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מבי כל הפירות בט"ו בשבט האתרוג זוכה ליחס מיוחד .ר' יוס חיי מבגדאד)ה"ב איש חי"(
חיבר תפילה מיוחדת להתפלל בשחרית ביו ט"ו בשבט על הצלחת ע האתרוג באותה שנה.
בראש תפילה זו הוא כותב ":יש קבלה אצל חכמי אשכנז ז"ל שצרי! לבקש ביו ט"ו בשבט
על האתרוג שיזדמ לישראל אתרוג טוב ".הכוונה היא לספר "בני יששכר" לר' צבי אלימל!
שפירא מדינוב ".קבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר ...כי הנה
זה היו)טו בשבט( אשר עולה השר באילנות )רש"י ר"ה יד ד"ה הואיל( ,והוא כפי הזכות של
כל אחד מישראל.. ,והנה תפלתו תעשה פירות )...מאמרי חדש שבט ,מאמר ב' ראש השנה
לאילנות ,ב'("
ובספר כ החיי...של הרב יעקב סופר..כתוב".נוהגי לעשות ריבה מהאתרוג שבירכו עליו בחג
הסוכות ,ואוכלי ריבה זו בט"ו בשבט ע שאר הפירות שנוהגי לאוכל בט"ו בשבט) ".כ
החיי תרס"ד,ס(.
יוצא,שלפירות בכלל ולפירות שבעת המיני בפרט ,יש מקו מכובד בסדר ט"ו בשבט;
והאתרוג עולה על כול! מדוע?השאלה מתעצמת לאור העובדה שט"ו בשבט הוא ראש
השנה לאילנות .ודווקא האתרוג ,המוזכר בתוספתא ,הוא פרי חריג .ברוב הפירות הולכי
אחרי חנטת הפרי ,כלומר הזמ שבו הפרי מתחיל להתפתח בצורה משמעותית .לעומת זאת,

האתרוג ,שממשי! לגדול כל זמ שהוא על הע ,נקבע לפי זמ לקיטתו .א כ אי שו
שייכות בי אתרוג לט"ו בשבט במישור החקלאי! .
תפילה מיוחדת על האתרוג ,אכילת אתרוג מסוכרת בט"ו בשבט וסגולה לאישה בהריו שתאכל
ריבה עשויה מאתרוג של סוכות .כמו כ אישה שמתקשה בלידה שתאכל מהריבה הזאת בשעת
הלידה ,ותלד בקלות ללא צער ,ויצא העובר בריא ושל לחיי טובי ולשלו) ".כ החיי
ש( משו שהאתרוג הוא הפרי המתוק היחיד ,וממנו אכלו אד וחוה בג עד .
היכ האתרוג מוזכר בתורה?
ָמי
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הראשו פרי ע הדר"),ויקרא כג,מ(
"פרי עץ הדר  ...-הוא אתרוג ,ובאמת אין פרי הדר יותר ממנו) ."..רש"י(
הרמב"ם שאל ,מי אמר ש"פרי עץ הדר" פירושו דווקא אתרוג ,אולי הכוונה לרימון או
לפרי אחר ? והוא ענה "הלכה למשה מסיני").יחד עם התורה הכתובה בספר שנתן ה'
למשה רבנו ,נמסר למשה רבנו גם פרוש הלכתי ,שמסביר את הכללים הבסיסיים של
ההלכה .זה מה שנקרא הלכה למשה מסיני( .
בסוכות דברנו על הדמיו בי משה רבינו לאתרוג .
הגימטריה של "אתרוג" עולה  .610האתרוג משל לצדיק .הצדיק שהוא לבדו אינו צדיק מושל.
א הצדיק דואג ומשפיע ,ומתפלל על יתר היהודי הדומי לשלושת המיני; הלולב ,ההדס
והערבה ,הצדיק )האתרוג( מגיע לשלמות 613..השווה לתרי"ג.
וכ  ,הגימטריה של " משה רבינו" עולה בדיוק .613
מאי "פרי ע הדר" פירושו דווקא אתרוג?"הלכה למשה מסיני" ...הדומה לאתרוג המהודר
היותר!
נצבט הלב  .מי חיבב את אר ישראל יותר ממשה רבינו?
