנים.
כידוע ,יסודו המסורתי של ט”ו בשבט כפול :מצד אחד ,מצוות הנטיעה "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" (ויקרא י"ט כג) ,וחז"ל הדגישו את חשיבות הנטיעה
במאמרם הידוע (לפי אבות דרבי נתן) "רבן יוחנן בן זכאי אומר :אם הייתה נטיעה בתוך ידך ,ויאמרו לך הרי משיח בא – נטע את הנטיעה ואחר כך צא וקבלהו".
מצד שני :היות חמישה עשר בשבט היום הקובע בתשלום מעשר האילן לבית המקדש – כל פרי שהחל בגידולו לפני ט”ו בשבט שולם עליו המעשר בשנה הקודמת ,ופרי
שהחל בגידולו לאחר ט”ו בשבט ,שולם מעשרו רק בשנה שלאחר מכן.
על שני יסודות אלה נעשה ראש השנה לאילנות (משנה ראש השנה א' א) לחג של נטיעות.
ברבות הימים ,רק לאחר החורבן והליכת רוב העם בגלות ,הפך ט”ו בשבט ,יום התשלום ההיסטורי של מעשר פרי האילן ,ליום הזיכרון לעצי הפרי שהיו גדלים בארץ
ישראל -יום שבו נהגו בני הגלויות לטעום מפרי הארץ ולספר בשבחי ארץ הבחירה ופירות האילן שלה .מכאן אגב ,המנהג לאכול פירות יבשים כי לא היו זמינים לנו
בגלות פירות ישראליים טריים.
מימד חדש קיבל ט”ו בשבט עם הנהגתו של "תיקון ט”ו בשבט" על ידי המקובלים בצפת .כפי שנהגו לערוך "'תיקון" ליל שביעי של פסח ,ליל שבועות ועוד – כדי
לחדש את משמעות החגים הללו – כך נהגו לגבי ט”ו בשבט .במרכז כל ה'תיקונים' עמדו הלימוד המשותף וקריאה במקורות המסורתיים השונים .אלא של "תיקון ט”ו
בשבט" נוספו עניינים אחרים .מתוך שאיפה לחדש את הקשר בין הארץ ויושביה ,להביא לאיחוד בגוף וברוח של העם ,שרחק במשך דורות מאדמתו ,עם הטבע –
ההרים ,הגבעות ,השדות של ארץ ישראל – בחרו בט”ו בשבט לחדש בו שאיפה זו .ראש השנה למעשר האילן נחוג אצל המקובלים באכילת פירות האילן ועיסוק בדברי
תורה אודותם.
מהו תיקון ליל ט"ו בשבט?
זהו טקס מקסים ,המשלב לימוד רוחני ,פסוקים קשורים ואכילה מפירות האילן ,בעיקר משבעת המינים בהם נתברכה ארץ ישראל.
סדר ט"ו בשבט הוא נוסח אמירת דברי תורה בשבח ארץ ישראל ופירותיה .מסורת אמירתו בחמישה עשר בשבט התגבשה על ידי חכמי צפת ,לפני  500שנים ,במאה ה־
 .16המנהג התפשט בתפוצות ,על מנת להנחיל את אהבת הארץ ליהודי הגולה ולזרז את הגאולה.
יתרה מזו ,אכילה רוחנית זו ,מקבילה לתיקון האדם מחטא עץ הדעת ולהתקדמותו בעולמות הרוחניים ,ומטרתה "להשפיע את שפע הרמוז בעץ החיים".
לאחר שיקולים רבים ,מלבד מאמרים רבים על מצוות הקשורות בארץ דווקא ,הסבר על הברכות השונות למאכלים שונים ,מאמרים מרחיבי דעת ואף שירים מודרניים,
התרכזנו בלהביא לכם גרסה משולבת ,לאחר מחקר מקיף בעשרות מקורות שונים ,חלקם בני  1000שנים ,את "תיקון ט"ו בשבט" הלוא הוא "סדר ט"ו
בשבט"....להרבות עניין ולחדש ימינו כקדם ואת החיבור לחג נפלא ומרתק זה ,המחובר אל הטבע האנושי דרך הטבע האלוקי "שבחוץ"...
בחוברת חגיגית זו ,כמו בחוברות של חגים אחרים ,לא נגענו בנוסח המחמיר ביותר של הטקסים הדתיים ,כך שהמשכנו מסורת אבות בת אלפי שנים ומצד שני הוספנו
הסברים באופן שאמור לעשות חסד גם עם המודרני והעכשווי ,בעידן המסכים ,האינסטנט והדיגיטלי.
מקווה שתיהנו כמו שאני נהניתי לכתוב ולערוך את החוברת הזו ,אני מאחל לכם שפע בכל מישור ,ברכת "והייתם אך שמחים" ושיהיה חג משמעותי ומלא החלטות
טובות!
שלכם באהבה ,אסף יערי.

חג ט"ו בשבט
המקור הראשון שבו מוזכר ט"ו בשבט הוא המשנה:
"א ְרבָ עָ ה ָראשֵׁ י שָ נִים הֵׁ ם:
ַ
בְ ֶאחָ ד בְ נִיסָ ן  -ר ֹּאש הַ שָ נָה ל ְַמלָכִ ים וְ ל ְָר ָגלִים.
בְ ֶאחָ ד בֶ אֱ לּול  -ר ֹּאש הַ שָ נָה לְמַ עְ שַ ר בְ הֵׁ מָ ה.
ַש ִמ ִטין וְ לַיֹובְ לֹותַ ,לנ ְִטיעָ ה וְ ַלי ְָרקֹות.
בְ ֶאחָ ד בְ ִת ְש ֵׁרי  -ר ֹּאש הַ שָ נָה לַשָ נִים וְ ל ְ
בְ ֶאחָ ד בִ ְשבָ ט -

אֹומ ִרים ,בַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר בֹו( ".מסכת ראש השנה א' ,א')
ר ֹּאש הַ שָ נָה ל ִָאילָן ,כְ ִדבְ ֵׁרי בֵׁ ית שַ מַ אי .בֵׁ ית ִהלֵׁל ְ

מהות החג ,מקורו ואת מה בעצם אנחנו חוגגים?!
" באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו "
אנו מכירים את ט"ו בשבט ,הוא ראש השנה לאילנות .ההלכה היא כדעת בית הלל ,ולכן אנו מכירים את ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט .לעניין מה ט"ו
בשבט הוא ר אש השנה לאילנות? הדבר דומה לכך שאחד בתשרי הוא ראש השנה לירקות .בארץ ישראל צריך לעשר את הפירות ואת הירקות .בכל שנה
מעשרים את הפירות של אותה שנה ,ואסור לערבב פירות שנה אחת עם פירות שנה אחרת .מתי ראש השנה לעניין זה? בירקות  -ראשון בתשרי .בפירות  -ט"ו
בשבט.
מה זה בכלל ראש השנה של עצים?
התשובה לשאלה הזו קשורה למצוות שנוגעות לתחום החקלאי ,שנקראות "מצוות התלויות בארץ" – משום שחייבים לקיים אותן רק ביבול של ארץ ישראל.
ראה הרחבה משמאל...
בכמה מצוות כאלו ,ט"ו בשבט הוא נקודת ציון שיש לה משמעות בקשר למצוות האלו .הנה דוגמא:
"ערלה" – אחת מהמצוות הללו היא "איסור ערלה" ,כמו שאומרת התורה:

ְתם עָ ְרלָתֹו ֶאת פִ ְריֹו" (ויקרא יט ג)
"וְ כִ י ָתבאּו ֶאל הָ ָא ֶרץ ּונְטַ עְ ֶתם כָל עֵׁ ץ מַ אֲ כָל ַוע ֲַרל ֶ

מה זה אומר? בדומה לברית המילה ,בה מורידים "חלק מיותר" ומקדישים אותו לברית בין התינוק לאלוקיו ,כשנוטעים עץ פרי ,במשך השלוש השנים
הראשונות אסור כלל לאכול מהפירות שהוא מניב .את פירות השנה הרביעית יש לאכול בטהרה בירושלים (ובימינו' ,פודים' את קדושת הפירות בכסף) ורק
מהשנה הרביעית ואילך מותר ליהנות מפירות העץ ללא הגבלה.
יש במצווה הזו כמה ד ינים מורכבים ,אבל באופן כללי חמישה עשר בשבט נחשב כ"ראש השנה" שקובע 'בני כמה' הפירות שהניב העץ ,לעניין ערלה.
כיצד נדע לאיזו "שנה" שייכים פירות העץ? בשביל זה יש לנו את "ראש השנה לאילנות".
ט"ו בשבט הוא היום הקובע לאיזו שנה שייך היבול של העצים ,כך שפירות שיצמחו אחריו הם למעשה תוצר של שנת המעשר החדשה.

מצוות התלויות בארץ
היהדות מעודדת רבות את המלאכה .למעשה ,ישנן דיעות הסוברות שבדיוק כמו שיש מצווה לשמור את השבת ,יש מצווה לעבוד שכן כך נכתב בפסוק" :ששת
ימים תעבוד!"
אבל אין עבודתו של היהודי עבודה סתם .גם כאשר הוא עומל קשות למחייתו ,אין הוא עושה זאת רק כדי להרוויח עוד ועוד כסף כדי שיוכל לחיות חיי
הוללות; גם העיסוק לפרנסתו ה וא חלק מעבודת הבורא .הוא נושא ונותן באמונה ,זוכר את העניים ואת מטרות הצדקה השונות ומפריש להם מכספו
ומיבולו.
מיד עם הכניסה לארץ ,רוב היהודים התפרנסו ממלאכת כפיים .כל שבט קיבל חלקות אדמה אותן הוא יכל לעבד ומהן הפיק יבול והתפרנס .עוד בהיותם
במדבר ,מסר להם האלוקים מצוות שונות אותן יוכלו לקיים כאשר יתחילו לעסוק בעבודת הקרקע.

על החג ומצוותיו:
למה לבני אדם ראוי לחגוג חג של עצים?
למרות שהחג בעצם הוא 'חג לאילנות' ,יש לו משמעות עצומה עבורנו ,בני האדם .קודם כל ,זו הזדמנות נהדרת לעצור ולומר תודה לאלוקים על השפע של
הפירות שהוא מעניק לנו ,ומעבר לכך – אם נעיין קצת בדברים נגלה מכנה משותף רחב מאד בין האדם לבין עולם הצומח ובפרט לעצים ,כפי שהתורה מגלה
לנו":כִ י הָ ָאדָ ם עֵׁ ץ הַ שָ דֶ ה" (דברים כ יט)
אז מה עושים בט"ו בשבט?
אכילת פירות – נוהגים להרבות באכילת פירות ביום זה .הכוונה היא לא בדיוק לפירות יבשים ,אלא בעיקר לפירות שהתורה משבחת בהם את ארץ ישראל.
ּודבָ ש" .בפסוק הזה מרומזים
ּות ֵׁאנָה וְ ִרמֹוןֶ ,א ֶרץ זֵׁית שֶ מֶ ן ְ
ּושע ָֹּרה וְ ֶגפֶן ְ
ֹלקיָך ְמבִ יאֲ ָך ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָ הֶ ...א ֶרץ ִחטָ ה ְ
באילו פירות מדובר? הפסוק אומר" :כִ י ה' אֱ ֶ
"שבעת המינים" :חיטה ,שעורה ,ענבים ("גפן") ,תאנה ,רימון ,זית ותמר ("דבש")
המנהג הזה נועד להראות שחביבים עלינו ארץ ישראל ופירותיה ,וכן שאנו שמחים במצוות הארץ שאלוקים נתן לנו.
מנהגים נוספים – בעדות ישראל נהגו כל מי ני מנהגים יפים בט"ו בשבט ,כל קהילה ועדה לפי המסורת שלה :יש שאוכלים חרובים ,יש שאוכלים את האתרוג
שבירכו עליו בסוכות ,יהודי סלוניקי היו אוכלים תבשיל חיטים וערמונים ,יהודי איזמיר נהגו לחלק את הברכות בין בני המשפחה ,בבגדד היו שרים תפילה
מיוחדת על הפירות ,המקובלים עורכים סדר מיוחד שכולל קריאת משניות וקטעי זוהר ,ועוד.
באופן כללי ,נהגו כולם לערוך סעודה משפחתית חגיגית ולאכול בה פירות משובחים אותם מגישים בכלים נאים ולהרבות בברכות ותשבחות לאלוקים על
הארץ ועל הפירות.
ומהשנה  -נערוך "תיקון ט"ו בשבט" הלוא הוא "סדר ט"ו בשבט" שהוא טקס מופלא הבא לתקן את חטא עץ הדעת
בעזרת אכילת וקידוש פירות עץ ואמירת דברי תורה.
תיקון ט"ו בשבט
באמור ,כיום ,מנהגי ט"ו בשבט המוכרים ביותר הם אכילת פירות יבשים בגן ונטיעת עצים ,שהיא יוזמה של
הסתדרות המורים משנת  ,1908חידוש של מנהג עוד מימי חז"ל בימי בית שני.
איך הפך החג הזה לכמעט חג "רק של ילדים"!?...

לאחר התפזרות העם היהודי בגולה ,איבד החג מערכו החקלאי והפך לחג געגועים לארץ ישראל ופירותיה ,ומאז התחיל מנהג אכילת הפירות היבשים (כי
מהיכן ישיגו בתימן ,מרוקו או פולין תאנים מישראל?)
עם תחילתן של העליות הציוניות לארץ בשלהי המאה שעברה ,לבש ט"ו בשבט פנים חדשות .יום זה הפך לסמל של כיבוש השממה וחידוש חייו של עם ישראל
בארץ ישראל .יותר מכל בוטאו רעיונות חדשים אלו במנהג הנטיעות.
אבל ,ישנה לחג הזה עוד משמעות ,הרבה יותר מסקרת....מסורת שנשכחה:
כ 1500-שנים לאחר היציאה לגלות ,גובשה מסורת חדשה ע"י חכמי המקובלים בצפת – שכמעט ונעלמה והפכה מנת חלקם של בודדים בעולם  -עריכת "סדר
ט"ו בשבט " או "תיקון ט"ו בשבט" שהוא טקס סמלי הבא לתקן את חטא עץ הדעת באמצעות שתיית ארבע כוסות ואכילת פירות סמליים ,בעיקר שבעת
המינים אך גם אחרים...ברצוני להפוך מסורת סודית ומופלאה זו לנחלת הכלל.
סיפור:
שנה אחת בט"ו בשבט ,שהה בעל "חידושי הרי"מ" הלוא הוא הרב הגאון זצ"ל יצחק מאיר ,מייסד חסידות גור אצל מורו ורבו בחו"ל – רבי מנחם מנדל
מקוצק.
אמר רבי מנחם מנדל לחידושי הרי"מ" :אמור דבר תורה לכבוד היום ".נענה חידושי הרי"מ ,ונאם והתפלפל ארוכות ,בהלכות מצוות התלויות בארץ ובאילן.
לאחר שסיים את דברי תורתו ,נאנח רבי מנחם מנדל מקוצק ,אנחה עמוקה ואמר לו" :אם היינו זוכים להיות עכשיו בארץ ישראל ,במקום לשמוע את דברי
תורתך ,היינו פשוט יושבים ואוכלים מפירותיה הקדושים".
מה הרעיון הפילוסופי שבבסיסו של החג?
מבחינה פילוסופית ,הרעיון הגלום בחג הוא שבשדהו של אדם מישראל אין הצומח מניב לבעליו בלבד .היות והצומח "לא שייך לו" ,עליו להפריש מהם
תרומות ומעשרות לאחרים ,לכוהנים  ,לויים ועניים לשתפם במתנת ה' כי מבחינה מעשית ,לא האדם שולט על מזג האוויר ,לא הוא פיתח את האדמה ,לא
המציא את עולם הצומח ,החרקים המאביקים אותו ובעצם הוא "משתמש במשהו השייך לאחר  -אלוקים" ולכן צריך להפריש מעט למען הכלל ,כתודה.
מרתק החיבור בין הרעיונות...הצמח רגליו נטועות בקרקע ושורשיו יונקים מים ומלחים מהאדמה ,העולים מעלה בצינורות הגזע אל העלים והצמרת,
שבתורם מחזירה לו סוכרים חזרה בתה ליך הפוטוסינתזה (יצירת סוכר בעזרת אור השמש) .יש נתינה הדדית ביניהם בעזרת צינורות וכל אחד מהם בתורו,
מעביר את הרוב הלאה ו"מוכר" לשני את רוב מה שייצר ,כדי לקבל חזרה "מה שאין לו מעצמו".
כל אחד מהם "משאיר מעט אצלו" (השורשים משאירים אצלם קצת מים ומלחים לקיים א ת עצמם והעלים משאירים אצלם מעט סוכר)...כך שהרוב עובר
הלאה ומעט נשאר אצלם...
היות והאדם משתמש במערכת זו ,עליו להיענות לחוקי זרימה אלה :את רוב התוצרת הוא "מזרים הלאה" ומוכר למחייתו ,כדי לקבל מה שאין לו יכולת
לייצר בעצמו -כסף ,ומעט "משאיר אצלו" לקיים את עצמו.. .אבל היות והוא בדרגה גבוהה יותר רוחנית וקרוב יותר לעולם הבריאה  -את מנה שהוא משאיר
אצלו הוא נותן מתנה למען תועלתו  -הרוחנית!
כדי ליהנות מהשפע הזורם בצינורות הצמחים " -שיהיה צינור" ולא יאכל עד תום או ימכור הכל....הווה צינור ולא תחנה סופית...ואז תהיה "חלק מהטבע"
ובריא בגופך ונפשך .בעניין זה בדיוק ,מעניין להתבונן בקשר בין "צינורות" ובריאותנו שלנו...להלן ברכת "אשר יצר" הנאמרת כל בוקר ואחרי עשיית צרכים
הלוא היא בדיוק שימוש מבורך בצינורות האדם:

תּומים .גָלּוי וְ יָדּועַ לִפְ ֵׁני כִ סֵׁ א
תּוחים מֵׁ הֶ ם ְס ִ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,אֲ שֶ ר יָצַ ר ֶאת הָ ָא דָ ם בְ חָ כְ מָ הּ ,ובָ ָרא בֹו נ ְָקבִ ים נ ְָקבִ ים וַחֲ ָללִים חֲ ָללִים .מֵׁ הֶ ם פְ ִ
כְ בֹודֶ ָך ,שֶ ִאם יִסָ ֵׁתם ֶאחָ ד מֵׁ הֶ ם ,אֹו ִאם ִיפ ֵָׁתח ֶאחָ ד מֵׁ הֶ םִ ,אי ֶאפְ שַ ר ל ְִה ְת ַקיֵׁם ַאפִ לּו שָ עָ ה ֶאחָ ת .בָ רּוְך ַא ָתה יי ,רֹופֵׁא כָל בָ שָ רֶ ,נפֶש בְ גּוף ּומַ פְ לִיא ַלעֲשֹות:
ביום שבו נוהגים לאכול מפירות הארץ הקדושה ,הבה נתבונן בגידולי האדמה ונתפעל .האנושות יכולה להצליח בתחומים רבים ומגוונים אבל בלי הבסיס,
אוכל ,אין אפשרות קיום .גם מי שאוכל חיות כדגים ובשר ,לא יכול להתעלם מכך שהם עצמם  -אוכלי צמחים.
הכל מבוסס על האדמה ופרייה ,בים וביבשה .משעשעת העובדה שלפני  250שנה העריכו החוקרים ,כי האנושות תגווע למוות תוך מאתיים שנה מחוסר מזון
לכל האנושות המתרבה"בקצב מהיר מדי" .המציאות היא שבדורנו יש שפע אוכל רב מאי-פעם וכבר אמר איש חכם ש"אם רק יאספו את כל המזון הנזרק
לפח בעולם המערבי "השבע" ויחלקו בעולם ,לא יהיה ילד רעב אחד באפריקה".
המציאות הפוכה מתחזית החוקרים  -יש הרבה יותר אנשים ממה שיערו החוקרים אך עדיין לא חסר מזון.
מה ארע? "פותח ידך ומשביע לכל חי רצון" .אלוהים פותח ומרחיב את ידו כל הזמן יותר ויותר וככל שיש יותר אנשים בעולם הוא מעניק יותר דרכים
להאכיל אותם .אחת הדרכים היא התפתחות התחבורה וייבוא המזון..החוקרים לא תיארו לעצמם את מליוני הטונות של חיטה ,תירס ,סויה ,שמן ,קמח,
סוכר ,מלח וכו המשונעות לכל פינה בעולם...שנאמר" :פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" " -פותח" בלשון הווה ,לא "פתח" בעבר אלא פעולה מתמשכת
ככל צורכו של המין האנושי..פלא פלאים.

