
סדר ט“ו בשבט

"ארבעה ראשי שנים הם... בא' בשבט ראש השנה לאילן 

כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים בחמשה עשר בו" 

(מסכת ראש השנה)
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חז"ל מלמדים שבורא העולם עסק תחילה בנטיעת עצים טרם בריאת האדם,
ואם כן בעסקנו בנטיעות נזכה להידמות ולהתקרב יותר לה'. 

ועוד אמרו במדרש

"חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים,
המובלט בתקפו בעץ החרוב"    

בס“ד

 (הרב קוק)

במיזם עולמי של האו"ם ינטעו מיליארד עצים תוך 10 שנים, קק"ל 
הצטרפה למיזם והתחייבה לנטוע 6 מיליון עצים בפרק זמן זה. גם אתם 

מוזמנים לקחת חלק בשימור כדור הארץ ולדאוג בנטיעה לארצנו היפה. גם 
התורה מצוה את בני ישראל בכניסתם לארץ:

 "ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל..." (ספר ויקרא)

"ְּבָשָׁעה ֶשָּׁבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ָּכל 
ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן, ְוָאַמר לֹו, ְרֵאה ַמֲעַשׂי ַּכָּמה ָנִאים ּוְמֻשָּׁבִחין ֵהן, ְוָכל ַמה 

ֶּׁשָּבָראִתי ִּבְשִׁביְל ָּבָראִתי, ֵּתן ַּדְעְּת ֶשׁא ְתַקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי, 
ֶשִׁאם ִקְלַקְלָּת ֵאין ִמי ֶשְׁיַתֵּקן ַאֲחֶרי" (קהלת רבה)

בהקשר זה הרב נריה מספר כך על הרב קוק: 

" ַּבֲחִגיַגת ַמָּטִעים ְּבהֹוד ַהָּשׁרֹון, ִנְתֵּכֵּבד ָהַרב קּוק ְּבְנִּטיָעה ָהִראׁשֹוָנה. 
ְּכֶשָּׁקם ְוָהַלך ִלְנֹטַע ִהְתַרֵּגׁש ְמֹאד, ֵעיָניו ָזְלגּו ְּדָמעֹות, ּוָפָניו ָהיּו ְּכַלִּפיד ֵאׁש. 
ְּכֶשִׁהִּגיׁשּו לֹו ֶאת ַהַּמְעֵּדר, ֵסַרב ְלַקְחּתֹו, ִהְתּכֹוֵפף וִטֵּפל ְּבִרְגֵבי ָהֲאָדָמה 

ְּבָיָדיו, ְּכֶשֻּׁכּלֹו ָנתּון ִּבְרָעַדת ֹקֶדׁש. ַאַחד ַהְּמֹקָרִבים ִהְרָשׁה ְלַעְצמֹו ִלְשֹׁאל ֶאת 
ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ִמְתַרֵּגׁש ָּכל ָּכך, ְוָהַרב ֵהִשׁיב ְוָאַמר: "ְנִטיַעת ְּפִרי ְּבֶאֶרץ 

ִיְשָׂרֵאל, ֵאין זֹו ְסָתם ְּפֻעָּלה ַחְקָלִאית ְרִגיָלה, זֹוִהי ִהְתַּדְּבקּות ְּבִמּדֹוָתיו ֶשׁל 
ָהָּקָּב"ה, ֶשַׁאף הּוא ִהְתַעֵּסק ְּבַמָּטע ָהָאֶרץ ְּתִחָּלה. " (מועדי הראי"ה)

⋅ יש להקפיד כל השנה שהפירות יהיו טובים ונקיים מחשש של אכילת תולעים.

⋅ יש הנוהגים לאכול בט”ו בשבט משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, 

     או שאר פירות הארץ, ואם אין יאכלו פירות מחו"ל.

⋅ יש הנוהגים להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג נאה לארבעת המינים בשנה הבאה.
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כל הזכויות שמורות לעמותת "שעלי תורה" - מותר בהפצה שלא למטרות רווח
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"ר' שמעון בן יוחאי אומר שנים עשר ארצות (=נחלות) ניתנו כנגד שנים עשר 
שבטי ישראל, ולא שוו טעם פירות שבטו של זה לטעם פירות שבטו של זה" 

(מדרש תנאים, דברים)

"בכל מיני אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל, בגפן ותאנה 

שנאמר "גפן ממצרים תסיע", תאנה שנאמר "כבכורה בתאנה 

בראשיתה", כתמר שנאמר "זאת קומתך דמתה לתמר", 

כארז שנאמר "כארז בלבנון ישגה", כאגוז שנאמר "אל גנת 
אגוז ירדתי", וקראן בכל מיני שלחים שנאמר "שלחיך פרדס 

רמונים"... "זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך""
(מדרש שמות רבה)

משל לעם ישראל

לפי ר' נחמן מברסלב טעם שמן זית כולל את "כלל כל השמנונית" 
שבפירות, ודבש התמרים כולל את "כל המתיקות" שבפירות, ויחד הם 

מרכיבים את "כל הטעמים שבפירות". 