כמה הוא השתוקק להיכנס לאר ישראל !
בדמיוני יכולתי לשמוע באיזו כמיהה והתרגשות משה רבינו אמר את המלי
"והיה כי תבואו אל האר אשר ית ה' לכ כאשר דבר ושמרת את העבודה הזאת"
)שמות,יב,כה(
"והיה כי תבואו אל האר ונטעת כל ע מאכל"...ויקרא יט ,כג(
"...כי תבואו אל האר אשר אני נות לכ וקצרת את קצירה והבאת את העומר"...ויקרא כג,
י(
"...כי תבואו אל האר אשר אני נות לכ ושבתה האר שבת לה' ".ויקרא כה ,ב(
למרגלי משה רבינו נת הוראות מפורטות ובסו ...ג ביקש להביא קצת מ הפירות של אר
ישראל )כ( .למה?
"מעשי אבות סימ לבני"...מטרת הנחת חמש עשרה ,שלושי ולפי דעה אחרת מאה פירות
ב"סדר ט"ו בשבט" היא להדגיש את חביבות האר ומצוותיה" .

אני זוכרת אי! בחו לאר חילקנו תפוז אחד ,מז "יפו"בי כל בני המשפחה..באיזו התרגשות
החזקנו פלח ובירכנו עליה "בורא פרי הע" כמו שדוד המל! אמר "כי טוב יו בחצרי!
מאל")תהילי פד,יא(...כ! פלח אחד של תפוז מאר ישראל היה יקר לנו יותר מאל פירות
שגדלו בחו לאר.
מאיפה נבעה אהבה זו לאר ישראל?אנו כילדי קבלנו אותה מהורינו ,וה מאבות וכ הלאה
והלאה עד משה רבינו.
וכ! עשה משה רבינו.משה רבנו רצה שכל שבט מי"ב השבטי ישמע מהנשיא שלו שכל האר
טובה מאד,ובזה יעלו בשמחה גדולה .באיזו שמחה וציפיה משה רבינו חיכה לפירות
שהמרגלי נתבקשו להביא חזרה .בדמיוני אני יכולה לראות אי! הוא החזיק כל פרי בידיו
בהתפעלות ובשמחה עצומה ,ובזהירות כאילו היה אתרוג בערב סוכות.
כשנודע למשה רבנו ערב כניסת לאר ישראל מפי ה' ,שהוא לא יזכה להכנס לאר אחרי
ארבעי שנה במדבר בדרכ אל אר ישראל ...
ֲ0ר ְֵ -ע ֶבר ַהְַ 8ר ֵ? ָ ,ה ָהר
@/בה א ֶ
4ר ַה ָ
ְא ְר ֶאה ֶאת ָה ֶ
ָא ְת ַח ַ= ֶאל ה' ֵָ -עת ַה ִהיא לֵאמֹרֶ ...א ְע ְ-רָה =ָא ו ֶ
"ו ֶ
ְה ְָ Aבנֹ ! )."...דברי ג כג:( ,
ַה@/ב ַהֶBה ו ַ
אומרי חז"ל)מדרש רבה דברי יא( :חמש מאות וחמש עשרה תפילות התפלל משה רבנו
]כמני "ואתחנ "[! תחנוני רבי הוא שפ! לפני ה' ,שית לו להכנס אל אר ישראל.
6כ ַבד ָל4 /0נ ִֹכי )שמות ד'  (10וג התפלל על אחותו מרי
" לֹא ִאיָ ?ְ 0ב ִרי 4נ ִֹכי Fִ ..י ְכ ַבד ֶ3ה ְ
תפילה קצרה "קל נא רפא נא לה" )במדבר יב,יג( ,אבל כשהבי שנגזר עליו לא להיכנס לאר
ישראל",ואתחנ "...חמש מאות וחמש עשרה )טו( תפילות! כא רוכזה כל אהבתו וכמיהתו
לאר ישראל ....לכל הדורות הבאי אחריו..לאר חמדה טובה ורחבה...לאר של שכינת
הקב"ה )תהילי קלב ,יד("זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה".
ידוע שאי תפילה הולכת לאיבוד..אז היכ תפילת משה ב"ואתחנ ?"