אז מה עושים בסדר?
כאמור ,אוכלים סוגים של פירות יבשים וטריים ושותים ארבע כוסות יין המקבילות לארבע עונות השנה .לכוס הראשונה מוזגים יין לבן ,והיא מסמלת את
החורף .לכוס השנייה מוזגים הרבה יין לבן ומעט אדום והיא מוקדשת לאביב .בכוס השלישית יש רק יין אדום ,והיא מסמלת את הקיץ .הכוס הרביעית
מסמלת את הסתיו ,והיא מכילה הרבה יין אדום ומעט לבן.
בנוסף לאכילת הפירות ולשתיית ארבע הכוסות אומרים בסדר פסוקים המדמים את העצים לאדם ולעם ומקבילים את הצמיחה לשיבה לארץ (ונטעתים על
אדמתם") ואת תחיית הטבע לתחיית העם היהודי ("כימי העץ כן ימי עמי").
בֹודדּות ָת ִמיד ,וְ ֶאזְ כֶה ל ְִהיֹות ָרגִ יל לָצֵׁ את בְ כָל יֹום לַשָ דֶ ה בֵׁ ין ִאילָנֹות ַועֲשָ בִ ים וְ כָל ִשיחַ הַ שָ דֶ ה ,וְ שָ ם ֶאזְ כֶה ל ְִה ְתבֹודֵׁ ד ּולְהַ ְרבֹות
ִרבֹונֹו שֶ ל עֹולָם ָז ַכנִי לְהַ ְרבֹות בְ ִה ְת ְ
אתי ,וְ ַיעֲלּו וְ י ְִתנּו כֹוחָ ם
עֹורר ל ְִק ָר ִ
בְ ִשיחָ ה זֹוְ ,תפִ לָה בֵׁ ינִי לְבֵׁ ין קֹונִי ,לָשּוחַ שָ ם כָל אֲ שֶ ר עִ ם לְבָ בִ י .וְ כָל ִשיחַ הָ עֵׁ דָ ה וְ כָל הָ עֲשָ בִ ים וְ הָ ִאילָנֹות וְ כָל הַ צְ מָ ִחיםֻּ ,כלָם י ְִת ֵׁ
יּותם
ֹּחֹותם וְ חַ ָ
ִשלֶמֶ ת בְ ַתכְ לִית הַ ְשלֵׁמּות עַ ל יְדֵׁ י כָל ִשיחַ הַ שָ דֶ ה ,שֶ יֻּכְ לְלּו ֻּכלָם ,עִ ם כָל כ ָ
ּותפִ ל ִָתי ,עַ ד שֶ ִת ְהיֶה ְתפִ ל ִָתי וְ ִשיחָ ִתי נ ְ
יּותם לְתֹוְך ִדבְ ִרי ִשיחָ ִתי ְ
וְ חַ ָ
ָתי( .ר' נחמן מברסלב ,ליקוטי תפילות)
ִיּותם עַ ד שֶ ָרשַ ם עֶ לְיֹוןֻּ ,כלָם יֻּכְ לְלּו בְ תֹוְך ְתפִ ל ִ
וְ רּוחָ נ ָ

מה נכין לארוחה:
נֹוהֲ גִ ים ַל ֲערְֹך ֶאת הַ שֻּׁ לְחָ ן בְ כמה שיותר סוגים של פירֹות ִאילָן טריים ויבשים ובייחוד אלה של שבעת המינים .נוסיף מאכלים מפירות יבשים (תבשילים)

נקנה לפחות את אלו:
רימון ,תאנים ,חרובים ,צימוקים ,ענבים ,זיתים ,תמרים ,אגוזים (פקאן ,מלך) ,פיתוחים שונים ,משמש ,אננס ,בננות ,פירות הדר ,פתוחים ,ירקות ,קולרבי,
צנון ,פלפלים ,עגבניות שרי ,יינות אדומים ויינות לבנים (צריך את שניהם!) ,עוגה ,פשטידה ,בורקס ,שתיה ונכין תבשילים שונים באוות נפשנו.

יש למיין את הפירות היבשים והטריים בשלושה סוגי קערות (נניח  3צבעים) לפי  3סוגים:
כאלה שמקלפים אותם וקליפתם אינה אכילה (אגוזים ,שקדים ,בננות ,פירות הדר ,אננס ,רימון) כנגד עולם העשייה
כאלה שקליפתם אכילה והגרעין הנמצא בהם אינו אכיל (מישמש ,תמר ,זית ,תפוח) כנגד עולם היצירה (הגרעין החבוי בפנים)
כאלה שניתן לאכול על קליפתם (תאנה ,חרוב ,צימוקים ,ענבים) כנגד עולם הבריאה
בקבוקי יין אדום ויין לבן (אנו עומדים לערבב אותם יחד בכוסות השתייה ,לאלו המחמירים – אין פה כל איסור לפי

"אין צביעה באוכלין" לפי משנה ברורה חלק

ג' סימן ש"כ סעיף י"ט – סימן שכ"א סעיף ב')

ארבע כוסות
הרבה קווי דמיון יש בין ההגדה של פסח לזו של ט"ו בשבט (ומתוך כוונה ברורה הם נעשו ,שהרי בסדר פסח אנו חוגגים את היציאה ממצרים בעוד שבט"ו
בשבט את הכניסה לארץ וגאולת האדמה ותנובת הארץ) .אחת מנקודות הדמיון החשובות במהלך קריאת ההגדה והסדר בט"ו בשבט ,הוא לגימת ארבע
כוסות.
גם בסדר ט"ו בשבט ,כמו בפסח מצווה ללגום  4כוסות יין .אבל שלא כמו בפסח שם אין ציווי לשתות יין מסוג מסוים ,בט"ו בשבט לכל כוס יש משמעות ויש
סוג יין ספציפי שנהוג לשתות עם כל כוס.

פֹותחַ בהסבר על המקו ֹּר שֶ ל חג ט"ו בִ ְשבָ ט:
עֹורְך הַ סֵׁ דֶ ר ֵׁ
אֲ בִ י הַ ִמ ְשפָחָ ה אֹו ֵׁ
שני דברים מבקש משה רבנו – " אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" .לעבור ולראות .זכות גדולה היא לחיות בארצנו ,וזכות נוספת היא לראות את
מעלותיה הגדולות .משה זכה לראות – "ויראהו ה' את כל הארץ ,"...אך לא זכה לעבור.
אנו שזוכים לחיות בארץ ,תובע הדבר מאיתנו לפקוח את עינינו ולראות את טובה ויופיה.
חכמת הנסתר מלמדת ששורש תאוות האכילה אינה מפני החיסרון הגשמי שיש לאדם ,אלא מפני שבכל פרי ודבר מאכל מסתתרת נקודה רוחנית " -ניצוץ" -
שהאדם משתוקק להתחבר אליה כדי לכלול אותה בנפשו ולהגיע לתיקונו והשלמתו הרוחנית בעולם .פירוש זה מיוסד על הפסוק "לא על הלחם לבדו יחיה
האדם ,כי אם על כל מוצא פי ה'" – מוצא פי ה' המצוי בתוך הלחם.
רעיון זה קיים בכל אכילה שהיא ,ובא לידי ביטוי בברכת הנהנין (ראו נספח) הממקדת את כוונת האדם בנקודה הרוחנית שבמזון – אך ביתר שאת הוא מופיע
באכילת פירות ארץ ישראל ,ה"נותנים חיים לעם עליה ,ומוסיפים כוח ,חכמה וגבורת ההשכלה" (מור וקציעה או"ח סימן רח).
סדר ט"ו בשבט  ,בו אנו זוכים ואוכלים מפירות ארץ חמדה ,הוא הזמן לׂשבוע ולראות בטובה של הארץ .ללמוד מפירות הארץ את הרעיונות הרוחניים
העמוקים הגנוזים בהם ,רעיונות המלמדים אותנו על משמעות ארצנו הקדושה ותכונותיה המיוחדות .בעת שאנו טועמים מהפירות ומשלימים את חסרוננו
החומרי ,נשמתנו מתחברת עם "קדושת הארץ העליונה הנשפעת בפירותיה" (ב"ח שם) ,וזוכה לתיקונה.
לפיכך ,בצד הסדר ,הבאנו מעט מהרעיונות הגנוזים בפירות .ייחודם של רעיונות אלו ,שהפירות אינם משמשים בהם רק כמשל לישראל ותורתו ,אלא הם
עוסקים בסגולותיו ה"בוטניות" של הפרי ובתכונותיו המיוחדות הנובעות מקדושת אדמת הארץ.
כשם שהברכה מאפשרת לאדם להתרכז בנקודה הרוחנית שבאוכל ,כך אנו הדגשנו בסוף המאמר של כל פרי נקודה רוחנית קצרה ,עליה אפשר לחשוב
ולהתמקד בעת האכילה .טעמו וראו ,התבוננו ,חישבו ודמיינו – כי כל פרי הוא יהלום!

לפני מזיגת הכוס הראשונה מברכים:

ִש ָר ֵׁאל נִזְ כֶה לְהַ גְ שָ מָ ה שֶ ל כָל ע ֲָרכֵׁינּו ,שֶ כָל ִאשָ ה וְ ִאיש ,כְ מֹו שֶ כָל עֵׁ ץ
כּותן שֶ ל ַא ְרבַ ע כֹוסֹות ּובִ ְסגֻּל ָָתם שֶ ל פֵׁירֹות ֶא ֶרץ י ְ
י ְִהי ָרצֹון שֶ בַ עֲבּור ע ֲִריכַת סֵׁ דֶ ר זֶה ,בִ זְ ָ
ֻּלֹותיהָ  .שֶ ִת ְתחַ דֵׁ ש עָ לֵׁינּו ְשנַת ִאילָן טֹובָ ה וְ שֹופַעַ ת בְ ָרכָה עַ ד בְ לִי דָ י בְ כָל
ּוסג ֶ
וְ ִאילָן י ְִתנּו ֶאת פִ ֵׁריָם הַ ְמיֻּו חָ ד ַרק לָהֶ ם ל ְַאהֲ בָ ה וַהֲ נ ָָאה מֵׁ ֶא ֶרץ ְקדֻּשָ ה זֹו עַ ל פִ ִריָה ְ
ישֹור....אמָ ן!
ָ
ִמ
בֹותינּו ,שֶ בְ כֹּחַ ְסגֻּלַת אֲ כִ ילַת הַ פֵׁרֹות שֶ נ ֹּאכֵׁל ּונְבָ ֵׁרְך ֲעלֵׁיהֶ ן עַ ָתה ,וַאֲ שֶ ר נֶהֱ גָה בְ סֹוד שָ ְרשֵׁ יהֶ ן הָ עֶ לְיֹו ִנים אֲ שֶ ר הֵׁ מָ ה ְתלּויִים
יהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך ְי ָי אֱ ֹלהֵׁ ינּו וֶאֱ ֹלהֵׁ י אֲ ֵׁ
וִ ִ
אשית הַ שָ נָה וְ עַ ד
בָ ם ,לְהַ ְשפִ יעַ ֲעלֵׁיהֶ ן שֶ פַע ָרצֹון בְ ָרכָה ּונְדָ בָ ה ,גַם הַ ְממֻּ נִים וְ הַ ִמ ְשטָ ִרים ֲעלֵׁיהֶ ם י ְִתמַ לְאּו מֵׁ עֹּז שֶ פַע הֹודָ ְך לָשּוב שֵׁ נִית לְהַ גְ ִדילָם ּולְהַ צְ ִמיחָ ם ,מֵׁ ֵׁר ִ
ַאחֲ ִרית הַ שָ נָה ,לְטֹובָ ה וְ לִבְ ָרכָה ,לְחָ ייִם טֹובִ ים ּולְשָ לֹום.
יתהּו בְ ָרכֹות לָעַ דְ ,תחַ דֶ הּו בְ ִש ְמחָ ה ֶאת ָפנֶיָך ,וְ נ ְָתנָה הָ ָא ֶרץ יְבּולָּה וְ עֵׁ ץ
הַ ְש ִקיפָה ִמ ְמעֹון ָק ְד ְשָך ִמן הַ שָ מַ יִםּ ,ובָ ֵׁרְך עָ לֵׁינּו ֶאת הַ שָ נָה הַ ז ֹּאת לְטֹובָ ה וְ לִבְ ָרכָהְ ,ת ִש ֵׁ
בֹותינּוּ ,ובֶ עָ וֹון
ֵׁרֹותיהָ בְ מֵׁ עֵׁ ינּוֶ ,אחָ ד הַ מַ ְרבֶ ה וְ ֶאחָ ד הַ מַ ְמעִ יט .וְ כָל הַ נִיצֹוצֹות שֶ נ ְִתפַזְ רּו עַ ל יָדֵׁ ינּו אֹו עַ ל יְדֵׁ י אֲ ֵׁ
הַ שָ דֶ ה י ִֵׁתן פִ ְריֹוַ ,ו ֲעלֵׁיהֶ ם ָתבֹוא בִ ְרכַת טּוב ,ל ְִה ְתבָ ֵׁרְך פ ֶ
ָאדָ ם הָ ִרא שֹון אֲ שֶ ר חָ טָ א בְ פֵׁרֹות הָ ִאילָן ,עַ ָתה יָשּובּו ל ְִה ְת ָכלֵׁל בְ עֹּז הָ דָ ר עֵׁ ץ הַ חַ יִים...
וְ ַקיֵׁם לָנּו ֶאת הַ דָ בָ ר שֶ ִהבְ טַ ְח ָתנּו עַ ל יְדֵׁ י מַ לְאֲ כִ י חֹוזְָך ,וְ גָעַ ְר ִתי ָלכֶם בָ אֹוכֵׁל וְ ל ֹּא י ְַש ִחית ָלכֶם ֶאת פְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה ,וְ ל ֹּא ְתשַ כֵׁל ָלכֶם הַ ֶגפֶן בַ שָ דֶ ה ָאמַ ר ְי ָי צְ בָ אֹות:
יתהּו בְ ָרכֹות לָעַ דְ ,תחַ דֶ הּו בְ ִש ְמחָ ה ֶאת ָפנֶיָך ,וְ נ ְָתנָה הָ ָא ֶרץ יְבּו ָלּה וְ עֵׁ ץ
הַ ְש ִקיפָה ִמ ְמעֹון ָק ְד ְשָך ִמן הַ שָ מַ יִםּ ,ובָ ֵׁרְך עָ לֵׁינּו ֶאת הַ שָ נָה הַ ז ֹּאת לְטֹובָ ה וְ לִבְ ָרכָהְ ,ת ִש ֵׁ
בֹותינּוּ ,ובֶ עָ וֹון
ֵׁרֹותיהָ בְ מֵׁ עֵׁ ינּוֶ ,אחָ ד הַ מַ ְרבֶ ה וְ ֶאחָ ד הַ מַ ְמעִ יט .וְ כָל הַ נִיצֹוצֹות שֶ נ ְִתפַזְ רּו עַ ל יָדֵׁ ינּו אֹו עַ ל יְדֵׁ י אֲ ֵׁ
הַ שָ דֶ ה י ִֵׁתן פִ ְריֹוַ ,ו ֲעלֵׁיהֶ ם ָתבֹוא בִ ְרכַת טּוב ,ל ְִה ְתבָ ֵׁרְך פ ֶ
יאנּו וְ יָשּוב
ָאדָ ם הָ ִראשֹון אֲ שֶ ר חָ טָ א בְ פֵׁרֹות הָ ִאילָן ,עַ ָתה יָשּובּו ל ְִה ְת ָכלֵׁל בְ עֹּז הָ דָ ר עֵׁ ץ הַ חַ יִים ,וְ יּוסַ ר מֵׁ הֶ ם כָל ַרע ,בְ כֹּחַ ִש ְמָך הַ גָדֹול הַ יֹוצֵׁ א ִמפָסּוק חַ יִל בָ לַע וְ י ִַק ֵׁ
ִש ָר ֵׁאלּ :ובְ כֵׁן ֶאת צֶ מַ ח דָ וִ ד עַ בְ דֵׁ ְך ְמהֵׁ ָרה ַתצְ ִמיחַ וְ ַק ְרנֹו ָתרֹּם בִ ישּועָ ְתָך ,וְ יַד ְי ָי עַ ל כָל
יתנֹו הָ ִראשֹון ,וְ ל ֹּא יֻּדַ ח ִממֶ נּו נִדָ ח ,כִ י ַא ָתה ְי ָי לְבַ ְדָך ְמ ַקבֵׁ ץ נ ְִדחֵׁ י י ְ
הַ כֹּל ל ְֵׁא ָ
הָ עֹולָם כֻּלֹו ,וְ ַתחַ ת הַ ַנעֲצּוץ ַי ֲעלֶה בְ רֹוש ,וְ ַתחַ ת הַ ִס ְרפָד ַי ֲעלֶה הֲ דַ ס  ,וְ הָ יָה ַל ְי ָי לְשֵׁ ם לְאֹות עֹולָם ל ֹּא ִיכ ֵָׁרת (מספר "פרי עץ הדר").

כוס ראשונה ,כולה יין לבן – עונת החורף
איך מוזגים :אם זו כוס זכוכית ,אז בסופו של דבר שותים חצי מהנפח שלה (עד תחילת ההתעגלות שלה) אז ממלאים חצי מהכוס ביין לבן טעים.

מברכים:
ּומזֻּמָ נִים ל ְַקיֵׁם ִמצְ וַת ְש ִתיַת כֹוס ִראשֹונָה שֶ ל סֵׁ דֶ ר ט"ו בִ ְשבָ ט שֶ ֻּכלָּה ַייִן לָבָ ן – זֹו הַ ְמסַ מֶ לֶת ֶאת יָפְ יָּה שֶ ל הָ ָא ֶרץֶ ,את הָ אֲ דָ מָ ה ,הָ אֲ וִ יר הַ שָ קּוף,
ִהנְנּו מּו ָכנִים ְ
ישים ֶאת הַ כֹוס הָ ִר אשֹונָה ְלכָל מָ ה שֶ הּוא הַ יְסֹוד וְ הַ בָ ִסיס בְ חַ יֵׁינּו .כְ מֹו פְ ִתיחַ ת ַג ְלגַל הַ שָ נָה שֶ ל הָ ִאילָנֹות .זֹו כֹוס הַ ְמסַ מֶ לֶת ֶאת הַ ח ֶֹּרף בִ ְמלֹוא
וְ הָ עֵׁ צִ יםָ .אנּו מַ ְק ִד ִ
יֹור ִדים מֵׁ הַ שָ מַ יִם לְהַ ְרוֹות ֶאת צִ ְמאֹו ן הָ אֲ דָ מָ ה .לִכְ בֹוד ַתהֲ לִיכֵׁי הַ עֲמָ ַקת הַ שָ ָר ִשים בְ חַ יֵׁינּו ,דַ וְ ָקא כְ שֶ ַקר וְ ָרטֹּב .בַ ח ֶֹּרף הַ ַקר ָק ִרים
עֻּזֹו וְ כֹוחֹוֶ .את הַ מַ יִם הַ צְ לּולִים הַ ְ
מּותנּו בְ סֵׁ דֶ ר ט"ו בִ ְשבָ טִ ,ת ְתחַ מֵׁ ם ַאף הַ נְשָ מָ הֵׁ ,ילְכּו וְ י ְִתחַ ְממּו הַ לְבָ בֹות וְ נ ְִת ָק ֵׁרב זֶה ְלזֶה .כֹוס זֹו ָאנּו
גַם הַ לְבָ בֹותִ .מי י ִֵׁתן ּוכְ כָל שֶ י ְִת ַאדֵׁ ם וְ י ְִתחַ מֵׁ ם הַ ַייִן עִ ם ִה ְת ַק ְד ֵׁ
דֹורנּו וְ הֹוגָיו .דֹורֹות ַרבִ ים
ִש ָר ֵׁאל וְ הַ ְתפּוצֹותְ ,מקֻּ בְ לֵׁי צְ פַת וְ הַ חֲ לּוצִ יםַ ,רבָ נֵׁי ֵׁ
שֹותים לִכְ בֹודָ ם שֶ ל ְמעַ צְ בֵׁ י הַ חַ ג בְ כָל הַ דֹורֹות :חַ כְ מֵׁ י הַ ִמ ְשנֶה וְ הַ ַתלְמּודַ ,פיְטָ נֵׁי ֶא ֶרץ י ְ
ִ
לֹותיו.
ּותפִ ָ
שֶ הֶ ֱענִיקּו לַחַ ג ֶאת ִמנְהָ גָיו ,פִ יּוטָ יו ְ
לפני ְש ִתיַת הַ כֹוס הָ ִראשֹונָה נִבְ ַרְך בְ ָרכָה בַ ת  1200שָ נָה:

פּואה ְלכָל
ְחּומין לַאֲ בֵׁ לִים וְ הּוא ְר ָ
ּומשַ מֵׁ חַ לֵׁב ּומַ צְ ִהיל ָפנִים ,שֶ הּוא ַתנ ִ
"בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם אֲ שֶ ר בָ ָרא ַייִן וְ ִתירֹוש שֶ הּוא עֶ ֶרב ַל ֶנפֶש וְ טֹוב ל ָָאדָ ם ְ
בֹורא פְ ִרי הַ ֶגפֶן"(מתוך כתב יד מהגניזה הקהירית
שֹותיו  .בָ רּוְך אֱ ֹלהֵׁ ינּו אֲ שֶ ר בָ ָרא ִתירֹוש ִמן הַ ֶגפֶן וְ ִה ְת ִקין עָ ִסיס ִמן הָ ֲענָבִ ים ,בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ ֶלְך הָ עֹולָםֵׁ ,
ָ
מהמאה ה)9-

כוס ראשונה מייצגת את עולם העשייה
עולם העשייה הוא המדרגה הנמוכה ביותר של הבריאה ,עולם החומר .כנגד עולם זה נאכל פירות הדורשים הגנה חיצונית מרובה ,פירות שתוכם נאכל
וקליפתם נזרקת כמו רימון ,פרי הדר ,אגוזים ,שקדים ,פול ,בוטנים וכו ..באוכלנו פי רות אלו נזכור כי גם במציאות היומיומית ,האפורה והשגרתית ,ניתן
למצוא את ניצוצות הרוחניות והקדושה ,את המרגש והמיוחד .כמו בפתגם "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".
נאכל את פירות עולם העשייה ונסיר את הקליפות המפרידות בין אדם לחברו ואדם ואלוהיו.
אם אוכלים פרי עונתי בפעם הראשונה בעונה זו ,מברכים לפני כן גם "
בָ רּוְך ַא ָתה ַא ֹּד-נָי אֱ ֹ -להֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם שֶ הֶ חֱ יָנּו וְ ִקיְמָ נּו וְ ִהגִ יעָ נּו לַזְ מַ ן הַ זֶה".
יאכל רימון ול ְַאחַ ר אֲ כִ ילַתו י ֹּאמַ ר:
(ואם אין אז תמר או תאנה וִ יבָ ֵׁרְך בְ קֹול ָרם ,וִ י ַכּוֵׁן שֶ בְ בִ ְרכַת הָ עֵׁ ץ הַ זֹו,
הּוא פֹוטֵׁ ר ֶאת כָל פֵׁרֹות הָ ִאילָן שֶ יֵׁש עַ ל הַ שֻּ לְחָ ן)

בֹורא פְ ִרי הָ עֵׁ ץ" אמן!"
ֹלקינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ֵׁ
"בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֵׁ

הרימון מסמל תכונה של יופי ושפע
הרימון הוא פרי יפהפה ואדמוני ,שאת ראשו מעטר כתר מלכותי .הפרי מרובה בגרעינים עסיסיים (תרי"ג  613 -בממוצע ,כמספר המצוות) והפך בעולם לסמל
של שפע ויופי.
תכונות אלו נוטות בקלות להיות תכונות חיצוניות .אולם ,בתורת ישראל השמה את הדגש על פנימיות החיים ,מסמל הרימון תכונות אלו במתכונתם
הפנימית .לא לחינם נאמר על רבי מאיר שלמד תורה מ"אחר" ששנה ופירש – "רבי מאיר רימון מצא ,תוכו אכל קליפתו זרק" (חגיגה טו ע"ב).
בראש השנה אנו אוכלים את הרימון כ"סימן" ,ומתפללים" :ירבו זכויותינו כרימון" ,לפי שהשפע העצום של גרגירי הרימון מסמל את העובדה שגם היהודי
שנראה כלפי חוץ לפעמים כאדם ריקני ,הרי בפנימיותו מרובה הוא בזכויות – "אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון".
כך גם בעניין היופי – כשהתלמוד (בבא מציעא פד ע"א) רוצה לתאר את הוד מראהו של רבי יוחנן ,שיופיו הנדיר השתייר מהיופי הרוחני של ירושלים ,הוא
ממשילו לגרעיני רימון הזוהרים באדמימותם בכלי כסף.
היות ואנו עומדים להתעלות (ולהתכנס פנימה) באכילת פירות ארצנו הקדושה בט"ו בשבט ,עד לפנימי-פנימיות ,יכולים אנו בזמן אכילת הרימון לבקש על
היופי ,השפע והפריון .כעת ,יהיו תכונות אלו תכונות חיצ וניות המבטאות עומק פנימי .זו תכונתה של ארצנו הקדושה ,אשר אדמתה ,הגשמית ככל הארצות,
מבטאת עולמות רוחניים וקדושים.
"מציון מכלל יופי ,אלוקים הופיע" ,כלומר – מציון שהוא שלימות יופי העולם ,אלוקים הופיע (זוהר ,אחרי מות).

