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  ג � תפילות �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

 תפילותתפילותתפילותתפילות

         לרבינו הבן איש חילרבינו הבן איש חילרבינו הבן איש חילרבינו הבן איש חי    תפילה לאתרוג נאהתפילה לאתרוג נאהתפילה לאתרוג נאהתפילה לאתרוג נאה

  
ו בשבט בשחרית "נכון לומר ביום טו בשבט ראש השנה לאילנות על כן טוב ו"בט

ל שצריך לבקש ביום "פסוקים אלו ובקשה זו וידוע הוא שיש קבלה אצל חכמי אשכנז ז
  .ו שבט בפרטות על האתרוג שיזדמן לישראל אתרוג טוב"ט

  

ה  ַוּיֹאֶמר ִרי עֹׂשֶ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ּפְ א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ֱאלִֹהים ּתַ

ִרי ְלִמינוֹ  ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן ּפְ ב . ֲאׁשֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ

ְרא ֱאלִֹהים  ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו ַוּיַ ִרי ֲאׁשֶ ה ּפְ ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ֹעׂשֶ

י טֹוב    .ּכִ

ָפֶניךָ  ְיִהי תְּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ָרצֹון ִמּלְ ל ִאיָלנֹות ׁשֶ ָבֵרְך ּכָ

ם ְויֹוִציאּו ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים  ִעּתָ רֹוֵתיֶהם ּבְ ָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא ּפֵ

ל מּום ים ִמּכָ ִרים ּוְנִקּיִ ֶהם ֲחָזִזית ּוְמֻהּדָ ֵלִמים ְולֹא , ְולֹא ַיֲעֶלה ּבָ ְוִיְהיּו ׁשְ

ֶהם ׁשּום ְוִיְהיּו ְמצּוִיים ָלנּו ּוְלָכל , ֶחְסרֹון ַוֲאִפּלּו ֲעִקיַצת קֹוץ ִיְהֶיה ּבָ

ָרֵאל ֵהם ִיׂשְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּה ִמְצַות ְנִטיָלה ִעם ַהּלּוָלב, ַאֵחינּו ּבְ  ְלַקּיֵם ּבָ

ֹבא ָעֵלינּו ְלחַ חַ בְּ  ּיָ ּכֹות ׁשֶ ריִּ ג ַהּסֻ ֲאׁשֶ לֹום ּכַ יָתנּו  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ִצּוִ

תֹוָרתֶ  ה ַעְבדֶּ  ל ְיֵדיָך עַ ּבְ ּיֹוםוּ 'ָך מֹׁשֶ ם ָלֶכם ּבַ ִרי ֵעץ  ְלַקְחּתֶ ָהִראׁשֹון ּפְ
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ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ עָ  ּפֹות ּתְ ָפֶניָך  ִויִהי. 'ְוַעְרֵבי ָנַחל בֹותָהָדר ּכַ ָרצֹון ִמּלְ

ַעְזֵרנוּ  ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ּתַ ל  ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ֵענּו ְלַקּיֵם ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ּוְתַסּיְ

ּה בְּ  ס ַוֲעָרָבהְנִטיַלת לּוָלב ַוֲהדַ  ְזַמּנָ ִתּקּוָנּה ּבִ ּכֹות חַ ְוֶאְתרֹוג ּכְ ג ַהּסֻ

ֹבא ָעֵלינוּ  ּיָ לֹום בְּ ְליָ  ׁשֶ  ְוַתְזִמין ָלנוּ , ְמָחה ּוְבטּוב ֵלבשִׂ ִמים טֹוִבים ּוְלׁשָ

ִהְלָכתוֹ  ר ּכְ ֵלם ְוָכׁשֵ ר ְוׁשָ   . ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמֻהּדָ

ְפֵני  ָרצֹון ִויִהי ל ִמיֵני ינּו ֵואלֵֹהיְיֹהָוה ֱאלֹהֵ ִמּלִ ָבֵרְך ּכָ ּתְ  ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

מָ  ִרּבּוי ׁשְ רֹוֵתיֶהם ּבְ ָפִנים  ּוְתָבֵרךְ , ִנים ְוטֹוִביםָהִאיָלנֹות ְויֹוִציאּו ּפֵ ל ַהּגְ ּכָ

מֵ  ה ׁשְ ּיֹוִציא ֲעָנִבים ַהְרּבֵ ֵדיׁשֶ ִין ַהּיֹוֵצא ֵמֶהם  ִנים ְוטֹוִבים ּכְ ְהֶיה ַהּיַ ּיִ ׁשֶ

ָרֵאלרֹב ָמצּוי לָ  ָך ִיׂשְ ָלה  ְלָכל ַעּמְ ְלַקּיֵם ּבֹו ִמְצַות ִקּדּוׁש ּוִמְצַות ַהְבּדָ

תֹות ּובְ  ּבָ ׁשַ ָרֵאל אַ , טֹוִבים ָיִמיםּבְ נּו ּוְבָכל ִיׂשְ ינּו ִמְקָרא חֵ ְוִיְתַקּיֵם ּבָ

תּוב  ּכָ יב טֹוב ֵיינֶ ֵתה ְבלֶ שֲׁ ָך וּ מֶ ְמָחה ַלחְ שִׂ ֵלְך ֱאֹכל בְּ "ׁשֶ ָרָצה  ְכָבר ָך ּכִ

יךָ הִ ֱאלֹ    . )'ז' קהלת ט(  "ים ֶאת ַמֲעׂשֶ

אִתי י ֲאחֹוִתי ַכּלָה ָאִריִתי מֹוִרי ּבָ מִ  ְלַגּנִ ׁשָ י ַיֲעִרי ִעם ִעם ּבְ י ָאַכְלּתִ

ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי י ׁשָ ְבׁשִ ְכרּו ּדֹוִדים , ּדִ תּו ְוׂשִ , ש"שה( ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ

י ְלָפֶניָך הי ִפי וְ ִאְמרֵ  ִיְהיּו ְלָרצֹון. )'א' ה   .ְוגֹוֲאִלי צּוִרי' ֶהְגיֹון ִלּבִ
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ל עֹוָלם ִרּבֹונוֹ  ְזַמּנֹו  ,ׁשֶ ֵלמּות ּבִ ׁשְ נּו ְלַקּיֵם ִמְצַות ֶאְתרֹוג ּוִמיָניו ּבִ ַזּכֵ

ָראּוי ִמיד ֶאְתרֹוג ָנֶאה ְוָכשֵׁ . ּכָ ְהֶיה ָלנּו ּתָ ּיִ ה ׁשֶ ָכל ִמיֵני ְוִנְזּכֶ ר ּבְ ר ּוְמֻהּדָ

ֵלמּות ְוַהִהּדּור, ִהּדּור ְ ַתְכִלית ַהׁשּ ָך . ּבְ ת ַעּמְ ַ ֵאר ַהְדַרת ְקֻדׁשּ ּוְתַגּלֶה ּפְ

עֹוָלם ָרֵאל ּבָ ִרים , ִיׂשְ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ת ַהּצַ ַ ֵאר ַהְדַרת ְיִפי ְקֻדׁשּ ּוִבְפָרט ּפְ

ים ּיִ ּתֹוְקקּו וְ , ָהֲאִמּתִ ר ִיׁשְ ֶהםַעד ֲאׁשֶ ּלֵל ּבָ ֵאי עֹוָלם ִלּכָ ל ּבָ , ִיְכְספּו ּכָ