אולי,היא מופיעה אצל דוד המל! ואצל כל יהודי ויהודי המבקש"...אחת )מתו! מילת
"ואתחנ "( שאלתי מאת ה' אותה אבקש...שבתי בבית ה' )...מזמור כז(
"ולא ק נביא עוד בישראל כמשה" )דב' לד:י( ..לתאר את גדולתו בתורה וביראת שמי ,ואי!
הוא הרגיש כשהוא עלה למרו לקבל את התורה ,זה מעבר לכח הדמיו  .אבל כל אחד מאתנו
שזכה לעלות לאר ישראל יכול להרגיש את כאבו של משה רבינו מאותו הרגע שנודע לו שהוא
לא יוכל להיכנס לאר ישראל.
מדוע כל כ! רצה משה רבנו להיכנס לאר ישראל?וכי לאכול מפריה הוא צרי! ,או לשבוע
מטובה הוא צרי!? אלא כ! אמר משה :הרבה מצוות נצטוו ישראל ,ואינ מתקיימות אלא באר
ישראל .אכנס אני לאר ,כדי שיתקיימו כול על ידי!! )סוטה יד ע"א(
האר"י ז"ל הסביר שמשה רבנו רצה לאכול מפירותיה של אר ישראל ,כי "פירות אר ישראל
מסוגלי ליראת שמי"!
"ובאמת שאינו פלא כי פירותיה של אר ישראל מסוגלי ליראת שמי .כי אדמת אר ישראל
מקודשת מכל הארצות ,ובאדמתה מקיימי הרבה מצוות ,כגו  :שמיטה ,ערלה ,נטע רבעי,
תרומות ומעשרות ועוד) ...שדי יער עח(
ובסו הקב"ה נענה לבקשתו של משה רבינו לפחות לראות את האר לפני פטירתו...
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חז"ל בספרי וברש"י אומרי שהראייה הזאת היא של נבואה ".עד הי האחרו  Gאל תהי קורא
'עד הי האחרו ' אלא עד היו האחרו  .מלמד שהראהו כל העול כולו מיו שנברא ועד
שיחיו המתי.

משה רבינו רואה את האר מחולקת לשבטי ומצר את ברכותיו בפרשת "וזאת הברכה"
כצידה לדר! לע ישראל  ,לכל שבט ושבט.
"...וזאת הברכה" ..חו מפרשת "וזאת הברכה"..הא יש עוד ברכה ע "ה" הידיעה?!.
כ  ,הברכה היחידה מדאורייתא היא ברכת המזו " :ואכלת ושבעת וברכת את ה' אGלוהי!".
) שאר הברכות  Gחיוב מדברי סופרי (.והברכה הראשונה של ברכת המזו  ,ברכת הז  ,היא
כאילו ה"חלה של העיסה ,והיא תוקנה ע"י משה רבנו בירידת המ ה השמי!
הרבי מלובבי' שואל לכאורה קושיה גדולה .את ברכת המזו אנו מברכי להודות להקב"ה על
המזו שאנו אוכלי ,והוא לח מ האר ולא "לח מ השמי" .אי! מתאי אפוא לבר! על
המזו הזה בנוסח שתיק משה על ירידת המ ?
התשובה היא שירידת המ הייתה הכנה לבניGישראל לקראת כניסת לארGישראל והמעבר
להנהגה טבעית ,של פרנסה בדר! הטבע .המ נת לה כוח שלא לשכוח כי רק הקב"ה "הוא
הנות ל! כוח לעשות ָחיִל".
לכ הברכה הראשונה שאנו מברכי לאחר שאכלנו ושבענו היא הברכה שתיק משה רבנו על
ה"לח מ השמי").,לקוטי שיחות כר! טז ,עמ' (178
ומה הקשר לסדר ט"ו בשבט?
יש רמז לסדר הברכות :מג"ע א"ש דהיינו א יש לפניו מיני שוני ורוצה לאכול מה  Gיקדי
לבר! כסדר הזה :המוציא ,מזונות ,גפ  ,ע ,אדמה ,שהכל.כמוב  ,יש דגש ג על הברכות לפני
.