מהיופי והשפע של הארץ מופיע הקדוש ברוך הוא .ניקח את גרגירי הרימון ,נתענג על יופיים ,ונבקש לזכות לשפע ויופי מתוך דבקות באלוקים.

לְאחַ ר אֲ כִ ילַתו י ֹּאמַ ר:
יאכל אגוז ו ַ
מנִים( .שיר השירים פרק ו פסוק יא)
ֶאל גִ נַת אֱ גֹוז י ַָר ְד ִתי ל ְִראֹות בְ ִאבֵׁ י הַ נָחַ ל ל ְִראֹות הֲ פ ְָרחָ ה הַ ֶגפֶן הֵׁ נֵׁצּו הָ ִר ֹּ

ִש ָר ֵׁאל -
רֹואה אֹותֹו כֻּלֹו עֵׁ ץ וְ ֵׁאין תֹוכֹו ִנכָרַ ,אְך כְ שֶ ַא ָתה פֹוצְ עֹו ַא ָתה מֹוצְ אֹו מָ לֵׁא ְמגּורֹות ְמגּורֹות שֶ ל אֹוכְ לִים ,כְָך י ְ
ִש ָר ֵׁאל לֶאֱ גֹוז? מָ ה אֱ גֹוז זֶה ַא ָתה ֶ
לָמָ ה נ ְִמ ְשלּו י ְ
אֹותם ְמ ֵׁל ִאים חָ כְ מָ ה .וְ כֵׁן ,מָ ה
בֹוד ָקם ַא ָתה מֹוצֵׁ א ָ
ידים שֶ בָ הֶ ן ִנכ ִָרים וְ ֵׁאין ִמ ְתפָאֲ ִרים לְהַ כְ ִריז עַ ל ִשבְ חָ ןַ ,אְך ִאם ַא ָתה ְ
ותנִים בְ מַ עֲשֵׁ יהֶ ם וְ ֵׁאין ַתל ְִמ ִ
צְ נּועִ ים וְ עַ נְוְ ָ
לֹוקים מַ ל ְִקיֹות הַ ְרבֵׁ ה ּובְ כָל ז ֹּאת ֵׁ -אין מַ עֲשֵׁ יהֶ ם נ ְִמ ָא ִסים:
ִש ָר ֵׁאל גֹולִים לְבֵׁ ין הָ אֻּ מֹות וְ ִ
אֱ גֹוז זֶה נֹופֵׁל בְ ִטיט וְ ֵׁאין מָ ה שֶ בְ תֹוכֹו נ ְִמ ָאס ַ -אף י ְ
יאכל אתרוג או פרי הדר אחר (גם מרקחת אתרוגים יפה) ול ְַאחַ ר אֲ כִ ילַתו י ֹּאמַ ר:

ְהּודי .וְ לָכן צָ ִריְך
הֹורה שֶ ל כָל י ִ
ּול ְַק ְח ֶתם ָלכֶם בַ יֹום הָ ִראשֹון פְ ִרי עֵׁ ץ הָ דָ ר (מחג סוכות)  -זֶה הָ ֶא ְתרֹוג .וְ הּוא ְמ ַרמז עַ ל הַ ְשכִ ינָה ,וְ עַ ל דָ וִ ד הַ מֶ לְֶך ,וְ עַ ל הַ נְשָ מָ ה הַ ְט ָ
הֹורה ִהיא ּוצְ ִריכָה ל ְִהשָ אר נ ְִקיָה מחֶ ְטאי הָ עֹולָם.
ל ְִהיֹות נ ִָקי ִמ ָכ ל פְ גָם וְ כ ֶֶתם ,כִ י הַ נְשָ מָ ה ְט ָ

האתרוג מסמל תכונה של "שמחה בעמל" – פרי כתוצאה ממאמץ ועבודה
נוהגים לאכול ריבת אתרוגים שהוכנה בסוכות .האתרוג ,שהוא פרי עץ הדר ,אינו נמנה על שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
אולם ,בארבעת המינים בסוכות זוכה הוא להיות נציג האילנות והפירות.
קבלה בידינו מרבותינו ,להתפלל "קדימה לעתיד" בט"ו בשבט ,על אתרוג כשר יפה ומהודר לחג הסוכות" ,כי הנה זה היום אשר עולה
השרף באילנות ,והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל ,הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה,
שיזמן לו ה' פרי עץ הדר ,וזהו שרמז התנא – "ראש השנה לאילן" ולא לאילנות ,להורות על האילן המיוחד המבואר בתורה למצווה"
(בני יששכר לחודש שבט ,בן איש חי).

זו הסיבה ,שלדעת רבי דעכו  -עץ הדעת  -היה דווקא עץ אתרוג
שנאמר "ותרא האישה כי טוב העץ " ,ועץ האתרוג הוא האילן היחיד שלכל חלקיו אותו טעם ,העלים ,הגזע והפרי " -עצו נאכל כפריו" (בראשית רבה טו ,ז).

בעת בריאת העולם ציווה ה' על האדמה ,שתוציא אילנות שטעם הגזע שלהם יהיה כטעם הפרי ,אך האדמה חטאה והצמיחה עצים שרק לפירותיהם יש טעם.
רעיון עמוק גנוז במדרש זה (אורות התשובה ו ,ז) :הפרי מבטא את המטרה והאידיאל ,והעץ את הדרך להגיע אליהם (תחשבו על זה).
כיום ,בעול מנו החומרי ,אנו מתלהבים ושמחים כשאנחנו מגיעים לשלב ה'פסגה' וה'סיום' ,ואיננו מצליחים להתלהב ולשמוח באותה מידה ,בעת שאנו
מעפילים בדרך אל היעד ,בחיי היום יום האפורים לעתים.
יוצא דופן הוא האתרוג המשמר את השמחה וההתלהבות בעת העמל כמו בעת ההישגים .גם ארצנו הקדושה היא ארץ בה "ההכנות" קדושות ,שהרי בארץ
ישראל אף המלאכות החומריות כעבודת האדמה ,קדושות הן.
חג הסוכות ,חג האסיף ,הוא זמן השמחה והכרת התודה על כל היבול אשר השגנו במשך השנה.
זהו זמן הפרי ,פרי עץ הדר .מי שעיניו בראשו מתפלל וחי את עניינו של האתרוג "כבר" בט"ו בשבט .הרבה לפני
שהפרי "מוכן" .יודע הוא שכבר כעת ,בזמן ראשית הצמיחה ,בכוחנו לשמוח על כל הדרך הארוכה שיעבור האילן במשך השנה עד לקטיף בחג סוכות.

בסיום הסדר ,נתפלל את תפילת "הבן איש חי" רבי יוסף חיים מבגדד ,על האתרוג ושאר האילנות ,ונכוון לזכות בשמחה בעבודתנו ועמלנו .אתרוג רומז
בצורתו החיצונית גם ללב ,ולכן האתרוג בסוכות צריך להיות נקי – "אתרוג דא הוא ליבא" (זוהר) ,זה הזמן להתפלל ללב טהור ונקי:

כוס שנייה ,רובה לבן ומיעוטה אדום – עונת האביב
איך מוזגים :אם זו כוס זכוכית ,אז בסופו של דבר שותים חצי מהנפח שלה (עד תחילת ההתעגלות שלה) אז ממלאים שני שליש (מהחצי) ביין לבן טעים ומוזגים מעליו עוד שליש יין אדום משובח.

מברכים:
ּומעּוטָ ּה ַייִן ָאדֹּם ,לִכְ בֹודֹו שֶ ל הָ ָאבִ יב .לִכְ בֹוד הַ צְ ִמיחָ ה הַ ְסמּויָה מֵׁ הָ עַ יִן
ּומזֻּמָ נִים ל ְַקיֵׁם ִמצְ וַת ְש ִתיַת כֹוס ְש ִניָה שֶ ל סֵׁ דֶ ר ט"ו בִ ְשבָ ט שֶ רֻּ בָ ּה ַייִן לְבֵׁ ן ִ
ִהנְנּו מּו ָכנִים ְ
"ק ְר ָקעִ ית" שֶ ִהיא הַ בָ ִסיס לִצְ ִמיחָ ה ְמחֻּ דֶ שֶ ת וְ הָ אֹור,
שֹורה עַ ל הַ סָ מּוי מֵׁ הָ עַ יִן ,לִכְ בֹוד הַ ְתחּושָ ה שֶ ל ַ
ּופֹורצֶ ת הַ חּוצָ ה...לִכְ בֹוד הַ בְ ָרכָה הַ ָ
הַ מַ ְת ִחילָה בְ שֶ ֶקט בַ ח ֶֹּרף ֶ
ישים כֹוס זֹו גַם לְמַ ְרבַ דֵׁ י הַ פְ ִריחָ ה בְ ַרחֲ בֵׁ י ַא ְרצֵׁ נּו
לתהֲ לִיכִ ים ִטבְ עִ יִיםָ .אנּו מַ ְק ִד ִ
שֶ ָת ִמיד מַ גִ יעַ בְ ִסיּום הָ אֲ פִ ילָה .הַ כֹוס הַ זֹו מֻּ ְקדֶ שֶ ת לְהַ ְתחָ לֹות חֲ דָ שֹות ,לְסֹובְ לָנּות ַ
שֹותים
עֹור ֶרת הַ נְשָ מָ ה ,הֹו ֶלכֶת וְ נִפְ ַתחַ ת ל ְִק ַראת הַ מַ ל ְִהיב וְ הֶ חָ דָ ש שֶ עֹומֵׁ ד ל ְִה ָכנֵׁס לְחַ יֵׁינּו בְ עֶ זְ ַרת הַ שֵׁ ם ָ .אנּו ִ
רֹומ ִמים ֶאת נַפְ שֵׁ נּו  ...עִ ם ְש ִתי ָָתּה שֶ ל כֹוס זֹו ִמ ְת ֶ
הַ ְמ ְ
ָאכּותיּותִ .מן הֶ עָ פָר
ִ
ּומל
ִש ֹּכ חַ בְ עִ דָ ן שֶ ל פְ ל ְַס ִטיק ּומַ ֶתכֶת ,טֶ כְ נֹולֹוגְ יָה ְ
נֹוטים ל ְ
יתי שֶ בֵׁ ין ָאדָ ם לָאֲ דָ מָ ה ,שֶ ָאנּו ִ
אש ִ
כֹוס זֹו גַם ִמתֹוְך ִש ְמחָ ה וְ הֹודָ יָה עַ ל הַ ֶקשֶ ר הַ בְ ֵׁר ִ
ירּה.
ְהֹוק ָ
ִשמֹּר עָ לֶיהָ ּול ִ
בָ אנּו וְ ֶאל הָ אֲ דָ מָ ה הַ ט ֹובָ ה נָשּובּ ,ובְ חַ יֵׁינּו ָאנּו ְמצַ ּוִ ים ל ְ
בֹורא פְ ִרי הַ ֶגפֶן" אמן!
"בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֵׁ ,

כוס שנייה מייצגת את עולם היצירה
עולם היצירה הנו המדרגה האמצעית של הבריאה .המדרגה הטומנת בקרבה את כוח היצירה וההתחדשות ,המחברת בין החומר והרוח .כנגד מדרגה זו נאכל
פרות שאת מעטפתם החיצונית אנו אוכלים וגרעינם טומן בחובו את כוח היצירה .באוכלנו פירות אלו נוקיר את כוח היצירה וההתחדשות שהוענק לכל
הברואים ,לצומח ,לחי ולאדם.
נחשוב על הדברים המעניקים לנו כוח ,על גרעין היצירה והחיות שבתוכנו.
יאכל זית ול ְַאחַ ר אֲ כִ ילַתו י ֹּאמַ ר:
שמֶ ְך" (ירמיהו פרק יא פסוק טז)
" ַזיִת ַר ֲענָן ְיפֵׁה פְ ִרי ת ַֹּאר ָק ָרא ה' ְ
ְאֹורְך" (ישעיהו פרק ס פסוק ג),
כְ שם שֶ הַ שֶ מֶ ן מ ִאיר  -כְָך בית המקדש מ ִאיר ְלכָל הָ עֹולָם .שֶ נֶאֱ מַ ר" :וְ הָ לְכּו גֹויִם ל ֵׁ

לָכן נ ְִק ָראּו אֲ בֹותינּו " ַזיִת ַר ֲענָן" שֶ הם ְמ ִא ִירים ַלכֹל בֶ אֱ מּונ ָָתם.

הזית מסמל תכונה של אור ורוחניות
בפסוק הפורט את שבעת המינים ,שנשתבחה בהם ארצנו הקדושה ,מוזכר הזית על שם המוצר העיקרי המופק ממנו – 'זית-שמן' .ואכן ,עד היום הזה נחשב
שמן הזית לשמן החשוב ביותר .לשמן שימושים רבים – בישול ,תיבול ,רפואה ,קוסמטיקה ומאור .בימי קדם השמן שימש לאכילה ,אך השימוש העיקרי בו
היה למאור ואף במקדש ,האיר שמן הזית המובחר ביותר במנורה הטהורה.

טעמו הטבעי של פרי הזית הוא מר ,וכדי להכשירו לאכילה הוא זקוק לתהליך עיבוד (כבישה במלח) מתמשך .בנוסף – רוב שמנו של הזית אגור בגלעינו
הקשה ,ולכן בשונה מיין ודבש תמרים שזבים מהפירות בסחיטה קל ה ,הרי שכדי להפיק שמן מהזית דרושה סחיטה אחרי מעיכת אבן כבדה ,המסתובבת
בעזרת קורה כבידה – הלוא היא "'קורת בית הבד".
בעבר ,השתמשו בבהמות לסובב את הקורה סביב ,אך באין אפשרות ,כמו במערות בר כוכבה מתחת פני האדמה או אצל עניים  -גם בכוח הזרוע על ידי
אנשים .אגב ,מכאן הביטוי הידוע "טול קורה מבין עיניך" מכיו ון שהאדם שדוחף את הקורה הכבדה בסיבוב ,אינו רואה דבר ומכאן בהשאלה  -אינו מבחין
באמת.

לכל הדעות – הזית אינו עץ הדעת
הזית מוזכר לראשונה בתורה ,בהקשר לסיום המבול בימי נוח .היונה הביאה לנוח עלה זית בפיה ,כמודה לאלוקים על מזונותיה ,לאחר כל ימי המבול ,בהם
ּותלּו ִים בְ יָד בָ שָ ר וָדָ ם " (עירובין יח ע"ב).
תּוקין כִ ְדבַ ש ְ
סּורים בְ יָדֶ יָך ,וְ ַאל י ְִהיּו ִמ ִ
ּומ ִ
רֹורין ַכ ַזיִת ְ
זֹונֹותי ְמ ִ
ַ
אכלה מפיתו של נוח בלבד  " -י ְִהיּו ְמ
כעת ,לאור כל אשר כתבנו ,נוכל להבין את העומק הרעיוני של שמן הזית .השמן הוא חומר הבעירה היוצר אור .כידוע ,האור הוא סמל הרוחניות ומשמש גם
ככינוי לאלוקים "אור אינסוף".
בתהליך הבעירה האש מכלה את ה"חומר" (שמן) ונוצר אור רוחני .כך ,האש בעצם מסמלת את התודעה/מודעות הממירה חומר ברוח.
נֹורה בַ דָ רֹום" (בבא בתרא כה ע"ב) ,וכן המנורה
לפיכך ,מנורת המקדש בה דולק שמן הזית מבטאת חוכמה והשראת שכינה – "הָ רֹוצֶ ה שֶ י ְַחכִ ים י ְַד ִריםְ ...מ ָ
ִש ָר ֵׁאל" (שבת כב ע"ב).
שֹורה בְ י ְ
"עֵׁ דּות ִהיא לְבָ ֵׁאי עֹולָם שֶ הַ ְשכִ ינָה ָ
לאח ר שאכלנו מהחיטה ושתינו מהיין ,המהווים בסיס גשמי של שלווה ופריצת דרך ,זוכים אנו לזית המאיר בתוכנו את אור הרוח.
כדי לזכות לרוח ,דרושה עבודה מקדימה ,כשמן המופק מהזיתים המרים בלחץ ובדוחק ,אך מי שיתעקש ויעמול – יזכה לאור גדול.
ייתכן שהחיטה או הגפן היו עץ הדעת בגן עדן ,אך הזית הדורש עמל ויזע ,נקי מחטא עץ הדעת ,בו קפץ האדם למדרגות חדשות טרם זמנו.
לכן מתאים דווקא עץ זה כדי לבטא את שאיפת היונה לזכות למזונותיה בכוחות עצמה .סגירת מעגל מעניינת היא סיפור יונה הנביא שכמו שהיונה התעופפה
לבדוק אם תם המבול וניתן לחזור אל היבשה ,יונה הנביא נשלח להביא בשורה לתושבי נינוה על היבשה ,אך ברח לים...ו"ספינה חיה"  -הלוויתן החזיר אותו
אל היבשה...להביא את הבשורה של האור  -החזרה בתשובה לתושבי העיר.
בארץ ישראל מצויה תעשיית שמן עתיקה .בזיתי הארץ טועמים אנו את טעמה של אדמת הקודש ,הנקנית בתחילה בייסורים ,ומזכה את היושב בה לחכמה
והשראת השכינה" .אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".
זה הזמן ,ברוח החג ,להאיר פנים לסובבים אותנו ,ולהתפלל על כל שאיפותינו הרוחניות .הרבה אור!

סיפור " /הזית ,מנין הוא?!"
באחד ממסעותיו לחו"ל ,הוזמן מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל למסעדה אמריקאית הידועה במאכליה המשובחים .בעל המסעדה רצה להרשים את הרב ,ואמר
לו באנגלית – "עוד מעט ,אגיש לרב זיתים גדולים ומשובחים" ,אמריקאים" ,אשר אין כמותם אפילו בארץ ישראל" .באותו רגע החליט הרב ,שלא לאכול
מזיתים אלו ,מפני כבודם של זיתי ארץ ישראל .בכל זאת ,מפאת כבודו של האיש ,נעתר הרב לבקשת בעל המסעדה ,לפחות להתבונן בקופסת הזיתים ואולי
להריח אותם ולהתרשם .התבונן הרב בקופסה ,והנה רשום בעברית בקטן – "מיוצר על ידי קבוצת יבנה"'...