ם ָמם ְוִתְפַאְרּתָ ׁשְ ֵלל ּבִ ַדְרֵכיֶהם , ְלִהּכָ ֵאי עֹוָלם ֵליֵלְך ּבְ ל ּבָ ְוָיׁשּובּו ּכָ

ל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם ֱאֶמת ּכָ   :ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבֶ

  )לג', חלק ב( 

ל עֹוָלם ִרּבֹונוֹ  נּו ְלֶאְתרֹוג ָנֶאה בְּ , ׁשֶ דֹושׁ ַזּכֵ ּכֹות ַהּקָ ְהֶיה , ַחג ַהּסֻ ּיִ ׁשֶ

ָכל ִמיֵני ִהּדּור ר ּבְ ֱאֶמת ּוְמֻהּדָ ר ּבֶ ְולּוָלב ַוֲהָדס , ָלנּו ֶאְתרֹוג ָנֶאה ְוָכׁשֵ

ִרים ִרים ְוָנִאים ּוְמֻהּדָ ׁשֵ ע , ַוֲעָרָבה ּכְ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ְנִטיַלת ַאְרּבַ ְוִנְזּכֶ

ַתְכִלית ַהשְּׁ  ְזַמּנֹו ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה, ֵלמּותִמיִנים ּבִ ָ ְקֻדׁשּ ַאֲהָבה , ּבִ ּבְ

ה ַוֲעצּוָמה ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ ָנה , ּוְבִיְרָאה ּבְ ַכּוָ ֵלם ּבְ ה לֹוַמר ַהּלֵל ׁשָ ְוֶאְזּכֶ

ְענֹות ָעה ִמיִנים ְוַההֹוׁשַ ל ָהַאְרּבָ ֱאֶמת ִעם ּכָ ל , ְגדֹוָלה ּבֶ ּוְלַנְעֵנַע ּכָ

ְענּוִעים ַהקְּ  ים ּוְלָהִקיף ַהֲהָקפֹות ַהּנֹוָראֹותַהּנַ ַאֲהָבה , דֹוׁשִ ְוַהּכֹל ּבְ
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ה ַוֲעצּוָמה ְמָחה ַרּבָ ֱאֶמת ּוִבְדֵבקּות ִנְפָלא , ּוְבִיְרָאה ּוְבׂשִ ַנת ַהּלֵב ּבֶ ַכּוָ ּבְ

ֱאֶמת ּוְבָתִמים דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ּבֶ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ דֹול ְלׁשִ , ּוְבִהְתַלֲהבּות ּגָ

ְרצ יםּכִ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ יְך , ֹוְנָך ְוִכְרצֹון ַצּדִ ְענּוִעים ְלַהְמׁשִ ה ַעל ְיֵדי ַהּנַ ְוֶאְזּכֶ

ה ְקָצוֹות ָ ׁשּ ִ ראׁש ְלתֹוְך ַהׁשּ ּבָ ִכין , ֶהָאָרה ֵמַהּמִֹחין ׁשֶ ם ִיְהיּו ִנְמׁשָ ָ ּוִמׁשּ

ּלֶה ַמְלכּוְתָך ְלֵעין ּכֹל, ַהּמִֹחין ִלְבִחיַנת ַמְלכּות ה ְלהֹוִדיַע , ְוִיְתּגַ ְוִנְזּכֶ

בּורֹוֶתיָך ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּוֶתךָ  ה , ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ְוֵיַדע ּכָ

ים  ַמת רּוַח ַחּיִ ר ִנׁשְ ה ְיַצְרּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ

נּו ָכבֹוד ְוָהָדר ְלַמְלכּוֶתךָ  יו ִיּתְ ַאּפָ י , ְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפייִ , ּבְ ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

  :צּוִרי ְוגֹוֲאִליְיָי , ְלָפֶניךָ 

  )נז', חלק ב( 
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בגודל קדושת היום בגודל קדושת היום בגודל קדושת היום בגודל קדושת היום     אמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודש    לקטלקטלקטלקט
        וסגולתווסגולתווסגולתווסגולתו

        ו בשבטו בשבטו בשבטו בשבט""""ני טני טני טני טייייענענענענ

', ראש השנה לאילנות'ל ליום "קבעו חכמינו ז' חמשה עשר בשבט' יוםיוםיוםיום

ארבעה ראשי : "והוא נשנה במשנה ערוכה בריש מסכת ראש השנה
בית הלל , באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי... שנים הם

ל בתור יום חג "אולם הוא לא נזכר בדברי חז, "אומרים בחמשה עשר בו
אלא לזמן קובע לענין כמה , או ליום הדין לאילן או לאדם, ושמחה

ובקשר לזה הוא , מצוות התורה התלויות בארץ הנוגעות בפירות האילן
  .'ראש השנה לאילנות'א במשנה יום נקר

        גדלות יום הזהגדלות יום הזהגדלות יום הזהגדלות יום הזה

ימי 'ו בשבט בין "ל חושב ופורט את יום ט"בעל הלבושים זצ הגאוןהגאוןהגאוןהגאון

: )ח"שם ס( ספרו לבוש התכלת וב. בהם אין אומרים נפילת אפים' שמחה
שכל אלו ימי שמחה ... ו בשבט"ולא בט... נהגו שלא ליפול על פניהם"

  ".הם

אמר : ")ה אמר"ו בשבט ד"לט( צמח צדיק ' בס' ר הקבספ' כותב רבינו הק וכןוכןוכןוכן

ל שכמה צדיקים היו רגילים ללבוש בגדי שבת "חותני הקדוש מרוזין ז
דברים ( כי האדם עץ השדה , והיו אומרים שהוא ראש השנה, ו בשבט"בט

, והואיל שהאדם נמשל לאילן, ה לאילנות"כלומר שהיום הוא ר". )ט"י, כ
  .ה"אף לו נחשב היום כר
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אשר , במעלת דהאי יומא קדישא ראש השנה לאילנות, ראוי לציין םםםםגגגג

ק "ל אבד"כדברי הגאון רבי דוד זכות זצ, זכותו עמד לנו בימי המן
ויזכור כי זכות ראש השנה : ")ז"מאמר ג פרק צ( מודינא בספרו זכר דוד 

ה הזה הועיל שלא "מכל מקום למדנו שזכות ר, לאילנות דלא כהלכתא
  ".ם ישראל בחודש שבטנברר לאבד בו ע

הסבר על כך , אצל הצדיקים לערוך שלחן ברבים לכבוד היום מנהגמנהגמנהגמנהג

ו באב הוא הכתר "משום שט, ל שהטעם הוא"ק מרוזין זצ"אמר הרה
ואילו חמשה עשר בשבט הוא הכתר לימי הגאולה , לימי הדין והתשובה

  .כ נוהגים לערוך שלחן ביום זה"ע, ושמחה

ל כי "רבי אברהם יעקב מסדיגורא זצ ק"עוד לבאר בנו הרה ומוסיףומוסיףומוסיףומוסיף

שבחנוכה , ההבדל בין שני ימים אלו הוא כההבדל שבין חנוכה ופורים
ש "והענין הוא כמ, ואילו פורים מצוותו בסעודה, אין מצוה בסעודה