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עד כא המטרה הראשונה של סדר ט"ו בשבט שהיא להדגיש את חביבות
האר ומצוותיה .אבל א נעצור כא ,ח"ו נוכל לטעות ולחשוב שאכילת
הפירות או נטיעת עצי של הקר קימת לישראל הוא העיקר! ולכ ,חייבי
ללכת עוד צעד קדימה שיוביל אותנו לתכלית כפי שהיא מובאית בספר
"חמדת ימי" מלפני כ 600שנה –עשרה .המחבר ראה בחגיגת ט"ו בשבט
חג השפעת שפע ארישראל וכדי לעורר כיסופיגאולה ובכ" לקרב את
הגאולה,הוא הכי תיקו מיוחד לט"ו בשבט לסעודה חגיגית שאוכלי בה
שלושי מיני פירות מפירותיה של ארישראל ,ואומרי בה ברכות ותפילות
על כל פרי ופרי ולומדי פסוקי מ התורה ומ הנביאי ומ הכתובי,
ומאמרי מ המשנה ומ הזוהר ,כול מענייני הע ופריהע ומענייני גאולה .
"פירות האר ה סימ הגאולה ,כפי שנאמר "ופריכ תישאו לעמי ישראל",
"אי ל" ק מגולה מזה" ) ישעיהו פרקכז פסוקיג("
ומעני לראות את האתרוג "מוצפנת" בפסוקי על הגאולה העתידה!

"אתרוג" הפרי המתוק מג עד והתופס מקו כה נכבד בט"ו בשבט!
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בליל ט"ו בניס ,עשרה חודשי לפני ט"ו בשבט ,ע ישראל יושב ומספר
בגאולה הראשונה ,ביציאת מצרי.בסיו הסדר,אנו מברכי...ב' א' ה' ...אשר
גאלנו וגאל את אבותינו ממצרי והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור ,כ
ה' אלוק' ואלוק' אבות' יגיענו למועדי ולרגלי אחרי ...שמחי בבני עיר"
וששי בעבודת" ונאכל ש מ הזבחי ומ הפסחי....ונודה ל" שיר חדש על
גאולתנו...ב' א' ה' גאל ישראל.
יצאנו ממצרי לפני כ 3000שנה,ואנו עוד בדר"...אל הגאולה השלמה...
ובדר" יש לנו יו שאינו חג מ התורה אבל הוא יו מיוחד המלמד אותנו כיצד
להכי את עצמנו ואת הבריאה לקראת הגאולה.
"טעמו וראו " :...ונאכל מפריה ונשבע מטובה" – נאכל מפירותיה של אר
ישראל ונשבע מטובה ומקדושתה של אר ישראל כפי שמובא בספר "פרי
צדיק" מאת רבי צדוק הכה .. .על פי המבואר בספר יצירה שעבודת חודש
שבט היא לתק את עני האכילה שתהיה כדוגמת אד הראשו קוד החטא –
אכילה שכולה קודש ככלי לחיזוק הגו Aוהנפש לעבודת השי"ת וכאמצעי לבר"
את השי"ת בברכות הנהני – ועל כ נהגו ישראל לאכול בראש השנה לאיל
פירות בקדושה בטהרה ובברכה – מתו" דברי תורה בכדי לקדש את אכילת.
ואכ ,יש קשר פנימי בי ליל הסדר של פסח לסדר ט"ו בשבט.
יצאנו ממצרי בהנהגתו של משה רבינו ובשירת "אז ישיר משה ובני ישראל"
בציפיה "תביאמו ותטעמו בהר נחלת" מכו לשבת"" .בגלל חטאינו ,התעכבנו
במדבר ארבעי שנה ונכנסנו לאר ישראל בלי משה רבנו אבל ע תורתו
ומורשתו... .... ....להמשי" בדר" לגאולה ,ולבית המקדש בירושלי הבנויה.
דוקא בט"ו בשבט אנו יכולי לחוש את חסרונו של משה רבינו מאוד מאוד,
בדומה לחסרונו בהגדה של פסח!
כשיבוא יו הגאולה ,ממש ממש בקרוב ,ומשה רבינו אז יבוא לאר ישראל
ע דור המדבר,משה רבינו יערו" "טיש" בט"ו בשבט " סדר ט"ו בשבט"
בהשתתפות אד הראשו ,כלב ויהושע ,בנות צלפחד וכל בית ישראל!