לְאחַ ר אֲ כִ ילַתה י ֹּאמַ ר:
יאכל תמר ו ַ

דָ ַרש ַרבִ י ִחיָיא בַ ר לּו ְל ָינִי:
ִשגֶהִ ,אם נֶאֱ מַ ר " ָתמָ ר" לָמָ ה נֶאֱ מַ ר " ֶא ֶרז" ,וְ ִאם נֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז לָמָ ה נֶאֱ מַ ר ָתמָ ר?
כָתּוב :צַ ִדיק כ ַָתמָ ר יִפְ ָרח כְ ֶא ֶרז בַ לְבָ נֹון י ְ
ִיתי אֹומֵׁ ר :מָ ה ָתמָ ר ֵׁאין גִ זְ עֹו מַ ְחלִיף ַ -אף צַ ִדיק חַ ס וְ חָ לִילָה ֵׁאין גִ זְ עֹו מַ ְחלִיף ְ -לכְָך נֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז,
ִאלּו נֶאֱ מַ ר ָתמָ ר וְ ל ֹּא נֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז ,הָ י ִ
ִיתי אֹומֵׁ ר :מָ ה ֶא ֶרז ֵׁאין עֹושֶ ה ֵׁפירֹות ַ -אף צַ ִדיק חַ ס וְ חָ לִילָה ֵׁאין עֹושֶ ה פֵׁרֹות -
ִאלּו נֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז וְ ל ֹּא נֶאֱ מַ ר ָתמָ ר ,הָ י ִ
ְלכְָך נֶאֱ מַ ר ָתמָ ר וְ נֶאֱ מַ ר ֶא ֶרז ( ַת ֲענִית כה')

התמר מסמל תכונה של מתיקות החיים ואריכות ימים
בשבעת המינים לא מוזכר התמר בשמו ,כי אם על שם המתיקות המופקת ממנו – "דבש" .התמר חותם את שבעת המינים ,עומד בפסגתם ומבטא את
מתיקות החיים.
עץ התמר הוא גם העץ ממנו אנו נוטלים את הלולב לארבעת המינים .המילה 'לו–לב' מבטאת תכונה יוצאת דופן של עץ הדקל :כל העצים מתפצלים לענפים
רבים ,ובנוסף מגדלים מסביב לגזע העץ בכל שנה טבעות חדשות המכילות צינורות הזנה חדשים לעץ .לפיכך ,אם חלק מהעץ נפגע או נכרת יכול העץ להתחדש
ולצמוח מחדש.
לעומתם ,הדקל משלים את בניית הגזע בתחילת חיי העץ ולא מגדל בהמשך צינורות הזנה חדשים .הוא אף אינו מתפצל לענפים שונים ,כי כפות התמרים הם
בעצם עלים גדולים הגדלים מן הגזע עצמו .לפיכך יש בדקל גזע מרכזי אחד ,שבראשו מתנוסס הלב החי היחידי של העץ ,שמצמיח את הלולבים ההופכים
לעלים חדשים.
כך ,נוצרות שתי התכונות המיוחדות של הדקל :האחת – הדקל צומח רק לגובה ולא לרוחב ,והשנייה – במקרה של פגיעה בלב החי של העץ ,הדקל לא יוכל
ִש ָר ֵׁאל ֵׁאין לָהֶ ם ֶאלָא לֵׁב ֶאחָ ד לַאֲ בִ יהֶ ם
לתקן את הפגיעה ולהמשיך את חייו .חז"ל ביטאו תכונות אלו באומרם " :מָ ה ָתמָ ר זֶה ֵׁאין לֹו ֶאלָא לֵׁב ֶאחָ דֵׁ ,אף י ְ
שֶ בַ שָ מַ יִם"(.סוכה מה ע"ב) ה"לו-לב" צומח ישר מלב העץ.
כאן גנוז סודו של התמר ,פרי החיים :כידוע ,האדם חי כל עוד נשמתו בגופו .כל עוד הוא נושם .מכאן שהחלק המחייה אותנו הוא "הנשמה" ,שהוא חלק
אלוקי של ממש השוכן בקרבנו ,הלוא היא ניצוץ מ"השכינה" .אם כן ,הנשמה היא החלק האלוקי שנמצא בקרבנו ונקודת החיבור הפיזית בינינו לאלוקים.
במלים אחרות :החיבור לאלוקים הוא ניצוץ החיים שלנו .בחטא עץ הדעת ,סטה האדם מנקודת החיבור לאלוקים ,שהיא נקודת המרכז ולבם של החיים,
וחשב שאפשר למצוא חיים אחרים מבלעדי ה' .לפיכך ,נענש האדם ונחסמה בפניו הדרך לעץ השני – עץ החיים.
מיהו עץ החיים? אומר בעל הטורים (ויקרא כג ,מ) – "לולב" בגימטריה זהה ל"חיים".
הלולב הוא עץ החיים.
לפיכך ,לולב יבש  -פסול ,לפי שרק עצים חיים כשרים ,ונרמז הדבר בהלל – "לא המתים יהללו יה" – (ירושלמי סוכה פ"ג).

כשם שחיי התמר תלויים בהמשך יכולתו לצמוח ישר כלפי מעלה ,ללא סטיות ומסלול ים צדדיים ,כך חיי האדם תלויים בחיבורו התמידי לנקודת המרכז של
חייו ,חיבורו לנשמתו האלוקית" .צדיק כתמר יפרח ...שתולים בבית ה' ...עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו ,להגיד כי ישר ה' צורי ולא עוולתה בו".

בט"ו בשבט אנו אוכלים מפירות ארץ חמדה – ארץ החיים .לא חר שעשינו כוונה לתקן את חטא אכילת עץ הדעת באכילת החיטה ובשתיית היין ואף זכינו
לרוחניות וחיבור עם ה' באכילת הזית ,נפתחת לפנינו מחדש הדרך אל הלב – הלב לאבינו שבשמיים ,הדרך לעץ החיים ,דרך ברכת ואכילת התמר.
באכילת התמר המתוק נתפלל לזכות להתענג על מתיקות החיי ם .ומה יותר מתוק מחיים רוחניים עם משמעות דרך קשר עם אלוקים?
כל רופא ברחבי העולם יודע (סיני ,אמריקאי ,הודי) שהתרופה הטובה ביותר היא "להקדים את התרופה למכה" כלומר למנוע את המחלה!
ההפך ממחלה היא "בריאות" מלשון "בריאה" או "בחירה" נכונה ומאוזנת ועבודת מידות מדוייקת,
כך ,כשנזכה שחיינו יהיו מתוקים – נזכה גם שיהיו חיים טובים וארוכים.

סיפור " /הדקל המפתיע"
בעת שהוקם היישוב "מצפה יריחו" בלב המדבר ,לא רחוק מים המלח ,רצה אחד התושבים לנטוע במקום מטע תמרים .הגיעו למקום מומחי חקלאות ,בדקו
את השטח ופסקו – העצים כאן לא יצליחו .פנה אותו תושב לעסוק בתחומים אחרים ,אך החליט לנסות ולנטוע דקל אחד ליד ביתו .והנה פלא ,העץ צמח
והניב ...כמות עצומה של תמרים .כה רבים התמרים ,עד שבכל ערב ראש השנה ,גודדים את התמרים (המילה הנכונה לקטיף תמרים) ,והנוער מחלק אותם
לכל משפחות היישוב בברכ ת שנה טובה ומתוקה .כך ניצב העץ בלב היישוב ,כאות וסימן להתגשמות הנבואה" :ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תישאו
לעמי ישראל"( .יחזקאל לו ח)

כוס שלישית ,כולה יין אדום – עונת הקיץ
איך מוזגים :אם זו כוס זכוכית ,אז בסופו של דבר שותים חצי מהנפח שלה (עד תחילת ההתעגלות שלה) אז ממלאים חצי מהכוס ביין אדום משובח.

מברכים:
יתנֵׁי הַ טֶ בַ עֶ ,את יְמֵׁ י הַ חֹּם הַ גֹובְ ִרים
ִישית שֶ ל ִתקּון ט"ו בִ ְשבָ ט שֶ ֻּכלָּה ַייִן ָאדֹּם .כֹוס הַ ְמסַ מֶ לֶת ֶאת עָ צְ מַ ת ֵׁא ָ
ּומזֻּמָ נִים ל ְַקיֵׁם ִמצְ וֹות ְש ִתיַת כֹוס ְשל ִ
ִהנְנּו מּו ָכנִים ְ
יאּותנּו ,לִכְ בֹוד
ֵׁ
ֵׁרֹותיו הָ אֲ ד ִֻּמים המלאי חומָ ִרים הַ ִחיּו ִניִים לִבְ ִר
עֹורנּוֶ ,את הַ ַקיִץ עַ ל ְשלַל פ ָ
כָעֵׁ ת עַ ל יְמֵׁ י הַ ָק ָרהֶ ,את ִשיא הָ אֹור שֶ ל הַ שֶ מֶ ש הַ מַ ְא ִדימָ ה ֶאת ֵׁ
ּומבָ ִשיל לְבָ בֹות ,הַ ְמיַצֵׁ ר ֶאת חֹּם הַ ִק ְרבָ ה וְ הָ ַאהֲ בָ ה .נְצַ יֵׁן גַם ֶאת
ִש ֶתה כֹוס זֹו גַם לִכְ בֹוד הַ חֹּם הַ מַ בְ ִשיל ֶא ְשכֹולֹות ִ
הַ יְבּולִים הַ נֶאֱ סָ פִ ים וְ הַ מַ ְחסָ נִים הַ ִמ ְתמַ ל ְִאים .נ ְ
נֹושי הַ ְמ ַאפְ יֵׁן ֶאת הָ עָ ם שֶ לָנּוְ ,לכָל הַ צֹומֵׁ חַ וְ הַ גָדֵׁ ל
תּוחים שֶ לָנּו ֶאחָ ד לַשֵׁ נִי בְ עֵׁ ת צָ ָרה וְ ַלחֹּם הָ אֱ ִ
בּותּה הַ חַ מָ הַ ,ללְבָ בֹות הַ פְ ִ
ִשפ ָָתּה ,ל ְַת ְר ָ
הַ ֶקשֶ ר שֶ לָנּו ל ְַא ְרצֵׁ נּו ,ל ְ
בֹורא פְ ִרי הַ ֶגפֶן" אמן!
בָ ּה".בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֵׁ ,

כוס שלישית מייצגת את עולם הבריאה
עולם זה הנו המדרגה העליונה המתגלמת בבריאה .זהו עולם הרוח הנצחית .כנגד מדרגה זו נאכל פירות ,הנאכלים כמות שהם ,ללא הפסד וללא בזבוז.
באכלנו פירות אלו ,נזכור את המימד הרוחני שבאדם ובטבע ,מימד שגם אם הוא נסתר מעינינו ,הוא הכוח המניע את מעגלי הבריאה.
יאכל תאנה ול ְַאחַ ר אֲ כִ ילַתה י ֹּאמַ ר:

ָאמַ ר ַרבִ י ִחיָיא בַ ר ַאבָ א ָאמַ ר ַרבִ י יֹוחָ נָן ,לָמָ ה כָתּוב" :נֹוצֵׁ ר ְת ֵׁאנָה י ֹּאכַל פִ ְריָּה"?
תֹורה ל ְִת ֵׁאנָה? מָ ה עֵׁ ץ ְת ֵׁאנָה זֶה ,כָל זְ מַ ן שֶ ָאדָ ם ְממַ ְשמֵׁ ש בֹו  -מֹוצֵׁ א בֹו ְת ֵׁאנִים.
לָמָ ה נ ְִמ ְשלּו ִדבְ ֵׁרי ָ
תֹורה כֵׁן כָל זְ מַ ן שֶ ָאדָ ם הֹוגֶה בָ הֶ ם מֹוצֵׁ א בָ הֶ ם טָ עַ ם טֹוב.
ַאף ִדבְ ֵׁרי ָ

התאנה מסמלת תכונה של פנימיות וסבלנות
התאנה אותה אנו אוכלים ,היא פרי מעט מוזר ויוצא דופן .גם שהיא בוסר ,היא נראית "מוכנה" אך בעצם זה פרח חמוץ ולא פרי מתוק .עץ התאנה לא
מוציא פרחים במתכונת המוכרת לנו משאר העצים ,שצורתם שונה לחלוטין מהפרי המוכן לאכילה ,אלא מוציא פגות  -כדורים שבתוכם עשרות פרחים
קטנטנים המופרים בעזרת צרעות שנכנסות לתוך התאנים .מי שאין לו סבלנות לחכות להבשלת הפרחים ומנסה "לדלג שלב" זוכה לטעום פרח חמוץ עם
עסיס לבן ועוקצני...מי שממתין להבשלת הפרחים  -זוכה  -לאכילת הפגות המתוקות  -ולא את הפרחים שטעמם חמצמץ.
במילים אחרות – התאנה מדלגת שלב בדרך ההתפתחות הרגילה של כל הפירות ,כי הפרח נראה ממש כמו פרי ובוחן את סבלנותנו...
זו הסיבה ,שבתנ"ך ובחז"ל ,כשרוצים לבטא עשיית מעשה קודם זמנו מביאים את התאנה כמשל – "ראויה הייתה לדוד בת שבע ,אלא שאכלה פגה"
(סנהדרין קז ע"א)" ,כביכורה בטרם קיץ בעודה בכפו יבלענה" (ישעיהו כח) .וכן מעשה בבנו של רבי יוסי דמן יוקרת ,שהיה צריך לספק מזון לפועלי אביו ,וציווה
על עץ התאנה הסמוך להוציא תאנים קודם זמנם ,ונענש על כך (תענית כד ע"א) .כמובן ,התיקון לבעייתיות שבדילוג על שלבים נעוץ במידת הסבלנות – "נוצר
תאנה יאכל פריה".

זו הסיבה ,שלדעת רבי נחמיה  -עץ הדעת  -היה דווקא עץ תאנה
שהרי בתום החטא הרגישו האדם ואשתו מבויישים שעירומים הם ,וכתיקון לכך תפרו לעצמם לבוש מעלי תאנה ,מפני ש"בדבר שקלקלו בו נתקנו" (ברכות מ
ע"א).

פגם החצנת הגוף (חוסר צניעות ,או "התייוונות" בלשון החשמונאים) נולד בעקבות החטא הראשון בהיסטוריה – ומכאן הנטייה של כל הדורות (ושלנו)
להחצנה של יופי חיצוני ,חשיפת חלקי גוף בצורה מוגזמת ,האדרת השטחי שנובעת במידה רבה מאיבוד המשמעות של הפנימיות ,או מהרצון להתבלט בצורה
קלה ומהירה "אינסטנט" ,למשוך את הלב ("תשומת לב") ללא משמעות אמיתית.
הלבוש ,לעומת זאת ,לפי המשל הזה" ,מונע תשומ ת לב מקולקלת" מוביל את האדם לדרך ארוכה יותר ,המוציאה את הפנימיות החוצה  -כלומר למצוא
בסבלנות ובעבודה ממושכת ,את ייחודו ומקומו בעולם  -יעודו הרוחני והגשמי ,שאינו קשור דווקא ליופיו או צורתו החיצונית .מכאן מקור ביטויים רבים
ובין השאר "אל תתבונן בקנקן אלא מה שבתוכו"..
נמצאנו למדים שהתאנה ,שכל פרחיה ותהליך פריונה מתרחשים בפנים הפרי ,מחנכת את האדם לצניעות ופנימיות הדורשים גם סבלנות רבה.
תהליך גאולת ישראל בארץ ישראל דורש סבלנות ואורך רוח ,אך בסופו נזכה לגלות (למצוא) ולגילוי (הוצאה לאור) את הרוחניות שבפנימיות החיים.
בזמן אכילת התאנים נתכנס ,כל אחד מהמסובים ,לתוכו פנימה .נתמקד בחוזקות הפנימיות שלנו ונזכור שאם נמתין מעט בסבלנות ,ונתפלל לזכות להיות
אנשים פנימיים וסבלניים אורנו יזרח ,חזק ולמשך שנים ,כאור השמש ,לא כאור הירח שמחזיר אור של אחרים ואין לו מקור אור של עצמו.....
יאכל חרוב ,ול ְַאחַ ר אֲ כִ ילַתו י ֹּאמַ ר:

מה ניתן ללמוד מהחרוב? לחרוב יש גם תכונה מיוחדת ,כמו שמספר התלמוד:
" יֹום ֶאחָ ד הָ יָה [חֹונִי] הֹולְֵׁך בַ דֶ ֶרְךָ ,ר ָאה ִאיש נֹוטֵׁ עַ עֵׁ ץ חָ רּוב .שָ ַאל חֹונִי" :מָ ַתי הָ עֵׁ ץ ָינִיב פֵׁרֹות?" ,עָ נָה לֹו הָ ִאיש" :בְ עֹוד ִשבְ עִ ים שָ נָה"ַ .תמָ ה חֹונִי וְ שָ ַאל" :וְ כִ י
בֹותי נ ְָטעּו בִ ְשבִ ילִי ,כְָך אֲ נִי נֹוטֵׁ עַ בִ ְשבִ יל
אתי חָ רּוב נָטּועַ מֵׁ נִיב פֵׁרֹות .כְ שֵׁ ם שֶ אֲ ַ
אתי לְעֹולָם ּומָ צָ ִ
ַא ָתה בָ טּוחַ שֶ ִת ְחיֶה ִשבְ עִ ים שָ נָה?" ,וְ הֵׁ ִש יב לֹו הָ ִאיש" :אֲ נִי בָ ִ
בָ נַי( ".מסכת תענית ,דף כג ,עמוד א)

הלקח שאנחנו יכולים ללמוד מהחרוב הוא נפלא :חשוב להשקיע בעתיד ,לחשוב לטווח ארוך .גם אם מדובר על תשואה שתבוא רק אחרי תהליך ארוך ומפרך,
ללא רווחים מידיים ,בסוף נזכה לטעום מהפירות .ואם לא אנחנו – אז הדורות הבאים.
יאכל תפוח ,ול ְַאחַ ר אֲ כִ ילַתו י ֹּאמַ ר:
דֹודי בֵׁ ין הַ בָ נִים בְ צִ לֹו ִחמַ ְד ִתי וְ יָשַ בְ ִתי ּופִ ְריֹו מָ תֹוק ל ְִחכִ י( ":שיר השירים פרק ב פסוק ג)
" כְ ַתפּוחַ בַ עֲצֵׁ י הַ יַעַ ר כֵׁן ִ

לָמָ ה נ ְִמשַ ל הַ ַקבָ "ה ל ְַתפּוחַ ?
תֹורה,
לֹומַ ר לְָך מָ ה ַתפּוחַ זֶה נ ְִר ָאה לָעַ יִן בְ ל ֹּא כְ לּום ַאְך בֶ אֱ מֶ ת יֵׁש בֹו טָ עַ ם וְ ֵׁריחַ  ,כְָך הַ ַקבָ "ה ִחכֹו מַ ְמ ַת ִקים וְ כֻּלֹו מַ חֲ מַ ִדים וְ נ ְִר ָאה לְעֹובְ דֵׁ י כֹוכָבִ ים וְ ל ֹּא ָרצּו ל ְַקבֵׁ ל הַ ָ
(מ ְשלֵׁי ח)
ּוראּו כִ י טֹוב ה' ,וְ יֵׁש בֹו מַ אֲ כָל ִדכְ ִתיב ִ
(ת ִהלִים לד) טַ עֲמּו ְ
תֹורה בְ עֵׁ ינֵׁיהֶ ם כְ דָ בָ ר שֶ ֵׁאין בֹו מַ מָ שּ ,ובֶ אֱ מֶ ת יֵׁש בֹו טָ עַ ם וְ ֵׁריחַ  ,טָ עַ ם ִמ ַניִן? שֶ נֶאֱ מַ ר ְ
וְ הָ י ְָתה הַ ָ
תֹורה לְפִ יכְָך ֵׁאין ָאנּו זָזִ ים ִמן הַ ַקבָ "ה
יֹודעִ ין כֹּחָ ּה שֶ ל ָ
ִש ָר ֵׁאל ָאנּו ְ
(שיר הַ ִש ִירים ד ) וְ ֵׁריחַ שַ ְלמ ַֹּתיְִך כְ ֵׁריחַ לְבָ נֹוןָ ,א ְמרּו י ְ
ּומפַז ,וְ יֵׁש בֹו ֵׁריחַ שֶ נֶאֱ מַ ר ִ
טֹוב פִ ְריִי מֵׁ חָ רּוץ ִ
תֹורתֹו ,שֶ נֶאֱ מַ ר :בְ צִ לֹו ִחמַ ְד ִתי וְ יָשַ בְ ִתי ּופִ ְריֹו מָ תֹוק ל ְִחכִ י(.שם)
וְ ָ

סיפור " /הפירות הטובים באמת"
האדמו"ר הקדוש רבי אהרון מבעלז זי"ע ,שזכה להימלט בשנות השואה האיומה לארצנו הקדושה ,היה משתדל לאכול דווקא מפירות הארץ .אגב ,עד היום
נוהגים חסידי בעלז לשתות "לחיים" עם ליקר בננות ,מפני שבימי ר' אהרון היה זה הליקר היחידי שהופק מפירות הארץ .אותם שנים היו שנות ה'צנע'
שבראשית שנותיה של המדינה .והנה ,באחד ה'טישים' (התועדויות ,ישיבה בשולחנות ארוכים לציין ארועים או שעורי תורה) חילק רבי אהרון תפוחים
מהארץ .בהתאם לאילוצי הימים ההם ,לא היו התפוחים מובחרים .במרחק גדול מהרבי עמדו כמה חסידים עשירים מחוץ לארץ והתלחשו ביניהם .הרבי
קלט את ההתלחשות וציווה עליהם לספר לו על מה התלחשו .החסידים התביישו בדבריהם ,אך חזקה עליהם מצוותו של הרבי ,והם התוודו – "אמרנו,
שבפעם הבאה שנבוא אל הרבי ,נביא לו מחו"ל תפוחים יפים מאלה" .אמר להם הרבי – אתם מתבוננים בדבר עצמו ולא במהותו (הרוחנית) נא אימרו אחרי –
וביקש מהם לחזור איתו על משפט זה שלוש פעמים – "התפוחים של ארץ ישראל הכי טובים ,יפים וטעימים".

יאכל צימוקים/ענבים ול ְַאחַ ר אֲ כִ ילַתם י ֹּאמַ ר:

הגפן מסמלת תכונה של "דילוג ,קפיצה רוחנית" – מתוך שמחה
מענבי הגפן אנו מפיקים את היין ,ה"משמח לבב אנוש" .היין הוא המשקה החשוב ביותר ,עד שקבע ברכה מיוחדת לעצמו – "בורא פרי הגפן"
תכונתו הבולטת ביותר של היין היא ,שהוא משחרר את האדם ונותן לכוחותיו הפנימיים ולנשמתו לפרוץ החוצה – "נכנס יין יצא סוד" .מעט יין גורם לנו
תחושת שחרור ושמחה ,מפני שנשמתנו משתחררת ממשא הגוף והיא חופשיה ומשוחררת .אולם ,יין רב מעביר את המשקל מהנשמה לתאוות הגוף ,ומפיל את
האדם בסבך החטא (כל הרואה סוטה בקלקולה ירחיק עצמו מן היין ,שהיין מביא לידי קלות ראש וחטא – (סוטה ב ע"א ורש"י שם).
בהמשך ,גורם היין הרב להיפוך רגשות ,ולאחר ההתפכחות מתחלפת השמחה בדיכאון כבד.

זו הסיבה ,שלדעת רבי מאיר – עץ הדעת  -היה דווקא עץ גפן
"שאין לך דבר שמביא קללה על האדם אלא יין" (ברכות מ ע"א).