דבחנוכה היה עיקר הגזירה על טוהר נשמות ישראל  )ע"תר' סי( הלבוש 
כתבו לכם על קרן השור שאין  )ג, ר ב"ב( ש "כמ, לעקור מהם תורה ומצוות
ולכך , אולם על גופותיהם לא היתה גזירה כלל, לכם חלק באלקי ישראל

מאחר , כשניצלו מאותה גזירה קבעו עיקר זכירת הנס להודות ולהלל
מאחר , שהגזירה מאותה גזירה קבעו עיקר זכירת הנס להודות ולהלל

הגזירה  מה שאין כן פורים שעיקר, שהגזירה היתה רוחנית בעיקרה
לכך ', להשמיד את כל היהודים וגו, היתה על איבוד גופות ישראל

  .כ"כשניצלו קבעוהו ליום משתה ושמחה שיש בו שמחת הגוף ג

, הזה הוא ההבדל בין חמשה עשר באב לחמשה עשר בשבט וכדמיוןוכדמיוןוכדמיוןוכדמיון

דחמשה עשר באב הוא הכנה לימי הדין והתשובה ראש השנה ויום 
לא היו ימים טובים  )ב"ו ע"תענית דף כ( ל "וכמו שאמרו חכמינו ז, כיפור
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ומשום כך גזרו להוסיף , לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים
משום זה לא נהגו בו סעודה כי , )שם( ללמוד בלילות כדאיתא בגמרא 

ואילו חמשה עשר בשבט הוא הכנה , עיקרו הכנה לימי הרחמים והרצון
ולכך , ה לגופות ישראלשבהם היתה ישוע, לימי השמחה פורים ופסח

  .נהגו בו להרבות בסעודה

        ו בשבט הכנה לפוריםו בשבט הכנה לפוריםו בשבט הכנה לפוריםו בשבט הכנה לפורים""""טטטט

 וידוע מה שאמרו. חמשה עשר בשבט הוא שלושים יום קודם פורים יוםיוםיוםיום
ל כי שואלין ודורשין קודם לחג שלושים יום קודם לחג שלושים "חז

ועל כן יש לדרוש מעינינו של אותו יום לקבל עלינו עול מלכות , יום
ועצמו של יום מעיד על זה שכן בזה , תורה ומצות בלב שלםשמים ועול 

ה נמצא בזה היום "ל הלכה כב"ו בשבט ראש השנה לאילן דקיי"היום ט
אף שלא נראה מבחוץ השתנות , עולה שרף באילנות והפירות חונטין

, ז נכנס בפנימותו ובתוכו ושורשו לחלוחית ושרף"מתמול שלשום עכ
וממנה ניקח כי האדם עץ , ה פרישמזה מתחיל לחנוט עד אשר יעש

ז בזה היום יכניס "עכ, אם כי אין כאן שינוי מעשה בפועל, השדה
, לחלוחית טוב במחשבה שבמוחו ובלבו לעשות רצון אבינו שבשמים

ומאז יתחיל לחנוט עד אשר יבוא לעשות פרי במעשה כאשר יבוא לידו 
    )ייטב לב( . ויקיימנה

ק רבי "י הרה"נתבאר בטוב ע' יםהכנה לפור'ו בשבט שהוא "ט עניןעניןעניןענין

ו "כי בט, )ה במשנה"ו בשבט ד"לט( ל בספר תולדות יצחק "יצחק מנעשכיז זצ
וידוע דשלושים יום קודם חג וזמן , בשבט הוא שלשים יום קודם לפורים

הם לא עשו  )א"ב ע"מגילה י( ' ואיתא בגמ, נס מתעורר הארת החג ההוא
א לפנים כדי לאיים על ה לא עשה עמהם אל"אף הקב, אלא לפנים

כדרך האב המלמד את בנו אוחז בידו שבט , ת"ישראל שישובו אל השי
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וכיון שהבן משיג היראה , מוסר לאיים בו על הבן להדריכו בדרך ישרה
ו "ולכן בט, אז האב זורק מיד השבט מידו, ושב לעשות רצון אביו

' שעד כאן הי, ל לבני אדם כי האדם עץ השדה"ר, ה לאילן"בשבט ר
כידוע דחדשי טבת ושבט , ה מחזיק השבט בידו לאיים על העולם"הקב

אבל , לשון שבט ורצועה' שבט'כהוראת תיבת , מתעוררים בהם דינים
שמתחיל , מתעורר בו נס פורים, יום קודם פורים' ו והלאה שהוא ל"מט

שהוא לשון ' שבט'אחר של תיבת ' כפי, ה לזרוק השבט מידו"הקב
וראה עוד . [ק את השבט מידו כרחמיו וכרוב חסדיושזור, שביטה וזריקה

לרמז על 'פיסקא (' מנהג אכילת פירות'ב בטעמי "מה שהבאנו להלן בפ
בשם אמרי נועם כי אכילת הפירות הוא לתקן ) 'המתקה הנעשה בפורים
  ].ש"יום קודם פורים ע' ו הוא ל"ובט, ולהמתיק הפגם של המן
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טעמים טעמים טעמים טעמים     ----שבט שבט שבט שבט ו בו בו בו ב""""מנהג ישראל לאכול פירות ביום טמנהג ישראל לאכול פירות ביום טמנהג ישראל לאכול פירות ביום טמנהג ישראל לאכול פירות ביום ט
    וביאוריםוביאוריםוביאוריםוביאורים

  

קורא אותו החסיד שבכהונה הגאון רבי אליהו הכהן ' ותיקין מנהגמנהגמנהגמנהג''''

: )ז"פט( בספרו שבט מוסר , ל מאיזמיר ומזהיר על קיומו של המנהג"זצ
  ".ו בשבט שמנהג ותיקין הוא"בני הוי זהיר לברך על הפירות בט"

בשבט  ו"ל מזכיר מנהג אכילת הפירות בט"רבי יעקב עמדין זצ הגאוןהגאוןהגאוןהגאון

י "באר: ")ו"חודש שבט אות ט( כה כותב בסידורו ', מנהג ארץ ישראל'בשם 
ה "נוהגין להביא כמה מיני פירות האילן לברך עליהן ביום זה שהוא ר

ונהגו : "ז"ל הוסיף ע"והמו". [שלהן שיתברכו גידולי האילנות היום
להרבות בפירות ולומר עליהם שירות ותשבחות והוא תיקון גדול 

  ]".ות העליוניםבעולמ

 ל אמר ליישב את תמיהתו על דרך הרמז "ק מסדיגורא זצ"הרה אמנםאמנםאמנםאמנם

ופירות הם החסידים , והענין הוא דאילן הוא הצדיק כידוע: ")שם(
ו בשבט נידונים הצדיקים "והנה בט, המסתופפים בצלו ומקושרים אליו

כי יש חסידים , איזה חסידים יתדבקו ויתקשרו אליהם, הנקראים אילן
י מעשיהם אשר "ותי ערך המקרבים עצמם לצדיקי אמת וגורמים עפח

, על רבותיהם הקדושים, אינם טובים שהמון עם ידברו על צדיק עתק
כדי שיתקדש שמו , שגם פחותי ערך שביניהם ישובו וייטיבו מעשיהם

ובעצרת נידונין החסידים הנקראים פירות , י הצדיקים והחסידים"ע' ית
כי יש כמה חסידים יראים , דבקו ויתקשרולאיזה צדיק ית, האילן

