ט"ו בשבט  -ראש השנה לפירות האילן
הרוצה לטעום טעם תאנה יפנה למזרחה

)תלמוד בבלי מסכת יומא פ"ג עמ' ב'(

"אני ,החתום למטה ,נכספה וגם כלתה נפשי להדפיס ספר הקדוש הזה ,להיות מצוי ביד כל איש ואיש ובפרט
בארצנו הקדושה ,ארץ אשר לא תחסר כל בה ,והוא סדר ט"ו בשבט ,שנהגו בו רבים יראי ה' וחושבי שמו ,ובכללם
בערנו גאבס יע"א ,שיתקבצו קהל גדול ורב עם ,בלילה או ביום ט"ו בשבט הנקרא ר"ח לאילנות ,שיכינו את אשר
יביאו שבעה מינים אשר נשתבחה בהם הארץ הקדושה ,ככתוב ארץ חיטה ושעורה וגומר ,ושאר מיני פירות
וזירעונים ומיני מתיקה מינים ממינים שונים וקודם אכילת כל דבר לומדים לימוד השייך לו ומברכים על כל אחד
ואחד ברכתו הראוי לו בשפה ברורה ובנעימה".

)רבי חיים חורי ,מבוא לספר "פרי עץ הדר" בו סדר לימוד ט"ו בשבט לכל פרי ופרי(

אז ירנן )רבי יוסף חיים ,בגדאד(1840-1913 ,

ָאז י ְַרנֵּן עֵ ץ הַ יְעָ ִרים  ,לִפְ נֵי ֵאל ַא ִדּיר ַא ִדּ ִירים  ,יָעִ יר
זְ ִמירוֹת וְ ִשׁ ִירים.
בּוֹרא ְנפָשׁוֹת ַרבּוֹת ,וּבָ ָרא
בָּ רוּ� ֵאל שׁוֹ ֵכן ע ֲָרבוֹת ,הַ ֵ
ִאי ָלנוֹת טוֹבוֹת.
ָרם ֵאל בִּ ְשׁמֵ י ְמעוֹ ִנים  ,בָּ רוּ� ְמבָ ֵר� הַ שָּׁ ִנים ,
מַ צְ ִמיחַ עִ נְּבֵ י גְ ָפ ִנים.
אוּרים ִ ,הגְ ִדּיל ֲענָפִ ים וּזְ ִמ ִירים  ,וּבָ ָרא
כַּבְּ דוּ ֵאל בָּ ִ
וּתמָ ִרים.
יתים ְ
ֵז ִ
י ְִתבָּ ַר� חַ י דָּ ר ְמעוֹנָה  ,מַ צְ ִמיחַ פְּ ִרי ְתּ ֵאנָה  ,נוֹדֶ ה לוֹ
בְּ ִשׁיר ְוּר ָננָה.
הַ לְּלוּ ֵאל חַ י בִּ זְ ִמירוֹת  ,הַ מַּ גְ ִדּיל עַ ל מֵ י נְהָ רוֹת ,
וּמינֵי פֵרוֹת.
ִרמּוֹנִים ִ
ִחזְ קוּ לְבָ בוֹת שׁוֹבֵ בוֹתִ ,שׂ ְמחוּ בָּ ִנים עִ ם הָ ָאבוֹת ,כֹּה
נִזְ כֶּה לְשָׁ ִנים ַרבּוֹת.
ָא ִשׁיר ִשׁיר חָ דָ שׁ

וּשׁמוֹ י ְִת ַקדָּ שׁ.
צוּרנוּ ְ
י ְִתפּ ַָאר ֵאל חַ י ֵ

וְ י ְָשׁבוִּ ,אישׁ ַתּחַ ת גַּפְ נוֹ וְ ַתחַ ת ְתּ ֵאנָתוֹ וְ ֵאין
מַ חֲ ִריד:
)מיכה ,פרק ד' פס' (4
ר' חייא בר אבא ותלמידיו  ...הוו נהיגין יתבין פשטין
תחות חדא תאנה ,ובכל יום ויום היה משכים בעל
התאנה ומלקט תאנתו ,אמרון נשנה את מקומנו שמא
חושדנו ,מה עשו הלכו וישבו להם במקום אחר,
השכים בעל התאנה ולא מצאן ,הלך וחזר אחריהם
עד שמצאן ,אמר להם רבותי מצוה אחת הייתם
עושין לי ואתם מבקשין למנעה ממני ,אמרו ליה חס
ושלום ,ומפני מה הנחתם מקומכם וישבתם במקום
אחר ,אמרינן שמא אתה חושדנו ,אמר להם חס
ושלום ,אלא אומר לכם מפני מה אני משכים ללקוט
תאנתי ,שכיון שהחמה זורחת על התאנים הן
מתליעות ,מיד חזרו לתמן ,ההוא יומא אשכחון דלא
לקט ,נטלו מהן ופצעו אותם ומצאום מותלעות ,אמרו
)שיר השירים רבה ,ו'(
יפה אמר בעל התאנה ...

של מי העץ ,מתחתיו התיישבת?

ֶאל-גִּ נַּת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי )שיר השירים ,ו' פס' (11

מה אגוז זה את נוטל אחד מהכרי וכולן מדרדרין
ומתגלגלים זה אחר זה ,כך הן ישראל לקה אחד
)שיר השירים רבה ,ו'(
מהן כולן מרגישין.

הרואה פרי המתחדש משנה לשנה בתחילת ראייתו ,מברך שהחיינו.

הרגשת?

)משנה תורה להרמב"ם ,ברכות פרק י' הלכה ג'(

כתוב בירושלמי סוף פרק עשרה יוחסין רבי חזקיה בשם רב  :עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראתה
עיניו ולא אכל ,רבי אלעזר חשש לההיא שמעתתא ומצמצם ליה פריטין ואכיל מכל מלה חדא בשתא )רבי
אלעזר חשש לאותה שמועה ,והיה מצמצם לו פרוטות ואוכל מכל דבר חדש בשנה( עיין שם ,על כן אפילו עני שבישראל
ישתדל לקנות מכל פרי חדש לאכול ממנו הוא ואנשי ביתו ולברך שהחיינו להודות לה':

)הרב יוסף חיים ,בן איש חי  -הלכות ,פרשת ראה ,אות ט"ז(
"אפילו עני" ,למה פרי חדש?

אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן? )תלמוד בבלי מכת בבא בתרא י' עמ' א'(

כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשייה ,כגון החרדל צריך למתוק ,התורמוסים צריך למתוק,
)בראשית רבה ,פרשה יא(
החיטין צריכין להיטחן ,אפילו אדם צריך תיקון.
וּדבָ שׁ:
מּוֹן,א ֶרץ-זֵית שֶׁ מֶ ןְ ,
ֶ
וּת ֵאנָה וְ ִר
וּשׂע ָֹרה ,וְ ֶגפֶן ְ
ֶא ֶרץ ִחטָּ ה ְ

"אפילו אדם" ,למה תיקון?

ֶא ֶרץ ,אֲ שֶׁ ר ל ֹא בְ ִמ ְס ֵכּנֻת תּ ֹא ַכל בָּ הּ ֶלחֶ ם ,ל ֹא ֶת ְחסַ ר כֹּל ,בָּ הּ) :דברים פרק ח' פס' (8-9