כאן אנו מגיעים לעומק הפלא של היין ,שהשמחה והדיכאון משמשים בו בערבוביה .השמחה מצויה במציאות של שלמות .שלמות זו מצויה אצל מי שמקיים
איזון והרמוניה בין הגוף והרוח המרכיבים את אישיותו .הלוגם קמעא ,נותן מקום לגופו וחי בעיקר את נשמתו ונמצא שרוי בשלמות ובשמחה .לעומתו,
השותה לשוכרה ,הרי הוא מדלג בכוח לפסגות מעבר להשגתו .כול ו שקוע בגופו אך מתאווה הוא שנשמתו תשתחרר ותזכה ל'אורות גבוהים' .אולם ,אורות
עליונים אלו הם אורות גזולים ,שכן השיכור לא זכה באמת להגיע לתחושה רוחנית מרוממת זו ,ולכן סופו לאבדם ולהתרסק על קרקע המציאות .כך נהג אדם
הראשון ,שהתאווה לכוחות לא לו ,וסופו שאיבד את חלקו כליל.
מתפלל אמיתי חש תחושות דומות לשיכור .כשיכור ,הוא משתחרר מהגוף וממריא לתחושות רוחניות מרוממות .לפיכך – חשב עלי הכהן את חנה ,המתפללת
הגדולה ,לשיכורה .אך עדיין ישנו הבדל מהותי בין המתפלל לשיכור :בתום התפילה ,המתפלל בדבקות עצומה לא יכול להגזים במידת דבקותו כמו ששיכור
מגזים ביין (הלוא היא עבודת המידות  -באיזו מידה) ,ולכן לא מקיא ולא חש בדיכאון ,מפני שהוא הגיע למקומו הרוחני באמת ובאיזון ,לאחר טיפוס הדרגתי
ובטוח.
מבחינות רבות מצוי מקורה של תעשיית היין העולמית בארץ ישראל .בארץ זקוקים אנו יחד עם הרוגע ויישוב הדעת של החיטה ,לכוחות הפריצה והדילוג של
הגפן .הגאולה תבוא רק באיזון הראוי (איזון המידות) בין מעשי האדם ומעשי האלוקים ,הגורם לקפיצות ודילוגים מעבר לכוחות אנוש" .קול דודי ...מדלג על
ההרים ,מקפץ על הגבעות".
היהודי שותה מעט ומאחל "לחיים" ,כלומר ברכה לקפיצתה מעבר לתפיס ת האנוש ה"רגילה" שמביאה חיים של שמחה מתוקנת ושלימות תוך כדי הכרת
הטוב האלוקי היורד אל העולם .המהדרים (חב"ד) יברכו אף "לחיים  -לחיים!" לסמל את ההכרה שמי שחי ככה זוכה לגן עדן עוד בחייו ובאמת "חי"
בהתעלות ("כל האנשים נושמים ,מעטים באמת חיים).
כלומר הראשון הוא לכבוד ההכרה שהיין בקדושה ובמידה הנכונה מסייע לנו לשמוח שמחת אמיתית שמעבר לכוחנו והברכה השנייה לכבוד שימור ההרגשה
הזו גם ללא יין  -לחיי "הרגשת גן עדן" בחיי היומיום!
להבדיל וכדי להדגיש ,יש פעמים בודדות שבהם אנו מצווים לשתות "עד דלא ידע להבדיל בין טוב לרע" קרי לסמל רק את הקפיצה שמעל לכוחנו  -בלי
שליטתנו ,כדי להדגיש את הנס הגדול שקרה בכוח האלוהי ולא בכוח האדם (נס פורים).

סיפור " /הגפנים שבו לגבולם "
סיפר הרב שמואל אליהו בשם רבו של מחוז בורדו בצרפת :כידוע ,בבורדו ישנם גפנים מיוחדים ,שמענביהם מייצרים את יין 'בורדו' ,המפורסם בכל העולם
באיכותו וטעמו .מסורת עתיקה העוברת מדור לדור בקרב תושבי בורדו הצרפתים מספרת ,שאבות אבותיהם של הגפנים הללו הובאו לבורדו לפני כאלפיים
שנה על ידי הרומאים ששבו מהמלחמה בארץ ישראל.
כששבו היהודים לארצם בעליות הראשונות ,ביקש הברון רוטשילד להקים תעשיית יין במושבות הראשונות בארץ ,ומשנזכר במסורת זו ,הביא ייחורי גפנים
מבורדו לארץ .והנה פלא ,לאחר שהחלו הגפנים להניב פרי בארץ ,הכתה מכת 'קימחון ' את הגפנים בבורדו ותעשיית היין במחוז ספגה מכה אנושה .בעקבות
זאת ,חובבי יין בורדו החלו לצרוך את יין ארץ ישראל ששב לגבולו .מאז ,תעשיית היין בעולם מצטיינת בכמותה ,אך איכותה הולכת ויורדת ,ואילו יינות
הארץ הולכים ועולים וזוכים במדליות זהב עולמיות .כך מתקיימים דברי חז"ל (רבנו יונה ברכות לז ע"ב) ,שמוזגים מים ביין של ברכת המזון בברכת הארץ,
להודיע שבח ארץ ישראל שהיין שלה חזק.

י ְִקחּו פְ ִרי ִמפֵׁרֹות הָ אֲ דָ מָ ה או ירק וִ יבָ ְרכּו:

בֹורא פְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה" אמן!
ֹלקינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ֵׁ
"בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֵׁ

סיפור  /הפרי המחבר אותנו לארצנו (שום)
סיפרה הגברת מחפודה מנתניה" :אבי ז"ל היה ידוע במרוקו כאוהב הארץ .באותם ימים ,באו למרוקו במחתרת שליחי עליה מהארץ ,אך סכנה גדולה הייתה
לארחם בבית .פעם ,בט"ו בשבט ,הזמין אבי את קרוביו לסדר ט"ו בשבט ובנוסף – שליח מארצנו הקדושה .בסדר היו רק פירות מחו"ל ,אך אבי שאהבת
הארץ בערה בו שאל את השליח אם יש לו פרי מהארץ .פשפש השליח בבגדיו ,ולתדהמת הנוכחים שלף שום שנשא עימו כסגולה .בחרדת קודש טיגן אבי את
השום ,וכולם טעמו מפירות ארצנו .למחרת ,בא מישהו לאבי בהיחבא והזהירו :דע לך ,שהשלטונות יודעים שהחבאת שליח
ממדינת ישראל ,קום וברח .מיד ויתר א בי על כל רכושו ,וברחנו כל המשפחה לארץ ישראל .כך זכינו ,בזכות פירות הארץ,
לחגוג את חג הפסח בארץ המובטחת".
עֹורה  -כְ גֹון פשטידה ,עּוגֹות או מיני מאפה אחרים שאינם לחם וִ יבָ ְרכּו עָ לָיו:
י ְִקחּו מַ אֲ כָל הֶ עָ שּוי ִמן הַ ִחטָ ה אֹו ְש ָ

בֹורא ִמינֵׁי ְמזֹונֹות ":אמן!
ֹלקינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ֵׁ
"בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֵׁ
סּוקים בְ עִ ְניַן ִחטָ ה וְ לֶחֶ ם:
ֹּאמרּו פְ ִ
ַאחַ ר שֶ י ֹּאכְ לּו ְמעַ ט ,י ְ

המֹּת יֹּצְ ִאים בַ בִ ְקעָ ה ּובָ הָ רֶ :א ֶרץ ִחטָ ה
ּות ֹּ
וְ שָ מַ ְר ָת ֶאת ִמצְ ֹות יְהֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך ָל ֶלכֶת בִ ְד ָרכָיו ּו ְלי ְִר ָאה אֹּתֹו :כִ י יְהֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך ְמבִ יאֲ ָך ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָ ה ֶא ֶרץ נַחֲ לֵׁי מָ יִם ֲע ָינֹּת ְ
ּודבָ שֶ :א ֶרץ אֲ שֶ ר ל ֹּא בְ ִמ ְס ֵׁכנֻּת ת ֹּאכַל בָ ּה לֶחֶ ם ל ֹּא ֶת ְחסַ ר כֹּל בָ ּה ֶא ֶרץ אֲ שֶ ר אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶל ּומֵׁ הֲ ָר ֶריהָ ַת ְחצֹּב נְחשֶ ת :וְ ָא ַכל ְָת
ּות ֵׁאנָה וְ ִרמֹון ֶא ֶרץ זֵׁית שֶ מֶ ן ְ
ּושע ָֹּרה וְ ֶגפֶן ְ
ְ
ּומ ְשפָטָ יו וְ חֻּ ק ָֹּתיו אֲ שֶ ר ָאנֹּכִ י ְמצַ ּוְ ָך
ֹותיו ִ
וְ שָ בָ עְ ָת ּובֵׁ ַרכְ ָת ֶאת יְהֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל הָ ָא ֶרץ הַ טֹּבָ ה אֲ שֶ ר נ ַָתן לְָךִ :השָ מֶ ר לְָך פֶן ִת ְשכַח ֶאת יְה ֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך לְבִ ל ְִתי ְשמֹּר ִמצְ ָ
הַ יֹום :פֶן ת ֹּאכַל וְ שָ בָ עְ ָת ּובָ ִתים טֹּבִ ים ִתבְ נֶה וְ יָשָ בְ ָתּ :ובְ ָק ְרָך וְ צ ֹּאנְָך י ְִרבְ יֻּן וְ כֶסֶ ף וְ זָהָ ב ִי ְרבֶ ה לְָך וְ כֹּל אֲ שֶ ר לְָך י ְִרבֶ ה :וְ ָרם לְבָ בֶ ָך וְ שָ כ ְַח ָת ֶאת יְהֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך הַ מֹוצִ יאֲ ָך
נֹורא נָחָ ש שָ ָרף וְ עַ ְק ָרב וְ צִ מָ אֹון אֲ שֶ ר ֵׁאין מָ יִם הַ מֹוצִ יא לְָך מַ יִם ִמצּור הַ חַ ל ִָמיש :הַ מַ אֲ כִ לְָך מָ ן בַ ִמ ְדבָ ר אֲ שֶ ר
מֵׁ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵׁ ית עֲבָ ִדים :הַ מֹולִיכֲָך בַ ִמ ְדבָ ר הַ ָגדֹּל וְ הַ ָ
יתָך :וְ ָאמַ ְר ָת בִ לְבָ בֶ ָך כ ִֹּחי וְ עֹּצֶ ם י ִָדי עָ שָ ה לִי ֶאת הַ חַ יִל הַ זֶה :וְ ָזכ ְַר ָת ֶאת יְהֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך כִ י הּוא הַ נ ֵֹּׁתן לְָך
יטבְ ָך בְ ַאחֲ ִר ֶ
ל ֹּא י ְָדעּון אֲ ב ֶֹּתיָך לְמַ עַ ן עַ נ ְֹּתָך ּולְמַ עַ ן ַנס ֶֹּתָך לְהֵׁ ִ
ִשבַ ע לַאֲ ב ֶֹּתיָך כַיֹום הַ זֶה( :דברים ח')
כֹּחַ ַלעֲשֹות חָ יִל לְמַ עַ ן הָ ִקים ֶאת בְ ִריתֹו אֲ שֶ ר נ ְ
ִיאל וְ דָ ַרש:
יָשַ ב ַרבָ ן ג ְַמל ֵׁ
ִש ָר ֵׁאל לְהַ צְ ִמיחַ כִ כְ רֹות שֶ ל לֶחֶ ם עַ ל הָ עֵׁ צִ ים (שַ בָ ת ל')
ע ֲִתידָ ה ֶא ֶרץ י ְ

חיטה מסמלת תכונה של שלווה – יישוב הדעת
ּתֹורה שֶ ִהיא עִ ַקר הַ מָ זֹון שֶ ל נ ְִשמַ ת הָ ָאדָ ם.
אֹותיֹות הַ ָ
עֹוׂשים ֶאת הַ לֶחֶ ם ְשהּוא עִ ַקר הַ מָ זֹון שֶ ל ּגּוף הָ ָאדָ םִ .חטָ ה  -בְ גִ ימַ ְט ִריָה  ,22כְ ֶנגֶד ִ 22
מהַ ִחיטָ ה ִ
מכאן ,שהלחם המופק מהחיטה הוא המזון היסודי שלנו (בראשית רבה מח ,יא).

טבעו של האדם ,שיכול הוא להתרכז וללמוד ,להוסיף דעת ולהתקדם מבחינה רוחנית בעיקר בשעה שהוא שבע ורגוע מבחינה גשמית ,וכפי שאמרו חז"ל:
"קודם שיאכל אדם וישתה ,יש לו שתי לבבות .לאחר שאוכל ושותה אין לו לב אחד" (בבא בתרא יב ע"ב).
לפיכך ,אדם קונה דעת רק בשעה שהוא אוכל חיטה המביאה אותו לידי יישוב הדעת – "אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן" (ברכות מ
ע"ב).

זו הסיבה ,שלדעת רבי יהודה – עץ הדעת  -היה דווקא עץ חיטה
קודם חטא אדם הראשון ,הייתה פרנסתו של אדם הראשון מזומנת לו מתוך יישוב הדעת ,ואפילו החיטה הייתה גבוהה כאילן ויכולה הייתה להוציא
לחמניות מוכנות ללא טורח.
משחטא האדם ונתקלל – "בזיעת אפך תאכל לחם" ,קרי הזיעה המטפטפת מאפו של עובד האדמה הרכון כלפי מטה.
הונמכה ק ומתה של החיטה ,והיא הפכה לשיבולת שבכוחה לשאת רק גרגירים .ניטלה מהאדם מנוחת הנפש ,והוטל עליו להתייגע רבות עד שיזכה ללחם
ופרנסה.
אולם ,באכילת הפירות בט"ו בשבט ,אנו מתקנים את חטא אדם הראשון .ואף שלא מפורש הדבר ,הנה זכר לו – שכן בארץ ישראל מצטרפת החיטה ,שכעת
ה יא פרי האדמה ,לרשימת שבעת מיני פירות האילן שנשתבחה בהם ארץ ישראל (פרי צדיק לט"ו בשבט).
וכך יהיה בארץ ישראל לעתיד לבוא – "עתידה ארץ ישראל שתוציא לחמניות ...עתידה חיטה שתיתמר כדקל" (כתובות קיא ע"ב) .או אז נזכה ליישוב הדעת
אמיתי " -בזמן הגאולה ,כל המעדנים מצו יים כעפר ,ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ,ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים( "...רמב"ם סוף
הלכות מלכים).
אכילת החיטה היא הזמן להירגע .להתרכז .לאכול לאט ,במנוחה ולשובע .להתענג על הברכה שה' שלח בלחמנו ,ולהתפלל להגיע ליום בו יתקיים בנו – "הלוך
להרגיעו ישראל".

כוס רביעית ,רובה אדום ומיעוטה לבן – עונת הסתיו
איך מוזגים :אם זו כוס זכוכית ,אז בסופו של דבר שותים חצי מהנפח שלה (עד תחילת ההתעגלות שלה) אז ממלאים שני שליש (מהחצי) ביין אדום משובח ומוזגים מעליו עוד שליש יין לבן טעים.

מברכים:
ּומזֻּמָ נִים ל ְַקיֵׁם ִמצְ וַת ְש ִתיַת כֹוס ְרבִ יעִ ית שֶ ל סֵׁ דֶ ר ט"ו בִ ְשבָ ט לִכְ בֹוד הַ חֲ ז ָָר ִתיּות בַ טֶ בַ ע ,לִכְ בֹוד הַ ִמדָ ִתיּות הַ מֹוהֶ לֶת חֹּם בִ ְק ִרירּות נְעִ ימָ ה ,לִכְ בֹוד
ִהנְנּו מּו ָכנִים ְ
ָנֹוסים
אֹוקי ִ
הַ ְתנ ִָאים הַ ְמ ֻּדי ִָקים ְלצ ֶֹּרְך ִקיּום חַ ִי ים בְ כַדּור הָ ָא ֶרץ ,ל ֹּא חַ ם ִמדַ י וְ ל ֹּא ַקר ִמדַ י ,כֹּחַ הַ ְמ ִשיכָה ,הַ צֵׁ ל ,הַ חַ ְמצָ ן ,מַ ְחזֹור הַ מַ יִם בָ עֹולָם ,הַ ִמ ְת ַא ִדים מֵׁ הָ ְ
צּורה מַ מָ ִשית ,הַ ְמכִ ילָה אֹור עֶ לְיֹון
וְ חֹוזְ ִרים כְ גֶשֶ ם וְ חָ זְ ָרה ֶאל הַ יָם בִ נְהָ רֹות ,לִכְ בֹוד גּופֵׁנּו שֶ לָנּו ,הֶ עָ שּוי רֻּ בֹו ִממַ יִם וְ הַ גְ בּול הַ ְמ ֻּדיָק (הָ עֹור) הַ מַ חֲ זִ יק ֶאת הַ מַ יִם כְ ָ
מַ מָ ש...
רּואים בְ עֹולָמֹו שֶ ל הקב"ה ,שֶ מָ א
ִשמֹּר ּו ְלכַבֵׁ ד ֶאת כָל הַ בְ ִ
ירת הַ טֶ בַ ע ִמפְ נֵׁי ַר ְשלָנּות הָ ָאדָ ם וְ חַ ְמדָ נּותֹו ִ .מי י ִֵׁתן וְ נֵׁדַ ע ל ְ
ישים כֹוס זֹו ,לִכְ בֹודָ ּה שֶ ל ְש ִמ ַ
ָאנּו מַ ְק ִד ִ
נ ְַקל ְֵׁקל וְ ל ֹּא י ְִהיֶה ִמי שֶ י ְַת ֵׁקן ַאחֲ ֵׁרינּו.
בֹורא פְ ִרי הַ ֶגפֶן" אמן!
"בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֵׁ ,
אמר רבי שמעון בר יוחאי:

" ְשלֹושָ ה ְדבָ ִרים ְשקּולִים זֶה כְ ֶנגֶד ָכזֶה ,וְ ֵׁאלּו הֵׁ ם ֶ :א ֶרץ וְ ָאדָ ם ּומָ טָ ר.
הוסיף ַרבִ י לֵׁוִ י:
שנֵׁיהֶ ם ֵׁ -אין ָאדָ ם" (עפ"י בראשית רבה ,יג)
אֹותיֹותְ ,ללַמֶ ְדָך שֶ ִאם ֵׁאין ֶא ֶרץ ֵׁאין מָ טָ ר ,וְ ִאם ֵׁאין מָ טָ ר ֵׁאין ֶא ֶרץ וְ ִאם ֵׁאין ְ
ָש ָתם בְ נּויִים ִמשָ לֹוש ִ
ּושל ְ
ְ

ּואתֹו
" כִ י הָ ָאדָ ם בַ אֲ שֶ ר הּוא ָאדָ ם ,צָ ִריְך ל ְִהיֹות ָת ִמיד בְ תֹוְך הַ טֶ בַ ע .כִ י הַ טֶ בַ ע הּוא ל ָָאדָ ם הַ מַ ְרגִ יש וְ הַ מַ כִ יר מַ מָ ש מָ ה שֶ הַ מַ יִם הֵׁ ם לַדָ ג .כִ י ל ֹּא ַרק ל ְִה ְש ַת ְקפּות בָ ב ָ
ירה שֶ ל הַ טֶ בַ עִ ,לל ְִחיצָ ה הַ מַ ֶקפֶת וְ הַ מָ אֳ חֶ דֶ ת ,שֶ הַ טֶ בַ ע ,שֶ הַ הֲ ָויָה הָ ֵׁאין-סֹופִ ית לֹוחֶ צֶ ת עַ ל כָל נְקֻּ דָ ה ִמנְקֻּ דֹות
שֶ ל הַ טֶ בַ ע בְ תֹוְך נַפְ שֹו זָקּוק הָ ָאדָ ם .זָקּוק הּוא ל ְַספִ ָ
גֹורדֹון)
ִהיֹות פְ ָרט בִ פְ נֵׁי עַ צְ מֹו( ".א.דְ .
גּופֹו וְ נַפְ שֹו ּומַ כְ ִריחָ ה אֹותֹו ל ְִחיֹות ,ל ְִהיֹות ָאדָ ם וְ ל ְ
אתיֵׁ .תן
אתי בִ ְשבִ ילְָך בָ ָר ִ
ּומשֻּ בָ ִחין הֵׁ ן וְ כָל מָ ה שֶ בָ ָר ִ
"ר ָאה מַ עֲשֵׁ י כַמָ ה נ ִָאים ְ
בְ שָ עָ ה שֶ בָ ָרא הקב"ה ֶאת ָאדָ ם הָ ִראשֹון נ ְָטלּו וְ הֶ חֱ זִ ירֹו עַ ל כָל ִאי ָלנֵׁי גַן עֵׁ דֶ ן וְ ָאמַ ר לֹוָ :
ְת ֵׁקן ַאחֲ ֶריָך( "...מדרש קהלת רבה ז ,יט)
דַ עַ ְתָך שֶ ל ֹּא ְת ַקל ְֵׁקל וְ ַתחֲ ִריב ֶאת עֹול ִָמי שֶ ִאם ִקל ְַקל ְָת ֵׁאין ִמי שֶ י ַ

על כריתת עצים ושמירה על ערכי הטבע:
(דבָ ִרים כ יט)
"כִ י הָ ָאדָ ם עֵׁ ץ הַ שָ דֶ ה" ְ