בדמיוני אני יכולה "לשמוע" את הדממה בחדר )כמו במת תורה( כאשר משה
וכו' ועל כל..רבינו יפתח ב"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת
 משה רבינו יקשור תלי תלי של שירות ותשבחות להקב"ה,טעימה וטעימה
 לאחר "שירת הי" נמשי" בהוספת הפסוקי "כי לה' המלוכה.על כל חסדיו
' ועלו מושיעי בהר ציו לשפוט את הר עשיו והיתה לה,ומושל בגויי
 והיה ה' למל" על כל האר ביו ההוא יהיה ה' אחד ושמו,המלוכה
!התכלית של יציאת מצרי..."אחד
 ואז בע"ה נזכה,"' "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציו וכו,ולאחר מכ
)מצאתי מדרש.לשמוע את הברכה הראשונה של ברכת המזו מפי משה רבינו
 אומר לה,"" עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקי ואומר לו למשה טול ובר
אבל זה כנראה...(: )פסחי קיט. שלא זכיתי ליכנס לאר ישראל,"איני מבר
(לא יהיה בט"ו בשבט
 בשביל משה רבינו ולנו, אבל לעתיד לבוא,ט"ו בשבט הוא לא חג מ התורה
זה יהיה החג של שירה וזמרה על קדושת אר ישראל ותיקו לחטא המרגלי
 בינתיי עלינו להתכונ ליו הזה כפי שמשה רבינו וחז"ל אחריו לימדו.
 בברכות ודברי,לאכול מפירותיה של אר ישראל בשמחה וביראה...אותנו
 ותפילה שנזכה לקיי את המצוות התלויות באר במלוא ולצפות,תורה
.שנזכה לבני בית המקדש בירושלי הבנויה בקרוב
.éúçôùî ãåñá ïëúà óúùì éðåöøá ,íåéñìå
ìàøùé íò ùâôð íééîòô "...àáä òè÷ä úà éúéàø øåòéùä úðëä éãë êåú
úåøéôî ìåëàì òåãéä âäðîä àåä úçà íòô .èáù ùãçá äìéëà éðééðò íò
éðôìù úáùá íéàøå÷ ììë êøãáù ,äùøôá äéðù íòôå ,èáùá å"èá õøàä
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òéãåä àáà ,ññäì éìá .íéùðå íéøáâì úáøåòî äáéùé øáãä ùåøéôå,úñðëä
ìë úà ãéñôä àåä äæ ãòöáù úåøîì úñðëä úéá úà áæåò àåäù äìäðäì
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.äøåúä ãåáëì åéúåîçìî ìëá àáà ìù åðéîéì äãîò ì"æ àîà
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לבסו ,אולי ...אפשר לסכ את כל השיעור באותיות של האתרוג.
ה"א" של אתרוג רומז על ההתחלה....
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון ,נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר
לו" :ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי" –מדרש קהלת
רבא ,ט'.

ועל האתרוג המושל בג עד לפני החטא.
ה"ת" של אתרוג רומז על הגאולה בסו כשכל הבריאה תהיה מתוקנת.
ה"ר" אולי רומז למשה רבינו "ויאמר ה' אל משה :עלה אל הר העברי הזה וראה את האר
אשר נתתי לבני ישראל )דברי כ":ז ,י"ב(.
ה"ג" רומז ל"גאולה השלמה בקרוב"!
כש שה"ר" הוא האות השלישית מה"ת" וה"ג" הוא האות השלישית מתחילת ה"א" ...המרחק
הול! ומתקט " ....הגאולה מתקרבת ומוסיפה להתקרב בע"ה בחסד וברחמי מרובי.
ואכן " ,סדר ט"ו בשבט" ב "פרי עץ הדר"!או להיפך "-פרי עץ הדר " ב"סדר ט"ו
בשבט"...פירושו...
"סדר ט"ו בשבט"" נמצא בספר הנקרא "פרי ע הדר";וכ האתרוג שהוא ה"פרי ע הדר" זוכה
ליחס מיוחד ב"סדר ט"ו בשבט".