יֲא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי  "ִּכי ה' ֱאֶהי ְמבִֽ
ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר: 

ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְשֹׂעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית 
ֶשֶׁמן ּוְדָבׁש"

 (ספר דברים)

סדר ט“ו בשבט
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סדר האמירה והאכילה

מניחים על שולחן הסדר פירות משבעת המינים, פירות העונה ומיני מזונות. יש שנוהגים להניח גם 
פרי חדש ולברך עליו "שהחיינו". יחד עם אכילת הפירות אומרים פסוקים ומדברי חכמינו זכרונם 

לברכה, מעט מהם לוקטו כאן למען הסדר הטוב:

 החיטה היא מקור הלחם, שעד היום מהווה מזון לרוב האנשים בעולם.
 אומר האר"י הקדוש, שכונת הפסוק לומר שהחיים באים ממוצא פי ה', 

הנותן כח בלחם להחיות אותנו. 
החיטים הם משל לעם ישראל: "ְכֵשׁם ֶשִׁאי ֶאְפָשׁר ָלעֹוָלם ְּבלא ִחִּטין, 

ָּכך ִאי ֶאְפָשׁר ָלעֹוָלם ְּבלא ִיְשָׂרֵאל" (מדרש תהלים). בשבח הארץ אמר ר' 
גמליאל, עתידה ארץ ישראל להצמיח ככרות של לחם על העצים 

(גמרא שבת).

 "אין שמחה אלא ביין" (גמרא פסחים).
"עץ הדעת גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא 

יין" (גמרא ברכות).
אנו רואים שיש בכחו של היין לגרום לתנועות הפוכות, של שמחה 

ושל עצב, וכך אמרו חכמינו: "נכנס יין יצא סוד" (גמרא סנהדרין). 
יש להשתמש בכח זה בחכמה, כדי שהסוד שיצא יהיה טוב ומועיל 

לנו ולאחרים.

"כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (ספר דברים).

חיטהחיטה

גפןגפן

לוקחים עוגה או עוגייה מקמח חיטה או מקמח שעורה ; 
ומברכים, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא מיני מזונות

לוקחים יין או מיץ ענבים ;
ומברכים, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן
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סדר ט“ו בשבט

"ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים" (ספר שופטים).

3

שנה אחת בט"ו בשבט שהה הרבי מגור אצל מורו ורבו - רבי מנחם מנדל 
מקוצק. אמר הרבי מקוצק לרבי מגור: "אמור דבר תורה לכבוד היום". 

נענה הרבי מגור והתפלפל ארוכות בהלכות מצוות התלויות בארץ ובאילן. 
לאחר שסיים את דברי תורתו, נאנח רבי מנחם מנדל אנחה עמוקה ואמר 
לו: "אם היינו זוכים להיות עכשיו בארץ ישראל, במקום לשמוע את דברי 

תורתך, היינו פשוט יושבים ואוכלים מפירותיה הקדושים".
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לוקחים פרי (עדיף) משבעת המינים, זית, תמר, ענבים או צימוקים, תאנה, רימון, 
ואחר כך יכול לקחת פירות נוספים, כתפוח, אתרוג, אגוז, חבוש, חרוב, תפוז, קטניות 

ועוד כיד הדמיון הטובה.  יש שנהגו לקחת 30 פירות, חלקם עם קליפה וחלקם לא, כדי 
להודות לה' על שפע הטעמים שבירך בהם את עולמנו ;

ומברכים על הפרי הראשון שאוכלים, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי העץ

ריבוי סוגי איכות: " מה הגפן הזו יש בה יין, יש בה חומץ, יש בה 
ענבים ויש בה צימוקים. כך הן ישראל, יש בהן (העוסקים ב) מקרא 

ומשנה תלמוד ואגדות." (מדרש שמואל טז)

זיתזית

תמרתמר

צימוקצימוק

"אמר רבי יוחנן: למה נמשלו ישראל לזית, לומר לך, מה זית לא מוציא 
שמנו אלא על ידי כתיתה, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי 

יסורין. מה זית אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, 
אף ישראל אין להם בטילה עולמית, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" 

(גמרא מנחות)