"רק עֵׁ ץ אֲ שֶ ר יָדַ עְ ָת כִ י ל ֹּא עֵׁ ץ מַ אֲ כָל הּוא  -אֹּתֹו ַת ְש ִחית וְ כ ָָר ָת ".
ָלכֵׁן צִ ּוָה ה' ́ל ֹּא ַל ֲעקֹּר עֵׁ צִ ים אֲ פִ לּו בְ עֵׁ ת ִמלְחָ מָ הַ .
אשית ַרבָ א פ ָָרשָ ה י)
ְאְך שֶ עֹומֵׁ ד עָ לָיו בָ ָר ִקיעַ וְ אֹומֵׁ ר לֹו :גָדַ ל!" (בְ ֵׁר ִ
טַ עַ ם הַ הֲ ָלכָה הּוא שֶ ְלכָל עֵׁ ץ יֵׁש חַ יִיםְ .לכָל עֵׁ שֶ ב וְ עֵׁ שֶ ב "יֵׁש מַ ל ָ
מֹוסיף חַ יִים בָ עֹולָם
ּומכֵׁיוָן שֶ ע ֲִדיפָה ִמדָ ה טֹובָ ה עַ ל ִמדַ ת פ ְֻּרעָ נּות  -הַ נֹוטֵׁ עַ עֵׁ ץ מַ אֲ כָל ִ
כֹורת עֵׁ ץ מַ אֲ כָל שֶ ל ֹּא ְלצ ֶֹּרְך ְמסַ כֵׁן חָ ס וְ חָ לִילָה ֶאת חַ יָיו"ִ .
חֲ כָמֵׁ ינּו ָא ְמרּו שֶ "הַ ֵׁ
ּומֹוסיף חַ יִים לְעַ צְ מֹוָ .לכֵׁן צָ ִריְך ָכ ל ָאדָ ם ל ְִה ְת ַפלֵׁל עַ ל ְתנּובַ ת הַ שָ דֶ ה וְ עַ ל פֵׁרֹות הָ ָא ֶרץ כִ י בָ הֶ ם ְתלּויָם חַ יָיו וְ חַ יֵׁי כָל בְ נֵׁי ָאדָ םּ ,ובָ הֶ ם ְתלּויָם חַ יֵׁי כָל חַ י .
ִ

ִימי הָ דּוק
גֹורלֹו ְל ֵׁפירֹות הָ ָא ֶרץ בְ ֶקשֶ ר פְ נ ִ
ִש ָר ֵׁאל ָקשּור בְ ָ
עִ ם י ְ
שכִ ינָה ּו"מֵׁ עֹוף הַ שָ מַ יִם וְ עַ ד בְ הֵׁ מָ ה  -נ ְָדדּו הָ לָכּו" (י ְִר ְמיָהּו ט)
ִש ָר ֵׁאל מֵׁ עַ ל ַא ְדמָ ָתם ָ -גל ְָתה הַ ְ
בְ שָ עָ ה שֶ גָלּו י ְ

וְ גַם הָ ָא ֶרץ הָ י ְָתה ְשמָ מָ ה וְ ל ֹּא עָ לָה בָ ּה כָל עֵׁ שֶ ב "כְ מַ ְה ֵׁפכַת ְסדֹּם ַו ֲעמ ָֹּרה ַא ְדמָ ה ּוצְ בֹויִם".
ִש ָר ֵׁאל וְ נ ִֶתנֶת פְ ִריָה בְ עַ יִן ָיפָה.
ּובְ שָ עָ ה שֶ חָ ז ְַרנּו ל ָָא ֶרץ  -חָ זְ ָרה ֶא ֶרץ י ְ

י ְִקחּו מַ ְש ֶקה ָכלְשֶ הּו וִ יבָ ְרכּו:
ֹלקינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם שֶ הַ כֹּל נ ְִהיָה בִ ְדבָ רֹו
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֵׁ
בסיום הסדר יברך:

תפילת "הבן איש חי" רבי יוסף חיים מבגדד:
ּומהֻּ דָ ִרים ּונ ְִקיִים ִמכָל מּום.
ֵׁרֹותיהֶ ם בְ עִ ָתם ,וְ יֹוצִ יאּו ֶא ְתרֹוגִ ים טֹובִ ים יָפִ ים ְ
בֹותינּו ,שֶ ְתבָ ֵׁרְך כָל ִאילָנֹות הָ ֶא ְתרֹוג לְהֹוצִ יא פ ֵׁ
ֵׁאֹלקי אֲ ֵׁ
ֹלקינּו ו ֵׁ
י ְִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֵׁ
ִש ָר ֵׁאל ַאחֵׁ ינּו בְ כָל מָ קֹום שֶ הֵׁ ם ,ל ְַקיֵׁם בָ הֶ ם
וְ ל ֹּא ַי ֲעלֶה בָ הֶ ם כָל חֲ זָזִ ית וְ י ְִהיּו ְשל ִֵׁמים ,וְ ל ֹּא י ְִהי בָ הֶ ם שּום ִחסָ רֹון ,וַאֲ פִ ילּו ע ֲִקיצַ ת קֹוץ .וְ י ְִהיּו ְמצּויִים לָנּו ּו ְלכָל י ְ
תֹור ֶתָך עַ ל יְדֵׁ י מֹּשֶ ה עַ בְ דֶ ָך( ,ויקרא כג ,מ) ּול ְַק ְח ֶתם
יתנּו בְ ָ
ִמצְ וַת נ ְִטילָה עִ ם ִמצְ וַת נ ְִטילָה עִ ם הַ לּולָב בְ חַ ג הַ סֻּ כֹות שֶ יָב ֹּא עָ לֵׁינּו לְחַ יִים טֹובִ ים ּולְשָ לֹום ,כַאֲ שֶ ר צִ ּוִ ָ
ּותסַ יְעֵׁ נּו ל ְַקיֵׁם ִמצְ וָה זֹו שֶ ל
בֹותינּו ,שֶ ַתעַ זְ ֵׁרנּו ְ
ֵׁאֹלקי אֲ ֵׁ
ֹלקינּו ו ֵׁ
יהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֵׁ
ָלכֶם בַ יֹום הָ ִראשֹון פְ ִרי עֵׁ ץ הָ דָ ר ַכפֹּת ְתמָ ִרים ַו ֲענַף עֵׁ ץ עָ בֹּת וְ עַ ְרבֵׁ י נָחַ ל .וִ ִ
ּומהֻּ דָ ר וְ נ ִָקי וְ שָ לֵׁם וְ כָשֵׁ ר כְ ִה ְלכָתֹו.
נ ְִטילַת לּולָב וַהֲ דַ ס ַוע ֲָרבָ ה וְ ֶא ְתרֹוג כְ ִת ְקנָּה בִ זְ מַ נָּה בְ חַ ג הַ סֻּ כֹות שֶ יָב ֹּא עָ לֵׁינּו לְחַ יִים טֹובִ ים ּולְשָ לֹום ,וְ ַתזְ ִמין לָנּו ֶא ְתרֹוג ָיפֶה ְ
ּותבָ ֵׁרְך ֶאת הַ גְ ָפנִים שֶ יֹוצִ יאּו ֲענָבִ ים הַ ְרבֵׁ ה,
ֵׁרֹותיהֶ ם בְ ִר בּויְ ,שמֵׁ נִים וְ טֹובִ יםְ ,
בֹותינּו שֶ ְתבָ ֵׁרְך כָל ִמינֵׁי הָ ִאילָנֹות וְ יֹוצִ יאּו פ ֵׁ
ֵׁאֹלקי אֲ ֵׁ
ֹלקינּו ו ֵׁ
יה י ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֵׁ
וִ ִ
ּומצְ וַת הַ בְ דָ לָה בְ שַ בָ תֹות וְ י ִָמים טֹובִ ים וְ י ְִת ַקיֵׁם בָ נּו ּובְ כָל ַאחֵׁ ינּו
ִש ָר ֵׁאל ל ְַקיֵׁם בֹו ִמצְ וַת ִקדּוש ִ
ְשמֵׁ נִים וְ טֹובִ ים ,כְ דֵׁ י שֶ י ְִהיֶה הַ ַי יִן הַ יֹוצֵׁ א מֵׁ הֶ ם מָ צּוי ָלרֹּב ְלכָל עַ ְמָך י ְ
מֹורי עִ ם
יתי ִ
אתי ְל ַגנִי אֲ ח ִֹּתי ַכלָה ָא ִר ִ
ֹלהים ֶאת מַ עֲשֶ יָך( .שיר ה ,א) בָ ִ
ִמ ְק ָרא שֶ כָתּוב (קהלת ט ,ז) לְֵׁך אֱ כֹּל בְ ִש ְמחָ ה ל ְַחמֶ ָך ּושֲ ֵׁתה בְ ֶל ב טֹוב יֵׁינֶָך כִ י כְ בָ ר ָרצָ ה הָ אֱ ִ
צּורי וְ גֹּאֲ לִי:
דֹודים .י ְִהיּו ְל ָרצֹון ִא ְמ ֵׁרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִבִ י ְל ָפנֶיָך ה' ִ
יתי יֵׁינִי עִ ם חֲ לָבִ י ִאכְ לּו ֵׁרעִ ים ְשתּו וְ ִשכְ רּו ִ
בְ שָ ִמי ָא ַכל ְִתי יַעְ ִרי עִ ם ִדבְ ִשי שָ ִת ִ

תם סדר "תיקון ט"ו בשבט"
סיימנו את "תיקון ט"ו בשבט" ,הגיע הזמן לקחת את הילדים והנוער ,לצאת החוצה ליהנות מהטבע הלילי ,להרים את העיניים השמימה ולבצע עוד טקס
מרגש – ברכת/קידוש הלבנה...הנה כך:

"בִ ְרכַת הַ לְבָ נָה" או " ִקדּוש לְבָ נָה"
"ברכת הלבנה" (מזרח) או "קידוש לבנה" (אשכנז) היא מסורת בת אלפי שנים ,ברכה מיוחדת הנאמרת בחציו הראשון של החודש העברי עד הלבנה המלאה
(לא לאחר ט"ז בחודש) ,אל מול פני הלבנה ההולכת וגדלה בתקופה זו של החודש ,עד שיא האור שלה .נוהגים להוסיף אחרי הברכה פרקי תהילים וטקסטים
אחרים.
יש דעות שונות ממתי מבר כים ברכה זו .לפי הרמב"ם ,וכן המאירי והסמ"ג וכן המקובלים ,ניתן ורצוי לברך על הלבנה מיד בתחילת החודש ברגע שרואים
אותה בחידושה מהמולד ("מחייכת מימין" קרי כשהצד המאיר מימין) .האשכנזים הלא-חסידים ,וקהילות מרוקו וגאורגיה ,נוהגים על פי הפסיקה המתירה
לברך החל משלו שה ימים מהמולד של החודש .על פי הקבלה ראוי לברך רק לאחר שעברו שבעה ימים שלמים מהמולד ,וכן נוהגים ,על פי רוב ,החסידים
וחלק מהספרדים.
נהגו לכתחילה לברך את הלבנה דווקא במוצאי שבת ,כיוון שבשעה זו "האדם מבושם ובגדיו נאים" ,אך זאת רק אם מוצאי שבת חל לפני י' בחודש ,אך בחג
המקדש את הטבע ראוי שנצא בסיום הארוחה ונתבונן בפלא הזה ונברך אותו...

משמעות הברכה
לפי נוסח הברכה בתלמוד ,ובמיוחד לאור מיקומה במסכת ברכות בתלמוד הירושלמי בין ברכות על תופעות טבע שונות (רעם ,ברק וכו') ,ברכת הלבנה היא
אחת מ"ברכות הראייה" שיש לברך על תופעות טבע .לברכות אלו יש תפקיד חינוכי ראשון במעלה :ציון האל כמקור כל הכוחות בעולם ,בלי לייחס לכוחות
הטבע :כוח משלהם" כאלים ,שהיא מגמה שרווחה בעולם האלילי .הכל מאלוקים.
עם השנים קיבלה ברכת הלבנה משמעות נוספת ,הלבנה והתחדשותה מסמלים את העם היהודי...כשם שהלבנה מתחדשת ודועכת מדי חודש וחודש ,כך גם
עובר העם היהודי במהלך ההיסטוריה תקופות שפל וגאות .מחזוריות זאת עתידה להמשך עד לגאולה העתידה שבה יזכה עם ישראל למעמדו הראוי ,בדומה
ללבנה שאף היא (על פי המדרש) נבראה בבריאת העולם כשווה לשמש בעוצמת אורה ,אך הידרדרה והפכה למשנית בחשיבותה לשמש ,ועתידה ברבות הימים,
לחזור למעמדה הראשון .בנוסף ,בדומה לתפקיד הלבנה להאיר את אור החמה בחשכה ,כך תפקיד עם ישראל ,להאיר את אורו של הקב”ה בעולם החשוך.
יוצאים החוצה ,מרימים עיניים למרום ,מתרכזים רגע בלבנה (ירח בעברית היא מילה המתארת גם "חודש") ואמרים בחגיגיות:

ברכת  /קידוש הלבנה  -נוסח משולב לכל העדות -
בָ רּוְך ַא ָּתה ְייָ ,אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם.
אֲ שֶ ר בְ מַ אֲ מָ רֹו בָ ָרא ְשחָ ִקיםּ .ובְ רּוחַ פִ יו כָל צְ בָ ָאם.
חֹק ּוזְ מַ ן נ ַָתן לָהֶ ם שֶ ל ֹא יְשַ נּו ֶאת ַּתפְ ִקידָ ם.
ּוׂשמ ִחים ַלעֲׂשֹות ְרצֹון קֹונָם.
ׂשָ ִׂשים ְ
פֹועל אֱ מֶ ת שֶ פְ ֻּׁעלָתֹו אֱ מֶ ת .וְ ַללְבָ נָה ָאמַ ר שֶ ִּת ְתחַ דש.
מֹותּהּ .ו ְלפָאר לְיֹוצְ ָרם עַ ל שם כְ בֹוד מַ לְכּותֹו:
ידים ל ְִה ְתחַ דש כְ ָ
עֲטֶ ֶרת ִּתפְ ֶא ֶרת ַלעֲמּוסי בָ טֶ ן שֶ הם ע ֲִת ִ
בָ רּוְך ַא ָּתה ְייְָ .מחַ דש חֳ דָ ִשים:
עתה אומרים מזמורי תהלים:

ִשמָ ע קֹולָם.
א מֶ ר וְ ַל ְילָה ְל ַל ְילָה יְחַ ּוֶה דָ עַ תֵׁ .אין אֹּמֶ ר וְ ֵׁאין ְדבָ ִרים בְ לִי נ ְ
ל ְַמנַצֵׁ חַ ִמזְ מֹור לְדָ וִ ד .הַ שָ מַ יִם ְמסַ פְ ִרים כְ בֹוד ֵׁאל ּומַ עֲשֵׁ ה יָדָ יו מַ גִ יד הָ ָר ִקיעַ  .יֹום לְיֹום יַבִ יעַ ֹּ
צֹותם
ּותקּופָתֹו עַ ל ְק ָ
בְ כָל הָ ָא ֶרץ יָצָ א ַקּוָם ּובִ ְקצֵׁ ה ֵׁתבֵׁ ל ִמלֵׁיהֶ ם לַשֶ מֶ ש שָ ם אֹּהֶ ל בָ הֶ ם .וְ הּוא כְ חָ ָתן יֹּצֵׁ א מֵׁ חֻּ פָתֹו י ִָשיש כְ גִ בֹור לָרּוץ א ַֹּרחִ .מ ְקצֵׁ ה הַ שָ מַ יִם מֹוצָ אֹו ְ
ירת עֵׁ י ָניִם .י ְִר ַאת
תֹורת יְהוָה ְת ִמימָ ה ְמ ִשיבַ ת ָנפֶש עֵׁ דּות יְהוָה ֶנ אֱ מָ נָה מַ ְחכִ ימַ ת פ ִֶתי .פִ קּודֵׁ י יְהוָה יְשָ ִרים ְמשַ ְמחֵׁ י לֵׁב ִמצְ וַת יְהוָה בָ ָרה ְמ ִא ַ
וְ ֵׁאין נ ְִס ָתר מֵׁ חַ מָ תֹוַ .
תּוקים ִמ ְדבַ ש וְ ֹּנפֶת צּופִ ים .גַם עַ בְ ְדָך נִזְ הָ ר בָ הֶ ם בְ שָ ְמ ָרם עֵׁ ֶקב ָרב.
ּומ ִ
ּומפַז ָרב ְ
הֹורה עֹומֶ דֶ ת לָעַ ד ִמ ְשפְ טֵׁ י יְהוָה אֱ מֶ ת צָ ְדקּו י ְַחדָ ו .הַ נֶחֱ מָ ִדים ִמזָהָ ב ִ
יְהוָה ְט ָ
צּורי וְ גֹּאֲ לִי.
יתי ִמ ֶפ שַ ע ָרב .י ְִהיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ֵׁרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִבִ י ְל ָפ ֶניָך יְהוָה ִ
יתם וְ נ ִֵׁק ִ
ְשגִ יאֹות ִמי יָבִ ין ִמנ ְִס ָתרֹות נ ֵַׁקנִי .גַם ִמז ִֵׁדים חֲ שְֹּך עַ בְ דֶ ָך ַאל י ְִמ ְשלּו בִ י ָאז ֵׁא ָ
(תהלים יט)
צּורי בָ עֹולָם הַ זֶה וְ גֹואֲ לִי לְעֹולָם הַ בָ א.וְ כָל ַק ְרנֵׁי ְרשָ עִ ים אֲ גַדֵׁ עַ ְתרֹומַ ְמנָה ַק ְרנֹות צַ ִדיק.
ִ

(תהלים עה ,יא)

רֹומים .הַ לְלּוהּו כָל מַ ל ְָאכָיו הַ לְלּוהּו כָל צְ בָ ָאיו .הַ לְלּוהּו שֶ מֶ ש וְ י ֵָׁרחַ הַ לְלּוהּו כָל כֹוכְ בֵׁ י אֹור .הַ לְלּוהּו ְשמֵׁ י הַ שָ מָ יִם
הַ לְלּו יָּה הַ לְלּו ֶאת יְהוָה ִמן הַ שָ מַ יִם הַ לְלּוהּו בַ ְמ ִ
ָתן וְ ל ֹּא ַיעֲבֹור( .תהלים קמח ,א-ו)
וְ הַ מַ יִם אֲ שֶ ר מֵׁ עַ ל הַ שָ מָ יִם .יְהַ לְלּו ֶאת שֵׁ ם יְהוָה כִ י הּוא צִ ּוָה וְ נִבְ ָראּוַ .ו ַיע ֲִמידֵׁ ם לָעַ ד לְעֹולָם חָ ק נ ַ
כִ י ֶא ְר ֶאה שָ מֶ יָך מַ עֲשֵׁ י ֶאצְ בְ ע ֶֹּתיָך י ֵָׁרחַ וְ כֹוכָבִ ים אֲ שֶ ר כֹו ָננ ְָתה.
יְהוָה אֲ ֹּדנֵׁינּו מָ ה ַא ִדיר ִש ְמָך בְ כָל הָ ָא ֶרץ.

(תהלים ח ,ד)

(תהלים ח ,י)

ומברכים:

ּושמֵׁ ִחים ַלעֲשות ְרצון
בָ רּוְך ַא ָתה ְייָ ,אֱ להֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם .אֲ שֶ ר בְ מַ אֲ מָ רו בָ ָרא ְשחָ ִקיםּ .ובְ רּוחַ פִ יו כָל צְ בָ ָאם .חק ּוזְ מַ ן נ ַָתן לָהֶ ם שֶ לא יְשַ נּו ֶאת ַתפְ ִקידָ ם .שָ ִשים ְ
מותּהּ .ו ְלפ ֵָׁאר לְיוצְ ָרם עַ ל שֵׁ ם כְ בוד
ידים ל ְִה ְתחַ דֵׁ ש כְ ָ
קונֵׁיהֶ ם .פועֵׁ ל אֱ מֶ ת שֶ פְ ֻּעלָתו אֱ מֶ ת .וְ ַל ְל בָ נָה ָאמַ ר שֶ ִת ְתחַ דֵׁ ש .עֲטֶ ֶרת ִתפְ ֶא ֶרת ַלעֲמּוסֵׁ י בָ טֶ ן שֶ הֵׁ ם ע ֲִת ִ
מַ לְכּותו :בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי ְמחַ דֵׁ ש חֳ דָ ִשים:
שלוש פעמים:

ִש ָר ֵׁאל:
בְ ִסימָ ן טֹוב ְת ִהי לָנּו ּו ְלכָל י ְ
רוקעים ברגלים מרימים יד למעלה לכיוון הלבנה ואומרים:

יקנּו ,ל ֹּא יּוכְ לּו ִלגַע
בור ֵׁאְך :כְ שֵׁ ם שֶ אֲ נ ְַחנּו ְמ ַר ְק ִדים כְ נֶגְ דֵׁ ְך וְ ֵׁאין אֲ נ ְַחנּו יְכֹולִים ִלגַע בַ ְך ,כְַך ִאם י ְַר ְקדּו אֲ חֵׁ ִרים כְ נֶגְ דֵׁ נּו לְהַ זִ ֵׁ
בָ רּוְך יוצְ ֵׁרְך בָ רּוְך עֹושֵׁ ְך בָ רּוְך קונְֵׁך בָ רּוְך ְ

ִש ְל טּו בָ נּו וְ ל ֹּא ַיעֲשּו בָ נּו שּום רֹושֶ םִ ,תפל ֲעלֵׁיהֶ ם ֵׁאימָ ָתה ָופַחַ ד בִ גְ דל זְ רועֲָך י ְִדמּו כ ָָאבֶ ן:
בָ נּו וְ ל ֹּא י ְ
כ ָָאבֶ ן י ְִדמּו זְ רועֲָך בִ גְ דל ָופַחַ ד ֵׁאימָ ָתה ֲעלֵׁיהֶ ם ִתפל:
ִשר ֵׁאל חַ י וְ ַקיָם:
דָ וִ ד מֶ לְֶך י ָ
ָאמֵׁ ן ָאמֵׁ ן ָאמֵׁ ן:
נֶצַ ח נֶצַ ח נֶצַ ח:
סֶ לָה סֶ לָה סֶ לָה:
וָעֶ ד וָעֶ ד וָעֶ ד:
שבע פעמים (סופר באצבעותיו):