לכן , ו"ושלמים בתורה ובתפילה שמקורבים ומדובקים לצדיקי שקר ח
לרמז להחסידים , נ אילנות הנותנים ריח טוב"בעצרת מעמידין בביהכ
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, ת ויזמין לפניהם צדיק אמת הנקרא אילן"שיתפללו שיעמיד להם השי
יתי הוא באמת רק כי לזכות לבא ולהתקרב לצדיק אמ, להתדבק בו

  ...".בסייעתא דשמיא

לרמז טעם למנהגן של ישראל על מה שהוא בחמשה עשר  אפשראפשראפשראפשר

ה לאילנות שעושים זכר באכילת פירותיהם כדי שיתעלו "בשבט שהוא ר
נוהגים  )ד"סימן תצ( א "ובעצרת שנידונים על הפירות כתב הרמ, עליהם

, פירות האילןלזכור שבעצרת נדונים על , ס ובבתים"להעמיד בביהכנ
ולפיכך הסברא נותנת להיפך שבעצרת שהפירות נידונים יעשו זכר 

אולם רמז גדול יש בו דכשהאבות . ו בשבט לאילנות"ובט, בפירות
מסתכלים גם במעשה הבנים לראות איך , נידונים בבית דין של מעלה

ועבודתו ' והם העמידו זרע ברך גידולי קודש לתורת ה, נתחנכו על ידם
, וכשהבנים נידונים מסתכלים במעשה אבותיהם, ה דמם אותםובערך ז

פ וזכרתי בריתי יעקב "ק תה"ש השלה"כמ, ובערך זה המה נידונים
ה לאילנות עושים זכר בפירות וברא "ו בשבט שהוא ר"כ בט"וע, ש"עיי

ובעצרת מתפללים על , ז נפקדים האילנות לטובה"ועי, תזכי אבא
 .)ב"י ט"מהר(    .י זכירת הפירות והבן"האילנות ע

  

        המנהג לטעום מכמה מיני פירותהמנהג לטעום מכמה מיני פירותהמנהג לטעום מכמה מיני פירותהמנהג לטעום מכמה מיני פירות

למנהג ישראל לטעום מכמה מיני פירות האילן ומברכים עליהם  טעםטעםטעםטעם

 כאכילת, בקדושה' לתקן אכילת הפירות שיהי, ה לאילן"ו בשבט ר"בט
ועיקר אכילה , ל"רק מפרי עץ הגן כנ' ר קודם הקלקול שהי"אדה

כל אכילות ' ה מתקנים שיהיי כל אכילת מצו"בקדושה הוא בשבת וכן ע
ז "בקדושה ולכן מנהג ישראל תורה לטעום מכל מיני פירות ביום זה ועי
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וכעין שמצינו בערבה שהוא מנהג , מתקנים כל האכילות שיהיו בקדושה
והיינו שהם לא ציוו לעשות , )ב"ד ע"סוכה מ( נביאים חביט חביט ולא בריך 

וזה מועיל , ן כל ישראלכ נהגו אחריה"ואח, כן רק שנהגו לטעם שידע
ומרמז למי שאין בו לא , לתקן אף ערבה שאין בה לא טעם ולא ריח

דכשהן באגודה אחת מרצין  )ויקרא רבה( ש "כמ, תורה ולא מעשים טובים
וכן מנהג , י מנהג"וזה ניתקן ע, וכאן ניתקן הערבה בעצמה, אלו על אלו

והוה , )א"ו ע"סחים ספ( ישראל תורה הוא שאם אינן נביאים בני נביאים הם 
י מנהג ישראל קדושה "ולים להכניס עויכ, אכילת פירות מנהג נביאים

בקדושה צדיק אוכל לשובע ' ויתוקן כל האכילות שיהי, בכל מיני פירות
ר שנזכה לתקן פגם האכילה "וכן יה, חסד עם הדין נפשא עלובתא, נפשו
 ר "קודם קלקול אדה' בקדושה ואז יתרפאו גם האילנות כמו שהי' שיהי

  .א"ין בניסן בבונזכה להיות נגאל, )ב"ר י"כדאיתא בבב(

        הענין בפירות יבשיםהענין בפירות יבשיםהענין בפירות יבשיםהענין בפירות יבשים

ו בשבט "בט' פירות יבשים'מיוחדת זו בטעם המנהג לאכול  גישהגישהגישהגישה

ס אמרי "בסוה( ל "ק רבי שלמה איגר מלובלין זצ"מצינו גם בדברי בנו הרה

ו "מנהג ישראל לאכול בט: "הכותב )ל"ל מלובלין זצ"ק מהרי"אמת לזקנו הרה
, ה לאילן"ו בשבט ר"נהג כי בטובודאי המקור למ, בשבט פירות יבשים

יש רמיזא דחכמתא דייקא באותם הימים ימי שובבים , והענין בזה
ו בשבט מתחיל בחזרה ליכנס לחלוחית "דהנה בט, המסוגלים לתשובה

, כ צמיחת הפרי"וממנו אח, )ד"ה י"ר( י "ושרף באילנות כדאיתא ברש
ש מקורו והנה בחורף כאשר נשרו הפירות וגם העלים והאילן נראה יב

, ולמראית עין נדמה כאילן חרב ועבר מן העולם ואין לו תקנה יותר
כ רואים כי מתחיל מחדש לצמוח ולעשות פירות ולא ניכר בו "ואח
כי גם האדם , "כי האדם עץ השדה"וכתיב , פעם יבש' כ כי הי"אח

ע כאילו נחרב לו עולמו ונדמה "לפעמים אחרי שפגם במעשיו מוצא א
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אז ילמד , נה עולמית ותקוה לתקן מה שפגם וחיסרלו כי אין לו תק
מהאילן ויתבונן כי יכול לתקן מעשיו ולהגיע אפילו עד אשר לא ישאר 

 כ "ויקוים בו כמוש, והימים הראשונים יפלו', בו שום שמץ ממה שהי

, כי יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל )ז ח ט, ד"איוב י(
עפר ימות גזעו מריח מים יפרח ועשה קציר כמו אם יזקין בארץ שרשו וב

אבל גם , ה"על אברהם אע )א ב"ר ס"ב( ר "והפסוק הזה נדרש במד, נטע
רק ועוד , אבל לא כן הוא, אם ידמה בנפשו שחלילה יכרת, רמז לכל אדם

מריח מים , תחזור אליו הלחלוחית דקדושה, יחליף ויונקתו לא תחדל
, מים והמאור שבה מחזירו למוטבי התורה שנמשלה ל"ל ע"ר, יפריח

ל כאילו בכלל לא פגם "ר, ועשה קציר כמו נטע, ט"יפריח מצוות ומעש
  .ולא חיסר

        סגולת אכילת הפירותסגולת אכילת הפירותסגולת אכילת הפירותסגולת אכילת הפירות

היא קיום מנהג אכילת פירות ', המתקת הדינים'מאוד נעלה ל סגולהסגולהסגולהסגולה

ה מן "ד( ע בספרו "כה יוצא מדברי רבינו בעל הצמח צדיק זי. ו בשבט"בט

ר דינים העולים "כ ופ"שמרמז על הש, ו"ר פ"פירות הם ת כי, )חמשה עשר
ואז נמתקין כל הדינים בחכמה , ו"פ' היוצאים משם אלקים שבגימ, ר"ת