"ועוד ידוע שכל האילנות יש להן לב כשתחתוך אותו אבל אילן זית אין 
לו לב" כלומר, גזעו חלול במרכזו (רבנו בחיי). ואכן, הזית אינו נמנה בין 
ההצעות בגמרא לתיאור פרי עץ הדעת (ברכות מ.), מפני שמר הוא 
ודורש שלבי עיבוד אך לאחר הכל שמן זית הוא סמל האור בעולם:

"נקראו אבותינו זית רענן שהם מאירים לכל באמונתם" (מדרש רבה)

אומר הבעל שם טוב: "הצדיק, שנמשל לתמר, עושה פירות. וזהו 
"צדיק כתמר יפרח" - כלומר שהוא מוציא יקר מזולל, ומפריח 

ומרבה הטוב בעולם". 
ועוד אמרו חכמינו: "מה תמר זה אין לו אלא לב אחד (שכל כחו 

מופנה לצמיחה לכיוון אחד, כלפי מעלה) - אף ישראל אין להם אלא 
לב אחד לאביהם שבשמים." (גמרא סוכה)

סדר האמירה והאכילה
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"ַוֵיֶּשׁב ְיהּוָדה ְוִיְשָׂרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ִמָּדן
ְוַעד ְּבֵאר ָשַׁבע ּׂכל ְיֵמי ְשֹׁמה" (מלכים א ה)

"מפני מה נמשלה תורה לתאנה? שרוב האילנות, הזית והגפן 
והתמרה נלקטין כאחד, והתאנה נלקטת מעט מעט. כך התורה, 
היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי שאינה מתלמדת לא בשנה 

ולא בשתיים" (במדבר רבה)

"אמר רב חייא בר אשי אמר רב, עתידין אילני סרק שבארץ 
ישראל שיטענו פירות, שנאמר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו 

חילם". (גמרא כתובות)

שעורהשעורה

""הנצו הרימונים", אלו התינוקות שיושבים ועוסקים בתורה, 
ויושבים שורות שורות כגרעיני רימונים" (שיר השירים רבה)

 "הרואה רימון בחלום ְיַצֶּפה למצוות, שנאמר: "ְּכֶפֵלח ָהִרּמֹון ַרָקֵת"
אפילּו ֵרקנים שבישראל מלאים מצוות ָּכִרּמֹון" (גמרא ברכות)

רוב גידול השעורים נועד היום למאכל בהמה, אך יש בה ערכים 
תזונתיים רבים וקמח מלא בריא יותר מקמח חיטה. לחם מלא 

מופק משילוב דגנים שונים כי השעורה בפני עצמה אינה מתאימה 
לכך. יש אומרים שכונת התורה בשעורה היא דוקא לבירה, 

שהומצאה לפני כ-5,100 שנים. 

יש הלוקחים בירה שהופקה משעורים ;  
ומברכים, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

רימוןרימון

תאנהתאנה

סדר ט“ו בשבט
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שבעת המינים המופיעים בחלום מסמלים דברים טובים. וכן בחלומות פירושם:
" אמר רבי חייא בר אבא: הרואה חטים בחלום - ראה שלום... שעורים בחלום - 

סרו עונותיו... אמר רבי זירא: אני לא עליתי מבבל לארץ ישראל עד שראיתי 
שעורים בחלומי... גפן טעונה בחלום - אין אשתו מפלת נפלים...  תאנה בחלום - 

תורתו משתמרת בקרבו... רמונים בחלום... עסקיו יפרו כגרעיני הרימון... אם 
תלמיד חכם הוא - יצפה לתורה... אפילו ריקנין שבך (=בעם ישראל) מלאים 

מצות כרמון... זית בחלום - שם טוב יוצא לו... שמן זית בחלום - יצפה למאור 
תורה... תמרים בחלום - תמו עונותיו " (גמרא ברכות)

... אל נא חלץ קהלה אשר אליך תערוג, וברך התות 
והאגוז והאתרוג. 

ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתברך 
כל אילנות האתרוג להוציא פירותיהם בעתם, ויוציאו 

אתרוגים טובים יפים ומהודרים ונקיים... 
(מתוך תפילת הבן איש חי לאתרוג)

לוקחים תפוח ואתרוג ואומרים :
"אמר רבי חמא בן רבי חנינא: מאי דכתיב: "ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַיַּער"? למה נמשלו 
ישראל לתפוח? לומר לך – מה תפוח זה פריו קודם לעליו, כך ישראל הקדימו 

'נעשה' ל'נשמע'". (גמרא שבת)

05
4-

83
05

49
5 

|

סדר ט“ו בשבט
6

כל הזכויות שמורות לעמותת "שעלי תורה" - מותר בהפצה שלא למטרות רווח