ֹלהים וְ רּוחַ נָכֹון חַ דֵׁ ש
לֵׁב טָ הֹור בְ ָרא לִי אֱ ִ

בְ ִק ְרבִ י( .תהלים נא ,יב)

===========================
הַ לְלּו יָּה הַ לְלּו ֵׁאל בְ ָק ְדשֹו הַ לְלּוהּו בִ ְר ִקיעַ עֻּזֹו .הַ לְלּוהּו בִ גְ בּור ָֹּתיו הַ לְלּוהּו כְ רֹּב ג ְֻּדלֹו .הַ לְל ּוהּו בְ ֵׁת ַקע שֹופָר הַ לְלּוהּו בְ נֵׁבֶ ל וְ כִ נֹור .הַ לְלּוהּו בְ תֹּף ּומָ חֹול הַ לְלּוהּו בְ ִמנִים
וְ עּוגָב .הַ לְלּוהּו בְ צִ לְצְ לֵׁי שָ מַ ע הַ לְלּוהּו בְ צִ לְצְ לֵׁי ְתרּועָ ה .כֹּל הַ נְשָ מָ ה ְתהַ לֵׁל יָּה הַ לְלּו יָּה( .תהלים קנ)
וְ הָ יָה אֹור הַ לְבָ נָה כְ אֹור הַ חַ מָ ה וְ אֹור הַ חַ מָ ה י ְִהיֶה ִשבְ עָ ַתיִם כְ אֹור ִשבְ עַ ת הַ י ִָמים בְ יֹום חֲ בֹּש יְה ָוה ֶאת שֶ בֶ ר עַ מֹו ּומַ חַ ץ מַ כָתֹו י ְִרפָא.
ּודבַ ש וָשֶ מֶ ן ָא ָכל ְְת ו ִַתיפִ י בִ ְמאֹּד ְמאֹּד ו ִַתצְ ל ְִחי ל ְִמלּוכָה.
סלֶת ְ
ו ַַתעְ ִדי זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ּומַ לְבּושֵׁ ְך שֵׁ ש וָמֶ ִשי וְ ִר ְקמָ ה ֹּ

ומסיימים בעוד מזמור תהילים רב סגולות:

ִשיר לַמַ עֲלֹות ֶאשָ א עֵׁ ינַי ֶאל הֶ הָ ִרים מֵׁ ַאיִן יָב ֹּא עֶ זְ ִרי.
עֶ זְ ִרי מֵׁ עִ ם יְהוָה עֹּשֵׁ ה שָ מַ יִם ו ָָא ֶרץ.
ַאל י ִֵׁתן לַמֹוט ַרגְ לֶָך ַאל יָנּום ש ְֹּמ ֶרָך.
ִש ָר ֵׁאל.
ִהנֵׁה ל ֹּא יָנּום וְ ל ֹּא יִישָ ן שֹומֵׁ ר י ְ
יְהוָה ש ְֹּמ ֶרָך יְהוָה צִ לְָך עַ ל יַד י ְִמינֶָך.
יֹומָ ם הַ שֶ מֶ ש ל ֹּא ַי ֶככָה וְ י ֵָׁרחַ בַ ָל ְילָה.
ִשמֹּר ֶאת נַפְ שֶ ָך.
ִשמָ ְרָך ִמכָל ָרע י ְ
יְהוָה י ְ
ּובֹואָך מֵׁ עַ ָתה וְ עַ ד עֹולָם.
ֶ
אתָך
ִשמָ ר צֵׁ ְ
יְהוָה י ְ

(תהלים קכא)

(יחזקאל טז ,יג)

(ישעיהו ל ,כו)

נספחים  /מזון רוחני  /מאמרים:
"כי האדם עץ השדה" /

מעובד מתורתו של הרבי מליובאוויטש

התורה מלמדת אותנו "כי האדם עץ השדה"(דברים כ ,יט) .האימרה הזו
נפוצה בגן הילדים ,בכיתות הלימוד ואפילו הפכה לשיר פופולרי .אך,
נחשוב לרגע :מה משותף לאדם ולעץ? האם בט"ו בשבט נוכל לצאת אל
הרחוב ,לשבת בצילו של עץ וללמוד לקח לחיי היום-יום שלנו?
הבה ונצא לסיור בין העצים .נבחן את העץ .גזע חסון .ענפים מתפשטים
לכל עבר .קשה להאמין ,אבל הכל התחיל בגרעין אחד קטן .הפוטנציאל
ה'גרעיני' מדהים; השקעה קטנה בגרעין ,תניב עץ חסון ופירות משובחים.
ילד קטן הוא כמו גרעין; אדם בוגר הוא העץ .מעוניינים באדם בוגר ,יציב
ומלא ערכים? השקיעו בילדים .אולי הם קטנים ,אפילו תינוקות .אבל
ההשקעה תשתלם ,כשהם יגדלו ויתבגרו.
נביט אל הארץ .נחפש את השורשים .היכן הם? האם הם קיימים? כן ,הם
קיימים .נסתרים מהעין אך קיימים .ובלעדיהם העץ לא יחזיק מעמד .רוח
קלה תהפוך אותו על פניו .האמונה היא השורש .היא זו שנותנת לאדם את
היציבות .היא מעניקה לו חוסן פנימי גם בעתות משבר .בלעדיה ,רוחות
קלות ,לחצים חברתיים או סביבה משתנה תזעזע את חייו .המאמין לא
יחשוש מכל אלו :האמונה היא נר לרגליו ,לאורה ילך ועל-פיה יתנהג.
אבל אין די בכך .העץ לא מורכב מגרעין ושורשים בלבד .העץ הוא הגזע,
הענפים.
לא ניתן להסתפק באמונה בלבד .יש להתקדם ולפעול ,לגדול ולהתרחב.
הגזע והענפים הם המעשים הטובים של האדם .קיימת מצוה? העץ צמח
בעוד סנטימטר .כיבדת את ההורים? עוד ענף נולד ,והעץ הולך וגדל...
כדאי לזכור שעץ טוב לא מפסיק לגדול .ברגע שהגדילה נפסקת חלילה,
הענפים ייבשו ,וענפים חדשים לא יופיעו.

ולסיום :האם העץ הוא 'עץ סרק' ,או שמא נהנים ממנו כולם? זוהי שאלה
שיש לתת עליה היטב את הדעת .לעצים מסויימים שורשים איתנים ,גזע
חסון והרבה ענפים .האם הכל נהנים מהם? או שמא הם אנוכיים ,במידת
מה?
על האדם – העץ – לזכור תמיד את הזולת .להעניק ,לתת את המיטב.
הפירות שאתה מעניק היום ,יהפכו מחר לאילנות .אל תתן למעגל הזה
להפסק.
ונסיים בלשונו של רבי לוי יצחק עצמו:
"ובכן ,מאחר שהיום הוא ראש השנה לאילן ,יהי רצון מלפני השם יתברך
שיהיה פרי הארץ לגאון ולתפארת ,וכן האדם שהוא "עץ השדה" יצמח
ויעלה מעלה מעלה ,פשוט שיוציא צמחו ופריו לברכה ,והוא הבנים
"כשתילי זיתים סביב לשולחנך" ,מ"אשתך כגפן פוריה" ...אמן ואמן.

ברכות "הנהנין"
חודש שבט קשור בזיכרוננו לפירות הגדלים בשדה .בחודש זה מתחלפים
השנים בין המעשרות שמפרישים מפירות העץ ,ובארץ ישראל התחילו,
בשנים האחרונות,
הברכות שמברכים על המאכלים השונים :על פרי האדמה ופרי העץ ,ועל
הלחם והיין .לברכות אלה קוראים "ברכות הנהנין"  -ברכות שמברכים
כאשר נהנים מאוכל.
יש עוד ברכות ,כמו ברכה שמברכים כאשר לובשים ציצית ,או נוטלים לולב
בסוכות .לברכות אלה קוראים "ברכות המצוות".
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד א
תנו רבנן :אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,וכל הנהנה מן
העולם הזה בלא ברכה  -מעל (גנב את הדבר).
מאי תקנתיה (מה תקנתו?)  -ילך אצל חכם ...וילמדנו ברכות ,כדי שלא יבא
לידי מעילה .לפי דברי הגמרא האלה ,העולם כולו שייך לה' ,ואדם הנהנה
ממשהו בלי לברך ,כאילו "מעל"  -גנב את הדבר.
הברכה נותנת רשות לאדם לקחת את מה ששייך לה' ,ולהשתמש בו
בשביל עצמו .לכן אדם צריך ללכת אצל חכם ,וללמוד דיני ברכות ,כדי
שלא יאכל בלי ברכה ,וימעל .אדם נהנה מהרבה מאוד דברים בעולם .מדוע
צריך לברך דווקא על אוכל ,ולא על נוף יפה שרואים ,או שיר יפה
ששומעים?
רמז :נסו לחשוב מתי אומרים "תודה".
ברכות פרק ו משנה א
כיצד מברכין על הפירות?
על פירות האילן הצומחים על עצים וצמחים מעל הקרקע ,אומר "בורא פרי
העץ" ,חוץ מן היין .שעל היין אומר "בורא פרי הגפן".

ועל פירות וירקות הצומחים על הארץ עצמה (אבטיח) ובתוך האדמה
(בטטה) אומר "בורא פרי האדמה" ,חוץ מן הפת שלמרות שעשוייה
משיבולים שגדלים על הארץ עצמה ,על הפת הוא אומר "המוציא לחם מן
הארץ".
יש עוד ברכה שלא הוזכרה במשנה ,והיא ברכה על דברי מאפה שיש בהם
קמח ואינם "לחם" (פשטידות ,בורקס ,עוגות וכו) .על שכאלה מברכים
"בורא מיני מזונות".
המשנה מוסיפה ברכה נוספת" :שהכל נהיה בדברו" .ברכה זו מיועדת לכל
הדברים בעולם שאינם פירות ,ירקות ,יין ,דברי מאפה או לחם .כך למשל
מים ,תה ,ויסקי ,פתית ,פירה ,מרק וכו'

שבעת המינים כנגד שבע תכונות אופי באדם
הרבי מליובאוויטש
"כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים
בבקעה ובהר ,ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ,ארץ זית שמן ודבש
(תמרים)" (דברים ח ,ז-ח)
חז"ל מספרים לנו כי במקור כל העצים הניבו פירות וכך אף יהיה בימות
המשיח .עץ חסר פירות הוא סימפטום של עולם לא-מושלם ,שכן תפקידו
של עץ הוא לשאת פירות.
אם "האדם הוא עץ השדה" (דברים כ ,יט) ופרי הוא הישגו הגבוה ביותר
של העץ ,הרי ישנם שבעה פירות המהווים גולת הכותרת של הקציר
האנושי והבוטני.
אלה הם שבעת מיני הפירות והדגנים שלדברי התורה הם דוגמא לפוריותה
של ארץ הקודש :חיטה ,שעורה ,ענבים ,תאנים ,רימונים ,זיתים ותמרים.
יום ה 15-בחודש שבט מסומן בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות.
ביום זה אנו חוגגים את העצים בעולמו של אלוקים ,ואת העץ שבתוכנו ,על
ידי אכילת שבעת המינים ,המהווים סמל למרכיבים ולצדדים השונים של
חיי האדם.
מזון ומספוא
המקובלים הגדולים מספרים לנו ,כי לכל אחד מאתנו אין נפש אחת אלא
שתיים :נפש בהמית ,המגלמת את האינסטינקטים הטבעיים שלנו,
המכוונים כלפי עצמנו ,ונשמה אלוקית ,המגלמת את דחפינו העילאיים –
את רצוננו להימלט מן האני ולהתייחס למה שגדול מאתנו.
כפי שאומר ְשמה ,הנשמה החייתית מהווה את אותו חלק מעצמנו
המשותף לכל היצורים החיים :את האינסטינקט לשימור עצמי ולהנצחה
עצמית .אך האדם הוא יותר מבעל חיים מתוחכם .ישנן איכויות שהן
ייחודיות לנו כבני אדם – האיכויות הנגזרות מנשמתנו האלוקית .הנקודה
שבה אנו מתעלים על העצמיות ועל צרכיה (כיצד אשרוד? כיצד אשיג מזון,
מקלט ,כסף ,כוח ,ידע ,סיפוק?) ומגיעים לפרספקטיבה על-עצמית (מדוע

אני כאן? איזו מטרה אני משרת?) היא הנקודה שבה אנו חדלים להיות
סתם עוד חיה בעולמו של הקב"ה ומתחילים להיווכח בייחודיותנו כבני
אדם.
אין הכוונה לטעון כי יש לדחות את העצמיות החייתית לטובת העצמיות
הרוחנית-אלוקית .אלה הן שתי נפשותינו ,על שתיהן לא ניתן לוותר אם
ברצוננו להגיע לחיים של תכלית והגשמה .בעודנו מעוררים את הרוחני
שבנו ומעודדים אותו להתעלות מעל היסוד החייתי גרידא ,עלינו גם לפתח
ולזכך את עצמיותנו החייתית וללמוד לטפח את ההיבטים
הקונסטרוקטיביים של העצמיות (למשל ,ביטחון עצמי ,אומץ לב ,שקידה
והתמדה) ,ותוך כך לעקור את ההיבטים האנוכיים והוולגריים שבנו.
בתורה נחשבת החיטה לעיקר התזונה האנושית ,ואילו השעורה נזכרת
כמזון אופייני לבעלי חיים (השוו תהלים קד ,טו ומלכים א' ה ,ח .ראו גם
תלמוד ,סוטה יד ,א) .לפיכך ,החיטה מייצגת את המאמץ להזין את היסוד
האנושי הייחודי שבנו ,את שאיפותינו הרוחניות שהן תמצית אנושיותנו,
ואילו השעורה מייצגת את המאמץ להזין ולפתח את נשמתנו החייתית –
משימה לא פחות חיונית למשימתנו בחיים מטיפוח נשמתנו האלוקית.
התרגשות
חיטה ושעורה ,שני הדגנים מתוך שבעת המינים ,מייצגות את עמודי התווך
של המבנה הפנימי שלנו .אחריהן באים חמשת הפירות – מתאבנים וקינוח
בתפריט הרוחני שלנו – המוסיפים תבלין וטעם למאמצנו הבסיסי לפתח
את שתי נשמותינו ,זו החייתית וזו הרוחנית .הפרי הראשון שבהם הוא
העינב ,המתאפיין בראש ובראשונה בשמחה .כפי שמתארת הגפן את
תוצרה במשל יותם ..." ,תירושי המשמח אלוקים ואנשים( "...שופטים ט,
יג).
שמחה היא התגלות .אדם שהשמחה מציתה אותו ,יש לו אותן תכונות
בסיסיות כמו במצבו הלא שמח – אותו ידע ואותה אינטליגנציה ,אותן
אהבות ,שנאות ,רצונות ומשאלות .אך במצב השמחה ,הכל מודגש יותר:
המחשבה חריפה וצלולה יותר ,האהבות עמוקות יותר ,השנאות לוהבות
יותר ,הרצונות אגרסיביים יותר .רגשות שברגיל מגלים רק טפח ממידתם
האמיתית ,יוצאים כעת לאור במלוא קומתם .במלות התלמוד" ,משנכנס יין
יוצא סוד".

חיים חסרי שמחה ,עשויים להיות שלמים בכל דרך ,אולם אלה חיים
רדודים :הכל נמצא ,אך רק פני השטח נגלים לעין .הן הנשמה האלוקית והן
הנשמה החייתית מכילות מאגרים עצומים של תובנה ושל רגש שמעולם
לא רואים את אור היום כיוון ששום דבר לא מעודדם לצאת החוצה .העינב
מייצג את יסוד השמחה בחיינו – השמחה המשחררת את הפוטנציאל הזה
ומוסיפה עומק ,צבע ואינטנסיביות לכל דבר שאנו עושים.
מעורבות
אנו עשויים לעשות משהו בצורה מלאה ושלמה ,ואפילו לעשותו בשמחה.
אך האם אנו נמצאים שם? האם אנו נוכחים ומעורבים באמת במעשה?
מעורבות פירושה יותר מלעשות משהו נכון ,יותר מלתת את הכל .פירושה
שאיכפת לנו ,שאנו מחויבים למשימה ושקועים בה .פירושה שאנו
מושפעים
ממה שאנו עושים ,לטוב ולרע.
התאנה ,הרביעית מבין שבעת המינים ,היא גם פרי עץ הדעת של טוב ורע
– הפרי שאותו טעמו אדם וחווה ,ובכך חטאו את החטא הראשון
בהיסטוריה .כפי שמסבירה תורת החסידות ,ידע (דעת) פירושו מעורבות
אינטימית בדבר שאותו יודעים (כמו בפסוק" ,וידע אדם את חוה") .חטאו
של אדם נגזר מסירובו להשלים עם הרעיון שישנם דברים מסוימים שעליו
להתרחק מהם .הוא רצה לדעת באופן אינטימי כל פינה בעולמו של
הקב"ה ,להיות מעורב מקרוב עם כל אחד מברואיו של אלוקים – אפילו עם
הרוע ,עם מה שאלוקים הכריז עליו כמחוץ לתחום עבור האדם.
התאנה של אדם הייתה אחת הכוחות ההרסניים ביותר בהיסטוריה.
בלבושה הבונה ,הרב-עוצמה לא פחות ,מייצגת התאנה את יכולתנו לפתח
מעורבות עמוקה ואינטימית בכל פעילות חיובית שלנו – מעורבות
שמשמעותה היא כי אנו מאוחדים עם הדבר שאותו אנו עושים.
מעשה
"כחוט השני שפתותייך" מהלל המלך שלמה בשירו על האהבה שבין
החתן השמימי לבין כלתו ישראל" ,כפלח הרימון רקתך( "...שיר השירים ד,
ג) .כפי שמפרש התלמוד ,האלגוריה של עץ הרימון מבטאת את האמת

שלפיה "אפילו הריקים שביניכם מלאים מעשים טובים כרימון" כלומר ,כפי
שהרימון מלא זרעים.
הרימון אינו רק מודל למשהו המכיל הרבה פריטים .הוא מסמל גם את
הפרדוקס של האופן שבו אדם יכול להיות ריק ובו בזמן מלא מעשים טובים
כרימון.
הרימון הוא פרי בעל מחיצות ומחלקות רבות .כל אחד ממאות זרעיו עטוף
בשק ציפה משלו ומופרד מרעיו בקרום קשה .באותו אופן ,יכול אדם
לעשות מעשיו טובים – הרבה מעשים טובים – ועם זאת ,הם נשארים
מעשים מבודדים ,שכמעט ואין להם השפעה על טבעו ועל אופיו .הוא עשוי
להיות בעל מעלות רבות ,אך הן לא הולמות אותו .הוא עשוי להיות מלא
מעשים טובים ,אך הוא נשאר חלול מוסרית ורוחנית.
אם התאנה מייצגת את יכולתנו למעורבות מוחלטת ולהזדהות עם מה
שאנו עושים ,הרי הרימון הוא ההפך הקוטבי לתאנה ,בהיותו מייצג את
יכולתנו למתוח את עצמנו יתר על המידה ולפעול בדרך העולה על מצבנו
הרוחני הפנימי ,את יכולתנו לעשות ולהשיג דברים שהם לחלוטין בלתי
תואמים את מי ומה שאנחנו ברגע הנוכחי .הרימון הוא צביעות בצורתה
האצילית ביותר :הסירוב להשלים עם מצבנו הרוחני והמוסרי כפי שהוא
כעת ,כפי שהוא מוגדר על ידי אופיינו .זו ההתעקשות לפעול בדרך אלוקית
וטובה יותר משהננו.
מאבק
עבור רובנו ,החיים הם שם נרדף למאבק .אנו נאבקים לחשל לנו זהות
תחת הצל הכבד של השפעת הורינו וחברינו .אנו נאבקים למצוא שותפ/ה
לחיים ,ולאחר מכן נאבקים לשמר את נישואינו .אנו נאבקים לגדל את
ילדינו ולאחר מכן נאבקים במערכת היחסים שלנו אתם כמבוגרים .אנו
נאבקים לפרנסתנו ולאחר מכן נאבקים ברגשי האשמה שלנו על מזלנו
הטוב .מתחת לכל זה מצוי המאבק התמידי שבין עצמיותנו החייתית לבין
עצמיותנו האלוקית ,בין האינסטינקטים המכוונים לעצמנו לבין שאיפתנו
להתעלות מעל העצמי ולגעת ביסוד הרוחני האלוקי.
הזית שבתוכנו הוא אותו חלק שבנו המשגשג כתוצאה ממאבק ,האוהב
את המאבק ולא היה בורח ממנו כפי שלא היה בורח מן החיים עצמם.

בדיוק כמו זית ,כך אומרים חז"ל ,המניב את שמנו רק כשלוחצים אותו ,אף
כאן ,אנו מניבים את המיטב שבנו רק כשאנו נלחצים בין אבני הריחיים של
החיים ובין הכוחות המנוגדים של עצמיות חצויה.

שלמות
כפי שהתאנה מהווה ההפך הקוטבי של הרימון ,כך גם הרימון שבתוכנו
מהווה ניגוד קוטבי לתמר ,הפרי השביעי ,המייצג את יכולתנו להגיע
לשלום ,לשלמות ולשלווה .אמנם נכון כי אנו במיטבנו כשלוחצים אותנו,
אך באותה מידה נכון גם שבנשמותינו יש פוטנציאל הגואה וזורם רק
כשאנו לגמרי שלמים עם עצמנו – רק משהשגנו איזון והרמוניה בין
המרכיבים השונים של נשמותינו.