  .'פירות'ונעשה מן פרות , ה כידוע"ב' משם הוי' העליונה שהיא אות י

הבאנו ( ל "ק בעל אמרי נועם מדזיקוב זצ"זו מצינו גם בדברי הרה סגולהסגולהסגולהסגולה

י ברכת הפירות נמתקין "אשר ע )'לרמז על המתקה הנעשה בפורים'א דבריו לעיל פיסק
, )י"ת להאר"כמבואר בלק( ר דינים שהם במלכות "י הוא בסוד פ"כי פר, הדינים

י אל שמות "ובצירוף פר, י"ל אדנ"וידוע אשר בחינת המלכות הם שם א
י יחוד הפרי עם "שע, ק"ץ נעשה מספר מתו"י ובהוסף להם ע"ל אדנ"א

והוא המכוון , ר הנרמזים בפירות"שה מיתוק הדינים של פהעץ נע
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ו בשבט בכדי לחבר האי פרי "על הפירות בט' בורא פרי העץ'בברכת 
  .)ע לעיל"ע( י "ץ למתק הדינים הנרמז בפר"עם הע

כי אכילת הפירות ביום זה מסוגל על תיקון ' נתבאר בספרים הק עודעודעודעוד

עיקרי העבודה בזמן שזהו מ, ר מעץ הדעת"חטא הקדמוני אכילת אדה
, ו בשבט"ולכוונה זו גם אוכלים הפירות בט, ר"הגלות לתקן חטא אדה

הכותב  )שם( בשם הרב חמדת ימים  )ז"מאמר ג פצ( כן מביא בספר זכר דוד 
אומר לכוין באכילת ' ל הי"ומורי ז: ")פרי עץ הדר' ומשם בס. שם( בשם מורו 

כי אף כל , ירות האילןפירותיהן לתיקון חטא אדם הראשון אשר חטא בפ
זה , מכל מקום חביבה מצוה בשעתה, ימי השנה כל כוונתינו לתיקון זה
  ".היום תחילה וראש לפירות האילן

ל "ק רבי צדוק הכהו מלובלין זצ"הבאנו לעיל את דברי הרה    גםגםגםגם

ו בשבט שבא לתקן את פגם "שהאריך לבאר את מנהג אכילת פירות בט
באכילת עץ ' סתת הנחש שהיי ה"ר ע"האכילה שנעשה בחטא אדה

, י מנהג ישראל זה יכולים להכניס קדושה בכל מיני פירות"וע, הדעת
ר קודם "אכילת אדה' כמו שהי, בקדושה' ולתקן כל האכילות שיהי

  .הקלקול

ק "בן הרה[ל "ק רבי נפתלי מליטאוויסק זצ"נאה על זה כותב הרה רמזרמזרמזרמז

ם מבעלזא ק השר שלו"ותלמיד הרה, ל"רבי שמעון מיערוסלב זצ
: )ל"ה נ"ב ד"קל' עמ( בספרו אילה שלוחה ] ל"ה מזידיטשוב זצ"ומהרצ

ורמזתי בזה שמנהג הזה הוא ... ו בשבט"מנהג ישראל לאכול פירות בט"
ו בשבט "ובזה בט, באילן אזלינן בתר חנטה, תיקון עץ הדעת כידוע

  ".ת"ט מספרים דע"ה שב"ן חנט"כי איל, נעשה התיקון הזה
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ה "ח שבט ד"לר( ל בספרו "ק בעל עטרת ישועה מדזיקוב זצ"כותב הרה עודעודעודעוד

' ו בשבט אנו מתקנין פגם בחי"י אכילת הפירות ביום ט"שע )בנאות' בפ
  .ק"בסוד אשר פריו יתן בעתו דא עתו דצדי, יסוד

 ל מביא בספרו שער יששכר "בעל מנחת אלעזר ממונקאטש זצ קקקק""""הרההרההרההרה

ו בשבט "ל כי בזה הזמן בט"כי מקובל מהצדיקים ז )ג, מאמרי שבט אות ב(
  .)ד הסוד"ש שנותן רמז לזה ע"ע( . י ברכת פרי העץ"מסוגל להמשיך בנים ע

כ בפרשת בשלח כשקורין פרשה "ע. נודע שהקריאה מעוררת הזמן הנההנההנההנה

ו "לכן בשבת שחל להיות בו ט, זו הקריאה מעוררת רפואות לישראל
ר "ה עש"משדמספר ח, )א"קל' סי( א "ש במג"בשבט אוכלין פירות כמ

ך "י עמ"ה לחול"ה שלימ"ח רפוא"כמספר של, ד"ט עולה אלף רל"שב
, כ"ה עה"ג כמספר רפוא"י עם האותיות עולה רצ"וכן פר, עם התיבות

י עם האותיות "א כמספר אנ"ן מספרו צ"ולכן אוכלין פרי אילן כי איל
י שליח "היינו ולא ע, רופאך' כ אני ה"ה כמה"והכולל בצירוף שם הוי

ן "ולכך אוכלין פרי איל. ל"רפואה בטוחה שלא יחלה עוד כנשאז ה
י עם "כ מספרו כמספר פר"ורפואה עה, א המסוגל לרפואה"שמספרו צ

  .ל"האותיות כנ

        כמה פירות לאכולכמה פירות לאכולכמה פירות לאכולכמה פירות לאכול

המנהג נתפשט בתפוצות ישראל להרבות באכילת כמה מיני פירות  הנההנההנההנה

ולא עוד אלא שכל המרבה , ה לאילנות"ו בשבט ר"האילן ביום ט
ואכן מקור על נוהג מקובל זה מצוי בספרי גאוני , פירות הרי זה משובחב

. אשכנז הקדמונים שכתבו לאכול מכל מיני פירות האילן המצויים אז
ק וורמיישא הכותב בספרו מקור "ל אבד"כדברי הגאון בעל חות יאיר זצ
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ראיתי ותיקון שמברכין על כל מיני פירות : ")ד"תרפ' קיצור הלכות סי( חיים 
  ".ו בשבט"אילן הנמצאות בט

ד "הו( ל בספרו מעגלי צדק "וכן כותב הגאון רבי בנימין הלוי אשכנזי זצ

מנהג לקנות כל אחד לביתו ביום זה מעט מכל פרי : "...)לעיל במקורות המנהג
  ".ופרי שימצא אז

        ג מיני פירותג מיני פירותג מיני פירותג מיני פירות""""יייי

ק "ל ששמע מנכד הרה"ק ווערבוי זצ"יצחק וייס אבדק' הגאון ר סיפרסיפרסיפרסיפר

ג פירות "ו בשבט י"ע שאמר שזקינו נהג לאכול בט"שמח משה זיבעל י
  .דווקא כמנין אחד

משה ' ק ר"ל נכד הגה"יצחק מסוטישין זצ' ק ר"הגה וסיפרוסיפרוסיפרוסיפר

דברים נהג ' א שבג"ק בעל ייטב לב זיע"ל חתן הגה"מראזוואדאוו זצ
ק בעל הישמח משה ואחד "ז הגה"ל כדרכו בקודש של מוח"זקינו הנ

  .)ן"החכמה מאי( ג מיני פירות "ול ימהם היה להדר לאכ

        ו מיני פירותו מיני פירותו מיני פירותו מיני פירות""""טטטט

, ל"ע תלמידי האריז"הספרדים ההולכים בעקבות המקובלים נ חכמיחכמיחכמיחכמי

מיוסד על , נתנו שיעור קצוב למספר הפירות שראוי לאכול ביום זה
קשור לעילא בחביוני רזיהם של העולמות , תורת הסוד והקבלה

ירות יש דעות שונות הסכום המדוייק במספר הפ, ברם, העליונים
, ועוד, ומהם מהדרים על שלושים, ו מינים"מהם מהדרים על ט, ביניהם

  .כדלהלן
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מביא בשם רבותינו הגדולים  )ד לעיל"הו( ל "ם חאגיז זצ"מהר הגאוןהגאוןהגאוןהגאון

חמשה ... ו מיני פירות אלו"והיו נוהגים לאכול ט: "...ו"חכמי צפת ת
אלו , חבושים. ים האגס. תפוח ד. גפן ג. תאנה ב. א: 'בריאה'כנגד 

  .נאכלין בקליפתן

אלו , עוזרדין. גודגדניות ה. עינב ד. זית ג. תמרים ב. א' יצירה'כנגד 
  .נאכלין בלי קליפה וקליפתן בפנים והן הגרעינין

קליפתן . סידרה. תרמוס ה. אגוז ד. שקדים ג. רימון ב. א: 'עשיה'כנגד 
  .של אלו היא מבחוץ ונזרקות

, צריך לברך על ריח האתרוג', האצילות'עולם וכדי לתת שפע לנשמה מ
  ".נוהג כסדר הזה' ל שהי"י ז"וכן מצאתי בשם האר

        בבבב""""פ יפ יפ יפ י""""שלושים מיני פירות ולכהשלושים מיני פירות ולכהשלושים מיני פירות ולכהשלושים מיני פירות ולכה

הנפוץ מאד בקרב , שונה על סך הפירות שראוי לאכול ביום זה גירסאגירסאגירסאגירסא

מוסד בספר פרי עץ הדר שכל דבריו לקוחים מספר , קהילות הספרדים
וביסס , י הסוד יש ליקח שלושים מיני פירות"שעפ, )ב"פ( חמדת ימים 

וכה , ל"ל הקדוש רבי חיים ויטאל זצ"דבריו על גדול תלמידי מרן האריז
עשרה , ה ביאר שיש שלושים מיני פירות האילן"ו זלה"ומהרח: "כותב

ומפני שהם רחוקים , לעומת עשר ספירות שלה', הבריאה'מהן בעולם 
, ם קליפה לא בפנים ולא בחוץאין לה, מן הטומאה וקרובים לאצילות

, לימונים, אתרוגים, תפוחים, תאנים, ענבים, ואלו הן, ונאכלין כמו שהן
  .חרובין, סורבש, תותים, חבושים, אגסים
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שהם , ס דיצירה"והן סוד י', היצירה'מיני פירות הם בעולם  ועשרהועשרהועשרהועשרה

שאינם קרובים לטומאה , בינונים בין עולם הבריאה ובין עולם העשיה
ולכן גרעיני הזרע , ולא רחוקים כמו עולם הבריאה, ולם העשיהכמו ע

לפי שאינם רכים כגרעינים שבתוך הפירות , בתוך הפרי אינו נאכל
, פישקוב, שופאיפאש, גודגדניות, תמרים, זיתים, ואלו הן, דבריאה

  .נישפולאש, אקאראניש, וישנאש, משמשים, זירגואילאש

ולכן נאכל מה , ס"לעומת י' יההעש'ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם 
שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם , שבפנים ונזרוק מה שבחוץ

ס היצר הרע והקליפה דבוקה "וז, התמורות כדי שלא יקבל טומאה
, אלונים, לוזים, ערמונים, שקדים, אגוזים, רימונים, ואלו הן, בנפש

  .כ"ע. מאוזיש, בוטנים, פניוניס, פריסין

כי גבוה , אין דבר גשמי פה למטה שאין דוגמתו למעלה ולמד כי צאצאצאצא

המה , ואשר המה בעולמות התחתונים, מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם
ומקום שמצויים כל ... צל' מצל לא הי' כי אם לא הי, כל העליונים

מצוה לחזר , ע"שלושים פירות הנזכרים למעלה ששרשם בעולמות בי
  .עליהם כי כל המרבה הרי זה משובח

לעומת , ב מיני פירות"שאינם מצויים כולם לא יפחות מי ובמקוםובמקוםובמקוםובמקום

  ".ה"ב צירופי הוי"פירות האילן העליון אילנא דחיי סוד י

שנהגו להדר דווקא אחר השבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ  ישישישיש

כמובא בספר , והם חיטה שעורה גפן תאנה רימון זית תמרים, ישראל
יש נוהגין דווקא שבעה : ")ח"ל סק' סי( ל "ח פלאגי זצ"מועד לכל חי להגר

  ".מיני פירות דנשתבחה בהן ארץ ישראל



  כ � צדיקים מעשי גדולים �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

        גדולים מעשי צדיקיםגדולים מעשי צדיקיםגדולים מעשי צדיקיםגדולים מעשי צדיקים

èá úåøéô úìéëà âäðîì øù÷á äàìôð"èáùá å , ìöà äòøéàù עובדאעובדאעובדאעובדא

ùòáä ïøî"öæ ùåã÷ä è"ì ,ô"äèùòáä ïøî òñð à" íò ãçéá êøãá ÷
äøä áåäàä åãéîìú" äùî éáø ÷]á"ïã ø [öæ àðéìàãî íäù"ì , äúéä úàæ

ãàî ìåãâ âìùäå øå÷äù óøåçä òöîàá , àìä åøëæð íúòéñð òöîàáå
è àåä íåéä"èáùá å ,úåðìéàì äðùä ùàø , êøáì úåøéô íåù íäì ïéàå

äæä íåéá úåøéôä ìò êøáì ìàøùé ìù ïâäðî íéé÷ì éãë , ïøî äåéö ãéî
ùòáä"÷ä è 'éæ"úåãùä ãçà ãöì êøãä ïî áéñäì ò ,øö÷ ïîæ êë åòñðå, 

 õé÷á åîë íç øéååà ÷ø úåøéø÷å âìù íù ïéàù íå÷îì åòéâä íåàúôå
ùîî ,øãä éøô úåøéô äàìî ãçà ñãøôì åñðëðå , åëøáå úåøéôäî åç÷ìå

äáø äçîùá ,çàå"íùî åòñð ë ,äøä åãéîìúå"éæ äùî éáø ÷" åîò ç÷ì ò
åúéáì íàéáäì éãë íùî úåøéô äîë êøãì , úà ìåàùì ììëá áì ïúð àìå

ä ìò åîöòïàë åùòðù úåìåãâä úåàìôð , óøåç òöîàá ïàëì àá ïéàî éë
äù÷å ÷æç ,ë ñãøô"úåôé úåøéô íò øãäð ë ,éä àåä éë ' íéñéðá ãàî ìéâø

ùòáä ïøî åáø ìöà äìàë úåàìôðå"÷ä è 'éæ"ò , êìîä êøãì íùî åøæçå
êøãá åëéùîäå .  

êøãä òöîàá úö÷ çåðì åãîòùë ,äøä èøçúä" ç÷ì àì äîì äùî éáø ÷
éåìàä úåøéôäî øúå , åúåà ìò úåøéôä íò ñãøôä úà ùôçì äøæç êìäå

êøãä ,àåùì êà ,ñãøôä úà àöî àì ïôåà íåùá éë . åîå÷îì øæçùë
åîìòð ïë íâ åîò ç÷ìù úåøéôä óàù ïéçáä ,äæ ìò øòèöäå , úà ìàùå

äèùòáä åáø"øáãä øùô ìò ÷ ,÷ä åáø åì äðò ,' åîìòð úåøéôä éë
ïîöòî ,ä àì úîàá éëé 'íìåòî ñãøô íù ,è àåä íåéä éë úåéä ÷ø" å
èáùá ,éä àìå 'íäéìò êøáì úåøéô íåù åðì , ñãøô íùì éúëùîä ïë ìò



  כא � צדיקים מעשי גדולים �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

äåöî êøåöì ìàøùé õøàî ,éèøô ïôåàá åðîî úåðäì àì ìáà , éëïéà 
íéñéð äùòîî úåðäéì .úåøéôä úà úàöî àì ïëìå ,éôàå ' úç÷ìù úåøéôä

åîìòð . ))))îò íé÷éãö êøã øôñîò íé÷éãö êøã øôñîò íé÷éãö êøã øôñîò íé÷éãö êøã øôñ ' ' ' 'çççç ' ' ' 'äøä íùáäøä íùáäøä íùáäøä íùá""""øäî ÷øäî ÷øäî ÷øäî ÷""""öæ äèàø àöæ äèàø àöæ äèàø àöæ äèàø à""""íéðåîà éøîåù ìòá ìíéðåîà éøîåù ìòá ìíéðåîà éøîåù ìòá ìíéðåîà éøîåù ìòá ì((((.  

: )éøäî éèå÷éì ìòá ïåàâä øéëæî äæ ìáå÷î" åøôñá ç )ç"è â"èáùá å מנהגמנהגמנהגמנהג

" úåëåñ øçà åúåà íéðâèî äåöî éãé åá åðàöé øùà âåøúàäù âäðîä
èá åúåà íéìëåàå"èáùá å."  

äøä ìù åúãéô÷ àéä"öæ ùèà÷ðåîî øæòìà úçðî ìòá ÷" ì מפליאהמפליאהמפליאהמפליאה

öùìåëàì âåøúàä ï÷úìå ùåáëì àìù ÷ã÷ãì åúéáá äåé ,èì øåàá àìà" å
äæì ìâåñî æàù èáùá .    ))))ìúú úåà íåìùå íééç éëøãìúú úåà íåìùå íééç éëøãìúú úåà íåìùå íééç éëøãìúú úåà íåìùå íééç éëøã""""àààà((((.  

éä åúìéëà 'äøä ìù åâäðî"öæ ùèà÷ðåîî øæòìà úçðî ìòá ÷" ì בסדרבסדרבסדרבסדר

æî éøôä úà ìáèù 'äôá åéìò êøéáù ïéðéîä"âåøúàä úç÷øî êåúá ò.  

âåøúàä 'è íåéá"ùá åø èá"úåðìéàì ä , äîëì ìéòåîå ìâåñî' אכילתאכילתאכילתאכילת

íéðééðò ,äøä øîàù åîë"öæ æàøáìàååî ùéøòá øëùé éáø ÷" íùá ì
öæ àçñéùôî ùåã÷ä éãåäéä"èá âåøúà ìëåàù éîù ì" äëæé èáùá å

åúðù íéìùäì ." ))))îò øëùé ìäàîò øëùé ìäàîò øëùé ìäàîò øëùé ìäà ' ' ' 'ë÷ë÷ë÷ë÷((((.  

èá âåøúàä úìéëà ìâåñî" èáùá å'ãìéì äù÷îì ,' ïåàâä áúåëù éôë    גםגםגםגם

ìô ÷çöé éáøöæ éâà" áìì äôé åøôñá ì )ç"éñ á 'ëø"ä(" : åúåà ïéùåò âåøúàäå
è ìéìá ïçìåùä ìò åúåìòäì âçä øçà øò÷åöá úç÷øî"ø èáùá å" ä

úéáä éùðàî åéìò åëøáéù úåøéôä ììëá úåðìéàì ,ùéà , àéä íà äùà åà
úãìì äøä , ãìúù äìåâñ àåäù íéøîåàù ãìéì äù÷îì åðîî ïúéì íâå



  כב � צדיקים מעשי גדולים �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

éå øòöá àìå çåéøá úìëåàùë íåìùìå íéáåè íééçì àîéé÷ øá ãìåä àö
äòù åúåàá åðîî ." ))))éñ éç ìëì ãòåî äàøéñ éç ìëì ãòåî äàøéñ éç ìëì ãòåî äàøéñ éç ìëì ãòåî äàø ' ' ' 'ëëëë""""ë úåà ãë úåà ãë úåà ãë úåà ã""""ääää((((.  

÷ ãáà øôåñ ïàîñåæ éáø ïåàâä øîà" âåøúà úìéëà úìåâñù ù÷àô עודעודעודעוד

èá"õòä éøôá çë òéôùäì àéä èáùá å ,äàð âåøúàì úåëæìå ,éä ïëìå '
èá âåøúà ìëàî øçà øãäî" èáùá å ))))åììåòåììåòåììåòåììåòùãçä íéøôà úùãçä íéøôà úùãçä íéøôà úùãçä íéøôà ú((((.  

è íåéá øãäì ïé÷éúå âäðîì" âåøúàä éøô úìéëà ìò èáùá å בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף

øáòù úåëåñä âçá åéìò åëøéáù , åðéúåáø úøåñîî åðì ìáå÷î ãåò
ð úåãéñçä éøåàî ïåéìò éùåã÷ íé÷éãöä"ò , ììôúäì ãçà ìëì éåàø øùà

úåðìéàä úçéîö úéùàø äæ íåéá , âçì åá äëæéù øãåäîå øùë âåøúà ìò
äàáä äðùá úåëåñä .  

åîãàä ìò"òéæ ÷öå÷î ìãðî íçðî éáø ø" åéãéñç íò áñéäù à מסופרמסופרמסופרמסופר

è úãåòñì íéáøä"åîãàä éðôì åùéâä ïçìåùä ìòùë èáùá å" ìåãâ âã ø
 ïéøå÷ù âãä éöéá úà ÷éãöä àéöåä òúôì çáåùîå äàð"ïéâéåø " íðúð

ùéãéé æðëùà ïåùìá øîàå åéìà äðôå áééì ùøéä íùá ãçà øéáâì " ùøéä
áééì !ïéâéåø ñò " åîë òîùð äéä íéìéîä ìéìö íéâã éöéá ìåëà"ïéâåøúà "

÷éãöä éøáãáù úéîéðôä äðååëä ÷îåò åðéáä àì íéòîåùäå.  

 úåùáåùî åéä íéëøãäå íìåòá äàøåð äîçìî äöøô äðù äúåàá äðäå
 âçì âåøúà âéùäì ïôåà íåùá ïúéð äéä àìå úåñééâá íéàìîå úåðëåñîå

åà úåëåñä åéøçñî éøù÷áå õøàì õåçá æà äéä áééì ùøéä ãéñç åúåà íì
 çéìöä ùôð úåøéñîáå àéìôäì øãåäî âåøúà âéùäì åãéá äìò íéáøä

åîãàä ìà íåìùá åàéáäì" ïåîèä ïåøúôä úà íãéñçä åðéáä æà ÷öå÷î ø



  כג � צדיקים מעשי גדולים �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

è úãåòñá æîøù ÷éãöä éøáãá" íéùåã÷ä íéøôñá øîàð ïëù èáùá å
èáù" ìò ììôúäì ùé èáùá åúåëåñä âç ìù âåøúàä .  



  כד � בשבט ו"בט המצויות הלכות לקט �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

ו בשבטו בשבטו בשבטו בשבט""""ות המצויות בטות המצויות בטות המצויות בטות המצויות בטהלכהלכהלכהלכלקט לקט לקט לקט 

  

  אמירת תחנון

ה "שהוא ר, )סעיף וע סימן קלא "שו( ו בשבט "שלא ליפול על פניהם בט נהגונהגונהגונהגו

ב "מ(  .לאילנות ונוהגין האשכנזים להרבות אז במיני פירות של אילנות

  )לאק "ס

  .)לב ק"ב ס"מ( ן כן ואין נוהגי ,על פניהם ו בשבט נופלין"ט יבמנחה שלפנו

  תענית

ב סימן "מ( חתן ביום חופתו אין מתענה ' ואפי, ו בשבט"להתענות בט איןאיןאיןאין

  )ק ז"תקעג ס

        

        ברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינו

  סדר הברכות

  . )ט סימן רכה"הובא בבאה( שמברכים ברכת הפרי לפני ברכת שהחיינו     אאאא""""יייי



  כה � בשבט ו"בט המצויות הלכות לקט �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

ב "מ( הפרי  תכ יברך ברכ"ואח ,דלכתחלה נכון לברך שהחיינו קודםא "וי

ברך יכ "ואח, מהפריטעם מעט או שיברך ברכת הפרי וי. )א"ק י"רכה ס' סי

 ,פריבדיעבד אם בירך שהחיינו אחר הברכה שבירך על הו. שהחיינו

  .)ב שם"מ( כ אין זה הפסק "ג ,קודם שהתחיל לטעום

  שכח לברך שהחיינו

 שוב לא יברך על אכילה שניה , ברך שהחיינו בשעת אכילה ראשונה לאלאלאלא

ודעתו , ולא שבע, אבל כל זמן שעסוק עדיין באכילה ראשונה ,)ק יג"ב ס"מ(

אך ראוי שלפני . )ט"ג סק"ס' ש סי"קצוה( יוכל לברך שהחיינו , לאכול עוד

יקח פרי אחר שחייב בו בשהחיינו ויכוין , שיאכל הפרי בפעם האחרת

ויש שכתבו שבכל ספק בברכת שהחיינו , )ט"ם שיק פ"ת מהר"שו( לפוטרו 

  . )א"ח סקל"כה( יברך בלבו בהרהור , דא ובכגון

  שתי מינים

אך כשלפניו שני פירות שמחוייב , ע"שהחיינו על כל פרי בפ מברךמברךמברךמברך

אבל . )ק טז"צ שם ס"שעה(  יברך ברכה אחת לשניהם, עליהם בברכת שהחיינו

אם נתכיון ' אינו יוצא בברכת שהחיינו אפי, כשלא נמצא בפניו כעת

  .)י"ג סק"ש ס"קצה( לפוטרו 



  כו � בשבט ו"בט המצויות הלכות לקט �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

  פירות מורכבים

  .)ז"רכה סק' ט סי"בה( שגדל בהרכבה לא יברך עליו שהחיינו  פריפריפריפרי

  שיעור הפרי

 הלב שמחת על דהיא שיעור צריך אין זו דלברכה האחרונים כתבוכתבוכתבוכתבו

  )ה פרי"א ד"ל ס"בה( . פרי שנגמר שרואה

        דין קדימה בברכות דין קדימה בברכות דין קדימה בברכות דין קדימה בברכות 

  חיוב הקדימה

, מביניהםצריך שיברך על החשוב , לאכול כמה מיני מאכל הרוצההרוצההרוצההרוצה

אמנם כל דיני הקדימה . )א"ח סק"ב קס"מ( משום כבוד הברכה והידור מצוה 

אם אין אבל  ,ומונחים לפניו כעת דוקא שדעתו לאכול מכולםחלים ב

 אין שייך בזה דין קדימה  ,או שאין דעתו לאכול מכולםכעת כולם לפניו 

  .)ק א"ב ס"מ(



  כז � בשבט ו"בט המצויות הלכות לקט �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

        

        סדר הברכות סדר הברכות סדר הברכות סדר הברכות 

  מינים שברכותיהם שוות

, כ את המין השלם"לאחמ, על מין השבעה כדלהלןקודם  יברךיברךיברךיברך

  .כ את המין החביב אצלו"ולאחמ

  מינים שברכותיהם אינם שוות

  : סדר הברכות

, לחם העשוי ממין שבעה: וסדר הקדימה בלחם, המוציאהמוציאהמוציאהמוציא  .א

 .טהור, הגדול )או פרוסה( הלחם , הלחם הנקי, כ לחם שלם"ולאחמ

, שעורה, חיטה( גן מיני ד' ה: וסדר הקדימה במיני מאפה, מזונותמזונותמזונותמזונות   .ב

כ מיני מאכל שמועיל בהם קביעת "ולאחמ, )שיבולת שועל, שיפון, כוסמין

 . סעודה

 ....הגפןהגפןהגפןהגפן  ....גגגג

אבל דווקא כששניהם חביבים . ברכת העץ קודמת לאדמה ,,,,העץהעץהעץהעץ  .ד

 .א"ואין ביניהם מין שבעה שאז יש להקדים בפה, עליו באופן שווה

 ....האדמההאדמההאדמההאדמה   ....הההה



  כח � בשבט ו"בט המצויות הלכות לקט �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

   )ב שם"מע סימן ריא ו"שו(  .משקה, מאכל, חביב. . . . שהכלשהכלשהכלשהכל  .ו

        

        שבעת המיניםשבעת המיניםשבעת המיניםשבעת המינים

ל שנשתבחה ארץ ישראל "ר -ממין שבעה יקדים מהפירות  לכתחילהלכתחילהלכתחילהלכתחילה

 ,בהן דכתיב ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש

י שאינו חביב כמו המין "אעפו. ואפילו הוא חצי פרי והשאר הם שלמים

  .)ע סעיף א"שו(  האחר

  קדימה בפירות ממין שבעה

המדבר שם משבחה של ארץ ' וק ארץ חטה ושעורה וגוהקודם בפס כלכלכלכל

מ זית הוא "ומ ,ישראל הוא מוקדם לברכה אפילו השני חביב עליו יותר

ארץ זית [קודם לגפן משום דחזינן שחלק הכתוב וכתב ארץ פעם שני 

וגפן הוא רק  ,השניונמצא דזית הוא ראשון סמוך לארץ ] שמן ודבש

   .שלישי לארץ קמא

  )ד"שם ס( . רימונים, תאנים, ענבים, תמרים, תזי: ונמצא הסדר



  כט � בשבט ו"בט המצויות הלכות לקט �דחיידחיידחיידחייאילנא אילנא אילנא אילנא 

  נגמר בישולו

דחשיבות מין שבעה להקדים ראשון לשני הוא רק  ,האחרונים וכתבווכתבווכתבווכתבו

דמה  .חשוב יותר המאוחר ממנו ,אבל אם לא נגמר ,כשנגמר הפרי

  )'ק כ"ב ס"מ( . הוא רק בגמר פרי ,י"שנשתבחה בהן א

        