ככתוב בתהלים" :צדיק התמר יפרח" (תהלים צב ,יג) .ספר הזוהר מבאר
כי יש מין מסוים של דקל תמרים הנושא פרי רק מקץ שבעים שנה .האופי
האנושי מורכב משבע תכונות בסיסיות ,כל אחת מהן מורכבת מעשר
קטגוריות משנה .כך ,פריחתו של הצדיק אחרי שבעים שנה הוא פרי
השלווה המוחלטת – תוצרה של נשמה שכל היבט וניואנס אופי שלה זוכך
והובא לידי הרמוניה עם עצמה ,עם זולתה ועם אלוקיה.
הזית והתמר מתארים אמנם אישיות רוחנית משני סוגים שונים לחלוטין,
אך שניהם קיימים בתוך כל אדם .שכן ,אפילו בעיצומם של מאבקינו
הקשים ביותר ,אנו תמיד יכולים למצוא עוז ונחמה בשלמות הרוגעת
השוכנת בגרעין נשמתנו .ואפילו ברגעים השלווים ביותר ,אנו יכולים תמיד
למצוא את האתגר שימריצנו לשאוף ולהגיע להישגים גדולים אף יותר.
מעובד ממשנתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ,על-ידי ינקי טאובר

ׁשּורים לְּ טּו ִב ְּׁשבָ ט
שירים ַה ְּק ִ
ִ

אמא אדמה
מילים :יענקל'ה רוטבליט לחן :מיקי גבריאלוב

שירת העשבים

היא תביט אלי טובה וחכמה

מילים ולחן :נעמי שמר (על פי תפילת רבי נחמן מברסלב)

כמו בבן השב הביתה מן הדרך

דע לך שכל רועה ורועה

תחבק אותי אליה בנשימה חמה

יש לו ניגון מיוחד משלו.

אמא אדמה.

דע לך שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון של רועה

היא תגיד " -אתה עייף מן המסע
אל תפחד אני חובשת את פצעיך"
היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה
אמא אדמה

כמה יפה כמה יפה ונאה
כששומעים השירה שלהם
טוב מאוד להתפלל בניהם
ובשמחה לעבוד את ה'
ומשירת העשבים
מתמלא הלב ומשתוקק

וכשהלב,
מן השירה מתמלא,
ומשתוקק אל ארץ ישראל
אור גדול
אזי נמשך ועולה
מקדושתה של הארץ עליו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון של הלב

היא תביט אותי אלי טובה וחכמה
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה.

כי האדם עץ השדה
מילים :נתן זך לחן :שלום חנוך

איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה

כי האדם עץ השדה
כמו האדם גם העץ צומח
כמו העץ האדם נגדע
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה

כי האדם עץ השדה

אהבתי וגם שנאתי
טעמתי מזה ומזה
קברו אותי בחלקה של עפר
ומר לי ,מר לי בפה
כמו עץ השדה.

שיעור מולדת

כמו העץ הוא שואף למעלה

מילים :עלי מוהר לחן :אפרים שמיר

כמו האדם הוא נשרף באש

אז בבית הספר ,על הקיר תמונה והאיכר חורש בה את האדמה

ואני לא יודע

וברקע ,הברושים ,שמי שרב חיוורים

איפה הייתי ואיפה אהיה

האיכר יצמיח לנו לחם ,שנהיה גדולים.

כמו עץ השדה
והמורה אומרת:
אהבתי וגם שנאתי

"עוד מעט כבר סתיו" .בשיעור מולדת היא מראה חצב.

טעמתי מזה ומזה

היורה יבוא עכשיו שפע טיפותיו כוילון שקוף על פני העמק הפורש שדותיו.

קברו אותי בחלקה של עפר
ומר לי ,מר לי בפה

כך זה היה ,פשטות רכה ,זה הצטייר בילדותנו שהיתה יפה.

כמו עץ השדה
וכך בדמיוננו התרבו פלאות ,הפטישים ניגנו ,מחרשות רנות
כי האדם עץ השדה

יש כורמים ויש יוגבים ,ארץ של רועים -

כמו העץ הוא צמא למים

כך זה הצטייר בילדותנו שהיתה יפה.

כמו האדם הוא נשאר צמא
ואני לא יודע

במידה ואכל לחם יברך את "ברכת המזון"
אם לאו ,יברך "ברכה אחרונה" – להלן:
ברכה אחרונה (ברכה אחת מעין שלוש)
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם עַ ל הַ ִמ ְחיָה וְ עַ ל הַ ַכ ְל ָכלָה וְ עַ ל הַ ֶגפֶן וְ עַ ל
פְ ִרי הַ ֶגפֶן וְ עַ ל הָ עֵׁ ץ וְ עַ ל פְ ִרי הָ עֵׁ ץ וְ עַ ל ְתנּובַ ת הַ שָ דֶ ה וְ עַ ל ֶא ֶרץ חֶ ְמדָ ה טֹובָ ה
ִשבֹועַ ִמטּובָ ּה.
בֹותינּו ואימותינו לֶאֱ כֹּל ִמפִ ְריָּה וְ ל ְ
ית וְ ִהנְחַ ל ְָת לַאֲ ֵׁ
ְּורחָ בָ ה שֶ ָרצִ ָ
ירָך והשלם בנין
ִש ָר ֵׁאל עַ מֶ ָך וְ עַ ל יְרּושָ ַליִם עִ ֶ
ַרחֵׁ ם נָא ה' אֱ ֹלהֵׁ ינּו עַ ל י ְ
יְרּושָ ַליִם עִ יר הַ קֹּדֶ ש בִ ְמהֵׁ ָרה בְ יָמֵׁ ינּו .ושמחנו בבניין מדינת ישראל וְ נ ֹּאכַל
ִשבַ ע ִמטּו בָ ּה ּונְבָ ֶרכְ ָך עָ לֶיהָ בִ ְקדֻּשָ ה ּובְ טָ הֳ ָרה .כִ י ַא ָתה ה' טֹוב
ִמפִ ְריָּה וְ נ ְ
ֵׁרֹותיהָ .
ּומֵׁ ִטיב ַלכֹּל וְ נֹודֶ ה לְָך עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל וְ עַ ל הַ ִמ ְחיָה וְ עַ ל פְ ִרי גַפְ נָּה וְ עַ ל פ ֶ
ֵׁרֹותיהָ .
בָ רּוְך ַא ָתה ה' עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל הַ ִמ ְחיָה וְ עַ ל הַ ַכ ְל ָכלָה פְ ִרי גַפְ נָּה וְ עַ ל פ ֶ

ברכת המזון:

שלושה שאכלו כאחד חיבין בזימון ,וכך מזמנין:
בֹותי נְבָ רְך:
המזמן אומר ַ -ר ַ
המסובים עונים  -י ְִהי שם יְהֹוָה ְמב ָֹרְך מעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָם:

המזמן חוזר יהי שם וכו':

בֹותי נְבָ רְך (בעשרה אֱ ֹלהינּו) שֶ ָא ַכלְנּו ִמשֶ לֹו:
בִ ְרשּות מָ ָרנָן וְ ַר ַ

ואומרים המסובים ואח"כ המברך:

בָ רּוְך (בעשרה אֱ ֹלהינּו) שֶ ָא ַכלְנּו ִמשֶ לֹו ּובְ טּובֹו חָ יִינּו:

והמזמן חוזרו:
מי שלא אכל עונה:

בֹורְך ְשמֹו ָּת ִמיד לְעֹולָם וָעֶ ד:
ּומ ָ
בָ רּוְך (אֱ ֹלהינּו) ְ

בָ רּוְך הּוא ּובָ רּוְך ְשמֹו:

ברּוְך ַא ָּתה יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם .הַ זָן ֶאת הָ עֹולָם כֻּׁלֹו .בְ טּובֹו בְ חן
בְ חֶ סֶ ד ּובְ ַרחֲ ִמים .הּוא נֹותן לֶחֶ ם ְלכָל בָ ׂשָ ר .כִ י לְעֹולָם חַ ְסדֹוּ .ובְ טּובֹו
הַ ּגָדֹול ָּת ִמיד ל ֹא חָ סַ ר לָנּו וְ ַאל י ְֶחסַ ר לָנּו מָ זֹון לְעֹולָם וָעֶ ד .בַ עֲבּור ְשמֹו
יֹותיו
ּומפ ְַרנס ַלכֹל ּומ ִטיב ַלכֹל ּומכִ ין מָ זֹון ְלכָל בְ ִר ָ
הַ ּגָדֹול .כִ י הּוא אל זָן ְ
אֲ שֶ ר בָ ָרא .כ ָָאמּור .פֹותחַ ֶאת יָדֶ ָך ּומַ ְׂשבִ יעַ ְלכָל חַ י ָרצֹון:

בָ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָה .הַ זָן ֶאת הַ כֹל:
נֹודֶ ה לְָך יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו .עַ ל שֶ ִהנְחַ ל ְָּת לַאֲ בֹותינּו ֶא ֶרץ חֶ ְמדָ ה טֹובָ ה
יתנּו ִמבית
אתנּו יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו מ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִםּ .ופְ ִד ָ
ְּורחָ בָ ה .וְ עַ ל שֶ הֹוצ ָ
ּתֹור ְתָך שֶ לִמַ ְד ָּתנּו .וְ עַ ל חֻּׁ ֶקיָך
יתָך שֶ חָ ַת ְמ ָּת בִ בְ ׂשָ רנּו .וְ עַ ל ָ
עֲבָ ִדים .וְ עַ ל בְ ִר ְ
שֶ הֹודַ עְ ָּתנּו .וְ עַ ל חַ יִים חן וָחֶ סֶ ד שֶ חֹו ַננ ְָּתנּו .וְ עַ ל אֲ כִ ילַת מָ זֹון שָ ַא ָּתה זָן
אֹותנּו ָּת ִמיד .בְ כָל יֹום ּובְ כָל עת ּובְ כָל שָ עָ ה:
ּומפ ְַרנס ָ
ְ
אֹותְך .י ְִתבָ ַרְך ִש ְמָך
ּומבָ ְרכִ ים ָ
מֹודים לְָך ְ
וְ עַ ל הַ כֹל יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו אֲ נ ְַחנּו ִ
בְ פִ י כָל חַ י ָּת ִמיד לְעֹולָם וָעֶ דַ :ככָתּוב .וְ ָא ַכל ְָּת וְ ׂשָ בָ עְ ָּת ּוב ַרכְ ָּת ֶאת יְהֹוָה
אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל הָ ָא ֶרץ הַ טֹבָ ה אֲ שֶ ר נ ַָתן לְָך:
בָ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָה .עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל הַ מָ זֹון:
ירָך .וְ עַ ל צִ יֹון
ַרחֶ ם נָא יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו עַ ל י ְִׂש ָראל עַ מֶ ָך .וְ עַ ל יְרּושָ ַליִם עִ ֶ
ִמ ְשכַן כְ בֹודֶ ָך .וְ עַ ל מַ לְכּות בית דָ וִ ד ְמ ִשיחֶ ָך .וְ עַ ל הַ בַ יִת הַ ּגָדֹול וְ הַ ָקדֹוש
שֶ נ ְִק ָרא ִש ְמָך עָ לָיו:
אֱ ֹלהינּוָ .אבִ ינּוְ .רענּו זּוננּו פ ְַרנְסנּו וְ ַכלְכְ לנּו וְ הַ ְרוִ יחנּו .וְ הַ ְרוַח לָנּו יְהֹוָה
אֱ ֹלהינּו ְמה ָרה ִמכָל צָ רֹותינּו .וְ נָא ַאל ַּתצְ ִריכנּו יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו ל ֹא לִידי
מַ ְּתנַת בָ ׂשָ ר וָדָ ם וְ ל ֹא לִידי הַ ְלו ָָא ָתם .כִ י ִאם ְלי ְָדָך הַ ְמל ָאה .הַ פְ תּוחָ ה.
הַ ְקדֹושָ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה .שֶ ל ֹא נבֹוש וְ ל ֹא ִנכָלם לְעֹולָם וָעֶ ד:
בשבת אומרים:

ֹותיָך ּובְ ִמצְ וַת יֹום הַ ְשבִ יעִ י הַ שַ בָ ת
ְרצה וְ הַ חֲ לִיצנּו יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו בְ ִמצְ ֶ
הַ ּגָדֹול וְ הַ ָקדֹוש הַ זֶה כִ י יֹום זֶה ּגָדֹול וְ ָקדֹוש הּוא ְל ָפנֶיָך ל ְִשבָ ת בֹו וְ לָנּוחַ
בֹו בְ ַאהֲ בָ ה כְ ִמצְ וַת ְרצֹונֶָך ּובִ ְרצֹונְָך הָ נִיחַ לָנּו יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו שֶ ל ֹא ְּתהא
צָ ָרה וְ יָגֹון וַאֲ נָחָ ה בְ יֹום ְמנּוחָ תנּו וְ הַ ְראנּו יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו בְ נֶחָ מַ ת צִ יֹון
ירָך ּובְ בִ ְניַן יְרּושָ ַליִם עִ יר ָק ְדשֶ ָך כִ י ַא ָּתה הּוא בַ עַ ל הַ יְשּועֹות ּובַ עַ ל
עִ ֶ
הַ נֶחָ מֹות:
אֱ ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בֹותינּו ַי ֲעלֶה וְ יָב ֹא וְ יַּגִ יעַ וְ י ָר ֶאה וְ י ָרצֶ ה וְ יִשָ מַ ע וְ ִיפָקד
וְ ִיזָכר זִ כְ רֹוננּו ּופִ ְקדֹוננּו וְ זִ כְ רֹון אֲ בֹותינּו וְ זִ כְ רֹון מָ ִשיחַ בֶ ן דָ וִ ד עַ בְ דֶ ָך
וְ זִ כְ רֹון יְרּו שָ ַליִם עִ יר ָק ְדשֶ ָך וְ זִ כְ רֹון כָל עַ ְמָך בית י ְִׂש ָראל ְל ָפנֶיָך לִפְ ליטָ ה
לְטֹובָ ה לְחן ּולְחֶ סֶ ד ּול ְַרחֲ ִמים לְחַ יִים (טֹובִ ים) ּולְשָ לֹום בְ יֹום חַ ג זֶה:
הֹושיענּו בֹו לְחַ יִים
זָכְ רנּו יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו בֹו לְטֹובָ ה ּופ ְָקדנּו בֹו לִבְ ָרכָה וְ ִ
הֹושיענּו כִ י
טֹובִ יםּ .ובִ ְדבַ ר יְשּועָ ה וְ ַרחֲ ִמים חּוס וְ חָ ננּו וְ ַרחם עָ לינּו וְ ִ
אלֶיָך עינינּו כִ י אל מֶ לְֶך חַ נּון וְ ַרחּום ָא ָּתה:

ּובְ נה יְרּושָ ַליִם

עִ יר הַ קֹדֶ ש בִ ְמה ָרה בְ יָמינּו .בָ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָה .בֹונה

בְ ַרחֲ מָ יו יְרּושָ ָליִם.
ָאמן:
בָ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָה אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם .הָ אלָ .אבִ ינּו .מַ לְכנּוַ .א ִדירנּו.
בֹוראנּוּ .גֹואֲ לנּו .יֹוצְ רנּוְ .קדֹושנּו ְקדֹוש ַי ֲעקֹב .רֹוענּו רֹועה י ְִׂש ָראל.
ְ
הַ מֶ לְֶך הַ טֹוב וְ הַ מ ִטיב ַלכֹל .שֶ בְ כָל יֹום וָיֹום הּוא ה ִטיב הּוא מ ִטיב הּוא
גֹומלנּו הּוא ִיגְ ְמלנּו לָעַ ד לְחן ּולְחֶ סֶ ד
יטיב לָנּו .הּוא גְ מָ לָנּו הּוא ְ
י ִ
ּול ְַרחֲ ִמים ּול ְֶרוַח .הַ צָ לָה וְ הַ צְ לָחָ ה .בְ ָרכָה וִ ישּועָ ה .נֶחָ מָ ה .פ ְַרנָסָ ה
ּומכָל טּוב לְעֹולָם ַאל יְחַ ְסרנּו.
וְ ַכ ְל ָכלָה .וְ ַרחֲ ִמים וְ חַ יִים וְ שָ לֹום וְ כָל טֹובִ .
אמן:
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִמֹלְך עָ לינּו לְעֹולָם וָעֶ ד:
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִתבָ ַרְך בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:

בַ מָ רֹום ְיל ְַמדּו עֲליהֶ ם וְ עָ לינּו זְ כּות שֶ ְּתהא ל ְִמ ְשמֶ ֶרת שָ לֹום .וְ נִשָ א בְ ָרכָה
ֹלהים
מאת יְהֹוָהּ .וצְ דָ ָקה מאֱ ֹלהי י ְִשענּו .וְ נ ְִמצָ א חן וְ ׂשכֶל טֹוב בְ עיני אֱ ִ
וְ ָאדָ ם:
אם הּוא אוכל על שלחן אחרים יברך לבעה"ב:

י ְִהי ָרצֹון שֶ ל ֹא יבֹוש בַ עַ ל הַ בַ יִת בָ עֹולָם הַ זֶה וְ ל ֹא ִיכָלם לָעֹולָם הַ בָ א.
ּוקרֹובִ ים לָעִ יר.
וְ יִצְ לַח ְמאֹד בְ כָל ְנכָסָ יו .וְ י ְִהיּו ְנכָסָ יו ּו ְנכָסינּו מּוצְ ל ִָחים ְ
וְ ַאל י ְִשלֹוט ׂשָ טָ ן ל ֹא בְ מַ עֲׂשה יָדָ יו וְ ל ֹא בְ מַ עֲׂשה ָידינּו .וְ ַאל יִזְ דָ קק ל ֹא
ירה וְ עָ ֹון מַ עַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָם:
ְל ָפנָיו וְ ל ֹא ְלפָנינּו שּום ְדבַ ר ִה ְרהּור ח ְטא ַועֲב ָ
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא ַינ ְִחילנּו יֹום שֶ כֻּׁלֹו טֹוב:
יֹושבִ ין וְ עַ ְטרֹותיהֶ ם בְ ָראשיהֶ ם וְ נֶהֱ נִין
יקים ְ
לְיֹום שֶ כֻּׁלֹו ָארּוְך לְיֹום שֶ צַ ִד ִ
יהי חֶ לְקנּו עִ מָ הֶ ם:
ִמזִ יו הַ ְשכִ ינָה וִ ִ
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא ְיזַכנּו לִימֹות הַ מָ ִשיחַ ּולְחַ יי הָ עֹולָם הַ בָ א:
ִמגְ דֹול יְשּועֹות מַ לְכֹו וְ עֹׂשֶ ה חֶ סֶ ד ל ְִמ ִשיחֹו לְדָ וִ ד ּו ְלז ְַרעֹו עַ ד עֹולָם:
עֹׂשֶ ה שָ לֹום בִ ְמרֹומָ יו הּוא ַיעֲׂשֶ ה שָ לֹום עָ לינּו וְ עַ ל כָל י ְִׂש ָראל וְ ִא ְמרּו
ָאמן:

דֹורים .וְ י ְִתפ ַָאר בָ נּו לָעַ ד ּולְנצַ ח נְצָ ִחים.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִש ַּתבַ ח לְדֹור ִ
וְ י ְִתהַ דַ ר בָ נּו לָעַ ד ּולְעֹולְמי עֹול ִָמים:

יְראּו ֶאת יְהֹוָה ְקדֹושָ יו כִ י אין מַ ְחסֹור לִיר ָאיו:

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא ְיפ ְַרנְסנּו בְ כָבֹוד:

דֹורשי יְהֹוָה ל ֹא י ְַח ְסרּו כָל טֹוב:
כְ פִ ִירים ָרשּו וְ ָרעבּו וְ ְ

קֹומ ִמיּות ל ְַא ְרצנּו:
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִשבֹר עֻּׁלנּו מעַ ל צַ ּוָארנּו וְ הּוא יֹולִיכנּו ְ

הֹודּו לַיהֹוָה כִ י טֹוב כִ י לְעֹולָם חַ ְסדֹו:

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִשלַח לָנּו בְ ָרכָה ְמרֻּׁ בָ ה בַ בַ יִת הַ זֶה וְ עַ ל שֻּׁ לְחָ ן זֶה שֶ ָא ַכלְנּו
עָ לָיו:

פֹותחַ ֶאת יָדֶ ָך ּומַ ְׂשבִ יעַ ְלכָל חַ י ָרצֹון:

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִשלַח לָנּו ֶאת א ִליָהּו הַ נָבִ יא זָכּור לַטֹוב וִ יבַ שֶ ר לָנּו בְ ׂשֹורֹות
טֹובֹות יְשּועֹות וְ נֶחָ מֹות:
מֹור ִתי)
(א ִמי ָ
מֹורי) בַ עַ ל הַ בַ יִת הַ זֶה וְ ֶאת ִ
(אבִ י ִ
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְבָ רְך ֶאת ָ
יתם וְ ֶאת ז ְַרעָ ם וְ ֶאת כָל אֲ שֶ ר לָהֶ ם
אֹותם וְ ֶאת ב ָ
בַ ֲעלַת הַ בַ יִת הַ זֶהָ .
(ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר:

אֹותי (וְ ָאבִ י וְ ִא ִמי) וְ ִא ְש ִּתי וְ ז ְַרעִ י וְ ֶאת כָל אֲ שֶ ר לִי),
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְבָ רְך ִ
אֹותנּו וְ ֶאת כָל אֲ שֶ ר לָנּו .כְ מֹו שֶ נ ְִתבָ ְרכּו אֲ בֹותינּו ַאבְ ָרהָ ם יִצְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב,
ָ
אֹותנּו ֻּׁכלָנּו יַחַ ד בִ בְ ָרכָה ְשלמָ ה .וְ נ ֹאמַ ר ָאמן:
בַ כֹלִ .מכֹל .כֹל .כן יְבָ רְך ָ

בָ רּוְך הַ ּגֶבֶ ר אֲ שֶ ר יִבְ טַ ח בַ יהֹוָה וְ הָ יָה יְהֹוָה ִמבְ טַ חֹו:
יתי צַ ִדיק ֶנ ֱעזָב וְ ז ְַרעֹו ְמבַ ֶקש לָחֶ ם:
ִיתי גַם ז ַָקנ ְִּתי וְ ל ֹא ָר ִא ִ
נַעַ ר הָ י ִ
יְהֹוָה עֹז לְעַ מֹו יִּתן יְהֹוָה ְיבָ רְך ֶאת עַ מֹו בַ שָ לֹום:

